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رونمایی از اعداد کلیدی 
بودجه 1400

فرصت امروز: ش��مارش معکوس برای ارائه الیحه بودجه س��ال آینده به مجلس شورای اسالمی آغاز شده و آخرین الیحه بودجه 
دولت دوازدهم امروز چهارشنبه یا نهایتا یکشنبه آینده تقدیم بهارستان می شود. به اعتقاد کارشناسان، تحریم و کرونا باعث شده تا 
الیحه بودجه 1400 به عنوان یکی از پیچیده ترین لوایح بودجه سنواتی در چند سال اخیر به شمار آید. از یک سو، شیوع بیماری 
کرونا هزینه های سنگینی را در اوج تنگنای درآمدی دولت به کشور تحمیل کرده و از سوی دیگر با وجود پیروزی بایدن در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا، اقتصاد ایران همچنان با تحریم های گسترده ای مواجه است. دولت حدود یک ماه پیش بودجه شرکت های 
دولتی را طبق قانون زودتر از موعد ارائه الیحه تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی این بخش 
از بودجه که حدود دوسوم بودجه را تشکیل می دهد، داشته باشند. درون زا شدن درآمدهای اداره کشور، تقویت بخش غیردولتی در...

اولین واکنش بازار ارز و سکه به مصوبه ضدبرجامی مجلس

قیمت ها صعودی شدند
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چرا بخش خصوصی با مصوبه اخیر بانک مرکزی مخالف است؟

اختاف ارزی در ترخیص کاال

چالش های کسب و کارهای کوچک و راهکارهای حل آن
چرا فروشگاه های آناین در جلب نظر مشتریان شکست می خورند؟

چالش کرونا و اجرای سیاست جمعه سیاه 
راز کسب نتایج بهتر از جمعه سیاه 

7 تصور اشتباهی که اغلب کارآفرینان و مدیران دارند
6 تا 8

مدیریتوکسبوکار

نگـــاه
رصد قیمت ها در اولین 

روزهای آذر
بازار مسکن یک پله 

دیگر افت کرد
ت��ا  کاه��ش  از  بررس��ی ها 
11درصدی قیمت های پیشنهادی 
فروش مس��کن ش��هر تهران در 
هفته اول آذرماه نس��بت به هفته 

آخر آبان حکایت دارد.
رص��د  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
بازار مسکن  جدیدترین وضعیت 
نشان دهنده افت قیمت در اغلب 
مناط��ق تهران ط��ی اولین هفته 
آذرماه 1۳۹۹ اس��ت. بررس��ی ها 
نشان می دهد نرخ های پیشنهادی 
فروش ملک در هفت روز ابتدایی 
آذرماه نسبت به هفته پایانی آبان 
م��اه در منطقه ی��ک 4.۷ درصد، 
منطقه دو 11درصد، منطقه چهار 
4درصد، منطقه هفت 1.4درصد، 
منطقه هشت ۳.۳درصد، منطقه 
نه ۵.۵درصد، منطقه ده 0.۳درصد 
و منطق��ه ۲۲ بال��غ ب��ر ۸درصد 

کاهش داشته است.
اطالع��ات به دس��ت آم��ده از 
سامانه کیلید همچنین حاکی از 
آن است قیمت های پیشنهادی در 
منطقه پن��ج 1.۵ درصد و منطقه 
ش��ش 4درص��د افزای��ش یافته 
اس��ت. مناطق 11 تا ۲1 به دلیل 
پایین بودن تعداد آگهی ها در این 
گزارش لحاظ نشده است. به طور 
کلی نرخ های پیشنهادی در شهر 
تهران طی همین بازه زمانی ۲.۲ 

درص��د کاهش نش��ان 
۳می دهد. رشد...

چهار شنبه
12 آذر
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کارشناسان صندوق بین المللی پول در ارزیابی ساالنه خود از شرایط اقتصادی منطقه 
یورو، توصیه های را برای عبور از بحران فعلی و بازگشت سریع تر اقتصاد منطقه یورو و 

همچنین اتحادیه اروپا به شرایط عادی مطرح کرده اند.
علی رغم تالش های بی س��ابقه ای که دولت ه��ا و بانک های مرکزی در نقاط مختلف 
جهان برای مقابله با تأثیرات بحران ناش��ی از همه گیری کووید-1۹ انجام داده اند، این 
بحران به بروز مشکالت و آش��فتگی های اجتماعی-اقتصادی جدی در سراسر جهان 

منجر شده است.
تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در نیمه نخس��ت س��ال جاری میالدی به میزان 
قابل توجهی کاهش یافت، اما سیاست های پولی به شدت انبساطی بانک مرکزی اروپا 
)ECB(، محرک های مالی بی سابقه و اقداماتی که در بخش مالی و سایر بخش ها چه 
در سطح ملی و چه در سطح اتحادیه اروپا صورت گرفته، اثرات بحران را تا حدی تعدیل 
کرد و در نهایت باعث بازگش��ت قوی اقتصاد منطقه در س��ه ماهه سوم امسال شد. در 
حالی که فعالیت های اقتصادی در اتحادیه اروپا و منطقه یورو هنوز هم بسیار پایین تر 
از سطح قبل از بحران است، به لطف طرح های گسترده ای که برای حفظ شغل ها در 
برابر بحران کووید-1۹ تدوین و اجرا شده، نرخ بیکاری در منطقه یورو و اتحادیه اروپا 
افزایش چندانی نس��بت به دوران قبل از بحران نش��ان نمی دهد؛ هرچند نرخ تورم در 

منطقه یورو برای اولین از سال ۲016 وارد محدوده منفی شده است.
با این حال، موج دوم شیوع ویروس کرونا که بسیاری از کشورها را دربر گرفته است 
یک خطر جدی برای روند بهبود اقتصاد منطقه یورو محس��وب می شود. افزایش آمار 
مبتالیان و متعاقباً بازگشت محدودیت ها به اطمینان مصرف کنندگان و کسب وکارها 
ضربه زده و فعالیت های اقتصادی را نیز کاهش داده است. در چنین شرایطی پیش بینی 

می ش��ود که نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو در سه  ماهه پایانی سال ۲0۲0 به میزان 
قابل توجهی کمتر از پیش بینی های اولیه باشد. نرخ رشد اقتصادی منطقه در سه  ماهه 
نخست س��ال ۲0۲1 نیز احتماالً کمتر از پیش بینی مطرح ش��ده در آخرین گزارش 
چشم انداز اقتصادی جهان که در ماه اکتبر )اواسط مهرماه( از سوی صندوق بین المللی 

پول منتشر شد، خواهد بود.
در این میان کارشناس��ان صندوق بین المللی پول در ارزیابی ساالنه خود از شرایط 
اقتصادی منطقه یورو، توصیه هایی را برای عبور از بحران فعلی و بازگش��ت س��ریع تر 

اقتصاد منطقه یورو و همچنین اتحادیه اروپا به شرایط عادی مطرح کرده اند:
* سیاس��ت مالی: بسته بهبود اقتصادی موسوم به »نس��ل بعدی اتحادیه اروپا« یا 
NGEU )Next Generation EU recovery package( در ص��ورت اج��رای 
کارآمد می تواند نرخ رشد اقتصادی منطقه را به طور محسوسی بهبود بخشد، اما موانع 
موجود در مسیر نهایی شدن این بسته بهبود اقتصادی باید هرچه سریع تر برداشته شود، 
چراکه تأخیر بیشتر باعث آسیب دیدن چشم انداز بهبود اقتصاد منطقه یورو خواهد شد. 
ما )صندوق بین المللی پول( از تأکید این بسته اقتصادی بر تسریع گذار به اقتصاد سبز 
و دیجیتال حمایت می کنیم. با توجه به تداوم موج دوم ش��یوع ویروس کرونا، احتماالً 
سیاست گذاران اروپایی در سطح ملی نیز نیاز به تقویت بسته های حمایتی حتی از فراتر 
از آنچه در ابتدا در نظر گرفته ش��ده بود، خواهند داش��ت. توقف زودهنگام حمایت ها 
می تواند ریس��ک خارج ش��دن از مس��یر بهبود را افزایش دهد. از طرفی در بسته های 
حمایتی جدید باید خانوارهایی که بیش از همه در جریان بحران اخیر آسیب دیده اند و 
همچنین شرکت هایی که بقای آنها پس از فروکش کردن همه گیری کووید-1۹ توجیه 

اقتصادی دارد، در اولویت قرار گیرند.

هم زمان با برداش��ته شدن تدریجی بس��ته ها و اقدامات حمایتی، نیاز به حمایت از 
تقاضای کل به ویژه در قالب سرمایه گذاری دولت ها برای تسهیل گذار به اقتصاد سبز 
و دیجیتال بیش��تر احساس خواهد شد. عالوه بر این اگر چشم انداز بحران کووید-1۹ 
بدتر شود، دولت ها باید بسته های حمایتی بزرگتری را برای مقابله با اثرات آن در نظر 
بگیرند که در این میان، کشورهایی که حتی قبل از آغاز این بحران نیز بدهی زیادی 
داش��ته اند، باید به این نکته توجه کنند که افزایش سطح بدهی ها می تواند به واکنش 

نامطلوب بازارها منجر شود.
*سیاست پولی: سیاس��ت های پولی بانک مرکزی اروپا طی ماه های اخیر به اندازه 
کافی جسورانه بوده است، اما شاید در آینده نیاز باشد که سیاست های پولی انبساطی 
بیش��تری برای مقابله با اثرات موج جدید ش��یوع ویروس کرونا اتخاذ شود. گسترش 
ط��رح خرید دارایی ها همچنان خط اول دف��اع در برابر بحران کووید-1۹ خواهد بود، 
اما گزینه های دیگر از جمله تسهیل هرچه بیشتر مقررات ریفاینانس برای تسهیالت 
بلندمدت تر و همچنین کاهش مجدد نرخ س��ود سپرده ها می تواند در دستور کار قرار 

گیرد.
ع��الوه بر ای��ن،  بانک مرکزی اروپا برای مقابله با خطرات ناش��ی از تورم منفی باید 
اقدامات بیشتری انجام دهد. در این راستا بانک مرکزی اروپا باید با استفاده از ابزارهای 
سیاس��تی موجود و همچنین ابزارهای جدید، حمایت ه��ای خود از اقتصاد منطقه را 
ش��دت ببخش��د. در صورت مسدودش��دن کانال حمایتی اصلی که در آن بسته های 
حمایتی بانک مرکزی اروپا از طریق بانک ها و مؤسس��ات مالی به دس��ت خانوارها و 
کس��ب وکارها می رس��د، حمایت مستقیم از ش��رکت های غیرمالی نیز یک گزینه در 

دسترس و قابل بررسی خواهد بود.

*اصالح��ات س��اختاری: ایجاد توازن میان سیاس��ت حمایت از ش��رکت هایی که 
بق��ای آنها پس از پایان بحران کرونا توجیه اقتصادی خواهد داش��ت و سیاس��ت های 
تس��هیل کننده اصالحات ساختاری، کار آسانی نیست. با پیشرفت روند بهبود اقتصاد، 
سیاست ها باید تدریجاً از حمایت عمومی به سمت حمایت از شرکت هایی که بقای آنها 
از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر است برود و انحالل و ورشکستگی شرکت هایی که بقای 

آنها توجیه اقتصادی ندارد نیز تسهیل شود.
از طرفی برای اینکه هزینه کمتری به مالیات دهندگان تحمیل ش��ود و ش��رکت ها 
انگی��زه الزم را برای تخصیص درس��ت منابع داش��ته باش��ند، حمایت ه��ای دولت از 
کس��ب وکارها باید صرفاً به حمایت های موقت و هدفمند محدود شود و بار اصلی این 

حمایت ها روی دوش سهامداران شرکت ها قرار گیرد.
سیاس��ت های مرتبط با بازار کار نیز باید همچنان ق��وی و چابک باقی بمانند تا از 
روند بهبود حمایت کرده و به وفق یافتن اقتصاد منطقه یورو با ش��رایط جدید کمک 
کنند. البته سیاست هایی که برای مهار اثرات اقتصادی همه گیری ویروس کرونا طراحی 
شده اند، لزوماً برای حمایت از بهبود اقتصاد مناسب نیستند. اقدامات مرتبط با بهبود 
جست وجوی شغل، تقویت آموزش های حرفه ای و برنامه های بازآموزی و ارائه یارانه های 
هدفمند به کارفرمایان برای استخدام افراد بیشتر و همچنین گسترش چتر حمایت های 

اجتماعی احتماالً از جمله اقدامات الزم در آینده خواهند بود.
ب��ه  طور کلی همه گیری ویروس کرونا احتماالً به تس��ریع روند حرکت به س��مت 
اتوماسیون و اقتصاد دیجیتال منجر خواهد شد و برای اینکه هیچ کس از این قطار جا 
نماند، ممکن است دولت ها نیاز به یک بازبینی اساسی در سیاست های بازار کار خود 

برای پاسخگویی به این تغییرات سریع داشته باشند.

مرکز ملی تحقیقات سیاست علمی کشور یک بار با تغییر مدیریت قرار شد که در 
کنار وزارت علوم و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان اتاق فکر در حوزه 
سیاست گذاری علم نقش آفرینی کند و اما بار دیگر در زمان ریاست جدید قرار است 
به عنوان خانه امن محققان حوزه سیاس��ت گذاری تبدیل شود تا این مرکز را خانه 
خود بدانند و با این مرکز همکاری داشته باشند. برای این منظور خانه تکانی هایی در 
این مرکز انجام شده و البته تغییرات بعدی هنوز اعالم نشده، اما باید توجه داشت که 
هر تغییر ناگهانی آن هم در پایان عمر دولت به نظر می رسد که به جای ایجاد امنیت 
بیش��تر موجب صرف هزینه و تشدید احس��اس ناامنی در محققان و پژوهشگران 
خواهد ش��د. به گزارش ایس��نا، هفته پژوهش و فناوری، هفته ای است که فرصت 
مناس��بی برای توجه و تمرکز روی ابعاد مختلف امر پژوهش و فناوری در کش��ور 
فراهم می آورد تا کلیه ذی نفعان ضمن اطالع از روندها و وضعیت موجود در کشور 
برای آینده، برنامه ریزی و اقدامات بهتر و مهمتری را در دستور کار خود قرار دهند.

اولویت گذاری فرآیندی راهبردی برای انتخاب مجموعه فعالیت های پژوهش��ی 
و فن��اوری و تخصیص اثربخش منابع به این فعالیت هاس��ت و ب��ه افزایش ارتباط 
فعالیت های پژوهش و فناورانه با اهداف اقتصادی و بلندمدت جامعه کمک می کند.

در این راستا کشورهای مختلف اولویت های علم و فناوری را به شکلی کاربردی 
تعری��ف می کنند و برای تعیین این اولویت گذاری ها، روش های مختلفی را برای به 
سامان رساندن الگویی مناسب در پیش می گیرند. در ایران نیز در گام اول با تاسیس 
وزارت آموزش عالی نسبت به ساماندهی آموزش عالی کشور اقدام شد و گام بعدی 
در س��ال 1۳۵۹ با تاسیس »مرکز ملی تحقیقات علمی کشور« که بعدها با عنوان 

مرکز سیاست علمی کشور تغییر نام داد، برداشته شد.
شناخت نیازهای تحقیقاتی و تعیین اولویت های تحقیقاتی کشور، ارائه خدمات 
علم��ی و تکنولوژیک و نیز برقراری همکاری علمی و ارتباطات بین المللی با مراکز 

تحقیقات��ی و علمی داخل��ی و خارجی و نی��ز ایجاد هماهنگی در زمینه مس��ائل 
تحقیقاتی بین مراکز مختلف تحقیقاتی اهداف راه اندازی این مرکز تعیین ش��د که 
بعدها این وظایف با توجه به تغییر ساختارهای علمی و پژوهشی کشور دستخوش 
تغییراتی ش��د. اما ای��ن پایان تغییرات این مرکز نبود، بلکه در س��ال 1۳۸۳ نیز با 
تشکیل ش��ورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری )عتف(، اساسنامه مرکز تحقیقات 
سیاست علمی کش��ور تغییر پیدا کرد و از معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، 
مستقل و مأموریت ها و گروه های علمی آن در راستای نیازهای شورای عالی علوم، 
تحقیقات و فناوری تعریف شد، ضمن آنکه این مرکز به  عنوان کانون تفکر در زمینه 
سیاس��ت پژوهی و سیاست سازی علم، پژوهش و فناوری در سطح ملی معرفی شد 
که به صورت فرابخش��ی در کنار ش��ورای عتف ایفای نقش کند. برای این منظور ۷ 
گروه علمی »گروه علم و جامعه«، »ترویج علم«، »آینده  اندیش��ی«، »اقتصاد علم«، 
»علم سنجی«، »سیاس��ت علم« و  »اخالق علم و فناوری« تعریف شد تا بتواند در 
راستای اهداف تعریف شده گام های بعدی سیاست گذاری علمی کشور را ادامه دهد. 
پس از این تحوالت در ادامه ش��اهدیم که با تغییر مدیریت نیز این مرکز تغییرات 
دوباره ای می یابد. روز چهارش��نبه، ۲4 آبان ماه س��ال 1۳۹6 با حکم دکتر منصور 
غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دکتر وحید احمدی پس از استعفا از سمت 
معاونت پژوهش و فناوری این وزارتخانه به ریاس��ت مرکز تحقیقات سیاس��ت های 
علمی می رس��د. وی در مراس��م تودی��ع و معارفه با تاکید بر اینکه اگر قرار باش��د 
سیاس��ت های علمی کشور در این مرکز دنبال نش��ود، من مایل به ادامه همکاری 
نیستم، ایجاد دانشگاه های کارآفرین، گفتمان علمی، اخالق علمی، مالکیت فکری و 
توسعه علم و فناوری را از جمله موضوعات قابل پیگیری در این مرکز نام می برد و 
یادآور می شود که اگر بر روی این مسائل در این مرکز به خوبی مطالعه نشود، قطعا 

نمی توانیم ساختارهای مناسبی در بخش های علمی ایجاد کنیم.

احمدی همچنین ای��ن مرکز را بازوی مطمئنی برای معاونت پژوهش و فناوری 
وزارت علوم می داند و تاکید می کند این مرکز بُن مایه فکری و اتاق فکر وزارت علوم 
اس��ت؛ از این رو باید از س��وی وزارت علوم مسئولیت هایی به این مرکز واگذار شود 
و در این راستا بر ماموریت گرا شدن این مرکز تاکید دارد. در این مراسم همچنین 
تاکید می شود که مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور باید از برنامه ریزی دور شود 
و به امر استانداردسازی وارد شود و فرآیندهای اجرایی باید مورد بازنگری قرار گیرد 
و تقاضا شد که این مرکز به این سمت حرکت کند که به بخش های آموزشی اعالم 
کند که در کدام مراحل فرآیند اش��کال وجود دارد و چگونه در دانش��گاه ها فرآیند 
پژوهشی غالب شود. پس از این تالش ها که قرار بود این مرکز به عنوان مشاور وزارت 
علوم در حوزه های علم و فناوری در کنار این وزارتخانه نقش آفرینی کند، به تدریج 
نظارت بر روند ادامه اجرایی شدن طرح های کالن از این مرکز گرفته شد و در شورای 
عالی عتف پیگیری ش��د. در این پیگیری و تغییر ماموریت ها در ۲۹ تیرماه س��ال 
جاری بار دیگر ریاست این مرکز به سروش قاضی نوری نائینی، عضو هیأت علمی 
دانشگاه عالمه طباطبائی منتقل شد؛ تغییری که حدود یک ماه بعد از انتصاب معاون 
پژوهش و فناوری وزیر علوم رخ داد. قاضی نوری نائینی معاون سابق سیاست گذاری 
سازمان فاوا بوده و با فعالیت در این مرکز سکان هدایت سیاست گذاری علم وزارت 
علوم را در دس��ت گرفت. قاضی نوری جوان در مراس��م تودیع و معارفه خود، مرکز 
تحقیقات سیاس��ت علمی را یکی از ارکان توسعه کشورهای توسعه یافته می داند و 
ابراز امیدواری می کند که در مسیر درست، علم و فناوری را در خدمت توسعه کشور 
قرار دهد و برای آیندگان تاثیرگذار باش��د. وی با تاکید بر اینکه دو انتظار موازی از 
مرکز تحقیقات سیاس��ت علمی کش��ور وجود دارد، توضیح می دهد: این مرکز هم 
باید بتواند مس��ائل امروز نظام علم و فناوری کشور را جواب دهد و هم برای آینده 
برنامه ری��زی کند و اگر ما هر ک��دام از این دو مورد را از دس��ت دهیم، نمی توانیم 

مسئولیت خود را به خوبی انجام دهیم. رئیس جدید این مرکز از ابتدای فعالیت خود 
حوزه نیروی انسانی را هدف قرار می دهد! و به گفته وی قرار است این مرکز محل 
رفت و آمد متخصصان این حوزه باشد و همه متخصصان حوزه سیاست گذاری علم و 
فناوری، مرکز تحقیقات را خانه خودشان بدانند. درنهایت برای اینکه مرکز تحقیقات، 
خانه امنی برای متخصصان حوزه سیاست گذاری علم باشد و محلی برای تضارب آرا 
و در نهایت تصمیم گیری در سیاست های علمی باشد، خانه تکانی از تعریف گروه های 
پژوهشی مرکز آغاز شد! عناوین گروه های موجود در این مرکز شامل »اقتصاد علم«، 
»ترویج علم«، »سیاس��ت علم«، »آینده پژوهی«، »علم و جامعه«، »علم سنجی« و 
»اخالق علم و فناوری« بود که در خانه تکانی جدید و با تغییرات بنیادی این گروه ها 

با این عناوین ادامه حیات دادند:
»تأمین مالی و اقتصاد علم، فناوری و نوآوری«

»سیاست فناوری و نوآوری«
»ارزیابی سیاست ها و پایش علم، فناوری و نوآوری«

»علم، فناوری و نوآوری«
»مطالعات نظری، علم، فناوری و نوآوری«
»مطالعات آینده علم، فناوری و نوآوری«

اینکه گام بعدی این خانه تکانی چیست، هنوز هیچ اظهارنظری از سوی ریاست 
این مرکز نش��ده اس��ت، ولی قطعا هر تغییر ناگهانی، آن هم در پایان عمر دولت به 
نظر می رس��د که بیشتر موجب صرف هزینه و تشدید احساس ناامنی در محققان 
و پژوهش��گران خواهد شد. خانه تکانی خوب است، به شرط آنکه مداوم و تاثیرگذار 
باشد و ما منتظر هستیم که حداقل مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور اولین 
جای امن برای محققان باشد تا بتوانند در فضای آرام از تجارب و ایده های خود در 

راستای اعتالی کشور بهره ببرند.

