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علی رغم عدم تمدید معافیت های نفتی توسط آمریکا

صادرات نفت ایران
صفر نمی شود

وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد: ما در تالش هس��تیم که درآمد نفتی ایران را به صفر برس��انیم و در این ارتباط هیچ معافیت 
نفتی را دیگر برای هیچ کشوری تمدید نمی کنیم. به گزارش ایسنا، عصر امروز)دوشنبه( مایک پمپئو در نشستی در آمریکا با اعالم 
این خبر گفت: ما در تالش هستیم که درآمد نفتی ایران صفر شود. بر تحریم های اعمال شده نظارت داریم و آن را با دقت به پیش 
می بریم. پمپئو در ابتدای سخنان خود در ارتباط با ایران با بیان اینکه حدود یک سال پیش آمریکا از برجام خارج شد و در پی آن 
رئیس جمهور ترامپ یک کارزار بزرگ علیه ایران را آغاز کرد . وی با اظهار کرد که ما این کارزار را ادامه می دهیم تا ایران از دستیابی 

به منابعی که وی مدعی شد، ایران  از آنها جهت ایجاد بی ثباتی در منطقه استفاده می کند محروم شود و به یک کشور عادی...
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»بلومبرگ« معرفی کرد

»مفلوک ترین« کشورهای جهان در سال 2019

10 راز موفقیت از زبان رالف لورن
استراتژی معادل برنامه ریزی است

برترین برندها در اینستاگرام کدامند؟
برندینگ چیست و چرا باید برای شما مهم باشد؟

چگونه ویدئو بازاریابی جذاب بسازیم؟
چرا یک کسب و کار باید سایت داشته باشد؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ایالن ماسک در اندیشه 
افزودن بال اژدها به فضاپیمای 

استارشیپ
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فرصت امروز: دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه روز 
گذشـته در محل دائمی نمایشـگاه های بین المللی تهران با 

حضور وزیـر اقتصاد، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس 
سازمان بورس و معاون فناوری رئیس جمهور آغاز...

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، واحدهای مسکونی با ماهانه 
5 هزار تومان در برابر حوادث طبیعی بیمه می شوند

بیمه منازل با ماهی ۵۰۰۰ تومان

یادداشت
برکات ناشی از سیل در بخش 

کشاورزی

هرچند س��یل در روزهای اخیر 
و در ابتدای س��ال ۹۸ خس��ارات 
قابل توجه��ی به بخش کش��اورزی 
وارد ک��رده اس��ت، ام��ا ب��ه نظ��ر 
می رس��د باید نیمه  پر لیوان را نیز 
در بارش های اخیر جست وجو کرد.
آنچه مش��خص اس��ت، سیل در 
مازندران،  گلس��تان،  اس��تان های 
لرس��تان و خوزس��تان ب��ه بی��ش 
زراع��ی  بخ��ش  از  ۴۶درص��د  از 
باغبان��ی،  بخ��ش  ۱۲.۲درص��د 
و  دام  ب��اغ  بخ��ش  ۱۹درص��د 
طی��ور و آبزی��ان، ۲۲درصد بخش 
آب وخاک و امور زیربنایی براساس 
گزارش های مدیرکل دفتر مدیریت 
بح��ران وزارت جه��اد کش��اورزی 
خس��ارت وارد ک��رده اس��ت، ام��ا 
از س��وی دیگ��ر نبای��د فرام��وش 
صورت گرفت��ه  بارش ه��ای  ک��رد 
کش��ور  ش��رقی  اس��تان های  در 
به خصوص توانس��ته خشکسالی را 
پس از س��ال ها از مزارع و باغ های 
اس��تان های یزد، سمنان، خراسان 
از سیس��تان و  و حت��ی بخش��ی 
بلوچستان دور کند و فرصت هایی 
را نیز برای توسعه بخش کشاورزی 
و ایجاد اشتغال فراهم آورده است.

در ای��ن می��ان هرچن��د دولت 
توانس��ته است با ورود ستاد بحران 

نس��بت به توزیع لوازم و 
3امکانات شهری در...

سه شنبه
3 اردیبهشت
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وزیر امور خارجه آمریکا اعالم کرد: ما در تالش هستیم که درآمد نفتی ایران را به صفر برسانیم و 
در این ارتباط هیچ معافیت نفتی را دیگر برای هیچ کشوری تمدید نمی کنیم.

به گزارش ایس��نا، عصر امروز)دوشنبه( مایک پمپئو در نشستی در آمریکا با اعالم این خبر گفت: 
ما در تالش هس��تیم که درآمد نفتی ایران صفر ش��ود. بر تحریم های اعمال شده نظارت داریم و آن 
را با دقت به پیش می بریم. پمپئو در ابتدای سخنان خود در ارتباط با ایران با بیان اینکه حدود یک 
سال پیش آمریکا از برجام خارج شد و در پی آن رئیس جمهور ترامپ یک کارزار بزرگ علیه ایران را 
آغاز کرد . وی با اظهار کرد که ما این کارزار را ادامه می دهیم تا ایران از دستیابی به منابعی که وی 
مدعی شد، ایران  از آنها جهت ایجاد بی ثباتی در منطقه استفاده می کند محروم شود و به یک کشور 
عادی تبدیل شود. وی در ادامه مدعی شد: پیش از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها، 
ایران حدود ۱۵ میلیارد دالر از صدور نفت درآمد داشت که طبق بررسی های ما تحریم ها باعث شده 
که بیش از ۱۰ میلیارد دالر از این درآمدها را ایران از دس��ت بدهد. درآمدهایی که برای حمایت از 
گروه های تروریستی از جمله حزب اهلل استفاده می شد و ایران با استفاده از این درآمد تالش می کرد 
که برنامه موشکی خود را به پیش ببرد. وزیر امور خارجه امریکا ادامه داد: در راستای پیشبرد تحریم ها 
علیه ایران تحریم های نفتی علیه تهران اعمال شد و در ابتدا ما به هفت کشور در مورد این تحریم ها 
معافیت دادیم که بتوانند وابستگی خود را به نفت ایران کاهش دهند و به دنبال منابع دیگری باشند. ما 
اکنون تصمیم گرفته ایم که دیگر به هیچ کشوری معافیت ندهیم و در راستای صفر کردن درآمد نفتی 
ایران حرکت کنیم. ما این تحریم ها را به پیش خواهیم برد و با دقت بر روند اجرای آن نظارت داریم.

وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه گفت: تاکید می کنم ما از نهایت تالش مان استفاده می کنیم که 
بازارها تحت این تصمیم دچار تالطم نش��ود و با کش��ورهای تولید کننده نفت همکاری کردیم که 
خ��أ نفت ای��ران را جبران کنیم. آمریکا االن خودش یک تولید کننده بزرگ نفت اس��ت و عالوه بر 

تولیدکنندگان نفت با مشتریان نفت ایران همکاری می شود تا خأ آنها نیز جبران شود.
وی گفت: ما درآمد نفت ایران را به صفر می رسانیم اما این که چقدر این مساله ایران را تغییر دهد به 
تصمیم مسؤوالن ایران بستگی دارد. پمپئو با این ادعا که "این تقاضای آمریکا، متحدان و شرکای مان 
و نیز مردم ایران است که حکومت ایران تغییر کند" درباره این که هدف آمریکا یعنی بازگشت ایران 
به میز مذاکره محقق می شود با این فشارها یا خیر و آیا مذاکره درباره برجام را می خواهید یا این که 
آنها رفتارشان را تغییر بدهند؟ گفت: ما به نتیجه مدنظرمان از هر طریقی برسیم خوشحال می شویم. 
ما به ایرانی ها اعالم کردیم از آمریکایی ها فاصله بگیرند و از هدف قرار دادن آنها بپرهیزند در غیر این 
صورت واکنش نش��ان می دهیم و در این مس��اله نباید تردید کنند چون ما مقابله به مثل می کنیم. 
وی گفت: ما ۱۲ ش��رط را مطرح کردیم که می خواهیم به آنها برس��یم و اگر ایران به آنها تن بدهد، 
عالی اس��ت وگرنه کارزار فشار ما به قوت خود باقی خواهد ماند. ما ائتالف بزرگی از کشورهای حوزه 
خلیج فارس و اس��رائیل علیه ایران داریم و اروپایی ها هم در کارزار مقابله با ترور در اروپا علیه ایران 
هستند. وزیر خارجه آمریکا درباره آنچه حمایت از رهبران ایرانی تبعیدی در تگزاس است اظهار کرد: 
ما از هیچ تبعیدی ایرانی حمایت نکردیم. ما از مردم ایران حمایت می کنیم. درباره گروه های ایرانی 
خارج از کشور مثل مجاهدین چند بار از من سوال شده است اما من می گویم ما از هیچ گروه ایرانی 
خارج از ایران حمایت نمی کنیم بلکه از مردم ایران حمایت می کنیم. وی درباره تغییر در رفتار ایران  
با فش��ارهایی که تا االن وارد ش��ده است گفت: ما دیدیم که قدرت ایران کم شده و ظرفیت اش برای 
تخریب کم شده است. پمپئو درباره انتصاب فرمانده جدید سپاه که گفته شده فردی تندرو است با 
بیان این که "حرفی در این باره ندارم" اظهار کرد: اما شما می گویید گفته اند که او فردی تندرو است. 
واقعیت این است که هر رهبری ایرانی از رئیس جمهور گرفته تا ظریف این ایده را دارند که حکومت 
ای��ران باید پابرجا بماند و قبول دارند جمهوری اس��المی ایران یک دکترین مناس��ب برای تعامل با 
دنیاست و در این شرایط دیگر کسی برای ما تندرو و غیر تندرو نیست. از نظر ما همه آنها یک دیدگاه 
دارند. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه نشست خبری خود در واشنگتن در پاسخ به این سوال که آیا 
فکر می کند پنج کشور بزرگ وارد کننده نفت از ایران از تصمیم آمریکا تبعیت خواهند کرد، اظهار 
کرد: ما این نکته را به صورت روش��ن گفته ایم که عدم رعایت این موضوع باعث می ش��ود که تحریم 
ش��امل حال آنها شود. آنها اگر پیروی نکنند این اتفاق برای آنها رخ می دهد. ما تحریم ها را پیگیری 

می کنیم و دیگر کشورها را تشویق می کنیم که در این زمینه با ما همکاری کنند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد قول اماراتی ها و عربستانی ها به آمریکا مبنی بر اینکه با 

افزایش تولید نفت خود تالش خواهند کرد کمبود نفت در بازار جهانی را به خاطر اعمال تحریم ها علیه 
ایران جبران کنند و اجازه ندهند که در بازار انرژی به خاطر تصمیم آمریکا خللی ایجاد شود، گفت: 
جزئیات مربوط به این موضوع به خود امارات و عربستانی ها مربوط می شود. ما صحبت های خوبی با 
آنه��ا در ای��ن زمینه انجام داده ایم تا آنها برای تأمین نفت برای بازارهای جهانی اقدامات الزم را انجام 

دهند و در واقع باید گفت که سیاست ما با اهداف عربستان و امارات در یک راستاست.
وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه آنچه که مورد اشاره شد از دوم ماه می )اردیبهشت( اجرایی 
خواهد ش��د افزود: مجوز صادر شده در اول ماه می )اردیبهشت(به پایان می رسد و آنچه که ما اشاره 

کردیم از دوم می آغاز می شود. هیچ گونه مجوزی برای ادامه معافیت ها وجود نخواهد داشت.
وی گفت: اگر معامله ای در کار باش��د و خیلی اس��تثنایی باشد به آن کار نگاه می کنیم و تصمیم 

می گیریم ولی به صورت کلی دیگر معافیتی در کار نخواهد بود.
واکنش وزارت نفت به تهدید آمریکا

یک مقام آگاه در وزارت نفت گفت: همان گونه که آمریکا در ۴ نوامبِر ادعایی خود به هدف صفرشدن 
صادرات نفت ایران نرس��ید، نه تنها در ۱۰ روز آینده، بلکه در ماهها و سالهای آینده نیز به این هدف 
خود نمی رسد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تالش آمریکا برای صفر کردن صادرات 
نفت ایران، همه را به یاد سناریوی ۴ نوامبر ۲۰۱۸ می اندازد، سناریویی که آمریکا با استفاده از تمامی 
ابزارهای رسانه ای خود در تمام جهان این ادعا را پخش کرده بود که صادرات نفت ایران تا ۴ نوامبر 

۲۰۱۸ به صفر می رسد.
در آستانه این تاریخ )۲ نوامبر ۲۰۱۸( خبر از معافیت های خرید نفت ایران برای ۸ کشور منتشر 
شد و در واقع آمریکا تالش کرد عدم موفقیت خود در به صفر رساندن صادرات نفت ایران را با اعمال 
معافیت به ۸ کش��ور خریدار عمده نفت ایران پوش��انده و این گونه در جهان ظاهرسازی کند که اگر 
صادرات نفت ایران تا ۴ نوامبر )تاریخ اعالمی( به صفر نرسیده، این خواست آمریکا بوده و قرار است 
به تدریج این صادرات به صفر برسد. امروز خبر جدیدی از سوی رویترز منتشر شد که در آن به نقل از 
یک مقام آگاه در آمریکا عنوان شده بود "دولت آمریکا قرار است امروز اعالم کند در صورتی که تمام 

خریداران نفت ایران به زودی خرید نفت از ایران را متوقف نکنند تحت تحریم قرار خواهند گرفت".
در ادامه این گزارش، زمان ۲ می ۲۰۱۹ )۱۰ روز دیگر( برای توقف معافیت خرید نفت ایران برای 
۸ کش��ور دارای این معافیت اعالم ش��ده اس��ت. در پیگیری خبرنگار تسنیم از مجموعه وزارت نفت 
جمهوری اسالمی ایران در یافتن پاسخی برای این سؤال که "اگر معافیت های نفتی ۸ کشور خریدار 
نفت از ایران، از س��وی آمریکا تمدید نش��ود، چه اتفاقی برای صادرات نفت ایران خواهد افتاد؟"، یک 
مقام آگاه در مجموعه وزارت نفت به خبرنگار تسنیم گفت: "چه معافیت ها ادامه یابد و چه ادامه نیابد، 
صادرات نفت ایران در هیچ شرایطی صفر نخواهد شد؛ مگر آنکه مقامات ایران در شرایطی تصمیم به 
توقف صادرات نفت بگیرند که چنین ش��رایطی فعالً مطرح نیست". وی در پاسخ به اینکه "آیا اقدام 
عاجلی از س��وی ایران برای رفع تأثیر توقف معافیت خرید نفت از کشورمان تا ۱۰ روز آینده صورت 
می گیرد؟"، تصریح کرد: "نیاز به اقدام عاجلی نیست، ما از گذشته تمامی سناریوهای محتمل و شرایط 
پیِش روی صادرات نفت کشورمان را رصد، بررسی و تحلیل کرده ایم و برای هر نوع شرایطی، اقدامات 
مورد نیاز در برنامه های از پیش تدوین شده، دیده شده است و این طور نیست که ایران برای صادرات 

نفت خودش منتظر تصمیم یا عدم تصمیم آمریکا باشد".
این مقام آگاه در وزارت نفت ادامه داد: "تالش آمریکا همواره ضربه زدن به ایران بوده و ما س��الها 
تجربه را در خصوص بی اثرکردن تالش های دشمنان برای ضربه زدن به کشورمان داریم؛ از این تجارب 
استفاده می کنیم و همان گونه که آمریکا در ۴ نوامبِر ادعایی خود به هدف صفر شدن صادرات نفت 
ایران نرسید، نه تنها در ۱۰ روز آینده، بلکه در ماهها و سالهای آینده نیز به این هدف خود نمی رسد".

وی افزود: بازار جهانی نفت، به نفت ایران نیاز دارد و ما هم راهکارهای متنوع و متعددی برای فروش 
نفت کشورمان داریم. به گزارش تسنیم، به نظر می رسد آمریکا بیش از آنکه به دنبال به صفر رساندن 
صادرات نفت ایران باشد )که البته قله  رؤیاهای آمریکا در این بخش است تا بتواند منابع ارزی حاصل 
از صادرات نفت ایران را به صفر برس��اند(، به دنبال اس��تفاده از فضای ملتهبی است که با بیان اخبار 
غیررسمی در این زمینه توسط ابزارهای رسانه ای خود، آن را ایجاد می کند و به دنبال این است با فشار 
روانی به مردم ایران از بابت انتشار چنین اخباری، به زعم خود فضای اجتماعی ایران را ملتهب کرده 

و خاستگاه اجتماعی برای کوتاه آمدن مسئوالن کشور در برابر زیاده خواهی های آمریکا ایجاد کند.

علی رغم عدم تمدید معافیت های نفتی توسط آمریکا

صادرات نفت ایران صفر نمی شود
در دانشگاه خاتم و با حضور شرکت شناسا برگزار شد

رویداد ارائه به سرمایه گذار )TrigUp Day( توسط شتابدهنده تریگ آپ
رویداد ارائه به س��رمایه گذار )TrigUp Day( توسط تریگ آپ، شتابدهنده شرکت شناسا از شرکت های گروه 
مالی پاس��ارگاد، با حضور اس��تارتاپ ها و با هدف آشنایی با آخرین دستاوردها و برنامه رشد و توسعه آینده کسب  

و کارهای آنها، در تاریخ ۲7 فروردین در سالن آمفی تئاتر دانشگاه خاتم برگزار شد.
به گزارش »فرصت امروز«، این رویداد که با حضور س��رمایه گذاران، اس��تارتاپ  های حوزه های تبلیغات، سالمت 
دیجیتال، کودکان، توانبخش��ی، گردش��گری، س��بک زندگی و مدیران حوزه فناوری اطالعات برگزار شد، با شعار 

»پرواز با قهرمانان« با ارائه هفت تیم برگزیده از میان ۲۹۲ تیم در شتاب دهنده  تریگ آپ ادامه پیدا کرد.
در این رویداد، حامد س��اجدی مدیرعامل ش��رکت شناس��ا – از ش��رکت های گروه مالی پاس��ارگاد- در مورد 
اولویت های س��ال ۱3۹۸ این شرکت گفت: ما بر روی حوزه های نوآوری و خلق ارزش تمرکز کرده و موضوع های 

سالمت، سبک زندگی، محتوای کودکان و مدیریت منابع طبیعی از اولویت های شناسا است.
وی با اش��اره به تغییرات س��اختاری در این مجموعه افزود: مجموعه شناسا، شتاب دهنده  تریگ آپ را به بخشی 
از ش��رکت خود افزوده تا با هم افزایی بیش��تر و تکمیل زنجیره ارزش؛ گام هایی در راستای تبدیل ایده به کسب و 

کار برداشته باشد.
مدیرعامل شناس��ا در ادامه با اشاره به برنامه های پیش روی تریگ آپ تصریح کرد: امیدواریم درخصوص تأمین 
مالی برای استارتاپ ها از پلتفرم های جمع سپاری مالی بهره برداری بهتری کرده و برای رشد سریع مان صندوق ها 

و سرمایه گذاران بیشتری را در کنارمان داشته باشیم.
س��اجدی همچنین با اش��اره به اینکه در س��ال گذشته فراز و فرودهایی داش��تیم که نگرانی جدی را در بخش 
اقتص��اد به وج��ود آورد، ادامه داد: با وجود چالش های فراوانی که وجود دارد، بخش زاینده در س��رمایه انس��انی 

می تواند فرصت های خوبی را بیافریند و افراد نوآور به ارائه راه حل بپردازند.
او در ادامه تأکید کرد: در سال ۱3۹7 با توان مضاعف شتابدهنده تریگ آپ توانستیم گام هایی از ایده تا مراحل 

بلوغ را پیش ببریم. مجموعه شناسا سعی می کند در طرح پاد پاسارگاد نیز فعالیت و حضور جدی داشته باشد.
در ادامه این رویداد نیز س��ید حمیدرضا علوی، مدیر ش��تاب دهنده  تریگ آپ با اشاره به برخی برنامه های سال 
گذش��ته گفت: س��ال ۹7 س��ال س��ختی بود؛ اما اتفاق های بزرگی برای ما رقم خورد. موفق شدیم برای برخی از 

تیم های مان جذب سرمایه ارزی داشته باشیم.
وی ب��ا اش��اره به اینکه تریگ آپ اهداف بزرگ��ی دارد، ادامه داد: به دنبال این هس��تیم که تیم ها نگاهی هم به 
بازارهای بین المللی داشته و به فکر صادرات محصوالت خود باشند. ضمن اینکه در حال بررسی راه هایی هستیم 
تا بتوانیم مس��ائل نقل و انتقال های مالی در سطح بین المللی را حل کنیم. تریگ آپ توانست در سال ۹7 اتفاقات 

مهمی را در اکوسیستم استارتاپی رقم بزند. از جمله اینکه توانستیم جذب سرمایه ارزی را ایجاد کنیم.
در ادامه، اس��تارتاپ های اسمارت مدیکو )اپلیکیش��ن مراقبت روزانه سالمت(، فن آسا )تولید ابزارهای هوشمند 
توانبخش��ی(، داستانپ )محصوالت تعاملی حوزه س��رگرمی و آموزش کودکان(، فیکس شو )س��امانه آنالین ارائه 
خدمات خودرو(، رایفای )ارائه پلتفرم تبلیغاتی بر بس��تر وای-فای(، کی کجا )خدمات گردش��گری بر پایه هوش 
مصنوعی( و آسانیسم )پلتفرم آنالین ارائه خدمات پرستاری( به معرفی کسب و کار و دستاوردهای خود پرداختند.

احمدعلی کیخا
رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس

رشد هیجانی بازار سرمایه چه کسانی را 
متضرر می کند؟

 دورنمای بازار سرمایه
از زبان رئیس سازمان بورس
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بلومبرگ امس��ال نیز همانند سال های گذشته، گزارش شاخص فالکت را که 
از مجموع نرخ بیکاری و تورم به دس��ت می آید، برای ۶۲ کش��ور جهان منتشر 
کرد و براس��اس آن، ونزوئ��ال بار دیگر و برای پنجمین س��ال متوالی به عنوان 

ضعیف ترین اقتصاد جهانی معرفی شد.
از س��وی دیگر اما تایلند به لطف برنامه های کارآمد دولت برای کاهش نرخ 
بیکاری موفق ش��د تا بهترین عملکرد امس��ال را داشته باشد و در رده نخست 
کمترین میزان شاخص فالکت در سال ۲۰۱۹ جای گیرد. در رده بندی امسال 
رتبه س��وئیس و سنگاپور با یکدیگر جابه جا شد و سوئیس جای سنگاپور را در 

رده دوم گرفت.
در ی��ک کالم، ونزوئال، آرژانتین، آفریقای جنوبی، ترکیه و یونان، بیش��ترین 
رش��د را در ش��اخص فالکت س��ال ۲۰۱۹ داش��ته اند. در رده بندی بلومبرگ 
همچنین اوکراین، اس��پانیا، اروگوئه، برزیل، صربس��تان و عربستان در رده های 
شش��م تا دهم جای گرفته اند و رتبه عربستان، اروگوئه و برزیل نیز در مقایسه 
با س��ال گذشته یک رتبه افزایش و اسپانیا و صربستان یک رتبه کاهش داشته 

است.
در س��وی مقابل نیز کمترین میزان فالکت اقتصادی به کش��ورهای تایلند، 
سوئیس، ژاپن، سنگاپور و دانمارک رسید. همچنین آمریکا با شش رتبه صعود 
به رده س��یزدهم کش��ورهای دارای کمترین میزان شاخص فالکت صعود کرد 
و انگلیس نیز در رده ش��انزدهم ایس��تاد. روسیه هم جزو کشورهای با شاخص 

فالکت باال و در رده ۱7 قرار گرفته است. 
تغییر مس��یر بازارهای جهانی بس��یاری از بانک های مرکزی را به فکر تغییر 
سیاس��ت های خود انداخته است. صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود 
از کاهش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ خبر داده است و به نظر می رسد 

در رده بندی سال آینده نیز باید شاهد تغییرات گسترده ای باشیم.
شاخص فالکت اقتصادی چیست؟

رشد همزمان بیکاری و تورم در اقتصاد یک کشور نشان دهنده شرایط رکود 
تورمی اس��ت که روند رشد سریع ش��اخص فالکت نیز گویای همین وضعیت 

است. شاخص فالکت )Misery index( یک نشانگر اقتصادی است که توسط 
آرتور اکان تبیین ش��ده  اس��ت و از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم به دس��ت 
می آید. این شاخص بر این باور استوار است که تورم فزاینده در کنار بیکاری رو 
به افزایش برای یک کشور، هزینه های اقتصادی و اجتماعی دربر خواهد داشت.
این شاخص با شاخص مشابه دیگری که توسط روبرتو بارو ابداع شده تفاوت 
دارد چرا که ش��امل تولید ناخالص داخلی و نرخ بانکی نیست. براساس تعریف 
علم اقتصاد، رابطه میان تورم و اش��تغال معکوس اس��ت زیرا با افزایش تورم و 
رش��د قیمت ها تولیدکنندگان تش��ویق به افزایش تولید می ش��وند و در نتیجه 
میزان بیکاری کاهش پیدا می کند. البته این رابطه مربوط به اقتصاد کشور های 
توس��عه یافته ای اس��ت که نرخ تورم در آن کشور ها تک رقمی است و در چنین 
کش��ورهایی برنامه ریزان همیش��ه در تالش هستند در نقطه تعادل میان بهینه 
اش��تغال و تورم قرار بگیرند، در حالی که در کش��ورهایی که دچار تورم مزمن 
دورقمی هس��تند همانند ایران، رابطه میان تورم و بیکاری یک رابطه مستقیم 
است که با افزایش تورم، بیکاری نیز در این نوع اقتصاد ها افزایش پیدا می کند 
و در چنین حالتی اقتصاد دچار تورم و رکود توأمان است که به اصطالح چنین 
شرایطی را رکود تورمی می نامند و روند شاخص فالکت نیز گویای این وضعیت 

در چنین اقتصادهایی است.
در ادام��ه گزارش حاضر، رتبه و وضعیت ۱۰ کش��وری که از نگاه بلومبرگ، 
ش��اهد بیشترین و همچنین کمترین رشد در رتبه بندی امسال شاخص فالکت 

بوده اند، آمده است.
* ونزوئال

شاخص فالکت سال ۲۰۱۸: ۹۲۹ هزار و ۸۲۴.۵ واحد
شاخص فالکت سال ۲۰۱۹: ۸میلیون و ۱۱.۴ واحد

میزان تغییر: بدون تغییر
* آرژانتین

شاخص فالکت سال ۲۰۱۸: ۴۲.7 واحد
شاخص فالکت سال ۲۰۱۹: ۵۱.۴ واحد

میزان تغییر: بدون تغییر
* آفریقای جنوبی

شاخص فالکت سال ۲۰۱۸: 3۱.۸ واحد

شاخص فالکت سال ۲۰۱۹: 3۲.3 واحد
میزان تغییر: بدون تغییر

* ترکیه
شاخص فالکت سال ۲۰۱۸: ۲۶.۸ واحد
شاخص فالکت سال ۲۰۱۹: 3۰.۲ واحد

میزان تغییر: بدون تغییر
* یونان

شاخص فالکت سال ۲۰۱۸: ۲۰.۱ واحد
شاخص فالکت سال ۲۰۱۹: ۱۹.۲ واحد

میزان تغییر: بدون تغییر
* تایلند

شاخص فالکت سال ۲۰۱۸: ۲.۱ واحد
شاخص فالکت سال ۲۰۱۹: ۲.۱ واحد

میزان تغییر: بدون تغییر
* سوئیس

شاخص فالکت سال ۲۰۱۸: 3.۶ واحد
شاخص فالکت سال ۲۰۱۹: 3.۱ واحد

میزان تغییر: دو پله صعود
* ژاپن

شاخص فالکت سال ۲۰۱۸: 3.۴ واحد
شاخص فالکت سال ۲۰۱۹: 3.3 واحد

میزان تغییر: بدون تغییر
* سنگاپور

شاخص فالکت سال ۲۰۱۸: ۲.۵ واحد
شاخص فالکت سال ۲۰۱۹: 3.7 واحد

میزان تغییر: دو پله کاهش
* دانمارک

شاخص فالکت سال ۲۰۱۸: ۴ واحد
شاخص فالکت سال ۲۰۱۹: ۴ واحد

میزان تغییر: بدون تغییر

»بلومبرگ« معرفی کرد

»مفلوک ترین« کشورهای جهان در سال 2۰19

شاخص فالکت از جمله این نماگرهای اقتصادی است که به وسیله آرتور اوکان 
و رابرت بارو در دهه 7۰ میالدی معرفی ش��د. این نماگرها از ترکیب دو ش��اخص 
مهم اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت یک ترکیب خطی معمولی 
تهیه می ش��ود. در حال حاضر شاخص تهیه شده از سوی »آرتور اوکان« که جمع 
نرخ بیکاری و تورم است بر شاخص رابرت بارو که در کنار این دو متغیر نرخ سود 
بانکی رشد تولید ناخالص داخلی را در بر می گرفت، رجحان داده می شود. در واقع 

شاخص طراحی شده از سوی اوکان به عنوان شاخص فالکت شناخته می شود. 
حاصل یک جست و جوی اینترنتی

به گزارش »تجارت فردا«، ش��اخص فالکت چگون��ه وارد ادبیات اقتصادی ایران 
ش��د؟ این س��وال را باید در یک جمله پاس��خ داد: »ورود شاخص فالکت حاصل 
یک جس��ت و جوی اینترنتی اس��ت.« یک محقق مرکز تحقیقات اس��تراتژیک در 
جس��ت و جوی اینترنتی ب��رای انجام یک کار پژوهش��ی در اینترنت به یک عنوان 
برمی خورد » Augmented misery index « که در فارسی »شاخص فالکت 
تجمیعی« معنا می دهد. این مقاله در بررس��ی شاخص فالکت به عوامل مختلفی 
فراتر از نرخ تورم و بیکاری پرداخته بود و حتی بازار سهام را نیز در محاسبه خود 
وارد کرده بود. جزییات این شاخص به شاخص فالکت طراحی شده از سوی آرتور 
اوکان می رسد، اما در پی نوشت این مقاله نیز یک نکته قابل تامل وجود دارد. جیمی 
کارتر، نامزد حزب دموکرات و فرماندار ناشناخته جورجیا در رقابت با رئیس جمهور 
وقت جرالد فورد از این شاخص زیاد بهره برده است. برخی تحلیلگران در آن زمان 

معتقدند یکی از عوامل پیروزی کارتر بهره گیری از این شاخص بوده است.
رضایی به مثابه کارتر

ترجمه مقاله ش��اخص فالکت مقارن با انتخابات ریاست جمهوری در دوره دهم 
بود، بنابراین کمپین انتخاباتی یک کاندیدا از آن استفاده کرد. محسن رضایی تالش 
کرد با استفاده از این شاخص بر رقیب خود که رئیس دولت وقت بود، غلبه کند. 
پس از چند مناظره داغ میان نامزدها آخرین مناظره تلویزیونی به رویارویی رضایی 
و احمدی نژاد اختصاص داشت. در گرماگرم مناظره دو طرف که حول محور اقتصاد 
و ش��رایط آن وقت بود ناگهان رضایی یک نمودار را در مقابل دوربین ها قرار داد تا 

عالوه بر بینندگان رئیس وقت دولت و رقیب او نیز شگفت زده شوند. او همزمان با 
قرار دادن نمودار خطی مقابل دوربین سیما گفت: شاخصی به نام فالکت متشکل 
از دو عدد تورم و رکود تش��کیل ش��ده است، براس��اس آمار بانک مرکزی در سال 
۱3۸۴ این ش��اخص کم ش��ده است و به حدود ۱۸ یا ۱۹درصد در فصل اول سال 
۸۵ رس��ید و از فصل دوم س��ال ۸۵ تا پاییز ۸7 می بینیم که با چه شیبی فشار بر 
گرده مردم افزایش یافته اس��ت و وضع اقتصادی مردم خوب نیس��ت و نباید این 
مطلب را کتمان کنیم.  عدد ش��اخص فالک��ت در انتهای نمودار رضایی به حدود 
عدد 37 رسیده بود. رضایی با بیان اینکه توجه به تورم نقطه به نقطه دردی از ما 
دوا نمی کند چرا که فش��ار بر مردم وجود دارد، تصریح کرد: در این زمینه از خود 
آقای احمدی نژاد باید سوال کرد که بهتر می داند وضع تورم در جامعه چگونه است 
و آن را به چش��م خود می بیند. رضایی تالش کرد به مثابه کارتر رقیب خود را که 
از قضا رئیس جمهور وقت بود در گوش��ه رینگ مناظره قرار دهد و از این شاخص 

به نفع خود بهره برداری کند.
احمدی نژاد که به ش��دت در برابر این ش��اخص غافلگیر شده بود فقط به گفتن 
این سخنان بسنده کرد: »آقای رضایی، عدد بیکاری را با نرخ تورم جمع می کنند 
و می گویند تورم ۲۵درصد شده است که ما هم توضیح دادیم. نرخ بیکاری که دو 
درصد، حداقل کاهش پیدا کرده اس��ت و براساس گزارش های همان بانک مرکزی 
که ش��ما )رضایی( فرمودید، پس این دو در جهت هم حرکت نکرده اس��ت ضمن 
اینکه ما در این چهار سال طبق قانون برنامه حقوق کارمندان را معادل تورم اضافه 
کردیم و سه یا چهار درصد ممکن است باال یا پایین باشد، بنابراین آن مطالبی که 
ش��ما می گویید صحت ندارد و بعد یک فالکت هم گذاشتید روی آن و می گویید 

حاال دیگر یک جوری وضع مردم به فالکت رسیده است.« 
غافلگیری احمدی نژاد که بس��یاری بعداً رفتار او را با فورد مقایس��ه کردند )زیرا 
فورد نیز در برابر ارائه این ش��اخص از س��وی کارتر غافلگیر ش��ده بود( و نو بودن 
آن ش��اخص فالکت را به مجموع شاخص های مورد اس��تناد در ایران اضافه کرد. 
می ت��وان گفت تولد ش��اخص فالک��ت در ادبیات اقتصادی ای��ران آخرین مناظره 
ریاس��ت جمهوری دور دهم بود. زیرا برای میلیون ها بیننده این ش��اخص بیش از 

گفته های دیگر تازگی داشت.
چرا شاخص فالکت رشد کرد؟

اما رشد ش��اخص فالکت چرا از عدد ارائه شده در سال ۱3۸۸ نیز پیشی گرفته 
اس��ت. ریش��ه آن را باید در رشد باالی تورم دانس��ت. در واقع رشد بیکاری گرچه 
در این چند س��ال باال بوده اما سطح نوس��ان این نرخ همانند گذشته است، آنچه 
موتور رشد شاخص فالکت بوده نرخ تورم است. روند افزایشی نرخ تورم میانگین از 
شهریورماه سال ۱3۸۹ آغاز شد و از آن زمان به بعد، اقتصاد ایران با افزایش پیوسته 
و ماه به ماه نرخ تورم مواجه بوده اس��ت. به طوری که تورم از نرخ ۸.۸درصدی در 

مرداد سال ۱3۸۹ به رقم ۱.۴۰درصدی در شهریورماه سال ۹۲ رسید.
ارقامی که پس از س��ال ۱37۴ یک رکورد در اقتصاد ایران به حس��اب می آمد. 
البته پس از اس��تقرار دولت جدید و تالش برای برقراری انضباط پولی نرخ تورم از 
ابتدای پاییز مس��یر نزولی در پیش گرفت. آمارهای جدید نشان می دهد به تازگی 
دو چرخش قابل مالحظه در مس��یر تورم رخ داده اس��ت: موضوع نخست، کاهش 
تورم در آبان ماه است که پس از یک دوره 3۹ ماهه افزایشی به وقوع پیوسته است. 
براس��اس گزارش بانک مرکزی، تورم در مهرماه به قله خود )۴.۴۰درصد( رسیده 
و از آبان ماه با ۰/۴ واحد درصد کاهش، وارد سراش��یبی ش��ده اس��ت، اما یکی از 
مهم ترین نکات روندهای اخیر، کاهش تورم در بین گروه های تورمی سابق و انتقال 
آن به گروه های جدید است. در دو سال گذشته، رشد قیمت ها در گروه »کاالها« 
به میزان  ۱۰۶درصد، در گروه »خدمات« به میزان ۵۱درصد و در گروه »مسکن، 
آب، برق و گاز و سایر سوخت ها« به میزان ۴۰درصد گزارش شده بود. بررسی هایی 
که به تازگی انجام شده نشان می دهد برخالف این روال دوساله، فشار اصلی تورم 
از گروه ه��ای ضروری تر برای خانوارها مثل مواد غذایی و در کل از گروه کاالها، به 
گروه های دیگر منتقل شده است، به طوری که از ماه های ابتدایی سال ۹۲ به این 
س��و، س��هم اصلی را در تورم گروه خدمات و اخیراً نیز گروه مسکن داشته و برای 
نخس��تین بار در دو سال گذش��ته آن، نرخ تورم ماهانه در گروه مسکن از کاالها و 
خدمات باالتر بوده اس��ت. همچنین در آبان ماه، نرخ »ت��ورم مواد غذایی« معادل 

»صفر درصد« بوده که بیانگر »ثبات قیمت« اقالم این گروه است.

