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یارانه ثروتمندان 2 برابر شد

بازی ناتمام یارانه
مصوبه چند برابر شدن یارانه و هیاهویی که در این رابطه در مجلس برپا شده است، ماجرای تازه ای نیست، اما سوال 
این است که چرا حرفی از اصالح معضل یارانه های نقدی و غربالگری آن به میان نیامده است؟ مجلس با تصمیم اخیر 
خود رسما یارانه افراد ثروتمند را دو برابر کرده است، آن هم در شرایطی که این پول از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 

کاالهای اساسی تامین می شود که تبعات آن می تواند دامن اقشار متوسط و ضعیف را بگیرد.
به گزارش ایس��نا، از س��ال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به چرخه ارزی ایران وارد شد تاکنون بارها بحث حذف آن 
به دلیل رانت سنگین و عدم دسترسی مردم به کاالی واردشده با این نرخ به قیمت مناسب مطرح بود. دولت در این 
فاصله تقریبا تمامی اقالم را از لیست ارز ترجیحی خارج کرد، ولی پنج قلم که عمدتا نهاده های تولید هستند به همراه 
بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز می شود. دولت ترجیح داد خود حذف ارز 
ترجیحی از چند قلم باقیمانده را انجام نداده و با مشارکت مجلس انجام دهد، از این رو در یکی دو سال اخیر و البته...

رشد منفی بورس تهران در هفتمین روز بهمن ماه

معاون وزیر اقتصاد سکاندار سازمان بورس شد
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اختالف بودجه ای پاستور و بهارستان، اقتصاد را به کدام سو می برد؟

تقابل دولت و مجلس در زمین بودجه

9 عادت قدرتمند برای غلبه بر احساس شکست در زندگی
آیا با غذا و هنر می توان بهره وری و انگیزه را افزایش داد؟

ماجرای جالب مروارید مراسم تحلیف
معمای بازیابی مشتریان از دست رفته

1۰ فیلم الهام بخش برای انجام کارهای ناممکن زندگی
بازاریابی با جلب نظر احساسات مشتریان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

هوآوی کسب وکار موبایل خود 
را نمی فروشد

2 فرصت امـروز: همـه اقتصادهای در حال توسـعه، 
همزمان با دو هدف مهم روبه رو هستند؛ رفع فقر...

اقتصادهای در حال توسعه چگونه در دام درآمد متوسط 
گرفتار می شوند؟

 اقتصاد ایران
در دام درآمد متوسط

یادداشت
چرا عرضه ارز در نیما 

قوت گرفته است؟

در یک هفته گذش��ته به طور 
متوس��ط در روز بیش از ۱5۰ 
میلیون دالر ارز در سامانه نیما 
عرضه ش��ده اس��ت. رئیس کل 
بانک مرکزی، عرضه این میزان 
ارز در س��امانه نیم��ا را به روند 
صادرات نفتی و غیرنفتی کشور 
و تقویت بازارس��از نسبت داده 
است. اگر افزایش عرضه ارز در 
س��امانه نیما در یک ماه ادامه 
پی��دا کند، ب��ه رقم��ی معادل 
۳ میلی��ارد دالر می رس��د ام��ا 
ب��ه نظر می رس��د عرض��ه این 
می��زان ارز در نیما بیش از هر 
عام��ل دیگری ناش��ی از واقعی 
و منطقی ش��دن نرخ هاس��ت. 
در چن��د هفته گذش��ته، نرخ 
دالر نیمای��ی از ن��رخ آزاد هم 
بیش��تر ب��ود درحالی که پیش 
از ای��ن دولت ت��الش می کرد 
ب��ا تعیین دس��توری نرخ برای 
صادرکنن��دگان، ارز ص��ادرات 
غیرنفت��ی را در س��امانه نیم��ا 
عرضه کن��د. در ش��رایطی که 
ب��ه ۲۰  ب��ازار  ارز در  قیم��ت 
ه��زار تومان می رس��ید، دولت 
از صادرکننده می خواس��ت در 
س��امانه نیم��ا ارز را ب��ا قیمت 
۱5 ه��زار تومان بفروش��د. این 

در حالی اس��ت که اگر 
 4فاصله قیمت دالر نیما...
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تا بهار سال ۲۰۲۰، آمارهای دقیق و صادقانه ای که جمع آوری شده 
بود ناگهان وضعیت را روش��ن کرد. ویروس نوظهور کرونا تمام دنیا را 
درنوردیده بود و سیاس��تمداران باید زودتر تصمیمی اتخاذ می کردند 
ک��ه دامنه اش ممکن بود تا دهه ها بعد ادامه پی��دا کند. در این بین، 
بخش قابل توجهی از تصمیمات دولتم��ردان متکی به داده هایی بود 
ک��ه متخصصان بیماری های همه گیر، کارشناس��ان آمار پزش��کی و 
اقتصاددانان تقال می کردند به دس��ت آورند. زندگی میلیون ها نفر در 
معرض خطر بود و به همین ترتیب، حیات میلیاردها نفر از مردم جهان 
نیز تهدید شده بود. جان یوانیدیس، متخصص بیماری های همه گیر در 
اواس��ط ماه مارس نوشت که »کووید-۱۹ ممکن است نشانه ای از آن 
شکس��ت های مفتضحانه باشد که در هر قرن یک بار اتفاق می افتد.« 
کارشناس��ان آمار، کار خود را به بهترین وجه انجام می دهند، اما آنها 

باید با داده هایی کار کنند که متناقض و به شدت ناکافی هستند.
شکی نیست که جزییات این شکست مفتضحانه در سال های بعد 
مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، اما برخی از جنبه های آن همین حاال 
هم روشن شده اند. در ابتدای این بحران، به نظر می رسید که سیاست 
جلوی جریان آزاد آمار صادقانه را گرفته اس��ت. با اینکه این ادعا زیر 
س��ؤال رفت، اما تایوان ناراحت بود از اینکه در اواخر دس��امبر ۲۰۱۹ 
سرنخ های محکمی از انتقال انسان به انسان بیماری به سازمان جهانی 
بهداشت داده اس��ت، اما دست کم در اواس��ط ژانویه ۲۰۲۰، سازمان 
جهانی بهداش��ت در توییتی دوباره با اطمین��ان اعالم کرد که چین 
ش��واهدی مبنی بر انتقال انسان به انس��ان بیماری پیدا نکرده است. 
)تایوان عضو سازمان جهانی بهداشت نیست چون چین مدعی است 
که این منطقه قلمرو کشور چین است بنابراین نباید مثل یک کشور 
مس��تقل با آن برخورد شود. این احتمال هست که موانع ژئوپلیتیکی 

هم باعث این تاخیر در اطالع رسانی شده باشد.(
آیا این اتفاق مهم اس��ت؟ تقریبا با اطمین��ان باید گفت بله. وقتی 
موارد ابتال هر دو یا سه روز دو برابر می شود، هیچ وقت قادر نخواهیم 
بود بدانیم که اگر در هفته های اول هش��دار شیوع بیماری جلوی آن 
گرفته می ش��د چقدر این احتمال وجود داش��ت که به این وضعیت 
فعلی نرسیم. روشن اس��ت که باید مدتی طول می کشید تا بسیاری 
از رهبران جهان بپذیرند تهدیدی جدی در این باره وجود دارد. برای 
نمونه ترامپ در اواخر فوریه گفت: »ناپدید می شود. یک روز مثل یک 
معجزه، بیماری ناپدید می شود.« چهار هفته بعد، ۱۳۰۰ نفر در آمریکا 
مردند و ثابت ش��د که تعداد مبتالها در آمریکا بیش��تر از هر کش��ور 
دیگری اس��ت اما ترامپ هنوز با امیدواری از این می گفت که همه به 
کلیس��ا بروند. تصور اینکه ما چقدر راحت معموال آماری را که جمع 
می شود صحیح و نظام مند در نظر می گیریم، برق از سرمان می پراند. 
آماری که برای طیف وس��یعی از مس��ائل مهمی که به پیش از کرونا 
بازمی گردد، با زحمت بسیار و توسط آماردان های دقیق و سخت کوش 
جمع آوری ش��ده اند و غالبا می توان آنه��ا را به  صورت رایگان در همه  
جای جهان دانلود کرد، با این حال ما گاه به گاه و از روی شکم س��یری 
آنها را دروغ می نامیم و ش��عار »لعنت به دروغ و آمار« س��ر می دهیم. 
مورد کووید-۱۹ به ما یادآوری می کند که اگر آمار وجود نداشته باشد، 

چطور یک وضعیت دردناک خیلی ساده به وجود می آید.
وقتی موقع این می رسد که دنیای اطراف مان را تفسیر کنیم، باید 
این را بفهمیم که احساسات مان می تواند تخصص مان را تحت الشعاع 

ق��رار دهد. این امر توضی��ح می دهد که چرا چیزهای��ی را می خریم 
که نیازی بهش��ان نداریم و یا در رابطه های احساس��ی اشتباهی وارد 
می ش��ویم. به خصوص این امر توضیح می دهد که چرا ما اغلب حامی 
ادعاهایی برمبنای آماری می ش��ویم که یک لحظه فکر کردن هم به 
ما می گوید نمی توانند درست باشند. گاهی ما نیاز داریم که گول مان 
بزنند. زیوا کوندا به عنوان روانش��ناس در آزمایش��گاه خود روی این 
مس��ئله کار کرده و به این نتیجه رسیده اس��ت که مقاالت بسیاری 
نش��ان می دهند نوشیدن قهوه یا چای یا نوشیدنی ای حاوی کافئین، 
میزان خطر ابتال به کیس��ت سینه را در زنان افزایش می دهد. شواهد 
دیگ��ری هم در این ب��اره وجود دارد که خیلی روش��ن همین قضیه 
را ثاب��ت می کند، اما برای زنانی که قهوه زیاد می خورند این مس��ئله 
ثابت نمی ش��ود. ما اغلب دنبال روش هایی هس��تیم که ش��واهدی را 
که مطلوب مان نیس��ت، رد کنند. البته برعکس این قضیه هم صادق 
است: وقتی که شواهدی در ظاهر پیش فرض های ما را تایید می کنند،  
احتمال کمی وجود دارد که برای رد کردن آ نها خیلی روی شان دقیق 
ش��ویم. کار راحتی نیست که وقتی اطالعات موضوعی را که برای مان 
اهمیت دارد بررس��ی می کنیم به احساسات مان مهار بزنیم، دست کم 
به این علت که احساس��ات ما می توانند ما را به بیراهه بکش��انند و به 

جهت های متفاوتی سوق دهند.
ما نیازی نداریم که به ماشین های بدون احساس پردازش اطالعات 
عددی تبدیل ش��ویم. فقط باید متوجه احساسات مان باشیم و وقتی 
که می خواهیم درباره یک موضوعی دس��ت به قضاوت بزنیم، بدانیم 
عالوه بر احساس��ات باید ش��واهد کافی و متقن نیز داشته باشیم. ما 
به  جای اینکه نیاز داش��ته باشیم کنترلی ابرانسانی بر احساسات خود 
داشته باشیم،  باید صرفا عادت های خوب مان را ارتقا بدهیم. از خودتان 
بپرسید: این اطالعات چطور باعث می شود که احساس خاصی را پیدا 
کن��م؟ آیا با این اطالعات من احس��اس می کنم حق با من اس��ت یا 
اینکه رضایت خاطر پیدا می کنم؟ حس اضطراب، عصبانیت یا نگرانی 
سراغ تان می آید؟ آیا من که منکر قضیه هستم دنبال دلیلی می گردم 

برای اینکه آن ادعا را رد کنم؟
در روزهای اول ش��یوع کرونا، اطالع��ات غلط ظاهرا مفید حتی از 
خود ویروس هم سریع تر پخش می شد. یکی از ویدئوهایی که ویرال 
ش��د و در فیس ب��وک و گروه های خبری ایمیل��ی چرخید، با قطع و 
یقی��ن توضیح می داد که چطور باید کووید-۱۹ را از س��رماخوردگی 
تشخیص داد و این اطمینان خاطر را به مردم می داد که با گرم شدن 
هوا ویروس از بین خواهد رفت. این ویدئو که گاهی منبع حرف هایش 
را »عموی دوستم« معرفی می کرد و گاهی آن را »پزشک بیمارستان 
استنفورد« می نامید، ممکن بود حرف های درستی هم بزند، اما در کل 
گفته هایش مشکوک و گمراه کننده بود، اما مردم آن را بارها و بارها با 
یکدیگر به اشتراک گذاشتند، چرا؟ چون می خواهند به یکدیگر کمک 
کنند. آنها احساس سردرگمی می کنند و می بینند که ظاهرا این ویدئو 
توصیه های مفیدی دارد و با فرستادن آن برای دیگران احساس آرامش 
می کنند. آدمیزاد این طور اس��ت، گاهی از روی خیرخواهی کارهایی 

می کند اما کارش زیرکانه و مفید نیست.
در س��ال ۱۹۹۷، لیندا بابکات و جورج لوینس��تین که اقتصاددان 
هس��تند آزمایش��ی انجام دادند تا دریابن��د در دادگاه های مربوط به 
تصادفات با موتورس��یکلت، حاض��ران در دادگاه چقدر ش��واهد ارائه 

می دهند. آنها به طور تصادفی برای بازی در نقش دادس��تانی که باید 
طرف شاکی را بگیرد انتخاب می شدند )کسانی که باید بحث کنند که 
موتورس��وار مجروح باید در عوض خس��ارتی که دیده ۱۰۰ هزار دالر 
بگیرد( یا برای بازی در نقش وکیل مدافع )که باید اس��تدالل می کرد 
این مورد تصادف باید نادیده گرفته شود یا خسارت به قدری کم است 
ک��ه باید آن را ندیده گرفت(. در این آزمایش یک مش��وق مالی برای 
استدالل کردن به نفع موردی که برعهده آنها گذاشته شده بود و اینکه 
افراد بتوانند با س��وی دیگر دعوا به مصالحه برس��ند داده می شد. به 
آنها همچنین مشوق مالی جداگانه ای داده می شد درصورتی که بتوانند 
درست حدس بزنند که میزان خسارتی که دادگاه برای تصادف تعیین 
کرده واقعا چقدر بوده است. حدس شرکت کنندگان در آزمایش باید 
ارتباطی پیدا نمی کرد به نقشی که آ  ها بازی می کنند، اما قضاوت شان 

به شدت تحت تأثیر چیزی بود که امیدوار بودند درست باشد.
روان شناس��ان به این پدیده »اس��تدالل انگیزش��ی« )یا استدالل 
باانگیزه( می گویند. »استدالل انگیزشی« به یک موضوع با این هدف 
نگاه می کند که به یک نوع نتیجه گیری خاص برسد، چه خودآگاه و 
چ��ه ناخودآگاه. در بازی فوتبال ما خطاهایی را که تیم مقابل مرتکب 
می ش��ود می بینیم اما گناهان طرف خودم��ان را ندیده می گیریم. ما 
با احتمال بیش��تری به آنچه می خواهیم توجه کنیم توجه می کنیم. 
متخصصان از این استدالل انگیزشی مصون نیستند. در برخی شرایط 
تخصص آنها می تواند یک عیب و امتیاز منفی به ش��مار بیاید. مولیر، 
طنزپرداز مش��هور فرانسوی زمانی نوش��ت: »یک احمق مطلع و دانا 
احمق ت��ر از یک احمق نادان اس��ت.« بنجامی��ن فرانکلین هم گفت: 
»خیلی رایج اس��ت که ما یک چیزی برای یک دلیل خاص معقولی 
درس��ت کرده باشیم اما برای هر چیزی که فکر می کنیم می خواهیم 

برسیم به کار بگیریم.«
علوم اجتماعی جدید با مولیر و فرانکلین موافق اس��ت: افرادی که 
تخصص بیش��تری دارند بهتر مجهزند به اینکه دس��ت به فریبکاری 
بزنند. اگر آنها در تله »اس��تدالل انگیزشی« گرفتار شوند، این توانایی 
را دارند که استدالل های بیشتری بیاورند برای اینکه دیگران چیزی را 

باور کنند که در واقع آنها دوست دارند باور شود.
مروری که اخیرا بر ش��واهد مربوط به »استدالل انگیزشی« انجام 
شده، نش��ان می دهد که این تمایل برای ارزش گذاری روی شواهد و 
مس��تندات و استدالل در آمار و ارقام و آزمایش ها برای اینکه به یک 
نتیجه خاص که مطلوب نظر افراد است برسیم، همگانی نیست بلکه 
فقط در میان افراد نخبه رواج دارد. باهوش یا تحصیلکرده بودن راهی 
برای دفاع در برابر س��وءگیری ها درس��ت نمی کند. در برخی شرایط، 
باهوش بودن و داش��تن تحصیالت حتی نقطه ضعف به شمار می رود. 
یک��ی از نمونه هایی که این موضوع را به تصویر می کش��د، مطالعه ای 
است که به وسیله دو دانشمند علوم سیاسی، چارلز تبر و میلتون الج 
انجام ش��د و نتایج آن در س��ال ۲۰۰6 منتشر شد. آنها می خواستند 
روش استدالل آمریکایی ها در قبال مسائل جنجال برانگیز سیاسی را 
آزمایش کنند. دو مسئله ای که آنها برای این آزمایش انتخاب کردند، 
قانون محدودیت حمل سالح و تبعیض مثبت به نفع اقلیت ها بود. تبر 
و الج از کسانی که در این آزمایش مشارکت کردند بودند خواستند که 
تعدادی از استدالل هایی که به نفع زاویه نگاه خودشان است بخوانند و 
میزان قوت و ضعف هر استدالل را مشخص کنند. شاید باید امیدوار 

می بودند که هر کس��ی که از او خواس��ته شده بود استدالل ها را نگاه 
کن��د، مزایا و معایب هر اس��تدالل را در نظ��ر می گرفت و بعد به آنها 
امتیاز می داد، حتی اگر آن استدالل خالف زاویه نگاهی بود که داشت. 
اما برخالف انتظارها، اطالعات جدیدی که از آزمایش حاصل شد این 
بود که مردم خیلی بیش��تر از آنچه تصور می ش��ود عقاید خود را در 

ارزش گذاری استدالل ها دخالت می دهند.
این اتفاق به این علت رخ می دهد که افراد دنبال اطالعاتی هستند 
که در مس��یرهایی به کار رود که عقاید کنونی آنها را تایید می کند. 
وقتی که افراد دعوت می ش��وند که اطالعات بیش��تری را جست وجو 
کنن��د، آنها دنبال داده هایی می گردند که از افکار پیش انگاشته ش��ان 
پشتیبانی کند. وقتی دعوت می ش��وند که میزان قوت یک استدالل 
مخال��ف را ارزیابی کنند، زمان قابل توجهی را صرف می کنند تا راهی 

پیدا کنند که بتواند آن استدالل را زیر سؤال ببرد.
این تحقیق تنها مطالعه ای نبود که به این نتیجه رس��یده اس��ت 
بلک��ه پژوهش های زیادی عالوه بر پژوهش تبر و الج انجام ش��ده اند 
که به نتایجی بدتر از آنچه آنها رس��یده اند، دس��ت پیدا کرده اند. در 
ای��ن آزمایش هرچ��ه آدم ها موش��کاف تر و دقیق تر بودند، توانس��ته 
بودند مطالب بیش��تری برای اثب��ات پیش فرض های خود پیدا کنند. 
تعجب آورت��ر اینکه آنها مطالب کمتری برای اینکه مخالف نظرش��ان 
باشد پیدا می کردند، چراکه با استفاده از تخصصی که داشتند فعاالنه از 
اطالعات نامطلوب شان اجتناب می کردند. آنها استدالل های بیشتری 
را که به نفع دیدگاه شان بود، انتخاب می کردند و معایب بیشتری را از 
استدالل های طرف مقابل برجسته می کردند. آنها تجهیزات وسیعی 
داشتند برای اینکه به آن نتیجه ای برسند که تمام مدت می خواستند 
بدان دس��ت پیدا کنند. با اینکه عواقب عملی اشتباه کردن ما ممکن 
اس��ت ناچیز باش��د و یا اصال چیزی نباشد، بس��یار راحت تر است که 
این اشتباه خود ما را گمراه کند و به بیراهه بکشاند. باید گفت عواقب 
اجتماعی اشتباه کردن های ما کامال جدی است. بنابراین اتفاقی نیست 
که در بسیاری از بحث هایی که درباره هواداری از دو سوی موافقان و 
مخالفان موضوعات بحث برانگیز و جنجالی به میان می آید، این مسئله 
نیز پیش کش��یده می ش��ود. افراد وسوسه می ش��وند که فرض کنند 
»استدالل انگیزشی« چیزی است که فقط برای دیگران اتفاق می افتد. 
من یک اصول مشخص سیاسی دارم؛ تو از نظر سیاسی در اشتباهی؛ 
او یک اقلیت طرفدار نظریات توطئه است، اما ما باید باهوش تر از اینها 
باش��یم و تایید کنیم که همه مان گاهی با قلب های مان فکر می کنیم 

به جای اینکه با سرهای مان فکر کنیم.
کری دو مه یر، متخصص علوم اعصاب کینگز کالج لندن، متنی را به 
دانشجویان خود نشان می دهد که مشکل یکی از فعاالن محیط زیست 
را ب��ا منک��ران تغییر اقلی��م توضیح می ده��د: »ب��رای اینکه فعاالن 
انکارکنن��ده تغییر اقلیم را در ی��ک کالم خالصه کنیم، فکر می کنم 
که می توانیم بگویی��م: ۱-تالش های آنها تهاجم��ی بوده درحالی که 
تالش های ما تدافعی بوده است. ۲-فعالیت های انکارکنندگان منظم تر 
بوده، تقریبا فرض بگیرید که آنها از روی یک نقشه عمل کرده اند. من 
فکر می کنم که نیروهای منکرکننده تغییر اقلیم را می توان در قالب 
فرصت طلبانی که با پشتکار زیاد این کار را می کنند توصیف کرد. آنها 
س��ریع واکنش نشان می دهند و به نظر می رسد که تماما در استفاده 
از آن قس��م اطالعاتی که برای حمله به جامعه علمی به کار می برند 

غیرمسئوالنه عمل می کنند. اگرچه شکی نیست که ما نیز در تشریح 
مطالب طرف خودمان و خوب پرداختن به آن در رسانه های خبری و 

در بین عموم ناشیانه عمل کرده ایم.«
دانشجویان که همه معتقدان به تغییر اقلیم بودند و از سرپوش هایی 
که منکران فرصت طلب و ضدعلم بر این مسئله می گذاشتند عصبانی 
بودند، س��ر را به عالمت تایید متن تکان دادند. سپس دو مه یر منبع 
متن را معرفی کرد. این متن ایمیلی نبود که اخیرا نوشته شده باشد. 
این متن تقریبا کلمه به کلمه از روی یادداشت داخلی یکی از مدیران 
بازاریابی صنعت سیگار س��ازی در سال ۱۹68 برداشته شده بود. این 
یادداشت از »منکران تغییر اقلیم« شکایت نکرده بود بلکه از »نیروهای 
ضدس��یگار« ش��اکی بود. البته چند کلمه ناچیز هم باید در این بین 
تصحیح می شد. شما می توانید ادبیاتی مشابه این را برای استدالل های 
مشابه به کار ببرید و شاید حتی دیگران را در آن مسائل هم قانع کنید 
که حق با شماس��ت، خواه در این باره استدالل کنید )به درستی( که 
تغییر اقلیم درست است و خواه درباره این استدالل کنید )به اشتباه( 
که سرطان با سیگار ارتباطی ندارد. واکنش احساسی ما به یک ادعای 
آماری یا علمی مسئله ای فرعی نیست. احساسات ما می توانند عقاید 
م��ا را بیش از هر منطق دیگری ش��کل دهند و اغل��ب هم این کار را 
می کنند. این ظرفیت در ما هس��ت که خودم��ان را ترغیب کنیم تا 
چیزهای عجیب وغریب را باور کنیم و به ش��واهد محکم شک کنیم 
اگر این کار در مسیر منافع سیاسی ما یا تمایل مان به نوشیدن قهوه 
باشد یا میل به مواجه نشدن با واقعیت آزمایش ایدزمان یا هر علتی که 

بخواهد یک محرک احساسی را فرابخواند.
اما نباید مأیوس شوید. ما یاد می گیریم که احساسات خود را کنترل 
کنیم و این کار بخش��ی از فرآیند بزرگ ش��دن مان است. اولین قدم 
س��اده این است که متوجه احساسات مان باش��یم. وقتی شما با یک 
ادعای آماری روبه رو می ش��وید، ب��ه واکنش خودتان توجه کنید. اگر 
احس��اس عصبانیت، پیروزی یا انکار می کنید، یک لحظه صبر کنید 
و س��پس واکنش نش��ان دهید. الزم نیس��ت یک ربات بی احس��اس 
باش��ید بلکه می توانی��د و باید همان قدر که احس��اس می کنید فکر 
ه��م بکنید. تحقیقات زیادی نش��ان داده اند که اکث��ر افراد فرق بین 
روزنامه نگاری درس��ت و مطمئن و اخبار جعلی را می دانند، اما وقتی 
که با تیترهای نادرست در رسانه های اجتماعی مواجه می شوند، دکمه 
»اشتراک گذاری« را می زنند چون آن موقع فکر نمی کنند که آیا این 
خبری که می خواهم برای دیگران بفرستم درست است یا نه. اگر افراد 
عادت کنند که پیش از واکنش نش��ان دادن به موضوعی، کمی تأمل 
کنند و بعد عکس العمل نش��ان بدهند، به حقیقت نزدیک تر خواهند 
شد. اکثر ما نمی خواهیم عامدانه خودمان را فریب بدهیم، حتی وقتی 
که این کار از نظر اجتماعی برای مان عواقب خوبی نداش��ته باشد. ما 
انگیزه هایی داریم برای رسیدن به نتایجی مشخص اما واقعیت ها هم 
اهمیت دارند. بس��یاری از افراد دوست دارند ستاره سینما یا میلیاردر 
یا رویین تن بش��وند، اما افراد خیلی کم��ی معتقدند که واقعا چنین 
هس��تند. فکر  کردن به آنچه آرزویش را داریم محدود اس��ت. هرچه 
ما بتوانیم عادت کنیم که در واکنش به پدیده ها ابتدا تا سه بشماریم 
و به واکنش ه��ای کورکورانه خودمان واقف باش��یم، به حقیقتی که 
می خواهیم به آن برس��یم نزدیک تر می ش��ویم )بخشی از متن کتاب 

»چطور دنیا را در یک عدد خالصه کنیم«(.

تجربه کرونا نشان داد که نبود آمار مستند چقدر می تواند خطرناک باشد

واقعیات در مقابل احساسات

جمشید نفر
کارشناس اقتصادی



فرصت امروز: همه اقتصادهای در حال توسعه، همزمان با دو هدف مهم 
روبه رو هستند؛ رفع فقر و چیرگی بر عقب ماندگی. این اقتصادها در تالش 
هس��تند تا ضمن رفع فقر، فاصله خود با اقتصادهای پیشرو را کم کرده و 
به همپایی با این اقتصادها دست پیدا کنند. در سه دهه اخیر چند کشور 
شرق آسیا توانسته اند به این مهم دست یابند و برخی دیگر از اقتصادهای 
این منطقه نظیر چین، ویتنام، مالزی و هند در حال تجربه نرخ های رشد 
باال و کاهش فاصله با اقتصادهای پیشرفته بوده اند، اما علی رغم موفقیت   این 
کشورها، بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران در دستیابی 

به همپایی ناکام بوده اند.
این ناکامی به گیر افتادن این اقتصادها در »دام درآمد متوسط« نسبت 
داده شده است. دام یا تله درآمد متوسط )Middle Income Trap( به 
شرایطی گفته می شود که یک کشور در حال توسعه علی رغم تجربه خروج 
از وضعیت فقر )کاهش ش��دید جمعیت زیر خط فقر( و رسیدن به درآمد 
س��رانه بیش از ۲ هزار دالر، برای س��ال ها و ش��اید دهه ها دچار روندهای 
نوسانی رشد و الگوهای حرکت-توقف می شود، به طوری که رشد اقتصادی 
در برخی از سال ها مثبت شده، اما در ادامه دچار رکود می شود و از همین 
رو این اقتصادها در کاهش فاصله با کش��ورهای پیش��رو و توسعه یافته با 

مشکل روبه رو می شوند.
از حرکت به سوی توسعه تا دام درآمد متوسط

اصطالح دام به معناي ش��رایطي اس��ت که در صورت گرفتاري در آن، 
خروج از این وضعیت به راحتي ممکن نبوده و نیازمند اتخاذ سیاست هاي 
هوش��مندانه است. به اعتقاد بس��یاري از نظریه پردازان، دستیابي به رشد 
مس��تمر و سریع براي کش��ورهاي در حال توسعه تنها با  غلبه بر دام هاي 
توسعه نیافتگي ممکن است. مهمترین دامي که در سال هاي آغازین توسعه 
از آن یاد مي شود، دام یا تله فقر است. این دام به »دام تعادل سطح پایین« 
نیز مشهور است. در این چارچوب، کشورهاي فقیر به دلیل فقر خود فاقد 
توان و اراده براي شکل دهي به فرآیند رشد هستند و ممکن است سال ها 

در همین وضعیت باقي بمانند.
به گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، در سال ها و دهه هاي اخیر، دام 
درآمد متوسط به مهمترین دام توسعه بدل شده است. کشورها در تالش 
براي جبران عقب ماندگي و بهبود اس��تانداردهاي زندگي در جوامع خود، 
دستیابي به رشد اقتصادي سریع و مستمر را هدف مي گیرند. با این وجود، 
بس��یاري از کش��ورها علي رغم تجربه دوره هایي از رشد سریع اقتصادي، 
دچار رکود ش��ده و رشد آنها کاهش می یابد و یا حتي منفي مي شود. این 
مس��ئله موجب شده است تا بسیاري از کش��ورهاي در حال توسعه نظیر 
ای��ران علي رغم تجربه بهبود درآمد ملي و رش��د اقتص��ادي در دوره اي از 
حیات خود، از تداوم رشد و دستیابي به درآمد سرانه کشورهاي پیشرفته 

ناکام باقي بمانند.
بر پایه تجربه بس��یاري از کش��ورهاي در حال توسعه، محدوده درآمد 
متوس��ط را معموال بین درآمد س��رانه ۲ هزار تا 6 هزار دالر )دالر سال 
ج��اري( و ی��ا بعضا ۱۲ ه��زار دالر  )به ن��رخ دالر ثابت س��ال ۲۰۱۰( 
دانسته اند. دستیابي به درآمد سرانه بیش از ۲ هزار دالر به این معناست 
که این کش��ورها توانسته اند فقر و محرومیت شدید را درمان کرده و بر 
مش��کالتي مانند گرسنگِي بخش��ي از جمعیت فائق بیایند. با این وجود 
این کش��ورها در زمینه رفاه و برخورداري، فاصله معناداري با کشورهاي 
پیش��رفته دارند. یعنی این کش��ورها علي رغم تجربه رشدهاي باال یا با 
کاهش نرخ رش��د و یا حتي با دوره اي رکود و عقبگرد مواجه ش��ده و از 
دستیابي سریع به درآمد سرانه باالتر از این میزان و کاهش فاصله خود 
با کشورهاي پیشرو ناتوان شده اند. آنها به نوعي در این مرحله از توسعه 

به دام افتاده اند.
در س��ال هاي پ��س از جنگ جهان��ي دوم، وضعیت کش��ورهاي عقب 
مانده نوعي پارادوکس براي نظریه هاي کالس��یک اقتصادي بود، زیرا این 
نظری��ات پیش بیني مي کردند که به دلیل ظرفیت هاي بالفعل نش��ده این 
اقتصادها، آنها سرعت رشد بیشتري نسبت به اقتصادهاي صنعتي خواهند 
داش��ت و به مرور س��طح رفاه آنها با جوامع پیشرفته یکسان می شود. این 
در حالي اس��ت که تجربه بسیاري از اقتصادهای در حال توسعه در میانه 
قرن بیس��تم و حتي امروز بیانگر ش��کاف عظیم میان کشورهاي متقدم و 
متأخر در دستیابي به توسعه بوده است. در این راستا، تداوم عقب ماندگي 

در بس��یاري از کش��ورها، تالش هاي نظري و عملي بسیاری براي غلبه بر 
مسئله عقب ماندگي به دنبال داشت و در ادامه آن، استراتژي هاي توسعه اي 
متفاوتي مطرح ش��د. امروزه رفع عقب ماندگ��ي در گروي غلبه بر دام ها یا 
دورهاي باطل توسعه نیافتگي دانسته مي شود که با توجه به مرحله توسعه 
کش��ورها، غلبه بر عقب ماندگي نیازمند رهایي از این دام ها است. مي توان 
گفت که بس��یاري از کشورهای در حال توسعه که زماني شاهد رشدهاي 

چشمگیري نیز بوده اند، همچنان در این دام گرفتار هستند.
سطوح سه گانه گرفتاری در تله درآمد متوسط

دالیل گیر افتادن در دام درآمد متوسط را مي توان در سه سطح ملي، 
بخش��ي و ش��رکتي توضیح داد. این سه س��طح با یکدیگر مرتبط است 
و ه��ر کدام مي تواند دیگري را تش��دید کند. از منظ��ر ملي، دام درآمد 
متوسط به تغییر هزینه نیروي کار و کاهش مزیت تولید کاالهاي کاربر 
در فرآیند رشد نسبت داده مي شود. اقتصادهاي با درآمد پایین عمدتا با 
فزوني نسبي کار نسبت به سرمایه و بیکاري بخشي از نیروي کار روبه  رو 
هس��تند. این مسئله موجب مي ش��ود هزینه نیروي کار در این کشورها 
پایی��ن بوده و آنها بتوانند با تکیه بر تولیدات کاربر و هزینه ارزان آن از 
مزیت هاي تجارت بین الملل استفاده کنند. در این مرحله، صنعتي شدن 
و رشد اولیه این کشورها عمدتا برمبناي تولید کاالهاي با فناوري ساده 
و کاربر صورت مي گیرد. کاالهایي مثل محصوالت کش��اورزي و صنایع 
تبدیل��ي آن یا تولیدات مصرفي بي دوام )پوش��اک( و صنایع دس��تي در 
این مرحله به رش��د این اقتصادها کمک مي کند. حال آنکه با رشد این 
اقتصاده��ا اندک اندک هزینه نی��روي کار افزایش یافته و این اقتصادها 
دیگر نمي توانند با تکیه بر نیروي کار ارزان، انتظار تداوم رش��د داش��ته 
باش��ند. این اقتصادها با رقابت کش��ورهاي کمتر توسعه یافته اي روبه رو 
خواهند ش��د که هزینه نس��بي نیروي کار آنها کمتر است. به طور مثال 
اکن��ون چی��ن در حال گذار از مرحله تولید ارزان ب��وده و از نظر هزینه 
نی��روي کار، کارگران ویتنام��ي در حال جایگزیني ب��ا کارگران چیني 

هستند.
از منظر تحلیل دام درآمد متوسط، در این مرحله اقتصادهاي دست یافته 
به درآمد متوس��ط باید از تولید مبتني بر هزینه ارزان به تولید مبتني بر 
کیفی��ت عبور کنند. آنها براي تولیدات باکیفیت، نیازمند دانش و فناوري 
هستند و نیازمند تعمیق سطح دانش در محصوالت خود هستند که عمدتا 
در اختیار کش��ورهاي پیشرفته اس��ت. آنها دیررسیدگاني هستند که باید 
رقابت با کش��ورهاي پیش��رفته در زمینه جذب و انتقال فن��اوري را براي 
دستیابي به همپایي و جبران عقب ماندگي در پیش بگیرند. در این مرحله 
اقتصادهاي در حال توسعه به شدت به سیاست هاي صنعتي و نقش آفریني 
دولت در جهت کمک به انتقال فناوري و دستیابي به تولیدات دانش بنیان 

وابسته اند. در غیر این صورت افق رشد این اقتصادها محدود خواهد بود.
از منظر بخشي، کشورهاي درآمد متوسط با مشکل اتکا به بخش هاي 
داراي افق رش��د محدود یا »مشکل ارزش افزایي« روبه رو هستند. یعني 
این کشورها رش��ته فعالیت هاي تولیدي را بسط داده اند که محصوالت 
آنها با محصوالت سایر کشورهاي درآمد متوسط مشابه است. در نتیجه 
افزای��ش تولید به کاهش قیمت اینگونه کاالها منجر ش��ده و به کاهش 
س��ود منتهي مي ش��ود. فقط زماني که برخي کشورهاي درآمد متوسط 
پیش��رفت کرده و به جاي فعالیت در بخش هاي داراي فناوري مشابه و 
تولید کاالهاي س��طح پایین به س��مت تولید کااله��اي با ارزش افزوده 
بیش��تر حرکت کنند، امکان اس��تمرار رش��د براي کش��ورهاي در حال 
رسیدن به درآمد متوسط نیز فراهم مي شود. آنها باید فعالیت در صنایع 
جدیدي را توسعه دهند یا آنکه در زنجیره ارزش صنایع موجود خود به 

قابلیت تولید بخش هاي با ارزش افزوده بیشتر دست یابند.
دس��ت آخر از منظر شرکتي )بنگاهي(، دام درآمد متوسط به مشکالت 
ش��رکت هاي کشورهاي درآمد متوسط در دستیابي به فناوري پیشرفته و 
رقابت با شرکت هاي پیشرو نس��بت داده مي شود. شرکت هاي کشورهاي 
درآمد متوس��ط در مسیر انتقال فناوري و تقلید از شرکت هاي پیشرو قرار 
دارند. حال آنکه با دس��تیابي به سطحي از توانمندي سازماني اکنون براي 
تداوم رشد، این شرکت ها باید در بازارهاي بین المللي بر سر تصاحب سهم 
بازار ش��رکت هاي پیش��تاز با آنها رقابت کنند. البته تقلید فناوري موجب 
مي شود که این شرکت ها هیچ گاه به بروزترین فناوري ها دسترسي نداشته 

و قادر به رقابت نباش��ند. در نتیجه افق رشد این شرکت ها محدود شده و 
نمي توانند سودآوري باالیي در سطح جهاني داشته باشند.