در گزارش ارزیابی ساالنه اقتصاد منطقه یورو مطرح شد
نسخه صندوق بین المللی پول برای عبور از بحران کرونا

ایجاد خانه امن برای سیاست گذاران علم یا تشدید احساس ناامنی؟!
خانه تکانی در اتاق فکر وزارت علوم



فرصت امروز: شمارش معکوس برای ارائه الیحه بودجه سال آینده به 
مجلس شورای اسالمی آغاز شده و آخرین الیحه بودجه دولت دوازدهم 
امروز چهارش��نبه یا نهایتا یکش��نبه آینده تقدیم بهارستان می شود. به 
اعتقاد کارشناس��ان، تحریم و کرونا باعث ش��ده تا الیحه بودجه 1400 
به عنوان یکی از پیچیده ترین لوایح بودجه س��نواتی در چند سال اخیر 
به ش��مار آید. از یک سو، شیوع بیماری کرونا هزینه های سنگینی را در 
اوج تنگنای درآمدی دولت به کش��ور تحمیل کرده و از س��وی دیگر با 
وجود پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اقتصاد ایران 

همچنان با تحریم های گسترده ای مواجه است.
دول��ت حدود یک ماه پیش بودجه ش��رکت های دولتی را طبق قانون 
زودت��ر از موع��د ارائه الیح��ه تقدیم مجلس ش��ورای اس��المی کرد تا 
نماین��دگان فرصت کافی برای بررس��ی این بخ��ش از بودجه که حدود 
دوسوم بودجه را تشکیل می دهد، داشته باشند. درون زا شدن درآمدهای 
اداره کشور، تقویت بخش غیردولتی در اقتصاد، توجه خاص به مقابله با 
فقر مطلق، دنبال کردن حمایت های معیش��تی، گسترش اشتغال خرد، 
کوچک و متوسط، پیگیری طرح تأمین مسکن ملی در قالب برنامه های 
وزارت راه و شهرسازی، مولدکردن دارایی های دولت و توجه به بهره وری 

از جمله اهداف و رویکردهای بودجه 1400 بیان شده است.
جزییات آخرین الیحه بودجه دولت روحانی

جزییات و س��ناریوهای بودجه ای نش��ان می دهد منابع عمومی برای 
س��ال آینده 4۷ درصد رش��د داشته و س��قف کل بودجه نیز ۲۲ درصد 
باال خواهد رفت. حسن روحانی ۲۵ آبان چارچوب های کلی بودجه سال 
1400 را ترسیم کرد و از کاهش وابستگی مستقیم بودجه به نفت خبر 
داد. رئیس جمه��ور کاهش هزینه ها و اجرای سیاس��ت های کلی اقتصاد 

مقاومتی را محور چارچوب تدوین بودجه سال آینده خوانده بود.
در الیحه بودجه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم شده 
اس��ت، قرار اس��ت 6۵0 هزار بش��که نفت خام در روز با قیمت نفت 40 
دالر صادر ش��ود. سال های گذشته و قبل از تحریم ها میزان فروش نفت 
1.۵ میلیون بشکه در روز بود. نرخ محاسباتی ارز برای کاالهای اساسی 
4 هزار و ۲00 تومان و مابقی 1۷ هزار تومان بوده که میانگین وزنی آن 

11 هزارو ۵00 تومان است.
اگرچ��ه در ظاهر وابس��تگی بودجه ب��ه درآمد نفت کاه��ش دارد اما 
مس��ئله اصلی استفاده از اوراق س��لف نفتی برای جبران کمبود درآمد 
این بخش اس��ت که عمال وابس��تگی به نفت خام و درآمدهای پرابهام و 
پرتکانه را حفظ می کند و در ش��رایط کنونی عیوبی به مراتب بیش��تر از 

منفعتش دارد، چراکه ارز آن به واردات کاالهای اساس��ی گره خورده و 
حاصل نش��دن این منابع، دولت را به زحمت انداخته و حتی به انحراف 
از سیاس��ت ها وام��ی دارد و نتیجه اینکه منجر به ت��ورم و برهم خوردن 

تنظیم بازار می شود.
آنطور  که از س��ناریوها برمی آید، قرار اس��ت ۸00 تا ۹00 هزار بشکه 
نفت براس��اس مدل اوراق س��لف نفت��ی فروخته ش��ود. اگرچه به گفته 
دولت، میزان وابس��تگی مستقیم بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی 
کاه��ش می یاب��د، اما اوراق نفتی نیز در عمل ب��ه معنای فروش نفت به 
همراه تعهدات جدید بوده اس��ت که عمال وابس��تگی پابرجا خواهد بود 
بنابراین یک تغییر ش��کلی و نه ماهوی به وجود می آید که نمی توان آن 
را به مفهوم کاهش وابستگی به نفت مطابق با سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی دانس��ت. مصارف الیحه بودجه سال آینده مفروضاتی دارد که 
درحال حاضر رقم پیش��نهادی ۸41 هزار میلیارد تومان است که نسبت 
به قانون بودجه امس��ال بیش از 4۷ درصد رش��د نش��ان می دهد. هنوز 
جزییات این رش��د مشخص نشده که بتوان س��هم هزینه ها، طرح های 

عمرانی و تملک دارایی های مالی آن را محاسبه کرد.
اگ��ر منابع عمومی را ۸41 هزار میلیارد توم��ان، درآمد اختصاصی را 
ح��دود ۸۸ هزار میلی��ارد تومان و بودجه ش��رکت های دولتی را هزار و 
۵40 ه��زار میلیارد توم��ان در نظر بگیریم، رق��م کل بودجه ۲46۹.۳ 
هزار میلیارد تومان می ش��ود که نس��بت به رقم قانون امسال )۲0۲6.6 
هزار میلیارد تومان( رش��د حدود ۲۲ درصدی دارد. میزان فروش اوراق 
س��لف نفتی و فروش اموال مازاد منقول و غیرمنقول و منابع هدفمندی 
یارانه ه��ا همچنان از نقاط پرابهام بودجه بوده که قرار اس��ت درباره آن 

بحث و بررسی شود.
8 میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی

براساس آنچه تاکنون در الیحه بودجه 1400 پیشنهاد شده است، بودجه 
س��ال آینده دارای س��ه نرخ ارز است که ش��امل ارز 4 هزار و ۲00 تومانی، 
ارز 11 ه��زار و ۵00 تومان��ی و ارز 1۷ هزار تومانی می ش��ود. ارز 4 هزار و 
۲00 تومانی برای حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت ها 
همان گونه که پیش از این نیز مسئوالن دولتی اعالم کرده بودند، در بودجه 
سال آینده نیز برقرار خواهد بود. هرچند از فهرست ۲۵ قلم کاالیی که در 
ابتدای س��ال 1۳۹۷ مشمول ارز دولتی بودند، تعداد زیادی حذف شده و با 
ارز نیمایی تأمین می ش��ود، اما همچنان کاالهای اساس��ی و به طور عمده 

نهاده های تولید با ارزان ترین ارز کشور تأمین می شود.
براساس این اطالعات دولت برای تأمین کاالهای اساسی با ارز 4 هزار 

و ۲00 تومانی، حدود ۸ میلیارد دالر اختصاص داده اس��ت که تمام این 
رقم صرف واردات کاالهای اساس��ی و دارو خواهد ش��د. برهمین اساس 
نیمی از فروش نفت با این نرخ ارز محاس��به ش��ده است تا صرف تأمین 

کاالهای اساسی شود.
اما نرخ دومی که سهم بیشتری خواهد داشت، همان دالر 11 هزار و 
۵00 تومان اس��ت که پیش از این نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان 
برنام��ه و بودجه از آن خبر داده بود. در واقع نرخ اصلی ارز محاس��باتی 
در بودجه 1400 همین نرخ اس��ت که عمده درآمدهای ارزی براس��اس 

آن محاسبه می شود.
در کنار آن براس��اس پیش��نهادهای ارائه ش��ده، نرخ سومی نیز برای 
ارز وجود دارد که تنها برای ش��رکت های دولتی محاسبه می شود و این 
نرخ برمبنای هر دالر 1۷ هزار تومان اس��ت. بدین ترتیب همان گونه که 
مش��اهده می شود، با وجود رش��د باالی نرخ ارز در ماه های اخیر و قرار 
داش��تن ن��رخ دالر نیمایی روی عدد 1۹ تا ۲0 ه��زار تومان، دولت نرخ 
کمتری را برای بودجه در نظر گرفته است. تعیین این نرخ ها و متوسط 
آن ک��ه همان 11 هزار و ۵00 تومان اس��ت، س��یگنال کاهش نرخ ارز 
در آین��ده را به ب��ازار مخابره می کند و اینکه دول��ت از افزایش نرخ ارز 

جلوگیری خواهد کرد.
بودجه 15۴0 هزار میلیاردی شرکت های دولتی

درحالی که بودجه شرکت های دولتی در بودجه امسال بالغ بر 14۳6 
ه��زار میلیارد تومان بود، دولت برای س��ال آین��ده بودجه 1۵40 هزار 
میلی��ارد تومان��ی را برای ش��رکت های دولتی در نظر گرفته اس��ت که 
۷.۳درصد نس��بت به س��ال  جاری رش��د دارد. در حال حاضر اطالعات 
بودجه ای ۳۸۲ ش��رکت دولتی به تفکیک ش��رکت س��ودده، سربه سر و 
زیانده تنظیم شده است. سازمان برنامه و بودجه معتقد است حدود ۷0 
درصد حجم بودجه ش��رکت های دولتی را قیمت تمام شده فعالیت های 
مربوط و هزینه های عملیاتی تشکیل می دهد. لذا با لحاظ پیش بینی های 
ش��اخص قیمت های تولیدکننده ب��ا رعایت حداکث��ر صرفه جویی قابل 
اعمال در بخش س��ایر هزینه ها، حجم بودجه شرکت های دولتی و طرح 
ادغام بانک ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح 1۵40 هزار 
میلیارد تومان برآورد ش��ده اس��ت. در الیحه سال آینده ۹ هزار و 4۵۸ 
میلیارد تومان مالیات برای ش��رکت های دولتی پیش بینی ش��ده است. 
همچنین مبلغ 1۵ هزار و 160 میلیارد تومان نیز به عنوان س��ود سهام 
این ش��رکت ها برآورد شده که این ارقام نسبت به سال جاری ۲۵ درصد 

افزایش یافته است.

از رشد ۴7 درصدی سقف منابع عمومی تا تامین 8 میلیارد دالری کاالهای اساسی

رونمایی از اعداد کلیدی بودجه 1400

مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار در جدیدترین گزارش خود 
به بررس��ی روند متوسط قیمت اقالم خوراکی پرداخته است. تأمین غذا 
و خوراکی همواره یکی از نیازهای اولیه بش��ر بوده اس��ت. شاید افزایش 
قیمت بس��یاری از کاالها مانند طال، س��که، ارز، خودرو و حتی مسکن، 
مردم را مجبور به خروج از بازار و نادیده گرفتن تقاضا کند، اما در بازار 
م��واد غذایی هر چقدر هم ک��ه قیمت ها افزایش یابد، ب��از تقاضا وجود 
دارد، زیرا زندگی و حیات انس��ان به این کاالها وابس��ته اس��ت. ازاین رو 
کوچک تری��ن افزایش قیمت در بازار مصرفی م��واد غذایی بالفاصله در 
زندگی و معیش��ت اقش��ار مختلف جامعه تأثیر می گذارد و ش��هروندان 

پیش از هر بازاری تغییرات این بازار را لمس می کنند.
این گزارش در ادامه به مقایس��ه متوس��ط قیمت اق��الم خوراکی در 
م��اه ج��اری با ماه قب��ل پرداخته اس��ت:  در ۸ مورد از اق��الم خوراکی 
منتخب، تغییرات بیش از 10 درصد بوده که بیش��ترین افزایش مربوط 
به اقالم گوجه فرنگی )۲0۸.۹ درصد(، پیاز )6۲.6 درصد( و مرغ ماشینی 
)۲6.۲درصد( است.  در ۲ قلم از کاالهای منتخب تغییرات منفی است و 
بیشترین کاهش در قیمت ها مربوط به اقالم پرتقال )منفی ۸.۹ درصد( 

و تخم مرغ ماشینی )منفی 6.4 درصد( است.
در مقایس��ه متوس��ط قیمت اقالم خوراکی در ماه جاری با ماه مشابه 
س��ال قبل هم مش��خص اس��ت: در ۵ مورد از اق��الم خوراکی منتخب، 
تغیی��رات بیش از 100 درصد بوده و بیش��ترین افزایش قیمت در اقالم 

گوجه فرنگ��ی )۲0۹ درص��د(، ع��دس )1۵6.۳درصد(، برن��ج خارجی 
درجه ی��ک )14۳.۹ درصد(، پرتق��ال )10۸.4 درص��د( و پیاز )10۵.۸ 
درصد( مشاهده می شود. در یک  قلم از کاالهای منتخب تغییرات منفی 
بوده و بیش��ترین کاهش مربوط به رب گوجه فرنگی )منفی 1.۷ درصد( 

بوده است.
در ادامه گ��زارش مرکز آمار و اطالعات راهب��ردی وزارت کار، جهت 
بررسی روند تغییرات قیمت اقالم خوراکی از سه حد مطلوب، هشدار و 
بحرانی استفاده می ش��ود که به این شرح است: »حد مطلوب: حدی از 
قیمت کاالی منتخب است که با توجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت 
در اط��راف آن ب��رای مصرف کننده قابل قبول به نظر می رس��د و کنترل 
قیمت ه��ا در این مح��دوده منجر به کاهش تورم خواهد ش��د. این حد 
براس��اس افزایش ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت هر کاال در نظر 
گرفته  شده است که برای یک دوره یک ساله 1۲ درصد خواهد بود؛ حد 
هش��دار: حدی از قیمت کاالی منتخب است که نوسانات قیمت از حد 
مطلوب خارج  شده است و در صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد 
شد. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر 1.۵ درصد برای قیمت هر 
کاال در نظر گرفته  ش��ده اس��ت که برای یک دوره یک س��اله 1۸ درصد 
خواه��د بود. عبور قیمت ها از این حد، بیانگر ضرورت برنامه ریزی خاص 
برای کنترل قیمت هاس��ت؛ حد بحرانی: حدی از قیمت کاالی منتخب 
اس��ت که نش��ان می دهد قیمت اقالم از کنترل خارج  شده است و این 

امر منجر به ایجاد تورم جهش��ی خواهد ش��د. این حد براساس افزایش 
ماهانه حداکثر ۲ درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته  ش��ده اس��ت 
که برای یک دوره یک س��اله ۲4درصد خواهد بود. در این شرایط اتخاذ 
تصمیمات س��ریع و اقدام عاجل و حتی مداخله مس��تقیم در بازار برای 

کاهش قیمت ها ضروری است.«
حاال بررس��ی روند قیمت اقالم منتخب در مقایس��ه ب��ا تغییرات آن 
ب��ا حدود مطلوب، هش��دار و بحران��ی قیمت ها نش��ان می دهد در آبان 
ماه 1۳۹۹: متوس��ط قیمت اقالم برنج ایران��ی درجه یک، برنج خارجی 
درجه یک، مرغ ماش��ینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی 
پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، موز، پرتقال، گوجه فرنگی، 
لوبیاچیت��ی، عدس و قند، ش��کر، چ��ای خارجی بس��ته ای فراتر از حد 

بحرانی قیمت ها قرار دارند.
متوس��ط قیمت اقالمی مانند روغن مایع و پیاز، در محدوده هش��دار 
ق��رار گرفته اند و ب��ا توجه به روند صعودی قیمت ه��ا ورود این اقالم به 
مح��دوده بحرانی ب��رای ماه های آت��ی دور از انتظار نیس��ت. همچنین 
متوسط قیمت اقالمی مانند رب گوجه فرنگی بهتر از حد مطلوب است. 
هرچند به نظر می رس��د در این مورد نیز روند افزایش��ی است. از سوی 
دیگر، متوسط قیمت سایر اقالم شامل گوشت گوسفند، گوشت گوساله 
یا گاو، سیب، خیار، سیب زمینی باوجود افزایش قیمت آنها در آبان ماه، 

در محدوده عادی و قابل قبول تغییرات قیمت ها قرار دارند.

افزایش ماهانه حداکثر 2 درصد برای قیمت هر کاال در طول یک سال به حد بحرانی می رسد

حد بحرانی افزایش قیمت اقام خوراکی

دریچه

چگونه می توان با ویروس اطاعات غلط مقابله کرد؟
فیک نیوز بدتر از کرونا است

وقتی کووید-1۹ پدیدار ش��د، از همان ابتدا مش��خص بود که این فقط 
یک ش��رایط اورژانسی بهداشت عمومی نیس��ت، بلکه یک بحران ارتباطی 
هم هس��ت. به گزارش مجم��ع جهانی اقتصاد، آنچه در سراس��ر جهان در 
حال گسترش اس��ت، می تواند ناخواسته از یک فرد به تعداد بی شماری از 
جمعیت منتقل شود، اما اگر همه قدم های درست بردارند، می توان جلوی 
آن را گرف��ت، اما به موازات ش��یوع ویروس کووی��د-1۹، ویروس اطالعات 
غلط نیز به س��رعت در سراس��ر جهان گسترش  یافته اس��ت. در دنیایی که 
رس��انه های اجتماعی به طور فزاینده در آن ق��رار دارند و اکثر ما اطالعات 
زی��ادی از آن دریاف��ت می کنیم و جایی که ما ب��رای آزادی بیان به عنوان 
س��نگ بنای دموکراسی ارزش قائل هس��تیم، برای مبارزه با اطالعات غلط 

خطرناک چه  کاری می توان انجام داد؟
ملیس��ا فلمینگ ک��ه بخش ارتباطات جهانی س��ازمان مل��ل را هدایت 
می کند، گفت: وقتی کووید-1۹ پدیدار شد، از همان ابتدا مشخص بود که 
این فقط یک ش��رایط اورژانسی بهداش��ت عمومی نیست، بلکه یک بحران 
ارتباطی هم هس��ت. او برای نش��ان دادن بحران ارتباطی همه گیر از کلمه 
»infodemic« که از دو کلمه اپیدمی و اطالعات ساخته ش��ده، استفاده 

کرده است.
با تقاضای عمومی گس��ترده برای اطالعات بیش��تر در مورد همه گیری 
و گس��ترش س��ریع اطالعات نادرس��ت، infodemic زندگی مردم را در 
مع��رض خطر قرار داد. به همین دلیل هم فلمینگ کمپینی راه اندازی کرد 
تا اطالعات واقعی از توفان ش��ایعات و دروغ ها آش��کار ش��ود. او برای این 
کار Verified را راه ان��دازی کرد. جایی که اف��راد می توانند آخرین اخبار 
کووی��د-1۹ از منابع معتبر را دریافت کنند. به گفته فلمینگ این اخبار در 
رس��انه های اجتماعی ش��ما در صدر قرار دارد. بنابراین می تواند با محتوای 
غلط و اطالعات غلط رقابت کند. درعین حال، سازمان ملل برای جلوگیری 
 PledgetoPause# از ارس��ال مجدد محتوای احتمالی مشکوک هشتگ
را ترویج داده است. سازمان ملل همچنین تأثیرگذاری شبکه های اجتماعی 
را برای کمک به انتش��ار اخب��ار واقعی در مورد بیم��اری همه گیر در نظر 
دارد. مارک لیتل، روزنامه ن��گار و کارآفرین هم راه حل هایی را برای مبارزه 
با اطالعات غلط در رس��انه های اجتماعی مطرح کرده اس��ت. او اکنون یک 
ش��رکت جدید به نام Kinzen راه اندازی کرده که هدفش بهره گیری بهتر 
از هوش مصنوعی و ویراستاران انسانی برای مبارزه با شایعات و دروغ های 
آنالین است. او می گوید: من شروع کردم به مشاهده اطالعات غلط به عنوان 
ی��ک بحران بهداش��ت جهانی. اطالعات غلط تهدی��دی جدی برای جامعه 
ماس��ت. به گفته او اگر مردم نتوانند به اطالعات مربوط به چالش های مهم 
ام��روز جهان اعتماد کنند، خواه ویروس کرونا باش��د خ��واه تغییر اقلیمی، 
ما نمی توانیم تصمیمات مس��تدل بگیریم. لیتل می گوید ما باید نس��بت به 
ه��ر اقدامی که سانس��ور و آزادی بیان را تهدید کند، محتاط باش��یم، اما 
درعین حال باید مردم را به ابزاری مجهز کنیم تا واقعیت را از داستان دروغ 
و جعلی تش��خیص بدهند. به گفته او، اطالعات نادرست در درون دوستان 
و خانواده ه��ای ما اتفاق می افتد بنابراین باید اس��تراتژی هایی پیدا کنیم تا 
قبل از هر چیزی آن را تش��خیص دهیم. ثانیاً هر فردی باید مانند شهروند 
مس��ئولیت پذیر، درست مانند کس��ی که برای محافظت از دیگران ماسک 

می زند، اطالعات غلط را اشاعه ندهد.

