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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

رئیس کل بانک مرکزی در نشست مجازی اعضای مناپ اعالم کرد

 اقتصاد ایران
از رکود خارج شد

فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد اقتصادی ایران در فصل دوم سال 2021 علی رغم آسیب های 
ناشی از همه گیری کرونا، از نشانه های بهبود در اقتصاد ایران خبر داد و گفت: این امر نشان دهنده آن است که اقتصاد 
ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج ش��ده و به س��مت بهبود حرکت کرده اس��ت. علی صالح آبادی در جلسه ای 
با حضور مدیرعامل صندوق بین المللی پول، وزرای اقتصاد، روس��ای کل بانک های مرکزی و روس��ای موسسات مالی 
منطقه ای حوزه »مناپ« که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: ایران نیز همانند بسیاری از کشورها، آسیب سختی...
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فرآیند بوروکراتیک عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای 2 سال طول می کشد

۷ فرصت و تهدید شانگهای برای ایران
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نماینده مردم کرج، اشـتهارد و فردیس در مجلس شـورای اسـالمی گفت کمیسـیون صنایع و معادن 

هفته گذشته نشست مفصلی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت داشت که وی یک فرصت 
شش ماهه از مجلس خواست تا به اوضاع نابسامان خودرو، رسیدگی ویژه ای داشته باشد و...

 نمایندگان مجلس همچنان بر تصویب
طرح ساماندهی بازار خودرو اصرار دارند

نگـــاه
بودجه سال آینده بدون 

کسری بسته می شود؟
تله بودجه 1401

بودجه 1۴01 بدون کسری 
بسته می ش��ود؛ این تازه ترین 
وع��ده رئیس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه اس��ت. آن ه��م در 
ش��رایطی که اقتصاد ایران از 
ناپای��داری مناب��ع درآمدی از 
جمل��ه منابع حاصل از فروش 
ام��وال غیرمنق��ول و  نف��ت، 
رن��ج می ب��رد.  اوراق بده��ی 
مس��عود میرکاظم��ی گفت��ه 
اس��ت: »تالش خواهیم کرد با 
همکاری مجلس، بودجه سال 
1۴01 بدون کس��ری تدوین 
ش��ود و نیازی به اس��تقراض 
و خلق پول نباش��د.« این در 
حالی است که کسری بودجه 
تامین نش��ده ناش��ی از عدم 
تامین منابع پیش بینی ش��ده 
برای پوش��ش مصارف اس��ت. 
ناتوان��ی دول��ت در دریاف��ت 
و  کااله��ا  ف��روش  مالی��ات، 
خدم��ات، ص��ادرات نف��ت و 
میعان��ات گازی، فروش اموال 
منق��ول و غیرمنقول و فروش 
اوراق باعث عدم تحقق منابع 
بودجه می شود، اما اصلی ترین 
عامل کس��ری بودج��ه ایران، 
مش��کل در ف��روش نف��ت به 
دلیل تحریم هاس��ت. از سوی 
دیگ��ر، تحلیلگ��ران اقتصادی 
ایران  اقتصاد  توصیه می کنند 
به اندازه کل بودجه س��االنه در 

یارانه  پرداخ��ت  حال 
2پنهان و آشکار است...
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فرص��ت امروز: بی��کاری از جمله معضالتی اس��ت که با وقوع 
پاندمی کرونا دوچندان ش��د؛ اتفاقی که در تمامی کش��ورها رخ 
داد و دلیل آن، تعطیلی فعالیت ه��ای اقتصادی و کاهش درآمد 
و سودآوری بود. البته با افزایش شمار افراد واکسینه شده به ویژه 
در کشورهای صنعتی، خبرهایی در مورد افزایش نرخ اشتغال به 
گوش می رسد و برخی از کشورها ادعا می کنند از بحران اقتصادی 
ناش��ی از کرونا عبور کرده اند. حال س��وال این است که این ادعا 

چقدر صحت دارد؟
در پاس��خ به این پرسش، س��ازمان بین المللی کار در گزارش 
اخیر خود با اش��اره به اینکه بحران کرونایی بازار کار تا سال های 
س��ال ادامه خواهد داشت، می نویسد: »مش��کالت بازار کار ادامه 
دارد و نرخ رش��د فرصت های ش��غلی که در گوشه و کنار دنیا در 
موردش صحبت می ش��ود، نمی تواند آسیب های ناشی از بحران 
کرونا را جبران کند. ارزیابی های اولیه نش��ان می دهد حداقل تا 
س��ال 2023 باید برای بازگشت وضعیت اشتغال به شرایط سال 
201۹ صبر کرد. یعنی دنیا عوارض ناشی از این همه گیری را تا 
س��ه س��ال تجربه خواهد کرد.« در این گزارش، شکاف بازار کار 
)ناشی از کرونا( معادل ۷5 میلیون شغل اعالم شده، یعنی میزان 
فرصت های شغلی ایجادش��ده در مقایسه با افرادی که متقاضی 
شغل هستند ۷5 میلیون کمتر است. این آمار برای سال 2021 
صدق می کند و در س��ال 2022 به مرز 23 میلیون می رسد. در 
نتیجه این تحوالت انتظار می رود در سال جاری 205 میلیون نفر 
بیکار باشند، در حالی که در سال 201۹ یعنی قبل از آغاز شیوع 
کرونا، شمار بیکاران دنیا 18۷ میلیون نفر بود. سازمان بین المللی 
کار نرخ بیکاری جهان را در سال جاری 5.۷ اعالم کرده که پیش 
از این در س��ال 2013 تجربه شده است. این نرخ بیکاری باال به 
معنای افزایش شمار افرادی است که برای تأمین نیازهای زندگی 

با چالش روبه رو هستند.
رشد فزاینده بیکاری و کاهش اشتغال زنان

رکوردش��کنی بیکاری در اکثر کش��ورها، کاهش فرصت های 
شغلی زنان و افزایش شمار شاغالن فقیر از جمله پیامدهایی است 

که س��ازمان بین المللی کار در گزارش خود برشمرده و در پایان 
گفته است که جبران این آسیب ها و به طور کلی، بازسازی اقتصاد 
جهانی، فرآیندی زمان بر است. براساس این گزارش، آمارها نشان 
می دهد ش��مار بیکاران در س��ال 2020 در کشورهای آمریکای 
التین با باالترین سرعت رشد کرده و به تعبیری، آمریکای التین 
را می توان بزرگترین قربانی کرونا از نظر افزایش ش��مار بیکاران 
ارزیاب��ی کرد. در س��ال 2020 نرخ بیکاری در آمریکای التین به 
10 درصد رس��ید و سهم زیادی از کارگران ساده شغل خود را از 
دست دادند. در نتیجه نرخ فقر و گرسنگی در این منطقه نسبت 
ب��ه س��ال 201۹ حدود ۶ درصد افزایش یاف��ت. بعد از آمریکای 
التین باالترین نرخ رشد بیکاری ناشی از کرونا در کشورهای حوزه 
کاراییب مش��اهده ش��ده و در جایگاه سوم و چهارم این فهرست 

کشورهای اروپا و آمریکای مرکزی قرار دارند.
در نیمه اول امس��ال س��اعت کاری افراد به طور متوس��ط 8 
درصد کاهش یافته و انتظار می رود در فصل س��وم امس��ال هم 
در کشورهای آمریکای التین و کاراییب شاهد کاهش ۶ درصدی 
س��اعات کاری باشیم. این در حالی اس��ت که در نیمه اول سال 
2021 متوس��ط س��اعات کاری از دست رفته در دنیا ۴.8 درصد 
نس��بت به مدت مشابه سال 201۹ بود و انتظار می رود در فصل 
سوم امسال هم متوسط ساعات کاری کاهش یافته در این منطقه 

۴.۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال 201۹ باشد.
در جریان پاندمی کرونا همچنین شمار فرصت های شغلی برای 
زن��ان بیش از مردان کاهش یافت. در جری��ان این بحران تعداد 
زی��ادی از زنان برای انجام مس��ئولیت های خانوادگی مجبور به 
استعفا شدند. از طرف دیگر فرصت های دورکاری که برای مردان 
وجود داشت، برای زنان وجود نداشت. به همین دلیل، تبعیض و 
نابرابری در دسترس��ی به فرصت های شغلی در میان زنان بیش 
از مردان بود. به گفته س��ازمان بین الملل��ی کار، »از یک طرف، 
کاهش فرصت های شغلی برای زنان و از طرف دیگر، کاهش نرخ 
انعطاف پذی��ری کارفرماها در مقابل نیروی کار زن باعث ش��د تا 
ش��مار زیادی مجبور به ترک بازار کار ش��وند. این نگرانی وجود 

دارد که بحران کرونا باعث کاهش نرخ مش��ارکت اقتصادی زنان 
و محدود ش��دن آنها به انجام مسئولیت های خانوادگی و توسعه 
دیدگاه های س��نتی و نادرس��ت در مورد تقسیم مسئولیت های 

زندگی برمبنای جنسیت افراد شود.«
گزارش ها نش��ان می دهد در سال 2020 نرخ اشتغال زنان در 
جهان 5 درص��د کاهش یافت، در حالی که نرخ اش��تغال مردان 
در ای��ن بازه زمانی تنها 3.۹ درصد کمتر ش��د. اما عالوه بر زنان، 
جوانان هم با چالش های زیادی مواجه ش��دند. این افراد اغلب در 
آستانه ورود به بازار کار بودند یا به دلیل سطح پایین مهارت ها در 
مشاغل ساده تر فعالیت می کردند. کرونا سبب شد تا نرخ بیکاری 
جوانان کاهش پیدا کند و آسیب زیادی به اقتصاد و اجتماع وارد 
ش��ود. در سال 2020 نرخ اشتغال جوانان 8.۷ درصد کم شد، در 
حالی که نرخ اشتغال بزرگساالن تنها 3.۷ درصد کمتر شده بود. 
همچنین س��رعت کاهش اشتغال جوانان در کشورهای با درآمد 
متوسط بیش از کش��ورهای ثروتمند بود که دلیل آن هم کمتر 
بودن سطح مهارت ها و تحصیالت در مقایسه با جوانان کشورهای 

صنعتی است.
بر شمار »شاغالن فقیر« هم افزوده شد

نکته مهم دیگری که در گزارش سازمان بین المللی کار به چشم 
می خورد، معضل بزرگی به نام »شاغالن فقیر« است. گزارش های 
رسمی نشان می دهد در دوره همه گیری کرونا ساعات کاری افراد 
به شدت کاهش داشته و میزان دستمزدها هم تنزل یافته است. 
در نتیجه گروه زیادی از کارگران ساده با وجود اشتغال، زیر خطر 
فقر زندگی می کنند و دستمزدهای ش��ان کفاف تأمین نیازهای 
جاری زندگی را نمی دهد. در نیمه اول سال 2021 میالدی 108 
میلیون کارگر بیش از سال 201۹ با درآمد کمتر از 3.2 دالر در 
روز ب��ه ازای هر عضو خانواده زندگی می کردند. این گروه از افراد 
را می توان »ش��اغالن فقیر« نامید که برای تأمین نیازهای اولیه 
زندگی خود با مشکالت زیادی روبه رو هستند. سازمان بین المللی 
کار بر این باور است که در صورتی که یک خانواده چهار نفره که 
تنها یک نان آور دارد، درآمدی کمتر از 12.8 دالر در روز داش��ته 

باشد، زیر خط فقر زندگی می کند. این مبلغ معادل درآمد 38۴ 
دالری در ماه های 30 روزه برای یک خانواده چهار نفری است.

س��ازمان بین الملل��ی کار در گ��زارش خ��ود در ای��ن ب��اره 
می نویس��د:»پنج س��ال تالش دنیا برای از بین بردن نرخ فقر در 
میان شاغالن دنیا در نتیجه همه گیری کرونا از بین رفت و باعث 
ش��د تا هدف اصلی سازمان ملل مبنی بر ریشه کن کردن فقر تا 
س��ال 2030 میالدی محقق نشود. همه گیری کرونا باعث شد تا 
اهداف توسعه انسانی و اقتصادی با تأخیر حداقل پنج ساله محقق 
شود که آسیب بزرگی برای جهان است.« از طرف دیگر، دنیا قبل 
از ش��روع همه گیری هم با مشکالت زیادی روبه رو بود که دلیل 
آن نرخ باالی نابرابری های اقتصادی بود و بحران کرونا شکاف ها 
را در این حوزه بیش��تر کرد. در س��ال 2021 ش��اهد این مسئله 
هستیم که بر شمار فقرای دنیا افزوده شده است، در حالی که افراد 
ثروتمند افزایش چشمگیر میزان درآمد را تجربه کرده اند. شمار 
زیادی از مردم دنیا به دلیل از دست دادن شغل خود دیگر تحت 
پوش��ش تأمین اجتماعی قرار ندارند. ش��مار این افراد را می توان 
بالغ بر یک س��وم جمعیت دنیا دانست. آمارهای رسمی حکایت 
از این دارد که 2 میلیارد نفر از س��اکنان دنیا قبل از همه گیری 
کرونا در مش��اغل غیررسمی کار می کردند و شمار زیادی از این 
افراد در نتیجه کرونا، هم کار خود را از دست داده اند و هم امکان 
استفاده از بیمه بیکاری را نداشته اند. بنابراین سهم زیادی از این 
گروه به جمعیت فقرای دنیا اضافه ش��دند و به زندگی با حداقل 

امکانات ادامه می دهند.
فرآیند زمانبر بازسازی اقتصاد جهانی

ب��ا توجه به دامنه وس��یع بحران کرونا، بازگش��ت به وضعیت 
عادی حتی برای کشورهایی که شمار زیادی از مردم را واکسینه 
کرده اند، مدت زیادی طول می کشد. حال تصور کنید کشورهای 
فقیر دنیا که نرخ واکسیناسیون در آنها بسیار کند است و یا حتی 
واکسیناسیون را شروع نکرده اند، با چه شرایطی روبه رو هستند. 
گای رایدر، مدیرکل س��ازمان بین الملل��ی کار در مصاحبه ای با 
وب سایت رسمی این سازمان با اشاره به اینکه چالش اصلی دنیا 

در پساکرونا، حل مشکل بیکاری و کاهش نابرابری های اقتصادی 
و تبعیض در جهان است، می گوید: »بازسازی آسیب های واردشده 
به اقتصاد دنیا فرآیندی زمان بر اس��ت. بدون تالش جهانی برای 
افزایش س��رعت ایجاد فرصت های ش��غلی و زمینه س��ازی برای 
مهارت آموزی در میان نیروی کار نمی توان از بحران های ناشی از 
کرونا عبور کرد. باید در نظر گرفت که طبقه آسیب پذیر اقتصادی 
بیشترین آسیب را در نتیجه همه گیری کرونا تحمل کردند و این 
گروه به سرعت نمی توانند به شرایط عادی قبل از کرونا بازگردند.«
به اعتقاد وی، »آسیب های ناشی از همه گیری کرونا چه از نظر 
ابتال به موج های تازه همه گیری و از دست دادن افراد دیگری در 
نتیج��ه این بیماری و چه از نظر آس��یب های اقتصادی و بحران 
بازار کار برای سال های طوالنی باقی می ماند و دنیا باید سال های 
طوالنی نابرابری اقتصادی و افزایش نرخ فقر را تجربه کند و تنها 
در شرایطی گذر از این بحران سرعت می گیرد که سیاست هایی 

جهانی و هدفمند برای مبارزه با چالش ها اجرا شود.«
دبی��رکل س��ازمان بین الملل��ی کار بر این باور اس��ت که دنیا 
برای گذر از جنبه های مختل��ف بحران کرونا نیاز به برنامه هایی 
همه جانبه و هماهنگ و استراتژی هایی یکپارچه دارد. برنامه هایی 
انسان محور که قدرت اجرایی داشته باشد و دولت ها با ارائه منابع 
مالی الزم زمینه را برای اجرایی شدن این طرح ها فراهم کنند. اما 
مسئله کلیدی اینجاست که زمانی اقتصاد می تواند بازسازی شود 
و از بحران کرونا عبور کند که بازار کار اصالح شود و فرصت های 
شغلی بتواند جوانان و افراد جویای کار را جذب کند. اشتغال بستر 
را برای رشد مصرف و احیای اقتصاد فراهم می کند و بسیاری از 
مشکالت روانی و اجتماعی را از بین می برد. به همین دلیل است 
ک��ه کلید گذر از چالش های اقتصادی ناش��ی از کرونا را باید در 
احیای بازار کار دید. نکته مهم دیگر این اس��ت که برای حل این 
مشکل جهانی تنها یک راه حل جهانی می تواند تاثیرگذار باشد و 
کشورها به تنهایی نمی توانند از این بحران عبور کنند. برای ایجاد 
یک راهکار جهانی هم اولین گام، رهایی از ویروس از طریق توزیع 

عادالنه واکسن است.

آیا تا به حال فکر کرده اید که افراد مشهور از چه برندهایی 
اس��تفاده می کنند؟ آیا کنجکاو هستید بدانید کسانی که 
مس��ئول تمام فناوری ها در جهان هس��تند، خودش��ان از 
چه محصوالتی اس��تفاده می کنند؟ اینکه ایالن ماس��ک، 
مدیرعامل تسال چه خودرویی سوار می شود؟ آیا جف بزوس 
برای اطالع از آب و هوا به الکسا وابسته است؟ سیستم عامل 
مورد عالقه بیل گیتس چیس��ت و مارک زاکربرگ چگونه 

حریم خصوصی داده ها را حفظ می کند؟ 
همه ما دوست داریم نگاهی به زندگی شخصی اشخاص 
حوزه فن��اوری بیندازیم، هرچند هم��ه اطالعات در حوزه 
عمومی در دسترس نیس��ت. میلیاردرهای دنیای فناوری 
هرچن��د وقت یکب��ار جزیی��ات کوچکی در م��ورد مارک 
تلفن های هوش��مندی که اس��تفاده می کنند به اشتراک 
گذاش��ته اند و احتماال ش��ما کنجکاو هس��تید که بدانید 

که آیا از این برندها اس��تفاده می کنید یا خیر! وب س��ایت 
»فایننس یاه��و« به تازگی اطالعات جالبی درباره گوش��ی 

میلیاردرهای دنیای فناوری منتشر کرده است.
* بی��ل گیت��س: با توجه ب��ه ادغ��ام اندروی��د و نرم افزار 
مایکروس��افت، اکث��ر دس��تگاه های گیت��س در درجه اول 
دس��تگاه های اندرویدی هس��تند. ب��ا وجود این، موس��س 
مایکروس��افت در صورت لزوم و در شرایطی که نیاز باشد، از 
آیفونی که همراه دارد هم استفاده می کند، اما او در زمان های 
دیگر یک دس��تگاه اندرویدی دارد. گفته می ش��ود دستگاه 
آیفون مورد اس��تفاده او قدیمی است )تا همین اواخر آیفون 
5S ب��وده( و او از آن فقط برای آگاهی از تفاوت اس��تفاده از 

آیفون در مقایسه با دستگاه های اندرویدی استفاده می کند.
* جف بزوس: مالک و بنیانگذار آمازون در سال 2012 از 
تلفن بلک بری اس��تفاده کرد و آخرین بار هنگام استفاده از 

گوشی سامسونگ قبل از راه اندازی Fire Phone آمازون 
دیده ش��د. با این حال، اینکه او در حال حاضر از کدام برند 

تلفن استفاده می کند، یک راز است.
* ایالن ماس��ک: اگرچه مدیرعامل تسال هرگز آشکارا به 
اس��تفاده از مارک خاصی از تلفن اعتراف نکرده اس��ت، اما 
اغلب اوقات در مصاحبه های خ��ود چندین بار از آیفون یا 
آیپد نام برده اس��ت. از اینجا فقط می ت��وان دریافت که او 

طرفدار آیفون است، از هر نسخه ای که باشد.
* ایوان اش��پیگل: بنیانگذار اس��نپ چت ه��م از کاربران 
آیفون است. در حالی که دستگاه فعلی وی مشخص نیست، 
چن��دی پیش او فاش ک��رد که از قاب ب��رای آیفون خود 

استفاده نمی کند و بسیار مراقب دستگاه های خود است.
* مارک زاکربرگ: مدیرعامل فیس بوک از آیفون اس��تفاده 
می کند و گمان می رود که هر از گاهی به دلیل ارتباط شخصی 

با بسیاری از مدیران اپل، آیفون رایگان از اپل دریافت می کند. 
هرچند مایه تعجب است که آیا رئیس ثروتمندترین شبکه های 

اجتماعی جهان واقعا به آیفون های رایگان نیاز داشته باشد.
* تی��م کوک: حدس زدن اینکه تیم کوک از چه برندی 
استفاده می کند، کار دشواری نیست. مدیرعامل اپل از هیچ 
برن��دی جز آیفون و به طور کلی محصوالت اپل اس��تفاده 
نمی کن��د. او چندین ب��ار در حال اس��تفاده از جدیدترین 
آیفون ها در مأل عام دیده شده است. این یک آزمایش واقعی 
ایمان است که ش��خص به محصوالت خود دارد! اما اینکه 
بدانیم تیم کوک چه نظری درباره گوش��ی های اندرویدی 

دارد هم جالب است.
* لری پیج و س��رگئی برین: بنیان گ��ذاران گوگل از انواع 
تلفن های اندروید استفاده می کنند. سرگئی برین قبال تلفن 
همراه نکس��وس داش��ت، اما اکنون به احتم��ال زیاد گوگل 

پیکسل استفاده می کند. همچنین اولین گوشی که لری پیج با 
 EE380 خود حمل کرد، بلک بری و احتماال نسخه استنفورد

بود. البته باید دید که نظر آنها در مورد آیفون چیست.
* تراویس کاالنیک: موسس ۴5 ساله و مدیرعامل سابق 
اوبر اغلب در حال اس��تفاده از آیفون خود هنگام حضور در 

مأل عام دیده شده است.
* ساندار پیچای: مدیرعامل گوگل، اولین تلفن هوشمند 
خود را در س��ال 200۶ خرید. او همچنین اولین گوش��ی 
 StarTAC خود را در سال 1۹۹5 خرید که یک موتوروال
بود. پیچای طی مصاحبه ای در سال 2015 گفت که حدود 
20 تا 30 تلفن در خان��ه اش دارد. می توان حدس زد اکثر 
این تلفن ها توس��ط گوگل ساخته شده اند، به ویژه اینکه او 
گاه��ی اوقات نگرانی خود را در م��ورد حریم خصوصی در 

مورد برندهای دیگر ابراز کرده است.

میلیاردرهای دنیای فناوری از چه موبایلی استفاده می کنند؟

با شیوع کرونا 108 میلیون کارگر به شاغالن زیر خط فقر اضافه شدند

بحران »شاغالن فقیر«

راهنمایی کامل برای معمای بزرگ کارآفرینی!

چگونه اعتماد مشتری را به حداکثر برسانیم؟
جلب اعتماد مشتری از آن دست کارهایی است که کمتر کارآفرینی دوست دارد حتی درباره اش فکر کند؛ به ویژه اگر پای رقبای 
بزرگ نیز در میان باش��د. خب به هر حال وقتی حرف از برندهایی مثل آمازون یا تس��ال می ش��ود، مگر امکان دارد کسی به رقبای 
کوچک تر آنها فکر هم بکند؟ تقریبا هیچ کسی در دنیا دوست ندارد به عنوان کارآفرین با چنین برندهای بزرگی رو به رو شود، چراکه 
این وضعیت بیشتر شبیه فیلم های ترسناک هالیوودی است و در یک چشم به هم زدن آدم را طوری از کسب و کارآفرینی پشیمان 
می کند که انگار با سخت ترین چالش دنیا رو به رو شده است. اگر شما هم فکر می کنید جلب اعتماد مشتریان کار هر کسی نیست 
و فقط برندهای بزرگ دنیا از این شانس ها دارند، باید همین اول کاری حسابی ناامیدتان کنیم. خب اگر قرار بود جلب نظر مشتریان 

اینقدر کار سختی باشد، حتی یک برند بزرگ هم نباید در بازار سر و کله اش پیدا می شد. وضعیت شما در اینجا شبیه معمار تازه...