فرار از دام درآمد متوسط چگونه ممکن می شود؟
همانطور که گفته ش��د، برای پاسخ به این سوال که چرا اقتصادهای در 
حال توسعه در دام درآمد متوسط گرفتار می شوند، باید آن را در سه سطح 
ملی، بخشی و شرکتی جست وجو کرد. از منظر ملی، دام درآمد متوسط به 
تغییر هزینه نیروی کار و کاهش مزیت تولید کاالهای کاربر در فرآیند رشد 
نس��بت داده می شود. از منظر بخشی، کشورهای درآمد متوسط با مشکل 
اتکا به بخش های دارای افق رشد محدود یا مشکل »ارزش افزایی« روبه رو 
هس��تند. از منظر ش��رکتی )بنگاهی( نیز دام درآمد متوسط به مشکالت 
ش��رکت های کشورهای درآمد متوسط در دستیابی به فناوری پیشرفته و 

رقابت با شرکت های پیشرو )در سطح جهانی( نسبت داده می شود.
از نظر محققان، رمز توسعه یافتگی پایدار و عبور از دام درآمد متوسط در 
ایجاد توانمندی های فناورانه و سیستم های نوآوری در سطح ملی، بخشی 
و بنگاهی )ش��رکتی( است. بدون داشتن توانمندی فناورانه قوی، صادرات 
پایدار و رش��د اقتصادی مستمر امکان پذیر نیست. همچنین برای عبور از 
دام درآمد متوس��ط نیاز به تنوع بخش��ی به تولیدات وجود دارد. در سطح 
ملی، کشور درآمد متوسط نیازمند عبور از اتکا به تولیدات مبتنی بر مزیت 
منابع و نیروی کار به تولیدات مبتنی بر کارایی و فناوری اس��ت. به تعبیر 
دیگر، این اقتصاد به جای تکیه بر مزیت نسبی باید به مزیت رقابتی و خلق 

مزیت دست پیدا کند.
از منظر سیاس��ت های ملی، کشورهای درآمد متوسط برای خلق مزیت 
نیازمند س��طح باالیی از سرمایه انسانی هستند. این کشورها باید بتوانند 
نیروی انس��انی متخصص برای دس��تیابی به توان ابداع و اختراع و بهبود 
کیفی��ت تولیدات پرورش دهند. این مس��ئله هم نیازمند کیفی ش��دن و 
مس��ئله محور شدن نظام آموزشی و هم نیازمند تحول در نظام اجتماعی 
ب��رای دربرگرفتن ترجیح��ات نیروهای متخصص و اقن��اع آنها برای عدم 

مهاجرت است.
در سطح بخش��ی، دس��تیابی به توانمندی های فناورانه، نیازمند طی 
ک��ردن مرحله تنوع یابی محصوالت و به دس��ت آوردن توانمندی تولید 
محص��والت متنوع تر و بس��ط فعالیت در رش��ته فعالیت های بیش��تری 
اس��ت. مطالعات متأخر نش��ان می دهند که دستیابی به توسعه نه صرفا 
با تخصصی ش��دن در تولید برخ��ی محصوالت بلکه ابت��دا با تنوع یابی 
و دس��تیابی به توان تولید محصوالت بیش��تر و س��پس با تخصص یابی 
در تولید محصوالت دارای قابلیت  بیش��تر برای کشور درحال توسعه در 
زمینه دستیابی به مرز فناوری و پیشگامی در آنها قابل تحقق است. در 
سطح شرکت )بنگاه( نیز دستیابی به توانمندی فناورانه در فعالیت های 
تخصصی اهمیت دارد. دس��تیابی ب��ه توانمندی فناوران��ه نیازمند طی 
کردن فرآیند یادگیری اس��ت. با توجه به اینکه فناوری ها دارای چرخه 
عمر بوده و هر فناوری پس از مدتی منس��وخ می ش��ود، سه مسیر رشد 
نظیر مس��یر تقلیدی، پرشی و ابداعی پیش روی شرکت های کشورهای 

درآمد متوسط وجود دارد.
اقتصاد ایران در سال های پس از جنگ جهانی دوم با دستیابی به درآمد 
متوس��ط، برای چند دهه اس��ت که در وضعیت درآمد متوسط گیر افتاده 
اس��ت. تحوالت و ش��وک های خارجی نظیر جنگ و تحریم نیز در ناکامی 
اقتصاد ایران در دستیابی به همپایی مؤثر بوده اند، اما به نظر می رسد اقتصاد 
ایران در حال حاضر برای دس��تیابی به همپایی راه دشواری پیش رو دارد. 
اقتصاد کشورمان در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند عادی سازی روابط 
)خروج از ش��رایط تحریم( و تولید محوری )سودآوری بیشتر فعالیت های 
تولیدی در مقابل فعالیت های رقیب( در درجه اول است. در ادامه اقتصاد 
تنها در شرایطی قادر به استمراربخشی به رشد خود و دستیابی به همپایی 
خواهد بود که بتواند وابس��تگی به نفت را کاهش داده و تنوع بخش��ی به 
تولیدات خود و بهبود قابلیت های دس��تیابی ب��ه توانمندی فناورانه را چه 
در س��طح ملی، چه در سطح بخش��ی و چه در سطح بنگاه تحقق بخشد. 
همچنین توجه به این نکته ضروری است که تولید محوری در سطح ملی، 
تنوع یابی در سطح بخشی و تحقق اقتصاد مقیاس و دستیابی به توانمندی 
رقابت پذیری جهانی در سطح بنگاه برای خروج از دام درآمد متوسط دارای 

اهمیت است.

اقتصادهای در حال توسعه چگونه در دام درآمد متوسط گرفتار می شوند؟

اقتصاد ایران در دام درآمد متوسط
باشگاهاقتصاددانان

سرمایه  انسانی از نگاه  تئودور شولتز
چرا ژاپن و آلمان پیشرفت کردند؟

تئودور ویلیام ش��ولتز، اقتصاددانی آمریکایی و رئیس دانش��کده 
اقتصاد دانش��گاه ش��یکاگو بود که با دریافت جایزه نوبل اقتصاد در 
س��ال ۱۹۷۹ به ش��هرتی جهانی دس��ت یافت. مطالعات شولتز در 
حوزه اقتصاد توسعه به ویژه اقتصاد کشاورزی، دلیل اصلی دریافت 
نوبل اقتصاد توس��ط او بود. در بین نظرات ش��ولتز، بیشترین تاثیر 
را نظریه س��رمایه انس��انی او دارد. زمانی که وی رئیس دانش��کده 
اقتصاد ش��یکاگو بود، پژوهش هایی درباره این مسئله انجام داد که 
چطور آلمان و ژاپن توانس��تند پس از جنگ دوم جهانی با سرعتی 
معجزه وار اوضاع خود را بهبود بخش��یده و از ویرانی ش��دید جنگ 
نجات پی��دا کنند، در حالی که بریتانیا ت��ا مدت های مدید پس از 
جن��گ هنوز درگیر بودجه بندی تغذیه بود. ش��ولتز این طور نتیجه 
گرفت که س��رعت بهبود اقتصادی تا حد بس��یار زیادی وابسته به 
مردمی سالم با تحصیالت بسیار باال و در یک کلمه، سرمایه انسانی 

است.
شولتز در ۳۰ آوریل ۱۹۰۲ در شهری کوچک در داکوتای جنوبی 
به دنیا آمد. زمانی که در پایه هشتم تحصیل می کرد پدرش او را از 
مدرس��ه بیرون آورد زیرا نگران بود که اگر پسر بزرگ او تحصیالت 
خ��ود را ادامه دهد، احتمال کار کردن��ش در مزرعه پایین می آید. 
ش��ولتز که تحصیالت رسمی متوسطه نداشت وارد کالج کشاورزی 
داکوتای جنوبی ش��د و در نهایت به دلیل اس��تعداد باال توانس��ت 
در رش��ته اقتصاد و کش��اورزی در س��ال ۱۹۲8 مدرک کارشناسی 
دریافت کند. او نهایتا در دانش��گاه مدیس��ون ویسکانسین دکترای 
اقتصاد کشاورزی گرفت. شولتز که با نظریه پردازی در زمینه توسعه 
توانس��ت نوبل اقتصاد ۱۹۷۹ را دریافت کند، در زمستان ۱۹۹8 در 

اوانستون آمریکا درگذشت.
به اعتقاد ش��ولتز، آم��وزش به مولد بودن انس��ان ها کمک کرده 
و س��المت جس��مانی خوب هم امکان این تولید را فراهم می کند. 
نظریه سرمایه انسانی که توسط شولتز، گری بکر و جیکوب مینسر 
صورت بندی ش��د، مهمترین بخش این دیدگاه او را تشکیل می داد. 
ش��ولتز در کتاب »س��رمایه گذاری در سرمایه انس��انی« این نظریه 
را صورت بن��دی کرد، اما خیلی مورد اس��تقبال دیگر اقتصاددان ها 
قرار نگرفت. به نظر او، دانش و مهارت ش��کلی از س��رمایه هستند 
و س��رمایه گذاری در این سرمایه انس��انی منجر به افزایش خروجی 
اقتصادی و درآمد کارگران می ش��ود. بس��یاری از اقتصاددان ها این 
نظری��ه او را نپذیرفتن��د و در نظر گرفتن انس��ان ها به عنوان نوعی 
از س��رمایه را شکلی از برده داری قلمداد کردند و این مسئله هم با 

توجه به جنبش حقوق مدنی بسیار قابل درک و توجه بود.
البت��ه خود ش��ولتز می گف��ت که نظری��ه او انس��انیت را مردود 
نمی کند، بلکه افراد را به س��رمایه گذاری روی خود تشویق می کند. 
ش��ولتز مدافع این مسئله بود که انسان ها باید در سالمت، مهاجرت 
داخلی و آموزش کاری خود س��رمایه گذاری کنند و تمرکز ویژه ای 
روی تحصی��الت می دید زیرا از این طریق امکان باال بردن س��طح 
به��ره وری افراد وجود داش��ت. به نظر او اگر انس��ان ها این کارها را 
انجام دهند، فرصت های بیش��تری جه��ت بهبود وضعیت اقتصادی 
خود خواهند داشت. مسئله بعدی که نمی توان اهمیت آن را نادیده 

گرفت، بحث اقتصاد توسعه در دیدگاه شولتز است.
از سوی دیگر، در سال های جنگ سرد همانند حال حاضر و حتی 
دوره های پیش از آن، کشاورزی یکی از زمینه های رقابت اقتصادی در 
جهان به شمار می رفت. همین اهمیت موضوع باعث شد شولتزی که 
پس زمینه ای از این دانش داشت و اساسا در مزرعه ای 56۰ هکتاری 
به دنیا آمده بود، وارد نظریه پردازی های کالن درباره کشاورزی شود. 
ش��ولتز متولد ایالت داکوتای جنوبی بود و پدرش کش��اورزی بود که 
جلوی تحصیالت او در دوران راهنمایی را گرفت و شولتز مجبور شد 
بدون داشتن تحصیالت متوس��طه رسمی به دانشگاه رفته و مدرک 
کارشناسی خود را در رشته مهندسی کشاورزی دریافت کند. شولتز 
با مطالعه وضعیت و عملکرد کش��اورزهای کشورهای مختلف جهان 
مانند روس��یه، ش��وروی و هند به این نتیجه رس��ید که کشاورزانی 
که به روش س��نتی در کش��ورهای فقیر فعالیت می کنند، می توانند 
ت��ا حدی که منابع در اختیار دارند، بازدهی را به حداکثر برس��انند. 
پرس��ش اصلی که در کتاب »دگرگونی کشاورزی سنتی« مطرح شد 
این بود که چرا این گروه از کش��اورزان تمایل ندارند روش کار خود 
را ام��روزی کرده و در کارش��ان ن��وآوری به خرج دهند. پاس��خ این 
پرسش هم از دید ش��ولتز منطقی بود، زیرا دولت های این کشورها، 
قیمت محصوالت کش��اورزی را به شکلی مصنوعی و دستوری پایین 
نگه داش��ته و مالیات های س��نگینی به آن اعمال می کنند و از سوی 
دیگر دولت چنین کش��ورهایی آموزش روش های نوین کشاورزی را 

وظیفه خود نمی داند.
از نگاه ش��ولتز، دولت های کش��ورهای فقیر بی��ش از حد جانب 
زندگی ش��هری و ساکنان شهرها را گرفته اند و همین مسئله باعث 
ش��ده کشاورزان این کش��ورها هر روز فقیرتر از روز گذشته شوند: 
»مردم فقیر در کش��ورهای کم درآمد زندانیانی هس��تند که اقتصاد 
ب��ه تنهایی قادر به آزاد کردن آنها نیس��ت.« وضعیت کلی توس��عه 
اقتصادی این کشورها به گونه ای است که نرخ بازده به حدی پایین 
می آی��د که کش��اورز تنها برای امرارمعاش خ��ود تولید می کند. در 
این می��ان تاثیری که وضعیت عملکرد خود کش��اورز دارد، محلی 
اس��ت که ش��ولتز خود را وارد بحث می کند. ش��ولتز در این  زمینه 
می گوید: »کش��اورزی ک��ه همچون نیاکان خود ب��ه تولید بپردازد 
هرچند س��ختکوش و پرتالش هم باش��د به زحمت می تواند شکم 
خانواده خود را س��یر کند، ولی کش��اورزی که به رموز نوین تولید 
آگاه باشد و در محیطی باانگیزه تالش کند، از خاک طال می سازد.«
همانطور که گفته شد، »دگرگونی کشاورزی سنتی« ازجمله آثار 
مهم تئودور شولتز است. او در سال ۱۹6۴ این کتاب را منتشر کرد 
که اثر اصلی او در زمینه بخش روس��تایی و کش��اورزی جهان سوم 
اس��ت. اهدای جایزه نوبل به او هم عمدتا به واس��طه تألیف همین 
کتاب بود که حاصل مش��اهدات و تجربیاتش در هند بود. ش��ولتز 
کش��اورزی را در مکان های مختلف دنیا بررس��ی ک��رد و گفت که 
کشاورزان سنتی در کش��ورهای فقیر بازدهی منابع در اختیارشان 
را حداکثر می کنند. او عدم تمایل آش��کار آنها به نوآوری را منطقی 
می دانس��ت چراکه معم��وال دولت های آن کش��ورها بر محصوالت 
کش��اورزی قیمت های مصنوعی پایین و مالیات های سنگین وضع 
می کنند. همچنین در این کشورها برخالف ایاالت متحده دولت ها 

کشاورزان را با روش های نوین کشت و زرع آشنا نکرده اند.
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واپسین س��ال از دهه ۹۰ شاید دشوارترین سال اقتصاد ایران باشد. اگر 
ایران در سال های گذشته به صورت جسته و گریخته با پیامدهای تحریم 
روبه رو بود و در دو سه سال گذشته این تحریم اقتصادی به واسطه خروج 
آمریکا از برجام به ش��کل جنگ اقتصادی درآمد، حاال در انتهای این دهه 
دشوار عالوه بر مسئله تحریم ها با رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا نیز 
دس��ت به گریبان اس��ت. آنچه در گزارش اخیر بان��ک جهانی از دورنمای 
اقتص��ادی جهان در ابتدای س��ال ۲۰۲۱ میالدی نیز هوی��دا بود و بانک 
جهانی، بحران کرونا و تغییرات ژئوپلیتیکی را مهمترین ریسک های اقتصاد 

ایران در سال پیش رو برشمرد.
در همی��ن حال، آخرین بودجه قرن در ش��رایطی از چند هفته قبل در 
کمیس��یون تلفیق بودج��ه مجلس در حال چکش کاری اس��ت که زمین 
بودجه به جدیدترین میدان تقابل پاس��تور و بهارستان تبدیل شده است. 
در اینکه دولت دوازدهم و مجلس یازدهم زاویه سیاسی با هم دارند، هیچ 
ش��کی نیس��ت، اما اینکه این زاویه سیاس��ی به میدان اقتصاد بکشد و به 
ع��دم گفت وگو و تفاهم در مورد بودجه س��ال آینده منتهی ش��ود، زنگ 
خطری است که جامعه را نگران می کند. تغییرات یارانه های نقدی در سال 
آینده، کاهش سقف فروش روزانه نفت و تعیین نرخ ارز از جمله مهمترین 
تغییراتی است که از سوی نمایندگان در بودجه سال ۱۴۰۰ اعمال شده و 
البته اعتراض دولتمردان را هم به دنبال داشته است، چنانچه اختالف نظر 
محمدباقر قالیباف و حسن روحانی به عنوان روسای قوای مقننه و مجریه 
در حال تبدیل ش��دن به یک مونولوگ طوالنی است و کمتر دیالوگی در 

جلسه ای مشترک میان آنها برقرار می شود.
روحانی: دولت تغییر در شاکله بودجه را نمی پذیرد

الیح��ه بودج��ه س��ال ۱۴۰۰ از چند هفت��ه قبل تاکنون ب��ر روی میز 
کمیس��یون تلفیق مجلس قرار دارد و سخنگوی این کمیسیون روزانه در 
نشستی خبری آخرین مصوبات و تغییرات بودجه را اعالم می کند. در این 
بی��ن، نمایندگان مجلس از همان روز نخس��ت تقدیم بودجه بارها و بارها 
دولت را به غیرواقعی بودن و انبساطی بودن بودجه متهم کرده اند و مدعی 

شده اند که ارقام بودجه قابلیت تامین و اجرا ندارد.
در واکنش به این صحبت ها، حسن روحانی چهارشنبه گذشته در جلسه 

هیأت دولت گفت که »ماحصل فروش روزانه ۲میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه 
نفت در الیحه دولت معادل ۱۹۹ هزار میلیارد تومان بوده است، اما آقایان 
در مجل��س، ۲میلی��ون و ۳۰۰ هزار را به یک میلیون و 5۰۰ هزار بش��که 
کاهش داده اند و در مقابل درآمد ۱۹۹ هزار میلیارد تومانی را در کمیسیون 
تلفیق به ۲۳۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۳۱ هزار میلیارد تومان وابستگی 
بودجه به نفت افزایش داده اند. عجب چش��م بندی ای کرده اند! هر کس��ی 
که چهار عمل اصلی حساب را بداند، متوجه می شود که چه شده است.« 
رئیس جمه��ور در تازه تری��ن س��خنان بودجه ای خود نیز روز گذش��ته 
)سه ش��نبه( در جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که »دولت 
تغیی��ر در ش��اکله بودجه را نمی پذیرد و با هر تغیی��ری که موجب گرانی 
کاالی موردنی��از مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب 
س��وء در زندگی و معیشت مردم باش��د و موجب کاهش ارزش پول ملی 

شود، مخالف است.«
در این جلس��ه ابتدا محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه از 
تغییرات الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس گزارشی ارائه 
کرد و گفت که »بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع 
حاصله از افزایش نرخ ارز کاالهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.« 
روحانی نیز پس از ارائه این گزارش گفت که »دولت با هدف آرامش بخشی به 
بازار و اقتصاد کشور با برنامه ریزی جهت زمینه سازی ثبات در حوزه توسعه ای و 
معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار 
تحریم ها را با حداکثر توان خنثی کرده است. دولت در بودجه ۱۴۰۰ مراقبت 
کرده است که از پول فقرا به نفع دستگاه های خاص هزینه نشود. دولت با توجه 
به افق امیدبخش پیش رو، ریل گذاری در بخش های خرد و کالن اقتصاد کشور 
با هدف تاثیر مثبت در معیشت و زندگی مردم، بودجه سال آینده را تنظیم و 

به مجلس عرضه کرد.«
ب��ه گفته وی، »بی تردید دولت با هر تغیی��ری که موجب گرانی کاالی 
موردنیاز مردم و نگرانی افکار عمومی و دارای آثار تورمی و عواقب سوء در 
زندگی و معیشت مردم باشد و موجب کاهش ارزش پول ملی شود، مخالف 
است. س��خنانی که عالمت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، 
بالفاصله و به طور مستقیم فشار بر اقشار کم درآمد را افزایش می دهد و در 
شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می دهد نباید مجددا به 

التهاب تورمی دامن زده شود.«
رئیس جمه��ور در انتها نیز گفت که »دول��ت در عین حال که آمادگی 

خ��ود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعالم کرده اس��ت، وظیفه خود 
می داند براس��اس ش��ناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد 
جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه ای کشور، تغییر شاکله بودجه 

را نپذیرد.«
اختالف بودجه ای دولت و مجلس بر سر چیست؟

از روزي که الیحه بودجه س��ال آینده به مجلس ارائه ش��د، بحث بر سر 
تداوم ارز دولتي به یک��ی از مهمترین محورهای اختالف دولت و مجلس 
بدل شد. از یک سو، رئیس دولت می گوید که تغییرات ارزی صورت گرفته 
توسط مجلس تنها یک ضرب و تقسیم عددی بوده که در نهایت منجر به 
افزایش س��هم نفت و رشد نرخ دالر در بودجه ۱۴۰۰ شده است. در سوی 
دیگ��ر، رئیس مجلس می گوید که تهمت نزنید، مجل��س نه قیمت ارز را 
تعیین کرده و نه س��قف فروش نفت را. هرچه هس��ت، این سخنان از یک 

عدم مفاهمه جدی ناشی شده است.
اگرچه انتقاد مجلس نس��بت به تخصی��ص ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه 
سال آینده وارد است و در چند سال گذشته نیز اغلب اقتصاددانان نسبت 
به تبعات مخرب و فسادانگیز این سیاست اقتصادی هشدار دادند، اما لزوم 
جایگزینی یک بس��ته سیاستی شفاف و قابل قبول به جای ارز دولتی هم 
مطرح اس��ت، چراک��ه با حذف دالر ۴۲۰۰ تومانی، ن��رخ ارز بودجه تغییر 
خواهد کرد و بنابراین بایس��تی یک نرخ معیار برای تس��عیر ارز در بودجه 
سال آینده تعیین شود. به اعتقاد کارشناسان، توزیع دالر ۴۲۰۰ تومانی از 
همان ابتدا اش��تباه بود و هرچند هیچ شکی در اصالح این سیاست وجود 
ندارد، اما نکته اینجاس��ت که ح��ذف دالر ۴۲۰۰ طبعا باعث افزایش نرخ 
بودجه خواهد شد و این موضوع قابل انکار نیست، بنابراین نمی توان از یک 
س��و داعیه حذف دالر رانتی داشت و از س��وی دیگر، این افزایش نرخ ارز 
بودجه را قبول نداش��ت. از س��وی دیگر، اگرچه قیمت دالر در بازار توسط 
عرضه و تقاضا تعیین می ش��ود، اما به هر حال یک نرخ تس��عیر ارزی در 
بودجه باید به عنوان معیار در نظر گرفته شود و نباید این دو را یکسان در 
نظر گرفت. با اینکه دیدگاه انتقادی مجلس نسبت به تخصیص ارز دولتی، 
صحیح و درس��ت اس��ت، اما انتقاد صرف و بدون راهکار منتهی به نتیجه 
مطلوب نخواهد ش��د بنابراین نمایندگان مجلس باید به طور شفاف اعالم 
کنند که سیاست جایگزین دالر ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ چیست، 
پرداخت ها چگونه صورت می گیرد و به طور کلی، نقشه راه سیاست جدید 

ارزی را ترسیم کنند.

اختالف بودجه ای پاستور و بهارستان، اقتصاد را به کدام سو می برد؟

تقابل دولت و مجلس در زمین بودجه

افزای��ش ۱.8 درصدی ماهانه قیمت مس��کن و در ش��رایطی که متغیر 
اثرگ��ذاری در بازار دیده نمی ش��ود، می تواند یک تغییر کوچک و طبیعی 
باشد؛ کارشناسان معتقدند تغییرات ۱ تا ۲ درصدی قیمت بیش از آنکه به 

معنای رشد یا کاهش باشد، رکود بازار را به تصویر می کشد.
به گزارش ایس��نا، معامالت مس��کن در دی ماه ۳8 درصد و قیمت ۱.8 
درصد نسبت به ماه قبل باال رفت، اما نشانه ای از تغییر محسوس در بازار 
مسکن دیده نشد. متوسط قیمت در تهران به متری ۲۷.۳ میلیون تومان 
رس��ید و ۳5۱5 فقره معامله نیز منعقد ش��د. رش��د ماهانه ۳8 درصدی 
معامالت نس��بت به آذر که عنوان کس��ادترین ماه طی چهار سال اخیر را 
از آن خود کرده بود اتفاق افتاد و البته معامالت نس��بت به دی ماه س��ال 
گذشته 6۷ درصد کاهش یافت. ریزنوسان ۱.8درصدی ماهانه قیمت هم با 
توجه به تعداد پایین معامالت نمی تواند رشد معناداری تلقی شود بنابراین 

هنوز آمار گویای آن است که بازار در رکود به سر می برد.
اواخر سال گذشته بازار مسکن پس از رکود مقطعی در میانه سال با رشد 
معامالت مواجه شده بود. آذر سال ۱۳۹8 تعداد ۹5۰۰ فقره و دی ماه ۱۰ 
هزار و ۷۰۰ فقره معامله مسکن در تهران به امضا رسید. این مقدار با توجه 
ب��ه میانگین ۱۰ تا ۱5 هزار ق��رارداد خرید و فروش که به طور معمول در 
تهران انجام می ش��ود تقریبا در یک سطح قرار داشت. حال اگر ۱۰ هزار و 
۷۰۰ فقره پارسال را در کنار ۳5۰۰ فقره امسال بگذاریم متوجه می شویم 

که سایه رکود هنوز بر بازار سنگینی می کند.
احتم��اال در ماه های بهمن و اس��فند با توجه به خریدهای ش��ب عید، 
معامالت مقداری افزایش می یابد و ممکن اس��ت قیمت ها نیز کمی تغییر 
کند، اما کس��ادی بازار این آالرم را می دهد ک��ه مالکان نمی توانند فتیله 
قیمت را خیلی باال بکشند. تحلیل کارشناسان این است که بازار مسکن تا 

انتخابات ریاست جمهوری با مقداری ریزنوسان به روند کج دار و مریز خود 
ادامه دهد. این ریزنوسانات می تواند افزایشی یا حتی کاهشی باشد، اما به 
دلیل آنکه متغیر تاثیرگذاری در بازار دیده نمی شود، احتمال آنکه تغییرات 

ماهانه از ۲ تا ۳ واحد درصد بیشتر شود بعید به نظر می رسد.
مهمترین متغیر تاثیرگذار بر بازار مسکن، تحوالت بازار ارز است که آبان ماه 
به ثبات رسیده و روند کاهشی به خود گرفته است. عامل دیگر می تواند فشار 
تقاضا باشد که رکود معامالت نشان می دهد این آیتم نیز قابلیت ایجاد شوک 
در بازار مس��کن را ندارد. همین حاال هم عمده معامالت بازار مسکن از سوی 
بخر و بفروش ها و س��رمایه گذاران انجام می شود. افزایش 5.۲ درصدی قیمت 
مسکن منطقه یک در حالی که متوسط نرخ رشد در سطح تهران ۱.8 درصد 
بود نشان دهنده تقاضای سرمایه گذاری در بازار مسکن است. تعداد معامالت 
در مناطق مصرفی نیز کماکان پایین است. در منطقه ۱۹ تهران فقط ۲۷ فقره 
معامله مسکن به امضا رسید. تعداد مبایعه نامه ها در مناطق ۱6، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ 

نیز به ترتیب 8۱، 66، ۷۰ و 5۷ فقره بود.
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک در تشریح وضعیت کنونی بازار مسکن 
می گوید: با توجه به رشد بیش از حد قیمت مسکن که از شرایط عمومی 
اقتصاد کش��ور نشأت می گیرد، معامالت در بخش خرید و فروش در رکود 
قرار دارد که به افزایش تعداد قراردادهای اجاره منجر شده است. این نمایه 
نشان می دهد که به دلیل کاهش توان خرید، متقاضیان مصرفی به سمت 

بازار اجاره سوق پیدا کرده اند.
مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه قیمت های پیشنهادی مسکن در دو 
ماه گذشته ۱۰ تا ۱5 درصد کاهش یافته خاطرنشان کرد: به دنبال ایجاد 
ثبات در بازار ارز، قیمت مس��کن در مس��یر افت قرار گرفت که امیدواریم 
ای��ن روند ادامه پیدا کند تا اف��رادی که خانه ندارند بتوانند اقدام به خرید 

کنند. در حال حاضر تقاضای بالقوه ای در بازار وجود دارد که از توان خرید 
برخوردار نیس��ت. در این خصوص الزم اس��ت دولت با افزایش س��اخت و 
س��از، تعادل را در بازار مس��کن برقرار کند تا به تدریج متقاضیان مصرفی 

وارد بازار شوند.
وی با بیان اینکه متقاضیان بالقوه خرید مس��کن به س��مت بازار اجاره 
رفته اند یادآور ش��د: آمار سامانه کد رهگیری نشان می دهد در شهر تهران 
طی دی م��اه ۱۳۹۹ معامالت ملک در بخش خری��د و فروش 68 درصد 
نسبت به همین زمان در سال گذشته کاهش یافته، در حالی که در بخش 

اجاره شاهد رشد ۲۲ درصد بوده ایم.
عباس زینعلی، کارشناس اقتصاد مسکن نیز درباره وضعیت کنونی این بازار 
بیان می کند: بازار مس��کن به دلیل تاثیرپذیری از چند عامل وارد رکود شده 
است. تغییری در سیاست های جهانی ایجاد شده و همه در انتظار شرایط پس از 
این تغییر هستند. علت دیگر، نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری کشور 
خودمان است. اما مسئله اصلی که در واقع مهمترین عامل محسوب می شود 
این است که سطح عمومی قیمت ها طی سه سال گذشته باال رفته و درآمدها 
فقط کفاف مایحتاج ضروری را می دهد. بنابراین خرید کاالهای غیرضروری و 
عمده مثل مسکن موکول شده به زمانی که قدرت بیشتری به وجود بیاید و 

شرایط باثبات تری شکل بگیرد.
وی درخص��وص پیش بینی قیمت ها بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری 
گفت: بعید می دانم که در دولت بعدی نیز اتفاق خاصی در بخش معامالت 
یا قیمت مس��کن رخ دهد. ممکن است یک شوک کوتاه مدت ایجاد شود 
ولی در بلندمدت نمی ت��وان کار خاصی انجام داد. انتخابات فقط می تواند 
بازار را مثبت کند ولی راه نمی اندازد. خیلی از عوامل ش��امل سیاست های 

تقویتی و مالیاتی باید اجرا شود تا بازار مسکن به رونق دلخواه برسد.

با وجود رشد قیمت و حجم معامالت

فتیله بازار مسکن هنوز پایین است

انرژی

قطعی برق هر روز جدی تر می شود
ماجرای مبهم خاموشی

روز گذش��ته بار دیگر در تهران و س��ایر شهرها خاموشی چند 
ساعته برق رخ داد. قطع گاه و بی گاه برق در چند هفته گذشته 
حاش��یه های بسیاری داش��ته و حاال با انتش��ار فهرست رسمی 
توانیر و مشخص شدن ساعت های احتمالی قطع برق در مناطق 
مختل��ف پایتخت، موض��وع وارد مرحله ای جدید و جدی ش��ده 
اس��ت؛ اتفاقی که نشان می دهد کش��ور و به خصوص شهرهای 
ب��زرگ با مش��کل جدی برای تامی��ن انرژی رو به رو ش��ده اند؛ 
چالش��ی که البته ریشه اصلی آن مشخص نیست و درباره دالیل 
آن ابهامات زیادی وجود دارد؛ حال س��وال اصلی مردم این است 
که چرا در فصل زمستان و سرد سال کشور با چالش برق مواجه 
ش��ده اند، آن هم در وضعیتی که نسبت به فصل تابستان مصرف 

برق به شدت کمتر است؟
در این میان، مسئوالن وزارت نیرو هنوز پاسخ دقیقی به سوال 
م��ردم نداده اند و درب��اره قطع برق شفاف س��ازی نکرده اند. رضا 
اردکانیان وزیر نیرو روز گذشته در آیین بهره برداری از ۲۳ پروژه 
صنعت آب و برق با بیان اینکه نیروگاه ها مشکلی برای تولید برق 
ندارند، گفت: نیروگاه های کشور در حالی که مشکلی برای تولید 
ندارند و ظرفیت آماده قابل مالحظه ای در این بخش وجود دارد، 
اما به دلیل مش��کالت موجود در تامین سوخت موردنیاز آنها، با 
کمبودهایی برای تولید برق مواجه هس��تیم که این مسئله باید 

مورد توجه قرار گیرد.
ب��ه گفته اردکانیان، موافق این نیس��تم ک��ه وقتی به موضوع 
اصالح مصرف اش��اره می شود، جهت توجه ما صرفا متوجه مردم 
به معن��ای مصرف کننده باش��د. اصالح مصرف ب��ا عرصه تولید 
تفکیک ناپذیر است. همانگونه که برای تدوین سیاست های تولید 
ابزار قانونی داریم، در عرصه مصرف هم دس��ت مان بسته نیست. 
ابزارهای متعددی در اختیار ما است که بتوانیم در عرصه مصرف 

هم ایفای نقش کنیم.
همچنین مصطفی رجبی مش��هدی، سخنگوی صنعت برق با 
اش��اره به خاموشی های روز گذش��ته گفت: همانطور که پیشتر 
اعالم ش��ده، به دلی��ل محدودیت در تامین س��وخت نیروگاه ها 
و افزای��ش مصرف گاز بخش خانگی، احتمال بروز خاموش��ی ها 
وجود داشت،زیرا نیروگاه های حرارتی کشور اغلب با گاز فعالیت 

می کنند.
ای��ن صحبت ها در حالی اس��ت که قطعی برق آس��یب زیادی 
ب��ه کس��ب و کارها و صنای��ع در چند هفته گذش��ته وارد کرده 
است، چنانکه به گفته مس��عود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی 
تهران، »در هفته های گذشته ما شکایت های بسیاری در ارتباط 
با قطع برق بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی داش��ته ایم؛ 
واحدهای��ی که بدون اطالع برق آنها قطع  ش��ده بود و صدماتی 
به تولید وارد و مش��کالتی در صنایع مختلف ایجاد ش��د. در این 
مورد هم بحث های مختلفی در هفته های گذش��ته مطرح  ش��ده 
اس��ت که علت اصلی قطع برق چیس��ت؟ مدت��ی بحث این بود 
ک��ه گاز وجود ندارد و م��ازوت تولید می کنن��د، بعد این مطرح 
ش��د که مازوت آلودگی ایجاد می کند و م��ازوت را قطع کردند 
و باز هیچ گفت وگوی مش��خصی بین مس��ئوالن و مردم صورت 
نگرفت باالخره مش��کل قطع برق چی هست؟ کمبود گاز است؟ 
و درنهایت دیدیم که همه اینها مش��کل را استخراج بیت کوین 
اعالم کردند و یک مرتبه اعالم ش��د ببینی��م کجا بیت کوین در 
حال تولید اس��ت و آنها را متوقف کنیم. حاال س��ؤال این اس��ت 
که تعداد ماینرهایی ک��ه بیت کوین تولید می کنند چه تعدادی 
هس��ت، چقدر برق مص��رف می کنند و آیا عل��ت قطع برق بیت 
کوین هست؟ انتظار هست از مسئوالن محترم که شفاف صحبت 
کنند؛ چرا ش��فاف نمی گویند مشکل برق چی هست و همه چیز 
را در ابه��ام می گذاریم. متأس��فانه امروز تقریب��اً همه افراد همه 
خبرهای ش��ان را از فضای مجازی دریافت می کنند تا اینکه یک 
مس��ئول مش��خص بیاید و عنوان کند که چنین مشکلی وجود 
دارد و م��ن فکر می کن��م این یک نااطمینان��ی در جامعه ایجاد 

می کند.«
اگرچ��ه که هنوز درب��اره دلیل اصلی قطع برق شفاف س��ازی 
صورت نگرفته اس��ت ولی به اعتقاد کارشناسان علت قطعی های 
اخی��ر ب��رق را باید در عوامل مختلف جس��ت و ج��و کرد و این 
اتفاق یک علت واحد ندارد. باید یکی از عوامل اصلی مش��کالت 
اخیر را تامین س��وخت نیروگاه ها جس��ت و جو کرد. با توجه به 
اینک��ه نیروگاه ها برای س��وخت خود از گاز اس��تفاده می کنند و 
در زمس��تان مصرف گاز شهری به ش��دت افزایش پیدا می کند، 
تامین س��وخت موردنیاز نیروگاه ها با مشکل و محدودیت مواجه 
شده است. در این مسیر، به نظر می رسد برای چند روز موضوع 
جایگزی��ن کردن گاز با دیگر س��وخت ها مانند مازوت نیز مطرح 
ش��د که با توجه به آالیندگی باالی آن به کنار رفت و در فصل 
سرما با توجه به اولویت داشتن تامین گاز خانه ها نسبت به برق، 
به نظر دولت حکم به خاموش��ی داده است. در کنار این موضوع 
عامل دومی که در به وجود آمدن این شرایط تاثیر داشته بحث 
جاماندن از نوس��ازی و اورهال نیروگاه هاس��ت. در برجام بنا بود 
چند نیروگاه ایران نوس��ازی و مدرن سازی ش��وند، اما در عمل، 
تنها یکی از آنها نوس��ازی شد و از این رو نیروگاه های فعلی چه 
از نظ��ر عملکرد و چه از نظ��ر ظرفیت و چه از نظر تولید مازوت 

شرایط مطلوبی ندارند.
محمدحسن متولی زاده، مدیرعامل توانیر در این باره گفت: »به  
طورکل��ی 8۰درصد برق از نیروگاه های حرارتی از طریق مصرف 
گاز، ۱۴درص��د گازوئی��ل و تنها 6درصد از طری��ق مازوت تولید 
می ش��ود، با این حال در دی ماه ج��اری به دلیل افزایش مصرف 
یکباره گاز در بخش های خانگی و تجاری، این روند تغییر کرده؛ 
به ط��وری که هم اکنون ترکیب س��وخت مصرف��ی نیروگاه ها به 
۴۳درص��د گاز، ۴۱درصد گازوئیل و ۱6درصد مازوت تغییر پیدا 
کرده اس��ت. مجموع گاز مصرف��ی روزانه بخش خانگی و تجاری 
کشور 6۲۰میلیون مترمکعب است. برای تامین نیاز برقی کشور 
در نیروگاه های حرارتی روزانه به ۱۴5میلیون مترمکعب گاز نیاز 
داریم، این درحالی اس��ت که به  منظور تامین گاز مصرفی بخش 
خانگ��ی و تجاری، در دی  ماه روزان��ه 8۳ میلیون مترمکعب گاز 
به نیروگاه ها تحویل ش��ده و باقی نیاز سوخت موردنیاز از طریق 

گازوئیل و مازوت تامین شده است.«
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چرا عرضه ارز در نیما قوت گرفته است؟

در یک هفته گذشته به طور متوسط در روز بیش از ۱5۰ میلیون 
دالر ارز در س��امانه نیما عرضه شده است. رئیس کل بانک مرکزی، 
عرض��ه این میزان ارز در س��امانه نیما را به رون��د صادرات نفتی و 
غیرنفتی کش��ور و تقویت بازارس��از نسبت داده اس��ت. اگر افزایش 
عرض��ه ارز در س��امانه نیما در ی��ک ماه ادامه پیدا کن��د، به رقمی 
معادل ۳ میلیارد دالر می رسد اما به نظر می رسد عرضه این میزان 
ارز در نیم��ا بی��ش از هر عام��ل دیگری ناش��ی از واقعی و منطقی 
شدن نرخ هاس��ت. در چند هفته گذش��ته، نرخ دالر نیمایی از نرخ 
آزاد هم بیش��تر بود درحالی که پیش از این دولت تالش می کرد با 
تعیین دس��توری نرخ برای صادرکنندگان، ارز صادرات غیرنفتی را 
در سامانه نیما عرضه کند. در شرایطی که قیمت ارز در بازار به ۲۰ 
هزار تومان می رس��ید، دولت از صادرکننده می خواس��ت در سامانه 
نیما ارز را با قیمت ۱5 هزار تومان بفروش��د. این در حالی است که 
اگ��ر فاصله قیمت دالر نیم��ا و آزاد را کمتر کنیم، دلیلی برای عدم 

عرضه وجود ندارد.
عرض��ه بیش��تر دالر در نیم��ا نش��ان نمی ده��د نرخ دس��توری 
نتیجه بخش نیس��ت، اما اکنون پرس��ش اصل��ی از رئیس کل بانک 
مرک��زی این اس��ت که چرا تاکن��ون ن��رخ ارز نیمایی ب��ا نرخ ارز 
آزاد در ای��ن فاصله قیمت��ی قرار نگرفته بود تا کش��ور از منافع آن 
بهره مند ش��ود. نکته دیگر، تنوع بخش��ی به روش های بازگشت ارز 
صادراتی اس��ت. هرچه از تنوع در روش های بازگشت فاصله بگیریم 
و محدودیت بیش��تری ب��رای صادرکننده غیرنفت��ی ایجاد کنیم، با 
توجه به ش��رایط تحریم ها، به نتیجه کمتری می رسیم. در مقابل، با 
به رسمیت ش��ناختن روش های متعدد در بازگشت ارز صادراتی به 

نتایج بهتری می رسیم.
امروز با توجه به ش��رایط ارزی کشور بسیاری از فعاالن اقتصادی 
در خری��د ارز احتیاط می کنند و این طبیعی اس��ت. ثبات یک امر 
اساس��ی و مهم در همه اقتصادهاست. وقتی مسئوالن از دولت ۱5 
هزارتومانی می گویند، یک فعال اقتصادی محاس��به می کند که اگر 
جنس��ی را براس��اس دالر ۲5 تومانی بخرد و بع��د دالر به ۱5 هزار 
تومان برسد، ضرر می کند. حرف های غیرکارشناسی شده مسئوالن 
به فضای تردید و احتیاط دام��ن زده و پیامدهای فاجعه باری برای 
اقتصاد در پی دارد. یکی از دالیل س��قوط بورس هم همین اس��ت. 
دامن زدن به فضای تردید و طرح مسائل غیرکارشناسی و غیرواقعی 

که به نوعی دخالت در بازار است.  
سیاس��ت ها با توجه به ش��رایط باید تغییر کند. ب��رای مثال، در 
ش��رایط تحریم دولت ها مجبورند تصمیم هایی را ب��ه اجرا بگذارند 
که به نفع معیش��ت مردم اس��ت اما با شکوفایی و رشد صادرات هم 
زاویه دارد. این در حالی اس��ت که می توان سیاست هایی را به اجرا 
گذاش��ت که بیشترین منافع و کمترین آسیب را در پی دارد. دولت 
تالش می کند با تنظیم بازار به نفع رفاه مردم کار کند، اما در عمل 
به صادرات محصوالت به ویژه محصوالت کشاورزی و غذایی آسیب 
می زن��د. با این حال، تنظی��م بازار با روش های هوش��مند می تواند 
عالوه بر تأمین منافع مردم ب��ه حفظ بازارهای صادراتی هم کمک 
کن��د. با اتکا به روش های هوش��مند میزان تولید، مصرف، واردات و 
صادرات همه محصوالت کش��اورزی که ممنوعی��ت صادرات آن را 
در دوره های مختلف ش��اهدیم، مشخص می شود. این شفاف سازی 
ب��ا ات��کا به فن��اوری و روش های هوش��مند از اعم��ال تصمیم های 

خلق الساعه در اقتصاد جلوگیری می کند.
در ای��ن بی��ن، نبای��د از س��هم و وظیفه بخش خصوص��ی و اتاق 
بازرگانی گذش��ت. بخ��ش خصوصی با وجود هم��ه بی توجهی های 
دول��ت باید پوس��ت اندازی ک��رده و کمی مدرن فک��ر کند. حرکت 
هرچه بیش��تر بخش خصوصی در مس��یر علمی تر شدن به تقویت 
اس��تدالل های ای��ن بخ��ش در مقابل دولت کم��ک می کند. بخش 
خصوص��ی باید از همه فرصت ها برای ظرفیت س��ازی و گفت وگو با 
دولت اس��تفاده کند. رئیس مجلس شورای اسالمی در هفته جاری 
از ارتباط کمیسیون های متناظر مجلس و اتاق بازرگانی سخن گفت 
و این فرصتی مناس��ب برای بخش خصوصی است تا استدالل های 
خود را مطرح کند. اتاق بازرگانی می تواند از این فرصت برای ایفای 
نقش مشورتی خود به خوبی استفاده کند و جلوی تصویب بسیاری 
از قوانی��ن مخِل  کس��ب وکار و تجارت را بگی��رد. هرچند در ایران 
ب��ه دلیل وجود دولتی چ��اق و فربه نمی توانیم به س��رعت به نتایج 

موردنظر برسیم، اما نباید ناامید شد و بایستی به تالش ادامه داد.

