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انجام روزانه ۳۰ هزار مورد بازرسی برای کنترل قیمت ها

 بازار کاالها
زیر ذره بین

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از انجام روزانه ۳۰ هزار مورد بازرس��ی برای کنترل قیمت ها خبر داد و گفت کاال در بازار 
فراوان است و هیچ گونه کمبودی به چشم نمی خورد. به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی در سومین جلسه ویژه ستاد 
تنظیم بازار با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت کاالها، به بهانه تغییر نرخ بنزین در بازار رصد می شود، گفت: ۴ هزار بازرس از سازمان 
حمایت و اتاق اصناف، روزانه ۳۰ هزار مورد بازرسی میدانی را در سطح کشور برای کنترل قیمت ها، انجام خواهند داد. قائم مقام وزیر...

وزیر صنعت اعالم کرد

آثار اصالح نرخ بنزین بر دیگر کاالها
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تحلیل اقتصادی از سیاست افزایش قیمت بنزین

اثرات بلندمدت افزایش قیمت بنزین چیست؟

موافقان سهمیه بندی بنزین چه می گویند؟
9 روش برای نه گفتن به اندیشه های منفی

شهر هوشمند ضرورتی مغفول مانده
»فناوری« گمشده نظام آموزشی

چرا بازار ایران همچنان برای چینی ها جذاب است؟
ساخت تبلیغات: چگونه تبلیغات بسازیم؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ثروتمندترین افراد در 
کشورهای مختلف

4

رئیس کل بانک مرکزی گفت مجموعه ذخایر بانک این اجازه 
را می دهـد که با رصد تحرکات بازار ارز، هرگونه تالش برای 
سـفته بازی را خنثی کـرده و همزمان اجازه دهـد که روند 

عادی عرضه و تقاضای ارز، نرخ آن را تعیین کند.
  به گزارش روز یکشنبه بانک یادشده، عبدالناصر...

همتی: هرگونه تالش برای سفته بازی 
در بازار ارز خنثی می شود

یادداشت
آیا نرخ جدید بنزین شاخص 

بورس را سبز خواهد کرد؟

افزای��ش ن��رخ بنزین یک 
تصمی��م راهب��ردی در همه 
نظام های اقتصادی به حساب 
می آی��د ک��ه ش��اخص های 
مختلف اقتصاد خرد و کالن 
جامع��ه را تحت تاثی��ر قرار 
نظام های  ام��ا در  می ده��د 
اقتص��ادی متکی ب��ر درآمد 
نفت و گاز دامن��ه این تاثیر 

عمیق و گسترده است.
دس��ت کم  ایران  اقتص��اد 
س��ه ده��ه اخی��ر را ب��ا بیم 
تغییر  و ه��راس موج ه��ای 
قیمت بنزین و فرآورده های 
نفتی س��پری کرده اس��ت. 
ای��ن ه��راس و نگرانی فقط 
منحصر به شهروندان نبوده 
بلکه آحاد مدیران و صاحبان 
را  و س��رمایه گذاران  صنایع 
نی��ز در برگرفته اس��ت. اگر 
دولتم��ردان، در تنظیم ارقام 
و ردیف های بودجه س��االنه 
با شاخص قیمت بنزین دچار 
چالش بوده ان��د. صنعتگران 
در  نی��ز  س��رمایه گذاران  و 
محاس��به هزین��ه – فای��ده 
پروژه ه��ای ری��ز و درش��ت 
خود عنصر»قیم��ت انرژی« 
را لحاظ کرده ان��د. امروز در 

محاف��ل اقتص��ادی 
۳ایران و در فردای...
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یک فعال حوزه کار با بیان اینکه جامعه کارگری به افزایش دستمزدها فکر نمی کند، گفت امروز 
کارگران خواهان مهار تورم و کاهش هزینه های زندگی شان هستند.

رحمت اله پورموس��ی در گفت وگو با ایس��نا، درباره هزینه سبد معیش��ت کارگران اظهار کرد: 
مباحث دس��تمزد همه ساله از نیمه دوم سال آغاز می ش��ود و در پایان سال به جمع بندی نهایی 
می رس��د ولی متاس��فانه علی رغم آنکه م��اده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قان��ون تامین اجتماعی بر 
معیش��ت کارگران و مس��تمری بگیران تاکید دارد دستمزدی که تعیین می شود با دستمزد واقعی 

فاصله بسیاری دارد.
وی ادامه داد: س��ال گذشته در حالی افزایش ۳۶.۵درصدی حداقل دستمزد را شاهد بودیم که 
رقم س��بد هزینه کارگران در کمیته دس��تمزد حدود ۴میلیون تومان اعالم ش��د که نشان داد با 
وجود افزایش ۳۶درصدی حداقل مزد، دس��تمزد کارگران باز هم از واقعیت های زندگی کارگران 

فاصله داشت.
به اعتقاد این فعال حوزه کار، هزینه ماهانه س��بد معیش��ت کارگران به 7 میلیون تومان رسیده 

و کمیته دستمزد بدون مصلحت اندیشی ها باید رقم واقعی سبد هزینه خانوارها را اعالم کند.
پورموسی در عین حال با بیان اینکه کارگران به دنبال افزایش دستمزد نبوده و نیستند، گفت: 
امروز جامعه کارگری دنبال باالرفتن دس��تمزدها نیس��ت؛ بلکه مهمترین خواسته جامعه کارگری 

این اس��ت که تورم مهار و صفر ش��ود. اگر تورم نداشته باشیم و هزینه های سبد معیشت کارگران 
کاهش یابد به افزایش دستمزد نیازی نیست.

وی گفت: با هزینه هایی که در تمام بخش ها افزایش یافته اعالم تک رقمی ش��دن تورم عجیب 
اس��ت و از این رو انتظار داریم سیاس��ت های اقتصادی به گونه ای اجرا ش��ود که تورم مهار شود و 

هزینه های زندگی مردم کاهش یابد.
این فعال حوزه کار خاطرنشان کرد: در سفری که به منظور شرکت در کنفرانس سازمان جهانی 
کار به ژنو داش��تیم از کارگرانی که آنجا مش��غول کار بودند میزان حقوق ش��ان را پرسیدیم به ما 
گفتند هش��ت سال است حقوق شان ۳۰۰۰ فرانک اس��ت،  جالب این بود که نرخ تورم شان صفر 

بود و دنبال افزایش حقوق نبودند.
پورموسی در پایان بر ضرورت کاهش فاصله بین حداقل مزد و خط معیشت کارگران تاکید کرد 
و از شورای عالی کار خواست تا حداقل دستمزد سال ۹۹ را به میزانی افزایش دهد که هزینه های 

معیشت خانوارهای کارگری را جبران کند.
به گزارش ایسنا، دومین جلسه کمیته دستمزد دوشنبه این هفته به منظور بررسی راهکارهای 
ترمیم حقوق و دس��تمزد جامعه کارگری برگزار خواهد شد. اعضای کمیته دستمزد سال گذشته 

رقم ۳میلیون و 7۶۰ هزار تومان را به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران اعالم کردند.

نشس��ت خبری سخنگوی دولت روز دوشنبه با حضور مس��ئوالن دستگاه های مرتبط با اجرای 
طرح های حمایت معیش��تی و اصالح قیمت بنزین برگزار می ش��ود. دفتر سخنگوی دولت با اعالم 
اینکه نشست خبری سخنگوی دولت روز دوشنبه -۲7 آبان ۹۸- با حضور مسئوالن دستگاه های 
مرتبط با اجرای طرح های »حمایت معیش��تی دولت« و  »اصالح قیمت بنزین« برگزار می ش��ود، 
بیان کرد: در این جلس��ه مس��ئوالن مربوطه با توجه به افزایش قیمت بنزین که از روز جمعه ۲۴ 
آبان ماه انجام ش��ده اس��ت، عالوه بر تشریح جزییات بس��ته حمایت معیشتی دولت، درخصوص 

برنامه ها و اقدامات الزم برای نظارت و کنترل قیمت ارز و کاال در بازار توضیح خواهند داد.
س��ران قوا در جلسه روز شنبه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی با تاکید بر همکاری کامل در 
اجرای مصوبه مدیریت مصرف س��وخت و حمایت از معیش��ت اقش��ار کم درآمد اعالم کردند که 

کمک های حمایتی و معیشتی ماهانه بدون وقفه و به طور منظم پرداخت خواهد شد.
علی ربیعی، س��خنگوی دولت نیز پس از برگزاری جلس��ه ش��ورای عال��ی هماهنگی اقتصادی 
گف��ت که »۶۰ میلی��ون نفر به ویژه خانوارهای کم درآمد از مناب��ع حاصل از اصالح قیمت بنزین 

برخوردار می شوند.«
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی روز یکشنبه در درس خارج فقه 
با حمایت از تصمیم سران قوا درخصوص طرح اصالح قیمت بنزین، فرمودند: »مسئولین هم البته 
دقت و مواظبت کنند هرچه ممکن اس��ت از مشکالت این کار کم کنند؛ حاال من دیروز دیدم در 
تلویزیون که بعضی از مس��ئولین محترم  آمدند و گفتند که ما مراقبیم این افزایش قیمت موجب 

افزایش قیمت اجناس و کاالها نشود.«

امروز کارگران بین مهار تورم و افزایش دستمزد، اولی را انتخاب می کنند

نشست خبری ربیعی با حضور مسئوالن طرح اصالح قیمت بنزین برگزار می شود

رئیس سازمان صمت استان تهران اعالم کرد
در هیچ کاالیی افزایش قیمت نداشته ایم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت )صمت( استان تهران اعالم کرد طرح بازرسی و نظارت بر بازار کاال ادامه 
دارد و تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر افزایش قیمت در سطح بازار نداشته ایم.

یداهلل صادقی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: نظارت ویژه بر فرآیندهای تامین، توزیع و فروش کاال برقرار بوده 
و بر شبکه های فروش و خرده فروشان نظارت می کنیم.

وی ادامه داد: این نظارت ها همچنان ادامه داشته و به محض آنکه گزارشی دریافت شود و تغییر قیمت کاالیی 
احساس شود، فورا به آن رسیدگی شده و اجازه افزایش قیمت به آن نخواهیم داد.

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران تاکید کرد: تاکنون تغییر قیمتی در س��طح بازار گزارش 
نشده است. هیچ افزایش قیمتی در کاالهای اولویت دار که حدود ۱۰۰قلم هستند که مایحتاج مردم هست، ایجاد 

نشده است.
وی خاطرنشان کرد: به اندازه کافی ذخیره سازی کاال صورت گرفته و در هیچ کاالیی کمبود وجود ندارد ضمن 

اینکه در صورت نیاز و برای کنترل بازار این ذخایر وارد بازار خواهد شد.

حمایت از بنگاه های اقتصادی نیازمند ۳24 هزار میلیارد تومان اعتبار است
حمایت از بنگاه های مش��کل دار برای حفظ اشتغال موجود مهمترین رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای امس��ال اس��ت و بر این اساس پیش بینی ش��ده برای حمایت از یک هزار و ۶7۸ بنگاه  اقتصادی با ۳۱۵ هزار 

نفر کارگر شاغل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
بررسی های انجام شده در چند سال گذشته از واحدهای صنعتی نشان می دهد که آنها به دلیل دشواری و روابط 
اقتص��ادی محدود بین المللی، نتوانس��ته اند تولیدات خود را با فناوری ه��ای روز تطبیق دهند و محصوالت خود را 

روانه بازارهای خارجی کنند.
همچنین به دلیل تامین نش��دن مواد اولیه، هزینه تولید نهایی نیز افزایش یافته و از طرفی رکود تورمی موجب 
ش��ده که واحدهای صنعتی با مش��کل روبه رو ش��وند و در نتیجه تعطیلی برخی بنگاه ها و تعدیل نیروی کار را به 

دنبال داشته است.
براساس آمار در کل کشور ۴۴ هزار و ۴۳۲ واحد صنعتی به بهره داری رسیده اند. ۲۳ درصد از کل این واحدها 

برابر با ۱۰ هزار و ۳۸۰ واحد غیرفعالند که در آنها ۱7۸ هزار و ۶۲۸ نفر شاغل بودند.
۶۲درصد از این واحدهای صنعتی تا س��ال ۹۵ غیرفعال ش��دند و ۳۸درصد از آنها نیز از سال ۹۶ به بعد تعطیل 
ش��دند. 77درصد از این واحده��ا، معادل با ۸هزار و ۱۲ واحد صنعتی، به دلیل مش��کل کمبود نقدینگی تعطیل 
ش��دند. ۱۶درصد به خاطر بازار نداشتن محصوالت ش��ان، ۳درصد به دلیل اختالف شرکا و تامین مواد اولیه، یک 

درصد نیز به دلیل نقصان ماشین آالت غیرفعال شدند.
پیگی��ری و حل و فصل مش��کالت بنگاه ه��ای اقتصادی برای صیانت از نیروی کار و تثبیت اش��تغال و پایداری 
تولیدی و حفظ حیات اقتصادی بنگاه ها امری حیاتی برای اقتصاد کشور است. این موضوع از اولویت های کارگروه 

تسهیل و رفع موانع تولید استان های کشور و کارگروه ملی است.
بر این اس��اس از کل این واحدهای غیرفعال، در س��ال ۹7، یک هزار و 7۲۶ واحد به چرخه تولید بازگشتند. در 
ش��ش ماهه اول امس��ال نیز ۵۲۹ واحد صنعتی دوباره فعال ش��ده اند. طبق برنامه مصوب برای وزارت صنعت، تا 
پایان امسال باید ۱۳۳۴ واحد صنعتی به مدار تولید بازگردند. این واحدها، با اقدامات دولت دوباره فعال شده اند.
معاونت توس��عه اش��تغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارش��ی که پیرامون سیاست ها و 
برنامه های اشتغال زایی و توسعه کارآفرینی منتشر کرده، حمایت از یک هزار و ۶7۸ بنگاه اقتصادی با ۳۱۵ هزار 
کارگر ش��اغل را در س��ال ۱۳۹۸ پیش بینی کرده است. براس��اس برنامه این معاونت برای حمایت از این موضوع 
۳۲۴ ه��زار میلی��ارد ریال اعتبار نیاز اس��ت. برنامه وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی این اس��ت که  واحدهای 
اقتصادی مش��کل دار در سطح استان ها را شناس��ایی و در مرحله بعد این واحدها در سامانه مربوطه ثبت شوند و 
مشکالت واحدهای اقتصادی و نحوه حمایت از آنها طبقه بندی می شود و پس از تعیین اعتبارهای الزم برای آنها 
پیگیری های مربوطه انجام می ش��ود تا اعتبار الزم برای کمک های بالعوض، تس��هیالت بانکی، اس��تمهال، اصالح 
رویه ها، مدیریت ها و پرداخت حقوق معوق کارگران بنگاه های  مش��کل دار تامین ش��ود. براساس تشخیص کمیته 
صیانت از اشتغال برای حفظ نیروی کار ۳۰درصد هزینه دستمزد کارگران برخی از بنگاه های مشکل دار به مدت 

یک سال پرداخت می شود.
براس��اس پهنه بندی استانی وزارت کار اصفهان با ۳۱۵ و تهران با ۲۶۳ مورد باالترین بنگاه اقتصادی مشکل دار 
در کش��ور محسوب می شوند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که کمترین بنگاه های اقتصادی مشکل دار مربوط 

به آذربایجان غربی، همدان و قم هر کدام با ۱۶ بنگاه اقتصادی است.

سید حمیدرضا علوی
کارشناس بازار سرمایه



معاون سازمان برنامه و بودجه گفت از یارانه بنزین، دهک اول در مقایسه با دهک 
دهم، ۲۳ برابر بیشتر برخوردار می شود، بنابراین بسیاری معتقد بودند که باید یارانه، 

عادالنه توزیع شود.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و س��یما، س��ید حمید پورمحمدی در 
ارتباط تلفنی با برنامه گفت وگوی ویژه خبری اظهار داش��ت: پس از افزایش قیمت 
بنزین، برای رفاه حال مردم س��همیه هایی برای تاکس��ی ها از جمله تاکس��ی های 
اینترنتی و س��رویس های مدارس در نظر گرفته شد که روی کرایه ها اثری نداشته 

باشد.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه همه منابع حاصل از تفاوت قیمت ناشی از 
افزایش قیمت بنزین را در حس��ابی در نزد خزانه نگهداری می کند و آن را عینا به 

حدود ۶۰ میلیون نفر در قالب حدود ۱۸ میلیون خانوار تقدیم می کند.
دهک اول 2۳ برابر بیشتر از دهک دهم از یارانه بنزین برخوردار است

پورمحمدی درباره میزان تورم احتمالی ناش��ی از افزایش قیمت بنزین با اش��اره 
به اینکه نظرات مختلفی در این باره مطرح ش��ده اس��ت، گفت: با توجه به اختالف 
قیمت بنزین در کشورمان نسبت به منطقه، یارانه ای که برای بنزین داده می شود، 
عادالنه توزیع نمی شود و از این یارانه، دهک اول در مقایسه با دهک دهم، ۲۳ برابر 
بیشتر برخوردار می شود، بنابراین بسیاری معتقد بودند که باید این موضوع، اصالح 

و یارانه، عادالنه توزیع شود.
تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشور همسایه 15 هزار تومان است

وی ادامه داد: دیدگاه دیگر این بود که زمانی که تفاوت قیمت بنزین در کشورمان 
با کشور همسایه بیش از ۱۵ هزار تومان است طبیعتا قاچاق آن زیاد می شود و نباید 

زمینه قاچاق را فراهم کنیم.
پورمحمدی اضافه کرد: نظر دیگر این بود که با اصالح قیمت بنزین، اس��تفاده از 

خودروهای گازسوز و برقی، بیشتر و آلودگی هوا کم می شود.
از 15 بار افزایش قیمت بنزین 8 مرتبه افزایش تورمی نداشت

وی گفت: پس از انقالب، ۱۵ بار افزایش قیمت بنزین داشتیم که از این تعداد ۸ 
مرتبه هیچ اثر تورمی ملموس و افزایش سطح قیمتی کاالها نداشت و در ۵ مرتبه 

هم تورم حدود یک تا ۲درصد و در برخی موارد هم حتی کاهشی بوده است.
6 میلیون خانوار از 24 میلیون خانوار نیاز به یارانه حمایتی ندارند

معاون اقتصاد و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: از حدود ۲۴ میلیون 
خانوار ایران فقط ۶ میلیون خانوار به علت درآمد باالیی که دارند از یارانه برخوردار 
نیس��تند و ۱۸ میلیون خانوار بقیه که ش��امل طبقات متوسط و طبقه با درآمد کم 
هستند، از این یارانه برخوردار می شوند، به عبارتی تفاوت قیمت بنزین، کامال بین 

افشار ضعیف و طبقه متوسط، توزیع می شود.
وی گفت: برای طبقات باالی درآمدی هم ساز و کاری در نظر گرفته شده است 
که اگر اش��تباهی ش��د به راحتی بتوانند اعتراض کنند و وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی به این موضوع رسیدگی می کند و یارانه آنها برقرار می شود.
طرح گشت های کنترل تا پایان سال ادامه دارد

یاس��ر رایگانی، سخنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی نیز با حضور در این برنامه 
با تاکید بر اینکه خیال مردم از بابت آرامش بازار و تامین کاال راحت باش��د، گفت: 

کمبود هیچ کاالیی در کشور نخواهیم داشت.
رایگانی افزود: از روز نخس��ت اجرای ط��رح مدیریت مصرف، به مدیران تعزیرات 
حکومتی سراس��ر کشور ابالغیه های اعالم شد و با دستور وزیر دادگستری و رئیس 

سازمان تعزیرات حکومتی، تمهیدات اولیه اندیشیده شد.
وی با بیان اینکه مقررات الزم اجرایی ش��د و گشت های کنترل و نظارت بر بازار 
را دو برابر کردیم، گفت: این طرح جدید که از روز ش��نبه آغاز شد تا یک ماه ادامه 

دارد و پ��س از آن هم رصد و کنترل و نتیجه گیری می کنیم و این طرح را تا پایان 
سال ۱۳۹۸ ادامه خواهیم داد.

رایگانی افزود: بازار آرام است و مشکل خاصی در کشور نداریم.
ارسال روزانه 8۰۰ پیام شکایت به سازمان تعزیرات

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات 
حکومتی با همکاری مردم تجربه های خوبی در مبارزه با احتکار و گران فروشی دارد، 
گفت: اکنون هم با همکاری مردم و دستگاه های مرتبط می توانیم اوضاع را کنترل 
کنیم و طبق قانون، مانع احتکار و گران فروشی و سوءاستفاده برخی افراد می شویم.

رایگانی اضافه کرد: براساس قوانین موجود بین ۱۰ تا 7۰درصد کاالی احتکارشده 
را جریمه و به عرضه آن الزام می کنیم.

وی با اش��اره به اینکه س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان بر 
تولیدکننده ها نظارت خواهد کرد، گفت: همه واحدهای تولیدکننده موظف هستند 
تولیدات خود را با هماهنگی این سازمان، عرضه کنند و این سازمان بر آنها نظارت 

خواهد کرد.
رایگانی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی با سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان تعامل دارد، افزود: آنها تخلفات تولیدکننده  را به شعب این سازمان 

ارجاع می دهند و به آن رسیدگی می کنیم.
وی با اشاره به اینکه بنکداران هم اتحادیه دارند، گفت: این اتحادیه هم با سازمان 
تعزی��رات حکومتی تعامل نزدیکی دارد و گش��ت های نظارتی مش��ترکی را برگزار 

می کنیم.
رایگانی افزود: شعب تعزیرات حکومتی، تخلفات مربوط به اصالح مصرف سوخت 
و پرونده های مربوط به سهمیه بندی بنزین را خارج از نوبت رسیدگی و حداکثر در 

مدت یک هفته حکم صادر می کنند.
وی با بیان اینکه روزانه فقط در شهر تهران 7۰۰ تا ۸۰۰ پیام شکایت به سازمان 
تعزیرات حکومتی ارس��ال می ش��ود، اضافه کرد: این پیام ها دسته بندی و به شعب 

تخصصی ارجاع و براساس اولویت، رسیدگی می شود.
س��خنگوی س��ازمان تعزیرات حکومتی با اش��اره به اینکه تعامل این سازمان با 

اتحادیه ها، روزانه است، گفت: گشت های نظارتی مشترک داریم.
رایگانی با بیان اینکه س��امانه ۱۳۵ س��ازمان تعزیرات، شبانه روزی آماده دریافت 
گزارش ها و شکایات مردم است، افزود: همه مردم از سراسر کشور می توانند با این 

سازمان در ارتباط باشند.
تخصیص سهمیه به سرویس مدارس

مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور هم با حضور در این برنامه 
گفت: به واسطه افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی و تمهیداتی که اندیشیده شد 
مجموعه دولت این انتظار را از حوزه تاکس��یرانی داش��ت که افزایش قیمت شکل 
نگیرد و این موضوع به همه سازمان های تاکسیرانی در سراسر کشور ابالغ و همراهی 

الزم انجام شد.
ضامنی افزود: امروز براساس گزارش ها، حوزه های تاکسیرانی مانند قبل مشغول 
ارائه خدمت بودند و فقط در تهران به علت بارندگی و آب و هوا مش��کالتی وجود 

داشت، اما در بخش تاکسیرانی، خدمات به خوبی ارائه شد.
وی با اشاره به اینکه بازرسان سازمان های تاکسیرانی در شهرها بر امور تاکسیرانی 
نظ��ارت می کنند، گفت: ش��هروندان در صورت وقوع تخلف می توانن��د موارد را به 

شماره های اعالم شده اطالع دهند.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی کش��ور نیز گفت: سهمیه تاکسی های با سوخت 
بنزین، ۴۰۰ لیتر و تاکس��ی های دوگانه س��وز ۲۰۰ لیتر در ماه در نظر گرفته ش��د 
که کافی نبود و با مس��ئوالن ذی ربط در این باره رایزنی و تصمیمات بس��یار خوبی 

اتخاذ شد.
ضامنی ادامه داد: در حوزه تاکس��ی های دوگانه سوز سهمیه از ۲۰۰ به ۲۵۰ لیتر 
و سهمیه خودروهای ون از ۴۰۰ به ۶۰۰ لیتر افزایش یافت و برای ناوگان فعال در 
بخش س��رویس مدارس، سهمیه ای در نظر گرفته نشده بود که با ارائه دالیل، برای 

آنها سهمیه در نظر گرفته شد.
وی گفت: گوش ش��نوا در دولت وجود دارد و حرف ها و دالیل ما را شنیدند و از 

دولت به ویژه وزارتخانه های کشور و نفت تشکر می کنیم.
ضامنی افزود: در بخش سرویس مدارس سهمیه ای تخصیص داده نشده بود، اما 

با پیگیری ها، به آنها سهمیه تخصیص داده شد.
وی ادامه داد: الزم است افراد فعال در این بخش حتما در سامانه ملی پایش حمل 
و نقل دانش آموزی نام نویس��ی کنند تا پیمایش آنها رصد و متناسب با آن، سهمیه 

سوخت به آنها تخصیص داده شود.
ضامنی با اشاره به اینکه ناوگان تاکسیرانی به اندازه کافی در کشور وجود دارند و 
در حال خدمت هستند، افزود: شهروندان تخلفات را به سازمان تاکسیرانی منعکس 

کنند.
تاکنون افزایش قیمتی گزارش نشده است

عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین با 
تاکید بر اینکه تامین کاالهای اساس��ی و دیگر کاالها در شرایط کامال خوبی است، 
گفت: کش��ور از نظر ذخایر راهبردی در بهترین ش��رایط است و با توجه به سامانه 
جامع تجارت، تولید و واردات کاال از مرحله ترخیص تا عرضه در ش��بکه های خرد، 

رصد می شود.
این مقام مس��ئول افزود: پس از اعالم نرخ جدید بنزین، جلس��ه تنظیم بازار به 
ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور همه اعضا برگزار و تصمیمات الزم 

گرفته شد و متناظر همین جلسه را استانداران سراسر کشور برگزار کردند.
وی با اش��اره به اینکه این جلسات ادامه دارد، اضافه کرد: تصمیماتی در سازمان 
حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان هم گرفته ش��د تا ب��ا همکاری دیگر 
س��ازمان های نظارتی، ب��ازار را پایش و رصد کنند و مانع ایج��اد خلل در عرضه و 

توزیع کاال شوند.
قبادی ادامه داد: تاکنون افزایش قیمت یا کمبود کاال گزارش نشده است.

نرخ بنزین روی نرخ کاالهای اساسی تاثیری ندارد
وی گفت: در شرایط فعلی، افزایش نرخ بنزین بر روی نرخ کاالهای اساسی، هیچ 
تاثی��ری ندارد و اختص��اص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به کاالها کماکان ادامه دارد و 

۱۰درصد بیش از پارسال به کاالهای اساسی، ارز تخصیص داده شده است.
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت افزود: به صورت روزان��ه ۱۰۰ قلم کاال را 

رصد می کنیم.
قبادی با اشاره به اینکه همه دستگاه ها به صورت ویژه برای تنظیم بازار، پای کار 
هس��تند ، اضافه کرد: اگر تاثیرات روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین کنترل شود، 
در عالم واقع، این افزایش قیمت تاثیر آنچنانی بر سفره مردم و افزایش قیمت دیگر 

کاالها نخواهد داشت.
مدیرعامل تاکس��ی اینترنتی تپسی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به 
اینکه برای این تاکسی ها هم سهمیه بنزین در نظر گرفته شده است، گفت: در آخر 
هر ماه تا س��قف ۳۰۰ لیتر با توجه به میزان پیمایش، ما به التفاوت قیمت به آنها 

پرداخت می شود.
میالد منشی پور افزود: ناهماهنگی هایی وجود دارد که در حال رایزنی هستیم، اما 
با توجه به اختصاص سهمیه به تاکسی های اینترنتی، نرخ کرایه ها افزایش نخواهد 

یافت.

معاون سازمان برنامه و بودجه:

بهره مندی ۲۳ برابری دهک اول از یارانه بنزین نسبت به دهک دهم

یک کارشناس حوزه انرژی و استاد دانشگاه تهران گفت متأسفانه ما در کشور با 
مصرف بی رویه س��وخت مواجه هستیم و طرح سهمیه بندی قیمت سوخت دیر یا 

زود باید انجام می شد.
یون��س نوراللهی در گفت وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باش��گاه 
خبرنگاران جوان، درباره نکات مثبت و منفی طرح س��همیه بندی س��وخت، گفت: 
با توجه به ش��رایط کشور طرح س��همیه بندی مصرف سوخت دیر یا زود باید انجام 

می شد.
او ادامه داد: متأس��فانه ما در کش��ور با مصرف بی رویه س��وخت مواجه هستیم و 
تجربه به دس��ت آمده در سال های اخیر نشان داده است که با حذف سهمیه بندی 
بنزین نه تنها مصرف آن کنترل نش��د بلکه شاهد افزایش روزافزون مصرف سوخت 

هم بودیم.
این کارش��ناس حوزه انرژی تصریح کرد: سرانه مصرف بنزین در کشور ما گاهی 
به دو برابر مصرف س��ایر کشور ها می رسد و این موضوع نشاندهنده اهمیت کنترل 

مصرف سوخت است.
نوراللهی تأکید کرد: باید توجه داشته باشیم که کنترل مصرف سوخت صرفاً به 
قیمت گذاری بستگی ندارد بلکه باید سیاست های در نظر گرفته شده برای مصرف 

سوخت از نظر قیمتی و حجمی مورد ارزیابی قرار گیرد.
او با تأکید بر تأثیر مناس��ب اجرای طرح سهمیه بندی سوخت بر میزان مصرف، 
گفت: راهکار های دیگری هم برای کنترل مصرف بنزین وجود دارد که در سراس��ر 

دنیا مورد استفاده قرار گرفته و عملکرد مناسبی داشته است.
این کارش��ناس ح��وزه انرژی گفت: در ش��رایط فعلی قیمت بنزین س��همیه ای 
۵۰درصد افزایش پیدا کرده است که منجر به ایجاد نارضایتی در بین مردم می شود. 

همچنین می توان اشکاالتی را در حوزه عدالت اجتماعی به آن وارد کرد.
نوراللهی افزود: در حال حاضر سهمیه ای معادل ۶۰ لیتر برای هر خودرو در نظر 
گرفته شده است. بنابر اعالم بسیاری از آمار ها دولت می توانست بنزین را با قیمت 
بیش از 7هزار تومان که نرخ تمام ش��ده تولید این محصول است، به فروش برساند 

اما این کار را نکرد که این نش��ان دهنده یارانه ای اس��ت که از طرف دولت به بنزین 
اختصاص پیدا می کند؛ با ایجاد سهمیه بندی بنزین کسانی که چند ماشین داشته 

باشند مبلغ بیشتری از یارانه دولتی به آنها اختصاص پیدا می کند.
او گفت: افراد بسیاری بدون داشتن خودرو مجبور به مواجهه با افزایش هزینه در 
بخش هایی مثل حمل ونقل خواهند شد که دولت راهکار پرداخت نقدی مابه التفاوت 

این فروش را برای مواجهه با اختالالت در نظر گرفته است.
این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: راهکار های دیگری برای مواجهه با مصرف 
بی رویه بنزین وجود داش��ت که می توانس��تیم از آنها اس��تفاده کنی��م برای مثال 
ام��کان آن وجود داش��ت که بنزین را با نرخ آزاد منطق��ه خلیج فارس عرضه کرده 
و مابه  التف��اوت آن را به صورت نقدی در اختی��ار افراد جامعه قرار دهند تا از ایجاد 
ناعدالتی پیشگیری شود. مصرف روزانه چیزی حدود ۹۴ میلیون لیتر در روز است 
که با توجه به جمعیت ۸۳ میلیونی کشور می توان مصرف روزانه یک لیتر برای هر 

نفر را در نظر گرفت.

سهمیه بندی؛ تنها راه حل مقابله با مصرف بی رویه بنزین

نگاه

انجام روزانه ۳۰ هزار مورد بازرسی برای کنترل 
قیمت ها

بازار کاالها زیر ذره بین
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از انجام روزانه ۳۰ 
هزار مورد بازرس��ی برای کنت��رل قیمت ها خبر داد و گفت 
کاال در ب��ازار فراوان اس��ت و هیچ گونه کمبودی به چش��م 

نمی خورد.
به گ��زارش خبرن��گار مه��ر، حس��ین مدرس خیابانی در 
س��ومین جلسه ویژه ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه هرگونه 
افزای��ش قیمت کااله��ا، به بهانه تغییر ن��رخ بنزین در بازار 
رصد می ش��ود، گفت: ۴ هزار بازرس از س��ازمان حمایت و 
ات��اق اصن��اف، روزانه ۳۰ هزار مورد بازرس��ی میدانی را در 

سطح کشور برای کنترل قیمت ها، انجام خواهند داد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در راس��تای 
اجرای طرح اصالح قیم��ت بنزین و به منظور کنترل بازار، 
عالوه بر این گشت های مشترک، سازمان تعزیرات حکومتی 
نی��ز با ۱۵ هزار بازرس در قالب ۸ هزار اتحادیه، قیمت ها را 

در بازار رصد می کند.
وی ب��ا بیان اینکه س��تاد وی��ژه تنظیم بازار ب��رای رصد 
قیمت ه��ا در شهرس��تان ها نیز برگزار خواهد ش��د، تصریح 
کرد: روس��ای سازمان های صنعت، معدن و تجارت در تمام 

استان ها نیز قیمت ها را به دقت بررسی می کنند.
این مقام مس��ئول با اش��اره به اینکه همه کاالها در بازار 
فراوان اس��ت و هیچ گون��ه کمبود کاالیی در کش��ور وجود 
ندارد، گفت: در تامین کاالهای ضروری و اساسی هیچ گونه 
مش��کلی وجود ندارد به میزان کافی کاالها ذخیره س��ازی 

شده است.
م��درس خیابانی با بیان اینک��ه عرضه کاال و ارائه تخفیف 
و حراج ها در فروش��گاه های زنجیره ای نیز مانند قبل ادامه 
دارد و کنترل بازار از طریق س��امانه های رصد کاال، قیمت و 
س��امانه اعالم موجودی نیز ادامه خواهد داشت، افزود: اتاق 
بازرگان��ی، صنایع و معادن ایران نیز پش��تیبان اجرای این 
طرح اس��ت و تولیدکنندگان نیز از این طرح اعالم حمایت 

کردند تا افزایش قیمت صورت نگیرد.
به دنبال رفع مشکل سوخت خودروهای باری درون شهری 

هستیم
مدرس خیابانی با اش��اره به اینکه در حال حاضر بخش��ی 
از نگرانی ما مربوط به حمل و نقل درون ش��هری اس��ت که 
برای رف��ع آن هماهنگی های��ی با وزارت نفت انجام ش��ده 
اس��ت، خاطرنش��ان کرد: باید طوری برنامه ریزی ش��ود تا 
س��همیه بندی بنزین ش��امل همه ذی نفعان در حوزه حمل 

و نقل شود.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بر ضرورت همراهی 
رس��انه ها برای اطالع رس��انی مناس��ب و به موق��ع به مردم 
درخص��وص تثبیت قیمت ها و جلوگیری از هرگونه افزایش 
قیمت تاکید و تصریح کرد: از رسانه ها دعوت می کنیم تا از 
فروش��گاه های زنجیره ای و موجودی کاالها، بازدید کنند و 

به مردم در این زمینه اطمینان خاطر دهند.

ثبت نام مسکن  ملی تا پایان آذرماه 
ادامه  دارد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی خبرداد 
که تا پایان آذرماه ثبت نام مس��کن ملی تمام استان ها انجام 
می ش��ود و گفت زمان دقیق ثبت نام تهرانی ها در این طرح 

به زودی اعالم می شود.
»محم��ود محم��ودزاده« روز یکش��نبه در گف��ت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: ثبت نام مس��کن ملی در تمام 

استان های کشور تا پایان آذرماه انجام می شود.
وی درخص��وص زم��ان دقیق ثبت ن��ام تهرانی ها در طرح 
مس��کن ملی گفت: امکان ثبت نام برای هفته اول آذر برای 
تهرانی ها وجود ندارد؛ زمان دقیق به زودی اعالم می ش��ود 
که پیش بینی می ش��ود تا پایان آذرماه امکان ثبت نام فراهم 

شود.
محم��ودزاده توضی��ح داد که نام نویس��ی متقاضیان طرح 
اقدام ملی مسکن از روز سه شنبه )۲۱ آبان( در چهار استان 
ش��روع شده و قرار است هر س��ه روز در سه تا چهار استان 

ثبت نام آغاز شود.
براس��اس اظهارات محمودزاده، ثبت نام مس��کن ملی در 
اس��تان های گلستان، کردس��تان و کهگیلویه و بویراحمد از 
س��اعت ۱۰ صبح ش��نبه )۲۵ آبان( آغاز شده است و بعد از 
پایان مهلت ثبت نام از روز سه ش��نبه ثبت نام در س��ه شهر 

جدید آغاز خواهد شد.
متقاضی��ان ثبت نام در طرح اقدام ملی و افراد تحت تکفل 
بای��د فاقد زمین مس��کونی ی��ا واحد مس��کونی از روز اول 
فروردین ماه ۸۴ به بعد باش��ند و پس از انقالب اس��المی از 
امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن 
شامل زمین، واحد مس��کونی و یا تسهیالت یارانه ای خرید 
و یا س��اخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد. به عبارتی 

فرم ››ج‹‹ در استعالم از سامانه مربوطه باید سبز باشد.
شرط دیگر متاهل یا سرپرس��ت خانوار بودن است. البته 
زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن 

می توانند در این طرح نام نویسی کنند.
داشتن حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج سال اخیر 

در شهر مورد تقاضا از دیگر الزامات است.
 سابقه سکونت در شهر جدید مورد تقاضا یا در شهر مادر 

حداقل پنج سال خواهد بود.
 نداش��تن منع قانونی برای دریافت تسهیالت بانکی نظیر 
چک برگش��تی، تس��هیالت معوقه و غی��ره، توانایی تأمین 
هزینه س��اخت مس��کن مازاد بر تس��هیالت بانک��ی، امکان 
س��پرده گذاری حداقل ۳۰درص��د هزینه س��اخت مازاد بر 

تسهیالت بانکی از جمله دیگر شروط اعالم شده است.
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وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گفت هرگونه افزایش قیمت کاال به بهانه افزایش 
نرخ بنزین تخلف است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا رحمانی در استودیوی نگاه 
یک ش��بکه اول سیما گفت: در حال حاضر از حیث وجود کاالهای مصرفی و مورد 
نیاز کش��ور در ش��رایط خوبی به س��ر می بریم و قطعاً کمبودی وجود ندارد و جای 

نگرانی برای مردم نیست.
وی ادامه داد: در حوزه صنعت بیشترین تأثیرپذیری از یارانه حامل های انرژی به 
گازوئیل مربوط می شود که خوشبختانه دولت افزایشی برای آن در نظر نگرفته است.

