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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

بانکمرکزی،شهرداریهاوسازمانبرنامهوبودجهبدترین
عملکردراازنگاهفعاالناقتصادیدارند

متهمان
مخلکسبوکار

فرصت امروز: دس��تگاه های مزاحم در بهبود فضای کس��ب و کار معرفی ش��دند. آنطور که بازوی پژوهشی بخش 
خصوصی گزارش داده است، سطح رضایت فعاالن اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار 
در س��ال گذشته کاهش داشته و بیشترین میزان نارضایتی فعاالن اقتصادی از عملکرد بانک مرکزی، شهرداری ها و 
سازمان برنامه وبودجه بوده است. همچنین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و...
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فرصتامروز:شـاخصبورستهراندرحالیاینروزهـابرایماندندرکانالیکمیلیونو500هزار
واحددستوپامیزندکهنزدیکبهیکماهپیشبهکانالیکمیلیونو600هزارواحدرسیدهبود.

ازفردایروز27اردیبهشـتماهکهشاخصکلبورسپسازحدود20ماهموقتابهمقاومت
یکمیلیونو600هزارواحدیرسید،دورهاصالحبورسآغازشدودماسنجتاالرشیشهای...

نوسانشاخصبورستهراندرکفکانال1.5میلیونواحدیادامهدارد

افزایشدمایبورسدرتیرماه

نگـــاه
چراقدرتهایاروپاییبا
جنگاوکراینضعیفشدند؟

خألقدرت
درقارهسبز

و  روس��یه  از جن��گ  پ��س 
اوکرای��ن، کش��ورهای اروپایی 
به اندازه قبل، ح��رف آلمان و 
فرانس��ه را نمی خوانند. به نظر 
می رس��د که نقشه ژئوپلیتیکی 
اروپ��ا در حال تغییر اس��ت. به 
پالیس��ی«، در  نوش��ته »فارن 
آغ��از س��ال ۲۰۲۲ می��ادی 
اینط��ور به نظر می رس��ید که 
آین��ده اروپا در دس��تان برلین 
و مس��کو قرار دارد. آنها پیش 
برندگان اوضاع اروپا بودند، اما 
حمله روسیه به اوکراین باعث 
تغیی��ر در نقش��ه ژئوپلیتیکی 
اروپا ش��ده است؛ به طوری که 
حاال نق��ش کش��ورهای دیگر 
مثل لهستان و انگلیس پررنگ 
شده اس��ت و آمریکایی ها هم 
دوباره به صحنه سیاست اروپا 

برگشته اند.
واقعیت این اس��ت که قدرت 
اقتص��ادی آلمان ب��ه خصوص 
بع��د از بح��ران مال��ی س��ال 
۲۰۰۸، ش��کل دهنده زندگ��ی 
م��ردم در ح��وزه ی��ورو ب��وده 
اس��ت. تصمیم هایی که برلین 
در حوزه های انرژی، مهاجرت، 
دیپلماس��ی  و  مالی  سیاس��ت 
زیادی  م��وارد  در  می گرف��ت، 
انتقاد کشورهای اروپایی  مورد 

دیگر ق��رار می گرفت، 
2اما کمتر...

۲9 ذوالقعده 1443 - س�ال هفتم
شماره   ۲۰4۲
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فرصت امروز: چش��م انداز اقتصاد جهان به دلیل جنگ روس��یه و 
اوکراین، مبهم و مه آلود است. این بحران در شرایطی اتفاق افتاده که 
اقتصاد جهانی هنوز به طور کامل از پاندمی کووید-19 بهبود نیافته 
است. به نوشته صندوق بین المللی پول، حتی قبل از جنگ هم تورم در 
بسیاری از کشورها به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا و سیاست های 
حمایتی در طول همه گیری کرونا در حال افزایش بود که باعث تشدید 
سیاست های پولی شد. آخرین قرنطینه ها در چین می تواند باعث ایجاد 
گلوگاه های جدیدی در زنجیره های تامین جهانی شود. جنگ فراتر از 
تأثیر غم انگیز بشردوستانه، رشد اقتصادی را هم کاهش داده و تورم را 
افزایش خواهد داد. به طور کلی، ریسک های اقتصادی شدیدا افزایش 

یافته و مبادالت سیاستی حتی چالش برانگیزتر شده است.
در مقایس��ه با پیش بینی ژانویه، ما پیش بینی خود را برای رش��د 
جهان��ی به 6.3 درصد در س��ال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲3 کاهش داده ایم. 
چشم انداز رشد اتحادیه اروپا در سال جاری به دلیل اثرات غیرمستقیم 
جنگ 1.1 درصد به س��مت پایین بازنگری ش��ده و آن را به دومین 
سهم بزرگ در بازنگری نزولی کلی تبدیل کرده است. بازنگری ساالنه 
همراه با جنگ به مجموعه شوک های عرضه می افزاید که در سال های 
اخیر به اقتصاد جهانی ضربه زده است. مانند امواج لرزه ای، اثرات آن 
از طریق بازارهای کاال، تجارت و ارتباطات مالی به مناطق دوردس��ت 
نیز می رس��د. روسیه تأمین کننده عمده نفت، گاز و فلزات و همراه با 
اوکراین، گندم و ذرت است. کاهش عرضه، قیمت این کاالها را افزایش 
داده و واردکنندگان کاال در اروپا، قفقاز و آس��یای مرکزی، خاورمیانه 
و شمال آفریقا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا بیشترین آسیب را 
می بینند. افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت همچنین به خانوارهای 