ادامه نوسان دالر در کانال 22 هزار تومانی
سکه 36۰ هزار تومان ارزان شد

از آخرین روز دی ماه تاکنون قیمت س��که در کانال ۱۰ میلیونی 
قرار دارد و  به رغم کاهش چند روز اخیر هنوز نتوانس��ته به کانال 
پایین تر وارد ش��ود. در آخرین گام، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید در روز سه ش��نبه با کاهش ۳6۰ هزار تومانی نسبت به 
روز قبل به قیمت ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. سکه تمام 
به��ار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلی��ون و ۲۰۰ هزار تومان معامله 
شد. نیم سکه بهار آزادی نیز 5 میلیون و 85۰ هزار تومان، ربع سکه 
۳ میلی��ون و 85۰ هزار تومان و س��که ی��ک گرمی هم ۲ میلیون و 
۲5۰ هزار تومان معامله شد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 
عی��ار به یک میلیون و ۳۴ هزار تومان و هر مثقال طال به ۴میلیون 
۴8۰ هزار تومان رس��ید. انس جهانی طال نیز در این روز یک هزار و 

85۲ دالر و ۹۹ سنت فروخته شد.
همچنین قیمت دالر در صرافی های بانکی همچنان در کانال ۲۲ 
هزار تومان قرار دارد و با نوس��ان جزئی در این کانال تغییر می کند. 
روز گذش��ته نیز هر دالر در این صرافی ه��ا ۲۲ هزار و ۹۷۰ تومان 
معامله ش��د که قیمت آن نسبت به روز قبل با افزایش ۱۰۰ تومانی 
همراه شد و نرخ هر یورو نیز به ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان رسید. بر این 
اساس، نرخ فروش دالر در صرافی های بانکی ۲۲ هزار و ۹۷۰ تومان 
اعالم شد و قیمت فروش یورو نیز با افزایش 5۰ تومانی به ۲۷ هزار 
و ۹۰۰ تومان رسید. قیمت خرید هر دالر نیز ۲۱ هزار و ۴8۰ تومان 

و نرخ خرید هر یورو هم ۲6 هزار و ۴۱۰ تومان اعالم شد.

یادداشت

مصوبه چند برابر ش��دن یارانه و هیاهوی��ی که در این رابطه در مجلس 
برپا ش��ده است، ماجرای تازه ای نیست، اما سوال این است که چرا حرفی 
از اص��الح معضل یارانه های نقدی و غربالگری آن به میان نیامده اس��ت؟ 
مجلس با تصمیم اخیر خود رس��ما یارانه افراد ثروتمن��د را دو برابر کرده 
اس��ت، آن هم در ش��رایطی که این پول از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
کاالهای اساسی تامین می شود که تبعات آن می تواند دامن اقشار متوسط 

و ضعیف را بگیرد.
به گزارش ایس��نا، از س��ال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به چرخه ارزی 
ایران وارد ش��د تاکنون بارها بحث حذف آن به دلیل رانت سنگین و عدم 
دسترسی مردم به کاالی واردشده با این نرخ به قیمت مناسب مطرح بود. 
دولت در این فاصله تقریبا تمامی اقالم را از لیست ارز ترجیحی خارج کرد، 
ولی پنج قلم که عمدتا نهاده های تولید هستند به همراه بخشی از دارو و 
تجهیزات پزشکی همچنان با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تامین ارز می شود. دولت 
ترجیح داد خود حذف ارز ترجیحی از چند قلم باقیمانده را انجام نداده و با 
مشارکت مجلس انجام دهد، از این رو در یکی دو سال اخیر و البته الیحه 

بودجه سال آینده این بحث مطرح بوده است.
می توان گفت در جریان بررس��ی الیحه بودجه ۱۴۰۰ پرحاش��یه ترین 
موضوع همین تصمیم گیری برای حذف ارز ترجیحی بود که کمیس��یون 
تلفیق تصمیم گرفت نرخ ۴۲۰۰ کاالی اساس��ی و ۱۱ هزار و 5۰۰ تومان 
تسعیر نرخ ارز را حذف و آن را به نرخ واحد ۱۷ هزار و 5۰۰ تومان برساند. 
دول��ت نیز مخالف ح��ذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نبود ولی تاکید داش��ت این 
موضوع  باید به نوعی باشد که کمترین تبعات را به همراه داشته و برگشت 

آن به مردم منطقی و موثر باشد و در این صورت موافق خواهد بود.
در نهای��ت مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومان را تصویب کرد که در نتیجه 
تغییرات ایجادشده تا اینجا، منابع ناشی از هدفمندی یارانه ها از ۲6۷هزار 
میلی��ارد به ۴۲۹ هزار میلی��ارد تومان افزایش یافته که ناش��ی از مصرف 
فرآورده ه��ای نفتی در داخل و افزایش صادرات فرآورده ها و مش��تقات آن 
است. از سوی دیگر، از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مابه التفاوت آن با نرخ ۱۷ 
هزار و 5۰۰ تومانی از محل 8 میلیارد دالری که برای تامین کاالی اساسی 
و دارو در بودجه پیش بینی شده بود، حدود ۱۰6 هزار میلیارد تومان منابع 
ایجاد می شود که ۷۳ هزار میلیارد تومان آن برای برگشت به مردم در قالب 

یارانه های نقدی و ۳۳ هزار میلیارد تومان آن برای دارو در نظر گرفته شد.
در این میان، بعد از هیاهوی زیاد نمایندگان در مورد اقدام خود برای حذف 
رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی نوبت به توزیع منابع بین مردم رسید، ولی آنچه که اتفاق 
افتاد افزایش پرداخت های نقدی اما نه برای نیازمندان بلکه کل ۷8 میلیون نفر 
یارانه بگیر از نیازمند تا پردرآمد بود؛ به طوری که براساس مصوبه کمیسیون 
تلفی��ق ۳5 میلیون نفر اول بی��ش از ۱8۰ هزار تومان، حدود ۲۳ میلیون نفر 
دیگر ۱۳8 هزار تومان یارانه دریافت می کنند و مابقی که حدود ۲۰ میلیون نفر 

هستند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، یارانه دریافت می کنند.
اینکه مجلس بازهم پرداخت ۷8 میلیون نفری را ادامه داده بسیار قابل 
تأمل اس��ت، به هر حال از زمانی ک��ه دولت دهم اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها را ش��روع کرد تا به امروز بزرگترین معضل در اجرای آن پرداخت 
همگان��ی یارانه نقدی ۴5هزار و 5۰۰ تومانی بوده اس��ت، جایی که بارها 
حتی مجلس در دوره های قبلی به این روند پرداخت نقد داشت و در قانون 
بودجه تکالیفی برای حذف س��ه دهک باالی درآمدی به عهده دولت قرار 
داده بود ولی هیچ گاه به درس��تی اجرایی نشد و نتیجه آن، پرداخت یارانه 

۴5 هزار و 5۰۰ تومانی به بیش از ۹5 درصد ایرانی ها بوده است.
دلیل عدم ورود به حذف دهک های باال چیست؟

در مصوبه تلفیق حداقل پرداختی یارانه ۹۱ هزار تومان برای ۲۰ میلیون 
نفر اس��ت که به طور حتم این حداقل پرداختی برای س��ه دهک باال در 
نظر گرفته ش��ده که در این حالت عمال یارانه آنها دو برابر ش��ده است، با 
این اقدام باید نمایندگان پاس��خ دهند که هدف از پرداخت مبلغ ۹۱ هزار 
تومانی به قشر ثروتمند در شرایط فعلی چیست؟ چرا منابع ناشی از حذف 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ی که با خود افزایش قیمت کاالهای مربوطه را به همراه 
خواهد داشت باید بین افراد غیرنیازمند تقسیم شود؟ همچنین چرا مجلس 
ک��ه در صدد اصالح روند پرداخت یارانه به کاالهای اساس��ی و مردم بوده 
است، فکری برای غربالگری یارانه بگیران نکرده است تا این معضل ۱۰ ساله 
که دولت برای آن اقدامی نکرده و یا نتیجه ای نداش��ته برای همیشه تمام 
شود؟ در عین حال دولت از سال گذشته پرداخت کمک معیشتی ناشی از 
افزایش قیمت بنزین را به کمتر از 6۰ میلیون نفر یارانه بگیران انجام داد و 
تقریبا سه دهک باالیی از دریافت این کمک کنار گذاشته شدند. پس چرا 
مجلس ط��رح خود برای افزایش یارانه های نقدی را در محدود این حدود 

6۰ میلیون نفر که در آن افراد متوسط و نیازمند و فاقد درآمد حضور دارند 
اعمال نکرده است، هرچند بین آنها هم افرادی هستند که نیازی به دریافت 

این ارقام نقدی ندارند.
البته در این بین، اقدام دولت هم تأمل برانگیز اس��ت که در س��ال های 
اخی��ر نه تنها در مورد ح��ذف پردرآمدها به طور جدی به هر دلیلی اقدام 
نکرد بلکه یارانه ای دیگر تحت عنوان کمک معیشتی برای 6۰ میلیون نفر 
را پیش بینی و اجرایی کرد و بارها این نقد مطرح ش��د که اگر 6۰ میلیون 
نفر را محق دریافت این کمک می داند چرا یارانه ۴5 هزار و 5۰۰ تومانی را 
به ۷8 میلیون نفر می پردازد که در سال هزینه ای بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد 
تومان به همراه دارد و با هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی کمک های معیشتی 
به ۷۰ هزار میلیارد پرداخت نقدی می رس��د. دولت در س��ال های گذشته 
در بودجه همواره مکلف به حذف س��ه دهک باالی درآمدی بود ولی این 
اتفاق نیفتاد ولی باز هم آن را در الیحه سال آینده آورده بود در حالی که 

اجراکننده نبوده است.
بازی با کلمات و ارقام؛ چون مردم به یارانه حساسند!

ب��ه هر ترتیب بازی با کلمات و س��ر و صدا کردن ب��ا یارانه اقدام تازه ای 
نیس��ت و بارها یارانه مورد اس��تفاده و بازی های سیاسی قرار گرفته است. 
به هر حال مردم بسیار بر جریان یارانه حساس هستند به ویژه در شرایط 
اقتص��ادی موجود توجه بیش��تری به اقدام در این رابطه خواهند داش��ت. 
این در حالی اس��ت که پیش از این در جریان انتخابات ۱۳۹6 هر یک از 
کاندیداها برنامه اقتصادی خود را بیش از آنکه به سمت طرح های تولیدی 
و توسعه ای برده و برنامه ای برای آن ارائه دهند، مانور انتخاباتی خود در این 
حوزه را بر یارانه گذاش��تند، جایی که از پرداخت یارانه ۱۱۳ تا ۲5۰ هزار 
تومانی سخن می گفتند بدون اینکه اعالم کنند قرار است منابع آن از کجا 
تامین شود، یا همین مدتی پیش وقتی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور 
دول��ت نهم و دهم از ام��کان پرداخت یارانه ۹۱۰ هزار تومانی آن هم بدون 
هیچ منطقی سخن گفته بود. حواشی بودجه ۱۴۰۰ به اینجا ختم نشده و 
آنچه که اتفاق افتاده از الیحه تا مصوبات مجلس مورد نقد کارشناسان بوده 
است، البته دولت و شخص رئیس جمهور در رابطه با نحوه عملکرد مجلس 
در بررس��ی بودجه انتقاداتی داشته و خواستار عدم برخوردهای سیاسی با 

بودجه و اعمال رفتار منطقی اقتصادی بوده اند.

یارانه ثروتمندان 2 برابر شد

بازی ناتمام یارانه

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه راهبرد هدف گذاری تورم 
در کشورهای دنیا تجربه موفقی بوده است، گفت هدف گذاری نرخ تورم در 

اردیبهشت ماه براساس شرایط و مفروضات وقت صورت گرفت.
پیمان قربانی درخصوص هدف گ��ذاری تورم به ایِبنا، گفت: درخصوص 
تورم ۲۲ درصدی باید عرض کنم که اصوال در چارچوب هدف گذاری تورم، 
به این صورت عمل می ش��ود که ابتدا براس��اس مفروضاتی که درخصوص 
متغیرهای موثر بر تورم هس��تند یک پیش بینی اس��تخراج می شود، بعد 
متناس��ب با تفاوت آن پیش بین��ی و آن هدف قابل حصول، سیاس��ت ها 

طراحی می شود.
او ادامه داد: ما در ابتدای س��ال براس��اس شرایطی که بود، در فروردین 
ماه و اردیبهش��ت م��اه مطالعاتی درخصوص پیش بینی تورم برای س��ال 
جاری داشتیم. در آن مقطع نرخ ارز حدود ۱5 تا ۱6 هزار تومان بود. این 
مفروضات��ی که به کار می رود، ما در بانک با بخش های مختلف مش��ورت 
می کنیم، جمع بندی ای که از ماحصل این بحث ها با سایر بخش ها از جمله 
بخش ارزی ش��د این بود که نرخ متوسط ارز برای سال ۹۹ حول و حوش 
۱۷ هزار تومان در آن مقطع پیش بینی شد. بر این اساس تورم ۲۲ درصدی 
کامال قابل حصول بود، الزم اس��ت که عرض کنم در آن مقطع نرخ تورم 

ماهانه در فروردین ماه به ۱.5 درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه ۲5.8 
درص��د بود. لذا این براس��اس آن مفروضات کام��ال قابل تحقق بود. منتها 
اقتصاد ما امسال در یک شرایط خاص و ویژه ای قرار داشته است، که شاید 

در سالیان گذشته چنین تجربه ای را به این شدت نداشتیم.
ب��ه گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، به ه��ر ترتیب اوج تحریم ها را 
تجربه کردیم، بحث بیماری کرونا را تجربه کردیم که باعث کاهش صادرات 
غیرنفتی ما در اوایل س��ال شد و یک س��ری التهابات و جنگ های روانی 
درخصوص التهاب آفرینی در اقتصاد را داش��تیم که همانطور هم که مقام 
معظم رهبری اشاره کردند اینها عمدتا ریشه های سیاسی و امنیتی داشته 

است که نسبت به آن رسیدگی می شود.
قربانی با بیان اینکه در چند ماه گذش��ته، نرخ ارز مرتب نوس��ان داشت 
و ت��ا نزدیک ۳۳ هزار تومان هم افزایش پیدا کرد و در حال حاضر کاهش 
یافته اس��ت، افزود: همین افزایش نرخ ارز به مرز ۳۳ هزار تومان و کاهش 
آن تا این حد که ان شاءاهلل استمرار هم خواهد داشت، به این معناست که 
چقدر آن جو روانی و آن عوامل غیرفاندامنتالی که ما در اقتصاد داریم روی 
بحث نرخ ارز و تورم تاثیرگذار اس��ت. این به این معنا نیس��ت که سیاست 
هدف گذاری تورم، اش��تباه بوده؛ این سیاست در سطح دنیا آزموده شده و 

کشورهای مختلف به این سمت رفته اند.
به اعتقاد وی، این هدف گذاری تورمی هم که ما داش��ته ایم، برای ایجاد 
یک چشم انداز راجع به متغیرهای آتی اقتصاد برای فعاالن اقتصادی بوده 
است. منتها همانگونه که عرض کردم شرایط خاصی را داشتیم و اینجا این 
سیاس��ت برای اولین بار اجرا ش��ده و قاعدتا با افقی که پیش روی اقتصاد 
ایران هست، چشم انداز بهتری برای کاهش تورم به صورت پایدار و پایین 
فراهم اس��ت و بانک مرکزی هم همه س��عی و تالشش را می کند که این 
مسیر را ادامه دهد. آن چیزی که مهم است در چارچوب هدف گذاری تورم، 
این است که بانک مرکزی در یک ارتباط فعال با مردم و فعاالن اقتصادی، 
عوام��ل انحراف را توضیح ده��د و بگوید که چه چیزهایی خارج از کنترل 

بانک مرکزی بود.
مع��اون اقتص��ادی بانک مرک��زی در انتها نیز گف��ت: در دنیا هم راجع 
به مس��ائل برون زا اینگونه اس��ت. مثال یک دفعه شوک قیمت نفت اتفاق 
بیفتد و باعث جهش قیمت نفت در یک کشوری بشود، بانک مرکزی آن 
کشوری که واردکننده نفت است، درخصوص آن بخش مسئولیتی ندارد و 
بیشتر درخصوص تورم هسته پاسخگو است و البته راجع به تحوالت تورم 

توضیحات الزم را به مردم می دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی:

چشم انداز بهتری برای کاهش نرخ تورم فراهم است

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir

جمشید نفر
کارشناس اقتصادی

چهار شنبه
8 بهمن 1399
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دریچه

فرصت امروز: با گذشت نزدیک به یک هفته از استعفای حسن قالیباف 
اصل س��رانجام عصر دیروز رئیس س��ازمان بورس در جلسه شورای عالی 
بورس مش��خص ش��د و محمدعلی دهقان دهنوی، مع��اون وزیر اقتصاد 
به س��کانداری س��ازمان بورس و اوراق بهادار رس��ید. دهق��ان دهنوی که 
دکت��رای علوم اقتصادی از دانش��گاه تربیت م��درس را دارد، پیش از این 
عضو هیأت مدیره بانک مس��کن بود و هم اکنون ب��ه عنوان معاون وزیر در 
وزارت اقتصاد مش��غول به فعالیت اس��ت. او همچنی��ن عضویت در هیأت 
علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه عالمه طباطبائی و معاونت آموزشی 
موسسه عالی آموزش بانکداری ایران را در سوابق کاری خود دارد. دهقان 
دهنوی جایگزین قالیباف اصل شد که عمر مدیریتی اش کوتاه بود و هفته 
پیش به دلیل محقق نشدن شرایط حمایتی از صنایع و بازار و یک روز پس 
از تجمع اعتراضی س��هامداران مقابل س��ازمان بورس برای بار دوم استعفا 
کرده بود. در نهایت در جلسه روز سه شنبه شورای عالی بورس، محمدعلی 
دهقان دهنوی به عضویت شورای عالی بورس درآمد و در جلسه آتی هیأت 
مدیره س��ازمان بورس به طور رسمی ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار 

را برعهده خواهد گرفت.
در این روز شاخص بورس تهران نیز منفی شد و بیش از ۲۰ هزار واحد 
ریخت. از آنجا که خبر ریاس��ت دهقان دهنوی به ریاس��ت سازمان بورس 
عصر دیروز منتش��ر شد، این افت ۲۰ هزار واحدی را نمی توان واکنشی به 
این انتصاب جدید دانست و باید تا معامالت روز چهارشنبه صبر کرد و دید 
بازار س��رمایه چه واکنشی به ریاست معاون وزیر اقتصاد بر سازمان بورس 

خواهد داشت.
مهمترین دغدغه های رئیس جدید سازمان بورس

بازار سرمایه در طول هفته های گذشته با ریزش های سنگینی مواجه شد. 
دوشنبه هفته گذش��ته بود که تعدادی از سهامداران در مقابل ساختمان 
س��ازمان بورس تجمع کردند و نسبت به ضرر و زیان خود معترض بودند. 
اگرچه قالیباف اصل به میان سهامداران معترض رفت و با آنها صحبت کرد، 
اما فردای آن روز و همزمان با جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور 
وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان بورس ناگهان نامه استعفای او منتشر شد. 
هرچند بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی ریزش اخیر بازار سرمایه را نه 
مدیریت سازمان بورس، بلکه اختالف نظر دولت و مجلس و سیاست هایی 
نظی��ر قیمت گذاری دس��توری فوالد می دانن��د، با این حال بس��یاری از 
سهامداران و نمایندگان مجلس چشم انتظار رئیس جدید سازمان بورس 
و اثرگذاری این انتصاب بر بازار هس��تند. چنانچه محمدرضا پورابراهیمی، 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس دو روز پیش نسبت به انتخاب رئیس 
جدید س��ازمان بورس هش��دار داد و گفت: »انتظار ما از مجموعه دولت و 
متولیان بخش اقتصاد و وزیر اقتصاد این است که نهایت دقت را در انتخاب 
فرد جدید داش��ته باشند تا دغدغه کنونی مردم در بازار سرمایه با انتخاب 
یک مدیر کارآمد، توانمند و قوی پوش��ش داده شود. ما خبرهایی از دولت 
در مورد پیشنهادهای جایگزین برای سازمان بورس داریم که نگرانی های 

ما را در این زمینه دوچندان کرده است.«

در ای��ن زمینه، یک تحلیلگر بازارهای مالی معتقد اس��ت: »اگر اراده ای 
در س��طح کالن دولت و کلیه وزارتخانه های مرتبط وجود نداش��ته باشد، 
هر ش��خصی که رئیس س��ازمان بورس شود خیلی کاری از پیش نخواهد 
رفت. البته رئیس سازمان بورس می تواند از جهت تنظیم بهتر ارکان بازار، 
پیگیری مطالبات بازار س��رمایه، صحبت مس��تقیم با سهامداران و تبیین 

شرایط فعلی نقش مهمی ایفا کند.«
محمد مهدی رباطی با بیان اینکه »در شرایط فعلی رئیس سازمان بورس 
بس��یار نقش مهمی در بازار سرمایه و اقتصاد کشور دارد«، به خبرآنالین، 
گفت: »رئیس س��ازمان بورس نقش هماهنگ کننده می��ان ارکان بازار و  
سیاست گذار درخصوص نحوه معامالت، ریزساختارهای بازار، جهت گیری 
کلی بازار و توس��عه آن دارد. فلذا اینکه چه کس��ی و با چه سطح دانش و 
تجربه و با ارائه چه برنامه هایی انتخاب ش��ود در سرنوشت سرمایه گذاران، 
در مدل فعالیت بازار، در توس��عه بازار نقش بسیار تعیین کننده ای خواهد 

داشت.«
به گفته وی، »قالیباف اصل در شرایطی این مسئولیت را قبول کرد که 
شاخص به اعداد بسیار باالیی رسیده بود و هر لحظه بیم این می رفت که 
بازار وارد اصالح ش��ود و شرایط پرریسکی حاکم بود. البته از عمر ریاست 
ایش��ان مدت کوتاهی گذش��ته بود که بازار وارد اصالح ش��د. شاید ایشان 
آنچنان زمانی برای پیاده کردن برنامه ای درخصوص بازار نداشت. نکته مهم 
دیگر این است که بدنه دولت و سایر ارکان اقتصادی آن هم همکاری الزم 
را با بازار سرمایه نداشتند. نمی توان از یک طرف به نفع واسطه ها از جیب 
سهامداران، قیمت گذاری دستوری شود و از طرف دیگر انتظار آن باشد که 

بازار سرمایه واکنش نشان ندهد.«
این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: »اگر اراده ای در س��طح کالن دولت 
و کلیه وزارتخانه های مرتبط وجود نداش��ته باش��د، هر شخصی که رئیس 
سازمان بورس شود خیلی کاری از پیش نخواهد رفت. البته رئیس سازمان 
ب��ورس می تواند از جهت تنظیم بهتر ارکان ب��ازار، پیگیری مطالبات بازار 
سرمایه، صحبت مستقیم با سهامداران و تبیین شرایط فعلی نقش مهمی 
ایف��ا کند. البته ماجرای اس��تعفای قالیباف اصل تاثی��ر خاصی روی بازار 
نداشت و بازار سرمایه  دارد آن روال قابل پیش بینی و قابل تحلیل خودش 
را جلو می رود. از آنجا که عمر کوتاهی از مدیریت قالیباف اصل گذش��ته 
بود این موضوع چندان تاثیر معناداری روی وضعیت بازار سرمایه نداشت.«

او سپس به مسائل و معضالت متعدد بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: »نحوه 
نظارت، نحوه نقش آفرینی ارکان بازار، به روز نشدن آیین نامه های معامالتی و 
مشکالتی در زمینه زیرساخت های تکنولوژیک و آی تی بازار از جمله مشکالت 
بازار اس��ت، ولی اگر بخواهم به یک مش��کل اصلی اش��اره کنم این است که 
کماکان نهادهای اجرایی و نظارتی و رأس سیاست گذاری دولت هنوز اهمیت 
بازار سرمایه و نحوه ساز و کار آن را درنیافته اند. به خاطر همین بعضا تصمیماتی 

اتخاذ می شود که در تضاد با منافع سهامداران و بازار سرمایه است.«
کاهش 2۰ هزار واحدی شاخص بورس تهران

بازار س��رمایه در هفتمین روز از بهمن ماه روندی نزولی داش��ت و تمام 

ش��اخص ها کاهش یافتند. در این روز ش��اخص کل ۲۰ هزار و ۹۴۷ واحد 
افت کرد و تا رقم یک میلیون و ۲۱۴ هزار واحد عقب رفت. شاخص کل با 
معیار هم وزن نیز با 5 هزار و 565 واحد کاهش به ۴۲6 هزار و 86۴ واحد 
و شاخص قیمت هم وزن با ۳ هزار و 6۴۰ واحد افت به ۲۷۹ هزار و ۱8۰ 
واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول ۱۴ هزار و 8۰6 واحد و شاخص بازار دوم 
۴۴ هزار و ۱8۷ واحد کاهش داشت. در معامالت روز سه شنبه بیش از 8 
میلیارد و ۹56 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۰8 هزار 

و ۱۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 5۷۳ واحد، پاالیش نفت تهران 
)ش��تران( با ۴5۲ واحد، توس��عه معادن و فلزات )ومعادن( با ۳58 واحد، 
پاالیش نفت تبریز )شبریز( با ۲۷6 واحد، تولیدی فوالد سپید فراب کویر 
)کویر( با ۲6۰ واحد، فروش��گاه های زنجیره ای افق کوروش )افق( با ۲۳5 
واحد، پتروشیمی خارک )شخارک( با ۱۹۱ واحد و نفت بهران )شبهرن( با 

۱۷۳ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۲ 
هزار و 6۷۰ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و ۷6۰ واحد، 
ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۲8۷ واحد، 
نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۹6۳ واحد، مخابرات ایران )اخابر( 
ب��ا 6۹۴ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 65۴ واحد، گس��ترش 
نفت و گاز پارس��یان )پارسان( با 6۳۱ واحد، ایران خودرو )خودرو( با 6۰6 
واحد، س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 5۴۳ واحد و فوالد مبارکه اصفهان 

)فوالد( با 5۲5 واحد با تاثیر منفی بر شاخص همراه بودند.
همچنی��ن نمادهای پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، پاالیش نفت تهران 
)شتران(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، فوالد خوزستان 
)فخوز(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( و 
ایران خودرو )خودرو( ازجمله نمادهای پربیننده بودند. گروه فرآورده نفتی 
هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه یک میلیارد 
و ۳6۰ میلیون برگه س��هم به ارزش ۱6 ه��زار و 8۷۳ میلیارد ریال داد و 

ستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از ۳۰۷ واحد کاهش 
داش��ت و ب��ر روی کانال ۱۷ ه��زار و 8۹۴ واحد ثابت مان��د. در این بازار 
ی��ک میلیارد و ۷۷۱ هزار برگه س��هم به ارزش ۴6 ه��زار و ۷۹6  میلیارد 
ریال داد و س��تد ش��د. نمادهای بهمن دیزل )خدیزل(، پتروشیمی غدیر 
)شغدیر(، کلر پارس )کلر(، تجارت الکترونیک پارسیان کیش )تاپکیش(، 
فرآورده ه��ای غذایی و قند چهارمحال )قچ��ار(، تولیدی و خدمات صنایع 
نس��وز توکا )کتوکا( و مجتمع تولید گوش��ت مرغ ماهان )زماهان( با تاثیر 
مثبت بر ش��اخص این ب��ازار همراه بودند. همچنی��ن نمادهای پلیمر آریا 
ساسول )آریا(، سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، ذوب آهن اصفهان )ذوب(، 
پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پتروشیمی مارون )مارون(، فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز( و پتروش��یمی تندگویان )شگویا( با تاثیر منفی بر شاخص 

بورس همراه بودند.

رشد منفی بورس تهران در هفتمین روز بهمن ماه

معاون وزیر اقتصاد سکاندار سازمان بورس شد

به اعتقاد یک کارش��ناس بازار سرمایه، اکنون سهام بس��یار ارزنده ای برای 
سرمایه گذاری در بورس وجود دارد، بازار پس از اصالح جزئی دوباره وارد مدار 

صعودی می شود و سود بسیار خوبی را در اختیار سهامداران قرار می دهد.
امین دامچه به روند معامالت بورس اش��اره کرد و به ایرنا، گفت: مهمترین 
متغیر اقتصادی در کش��ور نرخ دالر است و نوسان های ارز می تواند تاثیرگذار 
بر روند معامالت بازارهای سرمایه گذاری باشد. افرادی که در حال فعالیت در 
حوزه بازارهای مالی هستند، نسبت به تداوم سرمایه گذاری در بورس دچار ابهام 
شده اند و نوسان های ایجادشده منجر به شک و تردید این افراد برای خرید یا 
فروش س��هام در بازار شده است. دامچه با بیان اینکه دالر از نظر ارزش ذاتی  
بای��د در محدوده های ۲۰ تا ۲۲ ه��زار تومان قرار بگیرد، افزود: در صورت آزاد 
ش��دن واردات، عالوه بر فعال شدن سمت تقاضا، دالر در مسیر صعودی قرار 
خواهد گرفت و دچار رش��د حبابی می شود که این موضوع بر روند معامالت 

بورس بی تاثیر نخواهد بود.
این کارش��ناس بازار سرمایه با اش��اره به روند معامالت در بازار طال و سکه، 
گفت: وضعیت بازار طال و س��که در انتظار نخس��تین فرم��ان اجرایی رئیس 
جمهوری جدید آمریکا در مورد ایران است که به نظر می رسد سیاست هایی 
که قرار اس��ت از طرف بایدن به کار گرفته شود آرام تر از سیاست های ترامپ 
باشد که این موضوع می تواند در عرصه جهانی وضعیت متعادل تری را نسبت 

به سابق ایجاد کند.
به عقیده وی، دالر در ایران در مسیر صعودی قرار دارد و ممکن است روند 
صعودی خود را حفظ کند و در ش��رایطی که مشکل خاصی کشور را تهدید 
نمی کند روند صعودی با ش��یب مالیم تری ادامه خواهد داشت. در چند وقت 

اخیر شاهد کاهش نوسان دالر و نزدیک شدن ارزش ذاتی آن در محدوده های 
قیمتی بین ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان هستیم که به نظر می رسد قیمت دالر برای 

یک یا دو سال آینده در محدوده های فعلی به ثبات برسد.
دامچه با اش��اره به وضعیت معامالت بازار طال و سکه، مسکن و خودرو نیز 
گفت: روند بلندمدت و میان مدت طال و سکه صعودی است، اما در کوتاه مدت 
ش��اهد ثبات یا روند کاهش��ی در معامالت این بازار خواهیم بود، بازار مسکن 
هم وارد دوران رکود شده و بازار خودرو نیز در مسیر نزولی قرار گرفته است؛ 
این موضوع نشان می دهد در کنار نوسان ایجادشده در معامالت بورس اقبال 
چندانی به س��مت دیگر بازارهای سرمایه گذاری وجود نداشته است. هرچند 
قیمت سهام اکنون در بازار به ارزندگی برای خرید رسیده، اما نیازمند محرکی 
قوی برای حرکت است. زمانی که شاخص بورس وارد کانال ۲میلیون واحد شد، 
اعتماد در بازار وجود داش��ت در حالی که سهام شرکت ها از ارزندگی چندانی 

برای خرید برخوردار نبودند.
او با بیان اینکه اکنون قیمت سهام شرکت ها بعد از اصالح ایجادشده در بازار 
ارزنده شده اما به دلیل نگرانی سهامداران از بازار شاهد ورود نقدینگی به این 
بازار نیس��تیم، ادامه داد: بهتر است دولت به اجرای برخی اقدام ها در راستای 
بهبود وضعیت بازار بپردازد تا دوباره س��هامداران برای سرمایه گذاری وارد این 
بازار ش��وند. به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه، اگر هماهنگی در اقتصاد و 
مسئوالن کشور وجود داشته باشد می توان شاهد بهبود روند معامالت بازار بود 
و زمینه کاهش ریسک های ایجادشده در بازار را فراهم کرد. همچنین با تعدیل 
نرخ سود بانکی، اقبال به سمت سرمایه گذاری در بورس افزایش پیدا می کند و 

سرمایه گذاران بیشتری وارد این بازار می شوند.

