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درآمدهای جدید بنزینی چه می شود؟

 شمارش معکوس
برای توزیع یارانه جدید

فرصت امروز: در نخس��تین روز هفته و در اولین روز کاری عرضه بنزین سهمیه بندی به قیمت ۱۵۰۰ تومان 
و بنزین آزاد به قیمت 3 هزار تومان، بررس��ی ها نش��ان می دهد نزدیک به ۶۵درصد از مصرف بنزین در کش��ور 
مشمول یارانه سنگینی است که همچنان پرداخت آن از سوی دولت ادامه دارد. در همین حال، با اصالح قیمت 
بنزین، دولت طرح حمایت معیشتی برای جبران افزایش قیمت بنزین را در دستور کار قرار داده که براساس آن 
قرار است منابع حاصل از تغییر قیمت بنزین بین ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار توزیع شود. به گفته سازمان برنامه و 
بودجه، هیچ حسابی از سوی دولت از خانوارها درخواست نشده و هر مبلغی که قرار است به حساب خانوارها...

 توضیحات سخنگوی دولت
در مورد عادالنه سازی یارانه بنزین
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هر آنچه باید درباره افزایش قیمت بنزین بدانیم

صفر تا صد سهمیه بندی بنزین

سئو با 15 ابزار قدرتمند
8 اشتباه مصاحبه کنندگان شغل براساس تحقیقات دانشمندان

فیلم جوکر و نقش حاشیه ها در دیده شدنش
چگونه در حوزه B2B فروشنده خوبی باشیم؟

بازاریابی و بازارسازی پاشنه آشیل استارت آپ ها
ترکیب برندسازی و تبلیغات برای کسب موفقیت در کسب و کار

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

هوآوی 286 میلیون دالر به 
کارمندان خود پاداش می دهد

4
جدیدتریـن گزارش منتشرشـده از سـوی شـاپرک نشـان 

می دهد که تعداد کارت های بانکی دارای حداقل یک 
تراکنش در مهرماه امسال کاهش یافته و تعداد...

گزارش تازه »شاپرک« نشان می دهد

تعداد کارت های بانکی
دارای تراکنش کاهش یافت

یادداشت
افزایش قیمت بنزین، تکانه 
تورمی 3 تا 5درصدی دارد

براس��اس تصمیم��ی ک��ه در 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
سران سه قوه گرفته شد، قیمت 
بنزین از جمعه گذشته افزایش 
و س��همیه بندی ش��د.  یاف��ت 
به این ترتی��ب، ۶۰ لیت��ر بنزین 
س��همیه ای ب��ه قیم��ت ۱۵۰۰ 
تومان و بنزین آزاد 3 هزار تومان 
ارائه می شود. اگر قرار بر بررسی 
ماجرا باش��د، اصل این راهبرد، 
راهب��ردی منطق��ی و عقالن��ی 
اس��ت؛ اینکه قیمت حامل های 
انرژی باید تغیی��ر کند، چراکه 
در حالت فعل��ی دهک پردرآمد 
2۰ برابر دهک کم درآمد از یارانه 
پنهان بهره مند می شدند بنابراین 
کسی نقدی به اصل ماجرا ندارد.
ایران طی این م��دت مدام با 
مش��کالت مهمی مواجه ش��د. 
به دلیل قیمت ارزان س��وخت، 
شاهد قاچاق ش��دید سوخت و 
گازوئیل در کشور بودیم. اصالح 
مصرف الگوهای انرژی الزم بود. 
همچنی��ن هم با به��م خوردن 
تعادل قیمتی، الگوی بهینه هم 
دس��تخوش تغییراتی شده بود. 
به هرحال زمانی که قیمت دالر 
از 3۵۰۰ توم��ان ب��ه ۱۱ ه��زار 
تومان می رس��د، الگوها و تعادل 

قیمت��ی بهم می خورد. 
3همه اینها...
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مدیرعامل بانک مسکن از افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق حق تقدم 
در صورت موافقت بانک مرکزی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک 
عامل بخش مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی، با اشاره به برنامه های بانک مسکن در 
رونق بخشی به بخش مسکن با توجه به رکود موجود، یکی از راهکارهای رونق بخشی 
مس��کن را افزایش سال س��اخت واحدهای مسکونی به بیش از 2۵ سال عنوان کرد 
و افزود: پیش از این تس��هیالت به واحدهای حداکثر 2۰تا 2۵سال ساخت پرداخت 
می ش��د اما در حال حاضر به 2۵تا 3۰سال س��اخت افزایش یافته است. مدیرعامل 
بانک گفت: افزایش سال ساخت یکی از راهکارهایی هست که یک محدوده وسیع تر 

از واحدهای مس��کونی موجود را می تواند در سبد تسهیالتی بانک قرار دهد. رئیس 
هیأت مدیره بانک قیمت پایین تر و متناسب با قدرت خرید گروه هدف را از مزایای 
افزایش سال ساخت واحدهای مس��کونی بیان و اظهار امیدواری کرد: این امر تاثیر 
مثبتی بر رونق مس��کن بگذارد. رحیمی انارکی موضوع افزایش س��قف تسهیالت از 
محل اوراق حق تقدم را از برنامه های دیگر بانک در رونق بخش��ی مس��کن برشمرد 
و گف��ت: کارهای نهایی در حال انجام اس��ت که نیاز به مج��وز بانک مرکزی دارد و 
در ص��ورت موافقت بانک مرکزی ما می توانیم این امکان را برای گیرندگان متقاضی 

تسهیالت فراهم کنیم.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های کشور گفت اگر بررسی های تکمیلی نشان داد 
س��همیه سوخت در نظر گرفته شده برای تاکسی ها کافی نیست رایزنی های خود را 
برای افزایش سهمیه آغاز می کنیم. مرتضی ضامنی در گفت وگو با خبرنگار مهر، در 
پاسخ به این پرسش که رانندگان تاکسی از سهمیه سوخت در نظر گرفته شده برای 
تاکسی ها راضی نیستند و معتقدند تنها کفاف 2۰ روز تردد آنها را خواهد داد، گفت: 
در حال حاضر ۹۵درصد ناوگان فعال تاکسیرانی دوگانه سوز هستند و قیمت گاز تغییر 
نکرده اس��ت. همچنین سهمیه بنزین اختصاص یافته پس از بررسی ها ممکن است 
مورد بازنگری قرار گیرد. وی اضافه کرد: پس از بررس��ی تکمیلی سهمیه پیش بینی 
ش��ده اگر به این نتیجه برسیم که این میزان سهمیه کافی نیست قطعا رایزنی های 
الزم را انج��ام خواهیم داد تا دولت تصمیمات تکمیلی در این رابطه بگیرد. ضامنی 

در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص افزایش سایر هزینه های تاکسیران ها پس از 
افزایش نرخ سوخت گفت: در حال بررسی هستیم که اقالمی که تابع قیمت سوخت 
هس��تند و متناس��ب با افزایش قیمت س��وخت افزایش پیدا می کنند احصا کنیم و 
به وزارت کش��ور ارائه دهیم تا حمایت بیش��تری در این حوزه انجام شود. رانندگان 
بدون دغدغه و نگرانی به خدمات رس��انی خود ادامه دهند زیرا ما در حال بررس��ی و 
رایزنی برای حمایت از این نوع اقالم هس��تیم. وی تاکید کرد: در هیچ جای کش��ور 
نباید افزایش قیمت کرایه رخ دهد و ش��هروندان در صورت مشاهده تخلف آن را به 
سامانه های ثبت شکایت ارسال کنند و این موارد با اولویت بررسی شده و با متخلفان 
برخورد می شود. برای حفظ قیمت کرایه های تاکسی نیاز به همکاری شهروندان در 

حوزه نظارت داریم.

یک مقام مس��ئول در س��ازمان برنامه و بودجه گفت کمک معیش��تی دولت به ۱۸ 
میلیون خانوار به صورت نقدی انجام خواهد ش��د و پرداخت های آبان ماه از هفته آینده 
آغاز می شود. به گزارش ایرنا »مهدی قمصریان« رئیس مرکز اطالع رسانی، روابط عمومی 
و امور بین الملل س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور درباره کمک معیش��تی دولت به ۱۸ 
میلیون خانوار، افزود: مطابق بررس��ی های صورت گرفته، این کمک به ش��کل نقدی به 
حس��اب سرپرستان خانوار واریز خواهد ش��د و بنا به صالحدید خانوارها  قابل استفاده 
و برداش��ت است. قمصریان افزود: در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا 
تاکید شد، با توجه به تامین منابع، این کمک های حمایتی و معیشتی، ماهانه، بدون وقفه 
و به شکل منظم پرداخت خواهد شد، بنابراین پرداخت های آبان ماه از هفته آینده آغاز 
خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه 2۵ آبان ماه گفت: گران کردن بنزین یک گام 

به سوی قیمت واقعی آن است، زیرا این فرآورده نسبت به کاالهای دیگر قیمت ارزانی 
دارد. محمدباق��ر نوبخت افزود: رئیس جمهور اجازه نداد حدود 3۰ هزار میلیارد تومان 
درآمدی که از افزایش قیمت بنزین به دست می آید وارد بودجه عمومی شود و بر این 
اساس در خزانه شماره حساب خاصی تعریف شد تا این درآمد به آن حساب واریز شود 
و از آن حس��اب نیز با شیوه دقیق به خانواده های هدف برسد و این موضوع در شورای 
هماهنگی سه قوه تصویب شد. نوبخت با بیان اینکه هر کس خود را متقاضی دریافت 
درآمد حاصل از اصالح قیمت بنزین می داند، تقاضای خود را برای بررسی به وزارت رفاه 
ارائ��ه دهد، گفت: درآمد حاص��ل از افزایش نرخ بنزین از حدود ۶۴ میلیون لیتر بنزین 
سهمیه ای و 3۰ میلیون لیتر بنزین آزاد و سوپر است. وی افزود: براساس سهمیه بندی 

بنزین پیش بینی حدود 3هزار میلیارد تومان صادرات بنزین می شود.

تعمیرات اساس��ی برنامه ریزی ش��ده از س��وی ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران در 
ش��رکت های تابعه بهره بردار نفت و گاز زاگرس جنوبی، ش��رق و غرب و مناطق عملیاتی 
آنها به منظور تامین س��وخت پایدار زمس��تان به پایان رس��ید.  به گزارش ایرنا »رامین 
حاتمی« درباره فعالیت های شاخص تعمیرات اساسی صورت گرفته در بخش تاسیسات 
گازی ش��رکت های تابعه اظهار داش��ت: در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 
تعمیرات اساسی خطوط لوله اصلی انتقال گاز از تاسیسات تولید میدان های این شرکت 
به پاالیش��گاه ها، ایستگاه تقویت فش��ار نار، مراکز تفکیک و جمع آوری میدان های گازی 
و تاسیسات پاالیش��گاه گاز فراشبند در راستای تامین خوراک پاالیشگاه های گازی فجر 
جم، پارس��یان و فراشبند با موفقیت به اتمام رسید. وی درباره فعالیت های صورت گرفته 
در شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق خاطرنشان کرد: در این شرکت تعمیرات اساسی 
مراک��ز اندازه گیری مرکزی خانگیران، مراکز جم��ع آوری گاز و انجام عملیات توپک رانی 
هوش��مند خطوط لوله ) A,B,C,D,E, F( پایان یافت که این ش��رکت آمادگی خود را 

جهت تامین گازهای اس��تان های شمالی و شمال ش��رق کشور برای ارسال به پاالیشگاه 
شهید هاش��می نژاد اعالم داشته است.  حاتمی درباره تعمیرات اساسی صورت گرفته در 
شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب تصریح کرد: در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب، 
) ISF( و مرکز تفکیک ایالم ) TCF( تعمیرات اساس��ی واحدهای مرکز جمع آوری گاز
تنگ بیجار برای تامین خوراک پاالیش��گاه گاز ایالم پایان یافت. براس��اس این گزارش، 
حاتمی در رابطه با  انجام تعمیرات اساس��ی در بخش تاسیس��ات نفتی شرکت های تابعه 
تصریح کرد: تعمیرات اساسی واحد بهره برداری سعادت آباد و سروستان در زاگرس جنوبی 
با موفقیت به انجام رسید و در شرکت غرب، تعمیرات اساسی واحد بهره برداری و نمکزدایی 
نفت شهر و تعمیر خطوط لوله انتقال نفت چشمه خوش به اهواز تکمیل شد. همچنین 
از مهمترین فعالیت های صورت گرفته در بخش تعمیرات این شرکت می توان به تعمیرات 
اساسی بخش های فرآیندی واحد نمکزدایی چشمه خوش از قبیل هیتر، دیسالتر  و دیگر 

تاسیسات آن  بدون توقف و کاهش تولید از میدان های مشترک اشاره کرد.

در صورت موافقت بانک مرکزی
سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق افزایش می یابد

رایزنی برای افزایش سهمیه سوخت تاکسی ها در صورت کافی نبودن سهمیه

نخستین کمک معیشتی دولت هفته آینده پرداخت می شود

پایان تعمیرات اساسی برای پایداری  تولید نفت و گاز در زمستان   

وحید شقاقی
 اقتصاددان



بامداد جمعه گذشته بود که شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی طی 
اطالعی��ه ای نرخ بنزین س��همیه ای را ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد 
را 3 ه��زار تومان اعالم کرد. در این میان، اگرچه برخی از کارشناس��ان 
معتقدند افزایش قیمت بنزین منجر به تشدید تورم می شود، اما نگاهی 
ب��ه چهار تجربه قبلی تغییر نرخ بنزین نش��ان می ده��د این اقدام تاثیر 

چندانی بر تورم ندارد.
ب��ه گزارش مهر، اواخر دهه ۱3۸۰ طرح هدفمندی یارانه ها با هدف 
اصالح روند تخصیص یارانه، آغاز ش��د. قان��ون هدفمندی یارانه ها در 
زمستان سال ۱3۸۷ از سوی دولت نهم تقدیم مجلس شورای اسالمی 
ش��د. البته طی همان سال ها اختالف نظرهایی بین دولت و مجلس بر 
سر اینکه چگونه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها را استفاده کنند، 
ایجاد شد که شورای نگهبان به این موضوع ورود کرد و در نتیجه قرار 
ش��د س��هم این درآمد در اختیار دولت قرار گیرد. وزارت نفت در سال 
۸۶ طی گزارش��ی به رئیس جمهور وقت با اعالم اینکه س��همیه بندی 
صرفا با کارت هوشمند امکانپذیر نیست، سه گزینه برای میزان سهمیه 
خودروهای ش��خصی و س��ه قیمت آزاد 3۸۱، ۴۱۸ و ۴۶۷ تومانی را 
پیش��نهاد کرده بود. در همان س��ال با به چرخه آمدن کارت س��وخت 

مصرف به طور میانگین ۱۰ میلیون لیتر در سال کاهش یافت.
2۷ آذرم��اه س��ال ۸۹، رئیس وق��ت دولت، آغاز اجرایی ش��دن طرح 
هدفمندی یارانه ها را اعالم کرد و از 2۸ آذرماه همان س��ال حامل های 
انرژی با نرخ جدید عرضه ش��د. قیمت بنزی��ن آزاد لیتری ۷۰۰ تومان، 
س��ی ان جی متر مکعبی 3۰۰ توم��ان و گازوئیل آزاد لیتری 3۵۰ تومان 

تعیین شد.
حذف یارانه 16 قلم کاالی اساسی

مطاب��ق قانون هدفمن��دی یارانه ها  قرار ب��ود ۱۶ قلم کاال و خدمات، 
مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی می شد و در مدت پنج 
س��ال یارانه کاالهایی چون بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، 
ش��کر، برنج، روغن و شیر حذف شده و با قیمت بازارهای منطقه خلیج 
فارس عرضه شوند. به عبارتی دیگر در سال ۹۵ نرخ تمام اقالم یادشده 
باید مطابق نرخ آن براس��اس فوب خلی��ج فارس ) نرخ معامله در خلیج 
فارس ( می ش��د. در حالی که هنوز هم حامل ه��ای انرژی و البته اقالم 

یادشده با نرخ فوب خلیج فارس اختالف فاحشی دارند.
براس��اس قان��ون هدفمندی یارانه ها قرار ب��ود از درآمد حاصل از این 
سیاس��ت 3۰درصد ب��ه تولیدکنندگان و 2۰درصد ب��ه دولت به منظور 
جبران خس��ارات ناش��ی از افزایش حامل های س��وخت داده ش��ود که 
متاس��فانه اینچنین نش��د و به عقیده کارشناس��ان همین امر به گرانی 

برخی کاالها دامن زد.
طب��ق اعالم آژان��س بین المللی انرژی ایران در س��ال 2۰۱2 میالدی 
حدود ۸2 میلیارد دالر یارانه داده اس��ت. در آن دوران ایران نخس��تین 
یارانه دهن��ده جهان بود و ۴۰درص��د از ۸2 میلیارد دالر یارانه پرداختی 
در س��ال 2۰۱2 به مصرف فرآورده ه��ای نفتی، 3۶درصد به مصرف گاز 

طبیعی و 2۱درصد به مصرف برق اختصاص داشت.
مرحله دوم؛ بنزین سهمیه ای 700 تومان

2۰ فروردین س��ال ۹3 مرحله دوم هدفمن��دی یارانه ها کلید خورد؛ 
در همین راس��تا مجلسی ها آس��تین باال زده و در چارچوب تبصره 2۱ 
قانون بودجه س��ال ۱3۹2 به دولت اجازه دادند تا با روش های مناس��ب 
و کارشناسی ش��ده خود مرحل��ه دوم را اجرایی کنن��د. از جمله اهداف 
تعیین ش��ده در فاز دوم هدفمن��دی یارانه ها اص��الح قیمت حامل های 
ان��رژی مانن��د بنزین، گازوئی��ل و نفت کوره و نزدیک تر ک��ردن آنها به 

قیمت فوب خلیج فارس بود. 
در مرحل��ه دوم هدفمندی یارانه ها قیمت هر لیتر بنزین س��همیه ای 
از ۴۰۰ ب��ه ۷۰۰ تومان، بنزی��ن آزاد از ۷۰۰ به ه��زار تومان، گازوئیل 
سهمیه ای از ۱۵۰ به 2۵۰ تومان، گازوئیل آزاد از 3۵۰ به ۵۰۰ تومان، 
نفت س��فید از ۱۰۰ به ۱۵۰ تومان، نفت ک��وره از ۷۰۰ به هزار تومان، 
گازوئی��ل س��همیه ای از ۱۵۰ به 3۰۰ تومان، گازوئی��ل آزاد از 3۵۰ به 

۵۰۰ تومان رسید.
کاهش مصرف بنزین با استفاده کارت سوخت

به گفته کارشناس��ان در س��ال ۸۵ یعنی قبل از اینکه س��امانه کارت 

سوخت اجرا ش��ود فروش روزانه بنزین طبق آمار و مستنداتی که خود 
دولت ارائه می دهد چیزی حدود ۷3 میلیون لیتر بود اما ۹ تیرماه سال 
۸۵ و با گذش��ت ۱۰۰ روز از سال، سامانه کارت سوخت در کشور فعال 
ش��د و  موجب ش��د میانگین فروش روزانه بنزین در س��ال ۸۶ به ۶۴ 
میلیون لیتر برس��د. حتی در ایامی به ۵2 میلیون لیتر هم رس��ید. این 

آمار در حالی رقم خورد که در ایام پرسفر هم بود.
همه کارشناس��ان معتقدند سامانه کارت سوخت، فروش روزانه را ۱۰ 
میلی��ون لیتر کاهش داد و جالب اس��ت که این ۶۴ میلیون لیتر فروش 
روزانه بنزین در س��ال ۸۶ بعد از هش��ت س��ال که کارت سوخت وجود 
داش��ت و فعال بود، یعنی در س��ال ۹۴  تازه به ۷۴ میلیون لیتر رسید؛ 
یعنی بعد از گذشت هش��ت سال فقط ۸ میلیون لیتر به مصرف افزوده 

شد.
براساس گفته های میثم پیله فروش، کارشناس اقتصادی قاچاق بنزین 
در کش��ور همیش��ه بوده و دلیل آن نیز این اس��ت که قیمت بنزین در 
کش��ور ما از قیمت در کشورهای همسایه کمتر بوده است. برخی مواقع 
وقت��ی احتم��ال می دهیم که سیاس��ت افزایش نرخ بنزین تورم زاس��ت 
سیاس��ت های غیرقیمت��ی اعم��ال می کنیم. به طور مثال در س��ال ۸۵ 
روزانه ۷۴ میلیون لیتر بنزین مصرف داشتم؛ کارت سوخت که احیا شد 
مصرف بنزین در یک سال ۹ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و این میزان 
کاهش در س��ال ۹۰ به ۱۴ میلیون لیتر در روز رسید. این در حالی بود 
که میزان خودروهای ما افزایش پیدا کرده بود. همچنین سال ۹3 روزانه 
۱۰۰ میلیون لیتر مصرف گازوئیل داشتیم که در سال ۹۴ با کاهشی 2۰ 

میلیون لیتری به ۸۰ میلیون لیتر رسید.
پیله فروش تصریح کرد: از حذف کارت س��وخت دو قش��ر قاچاقچیان 
و واردکنندگان بنزین منتفع ش��دند، س��ال ۹۰ دو درصد مصرف بنزین 
کشور را وارد می کردیم این در حالی است که در سال ۹۵ میزان واردات 
بنزین ما ۱۶درصد ش��د. مکانیزم کارت س��وخت فواید زیادی داش��ت، 
از جمل��ه اینک��ه خودروهایی که معاینه فنی نداش��تند و آلودگی ایجاد 

می کنند یا خودروهایی که مصرف بیشتری داشتند را شناسایی کرد.
ابزارهای کنترل مصرف غیرفعال شد

به رغم دس��تاوردهای مثبت کارت س��وخت، با تک نرخی شدن بنزین 
در س��ال ۹3، کارت سوخت از روند س��وخت گیری حذف شد. از سوی 
دیگر برآیند اقدامات دولت منجر به حاشیه نشینی سیاست های مدیریت 
مصرف ش��د و این روند تا آنجا ادامه پیدا کرد که دولت عالوه بر دست 
و پنجه نرم کردن با مدیریت قاچاق س��وخت، همچنان به واردات ادامه 
م��ی داد. یعنی دولت عالوه بر اینکه باب��ت هر لیتر بنزین به مردم یارانه 
م��ی داد، باید هزینه ای را صرف واردات می ک��رد و این در حالی بود که 

سوخت یارانه ای به خارج از کشور قاچاق می شد.
جریان قاچاق در س��ال ۹۷ با افزایش قیم��ت دالر روند فزاینده پیدا 
کرد. البته در این بین با به مدار آمدن پاالیش��گاه میعانات گازی ستاره 
خلیج فارس، ایران در مس��یر خودکفایی بنزین قرار داش��ت و وابستگی 
چندان��ی به واردات نداش��ت. علی رغم قاچاق گس��ترده، اقدامات دولت 
نش��ان می داد که هن��وز در به کارگیری سیاس��ت های مدیریت مصرف 

بی میل است.
اما باالخره در س��ال ۹۸ دول��ت تصمیم گرفت مقدمات فعال ش��دن 
دوب��اره کارت س��وخت را فراهم کند و نهایتا نی��ز بامداد روز جمعه 2۴ 
آبان ۹۸، با اعالم ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، نظام 
سهمیه بندی از طریق کارت سوخت مجددا فعال شد و قیمت بنزین از 
۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان نرخ س��همیه ای و 3۰۰۰ تومان نرخ آزاد 

افزایش یافت.
سهم 50درصدی ثروتمندان از یارانه انرژی

محس��ن دالوی��ز، مدیرعامل ش��رکت بهینه س��ازی مصرف س��وخت 
می گوید که ۴3 کش��ور جه��ان ۴2۶ میلیارد دالر یارانه انرژی می دهند 
ک��ه ایران ب��ا ۶۹ میلیارد دالر یارانه در رتبه نخس��ت این کش��ورها در 
س��ال 2۰۱۸ میالدی پس از عربس��تان و چین ق��رار دارد. چین با یک 
و نی��م میلیارد جمعیت ۴۴ میلیارد دالر یارانه انرژی می دهد. در س��ال 
۹۷ بودجه عمرانی کش��ور ۶2 هزار میلیارد توم��ان بود اما حدود ۹۷۰ 
هزار میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت شد که حدود 2۰ برابر بودجه 

عمرانی کشور است. اگر این یارانه ساماندهی شود در درآمد سرانه تأثیر 
دارد و برای پیش��رفت کشور هزینه می شود. نکته مهم این است که سه 

دهک ثروتمند جامعه ۵۰درصد یارانه انرژی کشور را مصرف می کند.
در این بین، یکی از نگرانی های معمول در  افزایش نرخ بنزین، تبعات 
تورمی آن اس��ت اما برخی معتقدند افزایش قیمت بنزین، تبعات تورمی 
ندارد. در این زمینه الزم اس��ت به تجربیات گذشته افزایش نرخ بنزین 
نگاهی داش��ته باشیم. در س��ال ۸۶ که سهمیه بندی بنزین آغاز شد، در 
تیرماه برای اولین بار س��همیه بندی انجام شد و قیمت بنزین سهمیه ای 
از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان رس��ید و نرخ آزاد نیز به ۴۰۰ تومان جهش 
کرد. ۹۶درصد مصرف بنزین در س��ال ۸۶ به صورت بنزین س��همیه ای 

بود.
نرخ تورم در این سال به ۱۸.۴درصد رسید که نسبت به سال قبلش، 
۶.۵درصد بیشتر بود. براساس گزارش بانک مرکزی، علت اصلی افزایش 
تورم »ارزش اجاری مسکن ش��خصی« بود. در بین گروه های اصلی نیز 
خوراکی ها و آش��امیدنی ها بیش��ترین نقش را بازی کردند و نقش گروه 
»حمل ونقل« که بیشترین اثر را از رشد قیمت سوخت می پذیرد، ناچیز 

بوده است.
سال ۸۹  آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها بود، در آذرماه این سال، 
بنزین س��همیه ای که پی��ش از آن ۱۰۰ تومان ب��ود با 3۰۰درصد 
افزای��ش به ۴۰۰ تومان رس��ید. بنزی��ن آزاد نی��ز از ۴۰۰ به ۷۰۰ 
توم��ان صعود کرد. طب��ق گزارش بانک مرکزی در س��ال ۸۹ تورم 
مصرف کننده به ۱2.۴درصد رس��ید. این عدد نس��بت به س��ال ۸۸ 
حدود ۱.۶درصد رش��د کرده بود. بانک مرکزی در تحلیل رشد تورم 
در س��ال ۸۹، »ارزش اجاری مسکن شخصی« را به عنوان عامل اول 
و رشد ش��اخص بهای »گوشت گوس��فند یا بز تازه با استخوان« را 

عامل دوم معرفی کرد.
افزایش قیمت بنزین باعث افزایش تورم می شود؟

از آنجا که در ماه های پایانی سال ۸۹، اصالح قیمت بنزین عملی شد، 
اثر تورمی آن می توانست در سال ۹۰ تخلیه شود. آمار بانک مرکزی در 
س��ال ۹۰ از رش��د قابل توجه تورم خبر می دهند. تورم مصرفی در سال 
۹۰ به 2۱.۵درصد رس��ید. البته در سال ۹۰ افزایش نرخ ارز نیز یکی از 
محرک های مهم افزایش نرخ تورم بوده اس��ت، چرا که نرخ ارز در سال 
۹۰ حدود ۷۴درصد نس��بت به س��ال ۸۹ جهش پیدا کرد. تحلیل بانک 
مرکزی از تغییرات تورم در این س��ال نش��ان می ده��د که عامل اصلی 
تورم، پدیده ای جز بنزین بوده است. در سال ۹۰، »ارزش اجاری مسکن 
ش��خصی« از باالترین سهم در تورم کل به میزان ۱۰.3 درصد برخوردار 
بود. پس از آن شاخص بهای »بنزین« با ۵.۸درصد سهم از رشد شاخص 

کل، دومین نقش را داشت.
در سال ۹3 با اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها نرخ بنزین سهمیه ای 
به ۷۰۰ تومان و نرخ بنزین آزاد به هزار تومان رس��ید؛ یعنی یک تغییر 

۷۵درصدی و ۴2درصدی.
بان��ک مرکزی ت��ورم مصرف کننده در س��ال ۹3 را ۱۵.۶درصد اعالم 
کرد. در این س��ال نرخ تورم روند کاهشی را نسبت به سال قبلش ثبت 
کرد یعنی رش��د قیمت بنزین نتوانس��ت در این سال مانع کاهش تورم 
ش��ود. بانک مرکزی در تحلیل تغییرات تورم در این س��ال آورده است: 
»تثبیت ن��رخ ارز، کنترل نقدینگی و تعدیل انتظارات تورمی در س��ال 
۱3۹3 موجب شد تا روند نزولی این نرخ ادامه یافته و از 32.۵درصد در 

فروردین ماه به ۱۵.۶درصد در پایان سال برسد.«
در س��ال ۹۴ با تک نرخی کردن بنزین و حذف س��همیه بندی، قیمت 
بنزین تک نرخی هزار تومان تعیین شد. یعنی نرخ بنزین ۴2درصد رشد 
را به ثبت رس��اند. البته از آنجا که قیمت بنزین آزاد تغییری نکرده بود، 

میانگین رشد قیمت بنزین حدود 2۵درصد بود.
تجربیات سال های گذش��ته نشان می دهد در دوره هایی که دولت در 
وضعی��ت باثبات اقتصادی و تورم پایی��ن، اقدام به افزایش قیمت بنزین 
کرده، تورم چندان افزایش نیافته اس��ت و بعضا ش��اهد کاهش تورم هم 
بوده ایم اما در دوره ای مانند سال ۹۰ که همراه با نوسان نرخ ارز و اعمال 
تحریم ها بوده، ش��اهد افزایش تورم هس��تیم که بخشی از تورم مذکور 

ناشی از افزایش قیمت بنزین بوده است.

آیا افزایش قیمت بنزین به افزایش تورم می انجامد؟

روایت 4 مرحله اصالح قیمت بنزین
دریچه

آیا اصالح قیمت بنزین تورم آفرین است؟
واقعیت قیمت بنزین

نزدیک ش��دن قیمت بنزین به نرخ واقع��ی آن را می توان گامی در 
جهت عادالنه تر ش��دن یارانه های پنهان در نظر گرفت، به شرطی که 
درآم��د حاصل از این کار، همانطور که خ��ود دولت نیز بر آن تأکید 

دارد به درستی به دهک های پایین درآمدی تخصیص یابد.
به گزارش ایرنا، طبق تصمیم ش��ورای عال��ی هماهنگی اقتصادی 
س��ه قوه اصالح قیم��ت بنزی��ن از روز جمعه گذش��ته کلید خورد. 
همواره اصالح قیمت ها مورد واکنش های مثبت و منفی مقطعی قرار 
می گیرد و س��وخت هم مس��تثنی از این قاعده نیست و در این میان 
ک��ه دولت برنامه ها و سیاس��ت های در چارچوب منطق خود را برای 
این اقدام اطالع رسانی کرده،  مخالفت هایی هم وجود دارند که البته 

منشأ آن، نگرانی بابت افزایش نرخ تورم است.
افزایش س��قف کمک های نقدی به دهک های کم درآمد، مدیریت 
مص��رف، کاهش آلودگی های ه��وا و جلوگیری از قاچاق از مهم ترین 
اه��داف اصالح قیمت نرخ س��وخت بوده اس��ت. از ای��ن رو بالفاصله 
»محمدباقر نوبخت« رئیس سازمان برنامه و بودجه برنامه های دولت 
ب��رای افزایش س��قف یارانه نق��دی تا 2۰۵ هزار توم��ان را برای ۱۸ 
میلیون خان��وار که جمعیت ۶۰ میلیون نفری را تش��کیل می دهند 

را اعالم کرد.
براس��اس این سیاس��ت دولت،  همه منابع حاصل از اصالح قیمت 
جدید به حس��اب سرپرس��تان خانوارها واریز می ش��ود و حسابی با 
همین عنوان در خزانه در نظر گرفته ش��ده اس��ت تا  تمامی درآمد 
ناش��ی از افزایش قیمت بنزین به مردم بازگ��ردد، بنابراین دولت به 
خانواره��ا از ی��ک نفر تا ۵ نف��ر، به میزان ۵۵ ت��ا حداکثر 2۰۵ هزار 
تومان پرداخت خواهد کرد که این کمک معیش��تی یک هفته تا ۱۰ 

روز دیگر به حساب سرپرستان ۱۸ میلیون خانوار واریز می شود.
از س��وی دیگر طبق گزارش های رس��می ش��رکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی در حال حاضر میزان مصرف بنزین در ایران 
حدود ۹۵ میلیون لیتر است که این میزان مصرف نسبت به جمعیت 
در مقایس��ه با کشورهای همسایه عدد قابل توجهی است. حال اینکه 
مجموع تولید بنزین در ایران در روز حدود ۱۱۰ میلیون لیتر اس��ت 
بنابرای��ن فاصله ای بی��ن مصرف و تولید وجود ن��دارد و این موضوع 
موجب نگرانی هایی برای تامین س��وخت مورد نی��از و ادامه افزایش 
مصرف بنزین در کش��ور ش��ده اس��ت. از این رو یکی از راهکارهای 

اصالح مصرف، اصالح قیمت ها است.
کاه��ش میزان قاچاق س��وخت هم از دیگر اه��داف اصالح قیمت 
س��وخت است چراکه به دلیل فاصله قیمتی فاحش سوخت در ایران 
با سایر کشورهای همسایه همواره قاچاق جذابیت زیادی برای ایجاد 
درآمد داش��ته اس��ت. در حال حاضر که قیمت سوخت در ایران در 
بخش آزاد به 3۵۰۰ تومان رس��یده اس��ت با در نظر گرفتن نرخ آزاد 
دالر، قیم��ت ه��ر لیتر بنزی��ن در ترکیه حدود ۱۹ ه��زار تومان، در 
افغانس��تان حدود ۱2 ه��زار تومان و در پاکس��تان  ۱3 هزار تومان 
اس��ت و در اردن به 2۵ هزار تومان هم می رس��د. طبیعی اس��ت که 
ای��ن فاصله قیمت باعث قاچ��اق روزانه ۱۵ تا 2۰ میلیون لیتر بنزین 

از ایران شده است.
طبق گزارش های مجلس و سازمان برنامه و بودجه در حال حاضر 
۹۰۰ ه��زار میلیارد تومان یارانه پنهان در کش��ورمان وجود دارد که 
س��هم یارانه سوخت در این ۹۰۰ هزار میلیارد تومان کم نیست. اگر 
قیم��ت بنزین را ۴۰ س��نت و قیمت دالر را ۱۱ ه��زار تومان در نظر 
بگیریم، یارانه ای که به س��وخت تعلق می گیرد چیزی حدود ۶ هزار 

تومان است.
اما این یارانه به جیب چه کس��انی می رود؟ اساس��ا یارانه یا باید به 
بخ��ش تولید و یا دهک ه��ای کم درآمد اختصاص پی��دا کند، اما در 
این میان دهکی که بیش��ترین اس��تفاده از یارانه پنهان س��وخت را 
داشته اتفاقا بخش غیرمولد و دهک های پرآمد کشور بوده اند چراکه 
دهک ه��ای کم درآمد یعنی دهک های یک تا 3 جامعه، خودرویی در 
اختیار ندارند در مقاب��ل در پارکینگ خانه های دهک های پردرآمد، 
بیش از یک خودرو پارک ش��ده است بنابراین نه تنها یارانه به مقصد 
خود یعنی افراد بی بضاعت نمی رس��د بلک��ه هزینه های توزیع آن در 

بین پردرآمدها را هم کم درآمدها می پردازند.
مجموع��ه عوام��ل می گوید این اقدام دولت ب��ا در نظر گرفتن باال 
نرفتن نرخ ت��ورم،  در جهت توزیع عادالنه یارانه در میان دهک های 

مختلف کشور بوده است.
در همین زمینه، هادی حق ش��ناس، کارش��ناس اقتصادی درباره 
نگران��ی مردم نس��بت به افزایش ن��رخ تورم ناش��ی از اصالح قیمت 
س��وخت گفت: این اولین بار نیست که در کش��ورمان شاهد اصالح 
قیمت سوخت و تغییر آن هستیم. اخیرا در سال های ۸۹ ، ۹3 و ۹۴ 
هم نرخ سوخت تغییر کرد. اما در سال ۸۹ که میزان افزایش قیمت 
بنزین قابل توجه بود و از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و در بخش آزاد 

به ۷۰۰ تومان رسید هم شاهد شوک تورمی نبودیم.
او ب��ا بیان اینکه اساس��ا سیاس��ت اصالح پلکان��ی قیمت ها تورم زا 
نیس��ت، ادامه داد: با توجه به حجم پول، س��هم پول و شبه پول در 
نقدینگی و میانگین تورم ایران در حال حاضر حدود 3۰درصد است 
و نس��بت به میزان افزایش قیمت بنزی��ن و تورم ماهانه، میزان تورم 

حاصل از افزایش نرخ سوخت حدود 2 الی 3 واحد خواهد بود.
این کارش��ناس اقتص��ادی تاکید کرد: باید ب��ه جنبه دیگر اصالح 
قیمت سوخت توجه داشت که مهم ترین آن، افزایش یارانه نقدی ۱۸ 
میلیون خانوار به عبارت دیگر ۶۰ میلیون نفر است که باعث افزایش 
قدرت خرید آنها می ش��ود بنابراین می تواند بخشی از کاهش قدرت 

خرید از محل افزایش جزئی نرخ تورم را جبران کند.
حق شناس با اش��اره به افزایش آلودگی هوا در پی افزایش مصرف 
بنزین ادام��ه داد: باید بپذیریم مهم ترین راهکار کاهش آلودگی هوا،  
مدیریت مصرف س��وخت اس��ت. عامل عمده افزای��ش آلودگی هوا، 
س��وخت خودرو معرفی ش��ده و یکی از راه ه��ای مدیریت و کاهش 
مصرف س��وخت هم، اصالح قیمت آن اس��ت بنابراین ب��ا این اقدام 
دول��ت حداق��ل در کوتاه مدت می توان انتظار داش��ت از آلودگی هوا 

کاسته شود.
وی با بیان اینکه در هفت ماه گذش��ته شاهد افزایش ۹.۷درصدی 
مصرف س��وخت بوده ایم، گفت: طبق گزارش های به دس��ت آمده از 
جدیدترین میزان مصرف سوخت در کشور این رقم به ۱۰۰ میلیون 
لیتر در روز رس��یده است و این افزایش نزدیک به ۱۰درصدی یعنی 
روزانه ۱۰ میلیون لیتر بیش��تر س��وخت مصرف می کنیم که به طور 

قطع این الگوی مصرف را می توان با اصالح قیمت ها متعادل کرد.
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فرص��ت امروز: در نخس��تین روز هفته و در اولی��ن روز کاری عرضه 
بنزین س��همیه بندی به قیمت ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد به قیمت 3 
هزار تومان، بررس��ی ها نش��ان می دهد نزدیک به ۶۵درصد از مصرف 
بنزین در کش��ور مشمول یارانه س��نگینی است که همچنان پرداخت 
آن از س��وی دولت ادامه دارد. در همین حال، با اصالح قیمت بنزین، 
دولت طرح حمایت معیش��تی برای جبران افزایش قیمت بنزین را در 
دس��تور کار قرار داده که براس��اس آن قرار است منابع حاصل از تغییر 
قیمت بنزین بین ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار توزیع شود. به گفته سازمان 
برنامه و بودجه، هیچ حس��ابی از س��وی دولت از خانوارها درخواس��ت 
نشده و هر مبلغی که قرار است به حساب خانوارها واریز شود به حساب 
سرپرس��تان خانوار و همان حس��ابی خواهد بود که ماهانه یارانه به آن 
واریز می شود، البته با این تفاوت که واریز یارانه نقدی و کمک حمایتی 

همزمان نخواهد بود.
در واق��ع، پرداخت کمک حمایت��ی همانند یارانه نقدی ه��ر ماه انجام 
می شود، اما با این فرق که مبلغ یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است، 
ح��ال آنکه مبلغ واریزی در طرح حمایتی دولت برای خانوارهای تک نفره 
۵۵ هزار تومان، دو نفره ۱۰3 هزار تومان، سه نفره ۱3۸ هزار تومان، چهار 
نفره ۱۷2 هزار تومان و پنج نفره و بیش��تر 2۰۵ هزار تومان اس��ت. طبق 
گفته نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، اولین مرحله  طرح حمایت 

معیشتی حداکثر تا ۱۰ روز آینده واریز خواهد شد.