»یک جوری وضع مردم به فالکت رسیده است«

شاخص فالکت چگونه وارد ادبیات اقتصادی ایران شد؟

نگاه

جایگاه شاخص فالکت در علم اقتصاد کجاست؟
شاخص گمراه کننده

آیا ش��اخص فالکت آنطور که سیاس��تمداران ب��ر روی آن مانور 
می دهند، در نزد اقتصاددانان نیز دارای اهمیت اس��ت؟ پاس��خ این 
سوال گویا منفی است و شاخص فالکت برخالف ظاهر گمراه کننده 
و نام حساس برانگیز آن در علم اقتصاد و در نزد اقتصاددانان آنچنان 
که باید و شاید مهم نیست؛ چنانچه به گفته جواد صالحی اصفهانی، 
استاد اقتصاد دانش��گاه ویرجینیاتک، کسی در علم اقتصاد شاخص 
فالک��ت را ج��دی نمی گی��رد و حتی ممکن اس��ت این ش��اخص 

سیاستگذار را گمراه کند. 
این اقتصاددان درباره اینکه آیا سیاس��تگذاران ایرانی باید تورم یا 
بیکاری را در اولویت قرار دهند، معتقد اس��ت: »اولویت با اش��تغال 
است که به باال بردن تولید و رشد اقتصاد مربوط می شود. اینکه ما 
فقط بر تورم تمرکز کنیم و بهبود اشتغال را به آینده موکول کنیم 
مثل این می ماند که پزش��کی تنها بر کاهش دمای بدن یک بیمار 

تمرکز کند و فکر درستی برای معالجه او نداشته باشد.«
اما چرا ش��اخص فالکت برای اقتصاددانان چندان مهم نیس��ت؟ 
صالحی اصفهانی پاس��خ می دهد: »جواب این س��وال خیلی س��اده 
اس��ت، کس��ی در علم اقتصاد این شاخص را جدی نمی گیرد. دلیل 
آن هم این اس��ت که دو ش��اخص بی ارتباط با هم را جمع می کنند 
و گاه��ی نتایج غیرقابل قبولی می دهد. ممکن اس��ت یک اقتصادی 
مثاًل ۲۰درصد بیکاری و ۵درصد تورم داش��ته باشد و به نظر برسد 
که وضعیت این اقتصاد همانند اقتصادی اس��ت که ۵درصد بیکاری 
و ۲۰درصد تورم دارد. اصاًل این دو اقتصاد ممکن نیس��ت مانند هم 
باش��ند و مردم اقتص��ادی را ترجیح دهند که ن��رخ بیکاری در آن 
کمتر باشد. به خصوص لفظ فالکت اصاًل برای توصیف این وضعیت 
مناسب نیست. برای اینکه هرچند ممکن است این شاخص گویای 
فالکت سیاس��تگذاری اقتصادی باش��د اما هم بی��کاری و هم تورم 
نمی توان��د وضعیت فالکت زندگی مردم را به صورت واقعی نش��ان 
دهد. در خیلی از کش��ورها خصوصاً کش��ورهای خاورمیانه بیکاری 
بیش��تر در طبقه متوسط تحصیل  کرده اس��ت. عالوه بر این، فشار 
تورم در همان طبقه متوس��طی است که با حقوق ثابت به خصوص 
ش��اغل در بخش دولتی است. مثاًل دس��تمزد کارگران ساختمانی 
هر س��ال به میزان ت��ورم افزایش می یابد، ام��ا در آن بخش دولتی 
ممکن اس��ت هنگام تورم زیاد دس��تمزد واقع��ی کاهش پیدا کند. 
تعیین دس��تمزد واقعی، یعنی قدرت خری��د نیروی کار به عرضه و 
تقاضا برای نیروی کار مربوط می ش��ود نه به نرخ تورم. اگر در یک 
دوران تورمی تقاضا برای یک نوع مهارت باال باش��د، ممکن اس��ت 

دستمزدها در آن رشته از نرخ تورم هم پیشی بگیرند.«
اما کارکرد این ش��اخص چیس��ت؟ آیا این ش��اخص می تواند به 
سیاستگذاری بهتر در یک کشور کمک کند؟ این اقتصاددان اینطور 
فکر نمی کند. او در گفت وگو با »تجارت فردا« ادامه می دهد: »اصاًل 
چرا نرخ بیکاری و تورم را با هم جمع می کنند؟ می توانند هر کدام 
از آنها را به صورت مجزا اعالم کنند. مگر اینکه بخواهند از شاخص 
فالکت استفاده سیاسی کنند. یعنی اگر دولتی در بهبود یکی از این 
دو شاخص بیکاری و تورم موفق بوده، خیلی مایل است از شاخص 
فالکت بهره ببرد که نش��ان دهد اگر در بهبود بیکاری موفق نبوده 

اما در کاهش تورم موفقیت هایی داشته است.«
ب��ه اعتق��اد صالحی اصفهانی، »این ش��اخص نه آگاه��ی مردم را 
افزایش می دهد نه به سیاس��تگذاری بهتر کمک می کند. مش��کل 
دیگر این ش��اخص نیز این اس��ت که وقتی ش��ما تورم را به شدت 
کاه��ش می دهید به احتم��ال زیاد بیکاری افزای��ش می یابد. اینکه 
بخواهی��م القا کنیم که فالکت واقعی پایین آمده نادرس��ت اس��ت. 
خیلی ها معتقدند در بحران دهه 3۰ میالدی آمریکا، سیاستگذاران 
پولی آن دوره با کاهش نقدینگی و س��رکوب اعتبار، نرخ بیکاری را 
به ۲۵درصد رس��اندند و تورم در آنجا منفی شد. در چنین شرایطی 
هرچند دولت ممکن است بگوید ما سیاست مناسبی اتخاذ کردیم و 
فالکت را کاهش دادیم، اما این بیان بیشتر باعث سردرگمی فکری 
مردم می ش��ود. حتی ممکن اس��ت ش��اخص فالکت سیاستگذار را 
گمراه کند. جایی که حل مس��اله بیکاری اولویت اول است، کاهش 
ش��دید تورم باعث افزایش بیش��تر بیکاری خواهد ش��د و به اقشار 
خ��اص جامعه ضررهای��ی وارد خواهد کرد و نمی ت��وان آن وقت با 
تکی��ه به کاهش ش��اخص فالکت ادعا کرد که بهبود حاصل ش��ده 
اس��ت. کس��انی که از این وضعیت متضرر خواهند شد، شنیده های 
دولتمردان را که می گویند وضعیت بهتر شده نمی توانند باور کنند 

و اعتمادشان به آمار دولتی کمتر از آنچه هست می شود.«
او در تبیین این مساله گریزی به وضعیت اقتصاد ایران می زند 
و ادام��ه می دهد: »در مورد اقتصاد ایران وقتی قیمت انرژی در 
س��ال ۱3۹۰ افزایش یافت یک تورم مقطع��ی در اقتصاد ایران 
به وجود آمد و معلوم بود که فش��ار تورمی این افزایش به ندرت 
کم خواهد ش��د. وقتی قیمت های عوامل تولید ناگهان افزایش 
می یابند تورم باال می رود، اما وقتی در سطح باالتر ثابت ماندند 
ت��ورم به جای قبلی خود بازمی گردد. بعد هم سیاس��ت تعدیل 
س��ال های بعد تورم را کاهش داد. توصیف این وقایع با شاخص 
فالک��ت به درک م��ا از این وقایع کمکی نمی کند. وقتی ش��ما 
دو ش��اخص مهم مثل بیکاری و تورم دارید بهتر اس��ت آنها را 
جداگانه اطالع رس��انی کنید، نه اینکه آنها را با هم جمع کنید. 
  Human development indexدر را  کار  ای��ن  ش��بیه 
)ش��اخص توس��عه انس��انی( نیز انجام می دهند. س��ه شاخص 
بهداش��ت، آموزش و درآمد س��رانه را با وزن های یکسان جمع 
می کنند که به نظر معنادار هم می رس��د، چون تا حدی به هم 
ارتباط دارند اما این ارتباط را در ش��اخص های فالکت نمی توان 
دید. اگر ش��ما ت��ورم را کاهش دهید اما بی��کاری افزایش یابد، 
نمی توانید بگویید چون جمع این دو شاخص نسبت به گذشته 
نزولی شده، رفاه مردم بهتر شده است. مثل اینکه درجه حرارت 
بدن را با فش��ار خون جمع کنیم و بگوییم هر وقت مجموع این 
دو نسبت به گذش��ته کاهش یافت نشان دهنده بهبود وضعیت 

بیمار است.«
او در پایان و در پاس��خ به این س��وال که آیا تمرکز سیاس��تگذار 
در مقط��ع فعلی اقتصاد ایران باید بر بهبود بیکاری باش��د یا تورم، 
گفت: »بستگی به موقعیت دارد. اگر تورم یک حالت لجام گسیخته 
داشته باشد هیچ کار مثبتی نمی توان در اقتصاد انجام داد، بنابراین 
اولویت باید این باش��د ک��ه ثبات اقتصادی به وج��ود بیاید و تورم 

کاهش پیدا کند.«
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باوجود افزایش قیمت گوشت قرمز تا ۱۰۰ هزار تومان طی یک سال گذشته، 
همچنان رکورد گرانی این کاال به نام دولت نهم و دهم است اما باید دید دولت 

دوازدهم این رکورد را به نام خود ثبت خواهد کرد یا نه!
به گزارش خبرآنالین، س��ال گذشته رکوردهای جدیدی در افزایش قیمت و 
گرانی ارزاق عمومی به ثبت رس��ید. کاه��ش ارزش ریال در مقابل دالر یکی از 
مهم ترین عوامل این افزایش قیمت ها بود. اگرچه نمی توان از عوامل مهم تر ولی 
پنهان در اقتصاد همانند افزایش چندین برابری نقدینگی، رشد انتظارات تورمی، 
افزایش صادرات و عدم توازن بین سهم بازارهای داخلی، عدم تناسب بین واردات 
و تقاضا و درنهایت قاچاق کاالی ارزان قیمت داخلی به دلیل س��ودآوری نجومی 

درآمدهای ارزی چشم پوشی کرد.
در بین کاالهایی که عنوان ارزاق عمومی بر آنها ثبت  ش��ده اس��ت، گوش��ت 
شاید بیشترین سهم را در گرانی سبد تغذیه خانوار به خود اختصاص داده باشد.

بررس��ی مرکز آمار ایران نشان می دهد طی ۱۲ ماهه سال ۹7 بیشترین رشد 
قیمت مربوط به گوشت گوسفند و گاو بوده است.

فعاالن حوزه تولید گوشت و همچنین مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی برای 
گرانی گوشت چند عامل را مقصر اصلی می دانند. به اعتقاد آنها در کنار افزایش 
قیمت دالر که بر نهاده های تولید و داروهای دامی تأثیر چندین برابری داش��ت 
قاچاق دام زنده به کش��ورهای اطراف نیز تقاضای داخل را بی پاس��خ گذاشت و 

باعث رشد چند برابری قیمت گوشت شد.
افزایش قیمت گوشت از حدود ۴۰ هزار تومان در هر کیلو در سال ۹۶ به بیش 
از ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹7، باعث شد تا میزان واردات گوشت افزایش یابد 
و واردات انواع گوش��ت ازجمله گوشت یخی که سال ها بود از سبد خانواده های 

ایرانی حذف  شده بود، در دستور کار مسئوالن دولتی قرار گیرد.
موسوی الرگانی، نماینده مردم فالورجان در مجلس در رابطه با تأثیر قاچاق 
بر قیمت گوش��ت می گوید: اگر به موقع خوراک دام را به دامدار رس��انده بودند، 
محال بود که بسیاری از دامداران دام خود را بفروشند، اما متأسفانه ده ها دامدار، 
دام خود را باقیمت پایین فروخته اند و خریداران نیز دام ها را به صورت قاچاق از 
کش��ور خارج کرده اند و در حال حاضر همان دامدار باید به پیشه دامداری خود 
ادامه دهد، اما نمی تواند حتی یک چهارم از میزان دام گذشته را به دلیل افزایش 

سرسام آور قیمت ها خریداری کند.
سید جواد حسینی کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس 

نیز با اش��اره به راهکارهای مناسب برای تأمین کاالهای اساسی موردنیاز مردم، 
گف��ت: باید از قاچاق دام جلوگیری ش��ود از س��وی دیگر تس��هیالت موردنیاز 

دامداری های سنتی تأمین شود.
وی تصریح کرد: در سال ۹۶، ۱3۲ هزار تن گوشت وارد کشور شد درحالی که 
در س��ال ۹7، ۱3۸ ه��زار تن واردات در این زمینه انج��ام گرفت اگرچه واردات 
گوش��ت بیش��تر ش��د، اما به دلیل نقص در نظام توزیع این گوشت ها به دست 
مصرف کننده واقعی نرس��ید در این شرایط نقش دستگاه های نظارتی بیشتر از 

قبل احساس می شود.
کاه��ش عرضه گوش��ت در ب��ازار و نرخ های عجیب وغریب اعالمی از س��وی 
فروش��ندگان درنهایت منج��ر به حذف تدریجی آن از فهرس��ت اقالم خوراکی 
خانوارها ش��د. به طوری که حتی در رس��توران ها نیز مشتریان غذاهای گوشتی 
کاهش پی��دا کردند. در ای��ن رابطه علی اصغ��ر میرابراهیمی، رئی��س اتحادیه 
رستوران داران تهران،  با اشاره به این مشکالت از تعطیلی یک چهارم رستوران ها 
به دلیل گرانی مواد اولیه رستوران ها و افزایش مشکالت رستوران داران خبر داد 
و گفت: وضعیت به گونه ای اس��ت که امس��ال به طرز بی سابقه ای، شاهد کاهش 
مش��تری در رستوران ها هستیم به طوری که از 7۰۰ رستوران ثبت شده و دارای 
مجوز در تهران، ۱۸۰ رس��توران تقاضای انصراف از مجوز و ابطال مجوز خود را 

به ما اعالم کرده اند.
این ش��رایط باعث ش��د تا دولت و نهادهای ناظر همچون تعزی��رات به بازار 
ورود کرده و با افزایش واردات و قیمت گذاری به تنظیم بازار گوش��ت بپردازند، 
اما باوجود توزیع گس��ترده گوش��ت در بازار همچنان قیمت گوشت قرمز روند 
صعودی داشت. در این رابطه منصور پوریان، رئیس شورای تأمین کنندگان دام 
کش��ور گفت: در ش��رایط فعلی، قیمت گوشت قرمز در خرده فروشی ها به دلیل 
سوءاستفاده خرده فروشان با نرخ های قبلی عرضه می شود، این در حالی است که 
قیمت دام زنده و الش��ه در عمده فروشی ها کاهش چشمگیری داشته است که 
از دستگاه های ذی ربط انتظار می رود در بازار نظارت جدی داشته باشند چراکه 

قیمت دام به حد گسترده ای در میادین کاهش  یافته است.
گام بع��دی دولت برای مقابله با گران ش��دن قیمت گوش��ت قرمز نظارت بر 
صادرات و مقابله با قاچاق بود. مدیرکل دفتر برنامه ریزی تأمین، توزیع و تنظیم 
بازار در این خصوص اظهار کرد: وزارت کش��ور، گمرک و س��ایر دس��تگاه های 
مسئول در حوزه قاچاق باید اقدامات خود در حوزه قاچاق دام را تشدید کنند تا 

با مشکل خروج دام زنده و درنتیجه کاهش عرضه داخلی مواجه نشویم.
از سوی دیگر بانک مرکزی هم در راستای اقدامات کنترلی دولت درخصوص 
اقالم ضروری خانوارها بحث کوپن الکترونیک را با سرعت بیشتری دنبال کرد تا 
ش��اید از این طریق بتوان سهم گوشت را در سبد خرید خانوارها حفظ کرد. در 
این رابطه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی خبر داد: از لحاظ نرم افزاری 
بانک مرکزی آمادگی الزم را برای اختصاص کاالبرگ الکترونیکی به مردم را دارد 

اما زمان اجرای آن منوط به تصمیم دولت است.
از این طریق درواقع افراد واجد ش��رایط اخذ س��همیه گوش��ت با مراجعه به 
یکی از فروش��گاه های مجاز و با استفاده از یکی از کارت های بانکی معتبر اقدام 
به ارس��ال تراکنش ویژه بررسی سهمیه گوش��ت بر روی پایانه فروش فروشگاه 
مربوطه می کنند و درصورتی که به کد ملی فرد موردنظر س��همیه تعلق  گرفته 

باشد، امکان دریافت گوشت سهمیه ای وجود خواهد داشت.
با این اقدامات نرخ گوشت در بازارهای اصلی و خرده فروشی ها قدری کاهش 

پیدا کرده و در اواخر ماه فروردین سال جاری تقریباً به ثبات رسید.
اگرچه گران ش��دن گوشت قرمز در کنار سایر اقالم ضروری از تبعات کاهش 
ارزش پول ملی است، اما شاید بد نباشد با مرور خاطرات و آمار سال های گذشته 
و یادآوری افزایش بیش از ۵۰۰درصدی نرخ گوشت در دولت نهم و دهم ریشه 

برخی مشکالت را شناسایی کنیم.
طبق آمار در س��ال ۸۴ قیمت گوشت گوس��اله ۴۵۸۰ تومان بود؛ این قیمت 
در س��ال ۹۴ به 3۱۰۰۰ تومان رس��ید که این رقم رشد ۵7۵درصدی را نشان 
می دهد. رش��د بی رویه نقدینگی و افزایش چشمگیر تورم طی آن سال ها بستر 
بس��یاری از نامالیمات اقتصادی حال حاض��ر را فراهم آورد به گونه ای که بعد از 
روی کار آمدن دولت یازدهم این روند قطع نشد. اگرچه مدیران اقتصادی کشور 
طی س��ال های ۹۲ تا ۹۶ با کنترل و کاهش تورم توانس��تند ش��یب و س��رعت 
رشد قیمت ها را کنترل کنند اما درنهایت شرایط اقتصادی کشور به جایی رسید 
که ش��وک نرخ ارز بازهم همان اتفاقات را رقم زد. در کنار این ش��وک بازگشت 
تحریم ها یا همان کاغذپاره ها نیز به تشدید شرایط سخت دامن زد. طی سال های 
گذش��ته روند افزایش قیمت گوشت شیبی مالیم و سرعتی متوسط داشت، اما 
با تحریم های ظالمانه آمریکا از یک س��و و کاسب کاری دالالن ارز از سوی دیگر 
این کاال نیز دچار شوک قیمتی شده و همچون سایر اقالم روند صعودی قیمت 

را در پیش گرفت.

پرونده گرانی گوشت در 10 سال گذشته

قیمت گوشت چطور نجومی شد؟
یادداشت

برکات ناشی از سیل در بخش کشاورزی

هرچند سیل در روزهای اخیر و در ابتدای سال ۹۸ خسارات قابل توجهی به 
بخش کشاورزی وارد کرده است، اما به نظر می رسد باید نیمه  پر لیوان را نیز در 

بارش های اخیر جست وجو کرد.
آنچه مش��خص اس��ت، سیل در اس��تان های گلس��تان، مازندران، لرستان و 
خوزس��تان به بیش از ۴۶درص��د از بخش زراعی ۱۲.۲درص��د بخش باغبانی، 
۱۹درص��د بخش ب��اغ دام و طیور و آبزیان، ۲۲درصد بخ��ش آب وخاک و امور 
زیربنایی براس��اس گزارش های مدی��رکل دفتر مدیریت بح��ران وزارت جهاد 
کش��اورزی خس��ارت وارد کرده اس��ت، اما از س��وی دیگر نباید فراموش کرد 
بارش های صورت گرفته در اس��تان های ش��رقی کش��ور به خصوص توانس��ته 
خشکسالی را پس از سال ها از مزارع و باغ های استان های یزد، سمنان، خراسان 
و حتی بخشی از سیستان و بلوچستان دور کند و فرصت هایی را نیز برای توسعه 

بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال فراهم آورده است.
در این میان هرچند دولت توانسته است با ورود ستاد بحران نسبت به توزیع 
لوازم و امکانات ش��هری در مناطق مسکونی نقش قابل توجهی ایفا کند و سعی 
در جبران خسارت واردشده به شهرها کرده است، اما روستاها یکی از مناطقی 
است که جبران خسارات آنها در کوتاه مدت میسر نیست و با توجه به تغییر در 
بس��ترهای کشاورزی در برخی از این مناطق و الزم است تا اتاق فکر در وزارت 
جهاد کش��اورزی با کمک سایر نهادها و س��ازمان ها تشکیل  شده و بعد ضمن 

جبران خسارات برای بهبود و بهینه سازی و اجرای الگوی کشت اقدام کنند.
از س��وی دیگر تجربه ورود س��پاه و ارتش و نیروهای نظامی و کمک آنها به 
دولت نش��ان داده اس��ت که این دو ارگان به علت داش��تن لوازم و ابزارآالت و 
امکانات می توانند در موقعیت کنونی به نفع بخش کشاورزی وارد میدان شده و 

با ایجاد اشتغال از حجم خسارت های وارده بکاهند.
مشخصاً آب گرفتگی های صورت گرفته در مناطق دریایی و با داشتن تنها یک 
بلدوزر و ایجاد سدهای شنی می تواند به مناطقی جهت پرورش میگو و ماهیان 
گرم آبی و سردآبی تبدیل  ش��ده و عالوه بر ایجاد شغل برای ارزآوری و افزایش 
توزیع و عرضه مواد پروتئینی دریایی در داخل کشور و خارج از مرزهای کشور 

به کار گرفته شود.
اس��تخرهای پرورش میگو در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و 
بوش��هر نیاز به هیچ ابزار پیچیده ای ندارد و تنها با داش��تن چند بلدوزر و بیل 
مکانیکی می توان شرایط افزایش بهره وری را به وجود آورده و بخش کشاورزی را 
به عنوان یکی از بخش های پربازده در سالی که دشمنان و عزم خود را جزم برای 

صدمه به حوزه اقتصادی کشور کرده اند به کار بگیرد.
هرچند باران نوروزی س��یل بی س��ابقه ای در بیش از ۱۵ استان کشور به راه 
انداخت اما نباید فراموش کنیم که براس��اس گزارش های اعالم ش��ده باران اول 
تا بیس��تم فروردین ماه امسال باعث صرفه جویی 3۰ میلیارد دالری برای تأمین 
آب ش��یرین شد و از سوی دیگر توانست با پر شدن تاالب ها، سدها، رودخانه ها 
و همچنین آب دریاچه ها برای گردش توربین ها و تولید برق کشور و همچنین 

احیای زمین های خشک کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
از بعد دیگر نمی توان از برکات بارش های اخیر به خوابیدن ریزگردها اش��اره 
نکرد ریزگردهایی که طی سال های گذشته مردم نواحی جنوب شرقی و غربی 
کش��ور را به ش��دت آزرده کرده و هوای تنفس آنها را آلوده س��اخت اکنون به 
برکت باران الهی تغییرات خوبی در اقلیم این مناطق به وجود آورده است. نباید 
فراموش کرد 3۸درصد کل آورده سال آبی سال گذشته در این ۲۰ روز نخست 
س��ال جاری وارد سدها ش��ده و ۵۱ میلیارد مکعب آب وارد ورودی سدها شده 
اس��ت که می تواند نویدبخش حوزه تولید در حوزه صنایع به ویژه صنعت برق و 

همچنین کشاورزی باشد.
بنابراین الزم است وزارت جهاد کشاورزی عالوه بر توجه به جبران خسارات 
واردشده توسط صندوق بیمه محصوالت کشاورزی برای استفاده از شرایط ناشی 
از ب��ارش باران به ش��کل فعال وارد میدان ش��ود و با انتق��ال اطالعات و دانش 
به کش��اورزان حداکثر بهره برداری از بارندگی های صورت گرفته و تغییر الگوی 

کشت به عمل آید.

مرکز آمار ایران گزارش داد
قیمت خوراکی ها در فروردین چقدر افزایش 

داشت؟
بررسی تورم فروردین ماه امسال نسبت به فروردین ماه سال گذشته 
نش��ان می دهد قیمت ش��ش گروه خوراکی باالی ۱۰۰درصد افزایش 
یافته اس��ت که گروه مربوط به سبزیجات با ۱۵7درصد رشد در صدر 

قرار دارد.
ب��ه گزارش مه��ر، نگاهی به گ��زارش مرکز آمار از ت��ورم منتهی به 
فروردین ماه امس��ال نش��ان می دهد نرخ کااله��ا و خدمات مورد نیاز 
مردم با رش��د چش��مگیری مواجه بوده اس��ت؛ به گونه ای که در گروه 
خوراکی ها و آش��امیدنی ها شاهد رشد ۹درصدی نسبت به اسفندماه و 

رشد ۸۴.۴درصدی نسبت به فروردین ماه سال قبل هستیم.
در این گروه، رش��د نرخ کاالها نس��بت به اسفندماه به ترتیب برای 
خوراکی ها ۹.3درصد، نان و غالت ۲.3درصد، گوش��ت قرمز و س��فید 
و فرآورده های آنها ۴درصد، گوش��ت قرمز و گوشت ماکیان ۴.۱درصد، 
ماهی ه��ا و صدفداران ۲.۹درصد، ش��یر، پنیر و تخم م��رغ ۰.۲درصد، 
روغن ها و چربی ها ۱.۸درصد، میوه و خشکبار ۲۰.۸درصد، سبزیجات 
)سبزی ها و حبوبات( 3۰.3درصد، شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی 
3.۹درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه ۱.۸درصد بوده است.

همچنین نرخ کاالهای این گروه نسبت به فروردین ماه سال گذشته 
با رشد چش��مگیری مواجه بوده اس��ت به گونه ای که به ترتیب برای 
خوراکی ها ۸۵.۲درصد، نان و غالت ۲۹درصد، گوش��ت قرمز و سفید و 
فرآورده های آنها ۱۱۶درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۱۱7درصد، 
ماهی ها و صدفداران ۱۰۸.3درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۴7.۲درصد، 
روغن ها و چربی ها ۵3درصد، میوه و خشکبار ۱۱۱.۶درصد، سبزیجات 
)سبزی ها و حبوبات( ۱۵7درصد، شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی 
۶۴.۲درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوش��ابه و آب میوه ۶7.۵درصد رشد 
را شاهد بودیم. از س��وی دیگر بخش دخانیات با افزایش ۱.۴درصدی 
نس��بت به اس��فند ماه و ۱۲3.۴درصدی نس��بت به فروردین ماه سال 
گذشته مواجه بوده است. بخش پوشاک و کفش نیز با رشد ۲درصدی 
نسبت به اسفند ماه سال جاری و رشد ۵7.۸درصدی نسبت به فروردین 

ماه سال گذشته رو به رو بوده است.

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

احمدعلی کیخا
رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس

ایران پس از ونزوئال رتبه دوم در ارزان  ترین بنزین دنیا را به خود اختصاص داده 
و افزایش قیمت حامل های انرژی مخصوصا بنزین موضوعی اس��ت که این روزها 
نگاه بسیاری به آن دوخته شده است. فراتر از هزینه پر کردن باک خودروها، این 

آثار تورمی گران شدن بنزین است که باعث نگرانی می شود.
به گزارش ایرنا، طبق قانون بودجه امس��ال، بنزین و حامل های انرژی افزایش 
قیمتی نخواهد نداشت، اما قانون برنامه ششم توسعه این اجازه را به دولت داده که 

بدون رای نمایندگان مجلس حق افزایش قیمت سوخت را داشته باشد. 
در حالی که وارد پنجمین سال شده ایم که هر لیتر بنزین هزار تومان به فروش 
می رسد، اقتصاد ایران با تورم قابل توجهی مواجه و با اعمال تحریم ها درآمدهای 
دولت هم رو به کاهش بوده اس��ت. حاال با تمام این ش��رایط زمزمه های دو نرخی 
ش��دن بنزین یا همان افزایش قیمت آن ش��نیده می شود؛ موضوعی که با احیای 

کارت سوخت محتمل تر به نظر می رسد.
البته در س��ال گذشته هم بحث هایی درباره افزایش قیمت بنزین به میان آمد، 
اما »بیژن نامدار زنگنه« وزیر نفت این موضوع را رد کرد و آن را ش��ایعه دانس��ت. 
اسفندماه سال گذشته هم نمایندگان مجلس مخالفت خود را با چند نرخی شدن 

بنزین اعالم کردند.
هرچند که هنوز هیچ مس��ئولی به صورت رس��می دو نرخی ش��دن بنزین یا 
بازگشت سهمیه بندی را تایید نکرده، اما جسته  گریخته از احتمال دو نرخی شدن 
بنزین صحبت هایی می ش��ود که واکنش مخالفان و موافقان را به دنبال داش��ته 
اس��ت. عده ای بر این باورند که دو نرخی ش��دن بنزین در این ش��رایط اقتصادی 
کش��ور باعث ادامه رشد تورم خواهد شد و در آن طرف هم این ایده مطرح است 
که افزایش قیمت بنزین برای گروه های پرمصرف منجر به اصالح مصرف و کاهش 

قاچاق سوخت خواهد شد. 

در دو نرخی شدن بنزین موضوع هزینه و فایده مطرح است که اصالح مصرف 
س��وخت تا چه حد می تواند به اقتصاد کش��ور کمک کند و اینکه اساسا افزایش 
قیمت  ها منجر به اصالح مصرف می ش��ود؟ از س��وی دیگر چگونه ممکن اس��ت 

سیاستگذاران اقتصادی از افزایش نرخ تورم جلوگیری کنند؟
در همین زمینه، رضا پدیدار عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: با توجه 
ب��ه بحران اقتصادی در کش��ور و از آنجایی که در حال حاض��ر با رکود اقتصادی 
مواجهیم و با کاهش ضریب رشد اقتصادی، نرخ تورم افزایش یافته است، به طور 
قطع افزایش قیمت بنزین می تواند این شرایط اقتصادی را ملتهب تر کند. باید دید 
سهم انرژی در سبد خانوار و سبد اقتصادی مردم چقدر است. نرخ انرژی بیشترین 
تاثیر را در اقتصاد خانوار اقش��ار متوس��ط و متوس��ط رو به پایین دارد، چراکه با 
افزایش نرخ بنزین، قیمت تمام شده بسیاری از کاالها و خدمات افزایش می یابد و 

تاثیر مستقیم بر هزینه حمل و نقل دارد.
پدیدار با بیان اینکه اقشار ضعیف و متوسط سه چهارم جمعیت کشور را تشکیل 
می دهن��د، گفت: به طور قطع افزایش نرخ بنزین اثری نامطلوب بر اقتصاد خانوار 
ضعی��ف می گذارد مگر اینکه نرخ بنزین به صورت هوش��مندانه ای افزایش یابد و 

شوک تورمی به اقتصاد کشور وارد نکند.
این کارش��ناس انرژی افزود: دولت می تواند سهمیه ای را برای مصرف کنندگان 
در نظر بگیرد و نرخ بنزین سهمیه ای را کمتر از ۱۵۰۰ تومان اعالم کند و افرادی 
هم که مازاد این س��همیه را مصرف می کنند شامل افزایش نرخ بنزین با درصد و 

رقم باالتری شوند. 
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی درباره احتمال ایجاد رانت با دو نرخی شدن 
بنزین اظهار داش��ت: اقتصاد یک فرآیند دو لبه اس��ت که هر دو لبه آن هم تیز 
است و نمی توان موضوعات را یکطرفه دید. همه مسائل با میانگین نسبی ارزیابی 

می ش��وند. طبق آمارها ۲۵ میلیون خودرو در کش��ور وجود دارد که از این تعداد 
۴.۵ میلیون از خودروهای CNG دار هستند و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار خودروی 
بنزین س��وز در کشورمان ثبت پالک ش��ده است. حال اینکه بررسی ها نشان داده 
اس��ت که ۶۰درصد یعن��ی ۱۲ میلیون از این تعداد خ��ودرو در ایام پیک در روز 
فعالند که تقریبا حدود ۲ میلیون آن می تواند متعلق به اقش��ار غنی و دهک های 
باالی کش��ور باشد. یعنی ۱۰ میلیون خودرو متعلق به اقشار ضعیف است که هر 
گونه تصمیم گیری درباره نرخ بنزین می تواند بر زندگی آنها تاثیر مستقیم بگذارد.

به گفت��ه پدیدار، عده ای بر این باورند که نرخ بنزین باید افزایش یابد تا دهک 
های باال از س��وخت ارزان سوءاس��تفاده نکنند، اما باید به این افراد گفته شود که 
اغلب مصرف کنندگان از اقش��ار کم درآمدند که بیش��ترین تاثیر گرانی بنزین در 
اقتصاد خانوار آنها دیده می شود. وی تصریح کرد: دولت باید با مردم صادق باشد 

و علت اصلی افزایش قیمت بنزین را با مردم در میان بگذارد.
این کارشناس با اشاره به فاصله قیمت بنزین در ایران با قیمت فوب خلیج فارس 
گفت: این مقایسه اشتباه فاحش است چرا که اقتصاد ملی کشورمان با هیچ یک 
از کشورهای همسایه همخوانی ندارد و اقتصاد ایران کامال بسته است و نمی توان 
شرایط اقتصادی کشورمان را با اقتصاد سایر کشورها مقایسه کرد. اختالف قیمتی 
بنزین در ایران با فوب خلیج فارس طبیعی اس��ت چرا که شاخص های اقتصادی 

برابری نداریم. 
وی ادامه داد: دولت می توانس��ت طی چند سال گذشته ساالنه درصد ناچیزی 
را به قیمت بنزین اضافه کند تا میزان افزایش قیمت به طور ناگهانی افزایش پیدا 
نکند و به هر حال امروز هم اگر قیمت بنزین بدون در نظر گرفتن اصول اقتصادی 
باال برود، می تواند آثار منفی در اقتصاد خانوار کم درآمد و حتی متوس��ط از خود 

باقی بگذارد.

آثار دو نرخی شدن بنزین در اقتصاد ایران

بنزین امسال می پرد؟

سه شنبه
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پیشنهاد وزیر اقتصاد به بانک مرکزی برای 
کاهش نرخ سپرده

وزیر اقتصاد به بانک مرکزی پیشنهاد کرد که نرخ متوسط سپرده قانونی 
را ۴درصد کاهش دهیم تا قدرت اعطای تس��هیالت بیشتر شود و بتوان این 

مبلغ را در جهت تولید بیشتر و تکمیل پروژه های نیمه تمام هدایت کرد.
فرهاد دژپس��ند در مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، 
بیمه و بانک با اش��اره به برخی برآوردهای کارشناسان از وضعیت اقتصادی در 
نیمه دوم سال گذشته در این باره اظهار کرد: برخی کارشناسان می گفتند نرخ 
رش��د اقتصادی ممکن اس��ت تا ۱۵درصد هم منفی شود اما آنچه نشد که آنها 
فکر می کردند. دژپس��ند با اش��اره به عملکرد چند ماهه خود در وزارت اقتصاد 
ادام��ه داد: آنچه برای ما در وزارت اقتصاد مهم بود، برگرداندن ثبات به اقتصاد 
بود، چراکه عمده نگرانی ها پیش از این ناشی از عدم وجود ثبات اقتصادی بود. 
او با اش��اره به جهش قیمت برخی از کاالهای اساسی در ماه های گذشته اظهار 
کرد: واقعیت این است که پیش بینی ها از وضعیت اقتصاد در سال ۱3۹۸ خوب 
نیس��ت، اما این دلیل نمی شود که این پیش بینی ها ایجاد نگرانی کند یا باعث 
انفعال ما شود. اتفاقاً اگر از این پیش بینی ها الهام بگیریم می توانیم به راحتی بر 
شرایط غلبه کنیم. وزیر اقتصاد ادامه داد: اگر برآوردها اوضاع اقتصادی را خوب 
نشان نمی دهد ما باید دور هم جمع شویم و تدبیری بیندیشیم تا از طریق آنچه 
که از تئوری های اقتصادی و تجارب سایر کشورها آموخته ایم شرایط را به سمت 

اوضاع مطلوب سوق دهیم.
وی با اشاره به نام گذاری سال ۱3۹۸ با عنوان سال »رونق تولید« در این 
باره اظهار کرد: اگر بتوانیم از س��رمایه های راکد به خوبی اس��تفاده کنیم و 
آنه��ا را در جهت تولید هماهنگ کنیم، می توانیم رش��د اقتصادی را محقق 
کنیم. حجم باالی نقدینگی یک ظرفیت اس��ت که می توانیم با اس��تفاده از 
مزیت های نسبی، منابع نفتی و حوزه های گردشگری و خدماتی آن را فعال 
کنیم. دژپس��ند به ضرورت تأمین مالی فعالیت های تولید هم اش��اره کرد و 
گفت: بازارهای س��رمایه و پول با توجه ب��ه فعالیت های قابل توجهی که در 
حوزه های بورس��ی، بیمه و بانک انجام می شود، می توانند در راستای تحقق 
رون��ق تولید مورد اس��تفاده قرار گیرند. او با بیان اینک��ه تجهیز منابع لزوماً 
به معنای اضافه کردن س��رمایه نیس��ت، گفت: در اعطای تسهیالت هم باید 

تسهیل ایجاد کنیم؛ هرچند نباید از دقت و سالمت غافل شویم.