زنان کارآفرین ایرانی از چه مسائلی رنج می برند؟
مصائب کارآفرینی زنان

نرخ جهانی کارآفرینی زنان طی سال های اخیر نزدیک به 6 درصد افزایش 
یافته اس��ت. س��ازمان دیده بان جهان کارآفرینی در سال ۲01۷، ۸۳ کشور را 
برای تعیین نرخ کارآفرینی زنان بررس��ی کرد و به این نتیجه رس��ید که زنان 
کارآفرین از همتایان مرد خود نوآورتر بوده اند. در دهه های گذشته جای زنان 
در پژوهش های کارآفرینی در کش��ورهای در حال توس��عه خالی بود و بیشتر 
مطالعات، به حضور زنان کارآفرینی در کشورهایی مثل آمریکا، انگلیس و کانادا 
می پرداخت، اما در س��ال های اخیر ب��ا افزایش نقش آفرینی زنان کارآفرین در 
کش��ورهای در حال توسعه، توجه دانش��گاه به زنان در این کشورها هم جلب 
شده است.  براساس گزارشی که بانک جهانی در حوزه کارآفرینی زنان انجام 
داده، از بین کش��ورهای آس��یایی، مردان در خاورمیان��ه نگرش منفی تری به 
اشتغال زنان دارند. در این منطقه تنها 4 درصد فعالیت های کارآفرینانه به زنان 
تعلق دارد. یکی از بزرگ ترین موانع پیش روی زنان در کارآفرینی، فش��ارهای 
نهادی است که از ساختارهای اجتماعی بیرون می آید. به طور معمول نهادها 
به عنوان محدودیت تعریف می ش��وند اما افراد ای��ن توانایی را دارند که با این 
محدودیت های به نس��بت مقاوم در برابر تغییر، مقابله ک��رده و از آن فرصت 
بسازند. سه نوع فشار از سوی نهادها به افراد وارد می شود که آن را فشارهای 
تنظیمی، هنجاری و تشخیصی می دانند که دو فشار نخست از بیرون و فشار 
تش��خیصی از درون به افراد می شود. فشارهای تنظیمی، شرایط محیط کار از 
جمله مقررات را شامل می شود و فشارهای هنجاری مربوط به شرایط اجتماعی 
است. فشارهای تشخیصی هم مربوط به مسائل روانی و درونی افراد است.  اما 
در ایران اوضاع برای زنان کارآفرین چگونه است؟ پژوهشگران در جریان گفت 
وگو با 1۵ زن کارآفرین ایرانی به این نتیجه رسیده اند که مشارکت کنندگان هر 
سه نوع فشار نهادی را تجربه می کنند. زنان کارآفرین از عواملی مثل مشکالت 
مالی، مجوز، هزینه ها، رقبا، نیروی کار، قانون مسئوالن متأثر می شوند. همچنین 
فشارها از سوی مردان جامعه و خانواده هم از فشارهای هنجاری واردشده به 
زنان کارآفرین ایرانی اس��ت. همچنین زنان کارآفرین ایرانی با فشارهایی مثل 

خودکم بینی و نادیده گرفتن خود هم دست و پنجه نرم می کنند.
در رکن تنظیمی، در مقوله فشار از سوی مسئوالن، تنها عامل فشار وابسته 
به جنسیت تبعیض توس��ط مجریان قوانین شناسایی شد. پاسخ کارآفرینان 
زن به این نوع فش��ار، مصالحه، اجتناب و مبارزه اس��ت. در رکن هنجاری سه 
مقوله اصلی فشار شامل فشار از سوی مردان جامعه )عدم تحمل جلو افتادن 
زنان از مردان و دس��ت کم گرفته ش��دن زنان(، فشار از سوی سایر زنان )عدم 
حمایت زنان از یکدیگر(، فش��ار از سوی خانواده )درنظرگرفتن تنها دو نقش 
همسری و مادری برای زن( شناسایی شد. با توجه به داده های به دست آمده از 
مصاحبه ها می توان گفت زنان کارآفرین در مقابل این فشارها تسلیم نمی شوند 
و مس��المت آمیزترین پاسخ آنها مصالحه است. با ش��دت گرفتن این فشارها 
پاسخ ها شکل تهاجمی تر به خود گرفته و از مصالحه به سمت اجتناب، مبارزه و 
حتی دستکاری کردن پیش می رود. یافته های پژوهشگران نشان می دهد میان 
توانایی های ش��خصیتی از قبیل اعتماد به نفس و پنداشت از خود، بر اشتغال 
زنان رابطه متقابل وجود دارد، به طوری که پنداشت از خود و اعتماد به نفس 
باال، اثر مستقیم بر اشتغال زنان و موقعیت شغلی آنان دارد. درواقع می توان با 
تقویت زنان کارآفرین از منظر شخصیتی، واکنش های فعاالنه تر آنها را در مقابله 

با فشارهای نهادی انتظار داشت.
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فرص��ت ام��روز: بانک مرکزی ب��ا ص��دور بخش��نامه ای  در ۲۸ آبان، 
محدودیت های جدیدی بر واردات کاال اعمال کرده که به عقیده فعاالن 
اقتصادی منجر به بی اثر ش��دن مصوبه س��تاد هماهنگ��ی اقتصادی بر 
سرعت بخشی صادرات غیرنفتی و ترخیص کاالهای دپوشده در گمرک 
می انجام��د. بروز ناامیدی بین فعاالن اقتص��ادی و بی توجهی به نظرات 
مشورتی بخش خصوصی، از جمله انتقاداتی است که درباره این مصوبه 

مطرح می شود.
ح��دود دو هفته از ابالغ مصوبات س��تاد هماهنگی اقتصادی در مورد 
سیاس��ت های ارزی می گذرد، مصوبه ای که تا حدودی فعاالن اقتصادی 
را به تس��هیل امور تجاری امیدوار می ک��رد. در این بین بانک مرکزی با 
صدور بخش��نامه ای  در ۲۸ آبان م��اه محدودیت های جدیدی بر واردات 
کاال اعم��ال ک��رد؛ به ای��ن ترتیب که م��دت زمان مقرر برای تس��لیم 
اظهارنامه ه��ای وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان 
به دو ماه کاهش یافت و برای ترخیص قطعی کاال از گمرک بعد از ارائه 

اسناد حمل، مهلتی 4۵ روزه تعیین شده است.
در این بخشنامه عنوان شده که صاحب کاال باید نسبت به ارائه اسناد 
حمل حواله های ارزی که در گذشته ارسال شده، حداکثر تا ۲0 دی ماه 
س��ال جاری اقدام کند. از طرفی برای ارائه اس��ناد حواله هایی که بعد از 
۲۸ آبان ارسال می شود از تاریخ صدور تا تاریخ اعالمی تامین ارز حداکثر 
دو ماه زمان تعیین ش��ده است. از طرفی ارسال مستندات ترخیص کاال 
درباره اعتبارات و بروات اسنادی از زمان واریز یا ظهرنویسی اسناد حمل 
و حواله های ارزی از تاریخ صدور اعالمیه تامین ارز حداکثر به مدت 4۵ 

روز در نظر گرفته شده است.
پی��ش از ای��ن وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در خب��ری که نهم آذر 
منتش��ر ش��د از ترخیص 4 میلیون تن کاالی رسوب شده در گمرکات 
س��خن گفت و این موض��وع که در راس��تای مصوبه س��تاد هماهنگی 
اقتص��ادی صورت گرفته بود، امیدی در دل فعاالن اقتصادی ایجاد کرد 
که در نهایت به ادعای خود آنها با بخشنامه بانک مرکزی از بین رفت.

رزم حسینی همچنین اعالم کرده بود که تمامی صادرکنندگان دارای 
پروانه صادراتی )از ابتدای س��ال 1۳۹۸ به بعد( با استفاده از واردات در 
مقابل صادرات با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند به 

ایفای تعهدات ارزی خود بپردازند.
به نظر می رسد این ناهماهنگی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با 

بانک مرکزی موضوعی است که تنها به پریشانی شرایط حاضر اقتصادی 
منجر می ش��ود. به باور عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران 
ب��ا اعمال محدودیت های دو ماهه و 4۵ روزه، واردات کاال و ترخیص آن 
بس��یار طوالنی خواهد ش��د. تعیین این محدودیت ها روی کاغذ ش��اید 
شدنی است، اما واقعیت ها شرایط دیگری را دیکته  می کند. در وضعیت 
عادی ممکن است، واردکننده برای پرداخت ها، اقدام به گشایش ال سی 
کند و فروش��نده کاال نیز مطمئن اس��ت پول خ��ود را از بانک دریافت 
 می کند. اما اکنون، واردکننده باید پول را کامل به فروش��نده بپردازد تا 

کاال تولید شود که البته تولید کاال نیز بازه زمانی خود را دارد.  
این فعال اقتصادی معتقد اس��ت مصوبه اخی��ر بانک مرکزی به هیچ 
وجه با ش��رایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران و محدودیت های ناش��ی 

از کرونا همخوانی ندارد.
او همچنین به اهمیت گرفتن نظرات مش��ورتی افرادی که از نزدیک 
با مس��ائل دس��ت و پنجه نرم می کنند، تاکید کرد و گفت: طبق قانون 
هر سیاس��ت گذاری باید با مش��ورت تش��کل ها و گروه های کارشناس و 
متخصص همان حوزه اتخاذ شود، متاسفانه این بند صریح قانون رعایت 
نمی ش��ود و بارها به دلیل بی توجهی نس��بت به آن با آسیب های جدی 

رو به رو شدیم.
جمشید نفر، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز بر همین اعتقاد 
اس��ت. او بخش��نامه بانک مرک��زی را یک ترمز در برابر تجارت کش��ور 

توصیف کرد و خواستار تجدیدنظر درباره آن شد.
در همین رابطه مس��عود خوانس��اری، رئیس اتاق ته��ران نیز نامه ای 
به رئیس جمهور در واکنش به بخش��نامه بان��ک مرکزی و چالش هایی 
که می تواند با اجرای آن گریبان تجارت کش��ور را بگیرد، نوش��ت. او در 
این نامه از خنثی ش��دن آثار مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی به دنبال 
بخش��نامه بانک مرکزی سخن گفت و از اینکه بار دیگر تصمیمی بدون 

مشورت با بخش خصوصی اتخاذ شده است، انتقاد کرد.
خوانس��اری در نامه خ��ود به حس��ن روحانی خواس��تار بازنگری در 
بخش��نامه جدید بانک مرک��زی درخصوص حواله ه��ای ارزی و کاهش 
مدت زمان دو ماهه برای تسلیم اظهارنامه های وارداتی به بانک به  منظور 
رف��ع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت 4۵ روزه ترخیص قطعی کاال 

از گمرکات پس از ارائه اسناد حمل به بانک شد.
در این نامه آمده است: »تدبیر اخیر دولت محترم در تدوین و انتشار 

سیاست ارزی جدید ارزی با محوریت حل مسائل و مشکالت پیش روی 
رفع تعهد ارزی صادرکنن��دگان و تأمین نیاز ارزی واردکنندگان که در 
قالب دس��تورالعمل ش��ماره ۹0۸۲۹ مورخ ۹۹/۸/1۲ س��تاد هماهنگی 
اقتصادی دولت صادر گردید، مورد اس��تقبال و اس��باب قدردانی بخش  
خصوص��ی اس��ت؛ به خصوص اینکه اگرچه ش��رایط جن��گ اقتصادی و 
کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، تأمین ارز وارداتی کشور 
را به حوزه صادرات غیرنفتی متکی نموده، اما مجموعه دس��تورالعمل ها 
و بخش��نامه های بانک مرکزی در تیرماه امسال، دستیابی به این هدف 

را غیرعملیاتی کرده بود.
ح��ال که ب��ا همراهی و هم��کاری تمام��ی تیم اقتص��ادی دولت در 
تدوین این دس��تورالعمل و ابالغ آن از س��وی مع��اون محترم اقتصادی 
حضرت عالی، ش��اهد گش��ایش در عرصه صادرات غیرنفتی از یک  سو و 
س��رعت گرفتن ترخیص کاالهای موردنیاز بخش تولید و صنعت کش��ور 
از س��وی دیگر هستیم، صدور بخش��نامه دیگری از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران به ش��ماره ۹۹/۲۷۵0۳6 م��ورخ ۹۹/۸/۲۸ با 
موض��وع ابالغ حواله ه��ای ارزی، محدودیت های جدی��دی را پیش پای 
تجارت خارجی کش��ور قرار داده؛ به نحوی که عملیاتی ش��دن مفاد آن، 
اجرای بخش عمده ای از مصوبات راهگش��ای ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت را در تأمین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی 
را با بن بس��ت مواجه خواهد کرد که نمون��ه آن، درنظرگرفتن بندهایی 
مانند مهلت دو ماهه تس��لیم اظهارنامه ه��ای وارداتی به بانک به  منظور 
رف��ع تعهد ارزی واردکنن��دگان و نیز مهل��ت 4۵ روزه ترخیص قطعی 
کاال از گمرکات پس از ارائه اس��ناد حمل به بانک اعم از صدور اعالمیه 
تأمین ارز و دریافت کد ساتا است که عمال پروسه واردات و تأمین مواد 
اولی��ه و نیازهای کارخانجات بخش های مختلف تولیدی را با مش��کالت 
جدی مواجه می س��ازد. لذا با توجه به تصمیمات مناس��ب اخیر، انتظار 
م��ی رود دس��تور فرمایید تا با هماهنگی بیش��تر تی��م اقتصادی دولت، 
زمینه ای فراهم گردد تا از صدور بخش��نامه های متناقض و بعضا متضاد 
جلوگیری ش��ود؛ ضمن اینکه خواهش��مند اس��ت ضمن صدور دستور 
بازنگ��ری در بخش��نامه مذکور، ترتیب��ی اتخاذ فرمایید تا بخش��نامه ها 
براس��اس واقعیت های موج��ود و اجرایی بودن آن ص��ادر گردند و نقطه 
نظرات کارشناس��ی فعاالن اقتصادی مورد مداقه و توجه مدیران محترم 

دولت قرار گیرد.«

چرا بخش خصوصی با مصوبه اخیر بانک مرکزی مخالف است؟

اختالف ارزی در ترخیص کاال
مسکن

رصد قیمت ها در اولین روزهای آذر
بازار مسکن یک پله دیگر افت کرد

بررسی ها از کاهش تا 11درصدی قیمت های پیشنهادی فروش مسکن 
شهر تهران در هفته اول آذرماه نسبت به هفته آخر آبان حکایت دارد.

به گزارش ایس��نا، رصد جدیدترین وضعیت بازار مسکن نشان دهنده 
افت قیمت در اغلب مناطق تهران طی اولین هفته آذرماه 1۳۹۹ است. 
بررسی ها نش��ان می دهد نرخ های پیشنهادی فروش ملک در هفت روز 
ابتدایی آذرماه نسبت به هفته پایانی آبان ماه در منطقه یک 4.۷ درصد، 
منطق��ه دو 11درصد، منطقه چهار 4درصد، منطق��ه هفت 1.4درصد، 
منطقه هش��ت ۳.۳درصد، منطقه نه ۵.۵درصد، منطقه ده 0.۳درصد و 

منطقه ۲۲ بالغ بر ۸درصد کاهش داشته است.
اطالعات به دس��ت آمده از سامانه کیلید همچنین حاکی از آن است 
قیمت های پیشنهادی در منطقه پنج 1.۵ درصد و منطقه شش 4درصد 
افزایش یافته است. مناطق 11 تا ۲1 به دلیل پایین بودن تعداد آگهی ها 
در این گزارش لحاظ نش��ده است. به طور کلی نرخ های پیشنهادی در 

شهر تهران طی همین بازه زمانی ۲.۲ درصد کاهش نشان می دهد.
رشد 4درصدی عرضه مسکن

از طرف دیگر در هفته اول آذرماه نسبت به هفته پایانی آبان ماه، تعداد 
آگهی ه��ای فروش ملک در منطقه یک 10درصد، منطقه دو ۳۳درصد، 
منطقه هشت ۳درصد، منطقه نه 1۲درصد و منطقه ۲۲ بالغ بر ۲درصد 
افزایش یافته است. از طرف دیگر تعداد آگهی ها در منطقه سه ۲درصد، 
منطق��ه چهار ۸درص��د، منطقه پنج 1۳درصد، منطقه ش��ش ۵درصد، 
منطقه هفت ۵۵درصد و منطقه ده ۷درصد کاهش نش��ان می دهد. در 
این زمینه نیز آمار از افزایش 4درصدی تمایل برای فروش مسکن در کل 

شهر تهران حکایت دارد.
در ماه گذشته نیز مقایسه تعداد آگهی های آبان نسبت به آگهی های 

مهرماه افزایش ۲۵ درصدی را نشان می دهد.
کاهش 1 تا 11درصدی نرخ ها طی روزهای اخیر در حالی اتفاق افتاد 
که در نیمه دوم آبان ماه نیز قیمت ها در بعضی مناطق تا 10درصد پایین 
آمده بود. افزایش تمایل برای فروش مس��کن در بعضی مناطق پایتخت 
که اغلب با افت قیمت های پیشنهادی همراه شده، ترمز افزایش قطعی 
قیمت ها را نیز کش��ید؛ به طوری که براس��اس اعالم بانک مرکزی رشد 
قیمت مس��کن ش��هر تهران از حدود 10 درصد در هفت ماهه نخست 
امس��ال به 1.۸درصد در آبان ماه رس��ید. در عین حال بازارهای سکه و 
ارز هم افت کردند. کارشناس��ان معتقدند کاهش قیمت ها در بازارهای 
غیرمولد از تحوالت بین المللی، امیدواری به اقتصاد کش��ور و پایان روند 

کاهشی ارزش پول ملی نشأت می گیرد.
با این حال بیت اهلل س��تاریان، کارشناس اقتصاد مسکن می گوید که 
نوس��انات کوتاه مدت بازار مس��کن نباید دولت را از اصالح ساختارهای 

اقتصادی غافل کند.
او ثبات قیمت مس��کن را مش��روط به کنترل رشد نقدینگی دانست 
و گفت: متاس��فانه دولت ها طی 4۲ س��ال گذشته دائما تولید نقدینگی 
کرده اند. اقتصاد نیز دولتی است و کارایی چندانی ندارد. دولت تحت هر 
شرایطی نقدینگی را افزایش داده است. وقتی به کسری بودجه می خورد 
نقدینگ��ی را باال می برد، صادرات نفت افزایش می یابد، نقدینگی رش��د 
می کند، ص��ادرات نفت کاهش می یابد نقدینگی را باال می برد. تا زمانی 
که دولت به طرفیت از مردم، تجارت می کند نمی توان انتظار برنامه ریزی 

داشت، مگر به نفع خودش.
به اعتقاد ستاریان، در تشکیالت دولت مسکن جایگاه چندانی ندارد؛ در 
حالی که 6۵ درصد مردم با اقتصاد ساختمان در ارتباط هستند و مسکن 
نیمی از اقتصاد کشور را دربر می گیرد، اما می بینیم که جایگاه مسکن را 
در حد یک معاونت می بینند. مسکن در وزارت راه و شهرسازی فقط یک 
معاونت دارد؛ وزارتخانه ای که از حدود ۲0 معاونت تشکیل شده است. بر 
این اساس برنامه قوی و منسجمی را در حوزه مسکن نمی بینیم. معتقدم 
از ابتدای سال آینده ساخت و ساز افزایش می یابد و ممکن است قیمت ها 

نیز دچار نوسان شود.
خانه در تهران متری ۲۷.1 میلیون تومان

با این حال مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن دیدگاه متفاوتی 
دارد. او خاطرنشان می کند: در دهه های گذشته معموال متوسط قیمت 
مسکن در تهران با متوسط 1000 دالر در متر مربع مقیاس شده است. 
در دوره های��ی این نرخ ب��ه 600 دالر و در زمان هایی تا 1400 دالر هم 
باال رفته است. قیمت فعلی روی 1000 دالر است و در واقع با میانگین 
بلندمدت برابری می کند. اگر در ماه های آینده دالر کاهشی شود قیمت 

مسکن برای یک دوره سه تا چهار ساله به ثبات می رسد.
به گفته این کارشناس مس��کن، رفتار بازار مسکن این گونه است که 
عدد اسمی آن کاهشی نمی یابد بلکه وارد ثبات می شود. وقتی این اتفاق 
می افتد از تورم بقیه کاالها عقب می ماند؛ تا دوره بعدی که مجددا بازارها 

دچار جهش شوند.
گفتنی اس��ت مطابق اعالم بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر 
ته��ران در آبان م��اه 1۳۹۹ بالغ بر ۲۷ میلیون و 100 هزار تومان در هر 
متر مربع بود که نس��بت به ماه قبل 1.۸ درصد و نس��بت به ماه مشابه 
س��ال قبل 11۸ درصد رشد نشان می دهد. این کمترین میزان افزایش 
ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تاکنون بوده است. معامالت نیز 
در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان 
ماه 1۳۹۹ تعداد 4466 فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید 
که در مقایس��ه با ماه قبل 4۸درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال 

قبل 1.۸درصد افزایش پیدا کرد.
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فرصت امروز: در حالی که قرار بود دوازدهمین نشس��ت اوپک پالس 
11 آذرماه و در ادامه نشس��ت صد و هش��تادم اوپک برگزار ش��ود، حاال 
اعالم ش��ده که این نشست برای ۲ روز به تعویق افتاده و روز پنجشنبه 
)1۳ آذرم��اه( س��اعت 14 به وقت وین برگزار می ش��ود. مهمترین دلیل 
تعویق این نشس��ت، باال گرفتن اختالف بین اعضا بر س��ر تمدید توافق 
کاهش تولید و همچنین عدم رعایت س��همیه تولید نفت از سوی برخی 
کشورهاس��ت. همانطور که قابل پیش بینی بود ای��ن امر تاثیر منفی بر 
قیمت طالی سیاه گذاشت و قیمت نفت روز گذشته )سه شنبه( کاهش 

یافت.
تعویق نشس��ت اوپک و متحدانش به روز پنجشنبه نشان دهنده عمق 
اختالف در بین تولیدکنندگانی اس��ت که بهار امس��ال تصمیم گرفتند 
ت��ا تولی��د خود را ۹.۷ میلیون بش��که کاه��ش دهند و ب��ازار نفت را از 
قیمت های زیر 1۵ دالر در هر بشکه نجات دهند. کاهش قیمت نفت که 
از ابتدای سال جاری میالدی و به دنبال شیوع کرونا در جهان آغاز شده 
بود در اسفند سال گذشته و بعد از آنکه اوپک و اوپک پالس نتوانستند 
بر سر توافق فریز نفتی به اجماع برسند سقوط کرد و به زیر 1۵ دالر در 
هر بشکه رفت. زنگ خطر برای تولیدکنندگان نفت آنچنان بلند به صدا 
درآمد که به فاصله کمتر از دو ماه آنها را به پشت میز مذاکره برگرداند. 
این بار ترس از کاهش بیش��تر قیمت نفت باعث ش��د تا توافق تاریخی 

کاهش تولید ۹.۷ میلیون بشکه ای محقق شود.
این توافق اگرچه جو مثبتی در بازار ایجاد کرد و تاکنون نیز توانس��ته 
از ورود حدود 1.6 میلیارد بشکه نفت به بازار جلوگیری کند، اما از سوی 
برخی از اعضا به صورت کامل رعایت نش��ده و همین موضوع اختالف را 
برای تمدید توافق ایجاد کرده اس��ت. در این میان امارات با وجود آنکه 
موافق تمدید توافق کاهش تولید نفت به میزان ۷.۷ میلیون بشکه برای 
۳ ماهه اول س��ال ۲0۲1 اس��ت، اما پیش ش��رط اجماع را رعایت کامل 

سهمیه ها از سوی اعضا می داند.

