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 آغاز واریز
کمک حمایتی دولت

اولین پرداخت مبالغ حمایت معیشتی به خانوارها در راستای جبران آسیب های ناشی از افزایش قیمت بنزین از دیشب آغاز شد.
به گزارش ایسنا، به دنبال افزایش قیمت بنزین دولت طرح حمایت معیشتی خانوارها برای پوشش آسیب ناشی از افزایش قیمت 
را در دستور کار قرار داد و از این جهت بر این تاکید داشت که کسب منابع از این محل را در اختیار خانوارها قرار می دهد. بر این 
اساس قرار شد تا کمتر از ۱۰روز از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، پرداخت کمک به خانوارهای هدف که حدود ۱۹ میلیون خانوار 
می شود در دستور کار قرار گیرد. اعالم سازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که پرداخت مبالغ حمایت معیشتی به خانوارها طی 
سه مرحله انجام می شود که اولین مرحله  آن دیشب )۲۷ آبان ماه( آغاز شد. دومین مرحله پرداخت )پنجشنبه ۳۰ آبان ماه( و سومین 
مرحله پرداخت )شنبه دوم آذرماه( خواهد بود. در طرح حمایتی دولت برای خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ هزار...

سخنگوی دولت:
 ۷۵درصد افراد جامعه مشمول طرح حمایتی می شوند
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بازار مسکن وارد چرخه تراز قیمت شده است

۵ سؤال درباره بازنشستگی
۵تله  ذهنی بنیان گذاران استارتاپ ها

10 ویژگی یک بازاریاب حرفه ای
۵ شاهکار بازاریابی و درس های مهم آنها

8 نوع کمپین تبلیغاتی موثر
هزینه تبلیغات بر بستر موبایل تا سال 2020 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

ارزش سهام اپل از مجموع 
ارزش ۵00 شرکت انرژی بزرگ 

آمریکا بیشتر شد

۵

روز گذشته برخالف روز گذشته شاخص کل بورس توانست 
38۵ رشد کند و نمادهای گروه بانکی و خودرویی بیشترین 
تاثیر را روی شاخص های بازار سرمایه داشتند.   روز دوشنبه 

با رشـد قیمت سـهام شـرکت های بزرگ همچون 
ایران  خودرو و پاالیش نفت تبریز، پتروشیمی...

بورس تغییر جهت داد
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وزیر نیرو گفت ۹ نیروگاه حرارتی و ۱۰ س��د در اس��تان های مختلف با هدف بهره مندی تمام 
کشور از انرژی آب و برق افتتاح می شود.

به گزارش ایرنا، رضا اردکانیان روز دوشنبه در آیین افتتاح طرح پست و خطوط ۴۰۰ کیلوولت 
ایوانکی در شهرس��تان گرمسار استان سمنان، افزود: ۱۰ س��د بزرگ در استان های تهران، ایالم، 
قم، یزد، کرمان، آذربایجان غربی و س��منان اح��داث و به تبع آن ۷۴۵ میلیون متر مکعب آب به 

ظرفیت آب های تنظیم شده کشور اضافه می  شود.
وی بیان کرد: ۲۶ هزار هکتار ش��بکه آبیاری و زهکش��ی در چهار اس��تان، جمعیت یک و نیم 
میلیون نفری را تحت پوشش قرار می دهد. وی با اشاره به پویش الف- ب- ایران، تصریح کرد: این 
پویش حرکتی برای گردش سریع و منظم چرخ های توسعه و رونق تولید کشور در زمان تحمیل 

تحریم های ضد اقتصادی استکبار علیه ملت ایران اسالمی است.
اردکانیان خاطرنش��ان کرد: پویش الف- ب- ایران محدود به پایان امس��ال نیس��ت و در آینده 

برنامه های سال ۹۹ اطالع رسانی می شود.
وزیر نیرو به نقش آب و انرژی برای اس��تمرار توس��عه پایدار در مناطق کشور اشاره و بیان کرد: 
نقش اساسی آب و برق به عنوان اصلی ترین زیرساخت های کشورها برای حرکت در مسیر توسعه 
غیرقابل انکار اس��ت و ۲۲۷ طرح بزرگ هر هفته در این حوزه با سرمایه گذاری ۳۳۰ هزار میلیارد 

ریال تا پایان امسال افتتاح می شود.
وی با اشاره به اقدام های دولت تدبیر و امید در برخورداری از آب آشامیدنی سالم، اضافه کرد: 
۶ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر جمعیت روس��تایی در یک هزار و ۱۲۴ روستا  به آب بهداشتی و سالم 

در این  فرصت شش ماه دسترسی پیدا می  کنند.
اردکانیان تصریح کرد: ۱۰ هزار و  ۳۴۰ روس��تا نیز در دولت تدبیر و امید از ش��بکه آب سالم و 
بهداشتی بهره مند شدند و ۱۰ میلیون نفر جمعیت تا پایان ۱۴۰۰ به این مجموعه اضافه می شود.

111 طرح سرمایه گذاری در استان سمنان
وزیر نیرو اظهار داش��ت: ۱۱۱ طرح برای اس��تان س��منان با س��رمایه گذاری ۱۶ هزار میلیارد 
ریال در بخش آب و برق و فاضالب در دس��ت اجرا اس��ت. وی افزود: این طرح ها به طور متوس��ط 
۵۵درصد پیش��رفت اجرایی دارد. اردکانیان با اش��اره به مطالبه حقابه کش��اورزان غرب اس��تان 
س��منان، اضافه کرد: به همه حقابه داران کش��اورزی اطمینان می دهیم س��هم آنان تامین ش��ود، 
تأمین حقابه کش��اورزان ایوانکی از محل پس��اب تهران انجام می ش��ود و به تمام کشاورزهای این 
شهرستان اطمینان داده می شود که حق شان تامین می شود. وزیر نیرو با بیان اینکه سمنان یکی 
از استان های درگیر با مشکالت خشکسالی است، یادآور شد: طرح ها در زمینه مقابله با خشکسالی 
و تامین آب اولویت دولت تدبیر و امید اس��ت و تاکیدهای متعدد از س��وی رئیس جمهور و سران 

قوا برای حل مشکالت ناشی از خشکسالی سال های اخیر وجود دارد.
وزیر نیرو برای افتتاح طرح های آب و برق به شهرس��تان های گرمس��ار و آرادان در غرب استان 
س��منان سفر کرده اس��ت، حمیدرضا جانباز معاون وزیر و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور 

وزیر نیرو را در سفر به استان سمنان همراهی می کند.
وزارت نی��رو در قال��ب پویش »هر هفته ال��ف - ب - ایران« ۲۲۷ طرح آب و برق کش��ور را با 

اعتباری بالغ بر ۳۳۰ هزار میلیارد ریال در ۳۱ استان تا پایان امسال افتتاح می کند.

رئیس مرکز توس��عه مکانیزاس��یون کش��اورزی گفت نیازهای س��وختی بخش کشاورزی منشأ 
گازوئیل دارد که قیمت آن ثابت می ماند، بنابراین تغییرات قیمت بنزین تأثیری در هزینه تولید و 
حمل ونقل محصوالت کشاورزی ندارد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، 
کامبی��ز عباس��ی در رابطه با تأثیر افزای��ش قیمت بنزین بر بخش کش��اورزی اظهار کرد: مصرف 
س��وخت در حوزه کشاورزی گازوئیل است و در بخش های ماشین های کشاورزی، گلخانه ها، دام، 
طیور و آبزی پروری از س��وخت گازوئیل اس��تفاده می ش��ود. وی افزود: نیازهای س��وختی بخش 
کش��اورزی منش��أ گازوئیل دارد که قیم��ت آن ثابت خواهد ماند بنابرای��ن تغییرات قیمت بنزین 

تأثیری در هزینه تولید و حمل ونقل محصوالت کشاورزی ندارد.
رئیس مرکز توس��عه مکانیزاس��یون کش��اورزی با اشاره به عدم اس��تفاده پهپادهای سم پاش از 
بنزین خاطرنش��ان کرد: پهپادهای س��م پاش در بخش کشاورزی باتری شارژی دارند و با برق کار 
می کنند، بنابراین بنزین در این بخش هم اس��تفاده نمی ش��ود. عباس��ی در رابطه با میزان س��هم 
بخش کش��اورزی از گازوئیل اذعان کرد: حدود ۸درصد از گازوئیل کل کشور در بخش کشاورزی 

مصرف می ش��ود که به صورت میانگین ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تا ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر 
نیاز ساالنه کشور است و تقریباً روزانه ۱۲میلیون لیتر در اختیار بخش کشاورزی قرار می گیرد.

وی افزود: از این ۸درصد س��هم گازوئیل بخش کش��اورزی، ۴درصد آن در حوزه ماش��ین آالت 
کش��اورزی مصرف می ش��ود و حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون لیتر از کل میزان گازوئیل بخش 
کشاورزی را شامل می شود. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه در حوزه 
کشاورزی قاچاق سوخت وجود ندارد، عنوان کرد: به دلیل اینکه همین میزان سوخت مصرفی هم 

کفاف کل نیازهای بخش کشاورزی را نمی دهد امکان قاچاق سوخت وجود ندارد.
وی افزود: این بخش یکی از همراه ترین بخش ها با سیاست های دولت است و با حداقل شرایط، 
امنیت غذایی کش��ور را تأمین می کند. عباس��ی با تاکید بر لزوم ایجاد زیرس��اخت در نظام توزیع 
س��وخت در بخش کشاورزی خاطرنشان کرد: نظام توزیع س��وخت ما در بخش کشاورزی نیاز به 
یک ساختارس��ازی و ایجاد زیرساخت مناس��ب دارد و وزارت نفت الزم است به این بخش حیاتی 

کشور توجه بیشتری داشته باشد.

پیرو ابالغیه ها و بخش��نامه های مکرر قبلی به لحاظ ش��رایط فعلی متاثر از اصالح قیمت بنزین 
و احتمال سوءاس��تفاده برخی عوامل س��ودجو در این برهه زمانی، مجدداً نسبت به ضرورت ثبت 
اطالعات انبارها و مراکز نگهداری کاال در قالب سامانه جامع انبارها و سامانه اعالم موجودی تاکید 
می شود. به گزارش ایسنا به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان؛ در راستای 
عم��ل به تکالیف قانونی منبع��ث از بند )ث( ماده )۶( قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و آیین نامه 
اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور، ثبت مشخصات انبارها و مراکز نگهداری کاال، مالک انبار و کاال، 
میزان و نوع کاالی ورودی و خروجی به آنها در قالب س��امانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال 

الزامی است. بدیهی است عواقب برخورد قانونی با موارد مغایر احراز شده در بازرسی های مستمر 
عوامل بازرسی در سطح کشور متوجه صاحبان کاال و انبارداران خواهد بود.

این اطالعیه به منزله ابالغیه رس��می تلقی ش��ده و اجرای آن برای تمامی واحدهای اقتصادی 
ذی نفع الزامی اس��ت. در پایان از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف 
در این زمینه مراتب را از طریق مراجعه حضوری و یا انعکاس به شماره تلفن ۱۲۴ سازمان حمایت 
و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و یا اپلیکیشن آپ اطالع دهند تا در اسرع وقت مورد 

پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.

وزیر نیرو:

9 نیروگاه حرارتی و 10 سد در کشور افتتاح می شود

یک مقام مسئول:

قیمت بنزین در بخش کشاورزی تاثیری ندارد

سازمان حمایت در ابالغیه ای تاکید کرد

کاالی ثبت نشده، احتکار محسوب شده و با متخلفین برخورد می شود

کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل با حضور ایران در ژنو آغاز شد
دوازدهمی��ن کنفرانس بینالمللی تجارت و توس��عه س��ازمان ملل متحد)آنکتاد( در ح��وزه مدیریت بدهی، روز 

دوشنبه با حضور هیاتی به نمایندگی از کشورمان در ژنو سوئیس آغاز شد.
به گزارش ایرنا، در این اجالس که تا روز چهارش��نبه ) ۲۹ آبان( ادامه خواهد داش��ت، هیات جمهوری اسالمی 

ایران به ریاست »سید رحمت اهلل اکرمی« معاون وزیر اقتصاد و دارایی حضور دارد.
کنفرانس بینالمللی تجارت و توسعه سازمان ملل متحد که محلی برای اجتماع مقامات بیش از یک صد کشور 
عضو این سازمان، نمایندگان سازمان های بینالمللی و منطقه ای به شمار می رود هر دو سال یکبار برگزار می شود.

 در ای��ن نشس��ت، عالی ترین مقامات اقتص��ادی گردهم آمده اند ت��ا درباره تحوالت اقتص��اد بین الملل به ویژه 
نح��وه مدیریت بدهی رایزنی کنند. آنها همچنین فرصت خواهند داش��ت تا درباره موضوعات مختلف اقتصادی با 

کارشناسان این امر تبادل نظر کنند.
در اجالس دو روزه  امس��ال قرار اس��ت موضوعاتی نظیر بحران بدهی در کش��ورهای در حال توسعه، امکانات و 
محدودیتهای ش��فافیت بدهکاری، سیاست  پایداری بدهی های طوالنی مدت، نقش بدهی و کمک های بین المللی 

برای تقویت مدیریت بدهی بحث شود.
براس��اس برنامه اعالم ش��ده معاون وزیر اقتصاد کش��ورمان که روز یکشنبه وارد ژنو ش��د، قرار است با برخی از 

مقامات کشورهای شرکت کننده و مدیران نهادهای بینالمللی مالقات های دوجانبه ای داشته باشد.

ایجاد مسیرهای جدید هوایی برای کاهش مصرف سوخت هواپیماها
وزیر راه و شهرسازی از خلق مسیرهای جدید هوایی، نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، شهرسازی هوشمند 
و تولید س��وخت با »سولفورکم« برای کش��تی ها به عنوان برنامه های ایران برای پایداری محیط زیست و کاهش 

مصرف انرژی خبر داد.
به گزارش ایرنا، »محمد اسالمی« روز دوشنبه در مراسم ششمین کنفرانس بین المللی منطقه ای تغییر اقلیم که 
در محل کتابخانه ملی در تهران برگزار شد، درخصوص اقدامات این وزارتخانه برای پایداری محیط زیست، گفت: 

یکی از موضوعات در دستور کار وزارت راه خلق مسیرهای جدید هوایی برای پیمایش کمتر هواپیماها است.
وی گفت: بر این اس��اس با کوتاه کردن مس��یرهای هوایی توانس��تیم هم برای پروازهای داخلی و هم پروازهای 

عبوری در مصرف انرژی صرفه جویی کنیم.
اس��المی برنامه دوم وزارت راه را نوس��ازی ناوگان حمل و نقل جاده ای اعالم کرد و گفت: تالش داریم تا بتوانیم 

نوسازی ناوگان جاده ای را ادامه دهیم و از این طریق آالیندگی زیست محیطی را کاهش دهیم.
وزیر راه به مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که بر مصرف بهینه انرژی تاکید دارد اشاره کرد و گفت: با تدوین 
این قانون اصالح الگوی مصرف انرژی در ساختمان ها در دستور کار قرار می گیرد و سازمان نظام مهندسی موظف 
به اعمال این قانون در ساخت و سازها می شود. از سازمان نظام مهندسی انتظار داریم که حتما این مبحث را در 
طراحی ساختمان ها نظارت و اعمال کند. رعایت این مبحث از سوی دستگاه های ذی ربط و مردم می توانند سهم 

بسزایی در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای داشته باشد.
وزیر راه و شهرس��ازی  تولید سوخت با »س��ولفورکم« برای کشتی ها را برنامه دیگر ایران برای پایداری محیط 
زیست اعالم کرد و گفت: تالش داریم با استفاده از ظرفیت ملی و توان شرکت های دانش بنیان این سوخت را در 

داخل تولید و به کمک سالمت دریاها بیایم.
وزیر  راه و شهرس��ازی خبرداد که دولت تدبیر و امید در بخش ناوگان ریلی توانس��ته است خطوط ریلی کشور 
را از ۴ هزار و ۷۰۰ کیلومتر به ۱۴ هزار و ۴۰۰ کیلومتر افزایش دهد و گفت: این میزان افزایش خطوط ریلی به 
اضافه طرح های درحال مطالعه و اجرا نش��ان از عزم ایران برای بهینه سازی مصرف انرژی برای رسیدن به محیط 
زیس��ت پایدار دارد. وزیر راه حرکت به س��مت شهرس��ازی هوش��مند را از دیگر جهت گیری های وزارت راه برای 

کنترل مصرف انرژی دانست.

فرصت صادرات 
بنزین با واقعی شدن 

قیمت ها
و  قیم��ت  واقعی ش��دن 
س��همیه بندی بنزین اگرچه با 
ه��دف کاهش مص��رف داخلی 
و توزی��ع عادالن��ه یارانه انرژی 
انجام ش��ده ام��ا در عین حال 
ب��ا هدایت مازاد تولید نس��بت 
به مصرف به س��مت صادرات، 
می توان��د ب��ه درآمدزایی ارزی 
دولت در شرایط تحریم کمک 

کند.
تا چند س��ال پیش ایران به 
بنزین  عنوان واردکننده بزرگ 
در جه��ان ش��ناخته می ش��د 
ت��ا آنجا ک��ه در زم��ان تحریم 
نفت��ی ای��ران در دول��ت دهم،  
عدم ف��روش بنزین به کش��ور 
به عنوان یکی از س��رفصل های 
تحریم مورد تاکید قرار گرفت 
و این در ش��رایطی بود که در 
آن زمان ای��ران روزانه بیش از 
۱۰ میلی��ون لیت��ر بنزین وارد 

می کرد.
ب��ا روی کار آم��دن دول��ت 
یازدهم و بهبود شرایط سیاسی 
کش��ور در مناسبات بین المللی 
اگرچه واردات بنزین آسان شد 
اما دولت و وزارت نفت نس��بت 
به خودکفای��ی در تولید بنزین 
حس��اس ش��دند و از همین رو 
بهب��ود کیفیت و افزایش تولید 
در  قدیم��ی  پاالیش��گاه های 

دستور کار قرار گرفت 
و در کنار آن روند...



اولین پرداخت مبالغ حمایت معیشتی به خانوارها در راستای جبران آسیب های 
ناشی از افزایش قیمت بنزین از دیشب آغاز شد.

به گزارش ایس��نا، به دنبال افزایش قیمت بنزین دولت طرح حمایت معیش��تی 
خانوارها برای پوش��ش آسیب ناشی از افزایش قیمت را در دستور کار قرار داد و از 
این جهت بر این تاکید داش��ت که کس��ب منابع از این محل را در اختیار خانوارها 

قرار می دهد.
بر این اس��اس قرار ش��د تا کمتر از ۱۰روز از اجرای طرح س��همیه بندی بنزین، 
پرداخت کمک به خانوارهای هدف که حدود ۱۹ میلیون خانوار می شود در دستور 

کار قرار گیرد. اعالم س��ازمان برنامه و بودجه از این حکایت دارد که پرداخت مبالغ 
حمایت معیش��تی به خانوارها طی س��ه مرحله انجام می شود که اولین مرحله  آن 
دیش��ب )۲۷ آبان ماه( آغاز ش��د. دومین مرحله پرداخت )پنجشنبه ۳۰ آبان ماه( و 

سومین مرحله پرداخت )شنبه دوم آذرماه( خواهد بود.
در طرح حمایتی دولت ب��رای خانوارهای تک نفره ۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰۳ 
هزار تومان، س��ه نفره ۱۳۸ هزار تومان، چهار نف��ره ۱۷۲ هزار تومان و پنج نفره و 

بیشتر ۲۰۵ هزار تومان واریز می شود.
براس��اس این طرح حمایتی، هر ماه مبالغ تعیین ش��ده به حساب خانوارها واریز 

خواهد ش��د که پرداختی در همان حسابی اس��ت که در هر ماه یارانه نقدی به آن 
واریز می شود.

یارانه نقدی آبان ماه نیز ساعت ۲۴ شب ۲۶ آبان ماه با همان مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ 
تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

به گزارش ایس��نا، بامداد جمع��ه )۲۴ آبان ماه( طرح اصالح قیمت بنزین اجرایی 
شد و براساس آن قیمت بنزین سهمیه ای ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان 
تعیین شد. از این محل پیش بینی شده که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع به 

دست می آید که بین خانوارها توزیع خواهد شد.

آغاز واریز کمک حمایتی دولت

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه باید درآمد افزایش قیمت بنزین به طور 
مس��تقیم در جیب مردم باشد، گفت مردم راضی هستند قیمت بنزین به 

۱۲ هزار تومان هم برسد، اما عواید آن به خودشان برسد.
به گزارش ایس��نا، دکتر سعدوندی – عضو هیات علمی دانشگاه عالمه 
طباطبائی – در برنامه پایش، گفت: مصرف انرژی در کش��ور سرس��ام آور 
است، اما می توان این مصرف را کم و درآمد آن را در اختیار مردم قرار داد.

وی گفت: در سیاس��ت چندنرخی ک��ردن بنزین، تبعیض قیمتی وجود 
دارد و باید کم کم به سمت قیمت گذاری آزاد بنزین رفت. قیمت بنزین در 
برابر درآمد سرانه مشابه سایر کشورها است. از طریق افزایش قیمت بنزین 
باید گفت که این امر کاری صحیح اس��ت، چراکه در زمینه بنزین اسراف 

صورت می گیرد و همچنین ما می توانیم بنزین را صادر کنیم.
سعدوندی با بیان اینکه باید درآمد افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم 

در جیب مردم باشد، افزود: کشور نروژ یکی از گران ترین بنزین ها را دارد، 
ام��ا به دلیل اینکه می دانند گرانی بنزین باعث افزایش رفاه آنها می ش��ود 
هیچ اعتراضی ندارند. این اس��تاد دانشگاه ادامه داد: نگرانی مردم به خاطر 
این است که اعتماد مردم به دولت کم شده است و مردم باور نمی کنند که 
درآمد افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم به جیب آنها می رود. در حال 
حاضر قش��ر متوسط مردم رو به فقیرشدن هستند. دولت باید در افزایش 

قیمت بنزین از تجربه هدفمند کردن یارانه ها استفاده می کرد.
سعدوندی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی اقتصاد ما انحصار است، افزود: 
مردم راضی هستند قیمت بنزین افزایش یابد، اما این رانت ها و انحصارها 

از بین برود و درآمد افزایش قیمت بنزین به طور مستقیم به آنها برسد.
این استاد دانشگاه بیان کرد: اگر مردم بتوانند اعتماد کنند که هزینه ای 
که برای بنزین می ش��ود صرف توسعه و پیش��رفت کشور می شود که در 

درآمدهای آنان نیز موثر اس��ت، هیچ گونه اعتراضی نمی کنند اما در حال 
حاضر به اعتماد عمومی مردم به خاطر خالف واقع گویی های دولت، خدشه  
وارد ش��ده است. سعدوندی گفت: مساله  کشور این است که درآمد سرانه 
کشور کم است. مهم ترین مشکل ما تحریم های داخلی است. بر سر ایجاد 
کس��ب و کار مانع ایجاد ش��ده است و همه اینها به دلیل وجود انحصار در 
کشور است. در صورت برداشتن این منابع می توان دید که مردم به راحتی 

ایجاد اشتغال و گذران زندگی می کنند.
س��عدوندی گفت: بناب��ر این بود در قانون هدفمندی یارانه ها هر س��ال 
یارانه ها اضافه و سوبس��یدها حذف ش��ود، اما طی هفت سال گذشته این 
اتفاق نیفتاده است. س��همیه بنزین نباید به خودروها اختصاص می یافت 
بلکه باید به هر کد ملی یک سهمیه اختصاص داد. اینگونه است که مردم 

این افزایش قیمت بنزین را به راحتی قبول می کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت برخوردها با متخلفان و گرانفروش��ان در 
بازار باید جدی و موثر باش��د و متخلفان بدانند با تخلفات، مماش��ات نخواهیم 

کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی در جلس��ه ویژه ستاد تنظیم بازار بعد 
از تصمیم جدید دولت درباره مدیریت جدید مصرف س��وخت، اظهار داش��ت: 
ب��ا وج��ود اینکه ذخیره خوبی از کااله��ا داریم، اما در کن��ار تمهیدات اولیه از 
تولید تا مصرف، حضور خود اصناف در نظارت ها الزم است، زیرا امروز هرگونه 
گرانفروش��ی و سوءاس��تفاده، ظلم در حق مردم است بنابراین برخوردها باید با 

متخلفان در محل و در سریع ترین زمان ممکن صورت گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخوردها با متخلفان و گرانفروش��ان در 
بازار باید جدی و موثر باش��د و متخلفان بدانند با تخلفات، مماش��ات نخواهیم 

کرد.
وی اضاف��ه کرد: ب��ا همتی که در اصناف مش��اهده ک��ردم تخلفات کمتر و 
برخوردهای کمتری را خواهیم داش��ت، اما ب��ا آن بخش از اصناف که مراعات 
نمی کنند انتظار ما از اتحادیه ها و اصناف مربوط این است که به نحوی برخورد 

کنند که تخلف دیگر تکرار نش��ود. وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گفت: وقتی 
ذخایر کاالیی کامل اس��ت و تاثیر قیمت بنزین بر کاالها ناچیز اس��ت دلیلی بر 

افزایش قیمت آن نداریم بنابراین باید با بحث روانی در این باره مقابله کرد.
رحمانی افزود: مس��ئوالن مربوطه از جمله س��ازمان تعزیرات حکومتی قول 
داده ان��د که پرونده های تخلف را خارج از نوبت بررس��ی کنند و با بحثی که با 
سازمان تعزیرات داشتیم قرار شد اسامی متخلفان از طریق بنر و تابلونوشته ها 

اطالع رسانی شود و مردم ببینند که چه کسانی تخلف کردند.
وزیر صنعت ب��ا بیان اینکه به هیچ عنوان اجازه افزایش قیمت ها را نخواهیم 
داد، گفت: ما ابتدا از خودمان شروع کردیم و مجوز افزایش قیمت دستگاه های 
دولتی را لغو کردیم ضمن اینکه در ش��رایط کنونی دس��تگاه های دولتی حتی 
نبای��د تقاضای افزایش قیم��ت کنند و اگر هم تقاضا کنن��د تنظیم بازار آن را 

نخواهد پذیرفت.
رحمانی افزود: از گذش��ته بحثی را پیگیری می کردیم که روند قیمت ها را از 
تولید تا زنجیره های خرده فروش��ی کنترل کنیم که با طرح جدید دولت درباره 
مدیریت مصرف س��وخت انگیزه ای پیدا کردیم تا طرح کنترلی خود را تس��ریع 

کنیم که به موجب آن کنترل ها سامانه ای و دقیق تر باشد.
وزیر صنعت گفت: اگر قیمت بنزین اصالح شد به این معنا نیست که کاالها 
افزای��ش قیمت یابد بنابراین به علت مس��ائل روانی و جوس��ازی ها نباید اجازه 

دهیم قیمت ها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه اصناف و اتحادیه ها در این باره باید مراقبت بیشتری کنند، 
افزود: امروز فرصتی است که به مردم بیشتر خدمت کنیم بنابراین باید همه ما 
از اتحادیه ها و اصناف از منافع و سود خود بگذریم تا هیچ گونه افزایش قیمتی 
رخ ندهد البته آنچه که کارشناس��ان گزارش دادند ب��ا مدیریت جدید مصرف 
س��وخت هیچ گونه افزایش قیمتی ایجاد نخواهد ش��د ضمن اینکه گزارشی که 
تاکنون مسئوالن اصناف داده اند مثبت است و نشان می دهد هیچ گونه افزایش 
قیمتی نداش��تیم. رحمانی اضافه کرد: برخی فروش��گاه ها، فروش فوق العاده با 

تخفیف داشتند که این رویه باید ادامه یابد.
وی گفت: برای بخش��ی از اقش��ار ک��ه باید بنزین تامین می ش��د فرآیند در 
حال تکمیل ش��دن اس��ت و اگر به طور طبیع��ی عده ای از قل��م افتاده اند باید 

تصحیح شود.

درآمد افزایش قیمت بنزین در جیب مردم

رحمانی در نشست ستاد تنظیم بازار:

هیچ افزایش قیمتی در کاالها نداریم

نگاه

آخرین آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری
مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار از شناسایی ۱۲۰۰ 
بنگاه دارای مش��کل خبر داد و گفت تع��داد مقرری بگیران بیمه بیکاری با 
کاهش ۳درصدی به ۲۵۵هزار نفر رس��یده است. کریم یاوری در گفت وگو 
با ایس��نا، اظهار کرد: براساس آمارها تا پایان شهریورماه ۱۲۰۰ بنگاه دارای 
مشکل شناسایی شد و مشکالت آنها در کارگروه های استانی تسهیل و رفع 
موان��ع تولید مورد حل و فصل ق��رار گرفت. وی افزود: وزارت کار صیانت از 
نیروهای کار شاغل در بنگاه های اقتصادی را برعهده دارد و به همین منظور 
در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشکالت بنگاه ها را به دقت و با جدیت 

رصد و در جهت حل و فصل آنها گام برمی دارد.
حفظ 200 هزار شغل در 6 ماهه امسال

مدی��رکل حمایت از مش��اغل و بیمه بی��کاری وزارت کار در عین حال از 
حفظ ۲۰۰ هزار فرصت ش��غلی در ش��ش ماهه امس��ال خبر داد و گفت: با 
همراه��ی بنگاه های اقتصادی، کارگ��ران و کارفرمایان و همکاری بانک ها و 
بیمه ها و حمایت و پیگیری مس��ئوالن استان ها از ریزش ۲۰۰ هزار نیروی 
کار در کش��ور طی شش ماهه نخس��ت امسال جلوگیری شد. وزارت کار در 
گام اول بر حفظ اش��تغال موجود در بنگاه ها و جلوگیری از خروج نیروهای 
کار و در گام بع��د در ص��ورت تداوم مش��کل ب��ر هم��کاری وزارتخانه ها و 
دستگاه های صادرکننده مجوز فعالیت بنگاه برای حل مشکالت تاکید دارد.

وی درب��اره مش��کالت بنگاه ه��ای تولیدی اظه��ار کرد: در ح��ال حاضر 
نقدینگی تنها مش��کل بنگاه ها نیس��ت و مس��ائلی از جمله باالبودن هزینه 
تولیدی، انباشت محصول و برخی سوءمدیریت ها در مشکالت بنگاه اثرگذار 
بودها اس��ت. عالوه بر این واحدهای تولیدی با مش��کالتی همچون واردات 

بی رویه کاال، رکود و قاچاق کاال هم مواجه هستند.
پرداخت مقرری بیمه بیکاری به 263 هزار نفر تا شهریور 

یاوری درب��اره آخرین آمار تعداد مقرری بگی��ران بیمه بیکاری نیز گفت: 
براس��اس آمارها تا پایان ش��هریورماه ۲۶۳ هزار نفر مق��رری بیمه بیکاری 
دریاف��ت کردند که این میزان نس��بت به مهرماه امس��ال ب��ا کاهش حدود 

۳درصدی مواجه بوده و به ۲۵۵ هزار نفر رسیده است.
ب��ه گفته مدی��رکل حمایت از مش��اغل و بیمه بی��کاری وزارت کار همه 
کارگ��ران مش��مول قان��ون کار و قان��ون تامی��ن اجتماعی که ب��دون میل 
و اراده خ��ود از کار بیکار ش��ده باش��ند می توانند از مزای��ای بیمه بیکاری 
بهره مند ش��وند. به گزارش ایس��نا، بیمه بیکاری یک��ی از حمایت های مهم 
تأمین اجتماعی در راس��تای صیانت از نیروی کار کش��ور است تا کارگرانی 
که به طور غیرارادی بیکار می ش��وند برای اینکه از مش��کالت معیشتی در 
ام��ان بمانند تحت پوش��ش بیمه بی��کاری قرار بگیرند. پی��ش از این تعداد 
مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۶۰ هزار نفر اعالم ش��ده بود. پرداخت مقرری 
بیمه بیکاری به افراد مجرد حداقل ش��ش م��اه و حداکثر ۳۶ ماه و به افراد 

متاهل حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه است.

مدیرکل مدیریت بحران وزارت جهاد:
1100 میلیارد تسهیالت بالعوض به کشاورزان 

مناطق سیل زده پرداخت شد
مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد ۱۱ هزار 
میلیارد ریال کمک بالعوض و تس��هیالت به خس��ارت دیدگان از س��یل در 

بخش کشاورزی پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، سید محمد 
موس��وی گفت: تا بیس��تم آبان س��ال ج��اری، ۱۱ ه��زار و ۵ میلیارد ریال 
کمک بالعوض و تس��هیالت به خسارت دیدگان بخش کشاورزی استان های 

سیل زده پرداخت شده است.
وی درب��اره اج��رای مصوب��ات دولت ب��رای پرداخت کم��ک بالعوض به 
خس��ارت دیدگان از سیل در بخش کش��اورزی، افزود: براساس گزارش های 
دریافتی از سازمان های جهاد کشاورزی استان های خسارت دیده از سیل تا 
بیس��تم آبان ماه امسال، از تعداد ۲۲۸ هزار و ۶۳۲ پرونده به مبلغ ۱۴ هزار 
و ۶۹۲ میلی��ارد ریال در کمیته های تخصصی شهرس��تان های اس��تان های 
خس��ارت دیده از س��یل پس از بازدید میدانی، بررس��ی و تایید شد و تعداد 
۱۶۳ هزار و ۹۵۹ پرونده به مبلغ ۹۹۸۵ میلیارد ریال پس از بررسی، مورد 

تصویب کارگروه استانی قرار گرفته است.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت 
جهاد کش��اورزی ادام��ه داد: از این مقدار، مبل��غ ۷۵۵۴ میلیارد ریال برای 

۱۲۱ هزار و ۹۲۸ پرونده به حساب خسارت دیدگان واریز شده است.
وی درباره پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه بانکی به خسارت دیدگان از 
س��یل در بخش کش��اورزی، گفت: تاکنون، تعداد ۱۲۴ هزار و ۸۰۲ پرونده 
به مبلغ ۱۱۰۵۲ میلیارد ریال از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان های 
خس��ارت دیده از س��یل به بانک های عامل معرفی و تعداد ۳۷ هزار و ۱۲۴ 
پرونده به مبلغ ۳۴۵۱ میلیارد ریال به خسارت دیدگان پرداخت شده است.

کاهش قاچاق با آزادسازی قیمت بنزین 
مشهود است

س��خنگوی اتحادیه فرآورده های نفتی گفت افزایش قیمت بنزین به نفع 
مردم است چراکه دولت مبلغ آن را به اقشار جامعه برمی گرداند.

حمید حس��ینی در گف��ت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کش��اورزی 
گروه اقتصادی باش��گاه خبرن��گاران جوان، گفت: در گذش��ته بحث قاچاق 
فرآورده ه��ای نفتی بس��یار مطرح بود. اینک��ه برخی از کاال ه��ای یارانهای 
قابل تبدیلش��دن به برخی فرآورده های دیگ��ر بودند و باعث اخالل در بازار 
می ش��د. به عنوان مثال در گذش��ته یک صادرکننده قیر، وکیوم خریداری 
ک��رده و آن را تبدی��ل به قیر و صادر می کرد. دیگری این امکان را داش��ت 
که مازوت یارانه ای را دریافت و از آن قیر اس��تخراج کند که این کار باعث 
عدم مدیریت بازار می ش��د. سخنگوی اتحادیه فرآورده های نفتی ادامه داد: 
رقابت های داخلی باعث کاهش ش��دید قیمت ها شده بود که بار ها از دولت 
درخواس��ت کردی��م یارانه اقالمی چ��ون نفت، قیر و ال پی ج��ی را بردارد 
همچنین درخواس��ت دادیم که قیمت بنزین را آزادس��ازی کند تا قاچاق و 

مصرف کاهش پیدا کند و امکان صادرات آن را داشته باشیم.
حسینی افزود: افزایش قیمت بنزین به نفع مردم است چراکه دولت بیان 
ک��رده مبلغ مابه التفاوت آن را به اقش��ار ضعیف جامعه برمی گرداند و باعث 
کاهش بخش��ی از افزایش مصرف انرژی می شود. برای شدت مصرف انرژی 
در دنیا هزار دالر که یک و چهار دهم بش��که اس��ت هزینه می ش��ود اما در 
ایران آمار ها نش��ان می دهد  که هزینه مصرفی ب��رای انرژی حدود چهار و 
۲ دهم بش��که است که این رقم نش��ان می دهد به شدت ضایعکننده منابع 

انرژی هستیم.
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یک کارش��ناس بازار مس��کن گفت در نیمه دوم سال قیمت خانه در 
تمام مناطق ش��هر تهران به سمت تعادل پیش می رود و البته این روند 

ممکن است با ریزنوسان های ماهانه همراه باشد.
مهدی روانش��ادنیا در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: جهت کلی بازار 
مسکن، رسیدن به ثبات قیمتی است؛ هرچند ممکن است تا پایان سال 
شاهد یک س��ری ریزنوسان باشیم. در اردیبهش��ت امسال یک افزایش 
س��نگین ماهیانه قیمت را داشتیم که علت آن فضای احساسی و روانی 
ب��ود. عموما افرادی که ج��ا مانده بودند و تحلیل دقیق��ی از بازار ملک 
نداش��تند اقدام به خرید کردند و بعضا حاضر بودند به هر قیمتی خرید 

را انجام دهند.
وی افزود: از ابتدای تیرماه، گروه س��وداگران که دیگر بازار مسکن را 
برای کس��ب سود، مناسب تش��خیص ندادند عمال از بازار خارج شدند. 
نتیجه این ش��د که قیمت خانه از تیرماه روند کاهش��ی به خود گرفت 
و در بعض��ی مناطق  مثل منطق��ه یک کاهش، قابل توجه بود. میانگین 
قیم��ت آپارتمان در منطقه ۱ در تیرماه تقریبا متری ۳۰ میلیون تومان 

بود که در شهریورماه به حدود ۲۵ میلیون تومان رسید.