خبرهای ضد و نقیض درباره مراودات تجاری ایران و چین
بانک کونلون چین به همکاری با ایران ادامه 

می دهد؟
چند روز پیش فعاالن بخش خصوصی اعالم کردند بانک کونلون عملیات 
بانک��ی ب��ا ایران را متوق��ف خواهد کرد. پ��درام س��لطانی، نایب رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران با انتشار مطلبی در توئیتر خود 
اعالم کرد: »بانک کونلون چین، تنها بانک چینی که با ایران کار می کند، به 
مش��تریان خود اعالم کرده است که عملیات بانکی با ایران را از روز اول ماه 

مه )۱۱ اردیبهشت ۱3۹۸( تا اطالع ثانوی متوقف می کند.«
پیشتر از این هم حسین پیرموذن، عضو اتاق مشترک ایران و چین اعالم 
ک��رده بود، محدودیت هایی که بانک ه��ای چینی علیه ایران اعمال می کنند 
باعث ش��ده تا هن��گام معامله با چین، حواله های بانک��ی واحدهای تولیدی 
ایران با مشکل مواجه شود. به گفته او، پیشنهاد چین برای رفع این مشکل 
این است که به خاطر تحریم های آمریکا، سیستم بانکی جدیدی بین ایران 
و چین تعریف ش��ود و مراودات تجاری دو کش��ور از طریق بانک های درجه 

 دو و سه صورت بگیرد.
بان��ک کونلون در واقع همان بانکی اس��ت که چی��ن در زمان تحریم های 
پیش از توافق هس��ته ای، برای ممکن س��اختن تراکنش های مالی با ایران، 
راه ان��دازی کرده بود. طبق گزارش ها، »کونل��ون بانک« تنها بانکی در چین 
اس��ت که صرفا با ایران همکاری اقتصادی دارد. این بانک س��ال ۲۰۰۹، در 
دوره احمدی نژاد، با س��رمایه گذاری مس��تقیم شرکت ملی نفت چین ایجاد 
ش��د و س��رمایه آن از طریق صادرات نفتی ایران به چین تامین می شد، اما 
وزارت خزان��ه داری آمریکا در س��ال ۲۰۱۲ این بان��ک را تحریم کرد ولی از 
آنجا که این بانک با کشورهای اروپایی و به ویژه با آمریکا همکاری اقتصادی 

نداشت، توانست به کار خود ادامه دهد.
در همی��ن حال اما بان��ک مرکزی صحبت دیگری را مط��رح می کند. به 
گ��زارش بانک مرکزی، »پیرو مذاکرات اخیر انجام ش��ده با مدیران کونلون 
بان��ک چی��ن، در حال حاض��ر تغییری در سیاس��ت های بان��ک کونلون در 
معامالت کاالهای غیرتحریمی با بانک های غیرتحریمی ایرانی ایجاد نش��ده 
اس��ت و مس��ئولین بانک مذکور اعالم کردند به همکاری خود با بانک های 
ایران��ی غیرتحریِم��ی ب��رای معام��الت و پرداخت های مربوط ب��ه کاالهای 

غیرتحریمی ادامه خواهند داد.«
ب��ا اینکه بانک مرک��زی تاکید دارد که کونلون بان��ک به همکاری خود با 
بانک های ایرانی غیرتحریِمی ادامه می دهد، اما کاهش حجم تجارت ایران و 

چین خود گویایی وجود مشکل در این زمینه است.
حتی چند روز پیش برخی از رسانه ها خبر توقف مناسبات بازرگانی ایران 
و چین را منتش��ر کردند؛ خبری که عنوان می کرد مس��ئوالن دولتی از این 
توقف تحت عن��وان وقفه ای »کوتاه مدت« و چندروزه یادکرده اند، اما همین 
خبر چند روز بعد از خروجی خبرگزاری ها حذف شد و تنها با جست وجو در 

گوگل تیتر مطلب بدون هیچ متنی در دسترس قرار گرفت.
اما طبق گزارش س��ازمان توس��عه تجارت، در ۱۱ ماهه س��ال ۹7، ارزش 
ص��ادرات به چین ۸3۵۹ میلی��ون دالر و از نظر وزنی ۲۸۵۲۴هزار تن بوده 
اس��ت. درصد سهم ارزش��ی صادرات به چین ۲۰.۹درصد بوده که یک پنجم 
صادرات کش��ور را تش��کیل می دهد. آمار ۱۱ ماهه موضوعات دیگری را هم 
بیان می کند. ارزش صادرات به چین در مدت مش��ابه سال گذشته، ۸۰۰۹ 
میلی��ون دالر و از نظر وزن 3۱۴۸۶هزار تن بوده اس��ت. تغییرات هم به این 
 ترتیب بود که از نظر ارزش ۴درصد رش��د و از نظر وزن منفی ۹درصد رشد 
اتفاق افتاده اس��ت. رشد ناشی از ارزش صادرات مطمئناً از افزایش صادرات 
محص��والت رخ نداده و تنها افزای��ش قیمت دالر باعث این روند مثبت بوده 
اس��ت. در واردات اما آمار بدتر از این اس��ت. در ۱۱ ماهه س��ال ۹7، ۹37۵ 
میلیون دالر کاال از چین وارد ش��ده اس��ت که س��هم ۲۴.3درصدی از کل 
واردات کش��ور را به خود اختصاص می دهد. این در حالی است که در مدت 
مشابه سال ۹۶، ۱۱۸۲7 میلیون دالر واردات از چین انجام  شده بود. یعنی 
در ۱۱ ماهه س��ال ۹7 ارزش واردات از چین با رشد منفی ۲۱درصد و وزن 
این واردات با رش��د منفی ۲۶درصد همراه بوده اس��ت. به این  ترتیب حجم 
تجارت ایران و چین در ۱۱ ماهه سال ۹۶، ۱۹۸3۶ میلیون دالر بوده است 
ک��ه در ۱۱ ماهه س��ال ۹7 به ۱773۴ میلیون دالر کاهش  یافته اس��ت. به 
عبارتی حجم تجارت ایران و چین ۲ میلیارد و ۱۰۲ میلیون دالر کاهش را 

طی یک سال تجربه کرده است.

بانکنامه

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

فرصت امروز: دوازدهمین نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه روز گذشته در محل 
دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی تهران با حضور وزیر اقتص��اد، رئیس کل بیمه 

مرکزی، رئیس سازمان بورس و معاون فناوری رئیس جمهور آغاز به کار کرد.
در مراس��م افتتاحیه دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی ب��ورس، بانک و بیمه، 
رئیس کل بیمه مرکزی از بررس��ی طرح تاس��یس ایجاد صن��دوق بیمه حوادث 
طبیع��ی در هیات دولت خبر داد و گفت: در صورت تصویب الیحه صندوق بیمه 
ح��وادث طبیعی، 3۰ میلیون واحد مس��کونی تا س��قف 3۰ میلیون تومان بیمه 
می ش��وند که هزینه این بیمه نامه ها حدود ۱۲۰ هزار تومان است که نیمی از آن 

را دولت پرداخت می کند و نیم دیگر را مردم ماهانه ۵۰۰۰ تومان می پردازند.
ب��ه گفته غالمرضا س��لیمانی، با اج��رای این طرح، گام مهمی ب��رای مقابله با 
پیامده��ای حوادث طبیعی مانند س��یل و زلزله برداش��ته می ش��ود و واحدهای 
مسکونی کشور با پرداخت ماهانه ۵هزار تومان به نرخ پایه 3۰ میلیون تومان در 
برابر حوادث طبیعی بیمه می شوند. در واقع، حق بیمه ساالنه این صندوق ۱۲۰ 
ه��زار تومان اس��ت که نیمی از آن را دولت تامین خواه��د کرد و بقیه را مردم و 

مالکان واحدهای مسکونی پرداخت می کنند.
سیالب های بهاری و صنعت بیمه

رئی��س کل بیمه مرکزی همچنین به س��یالب های بهاری اخیر اش��اره کرد و 
ادامه داد: تالش می شود خسارت های سیالب های اخیر به سرعت پرداخت شود. 
حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی آسیب دیده بر اثر سیل، تحت پوشش بیمه قرار 
داشتند که شرکت های بیمه در حال ارزیابی و پرداخت خسارت های آنها هستند.

سلیمانی با بیان اینکه عملکرد بانک، بیمه و بورس در هر کشوری نشان دهنده 
وضعیت اقتصادی آن کشور است، گفت: ایجاد یک نظام کارآمد مالی بستگی به 

فعالیت حوزه های بانک، بیمه و بورس دارد، اما این حوزه ها وقتی می توانند واقعاً 
مؤثر باشند که با هم تعامل داشته باشند.

رئی��س کل بیم��ه مرکزی ب��ا بیان اینک��ه صنعت بیم��ه اگر بتوان��د در ایجاد 
اطمینان بخش��ی موفق باشد، می تواند موجب رش��د اقتصادی شود، اضافه کرد: 
صنعت بیمه می تواند از سرمایه های خرد استفاده کند و آنها را برای تأمین مالی 

سرمایه گذاری های مختلف هدایت کند.
به گفت��ه وی، هم اکنون ح��دود ۶۰ هزار میلیارد تومان حق بیمه در کش��ور 

دریافت می شود که قابل افزایش تا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است.
او نس��بت س��رمایه بیمه به س��رمایه واقع��ی را ۸درصد عنوان ک��رد و افزود: 
س��رمایه گذاری در حوزه بیمه هر س��اله ۱۹درصد رشد داش��ته است. در همین 
راس��تا آیین نامه ش��ماره ۶۰ تصویب شده است تا بیمه ها بتوانند در بازار سرمایه 

حضور بیشتری داشته باشد.
افزایش سهم بیمه زندگی به 15درصد

رئی��س کل بیم��ه مرکزی همچنین به رش��د س��هم بیمه زندگ��ی از مجموع 
بیمه نامه ها در س��ال های گذشته اش��اره کرد و گفت: سهم بیمه زندگی در سال 

۱3۹۲ حدود ۱.۲درصد بود که این آمار سال گذشته به ۱۵درصد رسید.
سلیمانی به سهم اوراق بهادار بیمه ای در سطوح جهانی هم اشاره کرد و افزود: 
اوراق بهادار بیمه ای در سال ۲۰۱7 حدود ۱3 میلیارد دالر ارزش داشتند. ارزش 
ای��ن اوراق در س��ال ۲۰۱۸ به ح��دود 3۰ میلیارد دالر رس��ید که ۵۰درصد آن 

مربوط به ریسک های فاجعه آمیز است.
او از رش��د ۱۵درصد بیمه نامه های صادرشده در سال گذشته خبر داد و گفت: 
در سال ۱3۹7 حدود 7۰ میلیون بیمه نامه صادر شده است. صنعت بیمه ظرفیت 

باالی��ی در کش��ور دارد که از ای��ن جهت باید تالش کنیم ت��ا صنعت بیمه را در 
کشور بومی کنیم.

رئیس کل بیمه مرکزی همچنین تحریم ها را عاملی برای قبول ریسک حوادث 
فاجعه آمیز در کش��ور توصیف کرد و آن را موجب رشد بیمه ها در کشور ارزیابی 

کرد.
به گفته وی، با وجود خروج شرکت های بین المللی از ایران، شرکت های داخلی 

توانستند حتی بیمه های با ریسک را نیز پوشش دهند.
رئیس کل بیمه مرکزی در عین حال، از کاهش س��هم بخش دولتی در صنعت 
بیم��ه خب��ر داد و گفت: در س��ال ۹7 حق بیمه ها ۲۹درص��د افزایش یافت و به 
۴3۴هزار میلیارد تومان رس��ید. س��هم بخش دولتی در بیمه نیز در حال کاهش 

است و بر این اساس سهم بخش غیردولتی به ۶۸درصد افزایش یافته است.
سلیمانی اضافه کرد: پارسال ۲7 هزار میلیارد تومان خسارت توسط شرکت های 

بیمه پرداخت شد که نسبت به سال ۹۶ حدود ۲۸درصد رشد داشته است.
او س��پس به برنامه افزایش س��رمایه ش��رکت های بیمه اش��اره ک��رد و گفت: 

آیین نامه آن تصویب شده که امیدوارم امسال تجرایی شود.
س��لیمانی در پایان سخنانش بار دیگر به پیگیری الیحه صندوق بیمه حوادث 
طبیعی اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم این الیحه را به تصویب برسانیم کار بزرگی 
کرده ایم. طبق دستورالعملی که به دولت ارسال کرده ایم قصد داریم 3۰ میلیون 
واحد مسکونی را تا س��قف 3۰ میلیون تومان بیمه کنیم. هزینه این بیمه نامه ها 
ح��دود ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود که دولت ۵۰درصد از آن را پرداخت خواهد 
ک��رد و مردم هم ۶۰ هزار تومان مابقی را ب��ه قرار ماهی ۵.۰۰۰ تومان پرداخت 

خواهند کرد.

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، واحدهای مسکونی با ماهانه 5 هزار تومان در برابر حوادث طبیعی بیمه می شوند

بیمه منازل با ماهی ۵۰۰۰ تومان

براساس اعالم پژوهشکده سوانح طبیعی در مجموع در هشت استان گلستان، 
لرس��تان، مازندران، خراسان ش��مالی، ایالم، همدان، سمنان و گیالن، 3۸هزار و 
3۸۴ واحد مسکونی شهری و روستایی در اثر سیل تخریب کامل شده و ۵3هزار 

و ۸۴3 واحد مسکونی شهری و روستایی نیازمند تعمیر هستند.
 ب��ه گ��زارش خبرآنالین، در گزارش پژوهش��کده س��وانح طبیعی وابس��ته به 
بنیاد مس��کن انقالب اس��المی از س��یالب فروردین ماه ۱3۹۸، آمار این حادثه 
در کش��ور مش��خص و برآورد شده است. در مجموع در هش��ت استان ذکرشده 
به ۶۵شهرس��تان، ۸7 ش��هر و ۲ هزار و 7۵۶ روستا خس��ارت وارد آمده است. از 
این میزان خس��ارت به هش��ت اس��تان در مجموع 3۸ هزار و 3۸۴ واحد به طور 
کامل تخریب ش��ده اند که ۴هزار و ۲3۲ واحد آن شهری و 3۴هزار و ۱۵۱ واحد 
آن روس��تایی هس��تند. همچنین، تعداد واحدهای مس��کونی که نیازمند تعمیر 
شناس��ایی ش��ده اند در مجموع ۵3 هزار و ۸۴3 واحد اس��ت که ۲۱هزار و ۱۹۵ 
واحد آن ش��هری و 3۲هزار و ۶۴۸ واحد آن روس��تایی هس��تند. در عین  حال، 
۵ هزار و ۲۴3واحد تجاری که ۴هزار و ۲۴۶ واحد آن ش��هری و ۹۹7 واحد آن 

روستایی هستند.
تعداد شهرس��تان های آسیب دیده در استان گلستان ۱۴ شهرستان، ۲۰ شهر، 
۴37روستاس��ت که به تفکیک تعداد واحد مس��کونی احداث شامل 7۲۴۴ واحد 
مس��کونی اس��ت که از این میزان ۴۸۲ واحد ش��هری و ۶7۶۲ واحد روس��تایی 
است. همچنین تعداد واحدهای مسکونی تعمیری شهری و روستایی گلستان در 
مجموع ۹۴7۰ واحد اس��ت که از این میزان ۲۱۰7 واحد ش��هری و 73۶3 واحد 

روستایی تعمیری برآورد شده است. در مجموع در سیل اخیر در استان گلستان 
به ۶7 واحد تجاری خسارت وارد آمده است که 37 واحد آن در شهر و ۲۹ واحد 

آن در روستا قرار دارند.
در لرستان نیز در سیل اخیر به ۱۱ شهرستان، ۱۶ شهر و 7۲۵ روستا خسارت 
وارد آمده اس��ت که در مجموع در این اس��تان ۱3هزار واحد مس��کونی احداثی 
ش��هری و روس��تایی که ۲هزار واحد آن ش��هری و ۱۱هزار واحد آن روس��تایی 
بوده اند آس��یب دیدند. همچنین در لرس��تان در مجموع ۲3ه��زار و ۵۰۰ واحد 
مسکونی تعمیری شناس��ایی شدند که ۱۵هزار واحد آن شهری و ۸هزار و ۵۰۰ 
واحد آن نیز روس��تایی بوده اس��ت. در مجموع به ۴۲۵۰ واحد تجاری لرس��تان 
خس��ارت وارد آمده است که 3هزار و ۵۰۰ واحد آن تجاری شهری و 7۵۰ واحد 

تجاری روستایی آسیب دیده اند.
در مازندران نیز در س��یل اخیر ۱۲ شهرس��تان، ۹ ش��هر و ۱۶۹ روستا آسیب 
دیدند و به ۲۱7 واحد تجاری که ۱۵۵ واحد آن شهری و ۶۲ واحد آن روستایی 
بودند خس��ارت وارد شد. در مازندران ۶۴۱ واحد مسکونی تخریب شدند که ۹۵ 
واحد شهری و ۵۴۶ واحد روستایی تشخیص داده شده است. همچنین ۵ هزار و 
7۰۰ واحد مسکونی تعمیری در سیل اخیر شناسایی شده اند که یک هزار واحد 

آن شهری و ۴7۰۰ واحد روستایی هستند.
در خراس��ان ش��مالی سیل اخیر به هشت شهرس��تان،  ۱۰ شهر و ۲۶۴ روستا 
آسیب وارد آورد. تعداد واحدهای مسکونی احداثی شهری و روستایی در مجموع 
۶۹۰۰واحد اس��ت که ۴۹۵ واحد آن شهری و ۶۴۰۵ واحد آن روستایی هستند. 

همچنین ۲۵ واحد تعمیری که ۱۵ واحد آن ش��هری و ۱۰ واحد آن روس��تایی 
هستند نیازمند تعمیر شناسایی شدند.

در ایالم چهار شهرس��تان، دو ش��هر و ۲۰۰ روستا در سیل اخیر آسیب دیدند 
و به ۶۰ واحد تجاری که ۴۵ واحد آن ش��هری و ۱۵ واحد آن روس��تایی هستند 
خس��ارت زده ش��د. همچنین تعداد واحد مس��کونی احداثی در ایالم یک هزار و 
۴۲۲ واحد است که ۲7۱ واحد آن شهری و یک هزار و ۱۵۱ واحد آن روستایی 
است و تعداد واحدهای مسکونی تعمیری نیز 3هزار و ۲3۵ واحد است که ۹33 

واحد آن شهری و ۲ هزار و 3۰۲ واحد آن روستایی هستند.
در همدان نیز ۹ شهرس��تان، ۲۰ ش��هر و ۸3۶ روستا در سیل آسیب دیدند و 
به ۶3۵ واحد تجاری که ۵۰7 واحد آن ش��هری و ۱۲۸ واحد آن روستایی است 
خس��ارت وارد شد. براس��اس برآوردها، در مجموع ۸ هزار و ۵۵7 واحد مسکونی 
به طور کامل تخریب شده اند که ۸۱۹ واحد آن شهری و 7هزار و 73۸ واحد آن 
روس��تایی هس��تند. همچنین در همدان ۹ هزار و ۵3۱ واحد مسکونی تعمیری 
شناس��ایی ش��ده اند که یک هزار و ۵۹۵ واحد آن ش��هری و 7هزار و ۹3۶ واحد 

روستایی هستند.
در س��منان نیز س��یل به شش شهرستان، ۱۰ش��هر و ۱۲۴ روستا آسیب وارد 
کرده اس��ت. در این استان در مجموع ۵۹۵ واحد مسکونی احداثی که 7۱ واحد 
آن ش��هری و ۵۲۴ واحد آن روستایی هستند شناس��ایی شده است و همچنین 
۲هزار و 3۸۲ واحد مس��کونی نیازمند تعمیر هستند که ۵۴۵ واحد آن شهری و 

یک هزار و ۸37 واحد آن روستایی هستند.

با وجود اینکه طبق اعالم س��ازمان برنامه و بودج��ه باید تمامی پرداخت های 
حقوقی در فروردین ماه به همراه ۴۰۰ هزار تومان پیش بینی شده برای افزایش 
حق��وق انجام می ش��د، برخی دس��تگاه ها در ای��ن رابطه اقدام نکردن��د و ظاهرا 

دستگاه ها باید در این باره توضیح دهند.
به گزارش ایسنا، طبق قانون بودجه ۱3۹۸ دولت موظف به افزایش ۴۰۰ هزار 
تومانی حقوق به طور یکس��ان بین کارکنان و بازنشس��تگان به اضافه ۱۰درصد 
افزایش اس��ت؛ از این رو باید بعد از ابالغ مصوبه حقوقی و ضرایب آن احکام نیز 

صادر شده و پرداخت ها در این چارچوب انجام شود.
ب��ا توجه به اینکه معموالً در فروردین ماه ش��رایط افزایش حقوق برای تمامی 
دس��تگاه ها فراهم نیست افزایش از ماه های بعد در دستور کار آنها قرار می گیرد. 
ام��ا برای فروردین ماه امس��ال طبق آنچه س��ازمان برنام��ه و بودجه اعالم کرد 
مبلغ ۴۰۰ هزار تومانی که برای افزایش حقوق مصوب ش��ده بود باید در تمامی 

دستگاه ها پرداخت می شد.
ماجرا از این قرار بود که گرچه باید طبق مصوبه مجلس برای تغییر حقوق در 
سال جدید حکم جدید صادر شده و پرداخت ها طبق آن انجام شود، ولی سازمان 
برنام��ه و بودج��ه این گونه پیش بینی و اعالم کرد که بای��د برای تمامی کارکنان 
دولت اعم از ش��اغالن و بازنشس��ته ها، ۴۰۰ هزار تومان پرداخت شود حتی اگر 
دس��تگاه هایی هنوز حکم های جدید را صادر نکردن��د مبلغ ثابت افزایش حقوق 
یعنی ۴۰۰ هزار تومان برای آنها مورد محاسبه و پرداخت قرار خواهد کرد که در 

این رابطه منابع الزم تخصیص داده شد.
از این رو در ش��رایطی که انتظار می رفت کارکنان و بازنشس��ته ها حتی خارج 
از حکم جدید امسال، برای فروردین ماه رقم ۴۰۰ هزار تومان را در حقوق خود 

دریافت کنند در برخی دستگاه ها این اتفاق نیفتاد.
اینکه در این میان مس��ئول عدم واریز ۴۰۰ هزار تومان کارکنان چه بخش��ی 

اس��ت؛ موضوعی است که پیگیری آن از این حکایت داشت که سازمان برنامه و 
بودج��ه طب��ق اعالم خود منابع الزم را تخصیص داده اس��ت و باید این پرداخت 
انجام ش��ود و اگر در این رابطه واریزی صورت نگرفته، دستگاه های مربوطه باید 
پاسخگو باشند که طبق چه شرایطی موفق به پرداخت ۴۰۰ هزار تومان نشده اند، 
هرچند در این بی��ن روند پرداخت ها در خزانه بعد از ابالغ تخصیص مورد توجه 

است.
اما به هر حال حتی اگر برای ماه ابتدایی هم واریز انجام نش��ده باشد، افزایش 
حقوق برای آن محاس��به و معوقات در ماه های بعدی به حس��اب کارکنان واریز 

خواهد شد.
این در حالی است که طبق مصوبه هیأت دولت حداقل حقوق مشموالن قانون 
نظام هماهنگ پرداخت ها یک میلیون و ۵۶3 هزار تومان تعیین ش��ده است که 

در مقایسه با سال گذشته حدود ۴۴۰ هزار تومان افزایش دارد.

گزارش پژوهشکده سوانح طبیعی از میزان خسارت سیالب های بهاری در 8 استان

سیل با ایران چه کرد؟ 

چرا 400 هزار تومان برای همه کارکنان واریز نشد؟
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در سال 98
بورس چقدر جای رشد دارد؟

یک کارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به روند صعودی قیمت ها در 
بورس گفت در پی افزایش قیمت دارایی های مختلف، بازار سرمایه 
از س��ایر بخش های اقتصادی عقب  مان��ده و از نظر اقتصادی ارزش 
دارایی های این بخش به روز نشده است؛ در نتیجه این بازار پتانسیل 

مناسبی برای رشد دارد.
مجتبی ش��هبازی درباره وضعیت بازار س��رمایه در س��ال ۱3۹۸ 

پیش بینی کرد که جو مثبتی در بازار سرمایه برقرار شود.
وی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه همیشه بحث های سیاسی 
اث��رات کوتاه م��دت دارد و در بلندمدت نمی تواند بازار س��رمایه را 
درگی��ر خود کند، گفت: با پتانس��یل های خوبی ک��ه در این بخش 
وجود دارد به نظر می رس��د بتوانیم در س��ال جدید سودآوری قابل 

توجهی را در بازار سرمایه شاهد باشیم.
ش��هبازی درباره »رونق تولید« اظهار ک��رد: اگر به صورت علمی 
نگاهی به اقتصاد داخلی داش��ته و با علم روز دنیا حوزه های اقتصاد 
داخلی را س��ازماندهی کنی��م، گام مؤثری در ای��ن بخش خواهیم 

برداشت.
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: در حال حاضر وضعیت بازار 
س��رمایه روند صع��ودی دارد اما در پی افزای��ش قیمت دارایی های 
مختلف، این بازار از س��ایر بخش های اقتصادی عقب مانده اس��ت؛ 
یعنی از نظر اقتصادی ارزش دارایی های بازار سرمایه نسبت به رشد 

نرخ دالر به روز نشده است.
وی با اشاره به برگزاری دوازدهمین دوره نمایشگاه بورس، بانک و 
بیمه گفت: هر صنف اقتصادی نیازمند معرفی به عموم جامعه است 
که معموالً این کار در تمامی کش��ورهای پیشرفته اقتصادی توسط 
نمایش��گاه های مرتبط صورت می گیرد. در بازار س��رمایه نیز همین 
نمایشگاه می تواند محلی مناسبی جهت معرفی و ارائه خدمات شود.
ش��هبازی تاکید کرد: یکی از مشکالت بازار سرمایه در ایران عدم 
معرفی آن و جذب کم مردم اس��ت ک��ه می توانیم با حضور در این 
نمایش��گاه از این فرصت اس��تفاده و عالوه بر معرفی خود س��رمایه 
قابل توجهی را جذب کرده و بسیاری از مشکالت را برطرف کنیم.

این فعال بازار س��رمایه تصریح کرد: یکی دیگر از مش��کالت بازار 
س��رمایه ای��ران ضعف فرهنگ س��ازی اس��ت و برگزارکنندگان این 
نمایش��گاه می توانند در این امر کمک های قاب��ل توجهی کنند. به 
نظر می رس��د همه صنف های مرتبط حتی با حضور کوچک در این 
نمایشگاه می توانند نقش مؤثر خود را ایفا کنند. حوزه بازار سرمایه 
یک صنعت با پتانسیل باالست که باید در پی ارتقای آن نیز باشند.
وی تاکید کرد: یکی از مزایای دارایی های بازار س��رمایه این است 
که دارایی های آن دچار استهالک نمی شوند و دارای پتانسیل باالیی 
برای رش��د نیز هس��تند که می توانیم با فرصتی که نمایشگاه برای 

آشنایی با بازار سرمایه ایجاد می کند از آنها استفاده کنیم.

نماگربازارسهام
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فرصت امروز: دوازدهمین نمایش��گاه بین المللی بورس، بانک و بیمه )فاینکس 
۲۰۱۹( دیروز با س��خنان شاپور محمدی، رئیس  سازمان بورس و اوراق بهادار و 
با ش��عار »مشارکت بیشتر اقتصاد بهتر« در محل نمایشگاه های بین المللی تهران 

آغاز به کار کرد.
رئیس سازمان بورس در آیین افتتاحیه فاینکس ۲۰۱۹، دورنمای بازار سرمایه 
در س��ال ۹۸ را تش��ریح کرد و از افزایش کیفیت افش��ای شرکت های بورسی در 

سال پیش رو خبر داد.
ش��اپور محم��دی با بیان اینکه نمایش��گاه ب��ورس یکی از رویدادهای بس��یار 
مهم بازارهای مالی کش��ور اس��ت، گفت: هدف نمایش��گاه، افزایش دانش مالی و 
عمق بخشی به دانش افراد است. دیگر هدف نمایشگاه انتقال آخرین اطالعات در 

حوزه تکنولوژی مالی در حوزه فین تک ها و استارتاپ هاست.
ب��ه گفت��ه محمدی، در نمایش��گاه بورس اف��راد می توانند با ان��واع روش های 
معامالت آشنا شوند و اقشار مختلف از اساتید دانشگاه تا فعاالن بازار سرمایه در 

این نمایشگاه حضور دارند و هیچ محدودیتی برای حضور در نمایشگاه نیست.
رئیس س��ازمان بورس س��پس به نقش بانک ها در بازارهای مالی کشور اشاره 
ک��رد و گف��ت: نقش بانک ها در بازارهای مالی هر کش��وری مهم اس��ت. در بازار 
پول تأمین مالی کوتاه مدت دنبال می ش��ود. در کش��ور ما این هدف را بانک ها 
به خوبی انجام می دهند اما چون بازار س��رمایه نقش کمی داشته، بانک ها تأمین 
مالی بلندمدت هم داش��تند و در عین حال بازار س��رمایه در این مدت توانس��ته 
رش��د داشته باشد. البته سعی می کنیم نقش پررنگ تری در تأمین مالی بنگاه ها 

داشته باشد.
محمدی با اش��اره به ابزارهای مالی اسالمی که در بازار سرمایه ایران رونمایی 
شده است، ادامه داد: ابزارهای مالی از جمله ابزارهای مالی اسالمی خوبی در بازار 
سرمایه به کار گرفته می شود. عالوه بر این در بازار سرمایه و بازار تأمین اطمینان 
برای انتشار اوراق بیمه اتکایی و رویدادهای طبیعی همکاری های خوبی داشتند. 

امیدواریم ابزارهای ترکیبی در بازار سرمایه و بیمه داشته باشیم.
به گفته او، اوراق وکالت منفعت بیمه اتکایی از جمله ابزارهای مالی اس��المی 

است که جدیداً اضافه شده است.
محمدی یادآور شد: ارزش بورس و فرابورس در سال گذشته ۸۰درصد افزایش 
پیدا کرد و این روند مستمری است در پنج سال گذشته ۱7.۵درصد بورس رشد 
داش��ته است. در یک ماه اخیر هم بازار س��رمایه با ۱۲درصد رشد مواجه بوده و 
رش��د تأمین مالی ۵۴درصد افزایش داشته و به ۱۲7 هزار میلیارد تومان رسیده 
اس��ت. البته نسبت به اهدافی که در بازار س��رمایه است انتظارات بیشتری برای 

توسعه ابزارهای مالی وجود دارد.
به گزارش ایس��نا، محمدی با بیان اینکه شاخص بورس در سال ۱3۹7 معادل 
۸7درصد رش��د داشته که بازده مناسبی است، ادامه داد: یکی از اقداماتی که در 
سال گذشته در بازار سرمایه صورت گرفت کاهش هزینه های معامالتی و افزایش 

تع��داد معام��الت بود. همچنین کاهش نرخ مالیات نقل و انتقال س��هام و اعمال 
نرخ صفر برای سود تقسیم نشده از دیگر اقدامات بازار سرمایه بود که از آثار آن 

می توانیم به افزایش سرمایه ۶3 هزار میلیارد تومانی اشاره کنیم.
وی با اشاره به تغییر دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادهای معامالتی، گفت: 
بازنگری توقف و نمادها باعث ش��د تع��داد نمادهای متوقف کاهش یابد. در حال 
حاضر تعداد نمادهای متوقف بسیار کم شده که نشان می دهد نقدشوندگی بازار 

افزایش پیدا کرده است.
محمدی با اش��اره به راه اندازی ابزارهای جدید مالی گفت: راه اندازی ابزار مالی 
کالسیک مثل آتی سبد سهام انجام شد و عضویت ایران در آیسکو به عنوان عضو 
 IFRS عادی خیلی مهم بود. ان شاءاهلل امسال انتشار صورت های مالی به صورت
عملیاتی می ش��ود. همچنین راه اندازی بورس بین المل��ل در کیش از موضوعات 

مهم است که امسال انجام می شود.
رئیس س��ازمان بورس گفت: کمیت افش��ای اطالعات مالی شرکت ها در ایران 
بین کش��ورهای منطقه و حتی دنیا بی نظیر اس��ت و می خواهیم کیفیت افشا را 
نی��ز افزایش دهیم. از دیگر کارهایی که در دس��تور کار داریم اصالح فرآیندهای 
پذیرش اس��ت. وی اف��زود: مصوبه کاهش مالیات نقل و انتقال هم توس��ط وزیر 
اقتصاد برای امس��ال نیز پیش��نهاد شده و براس��اس آن قرار است مالیات از نیم 

درصد ۰.۱ درصد کاهش پیدا کند.
بیماری نقدینگی های سرکش در اقتصاد ایران

اما ش��اخص بورس تهران در فروردین ماه امس��ال بازده خوبی داشت و بورس 
تهران برای نخس��تین بار بر قله تاریخ ایس��تاد. همین مهم ش��اید باعث شود که 
بس��یاری به سمت بازار سهام گسیل شوند و به دلیل عدم شناخت عمیق از بازار 
سرمایه متضرر گردند. در واقع، در زمان رشد هیجانی بازار سرمایه، افراد از روی 
ناآگاهی اقدام به س��رمایه گذاری در س��هم هایی می کنند ک��ه در نهایت متضرر 

می شوند و زمینه ایجاد صف های طوالنی فروش در بازار را فراهم می کنند.
در این زمینه، مهدی کباری کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: به شدت مخالف 
وجود رش��د هیجانی در بازار س��رمایه هس��تیم زیرا این موضوع در نهایت ضربه 

مهلکی را به بازار وارد می کند.
او در گفت وگ��و ب��ا ایرنا، با تاکید بر اینکه رش��د بازار س��رمایه باید به صورت 
منطقی و پلکانی باشد، گفت: تاکنون چندین بار شاهد این اتفاق در بازار سرمایه 
بوده ایم و همین موضوع باعث ش��د تا س��رمایه گذاران به دلیل عدم اعتماد دیگر 

سرمایه های خود را وارد بازار سرمایه نکنند.
کباری س��پس به ضعف مدیریت نقدینگی های موجود در ایران اش��اره کرد و 
گفت: نقدینگی های س��رکش در اقتصاد ایران یک نوع بیماری هستند که به هر 
س��متی می روند آن قسمت را دچار نوسان می کنند؛ در حالی که بهتر است این 

نقدینگی ها با کنترل و برنامه ریزی های الزم وارد بازار شوند.
ب��ه گفته کباری، بازار س��رمایه یک��ی از مکان های در نظر گرفته ش��ده برای 

کنترل نقدینگی های س��رکش اس��ت تا بتوان از این طریق س��رمایه های خرد را 
جذب این بازار کرد.

این کارش��ناس بازار س��رمایه همچنین به بررس��ی وضعی��ت معامالت بورس 
در فروردین امس��ال پرداخت و گفت: روند رش��د بازار امسال برخالف سال های 
گذش��ته زودتر از موعد مقرر ش��روع شد. وی با بیان اینکه رشد شاخص همیشه 
قبل از برگزاری مجامع اتفاق می افتاد اما امس��ال حرکت بازارهای موازی زمینه 
رش��د ش��اخص در بورس را فراهم کرد، گفت: بازار سرمایه متناسب با نرخ تورم 

رشد نکرده است و همچنان جا برای رشد دارد.
سرمایه گذاری با چشم باز در بازار سرمایه

کباری با بیان اینکه در تاریخ ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت با برخی از مسائل سیاسی 
همراه می شویم که به طور حتم بر روند بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود، افزود: 
با توجه به چنین مس��اله ای سرمایه گذار باید با چشم باز به سمت سرمایه گذاری 
در بازار س��رمایه برود و اگر به دنبال س��رمایه گذاری برای مدت کوتاه در بورس 

باشند در باتالقی گیر خواهند کرد که جبران آن غیرممکن می شود.
وی با بیان اینکه دولتمردان باید برای مس��ائل مالی بازار س��رمایه که مرتبط 
با س��ودآوری شرکت ها است یک سیاست کلی را در ابتدای سال در نظر بگیرند 
و دیگر تا پایان س��ال تغییری در آن ایجاد نکنند، گفت: تغییر سیاس��ت ها باعث 
می ش��ود تا س��رمایه گذاران در هاله ای از ابهام قرار گیرند که در صورت برطرف 
شدن این ابهامات می توان شاهد بهبود وضعیت و نیز رشد متعادل بازار باشیم.

به گفته او، هرچه بتوانیم نقدینگی س��رکش را به سمت بازار سرمایه هدفمند 
با بازدهی بلندم��دت پیش ببریم دولت می تواند بازارهای موازی را با هزینه های 

کمتر کنترل کند.
وی ب��ه صنایع برتر در فروردین ماه اش��اره و بیان کرد: در ماهی که گذش��ت 
س��یمان رش��د بس��یار عجیب و غریبی را تجربه کرد که در کنار آن معدنی ها و 

پاالیشگاهی ها جزو صنایع برتر بودند.
کباری با بیان اینکه صنعت خودرو در س��ال ۹7 تولید بسیار کمی را داشت و 
یکی از پرچالش ترین سال در ۲۰ سال گذشته بوده است، افزود: امسال به دلیل 
برنامه ریزی وزیر صنعت برای تولید خودرو، به نظر می رسد صنعت قطعه سازی و 

خودروسازی در بورس رشد خوبی را تجربه کنند.

رشد هیجانی بازار سرمایه چه کسانی را متضرر می کند؟

دورنمای بازار سرمایه از زبان رئیس سازمان بورس
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توزیع 40 ثانیه ای گوشت تنظیم بازاری در 
فروشگاه شهروند

درحال��ی که اخب��ار ضد و نقیض��ی درباره توقف ی��ا ادامه توزیع 
گوش��ت قرمز تنظیم بازاری مطرح است ش��امگاه گذشته فروشگاه 
ش��هروند در یک اقدام تامل برانگیز تنها در مدت چند ثانیه اقدام به 

توزیع این محصول کرد.
عباس قبادی، دبیر س��تاد تنظیم بازار در گفت وگو با خبرگزاری 
تس��نیم ،از توقف توزیع گوشت گوسفندی تنظیم بازاری از ابتدای 
اردیبهش��ت ماه خبر داده که این امر با وجود گالیه هایی که مردم 
درب��اره نحوه توزیع این محص��والت تنظیم بازاری داش��تند باعث 

افزایش نگرانی ها شده است.
حقیقت این اس��ت که میزان عرضه گوشت های تنظیم بازاری در 
مقایس��ه با تقاضایی که در بازار وجود دارد، بسیار کمتر است و این 

امر منجر به ایجاد صفوف طوالنی برای خرید این محصول شد.
درحالی که هر کیلوگرم گوشت تنظیم بازاری)منجمد چرخکرده( 
3۲هزار تومان تا ۴۴ هزار تومان)گوس��فندی( قیمت داشت، اکنون 
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در بازار آزاد حدود ۱۰۰ هزار 

تومان و گوشت گوساله حداقل ۸۵ هزار تومان است.
بعد از ای��ن افزایش نارضایتی ها در میان مردم درباره قطع توزیع 
گوشت قرمز تنظیم بازار، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در حاشیه جلسه  هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: تا به امروز 
ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات گوش��ت برداش��ته نشده و همچنان تا 
بالتکلیفی بر بازار ادامه داشته باشد گوشت با این ارز وارد می شود.
براس��اس گزارش میدانی خبرنگار تس��نیم، در ساعات پایانی روز 
گذش��ته در فروشگاه ش��هروند تهران )بهرود( اعالم شد که گوشت 
چرخک��رده تنظیم بازاری در این فروش��گاه توزیع می ش��ود اما به 
فاصل��ه ۴۰ ثانی��ه بعد از این اع��الم به محل عرض��ه این محصول 
مراجعه می ش��ود و متص��دی غرفه، خب��ر از اتم��ام موجودی این 

محصول می دهد.
وی در واکن��ش به اینکه چرا کمتر از یک دقیقه به پایان رس��ید 
اینطور می گوید: »مگر طرح تنظیم بازار پراید و فروش اینترنتی این 

محصول چقدر به طول انجامید.«

رشد چشمگیر صادرات گیاهان دارویی در سال گذشته
160 میلیون دالر گیاه دارویی وارد کشور شد

مجری طرح گیاهان دارویی گفت صادرات گیاهان دارویی در ۱۱ 
ماهه ۹7، نس��بت به مدت مشابه سال ۹۶ بیش از 7۰ میلیون دالر 

رشد کرده است.
ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان ب��ه نق��ل از وزارت جهاد 
کش��اورزی؛ حس��ین زینلی اظهار کرد: صادرات گیاهان دارویی در 
۱۱ ماهه  ۹7، نس��بت به مدت مشابه سال ۹۶ بیش از 7۰ میلیون 

دالر رشد کرده است.
وی با بیان اینکه زعفران، گل محمدی، آنغوزه، باریج، گون، کتیرا 
و زیره ایران رتبه نخست صادرات جهان را دارند، افزود: در ۱۱ ماه 
س��ال گذشته، بیش از ۲۵۰ تن زعفران به ارزش 3۱۹ میلیون دالر 
به ۴۸ کش��ور دنیا از جمله افغانستان، اسپانیا، امارات متحده عربی، 

هنگ کنگ، هلند، آمریکا صادر شده است.
زینل��ی ادامه داد: در این مدت، بیش از ۵3 هزار تن گیاه دارویی 
پرورشی به ارزش 3۴میلیون دالر، هشت تن روغن اسانس به ارزش 
۵میلیون دالر، ۱۶3 تن گل محمدی خشک و 3 هزار تن گالب به 

ارزش ۸ میلیون دالر صادرات شده است.
مجری ط��رح گیاهان دارویی در پایان تصریح کرد: عالوه بر این، 
در م��دت مذکور گیاهان دارویی همچ��ون هل، زنجبیل، دارچین و 

زیره به ارزش ۱۶۰ میلیون دالر وارد کشور شده است.