فرصت امروز: رئیس جمهور پنجش��نبه گذش��ته در روز ملی صادرات و 
در دیدار با جمعی از صادرکنندگان از ظرفیت های عضویت دائم ایران در 
س��ازمان همکاری شانگهای سخن گفت و به صادرکنندگان ایرانی توصیه 
کرد که از فرصت های این س��ازمان استفاده کنند: »عضویت دائم ایران در 
سازمان همکاری ش��انگهای فرصت خوبی برای توسعه روابط اقتصادی و 
تجاری با کش��ورهای منطقه اس��ت و صادرکنندگان باید از فرصت اتصال 

ایران به زیرساخت های اقتصادی آسیا به نحو احسن استفاده کنند.«
در همین حال، بازوی پژوهشی بخش خصوصی در یک گزارش تحلیلی 
به فرصت ها و تهدیدهای عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای 
پرداخ��ت و اعالم کرد: دولت ها بازیگران اصلی این س��ازمان هس��تند، اما 
می توان از ظرفیت بخش خصوصی در ایده ها و طرح ها استفاده کرد. مرکز 
پژوهش های اتاق ایران در این گزارش با عنوان »عضویت ایران در سازمان 
همکاری شانگهای: پیامدها برای دیپلماسی اقتصادی«، مهمترین رخداد 
سیاست خارجی کشور در ماه های اخیر و پس از توافق مشارکت راهبردی 
جامع با چین را بررس��ی کرد و متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر این موضوع 
را مورد واکاوی قرار داد. این گزارش در سه بخش تدوین شده است. ابتدا 
نگاهی از درون بر این س��ازمان ارائه می ش��ود تا برمبنای منشور اصول و 
رفتار سازمان در دو دهه گذشته، شناختی از اهداف، رویکردها و کنش های 
آن حاصل ش��ود. سپس در بخش دوم این گزارش، سازمان همکاری های 
ش��انگهای در محیط ژئواکونومیک اوراسیا مورد بحث و بررسی قرار گفته 
و در بخش کلیدی گزارش، پیامدهای عضویت ایران در این نهاد از منظر 

دیپلماسی اقتصادی تبیین می شود.
دیپلماسی اقتصادی از مسیر شانگهای

ایران پس از 15 سال کوشش باالخره به سازمان همکاری های شانگهای 
راه یافت. پس از این رخداد، موجی از تحلیل ها و انتظارات در افکار عمومی 
ش��کل گرفت و به روال س��ال های گذشته و در راستای نگاه سیاه و سفید 
به مسائل، نگرش ها در این حوزه قطبی شد. چنانکه برخی الحاق ایران به 
سازمان همکاری شانگهای را فاقد ارزش راهبردی و اقتصادی برای کشور 
برش��مردند و طیفی دیگر آن را نش��انه پایان تحریم ها و فشارهای غرب و 
آغاز عصر جدیدی در روابط خارجی دو کشور تحلیل کردند، اما از منظری 
علمی، س��ازمان همکاری ش��انگهای از منظر راهبردی و اقتصادی چگونه 
قابل مفهوم بندی است؟ نتایج عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای 
کدامند؟ به  ویژه از منظر دیپلماسی اقتصادی و منافع بخش خصوصی چه 
طیفی از پیامدها را می توان متصور ش��د؟ در پاسخ به این سواالت، بازوی 
پژوهشی بخش خصوصی همزمان با روز ملی صادرات در پژوهشی علمی 
و برخالف دیدگاه های خوش بینانه افراطی، درباره گش��ایش  های اقتصادی 
پیوستن ایران به این سازمان می گوید: مادامی که ایران به  صورت حقوقی 
عضو دائم این سازمان نباشد، نمی  تواند از امکانات اقتصادی آن در راستای 
دیپلماس��ی اقتصادی خویش بهره گیرد.  از س��وی دیگر، با اینکه دولت ها 
بازیگران اصلی این سازمان هستند، اما می توان از ظرفیت بخش خصوصی 
در ایده ها و طرح ها اس��تفاده کرد. مرکز پژوهش های اتاق ایران همچنین 
توج��ه به هفت نکته را برای نمایان ش��دن اثرات عضوی��ت در این نهاد بر 

دیپلماسی اقتصادی ایران، ضروری می  داند.
به اعتقاد بازوی پژوهش��ی بخش خصوص��ی، از نظر عملیاتی و اجرایی، 
الحاق ایران به این س��ازمان، فرآیند پیچی��ده بوروکراتیکی را طی خواهد 
کرد؛ فرآیندی که برای هند حدود دو سال به طول انجامید. در این فرآیند 
ایران باید اسناد متعددی را امضا کند تا به صورت رسمی به عضویت دائمی 

این نهاد درآید. اهمیت این فرآیند در آن اس��ت که در کوتاه مدت اساس��ا 
نمی توان انتظارات اقتصادی از این نهاد داشت. مادامی که ایران به صورت 
حقوقی نیز عضو دائم این س��ازمان محسوب نش��ود، نمی  تواند از امکانات 
اقتصادی آن در راس��تای دیپلماسی اقتصادی خویش بهره گیرد؛ بنابراین 
تاثیرات عضویت در این نهاد بر دیپلماس��ی اقتصادی ایران و گشایش  های 
احتمالی را باید در میان مدت مورد بحث و بررسی قرار داد. در این راستا، 
»احیای توافق هس��ته  ای ایران«، »حذف تحریم  ها«، »پررنگ شدن نقش 
ایران در کریدور شمال-جنوب«، »دسترسی ایران به اسناد همکاری  های 
بانکی و جزیی��ات آن«، »عضویت اتاق بازرگانی ایران در ش��ورای فعاالن 
اقتصادی یا ش��ورای کس��ب وکار این نهاد«، »فعال ش��دن ایران در کالب 
انرژی« و »تشکیل کارگروهی برای تدوین ابتکارات اقتصادی برای ارائه به 
سازمان و رایزنی با کشورهای عضو برای تصویب آنها«، هفت نکته ای است 
که مرکز پژوهش های اتاق ایران درباره آثار کوتاه مدت و میان مدت پیوستن 

به شانگهای یادآور شده است.
از احیای توافق برجام تا حذف تحریم  ها

سازمان ش��انگهای، نظم موجود اقتصاد سیاس��ی بین الملل را پذیرفته 
اس��ت، تمامی اعضای آن در سازمان تجارت جهانی عضویت دارند و نظام 
مال��ی بین  المللی را پذیرفته اند و در این قال��ب تعامالت اقتصادی خود را 
ص��ورت می دهند. چالش مبنای��ی ایران برای بهره گی��ری از فرصت  های 
اقتصادی ناشی از عضویت در این نهاد، وضعیت پیچیده روابط این کشور با 
هسته اقتصاد سیاسی بین الملل است. ایران تحت شدیدترین نظام تحریمی 
تاریخ قرار گرفته است، نظام مالی بین  المللی تقریبا به روی آن بسته شده 
و هیچ گاه اراده جدی برای الحاق به س��ازمان تجارت جهانی نداشته است. 
بنابرای��ن ایران به عنوان کش��وری به  ش��دت خاص و دارای مش��کالت و 
چالش  های یگانه و متفاوت از سایر کشورهای عضو، به این سازمان پیوسته 
است. از دیگر سو، وضعیت پرونده هسته  ای ایران هنوز مبهم است و امکان 
احیای توافق هسته  ای وجود دارد. در صورت احیای توافق هسته  ای ایران با 
وضعیت نسبتا نرمال از منظر روابط با اقتصاد جهانی به این سازمان خواهد 
پیوس��ت و کم  و بیش مانند سایر کشورها می تواند از فرصت  ها و امکانات 
اقتص��ادی این نهاد بهره  گیرد، ام��ا در صورتی که وضعیت کنونی در روابط 
اقتصادی ایران و س��ایر کشورها و وضعیت حاشیه  ای این کشور در اقتصاد 
جهانی تداوم یابد، سازمان شانگهای نقش چشمگیری در کاهش فشارهای 
تحریمی بر ایران ایفا نخواهد کرد. تجربه تحریم روسیه و کوشش  های این 
کشور برای بهره  گیری از سازمان در راستای کاهش فشارهای اقتصادی و 
مالی به روشنی این موضوع را نشان می دهد. روسیه در اجالس اخیر این 
نهاد همواره پیشنهاد هایی برای مبادالت با ارزهای محلی و مقابله جمعی 
با تحریم ها ارائه داده است، اما این کوشش  ها در عمل فرجامی نیافته است.

نکته دیگر اینکه در صورتی که برجام احیا شود و تحریم  های مرتبط با 
برنامه هس��ته  ای ایران لغو یا تعلیق ش��وند، عضویت دائم ایران در سازمان 
همکاری ش��انگهای در میان مدت می تواند فرصت   هایی برای دیپلماس��ی 
اقتصادی کشور ایجاد کند. سازمان همکاری شانگهای سازمانی اوراسیایی 
اس��ت. در ش��رایط کنونی اوراس��یای جدیدی در حال شکل  گیری است، 
پهنه  ای که در آن چهار کانون قدرت ش��کل گرفته است. روسیه به  عنوان 
کانون س��نتی قدرت در شمال این پهنه نقش آفرینی رو به افزایشی دارد. 
چین کانون جدید قدرت و البته مهمترین کانون قدرت در این پهنه است. 
هند کانون نوظهور قدرت در جنوب این پهنه است و اتحادیه اروپا به  عنوان 
کانون قدرت هنجاری و اقتصادی سنتی در غرب این منطقه قرار دارد. در 

ش��رایطی که روابط نرمال ایران با اقتصاد جهانی به طور نسبی احیا شود، 
ایران باتوجه به موقعیت ژئواکونومیک خود می تواند نقش یک حلقه وصل 
را بین چهار اقتصاد کلیدی در اوراسیا ایفا کند. ایده کریدور شمال - جنوب 
نمایانگر پتانسیل نقش آفرینی ایران به  عنوان حلقه وصل روسیه و هند به 

 عنوان دو اقتصاد بزرگ اوراسیایی است.
نقش آفرینی در کریدورها و تامین مالی

افزون بر پیش��برد کریدور ش��مال - جنوب به  عنوان کانون دیپلماسی 
اقتصادی ایران در سازمان همکاری شانگهای، پیوند  زدن کشور با دو طرح 
کالن دیگر در اوراس��یا یعنی اتحادیه اقتصادی اوراس��یا و ابتکار کمربند و 
راه را نیز می توان در قالب این س��ازمان پیگیری کرد، زیرا این سازمان در 
حوزه اقتصاد عمدتا کنش رویه  ای دارد و در واقع فضایی برای البی و رایزنی 
کش��ورها برای پیشبرد منافع مشترک فراهم می  آورد. در مورد نقش ایران 
در ابتکار کمربند و راه به رغم تبلیغات فراوانی که صورت گرفته است هنوز 
در صحنه عمل اقدامات موثری انجام نش��ده است. کریدور اقتصادی چین 
– آسیای  مرکزی - غرب آسیا که از ایران عبور می کند و از طریق مدیترانه 
به غرب اروپا می رس��د بر مبنای مطالعات بان��ک جهانی به  صورت بالقوه 
مهمترین و اقتصادی  ترین ابتکار کمربند و راه محس��وب می شود. تحریم 
و پیش  بینی ناپذیری شرایط اقتصادی ایران تاکنون مانع اجرایی شدن این 
کریدور شده است. ایران از مسیر سازمان همکاری شانگهای و گفت وگوی 

موثر با چین می تواند این کریدور را اجرایی کند.
همچنین حوزه تامین مالی و همکاری بانکی از  اندک حوزه های همکاری 
اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای است که در این سال  ها نتایج عملی 
به  همراه داش��ته، چنانکه در این حوزه ۶0 پروژه در قالب وام و اعتباراتی 
بالغ بر 10میلیارد دالر تامین  مالی شده  اند. افزون بر این، کنسرسیوم بین 
بانکی ش��کل گرفته و طیفی از بانک  های کشورهای عضو در آن عضویت 
دارند. به عالوه کوشش  های بسیاری برای شکل  دهی به بانک توسعه سازمان 
همکاری ش��انگهای انجام شده که با واکنش منفی روسیه هنوز عملیاتی 
نشده است. ازآنجا که همکاری در حوزه بانکی این سازمان بسیار پیچیده تر 
از حوزه های دیگر اس��ت، ایران نیازمند دسترس��ی به اسناد همکاری  های 
بانکی و جزییات آن اس��ت. از س��وی دیگر، دولت ها در سازمان شانگهای، 
بازیگر مسلط هستند و این س��ازمان نیز عمدتا سازمان بین دولتی است؛ 
بنابراین فضای کنش بی واس��طه بخش خصوصی در این س��ازمان چندان 
گس��ترده نیست. البته ش��ورای فعاالن اقتصادی یا شورای کسب وکار این 
نهاد از منظر مشورتی واجد  اهمیت است و در نتیجه عضویت اتاق بازرگانی 
ایران در این شورا می تواند در راستای پیشبرد منافع کشور موثر واقع شود.
نکته دیگر اینکه سازمان شانگهای هنوز کنش اجرایی چندانی در کالب 
انرژی نداش��ته است، اما به عنوان یک مکانیزم در راستای منافع ایران قرار 
دارد. نقش فعال ایران در این کالب و کوشش برای اجرایی کردن مصوبات 
آن می تواند بخشی از اولویت  های دیپلماسی اقتصادی ایران باشد. همچنین 
در سازمان شانگهای، بخش مهمی از کنش  های رویه  ای در حوزه اقتصادی 
محصول ابتکارات و ایده های کشورهای عضو بوده است. مهمترین ابتکارات 
اعضای س��ازمان همکاری ش��انگهای در حوزه اقتصاد سیاس��ی، ش��امل 
کنسرس��یوم بین  بانکی سازمان همکاری ش��انگهای، بانک توسعه سازمان 
همکاری شانگهای، کالب انرژی، شورای کسب وکار و توسعه کریدورهای 
حمل و نقلی است. ایران نیازمند تشکیل گروه کاری برای تدوین ابتکارات 
اقتصادی و رایزنی با کشورهای عضو برای تصویب این ابتکارات در اجالس   

سران است.

فرآیند بوروکراتیک عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای 2 سال طول می کشد

7 فرصت و تهدید شانگهای برای ایران

ف��روش نفت به روپیه و ی��وآن باعث زیان 5 ت��ا 23 درصدی ارزش 
صادراتی نفت ایران می شود؛ این نتیجه ای است که پژوهشگران داخلی 
در ی��ک مطالعه به آن دس��ت یافته اند. به اعتقاد این پژوهش��گران، از 
زمان قرار گرفتن ایران تحت فشارهای تحریمی، مسئوالن راهکارهای 
متعددی را برای برون رفت از این بحران بررسی کرده و فروش نفت به 
کشورهای نزدیک از لحاظ سیاسی را در اولویت قرار داده اند، اما مطالعات 
نشان می دهد این راهکار نیز بدون تمهیدات الزم می تواند بسیار زیانبار 
باش��د. جدا از تأثیراتی که نوسان درآمدهای نفتی در گذشته بر اقتصاد 
ایران داشته، کشورمان از دهه 13۹0 با چالش تحریم روبه رو شده است 
که با روی کار آمدن ترامپ و خروج آمریکا از برجام به تدریج سخت ترین 
تحریم های اقتصادی به اجرا درآمده و در حال حاضر نیز فروش نفت به 
پایین ترین سطح خود رسیده است، اما وضعیت نامطلوب اقتصاد ایران 
برای مش��تریان نفت ایران نظیر چین، هن��د و اتحادیه اروپا، موقعیت 
ممت��ازی نظیر تخفیف های قیمتی فروش نفت و بازپرداخت غیرنقدی 

هزین��ه آنها را فراهم کرده. بنابراین تحریم ها، فرصت مناس��بی را برای 
شرکای ایرانی ازجمله شرکای شرقی ایران پدید آورده است که صدالبته 

زیان هایی نیز برای اقتصاد ایران به دنبال خواهد داشت.
در ای��ن زمینه، محققان دانش��گاه ی��زد در یک مطالعه پژوهش��ی، 
ریس��ک های فروش نفت ب��ه روپیه، یوآن و یورو را بررس��ی کردند. در 
ای��ن پژوهش، محققان به ارزیابی ریس��ک جایگزین ک��ردن پول ملی 
دریافت کنن��دگان نفت ای��ران یعنی یوآن، روپیه و ی��ورو به  جای دالر 
پرداخته و سود و زیان این راهکار را بررسی کرده اند. نتایج این مطالعه 
نشان می دهد به دلیل تقویت ارزش دالر در صورت عدم پوشش ریسک، 
راهکار فروش نفت به چین و هند و دریافت پول ملی آنها موجب زیان 5 

تا 23 درصدی ارزش صادراتی نفت ایران به این دو کشور خواهد شد.
کاظم یاوری، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه یزد و دو همکارش در این باره 
می گویند: »فروش نفت برحس��ب روپیه و یوآن، ریسک باالیی داشته و 
زیان قابل توجهی به درآمدهای نفتی کشور وارد می کند. حتی در مورد 

فروش نفت به اتحادیه اروپا و دریافت یورو، اگرچه به دلیل تقویت یورو، 
احتماال به نفع درآمدهای نفتی خواهد بود، اما توجه و ارزیابی تغییرات 
یورو، نشان دهنده افزایش نااطمینانی نرخ برابری یورو به دالر در آینده 
است.« بر این اساس، با فروش نفت و فرآورده های نفتی به چین، هند و 
اتحادیه اروپا، درآمد نفتی کشور با ریسک و زیان باالیی در آینده مواجه 
می ش��ود. به گفته این محققان، »با توجه ب��ه چنین نتایجی اوال  باید 
با دیپلماسی مناس��ب، امکان این فراهم شود که ریسک کاهش ارزش 
پول مل��ی واردکنندگان نفت ای��ران در قراردادهای فروش نفت لحاظ 
ش��ود. ثانیا به عنوان نمونه نشان داده شد که تصمیمات سیاسی، تا چه 
اندازه می تواند آثار اقتصادی به همراه داشته باشد. بنابراین انتظار می رود 
مالحظات اقتص��ادی به  طور جدی و ش��فاف در فرآیند تصمیم گیری 
سیاس��ی، مدنظر قرار گی��رد.« این مطالعه در فصلنام��ه پژوهش های 
اقتصادی وابس��ته به پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس منتشر 

شده است.

فروش نفت به روپیه و یوآن، ارزش صادراتی نفت ایران را کم می کند

ریسک های فروش نفت به چین، هند و روسیه

نگـــاه

بودجه سال آینده بدون کسری بسته می شود؟
تله بودجه 1401

بودجه 1۴01 بدون کس��ری بسته می شود؛ این تازه ترین وعده 
رئی��س س��ازمان برنامه و بودجه اس��ت. آن هم در ش��رایطی که 
اقتص��اد ایران از ناپایداری منابع درآم��دی از جمله منابع حاصل 
از ف��روش نفت، ام��وال غیرمنق��ول و اوراق بدهی رن��ج می برد. 
مس��عود میرکاظمی گفته است: »تالش خواهیم کرد با همکاری 
مجلس، بودجه س��ال 1۴01 بدون کس��ری تدوین شود و نیازی 
به اس��تقراض و خلق پول نباشد.« این در حالی است که کسری 
بودجه تامین نش��ده ناش��ی از عدم تامین منابع پیش بینی شده 
برای پوش��ش مصارف اس��ت. ناتوانی دول��ت در دریافت مالیات، 
ف��روش کاالها و خدمات، صادرات نف��ت و میعانات گازی، فروش 
ام��وال منقول و غیرمنقول و فروش اوراق باعث عدم تحقق منابع 
بودجه می شود، اما اصلی ترین عامل کسری بودجه ایران، مشکل 
در فروش نفت به دلیل تحریم هاس��ت. از سوی دیگر، تحلیلگران 
اقتصادی توصیه می کنند اقتصاد ایران به اندازه کل بودجه ساالنه 
در حال پرداخت یارانه پنهان و آش��کار اس��ت، بنابراین اگر تنها 
25 درصد از همین یارانه های پنهان اصالح ش��ود، کسری بودجه 

برطرف خواهد شد.
ب��ه گزارش خبرآنالین، بودجه س��ال 1۴01، اولین بودجه دولت 
س��یزدهم خواهد بود؛ اگرچه دولت س��یزدهم مجری س��ه چهارم 
بودجه 1۴00 نیز خواهد بود؛ بودجه ای که برآوردهای کارشناس��ی 
نشان می دهد کس��ری غیرقابل تامین تا انتهای سال 1۴00 ناشی 
از ع��دم تحقق منابع حدود 300 هزار میلی��ارد تومانی خواهد بود 
ک��ه برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا اس��تفاده از منابع جدید 
اس��ت. این در شرایطی اس��ت که منابع و مصارف عمومی دولت در 
قان��ون بودجه 1۴00 حدود 2 میلی��ون و 882 هزار میلیارد تومان 

تعیین شده است.
2 هشدار درباره سند مالی سال آینده

برای آنکه به برآوردی درباره میزان کس��ری بودجه س��ال آینده 
برسیم، باید ابتدا بدانیم که بودجه سال 1۴00 چقدر کسری دارد؟ 
در پاس��خ به این س��وال، عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس در 
تازه ترین اظهارنظرش به عدد عجیبی درباره کس��ری بودجه امسال 
اش��اره کرد و گف��ت: »در بودجه 1۴00 ح��دود ۴55 هزار میلیارد 
تومان درآمد از منابع مالیاتی و سود شرکت ها را داریم و در مقابل 

۹1۹ هزار میلیارد تومان هزینه های اجتناب ناپذیر داریم.«
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس نیز در گزارش��ی از عملک��رد منابع 
و مص��ارف بودج��ه، تاکید کرده که در صورت ت��داوم روند فعلی و 
ع��دم اجرای اصالحات اساس��ی، پیش بینی می ش��ود ۶۷ درصد از 
منابع بودجه تا انتهای س��ال 1۴00 محقق ش��ود. در این صورت و 
ب��ا فرض تحقق 100 درصدی مصارف، بودجه س��ال 1۴00 حدود 
30۷ هزار میلیارد تومان کس��ری غیرقابل تامین خواهد داشت. به 
عب��ارت دیگر، ب��رای تامین مخارج بودجه تا انتهای س��ال به 30۷ 
ه��زار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز اس��ت، در 
غی��ر این صورت تامین این منابع از مح��ل پایه پولی و ایجاد تورم 

محتمل است.
البته طبق گزارش مرکز پژوهش ها، برای محاسبه کسری بودجه 
ساختاری سال 1۴00 الزم است تا رقم اوراق بدهی و استقراض از 
صندوق توس��عه ملی به کس��ری غیرقابل تامین اضافه شود؛ به این 
ترتیب این عدد در حدود ۴۷0 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
در چنین ش��رایطی، دولت در ح��ال تدوین الیحه بودجه 1۴01 
اس��ت؛ بودجه ای که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، تالش 
خواهد شد بدون کسری تنظیم شود، اما رئیس اتاق بازرگانی تهران 
به تازگی به چند نکته درباره الیحه بودجه س��ال آینده اش��اره کرد 
و به دولت هش��دار داد. مس��عود خوانس��اری در جلسه اخیر هیأت 
نماین��دگان اتاق تهران گفت: »در بخش��نامه ابالغی رئیس جمهور 
ب��رای بودجه 1۴01، دو فراز بس��یار مهم وج��ود دارد که امیدوارم 
عملیاتی ش��ود که در یکی از این دو فراز آمده اس��ت که س��ازمان 
برنامه و بودجه موظف اس��ت، الیحه بودجه سال آینده را به نحوی 
تنظیم و به دولت ارائه کنند که بودجه سال آینده با کسری مواجه 

نباشد و از این طریق موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود.«
به گفته خوانس��اری، »دو ابزار برای تحقق این هدف، تس��هیل و 
توسعه و استفاده از عملیات بازار باز برای جلوگیری از افزایش پایه 
پولی و همچنین کاهش مداخالت دولت در اقتصاد و قیمت گذاری 
با هدف ایجاد ثبات اقتصادی در س��طح خرد و بازارها عنوان ش��ده 
اس��ت.« او با بی��ان اینکه در فراز دوم این بخش��نامه در مورد عدم 
دخالت دولت در قیمت گذاری، مطالبی ذکر شده است، افزود: »این 
فراز بسیار مهم است و امیدواریم که به طور کلی سرلوحه کار دولت 
ق��رار بگیرد، زیرا هم��ه می دانیم که س��رکوب قیمت باعث کاهش 

عرضه و کاهش تولید می شود.«
بودجه 1401 بدون کسری خواهد بود؟

تحلیلگ��ران معتقدند که یک راهکار مهم پیش��گیری از کس��ری 
بودجه س��ال آینده، این اس��ت که ما به اندازه کل بودجه کشور در 
حال پرداخت یارانه پنهان و آش��کار هس��تیم، بنابراین اگر تنها 25 
درصد از همین یارانه های پنهان را اصالح کنیم، این کسری بودجه 
برطرف می ش��ود. همچنین علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران 
درباره کسری شدید بودجه سال آینده می گوید: »همه به وضعیت 
اقتصادی کشور اشراف دارند؛ آن هم در شرایطی که وضعیت آینده 
درآمدهای کش��ور و میزان تحق��ق آن در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
این در ش��رایطی اس��ت که در مقابل هزینه ها، سفرهای استانی و 
بودجه مراکز و نهادهایی که به مجلس رفته و با آن کیفیت تصویب 

شد، قرار دارد.«
به اعتقاد ش��ریعتی، »نوش��تن بودجه روی کاغذ و بدون کسری 
می تواند یک نقطه ایده آل باش��د، اما تنه��ا حالتی که می تواند این 
قضیه را نقض کند، بحث علم بودجه نویس��ی نیست، بحث نهاده ها، 
مولفه ه��ا و متغیرهای بودجه اس��ت ک��ه باید قاب��ل تحقق و قابل 
دس��ترس باشد، در غیر این صورت بودجه را مثل سال های گذشته 
با کس��ری خیلی زیادی مواجه می کند. تنها حالتی که برای بودجه 
متصور هس��تم ک��ه این اتفاق نیفتد، این اس��ت ک��ه دولت جدید 
اطالعات��ی درخصوص بحث های برجامی و رفع تحریم ها و برقراری 
مجدد فروش نفت و یا آزادش��دن منابع در خارج از کشور دارند که 
مردم عادی شاید نمی دانند. اگر چنین امری وجود داشته باشد، به 

طور قطع تغییر محسوسی را در بودجه شاهد خواهیم بود.«
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فرصت امروز: رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به رشد اقتصادی ایران 
در فصل دوم سال 2021 علی رغم آسیب های ناشی از همه گیری کرونا، از 
نشانه های بهبود در اقتصاد ایران خبر داد و گفت: این امر نشان دهنده آن 
است که اقتصاد ایران به طور قابل توجهی از رکود خارج شده و به سمت 

بهبود حرکت کرده است.
علی صالح آبادی در جلس��ه ای با حض��ور مدیرعامل صندوق بین المللی 
پول، وزرای اقتصاد، روسای کل بانک های مرکزی و روسای موسسات مالی 
منطقه ای ح��وزه »مناپ« که به صورت مجازی برگزار ش��د، گفت: ایران 
نیز همانند بسیاری از کشورها، آسیب سختی از همه گیری ویروس کرونا 
دیده است، اما اکنون در مسیری مستحکم برای بهبود اقتصادی قرار دارد. 
آخرین آمارهای منتشره حاکی از رشد ۶.2 درصدی تولید ناخالص داخلی 
ایران در فصل دوم س��ال 2021 اس��ت که دستاورد قابل توجهی با وجود 
محدودیت شدید ایران در دسترسی به منابع خارجی خود و در نتیجه عدم 

امکان خرید واکسن از خارج به دلیل تحریم های آمریکا است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بخش غیرنفتی در همان دوره ۴.۷ درصد 
رشد کرده که نشان دهنده آن است که اقتصاد ایران به طور قابل توجهی 
از رکود خارج ش��ده و به سمت بهبود حرکت کرده است. عالوه بر این، به 
دلیل سیاس��ت های حمایتی مالی و پولی دولت و بانک مرکزی ایران، نرخ 
بیکاری در س��ه ماهه دوم س��ال 2021 به 8.8 درصد رسید که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل یک درصد کاهش را نشان می دهد.
ب��ه گفته وی، در ح��ال حاضر فرآیند بهبود اقتصاد جهانی در ش��رایط 
باثبات  تری قرار دارد اما همچنان در داخل و بین گروه  کش��ورها نابرابری 
وجود دارد که نش��ان دهنده اهمیت قدرت و دوره زمانی اقدامات حمایتی 
در مواجهه با بحران و نیز پیش��رفت فرآیند واکسیناسیون است. متأسفانه 

واکسیناس��یون با روند چندگانه، با ایجاد ش��کاف گسترده بین کشورهای 
فقیر و ثروتمند منجر به بهبود روند چندگانه و متفاوت شده است.

