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ارزشتجارتکاالییایراندرسالهایپایانیدهه90افتکرد

 تقالی تجارت
در تنگنای تحریم و کرونا

فرصت امروز: ارزش تجارت کاالیی ایران )بدون احتس��اب نفت( در دهه 90 افت قابل توجهی داش��ته اس��ت. 
بیش��ترین میزان تجارت ایران در یک دهه گذش��ته به سال 1393 و به مقدار 104 میلیارد دالر اختصاص داشته 
و از این میزان حدود 51 میلیارد دالر مربوط به صادرات و حدود 54 میلیارد دالر مربوط به واردات بوده اس��ت. 
علت باالبودن رقم تجارت ایران در این سال، باال بودن ارزش صادرات ایران در مقایسه با سایر سال های این دهه 
اس��ت. اما در ادامه دهه 90 و به طور دقیق از س��ال 1397 به بعد، ارزش صادرات ایران روندی کاهش��ی را طی 

کرد و از حدود 47 میلیارد دالر در سال 1396 به حدود 35 میلیارد دالر در سال 1399 رسید. همچنین در...
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کدامشرکتهایبورسیدرسالگذشتهسوددهیبیشتریداشتند؟

کارنامهتولیدصنعتیدرپایان99

تاثیرگذاریبررویمشتریانباتابلوهایجذاب

چراتابلوفروشگاههامهماست
آیا ش��ما هم تا به حال با مش��اهده تابلوی یک فروشگاه جذب آن شده اید؟ ش��اید استفاده از تابلو برای 
فروشگاه ایده بسیار ساده و ابتدایی باشد، اما هنوز هم تاثیرگذاری مناسبی بر روی مشتریان دارد. بسیاری 
از فروش��گاه ها همچنان از این ایده به خوبی اس��تفاده می کنند. اگر ش��ما نیز در میان کس��ب و کارهای 
عالقه مند به جذب مش��تریان هرچه بیشتر قرار دارید، باید اس��تفاده از این شیوه را در دستور کارتان قرار 
دهید. بس��یاری از کس��ب و کارها با اس��تفاده از چنین ش��یوه هایی امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان به 

بهترین شکل ممکن را تجربه می کنند.  صحبت از اهمیت تابلوها برای هر کسب و کاری بدون ارزیابی...
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فرصت امروز: پیش از پیوستن به استارت آپ ها به عنوان یک همکار 
جدید باید به طور مشخص درباره نقش ها، فرهنگ سازمانی و چشم انداز 
اس��تارت آپ بدانید، چراکه شما قصد ندارید وارد استارت آپی شوید که 
کوهی از مشکالت مالی را به دوش می کشد و یا محیط کاری دشواری 
دارد. از سوی دیگر، تفاوت های فاحش و قابل توجهی میان کارآفرینی 
و بنیانگذاری اس��تارت آپ ها وجود دارد که باید به آنها توجه کنید. دم 
دست ترین تفاوت این است که کارآفرین می خواهد رئیس خود باشد، اما 

یک بنیانگذار استارت آپ می خواهد جهان را زیر و رو کند.
به گزارش »فوربس«، بررسی وب سایت شرکت، پوشش اخبار شرکت 
در رس��انه ها، نظرهای آنالین و جست وجوی کافی در گوگل، گام های 
نخس��ت در بررسی استارت آپی است که می خواهید به جمع همکاران 
آن اضافه ش��وید. پس از این باید ش��ماری از پرس��ش ها و س��واالت را 
بپرسید و پاس��خ های دریافتی، نقش تعیین کننده ای در ارتباط شغلی 
شما با استارت آپ موردنظر دارد. در این راستا، مطمئن شوید پاسخ این 
پرس��ش ها در وب سایت شرکت نیامده و در زمان نامناسبی آن را طرح 
نمی کنید، زیرا اشتباه شما در طرح پرسش ها ممکن است به طور کلی 

این فرصت شغلی را از بین ببرد.
پیشازهمکاریبااستارتآپهاچهبپرسیم؟

ابتدا به پرس��ش های مخصوص ش��غلی می پردازیم. اگر می خواهید 
به طور مش��خص درباره نقش موقعیت شغلی و فرصت های آن بدانید، 
این مجموعه پرسش ها به شما کمک می کند: مسئولیت های این شغل 
چیست؟ عنوان شغلی چیست؟ )مدیر ارشد، مهندس نرم افزار و دستیار 
پشتیبانی؟(، فرهنگ سازمان چگونه است؟ سیاستی درباره دورکاری در 
س��ازمان وجود دارد؟ شرکت چه سیاستی در قبال تعطیالت دارد؟ به 
چه کسی باید گزارش کار بدهم؟ هر چند ماه یا چند روز عملکرد من 

ارزیابی می شود؟ برای کسی که پیش از من در این موقعیت شغلی بود 
چه اتفاقی افتاد؟ چه فرصت هایی برای پیشرفت در این موقعیت شغلی 
وجود دارد؟ آیا برای این موقعیت ش��غلی س��فر پیش بینی شده است؟ 
شرکت فکر می کند چه ویژگی هایی برای عملکرد مثبت در این موقعیت 
شغلی الزم است؟ می توانید درباره گروهی که باید با آنها کار کنم بیشتر 
بگویید؟ اولویت نخس��ت در این موقعیت شغلی چیست؟ موفقیت در 
این نقش به چه معناست؟ می خواهید از چه زمانی کارم را شروع کنم؟

در گام دوم، پرسش های مربوط به سود و زیان مطرح است. پیش از 
همکاری با یک استارت آپ باید به درک روشنی از خسارات، پاداش ها و 
منافع موقعیت شغلی موردنظر برسید بنابراین این مجموعه سواالت به 
شما کمک می کند: پایه حقوق چقدر است؟ تا چه اندازه پاداش به این 
موقعیت شغلی تعلق می گیرد؟ گزینه هایی مثل سهام یا طرح تشویقی 
سهام وجود دارد؟ این سهام چند درصد از سرمایه شرکت را نمایندگی 
می کند؟ برنامه واگذاری برای هر س��هم چیست؟ در شرایطی که بدون 
دلیل موجه، ش��رکت همکاری خود را با من قطع کند، امکان واگذاری 
سریع سهم وجود دارد؟ )این گزینه به طور معمول برای مدیران ارشد 
مطرح اس��ت تا کارکنان رده پایین؟(، وضعیت بیمه و خدمات سالمت 
برای کارکنان چگونه است؟ برنامه های تشویقی و حمایتی دیگری که 
در شرکت وجود دارد، چیست؟ )مثل واگذاری تجهیزات از جمله تلفن 
همراه و لپ تاپ(. در گام سوم، پرسش های سرمایه گذاری و مالی مطرح 
می ش��ود. شما باید بدانید موقعیت ش��رکت از نظر مالی چگونه است، 
چراکه یک ش��رکت با فرهنگ س��ازمانی خوب ممکن اس��ت به دلیل 
مشکالت مالی زمین بخورد بنابراین درباره شرایط مالی شرکت بپرسید. 
در این زمینه این س��واالت به ش��ما کمک می کند: شرکت چه میزان 
س��رمایه از صندوق های جسورانه جذب کرده است؟ چقدر از بودجه ای 

که ش��رکت جذب کرده همچنان در اختیار دارد؟ چه مدت از آخرین 
جذب س��رمایه شرکت گذشته اس��ت؟ چه کسی سرمایه گذاری اصلی 
شرکت است؟ نرخ رش��د درآمد شرکت چقدر است؟ ارزش شرکت در 
آخرین دور جذب سرمایه چقدر بود؟ ارزش بازار شرکت چقدر است؟ تا 
چه اندازه ظرفیت رشد در شرکت مثل افزایش درآمد، مشتریان، ادغام 

و افزایش سرمایه بیشتر وجود دارد؟
در گام چهارم، س��واالتی درباره چشم انداز و ماموریت شرکت مطرح 
می شود و زمانی که می خواهید به یک استارت آپ بپیوندید باید درباره 
ماموریت، چشم انداز، برنامه ها و رشد شرکت بدانید بنابراین این مجموعه 
سواالت به شما کمک می کند: ماموریت و چشم انداز شرکت چیست؟ 
برنامه شرکت برای رشد چیست؟ نقطه ای که شرکت می خواهد در سال 
آینده در آن قرار بگیرد، کجاست؟ کدام بخش برای کار در شرکت مورد 
عالقه شماست؟ بزرگترین فرصت این شرکت چیست؟ بزرگترین چالش 
این ش��رکت چیست؟ امتیاز این ش��رکت چیست؟ شرکت چه رقبایی 
دارد؟ ش��رکت درنهایت س��هام خود را در بورس به طور عمومی عرضه 

می کند؟ آیا فکر می کنید این امر ممکن است؟
نهایتا در گام پنجم، پرسش های قانونی به کار می آید و برای هر کس 
که قصد دارد به اس��تارت آپ ها بپیوندند چند پرسش کلیدی حقوقی 
وج��ود دارد؛ نظیر اینکه اگر یکی از کارکنان ب��دون دلیل از همکاری 
منصرف شود، سیاست شرکت چیست و آیا  شرکت درگیر نظارت های 

قانونی و دولتی هست؟
تفاوتکارآفرینباموسساستارتآپ

»فورب��س« همچنین در گزارش جداگانه ای به تفاوت های کارآفرین 
با موسس اس��تارت آپ پرداخته و می نویسد: یک کارآفرین می خواهد 
رئیس خود باش��د، اما یک بنیانگذار استارت آپ می خواهد جهان را زیر 

و رو کند. به نوشته »فوربس«، ظهور استارت آپ های فناوری محورِ دره 
سیلیکون در دهه های گذشته و موفقیت این شرکت ها، کارآفرینی را به 
شغلی جذاب تبدیل کرده است. بنیانگذاران استارت آپ های موفق مثل 
ستاره های سینما رفتار می کنند و می توان بدون تردید این ستاره های 

نوظهور را از قدرتمندترین افراد در جهان دانست.
این فضا باعث ش��ده تعداد افراد متمایل به راه اندازی استارت آپ در 
سراسر جهان بیشتر شود و متاسفانه تعداد زیادی از این افراد، مناسب 
ماجراجویی های این مسیر نیس��تند. برای راه اندازی استارت آپ نیازی 
به متخصص بودن نیس��ت. هر کس��ی می تواند در مدت زمان کوتاهی 
یک اس��تارت آپ راه اندازی کند، اما از آنجایی که تغییر اندازه و تبدیل 
یک اس��تارت آپ به کسب وکاری بزرگتر کار دشواری است، کسانی که 
آمادگی تحمل چالش ها در این مسیر پرهیاهو را ندارند، خیلی فرسوده 
می ش��وند. آدم ها می توانند کارآفرینی کنند بدون اینکه استارت آپ راه 
بیندازند. با وجود ش��باهت بنیانگذار استارت آپ و کارآفرین، که همان 
کلید زدن یک کسب و کار است، تفاوت های اساسی بین این دو وجود 
دارد. یک استارت آپ، کسب وکاری خالقانه و قابل بزرگ شدن است و 
این یعنی، راه اندازی یک استارت آپ یک مسیر طوالنی و سراسر چالش 
است. وقتی یک استارت آپ را کلید می زنید، باید سخت تر از هر زمانی 
که در زندگی کار کرده اید، کار کنید و نتیجه لزوما موفقیت نیست. به 
طور حتم کارآفرینی هم خطرهای خودش را دارد، اما تفاوت در ماهیت 
خطرهاست. یک کارآفرین در کسب وکار سنتی ممکن است در رقابت 
با دیگر کسب وکارها شکست بخورد. ممکن است از گردونه بازی خارج 
ش��ود، چراکه تقاض��ا در بازار محصول افزایش پیدا نک��رده یا رقبا از او 
بهتر بوده اند. یک اس��تارت آپ ممکن است به همین دلیل هم شکست 
بخورد اما ممکن است به این دلیل که اصال بازار محصول یا خدماتش 

را نمی خواهد، از بازی خارج شود. هیچ راهی برای آزمودن اینکه مردم 
چقدر به محصول و خدمت ش��ما عالقه دارن��د و بازار واقعی آن چقدر 
است، وجود ندارد. در مورد استارت آپ ها لزوما درست عمل کردن همه 
چیز به معنای موفقیت نیس��ت بلکه این مجموعه شکست هاس��ت که 

مسیر موفقیت را هموار می کند.
یک ش��غل معمولی، خطر و پاداش کمی دارد. در کس��ب وکارهایی 
که کارآفرینان راه می اندازند، میزان پاداش و خطری که متوجه مراحل 
کار است را متوسط ارزیابی می کنند. اما در استارت آپ ها، میزان خطر 
بسیار باالست اما ظرفیت باالیی برای پاداش هم وجود دارد. انتخاب هر 
یک از این زمینه های شغلی، به عالیق شخصی، ارزش ها و اولویت های 
ش��ما باز می گردد. اگر هدف ش��ما راه اندازی کسب وکاری برای ایجاد 
حرکتی در اجتماع اس��ت و می خواهید مش��کلی را از مشکالت جهان 
حل کنید، استارت آپ بهترین گزینه برای شماست. اگر می خواهید بر 
خودتان ریاس��ت کنید و به ریاس��ت دیگران تن ندهید، به درآمد قابل 
توجهی برس��ید و در عین حال، اهل تحمل شکس��ت های مداوم برای 
رسیدن به نتایج بزرگتر نیستید، کارآفرینی سنتی بهترین مسیری است 

که می توانید طی کنید.
در نهایت، اگر ثبات در اولویت زندگی شماست، لزومی به کارآفرین 
ش��دن و پذیرش ریس��ک اس��تارت آپ نیس��ت. قرار نیس��ت همه با 
ماجراجویی و راه حل ارائه کردن به موفقیت برسند. بدانید فرصت های 
بسیاری در سازمان شما برای پیشرفت وجود دارد. نکته مهم این است 
ک��ه روی زمی��ن راه بروید، نه روی هوا و بلندپرواز باش��ید اما منطقی. 
اگر می توانید هزینه شکس��ت های پیاپی را  بپردازید و اگر مس��یر یک 
اس��تارت آپ با وجود همه دش��واری ها برای شما بامعناست، پس هیچ 

روزی بهتر از امروز برای شروع کار وجود ندارد.

دهه 1940 را می توان دهه شکل گیری نهادهای بین  المللی نامید. بعد 
از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، کم  کم همه کشورها قائل به پذیرش 
نظم نوینی در جهان ش��دند و تاسیس دو نهاد بین المللی صندوق پول 
و بان��ک جهانی محصول این رش��د جمعی بود، چراکه در آن س��ال ها 
اقتصاد جهان شاهد رکود، سیاست های تجاری ناعادالنه و بی ثباتی ارزی 
بود. هر دو نهاد در واش��نگتن، در دو سوی یک خیابان  هستند. وظایف 
این دو نهاد از زمان تاس��یس تاکنون تغییر کرده و مرزهایی برای جدا 
کردن این دو از یکدیگر بارها رس��م شده است. در حال حاضر صندوق 
بین المللی پول وظیفه خود را مبارزه با بحران های مالی در جهان، کمک 
به کش��ورهای درگیر و... می داند. این صندوق بر وضعیت اقتصاد جهان 
نظارت می کند و به کشورهایی که عضو آن هستند سیاست های اجرایی 
پیشنهاد می دهد و البته برای وام دهی به آنها همواره شروطی برای آنها 
تعیین می کند که خیلی وقت ها مورد اعتراض درخواس��ت دهنده واقع 
می ش��ود. بانک جهانی اما براس��اس آنچه در شرح وظایف خود نوشته 
است، در حال حاضر بر توسعه اقتصادی و کاهش فقر تمرکز دارد. این 
نهاد در تعدادی از کشورهای فقیر جهان، تامین مالی پروژه های مختلف 
با محور توسعه را برعهده گرفته است. در هر دو نهاد 189 کشور عضو 
هستند؛ صندوق بین المللی پول 2700 کارمند دارد و در بانک جهانی 

10 هزار نفر به کار مش��غولند. منابع مال��ی صندوق بین المللی پول از 
حق عضویت کش��ورهای عضو آن تامین می شود که این مبلغ در سال 
2020، 675 میلیارد دالر برآورد ش��ده است، بانک جهانی اما با انتشار 
اوراق قرضه و استفاده از پتانسیل سرمایه گذاران بین المللی منابع مالی 
خود را تامین می کند. براس��اس آمارهایی که CNBC منتش��ر کرده، 
صندوق بین المللی پول طبق تعهدات خود تاکنون 160 میلیارد دالر وام 
پرداخت کرده است. اقتصاد ایران اما همواره و در همه این سال ها، برای 
شرکت در محافل بین المللی منفعل عمل کرده است؛ ایران فاقد کرسی 
در هیأت مدیره بانک جهانی است، در سازمان آنکتاد حضور فعالی ندارد 
و تاکنون تمایلی نداشته که به عضویت سازمان تجارت جهانی دربیاید. 
تنها س��ازمان اقتصادی که ایران مس��تقیما در میان اعضای اصلی آن 
نماینده ای دارد، صندوق بین المللی پول اس��ت. این در حالی است که 
در شرایط و نظام کنونی اقتصاد بین المللی حضور موثر در سازمان های 
بین المللی نه ی��ک گزینه که یک انتخاب گریزناپذیر اس��ت. صندوق 
بین المللی پول و بانک جهانی هر ساله گزارش های مختلفی با رویکرد 
تحلیل وضع موجود و پیش بینی آینده ارائه می دهند؛ گزارش هایی که 
عموما براساس داده های منتشرشده توسط خود کشورها، تهیه و تدوین 
می ش��وند، اما در نهایت خروجی های متفاوت��ی به همراه دارند. یکی از 

مهمترین گزارش های این دو نهاد بین المللی با محوریت پیش بینی رشد 
اقتصادی کشورها منتشر می شود. صندوق بین المللی پول سال 2021 
را سال بهتری برای ایران دانسته و پیش بینی کرده رشد اقتصادی ایران 
مثبت 3.2 خواهد شد. بانک جهانی اما اگرچه مانند صندوق بین المللی 
پول رش��د اقتصادی سال آینده ایران را مثبت پیش بینی کرده اما نرخ 
آن تقریب��ا یک دوم این صندوق و به 1.5 درصد خواهد رس��ید. در این 
بین، صندوق بین المللی پول س��ال روش��نی برای اقتصاد ایران بعد از 
س��ال ها تورم، رشد منفی و کش��اکش با تحریم متصور است. براساس 
آخرین برآوردهای این صندوق بین المللی، هرچند اقتصاد ایران س��ال 
2020 را با رش��د منفی 5درصدی به پایان رس��اند، اما سال 2021 با 
بازگش��ت به روند رو به بهبود، رش��د اقتصادی 3.2 درصدی را به ثبت 
خواهد رس��اند. پیش بینی صندوق بین المللی پول از رش��د اقتصادی 
ایران نس��بت به گزارش قبلی یک درصد برای 2020 و یک دهم درصد 
برای 2021 بهبود یافته اس��ت. در این گزارش نرخ تورم دو سال آینده 
اقتصاد ایران حدود 30درصد پیش بینی ش��ده و همچنین تراز حساب 
ج��اری ایران در س��ال 2021 می��الدی را 0.3 درصد از تولید ناخالص 
داخلی رش��د پیش بینی کرده اس��ت. بانک جهانی اما نگاه بدبینانه تر و 
شاید واقع بینانه تری به اقتصاِد سال آینده ایران دارد. این نهاد بین المللی 

در چش��م انداز جدید خود از رش��د اقتصادی خاورمیانه در سال 2021 
پیش بینی کرد اقتصاد ایران پس از تجربه رش��د منفی در سال 2020 
در سال 2021 دوباره به رشد بازمی گردد. در گزارشی که در وب سایت 
این نهاد بین المللی منتشر ش��ده آمده است: »رشد اقتصادی ایران در 
سال 2021 با بازگشت مصارف داخلی، احیای صنعت توریسم و کاهش 
اختالالت ناش��ی از بحران کرونا، دوباره مثبت خواهد ش��د.« براساس 
چشم اندازی که بانک جهانی برای اقتصاد ایران متصور شده است، پس 
از رش��د منفی 6 درصدی در س��ال 2018 و رشد منفی 6.8 درصدی 
در س��ال 2019 و در نهایت رش��د منفی 3.7 درصدی در سال 2020، 
در س��ال مالی 2021 به رش��د مثبت 1.5 درصدی دست پیدا خواهد 
کرد. این نهاد نس��بت به س��ال پس از این سال هم همچنان نسبت به 
اقتصاد ایران خوش بین است و اعالم کرده که در سال مالی 2022 هم 
احتمال ثبت رش��د 1.7 درصدی وجود دارد. نرخ تورم ایران در گزارش 
منتشرش��ده توسط این نهاد، 27.4 درصد پیش بینی شده که حدود 3 
درصد کمتر از نرخ تورمی است که صندوق بین المللی برای سال آینده 
ایران متصور است. در ادامه این گزارش، برآورد تراز حساب جاری ایران 
برای س��ال 2021، مثبت 0.5 درص��د از تولید ناخالص داخلی در نظر 
گرفته ش��ده است. گزارش بانک جهانی با اس��تناد به آغاز روند توزیع 

واکسن در سراسر جهان تنظیم و تدوین شده است و البته در گزارش 
پیش��ین این نهاد تاکی��د بر این بود که ایران تاثیر کمتری نس��بت به 
سایر کشورهای درگیر با ویروس چینی، از شیوع کرونا خواهد پذیرفت. 
سازمان هایی مانند بانک جهانی یا سازمان بین المللی پول گزارش هایی 
براساس آمار منتشرشده از کشورها ارائه می کنند. از این رو، آمارگیری 
مستقلی در این زمینه توسط این نهادها انجام نمی شود. دلیل اختالف 
در داده ها به نظر می رس��د نگاه متفاوت تحلیلگران نسبت به داده های 
یکس��ان  و تکنیک های تخمین و پیش بینی مختلف��ی که هر کدام از 
آنها اس��تفاده می کنند، باش��د. اگر به هر علتی داده های منتشرش��ده 
توس��ط کش��ور از صحت و ش��فافیت الزم برخوردار نبوده باشد یا در 
تهیه و تدوین آن اس��تانداردهای الزم لحاظ نشده باشد، این آمارها هم 
می تواند چندان قابل اتکا برای فعاالن و تحلیلگران اقتصاد نباشد. خواه 
منبع منتش��رکننده آن صندوق بین المللی پول باشد، خواه مرکز آمار 
ای��ران. همچنین محاس��بات این نهادها چه در خ��ارج و چه در داخل 
براس��اس مدل های صرفا کمی انجام می ش��ود و این در حالی است که 
سال هاست کشورمان تحت تحریم های ش��دید، متغیرهای غیرکمی، 
تغییرات اقتصادی سیاست زده و... قرار گرفته و غیرقابل شمارش بودن 

این متغیرها، امکان اتکا به مدل های آماری را کم می کند.