قیمت واقعی بنزین در ایران چقدر است؟
به گزارش خبرآنالین، آخرین برآوردها نشان می دهد تا قبل از این افزایش 
قیمت بنزین، مصرف بنزین در ایران به روزانه بیش از ۹۷ میلیون لیتر رسیده 
بود. بر این اساس، طبق سهمیه اعالمی یعنی ۶۰ لیتر برای هر کارت سوخت 
در ماه، مصرف ۶۴ میلیون لیتر از بنزین با قیمت ۱۵۰۰ تومان خواهد بود و 
تنها 3۰ میلیون لیتر بنزین مصرفی در کشور به قیمتی برابر با 3هزار تومان 
عرضه می ش��ود. این بدان معناست که بخش مهمی از بنزین مصرفی ایران 
همچنان یارانه سنگینی را دریافت می کند. بررسی ها همچنین نشان می دهد 
حجم یارانه پنهان پرداختی به بنزین در ایران بسیار باالست. این رقم به ۱۸۰ 
هزار میلیارد تومان در یک س��ال می رس��د، هرچند اتاق بازرگانی تهران، این 
رقم را برابر با 2۰۰ هزار میلیارد تومان محاس��به کرده اس��ت. بر این اس��اس 
با احتس��اب قیمت ۴۷ س��نت برای هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس، بر پایه 
دالر ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی، قیمت تمام ش��ده بنزین در خلیج فارس برابر با 
۵۴۰۰ تومان است که این رقم با احتساب هزینه های حمل و نقل به نزدیک 
۶ هزار تومان می رس��د. به این ترتیب حتی قیمت بنزین آزاد در ایران نصف 
قیمت تمام شده و واقعی بنزین در کشور است. این بدان معنا است که هرچند 
حجم یارانه پنهان کاهش یافته است اما همچنان رقم آن قابل توجه خواهد 
ب��ود.  در عین ح��ال برخی با مدنظر قرار دادن قیمت ۵ هزار تومان همچنان 
معتقدند که بنزین مش��مول دریافت یارانه پنهان سنگینی است که به رغم 
افزایش قیمت ها همچنان پرداخت آن ادامه دارد. بررسی های صورت گرفته در 

اتاق بازرگانی نشان می دهد میزان یارانه ای که پیش از اصالح قیمت ها دولت به 
دهک های باالی درآمدی با انرژی ارزان پرداخت می کرد، 2۵ برابر دهک های 
پایین درآمدی است. در ساختار جدید مقرر است منابع حاصل از افزایش قیمت 
بنزین صرف پرداخت کمک هزینه به اقشار ضعیف و کم درآمد شود. نوبخت 
تعداد افرادی که قرار است از این اعتبار منتفع شوند را ۶۰ میلیون نفر در قالب 

۱۸میلیون خانوار اعالم کرده است.
 افزایش قیمت بنزین چقدر درآمد ایجاد می کند؟

براس��اس آمار و ارقام اعالمی از س��وی بیژن زنگنه وزیر نفت، روزانه ۶۴ 
میلیون لیتر بنزین س��همیه ای با قیمت هر لیتر ۱۵۰۰ تومان در کش��ور 
توزیع می شود. به این ترتیب، با احتساب افزایش ۵۰۰ تومانی قیمت بنزین 
در ای��ن بخش، درآمد دولت از محل فروش بنزین در قالب س��همیه بندی 
افزایشی بیش از 32 میلیارد تومان در روز را تجربه می کند. این درآمد در 

یک سال در حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
مصرف بنزین غیرسهمیه بندی نیز چیزی در حدود 3۰ میلیون لیتر در 
روز برآورد می ش��ود که این رقم نیز اضافه درآمدی در حدود ۶۰ میلیارد 
تومان در روز را ایجاد خواهد کرد که در سال این رقم به بیش از 2۱ هزار 
میلیارد تومان می رس��د. به این ترتیب میزان اضافه درآمد نیز بین 3۰ تا 
3۱ هزار میلیارد تومان در سال با احتساب بیش و کم مصرف روزانه بنزین 
خواهد بود که قرار اس��ت این درآمد میان مردم بازتوزیع شود. مقرر است 

۱۸ میلیون خانوار از این درآمد بهره مند شوند.

درآمدهای جدید بنزینی چه می شود؟

شمارش معکوس برای توزیع یارانه جدید
یادداشت

 افزایش قیمت بنزین، تکانه تورمی
3 تا 5درصدی دارد

براس��اس تصمیمی که در ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 
س��ه قوه گرفته ش��د، قیمت بنزین از جمعه گذش��ته افزایش یافت و 
س��همیه بندی ش��د. به این ترتیب، ۶۰ لیتر بنزین سهمیه ای به قیمت 
۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد 3 هزار تومان ارائه می شود. اگر قرار بر بررسی 
ماجرا باش��د، اصل این راهبرد، راهبردی منطقی و عقالنی است؛ اینکه 
قیم��ت حامل های انرژی باید تغییر کند، چراکه در حالت فعلی دهک 
پردرآم��د 2۰ برابر دهک کم درآمد از یارانه پنهان بهره مند می ش��دند 

بنابراین کسی نقدی به اصل ماجرا ندارد.
ایران طی این مدت مدام با مش��کالت مهمی مواجه ش��د. به دلیل 
قیمت ارزان س��وخت، شاهد قاچاق شدید سوخت و گازوئیل در کشور 
بودیم. اص��الح مصرف الگوهای انرژی الزم ب��ود. همچنین هم با بهم 
خوردن تعادل قیمتی، الگوی بهینه هم دستخوش تغییراتی شده بود. 
به هرح��ال زمانی که قیم��ت دالر از 3۵۰۰ تومان ب��ه ۱۱ هزار تومان 
می رسد، الگوها و تعادل قیمتی بهم می خورد. همه اینها نشان می دهد 
که افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین، راهبرد درستی بود، اما از نظر 

من، شروع آن، منطق درستی در شرایط کنونی نداشت.
اگر من ج��ای دولتمردان بودم، حداقل قیم��ت بنزین یعنی همان 
قیمت سهمیه بندی ش��ده را دستکاری نمی کردم و اجازه می دادم که 
مصارف متع��ارف همان قیمت باقی بماند. یعنی مثاًل مصرف ۶۰ لیتر 
بنزین مصرف متعارف اس��ت. این مقدار را به همان قیمت گذش��ته و 
هزار تومان ارائه می دادم، اما مصارف مازاد را با افزایش قیمت تصاعدی 

در نظر می گرفتم.
به اعتقاد من، این اش��تباهی بود ک��ه دولت انجام داد. دولت حداقل 
قیم��ت را افزایش داد و به ۱۵۰۰ تومان رس��اند. این در حالی اس��ت 
ک��ه همین افزایش قیمت ۵۰درصدی مص��رف متعارف خودش تکانه 
تورمی ایجاد خواهد کرد. امسال پیش بینی می شد تورم بدون هیچ گونه 
تکانه ای 33 تا 3۴درصد باش��د، اما این ماجرا بین 3 تا ۵ درصد تکانه 
تورمی دربر خواهد داش��ت اما اگر دول��ت حداقل مصرف را با افزایش 
قیم��ت همراه نمی کرد، ای��ن تکانه تورمی زیر 2درصد می ش��د. هیچ 
استداللی برای افزایش قیمت مصرف متعارف مطرح نشده است و من 
هم نمی دانم چرا این طور شده است اما گام اول، اشتباه برداشته شد. از 
طرفی هم همین چند نرخی شدن بنزین، آغازگر رانت و فساد خواهد 
ب��ود و دول��ت باید کاری کند که اجازه رانت داده نش��ود، اما می بینیم 
که به طور مثال، برای تاکس��ی های اینترنتی سهمیه ای در نظر گرفته 
اس��ت. این ماجرا خودش منبع سوءاستفاده خواهد بود چراکه احتماالً 
افراد زیادی خودش��ان را در این لیس��ت قرار خواهند داد تا بتوانند از 
این سهمیه استفاده کنند. اس��تفاده از سهمیه نه برای کار با ماشین، 
بلکه برای خریدوفروش بنزین اس��ت. بنابراین، ش��روع این دس��ت از 
سیاس��ت های چند نرخی، بدون اینکه داده ه��ا و بانک اطالعاتی قوی 
وجود داش��ته باشد، موجب سوءاستفاده خواهد بود. از سوی دیگر هم 
دولت در ادامه طرح افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین، طرح حمایت 
معیش��تی را عنوان می کند، اما هنوز معلوم نیست چه میزان از درآمد 
حاصله از افزایش قیمت س��وخت به یارانه نقدی تعلق خواهد گرفت و 
چه بخش��ی از آن قرار است کسری بودجه سال آینده را پوشش دهد. 
اینکه کل درآمد به یارانه تعلق بگیرد، امکان پذیر نیست، چراکه دولت 
برای پوش��ش کسری بودجه اش به اصالح قیمت انرژی احتیاج داشت. 
دولت می گوید برای این طرح حمایتی ۱۸ میلیون خانوار از 2۴ میلیون 
خانوار را تحت پوش��ش قرار می دهد، اما هنوز هم اینکه این خانوارها 
چطور شناسایی می شوند مطرح است. آنچه مشخص است، این است 
که افزایش قیمت بنزین، تکانه تورمی ایجاد خواهد کرد. ش��اید دولت 
ب��ا طرح حمایتی قصد در جبران آن دارد، اما پرداخت یارانه در مقابل 
افزایش قیمت به چشم نمی آید. آنچه مردم در اقتصاد رفتاری خودشان 
مدنظ��ر قرار می دهد همین افزایش قیمت اس��ت. همچنین این طرح 

حمایتی نمی تواند مقابل تکانه تورم را بگیرد.

تاثیر سهمیه بندی بنزین بر زندگی روزمره مردم
چرا اقتصاددانان مخالف طرح دولت هستند؟

با افزایش قیمت بنزین هم اکنون بس��یاری از ش��هروندان ایرانی 
نگران این هستند که این اقدام دولت چه تاثیری بر زندگی روزمره 
آنه��ا خواهد داش��ت. در همین زمین��ه، بهمن آرم��ان، اقتصاددان، 
س��خنان اخیر رئیس س��ازمان برنامه و بودجه را چیزی جز مطالب 
غیرعلمی ندانس��ت و گفت: طرح دول��ت مبنی بر افزایش یارانه ۱۸ 
میلیون خانوار بایستی متوقف و صرفا به امر افزایش تولید و اشتغال 
پای��دار بینجام��د. او در گفت وگو با انتخاب، با اش��اره به اثرات این 
س��همیه بندی بر نرخ تورم و زندگی روزمره شهروندان گفت: بدون 
تردید در کوتاه مدت شاهد فشار تورمی خواهیم بود ولی با توجه به 
سطح تحریم ها نمی توان انتظار افزایش قدرت خرید مردم را داشت.

به گفته آرمان، طرح دولت برای هزینه کردن درآمدهای حاصل از افزایش 
قیمت بنزین در قالب ارائه یارانه به دهک های پایین جامعه، مس��اله ای را 
حل نخواهد کرد. این طرح در زمان احمدی نژاد هم ارائه شد اما نتیجه ای 
نداش��ت. طرح دولت فاقد کارایی است، تا زمانی که سطح تولید باال نرود، 
کنترل تورم اتفاق نخواهد افتاد. شاید بتوانید اسکناس چاپ کنید، ۴۵ هزار 
یارانه را 2۰۰ هزار کنید، در صورت مساله تغییری ایجاد نخواهد شد، زیرا 
در ط��ول کمتر از دو س��ال ارزش این 2۰۰ ه��زار به ۵۰ هزار کاهش پیدا 
می کند. آنچه که مردم در حال حاضر به آن نیاز دارند، داش��تن اشتغال و 
درآمد پایدار است؛ زیرا کسی که دارای درآمد پایدار باشد، نیازی به یارانه 
ندارد. افزایش قدرت خرید مردم، در گرو افزایش تولید است. این اقتصاددان 
ادامه داد: اگر به طور مثال عده ایی به ویژه رسانه های بیگانه عنوان می کنند 
که افزایش قیمت بنزین و فرآورده های نفتی موجب یک تورم لجام گسیخته 
در کشور خواهد شد، در حالی که کسی نیست بپرسد که قیمت گوشت که 
به یک باره چند برابر شد و طبق آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران، گوشت 
قرمز از س��فره ۴۰ درصد خانوارهای ایرانی حذف شد، آیا متاثر از افزایش 
قیمت فرآورده های نفتی بوده یا کمبود عرضه آن. اقتصادهای امروز جهان 
برمبنای افزایش و تقویت طرف عرضه، یعنی افزایش تولید مبنا گذاش��ته 
شده اند. اگر به کشورهای اطراف ایران نگاه کنیم، نرخ تورم عمال تک رقمی 
اس��ت، در حالی که در ایران به علت سیاست های غلط اقتصادی، نرخ تورم 

حتی از ۴2درصد نیز در مقاطعی عبور کرده است.
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بامداد جمعه 2۴ آبان، بنزین س��همیه بندی ش��د و قیمت این فرآورده نفتی به 
صورت س��همیه ای )۶۰ لیتر ماهانه برای خودروهای ش��خصی( در هر لیتر ۱۵۰۰ 
تومان و به صورت آزاد 3۰۰۰ تومان تعیین ش��د که طبق اعالم وزیر نفت، از محل 
اجرای این طرح در طول یک س��ال آینده، 3۱ هزار میلیارد تومان درآمد کس��ب 
خواهد ش��د که همه این مقدار به مردم تعلق می گیرد. همچنین براس��اس آخرین 
آمار ارائه شده از وضعیت کارت های سوخت، در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار کارت 
سوخت در باجه های معطل پست قرار دارد که با توجه به سهمیه بندی بنزین به نظر 

می رسد به زودی تعیین تکلیف می شوند.
به گزارش ایس��نا، وکیل زاده، مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی در این 
باره گفت: افرادی که هنوز کارت سوخت به دست آنها نرسیده است، نگران نباشند 
چراکه سهمیه آنها تا شش ماه در کارت شان ذخیره می شود و هر زمانی که کارت 

خود را دریافت کنند، سهمیه وارد کارت آنها می شود.
او در پاسخ به این سوال که از زمانی که فرد درخواست کارت سوخت می دهد تا 
زمانی که کارت خود را دریافت کند چه میزان زمان  می برد، افزود: با ترافیکی که 
اکنون وجود دارد و حدود 2۴۰ هزار کارت در نوبت است، سه هفته تا یک ماه طول 
می کشد که اگر این کارت ها را تحویل دهیم زمان این امر کمتر خواهد شد. بر این 
اساس، کسانی که کارت سوخت خودروی خود را دریافت نکرده اند، سهمیه ماهانه 
آنها تا شش ماه در کارت شان ذخیره می شود. اگر شخصی کارت سوخت خودروی 
خود را دریافت نکرده اس��ت، به راحتی حتی همین امروز می تواند به دفاتر پلیس 
+۱۰ مراجعه و درخواس��ت خود را اعالم کند. کارت س��وخت درخواست کنندگان 
طبق گفته مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، به سرعت 
تحویل می شود و سهمیه بنزین ماهانه آنها در کارت شان ذخیره می شود و نگرانی 

از این بابت وجود ندارد.
به گفته شهرام رضایی افرادی که درخواست کارت هوشمند سوخت خودروی خود 
 EPOLICE.IR و یا POST.IR را داده اند و دریافت نکرده اند، می توانند در سایت

پیگیری کنند که کارت سوخت خودروی آنها در کدام باجه پستی است.
او درباره تاکس��ی های اینترنتی هم تصریح کرده با تمهیداتی که وزارت کش��ور 
اندیشیده به آنها اطالع داده شده است که مابه التفاوت قیمت نخست و دوم در مقدار 
پیمایشی که این تاکسی ها انجام می دهند، به صورت اعتبار در کارت بانکی راننده 

این تاکسی های اینترنتی شارژ خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه این تمهیدات را وزارت کشور انجام داده است و پیمایش آن 
را تأیید می کند، اظهار کرد: به واسطه همین موضوع، هر دو تاکسی اینترنتی بزرگ 
کشور امروز اطالعیه ای صادر کردند که به هیچ وجه قیمت ها را افزایش نخواهند داد.

رضایی با بیان اینکه در طرح س��همیه بندی بنزی��ن به آمبوالنس ها ماهانه ۵۰۰ 
لیتر اختصاص می یابد، افزود: هیچ س��همیه ای به خودروهای دولتی اختصاص داده 
نمی شود همانطور که در مراحل پیشین سهمیه بندی بنزین نیز به همین شکل بوده 
اس��ت و این بار هم به هیچ وجه سهمیه ای ندارند و خودروهای دولتی باید اعتباری 
در بودجه داش��ته باشند و آزاد مصرف کنند که این موضوع در بهینه سازی مصرف 

سوخت نقشی بسزا دارد.
با این وجود کارت سوخت جایگاه داران نیز در اختیار متقاضیان بنزین قرار دارد 
و هر فردی تا هر میزانی که تمایل داشت می تواند در جایگاه ها سوخت گیری کند 
چراکه پس از اجرای این سهمیه کارت سوخت جایگاه داران برداشته شده اما افراد 

باید مبلغ 3۰۰۰ تومان را برای هر لیتر پرداخت کنند.
در این میان طبق اعالم فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی، امکان سوخت گیری بنزین سوپر با کارت سوخت شخصی وجود ندارد و اگر 
ش��خصی برای سوخت گیری از بنزین سوپر از کارت سوخت شخصی خود استفاده 
کند، دس��تگاه پیام می دهد که کارت شما غیرمجاز است. به گفته وی، برای بنزین 
سوپر سهمیه ای در نظر گرفته نشده است؛ لذا متقاضیان بنزین سوپر باید از کارت 
س��وخت جایگاه داران اس��تفاده کنند؛ چون در غیر این صورت امکان سوختگیری 
نخواهد داش��ت. افراد فقط می توانند با کارت جایگاه ها بنزین س��وپر 3۵۰۰ تومانی 
دریافت کنند. اما برنامه دولت برای درآمدهای بنزینی جدید چیس��ت و این منابع 
در کدام حوزه ها مصرف می شود؟ محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
به ارائه توضیحاتی درباره سهمیه بندی و اعالم قیمت جدید بنزین پرداخت و گفت: 
منابع حاصل از اصالح قیمت بنزین، به خانوارها پرداخت می شود. وی همچنین از 
توزی��ع درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین ب��ه خانواده های هدف تا کمتر از ۱۰ 
روز دیگر خبر داد و اظهار کرد: تمام 3۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از افزایش 

قیمت بنزین بین ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار هدف توزیع می شود.
او ب��ا بیان اینکه حدود ۱۸ ت��ا ۱۹ میلیون خانوار در گ��روه هدف پرداخت پول 
حاص��ل از افزایش قیمت بنزین ق��رار دارند و این پول از هفت��ه آینده به خانوارها 
پرداخت می شود. همچنین اگر کسی خودش را متقاضی دریافت این کمک هزینه 
می داند باید به وزارت رفاه مراجعه کند. اظهار کرد: حدود یک س��وم بنزین مصرفی 
روزانه کشور مشمول قیمت غیرسهمیه خواهد بود، تصریح کرد: پیش بینی ها نشان 
می دهد درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین حدود 3۰ هزار میلیارد تومان خواهد 

بود و 3هزار میلیارد تومان نیز صادرات انجام خواهد شد.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه در ادامه خاطرنشان کرد که در قانون هدفمندی 
یارانه ه��ا ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان حاصل می ش��ود که ۸ تا ۹هزار میلیارد 

تومان از آن بین مردم پخش می ش��ود و باقی سهم مالیات، شهرداری و بخش های 
دیگر است اما سیاست طرح جدید این است که همه درآمد ناشی از افزایش قیمت 

بنزین بین خانوارهای هدف توزیع شود.
نوبخت همچنین با بیان اینکه مکانیزم توزیع درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین 
شفاف و قابل نظارت است، تصریح کرد: دولت طی شش سال گذشته دو بار نسبت 
ب��ه اصالح قیمت حامل های انرژی اق��دام کرده که هیچ کدام منجر به روند افزایش 
تورم نش��ده است اما ممکن اس��ت سوء استفاده برخی افراد از افزایش قیمت بنزین 
باعث افزایش قیمت  سایر کاالها شود که در این زمینه سازمان های نظارتی تمهید 
مقدمات کرده و جمع بندی جلس��ه س��تاد تنظیم بازار نیز نشان می دهد که برای 

جلوگیری از سوءاستفاده گران برنامه ریزی شده است.
این مقام مسئول در ادامه بر لزوم نظارت بر واحدهای تولید خودرو برای کاهش 

میزان مصرف سوخت و انرژی تاکید کرد.
نوبخت با اشاره به افزایش ۱۴درصدی مصرف بنزین در سال جاری نسبت به سال 
۱3۹۵ تصریح کرد: مصرف روزانه بنزین در سال ۱3۹۵ معادل ۷2 میلیون لیتر بود، 
اما در س��ال جاری به باالی ۹۵ میلیون لیتر رس��یده اس��ت با این وجود امیدواریم 

اصالح قیمت ها روی کاهش مصرف و کاهش آلودگی هوا اثر داشته باشد.
رئی��س برنامه و بودج��ه در ادامه اعالم کرد که خانواده ه��ای هدف کمتر از ۱۰ 
روز دیگر درآمد ناش��ی از افزایش قیمت بنزین را دریافت خواهند کرد و متقاضیان 
دیگری که خود را مستحق دریافت کمک هزینه می دانند می توانند به وزارت رفاه 

مراجعه کنند.
او همچنین خاطرنش��ان کرد که از این به بعد س��ازمان برنام��ه و بودجه در ماه 
س��ه پرداختی خواهد داشت؛ یک پرداختی حقوق و مزایا و پرداخت های مربوط به 
طرح های عمرانی اس��ت که هر ماه انجام می شود، پرداخت دیگر مربوط به یارانه ها 
اس��ت که معموال بیست وششم هر ماه انجام می شود و پرداخت دیگری وجود دارد 
که بابت حمایت های معیشتی با اس��تفاده از درآمد ناشی حاصل از افزایش قیمت 

بنزین انجام خواهد شد.
به گفته او ممکن است افرادی از گروه دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف شده 
باشند اما بتوانند از این حمایت معیشتی استفاده کنند. برای مثال کسانی که برای 

کمک به دولت از دریافت یارانه انصراف دادند می توانند در این گروه قرار بگیرند.
نوبخت در پایان با اشاره به اینکه حمایت معیشتی می تواند منجر به افزایش تقاضا 
برای کاالهای داخلی شود، گفت: یک پیشنهاد هم این بود که این حمایت معیشتی 
برای خرید کاالی ایرانی در نظر گرفته شود که در صورت تامین زیرساخت ها روش 

خوبی برای حمایت از تولید خواهد بود.

هر آنچه باید درباره افزایش قیمت بنزین بدانیم

صفر تا صد سهمیه بندی بنزین
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مرکز آمار ایران اعالم کرد
افزایش 80درصدی قیمت هر متر خانه در 

تهران
فرصت امروز: در تابس��تان امسال قیمت هر متر خانه نسبت به 
تابس��تان سال گذش��ته ۸۰درصد افزایش داشته است. همچنین 
به گفته مرکز آمار ایران، متوس��ط نرخ اجاره بهای ماهیانه ش��هر 
تهران در تابس��تان امس��ال نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته 

3۱,2درصد افزایش داشته است.
به گفته مرکز آمار ایران، بررس��ی ها نشان می دهد در تابستان 
امس��ال متوس��ط نرخ اج��اره ماهیانه ب��ه عالوه 3درص��د ودیعه 
پرداخت، به ازای هر مترمربع در ش��هر ته��ران ۴3 هزار و ۵۴2 
تومان با میانگین ۸2 مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۴ سال است 
که نسبت به بهار ۸.۱درصد رشد داشته است. این در حالی است 
که متوس��ط حداقل اجاره بها در تابس��تان امسال 3 هزار و 2۵۰ 

تومان و حداکثر اجاره بها 2۱۷ هزار و ۵۹۴ تومان بود.
همچنین تعداد معامالت در تابس��تان امس��ال نسبت به مدت 
مش��ابه سال گذشته ۸.۹درصد کم شده است. در حالی که تعداد 
معامالت در تابس��تان امسال نس��بت به بهار ۴۰.۴درصد افزایش 

یافته است.
از س��وی دیگر، در تابستان امسال متوس��ط قیمت فروش هر 
مترمربع مسکن در شهر تهران با میانگین ۸۶ مترمربع و متوسط 
عمر ۱۱ سال توسط بنگاه های معامالت ملکی ۱3میلیون و ۶۸۷ 
تومان بود که نسبت به تابستان سال گذشته ۸۰.۱درصد افزایش 
یافته اس��ت. متوس��ط قیمت فروش در تابستان امسال نسبت به 
به��ار ۴.۵درصد افزای��ش یافت. همچنین حداق��ل قیمت فروش 
در ش��هر تهران 2 میلیون توم��ان و حداکثر قیمت ۶3 میلیون و 
۸۸۸ هزار تومان است. تعداد معامالت در تابستان امسال نسبت 
ب��ه فصل قبل از آن ۴۹.۶درصد و نس��بت به تابس��تان گذش��ته 

۷۰.2درصد کاهش یافت.

قیمت سکه و طال در روز برفی تهران افزایش یافت
واکنش دالر به افزایش قیمت بنزین

قیمت طال و سکه در نخستین روز هفته در بازار تهران افزایش 
یافت.

به گزارش خبرآنالین، قیمت س��که تمام به��ار آزادی در بازار 
ته��ران ۵۷ ه��زار تومان افزایش یافت؛ به ط��وری که با قیمت ۴ 
میلی��ون و ۱۱3 هزار تومان به فروش رفت. قیمت نیم س��که نیز 
در بازار 3۰ هزار تومان، ربع س��که 2۰ هزار تومان و س��که گرمی 
۷ هزار تومان باال رفت. به این ترتیب، نیم سکه 2 میلیون و ۱3۸ 
هزار تومان، ربع س��که ی��ک میلیون و 32۹ هزار تومان و س��که 
گرمی ۸۵۶ هزار تومان قیمت پیدا کرد. همچنین قیمت هر گرم 
ط��الی ۱۸عیار در بازار ۶ ه��زار و 3۰۰ تومان افزایش یافت. هر 
گرم طالی ۱۸عیار هم در روز ش��نبه در بازار ۴۱۷ هزار و ۹۰۰ 
توم��ان بود. ه��ر مثقال طال نیز یک میلی��ون و ۸۱۰ هزار تومان 

قیمت داشت.
همچنین قیمت دالر در اولین روز کاری پس از افزایش قیمت 
بنزین، رش��دی 2۰۰تومانی را نسبت به پنجشنبه گذشته تجربه 
ک��رد و بر رقم ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان ایس��تاد. در حالی که نرخ 
ف��روش دالر در صرافی ه��ای بانک��ی به ۱۱ ه��زار و ۷۰۰ تومان 
رس��یده اس��ت، نرخ خرید دالر از مردم ۱۱ ه��زار و ۵۰۰ تومان 
گزارش ش��د. به این ترتیب فاصله قیمت خرید و فروش دالر که 

غالبا ۱۰۰ تومان است به 2۰۰ تومان افزایش یافته است.
بسیاری از فعاالن بازار معتقدند قیمت دالر تا مرز مقاومتی ۱2 
هزار تومان پیش خواهد رفت و شکس��ته شدن مرز مقاومتی ۱2 
تومان��ی می تواند روند رو به رش��د قیمت این ارز را افزایش دهد. 
قیم��ت هر یورو نیز به ۱2 هزار و ۹۰۰ تومان رس��ید. نرخ خرید 
ی��ورو نیز مانن��د دالر 2۰۰ تومان کمتر از قیم��ت فروش آن به 
مردم اس��ت. اغلب فعاالن در پاس��خ به سوالی درخصوص دالیل 
افزایش قیم��ت دالر می گویند از اولین س��اعات روز تحت تاثیر 
افزایش قیمت بنزین، رشد قیمت ارز اغاز شد و بازارساز با هدف 
ایجاد هماهنگی و ممانعت از شکل گیری رانت، نسبت به باالبردن 
قیمت اقدام کرد. نرخ دالر در بازار آزاد کمی باالتر از نرخ دالر در 

صرافی های ملی ایستاده است.

سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد
کمک حمایتی دولت 100درصد نقدی است، 

نه کاالیی
ب��ا وجود انتش��ار خبره��ای متناقض در رابطه ب��ا نحوه کمک 
حمایت��ی دولت و ارائ��ه کارت های خرید کاال، س��ازمان برنامه و 
بودجه اعالم کرد که این کمک به طور ۱۰۰درصد نقدی خواهد 

بود.
به گزارش ایسنا، به دنبال اصالح قیمت بنزین و افزایش نرخ آن 
دولت طرحی را تحت عنوان طرح حمایت معیشتی برای جبران 
افزایش قیمت بنزین به مرحله اجرا درخواهد آورد که حدود ۱۹ 
میلیون خانوار را هدف قرار داده اس��ت. آنچه که س��ازمان برنامه 
و بودجه پیش تر اعالم کرد نش��ان داد که منابع ناشی از افزایش 
قیمت بنزین را به صورت نقدی به حساب خانوارهای هدف واریز 

خواهد کرد.
ام��ا اخیرا برخ��ی خبرها از این حکایت داش��ت که کمک های 
دول��ت به صورت کاالیی ب��وده و کارت خرید در اختیار خانوارها 
قرار خواهد گرفت که هر ماه ش��ارژ می ش��ود، ام��ا پیگیری ها از 
س��ازمان برنامه و بودجه نش��ان داد که این گونه نیست و کمک 

حمایتی به صورت ۱۰۰درصد نقدی انجام می شود.
گفتنی اس��ت مبل��غ واریزی در ط��رح حمایت��ی دولت برای 
خانواره��ای تک نفره ۵۵ هزار توم��ان، دو نفره ۱۰3 هزار تومان، 
سه نفره ۱3۸ هزار تومان، چهار نفره ۱۷2 هزار تومان و پنج نفره 
و بیش��تر 2۰۵ هزار تومان اس��ت که تا حدود ۱۰ روز دیگر واریز 
آن آغاز می ش��ود. این کمک حمایتی قرار است در همان حسابی 
که در هر ماه برای خانوارها یارانه واریز می ش��ود پرداخت شود و 

البته همراه با واریز یارانه نقدی نیست.

بانکنامه

فرصت امروز: با افزایش قیمت بنزین، گمانه زنی ها درباره اثرات این افزایش قیمت 
بر بازارها و قیمت کاالها بیشتر شده است. همچنین قیمت دالر ازجمله گزاره هایی 
اس��ت که برخی دانسته و نادانسته س��عی در برقراری رابطه ای میان این دو متغیر 
دارند. این درحالی اس��ت که اصوال افزایش قیمت دالر می تواند قیمت بنزین را باال 
ببرد، اما خالف آن امکان پذیر نیس��ت و بهای دالر تابع نرخ بنزین نیس��ت. در این 
میان، دالالن بازار ارز که امس��ال به دلیل ثبات بازار ارز نتوانس��ته اند هیچ بازدهی 
را از ای��ن راه به دس��ت بیاورند، این  بار افزایش قیمت بنزی��ن را بهانه کرده اند تا به 

موج سواری در بازار ارز بپردازند و به نوسان گیری از بازار ارز مشغول شوند.
پیش از این، مسائل مربوط به تحوالت برجام، مهم ترین بهانه برای ایجاد نوسان 
در قیمت دالر بود، اما با مدیریت خوب بانک مرکزی، به تدریج این بهانه از دالالن 
ارز گرفته شد. در همین حال، اقتصاددانان معتقدند افزایش قیمت حامل های انرژی 
نهایتا می تواند تکانه ای کوتاه مدت بر بازار ارز داش��ته باشد، اما این تکانه ماندگاری 

ندارد و مقطعی است.
آنچه بر قیمت بنزین گذشت...

از انته��ای هفته گذش��ته بود که قیمت بنزین براس��اس مصوبه ش��ورای عالی 
هماهنگی اقتصادی س��ران قوا سهمیه بندی شد؛ چنانچه قیمت بنزین سهمیه ای 
هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد به ازای هر لیتر 3 هزار تومان تعیین شد، 
همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر 3۵۰۰ تومان اعالم شد. در این میان، دالالن 
بازار از جمعه ش��ب که قیمت بنزین باال رفت، در فضای مجازی به فضاسازی برای 
رش��د قیمت دالر پرداختند که البته به نظر کارشناس��ان، مقطعی و موقتی است و 

قیمت دالر مجددا به حالت عادی بازخواهد گشت.
قیمت دالر در آخرین روز کاری هفته گذش��ته یعنی پنجش��نبه و پیش از بسته 
شدن بازارها ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی بود، اما روز جمعه با اعالم افزایش قیمت بنزین، 
روندی افزایشی یافت و هم اکنون در صرافی های بانکی ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان اعالم 
ش��ده اس��ت. البته در بازار آزاد، قیمت ها کمی باالتر بوده و به مرز ۱2 هزار تومان 

نزدیک شده است.

در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی  عصر جمعه با اشاره به تاثیر تورمی چهار 
واحد درصدی افزایش قیمت بنزین در صفحه اینستاگرام خود نوشت: در این چند 
روز تحت تاثیر انتظارات ناشی از تقاضای فصلی ارز، عوامل سیاسی و همچنین اخبار 
افزایش قیمت بنزین، در مقایسه با نرخ میانگین سه ماه گذشته، افزایش قیمت دالر 

در بازار آزاد حدود 3درصد بوده است.
به گفته عبدالناصر همتی، محاس��بات اداره بررسی های اقتصادی بانک مرکزی 
نشان می دهد تاثیر افزایش امروز قیمت بنزین در تورم، در حدود چهار واحد درصد 

در سال خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه متوس��ط نرخ دالر در بازار آزاد در س��ه ماه 
گذش��ته، با ثبات نس��بی معادل ۱۱ هزار و ۴۰۰ تومان بوده اس��ت، ادامه داد: اگر 
وضعیت مطلوب ذخایر ارزی بانک مرکزی و نیز مازاد عرضه نسبت به تقاضای ارز در 
بخش اسکناس و حواله را نیز در نظر بگیریم، نظریه باالبودن ریسک سرمایه گذاری 

در ارز همچنان پابرجا خواهد بود.
به اعتقاد همتی، نرخ کنونی ارز تحت تاثیر جهش قبلی ناشی از عوامل انتظاری و 

تداوم تحریم ها بوده و از پشتوانه عوامل بنیانی برخوردار نیست.
چه رابطه ای میان قیمت دالر و بنزین وجود دارد؟

در همین زمینه، رئیس هیأت مؤسس کانون صرافان در گفت وگو با ایرنا، به برخی 
ادعاها درباره افزایش قیمت دالر به بهانه افزایش قیمت بنزین اش��اره کرد و گفت: 
افزایش قیمت دالر می تواند نرخ بنزین را باال ببرد اما رابطه معکوس وجود ندارد و 

بهای دالر تابع نرخ بنزین نیست.
اصغر سمیعی با بیان اینکه قیمت دالر در روزهای اخیر تحت تاثیر رشد تورم و 
سایر عوامل تمایل به افزایش داشته و این بار، بنزین را بهانه کرده است، ادامه داد: 
نرخ دالر تحت تاثیر میزان تورم در کش��ورمان و همچنین نرخ تورم در کشورهای 
ح��وزه دالر قرار دارد که دالر با تعدیل به موقع و با ش��یب مالیم نرخ می تواند این 
شکاف را پرکند. با توجه به شکاف نرخ تورم بین ایران و کشورهای اصلی حوزه دالر، 

کاهش شدید قیمت دالر را نباید انتظار داشت.

به گفته س��میعی، هیچ گاه نباید قیمت دالر را س��رکوب کرده و آن را ثابت نگاه 
داشت، زیرا امکان دارد فنر قیمت دالر جمع شده و به یکباره باال برود، همان طور که 
در سال های گذشته رخ داده است بنابراین باید اجازه داد که نرخ دالر همپا با نرخ 

تورم، نوسان داشته باشد.
رئیس هیأت مؤس��س کانون صرافان گفت: نرخ دالر در س��ال ۹۷ نوسان زیادی 
داشت اما از ابتدای سال ۹۸ شاهد تالطم در این بازار نبوده ایم و نوسان های اندکی 
وجود داش��ته است که البته بهتر بود اجازه داده شود براساس نرخ تورم، بهای دالر 

نیز رشد داشته باشد.
به گفته وی، برای مهار نرخ دالر باید تورم در کش��ور تک رقمی شده و پول ملی 

تقویت شود.
س��میعی با اش��اره به افزایش نرخ بنزین گفت: ثابت نگه داشتن بهای بنزین در 
س��ال های طوالنی، درس��ت نبوده و باعث شده اس��ت که قیمت بنزین یکباره باال 
برود. باید اجازه داده ش��ود که بهای بنزین مطابق با نرخ فوب خلیج فارس، نوسان 

داشته و واقعی شود.
بهترین و بدترین راهکارهای جبران کسری بودجه

رئیس هیأت مؤس��س کان��ون صرافان با بیان اینکه اعط��ای یارانه به بخش های 
مختلف اقتصادی، امری نادرس��ت و نسنجیده است، گفت: قیمت ها در بخش های 
مختلف باید واقعی ش��ده و از واگذاری یارانه به آنها خودداری ش��ود تا بهره وری و 
کارای��ی باال برود، به عنوان مثال چه نیازی به دادن یارانه مطبوعات به روزنامه ها و 
مجالتی است که نمی توانند مخاطب جذب کنند. چرا باید یارانه روزنامه ها از جیب 

افرادی پرداخت شود که روزنامه نمی خوانند.
سمیعی یادآور شد: یارانه فقط باید برای سه بخش آموزش و پرورش، بهداشت و 

امنیت اعطا شود، اما در سایر بخش ها باید قیمت ها را واقعی کرد.
او با اشاره به کسری بودجه برای تامین هزینه ها، گفت: آسان ترین اما بدترین راه 
برای تامین کسری بودجه، چاپ پول و خلق پول بدون پشتوانه است که آثار تورمی 

بسیار بدی را خواهد داشت.