طب��ق اعالم بانک مرکزی، صالح آبادی با تاکید بر اینکه هیچ کش��وری 
در امان نیس��ت، مگر اینکه تمامی کش��ورهای جهان در برابر این ویروس 
ایمن ش��وند، افزود: با توجه به یک رقمی بودن میزان واکسیناس��یون در 
کشورهای با درآمد پایین، تحقق هدف گذاری صندوق برای واکسیناسیون 
۴0 درصدی تا پایان سال جاری میالدی و ۶0 درصد تا اواسط سال 2022 
مشکل است و هرگونه تعلل و طوالنی شدن واکسیناسیون در هر منطقه، 

بزرگترین تهدید برای چشم انداز اقتصاد جهانی است.
 SDR رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به اینک��ه روند کلی تخصیص
در س��ال 2021 نمی توان��د در کم��ک به اعض��ا برای ب��رآوردن نیازهای 
طوالنی مدت در زمینه هزینه های مربوط به کووید-1۹ مناس��ب باش��د، 
تصری��ح کرد: همچنین یک فرصت تاریخی ب��رای افزایش منابع وام دهی 
صندوق بین المللی پول از طریق مشارکت داوطلبانه بخشی از اعضا با منابع 
خارجی قوی در صندوق توسعه پایداری با مدیریت صندوق بین المللی پول 
برای کمک به اعض��ا در رویارویی با چالش های بلندمدت متعدد از جمله 
کاهش فقر، تقویت سرمایه فیزیکی و انسانی و تقویت سطح تاب آوری در 
برابر تغییرات آب و هوایی ایجاد شده است که ما از این ابتکار به طور کامل 
حمای��ت کرده ایم و باید تاکید کنم که حمایت صندوق باید با اولویت های 

کشور مطابقت داشته باشد.
صالح آبادی در ادامه با تاکید بر استقبال ایران از طرح و استراتژی جدید 
صن��دوق بین المللی پول ب��رای کمک به اعض��ا در مواجهه با چالش های 
مرب��وط به تغیی��رات آب و هوایی، تصریح کرد: همه م��ا توافق داریم که 
تغییر آب و هوایی یک تهدید جهانی است که بار آن به طور نامتناسبی بر 

دوش کشورهایی که سهم ناچیزی در تولید کربن دارند، ایجاد شده است. 
تغییرات آب و هوا دارای ویژگی ها و ابعاد بس��یاری است که دارای اهمیت 

متفاوتی در مناطق و کشورهای مختلف است.
به گفته او، مس��ئله ای که به طور کلی ب��رای خاورمیانه و به ویژه ایران 
بسیار مورد توجه است، مشکل کمبود شدید آب و سقوط چشمگیر سطح 

آب در سال های اخیر است.
رئیس کل بان��ک مرکزی ادامه داد: هرچند پرداختن به س��مت تقاضا 
از طری��ق افزایش تدریجی هزینه ب��ا وجود تأثیر آن بر جمعیت کم درآمد 
آسان تر است، اما حل مشکالت سمت عرضه بسیار سخت تر است، چراکه 
به سرمایه گذاری های بزرگ و فناوری های پیشرفته ای نیاز دارد که بسیاری 

از کشورهای خاورمیانه توان پرداخت و یا دسترسی به آن را ندارند.
صالح آبادی در پایان خواس��تار توجه بیشتر به جنبه اغلب نادیده گرفته 
شده در گفتمان بین المللی پیرامون تغییرات آب و هوایی شد و پیشنهاد 
داد: در این خصوص کشورهای همجوار از طریق تأمین مالی چندجانبه و 
کش��ورهای غنی از طریق اشتراک گذاری دانش فنی در اختیار آنها به نفع 

همه همکاری کنند.
گفتنی اس��ت مقصود از کش��ورهای حوزه مناپ )MENAP( منطقه 
 MENA -( خاورمیانه، ش��مال آفریقا، افغانستان و پاکس��تان است. منا
Middle East and North Africa( ب��ه معنای خاورمیانه و ش��مال 
آفریقا، اصطالحی اس��ت که برای نامیدن کش��ورهای عمده تولیدکننده 
نفت که در منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا ق��رار دارند، به کار می رود. 
از ماه آوریل س��ال 2003 میالدی، صندوق بین المللی پول، واژه مناپ را 
 MENA( در تحلیل های آماری خود به کار برد که شامل کشورهای منا

خاورمیانه و شمال آفریقا( به عالوه  افغانستان و پاکستان است.

رئیس کل بانک مرکزی در نشست مجازی اعضای مناپ اعالم کرد

اقتصاد ایران از رکود خارج شد

گ��زارش تازه بان��ک مرکزی از تح��والت اقتصاد کالن ای��ران در پایان 
ش��هریورماه امسال نش��ان می دهد که رش��د 12ماهه حجم پول از ۶1.۷ 
درصد در پایان سال گذش��ته به 35.۹ درصد در پایان شهریورماه امسال 
کاهش یافته اس��ت که از تقویت ماندگاری س��پرده ها و استقبال بیشتر از 
س��پرده گذاری بلندمدت در بانک ها حکایت دارد. ب��ا این حال، دو متغیر 
رش��د نقدینگی و پایه پولی همچنان از احتم��ال خطر باالرفتن نرخ تورم 
حکایت دارد. البته انتظار می رود که نرخ تورم در صورت اتخاذ سیاست های 
انقباض��ی پول��ی و انضباط مالی دولت، روندی کاهش��ی را تجربه کند. در 
این میان، دولت س��یزدهم از رئیس جمهور گرفته تا وزیر اقتصاد و رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه اعالم کرده اند که دولت در  ماه نخس��ت روی کار 
آمدن��ش، دخل و خرجش را بدون خلق پول تنظیم کرده و س��یدابراهیم 
رئیسی نیز کاهش تورم را مهمترین برنامه اقتصادی دولتش دانسته است.

در همین حال، بانک مرکزی از تحوالت اقتصادی نیمه نخس��ت س��ال 
1۴00 گزارش داده و رش��د نقدینگ��ی و پایه پولی را در 12 ماه منتهی به 
ش��هریورماه امسال به ترتیب ۴0.5 درصد و 3۹.5 درصد اعالم کرده است. 
طبق گزارش بانک مرکزی، رش��د باالی پایه پولی عمدتا ناشی از کاهش 
پایه پولی در طول تابستان سال 13۹۹ نسبت به انتهای خرداد همان سال، 
به دنبال افزایش سپرده های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق 
بدهی دولت بوده است. به گونه ای که پایه پولی در شهریورماه1۴00 نسبت 
به پایان س��ال 13۹۹ رشدی معادل 13.1 درصد داشته که در مقایسه با 
دوره مش��ابه س��ال قبل )5.۴ درصد( به می��زان ۷.۷ واحد درصد افزایش 
یافته اس��ت. دلیل اصلی این اتفاق، رش��د خالص مطالبات بانک مرکزی 
از بخ��ش دولتی با س��همی معادل 5.۷ درصد و رش��د خالص دارایی های 
خارجی بانک یادش��ده با س��همی معادل 5.5 درصد اعالم شده است. به 
بیان دیگر، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتا به 
 دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه به میزان ۴5هزار میلیارد 
تومان تا پایان شهریورماه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از 3درصد به 

۴درصد براساس مصوبه 2۶خردادماه دولت قبل بوده است.
در حالی که رش��د نقدینگی در پایان مردادماه امس��ال نسبت به پایان 
سال گذشته معادل 12.8 درصد برآورد شده است، حاال گزارش تازه بانک 
مرکزی نشان می دهد که حجم نقدینگی در پایان شهریورماه امسال نسبت 
به پایان س��ال گذشته معادل 1۷درصد رشد کرده و نسبت به دوره مشابه 
س��ال قبل تنها یک واحد درصد کم ش��ده اس��ت. به این ترتیب، ضریب 
فزاینده نقدینگی به رقم ۷.83۹ رس��یده اس��ت که نس��بت به پایان سال 
گذش��ته 3.5 درصد و نس��بت به دوره مشابه سال قبل ۷دهم درصد رشد 

کرده است. 
بانک مرکزی در ادامه این گزارش می افزاید: دلیل اصلی افزایش ضریب 
فزاینده نقدینگی در پایان شهریورماه امسال نسبت به پایان سال گذشته، 
عمدتا ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده ها بوده است؛ به طوری 
که حج��م ذخایر اضافی بانک ها از 30هزار میلیارد تومان در پایان س��ال 
گذش��ته به 1۹.3 هزار میلیارد تومان در پایان ش��هریورماه امسال رسیده 
اس��ت. همچنی��ن در حالی که نرخ تورم همچنان رون��د فزاینده را تجربه 
می کند، براس��اس محاس��به بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران در 
بهار امسال با احتس��اب ارزش افزوده بخش نفت ۶.2 درصد و بدون نفت 
۴.۷ درصد ارزیابی شده و به جز بخش کشاورزی که به  دلیل خشکسالی 
و کاه��ش تولیدات محص��والت زراعی با افت مواجه ش��ده اس��ت، دیگر 
بخش های اقتصادی رش��د مثبت را به ثبت رسانده اند، به گونه ای که رشد 
بخش نفت 23.3 درص��د، صنایع و معادن 2.1 درصد و خدمات ۷ درصد 

برآورد شده است.
روایت دیگر بانک مرکزی در این گزارش به بازده بازارها مربوط می شود. 
طب��ق برآورد سیاس��ت گذار پولی، بازده ماهانه مس��کن در پایتخت ایران 
در ش��هریورماه 2.۴ درصد و میانگین بازده روزانه ش��اخص کل بورس در 
شهریورماه ۶.5 درصد برآورد شده است، هرچند روند شاخص روزانه بورس 
در ش��هریورماه نزولی بوده است. در این ماه بازده نرخ دالر آمریکا در بازار 

آزاد ایران ۶.3 درصد محاسبه شده و بانک مرکزی می گوید: روند کاهنده 
متوس��ط ارزش روزانه معامالت در بازار بین بانکی به همراه روند صعودی 
مالیم نرخ س��ود در این بازار در طول ش��هریورماه امسال از تعدیل سطح 
ذخایر مازاد بانک ها در بازار بین بانکی حکایت دارد. دلیل این اتفاق، رفتار 
مالی دولت و ناهموار بودن جریان درآمدی و هزینه ای دولت و تأثیر آن بر 
ذخایر بانک ها اعالم شده است. از سوی دیگر، بازده اسناد خزانه اسالمی با 
سررسیدهای 1، 2 و 3 ساله در شهریورماه1۴00 روندی افزایشی را تجربه 
کرد که نس��بت به ماه قبل به ترتیب ب��ه 21.۴۹، 22.20 و 22.۴۴ درصد 
رس��یده اس��ت. علت اصلی افزایش بازده اوراق مالی دولت در شهریورماه 
از نظ��ر بانک مرکزی، تمرکز دولت بر عرضه بیش��تر و فروش اوراق اعالم 

شده است.
گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می دهد که سیاست گذار پولی در 
آخرین ماه تابستان امسال برای مدیریت نقدینگی در بازار بین بانکی ریالی، 
موضع انقباضی داشته و حجم عملیات بازار باز بالغ بر 121.8 هزار میلیارد 
ریال در قالب توافق بازخرید معکوس با سررس��ید هفت روزه بوده و مانده 
آن در پایان شهریورماه به صفر رسیده است. از سوی دیگر، بانک ها در نرخ 
سقف تعیین شده بانک مرکزی برای پوشش نیاز نقدینگی خود 13۶3هزار 
میلیارد ریال از اعتبار قاعده مند بانک مرکزی استفاده کرده اند، به نحوی که 
مانده اعتبار یادشده در آخر تابستان معادل 5۶.5 هزار میلیارد ریال برآورد 
شده است. افزون بر این، در 18مرحله حراج اوراق مالی اسالمی دولت در 
مجم��وع ۴32 هزار میلیارد ریال از اوراق بده��ی دولت را بانک ها و دیگر 
س��رمایه گذاران خریده اند. همچنین در نیمه نخس��ت امسال ۷.۷ میلیارد 
دالر ارز ب��ا نرخ ۴200تومانی به ص��ورت نقد و اعتبار برای واردت کاالهای 
اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی هزینه شده است. حجم کل اختصاص ارز 
۴200تومانی در پایان روز نهم مهرماه امس��ال به گفته بانک مرکزی، ۹.5 
میلیارد دالر بوده است که نشان می دهد در فاصله هفت روز نخست مهرماه 

2.1 میلیارد دالر ارز ۴200تومانی تخصیص داده شده است.

نگاهی به گزارش بانک مرکزی از تحوالت اقتصادی نیمه نخست سال
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بانکنامه

معاون اقتصادی بانک مرکزی توضیح داد
جزییات خروج اقتصاد ایران از رکود

به گفته مع��اون اقتصادی بانک مرکزی، اقتصاد ایران از بهار س��ال 
گذش��ته تا بهار امسال، رشد اقتصادی مثبت داش��ته و از رکود خارج 
شده است.  پیمان قربانی با بیان اینکه وقتی اقتصاد کشوری دو فصل 
متوالی رشد مثبت داشته باش��د، می گوییم از رکود خارج شده است، 
گفت: در ایران هم از فصل دوم س��ال 13۹۹ تا فصل اول سال 1۴00 
به طور مستمر رشد اقتصادی مثبت را شاهد بوده ایم. به طوری که در 
فصل تابستان 13۹۹ رشد اقتصادی 3.5 درصد، در پاییز سال گذشته 
رشد اقتصادی 3 درصد، در زمستان رشد اقتصادی 5.۴ درصد و در بهار 
امسال نیز رشد اقتصادی ۶.2 درصد را تجربه کرده ایم. او با بیان اینکه 
آمارها نشان می دهد اقتصاد ایران در مسیر درستی حرکت کرده و رشد 
مناسبی داشته است، افزود: البته ما در سال های گذشته بحث تحریم 
و بیماری کرونا را داشتیم که بیماری کرونا موجب شد رشد اقتصادی 
در بیش��تر کشورها منفی ش��ود، اما در کشورمان این رشد منفی مهار 
شده و اقتصاد در مسیر مثبتی گام برداشته است.  قربانی درباره ارقام 
رشد اقتصادی نیز گفت: سال گذشته رشد 2.۹ درصدی اقتصاد را در 
کشور داشتیم، به طوری که رش��د اقتصاد 3.۴ درصد، رشد اقتصادی 
با نفت 8.۷ درصد، رش��د صنایع و معادن ۷.۶ درصد و رش��د خدمات 
منفی 2 درصد بود. همچنین در فصل بهار 1۴00 به دلیل خشکسالی 
رشد کشاورزی منفی 0.۹ درصد بود، اما گروه نفت 23.3 درصد رشد 
داش��ت. صنایع و معادن نیز 2.1 درصد رشد کرد که در بخش صنایع، 
رش��د معادل ۶.1 درصد بود.  معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: 
مهمترین بخش که خدمات است، سال گذشته تحت تاثیر کرونا منفی 
بود و امسال در فصل بهار ۷ درصد رشد داشت و در این حوزه حمل و 
نقل و ارتباطات رشد مناسبی داشتند. در مجموع رشد اقتصادی کشور 

با نفت ۶.2 درصد و رشد بدون نفت ۴.۷ درصد بوده است.

آیا االن زمان مناسبی برای حذف ارز ترجیحی است؟
تبعات منفی حذف ارز 4200 تومانی

در حال��ی که موضوع ح��ذف ارز ۴200 تومانی مجدد بر س��ر زبان ها 
افتاده است، یک کارشناس اقتصادی می گوید که حذف ارز ۴200 تومانی 
می تواند جو روانی منفی بر قیمت کاالهای اساسی و اقتصاد بگذارد که در 
این زمینه الزم است دولت، موج افزایش شدید قیمت ها را کنترل کند و 
سپس به سمت حذف ارز ۴200 تومانی برود. کامران ندری در گفت وگو 
با ایس��نا، می افزاید: دولت منابع ارزی حاصل از فروش نفت را با قیمتی 
پایین تر از قیمت بازار به واردکنندگان می فروش��ند تا کاالهای اساس��ی 
وارد ش��ده را با یک حاشیه سودی در اختیار واحدهای تولیدی یا مردم 
قرار دهند که قیمت این کاالها در اقتصاد افزایش پیدا نکند. در برخی از 
کاالها چون دارو به این هدف دست یافته اند و ارز ۴200 تومانی مقداری 
مانع از افزایش قیمت این کاالها شد، اما برای دیگر کاالهای اساسی هدف 
دولت محقق نشد و بالعکس آن کاالها با افزایش قیمت مواجه شدند. به 
گفته وی، اکنون دولت به دلیل انحراف ارز ۴200 تومانی از هدف رسیدن 
کاالهای اساس��ی به دست مردم با قیمت کمتر، به فکر حذف ارز ۴200 
تومانی افتاده است که بدین منظور برای حمایت از مصرف کنندگان پس 
از ح��ذف این ارز در اقتصاد ای��ران، باید یارانه های نقدی پرداخت کند و 
درآم��د حاص��ل از حذف ارز ۴200 تومانی را به ص��ورت یارانه نقدی در 
اختیار همه مردم به صورت مس��اوی قرار دهد. این کارشناس اقتصادی 
با طرح این س��وال که آیا زمان مناس��بی برای حذف ارز ۴200 تومانی 
اس��ت، ادامه می دهد: در این مقطع اثرات روانی حذف ارز ۴200 تومانی، 
حذف آن را دش��وار می کند زیرا م��ردم به خاطر افزایش مداوم قیمت ها 
نس��بت به دولت بی اعتماد ش��ده اند که اجرای این برنامه ممکن است با 
شکست مواجه شود و اثرات غیرقابل کنترلی را در جامعه ایجاد کند. در 
شرایط فعلی که دولت موفقیتی در مهار قیمت ها کسب نکرده است، موج 
روانی منفی بر اقتصاد خواهد داشت. ندری با تاکید بر اینکه اکنون زمان 
مناسبی برای حذف ارز ۴200 تومانی نیست، می گوید: دولت اولین کاری 
که باید کند این است که تورم را کنترل و اعتماد از دست رفته مردم را 
احیا کند و سپس سراغ حذف ارز ۴200 تومانی برود. به دلیل بی اعتمادی 
مردم به توان دولت برای مهار تورم، حذف ارز ۴200 تومانی می تواند بر 

قیمت کاالهای اساسی و تا حدودی بر بازار ارز نیز تاثیر منفی بگذارد.