افزایش قیمت تخلف محسوب می شود
رحمانی تصریح کرد: برای صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سوء استفاده گری 
برخی س��ودجویان، پس از اصالح نرخ بنزین، مقرر کرده ایم که هیچ افزایش نرخی 
در کاالها نباید داش��ته باشیم و با این حال هرگونه افزایش قیمت، تخلف محسوب 

می شود.
وزیر صمت گفت: اقتصاد کش��ور دچار مشکالت س��اختاری است؛ به نحوی که 
متأس��فانه اقتصاد ما برای واردات طراحی ش��ده البته این معادله در سال های اخیر 

برعکس شده است.
رحمانی تصریح کرد: در حوزه کاالهای اساسی واردات زیادی داشته ایم.

عالقه ای به واردات نداریم
وی افزود: س��ال ۹7 حجم واردات کاالهای مصرفی کش��ور ۳۱ و ۲ دهم درصد 
منفی بوده است و طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی در بخش کاالهای واسطه ای 
مانند مواد اولیه ۱۶ و ۸ دهم درصد منفی و در حوزه کاالهای س��رمایه ای ۲۱ و ۸ 

دهم درصد منفی ثبت شده است.
رحمانی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر ۲۵درصد از ردیف کاالهای وارداتی به 
کشور ممنوع شده و آن هم به دلیل بی کیفیت بودن نسبت به تولیدات داخلی است.

وزیر صمت افزود: سیاست کالن ما، کنترل واردات، مبارزه با قاچاق و ممنوعیت 
واردات کاالهایی که مشابه آن در داخل تولید می شود است.

رحمان��ی گفت: اگر جایی کاالیی به میزان کافی تولید بش��ود و ما واردات آن را 
ممنوع نکردیم مردم می توانند به ما اطالع بدهند و در صورت اثبات، از واردات آن 

جلوگیری می شود.
وی با اشاره به اینکه ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی در دستان وزارتخانه صمت 
است، افزود: زمانی واردات برای این کشور شیرین بوده و در حال حاضر واردات برای 
ما تلخ اس��ت و عالقه ای به واردات نداریم اما در مواردی همچون ذرت و الس��تیک 
س��نگین مجبور به واردات هس��تیم؛ زیرا تولید این نوع محصوالت در کشور بسیار 

کم است.
وزیر صمت افزود: یکی از مؤلفه های قدرت در میان کشورهای دنیا، تولیدات یک 
کش��ور محسوب می شود و انسان ها باید شکوفا شوند و جوهره وجودی هر فرد کار 
است از سوی دیگر، فقر فقط بی پولی نیست بلکه بیکاری جوانان هم نوعی فقر به 

حساب می آید.
رحمانی گفت: راهکار حل مشکالت اقتصادی کشور پرداختن به تولید است.

ایران جزو ۳ کشور برتر معدنی دنیا خواهد شد
وی ادامه داد: معادن کشور، نعمات خدادادی ما محسوب می شوند و با اکتشافات 
فعلی در معادن کشور جزو ۱۰ کشور پرظرفیت معدنی دنیا قرار می گیریم؛ حال اگر 

اکتشافات ما عمقی شود، جزو سه کشور برتر معدنی جهان خواهیم شد.
رحمانی تصریح کرد: امسال ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع را در برنامه اکتشافات قرار 
داده ایم که این مهم به ش��رکت های بزرگ معدنی مأموریت داده ش��ده است و این 

حرکت به نوعی انقالب معدنی محسوب می گردد.
وزیر صمت با اشاره به تولید ۵۱۲ تنی فوالد خام در اوایل انقالب ادامه داد: امروز 
این رقم به ۲۱۳ میلیون تن رسیده است که البته امسال هم ۹۰ میلیون تن به این 

زنجیره تولید افزوده می شود.
رحمانی تصریح کرد: از آنجا که کار معدن بسیار زمان بر است نباید توقع داشت 

این حرکت امسال به پایان برسد.
وی ادامه داد: یکی از آفات برنامه ریزی در کشور ما این است که با تغییر دولت ها 

و مسئولین، سالیق مختلف می آید و می رود.
وزیر صمت با اشاره به اینکه سیاست ما جلوگیری از خام فروشی است، افزود: در 
شرایط تحریمی فعلی، واردات خودرو از دیگر کشورها به ایران آزاد است اما واردات 
قطعات خودرویی تحریم و از س��وی دیگر صادرات س��نگ آه��ن از ایران به دیگر 
کشورها تحریم نیست اما صادرات فوالد و مس و ... از ایران به دیگر کشورها تحریم 
محسوب می شود. همین مثال ها گویای همه چیز است دیگر کشورها می خواهند ما 

مصرف کننده باشیم اما از طرف دیگر مواد اولیه ما را می خواهند.
نقدینگی، 7۰درصد مشکل واحدهای تولیدی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه حدود 7۰درصد مشکل واحدهای 
تولیدی، کمبود نقدینگی اس��ت، گفت: امکانات کشور باید برای رونق تولید بسیج 

شود تا مشکالت تولید برطرف شود.
رحمانی افزود: سیاس��ت ما این اس��ت ک��ه تولیدکنندگان داخلی، م��واد اولیه 

موردنیازشان را گران تر از قیمت مواد خارجی تأمین نکنند.
وی ادامه داد: نوس��انات قیمت در داخل و خارج و نوسانات ارز در داخل در چند 

مقطع، موجب نوسانات قیمت برخی از مواد معدنی شد.
رحمانی تأکید کرد: سیاست کالن ما این است که حتماً مواد اولیه به تولیدکننده 
داخل��ی، زیر قیمت مواد اولیه وارداتی خارجی عرضه ش��ود و این نوعی حمایت از 

تولیدکننده داخلی است.
وی اضافه کرد: همیش��ه این موارد را رصد و در صورت نیاز، اصالح قیمتی انجام 

می دهیم.
رحمانی افزود: در یک س��ال گذش��ته نتیجه تصمیمات وزارت صنعت، معدن و 
تجارت این بود که خام فروشی نکنیم و از تولیدکننده داخلی حمایت کنیم و جلوی 

افزایش بی رویه قیمت ها را بگیریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون همه آمارها در آلومینیوم، مس و فوالد 
نش��ان می دهد که قیمت آنها افزایشی نیس��ت و در برخی موارد به صورت جزئی، 

کاهش قیمت داشته ایم و قیمت ها کنترل شده است.

آقای رحمانی افزود: برنامه تثبیت قیمت ها ادامه دارد و مهمترین کار ما این است 
که جلوی دالل بازی را بگیریم.

وی در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان اینکه اصالح صنعت خودرو را آغاز 
کرده ایم، گفت: به علت های مختلف از جمله میزان باالی مصرف س��وخت و برای 
حفظ محیط زیس��ت و ایمنی از خودروسازان خواسته ایم تولید خودروهای قدیمی 

را متوقف کنند و خودروی جایگزین باید مصرف پایین و ایمنی باال داشته باشد.
توسعه ساخت خودروهای برقی در دستور کار

آقای رحمانی با اش��اره به اینکه توسعه س��اخت خودروهای برقی در دستور کار 
ق��رار دارد، افزود: با ش��رکت های معتبر جهان وارد مذاکره ش��دیم و مردم آثار این 

تصمیمات را خواهند دید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال خواسته ایم تا ۴۰۰ میلیون دالر واردات 
قطعه داخلی سازی شود و تا سال ۱۴۰۰ در قالب نهضت ساخت داخل، یک میلیاد 
و ۴۰۰ میلیون دالر در حوزه خودرو، قطعات باید داخلی س��ازی شود که این میزان 
۴۰۰ میلیون دالر مربوط به امسال است و تاکنون از این میزان بیش از ۳۰۰ میلیون 
دالر داخلی سازی محقق شده است و پیش بینی می شود این رقم تا پایان امسال از 

رقم ۴۰۰ میلیون دالر عبور کند.
رحمانی با تاکید بر اینکه جوانان را باید باور کنیم، افزود: خودروسازان را موظف 

کردیم که با قطعه سازان داخلی قرارداد ببندند.
وی اضافه کرد: پیگیری مشکالت واحدهای تولیدی از جمله برنامه ها و اقدامات 

وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
رحمانی با بیان اینکه در شش ماه نخست امسال تولیدات در حوزه صنعت، معدن 
و تجارت بیشتر از مدت مشابه پارسال بوده است، گفت: در این مدت در فوالد شش 
و و نی��م درصد، در محصوالت فوالدی ۹ و دو ده��م درصد، در مس ۱۵درصد، در 
کاش��ی و سرامیک ش��ش و نیم درصد، در سیمان پنج و دو دهم درصد، در صنایع 
غذایی حدود ۱۵درصد، در شیشه تخت ۱۶ تا ۱۸ درصد، در ظروف شیشه ای حدود 

۱۶ درصد و در تولید تراکتور ۲۶ درصد افزایش تولید داشته ایم.
وی ادام��ه داد: فق��ط در دو قلم از کاالهای عمده از جمله خ��ودرو و آلومینیوم 

افزایش تولید نداشته ایم.
کمبود خودرو جبران می شود

آقای رحمانی گفت: یکی از واحدهای آلومینیوم سازی برای چند ماه تعطیل بود 
که اآلن مش��کلش حل ش��د و تالش می کنیم تا پایان سال کمبود تولید را جبران 

کنیم.
وی ادامه داد: در خودرو هم اگر نقدینگی الزم تأمین شود با برنامه هایی که داریم 

تا پایان سال کمبود تولید آن جبران می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۶ هزار و ۵۰۰ واحد 

تولیدی را رصد میدانی کردیم و برای آنها مصوبه داشتیم.
آقای رحمانی اضافه کرد: حدود ۸ هزار مصوبه در حوزه های مختلف تصویب شد 

که ۶۰درصد آن مربوط به امور مالی است.
وی تأکید کرد: همه تالش ها را برای رفع مشکالت مردم انجام می دهیم.

وزیر صنعت اعالم کرد

آثار اصالح نرخ بنزین بر دیگر کاالها
یادداشت

آیا نرخ جدید بنزین شاخص بورس را سبز 
خواهد کرد؟

افزایش نرخ بنزی��ن یک تصمیم راهبردی در همه نظام های 
اقتصادی به حس��اب می آید که ش��اخص های مختلف اقتصاد 
خرد و کالن جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد اما در نظام های 
اقتصادی متکی بر درآم��د نفت و گاز دامنه این تاثیر عمیق و 

گسترده است.
اقتصاد ایران دست کم سه دهه اخیر را با بیم و هراس موج های 
تغییر قیمت بنزین و فرآورده های نفتی سپری کرده است. این 
ه��راس و نگرانی فقط منحصر به ش��هروندان نبوده بلکه آحاد 
مدی��ران و صاحبان صنایع و س��رمایه گذاران را نیز در برگرفته 
است. اگر دولتمردان، در تنظیم ارقام و ردیف های بودجه ساالنه 
با ش��اخص قیمت بنزی��ن دچار چالش بوده ان��د. صنعتگران و 
س��رمایه گذاران نیز در محاسبه هزینه – فایده پروژه های ریز و 

درشت خود عنصر»قیمت انرژی« را لحاظ کرده اند.
امروز در محافل اقتصادی ایران و در فردای نرخ گذاری بنزین، 
س��خن از نوعی غافلگیری و حتی ش��وک در میان است. شاید 
ب��ه این دلیل که فعاالن اقتصادی و دس��ت اندرکاران س��رمایه 
و صنع��ت، چندان پیش بینی این اتف��اق را در این برهه زمانی 
نمی کردند و به همین نس��بت آمادگ��ی و تمهیدات الزم برای 

عبور از این پیچ اقتصادی را نیندیشیده بودند.
در یک نگاه کالن، تعدیل قیم��ت فرآوردهای نفتی چنانکه 
براس��اس معیارهای علم اقتصاد و در راستای عدالت اجتماعی 
صورت پذیرد همواره مورد دفاع کارشناسان و نخبگان اقتصادی 
بوده و از عوامل موثر بر فرآیند توس��عه اقتصادی اس��ت اما اگر 
مانند برخی سیاس��ت و طرح ها بدون بررس��ی کارشناس��ی و 
بستری س��ازی اجرا ش��ود، به ض��د خود تبدیل می ش��ود و به 
جای بهبود حال و ترمیم ساختار اقتصاد جامعه به وخامت آن 

می انجامد.
در این مجال بر آن هس��تیم تا تاثیر و تبعات افزایش قیمت 
بنزین بر یکی از عرصه های مهم اقتصاد کشور یعنی بازار بورس 

را محک بزنیم.
بی ش��ک اغلب فعاالن این بازار از س��هامداران تا شرکت ها و 
کارگزاران بورس نگاه خود را از فردا به مونیتور و خروجی بازار 
خواهند دوخت تا بازتاب این اتفاق را در منحنی شاخص بورس 

ببینند. 
قبل از آنکه به پاسخ این پرسش کلیدی درخصوص واکنش 
بورس به قیمت گذاری جدید فرآورده های نفتی بپردازیم توجه 
بر یک »سابقه« در ارتباط این دو متغیر)بورس و نرخ سوخت( 

ضرورت دارد.
بازار سرمایه در سال های گذشته دست کم سه بار شاهد سه 
موج تغییر قیمت سوخت بوده است: سه مقطع ۸۶ ، ۸۹ ، ۹۳

نتیجه حاصل از این س��ه فاز »تغییر قیمت��ی« حاکی از اثر 
»مثب��ت« افزایش نرخ بنزین بر این بازار اس��ت، به گونه ای که 
تعدیل قیمت سوخت در برخی برهه ها خودش انرژی و سوخت 

تازه ای برای حرکت رو به جلو ماشین بورس شده است.
مکانیس��م این تاثیرگذاری نیز اغلب ب��ه این صورت بوده که 
تعدیل نرخ بنزین، چرخ تولید شماری از صنایع مادر را تحرک 
بخش��یده و از این طریق به تقویت سهم ها و رشد شاخص بازار 

سرمایه منجر شده است.
حال س��وال این است که آیا امروز نیز برای بار چهارم شاهد 
یک ش��وک مثبت بع��د از تعدیل نرخ بنزین در بازار س��رمایه 

خواهیم بود؟
ب��ازار بورس ایران از فردا در حالی ب��ه اتفاق مهم بازار انرژی 
واکنش نشان خواهد داد که شاخص بورس یک اصالح کم عمق 
را پش��ت سرگذاشته و در میانه پاییز نشانه های بازگشت به فاز 

صعودی را نمایان کرده بود.
دالیل و قرائن زیادی بر این امر داللت دارند که واکنش بازار 
سرمایه به تغییر قیمت بنزین »مثبت« خواهد بود. تاثیرگذاری 
قیمت س��وخت بر بازار بورس بر پایه چند مکانیس��م روشن و 

ملموس انجام می پذیرد؛
۱- اولین نتایج مثب��ت افزایش نرخ بنزین به صورت کاهش 
مصرف داخلی، افزایش صادرات این فرآورده و به تبع آن افزایش 
درآمد دولت و ش��رکت های تولیدکننده بنزین نمایان می شود. 
طبیعی است که با این فرض اتفاق بیشترین تاثیر مثبت آن در 

گروه سهم های متکی بر انرژی دیده شود.
۲- در ب��ازار س��رمایه ایران پیوندی عمیق می��ان دو عنصر 
ش��اخص بورس و نرخ ارز وجود دارد. تجربه سال های گذشته 
نشان از این دارد که نرخ بنزین به صورت جدی بازار ارز را تحت 
تاثیر قرار می دهد و از این مسیر شاخص بورس را وارد »مسیر 
صع��ودی« می کند انتظار می رود صنایع صادرات محور بیش از 

همه از این اتفاق منتفع شوند.
۳- فاکت��ور دیگر در سیاس��ت گذاری جدید دولت که انتظار 
می رود بر موقعیت شرکت ها و گروه های تولیدی در بازار بورس 
تاثیر بگذارد، توزیع مس��تقیم یارانه چند هزار میلیاردی بنزین 
میان ش��هروندان اس��ت. تزریق این رقم در سبد خرید جامعه 
بی شک باعث رونق بازار کاال به ویژه در برهه کنونی خواهد شد.
بر ای��ن عامل، بحث مهم تحریم و سیاس��ت کاهش واردات 
دولت را اضافه کنید که از مدتی قبل باعث ش��تاب گرفتن روند 
تولید و بازدهی گروهی از صنایع و ش��رکت های داخلی ش��ده 

است.
ل��ذا انتظار می رود در این مرحله گروه کاالیی و کامودیتی ها 
نیز همانند صنایع تولیدکننده انرژی بیشترین سود را از خوان 

افزایش قیمت بنزین ببرند.
کالم آخر اینکه، موج تازه نرخ گذاری دولت بر بنزین از منظر 
بورسی شباهت چشمگیر به اتفاقات سال ۸۶ دارد به این صورت 
که این ب��ار هم دولت بنا دارد مبلغ ۵۵ هزار تومان به ازای هر 
ش��خص تا سقف ۲۰۵ هزار تومان به ۱۸  میلیون خانوار ایرانی 
پرداخت کند نتیجه عینی چنین سیاستی در بازار سرمایه رشد 
نقدینگی در بازار خرده فروشی است و به تبع آن  باالرفتن میزان 

فروش شرکت های بورسی و سودسازی افزون تر.

۳اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

سید حمیدرضا علوی
کارشناس بازار سرمایه

یک کارشناس اقتصادی معتقد است الزم است که ما از سیاست افزایش قیمت 
بنزین دفاع کنیم، چون در کوتاه مدت به فقرزدایی کمک می کند.

علی س��رزعیم در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنالین، درباره افزایش قیمت بنزین 
اظهار داشت: این سیاستی است که سختی هایی در کوتاه مدت برای ۵ دهک باالی 

جامعه دارد و منافعی نیز برای ۵ دهک پایین جامعه در پی دارد.
وی اف��زود: ۵ دهک باالی جامعه ک��ه عموما خودرو دارند، یعنی نیمی از جامعه 
ایران خ��ودرو دارد، نمی خواهند تغییری در وضع موجود رخ دارند. گروهی هم که 
ضعیف تر و در اس��تان های دورافتاده هستند، نمی توانند منافع خود را بیشتر نشان 

دهند و پیگیری کنند.
این کارش��ناس اقتصادی تصریح کرد: الزم است که ما از سیاست افزایش قیمت 
بنزین دفاع کنیم، چون در کوتاه مدت به فقرزدایی کمک می کند؛ گرچه رفاه نیمه 
باالی جامعه را تا حدی پایین می آورد اما اگر این سیاست را اجرا نکنیم، فقر نیمه 

پایین جامعه با سرعت بیشتری صورت می گیرد.

س��رزعیم تاکید کرد: م��ا برای حفظ ق��درت خرید یا افت کمت��ر قدرت خرید 
دهک های پایین جامعه، به این سیاست در کوتاه مدت تن دهیم. این سیاست البته 
در بلندمدت اثرات بیش��تری به دنبال دارد که حداقلی ترین آن، مربوط به آلودگی 
هوا است. ما هر زمان که با آلودگی هوا مواجه می شویم، باید به این سوال فکر کنیم 

که در نهایت چه زمانی باید این مساله را حل کنیم.
وی متذکر شد: هیچ راهی جز اینکه قیمت بنزین را باال ببریم و بخشی از منابع 
آن را صرف توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی بیاوریم، وجود ندارد. بیشتر کشورهای 

دنیا که مشکل ترافیک را حل کرده اند، از این راه رفته اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: این مالحظات است که ما را به سرعت به این 
سمت سوق می دهد که از این سیاست دفاع کنیم. البته به این معنا نیست که وقت 
اج��رای آن، االن بود. خیر، خیلی زودتر از اینها باید قیمت س��وخت باال می رفت و 

متاسفانه دولت دیر عمل کرد، اما باز هم امروز بهتر از فرداست.
س��رزعیم گفت: نکته دوم، مربوط به تاکتیک های اجرای آن اس��ت. به نظر من 

دولت اول باید پول را واریز می کرد و بعد قیمت را باال می برد. ما اول می توانس��تیم 
پول چاپ کنیم و بعد از محل درآمد بنزین، پول را پس بدهد. می شد فعال این کار 

را کرد و منطقی هم بود.
وی افزود: اما و اگرها برای قبل از هر داستانی است و اگر االن به اما و اگر بپردازیم، 
یعن��ی اینکه ما هیچ گاه در ایران ب��ه اصالحات اقتصادی نپردازیم و همین طور آرام 
آرام وضع مان بدتر ش��ود. این کارش��ناس اقتصادی درباره بازتوزیع درآمد حاصل از 
افزایش قیمت بنزین تصریح کرد: عین یارانه نقدی است. مکانیزم آن هم این گونه 
است که با توجه به اینکه هر ماه پرداخت نقدی یارانه ها را داریم، به این گروه کمک 

حمایتی پرداخت خواهد شد.
سرزعیم درباره یارانه های پنهان عنوان کرد: ما اگر همه یارانه های دولت را حذف 
کنی��م و ب��ه مردم پول نقدی بدهیم، عدد آن ت��ا 7۰۰، ۸۰۰ هزار تومان به هر نفر 
می گویند می رس��د، کف آن را می گویند ۵۰۰ هزار تومان اس��ت. ما تا اینجا خیلی 

فاصله داریم.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت با ابالغیه سازمان 
حمایت هرگونه افزایش قیمت کاال برای تولیدکنندگان ممنوع شد. اتاق بازرگانی 

نیز از این طرح حمایت می کند.
حسین مدرس خیابانی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ساعتی پیش سومین 

جلسه ویژه ستاد تنظیم بازار با تمرکز بر مبادی تولید و تامین کاال، برگزار شد.
وی ادامه داد: در این جلسه نمایندگان اتاق بازرگانی نیز حضور داشته و 
قرار شد که با مصوبه هیات رئیسه اتاق بازرگانی به تمام تولیدکنندگان و 
تامین کنندگان کاال ابالغ شود که از هرگونه افزایش قیمت کاال خودداری 
کنند، ضمن آنکه س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز 

این موضوع را ابالغ کرده است. قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور 
بازرگانی افزود: همچنین در سومین جلسه ویژه ستاد تنظیم بازار اتحادیه وانت بار 
و تاکسی تلفنی نیز حضور داشتند که در موضوع سهمیه بنزین نگران بودند و قرار 
شد جلسه ویژه ای راجع به موضوع وانت بارها، تاکسی تلفنی ها و پیک های موتوری 
برگزار و با محوریت اتاق اصناف، پیشنهادات و دغدغه های خود را به وزارت کشور 

منتقل کنند تا با همکاری وزارت نفت حل شود.
وزارت نفت درباره صنوفی همچون وانت بارها دست و دلبازتر 

عمل کند
وی خاطرنش��ان کرد: در اجرای این ط��رح ملی در صنوفی که تحت تاثیر این 

طرح قرار می گیرند و قرار است که سهمیه بنزین در اختیار آنها قرار گیرد، وزارت 
نفت و وزارت کشور باید دست و دلبازتر عمل کنند تا این صنوف هم دلگرم شوند 

و هم به خوبی عمل کنند تا تغییر قیمتی نداشته باشیم.
مدرس خیابانی تاکید کرد: وانت بارها، تاکسی های تلفنی، پیک های موتوری و 
تاکسی های اینترنتی اگر سهمیه های آنها با دست و دلبازی تعیین شود، هم دلگرم 
می ش��وند و هم ما اطمینان پیدا می کنیم که افزایش قیمتی را به مردم تحمیل 

نمی کنند و مراقبت می کنند که قیمت ها افزایش نیابد.
به گفته وی، قرار ش��د نگرانی این صنوف ب��ا محوریت مرکز اصناف و معاونت 

بازرگانی داخلی وزارت صمت، به وزارت کشور منتقل شود.

تحلیل اقتصادی از سیاست افزایش قیمت بنزین

اثرات بلندمدت افزایش قیمت بنزین چیست؟

قائم مقام وزیر صمت به ایسنا خبر داد

هرگونه افزایش قیمت برای تولیدکنندگان ممنوع شد

دوشنبه
27 آبان 1398

شماره 1432



همتی: هرگونه تالش برای سفته بازی در بازار 
ارز خنثی می شود

رئی��س کل بانک مرکزی گفت مجموعه ذخایر بانک این اجازه را 
می دهد که با رصد تحرکات بازار ارز، هرگونه تالش برای سفته بازی 
را خنثی کرده و همزمان اجازه دهد که روند عادی عرضه و تقاضای 

ارز، نرخ آن را تعیین کند.
  به گ��زارش روز یکش��نبه بانک یادش��ده، عبدالناصر همتی در 
یادداش��تی اعالم ک��رد: روزهای گذش��ته و ام��روز، همچنان بانک 
مرک��زی در بازار ارز حض��ور فعال دارد، زیرا مدیری��ت بازار ایجاب 
می کند که به عنوان بازارساز اصلی نیازهای واقعی را تأمین کرده و 
مازاد عرضه ارز را نیز مطابق ماه های گذشته جمع آوری و به ذخایر 

کشور اضافه کند.
رئی��س کل بانک مرک��زی تاکید کرد: تجربه بیش از یک س��ال 
گذش��ته بانک مرک��زی در مدیریت علمی ب��ازار ارز همچنان ادامه 
خواهد داش��ت و اطمینان دارم شکل گیری انتظارات این چند روز، 

تأثیر چندانی بر بازار ارز نخواهد داشت.
وی گفت: روند گذش��ته و منطقی در بازار ادامه پیدا خواهد کرد، 
م��ردم مراقب س��رمایه های خود باش��ند تا از ناحیه س��ودجویان و 

سفته بازان آسیب نبینند.
دالر وارد کانال ۱۲ هزار تومانی شد

بهای دالر در صرافی های بانکی روز یکش��نبه وارد کانال ۱۲ هزار 
تومانی شد و به رقم ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان صعود کرد.

ن��رخ خرید هر دالر نیز در س��اعت ۱۳  ای��ن روز در صرافی های 
بانکی ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان و فروش ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان ش��د. 
ن��رخ خرید هر ی��ورو نیز ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان و فروش ۱۳ هزار و 

۵۰۰ هزار تومان شد.
میانگین بهای هر یورو در روز معامالتی گذش��ته در س��امانه سنا 

۱۳ هزار و ۳۰ تومان و هر دالر ۱۱ هزار و ۶۲۳ تومان بود.
همچنین در سامانه نیما دیروز هر حواله یورو به ۱۱ هزار و ۸۴۵ 

تومان و حواله هر دالر نیز ۱۰ هزار و 7۰۶ تومان فروخته شد.
نرخ دالر در روزهای گذشته با روندی تدریجی به سوی کانال ۱۲ 

هزار تومانی حرکت کرد.
رئی��س کل بان��ک مرکزی در واکن��ش به این نوس��ان ها، گفت: 
مجموعه ذخایر بانک این اجازه را می دهد که با رصد تحرکات بازار 
ارز، هرگونه تالش برای س��فته بازی را خنثی کرده و همزمان اجازه 

دهد که روند عادی عرضه و تقاضای ارز، نرخ آن را تعیین کند.
عبدالناص��ر همتی در یادداش��تی اعالم کرد: روزهای گذش��ته و 
ام��روز، همچن��ان بانک مرکزی در بازار ارز حض��ور فعال دارد، زیرا 
مدیری��ت بازار ایجاب می کند که به عنوان بازارس��از اصلی نیازهای 
واقعی را تأمین کرده و مازاد عرضه ارز را نیز مطابق ماه های گذشته 

جمع آوری و به ذخایر کشور اضافه کند.
رئی��س کل بانک مرک��زی تاکید کرد: تجربه بیش از یک س��ال 
گذش��ته بانک مرک��زی در مدیریت علمی ب��ازار ارز همچنان ادامه 
خواهد داش��ت و اطمینان دارم شکل گیری انتظارات این چند روز، 

تأثیر چندانی بر بازار ارز نخواهد داشت.
وی گفت: روند گذش��ته و منطقی در بازار ادامه پیدا خواهد کرد، 
م��ردم مراقب س��رمایه های خود باش��ند تا از ناحیه س��ودجویان و 

سفته بازان آسیب نبینند.

در بازار آزاد تهران
 قیمت سکه طرح جدید 26 آبان 98 
به 4 میلیون و 21۰ هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید، روز یکشنبه 
۲۶ آبان ۹۸ به ۴ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید.

ب��ه گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی 
ط��رح جدید، روز یکش��نبه ۲۶ آبان ۹۸ ب��ه ۴ میلیون و ۲۱۰ هزار 

تومان رسید.
همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۴ میلیون 
و ۱۸۰ ه��زار تومان، نیم س��که ۲ میلی��ون و ۱۶۰ هزار تومان، ربع 
س��که یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۸۴۰ هزار 

تومان است.
ه��ر اونس طال در بازارهای جهانی ۱۴۶۸ دالر و ۶۲ س��نت و هر 

گرم طالی ۱۸ عیار نیز ۴۲۶ هزار و ۱۴۹ تومان است.

سکهوارز

بانک مرکزی بخش��نامه عدم اخذ تصویر شناس��نامه و کارت ملی از مشتریان را 
به بانک ها ابالغ کرد.

به گزارش ایس��نا، بانک مرکزی طی بخش��نامه ای اعالم ک��رد که احراز هویت و 
شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط 
اجرایی آن اس��ت. بر همین مبنا، در س��ال ۱۳۸۸ و طب��ق آیین نامه اجرایی قانون 
مبارزه با پولش��ویی، بانک ها و موسس��ات اعتباری مکلف شدند »مدارک مربوط به 
سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پایه را به صورت فیزیکی یا سایر 

روش های قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند.«
همچنین در »دس��تورالعمل چگونگی شناس��ایی مش��تریان ایرانی موسس��ات 
اعتب�اری«  مقرر شد که در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعالم شده از 
س��وی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک 

معتبر تطبیق داده شود و پس از تایید و درج عبارت »تصویر برابر اصل است« روی 
آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود.

البته پیش از آن نیز بانک ها و موسس��ات اعتباری موظف شده بودند در راستای 
احراز هویت مش��تریان، روگرفت شناس��نامه آنها را اخذ و نگه��داری کنند، اما در 
س��ال های اخیر، با توجه به توس��عه دولت الکترونیک و ارائه خدمات الکترونیکی از 
سوی دستگاه های اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارائه خدمات باکیفیت 
و پرهیز از تب�ادل اطالعات کاغذی غیرضروری برای دریاف�ت خدمات، ابالغیه هایی 
از سوی مع�اون توس�عه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور صادر شد که طی 
آن مقرر ش��د طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان 

استان پایلوت اجرا شود.
متعاقباً از س��وی س��ازمان اداری و اس��تخدامی کش��ور این طرح به استان های 

خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد.
بر این اس��اس، باتوجه به برخی تعارضات ابالغیه ها ب��ا الزامات و ضوابط ناظر بر 
مبارزه با پولشویی، موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از 
جرایم پولشویی و ت�امین مالی تروریس�م منعکس شد تا در این زمینه تصمیم گیری 
ش��ود. نهایتا ش��ورای عالی مقابله و پیش��گیری از جرایم پولش��ویی و تامین مالی 
تروریس��م درخصوص نحوه اخذ اس��ناد هویتی و نگهداری آن اعالم کرد که کلیه 
اش��خاص مش��مول موضوع مواد )۵( و )۶( قانون اصالح قانون مبارزه با پولش��ویی 
موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعالم شده از 
سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پ�س از احراز هویت و استعالم 
برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید کنند. بدیهی است 

نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است.

بانک مرکزی اعالم کرد

اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی از مشتریان بانکی حذف شد

رئیس مرکز تش��خیص و پیش��گیری از جرائم س��ایبری پلیس فت��ا اعالم کرد 
پیامک هایی که کاربر را به س��مت دریافت رمزهای یک بار مصرف هدایت می کند، 
جعلی اس��ت. بر این اساس هموطنان باید مراقب افراد سودجو باشند و به این گونه 

پیامک ها توجهی نکنند.
علی محمد رجبی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار انتظامی ایرنا، افزود: اخیرا 
پیامک هایی به کاربران ارس��ال می شود با این عنوان که »برای دریافت رمز یک بار 
مصرف به سایت زیر مراجعه کنید« در صورتی که این گونه پیامک ها جعلی است و 

توسط کالهبرداران هدایت می شوند.
وی ادام��ه داد: با توجه ب��ه اینکه رمز یک بار مصرف به ص��ورت پیامک عمومی 
راه اندازی نشده است، الزم است شهروندان برای دریافت رمز یک بار مصرف از طریق 

سیستم بانک هایی که اپلیکیشن های مربوطه را راه اندازی کرده اند، اقدام کنند.
رجبی اضافه کرد: ش��هروندان باید اپلیکیش��ن های مربوطه را از یک فروش��گاه 
نرم افزار معتبر نصب کنند و فرآیند فعال سازی را از طریق دستگاه خودپرداز همان 

بانک انجام دهند.
رئیس مرکز تش��خیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا گفت: برای طی 
کردن فرآیند دریافت رمز یک بار مصرف، نیازی به ثبت نام نیس��ت، به همین دلیل 
پیامک هایی که کاربر را به سمت دریافت رمز یک بار مصرف هدایت می کند، جعلی 

هستند.
وی تاکید کرد: همان طور که گفته ش��د، رمز یک بار مصرف پیامکی هنوز فعال 
نش��ده است و کاربران باید از طریق دانلود اپلیکیش��ن بانک مربوطه، این امکان را 
فعال کنند و برای دریافت رمز یک بار مصرف به دستگاه های خودپرداز همان بانکی 
ک��ه قصد دارند، رمز یک بار مصرف دریافت کنند، مراجعه کرده و به هیچ عنوان به 

پیامک هایی که در این زمینه ارسال می شود، توجهی نکنند.

رجبی اضافه کرد: کاربران تا دی ماه امسال از این طریق می توانند، رمزهای یک بار 
مص��رف خود را دریافت کنند و بعد از دی م��اه از طریق دریافت پیامک می توانند 

رمزهای یک بار مصرف را به روز کرده و از آن استفاده کنند.
وی در مورد ش��یوه دریافت رمزهای یک بار مصرف از طریق پیامک، گفت: هنوز 
فرآیند دریافت پیامکی این رمزها اعالم نش��ده اس��ت و منتظر اعالم آن از طریق 

رسانه های عمومی هستیم.
س��ردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا نیروی انتظامی پیش از این در گفت و گو 
ب��ا خبرنگار انتظامی اعالم کرده بود: بیش از ۶۰ درصد جرائم س��ایبری مربوط به 
برداش��ت غیرمجاز اینترنتی و همچنین کالهبرداری اینترنتی است؛ بر این اساس 
ضرورت دارد برای پیش��گیری از این جرائم، رمزه��ای یک بار مصرف هرچه زودتر 
عملیاتی ش��ود. پنج جرم برتر در کش��ور بررسی شده اس��ت اما اولویت اول در این 
جرائم، برداشت اینترنتی است که مصداق بارز فیشینگ است و رتبه اول را به خود 

اختصاص داده است.
وی با اش��اره به پنج جرم برتر در کش��ور در حوزه س��ایبری، گفت: کالهبرداری 
اینترنتی، مزاحمت اینترنتی، دسترسی غیرمجاز به داده ها که مصادیق مختلف دارد، 
هتک حیثیت و نش��ر اکاذیب جزو جرائم برتر در کش��ور در حوزه فضای مجازی و 
سایبری است. بیش از ۶۰ درصد جرائم متوجه حوزه اقتصادی است و شامل همان 

دو جرم برتر برداشت اینترنتی غیرمجاز و کالهبرداری اینترنتی است.
رئیس پلیس فتا اظهار داشت: با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت و افزایش 
کاربران آن باید پیش بینی هایی صورت گیرد، به همین دلیل در یکی از حوزه هایی 
که در بررسی عملیاتی به آن رسیدیم و در کشورهای دیگر هم ساری و جاری است، 
رمزهای یک بار مصرف، همان رمز پویا اس��ت که برخالف رمز ایستا طبیعتاً دارای 

ویژگی هایی است که از وقوع جرم و بزه جلوگیری می کند.