این کارشناس با بیان اینکه بازار مسکن نهایتا خود را تعدیل می کند، 
گفت: مقایس��ه قیمت مهرماه با تیرماه امس��ال نش��ان می دهد برخالف 
جریان عمومی، برخی مناطق مثل منطقه ۲۰ نرخ رشد باالتری داشتند. 
اگر مهرماه ۱۳۹۶ که بازار مقداری تکان خورد و در آذرماه ۱۳۹۶ نمود 
پی��دا کرد را م��الک قرار دهیم می بینیم مناطقی ک��ه تا مهرماه ۱۳۹۷ 
نرخ رش��د آنها کمتر از متوس��ط ش��هر بود در مهرماه ۱۳۹۸ به نوعی 
خود را تراز کردند؛ زیرا با توجه به اینکه در سیاس��ت های شهرسازی و 
مطلوبیت زندگی تغییر محسوسی در مناطق ایجاد نشده، تمامی مناطق 
خود را تراز می کنند. روانش��ادنیا اظهار کرد: از س��وی دیگر در مهرماه 
۱۳۹۸ نس��بت به تیرماه کاهش قیمت خانه در مناطقی اتفاق افتاد که 
طی دو س��ال اخیر افزایش بیشتری داش��تند. خروجی  این موضوع به 

ریزنوسان هایی منجر خواهد شد.
همزمانی توقف رشد قیمت مسکن در تهران و شهرستان ها

وی با اش��اره به س��یکل های رونق و رکود مسکن خاطرنشان کرد: در 
س��ه دوره قبل، زمانی که افزایش قیمت در تهران متوقف می شد حدود 
شش ماه طول می کشید تا شهرستان ها به ثبات برسند، اما در این دوره 

توقف رشد قیمت در تهران با شهرستان ها همزمان شده است که جای 
تحلیل و توجه دارد.

این کارش��ناس درباره تاثیر طرح اقدام ملی در تعادل بخش��ی به بازار 
مس��کن گفت: اگر اس��تقبال مردمی از این طرح صورت گیرد بخشی از 
نقدینگی که می تواند تقاضای موثر را در بازار مس��کن ش��کل بدهد به 
س��مت احداث مسکن س��وق پیدا می کند که از این جهت اتفاق خوبی 
است. اگر برنامه دولت که اعالم کرده قصد دارد۴۰۰ هزار واحد تا سال 
۱۴۰۰ بسازد محقق شود به معنای افزایش ۴۰درصدی عرضه است که 
اگر با حرکت بخش تقاضا همراه باش��د قطعا می تواند در افق یک س��ال 

آینده تعدیل هایی در بازار مسکن  ایجاد کند.
به  گفته روانش��ادنیا، در تمام دنیا مس��کن یکی از حوزه هایی اس��ت 
ک��ه بخش های عموم��ی و دولتی، سیاس��ت های حمایتی خاص خود را 
ب��رای آن دارند. اقتصاد دولتی ما در همه بخش ها پررنگ اس��ت، اما در 
مس��کن نقش چندانی ن��دارد؛ در حالی که باید این جایگاه مثل س��ایر 
کش��ورها وجود داش��ته باش��د که دولت در زمینه های مسکن حمایتی 

بیشتر ورود کند.

بازار مسکن وارد چرخه تراز قیمت شده است
نگاه

فرصت صادرات بنزین با واقعی شدن قیمت ها
واقعی شدن قیمت و س��همیه بندی بنزین اگرچه با هدف کاهش 
مصرف داخلی و توزیع عادالنه یارانه انرژی انجام ش��ده اما در عین 
ح��ال با هدایت مازاد تولید نس��بت به مصرف به س��مت صادرات، 

می تواند به درآمدزایی ارزی دولت در شرایط تحریم کمک کند.
تا چند سال پیش ایران به عنوان واردکننده بزرگ بنزین در جهان 
ش��ناخته می ش��د تا آنجا که در زمان تحریم نفت��ی ایران در دولت 
دهم،  عدم فروش بنزین به کش��ور به عنوان یکی از س��رفصل های 
تحریم مورد تاکید قرار گرفت و این در شرایطی بود که در آن زمان 

ایران روزانه بیش از ۱۰ میلیون لیتر بنزین وارد می کرد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و بهبود ش��رایط سیاس��ی کشور 
در مناس��بات بین المللی اگرچه واردات بنزین آس��ان شد اما دولت 
و وزارت نفت نس��بت به خودکفایی در تولید بنزین حس��اس شدند 
و از همین رو بهبود کیفیت و افزایش تولید پاالیش��گاه های قدیمی 
در دس��تور کار قرار گرف��ت و در کنار آن روند س��اخت بزرگترین 
پاالیشگاه میعانات گازی جهان با شتاب بیشتری دنبال شد؛ تا آنجا 

که سال گذشته سرانجام ایران در تولید بنزین خودکفا شد.
اما این پایان ماجرا نبود. با کامل ش��دن فازهای پاالیش��گاه ستاره 
خلی��ج فارس،  فاصله چند میلیون لیتری بین تولید و مصرف بنزین 
در ایران به وجود آمد. همین امر سبب شد تا ایران به فکر صادرات 

فرآورده های نفتی و از همه مهمتر بنزین بیفتد.
از س��وی دیگر ب��ا توجه به ش��رایط تحریم،  ص��ادرات نفت و به 
دنب��ال آن درآمدهای نفتی ایران با کاهش روبه رو ش��د و صادرات 
فرآورده های نفتی می توانس��ت به عنوان راهکاری برای عبور از این 

شرایط مطرح شود.
از همین رو از تابس��تان امسال فرآورده های نفتی در بورس انرژی 
عرضه شد تا بخش خصوصی ایران که پیش از این نیز در این بخش 

فعالیت می کرد،  به عنوان صادرکننده بنزین شناخته شود.
تمای��ل بخ��ش خصوصی به خرید این محموله ها س��بب ش��د تا 
عرضه ها از سوی ش��رکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
به صورت مرتب و هفتگی انجام شود تا آنجا که حجم معامله بنزین 
عرضه شده توسط ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
در ب��ورس انرژی ۲۵۶ هزار تن به ارزش ۱.۷ هزار میلیارد تومان در 

هشت هفته اول بوده است.
با این حال در چند هفته گذش��ته با کمیاب شدن بنزین سوپر در 
کش��ور،  عرضه فرآورده های نفتی و بنزین برای دو هفته متوقف شد 
و ای��ن در حالی بود که بخش خصوص��ی آمادگی خرید و صادرات 
را داش��ت. حاال با سهمیه بندی و واقعی شدن قیمت بنزین،  می توان 
امیدوار بود که کنترل مصرف داخلی به افزایش حجم عرضه بنزین 

و صادرات این سوخت به کشورهای همسایه بینجامد.
ایران اکنون ظرفیت تولید ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین در روز را دارد 
و تا پیش از س��همیه بندی ایرانیان روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر 
بنزین را  در باک های خود می سوزاندند. حاال وزیر نفت معتقد است 
که س��همیه بندی،  باعث کاهش مصرف بنزین خواهد ش��د و میزان 
کنترل ش��ده مصرف به ط��ور میانگین به ۹۴ میلی��ون لیتر در روز 
می رس��د. این به معنای آن اس��ت که این میزان کاهش مصرف که 
حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز اس��ت می تواند به صادرات اختصاص 
پیدا کند. نکته مهم در این بین آن است که مقاصد صادراتی بنزین 
ایران درس��ت همان مناطقی اس��ت که بیشترین قاچاق سوخت به 
آنها انجام می ش��ود که شامل کردستان عراق، افغانستان و پاکستان 
می شود. سود قاچاق هر لیتر بنزین یک هزار تومانی با احتساب دالر 
۱۱ ه��زار و ۵۰۰ تومانی،  به ترکیه ۱۳ هزار و ۱۴۵ تومان،  به عراق 
۶ هزار و ۲۴۵ تومان،  به پاکستان ۷ هزار و ۵۰تومان و به افغانستان 
۷ هزار و ۶۲۵ تومان بود بنابراین واقعی شدن قیمت بنزین می تواند 
حاش��یه س��ود قاچاق را کاهش داده و جا را برای صادرات رس��می 

بنزین از ایران باز کند.
در مجم��وع می ت��وان گفت، واقعی ش��دن قیمت بنزی��ن با توجه 
ب��ه فاصل��ه بیش از ۲۰ میلی��ون لیتری تولید و مصرف در کش��ور،  
می تواند عالوه بر آنکه ایران را در نقشه انرژی و صادرکنندگان فعال 
فرآورده های نفتی وارد کند،  همچنین این فرصت را ایجاد می کند تا 

با استفاده از آن،  بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند.
منبع: ایرنا

اسالمی: سهمیه بندی بنزین بر قیمت مسکن 
تاثیری ندارد

وزیر راه و شهرس��ازی گفت سهمیه بندی بنزین بر افزایش قیمت 
خانه تاثیری ندارند و بخش خصوصی و دولتی نمی تواند به این بهانه 

بر قیمت حمل کاال اضافه کند.
»محمد اس��المی« روز دوش��نبه در حاش��یه مراس��م شش��مین 
کنفران��س بین المللی منطقه ای تغییر اقلیم ک��ه در محل کتابخانه 
مل��ی در تهران برگزار ش��د، در پاس��خ ب��ه ایرنا درخص��وص تاثیر 
احتمالی س��همیه بندی بنزین بر قیمت حمل مصالح س��اختمانی و 
نهایت��ا افزایش قیمت خانه، گفت: ای��ن اقدام هیچ تاثیری بر قیمت 

مسکن ندارد.
وی گفت: اینکه در پی این تصمیم گیری، رفتارهای هیجانی دیده 
ش��ود و کسی بخواهد با تش��خیص خود افزایش قیمت اعمال کند 

حتما از سوی نهادهای نظارتی مورد برخورد قرار می گیرد.
اس��المی با بیان اینکه سهم بنزین در قیمت کاالی تمام شده زیاد 
نیست، افزود: حتما باید تعزیرات و سازمان های مربوطه نظارت های 
الزم را داش��ته باش��ند؛ نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی 
اج��ازه افزایش قیمت حم��ل به دلیل افزایش قیم��ت بنزین وجود 

ندارد.
اس��المی در پاس��خ به این س��وال که آیا درآمد حاصل از افزایش 
قیمت بنزین صرف نوس��ازی ناوگان می ش��ود، گفت: منابع حاصل 
از س��همیه بندی بنزین به ط��ور کلی در اختی��ار خانواده هایی قرار 
می گیرد که برای کمک معیش��تی انتخاب ش��ده اند. وزیر راه اضافه 
کرد: نوس��ازی از محل منابع صندوق توسعه ملی انجام خواهد شد 
و تالش ما این اس��ت که بتوانیم از ظرفیت ساخت داخلی استفاده 
کنیم. ام��روز هم با وزیر صنعت جلس��ه داریم تا بتوانیم نوس��ازی 
ن��اوگان را با به کارگیری همه ظرفیته��ای داخل فعال کنیم تا هم 
کارخانه ها فعال ش��وند و هم نوس��ازی انجام شود. وزیر راه خبر داد 

که قیمت سوخت هواپیما نیز افزایش نخواهد داشت.
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ی��ک اقتصاددان با بی��ان اینکه افزایش نرخ بنزی��ن به کاهش قاچاق 
سوخت می انجامد، گفت دولت برای کاهش کسری بودجه خود باید در 

هزینههایش صرفه جویی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و س��یما، علی س��رزعیم در 
برنامه گفت وگوی ویژه خبری ش��بکه دو س��یما اف��زود: اختالف قیمت 
بنزین در داخل و خارج کشور، انگیزه قاچاق بنزین را فراهم کرده است 

که در نهایت به ایجاد رانت و فساد اقتصادی می انجامد.
او ادام��ه داد: بنزی��ن به عنوان یک��ی از حامل های ان��رژی متعلق به 
همه مردم اس��ت، ولی عده ای به ناح��ق از آن بهره می برند افزایش نرخ 
بنزین س��بب کاهش قاچاق س��وخت می شود و فایده آن به جیب مردم 

برمی گردد.
قیمت بنزین در کشورهای همسایه چقدر است؟

محمدعل��ی دهقان دهنوی، مع��اون امور اقتصادی وزی��ر اقتصاد نیز 
گفت: به طور متوس��ط روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کش��ور تولید 
می شود اگر بتوانیم بنا به اتفاق ۱۰ میلیون لیتر از میزان مصرف سوخت 
بکاهی��م و با ن��رخ ۵ هزار توم��ان در خلیج فارس بفروش��یم با در نظر 
گرفت��ن تفاوت ب��ا نرخ داخل کش��ور روزانه حدود ۴ میلی��ارد تومان و 
در ۱۰ روز ۴۰میلیارد تومان و س��االنه ۱۴ ه��زار میلیارد تومان درآمد 

حاصل می شود.
او ادامه داد: در حال حاضر ش��رایط اقتصادی مردم به گونه ای نیست 
ک��ه بتوانند نرخ ۵ هزار تومان باب��ت هزینه بنزین را تحمل کنند هدف 
فعلی سیاس��ت اقتصادی دولت بر این اس��ت که توزیع سوخت با نرخی 

عادالنه تر صورت پذیرد.
دهق��ان تصریح کرد: نرخ هر لیتر بنزین در عربس��تان ۶۲۰۰ تومان، 

در امارات ۶۴۰۰ تومان، در افغانس��تان، ۷ هزار تومان، پاکستان ۸ هزار 
تومان، ترکیه ۱۳۲۰۰ تومان و در کش��ورهای پیشرفته ای مانند هلند و 
س��وئد ۲۰ هزار تومان، در ترکمنس��تان حدود ۵ هزار تومان به پول ما 

فروخته می شود.
س��رزعیم در پاس��خ به این س��وال که آیا قیمت دیگر کاالها متاثر از 
اصالح نرخ بنزین افزایش می یابد؟ گفت: این نوع تفکر درس��ت نیست، 
زیرا در همه کش��ورهای در حال توسعه، افزایش نرخ بنزین سبب تورم 
می شود، اما در کشور ما اینطور نیست این خود شاهد نقض بر این نوع 

تفکر است.
سهم بنزین در سبد مصرف خانوار 2.۵درصد است

دهقان دهنوی سهم بنزین در سبد خانوار را به طور متوسط ۲.۵درصد 
عنوان کرد و افزود: این یعنی افزایش نرخ بنزین فقط ۲.۵درصد اقتصاد 

یک خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد.
مع��اون وزیر اقتصاد گفت: افزایش نرخ بنزین به معنای گرانی س��ایر 

خدمات نیست.
محمدعلی دهق��ان دهنوی افزود: اگر نرخ بنزی��ن ۵۰درصد افزایش 
یابد به این معنا نیست که نرخ خدمات حمل و نقل جاده هم ۵۰درصد 
افزایش می یابد باید بررس��ی کرد که س��هم بنزین چن��د درصد از این 

خدمات را شامل می شود.
او تصری��ح کرد: کمی قبل تر، بنزین ۵ هزار تومانی را با هزار تومان به 
مردم عرضه می کردیم حال می خواهیم تفاوت ۴ هزار تومانی را عادالنه 
میان مردم تقس��یم کنیم، روش عادالنه این اس��ت که به قشر ضعیف تر 
یارانه  بیشتری اختصاص یابد به این نوع تقسیم »سود بازتوزیع درآمد« 

می گویند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: طبق این روش، آنها که از س��طح 
درآمد باالتری برخوردارند باید هزینه بیشتری برای سوخت بدهند، ولی 
کم درآمدها به درآمد می رسند، طبق الگوی ارائه شده دولت،  هر خانوار 
چهار نفره ماهانه ۱۷۲ هزار تومان یارانه بنزین دریافت خواهد کرد البته 

۶۰ لیتر هم سهمیه بنزین برای یک خودرو دریافت می کند.
دهقان دهنوی اضافه کرد: وقتی س��وخت گران ش��ود مردم به خرید 
خودروهای ارزان ترغیب می ش��وند و خودروس��ازها هم در صدد ارتقای 
س��طح خط تولید خود برمی آیند تا خودروه��ای کم مصرف تولید کنند 
به این ترتیب س��وخت کمتری مصرف می شود و هوا کمتر آلوده خواهد 

شد.
دولت باید هزینه هایش را کنترل کند

س��رزعیم استاد دانشگاه نیز گفت: با کنترل هزینه های دولت می توان 
از ایجاد کس��ری بودجه جلوگیری کرد تا دولت مجبور نش��ود کس��ری 
بودج��ه را به صورت تورم به مردم تحمیل کند یا به ش��کل هزینه های 

خدمات دولتی از مردم بگیرد.
او اص��الح نظام مالیات��ی را راه دیگر اصالح س��اختار کالن اقتصادی 
عن��وان ک��رد و ادام��ه داد: معافی��ت مالیاتی باید ح��ذف و صورت های 
مالیاتی ش��فاف تر گردد وقتی همه مالیات دهند حق خواهند داشت که 
حساب کش��ی کنند و متوقع باش��ند که حکومت هم هزینههایش را به 

صورت ریز بیان کند.
دهقان دهنوی گفت: طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت می توانست 
۲۰درصد از محل افزایش نرخ بنزین را برای جبران کسری بودجه خود 
ب��ردارد، اما این کار ص��ورت نگرفت پس دولت هیچ نفعی از این جریان 

نمی برد.

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

ضرورت نگاه کالن به اصالح قیمت بنزین
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آخرین وضعیت قیمت ها در بازار 
بازار س��که و طال امروز با نوس��ان قیمتی همراه بود؛ به طوری که قیمت 
س��که تمام بهار آزادی به ۴ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان و طالی ۱۸عیار هم 

۴۲۵ هزار و ۹۱۸ تومان رسید.
ب��ه گزارش خبرگزاری خبرآنالین، س��که تمام بهار آزادی طرح جدید روز 
گذش��ته در بازار تهران با قیمت ۴ میلیون و ۲۷۱ هزار تومان و س��که بهار 

آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان فروخته شد.
این در حالی اس��ت که دیروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
در جریان معامالت بازار آزاد تهران با قیمت ۴ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان و 

سکه طرح قدیم ۴ میلیون و ۱۱۰ هزار تومان به فروش رفت.
در بازار آزاد هر قطعه نیم س��که بهار آزادی ۲ میلیون و ۱۸۸ هزار تومان، 
ربع س��که یک میلیون و ۳۸۹ هزار تومان و هر قطعه س��که گرمی ۸۵۹ هزار 
تومان بود. نیم سکه دیروز با قیمت ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع سکه 
یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و س��که گرمی ۸۳۰ هزار تومان داد و س��تد 
می ش��د. در هین حال، قیمت طالی ۱۸ عیار روز گذش��ته در بازار تهران 
۴۲۵ هزار و ۹۱۸ تومان ارزش گذاری ش��ده است، ضمن آنکه هر اونس طال 
در بازاره��ای جهان��ی با قیمت ۱۴۶۵ دالر معامله می ش��ود. پریروز هر گرم 

طالی ۱۸ عیار ۴۲۲ هزار تومان بود.
دالر در یک قدمی نیمه کانال 12 هزار تومان

قیمت دالر در صرافی های مجاز بانکی با افزایش��ی نزدیک به ۱۰۰ تومان 
به ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.

 به گزارش خبرآنالین، قیمت دالر که از روز شنبه افزایشی قابل توجه را 
تجربه کرده اس��ت، روز گذشته نیز با تداوم پیشروی به نیمه کانال ۱۲ هزار 
توم��ان نزدیک ش��د.  فعاالن بازار می گویند موج س��واری دالالن بر ماجرای 
بنزی��ن مهمترین عام��ل به هم خوردن تع��ادل این بازار اس��ت اما همتی، 
رئی��س کل بانک مرکزی تاکید دارد بانک مرک��زی احاطه کامل و کافی بر 
وضعیت بازار دارد. وی به سرمایهگذاران در بازار ارز هشدار داده است مراقب 

دارایی های خود باشند.
گزارش��های رسیده نش��ان می دهد تمایل به خرید دالر از پس مدت های 
طوالنی بار دیگر باال رفته است. روز گذشته صرافی های مجاز بانکی هر دالر 
آمریکا را به قیمت ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان خریداری کردند .  قیمت هر یورو 
نیز در صرافی های مجاز بانکی به ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان رسید که در قیاس 
با روز قبلش افزایش یافته است. در عین حال قیمت خرید یورو از مردم در 

صرافی های مجاز برابر با ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.
بازار تهران باز است

فارس نوش��ت: نایبرئیس اتاق اصناف تهران ب��ا بیان اینکه بازار تهران باز 
اس��ت و روند عادی خود را س��پری می کند، گفت: ارگان های مربوطه برای 
کنترل قیمت ها کار خود را آغاز کرده اند و نظارت و بازرس��ی ها آغاز ش��ده 
اس��ت. ابراهیم درس��تی درباره وضعیت روز گذشته بازار بزرگ تهران گفت: 
تمام واحدهای صنفی بازار بزرگ تهران باز اس��ت و بازار روند عادی خود را 
س��پری می کند.   نایبرئیس اتاق اصناف تهران بیان داش��ت: ما بارها اعالم 
کرده ایم که اصناف در چارچوب قوانین کار می کنند و روز گذش��ته تعطیلی 
واحدهای صنفی ناش��ی از رعب و وحشتی بود که اغتشاشگران ایجاد کرده 

بودند و تعطیلی ناشی از اعتراض نبود.  
وی با تاکید بر اینکه روز گذش��ته تمامی واحدهای صنفی بازار باز است، 
گف��ت: در این لحظه از بازار با ش��ما صحبت می کنم و ش��رایط را کامال به 
صورت عادی مش��اهده می کنیم و هیچ گونه ناآرامش��ی و مشکلی مشاهده 
نمی ش��ود.   نماین��ده وزیر صنعت در ات��اق اصناف ایران در پاس��خ به این 
سوال که میزان خسارت وارده به بازاریان در بازار بزرگ تاکنون چقدر بوده 
اس��ت، گفت: هیچ خسارتی در بازار بزرگ تهران گزارش نشده و آسیبی به 

واحدهای صنفی مشاهده نمی شود.  
وی گفت: در مورد اصناف در س��طح ش��هر تهران هم گزارش��ی از آسیب 
مالی به ما نرسیده است و اصناف سطح شهر تهران هم مانند یک روز عادی 

مشغول به فعالیت هستند.  
درستی در رابطه با کنترل قیمت ها بیان داشت: پس از اعالم قیمت جدید 
بنزین س��تاد تنظیم بازار در روز جمعه گذش��ته ۲۴ آبان ماه ۹۸ مصوبه ای 
صادر کرد مبنی بر اینکه هیچ افزایش قیمتی به بهانه افزایش قیمت بنزین 
پذیرفتنی نیس��ت ضمن اینکه تمام مجوزهای افزایش قیمت که قبال صادر 
ش��ده بود لغو ش��د.   وی گف��ت: ارگان های مربوطه ب��رای کنترل قیمت ها 
کار خود را آغاز کرده اند و نظارت  و بازرس��ی ها آغاز ش��ده است و با هرگونه 

گران فروشی مبارزه خواهد شد.  
نایبرئیس اتاق اصناف با تاکید بر اینکه گران فروشی از سوی اصناف اتفاق 
نمی افت��د، گفت: واحدهای صنفی هر کاالیی را که عرضه می کنند با س��ود 
مشخص می فروش��ند بنابراین افزایش قیمت ها از مرحله تولید و واحدهای 
تولیدی ممکن اس��ت ص��ورت بگیرند که آنها هم مکلف ش��ده اند هیچگونه 

افزایش قیمتی بر روی کاالهای تولیدی خود اعمال نکنند.  

سکهوارز

س��خنگوی دولت با بیان اینکه حس��اب معترضین از اغتشاش��گران جداس��ت ، گفت 
اغتشاشگران می خواهند فضایی درست کنند که صدای بحق معترضین دلسوز هم شنیده 
نش��ود. خوشبختانه به سرعت مرزها مشخص ش��ده و به همین دلیل مردم صف شان را 
جدا کردند. »علی ربیعی« ظهر روز دوش��نبه در نشس��ت خبری خود با اصحاب رسانه با 
موضوع اصالح قیمت بنزین گفت: این طرح براساس تصمیم شورای عالی هماهنگی سه 
قوه درخصوص تصمیم مهم و ملی اجرای طرح حمایت اجتماعی و معیش��تی از اقش��ار 

کم برخوردار با منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین اجرا شد.  
وی با بیان اینکه اصالح قیمت حامل های انرژی به ویژه بنزین در ۶۰ سال اخیر، همواره 
مهم و چالش برانگیز بوده است، اظهار داشت: دالیل متعددی برای اصالح قیمت ها بیان 
شده و وجود دارد. در شرایط حاضر که کشور با بی سابقه ترین تحریم ها و فشارها روبه رو 
ش��ده اس��ت، اصلی ترین دلیل برای اصالح قیمت ها، ایجاد عدالت اجتماعی یا حرکت به 
سمت آن است. اقشار با دهک پایین جامعه تحت فشار هستند و دولت خود را موظف به 
حمایت از این قشار می داند. دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور ادامه داد: می خواهیم 
هر چقدر می توانیم به قدرت خرید این خانواده ها بیفزاییم. باید این مسئله از محلی تامین 
می شد. درآمدهای دولت به خاطر کاهش فروش نفت، کاهش یافته و تامین منابع درآمدی 
دولت از طریق فروش نفت و مالیات یکی از هنرمندی هایی است که دولت داشته و حتی 

کارهای زیربنایی و ساخت و سازها معطل نمانده است.
ربیعی با بیان اینکه تامین منابع برای حمایت معیشتی از منابع حاصل از اصالح قیمت ها 
اس��ت، تصریح کرد: یکی از راه ها برای این کار مالیات اس��ت اما با توجه به ضرورت تولید 
و ایجاد اشتغال شاید ایجاد فشار بیشتر به تولیدگران کار منطقی و علمی نبود، بنابراین 
بهترین منابع حمایت از اقش��ار پایین، توقف یارانه به اقش��ار برخوردار و اختصاص آن به 
اقشار پایین بود. وی با تاکید بر اینکه اقشار برخوردار بیشترین بهره مندی از یارانه بنزین را 
داشته اند، خاطرنشان کرد: خانواده های برخوردار ۲۳ برابر از این یارانه ها بهره مند می شدند 
و لذا منطقی ترین راه ممکن اصالح قیمت بنزین بود. در ۶۰ سال اخیر درخصوص بیماری 
اقتصاد ایران بحث های زیادی ش��ده است. یکی از دالیل این بیماری، یارانه های پنهان و 

عدالت نابرابر در جامعه بوده است.
س��خنگوی دولت افزود: درخصوص برداشتن یارانه بنزین بارها در دولت های مختلف 
بحث شده است. خیلی ها معتقدند یکی از دالیل بیماری اقتصاد همین یارانه سوخت است. 

دولت های زیادی هم در این باره تالش هایی را انجام دادند. 
رئیس جمهوری خود را فدای مردم و مصالح کشور کرد

ربیعی با بیان اینکه این تصمیمات از نوع تصمیمات دشوار و سخت است، ابراز داشت: 
چون آثار مثبت این تصمیمات در میان مدت و درازمدت مشخص می شود، در کوتاه مدت 
نیازمند آن بودیم همراه با این اصالحات از زندگی مردم مراقبت کنیم بنابراین ضمن اصالح 
ساختار یارانه ها، منابع حاصل از این یارانه ها را نه به همه کشور بلکه به ۶۰ میلیون نفری 
که دچار مشکل شده بودند، اختصاص داده شدند. وی با بیان اینکه دولت واقف بود در این 
شرایط اصالح ساختار تبعاتی برای دولت و محبوبیتش خواهد داشت، عنوان کرد: من فکر 
می کنم رئیس جمهوری خود را فدای مردم و مصالح کشور کرد. دولت با شجاعت تصمیم 
گرفت و اصالح قیمت بنزین با رایزنی با قوای سه گانه، بخش های مختلف و کارشناسان را 
اتخاذ کرد و تمامی درآمدهای آن برای حمایت از اقشار پایین تخصیص یافته است.   این 
عضو دولت تدبیر و امید اضافه کرد: این سوال وجود دارد که آیا این سیاست درستی بود؟ 
من بارها شنیدم که می گویند شما بازهم منابع این یارانه ها را به مردم بازپرداخت می کنید. 
ما عالوه بر عادالنه کردن سیاست، منابع این یارانه ها را به همه مردم اختصاص نمی دهیم. 
جهت گیری نسبت به ۶۰ میلیون جامعه ایرانی در حقیقت یک سیاست عادالنه کردن و 

برخورداری عادالنه از درآمدهای کشور را در بطن خود دارد.
اعتراضات از جنس دل نگرانی برای معیشت نبود

سخنگوی دولت با بیان اینکه عالوه بر مبارزه با قاچاق سوخت، چرا باید یارانه استفاده 
از س��وخت را در کشورهای دیگر بدهیم، گفت: مدیریت مصرف امکان صادرات را فراهم 
می کند و همینطور جلوگیری از فس��اد و رانت های نهفته در دل آن، آثار مثبتی خواهد 
داشت. وی افزود: البته بسیاری از سیاست ها با وجود درست بودن، تبعاتی هم دارند. سایر 
ارکان نظام بر ضرورت اتخاذ این تصمیم در سه جلسه مختلف تاکید کردند و بر این تصمیم 
کلیدی صحه گذاشتند. خوشحال هستیم که این مصوبه با توجه به تایید سران سه قوه 
مورد موافقت رهبری هم قرار گرفت. رهبر معظم انقالب هم به همین دلیل و علم اینکه 
تصمیم گیری برای اصالح س��اختاری و تصمیم گیری در س��ران سه قوه تصویب رسیده، 

شجاعانه از آن دفاع و حمایت کردند و همگان را بر حمایت از آن فراخواندند.
ربیعی با اشاره به اینکه این تصمیمات ساختاری دارای موافقان و مخالفانی هم هست، 
تصریح کرد: دولت در ادامه مسیر نقدهای سازنده و نظرات کارشناسان و خبرگان آن حوزه 
را خواهد شنید. دولت همواره انتقادات را شنیده و در ادامه این روند نیز گوش شنوا خواهد 
داش��ت. سخنگوی دولت از جمله نکات را نگرانی ها و دغدغه های مردم عزیز درخصوص 
اجرای این طرح برشمرد و با ذکر مثالی گفت: مثال مردم نگران بودند در اثر افزایش قیمت 
بنزین، تورم افزایش یابد یا اینکه بازتوزیع مقطعی باشد و نگرانی هایی که دولت برای همه 

آنها پاسخ هایی دارد و بخشی از آنها در این جلسه پاسخ داده خواهد شد.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: اتفاقات تاسف برانگیزی در سه روز گذشته روی داد. 

اینکه اعتراضات از جنس نگرانی و دلشوره داشتن برای معیشت و اعتراض به یک تصمیم 
نبود بلکه متاسفانه دیدیم برخی به بهانه اجرای مصوبه، به اغتشاش های نامتعارف مانند 
آتش زدن بانک ها، حمله به مراکز نظامی و انتظامی، حمله به زیرس��اخت ها مانند گاز و 

حمله به اموال خصوصی مردم اقدام کردند.
ربیعی گفت: در برخی موارد گزارش��اتی داریم که به طور مکرر از س��الح گرم و س��رد 
اس��تفاده کردند و تع��دادی از ماموران امنیت��ی و انتظامی را مورد حمله ق��رار دادند از 

گروگان گیری تا کشتن آنها که به خانواده های شان تسلیت می گوییم.
حساب معترضین از اغتشاشگران جداست

سخنگوی دولت در بخش دیگر از سخنانش گفت: درخواست های زیادی در شهرها از 
پلیس برای پیشگیری از این حرکت ها جلوگیری از این حرکت ها و ایجاد آرامش به شهرها 

و جلوگیری از غارت ها صورت گرفته است.
ربیعی عنوان کرد: قطعا حساب معترضین که ما چیزی جز خدمت به آنها نداریم و برای 
آنها آمده ایم و حساب آنهایی که نگران معیشت و زندگی خودشان هستند، با کسانی که با 
سالحی که وقتی مطالعه شده گلوله  این سالح ها از گلوله های متعارف مورد استفاده دولتی 
نیست و سالح هایی که از جاهای مختلف تهیه شده و دست به تیراندازی زدند، جدا هست. 
س��خنگوی دولت بیان کرد: رفتارهای آنها با سیاس��ت های تروریست های قدیمی که 
در کش��ور داشتیم و همواره سال ها با عملیات تروریس��تی به دنبال شکستن و کوچک 
شدن ایران نشسته اند با این سیاست ها و نسخه هایی که علیه ما پیچیده اند، منطبق عمل 

می کنند.

نظام جمهوری اسالمی اعتراض را حق همه مردم می داند 
وی یادآور ش��د: در حوادث روزهای اخیر مردم گزارش داده اند که عده ای با ماس��ک یا 
پوش��اندن صورت خود و به صورت حرفه ای، خشونت باالیی به خرج می دهند. همین جا 
اعالم می کنم نظام جمهوری اسالمی ایران و دولت ایران اعتراض را حق همه مردم می داند 

اما معترض با اغتشاشگر متفاوت است.
ربیعی خاطرنشان کرد: اغتشاشگرانی که با اسلحه تخریب می کنند و اموال آتش می زنند 
قطعاً با معترضان که می خواهد به اعتراض مدنی داشته باشد متفاوت است خدا را شکر 
مردم شریف و هوشیار ایران، صف خود را از این افراد جدا کرده اند. هیچ پیوستگی حتی 
از افرادی که احتماالً اگر تصور زیانی هم بود، آنها باید داشتند در میان این افراد مشاهده 
نکردیم.  ربیعی با بیان اینکه اغتشاشگران می خواهند فضایی را درست کنند که صدای 
بحق معترضین دلسوز هم شنیده نشود، گفت: خوشبختانه به سرعت مرزها مشخص شده 
و به همین دلیل مردم صف ش��ان را جدا کرده اند و فکر می کنم امروز بیش از ۸۰درصد 
نسبت به دیروز، وضعیت آرامی داشتیم. البته مسائل جزئی مانده که فردا و پس فردا مسائل 
خاصی از لحاظ اغتشاشگری نخواهیم داشت. ربیعی در ادامه گفت: سخن گفتن بیشتر با 
مردم به معنای شنیدن صدای مردم خواهد بود. در هیاهوی تیراندازی ها، عربده کشی ها 
و حمله ها صدای بحق مردم هم متاسفانه کمتر شنیده خواهد شد. در این میان و عجیب 
اینکه آمریکا و مقامات این کشور که بزرگترین جنایت را با اعمال فشارهای حداکثری و 
ظالمانه تری��ن تحریم ها انجام دادند به مردم ایران پی��ام می دهند که ما از این اعتراضات 
حمایت می کنیم. س��خنگوی دولت افزود: از آقای پمپئو که با بی شرمی هرچه تمام تر از 
تحریم های حداکثری علیه ملت ایران دفاع می کنند و طراحی می کنند انتظاری جز این 
نیست که از اغتشاشگران حمایت کنند. وی ادامه داد: شما به مردم خودتان در انتخابات 
دروغ گفتید و مردم خود را در انتخابات فریب دادید که این روزها در کنگره مباحث آن 
نمایان است. شما به هیچ کجای دنیا نه آزادی، نه دموکراسی، نه مردم ساالری و نه رشد و 

توسعه بردید. مردم ما به خوبی آگاه هستند.
ربیعی یادآور شد: شواهد ما نشان می دهد که از دیروز حتی برخی از افرادی که به طور 
هیجانی در برخی این موارد حضور داشتند، آنها هم دیگر حضور ندارند و کسانی امروز در 
صحنه و خیابان ها حتی حضور هیجانی هم داشته باشند به آنها هم احترام قائلیم. آنها هم 

حق دارند نوع اعتراض خود را داشته باشند.
 کشور چه با تحریم چه بی تحریم نیازمند اصالحات ساختاری در اقتصاد است

سخنگوی دولت گفت: کشور ما چه با تحریم چه بی تحریم نیازمند اصالحات ساختار 
اقتصادی اس��ت و در همین زمان ها است که شجاعت افراد و مسئولیت پذیری اشخاص، 
جریان ها و جناح های سیاسی و بیداری و بصیرت و هوشیاری ملت نمایان می شود. در این 
ایام سخت است که چه کسانی پای منافع ملی ایستاده اند و حاضرند برای آن هزینه دهند 
و چه کسانی به دنبال کار خود هستند و سعی می کنند از درون حوادث برای خود منافع 

کوچک جناحی و یا محبوبیت های گذرا کسب کنند.
وی ادام��ه داد: در همی��ن ایام  موضع گیری رهبر معظم انقالب به همه ما درس داد و 
نشان داد که با آگاهی و تسلط بر مسائل ملی شجاعانه در برهه های خطرناک که برخی 

مدعیان خود را کنار می کشند از ایشان مجدد تشکر می کنیم.
ربیعی گفت: امیدواریم با درایت و کمک مردم آگاه و فهیم کشورمان که تا همین االن با 
صبوری و مقاومت مدنی با مقاومت ایستاده اند و نقش خود را ایفا کردند بتوانند این طرح را 
به طور کامل اجرا کنیم و آثار مثبت آن را نمایان کنیم و بتوانیم از عواقب نگران کننده ای 

که مردم نگران آن هستند قطعا اینها را پاسخ دهیم و بکاهیم.
 ۷۵درصد از افراد جامعه مشمول طرح حمایتی می شوند

ربیعی در پاس��خ به این س��وال که طرح حمایت معیشتی شامل چه کسانی می شود، 
گفت: در این طرح کارگران، بازنشس��تگان، معلمان، نیروهای تامین اجتماعی، عشایر و 
افراد وابسته به صندوق ها و حقوق بگیران ثابت حضور دارند. این طرح هم برش اقشاری و 
هم برش درآمدی دارد و در ترکیبی از اینها و مولفه هایی که وزارت رفاه بررسی می کند، 
افراد مش��مول را تعیین می کند.  وی با بیان اینکه ۷۵درصد از افراد جامعه ش��امل این 
طرح می شوند، اظهار داشت: نگرانی ما کسانی هستند که اثری از آنها نیست مثال ما افراد 
حاشیه نش��ین را هم بررسی کردیم و سراغ کسانی که دفترچه بیمه نداشتند و دفترچه 

بیمه سالمت به آنها داده ایم، رفتیم. فکر هم می کنم ۷۵درصد جامعه قابل قبول است.
سخنگوی دولت ادامه داد: اگر افرادی را ندیده باشیم و افرادی خود را ذی حق می داند، 
وزارت رف��اه س��امانه ای را معرفی می کند و آنها بای��د در ۲۰۰ کلمه دالیل خود را مطرح 
کنند و این حق را می دهند که ما بررسی کنیم. این سامانه باز است و اگر بررسی شد و 
استحقاقش تش��خیص داده شود، آنها از همین ماه دارای حق هستند و پولش از همین 
ماه پرداخت می ش��ود. وی افزود: تمهیدات پیش بینی شده به گونه ای است که گروه های 

مختلف را شامل می شود و حدود ۷۵درصد جامعه انتخاب شده اند.
ربیعی در پاسخ به سوال دیگری درباره پرداخت حمایتی از مردم گفت: در پرداخت ها 
تردید ایجاد نکنیم اگر منابع بیشتر به دست بیاوریم حمایت اجتماعی را افزایش می دهیم.

دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری از رسانه ها خواست برای اجرای موفق این 
طرح بیشتر به درست نویسی و ابهام زدایی روی بیاورند و مطالب را به این شکل بنویسند.

 سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بارها گفته ام سناریوهای متعددی در دست بررسی 
اس��ت اما به نقل از من گفتند که فردا قرار اس��ت این کار انجام شود و من این را تکذیب 
کردم. یکی از مباحث من را یکی از شبکه های خارجی گذاشته بود در حالی که من گفتم؛ 
»زمان اجرا مشخص نیست. سناریوهای مختلف داریم به محض اینکه تصمیم گرفته شد 
اعالم خواهیم کرد.« ربیعی در پاسخ به سوال دیگری درباره عدم اطالع رسانی درخصوص 
اجرای طرح س��همیه بندی بنزین گفت: تجربه به ما نشان می دهد انتشار زودهنگام خبر 
آغاز س��همیه بندی جز هدر رفتن منابع، اختالل در نظم عمومی، فعال شدن قاچاقچیان 
س��وخت و زد و بندها پیامد دیگری نداش��ته اس��ت. از طرف دیگر متاسفانه تجارب تلخ 

دیگری هم داشتیم.
وی خاطرنش��ان کرد: تعدادی ترجیح می دادند به جای پمپ بنزین، بنزین را به خانه 

ببرند و ما آتش سوزی منجر به مرگ و خسارت های مالی و جانی داشتیم.
 سخنگوی دولت اضافه کرد: در اصل اینکه طرح معیشتی داریم، بارها اعالم کردیم که 
سناریوهای مختلف با قیمت های مختلف داریم. هر دولتی هر تصمیمی بخواهد اعالم کند، 
اینکه از قبل در پیرامون آن موضوع صحبت کرده باش��د، درس��ت است که ما  این کار را 
کردیم. ربیعی اظهار داشت: همه دستگاه ها، موسسات و پژوهشگاه های مختلف هم بر این 
موضوع تاکید داشتند و مطالعات آن منتشر و بحث شده است، اما اینکه بگوییم ساعت 
»س« روز »ق« می خواهی��م این کار را بکنیم جز اینکه می خواهیم کس��انی را به تردید 

بیندازیم، نتیجه ای ندارد. 
 وی گفت: قطعا این تصمیم، تصمیم درستی بوده و نمی تواند مورد نقد باشد و در اعالم 

این گونه سیاست ها باید مراقب جوانب برخی بی احتیاطی ها بود.
 دستور شورای امنیت برای محدودیت اینترنت

س��خنگوی دول��ت همچنین درخصوص قطع��ی و محدودیت اینترن��ت گفت: وقتی 
اعتراضات صورت گرفت، مشکل اینترنت نداشتیم اما زمانی که با هدایت شبکه های معاند 
برخی اغتشاش��گران در بزرگراه سنگ خالی کرده و راه را مسدود کردند، شورای امنیت 
کشور تصمیم گرفت و به اپراتورها ابالغ کرد برای جلوگیری از سوءاستفاده از اغتشاشات 
اینترنت محدود شود.  ربیعی با تاکید بر اینکه زندگی مردم نباید مختل شود، گفت: دولت 
نیز در این زمینه تالش کرد و اکنون ش��بکه نظام بانکی و تاکسی های اینترنتی مشکلی 
ندارند. به گفته س��خنگوی دولت،  جاهایی که با زندگی روزمره مردم در ارتباط هس��تند 
مش��کالت آنها حل شده اس��ت و تالش می کنیم مش��کالت ظرف امروز و فردا در سایر 

استان ها نیز به حالت عادی برگردد.

سخنگوی دولت:

 ۷۵درصد افراد جامعه مشمول طرح حمایتی می شوند

نرسی قربان، کارشناس اقتصاد انرژی گفت با هیچ منطقی نمی شد 
بنزین را به نرخ هزار تومان فروخت چراکه این قیمت حتی هزینههای 

تولید بنزین در داخل کشور را نیز پوشش نمی داد.
  وی با اشاره به افزایش نرخ تورم در فاصله سال های گذشته گفت: 
بنزین از س��ال ۱۳۹۴ تاکنون به قیمت هزار تومان در کش��ور عرضه 
می ش��ود اما شما دست روی هر کاالیی بگذارید می بینید که چندین 
برابر گران شده است، طبیعی است این فاصله عجیب و غریب قیمتی 

برخی را به سوء استفاده از وضعیت تشویق می کند.
 قاچاقچی هم متضرر شد

 او ب��ه انتقاد برخی از کارشناس��ان مبنی بر اینک��ه میزان افزایش 
نمی توان��د س��دی مقابل قاچاق باش��د، اش��اره کرد و گف��ت: برخی 
می گویند فاصله قیمت بنزین در ایران با کش��ورهای همسایه بسیار 
باالس��ت و هنوز با قیم��ت ۳هزار توم��ان نیز قاچ��اق بنزین توجیه 
اقتصادی دارد اما مس��اله این اس��ت که با همین افزایش میزان سود 
قاچاقچی��ان کاهش یافته و البته با نظ��ارت دقیق تر به لحاظ اجرای 
طرح س��همیهبندی می توان به کاهش میزان قاچاق این فرآورده نیز 

امیدوار بود.
 وی تاکید کرد: بنزین هم نس��بت به درآمد س��رانه و هم نسبت به 
متوسط دستمزد و ... بسیار ارزان بود و الزم بود دولت تغییری جدی 

را در این میان در نظر بگیرد.
راهی جز کاهش یارانه پنهان نیست

 این کارش��ناس اقتصادی با اشاره به یارانه پنهان سنگین پرداختی 

در ایران گفت: در ش��رایط تازه که درآمدهای نفتی چون گذشته به 
اقتصاد تزریق نمی شود راهی جز حذف یارانه پنهان وجود ندارد البته 
حذف یک باره این یارانه ها نه ممکن است و نه اجرایی، بلکه ضرورت 
دارد سیاس��تگذاران گام به گام در این مس��یر حرکت کنند و حجم 
یارانه های پنهان را به نفع اقشار آسیب پذیر و کم درآمد حذف کنند.

 برآورده��ای صورت گرفته نش��ان می دهد بنزی��ن پیش از افزایش 
قیم��ت یاران��ه پنهانی برابر ب��ا ۱۸۰ هزار میلیارد توم��ان را به خود 
اختصاص داده بود. به گفته وی بنزین فرآورده ای گران قیمت اس��ت 
از این رو الزم اس��ت تدابیری برای اس��تفاده بهینه از این فرآورده در 

دستور کار قرار گیرد.
 او در توضی��ح این مطلب افزود: به عنوان مثال ش��اید بهتر بود از 
س��ال های قبل تدابیری برای کاهش مصرف س��وخت در خودروهای 
تولیدی، گسترش حمل و نقل عمومی و ... اندیشیده می شد اما هنوز 
هم دیر نیس��ت و همین ح��اال می توان با این س��یگنال قیمتی این 

اقدامات ویژه و مهمی را در دستور کار قرار داد.
 وی ب��ه دولت توصیه کرد در طرح بازپرداخت نقدی منابع حاصل 
از مابه التفاوت قیمت بنزین بازنگری کند و راهکار پرداخت غیرنقدی 
را ب��ا هدف ممانعت از رش��د نقدینگی و افزایش تورم مورد بررس��ی 

قرار دهد.
 او گفت: ش��اید پرداخت نقدی این اعتبار بدترین راه ممکن برای 
عبور از این وضعیت باش��د چراکه این روند در بلندمدت مشکالتی را 

متوجه اقتصاد خواهد کرد.

توصیه یک کارشناس اقتصادی به دولت: مابه التفاوت را نقدی پرداخت نکنید

راهی جز افزایش قیمت بنزین وجود نداشت؟

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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 محدودیت 160 برگه ای
خرید اوراق تسهیالت مسکن

ناظر بازار س��رمایه از اعمال سقف خرید ۱۶۰ برگه در هر 
معامله اوراق تس��هیالت مسکن از س��وی هر کد معامالتی 

خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، براس��اس اعالم جدید فرابورس 
ایران، برای خرید و فروش اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت 
مسکن برای دو بانک ملی و مسکن که با نمادهای معامالتی 
به ترتیب: »تملی« و »تسه« در بازار سرمایه عرضه می شود، 

محدودیتهای جدید تعیین شده است.
محدودیت زمانی 4 ماهه فروش اوراق

بر این اس��اس ناظر بازار فراب��ورس در آخرین روز کاری 
هفت��ه ج��اری اعالم کرد ب��ا توجه به مصوبه ش��ورای پول 
و اعتب��ار در ۲۸ مه��ر، خری��داران اوراق گواهی حق تقدم 
اس��تفاده از تسهیالت مسکن بانک مس��کن تا چهار ماه از 

زمان خرید این اوراق امکان فروش آن را ندارند.
ب��ا این حال ناظر بازار برای آن دس��ته از خریداران اوراق 
تس��هیالت مس��کن بانک مس��کن با نماد معامالتی تس��ه 
ک��ه تنها چهارماه به زم��ان انقضای تاری��خ اعتبار آن نماد 
معامالتی باقی مانده، این محدودیت را مستثنی قائل شده 

است.
بنابراین نمادهای معامالتی تسه ۹۶۰۹، تسه ۹۶۱۰، تسه 
۹۶۱۱ و تس��ه ۹۶۱۲ که مربوط به اوراق تسهیالت مسکن 
صادره در ماه های آذر تا اس��فند س��ال ۱۳۹۶ هس��تند، از 

محدودیت فروش، معافند.
هر معامله گر چند برگه تسه می تواند خریداری 

کند؟
از دیگر محدودیتهایی که برای اوراق تسهیالت مسکن در 
نظر گرفته شده، تعیین سقف خرید ۱۶۰ برگه برای دارنده 

هر کد معامالتی در هر جلسه خرید است.
براس��اس اع��الم ناظر ب��ازار فراب��ورس، تخط��ی از این 
محدودیته��ا منج��ر ب��ه ابط��ال کلی��ه معام��الت، حذف 
سفارش های انجام ش��ده و ارجاع تخلف به مرجع رسیدگی 

به تخلفات در سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.
گفتنی اس��ت دارندگان برگه هایی که تاری��خ اعتبار آنها 
به پایان رس��یده، تا یک ماه پ��س از آن تاریخ می توانند با 
مراجعه به ش��عب بانک مس��کن نس��بت به اخذ تسهیالت 

مسکن اقدام کنند.
محدودیتهای معامالتی اوراق تسهیالت مسکن 

بانک ملی
ناظ��ر فراب��ورس درخصوص معام��الت اوراق گواهی حق 
تق��دم اس��تفاده از تس��هیالت مس��کن بانک ملی ب��ا نماد 
معامالتی »تملی«، محدودیت زمانی فروش را حذف کرده 
و دارنده این اوراق می تواند از پانزدهم همان ماه تا دو سال 

اقدام به خرید و فروش اوراق کند.
همچنین محدودیت حجمی نیز برای اوراق تملی افزایش 
یافته و تقریبا تا ۸۰درصد بیشتر از اوراق تسه امکان خرید 
اوراق تملی و تا س��قف ۲۴۰ برگه در هر جلسه معامالتی با 

یک کد بورسی وجود دارد.
دارد  احتم��ال  معتقدن��د  س��رمایه  ب��ازار  کارشناس��ان 
محدودیته��ای حجم��ی جدید ب��ه افزایش قیم��ت اوراق 
تس��هیالت مسکن بانک مس��کن با نماد »تسه« و استقبال 
بیشتر از تسهیالت مسکن بانک ملی با نماد »تملی« منجر 

شود.
هم قیمت تسه رشد داشت هم میزان استقبال 

خریداران
اگرچ��ه اطالعیه ناظر بازار در آخری��ن دقایق آخرین روز 
کاری هفته گذشته اعالم شد، اما در بازار این اوراق از صبح 
روز شنبه ۲۵ آبان به عنوان اولین روز کاری هفته جاری تا 
حدودی افزایش قیمت رخ داد و بیشتر نمادهای معامالتی 

تسه و تملی سبزپوش بودند.
ب��ه گونه ای که در معامالت دیروز اوراق گواهی حق تقدم 
اس��تفاده از تسهیالت مسکن در بیشتر نمادهای معامالتی، 
ک��ف قیمتها کمتر از ۳۸ هزار تومان نبود؛ در چند نماد نیز 

باالترین قیمت تا ۴۵ هزار تومان می رسید.
بیشترین میزان فروش نیز با حدود ۲۷ هزار برگه به نماد 
معامالتی تس��ه ۹۸۰۷ )اوراق تس��هیالت مسکن صادره در 
مهر امسال( تعلق داش��ت؛ در سایر نمادهای معامالتی نیز 
میزان عرضه برگه ها به ۲ تا ۸ هزار برگه می رسید. میانگین 
قیمت��ی نماد تس��ه ۹۸۰۷، ۴۱ هزار و ۲۰۰ تومان کش��ف 
قیمت ش��ده و این بازه قیمتی در حدود ۱۸ نماد معامالتی 

تکرار شده بود.
همچنین صف خرید متقاضیان دریافت اوراق تس��هیالت 
مس��کن به تدریج در حال افزایش بود و در بیشتر نمادهای 
معامالتی استقبال خوبی از خرید این برگه ها صورت گرفت.
نمادهای تملی )اوراق تسهیالت مسکن بانک ملی( نیز در 
معامالت دیروز ب��ا اندکی افزایش به حدود ۱۹ هزار تومان 
رس��ید که نسبت به هفته های گذش��ته که به کمتر از ۱۴ 
هزار تومان کاهش داشت، از رشد نسبتا مناسبی برخوردار 

شد.
حداکثر سن واحد مسکونی مشمول دریافت وام 

خرید مسکن چقدر است؟
به نظر می رس��د افزایش سقف س��نی بنا برای اختصاص 
س��قف تسهیالت خرید مس��کن )۱۴۰ میلیون تومان برای 
زوجی��ن و ۹۰ میلیون توم��ان برای متقاضی��ان فردی در 
تهران( از سوی بانک مسکن از ۲۰ به ۲۵ سال و همچنین 
اختصاص بخش��ی از این تس��هیالت به واحدهای مسکونی 
۲۵ تا ۳۰ ساله، تأثیر بسزایی در افزایش استقبال از دریافت 

وام مسکن داشته است.
گفتنی است افزایش س��قف سن بنا به تسهیالت مسکن 
از محل صندوق پس انداز مس��کن یک��م تعلق نمی گیرد و 
مشموالن دریافت این تسهیالت همچنان می بایست واحد 
مسکونی حداکثر ۱۵ ساله با این تسهیالت خریداری کنند.

نماگربازارسهام

روز گذش��ته برخالف روز گذشته ش��اخص کل بورس توانست ۳۸۵ 
رش��د کند و نمادهای گروه بانکی و خودرویی بیش��ترین تاثیر را روی 

شاخص های بازار سرمایه داشتند.
به گزارش ایسنا، روز دوشنبه با رشد قیمت سهام شرکت های بزرگ 
همچ��ون ایران  خودرو و پاالیش نفت تبریز، پتروش��یمی پارس و بانک 
ملت شاخص کل بازده نقدی و قیمتی توانست ۳۸۷ واحد افزایش یابد 
و به رقم ۳۰۲ هزار و ۷۲۷ واحدی برسد، اما در عین حال با رشد عرضه 
در بس��یاری از س��هم ها و کاهش قیمت آنها شاخص کل هم وزن ۲۱۲ 

واحد افت کرد و تا تراز ۸۵ هزار و ۲۲۴ واحدی پایین رفت.
ش��اخص آزاد شناور نیز با رشد ۴۲۵ واحدی روبه رو شد و رقم ۳۵۰ 
هزار و ۶۸۰ واحدی را تجربه کرد. شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم 

هر کدام به ترتیب ۲۳۰ و ۱۰۱۴ واحد افزایش یافت.
همان طور که گفته شد بانک ملت، ایران خودرو، پاالیش نفت تبریز، 
پتروش��یمی نوری از جمله نمادهای تاثیرگذار روی ش��اخص های بازار 

س��رمایه بودند؛ به طوری که هر کدام از آنها به ترتیب ۹۴، ۸۳، ۸۱ و 
۷۹ واحد تاثیر افزایشی روی شاخص های بازار داشتند.

در مقابل گروه مدیریت سرمایهگذاری امید، معدنی و صنعتی گلگهر، 
صنعتی و معدنی چادرملو، بانک پارس��یان و گروه مپنا نمادهایی بودند 

که سعی کردند شاخص های بازار را به سمت پایین هدایت کنند.
روز گذش��ته در گروه خودرو و س��اخت قطعات ۲۸۶ میلیون سهم و 
اوراق مال��ی به ارزش بیش از ۹۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معامله 
شد و این گروه بیشترین ارزش معامالت را به دست آورد. خودرویی ها 

نیز عمدتا با نوسان قیمت کمتر از ۲درصد روبه رو بودند.
پس از گ��روه خودرو، گروه محصوالت ش��یمیایی بیش��ترین ارزش 
معام��الت را از آن خود کردند؛ به طوری ک��ه ۵۸ میلیون و ۷۰۰ هزار 
سهم و اوراق مالی به ارزش بیش از ۷۰میلیارد تومان در این گروه مورد 

دادوستد قرار گرفت.
گروه بانک ها و موسسات اعتباری دیگر گروهی بودند که دیروز ارزش 

قابل توجهی را نس��بت به دیگر گروه ها تجربه کردند. بانکی ها ش��اهد 
معامله ۵۵۰ میلیون س��هم و اوراق مالی ب��ه ارزش حدود ۷۰ میلیون 
تومان بودند. همانگونه که گفته ش��د بانک ملت در این گروه بیشترین 

تاثیر را روی شاخص های بازار سرمایه داشت.
در ب��ورس تهران تع��داد نمادهای مثبت ب��ه ۱۷۶ و تعداد نمادهای 
منفی به ۱۶۲ رسید همچنین در فرابورس ایران تعداد نمادهای مثبت 

به ۱۱۰ و تعداد نمادهای منفی به ۸۸ رسید.
ارزش کل معامالت بورس به رقم ۱۱۰۹ میلیارد تومان دس��ت یافت 
که این رقم ناش��ی از دست به دست ش��دن بیش از ۲ میلیارد سهم و 
اوراق مال��ی بود. تع��داد معامالت این بازار به ع��دد ۲۴۸ هزار و ۵۵۹ 
رس��ید. آیفکس نیز با رش��د ۱۴واحد رقم ۳۸۶۶ را تجربه کرد و ارزش 
معام��الت فرابورس ای��ران عدد ۷۱۲ میلیارد تومان را به دس��ت آورد. 
حج��م معامالت در این ب��ازار نیز به ۸۰۵ میلیارد س��هم و اوراق مالی 

رسید.

قیمت طال در معامالت روز دوش��نبه بازار جهانی تحت تاثیر خوش بینی بازار 
به بهب��ود روابط تجاری آمریکا و چین کاهش یافت، اما افت ارزش دالر، کاهش 

قیمت این فلز ارزشمند را محدود کرد.
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار 

سنگاپور ۰.۱ درصد کاهش پیدا کرد و به ۱۴۶۶ دالر و ۹ سنت رسید.
در ب��ازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال ب��ا ۰.۱درصد کاهش، در ۱۴۶۶ 

دالر و ۴۰ سنت ایستاد.
خبرگزاری شینهوا در گزارشی اعالم کرد واشنگتن و پکن مکالمه تلفنی میان 

مقامات عالی رتبه داشته اند و دو طرف درباره مسائل اساسی یکدیگر برای فاز اول 
توافق تجاری گفت و گو کرده اند.

مارگارت یانگ یان، تحلیلگر بازار در ش��رکت »س��ی ام سی مارکتس« در این 
باره گفت: بهبود ریس��کپذیری در آس��یا و خوش بینی محتاطانه سرمایهگذاران 
نس��بت به امضای فاز اول توافق تجاری میان آمریکا و چین پیش از کریسمس، 
قیمت طال را تحت فش��ار کاهش��ی ق��رار داده اما ضعیفش��دن دالر، افت طال را 

محدود کرده است.
بازارهای سهام آسیا پس از اقدام غیرمنتظره چین در کاهش نرخ بهره کلیدی 
برای نخستین بار از سال ۲۰۱۵ که گمانه زنی هایی را درباره در پیش بودن تدابیر 

محرک مالی بیشتر برانگیخت، صعود کردند.
دالر در معام��الت روز دوش��نبه در برابر س��بدی از ارزهای بزرگ 

کاهش داشت.
جفری هالی، تحلیلگر ارش��د بازار در ش��رکت OANDA در این باره گفت: 
تنها سناریویی که باعث پشتیبانی از رشد قیمت طال در مقطع فعلی خواهد شد، 

شکست مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین خواهد بود.
س��رمایهگذاران همچنی��ن ب��ه تح��والت در هنگ کنگ چش��م دوخته اند که 
همچنان با ادامه اعتراضات مردم، ناآرام مانده است. ریسکگریزی در بازار اغلب از 
قیمت طال که در ش��رایط ناآرامی سیاسی و اقتصادی به پناهگاه مطمئن دارایی 

تبدیل می شود، حمایت می کند.
براس��اس گزارش رویت��رز، فعاالن بازار اکنون منتظر گزارش آخرین نشس��ت 
سیاس��تگذاری بانک مرک��زی آمریکا برای ارزیابی روند سیاس��ت پولی آتی این 

کشور هستند.
طال به ش��دت به نرخ های بهره حساس اس��ت و نرخ های بهره پایین تر، هزینه 
نگه��داری این فلز که بازدهی ندارد را کمتر کرده و جذابیت س��رمایهگذاری در 

آن را بیشتر می کند.
ب��ه گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، هر اونس طال برای تحویل فوری در 
محدوده ۱۴۶۲ تا ۱۴۷۲ دالر خنثی مانده اس��ت، ام��ا اگر به باالی ۱۴۷۲ دالر 

صعود کند، ممکن است تا سطح ۱۴۸۰ دالر پیشروی کند.
در بازار س��ایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری با ۰.۲درصد 
کاهش، به ۱۶ دالر و ۹۱ س��نت رس��ید. هر اونس پالتین برای تحویل فوری با 
۰.۲درصد افزایش، ۸۹۰دالر و ۸۹ س��نت معامله ش��د. هر اون��س پاالدیم برای 

تحویل فوری یک درصد افزایش یافت و به ۱۷۲۲ دالر رسید.

بورس تغییر جهت داد

در بازار جهانی

قیمت طال پایین آمد

مدی��ر ابزاره��ای نوین مالی فرابورس از ش��رکت های تامین س��رمایه و 
صندوق های س��رمایهگذاری، بانک ها، بیمهها و نهادهای مالی دعوت کرد 

تا در رقابت مظنه گیری اوراق جدید منفعت شرکت کنند.
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار س��رمایه ایران، ندا بش��یری 
درخصوص س��امانه ای که اخیرا تحت عنوان مظنه یابی ش��رکت مدیریت 
فناوری بورس رونمایی ش��ده و طی سال جاری تجربه دو بار مظنه گیری 
دیگر را نیز داشته اس��ت، گفت: در این سامانه متقاضیان حقوقی فرصت 
می یابند پیش از اجرای پذیرهنویسی صکوک، با ارسال نرخ کارمزد تعهد 
پذیرهنویسی و حجم قابل تعهد خود، در قبولی سمت اوراق منتشره توسط 

وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور رقابت کنند.
مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس با اعالم اینکه روزهای سه ش��نبه ۲۸ 
آبان و چهارشنبه ۲۹ آبان به عنوان بازه تاریخی دریافت »حجم قابل تعهد 

هر یک از نهادها« و »نرخ های کارمزد تعهد پذیرهنویس��ی« متقاضیان در 
نظر گرفته شده، گفت: درخواست ها در نماد »مظنه« در سامانه مظنهیابی 
ثب��ت و در پایان دوره مذکور، اطالع��ات در اختیار وزارت امور اقتصادی و 

دارایی قرار خواهد گرفت.
وی با اش��اره به اینکه از نکات مورد توجه در ش��یوه جدید مظنه یابی، 
پنه��ان )Hidden( بودن درخواست هاس��ت اضافه کرد: ب��ا این ویژگی، 
مشارکت کنندگان از مظنه های پیش��نهادی سایرین مطلع نخواهند شد. 
همچنین مشارکت کنندگان، می بایست نرخ های کارمزد تعهدنویسی خود 

را به صورت مجموع رقم مربوط به سه سال در سامانه ثبت کنند.
بش��یری با بیان اینکه مظنه یابی در نماد مذکور مربوط به اوراق منفعت 
دولتی اس��ت که احتماال در نیمه اول آذرماه ۱۳۹۸ منتش��ر خواهد شد، 
افزود: این صکوک در سررس��ید سه ساله توس��ط وزارت امور اقتصادی و 

دارایی، برمبنای درآمدهای آتی مالیاتی دولت منتش��ر خواهد شد و موعد 
پرداخت سود آن نیز براساس آنچه اعالم شده، هر شش ماه یکبار خواهد 

بود.
در اطالعیه مظنه گیری تعهد پذیرهنویس��ی اوراق مالی اسالمی دولت، 
منتشر شده توس��ط مدیریت ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، حداقل 
حجم هر س��فارش برابر با هزار میلیارد ریال بوده و ثبت مظنه در سامانه 

مذکور به منزله قبول تعهد در نظر گرفته می شود.
همچنین براس��اس ای��ن اطالعیه، وزارت امور اقتص��ادی و دارایی برای 
پذیرش یا عدم پذیرش تمام یا بخش��ی از درخواست های ثبت شده مختار 
ب��وده و متقاضیانی که مورد تایید قرار گرفتند، موظفند حداکثر تا دو روز 
کاری پس از اعالم، نسبت به ارائه نسخه های تکمیل شده قراردادهای تعهد 

پذیرهنویسی و سایر مدارک اقدام کنند.

دعوت فرابورس از نهادهای سرمایهگذاری

رقابت نهادهای سرمایه گذاری بر سر مظنه گیری اوراق جدید منفعت
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امنیت و آرامش در کل استان تهران برقرار 
است

استاندار تهران با اشاره به اتفاقات و ناآرامی های اخیر در برخی شهرستان های 
استان، گفت در حال حاضر در کل استان تهران آرامش و امنیت برقرار است. به 
گزارش ایسنا، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان تهران، گفت: هرچه یارانه به بنزین بدهیم به افراد پردرآمد جامعه کمک 
کرده ایم در حال حاضر خانواده هایی هستند که سه ماشین دارند در حالی که 
بس��یاری از آحاد جامعه حتی یک ماشین هم ندارند و از حامل انرژی )بنزین( 

استفاده نمی کنند.
وی افزود: موضوع ساماندهی سوخت، مصوبه دولت و برنامه ششم توسعه بوده 
و در کنار این س��ران سه قوه نیز این موضوع را مصوب کردند. پیشتر مقرر بود 
حامل های انرژی افزایش قیمت داشته باشند که افزایش قیمت گازوئیل منتفی 
ش��د و تنها بنزین افزایش قیمت داشت. این در شرایطی است که روزانه ۹۵ تا 

۱۰۳ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود.
وی ادامه داد: منابع حاصل از س��اماندهی بنزین میان ۱۸ میلیون خانوار که 
فعال شناسایی شده اند که حدود ۶۰ میلیون نفر جمعیت را شامل می شوند در 
سه مرحله تا پایان هفته توزیع خواهد شد. در حقیقت این منابع اجرای عدالت را 
پشت سر خود دارد. استاندار تهران این را هم گفت: در شرایط نامساعد درآمدی 
قرار گرفته ایم و بسیاری از افراد کم درآمد جامعه دچار مشکل هستند، لذا باید 
تصمیمی در این زمینه اتخاذ می کردیم. س��ناریوهای مختلفی وجود داشت اما 
آنچه که به عنوان خروجی تصمیم گیری شد و سران سه قوه آن را مصوب کردند 
افزایش قیمت بنزین بود که رهبر معظم انقالب نیز اشاره و تاکید داشتند که اگر 

این موضوع مصوبه سران سه قوه است باید اجرا شود.
اعتراض با غارت اموال مردم و اغتشاش قابل طرح نیست

اس��تاندار تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اتفاقات سه 
روز گذشته در استان تهران گفت: همزمان با اجرای این تصمیم گروهی نه به 
بهانه اعتراض که باید به صورت منطقی کارشناس��ی و علمی باش��د، دست به 
اغتشاش زدند. قطعا اعتراض با غارت اموال مردم و اغتشاش قابل طرح نیست. 
وی با بیان اینکه می توان اعتراض را از طریق برگزاری میتینگ ها و تجمع هایی 
با مجوز قانونی و همچنین فراهم ش��دن طرح آن در صدا و س��یما دنبال کرد، 
تاکید کرد: اما متاس��فانه برخی افراد سوءاستفاده گر در روز اول علیه ملت و در 
روز دوم علیه نظام اقدام کردند. بس��یاری از نیروهای انتظامی مورد هدف قرار 
گرفتند تا جایی که یک سرگرد پاسدار در مالرد به شهادت رسید. این اقدامات 
توس��ط افرادی انجام شد که دس��تورات خود را از خارج کشور گرفته بودند. بر 
همین اساس باید از مقام معظم رهبری تشکر کرد که فرمایشات ایشان داروی 
شفابخشی برای کنترل اغتشاشات شد و مردم به کمک نیروهای امنیتی آمدند 
به ش��کلی که در اسالمش��هر مردم به کمک نیروهای امنیت��ی آمدند و مقابل 

اغتشاشگران ایستادند.
در کل استان تهران آرامش و امنیت برقرار است

وی تاکید کرد: به حمداهلل امروز در تهران مس��ئله خاصی ش��اهد نیستیم و 
نیروی انتظامی، سپاه، فرمانداری و استانداری و همه دستگاه ها پای کار آمدند. 
م��ا تنها در شهرس��تان های غرب تهران با مش��کل مواجه ش��دیم که اقدامات 
اغتشاش��گرانه نیز از سوی مردم بومی نبود و خوشبختانه برخورد قانونی انجام 
ش��د. در حال حاضر ش��هر تحت کنترل و در کل استان تهران آرامش و امنیت 
برقرار اس��ت.  محسنی بندپی در بخش دیگری از صحبت های خود از مجلس 
ش��ورای اسالمی نیز تشکر کرد و افزود: بخش��ی از نمایندگان از همان ابتدا به 
فکر این نبودند که در مقابل افزایش قیمت بنزین موضع داشته باشند و بخش 
دیگر هم پس از صحبت های معظم له با این موضوع موافقت کردند. قطعا دولت 
هم در اجرای این مصوبه نظارت دقیقی خواهد داشت تا منابع مالی حاصل به 
آحاد جامعه نیازمند برگردد و هر کسی که شامل نشده باشد می تواند از طریق 
س��امانه ای که در وزارت کار و رفاه اجتماعی فعال ش��ده،  اعالم کند که از نظر 
خود ش��امل این کمک ها می شوند ولی امروز بین ۵۷ تا ۶۰ میلیون نفر شامل 

این کمک ها خواهند بود.
هیچ دلیلی برای افزایش قیمت کاالهای دیگر وجود ندارد

وی تاکید کرد: برای تاکسی های اینترنتی، تاکسی های برون شهری و تمامی 
خودروهایی که سرویس عمومی می دهند سهمیه در نظر گرفته شده، از سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز می خواهم با نظارت کامل به این نکته 
توجه داش��ته باش��ند که هیچ دلیلی برای افزایش قیمت کاالهای دیگر وجود 
ندارد. در این چند روز صدا و سیما نیز نسبت به اغناسازی جامعه به خوبی اقدام 

کرده است تا این تصمیمات دلیلی برای افزایش قیمت کاالهای دیگر نشود.
اس��تاندار ته��ران در خاتم��ه ابراز امیدواری کرد ش��رایطی فراهم ش��ود که 
توطئه های استکبار جهانی علیه ایران اسالمی خنثی شود. در روز اول اتفاقات 
۲۲ اس��تان درگیر بودند. روز دوم ۱۱ استان و شب گذشته چهار استان درگیر 
اعتراضات بودند که ان شاءاهلل امروز این چهار استان نیز به آرامش و نظم خواهند 
رس��ید و توطئه ها خنثی خواهد ش��د. بی تردید تصمیم اتخاذشده در راستای 
عدالت بوده و برای مردم مشکلی ایجاد نخواهد شد. امیدواریم این موضوع را به 

خوبی برای مردم تبیین کنیم.

گشت های نظارت بر بازار 2 برابر شد
معاون بازرس��ی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از دو 
برابر شدن گشت های نظارتی مشترک در طرح ممنوعیت افزایش قیمت کاالها 
خبر داد. به گزارش ایس��نا به نقل از وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، عزیزاهلل 
افضلی در حاش��یه سومین نشست ویژه س��تاد تنظیم بازار با بیان این مطلب 
گفت: همزمان با اصالح قیمت بنزین نشست های معاونت بازرسی که به صورت 

دستورالعمل ابالغ شده بود در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: رصد کاال به صورت مس��تمر در دس��تور کار معاونت بازرسی و 
نظارت استان تهران قرار دارد و نظر به اینکه اصالح قیمت بنزین در کشور انجام 
ش��د به جهت جلوگیری از سودجویانی که گاها از این فضا استفاده می کنند و 

اقدام به گران فروشی می کنند، طرح نظارتی ما هم تشدید شد.
افضلی توضیح داد: س��امانه ستاد ۱۲۴ پل ارتباطی مردم است که می توانند 

گزارش های خود را از متخلفان به این سامانه اطالع بدهند.
مع��اون بازرس��ی و نظارت س��ازمان صمت ته��ران بیان ک��رد: ۶۰درصد از 
تماس های گرفته شده با این سامانه درباره اطالع رسانی ممنوعیت گران فروشی 

کاال و خدمات بود.
وی ادامه داد: همچنین ما ابالغیه ممنوعیت افزایش قیمت کاالها را از طریق 
اتحادیه ها و اصناف به س��مع و نظر مردم رس��اندیم و به صورت مس��تمر و در 
گشت های مشترک با نمایندگان سازمان حمایت، بازرسی اصناف استان تهران، 

سازمان تعزیرات حکومتی، بر ارائه خدمات نظارت می کنیم.
افضلی از دو برابر ش��دن تعداد گشت های نظارتی نسبت به سنوات گذشته 
خبر داد و گفت: در نظارت ها و بازرسی های خود با واردکنندگان، توزیع کنندگان 
و تولیدکنندگان ارتباط مس��تقیم داشته ایم و آنها هم تاکید کرده اند که اصالح 

قیمت بنزین تاکنون هیچ اثری بر افزایش قیمت کاالها نداشته است.

اخبـــار

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه تنظیم بازار کشور با اشاره به تاثیر ناچیز 
تغیی��ر قیمت بنزین روی قیمت انواع کاال و خدمات، گفت هرگونه افزایش قیمت 
نوعی اجحاف و ظلم در حق مردم کشورمان است و بدون کوچکترین مماشاتی با 

متخلفین برخورد خواهیم کرد.
به گزارش ایس��نا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در این 
جلسه افزود: شرایط حاضر کشور به گونه ای است که مقام معظم رهبری درخصوص 
نظارت دقیق و کنترل قیمت ها در سطح بازار تاکید ویژه فرموده اند و دغدغه جدی 
ایش��ان باید هم در مرحله تصمیم گیری و هم در مرحله اجرا، در راس��تای تامین 

حداکثری منافع مردم عزیز کشورمان باشد.
وی ادامه داد: خوش��بختانه تولیدکنندگان و همچنین اصناف کشور برای عبور 
از این ش��رایط خاص، اعالم آمادگ��ی کامل کرده ان��د و امیدواریم با تجمیع همه 
ظرفیت های موجود، بتوانیم رضایت حداکثری مردم را جلب کنیم و ثبات و آرامش 

بازار کما فی السابق تداوم یابد .
رحمانی خاطرنش��ان کرد: در طول چند روز گذش��ته و همزمان با تشدید روند 
بازرسی ها که همراه با همکاری بسیار خوب بخش های مختلف نظارتی کشور اعم از 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بازرسان اصناف، بسیج اصناف، 

سازمان تعزیرات حکومتی و حتی در مواردی دادستانی ها بوده است؛ آرامش خوبی 
در سطح بازار حکفرما است.