با وجود عدم رعایت س��همیه ها اما همان گونه که وزیر نفت ایران نیز 
در پایان نشس��ت صد و هش��تادم اوپک اعالم کرد در بین اعضای اوپک 
مشکلی برای تمدید توافق کاهش تولید وجود نداشت، اما تصمیم گیری 
نهایی به نشس��ت با اوپک پالس بس��تگی دارد. بیژن زنگنه تاکید کرد: 
نشس��ت اوپک برای تنفس، تعطیل و ادامه آن به نشس��ت اوپک پالس 
موکول شد. آنچه مهم است اینکه مذاکره کنیم و حوصله داشته باشیم 

تا به نتیجه برسیم.
با این حال و در ش��رایطی که اعضای اوپک دوش��نبه شب بیش از 4 
س��اعت مذاکره را دنبال کردند تا به نتیجه برس��ند، اما نشس��ت اوپک 
پ��الس به تعویق افتاد ت��ا بازار نفت برای اطالع از حجم تولید در س��ه 
ماهه اول س��ال آینده میالدی تا روز پنجش��نبه منتظر بماند. بازار نفت 
از ساخت واکسن کرونا خوشحال است، اما توزیع واکسن زمانبر خواهد 
بود، بنابراین تصمیم اوپک برای تمدید توافق کاهش تولید ۷.۷ میلیون 
بش��که ای نفت احتیاطی منطقی است تا از سقوط قیمت ها در بازارهای 

جهانی جلوگیری کند.
ای��ن اتفاق تاثیر منفی بر قیمت طالی س��یاه گذاش��ت و قیمت نفت 
به دلیل افزایش نگرانی از مازاد عرضه نفت کاهش یافت. چنانچه قیمت 
ش��اخص نفت خام برنت روز گذش��ته )سه شنبه( با ۲0 سنت کاهش به 
4۷ دالر و 6۸ س��نت و قیمت ش��اخص دبلیوتی آی آمریکا با ۲۷ سنت 
کاهش به 4۵ دالر و ۷ س��نت رس��ید. این درحالی بود که قیمت نهایی 
شاخص نفت خام برنت روز دوشنبه )دهم آذرماه(، 4۷ دالر و ۸۸ سنت 

و قیمت شاخص دبلیوتی آی آمریکا 4۵ دالر و ۳4 سنت بود.
حال س��وال این اس��ت که تصمیم اوپک تاثیری بر ب��ازار نفت ایران 
خواهد داشت؟ مرتضی بهروزی فر کارش��ناس ارشد حوزه انرژی درباره 
تاثی��ر تصمیم اوپک پالس بر بازار نفت ایران به ایس��نا، گفت: تحت هر 
ش��رایطی تصمیمی که در اوپک اتخاذ می ش��ود ارتباطی با ایران ندارد 
و تنها برخی از کش��ورها به دنبال این هس��تند که امتیازات بیشتری را 

از آن خود کنند و بتوانند از قیمت های باالتر اس��تفاده کنند و به نوعی 
تولیدشان را افزایش دهند.

او با تاکید بر اینکه هدف این کش��ورها تامین کس��ری بودجه اس��ت، 
تصریح کرد: در ش��رایط کنونی قرار نیس��ت که ایران وارد بازار شود که 
بخواهد این تصمیمات تاثیری روی آن داش��ته باشد چراکه پس از رفع 
تحریم ه��ا و زمانی که ایران بتواند وارد بازار ش��ود آن زمان تصمیمات 

روی ایران اثر خواهد گذاشت.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه قاعدتا سه ماه دیگر در مورد 
ورود ایران به بازار تصمیم گیری خواهد ش��د، گفت: اینکه ایران افزایش 
صادرات یا تولید داشته باشد و کشورهای دیگر بخواهند تصمیماتی در 
این باره بگیرند مربوط به ماه های آینده خواهد ش��د و تصمیم دیروز یا 

پنجشنبه تاثیر مستقیمی بر ایران نخواهد داشت.
بهروزی فر درباره پیش بین��ی تصمیم اوپک نیز اظهار کرد: پیش بینی 
بنده این اس��ت که کاهش  ۷.۷ میلیون بش��که در روز حداقل برای سه 
ماه آینده توافق ش��ود و این تاخیر در تصمیم نهایی تنها برای این است 
که برخی از کش��ورها به دنبال امتیاز هستند، اما تمام کشورها نیازمند 
قیمت های باال هستند و می دانند اگر به توافق نرسند قیمت به زیر 40 

دالر می رسد.
تحلیلگ��ران بازار نفت معتقدند کش��ورهای عضو اوپک و اوپک پالس 
ب��رای جلوگیری از کاهش قیمت نف��ت باتوجه به اینکه موج های جدید 
شیوع بیماری کرونا در سطح جهان باید تولید و صادرات نفت را کاهش 
دهن��د زیرا موج جدید بیماری و مش��کالت اقتصادی در س��طح جهان 
باعث کاهش تقاضای نفت خواهد ش��د و طبیعی است اگر میزان تولید 
جهانی طالی سیاه مدیریت نشود، قیمت ها هرچه بیشتر کاهش خواهد 
یافت. در این بین تحلیلگران گلدمن س��اکس پیش بینی کرده اند با موج 
زمس��تانه کرونا حدود ۳ میلیون بش��که از تقاض��ای جهانی برای نفت 

کاهش خواهد یافت.

کاهش قیمت نفت به دلیل تعویق نشست اوپک

نشست اوپک به روز پنجشنبه موکول شد

چهار شنبه
12 آذر 1399

شماره 1676



روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
دولت تاش می کند مانع ناامنی روانی و 

بی ثباتی اقتصادی کشور شود
رئیس جمهوری با بیان اینکه دش��من از نرس��یدن به هدف خود 
در توقف اقتصاد ایران عصبانی است و می خواهد در این چند هفته 
امواج منفی به اقتصاد بفرستد، گفت دولت با همه سختی ها، تمامی 
ت��الش خود را به کار گرفت��ه تا مانع ناامنی روان��ی و جلوگیری از 

بی ثباتی فضای اقتصادی کشور شود.
حجت االس��الم والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در جلسه 
س��تاد هماهنگی اقتصادی دول��ت با تاکید بر اینک��ه این موفقیت 
بزرگ در سایه مقاومت و ایستادگی ملت ایران و سیاست ها و تدابیر 
اتخاذش��ده به دست آمد، اظهار داشت: از جمله اهداف مهم دشمن 
در ای��ن جنگ اقتصادی بر ه��م زدن آرامش جامعه و امنیت خاطر 
مردم بوده، اما دولت با همه س��ختی ها، تمامی تالش خود را به کار 
گرفته تا مانع ناامنی روانی و جلوگیری از بی ثباتی فضای اقتصادی 

کشور شود.
رئی��س جمهوری گف��ت: آنها که در طول دو و نیم س��ال اجرای 
سیاست ضدایرانی فشار حداکثری نتوانستند به هدف متوقف کردن 
اقتصاد ایران برس��ند امروز از آرامش و روند بهبود در اقتصاد ایران 
عصبانی اند و می خواهند در ای��ن چند هفته امواج منفی به اقتصاد 
بفرس��تند. روحانی تاکید ک��رد: مردم اطمین��ان دارند که مقاومت 
اقتصادی نتیجه داده و تحریم کنندگان ناچارند از راه خود برگردند 
به همین جهت پیش بینی ها نسبت به آینده مثبت شده و رفتارهای 

اقتصادی در بازارهای مختلف همین را نشان می دهد.
رئیس جمهوری ایجاد نگرانی نسبت به آینده کشور و برهم زدن 
آرامش روانی مردم را دقیقا بازی در میدان دش��من خواند و تصریح 
کرد: اگرچه این س��ختی ها و مشقات در دوره شیوع کرونا مسیر را 
برای دولت ناهموارتر می کرد، اما نس��بتا توانسته این موضوع را نیز 
خنثی کند و از ای��ن نظر همه باید مراقب اقدامات و اظهارات خود 
باشند که آرامش فضای اقتصادی کشور و امنیت خاطر مردم مورد 

خدشه قرار نگیرد.
در این جلسه مباحث مربوط به نهایی کردن قانون بودجه مطرح 
ش��د و رئیس جمهور با اشاره به محورهای اصلی بودجه سال آینده 
کشور گفت: الیحه بودجه سال 1400، راه را برای تحرک کشور در 

مسیر پیشرفت و توسعه زیرساخت ها باز می کند.
روحان��ی اظه��ار داش��ت: حفظ و تقویت روند توس��عه کش��ور و 
همزم��ان حمایت از قش��رهای ضعیف مبنای اصل��ی تدوین بودجه 
در س��ال آینده بوده و با تالش های صورت گرفته در س��ال جاری و 
ریل گذاری های انجام شده می توانیم افق پیش روی اقتصاد کشور و 

معیشت مردم را روشن تر و رو به بهبود ترسیم کنیم.
رئیس جمهوری افزود: امیدواریم با برطرف شدن برخی تنگناها، 
مسیر توسعه کشور در سال آینده آهنگ پرشتاب تری به خود گیرد.

روحان��ی متکی نبودن به نف��ت در بودجه جاری س��ال آینده را 
از دیگ��ر متغیره��ای مثبت این بودجه برش��مرد و گف��ت: دولت با 
محاس��بات دقی��ق و با توجه به تجارب به دس��ت آم��ده در فرآیند 
مقابل��ه ب��ا تحریم های س��خت اقتصادی تحمیل ش��ده به کش��ور، 
برنامه ریزی های الزم را انجام داده که این امر دستاورد بزرگی است.

جهانگیری در کارگروه رفع موانع جهش تولید:
بانک مرکزی برای حمایت از صادرکنندگان 

برنامه داشته باشد
جلس��ه کارگروه رفع موانع جهش تولید صبح سه شنبه به ریاست 
مع��اون اول رئیس جمهور برگزار ش��د. اس��حاق جهانگیری در این 
جلس��ه از توس��عه صادرات به عنوان موتور محرک بخش تولید یاد 
کرد و گفت: توسعه صادرات از مهمترین عوامل تحقق جهش تولید 
اس��ت، چراکه وقتی بازار صادراتی برای یک محصول وجود داش��ته 
باشد، انگیزه سرمایه گذاری و تولید برای آن محصول ایجاد می شود. 
مع��ان اول رئی��س جمهور افزود: در حال حاض��ر برخی محصوالت 
تولیدی کشور از بازار محدودی برای عرضه برخوردار هستند که اگر 
بس��ترهای الزم برای صادرات این محص��والت و اتصال به بازارهای 
بزرگ تر فراهم شود، شاهد رقابت و به تبع آن افزایش تولید، بهبود 

قیمت و ارتقای کیفیت این دست محصوالت خواهیم بود.
او با بیان اینکه توس��عه صادرات می تواند جهشی مثبت در تولید 
رش��ته های صنعتی و کشاورزی ایجاد کند، اظهار داشت: البته الزم 
اس��ت با تدوین قوانین و مقررات روشن و شفاف در حوزه صادرات، 
این اطمینان در صادرکنندگان ایجاد شود که با تصمیمات لحظه ای 
و اعمال محدودیت های ناگهانی، خللی در برنامه ریزی های تولیدی 
و صادراتی آنها ایجاد نمی ش��ود. جهانگیری با تاکید بر لزوم حمایت 
از صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی و دیگر دستگاه های مرتبط، 
خاطرنش��ان کرد: بانک مرکزی باید برنام��ه ای دقیق برای حمایت 
از صادرکنن��دگان بازارهای هدف داش��ته باش��د تا ام��کان رقابت 
صادرکنن��دگان ایرانی با صادرکنندگان س��ایر کش��ورها در جذب 
بازارهای هدف فراهم ش��ود. معاون اول رئی��س جمهور با تاکید بر 
اینکه رویک��رد جدی دولت حمایت از توس��عه صادرات محصوالت 
کشاورزی اس��ت، افزود: باید سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی دقیقی 
برای صادرات محصوالت کش��اورزی توسط دس��تگاه های ذی ربط 
تدوین تا ضمن تامین بازار داخلی، س��ازوکار مش��خصی برای نحوه 

تولید و صادرات محصوالت کشاورزی فراهم شود.
وی خواستار شناس��ایی و رفع مسائل و تنگناهای اصلی صادرات 
محصوالت کش��اورزی ش��د و گفت: باید برنامه ای ج��دی و دقیق 
ب��رای حمای��ت از ص��ادرات محصوالت کش��اورزی و نی��ز تکمیل 
زیرساخت های صادرات این محصوالت داشته باشیم به گونه ای که 

آثار مثبت آن در کوتاه مدت قابل مشاهده باشد.
در این جلسه که وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و 
نمایندگان عضو کارگروه از مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه نیز 
حضور داش��تند، برخی احکام و پیشنهادات وزارت جهاد کشاورزی 
برای جهش تولید مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر ش��د 
دس��تگاه های ذی ربط دس��تورالعمل و برنامه ای دقیق برای توسعه 
ص��ادرات محصوالت کش��اورزی، نح��وه حمایت بان��ک مرکزی از 
صادرکنندگان و راهکارهای تحقق جهش تولید در بخش کشاورزی 

تدوین و در جلسات آتی کارگروه مطرح کنند.

خبرخوان

فرصت امروز: در حالی که قیمت ارز در چند هفته گذش��ته و پس از 
پیروزی بایدن در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا، روندی کاهش��ی 
را تجربه می کرد اما از عصر دوش��نبه فضای بازار ارز و س��که دستخوش 
تغییراتی جدی شد و این روند در روز سه شنبه شدت گرفت. این اتفاق 
به دنبال مصوبه ضدبرجامی مجلس ش��ورای اسالمی در بازار ارز و سکه 
رخ داد و میزان افزایش قیمت ها به گونه ای است که بسیاری از صرافان 
و فعاالن دس��ت از خرید و فروش برداش��ته و فروش خود را به مشخص 
شدن قیمت ها در س��اعت های آتی )تا زمان تنظیم این گزارش( منوط 
کرده اند.  مجلس ش��ورای اسالمی در حالی کلیات طرح اقدام راهبردی 
برای لغو تحریم ها را با ۲۵1 رأی موافق به تصویب رساند که نمایندگان 
مردم بالفاصله بررسی جزییات طرح را هم آغاز کرده و ماده 1 آن را به 
تصویب رس��اندند. براساس ماده 1 این طرح، سازمان انرژی اتمی ایران 
موظف است بالفاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح آمیز، 
نس��بت ب��ه تولید اورانیوم با غن��ای ۲0درصد اقدام و س��االنه به میزان 
حداق��ل 1۲0 کیلوگرم آن را در داخل کش��ور ذخی��ره کند و همچنین 
این سازمان موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با 

غنای باالی ۲0درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
در اولین س��اعات پس از این مصوبه مجل��س، تاثیر آن در بازار ارز و 
سکه به سرعت دیده شد و قیمت ها از عصر روز دوشنبه صعودی شدند. 
این روند افزایشی در روز گذشته )سه شنبه( تداوم یافت و ازجمله قیمت 
دالر به کانال ۲6 هزار تومان رس��ید. قیمت س��که نی��ز وارد کانال 1۲ 
میلیونی شد چنانچه قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
با افزایش ۸۵0 هزار تومانی نسبت به روز قبل، 1۲ میلیون تومان معامله 
شد. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم هم با افزایش 400 هزار تومانی 
به قیمت 11 میلیون تومان معامله ش��د. همچنین قیمت نیم سکه بهار 
آزادی با 400 هزار تومان افزایش برابر با 6 میلیون و 100 هزار تومان، 
ربع سکه هم با افزایش ۵0 هزار تومانی به قیمت 4میلیون تومان و سکه 
یک گرمی نیز در برابر ۲ میلیون و ۳۵0 هزار تومان مبادله شد. در بازار 

طال نیز هر گرم طالی 1۸ عیار به یک میلیون و یکصد هزار تومان و هر 
مثقال طال به بهای 4 میلیون و ۷۷0 هزار تومان فروخته شد.

مصوبه ضدبرجامی مجلس ش��ورای اسالمی در حالی است که دولت 
دوازدهم با صراحت با آن مخالفت کرده اس��ت. طرح مجلس در صورت 
تصویب نهایی و تایید ش��ورای نگهبان، س��ازمان ان��رژی اتمی را مکلف 
می کن��د تا ط��ی ۵ م��اه از کارخانه تولی��د اورانیوم فل��زی در اصفهان 
بهره برداری کند، راکتور 40 مگاواتی آب س��نگین اراک را نیز راه اندازی 
کند و اینکه دولت موظف شده، ظرف مدت ۲ ماه دسترسی های نظارتی 
فرات��ر از پروتکل الحاقی را متوقف کن��د. در نهایت اینکه اگر پس از ۳ 
م��اه روابط بانک��ی ایران در اروپا و می��زان خرید نفت آنه��ا از ایران به 
ش��رایط عادی و رضایت بخش بازنگشته باشد، دولت مکلف است اجرای 

داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف نماید.
همانطور که اشاره شد، تبعات این اقدام مجلس به سرعت خود را در 
بازار ارز نشان داد و قیمت دالر تا کانال ۲6 هزار تومان )تا زمان تنظیم 
این گزارش( باال رفت. کارشناس��ان معتقدند روند افزایش��ی قیمت ارز 
در روز چهارش��نبه و همچنین روزهای بعد کماکان ادامه خواهد یافت 
و البته واکنش بازارس��از به این ش��رایط می تواند تا اندازه ای پیش بینی 

آینده بازار را امکان پذیر نماید.
طرح مجلس، ط��رح دوفوریتی اقدام راهبردی ب��رای لغو تحریم ها و 
صیانت از حقوق ملت ایران نام دارد که کلیات آن با ۲۵1 رأی موافق از 
سوی نمایندگان به تصویب رسیده است. فعاالن بازار می گویند با توجه 
به تغییر وضعیت سیاسی ایران با این مصوبه نمی توان پیش بینی دقیقی 
در مورد بازار ارز داش��ت و همین ابهام روند افزایش��ی را بر بازار حاکم 
کرده اس��ت.گزارش های میدانی از بازار ارز تهران در خیابان فردوسی و 
س��بزه میدان نشان می دهد که قیمت ها در بازار روند افزایشی را ساعت 
به س��اعت تجربه می کنند و برخی از دالالن با موج س��واری بر ش��رایط 
تازه و اعالم ش��ایعات عجیب در صدد هستند تا حداکثر سوءاستفاده را 
از موقعیت پیش آمده از آن خود کنند. روند افزایش��ی بر بازار در حالی 

حاکم شده است که داده های اقتصادی نشان می دهد به لحاظ اقتصادی 
کاهش قیمت ها در چند هفته آتی محتمل بوده است.