نهادهایبینالمللیچهبرآوردیازرشداقتصادیایراندارند؟
نگاهجهانیبهاقتصادایران

آنچهقبلازهمکاریبااستارتآپهابایدبدانیم

کارآفرینباشیمیابنیانگذاراستارتآپ؟

چشماندازدالر
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آیزاکسعیدیان
کارشناس اقتصادی

پس از کش و قوس فراوان 
انتخابات  ترام��پ در  باالخره 
ریاس��ت جمه��وری آمری��کا 
در براب��ر جو بایدن شکس��ت 
خورد و در ای��ن اثنا یک جو 
بس��یار قوی و خوش بینانه در 
کش��ورمان مبنی بر بازگشت 
آمری��کا ب��ه برج��ام و بهبود 
وضعی��ت اقتص��ادی حاک��م 
ش��د. به طوری که نرخ ارز از 
زمان پیروزی بایدن به دلیل 
خوش بینی نس��بت به آینده 
سیاس��ی از 33 هزار تومان تا 
مرز 23 ه��زار تومان کاهش 
یافت. از روزهای گذش��ته نیز 
رش��ته مذاکرات غیرمستقیم 
بی��ن ای��ران و آمری��کا حول 
بازگش��ت به برج��ام در حال 
انجام است. بر کسی پوشیده 
تحریم ه��ای  ک��ه  نیس��ت 
اعمال ش��ده در دوره ریاست 
ب��ر ضد  ترام��پ  جمه��وری 
را  بیشترین صدمه  کشورمان 
به ارزش پول ملی وارد کرده 
اس��ت. البته باید خاطرنشان 
ک��رد که تحریم ه��ا به عنوان 
مح��رک  و  کاتالی��زور  ی��ک 
ق��وی، گلوگاه ه��ا و زخم های 

اقتص��ادی  چرکی��ن 
. . . ه ش����د د یج���ا ا



فرصت امروز: ارزش تجارت کاالیی ایران )بدون احتس��اب نفت( در دهه 
90 افت قابل توجهی داش��ته است. بیشترین میزان تجارت ایران در یک 
دهه گذشته به سال 1393 و به مقدار 104 میلیارد دالر اختصاص داشته و 
از این میزان حدود 51 میلیارد دالر مربوط به صادرات و حدود 54 میلیارد 
دالر مربوط به واردات بوده اس��ت. علت باالبودن رقم تجارت ایران در این 
سال، باال بودن ارزش صادرات ایران در مقایسه با سایر سال های این دهه 
اس��ت. اما در ادامه دهه 90 و به طور دقیق از س��ال 1397 به بعد، ارزش 
صادرات ایران روندی کاهش��ی را طی کرد و از حدود 47 میلیارد دالر در 
سال 1396 به حدود 35 میلیارد دالر در سال 1399 رسید. همچنین در 
این دوره زمانی ارزش واردات ایران نیز با نوسان همراه بود و باالترین رقم 
واردات در س��ال 1396 )54.5 میلیارد دالر( و کمترین میزان واردات نیز 
در س��ال 1399 )حدود 39 میلیارد دالر( رخ داد. در س��ال گذشته حدود 
113.7 میلیون تن کاال به ارزش 35 میلیارد دالر صادر ش��د که از لحاظ 
ارزش��ی با کاهش 14.6 درصدی و از لح��اظ وزنی با کاهش 15 درصدی 
نسبت به سال 1398 همراه بود. در این سال همچنین حدود 34 میلیون  
تن کاال به ارزش 39 میلیارد دالر به کشور وارد شد که در مقایسه با سال 

قبل از آن به ترتیب افت حدود 6 درصدی و 12 درصدی داشته است.
شرکایتجاریایراندرسالیکهگذشت

در ش��رایطی که ایران با استفاده از تجربه صادرات غیرنفتی در دو سال 
ابتدایی تحریم های ترامپ به  دنبال افزایش فعالیت های تجاری در س��ال 
1399 بود، با ش��یوع ناگهانی کرونا، این برنامه به هم ریخت و به واس��طه 
محدودیت هایی که در مرزها وضع شد، بخش مهمی از تجارت خارجی در 
ماه های ابتدایی سال قبل یا متوقف شد و یا به کندی پیش  رفت؛ هرچند 
در ماه های بعد جه��ان تالش کرد اقتصاد را همزمان با کرونا ادامه دهد و 
تحت تأثیر همین تغییر رویه بخشی از فعالیت ها از سر گرفته شد، اما در 
نهایت، میانگین آمار تجارت جهانی افت درخور توجهی را به ثبت رساند و 

در  این میان آمار ایران نیز مستثنا نبود.
در کنار کرونا، تداوم تحریم ها نیز باعث شد شرایط برای تجارت خارجی 
ایران دش��وارتر شود؛ زیرا تحت تأثیر ویروس، سفرهای هیأت های تجاری 
به حداقل رس��ید و بازاریابی س��نتی تاجران ایرانی و همینطور جابه جایی 
ارز با دور زدن تحریم ها نیز دشوار شد، با این  وجود، تجارت خارجی ایران 
در س��ال گذشته به حیات خود ادامه داد و هرچند در مقایسه با سال های 
قبل در صادرات و واردات افت داشت، اما دست کم بخشی از نیازهای مهم 

کشور تأمین شد.
آمارهای رس��می تجارت خارجی ایران در س��ال گذشته نشان می دهد 
که به جز چین به  عنوان اصلی ترین صادرکننده و واردکننده کاال از ایران، 
بخش مهمی از تجارت خارجی کشور در میان 15 کشور همسایه و منطقه 

انجام ش��ده اس��ت. ایران با 15 کش��ور امارات متحده عربی، افغانس��تان، 
ارمنس��تان، جمهوری آذربایجان، بحرین، عراق، کویت، قزاقستان، عمان، 
پاکس��تان، قطر، روس��یه، ترکیه، ترکمنستان و عربس��تان سعودی دارای 
مرزهای آبی و خاکی اس��ت و میزان تجارت خارجی کش��ور با کشورهای 
همسایه در سال گذشته 82 میلیون و 535 هزار و 389 تن انواع کاال برابر با 
36 میلیارد  و 502 میلیون  و 315 هزار و 869 دالر بوده که 56 درصد وزن و 

حدود 50 درصد کل تجارت دنیا را شامل می شود.
در می��ان مقاصد اصلی صادراتی، چین همچن��ان با واردات بیش از 25 
درصد از کل صادرات ایران بیش��ترین فعالیت را داش��ته، اما پس از چین 
همسایه غربی ایران، عراق قرار دارد. عراق که در برهه ای از سال قبل حتی 
از چین هم سبقت گرفته بود، در سال های گذشته همواره به  عنوان یکی 
از مقاصد اصلی صادراتی ای��ران مطرح بوده و تنوع کاالیی درخور توجهی 
را نیز برای یک بازار صادراتی به خود اختصاص داده اس��ت بنابراین اصال 
عجیب نیست که بیش��ترین حجم صادرات کشورمان در سال گذشته به 
ع��راق با 25 میلیون و 670 هزارو 392 تن و ارزش 7 میلیارد و 448 میلیون 
 و 431 هزار و 673 دالر بوده اس��ت. ضمن آنکه کمترین حجم صادرات را 
هم به بحرین داشته ایم که 8 میلیون و 473 هزار و 704 دالر بوده است. با 
توجه به اختالف نظرهای سیاس��ی ایران با بحرین و عربستان و همچنین 
ش��رایط جنگی کش��ورهایی مانند یمن یا اوضاع نابسامان سال های قبل 
کشورهایی مانند سوریه، این کشورهای حاضر در منطقه، سهم محدودی 
از کل تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص می دهند. پس از عراق نیز 
اصلی ترین مقاصد صادراتی محصوالت و کاالهای ایرانی به ترتیب امارات 
متح��ده عربی ب��ا 15میلیون  و 437هزار  و 566 تن ب��ه ارزش 4 میلیارد  و 
661میلی��ون و621هزار و 682 دالر، ترکیه با 2میلی��ارد  و 536 میلیون  و 
616 هزار و 688 دالر و افغانس��تان با 2 میلیارد  و 308 میلیون  و 401 هزار 

و 259 دالر هستند.
در کنار صادرات، بخش مهمی از واردات ایران نیز از طریق کش��ورهای 
همس��ایه انجام می ش��ود. جدای از چین که در این ح��وزه نیز با بیش از 
25 درصد، اصلی ترین صادرکننده کاال به ایران به ش��مار می رود، در سال 
1399 نزدی��ک به 14میلیون و 700 هزار ت��ن کاال به ارزش 16میلیارد  و 
145 میلیون دالر از کش��ورهای پانزده گانه همسایه وارد کشور شده است 
که 43.5 درصد وزن و 36.5 درصد کل واردات کشور از کشورهای جهان، 
از همس��ایگان بوده است. بیشترین حجم واردات کشور از همسایگان نیز 
از ام��ارات متحده عربی با 5 میلیون  و 136 هزار  و 534 تن کاال و به ارزش 
9 میلی��ارد  و 757 میلیون  و 787 هزار و 591 دالر و کمترین میزان واردات 
را هم از کشور بحرین به ارزش 946 هزار و 808 دالر بوده است. همچنین 
اصلی ترین مبادی واردات کشورمان از همسایگان نیز پس از امارات متحده 

عربی، کش��ورهای ترکیه با 4 میلیارد  و 400 میلیون  و 91 هزار و 82 دالر و 
روسیه با یک میلیارد  و 70 میلیون  و 256 هزار و 262 دالر هستند.

آنچه امروز در کنار تداوم تجارت س��نتی اهمیت فراوانی دارد، عضویت 
کشور در توافقات دو و یا چند جانبه بین المللی برای افزایش همکاری های 
اقتصادی است. تجارت آزاد یا تجارت بر اساس تعرفه ترجیحی اصلی ترین 
کاربرد این توافقات اس��ت که امروز در سطوح مختلف منطقه ای و جهانی 
در دس��تور کار ق��رار دارد. ایران پس از مدت ها در ج��ا زدن در این حوزه، 
س��رانجام در آبان 98، عضویت خود در اتحادیه اقتصادی اوراس��یا را برای 
یک دوره سه ساله آغاز کرد. هرچند بناست پس از این سه سال، دو طرف 
برای دائمی کردن این توافق و حتی تجارت آزاد جمع بندی جدیدی داشته 
باشند، اما به نظر می رسد دست کم در شرایط دشوار ماه های گذشته، آمار 
تجارت ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر که تعدادی از آنها در اتحادیه 

اوراسیا نیز عضو هستند، رشد درخور توجهی نداشته است.
سطحپایینتجارتخارجیایراندرمنطقه

بررس��ی تجارت ایران در س��ال گذش��ته نش��ان می دهد ک��ه در میان 
کش��ورهای عربی حاش��یه خلیج فارس، تنها امارات متحده عربی در میان 
ش��رکای اصلی تجاری ایران جایگاه خود را حفظ کرده اس��ت. نام امارات 
متح��ده عربی در میان واردکنندگان اصلی کاال به ای��ران قرار دارد و این 
کش��ور همچنان از واردکنندگان عمده کاال از ایران نیز محسوب می شود 
که بخ��ش عمده ای از کل این تبادالت از طریق شیخ نش��ین دوبی انجام 
می ش��ود. در میان دیگر کشورهای حاش��یه خلیج فارس، قطر و عمان با 
وجود روابط سیاس��ی قابل قبول با ایران، در میان ش��رکای اصلی تجاری 
کشور نیستند و بحرین و عربستان نیز دست کم فعال به  عنوان بازار بالفعل 
کاالهای ایرانی محسوب نخواهند شد. جدا از کشورهای عربی، مورد ترکیه 
نیز عجیب اس��ت. این همسایه غربی ایران، در سال های قبل توانسته بود 
به  عنوان یکی از ش��رکای اصلی کش��ور خود را مط��رح کند، اما به  دنبال 
تحریم ه��ای آمریکا و کاهش جدی واردات نفت و محصوالت وابس��ته به 
آن، تجارت مشترک میان دو کشور به  شدت کاهش یافت. با در کنار هم 
قرار دادن تمام این آمارها، دو موضوع اصلی در تجارت خارجی ایران خود 
را نش��ان می دهد. نخست آنکه بخش مهمی از کل تجارت خارجی کشور 
در س��ال گذشته، با چین و کشورهای همسایه و منطقه انجام شده است. 
این موضوع نش��ان دهنده کاهش تنوع بازارهای صادراتی و وارداتی اس��ت 
که در بلند مدت می تواند به آسیب پذیری اقتصاد ایران و البته دور شدن از 
بازارهای جهانی منجر ش��ود. دومین موضوع نیز پایین بودن سطح تجارت 
خارجی ایران در کشورهای منطقه است. به  این  ترتیب با وجود آنکه ایران 
بخش مهمی از تجارت خارجی خود را بر شرکای منطقه ای استوار کرده، 

در عین حال نیز نتوانسته از این بازار بزرگ، سهمی مطلوب داشته باشد.

ارزشتجارتکاالییایراندرسالهایپایانیدهه90افتکرد

تقالی تجارت در تنگنای تحریم و کرونا

آخرین آمارهای بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن نشان می دهد 
میانگین قیمت مسکن شهر تهران در فروردین ماه با افت 3.1 درصدی 

به 29 میلیون و 320 هزار تومان در هر مترمربع رسیده است.
براس��اس آنچه بانک مرکزی از »تحوالت بازار مسکن شهر تهران در 
فروردین ماه س��ال 1400« گزارش داده، تعداد معامالت آپارتمان های 
مسکونی ش��هر تهران در این ماه به 2.1 هزار واحد مسکونی رسید که 
نسبت به ماه قبل 60.3 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 
68.5 درصد افزایش نشان می دهد. این گزارش که برگرفته از آمارهای 
خام س��امانه ثبت معامالت امالک و مس��تغالت کش��ور است و توسط 
اداره بررس��ی ها و سیاس��ت های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر 
می شود، بیانگر آن است که متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی 
شهر تهران در فروردین امسال 29 میلیون و 320 هزار تومان بوده که 

کاهش 3 درصدی نسبت به اسفندماه گذشته داشته است.
همچنین حجم معامالت مس��کن در شهر تهران به تفکیک عمر بنا 
در فروردین ماه حاکی از آن اس��ت که از مجموع 2094 واحد مسکونی 
معامله شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 35.1 درصد بیشترین 
س��هم را به خود اختصاص داده اند. این سهم در مقایسه با فروردین ماه 
س��ال قبل ح��دود 6.5 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به س��هم 
واحدهای با قدمت باال در گروه های 6 تا 10،11 تا 15 و 16 تا 20 سال 

ساخت افزوده شده است.
توزیع تعداد معامالت انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران 
نیز در این ماه نش��ان می دهد که از میان مناطق بیس��ت ودوگانه شهر 
تهران، منطقه 5 با سهم 14.1 درصدی از کل معامالت، بیشترین تعداد 

قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق 
2 و 10 به ترتیب با اختصاص سهم های 9.4 و 8.2 درصدی در رتبه های 
بع��دی قرار گرفته ان��د. درمجموع 71.8 درص��د از کل تعداد معامالت 
انجام ش��ده در شهر تهران در فروردین ماه امسال، مربوط به 10 منطقه 
شهر )به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق 5،2،10،4،15،8،7،14،1 
و 11( ب��وده و 12 منطقه باقیمانده 28.2 درصد از کل تعداد معامالت 
را به خ��ود اختصاص داده اند. همانطور که گفته ش��د، در فروردین ماه 
متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی ش��هر تهران 29میلی��ون و 320 هزار تومان 
)293.2 میلیون ریال( بوده که کاهش 3 درصدی نس��بت به اسفندماه 
گذش��ته و افزایش 91 درصدی نسبت به فروردین ماه 99 داشته است. 
در بین مناطق بیس��ت ودوگانه ش��هرداری تهران نیز بیشترین متوسط 
قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل 668 میلیون 
ری��ال به منطقه 1 و کمترین آن با 134.5 میلیون ریال به منطقه 18 
تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال 1399 به ترتیب 

113.3 و 81.4 درصد افزایش نشان می دهند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله شده برحسب قیمت 
ی��ک مترمربع بنا در فروردین ماه س��ال 1400 حاکی از آن اس��ت که 
واحدهای مس��کونی در دامنه های قیمتی 150 تا 200 و 200 تا 250 
میلی��ون ریال ب��ه ازای هر مترمربع بنا با س��هم مش��ابه 16.2 درصد، 
بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده اند 
و دامنه های قیمتی 100 تا 150 و 250 تا 300 میلیون ریال به ترتیب 
با س��هم های 13.1 و 11.7 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در 
این م��اه، توزیع حجم معامالت به گونه ای بوده اس��ت که 60.7 درصد 

واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد 
مسکونی شهر تهران )293.2 میلیون ریال( معامله شده اند.

همچنین توزیع فراوانی تعداد معامالت برحس��ب سطح زیربنای هر 
واحد مس��کونی توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله شده 
برحس��ب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین ماه سال 1400 
نش��ان می دهد، بیشترین س��هم از معامالت انجام ش��ده به واحدهای 
مس��کونی با زیربنای 60 تا 70 مترمربع با سهم 15/7 درصد اختصاص 
داشته است. واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 40 تا 50 مترمربع به 
ترتیب با سهم های 14.3 و 12.4 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. 
درمجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از 80 
مترمربع، 56.7 درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.
 در فروردین ماه سال 1400، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی 
معامله ش��ده برحس��ب ارزش هر واحد حاکی از آن اس��ت که در میان 
دامنه های قیمتی مورد بررس��ی، واحدهای مس��کونی با ارزش 5 تا 10 
میلیارد ریال با اختصاص سهم 22.5 درصد، بیشترین سهم از معامالت 
انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش 10 تا 15 
و 15 تا 20 میلیارد ریال به ترتیب با اختصاص س��هم های 16.7 و 11 
درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. درمجموع در این ماه، حدود 
53.1 درصد از معامالت به واحدهای مس��کونی ب��ا ارزش کمتر از 20 
میلیارد ریال اختصاص داش��ته است. پایان بخش گزارش بانک مرکزی 
به تحوالت اجاره بهای مس��کن اختصاص دارد و بررسی شاخص کرایه 
مسکن اجاری در ش��هر تهران و در کل مناطق شهری در فروردین ماه 
س��ال 1400 نشان دهنده رشد به ترتیب معادل 32.3 و 36.1 درصدی 

نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
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دریچه

اکونومیستدربارهادامهروندتحریمهاهشدارداد
علیههژمونیدالر

اکونومیس��ت به دولتم��ردان آمریکا درب��اره تالش کش��ورها برای کاهش 
وابس��تگی اقتصادی به واشنگتن هشدار داد. نشریه اکونومیست در گزارشی با 
اشاره به اعمال تحریم های جدید توسط دولت بایدن بر ضد کشورهای مختلف 
نوش��ت: آنهایی که فکر می کردند با روی کار آمدن بایدن، سیاس��ت تحریمی 
آمری��کا تغییر خواهد کرد، با اعمال تحریم های گس��ترده جدید علیه چین و 
روسیه فهمیده اند که اشتباه فکر می کردند. این رویکرد نشان دهنده آن است 
که دالر به س��الح تحریمی آمریکا و ابزار پیشبرد اهداف این کشور در عرصه 
سیاس��ت خارجی تبدیل شده اس��ت. در این زمینه، جک لو، وزیر خزانه داری 
سابق آمریکا نسبت به کاهش اثرگذاری تحریم ها در صورت استفاده بی رویه از 
این ابزار هشدار داد و گفت: »تحریم بیش از حد جایگاه آمریکا در عرصه اقتصاد 
جهانی را متزلزل خواهد کرد.« به گفته اکونومیست، در بلندمدت گستردگی 
تحریم ها باعث خواهد شد تا کشورهای تحریم شده به دنبال کاهش وابستگی 
ب��ه اقتصاد و فناوری آمریکایی حرکت کنند. آمریکا از س��ال 2010 در تغییر 
رویکردی آش��کار، دایره تحریم ها را گس��ترش داد و تهدید کرد که طرف های 
همکار با نهاد یا فرد تحریم شده را نیز تحریم خواهد کرد. این رویکرد به ویژه 
در تحریم های ایران و تحریم ارتش چین مش��هود بوده اس��ت. این نشریه در 
بخش دیگری از گزارش خود با اشاره به جریمه 8.9 میلیارد دالری بانک بی ان 
پی پاریبا فرانسه در سال 2014 به دلیل نقض تحریم های آمریکا ادامه داد: در 
بلندمدت طرف های تحریم شده به سمت دور زدن تحریم ها می روند. در رابطه 
با تحریم های ایران شاهد بوده ایم که ترکیه و امارات به مرور به بسترهای اصلی 
دورزدن تحریم ها توس��ط ایران تبدیل ش��ده اند.   چین که خود با تحریم های 
گسترده آمریکا مواجه شده، اکنون در تالش است تا وابستگی خود را به دالر 
و نظام بانکی آمریکا کاهش دهد. بانک مرکزی چین به نخستین بانک مرکزی 
جهان تبدیل شده که در آستانه راه اندازی رسمی ارز دیجیتالی ملی قرار دارد. 
چینی ها همچنین سیستم جایگزین س��وییفت خود را راه اندازی کرده اند. در 
اروپا، بروکسل به دنبال تقویت نقش یورو در مبادالت جهانی رفته و سهم دالر 

از ذخایر ارزی روسیه به شدت کاهش یافته است.