وقتی دالالن ارز با افزایش قیمت بنزین موج سواری می کنند

رابطه قیمت دالر و بنزین

گزارش تازه »شاپرک« نشان می دهد

تعداد کارت های بانکی دارای 
تراکنش کاهش یافت

جدیدترین گزارش منتشرشده از سوی شاپرک نشان می دهد که تعداد 
کارت های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در مهرماه امسال کاهش یافته 

و تعداد آن به ۱۰۰ میلیون و ۶3۴ هزار کارت رسیده است.
به گزارش ایِبنا، بررسی آمارهای گزارش اقتصادی مهرماه ۱3۹۸ شبکه 
الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( نشان می دهد که در این مدت بالغ بر 
۱۰۰ میلیون و ۶3۴ هزار و ۴۵۶ کارت بانکی از جمله کارت های اعتباری، 
برداش��ت و هدیه و بُن کارت حداقل یک تراکنش را داشتند؛ از سوی دیگر 
بررسی ها نشان می دهد که در شهریورماه سال جاری یعنی پایان تابستان، 
تعداد  ۱۰۱ میلیون و 23۶ هزار و 2۱۵ کارت بانکی تراکنش داش��تند که 
نش��ان از کاهش ۰.۵۹درصدی تع��داد کارت های بانکی دارای حداقل یک 
تراکنش در مهرماه دارد که مقایسه آمار مهرماه با ماه های گذشته به معنای 
وجود ثبات نسبی در تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در شبکه پرداخت 
اس��ت اما ذکر این نکته ضروری است که در ابتدای پاییز تعداد کارت های 
بانکی تراکنش دار در حالی که در ماه های گذشته دارای روندی رو به رشد 

بوده، دچار کاهش به خصوص در بخش کارت های هدیه شده است.
بررس��ی گزارش های منتش��ره از ابتدای سال ۱3۹۸ تا  به مهرماه نشان 
می ده��د که به صورت ماهانه از میان بی��ش از 3۵۰ میلیون کارت صادره 
توسط شبکه بانکی، حدود ۱۰۰ میلیون کارت بانکی دارای تراکنش هستند 
که این میزان کارت بانکی فعال از جمعیت باالی ۱۸ س��ال ایران بیش��تر 
اس��ت و نشان از استفاده گس��ترده شهروندان از خدمات شبکه پرداخت و 

خدمات مبتنی بر کارت دارد.
براساس گزارش ش��اپرک، در مهرماه در حدود ۹۶ میلیون و 33۵ هزار 
کارت بانکی از نوع برداشت حداقل یک تراکنش را داشتند که در مقایسه با 
آمار شهریورماه تعداد کارت های بانکی برداشت دارای حداقل یک تراکنش 
در سوییچ شاپرک رش��د منفی ۰.2۵درصدی داشته است؛ همچنین بالغ 
ب��ر ۴ میلیون و ۱۸۵ هزار کارت بانکی از نوع هدیه و بُن کارت در ش��بکه 
پرداخت کشور فعالیت داشته که نسبت به ماه گذشته کاهش ۸.۰3درصدی 
داش��ته و ۱۱3 هزار و ۱۸۵ کارت از نوع کارت اعتباری در مهرماه حداقل 
یک تراکنش را داش��ته اند که نسبت به ش��هریورماه رشدی 3.۱۷درصدی 
به خود اختصاص داده اس��ت. نمودار سهم بانک های صادرکننده از تعداد 
کارت های بانکی تراکنش دار در ش��بکه ش��اپرک در ابتدای پاییز نش��ان 
می دهد که بانک  ملی ایران با س��هم 22.2۵درصدی بیش��ترین س��هم از 
کارت های بانکی تراکنش دار را در میان شبکه بانکی کشور در اختیار دارد 
و در ادامه بانک های ملت، صادرات ایران و کشاورزی به ترتیب جایگاه دوم 
تا چهارم بیش��ترین سهم از کارت های بانکی تراکنش دار مهرماه را به خود 
اختصاص داده اند که نسبت به شهریورماه یکسان بوده است؛ از سوی دیگر 
بانک سپه که تعداد بسیار زیادی کارت بانکی صادر کرده است، در جایگاه 
س��هم بانک های صادرکننده از تعداد کارت های بانکی تراکنش دار با سهم 

۶.۷۷درصدی در جایگاه پنجم قرار گرفته است.
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فرصت امروز: پس از آنکه از بامداد جمعه گذش��ته، قیمت بنزین افزایش یافت و 
برای همه وس��ایل نقلیه سهمیه بندی شد، نخستین واکنش بازار سرمایه به اجرای 
این طرح در نخستین روز این هفته همانا رشد نماد پاالیشگاهی ها و پتروشیمی ها و 
همچنین افت گروه خودرو و درنهایت، کاهش 2۰۸ واحدی شاخص کل بورس بود.

با اینکه تا روز چهارش��نبه هفته گذشته بیشتر سهامداران به دنبال خرید سهام 
خودرویی ها به دلیل خبر افزایش س��رمایه از محل تجدی��د ارزیابی بودند، اما بازار 
س��رمایه در معامالت روز ش��نبه به دنبال افزایش قیمت بنزین، تغییر مسیر داد و 

اقبال بازار بیشتر به سمت سهام پاالیشگاه ها کشیده شد.
اثر افزایش قیمت بنزین بر معامالت بازار سرمایه

در همین زمینه، کمال خانزاده، کارش��ناس بازار سرمایه به تاثیر افزایش قیمت 
بنزین بر معامالت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت بنزین نمی تواند در 

بلندمدت هیچ گونه تاثیری بر بازار سرمایه داشته باشد.
او با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین فقط تا حدودی باعث افزایش انتظار تورمی 
در جامعه خواهد شد، ادامه داد: اگر فقط قیمت بنزین افزایش یابد در نهایت بر روی 
۱۰ کاال اثر تورمی دارد، اما اگر س��ایر محصوالت همانند گازوئیل، نرخ برق و گاز با 

افزایش قیمت همراه شوند، این موضوع مطمئنا می تواند تورم زا باشد.
به گفته این کارش��ناس بازار س��رمایه، با اجرای طرح واقعی سازی قیمت بنزین، 
بخش عمده ای از فعاالن بازار سهام که اطالعات چندانی را از تحلیل گروه پاالیشی 

ندارند، به سمت خرید این گروه رفتند و اقدام به خرید این سهام کردند.
وی ب��ا پیش بینی اینکه روند خودرویی ها از امروز یکش��نبه مثبت خواهد ش��د، 
گفت: متاس��فانه روند بازار، گروه به گروه، متفاوت اس��ت؛ بدین معنا که زمانی یک 
گروه مثبت می ش��ود، گروه دیگر منفی خواهد شد؛ بنابراین به نظر می رسد از روز 
یکش��نبه دوباره خودرویی ها به دلیل اینکه خبر افزایش س��رمایه آنها نزدیک است 
شرایط بهتری پیدا کنند، اما پیش بینی می شود پاالیشی ها و کامودیتی ها تا زمانی 

که بودجه تعیین نشود در همین محدوده خواهند ماند.

شاخص بورس در دقیقه 90 منفی شد
شاخص کل بورس دیروز 2۰۸ واحد افت داشت و در نهایت این شاخص به رقم 
3۰۶ هزار و ۸۸۵ واحد رس��ید. بازار سرمایه اگرچه در نخستین دقایق معامالت با 
رش��د بیش از یک هزار و ۴۰۰ واحدی آغاز به کار کرد، اما با نزدیک شدن به نیمه 
دوم معامالت، تغییر مسیر داد و با افت شاخص بورس همراه شد. درنهایت، علی رغم 
رشد قیمت پاالیشی ها، شدت عرضه در دیگر گروه ها سبب شد شاخص  کل بورس 

با 2۰۸ واحد کاهش روبه رو شود.
به گزارش ایس��نا، با باز ش��دن معامالت بورس اوراق بهادار تهران در دقایق اول 
شاخص کل مقداری رشد کرد، اما پس از آن تا پایان معامالت با شیب تقریبا ثابت 
با کاهش روبه رو شد و در نهایت با 2۰۸ واحد افت در تراز 3۰۶ هزار و ۸۸۵ رسید.

شاخص کل هم وزن نیز با 23۴ واحد کاهش عدد ۸۸ هزار و 2۱۷ را تجربه کرد. 
شاخص آزاد شناور نیز با ۱۱۱3 واحد کاهش به رقم 3۵۷ هزار و 2۶ واحدی رسید و 
شاخص بازار اول با 3۱3 واحد افت رقم 222 هزار و 3۸2 را تجربه کرد، اما شاخص 

بازار دوم با 3۰۸واحد افزایش رقم ۶2۷ هزار و ۶3 واحدی را پشت سر گذاشت.
در روز گذش��ته، پاالیش��ی ها رهبر بازار شدند و سعی کردند شاخص های بازار را 
به سمت باال هدایت کنند. از مهم ترین نمادهای این گروه می توان به پاالیش نفت 
تهران، پاالیش نفت اصفهان و پاالیش نفت بندرعباس اش��اره کرد که هر کدام به 
ترتیب 2۴۰، ۱۸۰ و ۱۵۵ واحد تاثیر مثبت روی شاخص های بازار سرمایه داشتند. 
این گروه عمدتا با رشد قیمت مواجه شدند؛ به طوری که مجموعه گروه فرآورده های 
نفتی دیروز ش��اهد معامله ۱۵2 میلیارد سهم به ارزش ۱۱3 میلیارد تومان بودند و 

جایگاه دوم را از نظر ارزش بازار به خود اختصاص دادند.
کدام نمادها بیشترین کاهش را داشتند؟

صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، ایران خودرو و پتروش��یمی پارس نیز س��ه 
نمادی بودند که بیش��ترین تاثیر کاهشی را روی ش��اخص های بازار داشتند. هر 
کدام از نمادهای یادشده به ترتیب ۱۵3، ۱۵2 و ۱۰۸ واحد شاخص های بازار را 

با کاهش مواجه کردند. همچنین در نخس��تین روز هفته، اکثر س��هم ها در گروه 
خودرو با کاهش قیمت روبه رو ش��دند؛ به طوری که اکثرا در این گروه س��هم ها 
۴درص��د افت قیمت را تجرب��ه کردند. در گروه خودرو و س��اخت قطعات حجم 
معام��الت به ۵۰۰ میلیون س��هم و اوراق مالی رس��ید ک��ه ارزش آن رقم ۱۵۶ 
میلیارد تومان را به ثبت رس��اندند. این در حالی اس��ت که تا هفته گذشته اقبال 
س��هامداران بیشتر به سمت س��هام خودرویی ها بود، اما به نظر می رسد افزایش 
قیمت بنزین توانس��ته برای مدت محدودی هم که ش��ده، اثر خود را بر وضعیت 
س��هام این گروه باقی بگذارد. از دیگر گروه های بازار که ارزش قابل توجهی را به 
خود اختصاص داده اند می توان به فلزات اساس��ی اشاره کرد. در این گروه حجم 
معامالت به ۱۰۰ میلیون س��هم و اوراق مالی رس��ید و ارزش معامالت رقم ۸3 

میلیارد تومان را تجربه کرد.
ارزش کل معامالت بورس به رقم ۱2۶۱ میلیارد تومان رسید که این رقم ناشی از 
دست به دست شدن 2.۵ میلیارد سهم و اوراق مالی بود. همچنین تعداد معامالت 
این بازار به رقم 3۴3 هزار و ۶۶۵ رسید. در بورس تهران ۱۱۹ سهم با رشد قیمت 
و 23۱ سهم با افت روبه رو شدند. همچنین در فرابورس ایران ۱۰3 سهم با رشد و 

۹۷ سهم با کاهش قیمت روبه رو بودند.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ش��اخص فرابورس نیز نزدیک به سه واحد رش��د داشت و بر روی کانال 3هزار و 
۹3۵  واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار ۹3۸ میلیون و 3۶3 هزار برگه سهم به 

ارزش بیش از ۶هزار و ۵۷۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بی��ن تمامی نمادها، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، پاالیش نفت ش��یراز 
)ش��راز( و پاالیش نفت الوان )ش��اوان( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار 
داش��تند. در مقابل هم نماد پتروش��یمی مارون )مارون(، ف��والد هرمزگان جنوب 
)هرمز(، قاسم ایران )قاسم( و سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان )کرمان( 

مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

کاهش 208 واحدی شاخص بورس تهران در نخستین روز هفته

واکنش منفی بازار سهام به افزایش قیمت بنزین

5بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

نرخ جدید بنزین شاخص بورس را سبز خواهد کرد؟
تاثیر قیمت بنزین بر بازار سهام

»افزایش نرخ بنزین یک تصمیم راهبردی در همه نظام های اقتصادی است، اما 
در نظام های اقتصادی متکی بر درآمد نفت و گاز، دامنه این تاثیر عمیق و گسترده 
اس��ت. اقتصاد ایران دست کم سه دهه اخیر را با بیم و هراس تغییر قیمت بنزین 
س��پری کرده اس��ت. این هراس و نگرانی فقط منحصر به شهروندان نبوده بلکه 
آحاد مدیران و س��رمایه گذاران را نیز دربرگرفته است. اگر دولتمردان، در تنظیم 
ارقام و ردیف های بودجه س��االنه با ش��اخص قیمت بنزین دچار چالش بوده اند، 
سرمایه گذاران نیز در محاسبه هزینه-فایده پروژه های خود عنصر »قیمت انرژی« 
را لحاظ کرده اند.« حمیدرضا علوی، کارش��ناس بازار سرمایه، در ادامه یادداشت 
خود در این باره نوش��ت: »این روزها در محافل اقتصادی ایران، س��خن از نوعی 
غافلگیری و حتی شوک بر اثر نرخ گذاری بنزین در میان است. شاید به این دلیل 
که فعاالن اقتصادی چندان پیش بینی این اتفاق را در این برهه زمانی نمی کردند. 
در یک نگاه کالن، تعدیل قیمت فرآوردهای نفتی چنانکه براساس معیارهای علم 
اقتصاد و در راستای عدالت اجتماعی صورت پذیرد همواره مورد دفاع کارشناسان 
و نخبگان اقتصادی بوده و از عوامل موثر بر فرآیند توسعه اقتصادی است اما اگر 
مانند برخی سیاست و طرح ها بدون بررسی کارشناسی و بستری سازی اجرا شود، 
به جای ترمیم ساختار اقتصاد جامعه به وخامت آن می انجامد. دالیل و قرائن زیادی 
ب��ر ای��ن امر داللت دارند که واکنش بازار س��رمایه به تغییر قیمت بنزین، مثبت 
خواهد بود. تاثیرگذاری قیمت سوخت بر بازار بورس بر پایه چند مکانیسم روشن 
و ملم��وس انجام می پذیرد: اول؛ اولین نتایج مثبت افزایش نرخ بنزین به صورت 
کاهش مص��رف داخلی، افزایش صادرات این فرآورده و به تبع آن افزایش درآمد 
دولت و ش��رکت های تولیدکننده بنزین نمایان می شود. طبیعی است که با این 
فرض اتفاق بیشترین تاثیر مثبت آن در گروه سهم های متکی بر انرژی دیده شود. 
دوم؛ در بازار س��رمایه ایران پیوندی عمیق میان دو عنصر ش��اخص بورس و نرخ 
ارز وجود دارد. تجربه سال های گذشته نشان از این دارد که نرخ بنزین به صورت 
جدی بازار بازار ارز را تحت تاثیر قرار می دهد و از این مسیر شاخص بورس را وارد 
»مسیر صعودی« می کند انتظار می رود صنایع صادرات محور بیش از همه از این 
اتفاق منتفع ش��وند. سوم؛ فاکتور دیگر در سیاست گذاری جدید دولت که انتظار 
می رود بر موقعیت شرکت ها و گروه های تولیدی در بازار بورس تاثیر بگذارد، توزیع 
مستقیم یارانه چند هزار میلیاردی بنزین میان شهروندان است. تزریق این رقم در 
سبد خرید جامعه بی شک باعث رونق بازار کاال به ویژه در برهه کنونی خواهد شد. 
بر این عامل، بحث مهم تحریم و سیاست کاهش واردات دولت را اضافه کنید که از 
مدتی قبل باعث شتاب گرفتن روند تولید و بازدهی گروهی از صنایع و شرکت های 
داخلی شده است. لذا انتظار می رود در این مرحله گروه کاالیی و کامودیتی ها نیز 
همانند صنایع تولیدکننده انرژی بیشترین سود را از خوان افزایش قیمت بنزین 
ببرند. کالم آخر اینکه، موج تازه نرخ گذاری دولت بر بنزین از منظر بورسی شباهت 
چشمگیر به اتفاقات سال ۸۶ دارد به این صورت که این بار هم دولت بنا دارد مبلغ 
۵۵ هزار تومان به ازای هر شخص تا سقف 2۰۵ هزار تومان به ۱۸میلیون خانوار 
ایرانی پرداخت کند نتیجه عینی چنین سیاستی در بازار سرمایه رشد نقدینگی در 
بازار خرده فروش��ی است و به تبع آن  باال رفتن میزان فروش شرکت های بورسی 

و سودسازی افزون تر.«
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افزایش مشروط 100 هزار تومانی قیمت 
الستیک نیسان و وانت بار

براساس مصوبه جدید کارگروه تنظیم بازار، قیمت هر حلقه الستیک نیسان 
و وانت بار به طور مش��روط ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. به گزارش تس��نیم، 
با مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت هر حلقه الس��تیک نیس��ان و وانت بار به 
طوری رسمی ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت. این مصوبه که به معاونت بازرگانی 
داخلی )دفتر ام��ور خدمات بازرگانی( وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن 
تولیدکنندگان تایر ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ابالغ 
ش��ده، مدت زمان اقدام برای اجرا را دو ماه اعالم کرده اس��ت. مش��روح مصوبه 
تنظیم بازار به شرح زیر است: با افزایش ۱۰۰ هزار تومانی قیمت برای هر حلقه 
الس��تیک تولید داخل در س��ایزهای ۷۰۰-۱۶، ۷۵۰-۱۶، ۸2۵-۱۶، ۶۵۰-۱۶ 

مصرف نیسان و وانت بار مشروط به موارد ذیل موافقت گردید.
الف - افزایش حداکثری تولید در حدی که حاشیه ایجادشده بین قیمت 
بازار و قیمت مصوب اعالمی به طور کامل حداکثر ظرف دو ماه مرتفع گردد.

ب- هیچ گونه کاهش تولید و یا افزایش قیمت در س��ایر س��ایزهای تولید 
داخل صورت نگیرد.

تبصره: بدیهی اس��ت چنانچه پس از مدت زمان ذکرش��ده شرایط مذکور 
تحقق نیافته باش��د، قیمت ها مجددا به قیمت های قبلی برگردانده ش��ده و 

واحدهای متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.
همچنین توزیع در اس��تان های دارای کمبود )کردستان، یزد، مازندران، 

البرز و اردبیل( در اولویت قرار گیرد.

هیچ افزایش نرخی پذیرفتنی نیست
رئیس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت هرمزگان گف��ت هیچ افزایش 
قیمت در استان قابل پذیرش نیست. خلیل قاسمی در جلسه ای فوق العاده با  
بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان اظهار کرد: تحریم ها یک 
سیاس��ت روشن ابرقدرت هاست که در فضای رسانه ای کشور حجمه درست 
می کنند. وی اف��زود: برای یک تصمیم گیری خوب در بازار نیاز به اطالعات 

پایه است که این امر با دنبال کردن اخبار اقتصادی میسر خواهد شد.
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان عنوان کرد: باید اقداماتی 
در کف جامعه انجام دهیم و به مردم اعالم کنیم قیمت کاالها افزایش چندانی 
نخواهد داشت و جو روانی جامعه را آرام نگه داریم. قاسمی تصریح کرد: افزایش 
نرخ کرایه درون ش��هری و برون ش��هری بدون ارائه آنالیز و کار کارشناسی شده 
پذیرفتنی نیس��ت. رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به اینکه 
هیچ س��رویس مدرس��ه ای حق افزایش نرخ را ندارد، خاطرنشان کرد: برای این 
موضوع دولت س��ازوکاری جهت گازسوز کردن سرویس مدارس اندیشیده که 
این خودروها با هزینه خود دولت گازس��وز ش��وند. وی افزود: جهت دسترسی 
آسان شهروندان به آخرین قیمت از اقالم مصرفی خانوار، سامانه پیامکی تهیه 
شده است و شهروندان با ارسال نام کاالی موردنظر خود به شماره 3۰۰۰۹۱2۴ 
بالفاصله با دریافت پیامک از آخرین قیمت مطلع خواهند ش��د. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت هرمزگان بیان کرد: همچنین به منظور اطالع بیش��تر 
Http//:sayagh. ش��هروندان از لیست اقالم اساسی، سایت سیاق به نش��انی

asnafhormozgan.ir  در اختیار ش��هروندان اس��ت که امکان ثبت گزارش 
تخلف مشاهده شده نیز در این سایت مهیا شده است. وی با بیان اینکه ۹۶۰ قلم 
کاال در این س��امانه و سایت درج شده است، تصریح کرد: شهروندان در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف می توانند با سامانه ۱2۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت 

به صورت شبانه روز تماس حاصل کنند.

طرح ویژه بازرسی بازار آغاز شد
رئی��س اتاق اصناف تهران از آغاز طرح ویژه بازرس��ی و نظارت بر بازار از 
دی��روز، برای جلوگیری از هرگونه گران فروش��ی کاال خبر داد. قاس��م نوده 
فراهان��ی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: همانگون��ه که همه اطالع دارند 
قیمت گازوئیل هیچ گونه افزایش��ی نداشته بنابراین هزینه های حمل و نقل 
کاال تغییری نخواهد داش��ت. وی ادامه داد: البته همان طور که دیروز هم در 
جلسه فوق العاده س��تاد  تنظیم بازار اعالم کردیم، انتقال بار از باراندازها به 
واحدهای صنفی در مواردی توس��ط وانت باره��ا صورت می گیرد که در این 
زمین��ه هم به وانت بارها س��همیه بنزین اختصاص یافته اس��ت. رئیس اتاق 
اصناف تهران با بیان اینکه بنابراین افزایش نرخ بنزین نباید تاثیری بر قیمت 
کاالها داشته باشد، خاطرنشان کرد: در این زمینه از روز گذشته طرح ویژه 

بازرسی و نظارت اتاق اصناف برای نظارت بر بازار آغاز شد.
وی ادامه داد: از فردا نیز گش��ت های مشترک سه جانبه بازرسان سازمان  
صنعت، مع��دن و تجارت، اتاق اصناف و س��ازمان تعزی��رات حکومتی آغاز 

می شود.

اخبـــار

صید غیرقانونی ماهی در آب های خلیج فارس و دریای خزر زیر س��ایه 
ضعف نظارت در حال انجام است.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، هر از گاهی موضوع صید غیرمجاز 
و از بین رفتن ذخایر ماهیان در آب های ایران از س��وی رس��انه ها مطرح 
می شود یا تیتر یک خبرگزاری ها می شود که متاسفانه مسئوالن سازمان 

شیالت هر بار با بیان ادله مختلف این موضوع را تکذیب می کنند.
بسیاری از مسئوالن بر این باورند که صید ماهیان تجاری و صنعتی در 
آب های خلیج فارس و دریای خزر در سایه ضعف نظارت سازمان شیالت 
توس��ط خارجی ها و صیادان داخلی در حال انجام است و از آنجا که این 
امر در زمان تخم ریزی انجام می شود، آسیب جدی به ذخایر وارد می کند 
که اگر تدابیری برای رفع معضل صید غیرمجاز اندیش��یده نش��ود، شاهد 

انقراض گونه های ماهی همانند نسل خاویار در دریای خزر خواهیم بود.
اگرچه مس��ئوالن سازمان شیالت و وزیر جهاد کشاورزی موضوع صید 
از ک��ف دریا را تکذیب می کنن��د و معتقدند که ای��ن ماهی ها عمدتا در 
میان دریا یافت و صید آنها به صورت ترال انجام می ش��ود، اما مدیرعامل 
اتحادیه تکثیر، پرورش و صادرات آبزیان نظر دیگری دارد و معتقد اس��ت 

که با توجه به قدیمی بودن تکنولوژی کشتی های چینی، امکان صید در 
آب های ساحلی باالی 2۰۰ متر وجود ندارد و آنها برای تامین هزینه های 

خود به ناچار ناگریز به صید ماهیان تجاری هستند.
پرویز محبی، سرپرس��ت صید و بنادر ماهیگیری سازمات شیالت صید 
فان��وس ماهیان در خلیج فارس را تکذیب ک��رد و گفت: علی رغم اذعان 
برخی مسئوالن و نمایندگان مجلس، فعالیت صید فانوس ماهی در خلیج 

فارس صحت ندارد 
و تنه��ا ذخیره فانوس ماهی در دریای عم��ان و اعماق باالی 2۰۰ متر 
صورت می گیرد که صرفا توسط تور ترال میان آبی و کشتی های صیادی 

دارای مشخصه و قابلیت صید در اعماق امکان پذیر است.
وی با اشاره به اینکه هیچ تداخلی بین صیدگاه فانوس ماهی با فعالیت 
صی��د خرد وجود ندارد، اف��زود: با توجه به برنامه توس��عه آبزی پروری و 

نیازمندی کشور به پودر ماهی، صید فانوس ماهی امری ضروری است.
حال به س��راغ مس��ئول ذی رب��ط می رویم  تا از آخری��ن وضعیت صید 
غیرمج��از در آب های ایران و فعالیت کش��تی های چینی به منظور صید 

فانوس ماهیان در آب های خلیج فارس و دریای عمان باخبر شویم:

ارسالن قاسمی، مدیرعامل اتحادیه تکثیر، درباره آخرین وضعیت صید 
غیرمجاز در سواحل کشور اظهار کرد: هم اکنون صید غیرمجاز در آب های 
خلیج فارس و دریای خزر وجود دارد و در این مورد ش��کی نیس��ت، اما 
اینکه کش��تی های چین��ی در آب های خلیج ف��ارس و دریای خزر وجود 

داشته باشند، اطالع موثقی وجود ندارد.
 وی افزود: با وجود آنکه حفاظت از دریا یکی از وظایف سازمان شیالت 
است، از این رو بحث کنترل صید غیرمجاز باید به نهادهای نیروی دریایی 
سپاه واگذار شود یا سازمان شیالت از سایر نهادها در بحث نظارت کمک 

بگیرد.
قاس��می با اشاره به اینکه کش��تی های چینی در آب های دریای عمان 
اقدام به صید غیرمجاز می کنند، بیان کرد: کشتی های چینی در ارتباط با 
صید فانوس ماهی دارای تکنولوژی قدیمی هس��تند و به همین دلیل در 
آب های ساحلی صید ماهیان تجاری برای پوشش هزینه ها انجام می شود.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به آنکه کشتی های چینی مربوط به 
س��ال های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۵ است، از این رو این امکان فعالیت در آب های 

باالی 2۰۰ متر وجود ندارد.

تاختن خارجی ها با صید غیرمجاز در آب های خلیج فارس و دریای خزر! 

 اشتغال ساحل نشینان در خطر است

رئیس انجم��ن صنفی گاوداران کش��ور گفت هم اکنون ۶۰ ه��زار رأس دام 
سنگین و 3۰۰ هزار رأس دام سبک در دامداری ها انباشت شده است.

 ناصر مقدس��ی، در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به اینکه 
ب��ازار دام تعریف چندانی ن��دارد، اظهار کرد: باتوجه ب��ه ممنوعیت صادرات و 
واردات بی رویه گوشت، مقدار زیادی دام روی دست دامدار باقی مانده است که 

استمرار این روند ضربه مهلکی به تولید گوشت داخل وارد می کند.
رئیس انجمن صنفی گاوداران کش��ور قیمت هر کیلو گوس��اله زنده را 2۵ تا 
2۶ هزار تومان اعالم کرد و گفت: با توجه به کاهش چش��مگیر قیمت نس��بت 
به ابتدای سال دامدار هر کیلو گوساله زنده با زیان ۵ تا ۶ هزار تومانی در بازار 

عرضه می کند.
این مقام مس��ئول ادامه داد: قیمت هر کیلو گوش��ت گوس��اله از ۱۱۰ هزار 
تومان به ۸۰ هزار تومان در بازار رسیده و تنها ممکن است در برخی مغازه های 
ش��مال ش��هر با نرخ های گزافی عرضه ش��وند که این امر نشان می دهد دام به 

میزان کافی در کشور وجود دارد.
مقدس��ی در واکنش به اظهارنظر برخی مس��ئوالن مبنی بر آنکه آزادسازی 
صادرات دام بر تالطم قیمت گوشت در بازار دامن می زند، بیان کرد: هم اکنون 
۶۰ هزار رأس دام س��نگین و 3۰۰ هزار رأس دام سبک در دامداری ها انباشت 

ش��ده که این امر بر زیان دامدار دامن زده اس��ت از این رو مسئوالن امر باید با 
اعم��ال مدیریت و نظارت دقیق مج��وز صادرات دام را صادر کنند چراکه ادامه 

روند ممنوعیت صادرات به نابودی تولید داخل منجر می شود.
او ب��ا انتقاد از واردات بی رویه گوش��ت در چند ماه اخیر به کش��ور، گفت: از 
ابتدای س��ال رقمی بالغ بر ۱۰۰ هزار تن گوش��ت وارد کشور شده در حالی که 
طب��ق تولید داخل و نیاز کش��ور، نباید میزان واردات ب��ه بیش از ۵۰ هزار تن 
می رس��ید که متأسفانه این امر تنها در سایه مجدد وزارت بازرگانی و واگذاری 
مسئولیت امور بازرگانی وزارت جهاد به وزارت صمت اتفاق افتاده است که اگر 
رون��د بی رویه واردات به داخل ادامه یابد، بدون تردید صنعت گوش��ت کش��ور 

نابود خواهد شد.
2۰ هزار تن شیرخشک در کارخانه ها دپو شده است 

رئیس انجمن صنفی گاوداران کش��ور در بخش دیگر اظهارات خود با اشاره 
به اینکه رقمی بالغ بر 2۰ هزار تن شیرخش��ک در کارخانه ها دپو ش��ده است، 
گفت: باتوجه به آنکه در ش��رایط فعلی تحریم امکان ارزآوری از صادرات نفتی 
وج��ود ندارد به همین خاطر از مس��ئوالن امر انتظار می رود که مجوز صادرات 
شیرخش��ک مازاد را ص��ادر کنند چراکه هم اکنون کارخانه های شیرخش��ک با 

مشکل دپوی محصول در انبار ها روبه رو هستند.

ای��ن مقام مس��ئول ادام��ه داد: باوجود آنکه تمامی کش��ور ها ب��رای واردات 
شیرخش��ک تعرفه می گذارند، جای این س��وال مطرح است که چرا مسئوالن 
دولتی برای صادرات شیرخشک تعرفه گذاشته اند؟ در حالی که واردات در قبال 
صادرات باید با ارز مشخصی صورت گیرد تا کارخانه های لبنی نتوانند به بهانه 
گران بودن شیرخش��ک داخل نس��بت به خارجی اقدام به واردات شیرخشک 

بدون تعرفه کنند.
مقدس��ی با اش��اره به اینکه خرید ش��یرخام با نرخ 2 هزار و ۷۵۰ تومان تا 
2 ه��زار و ۹۰۰ تومان از دامداران کذب اس��ت، بیان ک��رد: هم اکنون هر کیلو 
شیرخام با قیمت پایه 2 هزار و 3۹۰ تومان از دامداران درب دامداری خریداری 
می ش��ود و به هیچ عنوان کارخانه های لبن��ی با نرخ 2 هزار و ۷۵۰ تومان تا 2 

هزار و ۹۰۰ تومان شیر از دامداران خریداری نکرده اند.
او در پای��ان، تصریح کرد: کارخانه های لبنی با بیان اظهاراتی مبنی بر خرید 
ش��یرخام ب��ا نرخ های 2 ه��زار و ۷۰۰ تومان ب��ه باال به دنب��ال افزایش قیمت 
محصوالت خود در بازار هس��تند و از آنجا ک��ه ۷۰درصد محصوالت لبنی آنها 
ش��امل قیمت گذاری و تنها 3۰درصد کاالی لوکس به شمار می رود، جای این 
س��وال مطرح است که آیا مسئوالن امر اندازه گیری دقیقی بر توزیع محصوالت 

لبنی مشمول قیمت گذاری کارخانه های لبنی دارند یا خیر؟

مدیرکل مقررات و اس��تانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به واردات 
۷۰درصد کره توس��ط یک شرکت صنایع لبنی خاص واکنش نشان داد و آن را 

ناشی از تیزهوشی مسئوالن این شرکت دانست.
ول��ی اهلل فریادرس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، در 
واکنش به واردات بیش از 3۰ هزار تن کره با ارز دولتی توس��ط ش��رکتی خاص 
که معادل کل نیاز کش��ور اس��ت اظهار کرد: در سال گذشته دولت دو شاخص 
ب��رای واردات کاال با ارز ۴2۰۰ تومانی در نظر گرفته بود که مش��خص می کرد 

واردکنندگان تا چه میزان واردات داشته باشند.
وی افزود: بر این اساس در صورتی که واردکنندگان کارت بازرگانی جدیدی 
داش��تند تنها می توانستند در سال ۵۰۰ هزار دالر کاال به کشور وارد کنند و در 
بخش��نامه دوم به این واردکنندگان اجازه داده ش��د که در صورتی که محموله 
خود را به گمرک آورده و کارت سبز دریافت کرده بودند، بتوانند دوباره واردات 

انجام دهند تا فضای رقابت و کسب و کارشان بسته نشود.
مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه 
داد: ش��رکت هایی که کارت بازرگانی آنها دوساله و بیشتر بود می توانستند تا 2 

میلیون دالر در سال واردات داشته باشند.
وی تصریح کرد: اما در س��ال ۹۷ بخش��نامه جدیدی درباره اختصاص ارز به 
واردات ابالغ شد که در آن اعالم شده بود از اختصاص ارز به کارت های بازرگانی 

که یک ساله هستند خودداری شود.
مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 
با توجه به نگرانی های ارزی که وجود داش��ت س��عی کردیم که این بخشنامه را 
م��ورد توجه قرار دهی��م و از اختصاص ارز به کارت ه��ای بازرگانی کمتر از یک 

سال خودداری کنیم.

 فری��ادرس اظهار داش��ت: همچنین این امکان وجود داش��ت ک��ه برخی از 
واردکنن��دگان تازه کار به دلیل ناآش��نایی، نتوانند به تعه��دات خود عمل کرده 

و بدهکار بانکی شوند .
وی افزود: بر این اس��اس ش��یوه نامه ای درست ش��د که در آن قید شده بود، 
ش��رکت واردکننده باید س��ابقه واردات کاالی مورد تقاضا را  به مدت یک سال 

یا بیشتر داشته باشد. 
فریادرس گفت: بنابراین در صورتی که ش��رکتی  ش��رایط یادشده را داشت، 
یعنی کارت بازرگانی دوس��اله و سابقه واردات محصول مورد تقاضای واردات را 
دارا ب��ود ما دیگر به عنوان وزارت جهاد کش��اورزی ممیزی اعمال نمی کردیم و 

ثبت سفارش را انجام می دادیم و تنها قیمت ها را مورد بررسی قرار می دادیم.
وی در ارتباط با داشتن اطالعات حذف ارز ۴2۰۰ تومانی واردات کره توسط 
یک ش��رکت خاص گفت: بعی��د می دانم که اطالعات خاص��ی در این خصوص 
به آن ش��رکت رسیده باش��د، اما ممکن است برخی از ش��رکت ها تیزهوشی به 

خرج دادند.
فریادرس گفت: »در اواخر س��ال گذش��ته این کاالها یک یا دو بار به گروه دو 
اولویت ارزی رفتند و دوباره به گروه یک کاالیی بازگش��تند؛ برخی از شرکت ها 
زرن��گ بودند و توانمندی مالی باالیی برای واردات داش��تند و ممکن اس��ت در 
صورتی که ش��رکتی چنین خبری را بشنود بخواهد به اندازه بیشتری نیاز خود 
را تامی��ن کند.« مدیرکل دفتر مقررات و اس��تانداردهای بازرگانی وزارت جهاد 
کش��اورزی با اشاره به اینکه وی اختصاص ارز به واردات کره در سال گذشته را 
تایید نکرده و توس��ط دفتر صنایع این وزارتخانه انجام شده است اظهار داشت: 
برخی از ش��رکت ها توانمندی های مالی بیشتری دارد اما هیچ رانتی به شرکتی 

داده نشده است.

انباشت 60 هزار رأس دام سنگین در واحد های دامداری

یک مسئول وزارت کشاورزی: 

واردات 70درصد کره توسط یک شرکت خاص به خاطر تیزهوشی شان است

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

اُفت 80درصدی تولید موتورسیکلت در کشور
دبی��ر انجمن واردکنندگان موتورس��یکلت ای��ران گفت برخی از 
قوانی��ن باعث تعطیلی متع��دد کارخانجات و کاهش ش��دید تولید 

موتورسیکلت شده است.
ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو«، بهمن ضیاء مقدم دبیر 
انجمن واردکنندگان موتورس��یکلت ایران گفت: از سال ۹۵ تاکنون 
مصوب��ات و قوانین ب��دون نظر کارشناس��ی، ب��رای تولیدکنندگان 
موتورس��یکلت تصویب و اجرا شده اس��ت. این قانون باعث تعطیلی 
متع��دد کارخانج��ات و کاهش ش��دید تولید موتورس��یکلت ش��د، 
ب��ه طوری که ح��دود ۸۰درصد حجم تولید موتورس��یکلت کاهش 
پیدا کرد. وی بیان کرد: در س��ال ۹۵ مصوبه ممنوعیت اس��تفاده از 
سیس��تم سوخت رسانی کاربراتوری بود که باید به انژکتوری تبدیل 
می ش��د. در دنیا این قانون اجباری نیس��ت، ام��ا در ایران به دلیل 
وجود آلودگی هوا در کالنش��هر ها، این قانون تصویب و اجرا شد که 
به دلیل عدم امکان تامین سیستم سوخت رسانی انژکتوری از منابع 

تامین کننده حدود ۵ تا ۶ ماه کارخانه ها تعطیل شدند.
ضیاء مق��دم اظهار کرد: در س��ال ۹۶ با توجه ب��ه توان و ظرفیت 
محدود آزمایش��گاه های کشور برای آزمون های مرتبط، کارخانجات 
مج��دد ط��ی ش��ش م��اه تعطیل ش��دند. در س��ال ۹۷  ب��ه دلیل 
اج��رای مصوبات اس��تاندارد ی��ورو ۴ و قانون هوای پاک )اس��قاط 
موتورسیکلت های فرسوده( شاهد تعطیلی چند ماهه خطوط تولید 
کارخانج��ات بودیم. در مجموع حدود 2۱ ماه  از س��ال ۹۵ تاکنون 
کارخانه های تولید موتورس��یکلت به طور متناوب تعطیل شدند که 
در آمار تولید هم تأثیر گذاش��ت. دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت 
ایران بیان کرد: موتورسیکلت های انژکتوری تولیدشده نیز به دلیل 
تکنولوژی جدید با استقبال کمی از سوی خریداران رو به رو شد که 
در نتیجه بازار خرید و فروش موتورس��یکلت های کاربراتوری دست 
دوم، رون��ق یافت. این امر نه تنها به کاهش آلودگی هوا کمکی نکرد 
بلکه منجر به افزایش آلودگی بیش��تر نیز شد. این موضوع با اهداف 

ذکرشده در قانون هوای پاک مغایرت دارد.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران بیان کرد: طبق ماده ۱۱ و 
۱2 قانون هوای پاک، برای هر پالکی که در کارخانه بر موتورسیکلت 
نصب می شود باید یک گواهی اسقاط موتورسیکلت فرسوده هم نیز 
صادر ش��ود. در هیچ کدام از مراکز اس��قاط موتورسیکلت فرسوده، 
گواهی اس��قاط وجود نداشت تا ش��رکت ها بتوانند از آنها خریداری 
کنند. او با اش��اره به مش��کالت پیش روی اسقاط، ادامه داد: قیمت 
الش��ه موتورس��یکلت ارزان اس��ت به طوری که متوسط قیمت نوع 
معمول��ی تی��پ کار بین ۸ تا  ۱۰ میلیون تومان و قیمت الش��ه آن 
۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است، در این صورت افراد، متقاضی اسقاط 
موتورسیکلت نیستند. دولت باید با افزایش قیمت الشه و همچنین 
ارائه تسهیالت بس��یار مناسب به متقاضیان، شرایط را برای اسقاط 
س��ریع موتورهای فرس��وده فراهم کند. ضیاءمق��دم درباره واردات 
موتورس��یکلت، گفت: هم اکنون مش��کالتی نی��ز در واردات قطعات 
موتورسیکلت وجود دارد و برند های معتبر اروپایی و آسیایی نیز به 

دلیل تحریم ها با تولیدکنندگان همکاری نمی کنند.