وی ضمن تقدیر از نامه ویژه دادستان کل کشور درخصوص همراهی با مجموعه 
نظارت��ی بازار کش��ور و همچنین اعالم آمادگی و هم��کاری همه بخش های موثر 
در ش��رایط بازار، گفت: خوشبختانه تشکل ها اعم از انجمن های مختلف تولیدی و 
صنفی پای کار هس��تند و با توجه به برنامه نظارت و پایش آمار و قیمت کاالهای 
موجود در س��طح بازار، اطمینان می دهم که با مش��ارکت خود مردم دغدغه های 

موجود به حداقل ممکن برسد.
وزیر صمت با اشاره به اهمیت حضور پررنگ و نظارت دقیق اتحادیه های صنفی 
بر عملکرد اعضای تحت پوشش خود، تصریح کرد: هرگونه گرانفروشی در شرایط 
حاض��ر اجحاف در حق مردم اس��ت و البته با توجه به اع��الم همکاری و همراهی 

اصناف امیدواریم تخلفات به کمترین میزان خود برسد.
ارائه تخفیف در فروشگاه های زنجیره ای ادامه دارد

رحمان��ی گفت: در کنار اتخاذ تمهی��دات الزم در بخش تامین و ذخایر کاال در 
سطح کشور که خوشبختانه در بهترین شرایط ممکن هستیم؛ در بخش عرضه نیز 
شبکه توزیع ما از جمله فروشگاه های زنجیره ای از عرضه همه انواع اقالم کاالیی با 

اعمال تخفیفات ویژه خبر داده اند. وی افزود: بسیاری از دغدغه های موجود در روند 
تغییر قیمت ها، حاصل جو روانی نادرستی است که با همراهی خود مردم می توانیم 

عوارض آن را به کمترین میزان ممکن برسانیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: رعایت حقوق مردم باید به یک فرهنگ 

عام در سطح جامعه تبدیل شود.
رحمانی تصریح کرد: همانگونه که پیش��تر اطالع رس��انی ش��ده اس��ت، تمامی 
مصوبات و مجوزهای افزایش قیمت در شرایط حاضر لغو و معلق است و این حتی 

مشمول مصوبات دولتی نیز بوده و حتما باید اجرا شود.
وی گفت: روند تخصیص سهمیه بنزین به برخی گروه های شغلی در حال انجام 

است و این فرآیند به زودی تکمیل می شود.
وزیر صمت خطاب به اعضای ستاد تنظیم بازار کشور تاکید کرد: در مواردی که 
نیازمند تصمیم  گیری عاجل هستیم نباید فرصت سوزی شود و حتما پیش از وقوع 

مشکلی باید اقدام صورت گیرد.
رحمانی با اشاره به اعالم آمادگی گمرک جمهوری اسالمی جهت تسریع در روند 
ترخیص کاالها به ویژه کاالهای اساس��ی، خاطرنشان کرد: امیدوارم مجموعه های 

مختلف در این برهه پیشگام کاهش مشکالت باشند.

بازار آرام است

 تخفیفات در فروشگاه های زنجیره ای ادامه دارد

مع��اون بازرگانی داخلی وزیر صمت گف��ت برای جلوگیری از افزایش 
قیمت کاالها، گش��ت های بازرسی با همراهی اتحادیه ها در سطح کشور 
برگزار می ش��ود. اگر در س��طح کشور گرانفروش��ی رویت شود، تشکیل 

پرونده شده و در محاکم قضایی به آن رسیدگی می شود.
به گزارش ایس��نا به نق��ل از وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، عباس 
قبادی در حاش��یه برگزاری سومین نشس��ت ویژه ستاد تنظیم بازار که 
با حضور اعضا و مدیران اصناف و فروش��گاه های زنجیره ای برگزار ش��د، 
اظهار کرد: در این نشس��ت قرار ش��د که اگر ضرورتی در تامین کاال در 

کشور به وجود آمد، از طریق انبارهای سطح کشور تامین شود.
وی ادام��ه داد: با توجه به موجودی های مطمئن و انبارهایی که مملو 
از کاالها هستند و شرایطی که کشور در حال حاضر در آن وجود دارد، 

شرایط احتکار وجود ندارد و احتکار و گران فروشی جایگاهی ندارد.
قبادی توضیح داد: اگر در س��طح کشور گرانفروشی رویت شود، قطعا 

به عنوان تخلف از آن یاد می ش��ود و تش��کیل پرونده داده می شود و در 
محاکم قضایی به آن رسیدگی می شود.

وی همچنین از س��امانه ۱۲۴ و تمامی س��ازمان های صنعت، معدن و 
تجارت کل کش��ور، سازمان حمایت، بازرس��ان صنفی، به عنوان درگاه 
ارس��ال گزارش��ات مردمی یاد کرد. او با اش��اره به تش��دید نظارت در 
س��طح کشور و بازرسی های روزانه گفت: براساس دستور قائم مقام وزیر 
صمت، بازرسی و نظارت باید لحظه ای باشد و بازرسان در فروشگاه های 
زنجیره ای حضور داش��ته باش��ند و هرگونه تغییر قیمت به لحظه هم به 
معاونت بازرگانی، س��ازمان حمایت و... گزارش داده شود که اگر کاالیی 
با افزایش قیمت یا تس��ریع در صف عرضه مواجه ش��وند، همان لحظه 
نس��بت به تغییر و برخورد با متخلف انجام شود. قبادی با اشاره به روند 
ثابت در قیمت کاالها در یک س��ال گذش��ته بیان کرد: عرضه برنج در 
راس��تای کمک به تولید داخل متوقف ش��ده بود و اکنون پس از پایان 

فصل برداشت، عرضه برنج از روز گذشته در کشور آغاز شده است و قرار 
است از محل واردات برنج که در انبارها وجود دارد به بازار تزریق بشود.
وی درب��اره افزایش نرخ برن��ج گفت: قیمت برن��ج هیچ گونه افزایش 

قیمتی به خصوص درباره برنج وارداتی و خارجی انجام نشده است.
قبادی با اش��اره به اینکه هیچ کاالیی با افزایش قیمت روبه رو نخواهد 
شد، توضیح داد: البته طبیعی است در مورد وانت بارها که جابه جایی بار 
را انجام می دهند، درصد غیرقابل توجهی که محسوس هم نیست، تغییر 
قیمتی به وجود بیاید، اما در هیچ کاالیی افزایش قیمت نخواهیم داشت.
رئیس س��تاد تنظیم بازار با اش��اره به سهمیه بنزین برای تاکسی های 
تلفنی گفت: برای این دس��ته از تاکس��ی ها سهمیه در نظر گرفته نشده 
است و از طرف قائم مقام وزیر صمت تکلیف شده است که اطالعات این 
گروه از تاکس��ی ها جمع آوری ش��ود و با ابالغ به دستگاه مذکور سهمیه 

اختصاصی برای آنها در نظر گرفته شود.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با اشاره به کاهش حدود 
۵۰درص��دی تقاضا در بازار میوه و س��بزی، گفت در حال حاضر قیمت 
گوجه فرنگی به دلیل کم ش��دن بار آن ناش��ی از بارش و افزایش سرما 

افزایش یافته است.
ناص��ر اط��رج در گفت وگو با ایس��نا، درخصوص وضعیت ب��ازار میوه 
اصفهان با توجه به بارندگی ها و همچنین اختالل در تردد خودروها طی 
چند روز گذش��ته، اظهار کرد: در حال حاضر مش��کلی در تامین میوه و 
تره بار نیس��ت و تنها میزان بار ورودی به میدان کاهش یافته، البته به 

همان نسبت تقاضا کمتر شده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه تنها در ی��ک قلم محصول ش��اهد افزایش قیمت 
هس��تیم که البته هی��چ ارتباطی با گرانی بنزین ن��دارد، افزود: در حال 
حاضر گوجه فرنگی به این دلیل گران شده که محصول گوجه مرودشت 

با توجه به بارش ها و س��رما از بین رفته، به این دلیل بار آن در کش��ور 
کمتر شده است.

رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان با بیان اینکه هر س��اله 
تغیی��ر فصل موجب کمب��ود گوجه فرنگی و افزایش نرخ آن می ش��ود، 
تاکید کرد: حدود ۱۵ روز طول می کشد که قیمت گوجه فرنگی کاهش 

یابد.
وی توضی��ح داد: هفته گذش��ته قیمت گوج��ه ۵۵۰۰ تومان بود که 
امروز در میدان میوه و تره بار اصفهان ۶۰۰۰ تومان عرضه ش��ده که در 
سطح خرده فروش��ی با افزایش ۳۰درصدی بین ۷۸۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان 

فروخته می شود.
اطرج با بیان اینکه طی چند روز گذش��ته میزان ورودی بار به میدان 
میوه و تره بار اصفهان کم شده است، تصریح کرد: بین ۴۰ تا ۵۰درصد 

ورودی بار میوه و سبزی به میدان میوه و تره بار اصفهان کمتر شده که 
با توجه به کاهش تقاضا ناش��ی از مش��کالت تردد و ... مشکلی از لحاظ 

قیمت نداریم.
وی ب��ا بیان اینکه با از بین رفتن ش��وک موجود بر بازار مش��کلی در 
تامین بار نخواهیم داش��ت، گف��ت: هم اکنون تقاضا ب��رای بازار میوه و 

سبزیجات بین ۵۰ تا ۲۰درصد کمتر شده است.
رئی��س اتحادی��ه میادین میوه و ت��ره بار اصفه��ان درخصوص تامین 
مرکبات نیز گفت: با توجه به بارش ها در مناطق ش��مالی و جنوبی، بار 
کمتری وارد میدان ش��ده، اما به دلیل تقاضای کمتر، قیمت محصوالت 

افزایش نیافته است.
وی درخص��وص تاثیر افزایش قیمت بنزی��ن در گرانی میوه، صیفی و 

سبزیجات، گفت: فعال گرانی بنزین بر بازار میوه تاثیری نداشته است.

گران فروشان به مراجع قضایی معرفی می شوند

گرانی گوجه فرنگی ارتباطی با بنزین ندارد

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

هر وسیله نقلیه چه مقدار سهمیه سوخت 
دریافت می کند؟

طرح مدیریت مصرف س��وخت با هدف کنترل مصرف سوخت در کشور، 
کاهش آالیندگی، افزایش توان صادراتی کش��ور، اختصاص منابع حاصل از 
آن به صورت مس��تقیم به مردم و نیز مبارزه با قاچاق س��وخت اجرایی شد 
که در قالب آن به انواع س��واری ش��خصی، موتورس��یکلت، وانت، تاکسی ها، 

آمبوالنس ها و سرویس مدارس، سهمیه  سوخت ماهانه اختصاص می یابد.
به گزارش ایس��نا، طرح مدیریت مصرف س��وخت کش��ور از ساعت صفر 
روز جمعه )۲۴ آبان ماه( در کش��ور اجرایی ش��د و بر پایه آن توزیع سوخت 
بنزین در کش��ور برای انواع وس��ایل نقلیه از طریق کارت سوخت شخصی و 
براساس سهمیه تعیین شده انجام می شود. هدف از اجرای این طرح، کنترل 
مصرف سوخت با توجه به میانگین باالی مصرف سوخت در کشور، افزایش 
توان صادرات، مبارزه با قاچاق سوخت و اختصاص منابع حاصل از مدیریت 
مصرف سوخت به مردم به ویژه قشر ضعیف و کم درآمد به صورت مستقیم و 

نیز کاهش آلودگی هوا در کالنشهرها و شهرهاست.
طبق اعالم وزارت نفت و براساس پنج اطالعیه صادرشده از سوی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی، در قالب این طرح برای انواع سواری شخصی، 
موتورسیکلت، وانت، تاکسی ها )شهری، بین شهری، ون، تلفنی و اینترنتی(، 
آمبوالنس ها و س��رویس مدارس سهمیه  سوخت ماهانه )بنزین با قیمت هر 
لیتر ۱۵۰۰ تومان( در نظر گرفته ش��ده اس��ت که در این مطلب به ش��رح 

جزییات این سهمیه شامل میزان و نحوه اختصاص سوخت پرداخته ایم.
در این طرح به انواع سواری شخصی بنزین سوز ۶۰ لیتر و به انواع سواری 
دوگانه س��وز ۳۰لیتر بنزین سهمیه ای به نرخ ۱۵۰۰ تومان به صورت ماهانه 

اختصاص می یابد.
براس��اس این طرح، سهمیه بنزین انواع موتورس��یکلت ۲۵ لیتر، سهمیه 
بنزی��ن وانت ه��ای کم مص��رف بنزینی ۲۰۰ لیت��ر در ماه و س��همیه بنزین 
وانت های کم مصرف دوگانه س��وز ۶۰ لیتر در ماه اس��ت، همچنین س��همیه 
ماهان��ه ان��واع وانت پرمصرف بنزین��ی ۳۰۰ لیتر و  وانت دوگانه س��وز ۱۲۰ 

لیتر در ماه است.
وانت مزدا، وانت پیکان و وانت تویوتا جزو وانت های کم مصرف هس��تند و 

وانت نیسان و کامیونت جزو وانت های پرمصرف به شمار می آیند.
تاکس��ی های ش��هری بنزینی ماهانه ۴۰۰ لیتر بنزین سهمیه ای )۱۵۰۰ 
تومانی( و تاکسی های دوگانه سوز ماهانه ۲۰۰ لیتر بنزین سهمیه ای دریافت 
می کنند که البته این میزان برای تاکس��ی های دوگانه سوز از آذرماه به ۲۵۰ 

لیتر در ماه افزایش می یابد.
بر پایه طرح مدیریت س��وخت کش��ور به هر آمبوالنس ۵۰۰ لیتر سهمیه 
س��وخت در ماه و به تاکس��ی های بین ش��هری بنزینی ۷۵۰ لیت��ر در ماه و 
به تاکس��ی های بین ش��هری دوگانه س��وز ۴۵۰ لیتر در ماه بنزین سهمیه ای 

اختصاص یافته است.
همچنین تاکس��ی های ون ش��هری پس از صدور کارت می توانند ماهانه 
۶۰۰ لیتر بنزین س��همیه ای و آژانس های ش��هری بنزینی )تاکسی  تلفنی( 

ماهانه ۲۰۰ لیتر و دوگانه سوزها ماهانه ۱۲۰ لیتر بنزین دریافت کنند.
در قالب طرح مدیریت مصرف س��وخت کشور همچنین برای تاکسی های 
اینترنتی نیز س��همیه س��وخت در نظر گرفته ش��ده اس��ت که این سهمیه 
به ص��ورت مابه التف��اوت اعتب��اری و در پیمایش بی��ش از ۲۰۰ کیلومتر در 

کارت های بانکی دارندگان این تاکسی ها منظور خواهد شد.
براساس جزییات اعالم شده در قالب طرح مدیریت مصرف سوخت کشور، 
س��رویس مدارس نیز می توانند با ثبت نام در سامانه سپند آموزش و پرورش 

در قالب اعتبار و براساس پیمایش سهمیه سوخت ماهانه دریافت کنند.
تخصیص سهمیه سرویس سوخت مدارس براساس پیمایش

ش��هرام رضای��ی - مدی��ر برنامه ریزی ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفتی ایران - هم از تخصیص س��همیه س��رویس س��وخت مدارس براساس 
پیمایش و به صورت اعتباری خبر داده اس��ت. وی با تاکید بر اینکه سهمیه 
پیش بینی شده برای سرویس مدارس به صورت اعتباری خواهد بود و براساس 
پیمایش محاس��به و اختص��اص می یابد، گف��ت: اداره  کل آموزش وپرورش، 
مدارس و ش��هرداری ها موظف ش��دند همه اطالعات رانندگان سرویس های 
م��دارس را در س��امانه س��پند ثبت کنند و پ��س از تایید کارگ��روه، اعتبار 
پیش بینی شده بر اساس پیمایش انجام شده، در پایان ماه به صورت اعتباری 
در کارت بانکی آنها منظور می ش��ود. وی در تشریح جزییات بسته تکمیلی 
س��همیه س��وخت ناوگان حمل ونقل شهری و بین ش��هری، مصوب کارگروه 
متشکل از وزارتخانه های کشور، نفت و سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: 
مطابق بس��ته مصوب، س��همیه بنزین برای ناوگان آژانس ش��هری یا همان 
تاکسی تلفنی های پیشین برای آن دسته از خودروهایی که تاکنون از جانب 
وزارت صنعت، معدن و تجارت یا س��ازمان شهرداری های کشور ساماندهی 
ش��ده اند، به می��زان ۲۰۰ لیتر برای خودروهای تک س��وز و ۱۲۰ لیتر برای 
خودروهای دوگانه س��وز تعیین شده اس��ت. وی افزود: مقرر شد سهمیه این 
خودروها تا دو ماه آینده مطابق با فهرس��ت اعالمی وزارت کشور، به صورت 

اعتباری در کارت بانکی رانندگان شارژ شود.
سهمیه سوخت تاکسی های بین شهری شارژ می شود

مدیر برنامه ریزی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درباره سهمیه 
بنزین تاکسی های بین شهری هم گفت: قرار شد سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای فهرس��تی از این خودروها در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا س��همیه 
س��وخت آنها در کارت سوخت شان منظور ش��ود. رضایی سهمیه ماهانه برای 
خودروهای تک س��وز بین ش��هری را ۷۵۰ لیتر و برای خودروهای دوگانه سوز را 
۴۵۰ لیتر عنوان کرد و افزود: س��همیه این خودروها از ابتدای آذرماه در کارت 
س��وخت آنها اعمال خواهد ش��د و سهمیه یک هفته پایانی آبان نیز محاسبه و 
به همراه س��همیه آذر منظور می ش��ود. وی همچنین درباره سهمیه وانت بار و 
موتورسیکلت های حمل بار شهری گفت: در صورت ساماندهی و ثبت پیمایش 
این ناوگان با تایید وزارت کشور، سهمیه آنها براساس پیمایش ثبت شده، افزایش 
خواهد یافت.  مدیر برنامه ریزی ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفتی ایران 
درباره سهمیه تاکسی های ون شهری گفت: این خودروها تاکنون کارت سوخت 
نداشته اند، بنابراین اعمال سهمیه آنها منوط به صدور کارت سوخت خواهد بود. 
رضایی با بیان اینکه سهمیه این ناوگان به میزان ۶۰۰ لیتر در ماه پس از دریافت 
اطالعات از وزارت کشور تعیین شده است، گفت: این سهمیه پس از صدور کارت 

جدید سوخت برای این خودروها اعمال خواهد شد.
سهمیه تاکسی های دوگانه سوز شهری به 2۵0 لیتر می رسد

وی از افزایش س��همیه تاکسی های دوگانه سوز ش��هری از آذر خبر داد و 
افزود: از ابتدای آذرماه س��همیه تاکسی های دوگانه سوز از ۲۰۰ لیتر کنونی 
به ۲۵۰ لیتر می رسد. رضایی درباره سهمیه تاکسی های اینترنتی هم گفت: 
به همه رانندگان مورد تایید از س��وی شرکت های معتبر که دارای مجوز از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت یا شهرداری ها هستند و وزارت کشور آنها را 
تایید می کند، در صورتی که در ماه بیش از ۲۰۰ کیلومتر پیمایش داش��ته 
باش��ند، در ابتدای ماه آینده، اعتبار سهمیه معادل اختالف قیمت نخست با 

قیمت دوم به آنها تخصیص داده می شود.

بررسی قیمت خودروهای داخلی و خارجی در نخستین روزهای پس از 
سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، حاکی از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون 

تومانی خودروهای هیبریدی در بازار است.
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در نخس��تین س��اعت روز 
جمعه گذش��ته با صدور اطالعیه ای اعالم کرد که براساس مصوبه شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی س��ران س��ه قوه، سهمیه بندی بنزین برای همه 

وسایل نقلیه بنزین سوز آغاز شد.
براساس اطالعیه ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی، قیمت بنزین 
معمولی س��همیه ای هر لیتر هزار و ۵۰۰ توم��ان و قیمت بنزین معمولی 
غیرس��همیه ای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان خواهد بود، همچنین قیمت 

بنزین سوپر هر لیتر ۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
واقعی شدن قیمت ها  در دوره های قبلی موجب افت قیمت خودروهای 

پرمصرف ش��د و این بار، افزایش قیمت خودروهای کم مصرف و هیبریدی 
را به دنبال داشت.

»آرش رنگی« نمایشگاه دار در غرب تهران، روز دوشنبه در گفت و گو با 
ایرن��ا، اعالم کرد: در این هفته، خودروهای تویوتا در مدل های »کمری« و 
»پریوس« حدود ۱۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند و خودروهای 
هیوندا در مدل »سوناتا« حدود ۵۰ میلیون تومان افزایش را تجربه کردند.

وی اضاف��ه کرد: بازار خودرو پس از س��همیه بندی بنزین راکد ش��د اما 
قیمت ه��ا از ۵ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان رش��د ک��رد؛ به گونه ای که 
خودروهای محدوده قیمتی تا ۱۰۰ میلیون تومان حدود ۵میلیون تومان، 
خودروهای مح��دوده ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی، بین ۲۰تا ۳۰ میلیون 
تومان و خودروهای خارجی باالی ۳۰۰ میلیون تومان، حدود ۵۰ تا ۱۰۰ 

میلیون تومانی افزایش داشت.

به گفته وی، از روزهای گذشته و با اعالم قیمت ها و سهمیه بندی بنزین، 
فروش��ندگان خودرو، دالالن و واسطه ها با تفکر رشد قیمت ها در آینده، از 

فروش دست کشیدند.
»احمد نعمت بخش«،  دبیر انجمن خودروسازان نیز در گفت و گو با ایرنا، 
اعالم کرد: تجربه افزایش قیمت حامل های انرژی در س��ال های گذش��ته، 
نشان می دهد که این بازار در ابتدا شاید برای چند ماه با رکود مواجه شود، 

اما پس از آن اوضاع دوباره به حالت عادی باز می گردد.
وی به ایرنا، گفت: نقدینگی سرگردان در دست مردم رقم باالیی است و 

این شرایط احتمال هجوم مردم برای خرید خودروها را افزایش می دهد.
نعمت بخش بیان داشت:  به دلیل فروش نرفتن خودروها در حاشیه بازار، 
اخت��الف بین قیمت های بازاری و کارخانه ای وجود دارد و همین مس��اله 

تقاضای خرید را همچنان باال نگه می دارد.

قیمت خودروهای هیبریدی تا ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت

واقعی ش��دن قیم��ت و س��همیه بندی بنزین اگرچه ب��ا هدف کاهش 
مصرف داخلی و توزیع عادالنه یارانه انرژی انجام ش��ده اما در عین حال 
با هدایت مازاد تولید نس��بت به مصرف به س��مت صادرات، می تواند به 

درآمدزایی ارزی دولت در شرایط تحریم کمک کند.
تا چند س��ال پیش ایران به عنوان واردکننده بزرگ بنزین در جهان 
ش��ناخته می ش��د تا آنجا که در زمان تحریم نفتی ایران در دولت دهم،  
عدم فروش بنزین به کش��ور به عنوان یکی از سرفصل های تحریم مورد 
تاکی��د قرار گرفت و این در ش��رایطی بود ک��ه در آن زمان ایران روزانه 

بیش از ۱۰ میلیون لیتر بنزین وارد می کرد.
با روی کار آمدن دولت یازدهم و بهبود ش��رایط سیاس��ی کش��ور در 
مناس��بات بین المللی اگرچه واردات بنزین آسان شد، اما دولت و وزارت 
نفت نس��بت به خودکفایی در تولید بنزین حساس شدند و از همین رو 
بهبود کیفیت و افزایش تولید پاالیشگاه های قدیمی در دستور کار قرار 
گرفت و در کنار آن روند س��اخت بزرگترین پاالیش��گاه میعانات گازی 
جهان با ش��تاب بیشتری دنبال ش��د؛ تا آنجا که سال گذشته سرانجام 

ایران در تولید بنزین خودکفا شد.
اما این پایان ماجرا نبود. با کامل شدن فازهای پاالیشگاه ستاره خلیج 
ف��ارس،  فاصله چند میلیون لیت��ری بین تولید و مصرف بنزین در ایران 
به وجود آمد. همین امر سبب شد تا ایران به فکر صادرات فرآورده های 

نفتی و از همه مهمتر بنزین بیفتد.
از س��وی دیگر با توجه به شرایط تحریم،  صادرات نفت و به دنبال آن 
درآمدهای نفتی ایران با کاهش روبه رو شد و صادرات فرآورده های نفتی 

می توانست به عنوان راهکاری برای عبور از این شرایط مطرح شود.
از همین رو از تابس��تان امس��ال فرآورده های نفت��ی در بورس انرژی 
عرضه ش��د تا بخش خصوصی ایران که پی��ش از این نیز در این بخش 

فعالیت می کرد،  به عنوان صادرکننده بنزین شناخته شود.
تمایل بخش خصوصی به خرید این محموله ها سبب شد تا عرضه ها از 
س��وی شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران به صورت مرتب 
و هفتگی انجام ش��ود تا آنجا که حجم معامله بنزین عرضه شده توسط 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده ه��ای نفتی در بورس انرژی ۲۵۶ 
هزار تن به ارزش ۱.۷ هزار میلیارد تومان در هشت هفته اول بوده است.
با این حال در چند هفته گذش��ته با کمیاب ش��دن بنزین س��وپر در 
کش��ور،  عرضه فرآورده های نفتی و بنزین برای دو هفته متوقف ش��د و 
این در حالی بود که بخش خصوصی آمادگی خرید و صادرات را داشت.

حاال با س��همیه بندی و واقعی شدن قیمت بنزین،  می توان امیدوار بود 
ک��ه کنترل مصرف داخلی به افزایش حجم عرضه بنزین و صادرات این 

سوخت به کشورهای همسایه بینجامد.
ای��ران اکنون ظرفیت تولید ۱۱۵ میلیون لیت��ر بنزین در روز را دارد 

و ت��ا پیش از س��همیه بندی ایرانیان روزانه بی��ش از ۱۰۰ میلیون لیتر 
بنزین را  در باک های خود می سوزاندند. حاال وزیر نفت معتقد است که 
س��همیه بندی،  باعث کاهش مصرف بنزین خواهد ش��د و میزان کنترل 
شده مصرف به طور میانگین به ۹۴ میلیون لیتر در روز می رسد. این به 
معنای آن است که این میزان کاهش مصرف که حدود ۱۰ میلیون لیتر 

در روز است می تواند به صادرات اختصاص پیدا کند.
نکت��ه مهم در این بین آن اس��ت ک��ه مقاصد صادرات��ی بنزین ایران 
درس��ت همان مناطقی است که بیش��ترین قاچاق سوخت به آنها انجام 

می شود که شامل کردستان عراق، افغانستان و پاکستان می شود.
س��ود قاچاق هر لیتر بنزین یک هزار تومانی با احتساب دالر ۱۱ هزار 
و ۵۰۰ تومانی،  به ترکیه ۱۳ هزار و ۱۴۵ تومان،  به عراق ۶ هزار و ۲۴۵ 
تومان،  به پاکس��تان ۷ هزار و ۵۰ تومان و به افغانس��تان ۷ هزار و ۶۲۵ 
تومان بود بنابرانی واقعی شدن قیمت بنزین می تواند حاشیه سود قاچاق 

را کاهش داده و جا را برای صادرات رسمی بنزین از ایران باز کند.
در مجموع می توان گفت، واقعی ش��دن قیمت بنزین با توجه به فاصله 
بیش از ۲۰ میلیون لیتری تولید و مصرف در کش��ور،  می تواند عالوه بر 
آنکه ایران را در نقش��ه ان��رژی و صادرکنندگان فعال فرآورده های نفتی 
وارد کن��د،  همچنی��ن این فرصت را ایجاد می کند تا با اس��تفاده از آن، 

 بخشی از کاهش درآمدهای نفتی را جبران کند.

س��خنگوی انجمن صنفی تایر ایران اعالم کرد  در نیمه نخس��ت امس��ال ۲۳ 
میلیون و ۵۸۶ هزار و ۲۳۹ حلقه انواع تایر در کشور تولید شد که در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال ۴درصد رشد داشته است.
»مصطفی تنها« روز دوش��نبه  در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادی ایرنا، افزود: 
وزن تولیدات یادش��ده ۱۳۷ هزار و ۸۱۵ تن بود که از نظر وزنی در مقایس��ه با 

شش ماه نخست پارسال ۵درصد کاهش داشته است.
وی، افزای��ش حلقه ای و کاهش وزنی را به معنای تولید کمتر تایر س��نگین و 

تولید بیشتر تایرهای سبک عنوان کرد.

این مقام صنفی خاطرنش��ان کرد: در نیمه نخس��ت امس��ال ۸میلیون و ۵۰۰ 
هزار حلقه تایر س��واری به وزن ۵۹ هزار و ۳۷۷ تن، ۶۶۶ هزار و ۵۷۷ حلقه تایر 
وانتی به وزن ۱۰ هزار و ۱۲۱ تن، ۳۳۸ هزار و ۵۷۷ حلقه تایر باری و اتوبوس��ی 
به وزن ۲۳ هزار و ۵۱۸ تن، ۱۰۵ هزار و ۷۹۹ حلقه تایر کش��اورزی س��بک به 
وزن هزار و ۴۳۰ تن و ۹۰ هزار و ۴۳۷ حلقه تایر کش��اورزی س��نگین به وزن ۷ 

هزار و ۲۸ تن تولید شد.
س��خنگوی انجمن صنفی تایر ایران ادامه داد:  در این مدت همچنین ۱۷ هزار 
و ۲۰۱ حلقه تایر راه سازی و صنعتی به وزن هزار و ۸۰۱ تن، ۵۷۵ هزار و ۴۹۳ 

حلقه تایر دوچرخه به وزن ۴۹۶ تن، یک میلیون و ۹۹۷ هزار و ۹۹۱ حلقه تایر 
موت��ور به وزن ۵هزار و ۵۳۲ تن، ۷۹۴ ه��زار و ۹۳۱ حلقه تیوب خودرو به وزن 
ه��زار و ۹۲۴ ت��ن، ۴میلیون و ۹۰۸ هزار و ۴۲۹ حلقه تی��وب دوچرخه و موتور 
ب��ه وزن ه��زار ۹۲۵ تن و ۲ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۹۷۱ حلقه س��ایر محصوالت 
)مثل تایر فرقون، اسکوتر، نوار نقاله و . . .( به وزن ۴هزار و ۷۰۶ تن تولید شد.

وی گف��ت:  در مدت یادش��ده کاهش تولید تایرهای باری و اتوبوس��ی بایاس، 
همچنین کاهش تولید تایرهای دوچرخه، راهسازی و صنعتی در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال به ثبت رسید.

فرصت صادرات بنزین با واقعی شدن قیمت ها

رشد 4درصدی تولید تایر در نیمه نخست امسال

۷خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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کسب و کارامـروز8

مدی��رکل توس��عه کارآفرینی و به��ره وری نی��روی کار وزارت کار در جریان 
افتتاحیه هفته جهانی کارآفرینی گفت در حوزه سیاس��ت گذاری باید از تجربه 

مفید کارآفرینان استفاده الزم را داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم سرهنگی با اشاره به اینکه باید پاتوق هایی 
را ب��ه عنوان محل گفت وگوی کارآفرینان مهیا س��ازیم، اف��زود: آن چیزی که 
در توس��عه سیاس��تهای کارآفرینی در کش��ورهای مختلف مورد توجه اس��ت 

محفل های گفت وگوی کارآفرینان است.
وی ادامه داد: ش��کل گیری جمع های کارآفرینان در هفته جهانی کارآفرینی 
می تواند زمینه ای  در راس��تای اهداف و عملکرد مش��ترک و اش��تراک گذاری 
کارآفرینان در کشور باشد. سرهنگی تصریح کرد: معنای کارآفرینی در تفکرات 
ما کامل نیس��ت و باید این تکامل را با اشتراک گذاری تفکرات افراد در جریان 

کارآفرینی به دست آورد.
همچنین محمدرضا زالی، رئیس ش��ورای جهانی هفته کارآفرینی در کشور 
در جریان مراس��م امروز گفت: هرچند ش��رایط محیطی کارآفرینی در کش��ور 
به درس��تی مهیا نیس��ت، بهترین کش��ورها در این زمین��ه از لحاظ نرخ کمی 
کارآفرینی پایینتر از ایران هس��تند. زالی افزود: دانش��کده کارآفرینی به عنوان 

اولین دانشکده کارآفرینی در خاورمیانه و شرق آسیا فعال است.
وی با اش��اره به اینکه هدف این دانش��کده تقویت کارآفرینی و الگوسازی در 
این حوزه اس��ت، تصریح کرد: امیدواریم که بتوانیم در هفته جهانی کارآفرینی 
از نظر ترویج فرهنگ کارآفرینی گام بلندی را برداریم؛ این هفته بهانه ای است 

برای گردهمایی و آشنایی با عملکرد و  فعاالن.
علی داوری، معاون دانش��کده کارآفرینی دانشگاه تهران در مراسم افتتاحیه 
هفت��ه جهانی کارآفرین��ی گفت: هدف نهای��ی این رویداد توس��عه فعالیتهای 
کارآفرینی در کشور است. داوری ادامه داد: رسالت این دانشکده توسعه مفهوم 
کارآفرینی به معنای واقعی است و رویدادهای این هفته چراغ راهی است برای 

افرادی که در مسیر کارآفرینی فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه در مس��یر راه کش��ورهای توس��عه یافته و در حال توسعه، 
کارآفرینان پیش��رو هستند، اضافه کرد: توسعه اکوسیستم استارت آپی مستلزم 

ورود فعاالن کسب و کار به بازار کار و ترویج فرهنگ کارآفرینی است.
وی ادامه داد: رویداد هفته جهانی کارآفرینی با همکاری دانشکده کارآفرینی 
دانش��گاه تهران و وزارت کار برگزار می ش��ود و همزمان ب��ا تهران رویدادهای 

متنوعی در ۱۵ شهر دیگر کشور برگزار می شود.

س��ورنا س��تاری با بیان اینکه مدل شتابدهی موسس��ه »اوج« را می پسندم، 
گفت مدل فعالیت موسس��ه »اوج« است که باعث شده بتواند جای خود را در 
فرهنگ و هنر کشور پیدا کند. این مدل نوآورانه باید به کمک شتابدهنده های 

فرهنگی و هنری ترویج شود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان، سورنا ستاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهوری در بازدید از موسسه فرهنگی »اوج« با اشاره به اینکه 
یکی از مزایای این موسس��ه عدم ورود به حوزه کس��ب و کار است، گفت: این 
نوآوری است که اساس کار این موسسه را تشکیل می دهد و استفاده از همین 

نوآوری ها به این موسسه وجه فرهنگی و هنری داده است.
به گفته س��تاری، یکی از کارهای خوب این مجموعه برون سپاری فعالیت ها 
اس��ت. به این معنا که در تمام زمینه های فعالیت خود از موسسات کوچک تر و 

با ایده های خالق بهره می گیرد.
داد: ش��کل گیری  ادام��ه  رئی��س جمه��وری  فن��اوری  و  علم��ی  مع��اون 
ش��تاب دهنده های فرهنگ��ی و هنری در دل این زیس��ت بوم ضروری اس��ت و 
موسسه اوج می تواند با ورود به این عرصه ایجاد شتاب دهنده ها را تسریع کند.
س��تاری در ادام��ه بیان کرد: بای��د از فضاهای فیزیکی ک��ه در اختیار داریم 

استفاده کنیم و برای توسعه فعالیت موسسه اوج در اختیار آنها قرار دهیم.
رئیس بنیاد ملی نخبگان معتقد اس��ت که این کار اتفاقات نوآورانه ای را در 

حوزه فرهنگ و هنر کشور رقم می زند.
س��تاری همچنین گفت: فضاها و محیط های دانش��گاهی موجود در کش��ور 

می تواند بهترین فرصت برای توسعه فعالیت موسسه »اوج« باشد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری افزود: در تمام حوزه های انیمیش��ن، 
مس��تند، موسیقی، تئاتر و سینما می توان در کشور شتاب دهنده های تخصصی 
راه اندازی کرد. س��تاری بیان کرد: باید ادبیات موسس��ه »اوج« و ش��رکت های 

زیرمجموعه آن به ادبیات فناوری و نوآوری کشور نزدیک شود.
»موسسه فرهنگی و هنری اوج« یک موسسه فرهنگی فعال در حوزه ساخت 
فیلم، موسیقی، تئاتر، ساخت مستند و انیمیشن است که کار خود را به صورت 

رسمی از بهار ۹۰ آغاز کرد.
این موسسه مردم نهاد با هدف ایجاد بستری برای شناسایی نیروهای مستعد 
انقالبی در حوزه های مختلف س��اخت فیلم، موس��یقی، انیمیشن و . . . و فراهم 
کردن زمینه تولید و توزیع محصوالت همسو با انقالب اسالمی راه اندازی شده 

است.