مجمعجهانیاقتصادگزارشداد
نقشهراهکارآفرینیدربحرانکرونا

ب��ه دنبال رکود اقتصادی ناش��ی از ش��یوع کرونا، اکث��ر دولت ها با بیکاری 
بی س��ابقه ای روبه رو ش��ده اند و این امر به  ویژه در اقتصادهای در حال توسعه 
که فاقد ش��بکه های ایمنی اجتماعی قوی هستند، چالش برانگیزتر است. این 
وضعیت می تواند به طور بالقوه فرار مغزها را تسریع کرده و اثرات سوء اجتماعی 

داشته باشد.
به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، از آنجا که شرکت های کوچک اکثر مشاغل 
را در اقتصادهای در حال توس��عه تش��کیل می دهند، تحریک رشد از طریق 
کارآفرینی برای رسیدگی به این مسائل بسیار مهم است. حتی قبل از پاندمی 
کووید-19 تعداد کمی از کشورهای در حال توسعه در این امر موفق بوده اند. 
بین ماه های مه و آگوست سال 2020، ما مطالعه ای درخصوص روش های رفع 
این کاستی های دولتی انجام دادیم. این مطالعه، مداخالت دولت برای تحریک 
کارآفرین��ی در بازارهای پیش��رو )Frontier markets( و نوظهور با مفهوم 

»جوامع کارآفرین« را بررسی می کند.
براساس این گزارش، بازارهای پیشرو پایدارتر از کشورهای کمتر توسعه یافته 
)LDCs( هس��تند، اما نه به اندازه بازارهای نوظهور. این هم احتماال به دلیل 
اندازه کوچک تر یا ریسک سرمایه گذاری بیشتر آنها است. نتایج مطالعات نشان 
می دهد دولت ها فرصتی فوری برای اس��تفاده از تنظیم مجدد پساکرونا دارند 
تا توسعه کارآفرینی را اصالح کنند و سیاست هایی را که فعالیت ها را از پایین 
به ب��اال تحریک می کند، طراحی نمایند. برای این کار آنها باید از شناس��ایی 
نیازهای کارآفرینان محلی شروع کنند. با استفاده از این بینش، دولت ها باید 
تالش ها و اهداف پشتیبانی را متناسب را منابع و ظرفیت های موجود توسعه 
دهند. سرانجام با استفاده از موقعیت منحصربه فرد خود برای ایجاد پشتیبانی 
بین المللی درحالی که از روندها و اطالعات ش��ان مراقبت می کنند، می توانند 

بدون خفه کردن نوآوری، توسعه اقتصادی پایدار را ارتقا دهند.
این مطالعه معضلی که به ویژه در بازارهای درحال توس��عه آش��کار است را 
مشخص می کند. از یک سو رشد پایدار اقتصاد و ایجاد اشتعال نیاز به جامعه 
کارآفری��ن قوی دارد. از س��وی دیگر هیچ راهنمایی ب��رای ایجاد این جوامع 
یادگیری و آزمایش در زمینه بازارهای درحال توسعه وجود ندارد. برای افزایش 
شانس موفقیت در این مرحله اولیه، مجمع جهانی اقتصاد توصیه می کند که 
مقاماتی که به دنبال حمایت از کارآفرینی برای توس��عه پایدار هس��تند باید 
در س��ه زمینه تمرکز کنند. نخست اینکه به صورت انتقادی تحلیل کنید که 
کدام نوع کارآفرینی متناس��ب با شرایط محلی است. این امر شامل شناسایی 
محدودیت های محلی برای رش��د از جمله عوامل سیاس��ی است و اینکه چه 
فعالیت هایی مزیت نس��بی محلی را به حداکثر می رس��اند. منابعی که دولت 
می تواند به توسعه کارآفرینی اختصاص دهد، تصویب قوانینی از جمله مسائل 
قانونی، اصالحات مالی و بازار کار است. نتیجه چنین تحلیلی باید درک عمیق 

از فضای کارآفرینی محلی و چشم انداز آن برای کمک به رشد توزیع باشد.
دوم آنکه مداخالتی که دسترسی کارآفرینان به استعدادها، بازارها و سرمایه 
را بهب��ود می بخش��د در اولویت قرار گیرد. مداخالتی که گفته می ش��ود باید 
با بینش از مرحله اول به دس��ت آمده باش��د. مقامات باید دس��تیابی به اهداف 
واقع بینانه را در اولویت قرار دهند به جای اینکه با اهداف بیش از حد بلندپروازانه 
خطر شکس��ت را محتمل تر کنند. نهایتا اقدام سوم آنکه با جامعه کارآفرینی 
انتظ��ارات واضحی ایجاد کنید. برنامه ای واقع بینان��ه و قابل اندازه گیری با یک 
جدول زمان بندی مش��خص ب��ا کارآفرینان می تواند به مرک��زی برای ارتباط 
نزدیک تر دولت و جوامع کارآفرینی تبدیل ش��ود. البته مش��روط به اینکه هر 
دو طرف پایبند باشند. هرگونه تعامل دولت باید با تعهد بلندمدت برای ایجاد 
ثبات و رش��د جامعه کارآفرینی باشد. یعنی طرحی با سه افق زمانی مشخص 

طراحی کنید.
به گفته مجمع جهانی اقتصاد، نقش دولت ایجاد سیس��تم نیس��ت و آنها 
نمی تواند یک  ش��به به جوامع کارآفرینی شکل دهند، بااین حال در مواجهه با 
رکود اقتصادی پس از کرونا و ثبت بیکاری، مقامات در بازارهای پیش��رو باید 
روی وظایف خود در تحریک فعالیت های کارآفرینی تجدیدنظر کنند. آنها باید 
این کار را ایجاد ظرفیت در طراحی، اجرا و نظارت بر سیاس��ت های متناسب 
با نیازهای کارآفرینان محلی و در دس��ترس بودن منابع انجام دهند. مقامات 
باید بتوانند سیاس��تی را توس��عه دهند که دسترس��ی SME ها را به بازارها، 
استعدادها و امور مالی بهبود بخشد. دولت ها همچنین باید وارد عمل شوند تا 
به عنوان شریک محلی طوالنی مدت برای جوامع کارآفرین عمل کنند تا وقتی 
بخش خصوصی تمایل یا توانایی ندارد، حضور داشته باشد. برای پیشبرد رشد 
بلندمدت، دولت ها باید همزمان با فساد مقابله کنند، مداخالت منحرف کننده 

بازار را حذف و در یک منبع قدرت قابل اعتماد سرمایه گذاری کنند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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فرص��ت ام��روز: آمارها نش��ان می دهد که در س��ال گذش��ته تعداد 
شرکت های زیانده کاهش پیدا کرده و صنایع صادرات محوری نظیر فلزات 
اساسی و محصوالت شیمیایی رشد سودآوری قابل توجهی داشته اند، اما 
در مقابل، شرکت های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را 
از نظر سودآوری ثبت کرده اند؛ این خالصه گزارشی است که پژوهشکده 
پولی و بانکی بانک مرکزی به تازگی منتش��ر کرده و در آن به بررس��ی 
شاخص تولید صنعتی طبق اطالعات شرکت های بورسی تا پایان بهمن 
ماه س��ال گذشته پرداخته اس��ت. به گفته پژوهش��کده پولی و بانکی، 
بیش از 250 ش��رکت صنعتی پذیرفته ش��ده در ب��ورس اوراق بهادار و 
فراب��ورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتش��ر می کنند، 
بیش از نیمی از تولید کش��ور را در اختیار دارند و در نتیجه با توجه به 
بررس��ی آمار این ش��رکت ها می توان وضعیت تغییرات تولید صنعتی را 
رصد کرد. گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی نشان می دهد که شاخص 
تولید صنعتی شرکت های بورس��ی در اسفندماه 1399 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن، رشد 4.2 درصدی داشته است. با توجه به اینکه 
این رشد در دی ماه و بهمن ماه به ترتیب 3.8 درصد و 4.4 درصد بوده 
اس��ت، می توان گفت که رشد ش��اخص تولید صنعتی در ماه های فصل 
زمس��تان در حدود 4 درصد در نوسان بوده که نسبت به نیمه اول سال 

بهبود و نسبت به پاییز اندکی افت را نشان می دهد.
صنایعزیاندهوسوددهدرسالگذشته

طبق گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی، شاخص تولید 
صنعتی ش��رکت های بورسی در اسفندماه سال گذشته )نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل از آن( رش��د بیش از 4 درصدی داشته و رشد باالی 
8 و منف��ی 1.2 درص��د در صنایع محصوالت شیمیایی)پتروش��یمی( و 
فلزات اساسی عامل این بهبود بوده است. از آنجا که بررسی تغییرات در 
موجودی انبار محصوالت، عالوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات 
تولید ارائه می دهد، چون شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا ارائه می کند، 
می تواند در پیش بینی روند آتی تولید نیز کمک کند که این گزارش به 
تحلیل موجودی انبار محصوالت شرکت های بورسی نیز پرداخته است.

در ای��ن می��ان، از تیرماه 1399 تا بهمن ماه این س��ال، رش��د تولید 
و ف��روش کمت��ر از یک درصد با ه��م اختالف داش��ته اند و در ماه های 
اخیر رش��د تولید بیشتر از رشد فروش بوده که همین امر باعث افزایش 
موجودی انبار ش��ده اس��ت بنابراین افزایش موج��ودی انبار در ماه های 
اخی��ر و روند باثبات متمایل به کاهش در رش��د تولید صنعتی می تواند 

نشان از ادامه روند نزولی رشد تولید در ماه های آتی باشد.

از س��وی دیگر، رش��د تولید در صنایع محصوالت شیمیایی در بهمن 
ماه به طور قابل توجهی افزایش داش��ت و به بیش از 8درصد رسید که 
رش��د فروش در این صنعت نیز حدود 4درصد از رشد تولید بیشتر بوده 
اس��ت. این تغییرات نش��ان از ادامه دار بودن رشد مثبت در این صنعت 
دارد، اما از طرف مقابل از اردیبهشت ماه تا بهمن ماه 1399 رشد فروش 
محصوالت در صنعت فلزات اساس��ی کمتر از رشد تولید در این صنعت 
بوده اس��ت که نش��انه کاهش در رش��د تولید بوده که از دی ماه اتفاق 
افتاده و در بهمن نیز ادامه پیدا کرده اس��ت و تا زمانی که تعادل تولید 
و فروش در این صنعت برقرار ش��ود، ادامه خواهد داش��ت. رش��د تولید 
در برخی از صنایع به ش��دت به بازار صادراتی وابسته است و بررسی ها 
نش��ان می دهد، از ابتدای سال 1398 که روند رو به افزایش رشد تولید 
صنعتی شروع ش��د تا مهرماه 1399 همواره رشد شرکت های صادراتی 
از ش��رکت های غیرصادراتی بیشتر بوده اس��ت، اما در سه ماه آذر، دی 
و بهمن رش��د تولید صنایع صادرات محور از رش��د تولید س��ایر صنایع 
پایین تر بوده که این اختالف در بهمن ماه به حداقل رس��یده اس��ت. از 
س��وی دیگر، در بهمن ماه بعد از بیش از یک س��ال و نیم رش��د تولید 
شرکت های واردات محور از رشد تولید شرکت های دیگر بیشتر شده که 
می توان گفت، ش��رکت ها توانس��ته اند خود را با محدودیت های ناشی از 
تحریم ها وفق دهند و تولیدات بر پایه واردات روند مثبتی داش��ته باشد. 
با توجه به اینکه برای تداوم تولید و پایداری رش��د در صنایع داش��تن 
حاشیه سود مطمئن از الزامات به شمار می آید، آمارها نشان می دهد که 
طی شش ماهه سال 99 از 441 شرکت 57 شرکت زیانده وجود داشته 
که نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 23 ش��رکت از تعداد شرکت های 
زیانده کمتر ش��ده اس��ت. همچنین در 9 ماهه س��ال گذش��ته از 417 
شرکت که صورت های مالی مربوطه را منتشر کرده اند معادل43 شرکت 
زیانده وجود داش��ته است که نش��ان می دهد تعداد شرکت های زیانده 
نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 28 ش��رکت کاهش پیدا کرده است 
بنابراین نکته قابل توجه، کاهش محس��وس شرکت های زیانده در سال 
1399 نسبت به سال قبل است. در این بین، صنایعی که صادرات محور 
بوده اند مانند صنعت فلزات اساس��ی و صنعت محصوالت ش��یمیایی با 

رشد نرخ ارز در پاییز رشد سودآوری قابل توجهی به دست آورده اند.
خودروسازان،زیاندهتریندرسالگذشته

براس��اس این گزارش، سود تجمیع ش��ده شرکت های فعال در صنعت 
فلزات اساس��ی در 9ماهه 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 
بیش از 134 درصد رشد داشته و سود شرکت های شیمیایی هم در این 

بازه نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 101.6 درصد رشد داشته است. 
ع��الوه بر این، در تمام��ی صنایع تعداد ش��رکت های زیانده در 9 ماهه 
1399 نس��بت به 9 ماهه 1398 کاهش داش��ته اس��ت، اما شرکت های 
خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ 
به صورتی که تنها صنعتی هس��ت که جمع سود خالص شرکت های آن 
منفی می شود و از مجموع 36 شرکت در بازه سال 1398 و شش ماهه 
1399 معادل 10 ش��رکت زیانده در این صنعت فعالیت می کنند. البته 
زیان اسمی این صنعت در سال 1399 نسبت به سال 1398 بیشتر هم 

شده است که نشان از وضعیت نامناسب شرکت های این صنعت دارد.
همچنین رشد قابل توجه صنایع تولیدی کاالهای سرمایه ای )صنایع 
ماش��ین االت و تجهی��زات و دس��تگاه های برقی( از دیگ��ر نکات مثبت 
این گزارش اس��ت. کما اینکه در نیمه دوم س��ال 1399 رش��د شاخص 
تولید محصوالت واردات محور و همچنین رش��د تولید محصوالت نهایی 
)مصرفی و س��رمایه ای( بیشتر از رشد ش��اخص تولید صنعتی کل بوده 
است که نشان می دهد رش��د مثبت محقق شده در سال 1399 عمدتا 
ناش��ی از افزای��ش تولید محصوالت جایگزی��ن واردات )و پر کردن خأل 

واردات آنها( بوده است.
به گفته پژوهشکده پولی و بانکی، تولید صنعتی به عنوان موتور رشد 
اقتصادی و محرک تولید در س��ایر بخش ها در نظر گرفته می ش��ود. از 
این رو در بررس��ی وضعیت اقتصادی کشورها، شاخص تولید صنعتی از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. در بیشتر کش��ورها برای آگاهی از روند 
تغییرات بخش حقیقی و سیاس��ت گذاری مناس��ب، رص��د کردن به روز 
تغیی��رات بخ��ش صنعت و معدن در اولویت تهیه آم��ار قرار دارد. بدین 
منظور در کشورهایی که از لحاظ تهیه و تولید پیشرفته هستند شاخص 
تولید صنعتی به صورت ماهانه تهیه شده که روزآمدترین شاخصی است 

که از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد منتشر می شود.
در ایران آمارهای بخش صنعت توس��ط دو نهاد بانک مرکزی و مرکز 
آمار منتش��ر می ش��ود، اما مهمترین ضع��ف این آمارها، ب��ه روز نبودن 
اطالعات منتشره )وقفه چندین دوره ای در انتشار داده ها و بعضا متوقف 
شدن انتشار آنها( و نداشتن تواتر ماهانه است بنابراین با توجه به مسئله 
کمبود اطالعات روزآمد در مورد این بخش و نبود شاخصی که عملکرد 
بخ��ش حقیقی اقتصاد و بخش صنع��ت را با وقفه ای کمتر و تواتر باالتر 
نش��ان دهد، در این س��ری گزارش ها با استفاده از اطالعات شرکت های 
صنعتی بورس��ی، شاخصی از وضعیت تولید صنعتی در کشور ارائه شده 

است.

کدامشرکتهایبورسیدرسالگذشتهسوددهیبیشتریداشتند؟
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در س��ومین روز هفته و پس از نزدیک به 100 روز، قیمت س��که از مرز 
حمایت��ی 10 میلیون تومانی پایین رفت و به کمترین قیمت در چند ماه 
گذش��ته رس��ید. این اتفاق تحت تاثیر کاهش قیمت دالر رخ داد و سکه 
نتوانس��ت در برابر نزول قیمت دالر به زیر 23 هزار و 800 تومان مقاومت 
کند. این مهم اما بیش��تر از یک روز طول نکش��ید و قیمت س��که در روز 
سه ش��نبه با حدود 60 هزار تومان افزایش ب��ار دیگر به کانال 10 میلیون 
تومانی رسید. بر این اساس، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در 
بازار تهران در هفتمین روز اردیبهشت ماه با 60 هزار تومان افزایش نسبت 
به روز دوشنبه به قیمت 10 میلیون و 40 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز 9 میلیون و 900 هزارتومان معامله ش��د. همچنین 
نیم س��که بهار آزادی 5 میلیون و 500 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 
600 هزار تومان و س��که یک گرمی هم 2 میلیون تومان قیمت خورد. در 
ب��ازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به 996 هزار تومان رس��ید. هر 
مثقال طال هم به قیمت 4 میلیون و 315 هزار تومان معامله ش��د. اونس 

جهانی طال نیز یک هزار و 781 دالر و55 سنت فروخته شد.
در ب��ازار ارز نیز قیمت هر دالر در صرافی های بانکی به کاهش تدریجی 

خ��ود در کان��ال 23 هزار تومانی ادامه داد و با کاه��ش 28 تومانی در روز 
سه ش��نبه به رقم 23 هزار و 305 تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز در 
این روز با افزایش اندک 6 تومانی نسبت به قیمت های  پایانی روز دوشنبه 
27 هزار و 983 تومان اعالم شد. همچنین قیمت خرید هر دالر 22 هزار 
و 843 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 27 هزار و 429 تومان گزارش شد.

همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، در روز سه شنبه اغلب فعاالن 
بازار تحت تاثیر رخدادهای روز قبل در انتظار ادامه روند کاهشی قیمت ها 
بودند، اما برخالف انتظارها سکه بار دیگر به سد مقاومتی خود برگشت و به 
کانال 10 میلیونی رسید. آخرین بار فلز گرانبهای داخلی در تاریخ 29 دی 
ماه سال گذشته توانسته بود قیمت پایین تری را نسبت به روز دوشنبه این 
هفته تجربه کند. در حالی که برخی تحلیلگران معتقد بودند آخرین سنگر 
فلز گرانبهای داخلی برای جلوگیری از سقوط بیشتر محدوده 9 میلیون و 
800 هزار تومانی است و در صورتی که آن را از دست بدهد، ریزش قیمتی 
ت��ا محدوده 9 میلی��ون و 200 هزار تومان و 8 میلیون و 800 هزار تومان 
دور از ذهن نخواهد بود، اما سکه در هفتمین روز اردیبهشت ماه زیر کانال 
10 میلیون تومانی باقی نماند و خیلی زود رقم از دست رفته را پس گرفت.