کم درآمد در جهان از جمله در آمریکا و آسیا آسیب می رساند.
اقتصادجهانتکهتکهمیشود

چش��م انداز میان مدت برای همه گروه ها به جز صادرکنندگان کاال 
که از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی سود می برند، به سمت پایین 
حرکت کرده اس��ت. تولید برای اقتصادهای پیشرفته مدت بیشتری 
طول می کش��د تا ب��ه روند پیش از همه گیری خ��ود بازگردد. انتظار 
می رود واگرایی که در س��ال ۲۰۲1 بین بازارهای پیشرفته و نوظهور 
و اقتصادهای در حال توس��عه باز شد، همچنان ادامه داشته باشد که 
نشان دهنده برخی زخم های دائمی از این همه گیری است. تورم برای 
بس��یاری از کشورها به یک خطر آش��کار و زنده تبدیل شده است و 
حتی قبل از جنگ به دلیل افزایش قیمت کاالها و عدم تعادل عرضه 
و تقاضا افزایش یافت. بسیاری از بانک های مرکزی مانند فدرال رزرو 
در گذشته به سمت تش��دید سیاست های پولی حرکت کرده بودند. 
اختاالت مربوط به جنگ، این فش��ارها را تشدید می کند. ما اکنون 
پیش بین��ی می کنیم که تورم برای مدت طوالنی تری باال باقی بماند؛ 
چراکه در آمریکا و برخی از کش��ورهای اروپایی در ش��رایط بازار کار 
فش��رده، تورم به باالترین س��طح خود در بیش از 4۰ س��ال گذشته 

رسیده است.
خطر دور ش��دن انتظارات تورمی از اه��داف تورمی بانک مرکزی 
در حال افزایش اس��ت که باعث واکنش س��ختگیرانه تری از س��وی 
سیاس��ت گذاران می ش��ود. عاوه بر این، افزایش قیمت مواد غذایی 
و س��وخت نیز ممکن اس��ت چش��م انداز ناآرامی های اجتماعی را در 
کش��ورهای فقیرتر افزایش ده��د. بافاصله پس از تهاجم، ش��رایط 
مالی برای بازارهای نوظهور و کش��ورهای در حال توس��عه سخت تر 

شد. تاکنون این قیمت گذاری بیش��تر منظم بوده است. با این حال، 
چندین ریس��ک ش��کنندگی مالی باقی مانده اس��ت که چشم انداز 
سخت شدن شدید ش��رایط مالی جهانی و همچنین خروج سرمایه 
را افزایش می دهد. از جنبه مالی، فضای سیاس��ت گذاری در گذشته 
در بس��یاری از کشورها به دلیل بیماری همه گیری فرسوده شده بود. 
پیش بینی می شد که برداشت حمایت های مالی فوق العاده ادامه پیدا 
کن��د. به ویژه برای بازاره��ای نوظهور واردکننده نفت و مواد غذایی و 
اقتصادهای در حال توس��عه افزایش قیمت کاالها و افزایش نرخ های 
بهره جهانی، فضای مالی را بیشتر کاهش می دهد. این جنگ همچنین 
خطر تکه تکه ش��دن دائمی اقتصاد جهانی به بلوک های ژئوپلیتیکی 
با اس��تانداردهای متمایز فناوری، سیس��تم های پرداخت فرامرزی و 
ارزهای ذخیره را افزایش می دهد. چنین تغییر تکتونیکی باعث تلفات 
بلندمدت کارایی، افزایش نوس��انات و چال��ش بزرگی برای چارچوب 
مبتنی بر قوانین است که روابط بین المللی و اقتصادی را در 75 سال 

گذشته حاکم کرده است.
نقشهراهعبورازبحرانکنونی

عدم قطعیت با توجه به این پیش بینی ها بس��یار فراتر از محدوده 
معمول اس��ت. ب��ه عنوان مثال، اگ��ر تحریم صادرات انرژی روس��یه 
گسترش پیدا کند، رشد می تواند بیشتر کاهش پیدا کند؛ در حالی که 
تورم می تواند از پیش بینی های ما فراتر رود. گس��ترش مداوم ویروس 
می تواند منجر به انواع کشنده های بیشتری شود که از واکسن ها فرار 
می کنند و باعث قرنطینه های جدید و اختاالت تولید می ش��وند. در 
این ش��رایط دشوار، سیاست های سطح ملی و تاش های چندجانبه، 
نق��ش مهمی ایفا خواهند کرد. بانک های مرکزی باید سیاس��ت های 