مدیران عامل بانک های ملی ایران و سپه 
منصوب شدند

وزی��ر اقتصاد در احکامی جداگانه محمدرضا فرزین و آیت اله ابراهیمی را به 
مدت دو س��ال به ترتیب به عنوان مدیران عامل بانک های ملی ایران و س��په 
منص��وب کرد. این حکم به اس��تناد ماده 35 دس��تورالعمل الزامات حاکمیت 
شرکتی در بانک های دولتی مصوب مجمع عمومی بانک ها و مصوبه یکم آبان 
ماه 1۴00 هیأت مدیره دو بانک مذکور صادر ش��ده اس��ت. احسان خاندوزی 
در این احکام تحقق اهدافی چون س��ودآور س��اختن عملیات بانک و پیگیری 
برای افزایش نس��بت کفایت سرمایه به س��طح استانداردهای مطلوب نظارتی 
حداکثر تا پایان س��ال 1۴01، افزایش سریع حجم عملیات ارزی بانک حداقل 
به میزان 100 درصد نس��بت به س��ال قبل، خروج از بنگاهداری غیرضرور و 
واگذاری حداقل 50 درصد از ارزش س��رمایه گذاری های بانک در شرکت های 
فرعی تا پایان سال 1۴01 و فروش اموال مازاد بانک، هدایت اعتبارات به سمت 
بخش های مولد اقتصاد متناسب با اولویت های توسعه ای کشور و ممنوعیت های 
اعتباردهی به فعالیت های س��وداگری و اس��تقرار حاکمیت شرکتی و رعایت 
استانداردهای نظارتی و کنترل ریسک به منظور افزایش استحکام مالی بانک 
را از مدیران عامل جدید این دو بانک خواستار شده است. همچنین استحکام 
کامل نظام اعتبارس��نجی و رتبه بندی و رعایت بهداشت اعتباری، ایجاد توازن 
در تخصیص عادالنه تس��هیالت از منظر جغرافیایی و رشد حداقل 15 درصد 
سهم تسهیالت سرمایه ثابت در بخش های مولد، رعایت کامل مصوبات شورای 
پول و اعتبار به ویژه درخصوص نرخ سپرده ها و تسهیالت، توجه بیش از پیش 
به جوانگرایی و پرورش استعدادها به منظور جانشین پروری، شفافیت و تبادل 
قراردادهای منعقده فیمابین بانک و مشتری، جلوگیری از تعطیلی واحدهای 
تملیکی، گس��ترش انواع تسهیالت خرد و کارت های اعتباری با توجه به رتبه 
اعتباری و با حداقل وثیقه و رعایت انضباط بودجه ای و مدیریت هزینه ها از دیگر 
اهدافی اس��ت که خاندوزی تحقق آن را در دوره دو س��اله مسئولیت از آقایان 
فرزین و ابراهیمی در بانک های ملی و سپه مطالبه کرده است. در حکم انتصاب 
آیت اله ابراهیمی به مدیرعاملی بانک سپه عالوه بر موارد یادشده همچنین به 
س��امان رس��اندن پروژه ادغام بانک های نظامی تا پایان سال 1۴01 نیز مورد 

تاکید قرار گرفته است.
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برای پایان سردرگمی سهامداران پاالیشی مطرح شد
2 پیشنهاد رئیس سازمان بورس به وزیر نفت

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در نامه ای به وزیر نفت با تاکید بر 
اهمیت شفاف شدن روابط مالی دولت با پاالیشگاه ها دو پیشنهاد برای پایان 

سردرگمی سهامداران شرکت های پاالیشی مطرح کرد.
 به گزارش س��ازمان بورس و اوراق بهادار، »مجید عش��قی« در این نامه 
به جواد اوجی وزیر نفت نوشت: »وزارت نفت، نفت خام را به قیمت کشف 
ش��ده در بورس انرژی و پس از اعمال تخفیف های مندرج در قانون الحاق 
برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی )2( به شرکت های پاالیشی 
تحویل دهد، ضمن آنکه شرکت های پاالیشی بتوانند پس از تامین سوخت 
کش��ور، مازاد محصوالت خ��ود )فرآورده های اصلی و وی��ژه( را به صورت 
مستقل به فروش برسانند. این مهم به شفاف شدن رویه فروش محصوالت 
از س��وی شرکت های پاالیشی و تامین ارز موردنیاز برای اجرای پروژه های 
توسعه و بهبود محصوالت کمک شایانی خواهد کرد.« همچنین در این نامه 
از وزیر نفت خواسته شده است که »موضوعاتی از قبیل قیر به دستگاه های 
اجرایی )موضوع بند ز( تبصره )1( ماده واحده قانون بودجه س��ال 1۴00 
کل کش��ور در صورت لزوم با تنظیم قرارداد مش��خص و با رعایت صرفه و 
صالح سهامداران شرکت های ذی ربط )از جمله شرکت های پاالیش نفت( 

به شرکت های مزبور محول شود.«

ایرانیان چه تصوری از خصوصی سازی دارند؟
نارضایتی نسبی از خصوصی سازی ایرانی

نگرش ه��ای اقتص��ادی ایرانیان درباره خصوصی س��ازی اخیرا در 
قالب پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت. این پیمایش در پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات طی زمس��تان 13۹۹ اجرا ش��د و در قالب 
کتاب نگرش های اقتصادی ایرانیان منتش��ر ش��د. در این پیمایش 
نگرش به خصوصی س��ازی در قالب دو س��ؤال س��نجیده  ش��ده که 
اول��ی از موافق��ت پاس��خگویان با رون��د خصوصی س��ازی در ایران 
می پرس��د و دیگری نگرش به اصل خصوصی س��ازی را می س��نجد. 
ابتدا از پاسخگویان پرسیده شد: » شما چقدر با خصوصی سازی های 
انجام ش��ده در ایران یعنی واگذاری شرکت ها و کارخانه های دولتی 
به بخش خصوصی موافقید؟«. پاس��خگویان در یک طیف پنج تایی 
لیکرت از »خیلی کم« تا »خیلی زیاد« به این سؤال جواب داده اند. 
بیش از 50 درصد پاس��خگویان با خصوصی سازی های انجام شده 
)یعن��ی خصوصی س��ازی در عمل( چن��دان موافق نیس��تند. با در 
نظ��ر گرفتن اینک��ه 13 درصد ه��م گزینه »نمی دان��م« را انتخاب 
کرده اند تعداد کس��انی که مخالفند از مجموع کس��انی که موافقند 
ی��ا گفته اند تا حدی موافقند )در جمع 3۶ درصد( بیش��تر اس��ت. 
میزان تحصیالت با نگرش به خصوصی س��ازی های انجام شده رابطه 
مستقیم دارد و پاسخگویان با تحصیالت عالی بیش از دیگران با این 
رون��د موافقند. افراد با تحصیالت دیپلم و کمتر تقریبا دو برابر افراد 
دارای تحصیالت عالی گزینه »نمی دانم« را انتخاب کرده اند. مردان 
و ش��اغالن بخش دولتی کمت��ر از دیگران با خصوصی س��ازی های 
انجام ش��ده موافقند، اما پنداش��ت طبقاتی تفاوتی در نگرش به این 

موضوع ایجاد نمی کند.
ام��ا چنانکه گفته ش��د، برخی ممکن اس��ت خصوصی س��ازی را 
فی نفس��ه امری مطلوب بش��مارند اما با ش��یوه اجرای آن در ایران 
مخالف باش��ند. به همین منظور در س��ؤالی دیگر این بار از میزان 
موافقت با اصل ایده خصوصی سازی پرسیده شد: »برخی می گویند 
که خصوصی س��ازی در اصل به نفع اقتصاد کش��ور هس��ت، ولی در 
ایران بد اجرا ش��ده. برخی هم معتقدند خصوصی س��ازی از اساس 
به ضرر مردم است. شما با اصل خصوصی سازی چقدر موافقید؟«. 

 ۴۷ درصد پاس��خگویان خصوصی س��ازی را مفی��د می دانند و 32 
درصد هم نظری برخالف آن دارند. نگرش به خصوصی سازی در میان 
گروه های مختلف تفاوت معناداری نشان می دهد؛ مثال در شمال تهران 

بیش از جنوب تهران نگرش به خصوصی سازی مثبت است. 
اگ��ر هر دو س��ؤال مربوط ب��ه خصوصی س��ازی را در نظر گرفته 
و کس��انی که گزین��ه »نمی دانم« انتخاب کرده ان��د را خارج کنیم: 
2۷ درص��د پاس��خگویان هم با اص��ل خصوصی س��ازی مخالفند و 
هم خصوصی س��ازی های انجام ش��ده را درست نمی دانند، 1۷درصد 
پاسخگویان نیز هم خصوصی سازی را به نفع اقتصاد می دانند و هم 
با خصوصی سازی های انجام شده موافقند، 25 درصد از پاسخگویان 
نی��ز اگرچه با اص��ل خصوصی س��ازی موافقند، اما ب��ا نحوه اجرای 
آن در ای��ران موافق نیس��تند. به عنوان نتیجه کل��ی از این یافته ها 
می توان گفت که به رغم همه بحث ها و مناقش��ات بر س��ر سیاست 
خصوصی سازی در سه دهه گذش��ته، نگرش های متنوعی در افکار 
عمومی نس��بت به خصوصی س��ازی وج��ود دارد و نمی توان نگرش 

مسلطی را تشخیص دارد.

در آخرین هفته مهرماه رقم خورد
رشد حجم و ارزش معامالت در بورس کاال

در آخرین هفته مهرماه )منتهی به 30 مهرماه( یک میلیون و ۹13 هزار 
تن انواع کاال به ارزش 1۴۴ هزار میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کاالی 
ایران مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به هفته قبل به ترتیب رشد 5 و 

18 درصدی را در حجم و ارزش معامالت تجربه کرد.
به گزارش کاالخبر، در هفته اخیر در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 
ی��ک میلی��ون و ۴۷۹ هزار تن انواع کاال به ارزش بیش از 80 هزار میلیارد 
ریال معامله ش��د. در این تاالر یک میلیون  و 118 تن سیمان، 32۹ هزار 
و 1۴۴ ت��ن فوالد، ۶ هزار و ۷00 ت��ن مس، ۷ هزار و 250 تن آلومینیوم، 
2۴ تن کنسانتره فلزات گرانبها، 280 تن سولفور مولیبدن، 100 تن روی، 
2۶ کیلو گرم ش��مش طال و 1۹ هزار تن آهن اس��فنجی مورد دادوس��تد 

قرار گرفت.
در هفت��ه معامالت��ی مذک��ور در دو بخ��ش داخل��ی و صادرات��ی تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروش��یمی ۴2۹ هزار و 5۶0 تن انواع کاال به ارزش 
۶3 هزار میلیارد ریال به فروش رس��ید. در این ت��االر ۹۶ هزار تن وکیوم 
باتوم، 120 هزار تن قیر، 81 هزار و ۹13 تن مواد پلیمری، 38 هزار و 51 
تن مواد ش��یمیایی، ۴8 هزار تن لوب کات، 3 هزار و ۴۷ تن روغن پایه، 2 
هزار و 500 تن سالپس واکس، 5۷0 تن عایق رطوبتی و ۴0 هزار و 120 
تن گوگرد معامله ش��د. تاالر محصوالت کشاورزی نیز شاهد معامله ۴00 
کیلوگرم زعفران رشته ای بود. همچنین ۴ هزار و ۴۷۹ تن کاال هم در بازار 

فرعی بورس کاالی ایران به فروش رسید.

خبرنــامه

فرصت امروز: پرونده بورس تهران در اولین ماه پاییز با رشد 3.۶ درصدی 
ش��اخص کل و افت ۴.۴ درصدی شاخص کل هم وزن بسته شد. هرچند 
بازار س��هام در طول یک ماه گذش��ته تنها در نماگر اصلی تاالر شیشه ای 
ش��اهد رشد نسبی در مقایس��ه با  ماه قبل بود، اما در مورد شاخص کل با 
معیار هم وزن دچار افت نس��بی شد و این افت در تمامی سنجه های مهم 
نظیر مش��ارکت حقیقی در خرید و ارزش معامالت نیز به چشم می خورد. 
با این وجود، بازار سرمایه در اولین ماه پاییز نسبت به رقبا در صدر جدول 
بازدهی بازارهای مالی قرار گرفت؛ جایی که دالر آزاد با عقب نش��ینی 0.۶ 

درصدی مواجه شد و سکه نیز به افت 1.5 درصدی تن داد.
در آخرین روز معامالتی مهرماه )چهارش��نبه  28 مهرماه( ش��اخص کل 
ب��ورس تهران با افت 13 ه��زار و 125 واحدی به رقم یک  میلیون و ۴3۶ 
هزار واحد رس��ید. روندی که در اولین روز آبان ماه )ش��نبه یکم آبان( نیز 
ادامه پیدا کرد و شاهد سقوط آزاد بورس در نخستین روز هفته بودیم. در 
این روز شاخص کل بورس 28 هزار و ۶8۹ واحد کاهش یافت و تا رقم یک 
میلیون و ۴0۷ هزار واحد عقب رفت. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۹ 
هزار و 183 واحد کاهش به رقم 388 هزار و ۷8 واحد رسید. در معامالت 
نخستین روز هفته بیش از ۷ میلیارد و ۷3 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 58 هزار و 8۶۹ میلیارد ریال دادوس��تد شد. شاخص بازار 
اول، کاهش 2۴ هزار و ۹2۶ واحدی و شاخص بازار دوم، کاهش ۴5 هزار 
و ۴۹1 واحدی را تجربه کردند. در آن س��وی بازار س��رمایه نیز آیفکس با 

کاهش 2۹0 واحدی به رقم 1۹ هزار و ۹5۷ واحد رسید.
آنچه در بازار بورس و فرابورس گذشت

در جریان معامالت روز شنبه 58 نماد بورسی مثبت و 32۴ نماد منفی 
بودند که از میان آنها فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 3 هزار و 228 واحد، 
فرآوری معدنی اپال کانی پ��ارس )اپال( با 200 واحد، بورس کاالی ایران 
)کاال( با 1۷5 واحد، س��ایر اش��خاص بورس انرژی )انرژی( با 155 واحد، 
داده گس��تر عصر نوین های وب )های وب( با 83 واحد، داروسازی اکسیر 
)دلر( با ۶۴ واحد و داروپخش )وپخش( با 53 واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر ش��اخص بورس داش��تند. در مقابل نیز گسترش نفت و گاز پارسیان 
)پارس��ان( با یک هزار و ۶32 واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با یک هزار 
و ۴3۴ واحد، پتروش��یمی پردیس)ش��پدیس( با یک ه��زار و ۴21 واحد، 

ش��رکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و 388 واحد، نفت و گاز 
پتروشیمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 3۶۷ واحد، ملی صنایع مس ایران 
)فملی( با یک هزار و 151 واحد و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با یک هزار 

و 103 واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
گروه فلزات اساس��ی با ۷2 هزار و 5۴1 معامله به ارزش ۶ هزار و ۷۷۹ 
میلیارد ریال، گروه شیمیایی با ۴0 هزار و 25۹ معامله به ارزش 3 هزار و 
۴۷8 میلیارد ریال، گروه خودرو با ۴۷ هزار و 5۹5 معامله به ارزش 2 هزار 
و 8۷۷ میلیارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 2۷ هزار و ۴15 معامله به 
ارزش 2 هزار و 331 میلیارد ریال و گروه بانک ها با 11 هزار و ۴11 معامله 
به ارزش یک هزار و 182 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.

در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس بیش از 2۹0 واحد 
کاهش داشت و بر روی کانال 1۹ هزار و ۹5۷ واحد ثابت ماند. در این بازار 
2 میلیارد و 2۷3 میلیون برگه س��هم به ارزش 1۶8 هزار و ۷23 میلیارد 
ریال داد و س��تد ش��د. در جریان معامالت این روز در فرابورس ایران، ۹۴  
نماد مثبت و 1۶5 نماد منفی بودند که از میان آنها شرکت فوالد هرمزگان 
جنوب با 28 واحد، شرکت صنعتی مینو با 11 واحد، بیمه پاسارگاد با 10 
واحد، شرکت فرابورس ایران با 5 واحد و شرکت تولیدات پتروشیمی قائد 
بصیر با ۴ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین 
شرکت پلیمر آریا ساس��ول با ۷8 واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس با ۴۶ 
واحد، شرکت پتروشیمی تندگویان با 1۶ واحد، شرکت ذوب آهن اصفهان 
با 15 واحد و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با 13 واحد بیشترین تاثیر 

منفی را بر شاخص فرابورس داشتند.
شاخص بورس چندان هم قابل اعتماد نیست

یک کارش��ناس بازار سرمایه در تحلیل وضعیت بازدهی این بازار اعتقاد 
دارد: ش��اخص کل بورس به تنهایی نماگر قابل اتکایی برای نش��ان دادن 
وضعیت طبیعی در بازار سرمایه نیست. فردین آقابزرگی با اشاره به بازدهی 
بازار سرمایه در سال گذشته به ایسنا، می گوید: با توجه به بازدهی های قابل 
توجه بازار سرمایه در سال گذشته، شاخص سال جاری نیز با شاخص سال 
قبل مقایس��ه می شود. بررسی ها نش��ان می دهد که بازدهی برخی صنایع 
بی��ش از 50 درص��د مثبت و بازدهی برخی از صنای��ع بیش از 50 درصد 
منفی بوده، اما با این وجود شاخص کل ۹.۷ درصد تا پایان مهرماه بازدهی 

ثبت کرده است که نشان می دهد شاخص کل به تنهایی نماگر قابل اتکایی 
برای نشان دادن وضعیت طبیعی در بازار نیست. او با اشاره به عوامل دخیل 
و تاثیرگذار بر وضعیت بازار س��رمایه ادامه می دهد: از طرف دیگر نوسانات 
م��داوم نرخ ارز، عدم قابلیت پیش بینی نرخ ارز، ن��رخ بهره ای که در حال 
حاضر به واسطه نرخ های ترجیحی روی اوراق معامله می شود که بیش از 
22 درصد اس��ت و باعث افزایش نرخ بازه بدون ریسک و کاهش جذابیت 
و انگیزه سرمایه گذاری شده است نیز روی شرایط بازار تاثیرگذار است. به 
خصوص که بخش عمده ای از سرمایه گذاران در سال گذشته بدون آگاهی 
و چشم انداز میان مدت و بلندمدت وارد بازار سرمایه شدند و انتظار داشتند 
ظرف دوره شش ماه تا یک سال بازده خوبی کسب کنند، اما چون حاصل 

نشده سرخورده شده اند و از بازار سرمایه قصد خروج دارند.
این کارشناس بازار سرمایه از خروج ۷2 هزار میلیارد تومان پول حقیقی 
در یک سال گذشته خبر می دهد و می افزاید: همچنین باید به چالش هایی 
ک��ه قطعی برق در فصل تابس��تان برای بازار ایجاد ک��رد نیز توجه کنیم. 
احتماال در زمس��تان هم باید منتظر قطعی گاز باش��یم که اثر مستقیمی 
روی عملکرد سود و زیان شرکت های پتروشیمی و فوالد خواهد گذاشت. 
از س��وی دیگر، ابهامات مکرر در فضای مراودات سیاس��ی و بین المللی و 
برجامی، وعده هایی که از گش��ایش حکایت داشت، انتظار و ابهام در مورد 
دسترسی ایران به منابع ارزی که مشخصا در مورد کره جنوبی محقق نشد 

نیز بازار سرمایه را با ابهامات زیادی مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه بازار سرمایه به صورت تکنیکال در سال 13۹8 حدود 
18۷ درصد بازدهی و در سال 13۹۹ نیز 155 درصد بازدهی داشته است، 
می گوید: س��ال 1۴00 برای بازار س��رمایه سالی باثبات و نه رکودی است. 
در واقع نمی توان انتظار بازدهی قابل توجهی داشت اما با توجه به کسری 
بودج��ه ۴00 ه��زار میلیارد تومانی دولت که به نوعی ت��ورم را در اقتصاد 
کش��ور نوید می دهد، برای حفظ ارزش نقدینگی و سرمایه، سرمایه گذاری 
در بازار س��رمایه را تا ح��دودی توجیه می کند. به نظر من، بهترین میزان 
بازدهی قابل پیش بینی برای بازار س��رمایه در س��ال جاری بین 20 تا 30 

درصد است.
به اعتقاد آقابزرگی، با وجود بازدهی منفی برخی صنایع بزرگ، شاخص 
کل بیش از ۹ درصد بازدهی داشته که نشان از مدیریت شاخص کل است.

۷ میلیارد برگه بهادار دست به دست شد

قرمزپوشی بورس در اولین روز آبان

فرص��ت امروز:  آمار ها نش��ان می دهد که بازار س��رمایه در هفت  ماهه 
نخست امسال نسبت به سال گذشته تغییر جهت داده است. امسال بخش 
عمده نقدینگی صرف معامالت اوراق بدهی ش��ده است، برخالف پارسال 
که بخش عمده نقدینگی صرف دادوستد سهام شد. در هفت  ماهه پارسال 
81درصد از معامالت به س��هام اختصاص داش��ت، در حالی که این میزان 
امسال به کمتر از 30درصد رسیده و در مقابل حجم معامالت اوراق بدهی 
به 51درصد از کل معامالت بازار سرمایه رسیده است. آمار ها نشان می دهد 
ارزش کل معامالت بازار س��رمایه در هفت  ماهه امس��ال نسبت به پارسال 
۴درصد رشد کرده است، اما برخالف پارسال، امسال بخش عمده نقدینگی 
صرف معامالت بازار اوراق بدهی ش��ده اس��ت. به  نظر می رسد علت اصلی 

نزول شاخص های بورس نیز همین موضوع است.
ارزش کل معامالت بازار س��رمایه در هفت ماهه امس��ال به 2800هزار 
میلیارد تومان رسیده است که این مقدار نسبت به سال گذشته 110هزار 
میلیارد تومان افزایش نشان می دهد، اما برخالف هفت  ماهه سال قبل که 
81 درصد از کل معامالت بازار س��رمایه به سهام اختصاص داشت، امسال 
س��هم مبادالت انجام ش��ده در بازار سرمایه به کمتر از 30درصد رسیده و 
در مقابل، حجم معامالت اوراق بدهی به 51درصد رسیده است که نشان 
می دهد جریان نقدینگی امسال برعکس شده و بازار اوراق بدهی جای بازار 

سهام را گرفته است.
به  نظر می رسد نزول شاخص های بورس، ریسک معامالت بازار سهام را 
افزایش داده و موجب ش��ده تا جریان نقدینگی در بازار سهام تغییر جهت 
دهد و به سمت بازار اوراق بدهی حرکت کند. با این حال، برآوردها حاکی 

از آن اس��ت که بخش��ی از این تغییر جهت بازار نیز ناشی از سیاست های 
کالن دولت است که از ابتدای سال  جاری نرخ بهره اوراق بدهی را افزایش 
داده اس��ت تا جذابیت خرید این اوراق برای س��رمایه گذاران بیشتر شود. 
دولت در تالش اس��ت با افزایش نرخ و حجم انتش��ار اوراق بدهی از یک 
طرف، سیاست های انقباضی را برای مهار تورم دنبال کند و از طرف دیگر، 
کس��ری بودج��ه اش را جبران نماید. از مجموع کل معامالت انجام ش��ده 
در هفت  ماهه نخس��ت امسال، 1۴00هزار میلیارد تومان به معامالت بازار 
اوراق بده��ی اختصاص یافته که 51درصد از کل معامالت اس��ت و بخش 
عمده آن نیز در فرابورس دادوستد شده است. این در حالی است که سال 
قب��ل در همین دوره زمانی 5 درص��د از کل معامالت به بازار اوراق بدهی 
اختصاص داشت. همچنین در سال گذشته 122هزار و 3۹5میلیارد تومان 
اوراق بدهی در بازار س��رمایه دادوس��تد ش��ده بود که امسال این مقدار با 
1058درصد افزایش به 1۴18هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان 
معامالت انجام ش��ده در بازار اوراق بدهی در هفت ماهه امسال 11.5برابر 

معامالت انجام شده در بازار سهام است.
براساس آمارها، مانده اوراق بدهی قابل معامله در بازار سرمایه در پایان 
مهر ماه امس��ال به ۴32هزار و 500 میلیارد تومان رس��یده اس��ت که در 
مقایس��ه با پارسال 30درصد رشد را نش��ان می دهد. از مجموع کل مانده 
اوراق بدهی بازار سرمایه 3۷5هزار میلیارد تومان یعنی معادل 8۶.5درصد 
متعلق به دولت، 12درصد متعلق به بخش خصوصی و 1.5درصد متعلق به 
شهرداری هاست. این اطالعات نشان می دهد دولت از ابتدای امسال تاکنون 
121هزار و 500میلیارد تومان اوراق بدهی جدید منتش��ر کرده است که 

به نظر می رسد در نیمه دوم سال حجم انتشار اوراق بدهی شتاب بیشتری 
بگی��رد. از زم��ان آغاز به کار دولت س��یزدهم به  وی��ژه در ماه های مرداد و 
شهریور، حجم انتشار اوراق بدهی با رشد بسیاری زیادی مواجه شده است. 
هم اکنون 2۶0نوع اوراق بدهی در بازار س��رمایه در حال دادوس��تد است 

که ۴1درصد از آنها اوراق مرابحه و 35درصد اسناد خزانه اسالمی است.
هرچند آمارهای هفت ماه گذش��ته نش��ان می دهد که معامالت اوراق 
بده��ی در اوج ق��رار دارد، اما به طور کلی و فارغ از این آمار و ارقام به نظر 
می رسد بازار بدهی از جمله بازارهایی است که تا حدودی در اقتصاد ایران 
مهجور مانده اس��ت. با وجود اینکه دولت ها به طور معمول در راستای رد 
دیون خود اقدام به بهره برداری از این ابزار می کنند و با اس��تفاده از انتشار 
اوراق بدهی به نوعی زمینه را برای تامین مالی خود فراهم می س��ازند، اما 
همچنان از استانداردهای جهان فاصله داریم. در سایر کشورهای پیشرفته 
و توس��عه یافته سازوکار اقتصاد مبتنی بر جریان عرضه و تقاضاست و این 
بازار است که نرخ ها را تعیین می کند. در چنین فضایی یقینا تمرکز قدرت 
در بخشی از اقتصاد منحل می شود و شفافیت جایگزین توزیع رانت خواهد 
ش��د، اما متاسفانه در اقتصاد ایران، بهره برداری از ابزاری به نام بازار بدهی 
و به طور کلی، اس��تفاده از مکانیزم معامالتی بازار س��رمایه زمانی مطرح 
می ش��ود که دس��ت دولت از درآمدهای فروش نفت کوتاه مانده اس��ت و 
فشار تحریم عرصه را روز به روز تنگ تر می کند. در چنین شرایطی همانند 
یک سنت همیش��گی دولت ابزارهای معامالتی موجود در بازار سرمایه را 
به عنوان اهرمی در راس��تای تامین مالی، جبران کسری بودجه و عبور از 

گذرگاه های حساس برمی گزیند.