الگوی »شتاب دهنده « ایده های فرهنگی و هنری را کسب وکار می کندپاتوق های گفت وگوی کارآفرینان را شکل دهیم

معاون خط مش��ی گذاری س��تاد علم ش��ورای عال��ی انقالب 
فرهنگی از تش��کیل کمیسیون »فناوری و اقتصاد دانش بنیان« 
در این ش��ورا خب��ر داد و گفت: تش��کیل این کمیس��یون در 
راستای تدوین س��ند اقتصاد دانش بنیان بوده است و در آن از 
نمایندگان بنگاه های صنعتی و فناور برای ارائه چالش های این 

حوزه دعوت می شود.
به گزارش ایس��نا، ابراهیم س��وزنچی در حاشیه جلسه سند 
اقتصاد دانش بنیان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در کش��ور 
درخصوص س��ند اقتصاد دانش بنی��ان بحث های زیادی صورت 
گرفته اس��ت، افزود: در نقش��ه جامع علمی کش��ور به این امر 
اش��اره ش��ده اس��ت، ضمن آنکه مقام معظم رهبری به ویژه در 
بیانی��ه گام دوم بر اقتصاد دانش بنیان تاکید کرده اند. همچنین 
در جلس��ه ای که در شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل شده 
بود هم شخص رئیس جمهور تاکید کرد که اقتصاد دانش بنیان 
از س��وی ش��ورا پیگیری ش��ود و هم رئیس قوه قضایی در این 

زمینه تاکید داشته است.
وی با بیان اینکه بر این اس��اس شورای عالی انقالب فرهنگی 
در حوزه وارد شده است، اظهار کرد: با پیگیری های انجام شده 
مبان��ی و رویکرده��ای حوزه اقتصاد دانش بنیان تعیین ش��د و 

مورد استقبال اعضای شورا قرار گرفت.
س��وزنچی از تشکیل کمیسیونی به نام کمیسیون »فناوری و 
اقتصاد دانش بنیان« خبر داد و یادآور ش��د: در این کمیسیون 
از بنگاه های بزرگ صنعتی کشور دعوت می شود تا چالش های 
اساس��ی ک��ه موجب می ش��ود ای��ن بنگاه ه��ا قادر ب��ه جذب 
فناوری های جدید نش��وند و همچنین دالیل ع��دم راه اندازی 
بخش ه��ای تحقیق و توس��عه در این بنگاه ها چیس��ت را مورد 

بررسی قرار دهیم.
معاون خط مش��ی گذاری س��تاد علم ش��ورای عال��ی انقالب 
فرهنگی با تاکید بر اینکه جلس��ه اول این کمیسیون با حضور 
دبیر ش��ورای عالی انقالب فرهنگی و یکس��ری از شرکت های 
بزرگ صنعتی تش��کیل شد، ادامه داد: ش��رایط موجود کشور 
موجب ش��د که برخی از این شرکت ها نتوانند در این جلسات 
ش��رکت کنند، ولی نمایندگانی از ش��رکت های خودروس��ازی 
بزرگ، برخی از شرکت های صنایع غذایی و شرکت های توسعه 
فناوری حضور داش��تند و نمایندگان این ش��رکت ها مسائل و 
دغدغه های این ش��رکت ها را در حوزه اقتصاد دانش بنیان ارائه 

کردند.
س��وزنچی با تاکید بر اینکه تصور ما بر این است که چندین 
جلس��ه درخصوص س��ند اقتصاد دانش بنیان باید برگزار شود، 

گفت: در نهایت به یک پکیچ سیاستی برسیم.
وی ب��ا تاکید بر اینکه مس��ائل مرتبط ب��ا اقتصاد دانش بنیان 
مس��ائلی نیس��تند که قابل حل نباش��ند، ادامه داد: بسیاری از 
مسائلی که این شرکت ها بیان کردند، ناشی از ناهماهنگی های 
موجود در کش��ور اس��ت و همه دس��تگاه ها به سمتی می روند 
که نی��روی یکدیگر را خنثی می کنند و ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی به عنوان یک نهاد فرادستگاهی می تواند کمک کند تا 

این چالش ها برطرف شود.
معاون خط مش��ی گذاری س��تاد علم ش��ورای عال��ی انقالب 

فرهنگ��ی با تاکید بر اینکه قرار بود در این جلس��ه نمایندگان 
دس��تگاه های مرتب��ط حاضر باش��ند، ولی به دلیل مش��کالت 
ایجاد ش��ده در ش��بکه های ارتباطی امکان حض��ور نمایندگان 
دستگاه هایی چون وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم نشد، 
تاکی��د کرد: ما این جلس��ات را ادامه خواهی��م داد و همانگونه 
که قول داده ایم، چالش های حوزه اقتصاد دانش بنیان بررس��ی 
می ش��وند و با وارد کردن آنها در س��ند اقتصاد دانش بنیان در 
جه��ت رفع آنها اق��دام خواهیم کرد تا چالش ه��ای این حوزه 
مرتفع ش��ود و ش��اهد رش��د قابل توجهی در اقتصاد مبتنی بر 

دانش باشیم.
وی با اش��اره ب��ه چالش های ارائه ش��ده از س��وی بنگاه های 
صنعتی درخصوص اقتصاد دانش بنیان، یادآور ش��د: مهم ترین 
چالش هایی که از س��وی این بنگاه ها ارائه ش��د، در حوزه های 
مختلف، متنوع بود عمده ش��رکت های حاضر در این جلسه از 
دولت گله مند هس��تند ک��ه به نوعی مان��ع از فعالیت های آنها 
می ش��ود و برخی از سایر ارکان کشور گله مند بودند که بخشی 

از این گالیه ها مربوط به قوه قضائیه و مقننه بوده است.
به گفته معاون خط مش��ی گذاری س��تاد علم ش��ورای عالی 
انق��الب فرهنگی، مس��اله اقتصاد دانش بنیان، رش��د اقتصادی 
اس��ت و با توس��عه اقتص��اد دانش بنیان اش��تغال ایجاد خواهد 
ش��د؛ از این رو در صورتی که بتوان زمینه های رشد بنگاه های 
صنعت��ی و فن��اور را در کش��ور فراهم کرد، رش��د آنها موجب 
اشتغال دانش آموختگان نیز خواهد شد و در حال حاضر مسیر 

رشد این بنگاه ها مسدود است.
س��وزنچی با بیان اینک��ه در نهایت و ب��ا جمع بندی نظرات، 
س��ند اقتصاد دانش بنیان تدوین خواهد ش��د، خاطرنشان کرد: 
پس از ابالغ رئیس جمهور، ش��ش ماه زم��ان در نظر گرفته ایم 
تا به تدوین س��ند اقتصاد دانش بنیان برسیم و ما در این راستا 
ب��ا برخ��ی از نهادها برای تدوین این س��ند مذاک��ره کردیم و 
نهادهای��ی چون اتاق بازرگانی ابراز عالقه مندی برای حضور در 
این طرح کرده اس��ت. ما در این حوزه تالش داریم تا بیش��تر 
تفکرات دولتی را کنار بزنیم تا بخش های خصوصی وارد توسعه 

اقتصاد دانش بنیان شوند.
ب��ه گزارش ایس��نا، در آخرین جلس��ه ش��ورای عالی انقالب 
فرهنگی به ریاس��ت رئیس جمهور، مقرر شد طرح سند اقتصاد 
دانش بنیان توسط س��تاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی 
انقالب فرهنگی تهیه و برای بررسی به این شورا  ارائه شود. بر 
این اس��اس مقرر شد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه 
فناوری های نوظهور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
در زمینه تهیه لیس��ت بنگاه های توانمن��د دانش بنیان، وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت و اتاق های بازرگان��ی در زمینه تهیه 
لیس��ت کارآفرینان و توانمندی های بخ��ش خصوصی، وزارت 
اقتصاد در حوزه بررسی طرح معافیت های مالیاتی و تحقیقاتی، 
س��تاد اقتصادی دولت در حوزه طرح ش��کل دهی شرکت های 
توس��عه صادرات و صندوق نوآوری و ش��کوفایی در حوزه طرح 
همکاری با بنگاه های ب��زرگ، اطالعات الزم را جمع آوری و به 
منظ��ور تدوین طرح س��ند اقتصاد دانش بنیان به س��تاد علم و 

فناوری دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه کنند.

ارزش سـهام شـرکت اپل با عبور از مرز 1۷/1تریلیـون دالر، از مجموع ارزش بخش 
انرژی آمریکا بیشتر شد.

بانک America Merrill اعالم کرد ارزش مجموع سـهام شرکت اپل در پایان روز 
کاری پنجشنبه، از مرز 1۷/1 تریلیون دالر عبور کرده است. این عدد از مجموع ارزش 

سهام شرکت های انرژی آمریکا بیشتر است.
به بیان دیگر صاحبان تمام سـهام های ۵00 شـرکت بزرگ انـرژی آمریکا در صورت 

فروش سهم خود، پول کافی برای خرید تمام سهام اپل نخواهند داشت.
به گزارش زومیت، براسـاس گزارش بیزینس اینسایدر، این غول فناوری کار خود را 
در روز کاری پنجشـنبه با ارزش سـهام 1۷/1 تریلیون دالر به پایان برد. این به معنای 
تثبیت جایگاه این شـرکت در صدر باارزش ترین شرکت های عمومی دنیا بود. شاخص 
S&P ۵00 در پایان این روز با کاهش ارزش سـهام شرکت های اکسان موبیل، شورون 

و ConocoPhillips به عدد 13/1 تریلیون دالر رسـید. این شاخص، فهرستی از ۵00 
شرکت بزرگ انرژی آمریکا را دربر دارد که بازارهای نیویورک و نزدک عرضه می شوند.
بانک America Merrill اعالم کرد ارزش مجموع سـهام اپل در یک سال گذشته 
66.۵درصد افزایش داشـته و پیش بینی می شود این عدد به زودی باالتر هم برود. این 

بانک در گزارش خود اعالم کرد:
باوجود رشـد فزاینده  اپل در سـال 2019، بررسـی ها نشـان می دهد که این شرکت 
همچنان امکان رشد بیشتر دارد. این شرکت در مسیری قرار دارد که تا پایان سال به 

افزایش 6/82درصد ارزش سهام آن منجر خواهد شد.
یکی از پارامترهایی که باعث می شـود نتـوان با قطعیت درباره  میزان افزایش ارزش 
سـهام اپل گفت، تعرفه های وضع شده توسط دولت ترامپ روی اجناس واردی از چین 
به آمریکا اسـت. با اعمال این تعرفه هـا، هزینه واردکردن قطعاتی که کارخانه های اپل 

در راستای تدوین سند اقتصاد دانش بنیان صورت گرفت

تشکیل کمیسیون فناوری و اقتصاد دانش بنیان در شورای 
عالی انقالب فرهنگی

ارزش سهام اپل از مجموع ارزش ۵۰۰ شرکت انرژی بزرگ آمریکا بیشتر شد

دریچــه

مع��اون علم��ی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه »نیاز اس��ت در کش��ور نواحی 
نوآوری توسعه یابد«، بر عزم جدی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در افزایش 
تعداد این نواحی تاکید کرد. به گزارش ایس��نا، سورنا س��تاری در آیین افتتاحیه مرکز 
نوآوری کس��ب و کار دانشکده مدیریت دانش��گاه تهران گفت: گسترش نواحی نوآوری 
در ته��ران را به صورت جدی پیگیری می کنیم و برای این کار با ش��هرداری تهران نیز 
مذاکراتی داشته ایم. س��تاری ادامه داد: البته رسیدن به تفاهمات در این زمینه زمان بر 

است، اما دید مثبتی نسبت به موفقیت در این عرصه وجود دارد.
معاون علمی وفناوری رئیس جمهور افزود: امیدواریم شتاب دهنده های خوبی در این 
حوزه از محیط های دانش��گاهی بیرون بیاید و بتوانیم نواحی نوآوری را در کل کش��ور 

توسعه دهیم.

 از توسعه »نواحی نوآوری«
حمایت می کنیم

سه شنبه
28 آبان 1398

شماره 1433
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مرکز نوآوری کس��ب وکار روز گذش��ته ب��ا حضور معاون علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در هفت حوزه تخصصی 
راه اندازی ش��د. به گزارش ایرنا، دکتر سعید روحانی معاون پژوهشی دانشکده 
مدیریت دانش��گاه تهران روز یکشنبه در آیین راه اندازی این مرکز در دانشکده 
مدیریت دانشگاه تهران افزود: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران حدود ۷۰ سال 
قدمت دارد، س��اختمان مرکز نوآوری کس��ب وکار در گذشته بیشتر با کاربری 
آموزشی و تاالرهای اجتماع ساخته شده بود، اما ما از این فضا استفاده کردیم 
ب��رای اینکه رویکرد نوآوری در خدم��ت) innovation at service ( را در 
قالب توانمندی های دانش��جویان و اعضای هیات علمی و حتی تیم های بیرونی 

بتوانیم ارائه دهیم.
وی ادام��ه داد: تفاوت��ی که مرکز نوآوری کس��ب و کار دانش��کده مدیریت 
دانش��گاه ته��ران با دیگر ش��تاب دهنده ها و مراکز نوآوری دارد، این اس��ت که 
مشتری ما مردم عادی نیستند، ما به دولت و کسب و کار سرویس می دهیم. در 
گذشته این طرح به عنوان مشاوره اعضای هیات علمی و پروژه های کاربردی ما 
بود اما این کار را االن در قالب تیم های نوآوری انجام می دهیم که پایدار باشد. 

در بحث پژوهش های کاربردی، این پایداری از بین رفته بود.

روحان��ی ادامه داد: نوآوری در خدمت ) innovation at service ( عمال 
در دانشگاه ها و مدرسه های کسب و کار دنیا راه افتاده است.

وی اف��زود: ما به صورت تخصصی در هفت حوزه ای که در دانش��کده وجود 
دارد از جمله منابع انس��انی، بیمه و بانک، حوزه طراحی محصول، فناوری های 
ح��وزه تکنول��وژی و حس��ابداری کار می کنیم، به خاطر همین مش��تریان مان 
محدود به س��ازمان های دولتی، کسب و کارها و خود استارت آپ ها است. یعنی 
ما عمال چرخه ای را کامل می کنیم که اس��تارت آپ ها در حوزه منابع انس��انی، 
س��تادی، حوزه بیمه و بانک مشکل داش��تند و عمال از اساتید حوزه نوآوری و 

کارآفرینی این دانشگاه مشاوره می گرفتند.
روحان��ی گفت: به این فک��ر کردیم که خود این خدم��ات می تواند یک نوع 
نوآوری در خدمت باش��د که در این مرکز نوآوری دانش��گاه تهران می خواهیم 

اجرا کنیم.
وی ادامه داد: این مرکز در س��ه طبقه راه اندازی ش��ده است که در آن اولین 
آزمایش��گاه کس��ب و کار دایر ش��ده، س��کوهای نوآوری دیجیتال، کارگاه های 
نوآوری دیجیتال، فضای کار اشتراکی، شتاب دهنده، اتاق بازی سازی دیجیتال 

و اتاق گروه کانونی آزمایشگاه علوم رفتاری وجود دارد.

اس��تاندار قزوین با تاکید بر اهمیت فعالیت های اقتصادی در 
بین جوانان گفت جوانان کش��ور به ج��ای قرار گرفتن در صف 
اس��تخدام دولتی باید با کارآفرینی به دنبال افزایش تولید ملی 
باش��ند. به گزارش ایرنا، هدایت اهلل جمالی پور روز دوش��نبه در 
س��تاد ساماندهی امور جوانان اس��تان قزوین افزود: جوان نباید 
سهم خودش را در استخدام فرمانداری، شهرداری یا استانداری 
دنب��ال کند، بلکه این نس��ل پویا باید در تولید ملی مش��ارکت 

کرده و آهنگ توسعه کشور را تسری ببخشند.
وی همچنین گفت: سیس��تم دولتی بعد از یک مدتی کارایی 
اف��راد را از بین می ب��رد و خالقیت انس��ان را کاهش می دهد، 
بنابراین الزم اس��ت که به جای هدر رفتن استعدادهای جوانان 
در ادارات و دس��تگاه های دولتی از آنها در تولید ملی اس��تفاده 

کرد.
جمالی پ��ور خطرناک ترین موضوع در بی��ن جوانان را از بین 
رفتن خودباوری عنوان کرد و گفت: اگر جوانی احساس کند که 
به غیر از ورود به ادارات دولتی نمی تواند در جامعه کاری انجام 

دهد، بعدها شاهد مشکالت متعددی در اجتماع خواهیم بود.
اس��تاندار قزوین به کوچک تر شدن دولت اشاره کرد و گفت: 
هر قدر دولت کوچک تر ش��ود و امورات به مردم واگذار ش��ود، 
بهتر می توان مشکالت جامعه را سامان بخشید و این مهم باید 

در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.
جمالی پور خاطرنش��ان کرد: بسیج همه امکانات برای فعالیت 
جوانان در حوزه ه��ای اقتصادی، فناورانه، اجتماعی و اقتصادی 
فراه��م اس��ت و از سیاس��ت های مهم دولت به ش��مار می رود، 
ب��ه طوری که اگر یک گروه جوان برای تاس��یس یک ش��رکت 
دانش بنی��ان پا به عرصه میدان بگذارند، س��ریعا تحت حمایت 

قرار خواهند گرفت.
مقام ارشد اجرایی استان یادآور شد: متاسفانه دانشگاه های ما 
در تربیت نسل موثر و کاربردی در حوزه اقتصادی غافل شده اند 
و علوم دانشگاهی روی دانش محض متمرکز شده که این روند 

باید اصالح شود.
بیش از ۶۰ سازمان مردم نهاد در حوزه جوانان فعالیت دارند.

جوانان به جای استخدام در ادارات به دنبال کارآفرینی باشندمرکز نوآوری کسب وکار راه اندازی شد

آیا به نظرت��ان غیرممکن می آید که چگونه زمان ت��ان را مدیریت کنید؟ 
ب��رای اکثر اف��راد، مدیریت زمان می تواند یک کار دلهره آور باش��د، اما پس 
از خواندن این مقاله یوکن انجام آن برای تان بس��یار س��اده تر خواهد ش��د. 
مدیری��ت زمان بخش مهمی از هر کس��ب و کار موفق اس��ت، اما همچنین 
می تواند به ش��ما در دس��تیابی به تعادل بین زندگی شخصی و حرفه ای نیز 

کمک کند.
مزایای بس��یاری برای ثبت زمان وجود دارد، آیا برای پیگیری و مدیریت 
زم��ان خود آماده هس��تید؟ در ادامه پنج راه که پیگی��ری زمان می تواند به 
ش��ما در دس��تیابی به تعادل کار و زندگی کمک کند  را با ش��ما به اشتراک 

می گذاریم.
1-با اهداف مهم خود هماهنگ باشید

این تاکتیک بیشتر از تمرکز بر وظیفه تان به شما کمک می کند. می تواند 
به ش��ما کمک کن��د اهداف خ��ود را از لحاظ دیدگاه ت��ان ببینید. در مورد 

کارهایی که در لیست انجام تان قرار دارد فکر کنید.
چه وظایفی مهلت مشخص داشته یا نیاز به توجه فوری دارند؟ کدام آیتم 
در لیست شما می تواند یک یا دو روز صبر کند؟ آیا دانستن اینکه تکمیل هر 
کدام از این پروژه ها چقدر طول می کشد بسیار به شما کمک نخواهد کرد؟

با اس��تفاده از ابزار پیگیری زم��ان، می توانید ببینید دقیقاً چقدر زمان در 
یک پروژه خاص قرار می  دهید. هنگامی که یک تصویر واضح از  وقت صرف 
ش��ده بر روی یک وظیفه دارید، بهتر می توانید چگونگی انجام و زمان انجام 
آن را مدیریت کنید. پیگیری زمان قرار دادن مهم ترین پروژه های ش��ما در 

باالی لیست را آسان تر می کند.
2-بدانید چقدر وقت صرف هر پروژه می کنید

با استفاده از ابزار پیگیری زمان، می توانید ببینید که چقدر زمان برای هر 
آیتم در لیس��ت خود صرف می کنید. هنگامی که شروع به پیگیری پروژه ها 
می کنید، می توانید ببینید پایان هر پروژه چقدر طول می کش��د. نتیجه این 

کار دو مورد است:
اول، زمانی ک��ه می دانید در چه مدت یک پروژه انجام خواهد ش��د، قادر 
خواهید بود لیس��ت کارهای خود را اولویتبندی کنید. همیش��ه بزرگ ترین 
پروژه ه��ا را در ابتدای روز انجام دهی��د، در این صورت وقت کم نمی آورید. 
رسیدن به تعادل کار / زندگی با خارج شدن به موقع از دفتر آغاز می شود.

دوم، با پیگیری زمان صرف ش��ده برای وظایف مختلف، شما قادر خواهید 
بود ببینید که چگونه وقت خود را صرف می کنید. ش��ما همچنین می توانید 

ببینید که چگونه وقت خود را هدر می دهید.
پیگیری زمان کمک می کند تا آنچه  که واقعاً در طول روز انجام می دهید 
را ببینید. اگر پروژه ای که ۲۰ دقیقه زمان نیاز دارد را تا  یک س��اعت کامل 

طول دهید،  یک جای کار اشتباه است.
3- کارهای غیرضروری یا کارهایی که زمان زیادی مصرف  می کنند 

را پیدا کنید
پیگیری زمان به ش��ما امکان می دهد تا به راحتی شناس��ایی کنید کدام 
وظایف بیش��ترین مقدار زمان را دربر می گیرند. نتایج می تواند تکان دهنده 

باشد.
هم��ه ما هر روز کارهایی انجام می دهیم که بخش مهمی از وظایف کاری 
ما نیستند. اگر روزانه ساعت ها صرف انجام کارهایی می کنید که جزو جنبه 

مهم کار شما نیست، آنها را از لیست کارهای خود حذف کنید.
مش��خص کنید که کدام وظایف ضروری یا غیرضروری هستند، بنابراین 
می دانی��د که چگونه به هر موضوع رس��یدگی کنید. از ی��ک همکار کمک 
بخواهی��د ی��ا ببینید آیا برخی از وظای��ف  می توانند خودکار انجام ش��وند. 
تصمی��م بگیری��د که آیا برخی از وظایف در وهل��ه اول ارزش انجام دادن را 

دارن یا نه؟
وقت خود را برای انجام وظایفی که مهم نیستند یا شما را از نظر حرفه ای 

رشد نمی دهد هدر ندهید. ازدس��ت دادن کنترل برنامه   زمانی تان برای رفاه 
کلی شما مضر است. با پیگیری زمان که کاری بسیار آسان  است، می توانید 

کار روزانه خود را بیشتر و کارآمدتر کنید.
4- بر روی وظیفه ای که در دست دارید تمرکز کنید

پیگی��ری زمان در یک کار ی��ا پروژه خاص می تواند به ش��ما کمک کند 
تمرکز خود را حفظ کنید. به عنوان مثال، ش��ما یک پروژه دارید که حدود 

یک ساعت طول می کشد.
با نگه داش��تن یک گزارش از وقت صرف شده، می توانید به عقب برگردید 
و ببینید که چقدر واقعاً طول کشید. اگر فقط ۳۰ دقیقه طول کشید، وقت 
خ��ود را در برنام��ه آزاد کردید و می توانید روی یک پروژه دیگر کار کرده یا 

استراحت کنید.
به یاد داش��ته باشید، شما همچنین می توانید از این ابزار در زمان واقعی 
برای مدیریت بهتر خود اس��تفاده کنید. اگر ۴۵ دقیقه از یک پروژه که یک 
س��اعت زمان  نیاز دارد گذشته اس��ت، می دانید وقت آن رسیده که  کارها را 
س��ریع تر پیش ببرید تا به هدف خود برس��ید. اگ��ر در نهایت از مهلت یک 
س��اعته خود فراتر بروید، می دانید که باید کارهای بعدی را س��ریع تر انجام 

دهید.
۵- برای افزایش حقوق، گرفتن مرخصی و یا استخدام کارمندان 

بیشتر کار کنید
بس��یاری از کارکنان احساس راحتی نمی کنند که از رئیس خود بخواهند 
ی��ک روز به آنها مرخصی بدهد، چه برس��د که درخواس��ت افزایش حقوق 
کنند، اما اگر به کار خود متعهد بوده و در آن عالی هستید، رئیس شما باید 
هرچه در توانش است انجام دهد تا مطمئن شود که شما خوشحال هستید.
هنگامی که به رئیس خود برای افزایش حقوق یا مرخصی نزدیک می شوید 
آماده باش��ید که لیس��تی از موفقیت های حرفه ای خود را عنوان کنید. بیان 
موفقیت های خود می تواند برای افزایش حقوق یا گرفتن مرخصی موردنیاز 

به نفع شما عمل کند.
با نگه داش��تن یک گزارش زمانی، می توانید ببینید که چقدر وقت صرف 

کار بر روی پروژه هایی کرده اید که به رشد شرکت کمک کردند.
اگر تیم شما بیش از حد کار می کند یا کمبود نیروی کار دارد، پروژه ها به 
س��ختی انجام خواهند شد. اگر زمان خود را پیگیری کرده اید می توانید یک 
پرونده خوب ایجاد کنید که نشان می دهد کدام تیم نیاز به کمک بیشتری 
دارد. این کار همچنین می تواند نش��ان دهد که بر روی کدام مش��تریان یا 
پروژه ها بیش از حد کار شده و بر روی کدام به اندازه  کافی کار نشده  است. 
اگر کوچک ترین مش��تری ش��ما اکثریت زما ن تان   را می گیرد، ممکن است 

الزم باشد که بررسی مجدد انجام دهید.
یک تیم خوب یک تیم مولد اس��ت، بنابرای��ن باید راه هایی پیدا کنید که 
ب��ه همه آنچه نیاز دارند را بدهی��د. آیا می خواهید یک روز در هفته از خانه 
کار کنید؟ آیا دوس��ت دارید چندین تعطیالت آخر هفته طوالنی یا یک روز 

مرخصی داشته باشید؟
آیا می توانید از کارآموز یا دستیار برای کمک به پروژه های خاص استفاده 
کنید؟ هر چیزی که نیاز دارید، پیگیری زمان می تواند مدرک موردنیاز برای 

پرونده شما را فراهم کند.
نگه داش��تن ی��ک گزارش دقی��ق از وقت ش��ما می تواند خس��ته کننده و 
یکنواخت به نظر برس��د. اما مزایای آن به مراتب بیشتر از اشکاالتش است. 
دانستن چگونگی صرف وقت خود، یک ابزار ضروری برای افزایش بهره وری 
شماس��ت.  هنگامی که در طول روز کارایی بیشتری دارید، زمان استراحت 
بیش��تری برای انجام کارهایی که از آن لذت می برید خواهید داشت. شروع 
به ادغام پیگیری زمان در جریان کاری روزانه خود کرده و بهبود در تعادل 

کار و زندگی خود را مشاهده کنید.
ifedev/ucan:منبع

و ConocoPhillips به عدد 13/1 تریلیون دالر رسـید. این شاخص، فهرستی از ۵00 
شرکت بزرگ انرژی آمریکا را دربر دارد که بازارهای نیویورک و نزدک عرضه می شوند.
بانک America Merrill اعالم کرد ارزش مجموع سـهام اپل در یک سال گذشته 
66.۵درصد افزایش داشـته و پیش بینی می شود این عدد به زودی باالتر هم برود. این 

بانک در گزارش خود اعالم کرد:
باوجود رشـد فزاینده  اپل در سـال 2019، بررسـی ها نشـان می دهد که این شرکت 
همچنان امکان رشد بیشتر دارد. این شرکت در مسیری قرار دارد که تا پایان سال به 

افزایش 6/82درصد ارزش سهام آن منجر خواهد شد.
یکی از پارامترهایی که باعث می شـود نتـوان با قطعیت درباره  میزان افزایش ارزش 
سـهام اپل گفت، تعرفه های وضع شده توسط دولت ترامپ روی اجناس واردی از چین 
به آمریکا اسـت. با اعمال این تعرفه هـا، هزینه واردکردن قطعاتی که کارخانه های اپل 

در چین تولید می کنند، 1۵درصد افزایش داشته است. بعضی از محصوالت اپل در حال 
حاضر تحت تاثیر این افزایش تعرفه ها قرار گرفته اند. به نظر می رسد اپل تصمیم ندارد 

این افزایش را روی قیمت فروش محصوالت خود اعمال کند.
پایگاه خبری 9to۵mac گزارش داده اپل برای بهبود شـرایط خود، یک البی کننده  
اسـتخدام کرده اسـت. ایـن البی کننده تالش خواهـد کرد با تالش های پشـت پرده، 
تغییـرات مورد نظر اپل در تعرفه های تجاری آمریـکا روی محصوالت چینی را اعمال 

کند.
خبرگـزاری CNBC اعـالم کرد این شـخص جفری میلـر نام دارد و قرار اسـت به 
نمایندگی اپل در واشنگتن البی کند. براساس این گزارش میلر رابطه نزدیکی با ترامپ 
و سـایر اعضای دولت او دارد. او مسئول بخش اقتصادی کمیته  اولیه  کمپین انتخاباتی 

ترامپ بوده و در حال حاضر در جمع آوری پول برای اهداف سیاسی تبحر دارد.

چگونه زمان خود را مدیریت کنیم؟

ارزش سهام اپل از مجموع ارزش ۵۰۰ شرکت انرژی بزرگ آمریکا بیشتر شد

یادداشـت

رئیس بنیاد نخبگان اس��تان خراسان شمالی گفت ارتقای جایگاه استان در حوزه های 
مختلف و زمینه س��ازی برای پیش��رفت همه جانبه، بدون وج��ود رابطه نظام مند جامعه 
علم��ی با صنایع امکان پذی��ر نخواهد بود.  به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ملی 
نخبگان، در راس��تای راه اندازی س��رای نوآوری در دانش��گاه آزاد اسالمی واحد بجنورد 
به منظور زمینه س��ازی برای حمایت بیش��تر از اجتماع نخبگانی و دانش��گاهی، نشست 

مشترک بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی با مسئوالن این دانشگاه برگزار شد.
در این نشس��ت، بخشی؛ رئیس بنیاد نخبگان اس��تان خراسان شمالی ضمن اشاره به 
ضرورت حمایت بیش��تر از مستعدان برتر و دانشجویان برای حضور در عرصه های واقعی 
علم و فناوری، گفت: نگاه تخصصی به مسائل و رجوع به متخصصان برای حل آنها، یکی 

از ملزومات اثرگذاری جامعه دانشگاهی کشور است.

رابطه نظام مند جامعه علمی با صنایع، 
الزمه توسعه بومی است
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این تاثیرگذار است، کارآمد است، قابل اعتماد است، شرکت ها عالقه دارند 
که از آن استفاده کنند و این باعث برتری آنها نسبت به رقبای خود می شود. 
کمپین های تبلیغاتی به طور مخصوصی برای ش��رکت ها ساخته شده اند تا 
بیشترین سر و صدا و تاثیر را ایجاد کنند. این فرآیند یکی از بهینه ترین راه های 

تاثیرگذاری بر مخاطبان و تصاحب کردن ذهن و افکار آنهاست.
تبلیغ��ات که یکی از موثرتری��ن روش های بازاریابی به ش��مار می رود، 
راهی برای ترویج و ارسال پیامی به مخاطبان برای فروش یک محصول یا 
سرویس است. با توجه به اعداد و ارقام، در حال حاضر شرکت های سرتاسر 

دنیا ساالنه بیش از ۴۵۰ میلیارد دالر به تنهایی صرف تبلیغات می کنند.
می توان قاطعانه گفت که این رقم در سال های پیش رو افزایش خواهد 
یافت، چرا که سازمان ها همواره به دنبال پیدا کردن روش هایی جدید برای 
نفوذ در ذهن و آگاهی مردم هستند. اجرای یک برنامه، یا چندین کمپین 
تبلیغاتی مناس��ب به صورت همزمان، نظر مشتریان احتمالی شرکت ها را 

جلب خواهد کرد.
1- استفاده از رسانه های چاپی برای رساندن پیام خود به مردم

بسیاری از افراد از خواندن روزنامه ها و مجالت لذت می برند و رسانه های 
چاپ��ی درباره این دو روش ارتباط اس��ت. اگ��ر می خواهید میلیون ها نفر 
تبلیغات شما را بخوانند و از برند شما آگاه شوند، استفاده از این جریان به 
خصوص یکی از بهترین راه ها برای بر سر زبان ها انداختن کمپین تان است.
ب��ا مجموع هزین��ه  تبلیغات ۳۴ میلی��ارد دالر تنها در ای��االت متحده، 
روزنامه ه��ا و مجالت دو م��ورد از موثرترین ابزارهای تبلیغاتی برای ترویج 
برنامه های بازاریابی ش��رکت ها هس��تند. تبلیغات چاپ��ی ایجاد مزاحمت 
نمی کنند، زیرا برخالف س��ایر رس��انه ها که مشتریان حق انتخابی ندارند، 
اف��راد می توانن��د به آنها توج��ه نکنند. همچنین برخالف ب��اور عموم که 
رسانه های چاپی حوصله سربر هستند، تبلیغات در این رسانه ها می توانند 

بسیار خالقانه باشند.
 اگر ش��ما و تیم تان به دنبال راهی برای گس��ترش خود هس��تید، پس 
اجرای یک کمپین تبلیغاتی در رس��انه های چاپی می تواند بهترین کاری 

باشد که قادر به انجام دادن آن هستید.
مزایا: دسترسی وسیع، نمایش، تاثیرگذاری و تقاضای بیشتر

2- استفاده از بیلبوردها برای جلب توجه مردم
بیلبوردهای کنار جاده که در اوایل دهه ۱۸۰۰ میالدی به عنوان یک گزینه 
تبلیغاتی به کار گرفته ش��دند، رسانه  اس��تانداردی برای استفاده در کمپین 
تبلیغاتی هستند. هر شرکتی، کوچک یا بزرگ، محلی یا چند ملیتی، از این 

پلتفرم برای تبلیغ برند، سرویس یا محصول خود استفاده می کند.

در گذش��ته س��ازمان های مختلف با موفقی��ت از کمپین های تبلیغاتی 
بیلب��وردی اس��تفاده کرده اند، چرا که بیلبوردها در ۲۴ س��اعت هفت روز 
هفته نشان  داده می شوند، خالقانه اند، چشم گیرند، تاثیرگذارند و هزینه ای 
برای بیننده ندارند )نیاز به خرید رادیو یا روزنامه نیس��ت( و در کل بسیار 
ش��گفت انگیزند. در اینجا ببینید که کوکاکوال چگونه در طول س��الیان از 
بیلبوردها و س��ایر کمپین های شهری برای تبلیغ برند خود استفاده کرده 

است.
 مزای��ا: تاثیرگذارن��د، مخاطبان تضمینی را فراهم می کنند، گس��ترش 
س��ریع تر، اجازه  تکرار پیام را می دهند، ش��رکت های زیادی از آن استفاده 

می کنند و تبلیغ کننده به طور کامل بر فضای تبلیغات کنترل دارد.
3- تکیه بر تابلوهای جاده ای  و تبلیغات گذری

رسانه های گذری و تابلوهای جاده ای به طور همیشگی توسط شرکت ها 
برای ترویج برند خود به کار گرفته می ش��وند. در واقع، اگر سری به مرکز 
شهر بزنید، خواهید دید که در هر ناحیه  شهری، جاده ها، پل ها و روگذرها 

چندین تابلوی تبلیغاتی در خود دارند.
حتی رس��انه های گذری نیز برای شرکت ها بسیار مفیدند، زیرا به دلیل 
حمل و نقل دسترس��ی جغرافیایی بیش��تری فراه��م می کنند. تبلیغات 
روی رس��انه های حمل و نقل مانند تاکسی ها، قطارها، اتوبوس ها یا حتی 
ایس��تگاه های قطار و اتوبوس، می تواند برای ش��ما پهناوری در طول شهر 

ایجاد کنند.
مزایا: مسافران روزمره تبلیغ شما را خواهند دید، مخاطب عظیم، قابلیت 

دید در زمان  طوالنی، فرصت های متعدد.
4- برگزاری رویداد های کمپینی

اگر می خواهید ارقام فروش را باال ببرید و جهشی فوق العاده برای برندتان 
ایجاد کنید، آنگاه س��ازماندهی چندین رویداد همگی در یک منطقه باید 
یکی از گزینه های شما باشد. مردم همواره به دنبال دالیل مسخره ای برای 
خرید هس��تند و برنامه  رویداد شما می تواند دلیلی به آنها بدهد. به عنوان 
مثال رویداد روز شکرگزاری Macy’s را مشاهده کنید که خرید و رسم و 

رسومات در کنار همدیگر قرار داده شده اند.
مزایا: لذت بخش برای مشتریان، چیزی متفاوت برای ارائه دادن و جذب 

هزاران نفر.
۵- کمپین های تبلیغاتی رادیویی برای صمیمیت

رادیو یکی از مقاوم ترین کانال ها برای تبلیغ محصول تان است. استفاده 
از امواج رادیو می تواند برای ش��رکت شما مفید باشد، چراکه به سرعت به 
صدها نفر دسترسی خواهد داشت. بس��یاری تبلیغ های رادیو را صمیمی 

می پندارند زیرا راهی برای ارتباط مستقیم با مشتری هستند.
مزایا: صمیمیت برند را ترویج می دهد، برای ش��رکت ها ارزان تر از سایر 
رسانه هاست و شما می توانید مس��ابقاتی برگزار کرده و مردم را به ارتباط 

مستقیم با خودتان مجبور کنید.
6- بهره وری از کیوسک های ستونی )میله ای(

استفاده از تبلیغات کیوسک های ستونی روشی منحصربه فرد برای ترویج 
محصوالت و خدمات شماست. اگر شما چندین بورد کوچک و فشرده، در 
یک مس��یر و به صورت طوالنی در هر شهری روی ستون های الکتریک یا 
اعالم ترافیک قرار دهید، به طور قطع پیام معتبری ارس��ال خواهید کرد. 
کمپین های ستونی می توانند با جلب توجه مشتریان شما تاثیر مثبتی بر 

ذهن آنها بگذارند.
مزایا: جلب توجه بی قید و شرط مردم باعث ایجاد آگاهی با هزینه  کمی 

می شود و ایجاد اعتبار می کند.
۷- کمپین تبلیغاتی مراکز خرید

قرار دادن تبلیغ محصول تان در یک مرکز خرید می تواند یک ش��اهکار 
بازاریابی برای ترویج برندتان باشد. در این کمپین تبلیغاتی که معموال به 
چش��م آخرین تالش برای تبلیغ دیده می شود، ش��رکت ها به طور مداوم 
تبلیغاتی در مرکز خرید قرار می دهند به این امید که مش��تری به هنگام 
خرید محصول آنها را برگزیند. شما می توانید تبلیغات تان را در پوسترها، 
بیلبوردها، تابلوها، پس زمینه ها قرار دهید و از طریق سیستم صوتی عمومی، 
اعالمیه های تبلیغاتی صادر کنید. از آنجایی که کمپین های تبلیغاتی مراکز 

خرید می توانند از نوع متفاوتی باشند، قیمت ها نیز متفاوت است.
مزایا: ش��ما دقیقا قبل از خرید، آخرین حرف ها را وارد ذهن مش��تری 

خواهید کرد.
8- اجرای کمپین تبلیغاتی در سینما

فرض کنید که تبلیغ تان را دقیقا پیش از شروع یک فیلم در سینما نشان 
دهید. در نظر داشته باشید که مخاطب شما نمی تواند کانال را عوض کند 
یا از آنجا خارج شود یا به تبلیغ شما بی محلی کند. کمپین تبلیغاتی سینما 
روش��ی بسیار موثر برای ترویج برندتان اس��ت، زیرا اتاقی پر از افراد را در 
اختیار دارید که تبلیغ شما را – تصویر، موشن یا حتی پیامی صوتی – بر 

روی صفحه  بزرگ نمایش می بینند.
 این روش تبلیغ بسیار تاثیرگذار است و می تواند با سرمایه گذاری اندکی، 
نتایجی مثبت ایجاد کند. همچنین می توانید ژانر سینمایی که می خواهید 
برند و تبلیغات شما در آن نشان داده شود را انتخاب کنید. برای مثال، اگر 
فیلمی درباره بیوگرافی یک ستاره  ورزشی در حال پخش است، پس برند 
نوشیدنی انرژی زای شما می تواند حداکثر تاثیر را با تبلیغ خود ایجاد کند.