به باور فعاالن و کارشناس��ان، مهمترین عاملی که موجب ش��د سکه 
امامی مرز 10 میلیون تومانی را در س��ومین روز هفته جاری از دس��ت 
بده��د، افت قیمت دالر ب��ه زیر محدوده 23 ه��زار و 800 تومانی بود. 
اس��کناس سبز آمریکایی بارها در روزهای اخیر توانسته بود در محدوده 
23 هزار و 800 تومان مورد حمایت واقع شود. به همین دلیل شکست 
روز دوش��نبه، پیام مهمی برای معامله گران بازار س��که داشت و آنها را 
فروشنده کرد. دالر در روز دوشنبه 260 تومان از ارزش خود را از دست 
داد و به بهای 23 هزار و 650 تومان رس��ید. تحلیلگران فنی باور دارند 
در صورتی که اس��کناس آمریکایی مح��دوده 23 هزار و 500 تومانی را 
از دس��ت بدهد به س��وی کانال 22 هزار تومانی قدم برخواهد داش��ت. 
معامله گران س��که با توجه به نزولی ش��دن انتظارات در بازار ارز دست 
از حمای��ت 10 میلیون تومانی کش��یدند و در صورت��ی که قیمت دالر 
افزایش��ی ش��ود، به احتمال زیاد خریداران به بازار سکه نیز بازخواهند 
گش��ت. برای اینکه ش��دت افت قیمت دالر در روز دوشنبه بهتر تصویر 
شود، باید گفت که این ارز با افت یادشده به کمترین قیمت از 8 بهمن 

ماه پارسال تاکنون رسید.
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آیزاکسعیدیان
کارشناس اقتصادی

پ��س از کش و قوس فراوان باالخره ترامپ در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا در برابر جو بایدن شکست خورد و در این اثنا یک 
جو بسیار قوی و خوش بینانه در کشورمان مبنی بر بازگشت آمریکا 
به برجام و بهبود وضعیت اقتصادی حاکم شد. به طوری که نرخ ارز 
از زمان پیروزی بایدن به دلیل خوش بینی نس��بت به آینده سیاسی 
از 33 ه��زار تومان تا مرز 23 هزار توم��ان کاهش یافت. از روزهای 
گذش��ته نیز رشته مذاکرات غیرمس��تقیم بین ایران و آمریکا حول 

بازگشت به برجام در حال انجام است.
بر کسی پوشیده نیست که تحریم های اعمال شده در دوره ریاست 
جمهوری ترامپ بر ضد کش��ورمان بیشترین صدمه را به ارزش پول 
ملی وارد کرده اس��ت. البته باید خاطرنش��ان ک��رد که تحریم ها به 
عنوان یک کاتالیزور و مح��رک قوی، گلوگاه ها و زخم های چرکین 
اقتصادی ایجادش��ده طی دو دهه گذش��ته را بیش از پیش نمایان 
کرده و بر پیکر نحیف اقتصاد ایران ضربات مهلکی را وارد س��اخته 

است.
طی چهار س��ال گذش��ته نرخ ارز بیش از س��ه برابر رشد داشته 
است و این تنها به آن معنا است که ارزش پول ملی در مدت زمان 
یادش��ده س��ه برابر س��قوط کرده و از ارزش آن کاسته شده است، 
یعنی در همین بازه زمانی بسیار کوتاه، ارزش دارایی و قدرت خرید 
مردم به یک س��وم تقلیل یافته است، اما این روزها در سطح جامعه 
این س��وال مهم شکل گرفته است که در صورتی که ایاالت متحده 
آمریکا به برجام و تعهداتش بازگردد، نرخ ارز و ارزش پول ملی چه 
سرنوش��تی پیش رو خواهند داش��ت؟ در پاس��خ به این سوال ابتدا 
بای��د گفت ک��ه ارزش ذاتی و واقعی پول ملی هر کش��ور به صورت 
مس��تقیم به این شاخص ها وابسته است: حجم نقدینگی موجود )با 
پش��توانه و یا بدون پش��توانه(، تولید ناخالص ملی، تعیین نرخ سود 
بانکی متوازن با نرخ تورم، تراز تجاری صادرات و واردات و نرخ تورم.
بنابرای��ن به دالیل علمی، تحریمها به تنهایی نمی توانس��تند به این 
ش��دت موجب تنزل ارزش پول ملی بوده باشند. متاسفانه در سه دهه 
اخیر حجم نقدینگی و پایه پولی کشور به صورت فزاینده سیر صعودی 
داشته و از سوی دیگر، نرخ رشد تولید ناخالص مالی در برابر این حجم 
نقدینگی بس��یار ناچیز بوده اس��ت. به بیان س��اده، حجم نقدینگی به 
وجود آمده در اقتصاد ایران طی س��ه دهه اخیر فاقد پشتوانه عملی و 
واقعی است و همین امر موجب شده که حجم نقدینگی موجود از دید 
اقتصاددانان به مثابه بزرگترین پاشنه آشیل اقتصاد کشور مطرح شود. 

نکته بسیار مهم دیگر نیز واردات محور بودن اقتصاد کشور است.
متاسفانه در برهه های زمانی خاص، دولت ها سعی در ثبات مصنوعی 
در ارزش ذاتی پول ملی داشته اند و این در حالی بود که هر سه عامل 
پایه پولی، نرخ تورم و حجم نقدینگی در تناقض با سیاست ثبات نرخ 
در زمان های یادش��ده بوده است. برای اش��اره می توان به ابتدای دوره 
دولت تدبیر و امید اشاره کرد که دولت حسن روحانی سعی داشت تا با 
بهره مند شدن از دستاوردهای پسابرجامی و فضای خوش بینی به وجود 
آمده در کشور، ثبات پول ملی را در بازه خاص به صورت تصنعی حفظ 
کند. البته به نظر می رس��د احتماال دولت روحانی سعی داشت در آن 
برهه از این ابزار برای کسب آرا در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری 

بهره برداری کند.
در عین حال حجم س��نگین واردات به کشور با مختصات یادشده 
زخم های بس��یار عمیق��ی را بر بدنه اقتصاد ای��ران وارد آورد که به 
مواردی از آن اش��اره خواهیم کرد. در بره��ه زمانی مذکور با توجه 
به حجم س��نگین واردات و نرخ تورم موجود در کشور، بخش تولید 
کش��ور به هیچ وجه نمی  توانس��ت با کااله��ای وارداتی رقابت کند، 
زی��را با نرخ ارز ارزان به نس��بت تورم و تولی��د ناخالص ملی، قطعا 
واردات کاال با قیمت بسیار مناسب تر صرفه اقتصادی داشت. به زبان 
ساده، در این بازه زمانی واردکنندگان کاال از یارانه سنگین نرخ ارز 
ارزان به صورت چراغ خاموش از طرف دولت بهره مند شدند. همین 
موضوع باعث ش��د تا مردم هرچه بیشتر به سمت مصرف گرایی آن 

هم از نوع واردات محصوالت گرایش پیدا کنند.
به سوال ابتدای یادداشت بازگردیم. در صورتی که ایاالت متحده 
آمریکا به برجام و تعهداتش بازگردد، نرخ ارز و ارزش پول ملی چه 
سرنوش��تی پیدا خواهند کرد؟ در علم اقتص��اد معموال نرخ تعادلی 
می تواند معیار مناس��بی برای ارزیاب��ی قیمت کاال، خدمات و حتی 
نرخ ارز محسوب شود. تعادل در هر بازاری، نقطه ای است که عرضه 
آن کاال با تقاضایش برابر باشد. به عبارت دیگر، تعادل بازار نقطه ای 
است که هیچ مازاد یا کمبودی وجود نخواهد داشت، اما در چند ماه 

آتی نرخ ارز و ارزش پول ملی به کدام سو خواهند رفت؟
انتظ��ار م��ی رود در صورتی که در جریان مذاکرات غیرمس��تقیم 
ای��ران و آمریکا روزنه امیدی پدیدار ش��ود، احتمال خواهد داش��ت 
با لغو برخی از تحریم های نفتی و آزادش��دن منابع بانکی در خارج 
از ایران مواجه ش��ویم. همین امر موجب خواهد ش��د که بازار ارز از 
ی��ک آرامش نس��بی در کوتاه مدت برخوردار ش��ود و دولت و بانک 
مرکزی دسترس��ی بیشتری به منابع ارزی داشته باشند. با توجه به 
پارامتره��ای اقتصادی موجود از جمله نرخ تولید ناخالص ملی، نرخ 
تورم و حجم نقدینگی، نرخ تعادلی ارز در نیمه اول سال 1400 در 
مح��دوده 21 هزار و 600 تومان تا 19 هزار و 700 تومان قرار دارد 
ک��ه در صورت تحقق این فرضیات، دسترس��ی ب��ه قیمت های فوق 

می تواند دور از انتظار نباشد.
اما نکته بسیار مهمتر اینکه در صورتی که نرخ ارز زیر نرخ تعادلی 
فعلی قرار گیرد، در آینده به چه س��متی خواهد رفت؟ اگر ش��اهد 
چنین رخدادی باش��یم ب��ا توجه به زمانبر بودن مثبت ش��دن تراز 
تولید ناخالص ملی، متاس��فانه می توانیم شاهد افزایش دوباره حجم 
نقدینگی بدون پشتوانه و سیکل معیوب کاهش ارزش پول ملی در 
ماه های آینده باش��یم، زیرا مجددا با نرخ ارز ارزان که نامتناس��ب با 
ن��رخ تورم و تولید ناخالص اس��ت، میل به واردات کاال و محصوالت 
افزایش یافته و بخش تولید کش��ور از این موضوع بس��یار آس��یب 
خواهد دید. بنابراین انتظار می رود دولت و بانک مرکزی با استفاده 
از ابزارهای پولی، مالی و بانکی حتی در صورت دسترس��ی به منابع 
مناس��ب فروش نفت و منابع بانکی بلوکه شده در خارج از کشور، با 
تفکر حمایت از چرخ تولید از پمپاژ ارز نفتی به بازار جلوگیری کرده 

و اجازه عبور نرخ ارز به زیر نرخ تعادلی را ندهند.
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بورسکانال1.2میلیونواحدیراپسگرفت
جهش15هزارواحدیبورستهران

شاخص بورس تهران که این هفته برای بار چندم تا کانال یک میلیون و 
100 هزار واحد عقبگرد کرده بود، در هفتمین روز اردیبهش��ت ماه مجددا 
وارد کانال یک میلیون و 200 هزار واحد ش��د. ش��اخص کل بورس در این 
روز 15  هزار و 685 واحد رشد کرد و در رقم یک میلیون و 202 هزار واحد 
ایستاد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 167 واحد افزایش به 427 هزار 
و 450 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 109 واحد رشد به 278 هزار و 
249 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 13 هزار و 771 واحد و شاخص بازار 
دوم 23 هزار و 801  واحد افزایش داشتند. در معامالت روز سه شنبه بیش 
از 6 میلیارد و 34 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 43 هزار 
و 746 میلیارد ریال داد و ستد شد. در بین همه نمادها، نماد فوالد مبارکه 
اصفه��ان )فوالد( با 3 هزار و 238 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 3 
 هزار و 49 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و 649 
واحد، ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با یک هزار و 313 
واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( با 924 واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر 
)وغدیر( با 827 واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 626 واحد، معدنی 
و صنعتی چادرملو )کچاد( با 624 واحد، بانک ملت )وبملت( با 517 واحد 
و پتروش��یمی پردیس )ش��پدیس( با 493 واحد و نفت و گاز پتروش��یمی 
تامین )تاپیکو( با 488 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. همچنین 
نمادهای سایپا )خساپا(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، ایران خودرو )خودرو(، 
گروه دارویی برکت )برکت(، ملی صنایع مس ایران )فملی(، سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( 
در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت این 
روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 2 میلیارد و 775 
میلیون برگه سهم به ارزش 5 هزار و 354 میلیارد ریال دادوستد شد. در آن 
سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 32 واحد افزایش داشت و بر 
روی کانال 17 هزار و 636 واحد ثابت ماند. در این بازار یک میلیارد و 417 

میلیون برگه سهم به ارزش 58 هزار و 253  میلیارد ریال دادوستد شد.

درجلسهراهکارهایبهبودوضعیتبازارسرمایهمطرحشد
ضرورتبیمهسهامدارانخرد

رئیس مجلس در جلسه بررس��ی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه 
بر ضرورت اقدام فوری برای بیمه س��هام سهامداران خرد، الزام پرداخت یک 
درص��د منابع صندوق توس��عه ملی و واقعی کردن نرخ تس��عیر ارز بانک ها، 
همچنین حذف قیمت گذاری دستوری و مسدود کردن درگاه های پرداخت 
صرافی ه��ای غیرمجاز ف��روش رمزارز به عنوان دس��تورکار قوای س��ه گانه، 
تاکید کرد. جلس��ه بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه در حضور 
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ش��ورای اسالمی برگزار شد. در این جلسه 
عالوه بر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محسن 
علیزاده نماینده مجلس در شورای عالی بورس، عبدالناصر همتی رئیس کل 
بانک مرکزی، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و محمدعلی دهقان دهنوی رئیس 
سازمان بورس حضور داشتند و به تشریح پیشنهادات دولت در موضوع بازار 
سرمایه پرداختند. قالیباف در این نشست، ضمن ابراز نگرانی از وضعیت فعلی 
بازار سرمایه تاکید کرد: پیشنهادات مطرح شده برای رونق بازار سرمایه کافی 
نیس��ت و باید تقویت شود.  رئیس مجلس شورای اس��المی، افزود: هرگونه 
پیشنهادی باید همراستا با هدف بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و رونق این 
بازار و حمایت از س��رمایه گذاری بلندمدت باشد. باید تنظیم گری حرفه ای و 
سیاست گذاری صحیح منجر به س��رمایه گذاری بلندمدت در این بازار شود 
و در این زمینه الزم اس��ت اقدامات فوری هم مانند بیمه س��هام سهامداران 
خ��رد و الزام پرداخت یک درصد منابع صندوق توس��عه ملی و واقعی کردن 
نرخ تسعیر ارز بانک ها اجرایی شود. همچنانکه اقدامات موازی مانند مالیات 
بر عایدی س��رمایه، حذف قیمت گذاری دستوری و مسدودکردن درگاه های 
پرداخت صرافی های غیرمجاز فروش رمزارز باید در مجلس و دولت و دستگاه 
قضایی در دس��تور کار قرار گیرد.  قالیباف همچنی��ن بر ضرورت اصالحات 
ساختاری س��ازمان بورس و اصالح قانون اوراق بهادار تاکید کرد.  در ابتدای 
جلسه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس پیشنهادات ستاد اقتصادی دولت 
درخصوص اصالح بازار س��رمایه را مطرح کردند و در ادامه رئیس کل بانک 
مرکزی نیز تصمیمات این بانک در جهت رونق بازار س��رمایه را تشریح کرد. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه با تاکید بر ضرورت اصالحات 
فوری و میان مدت در این بازار تاکید کرد: تصمیمات فنی و کارشناسی را خود 
شورای عالی بورس می تواند رأسا اعمال کند و تأخیر در اجرای این تصمیمات 
پذیرفته نیس��ت.  محمدرضا پورابراهیمی همچنین از هرگونه قیمت گذاری 
دستوری به عنوان عامل مخل رقابت در اقتصاد یاد کرد و اینگونه تصمیمات 
را برای بازار سرمایه مضر دانست و در ادامه اصالحات کارشناسی کمیسیون 

اقتصاد مجلس بر پیشنهادات وزیر اقتصاد را تشریح کرد.

یککارشناسبازارسرمایهمطرحکرد
تزریقنقدینگیبرایبهبودحالبورس

یک فعال بازار س��رمایه می گوید انتشار اوراق و تزریق نقدینگی جدید به 
بازار سهام حتی اگر مقطعی باشد، باز هم کمک حال این روزهای بازار است. 
مهرزاد منتظری درباره تزریق 24 هزار میلیارد تومان به بورس به سنا، گفت: 
چند ماه اس��ت که بازار س��هام با فش��ار فروش رو به رو است و با نگاهی به 
عرضه ها شاهد آن هستیم که سهامداران به آسانی دارایی خود را به قیمت 
ارزان می فروش��ند، بنابراین اگر با تزریق این میزان نقدینگی به بازار طرف 
تقاضا تقویت شود قطعا تعادل در بازار ایجاد می شود. او انتشار اوراق را یک 
راهکار تقویتی برای بازار دانست و گفت: چالشی که بازار با آن مواجه است، 
نبود نقدینگی است بنابراین هر چاره ای حتی مقطعی که سبب هدایت بورس 
در مسیری که سهام نشان می دهد، بشود اقدامی مفید است. از آنجایی که 
اقتصاد کشور اقتصاد تورمی است، نوسان قیمتی و در نهایت قیمت سهام و 
رفتار س��هامداران مسیر بازار را تعیین خواهد کرد. در نظر داشته باشید اگر 
شرایط پیرامون بازار به همین شکل بماند یعنی قیمت ارز، نرخ سود بانکی 
و اوراق تغییری نکند می توان امیدوار بود که نقدینگی روانه بازار خواهد شد، 
اما اگر این عوامل تغییر قیمتی داشته باشند قطعا بر روند بازار تاثیر منفی 
می گذارد. به اعتقاد منتظری، از آنجایی که ابهامات سیاسی در تحلیل روند 
ب��ورس وجود دارد، فعال نمی توان راهکاری اعالم کرد؛ چون عالوه بر عوامل 
یا ابهامات داخلی )مانند نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری( هنوز تعامالت 
بین المللی به نتیجه مشخصی نرسیده که بتوانیم راهبردهای 100درصدی 
و تاثیرگ��ذار برای بازار س��رمایه اعالم کنیم. اگر نقدینگ��ی جدید وارد بازار 
شود همچنین دامنه نوسان به شرایط متقارن برگردد، بازار سهام با سرعت 

بیشتری به روند طبیعی برمی گردد.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: رئیس س��ازمان بورس دیروز در نشست خبری سخنگوی 
دولت از جزییات بسته پیشنهادی 3+7 برای حمایت از بازار سرمایه خبر 
داد و گفت که س��ه مصوبه آن از همین روز اجرایی می شود و هفت مورد 
دیگر منوط به تایید ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی اس��ت. محمدعلی 
دهقان دهنوی روز سه ش��نبه در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت 
حاضر شد و به ارائه توضیحاتی درباره بسته پیشنهادی 3+7 بازار سرمایه 
پرداخت. او ابتدا به اجرای س��ه مصوبه برای حمایت از بازار سرمایه اشاره 
کرد و گفت: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار س��رمایه برای اس��تفاده از 
تس��هیالت بانکی و اعطای اقامت پنج س��اله برای سرمایه گذاران خارجی 
برای خرید س��هام از امروز )سه ش��نبه( به صورت مصوبه در بازار سرمایه 

اجرایی خواهد شد.
رئیس س��ازمان بورس سپس به پیش��نهادات هفت گانه ای پرداخت که 
منوط به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی است و افزود: نخستین 
پیشنهاد این بود که 80 درصد از درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام 
در س��ال  1400 در حس��اب صندوق تثبیت وارد ش��ود. به گفته دهقان 
دهنوی، دومین مصوبه در راستای ترغیب شرکت های فعال در بازار سرمایه 
است و چنانچه سود انباشته صرف افزایش سرمایه شود، شرکت ها به همان 

اندازه از مالیات معاف خواهند شد.
سرمایهگذاریصندوقتوسعهدربازارسرمایه

او درخصوص سومین مصوبه ادامه داد: شرکت هایی که نسبت به خرید 
س��هام و زیرمجموعه های خود در جهت حمایت از بازار با اصول ش��ورای 
عال��ی بورس و اوراق بهادار اقدام کنند، می توانند تا 50 درصد مبلغ خرید 
این س��هام به عنوان امهال مالیاتی در یک س��ال منظور شود و اجازه داده 
می شود بخشی از این مالیات را طی یک سال نزد خود نگهداری کرده و از 

محل آن به خرید سهام مبادرت ورزند.
رئیس س��ازمان بورس با بیان اینکه تا قبل از این بانک ها و موسس��ات 
اعتباری به دلیل مفاد قانون رفع موانع تولید، امکان سرمایه گذاری در بازار 
سرمایه را نداشتند، افزود: براساس چهارمین پیشنهاد، بانک ها و موسسات 
اعتباری می توانند از ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید به مدت سه سال 

معاف شوند و از منابع مالی خود از بازار سرمایه حمایت کنند.
دهق��ان  دهنوی درخواس��ت برای فراهم ش��دن امکان س��رمایه گذاری 
صندوق توس��عه ملی در بازار س��رمایه را پنجمین مصوبه دانست و گفت: 

طبق اساسنامه صندوق صندوق توسعه ملی، سرمایه گذاری در بازار پولی و 
مالی خارجی جزو مصارف مجاز قلمداد شده بود، اما درخواست شده است 
که بازار س��رمایه هم مشمول موارد سرمایه گذاری صندوق شود. این مورد 
در دولت تصویب شد و امیدواریم در شورای عالی هماهنگی اقتصادی نیز 

تصویب شود.
به گفته س��خنگوی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، مطابق شش��مین 
پیشنهاد درخواست شده تا به صندوق تثبیت و توسعه بازار، یعنی دو نهاد 
حمایتی که جزو ارکان بازار س��رمایه هستند اجازه داده شود تا سقف 20 
هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر شود و از محل این 

منابع سیاست های حمایتی از بازار دنبال شود.
او در نهایت به هفتمین پیشنهاد اشاره کرد و گفت: افرادی که واحدهای 
صندوق ETF پاالیشی یکم را خریداری کرده بودند و در این مدت دچار 
ضرر و زیان شده بودند، باید ضرر آنها به نوعی جبران شود. به این ترتیب، 
از طریق واحدهای همین صندوق یا سایر سهام یا صندوق هایی که دولت 
برای واگذاری خواهد داشت به صورت جایزه و هبه )یک نفر مالی را مجانی 
به فردی دیگر تملیک می کند( و به اندازه زیان به افراد متضرر تعلق بگیرد. 
برنامه سازمان بورس، تقویت و توسعه بازار و ایجاد پایداری بیشتر در بازار 