خ��ود را قاطعانه تنظیم کنند تا اطمینان حاصل ش��ود که انتظارات 
تورمی میان مدت و بلندمدت ثابت باقی می مانند. ارتباطات شفاف و 
راهنمایی های آینده در مورد چشم انداز سیاست پولی برای به حداقل 

رساندن خطر تعدیل های مخرب، ضروری است.
چندی��ن اقتصاد باید ترازهای مالی خ��ود را تحکیم کنند. این امر 
نباید مانع از حمایت هدفمند دولت ها از جمعیت های آسیب پذیر به 
ویژه با توجه به قیمت باالی انرژی و مواد غذایی شود. گنجاندن چنین 
تاش هایی در چارچوبی میان مدت با مس��یری روشن و معتبر برای 
تثبیت بدهی عمومی می تواند به ایجاد فضایی برای ارائه حمایت های 
مورد نیاز کمک کند. حتی با توجه به تمرکز سیاست گذاران بر کاهش 
تأثیر جنگ و بیماری همه گیری، اهداف دیگر توجه آنها را می طلبد. 

فوری ترین اولویت پایان دادن به جنگ است.
در مورد آب و هوا ما باید ش��کاف بین جاه طلبی های اعام شده و 
اقدامات سیاس��ی را ببندیم. کف قیمت بین المللی کربن که براساس 
سطح درآمد کشور متمایز می شود، راهی برای هماهنگی تاش های 
مل��ی با هدف کاه��ش خط��رات رویدادهای آب و هوای��ی فاجعه بار 
فراه��م می کند. به همان اندازه به ایمن کردن دسترس��ی عادالنه در 
سراس��ر جهان به مکمل ابزارها برای مه��ار ویروس کرونا و پرداختن 
به س��ایر اولویت های بهداشت جهانی نیاز است. همکاری چندجانبه 
برای پیشبرد این اهداف ضروری است. سیاست گذاران همچنین باید 
اطمینان حاصل کنند که شبکه ایمنی مالی جهانی به طور موثر عمل 
می کن��د. برای برخی از کش��ورها، این امر به معنای تضمین حمایت 
نقدینگی کافی برای رفع مشکات کوتاه مدت تامین مالی مجدد است. 
اما برای سایرین، بازس��ازی جامع بدهی دولتی موردنیاز خواهد بود. 

چارچوب مش��ترک گروه بیس��ت برای درمان بدهی، راهنمایی هایی 
برای چنین تجدید ساختاری ارائه می دهد، اما هنوز ارائه نشده است. 
فقدان یک چارچوب موثر و س��ریع، یک خط گسل در سیستم مالی 

جهانی است.
تاخیردرمقابلهباتغییراتاقلیمی

همچنین باید به ثبات کلی نظم اقتصادی جهانی توجه ویژه ای شود 
تا اطمینان حاصل شود که چارچوب چندجانبه ای که صدها میلیون 
نفر را از فقر خارج کرده است، از بین نرود. این ریسک ها و سیاست ها 
به روش های پیچیده در بازه های زمانی مختلف تعامل دارند. افزایش 
نرخ بهره و نیاز به محافظت از جمعیت آسیب پذیر در برابر قیمت های 
ب��االی مواد غذای��ی و هزینه انرژی، حفظ پایداری مالی را دش��وارتر 
می کند. به نوبه خود، فرسایش فضای مالی، سرمایه گذاری در انتقال 
آب و هوا را دشوارتر می کند؛ در حالی که تاخیر در مقابله با بحران آب 
و هوا و تغییرات اقلیمی، اقتصادها را در برابر شوک های قیمت کاالها 
آسیب پذیرتر می کند که منجر به تورم و بی ثباتی اقتصادی می شود. 
تکه تکه ش��دن شرایط ژئوپلیتیک همه این مبادالت را بدتر می کند، 
خطر درگیری و نوس��انات اقتصادی را افزایش می دهد و کارایی کلی 

را کمتر می کند.
در عرض چند هفته، جهان دوباره یک شوک بزرگ را تجربه کرد. 
درست زمانی که بهبودی پایدار از همه گیری کرونا مشهود بود، جنگ 
شروع شد و به طور بالقوه دستاوردهای اخیر را از بین برد. چالش های 
بسیاری که ما با آن روبه رو هستیم، مستلزم اقدامات سیاستی متناسب 
و هماهنگ در سطوح ملی و چندجانبه برای جلوگیری از پیامدهای 

بدتر و بهبود چشم انداز اقتصادی برای همه است.