بازار سرمایه در ۷  ماهه نخست امسال تغییر جهت داد
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ارز صادراتی را پتروشیمی ها بازنگردانده اند نه ما!
عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید سیاس��ت های غلط و فشارهایی 
ک��ه روی صادرکنن��دگان وجود داش��ته باعث ش��ده بس��یاری از 
صادرکنندگان بزرگ و شناس��نامه دار ایرانی در س��ال های گذشته 
فعالیت خود را متوقف کنند. علی ش��ریعتی در گفت و گو با ایسنا، 
اظه��ار کرد: با توجه به ش��رایطی که اقتصاد ایران ام��روز با آن رو 
به روس��ت، تامین ارز مورد نیاز برای واردات کاالهای اساس��ی یک 
اولویت بس��یار مهم است. ما در س��ال های اخیر دسترسی به بخش 
مهم��ی از درآمدهای نفتی را از دس��ت داده ای��م و از این رو در این 
مسیر تقویت صادرات غیرنفتی و تاکید بر لزوم بازگشت ارز حاصل 
از آن به کشور اهمیت فراوانی دارد. وی با بیان اینکه صادرکنندگان 
شناس��نامه دار در جریان میزان اهمیت فعالیت های شان در شرایط 
فعلی هس��تند، توضیح داد: در هر صنفی، افراد نااهل و کس��انی که 
صرفا به دنبال منافع ش��خصی خود هس��تند وج��ود دارند و قطعا 
صادرات نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما سوال این است که تا 
چ��ه درصدی از صادرکنندگان واقعی در این س��ال ها ارز خود را به 

کشور بازنگردانده اند و چه برخوردی با متخلفان شده است؟
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عملکرد ارزی پتروشیمی ها، گفت: بخش 
مهمی از ارز بازنگشته به کشور مربوط به پتروشیمی ها و شرکت های خصولتی 
است که در بخش های مختلف اقتصاد ایران فعال هستند، اما متاسفانه کسی 
یقه آنها را نمی گیرد و در عوض هر بار صحبتی از برخورد با متخلفان می شود، 
دیواری کوتاه تر از صادرکنندگان غیرنفتی پیدا نمی ش��ود، در حالی که اشکال 
اصلی کار را باید از جای دیگری سراغ گرفت. شریعتی ادامه داد: در سال های 
گذش��ته که ارز ۴200 تومانی صادر ش��د و صدها ثبت س��فارش از این محل 
صورت گرفت و بخش قابل توجهی از آنها هیچ گاه به کش��ور بازنگش��ت چرا 
برخورد درستی با متخلفان نشد؟ سلطان های ارزی که دستگیر شدند چطور 
ثبت س��فارش کرده بودند؟ اینکه ما به جای برخورد با این مشکالت به سراغ 
صادرکنندگان واقعی کشور برویم، جز خسارت برای اقتصاد ایران نتیجه دیگری 
به همراه نخواهد داشت. وی با بیان اینکه طرح اخیر مجلس برای جرم انگاری 
صادرکنندگانی که ارز خود را به کش��ور نیاورده اند، نشان دهنده عدم شناخت 
برخی نمایندگان از فرآیند تجارت اس��ت، تش��ریح کرد: اینکه ما در مقطعی 
صادرکننده را پیاده نظام اقتصادی کشور بنامیم و از سوی دیگر بگوییم اگر ارز 
خود را در مدتی کوتاه به کشور نیاوردی مجرم خواهی شد، نشان دهنده عدم 
شناخت از تجارت کشور است. عضو اتاق بازرگانی افزود: با همین سیاست های 
غلط بسیاری از صادرکنندگان خوش��نام و بزرگ در سال های گذشته عطای 
صادرات را به لقایش بخشیده اند و دیگر فعالیت نمی کنند، زیرا ارزش یک برند 
بسیار بیشتر از آن است که فرد را به دلیل بازنگشتن ارز مجرم و تحت تعقیب 
قرار دهند. چنین سیاس��ت هایی قطعا راه به جایی نمی برد. ما مخالف نظارت 
دقیق و رصد شرایط نیستیم ولی اگر سیاستی اجرایی شود که به جای تقویت 
صادرات، تهدیدی برای صادرکنندگان باش��د، قطعا نتیجه عکس خواهد داد. 
به گزارش ایس��نا، تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار قانونی شدن طرحی 
شده اند که در چارچوب آن صادرکنندگانی که ظرف سه ماه ارز خود را به کشور 
بازنگردانده اند، مجرم خواهند شد. محمدرضا پورابراهیمی – رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس – اعالم کرده که این طرح برای بررسی به این کمسیون آمده 
است، اما اطمینان خاطر داده که قانونی که منجر به تضعیف صادرات و فشار بر 

روی صادرکنندگان می شود، از سوی نمایندگان تصویب نخواهد شد.

واردکنندگان نهاده های دامی در انتظار تخصیص ارز هستند
ابهام در تامین منابع ارزی

اتحادی��ه واردکنن��دگان نهاده های دام��ی در نامه ای به مع��اون اول رئیس 
جمهوری خواس��تار رس��یدگی به تامین ارز نهاده های دامی شدند. به گزارش 
ایس��نا در متن نامه دبیر این اتحادیه به محمد مخبر آمده است: همانطور که 
انتظ��ار می رفت و در صحبت های اخیر ریاس��ت محترم جمهور با مردم بر آن 
تاکید گردید، بنای دولت س��یزدهم اعمال تغییرات سیاست های اقتصادی با 
پیش آگاهی و برمبنای مطالعات کارشناسی می باشد که موجب تقدیر و تشکر 
اس��ت. مزید استحضار اینکه این مهم در حوزه تجارت خارجی به ویژه تامین 
کاالهای اساس��ی که یک فرآیند حداقل دو ماهه است به معنای تعیین تاریخ 
دقیق تغییرات موردنظر حداقل با فاصله زمانی دو ماهه خواهد بود که فعاالن 
ح��وزه، امکان س��اماندهی و تنظیم امور اجرایی تجارت خ��ود از جمله ایفای 
تعهدات در مقابل فروشندگان خارجی و خریداران داخلی را داشته باشند. این 
در حالی است که با وجود گذشت بیش از یک ماه از عرضه و تحویل حجم قابل 
توجهی از نهاده های دامی توس��ط اعضای این تشکل به نرخ مصوب از طریق 
س��امانه بازارگاه، کماکان در انتظار دریافت تخصیص ارز می باش��ند و با وجود 
اخبار ضد و نقیض مبنی بر ابهام در تامین منابع ارزی الزم، تداوم روند تامین 

نهاده های دامی هم با ابهام و بالتکلیفی همراه می باشد.

نماگربازارسهام

نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسالمی گفت 
کمیس��یون صنایع و معادن هفته گذش��ته نشست مفصلی با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت داش��ت که وی یک فرصت شش ماهه از مجلس 
خواس��ت تا به اوضاع نابس��امان خودرو، رس��یدگی ویژه ای داشته باشد و 
قرعه کشی خودرو را حذف کند که پس از آن به میزان تقاضا خودرو تولید 

شود و بحث واردات به صورت کنترل شده صورت پذیرد.
 مهدی عس��گری به ابهامی که از سوی شورای نگهبان و مغایرتی که از 
سوی ش��ورای عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت درخصوص این 
طرح بود، اشاره کرد و بیان داشت: ما همچنان بر روی تصویب طرح مذکور 
مصر هستیم. این طرح نه تنها درخصوص بحث واردات بلکه به بخش های 

حمایتی از تولیدات داخلی نیز تاکید دارد.
وی گف��ت: در ای��ن طرح به بحث واردات به گونه ای پرداخته ش��ده که 
حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به طور همزمان تامین خواهد شد و 

حمایت از تولید، حقوق مصرف کننده را تحت الشعاع قرار ندهد.
نماینده مردم  کرج، فردیس و اش��تهارد درخصوص طرح شفافیت آرای 
نمایندگان گفت: این طرح جزو اولین طرح هایی بود که در مجلس مطرح 

و در همان روزهای شروع به کار مجلس به آن پرداخته شد.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با اش��اره به تعهدی که اغلب 
نماینده ها درخصوص تصویب طرح شفافیت دارند، افزود: مردم حق دارند 
بدانند وکیلی که انتخاب می کنند عملکردش چیست و بتوانند عملکرد او 

را ارزیابی کنند.

عسگری به جمع آوری امضا در زمینه طرح شفافیت آرا در روزهای شروع 
به کار مجلس یازدهم اش��اره کرد و گفت: این طرح در روزهای نخس��ت 
مجلس تنظیم و امضای آن جمع آوری و به کمیسیون آیین نامه ارجاع شد. 
وی در ادامه بیان داشت: در بهمن ماه سال گذشته طرح شفافیت آرا در 
صحن علنی مطرح شد که متاسفانه کلیات آن رأی نیاورد. با وجود اینکه 
اکثریت نمایندگان با این طرح موافق هستند، اما اصالح آیین نامه داخلی 
)نظام نامه مجلس( نیاز به دو س��وم رأی حاضران دارد. باتوجه به آیین نامه 
مذک��ور ۶۷ درصد حاضران مجلس باید به طرح رأی مثبت بدهند که در 
آن جلس��ه ۶5 درص��د رأی مثبت دادند که برای تصویب این طرح س��ه 
رأی کم آمد. نماینده مردم ش��ریف کرج، فردیس و اشتهارد به پیگیری ها 
صورت گرفته برخی از نمایندگان برای بررسی مجدد طرح شفافیت اشاره 
ک��رد و گفت: با پیگیری ه��ا و اصرار تعداد قابل توجه��ی از نمایندگان به 
ویژه نمایندگان جوان که مصرانه خواستار اجرایی شدن این طرح هستند، 
مجددا طرح ش��فافیت آرا به کمیسیون آیین نامه ارجاع شد و اصالحات و 

نکات تکمیلی در آن صورت گرفت. 
عدم تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان؛ نکته منفی در 

عملکرد مجلس 
عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس افزود: ع��دم تصویب طرح 
شفافیت آرای نمایندگان نکته منفی در عملکرد مجلس محسوب خواهد 
ش��د، گرچه در صورت عدم همراهی یک س��وم نمایندگان نیز این طرح 
تصویب نمی شود، اما مردم عمال آن را به پای مجلس می نویسند. ما تالش 

خودمان را نه به سهم شخصی بلکه برای مجاب کردن دوستان که نقد یا 
نکته ای دارند، در راستای تصویب این طرح انجام خواهیم داد.

عس��گری گفت: بخش عم��ده ای از مخالفت ها درخصوص انباش��تی از 
مطالبات صنفی در کش��ور اس��ت که از مجلس یا حاکمیت درخواس��ت 
می ش��ود، مخالفان معتقدند ش��فافیت منجر به این می شود که مطالبات 

صنفی را به مسائل کالن و عمومی ترجیح دهیم. 
وی درخصوص فشار صنفی که برخی نمایندگان هنگام مخالفت با طرح 
و یا الیحه ای که مرتبط با منافع یک قشر خاص است، متحمل می شوند، 
یادآور شد: استدالل برخی نمایندگان مجلس در مخالفت با طرح شفافیت 
آرا این اس��ت که فش��ار اجتماعی بر روی طرح هایی که ذی نفعان صنفی 

دارند بر نمایندگان تحمیل می شود، مانع از اعالم نظر آزادانه خواهد شد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد به ارائه تبصره ای برای رفع مشکل 
مطرح شده از سوی این دسته از منتقدان طرح شفافیت اشاره کرد و گفت: 
دغدغه  مطرح شده از سوی دوستان نماینده با درج تبصره ای درباره نحوه 

بررسی طرح های ناظر بر مسائل صنفی و منطقه ای قابل رفع است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به نکته  مطرح شده از 
سوی مجری درخصوص اینکه رئیس مجلس باید اسامی مخالفان این طرح 
را اعالم کند، اظهار داش��ت: درخواس��ت ما این است که دوستان نماینده 
رأی شان را به طرح شفافیت صادقانه اعالم کنند تا مردم نظر هر نماینده 
درباره این طرح مهم را بدانند. همانطور که ما در نوبت قبلی با انتشار فیلم 

از لحظه رأی گیری، نظرمان را شفاف اعالم کردیم.

نمایندگان مجلس همچنان بر تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو اصرار دارند

وزی��ر صمت در مراس��م افتتاح خط تولی��د انبوه ت��ارا اتوماتیک گفت 
»توانمندی های��ی که در این صنعت وج��ود دارد برای مردم حس مطلوب 

و خوبی ندارد.«
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، سیدرضا فاطمی امین در این مراسم 
که با حضور برخی نمایندگان مجلس، قطعه س��ازان و مدیران ارشد ایران 
خودرو صحبت می کرد با اش��اره به اینکه صنعت خ��ودرو در ایران از نظر 
ظرفیت های فنی، مهندس��ی، طراحی و س��اخت به جاهای خوبی رسیده 
اس��ت، تصریح کرد: االن وقت آن اس��ت که یک جهش جدی در کیفیت، 

قیمت، تولید و صادرات داشته باشد.
نگرانی مردم از صنعت خودرو

وی ادام��ه داد: توانمندی هایی که در این صنعت وجود دارد برای مردم 
حس خوب و مطلوب ندارد و این نگران کننده است.

سکاندار صنعت کشور با اشاره به ۹ پروژه حاکمیتی که در وزارت صمت 
با مش��ورت فعاالن و کارشناسان این حوزه تدوین شده است، تاکید کرد: 
»وظیفه همه ما این است که حداکثر در دو سال خودرو را به یک افتخار 
ملی تبدیل کنیم. به هر حال درس��ت یا غلط یک ذهنیت در ذهن مردم 
هس��ت که با واقعیات صنعت خودرو فاصله دارد. این فاصله را باید با کار 

متراکم تر و روحیه جهادی پر کرد.«
فاطمی امین با اشاره به اینکه صنعت خودرو یکی از 10 اولویتی است که 
وی برای این صنعت در نظر گرفته است، چراکه این صنعت به رغم اینکه 

چالش های فراوانی دارد، فرصت های بسیاری نیز پیش رو دارد.
وی اظهار کرد: »امیدواریم در هفته های آینده گش��ایش هایی داش��ته 
باش��یم که تا پایان س��ال مش��کالت حل شود و ظرف دو س��ال آینده در 
راستای کاهش قیمت ها حرکت کنیم. در این زمینه هدف گذاری هم شده 
است.« وزیر صمت اضافه کرد: »براساس این برنامه ها در پایان سال 1۴01 
براس��اس قیمت ثابت و میانگین خودروها حداقل باید تا 15درصد قیمت 
تمام شده کاهش یابد. همچنین در سال آینده عالوه بر حرکت بیشتر به 
سمت افزایش کیفیت باید 1.۶ میلیون خودرو تولید کنیم به نحوی که در 

1۴02 خودرویی زیر 3ستاره نخواهیم داشت.«
وی قول داد: »س��ال آینده تولید خودرو به قدری زیاد خواهد ش��د که 
دیگر نیازی به قرعه کشی نباشد و قرعه کشی محلی از اعراب نداشته باشد.«

وی اظهار کرد: »باید صادرات گس��ترده چه به صورت سی بی یو و چه 
به صورت قطعات و تولید در کش��ورهای دیگر داشته باشیم که تمام اینها 
شدنی است. البته این نیست که تا پایان سال کاری به خودروسازان نداشته 
باش��یم. هر دو خودروساز برنامه های هفتگی داده اند و انتظار داریم فعاالن 

صنعت خودرو در راس��تای این اهداف تالش کنند. در پایان س��ال جلسه 
جمع بندی خواهیم داش��ت برای صنعت خودرو که دسترسی به اهداف را 

خواهیم سنجید.«
فاطمی امین در بخش دیگری از س��خنانش در جمع خبرنگاران با بیان 
اینک��ه قیمت خودرو به تدریج تا پایان س��ال کاهش خواهد یافت، گفت: 

»قیمت های کنونی بازار خودرو غیرمنطقی است و باید کاهش یابد.«
وزی��ر صمت اف��زود: »خودرو ب��ه نوعی مظه��ر صنعت ایران اس��ت و 
خودروس��ازان برنامه منظ��م خود را در همه حوزه ها اع��م از تولید مونتاژ 
و قدرت س��ازی ص��ورت هفتگی به ما ارائ��ه می دهند و م��ورد رصد قرار 

می گیرند.«
وی اضافه کرد: »از مدیران خودروس��ازی خواسته ایم که در کوتاه ترین 
زمان، کیفیت خودروهای تولیدی خود را افزایش دهند تا رضایت مشتریان 

را به دست آورند.«
فعال کردن سایت های خارجی خودروسازی

وزیر صمت گفت: »اکنون س��ایت گروه صنعتی ایران خودرو در کش��ور 
جمهوری آذربایجان فعال اس��ت و در چند کش��ور دیگر نیز در حال فعال 

کردن دیگر س��ایت ها هس��تیم و در ماه های آتی خبره��ای خوبی در این 
زمینه خواهیم داشت.«

فاطمی امین از فعال سازی یکی از این خطوط در آینده نزدیک خبر داد 
و گفت: »آبان ماه به کش��وری که دو خط خودروس��ازی فعال داریم، سفر 
خواهم کرد و با  نخست وزیر و صنعتگران این کشور مالقات هایی خواهیم 

داشت تا خطوط تولید ایران خودرو و سایپا فعال شوند.«
فاطمی امین افزود: »خودرو ظرفیت صادرات نیز دارد که سازمان توسعه 
تجارت با شناس��ایی ظرفیت ها، صادرات در این حوزه را از س��ال آینده با 

قدرت و جدیت بیشتری در دستور کار قرار می دهد.«
وی همچنین درخصوص واردات خودرو، تصریح  کرد: واردات خودرو در 
مجموع می تواند برای این صنعت مفید باشد، اما در مقطع کنونی و به دلیل 

اینکه تعادل ارزی کشور به هم می ریزد، مناسب نیست.
عرضه خودرو در بورس مفهومی نادرست

وزی��ر صم��ت همچنین عرضه خ��ودرو در بورس را مفهومی نادرس��ت 
برش��مرد و یادآور شد: »بورس س��از و کاری برای کامودیتی ها و کاالهای 

پایه ای دارد و خودرو به هیچ عنوان در مصداق آن قرار نمی گیرد.«

مردم حس خوبی به صنعت خودرو ندارند
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عرضه یک محصول با کیفیت باال و همینطور قیمت مناسب در بازار در 
نگاه نخست دلیل کافی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و جلب نظرشان 
به نظر می رس��د، اما واقعیت همیشه براس��اس انتظار شما پیش نمی رود. 
امروزه بسیاری از برندها در آمازون به دنبال فروش محصوالت شان هستند. 
شاید این امر گزینه ای جذاب برای برندها محسوب شود، اما در بسیاری از 
مواقع دردسرهای فروش در آمازون بسیار زیاد است. دلیل این امر نیز عدم 
آشنایی دقیق کارآفرینان با مختصات حضور در آمازون و فروش محصوالت 

در این فضاست. 
آنچه در مواقع اطمینان ش��ما نس��بت به افزایش فروش در بازار امکان 
غلط از آب در آمدن پیش بینی ها را فراهم می کند، نکات مربوط به تجربه 
مشتریان است. بس��یاری از برندها تمام پیش بینی ها و برنامه های شان در 
زمینه بازاریابی و فروش در آمازون را بدون کمترین توجهی به مش��تریان 
س��امان می دهند. شاید این امر در نگاه نخس��ت ایرادی به همراه نداشته 
باشد، اما توانایی تاثیرگذاری کسب و کار شما بر روی مشتریان را به طور 

قابل مالحظه ای کاهش خواهد داد.
براساس مطالعه موسس��ه Pwc، 1۷ درصد از مشتریان در بازار ایاالت 
متحده پس از یک تجربه نامناسب کوچک از برندها به طور کامل دور آن 
را خط می کش��ند. نکته جالب اینکه این آمار درباره برندهای مورد عالقه 
مشتریان 5۹ درصد است. با این حساب انتظار مشتریان از برندهای مورد 

عالقه شان بسیار بیشتر از سایر کسب و کارهاست. 
ب��دون تردید فروش محصوالت در آمازون برای بس��یاری از برندها یک 
نکته مهم و حیاتی محس��وب می ش��ود. آمازون ب��ه برندها امکان معرفی 
محصوالت ش��ان به مش��تریان در کمترین زمان ممکن و همچنین بدون 
نیاز به صرف هزینه های گزاف را می دهد. چنین امری ش��ما را نس��بت به 
رقبای تان تا حد زیادی جلو خواهد انداخت. اگر در این شرایط شما امکان 
فروش محصوالت تان در آمازون را نداشته باشید، به معنای واقعی کلمه با 

بحران کاری رو به رو شده اید. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی نحوه ادامه روند فروش مثبت در عرصه 
کسب و کار و به ویژه آمازون است. چنین امری به شما امکان بهبود مداوم 
وضعیت برندتان و پرهیز از بروز مش��کالت جانبی را خواهد داد. بی ش��ک 
وقتی شما نحوه فروش محصوالت تان در آمازون را خیلی خوب یاد بگیرید، 
دیگر دلیلی برای مواجهه با مشکالت مختلف فروش در حوزه های مختلف 
نیس��ت. به این ترتیب شما آمادگی الزم برای فروش محصوالت تان حتی 
در فضای عادی کس��ب و کار را نیز خواهید داش��ت. ما در ادامه برخی از 
مهمترین توصیه ها برای فروش مناسب در فضای آمازون را مرور خواهیم 

کرد. 
شناخت و درک درست از مشتریان

بس��یاری از برندها فکر می کنند درک درستی از مشتریان شان دارند. با 
این حال بروز اولین برخورد واقعی با مشتریان در زمینه کسب و کار تمام 
برنامه های شان را به هم می ریزد. نکته مهم در این میان ضرورت توجه به 
شرایط بازار و همچنین ویژگی های مشتریان است. این امر از نظر بسیاری 
از برندها کم اهمیت بوده و درست به همین خاطر شناخت مشتریان سخت 

می شود. 
ویژگی ه��ای مش��تریان حاضر در یک بازار بدون توجه مس��تقیم به آن 
قابل شناس��ایی نیست. پس اگر شما در این شرایط قصد پیش بینی رفتار 
مشتریان فقط با اتکا به نظرات و راهنمایی های دیگران را داشته باشید، به 

احتمال زیاد با مشکالت فراوانی رو به خواهید شد. 
بهترین ایده برای شناخت دقیق مشتریان استفاده از پرسونای مشتریان 
است. این امر به شما برای اضافه کردن مداوم ویژگی های رفتاری و سلیقه 
مشتریان به پرسونای موردنظر و تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف 
کمک خواهد کرد. پرس��ونای مش��تری به طور خالصه شامل ویژگی های 
مش��تریان اس��ت که ش��ما در قالب یک ش��خصیت منس��جم گردآوری 
کرده اید. کاربرد این مفهوم در زمینه فروش مربوط به پیش بینی رفتارها و 
واکنش های مختلف مشتریان است. به این ترتیب شما امکان ارائه بهترین 
محصول در آمازون و پیش بینی دقیق نحوه واکنش مشتریان نسبت به آن 

را خواهید داشت. 
یک��ی از ن��کات مهم در رابطه با ش��ناخت مش��تریان اس��تفاده از انواع 
نظرس��نجی های مختلف است. ش��اید این امر برای شما بسیار سخت به 
نظر برس��د، اما تاثیرگذاری به شدت مثبتی بر روی روند پیش بینی رفتار 
مش��تریان و شناخت شان خواهد داش��ت. بنابراین همیشه پیش از شروع 
به کار در بازار حتی از چند مش��تری تان هم که ش��ده، نظرخواهی کنید. 
چنین امری ش��ما را در شرایط بس��یار مناسبی از نظر تعامل با مشتریان 

قرار خواهد داد. 
تعیین سفر مشتریان در رابطه با برندتان

هر مشتری برای تعامل با یک برند یا خرید از آن سفر مشخصی را طی 
می کند. شاید برخی از مشتریان به سرعت نسبت به خرید محصوالت شما 
ترغیب شوند، اما این امر برای مشتریانی که بارها و بارها برندهای مختلف 
را مورد بررسی قرار داده و در نهایت با کلی آزمون و خطا محصول نهایی 

را انتخاب می کنند، مصداق بیشتری دارد. 
تعیین س��فر مش��تریان در رابطه با برند به ش��ناخت نیازها و انتظارات 
مشتریان نسبت به برند شما اشاره دارد. بدون تردید مشتری که تجربه های 
منفی از برندهای مختلف دارد، انتظارات بس��یار زیادی از ش��ما به عنوان 
یک برند نوآور خواهد داشت. بنابراین شما باید تجربه ای مناسب برای آنها 
فراهم کنید. بسیاری از برندها فکر می کنند مشتریان اول از همه سراغ آنها 
آمده اند. درست به همین خاطر ذهنیت درستی در ایجاد تعامل با مشتریان 
ندارند. چنین امری اغلب اوقات فرآیند تاثیرگذاری بر روی مشتریان را به 

طور قابل مالحظه ای سخت خواهد کرد. 
وقتی مش��تریان در آمازون به دنبال یک محصول هس��تند، اول از همه 
گزینه ای را انتخاب می کنند که اس��م و رس��می در بازار داش��ته باشد. در 
صورتی که محصول چنین برندی رضایت آنها را جلب نکند، در مرحله بعد 
سراغ کسب و کارهای کمتر شناخته شده خواهند رفت. اگر شما به عنوان 
یک کسب و کار کوچک در بازار حضور دارید، این بخش مهمترین مرحله 

برای جلب نظر مشتریان در آمازون محسوب می شود. 
ب��دون تردید برندهای کوچ��ک از نظر مالی و تبلیغاتی توانایی رقابت با 
برندهای بزرگ را ندارند. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید تمرکزتان بر 
روی ارزیاب��ی انتقادی محصوالت برندهای بزرگ باش��د. این امر به ش��ما 
فرصتی عالی برای جلب نظر مش��تریان ناامید از برندهای بزرگ می دهد. 