یک کارشناس بازار سرمایه ترسیم کرد

روند حرکتی بورس تا پایان سال
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وقتی منافع سهامداران زیر سوال می رود
مصائب قیمت گذاری دستوری

از آنج��ا که بخش بزرگی از تولیدکنندگان فوالد همواره از یارانه های انرژی 
بهره برده ان��د، دولت خود را مجاز می داند به حوزه قیمت گذاری این محصول 
ورود کند. این در حالی است که قیمت گذاری دستوری عرضه این محصول در 
بورس کاال، پیامدهای منفی زیادی ایجاد کرده که عمدتا ناشی از تفاوت قیمت 

این عرضه ها با نرخ بازار آزاد و بازار سیاه است.
در این زمینه، علی سعیدی، عضو سابق هیأت مدیره سازمان بورس با بیان 
اینکه اگر خصوصی س��ازی شرکت ها را به رسمیت ش��ناخته ایم، هیچ نهاد یا 
مسئولی مجاز نیست با اقدامات و تصمیمات خود، مسیر فعالیت شرکت ها را 
ناهموار کند و منافع سهامداران آنها را به خطر بیندازد، به ایسنا گفت: با توجه 
به استقبال عمومی از بازار سهام باید توجه کرد که هر نوع دخالت دستوری در 
قیمت  محصول شرکت ها، منافع هزاران یا چند صد هزار سهامدار را تحت تأثیر 
قرار می دهد. او با تاکید بر اینکه بورس کاال اخیرا سعی کرده در قبال مداخالت 
دولت و قیمت گذاری دستوری مقاومت کند، توضیح داد: زیرا این بورس، تابع 
سازمان بورس است و باید عملکردش را طبق قوانین و مقررات بورسی تنظیم 
کند. نتیجه مداخالت از یک سو و مقاومت ها از سوی دیگر، ایجاد تضادهایی در 
فاز اجرایی است زیرا گاهی این مکانیزم های دستوری، تصمیم گیری حرفه ای 

مدیران پایبند به قوانین بورسی را دچار اختالل در تصمیم گیری می کند.
سعیدی با تاکید بر اینکه ورود دولت به بحث قیمت گذاری کاالها در بورس 
تبعات بسیار زیادی دارد، گفت: جدای از سابقه طوالنی این رویکرد در اقتصاد 
کش��ور، آخرین موج اقدامات دس��توری از سال گذشته شروع شد و با اصرار و 
مصوبات وزارت صمت، قیمت ها به ش��کل دستوری در بورس پایین آورده شد 
با این امید که کاالی نهایی ارزان تر به دس��ت مصرف کننده برس��د؛ این اتفاق 
حدود ۴۰ روز طول کشید. بعد متوجه شدند که این ارزان فروشی، تأثیری روی 
قیمت های بازار ندارد بنابراین دوباره به شرکت های فوالدساز دستور دادند که 
محص��والت را با نرخ واقعی عرضه کنند؛ ضمناً از خریداران مابه التفاوت کاالی 

فروخته شده در آن ۴۰ روز را نیز بگیرند.
به اعتقاد سعیدی، حداقل یک بررسی حقوقی اولیه نسبت به این نامه نگاری ها 
باید انجام می شد که متأسفانه، اقدامی انجام نشد. گرچه، معاون وقت وزیر که بر 
نرخ گذاری دستوری تاکید داشت، استعفا داد و رفت ولی هنوز آثار حقوقی این 
اقدام بر روی هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد و اختالفاتی که آن 
تصمیم شکل داد و زیان های عجیبی که آن تصمیم برای شرکت های فوالدی 
به بار آورد، هنوز تبعاتی در بازار دارد. نهایتا زیان این تصمیم های نادرست به 
ش��رکت های فوالدی و مردمی که در بورس س��هام این شرکت ها را در اختیار 

دارند و جمعیت زیادی از سهامداران عدالت رسید.
سعیدی با تأکید بر اینکه این اتفاق، بارها در بورس تکرار شده است، توضیح 
داد: در اوای��ل دول��ت تدبیر و امید یعنی س��ال ۱۳۹۲ در م��ورد نرخ خوراک 
پتروش��یمی همین اتفاقات افتاد و س��هامداران زیادی را متضرر کرد. واقعیت 
این اس��ت که این تصمیمات هیچ کدام تأثیر مثبت اقتص��ادی ندارد. باوجود 
تجربه های متعدد در این زمینه دوباره در مورد خوراک شرکت های پاالیشگاهی 
تصمیمات مش��ابهی گرفته ش��د. به هرحال، دولت این واقعیت را باید بپذیرد 
که اگر خصوصی سازی این شرکت ها را به رسمیت شناخته به الزامات قانونی 
خصوصی سازی هم باید تن دهد بنابراین اگر نهاد یا مسئولی، خصوصی سازی ها 
را قبول ندارد، مجاز نیس��ت با اقدامات و تصمیمات خود، مس��یر فعالیت این 
ش��رکت ها را ناهموار کند و منافع سهامداران آنها را به مخاطره اندازد بنابراین 
وقتی این شرکت ها به بورس می آیند، نباید دخالت دولتی ها در بازار از طریق 
باال و پایین کردن های دس��توری قیمت تولیدات شرکت ها انجام شود زیرا هر 
کاهش و افزایش دس��توری قیمت ها، می تواند، منافع هزاران یا چند صد هزار 
س��هامدار را تحت تأثیر قرار دهد. به گفته وی، به رس��میت شناختن مکانیزم 
کشف قیمت  رقابتی و واقع بینانه در بازار از الزامات بسیار مهم خصوصی سازی 
اس��ت که مس��ئوالن دولتی  باید آن را مراعات کنن��د، وگرنه همه مزیت های 

پیش بینی شده برای خصوصی سازی درنهایت به باد می رود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه مداخالت دولت و قیمت گذاری 
دستوری، گاهی رانت های بزرگی را نیز ایجاد می کند که بخشی از آن نیز نصیب 
شرکت های خصوصی و سهامداران شان می شود، گفت: مثال فروشندگان در و 
پنجره و لوازم خانگی به قیمت عرضه های بورس��ی توجه نمی کنند. برای آنان 
مهم نیس��ت عرضه بورسی فوالد مبارکه با چه قیمتی بوده است و آیا پروفیل 
موجود در بازار، از همان شمش و با همان قیمت تهیه شده یا خیر؟ قیمت های 
بازار، راه خودش��ان را می روند و خریداران، ناچار می ش��وند نیازهای خود را به 
قیمت حتی تحمیلی بازار تهیه کنند بنابراین رانت های قیمتی به مجموعه های 
محدودی می رس��د و زیان آن عمدتاً به عموم مردم می رسد. درواقع، زیانی که 
از قیمت گذاری حاصل می شود متوجه عموم مردم می شود و سود آن به عده 
اندک و خاصی می رس��د. گاهی مس��ئوالن از روی کم اطالعی می گویند برای 
فوالدس��ازان رانت به وجود آمده، اما این شرکت ها، سهامی عام هستند و سود 

این شرکت ها، نصیب سهامدارانی می شود که همان مردم هستند.

چهار شنبه
8 بهمن 1399
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کاهش 34 درصدی واردات روغن نسبت به 
سال گذشته

با توجه به تحریم ها و مشکالت مترتب بر تامین ارز کشور، واردات 
روغن خام طی ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ 

درصد )۴5۴ هزار تن( کاهش داشته است.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان به نقل از  ش��اتا، پیرو اخبار 
منتش��ره درخصوص ب��ازار روغن نباتی کش��ور و بعض��اً اعالم نیاز 
کارخانجات به روغن خام برای تولید بیشتر، شرکت مادر تخصصی 

بازرگانی دولتی ایران، اطالعیه ای صادر کرد.
در ای��ن اطالعیه آمده اس��ت: میانگین تولید و توزیع روغن نباتی 
کش��ور طی چهار سال گذشته سالیانه قریب به یک میلیون و ۷۰۰ 
هزار تن و میزان روغن خام تأمین شده برای کارخانجات از ابتدای 

امسال تاکنون قریب به یک میلیون و 6۰۰ هزار تن بوده است.
از ابت��دای س��ال ۱۳۹۹ روغن خام موردنی��از کارخانه های روغن 
نباتی برای توزیع در ش��بکه های خان��وار و صنف و صنعت از چهار 
محل واردات بخش خصوصی، استحصالی دانه وارداتی، استحصالی 
دانه داخلی و ذخایر راهبردی تأمین ش��ده که با احتساب موجودی 
اول دوره می��زان ۱6۰۰ هزار تن روغن خ��ام موردنیاز تولید روغن 
نباتی کارخانجات تامین ش��ده است و در حال حاضر روغن موجود 
در مخ��ازن کارخانجات و مخازن بنادر بخش خصوصی و دولتی در 

شرایط مطلوبی قرار دارد.
تأمین کسری میزان واردات روغن خام از محل ذخایر راهبردی

با توجه به تحریم های ظالمانه اس��تکبار جهانی علیه ملت بزرگ 
ایران و مشکالت مترتب بر تامین ارز کشور، واردات روغن خام طی 
۱۰ماهه امس��ال نسبت به مدت مش��ابه سال قبل ۳۴ درصد )۴5۴ 
هزار تن( کاهش داش��ته است که تدابیر دولت در مقابله با تحریم و 
حفظ و ارتقای ذخایر راهبردی کاال های اساس��ی کشور موجب شد 
کس��ری میزان واردات از محل ذخایر راهبردی به میزان 5۲۳ هزار 
تن از ابتدای امسال تاکنون تامین و توزیع شود و به منظور جبران 
تقاضا های مضاعف موجود و نیاز های پایان سال، برنامه توزیع ۳۰۰ 
هزار تن روغن خام مازاد بر توزیع قبلی توسط وزارت صنعت، معدن 

و تجارت ابالغ شده است که در حال اجرا است.
تولید و توزیع نزدیک به ۱6۰۰ هزار تن روغن موردنیاز کشور

طی ۱۰ ماهه امس��ال با احتس��اب روغن استحصالی از محل دانه 
داخل��ی و موجودی ابتدای س��ال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱6۰۰ هزار تن 
روغن موردنیاز کش��ور تولید و توزیع ش��ده که بیشتر از ارقام تولید 
متوس��ط دوره مشابه چهار سال گذش��ته کشور است، ذخایر روغن 
کش��ور و میزان روغن خام تامین ارز شده و در حال حمل به کشور 
در ش��رایط مناس��بی قرار دارد و با لطف خ��دای متعال از وضعیت 

باثبات و قابل اتکایی برخوردار است.
نکته قابل توجه در تحلیل مش��کل پیش آمده در بازار روغن، آثار 
انتظارات تورمی ناشی از اطالع رسانی گسترده و متراکم درخصوص 
آزادس��ازی نرخ ارز کاال های اساس��ی در کمیس��یون تلفیق مجلس 
شورای اسالمی طی بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ است که فشار بسیار 
سنگینی بر تقاضای بخش صنف و صنعت و خانوار به بازار تحمیل و 

عماًل بازار را از حالت تعادل خارج کرده است.
در آخرین جلسه تنظیم بازار کاال های اساسی که در دفتر معاون 
اول رئیس جمهور برگزار شد صراحتا اعالم شد، دولت محترم هیچ 
تصمیمی به منظور تغییر ارز کاال های اساسی از جمله روغن خام را 
نداشته و امید اس��ت با کاهش انتظارات تورمی ناشی از این تدابیر 

در آینده نزدیک بازار روغن به آرامش برسد.

دستیابی محققان کشور به دانش فنی کشت آناناس
آغاز تولید گلخانه ای از 14۰1

رئیس پژوهش��کده ملی گل و گیاهان زینتی با اش��اره به جایگاه 
ویژه ایران به عنوان یکی از ۱5 تولیدکننده گل در جهان و ضرورت 
توس��عه صادرات گل از دس��تیابی کامل محققان این پژوهشکده به 
دان��ش فنی کش��ت آناناس و آغاز تولید گلخان��ه ای این محصول از 

اوایل ۱۴۰۱ خبر داد.
به گزارش ایس��نا، دکتر محمدرضا ش��فیعی در س��ومین کنگره 
بین الملل��ی و چهارمین کنگره مل��ی گل و گیاهان زینتی ایران که 
به میزبانی دانشگاه ش��هید چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: در 
مقابل همه محصوالت کشاورزی که تامین امنیت غذایی را پوشش 
می دهن��د، گیاهان زینت��ی نقش مهمی را در تامی��ن امنیت روانی 

جامعه و گسترش مهر و دوستی و آرامش جامعه دارد.
دبیر اجرایی س��ومین کنگره بین الملل��ی و چهارمین کنگره ملی 
گل و گیاهان زینتی ایران افزود: براس��اس آمار س��ال ۱۳۹8 سطح 
زیر کشت تولید گل کشور به 8 هزار و ۱۹۴ هکتار )۳ هزار و ۱۰۳ 
هکت��ار گلخانه و 5 هزار و ۹۰ هکتار فضای باز( رس��یده اس��ت که 
در ش��رایط کنونی به ویژه با افزایش نرخ ارزهای خارجی پتانس��یل 
صادراتی نزدیک به یک میلیارد دالر برای گل کشور متصور است.

شفیعی خاطرنش��ان کرد: مجموع س��طح گلخانه های سبزی و 
صیفی و گل کش��ور به حدود ۱5۰۰۰ هکتار رسیده که قرار است 
تا افق ۱۴۰۴ س��طح گلخانه های کش��ور ۴8 ه��زار و ۳55 هکتار 
افزای��ش یابد که با توج��ه به هزینه ۴ تا ۱۰ میلیارد تومانی در هر 
هکتار گلخانه، ش��اهد افزایش سرمایه گذاری کالن ملی ساالنه ۴۰ 
ت��ا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهیم بود و توجه به ایجاد مهارت 
و دانش فنی نوین، رس��التی س��نگین برای مراکز علمی-پژوهشی 

کشور است.
دبیر اجرایی س��ومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی 
گل و گیاه��ان زینتی ای��ران تصریح کرد: برگ��زاری این کنگره و 
برنامه ه��ای جانب��ی آن از جمل��ه برگزاری کارگاه های آموزش��ی  
و نشس��ت  هم اندیش��ی بخش خصوص��ی فرصتی مناس��ب برای 
گردهمایی پژوهش��گران و فعاالن حوزه گل و گیاه کش��ور فراهم 
آورده تا گامی در راستای توسعه پایدار گل و گیاهان زینتی کشور 

برداشته شود.
دکت��ر ولی اهلل بنی عامری، رئیس س��ومین کنگ��ره بین المللی و 
چهارمین کنگ��ره ملی گل و گیاهان زینتی نیز اظهار کرد: روند رو 
به رشد توسعه گلخانه های کشور با رشد 5۳ درصدی گل و گیاهان 
زینتی در هفت س��ال گذش��ته حاکی از اقبال عمومی به بخش گل 

و گیاهان زینتی است.

اخبـــار

تالش می کنیم قیمت کنسرو بیشتر از ۳۰ هزار تومان نشود
مدی��رکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توس��عه بازار آبزیان س��ازمان 
شیالت با بیان اینکه عوامل متعددی در قیمت کنسرو ماهی اثرگذار است، 
گفت در س��ه ماهه پاییز علی رغم کاه��ش قیمت ماهی با افزایش قیمت 
روغن مواجه ش��دیم و از طرفی کارخانجات نیز با کمبود ورق برای تولید 
قوطی فلزی کنسرو مواجه هستند که تمام این عوامل در قیمت تمام شده 

کنسرو ماهی اثرگذار است.
به گزارش ایسنا، عیسی گلشاهی در نشست خبری سازمان شیالت که 
صبح دیروز برگزار ش��د در پاس��خ به این سوال که قرار بود قیمت کنسرو 
ماهی کاهش پیدا یابد پس چرا روند قیمت ها در بازار کاهشی نبوده است؟ 
گفت: عوامل مختلفی در قیمت کنسرو ماهی تاثیرگذار است و مهمترین 
آن قیمت ماهی است و طبیعتا با نوسانات قیمت ماهی قیمت کنسرو هم 

تغییر خواهد کرد.
وی ادامه داد: آنچه که با سندیکای کنسروسازی توافق کردیم این است 

که در س��ال جاری با هر قیمت ماهی که به دست ش��ان می رس��د قیمت 
کنسرو ماهی از ۳۰هزارتومان بیشتر نشود، اما به صورت عمومی با کمتر از 

این قیمت در فروشگاه ها عرضه شود.
مدی��رکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توس��عه بازار آبزیان س��ازمان 
ش��یالت اضافه کرد: میانگین قیمت کنس��رو ماهی ۱8۰ گرمی در روغن 
گیاهی در شش ماهه اول سال در فروشگاه های زنجیره ای حدود ۲8هزارو 
5۰۰ بوده است. البته انواع کنسروهای خاص با روغن زیتون و روغن کنجد 
که مجموع آنها بیشتر از 5 درصد مجموع تولید کنسرو را شامل نمی شود 

ممکن است با قیمت باالتری عرضه شود.
گلشاهی تصریح کرد: میانگین قیمت کنسرو ماهی ۱8۰ گرمی در روغن 
گیاهی در س��ه ماهه سوم س��ال به ۲۴هزار و5۰۰تومان رسیده است و در 
فروشگاه های زنجیره ای نیز با این قیمت عرضه می شود. زیرا صید آغاز شده 
است و ماهی در اختیار کنسروسازان قرار گرفته و تولید را انجام می دهند.
به گفته وی قیمت جت پرینت روی کنس��روها قابل تغییر نیس��ت زیرا 

فرآیند تغییرات نرخی که سازمان حمایت تعریف کرده بسیار طوالنی است 
و به همین خاطر جت پرینت اصلی تغییر پیدا نمی کند، اما کنسرو ماهی 
در فروش��گاه های زنجیره ای با تخفیف و فروش ویژه در اختیار مردم قرار 

می گیرد.
وی اضافه کرد: براساس رصد هفتگی قیمت کنسرو ماهی در فروشگاه  ها 
از  قیمت ۲۲ هزارتومان تا ۲6هزار و ۹۰۰تومان به مردم عرضه می شود و 

میانگین آن ۲۴هزارو5۰۰تومان است.
گلشاهی همچنین به عوامل دیگر افزایش قیمت کنسرو ماهی نیز اشاره 
ک��رد و گفت: علی رغم کاهش قیمت ماهی در س��ه ماه��ه پاییز  قیمت 
روغن افزایش پیدا کرده است. همچنین کارخانجات درگیر به دست آوردن 
قوطی فلزی هستند یعنی ورقی وجود ندارد که قوطی فلزی تولید کنند. 
حتی در صنعت روغن با وجود اینکه روغن تولید می ش��ود، اما ورق برای 
بس��ته بندی روغن وجود ندارد. این عوامل هم تاثیرگذار هستند اما تالش 

می کنیم که قیمت ها تثبیت شوند.

با کمبود قوطی فلزی مواجهیم

رئیس پژوهش��گاه اس��تاندارد درباره وجود آالیندگی در کلوچه ایرانی 
صادر شده به آلمان توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش ایسنا، اخیرا یک رسانه آلمانی گزارش داده بود که یک تاجر 
بزرگ ایرانی در آلمان فروش کلوچه نادری را با نظر بازرسان مواد غذایی 
این کشور متوقف کرده و دلیل این اقدام این بود که به نظر بازرسان مواد 
غذایی آلمان خوردن این نوع کلوچه به دلیل وجود آالینده هایی با اثرات 

ژنتیکی و سرطان زایی می تواند برای سالمتی خطر ایجاد کند.
در این رابطه فرزانه انصاری، رئیس پژوهش��گاه استاندارد، در گفت وگو 
با ایسنا، با بیان اینکه همه محصوالت صادراتی حد مجازی برای آزمون 
انطباق دارند،  اظهار کرد: اخیراً درباره وجود دو آالینده در کلوچه اخباری 
منتشر و اعالم شده بود با استانداردهای کشور مقصد مطابقت ندارد، اما 
در زمینه صادرات به کشورهای اروپایی مالک ما قوانین و ضوابط موجود 

در اتحادیه اروپا است.
به گفته وی بر طبق قوانین و ضوابط اتحادیه اروپا، الحاقیه به ش��ماره 
۱88۱ در زمینه آالینده های مواد غذایی در سپتامبر ۲۰۲۰ منتشر شده 
که در آن تاریخ اجرا از ژانویه ۲۰۲۱ است، اما تاریخ تولید کلوچه صادراتی 

از ایران قبل از تاریخ اجرای این الحاقیه بود.
البته رئیس پژوهش��گاه اس��تاندارد گفت که در ای��ن الحاقیه هم حد 
مجازی برای دو آالینده یادش��ده درج نشده، یعنی محدوده اندازه گیری 
وجود ندارد. پس حتی اگ��ر تاریخ اجرای الحاقیه قبل از ورود کلوچه به 

کشور مقصد بود، باز هم قابلیت اندازه گیری آالینده ها وجود نداشت.
وی اف��زود: به طور کل��ی در صادرات و واردات بین کش��ورها خریدار 
می تواند طبق توافق با فروشنده، استانداردهای خود را مطالبه کند که در 

این مورد ضوابط جدیدی به تولیدکننده ایرانی اعالم نشده بود.
انصاری در پاس��خ به موضوع س��رطانزا بودن این محصول نیز با بیان 
اینکه اخیرا برای بررسی مسائل مشابه این موضوع کمیته ارزیابی ریسک 
تشکیل شده، اظهار کرد: در این کمیته موضوعاتی که مربوط به مسائل 
ایمنی است بررسی خواهد شد و زمانی که به اجماع نظر برسیم که ممکن 

است یک محصول خطرناک باشد، حتما اقدامات الزم انجام می شود.
وی افزود: در الحاقیه اتحادیه اروپا نیز در مورد فرآورده کلوچه عددی 
عنوان نشده و به عبارت دیگر هنوز خطر آن مسجل نشده است به عبارت 
دیگر ممکن است آلودگی وجود داشته باشد، اما در حد خطرزا نیست. ما 

زمانی ورود می کنیم که با اسناد و مدارک تشخیص دهیم آلودگی برای 
سالمت مردم خطرناک است.

به گفته این مقام مس��ئول در بحث ارزیابی ریسک سبد خانوار، میزان 
ورودی آن آالین��ده از مجم��وع کل غذای مصرفی یک فرد و میزان بروز 
بیماری که ممکن است آالینده موردنظر در یک جامعه آماری مشخص 
ایجاد کند همه با روش های آماری پیچیده محاسبه می شود که در نهایت 
میزان بیماری زایی آالینده مشخص می شود بنابراین باید حداقلی در سبد 

غذایی خانوار ایرانی که برای ما مهم است، داشته باشد.
وی افزود: در مواردی ممکن اس��ت یک آالینده به دلیل ش��رایط آب 
و هوا، خاک و ... بالفطره در یک محصول وجود داش��ته باش��د و لزوما به 

محصوالت اضافه نمی شود.
انصاری با بیان اینکه در بحث صادرات هم مسئله ارزیابی ریسک مهم 
است، تصریح کرد: اگر کشوری با ارزیابی ریسک متوجه شده که محصول 
موردنظر در سبد خانوار مهم است و برای او خطرناک محسوب می شود 
می تواند از کش��وری که خریداری می کند بخواهد که با ضوابط موردنظر 

کشور مقصد محصول تولید شود.

س��خنگوی دولت با اعالم اینکه مراحل ساخت سه واکسن ایرانی به 
خوبی پیش می رود، اعالم کرد این امید می رود که در بهار سال آینده 

یا تابستان بتوانیم از این واکسن استفاده کنیم.
به گزارش ایس��نا، علی ربیعی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود 
با بیان اینکه با رفتن دولت ترامپ جهان نیز از حالت تنش خارج شده 
و ش��رایط جدید در فضای بین المللی ایجاد شده است، گفت: فراموش 
نکرده ای��م کانون توجه ش��رور آمریکایی ایران عزی��ز ما بود و متحدان 

منطقه ای او نیز از هیچ توطئه ای فرو نگذاشتند.
تحوالت اقتصادی حاکی از روند رو به بهبود اقتصاد است

وی افزود: ایران در این میان با مقاومت مردم به رغم همه سختی ها 
و رنج هایی ک��ه تحمل می کردند و تالش های دول��ت در بی اثر کردن 
تحریم، باثبات و استوار باقی مانده است و به لطف الهی در مسیر رشد 

و توسعه هم قرار گرفته است.
سخنگوی دولت ادامه داد: در حال حاضر با فروکش کردن انتظارات 
تورمی و روند رو به رش��د صادرات نفتی و غیرنفتی ش��رایط اقتصادی 
کش��ور به س��مت بهتر ش��دن حرکت می کند. به رغم جنگ تحمیلی 
اقتص��ادی آمری��کا علیه مردم ایران که در ابتدا و ش��وک اولیه موجب 
نوس��انات ش��دید نرخ ارز، کاهش تولیدات صنعتی، ایجاد گسست در 

چرخه تجارت خارجی و کاهش ش��دید درآمده��ای نفتی و غیرنفتی 
ش��د، اما باالخره با مقاومت مردم، صب��وری و تدبیر منتخبان مردم و 
دولت تحوالت اقتصادی فصل دوم س��ال ۱۳۹۹ به همت همه فعاالن 
اقتصادی و تدابیر اندیش��یده ش��ده حاکی از روند رو به بهبود اقتصاد 

کشور است .
به حفظ آرامش بازارهای پولی و مالی کمک شود 

وی با اعالم اینکه رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون نفت در فصل 
دوم سال جاری به ترتیب به 5.۱ )5 ممیز ۱( و ۳.۲ )۳ ممیز ۲( درصد 
بوده و رش��د ارزش افزوده تمام گروه های اقتصادی مثبت شده است، 
تصریح کرد:  در تجارت خارجی میزان صادرات و واردات ۹ ماهه سال 
۱۳۹۹ ب��ه ترتیب ۲5.۱ )۲5 ممی��ز ۱( و ۲6.۹ )۲6 ممیز ۹( میلیارد 

دالر بوده است و روند تراز نیز رو به بهبود است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در این ش��رایط اهمیت بازاره��ای اقتصادی 
ایجاب می کند آرامش الزم در این بازارها برقرار باشد. دولت از همگان 
می خواهد در این ش��رایط به حفظ آرامش در جامعه و بازارهای پولی 
و مالی کمک کنند. از س��وی دیگر تدبیر در سیاس��ت خارجی خود به 
رغم همه فش��ارهای آمریکایی و نیز فش��ارهای تعداد قابل توجهی از 
مخالفان برجام را با همه س��ختی ها حفظ ک��رد. همین تدبیر موجب 

ع��دم موفقیت دول��ت قبلی آمری��کا در ایجاد اجم��اع جهانی و حتی 
داخلی کشور خودش شد. ربیعی با بیان اینکه جنگ افروزان نتوانستند 
جنگ جدیدی بر ما تحمیل کنند و ما در داخل کشور زیرساخت های 
توس��عه آتی و اقتصاد مقاوم را دنبال کردیم، گفت: ما در داخل کشور 
ش��رکت های دانش بنیان را تقویت و گسترش دادیم. امروز در ساخت 
پاالیش��گاه بیدبلند 65 درصد توسط ش��رکت های دانش بنیان صورت 
گرفته اس��ت. وی ادام��ه داد: صنعت لوازم داخل��ی و صنعت کفش و 
پوشاک و خوراکی ها و همینطور قطعه سازی ها به شدت رشد کرده اند. 
ای��ن روزها تالش دولت در جهت کاهش قیم��ت ارز به قیمت واقعی، 
پس��گیری سهم بازار نفت جهانی با افزایش تولید نفت، ایجاد گشایش 
در ورود منابع ارزی به کشور و آغاز روند مثبت در انتقال ارز و از همه 

مهمتر افزایش تولید داخلی است.
مناسبات اقتصادی کشور ورود به مرحله جدیدی را تجربه می کند

سخنگوی دولت با بیان اینکه با شکست جنگ اقتصادی ترامپ، نگاه 
طرف های تجاری ایران تغییر یافته و مناسبات اقتصادی کشور در حال 
ورود به مرحله جدیدی اس��ت، تصریح کرد: همه باید کمک کنند که 
بازارهای حساس نظیر ارز در چارچوب سیاست هایی که بانک مرکزی 

اعمال می کند مدیریت و به تعادل برسد.

ماجرای کلوچه آلوده ایرانی در آلمان چه بود؟

بهار یا تابستان آینده از واکسن ایرانی کرونا استفاده می کنیم

 برای حل تحریم ها زیاد وقت نداریم
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اخبار

تکرار بحران توقف خطوط تولید قطعه سازان 
در ماه های پایانی سال

دبی��ر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرو گفت 
سیاس��ت گذاری های اش��تباه در ح��وزه قیمت گ��ذاری خ��ودرو و 
چالش ه��ای تامین نقدینگی تحقق جه��ش تولید خودرو و تامین 

قطعات را در هاله ای از ابهام قرار داده است.
مازی��ار بیگلو در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
احتمال عدم بازنگری فصلی قیمت خودرو از س��وی شورای رقابت 
در سه ماهه پایانی سال جاری و تاثیر آن بر اصالح قیمت قطعات 
و قراردادهای قطعه سازان با خودروسازان اظهار داشت: یک نگرش 
این است که قطعه سازان بخش خصوصی هستند و تصمیماتی که 
در حوزه قیمت خودرو از سوی دولت اتخاذ می شود، مرتبط با این 
صنعت نبوده، فلذا قیمت قطعات می بایس��ت اصالح شده و حقوق 

قطعه سازان پرداخت شود.
وی با بیان اینکه برخی اصالح قیمت قطعات را منوط به اصالح 
قیمت خ��ودرو می دانند، افزود: قطعه س��ازان از آنجایی که بخش 
خصوصی محسوب می شوند، همواره بر اصالح قیمت قطعات بدون 
تاثیرپذی��ری از اش��تباهات و تصمیمات متخذه از س��وی دولت و 
بالتکلیفی های موجود در حوزه قیمت گذاری خودرو تاکید داشته  

و انتظارات خود را در این باره، بارها اعالم کرد اند.
دبی��ر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه ه��ای خودرو گفت: 
البته روند اصالح قیمت قطعات از س��وی شرکت های ایران خودرو 
و س��ایپا آغاز شده، اما فرمول قیمت گذاری خودرو از سوی شورای 
رقاب��ت، زیان دهی باالی این دو ش��رکت را رق��م زده به نحوی که 
حتی پ��س از اصالح قیمت  قطعه، به دلیل کاهش نقدینگی، توان 

پرداخت مطالبات قطعه  سازان وجود ندارد.
بیگلو ادامه داد: عدم پرداخت مطالبات قطعه سازان، مجددا آنها 
را به سمت بحران کمبود نقدینگی سوق خواهد داد که در چنین 

شرایطی، احتمال کاهش تیراژ تولید دور از ذهن نیست.
وی درخص��وص وضعیت به روزآوری قراردادهای س��ه ماهه دوم 
س��ال ج��اری تا پایان دی م��اه تصریح کرد: درص��د باالیی از این 
قراردادها به روزرس��انی ش��ده اند، اما به دلیل عدم کفایت مدارک 
برخی از قطعه س��ازان برای دو خودروساز، اصالح سایر قراردادها و 

بررسی مدارک در حال پیگیری است.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو درخصوص 
برنامه ه��ای تولید قطعه س��ازان تا پایان س��ال ج��اری تاکید کرد: 
قطعه سازان، تمامی س��ازوکارها برای تولید قطعات براساس بسته 
جه��ش تولید ابالغی از س��وی وزارت صم��ت را مهیا کرده بودند، 
ام��ا اتفاقی که در حال حاضر در حال وقوع اس��ت، این اس��ت که 
کمب��ود نقدینگ��ی، حرکت دائمی قطعه س��ازان به س��مت توقف 
تولی��د را موجب ش��ده به طوری که حتی قطعه س��ازان بزرگ نیز 
دیگ��ر، قادر به تامین قطعات نیس��تند و عل��ت آن عدم پرداخت 
مطالبات آنها اس��ت. بیگلو در ادامه یادآور ش��د: اگر تس��هیالت 5 
هزار میلیارد تومانی ابالغی از سوی شورای پول و اعتبار به عنوان 
الباقی تس��هیالت مصوب شده در دی ماه سال گذشته، در اختیار 
قطعه س��ازان قرار بگیرد، حرکت در راس��تای تحقق بسته جهش 
تولید تا پایان س��ال تداوم خواهد داشت، اما در صورتی که چالش  
تامین نقدینگی به قوت خود باقی باش��د، متاس��فانه و ناخواسته، 

امکان جا ماندن قطعه سازان از تولید وجود دارد.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: براس��اس مصوبه ش��ورای پول و 
اعتب��ار طی هفته گذش��ته مبنی بر پرداخت تس��هیالت ۲ هزار و 
5۰۰ میلی��ارد تومانی به هر یک از دو خودروس��از از منابع بانکی، 
خودروسازان سایپا و ایران خودرو در حال طی مراحل بانکی برای 

دریافت تسهیالت از بانک های عامل هستند.

خودروسازان خارجی مدل متفاوت برای 
بازگشت به ایران اعالم کردند

مذاکرات خارجی خودروسازان با سیگنال های امیدوار کننده در 
عصر »پساترامپ« آغاز شده است. از سال ۹۷ همراه با تحریم های 
بین المللی، بس��یاری از ش��رکای خودروسازی کش��ور با تهدیدات 
دولت آمریکا، اقدام به فسخ یک طرفه قراردادهای همکاری کردند 

و از ایران خارج شدند.
به گ��زارش پدال نیوز، اکنون اما برخی ش��رکای قدیمی فضای 
بازگش��ت را مس��اعد دیده و به طور پیدا و پنه��ان مذاکرات خود 
را با خودروس��ازان داخلی آغ��از کرده اند. در بین این ش��رکت ها، 
خودروس��ازان چینی باز هم پیش قدم شده و در صف اول مذاکره 
هس��تند؛ اگرچه تولید کنندگان اروپایی نیز به چش��م می آیند. با 
این حال مدل پیشنهادی این شرکت ها برای بازگشت با تغییراتی 
همراه شده؛ به طوری که شرکت های خارجی با حالت احتیاط برای 
ورود تمای��ل دارند در فاز اول به مونتاژ خودرو در ایران - به جای 
ورود سرمایه - دس��ت بزنند. کارشناسان می گویند در این مقطع 
که نااطمینانی اقتصادی فروکش کرده است، طرف های خارجی در 
صورت حس اطمینان بیشتر فاز سرمایه گذاری را انتخاب می کنند.

ای��ن روزها در حالی برخی خودروس��ازان داخل��ی خود را آماده 
ش��راکت دوباره با خارجی ها در صورت لغ��و تحریم ها کرده اند که 
به نظر می رس��د این بار شرکای خارجی حضوری متفاوت خواهند 
داش��ت. پیش بینی می ش��ود ب��ا توجه به اینک��ه صنعت خودروی 
کش��ور دو بار تحریم و خارجی ها مجبور به ترک ایران شدند، این 
ب��ار آنها با احتیاط بیش��تری پای میز مذاکره حاضر ش��وند. پیش 
از تحریم ه��ای اولی��ه و ثانویه، برخی از ش��رکای خارجی اقدام به 
س��رمایه گذاری در صنعت خودروی کشور کردند. این در شرایطی 
اس��ت که به نظر می رس��د این بار چندان تمایلی به سرمایه گذاری 
مستقیم در ایران نداشته باشند و مونتاژ خودرو در کشور را دنبال 
کنند. هرچند ظاهر این اتفاق احتمالی چندان خوش��ایند نیست، 
با این حال می تواند فرصت حضور خودروس��ازان ایرانی در زنجیره 
جهان��ی فروش و صادرات ش��رکت های خارجی را فراهم کند. این 
مس��یری اس��ت که برخی کش��ورها از جمله ترکیه و چین به طور 
اصولی طی کرده اند و از قضا به موفقیت های چشمگیری هم دست 
یافته اند بنابراین صنعت خودروی ایران نیز می تواند از حضور بدون 
سرمایه گذاری مس��تقیم خارجی ها بهره ببرد. این فرصت البته در 
س��ایه بازگشت آمریکا به توافق هس��ته ای و برجام و لغو تحریم ها 

ایجاد خواهد شد؛ اتفاقی که خیلی ها به آن امیدوارند.

یک کارش��ناس صنعت خودروگفت هوشمندسازی در جامعه نسبت به 
صنعت خودرو اتفاق افتاده است و ما شاهد رفتارهای عقالنی تری نسبت به 

گذشته از سوی مردم به عنوان خریدار واقعی این بازار هستیم.
 یکش��نبه هفت��ه جاری ای��ران خودرو که یک��ی از دو ش��رکت بزرگ 
خودروساز دولتی اس��ت برای جذب خریداران و متقاضیان که این روزها 
ب��ا بازار خودرو قهر کرده اند اع��الم کرد که پیش فروش محصوالت خود را 
با عنوان ارزان فروشی آغاز کرده است، اما این تبلیغات و ترغیب مشتریان 
خودروس��ازان داخلی راه به جایی نبرد و با اس��تقبال چندانی مواجه نشد. 
درواق��ع تیترهایی همچون »ب��ا 55 میلیون تومان ماش��ین بخرید« نیز 

نتوانست خریدار را به بازار محصوالت این خودروساز بکشاند.
ام��ا چرا این بار خریداران مانند دفعات گذش��ته که هر بار پیش فروش 
محصوالت خودروسازان داخلی آغاز می شد برای ثبت نام هجوم نیاوردند و 
چندان رغبتی به این اقدام نشان نداند؟ درواقع مدت هاست که بازار خرید 
و فروش در صنعت خودرو کش��ور قفل شده اس��ت، که عوامل مختلف و 
متعددی بر این بن بست دخیل هستند، اما این بار با وجود ریزش قیمت ها 
در ب��ازار خودرو م��ا می بینیم که باز هم متقاضیان ب��ا وجود عرضه، میل 
چندانی برای خرید ندارند. مرتضی مصطفوی، کارش��ناس صنعت خودرو 
درباره این رفتار خریداران در بازار خودرو می گوید آنچه که اکنون ش��اهد 

آن هستیم آگاهی متقاضیان نسبت به دوره های قبل است و این بی میلی 
درواق��ع نوعی واکنش به باالبودن نرخ محصوالت نس��بت به ارزش واقعی 

آنها است.
هوشمندسازی نسبت به صنعت خودرو اتفاق افتاده

این کارش��ناس صنعت خودرو می گوی��د: در رفتار مردم به خصوص در 
روزهای اخیر نسبت به بازار خودرو چند عامل موثر است؛ یکی دسترسی 
آنه��ا به اطالعات و گس��ترش فضای مج��ازی که به تب��ع آن متقاضیان 
هوشمندتر نسبت به گذشته رفتار می کنند. اگر امروز مردم با یک خودروی 
باکیفیت آشنایی نداشتند و میزان استاندارد خودروهای داخلی را با جهانی 
مقایسه نمی کردند و این امکان برای آنها فراهم نبود شاید حاال نیز شاهد 
رفتار هوش��مندانه آنها در ب��ازار خودرو نبودیم. یعنی گس��ترش فناوری 
اطالعات و به تبع آن آگاهی عمومی باعث شده است که دیگر خودروسازان 
قادر نباش��ند ه��ر محصول بی کیفیت را با قیمت های گ��زاف و فضایی به 
خریداران غالب کنند، چراکه مردم با نگاهی به پرونده صنعت خودروسازی 
در ایران بعد از 6 دهه دریافته اند که نه تنها پیش��رفتی نداش��ته اند بلکه با 

انحصار بازار داخلی زمینه رانت و فساد را نیز ایجاد کرده اند.
مردم وقتی خودش��ان را با کش��ورهای همسایه چون عراق و افغانستان 
و پاکس��تان مقایس��ه می کنند و می بینن��د که آنها بهتری��ن خودروهای 

دنیا را س��وار می ش��وند به خود حق می دهند که از یک ماشین با رعایت 
حداقل اس��تانداردهای جهانی استفاده کنند. امری که متاسفانه به ندرت 
در محصوالت داخلی مش��اهده می ش��ود؛ در شرایطی که چند برابر دیگر 

کشورها برای همین محصول بی کیفیت هزینه متحمل می شوند.
بنابراین هوشمندس��ازی در جامعه نسبت به صنعت خودرو اتفاق افتاده 
است و ما شاهد رفتارهای عقالنی تری نسبت به گذشته از سوی مردم به 

عنوان خریدار واقعی این بازار هستیم.
وی با بیان اینکه خود خودروس��ازان داخلی نیز این خطر را احس��اس 
کرده ان��د که ادامه روند ریزش��ی قیم��ت ارز در این احتم��ال وجود دارد 
ک��ه حتی قیمت برخی محصوالت از قیمت کارخانه کمتر ش��ود، تصریح 
می کند: بنابراین اقدام به پیش فروش محصوالت خود با قیمت 55 میلیون 
کرده ن��د پس این تصمیم با توجه به رفتار متقاضیان گرفته ش��ده اس��ت 
چراکه احس��اس خطر کرده اند. مصطفوی تاکید می کن��د: بنابراین رفتار 
مردم و آگاهی اجتماعی این سیگنال را به خودروسازان می دهد که ادامه 
سیاست های گذشته امکان پذیر نیست و باید ساختار تغییر اساسی داشته 
باش��د و این درواقع یک رفتار اعتراضی به خودروس��ازان و سیاس��ت های 
خودروی ما در کشور است. صنعت خودروسازی ما باید تغییر رفتار دهد و 

ساختار باید اصالح شود.