سردار مجید افزود: در راستای فعالسازی رمزهای یک بار مصرف جلسات متعدد با 
بانک مرکزی گذاشتیم که با پیگیری های انجام شده، موضوع برداشت های غیرمجاز، 
حل می ش��ود و مردم دچار زیان و ضرر نمی ش��وند، بنابرای��ن این موضوع در حال 
پیگی��ری اس��ت و امیدوارم به زودی انجام ش��ود. اما عملیاتی ش��دن آن منوط به 
جلس��اتی است که با بانک مرکزی خواهیم گذاشت و به لحاظ زمان عملیاتی شدن 
رمزه��ای یک ب��ار مصرف باید گفت که پلیس از هم اکنون آماده اجرایی ش��دن آن 
است اما این اجرایی شدن آن به مقدورات بانک مرکزی بستگی دارد تا نهایی شود.

وی تاکی��د کرد: پلیس فتا به ص��ورت جدی به دنبال تحقق رمزهای دوم یک بار 
مصرف اس��ت و در این زمینه با بانک مرکزی جلسه و مکاتبات بسیاری داشته ایم؛ 
چرا که معتقدیم اگر رمزهای یک بار مصرف اجرا شود، آمار بسیاری از جرائم کاهش 
می یابد. بر این اس��اس دنبال این موضوع هستیم و اصرار بر اجرایی شدن این طرح 
داریم. یکی از روش های جلوگیری از حدس زدن کلمات عبور ضعیف و نامناس��ب 

استفاده از رمزهای یک بار مصرف یا on tim password است.
رمز یک بار مصرف برای ایمن سازی دسترسی کاربران به سیستم های الکترونیکی 
اس��ت ک��ه در آن از قابلیت های رمزنگاری برای تولی��د رمز تصادفی یک بار مصرف 

استفاده می شود.
با رمز یک بار مصرف امنیت ورود به سامانه اینترنت بانک تقویت می شود. همچنین 
از رمزهای یک بار مصرف برای انجام تراکنش های مالی در اینترنت بانک نیز استفاده 
می ش��ود. به این ش��کل که برای انجام هر تراکنش، به یک رمز جدید نیاز خواهید 

داشت.
اول خرداد ۹۸ به بانک ها اعالم ش��د تا طرح رمزهای دوم یک بار مصرف را اجرا 
کنند تا رمزهای ایستا با رمزهای پویا جایگزین شود اما بانک مرکزی این طرح را به 

دلیل ایجاد مشکل در برخی از اپلیکیشن های بانکی به تعویق انداخت.

در حالی که استخراج رمزارزها در ایران شکل قانونی به خود گرفته و وزارت نیرو 
تعرفه برق مورد اس��تفاده آن را نیز اعالم کرده، اما هنوز معامله و تولید آنها ممنوع 
اس��ت و در عین حال کس��انی که اس��تخراج های غیرقانونی رمزارز را اطالع دهند، 

پاداش می گیرند.
به گزارش ایس��نا، ارزهای دیجیتال چند س��الی می ش��ود که در ایران شناخته  
ش��ده اند، اما از سال گذش��ته ورود به عرصه تولید و اس��تخراج این رمزارزها رواج 
بیشتری یافت؛ به طوری که پیش نویس آیین نامه  فعالیت رمزارزها نیز از سوی بانک 

مرکزی به صورت اولیه برای آنها منتشر شد.
ای��ن موضوع در همان حد پیش نویس باقی ماند، تا اینکه در ماه های اخیر توجه 
دولت و سایر نهادهای مسئول به استخراج این رمزارزها به ویژه بیت کوین جلب شد، 
چراکه واردات دس��تگاه های ماینر و استفاده از آنها برای کسب درآمد توسط مردم 
با افزایش چش��مگیری روبه رو ش��د. با توجه به اینکه هنوز سازوکار مشخصی برای 
صنعت ماینینگ وجود نداشت و این دستگاه ها برق بسیار زیادی را مصرف می کند 
و در عین حال برخی از افراد نیز از برق های صنعتی و کش��اورزی برای اس��تخراج 
بیت کوین استفاده می کردند، نهادهای مسئول به ماجرا ورود کرده و اقدام به توقیف 
تعدادی از این دس��تگاه ها کردند. همین موضوع س��بب شد تا دولت در این زمینه 
جدیت بیشتری به خرج دهد و آن طور که گفته می شود، سازوکار تولید رمزارز در 

کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد.
آیین نامه هیات وزیران

در نهایت معاون اول رئیس جمهوری در ۱۳ مردادماه، آیین نامه اجرایی استخراج 
فرآورده های پردازش��ی رمزنگاری شده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم 
هزینه، شفاف و پرس��رعت برای تبادالت اقتصادی و به کارگیری با رویکرد تسهیل 

فضای کسب وکار را ابالغ کرد.
در این آیین نامه ضمن قانونی ش��مردن فعالیت ماینرها در ایران، حق و حقوقی 
برای آنها در نظر گرفته و ش��رط و ش��روطی نیز برای شان گذاشته شد که یکی از 
مهم ترین بندهای این آیین نامه ضمن اینکه استخراج رمزارز در آن به عنوان صنعت 
ش��ناخته شد، به تعرفه استخراج رمزارزها اختصاص دارد که براساس آن مقرر شد 
تأمین برق متقاضیان اس��تخراج رمزارزها صرفاً یا با دریافت انش��عاب برق از شبکه 

سراسری یا با احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت گیرد.

بیت کوین کمک حال شرایط تحریمی
این در حالی است که برخی کارشناسان از نحوه برخوردهای چندگانه با بیت کوین 
گالیه می کنند، به طوری که نیکزاد، عضو هیات مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک 
در این باره گفته است: هیات دولت در مصوبه خود ماینینگ بیت کوین را به رسمیت 
ش��ناخته یعنی طبق قانون باید مصوبه اجرا شود و ماینرها مانند همه صنایع دیگر 

مجوز زمین، زیرساخت، برق و انشعابات دیگر را دریافت کنند.
وی افزود: این اتفاقی اس��ت که متاسفانه در وزارت نیرو استنکاف می شود، اما و 
اگر می آورند و بیان می کنند که برق زیاد مصرف می ش��ود، در حالی که آلومینیوم 
و فوالد از بیت کوین بیش��تر برق مصرف می کنند و زمانی که از آنها در این زمینه 
سوال می شود، سکوت می کنند، زیرا صنایع بزرگی هستند که رانت های بزرگی در 
این سازمان ها است، بنابراین معموال کسی با آنها مخالفت نمی کند، با وجود اینکه 

صنعت آلومینیوم ایران آالینده و از استاندارد خارج است.
نیکزاد اضافه کرد: بانک مرکزی دو بیانیه در طول سه سال گذشته صادر کرده و 
در آن دادوستد بیت کوین و معامله با آن را ممنوع اعالم کرده است. دو سال پیش 
معامله با بیت کوین برای همه نهادهای مالی ممنوع اعالم شد، اما امسال برای همه 
ممنوع کردند که این اتفاق عجیبی است، زیرا آن زمان برای نهادهای مالی ممنوع 

اعالم کرده بودند که درواقع نهادهای مالی را از این فرصت دور می کرد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان های مالی رو به ورشکستگی ایران امیدوار بودند که 
با چنگ زدن به این فناوری و رشد خوب اقتصادی آن بتوانند وضع بد خود را خوب 
کنند. بانک مرکزی آنها را از نظام بانکی محروم کرد که به بیانیه از س��مت شورای 

مبارزه با پولشویی استناد کرده بود.
ب��ه گفته عضو هیات مدی��ره انجمن فناوران زنجیره بل��وک، بیت کوین در زمان 
تحریم ها کمک زیادی به معامالت می کند و تقریبا کشوری وجود ندارد که در آن 
استفاده از بیت کوین ممنوع باشد، در واقع ممنوعیت در جایی وارد شده که از حدود 

اختیارات قانون اساسی خودش فراتر رفته و جای شکایت و پیگیری دارد.
تعرفه برق استخراج بیت کوین اعالم شد

اما در روزهای گذشته مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق از تعیین 
قیمت برق استخراج رمزارزها خبر داد و گفت: این نرخ در هشت ماه غیرگرم سال 
معادل ۵۰درصد متوس��ط نرخ ب��رق صادراتی یعنی ۴۸۰ توم��ان خواهد بود و در 

چهار ماه گرم سال یعنی از خرداد تا شهریور، دو برابر متوسط قیمت صادراتی برق 
محاسبه می شود و استفاده این مراکز از برق در ۳۰۰ ساعت سال که ساعات اوج بار 

است و قبال توسط وزارت نیرو ابالغ شده، ممنوع است.
وی اف��زود: در صورت��ی که این متقاضیان به صورت مجتمع��ی و با ظرفیت باال 
فعالیت کنند، تا ۲۰درصد تخفیف در سطوح انتقال به آنها تعلق می گیرد. همچنین 
در صورتی که از اس��تخرهای داخلی نیز استفاده کنند تا ۱۵درصد تخفیف بیشتر 

شامل حال این مشترکان می شود.
پاداش برای معرفی استخراج غیرقانونی

س��خنگوی صنعت برق ادامه داد: همچنین برای کسانی که نسبت به شناسایی 
و اعالم مراکز غیرمجاز رمزارز اقدام کنند نیز پاداش هایی در نظر گرفته شده است 
ک��ه معادل ۲۰درصد خس��ارت وارده توس��ط این مراکز به ش��بکه خواهد بود و با 
اس��تفاده کنندگان غیرمجاز از برق نیز براس��اس قوانین موجود برخورد و به مراجع 
قضایی معرفی خواهند ش��د. اس��تخراج رمزارزها از جمل��ه بیت کوین در حالی در 
کش��ورمان قانونی شده که خرید و فروش و معامله آن کماکان توسط تمامی افراد 
ممنوع است، هرچند که برخی افراد به صورت غیرگسترده اقدام به خرید و فروش 
بیت کوین می کنند. گفته می شد که برخی صرافی ها نیز دست به معامله بیت کوین 
می زنند که در این باره نیز مسئوالن مربوطه اعالم کردند که اگر این کار انجام شود، 

کانون صرافان از آن اطالعی نداشته و به صورت شخصی انجام می شود.
ممنوعیت اس��تفاده و معامله بیت کوین به دلیل قوانین مبارزه با پولشویی اعالم 
ش��ده، اما تجربه نش��ان داده که تاکنون هیچ کدام از کشورهای دنیا نتوانسته اند در 

مقابل این تکنولوژی ممنوعیت های طوالنی مدت مثمرثمر ایجاد کنند.
این در حالی اس��ت که بسیاری از ش��رکت ها و حتی بانک های دولتی ایران نیز 
درخواست تولید رمزارزهای خودشان را دارند که براساس قانون بانک مرکزی، تولید 

رمزارز نیز به هر شکلی ممنوع است.
با این حال پنج بانک ایرانی روی تولید یک رمزارز ایرانی به نام پیمان کار کرده اند 
که به نظر می رسد هنوز مجوزهای الزم برای فعالیت آن اخذ نشده و با وجود قانون 

بانک مرکزی، عمال اجازه فعالیت ندارد.
ح��ال باید دید که در زمینه تولید رمزارزها تصمیمات جدیدی در دولت و بانک 

مرکزی گرفته می شود یا رمزارز در ایران در حد استخراج باقی می ماند.

رئیس مرکز پیشگیری از جرائم سایبری فتا:

پیامک هایی با عنوان »دریافت رمز یک بار مصرف« جعلی است

لو بدهید پاداش بگیرید!

استخراج غیرقانونی رمزارز ممنوع

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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2۰ هزار تن نفت سفید در راه بورس
امروز نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران دو 
بار و هر بار ۱۰ هزار تن عرضه می شود. عالوه بر این ۱۵۰۰ تن گاز 

مایع پاالیش نفت الوان نیز در بورس عرضه خواهد شد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، امروز نفت س��فید ش��رکت مل��ی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ایران در رینگ بین المل��ل در دو نوبت عرضه 
می ش��ود. عرضه اول ۱۰ هزار تن اس��ت و در ساعت ۱۲:۳۰ انجام 
می ش��ود و عرضه دوم نیز همان مقدار ۱۰ هزار تن است و ساعت 

۱۳ عرضه خواهد شد.
در عرضه اول، قیمت پایه برای هر تن نفت س��فید ۵۰۰ دالر و 
قیم��ت پایه برای عرضه دوم ۵۰۵ دالر اس��ت. تحویل عرضه اول 
انبار نفت اصفهان و مقصد تمامی مقاصد خش��کی اس��ت. حداقل 
مق��دار خرید ۵۰۰ تن و ضریبی از آن اس��ت. محل تحویل عرضه 

دوم انبارنفت شازند اراک است.
تس��ویه به صورت اس��ناد خارج از پایاپای بوده و امکان تس��ویه 
نق��دی وجود ندارد. واری��ز ۱۰ درصد پیش پرداخت نیم س��اعت 
قبل از ش��روع عرضه الزامی است. نرخ تسعیر ارز براساس میانگین 
نرخ های خرید و فروش نقدی دالر در س��امانه نظارت ارز )س��نا( 
متعل��ق به بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران به دو روز کاری 
قبل از عرضه جهت واریز پیش پرداخت و میانگین نرخ های خرید 
و فروش روزانه اس��کناس دالر در س��امانه مذک��ور یک روز کاری 
قبل از عرضه جهت محاسبه کارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد 

گرفت.
همچنی��ن امروز ۱۵۰۰ تن گازمایع پاالی��ش نفت الوان نیز در 
ب��ورس انرژی عرضه خواهد ش��د که هر لیت��ر آن ۵۰ دالر و نوع 
معامله کش��ف پریمیوم اس��ت. محل تحویل از انبار نفت الوان به 

مقاصد دریایی خواهد بود.
تس��ویه به صورت اس��ناد خارج از پایاپای بوده و امکان تس��ویه 
نق��دی وجود ن��دارد. نرخ تس��عیر ارز براس��اس میانگین نرخ های 
خری��د و فروش نقدی دالر در س��امانه نظارت ارز )س��نا( متعلق 
به بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ای��ران دو روز کاری قبل از 
روز عرض��ه جهت واریز پیش پرداخت و میانگین نرخ های خرید و 
فروش نقدی دالر در س��امانه مذکور در روز عرضه جهت محاسبه 

کارمزدها قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل بورس انرژی تاکید کرد
افزایش قیمت بنزین تاثیری روی عرضه در 

بورس ندارد
س��یدعلی حسینی گفت »افزایش قیمت بنزین تاثیر خاصی روی 

عرضه در بورس و رینگ صادراتی ندارد.«
به گ��زارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا( به نق��ل از ایلنا، 
سیدعلی حس��ینی درخصوص تاثیر افزایش قیمت بنزین بر عرضه 
این ف��رآورده نفتی در بورس انرژی تصریح ک��رد: افزایش قیمت ها 
مرب��وط به فروش داخلی اس��ت؛ این در حالی اس��ت که در بورس 

انرژی برای مصرف داخل بنزین عرضه نمی شود.
وی توضی��ح داد: فرآورده ای که به ب��ورس انرژی می رود فقط در 

رینگ بین الملل و با هدف مقاصد صادراتی معامله می شود.
حسینی در ادامه با اشاره به وضعیت مناسب عرضه فرآورده ها در 
بورس انرژی گفت: با توجه به ظرفیت بس��یار باالیی که در صنعت 
پاالیش کش��ور برای تولید فرآورده های نفتی از جمله بنزین وجود 
دارد، افزای��ش قیم��ت بنزین تاثیر خاص��ی روی عرضه در بورس و 

رینگ صادراتی ندارد.
مدیرعامل بورس انرژی اظهار کرد: ظرفیت باالیی در تولید بنزین 
داریم، به خصوص که »ستاره خلیج فارس«، بنزین را به میزان زیاد 

و با کیفیت باال تولید می کند.
وی با بیان اینکه مازاد مصرف بنزین کش��ور صادر می شود، گفت: 
بازار صادراتی چندان تابع بازار داخل نیست و به هر میزان که بازار 
صادراتی در سطح منطقه کشش داشته باشد فرآورده برای صادرات 
داری��م، ضمن اینک��ه در موضوع صادرات بنزی��ن فقط بحث عرضه 
نیس��ت، بحث کشش تقاضا هم هس��ت، باید تقاضا و مصرف هم در 

منطقه وجود داشته باشد.
حسینی یادآور شد: براس��اس برآوردهایی که داریم به هر میزان 
که در منطقه خریدار باش��د و کش��ش تقاضا وجود داش��ته باش��د، 

می توانیم فرآورده های نفتی از جمله بنزین را صادر کنیم.

نماگربازارسهام

یک کارشناس بازار سرمایه گفت شرکت های صادرات محور همچنان جا برای 
رش��د دارند و در ص��ورت رعایت موازین حاکم در بورس همس��و با بازار رش��د 

خواهند کرد.
مه��دی کباری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، به روند حاکم در معامالت بورس 
اش��اره و بیان کرد: شاخص بورس در بازار سرمایه از ابتدای سال تا زمانی که به 
کانال ۳۳۰ هزار واحد ورود کرد حدود ۸۰درصد رش��د داشت و با بازدهی مثبت 
همراه ش��د. وی به دالیل متع��ددی که بر این رخداد مه��م اقتصادی تاثیرگذار 
ب��ود، تاکید کرد و گفت: رکود حاکم در بازارهای موازی مانند مس��کن، طال، ارز 
و خودرو به ش��دت بر روند بازار سرمایه موثر است، دولت با ورود همتی )رئیس 
بانک مرکزی( قادر به کنترل قیمت ارز بود که این موضوع بالطبع زمینه کنترل 

قیمت طال و سکه را فراهم کرد.
کباری با بیان اینکه قوه قضائیه در رش��د قیمت دالر و س��که نقش مثبتی را 
ایفا کرد، اظهار داشت: ورود رئیس قوه قضائیه به بازار دست افراد و نهادهایی که 

مبنای نگاه شان به بازار سوداگری بود را کوتاه کرد.
این کارش��ناس بازار سرمایه اظهار داشت: بازار مس��کن و خودرو در چند ماه 
گذش��ته به حدی با رشد قیمتی همراه بودند که بازار دیگر بیش از اینها کشش 
افزایش قیمت را ندارد و انتظار این اس��ت که تا پایان س��ال شاهد کاهش قیمت 

مسکن در بازار باشیم.
وی گفت: رشدی که تا چند وقت گذشته در سایر بازارها شاهد بودیم در بازار 
س��رمایه رخ نداد و حجم گس��ترده ای از نقدینگی بنا بر دالیل مختلفی به سمت 

بازار سرمایه ورود کرد.
کباری افزود: در ابتدا ارزش جایگزینی ش��رکت ها ب��ه دلیل افزایش نرخ دالر 

باعث جذابیت ورود سرمایه های در اختیار سرمایه گذاران به این بازار شد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود: زمانی که س��رمایه گذاران جدید اقدام به 
خرید س��هم در بورس می کنند ورود پول های جدید به بازار سرمایه می تواند بر 

روند بازار تاثیرگذار باشد.
رشد پرشتاب شاخص بورس در ۶ ماه نخست سال

وی ب��ا تاکید بر هدایت ورود نقدینگی های س��رگردان به بورس گفت: رش��د 
۸۰درصدی ش��اخص بورس در شش ماه نخست سال پرش��تاب بود که این امر 

باعث شد تا سرمایه اکثر مردم در اقصی نقاط کشور وارد بازار سرمایه شود.
کباری موضوع تجدید بر ارزیابی دارایی ش��رکت ها از دیگر عوامل تاثیرگذار بر 
روند ش��اخص بورس و توجه مردم به این بازار دانس��ت و اظهار داشت: براساس 
صحبت ه��ای ص��ورت گرفته گروه خ��ودرو و بانکی ها با افزایش س��رمایه همراه 
خواهند ش��د که تحقق این موضوع عالوه بر کاهش قیمت س��هام باعث جذابیت 

سرمایه گذاران برای خرید سهم می شوند.
این کارش��ناس بازار سرمایه توصیه خود به س��هامداران را اینگونه بیان کرد: 
افرادی که برای نخس��تین بار به بازار ورود پی��دا می کنند اگر علم به این کار را 
ندارند و فقط می خواهند برای کوتاه مدت در بازار سرمایه گذاری کنند بهتر است 
س��رمایه های خود را وارد صندوق های س��رمایه گذاری یا شرکت های سبدگردان 

کنند که توسط افراد حرفه ای مدیریت می شوند.

وی معتقد اس��ت، افرادی که می خواهند به صورت بلندمدت در بازار س��رمایه 
حضور داش��ته باش��ند باید مقدمات س��رمایه گذاری در این بازار را آموزش دیده 
باش��ند، نباید تحت تاثیر هیجانات موجود در بازار ق��رار بگیرند و فقط از طریق 

شایعات اقدام به سرمایه گذاری در یک سهام نکنند.
ب��ه گفته کباری، س��رمایه گذاران بهتر اس��ت پول خ��ود را در صنایع مختلف 
سرمایه گذاری کنند و نباید کل سرمایه های خود را وارد یک صنعت خاص کنند.

رشد 1۰7درصدی شاخص بورس در سال 92
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در سال ۹۲ شاهد رشد و بازدهی 
۱۰7 درصدی ش��اخص بورس بودیم، اما بعد از آن بازار در یک رکود چند س��اله 
ق��رار گرفت و پول هایی که ب��ه صورت غیرعلمی وارد س��رمایه گذاری در برخی 

سهام ها شدند ضررهای هنگفتی را به سرمایه گذاران وارد کردند.
وی معتقد اس��ت، بازار س��رمایه بازار کوتاه مدت نیس��ت بلکه سود به صورت 

بلندمدت در اختیار سهامداران قرار می گیرد.
کب��اری دلی��ل اقبال کم س��هامداران ب��رای س��رمایه گذاری در صندوق های 
سرمایه گذاری را اینگونه بیان کرد: با توجه به اینکه تبلیغات چندان موثری برای 
این صندوق ها صورت نگرفت��ه، بنابراین برای صاحبان صندوق جذابیت چندانی 

برای ورود مشتری به این صندوق ها وجود ندارد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود: به دلیل مدیریت این صندوق ها توس��ط 
تحلیلگ��ران زبده رش��د و بازدهی خوبی را در اختیار س��هامداران قرار می دهند، 

اما به دلیل کمبود مدیریت، این صندوق ها چندان بین مردم جا نیفتاده است.
وی گف��ت: با ورود مردم به س��مت صندوق های س��رمایه گذاری تا حدودی از 
ورود هیجانی مردم به بازار س��رمایه و ایجاد هیجان های کاذب در بازار کاس��ته 

خواهد شد.
کباری اظهار داشت: با توجه به نظارت سازمان بورس و نهادهای سرمایه گذاری 
بر نحوه س��رمایه گذاری در این صندوق ها، س��رمایه ها فقط در یک صنعت خاص 
سرمایه گذاری نمی شوند که این امر موجب افزایش بازدهی سرمایه افراد خواهد 

شد.
این کارش��ناس بازار سرمایه گفت: اگر مردم سرمایه های خود را به سمت این 
صندوق ها بیاورند دیگر ش��اهد رفتار هیجانی سرمایه گذاران در زمان رکود و اوج 

بازار نخواهیم بود.
کباری بیان کرد: اگر ثبات در بازار س��رمایه حاکم ش��ود و معامالت از هیجان 

به دور باشند به طور حتم فرهنگ سهامداری در کشور قوت خواهد گرفت.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه اگر دولت قادر به کنترل بازارهای 
موازی باش��د خواه نا خواه افس��ار وضعیت نقدینگی کش��ور به سمت بازار سرمایه 
می آید، گفت: نکته ای که به وضعیت بازار س��رمایه و رش��د شاخص بورس بهبود 
می بخش��د بحث تنش های سیاس��ی اس��ت که اگر تنش و تحریم ها کاهش یابد 

شرکت های صادرات محور رشد خوبی را تجربه خواهند کرد.
وی گف��ت: صنایع پتروش��یمی، پاالیش��ی و فلزات اساس��ی درص��د باالیی از 
معامالت بازار را به خود اختصاص دادند که طبق محاسبات صورت  گرفته حدود 

7۰درصد از بازار را به خود اختصاص داده اند.

توجه به حفظ نقدینگی در بازار سرمایه
کباری اظهار داش��ت: اگر بحث تنش سیاس��ی و تحریم ها کاهش یابد به طور 
حتم ش��اخص بورس به کانال ۴۰۰ هزار واحد ورود پیدا می کند. این کارشناس 
بازار س��رمایه خاطرنش��ان کرد: جذب نقدینگی مهم است اما حفظ نقدینگی در 
این بازار از دیگر مس��ائل مهمی اس��ت ک��ه باید به آن توجه کرد، ب��ازار باید به 
حدی برای مردم جذاب باشد که به دنبال سرمایه گذاری کوتاه مدت در این بازار 
نباشند. وی خاطرنشان کرد: نهادهای مالی و سازمان بورس باید وقت بگذارند تا 
از طریق جلوگیری از رشد هیجانی سود معقولی از معامالت در اختیار مردم قرار 
گی��رد.  کباری با بیان اینکه در صورت وجود ش��فافیت اطمینان مردم به بورس 
بیشتر خواهد شد، افزود: شفافیت از جمله مسائل مهم در بازار تلقی می شود که 
س��ازمان بورس به دلیل تجربیات تلخی که در این زمینه داشته اکنون به خوبی 

عمل کرده تا دیگر شرکت ها اطالعات نادرست را به بازار ارائه ندهند.

شرکت های صادرات محور در بورس همچنان برای رشد جا دارند

امروز با افزایش عرضه نسبت به تقاضا در بیشتر گروه های بورسی شاهد 
افت قیمت بودیم و در نتیجه شاخص کل ۴۵۴۴ واحد کاهش یافت.

به گزارش ایس��نا، روز یکشنبه شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار تهران ۴۵۴۲ واحد افت کرد و به رقم ۳۰۲ هزار و ۳۴۳ واحدی 
رسید. شاخص کل هم وزن نیز با ۲7۸۰ واحد کاهش رقم ۸۵ هزار و ۴۳7 

واحدی را تجربه کرد.
ش��اخص آزاد ش��ناور پس از ۶7۶۹ واحد کاهش رقم ۳۵۰ هزار و ۲۵۶ 
واحدی را تجربه کرد و شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب ۲7۸۵ 
و ۱۱ هزار و ۵۶۴ واحد افت کردند. پاالیش نفت بندرعباس، ایران خودرو، 
گ��روه مپنا و بانک ملت هر کدام به ترتیب ۱7۴، ۱۶۳، ۱۶۰ و ۱۳۹ واحد 

تاثیر کاهشی در ش��اخص های بازار داشتند. توسعه معادن و فلزات، گروه 
مدیریت س��رمایه گذاری امید و ملی صنایع مس ایران هر کدام به ترتیب 
۱۱۱، ۱۰۱ و 7۹ واحد تاثیر افزایشی روی شاخص های بازار داشتند. امروز 
در گ��روه خودرو و س��اخت قطع��ات ۵7۹ میلیون س��هم و اوراق مالی به 
ارزش ۱۸۶ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت؛ به طوری که این گروه 
بیش��ترین ارزش معامالت را به خود اختصاص داد. اکثر س��هم ها در گروه 
خودرو و ساخت قطعات بیش از ۴درصد در قیمت پایانی کاهش را تجربه 
کردند. بانکی ها پ��س از گروه خودرو با ارزش معامالت حدود ۹۸ میلیارد 
تومان در رتبه دوم از نظر ارزش معامالت قرار گرفتند و حجم معامالت این 
گروه به بیش از یک میلیارد سهم و اوراق مالی رسید. بانکی ها نیز هم جهت 

با اکثر گروه های بازار با کاهش قیمت روبه رو بودند. در بورس تهران تعداد 
نمادهای مثبت به ۳۹ و تعداد نمادهای منفی به ۳۰۸ رسید. همچنین در 
فرابورس ایران تعداد نمادهای مثبت به ۴۶ و تعداد نمادهای منفی به ۱۴۴ 
رس��ید. ارزش معامالت بورس تهران به رقم ۱۳۱۱ میلیارد تومان و حجم 
معامالت به عدد ۳.۲ میلیارد س��هم و اوراق مالی رس��ید. همچنین تعداد 

معامالت این بازار رقم ۲۳۸ هزار و ۱۳۳ را تجربه کرد.
آیفک��س نیز ب��ا ۸۳ واحد کاهش رق��م ۳۸۵۱ را تجربه ک��رد و ارزش 
معام��الت تا رقم ۶۶۹ میلیارد و ۶۰۰ میلی��ون تومان باال رفت همچنین 
حج��م معامالت فراب��ورس ایران تا رقم ۹۲۳ میلیون س��هم و اوراق مالی 

افزایش یافت.

ریزش ۴۵۰۰ واحدی شاخص بورس
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سهم گمرک خراسان شمالی برای صادرات 
کاال ۳۰ میلیون دالر بوده است

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت اختصاص 
نیافت��ن کمک های یارانه ای از مهمترین مش��کالت ح��وزه صادرات کاال در 

این استان است.
رض��ا فیروزه در جمع تجار و بازرگانان خراس��ان ش��مالی، افزود: این امر 
س��بب می شود تا بازرگانان این استان در برگزاری نمایشگاه های بین المللی 

و ... در تنگنا باشند.
وی در ادامه از کاهش ۶.۴درصدی صادرات کاال از خراس��ان ش��مالی به 
بازارهای هدف بین المللی خبر داد و اظهار کرد: در هفت ماهه امسال ۵۸.۹ 

میلیون دالر کاال با وزن ۲۳۱هزار تن از این استان صادر شده است.
به گزارش ایسنا، فیروزه ادامه داد: عالوه بر آن در سال جاری ۱۴میلیون 
دالر کاال از لحاظ ارزش و ۲.۴ هزار تن نیز به لحاظ وزنی وارد این اس��تان 

شده است.
وی بیان کرد: واردات کاال در س��ال ج��اری از لحاظ ارزش ۲۰درصد و از 

لحاظ وزنی ۲۹درصد کاهش یافته است.
این مقام مس��ئول در ارتباط با س��هم گمرک خراسان شمالی از صادرات 
کاال نیز گفت: س��هم گمرک این استان برای صادرات کاال ۳۰ میلیون دالر 
بوده که از لحاظ ارزشی ۴۳درصد و به لحاظ وزنی نیز ۴۲درصد )۱۰۹ هزار 

تن( رشد داشته است.

استفاده از پهپاد برای اکتشافات معدنی کشور
براس��اس امضای تفاهم نامه بین س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات 
معدنی کشور با دانشگاه صنعتی شریف، استفاده از پهپاد برای پروژه های 
ژئوفیزیک هوایی به منظور اکتش��افات معدنی کشور در دستور کار قرار 

می گیرد.
»علیرضا ش��هیدی«، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه در 
مراس��م امضای این تفاهم نامه، گفت: امروز با توجه به رو به اتمام نهادن 
ذخایر س��طحی معدنی، بهره برداری از ذخایر عمقی در دس��تور کار قرار 
دارد و برای این منظور شناس��ایی ذخایر با روش ژئوفیزیک به مورد اجرا 

گذاشته شده است.
وی ی��ادآور ش��د: پ��روژه ژئوفیزیک هوایی از س��ال ۱۳۸۱ براس��اس 
همکاری با یک ش��رکت کانادایی کلید خورد و پس از سه سال در قالب 
بومی پیاده شد و تاکنون ۲ میلیون و 7۵۰ هزار کیلومتر »خطی« انجام 

شده است. هر ۴.۲ کیلومتر خطی معادل یک کیلومتر مربع می شود.
رئیس س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور خاطرنشان 
ساخت: شناسایی ۵۵درصد معادن بزرگ در عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متری با 
کمک پهپادها با روش ژئوفیزیک هوایی میسر می شود و اکنون یک هزار 

آنومالی هوایی وجود دارد که تبدیل به معدن شده اند.
به گفته وی، به زودی معادن آهن و مس اکتشافی در استان کردستان 
رونمایی می ش��ود و در اس��تان قم که تصور می ش��د ذخایر فلزی وجود 

ندارد، اکنون مواد معدنی آهن، مس و طال کشف شده است.
ش��هیدی تصریح کرد: اس��تفاده از ژئوفیزیک هوایی برای شناس��ایی 
ذخای��ر ناپیدا ع��الوه بر اینکه س��رعت در اجرای کار را ب��ه دنبال دارد، 

کاهش هزینه و صرفه جویی اقتصادی را در پی خواهد داشت.
همچنی��ن در این مراس��م »محمدرضا موحدی« معاون پژوهش��ی و 
فناوری دانش��گاه صنعتی شریف خاطرنشان کرد: تحریم های ظالمانه که 
به منزله یک تهدید محس��وب می شد، امروز توس��ط دانشمندان کشور 
تبدیل به یک فرصت ش��ده و اس��تفاده از توان بومی به عنوان یک اصل 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی گف��ت: انتظ��ار می رود این تفاهم، ش��روع یک همکاری پیوس��ته 
باش��د و با بهره گیری از دانش مهندس��ی هوافضا ی��ک بنیان پایداری را 

بنا بگذاریم.
موحدی اضافه کرد: همکاری دانش��گاه با صنعت در حوزه های مختلف 
می تواند شکل گیرد که همکاری در عرصه پهپاد یک بخش آن محسوب 

می شود .
عالوه بر این س��یدعلی اس��ماعیلی مجری ژئوفیزیک هوایی س��ازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور هم توضیح داد: پروژه ژئوفیزیک 
هوایی از ۱۵ س��ال قبل به شکل بومی در کشور دنبال می شود و اکنون 
با بهره گیری از پهپاد که توس��ط دانشگاه شریف بنابر درخواست سازمان 
زمین شناس��ی طراحی می ش��ود، س��رعت در ش��ناخت ذخایر و کاهش 

هزینه ها را به دنبال خواهد داشت.
تفاهم نامه یادشده توسط علیرضا شهیدی رئیس سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور و محمدرضا موحدی معاون پژوهشی و فناوری 

دانشگاه شریف به امضا رسید.

بازگشت 29 واحد تولیدی راکد در قزوین به 
چرخه تولید

۲۹ واحد تولیدی تعطیل و راکد مس��تقر در ش��هرک ها و نواحی صنعتی 
استان قزوین سال جاری احیا و دوباره فعال شده اند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین روز یکشنبه در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا، اظهار داش��ت: ب��ا حمایت های دولت و با تزریق منابع 
مالی از طریق تس��هیالت بانکی و همچنین هماهنگی های بین دس��تگاهی، 
این واحدها که از سال های گذشته به دالیل مختلف اقتصادی از جمله نبود 
مواد اولیه و نقدینگی، نداش��تن بازار فروش، اختالفات مدیریتی و ... تعطیل 
و راک��د بودن��د، با احیا و راه اندازی دوباره این واحدها ۶۴7 نفر مش��غول به 

کار شدند.
ای��ن مس��ئول گفت: ب��ا برگزاری نشس��ت های مختلف ب��ا فعاالن بخش 
خصوصی، بانک ها، تامین اجتماعی، دس��تگاه های خدمات رس��ان و دستگاه 

قضا در پی بازگشایی و فعالیت دوباره واحدهای تعطیل تولیدی هستیم.
وی اظهار داش��ت: شهرک های صنعتی خرمدشت و آراسنج با شش واحد 
تولیدی بیشترین سهم را در کارخانجات احیاشده به خود اختصاص داده اند 
و ش��هرک صنعتی لیا و ناحیه صنعتی دانس��فهان نیز هر کدام پنج مورد در 

ردیف بعدی قرار دارند.
این مس��ئول گفت: امسال همچنین سه واحد تولیدی در شهرک صنعتی 
کاس��پین، دو واحد در ناحیه صنعتی آوج و یک واحد در ش��هرک صنعتی 
آبیک )کاس��پین۲( و یک واحد در ش��هرک صنعتی حیدری��ه فعال و احیا 

شدند.
۹۱۸ واح��د تولیدی با ۲7 اش��تغال و با س��رمایه گذاری ۲۶ هزار و ۹۰۰ 

میلیارد ریال در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین فعال هستند.

اخبـــار

بازار لوازم خانگی برخالف ماه های گذشته که التهابات زیادی را شاهد بود، این 
روزها در آرامش نس��بی به س��ر می برد و از نظر کارشناس��ان با ورود محصوالت و 

برندهای جدید به بازار، این آرامش تداوم خواهد داشت.
در این زمینه، رئیس هیات  مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران می گوید: 
اکن��ون بازار آرام و باثباتی را در لوازم خانگی ش��اهد هس��تیم، قیمت ها به تعادل 
رس��یده و عرضه و تقاضا در مقایسه با ماه های گذش��ته، خود را بهتر در بازار پیدا 

کرده است.
»علیرضا موس��وی مجد« در گفت وگو با ایرنا، افزود: اکنون مشکلی بابت عرضه 
کااله��ا وجود ن��دارد و تولیدکنندگان هر آنچه تولید می ش��ود را ب��ه بازار عرضه 

می کنند.
وی بیان داش��ت:  در مقایس��ه با ماه های گذش��ته تقاضای کاذب کمتری را در 
بازار ش��اهد هستیم و افرادی که مصرف کننده واقعی هستند برای خرید یا تامین 
جهیزیه مراجعه می کنن��د. این مقام صنفی در عین حال گفت: کاالهای قاچاق و 
لوازم خانگی با نام بانه همچنان در بازار موجود است و در سایت ها و فضای مجازی 
تبلیغات وس��یعی در مورد آنها انجام می شود، هرچند سهم این دسته از کاالها در 

بازار رو به کاهش است.
وی پیش بینی کرد تا چند ماه آینده و حتی برای ایام پایانی سال به ویژه با ورود 

محصوالت و برندهای جدید نیز شرایط خوبی را در بازار شاهد باشیم.