وقتی ش��ما محصولی را ارائه کنید ک��ه ایرادات نمونه های یک برند بزرگ 
را نداشته باش��د، در بلندمدت بسیاری از مشتریان به سوی شما خواهند 
آمد. همه اینها به لطف پیگیری درس��ت سفر مشتریان در مسیر رسیدن 

به برند شماست. 
س��فر برند به معنای مس��یر تاثیرگذاری بر روی مشتریان نیست، بلکه 
به معنایی بهتر چش��م اندازی از مش��کالت برندهای ب��زرگ در جلب نظر 
مش��تریان و تالش برای رفع مش��کالت موردنظر در کسب و کار خودتان 
است. این امر در آمازون برند شما را نسبت به رقبا حسابی متمایز خواهد 

کرد. 
گردآوری اطالعات مربوط به رقبا

اینکه چطور یکی از برندهای بزرگ و رقیب ش��ما امکان تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان را دارد و فروش عالی هم در آمازون تجربه می کند، یکی از 
منابع اصلی برای یادگیری درس های تازه فروش و بازاریابی است. متاسفانه 
بسیاری از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به هیچ 
وج��ه تجربه دیگر برندها را مورد توجه ق��رار نمی دهند. این امر تجربه ای 
مثل اختراع دوباره چرخ اس��ت. شما تا زمانی که امکان استفاده از تجربه 
دیگر برندها را داشته باشید، هیچ نیازی به ارزیابی دوباره نکات اساسی در 
بازار نخواهید داش��ت. بنابراین باید به بهترین شکل ممکن در تالش برای 

استفاده از تجربه دیگر برندها باشید. 
بدون تردید وقتی یک برند به دنبال استفاده از تجربه دیگر برندهاست، 
بای��د اول از هم��ه یک برند معتب��ر و موفق را انتخاب نمایی��د. این امر به 
ش��ما امکان تعامل بهینه با مش��تریان را داده و از بروز مش��کالت اساسی 
جلوگیری خواهد کرد. اشتباه برخی از کارآفرینان و کارشناس های فروش 
در ای��ن بخش هدف گذاری بر روی برنده��ای معمولی و تالش برای فهم 
وضعیت ش��ان بر این اساس است. چنین امری نه تنها شما را در موقعیت 
مناس��بی در بازار قرار نمی دهد، بلکه مش��کالت عمده ای نیز برای تان به 

همراه خواهد داشت. 
کارآفرینانی که دارای ارتباطات مناس��بی در حوزه کسب و کار هستند، 
به احتمال زیاد پیدا کردن یک برند مناسب برای هدف گذاری و تعامل را 
چندان س��خت و دش��وار نخواهند یافت. این امر به چنین برندهایی برای 
تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شرایط ش��ان را به 
طور قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخشید. با این حساب اگر شما ارتباطات 
مناسبی در بازار دارید، باید به طور قابل مالحظه ای به دنبال استفاده از آن 
ارتباطات در زمینه پیدا کردن یک برند بزرگ و معتبر در زمینه تعامل با 
مشتریان باشید، در غیر این صورت به احتمال زیاد فرآیند تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان در آمازون با مشکالت بسیار زیادی رو به رو خواهید شد. 
همیشه در دسترس مشتریان باشید

ایجاد ارتباط و تعامل با مش��تریان در فضای آمازون امر بس��یار مهمی 
محس��وب می شود. بس��یاری از برندها برای تعامل با مخاطب فقط فضای 
ش��بکه های اجتماعی و به طور کلی بازاریابی را مدنظر قرار می دهند. این 
امر مشکالت بسیار زیادی برای برند شما به همراه خواهد داشت. دلیل آن 
نیز بی توجهی مداوم تان به تعامل با مش��تریان و فراموش شدن برندتان از 

سوی مشتریان در فضای آمازون است. 
اگر شما یک تیم بازاریابی مناسب در اختیار دارید، باید تمام توان تان را 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به کار گیرید. در این میان چند 
کارشناس روابط عمومی نیز برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف 
امری ضروری خواهد بود. به این ترتیب تعامل با مشتریان در فضای آمازون 
دیگر یک کار سخت و دشوار به حساب نخواهد آمد. ایراد بسیاری از برندها 
در زمینه فروش در آمازون مربوط به تمرکز صرف بر روی حوزه بازاریابی 
و فروش اس��ت. این امر موجب غافل شدن از اهمیت تعامل با مشتریان و 
پاسخگوی سریع به سواالت شان می شود. چنین تجربه ای در میان بسیاری 

از برندهای تازه کار در آمازون به خوبی قابل مشاهده است. 
نحوه پاس��خگویی شما به مشتریان اهمیت بس��یار زیادی دارد. برخی 
از برنده��ا ب��رای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به طور م��داوم از کمک 
موسسه های حرفه ای استفاده می کنند. این امر ایده بسیار جذابی محسوب 
می ش��ود، اما هزینه باالیی برای کس��ب و کارتان به همراه خواهد داشت. 
بنابرای��ن بهترین توصیه در این می��ان راه اندازی یک تیم روابط عمومی و 
ایجاد تعامل نزدیک میان تیم موردنظر با بخش بازاریابی است. چنین امری 
موفقیت های شما در آمازون را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
بدون شک استفاده از ابزارهای حرفه ای برای ارتقای سطح روابط عمومی 
در آمازون ایده چندان بدی نیس��ت. خوش��بختانه اغلب ابزارهای موجود 
در این زمینه یا کامال رایگان هس��تند یا اینکه هزینه بس��یار کمی برای 
 UTM.io ش��ما به همراه خواهند داش��ت. بهترین ابزار در این میان نیز
اس��ت. این ابزار به شما امکان مدیریت حرفه ای و در لحظه تعامالت تان با 
مش��تریان در آمازون و دیگر پلتفرم ها را می دهد. به این ترتیب شانس تان 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای افزایش 

پیدا خواهد کرد. امروزه مش��تریان به برندهایی که به سرعت در دسترس 
بوده و سواالت شان را کامال حرفه ای پاسخ می دهند، واکنش بسیار بهتری 
در مقایس��ه با دیگر کسب و کارها دارند. بنابراین شما باید در تالش برای 
حضور در میان چنین برندهایی باشید. تنها راهکار نیز در این میان تشکیل 

تیم روابط عمومی و  استفاده از ابزارهای حرفه ای خواهد بود. 
بهینه سازی فرآیند خرید مشتریان

آمازون فضایی ش��لوغ و پر از برندهای مختلف است. با این حساب شما 
رقبای بس��یار زیادی برای جلب نظر مش��تریان پیش رو خواهید داشت. 
یکی از نکات مهم در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
براساس بهینه سازی فرآیند خرید است. وقتی محصوالت برند شما بیشتر 
از رقبای تان در دسترس مشتریان قرار داشته باشد، شانس بسیار بیشتری 
برای فروش خواهید داش��ت. نکته جالب اینکه بسیاری از برندهای بزرگ 
برای تداوم فروش باالی شان در آمازون از همین شیوه استفاده می کنند. 

بی شک راهکارهای بسیار زیادی برای بهینه سازی فروش برند در آمازون 
وجود دارد. با این حال توصیه ما برای شما بر مدار نکات ذیل قرار دارد:

• استفاده از کلمات کلیدی برای نمایش محصوالت تان در رتبه های اول 
جست وجوی درون سایتی آمازون

• دسته بندی درست محصوالت تان به منظور دسترسی ساده تر مشتریان 
به آنها

• بهینه سازی سرعت بارگذاری صفحات سایت تان
• استفاده از شیوه های پرداختی مناسب و مطابق با قوانین آمازون

• اس��تفاده از تصاوی��ر باکیفیت برای محصول تان ب��ه منظور جلب نظر 
مشتریان و تعامل بهتر با آنها

بدون تردید اس��تفاده از نکات باال به اندازه کافی س��اده هست و نیازی 
ب��ه توضیح اضافی نیس��ت. با این حال در مورد نکت��ه پایانی باید بر روی 
اهمی��ت بارگ��ذاری تصاویر ب��ا کیفیت ب��اال و نمایش جل��وه ای واقعی از 
محصوالت تان تاکید کنیم. اش��تباه برخی از برندها تالش برای بارگذاری 
س��ریع محصوالت شان به هر قیمتی اس��ت. این امر کیفیت کار شما را به 
طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین باید در مدت زمانی 
اندک برای بهینه س��ازی تصاویر محصوالت تان اق��دام نمایید، در غیر این 

صورت شاید یک مشتری هم سراغ برندتان را نگیرد. 
ایجاد ارتباط عاطفی با مشتریان

احساس��ی که مشتریان نسبت به برند ش��ما دارند، در بسیاری از مواقع 
تکلیف خریدشان را روشن خواهد کرد. برخی از برندها در این رابطه فقط 
بر روی تولید محصوالت با کیفیت استاندارد و همچنین پایین نگه داشتن 
سطح قیمت شان تمرکز دارند. این امر شاید برای جلب نظر اولیه مشتریان 
کافی باشد، اما هرگز آنها را تبدیل به طرفداران دائمی برندتان نخواهد کرد. 
براساس گزارش موسسه هاروارد بیزینس ریویو، 52 درصد از مشتریان 
در صورت تمایل برای خرید یک محصول اول از همه به س��راغ برندهای 
مورد عالقه شان می روند. این عالقه در واقع از ارتباط عاطفی میان یک برند 

و مشتریانش را نشان می دهد. 
ب��دون تردید هر برندی مایل ب��ه ایجاد ارتباط عاطفی با مش��تریانش 
است، اما در عمل فقط تعداد اندکی از برندها موفق به ساماندهی این امر 
می شوند. دلیل این امر نیز ناتوانی برای همراه کردن تمام اعضای شرکت 
در این مسیر است. شما برای اینکه تجربه ای بسیار عالی در زمینه ارتباط 
با مش��تریان، چه در فضای آمازون و چه در فضای واقعی، داش��ته باشید، 
باید اول از همه تمام اعضای شرکت را نسبت به اهمیت این موضوع مطلع 
کنید. وقتی کارمندان ش��ما رفتاری حرفه ای با مش��تریان داشته باشند، 
ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی آنها به طور قابل مالحظه ای افزایش 

پیدا خواهد کرد. 
شما عالوه بر تعامل با کارمندان تان برای بهبود سطح ارتباط عاطفی با 
مشتریان باید به گزینه های دیگر نیز توجه داشته باشید. یکی از نکات مهم 
در این میان توجه به همکاری با اینفلوئنس��رهای معتبر است. کاربران در 
فضای آنالین تاثیرپذیری بسیار زیادی از اینفلوئنسرها دارند. با این حساب 
سرمایه گذاری شما بر روی ارتباط با این دسته از افراد کامال منطقی خواهد 

بود. 
نکته مهم در ارتباط با اینفلوئنسرها توجه به میزان تخصص شان در حوزه 
کاری شما و همچنین هزینه موردنیاز برای همکاری با آنهاست. اگر شما 
به این نکات توجه الزم را نشان دهید، امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

به ساده ترین شکل ممکن را خواهید یافت. 
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
استان قم با اشاره به اینکه شهر قم جایگاه ویژه و ممتازی در حوزه دین 
دارد، از ثبت »جشنواره ملی مطبوعات دینی قم« در تقویم ساالنه وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسامی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان قم 
به نقل از خبرگزاری ایرنا )قم(، سیدموسی حسینی کاشانی اظهار کرد: با 
عنایت به جایگاه مهم قم و همچنین ظرفیت هایی همچون حوزه علمیه، 
موسســات حوزوی و فرهنگی و همچنین رســانه های استان قم بر آن 
شدیم تا با پیگیری های صورت گرفته در سه سال گذشته جشنواره ای 

ملی با محوریت دین با عنوان جشنواره مطبوعات دینی را برگزار کنیم.
وی با اشــاره به جلسات برگزار شده در قم و تهران و هماهنگی های 
صورت گرفته و کسب موافقت های الزم برای برگزاری نخستین جشنواره 
ملــی مطبوعات دینی، گفت: این جشــنواره را به صورت ملی فراخوان 
کردیم تا گامی اثرگذار در راستای تقویت نشریات تخصصی حوزه دین 
و دیگر نشریات مکتوب و برخط که در زمینه دین نیز تولید محتوا دارند 
برداریم. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی با اشاره به اینکه این جشنواره 
در تقویم جشنواره های ساالنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی ثبت شده 
است، گفت: شورای سیاست گذاری جشنواره سه بخش اصلی را در نظر 
گرفته است که این بخش ها شامل بخش حرفه ای، موضوعی و نشریات 

تخصصی است.
حسینی کاشــانی ادامه داد: ســرمقاله، مقاله و یادداشت، مصاحبه، 

گــزارش )خبری –تحلیلی - تحقیقی(، خبــر، تیتر، عکس )خبری –
گزارش تصویری(، گرافیک، طراحــی و صفحه آرایی و غیره موضوعات 
بخش حرفه ای جشــنواره هستند که تمام نشــریات مکتوب و برخط 

می توانند در آن شرکت کنند.
وی افزود: در بخش دوم نشــریاتی که به صورت تخصصی به موضوع 
دین می پردازند باید سه شماره آخر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال 
کنند تا پس از بررسی و ارزیابی توسط هیئت داروان بهترین نشریه حوزه 

دین معرفی شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان به موضوعات بخش موضوعی 
جشــنواره اشاره کرد و گفت: ایثار و شهادت، نماز، امر به معروف و نهی 
از منکر، فرهنگ عمومی، اخاق و فرهنگ شــهروندی، مســجد، رکن 

محله محوری شهری و حجاب و عفاف در این بخش قرار گرفته است.
حسینی کاشانی با اشاره به اینکه نظر دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی نیز به برگزاری این جشنواره در قم مثبت است، بیان کرد: 
رایزنی هایی با جامعه المصطفی انجام دادیم تا برای سال بعد این جشنواره 
را به صورت بین المللی فراخوان و نشــریات خارج از کشور که در حوزه 

دین فعالیت می کنند را نیز در این رقابت وارد کنیم.
وی از استقبال خوب نهادها و دستگاه های فرهنگی در برگزاری این 
جشــنواره خبر داد و اظهار کرد: حوزه علمیه، ســازمان اوقاف، سازمان 
تبلیغات اسامی، کمیته امداد، شهرداری قم، سازمان فرهنگی ورزشی، 
کنگره شــهدای قم، خانه مطبوعات، بسیج رســانه و ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد از جمله دستگاه هایی هستند که 
در برگزاری این جشــنواره به یاری اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسامی 

استان قم آمده اند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی در پایان ضمن دعوت از اصحاب 
رســانه و مطبوعات برای شــرکت در این جشــنواره، خاطرنشان کرد: 
ان شــاهلل با استقبال خوبی که از نخستین جشــنواره مطبوعات دینی 
می شــود بتوانیم جایگاه این جشــنواره را به صورت دائم در قم تثبیت 
کرده و گامی در جهت توســعه ی مطبوعات دینی در فضای رسانه ای 
کشور، برجسته سازی مسائل و ســوژه های حوزه دینی، ارتقای کمی و 
کیفی تولیدات رســانه ای حوزه دین و تقویت فضای رقابتی برای تولید 

محصوالت رسانه ای دینی برداریم.

ساری – دهقان : در راســتای هماهنگی بیــن واحد های ستادی 
و شهرســتانی ، جلســه ای با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 

مازندران و مدیران برگزار گردید.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، دکتر محمد ابراهیم 
یخکشی در ابتدای با اشاره به اقدامات صورت گرفته در کلیه بخش ها، 
عملکرد کارکنان شرکت را با توجه به ارزیابی های ساالنه کشوری خوب 
دانستند و گفت : اینگونه جلسات بدلیل فصلی بودن آن بسیار ارزشمند 
و مهم تلقی می شود که در کنار ارزیابی واحدها می تواند با هم فکری ، 

مدیریت در استان را در بخش آب تعالی بخشد.
وی افزود : در ســال آبی گذشته بدلیل خشکسالی شرایط سختی را 
پشت سر گذاشتیم و با پیش بینی های صورت گرفته این خشکسالی در 

سال آبی آتی نیز ادامه خواهد داشت که نیاز به مدیریت بیشتر و دقیق 
تر خواهد بود تا با ایثار و تاش بتوانیم از این مسیر سخت عبور نماییم.

یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران خاطر نشان کرد 
: در بخش طرح و توسعه دو سد شروع بکار شده و انشاله تا پایان سال 
سدی دیگر را وارد مدار ساخت می نماییم که آینده خوبی را برای استان 

خواهد داشت.
در ادامه جلسه مدیران واحدهای ستادی و شهرستانی  پیشنهادات و 
راهکارهای خود را برای مدیریت هرچه بهتر در استان ارائه و تبادل نظر 
نمودند. در پایان این جلسه از آقایان : سید مهدی عمادی ، جواد فوالدی، 
محمد براری ، حســین مقدســی و مهدی جعفری و خانم ها : فاطمه 
محبوبی،سمانه عا ، زینب نوروزی و عاطفه جوان بدلیل عملکرد مثبت 
شان در شش ماه نخست سال که در کمیته تشویقات مورد بررسی قرار 

گرفت ، تجلیل بعمل آمد .

کرمان- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب اســتان کرمان، مهندس مهدوی نیا مدیر عامل این 
شرکت طی سفری دو روزه به شهرستان های بافت و ارزوئیه، از مدیریت 
های برق این شهرستان ها، بازدید به عمل آورد. مهدوی نیا ضمن بازدید 
از بخش های مختلف مدیریت برق شهرستان بافت و ارزوئیه از نزدیک 

و به صورت چهره به چهره با همکاران قسمت های مختلفت به گفتگو 
پرداخت و راهکارهای سازنده ای برای حل برخی مسائل موجود ارائه داد. 
وی در ادامه سفر خود به شهرستان بافت با حضور در محل فرمانداری 
با مجید اقطاعی فرماندار شهرستان بافت دیدار و گفتگو نمود و به ارائه 
گزارشی از اقدامات انجام شده توسط شرکت و مدیریت برق شهرستان 
بافت پرداخت و از همکاری و حمایت های فرماندار قدردانی کرد. زند 
اقطاعی نیز در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده جهت 
تامین برق مطمئن و پایدار برای مردم منطقه و تاش های بی شــائبه 

شرکت توزیع نیروی برق جنوب اســتان کرمان، بیان نمود: با تدبیر و 
مدیریت سازنده جنابعالی، خوشبختانه مشکات برقی از جمله خاموشی 
در زمان اوج بار و قطعی برق در این شــهر محسوس نبوده که این امر 
منجر به رضایت مشــترکین برق شده است. وی همچنین به جمعیت 
باالی جامعه عشایری اشاره نمود و گفت: با توجه به جمعیت باالی ۳۰۰ 
خانوار عشایری نیاز به تجهیزات پنل خورشیدی برای عشایر این منطقه 
به شدت احســاس می گردد و امیدواریم به زودی تجهیزات مذکور در 

اختیار عشایر این مرز و بوم قرار گیرد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: شهردار بندرعباس در بازدید 
از نوار ســاحلی شــهر خطاب به مدیران مربوطه گفــت: نواقص اصلی 

پارکهای ساحلی طی یک هفته باید مرتفع شود.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، 
مهدی نوبانی در این بازدید که با حضور معاون امور زیربنایی و عمرانی، 
معاون خدمات شهری،شهردار منطقه سه، رئیس سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری و جمعی دیگر از مدیران شهرداری برگزار شد اظهار 
کرد: همانطور که قبا هم مطرح شــده، ساماندهی ساحل و پارکهای 

ساحلی از مهمترین اولویت های کاری شهرداری بندرعباس است.
وی افزود: در این راستا برنامه های متعددی مدنظر قرار داشته که همه 
مدیران باید در راستای آن حرکت کنند. شهردار بندرعباس با تاکید بر 
اینکه بهسازی پارکها و بوستان های ساحلی باید طی  هفته های آینده 
توســط بخش های مربوطه انجام شــود، ادامه داد: تعمیر و شستشوی 

وسایل بازی، رفع نواقص روشنایی، رفع مشکات سرویس های بهداشتی، 
بهســازی نیمکت ها و آالچیق ها، رنگ آمیزی و ترمیم المان ها و غیره، 
مهمترین اقدامات اجرایی در این زمینه اســت. نوبانی همچنین تاکید 
کرد: آماده سازی فضای مناسب جهت اســتفاده مردم از ساحل و دریا 
با بهسازی شاورهای ساحلی یکی دیگر از برنامه هایی است که باید طی 
روزهای آتی انجام شود و عاوه بر آن، دوش هایی نیز برای استفاده عموم 
ایجاد می شود. این مقام مسئول در خصوص خط مسیر نوار ساحلی اظهار 
داشت: بهسازی مسیرهای پیاده روی، نصب سطل های زباله،نصب و تعمیر 
شیرآالت،  تعمیر ست های ورزشی بوستانها نیز باید مدنظر مدیران قرار 
داشته باشد. وی با تاکید بر بهسازی فضای سبز و زیباسازی منظر شهری 
در بوستان های ساحلی، تاکید کرد: باید نهایت تاش خود را طبق برنامه 
مشخص به کار بگیریم تا بتوان عقب ماندگی در حوزه های فضای سبز 

شهری و همچنین منظرسازی عمومی را جبران کرد.

نوبانی با اشــاره به ضرورت زیباســازی منظر شهری و بوستان های 
ســاحلی ، اضافه کرد: تعیین تکلیف پارک آبی ساحلی و خریداری وراه 
اندازی یک دستگاه خودروی ساحل روب از مواردی است که بزودی در 
مورد آنها تصمیم گیری می شود. گفتنی است، شهردار بندرعباس پیش از 
ظهر امروز ۳۰ مهرماه با همراهی جمعی از مدیران و معاونین بخش های 
مختلف شهرداری از پارکها و بوستان های ساحلی بازدید و وضعیت آنها 

را مورد بررسی قرار داد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل راه و شهرسازي استان 
گلستان گفت با وجود سامانه سامد فرایند پاسخگویي مدیران به مردم 
و ارباب رجوع کوتاه مي شود . مهندس"حسین محبوبي "مدیر کل راه 
و شهرسازي گلستان گفت: کاهش مراجعات حضوری، کاهش هزینه و 
زمان، رســیدن به پاسخ در زمان کوتاه از جمله فواید استفاده ازسامانه 

ســامد اســت که در ارایه خدمات دســتگاه های اجرایی به شهروندان 
موثر اســت.محبوبي افزود : ارائه پیشنهاد ،انتقاد وشکایت فرصتی برای 
دســتگاه و مدیران دســتگاه ها ي اجراي است تا با شناسایی این موارد  
از طریق مردم جهت اصاح و برطرف کردن موارد اشــاره شــده برنامه 
ریزی تا رضایت مندی مردم افزایش یابد.وی روز دوشنبه مورخ 7تیرماه  

14۰۰ در محل سامد حضور داشت اعام کرد: بیشترین آمار  تماسهاي 
وارده در سامانه سامد در حوزه اداره کل راه وشهرسازي استان گلستان 
در خصوص طرح اقدام ملی مســکن و موضوعات مرتبط با ســاخت و 
ســاز ، واگذاری زمین شهری و تغییر کاربری عنوان نمود.مدیر کل راه 
وشهرسازي استان گلســتان در پایان اظهار کرد: با توجه به حضور در 
سامانه ســامد در این روز کلیه موارد بازگو شده توسط هم استانیهاي 
عزیز پاســخ داده شد و تعدادي از آن جهت بررسي هاي الزم از مبادي 
قانوني تا حصول نتیجه پیگیري و پاسخ هاي الزم به شهروندان گرامي 

ارائه مي شود .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم:

»جشنواره ملی مطبوعات دینی قم« در تقویم ساالنه وزارت ارشاد ثبت شد

جلسه هماهنگی مدیران شرکت آب منطقه ای مازندران

بازدید مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 
از مدیریت برق شهرستان های بافت و ارزوئیه

شهردار بندرعباس خبر داد:

ضرب االجل برای ساماندهی پارک های ساحلی

مدیر کل راه و شهرسازي استان گلستان:
سامانه سامد زمان پاسخگویی به درخواست ها ي مردمي را کوتاه مي کند

رفع تصرف بیش از 32 هکتار از اراضی دولتی و ملی در گلستان در سال 
گذشته

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل راه و شهرسازی  گلستان  از رفع 17تصرف اراضی با مساحت۳۰2126 مترمربع از اراضی 
دولتی و ملی در سال ۹۹ و 1۰۰۰۰ مترمربع  در سه ماهه اول سال 14۰۰  خبر داد. مهندس حسین محبوبی مدیرکل راه و شهرسازی 
استان گلستان درباره اقدامات این اداره کل در رفع تصرفات ، اراضی دولتی و ملی اظهار داشت: با تاش یگان حفاظت اراضی  این اداره کل 
ضمن اجرای طرح تشدید حفاظت اراضی و پیشگیری از وقوع تصرفات ، در حوزه رفع تصرفات و تعرضات از اراضی تحت مالکیت سازمان 
ملی زمین و مسکن در سال ۹۹ تعداد 17 مورد تعرض به اراضی دولتی و ملی در استان صورت گرفته  بود که به فوریت رسیدگی و با حکم 
مراجع قانونی رفع تصرف شد.مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان تشریح کرد: ۳۰2 هزار و 126  متر مربع از اراضی دولتی و ملی به 
ارزش ۳1۰  میلیارد ریال در سال 1۳۹۹ به استناد قانون آیین دادرسی کیفری )جرائم مشهود( رفع تصرف شد.وی ادامه داد:  همچنین 
با  اجرای 2  مورد حکم قضایی قطعی خلع ید،  24 هزار و 7۰6 متر مربع از اراضی دولتی و ملی به ارزش 2۳ میلیارد ریال در استان به 
بیت المال بازگردانده شد.مهندس محبوبی اراضی رفع تصرف شده در سال 1۳۹۹ را در مجموع بیش از ۳2 هکتار و با ارزش بالغ بر ۳۳۳ 
میلیارد ریال عنوان کرد.مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان همچنین مجموع رفع تصرفات فوری را در سه ماهه نخست سال 14۰۰ ،  
1۰ هزار متر مربع  و به ارزش  دو میلیارد ریال  و رفع تصرفات با اجرای یک مورد حکم قطعی خلع ید  6۰ هزار مترمربع به ارزش  شش 
میلیارد ریال عنوان کرد . وی افزود:  یگان حفاظت اداره راه و شهرسازی گلستان با قاطعیت و سرعت با استفاده از ظرفیت های قانونی با 
هر گونه زمین خواری و دست اندازی به اراضی دولتی و ملی برخورد می نماید.مهندس محبوبی تصریح کرد:  سامانه ارتباط مردم با یگان 
حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان در زمینه زمین خواری با شماره 16۵6 ،بدون نیاز به پیش شماره ، آماده دریافت هرگونه اخبار و 

گزارشات مردمی در راستای مقابله با هرگونه تصرف اراضی این اداره کل درسراسر استان می باشد.