سرمایه خواهد بود.
تمهیداتتازهدولتبرایتقویتبازارسرمایه

روز گذشته دویست و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت نیز به ریاست حسن روحانی برگزار شد و این جلسه در ادامه مباحث 
جلسات قبلی این ستاد به بحث و بررسی وضعیت بازار سرمایه اختصاص 
داشت. در این نشست، پیش��نهادهای مطرح شده برای ابزارهای حمایتی 
از س��هامداران خرد بررسی ش��د و تصمیمات مهمی به منظور حمایت از 
بازار س��رمایه و توسعه بسترهای س��رمایه گذاری در بورس و پشتیبانی از 
تامین مالی طرح های توس��عه ای و س��رمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی 
کشور اتخاذ شد. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین در این جلسه 
تصمیم��ات مهمی اتخاذ کرد که موارد مربوطه جهت تصویب به ش��ورای 

عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه خواهد شد.
براس��اس تصمیم اتخاذشده در این جلس��ه، به خریداران صندوق قابل 
معامل��ه پاالیش یکم که واحدهای این صندوق را از دولت خریداری کرده 
و بعدا به دلیل نوسانات متحمل زیان شده اند، از واحدهای سرمایه گذاری 
همین صندوق یا س��ایر موارد س��هام تش��ویقی داده خواهد شد. براساس 

مصوب��ات این روز در راس��تای مصوبه تخصیص ی��ک درصد منابع خالق 
توس��عه ملی به صندوق تثبیت بازار، مقرر ش��د منابع ریالی معادل 200 
میلیون دالر از مصوبه مذکور توس��ط بانک مرکزی کارس��ازی و در وجه 

صندوق تثبیت پرداخت شود.
در جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتص��ادی دولت همچنین تصویب ش��د 
که ممنوعیت اعطای تس��هیالت بانکی به ش��رکت های س��رمایه گذاری، 
هلدینگ های س��رمایه گذاری و کارگزاری برای حمایت از بازار و توس��عه 
سرمایه گذاری آنها در سهام لغو شود. براساس تصمیم این ستاد به منظور 
تشویق سرمایه گذاری، به سرمایه گذاران خارجی که طبق ضوابط250 هزار 
دالر در بازار بورس س��رمایه گذاری کنند، اقامت 5 ساله جمهوری اسالمی 

ایران اعطا می شود.
واریز 80 درصد درآمد ناش��ی از مالیات نقل و انتقال س��هام در سال 
1400 به عنوان آورده دولت به حساب صندوق تثبیت بازار برای حمایت 
از بازار س��هام و تشویق سرمایه گذاری در این حوزه، صفر شدن مالیات 
آن بخش از س��ود انباش��ته شرکت های بورس��ی که به حساب افزایش 
س��رمایه منظور ش��ود با هدف ترغیب شرکت های بورس��ی به افزایش 
س��رمایه گذاری و توسعه شرکت ها، امهال مالیاتی 50 درصد مبلغ خرید 
ش��رکت هایی که نسبت به خرید سهام خودش��ان یا زیرمجموعه شان با 
ه��دف حمای��ت از بازار و مبتنی بر ضوابط ش��ورای عال��ی بورس اقدام 
می کنند به مدت یک س��ال، از جمله تصمیمات مهم اتخاذشده در این 
جلسه بود که بعد از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 

قوا اجرایی خواهد شد.
معافیت بانک ها و موسس��ات اعتباری که در راس��تای حمایت از بازار 
س��رمایه س��هام خریداری کنند یا اموال و دارایی ه��ای مازاد خود را به 
س��هام تبدیل کنند از ش��مول ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و 
جرائم ناش��ی از آن، فراهم شدن امکان س��رمایه گذاری صندوق توسعه 
ملی در بازار س��رمایه به عنوان اصالح اساس��نامه ای��ن صندوق که در 
صورت تصوی��ب نقش مهمی در حف��ظ ارزش دارایی های این صندوق 
برای نسل های آینده خواهد داشت و اجازه به صندوق تثبیت و صندوق 
توس��عه بازار برای اینکه تا سقف 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با 
ضمانت دولت منتش��ر و در راستای ایجاد پایداری و توسعه بازار به کار 
گرفته ش��ود، از دیگر تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در این 

جلسه بود.

بهخریدارانخارجیسهاماقامت5سالهدادهمیشود

جزییات بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه

برخی از کارشناس��ان بازار س��رمایه در هفته اخیر ب��ا نگارش نامه هایی 
پیش��نهاداتی برای کاهش نرخ س��ود بانکی به منظور احیای بازار سرمایه 
مطرح کرده اند. این در حالی اس��ت که نرخ س��ود بانکی در شرایط کنونی 
نی��ز عقب ماندگی بیش از 50 درص��دی از تورم دارد و بیم آن می رود که 
بازنگری در نرخ سود بانکی، زمینه را برای خیز بازارهای موازی فراهم کند. 
بررسی ها نش��ان می دهد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی سرآغاز ورود 
سرمایه های سرگردان به بازارهای ملک و طال و سکه بوده است. نامه نگاری 
وزیر امور اقتصادی و دارایی با مدیران بانک ها مبنی بر رعایت نرخ س��ود 
قانونی برای پرداخت به س��پرده ها و هش��دار رئیس کل بانک مرکزی به 
بانک ها درخصوص رعایت نرخ سود بانکی در یکی دو هفته گذشته نشان از 
آن دارد که تصمیمی برای تغییر نرخ سود در سال جاری اتخاذ نشده است.

به گزارش خبرآنالین، در شرایط کنونی که تورم باال در اقتصاد آزاردهنده 
اس��ت، بازارهای اصلی کشور با ریزش قیمت در عین باال ماندن نرخ تورم 
روبه رو هستند. از این رو بیم آن می رود که کاهش نرخ سود بانکی در قامت 
محرکی برای افزایش قیمت ها در بازارهایی نظیر طال و س��که و ارز عمل 
کند. در این زمینه، رضا بوستانی کارشناس اقتصادی می گوید: مسئله الزام 
به تغییر نرخ سود با هدف احیای بازار سرمایه در حالی مطرح می شود که 
نه در دوره صعود و نه در دوره نزول بورس، نرخ سود تغییری نکرده است.

بوستانی با بیان اینکه وظیفه اصلی سیاست گذار پولی به طور مشخص 
دستیابی به ثبات قیمت ها و مهار تورم است، افزود: با توجه به این مسئله، 
تغییر در سیاست پولی با هدف اثرگذاری تنها بر یک بخش اقتصاد امری 
غیرممکن و نش��دنی اس��ت. به طور کلی سیاست پولی معطوف به هدفی 

جامع طراحی و اجرا می ش��ود. دلیل این امر نیز آن است که وقتی موضع 
سیاس��ت پولی تغییر می کند، این تغییر بر رفتار فعاالن اقتصادی در کلیه 
بازاره��ا تاثیر می گذارد. مثال اگر نرخ به��ره تغییر کند رفتار کلیه افراد در 
م��ورد مصرف و س��رمایه گذاری تغیی��ر می کند و این موضوع بر ش��رایط 

بازارهای کاال و دارایی اثرگذار خواهد بود.
به اعتقاد این اقتصاددان، ثبات قیمت ها نیز بدین معناست که قیمت ها به 
طور عمومی ثابت باش��ند نه در یک بخش یا صنعت خاص، از این رو تغییر 
در سیاست پولی با هدف اثرگذاری تنها بر یک بخش اقتصاد امری غیرممکن 
و نش��دنی است. او با اشاره به موارد مطرح ش��ده درخصوص تغییر نرخ سود 
سپرده های بانکی برای حمایت از بازار سرمایه ادامه داد: نمی توانیم انتظار داشته 
باشیم برای حمایت از بخشی از اقتصاد مانند بازار سرمایه نرخ بهره را تغییر 
دهیم و س��ایر بخش ها بدون تغییر بماند. در واقع این کار باعث می ش��ود که 
قیمت در سایر بازارها نیز دستخوش تغییر شود. به عبارت دیگر، با این اقدام 
قیمت ها در بازار سهام، ارز، مسکن و همه تصمیمات مصرفی خانوارها تحت 
تاثیر قرار خواهد گرفت بنابراین برای اینکه اثر سیاست پولی را به یک بخش یا 
بازار خاص در اقتصاد محدود کنیم هیچ راهی وجود ندارد و در شرایط فعلی 
کاهش نرخ سود بانکی قطعا به افزایش تورم منجر خواهد شد که فشار اقتصادی 
را روی تمامی اقشار به ویژه طبقات ضعیف تر بیشتر خواهد کرد. این اقتصاددان 
با بیان اینکه نرخ سود بانکی در دوران اوج گرفتن بازار سرمایه و یا سقوط آن، 
تغییر نکرده اس��ت، گفت: نرخ سود سیستم بانکی ابزاری مهم و حساس در 
اختیار سیاست گذار پولی است که تاثیر زیادی بر تصمیم سرمایه گذاران دارد 
و عدم تغییر نرخ سود بانکی در سال گذشته به خوبی نشان می دهد که نرخ 

سود بانکی باعث خروج سرمایه از بانک ها و ورود آن به بازار سرمایه و یا بالعکس 
آن نشده است. وی در انتها با تاکید بر اینکه نرخ بهره بین بانکی عمال ارتباط 
چندانی با تصمیمات افراد برای سرمایه گذاری ندارد، افزود: کاهش مقطعی نرخ 
بهره بین بانکی در سال گذشته متأثر از رکود ناشی از شوک همه گیری کرونا و 
انباشت منابع بانکی بود که پس از خروج اقتصاد از شوک اولیه و افزایش تقاضا 

برای آن، منابع نرخ بهره بین بانکی نیز افزایش یافت.

هشدارنسبتبهاثرتورمیتغییرنرخسودبانکی

راهنجاتبورسازبانکمیگذرد؟

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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وزیرصمت:
خودرویباکیفیتبایدتولیدشود

وزیر صم��ت گفت عالوه بر افزایش کم��ی محصوالت خودرویی، 
بیش از پیش برای ارتقای کیفیت محصوالت باید اقدام کرد.

به گ��زارش خبرگ��زاری مهر به نق��ل از وزارت صم��ت، علیرضا 
رزم حس��ینی در جلسه کمیته خودرو، با اش��اره به بسیج مجموعه 
وزارت صمت برای تحقق فرمایش��ات مقام معظم رهبری در زمینه 
مانع زدایی و پشتیبانی از تولید، بیان کرد: به منظور عملیاتی شدن 
شعار س��ال جاری در صنعت خودرو، س��ازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ای��درو( باید ضمن تالش حداکثری، برنامه ریزی الزم 

را انجام دهد.
وی اف��زود: خودروس��ازان ب��رای تأمی��ن نیاز داخ��ل باید ضمن 
برنامه ری��زی برای افزایش کمی محص��والت خود، بیش از پیش در 
مس��یر ارتقای کیف��ی و تولید خودروی باکیفیت و در ش��أن مردم 

گام بردارند.
لزومداخلیسازیحداکثریقطعاتخودرو

وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت بر لزوم داخلی س��ازی حداکثری 
قطعات خودرو تاکید کرد و گفت: ش��رکت های خودروس��ازی باید 
این مهم را به عنوان یکی از مهمترین اولویت های کاری مدنظر قرار 

داده و برای تحقق آن در سال جاری برنامه ریزی کنند.
محسن صالحی نیا، رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران )ایدرو( نیز در این جلس��ه با اشاره به برنامه ریزی های 
انجام گرفته برای افزایش تولید ش��رکت خودروسازی، گفت: طبق 
برنامه ریزی های انجام گرفته، خودروسازان در سال 1400، بیش از 
یک میلیون خودرو توس��ط دو خودروساز بزرگ تولید و روانه بازار 

خواهند کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان این جلس��ه، از دو محصول 
در آس��تانه تولید انبوه »تارا« و »شاهین« متعلق به ایران خودرو و 
س��ایپا بازدید و در جریان اقدامات انجام گرفته برای عرضه این دو 

خودرو به بازار قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، بررس��ی آمارهای رس��می وزارت صنعت، معدن 
حاکی از تولید 991 هزار و 692 دس��تگاه خودرو و کمتر از برنامه 

در 12 ماهه پارسال است.
میزان تولید یادش��ده مشتمل بر تولید 903 هزار و 314 دستگاه 
س��واری )بیش از 91 درصد کل تولیدات(، 80 هزار و 548 دستگاه 
وان��ت، 5 هزار و 840 دس��تگاه کامیونت، کامیون و کش��نده، 944 
دس��تگاه اتوبوس، 789 دس��تگاه مینی ب��وس و میدل باس و 257 

دستگاه ون است.
با توجه به تولید 831 هزار و 996 دس��تگاه انواع خودرو در سال 

98، رشد 19.2 درصدی در این حوزه به ثبت رسید.

آخرینقیمتلبنیاتدربازار
برخ��ی گزارش��ات حاکی از آن اس��ت که لبنیات در آس��تانه ماه 
رمض��ان با افزایش قیمت مواجه ش��ده اس��ت؛ موضوعی که انجمن 
صنای��ع لبن��ی در واکنش ب��ه آن می گوید کاالهایی که مش��مول 
قیمت گذاری دولتی هس��تند به هیچ وجه افزایش قیمت نداشتند، 
اما ممکن اس��ت س��ایر محصوالتی که قیمت گذاری آنها براس��اس 
هزینه ه��ای تولید ش��رکت ها ص��ورت می گیرد مانند ش��یرکاکائو، 
ماست همزده، ش��یر طعمدار و دارای ویتامین و... به دلیل افزایش 

هزینه های تولید گرانتر شده باشند.
به گزارش ایسنا، براساس مشاهدات میدانی قیمت خامه صبحانه 
30 گرم��ی 5000 تومان، خام��ه پاکتی صورت��ی 250 گرمی 14 
هزارتوم��ان، کره 50 گرمی 5400 تومان، ک��ره 100 گرمی 10 تا 
11 تومان، ماس��ت پرچرب و همزده 1500گرم��ی 29هزارتومان، 
ماس��ت پرچ��رب  1000 گرمی 10هزار و800 تومان، پنیر س��فید 
200گرمی 12 هزارتومان، پنیر س��فید  400گرمی 19 هزارتومان، 
پنیر س��فید 400 گرم��ی معمولی 14هزار و500 تومان، ش��یر کم 
چرب فراپاس��توریزه 10هزار و800 تومان، ش��یر پرچرب 11 تا 12 
هزارتومان، ش��یر معمولی و با ویتامین D3 7750 تا 8000 تومان، 
ش��یر پاکتی پرچرب 14 تا 15 هزار توم��ان، دوغ یک و نیم لیتری 
12هزار و500تومان، بس��تنی قیفی وانیلی 3000تومان، بس��تنی 
زعفرانی ویف��ری 5000تومان، بس��تنی بیس��کویتی وانیل 5000 
تومان، بس��تنی چوبی وانیلی 3000توم��ان، پنیر خامه 100گرمی 
6000 توم��ان، پنیر خامه 200 گرمی 13 هزارتومان و ش��یرکاکائو 

220گرمی 5000تومان است.

نماگربازارسهام

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از هدف گذاری برای 
تامین دست کم 50 هزار میلیارد تومان از طریق طرح تامین مالی واحدها 

و پروژه های دارای اولویت )تام( در سال 1400 خبر داد.
ب��ه گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، »س��عید زرندی« در 
آیین امضای تفاهم نامه تامین مالی واحدها و پروژه های دارای اولویت )طرح 
تام( با حضور وزیر صنعت، افزود: سه منبع مشخص مالی که سیاست ها و 
وظای��ف قانونی دولت برای حمایت از بخش صنعت، معدن و تجارت بوده 

در سال 1399 مورد استفاده قرار گرفت.
وی گفت: از طریق بند )الف( تبصره )18( حدود 9 هزار و 145 میلیارد 
تومان به واحدهای تولیدی تزریق ش��د، همچنین میزان تزریق تسهیالت 
به واحدهای تولیدی از طریق ابالغیه رونق تولید 27 هزار و 610 میلیارد 

تومان بوده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت از پرداخت تس��هیالت به واحدهای 
صادراتی از سال گذشته به عنوان سرمایه در گردش خبر داد و اضافه  کرد: 
در این راستا نیز 3 هزار و 475 میلیارد تومان به واحدهای تولیدی با مزیت 

صادراتی پرداخت شده است.
زمینهسازیورود422واحدتولیدیجدیدبهبازارسرمایه

وی تامی��ن مالی از طریق بازار س��رمایه را به عنوان اس��تراتژی جدید 

وزارت صنعت برش��مرد و گفت: پارسال فرآیند ورود 422 واحد جدید به 
بازار س��رمایه برای تأمین مالی فراهم ش��د که از این تعداد، 224 شرکت 
قراردادهای الزم را منعقد کردند و 86 شرکت در مرحله پذیرش هستند.

انتشار 8200 میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط واحدهای صنعتی
زرندی همچنین انتشار اوراق مش��ارکت توسط واحدهای صنعتی را از 
دیگر برنامه های این وزارتخانه دانست که سال گذشته شروع شد و در این 

راستا 8هزار و 200 میلیارد تومان اوراق منتشر شده است.
وی 80درص��د ارزش معامالت فیزیکی ب��ورس کاال را متعلق به بخش 
صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: سهم بخش یادشده و پتروشیمی 

72 درصد اوراق منتشرشده بوده است.
این مقام مسئول، پیگیری تاسیس شرکت های سهامی عام پروژه را برای 
استفاده از سرمایه های سرگردان و نقدینگی های موجود در جامعه از دیگر 

محورهای کاری وزارت صنعت برشمرد.
هدف گ��ذاری تامین 500 ه��زار میلیارد تومان س��رمایه گذاری با 100 

شرکت برتر
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در بخش دیگری از سخنان خود به 
نگاه جدید این وزارتخانه برای س��رمایه گذاری و تامین مالی با استفاده از 

ظرفیت شرکت های بزرگ و توانمند اشاره کرد.

وی گفت: در این راس��تا سال گذشته 100 شرکت برتر شناسایی شد و 
تفاهم نامه هایی نیز با پنج شرکت به امضا رسید و در این راستا می خواهیم 

500هزار میلیارد تومان موضوع برای سرمایه گذاری تعریف کنیم.
زرن��دی، حمایت ش��رکت های بزرگ از واحدهای کوچ��ک را به عنوان 
اقدام دوم در راس��تای این نگاه جدید وزارت صنعت دانس��ت و ادامه  داد: 
ش��رکت های صنایع معدنی، راهب��ری و حمای��ت از واحدهای کوچک را 
برعهده گرفتند و در این راستا به عنوان نمونه اسفندماه پارسال تفاهم نامه 
بانک صنعت و معدن با ایمیدرو به امضا رسید و یک هزار میلیارد تومان از 

طریق ایمیدرو در این بانک سرمایه گذاری شد.
وی همچنین به بسته وزارت صنعت برای استان های کمترتوسعه یافته از 
لحاظ صنعتی اشاره کرد و گفت: این برنامه در 12 استان کمتر برخوردار 
در حال انجام است و 144 واحد با هماهنگی بانک صنعت و معدن آماده 

فرآیند پرداخت شده اند.
ب��ر پایه این گ��زارش، در آیینی با حضور »علیرضا رزم حس��ینی« وزیر 
صنع��ت، تفاهم نامه تامین مالی واحده��ا و پروژه های دارای اولویت )طرح 
تام( بین ایمیدرو، معاونت معدنی وزارت صنعت و بانک تجارت )به عنوان 

بانک عامل( به امضا رسید.