مرتضی مصطفوی: بازار به سمت رفتار هوشمندانه حرکت کرده است

ب��ا وج��ود اخت��الف 5۰ میلیون��ی خودرو ه��ای واردات��ی از قیمت 
نمایندگی های مج��از، چگونگی قیمت گذاری ش��ورای رقابت در بازار 

خودرو مورد ابهام است.
به گزارش ش��بکه اطالع رسانی راه دانا به نقل از صبح توس؛ با ثبات 
ن��رخ ارز در یک  ماه گذش��ته رون��د افزایش قیمت خودرو نیز ش��یب 
منفی به خود گرفته است و در کالنشهرهایی همچون تهران و مشهد، 
قیمت خودرو های مونتاژ شده بازار ایران که اغلب ساخت کشور چین 
هس��تند، از نرخ اعالم ش��ده نمایندگی های مجاز ف��روش خودرو های 

چینی پایین تر آمده است.
کف قیمت برای مصرف کننده یا کف سازی برای خودروساز ها

این در حالی اس��ت که بس��یاری از مردم مبالغ چند صدمیلیونی را 
ب��ه نمایندگی ها تحویل داده اند و حاال قیمت بازار آزاد این خودروها با 
نمایندگی های مجاز که اصطالحاً ش��ورای نظارت و قیمت گذاری روی 

آنها نظارت دارد اختالف 5۰ الی ۷۰ میلیون تومانی دارد.
در برخ��ی از خودرو های داخلی همچ��ون کوییک آر نیز قیمت بازار 
آزاد آن از قیمت ش��رکت خودروسازی س��ایپا 5 میلیون تومان کمتر 

است.
محمدرضا حیدری، رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان 
اتومبیل مشهد در گفت وگو با خبرنگار ما در رابطه با روند نزولی قیمت 

خودرو ه��ای مونت��اژی در بازار خودرو اظهار کرد: ماش��ین های چینی 
بیش��ترین سهم را در ماش��ین های مونتاژ در بازار خودرو کشور دارند 
ک��ه از ابتدا به علت عدم نظارت بر نمایندگی های فروش ماش��ین های 
خارجی، این مراکز با اشراف کامل به روند نرخ دالر ماشین های شان را 

گران تر از قیمت بازار به مشتریان پیش فروش کرده اند.
وی افزود: قیمت فروش ماشین های چینی در نمایندگی ها به مراتب 

5۰ الی ۷۰ میلیون تومان از قیمت بازار آزاد گران تر است.
رون��د نزول��ی بازار خودروه��ای چینی بازتاب ثبات ن��رخ ارز در ماه 

گذشته است
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان اتومبیل مشهد با توجه 
به رفتار سرمایه گذاران بازار خودرو در یک ماهه اخیر خاطرنشان کرد: 
ت��ا نرخ ارز ثبات پیدا نکند رفتار س��رمایه گذاران و دالالن بازار خودرو 
غیرقابل پیش بینی اس��ت، از همی��ن رو، ثبات قیمت دالر در یک ماهه 
گذش��ته موجب شناس��ایی خریدوفروش کالن دالالن بازار خودرو در 
کش��ور ش��ده و به همین علت قیمت  خ��ودرو در دو هفته اخیر روند 

نزولی پیدا کرده است.
وی افزود: خریداران معطل نوس��ان ریزش��ی قیمت دالر ش��ده اند و 
فروش��ندگان نیز از هراس افزایش ضرر در نمایشگاه  های ماشین صف 

فروش بسته اند.

محدودیت س��فر ها مانع  افسارگس��یختگی قیمت خودرو در ماه های 
پایانی سال می شود

حیدری با اش��اره به افزایش قیمت خودرو در ماه های پایانی س��ال 
در س��نوات گذش��ته تأکید کرد: اسفندماه امس��ال خبری از افزایش 
قیم��ت خودرو در راس��تای هجوم خریداران برای تهیه وس��یله نقلیه 
جهت مس��افرت و ... نیست و شیوع ویروس کرونا و محدودیت سفر ها 
بهترین زمان برای نفوذ ش��ورای نظارت به ب��ازار خودرو و عارضه یابی 

التهاب این بازار است.
وی افزود: اگر نرخ ارز تا پایان س��ال ثابت بماند، قیمت  کارخانه های 
خودرو های داخلی زیر س��ؤال می رود و مردم تمایلی نسبت به ثبت نام 

در قرعه کشی های ایران خودرو و سایپا نخواهند داشت.
رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان اتومبیل مش��هد 
ریزش قیمت  خودرو را در راس��تای تحقق واگذاری فروش های فوری 
ایران خودرو و س��ایپا دانست و گفت: افزایش خودرو های صفر فروشی 
در نمایش��گاه های اتومبیل خب��ر از تحقق تحوی��ل خودرو های طرح 

فروش فوری توسط ایران خودرو و سایپا می دهد.
وی اف��زود: قط��ع به یقین خودر وهای صفر واگذاری ش��ده توس��ط 
شرکت های خودروساز در دست سرمایه گذاران این بازار افتاده و روند 

نزولی بازار فقط موجب ضرر دالل های بازار خودرو می شود.

عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران ضمن ابراز تأسف از 
سیاس��ت زدگی تصمیم گیران در حوزه صنع��ت خودرو گفت به دنبال 
تعویق به روزرسانی قیمت خودرو، زیان۷۰ هزار میلیارد تومانی تا پایان 

سال حتمی بوده و خطر ورشکستگی خودروسازان را تهدید می کند.
امیرحسن کاکایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
این موضوع که سیاست گذاران زیر بار تصحیح قیمت  خودرو نخواهند 
رفت را بنده پیش بینی کرده بودم و باید بگویم که اقدام شورای رقابت 

در ارائه فرمول جدید قیمت گذاری خودرو صرفا یک نمایش بود.
وی درخص��وص علت وقوع این نوع رفتارها و اتفاقات گفت: واقعیت 
این اس��ت که متاسفانه سیاستمداران ما به شدت سیاست زده شده اند 
و درگیر یک س��ری افکاری هس��تند که موجب شده منافع بلندمدت 
را ف��دای منافع کوتاه مدت کنند به این معنا که به دنبال عدم افزایش 
قیمت خودرو، موفق به کسب رضایت مصرف کنندگان و برخورداری از 

محبوبیت نزد مردم می شوند.
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ای��ران افزود: مصوبه اخیر 
ش��ورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت کم تیراژها، آخرین راهکاری 

بود که امید به نجات صنعت خودرو را زنده می کرد.
کاکایی بیان کرد: تعلل در اصالح و به روزرس��انی قیمت خودرو طی 
ش��ش ماه گذش��ته، هزاران میلیارد تومان زیان به زیان های گذش��ته 
خودروس��ازان افزوده ش��د به طوری که زیان دو سال و نیم گذشته به 
بی��ش از 6۰ میلیارد تومان افزایش یافته و پیش بینی بنده این اس��ت 
که در صورت ادامه روند کنونی، ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان تا پایان 
سال برای خودروسازان حتمی خواهد بود که معنای مشخص آن، قرار 

گرفتن خودروسازان در معرض ورشکستگی است.
وی ادام��ه داد: از طرف دیگر، بدهی خودروس��ازان به مجموعه های 
متعدد از جمله قطعه س��ازان به بیش از 5۰ هزار میلیارد تومان رسیده 

ک��ه ای��ن دو عدد به تنهایی از آنجایی که یک چرخه ناس��الم در تورم 
ایجاد کرده، عاملی برای بر هم زدن یک اقتصاد است.

این کارش��ناس صنعت خودرو گفت: سیاس��تمداران ما متاسفانه در 
حال حاضر تنها بر کسب منافع کوتاه مدت متمرکز شده اند و توجهی 
ب��ه باتالقی که صنع��ت و در نتیج��ه اقتصاد کش��ور را در آن گرفتار 
کرده اند، ندارند. کاکایی گفت: آثار زیان خودروس��ازان تنها منحصر به 
این ش��رکت ها نیست بلکه چرخه اقتصادی کشور را نیز درگیر کرده و 
دچ��ار نقصان می کند و اگر چرخه اقتصاد کش��ور به هر دلیلی متوقف 
ش��ود، رهای��ی از آن به آس��انی امکان پذیر نبوده و کش��ور را متحمل 

جبران خسارت های به بار آمده به میزان چندین برابر خواهد کرد.
وی با اش��اره به اینک��ه فرمول قیمت گذاری ش��ورای رقابت از ابتدا 
دچار اشکال بوده است، گفت: تصمیم گیری های سیاستمداران فارغ از 
معیارهای اقتصادی و سیاس��ی بلندمدت یک بحث است و بحث دیگر 
نواقص فرمول ش��ورای رقابت در بدو امر است که به دنبال آن شورای 
رقابت با ارائه برخی اس��تدالل ها، اعالم کرد که قیمت خودرو افزایش 

نمی یابد که علت اصلی آن، اشکال فرمول قیمت گذاری است.
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ای��ران تاکید کرد: قیمت 
دس��توری در بدترین ش��رایط، نباید کمتر از قیمت تمام شده باشد و 

خالف این امر مغایر اصول اقتصادی و سیاسی است.
کاکایی با اش��اره ب��ه زیان چند ه��زار میلیاردی خودروس��ازان که 
منجر به تغییرات مدیریتی در خودروس��ازان شد، گفت: حتی با ورود 
سازمان های نظارتی نیز زیاندهی خودروسازان بر سر جای خود ماند و 
این به معنای این است که بر نحوه تعیین قیمت ایراداتی وارد است و 

فرمول های قیمت گذاری، خاصیت کنترل بازار را ندارد.
وی تصریح کرد: قیمت خودروس��از مس��تقیما به قیمت بازار ارتباط 
داده می ش��ود، در حالی که اگر شما روند تغییر قیمت ها در دو سال و 

نیم گذشته را دنبال کنیم آنچه به وضوح قابل مشاهده است این است 
که هرگاه نرخ ارز افزایش یافته، قیمت خودرو در بازار نیز حال با یک 
تاخیری صعودی شده است و با کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو نیز روند 
نزولی را طی کرده و قیمت خودرو هیچ ارتباطی با دس��تورالعمل های 

قیمت گذاری ندارد.
این کارش��ناس صنعت خودرو گفت: اگر این دستورالعمل ها تاثیری 
در قیم��ت خودرو ندارد، اصرار بر ادامه این روند که نتیجه ای جز زیان 

خودروساز و نابودی صنعت خودرو دربر ندارد، ناشی از چیست.
کاکای��ی با بیان اینکه تثبیت قیمت خودرو در س��ال های ۹۳، ۹۴ و 
۹5 ب��ه دلیل ثبات نس��بی نرخ ارز بوده گفت: دس��تمزدها و درآمدها 
براساس ریال محاسبه می شود و در این میان آنچه حائز اهمیت است، 
نرخ دالر نیس��ت بلکه ارزش پول ملی اس��ت که ای��ن موضوع نیز در 
سنجش ریال با نرخ دالر یا یورو مشخص می شود و بدیهی است که با 

کاهش ارزش ریال، قیمت انواع کاالها چندین برابر می شود.
وی با اش��اره به اینکه چگونگی تولید ب��ا وجود زیان هزار میلیاردی 
خودروس��ازان، جای س��وال دارد، گف��ت: نحوه تولید خودرو توس��ط 
خودروسازان بزرگ کش��ور می تواند الگویی برای خودروسازان جهانی 
باش��د که با وجود این میزان زیان  آوری، تولید همچنان ادامه دارد که 
پاسخ این سوال از دو حالت خارج نیست که یکی اشتباه بودن برآورد 
س��ود و زیان خودروس��ازان با تکیه بر دفاتر حسابرسی این شرکت ها 
اس��ت و یا اینکه، خودروس��ازان داخلی، به نوعی از هنر شعبده بازی و 

کیمیاگری بهره می برند.
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ای��ران افزود: هیچ یک از 
سیاستمداران و سیاستگذاران تاکنون جوابی برای این سوال که تولید 
بدون نقدینگی کافی چگونه ممکن اس��ت، ارائه نداده  و صنعت خودرو 

را در یک وضعیت تنش آمیز رها کرده اند.

قیمت گذاری به نفع خودروساز

 قیمت واقعی خودرو شفاف نیست

لغو مصوبه خودرویی شورای رقابت ناشی از نقص در فرمول قیمت گذاری است
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با حمایت س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و 
خالق، شرکت های خالق با قوانین مالی و بانکی آشنا می شوند.

اس��تارت آپ ها و  ش��رکت های خالق، معموالً  توسط جوانان فارغ التحصیل 
و فعاالن فرهنگی و خالق تاسیس می شود. این 
موسسان اغلب تجارب کمی در بازار و کار عملی 

در حوزه مالی و بانکی دارند.
برای موفقیت بیشتر شرکت های خالق، الزم 
اس��ت که فع��االن صنایع نرم و خ��الق، با کلیه 
تغییر و تح��والت در حوزه مالی و بانکی آش��نا 
ش��وند و بر زوای��ای مختلف این حوزه، اش��راف 
کامل داش��ته باش��ند. از این رو با حمایت ستاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع 
نرم و خالق، یک سلس��له کارگاه و آموزش های 
برخط و حضوری ب��رای این فعاالن برنامه ریزی 
شده اس��ت تا شرکت کنندگان در این کارگاه ها، 

توانمندتر شوند.
وبینار آموزش��ی آش��نایی با اصالحات جدید قانون صدور چک، یکی از این 
برنامه ها اس��ت. در این کارگاه آموزش��ی، حاضران نه تنها با قوانین و مقررات 
صدور چک و سایر اسناد مالی تعهدآور، آشنا می شوند، بلکه در دیگر حوزهای 

مرتبط با بخش مالی و بانکی نیز مسائل و چالش های خود را با کارشناس مدعو 
در میان می گذارند و از وی مشاوره می گیرند.

فرآیند جدید صدور دسته چک و صالحیت های موردنیاز جهت اخذ دسته 
چک، س��از و کار جدید صدور و ظهرنویس��ی 
چک های ع��ادی و تضمین��ی، تکالیف جدید 
بانک ها و موسس��ات اعتباری پس از برگش��ت 
خ��وردن چک، ضمان��ت اجراه��ای کیفری و 
جرم انگاری های جدید، راه های رفع س��وءاثر از 
چک برگشتی در قانون جدید و نوآوری موجود 
در اصالحات اخیر در رابطه با چک های حقوقی، 
از جمله برخی محورهای م��ورد بحث در این 

کارگاه آنالین آموزشی است.
انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی ایران نیز 
از جمله حامیان برگزاری این رویداد آموزشی 
است. این رویداد در ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹ برگزار 
می  ش��ود. عالقه من��دان برای ش��رکت در این 
برنامه، می توانند به سامانه های خبری ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان 
و توس��عه صنایع نرم و خالق و دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های 

خالق، وابسته به این ستاد، مراجعه کنند.

مراس��م اختتامیه دوره پیش شتابدهی چالش »توس��عه فناوری محصوالت 
و خدمات ش��ناختی س��المندان« برگزار شد. در این مراس��م تیم های برتر این 
رویداد علمی انتخاب و معرفی ش��دند و تیم ه��ا به صورت حضوری و آنالین به 

ارائه طرح های خود پرداختند و در پایان پنج تیم 
در زمینه بازی ه��ای دیجیتال / رومیزی، واقعیت 
مجازی و بس��ته های ارتقا و توانبخش��ی برگزیده 
ش��دند. این تیم ها از حمایت های مادی و معنوی 
ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی معاونت 
علمی و فناوری و ش��تاب دهنده ش��ناختی برای 
توسعه محصول خود بهره مند می شوند. در جریان 
ای��ن روی��داد ۲۰ تیم در زمینه  تولید، توس��عه و 
بومی س��ازی؛ بازی های دیجیتال، مداد – کاغذی 
و فیزیکی؛ اپلیکیشن و ابزارها و بسته های ارتقا و 
توانبخشی شناختی به مرحله  پیش شتابدهی راه 
یافته بودند که خدمات منتورینگ در زمینه های 
علوم ش��ناختی و کس��ب و کار و فنی به صورت 

آنالین با همکاری اس��اتید و متخصصان این حوزه ها به تیم ها ارائه شد. افزایش 
سرمایه شناختی جامعه و پیشگیری از کاهش عملکرد شناختی در بزرگساالن 
با استفاده از مداخالت و خدمات شناختی یکی از هدف هایی است که در ستاد 

توس��عه علوم و فناوری های ش��ناختی معاونت علمی دنبال می شود. در همین 
راس��تا نیز از رویدادهای نوآورانه حمایت می کند تا توس��عه محصوالت فناورانه 
س��رعت گیرد. »توس��عه فناوری، محصوالت و خدمات ش��ناختی سالمندان« 
نی��ز یکی از این رویدادها اس��ت که  از س��وی 
شتاب دهنده شناختی و مرکز نوآوری دانشکده 
فنی دانش��گاه تهران )کارولوکس( و با حمایت 
س��تاد از مردادماه امس��ال آغاز ش��ده ب��ود. در 
مراسم اختتامیه دوره پیش شتابدهی این چالش، 
تیم های ب��ازی چلچلی، روایت سلحش��وران و 
تیم ب��ه کارگیری فناوری واقعی��ت مجازی در 
توانبخشی شناختی سالمندان در جایگاه اول تا 
س��وم و تیم های کتاب کار شناختی سالمندان 
و ب��ازی جدی  رایانه ای برای تمرین ش��ناختی 
در بیماران با اختالل ش��ناختی خفیف به طور 
مشترک به عنوان تیم چهارم و تیم های استفاده 
از فناوری واقعیت مجازی در تشخیص و ارتقای 
کارکردهای شناختی کهنساالن  و نرم افزار واقعیت مجازی بهیاد، تقویت حافظه 
س��المندان با رویکرد سرگرمی به طور مشترک عنوان پنجمی این چالش را به 

خود اختصاص دادند و  سه تیم نیز شایسته تقدیر شدند.

 کسب و کارهای نوپا به میدان آمدندفعاالن خالق در حوزه مالی و بانکی آموزش می بینند

پروژه س��اخت خانه های کم انرژی با حضور مجری ملی پروژه بهینه س��ازی 
انرژی و محیط زیست بازدید شد.

علی وطنی مجری پروژه ملی بهینه س��ازی انرژی و محیط زیست در بازدید 
از پروژه  ساخت خانه های دارای رده انرژی EC+ در شهر جدید اندیشه استان 
تهران، با بیان اینکه در این پروژه ۱۷5 خانه کم انرژی ساخته می شود، عنوان 
کرد: پس از امضای تفاهم نامه میان پروژه بهینه س��ازی انرژی و محیط زیست 
در ساختمان )EEEB( و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن، خوشبختانه این 
پروژه باجدیت پیگیری ش��ده و به عنوان الگویی ب��رای دیگر پروژه های حوزه 

ساختمان به مرحله اجرا درآمده است.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از فناوری ها و نوآوری هایی که همراه و یاریگر 
محیط زیس��ت هستند، ادامه داد: برای برخورداری از توسعه پایدار و پیشرفت، 

تجهی��زات و صنای��ع بزرگ به تنهایی پاس��خگو 
نیست و باید فناوری های بهینه و سازگار با محیط 
زیست و اقلیم هر منطقه، در توسعه مورد استفاده 
قرار بگیرند. بحران آب یکی از بحران های جدی 
است و اصفهان، مثالی از توسعه صنعتی است که 
به دلیل عدم رعایت الزامات زیست بومی و محیط 
زیس��تی، امروزه با چالش های ج��دی به ویژه در 
حوزه منابع آبی دست و پنجه نرم می کند بنابراین 
باید از فناوری های نو و س��ازگار با محیط زیست 
در توسعه صنایع و زیرساخت ها بهره گرفته شود.
مجالی برای ورود نوآوری دانش بنیان ها 

به صنعت ساختمان
مج��ری مل��ی پ��روژه بهینه س��ازی ان��رژی و 
محیط زیست با اشاره به اس��تفاده از انرژی های 
ن��و و زیست س��ازگار در س��اختمان ها گف��ت: 
دانش آموخت��گان و متخصصان��ی ک��ه االن در 
شرکت های دانش بنیان و فناور فعالیت می کنند 
در صورت��ی که به بازار بزرگ صنعت س��اختمان 
راه پیدا کنند، ضمن ارزش آوری و اشتغال درخور 
توجه، می توانند محیط زیس��ت سالم و ماندگاری 

منابع ارزشمندی همچون آب و انرژی را به ارمغان بیاورند.
وطنی با اش��اره ب��ه آمادگی معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری 
ب��رای کمک به ایجاد پلی میان صنعت س��اختمان و فناوری های نو در حوزه 
انرژی و محیط زیس��ت، گفت: ش��رکت های دانش بنیان و استارت آپ ها مملو 
از ظرفیت های نهفته در فناوری ها و نوآوری هایی هس��تند که می تواند صنعت 
ساختمان کشورمان را همگام با استانداردهای روز زیست محیطی به پیش ببرد. 
الزم است ارتباطی میان این فناوری ها به عنوان طرف عرضه از یک سو و حوزه 
ساختمان، راه و شهرسازی به مثابه طرف متقاضی ایجاد شود. به ویژه در حوزه 
انرژی ها س��تاد توس��عه فناوری های آب و انرژی و نیز دیگر ستادهای توسعه 
فناوری، کاماًل آماده هس��تند تا شرکت  های دانش بنیان این حوزه را حمایت و 

زیرساخت های الزم برای ایجاد این ارتباط را فراهم کنند.
رعایت مقررات ملی ساختمان با ورود فناوری های نو به 

ساختمان  ها 
همچنین روزبه ظهیری هاش��می، مدیرعامل ش��رکت گروه سرمایه گذاری 
مسکن نیز در جریان این بازدید با بیان اینکه پروژه ساخت خانه های کم انرژی 
در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری با پروژه ملی بهینه سازی انرژی و محیط 

زیست در ساختمان اجرایی شده است، ادامه داد: این پروژه فناورانه با احداث 
واحدهای مس��کونی در مجتمع بنفش��ه ۲ واقع در شهر جدید اندیشه استان 

تهران در ۱۷5 واحد مسکونی پیاده سازی می شود.
وی با اشاره به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اجرای این 
فناوری ها در ساختمان های گروه سرمایه گذاری مسکن، گفت: مهمترین ویژگی 
برجس��ته این پروژه، رعایت اس��تانداردهای بهینه مصرف انرژی در ساختمان  
و رعایت مقررات مبحث ۱۹ مقررات ملی س��اختمان اس��ت که امکان حفظ 
سرمایه های زیست محیطی و زندگی آسوده تری را برای جامعه فراهم می آورد. 
مدیرعامل هلدینگ س��رمایه گذاری مس��کن در ادامه نکات و ضرورت های 
تحقق استانداردها و الزام های ساخت ساختمان های بهینه را بررسی و پیگیری 
کرد. همچنین در این بازدید، س��وله موجود در مجتمع بنفشه ۲ که به منظور 
اح��داث مرکز ن��وآوری و فناوری ه��ای حوزه 
س��اختمان در نظر گرفته ش��ده اس��ت مورد 
بازدید قرار گرفت تا زمینه استقرار هسته های 
فناور و خالق فعال در حوزه بهینه سازی انرژی، 
ساختمان و دیگر فناوری های مرتبط این حوزه 

فراهم شود و مورد حمایت قرار گیرند.
روزبه ظهیری هاش��می همچنین به پروژه 
۱۲۰۰ واحدی مرکز ش��هر اندیشه اشاره کرد 
و گفت: این پروژه، بزرگترین پروژه طرح اقدام 
ملی مس��کن در کشور است و با بازدید امروز، 
زمینه برای اس��تقرار فناوری ها و نوآوری ها در 
س��اخت خانه ها فراهم شد تا در آینده نزدیک 
یکی از بزرگترین پروژه های ساختمان با رعایت 
الزام های زیست محیطی و بهینه سازی مصرف 
ان��رژی به کمک ش��رکت های فن��اور و نوآور 

محقق شود.
آغاز راه ساختمان های پایدار برای 

آینده پایدار
در مراسم این روز، پیشرفت عملیات احداث 
۱۷5 واح��د س��اختمانی مطاب��ق ب��ا آخرین 
ویرایش مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان مورد بازدید قرار گرفت و پروژه ملی 
بهینه س��ازی انرژی و محیط زیست)EEEB( ناظر پایش انرژی این مجموعه 
خواهد بود. این ساختمان ها به سامانه ملی پایش انرژی متصل خواهند شد و 

مصرف انرژی در آنان پایش می شود.
تفاهم نامه میان پروژه بهینه س��ازی انرژی و محیط زیس��ت در ساختمان و 
ش��رکت گروه سرمایه گذاری مس��کن با هدف طراحی و ساخت خانه های کم 
انرژی )EC+( مطابق با آخرین ویرایش مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در 

سطح استان تهران منعقد شد.
براس��اس این تفاهم نامه، همکاری به منظور بسترس��ازی الزم برای 
اتصال به سامانه پایش اطالعات انرژی، مشارکت در تامین منابع مالی 
بخش��ی از هزینه مضاعف س��اخت خانه کم انرژی مطابق با مبحث ۱۹ 
مقررات ملی س��اختمان و همکاری فنی و مش��اوره اجرایی از س��وی 
کارشناس��ان ملی و بین المللی در راستای اجرای فنی و اصولی ساخت 
خانه های کم انرژی و همکاری در راستای تهیه محتوا و اشتراک گذاری 
تجارب حاصل از اجرای این پروژه برای س��ایر پروژه ها و سازندگان در 

دستور کار دو طرف قرار گرفته است.

هوآوی اخبار منتشرشده درباره فروش کسب وکار گوشی های پرچمدار خود را رد کرد.
بـه گزارش زومیت، روز گذشـته رویترز در گزارشـی اعالم کرد که هـوآوی قصد دارد 
کسـب وکار سـاخت تولید گوشـی  پرچمدار از جمله سری پی و سـری ام را بفروشد. این 
خبر که سـروصدای زیـادی به پا کرد، واکنش هـوآوی را به همراه داشـت و در بیانیه ای 
رسـمی، خبر منتشرشـده را تکذیب کرد. در بیانیه این شرکت چینی گفته شده است که 
همچنان به سـاخت گوشـی  رده باال ادامه خواهد داد. به گزارش GSMArena، در بیانیه 

هوآوی به این موضوع اشاره نشده است که به چه صورت به فعالیت در حوزه موبایل ادامه 
 TSMC .می دهد. در حال حاضر هوآوی امکان تأمین تراشه برای گوشی  های خود را ندارد
دیگـر تراشـه های HiSilicon را برای هوآوی تولید نمی کنـد و کوالکام و مدیاتک اجازه 
فروش تراشه به این شرکت را ندارند. پس از وضع تحریم های مختلف توسط دولت ترامپ، 
شـرکت  های آمریکایی و بسیاری از شرکت های دیگر اجازه همکاری با هوآوی را ندارند و 
بـرای همکاری باید از دولت مجوز بگیرند. هنوز نمی دانیم دولت جدید آمریکا قصد پایان 

نوآوری دانش بنیان ها به صنعت ساختمان می پیوندد

هوآوی کسب وکار موبایل خود را نمی فروشد

دریچــه

اس��تفاده از فناوری های زیستی در خدمات آزمایشگاهی گسترش می یابد. با این 
کار هر دو صنعت روندی رو به رشد را تجربه می کنند. خدمات آزمایشگاهی یکی از 
حوزه هایی است که ارتباط تنگاتنگی با فناوری های زیستی دارد. بر همین اساس نیز 
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در تالش اس��ت تا پیوند می��ان این دو حوزه را افزایش دهد. زیس��ت فناوری علمی 
بین رش��ته  ای اس��ت و در حوزه های گوناگونی همچون کش��اورزی، مواد آرایشی و 
بهداشتی، غذا و دارو، محیط زیست، میکروبیولوژی، میراث فرهنگی و ... کاربرد دارد. 
به همین دلیل یکی از عرصه های کاربردی در علوم آزمایشگاهی محسوب می شود. 
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در تالش است تا با توسعه فعالیت کارگروه 

زیست فناوری، کاربرد این دو حوزه علمی را در تعامل با یکدیگر بیشتر کند.

زیست فناوری به خدمات آزمایشگاهی رسید 
و تعامل فناورانه این 2 صنعت ارتقا یافت

چهار شنبه
8 بهمن 1399

شماره 1715



9 www.forsatnet.ir کسب و کارامـروز

س��اختمان هایی که دوستدار انرژی و محیط زیست هس��تند در قالب پروژه 
ملی بهینه س��ازی انرژی و محیط زیس��ت احداث می شوند. اسکلت های باالبلند 
ساختمان ها در شهر جدید اندیشه، قرار است سرنوشتی تازه داشته باشند و الگویی 

برای دیگر س��اختمان های در حال ساخت باشند. 
این ساختمان ها، از الگوی ساختی پیروی می کنند 
ک��ه در آن از فناوری های نو به��ره برده و مصرف 
انرژی بهینه ای دارند. در این منطقه از شهر جدید 
اندیش��ه و در مجتمع مسکونی »بنفشه ۲«، ۱۷5 
واحد مسکونی با استفاده از فناوری دانش بنیان های 
فع��ال در حوزه ان��رژی و محیط زیس��ت مطابق 
با اس��تانداردهای کیفی و زیس��ت محیطی برای 
نخس��تین بار در کش��ور احداث می ش��ود. »علی 
وطنی« مجری پروژه ملی بهینه س��ازی انرژی در 
ساختمان ها روز گذشته به این مجتمع مسکونی 
در شهر جدید اندیشه استان تهران رفت تا از روند 
پیش��رفت پروژه و کیفیت انج��ام کار بازدید کند. 

او در بخش نخس��ت این بازدید با همراهی »روزبه ظهیری هاش��می« مدیرعامل 
شرکت گروه س��رمایه گذاری مسکن، یکی از س��اختمان هایی را که بخش های 
اصلی آن تکمیل شده و در حال آماده سازی است بررسی کرد. در جریان بازدید 

این س��اختمان ها، توضیحاتی درباره مواد، جنس و فناوری عایق هایی که در این 
پروژه به کار رفته از س��وی »علی شاه حیدری« مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری 
مسکن تهران که مجری این پروژه است، ارائه شد. در این ساختمان ها این مواد 
از عایق ها و دیوارپوش هایی اس��تفاده شده است 
که ضم��ن افزایش عایق صوت��ی، مصرف انرژی 
را کاهش می دهد و تمام این تجهیزات توس��ط 
شرکت های داخلی تولید شده اند. همچنین بیان 
شد که با استفاده از این تجهیزات و فناوری های 
بهینه س��ازی، س��اختمان ها الزامات مبحث ۱۹ 
مقررات ملی س��اختمان را رعایت می کنند. این 
ساختمان ها بخشی از پروژه ای است که با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای 
بهینه سازی مصرف انرژی و محیط زیست دنبال 
می شود و در بخشی از این طرح، ساختمان ها با 
 )+EC( مصرف ان��رژی اندک و رده انرژی بهینه
احداث خواهد شد. در ادامه این بازدید ها، مجری 
پروژه ملی بهینه س��ازی انرژی از محل دفتر کارگاهی پروژه بهینه سازی انرژی و 
محیط زیست در ساختمان )EEEB( واقع در مرکز نوآوری و فناوری های ساخت 

گروه سرمایه گذاری مسکن بازدید کرد.

خالقیت و نوآوری در دنیای امروز حرف نخست را می زند؛ حرفی به وسعت 
موفقیت یک کسب و کار.

محصوالت تولیدشده ای که با این نوآوری ها درهم می آمیزد و به رفاه مردم 
کمک می کند. در این میان شرکت های خالق از 
ظرفیت باالیی برای تولید ثروت و ایجاد این رفاه 

در جامعه دارند.
ظرفیت تولید و اشتغال زایی شرکت های خالق 
باال اس��ت، اما به دلیل اینکه مانند ش��رکت های 
دانش بنیان نمی توانند از خدمات صندوق نوآوری 
و شکوفایی اس��تفاده کنند، هنوز دغدغه تامین 

مالی را دارند.
در همین راس��تا اقداماتی توسط ستاد توسعه 
اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خالق 
انجام شد؛ اقداماتی که افقی روشن را پیش روی 

این شرکت ها برای صادرات قرار داد.
بهره مندی از کلیه خدمات حمایتی

مهرداد امانی، مدیرعامل صندوق توس��عه ص��ادرات و تبادل فناوری درباره 
این خدمات گفت: از این پس ش��رکت های خالق معرفی شده از سوی ستاد 
فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه فناوری های نرم و خالق می توانند از 

کلیه خدمات حمایتی و بالعوض مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری برای 
صادرات محصوالت خود بهره مند شوند.

امانی ادامه داد: این مرکز دو نوع خدمت بالعوض و تسهیالت ارزان قیمت را 
ارائه می دهد که از طریق صندوق صادرات این 

خدمات انجام می شود.
مدیرعام��ل صن��دوق توس��عه ص��ادرات و 
تبادل فناوری ب��ا بیان اینکه خدمات بالعوض 
در ۱۴ دس��تورالعمل مختل��ف ک��ه ه��ر یک 
زیرمجموعه های��ی دارد، ارائه می ش��ود، افزود: 
حمایت از اعزام هیأت ها به خارج کشور، حضور 
در پاویون ها و نمایش��گاه های خارجی، حضور 
اختصاصی در نمایشگاه ها، تامین نیازمندی های 
بین المللی سازی یک شرکت مثال هایی از این 

دستورالعمل ها است.
پر کردن جالی خالی صندوق نوآوری

امان��ی همچنی��ن بیان ک��رد: در گذش��ته 
تنها ش��رکت های دانش بنی��ان  از این خدمات اس��تفاده می کردند، اما اکنون 
ش��رکت های خالق نیز می توانند این خدمات را از طریق صندوق صادرات یا 

کریدور صادرات معاونت علمی دریافت کنند.

خالق ها همچون دانش بنیان ها تسهیالت صادراتی دریافت می کنند175ساختمان حافظ منابع انرژی و محیط زیست شد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با وزیر اقتصاد کشور ارمنستان 
دیدار کرد تا فضا برای توسعه روابط فناورانه دو کشور فراهم شود.