مزایا: همزمان به صدها نفر نش��ان داده می ش��ود، توجه بی قید و شرط 
بینندگان را در اختیار دارد، به مخاطبین هدف شما ارائه می شود.

خب، االن بهترین موارد از کمپین تبلیغاتی را می شناس��ید و می توانید 
می��ان آنها انتخاب کنید. امیدواریم که بهترین ها را انتخاب کنید و تبلیغ 

برندتان را شروع کنید تا به توجهی که مدنظرتان است دست پیدا کنید.

8 نوع کمپین تبلیغاتی موثر که می توانند موجب برانگیختن مردم شوند

گروه کسب و کار فرصت امروز

هزینه تبلیغات بر بستر موبایل تا سال 2020 
به رقم 64 میلیارد دالر می رسد

هزینه  تبلیغات روی گوشی های هوشمند از ۴۰ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۸ 
به رقمی بالغ بر ۶۴ میلیارد دالر در س��ال ۲۰۲۰ خواهد رسید. براساس پروژه  
مطالعاتی- تحقیقاتی انجام شده از س��وی AppsFlyer، حجم تبلیغات روی 
گوشی های هوشمند روند صعودی طی می کند. در سال ۲۰۱۸ میالدی، رقمی 
در حدود ۳۸.۹ میلیارد دالر برای تبلیغات روی گوش��ی های هوش��مند هزینه 
شده است؛ انتظار می رود این رقم با رشد ۳۴درصدی، در سال ۲۰۲۰ میالدی 
به رقمی بالغ بر ۶۴.۱ میلیارد دالر برس��د. مطالعه  انجام  ش��ده، به خوبی نشان 
می دهد که هم اکنون گوش��ی های هوشمند بیشتری نسبت به گذشته با انواع 
اپلیکیشن های در حال توسعه توسط کاربران مورد استفاده قرار می گیرد. همین 
مسئله باعث شده است که هزینه  بیشتری نیز صرف تبلیغات از طریق گوشی های 
هوش��مند شود. در سال ۲۰۱۷ میالدی، هزینه صرف شده برای تبلیغ از طریق 
گوشی های هوشمند در آمریکای شمالی، رقمی بالغ بر ۶.۵ میلیارد ثبت شده 
اس��ت. انتظار می رود این رقم تا سال ۲۰۲۰ میالدی به حدود ۱۳ میلیارد دالر 
برسد. باتوجه  به اینکه آمریکای شمالی یکی از بازارهای خوب جهانی در حوزه  
اپلیکیشن محسوب می شود، در نتیجه براساس آخرین برآوردها انتظار می رود 
که ش��اهد رشد ۲۰درصدی سالیانه  تبلیغات از طریق گوشی های هوشمند در 
آمریکای شمالی باشیم. در گزارش منتشرشده، اطالعات جالبی درباره  تبلیغات 
روی گوشی های هوشمند ارائه شده است. درحالی که افزایش نصب اپلیکیشن ها 
همگام با افزایش هزینه  صرف ش��ده برای تبلیغات روی موبایل افزایش خواهد 
یافت؛ میزان نصب اپلیکیش��ن ها همگام با افزایش سرعت هزینه های رسانه ای 
باال نمی رود. این بدان معنی اس��ت که تبلیغ کنندگان در هنگام بازاریابی برای 
دانلود اپلیکیش��ن ها، باید روش های کارآمدتری را دنبال کنند. »با وجودی که 
پیش بینی می شود، هزینه های صرف شده برای تبلیغ روی گوشی های هوشمند 
تا س��ال ۲۰۲۰ میالدی روند صعودی را طی کند؛ اما باید نصب اپلیکیش��ن  از 
طریق بازاریابی غیرارگانیک را نیز مورد توجه قرار دهیم. )بازاریابی غیرارگانیک 
در مقابل بازاریابی ارگانیک قرار دارد. در روش های بازاریابی غیرارگانیگ، کاربران 
تش��ویق به نصب و استفاده از اپلیکیشن ها می شوند ولی همیشه هم منجر به 
افزایش ارزش مالی در کس��ب و کار نخواهند ش��د. در این روش  ها، حتی ممکن 
است زمان و پول هدر برود.( در نظر داشته باشیم که روند تبلیغات باید مسیر 
درس��تی را طی کند و در طول زمان، ظرفیت های خوبی را برای رش��د فراهم 
کند. به همین دلیل باید توجه داش��ته باش��ید با وجودی که میزان هزینه های 
صرف شده برای تبلیغات بین سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ به صورت قابل توجهی در 
حال افزایش است، اما ممکن است این رقم صرف شده نتواند انتظارات شرکت ها 
را برآورده سازد. براساس اطالعات جمع آوری شده، تا سال ۲۰۲۰ میالدی، میزان 
نصب اپلیکیشن ها در سطح جهان با رشد ۱۱۰درصدی مواجه خواهد شد. میزان 
نصب اپلیکیش��ن ها در آمریکای شمالی با رشد ۷۳درصدی رو به رو خواهد بود. 
در نظر داشته باش��ید در حالی که افزایش هزینه های انجام شده برای تبلیغات 
با تعداد نصب اپلیکیشن ها تا س��ال ۲۰۲۰ رابطه  مستقیمی دارد، اما بازاریابان 
باید به صورت موثرتر و کارآمدتری روی تبلیغات خود تالش کنند«. همان طور 
که گفته ش��د، این گزارش افزایش تعداد گوشی های هوشمند را یکی از دالیل 
افزایش هزینه  های تبلیغاتی معرفی می کند. گزارش منتشرشده به برخی از ابعاد 
این موضوع پرداخته اس��ت. براساس گزارش، بازار گیمینگ، بازار رو به رشدی 
است و به سرعت در حال توسعه بوده و باتوجه  به اینکه دستگاه  های قدرتمندی 
در بازارهای پایین رده هم عرضه می ش��وند، انتظار می رود که روند رش��د بازار 
گیمین��گ همچنان روند صعودی را طی کند. با رش��د ب��ازار گیمینگ، حجم 
خریدهای آنالین نیز افزایش پیدا می کند و ش��اهد رشد سالیانه  خوبی در این 
حوزه خواهیم بود.  رویکردهای دیگری نیز در بازار وجود دارند که نقش مهمی 
در رونق تبلیغات روی گوشی های هوشمند و افزایش نصب تعداد اپلیکیشن ها 
ایفا می کنند. برخی از این حوزه ها که انتظار می رود در سال ۲۰۱۹، روند رو به 

رشدی داشته باشند، عبارتند از :
گیمینگ: حوزه های مالی و اقتصادی اپلیکیش��ن ها به سرعت در حال رشد 
است. یکی از دالیل اصلی این رشد، بازی ها و عامل بعدی اپلیکیشن های خرید 
هس��تند که تقریبا ۴۴درصد تمام نصب های بازاریابی شده از طریق روش های 
غیرارگانی��ک یا ترکیبی ) ارگانی��ک و غیرارگانیک ( را تش��کیل می دهند. در 
ح��وزه  بازی، در حدود ۴۰درصد از کل برنامه های نصب ش��ده مربوط  به نصب 
اپلیکیشن های بازی  است و رشد این حوزه بسیار چشمگیر است. بین سال های 
۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ میالدی، سهم نصب بازی ها از روش بازاریابی ارگانیک با رشد 
۲۶درص��دی از ۲۷درصد به ۳۴درصد افزای��ش پیدا کرد. به عنوان مثال، بازی 
پرطرفدار فورتنایت )Fortnite( از نظر تعداد نصب، رتبه بندی و درآمد توانسته 
است در بین سایر اپلیکیشن های بازی پیشتاز باشد. این پدیده ای طبیعی است 
و نش��ان می دهد که بازی های پرطرفدار می تواند به شکل خاصی بر بازار تاثیر 
بگذارد. دس��تگاه های قدرتمند: از نظر س��خت افزاری، دستگاه های جدیدتر و 
قدرتمندتر به بازار معرفی می ش��وند که می توانن��د تجربه  جدیدی را در همه  
حوزه ها و خصوصا در گیمینگ در اختیار کاربران قرار دهند. این دستگاه  های 
قدرتمند و جدید، عموما قیمت های مقرون به صرفه ای هم دارند و عموما حافظه  
ذخیره سازی بیشتری را در اختیار کاربر قرار می دهند. این موضوع، به خصوص 
در کش��ورهای در حال توسعه، ش��رایطی را فراهم می کند که کاربر نگرانی ای 
برای محدودیت فضا جهت نصب تعداد بیشتری اپلیکیشن روی دستگاه ندارد.

کسب و کار از طریق اپلیکیشن: این موضوع برای اپلیکیشن های خرید بسیار 
حائز اهمیت اس��ت. اپلیکیشن های خرید نقش مهمی را برای اتصال و ارتباط 
کاربر با کانال های فروش آفالین مثال فروش��گاه ها و مس��یرهای فروش آنالین 
همچون خرید ازطریق وب س��ایت  ها، خرید از طریق گوشی هوشمند و خرید 
درون  برنامه ای از طریق اپلیکیشن ها فراهم می کند. در نتیجه، باتوجه  به استفاده  
روزافزون از اپلیکیشن های مختلف در گوشی های هوشمند، موضوع کسب و کار 
Forres  زز طریق اپلیکیشن ها موضوع بسیار مهمی است. براساس پیش بینی-
er، درحدود ۳۴درصد از کل فروش خرده فروش��ی های ایاالت متحده که رقم 
بالغ بر یک تریلیون دالر می شود، از طریق گوشی های هوشمند انجام می شود 
و انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ میالدی این درصد به ۴۲درصد افزایش پیدا کند.

اپلیکیش��ن های پخش ویدئو و موس��یقی: محتواهایی همچ��ون محتوای 
ویدئویی و موس��یقی، به س��رعت در حال افزایش هستند. شرکت های بزرگی 
همچون نت فلیکس، اس��پاتیفای، HBO و Hulu در کنار س��ایر شرکت ها 
در این حوزه فعالیت می کنند. با توجه به تولید و عرضه  دس��تگاه های قوی تر، 
بس��ته های اینترنتی مقرون به صرفه تر و معرفی گوشی های هوشمند با قابلیت 
اتصال به ش��بکه اینترن��ت 4G و 5G، حوزه  اپلیکیش��ن های پخش ویدئو و 
موسیقی در حال رشد اس��ت. درنهایت AppsFlyer درباره  داده های آماری 
مرب��وط  به خودش توضیح می دهد. براس��اس داده  های آماری، در مجموع ۳۵ 
میلیارد نصب اپلیکیشن، ۱۰میلیارد دالر هزینه  تبلیغات و ۷۰ هزار اپلیکیشن 
مختلف در این گزارش ذکر ش��ده اس��ت. همچنین به نظر می رسد که برخی 
مولفه های بیرونی از جمله سهم بازار شرکت های شخص ثالث همکار، تعداد کل 
اپلیکیش��ن ها در اپ استورهای مورد مطالعه و پیش بینی CPI در هر منطقه، 

می تواند در نتایج آماری تأثیرگذار باشد.
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یک کمپین بزرگ بازاریابی هم توانایی بهبود ش��رایط کسب  وکار شما و 
هم نابودی آن را دارد. در حالی که یک اش��تباه می تواند موجب لطمه به 
ش��هرت برندتان شود، عملکرد مناسب راه ش��رکت  را به میان بزرگان باز 
خواهد کرد. ی��ک حرکت بزرگ در عرصه بازاریابی در صورت برنامه ریزی 
صحیح به توسعه کسب وکار و شهرت برندمان کمک شایانی خواهد کرد. به 
عنوان مثال از آگاهی بخشی به مخاطب گرفته تا فروش بیشتر محصوالت، 

همگی با یک شاهکار بازاریابی امکان پذیر خواهند شد.
در ای��ن مقاله دارا فونتین به عنوان یکی از طراح های تبلیغاتی موفق به 

بررسی نکات ذیل می پردازد:
• چگونه برندهای بزرگ موفق به خلق شاهکارهای بازاریابی شده اند.

• چرا خالقیت و تالش برای تخریب ایده های قبلی مان می تواند به کمک 
برندمان بیاید.

• توصیه هایی در زمینه اس��تفاده از المان های عجیب و غریب به منظور 
جلب هرچه بیشتر توجه مخاطب.

در ادام��ه این مقاله عملکرد برندهای برتر دنیا در زمینه خلق ش��اهکار 
بازاریابی مورد بررس��ی قرار خواهد گرفت. در ضمن چنین بررس��ی نکات 

مذکور در سطر باال نیز بررسی و تشریح می شوند.
IHOP .1

تا به اینجا در س��ال ۲۰۱۸ همه کارشناس ها در حال صحبت پیرامون 
ش��اهکار برند IHOP در زمینه بازاریابی هستند. در حقیقت این برند با 
کمپینش به خوبی ثابت کرد بسیار فراتر از یک شرکت معمولی در زمینه 

تهیه صبحانه به گونه ای خالقانه است.
تمام ماجرای موفقیت آمیز IHOP از چهارم ژوئن س��ال جاری شروع 
شد. در این تاریخ شرکت در توییتی اعالم کرد که قصد وارونه سازی حرف 
 IHOb از نام برندش را دارد. بر این اس��اس از این پس باید آنها را برند P
بنامی��م. به طور معم��ول در چنین زمانی برای مش��تریان پیرامون دلیل 
چنین کاری س��وال های زیادی پیش می آید. با این حال ش��رکت به جای 
پاسخگویی به مخاطب ها آنها را ترغیب به اندکی صبر و تحمل کرد. بر این 
اس��اس اکانت رسمی IHOb )همان IHOP سابق( در رشته توییتی به 
مش��تریان وعده اعالم دلیل چنین تغییر ن��ام ناگهانی در آینده ای نزدیک 
را داد. ب��ه ط��ور طبیعی چنین فاصله زمانی میان تغیی��ر نام برند و اعالم 
دلیل آن بس��یاری از افراد را به س��وی حدس و گمان هایی پیرامون دلیل 
اقدام IHOb رهنمون می سازد. اجازه دهید نگاهی به متن توییت شرکت 
بیندازیم تا اندکی بیشتر با آن آشنا شویم: »ما در ۶۰ سال اخیر در صنعت 
تولید پنکیک و خوراکی صبحانه با نام IHOP فعالیت داشتیم. اکنون آن 
را ب��ه IHOb تغییر می دهیم. برای فه��م دلیل این اقدام ما تا چند وقت 

باید صبر پیشه کنید.«
پس از مدتی گمانه زنی، IHOb دلیل برعکس سازی حرف P را معطوف 
به کلمه برگر دانست. به لطف این شیرین کاری در عرصه بازاریابی شرکت 
نه تنه��ا توجه زیادی را به محصول جدیدش جلب کرد، بلکه فروش آن را 
نیز تا حد زیادی تضمین کرد. بر این اس��اس پس از اعالم دلیل تغییر نام 
ش��رکت جس��ت وجوی واژه برگر در میان مش��تریان آنها ۱۹ تا ۳۰درصد 

افزایش یافت. 
پرس��ش اصلی در اینجا واضح است: برند شما چگونه می تواند از الگوی 

IHOP برای دستیابی به موفقیت در عرصه بازاریابی استفاده کند؟
• پژوهش های الزم را انجام دهید. ش��ما ب��ه هیچ وجه توانایی ارائه یک 
کمپین پرخطر بدون پژوهش کافی پیرامون آن را ندارید. بر این اس��اس 
IHOP پیش از برگزاری کمپینش دس��ت به تحلیل داده های مختلف در 
شبکه های اجتماعی زد. بر این اساس کاربران شبکه های اجتماعی عالقه 
بس��یار کمتری نس��بت به صحبت پیرامون پنکیک در مقایسه با دو سال 
قبل نشان می دادند. همین نکته شرکت را به سوی برگزاری کمپین برای 

بازیابی جایگاه از دست رفته اش سوق داد.
 IHOP فاصل��ه زمانی مناس��ب را ایجاد کنید. توییت نخس��ت برند •
مخاط��ب را دعوت ب��ه اندکی صبر برای فهم دلیل اقدام عجیب ش��رکت 
می ک��رد. چنین وقفه ای در کمپین بازاریابی ب��ه خوبی مخاطب را درگیر 
می سازد. بر این اساس به هنگام اعالم علت اصلی مخاطب حالتی از هیجان 

را تجربه خواهد کرد.
Soda Stream .2

مدیرعامل برن��د Soda Stream اظهارنظر جالبی دارد: »ش��رکت ما 
همیشه به دنبال راه های گسیخته محور برای ایجاد شادی در میان کاربران 
و مشتریانش است«. در کمپین ماه آپریل به مناسبت جشن دروغ آپریل 

این برند به خوبی هدف خود را محقق ساخت.
در این کمپین Soda Stream از بازیگر نقش Thor در سریال »بازی 
تاج و تخت« و رضا فراهان به عنوان ستاره سریال »شاهان سان ست« برای 
معرفی محصول جدیدش )به صورت دروغ آپریل( اس��تفاده کرد. محصول 
جدید آنها نیز یک دس��تگاه س��ازنده آب آشامیدنی برای حمام بود. یعنی 

تقریبا دستگاهی که کاربرد چندانی ندارد.
ش��اید در نگاه اول این کمپین چندان جذاب نباشد. با این حال حضور 
س��تارگان دنیای هنر در آن موجب توجه خیل وس��یعی از مخاطب ها به 
آن ش��د. بر این اس��اس به گزارش مجله Adweek ویدئو شرکت موفق 
به جذب میلیون ها مخاطب در روز دروغ آپریل ش��د. این امر بدون ش��ک 

موفقیتی بزرگ برای برند Soda Stream به حساب می آید.
اجازه دهید به بررسی نکات مهم این کمپین برای اقتباس در استراتژی 

بازاریابی برندمان بپردازیم.
• اهمیت غافلگیری مخاطب. برند Soda Stream با س��اخت ویدئوی 
خود در قالب تبلیغات کالس��یک در ذهن مخاطب س��وال های متعددی 
پیرامون واقعی بودن آن برانگیخت. بی شک چنین رویکردی به طور کامل 
با سبک عادی ساخت ویدئوهای تبلیغاتی شرکت در تضاد است. بر همین 

اساس مخاطب از مشاهده آن کامال غافلیر شد.
• فه��م نکات مهم. کمپی��ن Soda Stream مطابق با روز دروغ آپریل 
طراحی ش��ده بود. بی شک مناس��بت های متعددی در تقویم هر کشوری 
وجود دارد. بر این اساس برندهای مختلف باید مناسبت هماهنگ با ماهیت 

کسب وکارشان را انتخاب کرده و کمپین شان را بر محور آن بسازند.
 Soda محوریت محصول شرکت. اگرچه محصول معرفی شده از سوی •
Stream در کمپینش اصال واقعی نیست، اما ویدئوی آنها حول محور آن 
می چرخ��د. در حقیقت نمایش محصولی از ش��رکت، حتی غیر واقعی، به 

مخاطب در خالل کمپین مان بسیار ضروری است.
KFC .3

اگ��ر فقط یک برند موفق به اثبات کارایی المان های عجیب و غریب در 
عرصه بازاریابی باش��د، آن KFC خواهد بود. در حقیقت شاهکار بازاریابی 
آنها به خوبی در طول چند سال اخیر مورد توجه مشتریان و کارشناس ها 

قرار گرفته است. 
یکی از بهترین نمونه های بازاریابی KFC ویدئو زنده چهار ساعته شان در 
فیس بوک است. بر این اساس در این ویدئو زنده تعدادی بچه گربه در حال 
باال رفتن از دیوار رس��توران KFC هس��تند. آنها حتی از روی لوگو کلنل 
سندرز نیز عبور می کنند. در این میان کارمندان رستوران نیز به آرامی در 

حال نمایش چنین صحنه عجیبی به مخاطب ها هستند.
ش��اید اگر هر کدام از ما ب��ه جای مدیران KFC بودی��م، ایده نمایش 
ویدئوی زنده از چنین گربه هایی را رد می کردیم. نکته مهم اما جس��ارت 
مدیران این برند است. آنها به خوبی از یک حادثه معمولی بهترین استفاده 
تبلیغات��ی را کردند. نتیج��ه کار نیز جذب بیش از ی��ک میلیون کاربر به 

ویدئوی زنده شرکت بود.
اج��ازه دهید نکات مهم این کمپین که کامال ناگهانی برگزار ش��د را با 

هم مرور کنیم.
• اولویت برند بر هر چیزی. فرقی ندارد موضوع عذرخواهی از مش��تریان 
به خاطر اندازه کوچک مرغ ها باش��د یا نمایش صحنه باال رفتن گربه ها از 
لوگوی شرکت، KFC به خوبی جذب نگاه مخاطب به برندش را بلد است. 
بر این اس��اس در همه اقدامات شرکت اهمیت اصلی به نمایش برندشان 
داده می شود. درست به همین خاطر است که هرگاه صحبت از فست فود و 
حتی شرکت های رقیب KFC می شود، نام این برند به صورت ناخودآگاه 

در ذهن همه ما نقش می بندد.
• المان ه��ای عجیب را به آغوش بکش��ید. اگرچه انجام اقدامی مش��ابه 
KFC برای بس��یاری از برندها ممکن نیست، اما نکته مهم استفاده سریع 
از فرصت های ناگهانی است. بر این اساس گاهی تالش برای بررسی دقیق 
وج��وه مختلف فرصت ها ش��انس موفقیت مان را کاه��ش می دهد. به این 

ترتیب باید به سرعت نسبت به اقدامی عملی واکنش نشان داد.
4. پاتاگونیا

درحال��ی که اغلب مش��اوران ب��ه برندها درخصوص دوری از سیاس��ت 
توصیه های مختلفی می کنند، کمپین کامال سیاس��ی پاتاگونیا با عملکرد 
عالی س��اختار چنین توصیه هایی را به چالش کشیده است. بر این اساس 
پس از اق��دام رئیس جمهور آمریکا درخصوص کاهش میزان محافظت از 
بناهای تاریخی Bear Ears و دره مشهور ایالت اوتا، برند پاتاگونیا دست 
به اعتراض زد. ش��عار »رئیس جمهور س��رزمین شما را به سرقت برد« در 
همین زمان بدل به بمب تبلیغاتی شرکت شد. جلب توجه صدها میلیون 
مخاطب تنها بخش��ی از اقدام مناس��ب شرکت براساس اهمیت بخشی به 

امور سیاسی بود.
بی شک از یک کمپین جنجالی درس های بسیاری می توان آموخت. در 

اینجا به دو نکته مهم اشاره خواهم کرد.
• شناخت مخاطب. برند پاتاگونیا به خوبی از عالقه مشتریانش به بحث 
محیط زیست آگاهی دارد. بر این اساس آنها بخشی از درآمدهای خود را نیز 
صرف امور عام المنفعه در زمینه حفاظت از محیط زیست می کنند، بنابراین 
جای تعجب ندارد که آنها نس��بت به اقدامی برخالف س��لیقه و خواس��ت 
مشتریان ش��ان واکنش��ی جنجالی نش��ان دهند. این امر اهمیت شناخت 

درست مخاطب را بیش از پیش برجسته می سازد.
• فراهم س��ازی بستری مناسب برای اقدام عملی. اگرچه پاتاگونیا امکان 
اجرای تبلیغش برای فقط یک روز را داش��ت، اما آنها در پی کاری بزرگتر 
نیز بودند. بر این اس��اس هدف ش��رکت ترغیب مردم به اقدام عملی برای 
جلوگیری از صدمه به محیط زیست محسوب می شد. توییت های متوالی و 
حتی حضور نمایندگان شرکت در سازمان های دولتی به منظور توقف روند 
مخاطره آمیز فقط بخشی از اقدامات گسترده آنها را تشکیل می داد. به این 
ترتیب آنها مخاطب خود را نسبت به عزم راسخ شان برای حفاظت از محیط 

زیست و احترام به خواسته آنها آگاه کردند.
۵. برگر کینگ

هنگام بحث از برندی که در موضوعات کلیدی نقش آفرینی می کند، نام برگر 
کینگ پیش از همه به ذهن می رسد. آنها در بسیاری کمپین های خود از عنصر 
غافلگیری استفاده کرده اند، با این حال کمپین »بی طرفی بی نظیر« شاهکاری 

در زمینه تاکید بر مشکالت و مسائل روز جامعه محسوب می شود.
این کمپین به صورتی کامال جذاب برگزار ش��د. بر این اساس مشتریان 
برگرهای یکس��انی را س��فارش می دادند، با این حال بسته به تمایل شان 
به پرداخت مبالغ بیش��تر آنه��ا را در زمان های مختلف دریافت می کردند. 
براس��اس گفته مجله AdWeek این کمپین هش��داری جدی در زمینه 
تاثی��ر مخرب عدم بی طرفی س��رویس های اینترنت��ی در ارائه خدمات به 
مش��تریان روی آزادی اطالع��ات و آگاهی عمومی از مس��ائل مهم جامعه 
بود. نکته جالب در مورد کمپین برگر کینگ رکوردشکنی آن برای شرکت 
اس��ت. بر این اس��اس ویدئوی کمپین با بیش از ۴.۵ میلی��ون بازدید در 

یوتیوب رکورد بازدید برند را جابه جا کرد.
بی ش��ک تاثیر و نقش آفرینی در مورد موضوع��ات مهم جامعه اهمیت 
باالیی دارد. در این زمینه برند پاتاگونیا و برگرکینگ به خوبی چنین کاری 
را انجام داده  اند. اجازه دهید با بررسی درس های کمپین برگرکینگ مقاله  ام 

را به پایان برسانم.
• ترکیب آگاهی بخش��ی و کمدی. بی طرفی در زمینه ارائه اینترنت یک 
بحث کامال تخصصی، علمی و سیاسی است. بی شک اگر برگرکینگ قصد 
ارائ��ه این مفهوم به صورت معمولی را داش��ت، هیچ مخاطبی بدان جذب 
نمی ش��د. با این حال اندکی کمدی و عنصر طنز همه چیز را به نفع آنها 
تغیی��ر داد. ب��ه این ترتیب همه مخاطب های ش��رکت ع��الوه بر دریافت 
اطالعات مناس��ب لحظات شادی را نیز سپری کردند. نکته مهم در اینجا 
ترکیب آگاهی بخشی و فراهم س��ازی لحظات شاد برای مخاطب است. به 
این ترتیب کمپین ما هرگز نباید به سوی هر کدام از دو نوک پیکان تمایل 
بیش از حد پیدا کند. در اینجا قصد من صحبت پیرامون محتوای کمپین 

شما نیست، بلکه فقط روی ترکیب آن با اندکی عنصر طنز تمرکز دارم.
• برانگیختن احساسات مشتریان. نکته جالب در مورد کمپین برگرکینگ 
واکنش های فراوان و غالبا احساس��ی مش��تریان آنها بود. از پرتاب اشیا به 
س��مت دست اندرکاران ساخت ویدئو گرفته تا خنده و تحقیر آنها به دلیل 
خودداری از تحویل برگر به دلیل پرداخت هزینه کمتر، مشتریان به خوبی 
با کمپین ش��رکت رابطه برقرار کردند. بر این اساس در پایان کمپین و به 
هنگام ارائه توضیحاتی در مورد شباهت فرآیند تحویل برگر با نحوه فعالیت 
س��رویس های اینترنتی بسیاری از مشتریان سرشار از تعجب بودند. نکته 
مهم کمپین برگرکینگ نیز همین اس��ت. در حقیقت برای انتقال پیامی 
مهم به مخاطب باید توجه وی را به ش��دیدترین شیوه ممکن جلب کرد. 

حتی اگر الزمه آن اجرای برنامه ای پردردسر باشد.
هر ش��اهکار بازاریاب��ی توانایی برانگیختن احساس��ات مخاطب و جلب 
توجه وی را دارد. بر این اس��اس در صورت اجرای مناسب کمپین جایگاه 
برندمان به ش��دت تقویت خواهد ش��د. تا آنجا که توصیه های این مقاله را 
در ذهن داشته و اقدامات خود را به صورت هدفمند دنبال کنید، کمپین 
بازاریابی تان نقش مهمی در فرآیند برندس��ازی و بهبود ش��رایط فعالیت 
ش��رکت تان خواهد داش��ت. با این حال فراموش نکنید که جست وجوی 
راهکارهای جدید و حتی ابداع آنها همیش��ه بخش مهمی از فرآیند خلق 
شاهکارهای تبلیغاتی و بازاریابی به حساب می آید، بنابراین هرگز فقط به 

توصیه های فعلی اکتفا نکنید.

بازاریابی به سبک برندهای بزرگ

۵ شاهکار بازاریابی و درس های مهم آنها

به قلم: دارا فونتین طراح تبلیغات 
   ترجمه: علی آل علی    

10 ویژگی یک بازاریاب حرفه ای

تصور وجود یک کسب وکار موفق بدون حضور بازاریابی حرفه ای، امری 
کامال دشوار خواهد بود. علت این امر نیز به این خاطر است که بازاریابی 
از جمله بخش های اصلی موفقیت هر سازمانی محسوب می شود. امروزه 
با توجه به افزایش چشمگیر میزان فارغ التحصیالن این رشته، رقابت در 
این عرصه بسیار فش��رده شده است. به همین خاطر حتی موارد جزئی 
نیز می تواند تفاوت های بزرگی را ایجاد کند. درواقع برای حرفه ای شدن 
در این عرصه تنها دانش تئوری مدنظر نبوده و تجربه و در اختیار داشتن 
مهارت های مناسب، از دیگر الزامات این امر محسوب می  شود. در همین 
راستا و در ادامه به بررسی  ویژگی یک بازاریاب حرفه ای خواهیم پرداخت. 

1-کنجکاوی 
یک بازاریاب باید به دنبال ایجاد پایگاه داده مناسبی در رابطه با تمامی 
جنبه های یک کس��ب وکار باشد. برای مثال در این رابطه جامعه هدف، از 
جمله آمارهای حیاتی محسوب می شود. درواقع یک بازاریاب خوب همواره 
اوضاع را مورد بررس��ی قرار داده و تا زمانی که به سواالت موجود، پاسخی 
مناس��ب ندهد به کار خود خاتمه نخواهد داد. به همین خاطر در راستای 
تبدیل شدن به یک بازاریاب حرفه ای الزم است تا حس کنجکاوی خود را 
نسبت به حوزه مورد نظر افزایش داده و یا از همان ابتدا به سراغ بازاریابی 

برای شرکتی بروید که حوزه کاری آن کامال مورد عالقه شما است. 
2-مهارت فروش

یک بازاریاب باید بتواند به خوبی مش��تری بالقوه را به مش��تری دائم 
شرکت تبدیل کند. اگرچه در این رابطه تکنیک های متنوعی وجود دارد، 
با این حال این امر که بدانید هر فرد را به چه ش��یوه ای نسبت به خرید 
قانع کنید، بدون شک خود مهارتی جداگانه خواهد بود. درواقع تکنیک ها، 
ابزارهای موجود شما محسوب می شوند و این امر که از هر یک در کجا 
اس��تفاده کنید، بدون شک خود از دیگر عوامل تعیین کننده خواهد بود. 
در آخر فراموش نکنید که تنها به تکنیک های موجود محدود نباشید و در 

این رابطه از ارائه خالقیت های منحصر به فرد نیز غافل نشوید.
3-نوآوری

با نگاهی به موفق ترین شرکت ها به این نکته پی خواهید برد که آن ها 
حداق��ل یک اقدام کام��ال جدید را انجام داده اند. بدون ش��ک انجام کار 
بازاریابی به ش��یوه های تکراری نیز تاثیر اولی��ه الزم را روی مخاطب به 
همراه نخواهد داشت. به همین خاطر الزم است تا یک بازاریاب به دنبال 
ش��یوه هایی باشد که مورد استفاده س��ایر برندهای رقیب نبوده و با این 
اق��دام یک مزیت رقابتی را ایجاد کند. در ای��ن رابطه این امر که فردی 

ریسک پذیر باشید نیز از جمله الزامات این امر محسوب می شود. 
4-قدرت کالم 

قدرت کالم تنها در چرب زبانی خالصه نش��ده و این امر که بتوانید از 
کلمات به درست ترین شکل ممکن استفاده کنید نیز از جمله الزامات این 
امر محسوب می شود. برای رسیدن به این هدف الزم است تا مطالعه ای 
کاف��ی در رابطه با زبان مورد نظر خود داش��ته باش��ید ت��ا از دایره لغت 
مناسبی بهره  مند شوید. همچنین فراموش نکنید که بازاریابی یک علم 
پویا محسوب می شود. به همین خاطر مطالعه و کسب دانش شما در این 

زمینه نباید به سطح خاصی محدود شود. 
۵-سازگاری

یک بازاریاب حرفه ای فردی انعطاف پذیر است که می  تواند به سرعت خود را 
با شرایط جدید وقف داده و از تغییرات با آغوش باز استقبال کند. توجه داشته 
باشید که تمامی مهارت های معرفی شده کامال اکتسابی است. با این حال برخی 

از افراد به صورت طبیعی از سطح بهتری در رابطه با آن ها بهره  مند هستند. 
6-خالقیت

یک بازاریاب خوب هیچ گاه با بن بس��ت مواجه نشده و همواره چندین 
برنام��ه را برای یک اقدام خود مدنظر ق��رار می دهد. همچنین آن ها در 
مواقع دشوار و حساس با حفظ هیجانات خود تصمیمات درستی را اتخاذ 
می کنند که باعث می شود تا شرکت با یک بحران مواجه نشود. این امر که 
بتوانید مسائل را از یک زاویه متفاوت ببینید، بدون شک در افزایش سطح 

کاری شما به عنوان یک بازاریاب، تاثیر بسزایی خواهد داشت. 
۷-ارتباط 

برای این امر که روی مخاطب خود نفوذ مناسبی را داشته باشید، الزم 
است تا بتوانید با آن ها ارتباط مناسبی را برقرار سازید. برای این امر الزم 
اس��ت تا روی مهارت های ارتباطی خود کار کرده و ضمن درک س��ریع 
تیپ ش��خصیتی افراد، بهترین روش برای ارتباط برقرار کردن با آن ها را 
پیدا کنید. همچنین فراموش نکنید که تمامی اقدامات شما با موفقیت 
همراه نخواهد بود. به همین خاطر الزم است تا نسبت به مقوله شکست 
نیز واکنش مناسبی داشته باشید. در غیر این صورت حضور طوالنی مدت 

شما در این عرصه غیرممکن خواهد بود. 
8-مشاهده 

برای درک س��ریع و مناس��ب موقعیت، ش��ما نیازمند یک نگاه کامال 
تیزبینانه خواهید بود. درواقع این امر که مش��تری حس کند که ش��ما 
حواس ت��ان به همه چیز اس��ت، خ��ود در میزان اعتماد آن ها به ش��ما 
تاثیرگذار خواهد بود. در نهایت این امر به ش��ما کمک خواهد کرد تا به 
خوبی بتوانید نیاز مشتری را ببینید و برای آن راهکارهایی را ارائه دهید. 