موس��وی مجد ادامه داد: قیمت لوازم خانگی تولیدی ش��رکت ها در سامانه ۱۲۴ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت موجود اس��ت و اس��تقبال خوبی نیز از سوی مردم 

از کاالها وجود دارد.
بازگشت برندهای کره ای و گرم شدن تنور رقابت تولید

»مرتضی میری«  رئیس اتحادیه صن��ف توزیع کنندگان لوازم خانگی نیز ضمن 
تایی��د ثبات بازار لوازم خانگی، خاطرنش��ان کرد:  قیمت ها از حدود اردیبهش��ت و 

خردادماه امسال تغییری نداشته است.
ای��ن مقام صنفی به ایرنا، گفت: برخی تولیدکنندگان بزرگ تخفیف های خوبی 
ب��رای محص��والت خود قرار داده ان��د و به طور نمونه تلویزیون ه��ای ۵۰ اینچی با 

متوسط قیمت ۴میلیون تومان، این روزها با ۲۰درصد تخفیف عرضه می شود.
وی ی��ادآور ش��د:  با توجه به اینک��ه دولت بابت واردات پنل ه��ای تلویزیون، ارز 
نیمای��ی در اختیار تولیدکنندگان ق��رار می دهد، قیمت تلویزیون به حد مطلوب و 

قابل قبولی رسیده است.
میری بیان داش��ت:   برندهای کره ای ال. جی، سامس��ونگ و دوو که در ماه های 
گذش��ته از بازار کشورمان خارج ش��ده بودند، در حال بازگشت هستند، به طوری 
که دوو تولید خود را از سر گرفته و دو برند دیگر با شعار »دوباره برمی گردیم« به 

زودی قرار است تحت نام و برند جدید به تولید بپردازند.
وی خاطرنشان کرد:  اکنون تولید لباسشویی در شرکت های یادشده به حد انبوه 

رسیده، به زودی تولید یخچال و ساید را آغاز می کنند و تا آخر سال ظرفشویی های 
تولیدی آنها نیز وارد بازار می شود.

رئی��س اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی ادام��ه داد:  با توجه به ثبات 
قیم��ت ارز نیمایی، کمترین حباب را در قیمت این کاالها ش��اهدیم و رقابت بین 
تولیدکنندگان به ویژه با بازگش��ت برندهای کره ای می تواند اندک حباب موجود را 
تخلیه کند.  وی گفت:  اکنون کاال به اندازه کافی در فروش��گاه ها موجود اس��ت و 
کمبودی وجود ندارد و با افزایش رقابت شرکت ها در هفته ها و ماه های آینده، حتی 

کاهش قیمت ها را در ایام پایانی سال و شب عید شاهد باشیم.
به گزارش ایرنا، بررس��ی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی 
از تولید ۵۹۵ هزار و ۵۰۰ دس��تگاه یخچال و فریزر در نیمه نخست امسال و رشد 

۱۳.۶درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.
بر پایه آمارهای یادش��ده، از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه ۲۹۱ هزار و ۴۰۰ 
دس��تگاه ماشین لباسش��ویی تولید شد. این آمار در مقایس��ه با ۲۵۶ هزار و ۹۰۰ 

دستگاه تولید نیمه نخست پارسال ۱۳.۴درصد رشد را نشان می دهد.
در این مدت ۵۶۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه کولر آبی نیز تولید شد که حاکی از رشد 

۲.۱درصدی آن در مقایسه با دوره شش ماه نخست پارسال است.
در مدت یادشده اما تولید تلویزیون رشد منفی را تجربه کرد و با افت ۹درصدی 

در مقایسه با نیمه نخست پارسال به ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید.

آرامش نسبی به بازار لوازم خانگی بازگشت

رئی��س اتاق بازرگانی، صنایع و کش��اورزی تبریز با اش��اره به س��یر صعودی 
صادرات اس��تان در س��ال جاری پیش بینی کرد که ارزش صادرات این خطه تا 

پایان امسال به ۳ میلیارد دالر برسد.
یونس ژائله روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، با اشاره به صادرات ۱.۸میلیارد 
دالری آذربایج��ان ش��رقی در هفت ماهه امس��ال اظهار ک��رد: در این مدت یک 

میلیون و ۶۰۰ هزار تن کاال از مبادی گمرکی استان صادر شده است.
وی افزود: صادرات غیرنفتی استان امسال ۵۰درصد از لحاظ ارزش و ۹7درصد 

از نظر حجمی افزایش یافته است.
رئی��س اتاق بازرگان��ی تبریز یادآوری ک��رد: ۸۰درصد کااله��ای صادراتی از 
گمرکات اس��تان به کش��ورهای ترکیه، عراق، ارمنستان، گرجستان و چین بوده 

اس��ت. وی همچنین گفت: در هفت ماهه امسال بیش از ۳۱۱ هزار تن به ارزش 
افزون بر 7۰۰ میلیون دالر کاال از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.

وی ادامه داد: این میزان واردات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر 
وزنی و دالری به ترتیب 7۴ و ۳۵درصد افزایش داشته است.

ژائله اضافه کرد: بخش عمده واردات آذربایجان ش��رقی هم شامل مواد اولیه و 
ماشین آالت بوده که منجر به تولید، اشتغال و ایجاد ارزش افزوده خواهد شد.

رئی��س ات��اق بازرگانی تبریز همچنین از برگزاری بیس��ت و پنجمین همایش 
ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تبریز در تاریخ ۲۹ آبان جاری خبر داد.

ژائل��ه گفت: این همایش مل��ی را اتاق بازرگانی تبریز به منظور هم اندیش��ی، 
همگرای��ی و هم افزایی در حذف قوانین و مقررات بازدارنده و تدوین و تصویب و 

قوانین تس��هیل  کننده مبادالت تجاری و توسعه صادرات با محوریت راهکارهای 
بهبود فضای کسب و کار برای رونق تولید و توسعه صادرات و حضور در بازارهای 

جهانی برگزار می کند.
وی با بیان اینکه در این همایش برای اولین بار از روس��ای اتاق های بازرگانی 
کشورهای همسایه نیز دعوت شده است، تشریح کرد: حضور فعال روسا و اعضای 
پنج اتاق بازرگانی کش��ورهای همس��ایه می  تواند توانمن��دی تبریز را به صورت 

بین المللی و منطقه ای معرفی کند.
ژائله، روسای اتاق های بازرگانی پاکستان، افغانستان، ترکیه، آذربایجان و عراق 
را مهمان��ان وی��ژه این همایش عنوان کرد و افزود: از روس��ای اتاق های بازرگانی 

کشورهای اوراسیا هم برای شرکت در این همایش دعوت کرده ایم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تشدید نظارت 
بر بازار با ش��روع سیاست جدید قیمت بنزین خبر داد و گفت نظارت ها 
بر بازار افزایش خواهد یافت تا هیچ یک از کاالهایی که از مبادی واردات 

یا تولید وارد بازار می شود، افزایش قیمت نداشته باشند.
یداهلل صادقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین 
لزوم��ا منجر ب��ه افزایش قیمت س��ایر کاالها نمی ش��ود، تاکید کرد که 

برنامه ای برای افزایش قیمت کاالها وجود ندارد.
وی افزود: با توجه به تاثیر روانی افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر 

کاالها، نظارت ها بر بازار افزایش خواهد یافت تا هیچ یک از کاالهایی که 
از مبادی واردات یا تولید وارد بازار می شود، افزایش قیمت نداشته باشد.
همچنی��ن به گفته رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان 
ته��ران، در مراکز عمده فروش��ی و خرده فروش��ی نیز ب��ر ثبات قیمت و 

کیفیت کاالها نظارت خواهد شد.
این مقام مس��ئول از تش��دید نظارت بر بازار از روز گذشته و با شروع 
سیاس��ت جدید قیمت بنزی��ن خبر داد و اعالم کرد ک��ه واردکنندگان 
و تولیدکنن��دگان تحت کنترل هس��تند و با هرگون��ه افزایش قیمت و 

گران فروش��ی برخ��ورد می ش��ود. صادقی در پای��ان با اش��اره به اینکه 
سیاس��ت های نظارتی در ش��رایط خاص، مراقبت وی��ژه ای برای تعدیل 
ش��رایط و جلوگی��ری از نابس��امانی در ب��ازار در نظر می گی��رد، گفت 
که نظ��ارت بر بازار ب��ا همکاری س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف انجام می شود.

به گزارش ایس��نا، از بیس��ت و چهارم آبان ماه قیم��ت هر لیتر بنزین 
س��همیه ای ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد ۳هزار تومان تعیین 

شد.

پیش بینی صادرات ۳ میلیارد دالری آذربایجان شرقی در سال جاری

کاال، چه داخلی چه وارداتی گران نمی شود

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

مردم نگران قیمت ها بعد از گرانی بنزین نباشند
به بهانه بنزین گرانی نداریم!

مسئوالن استان یزد به دنبال افزایش نرخ بنزین در کشور از تغییر نیافتن 
قیمت ها به این بهانه و نظارت جدی بازرسان بازار بر این حوزه تاکید کردند.
هرچن��د که بنا به اظهارات »محمدباقر نوبخت« رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه سیاس��ت گذاری دولت در افزایش قیمت بنزین آنقدرها بی حساب و 
کتاب نیست و به قول رئیس جمهور به نفع مردم است ولی افزایش نگرانی 
مردم در زمینه افزایش قیمت کاالها به دنبال افزایش سه برابری نرخ بنزین 
منجر ش��د تا به سراغ چند تن از مسئوالن اس��تان یزد برویم و در رابطه با 
نگرانی بس��یاری از م��ردم از آنها در این خصوص پرس وج��و کنیم. البته از 
همان ابت��دای تغییر نرخ بنزی��ن نیز »محمدعلی طالبی« اس��تاندار یزد از 
جدیت مسئوالن استان در مورد جلوگیری از هرگونه افزایش قیمتی به این 

بهانه خبر داده و از مردم خواسته بود تا در این باره نگران نباشند.
»علی افش��ارپور« معاون امور بازرگانی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان یزد در گفت وگو با خبرنگار ایس��نا، با اشاره به جلس��ه تنظیم بازار 
اس��تان که روز جمعه ۲۴ آبان ماه برگزار ش��د، اظهار کرد: اس��تاندار یزد در 
این نشس��ت به ضرورت تغییر نکردن قیمت ها و نظارت جدی در این زمینه 
تاکید کردند و از این رو نیز شدت پیگیری مسئوالن استان درخصوص این 

مسئله دوچندان شده است.
وی با اش��اره ب��ه اینکه کلیه قیمت ها حتی در مورد کاالهای اساس��ی به 
هیچ وجه افزایش نخواهند داشت، بیان کرد: با هر نوع افزایش قیمت به بهانه 

افزایش بهای بنزین در کشور برخورد خواهد شد.
معاون س��ازمان صمت استان  تاکید کرد: مردم می توانند هر نوع افزایش 

قیمت را جهت رسیدگی به شماره ۱۲۴ گزارش دهند.
البت��ه »مصطفی س��االری« مدی��رکل تعزیرات حکومتی اس��تان یزد نیز 
در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار ایس��نا، به ض��رورت پیگیری ج��دی پرونده های 
تشکیل ش��ده در موارد افزایش قیمت  به بهانه افزایش نرخ بنزین تاکید کرد 
و گف��ت: هیچ گونه افزایش قیمت بر هر نوع کاالیی مگر به صورت قانونی از 

سوی اصناف، اتحادیه ها و سازمان صمت، پذیرفتنی نیست.
وی اضاف��ه ک��رد: تعزیرات حکومتی به ش��دت با متخلفان��ی که اقدام به 
افزای��ش قیمت به هر اندازه و بدون مصوب��ه اتحادیه ها و اتاق اصناف کنند، 

برخورد می کند.
س��االری تصریح کرد: اتاق اصناف برخی از هزینه ها را با توجه به نرخ نامه 
مصوب می کند ولی هر نوع افزایش قیمت بدون در نظر گرفتن این مسئله، 

غیرقانونی است.
»محمدرضا ش��فیعی« رئیس سازمان حمل و  نقل بار و مسافر شهرداری 
یزد نیز در مورد نرخ کرایه های ناوگان حمل و نقل عمومی به خبرنگار ایسنا 
و مردم اس��تان این اطمینان خاطر را داد که هیچ تغییر نرخی در این حوزه 

نخواهیم داشت و با متخلفان در این زمینه برخورد خواهد شد.
وی در ای��ن رابطه اف��زود: نرخ اتوبوس ها همچنان به ازای هر نفر با کارت 

۶۰۰ تومان و به ازای هزینه نقدی هر نفر ۱۲۰۰ تومان ثابت خواهد بود.
رئیس س��ازمان حمل و نقل بار و مس��افر ش��هرداری ی��زد در پایان نیز 
خاطرنش��ان کرد: کرایه تاکسی ها هم در حال حاضر به دنبال افزایش قیمت 

بنزین تغییری نخواهد داشت.

افزایش قیمت بنزین تاثیری بر نرخ خدمات 
حمل و نقل ندارد

براس��اس اعالم نماین��دگان انجمن های صنفی حمل و نقل بار و مس��افر 
برون شهری، افزایش قیمت بنزین تاثیری بر نرخ کرایه و خدمات این ناوگان 

ندارد.
ش��ورای عال��ی هماهنگی اقتصادی س��ران قوا از بام��داد جمعه ۲۴ آبان 
بنزین را برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی کرد و براساس این 
تصمیم قیمت بنزین معمولی سهمیه ای هر لیتر هزار و ۵۰۰ و قیمت بنزین 
معمولی غیرس��همیه ای هر لیتر ۳ هزار تومان ش��د همچنین قیمت بنزین 

سوپر هر لیتر ۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد.
بخش مهمی از نگرانی ه��ای حاصل از این افزایش نرخ مربوط به افزایش 
کرایه حمل بار و مس��افر اس��ت و از آنجایی که عمده ن��اوگان حمل و نقل 
مس��افر و کاال در کش��ور از س��وخت گازوئیل اس��تفاده می کنند لذا هزینه 
جابه جایی کاال مانند م��واد غذایی، تجهیزات صنعتی، لوازم مصرفی و دیگر 
اق��الم که هزینه حمل و نقل، بخش��ی از قیمت تمام ش��ده آنها را تش��کیل 

می دهد نباید با افزایش قیمت بنزین، گران شود.
رضا تیموری، رئی��س کانون انجمن های صنف��ی کارفرمایی کامیونداران 
کش��ور به خبرنگار ایرنا، گف��ت: افزایش قیمت ها باید ب��ا هماهنگی ادارات 
متولی حمل و نقل کش��ور صورت گیرد اما با توجه به اینکه سوخت ناوگان 
حمل و نقل بار در کش��ور گازوئیل است لذا افزایش قیمت بنزین تاثیری بر 

کرایه حمل کاال توسط این ناوگان ندارد.
رئیس انجمن صنفی ش��رکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی 
نیز گفت: س��وخت ن��اوگان حمل ب��ار ترانزیت جاده ای گازوئیل اس��ت لذا 

افزایش نرخ بنزین بر قیمت تمام شده بار ترانزیتی تاثیری ندارد.
احمد زمانیان یزدی افزود: ش��رکت های حمل و نقل بین المللی خراسان 
رضوی ۲۲۰ شرکت در زیرمجموعه خود دارد که دومین مجموعه بزرگ در 
کش��ور اس��ت و در مجموع حدود هزار و ۲۰۰ شرکت حمل ونقل بین المللی 

بار جاده ای در کشور فعالیت دارد.
دبی��ر هیات مدی��ره انجمن صنف��ی کارفرمایان ش��رکت های حمل و نقل 
مس��افری مش��هد و حومه نیز گفت: از آنجا که نرخ گازوئیل افزایش نیافته 
اس��ت لذا نرخ بلیت حمل مسافر برون شهری با اتوبوس نیز افزایش نخواهد 
یاف��ت هرچند این موضوع برای خودروهای مس��افر کرایه برون ش��هری که 

سوخت آنها بنزین است صدق نمی کند.
حسام آسیابان افزود: افزایش نرخ بنزین ممکن است بر روی دستمزدها و 
سایر مولفه ها مانند دیگر اصناف تاثیرگذار باشد که این موضوع نیز در سال 
آینده و هماهنگ با نرخ تورم ممکن اس��ت بر کرایه اتوبوس های بین شهری 

تاثیرگذار باشد.
۴۰۰ هزار دس��تگاه کامیون با متوس��ط عمر ۱7 سال ساالنه حدود ۴۰۰ 
میلیون تن کاال را در قالب ۳۰ میلیون سفر جاده ای در کشور حمل می کنند 
و ۵۱۸ ه��زار راننده کامیون در مجموعه ناوگان بار جاده ای کش��ور فعالیت 
دارند. همچنین ۴هزار و ۱7۶ ش��رکت و موسس��ه بارب��ری زمینی در ایران 

مشغول فعالیت هستند.
۳۸ ه��زار راننده خودروه��ای باربری و ۹ هزار راننده مس��افربری نیز در 
بخش حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی فعالیت دارند. همچنین ۴۳ هزار 
و ۹۲۰ دس��تگاه خودروی سنگین در ناوگان جاده ای این استان وجود دارد. 
۳۹۴ شرکت باربری و مسافربری، ۹۲ انجمن صنفی مسافربری و ۱7 انجمن 

صنفی کاال در خراسان رضوی فعال هستند.

سخنگوی انجمن صنفی تایر ایران گفت با تاییدنشدن افزایش قیمت 
تایرهای وانتی از س��وی وزیر صنعت، به نظر می رس��د بازار همچنان با 

کمبود این دسته از تایرهای پرمصرف مواجه باشد.
»مصطف��ی تنها« روز یکش��نبه  در گف��ت وگو با خبرن��گار اقتصادی 
ایرن��ا، افزود: در ماه های گذش��ته قیمتی که س��ازمان حمایت از حقوق 
مصرف کنن��ده و تولیدکننده بابت تایرهای وانت��ی اعالم کرده بود، مورد 

تایید و رضایت کارخانجات تولیدی قرار نگرفت.
ب��ه گفت��ه وی، بر این اس��اس کارخانج��ات ظرفیت تولی��د تایرهای 
وانتی شان را کاهش داده و به سمت سایر تایرها که سود معقولی داشتند 

سوق دادند.
این مقام صنفی بیان داشت:  نتیجه این تصمیم تایرسازان، کمبود تایر 

وانتی در تابستان بود که این فصل سال، زمان و نیاز به جابه جایی میوه و 
تره بار، اوج مصرف این دسته از الستیک هاست.

وی اظه��ار داش��ت: در نهایت طی مذاکره هایی که بی��ن دو طرف در 
تابستان انجام شد، کارخانه ها اعتراض خود را با دلیل، سند و مدرک اعالم 
و تفاهم ش��د قیمت هر جفت تایر وانتی ۱۰۰ هزار تومان افزایش داشته 

باشد تا تولید آنها برای کارخانه ها به صرفه شود.
س��خنگوی انجمن صنفی تای��ر ایران یادآور ش��د:  از آن زمان تاکنون 
اجرایی شدن این تصمیم مرتب به تعویق افتاد و در نهایت هفته گذشته 
مسئوالن قول دادند که افزایش قیمت این دسته از تایرها را ابالغ کنند، 
اما دیروز شنیده شد که وزیر صنعت مصوبه یادشده را باطل کرده است.

وی گفت: ابطال مصوبه مذکور به معنای بازگشت تولید به روال قبلی و 

کاهش ظرفیت تولید تایرهای وانتی است و البته این مساله هیچ ارتباطی 
به موضوع سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین ندارد.

وی خاطرنشان کرد:  اکنون وضعیت تولید در سایر تایرها به روال عادی 
ادامه دارد و در عمده تایرهای پرکشش بازار افزایش تولید داشته ایم.

وی بیان داشت: کارخانجات تولیدی با رصد مستمر بازار و عالئمی که 
از خریداران دریافت می کنند، به تنظیم تولید و عرضه تایرها می پردازند 
و به طور نمونه تایر پراید در ماه های گذشته با افزایش ۲۲درصدی و تایر 

سمند با کاهش ۳ تا ۵درصدی همراه شد.
ب��ه گ��زارش ایرنا، مطابق آماره��ای منتش��ره وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه با ثبت کاهش ۱۱.۶درصدی 

در مقایسه با نیمه نخست پارسال، ۸۹هزار و ۲۰۰ تن تایر تولید شد.

افزایش قیمت تایرهای وانتی تایید نشد

ب��ا وج��ود توافق بی��ن دس��تگاه های ذی ربط ب��رای ترخیص ۱۰۴۸ 
خودروی دارای پروانه گمرکی، هنوز ترخیص آنها انجام نشده است.

به گزارش ایس��نا، دو هفته پیش بود که توافقی در رابطه با ترخیص 
بخش��ی از خودروهای دپوشده انجام شد و دس��تور وزیر صمت در این 
رابطه صادر ش��د ولی تاکنون این خودروها ترخیص نشده اند و زمان آن 

نیز مشخص نیست.
ماجرا از این قرار بود که با تصمیم هیات دولت از دی ماه سال قبل و 
در دو زمان چهار و دو ماهه فرصتی تعیین ش��د تا صاحبان خودروهای 
دپوش��ده نس��بت به ترخیص آن اقدام کنند. مهلت تمام شد و طی آن 
حدود 7۰۰۰ خودرو ترخیص شد ولی ۱۰۴۸ دستگاه در این میان قرار 
داش��ت که با وجود طی کردن عمده فرآیند ترخی��ص و پروانه گمرکی 
به دلیل اتمام مهلت در نیمه اردیبهش��ت ماه امسال، امکان خروج پیدا 

نکردند.
بع��د از آن بود که وزارت صمت اعالم کرد فعال برنامه ای برای تمدید 
زمان ندارد. از س��وی دیگر با توجه به اینکه این خودروها اظهار ش��ده 
و چند ماه از آن گذش��ته ب��ود طبق قانون احتمال متروکه ش��دن آنها 

وجود داشت.
 بر این اس��اس، پیشنهادات و رایزنی هایی برای صدور مجوز ترخیص 
خودروها انجام ش��د تا اینکه در هفته های اخیر طی مکاتبات گمرک با 
وزارت صمت و اعالم مراتب، وزیر و قائم مقام وی با این موضوع موافقت 
کرده و قرار ش��د در کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی نیز بررسی 

شود که در نهایت با ترخیص موافقت شد.
اما آنچه اخیرا گمرک در مورد وضعیت خودروهای دپوشده و ترخیص 
آنها اعالم کرد نش��ان داد که این خودروها هنوز ترخیص نش��ده اند؛ به 

ط��وری که گفته ش��ده ب��ا توجه به ط��رح موضوع در جلس��ه کارگروه 
هماهنگی تجاری بانک مرکزی نتیجه پس از وصول صورت جلسه اعالم 

خواهد شد.
این ۱۰۴۸ دستگاه، همگی خودروهایی هستند که دارای حجم موتور 

زیر ۲۵۰۰ سی سی و عمدتا مربوط به یک شرکت خودرویی هستند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، از حدود دو س��ال قبل در مجم��وع  ۱۲ هزار و 
۲۶۱ دس��تگاه خودروی سواری وارد ش��د ولی به دلیل مسائل قانونی و 
ارزی امکان ترخیص پیدا نکرد تا اینکه با مهلت تعیین ش��ده از س��وی 
دولت تعداد 7۱۵۳دس��تگاه ترخیص شده و اکنون ۵۱۰۸دستگاه دیگر 
ترخیص نشده اند که البته این ۱۰۴۸دستگاه که با ترخیص آنها موافقت 
نش��ده است نیز جزو همین ۵۱۰۸دس��تگاه مانده در گمرکات، مناطق 

آزاد و بنادر محسوب می شوند.

مدیرکل پس��ت اس��تان زنجان گف��ت صاحبان کارت های س��وخت 
می توانن��د با مراجعه به باجه های پس��تی معطل��ه و ارائه مدارک کارت 

خود را دریافت کنند.
رضا حمیدپور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد با توجه به سهمیه بندی 
بنزین، توزیع کارت های سوخت که از ناجا به پست تحویل داده شده با 
س��رعت بیشتری انجام می شود و باجه های معطله بیش از ساعت کاری 

معمول در خدمت مراجعان هستند. وی با اشاره به اینکه تا ۲۴ آبان ماه، 
7۰۰۰ کارت سوخت در باجه های معطله وجود داشت، ابراز کرد: ۴ هزار 
فقره از این کارت ها مربوط به شهرستان زنجان است که افراد می توانند 
با مراجعه به باجه های پستی مربوطه  کارت های خود را دریافت کنند.

مدیرکل پس��ت اس��تان زنج��ان یادآور ش��د: برای رفاه ح��ال مردم، 
باجه های پس��تی معطله تا زمانی که مشتری مراجعه کند، باز هستند و 

کارت های س��وخت را به صاحبان آنه��ا تحویل می دهند و این کار فقط 
مربوط به مرکز اس��تان نبوده و در شهرس��تان ها نی��ز همین روند اجرا 
می شود. وی تصریح کرد: کارت های سوخت در باجه های معطله عمدتا 
به کسانی اختصاص دارد که در زمان موردنظر مراجعه نکرده و یا نقص 
آدرس و نقص مدارک داش��تند و یا خودروی خود را فروخته اند که باید 

برای دریافت کارت، مدارک فوق را ارائه دهند.

هنوز 1۰48 خودروی دپوشده ترخیص نشده است

7۰۰۰ کارت سوخت معطل صاحبان
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رئیس کانون کارآفرینان اس��تان خراس��ان رضوی گفت ایجاد یک شغل در 
شرایط کنونی برابر با ایجاد ۱۰ شغل در شرایط عادی است.

محمدحس��ن روش��نک در نشس��ت خبری به مناس��بت آغاز هفته جهانی 
کارآفرینی در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اخیرا برخی 
تالش می کنند این اندیش��ه را رواج دهند که ما در ش��رایط جنگ اقتصادی با 
آمریکا، هیچ مش��کلی نداریم در صورتی که این گفته اشتباه است و تفاوتی در 
ان��واع جنگ وجود ن��دارد. وی افزود: در ابتدا باید این موضوع را پذیرفت که ما 
در ش��رایط جنگ اقتصادی قرار داریم و ایجاد اش��تغال، تامین اعتبار و بودجه 
در حوزه کارآفرینی با مش��کل مواجه است. با توجه به این شرایط آمارها نشان 
می دهد که اس��تان خراسان رضوی در این زمینه به موفقیت های قابل توجهی 
دس��ت  یافته است. رئیس کانون کارآفرینان اس��تان خراسان رضوی بیان کرد: 
برخ��ی تالش می کنند ش��رایط را عادی جلوه دهن��د در صورتی که این تصور 
اش��تباه اس��ت، برجام بس��یار موفق بود و در این میان ترامپ به این عهدنامه 
خیانت و از آن خارج ش��د. ایجاد یک شغل در شرایط کنونی برابر با ایجاد ۱۰ 

شغل در شرایط عادی است. روشنک خاطرنشان کرد: از ابتدا به وضعیت قیمت 
حامل انرژی در کش��ور ما خیانت ش��ده و همراه با رشد اقتصادی رشد قیمتی 
نداشته است. قیمت یک لیتر بنزین نباید ارزان تر از قیمت یک لیتر آب باشد.
وی اضافه کرد: بنده دو ماه گذش��ته در جلس��ه هی��ات نمایندگان به آقای 
ش��افعی گفتم که س��الم م��ا را به آقای روحانی برس��انید و بگویی��د که امروز 
زمان دس��ت کاری در ساختارهای اقتصادی نیست و باید به این نکته نیز توجه 
کرد که این اقدام توس��ط دولت نیز انجام نش��ده اس��ت. همچنین افرادی که 
در خیابان ه��ا حضور دارند، نه مصرف کننده بنزین هس��تند و نه دغدغه گرانی 

بنزین در سر دارند.
در ادامه عبداهلل یزدان بخش، رئیس کانونی عالی کارآفرینان استان خراسان 
رضوی اظه��ار کرد: امیدوارم موض��وع کارآفرینی در جایگاه خ��ود به گونه ای 
نوش��ته شود که ارزش های آن مشخص ش��ود و عالوه بر تشویق سبب معرفی 
آن به دیگران ش��ود. امروز قریب بر یک میلیون فارغ التحصیل در کشور وجود 
دارد و م��ا باید به دنبال جذب آنان باش��یم تا برای آنان ش��غل، امید، اعتبار و 

رئی��س مرک��ز هماهنگی ح��وزه وزارتی گفت ویژگی ه��ای مدارس 
سمپاد به فرصتی برای نظام آموزشی مبدل شده است.

به گ��زارش خبرگزاری مهر، عل��ی باقرزاده در جمع س��رگروه های 
آموزشی مدارس س��مپاد استان خوزس��تان بابیان اینکه ۹۹درصد از 
دانش آموزان کش��ور به آموزش دسترس��ی دارند، اظه��ار کرد: بخش 
اعظمی از پیش��رفت های علمی کش��ور به  واس��طه تغییر راهبردهای 
یادگیری به وجود آمده است و این مهم با تالش های گسترده مجموعه 

تعلیم و تربیت کشور محقق شده است.
وی در ادامه با اش��اره به اهمیت یادگیری پایدار، خاطرنش��ان کرد: 
یادگیری عبارت اس��ت از تغییرات نس��بتاً پایدار در رفتار که درنتیجه 
تجربه به دست می آید. البته س��احت های مختلف یادگیری به صورت 

ویژه تعیین کننده مفهوم یادگیری هستند.
رئیس مرک��ز هماهنگی ح��وزه وزارت آموزش وپ��رورش ادامه داد: 
براساس مفاد سند تحول بنیادین همه ساحت های یادگیری به صورت 

توأم��ان موردتوجه قرار می گیرند به طوری که عالوه بر مبانی ارزش��ی 
و اعتقادی دانش آموز باید در س��احت زیس��تی و بدنی، زیباشناختی، 

کارآفرینی و اقتصاد نیز رشد و پیشرفت کند.
باقرزاده با اظهار اینکه مدارس سمپاد دارای ظرفیت های گسترده ای 
در ح��وزه تعلیم و تربیت هس��تند، تصریح ک��رد: ویژگی های مدارس 
س��مپاد به یک فرصت برای نظام آموزش��ی مبدل شده است. معلمان 
توانمن��د و مدیران کارآمد می توانن��د ظرفیت های فکری و عملکردی 

خود را در اختیار سایر همکاران خود قرار دهند.
وی در پای��ان ب��ا اش��اره ب��ه سیاس��ت وزارت آموزش وپرورش 
درخص��وص ارتق��ای وضعی��ت رفاهی معلم��ان، گفت: براس��اس 
یافته ه��ای متخصص��ان تعلی��م و تربی��ت هی��چ عامل��ی به اندازه 
صالحیت های حرفه ای معلمان در یادگیری دانش آموزان تأثیرگذار 
نیست. با اجرایی ش��دن طرح رتبه بندی معلمان به دنبال افزایش 

انگیزه معلمان تالشگر هستیم.

مدارس سمپاد فرصتی برای نظام آموزشی استامروز ایجاد یک شغل برابر با ایجاد 1۰ شغل در شرایط عادی است

مع��اون علمی و فن��اوری رئی��س جمهوری گف��ت در آینده ای 
نزدیک ۶ یا 7 کش��ور آس��یایی در میان قدرت های اقتصادی دنیا 
قرار می گیرند. این کشورها با تکیه به نیروی انسانی مستعد، خالق 

و سرمایه گذاری در این حوزه به چنین جایگاهی می رسند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری 
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری عصر ش��نبه ۲۵ آبان ماه 
در دانش��گاه تهران حاضر ش��د ت��ا »چهارمین دوره طرح ش��هید 
احمدی روش��ن« با حضور او، محمود نیلی رئیس دانشگاه تهران، 
محمود س��عادت فومنی قائم مقام بنی��اد ملی نخبگان و جمعی از 

استعدادهای برتر و نخبگان افتتاح شود.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در این مراسم از اقتصاد 
نفت��ی و راه ه��ای رهایی از آن س��خن گفت و بیان ک��رد: همه ما 
در مب��ارزه با اقتصاد نفت��ی قرار داریم. ایران کش��وری با تاریخ ۶ 
هزار س��اله در تمدن، تج��ارت، علم و فناوری اس��ت اما اکنون به 
جایی رسیده است که توسط کشورهایی تهدید به عدم خرید نفت 

می شود. دلیل آن هم وابستگی اقتصاد به منابع نفتی است.
س��تاری ادامه داد: با ظهور نفت س��اختارهای فکری همه آلوده 
شد. ارزش دادن به پول نفت جای فکرهای خالق و نوآور را گرفت؛ 

اتفاقی که به دانشگاه ها هم رسید.
رئی��س بنیاد ملی نخب��گان این روزها را زمان رونق زیس��ت بوم 
کارآفرینی و فناوری در کش��ور دانس��ت و گفت: ش��اید روزگاری 
راه اندازی یک ش��رکت دانش بنیان توسط اساتید دانشگاه ها اقدام 
مناس��بی نبود اما در حال حاضر شاهد این اتفاق پسندیده هستیم 
ک��ه به نوع��ی کارآفرینی را به دنب��ال دارد. از این طریق ارتباط با 

صنایع نیز تقویت شده است.
مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین بیان کرد: در 
حال حاضر این تفکر و بها دادن به ایده ها در مراکز دانشگاهی نیز 
رس��وخ کرده است. تحصیالت دانش��گاهی برای دانشجویان مانند 
پل��ی برای تحقق آرزوها اس��ت تا نوآوری و ای��ده خود را به ثروت 
تبدیل کنند. دانش��جویان باید این موارد را جایگزین مدرک گرایی 
کنند. پس تفاوت دانش��جوی دارای ن��وآوری و مدرک گرا باید در 

دانشگاه ها مشخص شود.
س��تاری با بیان اینکه طرح ش��هید احمدی روشن مشکل مالی 
ندارد، گفت: در اقتصاد نفتی، پول پایه و اساس همه کارها است اما 
در اقتصاد دانش بنیان دسترسی به منابع مالی اولویت پنجم است. 
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری با بی��ان اینکه اکنون 
نوآوری و تولید فناوری ارزش اس��ت، گفت: ب��ا ظهور نفت انتظار 
داش��تند ما را کشوری وابسته به این منبع کنند تا تنها واردکننده 
باش��یم اما امروز در بسیاری از حوزه ها زیست بوم فناوری و نوآوری 
ش��کل گرفته اس��ت. در حوزه زیس��ت فناوری در این زیس��ت بوم 
ش��رکت های فناوری فعال هس��تند که س��الیانه چند صد میلیارد 
ص��رف فعالیت خود می کنن��د. آنها به دنبال خالقی��ت و نوآوری 

هستند. نوآوری هایی که باعث ایجاد تحوالت در جامعه می شود.
زیست بومی خالق و جوان در اقتصاد کشور ایجاد شده است

رئیس س��تاد فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان همچنین گفت: 
تحولی در دنیا به راه افتاده اس��ت. به گونه ای که آس��یا در اقتصاد 
آین��ده دنی��ا حرف های بس��یاری دارد و  ۶ یا 7 کش��ور آس��یایی 

اقتصادهای آینده دنیا هس��تند. کش��ورهایی که به نیروی انسانی 
اهمی��ت می دهند. پس باید نگرش و آموزش ه��ا را تغییر دهیم و 
نیروی انس��انی خالق را اساس اقتصاد و تحول آن در نظر بگیریم. 
البته تحول به راه افتاده اس��ت و این زیست بوم به سرعت در حال 

ایجاد تحول در اقتصادمان است.
س��تاری بیان کرد: طرح شهید احمدی روشن نیز اتفاقات جدی 
در این زمینه رقم می زند تا مس��ائل کشور را حل کنیم و دانشگاه 
مرکز این تحوالت است تا در قالب شرکت های دانش بنیان فرهنگ 

سنتی را تغییر دهیم.
  زمینه توسعه آموزش و پژوهش در دانشگاه ها

فراهم است
در ادامه این مراسم نیز محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه 
تهران گفت: ایران امروز غنی از جوانان خالق، نوآور و مش��تاق به 
دانش است و خوشبختانه دانشگاه ها نیز به خوبی در زمینه آموزش 

و پژوهش اقدامات الزم را انجام می دهند .
وی ادام��ه داد: اما نکته قاب��ل تامل تبدیل علم و دانش به ثروت 
اس��ت که اکنون در این مس��ئله نقص داریم.  پس اقداماتی مانند 
راه ان��دازی مراکز رش��د، پارک ه��ای علم و فناوری، ش��رکت های 
دانش بنیان و طرح شهید احمدی روشن برای رفع این نقص است.
 رئیس دانش��گاه ته��ران همچنین بیان کرد: هم��ه این اجزای 
زیس��ت بوم فناوری در کشور اس��تعدادها و زیرساخت ها را در کنار 
ه��م قرار می دهد تا با راهکارهای مش��خص ب��ه هدف و رفع نقص 

برسیم.
به گفته وی، آموزش مهم ترین بخش��ی است که زیرساخت ها را 
براساس آن می توان بنا کرد  و مقطع کارشناسی بهترین زمان برای 

سرمایه گذاری روی منابع انسانی است.
نیل��ی احمدآب��ادی با بی��ان اینک��ه دانش��گاه ها بای��د آموزش 
مهارت ه��ای نرم را محور ق��رار دهند، گفت: مس��ئله محور کردن 
فعالیت های دانشجویی محور طرح شهید احمدی روشن است که 
تمام بخش های کش��ور که به این موضوعات مرتبط هس��تند باید 

همگرایی و پیوستگی داشته باشند.
براساس این گزارش، چهارمین دوره طرح شهید احمدی روشن 
با حضور جمعی از سرآمدان، اعضای هیأت علمی، دانش آموختگان 

و دانشجویان دانشگاه های برتر کشور برگزار شد.
بنیاد ملی نخبگان با هدف توانمندسازی و مشارکت دانشجویان 
مس��تعد برای حل مسائل کش��ور با اجرای طرح ش��هید احمدی 
روشن، توانمندی های دانشجویان صاحب استعداد برتر را در جهت 
شناس��ایی و حل مسائل واقعی کشور هدایت می کند. در این طرح 
اس��تادان خبره دانش��گاهی و متخصصان برتر صنعتی با شناسایی 
مس��ائل و مشکالت اصلی کشور، هسته های نخبگانی مسأله محور 
را با مشارکت دانشجویان برگزیده تشکیل داده و به صورت علمی 
و تخصص��ی در قالب طرحی مش��خص و در ب��ازه زمانی معین به 
حل آنها می پردازند. هدایت دانش��جویان مس��تعد برای شناسایی 
مسائل راهبردی کشور، ایجاد شبکه دانشجویان مستعد و خبرگان 
دانش��گاهی و صنعت��ی و افزایش مهارت ه��ای اجتماعی و روحیه 
خودباوری دانش��جویان برخی از اهدافی اس��ت ک��ه در این طرح 

دنبال می شود. 