دو سال پیش بود که شهرداری استانبول یک سازه مدرن را در 
میدان تقسیم نصب کرد. به نوشته »بلومبرگ«، مردم از سر و شکل 
مدرن این سازه چوبی و فوالدی خوش شان آمده بود؛ موزیسین ها 
اطرافش ساز می زدند و مردم سلفی می گرفتند، اما عمر این سازه 
به یک هفته هم نکشید و آن را جمع کردند. ظاهرا هدف شهرداری 
اس��تانبول از استقرار س��ازه این بود که نگاه ها به فضاهای عمومی 
شهری عوض شود، چون ساخت و ساز فراوان مدتی است که چهره 
استانبول را تغییر داده و افزایش جمعیت این شهر به 16 میلیون 
نفر هم اوضاع را پیچیده کرده اس��ت، اما این ایده قربانی مناقشه 
سیاسی بین شهرداری استانبول و دولت رجب طیب اردوغان شد.

مناقش��ه بین دولت ها و بزرگ ترین شهرها در اکثر کشورها رخ 
می ده��د. در نیویورک مردم بارها علی��ه ترامپ تظاهرات کردند و 
لندنی ها که نمی خواستند از اتحادیه اروپا خارج شوند با دولت که 
حامی برگزیت بود، درافتادند. اما در ترکیه که مدتی اس��ت درگیر 
بحران اقتصادی و رقابت سیاسی است، کشمکش بر سر استانبول 
به دردس��ر جدیدی بدل ش��ده اس��ت. مورات گوونچ، مدیر مرکز 
مطالعات استانبول در دانشگاه کادیرهاس در این خصوص می گوید: 
»یک جنگ سرد واقعی بین دولت مرکزی و شهرداری هایی که در 

کنترل احزاب اپوزیسیون هستند، در جریان است.«
مناقشه بر سر استانبول و آنکارا تقریبا بافاصله بعد از رأی آوردن 
ش��هرداران متعلق به جبهه اپوزیس��یون در انتخابات آغاز شد. این 

انتخابات در سال ۲۰19 برگزار شد و حزب حاکم نزدیک به اردوغان 
از اینکه کنترل دو ش��هر مهم را از دس��ت داده بود، ضربه سیاسی 
بدی خورد. هرچه باشد، استانبول میزبان یک پنجم از جمعیت ترکیه 
اس��ت و یک سوم از بازده اقتصادی کشور هم از آنجا تامین می شود. 
اردوغان که خودش زمانی شهردار استانبول بود، در یکی از اقداماتش 
علیه شهرداری این شهر تاش کرد این نهاد را از لحاظ مالی تحت 
فشار بگذارد و حتی در سخنرانی سه سال پیش خود پیش بینی کرد 
آن ش��هرداری هایی که هماهنگ با دولت مرکزی نیستند به  زودی 
ورشکست خواهند شد. مورات اونگون، سخنگوی شهرداری استانبول 
فهرس��تی از پروژه هایی که دولت مرکزی سعی کرده جلوی شان را 
بگیرد دارد؛ از توسعه سیس��تم مترو و جایگزین کردن اتوبوس های 
فرسوده برای کاهش ترافیک تا توسعه سیستم آب  و فاضاب و صدور 
مجوز برای تاکس��ی های بیشتر. استقرار سازه در میدان تقسیم هم 
ج��زو همین پروژه ها بود. به گفته اونگون، ممانعت دولت از تکمیل 
این پروژه ها برای آن اس��ت که دولت بتواند ش��هرداری استانبول را 
به بی کفایتی متهم کند و مدرکی برای آن داش��ته باش��د. پولی که 
شهرداری استانبول برای انجام پروژه هایش در سال ۲۰۲۲ نیاز دارد، 
۸ میلیارد لیر )55۰ میلیون دالر( بیشتر از درآمدش است و بنابراین 
به همراهی بانک ه��ای دولتی نیاز دارد اما به گفته اونگون، از وقتی 
اکرم امام اوغلو ش��هردار استانبول شده چنین همکاری وجود ندارد. 
امام اوغلو متعلق به حزب جمهوری خواه، از سرس��خت ترین احزاب 

مخالف اردوغان اس��ت. از معضات بزرگ اس��تانبول که شهرداری 
سعی کرده بود حلش کند، کمبود خطوط مترو است. توسعه خطوط 
مترو در حومه غربی اس��تانبول که می توانست حمل و نقل شهری 
را برای 3.5 میلیون نفر آس��ان کند، توس��ط دولت به تعویق افتاده 
و بهانه هم این است که تحلیل فنی این پروژه اشتباه است. مسئله 
دیگر، لزوم افزایش مجوزهای تاکسی در استانبول است که به رغم 
افزایش جمعیت این شهر دهه هاست انجام نشده است. این موضوع 
هم جای بحث و جدل دیگری برای ش��هرداری اس��تانبول و دولت 
اردوغان اس��ت. البته حزب عدالت و توس��عه که نزدیک به اردوغان 
اس��ت اکثریت کرسی ها در شورای شهر استانبول را در اختیار دارد 
و یکی از دالیلی که در سرشاخ ش��دن با ش��هرداری استانبول موفق 
ش��ده هم همین است. ریشه این مناقش��ات در تهدیدی است که 
اردوغان از جانب اکرم امام اوغلو، ش��هردار استانبول و منصور یاواش، 
شهردار همفکر او در آنکارا علیه موقعیت آینده خودش می بیند. وقتی 
این دو ش��هردار به پیروزی رسیدند، این صحبت که آنها می توانند 
نامزدهای آینده ریاست جمهوری باشند، به گوش رسید. در ترکیه 
شهرداران به صورت سنتی موقعیت سیاسی قدرتمندی نداشتند و 
این وضع تا دهه 19۸۰ ادامه داش��ت. از آن زمان به بعد و به خاطر 
گسترش شهرنشینی و افزایش ارزش اماک در شهرها، اهمیت پست 
ش��هرداری باال رفت. اما این روزها سرشاخ شدن شهردار استانبول با 
اردوغان وارد مرحله سیاس��ی جدیدی نیز شده است. در تعطیات 