محصوالت پالستیکی ارزشمندترین صادرات 
ایران به عراق است

رایزن بازرگانی ایران در عراق گفت بیشترین ارزش صادرات ایران 
به عراق مربوط به گروه محصوالت و مصنوعات پالستیکی است.

به گزارش تس��نیم، ناصر بهزاد روند روبه رش��د تقاضا در عراق 
برای تولیدات این بخش را نشانگر مستعد بودن بازار عراق جهت 
تولی��د و تج��ارت محصوالت و مصنوعات پالس��تیک دانس��ت و 
اظهار داش��ت: تمرکز برای توسعه محصوالت صنایع پایین دستی 
پتروشیمی و افزایش سطح بازارهای هدف به ویژه در عراق باید با 
اولویت دنبال شود، چراکه می تواند ضمن تکمیل  زنجیره ارزش، 
بهره گی��ری از ظرفیت های خالی صنع��ت داخل برای رونق تولید 

را موجب شود.
وی اس��تفاده از روش ه��ای متناس��ب برای پایدارس��ازی حضور 
محصوالت زیرگروه صنعت پالستیک و چاپ و بسته بندی در عراق 
را مه��م ارزیابی ک��رد و افزود: ایجاد کارگاه های تزریق پالس��تیک، 
احی��ای خطوط تولید و مدیریت برندینگ در کنار ایجاد وابس��تگی 
بازار هدف به تولیدات متنوع پالس��تیکی از جمله محورهایی است 

که موجب ارتقای تجارت با عراق خواهد شد. 
بهزاد رقابت جدی س��ایر کش��ورها، به ویژه چی��ن  و آغاز تغییر 
الگ��وی حض��ور آنها در عراق را متذکر ش��د و گفت: اس��تفاده و به 
کارگیری تکنولوژی س��بک و آس��ان و طراحی خطوط بسته بندی 
و فروش ماش��ین آالت نیمه صنعتی و صنعتی همراه با آموزش های 
مرحله ای مش��ترک با عراق به عنوان بخشی از طرح کالن عراق در 
توجه به تولید محلی در حال انجام است که می تواند به عنوان یک 

راهبرد جدی توسط شرکت های ایرانی مورد توجه باشد. 
رای��زن بازرگان��ی ای��ران در ع��راق  ب��ا اش��اره به رش��د مثبت  
پیش بینی ش��ده در تولی��د ناخال��ص داخل��ی عراق و رون��د رو به 
ثبات این کش��ور ابراز امیدواری کرد که  تس��هیل مسیر  تجارت، 
بهره گی��ری از سیاس��ت های همگن تولید، اصالح نظ��ام مالی در 
حمایت از واحدهای صادرات گرا س��ه عامل مهم مورد نیاز  بخش 
خصوصی ایران اس��ت ک��ه  می تواند  افزای��ش تجارت محصوالت 
پالس��تیکی با عراق را در یک برنامه میان مدت حداقل به دو برابر 

وضع موجود افزایش دهد.

اخبـــار
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طبق قانون برخی از صنوف عرضه کننده مواد غذایی از پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده معاف هستند که از آنها می توان به واحدهای صنفی عرضه کننده جگر، دل، 
قلوه، کله پاچه، کبابی، آش، حلیم، اغذیه فروش��ان خرد، واحدهای بیرون بر و تهیه 
غذا اشاره کرد، بنابراین در صورت تهیه غذا از این واحدها دقت کنید که مبلغی به 

عنوان ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده از شما دریافت نکنند.
از انتهای دهه ۸۰ اقتصاد ایران با مالیات بر ارزش افزوده آشنا شد که با گذشت 
زمان میزان این مالیات رفته رفته افزایش یافت و در حال حاضر به ۹درصد رسیده 
اس��ت. مالیات ب��ر ارزش افزوده بر قیمت نهای��ی کاال و خدمات افزوده ش��ده و از 
مصرف کننده نهایی اخذ می شود. البته طبق قانون برخی صنوف از پرداخت مالیات 
بر ارزش افزوده معاف هس��تند که این موضوع به معنای آن اس��ت که این صنوف 
نباید مالیات ۹درصدی را از مشتریان خود دریافت کنند با این حال به کررات دیده 
می شود که برخی واحدهای صنفی عرضه کننده مواد غذایی علی رغم معاف بودن از 

این مالیات، آن را از مصرف کنندگان دریافت می کنند.
در این شرایط جای سوال دارد که طبق قانون کدام واحدهای صنفی عرضه کننده 
محصوالت غذایی مش��مول و ک��دام معاف از دریافت و پرداخ��ت مالیات بر ارزش 

افزوده هستند.
در این رابطه اس��داهلل احمدی - رئیس اتحادیه اغذیه فروش��ان - به ایسنا، گفت: 
واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه اغذیه فروش��ان به دو دسته واحدهای صنفی 

خرد و واحدهای صنفی زنجیره ای که به ثبت شرکت ها رسیده اند تقسیم می شوند. 
با توجه به این تقسیم بندی، واحدهای صنفی خرد سطح شهر از دریافت و پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده معاف هس��تند و واحدهای زنجیره ای که در س��امانه ثبت 
ش��رکت ها نام آنها قید شده است باید به س��ازمان امور مالیاتی ۹درصد مالیات بر 

ارزش افزوده پرداخت کنند.
وی خاطرنشان کرد: البته در شرایط فعلی با توجه به کاهش حجم تقاضا از سوی 
مش��تریان و ایجاد فضای رقابتی، بس��یاری از واحدهای زنجیره ای مالیات بر ارزش 

افزوده را از مشتریان دریافت نمی کنند.
همچنین خسرو ابراهیمی نیا - رئیس اتحادیه صنف دارندگان تاالرهای پذیرایی 
و تجهیز مجالس - اظهار کرد: تمام واحدهای صنفی زیرمجموعه این اتحادیه باید 
مالیات بر ارزش افزوده را از مشتری دریافت و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
غالمحسین شیرازی - رئیس اتحادیه فروشندگان دل، جگر و قلوه - یادآور شد: 
تمام واحدهای صنفی زیرمجموعه این اتحادیه از دریافت و پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده معاف هستند و نباید از مشتری مبلغی به عنوان ارزش افزوده دریافت کنند.
این در حالی اس��ت که حس��ین رواس��ی - رئیس اتحادیه طباخان، فروشندگان 
کله و پاچه و س��یرابی تهران - و حسین محمدی - رئیس اتحادیه کبابی، حلیم و 
آشپزندگان تهران - نیز از معافیت واحدهای صنفی زیرمجموعه اتحادیه خود خبر 
می دهند و تاکید دارند که این واحدهای صنفی حق دریافت مالیات بر ارزش افزوده 

از مشتریان را ندارند.
همچنین سیدعلی اصغر میرابراهیمی- رئیس اتحادیه دارندگان رستوران و سلف 
س��رویس - تاکید کرد: تمام واحده��ای زیرمجموعه اتحادیه مذکور باید مالیات بر 

ارزش افزوده را دریافت و پرداخت کنند.
اما در این زمینه علی اکبر نریمانی- رئیس اتحادیه چلوکباب و چلو خورش��ت - 
گفت: واحدهای صنفی زیرمجموعه این اتحادیه به دو دس��ته واحدهای بیرون بر و 
رس��توراندارها تقسیم می ش��وند که واحدهای بیرون بر از پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده معاف بوده و واحدهای رستورانی که دارای سالن هستند باید مالیات بر ارزش 

افزوده را از مشتری دریافت و پرداخت کنند.
نریمانی در پاس��خ به این س��وال که برخی از واحدهای صنفی که دارای بخش 
بیرون بر و رستوران در دو قسمت مجزا با یک واحد آشپزخانه ای هستند در دریافت 
و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده چگونه باید رفتار کنند، اظهار کرد: این دسته از 
واحدهای صنفی باید با توجه به رسته قیدشده در پروانه کسب به دریافت و پرداخت 

مالیات بر ارزش افزوده اقدام کنند.
حال با توجه به این تفاسیر صنوف عرضه کننده جگر، دل، قلوه، کله پاچه، کبابی، 
آش، حلیم، اغذیه فروشان خرد، واحدهای بیرون بر و تهیه غذا از پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده معاف هستند و مابقی واحدهای رستورانی باید مالیات بر ارزش افزوده 

را دریافت و به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.

کاله مالیات بر ارزش افزوده سرتان نرود!

افزایش قیمت برخی اقالم اساس��ی در کش��ور که تولید آنها کمترین ارتباط 
را ب��ا قیم��ت ارز دارد، مس��اله ای اس��ت که در ماه ه��ای گذش��ته باعث ایجاد 
س��ختی هایی در تامین معاش مردم ش��ده است؛ امری که به نظر می رسد برای 

بررس��ی آن باید به عملکرد دس��تگاه های داخلی پرداخته ش��ود.
به گزارش ایس��نا، بعد از ش��روع التهابات ارزی از سال گذشته، دیگر شنیدن 
اخب��اری در رابطه ب��ا جهش قیمت��ی غیرعادی اقالم مصرفی ب��ه امری عادی 
تبدیل ش��ده اس��ت. برخی از این اق��الم عمدتاً اقالم غیرصنعت��ی تولید داخل 

هس��تند که عوامل تولید آنها ارتباط چندانی با ارز ندارد.
صیفی ج��ات یکی از این اقالم هس��تند که در طرف تولی��د کمترین ارتباط 
را ب��ا ارز دارند اما در طرف عرضه بیش��ترین جذابیت را برای کس��ب پول های 
خارجی دارند. محصوالتی که موهبت خداوند هس��تند و تنها دستان پرزحمت 

کش��اورزان با همکاری باران و خاک برای تولید آنها کفایت می کند.
ح��اال که پول ملی در قیاس با دیگر پول های خارجی ارزش��ش کمتر ش��ده 
اس��ت ص��ادرات این محصوالت توس��ط برخی فع��االن اقتصادی ب��ه حرفه ای 

س��ودآور تبدیل شده است. س��ود هنگفتی که تنها با کمترین زحمت و تنها با 
ترانزیت این اقالم به جیب دالالن می رود و البته کمترین س��همی از آن نصیب 

کش��اورزان می ش��ود.
از س��وی دیگر در ش��رایط فعلی اقتصاد که تورم نرخش ماه به ماه بیش��تر 
می ش��ود و جی��ب مردم روز ب��ه روز کوچک تر می ش��ود، صیفی جاتی همچون 
س��یب زمینی، گوجه فرنگی، کدو، بادمجان یا پیاز وزن بیشتری در سفره مردم 
پیدا می کنند، حداقل کاری که دستگاه های اقتصادی باید در این شرایط انجام 

دهند کنترل صادرات این محصوالت اس��ت.
براس��اس آمارهای منتشرشده توس��ط گمرک ایران از ۱۰ قلم کاالی عمده 
صادراتی در س��ال گذش��ته تقریباً هم��ه این اقالم فرآورده ه��ای گازی و نفتی 
)پتروش��یمی( هس��تند که چندان فاصله ای از تعاریف مربوط به صادرات مواد 
خ��ام اولیه مانند نفت ندارند. آن چیزی که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در 
جلس��ه اخیر خود در ش��ورای عالی گفت وگو اظهار کرده است هم این موضوع 

را تصدی��ق می کن��د.

فرهاد دژپس��ند در این جلس��ه می گوید که »براس��اس آخرین ارزیابی های 
صورت گرفته در طول این ماه ها )۱۱ ماهه س��ال ۱3۹7( حدود ۸ میلیارد دالر 
از این ارز صادراتی به کش��ور بازگش��ته که از این رقم ۶.۵ میلیارد دالر مربوط 

به پتروش��یمی ها و عرصه های فوالدی می ش��ود.
ای��ن یعن��ی از مجموع ص��ادرات دیگر اق��الم صادراتی که اق��الم مصرفی و 
محص��والت خام کش��اورزی هم تنها جزوی از آنها هس��تند تنه��ا ۱.۵ میلیارد 
دالر عائد کشور می شود که در قیاس با مجموع دیگر اقالم وارداتی غیرضروری 

مانند موز )3۰۰میلیون دالر واردات ۱۰ ماهه( رقم زیادی نیس��ت.
به گزارش ایس��نا، بر این اس��اس و با توج��ه به ارزآوری اندک��ی که صادرات 
صیفی جات می تواند برای کشور به ارمغان بیاورد به نظر می رسد در شرایط فعلی 
اقتصادی مس��اله مهم این است که دستگاه قانونی ناظر بر تعیین تکلیف واردات 
و صادرات یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت حساس��یت بیشتری بر صادرات 
اعمال کند و از سوی دیگر نظارت بر قاچاق احتمالی اینگونه محصوالت اساسی 

بسیار بیشتر از گذشته شود.

اسفندیاری پور، مجری طرح گندم  گفت با توجه به خسارات ناشی از بارندگی های 
ش��دید و س��یالب ها تا امروز 3۵۰ تا 7۰۰ هزار تن، کاهش تولید گندم را تخمین 

می زنیم.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی؛ اسماعیل 
اس��فندیاری پور، اظهار کرد: برآورد اولیه تولید گندم در اسفند حدود ۱۴ میلیون و 
7۰۰ هزار تن بود که با توجه به خسارات ناشی از بارندگی های شدید و سیالب ها تا 
امروز 3۵۰ تا 7۰۰ هزار تن کاهش تولید را تخمین می زنیم و در عین حال منتظر 

گزارش ها و آمار های جدید از استان ها هستیم.
وی افزود: در مجموع ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی آبی و دیم گندم در اس��تان های 

خوزستان، لرستان و گلستان دچار خسارت و آبگرفتگی شده اند که ۱۶۰ هزار هکتار 
آن مربوط به استان خوزستان است.

اس��فندیاری پور با بیان اینکه به علت بارندگی ها و پراکنش زمانی مناسب بارش 
در پاییز س��ال زراعی جدید انتظار تولید خوب در حوزه گندم را داشتیم، گفت: ما 

همچنان روی نظرمان هستیم و تامین این محصول با تولید داخل انجام می شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه برداشت گندم از استان های سیستان و بلوچستان، 
بوش��هر، هرم��زگان، جنوب فارس، جنوب خوزس��تان و جن��وب کرمان در منطقه 
جیرفت و کهنوج به تدریج آغاز ش��ده است، افزود: تاکنون در سطح بیش از ۸هزار 

هکتار برداشت گندم صورت گرفته است.

وی آثار بارندگی ها برای گندم آبی و به ویژه اراضی دیم را مثبت ارزیابی و سطح 
اراضی گندم دیم را در سال زراعی جدید ۴ میلیون هکتار اعالم کرد.

به گفته اسفندیاری پور، اراضی دیم از نظر رطوبت و بارندگی در سنوات گذشته 
در مضیغه بودند، اما امسال شرایط مطلوبی دارند.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی در پایان در مورد افزایش بیماری ها در 
حوزه گندم به کش��اورزان هشدار داد و گفت: امسال با توجه به میزان بارندگی ها و 
رطوبت، شرایط برای توسعه بیماری های گندم فراهم است و کشاورزان باید در کنار 
آفت سن و علف های هرز به بیماری ها توجه داشته باشند و مبارزه با انواع بیماری ها 

را در دستور کار قرار دهند.

زور دالالن از دالر هم بیشتر است

کاهش 700 هزار تنی تولید گندم در اثر سیل

سه شنبه
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تاکسیران برتر پایتخت با رأی شهروندان 
انتخاب می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به 
برگزاری جشنواره تاکسیرانی گفت تاکسیران برتر پایتخت با رأی شهروندان 
انتخاب می ش��ود. به گزارش پایگاه خبری »عص��ر خودرو«، علیرضا قنادان، 
مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکس��یرانی شهر تهران در نشست 
خبری جش��نواره تاکسیرانی تهران اظهار داشت: جشنواره تاکسیرانی تهران 
7 تا ۱3 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می شود که در افتتاحیه آن عالوه 
بر شهردار از وزارت کش��ور، مجلس، شورای شهر و  تاکسیرانی های سراسر 

کشور حضور دارند.
وی بیان داس��ت: محورهای جش��نواره شامل تاکس��ی مدیریت نظارت و 
خدمات، تاکس��ی ارتقای فرهنگ ترافیکی، تاکس��ی سالمت و حفظ محیط 
زیست، تاکسی علم، فناوری و کارآفرینی، تاکسی فرهنگ هنر و رسانه است.

قنادان با اش��اره به اینکه افراد جهت کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند 
به س��ایت taxi.tehran.ir مراجعه کنند، گف��ت: روش های رای دادن به 
تاکسیران نمونه، شماره گیری رایگان کد#777 ۱37 و معرفی پالک تاکسی 
مربوطه،  ورود به اپلیکیش��ن روبیکا و انتخاب گزینه تاکسی پالس، مراجعه 
به س��ایت سازمان تاکس��یرانی به نش��انی Taxi.tehran.ir، امتیازدهی با 

استفاده از سامانه های پرداخت الکترونیکی فون پی، تومن و... است.
مدیرعامل س��ازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران ادامه داد: 
محورهای امتیازدهی ش��امل رفتار و اخالق حرفه ای تاکس��یران، آراستگی 
ظاهری تاکسیران، به کارگیری امکانات رفاهی برای مسافر و نظافت داخلی 

خودرو است.
قنادان گفت: تاکس��یرانی بزرگترین و بیش��ترین مسئولیت را در حمل و 
نقل مس��افر با ۸۰ هزار ناوگان دارد و تالش می کنیم اقدامات گس��ترده ای 

برای خدمت رسانی بیشتر انجام دهیم.
وی افزود: درصد بزرگی از تاکس��ی ها تحت نظارت هوش��مند قرار دارد و 

بزرگترین پروژه در این زمینه هفته آینده رونمایی خواهد شد.
افزایش نرخ تاکسی براساس تورم رسمی کشور باشد

قنادان در ادامه در ارتباط با نرخ کرایه تاکس��ی اظهار داش��ت: این مسأله 
برمبنای قیمت تمام ش��ده محاس��به می شود و دس��تگاه های مختلف برای 
تعیین آن اقدام می کنند به صورتی که الیحه مربوطه از ش��هرداری به شورا 
منتقل و پس از رأی گیری جهت تصویب نهایی به فرمانداری ارسال می شود.
وی با اشاره به اینکه از معضالت ما در این زمینه اجرای با تأخیر نرخ های 
جدید طی سال های گذشته بوده است، افزود: نرخ های جدید به طور معمول 
بر همین اس��اس از اواسط تابستان اجرا می شد و بوروکراسی طوالنی مانعی 

برای این مسأله بود.
قنادان بیان داش��ت: سال گذشته الیحه جدید محاسبه و در شورا بررسی 
ش��د و براساس تأیید فرمانداری قرار بر این گرفت که مبنای نرخ تاکسی ها 
براس��اس نرخ رسمی کشور باش��د که البته مالحظاتی را فرمانداری در این 
زمینه داش��ت و در حال حاضر نکته مهم در مورد بخش هایی از دولت است 

که باید نرخ تورم رسمی در این زمینه استعالم شود.

کاهش تولید خودرو در سال سخت  تحریم
خودروس��ازان ایرانی س��ال گذشته سال سختی را پش��ت سر گذاشتند، 
اگرچه در ماه پایانی س��ال با تسهیالتی که در اختیار خودروسازان قرار داده 
شد دوباره تولید روند افزایشی به خود گرفت، اما در مجموع حدود ۴۰درصد 

نسبت به سال ۹۶ تولید خودروسازان کاهش یافته است.
 براساس آمار اعالم شده سه خودروساز بزرگ کشور در مجموع 7۹۸ هزار 
و ۹۲۸ دستگاه انواع محصول سواری را به تولید رساندند، این در حالی است 

که در سال ۹۶ تیراژ آنها یک میلیون و 3۱۶ هزار دستگاه بود.
کاهش تولید 3۹درصدی در س��ال ۹7 نس��بت به ۹۶ در حالی است که 
تیراژ ماهانه خودروسازان در اسفندماه سال گذشته و در مقایسه با بهمن ماه 

روند صعودی به خود گرفت و حدود ۴۲درصد رشد کرده است.
براس��اس آمار ساالنه خودروسازان تیراژ ایران خودرو در سال ۹7 به ۴۱۵ 
هزار و ۴۸۵ دس��تگاه رس��ید و در مقایسه با س��ال ۹۶، افتی ۴۱درصدی را 

تجربه کرده است.
گروه خودروس��ازی سایپا نیز که 3۸3 هزار و ۴۴3 دستگاه تیراژ در سال 
۹7 داش��ته، افت��ی 3۸درصدی را نس��بت به ۹۶ تجرب��ه می کند. همچنین 
ش��رکت پارس خ��ودرو با تولید ۱3۴ هزار و ۹۵۸ دس��تگاه انواع خودرو های 
س��واری تا پایان سال گذش��ته، ۴۴درصد افت تولید را نسبت به ۹۶ تجربه 

کرده است.
ب��ه هر حال کاه��ش تولید خ��ودرو در ش��رایطی که تامین م��واد اولیه 
خودروس��ازان با نوس��انات ن��رخ ارز و مش��کالتی که برای زنجی��ره تامین 

خودروسازان به وجود آمد امری اجتناب ناپذیر بود.
اما س��والی که در این میان وجود دارد این است که چه راهی وجود دارد 
تا دوباره روند افزایش��ی تولی��د رو به کاهش نرود و صنع��ت خودرو دوباره 
نزول س��ال گذشته را در پیش نگیرد و اصال در شرایط اقتصادی فعلی و در 
حالی که نرخ تورم سالیانه 3۰درصد اعالم شده است و هزینه های تولید نیز 

افزایش یافته است حفظ روند افزایشی تولید میسر است؟
در ای��ن باره یک فعال اقتصادی می گوید: تنها می ش��ود گفت این امر در 
حالی محقق می ش��ود که از تمام پتانس��یل های داخلی برای صنعت خودرو 
استفاده شود. برخی از قطعات که در داخل وجود ندارد و نیاز است که وارد 
ش��ود باید وارد زنجیره تأمین ش��وند تا بتوان گفت: این روند افزایشی تولید 

حفظ خواهد شد.«
او ادام��ه می دهد: »مطالبات قطعه س��ازان باید پرداخت و مشکالت ش��ان 
برط��رف ش��ود تا بتوانند با ایجاد تحول و بازس��ازی در رون��د فعالیت خود، 

قطعات را به میزان کافی در اختیار خودروسازان قرار دهند.«
این فعال اقتصادی مش��کل اصلی این صنعت در تأمین قطعه و مواد اولیه 
می دان��د و می گوید: »باید قطعات و مواد اولیه خودروس��ازان تأمین ش��ود. 
در واقع مش��کل اصلی تولید در ایران ب��ه دو موضوع نقدینگی و کمبود ارز 
برمی گردد. نقدینگی باید به قطعه س��از پرداخت ش��ود و ارز برای قطعات و 
م��واد اولیه ای که امکان تولی��د در داخل ندارند و وارداتی هس��تند، تأمین 
ش��ود. ضمن اینکه مش��کالت در تأمی��ن منابع مالی و تبدی��ل آن به ارز و 

انتقال آن است.«
بس��یاری از کارشناسان معتقدند که خودروس��ازان در شرایط فعلی باید 
هزینه های خود را مدیریت و س��اختار هزینه ها را بهبود بخش��ند و در این 

راستا تالش کنند که کارایی و بهره وری آنها نیز افزایش یابد.
س��ازماندهی قوی داخلی بین قطعه س��از و خودروساز یکی دیگر از نکاتی 
اس��ت ک��ه به آن تاکید می ش��ود. همچنین انتظار می رود ت��ا دولت و بانک 
مرکزی از خودروس��ازان و قطعه س��ازان همچنان حمایت کند تا مش��کالت 

ارزی دوباره دامنگیر خودروسازان نشود.

7خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

دبی��ر انجمن صنایع همگن نیرو و قطعه س��ازان تاکید کرد س��ازوکار پرداخت 
تس��هیالت به قطعه س��ازان باید به س��رعت انجام شود تا نوش��دارو بعد از مرگ 

سهراب نباشد.
به گ��زارش پای��گاه خب��ری »عص��ر خ��ودرو«، آرش محبی نژاد با اش��اره به 
صحبت های اخیر وزیر صنعت مبنی بر امکان بازپرداخت ریالی تسهیالت توسط 
قطعه سازان اظهار کرد: با توجه به خواب پول در حوزه کاری ما و نیز با توجه به 
نوس��ان نرخ ارز، اگر بازپرداخت تسهیالت به صورت ریالی نباشد برای ما با ضرر 
همراه خواهد بود که خوشبختانه وزارت صنعت اعالم کرد که این تسهیالت باید 

به صورت ریالی تسویه شود.
وی ب��ا اش��اره به می��زان تس��هیالت تخصیص داده ش��ده به قطعه س��ازان و 
خودروس��ازان توضیح داد: تس��هیالت اعطایی دولت ش��امل دو بخش بود، یک 
بخ��ش ۸۴۴ میلی��ون یورو و بخش دیگر ۴هزار میلیارد تومان که قرار ش��د این 
مبلغ به زنجیره تامین خودروس��ازی تزریق ش��ود که البته ۴هزار میلیارد تومان 
ریالی فقط مربوط به قطعه س��ازان بود اما ۸۴۴میلیون یورو را هم قطعه سازان و 

هم خودروسازان می توانستند استفاده کنند.
محبی نژاد درخصوص نوع ارز پرداختی این تس��هیالت گفت: آن زمان که این 
موضوع تصویب ش��د قرار بود مبلغ ۸۴۴میلیون یورو با ارز نیمایی پرداخت شود 

که چیزی حدود 7هزار میلیارد تومان بود و االن با توجه به تغییر نرخ ارز نیمایی، 
این مبلغ نیز تغییر کرده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو و قطعه سازان خاطرنشان کرد: این ارز در واقع 
یوان چین اس��ت و قطعه س��از و خودروس��از برای انتقال آن به کشورهای دیگر 
همچون اروپا، متحمل هزینه زیادی خواهند ش��د البته این به ش��رطی است که 
پول قابل انتقال باشد چرا که در این دوران با وجود تحریم های جدید فرستادن 

ارز به کشورهای دیگر به راحتی امکان پذیر نیست.
او با بیان اینکه تس��هیالت پرداختی دولت س��هل الوصول نیست، افزود: نباید 
فراموش کنیم که این تسهیالت تنها بخشی از نیاز قطعه سازان را برطرف خواهد 
کرد زیرا قطعه س��ازان در بس��یاری از مواقع به یوروی کش��ورهای توس��عه  یافته 

احتیاج دارند و همیشه یوان چین به درد ما نمی خورد.
محبی نژاد همچنین با اش��اره به ش��عار امس��ال، پرداخت این تسهیالت به دو 
صنعت مذکور را الزم اما ناکافی دانس��ت و تاکید کرد: این تس��هیالت به تنهایی 
نمی تواند ش��عار امس��ال را محقق کند زیرا خودروس��ازان به شدت در پرداخت 
بدهی خود به قطعه س��ازان بدعهدی می کنند و ع��دم پرداخت این معوقات نیز 
مش��کل بزرگی برای قطعه س��ازان ایجاد کرده و از طرف دیگر خود قطعه سازان 
بده��ی بانکی دارند و با توجه به ش��رایط کنونی توانای��ی پرداخت این بدهی را 

ندارند.
وی همچنین به مش��کالت قطعه س��ازان در مراوده با س��ایر کشورها به دلیل 
تحریم های بانکی اش��اره کرد و گفت: با توجه به اینکه خودروس��ازان مس��تقیما 
مورد تحریم آمریکا قرار گرفتند و قطعه س��ازان تنها بخش خصوصی هستند که 
مورد تحریم مستقیم هستند با ارز سیستم بانکی عمال نمی توانند مراودات ارزی 
با کش��ورهای خاص داشته باش��ند و این ارز برای مراوده با کشورهایی همچون 
هند و چین و عراق مناس��ب اس��ت و با صرف هزینه ۸ الی ۱۵درصد شاید بتوان 

به کشورهای اروپایی صادر کرد.
محبی ن��ژاد تصریح کرد: بخش عمده ارز مورد نیاز قطعه س��ازان باید از طریق 
واردات بدون انتقال ارز تامین ش��ود که برآورد ما بین یک تا دو میلیارد دالر در 
س��ال واردات بدون انتقال ارز قطعه سازان اس��ت که تا االن بانک مرکزی حاضر 
نشده این کار را انجام دهد، بنابراین پرداخت تسهیالت شرط الزم برای رسیدن 

به رونق تولید است اما شرط کافی نیست.
او گفت: ما از ۴هزار میلیارد تومان تسهیالت استقبال کردیم هرچند روند آن 
به ش��دت کند بود به طوری که از زم��ان تصویب تا پرداخت حدود دو ماه طول 
کش��ید، اما موضوع بازپرداخت ریالی باید به سرعت انجام شود تا نوشدارو بعد از 

مرگ سهراب نباشد.

با تعیین تکلیف طرح س��اماندهی صنعت خودرو در صحن علنی، بازار خودرو 
از بالتکلیفی خارج و قانونمندتر خواهد شد.

به گزارش پدال نیوز، بهمن س��ال گذش��ته بود که طرح س��اماندهی صنعت 
خودرو پس از چندین بار بررس��ی و بازگش��ت به کمیسیون صنایع مجدد برای 
بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع رفت و با وجود مشکالت زیاد خودروسازان در 

سال گذشته تا آخرین روزهای سال ۹7 به صحن علنی مجلس نرسید.
 حال با گذش��ته حدود سه ماه از ارجاع دوباره این طرح در کمیسیون صنایع 
و بررس��ی بیش��تر جرییات این طرح، س��خنگوی کمیس��یون صنایع مجلس از 

جمع بندی نهایی این طرح و ارجاع آن به هیات رئیسه مجلس خبر داد. 
ولی ملکی، س��خنگوی کمیس��یون صنایع مجلس، در گف��ت و گو با خبرنگار 
پرش��ین خودرو، اظهار داشت: با اتمام بررس��ی جرییات طرح ساماندهی صنعت 
خودرو در کمیس��یون صنایع، پیش بینی می ش��ود این ط��رح در هفته آینده در 

دستور صحن علنی مجلس قرار گیرد.
 وی گفت: کمیس��یون صنای��ع وظیفه خود را در قبال این ط��رح انجام داده 
اس��ت بنابراین با تعیین تکلیف آن در صحن علن��ی، بازار خودرو از بالتکلیفی و 

نابسامانی خارج خواهد شد. 

 به گفته س��خنگوی کمیسیون صنایع مجلس، طرح ساماندهی صنعت خودرو 
به دنبال طرح برخی ابهامات در صحن علنی س��ال گذشته مجدد به کمیسیون 
صنایع بازگش��ت و ح��ال با رفع این موارد و نهایی ش��دن آن در کمیس��یون و 
تصوی��ب آن در صحن علنی، انتظ��ار می رود اجرای آن بازار خودرو را قانونمندتر 

از وضعیت فعلی کند.
 ملک��ی در پایان درخصوص جزییات مورد بررس��ی این طرح در کمیس��یون 
صنایع مجلس خاطرنش��ان کرد: بررس��ی جزییات مبهم طرح ساماندهی توسط 
اعضای کمیسیون صنایع به اتمام رسیده اما تاکنون موارد آن اعالم نشده است.

تسهیالت اعطایی به قطعه سازان نوشدارو بعد از مرگ سهراب نباشد

فعالیت در بازار خودرو قانونمندتر می شود

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی وظیفه ذاتی مجلس را 
قانونگذاری و نظارت بر حس��ن اجرای آن دانست و بر اس��تفاده از این دو سازوکار 
برای رونق بخشی به تولید در سالی که رهبر معظم به این عنوان نامگذاری کرده اند 
تاکید کرد. محسن کوهکن در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو بر لزوم تصمیم گیری 
واقع بینانه تاکید کرد و اذعان داشت: بدون شک در شرایط کنونی باید از عواملی که 
منجر به واردات می شود جلوگیری شود البته باید به موضوع پیشگیری از انحصار و 
کاهش کیفیت محصوالت داخلی نیز توجه داش��ت و مانع از به وجود آمدن فضای 

انحصاری در بین صنایع علی الخصوص خودروسازی شد.
نماینده مردم لنجان در مجلس ش��ورای اس��المی با اشاره به آزادسازی قیمت ها 
این اتفاق را زمینه ساز برداشته شدن گام های موثر در خودروسازی دانست و گفت: 
وابس��تگی ارزی باعث شد صنایعی که برای تولید نیاز به واردات داشتند با افزایش 
نرخ ارز متحمل افزایش هزینه تولید ش��ده و یکباره ش��اهد افزایش قیمت ها شوند 
که با آزادس��ازی قیمت و حذف شورای رقابت امروز این موضوع مطرح نیست و از 
این پس رونق تولید به س��ازوکارهای قانونی، شیوه مدیریت صحیح منابع و اصالح 

ساختار تولید باز می گردد.

وی گفت: افزایش نرخ ارز بستر مناسبی است تا تولید داخل جایگاه واقعی خود 
را پی��دا کند، اما در مقابل کاهش قیمت ارز میل ب��ه واردات را افزایش می دهد بر 
این اساس امسال خودروسازی و قطعه سازی باید با همدلی و در نظر داشتن مصالح 
کش��ور و حقوق مصرف کنندگان س��عی کنند قدم هایی بردارند که نابسامانی سال 

گذشته که منجر به نارضایتی از صنعت خودرو کشور شد را پایان دهند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: عدم 
تحویل به موقع تعهدات و افزایش قیمت ها جو نامطلوبی را رقم زد، اما خوشبختانه 
در انتهای س��ال ش��اهد افزایش تیراژ تولید بودیم لذا به اعتقاد بنده خودروسازی و 
تمام دست اندرکاران صنعت خودرو به ویژه وزارت صمت این مرحله سخت را پشت 

سر گذاشته و در سال ۹۸ باید منتظر ارتقای کیفیت محصوالت باشیم.
کوهکن چندبرابر ش��دن قیمت برخی خودروه��ای داخلی را منجر به نارضایتی 
شدید مردم دانست و گفت: امسال باید شرکت های خودروساز برنامه بیشتری برای 
افزایش کیفیت داشته باشند زیرا مصرف کنندگان طی چند ماه جهش چند برابری 
قیم��ت خودروهای داخلی را که بعضا از کیفیت خاصی هم برخوردار نبودند تجربه 
کردند بدین منظور باید تعامل بیشتری بین خودروسازان و قطعه سازان به وجود آید.

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی گفت: اگر خودروساز این مراحل 
را شروع کند مجلس و کمیسیون صنایع همراهی بیشتری با آنها خواهند داشت در 
غیر این صورت چنانچه حرکت جدی از خودروسازان شاهد نباشیم قطعا مجلس به 
نمایندگی از مردم به طور جدی تری وارد خواهد شد و مطالبات کمیسیون صنایع 

بیش از گذشته خواهد بود.
وی تحمیل نظر دولت بر خودروسازی ها را منجر به تضعیف این صنعت دانست 
و گفت: اصالح س��اختار خودروس��ازی ها قطعا منجر به بهبود وضعیت آنها خواهد 
ش��د با این وجود به نظر می رسد با بازنگری بر بخشی از سرمایه های خود و حذف 
س��رمایه هایی که با نگاه اقتصادی تولید ش��ده اند و تبدیل کردن آنها به سرمایه در 
گردش و اختصاص بخش��ی از آن به تحقیق و توس��عه عالوه بر جبران بخش��ی از 
زیان گذشته به بهبود کیفیت محصوالت شتاب بخشند تا با حمایت مجلس شاهد 

تحوالت بزرگ در مورد قیمت و کیفیت باشیم.
به اعتقاد این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با رعایت 
موارد مذکور نه تنها امسال سال سختی نخواهد بود بلکه شاهد افزایش کیفیت نیز 

خواهیم شد.

اصالح ساختار خودروسازی ها ضروری است

سه شنبه
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س��ورنا س��تاری، مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهور درب��اره فروش 
ش��رکت های دانش بنیان، گفت فروش این ش��رکت ها در سال ۹۶، حدود ۶۰ 
ه��زار میلیارد تومان بود که در س��ال ۹7 دارای افزایش3۰درصدی بوده و به 

۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی 
می کنیم که در سال ۹۸ بیشتر شود.

به گزارش تس��نیم، وی با اش��اره به اینکه در 
ح��ال حاض��ر ۴3۰۰ ش��رکت دانش بنیان فعال 
هس��تند، اف��زود: چش��م انداز ما این اس��ت که 
فروش ش��رکت های دانش بنیان از GDP سهم 
۵درصدی داش��ته باشد. معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور همچنین درباره سرانه پژوهش در 
کش��ور، اظهار داش��ت: زمانی در پژوهش موفق 
خواهیم بود که به ازای هر میزان سرمایه گذاری 
دولت��ی، بخش خصوص��ی ۸ تا ۱۰براب��ر آن را 
سرمایه گذاری کند؛ همچنان که در هیچ کشور 
توس��عه یافته ای نمی بینید که بیش از ۱ تا ۲/۱ 

بودجه پژوهش آن را دولت تأمین کند.
س��تاری ادامه داد: اگر گاهی گفته می شود سهم پژوهش در فالن کشور از 
GDP حدود ۵ و ۶ اس��ت، مابه التف��اوت آن را بخش خصوصی برعهده دارد، 

بنابرای��ن حتی اگر دولت ۵/۰ درصد هم در این ح��وزه پرداخت کند، زمانی 
موفق خواهد بود که بخش خصوصی هم به میزان ۴ تا ۵درصد سرمایه گذاری 

کند.
وی با بیان اینکه »نس��بت س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی به دولت��ی در پارک های علم 
و فن��اوری موفق در کش��ور ما ح��دود ۹ برابر 
است«، گفت: اگر در مجموع کشور نیز به این 

عدد برسیم، موفق خواهیم شد.
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمهور با 
تأکی��د بر تقویت بخش خصوص��ی، افزود: آن 
مدلی از بخش خصوصی رغبت سرمایه گذاری 
در پژوه��ش را دارد ک��ه پای��ه اقتص��اد آن 
دانش بنیان باش��د؛ ش��رکتی که بر پایه منابع 
زیرزمینی توس��عه پیدا کرده باشد، هیچ گاه در 
حوزه پژوهش سرمایه گذاری درست و حسابی 

انجام نخواهد داد.
س��تاری گفت: ما زمانی موفق خواهیم ش��د که دولت س��هم پژوهش را به 
۲/۱درص��د GDP برس��اند، ولی همزمان بخش خصوص��ی نیز ۶ تا 7درصد 

GDP را نیز به این امر اختصاص دهد.