معاونوزیرصنعتخبرداد

هدف گذاری برای تامین ۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق طرح تام در سال ۱۴۰۰

سازمان فناوری اطالعات س��امانه وام وجوه اداره شده )توان آفرین( را با 
هدف حمایت هوشمند از کسب وکارهای نوپا و اکوسیستم نوآوری رونمایی 
و اعالم کرد در یک س��ال گذش��ته 122 میلیارد تومان تسهیالت به 262 

کسب وکار نوپا پرداخت کرده است.
به گزارش ایس��نا، امیر ناظمی در مراس��م رونمایی از سامانه وام وجوه 
اداره شده )توان آفرین( وزارت ارتباطات گفت: تامین منابع  مالی در حوزه 
نوآوری، کمک به مکانیزم هایی مانند صندوق های سرمایه گذاری جسورانه 
است. در این مدل از تامین مالی، به جای اینکه نهادی باشیم که تسهیالت 
در اختیار ش��رکت های اس��تارت آپی قرار دهد، ترجیح دادیم صندوق های 

جسورانه این کار را انجام دهند و ما رقیب بخش خصوصی نشویم.
وی افزود: سعی کردیم با کمک به این بخش کاری کنیم که ریسک های 
سرمایه گذاری کاهش پیدا کند، به این معنا که اگر صندوق سرمایه گذاری 
جسورانه، روی یک استارت آپ سرمایه گذاری  کند، بخشی از سرمایه گذاری 
در قالب وام های ارزان قیمت با بهره پایین و دارای تنفس از س��وی وزارت 
ارتباطات در اختیار صندوق جس��ورانه قرار می گیرد تا ریس��ک کار آنها را 
کاهش دهد. اینها راهبردهایی بوده که سعی کردیم در دبیرخانه وام وجوه 

اداره شده به آنها پایبند باشیم.
مع��اون وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات با اش��اره به ت��الش وزارت 
ارتباط��ات و س��ازمان فناوری اطالعات در راس��تای حمایت هوش��مند و 
هدفمند از استارت آپ ها، بیان کرد: امروز یکی از موضوعاتی که می تواند در 
اختیار استراتژی های ما در زمینه حمایت از استارت آپ ها باشد، رونمایی از 
سامانه توان آفرین است که امکان درج درخواست برای دریافت تسهیالت 
در آن پیش بینی شده  اس��ت. از سمت دیگر می تواند به عنوان یک منبع 
اطالعاتی تس��هیلگر در کنار متقاضیان قرار گی��رد و به آنها کمک کند تا 

بهترین مدلی که می تواند برای آنها کارآمد باشد را انتخاب کنند.
ناظم��ی ادامه داد: ویژگی بعدی این س��امانه ام��کان ردیابی و پیگیری 
فرآیند دریافت تس��هیالت توسط متقاضی اس��ت. وقتی فردی، متقاضی 
خدمت��ی می ش��ود این ام��کان را دارد ت��ا ببیند تا ک��دام مرحله دریافت 

تس��هیالت درخواس��تش پیش رفته و در هر مرحله چ��ه اتفاقی رخ داده 
اس��ت و از س��مت دیگر برآوردی از زمانی که می تواند وام را دریافت کند 
به دس��ت آورد. وی در پاس��خ به اینکه چرا این س��ازمان در این زمینه از 
ظرفیت س��امانه های دیگر خود مانند ایران نوآفرین استفاده نکرده، گفت: 
این ویژگی ها در س��امانه های قبلی وجود نداش��ت یا به شکل ضعیف تری 
فعال بود و امکان درج بسیاری از قابلیت ها روی آن وجود نداشت به همین 
خاطر سامانه توان آفرین با جامعیت و فراگیری بیشتر راه اندازی شده است.

سامانهتوانآفرین،نسخهجدیدسامانایرانکارفااست
ش��هره ناصری، معاون سیاست گذاری و اعتباربخش��ی سازمان فناوری 
اطالعات نیز در این مراسم گفت: سامانه تسهیالت وجوه اداره شده وزارت 
ارتباطات با عنوان توان آفرین، نس��خه جدید سامان ایران کارفا است ولی 
برتری هایی نسبت به سامانه قبلی دارد. افزایش سهولت دسترسی کاربران، 
ارزیابان و مصرف کنندگان و افزایش ش��فافیت اس��تفاده و فرآیند دریافت 

تسهیالت از جمله این برتری هاست.
وی در ادامه به عملکرد وزارت ارتباطت در یک س��ال گذشته در زمینه 
وام وجوه اداره ش��ده اشاره کرد و افزود: در یک سال گذشته 122 میلیارد 
تومان تسهیالت به 262 کس��ب وکار نوپا تخصیص یافته است. بخشی از 
این مبلغ از طریق اهرمی کردن منابع با همکاری صندوق کارآفرینی امید 
فراهم ش��ده است که رقم پرداخت شده از سمت این صندوق 12 میلیارد 
تومان بوده اس��ت. از طرف دیگر همکاری با صندوق نوآوری و ش��کوفایی 
برای پرداخت این تسهیالت آن هم برای طرح های کالن ملی مانند تولید 

مودم، تولید تلفن همراه داشته ایم.
ناصری گفت:  هدف ما این اس��ت که به س��مت حمایت های هوشمند و 
هدفمند برویم و تسهیالتی هم که پرداخت می کنیم هدفمند و هوشمند 
باش��د. یکی از کارهایی که در این راس��تا انجام دادیم راه اندازی س��امانه 
بوم واره است. در بوم واره که در کنار سامانه ایران نوآفرین و توان آفرین قرار 
می گیرد، از شرکت های بزرگ تر حوزه درخواست کرده ایم که خدمات شان 
را در آن سامانه ارائه کنند تا کسب وکارهای نوپای حوزه بتوانند از خدمات 

آنها اس��تفاده کنند. در ازای این کار به کسب وکارهای بزرگتر از محل وام 
وجوه اداره شده تسهیالت پرداخت می کنیم.

پرداختتسهیالت122میلیاردیدریکسال
براس��اس گزارش عملکرد وضعیت وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، 122 میلیارد و 88 میلیون تومان تسهیالت پرداختی 
به 262 مورد کسب وکار با دسته بندی محتوای دیجیتال، اصناف، سرمایه 
در گردش، بازی های موبایلی، اپلیکیش��ن ها، کسب وکارهای نوپا، غیرنوپا، 
پلتفرم، ش��تاب دهنده، وام کرونا، صندوق کارآفرینی امید، بوم واره، اقتصاد 
دیجیت��ال، صندوق های س��رمایه گذاری جس��ورانه، طرح ه��ای ویژه ملی 

تخصیص پیدا کرده است.
از این میزان وام، 16 درصد وام بوم واره در حرکت به سمت حمایت های 
هوش��مند و هدفمند، 12 درصد کسب و کارهای غیرنوپا، 2 درصد کسب 
وکار نوپا، 2 درصد بازی های موبایلی و اپلیکیشن، 14 درصد پلتفرم ها، 14 
درصد وام کرونا، 3 درصد ش��تاب دهنده ها، 5 درصد اقتصاد دیجیتال، یک 
درصد محتوای دیجیتال، 10 درصد منابع اهرمی صندوق نوآفرینی امید، 4 
درصد سرمایه در گردش، یک درصد صندوق های سرمایه گذاری جسورانه، 
9 درصد عرضه کننده طرح های ویژه روی پلتفرم های ملی و 14 درصد وام 

کرونا تعلق گرفته است.
گزارش عملکرد نشان می دهد، 12 میلیارد تومان برای قرارداد عاملیت با 
صندوق کارآفرینی امید برای 35 مورد اهرمی کردن صنایع نیز اختصاص 
پیدا کرده است. از این همکاری می توان به تولید مودم، تولید تلفن همراه، 
تجهیزات اکتیو دیتاس��نتر، تولید محتوا، پروژه ابر ایران، تجهیزات انتقال 

400 گیگ و 23 مورد وام کرونا اشاره کرد.
19میلیارد تومان وام بوم واره برای حرکت به سمت حمایت های هوشمند 
و هدفمند کسب وکارها در نظر گرفته شده و 17 میلیارد تومان وام کرونا 
برای ش��رایط بحران که در ش��ش ماهه نخست سال گذشته )فروردین تا 
مهر 99( پرداخت ش��ده است. میانگین وام های تاییدشده ماهیانه مبلغ 7 

میلیارد و 680 میلیون تومان بوده است.

پرداخت122میلیاردتومانبهاستارتآپها

سامانهتوانآفرینرونماییشد
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چطوریکجزوهراهنمایفروشخلقکنیم؟

سجادرحیمیمدیسه
پژوهشگر و مشاور حوزه مدیریت کسب وکار
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جزوه راهنم��ای فروش، کلیه فرآیندهای غیررس��می تبدیل 
یک مش��تری احتمالی به مشتری قطعی را تحلیل، جمع آوری 
و ارائ��ه می کن��د. منظ��ور از فرآیندهای غیررس��می، کنش و 
واکنش هایی است که در یک سیستم از فرآیندها اتفاق می افتد. 
بخش زیادی از فرآیندها در ذهن مش��تریان رخ می دهد که نه 
قابل مشاهده است و نه بررسی. با در نظر گرفتن پیچیدگی های 
نهایی ش��دن یک فروش، ضرورت تهی��ه راهنمای فروش برای 
محصوالت یک کسب وکار ضرورت بیشتری پیدا می کند. جزوه 
راهنم��ای فروش بر نهایی ش��دن فروش تأکی��د می کند و این 
تأکید به معنای فائق آمدن بر کلیه چالش های تبدیل مش��تری 

احتمالی به مشتری قطعی است.
ح��ال که از اهمی��ت جزوه راهنمای ف��روش صحبت کردیم، 

مستقیم به طور عملی سراغ روش تدوین و تهیه آن می رویم.
1. مرحله اول، معرفی کل یک محصول یا محصوالت اس��ت. 
بای��د تمام ویژگی های محصول را درس��ت بشناس��یم و تحلیل 
کنی��م و ارزش های آن را به مخاطب نش��ان دهیم. هرچه این 
بررس��ی کامل تر باش��د، فروش��نده محصول در برابر مشتریان 
احتمال��ی موفق تر عمل می کند و جل��وی بهانه جویی های او را 
ب��رای نخریدن می گی��رد و یا بهتر بگویی��م: عالمت های پنهان 
مشتری و ترس های برای خریدن را دقیق تر درک و با آن مقابله 
س��الم می کند. به عنوان مثال فرض کنید شما یک کسب وکار 
خانگ��ی دارید که دو ن��وع مربا را تهیه می کنی��د؛ اگر در کلیه 
ارتباط��ات خ��ود با مش��تری نتوانید دلیل تف��اوت قیمت را به 
شکلی برایش توضیح دهید که قلبا بپذیرید، قطعا بازی فروش 

را باخته اید و فروش تان نهایی نخواهد شد.
2. شناس��ایی دقیق مش��تریان محصول، مرحله دوم اس��ت. 
هرچه محصول ش��ما تخصصی تر باش��د، این طیف مش��تریان 
محدودتر و ارزش��مندتر هس��تند؛ به عنوان مثال در کسب وکار 
اش��اره شده در مرحله قبل، مش��تریان خانگی و یا معرفی شده 
توس��ط دوس��تان یا جذب ش��ده از کانال صفحه مجازی شما، 
مشتریان دقیق شناسایی شده هستند. مشتریان محصول شما، 
طیف خانوارهایی نیس��تند ک��ه برای خرید کلی��ه مایحتاج به 
س��وپرمارکت یا فروشگاه های زنجیره ای مراجعه می کنند. دقت 
داشته باشید اگر مشتریان شما افراد باشند )و نه کسب وکارها(، 
ویژگی ها، ترجیحات، داش��ته ها، خواسته ها و الگوهای فکری و 
رفتاری آنان در شناس��ایی دقیق مش��تریان هدف تعیین کننده 

است.
3. مرحله سوم، تحلیل دقیق محصول است. مهم نیست یک 
محص��ول دارید ی��ا چند محصول؛ مهم این اس��ت که محصول 
ش��ما چیس��ت و دقیقا چه فایده ای دارد؟ مشتری چرا باید این 

محصول را بخرد؟
چرا این پرس��ش اهمیت دارد؟ چون یک فروش��نده یا مدیر 
کس��ب وکار، بارها و بارها از پاس��خ به این س��ؤاالت، در فرآیند 
نهایی ش��دن ف��روش کم��ک می گیرد؛ چ��ه در زم��ان معرفی 
محصول به یک س��رمایه گذار؛ چه در زمان فروش مس��تقیم به 
مصرف کننده؛ چه در زمان ایراد گرفتن مشتری احتمالی و چه 
در زمان ارزیابی محصول با رقبای مش��ابه توسط مشتری. پس 
دقت داشته باشید ویژگی ها، مزیت ها و منفعت های محصول را 
باید به طور دقیق تعیین کنید و اگر خود نمی توانید این کار را 

انجام دهید، از متخصص مربوطه کمک حرفه ای بگیرید.
4. چهارمی��ن گام، ش��ناخت گزینه ه��ای رقیب اس��ت. اگر 
مشتری محصول شما را نپسندد یا به هر دلیلی نخواهد از شما 
بخرد، چه گزینه های دیگری پیش روی اوس��ت؟ شاید یکی از 
مهمترین بخش های یک راهنمای فروش، همین تحلیل باش��د. 
البته بسیاری از مدیران کسب وکارها یا صاحبان یک محصول یا 
ایده، دچار توهم یا تعصب می شوند که بزرگترین آفت ها در این 
فرآیند اس��ت. پس توهمات تجاری انگیزشی! را کنار بگذارید و 
یک بار اصولی را ب��رای گزینه های رقیب تعریف کنید که رفتار 
ش��ما یا فروش��ندگان تان را در برابر مشتریان هدف، یکپارچه و 

هماهنگ نماید.
5. مرحله پنجم، شناس��ایی فرصت های توسعه فروش است. 
به ای��ن معنا که محصول/محصوالت ش��ما در کجا می تواند در 
مقیاس قیمتی باالتر توس��ط مش��تری پس��ندیده شود و یا در 
کج��ا می توان محصول مکمل به مش��تری فروخ��ت. به عنوان 
مثال فروشگاهی که فروش محصوالت تزیینات ماشین را انجام 
می ده��د، طیف وس��یعی از محصوالت با قیمت ه��ای متنوع را 
شامل می شود؛ همچنین در کنار محصوالت اصلی مانند روکش 
صندل��ی، اقالم ریزودرش��تی مانند رویه داش��بورد، جاکلیدی، 
دس��تمال های کاغذی  فانتزی و ... هم مکمل های وسوس��ه انگیز 
و پرفروش��ی هستند که به جای مناسب، می توانند به مشتریان 

توصیه شوند یا توسط خود مشتری پسندیده گردند. 
6. آخرین قدم، بهانه گیری های مش��تری احتمالی است! این 
قس��مت ش��اید قابل توجه بس��یاری از تولیدکنندگان ما باشد؛ 
تولیدکنندگان��ی که معموال قیمت ه��ای رقابتی و کیفیت قابل 
قب��ول در برابر نمونه های واردات��ی و به خصوص چینی! ندارند. 
اینجاس��ت که تفاوت تولیدکننده باهوش و غیرباهوش مشخص 
می ش��ود: آیا برای بهانه های مشتریانم در مراجعات حضوری و 
یا حتی تبلیغات بی��رون از مغازه/تولیدی ام فکری کرده ام؟ چه 
محتوایی را باید ارائه دهم؟ باید این بهانه ها را دقیق شناخت و 

برای تک تک آنها، پاسخی مناسب مشخص نمود.
امی��دوارم این راهنمای کاربردی، بتواند به ش��ما کمک کند 
ک��ه ی��ک راهنمای فروش مفی��د برای محصوالت خ��ود ایجاد 
نمایی��د. اگر صاحب کس��ب وکار چندمحصوله یا اس��تارت آپی 
خدمات مح��ور و یک محصوله هس��تید، راهنم��ای فروش را در 
اولویت برنامه ریزی های فروش خود قرار دهید. بازنگری مستمر 
در محتوی��ات این راهنم��ا را فراموش نکنی��د، چراکه منجر به 
غیرکاربردی ش��دن راهنما و در نهایت آسیب زا شدن آن خواهد 

شد.

رهبری
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کارآفرینان و مدیران در یک س��ال و نیم اخیر ش��رایط بسیار عجیبی را 
پشت سر گذاشته اند. نظم محیط کار در طول این مدت به طور کامل برهم 
خورده اس��ت بنابراین نباید انتظار پیگیری امور مانند گذش��ته در عرصه 
کسب و کار را داشته باشیم. نکته مهم در این میان موفقیت اغلب مدیران 
بی نظم در ش��رایط کنونی است. بس��یاری از مدیران در زمینه ساماندهی 
وضعیت کسب و کارشان به طور طبیعی نظم خاصی را دنبال نمی کنند. این 
امر شاید برای یک مدیر کالسیک بسیار عجیب باشد، اما مدیران امروزی به 
این امر عادت کرده اند.  آینده دنیای کسب و کار در دستان مدیران شلخته 
و نامنظم اس��ت. یکی از دالیل این امر تجربه استرس و نگرانی های مداوم 
کمتر از سوی این دسته از مدیران است. وقتی سطح استرس میان مدیران 
کمتر باشد، توانایی ساماندهی وضعیت برند از سوی آنها به شدت افزایش 
خواهد یافت. هدف اصلی در این مقاله بررسی دلیل موفقیت مدیران شلخته 
است. این امر با مرور برخی از دالیل برتری آنها در مقایسه با دیگر مدیران 

و همچنین تغییرات محیط کسب و کار پیگیری خواهد شد. 
تمایل باال برای تغییر 

مدیران ش��لخته تمایل باالیی برای تغییر دارند. ام��روزه یکی از دالیل 
اصلی بی میلی مدیران برای تغییر در ش��یوه های فعالیت ش��ان مربوط به 
عادت های قدیمی شان است. مدیران شلخته از آنجایی که نظم مشخصی 
برای مدیریت برند مدنظر ندارند، کمتر درگیر این عادت ها می ش��وند. این 
امر به آنها فرصت استقبال از هر نوع تغییری را می دهد. نکته جالب اینکه 
در این میان تفاوتی میان تغییرات ارادی و تحمیلی از سوی محیط کسب 
و کار نیس��ت.  بس��یاری از مدیران کالس��یک در محیط کار فقط درباره 
کس��ب و کار صحبت می کنند. این امر فضای ش��رکت را به شدت جدی 
می سازد. براس��اس مطالعه ما در موسسه Entrepreneur، کارآفرینانی 
ک��ه تمایل باالیی برای صحبت های ع��ادی در محیط کار دارند، در ایجاد 
فضای صمیمی در محل کار موفقیت بیشتری خواهند داشت. دلیل این امر 
تمایل کارمندان برای صحبت درباره نکات مختلف در محیط کار است. اگر 
کارمندان فرصت صحبت های دوس��تانه با هم را داشته باشند، ارتباط شان 
با یکدیگر به ش��دت بهبود خواهد یافت بنابراین نیازی برای نگرانی درباره 

صحبت های غیرکاری در محیط کار نخواهد بود. 

توجهکمتربهفرآیندهاوتمرکزبرروینتایج
مدیران کالس��یک اغلب اوقات ب��ر روی فرآینده��ای کاری متمرکز 
می ش��وند. ای��ن امر به معنای تالش ب��رای اصالح فرآینده��ا به منظور 
دستیابی به موفقیت کاری است. در نقطه مقابل مدیران شلخته حضور 
دارند. این دس��ته از مدیران تمایلی برای توجه به فرآیندها ندارند. شما 
در ش��رکت های تحت مدیریت این دسته از افراد امکان پیگیری هر نوع 
فرآین��د کاری را دارید، ام��ا در نهایت نتیجه کاری تان باید اس��تاندارد 
باشد.  مدیران شلخته فقط به دنبال نتایج مناسب هستند. این امر برای 
آنها مطلوبیت بس��یار زیادی دارد. وقتی کس��ب و کارهای بسیار زیادی 
در طول یک س��ال اخیر فرآین��د دورکاری را در پیش گرفتند، یکی از 
مشکالت اصلی برای مدیران کالسیک ناتوانی برای پیگیری فرآیندهای 
کاری کارمندان ش��ان بود. این امر برای مدیران ش��لخته هیچ مسئله ای 
ایج��اد نکرد بنابراین در اینجا مدیران ش��لخته که اغلب مورد تمس��خر 

مدیران کالسیک قرار می گیرند، دست باالتر را دارند. 
پذیرشناتوانیهاوبیاطالعیهادرمحیطکسبوکار

مدیران کالس��یک در تالش برای آگاهی هم��ه چیز و یادگیری تمام 

مهارت های ممکن هس��تند. در نقطه مقابل مدیران ش��لخته توجهی به 
این نکات ندارند. آنها فقط در صورت نیاز به دنبال یادگیری مهارت های 
تازه هس��تند. همین امر نیز برای آنها زم��ان زیادی به منظور تمرکز بر 
روی امور کاری فراه��م می کند.  پذیرش ناتوانی ها و همچنین ناآگاهی 
از مهارت های تازه عرصه کسب و کار برای بسیاری از کارآفرینان دشوار 
اس��ت، با این حال مدیران شلخته در این زمینه هیچ ناراحتی ای ندارند. 
آنها فقط به دنبال مدیریت کس��ب و کارش��ان به شیوه مطلوب هستند. 
در این میان اگر نیاز باش��د، برخی از مهارت های تازه را نیز یاد خواهند 
گرفت. در غیر این صورت به همان ش��یوه جاری شان اقدام به مدیریت 
کسب و کار خواهند کرد.  تصمیم گیری در مورد نحوه مدیریت کسب و 
کار یک امر دلبخواهی اس��ت. هدف اصلی در این مقاله معرفی شیوه ای 
تازه در مدیریت کس��ب و کار برای آش��نایی شما با آن بود. اگر شما نیز 
به ش��یوه مدیریت مدرن و فاقد نظم مش��خص عالق��ه دارید، توجه به 
مزیت های آن و ش��یوه های مورد بح��ث در این مقاله برای تان کاربردی 

خواهد بود. 
entrepreneur.com:منبع

چرا مدیران شلخته آینده دنیای کسب و کار را شکل می دهند؟
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اخبار

آذربایجــان شــرقی – ماهان فــاح: رئيس ســازمان 
جهادکشاورزي اســتان آذربايجان شرقي از افزايش ۱۰۰ درصدي 