عید فطر، امام اوغلو س��ری به ریزه در ساحل دریای سیاه زد؛ یعنی 
جایی که خانواده اردوغان در آن به دنیا آمدند. اس��تان ریزه همواره 
حمایت خوبی از حزب عدالت و توسعه داشته و در انتخابات ریاست 
جمهوری س��ال ۲۰1۸ اردوغان در ری��زه 77 درصد از آرا را به خود 
اختصاص داد. حاال اما در جریان س��فر امام اوغلو به ریزه معلوم شد 
اوضاع خیلی هم مثل س��ابق نمانده؛ چون عده زی��ادی از مردم به 
اس��تقبال امام اوغلو، رقیب سرس��خت او آمدند. از آنجا که انتخابات 
ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه قرار است در سال ۲۰۲3 برگزار 
ش��وند و کشور هم با بحران اقتصادی و تورم زیاد دست و پنجه نرم 
می کند، به نظر می رسد احتمال قدرت گرفتن چهره های اپوزیسیون 
در مقابل حزب عدالت و توس��عه دارد باال می رود و طبعا شهردارانی 
مثل امام اوغلو و منصور یاواش در صدر این چهره ها قرار دارند. به نظر 
می رسد در سال های اخیر حزب عدالت و توسعه به این نتیجه رسیده 
که اگر در مناطق شهری مهم، فردی از هر حزب اپوزیسیون و )و نه 
لزوما حزب جمهوری خواه( در رأس قدرت قرار داش��ته باشد ممکن 
است دردسری در دوران انتخابات سال آینده درست کند و به همین 
جهت حتی برخی شهرداران که از حزب اپوزیسیون ُکردهای ترکیه 
انتخاب شده بودند، حاال موقعیت خود را در معرض تهدید می بینند 

و دولت آنها را به همراهی با شبه نظامیان ُکرد متهم کرده است.
فواد کیمان، رئیس مرکز سیاست های دانشگاه سابانجی استانبول 
می گوید: »این مانعی در برابر تحقق پتانسیل های شهرهاست. دولت 

آنها را تحت فشار می گذارد تا برنامه های مورد نظر اردوغان را اجرا 
کنند و این باعث می شود شهرداری ها از تصمیم گیری های مستقل 
در مس��ائل خودشان باز بمانند.« یاش��ار عدنان عدنان علی، رئیس 
مرکز عدالت در فضاهای شهری در استانبول از جمله چهره هایی 
است که به بحران های شهری پیش روی استانبول در آینده اشاره 
کرده و گفته که درگیری ها بر سر قدرت، جلوی مواجهه مناسب با 
این بحران ها را خواهد گرفت. او افزایش فقر در شهرها و خطر وقوع 
زلزله و... را مسائلی می داند که نیاز به همکاری حزبی دارند، اما از 
آنجا که دولت مرکزی به نظر شهرداری ها اهمیتی نمی دهد، راهی 
برای مقابله با این بحران ها هم پیدا نشده است. اهمیت استانبول 
آنقدر زیاد اس��ت که طبیعی است هیچ یک از طرفین نخواهند از 
داش��تن قدرت سیاس��ی در آن دس��ت بردارند، اما در فضایی که 
مناقشات سیاسی با این شدت و وضوح ادامه داشته باشد، یافتن راه 
برای حل مشکات دشوار خواهد شد. به نظر می رسد حزب عدالت 
و توس��عه این روزها بیش از اندازه دچار اختاف داخلی است و از 
آن سو، احزاب اپوزیسیون در یکی از متحدترین شرایط خود به سر 
می برند و بنابراین احتمال هر تحولی در انتخابات سال آینده ترکیه 
وج��ود دارد. نکته دیگر اینکه جنگ اوکراین باعث افزایش قیمت 
مواد غذایی در ترکیه شده و به دردسرهای اردوغان افزوده است و 
این هم مس��ئله ای است که گریبان دولت اردوغان و حزبش را در 

انتخابات سال آینده خواهد گرفت.