دکتر سیاوش ملکی فر با اش��اره به دغدغه های کارآفرینی در 
حوزه اس��تارتاپی، گفت همواره در رویدادهای اس��تارتاپی این 

نگرانی وجود دارد که اگر فردی سراغ 
کارآفرین��ی و ایج��اد کس��ب و کاری 
رف��ت، منابع مال��ی آن را چگونه باید 
تأمین کند و آی��ا نهادی از او حمایت 

خواهد کرد.
به گ��زارش مه��ر، وی اف��زود: من 
در اینج��ا از ط��رف صن��دوق نوآوری 
و ش��کوفایی ب��ه کارآفرین��ان ح��وزه 
استارتاپی قول می دهم که منابع مالی 
مورد نیاز آنها را تأمین خواهیم کرد و 
آنها از این بابت نگرانی نداشته باشند.
ملکی ف��ر در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه 
ن��وآوری  وی��ژه صندوق  برنامه ه��ای 

و ش��کوفایی برای استقرار ش��تاب دهنده در کشور گفت: ما در 
صن��دوق برنامه ه��ای خوبی را برای حمایت از ش��تاب دهنده ها 
در سراس��ر کش��ور در نظر گرفته ایم و به دنبال آن هس��تیم با 

هماهنگی با دانش��گاه ها در کش��ور، ش��تاب دهنده ها را تجهیز 
کنیم. افرادی هم که در این حوزه فعالیت می کنند نگران فضای 
اس��تقرار نباش��ند، ضمن اینکه هم 
منابع و ه��م تجهیزات ب��رای ادامه 
فعالیت آنها از طرف صندوق نوآوری 

و شکوفایی تأمین خواهد شد.
الزامات  مهمتری��ن  ب��ه  ملکی ف��ر 
کارآفرین��ی ب��ه خص��وص در حوزه 
اس��تارتاپ ها اش��اره ک��رد و گف��ت: 
بسیاری معتقدند آنچه بیش از همه 
در دنی��ای کارآفرین��ی اهمیت دارد 
ایده ها اس��ت، در حالی که حس��ب 
تجربه می گویم ایده ها چندان در این 
حوزه اهمیت ندارند، بلکه این اجرای 
خوب اس��ت که حائز اهمیت اس��ت. 
کس��انی که در چنین فضایی قدم گذاشته اند باید وقت و انرژی 
صرف آن کنند و بدانند که در مسیر سختی قدم گذاشته اند که 

امیدواریم موفقیت های آنها را در آینده شاهد باشیم.

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از تجهیز و استقرار افزایش سرمایه گذاری به سبب توسعه اقتصاد دانش بنیان
شتاب دهنده ها

آغاز سال ۱3۹۸ برای دید و بازدیدهای نوروزی بود اما هیأت دولت 
و رئیس جمهوری، در ایام نوروز دیدوبازدیدهای مرس��وم ایرانیان را با 

چاشنی دیدار کاری توأمان کرد.
به گزارش بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
از دیدار نوروزی با حجت االس��الم و المس��لمین دکتر حس��ن روحانی 
رئیس جمهوری کش��ورمان، پیرامون زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری، 
رفع چالش ها و اقالم تحریمی، جهت گیری جدید دانش��گاه ها و مراکز 
پژوهشی در جهت حل مش��کالت کشور، تاسیس کارخانجات نوآوری 
و مراک��ز نوآوری، ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارتاپ ها و تحقیقات 
م��رز دانش گف��ت و ادام��ه داد: رئیس جمهوری محترم به مناس��بت 
فرا رس��یدن س��ال جدید و ایام ش��عبانیه، فرصتی وی��ژه به گفت وگو 
درباره دس��تاوردها، ضرورت ها و برنامه های معاون��ت علمی و فناوری 

در خصوص توس��عه زیس��ت بوم کارآفرینی، 
ن��وآوری و اقتصاد دانش بنیان ش��رکت های 

دانش بنیان اختصاص دادند.
س��تاری با بی��ان اینکه دغدغ��ه و تالش 
کاروان علم��ی و فناوری در راس��تای توجه 
جدی دولت به ویژه شخص رئیس جمهوری 
ب��ه محورهایی چ��ون تحول اش��تغال زایی 
توس��عه ش��رکت های  ب��ا  ارزش آفرین��ی  و 
دانش بنیان و اس��تارتاپ ها است، ادامه داد: 
در جلس��ه پ��س از گزارش��ی از فعالیت ه��ا 
و برنامه ه��ای معاون��ت علم��ی و فن��اوری 
رئیس جمهوری محترم اهمیت تالش، تأکید 
و اهتمام در ح��وزه دانش بنیان و نوآوری را 

بیان کردند.
به گفت��ه معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، پیش��رفت اقتصاد 
کش��ور با تولید دانش بنیان و ایجاد اش��تغال ارزش آفرین همواره مورد 
تأکی��د ایش��ان بوده اس��ت. بر همین اس��اس ش��رحی از فعالیت های 
صورت گرفته و دس��تاوردها بیان شد که رئیس جمهوری محترم ضمن 
ق��رار گرفتن در جریان دقیق برنام��ه  و اولویت های پیش روی معاونت 
ب��رای تحقق اقتصاد دانش بنی��ان، بر ضرورت ه��ا و الزمه های حرکت 
اثرمند در این مس��یر به عنوان نیاز و اولویت نخس��ت کشور نکاتی را 

یادآور شدند.
اهتمام ویژه رئیس جمهور به دانش بنیان ها

رئیس بنیاد ملی نخبگان گفت: خوش��بختانه رئیس جمهور محترم 
از ابت��دای دولت یازده��م توجه ویژه   ای به ش��رکت های دانش بنیان و 
همچنین اس��تارتاپ ها دارند به طوری که اجرایی سازی قانون حمایت 
از ش��رکت های دانش بنیان و گس��ترده ش��دن فرش حمایتی زیر پای 
فعاالن فناور و کارآفرین در دولت یازدهم کلید خورد، مطابق گزارشی 
که من از کمیت و کیفیت ها ارائه دادم رئس جمهوری ضمن تأکید بر 
این موضوع، مثال هایی قابل درک و روش��ن بیان کردند و من متوجه 
شدم ایشان به این حوزه دقت ویژه ای دارند و نکاتی را در این خصوص 

مطرح کردند.
س��تاری با بیان اینکه زیس��ت بوم کارآفرینی و نوآوری ش��رکت های 
دانش بنی��ان و اس��تارتاپ ها مولود دول��ت یازدهم اس��ت، اظهار کرد: 
ماحصل این توجه ویژه نقش آفرینی بیش از ۴3۰۰ شرکت دانش بنیان 

و هزاران اس��تارتاپ با درآمدی بیش از ۸۰هزار میلیارد تومان و ایجاد 
هزاران شغل در اقتصاد کشور از دولت یازدهم به این سو بوده است.

قرارداد تولید بیش از ۲۰۰ واکسن و دارو
وی ب��ه برنام��ه معاون��ت علمی و فن��اوری در راس��تای رونق تولید 
محص��والت دانش بنی��ان اش��اره ک��رد و ادام��ه داد: رئیس جمهوری 
محترم در جریان توانمندی ش��رکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در 
حوزه ه��ای گوناگون قرار دارند؛ ب��ه طور مثال در حوزه تولید داروهای 
زیست فناوری قرارداد تولید بیش از ۲۰۰ قلم دارو و واکسن با همکاری 
وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی که سال ۹7 با نقش آفرینی 
بخش خصوصی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری 

منعقد شد، به سمع و نظر ایشان رسید.
ایجاد بستر مناسب برای جوانان خالق

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
از تأکید ویژه رئیس جمهوری کش��ورمان 
ب��ه موضوع جوان��ان خ��الق، کارآفرین و 
نخبه و استارتاپی و تأکید ایشان بر ایجاد 
زمینه های حفظ و ماندگاری استعدادهای 
برت��ر گفت و ادام��ه داد: برنامه های بنیاد 
ملی نخبگان برای بازگش��ت استعدادهای 
برت��ر به کش��ور در حال انجام اس��ت که 
سال گذش��ته زمینه ساز بازگشت بیش از 
ی��ک هزار و ۴۰۰ نخبه ایرانی غیرمقیم از 
۱۰۰ دانشگاه برتر به کشور شد که تالش 
برای فراهم س��اختن محیط مساعد ایجاد 
اس��تارتاپ ها  و  ش��رکت های دانش بنیان 
انگیزه بخش این افراد بوده اس��ت. رئیس 
جمه��وری نیز با تأکید و ش��ناخت کافی به این موض��وع بر ادامه این 
روند و اهتمام هرچه بیش��تر بر ایجاد بستر مناسب برای جوانان خالق 

تأکید کردند.
رفع چالش های ملی و اقالم تحریمی

ستاری، از نقش آفرینی کسب وکارهای دانش بنیان و استارتاپ ها در 
تحقق بخش��یدن به رونق تولید و تأمین نیاز کش��ور به اقالم تحریمی 
)رفع چالش های ملی و اقالم تحریمی(، تاس��یس کارخانجات و مراکز 
ن��وآوری و های تک گفت و ادامه داد: نگاه و عنایت ویژه رئیس جمهور 
محترم و ش��ناخت روش��ن به اهمیت این موضوع ها، چراغ راه کاروان 
علمی و فناوری قرار گرفت؛ این توجه و ش��ناخت موجب ش��ده است 
تا فعاالن دانش بنیان و اس��تارتاپی، همچون گذش��ته که همراه و یاور 
اقتصاد کشور بوده اند، با انگیزه مضاعف، تالش خود را برای رونق تولید 

و تأمین نیاز کشور به کاالهای تحریمی به کار ببندند.
به بیان معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ش��اید اگر این توجه 
از سوی عالی ترین مقام اجرایی کشور نبود و مسیر اقتصاد دانش بنیان 
و اس��تارتاپ ها، رویکرد به س��رمایه های انس��انی و اهمیت یک فضای 
مناس��ب برای بالندگی نهال های کارآفرینی و نوآوری وجود نداش��ت، 
مس��یر دیگ��ری رقم می خ��ورد. از ای��ن همراهی و همدلی مش��فقانه 
رئیس جمه��وری محت��رم سپاس��گزارم و امیدوارم ای��ن توجه، الگوی 
فرهنگ ساز و راهنمای کشور برای حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان 

باشد.

»زیست بوم استارتاپی  و دانش بنیان« اولویت دولت است

دریچــه

ستاد توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و 
فناوری برای حمایت و هدایت فرآیند اش��تغال دانش آموختگان کش��اورزی و 
منابع طبیعی اقدام به تدوین بسته های کارآفرینی گیاهان دارویی کرده است.  
ب��ه گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، نهضت تولید و مصرف گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و فراگیر 
شدن طب سنتی در کانون حمایت و برنامه ریزی مدیران اقتصادی-اجتماعی 
و حوزه س��المت کش��ور و نیز جامعه قرار گرفته است. البته شکل گیری ستاد 
توس��عه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری  
و به دنبال آن طراحی و اجرای سند راهبردی توسعه صنعت گیاهان دارویی و 

اقبال عمومی از مصرف این گیاهان و داروهای مرتبط موید آن است. 

50 بسته کارآفرینی گیاهان دارویی 
تهیه شد

سه شنبه
3 اردیبهشت 1398
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سید ابوالفضل موسوی بیوکی، نماینده مجلس شورای اسالمی با تاکید 
ب��ر اهمیت نقش ش��رکت های دانش بنیان در اقتصاد کش��ور، گفت حلقه 

وصل دانشگاه به صنعت، شرکت های دانش بنیان هستند.
به گ��زارش فارس، وی صن��دوق نوآوری و 
شکوفایی را به عنوان یک عامل پیش برنده در 
موفقیت شرکت ها و حمایت از کسب وکارهای 
دانش بنیان، برش��مرد و گفت: اگر قرار باش��د 
یک ابتکار و نوآوری به نتیجه برسد الزم است 
که از پش��توانه مالی الزم هم برخوردار باشد و 
صندوق نوآوری و ش��کوفایی در این زمینه از 

شرکت های دانش بنیان حمایت می کند.
نماینده مجلس ش��ورای اسالمی افزود: من 
تقاضا دارم که دولت و وزارتخانه های مربوطه 
عالوه بر کمک به صندوق نوآوری و شکوفایی، 
هر نوع حمایتی را که می توانند از شرکت های 

دانش بنیان داشته باشند.
موسوی بیوکی بر ضرورت کاهش موانع اداری و زمان اعطای تسهیالت 
به ش��رکت های دانش بنیان تاکید کرد و گفت: امروز خواست شرکت های 
دانش بنیان این است که به طرح های آنها بها داده شود و اینطور نباشد که 

با گذشت بیش از حد زمان، طرح ارزش خود را از دست بدهد.
وی اضافه کرد: همه مس��ئوالن باید تالش کنند تا زیرساخت های الزم 
برای کار کردن این شرکت ها ایجاد شود، زیرا موفقیت در این عرصه یکی 

از اهداف کشور بوده و هست.
عض��و کمیس��یون عمران مجل��س درباره 
نقش اقتصاد دانش بنیان در گذر از تحریم ها 
و دشواری های معیشتی مردم، گفت: واقعیت 
این اس��ت که ایران تا سال ۱۴۰۴ براساس 
چش��م انداز ۲۰ س��اله، باید ب��ه قطب علمی 
منطقه تبدیل ش��ود که بستر این اتفاق مهم 
در دو محل اس��ت؛ اول دانش��گاه ها و مراکز 

پژوهشی و سپس شرکت های دانش بنیان.
موس��وی بیوکی تصریح کرد: شرکت های 
دانش بنی��ان از این نظر مهم تر هس��تند که 
می توانند ایده های بزرگ علمی و پژوهش��ی 
را محق��ق کنند، این ش��رکت ها یک فضای 
مناس��ب برای تالش جوانان فارغ التحصیل دانش��گاهی اس��ت؛ ما هر کجا 
بتوانیم از این ظرفیت بزرگ اس��تفاده کنیم نتیجه الزم را کسب خواهیم 

کرد.

ش��ورای ملی گردش��گری قطر با امض��ای توافق نامه ای با س��ازمان 
جهان��ی گردش��گری ب��ه عن��وان اسپانس��ر نخس��تین دوره رقاب��ت 
اس��تارتاپ های گردش��گری ورزش��ی معرفی ش��د. به گزارش ایسنا، 

»زوراب پولولیکاش��ویلی« دبیرکل سازمان 
در   )UNWTO( جهانگ��ردی  جهان��ی 
دیداری با »اکبر الباکر«، رئیس شورای ملی 
گردشگری قطر با امضای توافق نامه ای اعالم 
کردند که کش��ور قطر حامی نخستین دوره 
رقابت اس��تارتاپ های گردش��گری ورزشی 
سازمان جهانی گردش��گری خواهد بود که 
با همکاری باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا 
برگزار خواهد ش��د. ه��دف از برگزاری این 
رقابت ارتقا و تقویت بخش های گردشگری 
و ورزش و در عین حال افزایش کارآفرینی و 
تقویت نوآوری در گردشگری ورزشی است. 
برندگان نخستین دوره رقابت استارتاپ های 

گردش��گری ورزشی در مرکز نوآوری باشگاه بارس��لونای اسپانیا مورد 
حمایت قرار می گیرند و برای اجرای ایده در کشور قطر که میزبان جام 
جهانی فوتبال ۲۰۲۲ اس��ت در نظر گرفته خواهد شد. »اکبر الباکر«، 

رئیس ش��ورای ملی گردش��گری قطر در این باره گفت: قطر از دیرباز 
حامی نوآوری های ورزش��ی ب��وده و ما معتقدیم رویدادهای ورزش��ی 
قدرت منحصر به فردی برای گردهم آوردن مردم دنیا دارد و به همین 
دلیل اس��ت که گردش��گری ورزشی یکی 
از ش��ش بخش اصلی اس��ت که در غالب 
اس��تراتژی ملی گردش��گری قطر روی آن 
سرمایه گذاری می کنیم. مشتاقانه پذیرای 
ایده های نوآورانه در نخستین دوره رقابت 
استارتاپ های گردشگری ورزش هستیم و 
امیدواری��م یکی از ای��ن ایده ها در قطر به 

مرحله اجرا برسد.
»پولو لیکاش��ویلی«، دبیرکل س��ازمان 
جهانی جهانگردی نیز عنوان کرد: ورزش 
و گردشگری دو بخش پیشگام هستند که 
ثاب��ت کرده اند درک و تعام��ل بین المللی 
می تواند فرصت های��ی را ایجاد کند که به 
نفع همگان خواهد بود. ش��ورای ملی گردشگری قطر پیش از این نیز 
برای مطالعه پیرامون تأثیر تس��هیل اخذ ویزا در صنعت گردشگری و 

اقتصاد قطر با سازمان جهانی گردشگری همکاری کرده است.

قطر حامی استارتاپ های »گردشگری ورزشی« شدعبور از جنگ اقتصادی با حمایت از شرکت های دانش بنیان محقق می شود

حبیب اهلل کشت  زر، نماینده بهبهان در مجلس شورای اسالمی، بیکاری 
را معضل اصلی کشور توصیف کرد و گفت »اکنون با معضلی بزرگ تر از 
بیکاری رو به  رو هستیم و آن چالش، فارغ التحصیالن بیکار دانشگاهی 
اس��ت. در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار بیکار در حوزه انتخابیه ام وجود 

دارد که بیشتر آنان تحصیلکردگان دانشگاهی هستند.«
به گزارش ایرنا، مطرح ش��دن این مسئله نشان می دهد که وضعیت 
به نس��بت سال های گذشته حساس تر شده است و ما با سیل عظیمی 
از بیکاران دارای مدرک دانش��گاهی روبه رو هستیم. در این شرایط این 
سوال پیش می آید که در یک سیستم اقتصادی چه چیزی باعث تغییر 
چیدمان هرم بیکاری می ش��ود و این تغییر چه پیامدهایی را به دنبال 

خواهد داشت؟ 
وحید شقاقی ش��هری، اقتصاددان و استاد دانش��گاه، عامل بیکاری 
تحصیلکرده های دانشگاهی را شکاف عظیم میان نظام آموزشی و کاری 
اقتصاد ایران می داند و در   این باره به »ابتکار« می گوید: مسئله اساسی 
اقتصادی ایران این اس��ت که بین نظام آم��وزش و نظام کار ایران یک 
شکاف عمیق وجود دارد. من معتقدم دانشگاه عمال به یک نهادی برای 

صدور مدرک تبدیل شده است.
وی می افزاید: بازار کار ما دارای شکاف عمیقی با نظام آموزشی است، 
به عبارتی دیگر نظام آموزشی در مسیر خودش حرکت می کند و نظام 
کار هم در مس��یر دیگری ادامه می دهد و هیچ ارتباط سازمان یافته ای 
می��ان آنها مش��اهده نمی ش��ود. وقتی ای��ن اتف��اق رخ می دهد قطعا 
فارغ التحصیالن دانشگاهی به درد بازار کار نخواهند خورد. در این میان 
می توانیم بگوییم که زبان مشترکی میان بازار کار و آموزش وجود ندارد 

و نتیجه آن بیکاری جوانان تحصیلکرده در یک جامعه خواهد شد.
ش��قاقی  شهری با اشاره به تعداد دانشجویان در دانشگاه  ها می گوید: 
ما حدودا چهار و نیم میلیون نفر دانشجو در دانشگاه ها داریم و ساالنه 
یک میلیون نفر از آنها فارغ التحصیل می شوند، اما متاسفانه چون ارتباط 
س��ازمان یافته ای نداریم تعداد بیکاران دانش��گاهی روز ب��ه روز در حال 
افزایش است. سیستم آموزشی ما با یک ادبیات کار می کند و بازار کار 
م��ا هم با ادبیات متفاوت با آن به کار خود ادامه می دهد و ارتباط بین 
دانشگاه و صنعت به معنای واقعی گسسته است. با اینکه سال ها شعار 
داده ایم که ارتباط میان علم و صنعت را تقویت کنیم اما متاس��فانه در 

عمل ناتوان بوده ایم.
دولتی بودن بازار کار ایران

ای��ن کارش��ناس اقتصادی با تاکید ب��ر دولتی بودن ب��ازار کار ایران 
می افزاید: بازار کار ما یک بازار کار دولتی است که حتی تخصص محور 
هم حس��اب نمی ش��ود. به همین دلیل در این ب��ازار مدرک گرایی در 
دانش��گاه ها از اولویت های دانش��جویان به حس��اب می آید. دلیل این 
مدرک گرایی این اس��ت که فردی دارای مدرک تحصیلی بعد از اتمام 
درس��ش با اس��تفاده از رانت و یا ارتباطی، خودش را در یک سیس��تم 
اداری وارد می کند. اگر بازار کار ما مانند خیلی از کش��ورها خصوصی 
بود این مشکالت را نداشتیم. بخش خصوصی به دنبال جذب نیرو برای 
رفع مشکالت خودش است و ارتباط و یا رانتی را نمی پذیرد. به عنوان 
مثال فردی را در نظر بگیرید که در بخش خصوصی یک مدیر باش��د، 
برای آن فرد تفاوتی ندارد که مدرک تحصیلی کارمندان چه باش��د و 
مهم این است که کارمند بتواند کاری که سیستم از او می خواهد را به 

درست ترین شکل انجام دهد.
در چنین سیس��تم هایی ک��ه بخش خصوصی رقابتی حاکم اس��ت 
مدرک گرایی بی معنا خواهد ش��د، در این صورت افراد مجبور می شوند 

که در نظام آموزشی طلب علم کاربردی کرده و دانشگاه ها هم موظف 
می ش��وند که ارتباط شان را با بازار کار بیشتر و هماهنگ کنند. در این 
سیس��تم ها به شکل اتفاقی طلب می شود که نظام آموزشی با بازار کار 

هم راستا باشد و نگرش مدرک گرایی از بین می رود.
وی در ادامه به بررس��ی اقتصاد دولتی ایران می پردازد و در  این  باره 
می گوید: حال اقتصاد ایران را در نظر بگیرید؛ در این اقتصاد که دولتی 
است و بخش خصوصی چندان حضور ندارد و فضای کار مبتنی بر رانت 
و ارتباطات باش��د همه به دنبال دریافت مدرکی از دانشگاه هستند. از 
س��وی دیگر دریافت مدرک به یک نوع مدگرایی هم میان افراد تبدیل 
می ش��ود. شاید بتوانیم بگوییم که در هیچ نظام اقتصادی دولتی بحث 

توانمندی، به روز بودن، آگاهی و خالقیت مطرح نیست.
 فارغ التحصیالن تخصصی در دروس کاربردی ندارند

ش��قاقی  ش��هری، سیس��تم های دولتی را ناتوان در تشخیص افراد 
متخصص می دان��د و می گوید: از آنجا که ش��کاف عظیمی میان بازار 
کار ایران و نظام دانش��گاهی اش به وجود آمده بیشتر جوانان به دنبال 
اس��تخدام در بخش دولتی هستند و این بخش ها توانایی تمییز دادن 
بین افراد متخصص، خالق و نوآور با یک فرد معمولی را ندارد. تمام این 

مسائل شکاف میان این دو نظام را بیشتر می کند.
در ش��رایطی که اقتصاد دولتی ما با مش��کالتی مانند کمبود جذب 
نیروی انس��انی روبه رو می ش��ود بخش عمده ای از فارغ التحصیالن ما 
صاحب کار نمی شوند چراکه آنها با توانمندی آشنا نیستند و نمی توانند 
برای خود کسب وکاری را ایجاد کنند. دلیل آشنا نبودن این دانشجویان 
را می توان نداشتن تخصص در دروس عملی و کاربردی دانست چراکه 
بیشتر دروس آنها نظری و تئوری است، بنابراین به این افراد آموزش های 
صحیح داده نمی ش��ود. با توج��ه به این مس��ائل درمی یابیم که نظام 
آموزش��ی ما نتوانسته یک نظام کارآمد باشد و قطعا فارغ التحصیالنش 
هم نمی توانند در بازار کار فعالیت داش��ته باشند و در این شرایط مدام 

سیل بیکاران فارغ التحصیل کشور بیشتر خواهند شد.
 بیکاری تحصیلکرده تبعاتی را به دنبال دارد

این کارش��ناس اقتصادی، بیکاری افراد تحصیلکرده را دارای تبعاتی 
می بین��د و در ای��ن خصوص می گوید: بی��کاری تحصیلکرده ها تبعات 
اقتص��ادی، اجتماع��ی، فرهنگ��ی و حتی سیاس��ی به دنب��ال خواهد 
داش��ت. این واقعیت است که ما با بیکاری تحصیلکرده های دانشگاهی 
سرمایه های انس��انی مان را از دست می دهیم؛ س��رمایه هایی که بابت 
تربیت آنها هزینه های بسیاری شده است. یک فارغ التحصیل دکترا در 
دانش��گاه های دولتی را در نظر بگیرید؛ این شخص هزینه های بسیاری 
را برای دولت به وجود  آورده و در صورت بیکار بودن فرد، قطعا سرمایه 
چند س��ال کش��ور هدر خواهد رفت و از س��وی دیگر در فعالیت های 

اقتصادی از تخصص آنها هم استفاده نخواهد شد.
وی در پایان نوع آموزش را یک ضعف در سیستم اقتصادی می داند 
و می گوید: وقتی دانش��گاهیان فارغ التحصیل می شوند مطالباتی را از 
دولت دارند و در صورت عدم ش��غل مناس��ب، قطعا آنها هزینه هایی را 
برای دولت به وجود خواهند آورد. همان طور که اش��اره کردم متاسفانه 
ما نتوانس��تیم ارتباط سازمان  یافته ای را میان نظام آموزشی و بازار کار 
فراهم کنیم و همین امر موجب شده است که فارغ التحصیالن ما توانایی 
مش��ارکت در سیستم های خصوصی را نداشته باشند چراکه آنها برای 
مراکز اداری تربیت شده اند و آموزشی را درخصوص خالقیت، کارآفرینی 
و فعالیت خودجوش ندیده اند و این یک ضعف در سیستم اقتصادی ما 

به حساب می آید.

ایالن ماسـک در تازه ترین توییت رمزآلودش با ارجاع به سـریال بازی تاج و تخت، 
پیشنهاد داده به فضاپیمای در دست ساخت استارشیپ، بال های اژدها افزوده شود.

به گـزارش زومیت ایالن ماسـک، بنیان گذار و مدیرعامل اسـپیس ایکس، در حال 
 )Game of Thrones( الهام گیری از مجموعه  تلویزیونی پرطرفدار بازی تاج و تخت 
اسـت. هفته گذشته، وی به دنبال پخش قسمت افتتاحیه  فصل هشتم این سریال، در 
توییتر پیشـنهاد داد به فضاپیمای در دست ساخت استارشیپ، بال های اژدها افزوده 
شود. استارشیپ نام وسیله  نقلیه فضایی آتی اسپیس ایکس است که قصد دارد انسان 

را به مریخ و فراتر از آن ببرد.
ماسک در پاسخ به توییت فیلم سازی به نام دنی شپرد درباره  فصل تازه  سریال بازی 

تاج و تخت در توییتر گفت:
با بال  های غشـایی فوالدی همچون اژدها، احتماال می توانیم دمای ایجادشده ناشی 
از ورود مجدد استارشـیپ به جّو را به هزار درجه سلسـیوس کاهش دهیم که در  این 

 صورت، به خنک سازی کل سطح نیازی وجود نخواهد داشت.
باتوجه  به شـخصیت شـوخ طبع و خاص ماسـک در توییتر، بعید به نظر می رسد وی 
کامال جدی باشد. این کارآفرین مشهور عرصه  فناوری عادت دارد ارجاع های فرهنگ 
عامه را به نحوی چاشـنی فعالیت های تجاری اش کند؛ همچون افزودن حالت مسخره 
)Ludicrous Mode( به خودروهای تسال که به فیلم علمی تخیلی و کمدی توپ های 
فضایی محصول 1987 ارجاع می دهد یا انتشـار تک آهنگی رپ با نام »آسوده بخواب 
هارامبـه« )RIP Harambe( به عنوان ارجاعی به حادثه  کشـتن گوریل هارامبه در 
باغ وحش سینسـینتی آمریکا در سال 2016. هنگامی که از ماسک پرسیده شد از بین 

یک تا 10 چقدر در برابر ایده  بال اژدها جدی است، وی در جواب گفت: 6.5.
استارشـیپ احتمـاال بلندپروازانه ترین پروژه اسـپیس ایکس تا به امروز محسـوب 
می شـود. این سـفینه  فضایی به نحوی طراحی شـده که بتواند در آینده، 100 نفر را به 
مریخ و مقاصد احتمالی دیگر حمل کند. استارشـیپ برخالف پیشرانه  به کار رفته در 
موتورهای مرلین و راکت های مشـابه، به 27 موتور رپتور با سـوخت اکسـیژن مایع و 
متـان مجهز خواهد بود. اسـپیس ایکس قصد دارد با هدف برداشـت منابع موردنیاز، 
نیروگاه های سـوخت موشـک روی مریخ راه اندازی کند. ایـن نیروگاه ها می توانند با 
تأمین سوخت گسترده، امکان بازگشت مجدد به زمین را در اختیار کاوشگران سیاره  

سرخ قرار دهند.
اسـپیس ایکس در حال  یافتن مواد جدید برای سـاخت استارشـیپ است و از زمان 
نخسـتین رونمایی این فضاپیما در سپتامبر2017، به طراحی جدیدی برای توسعه  آن 
روی آورده اسـت. درحال  حاضر، استارشـیپ به طراحی فوالد ضدزنگ مجهز اسـت 
که ظاهر آن با سـه بالـه  غول پیکر در اطراف بدنه، از داسـتان های مصور تن تن الهام 
گرفته شـده است. این ساختار و جنس بدنه امکان تعرق فضاپیما برای خنک سازی و 
کاهش دما در حین ورود به جّو را فراهم می کند. راکت غول پیکر اسپیس ایکس ممکن 
اسـت در دمای نزدیک به 1500 درجه سلسیوس، وارد جّو شود؛ درنتیجه، به کارگیری 

روش های منحصربه فرد برای خنک سازی آن بسیار اهمیت دارد.
بااین حـال، توییت های اتفاقی ایالن ماسـک ظاهرا قبال به سـاخت محصوالت تازه 
منجر شده است. وقتی ماسک اعالم کرد برای تأمین مالی شرکت بورینگ، قصد دارد 
شـعله افکنی بسازد که ارجاعی دیگر به فیلم توپ های فضایی محسوب می شد، واقعا 
ایـن کار را انجام داد و طرفـداران به طرز غافلگیرکننده ای در ژوئن 2018 توانسـتند 
اسـلحه  یادشـده را بخرند .عالوه  بر این، ارجاع ها به مجموعه  نمایشی »بررسی میم« 
)Meme Review( بـه  تهیه کنندگی پیودی پای موجب شـد ماسـک بعـدا به همراه 
جاستین رویلند، خالق مجموعه تلویزیونی ریک و مورتی، در این نمایش حضور پیدا 
کند. حتی توییت رمزآلود ماسـک درباره  »امپراتوری رسـانه ای میان کهکشانی« نیز 

نزدیک به یک سال بعد، به پایه گذاری شرکت رسانه ای Thud منجر شد.
همان طور که کپسول مسـافربری دراگون اسپیس ایکس برای ارسال فضانوردان به 
ایستگاه فضایی بین المللی آماده می شود، شاید پروژه  بعدی ماسک به نحوی دیگر به 

اژدهایان ارجاع داشته باشد.

عدم توجه به کارآفرینی و ضعف سیستم اقتصادی

ایالن ماسک در اندیشه 
افزودن بال اژدها به 
فضاپیمای استارشیپ

یادداشـت

به همت دفتر تامین مالی و س��رمایه گذاری معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نهادها و ابزارهای تخصصی تامین مالی حوزه 
دانش بنیان تقویت می ش��ود. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی معاونت علمی و 
فناوری ریاس��ت جمهوری، دفتر تامین مالی و س��رمایه گذاری معاونت توسعه مدیریت 
و جذب س��رمایه معاونت علمی و فناوری با هدف تقویت خدمات مالی نهادهای بانکی 
و پولی و بازار س��رمایه در توس��عه تولید محصوالت دانش بنیان و تنوع بخشی، تقویت و 

ایجاد نهادها و ابزارهای تخصصی تامین مالی حوزه دانش بنیان، راه اندازی شده است.
یک��ی از ماموریت ه��ای این دفتر، ایجاد و تقویت نهاده��ا و ابزارهای تخصصی تامین 
مالی حوزه دانش بنیان است که در این زمینه یکی از اقدامات صورت گرفته ایجاد تابلوی 

شرکت های کوچک و متوسط است.