9-صبر
اگرچ��ه تقریبا تمام��ی افراد تمایل دارند تا نتای��ج اقدامات خود را در 
کم تری��ن زمان ممکن مش��اهده کنند. با این ح��ال فراموش نکنید که 
محدوده زمانی اقدامات شما ممکن است کامال متفاوت از یکدیگر باشند. 
به همین خاطر الزم اس��ت تا قدرت صبر خود را افزایش داده و از انجام 

اقدامات عجوالنه خودداری کنید. 
10-حس مسئولیت

یک بازاریاب حرفه ای همواره نتایج کار خود را برعهده می گیرد و همین 
امر نیز باعث می شود تا بدون ترس بتوانند به کار خود ادامه دهند. در این 
رابطه توجه داش��ته باشید که شما معرف برند خود هستید. همین امر نیز 
باعث می شود تا همواره نسبت به اقدامات خود جانب احتیاط را رعایت کنید. 
در نهایت شما به اعتماد کامل مشتریان نیاز خواهید داشت که بدون شک 
مشاهده مسئولیت پذیری شما در این رابطه تاثیر بسزایی را خواهد داشت.  
در نهایت توجه داش��ته باش��ید که تمامی موارد فوق از جمله ویژگی های 
رفتاری یک کارآفرین محسوب می شود که بسیار مهم و ضروری محسوب 
می-شود. با این حال نباید خود را تنها به این موارد محدود بدانید. درواقع 
عوامل بسیار زیاد دیگری نیز وجود دارد که می تواند به افزایش سطح شما در 
این حرفه کمک کند. برای مثال ظاهری آراسته و جذاب در کنار اعتماد به 
نفس مطلوب از دیگر مواردی است که در این زمینه بسیار مهم خواهد بود. 
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۵تله  ذهنی بنیان گذاران استارتاپ ها و نحوه  
اجتناب از آنها

هر بنیان گذاری باید از بعضی طرز فکرهای خاص، اجتناب کند. مثال تحت 
فش��ار قرار دادن خود برای انجام دادن هر پروژه به تنهایی یا این احساس که 
هرگز نمی تواند استراحت کند. شاید گفتنش ساده باشد که با خود بگویید من 
نباید این اشتباه ها را انجام دهم، ولی وقتی در چنین شرایطی قرار می گیرید 

به راحتی ممکن است در یکی از این دام ها گرفتار شوید.
در ادامه، پنج مورد از خطرناک ترین تله های ذهنی را که به عنوان بنیان گذار 

یک استارتاپ ممکن است گرفتارش شوید مرور خواهیم کرد:
۱-وقتی می بینید هم تیمی تان به کندی کار می کند و احس��اس می کنید 
که خودتان می توانید س��ریع تر کار را انجام دهید، می گویید: »خودم این کار 

را انجام خواهم داد«:
این اش��تباه در بین بنیانگذاران اس��تارتاپ های نوپا شایع تر است، یعنی در 
مواقعی که یک عضو جدید استخدام می کنید تا بخشی از کارتان را برای شما 
انجام دهد. در واقع عضو جدید به زمان نیاز دارد تا بتواند کارش را یاد بگیرد 
و البته در طول آن دوره  یادگیری، نخواهد توانس��ت کارها را با آن س��رعتی 
که مدنظر شماس��ت پیش ببرد. ولی این اصال مهم نیس��ت. اگر شما کار آنها 
را برعهده بگیرید به آنچه که می خواهید نمی رس��ید زیرا در این صورت آنها 
نمی توانند مستقل بار بیایند. عالوه بر این، با این کار نخواهید توانست شرکت 
خ��ود را مقیاس بندی کنید. این کار اثرات جانب��ی دیگری هم دارد. اگر مدام 
پاپیچ هم تیمی جدیدتان بشوید، ممکن است به او ضربه  روحی وارد شود. به 
کارکنان جدیدتان اجازه دهید تالش کنند )حداقل چند هفته  اول(، تا بتوانند 

به آن رشدی که از آنها انتظار دارید، برسند.
۲- اندازه گیری ساعات به جای پیشرفت:

در دنیای استارتاپ، خیلی آزاردهنده است وقتی که می شنویم کسی با تکبر 
در م��ورد زود رفتن به اداره یا دیر ترک کردن اداره حرف می زند. اگر افراد در 
محل کار هوشیار و مولد باشند دیگر زمان آمدن و رفتن آنها مهم نیست. آنچه 
که مهم است، نتیجه  کار است. برای سنجش مشارکت شخص در رشد شرکت، 

فقط به موارد زیر توجه کنید:
• آنچه که انجام می دهند.

• آیا در راستای اهداف نقشه  راه یا ضرب االجل ها حرکت می کنند یا نه؟
• آیا یک عضو قابل اعتماد و قابل احترام برای تیم هستند یا نه؟

البته معموال رفتار بنیانگذاران به گونه ای اس��ت که از این اش��تباه حمایت 
می کنند. با ایجاد چک لیست روزانه برای خودتان و محاسبه  کارهای انجام شده  
قابل مدیریت در طول روز یا پیش��رفتی که در طول روز ایجاد ش��ده اس��ت، 

می توانید از این اشتباه اجتناب کنید.
ب��رای اینکه خ��ود را با مفهوم »بهره وری« به هم��راه موفقیت برای خود و 

تیم تان تطبیق دهید، باید هدف گرا باشید نه ساعت گرا.
۳-داشتن این احساس که نمی توانید استراحت داشته باشید:

بس��یاری از بنیانگذاران، معموال در شرکت خیلی به خودشان فشار آورده و 
خود را خسته می کنند )از لحاظ روحی ۱۸ ساعت در روز کار می کنند و هرگز 
به خودش��ان اجازه  توقف، خواب یا مقداری اس��تراحت نمی دهند(. آنها حس 
می کنند این همان کاری اس��ت که باید انجام دهند. بعضی از بنیانگذاران، در 
مورد اخالق کاری خود در ش��بکه های اجتماع��ی مطلب می گذارند تا اعتبار 
اجتماعی کس��ب کنند و وانمود کنند که کاری غیرعادی و خارق العاده انجام 
می دهند. ولی در واقعیت، این ش��یوه غیرمولد اس��ت. اگ��ر زیادی خودتان را 
خسته کنید بهره وری تان کاهش می یابد. زندگی استارتاپی، یک دوی ماراتون 
است نه دوی سرعت. اگر دائما مشغول کارهایی هستید که فرصت استراحتی 
برای شما باقی نمی گذارند، یک گام به عقب برگشته و کمی فکر کنید. معموال 
متوجه خواهید شد که برای تکمیل بعضی کارهای خاص، بیشتر از آنچه که 

نیاز است وقت می گذارید، زیرا:
• دچار حواس پرتی شده اید)نیازی نیست به همه ایمیل ها یک جا پاسخ دهید(

• زمان خود را خوب مدیریت نمی کنید
• برای دقت کافی و عمیق روی کار خود، به اندازه  کافی وقت نمی گذارید

منظور این است که باید هدفمند باشید و همیشه برای خود وقت استراحت 
در نظر بگیرید.

۴-تالش برای یک رئیس خوب بودن:
تف��اوت زی��ادی بین رئیس بودن و دوس��ت بودن وجود ن��دارد، ولی وقتی 
یک اس��تارتاپ نوپا دارید همیشه بهتر است رسمی تر باشید. یعنی ضرورتا در 
مربیگری و نقد سازنده خودتان صادق باشید. دوستانه بودن خوب است، ولی 
اگر به دروغ ادای صداقت را دربیاورید عواقب شدیدی )هم از نظر شخصی و هم 

از نظر کاری( در پی خواهد داشت و به موارد زیر منجر خواهد شد:
• تیم شما در فضای کاری برای مولد یا باارزش بودن رقابت نمی کند.
• محصول شما خسارت می بیند، زیرا حلقه بازخورد شکسته می شود.

• فرهنگ شرکت شما نخواهد توانست در یک فضای صادقانه و شفاف و با 
بازخورد ثابت )مواردی که موردنیازتان هستند( رشد کند.

وقتی باید گفت وگوهای سختی داشته باشید، از راه حل های سریع و موقت 
اس��تفاده کنید. روراست باش��ید و آنچه را که الزم است بگویید. فقط در این 
ص��ورت کارها بهبود خواهند یافت. درواقع تا وقتی  ک��ه با بازخوردهای خود 
همچنان حرفه ای باقی می مانید، هیچ کس از ش��ما گله نخواهد کرد. حقیقت 
این اس��ت که اگر شما وظیفه  خود را انجام ندهید تیم تان از شما گله خواهد 

کرد )و باید هم این کار را بکند.(
۵- داشتن این طرز فکر که باید به همه بگویید همه چیز در تمام اوقات به 

خوبی پیش می رود:
بنیانگذاران بیش��تر از بقیه  کارکنان در این تله  ذهنی گرفتار می ش��وند. با 
یک دوس��ت یا همکاری که می خواهد همین االن یک شرکت راه اندازی کند 
صحبت کنید و از او بپرس��ید کارها چطور پیش م��ی رود. ۹۹درصد اوقات در 

پاسخ خواهید شنید: همه چیز خوب پیش می رود.
این حرف نه تنها صادقانه نیست، بلکه عواقب غیرقابل پیش بینی دیگری هم 

دارد. مثال:
مانع از این می شود که شما توصیه ها یا کمک های بسیار ارزشمند را دریافت 
کنید، زیرا کس��انی که می توانند این توصیه ها را در اختیار شما بگذارند اصال 

فکرش را هم نمی کنند شما به آنها احتیاج داشته باشید.
اعتبار شما را کاهش می دهد، به خصوص بعد از اینکه افراد بفهمند کارها واقعا 
خوب پیش نمی رود. )حتی اگر بعد از مدت کوتاهی خالف آن حرف را بگویید.(

بنابراین در پاس��خ به این سوال همیشه سعی کنید صادق باشید. در پایان 
روز، هر کسی که درگیر استارتاپ است اشتباه هایی را مرتکب می شود و این 
امری طبیعی و رایج اس��ت ولی آنچه باید به آن توجه داش��ت، این اس��ت که 
اش��تباه هایی را که می توانید از آنها اجتناب کنید، مرتکب نش��وید. پس برای 

شروع، سعی کنید از این تله های ذهنی اجتناب کنید.
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چه زمانی می خواهید بازنشسته شوید؟ این سؤال را غالباً در جلسات 
آموزش��ی، وبیناره��ا و کارگاه های رف��اه اقتصادی از ش��رکت کنندگان 
می پرس��م. اکثر افراد دس��ت کم ایده ای کل��ی درباره زمان��ی دارند که 
می خواهن��د به وضعی��ت آزادی اقتصادی برس��ند، کار کردن را متوقف 
کنند یا فصل دیگری از زندگی شان را شروع کنند. برخی از شنیدن این 
س��ؤال به وجد می آیند و با چهره ای بش��اش می گویند که هرچه زودتر 
بهتر؛ در مقابل بس��یاری با دلخوری می گویند ک��ه احتماالً مجبورند تا 

ابد کار کنند. 
مطالع��ات رفاه اقتصادی نش��ان داده اس��ت که بازنشس��تگی یکی از 
مهمترین اولویت های اقتصادی اس��ت. اما تاریخ »دلخواه« بازنشستگی 
در واقعی��ت تفاوت چش��مگیری با تاریخ هدف واقع بینانه بازنشس��تگی 
دارد. از آنجایی که میزان اطمینان کارکنان برای اقدام به بازنشس��تگی 
امروزه پایین اس��ت، باید گفت س��ؤاالت مهمتری به جز تاریخ تقویمی 
بازنشس��تگی وجود دارد که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. در این 
مقاله به بررس��ی پنج سؤال ساده ای می پردازیم که صرف نظر از دور یا 
نزدی��ک بودن این فصل مهم از زندگی تان، در دنیای امروز باید بیش��تر 

درباره آنها فکر کنید. 
1ـ پس از بازنشستگی بیشتر از همه دوست دارید که چه کاری 

انجام دهید؟ 
ج��واب به این س��وال مش��خص می کند که دوران بازنشس��تگی 
رویایی تان به چه ش��کل خواهد بود. متأسفانه بس��یاری از افراد به 
درس��تی درباره این س��ؤال مهم فک��ر نمی کنند. اگ��ر راه درازی تا 
بازنشس��تگی دارید، فقط به کارهایی فکر کنید که در حال حاضر از 
انجام دادن شان لذت می برید و دوست دارید، زمان و منابع بیشتری 

را به آنها تخصیص دهید. 
ب��ه جواب های کلی اکتف��ا نکنید و حتی االمکان اهداف هوش��مندانه 
و وی��ژه ای را تعری��ف کنی��د. بعد از این که بازنشس��ته ش��دید، چقدر 
می خواهید س��فر کنید؟ کجا می خواهید زندگی کنید؟ دوس��ت دارید 
تفریح��ات یا کارهای جدیدی انجام دهید که مش��مول پرداخت هزینه 
باش��د؟ عاشق این هس��تید که نوه های تان را لوس کنید و پول بیشتری 

برای آنها خرج کنید؟ 

2ـ بازنشستگی تان چقدر طول می کشد؟ 
جواب به این س��ؤال در واقع فرضی اس��ت که درب��اره طول عمرتان 
دارید. البته جواب دادن به این س��ؤال اصاًل آس��ان نیس��ت، اما امید به 
زندگی نقش مهمی در برنامه ریزی های ما برای دوران بازنشستگی دارد. 
هرچه عمرمان طوالنی تر باشد، هزینه های بازنشستگی نیز باالتر خواهد 

بود. 
یک زوج معمولی را در نظر بگیرید که در ۶۵س��الگی بازنشس��ته 
می ش��وند، یکی از این دو نفر به احتمال باالتر از ۵۰درصد بیش از 
۹۰ س��ال عمر خواهد کرد. البته قبل از آنکه طول عمر و سال های 
بازنشس��تگی تان را تخمین بزنید، باید مشخص کنید که چه زمانی 

بازنشسته خواهید شد. 
اگر هنوز درباره بهترین و مناسب ترین سن بازنشستگی مطمئن 
نیس��تید یا تاریخی که برای بازنشس��تگی در نظر گرفته اید، دائماً 
تغییر می کند، می توانید چند س��ناریوی بازنشس��تگی مختلف را 
در نظر بگیرید و از طریق مقایس��ه ک��ردن امکاناتی که در اختیار 
دارید، تاریخ��ی منطقی و واقع بینانه را برای بازنشس��تگی تان در 

نظر بگیرید. 
بهتری��ن کار ای��ن اس��ت که ط��ول عم��ری واقع بینان��ه و البته 
خوش بینانه را در نظر بگیرید و بر مبنای س��ابقه طول عمر خانواده 
و وضعی��ت رفاه و س��المتی تان، دوران بازنشس��تگی دلخواه تان را 

تجسم کنید. 
3ـ هزینه دوران بازنشستگی چقدر است؟ 

بهتری��ن رویکرد برای برنامه ریزی دوران بازنشس��تگی این اس��ت که 
تصمیم بگیرید آیا می خواهید اس��تانداردهای فعلی زندگی تان را حفظ 
کنید یا خیر. برنامه ریزی بودجه بازنشستگی برای افرادی که کمتر از ۵ 

سال با بازنشستگی فاصله دارند، اهمیت بیشتری دارد. 
قاع��ده کلی ب��رای افراد دیگر این اس��ت ک��ه ب��ا ۸۰ � ۷۰درصد از 
برنام��ه جایگزینی درآمد ش��روع کنی��د و این رقم را بس��ته به این که 
می خواهید س��بک زندگی فعال تر یا محافظه کارانه تری داش��ته باشید، 
باالتر یا پایین تر ببرید. فقط به خاطر داشته باشید که این رقم صرفاً یک 
تخمین کلی است و بررسی بودجه فعلی و آتی روش مطمئن تری است. 
عامل های متعدد دیگری مانند هزینه های سبک زندگی مورد نظر، نرخ 
تورم در آینده و بدهی یا وام داش��تن بر مجموع هزینه و مخارج دوران 

بازنشستگی اثر می گذارد. 

4ـ چه مبلغی را برای رسیدن به اهداف بازنشستگی باید 
پس انداز کنید؟ 

اکثر کارشناس��ان اقتصادی برای جایگزینی ح��دود ۸۰درصد از درآمد 
پیش از بازنشس��تگی توصیه می کنند که ۲۰ � ۱۰درص��د از درآمدتان را 
در طول س��ال های کاری پس انداز کنید. ش��اید پس انداز این مبلغ در نگاه 
اول و ب��ا توج��ه به تالش بی وقفه برای متعادل ک��ردن اولویت های رقابتی 
مانند پرداخت وام دانش��جویی یا تأمین نیازه��ای خانواده، هدفی غیرقابل 
حصول به نظر برسد، اما حتی اگر تازه مشغول به کار شده باشید یا عمدتاً 
بر روی اهداف فعلی مانند پرداخت بدهی های با س��ود باال متمرکز ش��ده 
باشید، حداقل می توانید سعی کنید سنوات، مستمری و پاداش بازنشستگی 
تعیین ش��ده توسط کارفرما را افزایش دهید. در غیر این صورت باید میزان 
پس ان��داز هدف��ی را که برای زندگی راحت دوران بازنشس��تگی به آن نیاز 

دارید، از طریق محاسبه های بازنشستگی پایه تعیین کنید. 
۵ـ چه مبلغی از اندوخته بازنشستگی را هر سال می توانید خرج 

کنید؟ 
برنامه ریزان اقتصادی غالباً ۴درصد را »نرخ برداشت ایمن« در دوران 
بازنشستگی می دانند. از این نظر قانون ۲۵ شباهت بسیاری به این نرخ 
برداشت ایمن دارد. به عبارت دیگر اندوخته بازنشستگی تان در سال اول 

باید ۲۵ برابر نیازهای تان در سال اول بازنشستگی باشد. 
برای مثال اگر برای پرداخت آن دس��ته از هزینه های دوران بازنشستگی 
که تحت پوش��ش بیمه، مستمری بازنشستگی یا دیگر منابع درآمدی قرار 
نمی گیرد، هر س��ال به یک میلیون تومان درآمد بیشتر نیاز داشته باشید، 
۲۵ میلیون )۲۵ برابر یک میلیون( برای رسیدن به این هدف درآمدی الزم 
دارید. این یک قاعده کلی اس��ت و اصطالح »نرخ برداشت ایمن« می تواند 
گمراه کننده باش��د. نکته کلیدی این اس��ت که در طول سال های ابتدایی 
بازنشس��تگی انعطاف پذیر باشید، چون نرخ برداش��ت ایمن به نرخ تورم و 

برگشت سرمایه در طول ۱۰ سال نخست بازنشستگی بستگی دارد. 
تعج��ب آور نیس��ت ک��ه برنامه ری��زی بازنشس��تگی اولویت نخس��ت 
برنامه ریزی اقتصادی برای بسیاری از افراد است. واقعیت دردناک اینجا 
اس��ت که اکثر اشخاص بیش��تر از آنکه به چگونگی سپری کردن دوران 
بازنشس��تگی یا هزینه های آن فکر کنند، ب��رای تعطیالت یا خریدهای 
مهم برنامه ریزی می کنند. در هر حال اگر بر روی پنج سؤال باال تمرکز 
کنید، فرآیند برنامه ریزی بازنشستگی کمتر مضطرب کننده خواهد بود. 
forbes :منبع
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ایستگاهبازاریابی

اوپک پالس در آس��تانه نشس��ت رس��می ماه میالدی آینده در وین، با 
چالش جدی روبه روست.

به گزارش ایسنا، عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ با روند پرشتابی رشد 
کرده و از رش��د تقاضا برای نفت پیشی می گیرد. طبق آمار جدید آژانس 
بین المللی انرژی، رش��د عرضه غیراوپک به ۲.۳ میلیون بش��که در روز در 
سال میالدی آینده می رسد که دو برابر نرخ رشد ۱.۲ میلیون بشکه در روز 

تقاضا برای نفت خواهد بود.
این پیش��بینی تنها منوط به رشد چش��مگیر مناطق نفت شیل آمریکا 

نیست بلکه برزیل، نروژ و گویان نیز رشد عرضه خواهند داشت.
افزایش تولید نفت این کشورها، وظیفه اوپک پالس را با نزدیک شدن به 
زمان نشست وین پیچیده می کند. توافق کاهش تولید این گروه در مارس 
س��ال ۲۰۲۰ به پایان می رسد اما انتظار می رود این گروه پیمان خود را تا 

پایان سال ۲۰۲۰ تمدید کند.
آژانس بین المللی انرژی در گزارش خود چنین نوشت: اشباع عرضه که 
در نیمه اول س��ال آینده ایجاد خواهد شد، آس��ودگی خاطر را از نشست 
وزیران اوپک پالس در وین خواهد گرفت. با این حال عرضه مداوم و کافی 

به بازار نفت، از اقتصاد شکننده جهانی پشتیبانی خواهد کرد.
مازاد عرضه مشکالتی را برای اوپک پالس ایجاد می کند. کشورهای عضو 
اوپک پالس با چالش بزرگی در س��ال ۲۰۲۰ روبه رو هس��تند زیرا انتظار 
می رود تقاضا برای نفت آنها افت چشمگیری پیدا کند. در نیمه اول سال 

۲۰۱۹ تقاضا برای نفت اوپک به ۲۸.۲ میلیون بش��که در روز در مقایس��ه 
با ۳۰.۲ میلیون بشکه در روز در سه ماهه چهارم کاهش خواهد یافت. به 
عبارت دیگر افزایش عرضه از س��وی آمری��کا، گویان، برزیل و نروژ ممکن 
است اوپک پالس را مجبور کند میزان بیشتری از تولیدش را محدود کند.

کومرس بانک در یادداش��تی نوش��ت: وضعیت مذکور ضرورت یک دور 
دیگر کاهش تولید اوپک پالس را بارز می کند.

البت��ه در گزارش آژانس بین المللی انرژی آم��ده که موانعی پیش روی 
شرکت های حفاری شیل آمریکا قرار دارد. محدودیت دسترسی به سرمایه 
و س��خت گیری س��رمایهگذاران، س��رمایهگذاری را محدود خواهد کرد. 
شرکت های خدمات میدان نفتی نسبت به کندی فعالیت هشدار داده اند. 
شرکت های نفت شیل اذعان کرده اند که چشم انداز رشد را محدود کرده اند 

و همزمان، غول های نفتی با جدیت سرگرم توسعه حفاری هستند.
آژان��س بین المللی انرژی پیش��بینی کرده که عرضه نف��ت آمریکا ۱.۲ 
میلیون بش��که در روز در س��ال ۲۰۲۰ رش��د می کند که ب��ا وجود موج 
گزارش های درآمد سه ماهه س��وم که شواهدی از کندی رشد نشان داد، 

نسبت به گزارش ماه پیش این آژانس تفاوتی نکرده است.
شایان ذکر اس��ت که آژانس بین المللی انرژی باالترین حد خوش بینی 
را نس��بت به ش��یل آمریکا دارد. به عنوان مثال گلدمن ساکس پیشبینی 
رشد عرضه نفت شیل آمریکا در سال ۲۰۲۰ را به ۶۰۰ هزار بشکه در روز 

کاهش داده است.

در بخش تقاضا، آژانس بین المللی انرژی پیشبینی خود از رشد تقاضا را 
از یک میلیون بشکه در روز گزارش قبلی خود به ۰.۹۸۵ میلیون بشکه در 
روز کاهش داد اما انتظار دارد این نرخ در سال آینده به ۱.۲ میلیون بشکه 

در روز بهبود پیدا کند.
آمار اخیر به کندی قابل توجه رش��د تولید صنعتی جهان از اواخر سال 
۲۰۱۸ به این طرف اش��اره دارد. صندوق بین المللی پول این کندی را به 
کاهش چش��مگیر تولید خودرو و فروش و اعتماد تجاری ضعیف و کندی 

تقاضای چین نسبت داد.
نی��ازی به گفتن نیس��ت که نتیجه جنگ تجاری آمری��کا و چین تاثیر 
بزرگی روی تقاضا خواهد داشت. آژانس بین المللی انرژی پیشبینی کرده 
اگر تعرفه ها حذف شوند، تقاضا برای نفت ۴۰۰ هزار بشکه در روز در سال 
۲۰۲۰ باالتر خواهد بود، اما فرض کلی بر این است که عمده تعرفه ها باقی 

خواهند ماند.
براس��اس گزارش اوی��ل پرایس، اوپک پالس در نشس��ت آتی خود با 
انتخاب دش��واری روبه رو است. اگر پیش��بینی آژانس بین المللی انرژی 
درس��ت باشد و رشد عرضه نفت در س��ال آینده از تقاضا فراتر رود، این 
گروه در صورت عدم کاهش بیش��تر تولید، با ریسک ریزش قیمت نفت 
مواجه خواهد بود، با این حال وزیران اوپک پالس ش��اید از این حقیقت 
که نفت ش��یل آمریکا هم با کندی قابل توجه رشد روبه رو است اندکی 

آسوده خاطر شوند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد که سهمیه بندی 
بنزین س��واری های کرایه عمومی به گونه ای برنامه ریزی ش��ده که پس از 
شارژ کارت سوخت آنها تا پایان آبان ماه براساس پیمایش آنها برنامه ریزی 

شده و سقف مشخصی ندارد.
عبدالهاشم حس��ن نیا، معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره به ایسنا، 
گفت: در حوزه خودروهای حمل و نقل عمومی مانند س��واری های کرایه 
بین ش��هری دو ماه به صورت آزمایشی پیمایش آنها رصد می شود و پس 
از دو ماه براساس پیمایشی که انجام داده اند به آنها بنزین با قیمت لیتری 
۱۵۰۰ تومان داده می ش��ود و در این شرایط ممکن است سهمیه سوخت 

یک خودرو تا بیش از ۱۵۰۰ لیتر هم برسد.

وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه با توجه به ش��ارژ شدن کارت 
س��وخت س��واری های کرایه عمومی از آذرماه، این رانندگان برای تأمین 
سوخت شان در شش روز پایانی آبان ماه چه کاری باید انجام دهند، افزود: 
رانندگان تحمل کنند چراکه برای شارژ کارت سوخت آنها شش روز پایانی 
آبان م��اه را نیز در نظر گرفته ایم و هیچ مش��کلی در ای��ن زمینه به وجود 
نخواهد آمد. همچنین در ماه های بعدی به غیر از ارائه س��وخت مناس��ب 
براساس پیمایش انجام شده آنها خدماتی که تاکنون به رانندگان کامیون 
با ماشین های باری دیگر داده ایم نیز به سواری های کرایه عمومی نیز تعلق 

می گیرد.
رئیس س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل جاده ای ادام��ه داد: به عنوان 

مثال رانندگان کامیون طی یک سال گذشته براساس پیمایشی که انجام 
می دادند دو حلقه الس��تیک دریافت می کردند که البته با نرخ دولتی بود. 
همچنین در س��ال گذشته حدود ۷۰۰ هزار نفر رانندگان و همسران آنها 
را خط پوشش بیمه قرار دادیم و امسال نیز دو فرزند آنها بیمه شدند. این 
نوع خدمات نیز برای رانندگان دیگر وس��ایل حمل و نقل عمومی در نظر 

گرفته شده است.
حسن نیا همچنین درخصوص آخرین وضعیت راه های کشور با توجه به 
بارش باران و برف اعالم کرد: همکاران ما در ادارات کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای در اکثر استان ها در حالت آماده باش قرار دارند و هیچ مشکلی 

در زمینه راه های اصلی و فرعی کشور وجود ندارد.

آمارها حاکی از آن است که ورودی سدها در هفته گذشته ۰.۵۱ میلیارد 
مترمکعب و در مدت مشابه سال آبی گذشته ۰.۶۶ میلیارد مترمکعب بوده 
است. خروجی سدها در همان هفته نیز ۰.۷۹ میلیارد مترمکعب و در مدت 

مشابه سال آبی گذشته ۰.۳ میلیارد مترمکعب بوده است.
به گزارش ایس��نا، کل ورودی مخازن کل کش��ور از ابتدای سال آبی تا 
۲۱ آبان ماه ۳.۹ میلیارد مترمکعب بوده و این میزان در مدت مشابه سال 
گذش��ته ۲.۲۸ میلیارد مترمکعب ب��ود. کل خروجی مخازن نیز از ابتدای 
س��ال جاری آبی ت��ا ۲۱ آبان ماه ۶.۳۲ میلیارد مترمکع��ب بوده، در حالی 
که این میزان در مدت مش��ابه س��ال گذشته عددی برابر با ۲.۹۹ میلیارد 

مترمکعب بود.
حجم آب موجود مخازن تا ۲۱ آبان ماه در سال جاری ۲۵.۵۷ و در مدت 

مش��ابه سال گذشته ۱۹.۳۰ میلیارد مترمکعب است. ظرفیت کل مخازن 
س��دها از ابتدای سال آبی جاری تا ۲۱ آبان ماه ۵۰.۶ میلیارد مترمکعب و 

درصد پرشدگی سدها ۵۱درصد است.
براساس این گزارش، براساس آمار وزارت نیرو ورودی به سد دوستی در 
استان خراس��ان رضوی برای نخستین بار در سال آبی جاری از حدود دو 
هفته پیش آغاز شده و تا ۲۱ آبان ماه ۷میلیارد مترمکعب آب وارد مخزن 

شده است و جریانات ورودی همچنان استمرار دارد.
ورودی به س��د شمیل و میان در استان هرمزگان حدود دو هفته اخیر 
حدود ۵ میلیارد مترمکعب بوده و سرجمع آورد سد در سال آبی جاری به 
۱۲ میلیارد مترمکعب رسیده است و طبق آخرین اخبار جریانات ورودی 

قطع شده است.

برخی س��دهای اس��تان مازندران و گیالن نظیر س��دهای البرز، شهید 
رجایی و شهر بیجار در تاریخ های نوزدهم و بیستم آبان ماه متاثر از سیالب 
ب��وده و به ترتیب ح��دود ۶ میلیارد مترمکعب، ۲میلی��ارد مترمکعب و ۳ 

میلیارد مترمکعب ورودی داشته اند.
ارتف��اع ریزش های ج��وی از اول مهرم��اه تا ۲۴ آبان م��اه معادل ۲۴.۹ 
میلی متر بود که این مقدار بارندگی نس��بت به میانگین دوره های مش��ابه 
درازمدت )۲۴.۴(، ۲درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته 

)۴۳ میلی متر( ۴۲درصد کاهش نشان می دهد.
این آمار درحالی ارائه شده است که حجم آب موجود در مخازن در سال 
آبی جاری تا ۱۶ مهرماه، ۲۷.۲۸ میلیارد مترمکعب، در س��ال آبی گذشته 

۱۹.۲۸ میلیارد مترمکعب و درصد تغییرات آن ۴۱درصد بوده است.

آخرین وضعیت مخازن سدهای کشور

رئیس سازمان راهداری به ایسنا اعالم کرد

سهمیه بندی سوخت سواری های کرایه بدون سقف

وزیر جهاد کشاورزی: راندمان آبیاری در سال اوپک تسلیم شرایط بازار نفت می شود؟
گذشته به 44درصد ارتقا یافت

وزیر جهاد کش��اورزی گف��ت که راندمان آبیاری در س��ال 
گذشته از ۳۸درصد به ۴۴درصد ارتقا یافته است.

به گزارش ایس��نا، حجتی در جلسه علنی صبح روز دوشنبه 
مجلس و در پاس��خ به س��وال نماینده مالیر درخصوص علت 
فق��دان برنام��ه عملیات��ی و اجرایی برای کش��ت محصوالت 
کش��اورزی که به صورت غیراس��تاندارد آب مصرف می کنند، 
گف��ت: ش��اید عمده ترین موضوعی که در ای��ن دوره روی آن 
کار ش��ده مس��ئله آب بوده و من در این زمین��ه از رهبری و 
رئی��س جمهور تش��کر می کنم. ما در زمین��ه راندمان آبیاری 
موفق ش��دیم آن را از ۳۸درصد به ۴۴درصد در سال گذشته 

ارتقا دهیم که این شاخص مورد تایید کارشناسان است.
وی یادآور ش��د: در سیستم های نوین آبیاری ما ۲میلیون و 
۱۰۰ هزار هکتار را پش��ت سر گذاشتیم و کشاورزی حفاظتی 
که بعد از س��ال ۲۰۰۰ مرس��وم ش��ده را نیز مورد توجه قرار 
دادیم. همچنین به دنبال ترویج محصوالت کم آب بر بوده ایم.

وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه پیش از این در اس��تان 
همدان برای هر هکتار زمین کش��اورزی ۱۲ هزار متر مکعب 
آب با سیس��تم غرقابی مطرح شده، اضافه کرد: در حال حاضر 
این میزان برای هر هکتار به ۶۰۰۰ متر مکعب رس��یده است. 
ضمن اینکه متوس��ط تولید به ۳۶ تن در هکتار رس��یده و در 

همدان هم از ۲۲ تن به ۴۳ تن در هکتار رسیده است.
حجتی با اش��اره به بروز برخی مشکالت در حوزه کشاورزی 
بع��د از افزایش جهش��ی نرخ ارز یادآور ش��د: ما امس��ال یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار تن گوجه بیش از س��ال گذشته داشتیم 
و در نتیج��ه خودم��ان ۳۲۰ هزار تن گوج��ه خریدیم تا بازار 
را تنظی��م کنیم. این در حالی اس��ت که باید چغندر کش��ت 
می ش��د که ما نیاز به واردات آن داریم اما کشاورزان به خاطر 
ترجیح قیمتی به جای چغندر، گوجه کاش��تند با فرض اینکه 
محصول صادر می شود و سود بیشتری عاید آنها می شود. این 
موارد نیاز به آموزش دارد و ما امیدواریم روزی برسد که مثل 
کش��ورهای توسعه یافته بتوانیم سیاست یارانه کشت و نکشت 
را اعمال کنیم. یعنی محصول موردنیاز کش��ور را تولید کنیم 
و از طریق پش��تیبانی دولت سودی که کشاورز از آن محروم 

شده را به او بدهیم.
حجتی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه بیش��تر 
بودن س��هم آب کش��اورزی نس��بت به آب ش��رب و صنعت 
امری طبیعی اس��ت، اضافه کرد: ما الگوی کش��ت را با تاکید 
ب��ر بهره وری مص��رف آب تهیه کردیم و در ح��ال اجرای آن 
هس��تیم البته الزامات��ی هم در این زمینه وج��ود دارد و باید 

پشتیبانی های حکومتی هم باشد.
وی ادام��ه داد: مثال ما به کش��اورزان گفتی��م گوجه نکارید 
بازار آن نیست و باعث می شود زیان کنید به جای آن چغندر 
بکارید م��ا آن را به موقع می خریم ولی متاس��فانه این اتفاق 
نیفتاد زیرا آنها فکر کردند کش��ت گوجه به نفع شان است. در 
این زمینه باید کمک کنیم سیاس��ت کش��ت و نکشت اعمال 
ش��ود و با ابزار قانونی، مالی و آموزش��ی با کش��اورز به تفاهم 

برسیم.
حجتی همچنین گفت: در س��ال جاری س��طح زیرکش��ت 
هندوانه در کشور ما علی رغم افزایش تولید نسبت به سنوات 
قبل��ی کاهش پیدا ک��رده و االن در اغلب مناطق ۷۰، ۸۰ تن 
هندوانه تولید می ش��ود. در حالی که سطح زیرکشت کاهش 
یافت��ه و میزان مصرف آب برای یک کیلو هندوانه به ۴۰ لیتر 
رس��یده اس��ت. ما هم معتقدیم باید برای نی��از خود هندوانه 
تولی��د کنیم اما برای صادرات جای تامل دارد و خیلی موافق 

آن نیستیم.

جهت تأمین نظر شورای نگهبان
الیحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری-صنعتی 

اصالح شد
نمایندگان مجلس جهت تأمین نظر ش��ورای نگهبان الیحه 
ایج��اد ۸ منطق��ه آزاد تجاری-صنعت��ی را اص��الح و تصویب 

کردند.
به گزارش ایس��نا، در جلس��ه علنی روز دوشنبه نمایندگان 
برای تأمین نظر ش��ورای نگهبان عنوان ای��ن الیحه را تغییر 

دادند.
طب��ق آن عنوان به الیح��ه ایجاد ۸ منطق��ه آزاد تجاری-

صنعتی، اص��الح محدوده دو منطق��ه آزاد تجاری-صنعتی و 
ایجاد مناطق ویژه اقتصادی تغییر پیدا کرد.

همچنی��ن نمایندگان در یکی دیگ��ر از مصوبات خود برای 
رفع ایراد ش��ورای نگهبان مقرر کردند که اراضی نیمه شمالی 
جزی��ره هرمز به وس��عت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوس��ته و 
راه اتصال دریای آن به جزیره قش��م را مطابق نقش��ه پیوست 
پس از تأیید س��تاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد 
تجاری-صنعتی قش��م ملحق و مح��دوده منطقه آزاد ماکو را 

مطابق نقشه های پیوست مصوب هیأت وزیران اصالح شود.
در یک��ی دیگر از رفع ایرادات ش��ورای نگهبان یک جزء به 
انتهای بند چهار در مورد شرایط ایجاد منطقه ویژه اقتصادی 
الحاق شد که براساس آن کلیه هزینه های احداث و نگهداری 
منطقه ویژه اقتصادی توسط سازمان اداره کننده )سرمایه گذار 

بخش خصوصی(، تأمین می شود.
همچنین یک تبصره به ماده واحده الحاق ش��د که براساس 
آن هزینه مربوط به استقرار و ارائه خدمات گمرکی در مناطق 
ویژه موضوع بند ۴ ماده واحده به نرخی که به تصویب هیأت 
وزیران می رس��د توس��ط دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد 
تجاری-صنعتی و ویژه اقتص��ادی از محل درآمدهای مناطق 
ویژه اقتصادی اس��ت و به ردیف درآمدی که در قوانین بودجه 
ساالنه تعیین می شود، واریز و در حدود اعتبارات، به اعتبارات 

گمرک جمهوری اسالمی ایران اضافه می شود.