واهان کروبیان، وزیر اقتصاد کشور ارمنستان در رأس هیأتی عالی رتبه به 
ایران آمد تا از زیرساخت های فناورانه و دستاوردهای علمی کشور بازدید 
کند و در نشستی مشترک با سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری شرایط برای توسعه تعامالت و تبادالت میان دو کشور را بررسی 
کنند. سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این بازدید 
با اش��اره به طراحی زیست بومی برای بازگش��ت نخبگان ایرانی از یکصد 
دانش��گاه برتر جهان، گفت: در این مدل بومی ابتدا سازوکارهای بازگشت 
آنها به کش��ور را فراهم می کنیم. مثال با ایج��اد پارک های فناوری، مراکز 
نوآوری و کارخانجات نوآوری زمینه فعالیت نخبگان در کش��ور را ایجاد و 

سپس آنها را برای بازگشت ترغیب می کنیم.
معاون علم��ی و فناوری رئیس جمهوری با بی��ان اینکه ایده اولیه این 
کار را از یک مدل چینی گرفتیم، بیان کرد: در مرحله بعدی آن را کامال 
بومی س��ازی کردیم. در این مدل بومی توانس��تیم طی ۳ س��ال، ۲ هزار 
دانشجوی ایرانی را از یکصد دانشگاه برتر دنیا به کشور بازگردانیم. یعنی 
س��الی 6۰۰ نفر. قطعا این افراد با هدف پول بازنگش��تند بلکه برای آنها 
تاثیرگذاری در جامعه مهم اس��ت. ستاری ادامه داد: با توجه به اینکه این 
مدل به فرهنگ کش��ور ارمنس��تان نزدیک تر است قطعا کاربرد بیشتری 
نیز برای مس��ئوالن و مدیران این کشور برای بازگشت نخبگان شان دارد. 
مدل های اروپایی و آمریکایی فاصله بیشتری با فرهنگ ارمنستان دارد. ما 
آمادگی کامل داریم که مدل بومی خود را در اختیار شما بگذاریم. مردم هر 

روز شاهد دستاورد اقتصاد دانش بنیان در زندگی خود هستند
رئیس بنیاد ملی نخبگان همچنین با اش��اره به اجرایی ش��دن اقتصاد 
دانش بنیان در ایران، گفت: نتیجه و دس��تاورد بارز این اقتصاد هر روز در 
زندگی مردم قابل لمس اس��ت و کاربردی عمومی در روزمرگی های مردم 
دارد. این دس��تاوردها زندگی مردم را راحت تر کرده اس��ت. معاون علمی 
و فن��اوری رئیس جمهوری در ادامه تاکید کرد: ایران کش��وری درگیر با 
تحریم ها و دش��منی های برخی کشورها است، اما با وجود همه مشکالت 
توانستیم در روزهای بحرانی نیازهای خود را تامین کنیم. مثال شیوع کرونا 
ما را به هیچ کش��وری وابس��ته نکرد و با اتکا به توان و دانش متخصصان 
داخلی خود همه تجهیزات موردنیاز در این زمینه را تولید و تامین کردیم.
ستاری افزود: معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری از ابتدای دولت 
فعلی بر روی اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی تمرکز کرد. این کار را 
هم به اتکای جوانان و نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده خود به اجرا 
درآورد. ایران ۴میلیون دانشجو دارد که ظرفیت باالی دانشی دارند. از توان 

آنها  برای تحقق اقتصاد دانش بنیان بهره برده ایم.
 ایران صاحب بزرگترین استارت آپ های منطقه است

رئیس بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه ش��کل گیری زیست بوم فناوری 
و ن��وآوری مهمترین و اساس��ی ترین نیاز تحقق اقتص��اد دانش بنیان در 
کشور است، گفت: در کنار نیروی تحصیلکرده، دانشگاه ها، مراکز نوآوری، 
کارخانجات نوآوری، پارک های فناوری و ... اصلی ترین اجزای این زیست بوم 
هستند. در حال حاضر 6 هزار شرکت دانش بنیان در ایران فعالیت دارد و 

سال گذشته حاصل فعالیت آنها حدود ۱۲ میلیارد دالر بود.
س��تاری ادامه داد: ایران صاحب بزرگترین اس��تارت آپ های منطقه در 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، زیست فناوری، نانوفناوری، سلول های 
بنیادی و ... است و حدود 5۰ پارک فناوری هم در کل ایران شکل گرفته 

است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری معتقد است که اجرای طرح های 

مش��ترک فناورانه بین دو کش��ور ضروری اس��ت چون این کار به توسعه 
ارتباطات طرفین کمک می کند و به تقویت همکاری های دوجانبه منجر 

خواهد شد.
 دستاوردهای دانشی را به زندگی مردم پیوند زدیم

رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به اینکه ۹8 درصد داروهای موردنیاز 
کشور در داخل تولید می شود، بیان کرد: نیروی انسانی متخصص داخلی 
م��ا توان تامین نیازهای داخلی را دارد به همین دلیل می توانیم در حوزه 
توسعه فناوری های نو به کش��ور ارمنستان کمک کنیم. ستاری در ادامه 
افزود: ما در این زیس��ت بوم تالش می کنیم دانش را به بازار متصل کنیم. 
یعنی محصوالت تولی��دی در مرز دانش را به زندگی مردم پیوند بزنیم و 
جامعه دستاورد این تالش های فناورانه را لمس کند. چون آموزشی مفید 
اس��ت که نتیجه آن بین 5 تا ۱۰ س��ال در کش��ور نمود یابد در غیر این 
ص��ورت، این آموزش اثرگذار و مثمرثمر نیس��ت. معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری با بیان اینکه جامعه ارامنه جایگاه ویژه ای در ایران دارند، 
تاکید کرد: دانشمندان و سرآمدان علمی ارمنستانی زیادی در دانشگاه های 
ایران تحصیل می کنند. این کشور نیز مانند ایران با پدیده مهاجرت و رفتن 
نخبگان خود مواجه اس��ت، اما می توانید با کمک مدل بومی ما نخبگان 
خود را به بازگش��ت ترغیب کنید. رئیس بنیاد ملی نخبگان با اش��اره به 
اینکه معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری آماده به اشتراک گذاری 
همه تجربیات خود به کشور ارمنستان است، گفت: می توانیم پروژه هایی 
در حوزه ایجاد پارک فناوری مشترک و تبادل دانشجو با یکدیگر همکاری 

کنیم.
 تبادل دانشجو میان ایران و ارمنستان ضروری است

ستاری ادامه داد: در حال حاضر در ایران بیشتر تجهیزات آزمایشگاهی 
به شکل بومی تولید می ش��ود. ما نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ایران 
س��اخت را داری��م که در حال حاضر ۱۰ هزار محص��ول در آن به نمایش 

درآمده است. ایران آماده همکاری با ارمنستان در این حوزه نیز هست.
وی تبادل دانش��جو میان کش��ورها را یک ضرورت دانست و بیان کرد: 
آمریکا با وجود سیاس��ت های جنگ طلبانه اش با ای��ران پذیرای ۱۱ هزار 
دانش��جوی ما اس��ت. چون این کار ربطی به سیاست ندارد و یک ارتباط 
فرهنگی اس��ت. ایران و ارمنس��تان نی��ز باید با هم برای تبادل دانش��جو 

همکاری کنند.
 اجرای پروژه های مشترک میان ایران و ارمنستان یک ضرورت است

در ادامه این نشست واهان کروبیان، وزیر اقتصاد کشور ارمنستان نیز با 
اشاره به اینکه این کشور پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بیشترین 
تعداد دانشمند را داشت، گفت: اما پس از فروپاشی، بخش اعظمی از آنها 
در کل دنیا پراکنده شدند. در حال حاضر نیز دانشمندان ما یا بسیار پیر 

یا بسیار جوان هستند.
وی افزود: ارمنس��تان به دنبال اجرای برنامه ای است که بتواند نخبگان 
و تحصیلکردگانش را از سراس��ر دنیا به کش��ور بازگردان��د. این کار رونق 
اقتصادی ب��رای ما به همراه دارد. برنامه بازگش��ت نخبگانی که در ایران 

اجرایی شده است را می توانیم به شکلی بومی برای خود به کار ببندیم.
کروبیان ادامه داد: ما برای اجرای پروژه ای در حوزه ایجاد پارک فناوری 
به صورت مش��ترک میان ایران و ارمنستان بسیار موافق هستیم و عالقه 
داریم کارهای اجرایی آن هرچه زودتر انجام ش��ود و تیمی برای توس��عه 

همکاری های دوجانبه شکل گیرد.
وزیر اقتصاد کشور ارمنستان همچنین بیان کرد: ظرفیت های علمی و 
فناورانه ایران بسیار باال است و ما عالقه مند به استفاده از آن هستیم. البته 

ارمنستان هم در این حوزه در خدمت ایران است.

هوآوی به این موضوع اشاره نشده است که به چه صورت به فعالیت در حوزه موبایل ادامه 
 TSMC .می دهد. در حال حاضر هوآوی امکان تأمین تراشه برای گوشی  های خود را ندارد
دیگـر تراشـه های HiSilicon را برای هوآوی تولید نمی کنـد و کوالکام و مدیاتک اجازه 
فروش تراشه به این شرکت را ندارند. پس از وضع تحریم های مختلف توسط دولت ترامپ، 
شـرکت  های آمریکایی و بسیاری از شرکت های دیگر اجازه همکاری با هوآوی را ندارند و 
بـرای همکاری باید از دولت مجوز بگیرند. هنوز نمی دانیم دولت جدید آمریکا قصد پایان 

دادن به تحریم های هوآوی را دارد یا خیر. در ادامه می توانید بیانیه رسـمی هوآوی ایران 
را مشاهده کنید: هوآوی می داند شایعات بی اساس بسیار زیادی پیرامون فروش احتمالی 
برندهای پرچمداری که تولید می کند، وجود دارد؛ این شایعات بی اساس هستند و هوآوی 
چنین برنامه ای ندارد. ما کامال به تجارت گوشـی های هوشمند خود پایبند هستیم و قصد 
داریم مسیر تولید و ارائه محصوالت باکیفیت را با قدرت و با کمک تجربه هایی که تاکنون 

آموخته ایم، ادامه دهیم.

مدل بومی بازگشت نخبگان را در اختیار ارمنستان قرار می دهیم

هوآوی کسب وکار موبایل خود را نمی فروشد

یادداشـت

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری برای دومین بار در رأس هیأتی ۴۰ 
نفره از شرکت های دانش بنیان و خالق به کشور کنیا رفت.

پرویز کرمی، مش��اور معاون علمی و فناوری رئی��س جمهوری با اعالم این 
خبر، گفت: س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در رأس 
هیأتی از شرکت های دانش بنیان و خالق به کنیا سفر کرد تا فضای همکاری 

مشترک فناورانه و تجاری میان دو کشور تقویت شود.
کرم��ی اف��زود: در این هی��أت نمایندگانی از وزارت ام��ور خارجه، صندوق 
ن��وآوری و ش��کوفایی، ۴۰ نفر از نمایندگان ش��رکت های دانش بنیان، فناور و 
خالق و روسای چند صندوق  پژوهش و فناوری، معاون علمی و فناوری رئیس 

جمهوری را همراهی می کنند.

معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری به کنیا سفر کرد



ماجرای جالب مروارید مراسم تحلیف
چندی��ن گ��روه مختلف در فیس بوک با طرح درخواس��ت از زنان 
برای اس��تفاده از جواهرات محبوب کامال هری��س در روز برگزاری 
مراس��م تحلیف ریاس��ت جمهوری در ۲۰ ژانوی��ه، موفق به جذب 

هزاران عضو جدید شدند.
وقتی »هوپ آلوای« با هدف تش��ویق زنان به استفاده از مروارید 
در مراس��م تحلیف معاون اول رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، 
یک گروه جدید را در فیس بوک را راه اندازی کرد، متوجه نش��د که 
این نوع جواهر نزد س��ناتور س��ابق، کامال هریس، از اهمیت ویژه  ای 

برخوردار است.
آلوای در مصاحبه با وب س��ایت خب��ری »TODAY« گفت که 
دلیل تمایل هریس به س��مت مروارید این اس��ت ک��ه او آن را ابزار 
قدرت زن می داند. وی در این راس��تا عضو گروه »بیس��ت مروارید« 
دانشگاه »آلفا کاپا آلفا« شده است که اعضایش ذهنیت مشابهی در 
سر دارند. موسسان گروه هر یک از ۲۹۰ هزار عضو خود را به مثابه 
مرواریدی درخش��ان می دانند. بار ها و بار ه��ا او با مروارید-هایی به 

سبک های مختلف به تصویر کشیده شده است.
آلوای، یک کهنه س��وار ۴6 س��اله در فلوریدا علت تش��بیه زن به 
مروارید را به این ترتیب بیان می کند: »مروارید به این دلیل ش��بیه 
به زن اس��ت که با عبور از س��ختی ها و مصائب ف��راوان، در نهایت 
درخشان ظاهر می ش��ود. مروارید صرف نظر از رنگ، شکل و اندازه 

خود، همواره زیبا است.«
ب��ه اعتقاد آل��وای، هدف از راه اندازی این گروه در وهله نخس��ت، 
طرح راه حل و پیشنهادی برای قدرت بخشیدن زنان به یکدیگر بود. 
در عی��ن حال تحلیف کامال هریس به عن��وان اولین زن آمریکایی-
آفریقایی تب��ار معاون ریاس��ت جمهوری آمریکا نیز گرامی داش��ته 
می ش��د. از زمان راه اندازی گروه، تاکن��ون جذب بیش از ۴۳۰ هزار 
عض��و جدی��د، آن را به مکانی برای حمایت روزان��ه زنان از یکدیگر 
تبدیل کرده اس��ت. طیف س��نی اعضای گروه از ۱۳ تا ۱۰۰ س��ال 
متغیر اس��ت و اعضایش تقریبا از ۱۰۰ کش��ور جهان گردهم جمع 

شده اند.
بس��یاری از اعضای گروه پیش��نهاد داده بودند که به آن دسته از 
افرادی که مرواریدی برای به گردن انداختن در تاریخ بیستم ژانویه 

در اختیار ندارند، مروارید اهدا شود.
یکی از اعضای سیاه پوس��ت گروه به نام »استک«، تماشای کامال 
هری��س در حال انجام مذاکره را بس��یار هیجان انگیز می داند زیرا او 
را به درس��تی نماینده خود به عنوان فردی دو رگه می بیند. حضور 
پرقدرت هریس در صحنه سیاس��ت و تماشای او به عنوان کسی که 
به میراث خود افتخار می کند، لحظه-ای نفس��گیر و هیجان انگیز به 
ش��مار می رود. این در حالی است که سکان دنیای سیاست را بیش 

از همه، مردان سفیدپوست در دست دارند.
از نظ��ر اس��تک، مروارید ه��ا هن��گام مواجهه با مش��کالت، نماد 
مرغوبیت، کالس باال و متانت هستند. از نگاه مادرش، ماهیت کروی 
یک مروارید، مفهوم وحدت را در ذهن تداعی می کند. در این راستا، 
یک س��ری قطعات بس��یار کوچک در کنار هم، دست به خلق اثری 

زیبا و شگفت انگیز می زنند.
نیکس��ون، یکی از دوس��تان مادر هریس، شیامال گوپاالن هریس، 
ت��ا حدودی به خاطر این رابطه دوس��تانه، در تاریخ بیس��تم ژانویه، 
گردنبن��دی از مروارید بر گردن می آوی��زد. او گفت اغلب اوقات به 
عکس��ی قدیمی فکر می کند که م��ادر کامال هریس در آن گردنبند 

مروارید بر گردن آویخته است.
او از نح��وه تربیت دخت��ران به عنوان یک زن مهاجر از ش��یامال 
هریس الگو گرفته اس��ت. به عقیده نیکسون، اگر او توانسته از عهده 
ای��ن کار برآید، نیکس��ون نیز حتما خواهد توانس��ت مثل او مادری 

موفق باشد.
نیکس��ون به فرهنگ و پیش��ینه تاریخی خود افتخار می کند. در 
همین حال او همچنان در صدد اس��ت تا فرصت رشد و پیشرفت را 
برای فرزندانش به وجود آورد تا به آنها بگوید که در ش��رایط کنونی 

باید آمریکا را به عنوان خانه خود بپذیرند.
گروه آلوای تنها گروهی نیست که در فیس بوک زنان را به افتخار 
تحلیف هریس به اس��تفاده از جواهرات محبوب او تشویق می کند. 
فیلیش��یا چیک، س��اکن آتالنتا مدیر گروهی به نام »روز چاکس و 
مروارید« است. این اس��م اشاره به مواقعی دارد که هریس با کفش 
کتانی »چاکس تیلور«، محص��ول »کانورس« )Converse( دیده 
ش��ده است. دوس��ت دبیرس��تانی چیک، ژانت دوان، ساکن آستین 

تگزاس، گروه را راه  اندازی کرد.
به گفته چیک، این کفش ها و مروارید ها نش��ان از س��ادگی کامال 
هری��س دارند. او روحی��ه و طبعی آزاد و رها دارد ولی در عین حال 

بسیار مطمئن، بی پروا و از جذابیت خود آگاه است.
وقت��ی درباره موفقیت این گروه با بیش از ۷۲ هزار عضو از چیک 
سوال شد، او توضیح داد که مردم از شنیدن و دیدن هر چیز مثبت 
و جدیدی به وجد می -آیند. آنها آماده اس��تقبال از چیزی هس��تند 

که بتوانند آن را حفظ کنند و قدرش را بدانند.
چیک معتقد اس��ت که باید منتظر چیزی بزرگ تر از این هم نیز 
بود. او امیدوار اس��ت که هیجان ناشی از این انتصاب همچنان ادامه 
یابد. اعضای گروه بای��د واقعا بفهمند که چگونه می توانند در آینده 

کشور خود سهیم باشند.
today.com/mbanews :منبع

از دس��ت دادن مشتریان اتفاق خوش��ایندی برای برندها نیست. کمتر 
کسب و کاری تمایل به از دست دادن مشتریانش دارد. اگر این اتفاق روی 
دهد، بسیاری از برندها تا مدت ها با مشکالت مالی گسترده مواجه خواهند 
ش��د. شاید مهمترین نکته پس از ریزش مش��تریان بازیابی آنها باشد، اما 
اغلب کارآفرینان به دلیل ش��وک های گسترده از دست دادن مشتریان به 
این نکته توجه نمی کنند. در ادامه به برخی از نکات مهم در راستای بازیابی 
مش��تریان پس از ریزش شان اشاره خواهیم کرد. این امر امکان کاهش بار 

مالی سنگین بر روی دوش کسب و کارها را به همراه دارد. 
اجازه دهید داده های معتبر شما را راهنمایی کند

اس��تفاده از داده  ه��ای معتبر برای ارزیابی وضعی��ت پیش روی اهمیت 
زیادی دارد. بس��یاری از کارآفرینان پس از ریزش مش��تریان حدس های 
احتمالی در مورد دالیل شکست شان می زنند، اما این حدس ها اغلب فاصله 
بس��یار زیادی تا واقعیت دارد. بنابراین با استفاده از داده های معتبر امکان 
ارزیابی هرچه بهتر شرایط فراهم خواهد شد. خوشبختانه امروزه دسترسی 
به داده های معتبر در مورد وضعیت برندها ساده تر از هر زمان دیگری است 

بنابراین شروع کار ارزیابی وضعیت برند باید با همین داده ها باشد. 

وقتی با اس��تفاده از داده ها و ارزیابی ش��ان به صورت مقایسه ای ایرادات 
اصلی فعالیت برند شناسایی شد، باید در گام بعد نسبت به رفع آنها اقدام 
نماییم. در غیر این صورت ش��رایط برای برندمان به ش��دت دشوار خواهد 
شد. برخی از برندها در این میان نسبت به شیوه های مناسب تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف حساس��یت زیادی به خرج می دهند. این امر شامل 
تالش برای ارزیابی دوباره و دوباره داده ها برای پی بردن به ایرادات بیشتر 
است. مهمترین مسئله در این میان محدودیت زمان است بنابراین کسب و 

کارها باید در کمترین زمان ممکن دست به عمل بزنند.
چرا مشتریان شرکت را ترک کردند؟

گاهی اوقات دلیل اصلی ترک شرکت از سوی مشتریان مربوط به کیفیت 
خدمات یا محصوالت برند نیست. حضور یک رقیب بزرگ یا حتی نوآوری 
مشخص در عرصه کسب و کار مهمترین دالیل این امر محسوب می شود. 
نحوه مواجهه یک برند با شرایط موردنظر باید از هر نظر حساب شده باشد. 
در غیر این صورت مشتریان بیشتری از برند اقدام به ترک آن خواهند کرد. 
رقابت مناس��ب با دیگر برندها باید جزئی از برنامه فعالیت هر کس��ب و 
کاری باش��د. اگر یک کس��ب و کار در این راستا با مشکل مواجه شود، در 
نهایت شکست س��نگینی خواهد خورد. دامنه رقابت در کسب و کارهای 
مختلف به طور باورنکردنی افزایش یافته است. با این حساب نیاز کسب و 

کارها برای بهبود وضعیت شان نیاز به توضیح ندارد. 

ارزیابی بازخوردهای دریافتی از مشتریان
وقتی کس��ب و کارها نسبت به ترک ش��رکت از سوی مشتریان دست به 
ساماندهی برخی از اقدامات می زنند، امکان مشاهده بازخوردهای دریافتی به 
طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت. بسیاری از برندها نسبت به این نکته 
مهم توجه الزم را ندارند بنابراین به طور مداوم با مشکالتی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف مواجه می شوند. وقتی مشتریان نسبت به فعالیت های برند 
در راستای بازیابی مشتریان واکنش های نامناسبی ارائه می کنند، معنای ضمنی 
این امر ناتوانی برای بازیابی دوباره مشتریان خواهد بود. دلیل این امر ایرادهای 
طرح بازیابی مشتریان است بنابراین در وهله نخست باید نسبت به بهبود طرح 

موردنظر و سپس اجرای دوباره اش اقدام کنیم.
یادآوری آنچه مشتریان از دست می دهند

ب��دون تردید مش��تریان از دس��ت رفته برن��د دیگر امکان اس��تفاده از 
محصوالت یا خدمات شما را نخواهند داشت. گاهی اوقات یادآوری همین 
نکته ساده برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کافی خواهد بود. امروزه 
بس��یاری از بازاریاب ها با اس��تفاده از همین تکنیک موفق به تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف و حتی بازیابی دوباره مش��تریان می شوند بنابراین 
همیش��ه باید به مش��تریان مزیت خدمات و محصوالت برن��د را یادآوری 

نماییم. در غیر این صورت آنها قید کسب و کار ما را خواهند زد. 
marketingprofs.com :منبع

لذت ه��ا و چالش ها با برنامه ریزی خودش��ان در برابرمان قرار می گیرند. 
آیا فردا هم یک روز معمولی دیگری اس��ت یا آیا به طور کلی زندگی مان 
دس��تخوش یک تغییر می شود؟ چه کس��ی می داند، ولی همه  آدم ها این 
ش��انس را دارند که تغییر کنند و غیرممکن را به ممکن تبدیل کنند. ما 
در ای��ن مقاله ۱۰ فیلم الهام بخش ب��رای انجام کارهای ناممکن زندگی را 
برای تان انتخاب کرده ایم که ش��خصیت های اصلی آنها تصمیم می گیرند 

تمام موانع سر راه شان را برای رسیدن به هدف نادیده بگیرند.
فیلم الهام بخش برای انجام کارهای ناممکن زندگی

1. ناشناخته
زندگی خوب است. دکتر مارتین هریس به همراه همسرش برای شرکت 
در یک کنگره  بین المللی به برلین می رود. آنها به یک هتل لوکس می روند، 
ولی ناگهان متوجه می ش��وند یکی از چمدان های ش��ان را در فرودگاه جا 
گذاش��ته اند. مارتین تاکس��ی می گیرد و با عجله سعی می کند خود را به 
فرودگاه برساند، ولی خودرو ناگهانی دچار تصادف می شود و از یک پل به 
پایین سقوط می کند؛ مارتین بر اثر این حادثه، بیهوش می شود … وقتی 
دنیای یک فرد در یک لحظه از هم فرو می پاشد، برای بازیابی از این اتفاق 
چقدر می تواند شانس داشته باش��د؟ شاید پاسخی برای این سوال وجود 
نداشته باشد ولی علی رغم همه  اینها، وی با ناشناخته ها مبارزه خواهد کرد.

2. موبایل
مردی دارای یک خانواده  شاد و خوشبخت به طور تصادفی با یک اتفاق 
مجرمانه مواجه می ش��ود. عده ای همسرش را گروگان می گیرند. آنها وی 
را در یک اتاق زیر ش��یروانی حب��س می کنند و تنها امید وی به فرار یک 
گوشی موبایل قدیمی است که به سختی کار می کند. آدم ربایان این زن را 
برای مدتی تنها می گذارند و این زن با آن موبایل قدیمی به طور تصادفی 
ب��ا یک مرد تماس می گیرد … ب��رای فردی که به اجبار با یک پرتگاه رو 
به رو شده اس��ت، چه چیزی باقی می ماند؟ شاید توانایی فشردن دستان 
یک غریبه. جذابیت و بازی فوق العاده کیم بیسینگر باعث می شود بیننده 
احس��اس کند خودش در این موقعیت گرفتار شده است. بیایید دعا کنیم 

هیچ وقت موبایل مان از کار نیفتد!
3. سه روز آینده

آیا یک درام جنایی می تواند این چنین ملموس باش��د؟  هنگام تماشای 
این فیلم پرتحرک، لحظه ای فرصت پیدا نمی کنید تا به جریان اتفاقات فکر 
کنید. ش��خصیت اصلی، جان، دارای همسر و یک پسر است؛ وی عاشقانه 
همس��رش را دوست دارد. همه چیز طبق معمول پیش می رفت، ولی یک 
روز صبح، ماموران پلیس وارد خانه ش��ان می ش��وند و الرا )همسر جان( را 
به جرم قتل دستگیر می کنند … جهان در یک لحظه زیر و رو می شود. 

ولی سپس، فقط یک چیز اهمیت پیدا می کند: احساسات شان، اعتماد مرد 
و سرنوش��ت زن. شما ش��اهد خواهید بود یک معلم معمولی چه کارهایی 

می تواند برای خانواده اش انجام بدهد.
4. سرقت از برج

این فیلم کمدی مهیج تا هر زمان که ثروتمندان در این دنیا ارزش های 
ابدی را فراموش کنند، می تواند به زندگی هر آدمی مربوط بش��ود. جاش، 
که مدیر یک مجموعه مسکونی سطح باال است، قربانی رقابتی برای ثروت 
می شود و کارکنانش را نیز با خود همراه می کند. یک میلیونر پول آنها را 
می دزدد، ولی چگونه می توان با یک آدم بانفوذ مبارزه کرد؟ شاید چاره ای 
جز تس��لیم نباشد. شخصیت داستان در همین موقعیت به چالش کشیده 
می شود. گروهی از بازیگران درخشان کمدی به رهبری بن استیلر در نقش 

جاش نمی خواهند تسلیم شوند!
5. نگهبان

وقتی فردی را دچار مش��کل می بینیم، این ش��انس را داریم که به وی 
کمک کنیم و مشکالت خودمان را نیز از زاویه ای تازه نگاه کنیم. بن راندال 
بارها و بارها چنین شانسی را داشته است، زیرا وی یک امدادگر گروه گارد 
س��احلی است، ولی یک روز در تاریکی های شب، وی یکی از افرادش را از 
دس��ت می دهد … وی چگونه بر این چالش غلبه می کند؟ فقط یک راه 
برای خروج از این وضعیت وجود دارد. اگر شما نیز عاشق دنیای مربوط به 
کارهای دلیرانه و مردان بی باک هستید، حتما از شخصیت هایی که اشتون 
کوچر و کوین کاستنر در آنها ایفای نقش می کنند، خوش تان خواهد آمد.

6. نقشه پرواز
این فیلم دارای یک داستان ظاهرا ساده ولی غیرمنتظره است. کایل در 
پرواز خود از برلین به نیویورک، متوجه می شود دختر 6 ساله اش گم شده 
اس��ت. این زن به تازگی همسرش را از دست داده، به همین خاطر خدمه  
پرواز فکر می کنند وی فقط عصبی است و درباره  این مسئله اغراق می کند. 
وضعیت کامال عجیب و غیرمنطقی می شود، زیرا تمام شواهد ثابت می کنند 
این دختر بچه اصال س��وار هواپیما نشده است. اکنون، کایل برای حل این 
معما فقط می تواند روی خودش حساب کند و جان دختر عزیزش را نجات 
بدهد. بازی واقعی و زیبای جودی فاس��تر به شما اجازه نمی دهد لحظه ای 

به حقیقت اتفاقی که در حال وقوع است، تردید پیدا کنید.
7. چشم عقاب

م��ردی فارغ از تمام هیاهوی جهان زندگی می  کرد و نمی دانس��ت چرا 
آدم ها می خواهند به موفقیت برس��ند. حتی برادر دوقلوی جاه طلبش نیز 
تمام وقت آزاد خود را وقف رس��یدن به همین مس��ئله می کرد، ولی همه 
چی��ز در یک لحظه تغیی��ر کرد: برادر دوقلوی موفق این مرد در ش��رایط 

مرموزی می میرد، راشل، مادر مجرد، متوجه می شود فرزندش ناپدید شده 
است … اکنون، جری شاو برای همیشه تنبلی را فراموش خواهد کرد، زیرا 
هدفش زنده ماندن و عبور از موانع است. در طول این فیلم، بیننده می تواند 
واقعیت جاری در این داستان را احساس کند. هنگام بروز مشکالت، با آنها 

مبارزه کن!
8. وحشی

دنیای ش��رل اس��ترید ناگهان از هم می پاش��د –  یک ازدواج بد، مرگ 
مادر … وی از لحاظ هیجانی فرس��وده ش��ده است. سپس، شرل تصمیم 
می گیرد خود را پیدا کند. پیاده روی ش��جاعانه  وی ثابت می کند انسان نه 
تنه��ا دیگران،  بلکه می تواند خودش را نیز نجات بدهد. وی با چالش هایی 
مبارزه خواهد کرد که به خاطر به چالش انداختن خودش در زندگی برای 
وی ایجاد شده اند. شخصیت اصلی این فیلم که آسایش زندگی در شهر را 
برای خود حرام کرد، توسط ریس ویترسپون به خوبی بازی شده است. در 
این سفر کیف لوازم آرایش پرزرق و برق و از این جور چیزها وجود ندارد، 

فقط یک کوله پشتی بزرگ، کوهستان های بلند و امید فراوان.
9. باجه تلفن

اگر فردی مس��یر اشتباه برود، خداوند همیش��ه شانسی را برای جبران 
در اختیارش قرار می دهد، ولی هنگامی که اس��توارت ش��پرد از یک باجه  
تلفن تماس سرنوشت س��ازی با وی گرفته می شود، واقعا نمی داند چه باید 
بکن��د. آی��ا باید به این تماس پاس��خ دهد؟  ولی این کار را کرده اس��ت و 
چرخ قدرتمند فلک نیز کار خود را با نیرویی فزاینده آغاز کرده است. این 
فیلم م��ا را متقاعد می کند که کمتر اتفاقی در زندگی به صورت تصادفی 
برای مان ایجاد می شود. همه چیز در زندگی نقش دارد، حتی کوچک ترین 
اش��تباهات، حتی کوچک ترین دروغ ها … ول��ی آدم می تواند از پس هر 

چیزی بربیاید، حتی از خودش.
1۰. غیرممکن

شاید بعضی ها معتقد باشند فقط شخصیت های افسانه ای دارای قدرت 
ذهنی هستند، ولی رویدادهای باورنکردنی این فیلم براساس داستان واقعی 
خانواده ای اس��ت که در دس��امبر ۲۰۰۴ برای تعطیالت به تایلند رفته اند. 
در نخس��تین صحنه، می توانیم شاهد شروع خوش تعطیالت خانواده  بنت 
باش��یم. خورشید می درخش��د، بچه ها بازی می کنند و هیچ کس نمی داند 
مادر بی رحم طبیعت برای آنها چه در س��ر دارد … س��ازندگان این فیلم 
س��عی کرده اند تمام ای��ن رویدادها را با کوچک تری��ن جزییات به تصویر 
بکشند و زنی که با این اتفاقات دردسرساز مواجه شده است، داستان خود 

را در آینه  نائومی واتس مشاهده می کند.
brightside/bazdeh :منبع
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هر صاحب کسب و کاری در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف به منظور 
بازاریابی و تاثیرگذاری بهتر بر روی وی است. این امر اغلب اوقات با نیم نگاهی 
به کمپین های بزرگ و موفق در سراسر دنیا روی می دهد. بسیاری از برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��یوه های بس��یار زیادی را امتحان 
می کنند. حال اگر از همان ابتدا از ش��یوه های بازاریابی امتحان شده استفاده 

کنیم، وضعیت بازاریابی برندمان به طور کامل متفاوت خواهد بود. 
اس��تفاده از احساسات در عرصه بازاریابی ایده تازه ای نیست. بسیاری از 
بازاریاب ه��ا در طول زمان از این ایده ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اس��تفاده کرده اند. همچنین در طول زمان بس��یاری از کمپین ها با 
تاکید بر روی احساساتی خاص موفق به جلب نظر پایدار مشتریان شده اند. 
بدون تردید این امر س��اده یا حتی بی دردسر نیست. اگر کسب و کارها و 
بازاریاب ها بر روی احساسات نادرستی تاکید کنند، شاید واکنش منفی و 
کامال شدید مش��تریان را به همراه داشته باشد. بنابراین فعالیت همراه با 

دقت نظر فراوان در این عرصه امری ضروری خواهد بود. 
استفاده از کلمات مناسب برای بیان احساسات به مخاطب هدف امری 
رایج محسوب می ش��ود. بس��یاری از بازاریاب ها تاثیر کلمات را هنوز هم 
گس��ترده ارزیابی می کنن��د. حتی اگر در کمپین ه��ای بازاریابی از فرمت 
ویدئو نیز استفاده شود، بازهم کلمات دارای تاثیرگذاری باالیی خواهد بود. 
درس��ت به همین خاطر برخی از بازاریاب ها پیش از طراحی یک کمپین 
بازاریابی به دنبال یافتن کلمات مناسب برای آن هستند. به عبار دیگر، در 

حوزه بازاریابی همه چیز با یک کلمه شروع می شود. 
بازاریاب ها برای ایجاد تاثیرگذاری بیش��تر ب��ر روی مخاطب هدف باید 
از ایده ها و احساس��ات متنوعی استفاده نمایند. چالش اصلی در این میان 
ناتوانی برای جلب نظر مخاطب هدف است. اگر از ایده های نادرست برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده نکنیم، شاید در نهایت به عنوان 
برندی کسل کننده در بازار شناخته شویم. بدون تردید چنین شهرتی برای 
هیچ کسب و کاری مناسب نخواهد بود. هدف اصلی در این مقاله بررسی 
برخی از نکات مهم و اساسی در زمینه بازاریابی و جلب نظر مخاطب هدف 
با اس��تفاده از احساس��ات مختلف است. در این میان تمرکز اصلی بر روی 
کلمات و عبارت های مهم برای جلب نظر مخاطب هدف اس��ت. در ادامه 
براساس نوع تاثیرگذاری و احساس موردنظر برای ترغیب در میان مخاطب 

هدف اقدام به بررسی هرچه دقیق تر موضوع خواهیم کرد. 
عبارت های مناسب برای کاهش ریسک در میان مشتریان

بسیاری از کس��ب و کارها باید ریسک های موجود برای مشتریان را به 
حداقل برس��انند. این امر ضرورت باالیی برای فروش محصوالت و تعامل 
با مش��تریان دارد. کسب و کار بیمه به عنوان یکی از مثال های روشن در 
این میان اهمیت بسیار زیادی دارد. اغلب موسسه های فعال در حوزه بیمه 
باید تضمین های متعددی به مش��تریان دهند. در غیر این صورت توانایی 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را از دس��ت خواهند داد. اس��تفاده از 
واژگان مناس��ب ب��رای ایجاد اعتماد و نمایش کاهش ریس��ک پیش روی 
مش��تریان امری ضروری محسوب می شود. متاسفانه بسیاری از برندها در 
این راس��تا با مشکالت بس��یار زیادی مواجه هستند. برخی از عبارت های 

مناسب برای کاهش ریسک ها در نظر مشتریان به شرح ذیل است:
• تضمین بازگشت هزینه خرید محصوالت

• امکان لغو عضویت و عدم پرداخت هزینه اضافه در هر لحظه
• عدم دریافت پیام و ایمیل های متعدد

• عدم نیاز برای پرداخت اضافی
• مشاهده اولیه بدون نیاز به خرید 

• لغو استفاده از سرویس در هر زمان 
• هیچ چیز برای از دس��ت دادن وجود ندارد )در مورد خرید محصوالت 

دارای تخفیف گسترده(
• بازگشت رایگان محصول و بازپرداخت هزینه خرید

• امتحان رایگان سرویس برای یک هفته
اغل��ب اوقات کارآفرین��ان با ارائه پیش��نهادهای متنوع برای اس��تفاده 
آزمایشی محصوالت از سوی مشتریان امکان کاهش ریسک های احتمالی 
را دارند بنابراین برندها باید نس��بت ب��ه این نکته تمرکز قابل مالحظه ای 
نش��ان دهند. در غیر این صورت ش��انس کافی برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان را نخواهند یافت. اشتباه اغلب برندها تالش برای ترغیب مخاطب 
هدف بدون تالش برای تاثیرگذاری بر روی آنها براس��اس نمایش کیفیت 
محصوالت ش��ان اس��ت. این امر هرگز موجب کاهش ریسک های مدنظر 

بازاریاب ها نخواهد شد.

عبارت های مناسب برای کاهش فقدان اطمینان در میان مشتریان
گاهی اوقات مش��تریان نس��بت به ادعا یا محصوالت یک برند احساس 
بی اعتمادی دارند. این امر مش��کالت بس��یار زیادی برای بازاریاب ها ایجاد 
می کند. تاثیرگذاری مناس��ب محتوای بازاریابی نیازمند دست کم مقداری 
اعتماد میان برند و مشتریان است. شاید دلیل بی اعتمادی مشتریان نسبت 
به برند مربوط به تجربه های قبلی تعامل باشد. وظیفه اصلی تیم بازاریابی 
در این میان تالش برای بهبود وضعیت است. در غیر این صورت خبری از 

موفقیت بازاریابی نخواهد بود. 
احساسات مش��تریان در قبال برندها در طول تعامالت مختلف صورت 
می گیرد. بنابراین تغییر آن نیز باید در زمان قابل توجهی انجام شود. ایراد 
برخی از بازاریاب ها تالش برای حل و فصل تمام مش��کالت در کوتاه ترین 
زمان ممکن اس��ت. اگر این امر بدون بازنگری اساس��ی دنبال شود، فقط 
موج��ب ناتوانی کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
خواهد شد. بسیاری از برندها در طول زمان برای بهبود وضعیت اطمینان 
مش��تریان اقدام به تاکید بر روی احساس��ات مختلفی می کنند. برخی از 
عبارت های مناس��ب برای کاهش فقدان اطمینان مش��تریان به برندها به 

شرح ذیل است:
• امکان استفاده رایگان یک ماهه از محصول

• خودتان مشاهده کنید
• هیچ چیز مخفی وجود ندارد

• گزارش های مشتریان دیگر را مطالعه نمایید
• تضمین بازگشت هزینه خرید

• ضمانت فقدان هرگونه ریسک و ایراد در استفاده از محصول
• خدمات پشتیبانی گسترده و تمام وقت

بس��یاری از مش��تریان پس از خرید یک محصول تمایل به استفاده از 
خدمات پس از فروش گسترده دارند. اگر این امر مدنظر برندها قرار گیرد، 
فرآیند بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بسیار ساده تر خواهد 
ش��د. اغلب مردم پس از خرید یک محصول و ناپدید شدن برند موردنظر 
احساس خوشایندی را تجربه نمی کنند. درست به همین خاطر برندهای 

بزرگ و نام آشنا گزینه های مناسبی برای خرید مجدد هستند. 
عبارت های مناسب برای ایجاد اعتماد در میان مشتریان

ایجاد اعتماد در میان مش��تریان امر بس��یار دشواری محسوب می شود. 
بس��یاری از برندها برای جلب نظر مشتریان و ایجاد اعتماد اقدام به صرف 
هزینه های متعدد می کنند. این امر موجب ناتوانی برندها برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف می ش��ود. بهترین راهکار ب��رای جلب نظر اعتماد 
مشتریان باید با هزینه های اندک دنبال شود. در غیر این صورت شاید بار 

سنگین مالی امکان هرگونه فعالیت دیگری را از کسب وکار دریغ نماید. 
عرص��ه بازاریابی برای ایجاد اعتماد در میان مش��تریان وظایف بس��یار 
س��نگینی ب��ر دوش دارد. برخی از مهمترین عبارت ها ب��رای تاثیرگذاری 

مناسب بر روی مشتریان در راستای ایجاد اعتماد به شرح ذیل است:
• ارزیابی کارشناس های برتر درباره محصوالت برند را مشاهده نمایید

• نظرات مشتریان قبلی در سایت های معتبر )مانند آمازون( را مشاهده نمایید
• کیفیت ساخت محصوالت را در قالب ویدئو مشاهده کنید
• گفت وگوی مستقیم و زنده با کارشناس های ارشد شرکت.