سرویس دهی تاکسی های اینترنتی زیر نظر 
شهرداری تهران نیست

مدیرعامل س��ازمان تاکس��یرانی ش��هرداری ته��ران درباره عدم 
س��رویس دهی تاکسی های اینترنتی به ش��هروندان تهرانی همزمان 

با بارش اولین برف در پایتخت توضیحاتی داد.
به گ��زارش پای��گاه خب��ری »عصر خ��ودرو« به نقل از باش��گاه 
خبرن��گاران، علیرض��ا قنادان در خصوص علت عدم ارائه س��رویس 
توسط شرکت های تاکسی اینترنتی به شهروندان از صبح روز شنبه 
2۵ آب��ان ماه گفت: س��رویس دهی تاکس��ی های اینترنتی زیر نظر 
تشکیالت مدیریت س��ازمان آنهاست. سازمان تاکسیرانی شهرداری 
تهران دخالتی در مدیریت و س��رویس تاکسی های اینترنتی ندارد و 
اگر اخاللی از صبح  این روز در روند س��رویس دهی این تاکس��ی ها 

ایجاد شده، مربوط به سازمان تاکسیرانی نیست.
مدیرعامل س��ازمان تاکسیرانی ش��هرداری تهران در پاسخ به این 
س��وال که آیا طبق دستورالعمل وزارت کش��ور مبنی بر عملکرد و 
نظ��ارت ش��رکت های تاکس��ی های اینترنتی فعالیت آنه��ا زیر نظر 
ش��هرداری تهران نیست؟ گفت: دس��تورالعمل ابالغی وزارت کشور 
مبنی بر زیرمجموعه قرار گرفتن تاکسی های اینترنتی در شهرداری 
تهران بدین معنا نیست که ما در کار مدیریت این شرکت ها دخالتی 
داریم و ش��هرداری تهران تنها کار نظارت بر پروانه و فعالیت قانونی 
آنها را انجام می دهد و س��رویس دهی به مسافران زیر نظر مدیریت 

شرکت هاست.

برای بار ترافیک شهر تهران و آلودگی هوا 
فکری اساسی شود

نماینده مردم تهران در مجلس، آلودگی هوای تهران را بی س��ابقه 
توصیف کرد و گفت که باید فکری اساس��ی برای بار ترافیک ش��هر 
ته��ران و آلودگی هوا انجام ش��ود. به گزارش پای��گاه خبری »عصر 
خودرو« به نقل از ایس��نا، سیده فاطمه ذوالقدر با اشاره به آلودگی 
هوای پایتخت در روزهای اخیر گفت: در حال حاضر آلودگی هوای 
تهران بی سابقه اس��ت و حجم ترافیک در داخل شهر نیز زیاد شده 
و ب��ه نظر می رس��د این آلودگی به خاطر تردد زیاد خودروهاس��ت. 
وی ب��ا بی��ان اینکه »طرح زوج و فرد و ط��رح ترافیک جدید خیلی 
موفق نبوده و مردم از آن ناراضی هس��تند«، افزود: امس��ال آلودگی 
هوا خیلی زود ش��روع ش��ده و باید کمیته اضطرار و کمیته بحران 
هرچه س��ریع تر تشکیل شود و ش��ورای شهر و شهرداری تهران نیز 
تصمیمات الزم را در این باره اتخاذ کنند تا این معضل برطرف شود.
ذوالقدر ادامه داد: تعطیلی مدارس راهکار نیس��ت بلکه یک اقدام 
موقتی است، نمی شود هر روز مدارس را تعطیل کرد چراکه این امر 

مشکالت دیگری را به وجود می آورد.
این عضو مجمع نماین��دگان تهران با بیان اینکه »میزان آلودگی 
هوا و ترافیک تهران از س��ال گذش��ته بیش��تر ش��ده«، بر ضرورت 
تش��کیل جلس��ه مجمع نمایندگان تهران و بررس��ی علل و دالیل 
پدیده آلودگی هوا تاکید کرد و گفت که باید فکر اساس��ی برای بار 

ترافیک شهر تهران و آلودگی هوا کنیم.
 

»کس��ری بودجه ای که هم اکنون داریم می تواند به افزایش تورم منجر ش��ود اما 
افزایش نرخ بنزین خصوصاً با این ترتیبات و تمهیدات، تورمی ایجاد نخواهد کرد یا 
تورم ناشی از آن بسیار اندک خواهد بود. هرچند ما در ماه ها و سال آتی تورم ناشی 

از کسری بودجه را خواهیم داشت.«
 به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، علی ربیعی، دستیار ارتباطات اجتماعی 
رئیس جمهوری و سخنگوی دولت، در یادداشت هفتگی خود در روزنامه ایران نوشت: 
»اصالح نرخ بنزین باالخره پس از چند س��ال بحث و بررس��ی در دولت، پنجشنبه 
شب کلید خورد. من ترجیح می دهم اسم این سیاست دولت را عادالنه سازی یارانه 
بنزین بنامم؛ چراکه قرار نیس��ت از حجم یارانه پرداختی بنزین به مردم حتی یک 

ریال کم شود.
صرفاً قرار اس��ت بخش��ی از یارانه بنزین که تا به  حال تاب��ع مصرف هر فرد بود، 
حاال به شکل مستقیم داده شود. اقتصاددانان دهه هاست نسبت به ناعادالنه بودن، 
غیربهینه  ب��ودن و هزینه زا بودن یارانه پنهان بنزین و حامل های انرژی در کش��ور 
هش��دار داده و بارها و بارها خواس��تار واقعی س��ازی نرخ حامل های انرژی و بنزین 

شده اند.
اما دولت در چند س��ال گذش��ته در حال بررس��ی طرح های مختلف مطرح شده 
در ای��ن حوزه بود و به دالیلی که در ادامه خواهم گفت با پیچیدگی های متعددی 
برخورد کرد، اما باالخره با بررس��ی جمیع جوانب و ش��رایط کش��ور، دولت پس از 
س��ال ها بررسی کارشناسی به این نتیجه رس��ید که بهترین راهکار، سهمیه بندی 

بنزین برای هر خودرو و افزایش نرخ بنزین غیرسهمیه ای به 3 هزار تومان است. این 
تصمیم بسیار سخت بود.

همه با اقتصاددانان همراه هس��تند که بنزی��ن ارزان موجب مصرف بیش از حد، 
قاچاق گسترده، از بین رفتن منابع کشور، کاهش منابع بودجه و در نتیجه کسری 
بودجه شده و این یارانه نه تنها اثرات جانبی مثبت )مثل یارانه آموزش یا یارانه شیر 
م��دارس( ندارد بلکه اثرات جانبی منفی )همانند افزایش آلودگی، کاهش بهره وری 
و...( دارد. همچنی��ن غالب افراد متخصص هم نظ��ر بودند که بنزین ارزان نه تنها به 
عدال��ت توزیعی نمی انجامد که به نفع ثروتمندان و دهک های باالی درآمدی تمام 

می شود.
اما این همه ماجرا نبود، سمت دیگر این حدیث مفصل و پیچیده هم دو استدالل 
و دو نگرانی کلیدی بود: نخستین نگرانی این بود که با افزایش نرخ بنزین، معیشت 
م��ردم خصوصاً آنهایی که با ماش��ین کار می کنند ی��ا خانوارهای کوچکی که یک 
ماش��ین دارند و در شهرهای بزرگ به س��ختی ممکن است زندگی کنند به خطر 

می افتاد.
من بارها و بارها نگرانی رئیس جمهوری را از ضربه خوردن معیشت اقشار ضعیف 
که ممکن اس��ت خانوارهایی کوچک و یک ماش��ین داشته باشند و آن ماشین راه 
ارتزاق آنها باش��د را به چش��م خودم دیدم. نگرانی دوم تبعات و اثرات تورمی ناشی 
از افزای��ش نرخ بنزین ب��ود. به این پازل چند وجهی یک مس��ئله دیگر را هم باید 
اضافه کرد. در دو س��ال گذش��ته پ��س از بدعهدی رئیس جمه��وری قلدر آمریکا، 

ش��وک های متعدد و سهمگینی به معیشت مردم وارد شد. رئیس جمهوری همواره 
دل نگران اثرات این ش��وک ها بر زندگی طبقات ضعیف جامعه بودند و بارها و بارها 
ب��ا پیگیری های جدی بر ایجاد منبعی ب��رای کمک نقدی و کاالیی به مردم تأکید 

می کردند، اما محدودیت های بودجه ای اجازه چنین کمک هایی را نمی داد.
باره��ا نگران��ی و تأکی��د رئیس جمهوری را در این موض��وع دیدم که 
می گفتند باید برای معیش��ت مردمی که از شوک ارزی آسیب دیده اند 
منابعی را فراهم کنیم اما وزرای محترم نیز به درس��تی پاسخ می دادند 
که همین االن هم با کسری مواجهیم و هیچ راهی جز هدفمند ساختن 
یارانه ه��ای پنهان انرژی نداریم و دوباره هم��ه پیچیدگی های قبلی که 

اشاره کردم در ذهن تصمیم سازان مرور می شد.
در نهایت کارشناس��ان دولت با بررسی های کارشناسی به این راه حل رسیدند اما 
رئیس جمهوری قانع نش��دند. ایشان دستور دادند که کلیه منابع حاصله از افزایش 
نرخ بنزین باید صرفاً برای معیشت طبقات محروم خرج شده و تحت هیچ شرایطی 

اجازه افزایش نرخ بنزین و خرج منابع آن برای کسری بودجه را نمی دهند.
برخی با این امر موافق نبودند و معتقد بودند منبع دیگری برای جبران کس��ری 
بودجه نداریم ولی رئیس جمهوری هم مصر بودند که معیشت مردم اولویت اول است 
و ابتدا باید این شوک های واردشده به مردم را جبران کرد. به همین جهت پس از 
جلسات بسیار، دولت قانع شد که منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین صرفاً به طرح 

حمایت از خانوارها اختصاص یابد.

توضیحات سخنگوی دولت در مورد عادالنه سازی یارانه بنزین

از 22۷ خودروی دپوش��ده در گمرک خرمشهر ۷3 دستگاه سفارش آمریکا و 
مابقی خودروها باالی 2۵۰۰ سی سی و سفارشی غیر این کشور است که تعیین 

تکلیف آنها به اصالح مصوبه دولت نیاز دارد.
به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو« از دو سال پیش تعدادی خودرو جهت 
تردد در منطقه آزاد اروند وارد ش��د، اما به دالیل مختلف از خروج این خودروها 
از گمرک خرمش��هر جلوگیری ش��ده اس��ت. در این فاصله بارها حواشی درباره 
خودروهای اروندی پی��ش آمد و اعتراضات زیادی در این رابطه صورت گرفت و 

صاحبان خودروهای اروندی خواستار تعیین تکلیف آنها شده بودند.
این در حالی است که در شهریورماه سال جاری و در جریان بازدید و مسئوالن 
از بنادر توافقاتی در رابطه با خودروهای اروندی انجام و گمرک خرمش��هر مکلف 
ش��د برای خودروهای سواری با حجم موتور 2۵۰۰ سی سی و پایین تر که دارای 

قبض انبار منطقه آزاد تا هشتم خردادماه سال گذشته هستند، چنانچه به دلیل 
مس��ائلی از جمله دس��تور مراجع قضایی توقیف نباشند، مجوز تردد در منطقه و 

براساس ضوابط آن صادر کند.
در مورد خودروهای س��واری با حجم موتوری باالی 2۵۰۰ سی س��ی نیز مقرر 
ش��د تا از طریق اس��تانداری خوزس��تان، دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی در کمیس��یون اقتص��ادی دولت و یا هیات وزیران مورد بررس��ی قرار 
بگیرد. همچنین در مورد خودروهای دپوش��ده اروندی قرار ش��د چنانچه شامل 
س��ه ش��رط نباش��ند امکان ترخیص پیدا کنند؛ اول اینکه تولید کشور آمریکا و 
ساخته ش��ده در آن کشور نباش��ند، برند ش��رکت آمریکایی نبوده و دیگر اینکه 
برای مصرف در آمریکا س��اخته نش��ده و مس��تقیما از دالالن و توزیع کنندگان 
تبعه آمریکا خریداری نش��ده باش��ند. اما این در شرایطی است که تازه ترین خبر 

از وضعیت خودروهای دپوش��ده در بندر خرمشهر یا همان خودروهای اروندی از 
این حکایت دارد که حدود 22۷ دستگاه خودرو در گمرک خرمشهر متوقف شده 
که از این تعداد ۷3 دس��تگاه س��فارش آمریکا و ۱۵۴دستگاه دیگر باالی 2۵۰۰ 

سی سی هستند که سفارش آنها نیز نبوده است.
بر این اس��اس قرار ش��ده تا درخصوص ۷3 دستگاه سفارش آمریکا با توجه به 
اعالم معاونت حقوقی ریاست جمهوری به استفساریه سازمان مناطق آزاد بررسی 
الزم انجام شود، اما با توجه به مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهای 
باالی 2۵۰۰ سی س��ی مابقی خودروهای اروندی که حدود ۱۵۴ دس��تگاه است 
نیازمند اصالح مصوبه دولت بوده و مقرر ش��ده اس��ت تا س��ازمان مناطق آزاد با 
همکاری گمرک نس��بت به ارائه  پیش��نهاد مصوبه به هیات وزیران در مورد این 

خودروها اقدام کنند.

در جریان برگزاری میز س��وم تعمیق س��اخت داخل در صنعت  خودرو، گروه 
خودروس��ازی سایپا درمجموعه قراردادهایی با س��ازندگان داخلی به ارزش ۵۷۵ 
میلیارد تومان، ارزبری محصوالت خود را ساالنه بیش از ۴۷ میلیون یورو کاهش 

می دهد.
به گزارش پدال نیوز، گروه خودروس��ازی س��ایپا با انعقاد قرارداد داخلی سازی 
محص��والت خود در میز س��وم تعمیق س��اخت  داخل، تولی��د ۱۴ قطعه دیگر از 
محصوالت خود را به شرکت های ایرانی واگذار کرد. در جریان برگزاری میز سوم 
تعمیق س��اخت داخل در صنعت  خودرو گروه خودروس��ازی س��ایپا درمجموعه 
 قراردادهایی با سازندگان داخلی به ارزش ۵۷۵ میلیارد تومان، ارزبری محصوالت 

خود را ساالنه بیش از ۴۷ میلیون یورو کاهش می دهد.
 در مراس��م امض��ای ای��ن قرارداده��ا در تبریز که با مش��ارکت ش��رکت های 
سازه گس��تر و مگاموتور برگزار شد، داخلی س��ازی ۱۴ قطعه دیگر از محصوالت 
س��ایپا در دستور کار قرار گرفت. با تحقق اهداف میز سوم تعمیق ساخت داخل، 
با احتساب دستاوردهای دو میز قبلی، درمجموع ۵3 قطعه از محصوالت سایپا با 

کاهش ارزبری ساالنه ۱۵۰ میلیون یورو بومی سازی شده است.
 با داخلی س��ازی قطعات میز س��وم، ۴۱۸ یورو برای تولید هر دستگاه خودرو 
تیبا کاهش ارزبری محقق خواهد ش��د که با برگزاری دو میز چهارم و پنجم در 
آینده این رقم به ۶۰۰میلیون یورو خواهد رسید. گفتنی است گروه خودروسازی 

سایپا درمجموع س��ه میز تخصصی تعمیق ساخت داخل قطعات خودرو توانسته 
۵3 قطعه موردنیاز محصوالت خود را داخلی سازی کند.

 فرصت  سازی سایپا در آذربایجان شرقی
 پی��ش از برگ��زاری این میز تخصصی، ش��رکت های سازه گس��تر، مگاموتور و 
س��ایپا لیست قطعات دارای ش��رایط میز سوم را با هماهنگی وزارت صمت اعالم 
کرده بودند و این لیس��ت از س��وی خودروس��ازان در اختیار شرکت های استانی 

تولیدکننده قطعات برای داخلی سازی قرار داشت.
 بر این اس��اس، انجمن های تخصصی همگن قطعه س��ازی، برق و الکترونیک 
و متالوژی اس��تان موظف ش��ده بودند نس��بت به  توانمندی در راستای تدارک 
قطعات ساخت داخل از شرکت های استانی و برقراری ارتباط بین خودروسازان، 

تامین کنندگان و تولیدکنندگان قطعات کوشا باشند.
 درواق��ع، برگزاری س��ومین میز تخصصی صنعت  خودرو درآذربایجان ش��رقی 
به عنوان فرصتی مغتنم برای عقد قراردادهای صنعتی بزرگ در آذربایجان شرقی 
زمینه ساز آن شد ش��رکت های بزرگ این استان نظیر ایدم، چرخشگر، موتوژن، 
پتکو و س��میتکو با توجه به توانمندی خود طرح های توس��عه محصوالت خود را 

آماده کرده و برای عقد قرارداد به متقاضیان معرفی کنند.
 جدیت سایپا در دنبال کردن روند داخلی سازی

 س��ایپا به عنوان یکی از دو خودروس��از بزرگ کشور درچندماه اخیر 

توانس��ته اس��ت در اجرای پویش ملی بومی س��ازی قطعات محصوالت 
خودرویی، دستاوردهای بزرگی در زمینه معرفی نیازمندی های تولیدی 
خود، شناس��ایی صنعتگران، تولیدکنندگان و ش��رکت های دانش بنیان 
داخل��ی و حمای��ت و پش��تیبانی از بومی س��ازی بس��یاری از قطعات، 
مجموعه ه��ا و متعلقات پیش��رفته خودرویی داش��ته باش��د. تاجایی که 
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، همکاری س��ایپا در بومی س��ازی 

قطعات خودرو را چشمگیر خوانده است.
 سیدشریف حسینی تالش س��ایپا را موجب تامین قطعات پیشرفته موردنیاز 
محصوالت خودرویی می داند و می گوید: »باید از ظرفیت های داخلی برای بهبود 

حوزه تولید بیش  از گذشته استفاده کنیم.«
 هدف گذاری 11میلیون یورو صرفه جویی ارزی

 تیرماه امس��ال، قرارداد همکاری گروه خودروس��ازی س��ایپا و ش��رکت های 
قطعه س��از داخلی در زمینه بومی س��ازی قطعات خودرو، ب��ا حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و جمعی از مدیران ارشد صنعتی و اقتصادی کشور به امضا رسید.
این قرارداد همکاری توس��ط شرکت سازه گستر سایپا درزمینه ساخت قطعات 
پیشرفته خودرویی با شرکت های پاژ، صبوران پلیمر، گردون، پرستوقالب، فرمان 
خودرو س��پاهان، برازش صنعت، سازه های هیدرولیک، دناکو موج افزار و فراسلی 

تبریز به امضا رسید.

آخرین وضعیت 227 خودروی دپوشده اروندی

جدیت سایپا در دنبال کردن روند داخلی سازی

 داخلی سازی قطعات محصوالت سایپا به مرحله سوم رسید
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بس��ته های حمایت��ی معاون��ت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمه��وری برای 
ش��رکت های دانش بنیان، تنها ش��امل پشتیبانی مادی نیس��ت و انواع خدمات 
از جمله آموزش های مختلف را دربر می گیرد. در همین راس��تا مرکز شرکت ها 

و موسس��ات دانش بنیان این معاونت با برگزاری 
دوره های آموزش��ی، ده ها حسابدار، مدیر مالی و 
مدیر بازرگانی شرکت های دانش بنیان را آموزش 

داد.
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاونت علم��ی و فناوری ریاس��ت جمهوری، از 
مهم ترین دوره های برگزار شده، می توان به دوره 
آموزشی»بررسی آثار تبلیغات آنالین در افزایش 

فروش شرکت های دانش بنیان« اشاره کرد.
ش��راگیم مرادی، کارش��ناس مدع��و در حوزه 
دیجیت��ال مارکتینگ، با اش��اره به آس��یب هایی 
که در حوزه فروش آنالین دامنگیر ش��رکت های 
دانش بنیان می ش��ود، گفت: ما همواره در ابتدای 

راه ایده های خوبی در س��ر داریم و به سرعت یک سایت نیز راه اندازی می کنیم 
ام��ا باید بدانیم که اس��تفاده صحیح و بجا از ابزارهای بازاریابی و داش��تن یک 
برنامه بازاریابی منس��جم اس��ت که موفقیت ایده و کس��ب و کار ما را تضمین 

می کند. وی استفاده از مدل تبلیغاتی ۵M را به عنوان راهبرد تبلیغاتی، برای 
ش��رکت های دانش بنیان مناسب دانس��ت و گفت: در این روش هدف، هزینه و 

بودجه، پیام، رسانه و ارزیابی به شکل بهینه ای پوشش داده شده است.
»بررس��ی آش��نایی با مستندس��ازی فروش 
در  مالیات��ی  فصل��ی  معام��الت  ارس��ال  و 
حق العم��ل کاری و فروش های اینترنتی« عنوان 
دوره  آموزش��ی دیگ��ری بود که توس��ط مرکز 
ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنی��ان در محل 
س��الن همایش ه��ای معاونت علم��ی و فناوری 

ریاست جمهوری برگزار شد.
در این نشس��ت، کارش��ناس مالیاتی به ارائه 
توضیحات��ی درب��اره معامالت فصل��ی مالیاتی 
و نح��وه ثب��ت حق العم��ل کاری خریدوفروش 
در س��امانه آفالی��ن ارس��ال ص��ورت معامالت 
فصلی پرداخت.  مرکز ش��رکت ها و موسس��ات 
دانش بنی��ان معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، س��عی دارد ب��ا دعوت کارشناس��ان مختل��ف، س��طح توانایی های 
شرکت های دانش بنیان را افزایش دهد تا بتوانند در مقابله با چالش های کاری 

و تجاری، از آمادگی بیشتری برخوردار باشند.

»س��وپر فس��فات تریپل« از جمل��ه کودهایی اس��ت که در مقی��اس باال از 
طری��ق واردات تامین می ش��ود. یک ش��رکت دانش بنیان ب��ا حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری موفق ش��ده اس��ت با ساخت یک جایگزین 

زیس��تی)بیولوژیک(، مقدم��ات کاهش واردات 
این محصول را فراهم سازد.

 به گ��زارش مرکز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
سیامک علیزاده مدیرعامل شرکت دانش بنیان 
صنایع زیس��ت فناوری کارا دراین باره گفت: هر 
س��اله نزدیک به ۶۰۰ هزار تن »سوپر فسفات 
تریپل« وارد کش��ور می شود که به عنوان کود 

در کشاورزی به کار می رود.
وی اف��زود: فس��فر، دومی��ن عنص��ر غذایی 
بیش��تر  در  محص��ول  تولی��د  محدودکنن��ده 
خاک های ایران اس��ت. این عنصر نقش زیادی 
در متابولیس��م گیاه��ی دارد و یک��ی از عناصر 

غذایی ضروری برای رش��د و توسعه گیاه به ش��مار می رود. تامین مقدار کافی 
فسفر باعث رشد سریع، افزایش رشد ریشه و زودرسی محصول می شود.

علیزاده با اش��اره به تالش های تحقیقاتی این شرکت گفت: معاونت علمی و 

فناوری ریاس��ت جمهوری، بودجه تولید این محصول را تامین کرد و توانستیم 
برای اولین بار نسبت به  تولید یک نوع کود زیستی که جایگزین مناسبی برای 

سوپر فسفات تریپل است، اقدام کنیم.
این کود زیستی  به مدت دو سال در مزارع  
آزمایش��ی، امتحان شد و توانست گواهی های 
مربوطه را بگیرد و از سوی نهادهای ذی صالح 

تایید شود.
 مدیرعام��ل ش��رکت دانش بنی��ان صنایع 
زیست فناوری کارا با اشاره به فرآیند تحقیق 
و توس��عه در این ش��رکت گفت: کود زیستی 
تولیدشده در این شرکت انواع مختلفی دارد،

ای��ن کودها از میکرو ارگانیس��م هایی تهیه 
می شود که در واحد تحقیق و توسعه شرکت 

از منابع مختلف استخراج شده است.
این فعال فناور در ادامه گفت: هر ۱۵ لیتر 
کود تولید هندوس��تان که وارد می ش��ود، به 
اندازه یک لیتر از این محصول بازدهی دارد و این مس��ئله ای قابل تامل اس��ت، 
همچنین یک لیتر کود زیس��تی مناسب و باکیفیت می تواند به اندازه ۵۰ کیلو 

کود اوره شیمیایی بازدهی داشته باشد.

کشور از واردات 600 هزار تن کود بی نیاز می شودفعاالن دانش بنیان آموزش تخصصی دریافت کردند

در مصاحبه هایی که با مدیران فیس بوک و اوبر داش��تیم، مشخص 
ش��د، »با نیاز پیش رفتن«، روش��ی بس��یار موثر ب��رای جایگاه یابی 
محصول ت��ان اس��ت. درواقع نش��ان می دهد، محصول ش��ما چگونه 

دغدغه مهمی را برای مشتریان تان حل می کند.
۵۰درصد از بنیان گذاران کسب و کارها برای تبلیغ محصول خود به 
تبلیغات دهان به دهان متکی می ش��وند، زیرا اکثر مشتریان ترجیح 
می دهن��د توصیف محص��ول را از زب��ان افرادی که آن را اس��تفاده 
کردند، بش��نوند. واقعیت این است که مشتریان بالقوه ما معرفی 3۰ 
ثانیه ای محصول مان را ک��ه به خوبی برای ارائه آن تمرین کردیم را 

نمی شنوند.
از همه بدتر، کس��انی که می خواهند محص��ول را تبلیغ کنند 3۰ 
ثانیه برای ش��ان فرصت کوتاهی اس��ت که بتوانند به طور دقیق نحوه 

کارکردن محصول را توضیح بدهند.
مشتریان چگونه در مورد محصول شما صحبت می کنند؟

محصول شما فقط وقتی در مکالمات روزمره افراد مورد بحث قرار 
می گیرد که واقعا ربطی به آن مکالمات داشته باشد. به نمونه هایی از 

سناریوهای دهان به دهان توجه کنید:
۱-چیزی باعث می ش��ود مشتری به یاد محصول شما بیفتد )مثال 
وقتی کس��ی در مورد نیازی صحبت می کند که محصول شما به آن 

پرداخته است(.
2-مشتری به طور آزمایشی و با یک سوال به معرفی محصول شما 

می پردازد: »آیا در مورد محصول X چیزی شنیدید؟«
3-مش��تری مستقیما به توصیف ساده ای از نحوه  عملکرد محصول 

شما می پردازد. )معموال در یک جمله(.
۴-اگر تعریف محصول ش��ما در همه جا بپیچد خیلی خوب است. 
در غیر این صورت مش��تری در مکالمات روزمره س��ایرین را توجیه 

می کند که چرا درباره محصول شما صحبت می کند.
می خواه��م بدانم چرا برخی توصیف های یک جمله ای مبتکرانه به 
نظر می رس��ند و برخی توصیف ها اینطور نیستند. زمانی که تحقیق 
می کردم بنیانگذاران موفق قبل از مش��هور شدن چگونه محصوالت 

خود را ارائه می کردند، چیز جالبی را کشف کردم.
محصوالت ویروسی دارای یک »ویژگی برجسته« هستند:

معرفی فیس بوک در یک جمله
در مصاحبه ب��ا مدیر فیس بوک، او فیس ب��وک را اینگونه توصیف 
می ک��رد: »چی��زی که می توانی��د در آن نام کس��ی را تایپ کنید و 

شاخه ای از اطالعات را در مورد آنها بیابید.«
او به سادگی یکی از ویژگی های فیس بوک را توصیف کرد )توانایی 
دی��دن پروفایل های افراد حقیق��ی(. در این توصیف هیچ صحبتی از 
»شبکه های اجتماعی« یا کمک به افراد دنیا برای ارتباط با همدیگر 
وجود ندارد. فقط یک توصیف ساده و کاربردی از یک ویژگی کلیدی 

محصول ...
معرفی اوبر در یک جمله:

در س��ال  2۰۱۱ مدیرعام��ل اوب��ر، این محص��ول را به عنوان یک 
اپلیکیشن موبایل اینگونه توصیف کرد:

»یک دکمه را فشار می دهید و در عرض پنج دقیقه یک مرسدس 
شما را سوار کرده و شما را به جایی که می خواهید می رساند.«

 او از کلم��ات نامفه��وم مثل پلتفرم و بازار اس��تفاده نمی کند. در 

عوض فقط روی »یک کلید« تمرکز کرده و از زبانی واضح اس��تفاده 
می کند تا نتیجه را بس��یار جذاب جلوه دهد. امروزه اوبر تبلیغ خود 
را س��اده تر از گذشته کرده اس��ت و می گوید: »دکمه را فشار دهید، 

سوار شوید.«
چگونه استارت آپ »اوبر« صنعت تاکسیرانی را به چالش 

کشید؟ 
قالب هر دو توصیف یکی اس��ت: ش��ما X را انج��ام داده و Y رخ 
می دهد. X ورودی و Y خروجی است. این جفت ورودی- خروجی، 
درک ما در مورد نحوه  کار نرم افزار را بهبود می بخشد. این یک ایده 
خالقانه اس��ت که معرفی محصول را تا حد یک ورودی سرراس��ت و 

خروجی مطلوب ساده سازی کنیم.
فیس ب��وک و اوبر ویژگی های زیادی دارند، با این حال مدیران این 
دو شرکت یک ویژگی  واحد را برجسته تر از بقیه می دانند و آن هم، 
درک راحت محصول، یادآوری آسان و مهم تر از همه، صحبت آسان 

در مورد آن است.
چگونه »ویژگی برجسته« خود را شناسایی کنید؟

ویژگی های محصول اغلب به هم پیوس��ته هس��تند و به س��ختی 
می ت��وان یک ویژگی خاص را انتخاب کرد. بهتر اس��ت بدین منظور 
از تجربه کاربری اس��تفاده کنیم. اولی��ن ویژگی منحصر به فردی را 
که بس��یار برای کاربر مطلوب است بیابید و آن را از لحاظ ورودی ها 
و خروجی ه��ا توصیف کنید. اگر یک ویژگی که هیچ ورودی واضحی 
ن��دارد را انتخاب کنید این ریس��ک وجود دارد که کاربر س��ردرگم 

بشود.
روی ویژگی تمرکز کنید که برای سایر محصوالت هم این سوال پیش 
بیاید »چرا فالن محصول با X متفاوت است؟ مثال فیس بوک به کاربران 
اجازه می دهد عکس ها را با دوس��تان به اشتراک بگذارند، ولی اگر مدیر 
فیس بوک این ویژگی را برجسته می دانست، این سوال پیش نمی آمد که 

چرا برای این کار از سرویس ایمیل استفاده نکنم؟«
 SaaS استدالل ما اینگونه است که حتی پیچیده ترین پلتفرم های
را هم می توان با یک ویژگی برجس��ته  گویا ساده سازی کرد، ولی اگر 

محصول شما استثنا باشد چه می شود؟
در ای��ن ص��ورت تکی��ه ب��ر تبلیغات ده��ان به دهان برای رش��د 
کسب و کارتان ایده  خوبی نیست. اگر توصیف محصول تان برای خود 
ش��ما هم دش��وار باش��د، تصور کنید که این کار برای مشتریان تان 
چقدر دش��وارتر خواهد بود؟ در چنین مواقعی احتماال کمک گرفتن 

از نیروی فروش کارآزموده کانال مطمئن تری محسوب می شود.
نوشتن شرح محصول، یک تصمیم استراتژیک

نوش��تن ش��رح محص��ول در قال��ب ی��ک جمل��ه س��اده، یکی از 
استراتژیک ترین تصمیماتی است که بنیان گذار کسب و کار می تواند 
بگیرد. اگر می خواهید محصول ش��ما به صورت دهان به دهان تبلیغ 
ش��ود، باید بپذیرید که این تبلیغ به ص��ورت یک جمله  واحد دهان 

به دهان خواهد شد.
نوش��تن ای��ن جمله باعث می ش��ود توس��عه   محصول ش��ما روی 
ورودی ه��ا و خروجی هایی که واقعا اهمیت دارند متمرکز ش��وند. از 
فرصت اس��تفاده کنید و هرچه زودتر جمالت واحد را تهیه و تس��ت 
کنید )قبل از اینکه چیزی بسازید که توصیفش بسیار سخت باشد(.
medium.dave-bailey/modirinfo  :منبع

هوآوی در حدود 286 میلیون دالر پاداش برای کارمندان خود در نظر گرفته است. این پاداش به پاس همراهی آنها در جریان 
تحریم های آمریکا اعطا می شود.

به گزارش زومیت سـال گذشـته، ایاالت متحده  آمریکا هوآوی غول فناوری چینی را در فهرست سیاه تجاری خود قرار داد و 
به تبـع آن، شـرکت های مختلفی همکاری خود را با هوآوی به تعلیق درآوردند یا اعـالم کردند دیگر قصد ندارند با آن همکاری 

کنند؛ درنتیجه، چینی ها زیرفشار شدیدی قرار گرفتند.
سه شـنبه هفته  گذشـته، هوآوی اعالم کرد قصد دارد 2میلیارد یوان )286 میلیون دالر( پاداش نقدی برای کارمندانی در نظر 
بگیرد که در این بازه  زمانی، هوآوی را تنها نگذاشتند و با قرار گرفتن شرکت در فهرست سیاه تجاری آمریکا، همچنان به تالش 

خود ادامه داده اند.
از زمانی که چینی ها در فهرست تحریم های آمریکا قرار گرفتند، هوآوی، بزرگ ترین ارائه دهنده  تجهیزات مخابراتی در جهان، 

تمام تالش خود را کرده است تا بتواند جایگزین های مناسبی برای تأمین نیازهای بخش سخت افزار خود پیدا کند.

هنر نوشتن شرح محصول در یک جمله 
مترجم: طاهره منیری شریف 

هوآوی ۲۸۶ میلیون دالر به کارمندان خود پاداش می دهد

دریچــه

برترین های چهارمین رویداد کارآفرینی دانشگاه خلیج فارس جمعه شب در آیینی با 
حضور دانشجویان و شماری از مسئوالن معرفی شدند.

به گزارش ایرنا، رئیس دانش��گاه خلیج فارس بوش��هر در آیین گفت: این رویداد که 
با اس��تقبال خوب دانش��جویان و به ویژه دانش آموزان مواجه شد فرصت مناسبی برای 
به اش��تراک گذاشتن ایده ها و خالقیت ها است. عبدالمجید مصلح افزود: در این رویداد 
شرکت کنندگان به مدت سه روز با کمک و راهنمایی مشاوران ایده های خود را توسعه 

و تجاری کردند و به تقویت توانمندی های موردنیاز خود پرداختند.
وی ادام��ه داد: ایده ه��ا باید در یک بازه زمانی بین ش��ش ماه تا یک س��ال از لحاظ 
فنی مورد بررس��ی قرار گی��رد تا در رویدادها از ابعاد بازاری و مدل کس��ب و کار روی 

آن تامل شود.

برترین های رویداد کارآفرینی 
دانشگاه خلیج  فارس معرفی شدند

یکشنبه
26 آبان 1398

شماره 1431
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مدیر یک ش��رکت ن��وآور فعال در ح��وزه تجهیزات آزمایش��گاهی می گوید 
که ب��ا حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمه��وری، پرداخت ارز 
دولتی به محصوالت خارجی مش��ابه محصول س��اخت داخل محدود شد و این 

مس��ئله، تاثیر بسزایی در رش��د بازار محصوالت 
»ایران ساخت« داشت.

به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری 
ولی اهلل بس��طامی رئی��س هیأت مدیره ش��رکت 
دانش پژوهش فجر گفت: این شرکت، تولیدکننده 
تجهی��زات آزمایش��گاهی، یخچال ه��ای دارویی، 

بیولوژیک و بانک خون است.
یک��ی از محص��والت این ش��رکت، دیپ فریزر 
منفی ۸۰ است که در نگهداری انواع فرآورده های 
بیولوژیک، اعضای بدن انس��ان و حیوانات کاربرد 

دارد.
پیش از نوس��انات ارزی، نمونه مشابه خارجی 

با ارز دولتی وارد کش��ور می شد، بس��یاری از دستگاه ها و ارگان های دولتی که 
مش��تری اصلی این محصول هس��تند، اغلب واردات را به خرید کاالی بومی و 

ایرانی ترجیح می دادند.