اهمیت ذخیره سازی سوخت واحدهای صنفی و صنعتی و نیروگاههای 
استان گیالن

رشت- خبرنگار فرصت امروز: درجلسه تدارکات و حمل ونقل شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتــی منطقه گیان پیش بینی و تامین مصارف 
سوخت انواع فرآورده های نفتی مورد بررسی قرار گرفته و مواردی درخصوص 
اهمیت ذخیره سازی سوخت واحدهای صنفی و صنعتی و نیروگاههای استان 
عنوان شــد . به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیان ؛ این جلسه به ریاست کورش باالدست  ، مدیر منطقه و باحضور 
مسئولین واحدهای عملیاتی، تامین وتوزیع ، روسای نواحی روز یکشنبه مورخ  
2۵ مهر ماه برگزار شد . تکمیل ظرفیت ذخیره سازی نیروگاهها تا پایان مهر ماه ، تاکید و تسریع در ارسال سوخت نفت سفید به مناطق 

صعب العبور ، پاک گذاری ماشین آالت خودگردان کشاورزی از طریق جهاد کشـــاورزی شهرستان ها از اهم مصوبات این جلسه بود .

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:
بیش از ۴ هزار اشتراک پذیری جدید در نقاط شهری و روستایی استان 

انجام شد
ایالم- منصوری: مدیرعامل شــرکت گاز استان ایام گفت: در شش ماهه اول سال جاری نصب 4 هزار و 776 اشتراک جدید در نقاط 
مختلف شهری و روستایی استان ایام انجام و این تعداد به مشترکین گاز استان افزوده شده است. عباس شمس اللهی با بیان اینکه از ابتدای 
شروع گازرسانی به استان تاکنون 1۸۸ هزارو ۳41 مشترک در اقصی نقاط مختلف ایام اشتراک پذیری شده است، افزود: در نیمه اول 
سال جاری یکهزارو 16۰ انشعاب عملک در نقاط مختلف شهری و روستایی استان نصب شده است. وی با بیان اینکه شرکت گاز استان در 
راستای تحقق اهداف کیفی و کمی سال جاری اقدامات قابل توجهی در حوزه های مختلف گازرسانی انجام داده است، اظهار داشت: تاکنون 
چهارهزارو 7۵۰ کیلومتر شبکه توزیع و خطوط تغذیه در مناطق مختلف استان اجرا شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان ایام با اشاره به 
اینکه در راستای گازرسانی به شهرها و روستاهای استان در نیمه نخست امسال ۵4 کیلومتر شبکه توزیع اجرا شده است، تصریح کرد: در این 
مدت برای گازرسانی به صنایع، محورهای صنعتی و CNG ها، 7 هزارو ۵۰۰ متر شبکه توزیع و یکهزار و 2۰۰ متر شبکه تغذیه انجام شده 
است. شمس اللهی با بیان اینکه تاکنون 11۳ هزارو 1۰۵ انشعاب علمک در مناطق شهری و روستایی استان نصب شده است، خاطرنشان 
کرد: در شــش ماهه اول سال جاری برای گازرسانی به مناطق روستایی استان ۵۰ هزار متر شبکه توزیع، ۹۰۸ انشعاب علمک و یکهزار و 
666 مشترک جدید جذب و اشتراک پذیری شده است. مدیر عامل شرکت گاز استان ایام عملکرد شرکت در حوزه گازرسانی شهری را 

در نیمه نخست سال جاری اجرای 4 هزار متر شبکه توزیع، نصب 2۵2 انشعاب علمک و جذب ۳ هزارو 11۰ مشترک جدید عنوان کرد.

مدیر امور آبفا ساری:
آغاز عملیات اجرایی مقاوم سازی مخزن 25 هزار متر مکعبی لسانی ساری

ساری – دهقان : مدیر امور آبفا ساری گفت: عملیات مقاوم سازی و انشعاب 
گیری از کف )بخش دوم( مخزن 2۵ هزار متر مکعبی لسانی با هدف جلوگیری 
از هدر رفت و نشت آب از دیواره ها و استفاده از حداکثر ظرفیت این مخزن در 
دست اجراست. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی؛ احمد زارع  
با اشــاره به ضرورت مقاوم سازی و جلوگیری از نشت آب مخزن 2۵ هزار متر 
مکعبی لسانی گفت: این مخزن به دو بخش تقسیم که بخش اول آن در سال 
۹۸ مقاوم سازی شد ، در حال حاضر عملیات مقاوم سازی بخش دوم این مخزن 
با اعتباری بالغ بر ۵.6 میلیارد تومان در دســت اجراست که تا پایان امسال به 
اتمام می رسد و پس از بهره برداری حدود 4۰درصد جمعیت شهرستان ساری را تحت پوشش قرار خواهد داد. مدیر امور آب و فاضاب 
شهرستان ساری، عملیات اجرایی مقاوم سازی را شامل لجن برداری از کف مخزن، کاشت میلگرد و آرماتورگذاری کف مخزن ، اجرای بتن 
کف بخش دوم مخزن ، اجرای دیوار میانی تا زیر سقف مخزن ،اجرای پایپ جکینگ، لوله گذاری و انشعاب از کف مخزن، احداث سازه 
خروجی داخل مخزن همچنین احداث حوضچه دریچه ،ترمیم زیر سقف بخش دوم، آب بندی کامل دیوارهای پیرامونی مخزن از سمت 
داخل و اجرای عایق کاری بر شمرد. وی ، اجرای لوله گذاری با لوله فوالدی به قطر 12۰۰  و به طول ۸ متر ، نصب اتصاالت، شیرفلکه و 
سه راهی،اجرای لوله فوالدی به قطر 14۰۰  و به طول 6۰ متر و اتصال به سه راهی موجود، اجرای خط بای پس به قطر 6۰۰ میلیمتر به 
طول 2۰ متر و اتصال به سه راهی جدید به همراه تمامی اتصاالت مورد نیاز را از دیگر عملیات اجرایی مقاوم سازی بخش دوم مخزن 2۵ 

هزار متر مکعبی لسانی عنوان کرد.

کمك های اهدایی مناطق نفتخیز جنوب برای زلزله زدگان اندیکا ارسال شد
اهواز- شبنم قجاوند: فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان از ارسال کمک های اهدایی بسیجیان و کارکنان شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب برای زلزله زدگان شهرستان اندیکا خبر داد. سرهنگ عباس ممبینی اظهار داشت: کاالهای مورد نیاز زلزله زدگان روز سه شنبه 
)2۰مهرماه 14۰۰( طی دو کاروان  به اندیکا ارسال شد. وی افزود: کاالهای ارسالی شامل موکت، چادر، پتو، آب معدنی و بسته های معیشتی 
و دیگر اقام مورد نیاز مناطق زلزله زده است که با کمک های بسیجیان و کارکنان مناطق نفتخیز جنوب تهیه شده اند. شایان ذکر است 
زمین لرزه ۵.7 ریشتری ساعت ۰6:۰۹ دقیقه صبح دوشنبه 12 مهرماه جاری مرز استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را لرزاند که 

عاوه بر مصدومیت چند نفر، خسارت هایی به منازل، راه های روستایی و عشایر شهرستان اندیکا وارد کرد.

مشاور استاندار و مدیر ستاد اقامه نماز استان گیالن با اهدا لوح سپاس؛
از تالش های دبیر شورای اقامه نماز شرکت برق منطقه ای گیالن قدردانی کرد

رشت-- خبرنگار فرصت امروز: حجت االسام والمسلمین سید ابوطالب 
حجازی مشاور استاندار و مدیر ستاد اقامه نماز استان گیان  با اهدا لوح سپاسی 
از اهتمام و تاش مجدانه رضا احمدی مدیر روابط عمومی و دبیر شورای اقامه 
نماز شــرکت برق منطقه ای گیان در ترویج و توســعه فرهنگ نماز در بین 
دستگاه های اجرایی استان گیان که منجر به کسب عنوان شایسته تقدیر ویژه 

شد، قدردانی کرد.
گفتنی اســت که این لوح سپاس توسط حضرت آیت ا... فاحتی نماینده 
محترم ولی فقیه در استان گیان به رضا احمدی اهدا شد. شایان ذکر است که 

شورای اقامه نماز شرکت برق بیش از ده سال است که همواره مفتخر به دریافت لوح سپاس از ستاد اقامه نماز می شود.

بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پایگاه تجمیعی 
واکسیناسیون تماما دانشجویی دانشگاه

ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، دکتر سید 
عباس موسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به همراه مسؤل نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری، معاون فرهنگی و دانشــجویی و مدیر فرهنگی، فوق برنامه و 
توسعه فعالیت های قرآنی دانشگاه با حضور در پایگاه تجمیعی واکسیناسیون تماما 
دانشجویی دانشگاه، از تاش دانشجویان فعال در این مرکز تشکر و قدردانی کردند.

مشهد- صابر ابراهیم بای:  مدیرعامل شر کت گاز خراسان رضوی با 
اشاره به لزوم بکارگیری راهکارهای مدیریت مصرف گاز طبیعی در بخش 
های مختلف گفت: در یک سال گذشته 17 میلیارد ریال از محل منابع 
داخلی شــرکت گاز برای اجرای طرح اصاح و بهینه سازی موتورخانه 

واحدهای مسکونی، تجاری و اداری این استان هزینه شده است.
حســن افتخاری با اعام این مطلب گفت: طرح ملی اصاح و بهینه 
سازی رایگان موتورخانه واحدهای مسکونی، تجاری و اداری از آبان ماه 
ســال 1۳۹۹ آغاز شده و تاکنون 16۳۵ مشترک در خراسان رضوی در 

این طرح ثبت نام کرده اند.
وی افــزود: هم اکنون اجرای این طــرح در 1۰4۰ واحد موتورخانه 
مشمول به اتمام رسیده یا در حال اجرا است. پیش بینی می کنیم این 

عدد تا پایان امسال به دو هزار واحد ارتقا یابد.
افتخاری با بیــان این مطلب که اجرای طرح ملــی اصاح و بهینه 
ســازی موتورخانه واحدهای مسکونی، تجاری و اداری برای مشترکین 

مشمول رایگان اســت افزود: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت 
شرکت ملی گاز ایران به نشــانی nigc.ir و انتخاب گزینه طرح بهینه 
سازی موتورخانه ها نسبت به ثبت شــماره اشتراک و دریافت خدمات 
این طرح اقدام کنند. به گفته افتخاری، شرکت گاز به ازای میانگین هر 
مترمکعب مصرف دو سال قبل مشترکین مشمول تا سقف ۸۰۰۰ ریال 
برای بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی، تجاری و اداری هزینه 
خواهد کرد که این هزینه شامل تنظیم مشعل، عایقکاری و نصب رسوب 
گیر مغناطیسی است. مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: با اجرای 
این طرح حدود 1۰ تا 1۵ درصد مصرف گاز هر مشــترک کاهش یافته 
که این مهم عاوه بر کاهش هزینه های اقتصادی خانوار، موجب پایداری 

جریان گازطبیعی کشور می شود.
این مقام مســئول با بیان این مطلب که اجــرای این طرح در حال 
حاضر به صورت رایگان انجام می شــود یادآور شد: بر اساس آیین نامه 
اجرایی ماده 17 قانون هوای پاک، بهینه سازی، اخذ گواهینامه مطابق با 

استاندارد 16۰۰۰ برای کلیه مشترکین دارای موتورخانه از سال 14۰1 
به بعد اجباری است و موتورخانه های فاقد گواهینامه مذکور که در طرح 
اصاح و بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری مشارکت 
نکنند باید با صرف هزینه شــخصی اقدام به بهینه ســازی موتورخانه 
واحدهای خود کنند. وی گفت: شهروندان محترم می توانند برای کسب 
اطاعات بیشتر درباره نحوه اجرای طرح ملی اصاح و بهینه سازی رایگان 
موتورخانه واحد های مســکونی و تجاری با تلفن 1۵۹4 مرکز خدمات 
الکترونیک و ارتباطات مردمی شرکت گاز خراسان رضوی تماس بگیرند.

گفتنی است؛ مصرف ســاالنه گاز طبیعی در استان خراسان رضوی 
حدود 14 میلیارد مترمکعب است که نیمی از این آمار در بخش خانگی 

و عمومی مصرف می شود.   

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی:

17 میلیارد برای بهینه سازی موتورخانه واحدهای 
مسکونی، تجاری و اداری استان هزینه شد
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جلب اعتماد مشتری از آن دست کارهایی است که کمتر کارآفرینی 
دوست دارد حتی درباره اش فکر کند؛ به ویژه اگر پای رقبای بزرگ نیز 
در میان باش��د. خب به هر حال وقتی حرف از برندهایی مثل آمازون 
یا تسال می ش��ود، مگر امکان دارد کسی به رقبای کوچک تر آنها فکر 
هم بکند؟ تقریبا هیچ کسی در دنیا دوست ندارد به عنوان کارآفرین با 
چنین برندهای بزرگی رو به رو شود، چراکه این وضعیت بیشتر شبیه 
فیلم های ترسناک هالیوودی است و در یک چشم به هم زدن آدم را 
طوری از کس��ب و کارآفرینی پشیمان می کند که انگار با سخت ترین 

چالش دنیا رو به رو شده است.
اگر ش��ما هم فکر می کنید جلب اعتماد مش��تریان کار هر کسی 
نیست و فقط برندهای بزرگ دنیا از این شانس ها دارند، باید همین اول 
کاری حس��ابی ناامیدتان کنیم. خب اگر قرار بود جلب نظر مشتریان 
اینقدر کار سختی باشد، حتی یک برند بزرگ هم نباید در بازار سر و 
کله اش پیدا می شد. وضعیت شما در اینجا شبیه معمار تازه کاری است 
که هنوز کارش را ش��روع نکرده نگران این است که نتواند به خوبی با 
بزرگان این هنر رقابت کند. فکر می کنم شما هم قبول داشته باشید 
که چنین نگرانی هایی بیش��تر شبیه به وس��واس است تا یک نگرانی 

درست و حسابی؛ مگر نه؟
ف��رض کنید کارآفرین��ان موفقی مثل بیل گیت��س یا جف بزوس 
هم��ان اول کار با دیدن یکی دو تا رقیب ب��زرگ کامال قید آرزوهای 
دور و درازش��ان را می زدند و می رفتند سراغ کار و زندگی شان. در آن 
صورت احتماال امروزه نه تنها هیچ خبری از مایکروسافت و آمازون در 
دنیا نبود، بلکه حتی زندگی من و ش��ما هم سر و شکل دیگری پیدا 
می کرد. با این حساب باید حسابی خوشحال باشیم که این کارآفرینان 
به این سادگی ها ول کن ماجرا نیستند و تا مشتریان را عاشق برندشان 
نکنند، یک لحظه هم اس��تراحت نخواهند کرد. اگر ش��ما کارآفرین 
باهوشی باشید، احتماال پیش خودتان فکر می کنید چرا جلب اعتماد 
مشتریان که اینقدر برای کارآفرینان بزرگ ساده به نظر می رسد، شما 
را اینطوری کیش و مات کرده اس��ت. راس��تش را بخواهید این از آن 
دست سواالتی است که هر کس جواب متفاوتی برایش در چنته دارد. 
با این حال اگر قرار باشد ما جوابی به آن بدهیم، یک راست می رویم 
سراغ تکنیک های اعتمادسازی در میان مشتریان. ماجرا کم کم دارد 

جالب می شود، نه؟
همانطور که یک تهیه کننده سینما برای اینکه مردم تمام بلیت های 
فیلمش را بخرند باید به آنها اطمینان دهد که اثر جذابی را مش��اهده 
خواهند کرد، شما هم به عنوان کارآفرین باید خیال مشتریان را بابت 
تجربه بی دردس��ر خری��د از برندتان مطمئن کنی��د. وگرنه حتی اگر 
میلیارده��ا دالر صرف تبلیغات کنید ه��م آب از آب تکان نمی خورد. 
اعتمادسازی در میان مشتریان به شما کمک می کند تا به جای یک 
عالمه دردسر، مثل آب خوردن مشتریان را طوری عاشق برندتان کنید 

که انگار هیچ رقیب دیگری در بازار وجود هم ندارد!
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم ش��ما ب��رای اینکه در دوره و 
زمانه کنونی کس��ب و کار موفقی داشته باش��ید، باید تبدیل به یک 
جنگجوی همه فن حریف شوید. البته در اینجا خبری از گرز و شمشیر 
نیست، بلکه سالح های اصلی شما در این میان مهارت های کارآفرینی 
است. گل سرسبد این مهارت ها هم چیزی نیست جز اعتمادسازی در 
میان مشتریان. اگر دوست دارید یک بار برای همیشه از شر کم محلی 
مش��تریان خالص شوید و دستی به سر و گوش برندتان بکشید، این 
مقاله کامال مخصوص شماس��ت. قول می دهی��م وقتی مهارت جلب 
اعتماد مشتریان را یاد بگیرید دیگر حتی یک بار هم بابت بی توجهی 
مشتریان گله نکنید. پس کمربندهای تان را ببندید تا تخته گاز برویم 

سراغ تکنیک های طالیی جلب اعتماد مشتریان.
معمای جلب اعتماد مشتری: 8 تکنیک طالیی 

برای اعتمادسازی در میان مشتریان
جلب اعتماد مشتریان دقیقا مثل بازی شطرنج است. این یعنی شما 
باید هر حرکت تان را کامال حساب شده انجام دهید تا مو الی درزش 
نرود. وگرنه ش��اید هنوز بازی شروع نشده کامال کیش و مات شوید. 
البته الزم نیست خیلی نگران چنین سناریوی ترسناکی باشید، چراکه 

ما با چند تا از حرفه ای ترین تکنیک های دنیا کنارتان هستیم.  
احتماال شما هم قبول دارید که الزم نیست درباره اهمیت استفاده 
از نکات و تکنیک های حرفه ای در جلب اعتماد مشتریان خیلی با آب 
و تاب صحبت کرد، چراکه هر کارآفرین باهوشی خیلی خوب اهمیت 
حیاتی آن را می داند. از آنجایی که تمام مخاطب های فرصت امروز هم 
کارآفرینان باهوش و حرفه ای هستند، بدون هر بحث اضافه ای به سراغ 

تکنیک های طالیی برای جلب اعتماد مشتریان می رویم.

داستان سرایی برای برند: چه کسی از یک داستان 
جذاب بدش می آید؟

اگر شما اهل فیلم دیدن باشید، بدون شک یک عالمه اثر بی عیب و 
نقص سراغ دارید که با اقتباس از سرگذشت کارآفرینان بزرگ ساخته 
ش��ده است. شاید فکر کنید چنین فیلم هایی خیلی هنر کنند هزینه 
ساخت ش��ان را دربیاورند و اصال خبری از سودهای رویایی نیست. در 
این صورت باید به شما بگوییم که حسابی قدرت داستان های جذاب 
را دست کم گرفته اید، چراکه مردم عاشق داستان های جذاب هستند، 

به ویژه اگر پای برندهای بزرگ در میان باشد!
از آنجایی که صحبت کردن درباره داستان س��رایی می تواند طوری 
خسته کننده شود که خاطرات دوران مدرسه را به یادتان بیاورد، ما یک 

راس��ت رفته ایم سراغ یک برند حیرت انگیز با داستان 
دیوانه کنن��ده اش. احتم��اال االن انتظار دارید اس��می 
از کوکاک��وال، آئودی یا دس��ت کم یک برند ورزش��ی 
بشنوید، اما ما روی یک برند کمتر شناخته شده دست 
گذاشته ایم تا نشان دهیم کسب و کارهای کوچک هم 

می توانند تبدیل به قهرمان مشتریان در بازار شوند. 
داس��تانی که ما در اینجا برای شما آماده کرده ایم 
مربوط به برند برتس بیز )Burt’s Bees( است. شکی 
نیس��ت که خیلی از ش��ما حتی یک بار هم اسم این 
برند به گوش تان نخورده. پس اجازه دهید فقط اشاره 
کنی��م که این برند در زمینه خدمات مراقب و زیبایی 
پوست فعالیت دارد. البته برتس بیز یک برند آرایشی 
معمولی نیست، چراکه تعهدات سفت و سختی درباره 
حفاظت از محیط زیست دارد و هیچ جوره هم از آنها 
کوتاه نمی آید. همین امر موضوع یکی از داستان های 
طالیی این برند را ساخته است: داستانی درباره اهمیت 

زنبورها در کره زمین!
اشتباه نکنید، ش��ما درست متوجه شدید. داستان 
برتس بیز کامال درباره زنبورهاست. احتماال از خودتان 
می پرسید چطور چنین داستان به ظاهر بی ربطی نظر 
مشتریان را جلب کرده؟ جواب ساده است؛ برتس بیز 
در یک ویدئوی ساده و خودمانی روی این نکته تمرکز 
ک��رده که بدون زنبورها تقریبا هیچ خبری از گل های 
مورد عالقه مردم در سراسر دنیا نخواهد بود. این یعنی 

زنبورهایی که اغلب مردم با دیدن ش��ان از ترس پا به فرار می گذارند، 
فداکارانه در حال محافظت از محیط زیست چهار گوشه دنیا هستند. 
تا اینجای کار خبری از داستان برتس بیز نیست، چراکه بازاریاب های 
این برند داس��تان اصلی را گذاشته اند آخر کار تا حسابی مشتریان را 
غافلگیر کنند. ماجرا از این قرار است که برتس بیز از مشتریانش دعوت 
می کند تا با خرید یک ماتیک مرطوب کننده لب که اتفاقا از موم عسل 
ساخته شده، در کمپین کاشت 5 هزار گیاه مفید برای افزایش تعداد 

زنبورها کمک کنند؛ به همین سادگی!
همانط��ور که مش��اهده می کنی��د، برتس بیز ب��رای جلب اعتماد 
مش��تریان به جای کارهای عجیب و غریب، س��راغ حوزه گل و گیاه 
رفته که یک عالمه طرفدار دارد. شما را نمی دانم ولی من که با شنیدن 

داستان این برند نمی توانم به آنها و کمپین شان اعتماد نکنم.
صداقت و روراستی با مشتریان: کلید اصلی کسب 

اعتماد
کارآفرینان همیش��ه دوس��ت دارن��د از میانبرها برای رس��یدن به 
هدف ش��ان استفاده کنند، اینطوری مثل بوکسوری که تا خود فینال 
قرعه استراحت داشته می توانند با یک مسابقه جانانه تبدیل به قهرمان 
مش��تریان شوند. با این حس��اب جای تعجب ندارد که شما در مورد 
کس��ب اعتماد مش��تریان هم دنبال میانبر باش��ید. م��ا اصال دل مان 
نمی خواهد مانع رویاپردازی های تان ش��ویم، اما راس��تش را بخواهید 
حداقل در مورد اعتماد مش��تریان جایی برای هیچ میانبری نیست و 
شما باید تمام مسیر این ماراتن طوالنی را بدون کوچک ترین میانبری 

طی کنید؛ آن هم با صداقت و روراستی تمام!
اولی��ن توصیه م��ا برای رعایت صداق��ت و روراس��تی در ارتباط با 
مش��تریان کنار گذاشتن کامل تبلیغات پرسر و صدا و از همه مهمتر 
اغراق ش��ده است، چراکه شما با مش��تریان بی نهایت باهوشی طرف 
هستید که از چند کیلومتری می توانند تبلیغات غیرواقعی را تشخیص 
دهند. به زبان خودمانی، ش��ما نمی توانید در تبلیغات تان گنجشک را 
رن��گ ک��رده و به جای قناری به فروش برس��انید. پس یک لطفی به 
خودتان و مشتریان تان کنید دور این تکنیک ها را خط بکشید. وگرنه 

دست آخر شما می مانید و یک عالمه مشتری ناراضی.
فرض کنید ش��ما بعد از تماش��ای یک عالمه تبلیغات درباره فیلم 
جدی��د یک کارگردان مش��هور با بازی تام هاردی دس��ت آخر راضی 

ش��ده اید و یک بلیت خریده اید تا آخر هفته ت��ان را اندکی متفاوت تر 
س��پری کنید. وقتی ش��ما وارد سالن سینما می ش��وید، انتظار دارید 
طبق تبلیغاتی که دیده اید یک فیلم با بازی تام هاردی ببینید، اما در 
کمال تعجب بعد از چند ساعت تماشای یک اثر کسل کننده فقط یک 
س��کانس کوتاه از بازیگر محبوب تان به چشم می خورد. فکر می کنم 
همین اتفاق کافی باشد تا شما طوری از دست عوامل آن فیلم عصبانی 

شوید که حتی کارتان به دادگاه بکشد، مگر نه؟
شاید کسی شما را به خاطر تبلیغات و ادعاهای غیرواقعی به دادگاه 
نکشاند، اما شکی نیست که مشتریان دیگر حتی پشت سرشان را هم 
نگاه نخواهند کرد. دقیقا به همین خاطر برندهای بزرگ و موفق هیچ 
وقت حتی یک دروغ هم در تبلیغات و ادعاهای ش��ان بیان نمی کنند. 