بدون تردی��د برخی از عبارت ه��ای مورد اس��تفاده در بخش های قبل 
در اینجا نیز تکرار ش��ده اس��ت. این امر ش��اید در نگاه نخست عجیب به 
نظر برس��د. نکته مهم در ای��ن میان نحوه تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف اس��ت. وقتی یک عبارت در فضایی متفاوت به کار گرفته می ش��ود، 
معنای منحصر به فردی نیز خواهد داش��ت. بنابراین عبارت های مشابه در 
بخش های این مقاله در صورت اس��تفاده در وضعیت متفاوت همراه با بار 
معنایی گوناگونی خواهد بود. مهمترین مسئله در اینجا توجه به بار معنایی 

هر عبارت در قالب کلی کمپین بازاریابی است. 
عبارت های مناسب برای ترغیب مشتریان به سوی خرید

خرید محصوالت از سوی مشتریان یکی از اهداف اصلی هر کمپین بازاریابی 
محسوب می شود. برندها بدون فروش محصوالت شان توانایی تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را نخواهند داشت. بسیاری از برندها در عمل با هزینه های 
سرسام آور اقدام به طراحی کمپین های بازاریابی و تبلیغاتی به منظور فروش 
محصوالت شان می کنند. بدترین تجربه در این میان ناتوانی برندها برای فروش 
محصوالت شان است بنابراین باید راهکاری برای این مسئله مهم وجود داشته 
باشد. در اینجا بازهم مسئله استفاده از عبارت های مناسب به منظور تاثیرگذاری 
احساس بر روی مخاطب هدف مطرح می شود. این امر باید در قالبی همراه با 

احترام مدنظر بازاریاب ها قرار گیرد.
گاهی اوقات برندها در عمل رفتار مناس��بی با مشتریان ندارند. این امر 
موجب تحریم خرید محصول از سوی کسب و کارها می شود بنابراین رفتار 

بازاریاب ها با مشتریان نتیجه نهایی تعامل میان برند و مشتریان را مشخص 
خواهد کرد. برخی از عبارت های مناس��ب برای ترغیب مشتریان به خرید 

محصوالت برند به این ترتیب است:
• بهترین پیشنهاد ممکن برای امروز
• همین االن برای خرید اقدام کنید

• چه چیزی برای از دست دادن دارید؟
• یک شانس کوچک به ما بدهید

• چه چیزی پیش روی شما قرار دارد؟
• همین حاال از پیشنهاد ویژه شرکت استفاده کنید

• پیشنهادی که نمی توانید رد کنید
• کسب سود بیشتر با خرید همراه با تخفیف از برند ما

• ارزان تر و باکیفیت تر از همه جا
• بهترین خرید سال را انجام دهید.

گاهی اوقات برندها برای فروش محصوالت شان به صرف دعوت ساده از 
مشتریان اکتفا می کنند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها 
به همراه خواهد داش��ت. برخی از برندها برای تاثیرگذاری مناسب بر روی 
مخاطب هدف نیاز به اندکی انرژی بیش��تر دارند. اگر این انرژی و شور در 
میان برندها مشاهده نشود، نتیجه نهایی فرآیند بازاریابی از پیش مشخص 
خواهد بود. امروزه برندهای بزرگ همیش��ه ش��ور و هیجان مشخصی در 
فرآیند فروش شان نش��ان می دهند. درست به همین خاطر در مقایسه با 

دیگر برندها موفقیت بازاریابی بیشتری کسب می کنند. 
عبارت های مناسب برای افزایش اضطرار در میان مشتریان

فروش ویژه برای بسیاری از برندها به مثابه زمان کسب سودهای فراوان 
است. وقتی یک برند مناس��بت مهمی پیش روی دارد، ارائه تخفیف های 
جذاب راهکار منطقی برای کسب سود خواهد بود. فروش گسترده و همراه 
با تخفیف فقط در صورت جلب نظر دامنه وس��یعی از مش��تریان همراه با 
موفقیت خواهد بود. در غیر این صورت ارائه تخفیف فقط به معنای بار مالی 

بیشتر بر روی دوش کسب و کارهاست. 
بازاریاب ها برای جلب نظر مخاطب هدف نیاز به اس��تفاده از عبارت های 
جذاب دارند. وقتی مشتریان احساس اضطرار نمایند، تمایل بسیار بیشتری 
برای جلب نظر مخاطب هدف خواهند داشت. کسب و کارها پس از مطالعه 
اولیه وضعیت بازار و همچنین س��لیقه مش��تریان امکان استفاده از برخی 

عبارت های ذیل را خواهند داشت:
• همین االن خرید/ دانلود نمایید

• این فرصت دیگر تکرار نخواهد شد
• پیشنهاد ویژه برای مناسبت پیش روی

• دوستان تان را غافلگیر کنید
• ما برای شما پول تان را صرفه جویی خواهیم کرد

• دیگر نیازی به خرید گران نیست
• نباید این فرصت را از دست دهید

• هیچ کس این فرصت طالیی را از دست نخواهد داد.
اغلب اوقات برندها برای ایجاد احس��اس اضطرار در میان مش��تریان از 
ش��یوه های متنوعی استفاده می کنند. مهمترین نکته در این میان تالش 
ب��رای نمایش جا ماندن مش��تریان از دیگران در صورت بی توجهی به این 
نکات اس��ت. برخی از برندها در چنین وضعیتی به طور مداوم با مش��کل 
مواجه می ش��وند. دلی��ل این امر ناتوانی ب��رای بیان مناس��ب و باورپذیر 
ش��عارهای بازاریابی شان اس��ت. اندکی تمرین در این حوزه تمام شرایط 

بازاریابی برندها را تغییر خواهد داد. 
عبارت های مناسب برای ترغیب کنجکاوی مشتریان

عنصر کنجکاوی نقش مهمی در موفقیت بازاریابی برندهای بزرگ دارد. 
وقتی مشتریان نسبت به محصوالت تازه یک برند چنین احساسی داشته 
باشند، تمایل باالیی برای خریدش نشان می دهند. این امر به بهترین شکل 
در مورد محصوالت برند اپل قابل مشاهده است. تمام مشتریان برای خرید 
این محصوالت صف می بندند. این امر به معنای کیفیت باالی دستگاه های 

هوشمند اپل همراه با جذابیت باال برای مشتریان است. 
بازاریاب ه��ا برای بهبود فرآیند ترغیب مخاطب هدف به خرید از عنصر 
کنجکاوی بیش��ترین اس��تفاده را می کنند. مهمترین مسئله در این میان 
استفاده درست از احساس موردنظر است. برخی از عبارت های مهم در این 

میان به این شرح است:
• خودتان مشاهده کنید

• باید این محصول را امتحان کنید
• اگر از این محصول استفاده کنید... )استفاده از نقطه های دنباله دار برای 

ایجاد احساس کنجکاوی(
• کیفیت های تازه را کشف کنید

• فقط یک بار امتحان الزم است
• تصور کنید...

استفاده از ابهام برای ترغیب مخاطب هدف امر مهمی است. بسیاری از 
برندها برای جلب نظر مخاطب هدف نیاز به این تکنیک دارند بنابراین باید 
کنجکاوی و احس��اس ابهام را در کنار ه��م مدنظر قرار دهیم. در غیر این 

صورت شرایط برای برندها به شدت دشوار خواهد شد. 
عبارت های مناسب برای تعامل بهتر با مشتریان

برخی از کمپین های بازاریابی دارای هدف مش��خصی در زمینه فروش 
نیستند، بلکه بهبود رابطه برند با مشتریان را مدنظر قرار می دهند. این امر 
از نقطه نظر بازاریابی دارای اهمیت بسیار زیادی است. برخی از برندها به 
ط��ور مداوم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به تعامل نزدیک 
با آنها دارند. این امر هرچه دسترس��ی به محصوالت ساده تر باشد، افزایش 
خواهد یافت. به عنوان مثال، یک خرده فروش��ی در مقایسه با کسب و کار 
فعال در زمینه تولید خودروهای لوکس نیاز بیش��تری برای تعامل نزدیک 
با مش��تریان دارد. برخی از عبارت های مناس��ب برای بازاریابی در راستای 

ترغیب این احساس مشتریان به شرح ذیل است:
• آیا تا به حال احساس نزدیکی با کسب و کاری را داشته اید؟

• باالخره پس از مدت ها کسب و کارمان فعالیت رسمی اش را شروع کرد
• دست کم شناخت بهتری از هم خواهیم داشت

• محصوالت بهتر با تعامل بیشتر با شما فراهم می شود
• این خدمات درخشان حاصل اعتماد و همکاری شماست

بدون تردید جلب همکاری مشتریان برای تعامل نزدیک ضروری است. 
برخی از مشتریان به طور مداوم با پیشنهاد تعامل برندها مخالفت می کنند. 
این امر کار بازاریاب ها را سخت خواهد کرد. وظیفه اصلی یک برند در این 
شرایط تالش برای آگاهی از دلیل مخالفت مداوم مشتریان با تعامل بیشتر 
اس��ت. بدون تردید این امر س��اده نخواهد بود، اما در نهایت وضعیت برند 
را به طور قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخش��ید. برخی از کسب و کارها 
برای تعامل با مخاطب هدف نیاز به زمان زیادی دارند. این امر در صورت 
مواجهه کسب و کار با بازه های زمانی حساس به شدت دردسرساز خواهد 
بود. با این حس��اب هر کس��ب و کار مدت زمانی اندک برای جلب تعامل 
مخاطب هدف دارد بنابراین باید بهترین استفاده را از زمان در دسترسش 
نماید. اس��تفاده از عبارت های فوق نقش مهمی در جلب تعامل مشتریان 
خواهد داش��ت. این امر به معنای امکان تعامل و جلب نظر مخاطب برای 

پیگیری سایر اهداف اصلی کسب و کار خواهد بود. 
عبارت های مناسب برای نمایش اقتدار برند

مشتریان همیشه به دنبال برندهای دارای اقتدار هستند. این امر دلیل 
تالش کس��ب و کارها برای نمایش جل��وه ای قدرتمند را توضیح می دهد. 
نمایش اقتدار در عرصه بازاریابی همیش��ه با مش��کالتی همراه است. این 
چالش ش��امل تالش برای ایجاد توازن میان اقتدار برند و مش��تری مداری 
است. برخی از برندها با زیاده روی در این راستا شانس شان برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را از دس��ت می دهند. برخی از عبارت های مناسب 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و نمایش اقتدار برند به این ترتیب است:

• بهترین برند در بازار
• ما با شما بهترین هستیم

• کارشناس ها تایید می کنند
• بهترین برند در )نام منطقه ای خاص(

• چند دهه اقتدار در بازار 
• برندی پیشرو در صنعت

• شخصی سازی محصوالت با بهترین کیفیت ممکن
• کسب و کاری بی رقیب

ب��دون تردید بازاریابی برای مخاطب ه��دف باید دارای محدودیت هایی 
در زمینه نمایش اقتدار باش��د. اگر یک برند نس��بت به توانایی های خود 
بیش از اندازه مطمئن باشد، در نهایت مشکالت بسیار زیادی پیش روی اش 
قرار خواهد گرفت بنابراین همیش��ه باید اندکی تواضع را چاشنی فعالیت 
بازاریابی مان نماییم. این امر وجهه صمیمانه برندمان را حفظ خواهد کرد. 
امروزه کسب و کارها در زمینه بازاریابی مشکالت بسیار زیادی را تجربه 
می کنند. اغل��ب اوقات جلب نظر مخاطب هدف براس��اس تاکید بر روی 
احساس��ات مختلف کار دش��واری اس��ت. اگر در این میان از توصیه های 
حرف��ه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��تفاده کنیم، نتیجه 
بسیار بهتری در مقایس��ه با دیگر برندها خواهیم داشت. هدف اصلی این 
مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات در راستای بازاریابی با تاکید بر روی 
احساسات مشتریان بود. این امر کمک شایانی به بازاریاب ها و برندها برای 

افزایش کیفیت محتوای بازاریابی شان خواهد کرد. 
wordstream.com :منبع

بررسی راهکارهای طالیی بازاریابی

بازاریابی با جلب نظر احساسات مشتریان

11بازاریابی و فروش www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

Word Stream به قلم: کریستین مک کورمیک ویراستار حوزه مدیریت در موسسه
ترجمه: علی آل علی

چهار شنبه
8 بهمن 1399

شماره 1715



با این 5 روش می توانید کار بیشتری را در 
مدت زمان کمتر انجام دهید

کار ک��ردن بهتر لزوما به معنای بیش��تر کار کردن نیس��ت. با 
اعمال این 5 تغییر کوچک در نحوه کار کردن می توانید س��طح 
بهره وری خ��ود را به صورت چش��مگیری افزایش دهید؛ عالوه 
ب��ر این، با این ترفندها می توان کار بیش��تری را در مدت زمان 

کمتری به سرانجام رساند. 
کار کردن هوش��مند به این معنا نیس��ت که زمان بیشتری را 
در محیط کار خود س��پری کنید. در حقیقت، افزایش س��اعات 
کار می تواند اثر معکوس داش��ته باشد. بسیاری از ما بدون اینکه 
خودمان متوجه شویم، ساعات کاری زیادی را هدر می دهیم. با 
اعم��ال چند تغییر کوچک برای از بی��ن بردن هدررفت زمان و 
افزایش بهره وری می توان کار بیش��تری را در مدت زمان کمتر 
انج��ام داد. در ادامه ب��ا ۴ ترفندی که باع��ث افزایش بهره وری 

می شوند آشنا خواهید شد.
1. به روش پومودورو کار کنید

تکنیک پومودورو )Pomodoro( یکی از بهترین روش هایی 
است که افراد موفق آن را دنبال می کنند؛ با این روش می توانید 
م��دت زمان الزم ب��رای انج��ام دادن وظایف خ��ود را به نصف 

برسانید.
مجبور نیس��تید تکنیک پیچیده ای را انجام دهید؛ تنها کافی 
اس��ت یک تایمر را به م��دت ۲5 دقیقه تنظیم کنید و روی کار 
خود متمرکز شوید. صفحه ایمیل و پنجره های اضافی مرورگر را 
ببندید و تلف��ن همراه خود را خاموش کنید تا بتوانید روی کار 
تمرکز کنید. بعد از این ۲5 دقیقه، 5 دقیقه به خود اس��تراحت 
دهید. پیشنهاد می کنیم که در آن 5 دقیقه به ایمیل ها، صفحات 
اجتماعی و س��ایر مواردی که ذهن ش��ما را اشغال کرده اند سر 

بزنید.
این روش برای کسانی که در دفاتر شلوغ و با تیم های مختلف 
کار می کنن��د چن��دان کارآمد نیس��ت، اما برای کس��انی که به 
تنهایی کار می کنند، روش مناس��بی است تا کار یک هفته خود 

را تنها در عرض چند ساعت به اتمام برسانند.
2. حواس پرتی های دیجیتالی خود را کنار بگذارید

رس��انه های اجتماعی، ایمیل ها، خریدهای آنالین و ویدئوها از 
جمله حواس پرتی های بیش��ماری هس��تند که بهره وری افراد را 
کاهش می دهند. اگر از کس��انی هس��تید که به س��ادگی با این 
موارد تمرکز خود را از دس��ت می دهید، می توانید از برنامه هایی 
مثل Freedom.co اس��تفاده کنید؛ این برنامه می تواند برخی 
اپلیکیشن های مشخص شده یا سایت های شبکه های اجتماعی 
را برای مدت زمان محدودی مس��دود کند؛ بدین ترتیب، تمرکز 

کردن برای انجام دادن کار موردنظر، آسان تر خواهد بود.
3. از لیست To-Do یا کارهایی که باید انجام دهید استفاده 

نکنید
اگ��ر از کارهایی ک��ه باید انجام دهید، لیس��ت تهیه می کنید 
)لیس��ت To-Do(، پیش��نهاد می کنیم که ای��ن روش را کنار 
بگذاری��د. لیس��ت های To-Do کارآم��د نیس��تند. دالیل این 
ناکارآمدی بس��یار زیاد هس��تند اما می توان آنها را در دو دلیل 

اصلی خالصه کرد:
کارها و وظایف ش��ما ب��ه صورت مداوم به این لیس��ت اضافه 
می شوند، بدون اینکه فرصت کافی برای انجام آنها داشته باشید؛ 

این امر باعث از بین رفتن انگیزه و اشتیاق شما می شود.
یک لیست س��اده نمی تواند اولویت های شما را مشخص کند 
بنابراین ش��ما بعد از مدتی و تنها با انجام دادن کارهایی که به 
آنها تمایل دارید، سرخورده می شوید و احساس گناه می کنید.

 To-Do بدین ترتیب پیش��نهاد می کنیم که به جای لیست
از یک اپلیکیش��ن ساده مدیریت وظایف اس��تفاده کنید؛ با این 
اپلیکیشن ها می توانید کار و وظیفه خود را در یک تقویم تنظیم 

کرده و مدت زمان الزم برای انجام آن را نیز محاسبه کنید.
4. در ساعاتی که بیشترین بهره وری را دارید، کار کنید

این روش همیشه عملی نیست؛ برخی از افراد باید در ساعات 
مشخص ش��ده فعالیت کنند، اما اگر برای کار کردن محدودیت 
زمان��ی نداری��د می توانید از ای��ن روش برای بهین��ه کار کردن 

استفاده کنید.
ساعات بهینه برای بسیاری افراد از صبح زود آغاز می شود و تا 
چند ساعت بعد ادامه دارد؛ برخی دیگر نیز در ساعات بعدازظهر 
بهره وری بس��یار کمی دارند. بنابراین پیشنهاد می کنیم که شما 
نیز در س��اعاتی که باالترین راندمان را دارید، فعالیت کنید. این 
ساعات در تمام افراد یکسان نیستند. اگر هنوز هم از آنها باخبر 
نیستید، تنها کافی اس��ت این روش را آزمایش کنید تا بهترین 

زمان برای عملکرد بهینه خود را بیابید.
5. زمان کمتری را به نمایشگرها خیره شوید

با اعمال تغییرات کوچک در ش��یوه کار کردن خود می توانید 
زم��ان کمت��ری را برای س��پری ک��ردن در مقابل نمایش��گرها 
اختصاص دهید؛ عالوه بر اینکه می توانید بهتر کار کنید و زمان 

بیشتری را برای انجام کارهای مهمتر اختصاص دهید.
inc/ucan :منبع
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در بیش��تر وقت ها همه چیز درس��ت پیش می رود یا حتی اوضاع بهتر 
می ش��ود، ولی در بعض��ی روزها، وضعیت اینطور نیس��ت. دچار اش��تباه 
می ش��وید، به مانع برمی خورید یا به سادگی شکست می خورید. وضعیت 
جالبی نیست ولی از یک طرف نیز نمی توانید از بروز این وضعیت ها اجتناب 
کنید، مگر آنکه به طور کلی دست از همه کارها بکشید بنابراین الزم است 
چنین وضعیت هایی را با روش هوش��مندانه و دلسوزانه مدیریت کنید، نه 
اینکه اجازه دهید این ش��رایط، شما را مجبور به خودخوری کنند و باعث 
شوند کل روز یا کل ماه پیش روی تان دچار منفی بافی شوید. در این مقاله، 
می خواهم به ۹ عادت قدرتمند برای غلبه بر احس��اس شکست در زندگی 
اش��اره کنم که در این کار به من کمک کرده ان��د. امیدوارم این توصیه ها 

بتوانند برای شما نیز کارساز باشند.
o »شکس��ت ها تابلوهای راهنمایی هستند که شما را به جاده  موفقیت 

می رسانند.« – سی. اس. لوئیس
o »من می توانم شکس��ت را بپذیرم، همه  آدم ها گاهی اوقات شکس��ت 
می خورند ولی من نمی توانم دست کشیدن از تالش را بپذیرم.« – مایکل 

جردن
o »س��عی کرده اید، شکس��ت خورده اید. عیب ندارد. دوباره سعی کنید، 

دوباره شکست بخورید. این بار بهتر شکست بخورید.« – ساموئل بکت
۱. نخست، فقط احساس خود را بپذیرید

وقتی به تازگی دچار شکس��ت می ش��وید، احتماال احس��اس ناراحتی 
خواهید کرد؛ گاهی اوقات کم و گاهی اوقات زیاد.

این مسئله ای طبیعی است.
سعی نکنید خودتان را بی تفاوت نشان دهید و حواس تان را به چیزهای 
دیگر پرت کنید یا س��عی نکنید مسئولیت این شکست را به گردن سایر 
آدم ها بیندازید )البته اگر در عمق وجودتان می دانید بخشی از مسئولیت 

این شکست یا کل آن به گردن شما است(.
و همچنین، سعی نکنید آن را با یک لبخند الپوشانی کنید.

من متوجه شده ام بهتر است از انجام این کارها یا تسلیم شدن در برابر 
این هیجان ها اجتناب کنید تا مس��یر خود را به س��مت موفقیت منحرف 

نکنید.
در عوض، بهتر است احساسات و افکار خود را بپذیرید. سعی کنید این 
وضعی��ت را قبول کنید، به آن فکر کنید و حتی مدتی بابت این مس��ئله 

ناراحت باشید ولی سعی نکنید آن را پس بزنید و از آن فرار کنید.
زیرا وقتی آن را در وجود خود بپذیرید، آثار شکس��ت سریع تر دست از 
س��رتان برمی دارند و در طوالنی مدت، پ��ردازش همه  اتفاقات منتهی به 

شکست برای تان آسان تر خواهد بود.
ول��ی اگر از احس��اس واقعی تان فرار کنید، ای��ن هیجان ها در زمانی که 
انتظارش را ندارید، ناگهان عود می کنند و می توانند باعث بدخلقی، بدبینی، 

خشم یا اندوه شوند.
۲. به خاطر داش��ته باش��ید، برخورد با مانع به این معنا نیست که شما 

عامل شکست هستید
وقتی با یک مانع برخورد  می کنید، به سادگی ممکن است فکر کنید شما 
همیشه در این حوزه  از کار یا زندگی تان دچار شکست خواهید شد. ممکن 

است به سادگی فکر کنید شما واقعا عامل شکست هستید.
هرگ��ز گرفتار چنی��ن افکار مخرب و گاه��ی اوقات، تاثیرات ناش��ی از 

انتظارات واهی از خودتان نشوید.
در عوض، به خودتان یادآور شوید که

الف. شکست دیروز یا امروز شما به معنای شکست خوردن تان در آینده 
نیست.

ب. اگر هم چنان به س��مت جلو حرکت کنید، دس��ت به کار ش��وید و 
عبرت آموزی کنید، حقیقتا دوران شکس��ت به سر می رسد و یک یا چند 
بار شکست خوردن باعث نمی شود این برچسب همیشه همراه شما بماند 
)مگر آنکه خودتان تصمیم بگیرید این برچسب را روی خودتان بچسبانید(.

تلقی احساس��ات منفی به عنوان یک وضعیت موقت��ی، به جای دیدن 
آن ب��ه عنوان یک مش��کل مان��دگار، کلید اصلی رس��یدن به یک نگرش 

خوش بینانه و ادامه  حرکت رو به جلو است.
۳. سازنده باشید و از این موقعیت درس بیاموزید

شکست را به عنوان یک بازخورد ارزشمند و عاملی ببینید که با استفاده 
از آن می توانید وضعیت خود را بهبود ببخشید، نه یک ضربه یا مانع بزرگ.

من دریافته ام س��اده ترین و مفیدترین راه برای رس��یدن به این نگرش، 
پرس��یدن س��واالت خوب از خودم است )نه س��واالت رایجی که معموال 
آدم ها در این مواقع از خود می پرسند و باعث می شوند آنها گرفتار گرداب 

منفی بافی شوند(.
سوال هایی نظیر:

الف. من چه چیزی از این شکست می توانم بیاموزم؟
ب. چگونه می توانم روشم را به گونه ای اصالح کنم که دیگر گرفتار این 
دام نش��وم / این اش��تباه را تکرار نکنم و دفعه  بعد عملکرد بهتری از خود 

نشان بدهم؟
پ. دفعه  بعد باید چه تغییراتی در خود ایجاد بکنم؟

مدتی به این س��واالت فکر کنید و در پاس��خ دادن ب��ه آنها با خودتان 
صادق باشید.

هیچ عجله ای نیست و با اینکه پاسخ برخی از این سواالت ممکن است 
به سرعت به ذهن تان برسد، برای رسیدن به پاسخ برخی دیگر از آنها شاید 

مجبور شوید یک ساعت، یک روز یا حتی یک هفته فکر کنید.
نکته مهم این است که باید با این دیدگاه به این وضعیت فکر کنید و با 
همه چیز برخورد سازنده داشته باشید، نه اینکه گرفتار انکار یا منفی بافی 

و بی عالقگی شوید.
۴. به خاطر بس��پارید، هر آدمی که بخواهد کار ارزش��مندی در زندگی 

انجام دهد، دچار شکست می شود
ما دائما درباره  موفقیت های آدم ها چیزهای زیادی می شنویم.

ولی مس��یر رس��یدن به نقاط عطف در زندگی معموال پر از مانع است. 
معموال داس��تان هایی که درباره  موفقیت آدم ها در رس��انه ها می شنویم یا 
در ذهن خود می سازیم، ممکن است فقط بخش های سرگرم کننده  آنها را 

نشان بدهند و از سختی های آن  به سرعت عبور کنند.
ولی حقیقت ماجرا – و روش مفید برای مقابله با موانع – بیشتر شبیه 

این نقل قول از مایکل جردن است:
»من بیش از ۹۰۰۰ پرتاب را در طول زندگی حرفه ای ام از دس��ت دادم. 
تقریب��ا در ۳۰۰ بازی باخت��م. ۲6 بار مطمئن بودم ب��ازی را برده ایم ولی 
در نهایت شکس��ت خوردیم. من بارها و بارها و بارها در زندگی شکس��ت 

خورده ام و به همین خاطر به موفقیت رسیده ام.«
5. درباره  شکست های تان با دیگران صحبت کنید

یکی دیگر از روش های قوی برای غلبه بر احساس شکست این است که 
آن را در دل خودتان نگه ندارید.

بلکه با یکی از نزدیک تان در این مورد صحبت کنید و هرچه را در دل تان 
با وی در میان بگذارید.

ب��ا تخلیه  افکار و هیجان های منفی تان از طریق بیان ناراحتی های  خود 
برای فرد مقابل، می توانید وضعیت تان را کمی س��ر و س��امان بدهید، به 
خودتان کمک کنید این اتفاقات را بپذیرد – نه اینکه بخواهید از حقیقت 

فرار کنید – و این فشار درونی را خالی کنید.
با گفت وگو درباره  ش��رایط خود با دیگ��ران، می توانید این وضعیت را از 

دیدگاه جدید و از چشم دیگران مشاهده کنید.
ای��ن فرد می تواند کمک تان کند ب��ار دیگر پای تان را روی زمین محکم 
کنید، ش��ما را تشویق کند و ش��اید حتی راهی را برای حرکت رو به جلو 

برای تان پیدا کند.
6. از جهان اطراف تان الهام و پشتیبانی بگیرید

گفت وگو با یکی از نزدیکان تان می تواند برای شما بسیار مفید باشد.
یکی دیگر از کارهایی که می توانید انجام دهید این است که از افرادی که 

پیش از شما این مسیر را طی کرده اند، درس بیاموزید.
با مطالعه  کتاب ها، مقاالت وب سایت ها یا مطالب ارسالی در انجمن های 
آنالین، از نحوه  مدیریت موانع و س��ختی ها در مس��یر رسیدن به موفقیت 

توسط آدم های موفق آگاهی یابید.
یا به س��ادگی با گوش دادن به یک پادکست یا کتاب صوتی، ظرف ۳۰ 

الی 6۰ دقیقه، از اشتیاق یا انگیزه  سایر آدم ها الهام بگیرید.
این راه حل شاید به طور خاص به چالش فعلی تان ارتباط نداشته باشد، 
ولی می تواند به تغییر روحیه و بازگش��ت ذهنیت تان به سمت خوش بینی 

کمک کند.
۷. به حرکت  تان به س��مت جلو ادامه دهید، به مدت طوالنی فکرتان را 

مشغول این مسئله نکنید
وضعیت تان را به خوبی تحلیل کنید و آن را بپذیرید؛ پذیرش شکس��ت 

مسئله  مهمی است.
ولی تجربه به من نشان داده است، به سادگی برای یک هفته یا یک ماه 

می توانید دائما گرفتار افکار مربوط به شکست شوید.
عادتی که به من کمک کرده اس��ت از ای��ن دام رهایی پیدا کنم، درس 
گرفتن از پاس��خ های مربوط به س��واالتی اس��ت که در بخش س��وم بیان 
کرده ام؛ سپس باید برنامه  مختصر و دقیقی درخصوص نحوه  ادامه حرکت 

به سمت جلو طراحی کنید.
بنابراین، باید کمی وقت بگذارید و چنین برنامه  ای را روی کاغذ بنویسید.

8. به سرعت پس از طراحی این برنامه، آن را عملی کنید
برنامه ای که برای حرکت به سمت جلو طراحی کرده اید، تازه آغاز راه تان 

است. شما می توانید در طول مسیر، این برنامه را اصالح کنید.
بنابراین الزم نیست این برنامه از همان ابتدا کامل و صحیح باشد.

گاهی اوقات، تالش برای عملی کردن این برنامه به خودی خود به عاملی 
برای تاخیر در حرکت تان تبدیل می ش��ود، زیرا ممکن اس��ت از شکست 
مجدد ترس داشته باشید یا پس از تجربه  این اتفاق تلخ و منحرف کننده، 

شروع حرکت مجدد برای تان دشوار باشد.
مرحله  شروع برنامه را نیز به گام های کوچک تر تقسیم کنید و این برنامه 

را گام به گام عملی کنید.
اگر همچنان شروع کار برای تان دشوار است، همین گام ها را نیز می توانید 
به گام های بسیار کوچک تر تبدیل کنید – کارهایی که انجام شان حتی ۱ 
الی 5 دقیقه زمان نیاز دارد. نکته  مهم ش��روع کار و آغاز حرکت مجدد به 

سمت جلو است بنابراین به خودتان سخت نگیرید.
۹. عزت نفس تان را تقویت کنید

آخری��ن موردی که به طور کلی در مقابله ب��ا موانع به من کمک کرده 
است، تقویت عزت نفس است.

با انجام این کار، شکس��ت  به عاملی برای سرخوردگی و ناراحتی تبدیل 
نمی شود، و به سرعت می توانید از اندوه ناشی از شکست خارج شوید.

همچنین، این کار نه تنها بررسی شفاف تر وضعیت و قبول مسئولیت – در 
صورتی که تمام یا بخشی از مسئولیت شکست بر گردن شما است – را آسان تر 
می کند، بلکه بررسی سهم دیگران در این شکست یا تاثیر شانس – در مواردی 

که حقیقتا آینده قابل پیش بینی نباشد – را نیز ممکن می سازد.
این کار به من کمک کرده است این فکر را از ذهنم بیرون کنم که تمام 
مش��کالت و اش��تباهاتی که در زندگی ام رخ داده اند، ۱۰۰ درصد تقصیر 

من بوده اند.
ولی چگونه می توان عزت نفس را تقویت کرد؟

بهترین گزینه برای شروع تقویت عزت نفس، استفاده از نکاتی است که 
در این مقاله بیان کرده ام.

نکاتی نظیر اینکه ش��ما عامل شکست نیس��تید، همه  آدم ها دچار مانع 
می شوند، با نامالیمات زندگی برخوردی سازنده داشته باشید و ... .

ب��ا تمرین مکرر این کارها و تبدیل آنها به عادت زندگی تان، عزت نفس 
خود را تقویت کنید.

و به مرور زمان، موانع کوچک تر فقط کمی باعث زحمت تان می ش��وند 
و موانع بزرگ تر نیز مانند س��ابق، شما را متوقف نمی کنند  و تحمل ضربه  
ناش��ی از شکست، و ایستادن و حرکت مجدد برای تان آسان تر می شود؛ از 

این پس، شکست شما را به زانو درنخواهد آورد.
positivityblog/bazdeh :منبع

۹ عادت قدرتمند برای غلبه بر احساس شکست در زندگی
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اخبار

 بندرعباس – خبرنــگار فرصت امروز: مدیــرکل بنادر و 
دریانوردی هرمزگان گفت: به منظور آماده به کاری ناوگان خدماتی 
و پشــتیبانی  از ابتدای سال جاری تا پایان دیماه  27فروند شناور 
با کاربــری مختلف در اداره تعمیر و نگهــداری تجهیزات دریایی 
بندر شــهیدرجایی  و کشتی سازی های استان تعمیر و به چرخه 
خدمات حمل و نقل دریایی بازگشته اند . به گزارش روابط عمومی 
اداره کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان، " علیرضا محمدی کرجی 
ران"  با بیان اینکه نگهداری مطلوب و آماده به کاری شــناورها به 
منظــور ارائه خدمات بهتر دریایــی در همه حوزه ها همواره ارجح 
امور اســت اظهار داشت: طی 10 ماه سال جاری برروی 27  فروند 
شناور با کاربری های مختلف  تعمیرات  صورت گرفته  که عمدتا  
در اداره تعمیر و نگهداری تجهیزات دریایی بندر شــهید رجایی و 
شناورهای بزرگتر که نیازمند عملیات داکینگ بوده اند در کشتی 
سازی استان به انجام رسیده است. وی عمده اقدامات صورت گرفته 

برروی این شــناورها را در زمینه های تعمیرات زیرآبي، تعمیرات 
موتوري، تعمیرات رانش، رفع نقص گیربکس، داك اضطراري جهت 
رفع نقص شافت پروانه و همچنین رفع نقص دسته مانورها و جك 
هاي باالبر؛ به دست متخصصین بومی عنوان کرد . مدیر کل بنادر 

و دریانوردی هرمزگان با تاکید براین موضوع که تعمیرات شناورها 
در داخل بندر و کشــتی سازیهای اســتان  عالوه بر جلوگیری از 
خروج ارز ؛ گامی مهم در جهت ارتقاء توان فنی نیروهای متخصص 
بومی است خاطر نشــان کرد: آنچه مسلم است تعمیرات شناورها 
در داخل کشــور  مزایای دیگری همچون ایجاد اشتغال تخصصی  
پایدار و کاهش هزینه های تمام شــده تعمیــرات  را نیز به دنبال 
خواهد داشــت . محمدی کرجی ران با بیان اینکه  طی این مدت 
درکنار شناورهایی که در گستره دریایی استان هرمزگان فعالیت می 
کنند اقدام به تعمیر و راه اندازی شناورهای خدماتی سایر استانهای  
جنوبی نیز نموده ایم اظهار امیدواری کرد: تمام سعی و تالش خود 
را در جهت بهبود روش ها و رعایت اســتانداردها در فرآیند تعمیر 
معطوف نموده تا در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع عیب و اخذ 
مجوز از موسســات رده بندی  اقدام و شناورها به چرخه فعالیت و 

دریاروی بازگردانیم .

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره فرهنگی و کتاب اداره 
 کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قم از حضور 170 ناشر از این 
استان در نمایشگاه مجازی کتاب تهران خبر داد. به گزارش روابط 

عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، روح اهلل کریمی 
رئیس اداره فرهنگی و کتاب اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
استان قم در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا( در 
قم، درباره نمایشــگاه مجازی کتاب تهران، گفت: نمایشگاه کتاب 
تهران اتفاقی است که امسال برای اولین بار به این شیوه )مجازی( 
برگزار می شــود. اگرچه نمایشگاه ها به صورت فیزیکی شور و حال 
خاصی در بین مخاطبان ایجاد می کنند اما به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا  و رعایت شــیوه نامه های بهداشتی امسال نمایشگاه به صورت 
مجازی تجربه می شــود. وی اضافه کرد: راحت بودن خرید کتاب، 
ســفارش کتاب از منزل و محل کار و دریافت آن به صورت رایگان 
از ویژگی های نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران است. کریمی 
یادآور شــد: می توان گفت این نمایشــگاه فرصتی است تا ناشران 

به دنبال مخاطب خود در فضای مجازی باشــند. و ناشران هم باید 
با رشد تکنولوژی، روش های جدیدی غیر از عرضه فیزیکی کتاب را 
دنبال  کنند. رئیس اداره فرهنگی و کتاب اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان قم به حضور ناشران ُقمی در نمایشگاه کتاب تهران 
اشاره کرد و افزود: در استان قم حدود 1300 ناشر فعالیت می کنند 
که از این میان بیش از 170 ناشر در نمایشگاه مجازی تهران شرکت 
کرده اند. وی تصریح کرد: اهالی قلمی که بن کارت خرید کتاب بانك 
شــهر و دارای موجودی از سال  های گذشــته را در اختیار دارند و 
نام و نام  خانوادگی آن ها روی کارت حك شــده باشــد، می  توانند با 
مراجعه به شعب بانك شــهر در سراسر کشور و دریافت کد و رمز 
دوم نسبت به استفاده از این بن کارت  ها در سامانه نمایشگاه مجازی 

کتاب تهران اقدام کنند.

 رشت - خبرنگار فرصت امروز:شهردار رشت از تخصیص 100 
میلیارد تومان اعتبار به پروژه های پسماند شهرداری رشت اعم از 
افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی و احداث زباله ســوز خبر داد و 
گفت: اعتبار مالی کلیه پروژه های بازآفرینی شهر رشت تصویب 
شــد. به گزارش واحد خبر مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشــت، سید محمد احمدی شــهردار رشت شامگاه 
)دوشــنبه ۶ بهمن( در راستای پیگیری پروژه های حوزه پسماند 
ازجمله احداث زباله ســوز، افزایش ظرفیــت کارخانه کودآلی و 
همچنین طرح های بازآفرینی شهرداری با رئیس سازمان برنامه 
و بودجه، معاون وزارت راه و شهرســازی و مســئوالن ســازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور در تهران دیدار و گفت وگو کرد 
و در مورد نتایج جلســات برگزار شده اظهار داشت: 100 میلیارد 
تومان اعتبار به پروژه های پسماند شهرداری رشت اختصاص پیدا 
کرد. شهردار رشت به اتفاق نمایندگان استان گیالن در مجلس 
شورای اسالمی دیروز جلسه  ای با محمد باقر نوبخت معاون رئیس  

جمهور و رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشور و مهدی عبوری 
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری 
ایران داشــتند که با هدف پیگیری نتایج سفر معاون وزیر راه و 
شهرسازی به رشت برگزار شد. در این جلسه ابتدا معاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گزارشی از 
سفر خود به شهر رشت را ارائه داد و شهردار رشت نیز پروژه های 

بازآفرینی شهر را تشریح کرد.