به گفته ای��ن فعال فناور، با توجه به مکاتبات و تالش های گفتمانی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، واردات این قبیل کاال دیگر مشمول دریافت 

ارز دولتی نیست و واردکنندگان باید ۱۰۰درصد تعرفه گمرکی را بپردازند.
ب��ه همین خاط��ر در حال حاض��ر محصول 
داخلی با نمونه مش��ابه خارج��ی تفاوت قیمت 

چشمگیری پیدا کرده است.
فریزر ه��ای  گف��ت:  ادام��ه  در  بس��طامی   
طراحی شده توسط شرکت، دارای کیفیت بسیار 
خوبی هس��تند و از دو س��یکل کام��ل برودتی 
برخوردار هستند، در حالی که نمونه های مشابه 

خارجی، عموماً یک سیکل برودتی دارند.
»مسئله کیفیت خوب کاالی داخلی در کنار 
قیمت باالی رقبای خارج��ی، به عاملی تبدیل 
ش��د که خری��دار داخلی ب��رای خرید محصول  

ایرانی، انگیزه ای مضاعف پیدا کند.«
رئی��س هیأت مدیره ش��رکت دانش پژوهش 
فج��ر، همچنین اظهار کرد: ش��ش دوره حضور در نمایش��گاه تجهیزات و مواد 
آزمایش��گاهی ایران س��اخت فرصتی مغتنم بود تا با بسیاری از مشتریان امروز 

شرکت، آشنا شویم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان یزد با تاکید بر اینکه علم همراه 
با مهارت، دانش اس��ت، اظهار کرد مهارت آموزی دانشجویان برای فراهم کردن 
زمینه های اش��تغال باید در اولویت قرار گیرد و نظام مهارتی را در دانش��گاه ها 

پیاده کنیم.
به گزارش ایس��نا، »محمدحسین ریاحی« در 
گردهمایی دانش��جویان دانش��گاه علم و هنر که 
با هدف افزایش انگیزه و آش��نایی دانش��جویان با 
مباحث کارآفرینی و اش��تغال برگزار ش��د، حوزه 
خدمات را فرصتی برای ایجاد مش��اغل خانگی و 
کوچک دانست و افزود: فرآیند افزایش متقاضیان 
اش��تغال امروز گریبانگیر همه کش��ورهای جهان 
اس��ت و با توجه به محدودیت های به وجود آمده 
در بخش تولید و ضرورت گس��ترش خدمات در 
ابعاد مختلف، بیش��تر کش��ورها توجه ویژه ای به 
ظرفیت های این بخش برای ایجاد اشتغال دارند.

کش��ورهای  در  اف��زود:  ب��اره  ای��ن  در  وی 
توس��عه یافته بیش از ۷۰درصد از سهم اشتغال را حوزه خدمات در اختیار دارد 

در حالی که در کشور ما این آمار در حدود ۴۶درصد است.
مدی��رکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان در ادامه نیز با بیان اینکه میل 

زنان برای حضور در بازار کار به مراتب افزایش یافته است، اظهار کرد: برخالف 
گذش��ته تمایل زنان به تحصیل و کس��ب مهارت بیشتر شده و می خواهند در 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی مشارکت داشته باشند و به همین دلیل یکی 
از راه های��ی که می تواند به اش��تغال زایی کمک 
کن��د، تبدیل ایده به عمل ی��ا همان کارآفرینی 

است.
وی یکی دیگر از دالیل بیکاری را مهاجرپذیر 
بودن اس��تان یزد عنوان ک��رد و افزود: صنعتی 
بودن اس��تان و فعالیت کارخانه ها و کارگاه های 
صنعتی، معادن و تبدیل ش��دن اس��تان به یک 
قط��ب صنعتی م��وج مهاجرت کارگ��ران را به 
اس��تان سرازیر کرده اس��ت و باید با حمایت از 
مش��اغل حوزه خدمات، برای متقاضیان شغل، 

اشتغال زایی کنیم.
ریاحی علم همراه با مهارت را دانش معرفی و 
خاطرنشان کرد: مهارت آموزی دانشجویان برای 
فراهم کردن زمینه های اش��تغال باید در اولویت قرار گیرد و نظام مهارتی را در 
دانشگاه ها پیاده کنیم چراکه مهارت آموزی دانشجویان در طول دوران تحصیل، 

موجب اشتغال و کارآفرینی آنها در فارغ التحصیلی می شود.

نظام مهارتی باید در دانشگاه ها پیاده شودحمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری واردات بی رویه را محدود کرد

ژاپن دیسپلی، تأمین کننده  نمایشگرهای LCD اپل، برای یازدهمین 
فصل متوالی متحمل ضرر س��نگینی شد؛ این شرکت در سه ماهه  سوم 

2۰۱۹، 233 میلیون دالر ضرر کرده است.
به گزارش زومیت، ش��رکت ژاپن دیسپلی )Japan Display( روز 
گذشته گزارش مالی سه ماهه  سوم سال 2۰۱۹ را منتشر کرد؛ براساس 
این گزارش، ژاپن دیس��پلی برای یازدهمین فص��ل متوالی ضرر مالی 
خالص به بار آورده اس��ت. دلیل کاهش شدید درآمد این شرکت، افت 
فروش نمایش��گرهای LCD اس��ت. گزارش های اخیر نشان می دهند 
که ژاپن دیس��پلی در ح��ال بازنگری در برخ��ی هزینه های مربوط به 
تولید نمایش��گر است. این شرکت شدیدا در حال تالش است تا بتواند 
قرارداده��ای جدیدی را ب��ا اپل و دیگر س��رمایه گذاران منعقد کند تا 

خودش را از این مخمصه نجات دهد.
 LCD ژاپن دیس��پلی که به طور ویژه در زمینه  تولید نمایشگرهای

ب��رای گوش��ی های هوش��مند فعالیت 
می کن��د، نیمی از درآمدش را از طریق 
ف��روش دس��تگاه های اپ��ل به دس��ت 
می آورد. این ش��رکت در سه ماهه  سوم 
سال 2۰۱۹ )بازه  بین ماه های ژوئیه تا 
س��پتامبر( ضرر خالص��ی معادل ۴/2۵ 
میلی��ارد ین )معادل 233 میلیون دالر 
آمریکا( ثبت کرده است. ضرر ثبت شده 
برای این شرکت در سه ماهه  سوم سال 

گذشته میالدی ۸/۷ میلیارد ین بود.
کاهش  کارشناس��ان،  ادع��ای  طبق 
س��رعت ف��روش آیفون ه��ای اپ��ل و 
همچنین عدم توانایی ژاپن دیسپلی به 
تولید نمایش��گرهای OLED تاکنون، 
باعث شده اس��ت این شرکت طی پنج 
سال اخیر ضرر مالی زیادی به بار بیاورد 
و پ��ول زیادی از دس��ت بدهد. همین 
موارد باعث ش��ده اند ژاپن دیس��پلی از 
ارائه  چشم انداز برای سال آینده امتناع 

کند.
 مینورو کیکوکا، مدیرعامل فعلی ژاپن دیس��پلی که به تازگی به این 
سمت منصوب شده است، می گوید آنها در پی جذب سرمایه هستند.

درواقع ژاپن دیسپلی قصد دارد از طریق برگزاری جلساتی توجیهی، 
س��رمایه گذاران را مجاب کند تا مبلغ��ی در حد ۵۰ میلیارد ین )۴۷۰ 
میلی��ون دالر( را س��رمایه گذاری کنند. یکی از س��رمایه گذاران چینی 
بزرگ با نام Harvest مدتی پیش به صورت ناگهانی از تجارت با ژاپن 
دیسپلی منصرف شد و این موضوع مشکالت زیادی را برای این شرکت 
فعال در حوزه  تولید نمایش��گر ایجاد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از 
منابعی موثق نوشته است که اپل قصد دارد به زودی 2۰۰ میلیون دالر 
در ژاپن دیس��پلی سرمایه گذاری کند. همچنین گفته می شود، شرکت 
Oasis Management ک��ه در هنگ کنگ فعال اس��ت نیز در پی 
آن اس��ت تا بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون دالر س��رمایه گذاری کند. البته 
طب��ق ادعای برخی منابع، نگرانی ژاپن دیس��پلی در این  زمینه اندکی 
کمتر شده است؛ زیرا اپل تصمیم گرفته از این پس هزینه های مربوط 

به شراکت را در فاصله های زمانی کوتاه تری به ژاپن دیسپلی بدهد.
گزارش های ضرردهی ژاپن دیس��پلی در حالی منتش��ر می شود که 

دیگر تأمین کننده  اپل یعنی فاکس��کان توانسته است سود خوبی را در 
سه ماهه  سوم 2۰۱۹ به  جیب بزند. آمار نشان می دهد سود کسب شده 
توس��ط فاکس��کان در بازه  زمانی موردبحث به میزان 23درصد افزایش 
یافته اس��ت. سود کسب شده توس��ط فاکس��کان تا حد زیادی به اپل 
وابسته است؛ زیرا طبق آمار رسمَی، نیمی از درآمد فاکسکان از طریق 
فروش محصوالت اپل به دس��ت می آید، بااین حال به نظر می رس��د در 
س��ه ماهه  س��وم 2۰۱۹ موارد مهم دیگری نیز روی درآمد فاکس��کان 
اثرگ��ذار بوده اند. اپ��ل در گزارش مال��ی جدیدش اعالم ک��رد درآمد 
کسب ش��ده از طریق فروش آیفون ها به میزان 2/۹درصد با افت مواجه 
ش��ده اس��ت، اما این موضوع نتوانس��ته روی کاهش درآمد فاکسکان 

اثرگذار باشد.
براس��اس ادعاهای مطرح شده از سوی رس��انه وال استریت ژورنال، 
فاکس��کان توانسته اس��ت در بازه  زمانی بین ماه های ژوئیه تا سپتامبر 
2۰۱۹ س��ود خالص ۶۶/3۰ میلیارد 
دالر جدید تایوان )معادل یک میلیارد 
دالر آمریکا( به دس��ت بیاورد. در ابتدا 
تحلیلگران متعددی پیش بینی کرده 
بودند که سود خالص این شرکت در 
سه ماهه  سوم 2۰۱۹ نهایتا به 3۱/2۹ 
میلی��ارد دالر جدی��د تایوان برس��د. 
طبق آمار رس��می، فاکسکان توانسته 
بود در س��ه ماهه  س��وم س��ال 2۰۱۸ 
س��ودی معادل ۸۸/2۴ میلیارد دالر 
جدید تایوان به دست بیاورد. به عالوه 
طبق گفته های وال استریت ژورنال، 
درآمد فاکسکان با رشد ۹/۰درصدی 
از 3۸/۱ تریلی��ون دالر جدید تایوان 
به 3۹/۱ تریلی��ون دالر جدید تایوان 
رسیده اس��ت. تمامی این آمار نشان 
فاکس��کان رون��دی  می دهن��د ک��ه 
صعودی دارد و به م��رور زمان درآمد 

بیشتری به دست می آورد.
با وج��ود کاهش فروش آیفون های اپل، این ش��رکت اهل کوپرتینو 
توانس��ت پول از دس��ت رفت��ه را از طری��ق فروش ب��االی محصوالت 
پوش��یدنی و همچنی��ن س��رویس هایش جبران کن��د. کاهش فروش 
آیفون ه��ا، روی کاه��ش درآمد فاکس��کان ه��م اثرگ��ذار بوده اند، اما 
فاکس��کان با برنامه ریزی درست توانسته است این موضوع را از طریق 
فروش بیشتر نمایشگرهایش به دیگر شرکت های فعال در حوزه  تولید 

گوشی جبران کند.
اینکه روند مثبت فاکس��کان همچنان ادام��ه دار خواهد بود یا خیر، 
س��ؤال مهمی است که پاس��خ دادن به آن کار راحتی به شمار نمی آید. 
فاکس��کان هم اکنون با برخی مشکالت حقوقی در دادگاه مواجه است 
ک��ه بخش��ی از آن به اپل نیز مربوط می ش��ود؛ فاکس��کان در صورت 
شکس��ت در دادگاه، متحم��ل هزینه  س��نگینی خواهد ش��د. به عالوه 
احتم��اال تهدیدهای دیگ��ری نیز در آینده، این ش��رکت را در معرض 
خط��ر قرار می دهند. از تاریخ ۱۵ دس��امبر 2۰۱۹ )2۴ آذر ۱3۹۸( به  
بع��د، تعرفه ای ۱۵درصدی روی آیفون هایی که از چین به آمریکا وارد 
می ش��وند، اعمال خواهد شد. این موضوع قطعا اپل را تحت فشار قرار 

خواهد داد. 

اداره  منابع انسانی هوآوی در اطالعیه ای به کارمندان خود اعالم کرد هدیه  نقدی به عنوان پاداشی برای همراهی آنها از زمان 
قرار گرفتن شـرکت در فهرسـت سیاه تجاری آمریکا و زیرفشار قرار گرفتن شرکت در نظر گرفته شده است. سخنگوی هوآوی 

اعالم کرد تقریبا حقوق تمامی 190 هزار کارمند هوآوی در ماه جاری دوبرابر پرداخت خواهد شد.
دولتمردان ایاالت متحده بر این باورند به دلیل ارتباط هوآوی با دولت چین، تجهیزات و سرویس های شرکت، به ویژه شبکه های 
5G، خطرها و تهدیدهای امنیتی برای آمریکایی ها به دنبال خواهد داشـت. البته چینی ها منکر این قضیه شـده  اند، ولی ایاالت 
متحده بر مواضع خویش پابرجا ایسـتاده و انگشـت اتهام را به سوی چینی  ها گرفته است. به همین دلیل، هوآوی در صدد یافتن 

گزینه های دیگری به جای شرکت های وابسته به آمریکا بود تا بتوانند از فشار تحریم ها خود را خالص کند.
در سـال 2017 نیـز دولت آمریکا با زیرفشـار قرار دادن شـرکت ZTE، روزهای سـختی برای آن رقـم زد. البته آمار عرضه 
دسـتگاه های هوآوی، دومین تولیدکننده  بزرگ گوشـی های هوشمند در جهان، در فصل سوم 2019، از رشد 27درصدی عرضه 

دستگاه ها به بازار خبر می دهد. 

ضرر 233 میلیون دالری ژاپن دیسپلی در 3 ماهه سوم 2019

هوآوی ۲۸۶ میلیون دالر به کارمندان خود پاداش می دهد

یادداشـت

مدی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی شهرس��تان اردبی��ل گفت ط��رح کارورزی و 
مهارت آموزی در محیط واقعی کار در اردبیل اجرایی می شود.

ب��ه گزارش خبرنگار مهر، اصغ��ر منافزاده پیش از ظهر ش��نبه در کارگروه تخصصی 
اش��تغال اردبیل از اجرای همزمان پنج برنامه اش��تغال زا در راستای برنامه سیاست های 

فعال بازار کار در قالب طرح های حمایتی و تسهیالت کارآفرینی خبر داد.
وی با اش��اره به اینکه پنج سیاس��ت این وزارت در حوزه سیاست های فعال بازار کار 
دارای رویکرد اش��تغال زایی و صیانت از نیروی کار موجود است، افزود: طرح کارورزی، 
مهارت آموزی در محیط واقعی کار، اشتغال پایدار روستایی و عشایری، مشاغل خانگی، 
اعطای تس��هیالت به کسب و کارهای خرد و نوپا از جمله برنامه های حمایتی دولت در 

بحث اشتغال است.

طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار 
در اردبیل اجرایی می شود



ای��ن روزها همه افراد و ش��رکت های اطراف م��ا در قالب برند معنا پیدا 
می کنند. دنیای امروز پر از برندهای بزرگ مانند کوکاکوال، IBM و نایک 
اس��ت. بی تردید مش��اهده این حجم از برندهای بزرگ در دنیای کسب و 
کار ه��ر فردی را به حیرت خواهد انداخت. نکت��ه مهم در این میان عدم 
محدودیت برند های بزرگ به این فعالیت س��اده است. آنها به طور معمول 
برندهای زیرمجموعه متنوعی نیز برای خود ایجاد می کنند. به عنوان مثال، 
برن��د کوکاکوال زیرش��اخه Diet Coke را ایجاد کرده اس��ت. این امر به 

فرآیند جلب نظر مشتریان با سلیقه های مختلف کمک خواهد کرد. 
س��لبریتی های مختلف در اطراف ما فقط افراد مشهور و پولدار نیستند. 
اکنون اغلب آنها برند ش��خصی  خود را دارند. لبرون جیمز، ایالن ماسک و 
بسیاری از ستاره های دنیای هنر، ورزش و حتی کارآفرینان در این دسته 
قرار می گیرند. نقطه اشتراک تمام برندها هدف کانونی شان است. این هدف 
شامل تالش برای جلب نظر مشتریان به صورت مداوم است. برنامه فعالیت 

اغلب برندها در دنیای کسب و کار اینگونه معنا می شود. 
دنیای امروز در حوزه کسب و کار رقابت زیادی ایجاد کرده است. این امر 
موجب دشواری های بسیاری برای فعالیت برندها در قالبی جذاب می شود. 
تا همین چند دهه پیش بس��یاری از حوزه های کسب و کار دست نخورده 
باقی مانده بودند. به این ترتیب امکان فعالیت نوآورانه بدون حضور رقبای 
جدی وجود داش��ت. وضعیت حوزه های مختل��ف کاری در طول دو دهه 
اخیر به طور چشمگیری تغییر کرده است با این حساب دیگر فضای عادی 
برای کس��ب و کار بدون حضور رقبای جدی وجود ندارد. این امر ضرورت 
برندسازی تاثیرگذار را افزایش می دهد. امروزه شرکت ها برای ایجاد تفاوت 
میان کس��ب و کارشان به س��راغ ایجاد برند می روند. هرچه عملکرد یک 
ش��رکت در حوزه برندسازی بهتر باشد، امکان دستیابی به موفقیت بیشتر 
خواهد شد. شاید در نگاه نخست اهمیت برندسازی در دنیای کنونی واضح 
باشد، اما هنوز هم بسیاری از کارآفرینان اهمیت و ضرورت آن را به خوبی 
درک نکرده اند. در ادامه ابتدا به بیان اهمیت این حوزه و س��پس بررس��ی 

چند نکته کلیدی در قالب پرسش های اساسی خواهیم پرداخت. 
چرا باید به برندسازی اهمیت بدهیم؟

برندس��ازی یکی از مهم ترین وجوه کس��ب و کار هر ش��رکتی را فراهم 
می کند. ماهیت رقابتی کس��ب و کار در چند دهه اخیر فرآیند دسترسی 
به مشتریان را دشوار کرده است. از نقطه نظر مشتریان این امر به معنای 
وجود گزینه های بی ش��مار برای انتخاب است بنابراین مفهوم وفاداری به 
برند بدل به امری نادر ش��ده است. بس��یاری از افراد دیگر تمایلی به ابراز 
وفاداری یا خرید محصوالت مورد نیازشان از یک برند مشخص ندارند. در 
این میان شرکت ها برای جلب نظر مشتریان نیازمند ایجاد برندهای جذاب 

هستند. اگر به وضعیت فعالیت برندهایی نظیر نایک یا آدیداس توجه کنید، 
در عین وجود رقابت نزدیک در حوزه فعالیت شان، موفقیت چشمگیری در 
جذب مش��تری وفادار دارند. شرکت های موفق با ایجاد برندهای جذاب و 

تاثیرگذار همیشه در میان انتخاب های نخست مشتریان قرار دارند. 
مزیت های فرآیند برندسازی چیست؟

بدون ش��ک همه ما درکی از مفهوم برندس��ازی داریم. پس از بررس��ی 
اجمالی اهمیت این مفهوم باید به مزیت های آن نیز اش��اره کرد. به موارد 

ذیل توجه کنید:
• ایجاد برند برای شرکت مان به افزایش اعتبار و ارتقای ذهنیت مشتریان 
کمک خواهد کرد. امروزه مش��تریان همه ش��رکت ها را در قالب برندهای 
مختلف مورد شناس��ایی قرار می دهند بنابراین عدم تاسیس برند موجب 
عقب افتادن از رقبا خواهد شد. مفهوم اعتمادسازی در دنیای کسب و کار 
در طول چند سال اخیر به طور قابل توجهی مورد بحث قرار گرفته است. 
یکی از راهکارهای مناسب برای ایجاد اعتماد میان شرکت ها و مشتریان از 

طریق ایجاد برندی جذاب انجام می گیرد. 
• تمام شرکت ها برای توجیه فعالیت شان در دنیای کسب و کار نیازمند 
بیان نکات مفهومی هستند. ایجاد برند پاسخگویی به این پرسش را ساده تر 
خواه��د ک��رد. وقتی ما یک برند ج��ذاب ایجاد می کنیم، پاس��خگویی به 
پرس��ش های مختلف راحت تر خواهد بود. ی��ک برند هدف، نوع فعالیت و 

انتظاراتش از مشتریان کامال واضح و روشن است. 
• برندها اغلب موجب افزایش اعتبار شرکت های مادرشان می شوند. این امر 
از طریق ایجاد حوزه های فعالیت تخصصی روی می دهد. شرکتی مانند آلفابت 
در زمینه های مختلفی فعالیت دارد. ایجاد برندی به نام گوگل به فعالیت های 
این ش��رکت نظم خاصی می دهد. امروزه بس��یاری از مردم نسبت به وجود یا 
فعالیت آلفابت آگاهی ندارند، اما تمام مردم دنیا با گوگل به خوبی آشنا هستند. 
• ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان همیشه امر دشواری محسوب می شود. 
این فرآیند نیازمند توجه به المان های مختلفی اس��ت. ش��رکت ها به طور 
طبیعی توان تعامل سازنده با مشتریان را ندارند، به همین خاطر دست به 
ایجاد برندهای مختلف برای تعامل بهتر با مشتریان مختلف می زنند. این 
امر در دنیای کس��ب و کار کامال رایج است بنابراین با ایجاد برندی جذاب 

برای شرکت مان امکان تعامل نزدیک با مشتریان فراهم خواهد شد. 
تلویزیون: راهکاری برای ایجاد تبلیغات معنادار

ام��روزه برنده��ا از طری��ق عقالنی و احساس��ی در تالش ب��رای جلب 
نظر مش��تریان هس��تند. بدون ش��ک این امر در محیط دیجیتال کنونی 
دشواری های زیادی به همراه دارد. به همین خاطر برندها همیشه به دنبال 
راهکارهایی تازه برای تعامل با مشتریان ش��ان هستند. در این میان برخی 
از الگوهای قدیمی هنوز تاثیرگذاری و محبوبیت شان را از دست نداده اند. 
تبلیغ��ات تلویزیونی هنوز هم در می��ان برترین انواع تبلیغات حضور دارد. 
شاید این امر برای بس��یاری از عالقه مندان به حوزه برندسازی عجیب به 

نظر برس��د. به هر حال امروزه رقیب های بس��یار جدی برای تلویزیون به 
عنوان پلتفرم تبلیغاتی و برندس��ازی وج��ود دارد. نکته مهم در این میان 
عادت مخاطب به مشاهده تلویزیون است. به همین خاطر تبلیغات در این 
فضا همچنان نتیجه بخشی موردانتظار را در پی دارد. به برخی از آمارهای 

کاربردی در این زمینه دقت کنید:
• ام��روزه تلویزیون با ۹۰درصد جلب نظ��ر مخاطب همچنان به عنوان 

موفق ترین پلتفرم فعالیت دارد. 
• افراد بزرگسال به طور میانگین ۴۸درصد از زمان روزانه شان به مشاهده 

تلویزیون اختصاص دارد.
• از هر ۱۰ مشتری آمریکایی نزدیک به ۹ نفر از طریق مشاهده تبلیغات 

تلویزیونی اقدام به خرید محصوالت مختلف می کنند.
یکی از نکات مهم در حوزه برندسازی استفاده از تبلیغات به عنوان ابزار 
توسعه آگاهی مخاطب پیرامون شرکت و برندمان است. امروزه بسیاری از 
برندها در سراسر جهان مشغول تولید محصوالت و ارائه خدمات باکیفیت 
هس��تند. نکته مهم در این میان عدم آگاهی مش��تریان از حضور چنین 
برندهایی در دنیای کس��ب و کار اس��ت. عرصه تبلیغات به ما در راستای 
جلب نظر مش��تریان هدف کمک خواهد کرد. به این ترتیب روند توسعه 
و رش��د برند ما س��رعت دوچندانی خواهد گرفت. نکته مهم در این میان 
توجه به زمان هر آگهی تبلیغاتی اس��ت. امروزه زمان مناس��ب برای تولید 
آگهی های تبلیغاتی حداکثر 3۰ ثانیه اس��ت. اگر زمان تبلیغ ما بیش��تر از 
این باشد، هرگز توجه مخاطب هدف جلب نخواهد شد. ویژگی مهم نسل 
جدید مشتریان حوصله اندک شان است بنابراین باید پیام و محتوای اصلی 

برندمان در کوتاه ترین زمان ممکن به مشتری هدف انتقال یابد. 
بدون تردید هر برندی برای ایجاد محتوای تبلیغاتی راهکار خاص خود را 
دارد. نکته مهم در این میان توجه به ترکیب فرآیند برندسازی و تبلیغات 
است. فقط در این صورت برند ما توانایی جلب نظر مخاطب هدف به طور 
تاثیرگذار را خواهد داشت. متاسفانه بسیاری از برندها در عمل فقط به فکر 
تولید محتوایی س��رگرم کننده به عنوان تبلیغات هستند. این امر موجب 
فراموش��ی س��ریع نام برند ما از س��وی مخاطب خواهد شد. نکته مهم در 
اینجا تاثیرگذاری بر روی مشتریان از طریق تولید محتوای جذاب در کنار 
انتقال پیام اصلی برندمان است. پیام اصلی یک برند شامل هدف فعالیت، 
مزیت محصوالت برای مشتریان و تالش برای ایجاد رابطه ای عمیق با آنها 
خواهد بود. اگر این نکات به هنگام تولید تبلیغات مدنظر قرار گیرد، امکان 

دستیابی به مشتریان وفادار نیز فراهم خواهد شد. 
امروزه دنیای برندسازی و تبلیغات دستخوش تغییر و تحول بسیار زیادی 
شده است. بنابراین دیگر امکان فعالیت به شیوه سنتی در این حوزه وجود 
ندارد. اگر ما به دنبال کسب موفقیت در حوزه موردنظرمان هستیم، باید به 

ترکیب عرصه تبلیغات و برندسازی توجه داشته باشیم. 
bizjournals :منبع

ورزش همه  چیز را تغییر می دهد
کمپین تبلیغاتی تازه نایک با تاکید بر 

فرهنگ ورزشی شیکاگو

نایک یکی از برترین برندها در زمینه بازاریابی و تبلیغات تاثیرگذار است. 
این برند ع��الوه بر کمپین های جهانی برای جلب توجه عمومی مش��تریان 
سراس��ر دنیا به فکر ویژگی های محلی هر منطقه نیز هست. این امر موجب 
تولید کمپین های اختصاصی برای ش��هرها و مناطق مختلف ش��ده اس��ت. 
تازه ترین کمپین تبلیغاتی نایک به نام »ورزش همه چیز را تغییر می دهد« 
با هدف تاکید بر ارزش های فرهنگی ش��یکاگو طراحی و منتشر شده است. 
کمپین »ورزش همه چیز را تغییر می دهد« ش��امل چند کمپین زیرشاخه 
ب��رای نمایش نحوه تاثیرگذاری ورزش بر روی زندگی روزمره مردم اس��ت. 
تازه ترین بخش این مجموعه از کمپین ها مربوط به ش��هر ش��یکاگو اس��ت 
بنابراین محوری��ت اصلی کمپین تازه نایک پیرامون ویژگی های این ش��هر 

بزرگ از نقطه نظر ورزشی می گذرد. 
نای��ک برای طراحی کمپین »ورزش همه چیز را تغییر می دهد« بار دیگر 
ب��ا آژانس تبلیغاتی Wieden+Kennedy همکاری کرده اس��ت. س��ابقه 
همکاری میان نایک و این آژانس ش��امل کس��ب موفقیت ه��ای متعدد در 
جش��نواره های تبلیغات��ی و جلب توجه مخاطب هدف اس��ت بنابراین اقدام 
نایک در این راس��تا کامال هوشمندانه محسوب می شود. ویدئوی رسمی این 
کمپین با صحنه فریاد یکی از کارمندان فس��ت فود فرانکز گریل در شیکاگو 
برای تهیه فرمول تهیه هات داگ به س��بک شیکاگو شروع می شود. این امر 
به خوبی تفاوت ش��یکاگو با س��ایر شهرها را نشان می دهد. تقریبا هر غذایی 
در ش��یکاگو به شیوه ای خاص تهیه می شود. این امر در مورد ورزش و نحوه 
تمرین ورزشکاران نیز کامال مشخص است. در ادامه صحنه هایی از حضور و 
تمرین مایکل جردن نیز به نمایش درمی آید. س��پس پیوند عمیق مردم این 
شهر با ورزش های مختلف در طول فعالیت روزانه به تصویر کشیده می شود. 
ویدئوی کوتاه نایک از نحوه واکنش مردم نسبت به ورزش در شهر شیکاگو 
به خوبی روحیه متفاوت آنها را بیان می کند.  کمپین جذاب نایک در مورد 
ش��هر ش��یکاگو با حضور سه ورزشکار مشهور این ش��هر ادامه پیدا می کند. 
مک کینلی نلس��ون، ایژلت گونزالس و مونیت کرامپ ورزشکاران اصلی این 
ویدئوها هس��تند. نکته جالب در این میان فعالیت هر س��ه این ورزشکارها 
در عرصه بس��کتبال اس��ت. این نکته همان عامل ایجاد تمایز میان شیکاگو 
و س��ایر شهرهای آمریکاست. در این ش��هر مردم با بسکتبال پیوند عمیقی 
دارند. جالب اینکه نایک در کمپین خود به طور غیرمس��تقیم به محبوبیت 
بسکتبال در این شهر اشاره کرده است با این حساب باید نحوه هوشمندانه 
طراح��ی کمپین نایک را به عنوان الگویی هوش��مند مدنظر داش��ت.  اقدام 
نهای��ی نایک در کمپی��ن »ورزش همه چیر را تغییر می ده��د« حمایت از 
رویدادها و مسابقات محلی در شیکاگو است. درواقع تمام مسابقات بسکتبال 
در ش��یکاگو تح��ت حمایت نایک قرار دارد. به ای��ن ترتیب حمایت نایک از 

الگوی خاص ورزش در شیکاگو به بهترین شکل نمایش داده می شود. 
brandingforum :منبع

فیلم جوکر و نقش حاشیه ها در دیده شدنش
اگر جوکر را ندیده اید یا دیده اید و به نظرتان بهترین فیلم دنیا را تماش��ا 

کرده اید و جوکر نقطه پایان سینماست، این متن برای شما نیست.
البته این را باید بگویم که این مطلب یک یادداش��ت س��ینمایی نیست و 
قصد ندارم در آن درباره  بازی خوب فینکس که بازیگر محبوب من نیس��ت 
و همچنین فیلم برداری تحسین برانگیز فیلم چیزی بگویم. حتی نمی خواهم 
از فیلم نام��ه ای ک��ه به نظرم ایراد دارد هم حرفی بزنم و یک راس��ت می روم 
س��ر اصل مطلب؛ یعنی حواشی فیلم که نقش زیادی در داغ شدن مکالمات 

درباره  آن داشته و به کمک فعالیت های بازاریابی آن آمده است.
فعالیت های ارتباطی فیلم جوکر مانند خیلی از فیلم های س��ینمایی دیگر 
با پخش چند تیزر تبلیغاتی آغاز ش��د و سپس پوسترهای مختلفی در فضای 
آنالین و آفالین به نمایش درآمد، اما داستان جوکر چیزی فراتر از چند تیزر 
و پوس��تر بود؛ حرف و حدیث ها درباره این فیلم که هم در دس��ته  منتقدان 
س��ینمایی و هم در بین عامه  مردم جریان داشت، از فیلمی جنجالی حکایت 
می کرد. از همان ابتدای انتش��ار تیزرهای فیلم، مردم خشونت فیلم را هدف 
ق��رار دادند. به نظ��ر آنها این فیلم می توانس��ت به بس��یاری از آدم ها مجوز 
خش��ونت بدهد؛ آدم هایی ک��ه درمانده بودند و جامعه طردش��ان کرده بود. 
آنها فیلم را جنجالی و دردسرساز خواندند. به نظر خیلی از این منتقدان که 
بعضی های ش��ان فرزندان ش��ان را در تیراندازی های تلخ آمریکا از دست داده 
بودند، آرتور فلک )Arthur Fleck( قهرمان فیلم قابلیت این را داش��ت که 
ذهن بسیاری از خالفکاران و روان پریش ها را به سمت خشونت بکشاند. وقتی 
انتقاده��ا باال گرف��ت کمپانی برادران وارنر که فیل��م را تهیه کرده بود، روی 
بحث کنترل حمل س��الح تمرکز کرد و به این نکته اش��اره کرد که برخالف 
نظر مردم آرتور قرار نیست قهرمان فیلم باشد. آنها سعی کردند در گوشه ای 
بایس��تند و بیش��تر تماش��ا کنند، تا اینکه بخواهند در این مکالمات شرکت 
کنند. به نظر آنها خش��ونت در خیلی از فیلم ها وجود داش��ت و اگر مردم از 
فیلم ها الهام می گرفتند، تقصیر فیلم ها نبود. درنهایت تهیه کنندگان فیلم به 
این نتیجه رس��یدند که نمایش اولیه  فیلم بدون حضور خبرنگاران و با تدابیر 
امنیتی بیش��تر انجام شود. آنها می خواستند از جنجال دوری کنند که البته 
نتیجه ای عکس داشت و بحث ها با شدت بیشتری ادامه پیدا کرد. مالحظه و 
احتیاط تهیه کننده و کارگردان فیلم نقش موثری در ادامه دارشدن حرف ها و 
انتقادها داشت و درنتیجه همه جا حرف از جوکر بود؛ جوکری که هنوز پایش 
به سینما باز نشده بود. اما بعد از دیدن جوکر بیشتر این منتقدان حرف شان 
را پس گرفتند. فیلم آنقدرها هم نمی توانس��ت به ترویج خشونت کمک کند. 
خش��ونت جوکر قابل  انکار نیست؛ ماجرای دلقک قاتل. اما درنهایت خشن تر 
از بس��یاری از فیلم های دیگری نیست که تاکنون ساخته شده اند و خشونت 
زیادی را به نمایش  گذاش��ته اند. مثالش می شود فیلم های تارانتینو یا بعضی 
از فیلم های اسکورس��یزی. این احتمال وجود دارد که فردی بعد از تماش��ای 
جوکر دس��ت به خشونت بزند و بخواهد توجیهش کند، اما این اتفاق ممکن 
اس��ت بعد از دیدن هر فیلم خش��نی هم بیفتد. مس��ئله  اصلی این است که 
فیلم آن خش��ونت گفته شده در شبکه های اجتماعی، نامه ها، درخواست های 
جلوگیری از پخش و اعتراض ها را ندارد. عده  زیادی پس از خواندن و شنیدن 
آن حرف ها – از سر کنجکاوی و برای قضاوت- به تماشایش نشستند. شاید 
اگر برادران وارنر به جای مدارا و گزیده گویی، جلس��ات دفاع متعددی برگزار 
می کرد و از جنجال حاشیه های فیلمش استفاده نمی کرد، ماجرای این فیلم 

برای تماشاچیان هم طور دیگری بود.
mbanews :منبع
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ساماندهی کسب و کار در حوزه B2B به هیچ وجه کار ساده ای نیست. در اینجا 
تفاوت های زیادی با کس��ب و کار مرتبط با مشتریان نهایی وجود دارد. نکته اصلی 
تعامل ما با ش��رکت ها و برندهای تجاری به جای مشتریان عادی است بنابراین در 
فرآیند فروش نیز باید تکنیک های متفاوتی را مدنظر داش��ته باشیم. چالش اصلی 
مدیران کسب و کارهای B2B ناتوانی در زمینه تشخیص تفاوت های میان کسب و 
کارش��ان با حوزه B2C )در تعامل با مشتریان عادی( است. به همین خاطر ساالنه 

بسیاری از برندهای فعال در این عرصه با شکست مواجه می شوند. 
 B2B بخ��ش فروش یکی از مهم تری��ن مجموعه های هر کس��ب و کار
محسوب می شود. اگرچه فرآیند خرید برندها و مشتریان عادی شباهت هایی 
ب��ه هم دارد، اما تفاوت های معناداری نیز میان آنها قابل مش��اهده اس��ت 
بنابراین ما باید رویکرد متفاوتی به حوزه فروش B2B داش��ته باش��یم. در 
این فرآیند شناخت درست هر کدام از مشتریان و نحوه تصمیم گیری آنها 
اهمیت دارد. شاید در حوزه B2C ما دارای مشتریان یکدست تری باشیم، 
اما اینجا مشتریان ما برندهایی با تفاوت های آشکار هستند. به همین خاطر 
اتکا بر ش��یوه های مربوط به کس��ب و کارهای معمولی موجب شکست ما 
خواهد شد. در ادامه این مقاله برخی از تکنیک های موثر در زمینه فروش 
B2B مورد بررس��ی ق��رار خواهد گرفت. با این حال پی��ش از پرداختن به 

تکنیک ها باید به یک نکته مهم اشاره کرد. 
کسب و کار B2B چیست؟

یک شرکت B2B مانند هر بنگاه تجاری دیگری است. این شرکت کاال یا خدمات 
م��ورد نیاز دیگر ش��رکت ها را تامین می کند. به این ترتیب س��ر و کار آن به جای 
مشتریان عادی با شرکت های دیگر است. نکته جالب در این زمینه دامنه گسترده 
فعالیت شرکت های B2B است. تقریبا در هر حوزه ای که یک شرکت B2C وجود 

دارد، شاهد فعالیت شرکت های B2B نیز هستیم. 
ش��اید یک ش��رکت در برخی از م��وارد هر دو بخ��ش B2B و B2C را در کنار 
هم داش��ته باش��د. این امر به طور معمول در مورد شرکت های بزرگ رخ می دهد. 
این ش��رکت ها به دلیل بودجه و توانایی باال اقدام به تامین نیاز مش��تریان عادی و 
سایر شرکت ها می کنند. در چنین مواردی مشاهده دو برند جداگانه با مالکیت یک 
ش��رکت مادر امری طبیعی خواهد بود. البت��ه نمونه هایی از فعالیت همزمان تحت 
عنوان یک برند نیز در دنیای کس��ب و کار وج��ود دارد. به عنوان مثال، برند دراپ 

باکس به طور همزمان به افراد حقیقی و شرکت ها خدمت رسانی می کند. 
یکی از بهترین مثال ها در زمینه کس��ب و کار B2B حوزه تولید خودرو اس��ت. 
شاید بس��یاری از ما برندهای تولید خودرو را شرکت های B2C قلمداد کنیم. این 
فرض ناشی از ارزیابی بازار هدف اصلی برندهای خودروسازی در قالب نمایشگاه های 
فروش خودرو به مش��تریان اس��ت. نکته مهم در این میان همکاری اغلب برندهای 
خودروسازی با دیگر شرکت ها یا نهادهای دولتی است. به عنوان مثال، برند جیپ به 
سفارش ارتش ایاالت متحده اغلب خودروهای خود را طراحی می کند. به این ترتیب 
طرف قرارداد اصلی این برند ارتش آمریکاس��ت. این امر در مورد شرکت های تولید 
کامیون مانند مک تراکز نیز صحت دارد. این برند اغلب با هدف فروش کامیون هایش 

به شرکت های حمل و نقل اقدام به طراحی محصول می کند. 
مشتریان حوزه B2B کدامند؟

پس از بررس��ی نحوه فعالیت ش��رکت های B2B باید اندکی به مش��تریان آنها 
نیز توجه کنیم. به راس��تی مش��تریان این برندها دارای چه ویژگی هایی هس��تند؟ 
پاس��خ ساده این پرسش ش��امل بیان ماهیت تجاری مش��تریان حوزه B2B است 
بنابراین ما در اینجا با ش��رکت های تجاری مختلف مواجه هس��تیم. نمونه مناسب 
در اینجا موسسه WeWork است. این موسسه در زمینه طراحی دکور داخلی و 
فراهم سازی مبلمان دفترهای کار فعالیت دارد. مشتریان اصلی این موسسه شامل 
شرکت های تجاری هستند. بی تردید یک فرد عادی هیچ نیازی به خدمات موسسه 