سه شنبه
28 آبان 1398
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رهبری
رئیس  سازمان  بهره وری:

هیچ دستگاهی برای استقرار چرخه بهره وری 
برنامه نداده است

رئیس س��ازمان ملی بهره وری ایران گفت هنوز هیچ دس��تگاهی 
برنام��ه عملیاتی خود را برای اجرای ماده ۵ برنامه شش��م توس��عه 

جهت استقرار چرخه بهره وری تهیه نکرده است.
فاطم��ه پهلوان��ی در گفت و گو ب��ا خبرنگار مهر، درب��اره میزان 
پیش��رفت ماده ۵ قانون برنامه شش��م توس��عه، اظهار داش��ت: این 
ماده ی��ک تکلیف قانونی تحت عنوان اس��تقرار چرخه بهره وری در 
دس��تگاه های اجرایی و پیگیری و مدیریت اس��تقرار این چرخه در 
دس��تگاه های اجرایی و ش��رکت ها و واحدهای عملیاتی تابعه برای 
دس��تگاه ها در نظر گرفته است؛ به این صورت که دستگاه ها موظف 
بودند ظرف شش ماه برنامه اجرایی خود را به سازمان ملی بهره وری 

ارائه کنند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.
رئیس س��ازمان ملی بهره وری ایران افزود: هیچ دس��تگاهی هنوز 
برنام��ه عملیاتی خود را به م��ا ارائه نداده اس��ت؛ البته جای گالیه 
نیست چراکه این کار نیاز به مقدماتی داشت و دستگاه ها نمی توانند 
برنامه عملیاتی خود را صرفا انشا کنند. درواقع زیرساختها باید طی 

سال های گذشته به تدریج شکل می گرفت که این اتفاق نیفتاد.
وی ادام��ه داد: البت��ه من از وضعیت پیش��رفت اس��تقرار چرخه 
بهره وری در دس��تگاه های اجرایی راضی هستم زیرا قدم به قدم در 
حال پیش روی هس��تیم. پهلوانی با بیان اینکه دستگاه ها از وظایف 
خود مطلع ش��ده اند، گفت: س��ال گذش��ته راهنمای بهره وری را به 
دس��تگاه ها ابالغ کردیم که براساس آن دس��تگاه ها باید در ۱۰ گام 
برنام��ه خود را جل��و ببرند منتهی خودمان می دانی��م که آن برنامه 
راهنما کفایت نمی کرد از این رو در مرحله به مرحله به دس��تگاه ها 
آموزش داده ش��ده اس��ت. وی افزود: به مدت سه ماه در گام ۵ و ۶ 
توقف کردیم و در این مدت برای مساله شناسی و استخراج اقدامات 
انجام شده و تجمیع اطالعات و در نهایت برای اولین بار شاخص های 

اختصاصی دستگاه ها، دستورالعمل تهیه کردیم.
برای شاخص های اختصاصی 13 دستگاه دستورالعمل تهیه 

شد
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران تصریح کرد: در این سه ماه در 
س��ازمان درفت اولیه شاخص های ۱۳ دستگاه اصلی که به ۸ بخش 
اقتصادی کش��ور مربوط می شوند را استخراج کردیم و دستورالعمل 
را تهی��ه کردیم. وی تاکید کرد: برنامه کنونی این اس��ت که تدوین 

برنامه عملیاتی را با جدیت آغاز کنیم.
پهلوانی گفت: حداقل این کار این است که برنامه عملیاتی این ۸ 
بخش اقتصادی آماده می شود و پس از آماده شدن، به هیات دولت 
ارس��ال می کنیم. رئیس س��ازمان ملی بهره وری ای��ران تاکید کرد: 
امیدواریم در روند تدوین برنامه هفتم توس��عه، قانونگذار مهلت های 

اجرای برنامه ها را واقع بینانه تر پیشبینی کند.
نفت در باالترین قیمت 2 ماهه جاخوش کرد

قیمت نفت پس از رش��دی که هفته گذش��ته داش��ت ب��ا انتظار 
معامله گران برای نش��انه های جدی��د از توافق تجاری آمریکا و چین 
که نگرانی ها نس��بت به عرضه فزاینده نفت را تحت الشعاع قرار داد، 

در معامالت روز دوشنبه بازار جهانی تغییر چندانی نداشت.
به گزارش ایسنا، بهای معامالت آتی نفت برنت در ۶۳ دالر و ۳۰ 
س��نت در هر بش��که ثابت بود. نفت برنت هفته گذش��ته ۱.۳درصد 

افزایش قیمت داشت.
بهای معامالت آتی وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز تغییری 
نداش��ت و در ۵۷ دالر و ۷۲ سنت در هر بشکه معامله شد. شاخص 

قیمت نفت آمریکا هفته گذشته ۰.۸درصد رشد داشت.
به گفته مارگارت یانگ یان، تحلیلگر بازار در شرکت »سی ام سی 
مارکتس«، بازار نفت خام در معامالت روز دوش��نبه سرگرم تحکیم 
قیمت پس از صعود چش��مگیر روز جمعه ب��ود. وی در ادامه افزود:  
در کوت��اه مدت مذاکرات تجاری آمریکا و چین و نشس��ت اوپک در 
اوایل دس��امبر، دو رویداد مهمی هس��تند ک��ه معامله گران نفت به 
نظاره آنها نشسته اند. بهای معامالت آتی نفت روز جمعه تحت تاثیر 
خوش بین��ی یک مقام آمریکایی عالی رتبه نس��بت به توافق تجاری 
آمریکا و چین حدود ۲درصد صعود کرده بود اما نگرانی ها نسبت به 

عرضه فزاینده نفت رشد قیمتها را محدود نگه داشت.
جنگ تج��اری ۱۶ ماهه میان دو ابرق��درت اقتصاد که بزرگترین 
مصرف کنندگان نفت در جهان هستند، باعث کندی رشد اقتصادی 
در سراسر جهان شد و تحلیلگران را واداشت پیشبینی خود از رشد 
تقاضا برای نفت را کمتر کنند و نگرانی هایی درباره احتمال اش��باع 

عرضه در سال ۲۰۲۰ مطرح شود.
طبق گزارش خبرگزاری ش��ینهوا، واشنگتن و پکن مکالمه تلفنی 
میان مقامات عالی رتبه داش��ته اند و دو طرف درباره مسائل اساسی 
یکدیگ��ر برای فاز اول توافق تجاری گف��ت و گو کرده اند اما در این 

گزارش به جزییات اشاره ای نشد.
اوپک در جدیدترین گزارش ماهانه خود که پنجش��نبه گذش��ته 
منتش��ر ش��د، پیش بینی کرد تقاض��ا برای نفت این گروه در س��ال 
۲۰۲۰ کاهش پیدا کند. طبق پیشبینی اوپک، تقاضا برای نفت این 
گروه در سال میالدی آینده به ۲۹.۵۸ میلیون بشکه در روز خواهد 
رسید که ۱.۱۲  میلیون بشکه در روز کمتر از سال ۲۰۱۹ است. این 
به معنای وجود ۷۰ هزار بش��که در روز مازاد عرضه در سال ۲۰۲۰ 
است که کمتر از میزان پیشبینی شده در گزارش قبلی اوپک است.

اوپک و ش��ماری از کشورهای غیراوپک شامل روسیه تحت توافق 
اوپک پالس، با هدف تقویت قیمت ها، از ابتدای ژانویه س��ال ۲۰۱۹ 
تولیدش��ان را به میزان ۱.۲ میلیون بش��که در روز محدود کرده اند 
و قرار اس��ت این پیمان تا مارس س��ال میالدی آینده اجرا ش��ود. 
این تولیدکنندگان در روزهای پنجم و شش��م دسامبر برای بازبینی 

سیاست تولید خود در وین دیدار خواهند کرد.
براس��اس گزارش رویترز، گزارش ماهانه آژانس بین المللی انرژی 
که روز پنجش��نبه منتش��ر ش��د و در آن برآورد ش��د رش��د عرضه 
غیراوپک با تولید باالتر از سوی آمریکا، برزیل، نروژ و گویان از ۱.۸ 
میلیون بش��که در روز در س��ال ۲۰۱۹ به ۲.۳ میلیون بشکه در روز 
در سال میالدی آینده می رسد که باالتر از برآورد قبلی ۲.۲ میلیون 
بش��که در روز است، باعث شد قیمتهای نفت تحت فشار نزولی قرار 
گیرد. همچنین گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا نشان داد تولید 
نفت خام ۲۰۰ هزار بش��که در روز رش��د هفتگی داشته و به ۱۲.۸ 
میلیون بش��که در روز رس��یده و ذخایر نفت این کشور نیز در هفته 

منتهی به هشتم نوامبر ۲.۲ میلیون بشکه رشد کرده است.

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی ب��ه منظور تامین نظر ش��ورای 
نگهبان مواد ۲۷۲، ۲۹۳، ۳۰۹، ۳۱۹ و ۳۲۰ الیحه تجارت در قس��مت 

قراردادهای تجارتی را اصالح کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان جلسه 
علنی روز گذشته مجلس ایرادات شورای نگهبان به برخی از مواد الیحه 

تجارت را بررسی کرده و آن را اصالح کردند.
یک تبصره به شرح زیر به ماده ۲۷۹ الیحه تجارت الحاق شد:

تبصره: بانک ها و س��ایر موسس��ات اعتباری موظفن��د قرارداد اعطای 
تس��هیالت خود را به نحوی منعق��د نمایند که در صورت عدم پرداخت 
دین وصول طلب ابتدا از مدیون و وثیقه های متعلق به خود او و سپس 
در ص��ورت ع��دم کفایت ام��وال و وثیقه های مدیون از ضامن و س��ایر 

وثیقه های دین مطالبه گردد.
یک تبصره به ش��رح زیر به ماده ۲۹۳ این الیحه الحاق ش��د. تبصره 
رابطه حقوقی منشأ صدور یا انتقال ضمانت نامه، رابطه پایه و تعهد ناشی 

از آن تعهد پایه نام دارد.
ماده ۳۱۹ این الیحه به ش��رح زیر اص��الح و یک تبصره به آن الحاق 

شد:
هر ش��خص بدون انعقاد قرارداد اعطای امتیاز کسب و کار )فرانچایز( 
طبق این قانون خود را منتسب به شبکه کسب و کار نموده یا اقداماتی 
انجام دهد که نوعا موجب گمراهی مردم درخصوص انتساب آن به یک 
ش��بکه کسب و کار مش��خص باشد عالوه بر جبران خس��ارات وارده به 

جزای نقدی درجه ۴ محکوم خواهد شد.
براساس تبصره الحاقی شبکه کسب و کار در این قانون به مجموعه ای از 
کسب و کارهایی که با نام و عالمت یکسان تحت نظارت امتیازدهنده ای 
معی��ن در قالب ق��رارداد اعطای امتیاز کس��ب و کار )فرانچایز( فعالیت 
می کنند اطالق می گردد. براس��اس اصالحات انجام ش��ده در ماده ۳۰۹ 

ای��ن الیحه صادرکنن��ده ضمانت نامه در موارد زی��ر از پرداخت وجه به 
ذی نفع خودداری می کند:

۱. چنانچه اسناد ارائه شده صحیح نباشد یا مجعول باشد.
۲. چنانچه وجه ضمانت نامه طبق ش��رایط مندرج در آن قابل مطالبه 

نباشد.

۳. چنانچ��ه مطالبه وجه هیچ مبنای ممکن و قابل تصوری نداش��ته 
باش��د. مانند مواردی از قبیل واقعه یا خطری که ضمانت نامه مس��تقل 
ب��ه منظور حمایت ذی نفع در برابر آن صادر ش��ده اس��ت مس��لما رخ 
نداده باش��د، تعهد پایه توس��ط دادگاه باطل اعالم شده باشد مگر اینکه 

در ضمانت نامه تصریح ش��ده باش��د بطالن تعهد پایه نیز تحت پوشش 
ضمانت نام��ه قرار دارد، تعهد پایه بدون تعدیل ب��ا رضایت ذی نفع اجرا 
ش��ده باشد یا به تش��خیص دادگاه تقصیر ذی نفع آش��کارا مانع اجرای 

تعهد پایه شده باشد.
در مورد ضمانت نامه متقاب��ل هرگاه ذی نفع ضمانت نامه ای متقابل به 
عنوان صادرکننده ضمانت نامه مس��تقل مربوط وجه آن را با س��وء نیت 
پرداخته باشد. براساس تبصره الحاقی به این ماده متقاضی ضمانت نامه 
می تواند در موارد مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده از دادگاه صدور 

دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت ضمانت نامه را تقاضا نماید.
براس��اس اصالحات انجام ش��ده در ماده ۳۲۰ این الیحه امتیازدهنده 
مکلف اس��ت قبل از انعقاد قرارداد اطالعات زی��ر را در اختیار متقاضی 

امتیاز قرار دهد:
۱. اطالعات ش��بکه کس��ب و کار از قبیل س��اختار و وسعت شبکه و 

سوابق آن
۲. حق مالکیت فکری مرتبط و هرگونه دعوای طرح ش��ده درخصوص 

آن
۳. دعاوی مطرح علیه امتیازدهنده یا وابستگان تجارتی آن در ارتباط 

با موضوع قرارداد در مدت پنج سال اخیر
۴. سابقه ورشکستگی یا توقف در پنج سال اخیر

۵. مشخصات امتیازگیرندگان نزدیک به منطقه جغرافیایی متقاضی
۶. اطالعات امتیازگیرندگان که در پنج س��ال اخیر با ش��بکه کسب و 
کار قطع همکاری کرده اند با بیان علت قطع همکاری، براس��اس تبصره 
الحاقی به این ماده هرگونه توافقی برخالف این ماده کان لم یکن تلقی 
خواهد ش��د. در صورت عدم ارائه اطالعات یا ارائه اطالعات خالف واقع 
امتیازدهنده مس��ئول جبران خس��ارت طرف مقابل است. عالوه بر این 

امتیازگیرنده ناآگاه می تواند قرارداد را فسخ نماید.

قاضی دیوان عالی با انتقاد از بی اطالعی تدوینکنندگان الیحه تجارت 
از آخرین تحوالت حقوق گفت آن دس��ته از قضاتی که کار پژوهش��ی و 

علمی می کنند مهر تایید بر الیحه تجارت نزده اند.
سیدعباس موسوی، از قضات باسابقه کشور و قاضی فعلی دیوان عالی 
کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت الیحه تجارت، 
گف��ت: الیحه تجارت هنوز رویه قانونی خود را به طور کامل طی نکرده 
و به تایید ش��ورای نگهبان نرسیده اس��ت، اما تصویب ۳۳۱ ماده آن در 
مجلس موجب شد تا موجی از نگرانی در بین فعاالن حقوقی و بازرگانان 
ایجاد ش��ود. وی افزود: اگر عنوان این الیح��ه را بیان نمی کردند من به 
عن��وان قاضی متوجه نمی ش��دم که متن قانون تج��ارت پیش روی من 
اس��ت چراکه به حدی به هم ریختگی، بی نظمی و اس��تفاده نادرست از 
ادبیات حقوقی در این ۳۳۱ ماده دیده می  ش��ود که اگر ش��ما بخواهید 
قانون��ی بدتر از این قانون پیدا کنید باید س��خت ب��ه تکاپو بیفتید. من 

شخصا قانونی بدتر از الیحه تجارت ندیده ام.
تدوین الیحه تجارت نیاز به کار کارشناسی دارد

قاضی دیوان عالی کش��ور خاطرنش��ان کرد: قانونگذار در وضع قوانین 
عوام��ل مختلفی از جمله دغدغه  فعاالن آن بخش و پیش��بینی تدوین 
مجموعه متناس��ب و هماهنگ با آن دغدغه ه��ا را در نظر می گیرد، اما 
به نظر می رس��د در الیحه تجارت چون احس��اس کرده است که قانون 
تجارت قدیمی اس��ت و بس��یاری از تحوالتی که بعد از سال ۱۳۱۱ رخ 
داده در قانون تجارت مغفول مانده اس��ت؛ به سوی تغییر قانون تجارت 

حرکت کرده است در شرایطی که این عامل به تنهایی کافی نیست.
موسوی با بیان اینکه قانونگذار فقط یک عامل تغییر قانون را در نظر 
گرفته اس��ت، گفت: برای اصالح قانون تجارتی که عمر ۸۰ ساله دارد و 
اثر زیادی بر فعالیت های تجاری دارد نیاز اس��ت تا برنامه ای مدون برای 
جمع آوری اطالعات از رش��ته های مختلف تجاری و حقوقی و همچنین 
استفاده مفید از داده های حاصل از رویه قضائی را در نظر داشته باشیم.

وی با اشاره به مواد اولیه الیحه تجارت اضافه کرد: این قانون ابتدا باید 
تاجر را معرفی کند و سپس مصادیق فعالیت تجاری را تشریح کند، اما 
در این قانون ابتدا وارد موضوعاتی می ش��ود که اساسا مربوط به مقررات 

دیگری است که جای آن در قانون تجارت نیست.
بعضی موضوعات الیحه ارتباطی با تجارت ندارد

این قاضی دیوان عالی کشور گفت: کمتر قانونی در کشور داریم که به 
قدمت قانون تجارت و قانون آیین دادرس��ی مدنی بر مناسبات حقوقی، 
تجاری و روابط افراد موثر باش��د ب��ه همین دلیل انتظار این بود که اگر 
بعد س��ال ها قرار اس��ت قانون تجارت تغییر کن��د احتیاط الزم صورت 
بگیرد. این قاضی دیوان عالی کش��ور اضافه کرد: قانونگذار باید در وضع 
قانون از مفاهیمی اس��تفاده کند که بیش��ترین ارتباط و هماهنگی را با 
موضوع قانون داش��ته باشد، اما شما وقتی ماده ۱ الیحه تجارت را مرور 
می کنید متوجه می شوید که این ماده ارتباط چندانی با موضوعات مهم 

تجارت ندارد.
مطرحشدن برخی موضوعات در متن الیحه تجارت مضحک 

است
موس��وی افزود: در حال��ی در متن الیحه تجارت قاع��ده آمره تعریف 
می ش��ود که الزم نیس��ت قاعده آمره در متن قانون تجارت تعریف شود 
و اگ��ر هم این امر صورت پذیرف��ت باید به قاعده آمره در روابط تجاری 

اشاره کند.
وی ادام��ه داد: ادبیات حقوقی به کار رفته در این مواد خیلی ناموجه 
اس��ت و حاوی نکات و عبارات الزام آور نیس��ت مث��ال همان ماده ای که 
قاعده آمره را تعریف ک��رده مفهوم مباحات اقتضائی را نیز مطرح کرده 
است، اما این عبارت اساسا ناملموس و ناخوشایند است که پیش از این 

در هیچ کجای قاموس مقررات آن را ندیده ایم.
 قاض��ی دی��وان عالی کش��ور تاکید ک��رد: در قانونی ک��ه مربوط به 
موضوعات ماهوی اس��ت اش��اره به آیین دادرس��ی و نحوه رسیدگی به 
دع��اوی معنا ندارد. این موضوع در الیحه تجارت رعایت نش��ده اس��ت؛ 
همچنین اینکه در قانون تجارت نحوه رس��یدگی، احضار و صدور حکم 

مقررات را بیان کنید خیلی مضحک است.
تدوینکنندگان الیحه تجارت از آخرین تحوالت حقوقی بی اطالع 

هستند
موس��وی با بیان اینک��ه تدوینکنندگان الیحه تج��ارت از جدیدترین 

یافته ه��ای حقوقی بی اطالع بوده اند، گفت: اصل آزادی قراردادها و اصل 
حاکمیت اراده طی این س��ال ها در دنیا به شدت دچار محدودیت شده 
اس��ت یعنی طرفداران اصل آزادی قراردادها کاهش یافته اند و این ایده 

حاکمیت پیشین را ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در باب ورشکستگی و اعتراض به 
احکام ورشکستگی با رویه و آرا متشتت مواجه هستیم و انتظار می رفت 
ک��ه در قان��ون جدید تجارت این مس��ئله حل ش��ود. در حالی که فکر 
نمی کن��م الیحه  تجارت در این زمینه به دس��تگاه قضائی کمکی کند، 

بلکه اختالفات را در دستگاه قضائی بیشتر نیز می کند.
لزوم بازنگری در الیحه تجارت

قاض��ی س��ابق دادگاه تجدیدنظر ته��ران گفت: من از هیات رئیس��ه 
مجل��س خواهش می کنم، به دلیل اینکه قانون تجارت، قانونی کاربردی 
و بسیار تاثیرگذار است از کمیسیون حقوقی بخواهند تا با تامل و تحمل 

و نه با فوریت به الیحه تجارت رسیدگی کند.
موسوی ادامه داد: انتظار می رود در بررسی الیحه تجارت دقت فدای 
فوریت و سرعت نشود و با دعوت از صاحب نظران حوزه حقوقی و قضائی 
ایده های مختلف، جمع آوری شده و الیحه فعلی تجارت را کنار بگذارند.
وی با اش��اره به لزوم بازتدوین الیحه تجارت گفت: پیشنهاد می شود 
که بازنگ��ری قانون تجارت طی یک فرآیند زمان��ی قابل قبول و همراه 
ب��ا ی��ک برنامه دقیق  انجام ش��ود و اگ��ر الزم بود کمیس��یون حقوقی 

پیش��نهادات اصالحی  خود را پس از مش��ورت ب��ا صاحب نظران راهی 
صحن علنی مجلس کنند.

با تصویب الیحه تجارت در جامعه فاجعه ای رخ خواهد داد
 ای��ن قاضی دیوان عالی کش��ور درخصوص اینکه آی��ا نمایندگان قوه 
قضائی��ه درباره الیحه تجارت نظر کارشناس��ی داده ان��د یا نه، گفت: در 
این مورد خبر ندارم اما مطمئن باش��ید که آن دس��ته از قضاتی که کار 

پژوهشی و علمی می کنند مهر تاییدی بر الیحه تجارت نزده اند.
موسوی در پایان خاطرنش��ان کرد: به نظر می رسد که الیحه تجارت 
محصول تراوش فکری یک یا چند نفر است و به همین دلیل هست که 
مورد انتقاد جدی قاطبه حقوقدانان قرار گرفته است و اگر این پیشنهاد 
با مواد بعدی که قطعا هماهنگ با همین ۳۳۱ مواد هس��ت، به تصویب 

نهایی برسد فاجعه ای در جامعه ما رخ خواهد داد.

هیچ قاضی کارکشته ای الیحه تجارت را تایید نکرد

به منظور تامین نظر شورای نگهبان

الیحه تجارت اصالح شد
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احاطه ش��دن ف��رد ب��ا کتاب ه��ای نخوانده و داش��تن 
کتابخان��ه ای پر از کتب خوانده نش��ده می تواند اش��تیاق و 

تمایل فرد به یادگیری را افزایش دهد.
متخصصان می گویند آموزش مادام العمر به انسان کمک 
می کند که ش��ادتر باش��د، درآمد بیشتر داش��ته و سالم تر 
باش��د. عالوه بر این، افراد معروفی از بی��ل گیتس تا ایالن 
ماس��ک، خواندن کتاب را ی��ک راز مه��م موفقیت عنوان 
کرده ان��د. با این حس��اب چه کاری می توانی��م برای بهبود 
وضع خودمان از این نظر انجام دهیم؟ شاید تصمیم بگیرد 
ک��ه بیرون رفت��ه و تعداد زیادی از کتاب ه��ای گوناگون را 

برای خود خریداری کنید.
ام��ا در این زندگی پرمش��غله، اه��داف و کارهای عملی ما 
همیش��ه با هم س��ازگار در نمی آیند. در ی��ک روال روزمره، 
قفس��ه های کتابخانه ها پر می شوند. ما کتاب ها را می خریم و 
در کتابخانه های مان جای می دهیم تا روزی برسد که بتوانیم 
آن ها را بخوانیم. این کتاب ها معموال به یک باره رها می شوند 
و احتماال هیچ گاه خوانده نش��وند. آیا این اتف��اق برای پروژه  

باهوش تر شدن یک فرد، فاجعه به حساب می آید؟
اگر هرگز جایی برای کتاب خوانی در برنامه  هفتگی خود 
ندارید، جواب پرس��ش فوق مثبت است. شما برای رسیدن 
ب��ه هدف خود باید س��عی کنید با درنظ��ر گرفتن تدابیر و 
اعمال تغییراتی در برنامه  خود، جایی برای کتاب باز کنید. 
باای��ن  حال اگر ن��رخ خرید کتاب تان از می��زان مطالعه تان 

کمتر اس��ت، نباید نگران باش��ید. می خواهی��م به نکته ای 
جالب توجه پیرامون این موضوع اشاره کنیم. کتابخا نه های 
مملو از کتاب های خوانده شده و خوانده نشده  یک فرد، مایه  
شکس��ت و نادانی او نیستند؛ بلکه به نوعی مایه  مباهات نیز 

می توانند باشند.
چرا به یک پادکتابخانه نیاز دارید؟

جواب این پرس��ش در کتاب پرفروش قوی سیاه نوشته  
نیکالس طالب آمده است؛ با این توضیح که به کتابخانه ای 

که کتاب هایش خوانده نشده، پادکتابخانه می گویند.
طالب داس��تان خود را با توصی��ف کتابخانه  حیرت انگیز 
نویس��نده  ایتالیایی،آمبرت��و اک��و با ۳۰ هزار کتاب ش��روع 
می کن��د. آی��ا اکو واقعا هم��ه  آن کتاب ه��ا را خوانده بود؟ 
البته که ن��ه! اما صرف خواندن کتاب ها، تنها نکته  آموزنده  
نگهداری آن کتابخانه  منحصربه فرد نبود. قفس��ه های پر از 
کتاب با یادآوری م��داوم همه  چیزهایی که نمی دانیم، اکو 
را از لحاظ ذهنی گرس��نه و کنجکاو به علم و یادگیری نگه 

می داشت. طالب در این زمینه می نویسد:
ی��ک کتابخانه خصوص��ی، نه ی��ک کاالی تجملی، بلکه 
ابزاری برای پژوهش است. کتاب های خوانده نشده بیشتر از 
کتاب های خوانده ش��ده مفید هستند. کتابخانه باید درباره  
همه آن  مواردی که نمی دانید، مانند اقتصاد و جزییات آن 
کتاب داشته باشد. شما با افزایش سال های عمرتان، دانش 
بیش��تری می آموزید و کتاب های بیشتری جمع می کنید، 

هرچه بیش��تر ی��اد می گیری��د و کتاب می خری��د، ردیف 
کتاب های نخوانده طوالنی تر می شود. ما اسم این مجموعه 

کتاب های نخوانده را پادکتابخانه گذاشتیم.
یک پادکتابخانه، یادآورنده ای قوی برای محدودیت های 
فرد اس��ت. به طور طبیعی، م��وارد مختلفی وجود دارند که 
شما درباره  آن چیزی نمی دانید، یا اطالعات تان ناقص است 
و درباره  آن اش��تباه می کنید. زندگی کردن در کنار چنین 
پدیده ی��ادآوری، فرد را در جهت یادگیری و تصحیح خود 

سوق می دهد. طالب ادعا می کند:
مردم اغلب تمایلی به استفاده  کلماتی که معرف نخواندن 

و تجربه نکردن آن هاست، ندارند.
شاید بپرسید چرا؟ احتماال به دلیل واقعیت روانشناختی 
مشهور به نام اثر دانینگ کراگر است که افراد دارای دانش 
کمت��ر، متمایل به ابراز توانایی و علم بیش��تر از خودش��ان 
هس��تند. باید بدانیم ک��ه هر اندازه راحت ت��ر به کم بودن 
دان��ش  خودمان اذع��ان کنیم، یادگیری مان هم س��ریع تر 

خواهد بود.
بنابراین، بهتر اس��ت کمتر خودتان را ب��رای خرید زیاد 
کتاب یا داش��تن فهرس��ت طوالن��ی کتاب ه��ای نخوانده 
سرزنش کنید. همه  کتاب هایی که نخوانده ایم، نشانه  جهل 
ماس��ت. اما اگر عمق نادانس��ته های مان را بدانیم، در مسیر 

یادگیری در قیاس با سایر مردم پیشتاز خواهیم بود.
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از خرید زیاد کتاب و نداشتن فرصت کافی برای مطالعه آن نترسید

مسیرموفقیـت

تبلیغـاتخالق

۷ شبکه اجتماعی محبوب در سال 2018

امروزه ش��بکه های اجتماعی به علت محبوبیتی که در بین مردم پیدا کرده اند، به عنوان یک پایگاه مناس��ب برای 
انجام اقدامات تبلیغاتی برندها محسوب می شوند. با توجه به این امر که امکان حضور در تمامی شبکه ها وجود نداشته 
و این امر زمان و هزینه زیادی را به همراه خواهد داشت به همین خاطر همواره آگاهی از پرطرفدارترین شبکه های 
اجتماعی، از اهمیت بسیار باالیی برخوردار خواهد بود. در این رابطه توجه داشته باشید که مالک انتخاب شما نباید 
تنها محدود به میزان محبوبیت هر یک از شبکه ها باشد و الزم است تا نگاهی به امکانات و ویژگی های هر یک داشته 
باشید. بدون شک روزهای پایانی سال بهترین زمان برای معرفی برترین ها خواهد بود. در همین راستا و در ادامه به 

بررسی۷ شبکه اجتماعی محبوب سال جاری خواهیم پرداخت. 
1-فیس بوک

فیس بوک نخستین شبکه اجتماعی جهان است که در سال ۲۰۰۳ توسط مارک زاکربرگ تاسیس شد. اگرچه این 
شبکه در ابتدا تنها برای ارتباط میان دانشجویان دانشگاه هاروارد طراحی شده  بود، با این حال پس از استقبال بی نظیر 
از آن این شبکه به صورت جهانی در اختیار عموم قرار گرفت. محیط کاربری این شبکه به این صورت است که شما 
می-توانید پس از نام نویس��ی، صفحه ای را برای خود ایجاد کنید و در آن به ارس��ال مطالب مورد نظر خود بپردازید. 
سایرین نیز می توانند نظرات خود را نسبت به هر یک از مطالب اعالم کنند. همچنین این امر که بتوانید خود را در 
گروه های همفکر قرار دهید، از دیگر مزیت های جذاب این شبکه محسوب می شود. برای مثال در صورتی که شما به 
موسیقی خاصی عالقه مند هستید، می توانید در گروه های مرتبط با این موضوع حضور پیدا کنید. همین امر که امکان 
شخصی سازی مخاطبان وجود دارد، باعث شده است تا کار برای فعالیت برندهای تجاری آسان تر شود. همچنین این 
امر که نرخ تبلیغات در فیس بوک از گوگل کمتر است نیز از دیگر مزیت های آن محسوب می شود. همچنین این امر 
که فیس بوک همواره پیشگام در ارائه امکانات و قابلیت های جدید است نیز از دیگر دالیلی است که آن را به محیطی 

جذاب برای هر برندی تبدیل ساخته است. 
2-توییتر

توییتر در سال ۲۰۰۶ توسط جک دروسی ایجاد شد. این شبکه بر پایه متن بنا شده و از محدودیت تعداد کلمه 
برخوردار است. همین امر نیز باعث می شود تا پیام های موجود کامال خالصه باشند و از پرداختن به موضوعات فرعی 
جلوگیری ش��ود. دیگر مزیت بزرگ این ش��بکه این است که افراد می توانند مطالب ارسالی افراد را در کم ترین زمان 
ممکن به اشتراک گذاشته و با بازنشر کنند. همین امر نیز باعث شده است تا بسیاری از چهره های علمی و سیاسی، 
این شبکه را به سایر شبکه های موجود ترجیح دهند. با توجه به کاهش میزان محبوبیت فیس بوک در چند سال اخیر، 

پیش بینی می شود که توییتر بتواند به سلطه این شبکه پایان دهد. 
3- لینکدین

این شبکه در سال ۲۰۰۳ توسط رید هافمن تاسیس شد. با توجه به این امر که این شبکه با محوریت کسب وکار 
ایجاد شده است، مکانی ایده آل برای حضور برندها محسوب می شود. درواقع با توجه به این امر که تمامی افراد حاضر 
در این شبکه به نوعی با کسب وکارهای مختلف در ارتباط هستند، به همین خاطر امکان ایجاد ارتباط کاری ای مهیا 
است که در هیچ شبکه  دیگری یافت نمی شود. این امر به شما کمک خواهد کرد تا افراد دارای استعداد را شناسایی 
کرده و به استخدام خود درآورید. بدون شک این اقدام در مقایسه با روش های رایج استخدامی در زمینه صرفه جویی 

در وقت و هزینه و یافتن بهترین گزینه موجود، دارای اهمیت خواهد بود. 
4-گوگل پالس

گوگل پالس درواقع شبکه اجتماعی مخصوص شرکت گوگل است که در سال ۲۰۱۱ و در راستای رقابت با فیس بوک 
ایجاد ش��د. اگرچه فیس بوک بارها به سوءاس��تفاده از اطالعات کاربران خود متهم شده است، با این حال گوگل پالس 
موفق شده است تا با شفافیت کامل اقدامات خود، اعتماد حداکثری کاربران خود را به دست آورد. با توجه به این امر که 
این شبکه متعلق به گوگل است، حضور موثر در آن می تواند به بهبود بهینه سازی سایت شرکت نیز کمک شایانی کند. 

۵-یوتیوب
یوتیوب دومین وب س��ایت پرطرفدار جهان)پس از گوگل( و معروف ترین ش��بکه اشتراک گذاری ویدئو محسوب 
می شود که در سال ۲۰۰۵ توسط سه کارمند سابق پی پال)بزرگترین شرکت فعال در حوزه تجارت الکترونیک( به 
نام-های استیو چن، چاد هرلی و جاوید حکیم تاسیس شد. این شبکه در سال ۲۰۰۶ توسط گوگل خریداری شد. 
بدون شک یوتیوب بهترین مکان برای در معرض نمایش قرار دادن کلیپ های تبلیغاتی برندها است. همچنین با توجه 

به حضور فوق العاده زیاد کاربران و محیط کاربری جذاب آن، انجام تبلیغات در آن نیز می تواند کامال سودمند باشد.
6-پینترست

پینترست در سال ۲۰۱۰ توسط بن سیلبرمن تاسیس شد. از نظر محتوایی این شبکه بر پایه ارسال تصویر بنا شده 
اس��ت که از این نظر به اینستاگرام ش��باهت هایی دارد. با این حال تصاویر موجود در آن در دسته  بندی های دقیقی 
قرار گرفته شده است که این امر باعث می شود تا کار با آن کامال جذاب و هدفمند باشد. درواقع شما در شبکه هایی 
نظیر اینستاگرام و فیس بوک، اقدام به اشتراک گذاشتن اطالعات شخصی خود می کنید. این امر در حالی است که 
در پینترست دیگر اطالعات شخصی مبنای کار قرار نگرفته و شما باید به سراغ مطالبی بروید که ارزش باالیی را به 
همراه خواهد داشت که این امر به دو طریق بورد و پین قابل انجام است. در حال حاضر نیز با توجه به اضافه شدن 
امکان خرید مستقیم به آن، برندهای بسیاری در این شبکه فعالیت می کنند. جالب است بدانید که پینترست از جمله 
معدود شبکه هایی است که در آن تعداد کاربران زن بیش تر است. به همین خاطر این شبکه برای فعالیت  برندهای 

مرتبط با حوزه زنان، کامال مناسب است.
۷-اینستاگرام

درس��ت مانند مورد قبل، اینس��تاگرام نیز یک شبکه اجتماعی بصری اس��ت که در سال ۲۰۱۰ توسط کوین 
سیس��تروم و مایک کرایگر تاسیس شد. میزان رشد محبوبیت این شبکه به حدی زیاد بوده است که مسئوالن 
فیس ب��وک در ازای رقم��ی نجومی در س��ال ۲۰۱۶ اقدام به خرید آن کردند. درواقع مزیت بزرگ اینس��تاگرام 
در این اس��ت که به خوبی موفق ش��ده اس��ت تا نیازهای کاربران خود را تامین کند. همین امر نیز باعث شده 
است تا نرخ میزان مراجعه روزانه کاربران این شبکه باالتر از هر شبکه اجتماعی دیگری باشد. به همین خاطر 
اینستاگرام برای فعالیت هر برندی مناسب است. درواقع شما در اینستاگرام با محدودیت یوتیوب مواجه نیستید 
و می توانید عالوه بر عکس، به ارس��ال کلیپ و متن نیز بپردازید. از دیگر مزیت های بزرگ این ش��بکه قابلیت 
استوری است که به مطالب ۲۴ ساعته اختصاص دارد که خود عامل مهمی در علت مراجعه روزانه کاربران آن 
محسوب می شود. با توجه به این امر که اینستاگرام در حال حاضر به فیس بوک تعلق دارد، حمایت باسابقه ترین 
و در عین حال پرکاربرترین ش��بکه اجتماعی جهان نیز به بهبود عملکرد آن کمک کرده اس��ت. آمارها در این 
رابطه حاکی از آن است که ۹۵درصد کاربران اینستاگرام، از فیس بوک نیز استفاده می کنند که به خوبی بیانگر 
ارتباط مناس��ب این دو شبکه با یکدیگر اس��ت. حضور برندهای جهانی و ستارگان مختلف در این شبکه نیز از 
دیگر مزیت های بزرگ آن محسوب می شود. همچنین روانشناس ها در این زمینه عقیده دارند که افراد مواردی 
را که مشاهده کنند، به مراتب بهتر به خاطر خواهند سپرد و بازیابی بهتری را نیز در مقایسه با مطالب شنیده و 
خوانده شده خواهند داشت. به همین خاطر نیز تبلیغات در این شبکه معموال با موفقیت مناسبی همراه است.
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