در ای��ن زمین��ه، آلب��رت بغزیان اس��تاد اقتص��اد دانش��گاه تهران به 
خبرآنالی��ن، گفت: به لحاظ اقتصادی قیمت ها باید روندی کاهش��ی را 
تجربه کند، اما س��یگنال های سیاس��ی می تواند جهت حرکت را تغییر 
ده��د. بغزی��ان پیش از این پیش بین��ی کرده بود ک��ه در صورت تداوم 
ش��رایط موجود قیمت ها دالر می تواند تا مح��دوده ۲0 هزار تومان نیز 
کاه��ش یابد، اما به دنبال مصوبه اخی��ر نمایندگان مجلس، قیمت دالر 
در روز سه ش��نبه با افزایشی قابل توجه به کانال ۲6 هزار تومان رسید و 
همین مس��ئله سبب ش��د قیمت ها در بازار آزاد نیز فاصله قابل توجه را 
با قیمت دالر در صرافی بانکی تجربه کنند گزارش های رس��یده نش��ان 
می دهد هر دالر آمریکا در بازار آزاد به قیمتی در س��قف کانال ۲6 هزار 
تومان به فروش می رس��د البت��ه قیمت دالر در صرافی ه��ای بانکی در 

محدوده ۲۵ هزار و 6۸0 تومان است.
نرخ خرید دالر در صرافی های بانکی ۲4 هزار و 6۲0 تومان اعالم شده 
اس��ت. شرایط پیش آمده سبب شده اس��ت دالالن و فعاالن غیررسمی 
ب��ازار به س��رعت تاکتیک خود را برای معامله در ب��ازار ارز تغییر دهند. 
این دس��ته از اف��راد با ابراز تمایل برای خری��د ارز از فروش دالر امتناع 
می کنند و همین امر س��بب ش��ده اس��ت جوی مبهم بر بازار ارز حاکم 
ش��ود. همچنین محمد کشتی آرای فعال بازار طال و سکه در گفت وگو با 
خبرآنالی��ن، از افزایش تقاضا برای خرید س��که و دالر خبر داد و تاکید 
کرد این امر س��بب افزایش حباب س��که در بازار ش��ده است و به رشد 
قیمت ها دامن زده اس��ت به گفته وی، بازار طال و س��که در بسیاری از 
ش��هرها تعطیل نیس��ت و تقاضا برای خرید در این مناطق نیز باال رفته 
است، چنانچه قیمت سکه در روز سه شنبه افزایشی قابل توجه را تجربه 
ک��رد و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی رش��دی بی��ش از یک میلیون 
و 100 ه��زار توم��ان را ثبت ک��رد. قیمت هر قطعه س��که تمام بهار در 

محدوده 1۲ میلیون تومان اعالم شد.

براساس آمار وزارت صنعت در هفت ماهه امسال استان های سیستان 
و بلوچستان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد هیچ تسهیالتی دریافت 
نکرده ان��د و اس��تان ایالم کمترین تس��هیالت رونق تولی��د، معادل ۷0 

میلیون تومان دریافت کرده است.
جدیدترین آمار منتشرشده از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نشان می دهد که در هفت ماهه امسال استان های سیستان و بلوچستان، 
کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد با وجود داشتن 1، ۳ و 14 ثبت نام در 
بخش تس��هیالت رونق تولید، هیچ مبلغی دریافت نکردند و استان ایالم 
نیز کمترین تس��هیالت رونق تولید، معادل ۷0 میلیون تومان را به خود 

اختصاص داده است.
براس��اس این آمار در هفت ماهه اول امس��ال بیش از ۵14۸ میلیارد 
تومان تس��هیالت برای تامین مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط 
و طرح های نیمه تمام با پیش��رفت باالی 60 درصد، در راستای اقتصاد 
مقاومت��ی  ب��ه 1۹0۷ واحد و بیش از ۳۷۹1 میلیارد تومان تس��هیالت 
برنامه تولید و اشتغال )تبصره 1۸( به 6۸1 واحد در استان های مختلف 

پرداخت شده است.

 در این مدت ۸1۹6 مورد ثبت نام برای اس��تفاده از تس��هیالت رونق 
تولید انجام ش��ده که 46۷۷ مورد برای دریافت بیش از 1۷هزار و ۲۳۸ 
میلیارد تومان تس��هیالت به بانک ها معرفی ش��دند و در نهایت 1۹0۷ 
فقره تس��هیالت به ارزش بیش از ۵14۸ میلیارد تومان پرداخت ش��ده 
اس��ت؛ یعنی حدود ۲۳درص��د از کل ثبت نام کنندگان موفق به دریافت 

این تسهیالت شدند.
همچنین در هفت ماهه اول امسال ۲۲۷0 مورد ثبت نام برای استفاده 
از تس��هیالت برنامه تولید و اش��تغال انجام ش��ده که 11۹۲ مورد برای 
دریافت تس��هیالت ۸۹۵۸ میلیارد تومانی به بانک معرفی ش��ده اند. در 
نهایت 6۸1 مورد پرداخت تس��هیالت ب��ه ارزش ۳۷۹1 میلیارد تومان 
صورت گرفته اس��ت؛ یعنی ح��دود ۳0درصد از کل ثب��ت نام کنندگان 

موفق به دریافت این تسهیالت شدند.
در این میان بیش��ترین پرداختی تس��هیالت رونق تولی��د مربوط به 
اس��تان البرز ب��ا مبلغ بی��ش از 1۲46 میلیارد تومان، س��منان با مبلغ 
۷۳4 میلیارد تومان و گلس��تان با مبل��غ نزدیک به 4۷۵ میلیارد تومان 
بوده اس��ت. بیشترین تسهیالت تولید و اشتغال نیز به اصفهان، خراسان 

رضوی و قم پرداخت ش��ده؛ به طوری که مبلغ پرداختی به این استان ها 
ب��ه ترتیب ۳۹4 میلیارد توم��ان، ۳4۵ میلیارد توم��ان و ۲۹۹ میلیارد 
تومان بوده است. البته در هفت ماهه اول امسال استان های سیستان و 
بلوچستان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد با وجود داشتن 1، ۳ و 14 
ثبت نام در بخش تس��هیالت رونق تولی��د، هیچ مبلغی دریافت نکردند. 
استان ایالم نیز کمترین تسهیالت رونق تولید، معادل ۷0 میلیون تومان 

را به خود اختصاص داده است.
در زمین��ه تس��هیالت تولید و اش��تغال نی��ز در هفت ماهه امس��ال 
استان های گیالن، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد با دریافت 1۸، ۲۲ 
و ۲4 میلیارد تومان کمترین تسهیالت تولید و اشتغال را در هفت ماهه 

امسال دریافت کرده اند.  
الزم به یادآوری اس��ت که تس��هیالت تبصره 1۸ قانون بودجه با بهره 
14درصد پرداخت می شود که متقاضیان می توانند با ثبت نام در سامانه 
بهین یاب از این ظرفیت در راس��تای تامین سرمایه در گردش، نوسازی 
و بازس��ازی و یا تکمی��ل واحدهای تولیدی باالی 60درصد پیش��رفت 

فیزیکی استفاده کنند.

موضوع ناترازی برخی بانک های کشور در سال های اخیر به یکی از چالش های اساسی 
و مهم سیاس��ت گذاران پولی و ارزی کش��ور تبدیل شده است. در این راستا رئیس کل 
بانک مرکزی همواره در جلس��ات متعدد با مدیران ش��بکه بانکی کشور بر رفع ناترازی 
بانک های کشور، تاکید ویژه داشته است. همتی اخیراً نیز در یادداشتی اینستاگرامی بر 
اجرای سیاس��ت های احتیاطی کالن برای جلوگیری از ناترازی سیستم بانکی و اثر آن 
بر متغیرهای پولی و تورم که در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، تاکید کرد. همتی 
همچنین درخصوص آثار منفی ناترازی بانک ها بر اقتصاد کش��ور، در جلسه دوره ای با 
مدیران عامل بانک ها و موسس��ات اعتباری کشور تاکید کرد: نرخ های باال در بازار بین 
بانکی عمدتاً ناش��ی از ناترازی برخی بانک ها است. وی این موضوع را برای نظام بانکی 
مناسب ندانست. نگاه کارشناسی رئیس کل بانک مرکزی به موضوع ناترازی بانک ها در 
حالی است که حدود یک ماه قبل نیز شورای پول و اعتبار در جلسه ای به ریاست دکتر 
همتی پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال »سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه 
شبکه بانکی« را تصویب کرد. در این باره، دکتر کامران ندری استاد اقتصاد دانشگاه امام 
صادق در گفت وگو با ایِبنا، گفت: بحث ناترازی بانک ها بسیار مهم است و این چالش تنها 

برای امروز نظام بانکی نیست. این ناترازی در شبکه بانکی ما یک بحث و چالش مزمن 
است. بانک مرکزی بایستی بر روی بانک های ناسالم دقت و توجه ویژه ای داشته باشد تا 
به بیراهه نروند و ناترازی آنها رفع شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به هدف گذاری 
بانک مرکزی برای مقابله با ناترازی بانک های کش��ور اظهار داشت: هر وقت به موضوع 
ناترازی بانک ها بپردازند خوب و اثرگذار است. وی افزود: باید هرچه سریع تر مسئوالن 
بانکی و اقتصادی بتوانند چاره و راه حلی برای مشکل ناترازی بانک ها پیدا کنند؛ شکی 
نیست که به اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد شد. ندری در ادامه با اشاره به آثار مثبت 
مقابله با ناترازی بانک ها بر نظام بانکی و اقتصادی کشور اظهار داشت: منتها این موضوع 
همانند اصالح نظام مالیاتی، در این س��ال ها با ُکندی پیش رفته و کار بس��یار سخت و 
دشواری است. فقط می توانم برای مسئوالن بانک مرکزی در این مسیر سخت و دشوار، 
آرزوی موفقیت داشته باشم تا بتوانند به اهداف موردنظر دست یابند تا در نهایت شاهد 
آثار مثبت آن باشیم، اما دشواری این مسیر باعث نمی شود که از آن چشم پوشی شود، 
زیرا مطرح شدن رفع ناترازی بانک ها، حرف درست و کارشناسی شده ای است و باید این 

ناترازی ها رفع شود، منتها به این سادگی ها نیست و کار سختی است.

کدام استان ها بیشترین و کمترین تسهیات رونق تولید را دریافت کرده اند؟

جغرافیای استانی رونق تولید
۴۴۴

یک کارشناس بانکی:
ناترازی در شبکه بانکی یک چالش مزمن است

اولین واکنش بازار ارز و سکه به مصوبه ضدبرجامی مجلس

قیمت ها صعودی شدند
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بازگشایی نماد صندوق پاالیشی یکم
دریچه

وزیر اقتصاد از برگزاری مجامع شرکت های بورسی 
الکترونیک خبر داد

ایجاد خزانه داری الکترونیک
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تمام شرکت های بورسی می توانند مجامع خود را 

الکترونیکی برگزار کنند، از ایجاد خزانه داری الکترونیک خبر داد.
فرهاد دژپس��ند در جلس��ه ش��ورای عالی فناوری اطالعات با حضور رئیس 
جمهوری و در جریان افتتاح سامانه های اقتصادی گفت: سه پروژه مهم وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق اقتصاد هوشمند و دولت الکترونیک 

در این روز رونمایی شد.
او با اش��اره به اینکه این س��ه پروژه وزارت اقتصاد یعنی سامانه خزانه داری 
الکترونیک، س��امانه برگزاری الکترونیک مجامع ش��رکت ها و سامانه پرداخت 
سود س��هام شرکت ها پروژه های بس��یار مهمی اس��ت، گفت: این پروژه ها به 
منظور تسهیل روابط بین دستگاه های دولتی، دستگاه های دولتی با شرکت ها 
و پیمانکاران و دس��تگاه های دولتی یا خزانه ب��ا کارکنان دولت به بهره برداری 
رسیده است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه پروژه اول مربوط به سامانه خزانه داری 
الکترونیک است، افزود: در خزانه داری سه مبحث، سامانه جامع حسابداری کل 
خزانه و خزانه معین استان ها و مدیریت حقوق و دستمزد کارکنان دولت، نظام 
جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی دولت و سامانه جامع اموال دولتی 
وجود دارد. وی با اشاره به پرداخت الکترونیکی حقوق کارکنان دولت ادامه داد: 
بحث مدیریت حقوق و دس��تمزد کارکنان دولت یکی از وظایف مهم هر ماهه 
در وزارت اقتصاد بوده و برای نظام جامع مدیریت بدهی ها و مطالبات عمومی 
دول��ت نیز به صورت فصلی گزارش جامعی تهیه و به مراجع ذی ربط ارس��ال 
می شود و سامانه جامع اموال دولتی نیز از اموال و دارایی های دولت در سطح 
کش��ور و مقیاس منطقه ای حکایت دارد که همگ��ی در قالب خزانه داری کل 
کشور سازماندهی شده و در حال حاضر به صورت خزانه داری الکترونیکی کاماًل 
مدیریت می شود. طبق اعالم وزارت اقتصاد، دژپسند با بیان اینکه تا چند سال 
قبل برای گرفتن تخصیص بودجه در پایان هر ماه و چند روز پایانی هر س��ال 
با یک صف طوالنی از نمایندگان دستگاه های اجرایی در وزارت اقتصاد مواجه 
بودیم، تصریح کرد: امروز خوش��بختانه به این  صورت نیست و با الکترونیکی 
کردن و استقرار سامانه خزانه داری الکترونیک این مشکالت برطرف شده است . 
در حال حاضر ۲۲0 هزار فقره حس��اب س��نتی جمع شده و به بانک مرکزی 
منتقل شده است و همچنین ۷۸ هزار فقره دسته چک سنتی که سابق مبادله 

می شد، جمع آوری شده و حواله الکترونیکی جایگزین آن شده است.
او به استقرار سامانه وجه الکترونیک اشاره کرد و اظهار کرد: تا امروز حقوق 
۲.۵ میلیون نف��ر از کارکنان دولت به صورت الکترونیکی و متمرکز  پرداخت 
می ش��ود که این کار به جلوگیری از وجود حساب های موازی، نشت اطالعات 
مالی و جلوگیری از تأخیر در پرداخت حقوق و دس��تمزد کمک زیادی کرده 
است. وزیر اقتصاد سپس از ایجاد سامانه تسویه تهاتر نام برد و افزود: در راستای 
حقوق شهروندی بسیار اهمیت دارد که بدانیم دولت چه میزان مطالبات دارد 
و چگون��ه باید آن را تس��ویه و یا تهات��ر کند. قبل از دولت تدبی��ر و امید این 
اطالعات به شکل کلی و عمومی وجود داشته ولی امروز با استفاده از خزانه داری 
الکترونیکی مجموع مطالبات و بدهی های دولت کامال واضح و روش��ن وجود 

دارد.
دژپس��ند با بیان اینکه توانستیم بازار س��رمایه را گسترش دهیم، گفت: در 
گذشته وقتی مجمع شستا برگزار می شد تعداد محدودی در این مجمع حضور 
داش��تند ولی امروز با واگذاری وسیع شستا س��هامداران این شرکت میلیونی 
ش��دند. با میلیونی شدن سهامداران شستا با مشکل شرکت در مجامع مواجه 
هس��تیم که قطعا اگر هر س��هامداری از هر نقطه کشور بخواهد برای جلسات 
مجامع شرکت کند امکان پذیر نیست بنابراین به برگزاری مجامع شرکت های 
بورس��ی به صورت الکترونیکی نیاز داش��تیم لذا امکان برگ��زاری مجامع را به 
صورت الکترونیکی مهیا کردیم و باید به صورت قاطع بگویم تمام شرکت های 

بورسی می توانند مجامع خود را الکترونیکی برگزار کنند.
وزیر اقتصاد در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: موضوع دیگر نحوه دریافت و 
پرداخت ها بود برای مثال سهامدار شرکتی اگر می خواست سود خود را دریافت 
کند باید مسافتی را طی می کرد تا به دفتر مرکزی مراجعه و سود موردنظر را 
دریافت کند اما سامانه ای برای توزیع سود در بازار سرمایه تعریف شده است و  
امروز هر س��هامداری در سراسر کشور می تواند از طریق این سامانه سود خود 

را دریافت کند.

فرصت امروز: سرانجام معامالت ثانویه صندوق سرمایه گذاری پاالیشی 
یک��م )پاالیش( از روز گذش��ته )سه ش��نبه( در بورس تهران آغاز ش��د. 
مدیریت ابزارهای نوین مالی ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران در پیام 
ناظر این نماد، اعالم کرد: »همه اشخاص دارنده واحدهای این صندوق، 
ب��رای انجام معامالت ثانویه باید با طی فرآیندهای مربوط، اقدام به اخذ 
کد بورس��ی کنند، همچنین اشخاصی که واحدهای صندوق به پرتفوی 
س��رمایه گذاری آنها اضافه نشده، الزم است درخواس��ت تغییر کارگزار 

ناظر را برای کارگزار خود ارسال کنند.«
بعد از عرضه س��هام بانکی ها و بیمه ای ها در اردیبهشت ماه و در قالب 
صندوق ه��ای قابل معامله دولت��ی )ETF(، دومین مرحله از عرضه این 
صندوق با س��هام پاالیشی ها در نخستین روزهای ش��هریورماه انجام و 
تعداد قابل توجهی از افراد در این پذیره نویس��ی مش��ارکت کردند. بعد 
از گذش��ت حدود س��ه ماه از پذیره نویسی صندوق پاالیشی یکم از ابتدا 
تاری��خ دقیقی از قابل معامله ش��دن این صندوق ارائه نش��د و با توجه 
ب��ه پیگیری و اعتراض اکثر س��هامداران درباره مش��خص ش��دن زمان 
بازگش��ایی نماد، حس��ن قالیباف اصل، رئیس س��ازمان بورس چند روز 
پیش گفت که »در رابطه با بحث پاالیش��ی یکم چند روز گذش��ته یک 
پیش��نهاد به دولت ارائه ش��د و در صورت پذیرش این پیشنهاد نماد به 
زودی باز می ش��ود.« به موازات بازگش��ایی نماد صندوق پاالیشی یکم، 
ش��اخص کل بورس نیز بیش از ۷ هزار واحد رش��د ک��رد و به رقم یک 

میلیون و 4۷۳ هزار واحد رسید.
مهم ترین نمادها در یازدهمین روز آذرماه

ش��اخص کل بورس در روز سه ش��نبه ۷هزار و ۷۲۷ واحد رشد کرد و 
در ارتفاع یک میلیون و 4۷۳ هزار واحد ایستاد. شاخص کل )هم وزن( 
نیز با ۲ هزار و 10۲ واحد افزایش به 41۹ هزار و ۸۹۵ واحد و شاخص 
قیم��ت )ه��م وزن( با یک هزار و ۳۷6 واحد رش��د به ۲۷4 هزار و ۹۵4 
واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول ۹ هزار و ۸۸ واحد و شاخص بازار دوم 
۳ ه��زار و 4۲۳ واحد افزایش داش��ت. در معامالت این روز بیش از 1۳ 
میلیارد و ۷44 میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 16۲ 

هزار و۲۷0 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمادهای نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیک��و( با یک هزار و ۵۸۵ 
واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و 1۵ واحد، 
پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۹۹۸ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 
با ۸۹۷ واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارس��ان( با ۸4۹ واحد، 
پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۸۲6 واحد، توسعه معادن و فلزات 
)ش��بندر( با ۷۲1 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با ۵۸۲ واحد 
و معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با ۳64 واحد بیشترین تاثیر مثبت 

را بر شاخص بورس داشتند.
در س��مت مقابل نمادهای ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شس��تا( با یک هزار و ۵1۵ واحد، کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران 
)حکشتی( با ۵۷1 واحد، ایران خودرو )خودرو( با ۵۳۳ واحد، گروه مپنا 

)رمپنا( با 4۸۵ واحد، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی )وصندوق( با 
۳۸۸ واحد، گروه صنعتی پاکش��و )پاکشو( با ۳۵۸ واحد، سرمایه گذاری 
دارویی تامین )تیپیکو( با ۲۸1 واحد و بانک ملت )وبملت( با ۲61 واحد 

هم تاثیر منفی بر شاخص گذاشتند.
همچنین سرمایه گذاری تامین اجتماعی، پاالیش نفت اصفهان، ایران 
خ��ودرو، بانک تجارت، فوالد مبارکه اصفهان، تولید نیروی برق آبادان و 
مخاب��رات ایران ازجمله نمادهای پربیننده ب��ورس بودند. گروه فرآورده 
نفتی هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه ۹۷0 میلیون و 1۷۲ هزار برگه سهم به ارزش ۲1 هزار و 

۵1۲ میلیارد ریال داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز نزدیک به 10۷ واحد افزایش داشت و بر روی 
کان��ال 1۸ هزار و ۳6۹ واحد ثابت مان��د. در این بازار 4 میلیارد و 1۷۵ 
ه��زار برگه س��هم به ارزش ۷4 ه��زار و 1۷۵ میلیارد ریال داد و س��تد 
شد. نمادهای پتروشیمی تندگویان )شگویا(، سهامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، صنعتی مینو )غصینو(، بانک 
دی )دی(، بیم��ه پاس��ارگاد )بپاس(، اعتباری ملل )ومل��ل(، پلیمر آریا 
ساس��ول )آریا( و پاالیش نفت الوان )ش��اوان( با تاثیر مثبت بر شاخص 
ای��ن بازار همراه بودند. همچنین نمادهای پتروش��یمی مارون )مارون(، 
س��رمایه گذاری مالی سپهر صادرات )وسپهر(، مدیریت انرژی تابان هور 
)وهور(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، صنایع ماشین های اداری ایران 
)مادیرا(، برق و انرژی پیوند گستر پارس )بپیوند(، ویتانا )غویتا(، توسعه 
و عمران اس��تان کرمان )کرمان( و دامداری تلیس��ه نمونه )تلیسه( نیز 

تاثیر منفی بر شاخص این بازار داشتند.
شرایط مثبت بازار سرمایه تا پایان امسال

ش��اخص بورس کم��اکان ب��ه روند صعودی خ��ود ادام��ه می دهد و 
کارشناس��ان می گویند این رون��د صعودی تا پایان س��ال ادامه خواهد 
داش��ت. نوید خاندوزی کارشناس بازار سرمایه نیز معتقد است: براساس 
پیش بینی های صورت گرفته ش��رایط س��رمایه گذاری در بازار س��هام تا 
پایان سال مثبت است، اما در کنار آن ممکن است برخی افراد که ترس 
از اصالح دوباره ش��اخص بورس دارند سرمایه های در اختیار خود را به 

سمت سپرده های بانکی هدایت کنند.
خاندوزی به انتقال نقدینگی از صندوق توس��عه ملی به صندوق تثبیت 
بازار س��رمایه و تاثیر آن بر روند معامالت بورس اشاره کرد و به ایرنا گفت: 
در میان عوامل تاثیرگذار بر رونق بازار س��رمایه، خبر انتقال منابع مالی به 
صندوق تثبیت بازار سرمایه کمترین اثر را می تواند بر بازار داشته باشد زیرا 
در وضعی��ت فعلی حجم معامالت در حال نزدیک ش��دن به عدد بیش از 
۲0 هزار میلیارد تومان است، بنابراین یک هزار میلیارد تومان چندان عدد 
بزرگی نیس��ت که بتواند تاثیر مثبتی را بر روند معامالت بازار داشته باشد. 
این خبر می تواند از بعد روانی مثبت و نشان دهنده نگاه مثبت دولت و بانک 
مرکزی به بازار سرمایه باشد، در نهایت علت بازگشت روند صعودی به بازار 

را باید ناشی از برخی دیگر عوامل دانست.