با افزایش اخیر قیمت سـهام شـرکت مایکروسافت، بیل گیتس جای جف بزوس را در صدر 
ثروتمندان گرفته است. به گزارش ایسنا به نقل از بانک کردیت سوئیس، در حال حاضر 158.۳ 
تریلیون دالر ثروت در اختیار 1۰درصد ثروتمند جهان قرار دارد. از سـال گذشـته شمار افراد 
ثروتمند جهان 1.1 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است. بیشترین کاهش در استرالیا، انگلیس و 
ترکیه و بیشترین افزایش در آمریکا و چین مشاهده شده است. افزایش تنش های ژئوپلیتیکی 
و نوسانات بازار باعث شده است عالوه بر کاهش رشد اقتصادی در سراسر جهان، ثروتمندان 
نیز با کاهش ثروت خود مواجه شوند. برای نخستین بار از سال 2۰15 میزان ثروت میلیاردرهای 
جهان با کاهش مواجه شـده است و ثروت آنها با 4.۳درصد کاهش نسبت به سال قبل به 8.5 
تریلیون دالر رسیده است. در حال حاضر شمار افراد دارای 1۰۰ میلیون دالر ثروت و بیشتر به 
46.8 میلیون نفر رسیده است. همچنین 48۳۰ نفر نیز 5۰۰ میلیون دالر یا بیشتر ثروت دارند.

در ادامه با ثروتمندترین افراد در کشورهای مختلف آشنا می شوید:
سنگاپور

طبـق بـرآورد مجله فوربـس ثروت 5۰ فرد ثروتمند سـنگاپوری به نسـبت سـال قبل 
12درصـد افزایـش پیدا کرده و به 1۳۰ میلیارد دالر رسـیده اسـت .در حـال حاضر ژانگ 
یونگ-  دارای بزرگ ترین رستوران های زنجیره ای چین به نام »های دیالئو« است که 466 
شـعبه در چین، ژاپن، آمریکا، کره جنوبی و سـنگاپور دارد. ثروت این فرد 1۳.8 میلیارد 

دالر برآورد می شود.
هند

مـوکاش آمبانـی که مدیرعامل غـول انرژی هند یعنی »ریالینس اینداسـتریز« اسـت، 

ثروتمندترین فرد هند لقب گرفته اسـت. او اخیرا وارد حوزه ارائه خدمات ارتباطی موبایل 
نیز شده است و ثروت وی در حال حاضر 51.4 میلیارد دالر برآورد می شود.

ژاپن
تاداشی یانای یکی از ثروتمندترین میلیاردرهای خودساخته در جهان که بنیانگذار برند 
لباس »یونیک لو« نیز هست. وی از سال 2۰16 تاکنون همواره ثروتمندترین فرد ژاپن بوده 

و 7۰ سال سن دارد. ثروت وی 24.9 میلیارد دالر تخمین زده شده است.
چین

مدیرعامل فروشـگاه اینترنتی علی بابا ثروتمندترین فرد اسـت. ثروت تا پایان سپتامبر 
2۰19 حدود ۳8.2 میلیارد دالر برآورد شده بود.

آمریکا
بیل گیتس- بنیان گذار و مدیرعامل مایکروسـاف سـبقت اپل از سامسونگ و هوآوی با 

5G شبکه
بسـیاری از کارشناسـان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری برآورد و اعالم کرده اند که 
اپـل قصد دارد از رقبای خود در تولید و عرضه گوشـی های مجهز به شـبکه 5G سـبقت 
بگیرد. به گزارش ایسنا، با توجه به استقبال بی نظیر کاربران از گوشی های مجهز به شبکه 
5G، بسـیاری از اپراتورهای مخابراتی و شـرکت های تولیدکننده موبایل در صدد توسعه، 

تولید و عرضه گوشی های مجهز به شبکه نسل پنجم اینترنت همراه 5G بوده اند.
کارشناسان و تحلیلگران فعال در استراتژی آنالیتیکس به تازگی برآورد و اعالم کرده اند 
که اپل قصد دارد با معرفی و عرضه گوشـی های هوشـمند مجهز به شـبکه 5G، از رقبای 

سورنا ستاری در مراسم افتتاح چهارمین دوره طرح شهید احمدی روشن:

»استعداد خالق« اقتصاد دنیا را متحول می کند

ثروتمندترین افراد در کشورهای مختلف

دریچــه

طاهرپ��ور گف��ت همکاری بین دس��تگاهی زمینه س��از پ��رورش اس��تعدادهای برتر و 
بهره گیری شایس��ته از توانمندی های آنان اس��ت. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد 
ملی نخبگان، جلس��ه ش��ورای باش��گاه پژوهش��گران جوان استان کرمانش��اه با حضور 
رئیس بنیاد نخبگان اس��تان کرمانش��اه، رئیس دانشگاه آزاد اس��المی واحد کرمانشاه و 
جمعی از مس��ئوالن و اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان کرمانشاه برگزار شد. در 
این جلس��ه، آوات طاهرپور رئیس بنیاد نخبگان اس��تان کرمانشاه، ضمن تبیین برخی 
سیاس��ت ها و اهداف بنیاد مل��ی نخبگان، گفت: توجه به ض��رورت هماهنگی، تعامل و 
همکاری بین دس��تگاهی به ویژه دانشگاه های اس��تان با بنیاد نخبگان استان، زمینه ساز 
آگاهی بخش��ی به اقش��ار هدف بنیاد ملی نخبگان در زمینه حق��وق نخبگانی و پرورش 

استعدادهای برتر و بهره گیری شایسته از آنان خواهد شد.
در بخش دیگری از این نشس��ت، جهانشیر امینی، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
کرمانش��اه با اشاره به اهداف و رسالت های دانشگاه آزاد اسالمی به فعالیت های دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد کرمانشاه پرداخت.
وی دس��تاوردهای آموزشی، علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه و 

باشگاه پژوهشگران جوان استان را قابل توجه و رو به رشد خواند.

هم افزایی بین دستگاهی، زمینه ساز 
آگاهی بخشی به اقشار هدف بنیاد ملی نخبگان

دوشنبه
27 آبان 1398

شماره 1432
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سرپرس��ت سازمان تجاری س��ازی فناوری و اش��تغال دانش آموختگان جهاد 
دانشگاهی از عملیاتی شدن طرح الگوی نوین اشتغال خانگی در سراسر کشور 
از ابتدای آذرماه امس��ال خبر داد و افزود: این طرح با ظرفیت ایجاد ۴۳ هزار و 

۲۰۰ فرصت شغلی عملیاتی می شود.
محمدصادق بیجندی در س��فر به کرمانش��اه در گفت و گو با ایس��نا، با بیان 
اینک��ه جهاد دانش��گاهی به عنوان نهاد توس��عه ای مجری بس��یاری طرح ها و 
برنامه ها و سیاست گذاری ها در کشور است، گفت: یکی از برنامه ها و طرح های 
اصلی در کشور بحث اشتغال زایی است که خوشبختانه جهاد دانشگاهی در این 

زمینه ورود خوبی داشته است.
وی از واگ��ذاری ط��رح »الگوی نوین توس��عه مش��اغل خانگ��ی« به جهاد 
دانشگاهی خبر داد و افزود: این طرح از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به جهاد دانش��گاهی واگ��ذار و اجرای پایلوت آن از مهر ۱۳۹۶ آغاز ش��د. وی 
افزود: پایلوت این طرح در ۹ استان با ظرفیت ایجاد ۲۰ هزار فرصت شغلی به 
اجرا درآمد که خوش��بختانه بعد از حدود ۱.۵ سال مطالعه، پژوهش، آموزش و 

مشاوره نتایج طرح برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان کارفرمای 
طرح قابل قبول بود. بیجندی از عملیاتی ش��دن این طرح در ۳۱ استان کشور 
از ابتدای آذرماه امسال خبر داد و افزود: در شهریور امسال قرارداد توسعه این 
طرح با ۳۱ اس��تان ب��ا ظرفیت ایجاد ۴۳ هزار و ۲۰۰ فرصت ش��غلی با وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی بس��ته ش��د و قرار است این طرح از ابتدای آذر در 
سراس��ر کش��ور به اجرا درآید. معاون جهاد دانش��گاهی از اجرای پایلوت طرح 
دیگر جهاد دانش��گاهی در ۲۴ اس��تان کش��ور خبر داد و افزود: طی قراردادی 
با معاونت زنان و خانواده ریاس��ت جمهوری مقرر ش��د طرح اشتغال زایی جهاد 
دانش��گاهی در حوزه زنان در ۲۴ اس��تان با ظرفیت ایجاد ۶۲۰۰ فرصت شغلی 
به اجرا در بیاید. وی افزود: این طرح از ابتدای امس��ال ش��روع ش��ده و تا این 
مرحله کار ۶۰درصد پیشرفت داشته و امیدواریم تا پایان امسال به اتمام برسد. 
بیجن��دی در ادامه گریزی به جمعیت دانش آموختگان بیکار کش��ور داش��ت و 
افزود: متاس��فانه در حال حاضر ۴۳ افراد جویای کار در کش��ور دانش آموخته 
دانشگاهی هستند که در هیچ جای جهان اینگونه نیست و این نشان از ضعف 

رئی��س دانش��گاه علمی-کاربردی ف��ارس اعالم کرد ک��ه هفتمین 
جش��نواره درون دانش��گاهی حرکت دانش��گاه جامع علمی-کاربردی 
کشور در شیراز برگزار می ش��ود. به گزارس ایسنا، حبیب دانش منش 
ش��نبه ۲۵ آب��ان در جمع خبرنگاران گفت: هفتمین جش��نواره درون 
دانش��گاهی حرکت دانش��گاه جامع علمی-کاربردی از ۲7 آبان ماه به 
مدت ۳ روز به میزبانی دانش��گاه علمی-کاربردی استان فارس برگزار 

خواهد شد.
او عنوان کرد: در این دوره از جش��نواره از ۳۰ واحد استانی دانشگاه 
جام��ع علمی-کارب��ردی 7۹۰ اثر با محوریت فعالی��ت علمی خالقانه، 
بخ��ش ویژه، محتوای فضای مجازی، مس��ابقه علم��ی، انجمن علمی 
برگزی��ده، کت��اب، پژوهش، نش��ریه علم��ی، کارآفرین��ی و اختراع به 
دبیرخانه جش��نواره ارسال شده اس��ت. دبیر هفتمین جشنواره درون 
دانش��گاهی حرکت دانشگاه جامع علمی-کاربردی ادامه داد: همه آثار 
ارس��الی توسط دبیرخانه جش��نواره مورد بررسی و داوری نهایی  قرار 

گرفته اس��ت. دانش منش افزود: این جش��نواره با برپایی نمایشگاهی 
به مس��احت 7۰۰ متر مربع از عصر روز دوش��نبه ۲7 آبان در مجتمع 

طالئیه واقع در دروازه قرآن مراسم افتتاحیه آغاز خواهد شد.
او همچنین هدف از برگزاری این جش��نواره را ایجاد ش��ور و نشاط 
بیش��تر و تح��رک توام با جهت ده��ی فعالیت ه��ای انجمن های علمی 
دانش��جویی و ایج��اد زمینه ب��ه منظ��ور هم افزایی و تقوی��ت ارتباط 
انجمن های علمی دانش��جویی از طریق انتقال تجارب موفق، شناسایی 
انجمن های علمی دانش��جویی موفق و تقدی��ر از فعاالن این انجمن ها 
عن��وان کرد و گفت: این جش��نواره همه س��اله ب��ا حرکت خودجوش 

دانشجویان در انجمن ها برگزار می شود.
رئیس دانش��گاه علمی-کاربردی فارس با اش��اره به انگیزه بیش��تر 
دانش��جویان در جش��نواره امس��ال، ابراز امیدواری کرد که با حمایت 
بیش��تر مسئوالن دانشگاه، دانشجویان بتوانند این جشنواره را هرساله 

با انگیزه بیشتر و خالقیت های جدیدتر برگزار کنند.

هفتمین جشنواره حرکت دانشگاه علمی-کاربردی کشور در شیراز برگزار می شودآغاز اجرای طرح »اشتغال خانگی« از آذر امسال در سراسر کشور

مع��اون علمی رئی��س جمهور گف��ت هم اکنون بی��ش از ۵۰۰ 
هزار متر مربع فضای نوآوری در دانش��گاه ها پیاده س��ازی شده و 
برنامه ریزی ش��ده که تا یک س��ال آینده به یک میلیون متر مربع 
برس��د تا بسیاری از اس��تارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنیان و 

شتاب دهنده ها در این فضا فعالیت کنند.
سورنا ستاری عصر شنبه در حاشیه طرح شهید احمدی روشن 
در جم��ع خبرن��گاران در خص��وص توجه دولت ب��ه خودروهای 
هیبری��دی و برقی نیز گفت: با برخی اس��تارت آپ ها به این حوزه 
ورود کرده ای��م و اگر به موقع وارد ش��ویم، می توانیم ارزش افزوده 

داشته باشیم.
وی ادامه داد: سرمایه گذاری های الزم در زیرشاخه ها مثل تولید 

باتری ها و سیستم های الکترونیک نیز انجام شده است.
ستاری درخصوص طرح شهید احمدی روشن گفت: بنیاد ملی 

نخبگان حمایت ها و جوایز خود را هرساله از این طرح دارد.
وی افزود: امس��ال میزان حمایت بیش از دو برابر افزایش داشته 

است و تعداد افراد مورد حمایت را نیز افزایش دادیم.
مع��اون علم��ی رئی��س جمه��وری گف��ت: طرحی ک��ه داریم 
توانمندس��ازی اس��تعدادهای برتر یا همان ط��رح موفق احمدی 
روشن است که هس��ته های نوآور این طرح را تشکیل می دهند و 
آموزش ه��ای مربوط به کارآفرینی و تاثیرگذاری نخبگان در قالب 
هسته های مس��ئله محور درخصوص مسائل جامعه را می بینند و 

می تواند الگویی برای دانشگاه ها باشد.

رئیس دانش��گاه صنعتی امیرکبیر گفت این دانش��گاه در بحث 
کارآفرینی فعالیت های بس��یار خوبی انجام داده است و اکنون در 

این زمینه در بین دانشگاه های کشور در رتبه نخست را دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 
دکتر س��یداحمد معتم��دی در س��یزدهمین گردهمایی اعضای 
هی��ات علمی دانش��گاه صنعتی امیرکبیر گفت: این دانش��گاه در 
بحث کارآفرینی اقدامات بسیار خوبی انجام داده و اکنون در این 
زمینه رتبه نخس��ت را میان دانش��گاه های کشور به دست آورده 

است.
وی با اشاره به فعالیت کارآفرینانه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
تاکی��د کرد: ب��ه دلیل نتایج خوب��ی که در این حوزه به دس��ت 

آورده ایم در حال جذب بودجه های خوبی در این هستیم.
رئی��س دانش��گاه صنعت��ی امیرکبی��ر تاکی��د ک��رد: در حوزه 
مهارت افزای��ی نیز فعالیت های متعددی در این دانش��گاه صورت 
گرفت��ه اما در میانه راه قرار داری��م. در مجموع می توان گفت که 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر از نظر کمی و کیفی در بین ۵ دانشگاه 

صنعتی کشور رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.
وی اظهار داش��ت: بار اصل��ی موفقیت های دانش��گاه بر دوش 
اعضای هیات علمی اس��ت و باوجود تمام مشکالت مالی دانشگاه 
ام��ا اعضای هیات علمی تالش کردند که این مش��کالت اثری بر 

فعالیت های آنها نداشته باشد.
معتمدی با بیان اینکه دانش��گاه صنعتی امیرکبیر ۶ شاخص را 
در برنامه راهبردی خود تعیین کرده تا بتواند از دانشگاه نسل اول 
به نسل سوم دست برس��یم، تاکید کرد: اصالح ساختار، بازنگری 
برنامه آموزش��ی، ارتقای علمی، توس��عه و تحقیقات دانش بنیان، 
برنامه توسعه همکاری علمی و بین المللی و برنامه توسعه فیزیکی 

دانشگاه ازجمله این شاخص ها است.
وی با اشاره به بازنگری ساختار دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: 
س��اختار دانشگاه باید متناس��ب با اهداف آن باشد در این راستا 

چارت دانش��گاه بازنگری شد و به زودی ابالغ می شود. در چارت 
جدید دانش��گاه ۶ پردیس طراحی ش��ده اس��ت که برنامه داریم 
بیش��تر فعالیت ها را به این پردیس ها واگذار کنیم. ش��رح وظایف 
ای��ن پردیس  ها به تصویب هیات امنای دانش��گاه رس��یده و الزم 

اجرا است.
وی ادامه داد: طرح بهره وری از س��وی وزارت علوم مطرح ش��د 
که مح��ور اصلی این طرح درخصوص حق التدریس ها اس��ت که 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز طرح خود را در این راستا به وزارت 

علوم ارائه کرده است.
رئیس دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه برای رسیدن به 
اهداف دانشگاه باید بازنگری برنامه های درسی آغاز می شد، گفت: 
این رویه آغاز ش��ده و براساس آن برنامه داریم مباحث مربوط به 

مهارت افزایی و کارآفرینی را در برنامه های درسی بگنجانیم.
معتم��دی با بیان اینکه بیش از۵۰درص��د اعضای هیات علمی 
این دانشگاه دارای مرتبه دانشیاری و استادی هستند، تاکید کرد: 

تنها چند دانشگاه کشور این رویه را دنبال می کنند.
وی با بیان اینکه در ۵ س��ال گذش��ته ۱۲۵ عضو هیات علمی 
جدید در دانش��گاه صنعتی امیرکبیر استخدام شده اند، افزود: در 
واقع به صورت ساالنه حدود ۲۵ نفر در این دانشگاه جذب شده اند. 
رئیس دانش��گاه صنعتی امیرکبیر گفت: ۱۵۰ نفر تبدیل وضعیت 
داشتیم و تعدادی از اساتید دانشگاه نیز بازنشسته شده اند که در 
حال حاضر از توان اس��اتید بازنشس��ته در فرآیندهای آموزشی و 

پژوهشی استفاده می شود.
معتمدی تاکید کرد: همچنین در حال حاضر ۳۱ استاد همکار 
در دانش��گاه فعالیت می کنند که برنامه داریم از توان این اساتید 

بیشتر در دانشگاه استفاده شود.
وی عنوان کرد: این دانش��گاه در بحث پژوهش به خصوص در 
حوزه های ارتقا، فناوری و نوآوری فعالیت های مختلفی انجام داده 

که این روند در رتبه بندی ها مشاهده می شود.

رئیس دانشگاه خبر داد

رتبه نخست دانشگاه امیرکبیر در حوزه کارآفرینی

ثروتمندترین فرد هند لقب گرفته اسـت. او اخیرا وارد حوزه ارائه خدمات ارتباطی موبایل 
نیز شده است و ثروت وی در حال حاضر 51.4 میلیارد دالر برآورد می شود.

ژاپن
تاداشی یانای یکی از ثروتمندترین میلیاردرهای خودساخته در جهان که بنیانگذار برند 
لباس »یونیک لو« نیز هست. وی از سال 2۰16 تاکنون همواره ثروتمندترین فرد ژاپن بوده 

و 7۰ سال سن دارد. ثروت وی 24.9 میلیارد دالر تخمین زده شده است.
چین

مدیرعامل فروشـگاه اینترنتی علی بابا ثروتمندترین فرد اسـت. ثروت تا پایان سپتامبر 
2۰19 حدود ۳8.2 میلیارد دالر برآورد شده بود.

آمریکا
بیل گیتس- بنیان گذار و مدیرعامل مایکروسـاف سـبقت اپل از سامسونگ و هوآوی با 

5G شبکه
بسـیاری از کارشناسـان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری برآورد و اعالم کرده اند که 
اپـل قصد دارد از رقبای خود در تولید و عرضه گوشـی های مجهز به شـبکه 5G سـبقت 
بگیرد. به گزارش ایسنا، با توجه به استقبال بی نظیر کاربران از گوشی های مجهز به شبکه 
5G، بسـیاری از اپراتورهای مخابراتی و شـرکت های تولیدکننده موبایل در صدد توسعه، 

تولید و عرضه گوشی های مجهز به شبکه نسل پنجم اینترنت همراه 5G بوده اند.
کارشناسان و تحلیلگران فعال در استراتژی آنالیتیکس به تازگی برآورد و اعالم کرده اند 
که اپل قصد دارد با معرفی و عرضه گوشـی های هوشـمند مجهز به شـبکه 5G، از رقبای 

خود یعنی شرکت های سامسونگ و هوآوی سبقت گرفته و بدین ترتیب تبدیل به شرکت 
پیشگام در توسعه شبکه 5G شود.

براسـاس گزارش وب سـایتbusinessinsider، بنابراین انتظار می رود که هر سه مدل 
 5G گوشـی های آیفون که در سـال آینده میالدی معرفی و عرضه خواهند شـد، از شبکه

پشتیبانی خواهند کرد.
بـا توجه بـه افزایش روزافزون محبوبیـت فناوری های نوین و گسـترش تالش و فعالیت 
شـرکت های مختلـف تکنولـوژی و اپراتورهـای بین المللـی بـرای برقـراری و توسـعه 
زیرسـاخت های الزم برای فناوری نسل پنجم اینترنت 5G، می توان گفت که یک ماراتن و 
رقابت تنگاتنگی میان این غول های تکنولوژی در گرفته است و هر یک از آنها در تالشند 
نخستین اپراتور و شرکت مخابراتی باشند که امکان دسترسی و بهره برداری از جدیدترین 
نسل از اینترنت 5G را در اختیار کاربران شان قرار می دهند. نسل پنجم شبکه تلفن همراه 
5G، اسـتانداردهای پیشـنهادی برای نسـل جدید ارتباطات سیار اسـت که پس از نسل 

چهارم شبکه تلفن همراه فعلی ارائه می شود.
ت- این هفته موفق شـد با پشـت سـر گذاشـتن جف بزوس- مدیرعامـل و بنیانگذار 
آمازون- به ثروتمندترین فرد آمریکا و جهان تبدیل شـود. بیل گیتس در حال حاضر 11۰ 

میلیارد دالر و جف بزوس 1۰9 میلیارد دالر ثروت دارند.
فرانسه

برنارد آرنـو- مدیرعامل برند »لوئی ویتون«- با 1۰۳ میلیـارد دالر ثروت، ثروتمندترین 
فرد در فرانسه و اروپا محسوب می شود.

سورنا ستاری در جمع خبرنگاران:

 تا سال آینده فضای نوآوری
به یک میلیون متر مربع می رسد

ثروتمندترین افراد در کشورهای مختلف

یادداشـت

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری برآورد و اعالم کرده اند که اپل قصد 
دارد از رقبای خود در تولید و عرضه گوش��ی های مجهز به ش��بکه ۵G سبقت بگیرد. به گزارش 
ایسنا، با توجه به استقبال بی نظیر کاربران از گوشی های مجهز به شبکه ۵G، بسیاری از اپراتورهای 
مخابراتی و ش��رکت های تولیدکننده موبایل در صدد توس��عه، تولید و عرضه گوش��ی های مجهز 
به ش��بکه نس��ل پنجم اینترنت همراه ۵G بوده اند. کارشناس��ان و تحلیلگران فعال در استراتژی 
آنالیتیک��س ب��ه تازگی برآورد و اع��الم کرده اند که اپل قصد دارد با معرفی و عرضه گوش��ی های 
هوشمند مجهز به شبکه ۵G، از رقبای خود یعنی شرکت های سامسونگ و هوآوی سبقت گرفته 
و بدین ترتیب تبدیل به ش��رکت پیش��گام در توسعه شبکه ۵G شود. براساس گزارش وب سایت 
businessinsider، بنابراین انتظار می رود که هر سه مدل گوشی های آیفون که در سال آینده 
میالدی معرفی و عرضه خواهند ش��د، از شبکه ۵G پش��تیبانی خواهند کرد. با توجه به افزایش 
روزافزون محبوبیت فناوری های نوین و گسترش تالش و فعالیت شرکت های مختلف تکنولوژی و 
اپراتورهای بین المللی برای برقراری و توسعه زیرساخت های الزم برای فناوری نسل پنجم اینترنت 
۵G، می ت��وان گف��ت که یک ماراتن و رقابت تنگاتنگی میان ای��ن غول های تکنولوژی در گرفته 
است و هر یک از آنها در تالشند نخستین اپراتور و شرکت مخابراتی باشند که امکان دسترسی و 

بهره برداری از جدیدترین نسل از اینترنت ۵G را در اختیار کاربران شان قرار می دهند. 

سبقت اپل از سامسونگ و هوآوی با 
5G شبکه



 برای داشتن برندینگ موفق
به 7 سوال مهم پاسخ دهید

برندینگ کار سخت و زمانبری است و تنها جمع آوری 
ظاهری چند رنگ، تصویر و آوا نیست؛ بلکه بخشی از آن 
چیزی است که به مشتری ارائه می دهید. بدون توجه به 
اینکه صاحب کسب و کاری باشید، تولیدکننده محصول 
یا خرده فروش باش��ید، ش��ما صاحب یک برند هس��تید. 
اگر برای ساخت برندتان س��نجیده و حساب شده عمل 
نکنید، پیام اش��تباهی به مخاطبان تان ارسال می کنید و 
آنها هم از این پیام برداش��ت های متنوعی می کنند و در 

نهایت همه چیز به ضرر شما تمام خواهد شد. 
برندینگ، کار مهمی اس��ت که ب��ه هیچ وجه نمی توان 
آن را برون س��پاری کرد. برندینگ نیازمند نگاهی دقیق 
به محصول و ش��رکت تان است. وقتی آژانس بازاریابی یا 
مش��اور بیرون از سازمان می تواند به پیشبرد این فرآیند 
کمک کند که شما خودتان برندینگ را آغاز کرده باشید.
برای موفقیت برندینگ نیاز است به هفت سؤال پاسخ 
دهید. در این مقاله قصد داریم به بهترین پرسش ها اشاره 
کنیم. تا جای ممکن، برای رس��یدن به بینشی دقیق تر، 
پاس��خ این س��ؤاالت را از درون س��ازمان تان جمع آوری 

کنید.
1. چه نوع محصول، خدمت یا محتوایی ارائه می کنید؟

صادقانه به این س��ؤال پاس��خ دهید که چ��ه فایده ای 
به مش��تریان می رس��انید؟ فراتر از محص��ول یا خدمت 
فیزیکی تان بیندیش��ید. آیا محصولی که ارائه می دهید، 
جای��گاه خاص، امنیت یا فایده دیگری به مش��تری ارائه 
می دهد؟ ب��رای مثال، خانم��ی تمای��ل دارد یک جعبه 
کوچک و آبرنگ جواهری داشته باشد که به برند تیفانی 
متعلق اس��ت؛ بدون توجه به اینکه می داند، قادر اس��ت 
قطع��ه جواهر بزرگ تری را با هم��ان قیمت از یک مغازه  

طالفروشی خریداری کند.
2. سازمان و محصول تان در چه زمینه ای وجود دارد؟

مشتریان چگونه می توانند تمایزی بین محصول شما و 
دیگر محصوالت موجود قائل شوند؟ با اینکه بازاریاب ها، 
مثل کتاب فروشی ها یا لوازم دست دوم فروشی ها، رغبتی 
ب��ه گزینه های رایگان یا کم قیم��ت ندارند، اما خریداران 
این کار را می کنند. برای پاسخ به این سؤال، محصول یا 
داس��تان ش��رکت تان را از اول در نظر بگیرید. روزی یک 
ش��کارچی با پاهای خیس و سرد وارد خانه شد و همان 
جا این ایده به ذهنش خطور کرد که چکمه  پالس��تیکی 
را با یک الیه چرم ترکیب کند و همین ایده سبب شد تا 

به مدیر شرکت آل.آل.بین تبدیل شود.
۳. مخاطب هدف تان چه کسی است؟

وقتی بحث برندینگ پی��ش می آید، به چیزی فراتر از 
مش��تریان و کاربران محصوالت یا خدمات تان فکر کنید. 
باید مشتریان قبلی، کارمندان، سرمایه گذاران، رسانه ها، 
دولت، تولیدکنندگان، عرضه کننده ها و تمام اقشار جامعه 
را در نظر بگیرید. افق دید شما تاثیر زیادی روی برندتان 
خواهد گذاش��ت. برای رس��یدن به این هدف، شخصیت 

بازاریابی هدف گذاری شده تان را ایجاد کنید.
4. چه اهداف و ارزش هایی در شرکت تان وجود دارد؟

باید ببینید چه چیزی برای ش��رکت تان اهمیت دارد؟ 
بهترین مثال، بس��تنی های ش��رکت بن اند جری اس��ت. 
مدی��ران این ش��رکت درب��اره  اه��داف و ارزش های آن 
می گوین��د: »ما ی��ک مأموریت اجتماع��ی بی طرفانه ای 
داری��م ک��ه براس��اس آن، به دنب��ال ب��رآوردن نیازهای 
انسانی و کنارگذاش��تن بی عدالتی از جوامع محلی، ملی 
و بین الملل��ی هس��تیم؛ تالش می کنیم ای��ن هدف را با 
فعالیت های کس��ب وکاری هر روزمان به انجام برسانیم.« 
آنها بخشی از عوایدش��ان را به خیریه ها می دهند. بن اند 
جری یک برند س��رگرمی هم هست که از فرهنگ عامه 
در طعم بس��تنی هایش اس��تفاده می کند، مثاًل بس��تنی 

چری گارسیا.
5. هویت شرکت / محصول تان چیست؟

برای پاسخ به این س��ؤال، باید همانند یک روانشناس 
محصول فکر کنید. خودتان را جای ش��رکتتان بگذارید 
و به این س��ؤال پاس��خ دهید: »تو که هس��تی؟«. برای 
مثال، بی��ن برنده��ای هواپیمای��ی، ش��رکت ویریجین 
آمریکا برجس��ته و متمایز اس��ت؛ چرا که تجربه  استفاده 
از خدمات هواپیمایی این ش��رکت با خیلی از ش��رکت ها 
تفاوت می کند. در مقابل، س��اوت وس��ت ایرالینز بسیار 
ساده است و از مسافران با بادام زمینی پذیرایی می کنند.

6. برندتان چه صدایی دارد؟
ب��رای برقراری ارتباط از چه زبانی اس��تفاده می کنید؟ 
چطور از زبان استفاده می کنید؟ منظور از زبان، زبان رایج 
نیس��ت. آیا عامیانه حرف می زنید یا همانند یک اس��تاد 
دانش��گاه هاروارد؟ تصویری که هر یک در ذهن مردم به 
وجود می آورند کاماًل متفاوت است. در جایگاه کسی که 
اس��تفاده از محصوالت یک برند را تجربه کرده است، چه 
کسی وجود دارد که آهنگ شروع به کار ویندوز را با برند 

مایکروسافت در ذهنش ثبت نشده باشد؟
7. با چه کسانی رقابت می کنید؟

رقبا همانند مش��تریان نقش مهمی در تعریف برندتان 
دارن��د. تف��اوت محص��والت و س��ازمان تان را از دیگ��ر 
محصوالت و سازمان های موجود در بازار زیر نظر بگیرید. 
چه چیزی میان ش��ما و دیگران تف��اوت ایجاد می کند؟ 
مفه��وم این تفاوت ها برای برند ش��ما چیس��ت؟ ش��عار 
شرکت آویس کار این است: »ما دوم هستیم، پس بیشتر 
تالش می کنیم.« برندینگ، مس��اله مهمی برای موفقیت 
کسب و کار است. پاسخ مناسب به این هفت سؤال کمک 
می کند س��ازمان تان را در مسیر درستی قرار دهید و به 

موفقیت برسید.
heidicohen/ucan :منبع
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تبلیغات و برندینگ تلفن مستقیم: 1۰86073290 www.forsatnet.ir

 
طراحی تبلیغاتی که بتواند مشتری را برانگیزاند و جذب کند به نظر سخت 
اس��ت، اما این خیلی س��اده تر از آن است که فکرش را می کنید. تبلیغات، هر 
چیزی که درباره  برند شما هوشمندانه، نوآورانه و متفاوت است را جمع بندی 
می کند و در بازار دنیای امروز امری اجتناب ناپذیر است. توجه داشته باشید که 
در محیط دیجیتالی امروزی تبلیغات به سرعت در حال تغییر است. شرکت های 
زی��ادی وجود دارند که از تبلیغات س��نتی کمتر اس��تفاده می کنند و یا اصاًل 

استفاده نمی کنند و به جای آن متکی به شبکه های اجتماعی هستند.
اگرچه پلتفرم ها ممکن اس��ت در طول زمان تغییر کنند، ش��رایط اصلی و 
بنیادی تبلیغات به کار خود ادامه می دهند. برای برنامه ریزی، نگارش، طراحی 

و آزمایش یک تبلیغ این مراحل را دنبال کنید:
ساخت تبلیغات: درک مشتری    

مش��تری مورد هدف را شناسایی کنید. کس��ب وکار و یا کاالی شما ممکن 
است برای طیف وسیعی از مصرف کنندگان جالب باشد، اما معموالً برای اجرای 
تبلیغات بایس��تی تنها به زیرمجموعه  خاصی از این دس��ته از مشتریان توجه 
کنی��د. یک تبلیغات به تنهایی نمی تواند برای هر فردی جذاب باش��د و یا هر 
فردی را هدف قرار دهد- این را قبول کنید و س��پس در نظر بگیرید که کدام 
دسته از مصرف کنندگان برای این پروژه مهم تر هستند. برای مثال، اگر برای 
کالسکه  کودک در حال طراحی تبلیغات هستید، مخاطبین شما به احتمال زیاد 
اکثراً خانم هایی هس��تند که مادر ش��ده اند، در مقایسه با کسانی که اصاًل بچه 
ندارند. اگر برای یک کارت گرافیک طراحی تبلیغات می کنید، مخاطبین شما 
احتم��االً به قدر کافی در مورد کامپیوتر اطالعات دارند که بتوانند تش��خیص 

دهند که می توانند کارت گرافیک های قدیمی شان را ارتقا دهند.
ساخت تبلیغات: مشتری مورد هدف خود را توصیف کنید

هرچه که تیم شما در این مرحله دقیق تر باشد، تبلیغی که درست می کنید 
هم تأثیرگذارتر و هدفمندتر خواهد بود. مشتری مورد نظر خود را در ذهن تان 

در نظر بگیرید و از خودتان سواالت زیر را بپرسید:
- آنها حدوداً در چه سنی هستند و جنسیت آنها چیست؟

- آیا در شهر بزرگ زندگی می کنند یا در محیط روستایی؟
- میزان درآمد آنها چقدر است؟ 

- آنها از چه محصوالت دیگری استفاده می کنند و یا خوش شان می آید؟ آیا 
از سایر محصوالت شرکت شما هم استفاده می کنند؟

 ساخت تبلیغات: ارتباط مشتری مورد هدف را با محصول تان 
توصیف کنید

هنگامی که س��بک زندگ��ی و اطالعات دموگرافیک مش��تریان اصلی تان را 
توصی��ف کردید، اکن��ون در نظر بگیرید که این مش��تری چگونه با محصول 
خاص ش��ما ارتب��اط برقرار می کند. این موارد را در نظ��ر بگیرید: چه موقع از 
آنها استفاده خواهند کرد؟ آیا از آن فوراً استفاده خواهند کرد یا وقتی که نیاز 
داشته باشند؟ چندبار در هفته از محصول شما استفاده خواهند کرد؟ یک بار؟ 
روزانه؟ هفتگی؟ آیا بالفاصله مزایا/ اثر آن را متوجه خواهند شد یا اینکه شما 

باید به آنها آموزش دهید؟
ساخت تبلیغات: رقابت را بشناسید

جای امیدواری اس��ت که ش��ما قب��اًل دنیای رقابت کاالی خ��ود را متصور 
ش��ده اید. اکنون بایستی فکر کنید که تبلیغات شما چگونه می تواند تبلیغات 
رقیب تان را به چالش بکش��د و یا اینکه آنها چگونه به عملکردهای تبلیغاتی 
شما واکنش نشان خواهند داد. از خودتان بپرسید: آیا محصول دیگری مشابه 
محصول شما وجود دارد که همان عملکرد را انجام دهد؟ اگر چنین است، بر 
روی تفاوت ها تمرکز کنید، بخصوص اینکه چگونه کاالی شما از کاالی رقیب 

ویژگی های بیشتری دارد.
 ساخت تبلیغات: بازار فعلی را توصیف کنید

در نظر بگیرید که محصول شما در حال حاضر چه جایگاهی در بازار دارد. 
آیا محصولی محبوب اس��ت؟ اگر چنین اس��ت، از خودتان بپرسید که چگونه 
می توانید محصول تان را از محصوالت مش��ابه موجود در بازار متمایز کنید. از 
خودتان بپرس��ید: آیا مشتریان به برند شما اعتماد دارند و آن را می شناسند؟ 
آی��ا امیدوارید که بتوانید مش��تریانی را که در حال حاضر از محصوالت رقیب 

استفاده می کنند به مشتریان خودتان تبدیل کنید؟ 
ساخت تبلیغات: یک استراتژی بسازید

براس��اس اطالعاتی که درباره  مشتریانی که س��عی دارید به آنها دسترسی 
داشته باشید و همچنین اینکه آنها چه دیدگاه و تفکری نسبت به محصول شما 
دارند، اکنون آماده اید که برای خودتان یک اس��تراتژی بسازید. استراتژی شما 
باید این سه اصل را در نظر بگیرد: شرکت )شما(، مشتری )هدف شما( و رقابت. 
اس��تراتژی یک موضوع پیچیده اس��ت، اما با تمرکز بر روی خواسته ها، نقاط 
قوت و عملکردهای احتمالی آتی از س��ه بازیگر اصلی )خودتان، مش��تری تان 

و رقیب تان(، هر کسی می تواند در طول زمان یک استراتژی پیچیده  بسازد.
 ساخت تبلیغات: یک شعار تبلیغاتی جذاب و به یادماندنی بسازید

یک محصول متوس��ط بیشتر از ش��ش یا هفت کلمه نیاز ندارد. هرچه که 
باش��د باید نظر مش��تری را جلب کند و او را متقاعد کند که محصول شما از 
تمام محصوالت دیگر بهتر است. استفاده از موارد زیر را در نظر بگیرید: قافیه، 
طنز، بازی با کلمات، تصاویر خالقانه، استعاره، استفاده از صداهای یکسان در 

اول کلمات و .... 
ساخت تبلیغات: تبلیغات را به طوری بسازید که در خاطرها بماند

پیام شما باید در هنگام خرید در سطح نقطه ذهن مشتری بماند. زمانی که 
تبلیغ شما عبارتی را از یک تبلیغ آشنا تقلید می کند، می تواند با هزاران تبلیغ 
دیگر هم جایگزین شود. به عالوه، شنوندگان آنقدر به این کلیشه های تبلیغاتی 
عادت کرده اند که انگار دیگر آنها را نمی شنوند. چیزی که مهم است این است 
که مصرف کننده چه احساس��ی دارد نه اینکه چه فکری می کند. اگر شما در 

مورد برندتان احساس خوبی دارید، پس کارتان را خوب انجام داده اید. 
ساخت تبلیغات: از یک روش متقاعدکننده در ساخت تبلیغات 

استفاده کنید
توجه داشته باشید که »متقاعدکردن« واقعاً به معنای متقاعدکردن نیست. 
نکته این است که باید کاری کنید که مشتری با محصوالت تان احساس خوبی 
داشته باشد. برای اکثر افراد احساسات آنها تصمیم می گیرد که چه چیزی را 
بخرند. در اینجا به چندین روش امتحان شده و معتبر که تبلیغ کنندگان از آن 

استفاده می کنند اشاره می کنیم:
تکرار: در ذهن ماندن محصول تان با تکرار چند کلمه کلیدی. افراد بایستی 
نام شما را چندین بار بشنوند قبل از اینکه بدانند که واقعا نام شما را می دانند. 
اگر از این روش در ساخت تبلیغات استفاده کنید، از یک روش تکرار خالقانه تر 

و ناواضح تر استفاده کنید. 
حس مشترک: به چالش کشیدن مشتری برای فکر کردن به اینکه چرا نباید 

یک محصول را بخرد یا از خدماتی استفاده کند.
طنز: خنداندن مشتری، شما را دوست داشتنی تر می کند و به خاطر می مانید. 