آغاز عملیات اجرایی احداث زباله سوز۶۰۰تنی
عالوه بر این شهردار رشت دیروز جلسه ای هم با مسئوالن سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشور داشت و در تشریح این موضوع 
یادآور شد: 100 میلیارد تومان اعتبار به پروژه های مدیریت پسماند 
شهرداری رشت اختصاص یافته است که بخشی از آن برای افزایش 
ظرفیت و بــه روز آوری کارخانه کودآلی هزینه خواهد شــد.  وی 
اضافه کرد: بخشــی دیگر از این اعتبارات 100 میلیارد تومانی نیز 
برای تکمیــل 2۵ درصد مبلغ پیش پرداخت پیمانکار پروژه احداث 
زباله سوز هزینه می شود و به این ترتیب عملیات اجرایی این طرح هم 
به زودی و پس از قریب ۸ سال آغاز می شود. شهردار رشت در پایان 
خاطرنشان کرد: بدون شــك تمام این موفقیت ها و دستاوردها در 
جهت جذب اعتبارات الزم با حمایت های همه جانبه و با پیگیری های 
ویژه استاندار گیالن، نمایندگان مجلس، اعضای شورای اسالمی شهر 
رشــت و مجموعه مدیریت شهری رقم خورده است که جا دارد در 

همین جا از تمامی این عزیزان تشکر و قدردانی کنم

شهرقدس - محبوبه ابوالقاسمی: مهندس مسعود مختاری 
شــهردار قدس  ضمن تاکید بر لزوم اهتمام مدیران شــهری برای 
احیای بافت فرسوده و ســکونتگاه های غیررسمی ،  از بسته های 
تشویقی مالی شهرداری به عنوان مشوقی مناسب جهت ایجاد انگیزه 
در شهروندان به منظور مشــارکت در امر نوسازی و بهسازی ابنیه 
فرسوده خبر داد. مختاری نوسازی و بهسازی بافت فرسوده شهری 
را از مهم ترین خدمات برای یك شــهر دانست و افزود: این امر جز 
با مشارکت شهروندان محقق نخواهد شد، لذا سیاستگذاران کالن با 
تعریف طرح های تشویقی مالی درصدد ایجاد انگیزه در شهروندان 
برای همکاری با شهرداری به منظور بهسازی و ساخت و ساز اصولی 
در این مناطق برآمدند. وی همکاری شــهروندان را الزمه نوسازی و 
ساخت یك شهر ایده آل دانست و گفت: شهرداری قدس بسترهای 

تحقق این امر را فراهم نموده است تا شهروندان به سهولت بتوانند 
نسبت به نوسازی بناهای فرسوده خود اقدام نمایند. چنانکه با ارائه 
این مشــوق ها و مشارکت شهروندان در 3 سال گذشته حدود 10 

درصد از بافت فرسوده شهرقدس احیا گردیده است.
مختــاری درپایان  یادآور شــد : طبق مصوبه شــماره ۹0۴۵3/
ت۵11۶۶ هیئت دولت مبنی بر اعطای تســهیالت ارزان قیمت به 
منظور احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافت فرسوده و با عنایت 
به ماده 1۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبنی 
بر تخفیف درصــدی از هزینه های عوارض صــدور پروانه و تراکم 
ســاختمانی ناشی از قانون و بر اســاس ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی 
قانون مذکور و تبصره یك آن که تراکم پایه مالی در بافت فرســوده 
کلیه شهر هایی که بافت فرسوده مصوب دارند به میزان 120 درصد 
تعیین گردید و تراکم مالی برای احداث بنا در عرصه هایی از بافت 
فرسوده شهرها که حداقل نصاب تفکیك در آنها رعایت شده باشد به 

میزان 1۸0 درصد تعیین شده است.

اهواز - شبنم قجاوند: دانشگاه جامع علمی- کاربردی کشور، 
واحد خوزســتان را مامور کرده اســت تا برنامه درسی رشته های 
برق و کنترل مربوط به ۹ رشــته تحصیلی را در مقاطع کاردانی و 
کارشناسی ناپیوسته بازنگری نماید. معاون آموزشی دانشگاه جامع 
علمی- کاربردی کشور با تشکیل کمیته » علمی - تخصصی صنعت 
برق و کنترل« به اعضای این کمیته ماموریت یکساله داده تا برنامه 
درسی ۹ رشته کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در رشته های قدرت 
)تولید و انتقــال و توزیع( و کنترل و ابزاردقیق را مورد بررســی و 
بازنگری قرار دهند. با حکم معاون آموزشی جامع علمی- کاربردی 
کشور، رئیس این کمیته را دکتر مهرداد حیدری ارجلو، مدیر دفتر 
هیئت مدیره، مدیرعامل و حسابرسی داخلی شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان بر عهده دارد. همچنین احسان غریب رضا، رئیس گروه 
مطالعات شبکه شرکت برق منطقه ای خوزستان و احمد حبیبیان 

کارمند بازنشسته این شرکت نیز عضو کمیته » علمی - تخصصی 
صنعت برق و کنترل« هستند.  دکتر سید سعیداله مرتضوی عضو 
هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، مهندس مصطفی صادقی 
و مهندس محمد حسین براتی مبارکه از کارکنان بازنشسته نیروگاه 
رامین دیگر اعضای این کمیته را تشــکیل می دهند. خانم شراره 

جاسمی، رئیس اداره گسترش و برنامه ریزی درسی دانشگاه جامع 
علمی - کاربردی واحد خوزستان نیز دبیری این کمیته را بر عهده 
دارد. رشــته های مورد نظر جهت بازنگری برنامه درسی عبارتند از: 
1-کاردانی ابزاردقیق، 2-کاردانی کنترل، 3-کاردانی برق)الکتریك 
نیــروگاه(، ۴-کاردانــی برق )انتقــال(، ۵-کاردانی بــرق )توزیع(، 
کارشناســی مهندســی فناوری کنترل)ابزاردقیق(، ۶-کارشناسی 
مهندسی فناوری کنترل)فرایند(، 7-کارشناسی مهندسی فناوری 
شبکه های انتقال برق، ۸-کارشناسی مهندسی فناوری شبکه های 
توزیع برق و ۹-کارشناسی مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه.  بر 
اساس این گزارش، اهم وظایف این کمیته عبارت است از بازنگری 
برنامه درسی رشته های یادشده با تجزیه و تحلیل حوزه، سطوح و 
مسیر شغلی ذیربط و با رویکرد مشاغل آتی بازار کار و رعایت اصول 

علمی در چارچوب دستورالعمهای مربوط.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: همزمان با 
ایــام اهلل دهه مبارك فجــر، ۴1 پروژه حوزه آب 
و فاضالب اســتان گیالن به بهــره برداری می 
رســد. به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آبفای گیالن؛ رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل این شرکت امروز گفت: برای اجرای 

این پروژه ها بیش از ۵۹۸ میلیارد ریال از محل 
اعتبارات ملی و اســتانی هزینه شده است. سید 
محسن حســینی افزود: این پروژه ها که در دو 
بخش آبرسانی روستایی و دفع بهداشتی فاضالب 
اســت در شهرستان های رشــت، صومعه سرا، 
ماسال، الهیجان، لنگرود، رودسر، انزلی، املش، 

رودبار، سیاهکل، شفت، فومن و رضوانشهر اجرا 
شده اســت. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
گیالن تصریح کــرد: از این ۴1 پروژه، تعداد 2۵ 
پروژه در بخش آب و 1۶ پروژه در بخش فاضالب 
است که در روزهای فرخنده دهه فجر با حضور 

مسئوالن افتتاح می شود.

طی ده ماه گذشته در بندر شهید رجایی و کشتی سازیهای داخلی صورت گرفت؛

 تعمیرات  27 فروند  انواع شناور با تکیه بر توان داخلی

رئیس اداره فرهنگی و کتاب اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم خبر داد:
    حضور 17۰ ناشر از استان قم در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

شهردار رشت خبر داد؛

تخصیص 1۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پروژه های مدیریت پسماند شهرداری رشت

شهردار قدس خبر داد: 

تشویق شهروندان برای مشارکت در احیای بافت فرسوده 

سه کارمند برق منطقه ای خوزستان در کمیته بازنگری درسی دانشگاه جامع علمی- کاربردی

بهره برداری از 41 پروژه حوزه آب و فاضالب گیالن در ایام اهلل دهه فجر

مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری سمنان مطرح کرد :
پایش الکترونیکی مصوبات شوراهای اسالمی در استان سمنان

سمنان - حسین بابامحمدی :مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری 
ســمنان گفت: پایش الکترونیکی مصوبات با همکاری خوب فرمانداری  ها و اعضای 
شورای اســالمی و هیأت تطبیق یکی از اقداماتی است که انجام شد.راضیه شهاب 
در جلسه آموزشی شوراهای اسالمی شــهر که در سالن یادگار امام )ره( استانداری 
سمنان برگزار شد، اظهار کرد: 21 شهر استان سمنان دارای شورای اسالمی هستند 
که فرمانداری  ها با این شــوراهای اســالمی همکاری خوبی دارند. وی افزود: استان 
ســمنان دارای بیش از 702 هزار و 3۶0 نفر جمعیت است که ۸0 درصد آن در 21 
شهر زندگی می کنند. مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان بیان کرد: تعداد اعضای شورای شهرها 111 نفر است 
که ۴0 درصد کارمند، 23 درصد بازنشسته و مابقی دارای شغل آزاد هستند و دو درصد اعضای شورای شهر استان زیر دیپلم، 10 
درصد فوق  دیپلم، ۴۴ درصد کارشناسی و 3۴ درصد فوق  لیسانس یك درصد تحصیالت حوزوی و مابقی مدرك تحصیلی دکترا 
دارند. شهاب با بیان اینکه ۹ نفر اعضای شورای شهرهای استان سمنان خانم و مابقی آقا هستند، ادامه داد: در سال ۹۸ سه جلسه 
شورای حل اختالف در حوزه شورای شهر استان برگزار و 1۴ پرونده در آن مطرح شد که 10 پرونده منجر به صدور رأی شده است 
و در سال ۹۹ نیز یك جلسه حل اختالف با طرح ۸ مورد داشته ایم که شش مورد آن منجر به صدور رأی شده است.  وی گفت: در 
سال ۹۸ همچنین 170 جلسه هیأت تطبیق با بررسی سه هزار و ۵۸3 مصوبه برگزار شد که تقریباً 17 درصد این مصوبات مورد 
اعتراض هیأت قرار گرفتند.مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان عنوان کرد: در شش ماهه نخست سال جاری 
11۹ جلسه هیأت تطبیق برگزار شد که هزار و ۴۵1 مصوبه بررسی شده است، همچنین 10 درصد از این مصوبات مورد اعتراض 
واقع شده است.شهاب گفت: بیشترین فروانی اعتراض درباره عدم ارسال مستندات و مدارك مرتبط با مصوبه بود که از همین جا 
از اعضای شورای اسالمی شهرها می خواهیم مصوبات ارسالی شان با مستندات متقن باشد که دوباره بازگشت نخورد.وی بیان کرد: 
پایش الکترونیکی مصوبات با همکاری خوب فرمانداری  ها و اعضای شورای اسالمی و هیأت تطبیق یکی از اقداماتی است که در 

سطح استان باید از آن تقدیر کرد.

با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی صورت گرفت؛
برگزاری آئین معارفه سرپرست جدید شهرداری الوند

 قزوین - خبرنگار فرصت امروز: آئین تکریم و تقدیر از زحمات دکتراحمدزاده کرمانی شهردار سابق الوند همراه و همگام 
با معارفه سرپرست جدید شهرداری الوند مهندس رضا شکور با حضور مهندس نصیری فرماندار شهرستان البرز، حجت االسالم و 
المسلمین مهدوی امام جمعه الوند، دکتر محمودخانی رئیس دادگستری شهرستان البرز، حجت االسالم والمسلمین محمدزاده 
دادستان شهرستان البرز، مهندس ذاکری رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر الوند، نمایندگان سپاه ناحیه امام رضا )ع( و فرماندهی 
انتظامی شهرستان البرز، دکتر عبدی زاده مدیرعامل شرکت شهر صنعتی البرز و مدیران واحدهای شهرداری الوند برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومی شهرداری الوند؛ مهندس ذاکری، رئیس شورای اسالمی شهر الوند در این مراسم ضمن عرض خیر مقدم به 
مسئولین و میهمانان حاضر در جلسه، از دکتر احمدزاده کرمانی بابت زحمات و تالش های ایشان در طی مدت خدمت در شهرداری 
الوند تقدیر نمود. وی همچنین ضمن ابراز تاسف از اتفاقات چند روز اخیر در مدیریت شهری بیان داشت: امیدوارم شاهد چنین 
اتفاقاتی در آینده نباشیم چرا که تصمیمات و تغییرات می تواند از مجرای قانونی و صحیح آن با رعایت رویه ها و در کمال آرامش 
و با احترام انجام شود. ایشان در ادامه تصریح کرد: با توجه به ارائه استعفای آقای دکتراحمدزاده کرمانی در مورخ 2/11/۹۹ شورای 
شهر با تشکیل جلسه فوق العاده در همان روز ضمن موافقت با استعفای ایشان با هفت رای اعضای محترم شورای شهر و به اتفاق 
آراء نسبت به انتخاب مهندس رضا شکور به سمت سرپرست جدید شهرداری طبق قانون اقدام نموده است. مهندس ذاکری در 
ادامه ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای مهندس شکور افزود: ایشان از نیروهای با تجربه و توانمند شهرداری هستند و قبال نیز 
مسئولیت سرپرستی شهرداری الوند از طرف شورای شهر به ایشان سپرده شده است. وی همچنین از فرمانداری محترم و اعضای 
محترم شورای تامین به جهت همکاری در ایجاد وحدت و همدلی و آرامش در مدیریت شهری تقدیر و تشکر کرد و گفت: امیدوارم 

با وحدت و همدلی و هم افزایی و با حمایت از سرپرست جدید شهرداری شاهد ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان عزیز باشیم.

برگزاری نشست مشترک پلیس و مخابرات جهت پیشگیری از سرقت 
کابل های تلفن در اراک

اراک - خبرنگار فرصت امروز: در راســتای اقدامــات حفاظتی وجلوگیری 
از ســرقت کابل های مخابراتی نشست مشــترك مدیران مخابرات منطقه مرکزی 
با رییس پلیس پیشگیری شهرســتان اراك وتعدادی از روسای کالنتری های اراك 
برگزار شد.  به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی به دلیل افزایش 
سرقت کابل های مخابراتی در شهر اراك جلسه ای با حضور مهندس ملك حسینی ، 
مدیر منطقه وجمعی از مدیران مخابرات وسرهنگ بهشتی، رییس پلیس پیشگیری 
شهرســتان اراك وتعدادی از روسای کالنتری های اراك در ساختمان شهید ناصری 
مخابرات برگزار شد . بر اساس این گزارش مهندس ملك حسینی در ابتدای این نشست اظهار داشت : متاسفانه در سال ۹۹ نسبت 
به ســال گذشــته سرقت کابل ها وتجهیزات مخا براتی بسیار افزایش یافته است که این امر عالوه بر خسارات مالی به مخا برات، 
موجبات نارضایتی مردم را نیز در بر داشته است . در ادامه این نشست پس از تبادل نظر در خصوص آسیب شناسی سرقت کابل های 
تلفن شهری اراك ،موضوع تخریب و سرقت تجهیزات مخابراتی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در راستای پیشگیری از سرقت 

کابل های تلفن در دستور کار قرار گرفت

انجام 49 عملیات امداد ونجات و اطفاء حریق آتش نشانی شهرداری گرگان 
درهفته گذشته

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان از انجام ۴۹ عملیات امداد 
و نجات و اطفاء حریق از سوی نیروهای این سازمان در مدت یك هفته گذشته خبر داد.مهدی قره قاشی با اعالم این خبر افزود: از 
این رقم، 2۵ عملیات مربوط به حوزه امداد و نجات و 2۴ عملیات مربوط به حوزه اطفاء حریق بوده است.قره قاشی گفت: ۸ مورد 
محبوس شدن شهروندان در آسانسور، ۶ مورد حریق وسائط نقلیه، ۵ مورد محبوس شدن در اماکن و ۴ مورد حریق منازل مسکونی 
بیشــترین آمار حریق و حوادث طی هفته گذشته را شامل می شود.به گفته وی، این حوادث خوشبختانه فوتی نداشته و تنها 2 
مصدوم در بر داشته است.مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان تصریح کرد: برای انجام این عملیات ها 

۵1 ناوگان اعزام شدند و در مجموع ۴2 بازدید پیشگیرانه صورت گرفته است.

برگزاری آزمون جوشکاران منطقه 9 در مراکز بهره برداری گرگان، نور و رشت
ساری – دهقان : آزموش جوشکاران منطقه ۹ در مراکز بهره برداری گرگان، نور 
و رشــت برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از  روابط عمومی منطقه ۹ 
عملیات انتقال گاز، ایرج عرب معاون خطوط لوله منطقه ۹ با اعالم این خبر اظهار کرد: 
آزمون جوشکاران منطقه به منظور آماده نگهداشتن جوشکاران و بررسی وضعیت آنها 
توسط معاونت عملیات خطوط لوله منطقه و زیر نظر بازرسی فنی در منطقه برگزار 
گردید. وی با بیان اینکه در این آزمون کلیه منطقه شــرکت کرده اند، افزود: آزمون 
جوشکاران منطقه به صورت ساالنه جهت ارزیابی کیفی آنها در یك مرکز برگزار می گردید که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، 

این آزمون به صورت جداگانه در سه مرکز بهره برداری گرگان، نور و رشت برگزار شد

با حضور فرماندار شهرستان انزلی انجام شد؛
معارفه رییس جدید و تودیع رییس سابق ناحیه انزلی پخش فرآورده های 

نفتی منطقه گیالن
رشت - خبرنگار فرصت امروز: عصر روز یکشنبه مورخ پنجم بهمن ماه سال 
جاری با حضور فرماندار شهرستان انزلی ، اسماعیل میرغضنفری و مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن ، کورش باالدســت معارفه و تودیع رییس 
جدید و ســابق ناحیه انزلی انجام شد . به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن ؛ در این جلسه محمد علیاری به عنوان رییس جدید 
ناحیه انزلی معرفی شــد و از زحمات غالمرضا حسن پور،  رییس اسبق ناحیه انزلی 
بابت تامین سوخت بخش دریانوردی ، صیادی و کشاورزی شهرستانهای تحت پوشش ناحیه و تامین بموقع سوخت مجاری عرضه 
با توجه به اینکه شهرستان انزلی یکی از قطب های توریستی استان گیالن است تقدیر شد . در این نشست فرماندار شهرستان انزلی 
با آرزوی موفقیت به حسن پور  و تبریك به علیاری از  رییس جدید ناحیه انزلی خواست با برنامه ریزی های الزم  ، تامین به موقع 

سوخت این شهرستان  و  تکریم ارباب رجوع  را در اولویت کاری خود قرار دهد .
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غذا فرهنگی یکپارچه اس��ت. در سال های اخیر شاهد افزایش تمایالت 
به غذا بوده ای��م و اخیراً تقاضا برای تولید مواد غذایی تازه، محلی و دارای 
ارزش غذایی افزایش یافته است. چنین تغییراتی در هنر هم وجود داشته 
و غذا و هنر به همکارانی قدرتمند تبدیل ش��ده اند. سؤال این است که آیا 
کسب و کار می تواند به وسیله آنها تیم های متعهدتری را ایجاد کند و به 
ط��ور بالقوه انگیزه و بهره وری کارکنان را از طریق ارتباط با طعم و تجربه 

بصری افزایش دهند؟ 
عشق ما به غذا و هنر بخشی از پیشرفت طبیعی است. بخش عمده ای از 
تحقیقاتی که ما می خوانیم به این واقعیت اشاره می کند که زندگی روزمره 
ما بیش��تر و بیش��تر تحت تأثیر فناوری قرار می گیرد. چ��ه برای تجارت، 
ارتباطات یا دالیل اجتماعی باش��د، امروزه کسب و کار به دلیل وابستگی 
به تکنولوژی، هیچ خالقیت واقعی انس��انی را از خود نشان نمی دهد. یک 
مکتب فکری رو به رش��د وجود دارد که اس��تدالل می کند که »استبداد 
فرآیند« ش��روع به خراب کردن زندگی کاری و راندن اس��تعداد از محل 

کار کرده است. 
روزهای کاری ما بیشتر از همیشه کنترل می شوند

شکی نیس��ت که توازن بین افراد و زندگی کاری در حال افزایش است 
و داس��تانی ب��رای گفتن در حول همین موضوع وج��ود دارد. ما می دانیم 
ک��ه تنها ۱۱ درصد از نیروی کار واقع��اً کار خود را انجام می دهند، تعداد 
روزافزونی از افراد مبتال به مش��کالت روان شناختی و افسردگی مشاهده 
می شوند. در اقتصاد هم این تصویر نمایان می شود که بیشتر مردم تصمیم 
به بیرون رفتن از شرکت ها می گیرند و به تنهایی شروع به راه اندازی کسب 

و کار می کنند.
نکته  مضحک این است که بسیاری استدالل می کنند که پیشرفت های 
تکنولوژی در حقیقت زمان در محل کار را آزاد می کند و در عین حال 
اکنون روزهای بسیاری از مردم بیشتر از همیشه مشغول است. تعدادی 
از مدیران اجرایی احس��اس می کنند ک��ه تمرکز خارجی قوی در محل 
کار وج��ود دارد و بس��یاری موافقن��د که تفکر در مح��ل کار به صورت 
فزاینده ای محدود ش��ده اس��ت. ما مقاالتی در مورد اینکه انس��ان ها در 
س��ال های آینده در کنار ربات ها کار خواهند کرد می خوانیم، اما آیا این 
واقعاً پیشرفت است؟ بسیاری می گویند بله، اما اگر به شواهدی از قبیل 
سقوط فرهنگ کار، بهره وری و رهبری در محل کار نگاه کنید، واقعیت 
این اس��ت که ما اس��تعداد را محدود می کنیم و جلوی موفقیت و رشد 

کسب و کار را می گیریم.
همان طور که زندگی بیشتر مورد کنترل قرار می گیرد، نژاد بشر به دنبال 
مسائل بصری بیشتر و بیشتر خواهد بود. فیلم و تلویزیون در حال افزایش 
اس��ت زیرا این احساس��ات بصری را القا می کند. ای��ن تخیل بصری ما را 
تحریک می کند و به ما انگیزه می دهد. غذا به س��رعت در حال رشد است 
و هنر به همان اندازه پیش��رفت می کند. گالری های هنری امروزه در اکثر 
شهرها برگزار می شوند و بسیاری از خانواده ها در حال خرید هنر به گونه ای 
هس��تند که پیش از این اتفاق نیفتاده اس��ت. هتل ها اکنون از هنرمندان 
میزبانی می کنند، کار آنها را تبلیغ کرده و به مشتریان می فروشند. هتل ها 
و رستوران ها پلتفرم های غیررسمی برای هنر هستند و البته این دو حس 

فرهنگی، غذا و هنر را با هم ترکیب می کنند.
اصول اولیه را دوست داشته باشید

مسلماً، ۳۰ سال پیش، اکثر مردم به سختی امروزه کار نمی کردند. آزادی 
و پاداش بیش��تری در طول روز کاری وجود داش��ت. کارمندان در فواصل 
زمانی مختلفی در محل کار وقت اس��تراحت داشتند. امروزه این امر نادر 
اس��ت. امروزه غذا به یک پاداش کلیدی و بخش��ی از آرامش در طول روز 

تبدیل شده و مردم غذا را با چشمان خود می پسندند.
غذاه��ا رنگین تر، خالق تر و هیجان انگیزتر ش��ده اند؛ در نتیجه عش��ق 
بس��یاری برای محصوالت تازه نه ارگانیک، بلکه م��واد غذایی تازه محلی 
وج��ود دارد. امروزه در هن��گام خرید یک گوجه فرنگی خریدار می خواهد 
بدان��د که ای��ن گوجه فرنگی از کجا می آید. افراد بیش��تر و بیش��تری به 
سفرهایی برای کشف منابع غذاهای عالی می روند. دانش غذایی به میزان 

باالرفتن فروش آن افزایش می یابد.
همان طور که جهان پیچیده تر می شود، مردم عاشق مبانی ای که زندگی 
روزم��ره که زندگی را الهام بخش تر می کنند، مانن��د غذاها، مزارع، صنایع 

دس��تی، نانوایی، روش های سنتی آش��پزی، تئاترهای هنری، تلویزیون و 
سینما می شوند.

یک انقالب آرام
امروزه چطور این ارتباطات با کسب و کار مرتبط  هستند؟ اگر ما همچنان 
به کنترل بیشتر زندگی ادامه و اجازه دهیم زندگی مان را تکنولوژی هدایت 
کند، احتماالً شاهد یک انقالب آرام خواهیم بود که مردم در واقع زندگی 
مشترک ش��ان را رد می کنند و در ع��وض در این مناطق تمرکز می کنند. 
ما ش��اهد تغییرات در بوتیک ها، رستوران های جدید، سینماها، تئاترها و 
گالری ه��ا خواهیم بود زیرا مردم می خواهند چیزی جذاب تر از جلس��ات، 

فرآیندها و تکنولوژی داشته باشند.
چه بخواهید چه نخواهید، ما انس��ان ها ب��ه طور طبیعی از طریق حس 
بصری اله��ام می گیریم. ما حس بصری را به عنوان یک عنصر کلیدی در 
زندگی می بینیم و این دستور کار را در هر چیز دیگری که در اطراف مان 
وجود دارد ترکیب می کنیم. به همین ترتیب نباید تعجب کنید که کسب 
و کارها در دنیای ش��رکت های بزرگ، هنر و س��بک های غذایی بیشتری 
را در عملی��ات خود وارد کنند زیرا آنها به دنبال پاس��خ ها و راه حل هایی 
برای سقوط فرهنگ هستند. کسب و کارها می خواهند و نیاز دارند که به 
کارکنان خود انگیزه و الهام ببخش��ند، پ��س چرا بر غذا و هنر برای جمع 

کردن مردم  دور هم استفاده نکنند.
الهام بخشی در قلب کسب و کار

زندگی، چه در کسب و کار و چه در خانه، تغییر پیدا می کند و در عین 
ح��ال تغییر نمی کند. مردم در خانه و در محل کار دوس��تی، غذای عالی، 
نوشیدنی های خوب می خواهند و همچنین می خواهند هنر و تصاویری که 
زندگی را به سطح دیگری برسانند ببینند. آیا زمان آن رسیده  که کسب و 
کارها  ذهن خود را گسترش دهند و فراتر از نگرش معمولی تفکر کنند؟ 

پس از همه، آیا این امکان وجود دارد که ما امری آشکارا را نمی بینیم؟
Myentrepreneurmagazine/ucan :منبع

آیا با استفاده از غذا و هنر می توان بهره وری و انگیزه را در محل کار افزایش داد؟
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بس��یاری از ما بنابر دالیل مختلفی با استرس و اضطراب 
روبه رو هستیم و همین احساسات می توانند روز ما را خراب 
کنن��د و نمی توانیم به طور بهینه و مناس��ب از زمان خود 
اس��تفاده کنیم، با این حال برای اینکه روز بهتری داش��ته 
باش��ید و بهره وری ش��ما افزایش پیدا کند، می توانید یک 
کارت کوچ��ک تهیه کنید و ی��ک تمرین ۲ دقیقه ای را هر 

روز صبح انجام دهید.
برخی افراد زمانی که با شرایط نامساعدی مانند تنهایی، 
مش��کالت بی خوابی یا اضطراب بی پایان مواجه می ش��وند، 
ش��روع ب��ه کار زیاد می کنن��د و در حقیقت معت��اد به کار 
می ش��وند. در حقیق��ت برای فرار از احساس��اتی که با آنها 
دس��ت و پنجه نرم می کنیم، کار را به عنوان جایگزین آنها 

انتخاب می کنیم.
این موضوع می تواند آس��یب های زیادی به ما وارد کند و 
نه تنها مشکالت قبلی مانند بی خوابی و استرس را برطرف 
نمی کند، بلکه با مش��کالت جدیدی هم مواجه می ش��ویم. 
اعتیاد به کار خود مانع از خواب می ش��ود که در ترکیب با 

استرس می تواند مشکل بی خوابی را تشدید کند.
دلیل چنین موضوعی می تواند »خستگی تصمیم گیری« 
باش��د و در حقیقت شما به دنبال انجام کارهای زیادی در 
یک روز هستید. برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی باید 

تعداد کمی از اه��داف روزانه تان و کارهایی که می خواهید 
در طول روز روی آنها تمرکز کنید را در یک کارت کوچک 
بنویس��ید. برای یادداش��ت این موارد از عبارت هایی مانند 
»من امروز می خواهم روی این کار تمرکز کنم«، اس��تفاده 

کنید.
این تمرین باعث تعادل در روزهای شما می شود و دیگر با 
سوالی مانند »باید در ادامه چه کاری انجام دهم؟« روبه رو 
نمی ش��وید. عالوه بر این می توانی��د پروژه های بزرگ را به 
چندین کار س��اده تقسیم کنید. برای مثال اگر می خواهید 
در یک دوره مشخص یک کتاب بنویسید، می توانید روزانه 
5۰۰ کلمه از آن را بنویسید یا اینکه به جای برنامه شدید 

ورزشی، روزانه ۱۰ دقیقه پیاده وری کنید.
برای ش��روع کار بای��د چندین کارت کوچ��ک بخرید و 
با نوش��تن کاره��ای روزانه تان، از خس��تگی تصمیم گیری 
دوری کنی��د. ش��اید پس از مدتی دوباره ش��روع به تمرکز 
روی تفکرات منفی کنید که البته این اش��تباه شما نیست 

و مربوط به »آمیگدال« یا »بادامه« مغز انسان ها می شود.
تکامل باعث ش��ده ب��ه اخبار بد و غم انگی��ز توجه کنیم 
و ب��ه همین دلیل به طور مداوم به دنبال کارهای اش��تباه 
خود هستیم. آمیگدال عملکرد بی نظیری در جست وجوی 
مش��کالت، پیدا کردن و رفع آنها دارد. رسانه های خبری و 

شبکه های اجتماعی از همین موضوع استفاده می کنند و با 
ترکیبی از محتوا، بیشترین توجه را به خود جلب می کنند 

بنابراین شما در این زمینه تنها نیستید.
ب��رای جلوگیری از این مش��کل، بای��د درون کارت خود 
چیزی درباره داشته های تان بنویسید و قدردان آنها باشید. 
ای��ن کار را برای چندین هفته تکرار کنید تا عالوه بر اینکه 
شما را خوشحال تر کند، از نظر فیزیکی هم سالم تر شوید.

ت��ا به اینجای کار باید در کارت خود کارهای روزانه تان و 
همچنین مواردی که قدردان آنها هس��تید را نوشته باشید. 
ب��ا این وجود تمام م��ا در طول زندگی با حس پش��یمانی 
دس��ت و پنجه نرم می کنیم که می تواند تاثیر مخربی روی 
ما داش��ته باش��د. برای دوری از این حس، در پایان کارت 
خود موردی را بنویس��ید که می خواهید از دست آن راحت 
شوید. برای مثال می توانید درباره جلسه ای بنویسید که به 

آن نرسیده اید و می خواهید دیگر به آن فکر نکنید.
ه��ر روز صبح می توانید با صرف تنها ۲ دقیقه زمان، یک 
کارت کوچک را با موارد باال پر کنید. مس��لما چنین کاری 
باعث نمی ش��ود همیشه خوشحال باش��ید یا دیگر با هیچ 
مش��کل یا اضطرابی مواجه نشوید، اما روز بهتری را تجربه 
خواهی��د کرد و با گ��ذر زمان، تاثیر مثبت��ی روی کیفیت 

زندگی تان خواهد داشت.

با این تمرین 2 دقیقه ای صبحگاهی روز بهتر و بهره وری بیشتری داشته باشید

تعهد یونیلیور برای بهبود سطح زندگی همکاران خرده فروشی خود

ش��رکت یونیلیور در تازه ترین اقدام خود از طرح حمایت گسترده از همکارانش پرده برداشته 
است. یونیلیور بر این اساس نسبت به تامین شرایط برابر اشتغال و همکاری با شرکت و همچنین 
بهبود سطح حقوق دریافتی تمام کارمندان شرکت متعهد شده است. یکی از نکات مهم در این 
رابطه همکاری غیرمستقیم میان یونیلیور و کارکنان گسترده در کشورهای مختلف جهان است. 

بر این اساس تعهد تازه یونیلیور مبنی بر بهبود سطح عادی این دسته از افراد است. 
تعهد نسبت به بهبود وضعیت برند دارای اهمیت بسیار زیادی است. بدون تردید تهیه بودجه 
الزم برای اجرای این برنامه نکته مهمی محس��وب می شود. بر این اساس مدیران ارشد یونیلیور 
برنام��ه ای بلندمدت برای اجرا تا س��ال ۲۰۳۰ تدوین کرده اند. هزین��ه اختصاص یافته برای این 
طرح در مجموع ۲ میلیارد یورو اس��ت. با این حساب برنامه یونیلیور کامال جدی و حساب شده 
به نظر می رس��د. یکی از ایرادات اصلی تعهدات برندها در رابطه با مش��تریان یا کارمندان برند 
مربوط به عدم اجرای درست آنهاست. این امر موجب بروز تجربه های منفی در تعامل با برند از 

سوی مخاطب هدف می شود. 
الن جوپ، مدیرعامل یونیلیور، در رابطه با تعهد تازه این شرکت توضیحات جالبی دارد. وی بر 
روی بحران تغییر آب و هوا و نابرابری اجتماعی به عنوان مهمترین مس��ائل کنونی جهان تاکید 
دارد: »بحران ه��ای تغیی��ر آب و هوا و نابرابری اجتماعی بزرگترین بحران ها پیش روی بش��ر در 
طول س��ال های پیش روی هستند. امروزه مردم در سراسر جهان به بخش های نابرابری تقسیم 

شده اند. وظیفه یونیلیور در این میان کمک به مردم در حد توانش است.« 
ضرورت اقدام عملی برای بهبود وضعیت همکاران برند یونیلیور ایده ای تازه نیس��ت. این برند 
از نزدی��ک به یک دهه پی��ش در تالش برای بهبود وضع کارمندانش بوده اس��ت. انتقاد مهم از 
فعالیت سابق این برند عدم توجه به همکاران غیررسمی یونیلیور در کشورهای مختلف است. بر 
این اساس در طرح تازه یونیلیور اطمینان از کسب درآمد و عایدی مناسب با تامین حداقل های 

زندگی از سوی همکاران یونیلیور مدنظر قرار گرفته است. 
اطمینان از کسب حداقل درآمد موردنیاز برای تامین معیشت از سوی همکاران برند یونیلیور 
گامی اساس��ی برای ایجاد انجمنی همراه با برابری بیش��تر برای این غول عرصه خرده فروش��ی 
محس��وب می شود. این برنامه جس��ورانه فقط در مورد همکاران یونیلیور مصداق پیدا نمی کند. 
یکی از طرح های جانبی مدیران ارش��د یونیلیور ارائه کمک های قابل مالحظه به افراد کم درآمد 
و کش��ورهای مختلف است. این امر بیشتر در ارتباط با حمایت یونیلیور از مشتریانش معنا پیدا 
می کند. با این حس��اب یونیلیور در طول سال های پیش روی تمرکز اصلی اش بر روی مشتریان 
و هم��کاران برن��دش خواه��د بود. این ام��ر با توجه به بح��ران کرونا و کاه��ش درآمد مردم در 
نقاط مختلف جهان تا حد زیادی تاثیرگذار به نظر می رس��د. یونیلیور در همین راس��تا همکاری 
گس��ترده ای با س��ازمان های مردم نهاد ش��روع کرده است. با این حس��اب در آینده باید منتظر 

اقدامات تازه یونیلیور در راستای بهبود سطح زندگی مردم باشیم. 
brandingforum.org :منبع

هاینز و استفاده بازاریابی از طرح های مشتریان

نمایندگ��ی برند هاینز در کانادا در تازه ترین اقدامش کمپین بازاریابی جذابی برای نظرخواهی 
از مش��تریان برای انتخاب بهترین برچسب بر روی بس��ته های ُسس را طراحی کرده است. تیم 
بازاریاب��ی هاینز در این میان از چندین طرح آماتور و غیرحرف��ه ای طرفداران برندش به عنوان 
پیش��نهادات اصلی به مش��تریان استفاده کرده است. بس��یاری از برندها به طور مداوم محتوایی 
از س��وی طرفداران ش��ان دریافت می کند. این امر در مورد برند هاینز نیز صحت دارد. نکته مهم 
در این میان تجربه خوش��ایند مشتریان از تعامل و تولید محتوا پیرامون این برند است. بنابراین 

کمپین بازاریابی جدید هاینز با محوریت مشتریانش جای تعجب ندارد. 
هاینز یکی از برندهای پرطرفدار در س��طح جهان محس��وب می شود. نکته جالب اینکه عمده 
ش��هرت این برند برای تولید ُس��س های کچاپ اس��ت. تیم بازاریابی این برند در اینس��تاگرام و 
توییتر حضور بس��یار فعالی دارد. نکته جالب اینک��ه بازاریاب های هاینز به طور مداوم به نظرات 
و پرس��ش های مختلف کاربران پاس��خ می دهند. شاید همین امر موجب محبوبیت جهانی هاینز 

شده است. 
کمپین تازه هاینز با دعوت از هنرمندان آماتور و مش��تریان برند برای طراحی بس��ته بندی و 
همچنین برچس��ت متفاوت برای ُس��س های این برند صورت گرفت. برند هاینز در مدت زمانی 
کوت��اه چند هزار محتوای جذاب دریافت کرد. ش��اید بس��یاری از برندها ای��ن امر را نقطه پایان 
کمپین های بازاریابی تلقی کنند، اما ش��رایط برای هاینز به طور غیرمنتظره ای متفاوت اس��ت. 
هاینز پس از دریافت طرح های پیشنهادی کاربران اقدام به نصب برخی از آنها به عنوان بیلبورد 
در شهرهای مختلف کانادا کرد. بدون تردید مشتریان با مشاهده طرح های شان به عنوان بیلبورد 
تمایل بیش��تری برای تعامل با برند هاینز پیدا می کنند. این امر در مورد ترغیب س��ایر کاربران 
ش��بکه های اجتماع��ی برای تعام��ل با هاینز نیز صحت دارد. با این حس��اب برن��د هاینز با یک 
برنامه ریزی دقیق موفق به تاثیرگذاری بر روی دامنه وس��یعی از مش��تریان در بازار کانادا ش��ده 

است. 
طرح های برگزیده در کمپین هاینز نسخه های ویژه ای از ُسس های این برند با طرح و برچسب 
خودشان را دریافت خواهند کرد. همچنین شاید هاینز در ادامه اقدام به عرضه گستره طرح های 

منتخب نیز نماید.
marketingdive.com :منبع
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