قيمت خريد تضميني گندم در سال زراعي جاري خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبريز، اکبر فتحي با بيان اينکه تعيين 
قيمت خريد تضميني گندم، موجب دلگرمي و خوشحالي کشاورزان 
و رغبت بيشــتر براي تحويل محصوالت به دولت مي شود، گفت: 
قيمت ســال گذشته خريد تضميني 25۰۰ تومان بود که در ابتدا 
قيمت ۴ هزار تومان براي ســال جديد در نظر گرفته شــد، اما با 
توجه به هزينه هاي کشت و قيمت تمام شده گندم براي کشاورزان 
بــا تعامل دولت و مجلس براي حمايت از گندمکاران قيمت نهايي 
5 هزار تومان تعيين شد. وي با بيان اينکه تا سال 99 بهره برداران 
هيچ نقشــي در قيمت گذاري محصوالت کشــاورزي نداشتند که 
قانون جديد در تشــکيل شورا ســبب تاثيرگذار شدن کشاورزان 
در قيمت گذاري محصوالت کشــاورزي به ويژه گندم شد، افزود: 
با قيمت جديد زيان هاي گذشــته کشــاورزان جبران مي شود و از 
فــروش قاچاق و مصــرف دامي کاهش و امنيت غذايي کشــور را 
افزايش مي يابد.  رئيس ســازمان جهادکشاورزي استان آذربايجان 
شرقی افزود: در راستاي تحقق شــعار سال در بخش کشاورزي و 
پشتيباني از توليد، با موافقت رئيس محترم جمهور و سازمان برنامه 
و بودجه، مقرر شد با عنايت به کمبود شديد بارندگي و حمايت از 
کشاورزان عزيز گندمکار مبلغ هزار تومان به قيمت تضميني گندم 
به عنوان جايزه تحويل تقديم شود. فتحي با بيان اينکه به دليل نياز 

باالي خريد تضميني گندم به منابع عظيم مالي، تصميم گيري براي 
افزايش قيمت به دولت محول شــد، ادامه داد: در ستاد هماهنگي 
اقتصادي دولت و با حمايت رياســت جمهوري، يک هزار تومان به 
قيمت ۴هــزار توماني خريد تضميني گندم به عنوان جايزه اضافه 
خواهد شــد و کشــاورزان به ازاي هر يک کيلوگرم گندمي که به 
شرکت بازرگاني دولتي ايران تحويل مي دهند، 5 هزار تومان دريافت 
خواهند کرد. رئيس سازمان جهادکشــاورزي استان با بيان اينکه 
تالش مسئولين وزارت جهادکشاورزي در افزايش قيمت تضميني 
رضايت کشاورزان را تامين کرده است، افزود: از کشاورزان نيز انتظار 
مي رود پاي عهد خود بوده و محصوالت خود را تنها به مراکز خريد 

دولتي تحويل دهند. 
توسعه 100 هکتاری گلخانه های شهرستان هریس

 رئيس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان آذربايجان شرقی 

همچنين از توسعه ۱۰۰ هکتاری گلخانه های شهرستان هريس 
در پاياب ســد آرباتان خبر داد. اکبر فتحی در نشســتی با محرم 
زاده نماينده مردم شهرستان های اهر و هريس در مجلس شورای 
اســالمی و امام جمعه شهرســتان هريس که به منظور بررسی 
مسايل و مشکالت بخش کشــاورزی دو شهرستان هريس و اهر 
ترتيب يافته بود، با بيان اينکه احيای سد آرباتان شهرستان هريس 
نقش بسزايی در توليد و اشتغال بهره برداران منطقه دارد، گفت: 
با انجام اصالحاتی در سد توســط سرمايه گذار بخش خصوصی 
اقدامات الزم جهت بهره برداری از آن انجام می شود.  وی ضمن 
تاکيد بر لزوم آبگيري بخشــي از مخزن سد آرباتان و احياي اين 
حق آبه گفت: خوشبختانه در شهرستان هريس در زمينه توسعه 
گلخانه اقدامات خوبی صورت گرفته ودر طول سال گذشته حدود 
۱۸ هکتار گلخانه بصورت متمرکز تاســيس و بهره برداری شده 
اســت و در تداوم اين توســعه در ســالجاری هدف گذاری برای 
احداث ۱۰۰ هکتار گلخانه انجام شــده است. وی اضافه کرد: در 
صورت بهره برداری از آب موجود در ســد آرباتان در پاياب سد، 
عالوه بر ۱۰۰ هکتار برنامه ريزی شــده در شهرســتان می توان 
۱۰۰ هکتار ديگر به ســطح گلخانه های شهرستان هريس افزود. 
رئيس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: در خصوص جاده های 
دسترســی به مزارع و بهسازی کانالهای آبياری از محل اعتبارات 
اســتانی و ملی و توســعه گلخانه ها در اين دو شهرستان برنامه 

ريزيهای الزم صورت می پذيرد.

اصفهان - قاسم اسد: مدير دفتر خدمات مشترکين آبفای استان 
اصفهان از نظارت دقيق و ســخت گيرانه بر مصرف آب در کاربری 
های مختلف خبر داد.  ميثم اعاليی گفــت: طرح پايش هاي دوره 
اي محسوس و نامحســوس انشعابات آب با هدف نظارت بر انطباق 
مصرف آب با کاربری های تعيين شده و استفاده متناسب از ظرفيت 
مشــخص شــده، با قدرت در حال اجرا اســت.   وی با بيان اين که 
اين طرح به منظور صيانت از حقوق شــهروندان عملياتی می شود، 
اظهارداشــت: الزم است مشترکين، آب شبکه توزيع را فقط مطابق 
با در کاربري مجاز تعريف شــده مصرف کنند در غير اين صورت بر 
اساس ضوابط و اختيارات قانوني موجود، با متخلفان برخورد می شود.  
وی با تاکيد بر اين نکته که مصرف آب در هر نوع کاربري به غير از 
کاربري تعريف شده در قرارداد واگذاري انشعاب آب ممنوع است، بيان 
داشت: نه تنها استفاده از آب شرب براي مواردي همچون ساخت و 
ساز، غيرمجاز است، بلکه نمی توان از آب کاربري هاي خانگي براي 
مصارف غيرخانگي نظير اماکن تجاري نيز استفاده کرد و انجام اين کار 
خالف قانون است.   وی در ادامه به سياست سخت گيرانه شرکت آب 

و فاضالب استان براي واگذاري انشعاب  به اماکن غير مسکوني مانند 
باغ، کارواش، استخر و کاربري هايي از اين دست پرداخت و افزود: با 
توجه به اين که به دليل وقوع خشکسالی های مستمر، با بحران کم 
آبی در استان مواجه هستيم، مديريت مصارف آب شرب و بهداشت در 
استان از اهميت به سزايی برخوردار است و سال هاست که واگذاري 
آب به مصارف غير مســکوني مشــروط به اخذ تاييديه در کارگروه 
تخصيص آب شرکت است . اعاليی ادامه داد: در مواردي که واگذاري 

انشعاب به کاربري هاي غيرمسکوني انجام شود، ظرفيت تخصيص 
يافته فقط در حد تامين آب شرب و بهداشت کارکنان آن مجموعه 
خواهد بود و شرکت آب و فاضالب تعهدي در خصوص تامين آب در 
مصارف غير از شرب و بهداشت ندارد. مدير خدمات مشترکين آبفای 
استان اصفهان در بخش ديگري از سخنان خود افزود: در سال گذشته  
همه گيري و شيوع ويروس کوييد ۱9 و الزام به رعايت بيشتر نکات 
بهداشتي از جمله شستشــوي مکرر دست ها باعث شد تا متوسط 
مصرف آب اســتان پس از حدود يک دهه که شــيب نزولي داشت، 
بــا افزايش 2۰ درصدی مواجه شــود . اعاليی تصريح کرد: با وجود 
اين همچنان در سال گذشته ۸۰ درصد از مشترکين خانگي کمتر 
از 2۰ متر مکعب آب مصرف کردند و تنها ۱.2 درصد از مشــترکين 
مصرف باالتر از ۴۰ مترمکعب در ماه داشتند.  وی در پايان با اشاره به 
شرايط خاص تابستان پيش رو، از مشترکين اين شرکت تقاضا کرد 
همچون گذشته با بهينه سازي و مديريت مصرف، با خدمتگزاران خود 
در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مديريت بحران کم آبي 

تابستان ۱۴۰۰ همکاري تنگاتنگ داشته باشند. 

 رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش دفتر روابط عمومی 
و آموزش همگانی شرکت آبفای گيالن؛ سيد محسن حسينی امروز 
گفت: با گرم شدن هوا، ادامه وضعيت کرونايی و همچنين کاهش دبی 
چاه ها و چشمه ها در ماه های پيش رو به دليل کاهش نزوالت جوی، 
احتمال بروز تنش آبی در روزهای گرم سال وجود دارد لذا توصيه ما 
به مشترکين اين است تا نسبت به مديريت مصرف و رعايت الگوی 
صحيح اســتفاده از آب اقدام کنند. وی با بيان اينکه در حال حاضر 
شرايط آبی تثبيت شده ای در استان وجود دارد، افزود: پس از افتتاح 
مدول دوم تصفيه خانه بزرگ آب گيالن در اسفند ماه سال 99 توان 
توليد اين تصفيه خانه به حدود 6 هزار ليتر بر ثانيه افزايش يافته است 
و در شهرها و روستاهای برخوردار از تصفيه خانه مشکلی وجود ندارد. 
وی تصريح کرد: هم اينک وضعيت آبدهی اکثر چاه ها و چشمه های 

استان قابل قبول است و بطور متوسط ميزان آبدهی آن ها ۸ هزار و 
5۰۰ ليتر بر ثانيه است. مديرعامل شرکت آب و فاضالب گيالن گفت: 
از آغاز سال ۱۴۰۰ تاکنون، بجز موارد ناشی از بروز حوادث و اتفاقات 
مانند شکستگی در شبکه توزيع آب، در شهرها و روستاها درخصوص 

اُفت فشار يا قطعی آب گزارشی نشده است. حسينی افزود: در برخی 
از شهرها و روستاها که از چشمه جهت تأمين آب شرب استفاده می 
شود به دليل کاهش نزوالت جوی در سال آبی جاری، آبدهی چشمه 
ها رو به کاهش بوده و ممکن است با شروع فصل گرم سال، با چالش 
کمبود آب مواجه شويم. وی در ادامه ضمن تأکيد بر عدم استفاده از 
آب شرب برای مصارف کشاورزی تصريح کرد: مردم عزيز استان در 
صورت مشــاهده شکستگی و هدررفت آب ، استفاده های غيرمجاز 
مانند آبياری باغات و مزارع از آب شرب، موارد را به مرکز ۱22 گزارش 
نمايند. بنابراين گزارش؛ در زمان کنونی گيالن دارای يکهزار و 7۱۸ 
روســتا و 52 شــهر برخوردار از آب شرب سالم و بهداشتی است. 2 
ميليون و 75۰ هزار نفر از مردم اســتان نيز از خدمات شرکت آب و 

فاضالب گيالن بهره مندند.

اهواز - شــبنم قجاوند: در حکمی از ســوی معــاون وزير و 
مديرعامل شرکت ملی نفت ايران، دکتر حميدرضا گلپايگانی به عنوان 
مديرعامل شرکت ملی حفاری ايران منصوب شد . به گزارش روابط 
عمومی شــرکت ملی حفاری ايران در حکم دکتر مسعود کرباسيان 
آمده است: با عنايت به سوابق و تجربيات ارزشمند و توانمندی جناب 
عالی در حوزه عمليات حفاری و اســتخراج منابع هيدروکربوری به 
موجب ايــن حکم به عنوان مديرعامل شــرکت ملی حفاری ايران 
منصوب می گرديد.  اميد است در پرتو الطاف الهی در انجام وظايف 

محوله موفق و مويد باشيد.
دکتر گلپايگانی در آخرين ســمت از سال ۱399 تا کنون رياست 

هيئت مديره شــرکت ملی حفاری ايران را برعهده دارد. وی پيش از 
اين در سمت های مجری طرح توسعه ميادين گازی خامی - مناطق 

نفتخيز جنوب ۱399، مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت ملی 
حفــاری ايران    ۱393_۱39۱، عضو هيئــت مديره و مدير عامل 
شرکت حفاری شمال ۱395  - ۱397، رئيس هيئت مديره شرکت  
نفــت فالت قاره  ۱395،  مدير عامل و عضو هيئت مديره شــرکت 
سروک کيش ۱39۴-۱395، مشاور فنی مدير عامل شرکت مناطق 
نفتخيز جنــوب  ۱393 -  ۱39۴، معاون مديرعامل شــرکت ملی 
حفاری ايران در امور فنی و مهندسی   ۱39۰ -۱39۱، مدير خدمات 
فنی حفاری شــرکت ملی حفاری ايــران  ۱3۸5 – ۱39۰ و  مدير 
عمليات حفاری در خشکی _ 2  شرکت ملی حفاری ايران ۱3۸3 – 

۱3۸5 در صنعت نفت کشور انجام وظيفه کرده است. 

آذربایجان شــرقی - ماهان فاح: مديرکل تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان آذربايجان شــرقی برنامه های گراميداشت 
هفته کار و کارگر در آذربايجان شــرقی را اعالم و تشريح کرد. به 
گزارش خبرنگار ما در تبريز، حســين فتحی اظهار کرد: همزمان 
با هفته کارگر که از 5 ارديبهشــت ماه آغاز و تا ۱۱ اين ماه ادامه 
خواهد داشــت، ۱۴ ويژه برنامه در سطح استان آذربايجان شرقی 
اجرا خواهد شــد. وی گفت: در اولين روز از هفته کارگر که با نام 
کارگران، تجديد ميثاق با آرمانهای امام و رهبری نامگذاری گرديده، 
در اقدامــی نمادين و به پاس قدردانی از مقام شــامخ کارگران با 
حضور در تعدادی از واحدهای توليدی صنعتی استان به کارگران 
واحدهای صنعتی گل اهدا خواهد شد. رئيس ستاد بزرگداشت هفته 
کارگر آذربايجان شرقی با بيان اينکه روز دوم هفته کارگر به نام روز 
کارگران، تامين اجتماعی و تکريم بازنشستگان نامگذاری شده است، 
افزود: همزمان با اين روز نشست تخصصی با پيشکسوتان و تکريم 
تعدادی از بازنشستگان برگزار خواهد شد. فتحی اظهار داشت: در 
سومين روز از اين هفته که با نام کارگران، امنيت شغلی و مهارت 

آموزی و ورزش و نشــاط اجتماعی نامگذاری گرديده از کارگران 
نمونه و قاريان نمونه واحدهای صنعتی تجليل بعمل خواهد آمد. وی 
اضافه کرد: همچنين گردهمائی نقش زنان کارگر در توليد همزمان 
با اين روز در شــرکت داروسازی زهراوی تبريز برگزار خواهد شد. 
وی ادامه داد: در روز چهارم هفته کارگر که بنام کارگران، فرهنگ 
کار و توليد، پشــتيبانی ها و مانع زدايی ها نامگذاری شده است، 
ديدار کارگران با مقام معظم رهبری بصورت غير حضوری برگزار 
خواهد شــد. به گفته اين مقام مسوول، همچنين ديدار با سردار 

فرماندهی سپاه عاشــورا از مهم ترين برنامه های اين روز خواهد 
بود. مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربايجان شرقی با اشاره 
بــه نامگذاری پنجمين روز از هفته کارگر بيان کرد: اين روز با نام 
کارگران، مشــارکت اجتماعی، شوراها و تشکل ها نامگذاری شده 
اســت که غبار روبی از مزار مطهر شهدا همزمان در سراسر استان 
و کشور بر گزار می گردد و روزجمعه ششمين روز از هفته کارگر 
که به نام کارگران، معنويت و عبادت ناميده شــده است پيش از 
خطبه های نماز جمعه تبريز مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربايجان شرقی و رئيس ستاد بزرگداشت هفته کارگر استان به 
ايراد سخنرانی خواهد پرداخت. فتحی افزود: همچنين بعد از ظهر 
همان روز برنامه های ورزشی سالمت محور با رعايت کامل پروتکل 
ها برگزار و نيز  دعــای فرج در واحدهای توليدی صنعتی پخش 
خواهد شد.  فتحی با اعالم هفتمين روز از هفته کارگر که با نام روز 
جهانی کارگران مزين و نامگذاری گرديده است، يادآور شد: در اين 
روز کمک های مومنانه در واحدهای کارگری انجام و بصورت رايگان 

ماسک در واحدهای کارگری توزيع خواهد شد.

رئيس سازمان جهادکشاورزي آذربایجان شرقي خبر داد؛

 افزايش ۱۰۰ درصدي قيمت خريد تضميني گندم در سال زراعي جاري 

اجرای طرح پيمایش انشعابات آب مطابق با کاربری های واگذار شده

درخواست شرکت آب و فاضاب از مردم گيان؛

عدم استفاده از آب شرب برای مصارف کشاورزی و مدیریت مصرف آب

در حکمی از سوی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

مدیر عامل جدید شرکت ملی حفاری ایران منصوب شد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشریح کرد؛

برنامه های گراميداشت هفته کارگر در آذربایجان شرقی 

پيام تسليت وزیر ارشاد درپی درگذشت آیت اهلل حسينی کاشانی 
قم - خبرنگار فرصت امروز: وزير ارشــاد با صدور پيامی درگذشت 
آيت اهلل حسينی کاشانی را تسليت گفت. به گزارشی، در متن پيام تسليت 

سيدعباس صالحی آمده است:
»جناب آقای سيد موسی حسينی کاشانی

خبر درگذشت پدر بزرگوارتان، فقيه ربانی ابوالشهيد مرحوم آيت اهلل سيد 
محمد حسينی کاشانی در ايام مبارک ماه رمضان موجب تاسف و تاثر شد. 
فقدان اين عالم واالمقام را، که از امام راحل و مراجع بزرگوار حوزه بهره وافر برد و ساليان سال در تربيت حوزويان کوشيد و در 
اخالق و فضيلت ممتاز بود، به جنابعالی، خانواده محترم و بيت شريف ايشان و نيز شاگردان و عالقه مندان آن مرحوم صميمانه 
تسليت می گويم. از خداوند منان برای آن فقيد سعيد رحمت واسعه و غفران الهی و برای جنابعالی و بازماندگان مکرم صبر و اجر 
مسالت دارم.«  آيت اهلل سيدمحمد حسينی کاشانی نماينده دوره اول مجلس خبرگان رهبری و از اساتيد حوزه علميه قم بود. وی 
که پدر همسر حجت االسالم و المسلمين علوی وزير اطالعات بود در سال ۱3۱3 در کاشان متولد و تحصيالت خود را در همان 
شهر آغاز کرد. سپس عازم قم و درس فقه را در اين شهر ادامه داد.  آيت اهلل حسينی کاشانی چند سالی را هم در نجف در درس 
علمای اين شهر حضور داشت و پس از بازگشت به قم تحصيل و تدريس علوم دينی را در حوزه علميه آنجا ادامه داد.  وی در روز 

6 ارديبهشت ۱۴۰۰ مصادف با ۱3 رمضان بر اثر کهولت سن در يکی از بيمارستان های تهران درگذشت

شهرداری منطقه دو همدان خبر داد:
افزایش سرانه فضای سبز شهری با هدف توسعه پایدار

همدان - خبرنگار فرصت امروز: به نقل از روابط عمومی شــهرداری منطقه دو 
مهندس حامد جليلوند مدير منطقه دو با اعالم اين خبر افزود: امروزه توســعه متوازن و 
توزيع عادالنه امکانات يکی از شاخص های اصلی توسعه پايدار در شهرها به شمار می آيد 
که عدم تحقق اين امر ســبب بروز مشکالت، نابه هنجاری ها و نارضايتی ها در بخشی از 
شهر می شود که می تواند آسيب های مختلفی را به دنبال داشته باشد. وی با بيان اينکه 
توســعه پايدار شهری را می توان بهبود کيفيت زندگی در ساختار شهری دانست، افزود: 
مفهوم پايداری در توسعه، با بسترسازی برای افزايش رفاه شهروندی ممکن می گردد که رسيدن به اين مهم با بهبود زيرساختها و 
توزيع متناسب وعادالنه تسهيالت و خدمات شهری ميسر است، بر اين اساس رفاه شهروندی را می توان محور اصلی توسعه پايدار 
شهری دانست که افزايش امنيت انسانی و رضايتمندی اجتماعی را امکان پذير می کند.  مدير منطقه دو  با اشاره به اينکه توسعه 
متــوازن و توزيع عادالنه امکانــات می تواند در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی نمود يابد، ادامه داد: بر همين 
اساس اين شهرداری، اجرای طرح های مختلف عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی درسطح منطقه دو را در اولويت اقدامات خود 
قرار داده و پروژه های متعددی همچون هدايت آبهای سطحی رسالت، اجرای بيش از 6۰ هزار تن آسفالت، اجرای بيش از 3۰ هزار 
متر مربع پياده روسازی، محوطه سازی مصلی و تپه حاج عنايت، احداث پارکينگ طبقاتی، احداث پارک فرامنطقه ای اکباتان، احداث 
زمين های ورزشی را در سال گذشته عملياتی کرده است. جليلوند با بيان اينکه افزايش سرانه فضای سبز شهری با هدف توسعه پايدار 
از اصلی ترين اهداف منطقه در کنار توزيع متوازن پروژه های عمرانی در سال جاری به شمار می رود افزود: توسعه فضای سبز شهری 
و توزيع عادالنه آن در محله ها به خصوص در مراکز شهرها به گونه ای که متناسب با ساخت و ساز شهری باشد يکی از راهبرد های 
توسعه پايدار شهر تلقی می گردد که از نظر ابعاد زيست  محيطی، فضای سبز شهری در کاهش آلودگی هوا و آالينده ها، تعديل پديده 
جزيره گرمای شهری، کاهش آلودگی صوتی، کنترل سيالب و در يک کالم بهبود کيفيت محيط زيست نقش تعيين کننده ای دارند. 
وی افزود: از اين رو شهرداری منطقه دو در سال جاری پروژه های تاثير  گذاری همچون تکميل احداث پارک فرامنطقه ای اکباتان، 
کاشت فضای سبز در مصلی همدان، ساخت ديوار سبز در بلوار مطهری، کاشت و نگهداری فضاهای سبز شهری، تغيير سيستم آبياری 
قديمی به مکانيزه، احداث مخازن ذخيره آب جهت فضای سبز از جمله پروژه های منطقه دو در کنار صدها پروژه عمرانی ديگر جهت 

رفاه حال  شهروندان همدانی اجرا می نمايد. 