خ��ب اگر برند بزرگ و مش��هوری را پیدا کردید که حاضر اس��ت به 
خاطر یک تبلیغ تمام اعتماد مشتریانش را نابود کند، ما را هم بی خبر 

نگذارید. 
شناخت مخاطب هدف: مهمترین بخش در جلب 

اعتماد مشتریان
ش��اید باورش برای شما سخت باش��د، اما دوره استفاده از یک راه 
برای جلب اعتماد و وفاداری مش��تریان خیلی وقت اس��ت مثل عصر 
دایناس��ورها تمام شده است. اگر ش��ما دوست دارید مشتریان خیلی 
راحت و بی تفاوت از کنار برندتان رد نشوند، باید آستین ها را باال بزنید 
و یک خانه تکانی اساسی در ارتباطات تان با مشتریان انجام دهید. اولین 
قدم هم این اس��ت که مخاطب هدف تان را خیلی خوب بشناس��ید. 
وگرنه کاله تان حس��ابی پس معرکه خواهد بود. خیلی از کارآفرینان 
برای شروع کارشان آنقدر عجله دارند که اصال یادشان می رود نگاهی 
هرچند گذرا به س��لیقه و دغدغه های مشتریان داشته باشند. این کار 
مثل آن است که یک بازیگر بدون اینکه حتی یک صفحه از فیلمنامه 
را خوانده باش��د، سر صحنه حاضر شود و انتظار داشته باشد آخر سر 

نامزد جایزه اسکار هم بشود؛ همیقدر عجیب و باورنکردنی!
توصیه ما در این بخش ش��اید یکی از ساده ترین تکنیک های دنیا 
باش��د، چراکه ش��ما برای شناخت درست مش��تریان تان کافی است 
خودت��ان را جای آنها قرار دهید. اینط��وری مثل آب خوردن متوجه 
دغدغه ها و نیازهای شان می شوید. اجازه دهید با هم راحت باشیم؛ کار 
شما در اینجا تا حدودی شبیه به نویسنده ای است که برای نگارش اثر 
جدیدش نیم نگاهی هم به س��لیقه کتاب بازها دارد. همانطور که شما 
وقتی روی جلد یک کتاب اسمی از کامو یا تولستوی باشد بدون حتی 
یک ثانیه تأمل آن را می خرید، برندهایی هم که خیلی خوب بلدند به 
نیازها و سلیقه مشتریان پاسخ دهند هنوز هیچی نشده محصوالت شان 
در بازار نایاب خواهد ش��د. ش��ما را نمی دانم، ولی من که حتی با فکر 
کردن به تمام ش��دن محصوالت یک برند در کس��ری از ثانیه طوری 

هیجان زده می شوم که اصال روی پایم بند نخواهم شد.
بدون ش��ک فهمیدن این نکته که شخصی س��ازی پیام برند برای 
مش��تریان یک امر حیاتی اس��ت، کار سختی نخواهد بود. با این حال 
ماجرا از جایی گره می خورد که دنبال راهکاری برای اجرای این پروژه 
باشید. درست در همینجا کاری که فکر می کردید خیلی ساده است، 

شبیه به ماموریت غیرممکن می شود. 
فرمول طالیی ما در این بخش برای ش��ما طراحی پرسونا برای هر 
کدام از مشتریان تان است. اینطوری شما همیشه حواس تان هست که 
برای کدام گروه از مش��تریان تان چه نوع پیام بازاریابی بفرستید. خب 
اگر برندی را سراغ دارید که با پرسونای برند هم نمی تواند مشتریان را 

عاشق محصوالتش کند، ما را هم بی خبر نگذارید!
احتماال شما االن دارید از خودتان می پرسید که پرسونای مشتری 
دیگر چیس��ت؟ در این صورت باید به شما بگوییم اگرچه تعریف های 
خیلی زیاد از این مفهوم وجود دارد، اما از نظر ما پرس��ونای مش��تری 
یعنی ویژگی ها و سلیقه گروه های مختلف مشتریان که به شما امکان 
تعامل شخصی سازی ش��ده با هر کدام را می دهد. به زبان خودمانی، 
پرسونا همان کارکرد ش��خصیت در داستان ها را دارد و به شما اجازه 
می دهد زیر و بم سلیقه مخاطب هدف تان را فوت آب شوید؛ به همین 

سادگی.
اضافه کردن چهره انسانی به برند: فرمولی که هیچ 

وقت قدیمی نمی شود!
انسان ها وقتی چهره همدیگر را می بینند، اعتماد بسیار بیشتری به 
گفته ها و حتی اقدامات طرف مقابل ش��ان خواهند داشت. این ماجرا 
حتی وقتی که با آوردن اسم یک برند فورا چهره مدیرعامل یا رئیس 
آن در ذهن نقش می بندد نیز مصداق دارد. مثال فرض کنید به ش��ما 
ای��ن ش��انس را داده اند که از بین آخرین مدل تس��ال یا فورد یکی را 
انتخ��اب کنید )حتی مثالش هم حس��ابی آدرنالین خ��ون آدم را باال 
می برند!(. حاال اگر از ش��ما بپرسیم انتخاب تان کدام خودروی رویایی 

خواهد بود، چه می گویید؟ 
احتماال هر کس��ی برای س��وال باال یک جوابی در آس��تین دارد و 
ش��اید اصال نش��ود پیش بینی کرد که یک مشتری چطور از بین این 
محصوالت یکی را انتخاب می کند. با این حال یک جواب هیجان انگیز 

این است که بگوییم شانس تسال به خاطر شهرت مدیرعاملش، یعنی 
ایالن ماسک، خیلی بیشتر از فورد خواهد بود. قبول دارم ادعای بسیار 
غافلگیرکننده ای کرده ایم، اما اجازه دهید کمی درباره اش عمیق تر فکر 
کنیم. وقتی ش��ما اسم برند تس��ال به گوش تان می خورد، فورا چهره 
ایالن ماسک در ذهن تان نقش خواهد بست. همین نکته کوچک باعث 
می شود شما واکنش خیلی بهتری به این برند دوست داشتنی داشته 
باشید. البته منظور ما این نیست که برندی در حد و اندازه فورد به درد 
نخور است، بلکه فقط از نظر مزیت چهره انسانی از رقیبی مثل تسال 

حسابی عقب است؛ همین و بس.
احتماال ش��ما االن دارید برندهایی که مثل تسال یک چهره انسانی 
بی عیب و نقص برای خودش��ان دارن��د را در ذهن تان مرور می کنید. 
قب��ول دارم که فقط یک مثال ب��رای این بخش اصال 
کافی نیست. پس بیایید یکی دیگر از برندهای موفق 
در اضافه کردن چهره انسانی به برندش و جلب اعتماد 
مشتریان را با هم زیر ذره بین ببریم. داستان مان شبیه 

به ماجراهای شرلوک هولمز شد، نه؟
خرده فروش��ی آنالین اتس��ی )Etsy(، از آن دست 
کس��ب و کارهایی اس��ت که کمتر کس��ی می تواند 
دیوانه وار دوستش نداشته باشد. این فروشگاه به جای 
اینکه محصوالت برندهای بزرگ را در بوق و کرنا کند، 
سراغ کارآفرینانی رفته که محصوالت دست ساز عرضه 
می کنند. ش��اید برای تان عجیب باشد، ولی خیلی از 
مشتریان برای اعتماد کردن به محصوالت دست ساز 
کلی با خودشان کلنجار می روند. دقیقا به همین خاطر 
اتسی کار مشتریان را راحت کرده و بخشی از سایتش را 
به معرفی سازندگان محصوالت دست ساز فروشگاهش 
اختصاص داده است. در این بخش مشتریان می تواند 
با تمام سازندگان محصوالت خرده فروشی اتسی آشنا 
ش��وند و حتی در صورت تمایل س��ری به سایت شان 
بزنند. باور کنید یا نه، همین تکنیک س��اده و جمع و 
جور طوری اعتماد مشتریان را به اتسی جلب کرده که 
دیگر هیچ خرده فروشی حتی به گردش هم نمی رسد!
ارتقای کیفیت خدمات مشتریان: وقتی 

همه عاشق برندتان می شوند
اگ��ر میانه خوبی با فوتبال داش��ته باش��ید، حتما 
می دانید که مس��ابقه ای مثل فین��ال جام جهان��ی در بعضی دقایق 
آنقدر حس��اس می ش��ود که آدم حتی نمی تواند یک لحظه چشم از 
بازی بردارد. ش��اید فکر کنید چنی��ن اتفاقات هیجان انگیزی فقط در 
دنیای ورزش روی می دهد و در عرصه کسب و کار اصال از این خبرها 
نیس��ت. در این صورت باید حس��ابی غافلگیرتان کنیم، چراکه جلب 
اعتماد مش��تری حساس ترین مسابقه ای اس��ت که در طول عمرتان 
تجربه کرده اید و حساس ترین دقایق آن هم وقتی است که می خواهید 
خدمات جانبی به مشتریان ارائه کنید. اینطور وقت ها حتی یک اشتباه 
کوچک هم کافی است تا تمام آرزوهای تان برای جلب اعتماد مشتریان 

دود شده و به هوا برود.
خب وقتی خدمات مش��تریان اینقدر مهم است که تکلیف اعتماد 
خریداران را معلوم می کند، بد نیس��ت آستین ها را باال بزنید و فکری 
به حال این بخش مهم برندتان کنید. ما در روزنامه فرصت امروز برای 
اینکه ش��ما خیلی راحت بتوانید با خدمات مشتریان بی عیب و نقص 
اعتماد مش��تریان را جلب کنید، چند تا توصیه کلیدی برای تان کنار 
گذاش��ته ایم. اگر فقط همین توصیه های کوت��اه را رعایت کنید، قول 
می دهیم مشتریان در یک چشم به هم زدن عاشق برندتان شوند. پس 

خوب این توصیه ها را در ذهن تان هک کنید:
• اولین مرحله در ارائه خدمات مشتریان ایجاد کانال های ارتباطی 
متع��دد و باکیفیت اس��ت. در دوره و زمانه ای که ایمیل، ش��بکه های 
اجتماعی و تماس تلفنی یک عالمه طرفدار دارد، اگر شما همه آنها را با 
هم مد نظر قرار ندهید فقط وقت تان را تلف کرده اید، نه چیزی دیگر!

• دامنه خدمات ش��ما برای مش��تریان باید آنقدر وس��یع باشد که 
صفر تا صد نیازهای آنها را پوش��ش دهد. اینطوری مشتریان مطمئن 
می ش��وند برندی را انتخاب کرده اند که م��و الی درز کارش نمی رود. 
این یعنی ش��ما یک قدم دیگر به تبدیل ش��دن به قهرمان مشتریان 

نزدیک تر شده اید.
• بع��د از اینکه ش��ما کانال ه��ای ارتباطی و دامن��ه خدمات تان را 
مشخص کردید، باید قبل از اینکه با دستپاچگی تمام سراغ بقیه کارها 
بروی��د، یک لحظه پیش خودتان فکر کنید ک��ه آیا واقعا از نظر فنی 
جواب های تان برای سواالت و مشکالت مشتریان به درد بخور هست یا 
نه. اگر حتی در جواب دادن به این سوال شک هم کردید، باید آنقدر 

کارتان را دوباره اصالح کنید تا دیگر جای هیچ بحثی باقی نماند. 
در دسترس باشید: قهرمانان همیشه همین دور و 

اطراف هستند!
آیا تا به حال داس��تان یا فیلم��ی درباره یک ابرقهرمان دیده اید که 
هیچ وقت در دسترس نباشد؟ مثال بتمن را در نظر بگیرید که در یک 
فیلم هالیوودی درست همان لحظه ای که انتظار می رود یک تنه همه 
چیز را درست کند، خواب مانده باشد یا اینکه اصال در دسترس نباشد. 
فکر می کنم همین نکته کافی است تا یک فیلم ابرقهرمانی را تبدیل به 

کمدی برتر سال کند؛ به همین سادگی.
همانط��ور ک��ه مدی��ران از کارمندان ش��ان انتظار دارند همیش��ه 
وقت ش��ناس باشند و در هر ش��رایطی بشود تنها با یک تماس آنها را 
پیدا کرد، مش��تریان هم انتظار مش��ابهی از برندها دارند. فرض کنید 
ش��ما یکی از شعبه های محلی فروش خودروهای آئودی هستید. اگر 
ماشین دوست داشتنی یکی از مشتریان تان حین گردش در طبیعت 
اطراف شهر دچار مشکل شود، احتماال اولین فکری که به ذهن خریدار 
قصه مان می رس��د برقراری تماس با ش��ما خواهد بود. حاال اگر تمام 
خطوط شما اشغال باشد یا از همه بدتر اینکه اصال جواب تماس  ها را 
ندهید، برندتان آماده تجربه بدترین سقوط آزاد دنیا خواهد بود. اجازه 
دهید با هم روراست باشیم، به نظرتان اصال کسی به برندی که هیچ 

وقت در دسترس نیست اعتماد می کند؟ 
فکر می کنم ش��ما هم قبول داشته باشید که جواب سوال باال یک 
»نه« بی چون و چراست. با این حساب شما باید فکری به حال وضعیت 
دسترس��ی مشتریان به برندتان کنید. وگرنه مثل کارگردانی خواهید 
بود که هیچ کس از محل اکران جدیدترین اثرش حتی خبر هم ندارد. 
شاید پیش خودتان فکر کنید ما در این بخش یک راهکار جادویی 
برای تان کنار گذاش��ته ایم که در یک چش��م به هم زدن همه چیز را 
زیر و رو می کند. در این صورت باید حس��ابی ناامیدتان کنیم، چراکه 
دس��ت کم در این ی��ک مورد از این خبرها نیس��ت. در عوض باید از 

چند توصیه مهم در کنار هم استفاده کنید تا مشتریان مطمئن شوند 
همیش��ه می توانند تنها با یک تماس به شما دسترسی داشته باشند. 
خب مگر می شود برندی که همیشه در دسترس مشتریانش است را 

دوست نداشت؟
 اولین توصیه ما برای شما این است که حساب ویژه ای روی سایت 
رس��می تان باز کنید. شما را نمی دانم، ولی من که وقتی قرار باشد از 
یک برند خرید کنم تا زمانی که حس��ابی سایت آن را زیر و رو نکنم، 
خیالم راحت نخواهد ش��د. بنابراین شما با یک سایت ساده می توانید 
اولین قدم در جلب اعتماد مشتریان را محکم بردارید. در مرحله بعد 
هم کافی اس��ت بخشی به نام »تماس با ما« در سایت تان قرار دهید. 
شما در این بخش باید تمام اطالعات ارتباطی، از شماره تماس و محل 
دفتر مرکزی گرفته تا آدرس ایمیل و صفحه پشتیبانی آنالین را قرار 
دهید. اینطوری مشتریان مطمئن می شوند که هر مشکلی برای شان 

پیش بیاید، شما مثل یک دوست دلسوز در کنارشان خواهید بود. 
کار با محصوالت تان را به مشتریان یاد دهید: به 

وقت معلم شدن
شما در هر حوزه ای که فعالیت داشته باشید، احتماال شناخت دقیقی 
از محصوالت و حوزه کاری تان دارید که مو الی درزش نمی رود؛ دقیقا 
مثل کارگردانی که نه تنها خیلی خوب با ژانرهای سینمایی آشناست، 
بلکه می تواند تا صبح یک فیلم را مورد نقد قرار دهد. حاال اگر از شما 
سوال کنیم چطور می شود از این شناخت گسترده برای جلب اعتماد 

مشتریان استفاده کرد، چه جوابی خواهید داشت؟
احتماال جواب خیلی از ش��ما به سوال باال تولید محتوای بازاریابی 
با اس��تفاده از دانش و تجربه تان در بازار اس��ت. خب، در این مورد تا 
حدودی حق با شماست، اما صرف تولید محتوا شما را تبدیل به برندی 
مورد اعتماد نمی کند. حلقه گم ش��ده پازل شما در این میان آموزش 
کار با محصوالت تان به مش��تریان است. بی ش��ک جست و جوی در 
اینترنت برای پیدا کردن محتوای آموزشی تجربه مشترک همه مردم 
در این دوره و زمانه است. جالب اینکه همیشه یک راهنما یا ویدئوی 
به درد بخور در چنین مواقعی س��ر راه آدم سبز می شود. فکر می کنم 
حاال دیگر فهمیده اید در این بخش قرار اس��ت چه کار هیجان انگیزی 
را انجام دهید: تولید محتوای آموزشی برای مشتریان یا همان یاد دان 

کار با محصوالت برندتان.
اگر شما کارآفرین حرفه ای باشید، به احتمال زیاد خیلی زود به ما 
اعتراض خواهید کرد که کار با محصوالت مختلف آنچنان هم سخت 
نیست که تولید ویدئوهای آموزشی را تبدیل به یک امر کامال ضروری 
کند. بی شک این اعتراض مهمی است و ما باید جواب مناسبی به آن 

بدهیم. وگرنه حسابی اعتبارمان را زیر سوال خواهیم برد. 
اج��ازه دهید در اینجا ب��رای درک بهتر موضوع از یک مثال عینی 
استفاده کنیم. خرده فروشی B&Q در انگلستان از آن دست برندهایی 
نیس��ت که خیل��ی پرطرفدار باش��د، اما در عین تعجب همیش��ه در 
فهرس��ت برندهای پرفروش این کش��ور قرار دارد. کلید موفقیت این 
برند در طراحی ویدئوهای آموزش��ی بی عیب و نقص است. مثال یکی 
از ویدئوهای B&Q دس��ت گذاشته روی کار سخت و دشواری مثل 

تزئین حیاط خانه با چمن مصنوعی!
م��ا خودمان هم وقتی اولین بار عنوان ویدئوی آموزش��ی این برند 
را دیدیم، حس��ابی خش��ک مان زد، اما باور کنید یا نه خرده فروش��ی 
B&Q مث��ل آب خوردن در عرض دو دقیقه صفر تا صد این کار را به 
مشتریانش یاد داده. این یعنی مشتریانی که حتی به تزئین حیاط شان 
با چمن مصنوعی فکر هم نمی کنند، حاال دیگر وسوسه مهار نشدنی 
ب��رای این کار دارند و اول از همه هم ب��رای خرید تجهیزات این کار 

می روند سراغ برند مورد اعتمادشان یعنی B&Q؛ به همین سادگی!
ایجاد شهرت برای برند: آخرین گام در افزایش 

اعتماد مشتریان
وارن بافت از آن دست کارآفرینانی است که به خاطر اظهارنظرهای 
خ��اص اش حس��ابی مش��هور اس��ت. اگرچ��ه او در دنیای ب��ورس و 
س��رمایه گذاری فعالیت دارد، اما جمله معروفی درباره شهرت برندها 
دارد که در این بخش حس��ابی به دردم��ان می خورد. به عقیده وارن 
بافت، ایجاد شهرت 20 سال طول می کشد اما نابود کردنش فقط پنج 

دقیقه زمان الزم دارد! 
وقتی می گوییم باش��گاهی مثل رئال مادرید در کل دنیا حس��ابی 
مشهور اس��ت، به زبان خودمانی داریم موفقیت برنامه بلندمدت این 
باش��گاه برای جلب نظر طرفداران فوتبال )همان مشتریان بازی های 
باشگاه( را بیان می کنیم. همانطور که طرفدارهای رئال مادرید حسابی 
به باشگاه ش��ان اعتماد دارند، مشتریان شما هم در صورتی که اسم و 
رس��می برای خودتان پیدا کنید هرگز قیدت��ان را نخواهند زد. ماجرا 

جالب شد، نه؟
ش��ما برای اینکه ش��هرتی برای خودتان در بازار به هم بزنید، الزم 
نیست سراغ ایده های عجیب و غریب بروید. همینکه فرآیندهایی مثل 
تولید محصول، ارائه خدمات جانبی به مش��تریان و آموزش کارمندان 
برندتان در باالترین سطح کاری را به طور منظم دنبال کنید، خود به 
خود برندتان در بازار طوری مش��هور می شود که دیگر هیچ برندی به 

گرد پای تان هم نخواهد رسید. 
ش��اید شما پیش خودتان فکر کنید توصیه ما در این بخش خیلی 
س��اده و حتی به درد نخور است. در این صورت باید به شما یادآوری 
کنی��م که حتی بعض��ی از برندهای بزرگ ه��م در رعایت این راهکار 
س��اده به مشکل می خورند. مثال رسوایی برند فولکس واگن در زمینه 
دس��تکاری گزارش ها درب��اره نرخ آالیندگی محصوالت��ش را در نظر 
بگیرید. اگر شما برای جلب اعتماد مشتریان همیشه تولید محصوالت 
در باالترین اس��تاندارد را مد نظر داشته باشید، امکان ندارد دست به 
چنین کاری بزنید و با اعتبار چندین و چند س��اله ش��رکت تان بازی 
کنید. پس یادتان باشد سادگی یک توصیه یا راهکار اصال دلیلی برای 

بی توجهی به آن نیست. 
سخن پایانی

حاال که با تکنیک های کارب��ردی برای ارتقای اعتماد 
مش��تریان آشنا شدید، وقت آن است که در عمل از آنها 
به��ره ببرید. یادتان باش��د تا زمانی که آس��تین ها را باال 
نزنید و برای جلب اعتماد مش��تریان وارد گود نش��وید، 
هیچ ک��دام از تکنیک های ما به دردت��ان نخواهد خورد. 
م��ن و همکاران��م در روزنام��ه فرصت ام��روز امیدواریم 
توصیه ه��ای مورد بح��ث در این مقال��ه کمکی هرچند 
کوچک به ش��ما برای آشنایی با راه و چاه افزایش اعتماد 
مشتریان به برندتان باشد. اگر سوال یا نظری درباره این 
مقاله داش��تید، لطفا تعارف را کنار گذاشته و همین جا 

آن را با ما در میان بگذارید.

راهنمایی کامل برای معمای بزرگ کارآفرینی!

چگونه اعتماد مشتری را به حداکثر برسانیم؟