ابزارهای تخصصی تامین مالی حوزه 
دانش بنیان تقویت می شود



4. لورنا جین
تعداد فالوورها: 822 هزار کاربر

اگر برند شما یک شخص بود، آن را چگونه به مخاطب هدف معرفی می کردید؟ 
تولیدی و فروشگاه لباس های زنانه لورنا جین این کار را با استفاده از اینستاگرام 
به خوبی انجام داده است. در حقیقت، آنها به پرسش های بسیار اساسی در زمینه 
بازاریابی و برندسازی در قالب پست های ساده و جذاب اینستاگرامی پاسخ داده اند. 
به عنوان کاربر معمولی اینستاگرام با اندکی گشت و گذار در میان پست های لورنا 
جین به خوبی می توانیم مخاطب هدف آنها را تشخیص دهیم: خانم های بین ۲۰ 
تا 3۰ سال که به نوع لباس و کیفیت آن اهمیت می دهند. شیوه طراحی لباس های 
این برند براساس تلفیق سبک رسمی و ورزشی است. به این ترتیب از نظر نوآوری 

در طراحی لورنا جین یکی از پیشرو ترین برندها محسوب می شود. 
تصاویر اکانت رس��می لورنا جین در اینس��تاگرام معموال با استفاده از ترکیب 
رنگ های بس��یار جذاب و چشم نواز خلق می شود. به این ترتیب محتوای صفحه 
آنها به طور کلی دو دس��ته اس��ت. دسته نخست ش��امل معرفی محصوالت تازه 
ش��امل لب��اس و جواهرات جانبی اس��ت. در اینجا ما فقط ب��ا محصول مورد نظر 
مواجه هس��تیم. دسته دوم، مربوط به استفاده از مدل های مختلف برای رونمایی 
از لباس ه��ای تازه و موجودی های هر فصل اس��ت. در حقیقت محور اصلی برند 
لورنا جین در زمینه بازاریابی و برندس��ازی استفاده از محتوای جذاب، پر انرژی و 
الهام بخش اس��ت. به این ترتیب شمار باالیی از دختران جوان صفحه رسمی این 
برند را نه تنها یک فروش��گاه آنالین، بلکه منب��ع اطالع از آخرین ترندهای حوزه 

پوشاک به حساب می آورند. 
5. لِترفولک

تعداد فالوورها: 306 هزار کاربر
لترفولک یکی از کس��ب وکارهای کوچک این مقاله است. این برند توسط یک 
زوج کارآفرین اداره می شود. تولیدات اصلی آنها نیز تابلوهای نسبتا کوچک همراه 
با متن های انگیزشی است. نکته جالب اینکه هر تابلو همراه با کاراکترهای خاصی 
عرضه می شود. به این ترتیب مشتریان امکان شخصی سازی خریدشان را خواهند 
داش��ت. همچنین در ص��ورت عالقه امکان طراحی تابلو مورد نظرمان و س��پس 
س��فارش آن به لترفولک را داریم. این امر موجب پدید آمدن محصوالت بس��یار 
متنوع از سوی لترفولک شده است. وقتی محصوالت ما دامنه متنوعی از ایده ها را 

در بر دارد، بازاریابی محتوایی امر چندان دشواری نخواهد بود. 
بدون تردید اینستاگرام یکی از بهترین گزینه های در دسترس برای لترفولک به 
منظور جلب نظر کاربران و افزایش ش��مار مشتریان است. آنها عالوه بر بارگذاری 
تصاویر مربوط به محصوالت پیشفرض ش��ان از خالقیت مش��تریان نیز اس��تفاده 
می کنند. به این ترتیب بازنش��ر محتوای تولی��دی کاربران بخش جدایی ناپذیری 
از اس��تراتژی بازاریابی لترفولک محس��وب می ش��ود. به طور معمول، پست های 
اینس��تاگرامی لترفولک دارای ویژگی هایی نظیر جذابیت، الهام بخشی و امکان به 
اش��تراک گذاری بسیار ساده است. همین امر نیز موجب شهرت روزافزون شان در 

قالب یک برند کوچک شده است. 
بهترین پست لترفولک در زمینه جذب کاربران

مش��هورترین پس��ت اینس��تاگرامی برند لترفولک تابلویی با متن ذیل اس��ت: 
»متاس��فم، من نمی توانم این کار را انجام دهم. من باید لب��اس کار روزانه ام را با 
لباس معمولی ام عوض کنم. همچنین باید به تماشای برنامه ای که تا به حال ۱۰ 

بار دیده ام بپردازم.«
ش��اید در نگاه نخست این متن بیش از اندازه ساده و بی معنا باشد. با این حال 
باید به مفهوم نهفته در آن نیز اشاره کنیم. بر این اساس، یکی از دغدغه های اصلی 
خانم ها در سراس��ر جهان الزام شان به استفاده از یونیفرم های خاص در محل کار 
اس��ت. همچنین خانم ها معموال به خاطر مش��اهده برنامه های محبوب شان برای 
چندین بار متمادی مورد انتقاد و ش��وخی قرار می گیرند. برند لترفولک با ساخت 
این تابلو کمک ش��ایانی به خانم ها برای جلوگیری از طرح پرس��ش های تکراری 
کرده است. اگر نگاهی به تعداد کامنت های درج شده در ذیل این پست بیندازید، 
به خوبی موفقیت لترفولک در اشاره به یکی از مشکالت اساسی خانم ها را متوجه 
خواهید شد. نکته جالب اینکه حجم وسیعی از مشتریان هدف این برند را خانم ها 

تشکیل می دهند، بنابراین توجه ویژه به دغدغه های آنها جای تعجب ندارد. 
Apartment Therapy .6

تعداد فالوورها: 1.9 میلیون کاربر

اکانت رسمی برند Apartment Therapy به معنای واقعی کلمه یک منبع 
درمان روحی و روانی اس��ت. اگر ش��ما هم به خانه هایی با طراحی های دلنشین و 
متفاوت عالقه مند هستید، حتما سری به پست های این برند بزنید. محتوای اصلی 
پست های این برند ش��امل نمایش طراحی های متفاوت داخل خانه ها در سراسر 
دنیاس��ت. البته آنها توجه ویژه ای به طراحی های خودشان نیز دارند. در ذیل هر 
پس��ت منبع آن نیز درج می ش��ود. به این ترتیب کاربران امکان آگاهی از طراح 

اصلی را هم دارند. 
 Apartment اجازه دهید به بررس��ی دو پس��ت اخیر اکانت اینس��تاگرامی
Therapy بپردازیم. نخس��تین پس��ت مربوط به یک اتاق پذیرایی نس��بتا ساده 
اس��ت. همه چیز این اتاق پذیرایی معمولی به نظر می رسد. با این حال یک نکته 
بس��یار مهم جلب توجه می کند: تزیین آن با انواع گل و گیاه. استفاده از گیاهان 
مختلف به عنوان عنصر تزیین خانه ایده تازه ای نیست. با این حال نحوه استفاده 

و چینش گیاهان دارای اهمیت بسیار باالیی است. 
پس��ت دوم مربوط به یک اتاق خواب است. این اتاق در زیر شیروانی یک خانه 
روس��تایی قرار دارد. نحوه رنگ آمیزی آن نیز طیف س��فید یکدست است. به این 
ترتیب تمام دیوارها و لوازم موجود در اتاق به رنگ سفید تهیه شده است. این امر 

آرامش خاصی را به مخاطب منتقل می کند. 
هدف اصلی برن��د Apartment Therapy معرفی ان��واع طراحی های برتر 
دنیاس��ت. به این ترتیب ایده های جذاب��ی در اختیار مخاطب هدف این برند قرار 
می گیرد. اگر هم به کمک در زمینه طراحی دکور داخلی خانه یا محل کارتان نیاز 

داشتید، کارشناس ها و معمارهای این برند همیشه در دسترس هستند. 
7. اپرا باله پاریس

تعداد فالوورها: 340 هزار کاربر
شهر پاریس به خاطر بسیاری از چیزهای عاشقانه و رمانتیکش شناخته می شود. 
هنر، پنیرهای متنوع و البته مکان های زیبا و گوناگون. بدون تردید هر هنرمندی 
در پاریس مکان های زیادی برای بازدید خواهد داشت. در مورد هنر باید به نقش 
انکارناپذیر فرانس��وی ها در تاریخ هنر و پیشرفت انواع آن اشاره کرد. همچنین از 
نظر بازاریابی بصری استفاده از مکان ها و آثار هنری به منظور جلب نظر کاربران 
بسیار ساده است. به هر حال اغلب مردم عالقه زیادی به آثار هنری دارند. درست 
به همین دلیل اکانت رسمی اپرا باله پاریس در اینستاگرام جزو برترین حساب های 

کاربری این پلتفرم به حساب می آید. 
اغلب پس��ت های ای��ن اکانت مربوط به حضور تماش��اگران در اپرا و هنرنمایی 
هنرمندان مختلف است. گاهی اوقات نیز تصاویری از افراد معروف دنیای سیاست 
و ورزش ب��ه هنگام حضور در اپرا باله پاریش منتش��ر می ش��ود. البته نباید تمام 
پست های این اپرا را مربوط به فرمت تصویری دانست. ویدئوهای کوتاه از نمایش 
هنرمندان مختلف نیز بخش ویژه ای از محتوای اپرا باله پاریس را تشکیل می دهد. 
بدون تردید یکی از جذاب ترین کارها در اینس��تاگرام ایجاد بنر تصویری است. 
منظور من از بنر استفاده از یک عکس در قالب چند پست کنار هم است. به این 
ترتیب کاربران به هنگام مشاهده صفحه اصلی اکانت  ما با چند پست کنار هم در 
قالب بازنمایی یک تصویر واحد مواجه خواهند شد. این امر به دلیل غافلگیری و 
چشم نوازی خاص اش مورد توجه بسیاری از برندها قرار دارد. با این حال اپرا باله 
پاریس به دلیل نوع خاص فعالیتش بهترین س��وژه ها را در اختیار خواهد داشت. 
خوشبختانه اکنون ابزارهای بسیار زیادی برای ساخت چنین تصاویر دنباله داری 
وجود دارد. یکی از بهترین آنها اپ Title Pic اس��ت. با اس��تفاده از این اپ شما 
امکان س��اخت تصاویر دنباله دار را خواهید داش��ت. با این حال باید توجه داشت 
کیفیت تصاویر ما باید بس��یار باال باشد. در غیر این صورت پس از بخش بندی از 

نظر کیفیت بصری موجب نارضایتی مخاطب می شود. 
نح��وه خل��ق ایده اپرا بال��ه پاریس برای تولی��د محتوا در اینس��تاگرام در نوع 
خود بس��یار جذاب است. بر این اساس، تمام پس��ت های این موسسه برگرفته از 
نمایش های هنرمندان است. همچنین نمای زیبایی از تمرین گروهی هنرمندان 

پیش از اجرا نیز در اختیار مخاطب قرار می گیرد. 
به عنوان یک کارآفرین با مشاهده نحوه فعالیت اپرا باله پاریس ایده های بسیار 

زیاد در زمینه نحوه بازاریابی و برندسازی خواهید یافت. 
8. تِنت سیل

تعداد فالوورها: 189 هزار کاربر
وقتی به صفحه اکانت رس��می برند تنت س��یل در اینس��تاگرام نگاه می کنیم، 
نخس��تین ایده ذهنی مان »اعجاب انگیز« توصیف کردن آن خواهد بود. این برند 
در زمین��ه فروش چادرهای درختی فعالیت دارد. ش��اید برای ش��ما نیز این نوع 
کس��ب وکار تازه باشد. بر این اساس برند تنت س��یل چادرهای خود را به گونه ای 

خالقانه تولید می کند. افراد با خرید این چادرها امکان نصب شان بر روی درخت یا 
هر سطح باالی زمین را خواهند داشت. فقط باید گوشه های چادر را به تنه درخت 
یا هر جس��م نگه دارنده ای وصل کنیم. شعار اصلی این برند در مورد محصوالتش 
بس��یار جذاب است: تغییر تجربه س��کونت در چادر برای همه. بدون تردید شعار 
اصلی تنت سیل هماهنگ با تجربه منحصر به فرد مدل های مختلف محصوالتش 
است. همه ما عالقه مند به تجربه خوابیدن در میان درختان هستیم. به ویژه اگر 

چنین خوابی در بین هوا و زمین صورت گیرد. 
در زمینه فعالیت بازاریابی، ش��انس با برند تنت س��یل یار است. دلیل اصلی آن 
نیز واضح اس��ت: تولید محصوالت��ی خاص و منحصر به فرد. اکانت اینس��تاگرام 
آنه��ا پر از تصاویر مربوط به اقام��ت عالقه مندان به طبیعت در محیط هایی نظیر 
جنگل، دریا و کوهس��تان است. یکی از جذاب ترین پست های این برند مربوط به 
اقامت یک گردشگر در چادر این برند است. نکته جالب اینکه این گردشگر چادر 
تنت سیل را در کنار دریا با استفاده از ستون های لنگرگاهی متروک بنا کرده است. 
ب��ه این ترتیب عک��س مورد نظر چادر وی را باالی دری��ا نمایش می دهد. تجربه 
اقامت در حالتی میان دریا و هوا در کنار مشاهده موج های در زیر چادرمان برای 
مخاطب اینستاگرامی هیجان خاصی به همراه دارد. به همین دلیل این پست جزو 

مشهورترین تولیدات برند تنت سیل به حساب می آید. 
بهترین پست تنت سیل در زمینه جذب کاربران

فالوورهای تنت س��یل عالقه مند به مش��اهده محتوای منحصر به فرد در مورد 
ش��یوه های استفاده از چادرهای این برند هس��تند. بازاریاب های تنت سیل نیز به 
خوبی از این موضوع اطالع دارند. به همین خاطر نیز پست هایی همسو با خواست 
مخاطب تولید می کنند. بهترین پس��ت این برند در اینستاگرام یک ویدئو مربوط 
به نحوه نصب و استفاده از چادر تنت سیل در باالی رودخانه ترویس در ایالتی در 
کاناداست. در این ویدئو منظره بسیار زیبای رودخانه از چشم انداز داخل چادر به 
تصویر کش��یده می شود. بدون تردید هر فردی با مشاهده این ویدئو عالقه مند به 

حداقل یکبار تجربه اقامت در چنین چادرهایی می شود. 
9. ِدِسمیو

تعداد فالوورها: 910 هزار کاربر
نگاهی به رنگ های مورد استفاده برندهای بزرگ بیندازید. پس از اندکی توجه 
ش��ما متوجه یک نکته بس��یار مهم خواهید ش��د: اغلب برندهای بزرگ از طیف 
رنگ های مش��ابه برای بارها و بارها استفاده می کنند. این طیف رنگ  های مشابه 
هم در طراحی لوگو، سایت اصلی و پوسترهای برندها و هم طراحی فروشگاه های 
مختلف شان مورد اس��تفاده قرار می گیرد. شاید در نگاه نخست استفاده مداوم از 
یک طیف رنگ برای مخاطب خسته کننده باشد. با این حال چنین کاری با هدف 
مش��خصی در زمینه بازاریابی و برندسازی صورت می گیرد. وقتی ما از یک طیف 
رنگ یکسان در بلندمدت استفاده می کنیم، مخاطب به شناسایی برندمان تحت 
عن��وان آن رنگ عادت می کند. چنین امری در زمین��ه ایجاد پایداری و ثبات در 

برندمان اهمیت باالیی دارد. 
اس��تفاده از طیف رن��گ واحد برای جل��ب نظر مخاطب و ایج��اد پایداری در 
برند به خوبی از س��وی برند س��وئدی دسمیو مورد استفاده قرار گرفته است. این 
برند س��وئدی در زمینه چاپ پوس��ترها و تابلوهای مختل��ف فعالیت دارد. اکانت 
اینستاگرامی این برند پست های متنوع و زیبایی در مورد محصوالت شان بارگذاری 
می کند. طراح های برند دسمیو عالقه فراوانی به استفاده از طیف رنگ آبی، سبز، 
خاکس��تری و مش��کی دارند. چنین طی��ف رنگ هایی از نقطه نظر روانشناس��ی 

احساساتی نظیر آرامش، اعتماد، ترمیم و زندگی لوکس را بازنمایی می کنند. 
بهترین پست دسمیو در زمینه جذب کاربران

وقتی برند ما به استفاده از یک طیف مشخص از رنگ عادت می کند، محتوای 
بصری پست ها برای خاطب قابل پیش بینی خواهد شد. در این میان ایجاد تنوع در 
برخی زمان ها مناسب به نظر می رسد. به این ترتیب روند جذب مخاطب برندمان 
افزایش خواهد یافت. پس��ت برند دسمیو در مورد تبریک سال نو یکی از بهترین 
نمونه ها در مورد خالقیت و تولید محتوای غیرمنتظره است. در نگاه نخست، پست 
تبریک سال نو این برند بسیار ساده است. با این حال ترکیب رنگ های موجود در 

آن به طور کامل با روند عادی متفاوت است. 
وقتی یک برند پس��تی برخ��الف روند معمولی اش تولید می کند، بس��یاری از 
کاربران بدان جذب می شود. این اتفاق در مورد پست تبریک سال نو دسمیو رخ 
داد. به این ترتیب شمار باالیی از کاربران با کامنت های متنوع از خالقیت ها ابراز 

رضایت و تعجب کردند. 
ادامه دارد ...
hubspot :منبع

برندینگ چیست و چرا باید برای شما مهم 
باشد؟)1(

شما هم تا حاال عبارت »برند چیست؟« را جست و جو کرده اید؟ 
اگر این کار را کرده باش��ید ب��ا بیش از ۱۰ تعریف و مفهوم مختلف 
روبه رو خواهید ش��د. حتی می توانم بگویم این تعاریف آنقدر بعضی 
جاه��ا با یکدیگ��ر تفاوت دارند که انگار اص��ال در مورد یک موضوع 
حرف نمی زنند! به همین دلیل اگر بخواهید مفهوم برندس��ازی را از 
این تعاریف یاد بگیرید به مشکل خواهید خورد. پس چه کار کنیم؟ 
به نظرم بین این همه مطلب اگر بدانیم که برند چه چیزی نیست، 
راحت تر می توانیم به هدف برس��یم: برند یک لوگو نیست، برند نام 
شرکت شما نیست و برند هیچ نماد یا عالمت تجاری هم نیست! بله 
همه این موارد روی برند ش��ما تاثیر دارند و برند همه این موارد را 

دربر دارد ولی هیچ کدام از اینها به تنهایی برند نیستند!
برندینگ چیست؟

قبل از اینکه بدانید برند چیس��ت حتما باید این مس��ئله یادتان 
باشد که برند چیزی نیست که در اتاق بازاریابی، اتاق روابط عمومی 
یا اتاق رئیس شرکت نشسته باشد! اصال برند در حقیقت یک مفهوم 
انتزاعی اس��ت که در ذهن کاربران و مش��تریان ش��ما ایجاد شده و 

می توان گفت که وجود خارجی ندارد!
بگذارید در س��اده  ترین لغات ممکن به شما توضیح بدهم که برند 
ش��ما در ذهن مش��تریان و کاربران از کجا ب��ه وجود می آید: فرض 
کنید که شما به عنوان یک کسب و کار در بازار وجود دارید و برای 
مش��تریان یک سری محصول یا خدمات ارائه می دهید. کاربران هم 
به هر دلیل ش��ما را به رقیب های تان ترجیح داده و با ش��ما تعامل 
می کنند: یعنی چه که با ش��ما تعامل می کنند؟ آنها اگر بخواهند از 
شما خریدی انجام بدهند، با وب سایت شما تعامل خواهند داشت یا 
در صورت نیاز ممکن اس��ت با بخش پشتیبانی شما صحبت کنند و 

سپس از محصول یا خدمات شما استفاده خواهند کرد.
بعد از اینکه همه این کارها انجام شد، مشتری یک تصویر نهایی 
از ش��ما خواهد داش��ت؛ تصویری ک��ه تمامی ای��ن تجربه ها را یک 
ج��ا جمع کرده و به عبارت دیگر، مش��تری ش��ما را ب��ا این تصویر 
خواهد شناخت. خب دقیقا همین تصویر است که ما به آن »برند« 
می گوییم! تصویر ذهنی که مش��تری از ش��ما دارد و این تصویر در 
خریده��ای بع��دی یا زمانی که مش��تری بخواهد در مورد ش��ما با 

شخص دیگری صحبت کند، تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت!
ت��ک تک تعامل هایی که مش��تری با ش��ما و بخش های مختلف 
مجموعه ش��ما دارد ب��ه منزله یک داس��تان برای او هس��تند. اگر 
مش��تری احس��اس کند که محصوالت ی��ا خدمات ش��ما جدید و 
نوآورانه هس��تند، این ویژگی ها در ذهن کاربر بخش��ی از برند شما 
خواهند ش��د. یا مثال اگر بس��ته بندی محصوالت تان به طرز خاصی 
زیب��ا و ظریف باش��د، تصویری که از برند ش��ما در ذه��ن کاربر به 
وج��ود خواهد آمد تصوی��ری زیبا و با ظرافت خواه��د بود، اما این 
س��که دو رو دارد! یعن��ی اگر از طرف دیگر محص��والت یا خدمات 
ش��ما ضعیف باش��ند دقیقا همین تصویر از برند شما در ذهن کاربر 

ایجاد خواهد شد!
هر تعامل یک پیام می فرستد!

از این تابلو راهنماهایی که هر بخش��ش به یک سمت اشاره دارد 
دیده ای��د؟ اگر بخواهی��د بحث برندینگ را راحت تر متوجه ش��وید، 
می توانیم از این تابلوها استفاده کنیم. هر تعاملی که مشتری با شما 
دارد به منزله یک فلش اس��ت، فلشی که به یک سمت خاص اشاره 

دارد و پیامش با بقیه فلش ها فرق دارد.
برای مثال، محصوِل شما )که یکی از بزرگ ترین تعامالت مشتری 
با شماس��ت( ممکن اس��ت این پیام را به مش��تری بدهد که ش��ما 
مبتکر و خالق هس��تید )ش��اید محصولی ارائ��ه داده اید که در بازار 
کم نظیر اس��ت(؛ همچنین یکی دیگر از فلش های شرکت تان )مثال 
بس��ته بندی زیبای محصول تان( این پیام را به مشتری می دهد که 
ش��ما مجموعه ای ظریف و خوش سلیقه هس��تید، اما در این میان 
فرض کنید یک فلش دیگر هم وجود دارد که مثل بقیه فلش ها پیام 
مثبتی ندارد: مثال یکی از اعضای تیم پشتیبانی یا روابط عمومی تان 
با لحن بدی با مش��تری حرف زده و فلشش به سمت دیگری است! 
به هر حال این هم جزئی از تعامالتی اس��ت که مش��تری با ش��ما 
داش��ته و نمی توانی��د آن را حذف کنید. حاال اگر هم��ه این موارد 
را کنار یکدیگر گذاش��ته و یک جمع بن��دی نهایی بکنید، تصویری 
که از آن به دس��ت می آید تصویری است که مشتریان از برند شما 

خواهند داشت!
االن می توانم بگویم که بحث برند تا حدی برای شما کالبدشکافی 
ش��د چون می دانید که برند ش��ما مجموعه ای از پیام هاست که به 
ذهن مخاطب می فرستید. حاال دیگر از این به بعدش باید برای شما 
راحت تر باش��د چون قلق کار دست تان آمده است. فقط کافی است 
که تمامی تعامالتی که کاربر با ش��ما دارد را بررس��ی کرده و سعی 
کنید بهترین تجرب��ه را به او بدهید. از این طریق می توانید به یک 

برند شیک و قوی در ذهن کاربران تبدیل شوید!
ادامه دارد ...
novin.com :منبع

از لگو و ونس گرفته تا سفورا و اپرا پاریس)BRAND)2کارگاهبرندینگ

برترین برندها در اینستاگرام کدامند؟

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

به قلم: لیندسی ُکُلویچ کارشناس بازاریابی و تبلیغات   
ترجمه: علی آل علی    

سه شنبه
3 اردیبهشت 1398

شماره 1296



امروزه دغدغه اصلی بازاریاب ها چگونگی رساندن محتوای شان به دست بیشترین 
تعداد مخاطب ممکن اس��ت. به هر حال، مگر مشاهده بیشتر محتوای بازاریابی به 
معنای تاثیرگذاری و فروش بیش��تر نیست؟ پاس��خگویی به این پرسش به راحتی 
امکان پذیر نیس��ت. بدون تردید اندکی تحقیق در آن نهفته است. با این حال فقط 
در صورت ارائه ویدئوی باکیفیت و مورد پس��ند مخاطب امکان دستیابی به اهداف 
بازاریابی وجود دارد. به عبارت بهتر، برندها باید ویدئوهای خود را ابتدا با خواس��ته 
انس��ان ها هماهنگ و سپس به سراغ سازگاری با الگوریتم های شبکه های اجتماعی 

باشند. 
تاثیرگ��ذاری ویدئوها بر روی مخاطب مهم ترین عامل ارزیابی موفقیت کمپین ها 
محسوب می ش��ود. خالقیت موجود در ویدئوهای بازاریابی باید در راستای ترغیب 
مخاطب به س��وی عملی خاص سازماندهی ش��ود. در غیر این صورت هیچ نتیجه 
مش��خصی برای برند ما پدید نخواهد آمد. بنا بر آنچه گفته شد، ویدئوی برند ما با 
میلیون ها بازدید نیز بدون تاثیرگذاری بر روی مخاطب بی فایده خواهد بود. به طور 
معمول هدف برندها از تاثیرگذاری بر روی مخاطب ترغیب شان به خرید محصوالت 
بیش��تر اس��ت، بنابراین باید فروش را به عنوان هدف اصل��ی کمپین های بازاریابی 

مدنظر داشته باشیم.
با توجه به اطالعات س��طرهای فوق، اجازه دهید به س��راغ بررسی شش توصیه 
اساسی در حوزه بازاریابی ویدئویی برویم. هدف اصلی از بررسی این توصیه ها کمک 

به برند شما در راستای خلق کمپین های جذاب تر است. 
1. اهمیت ضربه نخست به مخاطب

زمانی که فیس بوک در س��ال ۲۰۱۶ به بررس��ی اطالع��ات ویدئوهای کاربرانش 
پرداخت، به نکته جالبی دس��ت یافت: کاربرانی که س��ه ثانیه نخست یک ویدئو را 

مشاهده می کنند، حداقل 3۰ ثانیه بعدی آن ویدئو را نیز تماشا خواهند کرد. 
مفه��وم اصل��ی یافته فیس بوک بس��یار مش��خص بود. ابت��دای ویدئوه��ا تاثیر 
انکارناپذیری بر روی مخاطب دارد، بنابراین برندها باید به دنبال افزودن المان های 
جذاب به بخش آغازین ویدئوهای بازاریابی شان باشند. در غیر این صورت به احتمال 
زیاد مخاطب عالقه ای به مش��اهده آن نش��ان نخواهد داد. اشتباه بسیاری از برندها 
در اینجا تالش برای ایجاد جذابیت در طول ویدئوست. به این ترتیب مخاطب برای 
مشاهده صحنه های جذاب باید تا انتهای ویدئو صبر کند. به مانند مسابقه بوکس، 
در اینجا هرچه ضربه نخست ما به مخاطب سریع تر و محکم تر باشد، کسب موفقیت 

ساده تر خواهد بود. 
آگاه��ی از اهمیت تح��ت تاثیر قرار دادن کاربران در ش��بکه های اجتماعی نکته 
کاربردی است با این حال به راستی چه نوع اطالعاتی مخاطب  شبکه های اجتماعی 
را ب��ه وجد م��ی آورد؟ آنچه ما در موسس��ه HubSpot بدان رس��یده ایم، اهمیت 
جلوه های بصری زیبا و عرضه پیش نمایش��ی از ویدئو بازاریابی کامل برندهاست. به 

این ترتیب مخاطب عالقه بیشتری به ویدئو برندها پیدا می کند. 
2. رابطه داستان سرایی و موفقیت بازاریابی

در رش��ته علوم اعصاب، پژوهشگران داستان سرایی را بهترین راهکار برای جلب 
توجه مردم عنوان می کنند. داستان س��رایی نه تنها توجه مخاطب را جلب می کند، 
بلکه مقدمه ای مناس��ب برای ایجاد رابطه ای عمیق با برندمان نیز هس��ت. بهترین 
راهکار برای موفقیت در داستان سرایی تالش برای نزدیکی به حالت ذهنی مخاطب 
هدف اس��ت. به عنوان مثال، برای عالقه مندان به غذاهای دریایی توصیف بش��قاب 
وی��ژه ای از خرچن��گ همراه با پنیر پیتزای اضافه بس��یار جذاب خواهد بود. چنین 

اتفاقی در مورد عالقه مندان به ورزش موتورس��واری به هنگام مش��اهده مسابقات 
جهانی موتور کراس رخ می دهد. 

ب��ه بیانی بهتر، در ص��ورت تاکید ب��ر روی المان های مورد عالق��ه مخاطب در 
داس��تان مان ش��انس جلب نظر آنها افزایش می یابد. افرادی که در گذش��ته تجربه 
بیان داستان را داش��ته اند، در زمینه داستان سرایی تجاری موفق تر عمل می کنند. 
البته همه اینها مشروط به دریافت اطالعات مناسب پیرامون مخاطب هدف از سوی 

بخش تحقیق و توسعه برندهاست. 
3. تحریک احساسات مثبت

علم روانشناسی اطالعات کاربردی در اختیار بازاریاب ها قرار می دهد. از نقطه نظر 
روانشناختی احساسات عامل ش��کل دهی به رفتارهای ماست. در این میان عقل و 
منط��ق به داوری رفتارها پس از اجرای عملی خاص می پردازد. اگر بازاریابی را یک 
علم در نظر بگیریم، یافته مش��ابهی نیز از س��وی بازاریاب ها مورد تایید قرار گرفته 
اس��ت. بر این اساس انتظارات مردم از برندها درست مانند سایر مردم عادی است. 
به این ترتیب س��رمایه گذاری شرکت ها بر روی س��اخت ویدئوهای جذاب موجب 
جلب نظر مردم خواهد ش��د. نحوه انتخاب مردم می��ان محتوای تولیدی برندها و 
س��ایر کاربران بسیار ساده اس��ت. آنها محتوایی که جذابیت بیشتری دارد، انتخاب 

خواهند کرد. 
اگر ش��ما مایل به تاثیرگذاری ویدئوهای تان بر روی مخاطب هدف هستید، باید 
به فکر تزریق احساس��ات مثبت به محتوای بازاریابی برندتان باش��ید. در حقیقت، 
احساس��اتی نظیر ش��ادی، امیدواری و هیجان بیش��تری تاثیر را ب��ر روی رفتار و 
تصمیم  گیری مردم به هنگام خرید محصوالت مختلف دارد، بنابراین اگر ویدئو برند 
ما توانایی تحریک این س��ه احساس را داشته باشد، موفقیت کمپین بازاریابی ما تا 
حد زیادی تضمین خواهد ش��د. نکته جالب اینکه تاثیرگذاری چنین احساساتی بر 
روی تمام نسل ها به یک صورت است، بنابراین نباید نگرانی بابت تفاوت سلیقه نسل 

جوان با سایر مشتریان داشت. 
4. ویدئوهای خود را چسبناک سازید

چیپ و دن هیت در کتاب مشهورشان »ساختن برای چسبیدن« نکته مهمی را 
به خواننده آموزش می دهند: مدلی برای ایجاد ایده های چسبناک یا به بیان بهتر به 

یاد ماندنی و جذاب ساختن ایده ها. 
با بررسی شمار بسیار باالیی از ایده های چسبناک نظیر کمپین »مرد ماه« از برند 
JFK و سخنرانی ها و حتی برخی از نظریه ها چیپ و دن هیت به اهمیت چسبندگی 
ایده ها در تاثیرگذاری شان بر روی مردم پی برده اند. مطالعات برادران هیت به اصول 

ذیل منجر شده است:
• س��ادگی: پیام اصلی ایده ما باید به راحتی از سوی کاربران قابل فهم و دریافت 

باشد.
• غیرقابل پیش بینی: ایده ما باید کلیش��ه های رای��ج را کنار بگذارد. مخاطب در 

صورت مواجهه با ایده ای تازه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. 
• خیال پردازی: ایده ما باید قوه تخیل و خیال پردازی مردم را به کار اندازد.

• اعتبار: ایده ما باید از سوی یک موسسه یا برند معتبر حمایت شود.
• عواطف: بدون درگیری عواطف امکان تعامل با مردم وجود ندارد. 

• مس��یر داس��تانی: ایده ما باید داس��تانی جذاب برای مخاطب بیان کند. بدون 
داستانی منسجم هیچ مخاطبی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

ب��رادران هی��ت توصیه های فوق را به عنوان بخش��ی از یافته های خود در زمینه 
اصل »چسبناکی« بیان می کنند. اگر عالقه مند به مطالعه مطالب بیشتری پیرامون 
ایده آنها هستید، به وبالگ آنها تحت عنوان »روانشناسی پشت ویدئوهای بازاریابی 

موفق« سر بزنید. 

5. اتکا به جلوه های بصری
هنگام��ی که ما بچه بودیم، اتکای اصلی ما برای تش��خیص تنوع رفتارها الگوی 
بصری ش��ان بود. به عن��وان مثال، عالمت توپ به معنای زم��ان تفریح و بازی بود. 
همه کودکان ابتدا از طریق جلوه های بصری با دنیای خارج ارتباط برقرار می کنند. 
درست به همین دلیل انسان ها اطالعات بصری را در کمتر از ۲۵۰ میلی ثانیه فهم 
می کنند. همچنین ۵۰درصد از توانایی های مغز ما از طریق کدگذاری اطالعات در 
قالب های بصری کار می کند. همیشه مشاهده دیگران بهترین روش برای یادگیری 

گونه های مختلف رفتار و عمل بوده است. 
داستان س��رایی تصویری به افراد در زمینه درک س��اده تر مفاهیم کمک بسیاری 
می کند. به این ترتیب برندها باید به دنبال ایجاد پیوند میان ایده های بازاریابی شان 
با جلوه های بصری مش��هور باشند. به عنوان مثال، استفاده از صحنه های فیلم های 
مش��هور و تصاویر آش��نا ب��رای مخاطب راهکاره��ای منطقی به حس��اب می آید. 
تاثیرگ��ذاری چنین صحنه هایی به دلیل بازس��ازی الگوی اصلی در ذهن ما صورت 
می گی��رد. ب��ه این ترتیب ذه��ن محتوای ت��ازه را نیز به س��ادگی در کنار دریافت 

قدیمی مان از محتوای مشهور قرار می دهد. 
6. افزودن ترک صوتی مناسب به ویدئوها

انتخاب ترک صوتی مناسب یکی از پیچیده ترین مراحل در ساخت ویدئو بازاریابی 
اس��ت. این امر به دلیل تفاوت حوزه فعالیت برندها با یکدیگر و سلیقه های مختلف 

برندها و مخاطب ها روی می دهد. 
امروزه ما نسبت به صداهای مختلف حساسیت زیادی نشان می دهیم. به همین 
دلیل اس��تفاده از ترک های صوتی یا حداقل یک زندگی مناس��ب در ابتدای ویدئو 
برندمان بسیار تاثیرگذار خواهد بود. گاهی اوقات یک موسیقی متن مناسب توانایی 
برانگیختن احساسات مخاطب به بهترین ش��یوه را دارد. به طور مشابه، در صورت 
اس��تفاده از ترک های صوتی نامناس��ب انگیزه مخاطب برای مشاهده ویدئوی ما از 

بین خواهد رفت. 
در س��ال ۱۹۹۴ ی��ک مطالعه جامع از س��وی موسس��ه س��اینت پیرامون تاثیر 
موس��یقی بر روی نگرش ها نس��بت به برندها صورت گرفت. در این مطالعه نیمی 
از ش��رکت کنندگان تبلیغ یک برند آبمیوه را بدون موس��یقی و نیمی دیگر همراه 
با موس��یقی گوش کردند. ۲3درصد از گروه مش��اهده گر ویدئ��و تبلیغاتی همراه با 
موسیقی عالقه مند به خرید آبمیوه از آن برند شدند. در طرف مقابل فقط ۴درصد از 

مشاهده گرهای ویدئو تبلیغاتی بدون موسیقی تمایل به خرید نشان دادند. 
موسیقی توانایی افزایش تاثیرگذاری و اقناع گری ویدئوهای تبلیغاتی و بازاریابی 
را دارد، بنابرای��ن در تولید ویدئوهای خنده دار برای ش��بکه های اجتماعی، معرفی 
محصوالت تازه و حتی ویدئوهای آموزشی باید به انتخاب ترک صوتی مناسب توجه 
داشت. در حقیقت نقطه تمایز میان ویدئوهای معمولی و نمونه های موفق استفاده 

از قالب صوتی تاثیرگذار خواهد بود. 
تاثیرگذاری همیشه مهم تر از دسترسی به مخاطب بیشتر است

امروزه برای بیش��تر بازاریاب ها میزان دسترس��ی به مخاطب معیار اصلی ارزیابی 
کمپین ها و بیان میزان رش��د و توس��عه برندشان محسوب می ش��ود. در این میان 
بدون تاثیرگذاری احساسی قوی بر روی مخاطب دسترسی به طیف گسترده ای از 
مخاطب ها اهمیت چندانی ندارد. دلیل آن نیز کامال واضح خواهد بود: یک ویدئوی 
معمولی شاید میزان باالیی بازدید دریافت کند، اما این بازدید باال به معنای فروش 
بیشتر یا دست کم ایجاد رابطه ای عمیق تر با مخاطب نیست. به عنوان نتیجه نهایی، 
پیش از تالش برای سازگاری ویدئوی مان با الگوریتم های شبکه های اجتماعی باید 

به هماهنگی آن با سلیقه مخاطب توجه کنیم.
hubspot :منبع

چرا یک کسب و کار باید سایت داشته 
باشد؟ 

امروزه به هر اداره، مغازه، فروش��گاه و منزلی که سر بزنی حداقل 
ی��ک کامپیوتر وجود دارد. همچنین در هر جایی که در نظر بگیرید 
وس��یله ای وجود دارد که به اینترنت متصل اس��ت و از آن استفاده 
می کند. یکی از مهمترین ارکان اینترنت و خدمات آنالین سایت های 
فعالی هستند که روزانه هزاران نفر بازدیدکننده دارند. هر لحظه که 
می گذرد به اهمیت طراحی س��ایت به خصوص برای سایت هایی که 

منجر به کسب درآمد می شوند، افزوده می شود.
۲۰ دلیل مهم برای طراحی سایت

• تبلیغات در سایت و اینترنت با هزینه کمتر نسبت به روش هایی 
مثل تبلیغات تلویزیونی قابل اجراست.

• در فض��ای وب، گس��تره ای وس��یع و روش ه��ای مختلفی برای 
تبلیغات و دیده شدن وجود دارد.

• س��ایت مانند یک بوم بزرگ می مان��د که امکان انتقال اطالعات 
کامل از محصول و خدمات را دارد.

• به وسیله سایت و درج مطالب مرتبط در آن می توان پاسخ سوال 
تعداد زیادی از مشتریان را در یکجا و یک مرتبه پاسخ داد.

• فضای وب سایت به گونه ای است که بهتر از هر راه دیگری )مثال 
آموزش تلفنی( با مشتریان در ارتباط بود و به آنها آموزش های الزم 

در جهت استفاده از محصوالت را داد.
• چند س��الی اس��ت که دیگر کس��ی برای ارتباط با هر جایی در 
دفترچ��ه تلفن دنبال ش��ماره آن نمی گردند. بلک��ه در اینترنت و از 
میان س��ایت ها به دنبال راه های تماس با آنجا می گردند. پس وجود 

وب سایت برای یک کسب و کار حیاتی است.
• توجه داش��ته باشید که اگر زمانی شکم بزرگ اعتبار یک کاسب 
بود، امروزه و با پیش��رفت تکنولوژی طراحی سایت به یک کاسب و 

کاسبی اعتبار می بخشد.
• شاید برای همه امکان پذیر نباشد که در مرکز شهر مغازه بگیرند 
و فعالیت کنند اما در مورد وب س��ایت این امتیاز وجود دارد که هر 

کسی با تالش و پیگیری در بهترین جای اینترنت قرار بگیرند.
• در ادامه مورد باال، پشتیبانی ۲۴ساعته طی هفت روز هفته برای 
تمامی مشاغل امکان پذیر نیست مگر اینکه این پشتیبانی به واحدی 

هوشمند و سریع مثل وب سایت واگذار شود.
• یکی از بزرگترین مزایای وب س��ایت، سادگی در انتشار مطالب و 

خدمات آن بین مردم و البته توسط خود مردم است.
• هر چقدر که یک کس��ب و کار موفق و پرسفارش و مشتری هم 
که باش��د، طراحی وب سایت امکان ایجاد گروه جدیدی از مشتریان 

را به وجود می آورد.
• ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی از طریق ایمیل های دامنه س��ایت 
یکی از پربازده ترین روش های بازاریابی در سراس��ر جهان است. در 
این روش حتی اگر افراد به سایت شما سر نزنند از طریق ایمیل هایی 
که دریافت می کنند، می توانند از آخرین اخبار کار شما آگاه شوند.

• در ادام��ه توضی��ح فوق یکی دیگر از مزیت های طراحی س��ایت 
امکان ایجاد باشگاه مشتریان اس��ت. پس از ایجاد باشگاه مشتریان 
می ت��وان انواع خدمات دیگر را به مخاطبان ارائه داد. مانند ارس��ال 

خبرنامه هفتگی، ارائه تخفیفات ویژه و .…
• از طریق س��ایت می ت��وان اطالعاتی همچ��ون اطالعات تماس 
افرادی که مشتریان بالفعل یک کسب و کار هستند را به دست آورد 

و برای تبدیل آنها به مشتریان بالقوه برنامه ریزی کرد.
• از گذشته تا به امروز بین بنگاه های مختلف در یک زمینه کاری 
رقابت وجود داش��ته است. همیشه صاحب مش��اغل مختلف دنبال 
راه هایی برای پیروزی در این رقابت بوده اند. در عصر دیجیتال امروز 

این راهکار طراحی سایت حرفه ای برای کسب و کار است.
• وب سایت این امکان را می دهد که عالوه بر راه های موجود برای 
ارائه خدمات به مش��تریان از طریق اینترنت و به صورت آنالین نیز 

کار و کسب درآمد کرد.
 در قسمت بالگ یک وب سایت می توان مطالب جانبی از کسب و 
کار خود منتشر کرد که عالوه بر ایجاد مشتری از طریق آن مطالب، 

امکان درج نظر و دیدگاه را به مشتریان می دهد.
• طراحی و ایجاد سایت کارها را بسیار سریع تر می کند. برای مثال 
حذف تماس های تلفنی پش��ت سر هم مش��تریان و کاغذبازی های 
ثبت س��فارش، سرعت تحویل کار به مشتری نهایی را چندین برابر 

می کند.
• طراحی و چاپ بروش��ور و کاتالوگ در حالی که انس��ان امروزی 
دیگر عالقه ای به مطالعه منابع کاغذی و چاپی ندارد، به جز مصرف 

کاغذ نتیجه دیگری ندارد.
• یک وب سایت اگر اصولی و تخصصی طراحی و ایجاد شده باشد، 
پلتفرمی پرپتانس��یل برای تحلیل عملکرد و شناخت رفتار مشتریان 

در اختیار صاحبان وب سایت قرار می دهد.
shayegan.net :منبع
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افسانه های استراتژی )2(
استراتژی معادل برنامه ریزی است

استراتژی برخالف برنامه ریزی، به گمانه زنی و پیش بینی آینده و انتظارات متکی 
نیست؛ به همین  دلیل، مسیر حرکت سازمان را بهتر مشخص می کند.