WeWork نخواهد داشت. 
یکی از تفاوت های اصلی میان کسب و کارهای B2B و فعالیت های تجاری عادی 
ماهیت حرفه ای آنهاس��ت. وقتی طرف قرارداد ما یک ش��رکت تجاری باشد، میزان 
حساسیت و سختگیری ها به شدت افزایش خواهد یافت. به عالوه، حجم سفارش ها 

نیز بس��یار وسیع خواهد شد. در چنین ش��رایطی فرآیند بازاریابی و فروش اهمیت 
روزافزونی پیدا می کند. هرچه توانایی یک برند برای جلب نظر طرف مقابل بیشتر 

باشد، امکان همکاری مشترک افزایش می یابد. 
B2C با B2B تفاوت های فروش در حوزه

فرآیند فروش در حوزه B2B با کس��ب و کارهای معمولی به شیوه های مختلف 
متفاوت اس��ت. به طور مشخص، در حوزه B2B فرآیند فروش حالت بسیار رسمی 
دارد. این امر فقط ش��امل برگزاری جلس��ات رسمی نیست. در اینجا هر دو برند در 
قالبی حرفه ای در تالش برای دستیابی به نقطه نظرهای مشترک هستند. همچنین 
حجم مبادله نیز بسیار باال خواهد بود. به همین خاطر میزان پولی که میان شرکت ها 
جا به جا می شود، نظر هر برندی را جلب خواهد کرد. وقتی یک شرکت هزینه باالیی 
برای خرید محصوالت مورد نیازش انجام می دهد، انتظارات باالیی نیز خواهد داشت 
بنابراین یک اشتباه کوچک در اینجا موجب حذف برندمان از بازار کار می شود. این 
فشار در کسب و کار B2C بسیار کمتر است. شرکت های فعال در این حوزه همیشه 
امکان جبران اشتباهات شان را دارند. با این حال کمتر برندی دوباره به یک شرکت 
ناموفق و دارای سابقه نامطلوب اعتماد خواهد کرد. این امر حساسیت کار در حوزه 
B2B را دوچندان خواهد کرد بنابراین باید تمام فرآیندها را دس��ت کم دو بار مورد 

بازبینی قرار داد. فقط در این صورت شانس کاهش اشتباهات وجود دارد. 
B2B 5 تکنیک فروش بهتر در کسب و کار

1. تکیه بر پژوهش های دقیق به جای تماس های سطحی
اس��تفاده از تماس های تلفنی کلیشه ای یکی از رایج ترین الگوهای مورد استفاده 
از س��وی تیم های فروش اس��ت. این تکنیک در حوزه فروش B2B نیز مورد توجه 
برنده��ای زیادی قرار دارد. بدون تردید وقتی ما در پی جلب نظر ش��رکت ها برای 
فروش محصوالت مان هس��تیم، باید از ش��یو ه هایی حرفه ای تر بهره ببریم. برقراری 
تماس های تلفنی معمولی ش��انس ما برای جلب نظر مخاطب را به ش��دت کاهش 
می ده��د. راه��کار موردنظر م��ن انجام پژوهش ه��ای کاربردی در م��ورد برندهای 
مدنظرمان اس��ت. به این ترتیب ما توانایی تاکید بر نیازهای اساسی آنها را خواهیم 
یافت. ش��ناخت درست مش��تری در حوزه B2B دارای اهمیت بسیار زیادی است. 
وقتی طرف مقابل ما از این نکته آگاه شود، حساب دیگری روی ما باز خواهد کرد. 
بدون ش��ک هدف گذاری بر روی بیش از یک ش��رکت ب��رای فروش محصوالت 
امری منطقی قلمداد می ش��ود. نکته مهم در اینجا توجه به ارزشمندی زمان است 
بنابرای��ن نباید با مکالمات کلیش��ه ای و بی هدف زمان خ��ود و مخاطب مان را هدر 
دهیم. گفت وگوی هدفمند شامل اشاره به نیاز طرف مقابل، محصول پیشنهادی ما 
و مزیت های آن است. بخش نهایی در حقیقت نقش ترقیب هرچه بیشتر مخاطب 
ب��رای خرید محصول م��ان را دارد. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری به بهترین وجه 
ب��ر روی مخاطب هدف فراهم می ش��ود. بی تردید برندها فرآین��د پیچیده ای برای 
تصمیم گیری دارند. نکته مهم در اینجا شناس��ایی افراد تاثیرگذار در اتخاذ تصمیم 
نهایی است. آگاهی از معیارهای چنین افرادی برای تصمیم گیری کمک شایانی به 
ما خواهد کرد. همانطور که مش��اهده می کنید، تمام این فرآیندها نیازمند تحقیق 
و پژوهش از س��وی ما خواهد بود بنابراین بای��د آن را به عنوان هدفی مهم مدنظر 

قرار داد. 
2. جست وجوی فرصت ها برای تاثیرگذاری بر تصمیم مشتریان

پس از آنکه فرآیند پژوهش ما کامل شد، باید به سراغ تعامل عملی با شرکت های 
هدف م��ان برویم. اغلب ش��رکت ها در چنین مواقعی تکنیک ه��ای از پیش تعریف 
ش��ده ای برای جلب نظر مش��تری دارند. توصیه من در این بخ��ش ارزیابی مداوم 
کیفیت تکنیک ها و نحوه تاثیرگذاری ش��ان بر روی مخاطب هدف است. این امر از 
طریق پاسخگویی به یک پرسش اساسی امکان پذیر می شود: ما چگونه فرصت کمک 
به ارتقای فعالیت شرکت موردنظر را داریم؟ پاسخگویی دقیق به این پرسش نقش 

مهمی در پیشبرد طرح های ما خواهد داشت. 
تکنیک موردنظر من برای تاثیرگذاری بر روی شرکت های هدف به منظور فروش 
بیش��تر شامل تالش برای ساخت فرصت های مناس��ب است. هیچ برندی با انتظار 
برای پدید آمدن فرصت های مناسب امکان دستیابی به موفقیت را ندارد. به همین 
خاطر باید کامال هوشمندانه عمل کرد. ایجاد ارتباط نزدیک با شرکت های هدف مان 
راهکار جالبی خواهد بود. این امر در ابتدا نباید با هدف کاری یا فروش صورت گیرد. 
افزایش همکاری های دوجانبه بهانه خوبی برای نزدیکی به شرکت هاس��ت. سپس 
فرصت مناسبی برای پیشنهاد دادن محصوالت مان به آنها فراهم می شود. همانطور 

که مشاهده می کنید، فرآیند فروش در حوزه B2B بسیار پیچیده و بلندمدت است 
بنابراین تالش برای دس��تیابی به موفقیت در کوتاه مدت نتیجه مطلوبی برای ما به 

ارمغان نخواهد آورد. 
3. فقط به تماس های تلفنی اکتفا نکنید

یکی از بخش های مهم کس��ب و کار توجه به وضعیت مش��تریان پس از خرید 
محصول است. این امر به طور معمول در دامنه وظایف بخش امور مشتریان است. 
در حوزه کس��ب و کار B2C تکنیک رایج برقراری تماس تلفنی برای اطمینان از 
رضایت مشتریان است. بدون شک این تکنیک در حوزه B2B تاثیرگذاری چندانی 
نخواهد داشت. به هر حال ما در اینجا با یک شرکت مواجه هستیم. بهترین راهکار 
برای مش��اهده رضایت شرکت موردنظر از محصوالت ما استفاده از رابطه نزدیک و 
صمیمی مان است. در بخش قبل به اهمیت ایجاد رابطه نزدیک با شرکت های طرف 
قرارداد اش��اره کردم. یکی از کاربردهای اصلی این استراتژی در اینجا خود را نشان 
می دهد. به این ترتیب ما فرصت کافی برای جمع آوری اطالعات کاربردی در مورد 
وضعیت فروش برندمان را خواهیم داش��ت. ایراد اصل��ی برقراری تماس تلفنی در 
چنین وضعیتی ناتوانی در زمینه جمع آوری تمام اطالعات موردنیاز است. به عالوه، 
شاید فرد پشت تلفن اطالعات کافی در زمینه خرید شرکتش نداشته باشد. به این 

ترتیب اطالعات برند ما به طور ناقص جمع آوری خواهد شد. 
4. فشار بیش از حد به مشتری ممنوع

فروش��ندگان سنتی از تکنیک ایجاد فشار و اصرار برای خرید استفاده می کنند. 
 B2B تاثیرگذار باشد، اما در حوزه B2C این امر ش��اید در برخی از موارد در حوزه
هیچ کاربردی ندارد. فضای کس��ب و کار در اینجا بس��یار حرفه ای اس��ت بنابراین 
تالش ما برای اس��تفاده از تکنیک های غیرحرفه ای نتیجه چندان مناس��بی در پی 
نخواهد داش��ت. براس��اس گزارش موسس��ه Accenture در سال 2۰۱۴ نزدیک 
به ۷۱درصد از مش��تریان امروزی تحقیق درباره محصول پیش��نهادی شرکت های 
B2B به صورت درون ش��رکتی را ترجیح می دهند. بنابراین تاثیرگذاری تبلیغات و 
کمپین های بازاریابی ما فقط در صورت تایید نهایی آن ادعاها از س��وی بخش های 

داخلی شرکت های هدف مان تاثیرگذار خواهد بود. 
وقت��ی پای پژوهش و تحقی��ق درباره وضعیت برند م��ا و محصوالت مان مطرح 
می شود، اینترنت مهم ترین ابزار خواهد بود. برندهای بزرگ با جست وجوی اینترنتی 
سابقه فعالیت، مشتریان قبلی و شکست های قبل توجه ما را ارزیابی می کنند. یک 
اقدام رایج در میان برندها تالش برای برقراری تماس با مشتریان قبلی یک شرکت 
اس��ت. این امر در راس��تای اطمینان از کیفیت خدمات آن ش��رکت انجام می شود 
بنابراین عملکرد مناسب در طول زمان نقش مهمی در موفقیت بلندمدت ما خواهد 
داشت. استفاده از این تکنیک به جای تالش برای اعمال فشار بیش از حد بر روی 
 B2B مش��تریان توصیه اصلی من در اینجا خواهد ب��ود. فعالیت حرفه ای در حوزه
اهمیت بس��یار زیادی دارد بنابراین باید تکنیک های س��نتی و ناکارآمد را به طور 

کلی فراموش کنیم.
5. مشتریان ما نیز بخشی از مردم هستند

گاهی اوقات شرکت های فعال در حوزه B2B مشتریان خود را بیش از حد مانند 
ماش��ین تصور می کنند. این امر فرآیند کسب و کار را بسیار دشوار خواهد کرد. به 
هر حال هیچ ش��رکتی عالقه مند به تعویض مش��تریان واقعی و دارای احس��اس با 
ماش��ین های بی روح نیس��ت. نکته مهم در اینجا اغراق در ترسیم تصویری بی روح 
از ش��رکت های هدف در کس��ب و کار B2B است. ش��رکت ها نیز دارای کارمندان 
و مدیران متعددی هس��تند. این دس��ته از افراد جزئی از جامعه هس��تند بنابراین 
نباید آنها را غریبه تصور کرد. بس��یاری از مدیران ش��رکت های بزرگ نیز براساس 
احساسات شان تصمیم گیری می کنند بنابراین نگرانی بیش از حد درباره ناکامی در 

جلب نظر شرکت ها بی مورد است. 
فروش��ندگان موفق در حوزه B2B زمان مناس��بی برای شناخت مشتریان شان 
اختصاص خواهند داد. این امر به آنها در راس��تای فهم بهتر مشتریان ش��ان کمک 
خواه��د کرد. ش��رکت های بزرگ به ط��ور معمول دارای یک ف��رد اصلی به عنوان 
تصمیم گیرنده نهایی هس��تند. اط��الع از ارزش ها و معیارهای ای��ن فرد در زمینه 
تصمیم گیری کمک بسیار زیادی به ما خواهد کرد. همانطور که مشاهده می کنید، 
در اینج��ا نی��ز ما با افراد واقعی س��ر و کار داریم بنابراین هی��چ جایی برای نگرانی 

نخواهد بود. 
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برزیل جدید ترین کشوری که در معرض تست 
حذف قابلیت الیک اینستاگرام قرار گرفته است

مدتی قبل مدیران ارشد اینستاگرام اعالم کردند که الیک کردن به معضلی در 
شبکه های اجتماعی تبدیل شده و به هدف اصلی صفحات مختلف تبدیل شده 
اس��ت. درواقع در حال حاضر شاهد انواع روش ها برای گرفتن الیک هستیم که 
بسیاری از آنها نادرست و تقلبی محسوب می شوند. همین امر نیز باعث شده است 
حذف قابلیت اینس��تاگرام به صورت آزمایشی در کشور کانادا آغاز شود. درواقع 
کاربران این کش��ور تنها خودش��ان قادر خواهند بود تا تعداد الیک ها را مشاهده 
کنند. این امر باعث خواهد شد تا دیگر تعداد الیک اهمیتی نداشته و افراد بر روی 
کیفیت کار خود تمرکز داش��ته باشند. بدون شک این اقدام، بزرگترین تغییری 
است که اینستاگرام تاکنون در خود داشته و می تواند آغازگر یک مرحله جدید در 
دنیای شبکه های اجتماعی باشد. در حال حاضر و پس از گذشت چندین ماه، این 
قابلیت برای کاربران برزیلی نیز به وجود آمده است. خوشبختانه تاکنون با نظرات 
مثبت بسیاری همراه بوده و پیش بینی می شود این نتایج باعث خواهد شد تا در 
سال آینده، شاهد عملی شدن این طرح در تمامی نقاط جهان باشیم. با این حال 
طبیعی است که قبل از قطعی شدن این تغییر، چند کشور اروپایی-آسیایی نیز در 
معرض آزمایش قرار گیرند که در حال حاضر پیش بینی ها بر روی کشور ایرلند 
اس��ت. از دیگر نکاتی که در چند روزه گذش��ته بسیار مطرح شده، این است که 
آیا اینستاگرام برای سنجش بهتر، اقدام به ایجاد دو گروه از کاربران در هر کشور 
خواهد کرد؟ برای مثال اگر نیمی از مردم یک کش��ور از قابلیت الیک برخوردار 
باشند و برای نیمی دیگر این قابلیت حذف شود، بدون شک می توان واکنش ها 
را به صورت بهتری مشاهده کرده و مقایسه دقیق تری را به دست آورد. همچنین 
ای��ن امر که این امکان کامال اختیاری باش��د و هر فردی ک��ه تمایل دارد بتواند 
تعداد الیک های خود را پنهان کند. از دیگر مواردی اس��ت که هنوز بس��یاری از 
کارشناسان بر روی آن اختالف داشته و برخی بر روی انتخابی بودن و برخی دیگر 
بر روی همگانی بودن آن تاکید دارند. جالب است بدانید که همزمان با شروع این 
طرح در کانادا، یک گروه از روان ش��ناس ها بر روی تاثیر این امر بر روی سالمت 
روانی کاربران آزمایشاتی را انجام داده اند که نتایج آن کامال مثبت بوده و پنهان 
شدن تعداد الیک ها باعث شده است تا افراد اعتماد به نفس باالتری را پیدا کرده  

و دیگر فشاری را در این زمینه احساس نمی کنند. 
ب��ه عن��وان نکته پایانی ذکر این امر ضروری اس��ت ک��ه اگرچه نتایج این 
آزمایش تاکنون مثبت بوده است، با این حال با توجه به این امر که هنوز این 
اقدام ادامه دارد، نمی توان به یک جمع بندی جامع در رابطه با آن دست پیدا 
کرد. به همین خاطر هنوز هم نمی-توان با اطمینان از نهایی شدن این طرح 
س��خن گفت. درواقع این طرح تاکنون در کشورهای پیشرفته   ای نظیر کانادا 
اجرایی شده اس��ت و نمی توان اطمینان داشت که در مناطق دیگر خصوصا 
کشورهای جهان س��وم نیز به همین نتایج منتهی شود. به همین خاطر نیز 
مدیران ارشد اینستاگرام تاکنون در این رابطه نظر قطعی  خود را اعالم نکرده  
و ممکن است تا نتایج قطعی، حتی بیش از پیش بینی ها به زمان نیاز باشد. 
searchenginejournal :منبع

بازاریابی و بازارسازی پاشنه آشیل 
استارت آپ ها

هی��ات مدی��ره مجمع تش��کل های دانش بنیان ای��ران گفت عدم آش��نایی 
استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان و نوپا با تکنیک های بازاریابی و بازارسازی 
موجب می شود بسیاری از ایده های کارآفرینی پیش از شکوفایی به سمت نابودی 
حرکت کنند. به گزارش ایسنا، علی مسعودی با بیان اینکه استارت آپ ها تجربه 
بازاریابی و بازارس��ازی ندارند و این پاش��نه آشیل آنها به ش��مار می رود، اظهار 
کرد: نکته اینجاس��ت که معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری نیز چنین 
وظیفه و البته توانی ندارد، این وظیفه و رسالت تشکل هاست. وقتی شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها وارد تشکل ها می شوند، تازه با فرصت ها و پیشنهاداتی 
برای فعالیت در حوزه های مش��ابه روبه رو می ش��وند که برای مثال درآمدزاتر یا 
کم هزینه تر است. دولت که این اطالعات را ندارد. وی بر اهمیت سنجش نیاز بازار 
تاکید و به طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص راه اندازی »س��امانه 
نیاز« اش��اره کرد و گفت: قرار بود این سامانه بستری باشد تا تمام کارفرماهای 
دولتی نیازهای خودش��ان را مطرح کنند و ش��رکت های داخلی با بررس��ی آن 
اقدام به س��رمایه گذاری کنند و طی زمان نیازهای کشور رفع شود. عضو هیات 
مدیره مجمع تشکل های دانش بنیان ایران گفت: خوشبختانه صندوق نوآوری و 
شکوفایی نشست ها و نمایشگاه هایی برگزار می کند که شرکت ها توانمندی های 
خودشان را نشان می دهند تا کارفرمای دولتی مطلع شود و طبق نیازهایش اقدام 
به عقد قرارداد کنند. مسعودی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بخش خصوصی و 
تشکل تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت هر صنعتی بهترین منبع اطالعاتی برای 
شناس��ایی وضعیت بازار، ظرفیت های بالقوه و بالفعل است، گفت: در هر تشکل 
انبوهی از تجربیات شکست و موفقیت کسب و کارها انباشته شده است که تعامل 
و مش��ارکت با این شبکه از تاجران و فعاالن باسابقه بهترین کالس درس برای 

استارت آپ ها و دانش بنیان ها به شمار می رود.
ترس از سرقت ایده

دبیرکل اتحادیه سراسری درخصوص چالش ترس از سرقت ایده که یکی 
از بزرگترین دغدغه های صاحبان ایده به شمار می رود، اظهار کرد: حفظ ایده 
جنبه های مختلفی دارد؛ از یک منظر گاهی افراد ایده ای در س��ر دارند، ولی 
از ترس فاش ش��دن و سوءاستفاده دیگران آن را برای کسی مطرح نمی کنند 
و وقت، انرژی و هزینه می کنند و آن را به ثمر می رس��انند ولی در بزنگاهی 
که به دنبال س��رمایه گذار می گردند، تازه متوجه می ش��وند که این ایده قبال 
پیاده سازی شده و حتی شکست هم خورده است. از منظر دیگر اگر آن ایده 
را ب��ا افراد یا مش��اوران غیرمعتمد در میان بگذارند، پی��ش از اینکه فرصت 

شروع داشته باشند، ایده توسط فرد یا گروه دیگری به سرقت می رود.
ب��ه گفت��ه وی، نقش مش��اوران معتمد در این مرحله به خوبی احس��اس 
می ش��ود، اگر این مش��اوران در جایگاه صنفی هم باش��ند، با ش��ناختی که 
از ب��ازار و صنعت دارند، مش��اوره های کاربردی تری نی��ز ارائه می کنند. وی 
در پاس��خ به این س��وال که ثب��ت و مالکیت فکری ای��ده می تواند راهکاری 
برای این چالش باش��د، گفت: متاس��فانه در حال حاضر جوابگو نیست، باید 
به س��رعت و قاطع عمل کرد. در واقع ب��ه محض اینکه یک ایده کارآفرینانه 
با یک طرح مناس��ب موجود باش��د، باید س��ریع اقدام کرد. براس��اس اعالم 
روابط عمومی مجمع تشکل های دانش بنیان ایران، عضو هیات مدیره مجمع 
تش��کل های دانش بنیان ایران، در ادامه به ط��رح مثالی پرداخت و گفت: در 
گذش��ته تولیدکننده عروس��ک، یک میلیون از یک مدل عروسک را تولید و 
روان��ه بازار می کرد، با ای��ن روش هیچ رقیبی فرصت کپی برداری نداش��ت، 
حتی اگر هم چنین قصدی داش��ت تا وارد چرخه تولید ش��ود، تولیدکننده 

اولیه بازار را اشباع می کرد.
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8 اشتباه مصاحبه کنندگان شغل براساس 
تحقیقات دانشمندان

به دنبال ش��غل بودن بس��یار اعصاب خردکن اس��ت و ف��ردی که وظیفه 
اس��تخدام را برعهده دارد نیز به همان اندازه مضطرب اس��ت و این اضطراب 
ممکن است باعث شود که از فرد مصاحبه کننده اشتباهاتی سر بزند که برای 

انتخاب نامزدهای یک شغل دردسرساز شود در ادامه با ما همراه باشید. 
به دنبال یک شغل بودن هرگز کار آسانی نیست. نامزدها ماه های بسیاری را 
صرف فرستادن رزومه کاری و برقراری تماس با دیگران می کنند تا به موقعیت 
مناس��بی برسند، اغلب اوقات مصاحبه های زیادی را انجام می دهند، اما کسانی 
که به دنبال شغل هستند تنها کسانی نیستند که این روند را دردناک می یابند. 
بس��یاری از کارآفرینان و نمایندگان منابع انس��انی از اس��تخدام کردن هراسان 
هستند زیرا آنها می دانند که کار سختی است. اگر شما دائما متوجه می شوید که 
نامزدهای ایده آل شما پس از مصاحبه شغل را رد می کنند، می تواند به این دلیل 
باشد که روند مصاحبه کاری آنها را می ترساند. در این مقاله می خواهیم به هشت 
دلیل که از نظر علمی ثابت شده  است که مصاحبه شما به جای کمک کردن، 

بیشتر آسیب وارد می کند، بپردازیم.
1. بیشتر حواس شما به ظاهر نامزد است

نگاهی جدی به نامزدهایی که حذف می کنید بیندازید. شما ممکن است 
متوجه نباشید که این کار را انجام می دهید، اما مطالعات نشان می دهند که 
ظاهر فیزیکی نقش مهمی در انتخاب یک نامزد برای شغل دارد. شما ممکن 
اس��ت با توجه به چیزی مانند یک عالمت تولد یا یک زخم کارمند برجسته 

بعدی خود را نادیده بگیرید.
2. شما زبان بدن را اشتباه متوجه می شوید

براس��اس ی��ک مطالع��ه، تصمیم گیری های اس��تخدامی اغل��ب در مورد 
چیزهایی که ش��خص نمی گوید نس��بت به حرف هایی از که دهانش بیرون 
می آید، گرفته می ش��ود، اما شما ممکن اس��ت فرضیه هایی را براساس طرز 
ایستادن بد یا کمبود ارتباط چشمی بین شما و نامزد شغل، در نظر بگیرید. 
عالئمی را که هنگام ارزیابی زبان بدن ش��خصی باید ببینید را بدانید، اما در 

نظر داشته باشید که ظاهر می تواند فریبنده باشد.
3.  شما آنها را بیش از حد منتظر می گذارید

اگر تا به حال به دنبال یک شغل بوده اید، شما می دانید که چقدر منتظر 
ماندن برای ش��نیدن اینکه آیا استخدام ش��ده اید یا نه می تواند طاقت فرسا 
باش��د. طبق اعالم DHIDFH »مدت زمان پس��ت بالتصدی«  این انتظار 
به بیش��ترین حد خود در سال ها رسیده است. در سال 2۰۱۶ این مطالعات 
نش��ان داد که مدت زمان خالی بودن یک ش��غل حرفه ای 2۶,۱ روز کاری 
ب��ود، زیرا کارفرمایان به دنبال بهتری��ن کارمند می گردند. اگرچه پیداکردن 
متخصصان ماهر می تواند زمان ببرد، مهم اس��ت بدانید که با زمانی که شما 
بیش از حد به تاخیر می اندازید، ممکن اس��ت بهترین نامزد خود را به یک 

رقیب ببازید.
4. پرحرفی با متقاضیان فایده ندارد

برای س��ال ها کارشناس��ان اس��تدالل کرده ان��د که مصاحبه های ش��غلی 
اس��تاندارد و بی س��اختار ک��ه اکثر ش��رکت ها از آن اس��تفاده می کنند، در 
تعیی��ن یک کاندیدای مناس��ب برای ی��ک موقعیت بی فایده هس��تند. یک 
مطالعه نش��ان داد که مصاحبه های بدون س��اختار می تواند در توانایی های 
فرد مصاحبه کننده برای تش��خیص دقیق اینک��ه یک کاندیدا چگونه در کار 
عملک��رد دارد، اختالل ایجاد می کند، در ع��وض، کاری را امتحان کنید که 
بس��یاری از شرکت ها برای ارزیابی افراد استخدامی احتمالی انجام می دهند. 
آنها در حال تغییر روند مصاحبه های خود به مصاحبه های با ساختار هستند 
ک��ه در آن از نامزده��ا می خواهند تا وظایف خاصی را که ممکن اس��ت در 
صورت اس��تخدام به آنها داده شود را انجام دهند. سپس کار آنها در مقیاس 
خاصی اندازه  گرفته می ش��ود. امروزه ش��ما این گونه مصاحبه را بیش��تر در 

استارت آپ هایی که به دنبال مهندسان جدید هستند مشاهده می کنید.
5. شما از آنها نمونه  کار نمی خواهید

اگرچ��ه مصاحبه ه��ا در پیش بینی عملکرد آینده یک نام��زد نمی تواند به 
خوب��ی عمل کند، آزمون های نمونه کار بس��یار موثرتر هس��تند. نوع آزمون 
بس��تگی به کاری که نامزد می خواهد انجام دهد دارد، اما می تواند یک گام 
فراتر از آن چیزی که شما از رزومه به دست می آورید باشد، به ویژه اگر شما 
یک فرد خالق مانند یک طراح گرافیک را اس��تخدام می کنید. یکی دیگر از 
ابزار مفید، یک آزمون ش��ناختی-رفتاری اس��ت که در آن شما سواالتی در 
مورد رفتارهای مختلف بیان می کنید که به شما برای شناسایی فرآیندهای 

فکری نامزدها کمک می کند.
6.شما به صورت ناشیانه از رسانه اجتماعی استخدام می کنید

جوین��دگان کار نحوه نگاه کردن به ش��غل ها را تغییر داده اند، با این حال 
برخ��ی از کارفرمایان در تالش برای اس��تخدام خط��ا می کنند. یک مطالعه 
نش��ان داد که اگرچه ۹2درصد از کس��ب و کارها برای پیدا کردن کارمندان 
جدید از رس��انه اجتماعی اس��تفاده می کنند، ۵۱درصد پس��ت های آنها در 
توییتر قرار دارند، جایی که کارمندان در آن به دنبال ش��غل نیستند. بیشتر 
جوین��دگان کار لینکدی��ن را به عنوان جایی که در آن بیش��تر انتظار دارند 
که اطالعیه ش��غلی ببینند انتخ��اب کردند، با این حال براس��اس مطالعات 
انجام ش��ده تنها 23درصد از اطالعیه های ش��غلی در رس��انه های اجتماعی 

مربوط به لینکدین است.
7. عملکرد شما غیرشخصی است

اگر شما پیش از مصاحبه هر نامزد نسبت به آنها تحقیق نکنید، شما در اقلیت 
هس��تید. یک مطالعه در سال 2۰۱۵ نشان می دهد که ۵2درصد از کارفرمایان 
از رس��انه های اجتماعی برای برقراری ارتباط و کسب اطالعات بیشتر در مورد 
نامزدها اس��تفاده می کنند، درصدی که از س��ال 2۰۱3 افزایش یافته است.  از 
آنچه که نسبت به نامزد یاد می گیرید برای ایجاد سبک مصاحبه ای که دقیقا با 

شخصیت منحصر به فرد نامزد مطابقت دارد استفاده کنید.
8.  شما ویژگی ها و آداب شرکت خود را بد جلوه داده اید

ویژگی ها و آداب مناس��ب هنگام پیدا کردن کارمند مناس��ب بسیار حیاتی 
است. مطالعات نشان می   دهند که کارکنانی که با ویژگی ها و آداب شرکت خود 
سازگاری دارند، سطح رضایت بیشتری را نسبت به کسانی که از ویژگی ها و آداب 
ش��رکت خود رضایت ندارند، نشان می دهند، با این  حال اگر شما طی مصاحبه 
آن ویژگی ها و آداب را به نمایش نگذارید، ممکن است یک کارمندی که ممکن 
بود بسیار برای شغل مناسب باشد را از دست بدهید؛ به عنوان مثال، اگر کسب 
و کار ش��ما غیرجدی و با آرامش اس��ت، اما با این حال ش��ما با کت و شلوار به 
مصاحبه بروید، نامزد ممکن اس��ت با خود فکر کند که شما نسبت به پوشیدن 
لباس خاص سخت گیر هستید. عالوه بر اشاره به جنبه ها و ویژگی                          های شرکت 
در ط��ول مصاحبه، همچنین اطمینان حاصل کنید که آنه��ا را در زبان بدن و 
سبک مصاحبه خود نیز قرار دهید.مصاحبه کردن می تواند پیچیده باشد، اما اگر 
شما برخی از اشتباهات رایج را بدانید، می  توانید از آنها جلوگیری کنید. تنها با 
یادگیری تکنیک های برتر مصاحبه، شما می توانید کسب و کار خود را با تیمی 

که برای حرکت به سمت جلو و پیشرفت نیاز دارید پر کنید.
Entrepreneur/ucan :منبع 
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بدون ش��ک اهمیت س��ئو س��ایت بر هیچ کس پوشیده نیس��ت. این امر تاثیر 
بس��زایی را در موفقیت اقدامات بازاریابی شما خواهد داشت با این حال بسیاری 
از افراد تصور می کنند که برای موفقیت در این زمینه، الزم است تا بودجه بسیار 
باالیی را اختصاص دهند. این امر در حالی اس��ت که واقعیت کامال متفاوت بوده 
و امکانات متعددی در اختیار ش��ما قرار دارد. در همین راس��تا به بررس��ی ۱۵ 
اب��زار قدرتمن��د و در عین حال رایگان برای بهبود عملکرد خود در زمینه س��ئو 

خواهیم پرداخت. 
Google Analytics-1

گ��وگل به عنوان محبوب ترین موتور جس��ت وجوگر، یک ابزار کامال کارآمد را 
طراحی کرده اس��ت که آمارهای مختلفی نظیر تعداد بازدید از س��ایت شما را به 
نمایش درمی-آورد. با این حال این ابزار تنها به انتشار آمار بسنده نکرده و اقدام 
ب��ه تحلیل ه��ای مختلف نیز می کند. در نهایت ش��ما می توانید با توجه به نتایج، 
استراتژی و اهداف آینده خود را تعیین کرده و با استفاده از آن، به صورت مداوم 
میزان نزدیک ش��دن به هر یک را بس��نجید. به عنوان نکته پایانی توجه داش��ته 
 PageSpeed Insights باشید که گوگل، دارای برنامه های مفید دیگری نظیر

است که سرعت صفحه شما را به نمایش درمی آورد. 
Answer the Public-2

بدون ش��ک در زمینه سئو، اس��تفاده از کلمات کلیدی بسیار مهم بوده و پیدا 
کردن آنها به یک چالش واقعی برای سئوکاران، تبدیل شده است. این ابزار دقیقا 
برای پاسخگویی به این نیاز طراحی شده است. درواقع شما می توانید با این ابزار، 
به هزاران کلیدواژه در حوزه های مختلف دسترس��ی پیدا کنید. در نهایت امکان 
مقایسه انواع کلیدواژه ها نیز از دیگر ابزار جذاب آن محسوب می شود. برای مثال 
می توانی��د بیابی��د که کدام یک از دو موضع مدنظر ش��ما، دارای کلمات کلیدی 

پرکاربردتری بوده و کدام کلمات، در هر دو گروه مورد استفاده قرار می گیرد. 
MozBar -3

این برنامه یک ابزار بسیار قدرتمند است که اختصاصی بر روی مرورگر گوگل 
فعالیت می کند. با اس��تفاده از این ابزار ش��ما به سادگی به میزان اعتبار و دامنه 
س��ایت دسترس��ی خواهید داش��ت. همچنین ش��ما قادر خواهید بود تا کلمات 
کلیدی هر صفحه و لینک های مهم را ضمن شناس��ایی با یکدیگر مقایسه کنید. 
با این حال برای دسترسی به برخی از امکانات دیگر آن نظیر بهینه سازی کلمات 

کلیدی، الزم است تا نسخه پیشرفته آن را خریداری کنید. 
SEMrush-4

ای��ن ابزار به ص��ورت آماری تمامی اطالعات الزم در رابط��ه با کلمات کلیدی 
ش��ما را در اختیارتان قرار می دهد و آنها را برحس��ب میزان موفقیت، رتبه بندی 

می کند. همچنین شما می توانید با واردکردن آدرس سایت برندهای رقیب خود، 
بیابید که از طریق چه کلمات کلیدی ای بیش��ترین س��ود را دریافت کرده و در 
اصطالح رتبه می گیرند، با این حال درس��ت به مانند مازبار، برای دسترس��ی به 

تمامی امکانات آن الزم است تا مبلغی را پرداخت کنید. 
Keyworddit-5

این برنامه، ابزاری برای پیداکردن کلمات کلیدی است. درواقع تنها کافی است 
تا موضوع موردنظر خود را مش��خص کنید، این برنامه بهترین کلمات کلیدی را 
ب��ه ترتیب و با نمایش آمارهای هر ی��ک از آنها، در معرض نمایش قرار می دهد. 
درواقع با این برنامه تنها کافی اس��ت که حوزه کاری خود را بدانید و با اس��تفاده 
از آن به بهترین کلمات کلیدی دسترس��ی پیدا کنید. مزیت اصلی این برنامه که 
آن را از سایر رقبای خود متمایز می کند، محیط کاربری بسیار ساده آن است. 

Woorank-6
این برنامه به میزان موفقیت ش��ما در زمینه سئو و اقداماتی که انجام داده اید، 
کم��ک خواه��د داد. پس از آن نیز راهکارهای خود را برای بهبود هرچه بیش��تر 
اع��الم می کند. بدون ش��ک ای��ن برنامه کمک خواه��د کرد تا ش��ما به آگاهی 
واقع بینانه تری نس��بت به وضعیت خود دس��ت پیدا ک��رده و یک راهنمای عمل 

بسیار حرفه ای را در کنار خود داشته باشید. 
Mobile Friendly Test-7

یکی از موارد مهم در زمینه سئو سایت، میزان راحتی کاربران در جست و جو از 
طریق تلفن همراه است. به همین خاطر بسیاری از سایت ها در تالش هستند تا 
این تجربه را تا حد امکان دلنشین کنند، با این حال اگر خواهان این امر هستید 
که نس��بت به میزان موفقیت خود در این زمینه اطالع کس��ب کنید، بدون شک 
این برنامه بهترین گزینه محس��وب می ش��ود با این حال اعالم این امر که سایت 
شما موردپسند کاربران تلفن همراه قرار خواهد گرفت یا نه، تنها اقدام این برنامه 
نبوده و با بررسی سایت شما، انواع مختلف راهکارها را نیز معرفی خواهد کرد. 