این همراه با اعتماد است.
ساخت تبلیغات: در مراحل ساخت به خواسته های مخاطبان تان 

توجه کنید
رده  س��نی، میزان درآم��د و عالیق خاص مخاطبان ت��ان را در نظر بگیرید. 
همچنین باید ظاهر تبلیغ را هم در نظر بگیرید. بررسی کنید که مخاطبان تان 
چگونه واکنش نشان می دهند. حتی اگر شما بهترین تبلیغات را درست کرده 
باشید، اگر موردپس��ند افرادی که می خواهند از آن کاال استفاده کنند نباشد 

مؤثر نخواهد بود. برای مثال:
بچه ها بیش ازحد تحریک می شوند، پس باید توجه آنها را در چندین سطح 

جلب کنید، ازجمله رنگ، صدا و تصویر.
جوانان طنز را می پسندند و تحت تأثیر همساالن خود هستند.

بزرگساالن بیشتر فکر می کنند و به کیفیت و ارزش توجه می کنند. 
 ساخت تبلیغات: راهی بیابید که خواسته های مشتریان را به چیزی 

که تبلیغ می کنید متصل کند
استراتژی خود را در این مرحله از ساخت تبلیغات دوباره چک کنید. مطمئن 
ش��وید که بر جذاب ترین جنبه  محصول تان تمرکز می کنید. چرا باید مردم را 
جذب کند؟ چه چیزی آن را از محصوالت مشابه متمایز می کند؟ چه چیزی 
را در مورد آن بیشتر می پسندید؟ اینها همه می توانند نقطه  شروع خوبی برای 
تبلیغات باش��ند. از خودتان بپرس��ید که آیا محصول و یا خدمات شما چیزی 
اس��ت که مردم آرزوی آن را داش��تند؟ آیا محصول شما چیزی است که افراد 
با خریدن آن احس��اس بهتری درباره  وضعیت اجتماعی و اقتصادی خودشان 

خواهند داشت؟
مشخص کنید که آیا محصول شما جنبه  کاربردی دارد یا خیر. اگر چیزی 
مانند جاروبرقی می فروشید که برای انجام کارهای معمول خانه و آسان کردن 
زندگی طراحی  ش��ده اس��ت تبلیغات خود را در جهت دیگری طراحی کنید. 
به جای تأکید بر لوکس بودن آن بر روی این نکته که محصول ش��ما راحتی و 
آرام��ش ذهنی برای مصرف کننده به همراه دارد تمرکز کنید. آیا نیازی وجود 
دارد که برآورده نش��ده است؟ مش��غله  ذهنی در مصرف کننده وجود دارد که 

می تواند بازاری را برای محصول شما به وجود آورد؟ 
ساخت تبلیغات: مطمئن شوید که تمام اطالعات در تبلیغات وجود 

دارد
اگر مشتری نیاز دارد که مکان شما، شماره تلفن و یا وب سایت شما را بداند 
تا به محصوالت یا خدمات شما دسترسی داشته باشد این اطالعات را در جایی 
از تبلیغ تان بگنجانی��د. اگر رویدادی را تبلیغ می کنید، مکان، زمان و تاریخ و 

قیمت بلیت را ذکر کنید.
 ساخت تبلیغات: تصویری انتخاب کنید که در خاطرها بماند

س��ادگی و درعین ح��ال غیرمنتظره بودن بهترین راهی اس��ت که می توان 
انتخاب کرد. تصویری که انتخاب می کنید باید در عین س��ادگی در تبلیغات 

دیگر است استفاده  نشده باشد و به راحتی و فوراً قابل تشخیص باشند.
ساخت تبلیغات: خود را از رقیبان تان متمایز کنید

یک س��اندویچ، س��اندویچ اس��ت، ولی اگر بخواهید با این تفک��ر به راه تان 
ادامه دهید، هرگز میزان فروش��ی که مدنظرتان اس��ت را نخواهید داش��ت. از 
تبلیغات برای تأکید و پررنگ کردن مزیت های محصول خودتان در مقایسه با 
محصوالت رقیب استفاده کنید. برای اینکه مورد شکایت قرار نگیرید، اظهارات 

را درباره  محصول خودتان بگویید، نه محصول آنها. 
ساخت تبلیغات: یک لوگوی تجاری برای خودتان طراحی کنید

یک تصوی��ر می تواند هزاران کلمه را بازگو کند و اگ��ر لوگو به اندازه  کافی 
تأثیرگذار باش��د ممکن است دیگر نیازی به متن نداشته باشید )عالمت تیک 
نایک، سیب گاز زده شده  اپل و...(. اگر تبلیغات چاپی و یا تلویزیونی دارید سعی 

کنید که یک تصویر ساده و جذاب طراحی کنید که در ذهن بیننده بماند.
ساخت تبلیغات: نرم افزار و یا تکنیکی بیابید که بتوانید با آن 

تبلیغات خود را طراحی کنید
اینک��ه چگونه تبلیغات خود را طراحی می کنید به این بس��تگی دارد که از 
چه رس��انه ای برای تبلیغ استفاده می کنید. توجه داشته باشید که اگر تازه کار 
هستید زمان زیادی الزم دارید تا مهارت کار با نرم افزارهای طراحی را به دست 
آورید. در این موارد بهتر اس��ت از س��ایت های رایگان مانن��د Carigslist و 

۹۹designes برای طراحی کمک بگیرید.

ساخت تبلیغات: چگونه تبلیغات بسازیم؟
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چگونه نظر افراد میانسال را جلب برندمان کنیم؟
اصول بازاریابی برای مخاطب میانسال

جلب نظر مخاطب میانس��ال از طریق شبکه های اجتماعی 
تا همین چند س��ال پی��ش غیرممکن به نظر می رس��ید. در 
بس��یاری از موارد حتی تعامل با آنها از طریق الگوی بازاریابی 
ایمیلی نیز دش��وار بود. خوش��بختانه پیشرفت فناوری فاصله 
میان نس��ل جوان با نسل میانسال و پا به سن گذاشته را کم 

کرده است. 
من در طول دوران فعالیت به عنوان کارآفرین و کارشناس 
بازاریابی تجربه های مختلفی از تعامل با مخاطب میانس��ال و 
پا به س��ن گذاشته داش��ته ام. در ادامه برخی از تکنیک های 
کاربردی جلب نظر آنها از طریق الگوهای بازاریابی دیجیتال 

را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
تبلیغات هدفمند در فیس بوک  .۱

شاید عجیب به نظر برسد، اما محبوب ترین شبکه اجتماعی 
افراد میانس��ال فیس بوک است. براساس آمارهای رسمی این 
پلتف��رم ۲۱ درصد از کاربرانش باالی ۶۵ س��ال س��ن دارند. 
بنابرای��ن تبلیغات هدفمن��د در فیس بوک ب��رای جلب نظر 
مخاطب پا به سن گذاشته کامال کاربردی خواهد بود. امروزه 
اغلب افراد متعلق به نس��ل جوان به سراغ پلتفرم های دیگری 
رفته اند بنابراین بس��یاری از برندها توجه چندانی به بازاریابی 
و تبلیغ��ات در فیس بوک ندارند. اگر نگاهی کوتاه به آمارهای 
رس��می بیندازیم، اهمیت فیس بوک برای جلب نظر مخاطب 
میانسال و مسن را درک خواهیم کرد. با توجه به این امر اگر 
در مش��تریان هدف مان میانسال و پا به سن گذاشته هستند، 
باید نس��بت ب��ه بازاریابی مطلوب در فیس  بوک توجه نش��ان 

دهیم.
بدون ش��ک تبلیغات در فیس بوک رایگان نیس��ت بنابراین 
ما باید بودجه مناس��بی برای تبلیغات در این حوزه اختصاص 
دهی��م. در غیر ای��ن صورت ام��کان کس��ب موفقیت وجود 
نخواهد داش��ت. مزیت اصلی هزین��ه تبلیغاتی در فیس بوک 
ارائه محتوای بازاریابی مان به مخاطب میانسال و مسن است. 

توجه به بازاریابی ویدئویی در یوتیوب  .۲
ویدئو فرمت مورد عالقه بس��یاری از مردم در سراسر جهان 
اس��ت. یکی از مهم ترین نس��ل های عالقه مند به ویدئو افراد 
میانس��ال و مسن هس��تند. تبلیغات در یوتیوب شامل پخش 
محت��اوی تبلیغاتی پیش از نمایش ویدئوی اصلی یا میان آن 
برای مخاطب است. نکته در اینجا کوتاهی ویدئوی تبلیغاتی 
ماست. مدت زمان مناسب برای این امر حداکثر ۶ ثانیه است. 
اگر مدت زمان بیشتری مدنظر برند ما باشد، به احتمال زیاد 

جلب نظر مخاطب هدف با مشکل مواجه خواهد شد. 
ب��دون تردی��د مخاطب میانس��ال و جوان در م��ورد عالقه 
ب��ه محت��وای ویدئویی اش��تراک نظ��ر دارند. تف��اوت اصلی 
آنها در عالقه نس��ل جوان به موس��یقی متن تبلیغات است. 
افراد میانس��ال عالقه چندانی به موس��یقی متن در تبلیغات 
ندارن��د. این امر موجب حواس پرتی س��ریع آنها خواهد ش��د 
بنابراین هرگ��ز در ویدئوهای بازاریابی مان با هدف جلب نظر 
افراد میانسال و مس��ن نباید از ویدئوی متن عجیب و غریب 
استفاده کنیم. این امر نارضایتی آنها را در پی خواهد داشت. 

ساماندهی وبالگ ویژه  .۳
بدون ش��ک راه اندازی وبالگ ب��رای فعالیت بازاریابی ایده 
بسیار جذابی است. امروزه بس��یاری از برندها وبالگ رسمی 
دارند. وبالگ ها محیط مناس��بی برای بیان دیدگاه ها و نقطه 
نظرات حرفه ای در قالبی طوالنی اس��ت. شبکه های اجتماعی 
و س��ایر کانال ه��ای ارتباطی ماهیتی کوت��اه دارند. به همین 
خاطر امکان تاثیرگذاری مطلوب بر روی مخاطب هدف وجود 

نخواهد داشت. 
اس��تفاده از تکنیک ه��ای مدیریت س��ئو و تولید محتوای 
جذاب تاثیر قابل توجهی بر روی مخاطب میانسال دارد. نکته 
مهم در این میان عالقه بیش��تر مخاطب میانسال به مطالعه 
محتوای وبالگی اس��ت. توصیه من در ای��ن بخش راه اندازی 
یک وبالگ ویژه برای جلب نظر مخاطب میانس��ال اس��ت. به 
ای��ن ترتیب فرآیند تولید محتوای برندمان نظم و هدفمندی 

بیشتری خواهد یافت. 
تغییر الگوی ارسال ایمیل برای افراد میانسال  .۴

بدون تردید ش��یوه بازاریابی برای افراد میانسال و پا به سن 
گذاش��ته با نس��ل جوان تفاوت هایی دارد. یک��ی از نکات در 
این میان مربوط به ش��یوه تهیه متن ایمی��ل برای بازاریابی 
ایمی��ل محور اس��ت. امروزه اغل��ب مردم با تردید بس��یار به 
ایمیل ه��ای بازاریابی نگاه می کنن��د. این امر به دلیل ماهیت 
دروغ پردازی بس��یار گس��ترده در چنین کمپین هایی است. 
راهکار مورد نظر من استفاده از شیوه های خالقانه برای بیان 
پی��ام بازاریابی برندمان به مخاطب اس��ت. به طور مش��خص 
اس��تفاده از محتوای دیجیتال همراه با ذکر منابع معتبر برای 
ادعاهای مان باید در دستور کار قرار گیرد. بدون توجه به این 
نکته همچنان مشکل باورپذیری ادعاهای بازاریابی ما پابرجا 

خواهد ماند. 
نکت��ه نهایی در مورد بازاریاب��ی ایمیل محور توجه به ایجاد 
امکان هایی برای تعامل دوجانبه است. امروزه مشتریان بیش 
از ه��ر زم��ان دیگری عالقه من��د به تعامل نزدی��ک با برندها 
هستند بنابراین پاسخگویی به نظرات و پرسش های مخاطب 
ه��دف درباره کمپین مان ضروری خواهد بود. این امر موجب 
تعام��ل هرچ��ه بهتر میان م��ا و مخاطب هدف می ش��ود. در 
شیوه های سنتی هیچ گاه به تعامل دوجانبه با مشتریان توجه 
نمی ش��د. این امر با ظهور ش��بکه های اجتماع��ی و ابزارهای 
دیجیتال ایجاد ارتباط میان ما و مش��تریان پدید آمده است. 
بنابراین ما باید پاس��خ مناسبی به آن بدهیم. ارجاع مخاطب 
به لینک س��ایت رسمی مان و ایجاد فضایی برای درج نظرات 
تاثیر مناسبی بر روی فراهم سازی فضایی برای رابطه دوجانبه 

برند ما و مشتریان خواهد داشت. 
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بدون تردید ما توانایی یادگیری نکات آموزنده از اش��تباهات خود را داریم. با این 
حال یادگیری از اش��تباهات دیگران گزینه مطلوب تری به حساب می آید. روی اچ 
ویلیامز، نویسنده مشهور حوزه بازاریابی، تفاوت میان انسان های باهوش و معمولی 

را در همین نکته می داند. 
به منظور کمک به هوشمندی بیشتر در زمینه کسب وکار مقاله کنونی به بررسی 
۲۴اش��تباه رایج و بزرگ در زمینه بازاریابی محتوای��ی می پردازد. تمام توصیه های 
مقاله از سوی افراد معتبر در زمینه بازاریابی و سخنران های مراسم »دنیای بازاریابی 
محتوایی« انتخاب شده است.  کارشناس های این مقاله برخی از مهم ترین اشتباهات 
را مورد بررس��ی قرار داده اند. بدون تردید همه ما تجربه برخی از اش��تباه های این 
مس��اله را داش��ته ایم. نکته مهم در اینج��ا ارائه راهکار برای پرهی��ز از وقوع چنین 

اشتباهاتی است. اجازه دهید به سراغ اشتباهات برویم.
1. تالش برای همه چیز بودن

لیزا متسون: شرکت جدرن وینیارد و وینری
ب��رای هفت س��ال ما در وبالگ رس��می ش��رکت  مقاله های مختل��ف بارگذاری 
می کردیم. توجه ما به موضوعات مختلف موجب فراموشی اهمیت تبدیل مخاطب 
به طرفدار وفادار برندمان ش��د. همچنین مشتری که قصد خرید چاقوی آشپزخانه 
را دارد، به احتمال زیاد توجه چندانی به سایر مقاالت وبالگ مان نخواهد داشت. به 

این ترتیب با تالش زیاد در زمینه تولید محتوا ما نتیجه اندکی دریافت می کردیم.
راهکار: ما محتوای خود را به دو وبالگ تقس��یم کردیم. وبالگ نخس��ت بر روی 

غذا و سیر و سفر متمرکز شد. وبالگ دوم نیز به سایر موضوعات جانبی پرداخت. 
2. انتخاب تکیه گاه نادرست

Seer Interactive ویل رینالدز: موسسه
بزرگترین اشتباه من در زمینه تولید محتوا عدم توجه به ایده ها و سلیقه مخاطب 
ه��دف بود. همچنین من ب��رای مدت زمان زیادی حتی به س��راغ ایده های تازه در 

موتورهای جست وجو نیز نرفتم. 
راهکار: به منظور حل مش��کل مش��تریان باید به نیاز آنها توجه کرد. توجه به هر 

نکته دیگری نتیجه نامناسبی را به همراه خواهد داشت. 
۳. ناتوانی در توقف کار و تأمل بیشتر
جیسون ِشِمل: انتشارات هارپر کالینز

من همیش��ه با محتوای بس��یار زیادی در ش��بکه های اجتماعی مواجه هستم. 
مدیریت پنج برند و بارگذاری پست در فیس بوک برای شش نوبت هرگز کار ساده ای 
نیست. همچنین من مدیریت همان اکانت ها در اینستاگرام و توییتر را نیز برعهده 
دارم. نکته مهم در این میان عدم توجه من به نوع محتوای هر کدام از برندها بود. 

راه��کار: وقتی من متوجه ع��دم عالقه مخاطب به محتوای برندها ش��دم، اقدام 
به کاهش حجم کاری ام کردم. به این ترتیب زمان مناس��بی برای افزایش کیفیت 

محتوای تولیدی خود به دست آوردم. 
4. تمرکز بر روی کسب رضایت خودمان

استونی دی گیتر: گروه کارچر
ارتقای کیفیت محتوا بس��یار دشوارتر از افزایش تعداد پست هاست. وقتی کمیت 
پس��ت های یک برند افزایش پیدا می کند، همه ما احساس تهی شدن آن از کیفیت 

را داریم. 
راهکار: تمرکز بر روی کیفیت توصیه اساس��ی من اس��ت. ب��دون تردید این کار 
دش��واری های خ��اص خود را به هم��راه دارد. با این حال ب��رای موفقیت در زمینه 

بازاریابی محتوایی ضروری است. 
5. تعریف اهداف متعدد
چاد پولیت: برند این پاور

هیچ کس توانایی رس��یدگی به چند هدف را در زمان��ی واحد ندارد. تالش برای 
ایجاد محتواهای گوناگون به منظور جلب نظر طیف وسیعی از مخاطب ها همیشه 
خطرناک است. البته در صورت نتیجه بخشی تاثیر مطلوبی بر روی وضعیت برندمان 
خواه��د داش��ت. به همین دلیل من هیچ گاه اقدام به پیگی��ری اهداف چندگانه در 

زمانی واحد نمی کنم. 
راهکار: تولید محتوا برای کمک به مخاطب.

6. پاسخ مثبت به هر پروژه  ای
گردن پریس الک: برند پیس

برندها به طور معمول عالقه مند به تولید محتواهای بازاریابی ناهماهنگ با بودجه 
خود هستند. به همین دلیل پس از تولید محتوا دیگر پولی برای آزمایش اولیه اش 
باق��ی نخواهد مان��د. در نتیجه ارزیابی وضعیت بازاریابی محتوایی برندمان دش��وار 

می شود. 
راهکار: قبول پروژه های بازاریابی محتوایی هماهنگ با بودجه برندمان.

7. سرکشی کردن
مالنی دیزیل: برند استوری فول

به طور معمول حداقل یک کارمند در تیم های تجاری شیوه متفاوتی برای انجام 
وظایفش دارد. این امر موجب برهم خوردن نظم کلی کار تیم خواهد شد. از نقطه 
نظ��ر بازاریابی چنین راهبردهای متفاوتی از س��وی برخی کارمندان موجب تولید 
کمپین ه��ای ناهماهنگ می ش��ود. در نتیجه مخاطب عالقه چندانی به مش��اهده 

محتوای مورد نظر نخواهد داشت. 
راهکار: پیش از ش��روع کار هدف نهایی خود را تعریف کنید. سپس هدف نهایی 
را برای تمام اعضای شرکت توضیح دهید. به این ترتیب جلوی کارهای خودسرانه 

کارمندان گرفته خواهد شد. 
8. حرکت بر فراز مرزهای موجود

چاک هستر: موسسه مشاوره ای کاوریج
مشکل اصلی من ارائه محتوای بیش از اندازه به یک نوع واحد از مخاطب بود. به 
این ترتیب مخاطب مورد نظر عالقه خود به محتوای برندم را از دست داد. همچنین 

کمپین های من از جلب نظر سایر مخاطب ها نیز بازماند. 
راهکار: متنوع سازی محتوای بازاریابی و توجه به دامنه وسیع تری از مخاطب ها

9. تصور خواننده ها به مثابه کارشناس های حرفه ای
ربکا لیب: کالیدو اینسایت

سال ها پیش من واکنشی از سوی یک استاد دانشگاه در مورد یکی از کمپین های 
خود دریافت کردم. واکنش استاد مذکور استفاده من از اصطالح های بسیار تخصصی 
در تبلیغات��م ب��ود. این امر موجب ناتوانی مخاطب در زمینه فهم درس��ت محتوای 

تبلیغاتم می شد. 
راهکار: تالش برای ساده س��ازی پیام کمپین ها باید در دس��تور کار تمام برندها 

قرار گیرد. 
1۰.  مخاطب محتوای ما را پیدا خواهد کرد

اسکات بریناتو: هاروارد بیزینس ریویو
من بازاریاب محتوایی نیس��تم. ب��ا این حال با یک تیم حرف��ه ای برای بازاریابی 
کتاب های خود همکاری دارم. بزرگترین اشتباه من تصور جذب مخاطب به وسیله 
کاربرد تخصصی آثارم بود.  راهکار: من باید برای جلب نظر مردم به کتابم س��خت 
ت��الش کنم. یک کتاب یا کمپین بازاریابی ب��دون تالش خالقش هیچ موفقیتی را 

کسب نخواهد کرد. 
11.  ارائه همه چیز در یک نوبت

Unthinkable جی آکونزو: موسسه
من عاشق ایده های بزرگ هستم. همچنین عالقه مند به عرضه ایده های بزرگ به 

صورت یکجا به مخاطب نیز هستم.
راه��کار: نکته مهم در زمینه جلب نظر مخاطب هدف اش��تراک گذاری ایده های 

بزرگ در بخش های کوچک است.
12.  فهم قدرت واقعی وضع موجود

کرک چیفتز: موسسه استراتژی محتوایی کرک چیفتز
۱۵ سال پیش من گمان می کردم تبلیغات سنتی در عصر دیجیتال روبه ضعف 
خواهد گذاشت. اگر من آگاهی االن را داشتم، بدون توجه به متغیرهای وضع موجود 

در هر دوره هیچ گونه پیش بینی نمی کردم. 
راهکار: تغییر ناگهانی ش��یوه بازاریابی و تبلیغات برندمان بسیار خطرناک خواهد 
ب��ود. این تغییر باید در قالب یک فرآیند چن��د مرحله ای صورت گیرد. در غیر این 

صورت موجب رنجش خاطر مخاطب هدف خواهد شد. 
1۳.  توجه صرف به پژوهش پیرامون مشتریان 

Corporate Vision تیم ریسترر: برند
به طور معمول بخش توس��عه و تحقیقات اطالعات زی��ادی را در قالب پژوهش 
پیرامون مش��تریان عرضه می کند. فهم نیاز اصلی مش��تریان کار چندان دشواری 
نیست. به همین دلیل در یک صنعت واحد چندین شرکت رقیب به طور همزمان از 
نیاز مشتریان آگاهی دارند. حال اگر ما فقط به اراده محتوایی براساس نیاز مخاطب 

بپردازیم، محتوای مان کامال شبیه به سایر برندها خواهد شد. 
راهکار: نکته مهم در اینجا توجه به ایجاد تنوع و تفاوت های محسوس در محتوای 

برندمان با دیگر رقباست. 
14.  باور به آگاهی کامال کارشناس ها به بازار تخصصی شان

Marketing DK یوآکیم دیتلف: موسسه
یکی از مهم ترین اش��تباه ها در عرصه بازاریای محتوایی به ش��رح ذیل است: من 
درک و آگاهی درس��تی از وضعیت بازار نداشتم. در حقیقت، امروزه شرکت ها بیش 
از اندازه گزارش های موسس��ه های بازاریابی را جدی تلقی می کنند. یک کارشناس 
با هر س��طحی از تخصص امکان مش��اهده امور از زاویه دید ش��رکت ها را ندارد. به 
همین دلیل همیشه باید توصیه های آنها را در کنار درک و فهم خودمان قرار دهیم. 
راه��کار: هرگاه قصد ش��روع پروژه بازاریابی تازه ای را دارید، به س��راغ صحبت با 
حداقل دو تن از مشتریان خود بروید. به این ترتیب اطالعات مناسبی در زمینه نوع 

نگاه آنها به کسب وکارتان به دست خواهید آورد. 
15. ناتوانی در تعیین حد و مرز

اریکا هیلد: موسسه بازاریابی اریکا هیلد
همه ما تجربه فعالیت در پروژه هایی بدون سر و ته و مرزبندی مشخص را داریم. 
راهکار: من همیش��ه پیش از ش��روع رس��می کارم در یک پروژه دست به ایجاد 
توافقی با همه حاضرین می زنم. به این ترتیب بر س��ر مس��ائل اصلی توافق حاصل 
می ش��ود. سپس به سراغ ش��روع برنامه می رویم. مزیت اصلی چنین روشی امکان 

تعریف حد و مرز برای پروژه های کاری مان است. 
16. صحبت با زبان های متعدد

آهاوا لیبتگ: گروه رسانه ای آها
یک��ی از اصلی ترین چالش های گ��روه من به هنگام صحبت پیرامون یک چالش 
مربوط به کج فهمی های ناشی از کاربرد نادرست زبان است. این امر به دلیل برداشت 
منحصر به فرد هر کدام از کارمندان نسبت به برخی از اصطالح ها صورت می گیرد. 
همچنین برخی از کارمندان نیز به طور کامل خارجی محس��وب می ش��وند. برای 
دسته اخیر زبان مورد استفاده ما در گروه زبان دوم قلمداد می شود. به همین دلیل 

ریسک های ناشی از بدفهمی افزایش چشمگیری می یابد. 
راه��کار: پیش از ش��روع ی��ک پروژه ما زب��ان واحدی را ب��رای گفت وگو در نظر 

می گیریم. البته منظور من در اینجا استفاده از زبانی مانند انگلیسی برای گفت وگو 
نیس��ت. اس��تفاده از داده های آماری واحد برای تحلیل موضوعات و ایده پردازی در 

قالب آنها شیوه منطقی محسوب می شود. 
17.  فراموشی مخاطب

BNY Mellon آماندا چانگوریز: برند
همه ما اشتباه مشابهی در زمینه نگارش متن بازاریابی با توجه به سلیقه خودمان 
را داریم. اشتباه اصلی در اینجا فراموشی مخاطب به عنوان پذیرنده اصلی محتوای 
بازاریابی اس��ت. به این ترتیب معیار اصلی ما ب��رای ارزیابی وضعیت کمپین مان از 
دست می رود. وقتی صحبت از مفهوم بازگشت سرمایه گذاری به شرکت ها می شود، 
هدف گذاری دقیق برای مخاطب اهمیت باالیی خواهد داش��ت. در صورت طراحی 
محتوا بر طبق سلیقه خودمان نباید انتظار استقبال وسیع از سوی مخاطب را داشته 
باش��یم.  راهکار: درس اصلی این بخش تالش ب��رای نگارش مطلب برای مخاطب 

هدف، به جای خودمان، است. 
18.  بارگذاری پست بدون تحقیق و پژوهش
Convince & Convert زونتی هو: موسسه

تالش برای س��رهم کردن یک متن تبلیغاتی و ارس��ال آن برای ش��مار باالیی از 
مخاطب ها دقیقا ش��یوه مناس��ب در راس��تای کس��ب موفقیت بازاریابی محسوب 

نمی شود. این امر فقط جلوه حرفه ای برند ما را خدشه دار خواهد کرد. 
راهکار: همیش��ه پیش از انتش��ار عمومی مطالب باید نسبت به صحت اطالعات 
اطمینان حاصل کنیم. در غیر این صورت نتیجه فعالیت بازاریابی ما شکست سنگین 

خواهد بود. برندهای بزرگ همیشه بیش از دو بار مطلب خود را چک می کنند. 
19.  توجه به ابزارها به جای الگوها

اندی کرستودینا: گروه رسانه ای اوربیت
امروزه تکنولوژی های حوزه بازاریابی بس��یار متنوع و وس��یع اس��ت. با این حال 
همچنان ایده ها و الگوهای خالقانه نقش تعیین کننده ای در زمینه موفقیت برندها 
بازی می کند. متاس��فانه بسیاری از برندها به جای طراحی استراتژی های موفق به 
فکر استفاده از ابزارهای مدرن هستند.  راهکار: یکی از راهکارهای ساده و در عین 
حال قدیمی برای موفقیت در عرصه بازاریابی استفاده از محتوای قدیمی شرکت مان 
همراه با ویرایشی تازه است. به این ترتیب شمار باالیی از کاربران به بازآفرینی مطلب 

ما واکنش نشان می دهند. 
2۰.  محدودسازی محتوا به نگارش متن

سرینواسا راقاوان: برند آنیمیکر
اغلب برندها در تالش برای آموزش مخاطب در جهت های مختلف از طریق تولید 
پست های وبالگی متعدد هستند. نکته جالب در این میان توجه بیشتر مخاطب به 
محتوای غیرمتنی است، بنابراین باید الگوی تازه ای از تولید محتوا را در دستور کار 
قرار دهیم. راهکار: در نظام های آموزشی نوین به جای کتاب های درسی متن محور 
به فیلم های آموزشی و سایر فرمت های محتوایی توجه می شود. همین نکته در مورد 
حوزه بازاریابی نیز صادق است. به جای تمرکز صرف بر روی نگارش محتوای متنی 

باید به سراغ فرمت های جذاب دیگر، به ویژه ویدئو، رفت. 
21.  تصور اینکه نویسندگان خوب همیشه بازاریاب های 

محتوایی عالی هستند
AgileSherpas آندرآ فریریر: موسسه

یکی از چالش های اصلی برندها یافتن بازاریاب محتوایی حرفه ای است. متاسفانه 
بس��یاری از برندها به غلط نویس��ندگان مطرح را به عنوان بازاریاب های محتوایی 
حرف��ه ای قلمداد می کنند. نتیجه کار نیز خلق محتوای بازاریابی از س��وی افرادی 
غیرحرفه ای و ناآش��نا با محیط بازاریابی محتوایی است.  راهکار: به هنگام برگزاری 
مصاحبه برای انتخاب بازاریاب محتوایی باید به مواردی فراتر از رزومه ش��ان توجه 
کرد. ارائه یک طرح کوچک آزمایشی به آنها اقدام مناسبی برای ارزیابی وضعیت شان 

خواهد بود. به این ترتیب بهترین کاندیدا مشخص می شود. 
22.  وقتی فرضیه ها هدایتگر تصمیم ها می شود

مارگارت ماگنارلی: برند مورگان استنلی
هنگامی که من برای نخستین بار مشغول به فعالیت در زمینه بازاریابی محتوایی 
بودم، برداشت شخصی از وضعیت بازار و انتظارات مشتریان داشتم. بررسی آمارهای 
رسمی من را از دنیای خیالی ام درآورد. اگر آن شوک ناگهانی نبود، شاید من هرگز 
بدل به بازاریابی حرفه ای نمی شدم. راهکار: به هنگام طراحی کمپین های بازاریابی 
توجه به آمارهای رسمی اهمیت باالیی دارد. در غیر این صورت وضعیت برندمان در 

زمینه جلب نظر مخاطب پیچیده خواهد شد. 
انتظار برای بهترین ها

اسکات الم: مایکروسافت
هنگامی که ما نخس��تین بار مش��غول توس��عه اس��تراتژی بازاریاب��ی محتوایی 
مایکروسافت بودیم، یه اس��تراتژی عالی به دست نیاوردیم. اگرچه از اهمیت جلب 
نظر مخاطب کامال آگاهی داشتیم.  راهکار: انتظار برای یافتن استراتژی یا محتوایی 
از همه نظر عالی موجب توقف فعالیت های برندمان خواهد شد. اقدام منطق در اینجا 

تالش برای بهبود کیفیت محتوای مان در طول زمان است. 
آگاهی از قدرت ایمیل

Socially Sorted دونا موریتس: موسسه
اش��تباه اصلی من عدم راه اندازی خبرنامه ایمیلی موسس��ه ام در همان سال های 

نخست تاسیس بود. 
راهکار: بدون تردید هیچ چیز باارزش تری نسبت به تمرکز بر روی خبرنامه ایمیلی 
برندمان وجود ندارد، بنابراین پیش از هر کار دیگری اقدام به ایجاد خبرنامه ای قوی 

برای برند خود کنید. 