چرامهمترینشهرهایترکیهبااردوغانسرشاخشدهاند؟
جنگسرددراستانبول

دراقتصادهایتورمزدهجهانچهخبراست؟

جنگجهانیتورم

چطوردرآمازوندرآمدزاییکنیم؟
 درآمدزایی در دنیای آناین یکی از مهمترین اهداف برای هر کارآفرینی محسوب می شود. این روزها دیگر 
خبری از کس��ب و کارهای حضوری و محبوبیت آنها در میان مش��تریان نیست. درست به همین دلیل حتی 
برندهایی که سابقه بسیار طوالنی در زمینه فعالیت حضوری دارند نیز کم کم به سراغ عرصه دیجیتال و فعالیت 

حرفه ای در این میان کشیده شده اند. این امر نوید روزهای پر از رقابت در دنیای آناین را می دهد. 
کسب و کارهایی که به طور معمول برای فروش محصوالت با خرده فروشی های حضوری همکاری داشتند، 
این روزها بیش��تر از ه��ر زمان دیگری به آمازون توجه نش��ان می دهند. آمازون به عن��وان یکی از بزرگترین 
فروش��گاه های آناین دنیا جذابیت بس��یار زیادی برای کاربران دارد. درست به همین خاطر برخی از برندهای 

بزرگ به جای فروش حضوری به طور کامل روی این الگوی کسب و کار تمرکز کرده اند. این امر می تواند...



فرصت امروز: دس��تگاه های مزاحم در بهبود فضای کسب و کار معرفی 
ش��دند. آنطور که بازوی پژوهش��ی بخش خصوصی گزارش داده اس��ت، 
س��طح رضایت فعاالن اقتصادی از عملکرد دس��تگاه های اجرایی مرتبط 
با محیط کس��ب وکار در س��ال گذشته کاهش داش��ته و بیشترین میزان 
نارضایتی فعاالن اقتصادی از عملکرد بانک مرکزی، شهرداری ها و سازمان 
برنامه وبودجه بوده اس��ت. همچنین نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی و 
وزارت میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی حائز بیشترین میزان 
رضایت فعاالن اقتصادی بوده اند. دس��تگاه های اجرایی سه استان بوشهر، 
مازندران و اس��تان مرکزی نیز به ترتیب بیش��ترین میزان رضایت فعاالن 
اقتصادی را جلب کرده اند و در نقطه مقابل، دستگاه های اجرایی سه استان 
کرمانشاه، تهران و یزد کمترین میزان رضایت فعاالن اقتصادی را به خود 
اختصاص داده اند. نکته مهم دیگر اینکه میزان رضایت فعاالن اقتصادی در 
بخش کشاورزی از عملکرد دستگاه های اجرایی در مقایسه با میزان رضایت 

از بخش های خدمات و صنعت، نامناسب تر ارزیابی شده است.
بدین ترتیب، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی در جدیدترین گزارش پایش 
و سنجش وضعیت محیط کسب  وکار در ایران، سه دستگاه بانک مرکزی، 
شهرداری ها و سازمان برنامه وبودجه را حائز کمترین میزان رضایت نسبت 
به سایر دستگاه ها اعام کرده اند. این دستگاه ها که زمینه  ساز تورم مقررات 
و بعضا مزاحم محیط کس��ب  وکار نیز هس��تند، تاثیرات منفی در اقتصاد 
ایران به جای گذاش��ته  اند که اثرات آن کمتر از تحریم ها و محدودیت های 
بین  الملل��ی نیس��ت؛ چراکه ب��ه اعتقاد فع��االن بخش خصوص��ی، نوعی 

سردرگمی در روند فعالیت های تولیدی و تجاری ایجاد کرده اند.
کارنامهدستگاههادربهبودکسبوکار

مرک��ز پژوهش های اتاق ایران نتایج چهارمین دوره اجرای طرح ارزیابی 
عملکرد دس��تگاه های اجرایی مرتبط با محیط کس��ب وکار کشور در سال 
14۰۰ را اعام کرد. طرح ارزیابی عملکرد دس��تگاه های اجرایی مرتبط با 
محیط کس��ب وکار براساس ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار 
انجام می ش��ود. در چهارمین دوره این طرح در سال گذشته حدود ۲ هزار 
و 3۰۰ فعال اقتصادی از سه مجموعه اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف 
مش��ارکت کرده اند و عملکرد 44 دستگاه اجرایی )1۸ دستگاه اصلی، ۲3 
دس��تگاه فرعی و 3 اتاق( را براساس چهار معیار »سهولت در فرآیندهای 

اداری و س��رعت در ارائه خدمات«، »کیفیت رسیدگی به درخواست های 
قانونی مراجعان«، »نحوه رفتار ب��ا فعاالن اقتصادی و تکریم ارباب رجوع« 
و در نهایت »ش��فافیت و اطاع رس��انی در زمینه ارائ��ه خدمات« ارزیابی 