Ubersuggest-8
برای آگاهی از اطالعاتی نظیر س��طح رقابت کلمات کلیدی، حجم جست و جو 
و هزین��ه ه��ر کلیک، برنامه ف��وق بهترین گزینه محس��وب می ش��ود. از جمله 
ویژگی های جذاب آن نیز امکان فیلتر کردن کلمات کلیدی ای اس��ت که شما به 
آنها تمایلی ندارید. جالب اس��ت بدانید که طراحی این برنامه، توس��ط نیل پاتل 

صورت گرفته است که یکی از نوابغ سئو محسوب می شود. 
BROWSEO-9

این برنامه س��ایت شما را از نگاه مرورگرهای مختلف مورد بررسی قرار داده و 
مش��کالت موجود را معرفی می کند. درواقع مح��دود نبودن به گوگل، مهم ترین 

ویژگی آن محسوب می شود. 
CanIRank-10

این برنامه به ش��ما کمک خواهد کرد تا نس��بت به میزان موفقیت آمیز بودن 

کلمات کلیدی خود، به آگاهی دست پیدا کرده و انتخاب هایی دقیق تر را داشته 
باش��ید. درواقع این برنامه توجهی به میزان رقابتی بودن کلمه ها نداش��ته و تنها 
ب��ا توجه به هوش مصنوعی خود، با بررس��ی احتمال ها میزان موفقیت ش��ما را 
می سنجد. همچنین این برنامه به سادگی می تواند با راهنمایی های خود، شما را 

به سمت بهینه سازی کلمات کلیدی نیز برساند. 
Keywords Everywhere-11

ای��ن برنامه به معرفی س��ایت های مختل��ف و کلمات کلیدی مورد اس��تفاده 
آنها می پردازد. این امر باعث خواهد ش��د تا بتوانید خود را به س��طح حرفه ای ها 

نزدیک تر کرده و عملکرد بهترین ها را مورد بررسی قرار دهید. 
Check My Links-12

این ابزار تمامی لینک های ش��ما را مورد بررس��ی قرار می دهد تا از عدم وجود 
خطاهای��ی نظیر ۴۰۴، اطمین��ان حاصل کنید. همچنین وج��ود مقاالت متعدد 
برای آش��نایی با انواع خطاها  نحوه رفع هر یک، از مزیت های دیگر آن محسوب 

می شود. 
Counting Characters Google SERP Tool-13

بس��یاری از مدیران سایت ها در رابطه با مفاهیمی نظیر توضیحات متا و طول 
تگ عنوان، دچار اش��تباهاتی بوده و همین امر باعث می شود تا به حداکثر نتایج 
دس��ت پیدا نکنند. با این حال این برنامه تمامی اش��تباهات شما در این رابطه را 
کش��ف و رفع می کند. خودکار بودن آن باعث خواهد ش��د تا شما دیگر نیازی به 

اقدام برای انجام اصالحات نداشته باشید. 
Redirect Path-14

این برنامه نه تنها کدهای وضعیت سایت شما را بهبود می بخشد، بلکه بسیاری 
از ایرادها و خطاهای احتمالی را که می تواند بر روی سرعت سایت شما نیز تاثیر 

منفی را داشته باشد شناسایی و رفع خواهد کرد. 
Google Search Console-15

همانطور که در بخش های ابتدایی نیز اعالم ش��د، گوگل در زمینه سئو سایت 
گام های بس��یار مهمی را برداش��ته است. بدون شک این برنامه نیز یکی از موارد 
بس��یار مهم آن محسوب می شود که به افراد امکان مدیریت راحت تر سایت خود 
را خواهد داد. درواقع بررسی مداوم وضعیت سایت و اطالع از جدیدترین اتفاقات 
مثبت و منفی، بدون ش��ک باعث خواهد ش��د تا واکنش هایی س��ریع را داشته و 
همواره در وضعیتی مناسب قرار گرفته باشید. درواقع این برنامه عمال سایت شما 
را از دید گوگل نگاه می کند و تمامی ضعف ها را نیز آش��کار می س��ازد. همچنین 

محافظت از سایت در برابر بدافزارها، از دیگر مزیت های آن محسوب می شود. 
در نهایت اگرچه بس��یار سخت خواهد بود که از تمامی برنامه های معرفی شده به 
صورت همزمان استفاده کنید، با این حال توصیه می شود تا پس از امتحان کردن آنها 
به استفاده از سه برنامه منتخب خود که کامال متناسب با نیاز شما است، اقدام کنید.
searchenginejournal :منبع

سئو با 15 ابزار قدرتمند

به قلم: جان کالرک نویسنده حوزه تکنولوژی، بازاریابی و کسب وکار
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اخبار

اهواز – شبنم قجاوند: رئیس روابط عمومی شرکت 
ملــی حفاری ایــران تصریح کرد: اســتفاده حداکثری از 
توانمنــدی های داخلــی؛ محور رایزنی ها با ســازندگان 
و صنعتگــران ایرانی در یازدهمین نمایشــگاه ســاخت 

تجهیزات صنعت نفت خوزستان است.
مهدی معینی فر با اشاره به زمان برپایی این نمایشگاه،  
افزود: این رویداد نمایشــگاهی اقتصادی از سوم تا ششم 
آذرماه امســال در محل نمایشگاه های بین المللی استان 

خوزستان در اهواز برگزار می شود.
وی گفت: با توجه به نامگذاری امســال به عنوان سال 
»رونق تولید« محور فعالیت این نمایشگاه در راستای تکیه 
بر توان داخلی  همســو  با برنامه های اقتصاد مقاومتی و 
توجه بیش از پیش به  طراحی، ســاخت و  بومی ســازی 

تجهیزات صنعت نفت می باشد.
معینی فر با بیان اینکه نمایشــگاه یازدهم با همکاری و 
تعامل شــرکت های تابع وزارت نفت و شرکت نمایشگاه 
 های بین  المللی استان خوزستان به ویژه مناطق نفتخیز 
جنوب برگزار می شــود اظهار کرد: تاکنون 260 شرکت 

از 10 استان کشور برای حضور در این نمایشگاه ثبت  نام 
کرده  اند. رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران 
افزود: در غرفه اختصاصی این شــرکت در ســالن کارون 
مدیریت  پژوهش، فناوری و مهندســی ســاخت امضای 
چهار مورد تفاهم نامه همکاری با مراکز علمی، رونمایی از 
سه تجهیز کاربردی، چند عنوان کتاب تخصصی و نمایش 
شــماری از قطعــات و تجهیزات جدید  کــه در مراحل 
ســاخت داخل قرار دارند را در برنامــه دارد. وی در این 
ارتباط  گفت: مدیریت تدارکات و امور کاالی شرکت نیز 

قرار اســت در خصوص قطعات و تجهیزات و ســایر اقالم 
مورد نیاز با شــرکت های ســازنده و تامین کننده حاضر 
در نمایشگاه نشســت های تخصصی داشته باشد. معینی 
فر اضافه کرد: در  راســتای اهداف نمایشگاه  بخش بازار 
یابی و همکاری های بین الملل شرکت هم در جلسات با 
شرکت های زیر مجموعه صنعت نفت و شرکت های فعال 
در عرصه عملیات حفاری و ارایه خدمات جانبی در زمینه 
های همکاری و بســط روابط  به مذاکره خواهد نشست. 
رئیس روابط عمومی شــرکت ملی حفــاری ایران افزود: 
برگزاری جلســات کاری مدیرعامل، قائم مقام، معاونان و 
مدیران ارشــد شرکت با مدیران عامل، رؤسا و نمایندگان 
شــرکت ها، مجموعه های بزرگ صنعتی و دانش بنیان ، 
مراکز علمی و پژوهشی و بازدید غرفه ها را از دیگر برنامه 
های پیش بینی شــده در این نمایشگاه به شمار می آید. 
وی گفت: در چهار روز برپایی نمایشــگاه، بر اساس برنامه 
ریزی به عمل آمده کارشناسان حوزه های مختلف شرکت 
از  نمایشگاه بازدید و در محل غرفه متخصصان پاسخگوی 

پرسش های مراجعان و بازدیدکنندگان می باشند.

غیر  پدافند  رئیــس  امروز:  ایالم- خبرنگار فرصت 
عامــل و مدیریت بحران شــرکت پاالیــش گاز ایالم از 
برگــزاری مانور ســطح 3 مدیریت شــرایط اضطراری با 
همکاری دســتگاههای معین و امدادرسان برون سازمانی 
در پاالیشــگاه گاز ایــالم خبر داد و گفت: ایــن مانور با 
همکاری 10 دستگاه اجرایی استان در پاالیشگاه گاز ایالم 
به منظور سنجش، ارزیابی و ارتقای سطح توان تیم های 

پاسخ به شرایط اضطراری برگزار شد.
به گزارش روابــط عمومی، مهنــدس "علی کمندی"  
هدف از برگزاری این مانور را افزایش ســطح هماهنگی و 
همکاری واحدهای درون سازمانی و دستگاههای اجرایی 
استان برای پیشگیری از حوادث عنوان کرد و افزود: ارتقاء 
ســطح آمادگی مواجهه با حوادث توسط نیروهای امداد و 
نجات و فوریت هاي پزشکی از جمله آتش نشانی، ایمنی 

و بهداری مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی اظهار داشت: افزایش همکاری ها و هماهنگی ها و 
نحوه واکنش اعضای کمیته مدیریت شرایط اضطراری در 
حوادث و بکارگیری دســتورالعمل های اجرایی مدیریت 

بحــران و پدافند غیر عامل در تصمیم گیری های الزم، از 
جمله اهداف برگزاری این مانور بوده است.

وی هماهنگــی و همکاری بیشــتر با شــرکت های باال 
دســتی و پائین دســتی این پاالیشــگاه را از دیگر نتایج 
برگزاری این مانــور عنوان کرد و ادامه داد: اســتفاده از 
امکانات برون ســازمان برای مواجهه بــا حوادث و ایجاد 
هماهنگی برای به اشــتراک گذاری امکانات و تجهیزات 
دســتگاه های اجرایی از دیگر اهــداف برگزاری این مانور 

بوده است.
مهندس کمنــدی تصریح کرد: از دیگــر نتایج چنین 
مانورهایی، مشخص شدن کمبودها، تجهیزات و امکانات 

مورد لزوم برای مواجهه بــا حوادث در بحرانهای مختلف 
است.

رئیــس پدافند غیــر عامل و مدیریت بحران شــرکت 
پاالیــش گاز ایالم ابراز امیدواری کــرد با انجام این قبیل 
مانورهــا، اهداف کالن مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 
که همانا ســرعت، دقت، مشارکت و همکاری و هماهنگی 

به موقع است، محقق شود.
مهنــدس کمندی افــزود: ایــن مانور با همــکاری و 
هماهنگــي مدیریت هماهنگي و نظــارت بر تولید و امور 
HSE  شــرکت ملي گاز ایران، اداره کل مدیریت بحران 
اســتانداري ایالم، اداره کل پدافند غیر عامل استانداري 
ایالم، اعضا کار گرو آب و انرژي شــوراي پدافند اســتان 
شامل پتروشــیمی ایالم، شرکت گاز استان ایالم، شرکت 
پخش فرآورده هــای نفتی منطقه ایــالم،آب و فاضالب 
شــهری و روستایی اســتان، شــرکت توزیع برق استان، 
شــرکت انتقال برق منطقه ای برق غرب و دانشگاه علوم 
پزشکی استان با محوریت پاالیشگاه گاز ایالم به مناسبت 

گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل برگزار شد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار قــم از قهرمانان و 
مدال آوران ورزشــی اســتان قم تجلیل کرد. به گزار ش روابط 
عمومی اســتانداری قم بهرام سرمســت اســتاندار قم در این 
مراســم با تبریــک هفته وحدت و میــالد پیامبر اعظم )ص( و 
امام جعفر صادق)ع(، اظهار کرد: توجه به اخالق نبوی و روحیه 
ی جوانمــردی و پهلوانی در ورزش اســتان باید تقویت شــود. 
استاندار قم با اشــاره به لزوم ارج نهادن و قدردانی از قهرمانان 
افتخارآفرین برای میهن عزیز و شهر مقدس قم در صحنه های 
ملــی و بین المللــی افزود: چنین برنامه هایــی موجب ترغیب 
ورزشــکاران حرفه ای برای مدال آوری در ســطوح ملی و بین 

المللی می شــود. وی با تقدیر از اراده و انگیزه قهرمانان استان 
به ویژه آقای علیرضا نجاتی کســب افتخارات ارزشمند ورزشی 

ملــی و بین المللــی افزود: تداوم ایــن افتخارآفرینی ها همت، 
اراده و دوراندیشــی مسئوالن وررشی اســتان در این راستا را 
مــی طلبد . مقام عالی دولت در اســتان قم با تاکید بر حمایت 
و تجلیل از قهرمانان در اســتان افزود : مدیریت استان حمایت 
و مشــارکت در طرح های ورزشــی و ورزش قهرمانی در کنار 
ورزشــکاران خواهد بود مقام عالی دولت شناسایی ، حمایت و 
آموزش استعداد های برتر ورزشی استان توسط اداره کل اداره 
ورزش و جوانان را نیز خواســتار شــد و گفت: ورزش عالوه بر 
شکوفایی استعداد ها، عاملی برای کاهش آسیب های اجتماعی 

و ایجاد فضای نشاط اجتماعی می باشد.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد:

استفاده حداکثری از توانمندی های داخلی؛ محور رایزنی با سازندگان 
ایرانی در نمایشگاه صنعت نفت خوزستان

رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران پاالیشگاه گاز ایالم عنوان کرد:

مانور مدیریت شرایط اضطراری در پاالیشگاه گاز ایالم برگزار شد

تجلیل استاندار قم از قهرمانان ورزشی استان قم 

ســاری – دهقان : مدیرعامل شــرکت گاز مازندران عنوان کرد: نقش 
بازرسین فنی در حفظ پایداری تامین انرژی گاز بیش از پیش حائز اهمیت 
می باشد چرا که هرگونه بی دقتی در بازرسی های انجام شده مطمئنا ارایه 

خدمات مستمر به مشترکین را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل روابط عمومی شــرکت گاز استان 
مازندران، " جعفر احمدپور" مدیرعامل شــرکت گاز اســتان در نشســت 
هم اندیشــی کمیته راهبردی بازرسی فنی شــرکت های گاز استانی که به 
میزبانی شــرکت گاز مازندران در ساری برگزار شد،گفت: در حال حاضر گاز 
طبیعی مهم ترین منبع تامین انرژی در بخشــهای مختلف کشور است که 

پایداری این منبع انرژی از اهمیت باالیی برخوردار است.
وی ادامه داد: ارایه خدمات مســتمر با کیفیت مطلوب مبتنی بر حفظ و 

حراست از این شبکه ها می باشد و در این راستا واحد بازرسی فنی با داشتن 
برنامه دقیق و منظم نشت یابی از شبکه ها و تاسیسات و ارزیابی و بازرسی 
کاال و تاسیسات و انطباق مشاهدات با استانداردهای موجود وظیفه خطیری را 

در راستای تامین پایدار انرژی گاز در سطح استان بر عهده دارد.
در این نشســت "مهدی علیپور لیلی" سرپرست بازرسی و کنترل فنی 
شــرکت ملی گاز ایران افزود: کمیته بازرسین فنی شرکت ملی گاز ایران به 
عنوان یک کمیته ویژه و حساس به صورت مستمر و با حضور اعضای کمیته 
مسایل و مباحث مربوطه را مورد بررسی و واکاوی قرار داده و تصمیمات اخذ 
شده در این کمیته قطعا در بهبود مستمر فرآیندها و افزایش کارایی تجهیزات 

نقش کلیدی را ایفاء می کند.
نشست هم اندیشی کمیته راهبردی بازرسی فنی شرکت های گاز استانی 
به میزبانی شرکت گاز استان مازندران از روز سه شنبه و با حضور سرپرست 
بازرسی و کنترل فنی شرکت ملی گاز ایران و رؤسای بازرسی و کنترل فنی 

شرکت های گاز استانی در ساری در حال برگزاری است و تا فردا ادامه دارد.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: اسماعیل مفرد بوشهری مدیر عامل 
شــرکت گاز استان قزوین از تسریع عملیات گاز رسانی به مناطق سردسیر 
از جمله روستاهای منطقه الموت خبر داد و گفت : با توجه به نزدیک شدن 
فصل سرما ، روند گاز رسانی در مناطق روستایی سردسیر استان به سرعت 

در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان قزوین ، اســماعیل مفرد 
بوشــهری مدیرعامل این شــرکت با اشاره به       بهره مندی  3128 خانوار 

در57 روســتای منطقه الموت افزود: هم اکنون عملیات گاز رســانی به 46 
روســتای منطقه الموت با شبکه گذاری و اجرای خط تغذیه به میزان 202 
کیلومتر در حال اجرا می باشد که با اتمام عملیات اجرایی این پروژه ها بیش 

از 4000  خانوار دیگر نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.
وی در خاتمه افزود امید است با اجرای پروژه های گاز رسانی به روستاها؛ 
ضمن حفاظت از محیط زیست، مشکالت تامین سوخت در مناطق روستایی 

استان مرتفع شده و شاهد رونق،توسعه و پایداری این مناطق باشیم.   

مدیرعامل شرکت گاز مازندران ؛
نقش بازرسین فنی در حفظ پایداری تامین انرژی گاز بیش از پیش حائز اهمیت می باشد

تسریع عملیات گازرسانی به مناطق سرد سیر استان قزوین

سمنان- حســین بابامحمدی: نماینده ولی فقیه در استان سمنان، 
فعالیتها و خدمات شــهرداری سمنان را در ساخت و تکمیل مصلی سمنان 
را ستود و گفت: آثار فعالیتهای ناظم رضوی شهردار سمنان ماندگار می شود.

آیت اله شاهچراغی در دیدار شهردار سمنان گفت: همکاری و همراهی 
شــورا و شــهرداری فرصت مناســبی جهت خدمت به مــردم، افزایش 
رضایتمندی و توسعه و آبادانی شهر بوده و انتخاب ناظم رضوی به عنوان 
شــهردار سمنان یکی از فرصت های خوب است  تا شورا و شهرداری در 
نهایت همگرایی در مسیر خدمت به شهر تالش کنند. آیت اله شاهچراغی 
با اشــاره به آیه شــریفه » تَعاَونُوا َعلَی الِْبرِّ َو التَّْقوی  « فعالیتها و خدمات 
شهرداری سمنان را در ساخت و تکمیل مصلی سمنان را ستود و خواستار 
مشارکت همه نهادها و شهروندان در تکمیل فاز نهایی مصلی شد .  وی 

اظهار داشت: به استناد آیه تعاون، شهروندان، خیرین و دیگر مسئولین و 
سازمانها را دعوت می کنیم در ساخت مجموعه پرافتخار مصلی یاری گر 
باشند. احداث مصلی سمنان نیاز به اعتبار زیادی دارد که در این خصوص 
ضروری است تا همه آحاد جامعه و دستگاه های اجرایی برای تکمیل آن 

کمــک کنند. نماینده ولی فقیه در اســتان در ادامه به مهمترین ویژگی 
خدمات شــهرداری در پروژه ساخت و تکمیل مصلی اشاره کرد و گفت: 
مشــورت و همفکری از بارزترین خصوصیت فعالیتهای شهرداری بود و 
مدیران شهری سعی کردند با نظرخواهی و مشورت گرفتن از فعاالن ستاد 
برگزاری نمازجمعه، بهترین و مفیدتریــن خدمات را ارائه نمایند .  آیت 
اله شاهچراغی ضمن تقدیر از فعالیتهای شهرداری سمنان در حوزه های 
مختلف شهر گفت: تدین، خلوص نیت، تعهد، عمل به قول و عاشقانه کار 
کردن مهمترین مشخصه فعالیتهای ناظم رضوی شهردار سمنان است و 
همین سبب می شود آثار فعالیتهای ایشان ماندگار شود .   در پایان این 
جلسه از فعالیتهای سید محمد ناظم رضوی شهردار سمنان با اهدای لوح 

تقدیر توسط آیت اله شاهچراغی  تقدیر شد .

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:
آثار فعالیتهای ناظم رضوی شهردار سمنان ماندگار می شود

تقدیر معاون وزیر ورزش و جوانان از مدیریت محترم پتروشیمی شازند
اراک – مینو رســتمی: به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شازند، دومین نشست فصلی 
انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان مرکزی با حضور آقای جهانگیر کوثری دبیر کل انجمن ورزشی 
نویسان ایران، آقای مهندس مقدسی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسالمی، آقای سورانه رئیس 
کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی کالنشهر اراک، آقای سجادی مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی و آقای 
مهندس عسگری معاون شهردار اراک و همچنین با حضور رئیس روابط عمومی و امور بین الملل و رئیس امور ورزش شرکت 

پتروشیمی شازند و جمعی از اصحاب رسانه در استانداری مرکزی برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص عملکرد انجمن ورزشی نویسان استان مرکزی از سوی هیات مدیره گزارشی ارائه گردید و در 
ارتباط با برنامه های آتی انجمن نیز بحث و بررسی صورت پذیرفت. جناب آقای کوثری با اهدای لوح سپاس با امضای جناب 
آقای دکتر احمدی معاون محترم وزیر ورزش و جوانان و رئیس انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی ایران از 
تالش های جناب مهندس ولدخانی مدیریت محترم عامل به جهت مشارکت در راستای مسئولیت های اجتماعی، پیشبرد 

فعالیت های انجمن، ایفای نقش ارزنده و موثر ایشان در ارتقای جایگاه ورزش و رسانه  قدردانی بعمل آمد.

جلسه پایش اهداف، پروژه ها و اقدامات بهبود در شرکت گاز استان گیالن برگزار شد 
رشت- زینب قلیپور :  در بخش اول این جلسه اهداف استراتژیک و فرآیندی شرکت 
مورد پایش قرار گرفت. در این جلسه، عملکرد 170 شاخص  ارائه شده و وضعیت شاخص ها 
در سه حالت سبز)درصد تحقق باالی 85(، زرد) درصد تحقق 85-70( و قرمز )درصد تحقق 
زیر 75( گزارش شدند. سپس شاخص های در وضعیت قرمز مورد بررسی قرار گرفته و دالیل 
انحراف از هدف اعالم گردید. درخصوص برخی از این شاخصهای نامطلوب راهکار ارائه شده و 
درخصوص برخی دیگر مقرر شد در جلسات تخصصی تحلیل شوند.گفتنی است فعالیت های 
شرکت با 247 شاخص در حوزه های مختلف پایش می شوند که از این تعداد 170 شاخص 
دارای دوره پایش شش ماهه می باشند.در بخش دوم این جلسه پروژه ها و اقدامات بهبود مندرج در توافقنامه سطح عملیات 
)OLA( مورد بررسی و پایش قرار گرفت. در OLA شرکت گاز 27 پروژه و 186 اقدام بهبود وجود دارد که برخی از آنها 
به اتمام رسیده و برخی در جریان می باشد و تاکنون درصد تحقق 65% حاصل گردیده است. در این جلسه ضمن تاکید بر 
انجام به موقع برنامه های بهبود، عنوان شد، توافقنامه سطح عملیات سندی پویا بوده که در صورت لزوم تعریف هر برنامه 

بهبود در هر زمان توسط واحدها، باید به واحد برنامه ریزی جهت به روزرسانی اعالم گردد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم :
هیچ نقشی در خاموشی ها نداشتیم

ایالم- هدی منصوری: هادی شــیرخانی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم  در نشست مطبوعاتی با 
اهالی رسانه ضمن تقدیر از همکاری این عزیزان در خصوص اطالع رسانی و آگاهی افزایی مشترکین در تابستان گذشته 
که منجر به گذر از پیک بدون خاموشی شد، تاکید کرد:  نقشی در خاموشی هایی که در تابستان سال گذشته به وقوع 

پیوست، نداشته ایم. 
وی ادامه داد: در حال حاضر 170 مگاوت ساعت در پیک مصرف داریم اما این میزان در تابستان به 380 مگاوات رسیده 
بود این در حالی است که برای هر مگاوت برق 700 تومان هزینه می شود اما به قیمت 70 تومان به دست مصرف کننده 

می رسد.
 شیرخانی با اشاره به اینکه سال گذشته 600 میلیون جریمه مصرف خارج از سهم تعیین شده پرداخت شده است تصریح 
کرد:امسال عالوه بر اینکه در تابستان خاموشی نداشته ایم بلکه به کشورهای همسایه نیز صادرات برق داشته ایم و از هم 

اکنون نیز برنامه ریزی ها برای سال آینده در راستای مدیریت خاموشی ها آغاز شده است. 
 رییس هییت مدیره شرکت توزیع برق استان با اشاره به اینکه هیچ خدمتی در شرایط کنونی کشور بدون برق امکان 
پذیر نیست به گونه ای که امنیت و سالمت مردم در شرایط کنونی کشور در گرو وجود برق است، گفت :صنعت برق بسیار 

پر هزینه است و 24ساعته باید در راستای تجهیز و تعمیر تاسیسات توزیع آماده باش بود. 
شیرخانی نقش تحریم های ظالمانه را در صنعت برق بدین گونه شرح داد: با توجه به تحریم های ظالمانه دشمنان کشور، 
توان ایجاد هیچ نیروگاه و تولید افزودن حتی یک مگاوت برق در این شرایط وجود ندارد و از سویی عالوه بر تحریم ها نبود 

بارش مناسب )در طول سال(جهت تولید برق نگرانی هایی را در بر دارد.
 وی در پایان گفت: دست یاری ما به سوی رسانه ها دراز است و جهت اطالع رسانی در خصوص حذف قبوض کاغذی 

و نحوه پرداخت الکترونیکی قبوض نیازمند همکاری و همراهی اصحاب رسانه هستیم.

مهندس رضایی مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان به عنوان رئیس کارگروه 
راه و شهرسازی شورای پدافند غیرعامل استان منصوب شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: دکتر فریدون همتی اســتاندار و رئیس شورای 
پدافند غیرعامل اســتان هرمــزگان با صدور حکمی مهنــدس آرش رضایی مدیرکل راه 
و شهرسازی استان هرمزگان را به ســمت رئیس کارگروه راه و شهرسازی شورای پدافند 
غیرعامل استان هرمزگان منصوب کرد. به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه 
و شهرسازی هرمزگان، در این حکم آمده است: در اجرای تصویب نامه هیات محترم وزیران 
و با استناد به ابالغیه وزیر محترم کشور و دستورالعمل ابالغی سازمان پدافند غیرعامل کشور 
جنابعالی به عنوان رئیس کارگروه راه و شهرســازی و عضو شورای پدافند غیرعامل استان 
منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و در اجرای منویات مقام معظم رهبری ضمن مشارکت سازنده و 

تدوین طرح های مناسب و اجرای آن در تحقق اهداف عالیه و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق باشید.

71 کیلومتر درختکاری از نوکنده تا جنگل گلستان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: ابوطالب قزل سفلو مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از 71 کیلومتر 
درختکاری در کل استان گلستان که از مصوبات جلسه توسعه درختکاری استان است خبر داد.قزل سفلو با اشاره به اهمیت 
حفظ و نگهداری درختان اظهار کرد: 71 کیلومتر درختکاری از محور اصلی نوکنده تا جنگل گلستان صورت می گیرد.وی 
گفت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این طرح متعهد شد که نهال های مورد نیاز را تامین کند.قزل سفلو با 
بیان اینکه اجرای طرح بوستان روستایی باعث احیا منابع طبیعی و گسترش فضای سبز می شود، یادآور شد: جهت ایجاد 
بوستان روستایی در استان عرصه های 100 روستا شناسایی شده و در اختیار بنیاد مسکن قرار می گیرد.وی خاطرنشان 
کرد: ایجاد شــرایط زیست محیطی مناســب تر برای روستائیان و تقویت تشکل های مردمی و تعاونی با واگذاری بوستان 

روستایی از اهداف کیفی اجرای این طرح است.

کسب رتبه برتر منطقه گلستان در حوزه پژوهش و فناوری
گرگان – خبرنگار فرصت امروز: شرکت ملی پخش فراوارده های نفتی منطقه گلستان موفق به کسب رتبه برتر در 
حوزه پژوهش و فناوری بین مناطق 37 گانه در سال 97 شد.به گزارش روابط عمومی منطقه گلستان، مسوول پژوهش 
و فناوری منطقه ضمن اعالم این خبر افزود: به استناد جدیدترین شاخص عملکردی مناطق 37 گانه در حوزه پژوهش و 
فناوری، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با کسب امتیاز کامل 100 در دو دوره ارزیابی شش ماهه 
سال 97، رتبه برتر را کسب نمود.سید مرتضی حسینیه گفت: این ارزیابی براساس آمار عملکردی در حوزه تحقیقاتی به 
لحاظ جلسات پژوهشی و ویدئو کنفرانسها، پروژه های پژوهشی یا دانشجویی، ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی 
و چاپ مقاالت و فصلنامه ها ارایه می گردد.وی بیان کرد: 3 پروژه پژوهشی، 14 پیشنهاد پروژه دانشجویی، انعقاد 3 تفاهم 
نامه با مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی استان و انتشار 3 مقاله توسط همکاران، حاصل تالش پژوهشگران منطقه گلستان 
در سال 97 بوده است. این پنجمین سال متوالی است که شرکت ملی پخش فراوارده های نفتی منطقه گلستان در حوزه 

پژوهش و فناوری موفق به کسب عنوان برتر بین مناطق 37 گانه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کشور می شود.

بازدید مهندس شفیعی شهردار اراک از تجهیزات و ماشین آالت زمستانه 
اراک – مینو رستمی: به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری، مهندس شفیعی شهردار اراک به همراه 
عسگری معاون خدمات شهری، بنیادی سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری، ساده وند مدیر امور شهر و 
حمزه لو مدیر اداره ارتباطات و امور بین الملل، از وضعیت تجهیزات و ماشین آالت زمستانه مجموعه موتوری شهرداری 
بازدید نمود و از نزدیک آمادگی تجهیزات زمستانه جهت ارایه خدمات مطلوب به شهروندان در زمان بارش را مورد بررسی 

قرار داد. 
مهندس شفیعی شهردار اراک در حاشیه این بازدید با بیان اینکه ستاد زمستانه شهرداری از اوایل فصل پاییز فعالیت 
خود را آغاز نموده و با برنامه ریزی های مطلوب و مناسب، از سطح آمادگی باالیی در زمان بارش برخوردار می باشد، اظهار 
امیدواری کرد که امسال با تجهیز ماشین آالت زمستانه و استقرار گسترده مخازن نمک در سطح شهر و همچنین تالش 
نیروهای ستاد زمستانه، بتوانیم در فصل زمستان عملکرد مناسبی را داشته باشیم و موجبات رضایتمندی شهروندان را 

نیز فراهم نماییم.
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با وجود سرمایه گذاری زیاد در بخش یادگیری و توسعه، اغلب اوقات شرکت ها 
روش های اشتباهی را برای آموزش کارکنان اتخاذ می کنند.

س��ازمان های سراس��ر جهان در س��ال 2۰۱۶، مبلغ 3۵۹ میلی��ون دالر روی 
آموزش س��رمایه گذاری کرده اند، اما آیا این س��رمایه گذاری ارزشی داشته است؟ 
تا زمانی که ش��رکت ها به ای��ن موارد دقت نکنند، س��رمایه گذاری روی آموزش، 

ارزشی خواهد داشت:
• در پژوهش��ی روی ۱۵۰۰ مدیر در ۵۰ س��ازمان، ۷۵درصد مدیران نس��بت 

به عملکرد یادگیری و توسعه )L&D( در سازمان خود ابزار نارضایتی کردند.
• ۷۰درص��د از کارمندان، عدم تس��لط بر مهارت های موردنی��از محیط کار را 

گزارش کرده اند.
• تنها ۱2درصد از کارمندان، مهارت های جدید برنامه های L&D را در محیط 

کار خود پیاده سازی کرده اند.
• براس��اس پرسش��نامه  جدید مک کینزی، تنها 2۵درصد به نقش آموزش در 

بهبود عملکرد اشاره کرده اند.
نه تنه��ا اغلب برنامه های آموزش��ی س��ازمانی ناکارآمد هس��تند؛ بلکه هدف، 

زمان بندی و محتوای آموزش هم ناقص است.
یادگیری به دالیل غلط

برایان کاپالن، استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسون و مؤلف کتاب علیه آموزش 
در کتاب خود می گوید، هدف آموزش در اغلب ش��رکت ها یادگیری مهارت های 

شغلی مفید نیست بلکه هدف اصلی فخرفروشی است.
کارمندان امروزه از طریق مدارک آموزش��ی ش��غلی )CPE( می توانند ترفیع 
بگیرند. کارکنان L&D هم به جای تمرکز بر تأثیر آموزش بر کسب وکار، خود را 
با KPIهای ناقص )ش��اخص کلیدی عملکرد( از جمله مدارک CPE کارمندان 
مطرح می کنند. ارزیابی مدارک CPE معموال کار آس��انی اس��ت اما انگیزه های 

ناقص منجر به خروجی های ناقص مثل موارد ذیل می شود:
یادگی��ری در زمان اش��تباه. م��ردم زمانی بهترین را ی��اد می گیرند که نیاز به 
یادگیری داش��ته باشند. پیاده س��ازی آموخته ها بر موقعیت های واقعی منجر به 
تقویت تمرکز و تصمیم قطعی به یادگیری می شود. ادوین لوک، روانشناس، تأثیر 
حلقه های بازخورد کوتاه را در سال ۱۹۶۸ در نظریه  انگیزه ارائه می دهد، اما این 
نظریه هنوز در آموزش سازمانی پیاده سازی نشده است.  امروزه اغلب کارمندان 
مفاهیم یکپارچه ای را براساس برنامه  L&D فرا می گیرند اما آموخته های جدید 

ارتباط کمی با نقش شغلی آنها دارد.

یادگیری موارد اش��تباه. برای پی بردن به تأثیر یادگیری اش��تباه کافی است 
از کارمن��دان مش��غول به کار بخواهید در جلس��ات آموزش��ی غیرضروری مثل 
»مهارت های نوشتاری در کسب وکار« یا »حل اختالف« شرکت کنند که تطبیق 

کمی با نیازهای شان دارد.
فراموش��ی س��ریع آموخته ها. همان طور که دانش��جوهای س��ال اول دانشگاه 
۶۰درص��د از آموخته های دبیرس��تان را فراموش می کنن��د، کارمندانی که صرفا 
برای کس��ب م��درک CPE مطالعه می کنند، به س��رعت آموخته ه��ای خود را 
فرام��وش می کنند. هرمان ابینگهاوس، روانش��ناس آلمانی، یکی از پیش��تازهای 
بررسی های تجربی حافظه در اواخر قرن نوزدهم است که با منحنی یادگیری به 
شهرت رسید. براساس منحنی یادگیری، در صورت عدم استفاده از آموخته های 

جدید ۷۰درصد از اطالعات پس از شش روز فراموش خواهند شد.
استفاده کن یا از دست بده

می ت��وان بیول��وژی یا می��ل تکاملی و ذاتی ب��ه بقا را مقصر اصلی فراموش��ی 
آموخته ها دانس��ت. متیو بوس��گنتیر از آزمایش��گاه رفتار مغز دانش��گاه کلمبیا 

می گوید:
انس��ان از دیرباز برای بقا نیاز به حفظ انرژی داش��ته اس��ت زی��را این انرژی، 
بازدهی او برای جست وجوی غذا و پناهگاه، رقابت بر سر جلب نظر جنس مخالف 

یا فرار از شکارچی های وحشی را بهبود می داد.
درنتیجه اگر از آموخته ها در عمل اس��تفاده ای نش��ود، مغز به س��رعت آنها را 
فراموش می کند. پیاده س��ازی آموخته های جدید در کار یکی از روش های حفظ 
دان��ش اس��ت. روش دیگر ه��م تکرار فاصله دار اس��ت که برای اولین بار توس��ط 
روانشناسی به نام سیسل الک میس در سال ۱۹32 پیشنهاد شد؛ در این روش، 
شخص به مرور زمان مطلبی را یاد می گیرد )آموخته ها باید به تدریج در بازه های 

افزایشی یک روز، دو روز، چهار روز، هشت روز و به همین ترتیب مرور شوند(.
روش یادش��ده، برگرفته از اثر فاصله گذاری در روانشناس��ی اس��ت؛ طبق این 
نظری��ه، رابطه ای قوی بین م��رور دوره ای اطالعات و حفظ آنها وجود دارد. طبق 
پژوهش ها با اس��تفاده از تکرار فاصله دار می توان تقریب��ا ۸۰درصد از آموخته ها 
را پس از ۶۰ روز یادآوری کرد که پیش��رفت چش��مگیری است. متأسفانه اغلب 
برنامه ه��ای L&D، واقعیت های بیولوژی��ک را نادیده می گیرند و میلیاردها دالر 

روی آموزش هایی سرمایه گذاری می کنند که خیلی زود فراموش می شوند.
نیاز به تغییر

در چشم انداز متغیر کسب وکارهای امروزی، الزم است سازمان ها و افراد، خود 

را ب��ا تغییرات س��ریع وفق دهند و همیش��ه به یادگیری بپردازن��د. کوین کلی، 
هم بنیان گذار Wired می گوید:

در س��طح مبتدی عملکرد خوبی داشته باشید، س��ؤال های احمقانه بپرسید، 
خطاهای احمقانه انجام دهید و آموخته های خود را به دیگران منتقل کنید.