مدیر منطقه دو شهرداری رشت خبر داد:
رشد ۷5 درصدی درآمد شهرداری منطقه دو در سال ۹۹

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: مدير منطقه دو شــهرداری رشت از رشد 75 
درصدی درآمد شهرداری منطقه دو در سال 99 خبر داد. به گزارش واحد خبر مديريت 
ارتباطات و امور بين الملل شــهرداری رشت، يوسف يزدانی مدير منطقه دو شهرداری 
رشــت با تشريح عملکرد منطقه دو در ســال 99 اظهار داشت: با تالش های مضاعف 
کارکنان منطقه دو موفق به تحقق کامل بودجه، افزايش صدور پروانه های ساختمانی 
و تکميل پروژه های نيمه تمام شــديم. وی وصولی منطقه دو در سال گذشته را ۸7۰ 
ميليارد ريال اعالم کرد و افزود: درآمد منطقه دو در مقايسه با سال 9۸ با رشد 75 درصدی مواجه بوده که با همت و تالش مضاعف 
کارکنان منطقه حاصل شد. يزدانی از صدور بيش از 25۰ فقره پروانه ساختمانی در سال 99 خبر داد و بيان داشت: با توجه به 
اينکه بافت مرکزی رشت عموما در محدوده منطقه دو واقع شده است اين منطقه همواره مورد توجه فعاالن عرصه ساختمان بوده 
و در سال گذشته تالش کرديم حتی االمکان موانع اداری برای سازندگان مرتفع شود.  يزدانی با اشاره به عزم و جديت شهرداری 
منطقه دو برای تکميل پروژه های نيمه تمام اظهار کرد: با وجود شيوع ويروس کرونا، پروژه های عمرانی بدون وقفه ادامه يافت. 
مدير منطقه دو شهرداری رشت مرمت و بازآفرينی آرامگاه دکتر حشمت، پروژه روشنايی خيابان بيستون، اتمام فاز نخست لوله 
گذاری و هدايت آب های ســطحی بازار رشــت، احداث رفيوژ ميانی در بلوار امام)ره(، بازگشايی ورودی خيابان ۱7 شهريور را از 

جمله پروژه های عمرانی اجرا شده در سال 99 عنوان کرد.  

مدیر عامل شرکت گاز استان گلستان برای پاسخگویی به سؤاالت مردم در 
مرکز سامد حضوریافت

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مهندس علی طالبی به منظور پاسخگويی به سواالت و درخواست های مردم شريف  استان 
از طريق ســامانه ارتباط مردمی دولت و مردم  که با شــماره تماس ۱۱۱  صورت می گرفت در مرکز ســامد حضور يافتند   . با 
هماهنگی و برنامه ريزی دفتر بازرســی استانداری  در راستای اجرای نظام نامه مديريت ارتباطات مردمی در بستر سامد)سامانه 
اکترونيکی ارتباط مردم و دولت( مبنی بر تسريع در انتقال مشکالت و نظرات مردم به مديران و پاسخگويی به درخواست ها و 
مشکالت هم استان های محترم، برنامه ارتباط مردم بامسئولين در بستر سامد، باحضور مدير عامل شرکت گاز استان گلستان 
برگزار  گرديد. در اين برنامه که ابوالقاســمی رئيس روابط عمومی نيز ايشان را همراهی می کردند ، مهندس طالبی ،به  صورت 
مستقيم با شنود درخواستای تلفی مردم شريف در زمينه امورات گازرسانی در بخشهای مختلف خدمت، ضمن پاسخگويی به 

تماسهای مردمی ، هماهنگی های الزم جهت رسيدگی و پيگيری موارد مطرح شده را نيز  ابالغ نمود.  

دوره آموزشی تخصصی مولتی روتور در بندر بوشهر برگزار شد
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: رئيس اداره ايمنی و حفاظت دريايی اداره کل 
بنادر و دريانوردی استان بوشهر از برگزاری دوره تخصصی مولتی روتور در جهت مقابله 
با آلودگی نفتی در بندر بوشــهر خبر داد. به گزارش روابط عمومی، حجت خســروی 
رئيس اداره ايمنی و حفاظت دريايی اداره کل بنادر و دريانوردی استان بوشهر دراينباره 
گفت: با محوريت هوشمندسازی فعاليت های دريايی و با هدف تبديل بندر بوشهر به 
بندری هوشمند، برگزاری دوره آموزشی تخصصی مولتی روتور و آموزش تيم عملياتی 
مقابله با آلودگی جهت پايش لحظه ای محدوده کانال بندر بوشهر به وسيله کوادکوپترهای پيشرفته در دستور کار قرار گرفت.  
خســروی افزود: با برگزاری اين دوره و تامين يک فروند مولتی روتور اين امکان فراهم گرديد که در راستای مانيتورينگ لحظه 
ای عملياتهای  دريايی،حفاظت و پايش محيط زيست انجام پذيرفته و اقدام آنی در صورت مشاهده آلودگی های نفتی از کانال 

بوشهر صورت پذيرد.  

مقدم سليمی:راه اندازی مرکز کنترل و پایش سایت پسماند محمدآباد
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: وحيد مقدم سليمی، سرپرست معاونت خدمات 
شــهری شــهرداری از راه اندازی مرکز کنترل و پايش ســايت پردازش و دفع پسماند 
محمدآباد خبر داد. به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری قزوين، 
مقدم ســليمی گفت: راه اندازی اين مرکز با هدف نظارت و کنترل ســايت و خطوط 
پردازش پســماند و افزايش ضريب امنيت مجموعه صورت گرفته است. وی با اشاره به 
اينکه پيش از تحويل مديريت سايت به شهرداری قزوين اين مجموعه به هشت دوربين 
مداربســته مجهز بود، افزود: در حال حاضر مرکز کنترل و پايش ســايت با نصب پنج دوربين جديد راه اندازی شــده و در هفته 
جاری کار خود را رسماً آغاز خواهد کرد. سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اضافه کرد: به منظور افزايش ضريب امنيت 
مجموعه، افزون بر راه اندازی مرکز کنترل پايش، اقداماتی همچون فنس کشی و ترميم فنس های موجود، افزايش روشنايی محوطه 
سايت، اختصاص ماشين گشت زنی شبانه روزی، افزايش تعداد نگهبانان و افزايش تمهيدات حراستی و حفاظتی توسط شهرداری 

قزوين در دست انجام است.
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بهقلم:کاترینویل
مدیر بازاریابی در موسسه ویدا گرافیک

ترجمه: علی آل علی

آیا ش��ما هم تا به حال با مش��اهده تابلوی یک فروشگاه 
جذب آن ش��ده اید؟ شاید اس��تفاده از تابلو برای فروشگاه 
ایده بسیار س��اده و ابتدایی باشد، اما هنوز هم تاثیرگذاری 
مناس��بی بر روی مش��تریان دارد. بس��یاری از فروشگاه ها 
همچنان از این ایده به خوبی اس��تفاده می کنند. اگر ش��ما 
نیز در میان کس��ب و کارهای عالقه مند به جذب مشتریان 
هرچه بیش��تر قرار دارید، باید اس��تفاده از این شیوه را در 
دس��تور کارتان قرار دهید. بس��یاری از کس��ب و کارها با 
اس��تفاده از چنین ش��یوه هایی امکان تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان به بهترین شکل ممکن را تجربه می کنند. 
صحبت از اهمیت تابلوها برای هر کس��ب و کاری بدون 
ارزیابی مزیت های آن غیرممکن است. هدف اصلی در این 
مقاله بررس��ی برخی از مزایای تابلوه��ای بزرگ و کوچک 
در فروش��گاه های مختلف است. این تابلوها اغلب در بیرون 
مغازه ها نصب می شود. درست به همین خاطر توانایی جلب 

نظر مشتریان در خیابان ها را نیز فراهم می کند. 
آگاهیبخشیبهمشتریان

آیا تا به حال از کنار یک فروشگاه بدون اینکه حتی به آن 
نگاه کنید، عبور کرده اید؟ بسیاری از مردم چنین تجربه ای 
را داشته اند. دلیل این امر اغلب فقدان جذابیت های بصری 
یک فروش��گاه برای مش��تریان اس��ت. به عبارت س��اده تر، 
فروشگاه موردنظر اصال به چشم نمی آید. این امر مشکالت 
بس��یار زیادی برای فروش��گاه موردنظر ایجاد خواهد کرد. 
اگر ش��ما در یک منطقه پررفت و آمد، فروش��گاهی داشته 
باشید، در صورت فروش اندک به سرعت مشکالت مالی به 

سراغ تان خواهد آمد. 
اس��تفاده از تابلوهای جذاب و گرافیکی به کسب و کارها 
برای اعالم حضورش��ان در ب��ازار کمک می کن��د. این امر 
آگاهی بخش��ی مناس��بی به مش��تریان خواهد داد بنابراین 
دیگ��ری نیازی ب��رای اختصاص زمان گس��ترده به منظور 
آگاهی بخش��ی به مشتریان از طریق گفت وگوهای رو در رو 

یا هزینه های تبلیغاتی گزاف نخواهد بود. 
تمایزبخشیبهفروشگاه

مناطق شلوغ هر شهر میزبان فروشگاه های بسیار زیادی 
اس��ت. اگر کس��ب و کار ش��ما ایده منحصر به فردی برای 
ایجاد تمایز میان خودش و رقبا نداشته باشد، شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد داشت. بسیاری 
از برندها حتی در بهترین نقاط ش��هر نیز امکان فروش باال 
ندارند. این امر به دلیل ماهیت کلیش��ه ای چنین کس��ب و 
کارهایی اس��ت. اگر ش��ما هم نس��بت به دالیل ناکامی تان 
در زمین��ه فروش و تاثیرگذاری بر روی مش��تریان کنجکاو 
هستید، باید به ماهیت کسب و کارتان توجه نشان دهید.

طراح��ی تابلوه��ای ج��ذاب و متف��اوت از رقب��ا ایده ای 
مناس��ب برای جلب نظر مش��تریان محسوب می شود. این 
امر در همان نگاه نخست مشتریان را متوجه شما می سازد 
بنابرای��ن ش��انس باالتری در مقایس��ه ب��ا رقبای تان برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید داشت. 
بسیاری از برندها هیچ توجهی به نمای کلی فروشگاه شان 
ندارند. این امر موجب کاهش انگیزه مشتریان برای حضور 
در فروشگاه کس��ب و کار شما خواهد شد. هرچه فروشگاه 
ش��ما دارای نمای جذاب تری برای مش��تریان باشد، انگیزه 
آنها ب��رای حضور در فروش��گاه افزایش خواه��د یافت. در 
غیر این صورت ش��ما شانس��ی برای تاثیرگ��ذاری بر روی 

مشتریان تان نخواهید داشت. 
ارائهتصویریمختصرازکسبوکارتان

ام��روزه تابلوهای هر برندی دیگر مح��دود به نمونه های 
س��نتی چوبی نیس��ت. تابلوهای LED امکان اس��تفاده از 
طرح ها و نقش های متنوعی را فراهم کرده اس��ت. بنابراین 
اگر ش��ما هنوز از تابلوهای قدیمی استفاده می کنید، زمان 
توجه به فناوری های نوین برای ش��ما فرا رس��یده اس��ت. 
بسیاری از برندها هیچ تمایلی برای ایجاد تغییر در وضعیت 
کس��ب و کارشان در حالت عادی ندارند. این امر مهمترین 

مشکل در سر راه توسعه کسب و کار محسوب می شود. 
اس��تفاده از تابلوهای LED جلوه کلی یک کسب و کار 
را به طور قابل مالحظه ای بهبود می بخش��د. ش��ما امکان 
استفاده از انواع طرح ها و نقش ها برای تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان با اس��تفاده از چنین ش��یوه ای را دارید بنابراین 
اندکی خالقیت در این مس��یر تاثیرگذاری ویژه ای بر روی 

مشتریان به همراه خواهد داشت. 
بس��یاری از برندها به طور م��داوم از فقدان خالقیت رنج 
می برند. این امر نوعی همه گیری در میان کس��ب و کارها 

محسوب می ش��ود. با این حساب هر کس��ب و کار باید به 
دنبال یافت��ن راهکارهایی برای نمایش جلوه ای منحصر به 
فرد از کس��ب و کارش برای مخاطب هدف باش��د. بخشی 
از این مسیر با استفاده از تابلوهای جذاب دنبال می شود. 

امکانجذبوفاداریمشتریان
ش��اید عجیب باش��د، اما تابلوهای جذاب در عمل امکان 
جلب نظر مش��تریان و وفاداری ش��ان را به ط��ور همزمان 
ایجاد می کند. جلوه های بصری برای تمام مش��تریان مهم 
اس��ت بنابراین برندها باید توجه ویژه ای به این نکته داشته 
باشند. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان و تبدیل شان به مشتریان وفادار نخواهند داشت. 
اگر ش��ما در زمینه اس��تفاده از تابلوهای فروشگاه تردید 
دارید، نگاهی به تجربه برندهای بزرگ راهگشا خواهد بود. 
اغل��ب برندهای بزرگ دارای مهارت باالیی در اس��تفاده از 
تابلوها هستند بنابراین ارزیابی عملکرد آنها به نوعی کالس 

درس برای شما تبدیل خواهد شد. 
اس��تفاده از طرح های آشنا برای مش��تریان در تابلوهای 
برن��د نکته مهمی اس��ت. بس��یاری از برنده��ا در طراحی 
تابلوهای فروشگاه ش��ان به این نکته توج��ه نمی کنند. اگر 
از ت��م لوگ��و و رنگ های موجود در آن ب��رای طراحی تابلو 
استفاده نمایید، تاثیرگذاری بسیار بهتری بر روی مخاطب 

هدف خواهد داشت. 
تبلیغاتبدوننیازبهصرفهزینه

تابلوی هر برند در مقابل فروشگاه اش نوعی تبلیغ رایگان 
محس��وب می شود. امروزه بس��یاری از کسب و کارها برای 
تبلیغ کسب و کارشان اقدام به صرف هزینه های سرسام آور 
می کنند. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای کسب و کارها 
از نقط��ه نظر کاهش هزینه های جاری دارد. اگر کس��ب و 
کار ش��ما طراحی درستی از تابلوی فروشگاه ها انجام دهد، 
ش��انس بس��یار باالیی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
خواهد داشت. این امر همراه با کاهش هزینه های تبلیغاتی 

برای هر برندی مهم خواهد بود. 
بدون تردید طراحی تابلو برای فروشگاه برند کار ساده ای 
نیس��ت. شاید این امر س��اده به نظر برسد، اما باید با دقت 
فراوانی صورت گیرد. همچنین پس از چند ماه باید نسبت 
ب��ه تغیی��ر تابلوی فروش��گاه تان اقدام نمایی��د در غیر این 

صورت برای مشتریان تکراری خواهد شد. 
smallbusinessbonfire.com:منبع

تاثیرگذاریبررویمشتریانباتابلوهایجذاب

چراتابلوفروشگاههامهماست

برندشخصیونجاتکارآفریناندرشرایطکرونا

بهقلم:مارکدبلیواسشافر
کارشناس حوزه برندسازی و تبلیغات آنالین

ترجمه: علی آل علی

وقتی ویروس کرونا در س��طح جهانی ش��یوع پیدا کرد، بس��یاری از کارآفرینان با مشکالت جدی برای 
مدیریت کس��ب و کار و حتی حفظ موقعیت کاری ش��ان مواجه ش��دند. این امر موج گسترده ای از تعدیل 
نیرو در ش��رکت های بزرگ و کوچک را به همراه داش��ت. بسیاری از کارآفرینان برای مدت هفت هفته در 
ابتدای ش��یوع کرونا حتی توانایی تصمیم گیری را هم نداش��تند. البته هنوز هم برخی از کسب و کارها با 

چنین وضعیتی دست و پنجه نرم می کنند. 
یکی از راهکارهای نجات بخش برای کارآفرینان در شرایط کرونایی توجه به برند شخصی است. این امر 
امکان نجات کس��ب و کارها از ش��رایط وخیم کرونایی را به همراه دارد. هدف اصلی در این مقاله بررسی 
برخی از مهمترین نکات مربوط به برند شخصی و تاثیر بر روی نجات کارآفرینان در شرایط دشوار کنونی 

است. 
عملکردبرندشخصی

اگر ش��ما در عرصه کس��ب و کارتان چهره شناخته ش��ده ای هستید، مزیت بس��یار باالیی در مقایسه با 
دیگر همکاران تان دارید. این امر به ش��ما فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی دیگران می دهد. بدون تردید 
بس��یاری از کارآفرینان به دنبال استفاده از ش��هرت برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستند. این 
امر به س��ادگی امکان پذیر نیس��ت بنابراین شما باید برند شخصی بس��یار جذابی برای مخاطب هدف تان 

آماده نمایید. 
برند شخصی امکان تعامل نزدیک تر و بسیار صمیمی با مشتریان را ایجاد می کند. اگر شما هم نگرانید 
که هیچ کس ش��ما را بدون کس��ب و کارتان نمی شناسد، پس باید در زمینه برندسازی شخصی اقدام قابل 

توجهی نمایید. 
چهره هایی نظیر ایالن ماسک یا بیل گیتس به جز کسب و کارشان دارای تاثیرگذاری شخصی بر روی 
مخاطب هدف هم هستند. معنای این امر عالقه مردم در سراسر دنیا به این افراد فارغ از نام برندهای شان 
اس��ت بنابراین ش��ما به خوبی امکان مشاهده تاثیر برندسازی ش��خصی در عرصه کسب و کار را خواهید 

داشت. 
بازاریابی با تمرکز بر روی برند ش��خصی مزیت های بس��یار بیشتری در مقایس��ه با دیگر الگوهای رایج 
دارد. مهمتری��ن نکت��ه در این میان امکان تاثیرگذاری به ش��یوه ای منحصر به فرد بر روی مخاطب هدف 
است. شخصیت های حقیقی همیشه سطح تاثیرگذاری باالتری بر روی مخاطب هدف دارند بنابراین شما 
با ایجاد برند ش��خصی تان گامی مهم برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به دور از فضای س��رد و بی روح 

کسب و کار برخواهید داشت. 

برندسازیشخصیدرچهکسبوکارهاییکاربرددارد؟
پاس��خ به این پرسش ساده اس��ت. امروزه برندسازی شخصی در تمام حوزه ها کاربرد دارد. همچنین هر 
برندی با هر س��طح از فعالیت نیز امکان بهره گیری از مزیت های این ش��یوه را خواهد داش��ت. مهمترین 
مسئله در این میان انتخاب مهمترین فرد کسب و کار برای ایجاد برند شخصی پیرامون وی است. در غیر 

این صورت شما توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریان را از دست خواهید داد.
بسیاری از کسب و کارها اقدام به برندسازی شخصی برای چندین چهره کسب و کارشان می کنند. این 
امر تاثیرگذاری برند ش��خصی را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. ش��ما به هر حال باید فقط یک 
چهره جذاب از کسب و کارتان نمایش دهید. اگر به وضعیت برندهای بزرگ نگاه کنید، به خوبی اهمیت 

این نکته را متوجه خواهید شد. 
کس��ب و کارهای کوچک همیش��ه تمایل باالتری برای برندسازی ش��خصی دارند. دلیل این امر امکان 
استفاده از چنین نکته ای به عنوان یک مزیت رقابتی است. بنابراین شما باید به طور ویژه ای چنین نکاتی 
را مدنظر قرار دهید. اگر ش��ما دارای یک کس��ب و کار کوچک هستید، باید به طور مداوم در تالش برای 
معرفی خود به عنوان یک چهره تاثیرگذار باش��ید. این امر نخس��تین گام در راس��تای برندسازی شخصی 

محسوب می شود. 
امروزه با حضور در ش��بکه های اجتماعی و تعامل نزدیک با مخاطب هدف امکان توس��عه برند شخصی 
به س��اده ترین ش��کل ممکن وجود دارد بنابراین ش��ما نیازی به پرداخت هزینه های سنگین برای این کار 
نخواهید داشت. مهمترین مسئله در این میان باور شما به اهمیت برند شخصی است. این امر به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک زیادی خواهد کرد بنابراین هرگز اهمیت ش��بکه های اجتماعی 

در برندسازی شخصی را فراموش نکنید. 
clickz.com:منبع

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت
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