نموده اند.
برآیند دیدگاه های فعاالن اقتصادی در این نظرس��نجی نش��ان می  دهد 
ش��اخص ملی عدد 4.79 )امتیاز یک به معنای رضایت کامل و امتیاز 1۰ 
به معنای نارضایتی مطلق اس��ت( به دس��ت آمده است که بیانگر رضایت 
کمتر فعاالن اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی کشور در سال 14۰۰ 
نسبت به سال قبل از آن است. به عبارت دیگر، شاخص ملی در چهارمین 
دوره ارزیابی عملکرد دس��تگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار در 
حالی در س��ال گذشته به رقم 4.79 رس��یده که این رقم در سال 1399 

بالغ بر 4.66 بوده است.
از جمله یافته های این طرح در س��ال 14۰۰، باالبودن س��طح رضایت 
فعاالن اقتصادی مش��ارکت کننده در این طرح، از س��ه دس��تگاه اصلی به 
ترتی��ب نیروی انتظامی، س��ازمان بهزیس��تی و وزارت می��راث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی است. از سوی دیگر، سه دستگاه بانک مرکزی، 
شهرداری ها و س��ازمان برنامه وبودجه به ترتیب کمترین میزان رضایت را 
نسبت به سایر دستگاه ها کسب کرده اند. از بین 44 دستگاه اجرایی حاضر 
در این طرح همچنین سه دس��تگاه اجرایی سازمان انرژی اتمی، سازمان 
بهزیس��تی کشور و مرکز آمار ایران به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط 
کاری با فعاالن اقتصادی و در سوی مقابل سه دستگاه اجرایی سازمان امور 
مالیاتی کش��ور، بانک های دولت��ی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای 

بیشترین ارتباط کاری با فعاالن اقتصادی شناخته شده اند.
دس��تگاه های اجرایی سه استان بوش��هر، مازندران و استان مرکزی به 
ترتیب بیش��ترین می��زان رضایت فعاالن اقتصادی را جل��ب کرده اند و در 
مقابل دس��تگاه های اجرایی در سه استان کرمانشاه، تهران و یزد کمترین 
میزان رضایت فعاالن اقتصادی را داشته اند. از نتایج دیگر این طرح، رضایت 
کمتر فعاالن اقتصادی حاضر در بخش کش��اورزی به نس��بت بخش های 
صنعت و خدمات اس��ت؛ یعنی میزان رضای��ت فعاالن اقتصادی در بخش 
کش��اورزی از عملکرد دستگاه های اجرایی در مقایس��ه با رضایت فعاالن 

اقتصادی در بخش های خدمات و صنعت، نامناسب تر ارزیابی شده است.

عملکرددستگاههادرجغرافیایاستانی
بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی 
در هر کش��ور به شمار می رود و افزون بر آن، هرچه محیط کسب وکار در 
یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی 
بیش��تر و هرچه بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر 
باش��د، عملکرد اقتصاد آن کش��ور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز 
بیش��تر و دوچندان می شود. در مجموع می توان گفت محیط کسب و کار 
به مجموعه عواملی گفته می شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی 
موثر اس��ت، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه ها است؛ عواملی مثل 
قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و... که در 
کش��ورها و مناطق جغرافیایی گوناگون در هر رش��ته کاری و نیز در طول 

زمان متفاوت هستند.
عدد ش��اخص ملی در طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط 
با محیط کسب وکار، بین یک تا 1۰ طراحی شده است که براساس میزان 
رضای��ت فعاالن اقتصادی از عملکرد دس��تگاه های اجرایی در فعالیت های 
مرتبط با حوزه کسب و کار سازمان ها به دست می آید، به طوری که امتیاز 
یک به معنای رضایت کامل از عملکرد دستگاه و امتیاز 1۰ به معنای عدم 
رضایت از عملکرد دس��تگاه اجرایی است. از س��وی دیگر، در این گزارش 
عملکرد دستگاه های اجرایی در استان ها نیز ارزیابی شده تا به این ترتیب، 
جغرافیای بهبود کس��ب و کار در اس��تان های کش��ور نیز مشخص شود. 
همانطور که گفته شد، بررس��ی عملکرد دستگاه های اجرایی برای بهبود 
کسب و کار در 31 استان کشور نشان می دهد که دستگاه ها در استان های 
بوش��هر، مازندران و مرکزی توانس��ته اند بهترین نمره را در بهبود شاخص 
کسب و کار به دس��ت آورند و در مقابل در استان های کرمانشاه، تهران و 
یزد بدترین نمره را در این شاخص به دست آورده اند. بازوی پژوهشی اتاق 
ای��ران در پایان گزارش خود اعام کرده که هرچند نتایج به دس��ت آمده 
در چهارمین دوره ارزیابی عملکرد دس��تگاه های اجرایی مرتبط با محیط 
کس��ب وکار در سطح ملی و دس��تگاهی از دقت و صحت کافی برخوردار 
اس��ت، اما از آنجا که نرخ تکمیل پرس��ش نامه برای برخی از دستگاه ها در 
تعدادی از استان ها کافی نبوده است، بنابراین الزم است که در مقایسه بین 