چگونه بهترین کمپین بازاریابی محتوایی را داشته باشیم؟

۲۴ اشتباه بزرگ در بازاریابی محتوایی

به قلم: آن جین کارشناس بازاریابی 
ترجمه: علی آل علی   
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در دنیای امروز منفی اندیش��ی و منفی نگری بس��یار افزایش یافته است و این 
مس��ئله یکی از مشکالت بزرگ جامعه امروزی به حساب می آید، اما با تمام این 
منفی نگری ها راه هایی وجود دارند که می توانند به ش��ما نگرش��ی مثبت درباره 

زندگی بدهند و تا حد زیادی نگرش شما را نسبت به زندگی تغییر دهند.
از روش های اثبات ش��ده برای دیدن نیمه  پرلیوان استفاده کنید. )برای یک اثر 

قدرتمند بر روی روح و روان خود از این تکنیک ها استفاده کنید(
هنگامی که ش��ما به طور طبیعی ش��خصی هس��تید که نیم��ه خالی لیوان را 
می بینید، شنیدن ش��عارهایی مانند »مثبت بیندیش« می تواند باعث شود حس 
کنید که ش��بیه کسی هستید که گه گاهی به آرامی می دود و از او می خواهند تا 
فردا در یک ماراتن شرکت کند. قبل از اینکه بتوانید راهبردهای مثبت را بر روی 
خود پیاده کنید و از مزایای بهبود سالمت، روابطی بهتر و شادی بیشتر بهره مند 

شوید، شما باید شروع به کاهش اندیشه های منفی کنید.
م��ا برای ش��ما بهترین ن��کات کاهش اندیش��ه های منفی را از روانشناس��ان، 
مشاوران و نویس��نده ها جمع کرده ایم تا به شما در شناسایی مشکل نیمه خالی 
لیوان را دیدن کمک کرده و به ش��ما کمک کرده تا ش��روع به از بین بردن آنها 

کنید. یک نیمه پر لیوان در انتظار شما است.
1. اهدافی معقول برای خود تعیین کنید

الوینی��ا لومزانو، مرب��ی بازاریابی اجرای��ی، می گوید »بس��یاری از افرادی که 
جنبه ه��ای منفی هر چیزی را می بینند تمایل دارند که خود را س��رزنش کنند، 
زیرا آنها اهدافی بزرگ و ترس��ناک را برای خود تعیین می کنند که دس��تیابی به 
آن اهداف بسیار سخت است؛ بنابراین به جای گفتن »من قصد دارم امسال این 
کتاب را بنویس��م« در یک کالس نویسندگی ثبت نام کرده یا نوشتن سه صفحه 
را ش��روع کنید. لذت دس��تیابی به اهداف کوچک تر باعث می شود که شما برای 

رسیدن به هدف بعدی مشتاق تر شوید.
2. مشکالت را به چالش ها تبدیل کنید

به گفته کریس��تی لینگ، نویس��نده کتاب »روز خود را توانمند سازید: نکات 
کلی��دی برای ایجاد خوش��بختی، ان��رژی و موفقیت توس��ط صبح های مثبت« 
می گوید: س��عی کنید از کلمات و عبارات منفی که ش��ما اغلب از آنها اس��تفاده 
می کنید فهرستی تهیه کنید و آنها را کلمات و عباراتی مثبت تر جایگزین کنید. 
برای مثال اگر شما به طور منظم از مشکالت شکایت می کنید، سعی کنید تا به 
آنها به عنوان چالش ها اشاره کنید؛ کارول پترسون، مشاور درمانگر روان شناختی 
دانشگاه ونکوور، واش می گوید عبارت »من باید....« را از تفکرات خود نیز حذف 
ک��رده و آن را با عبارت »من می توانم انتخاب کنم که.....« جایگزین کنید؛ کلمه 
»باید« تعهد، ترس و خش��م را با خود به همراه دارد، اما کلمه »انتخاب کردن« 
کنترل را به دس��تان شما می دهد، همانند عبارت »من می توانم انتخاب کنم که 
شستن لباس ها را در حال حاضر انجام دهم تا امشب آسوده باشم.« در حالی که 
ممکن است معانی ساده ای به نظر برسند، کلماتی که هر روز در اندیشه و گفتار 

خود استفاده می کنید یک اثر واقعی بر روی نگرش شما دارد.
۳. پاسخ های همیشگی و پیش فرض خود را از نوع بسازید

لین��ت لوییس، یک درمانگر نوروفیزی��ک می گوید »افرادی که به طور طبیعی 
اف��کاری منفی دارند تمای��ل دارند که به ایده ها و تجربیات جدید پاس��خ منفی 
بدهند، به طور جزئی، آنها این کار را انجام می دهند تا زمان بخرند در حالی که 
در اص��ل می خواهن��د تصمیم بگیرند، اما در نهای��ت از انتخاب منفی )نه گفتن( 
حمایت می کنند و به آن می چس��بند، حتی در زمان هایی که ممکن اس��ت این 
کار را نکنند نیز این تصمیم منفی جایگزین می شود.« او پیشنهاد می کند که به 
جای نه گفتن بگویید »من مطمئن نیس��تم، کمی به من فرصت بدهید.« سپس 

قبل از اینکه نه بگویید به دنبال دلیلی برای »بله« گفتن بگردید.
4. دستاوردهای تان را برای خود به نمایش بگذارید

فرانک ادونیزو، دکترای فلسفه، معاون سرویس جهانی خدمات مشاوره بالینی 
برای شرکت خدمات کار و زندگی کارکنان در رالی نیویورک، ورک پلیس آپشنز، 
می گوی��د »یادآوری فیزیکی مثبت بودن یک محیط می تواند مهم باش��د.« حال 
س��وال اینجا است که چه چیزهایی تاثیرگذار هس��تند؛ هر چیزی که شما را به 
یاد دس��تاوردهای گذشته )جوایز، نوشته های منتشرشده، کارت تجاری و غیره(، 
روابط رضایت بخش )عکس ها، آثار هنری کودکانتان و غیر( و یا افتخارات مثبت 
ش��خصی ) ش��اید یک هدیه یا نامه ای از یک مشتری قدردان یا رئیس که در آن 
به تعدادی از توانایی های شما اشاره دارد( بیندازد. سرزنش خود در زمانی که با 

اثبات توانایی ها و زندگی کامل خود روبه رو می شوید بسیار سخت است.
5. دستان خود را باال ببرید

از لح��اظ تاریخی، انس��ان ها و دیگر حیوانات از طری��ق موقعیت هایی بزرگ و 
گسترده، قدرت خود را ابراز کرده اند. به یک طاووس فکر کنید که بال خود را باز 
می کند یا یک مذاکره کننده که مستحکم می ایستد در حالی که رقیب او نشسته 
اس��ت. ناتوان��ی از طریق زبان بدن نیز منتقل می ش��ود؛ کودکی را که ترس��یده 
اس��ت را در نظر بگیرید که در گوش��ه  اتاقی نشسته اس��ت یا یک فرد خجالتی 
با ش��انه هایی افتاده و چش��مانی که به پایین خیره ش��ده اند. صاف ایستادن و با 
دس��تانی باز راه رفتن ش��ما را بزرگ تر و قوی تر نشان می دهند، اما آیا این کارها 

می توانند انتقال دهنده قدرت باشند؟
در س��ال ۲۰۱۲ محققان دانش��گاه هاروارد از ش��رکت کنندگان مورد مطالعه 
خواس��تند تا یکی از دو حالت قدرت )یکی تکیه دادن بر روی صندلی در حالی 
که دست ش��ان پشت سرشان و پاهای ش��ان بر روی میز است( و حالت کم قدرت 
بودن ) حالت ایس��تاده با دستانی بسته بر روی سینه و یک پا جلوی پای دیگر( 
ه��ر ک��دام را برای یک دقیقه به خود بگیرند. ضرب��ان قلب و آزمایش خون قبل 
و بعد از این حاالت نش��ان داد که کس��انی حالت قدرت را به خود گرفتند سطح 
هورمون تستوسترون بدن  آنها افزایش یافته ) یک هورمون مربوط به احساسات 
و بیان با اعتماد به نفس و سلطه گرانه( و سطح هورمون کورتیزول )یک هورمون 
اس��ترس( بدن آنها کاهش یافته اس��ت. در مصاحبه ها، آنها نشان دادند که حس 
می کنند قدرت بیش��تری داش��ته و آماده ریسک کردن هس��تند، اما کسانی که 

حالت کم قدرت بودن را به خود گرفتند نتایجی مخالف این نتایج را داشتند.
بنابرای��ن اگر بعدها ش��ما به افزایش اعتماد به نفس نیاز داش��تید، یک حالت 
قدرتمند را به خود بگیرید. دانا س��انتاس، مربی »فیالدلفیا فیلیز«، »پیتسبورگ 
پایرتز« و »تامپا بی الیتنینگ« به ورزش��کاران حالت کوهستان با دست ها رو به 
باال را هنگامی که آنها اعتماد به نفس خود را از دست می دهند آموزش می دهد. 
این حالت بس��یار آسان اس��ت، کمی پاهای خود را از هم فاصله داده و بایستید 
نفس کش��یده و دستان خود را تا عرض ش��انه هایتان باال ببرید، چشمان خود را 
ببندید و ۱۰ نفس عمیق کش��یده و در بازدم آخر کف دستان خود را جلو آورده 
و به هم برسانید و یک لبخند کوچک بزنید، دو یا سه نفس عمیق دیگر کشیده 

و هوا را با دماغ خارج کنید.
6. یک متفکر انتقادی باشید نه یک شخص انتقادی

ایلی��ن تیلور کل��وس، مربی زندگی می گوی��د من یک ارباب رج��وع دارم که 
همیش��ه درگیر دیدن بخش منفی همه چیز اس��ت، ما متوجه شدیم که مغز به 
صورت یک متفکر انتقادی تنظیم شده و به هر چیزی با رویکردی اعتقادی روبرو 
می ش��ود و این می تواند یک نکته مثبت باش��د؛ او تنها باید به خودش یادآوری 
می ک��رد ک��ه یک فرصت برای بهبود یک انتقاد نیس��ت. هر چی��زی می تواند بر 

خالف تصورات او باش��د، اما لزوما اشتباه نباش��د. تیلور کلوس می گوید اگر شما 
یک متفکر انتقادی و تحلیلی هس��تید، تش��خیص دهید که به احتمال زیاد در 
ابتدا تفکری انتقادی دارید، اما افکار خود را بر روی سواالتی مانند چه چیز دیگر 

درباره این وضعیت یا مشکل یا فرد صادق است؟ را بپرسید.
7. صبح ها از دنده چپ بلند نشوید

هنگامی که صبح از خواب بیدار می ش��وید شروع فکر کردن به تمام کارهایی 
که آن روز باید انجام دهید یا شکایت درباره اینکه کودکان تان دیشب نگذاشتند 
بخوابید بسیار آسان است. به جای اینکه به ذهن تان اجازه دهید تا به افکار منفی 
فکر کند، شاون اندرسون، نویسنده کتاب »آمریکا چند مایل بیشتر: داستان هایی 
درباره الهام گرفتن، امکان و هدف«، پیش��نهاد می کند که صبح ها س��ه سوال را 
از خود بپرس��ید ۱. من دقیقا برای انجام چه کاری اشتیاق دارم؟ ۲. چه کسی را 
می توانم تش��ویق کرده یا به چه کس��ی می توانم خدمتی کنم؟ )تمرکز را از روی 
خود بردارید( ۳. برای چه چیزی قدردان هس��تم؟ فکر کردن در مورد همه  آنچه 
شما دارید و از آن هیجان زده می شوید، می تواند چشم انداز و نگرش شما را برای 

تمام روز تغییر دهد.
8. اخبار بد را دریافت نکنید

کولن الدریج یک مربی زندگی در لکسینگتون پیشنهاد می کند که ما به شما 
پیش��نهاد نمی کنیم که در غار زندگی ک��رده یا تظاهر کنید که نزاع و غم وجود 
ن��دارد، اما تا زمانی که بتوانید )از طریق این نکات و راهکارهای دیگری که پیدا 
می کنید( نسبت به افکار منفی که اخبار شبانه می توانند ایجاد کنند، ایمنی پیدا 
کنید، کمی از آنها دوری کنید، اگر فیس بوک عامل ناراحتی ش��ما اس��ت )برای 
مثال چرا دیگران آنقدر ش��اد هستند؟ چرا همه مقاالتی را به اشتراک می گذارند 
که من با آنها مخالف هس��تم؟(، حساب فیس بوک خود رها کنید. در برابر تمایل 

به خواندن اخبار ناراحت کننده مانند تصادفات و آدم ربایی ها  مقاومت کنید.
9. بدبینی های خود را به دور بیندازید

چیزهای منفی بس��یاری در جهان وج��ود دارند، الیزابت لومب��اردو، دکترای 
فلس��فه، نویس��نده کتاب یک ش��مای ش��اد: نس��خه نهایی برای ش��اد بودن و 
خوش��بختی می گوید برخی از افرادی که نیمه خالی لیوان را می بینند به دلیل 
ترس از داش��تن خیالی باطل و ندیدن اتفاقات منفی واقعی نس��بت به تمرکز بر 
اف��کار مثبت تردید دارند، ام��ا همه ما یک ذهن آگاه تحری��ف کننده داریم که 
می تواند درک ما از واقعیت را تغییر داده و باعث شود که اتفاقات منفی بزرگ تر 

به نظر برسند.
چند تحریف ش��ایع عبارتند از خواندن ذهن، که زمانی است که شما 
فک��ر می کنید می دانید ک��ه دیگران به چه فکر می کنن��د ) برای مثال 
کس��ی ش��ما را به نهار دعوت می کند و شما فرض می کنید که او چون 
برای شما ناراحت است این کار را کرده است.(، پیش بینی آینده، زمانی 
که ش��ما اتفاقات منفی آینده را پیش بینی می کنید و واکنش��ی از خود 
نشان می دهید طوری که پیش بینی شما به نظر قریب الوقوع است )شما 
فرض می کنید که جلس��ه شرکت پیش��روی شما به این معنی است که 
قرار اس��ت اخراج شوید شروع به بددهنی نس��بت به رئیس تان کرده و 
کارت��ان را نادیده می گیری��د(، یا تفکر دو جانبه که در آن تمامی اعمال 
همه چیز یا هیچ چیز اس��ت ) که در این گونه تفکر برای مثال همه فکر 
می کنند که من بازنده ام و یا هیچ کس مورد اعتماد نیس��ت(.  تحریفات 
و بدبینی ه��ای ذهنی خود را تش��خیص داده و ببینید که آیا می توانید 

شرایط را با چشم انداز دیگری ببینید یا نه.
Success/ucan :منبع

9 روش برای نه گفتن به اندیشه های منفی شهر هوشمند ضرورتی مغفول مانده
تحقق ش��هر هوش��مند از الزامات توس��عه پایدار در جوامع کنونی است، 
اما به اذعان کارشناس��ان این حوزه شهرهای ایران تا هوشمندسازی فاصله 

زیادی دارند.
در عصر ارتباطات و با ظهور غول های تکنولوژی، ضرورت هوشمندس��ازی 
در بخش های مختلف به ویژه در ش��هرها بیش��تر از پیش احساس می شود، 
دیگر عصر بوروکراسی های اداری و ارتباطات سنتی برای انجام امور به پایان 
رس��یده و جوامع برای رسیدن به توسعه پایدار نباید از قافله هوشمندسازی 

عقب بمانند.
هوشمندس��ازی مقوله های مختلفی از جمع آوری زباله تا ساختمان سازی، 
ارتباط��ات اداری و اس��تفاده از اطالع��ات مکانی، حمل و نق��ل و آموزش را 

شامل می شود.
ارتق��ای کیفی��ت زندگی، صرفه جویی در زمان، تس��هیل دسترس��ی ها و 
کاهش ترددها از عینی ترین مزایای هوشمندس��ازی و ش��هر هوشمند است. 
طی قرن های گذشته تمام توجهات به توسعه زیرساخت ها بود اما دیگر باید 
از انجام اقدامات زیرس��اختی در ش��هرها فاصله گرفت و به س��مت اقدامات 

نرم افزاری و هوشمندسازی پیش رفت.
همچنین ب��ه اذعان متولیان امر، برای اجرای موفق هوشمندس��ازی باید 
هماهنگی های الزم بین دس��تگاه های متولی آی .تی در ش��هرها و استان ها 

وجود داشته باشد.
بنا به گفته علیرضا رزم حس��ینی، اس��تاندار خراسان رضوی، تمرکزگرایی 
ش��دید، بوروکراسی پیر اداری، عدم انس��جام در هماهنگی، اختالفات مزمن 
سیاسی و جناح بندی سیاسی بدون تفکر حزبی موجب شده است که از نظام 
اداری موجود توس��عه خارج نش��ود لذا باید دولت دیوان ساالر را از خاصیت 
بیندازی��م و دولت هوش��مند را جایگزین آن کنیم ت��ا اقتصادی مردمی در 

کشور داشته باشیم.
هوشمندسازی دولت

بنابه گفته مدیر فناوری اطالعات اس��تانداری خراس��ان رضوی با توجه به 
حجم کاربران اینترنت، هوشمندس��ازی یک��ی از مهم ترین طرح های اقتصاد 

مقاومتی است که به اجرا در می آید.
حمیدرض��ا روحبخش در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: در خراس��ان 
رضوی ۳هزار و ۲۳۱ ش��رکت دانش بنیان و فعال در حوزه فناوری اطالعات 

وجود دارد که باعث ایجاد حدود ۳۵ هزار فرصت شغلی شده اند.
وی اضافه کرد: آی.س��ی.تی اب��زاری برای خلق ثروت اس��ت، کارآفرینی 
مبتنی بر خالقیت و دانایی اس��ت و در چند س��ال آینده فضای کسب و کار 

کشور زیر و رو خواهد شد.
مدیر فناوری اطالعات اس��تانداری خراس��ان رض��وی در ادامه از امضای 
تفاهمنامه معین های اقتصاد مقاومتی حوزه هوشمندس��ازی در استان خبر 
داد و اف��زود: این تفاهمنامه طی روزهای گذش��ته بین اس��تانداری، انجمن 
صنفی رایانه ای اس��تان و شرکت های توانمند این حوزه منعقد شد تا مثلث 
توسعه اقتصادی، فرهنگی کار خود را با قوت بیشتری در استان دنبال کند.

روحبخش گف��ت: دولت الکترونیک اگر کامل اجرا ش��ود توس��عه پایدار 
عدالت اجتماعی و مشارکت اجتماعی تحقق می یابد.
وقفه در هوشمندسازی

معاون برنامه ریزی و توس��عه سرمایه انس��انی شهرداری مشهد نیز با بیان 
اینکه ش��هر هوش��مند س��بکی نوین از زندگی اس��ت، افزود: باید بتوانیم با 

استفاده از هوشمندسازی شهری، چالش های موجود را برطرف کنیم.
شهریار آل ش��یخ اضافه کرد: در مشهد خوش��بختانه دستگاه های اجرایی 
تعامل خوبی برای رس��یدن به شهر هوشمند آغاز کرده اند اما طی سال های 

گذشته، در توسعه هوشمند سازی با وقفه  مواجه بوده ایم.
وی ب��ا بیان اینکه در کوتاه مدت نمی توان به رس��یدن ب��ه نتایج مهم در 
ای��ن حوزه امیدوار بود گفت: البته در مقوله ش��هر هوش��مند هم در بخش 
زیرس��اخت های داده ها و هم در بخش ارتباطات دستگاه های مؤثر مشکالتی 

وجود دارد.
معاون برنامه ریزی و توس��عه س��رمایه انسانی ش��هرداری مشهد گفت: در 
این دوره مدیریت ش��هری تالش شده با رویکردی خاص، به رفع نقیصه ها و 
توسعه هوشمندس��ازی بپردازیم لذا برنامه عملیاتی شهر هوشمند تدوین و 

طی ماه های گذشته رونمایی شد.
آل ش��یخ افزود: براس��اس این برنامه، دارای بیشترین تنوع نظام پرداختی 
در شهر مشهد خواهیم بود و مشهد پایگاه آزمایشی بیشتر برنامه های حوزه 

شهر هوشمند در کشور می شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر اقدامات خوبی در راستای هوشمندسازی در 
حوزه حمل و نقل انجام شده و پرداخت ها در اتوبوس، قطار شهری و تاکسی 

از طریق کیف الکترونیک، و کیو.آر کد انجام می شود.
آل ش��یخ تصریح کرد: طرح ش��هر هوشمند باید توس��ط بخش خصوصی 

انجام شود.
شهروند هوشمند

مسئول پروژه شهروند هوش��مند معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری 
مش��هد نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا، گفت: »ش��هروند هوشمند« از 

عناصر مهم شهر هوشمند است که باید به آن توجه شود.
سید رحمان میرزائیان افزود: هوشمندی فقط از سیستم دیجیتالی نشأت 
گرفته نمی شود بلکه موضوعات مختلفی در حوزه هوشمندسازی وجود دارد.
وی ادامه داد: مردم و ش��هروندان شهر در فضای شهر هوشمند رکن مهم 
و اصلی هس��تند ولی متاسفانه در زمینه شهروند هوشمند کار جدی صورت 

نگرفته است و فقط به امور سطحی پرداخته ایم.
مسئول پروژه شهروند هوش��مند معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری 
مش��هد گفت: مفهوم ش��هروند هوش��مند فقط بهره برداری از سیس��تم های 

دیجیتالی نیست و شهروند هوشمند تنها به این جزء خالصه نمی شود.
میرزائیان تصریح کرد: ش��هروند هوشمند شهروندی است که با فضاهای 
هوش��مند آشنا شود، آموزش ببیند و بتواند از این فضاها استفاده کند و اگر 
ش��هر را هوشمند کنیم ولی ش��هروندان نتوانند از این امکان استفاده کنند 

هوشمندسازی محقق نشده است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه نقش��ه آنالین توقفگاه های مشهد از مدت ها 
پیش طراحی ش��ده اس��ت ولی به دلیل عدم آگاهی شهروندان این نرم افزار 
م��ورد اس��تفاده قرار نمی گی��رد در صورتی که ب��ا اس��تفاده از آن در وقت 

شهروندان صرفه جویی و از ترددهای غیرضرور خودداری می شود.
مسئول پروژه شهروند هوش��مند معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری 
مشهد گفت: در بحث هوشمندسازی اگر می خواهیم درست عمل کنیم باید 
همزمان با زیرساخت ها، آموزش و آگاهی شهروندان را نسبت به این موضوع 

افزایش دهیم که این مهم وظیفه رسانه هاست.
میرزائیان افزود: در شهر مشهد دوره های آموزش شهروندی دنبال می شود 

ولی حساس سازی و آگاهی بخشی جدا از آموزش باید در دستور باشد.
وی ادامه داد: آگاهی بخش��ی به مردم در زمینه اس��تفاده از فضاهایی که 

هوشمندسازی شده اند ضروری است.
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ب��ا وجود رش��د قیمت ه��ا و نرخ ت��ورم در س��ال های اخی��ر،  قیمت 
بنزی��ن همچنان ثابت بوده اما س��رانجام واقعیت های اقتصاد خود را بر 
سیاس��ت های قیمتی تحمیل کرد و بنزین سهمیه بندی شد تا به گفته 
موافق��ان،  عالوه بر کنت��رل مصرف در داخل و کاه��ش قاچاق و توزیع 
عادالنه ت��ر یارانه ان��رژی،  زمینه صادرات بنزی��ن و درآمدزایی دولت در 

شرایط تحریم فراهم شود.
به گزارش ایرنا، ایران س��االنه حدود ۹7۰ ه��زار میلیارد تومان یارانه 
ان��رژی پرداخت می کند؛ یارانه ای که با در نظر گرفتن ۶۲ هزار میلیارد 
تومان بودجه عمرانی کش��ور در سال ۹7، حکایت از سهمی ۲۰ برابری 

نسبت به بودجه عمرانی کشور دارد.
از س��وی دیگر ایرانیان س��االنه ۳۲۰ میلیون بشکه نفت خام مصرف 
می کنند که ۲۴ درصد آن در حمل و نقل استفاده می شود و ۶۰ درصد 
آلودگی هوا نیز مربوط به وسایل نقلیه است. این موضوع در کنار اینکه 
هر ۱۰ س��ال، مصرف بنزین کشور دو برابر می شود این زنگ خطر را به 
صدا درآورده که اگر روند مصرف را کنترل نکنیم در چند س��ال آینده 

دوباره به واردکننده بنزین تبدیل می شویم.
وزیر نفت نیز در این مورد گفته »مقدار مصرف کنترل شده بنزین در 

کشور در سال آینده روزانه حدود ۹۴ میلیون لیتر خواهد بود.«
مجموع این عوامل در کنار افزایش قاچاق بنزین به خارج از کش��ور، 
ش��دت مصرف انرژی در ایران و همچنین توزیع ناعادالنه یارانه بنزین،  
س��بب ش��د تا س��ران س��ه قوه تصمیم به واقعی ش��دن قیمت بنزین و 

سهمیه بندی آن را بگیرند.
تصمیمی که به گفته وزیر نفت ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد در پی 
دارد ک��ه ح��دود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد توم��ان از محل فروش بنزین 
س��همیه ای و حدود ۲۰ هزار میلیارد توم��ان از محل عرضه بنزین آزاد 
خواه��د بود و تمام آن در قالب بس��ته های حمایتی در بین ۱۸ میلیون 

خانوار تقسیم خواهد شد.
س��خنگوی دولت نیز گفته ک��ه ۶۰ میلیون نفر به وی��ژه خانوارهای 

کم درآمد از منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین برخوردار می شوند.
زنگنه همچنین تاکید کرده که در س��ال آینده ایرانیان روزانه بیش از 
۹۰ میلیون لیتر بنزین مصرف می کنند که حدود ۶7 درصد )معادل دو 

سوم( آن سهمیه ای و باقی )معادل یک سوم( بنزین آزاد خواهد بود.
اگرچه اجرای این طرح مخالفانی را نیز به دنبال داش��ته اما به گفته 
اغلب کارشناسان،  افزایش قیمت بنزین اجتناب ناپذیر بود؛ زیرا با وجود 
رش��د قیمت ها و نرخ تورم در س��ال های اخیر،  قیم��ت بنزین همچنان 

ثابت بوده است.
افزایش قیمت بنزین لزوما به تورم منتهی نمی شود

»علی س��عدوندی«، اقتصاددان و اس��تاد دانشگاه نیز معتقد است که 
سرانجام واقعیات اقتصاد خود را بر سیاست های قیمتی گذشته تحمیل 

کرد و بنزین، گران و سهمیه بندی شد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه افزای��ش قیمت بنزین لزوما ب��ه تورم منتهی 
نمی ش��ود،  اف��زود: افزایش قیمت های نس��بی به ندرت ب��ه تورم منجر 
می ش��ود. اتفاق��ا به عکس تثبی��ت قیمت کاالهایی نظی��ر بنزین و ارز، 

سیاست های تورم زا بوده و شاهد مثال ایران و ونزوئالست.
س��عدوندی تاکی��د کرد: اگ��ر افزایش قیمت بنزین در ش��رایط دیگر 
اقتص��ادی ب��ه وقوع می پیوس��ت اثر تورمی در پی نداش��ت و چه بس��ا 
ضدتورمی عمل می کرد. به عنوان مثال س��ال گذشته را در نظر بگیرید 

که انباش��ت نقدینگ��ی به جهش ارزی انجامید و ن��رخ دالر تا ۱۸ هزار 
توم��ان افزایش یاف��ت. در آن روزها اگر نرخ حامل ه��ای انرژی افزایش 
می یاف��ت بخش��ی از نقدینگی صرف تقاضای مبادالت��ی مصرفی انرژی 

می شد.
این استاد دانش��گاه با بیان اینکه نرخ ارز در ایران انتظارات تورمی را 
ش��کل می دهد و نه نرخ بنزین، گفت: به اصطالح ارز، لنگر اسمی تورم 
است اما در شرایط فعلی باید اقتصاد سیاسی بنزین را مدنظر قرار داد.

وی افزای��ش نرخ بنزین را ناش��ی از وخامت وضعیت بودجه ای دولت 
دانس��ت و افزود: پس در آینده باید منتظر موج تورمی جدیدی باش��یم 
اما نه به س��بب نقش تورمی افزایش قیمت بنزین بلکه به دلیل کسری 
بودجه دولت که متاسفانه در نبود اوراق قرضه دولتی قرار است از محل 

پول پرقدرت بانک مرکزی تامین شود.
سعدوندی با تاکید بر اینکه براساس آموزه های علم اقتصاد هر افزایش 
نرخی لزوما به کاهش تقاضا )بخوانید مصرف( نمی انجامد، ادامه داد: این 
افزایش نس��بت به تورم سرسام آور چند سال اخیر ناچیز است. در واقع 
برای بس��یاری از سبدهای مصرفی، قیمت نسبی بنزین نه تنها افزایشی 

نشان نمی دهد بلکه کاهش یافته است.
پیش بینی کاهش 25درصدی مصرف با سهمیه بندی بنزین

یکی از مهمترین اهداف س��همیه بندی بنزی��ن البته کاهش قاچاق و 
کنترل مصرف داخلی عنوان ش��ده اس��ت. ایرانی ها در تمام س��وخت ها 
بدمصرف هس��تند، در بنزین نیز رتبه قابل قبولی ندارند. براساس آمار، 
 ش��دت مصرف انرژی در ایران پنج برابر ش��دت مصرف در کش��ورهای 

پیشرفته است.
هرچن��د ک��ه در ای��ن میان، تنه��ا بدمصرف��ی مصرف کنن��ده نهایی 
تاثیرگذار نیس��ت و عوامل متعددی از راندم��ان پایین نیروگاه ها گرفته 
ت��ا غیراس��تانداردبودن خودروهای س��اخت داخل نیز تاثی��ر دارد اما با 
واقعی ش��دن قیمت ه��ا و گرفتن هزینه واقعی س��وخت از مصرف کننده 

نهایی،  می توان امیدوار بود تا رفتار مصرفی تا حدی اصالح شود.
»رضا پدیدار« رئیس کمیس��یون انرژی ات��اق بازرگانی تهران نیز در 
گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اش��اره به اینکه به منظور اجرای 
س��همیه بندی و واقعی ش��دن قیمت بنزین، روند مطالعاتی در سازمان 
برنام��ه و بودجه انجام ش��ده، گفت: البته قرار ب��ود افزایش قیمت بعد 
از نوروز و با ش��یب مالیم انجام ش��ود اما بعد از آن این طرح به شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی رفت و براساس سیاست های کشور تصمیم به 

اجرای سهمیه بندی بنزین گرفته شد.
وی با اش��اره به اینک��ه ۹درصد هزینه خانوار کش��ور به هزینه حمل 
وان��رژی اختصاص دارد، ادام��ه داد: این رقم باید در س��بد اقتصادی و 

هزینه خانواده ضریب مناسبی را نشان دهد.
پدیدار با اش��اره به اینکه حدود ۸۵درصد جامعه در دهک های اول تا 
شش��م قرار دارند،  افزود:  س��هم انرژی آنها با توجه به اقشار باالتر کمتر 
اس��ت به گونه ای که این س��هم در دهک های مختلف از ۱۵ درصد تا ۴ 

درصد در نوسان است.  
وی به طرح دولت برای توزیع بس��ته های حمایتی اشاره کرد و گفت: 
دولت یارانه را افزایش داده اما باید شفاف سازی شود تا التهاب در سبد 

هزینه ای جامعه ایجاد نکند.
رئیس کمیس��یون انرژی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اقش��ار فقیر 
و حقوق بگیران ثابت، اگر از دریافت یارانه س��ود بیش��تری ببرند مسیر 

درس��ت را رفته ایم اما در غیر این صورت التهاب ایجاد می ش��ود و روی 
قیمت کاال و خدمات تاثیرگذار خواهد بود.

به گفته پدیدار،  س��همیه بندی بنزین در دولت دوازدهم بهتر از دولت 
نه��م و دهم انجام ش��ده زیرا افرادی ک��ه یارانه دریاف��ت خواهند کرد 
محدودتر ش��ده و تنها به ۱۸ میلیون خانوار بسته های حمایتی پرداخت 

خواهد شد.
وی در عین حال تاکید کرد:  البته اگر دولت با شیب مناسب تری اقدام 

به افزایش قیمت بنزین می کرد،  شرایط بهتر بود.
پدیدار با اش��اره به اینکه معیارها را در سهمیه بندی بنزین نمی دانیم، 
گف��ت: باید بررس��ی دقیق علمی در مورد تاثیر قیم��ت بنزین در کوتاه 

مدت و میان مدت و بلند مدت مورد توجه قرار گیرد.  
وی با اشاره به اینکه قاچاق سوخت با احیای سامانه هوشمند سوخت 
کم ش��ده، افزود: طبیعی است که افزایش قیمت بنزین قاچاق را کمتر 
می کن��د. این موضوع بر مصرف داخلی نیز اثرگذار خواهد بود و مصرف 

داخل کشور تا ۲۵درصد کاهش پیدا می کند.
درآمد 45 هزار میلیارد تومانی دولت از محل صادرات بنزین 

مازاد
با کاهش مصرف داخلی و کنترل قاچاق دولت می تواند از محل بنزین 
آزاد ش��ده که رقمی حدود ۳۰ میلیون لیتر در روز می شود، صادرات را 
افزایش دهد تا عالوه بر کاهش مصرف س��وخت و حفظ محیط زیست، 
 ارزآوری برای کشور به دنبال داشته باشد و از این مسیر تا حدی بتواند 

کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم ها را جبران کند.
در واق��ع بنزینی ک��ه اکنون با بدمصرفی در ب��اک خودروهای ایرانی 

می سوزد می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد.
»سید حمید حسینی« سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفتی نیز با اش��اره به اینکه سوژه داغ این روزهای کشور، اجرای مرحله 
س��وم هدفمندی یارانه ها اس��ت، گفت: در ایران با توجه به اینکه قیمت 
مسکن و مواد غذایی در سبد مصرف خانوار بسیار بیشتر از بنزین است 

اما حساسیت به قیمت دالر و بنزین بسیار باالست.
وی افزود: در فضای هیجانی و احساسی کنونی دفاع از افزایش قیمت 
حامل های انرژی کاری س��خت اس��ت اما با نگاهی به بازندگان افزایش 

قیمت تا حدی زوایا و اهداف این اقدام روشن خواهد شد.
ب��ه گفته حس��ینی، بازن��دگان افزایش قیمت ش��امل اقش��ار مرفه و 
صاحبان چند خودرو، قاچاقچیان سوخت و واردکنندگان کاالی قاچاق 

از محل ارز قاچاق سوخت هستند.
وی ادامه داد: در مقابل اقش��ار محروم جامعه که فاقد خودرو هستند 
و از محل ای��ن افزایش قیمت، یارانه اضافه دریافت می کنند را می توان 
منتفعین اصلی سهمیه بندی بنزین دانست. همچنین مردم، شهرداری ها 
و سازمان محیط محیط زیس��ت به علت کاهش ترافیک، بهبود محیط 

زیست و آلودگی هوا نیز از اجرای سهمیه بندی استقبال می کنند.
حس��ینی تاکید کرد:  از سوی دیگر، کاهش ش��دت مصرف انرژی در 
کش��ور )متوس��ط دنیا ۱.۴ بش��که برای هزار دالر تولید ناخالص ملی و 
ایران ۴.۲ اس��ت( و عدم نیاز به س��رمایه گذاری برای ایجاد پاالیش��گاه 

جدید نیز دیگر دستاورد واقعی شدن قیمت بنزین به شمار می آید.
وی ادامه داد: همچنین بیش بینی می ش��ود ب��ا توجه به تولید حدود 
۱۱۵ میلیون لیتر بنزین در کشور و توزیع  ۶۰ میلیون لیتر آن از محل 
کارت س��وخت و ۲۰ میلی��ون لیتر نیز بنزین با نرخ آزاد، ش��رکت نفت 

امکان صادرات روزانه  ۳۰ میلیون لیتر بنزین را داش��ته باش��د و از این 
محل بتواند ۴۵ هزار میلیارد تومان برای بودجه تامین کند.

حس��نی با تاکید بر اینکه باید در مس��یر اصالح ساختار غلط اقتصاد 
کشور که برمبنای پرداخت یارانه بنا شده اقدام کنیم،  گفت: همزمان با 
اجرای طرح جامع مالیاتی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش هزینه های 
دولت و کنترل بودجه نهادهای غیرموثر در تولید ناخالص ملی، تشدید 
اقدامات دیپلماتی��ک و کاهش مرحله ای تعهدات برجامی از این بحران 

عبور کنیم.
اهداف دولت از اجرای سهمیه بندی بنزین

ع��الوه بر آنک��ه قاچاق و مصرف با س��همیه بندی بنزین تا حد زیادی 
کاه��ش پیدا می کند،  همچنین دولت نیز این فرصت را خواهد داش��ت 
تا با کاهش پرداخت یارانه بنزین، عادت س��وخت ارزان را کم کم کاهش 

دهد.
»آلبرت بغزیان«، کارش��ناس اقتصادی نیز به خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
گف��ت: زمانی که به دنبال محدودکردن مصرف باش��یم باید یا قیمت را 
افزایش داده و یا س��همیه بندی را اجرا کنیم اما به دلیل ش��رایط خاص 
اقتصادی در ایران،  تصمیم بر آن ش��ده تا با هدف کاهش فشار بر افراد 
جامعه، ترکیبی از هر دو روش مورد اس��تفاده قرار گیرد. در واقع زمانی 
که مکانیس��م قیمت ها نتواند تع��ادل را برقرار ک��رده و تبعات افزایش 

قیمت کنترل شود، به این نسخه بینابینی متوسل می شوند.
وی به دالیل پرداخت یارانه انرژی از س��وی دولت اشاره کرد و افزود: 
تفک��ری وجود دارد که مردم حق دارند در کش��وری ک��ه نفت دارد از 
سوخت ارزان استفاده کنند. از سوی دیگر تبعات افزایش قیمت باالست 
از همین رو همواره دولت ها بر روی قیمت بنزین یارانه پرداخت کرده اند 
و در واقع دولت به نوعی خواس��ته با سهمیه بندی بنزین،  قیمت ها را تا 

حدی واقعی کرده و یارانه سوخت را کاهش دهد.
بغزیان ادام��ه داد: هدف دوم از اجرای س��همیه بندی بنزین، کاهش 

قاچاق است. وی سومین دلیل را بهینه سازی مصرف دانست.
وی تاکید کرد: اگر دولت این بس��ته های حمایتی از مردم و تولید را 
قب��ل از افزایش قیمت ها اعالم می ک��رد و زمینه را فراهم می آورد امروز 

بالتکلیفی وجود نداشت.
این کارش��ناس اقتصادی گف��ت: این افزایش قیمت هن��وز در تولید 
خودش را نش��ان نداده و سازمان حمایت می تواند با نظارت جدی  مانع 

از سوءاستفاده و افزایش قیمت کاالها شود.
بغزیان با بیان اینکه درآمد حاصل از واقعی ش��دن قیمت ها، یارانه در 
جهت توزیع عادالنه و پرداخت به ۱۸ میلیون خانوار انجام خواهد ش��د،  
افزود: ش��اید اگر این درآمد به سمت کاهش هزینه ها و افزایش کارایی 
در بخش انرژی و تجهیز ناوگان عمومی مصرف می شد، می توانستیم آن 

را به سرمایه جدید تبدیل کنیم.
وی نقطه ضعف این طرح را پایین بودن میزان سهمیه در گام نخست 
دانس��ت و گف��ت: از همین رو اغلب اف��راد باید از بنزین آزاد اس��تفاده 
کنند. همچنین برنامه آینده این تصمیم مش��خص نیست که قرار است 

سهمیه بندی چه زمانی حذف شده و قیمت ها آزاد شود.
بغزیان ب��ا تاکید بر اینکه ب��ه دلیل کمبود درآمده��ای نفتی، دولت 
مجبور به این کار شد، ادامه داد: اما اگر جلوی قاچاق و ترافیک شهرها 
را بگیری��م این بنزینی که هدر می رود صرفه جویی خواهد ش��د و دیگر 

نیازی به سهمیه بندی نیست.