اس��تراتژی دوران ناخوشایندی تجربه می کند. در این دنیای بی ثبات، نامطمئن، 
پیچیده و مبهم )جهان VUCA(، بارها پرس��یده می ش��ود استراتژی باید چگونه 
به نظر برسد؟ آیا هنوز هم مفید واقع می شود؟ وقتی به عملکردهای اصلی استراتژی 
فکر می کنیم، به پرسش دوم پاسخ مثبت می دهیم. امروزه بیش از هر زمان دیگری، 
به اس��تراتژی نیاز داریم؛ اما نه آن س��بِک اس��تراتژی که در کتاب های دانشگاهی 

تدریس می شود و نه آنچه در باورهای روزمره  مردم نقش بسته است.
در این مجموعه  مقاالت، ۱۰ باور نادرس��ت عمومی درباره  اس��تراتژی را توضیح 
می دهیم که »افسانه های استراتژی« نام دارند. در قسمت قبل، اولین افسانه را با عنوان 
»استراتژی حول محور جنگ طراحی می شود« بررسی کردیم و دالیل نادرستی آن 
را توضیح دادیم. در این قس��مت، درباره  دومین افس��انه حرف می زنیم: »استراتژی 
معادل با برنامه ریزی اس��ت.« ایده اصلی این اس��ت که برای تنظیم استراتژی، باید 
چندین مرحله را طی کنید. ابتدا سازمان و محیط را دقیق تجزیه وتحلیل می کنید 
و در همین زمان، به روندهای تأثیرگذار نگاه ویژه ای می اندازید. سپس براساس این 
تجزیه وتحلیل، پیش بینی های خود را درباره  آنچه تدوین می کنید که انتظار دارید 
رخ دهد. می توانید پیش بینی ها را در قالب چند س��ناریو ارائه کنید. در مرحله  بعد، 
مسیر اقدامات را انتخاب و برایش برنامه ریزی می کنید و درنهایت، برنامه را در قالب 
طرحی استراتژیک می نویسید. استراتژی به طور سنتی، معموال برای بازه  زمانی پنج 
ساله تنظیم می شد، اما در سال های اخیر، دوره  آن به سه سال کاهش  یافته است. بر 
این  اساس، سازمان ها هر سه سال یک بار درباره  استراتژی شان تجدیدنظر می کنند. 
در طول سه ساِل تعیین ش��ده، فقط سازگاری و تطبیق تدریجی خواهند داشت و 

براساس وضعیت حاکم عمل می کنند.
بنابر برخی دالیل، می توان گفت استراتژی با برنامه ریزی ارتباط دارد. همان طورکه 
در مقاله  اول توضیح دادیم، در گذش��ته، اس��تراتژی را برنامه ریزی کس��ب وکار یا 
برنامه ریزی بلندمدت نیز می نامیدند. شما هر کاری که انجام دهید، برایش به نوعی 
برنامه ری��زی می کنید؛ زیرا به طور خودآگاه یا ناخودآگاه درباره  قدم های بعدی خود 
فکر می کنید، اما فراتر از این سطح بسیار پایه ای برنامه ریزی، ایده  »معادل و هم تراز 

دانستن استراتژی و برنامه ریزی« به چندین دلیل نادرست است:
۱. تعاری��ف و تعابی��ر تغییر می کنند: یکی از تعاریف ش��ایع  اس��تراتژی تعریف 

کالسیک آلفرد چندلر است:
تعیین اهداف و مقاصد اصلی و بلندمدت هر س��ازمان و تصویب دوره ای خاص و 

تخصیص منابع الزم برای محقق کردن این اهداف.
این تعریف در س��ال ۱۹۶۲، یعنی بیش از نیم قرن پیش ارائه ش��د. از آن زمان 
تابه حال، جهان پیچیده تر و کامل تر شده و تعابیر نیز تغییر کرده اند. هرچه تعاریف 
جدیدتر شده اند، ایده  هم ترازبودن برنامه ریزی و استراتژی را بیشتر رد کرده اند. حتی 
تعاریف س��ّنتی، مانند تعریف مایکل پورتر همین گونه است که در دهه  ۸۰میالدی 
منتشر شد. پورتر استراتژی را انتخاب هدفمند مجموعه ای از فعالیت های متفاوت 

برای ارائه ترکیبی منحصربه فرد از ارزش می دانست.
۲. اس��تراتژی پاسخی صریح به برنامه ریزی است: هنگامی که به تاریخچه  مفهوم 
اس��تراتژی در حوزه  کس��ب وکار نگاه می کنیم، خیلی زود متوجه می ش��ویم آن را 
به عنوان جایگزینی برای برنامه ریزی پیشنهاد کرده اند. اصطالح استراتژی اوایل دهه  
7۰میالدی به دنیای کس��ب وکار معرفی شد؛ زیرا در آن زمان، مردم متوجه شدند 
مفهوم برنامه ریزی واقعا جواب نمی دهد. کافی است نگاهی بیندازیم به عناوین برخی 
از مقاله های قدیمی در زمینه  برنامه ریزی بلندمدت: »مدیریت اس��تراتژیک: مفهوم 
مدیریت��ی جدید برای عصر تغییرات س��ریع« در س��ال ۱۹7۱ و »چرا برنامه ریزی 
شکس��ت می خورد؟« در سال ۱۹7۲ و نظیر آن. دقیقا به این دلیل که برنامه ریزی 
در محقق کردن اهداف خود ناکام مانده، مفهوم اس��تراتژی به عنوان پاس��خ معرفی 

 شده است.
3. برنامه ریزی فقط نیمی از داستان است )۱(:  به موازات برنامه ریزی، دیدگاهی 
جایگزین نیز در زمینه  اس��تراتژی ظهور کرده که اس��تراتژی را معادل سازگاری یا 
ض��رورت معرفی می کند. ای��ن دیدگاه که را هنری مینتزب��رگ ارائه  کرده، مکتب 
اس��تراتژی را مع��ادل و هم تراز برنامه ریزی نمی داند؛ بلک��ه آن را فرآیندی تکاملی 
از آزم��ون  و خط��ا و یادگی��ری و س��ازگاری تعری��ف می کند. مینتزب��رگ در آثار 
منتشرش��ده اش در دهه7۰می��الدی، گفت اس��تراتژی نه برنامه ریزی اس��ت و نه 
س��ازگاری؛ بلکه تعادل صحیح برنامه ریزی و تطابق را پیدا می کند. بر این  اس��اس، 
استراتژی معادل با برنامه ریزی نیست؛ بلکه نقطه  تعادل »متعهدماندن به برنامه ها« 

و »سازگاری با موقعیت ها و فرصت های در حال  تغییر« است.
۴. برنامه ریزی فقط نیمی از داس��تان است)۲(: از زاویه  دیگری نیز به مقوله ای 
اس��تراتژی باید نزدیک ش��ویم. مباحثی که در زمینه  تقابل استراتژی و سازگاری 
)تطبیق( ارائه شده، عمدتا روی یک بُعد از استراتژی متمرکز هستند: دامنه ای که 
در آن، استراتژی را براساس پیش بینی ها و انتظارهای مان از آینده تنظیم می کنیم. 
با این  حال، همان طورکه پروفسور رابرت ویلتبنک و همکارانش در سال ۲۰۰۶ در 
مجله  مدیریت استراتژیک استدالل کردند، بُعد دومی نیز وجود دارد: اینکه چقدر 
می توانیم آینده را کنترل کنیم یا تحت تأثیر قرار دهیم. ایده این است: »در حوزه ای 
که می توانیم آینده را کنترل کنیم، نیازی نداریم آن را پیش بینی کنیم«؛ مخصوصا 
وقتی استراتژی درباره انجام امور با استفاده از منابع و صالحیت و قدرتی است که 

خوِد ما )شرکت یا سازمان( در اختیار داریم.
۵. برنامه ریزی فقط زمانی بازدهی مناسبی دارد که کمتر از همیشه به استراتژی 
نی��از داریم: برنامه ری��زی فقط در وضعیت پیش بینی پذیر مفید واقع می ش��ود. تا 
زمانی که مسیر پیش��رفت صنعت پیش بینی پذیر است و ما همان روند گذشته را 
تک��رار می کنیم، برنامه ریزی نیز به نتیجه می رس��د. در چنین وضعیتی، می توانیم 
براس��اس شواهد و قراین گذش��ته، روند آینده  صنعت را پیش بینی کنیم. در این 
وضعیت که به ندرت رخ می دهد، به استراتژی کمتر از همیشه نیاز داریم. استراتژی 
بیش��ترین کارایی خود را زمانی نشان می دهد که همه چیز در  حال  تغییر است یا 
زمانی که می خواهیم فرآیند و اقدام جدیدی آغاز کنیم. در  این  صورت برنامه ریزی 

کمکی به ما نمی کند؛ زیرا پایه و اساسی برای پیش بینی آینده وجود ندارد.
دوایت دی. آیزنهاور در نقل قول مش��هوری می گوید: »برنامه ها مهم نیس��تند؛ 
بلک��ه برنامه ریزی مهم اس��ت.« این جمله ، یعنی برنامه ها بی فایده هس��تند؛ زیرا 
به محض نوشته شدن یا حتی قبل  از آن، قدیمی و منسوخ می شوند. درعوض، عمل 
برنامه ریزی مفید قلمداد می ش��ود؛ زیرا چارچوب مرجع مشترکی ایجاد می کند؛ 
به طوری ک��ه وقت��ی وضعیت تغییر می کند، همه می دانن��د از چه چیزی منحرف  

شده اند.
همان ط��ور ک��ه قبال اش��اره کردیم، ایج��اد چارچوب مرجع مش��ترک یکی از 
عملکردهای مهم اس��تراتژی است؛ پس، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما این 
بدان معنا نیست که برنامه ریزی باید چنین چارچوبی فراهم کند. درک مشترکی از 
استراتژی فعلی و واقعی سازمان می تواند همین هدف را مؤثرتر و کارآمدتر محقق 
کند؛ زیرا اس��تراتژی به گمانه زنی و انتظارات تکیه نمی کند. وقتی درک می کنیم 
س��ازمان امروز چه می کند، می توانیم دقیقا مشخص کنیم فرآیندها و عملیات ها 
کجا و چگونه باید به س��مت آینده تغییر کنند. تعیین مسیر آتی سازمان مستلزم 

برنامه ریزی بلندمدت و بسیار دقیق نیست. 
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رالف لورن، موسس شرکتی به همین نام است که دو برند مطرح پولو و کالب 
موناک��و از جمله زیرمجموعه های آن محس��وب می ش��ود. وی در بین ۱۰۰ مرد 
ثروتمند جهان قرار داش��ته و یکی از اس��طوره های دنیای مد محسوب می شود. 
خان��واده وی از جمله مهاجران کش��ور بالروس به آمریکا محس��وب ش��ده و در 
ش��رایط سخت مالی به س��ر می بردند. این ش��رایط منجر به ورود سریع وی به 
ب��ازار کار و دستفروش��ی کراوات ش��د که خود از آن به عنوان ی��ک امتیاز برای 
آش��نایی بهتر با دنیای کس��ب وکار، عنوان کرده اس��ت. نظرات متفاوت و جالب 
وی در زمینه مد و پوش��اک باعث ش��د تا کار خود را به عنوان فروشنده در یک 
مغازه خرده فروشی پیگیری کند. این شغل به عنوان پلی برای ارتباط با صاحبان 
برندهای مطرح بود و در نهایت نیز موفق شد تا به عنوان طراح لباس برای برند 
Brummell فعالیت کند. طراحی کراوات های پهنی که کامال متفاوت با نمونه-

های رایج بود، از جمله طرح های موفق وی در این ش��رکت محس��وب می شود. 
در این بین فردی به نام نورمن هیلتون پس از مش��اهده نبوغ وی در این عرصه، 
3۰ هزار دالر به ایجاد خط تولید وی اختصاص داد. این زمان را می توان ش��روع 
درخشش وی دانست و پس از مدتی موفق شد تا تولیدی خود را به یک شرکت 
ش��ناخته ش��ده با چندین نمایندگی فروش، تبدیل نماید. وی پس از درخشش 
خ��ود خصوصا در زمینه تولی��د کراوات، برند پولو و خط تولید پوش��اک زنانه را 
نیز تاس��یس کرد. این برند از سال ۱۹۸۰ به عنوان یک برند جهانی و مطرح در 
سرتاسر جهان به شهرت رسید. از جمله نوآوری های وی در زمینه پوشاک زنان، 
می توان به کت  و ش��لوارهایی اش��اره کرد که به سبک کت های کالسیک مردانه 
طراحی ش��ده بود و مورد استقبال بی نظیری قرار گرفت. با این حال اوج کار وی 
را باید در تولید تیش��رت هایی با یقه مش��ابه پیراهن و از جنس نخ دانست که بر 
روی آن تصویر فردی در حال بازی چوگان نقش بس��ته بود. میزان موفقیت این 
طراح��ی به حدی فراتر از حد تصور بود که این تصویر به عنوان آرم تجاری پولو 
تبدیل ش��د. در ح��ال حاضر نیز این برند فعالیت های ج��دی ای را در حوزه های 
دیگری نظیر عطر و ادکلن آغاز کرده که به علت ش��ناخته ش��ده بودن این برند، 
با موفقیت چش��مگیری مواجه ش��ده اس��ت. با توجه به توضیحات ارائه شده، در 
ادامه به بررسی ۱۰ راز موفقیت از نگاه این کارآفرین جهانی خواهیم پرداخت. 

1-سرنوشت خود را در دست بگیرید 
م��ن لباس طراحی نمی کنم بلک��ه رویاهای خود را پیاده س��ازی می کنم. این 
جمله بسیار معروف آقای لورن محسوب می شود که بیانگر آن است که وی دقیقا 
براساس هدف خود گام برداشته است. درواقع وی از همان ابتدا در زمینه پوشاک 
با ایرادهای بزرگی مواجه ش��د که تمایل داشت تا آنها را برطرف کند. همین امر 
نیز باعث ش��د تا وی بتواند در این زمینه کامال درخشان ظاهر شود. میزان تاثیر 
و موفقیت این برند تا حدی اس��ت که آن را ش��نل)مهم ترین برند مد و پوشاک 
زنانه( دنیای آقایان می نامند. وی اگرچه در کشور خود ابدا فرصت رشدی را پیدا 
نکرده و در بدو ورود به خاک آمریکا نیز با ش��رایط س��خت مالی مواجه ش��د. با 
این حال هیچ گاه از پرداختن به رویاهای خود منصرف نش��ده و اجازه این امر را 
که ش��رایط سرنوشت وی را رقم بزند، نداده است. او حتی نخستین فعالیت های 
کاری خود را نیز به عنوان دس��تفروش کراوات آغاز کرد که به خوبی همس��ویی 
آن با هدف اصلی، قابل مش��اهده اس��ت. به همین خاطر در صورتی که شما نیز 
رویایی را دارید، الزم اس��ت تا هیچ گاه از رس��یدن به آن ناامید نشوید و همواره 

در راستای آن تالش کنید. 
2-فراموش نکنید که تنها افرادی به معنای واقعی زندگی 

خواهند کرد که رویایی برای خود داشته باشند
شاید بتوان علت موفقیت بسیار عظیم آقای لورن را در قدرت تصور خارق العاده 
وی جس��ت-وجو کرد. درواقع وی تمامی طرح ه��ا و اهداف را از مدت ها قبل در 
ذهن خود متصور ش��ده و حتی عنوان کرده اس��ت که قبل از شروع به کار خود، 
به صورت مداوم به بررس��ی لباس های افراد پرداخت��ه و ایرادات آن را به وضوح 
می توانس��ت مشاهده کند. درواقع طرح های وی کامال جسورانه و منحصر به فرد 
ب��وده و همین امر نیز باعث ش��د تا بتواند موجی جدی��د را به بازار مد وارد کند. 
ب��ه همین خاطر نی��ز وی توصیه می کند که از همین ام��روز برای خود هدف و 

رویایی را متصور شده و در راستای آن گام بردارید. این شیوه زندگی بدون شک 
بهترین ها را برای شما به همراه خواهد داشت. 

3-راحتی را برای مردم به ارمغان آورید 
در رابطه با لباس های شیک، راحتی افراد از جمله فاکتورهای اصلی تلقی نشده و 
همین امر باعث می شود تا افراد از این لباس ها تنها در موقعیت های خاص استفاده 
کنند. با این حال رالف لورن بر این باور اس��ت که لباس در هر زمینه ای باید راحتی 
الزم را برای فرد به همراه داشته باشد. در غیر این صورت نمی توان انتظار استقبال از 
آن و استفاده طوالنی مدت را داشت. به همین خاطر نیز وی همواره در طراحی های 
خود به این بعد به عنوان اولویت نخست نگاه کرده و همین امر باعث می شود تا افراد 
تجربه ای خارق العاده را پس از استفاده از محصوالت این برند داشته باشند. اگرچه این 
امر به عقیده بسیاری از همکاران او، طرحی خواهد بود که با شکست مواجه خواهد 
شد با این حال وی هیچ گاه از تجربه های جدید ترسی نداشته و ترس را یک کابوس 
بزرگ تلقی نکرده است. همین امر نیز باعث شد تا وی بتواند با طرح های نوین خود 
نظر بسیاری را جلب کرده و چندین جایزه در زمینه طراحی و مد و همچنین باالترین 
نش��ان افتخار کشور فرانس��ه )لژیون دونور( را به دست آورد. این امر به خوبی نشان 
می دهد که برای موفقیت الزم است تا آسایش و راحتی مخاطبان مورد توجه جدی 
قرار گیرد و نیازی از آنها به بهترین شکل برطرف شود. نمونه بارز این امر را می توان 
در طراحی تی ش��رت های معروف این شرکت مش��اهده کرد که در ابتدا مخصوص 
ورزش��کاران تنیس طراحی شد. وی در این رابطه عقیده داشته است که لباس رایج 
آنها بس��یار سنگین و بدون طرحی جذاب بوده است. همین امر نیز وی را به سمت 
طراحی تیشرتی بسیار سبک، متفاوت و شیک سوق داد که تا به امروز طرفداران خود 

را در میان حتی غیر ورزشکاران نیز حفظ کرده است. 
4-مثبت اندیشی خود را حفظ کنید 

ب��ه این باور دس��ت پیدا کنید که ه��ر روز یک فرصت جدید ب��رای پیگیری 
خواسته های ش��ما خواهد بود. در موارد متعددی مشاهده می شود که افراد پس 
از مدتی با مواجهه س��ختی های گوناگون، نس��بت به درس��تی راه و هدف خود 
دچار تردیدهایی ش��ده و همین امر باعث می-شود تا به سادگی مجبور به ترک 
موقعیت خود باش��ند. رالف لورن در تمام مدت زندگی خود تالش کرده اس��ت 
تا مثبت اندیش��ی را به عنوان یک اصل مه��م برای حفظ روحیه و جذب اتفاقات 
خوب، حفظ کند و با امید برای خواس��ته های خود تالش کند. در این رابطه این 
احتمال وجود دارد که برای مدتی طوالنی با ش��رایطی برخالف میل خود مواجه 
ش��وید. با این حال نباید آن را مطلق تلقی کرد و دست از دنبال کردن رویاهای 
خود برداش��ت. بدون شک حتی در دل بدترین اتفاقات نیز تجربیات گران  بهایی 
وج��ود خواهد داش��ت که در صورت توج��ه به آنها می توانید ب��ه افزایش قدرت 
خود کمک ش��ایانی کنید. به همین خاطر نیز همواره توصیه می شود تا عملکرد 
گذش��ته خود را مورد بازبینی قرار داده و همواره به دنبال یادگیری از هر طریق 
ممکن باشید. در آخر فراموش نکنید که برنده های امروز درواقع همان بازنده های 

دیروزی هستند که دست از تالش برنداشته اند.
5-خودشناسی خوبی داشته باشید 

تا زمانی که به درک درس��تی از خود و قابلیت های موجود دس��ت پیدا نکرده 
باش��ید، بدون ش��ک هر تصمیم و اقدامی بهترین گزینه ممک��ن نخواهد بود. به 
همین خاطر نیز بهتر اس��ت تا مدتی را صرف خودشناس��ی کرده و بیابید که به 
چیزهایی تمایل داشته و از صرف وقت برای آنها احساس خستگی نخواهید کرد. 
این نکته را نیز فراموش نکنید که تنها در اختیار داش��تن اس��تعداد کافی نبوده 
و الزم اس��ت تا آن را به خوبی پرورش دهید. نکته بسیار مهمی که الزم است تا 
در این بخش مورد توجه خود قرار دهید این اس��ت که نمی توان با قدرت کافی 
به چندین هدف مختلف پرداخت. به همین خاطر نیز الزم اس��ت تا یک مس��یر 

مشخص را برای خود انتخاب کرده و تمام تمرکز خود را متوجه آن سازید.
6-ریسک پذیر باشید 

هنگامی که آقای لورن نخس��تین تجربه حرفه ای کار خود را به عنوان کارمند 
یک ش��رکت آغاز کرد، تجربه و تحصیالت دانش��گاهی الزم را در اختیار نداشت. 
این اقدام وی بدون ش��ک با ریس��ک بس��یار باالیی همراه بود و مجبور ش��د تا 
تحصیالت خود را نیمه کاره رها س��ازد. بدون ش��ک افراد دیگر تحت این شرایط 
در ت��الش برای حفظ وضع موجود، پیش��نهادات کار این-چنینی را رد خواهند 
کرد. با این حال وی به این علت که این مرحله را گامی بزرگ برای رس��یدن به 

ه��دف خود تلقی می کرد، بدون ترس و تردی��د کار خود را آغاز کرد و در همان 
سال اول موفق شد تا در شرکت خود درخششی فوق العاده را داشته باشد. همین 
امر نیز توجه آقای نورمن هیلتون را به سمت وی جلب کرد و زمینه برای ایجاد 
شرکت وی مهیا شد. به همین خاطر نیز برای انجام کارهای بزرگ الزم است تا 

ریسک پذیر باشید و از تجربیات جدید استقبال کنید.
7-از تالش های خود قدردانی کنید با این حال در هیچ مرحله ای 

متوقف نشوید 
اگرچه موفقیت آقای لورن بس��یار س��ریع اتفاق افتاد و در مدت زمانی کوتاه 
ب��ه برندی جهانی تبدیل ش��د، با ای��ن حال اطرافیان وی عن��وان کرده اند که او 
هیچ گاه نقطه پایانی برای خود متصور نش��ده و همواره به مانند روز نخست خود 
تالش کرده اس��ت. درواقع اگرچ��ه وی همواره زمانی را به جش��ن گرفتن برای 
دستاوردهای شرکت اختصاص داده است، با این حال به خوبی به ضرورت حفظ 
ش��رایط ایده آل خود نیز معتقد بوده و همین امر باعث ش��ده اس��ت تا این برند 

همواره بتواند رو به جلو گام بردارد. 
8-هنر نه گفتن را بیاموزید 

در زمان��ی ک��ه برند رالف لورن قدم های  اول خود را برمی داش��ت و کامال نوپا 
 Bloomingdale’s تلقی می شد، تنها یک فروشگاه با شعبه های متعدد به نام
از پیشنهاد آنها مبنی بر فروش کراوات های این شرکت استقبال کرد. با این حال 
ش��رط آنها برای این همکاری حذف نام پولو از روی این محصوالت و مش��خص 
بودن عرض محصوالت و عدم تغییر در آنها بوده است. اگرچه این شرایط ممکن 
است برای هر شرکتی یک موقعیت عالی برای افزایش درآمد شرکت تلقی شود، 
با این حال آقای لورن این پیشنهاد را در درازمدت به ضرر شرکت دانسته و آنها 
را با پاسخ منفی خود مواجه ساخت. این اقدام وی باعث شد تا شرکت به دنبال 
راهکارهایی دیگر برای فروش بیش��تر محصوالت خود باش��د. نتیجه این تصمیم 
بازگشت فروشگاه مذکور پس از شش ماه و قبول شرایط آقای لورن بود که یک 
برد واقعی محس��وب می-شد. به همین خاطر نیز الزم است تا در کار خود صبر 
کافی را داشته و از قبول پیشنهاداتی که تنها دستاورد آن مبلغی مقطعی خواهد 
بود و اصالت شرکت ش��ما را خدشه دار خواهد کرد، خودداری کنید. بدون شک 
هنگامی که به ایده های خود باور داش��ته باشید، حتی اگر در ابتدا نادیده گرفته 

شوید، در نهایت قدرت متقاعد کردن همه آنها را پیدا خواهید کرد. 
9-از کپی برداری از ایده های خود واهمه ای نداشته باشید 

اگرچ��ه قوانینی در رابطه با منع کپی  رایت وجود دارد، با این حال در بس��یاری از 
ش��رایط این قوانین اجرا نش��ده و یا با ترفندهایی دور زده می شوند. این اتفاق دقیقا 
برای آقای لورن نیز اتفاق افتاده و ایده های وی توسط بسیاری از برندهای دیگر مورد 
استفاده قرار گرفته است. با این حال به این علت که این ایده برای نخستین بار توسط 
برند وی به اجرا گذاشته شده و مخاطبان با آن ارتباط الزم را برقرار کرده اند. به همین 
خاطر این اقدام س��ایر برندهای رقیب نتوانس��ت تا ضربه ای جدی را متوجه شرکت 
کند. در این راستا توصیه می -شود تا در تالش برای ایجاد ارتباطی قوی با مشتریان 
خود داشته باش��ید. این امر بسیاری از تالش ها و ضربه های دشمنان شما را خنثی 
خواهد کرد. در آخر فراموش نکنید هنگامی که جامعه هدف خود را به صورت مداوم 
ش��گفت زده کنید، آنها نیز پشتیبان تالش های شما خواهند بود و به تفاوت اقدامی 

اصیل با حرکتی تقلیدجویانه توجه جدی نشان خواهند داد. 
10-نوآوری داشته باشید 

ش��رکت های بسیاری با فعالیت شبیه به یکدیگر در سرتاسر جهان وجود دارد. 
این امر اگرچه ش��ما را در یک حاش��یه امن قرار خواهد داد و علت آن نیز به این 
خاطر اس��ت که ش��ما در حال انجام یک فعالیت به شیوه ای هستید که مدت ها 
قبل توس��ط س��ایرین مورد استفاده قرار گرفته اس��ت، با این حال مخاطب هیچ 
تفاوتی را میان شما و سایر شرکت ها نمی تواند بیابد و این امر شما را در رسیدن 
ب��ه باالترین جای��گاه ممکن دور خواهد س��اخت. برای این امر توصیه می ش��ود 
ت��ا همواره به دنبال نوآوری هایی در حرفه خود باش��ید و متفاوت بودن نس��بت 
به س��ایرین را یک ضع��ف تلقی نکنید. در رابطه با نوآوری نی��ز نباید همواره به 
دنبال طرح هایی بسیار متفاوت و عجیب باشید. درواقع فراموش نکنید که شروع 
درخش��ش آقای لورن با ایجاد طیف رنگی بیش��تر و پهن کردن عرض کراوات ها 

صورت گرفت که تنها در عرض و تعداد رنگ با سایر کراوات ها تفاوت داشت. 
knowstartup :منبع
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اخبار

اصفهان - قاسم اسد- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با توجه به روند افزایشی حجم ذخیره سد زاینده رود عنوان 
کرد: هم اکنون حجم ذخیره س��د زاینده رود بیش از ۴7۰ میلیون 
مترمکعب رسیده که پیش بینی می شود با تداوم بارشها در فصل 
بهار و ذوب شده برف ها در فصل تابستان این رقم نیز افزایش یابد 
مهندس هاشم امینی اعالم کرد: در سال آبی ۹7و۹۸ میزان بارندگی 
ها قابل توجه بوده بطوریکه درفصل بهار و تابستان با بحران شدید 
کم آبی روبرو نیس��تیم اما این امر دلی��ل بر نادیده گرفتن مصرف 
بهینه آب نمی باش��د همچنان باید آب را درست مصرف کرد . وی 
با اشاره به پایین بودن مصرف سرانه کشور هایی که میزان بارندگی 
در آنها بطور میانگین به بیش از ۸۰۰ میلیمتر در س��ال می رسد 
تصریح کرد : بطور میانگین میزان بارندگی در کش��ور های اروپایی 
به بیش از ۸۰۰ میلمتر در س��ال می رس��د اما با این وجود مصرف 
سرانه آب در این کشور ها بسیار پایین است. و به کمتر از ۱۵۰ لیتر 
در ش��بانه روز می رسد  رئیس هیات مدیره شرکت آب وفاضالب 
ادامه داد: امیدوار هس��تیم دوره خشکسالی در ایران به پایین برسد 

و وارد دوره تر سالی شویم اما آنچه در این میان بسیار حائز اهمیت 
است استفاده صحیح و درست از منابع می باشد زیرا منابع موجو در 
کشور فقط متعلق به ما نیست و سهم آینده گان نیز باید محفوظ 
بماند. مهندس هاشم امینی با بیان اینکه در سال جاری نیز مانند 
سالهای گذشته اعمال مدیریت مصرف توسط بخش های مختلف 
دنبال می شود خاطرنشان ساخت: در سالهای گذشته شرکت آبفا 
اصفهان به دلیل اینکه با کمبود شدید منابع آبی روبرو شد   اعمال 

مدیریت مصرف بهینه آب در بخش های مختلف شرکت مانند فنی 
ومهندس��ی، بهره برداری،مشترکین و روابط عمومی در دستور کار 
قرار گرفت و این مهم در سال جاری نیز ادامه دارد وی گفت:تا قبل 
از اینکه استان با خشک سالی شدید مواجه شود مصرف سرانه آب 
در استان به بیش از ۱۸۹ لیتر در شبانه روز رسیده بود اما در سالهای 
اخیر به جهت وقوع پدیده خشکسالی ودرک آثار ناشی از این پدیده 
توسط مردم ،ونیز فرهنگ سازی مصرف صحیح آب ،سرانه مصرف 
در استان کاهش قابل مالحظه ای داشته است. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان روند نزولی مصرف سرانه آب شرب در 
اصفهان را خواس��تار شد و اظهارداشت: شرکت آبفا استان اصفهان  
مانند سنوات گذشته ،  برنامه هایی در راستای نهادینه سازی مصرف 
بهینه آب در جامعه در س��تور کار قرار می دهد و از مردم هم می 
خواهی��م که در این زمینه با مس��ئوالن همراهی نمایند. مهندس 
هاش��م امینی افزود: همه بهره برداران از منابع آبی باید بدانند تنها 
راه دسترس��ی پایدار به آب ،مصرف درس��ت آن است چه در دوره 

خشکسالی چه در زمان ترسالی باید آب را بهینه مصرف کنیم.

ارومیه - رونق - ش��یخی در مراس��م تجلیل از ایثارگران، 
فرزندان ش��هدا و جانبازان شرکت گاز اس��تان ، ضمن تبریک 
والدت باس��عادت حض��رت ابا عبداهلل الحس��ین )ع( و حضرت 
ابالفضل العباس )ع( و با گرامیداش��ت روز پاس��دار و همچنین 
روز جانباز در س��خنانی به اقدامات و دس��تاوردهای س��ال ۹7 
ش��رکت گاز اس��تان پرداخت و گفت : به م��دد همت و تالش 
ش��بانه روزی کارکنان خ��دوم ش��رکت گاز آذربایجان غربی،  
در بیش��تر ش��اخص ها نه تنها رکورد شکس��ته ایم بلکه جزو 
ش��رکتهای موفق در سطح کشورنیزبودیم و این در پرتو تالش 
جهادی و ایثارگرانه محقق شده است. وی گازرسانی به صنایع 
اس��تان را از جمله موفق ترین اقدامات شرکت در سال گذشته 
عن��وان  و اظهار کرد : ام��روز مفتخرم که اعالم نمایم در بحث 
گازرس��انی به صنایع و جایگزینی گاز طبیعی با سوخت مایع، 
آذربایجان غربی رتبه دوم کشوری را بدست آورده است که این 
مساله یک ش��اخص مهم در راستای توسعه استان و همچنین 

اقتص��اد مقاومتی ب��وده و نمونه بارزی از تالش ش��بانه روزی 
همه کارکنان ش��رکت گاز استان می باش��د شیخی در بخش 
دیگری از س��خنان خود به گازرس��انی روس��تایی نیز پرداخت 
وتصریح کرد: در س��ال ۹7 نیز با اقدامی انقالبی توانس��تیم به 
۲7۰ روس��تای آذربایجان غربی گازرسانی انجام دهیم که عدد 
بس��یار باال و قابل توجهی اس��ت.  وی به درآمدهای ناش��ی از 

جایگزین��ی گاز طبیعی با س��وخت مایع در اس��تان در نتیجه 
عملیات گازرسانی اش��اره کرد و گفت: در سال ۹7 با ۶۲ هزار 
مورد اش��تراک پذیری و 3۴ هزار مورد نصب انش��عاب حداقل 
۱۰ لیترس��وخت مایع به ازای هر خان��وار صرفه جویی صورت 
گرفته اس��ت که این امر نماد بارز حرکت در مس��یر سیاس��ت 
های اقتصاد مقاومتی و پیگیری آن سیاس��ت ها در شرکت گاز 
استان آذربایجان غربی اس��ت. وی دربخش دیگری از گزارش 
خود به آمار گازرس��انی به واحدهای مسکونی آذربایجان غربی 
نیز گری��زی زد و اضافه کرد: درس��ال ۱3۹7 بیش از ۶۶ هزار 
مورد واحد مسکونی در استان به شبکه گازرسانی کشور متصل 
ش��ده اند که از این تعداد 3۹ ه��زار و7۲7 مورد آن مربوط به 
گازرس��انی به واحدهای مس��کونی روستایی است   شایان ذکر 
است در پایان این مراسم از کارکنان جانباز و ایثارگر شاغل در 
شرکت گازاس��تان آذربایجان غربی با اهدای لوح سپاس تقدیر 

به عمل آمد.

اهواز- شـبنم قجاوند- مدیر بازار ش��رکت برق منطقه ای 
خوزس��تان گفت: در س��ال ۹7 واحدهای تولیدی خوزستان 37 
هزار و ۲۶۰ گیگاوات س��اعت برق تولید کردند و پیک س��ال ۹7 
نسبت به سال نود و شش 3.۶۹ درصد کاهش داشته است. فرامرز 
ش��ادفر بیان کرد: س��هم نیروگاه های برق آبی ۲۹ درصد و سهم 
نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی 7۱ درصد کل انرژی تولیدی 
استان در سال ۹7 بوده است. وی تصریح کرد: از ۲۶ هزار و ۵۹۰ 

گیگاوات ساعت برق تولیدی نیروگاه های حرارتی و گازی استان، 
۴۹ درصد توس��ط بخش دولتی ) نیروگاه های رامین و ماهشهر( 
و ۵۱ درصد توسط نیروگاه های بخش خصوصی ) آبادان، زرگان، 
بهبهان، ماهشهر و فجر( تولید و به شبکه تحویل شده است. مدیر 
بازار شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: نیروگاه های حرارتی 
و گازی استان در این دوره به طور متوسط در هر روز بیش از 73 
گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند. شادفر انرژی 

مصرفی س��ال ۹7 را 3۶ هزار و ۲۴۱ گیگاوات ساعت اعالم کرده 
که ۲.۸۹ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش داشته است. وی تاکید 
کرد: شرکت برق منطقه ای خوزستان تمهیدات الزم جهت تامین 
برق مطمئن و پایدار را برای کلیه مشترکین درتمامی فصول سال 
فراهم نموده اما به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و استفاده 
بهینه از انرژی الکتریکی ضرورت مدیریت مصرف برق امری الزم 

و ضروری است.

کـرج- خبرنگار فرصـت امـروز- رئیس س��ازمان جهاد 
کشاورزی استان البرز با اشاره به تأمین هدفمند نهاده های دامی در 
استان از توزیع بر اساس نیاز واقعی خبر داد. مهندس سید مجید 
موسوی با اشاره به توزیع 7۶ هزار و 3۱۲ تن انواع نهاده های دامی 
در استان طی سال گذشته، اظهار کرد: ورود این مقدار نهاده های 
دامی به استان و توزیع آن در راستای حمایت از تولید بوده است. 
وی با تأکید بر اینکه این میزان نهاده های دامی میان تولیدکنندگان 
صنعتی و سنتی توزیع شده است، گفت: وزارت جهاد کشاورزی در 
این خصوص به استان ها تفویض اختیار داده است. رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی اس��تان البرز اضافه کرد: در سال جاری تأمین و 
توزی��ع نهاده های دامی به صورت هدفمند و بر اس��اس مقدار نیاز 

واقعی تولیدکنندگان تأمین و توزیع خواهد شد. موسوی در بخش 
دیگری با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم بازار، اظهار 
کرد: سال گذشته برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

و همچنی��ن تنظیم بازار با برنامه ری��زی و هماهنگی های صورت 
گرفته در ستاد تنظیم بازار استان توانستیم اقالم موردنیاز از قبیل؛ 
مواد پروتئینی، گوشت قرمز )گوسفندی و گوساله( و مرغ را تأمین 
و بر اس��اس برنامه های تدوین شده در سطح بازار توزیع کنیم. وی 
اضافه کرد: سال گذشته ۶۹۵ تن گوشت گرم گوسفندی وارداتی، 
۲7 تن گوشت منجمد گوسفندی وارداتی، ۶۶ تن تخم مرغ با نرخ 
مصوب و ۶۰۰ تن مرغ گرم با همکاری اتحادیه مرغداران اس��تان 
الب��رز و همچنین هزار و 7۶۰ تن مرغ منجمد، 7۵ تن گوش��ت 
گرم گوس��اله، دو هزار و ۲۶۱ تن گوش��ت گوساله منجمد تأمین 
و در میادین عرضه میوه و تره بار و همچنین فروش��گاه های بزرگ 

استان توزیع شد. 