او نخس��تین عامل تاثیرگذار بر روند صعودی شاخص بورس را ناشی 
از رکود موجود در بازارهای رقیب دانست و گفت: به نظر می رسد رکود 
حاکم در س��ایر بازارهای سرمایه گذاری به دلیل ثبات نرخ دالر ادامه دار 
باش��د. رشد قیمت در بازارهای جهانی و انتشار گزارش ماهانه شرکت ها 
در آبان ماه که فراتر از تصور بود، توانس��ت تاثیر مثبتی را در معامالت 
بازار داش��ته باش��د. در کنار این عوامل، اصالح قیمتی صورت گرفته در 
س��هام و کاهش ریسک های سیاسی بعد از انتخابات آمریکا باعث شد تا 
اقبال به س��رمایه گذاری در بورس افزای��ش یابد و چرخش نقدینگی به 

سمت بازار سهام بازگردد.
به اعتقاد خاندوزی، از ابتدا پیش بینی ش��ده بود که بازار با س��ه موج 
حرکتی همراه شود، اکنون موج نخست را پشت سر گذاشتیم و طبیعی 
بود که بازار بعد از ریزش��ی که تجربه کرد تغییر روند دهد و در مس��یر 
افزایش��ی قرار گیرد. موج دوم، ورود جریان پولی بود که در بازار صورت 

گرفته است و باعث هدایت بازار به سمت روند صعودی شد.
وی با تاکید بر اینکه موج س��وم نس��بت به موج های گذش��ته آرام تر 
خواهد بود، افزود: ممکن اس��ت در این موج س��رعت رشد بازار کاهش 
یابد اما مس��یر صعودی با دلیل و منطق پیش خواهد رفت، اکنون بازار 
وارد این مرحله نش��ده است و بازار در موج دوم و مرحله ورود نقدینگی 

در حال حرکت است.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اقبال به سرمایه گذاری در بورس 
نس��بت به س��ایر بازارهای س��رمایه گذاری ادامه دار خواهد بود یا خیر، 
گفت: به نظر می رس��د تا پایان س��ال در س��ایر بازارهای سرمایه گذاری 
با رکود و روند نزولی قیمت ها روبه رو باش��یم، ثبات معامالت و قیمت ها 
در بازارهای رقیب نش��ان دهنده عقب ماندگی آن بازار  و حرکت جریان 

نقدینگی به سمت دیگر بازارها است.
اقبال سهامداران به سرمایه گذاری در بورس

به گفته این کارش��ناس بورس، براساس پیش بینی های صورت گرفته 
ش��رایط سرمایه گذاری در بازار س��هام تا پایان سال مثبت است، اما در 
کنار آن ممکن اس��ت برخی از سرمایه گذاران که ترس از اصالح دوباره 
شاخص بورس دارند سرمایه های در اختیار خود را به سمت سپرده های 
بانکی هدایت و س��ودی را به صورت ثاب��ت دریافت کنند. البته حرکت 
مثبت بانک مرکزی در زمینه انتش��ار خبر عدم افزایش س��ود بانکی در 

ورود نقدینگی به بورس تاثیرگذار بوده است.
وی س��پس به ریس��ک های تهدیدکننده معامالت بورس اش��اره کرد 
و گفت: مهمترین ریس��ک فعل��ی در بازار، الیحه بوجه س��ال 1400 و 
اتفاق هایی اس��ت که در زمینه مسئله فوالد داشتیم، در چند وقت اخیر 
برخی از ریس��ک های سیاس��ی در کش��ور افزایش یافته بود که به مرور 
زمان شاهد کمرنگ شدن این ریسک ها در بازار هستیم. برخی معتقدند 
با س��قوط نرخ ارز، بازار س��هام با چالش مواجه می ش��ود در حالی که با 
توج��ه به رفتار فعل��ی بانک مرکزی این موض��وع را نمی توان به عنوان 

ریسک بزرگی برای بازار تلقی کرد.

چهار شنبه
12 آذر 1399
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کس��ب و کارهای کوچک برای فعالیت در عرصه تجارت با چالش های بس��یار زیادی رو به رو 
هستند. براساس گزارش موسسه تحقیقاتی بورآ ساالنه فقط ۲0 درصد از کسب و کارهای کوچک 
تازه تاسیس امکان موفقیت در بازار را تجربه می کنند. سرنوشت بقیه کسب و کارها بهتر از شکست 
و ورشکس��تگی کامل نیس��ت. این امر شروع کس��ب و کار را بدل به تهدیدی جدی کرده است. 
بسیاری از کارآفرینان در عمل امکان راه اندازی کسب و کار تازه را ندارند. همین امر مشکالت بسیار 
زیادی برای کارآفرینان ایجاد می کند. انتظار برای فرا رسیدن فرصت مناسب به منظور راه اندازی 
کس��ب و کار کوچک به معنای پذیرش شکست تدریجی است.  بدون تردید بسیاری از کسب و 
کارهای کوچک در بازارهای محلی مشغول به کار هستند. نکته مهم در این میان شکست و محو 
سریع اغلب کسب و کارهای کوچک است. چنین کسب و کارهایی پس از مدت کوتاهی به طور 
کامل از س��وی مشتریان فراموش می شوند. اگر شما عالقه مند به راه اندازی کسب و کار کوچک 
هس��تید، باید نسبت به چالش های این حوزه آگاهی دقیقی داش��ته باشید. فقط در این صورت 

شانسی برای یافتن راهکار این فرآیند و موفقیت در عرصه کسب و کار خواهید داشت. 
یافتن مشتریان

نخستین چالش فقط مخصوص کسب و کارهای کوچک نیست. امروزه بسیاری از برندها 
در زمینه یافتن مخاطب هدف با مشکالت جدی مواجه هستند. این امر موجب کاهش میزان 
ف��روش و ضررهای احتمالی می ش��ود. برندهای بزرگی نظیر اپ��ل، تویوتا یا مک دونالد نیز با 
مشکالت ناشی از یافتن مشتریان مواجه می شوند. نحوه برخورد چنین برندهایی با وضعیت 
ناتوانی برای یافتن مش��تریان با کس��ب و کارهای کوچک به طور کامل متفاوت است. چنین 
برندهایی در تالش برای جلب نظر مشتریان به طور دائم در تالش برای تعامل با آنها هستند. 
بدون تردید کس��ب و کارهای بزرگ دارای اعتبار و ش��هرت باالیی هستند. این امر نقطه 
مثبت برندهای بزرگ در مقایس��ه با کس��ب و کارهای کوچک محس��وب می شود. برخی از 
کس��ب و کارهای کوچک در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور مداوم با 
شکست مواجه می شوند. بخشی از ناکامی چنین کسب و کارهایی ناشی از شهرت اندک در 
مقایس��ه با رقبای شان است بنابراین مسئله یافتن مشتریان در عمل ارتباط عمیقی با میزان 
اعتبار کسب و کار دارد. هرچه یک کسب و کار دارای اعتبار بیشتری در نگاه مشتریان باشد، 
توانایی باالتری برای جلب نظر آنها خواهد داش��ت.  یافتن مش��تریان مناسب برای برند کار 
ساده ای نیست. بسیاری از برندها دارای مشتریان ایده آل هستند، اما در عرصه کسب و کار به 
طور مداوم به سراغ افراد غیرمناسب می روند. اگر یک کسب و کار تیپ خاص مشتریان مورد 
عالقه اش را طراحی کرده است، باید به دنبال تعامل با همان ها باشد. در غیر این صورت تمام 
سرمایه گذاری اش به هدر خواهد رفت.  فرآیند بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک همیشه 
چالش برانگیز است. دلیل این امر ناتوانی کسب و کارهای کوچک برای شناسایی درست سلیقه 
مشتریان و هماهنگی با آن است. همین امر هزینه های بازاریابی را بی نتیجه خواهد گذاشت. 
اگر کسب و کارهای کوچک توانایی یافتن مشتریان مناسب را نداشته باشند، به زودی از عرصه 
کسب و کار محو خواهند شد.  طراحی شخصیت ایده آل مشتریان از سوی برندها نکته مهمی 
در فرآیند بهبود وضعیت کسب و کار محسوب می شود. این امر نوعی نظم در فرآیند بازاریابی 
برند ایجاد می کند. نتیجه این امر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد بود. هرچه 
نظم فرآیند بازاریابی یک برند بیشتر باشد، توانایی تاثیرگذاری نهایی اش نیز بیشتر خواهد شد. 

توسعه آگاهی مشتریان پیرامون برند 
اگر مشتریان نسبت به حضور یک برند در عرصه کسب و کار اطالع دقیقی نداشته باشند، 
تمایلی برای خرید از آن نیز نخواهند داشت. امروزه بسیاری از برندها در عمل توانایی تعامل 
مناس��ب با مش��تریان را ندارند. دلیل این امر حضور ش��مار باالیی از برندها و ناتوانی کسب و 
کارهای کوچک برای معرفی مناسب خود به مشتریان است.  برخی از برندها در فضای آنالین 
تعامل مطلوبی با مش��تریان دارند. این امر امیدواری بس��یار زیادی در میان مش��تریان برای 
خرید و تعامل ایجاد می کند. اگر یک کسب و کار کوچک بر روی حوزه آنالین سرمایه گذاری 
مناس��بی نداشته باشد، به احتمال زیاد در زمینه جلب نظر مخاطب هدف با مشکالت بسیار 
زیادی مواجه خواهد شد.  بدون تردید تعامل با مشتریان کار ساده ای نیست. معرفی کسب و 
کار باید با احتیاط بس��یار زیادی صورت گیرد. اگر در این زمین اشتباهی روی دهد جبرانش 
غیرممکن خواهد بود. بسیاری از کسب و کارها برای تعامل با مخاطب هدف به سراغ ایده های 
به روز می روند. توصیه اساسی در این بخش تالش برای یافتن ارزش های مرکزی کسب و کار و 
استفاده از آنها در برنامه معرفی کسب و کار است. یکی از نمونه های موفق در این زمینه برند 
نایک است. این برند در طول دهه های متمادی از شعار »فقط انجامش بده« برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف استفاده می کند. برخی از نکات مهم در این میان به شرح ذیل است:
• بخش روابط عمومی نقش مهمی در بهبود وضعیت برندها دارد. هرگونه فعالیت رسمی از 
سوی برندها باید با تایید و نظارت این بخش صورت گیرد. اگر مشتریان عالقه مند به آشنایی با 
یک کسب و کار باشند، امکان تعامل با کارشناس های بخش روابط عمومی را خواهند داشت. 
یکی از اشتباهات کسب و کارهای کوچک عدم راه اندازی بخش روابط عمومی است. این امر 
موجب بروز مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارهای کوچک در مسیر توسعه شان می شود. 
• بازاریابی با کمک دیگر کسب و کارهای کوچک ایده ای جذاب برای توسعه آگاهی پیرامون 
برند است. امروزه بسیاری از کسب و کارهای کوچک بودجه کافی برای بازاریابی و تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را ندارند. ایده مناسب در این میان همکاری میان برندهای مختلف برای 
بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف است. اگر در این میان امکان استفاده از شهرت دیگر برندها 
وجود داشته باشد، کسب و کارهای کوچک بسیار سریع تر مدنظر برندها قرار خواهند گرفت. 

• طراحی یک وبالگ مخصوص برای ارائه اطالعات تخصصی تر پیرامون کسب و کار گزینه 
مناسبی محسوب می شود. امروزه اغلب برندها دارای سایت رسمی اند، اما تعداد اندکی از آنها 
دارای وبالگ هستند. مزیت اصلی وبالگ رسمی امکان تعامل بسیار نزدیک تر با مخاطب هدف 
و تاثیرگذاری بر روی آنهاس��ت بنابراین در صورت تمایل برای راه اندازی وبالگ رس��می باید 

ایده های جذابی برای تولید محتوا در آن داشته باشید. 
ایجاد فهرست ایمیل مشتریان

بازاریابی ایمیلی هنوز هم یکی از گزینه های کاربردی برای صاحبان کسب و کار محسوب 
می ش��ود. بس��یاری از برندها در طور زمان از فهرست های مش��تریان برای بازاریابی استفاده 
می کنند. این امر گاهی اوقات شامل دسترسی به ایمیل مخاطب هدف از طریق عضویت شان 
در خبرنامه و همچنین ثبت نام در س��ایت رس��می است. کس��ب و کارهای کوچک همیشه 
مش��کالت زیادی در زمینه بازاریابی ایمیلی دارند. دلی��ل این امر ناتوانی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف در مقایسه با برندهای بزرگ است. چنین مشکلی به سادگی قابل حل و 
فصل نیست بنابراین برندها باید شیوه های متفاوتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
مدنظر قرار دهند.  به روز رس��انی فهرس��ت ایمیل نیز یکی دیگر از نیازهای اساس��ی کسب و 
کارها محس��وب می شود. اگر فهرس��ت ایمیل های یک برند برای مدت زمانی طوالنی به روز 
رس��انی نش��ود، به تدریج تمام کاربران انگیزه کافی برای تعامل با کسب و کار موردنظر را از 
دست می دهند. همین امر فرآیند بازاریابی و به روز رسانی فهرست ایمیل ها را بدل به یکی از 

گزینه های ضروری برای هر برندی کرده است. 
یکی از عادت های نامناسب کسب و کارها در زمینه تعامل با مخاطب هدف از طریق ایمیل 
تالش برای خرید آدرس های ایمیل به صورت گروهی اس��ت. این امر مشکالت بسیار زیادی 
برای برندها به همراه دارد. اگر کسب و کارهای کوچک نگاه شان به عرصه بازاریابی ایمیلی را 
تغییر ندهند، امکان جلب نظر مخاطب هدف را از دست خواهند داد. این امر برای بسیاری از 
کسب و کارهای کوچک در طول سال های اخیر روی داده است.  بدون تردید کسب و کارهای 
کوچک دارای محدودیت های بسیار زیادی در زمینه تعامل با مخاطب هدف هستند. نکته مهم 
در این میان الگوبرداری از برندهای بزرگ اس��ت. این امر فرصت مناس��بی در اختیار کسب و 

کارهای کوچک به منظور تقلید از برندهای بزرگ تر و بهبود وضعیت بازاریابی شان می دهد. 
جلب نظر مخاطب هدف

حضور در عرصه کسب و کار و کسب اعتبار امری متفاوت از جلب نظر مخاطب هدف است. 
بس��یاری از برندها برای س��ال های متمادی در عرصه کسب و کار حضور دارند، اما در نهایت 
توانای��ی جلب نظر مخاط��ب هدف را پیدا نمی کنند. این امر برای کس��ب و کارهای کوچک 
هزینه های بسیار زیادی به همراه دارد. کسب و کارهای کوچک در صورت ناتوانی برای تعامل 
با مشتریان و تاثیرگذاری بر روی آنها به سرعت با شکایت مواجه می شوند. این امر باید مدنظر 
تمام کارآفرینان قرار گیرد. در غیر این صورت مشکالت زیادی برای کسب و کارهای کوچک 

در زمینه رشد و توسعه قرار خواهد گرفت.  تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف نیازمند 
شناخت دقیق آنهاست. بسیاری از برندها براساس ترندها و آگاهی نسبی شان از مشتریان اقدام 
به بازاریابی و تولید محتوا می کشنند. این امر موجب ناتوانی کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف می شود. راهکار موردنظر بسیاری از کارشناس ها برای این مشکل افزایش 
بودجه بخش بازاریابی اس��ت. تیم های بازاریابی حرفه ای به طور معمول پیش از تولید محتوا 
اقدام به شناسایی سلیقه مخاطب هدف می کنند. این امر تاثیرگذاری محتوا بر روی مخاطب 
هدف را بهبود می بخشد.  استفاده از ابزارهای هوشمند در زمینه مطالعه بازار و ارزیابی رفتار 
مش��تریان رواج بس��یار زیادی در میان کسب و کارها دارد. کس��ب و کارهای کوچک و تازه 
تاسیس به دلیل فقدان سابقه طوالنی در عرصه کسب و کار به طور معمول اطالع دقیقی در 
مورد نحوه استفاده از ابزارهای هوشمند ندارند. اگر یک کسب و کار توانایی بازاریابی و تعامل 
با مخاطب هدف براساس ابزارهای هوشمند را داشته باشد، فرآیند بازاریابی اش با سرعت بسیار 
بیشتری دنبال خواهد شد. این امر به طور معمول مدنظر کسب و کارها قرار نمی گیرد. برهمین 
اساس مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها ایجاد می شود.  شناخت سلیقه مخاطب هدف 
باید با توجه به وضعیت بازار صورت گیرد. یک کسب و کار امکان استفاده از داده های مربوط 
به سلیقه مشتریان در محلی خاص و تعمیم اش به تمام بازارهای دنیا را ندارند بنابراین در عمل 
برای موفقیت در هر بازار باید دست به ارزیابی منحصر به فردی زد. خوشبختانه اغلب کسب 
و کارهای کوچک نیازی به چنین فرآیندهای طوالنی ندارند. دلیل این امر حضور در یک بازار 
مش��خص از سوی چنین کسب و کارهایی است، با این حساب نیاز به مطالعه دقیق وضعیت 
بازارهای مختلف از بین می رود. مهمترین مسئله در این میان مطالعه بازار اصلی کسب و کار 

است. این امر حضور مداوم کسب و کار در عرصه تجارت را تضمین خواهد کرد. 
امیدبخشی به مشتریان

جلب رضایت مش��تریان یک هدف واقعی برای کس��ب و کارها محسوب می شود. برندهای 
ب��زرگ به طور معمول بدون نیاز به هرگونه تغییری ش��انس باالی��ی برای تاثیرگذاری و جلب 
رضایت مشتریان دارند. این امر در بسیاری از مواقع از سوی کسب و کارهای کوچک به درستی 
اجرا نمی شود.  ایجاد انگیزه در مشتریان کار ساده ای نیست. بسیاری از کسب و کارهای کوچک 
فقط در تالش برای تولید محتوای بازاریابی هستند. در این میان تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
به دست فراموشی سپرده می شود. اگر محتوای بازاریابی یک برند تاثیرگذاری الزم را به همراه 
نداش��ته باشد، شانس اندکی برای تعامل با مش��تریان باقی خواهد ماند. امروزه اغلب کسب و 
کارهای کوچک دارای فرآیند بازنگری در الگوهای بازاریابی نیس��تند. همین امر امکان تداوم 
فرآیندهای غلط بازاریابی برای مدت زمانی طوالنی را امکان پذیر می سازد.  یکی از بهترین ایده ها 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان شامل شناخت نیازهای اصلی شان و تولید محصوالت براساس 
آن است. امروزه بسیاری از محصوالت موجود در بازارها مورد استقبال مشتریان قرار نمی گیرد. با 
این حساب اگر یک کسب و کار کوچک اقدام به تولید محصوالت ناهماهنگ با سلیقه مخاطب 
هدف نماید، شانس بس��یار اندکی برای ایجاد انگیزه در آنها خواهد داشت.  امروزه آژانس های 
کسب و کار بسیار بزرگی برای کمک به کسب و کارهای تازه تاسیس در سراسر دنیا مشغول به 
فعالیت هستند. اگر یک کسب و کار در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مشکل 
مواجه ش��ود، امکان همکاری با چنین برندهایی را خواهد داشت. این گزینه از نظر مالی برای 
کسب و کارهای کوچک بیش از اندازه سخت نیست. حتی اگر کسب و کار با بودجه نامناسبی 

مواجه است، سرمایه گذاری در این حوزه منطقی خواهد بود. 
استخدام افراد بااستعداد

استخدام افراد بااستعداد برای موفقیت کسب و کارها ضروری است. هر کسب و کار موفقی 
ت��ا حد زیادی به کارکان برجس��ته اش متکی اس��ت. همین امر موج��ب طراحی فرآیندهای 
استخدامی پیچیده از سوی برندهای بزرگ برای گزینش بهترین افراد ممکن می شود. وضعیت 
کس��ب و کارهای کوچک برای همکاری با برترین افراد ممکن اندکی پیچیده است. کسب و 

کارهای کوچک دارای ش��هرت یا حتی توان مال��ی کافی برای جلب همکاری کارمندان برتر 
نیستند. البته همیشه بحث اساسی پول و توانایی مالی شرکت ها نیست. گاهی اوقات کسب و 
کارهای کوچک به دلیل فقدان اعتبار یا شهرت در بازار کار در عمل با ناتوانی برای بازاریابی و 

تعامل با مخاطب هدف مواجه می شوند. 
جلب همکاری کارمندان مناسب برای توسعه کسب و کار هرگز ساده نیست. نکته مهم در 
این میان بیان دقیق اهداف کسب و کار برای جذاب ساختن فرآیند همکاری است. برخی از 
برندها دارای توانایی باالیی برای جلب همکاری افراد بااستعداد هستند. این امر فرآیند توسعه 

کسب و کار را ساده خواهد کرد. 