یادگی��ری ن��اب )اصطالحی ب��رای یادگیری صحی��ح در L&D( که برگرفته 
از سیس��تم تولید ناب تویوتا اس��ت، بر اس��تفاده از تالش در صورت نیاز، بهبود 
خروجی ها و کاهش اتالف اش��اره دارد؛ روش��ی کوتاه و متناس��ب با نیاز است و 

اطالعات را به سرعت به روزرسانی می کند.
یادگیری ناب به موارد ذیل اشاره دارد:

۱. یادگیری هسته  اصلی مطلب موردنیاز
2. پیاده سازی فوری آموخته ها بر نمونه های جهان واقعی

3. دریافت بازخورد لحظه ای و بهبود درک
۴. تکرار چرخه

یادگیری ناب هم مانند تولید ناب و استارت آپ ناب )روشی مدرن برای توسعه  
کس��ب وکار با هدف کوتاه سازی چرخه های توس��عه( از تطبیق پذیری سازمان ها 

برای رسیدن به مزیت رقابتی در بازار کنونی حمایت می کند.
روش پیاده سازی یادگیری ناب

تفکر ۸۰/2۰. تیم فریس، کارآفرین و مؤلف مجموعه کتاب چهار س��اعت، 
یکی از حامیان روش یادگیری ناب است که آن را DiSSSCaFE می نامد. 
او شناس��ایی واح��د حداقل یادگیری )MLU( و پیاده س��ازی اصل پارتو را 
پیشنهاد می دهد. برای مثال اگر می خواهید ژاپنی یاد بگیرید روی 2۰درصد 
از کلمات و جمالتی تمرکز کنید که در ۸۰درصد مواقع کاربرد دارند؛ سپس 
آموخته های خود را در مکالمه های واقعی با افراد ژاپنی یا مس��لط به ژاپنی 

پیاده سازی کنید.
 Collective پیاده س��ازی یادگیری در موقعیت ه��ای جهان واقعی. س��ایت
campus به س��ازمان های سراس��ر جهان کم��ک می کند تا خود را با ش��رایط 
متغیر جهان تطبیق دهند. هدف این مجموعه تنها آموزش روش نوآوری نیست: 
بلک��ه بر کارب��رد نوآوری هم تأکید می کند و با ارائ��ه  پروژه های جهان واقعی در 
برنامه های کارگاهی امکان پیاده سازی آموخته ها در زمان واقعی فراهم می شود، 
حلقه  بازخورد کوتاه می شود، خروجی های کسب وکار به خوبی منتقل می شوند و 

لحظات »آها« )لحظه  ناگهانی پی بردن به راه حل( افزایش می یابند.
بهب��ود یادگیری تعلیمی. یادگیری تعلیم��ی به جای ارائه  آموزش در بازه هایی 

مش��خص، یادگیری پیوس��ته را در برنامه های کاربردی تعبیه کرده اس��ت. یک 
نمون��ه از یادگیری تعلیمی، پاپ آپ های صفحه  نمایش اس��ت ک��ه از یادگیری 
س��ریع، متمرک��ز ب��ر زمینه و سفارش��ی پش��تیبانی می کنند. ای��ن روش برای 
پیش��تازهای عملکردی، گروه بن��دی کارمندان، تیم ه��ای میان کارکردی، IT و 

آموزش کاربر نهایی مفید است.
سفارشی س��ازی محت��وا. ب��ا اس��تفاده از فناوری ه��ای کنون��ی می توانید به 
سفارشی س��ازی آم��وزش و تطبیق آموزش براس��اس عملک��رد کارمند، تنظیم 

محتوای متناسب با نیاز هر کارمند، سبک یادگیری و روش انتقال بپردازید.
حمایت پیوس��ته. حمایت پیوس��ته از کارمند پس از جلسه  یادگیری از طریق 
ترکیب سیس��تم های پیام رس��ان فوری، پیام رس��ان صوت��ی و روبات های چت، 

عملکرد آنها در پیاده سازی آموخته ها را بهبود می دهد.
یادگیری اش��تراکی. وقتی کارمندها به دنبال یادگیری مهارتی جدید هستند، 
 )LMS( قطع��ا در ابتدا آن را گوگل نمی کنند یا به سیس��تم مدیریت یادگیری
مراجعه نمی کنند؛ بلکه ۵۵درصد از آنها از همکار خود کمک می خواهند. انسان 
ب��ا انتقال آموخته های خود به دیگران می توان��د عملکرد یادگیری خود را بهبود 
دهد و درک خود از مفاهیم را تقویت کند. این کار می تواند به آس��انی س��اخت 
بازار آنالی��ن یا کارگاه های دوره ای یادگیری مش��ترک یا برق��راری ارتباط بین 
افرادی باش��د که به دنبال اش��تراک گذاری مهارت های مشخص با همکاران خود 
و یادگیری مهارت های جدید هس��تند. با تش��ویق یادگیری و پیاده سازی آن در 
مرور عملکرد می توان انگیزه  کارمندان برای شرکت در این برنامه  را افزایش داد.
دوره های کوچک. به کارمندان فرصت های یادگیری کوچک پیش��نهاد دهید 
که می تواند به ش��کل دوره های یک س��اعته و قابل هضم درباره  عناوین مرتبط با 

چالش ها یا فرصت های کارمندان باشد.
انتقال از مدرک به خروجی

ب��رای پیاده س��ازی یادگیری ناب، س��ازمان ها باید دس��ت از ارزیابیCPEها 
بردارند و به ارزیابی خروجی کس��ب وکار بپردازند. یادگیری ناب تضمین می کند 
کارمندان نه تنها نکات صحیح را در زمان مناس��ب و به دالیل مناسب می آموزند 

بلکه می توانند آموخته های خود را حفظ کنند.
اری��ک ریز، مؤلف اس��تارت آپ ناب می گوید: »تنها راه برنده ش��دن، یادگیری 
س��ریع تر از هر شخص دیگری است. این روش یادگیری امروزه بیش از هر زمان 

دیگری الزم است.«
HBR/zoomit :منبع
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دیگر نمی توان مانند س��ابق ب��ا پیام های آزاردهن��ده  تبلیغاتی توجه 
افراد را به خود جلب کنی��م؛ بلکه باید بیاموزیم چطور با ایجاد محتوای 

موردپسند مخاطبان آنها را متوجه خود کنیم.
اهمیت بازاریابی محتوایی بیش از هر زمان دیگری در سال های اخیر 
مش��خص شده اس��ت. وقتی جو پولیتزی اصطالح »بازاریابی محتوا« را 
مطرح کرد، هیچ کس از آن اطالعی نداش��ت. او یکی از برجس��ته ترین 
کارشناس��ان و متخصص��ان در حوزه  بازاریابی محتوا اس��ت و در کتاب 
 ،)Epic content marketing(»خ��ود با عنوان »بازاریابی محتوایی
برای کسب وکارها ش��رح می دهد چطور با تولید اطالعات و محتواهایی 
که افراد خواهان آن هس��تند، مشتریان ش��ان را به خود جذب کنند. او 
اصول اس��تراتژی و تولید محتوا و اهداف آن را با زبانی س��رگرم کننده و 
الهام بخش در این کتاب بیان کرده اس��ت. کتاب جو پولیتزی راهنمایی 
تمام عیار اس��ت که به شما تمام ابزارهای الزم برای آغاز مسیر بازاریابی 
محت��وا را می ده��د. بعد از خواندن این کتاب می توانید ایجاد و انتش��ار 

مطلب را شروع کنید تا به سود و رشد بیشترتان منجر شود.
خالصه کتاب

کتاب حاضر ش��ما را قدم به قدم در مس��یر آماده کردن داس��تان هایی 
پیش می برد که مش��تریان تان را س��رگرم می کند و اطالعات خوبی به 
آنه��ا می دهد و آنها را وادار به انجام کار می کند. وادارکردن مش��تریان 
ازطریق بازاریابی محتوایی به انجام کاری که هدف ما اس��ت، به گونه ای 
رخ می دهد که خودش��ان متوجه نمی شوند؛ بلکه این محتوای حماسی 
شما است که به دلیل توزیع در زمان مناسب و رسیدن به دست مخاطب 
مدنظر باعث چنین کاری می ش��ود. ارائه  محتوای مناس��ب راهی برای 
تس��خیر قلب و ذهن مشتریان است. آنها به واسطه  دریافت نیازهای شان 
از محتوای مفید، به ش��ما اعتماد می کنن��د و درباره  محتوای تان حرف 

می زنند و آن را به اشتراک می گذارند.
ش��ما با توزیع محت��وای مفید و ارزش��مند، می توانی��د به متخصص 
قابل اعتمادی در حوزه  فعالیت تان تبدیل ش��وید. وقتی مش��تریان تان را 
از طریق تولید محتوای حماسی درگیر می کنید و توجه شان را به دست 
می آورید، آنها نیز با افزایش میزان فروش تان، به ش��ما پاداش می دهند 
و ای��ن معامله ای برد- برد اس��ت. درواقع، تنها راهی ک��ه برای تان باقی 
مان��ده تا در میان هیاهوی اطالع��ات ضعیف بازار صدای تان را به گوش 
مشتریان برسانید، بازاریابی محتوای حماسی است. از خود تعریف کردن 
و تمرکز بر مزایای محصول، دیگر توجه مشتریان را جلب نمی کند. آنها 
به خودشان و نیازهای شان بیشتر از محصول باکیفیت اهمیت می دهند. 
در بازاریابی محتوایی، ش��ما به جای محصول تان، بر نیازهای مش��تریان 
متمرکز می ش��وید و این چیزی است که عموم افراد آن را دوست دارند 

و به آن جلب می شوند.
در کت��اب حاضر، ج��و پولیتزی ب��رای اثبات ادعای��ش درباره  قدرت 
بازاریاب��ی محت��وا مثال های متعددی م��ی آورد. به طور مثال، ش��رکت 
»اپن ویو« یکی از ش��رکت هایی اس��ت که با راه اندازی وبالگی درزمینه  
موضوعات موردعالقه  مش��تریانش توانس��ت ۱۸ هزار عضو در سه سال 
به دست آورد. درحالی که این شرکت اگر می خواست ازطریق روش های 
تبلیغاتی س��نتی مثل بیلبورد مش��تری جلب کند، باید چندبرابر اداره  
وبالگ هزینه می کرد و چه بس��ا به این میزان اش��تراک هم دست پیدا 
نمی ک��رد. به عنوان مثالی دیگر، ش��رکت »جان دییر« مطرح ش��ده که 
درزمینه  کش��اورزی تخصص دارد. مجله  این شرکت با عنوان »مزرعه« 
کاتالوگ معرفی محصول و خدمات نیس��ت؛ بلکه کشاورزان را از آخرین 
فناوری های کش��اورزی و طرز استفاده از آنها آگاه می کند. شرکت های 
ب��زرگ و مطرح دیگری نظی��ر کوکاکوال و لگو نیز اس��تراتژی بازاریابی 

محتوا را وارد کسب وکار خود کرده اند.
ب��ه  اعتقاد جو پولیتزی، برای آغاز پرداختن به کار بازاریابی محتوایی، 
الزم اس��ت با خودمان درباره  نوع محتوای مان صادق باش��یم. مش��کل 
بزرگ اکثر برندها این اس��ت که در محتوای شان بیشتر درباره خودشان 
صحب��ت می کنن��د. او می گوید م��ا بیش از این به چنی��ن محتوایی نیاز 
نداری��م؛ به  وی��ژه وقتی این نوع محتوا فقط برای بخش بس��یار کوچکی 
از سفر خرید کس��ب وکارمان می تواند مفید واقع شود. آنچه برندها کم 
دارند، داستان س��رایی است؛ داستان هایی که مش��تریان را درگیر خود 
کند و آنها را به س��وی اقدام مطلوب س��وق بده��د. نباید فراموش کنیم 
که هدف نهایی تالش های بازاریابی محتوایی ایجاد حرکت در مش��تری 
برای انجام کار است. این کار باید از طریق تأثیر مثبتی انجام شود که با 
محتوا روی آنها می گذاریم؛ به طوری که آنها را با میل و رغبت ش��خصی 

خودشان درگیر کنیم.

ش��ش اصل اساسی که جو پولیتزی آنها را اصول اولیه و بنیادی برای 
بازاریابی محتوای حماسی می داند، عبارتند از:

• محتوای حماس��ی نی��ازی از مخاطب ب��رآورده می کن��د. محتوای 
تولیدش��ده باید پاس��خگوی حداقل یک نیاز مشتری باشد و به سؤال او 
پاسخ دهد و حتی ممکن است در مواردی، پاسخ به نیازی عاطفی باشد؛ 

شبیه محتواهای کوکاکوال و داستان پردازی های ردبول.
• محت��وا به طور مداوم با مخاطب ارتباط برق��رار می کند. دوام ارتباط 
با مش��تری ویژگی اصلی و مهم هر توزیع کننده  محتوا است. چه از نظر 
زم��ان تحویل و چه کیفیت، همواره باید پاس��خگوی وعده های خود به 
مش��تری باشید و این مسیر را رها نکنید. با آنها به طور مداوم در تعامل 
باشید و خدمات محتوایی که قول داده اید، به موقع به آنها ارائه کنید. در 

این مرحله است که بسیاری از شرکت ها سقوط می کنند.
• محتوای حماس��ی نیازمند لحن انس��انی و منحصربه فرد شما است. 
ش��ما باید لحن صدای خودتان را پیدا کنید و آن را به اشتراک بگذارید. 
حتی اگر داس��تان برند شما لحن طنز و کمی طعنه آمیزی داشته باشد، 

همان را استفاده کنید.
• محتوا همواره بیانگر دیدگاه خاصی اس��ت. محتوای حماس��ی نباید 
شبیه گزارش بی طرف باش��د. هر محتوایی به طور شفاف، نگرش خاص 
خود را دارد و آن را نش��ان می دهد. از مواخذه ش��دن به وس��یله  دیگران 

هراس نداشته باشید و دیدگاه خود را شفاف بیان کنید.
• محتوای حماسی عاری از صحبت درباره  فروش است. هرچه بیشتر 
در محت��وا درباره  خ��ود و فروش تان صحبت کنی��د، محتوای تان کمتر 

به اشتراک گذاشته می شود.
• محتوای حماس��ی به عنوان بهترین نوع خود ش��ناخته می شود. این 
هدفی نهایی برای ش��ما است که در حوزه  خود بهترین محتوا را داشته 

باشید.
به عنوان کس��ب وکار، هدف بازاریابی محتوایی ش��ما این است که به 
بخش��ی اصلی از زندگی مش��تریان تان تبدیل شوید. اگر به انجام چنین 
کاری موفق ش��وید، دیگر فروش به آنها کار سختی نخواهد بود. معموال 
افراد از ش��رکتی خرید می کنند که خدمات ارزش��مند زیادی به  رایگان 
در اختیارش��ان قرار می دهد. این کاری اس��ت که در بازاریابی محتوایی 
حماسی باید انجام دهید. جو پولیتزی یادآوری می کند هر کسب وکاری 
می تواند در این مسیر موفق باشد؛ مشروط بر اینکه به این اصول توجه 

کند.
درباره  کتاب

 Epic Content کت��اب بازاریاب��ی محتوای��ی ب��ا عن��وان کام��ل
 Marketing: How to Tell a Different Story, Break
 through the Clutter, and Win More Customers by
Marketing Less را انتش��ارات مک گروهیل در س��پتامبر 2۰۱3 در 
3۵2 صفحه منتش��ر کرد. این کتاب در کتابخانه  ملی در دس��ته بندی 
بازاریابی اینترنتی و بازاریابی هدفمند قرار گرفته اس��ت. کتاب بازاریابی 
محتوایی در سال 2۰۱۴ برنده  جایزه  بهترین کتاب کسب وکار در حوزه  
بازاریابی و تبلیغات در آمریکا بوده است. همچنین رتبه  یک را در فروش 

آمازون به خود اختصاص داده است.
ترجمه های کتاب

کتاب Epic content marketing در ایران به گونه های مختلفی 
ترجمه و ارائه ش��ده است. در سال ۱3۹۵، انتشارات »نسل روشن« این 
کتاب را با ترجمه  س��جاد خزائی و مریم نجفی و عنوان کامل »بازاریابی 
محتوایی: کسب مشتریان بیشتر با بازاریابی کمتر« چاپ و منتشر کرد. 
امس��ال دو انتشارات نام آش��نای »آریاناقلم« و »برآیند« نیز به سراغ این 
کتاب رفته اند: انتشارات آریاناقلم با ترجمه  سجاد بهجتی با عنوان کامل 
»بازاریابی محتوای حماس��ی و تحسین برانگیز: چگونه داستان متفاوتی 
روای��ت کنی��د، صدای ت��ان را در ازدح��ام تبلیغات به گ��وش مخاطب 
برس��انید« و نشر برآیند با ترجمه  اشکان پارس��ایی با عنوان »بازاریابی 

محتوایی حماسی«.
ع��الوه  بر ای��ن کتاب ها که از کتاب اصلی ترجمه ش��ده اند، احس��ان 
 Epic تاجیک صاحب وب س��ایت »سفر محتوا«، به س��راغ نسخه اصلی
content marketing رفت��ه و پادکس��ت های صوت��ی از این کتاب 
تهیه کرده که ارزش شنیدن دارند. این پادکست ها را از وب سایت سفر 
محت��وا می توانید دانلود کنید. همچنین، کانتنت برگر پادکس��ت هایی با 
عنوان بررس��ی آزاد کتاب درباره  کتاب بازاریابی محتوایی جو پولیتزی 
در وب س��ایتش منتش��ر کرده که گویندگان آن س��جاد بهجتی و بابک 
یزدی و احسان طریقت هستند. پادکست های کانتنت برگر از این لینک 

در دس��ترس است. به عالوه، وب س��ایت ناربو که بستری برای ترجمه و 
تولید محتوا اس��ت، خالصه  مفیدی از کتاب ارائه کرده که از طریق این 

لینک می توانید دانلود کنید.
دیدگاه دیگران درباره  کتاب

مجل��ه  فورچ��ون کتاب ارزش��مند جو پولیت��زی با عن��وان بازاریابی 
محتوایی را به عنوان یکی از پنج کتابی معرفی کرده است که در زمینه 
کسب وکار باید حتما خوانده شوند. جاناتان میلدن هال، مدیر استراتژی 

بازاریابی در کوکاکوال، درباره  این کتاب می گوید:
این گردش��ی درخشان از طریق دنیای سریع و درحال تغییر بازاریابی 

محتوایی است.
همچنین جان بایر، نویسنده  پرفروش یوتیلیتی، درباره  کتاب پولیتزی 

چنین گفته است:
جو پولیتزی بیش��تر از هر ش��خص دیگ��ری درب��اره  بازاریابی محتوا 

می داند. او چنین چیزی را البه الی صفحات کتابش اثبات می کند.
دان شوالتز، استاد دانشگاه مدیل در دانشکده خبرنگاری نیز می گوید:
به س��خنان این مرد گوش دهید. او واقع��ا به خوبی دنیای بازاریابی را 

درک کرده است.
دیوید میرمان اسکات، نویسنده  پرفروش کتاب قوانین جدید بازاریابی 

نیز درباره  کتاب مذکور می گوید:
همان طورکه جو در کتابش بیان می کند، شما باید از آزار و مزاحمت 
م��ردم با بیان مهمالت و مزخرفات دس��ت برداری��د. درعوض، محتوای 
ارزش��مندی را منتشر کنید که مردم بخواهند از آن استفاده کنند و آن 

را به اشتراک بگذارند.
درباره  نویسنده

ج��و پولیتزی، مبلغ اصلی بازاریابی محتوایی در جهان و برگزارکننده  
مهم تری��ن روی��داد بازاریاب��ی محت��وا در آمریکا و بنیان گذار مؤسس��ه  
جهانی بازاریابی محتوا CMI اس��ت. بزرگ ترین رویداد بازاریابی محتوا 
رویدادی جهانی به نام Content Marketing World است که هر 
سال در سپتامبر در کلیولند اوهایو برگزار می شود و افراد مشهور زیادی 

در این حوزه آنجا دورهم جمع می ش��وند. اگر جو پولیتزی را به صورت 
حضوری ببینید، به احتمال زیاد لباسی به رنگ نارنجی پوشیده است. او 
به این رنگ عالقه  زیادی دارد؛ به همین دلیل مؤسسه  خیریه ای که اخیرا 
 Orange ،در حمای��ت از کودکان مبتال به اخت��الالت راه اندازی کرده

Effect Foundation نام نهاده است.
آخری��ن کتاب ج��و پولیتزی رمانی با عن��وان Will to die و اولین 
رمان او اس��ت. جو پولیتزی جزو پرفروش ترین نویسندگان آمازون برای 
کتاب ه��ای Killing Marketing و Content Inc و کتاب حاضر 
اس��ت. او تاکنون بیش از 2۰۰ س��خنرانی و رویداد در ۱۰ کش��ور دنیا 
درزمین��ه  بازاریابی محتوا برای بازاریاب��ان، توزیع کنندگان و خبرنگاران 

انجام داده است.
zoomit :منبع
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چگونه سرعت خود در زمینه تولید محتوا را افزایش دهیم 

امروزه تولید محتوا به عنوان مهم ترین اقدام در زمینه بازاریابی محسوب می شود. در این رابطه اگرچه کیفیت مطالب از 
کمیت آنها دارای ارزش باالتری اس��ت، با این حال با توجه به رقابت های موجود، عملکرد بیش از حد آهس��ته ش��ما نیز در 
نهایت به ضررتان تبدیل خواهد ش��د با این حال بس��یاری از افراد، تولید محتوای جدید را اقدامی بیش از حد سخت تلقی 
می کنند، با این حال ش��ما با برخی از خالقیت ها، می توانید اقدامات بس��یار جذابی را انجام دهید که در ادامه به بررسی ۱۱ 

مورد منتخب آن خواهیم پرداخت. 
۱-محتواهای قدیمی را به روز رسانی کنید : این امر بسیار طبیعی است که برخی محتواهای تولیدشده، پس از مدتی ارزش 
و اعتبار اولیه خود را از دس��ت بدهند با این حال این امر به معنای کنار گذاش��تن آنها نبوده و بسیاری از مطالب در صورت 
بازبینی مجدد و به روز رسانی برخی اطالعات آنها، قابلیت استفاده مجدد را خواهند داشت. به همین خاطر قبل از هرگونه 

فعالیت برای تولید محتواهای جدید، الزم است تا به مطالب قدیمی خود نگاهی بیندازید. 
2-از نیوز جکینگ استفاده کنید : یکی از تکنیک های نسبتا جدید و مهم در زمینه سئو سایت، نیوز جکینگ یا موج سواری 
خبری اس��ت. روش کلی تکنیک مذکور این اس��ت که شما با بررس��ی مقاالت و اخبار جدید، به موضوع مدنظر خود دست 
پیدا می کنید. درواقع این امر باعث خواهد ش��د تا به دس��ت آوردن ایده، اقدامی س��ریع تر باشد. برای مثال اگر در بازار یک 
کاال رکودی اتفاق افتاده است، بهترین زمان برای نوشتن در رابطه با روش های جلوگیری از این اتفاق، به وجود آمده است. 
تحت این شرایط شما می توانید ضمن اطالع رسانی و بررسی دالیل وقوع این بحران، به نظرات خود در رابطه با اقداماتی که 
باید برای جلوگیری اتفاق بیفتد، بپردازید. توجه داشته باشید که توجه به اخبار مهم، باعث خواهد شد تا شانس دیده شدن 
شما افزایشی چشمگیر را پیدا کند. به عنوان نکته پایانی، ذکر این امر ضروری است که با بروز یک اتفاق مهم، میزان جست 
وجوها پیرامون آن موضوع نیز افزایش پیدا خواهد کرد. به همین خاطر استفاده از آن نه تنها باعث خواهد شد تا قسمتی از 
محتوای شما از قبل آماده شده باشد، بلکه احتمال دیده شدن شما را نیز با افزایشی چشمگیر مواجه خواهد ساخت. این امر 
در حالی است که در شرایط عادی، بدون شک افراد کمتری تمایل به خواندن مطلبی در رابطه با موضوعی نظیر جلوگیری 

از رکود در بازار خواهند داشت. 
3-در توییتر فعالیت داشته باشید : از توییتر می توان برای پوشش سریع اخبار استفاده کرد. درواقع اضافه کردن حتی یک 
خبر س��اده در س��ایت، نیازمند زمان کافی بوده و این امر می تواند ارزش آن را به ش��دت کاهش دهد، با این حال توییتر به 
خاطر محدودیت شدید کلمه ای که دارد، این امکان را فراهم خواهد کرد که شما اخبار را در کوتاه ترین حالت ممکن منتشر 
کنید، با این حال توجه داشته باشید که برخی از اخبار، نیازمند تحلیل و اضافه کردن مطالب بیشتر خواهند بود. به همین 
خاطر نباید صرفا به این مرحله خود را محدود کنید. در نهایت با توجه به این امر که امروزه شبکه های اجتماعی، در صدر 
اس��تفاده افراد از اینترنت قرار دارد، بدون ش��ک این اقدام شما شانس دیده شدن و کسب شهرت را نیز با افزایشی چشمگیر 

مواجه خواهد ساخت. 
۴-از اعداد استفاده کنید: این امر که تیتر شما همراه با اعداد باشد، اثری مثبت را بر ذهن خواننده به همراه خواهد داشت. 
همچنین این امر به افزایش سرعت شما برای نوشتن مطالب نیز کمک بسیاری را خواهد کرد. علت این امر به خاطر ایجاد 
چارچوب الزم بوده و دیگر نیازی به ارتباط برقرار کردن میان مطالب نخواهید داشت. برای مثال با ذکر نکته اول، پرونده آن 
بسته و شما به سراغ نکته دوم خواهید رفت، با این حال در صورتی که این ترتیب بندی وجود نداشته باشد، شما نیاز دارید 
تا جمالت را کامال مرتبط با یکدیگر نگه دارید. همچنین نتایج آمارها و تحقیقات حاکی از آن است که وجود عدد در قسمت 

تیتر مطالب، شانس دیده شدن آن را به شدت افزایش خواهد داد. 
۵-مصاحبه ه��ای از راه دور انج��ام دهید : تصور اکثر افراد در رابطه با انجام مصاحبه این اس��ت که باید به محل کار افراد 
مراجعه کرده و حضورا اقدام به مطرح کردن سواالت خود کنید. این امر در حالی است که امروزه، با پیشرفت تکنولوژی، انجام 
بس��یاری از کارها دیگر س��ختی سابق را به همراه نداشته و عدم استفاده از آنها، بدون شک اقدامی هوشمندانه نخواهد بود. 
برای مثال ش��ما از طریق پیام دادن در یک ش��بکه ارتباطی نیز می توانید سواالت خود را مطرح کرده و یک مصاحبه کامل 
را ایجاد کنید. در نهایت شما می توانید از متن موجود، برای سرعت بخشی به ایجاد مطلب خود نیز استفاده کنید. همچنین 
این امر مورد رضایت بیشتر مصاحبه شونده ها نیز خواهد بود. علت این امر به این خاطر است که آنها فرصت بیشتر و راحتی 

باالتری را خواهند داشت. 
۶-از داده های موجود اس��تفاده کنید : این امر که از داده های موجود برای انجام تحلیل هایی استفاده کنید، خود از دیگر 
اقداماتی محسوب می شود که ضمن تنوع بخشیدن به محتواها، یک محتوای سریع را نیز در اختیار شما قرار خواهد داد. به 
همین خاطر هیچ گاه داده ها را کنار نگذاشته و در تالش برای ایجاد مقاله و یا داستانی جذاب از دل آنها باشید. این کار باعث 

خواهد شد تا از امکانات موجود، نهایت استفاده را داشته باشید. 
۷-در گروه های مطرح حضور داش��ته باش��ید : این امر باعث خواهد ش��د تا شما با جدیدترین چالش ها و سواالت موجود 
در زمینه کاری خود آشنا شده و موضوعات کامال ضروری را پیدا کنید. بدون شک با توجه قرار دادن آنها پیش از سایرین، 
شهرتی مثال زدنی را به دست خواهید آورد. درواقع این امر که نسبت به اولویت ها اطالعات داشته باشید، باعث خواهد شد تا 

ارزش اقدامات شما افزایش پیدا کرده و از ضرورت افزایش کمیت مطالب، کاسته شود.  
۸-مق��االت مش��ابه را مورد توجه ق��رار دهید : این امر که موضوع هر مقاله ای را که قصد پرداخت��ن به آن را دارید، مورد 
جست وجو قرار دهید. باعث خواهد شد تا از انجام اقدامی تکراری جلوگیری شود. برای مثال ممکن است در رابطه با موضوع 
موردنظر شما، سایتی دیگر مطلبی کامال مشابه را کار کرده باشد. تحت این شرایط اقدام شما کامال تکراری بوده و تاثیر اولیه 
الزم را به همراه نخواهد داشت. با این آگاهی شما وقت خود را صرف موضوعی جدیدتر و تاثیرگذارتر خواهید کرد. فراموش 

نکنید که این امر خصوصا در زمینه ترجمه، بیشتر به چشم می خورد. 
۹-از اینفوگرافی اس��تفاده کنید : اینفوگرافی ها نه تنها برای خواننده، س��هولت و جذابیت باالیی را به هر ماه 
دارند، بلکه سرعت کار شما را نیز با افزایشی چشمگیر مواجه خواهد ساخت. به همین خاطر ضروری است تا 
مطالبی را که پتانسیل الزم را دارند، در قالب اینفوگرافی منتشر کنید. این امر در رابطه با فرصت های دیگر در 
زمینه تولید محتوا نیز صادق است. برای مثال ممکن است یک مطلب، به سادگی توسط ویدئویی کوتاه قابل 
انتقال باشد، با این حال اگر بخواهید در رابطه با آن به دنبال استفاده از متن باشید، بدون شک با مقاله ای بسیار 

طوالنی مواجه خواهید شد که شانس دیده شدن بسیار کمی را به همراه خواهد داشت. 
۱۰-بازنشر را فراموش نکنید : این امر که بهترین مطالب سایرین را مورد توجه قرار دهید، اقدامی است که 
به سرعت ایجاد محتوای شما کمک خواهد کرد. برای مثال اگر در رابطه با یک موضوع، قبال مطلبی تهیه شده 
است، دیگر وقت گذاشتن برای آن اقدامی هوشمندانه نبوده و تنها کافی است تا اقدام به بازنشر آنها کنید. در 
نهایت فراموش نکنید که شما با انواع مسابقات می توانید از محتواهای تولیدشده توسط مخاطبان و مشتریان 

خود نیز استفاده کنید. 
۱۱-ساده نویسی را در دستور کار خود قرار دهید : ساده نوشتن نه تنها نیاز به ویرایش را کاهش می دهد، بلکه 
جذابیت بیشتری را برای عموم مخاطبان به همراه خواهد داشت. به همین خاطر ضروری است تا لحنی ساده 
را برای انتقال مطالب موردنظر خود در تمامی قالب ها، انتخاب کنید. همچنین در صورتی که یک اس��تراتژی 

مشخص را داشته باشید، با نظم و سرعت بیشتری قادر به انجام کارها خواهید بود. 
searchenginepeople :منبع
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این امر یک واقعیت اس��ت که تعداد افراد میلیاردر جهان بسیار 
کم بوده و همین امر باعث می شود تا بسیاری رسیدن به این سطح 
را ی��ک امر اتفاقی و بیش��تر در رابطه با وجود امکانات و ش��انس، 
تلقی کنند. اگرچه نمی توان منکر وجود افرادی ش��د که براساس 
یک اتفاق و یا اقدامات نادرس��ت به ثروت دس��ت پیدا کرده اند، با 
این حال ش��امل حال تمامی افراد نیس��ت. به همین خاطر بسیار 
بهتر اس��ت که تصور خود را در این رابط��ه تغییر دهید. فراموش 
نکنید که ذه��ن، می تواند بزرگترین محرک و یا مانع برای ش��ما 
تبدیل ش��ود. درواق��ع اگر تاکنون به موفقیت مدنظر خود دس��ت 
پیدا نکرده اید، بهتر است قبل از گله کردن، به این امر توجه کنید 
که آیا شایس��تگی رس��یدن به باالترین جایگاه ها را دارید؟ درواقع 
تمایل برای رس��یدن به موفقیت، در تمامی افراد وجود داشته ولی 
تنها برخی از افراد جسارت قدم گذاشتن در آن مسیر را دارند. به 
همین خاطر الزامی است که به جای توجه به وضعیت کنونی افراد 
موفق، به گذش��ته آنها خصوصا قبل از کس��ب شهرت و موفقیت، 
نگاهی بیندازی��د. اگرچه افراد با یکدیگ��ر تفاوت هایی را دارند، با 
ای��ن حال برخی از رفتارها، کامال مش��ترک اس��ت. برای مثال در 
فوتبال همه افراد باید با پاهای خود بازی کنند و این امر توس��ط 
تمامی بازیکنان رعایت می ش��ود. برای کسب موفقیت نیز یکسری 
عادت ه��ای مثبتی وجود دارد که اف��راد خواهان آن، خود را ملزم 
ب��ه رعایت این موارد می کنند. بدون ش��ک آگاه��ی در این زمینه 
باعث خواهد شد تا شما بدانید که چه رفتارهایی شما را به سطح 
موفق ترین ها نزدیک تر خواهد کرد در همین راس��تا به بررسی ۱۰ 

مورد منتخب، خواهیم پرداخت.  
1-یک شبکه قوی از افراد مختلف را ایجاد کنید 

هیچ فردی تاکنون موفق نش��ده است تا به تنهایی کاری بزرگ 
را انج��ام دهد. درواقع اصل اولیه کس��ب موفقی��ت را باید توانایی 
ایجاد یک تیم کارآمد دانس��ت. برای مثال همگان مارک زاکربرگ 
را به عنوان موس��س فیس بوک می دانند، ب��ا این حال وی در این 
رابطه تنها نبوده و این موفقیت را در س��ایه تیم قدرتمند خود به 
دس��ت آورده اس��ت با این حال توجه داشته باش��ید که شما قادر 
نخواهی��د بود تا با تمامی افراد نیز ارتباط داش��ته باش��ید. درواقع 
شما تنها باید افرادی را در کنار خود داشته باشید که از دو ویژگی 
برخوردار باش��ند، نخست اینکه همسو با اهداف شما باشند و دیگر 
آنکه روحیه ش��ما را تضعیف نکنند. به همین خاطر ضروری است 
تا سریعا فهرستی از افرادی را که با آنها در ارتباط هستید را تهیه 
کرده و افرادی را که از این دو ویژگی برخوردار نیستند از زندگی 
خود حذف کنید. اگرچه این امر ممکن است سخت به نظر برسد، 
با این حال توجه داشته باشید که شما نمی توانید با سبک زندگی 
افراد معمولی، به سطح بهترین ها دست پیدا کنید. این امر درست 
اقدامی اس��ت که با بررس��ی زندگی تمامی اف��راد موفق، به وجود 
آن پی خواهی��د برد. در آخر فراموش نکنید که این امر به معنای 
سوءاستفاده از افراد نبوده و الزم است تا موفقیت جمعی را مدنظر 
خود داش��ته باش��ید. درواقع توجه بیش از حد به منافع شخصی، 

همه نتایج را کامال مقطعی خواهد ساخت. 
2-از معجزه زود بیدارشدن غافل نشوید 

اگرچه مزیت های زود بیدارشدن از خواب به اثبات رسیده است، 
با این حال داشتن یک برنامه زمانی منظم برای خواب، تنها برای 

حفظ س��المت نبوده و این امر باعث خواهد شد تا امکان مدیریت 
زمان ش��کل گیرد. در این رابطه توجه داشته باشید که برنامه های 
تلویزیونی، اینترنت و انواع بازی ها، به س��رگرمی افراد تبدیل شده 
اس��ت که باعث می شود تا آنها محکوم به دیر خوابیدن باشند. این 
امر در حالی است که مالکان ش��بکه های تلویزیونی، کنسول های 
بازی و ش��بکه های اجتماعی هیچ گاه به این ش��کل رفتار نکرده و 
خ��ود را بیش از حد درگیر این موارد نمی کنند. درواقع این موارد 
برای آنها ابدا سرگرم کننده  نبوده و منبع درآمد محسوب می شود. 
درواقع به وقت تلف کردن، شما زمینه پیشرفت را نمی توانید مهیا 
سازید. به همین خاطر بسیار ضروری است تا مدیریت شدیدی را 
در رابطه با هر س��ه این موارد داشته باشید. درواقع اگر برای مواد 
غذایی یک هرم وجود دارد که میزان ارزش��مند بودن هر گروه از 
مواد غذایی را نش��ان می  دهد، برای اقدام��ات روزانه افراد نیز باید 
چنی��ن هرمی را ایجاد کرد ک��ه در رأس آن تفریحات بی فایده ای 
نظیر موارد معرفی ش��ده، ق��رار می گیرد. در نهایت توجه داش��ته 
باش��ید که اگر عادت به نوش��تن برنامه روزانه خود داشته باشید، 
دیگر زمانی را برای پرداختن به بس��یاری از کارها نخواهید داشت. 
فراموش نکنید که رس��یدن به موفقیت ی��ک انتخاب بوده و الزم 
است تا هزینه فرصت آن را نیز مدنظر خود قرار دهید. اگرچه این 
امر ممکن است سخت به نظر برسد، با این حال فراموش نکنید که 
این امر از جمله ویژگی های هر دستاورد بزرگی محسوب می شود. 
3-دانش اندوزی خود را تحت هیچ شرایطی متوقف 

نکنید 
بدون ش��ک برای هیچ علمی، نقطه پایان��ی را نمی توان متصور 
شد. به همین خاطر همواره می توان بهبودهایی را داشت. فراموش 
نکنید که جهان در تس��خیر افرادی ق��رار دارد که در حوزه مورد 
عالقه خود، همواره در تالش برای ارتقای س��طح علمی هس��تند. 
در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که با توجه به تنوع و پیچیده 
بوده علوم مختلف، ش��ما باید تنها بر روی یک و یا دو مورد کامال 
مش��ابه و مرتب��ط تمرکز کنید. این امر بدون ش��ک بهتر از زمانی 
خواهد بود که در حوزه های مختلف، آگاهی متوس��طی را داش��ته 
باش��ید. برای مثال وارن بافت، تمامی ثروت افسانه ای خود را تنها 
از طریق س��رمایه گذاری به دس��ت آورده اس��ت. به عقیده او این 
کار، تنها حوزه کاری  مورد عالقه او محس��وب می ش��ود که نسبت 
به آن آگاهی بس��یار خوبی دارد. وی حتی در س��ن نزدیک به ۹۰ 
س��الگی خود نیز مطالعه در این زمینه را متوقف نکرده اس��ت. به 
همی��ن خاطر ش��ما باید پ��س از انتخاب ح��وزه موردعالقه خود، 
برنامه ریزی درستی برای مطالعه مداوم داشته باشید. خوشبختانه 
امروزه ش��یوه های آموزشی بسیار متنوع ش��ده است و شما تحت 

هر شرایطی می توانید این برنامه ریزی را برای خود انجام دهید. 
4-تنها به خودتان اجازه تعیین هدف را دهید 

تقریبا تمامی افراد جهان، قربانی تصمیمات س��ایرین محسوب 
می ش��وند. ب��رای مثال جهان پر اس��ت از دانش��گاه رفته هایی که 
تنه��ا به اصرار خان��واده خود در رش��ته تحصیل ک��رده و پس از 
فارغ التحصیلی ابدا به جایگاه مدنظر خود نرس��یده اند. این امر در 
حالی اس��ت که همه افراد از استعدادهایی برخوردار هستند. برای 
مثال لیونل مس��ی، اگرچه حتی از نظر جسمی نیز استانداردهای 
یک فوتبالیس��ت را نداشته اس��ت، با این حال به علت این امر که 
در سنین کم، موفق شده است تا استعداد خود را کشف و تنها بر 
روی آن تمرکز کند، در یکی از بهترین باش��گاه های جهان شروع 
ب��ه بازی کرده و امروزه به عنوان یکی از بهترین های تاریخ معرفی 

می شود. خود او نیز همواره عنوان کرده است که در هیچ زمینه ای 
نمی توانس��ت به چنین موفقیتی دس��ت پیدا کند. به همین خاطر 
نیز بس��یار مهم اس��ت که هر فردی، در تالش برای کشف رویای 
خود باشد. در این رابطه افراد مختلف ممکن است عقاید مختلفی 
را داش��ته باشند، با این حال در صورتی که موفق نشوید، آنها ابدا 
مس��ئولیت این اتفاق را برعهده نخواهن��د گرفت. به همین خاطر 
نیز ضروری اس��ت تا اس��تعداد خود را کش��ف کرده و بر روی آن 
متمرکز بمانید. بدون ش��ک هیچ فردی به اندازه خودتان، آگاهی 
کافی را از شما نداشته و به همین خاطر الزم است تا این اقدام را 
به تنهایی انجام دهید، با این حال این امر به معنای عدم استفاده 
از مش��ورت های س��ایرین نبوده و تنها به این امر اش��اره دارد که 
شما باید خود مسئولیت زندگی را برعهده بگیرید. این امر درست 
اقدامی اس��ت که در تمامی افراد موفق مش��ترک ب��وده و آنها در 

مقطعی از زندگی خود یک تصمیم کامال جسورانه را گرفته  اند.
5-از متفاوت بودن واهمه ای نداشته باشید 

این امر که تفکر س��نتی و خ��اص محدوده زندگی خ��ود را کنار 
بگذارید، به عنوان جس��ارت الزامی برای موفقیت یاد می ش��ود. برای 
مثال ممکن اس��ت در منطقه زندگی ش��ما رسم باش��د که افراد در 
حوزه هایی خاص مشغول به فعالیت شوند، با این حال این اقدام باعث 
خواهد شد تا شما در سطحی مشابه افراد اطراف خود ساکن بمانید. 
با این حال اگر خواهان موفقیت هس��تید، ضروری اس��ت تا این مانع 
را حذف کرده و از متفاوت بودن ترس��ی نداش��ته باشید. بدون شک 
تا قبل از رس��یدن به موفقیت خود، ممکن است حتی مورد تمسخر 
سایرین نیز قرار گیرید. علت این امر به این خاطر است که رویای هر 
فرد، کامال مختص به خود او بوده و این امر طبیعی است که سایرین 
قادر به درک آن نباش��ند. نکته دیگری که در این رابطه وجود دارد، 
برای افراد متوسط بسیاری از موارد غیرممکن بوده و همین امر باعث 
می ش��ود تا رس��یدن به موفقیت یک امر عادی محس��وب شده و در 
طول تاریخ میلیون ها نفر به این سطح دست پیدا کرده اند، برای آنها 
ناش��دنی باشد. در نهایت توجه داشته باشید که زمان بروز نتایج، ابدا 
قابل پیش بینی نخواهد بود با این حال ش��ما باید ایستادگی کافی را 
داشته باش��ید. درواقع این امر نیز طبیعی است که همه چیز مطابق 
انتظار ش��ما جلو نرود، با این حال حتی یک مورد نیز وجود نداش��ته 
است که فردی ایستادگی و تالش روزافزونی را داشته باشد و در نهایت 

به نتیجه دلخواه خود دست پیدا نکرده باشد. 
6-با بهترین ها ارتباط داشته باشید 

شما برای رسیدن به سطحی باالتر الزم است تا با افرادی ارتباط 
برق��رار کنید که این مرحله را ط��ی کرده اند. این امر باعث خواهد 
ش��د تا ش��ما ارتباط کافی را با افرادی داشته باشید که حتی یک 
توصیه آنها می تواند ش��ما را کامال متوجه اشتباهات موجود کرده 
و ایده هایی طالیی را به شما دهد، با این حال توجه داشته باشید 
ک��ه با توجه ب��ه اصلی که در موارد قبل عنوان ش��د و افراد موفق 
تمایل دارند تا با هم س��طح های خود ارتباط داش��ته باشند، بدون 
شک ارتباط گرفتن با این افراد سخت خواهد بود. به همین خاطر 
الزم است تا در ابتدا، به دنبال افرادی باشید که به مانند خودتان، 
خواهان کس��ب موفقیت هس��تند. این امر نیز کامال مفید است. با 
کسب کمی شهرت، بدون شک زمینه آشنایی شما با بهترین ها نیز 
مهیا خواهد شد. برای مثال با نگاهی به دوستان افرادی نظیر بیل 
گیتس، متوجه این امر خواهید شد که تمامی آنها، از بهترین های 

جهان در حوزه های مختلف محسوب می شوند. 
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