قـم- خبرنگار فرصت امـروز- مدیرکل اوقاف اس��تان قم با 
بیان اینک��ه در زمان ظهور، عدالت قدرت و عادل قدرتمند خواهند 
ش��د گفت: در دنیای امروز، معنای حقوق بشر را بر اساس خواسته 
قدرتمندان تفسیر می کنند و آن را عین عدالت می دانند. به گزارش 
روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، حجت االسالم 
والمسلمین عباس اسکندری در جمع دانش پژوهان نورالیقین که در 
سالن همایش مدرس��ه علمیه امام کاظم)ع( برگزار شد با اشاره به 
خطبه ای از نهج البالغه اظهار کرد: این خطبه در مورد ظهور و وجود 
مبارک امام عصر)عج( است. وی افزود: امام علی)ع( در خطبه ۱3۸ 
می فرمایند زمانی که ظهور رخ می دهد کاری که آن حضرت انجام 
می دهد این است که خواسته های انسان ها را تابع هدایت الهی خواهد 
کرد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان قم با بیان اینکه کار دیگر 
مهدی موعود)عج( انجام می دهد این است که همه آرا را تابع قرآن 
می کند گفت: به این س��خن بدان معناست که در دوره آخرالزمان، 
قرآن تابع آرا می شود یعنی تفسیر به رأی گسترش می یابد. مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان قم تصریح کرد: در آخرالزمان، بشریت از 
مسیر حقیقت دور شده و یکی از دالیل آن، فاصله گرفتن از هدف 

نب��وت و والیت اس��ت چرا که هوی و هوس م��الک اصلی کار قرار 
می گی��رد و از س��وی دیگر به جای اینکه ق��رآن حاکم بر همه آرا و 
نظریات قرار بگیرد، این نظریه ها هستند که خود را بر کتاب تحمیل 
می کنن��د. وی با بی��ان اینکه امروز جامعه جهان��ی غیر از حکومت 
اسالمی، به همین مش��کالت دچار شده است گفت: تعالیم انبیای 
الهی و رسالت اهل بیت)ع( در جوامع کنونی به چشم نمی خورند، اگر 
باشند در ظاهر هستند و از محتوا خالی شده اند چنانکه می بینیم در 
سطح بین المللی از حقوق بشر، عدالت و دموکراسی سخن می گویند 
ولی محتوای اصلی آنها نه آن چیزی است که باید باشد. اسکندری 

اضافه کرد: امروز مفاهیمی همچون عدالت با تغییر محتوایی همراه 
هستند و تنها اسمی از آنها در سطح جهانی برده می شود؛ به جای 
اینکه عدالت در قدرت قرار بگیرد و عادل قدرتمند، شاهد این هستیم 
که قدرت همان عدالت است و قدرتمند، خود را عادل معرفی می کند. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه در زمان ظهور، 
عدالت قدرت و عادل قدرتمند خواهند ش��د گفت: در دنیای امروز، 
معنای حقوق بشر را بر اساس خواسته قدرتمندان تفسیر می کنند 
و آن را عین عدالت می دانند. وی با اش��اره به اقدامات جنایت کارانه 
آمریکا و دیگر کشورهای استکباری علیه ایران و دیگر مظلومان زمانه 
عنوان کرد: هواپیمای مسافربری ایرانی را مورد اصابت قرار می دهند و 
سپس به فرمانده ناو مهاجم مدال افتخار می دهند اما سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی که ۴۰ سال است جز خدمت و حمایت از محرومان 
را در پیش نگرفته، جزو گروه های تروریستی قرار می گیرد. اسکندری 
افزود: رژیم صهیونیستی که ظلم و جوری آشکار دارد، از سوی همه 
دولت های طرفدار استکبار مورد حمایت قرار می گیرد ولی مردم غزه 
و نیروهای مقاومت، تروریس��ت خطاب می شوند و تحریم علیه آنها 

بکار گرفته می شود.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان تاکیدکرد:

بارشهای اخیر دلیل بر نادیده گرفتن مصرف بهینه آب نمی باشد

شرکت گاز استان آذربایجان غربی:

با یک هزار و 600 کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی، شرکت گاز استان آذربایجان غربی در سال 97 رکورد شکست

تولید بیش از 37 هزار گیگاوات ساعت برق در سال 97 در خوزستان:

کاهش بیش از 3 درصدی پیک سال 97 نسبت به 96

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز خبر داد:

تأمین هدفمند نهاده های دامی در البرز

مدیرکل اوقاف قم:

در زمان ظهور عادل قدرتمند و عدالت محور کارهاست

اراک- مینو رسـتمی- مدیر ش��رکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه استان مرکزی از کمک های خداپسندانه شرکت های 
حمل ونقل نفتی به مناطق سیل زده استان لرستان خبر داد  مهندس 
عیداهلل گیتی منش گفت مدیران عامل شرکتهای حمل ونقل فراورده 
های نفتی منطقه استان مرکزی بامیل ورغبت با اعالم اماد گی خود 

برای کمک به سیل زدگان استان لرستان با خرید ۲7 دستگاه یخچال 
به ارزش ۶۵ میلیون تومان  با مردم شریف این استان ابراز همدردی 
کردن��د وی افزود اقالم ف��وق با کمک وحضور مدیرکل کمیته امداد 
امام خمینی  ومدیریت بحران اس��تان و فرمانده سپاه ناحیه اراک و 
همچنین خیرین اس��تان به سمت مناطق سیل زده استان لرستان 

بارگیری و ارسال شد به اطالع  مردم شریف ونیکوکار استان مرکزی 
میرس��اند با توجه به  وقوع س��یل در برخی از اس��تان های کشور و 
ضرورت کمک وامداد رسانی کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی 
اماده دریافت کمک های نقدی و کاالیی شما می باشد شماره حساب 
۰۱۱۴7۰۰7۰۰۰۵ بانک ملی شعبه شهید مدنی اراک واریز نمایند .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان مرکزی خبرداد: 

کمک های شرکت های حمل ونقل نفتی استان مرکزی به مناطق سیل زده 

میرکل راهداری لرستان:
راه دسترسی 44 روستای سیل زده قطع است

خـرم آباد- خبرنگار فرصـت امروز- مدیرکل راه��داری و حمل و نقل جاده ای 
لرستان با اشاره به مسدود بودن راه ۴۴ روستای سیل زده این استان، گفت: راه ۹۰ درصد 
این تعداد روستا تا دو هفته آینده باز می شود. عباس شرفی  در گفت و گو با رسانه ها، در 
سخنانی اظهار داشت: از مجموع ۸7۰ روستایی که راه ارتباطی آنها در سیل مسدود شده 
بود، راه ۸۲۶ روستا تاکنون بازگشایی شده است و راه ۹۰ درصد از ۴۴ روستای باقی مانده 
نیز تا دو هفته آینده باز می شود. وی، گفت: در دو ماه اخیر سه بارش شدید در لرستان 
اتفاق افتاد، علیرغم اینکه راهداری تمام اقدامات الزم را برای حفظ پل ها و الیروبی آبروها انجام داده بود به علت شدت بارش ها در 
سیل پنجم و ششم فروردین و باال بودن دبی رودخانه ها به حد ۴۰۰ متر مکعب در ثانیه در تاریخ دوازدهم فروردین خسارت زیادی به 
زیرساخت های استان وارد شد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان، افزود: در این سیل راه ارتباطی ۸7۰ روستا مسدود 
شد، ارتباط زمین پلدختر و معموالن به طور کامل قطع شد، اما بعد از یک روز با تالش راهداری مسیر آزاد راه - پلدختر از طریق 
گردنه« دهلیج« برقرار و راه ارتباطی معموالن نیز از آزاد راه و محور »چولهول« باز شد. شرفی، در خصوص نصب پل های فلزی موقت، 
گفت: در مجموع ۱۰ پل فلزی برای ارتباط موقت روستاهای استان مورد نیاز است که تا کنون با کمک استان های یزد، همدان، قم، 
زنجان و دیگر استان ها، تعداد هفت دستگاه از این پل های خرپایی به استان وارد و عملیات نصب آنها با ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی در 
حال انجام است، با توجه به اینکه برخی از این پل ها نیاز به پایه دارند زمان بیشتری برای نصب نیاز است که همکاران راهدار در تالش 
برای تسریع در نصب این پل ها و برقراری ارتباط روستاهای حاشیه رودخانه کشکان هستند. وی، گفت: سازمان راهداری برای هر متر 

مربع از پل های مذکور ۵۰ میلیون تومان هزینه کرده است و در مجموع تا کنون 3۲ میلیارد تومان در این رابطه صرف شده است

جابجایی بیش از دومیلیون و 295 هزار تن کاال در سال 97 
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- نوراله دلخواه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم با اعالم این خبر افزود: بررسي 
انجام شده از سیستم کنترل بارنامه نشان می دهد بیش از دو میلیون و۲۹۵ هزار تن کاال در  سال ۹7 جابجا شده است. وی، افزود: 
در این مدت طی ۱۴7 هزار بارنامه بیش از دو میلیون و ۲۹۵ هزار تن کاال توسط ناوگان باری در سطح استان به مقاصد درون و برون 
استان جابجا شده است.وی اظهارکرد: عمده کاالهای جابجا شده از مبدا استان به ترتیب، انواع سیمان، گندم ، انواع گاز مایع ، کلینگر، 
ماسه و پلی اتیلن و سایرکاالها بوده است. .الزم به ذکر است ۵3  شرکت حمل و نقل کاال در حال حاضر در استان فعال هستند و 
بیش از ۲۴۶۹ دستگاه کامیون با عمر میانگین ۱۱ سال دراستان فعالیت دارند. وي تصریح نمود:حدود ۴7۱۴ نفر راننده دربخش 

حمل ونقل باردراستان مشغول کارهستند .

بازدید معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور از شبکه برق در معرض 
سیالب خوزستان

اهواز- شبنم قجاوند- معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور از پست ها و خطوط در معرض سیالب شرکت برق منطقه 
ای خوزستان بازدید و در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفت. سردار محمد علی مطیعی با حضور در خوزستان به صورت هوایی 
از شبکه برق استان که در معرض آبگرفتگی ناشی از سیالب قرار دارد بازدید کرد. وی پس از بازدید هوایی، همراه با محمود دشت 
بزرگ در برخی از پست های برق منطقه ای خوزستان از جمله پست ۴۰۰ کیلو ولت میالد آبادان حاضر و از اقدامات انجام شده در 
خاکریزی و احداث سیل بند در اطراف پست ها بازدید کرد.معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل کشور در این بازدیدها آبگرفتگی 
شبکه برق را گسترده توصیف کرد و از اقدامات پدافندی و سریع شرکت برق منطقه ای خوزستان در مراقبت از تجهیزات و حفظ 
پایداری شبکه قدردانی کرد. سردار مطیعی پایداری شبکه برق در شرایط بحران کنونی را دستاورد بزرگی برای صنعت برق خوزستان 
دانست و نشان دهنده تالش پرسنل صنعت برق و مسئولیت پذیری آنها توصیف کرد. شایان ذکر است، با وجود ماندگاری چند هفته 
ای س��یل در خوزس��تان و خسارت سه هزار و 3۶۰ میلیارد ریالی به تاسیسات و زیرساخت های شرکت برق منطقه ای خوزستان، 

هیچگونه خاموشی ناشی از سیلی در شبکه برق این شرکت رخ نداده است.

جلسه مدیریت بحران شرکت گاز استان گیالن برگزار شد 
رشت- زینب قلیپور- حسین اکبر مدیر عامل شرکت گاز استان گیالن در جلسه مدیریت بحران شرکت از زحمات مجموعه 
همکاران شهرس��تان رش��ت و شهرهای تابعه که با مدیریت و برنامه ریزی و تالش مضاعف توانستند قطعی خط لوله انتقال گاز را 
مدیریت کرده و مانع از قطع گاز بیش از 7۴ هزار مشترک گاز شوند، تشکر و قدرداني نمود.مدیر عامل شرکت گاز استان گیالن این 
کار را حاصل برنامه ریزی و پیش بینی شرایط احتمالی قبل از وقوع حادثه دانست که سبب کنترل مناسب شرایط شده است.وی 
شرح تصمیمات الزم با مدیریت گازرسانی و دیسپچینگ شرکت ملی گاز را به اطالع اعضای کمیته مدیریت بحران رساند و اظهار 
داشت: مدیریت این عملیات، یک افتخار برای شرکت است و سبب شده تا مهندس مؤمنی مدیر گازرسانی شرکت ملي گاز و مهندس 
جمشیدی دانا  مدیر دیسپچینگ شرکت ملي گاز ایران از مجموعه شرکت گاز استان گیالن قدرداني نماید.مهندس اکبر تعمیر و 
وصل مجدد جریان گاز را با توجه به بدی شرایط جوی و جریان زیاد آب رودخانه سپیدرود زمان بر دانست ولی ابراز امیدواری نمود تا 
این خط در سریع ترین زمان ممکن وارد مدار شود.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن این موفقیت را حاصل یک کار تیمی دانست 
و در کنار نیروهای عملیاتی شهرستان رشت و شهرهای تابعه، از نیروهای ستادی بویژه واحد اندازه گیری گاز که با اعالم بموقع فشار 
گاز در جهت مدیریت هرچه بهتر بحران کوشیدند، تشکر و قدردانی نمود.وی در پایان با بیان این موضوع که با وجود قطع جریان گاز 
خط انتقال، جریان گاز مشترکین پایدار و برقرار می باشد از کلیه رؤسای شهرستانها خواست تا نیروهای امدادی و تعمیرات بصورت 

شبانه روزی برای اجرای عملیات در محل کار حضور داشته باشند.

اولین محموله کمک به سیل زدگان استان لرستان ارسال شد
بوشـهر- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست شرکت توزیع برق استان بوشهر گفت: در راستای کمک به سیل زدگان استان 
لرستان، اولین محموله کمک غیرنقدی پرسنل این شرکت با همکاری دفتر حراست  به این استان ارسال شد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع برق استان بوشهر ، نادر تمیمی  با اظهار تاسف از خسارات مالی و جانی سیل اخیر در استان لرستان و عرض تسلیت به 
مردم این استان،  اظهار داشت: در پی جاری شدن سیل در استان لرستان و آسیب به برخی شهرهای این استان زمینه جذب کمک 
های غیرنقدی پرسنل با همکاری دفتر حراست  این شرکت در سطح استان بوشهر انجام شد. وی افزود: اولین محموله کمک های 
غیرنقدی کارکنان این شرکت به ارزش ۱۸۰ میلیون ریال که شامل خرمای صادراتی این استان می باشد، صبح امروز به مناطق زلزله 
زده لرستان ارسال شد. سرپرست شرکت توزیع برق استان بوشهر تصریح کرد: جمع آوری کمک  های پرسنل این شرکت همچنان 

ادامه دارد و طی  روزهای آینده آماده  و به مناطق سیل زده ارسال می شود.

157 نفر از پرسنل شهرداری کرج بازنشسته و بازخرید شدند
کرج - خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل امور مالی ش��هرداری کرج گفت: ۱۵7 نفر از پرس��نل 
شهرداری در سال گذشته بازنشسته و بازخرید شدند. محمد احمدی ، اظهار کرد: با توجه به ضرورت 
افزایش درآمد و کاهش هزینه های شهرداری کرج و تاکید شهردار در خصوص تشویق پرسنل با سابقه 
باالی کاری به بازخریدی و بازنشس��تگی، این مهم در س��ال گذشته محقق شد و ۱۵7 نفر از پرسنل 
بازخرید و بازنشس��ته ش��دند. این مسئول گفت: از تعداد یاد ش��ده، ۵۵ نفر بازخرید کردند و ۱۰۲ نفر 
بازنشس��ته شدند. مدیرکل امور مالی ش��هرداری کرج ادامه داد: با تحقق این مهم، ۱7 میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون تومان بابت مزایای پایان خدمت در سال ۹7 به پرسنل بازنشسته و بازخرید پرداخت شده است. وی اظهار امیدواری کرد: بتوانیم 
در سال جاری تعداد بیشتری از پرسنل را به بازخریدی تشویق کنیم تا هزینه های جاری شهرداری به میزان بیشتری کاهش پیدا کند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ پیاده امام صادق)ع( استان بوشهر:
اطاعت و والیت پذیری نباید برای هوای نفس و چون و چرایی باشد 

بوشهر- خبر نگارفرصت امروز- مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ پیاده امام صادق)ع( استان 
بوشهر: اطاعت و والیت پذیری نباید برای هوای نفس و چون و چرایی باشد بلکه باید این موضوع باید 
با جان و دل بپذیریم تا در عرصه های مهم جامعه و بین الملل شکست نخوریم. به گزارش خبرگزاری 
از بوش��هر، حجت االسالم عبدالکیم اعلمی نژاد در جلسه ستاد برگزاری هفته عقیدتی سیاسی ضمن 
گرامی داش��ت اعیاد شعبانیه اظهار داش��ت: روحانیت و معلمان باید پرورش دهنده عقیده مردم و به 
خصوص جوانان بوده و در این راه الهی نهایت تالش خود را داشته باشند. اعلمی نژاد با تاکید بر اینکه 
باید سخنان امام و رهبری را با جان و دل داشته باشیم، ادامه داشت: باید ساز و کارهایی ایجاد کنیم تا بتوانیم سخنان امام و رهبری که 
بهترین وسیله برای پرورش فکر و عقیده جوانان است آن را به خوبی برای جامعه تبئین  نمائیم. وی با بیان اینکه روحانیت و معلمان 
به خوبی می توانند وظیفه تبئین سخنان امام و رهبری را برای جامعه بر عهده داشته باشند، افزود: اطاعت و والیت پذیری نباید برای 
هوای نفس و چون و چرایی باشد بلکه باید این موضوع باید با جان و دل بپذیریم تا در عرصه های مهم جامعه و بین الملل شکست 
نخوریم.مسئول نمایندگی ولی فقیه در تیپ پیاده امام صادق)ع( استان بوشهر با اشاره به اینکه وجود علمی و معنوی افرادی همچون 
شهید مطهری بر پیش روندگی کشور ما کمک بسیار کرد، خاطرنشان کرد: از دست دادن شهید مطهری برای نظام و کشور هر چند 
گران بود اما آثار وجودی و علمی این دانشمند باعث شد تا جوانان با الگوگیری از ایشان پیشرفت های قابل مالحظه ای داشته باشند. 
وی به حوادث بهد از رحلت امام)رض( اشاره کرد و بیان داشت: حوادثی بعد از رحلت امام برای کشور و انقالب ما پیش آماده که برای 

هر نظام دیگری کمرشکن بوده اما برای کشور ما باعث پیشرفت شده است.
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پدران شاغل و راه هایی برای افزایش زمانی که با خانواده سپری می شود
اکثر پدران ش��اغل، نمی خواهند زندگی خانوادگی خود را قربانی موفقیت های شغلی کنند. آنها فقط به راهکارهایی 

برای حفظ تعادل کار و زندگی خود نیاز دارند.
جیمز سوداکو، نویسنده  کتاب »خارج از تاریکی: یک پدر پرشور در جست وجوی تعادل کار و زندگی«، در مقاله ای 

می نویسد:
من هم مانند بسیاری از پدران دیگر، غالباً به این موضوع فکر می کنم که چگونه بین وظایف کاری و مسئولیت هایی 
که در خانه به عهده  دارم، تعادل برقرار کنم. از طرفی، موفقیت شغلی من نباید به قیمت آسیب زدن به خانواده ام تمام 

شود و از طرف دیگر، حضور من در خانه نیز نباید توانایی هایم در حوزه  کسب وکار را تحت تأثیر قرار دهد.
بس��یاری از والدین ش��اغل امروزی، با معمای پیچیده  توازن کار و زندگی رو به رو هس��تند. من شخصاً این مسئله را 
به قدری مهم می دانم که حتی کتابی در مورد تجربیاتم در این زمینه منتش��ر کردم، اما  طی این فرآیند، بازهم دائماً 

سؤالی را از خودم می پرسیدم: »آیا پدران واقعاً به تعادل کار و زندگی اهمیت می دهند؟«
مرکز کار و خانواده کالج بوس��تون، که یکی از اندک س��ازمان هایی اس��ت که روی تغییرات نقش پدران در خانه و 
محیط کار تمرکز دارد، به این سؤال پاسخ مثبت می دهد. این مرکز به تازگی دریافته بود که پدران شاغل نیز به اندازه  
مادران ش��اغل )و حتی بیشتر( با مغایرت ها و کش��مکش های کار و خانواده رو به رو هستند. این مطالعات نشان می داد 
که گرچه ۸۰ تا ۹۰درصد از پدران جوان، خواهان پیشرفت شغلی خود هستند، اما فقط ۴درصد از آنها حاضرند زمان 
شخصی و خانوادگی خود را برای این هدف قربانی کنند. مردهای شرکت کننده در نظرسنجی ها، تعادل کار و زندگی را 
مهم ترین فاکتور برای سنجش موفقیت و سومین معیار برای انتخاب شغل عنوان کرده بودند )این معیار برای مادران 

شاغل در رتبه  اول قرار داشت(.
پس پدرانی که )در هر نس��لی( می خواهند روی کار و خانواده خود متمرکز بمانند، چگونه می توانند تعادل این دو 
را حفظ کنند؟ من برای پیدا کردن پاس��خ درس��ت، با پنج نفر صحبت کردم. همه  این افراد در س��طوح باالی رهبری 
ش��اغل بودند و با خانواده و فرزندان خود زندگی می کردند، به طوری که می توانس��تند توصیه ها و نصایحی را به پدران 
کارمندی که برای آنها کار می کردند، ارائه کنند. از جمع بندی همه  این صحبت ها؛ به چهار موضوع مش��ترک رس��یدم 

که آنها را با شما به اشتراک می گذارم:
برای چیزهای کوچک وقت بگذارید

بس��یاری از رهبران اظهار می کنند که حضور در رویدادهایی مانند جش��ن تولد، تعطیالت، مراس��م فارغ التحصیلی 
فرزندان و نظیر آن، نقش مهمی در برقراری تعادل کار و زندگی بازی می کند، اما پدرانی که من با آنها صحبت کردم، 
تعام��الت کوچ��ک و روزانه را عامل مهم تری قلمداد می کردند. زمانی  که خانواده  خود را با اتومبیل به دکتر می برید، با 
آنها در اطراف خانه قدم می زنید، یا صبح فرزندتان را به مدرسه می رسانید، مهم ترین خاطرات زندگی را رقم می زنید. 
یکی از پدرانی که در جوانی، وقت خود را به همین شیوه با دخترانش گذرانده، حاال می گوید که هزاران مینی ویدئوی 
یوتی��وب )از دختران��ش( را در ذهن خ��ود دارد. او هنوز هم هر روز صبح، فرزندانش را به مدرس��ه می برد و این کار را 
نخس��تین اولویت خود می داند. هیچ کدام از این کارها به حرفه  او آس��یب نمی زند، بلکه برعکس به او اجازه می دهد در 

محیط کار بدون پشیمانی، یک رهبر خوب باشد.
اولویت های واقعاً ضروری را شناسایی کنید

گاهی اوقات به دالیل کاماًل موجه، کار شما یک ضرورت محسوب می شود. یکی از رهبران، داستانی را درباره  مراحل 
ابتدایی ش��غل خود، یعن��ی زمانی که فرزندانش هنوز ک��ودک بودند، تعریف می کرد. وقتی  که او در س��فرهای کاری 
نبود، روتین ش��بانه  خاصی داش��ت؛ از سر کار برمی گش��ت، فرزندانش را به حمام می برد و سپس آنها را در رختخواب 
می خواباند. پس  از آن شام می خورد و دوباره ایمیلش را چک می کرد. جریان زمانی تغییر کرد که همسرش با مالطفت 

او را سرزنش کرد که چرا برای بازگشت به کار، تا صبح روز بعد صبر نمی کند.
این رهبر متوجه شد که در اغلب موارد، اگر بررسی ایمیل ها را به صبح روز بعد موکول کند، هیچ مشکل خاصی برای 
کار و حرفه او پیش نمی آید. او تأکید می کند که این کار، به معنای به تعویق انداختن وظایف نیست. او و تمام رهبران 
دیگری که با آنها صحبت کردم، تش��خیص ضرورت های ش��غلی را بس��یار مهم می دانستند. »ضرورت های غیرواقعی«، 

مانع مهمی در راه رسیدن به تعادل کار و زندگی است.
مرزهای شغل تان را مشخص کنید

نق��ش رهب��ری می تواند تمام انرژی ش��ما را به خود اختصاص دهد. اگر ش��ما در یک رده ش��غلی باال کار می کنید، 
یعنی تالش زیادی کرده اید تا س��رانجام مورد اعتماد واقع  ش��ده اید و مسئولیت های کلیدی را به دست آورده اید. شما 
نمی توانید کار خود را دست کم بگیرید یا وقفه ای در آن ایجاد کنید، اما همه  پدرانی که با آنها صحبت کردم، از ضرورت 
تعیین حدومرزهای ش��غلی حرف می زدند. یکی از پدرها، مربیگری تیم های ورزشی سه پسرش را به عهده گرفته بود. 
یکی دیگر از آنها ش��ام خانوادگی را اولویت غیرقابل تغییر خود معرفی کرده بود، هرچند فرهنگ  س��ازمانی شرکت او، 

»کار تا دیروقت« را یک ارزش می دانست.
جزییات قوانینی که این پدرها برای خودش��ان تعیین کرده اند، با هم متفاوت اس��ت، اما نکته  مشترک همه  قوانین، 
هدفمند بودن است. آنها به طور واضح با همکاران خود صحبت کرده بودند، چراکه بی شک گاهی اوقات، مسائل کاری و 

خانوادگی با یکدیگر سازگار نیستند. آنها می خواستند عامدانه و هدفمند، مراقب چنین زمان هایی باشند.
تعیین اهداف

همه  پدرها، »ثبات« را عامل کلیدی موفقیت در کار و زندگی می دانس��تند. در محیط کار، ثبات به این معناس��ت که 
تیم های خود را به صورت مداوم و یکپارچه هدایت و مدیریت کنید تا آنها اهداف کسب وکار و تعهدات خود را برآورده و 
به KPI ها )ش��اخص های کلیدی عملکرد( دست پیدا کنند. اکثر خانواده ها، فاقد متریک خاصی برای سنجش عملکرد 
هس��تند، اما ش��ما می توانید معیارهای خاصی برای خودتان مش��خص کنید. به کمک معیارهای قابل سنجش، اطمینان 
پیدا می کنید که پدر بهتری برای فرزندان تان و شریک بهتری برای همسرتان هستید. اجرای این ایده واقعاً ساده است. 
مثاًل می توانید مش��خص کنید که هر هفته، چند ش��ب با خانواده ش��ام می خورید یا چند بار فرزندان تان را از مدرسه به 
خانه می آورید. من معیارهای خودم را با دقت زیاد بررس��ی می کردم، زیرا به کمک آنها متوجه می ش��دم که هر س��اعت 
از روز را می خواه��م کج��ا و چگونه بگذرانم. یکی دیگر از رهبران، یک بار طالق گرفت��ه بود و برای بار دوم ازدواج  کرده 
بود. او فکر می کرد علت شکست ازدواج اول، بی ثباتی حضور او در خانه بوده است. به همین دلیل حاال رفتار دیگری را 
در پیش  گرفته بود. او تماس با فرزندانش را به تماس های کاری اولویت می داد و جلس��ات مهم کاری خود را باتوجه  به 
تقویم مدرس��ه  بچه ها تنظیم می کرد. یکی دیگر از این رهبران می گفت که بهترین ش��غلی که تابه حال داشته، مستلزم 
سفرها و مأموریت های مداوم به شهرهای دیگر بوده است، اما همین ویژگی، ساعات و روزهای حضور در خانه را غیرقابل 
 پیش بینی می کرد. این رهبر س��رانجام تصمیم گرفت نقش دیگری را در ش��رکت به عهده بگیرد که به او اجازه می داد 
حضور مس��تمر و باثباتی در خانه داش��ته باش��د. یکی از پدرها نیز اذعان می کرد که حضور در خانه، او را وادار می کند 
که نظم و دیس��یپلین بیش��تری را رعایت کند. درواقع زمانی که او گاه وبیگاه به خانه می رفت، صرفاً می خواست یک پدر 
جذاب و س��رگرم کننده باش��د، اما از وقتی که زمان مشخصی را در خانه می گذراند، حس می کرد والد کاملی است و باید 
قوانین خانه را رعایت کند. اگر تمام این داس��تان ها را کنار هم بگذارید، پیام مهم و روش��نی را از خالل آنها درمی یابید: 
پدران باید تصمیم های هدفمند و حساب ش��ده ای درباره  تعادل کار و زندگی خود اتخاذ کنند و به این تصمیم ها پایبند 
بمانند. نتیجه  این کار، یک زندگی کامل و خشنودکننده است، هم به عنوان یک والد و هم به عنوان یک شاغل حرفه ای.
HBR/zoomit :منبع

تبلیغـاتخالق

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

   سه  شنبه   3 اردیبهشت 1398    شماره 1296   صفحه16  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

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

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672      فکس تحریریه: 88853919
سازمان آگهی ها: 88936651    امور مشترکین: 88935349

کارهای زیادی برای انجام دادن داریم. مدیرمان مدام سرکش��ی 
می کند و مش��تری تماس می گیرد و جویا می ش��ود پروژه تا کجا 
پیش رفته است، اما هنوز کارهای ماه قبل به پایان نرسیده و تمام 
برنامه هایی که داشته ایم روی هم تلنبار شده اند. با این حال سعی 
می کنی��م باز هم وظایف مان را به تعویق بیندازیم، اما تا کجا پیش 
برویم؟ با ما همراه باش��ید تا به شما بگوییم در زمان بی حوصلگی، 

چطور کارهای تان را انجام دهید!
از مدت ها برنامه داش��تید در یک باشگاه ورزشی ثبت نام کنید 
و به تناس��ب اندام برس��ید، اما باز هم این برنامه عملی نش��د. آیا 
می دانید اگر کارهای تان را به موقع انجام بدهید، چقدر احس��اس 
بهتری دارید و از این احساس گناه و استرس نجات پیدا می کنید؟ 
حتی کارایی تان هم بیش��تر می ش��ود و کارهای بیشتری را انجام 

خواهید داد.
بهتر است تنبلی را کنار بگذارید و چاره ای برای رهایی از جمع 
شدن کارها روی هم، به تعویق انداختن آنها و بی حوصلگی نسبت 
ب��ه انجام وظایف مختلف پی��دا کنید و خود را از این اس��ترس و 
نگران��ی نجات دهی��د، اما این کار چطور ممکن اس��ت؟ ابتدا باید 
بدانی��د چرا کارهای تان را به تعویق می اندازید و حوصله  انجام آنها 
را ندارید؟ اگر پاسخ این سوال را پیدا کنید، خیلی از مشکالت تان 

حل خواهد شد.
دلیل به تعویق انداختن کارها، ترس از اشتباه کردن است

راه حل: تمرکز پیشگیرانه
برای انج��ام هر وظیفه و مس��ئولیتی دو رویکرد مختلف وجود 

دارد.
رویکرد اول، همان طرز تفکر و نگرش��ی اس��ت که به سبب آن 
فک��ر می کنی��د با پایان یافت��ن یک پروژه، نتایج خوبی به دس��ت 
می آید و مدیرتان را تحت تاثیر قرار می دهید یا به یک دس��تاورد 
فوق العاده می رس��ید. در روانشناسی به این نوع تمرکز کردن روی 
 )promotion focus( انج��ام کارها و وظایف، تمرکز ارتقای��ی
می گویند. تحقیقات حاکی از آن است، خوش بینی و اشتیاق برای 
انجام کارهای مختلف س��بب دستیابی به نتیجه موفقیت آمیزتری 

می شود.
رویکرد دوم این اس��ت که از به دس��ت آوردن نتیجه نامطلوب 
واهم��ه دارید و مدام نگران نتیجه کارهای تان هس��تید. بدبینی و 
نگرانی باعث کاهش انگیزه برای پیش��رفت و موفقیت می ش��ود و 
امکان موفقیت تان را کاهش می دهد. برای مقابله با احساس ترس 
و دلهره باید دس��ت به اقدام بزنید. ش��ک و دودلی را کنار بگذارید 
و کاری انجام دهید. این بدین معناس��ت که نوع دیگری از تمرکز 
با ن��ام تمرکز پیش��گیرانه )prevention focus( را در خود به 
وجود آورید. در این ن��وع تفکر باید به جای نتیجه گرایی به انجام 
کار و جلوگی��ری از به وجود آمدن شکس��ت فکر کرد. برای مثال 
به جای اینکه به واکنش رئیس تان، خوشحال یا عصبانی شدن او، 

فکر کنید، روی جلوگی��ری از ناراحتی او تمرکز کنید و با اقدامی 
پیشگیرانه مانع از این شوید که شما را کارمندی ناالیق و ناکارآمد 

بداند.
اکن��ون مثال دیگری می زنی��م تا با ماهیت تمرکز پیش��گیرانه 
بیش��تر آش��نا ش��وید. ورزش کردن را در نظر بگیرید. اگر مدام به 
خودت��ان بگویید باید ورزش کنم تا وزنم باال نرود و همیش��ه زیبا 
بمانم، نیروی محرکی در وجودتان ایجاد می ش��ود که سبب اقدام 
و عمل می شود؛ یعنی به خاطر انگیزه مثبتی که در خود به وجود 
آوردید، دیگر تصمیم تان را به تعویق نمی اندازید و مس��تقیم سراغ 
عمل و اجرای تصمیمات خود می روید. هر چقدر تفکر پیشگیرانه 
را بیشتر در خود پرورش دهید، با سرعت بیشتری به دنبال اجرای 

تصمیمات و کارهای تان خواهید رفت.
ش��اید این نوع تفکر و تمرکز برای تان ناآش��نا باش��د، خصوصا 
اگر از جمله افرادی باش��ید که با مثبت اندیش��ی و تمرکز ارتقایی، 
کارهای تان را به انجام می رس��انید. در هر صورت ممکن است این 
روش چندان خوشایند نباش��د، اما راهکاری موثر برای جلوگیری 

از به تعویق انداختن کارها بوده و با بی حوصلگی مبارزه می کند.
دل تان نمی خواهد دس��ت ب��ه هیچ کاری بزنی��د چون حوصله 

ندارید!
راه حل: نادیده گرفتن احساسات و بی توجهی به آنها

»اولی��ور برکمن« )Oliver Burkeman( در کتاب »ش��ادی 
برای کس��انی که حوصله و طاقت تفکر مثبت را ندارند«، می گوید: 
وقتی فردی مدام با خود فکر می کند توانایی صبح زود بلند شدن 
از رختخواب را ندارد یا اصال نمی تواند ورزش کند، با این ذهنیتش 
نش��ان می دهد حوصله  الزم برای انجام ای��ن کارها را ندارد. بدون 
شک کسی شما را وادار نمی کند تا صبح زود بیدار نشوید یا جلوی 
در باش��گاه هم کسی مانع ورود ش��ما نخواهد شد. تنها چیزی که 
باعث می ش��ود، میل و رغبتی به انجام این کارها نداش��ته باشید، 
نداش��تن حال و حوصله کافی اس��ت، اما برکم��ن می گوید نباید 
منتظر بمانید تا حوصله انجام این کارها را پیدا کنید بلکه خودتان 

باید دست به اقدام بزنید.
به این مساله عمیقا فکر کنید چراکه تأثیر زیادی بر پیشرفت و 
موفقیت ما دارد. تم��ام افراد به طور ناخودآگاه فکر می کنند برای 
ش��روع یک کار باید حال و حوصله  کافی داش��ته باشند تا انگیزه  
انجام آن کار را پیدا کنند، اما این تفکر از اساس اشتباه است. البته 
این دیدگاه درست است، برای ایجاد عادت هایی مانند ورزش برای 
حفظ سالمتی یا سحرخیزی تا حد زیادی نیاز به انگیزه باال داریم، 
اما اینکه حوصله  چیزی به طور کامل در وجودمان باش��د و بعد آن 

کار را شروع کنیم، کامال بی معناست.
به عقی��ده »اولیور برکم��ن«، خیلی از نویس��ندگان، مخترعان 
و هنرمن��دان ب��زرگ و برجس��ته، ب��دون توجه به اینک��ه چقدر 
س��اعت کاری ش��ان هم��راه ب��ا خالقیت و ان��رژی بوده اس��ت، با 

وجود بی حوصلگی، همچنان به کار کردن در س��اعات مش��خصی 
می پردازند.

»چ��اک کل��وز« )Chuck Close(، عکاس و نق��اش معروفی 
است. او می گوید: »دنبال الهام گشتن برای شروع کارهای بزرگ، 
عادت افراد غیرحرفه ای است. هنرمندان بزرگ از جا بلند می شوند 
و کارش��ان را شروع می کنند.« پس اگر نشسته اید تا حوصله  انجام 
کاری را پیدا کنید، همین حاال از جای تان بلند ش��وید و دست به 
اقدام بزنید. باور کنید با شروع کردن حوصله پیدا می کنید و هیچ 

چیز مانع تان نخواهد شد.
به سراغ انجام کاری نمی روید، چون فکر می کنید خسته کننده، 

سخت و غیرممکن است
راه حل: به کارگیری روش اگر...، آنگاه...

حتما تاکنون برای تان پیش آمده اس��ت که به خودتان بگویید: 
بار دیگر زودتر کار را شروع می کنم، بار دیگر بهتر این کار را انجام 
می دهم. اغلب افراد به خودشان وعده هایی درباره بهتر انجام شدن 
کارها در دفعات بعدی را می دهند، اما حقیقت این اس��ت قادر به 
کنترل خود نیس��تند. اگر کس��ی توانایی بهتر کار کردن را داشته 
باشد، همان بار اول کارش را به بهترین نحو ممکن انجام می دهد. 
باید قبول کنیم اراده مان با محدودیت هایی مواجه است. به همین 
خاطر کمی س��خت اس��ت خود را به انجام کارهایی که از نظرمان 
س��خت، خسته کننده و غیرممکن هس��تند، وادار کنیم. اکنون راه 

حل اگر... آنگاه... مطرح می شود.
این راهکار تنها مشخص کردن گام های یک پروژه نیست؛ بلکه باید 
دقیقا مشخص کنید که کار را کجا و چه وقت انجام خواهید داد. برای 
مثال باید مشخص کنید در ساعت ۱۱ صبح کارتان متوقف شود و به 
کارفرمایان برای مالقات بعدی تماس بگیرید یا اگر در جلس��ه کاری 
ف��ردا با مدیر، حرفی از ترفیع ت��ان به میان نیاورد، حتما قبل از اتمام 

جلسه خودتان این موضوع را مطرح کنید.
اگ��ر از قبل ب��رای انجام کارها، زمان و مکان ش��ان، برنامه ریزی 
کنی��د دیگر تعل��ل نخواهید کرد و نس��بت به انجام ی��ا به تعویق 
انداختن کارها دچار س��ردرگمی نمی ش��وید. با ای��ن نوع تفکر به 
اراده  خود تکیه می کنید. تحقیقات نشان می دهد استفاده از روش 
اگر... آنگاه ...، بهره وری و تحقق اهداف را به طور میانگین ۲۰۰ تا 

3۰۰درصد افزایش می دهد.
کالم آخر

همیش��ه بی��ن توصیه ه��ای روانشناس��ان و مقاالت انگیزش��ی 
این جم��الت زیاد به چش��م می خورد که مثبت اندیش باش��ید و 
عالقه مندی های ت��ان را دنبال کنید اما تمام ای��ن راهکارها وقتی 
موثر واقع می ش��وند که تصمیم قطعی برای انجام کار در وجودتان 
شکل گرفته باشد. راهکارهای فوق کمی متفاوت هستند و مربوط 

به زمان هایی است که حوصله انجام هیچ کاری را ندارید.
getpocket/ucan :منبع

زمانی که بی حوصله هستیم چطور می توانیم کارهای مان را به خوبی انجام دهیم؟
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