یکی از مش��کالت اصلی کسب و کارهای کوچک ناتوانی برای یافتن افراد بااستعداد است. 
این امر مش��کل بسیار اساسی تری در مقایسه با دیگر چالش ها محسوب می شود. بی توجهی 
مداوم کارمندان حرفه ای به پیشنهاد همکاری کسب و کارهای کوچک نوعی مشکل جهانی 
است. یکی از راهکارهای مناسب در این میان تالش برای عرضه سهام شرکت میان کارمندان 
و تبدیل شان به سهامداران شرکت است. همچنین بیان نقطه نظرهای مدیریتی و همچنین 
برنامه های کالن کسب و کار برای جلب نظر کارمندان بااستعداد ضروری خواهد بود.  برخی 
از کارمندان نسبت به فقدان پویایی سازمانی در کسب و کارهای تازه تاسیس نگران هستند. 
این امر ش��امل اس��تخدام در یک شرکت و فعالیت ثابت به عنوان یک کارمند میان رده است. 
هر کس��ب و کاری برای موفقیت با ش��رایط ارتقای سازمانی کارمندان را فراهم سازد. در غیر 
این صورت مسیر بسیار دشواری برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان پیش روی خواهد داشت.  

مدیریت جریان کار
پس از انتخاب افراد مناس��ب برای ش��رکت باید نسبت به مدیریت بهینه شرایط نیز اقدام 
کرد. فعالیت بهینه ش��رکت تا حد زیادی بستگی به مدیریت درست داخلی دارد. بسیاری از 
کسب و کارهای کوچک بیش از هر چیز به دنبال بازاریابی و تبلیغات هستند. این امر آنها را 
از تعامل مناسب با کارمندان باز می دارد. طراحی برنامه مناسب برای مدیریت سازمانی باید در 
دستور کار هر کسب و کاری قرار گیرد. برندهای بزرگ دارای روندهای مشخص و واضحی در 
زمینه مدیریت کارمندان هستند. همین امر به آنها برای تعامل بهینه با کارمندان شان کمک 
می کند. اگر یک برند نس��بت به این نکته مهم توجه کافی نداشته باشد، به سرعت با کاهش 
کیفیت عملکرد تیم کارمندان مواجه خواهد ش��د.  گاهی اوقات مسئله اصلی کسب و کارها 
مربوط به کارمندان نیس��ت. مدیران ش��رکت نیز امکان مواجهه با کاهش انگیزه را دارند. این 
امر اغلب اوقات شامل ترک شرکت از سوی مدیران ارشد و تالش برای استخدام در کسب و 
کارهای بزرگتر اس��ت. اگر یک برند نسبت به این امر توجه کافی نداشته باشد، با چرخه های 
مداوم ترک کارمندان و مدیران از س��وی شرکت مواجه خواهد شد.  کارآفرینان و مدیرعامل 
یک شرکت امکان حضور در تمام بخش های کسب و کار را ندارند. همین امر نیاز به طراحی 
برنامه یکپارچه برای مدیریت کس��ب و کار را مطرح می س��ازد. مدیران ارشد باید همیشه در 
جریان فعالیت های شرکت و افق پیش روی باشند. در غیر این صورت مشکالت بسیار زیادی 
پیش روی آنها برای مدیریت وضعیت قرار خواهد گرفت.  برخی از کسب و کارها برای آگاهی 
از وضعیت مدیریت داخلی برند به دنبال تکنیک های خاصی هستند. مهمترین مسئله در این 
میان توجه به سادگی راهکارهاست. اگر راهکارهای مورد بحث کسب و کارها پیچیدگی زیادی 
داشته باشد، اجرای آنها بیش از اندازه دشوار خواهد بود. برخی از راهکارهای مناسب در این 

میان به شرح ذیل است:
• ارزیابی و برگزاری نظرسنجی های مداوم برای آگاهی از میزان رضایت مشتریان از وضعیت 

کسب و کار و مدیریت داخلی اش
• برگزاری جلسات رو در رو با کارمندان شرکت برای آگاهی از نظرات شان 

• ارتقای جایگاه کارمندان در بازه های زمانی مشخص به منظور تقویت انگیزه شان
• درخواس��ت ارائه بازخورد از س��وی کارمندان به منظور اعمال ش��ان در وضعیت مدیریت 

داخلی برند
برنامه ریزی مالی

برنامه ریزی مالی برای کسب و کار نوعی چالش محسوب می شود. همیشه امکان بروز مشکالت 
مالی برای کسب و کارها وجود دارد. نکته مهم در این میان آمادگی برای مشکالت احتمالی است. 
کس��ب و کارهای بزرگ همیش��ه برنامه ای مشخص از نظر مالی دارند. همین امر موجب واکنش 
س��ریع کسب و کارها در قبال مش��کالت مالی می شود.  کسب و کارهای کوچک همیشه امکان 
مدیری��ت بهینه مالی را ندارند. این امر به دلیل بی توجهی نس��بت ب��ه برنامه ریزی دقیق صورت 
می گیرد، با این حساب کسب و کارها باید نسبت به طراحی برنامه مالی اقدام نمایند. اشتباه اصلی 
کس��ب و کارهای کوچک در زمینه مدیریت مالی مربوط به محاس��به این امر پس از پایان سال 
تجاری است. توصیه اساسی در این بخش بررسی وضعیت مالی کسب و کار پیش از شروع سال 

است. در غیر این صورت امکان استفاده عملی از برنامه مورد نظر وجود نخواهد داشت. 
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همه انس��ان ها دارای احساس��ات قوی هس��تند. این امر درخصوص مشتریان برندها نیز 
صحت دارد. فرآیند فروش همیش��ه در ارتباط با تاثیرگذاری احساسی بر روی خریدار معنا 
پیدا می کند. برخی از فروش��ندگان به این نکته مهم توجه ویژه ای دارند. همین امر موجب 
ماندگاری برخی از برندها در ذهن مخاطب هدف می ش��ود. معرفی یک برند یا فروش��گاه به 
دوستان و آشنایان از همین نکته سرچشمه می گیرد. وقتی تجربه خرید از یک برند مطلوب 

باشد، تمایل مشتریان برای معرفی آن به دوستان و آشنایان دوچندان خواهد شد. 
ارتباط میان برندها و مش��تریان دارای اهمیت زیادی اس��ت. تجربه مش��تریان از فرآیند 
خرید درس��ت در همین نقطه ش��کل می گیرد. برخی از برندها به دنبال بهبود تجربه خرید 
مشتریان شان هستند، اما نقطه شروع فرآیند موردنظر را نمی دانند. این امر موجب تاثیرگذاری 

اندک استراتژی های بازاریابی و فروش چنین برندهایی می شود. 
فرآیند فروش یک سفر و ماجراجویی دوجانبه است. نقش های اصلی در این میان برعهده 
فروشگاه و مشتریان است. امروزه فروشگاه های آنالین توسعه بسیار زیادی پیدا کرده اند. این 
امر برای برندها به معنای امکان بازاریابی و فروش در فضای اینترنت با هزینه ای کمتر است. 
نکته مهم در این میان دشواری بیشتر ایجاد تجربه خرید مطلوب برای مشتریان در فضای 
اینترنت است. شمار باالیی از برندها تا پیش از شیوع ویروس کرونا به این نکته توجه خاصی 
نداش��تند. همین امر موجب افزایش فشارها برای بازاریابی و فروش آنالین در ماه های اخیر 
شده است. وظیفه اصلی یک برند یا خرده فروشی آنالین در مسیر ایجاد تجربه خرید مناسب 

برای مشتریان کمک به آنها در تمام سطوح است. 
برندهای بزرگ و موفق همیش��ه در کنار مشتریان ش��ان حضور دارند. این امر ش��اید در 
نگاه نخس��ت عجیب و حتی غیرممکن به نظر برس��د، اما در صورت اس��تفاده از شیوه های 
مناسب نقش مهمی در بهبود تجربه خرید مشتریان دارد. ناتوانی اغلب برندها برای فروش و 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان ناشی از ناتوانی برای خلق تجربه خرید مناسب است. این امر به 
طور مداوم موجب ناتوانی کسب و کارها برای تاثیرگذاری مناسب می شود بنابراین باید نسبت 
به اعمال تغییرات اساسی در زمینه بازاریابی و فروش کسب و کارها در دوران کرونایی و اوج 

تقاضا برای خرید آنالین اقدام کرد. 
ضرورت شناسایی انتظارات مشتریان

شناس��ایی سلیقه و انتظارات مش��تریان دو امر به هم پیوسته است. بسیاری از مشتریان 
براس��اس سلیقه شان دست به ایجاد انتظارات مش��خصی از برندها می زنند. اگر یک برند در 
این میان توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس انتظارات شان را نداشته باشد، به 

زودی با مشکالت وسیعی مواجه خواهد شد. 
براساس مطالعه تازه ای از سوی موسسه اوراکل، شناسایی انتظارات مشتریان و تالش برای 
تحقق آنها تاثیری معادل 1۵ تا ۲0 درصدی بر روی افزایش فروش دارد. این امر درخصوص 
برندها بیشتر از خرده فروشی های آنالین صدق می کند. نکته مهم درخصوص خرده فروشی ها 
عرضه ش��مار باالیی از محصوالت است. انتظارات مشتریان از چنین فروشگاه هایی در سطح 
ارائه خدمات جانبی بهتر است، اما در مورد برندها وضعیت به طور کلی متفاوت است. انتظار 
از برندها گاهی شامل معرفی محصوالت بهتر نیز هست بنابراین باید نگرشی عمیق نسبت به 

شناسایی سلیقه و انتظارات مشتریان در میان برندها وجود داشته باشد. 
یکی از انتظارات اساس��ی مشتریان از برندها شامل ایجاد رابطه ای عمیق است. به عنوان 
مثال، وقتی یک فرد وارد بستنی فروش��ی محلی در ش��هرش می شود، انتظار شناخت دقیق 
کارکنان از خود را دارد. این امر پس از چند بار تکرار خرید وی بدل به یک انتظار اساس��ی 
می ش��ود. اگر در این میان بستنی فروش��ی موردنظر وی را مورد شناسایی قرار ندهد، دیگر 
خبری از تکرار خرید وی نخواهد بود. این امر اهمیت بسیار زیادی در دنیای کسب و کار و 
فروش دارد. توانایی گردآوری اطالعات پیرامون مشتریان و شناسایی سلیقه شان کار ساده ای 

نیست. 
بس��یاری از برندها در کس��ب و کار حضوری برای گردآوری اطالعات کاربردی پیرامون 
مش��تریان مسیر دشواری را طی می کنند. یکی از مزیت های حضور در فضای آنالین امکان 
دسترسی ساده تر به مخاطب هدف و اطالعات پیرامون وی است. این امر موجب افزایش دقت 
کمپین های بازاریابی و فرآیندهای فروش می شود. هرچه اطالعات یک برند درباره مشتریانش 

بیشتر باشد، توانایی شخصی سازی محتوای بازاریابی و فروش بهتر را نیز خواهد داشت. 
برخی از نمونه های مناسب در زمینه شناسایی سلیقه و انتظارات مشتریان در زمینه فروش 

به شرح ذیل است:
• برند اپل برای فروش بهتر اقدام به اس��تفاده از هوش مصنوعی با توانایی بازنمایی رفتار 
طبیعی انسان را کرده است. دلیل تاکید بر روی رفتار انسانی تالش برای جلب نظر گسترده تر 

مخاطب هدف است.
• برند فدکس برای ایجاد تجربه بهتر مش��تریان اقدام به پاس��خ به تماس مش��تریان در 
نخس��تین زنگ  می کند. این امر به معنای زمان انتظار بس��یار اندک کاربران برای گفت وگو 

با پشتیبانی شرکت است. 
ام��روزه برندهای بزرگ س��رمایه گذاری باالیی بر روی ارائه خدمات جانبی به مش��تریان 
می کنند. دلیل این امر فراهم سازی شرایط مناسب برای بازاریابی و تعامل با مخاطب هدف 
اس��ت. مشتریان نسبت به برندهای تازه و ناش��ناس جهت گیری مناسبی ندارند. درست به 
همین خاطر برندهای معتبر از تمام توان شان برای حفظ مشتریان استفاده می کنند. امروزه از 
دست دادن مشتریان به دلیل ناتوانی برای برآورده ساختن انتظارات شان بدترین نوع شکست 

در زمینه فروش محسوب می شود. 
چرا مشتریان به فروشگاه آناین ما جذب نمی شوند؟

دالیل بس��یار زیادی برای عدم خرید یا دس��ت کم تعامل کاربران با فروشگاه های آنالین 
وجود دارد. نکته مهم در این میان تعریف ما از فروشگاه های آنالین است. بر این اساس فقط 
خرده فروشی های بزرگ و محلی مدنظر نیست. هر برندی امکان ایجاد سایت فروش و تالش 
برای کسب سفارش از سوی مشتریان را دارد. بنابراین در این بخش باید تعریف بسیار وسیعی 

از فروشگاه آنالین را مدنظر قرار دهیم. 
عدم شناخت کافی مشتریان

نخستین دلیل برای بی عالقگی مشتریان نسبت به تعامل با مخاطب هدف در عدم شناخت 
کافی از سوی برندها نهفته است. امروزه بسیاری از کسب و کارها در تالش برای بازاریابی و 
فروش در عمل مشتریان را فراموش می کنند. دلیل این امر اعتماد بیش از اندازه به شیوه های 
بازاریابی و تعامل با مشتریان است. این شیوه ها به صورت یکجانبه در تالش برای ساماندهی 
وضعیت برندها هس��تند. بر این اس��اس شمار باالیی از برندها بدون توجه به وضعیت کسب 
و کارش��ان ی��ا توانایی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اق��دام به بازاریابی و تعامل با 

مشتریان می کنند. 
خوشبختانه راهکارهای بسیار زیادی برای رفع مشکل در زمینه شناخت کافی از مشتریان 

وجود دارد. برخی از نکات مهم در این زمینه به شرح ذیل است:
• تالش برای آگاهی از آنچه مش��تریان می خواهند، همیش��ه امر مهمی است. بسیاری از 
برندها توانایی ایجاد ارتباط مناس��ب با مشتریان و تالش برای آگاهی از سلیقه شان را دارند. 
مهمترین نکته در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و آگاهی از س��لیقه 
خریدشان است. اگر این نکته مورد توجه قرار نگیرد، بسیاری از برندها با مشکالت عمده ای 

مواجه خواهند شد. 
• برگزاری نظرس��نجی و دعوت از مش��تریان برای ش��رکت در آن راهکار مناسب دیگری 
خواهد بود. بسیاری از مشتریان تمایلی برای بیان انتقادهای شان به صورت مستقیم ندارند 
بنابراین نظرخواهی از آنان راهکار جایگزین برای آگاهی از سلیقه ش��ان خواهد بود. این امر 

مدنظر بسیاری از برندهای بزرگ و پیشرو قرار دارد. 
• طراحی قالب های شخصیتی متفاوت برای مشتریان یکی دیگر از راهکارهای مناسب به 
منظور تاثیرگذاری بر روی آنهاست. این امر مربوط به توانایی برندها برای استفاده از تجربه های 
قبلی شان در زمینه فروش آنالین به منظور پیش بینی سطح انتظارات فعلی مشتریان است. 
اگر اس��تفاده از داده های قبلی برند به خوبی صورت گیرد، تاثیرگذاری این ش��یوه به صورت 

قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت. 
• استفاده از داده های از پیش پردازش شده نیز یکی از راهکارهای جدید محسوب می شود. 
بسیاری از برندهای بزرگ برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده 
از هم��کاری آژانس های بزرگ می کنند. ای��ن امر مزیت کاهش زمان موردنیاز برای پردازش 

اطالعات پیرامون مشتریان را به همراه دارد بنابراین باید همیشه مدنظر برندها قرار گیرد. 
محصوالت ناتوان در جلب نظر مشتریان

تولید محصوالت مختلف و عرضه شان به بازار فرآیند فعالیت تمام برندها را شرح می دهد. 
نکته مهم در این میان استقبال متفاوت مشتریان از محصوالت برندهاست. برخی از برندها 
به طور مداوم در جلب نظر مشتریان موفق ظاهر می شوند. در نقطه مقابل نیز برخی از برندها 
ب��ا تولید هرگونه محصولی توانایی جلب نظر مش��تریان را ندارند. دلیل این امر در جذابیت 
محصوالت برای مشتریان است. هماهنگی محصوالت طراحی شده با نیاز و سلیقه مشتریان 

نقش مهمی در موفقیتش بازی می کند. 
خرید از خرده فروشی ها پیوند نزدیکی با هماهنگی یک محصول با سلیقه مشتریان ندارد. 
بسیاری از خرده فروشی ها در عمل محصوالت یکسانی را در دنیای اینترنت عرضه می کنند. 
نکته مهم در این میان نحوه بازاریابی و تاثیرگذاری هر خرده فروشی آنالین بر روی مشتریان 
اس��ت. اگر فرآیند موردنظر به صورت درست انجام نشود، توانایی تاثیرگذاری برندها بر روی 

مخاطب هدف به شدت کاهش خواهد یافت. 
وقتی صحبت از خرده فروش��ی آنالین می ش��ود، باید یک نکته اساسی را مدنظر قرار داد. 
مردم در زمینه خرید از خرده فروشی های آنالین سختگیری بسیار بیشتری به خرج می دهند. 
دلیل این امر ناتوانی برای مشاهده مستقیم محصوالت است. بنابراین خرده فروشی های آنالین 
باید سرمایه گذاری مناسبی در زمینه نمایش محصوالت به مخاطب هدف انجام دهند. شاید 
این امر در ابتدا بیش از اندازه ابتدایی به نظر برس��د، اما درست به همین خاطر مورد غفلت 

برندها واقع می شود. 
طراحی مناسب سایت برای خرده فروشی ها دارای اهمیت زیادی است. برخی از برندها در 
این زمینه مشکالت بسیار زیادی دارند. برخی از نکات مهم در زمینه طراحی مناسب سایت 

خرده فروشی و بهبود توانایی جذب مشتریان به شرح ذیل است:
• اس��تفاده از تصاویر باکیفیت همیشه نظر مش��تریان را جلب می کند. خرده فروشی های 
بزرگ نظیر آمازون همیشه از تصاویر رسمی و باکیفیت محصوالت استفاده می کنند. این امر 

موجب بهبود سطح دسترسی برندها به مشتریان می شود. 
• طبقه بندی مناسب محصوالت دارای اهمیت حیاتی برای موفقیت خرده فروشی هاست. 
بس��یاری از سایت های خرده فروش��ی در عمل توانایی طبقه بندی مناسب محصوالت شان را 

ندارند. این امر موجب ناتوانی کاربران برای یافتن محصوالت مناسب می شود. 
طبقه بندی محصوالت در س��ایت برند نکته بسیار مهمی است. برخی از برندها در زمینه 

طراحی قالب سایت اقدام به استفاده از افزونه ها و کدهای حرفه ای می کنند. این امر موجب 
س��هولت طبقه بندی محتوای سایت می شود. خرده فروش��ی ها برای طبقه بندی محصوالت 
برند باید دقت نظر بس��یار زیادی داش��ته باش��ند .یکی از نکات منفی در زمینه طبقه بندی 
محصوالت برند مربوط به قرار دادن اش��تباه محصوالت در بخش های مختلف است. این امر 

انگیزه مشتریان برای تعامل با برند را به شدت کاهش می دهد. 
تالش برای استفاده از نظرات مشتریان دارای اهمیت بسیار زیادی است. برخی از برندها 
در زمینه تعامل با مخاطب هدف توانایی بس��یار باالیی دارند. تقویت تیم های روابط عمومی 
همیش��ه نقش موثری در زمینه بهبود وضعیت برند دارد. تیم های روابط عمومی همیش��ه 
توانایی بهبود رابطه میان برند و مش��تریان را دارند. این امر در زمینه طراحی بهینه س��ایت 

نیز تاثیرگذار است. 
عدم آمادگی سایت برای خریدارها

براساس گزارش موسسه HubSpot، ۳۸ درصد از مردم تعامل بسیار اندکی با سایت های 
خرده فروش��ی دارند. این امر شامل نادیده گرفتن کامل سایت های خرده فروشی یا دست کم 
مش��اهده بدون دقت به مطالب آنهاس��ت. نکته مهم دیگر مربوط به داوری سایر کاربران در 
مورد یک برند براساس سایت رسمی اش است. این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها به 
همراه دارد. خرده فروش��ی ها اغلب براساس کیفیت سایت اصلی شان مورد قضاوت مشتریان 
قرار می گیرند بنابراین اگر کیفیت سایت چندان باال نباشد، توانایی جلب نظر مخاطب هدف 

با مشکل زیادی مواجه خواهد شد. 
طراحی س��ایت خرده فروش��ی ها باید براساس س��هولت کاربری صورت گیرد. بسیاری از 
خرده فروشی ها در عمل محیط کاربری ساده و سرراستی برای کاربران فراهم نمی کنند. این 
امر در بلندمدت مش��کالت بسیار زیادی برای برندها ایجاد خواهد کرد. برخی از راهکارهای 

مناسب در این زمینه به شرح ذیل است:
• اگر سایت شما از ترافیک پایین رنج می برد، شاید محتوای مورد انتظار مخاطب هدف را 
تولید نمی کند. بارگذاری محصوالت مختلف در سایت خرده فروشی گام پایانی برای تعامل با 
مشتریان نیست. بسیاری از برندها نیاز به تعامل با مخاطب هدف براساس امری فراتر از خرید 
را بیان کرده اند. راهکار مناس��ب راه اندازی یک وبالگ به منظور تولید محتوای تخصصی در 
مورد محصوالت مختلف خرده فروش��ی است. این امر انگیزه کاربران برای تعامل با برند شما 

را به شدت افزایش خواهد داد. 
• وقتی کاربران اقدام به بازدید از س��ایت شما می کنند، باید وجهه ای حرفه ای، ساده و در 
عین حال زیبا مقابل شان ظاهر شود. طراحی بیش از اندازه ساده قالب سایت مشکالت بسیار 
زیادی در زمینه جلب نظر مخاطب هدف به همراه خواهد داشت. این امر اغلب اوقات موجب 

ناتوانی برندها برای جلب نظر کاربران و فروش می شود. 
• اس��تفاده از داده های معتبر در زمینه بهبود وضعیت سایت اهمیت باالیی دارد. بسیاری 
از س��ایت های بزرگ در زمینه خرده فروش��ی به طور مداوم براساس اطالعات دقیق خود را 

آپدیت می کنند. 
• اس��تفاده از شبکه های اجتماعی برای افزایش ترافیک سایت رسمی برند اهمیت باالیی 
دارد. بس��یاری از خرده فروش��ی های بزرگ در شبکه های اجتماعی اقدام به بازاریابی و جلب 
نظر مخاطب هدف می کنند. این امر تاثیرگذاری بس��یار زیادی در جلب نظر مشتریان برای 

خری��د دارد. امروزه با امکان خرید مس��تقیم کاربران از طریق ش��بکه های اجتماعی حضور 
خرده فروشی ها در پلتفرم های مختلف اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است. 