موافقان سهمیه بندی بنزین چه می گویند؟
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متولیان عرصه علم و فناوری ضمن تأکید بر ناکارآمدی سیس��تم های 
آموزش��ی فعلی، تأکید کردند مقاومت برخی مس��ئوالن حوزه آموزش، 

سبب محدودشدن کارآفرینی و مهارت افزایی دانش پذیران شده است.
ب��ه گ��زارش مهر، فناوری ه��ای روز و پیش��رفته دنیا، م��ردم را وادار 
ب��ه اس��تفاده از تکنولوژی ه��ای مدرن کرده اس��ت و کس��ی نمی تواند 
در چرخه آموزش��ی قرار بگی��رد و خود را از قافله پیش��رفت روزافزون 
علمی جدا بداند. با این همه متأس��فانه ش��اهد هس��تیم که بسیاری از 
نهادها و مؤسس��ات آموزش��ی هنوز از چرخه روز آموزشی دور هستند 
و نمی خواهند روش های جدید آموزش��ی را برای رش��د و توسعه علمی 
اس��تفاده کنند و دود آن به چش��م دانش پذیرانی م��ی رود که از کاربرد 
و مه��ارت رش��ته تخصصی خود محروم ش��ده و در نهای��ت از ورود به 
بازار کار دور می افتند. تعدادی از فناوران حوزه آموزش��ی بر ناکارآمدی 
برخی سیس��تم های آموزشی کش��ور تأکید کرده و می گویند: متأسفانه 
مقاومت برخی مسئوالن حوزه آموزش، سبب محدودشدن کارآفرینی و 

مهارت افزایی دانش پذیران شده است.
مدی��ر یکی از واحدهای فناور پارک علم و فناوری اس��تان قم که در 
زمین��ه ترجمه نوین متون خارجی فعالیت دارد در گفت وگو با خبرنگار 
مه��ر، با اش��اره به روش های ابت��کاری خود، گفت: ب��رای تهیه و ایجاد 
یک ترجمه اس��تاندارد بای��د چهار مرحله را در نظر داش��ت که اگر در 
دوره آم��وزش ترجمه زبان خارجی هر کدام از این چهار مرحله در نظر 
گرفته نش��ود و یا کمرنگ ش��ود دس��تیابی به ترجمه کامل و حرفه ای 

اتفاق نمی افتد.
طیبه ش��یخی با بیان اینکه برای آموزش مترجم توانمند و گسترش 
 Syntax معناشناس��ی( و( Semantics یک ترجم��ه حرفه ای بای��د
)س��اختار( زبانی همگرایی و نقطه تالقی ایجاد کرد، گفت: خوشبختانه 
مؤسس��ه ما توانسته برای دو زبان انگلیس��ی و عربی به یک زبان معیار 

ترجمه حرفه ای دست پیدا کند.
وی به تشریح چهار فرآیند دستیابی به یک ترجمه حرفه ای پرداخت 

و گفت: بس��یاری از آموزشگاه های زبان خارجه در هماهنگی و همراهی 
میان فرآیند چهارگانه یک ترجمه مشکل دارند.

ناکارآمدی سیستم آموزش عالی در ترجمه و مکالمه
وی گف��ت: بی��ش از ۹۰درصد دانش پذی��ران و حت��ی مترجمان در 
دستیابی به یک فرهنگ زبانی مشترک میان زبان مبدأ و مقصد مشکل 

دارند و در نتیجه به یک ترجمه خوب و فراگیر دست پیدا نمی کنند.
ای��ن مدیر واحد فناوری با طرح این موضوع که بیش از ۱۲ س��ال از 
روش های ابداعی خود برای آموزش فراگیران استفاده می کند، گفت: در 

این زمینه توانسته ایم مقاالت معتبر ISI را تهیه و ارائه کنیم.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح زمینه اشتغال و مهارت افزایی را 
فراهم کرده اس��ت، گفت: با توجه به استانداردهایی که تعریف کرده ایم 
زمان استاندارد دستیابی به زمینه های ترجمه به طور میانگین شش ماه 

است که در نوع خود ارزشمند است.
ش��یخی با ابراز خرس��ندی از موفقیت طرح ابتکاری ترجمه مؤسسه 
خود در ایجاد اش��تغال و مهارت افزایی کارآم��وزان، گفت: در طول ۱۲ 
س��ال از اجرای این طرح ۵ هزار نفر آم��وزش دیده که برخی از آنها به 
موفقیت های تجاری بس��یار خوبی در زمین��ه ترجمه آثار مطرح جهان 
رس��یده اند. ش��یخی با تأکید بر اینکه بازار کار ترجم��ه و حتی مکالمه 
حرفه ای اش��باع پذیر نیست، افزود: متأسفانه سیس��تم فرسوده و تاریخ 
مصرف گذش��ته در دانش��گاه ها نمی تواند نیازهای روزآم��د و حرفه ای 
دانش��جویان را در زمین��ه ترجم��ه و مکالمه زبان ه��ای خارجی تأمین 
کن��د، اما در عین حال با انعطاف ناپذیری و تعصب های منفعت طلبانه ای 
از س��وی برخ��ی از مبادی آموزش��ی دانش��گاهی برای ارتق��ا و اصالح 

سیستم های نظام آموزشی مواجه هستیم.
بی توجهی به سرمایه گذاری در پروژه های آموزشی

یک��ی دیگر از مدیران فناور حوزه آموزش نیز در گفت وگو با خبرنگار 
مهر، با بیان اینکه اپلیکیش��ن شبیه س��ازی کالس های درس حوزوی را 
طراحی کرده اس��ت، گفت: در نس��خه ۱.۹ این طرح توانسته ایم امکان 

کالس مجازی، فایل صوتی اس��اتید و عضویت افراد حاضر و مستعمین 
را در یک شبکه اجتماعی فراهم آوریم.

محمدعلی مقدم با تأکید بر اینکه این پروژه ویژه مؤسسات و مدارس 
آموزشی حوزوی است، گفت: س��امانه اپلیکیشنی مدرس برای بیش از 
۱۰۰ کالس درس ک��ه ب��ه ازای هر کالس بین ۱ تا ۳ اس��تاد همکاری 

دارند، طراحی شده است.
وی ب��ا اعالم اینکه در حال حاضر حدود ۲ ه��زار مدرس حوزوی در 
کشور فعالیت دارند، گفت: در سامانه َمدرس بیش از ۳۵۰۰ طلبه عضو 

هستند.
مدیرعام��ل واحد فناور نام آوران اندیش��ه فردا با اش��اره به اینکه الزم 
است که دروس آموزشی ضمن خدمت را در این سامانه راه اندازی کرده 
و گس��ترش دهیم، گفت: برنامه های آموزشی جانبی و دوره های ضمن 
خدمت از جمله گزینه هایی اس��ت در نسخه دوم این سامانه برای سال 

۹۹ برنامه ریزی شده است.
مقدم یکی از مش��کالت اساس��ی در اجرای پ��روژه را محدودیت های 
ش��دید مالی اعالم کرد و گفت: واقعیت این اس��ت که تقریباً هیچ کس 
دوست ندارد روی آموزش های دینی و مذهبی سرمایه گذاری کند و در 
ای��ن زمینه ه��ر کس کاری کند باید از روی عالق��ه و به همت خودش 

باشد.
مقدم با تأکید بر اینکه آموزش های مجازی دروس حوزوی و در کنار 
آن برنامه های تکمیلی می تواند سرعت و کیفیت آموزش را افزایش دهد، 
گفت: توس��عه و ترویج کالس های مجازی و آنالین دروس حوزوی این 
فرصت را فراهم می کند عالوه بر کسانی که محصل هستند و می توانند 
با کنکور و امتحان وارد حوزه شوند بسیاری از کسانی که مشغله داشته 
و از طرفی عالقه مند هستند به صورت آزاد دروس حوزوی را یاد بگیرند 

به ویژه بانوان متأهل و خانه دار هم وارد عرصه شوند.
این عضو واحد فناور مرکز رش��د علوم انسانی و اسالمی با بیان اینکه 
تنه��ا در پارک علم و فن��اوری قم برای ۱۰ نفر اش��تغال زایی کرده ایم، 

گفت: راه اندازی و توسعه آموزش های مجازی حوزوی می تواند بسیاری 
از مردم عادی و بانوان خانه دار را با احکام اسالمی آشنا کند و به ارتقای 

سبک زندگی دینی بینجامد.
مق��دم با اش��اره به اینک��ه بس��یاری از ناهنجاری ه��ای اجتماعی به 
دلیل بی توجهی و کم آگاهی از مس��ائل دینی اس��ت، گفت: بس��یاری از 
هنجاره��ای اجتماعی ما به دلیل اینکه ۹۹درصد از مردم ما مس��لمان 
هستند و در جامعه دینی زندگی می کنند با مسائل دینی اشتراک دارد 
لذا الزم اس��ت که با ش��ناخت کامل و آموزش های الزم مس��ائل دینی، 

گرفتاری های متعدد اجتماعی را بررسی و رفع معضل کرد.
رابطه متقابل ارتقای آموزشی و اشتغال زایی

رئیس پارک علم و فناوری استان قم هم در گفت وگو با خبرنگار مهر، 
ب��ا بیان اینکه تغییر رویکرد در انتقال دانش و اندیش��ه ضروری به نظر 
می رس��د، گفت: واقعیت این اس��ت که با تغییر نسل دوره های علمی و 

آموزشی تحول در رویکردهای انتقال دانش ضروری است.
سید حسین اخوان علوی با تأکید بر اینکه پایه های علمی در سطوح 
مختلف آموزش��ی کش��ور نیاز به روزآمدس��ازی و بازنگری دارد، گفت: 
متأس��فانه وجود نگاه آموزش محور و تئوریک س��بب ش��ده که نتوانیم 

فارغ التحصیالن کارآفرین و مهارت محور تربیت کنیم.
وی با تأکید ب��ر اینکه آموزش های تئوریک باید همراه با رویکردهای 
کارب��ردی و مهارت محور باش��د، گف��ت: اگر می خواهی��م صف طوالنی 
فارغ التحصی��الن ورود ب��ه ب��ازار کار کاه��ش پیدا کند نیاز به توس��عه 

آموزش های مهارت محور و مبتنی بر فناوری داریم.
رئی��س پارک علم و فناوری اس��تان قم از مقاومت بافت های س��نتی 
آم��وزش برای ع��دم پذیرش طرح ه��ای فناورانه ب��رای ارتقای مباحث 
آموزش��ی گالیه کرد و گفت: اگر به فکر آینده بازار کس��ب و کار جامعه 
دانش��گاهی هستیم نباید نس��بت به تغییر و ارتقای رویکرد فرآیندهای 
آموزشی که منجر به توسعه کسب و کارهای نوین خواهد شد، کوتاهی 

کنیم.
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کارشناسان چینی معتقدند ایران با وجود تحریم های شدید، همچنان 
بازاری جذاب برای س��رمایه گذاران، تجار، شرکت ها و فعاالن اقتصادی 
چین است و عمده ترین دالیل این جذابیت را باید در »امنیت فوق العاده، 

منابع طبیعی سرشار و برخورد خوب ایرانی ها« جست وجو کرد.
این موضوع در نشس��ت تخصص��ی »یکجانبه گرایی آمری��کا و آینده 
امنیت تجارت بین الملل« که روز یکش��نبه)۲۵ آبان( با حضور محققان 
و کارشناسان چینی به میزبانی ایرنا برگزار شد، مورد تاکید قرار گرفت.
نشس��ت تخصصی یادشده به همت »موسس��ه مطالعات و تحقیقات 
بین الملل��ی اب��رار معاصر تهران« و ب��ه میزبانی خبرگ��زاری جمهوری 

اسالمی )ایرنا( برگزار شد.
در ای��ن نشس��ت وانگ نان متخص��ص امور خاورمیان��ه و مدیر مرکز 
مطالعات پاکس��تان، زنگ چوان هوی پژوهش��گر ارش��د موسسه ادیان 
جهان وابسته به آکادمی علوم اجتماعی چین و لی وی جیان پژوهشگر 

به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند.
چابهار، »شن جن« آینده ایران

وانگ نان متخصص امور خاورمیانه و مدیر مرکز مطالعات پاکس��تان 
بندر چابهار را به دلیل ویژگی ها و به ویژه ظرفیت های عظیم بالقوه آن 
در آینده، این بندر به را  بندر شن جن چین تشبیه و آن را »شن جن«  

آینده ایران توصیف کرد.
به گفته وانگ، بندر شن جن چین که در ۴۰ سال پیش تنها ۳۰ هزار 
نفر جمعیت داش��ت اکنون در شعاعی ۲۰۰ کیلومتری، ۱۱ شهر و 7۰ 
میلیون نفر جمعیت را دربر می گیرد و این شهرها با همکاری یکدیگر از 

مزایا و ظرفیت های متقابل یکدیگر بهره مند می شوند.
این کارشناس��ی چین��ی گفت: مس��افت چابهار تا گ��وادر تنها ۱۰۰ 
کیلومتر اس��ت و این دو شهر می توانند در »رقابتی مفید و دوستانه« از 
مزایای یکدیگر بهره مند ش��وند. شرکت های چینی که هم اکنون حدود 
۲۰ ش��رکت آنها در چابهار فعال هستند نیز می توانند با سرمایه گذاری 
در بخش تولید، در چابهار کاال تولید کرده و آن را به کشورهای منطقه 

صادر کنند.
ب��ه گفته وی، دورنمای ۴۰ س��اله چابهار بهتر از ش��ن جن اس��ت و 

موقعیت بهتری از آن داشته و دولت ایران باید از آن حمایت کند.
وان��گ بندر چابه��ار را در قیاس با بندر راهبردی ش��ن جن در چین 
بس��یار روشن دانس��ت و ابراز امیدواری کرد تا کشورهای منطقه ضمن 
همکاری برای توس��عه هرچه س��ریع تر این بن��در، از مزایای فراوان آن 

بهره مند شوند.
برتری بندر چابهار به بندر گوادر

مدیر مرکز چینی مطالعات پاکس��تان که پیشتر از بندر چابهار ایران 
و بندر گوادر پاکس��تان بازدید کرده اس��ت، نزدیکی چابهار به بندرهای 
گ��وادر و کراچی، نقط��ه راهبردی تنگه هرمز و بن��در دوبی را نقطه ای 

بسیار مثبت برای بندر چابهار دانست.
وی خاطرنش��ان ساخت که بندر پاکستانی گوادر با همکاری چین در 
حال گس��ترش است ولی چابهار از گوادر پیشرفته تر و مهم تر است و از 

گوادر پیش افتاده است.
به گفته وانگ، ایران و چین باید بر این ناحیه تمرکز کرده و به همراه 
هند و افغانستان و پاکستان برای توسعه سریع تر چابهار و تبدیل آن به 

یک قطب تجاری در منطقه بکوشند.
معافیت چابه��ار از تحریم های آمریکا نکته ای بود که مورد توجه این 
پژوهش��گر چینی قرار گرفت که به زعم وی بس��یاری از چینی ها از آن 

بی اطالع هستند.
2 میلیون گردشگر چینی در راه ایران

وانگ با اش��اره به تصمی��م دولت ایران برای لغو روادید گردش��گران 
چینی خبر داد که بس��یاری از این افراد از این حرکت خشنود هستند. 
به گفته این پژوهشگر، ۱۵۰ میلیون گردشگر چینی قدرت خرید باالیی 
دارن��د و بخش قابل توجهی از آنان )۱۰ میلیون نفر( تایلند را به عنوان 

مقصد اصلی خود برمی گزینند.
وی گفت که گردش��گران چینی ایران را مملو از منابع و بس��یار امن 
دانسته و ایرانیان را بسیار مهربان می دانند که این موارد موجب می شود 

که در آینده توریست های چینی بیشتری راهی ایران شوند.
این کارش��ناس چینی گفت: در میان همس��ایه های ایران، ترکیه در 
س��ال گذش��ته با جذب ۴۰۰ هزار توریس��ت چینی رتبه نخست را در 
اختی��ار داش��ته و ۸7۰ هزار چینی نی��ز به امارات متحده عربی س��فر 

کرده اند. ۱۵۰ هزار گردشگر ایرانی نیز از چین دیدار کردند.
وی ب��ا افزایش تخمین معاونت گردش��گری ریاس��ت جمهوری ایران 

که آینده گردش��گران چینی عازم ای��ران را یک میلیون نفر اعالم کرده 
بود، افزود که ۲ میلیون گردش��گر چینی می توانند در س��ال رهس��پار 

ایران شوند.
وانگ گفت: هرچه که تایلند دارد، ایران نیز دارد ولی هرچه که ایران 

دارد، تایلند ندارد.
آینده شیرین صادرات ایران به چین

وان��گ همکاری ه��ای تهران و پکن را دارای پتانس��یل عظیم و آینده 
روابط دوجانبه را بس��یار درخش��ان دانس��ت که باید آن را مورد توجه 
داش��ت. به گفته این کارش��ناس چینی، توانمندی ایران در صادرات به 
چین زیاد اس��ت و بخش اعظم صادرات ایران به چین را زعفران، پسته، 
فرش و صنایع دستی تشکیل می دهد که باید گسترش یابد. عسل ایران 
کیفیت بس��یار خوبی داش��ته و در جهان چهارم است و تقاضای آن در 

چین سال به سال افزایش می یابد.
ساقط کردن پهپاد پیشرفته آمریکا، حاکی از فناوری پیشرفته 

ایران است
وی همچنین با اش��اره به سرنگون س��اختن پهپادهای فوق پیشرفته 
آمریکایی توسط ایران به عنوان مثال از پیشرفت شگرف ایران در حوزه 
فن��اوری، گفت که این اقدام مهم حاکی از آن اس��ت که ایران به درجه 
باالیی  از علوم و فناوری دس��ت یافته و صدور این قبیل علوم و فناوری 
پیش��رفته توس��ط ایران به چین نیز می تواند در چارچوب همکاری های 

دو طرف قرار گیرد.
وی اف��زود ایران می تواند برخی دس��تاوردهای خود در حوزه علوم و 

فناوری را با چین به اشتراک بگذارد.
 ایران را فراتر از روابط دوجانبه و به عنوان برادر می دانیم

وانگ در ادامه این نشست از ایرانیان خواست تا توهم غرب را از ذهن 
خود خارج س��ازند و ب��ه چین اعتماد کنند. او گفت: م��ا به ایران فراتر 
از رواب��ط نگاه می کنیم و ایران را ب��رادر می دانیم اما غربی ها را فقط از 
دریچ��ه روابط نگاه می کنیم. از ایرانی ها می خواهیم که  به فناوری های 
چینی و کاالهای آن اعتماد کنند چراکه در برخی زمینه ها چین از اروپا 

و آمریکا نیز پیشرفته تر است.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تحریم های آمریکا و خروج شرکت های 
چینی از ایران، این اقدام را ناشی از محدودیت های اعمال شده در مورد 
واردات از ایران و فش��ار آمریکا بر ش��رکت های چینی دانست. به گفته 
وی، دول��ت چی��ن باید میان ای��ران و آمریکا توازن ایج��اد کند چراکه 

اقتصاد آمریکا بارها از اقتصاد ایران بزرگ تر است.
وان��گ گفت: تحریم ه��ای آمریکا می تواند موجب ش��ود که چین در 
مورد میزان روابط تجاری خود با این کش��ور تجدیدنظر کند. سیاس��ت 
اصلی آمریکا مهار چین است. این پژوهشگر گفت که تحریم های آمریکا 
امنیت منطقه را به خطر انداخته و باید همکاری های اقتصادی و دفاعی 
را در چارچوب س��ازمان ملل، سازمان همکاری های شانگهای و سازمان 

غیرمتعهدها در پیش گرفت.
ضرورت پایه ریزی نظام پرداخت غیردالری

وانگ پایه ریزی نظام پرداخت غیردالری را زمینه ساز ورود چینی های 
بیشتری به ایران دانست و بر افزایش تماس های آموزشی دو کشور نیز 

تاکید کرد.
این پژوهش��گر در پاسخ به سوالی پیرامون برخی کاالهای بی کیفیت 
چینی در بازار ایران و سخت بودن اعتماد به به کیفیت برخی محصوالت 
این کشور که می تواند وجهه کاالهای چینی را به طور منفی تحت تاثیر 
قرار دهد، گفت: برخی از واردکنندگان ایرانی تنها اجناس ارزان را وارد 
می کنند که این موجب چنین برداشتی می شود. باید کاالهای باکیفیت 

چینی را که در آمریکا و اروپا نیز وجود دارند وارد کرد.
وی خبر داد که تهران و پکن توجه بیش��تری به این موضوع داشته و 

در صدد حل آن هستند.
ضرورت شناخت متقابل جوامع ایران و چین

ل��ی وی جیان محق��ق چینی نیز ب��ه عنوان یکی دیگر از س��خنران 
نشست یادشده، بر لزوم افزایش درک و شناخت متقابل جوامع ایران و 
چین برای جلوگیری از سوءتفاهم ها و گسترش همکاری های اقتصادی 

و تجاری دو کشور تاکید کرد.
ل��ی معتقد اس��ت که هرق��در جوامع و مردم دو کش��ور نس��بت به 
ظرفیت ه��ا، فرهنگ، و توانمندی های یکدیگر ش��ناخت بیش��تری پیدا 
کنند، به همان نسبت اعتماد متقابل بین دو ملت تقویت خواهد شد هر 
جا که فضای اعتماد متقابل حاکم باش��د، زمینه همکاری های تجاری و 

اقتصادی میان طرفین گسترش می یابد.

بازار بزرگ چین، فرصت اقتصادی برای ایران
ای��ن محقق چینی با بیان اینکه کش��ورش به عن��وان دومین اقتصاد 
بزرگ جهان، ظرفیت های بسیار عظیم اقتصادی و تجاری برای همکاری 
با کش��ورهای مختلف از جمله ایران در اختیار دارد، از رش��د اقتصادی 
س��ریع چین س��خن گفت و افزود: چین بازار بزرگ و ظرفیت  مصرفی 
عظیم��ی دارد و از این رو فرصت های زیادی برای فعالیت ش��رکت های 
مختلف ایرانی ایجاد می کند که می تواند باعث رونق بیشتر اقتصاد ایران 

و افزایش همکاری های دوجانبه شود.
نیاز چین به منابع طبیعی ایران

لی در ادامه این نشست به نیاز انکارناپذیر چین به منابع طبیعی ایران 
از قبی��ل نف��ت و آلومینیوم و بخش عظیمی از مناب��ع معدنی گوناگون 
اش��اره کرد و گفت: طبقه متوس��ط چین حدود ۴۰۰ میلیون نفر است 
و ظرفیت مصرفی این کش��ور به س��رعت در حال رشد است و از سوی 
دیگ��ر ایران هم نیازمند صنایع چین اس��ت به خصوص که ما در چین 
تقریب��ا همه انواع کاال را تولید می کنی��م و چین به کارخانه عظیم دنیا 

معروف شده است.
وی خاطرنش��ان کرد: چین پول و س��رمایه و انواع فن��اوری دارد که 
می تواند به کش��ورهای دوس��ت مانند ای��ران صادر کن��د و زمینه های 

عظیمی برای همکاری دو کشور وجود دارد.
سوءتفاهم، چالشی که باید برطرف شود

این محقق چینی در بخش دیگری از اظهاراتش به چالش های موجود 
در مسیر توسعه همکاری ها اشاره کرد و گفت بزرگترین چالش به خود 
ما مربوط می شود و عبارت از چالش سوء تفاهم بین دو کشور است و ما 

باید درک و شناخت از یکدیگر را افزایش دهیم.
وی افزود: ما هنوز سوء تفاهم هایی داریم و به همین علت شرکت های 
چینی برای سرمایه گذاری در ایران تردیدهایی دارند. برعهده دولت های 
دو کش��ور اس��ت که تالش کنند با فراهم کردن زمینه های مس��اعد و 
فض��ای امن اقتصادی برای همکاری های متقابل، تردیدها و نگرانی های 
شرکت های دو کش��ور و افرادی که قصد فعالیت های سرمایه گذاری در 

کشورهای یکدیگر را دارند، برطرف کنند.
لی در ادامه س��خنانش در نشس��ت ایرنا، همچنین از سیاس��ت های 
دول��ت آمریکا از جمله یکجانبه گرایی، محافظت گرایی )از ش��رکت های 
آمریکایی( و انزواگرایی به عنوان چالش های خارجی یاد کرد اما در عین 

حال تاکید کرد که مهمترین چالش از درون خود ما است.
حفظ صلح، مهم ترین چالش روز جهان

وی تاکی��د کرد که چالش اصلی امروز حفظ صلح در جهان اس��ت و 
اوضاع صلح آمیز عنصر کلیدی برای توس��عه اقتصادی است و در همین 
ارتباط چین تالش کرده که جوامع موزون در چین و جهان ایجاد کند 

تا جامعه انسانی سرنوشت و آینده مشترکی داشته باشد.
وی همچنین با رد نظریات برخی صاحب نظران غربی مانند س��اموئل 
هانتینگتون در زمینه برخورد تمدن ها، بر وجود تس��امح دینی در چین 
تاکید کرد و گفت: در فرهنگ چینی و فرهنگ ایرانی عناصر مش��ابهی 

داریم که می توانیم در آینده تبادالت فرهنگی را افزایش دهیم.
بندر چابهار، ظرفیتی که باید از دریچه اقتصاد فراگیر دیده شود

این کارش��ناس چینی در بخ��ش دیگری از این میزگ��رد با تاکید بر 
اهمیت بندر چابهار تاکید کرد که اقتصاد چابهار فراتر از یک بندر صرف 

اس��ت و باید از دریچه اقتصاد فراگیر، به ویژگی ها و ظرفیت های بالقوه 
فراوان بندر چابهار نگاه کرد.

امضای تفاهم نامه
در حاش��یه نشس��ت تخصصی یادش��ده، تفاهم نامه هم��کاری میان 
موسسه مطالعاتی ابرار معاصر تهران با مرکز مطالعات پاکستان دانشگاه 
ژیانگ جو چین و موسسه مطالعات جهان آکادمی علوم اجتماعی چین 
ب��ا موضوع هم��کاری در حوزه مطالعات و پژوهش، تبادل پژوهش��گر و 
انجام طرح های مطالعاتی مش��ترک امضا ش��د. هی��ات چینی عالوه بر 
حضور در نشس��ت تخصصی ایرنا، از بخش های مختلف این خبرگزاری 
از جمله س��ایت زب��ان چینی ایرنا که در ماه های اخیر راه اندازی ش��ده 

است، بازدید کردند.

چرا بازار ایران همچنان برای چینی ها جذاب است؟
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خوان��دن برای و با فرزندتان یکی از بهترین کارهایی اس��ت که 
می توانید برای آنه��ا انجام دهید. این کار مغز را تمرین می دهد و 
در یادگیری، به خاطر سپردن، برهان سازی و توجه کردن به آنها 
کمک می کند. با وقت گذراندن بیش��تر جلوی صفحه نمایش )هم 
پدر مادرها و ه��م بچه ها( چگونه می توانیم اطمینان حاصل کنیم 

که یک کتاب خوان پرورش می دهیم؟ 
1. تربیت کتاب خوان از زمان تولد

برای کودک خود، زود و اغلب کتاب بخوانید. الزم نیس��ت که با 
تولستوی شروع کنید. هنگامی که آنها خیلی کوچک هستند، فقط 
ش��نیدن صدای شما تسکین دهنده اس��ت و به آنها کمک می کند 
تا ریتم، انعکاس و تن را یاد بگیرند. خواندن را به بخش��ی از روال 
خ��ود قبل از خواب و یا در طول غذا خوردن تبدیل کنید. این امر 
پایه ای برای خواندن به عنوان یک تجربه لذت بخش در طول عمر 

ایجاد می کند
2. کتاب ها بر علیه صحفه نمایش

تربیت یک کتاب خوان لزوماً به معنای از بین بردن زمان صفحه 
نمایش نیست، بلکه به این معنا است که کودکان را تشویق کنید 
تا راه های زی��ادی پیدا کنند که خوان��دن می تواند زندگی آنها را 
غن��ی کن��د. بعضی از بچه ها ای��ن کار را با کت��اب انجام می دهند 
و دیگ��ران در کتاب های کمیک ی��ا بازی های ویدئویی ارزش پیدا 

می کنند. 
هر کودک متفاوت اس��ت، بنابراین ب��ه جای ممنوعیت تبلت یا 
گوش��ی هوش��مند، فرصتی برای زمان صحفه نمایش مثبت ایجاد 
کنید که تجربیات یادگیری کودک شما را تقویت می کند. کتاب ها 
و زم��ان صفحه نمایش مجبور نیس��تند به طور متقابل منحصر به 
فرد باشند و واقعیت این است که این نسل دارای ابزارهای اضافی 
است که ما نداشتیم، پس چرا از آنها به نفع خود استفاده نکنند؟

۳. ویدئوهای خواندن 
اگر ش��ما بچه های کوچک دارید، تماش��ای ویدئوهای خواندن 
یک فعالیت س��رگرم کننده برای انجام دادن با یکدیگر است. حتی 
ممکن است برخی از کتاب های کودکی مورد عالقه خود را آنالین 
پیدا کنی��د. یوتیوب کودکان انتخاب بزرگ��ی از این فیلم ها دارد، 
بعضی ه��ا با تصاویری از کتاب های واقعی هس��تند و برخی از آنها 
مانند نس��خه های متحرک کتاب اس��ت. ویدئوهای خواندن  برای 

بچه هایی که نیاز به تحریک دارند، مناسب هستند.
4. برنامه های سوادآموزی

ب��ازی می تواند یک راه فوق العاده ب��رای انگیزه دادن به کودک 
شما باشد، حتی اگر می خواهید برای خواندن به آنها انگیزه بدهید. 
اگر فرزند شما در آیپد خود وقت تلف می کند به جای آن می تواند 
ب��ا انجام بازی های��ی واژگان یاد بگیرد ی��ا مهارت های امال خود را 

بهبود بخش��د. برنامه هایی مانن��د ABC Kids به کودکان کمک 
می کنن��د تا ارتباط بین نامه های نوش��ته ش��ده و زبان گفتاری را 

درک کنند. 
5. به کتابخانه آنالین بروید

کتابخانه ها راهی مناس��ب برای داشتن مجموعه کتاب کودکان 
)به صورت رایگان( هس��تند و ب��ه آنها کمک می کند تا موضوعات 
جدید یا نویس��ندگانی را که ممکن اس��ت دوس��ت داشته باشند 
پیدا کنند. اگر ش��ما وقت ندارید هر هفته یک س��فر به کتابخانه 
داشته باش��ید کتابخانه آنالین برای تان مفید خواهد بود و داشتن 
چندین کتاب الکترونیکی در گوش��ی های هوشمند خود می تواند 
تنها چیزی باش��د که برای سرگرم کردن بچه های بی قرار خود به 
آن نی��از داری��د. از کتابخانه محلی خود بپرس��ید که آیا مجموعه 

دیجیتال دارند یا خیر.
خواندن بخش مهمی از پرورش یک کودک هوشمند و با اعتماد 
به نفس اس��ت. خواندن با و برای ک��ودک به آنها کمک می کند تا 
مهارت گوش دادن، زبان و مهارت های شناختی را توسعه دهند که 
در تمام عمر همراه آنه��ا خواهد بود. زمانی را برای یافتن بهترین 
راه ب��رای ج��ذب خواننده کوچک خود چ��ه کتاب هایی با تصاویر 

جسورانه چه کتاب های الکترونیک تعاملی باشد صرف کنید.
Lifehack/ucan :منبع

پرورش یک کتاب خوان در عصر دیجیتال

مسیرموفقیـت

در بازاریابی رسانه ای با چه پست هایی می توانیم بیشترین جذابیت را 
برای مخاطبان ایجاد کنیم؟

ایجاد یک حساب کاربری یا پروفایل در هر کدام از شبکه های اجتماعی کار بسیار راحتی است.
اما مس��ئله مهم در زمینه رسانه ها و ش��بکه های اجتماعی زمانی به وجود می آید که شما قصد دارید از 
این طریق به بازاریابی بپردازید. اگر تصمیم گرفته اید در این شبکه  ها و کانال ها بازاریابی کنید باید دقت 

داشته باشید که نوع پست و پیام ها و لحنی که آنها را نوشته اید بسیار مهم است.
1- ایجاد صمیمیت با مخاطبان

اولین هدفی که شبکه های اجتماعی دنبال می کنند این است که ارتباط افراد مختلف در محدوده های 
جغرافیایی متعدد را با یکدیگر امکان پذیر س��ازند. در هر ارتباطی الزم است صمیمیت وجود داشته باشد 
تا آن ارتباط دوام پیدا کرده و هر دو طرف تمایل به ادامه دادن این ارتباط داشته باشند. در بازاریابی نیز 
همین اصل صدق می کند. مهم نیس��ت ش��ما چند نفر مخاطب دارید بلکه باید بدانید که می توان با این 
تعداد زیاد از افراد نیز رابطه ای صمیمانه ایجاد کرد. منتها شکل و فرم نحوه برقراری ارتباط در شبکه های 

اجتماعی و به صورت مجازی با روش های رو در رو و حضوری متفاوت است.
بهتر اس��ت برای ایجاد صمیمت از عکس هایی که در محل کار خود گرفته اید ش��روع کنید. بسیاری از 
مخاطبان کنجکاو هس��تند بدانند ش��ما در چه فضایی مش��غول به کار و فعالیت هستید و یا حتی زندگی 
می کنید. عکس هایی که در آنها محل زندگی یا محل کار ش��ما نشان داده شده است یا عکس هایی که از 
سفرهای کاری خود با همکاران داشته اید می تواند به مخاطبان شما نشان دهد که شما تا چه حد با آنها 
صمیمی هس��تید و تمایل دارید که لحظات خود را با آنها به اش��تراک بگذارید. می توان گفت اولین گام 

موفقیت در بازاریابی رسانه های اجتماعی، ایجاد صمیمیت با مخاطبان است.
2- تصویر کاالها و خدمات

در هر کس��ب و کاری که مش��غول باش��ید تا به تولید یک محصول یا ارائه یک خدماتی مشغولید. بهتر 
اس��ت خدمات یا کاالیی که ارائه می دهید در این رس��انه ها به نمایش بگذارید. بهترین ش��کل به نمایش 
گذاش��تن این محصوالت یا خدمات این اس��ت که عکس ها و فیلم هایی از آنها تهیه کنید و در فاصله های 
زمانی مناسب که نه بسیار طوالنی و نه بسیار کوتاه مدت باشد با مخاطبان خود به اشتراک بگذارید. رعایت 

کردن فاصله زمانی مناسب یکی از عناصر ایجاد جذابیت برای محصول است.
اگر ش��ما مدام در حال منتش��رکردن عکس و فیلم از محصول یا خدمات خود باشید، جذابیت پست ها 
و محصول یا خدمات تان کاهش پیدا می کند و اگر بخواهید دیر به دیر نیز آنها را آپدیت کنید یا تصاویر 
جدیدتر منتشر کنید، باز هم برای مخاطبان جذاب نیست و آنها انتظار دارند در یک فاصله زمانی مناسب 

این کار را انجام دهید.
۳- نشان دادن رضایت مشتریان

احتماالً در کانال های مختلف تلگرامی یا صفحات متعدد اینس��تاگرامی و فیس بوکی عضو هس��تید. اگر 
دقت کرده باشید در صفحاتی که مربوط به یک کسب و کار است هر از چند گاهی، نوشته ها و پیام هایی 
که مشتریان برای آنها فرستاده اند و رضایت خود را اعالم کرده اند در این صفحات منتشر می شود. این کار 
دیگر کاربران و مخاطبان ش��ما را تشویق می کند تا محصول یا خدمات شما را امتحان کنند. در بازاریابی 
رس��انه های اجتماعی، نش��ان دادن رضایت مشتریان یکی از تکنیک های تأثیرگذار بر فکر و احساس سایر 

مشتریان و مخاطبان است.
شما نیز می توانید پیام های رضایت مشتریان خود را منتشر کنید، اما بهتر است در کنار این پیام ها، هر 
از چند گاهی به انتشار تصاویر بانشاط و انرژی بخش از مشتریان که نشان دهنده رضایت در چهره آنهاست 

منتشر کنید تا مخاطبان شما را جذب کند.
4- معرفی همکاران و کارکنان

ش��ما در کس��ب و کار خود تعدادی کارمند دارید که در بخش های مختلف ش��رکت یا س��ازمان ش��ما 
مشغول به فعالیت هستند. با معرفی کردن اعضای مجموعه خود شامل نام و نام خانوادگی، عکس، میزان 
تحصیالت و نوع همکاری و فعالیت آنها و یا حتی اگر شده منتشر کردن کمی از زندگینامه آنها می تواند 

احساس بسیار بهتری در مخاطبان شما ایجاد کند.
5- فضای محل کار در زمان های استراحت

این بخش بسیار اهمیت دارد. الزم است عکس هایی از فضای کاری خود که در ساعاتی از روز، کارمندان 
ش��ما مشغول اس��تراحت، صرف چای یا غذا یا فعالیت های دیگر هستند در صفحات خود منتشر کنید تا 

میزان صمیمیت، اطمینان و رضایت آنها از محیط کاری شان را نشان دهید.
qmpmarketing :منبع
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