ناتوانی در کسب اعتماد مشتریان
یکی از دالیل اصلی شکس��ت خرده فروشی ها در جلب نظر مشتریان مربوط به ناتوانی در 
زمینه جلب اعتماد آنهاس��ت. مش��تریان باید ابتدا به یک برند اعتماد نمایند، سپس انگیزه 
کافی برای خرید خواهند داش��ت. براس��اس گزارش موسسه VWO، نزدیک به ۸1 درصد 
از مش��تریان به هنگام خرید آنالین نگرانی باالیی دارند. این امر ناشی از فقدان اعتماد میان 
مش��تریان و خرده فروشی هاست. اگر یک برند در تالش برای موفقیت در بازار خرده فروشی 
است، باید بازنگری اساسی در نحوه جلب اعتماد مشتریان داشته باشد. برخی از راهکارهای 

اساسی در این زمینه به شرح ذیل است:
• اس��تفاده از کارش��ناس های حرفه ای در زمینه تولید محتوا شانس برندها برای افزایش 
اعتم��اد مش��تریان را دو برابر خواهد کرد. این امر با توجه ب��ه توانایی برندها در زمینه مالی 

سرنوشت شان را مشخص خواهد کرد. 
• فعالیت در زمینه رویدادهای اجتماعی دارای اهمیت باالیی است. برخی از خرده فروشی ها 
فقط به دنبال فروش محصوالت شان هستند. در این میان توجهی به سلیقه مخاطب هدف و 
همچنین معرفی خود به جامعه ندارند. حضور در مراسم های عمومی و خیریه نقش مهمی در 
بهبود جلوه برندها دارد. این امر دست کم موجب آشنایی برخی از مشتریان با برند موردنظر 

می شود. 
• تعامل نزدیک با مش��تریان همیش��ه گزینه مطلوبی برای بازاریابی و فروش محس��وب 
می شود. بسیاری از برندها در عمل توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را ندارند. این 
امر ناشی از تعامل اندک میان آنها و مشتریان شان است. هرچه دامنه تعامل میان یک برند و 
مخاطب هدف افزایش پیدا کند، شانس برند برای جلب اعتماد مشتریان بیشتر خواهد بود. 

بی برنامگی در زمینه فروش محصوالت به صورت آناین
فروش محصوالت در خرده فروش��ی ها کار ساده ای نیست. بس��یاری از خرده فروشی های 
آنالی��ن از مدت ها قبل برای تجربه فروش موفق برنامه ریزی می کنند. در این میان اگر یک 
برند به دنبال فعالیت بدون توجه به مخاطب هدف باشد، به طور قطع شکست خواهد خورد. 
طراحی برنامه برای فعالیت در زمینه خرده فروشی نظم مناسبی به عملکرد برندها می دهد. 

اغلب برندها در زمینه خرده فروشی آنالین نیاز به مدیریت فرآیندهای مختلف به صورت 
همزمان دارند. این امر ش��امل فعالیت در بخش روابط عمومی، بازاریابی و تبلیغات و فروش 
اس��ت. اگر برنامه مشخصی برای فعالیت برندها در این زمینه طراحی نشود، بروز مشکالت 
در این حوزه اجتناب ناپذیر خواهد بود. درس��ت به همین خاطر اغلب برندها در تالش برای 
برنامه ریزی بلندمدت هستند. این امر موجب افزایش توانایی کسب وکارها برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف می شود. 
امروزه عرصه بازاریابی و فروش در خرده فروش��ی های آنالین بسیار دشوار و فشرده است. 
اگر یک کسب و کار نسبت به بهبود وضعیت خرده فروشی از بخش های مختلف اقدام نکند، 
به زودی از عرصه کسب و کار حذف خواهد شد بنابراین تالش برای رسیدگی مداوم و به روز 

رسانی بخش های کسب و کار امری ضروری در عرصه کسب و کار خواهد بود. 
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چالش کرونا و اجرای سیاست جمعه سیاه 

امسال به علت شیوع جهانی ویروس کرونا، بسیاری از کسب و کارها با مشکالتی جدی مواجه شده اند. تحت این شرایط 
جمعه سیاه می تواند به بهبود اوضاع کمک نماید، با این حال آیا در شرایط حال حاضر با توجه به تهدیدهایی که وجود دارد، 
چنین اقدامی امکان پذیر خواهد بود؟ بدون شک کنار گذاشتن آن نتایج بدتری داشته و جامعه نیز به تخفیف های ویژه این 
روز نیاز دارند. درواقع بحران کرونا، مشکالت مالی زیادی را نیز به همراه داشته است. در این راستا این استراتژی، کامال به 
نفع فروشنده و مشتری بوده و یک اقدام برد-برد محسوب می شود. به همین خاطر با رعایت ۳ اصل، می توانید بدون مشکل 

ظاهر شوید که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد. 
1-فروش آنالین را مورد توجه بیشتری قرار دهید : آیا برای بهبود سطح فروش اینترنتی خود برنامه ای دارید؟ بدون شک 
اگر پاسخ شما به این پرسش منفی باشد، نتیجه الزم را از جمعه سیاه به دست نخواهید آورد. درواقع در شرایط حال حاضر 
کمتر کسی تمایل به خارج شدن از خانه های خود دارد. به همین خاطر شما به سایتی مناسب و تبلیغات اینترنتی گسترده 
نیاز خواهید داشت. برای این امر که افراد به اعتماد الزم برای انجام خریدها دست پیدا کنند الزم است تا از آنها کلیپ هایی 
را در حین استفاده از محصول، تهیه نموده و از تمامی زاویه ها، تصاویر واضحی را قرار دهید. در نهایت این امر که پل های 
ارتباطی متنوعی وجود داشته باشد، بسیار مهم خواهد بود. درواقع شما باید در سایت خود اعالم کنید که تا حد امکان افراد 

از طریق خرید اینترنتی اقدام نمایند. 
۲-پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایید : در هر صورت افرادی وجود خواهد داشت که تمایل دارند تا در نمایندگی های 
فروش شما حضور پیدا کنند. برای این امر شما باید از قبل برنامه ریزی نمایید. برای مثال این امر که در هر ساعت تنها تعداد 
مشخصی از افراد را وارد نموده و یا حتی زمان بازدید را به صورت رزرو درآورید، کمک خواهد کرد تا از ازدحام بیش از حد 
جلوگیری شود. در کنار این مسئله اقداماتی نظیر تب سنجی، استفاده از ماسک توسط تمامی افراد، تالش برای ایجاد فاصله 
یک متری و وجود لوازم ضدعفونی از جمله مواردی اس��ت که کمک خواهد کرد تا احتمال بروز مش��کل به صفر برسد. در 
کنار این مسئله می توانید زمان جمعه سیاه خود را طوالنی تر نمایید تا شاهد ازدحام بیش از حد نیز نباشید. درواقع اگرچه 
تصور اولیه افراد این است که جمعه های سیاه با توجه به تخفیف های زیادی که دارند سودآور نیستند، با این حال با توجه 

به افزایش چشمگیر تعداد مشتری، برندها با سودهایی فوق العاده نیز مواجه می شوند. 
۳-آمادگی الزم را ایجاد نمایید : تیم شرکت و مشتریان باید از قبل نسبت به اقدامات و مالحظاتی که باید انجام گیرد، به 
خوبی آگاه شوند. این امر باعث خواهد شد تا امکان مدیریت، به مراتب ساده تر باشد. برای مثال این امر که آمارها و مطالب 
آموزشی مرتبط با کرونا را منتشر نمایید، کمک خواهد کرد که حتی تمایل افراد به خرید حضوری نیز کاهش پیدا کند. در 

نهایت فراموش نکنید که در خرید اینترنتی، هزینه پیک نباید وجود داشته باشد. 
theconversation.com :منبع

راز کسب نتایج بهتر از جمعه سیاه 

بسیاری از برندها سود اصلی خود را در جمعه سیاه به دست می آورند. این امر در حالی است که در ظاهر، این امر صرفا 
به نفع مشتری و در راستای ایجاد شرایط خرید همه افراد قبل از رفتن به تعطیالت سال نو است، با این حال آمارها در این 
رابطه حاکی از کسب سودهایی است که رقم آنها فراتر از حد تصور خواهد بود. با این حال آیا تمامی برندها از این استراتژی 
بهترین نتایج را به دست می آورند؟ بدون شک پاسخ منفی بوده و همین امر باعث شده است تا در ادامه مواردی را بررسی 

کنیم که شانس کسب نتایج بهتر از جمعه سیاه را به همراه خواهد داشت. 
1-تبلیغات گسترده و ایجاد اپلیکیشن 

این دو بخش می تواند تا 40 درصد شانس فروش شما را بیشتر نماید. درواقع نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که بسیاری از افراد جامعه هدف، ممکن است از تخفیف ها و برنامه های شما آگاهی پیدا نکنند. به همین خاطر الزم 
است که از مدتی قبل، آنها را نسبت به تخفیف های خود آگاه سازید. این امر کمک خواهد کرد تا فرصت برای بودجه بندی 
وجود داشته باشد. در این راستا کمک گرفتن از اینفلوئنسرها نیز یک راهکار بسیار خوب خواهد بود. با این حال نکته دیگری 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که بنا بر آمارها، بیشتر افراد تمایل دارند که از اپلیکیشن استفاده کنند. درواقع با 
توجه به این امر که گوشی تلفن همراه به وسیله جدانشدنی زندگی افراد تبدیل شده، کمتر کسی تمایل به استفاده از سایت 

را دارد. به همین خاطر یک اپلیکیشن شما را در موقعیت بسیار خوبی قرار خواهد داد.
2-تحقیقات الزم را داشته باشید 

شما باید چندین موضوع را مورد تحقیق قرار دهید. وضعیت بازار، مشتریان، اقدامات انجام شده از سوی سایر برندها و 
تجربیات موفق سال های قبل، همگی از جمله مواردی محسوب می شود که باعث خواهد شد تا شانس موفقیت شما افزایش 
پیدا کند. برای مثال ممکن است در هنگام تحقیق نسبت به شرایط مشتریان و جامعه هدف، به این مسئله پی ببرید که آنها 
سال سختی را پشت سر گذاشته و احتماال با مشکالت مالی مواجه هستند. تحت این شرایط حتی ممکن است به اجرای 
طرح پرداخت اقساطی نیاز داشته باشید. درواقع در حال حاضر با توجه به این امر که جهان درگیر ویروس کرونا است، بدون 

شک بسیاری از افراد با مشکالت مالی مواجه هستند. این مسئله خود می تواند مانعی برای خرید باشد. 
۳-قیمت ها را مقایسه نمایید 

اگر قیمت گذاری مناسبی نداشته باشید، شانس موفقیت شما بسیار پایین خواهد بود. در این راستا توصیه می شود که 
از سایت هایی نظیر  PriceGrabber.com استفاده نمایید. این امر کمک خواهد کرد تا آخرین قیمت برندهای رقیب و 
نمونه های مشابه را پیدا کرده و براساس آن، تخفیف های بهتری را اعمال نمایید. همچنین فراموش نکنید که استراتژی هایی 
برای کاهش قیمت وجود دارد که کمتر برندی به آن توجه دارد. برای مثال حذف یکسری لوازم، اقدامی بسیار رایج است 

که باعث امکان کاهش بیشتر قیمت خواهد شد. 
۴-ساعت های اولیه را جدی بگیرید 

درواقع ش��ما باید به نحوی رفتار کنید که در س��اعت های اولیه، بیش��ترین حجم فروش را داش��ته باشید. در این راستا 
می توانید باالترین حد تخفیف ها را تنها در ساعت های اول شروع جمعه سیاه قرار دهید. این امر باعث خواهد شد تا افراد 
برای نهایی کردن سفارش خود، تردید کمتری را داشته باشند. در این راستا همواره در سایت و اپلیکیشن خود، یک تایمر را 

قرار دهید که زمان به اتمام رسیدن جمعه سیاه مشخص باشد. این مسئله تاثیر روانی زیادی را خواهد داشت. 
5-از چهره های شناخته شده استفاده نمایید 

برای این امر که افراد تمایل بیش��تری برای حضور در فروش��گاه های ش��ما داشته باشند، استفاده از افراد مطرح به 
عنوان خریدار، خود بهانه ای برای حضور حداکثری خواهد بود. در این راس��تا توصیه می ش��ود که افراد را براس��اس 
سلیقه مشتریان انتخاب نمایید. برای مثال اگر در زمینه فروش لوازم ورزشی فعالیت دارید، بدون شک بهترین گزینه 

ستاره های این حوزه خواهند بود. 
thebalance.com :منبع

تبلیغـاتخالق

کارآفرینی حرفه آس��انی نیس��ت. ممکن است در مسیر 
کارآفرین��ی مش��کالتی به وج��ود بیاید که تنه��ا یک فرد 
برجس��ته از پس آن برمی آید. براساس تحقیقی که توسط 
موسس��ه گالوپ انج��ام گرفته، ۵0 درصد کس��ب و کارها 
در پنج س��ال نخست دچار شکس��ت می شوند. دلیل عمده 
شکست اس��تارت آپ ها، مدیر است. یک کسب و کار وقتی 
دچار رکود می ش��ود که مدیرش ذهن بازی نداشته باشد. 
در ادامه با ما همراه باشید تا چندین جمله ای که به اشتباه 

در ذهن کارآفرینان و مدیران ثبت شده را معرفی کنیم.
1. باید همیشه زود به رختخواب بروید

بن فرانکلین همیش��ه می گفت: زود خوابیدن و زود بیدار 
ش��دن یک اصل مهم در کارآفرینی اس��ت اما واقعیت این 
اس��ت یک کارآفرین همیش��ه نمی تواند زود به رختخواب 
برود. برخی افراد در طول ش��ب بهره وری باالتری نس��بت 

به روز دارند.
 نتایج تحقیقات نشان می دهد صبح زود بهترین فرصتی 
است که در اختیار ما قرار دارد و باید از این موهبت نهایت 
اس��تفاده را ببریم. اگر می خواهید از سحرخیزی بیشترین 
به��ره را ببری��د، صبح ه��ا زود از خواب بیدار ش��وید و اگر 

انرژی تان افول کرد در اواسط روز نیز چرتی بزنید.
2. همواره متمرکز بمانید

بنا بر مدارک موجود، حواس پرتی همیشه هم بد نیست و 
می تواند مزایایی داشته باشد: در طوالنی مدت روی خالقیت 
فرد تاثیر مثبت می گ��ذارد، وقتی تمرکز از روی موضوعی 
برداشته شده و به چیز دیگری فکر می کنید با حواس پرتی 
ای��ن ام��کان را به خ��ود می دهید تا با ذه��ن آماده تری به 
موضوع اول بیندیشید. پس بهتر است زمان های کوتاهی را 

در طول روز به استراحت اختصاص دهید.
۳. نباید به خود استرس وارد کنید

استرس مثبت در زندگی مفید است. خیلی از مقاالت از 
مضرات استرس صحبت می کنند اما کمی استرس می تواند 
باعث پیشرفت کارآفرین شده و به فعالیت بیشترش کمک 

کند.
وقتی روی پ��روژه ای کار می کنید و مهلت تعیین ش��ده 
رو به اتمام اس��ت، انگیزه و فعالیت ش��ما بیش��تر می شود. 
پس اس��ترس از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. البته باید 
حواس تان باشد قبل از خواب چنین استرسی به خود وارد 

نکنید.
۴. هرگز عصبانی نشوید

روانشناسان می گویند فردی که نتواند از احساس خشم 
خود اس��تفاده کند همواره مورد سوءاستفاده  دیگران قرار 
خواهد گرفت. پس الزم است آن را در کنترل خود درآورید.
مثال اگر کس��ی اطالعات محرمانه شما را بدزدد باید آرام 

بنشینید و او را نگاه کنید؟
قطعا پاسخ منفی است. باید عصبانیت خود را به او نشان 
دهید و موضع خود را حفظ کنید. البته منظور این نیس��ت 
رفتاره��ای زش��تی از خود به نمایش بگذاری��د بلکه گاهی 

کمی عصبانیت خیلی هم بد نیست.
5. هرگز شانسی که در خانه تان را می زند به خاطر 

پس انداز رد نکنید
دو راه برای س��ودآوری بیشتر وجود دارد: افزایش فروش 

و کاهش هزینه ها.
اغل��ب کارآفرین��ان راه دوم را انتخ��اب می کنند و برای 
دس��تیابی به دس��تاوردهای کوتاه مدت، ضررهای زیادی را 

متحمل می ش��وند. گاهی پول زیاد خرج ک��ردن می تواند 
باعث سودهای کالنی شود.

مثال اگر با هدف کاهش مخارج، نیروهای متخصص تان را 
اخراج کنید اما بعد از مدتی با سفارش زیادی مواجه شوید، 
چه کار خواهید ک��رد؟ حتما می دانید نیروی متخصص به 

سادگی پیدا نمی شود.
6. همیشه به مشتری جدید »بله« بگویید

اگر همیش��ه مشتری های جدید را بپذیرید، با سفارشات 
زیادی مواجه خواهید ش��د و ممکن است نتوانید سرموقع 
آنها را تحویل دهید. پس اعتبارتان زیر س��وال می رود. اگر 
توانایی تولید ش��ما ۵00 جعبه در هر ماه اس��ت س��فارش 
600 جعبه در ماه را قبول نکنید. اگر قبول کنید و نتوانید 
سر موقع تحویل دهید، مشتری به سراغ رقیب تان می رود.
ش��اید به تمام مش��تریان بله بگویید، چون امکان به کار 
گرفتن نیروی روزمرد را دارید. پس برای »بله« گفتن تمام 

جوانب را بسنجید.
7. کارآفرین باید از پس تمام کارها بربیاید

اغل��ب کارآفرینان با انجام تمام کارها، بهره وری ش��ان را 
کاه��ش می دهند. این تصور اش��تباه وج��ود دارد که یک 
کارآفری��ن موف��ق تمام کاره��ا را خود انج��ام می دهد. در 
حالی ک��ه کارآفرین موف��ق مدیر قدرتمندی اس��ت که در 
محول ک��ردن کارها، تقس��یم وظای��ف و مدیریت اعضای 
تیمش خبره اس��ت. بهتر اس��ت تفکرت��ان را عوض کنید 
و کارآفری��ن را اس��طوره ای نکنید که هرگ��ز نتوانید به آن 
برس��ید. کارآفری��ن همانند تمام مردم اس��ت ام��ا از پس 

مدیریت همه چیز برمی آید.
entrepreneur/ucan :منبع 

7 تصور اشتباهی که اغلب کارآفرینان و مدیران دارند

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

   چهار شنبه   12 آذر 1۳99    شماره 1676   صفحه8  

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

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

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

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، میدان بهار شیراز،  پالک149

دفتر مرکزی: 88317738 

سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: پاول کاونی  نویسنده حوزه بازاریابی و فروش
مترجم: امیر آل علی

به قلم: دونا مونتالدو کارشناس بازاریابی و فروش 
مترجم: امیر آل علی