استان ها، احتیاط بیشتری لحاظ شود.
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کرایه خانه دائما در حال بلعیدن سرمایه های مستاجران است و در این 
شرایط، دولت و مجلس راه حل را در تعیین سقف افزایش اجاره بها دیده اند. 
عدم تمکین از س��قف مجاز افزایش س��الیانه اجاره بها تنبیهاتی همچون 
حذف معافیت مالیاتی برای مالکان، افزایش مالیات، هزینه دادرسی برای 
صاحبخانه ها و اعمال جریم��ه برای بنگاه های معامات ملکی متخلف در 
پی دارد؛ این در حالی است که کارشناسان معتقدند فشار به مالکان باعث 

کاهش عرضه مسکن استیجاری و التهاب بیشتر بازار اجاره می شود.
به گزارش ایس��نا، مدیریت ف��وری بازار اجاره توس��ط دولت و مجلس 
در حال پیگیری اس��ت. دولت مش��ابه دو سال گذشته تعیین سقف برای 
اجاره بها را در دس��تور کار قرار داد و امسال این طرح را به تایید سران قوا 
رس��اند. بدین ترتیب، حد مجاز افزایش اجاره بهای س��الیانه در تهران ۲5 
درصد و دیگر ش��هرها ۲۰ درصد خواهد بود. قراردادهای اجاره نیز به طور 
خودکار تمدید می شود؛ مثا اگر نرخ قرارداد اجاره یک واحد مسکونی در 
شهر تهران در سال گذشته 1۰۰ میلیون تومان ودیعه و 3 میلیون تومان 
اجاره بوده، در س��ال جاری ۲5 درصد به قیمت رهن و ۲5 درصد به نرخ 
اجاره افزوده می ش��ود. بر این اساس ودیعه واحد مورد نظر 1۲5 میلیون و 
اجاره ماهیانه آن 3 میلیون و 75۰ هزار تومان خواهد شد. از طرف دیگر، 
مجلس طرح دوفوریتی برای کنترل بازار اجاره ارائه کرده که شباهت هایی 
به برنامه دولت دارد. از آنجا که دولت الیحه ای در این خصوص ارائه نداده، 
مجلس اقدام به ارائه طرح کرده و این طرح هم اکنون به کمیسیون عمران 

مجلس جهت بررسی بیشتر ارجاع شده است.
با توجه به تورم حدود 4۰ درصد س��ال های گذشته که هم اکنون به 5۲ 
درصد رسیده، نقدهایی به سقف مجاز افزایش اجاره بها توسط کارشناسان 
وارد شده است. همچنین تجربه دو سال گذشته نشان می دهد مهمترین 
پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرایی 
آن است. به طوری که در دو سال اخیر بسیاری از موجران به راحتی حکم 

تخلیه را به دست مستاجر داده اند. چهار بند در قانون دو سال اخیر وجود 
داش��ت که راه گریز را برای مالکان فراهم می کرد. اگر مالک قصد سکونت 
در ملک مورد نظر را داشته باشد، خانه خود را بفروشد، قصد ساخت و ساز 
داشته باشد یا فرزند ذکور او به لحاظ ازدواج بخواهد در خانه ساکن شود 

مالک می تواند قرارداد مستاجر را در پایان مدت قرارداد فسخ کند.
البته در طرحی که مجلس در دستور کار قرار داده به گفته نمایندگان، 
ضمانت اجرایی الزم وجود دارد. طبق گفته آرا شاوردیان عضو کمیسیون 
عمران مجلس، اعمال جریمه برای بنگاه های معامات ملکی متخلف، حذف 
معافیت مالیاتی، افزایش مالیات و هزینه دادرسی برای صاحبخانه هایی که 
مبال��غ خارج از عرف تعیین می کنند از جمل��ه ضمانت های اجرایی برای 
رعایت س��قف مجاز افزایش کرایه خانه اس��ت، اما برای تحقق تمامی این 
م��وارد، وجود س��امانه اطاعاتی ق��وی از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت 
و ط��رح مجل��س نیز به این مه��م تاکید دارد. قوای س��ه گانه در حالی به 
طرح س��اماندهی بازار اجاره ورود کرده اند که زیرساخت های نرم افزاری و 
س��خت افزاری الزم برای اعمال این سیاست ها وجود ندارد. از سوی دیگر، 
بازار اجاره هم اکنون با فشار تقاضا مواجه شده است. به دلیل رشد قیمت 
مس��کن در چهار سال اخیر و تبعیت اجاره بها از قیمت مسکن، تورم بازار 

اجاره در سه سال گذشته شتاب گرفته است.
طبق اعام مرکز آمار، رش��د اجاره بها در کل کشور طی ماه های خرداد 
1399 ت��ا 14۰1 به ترتیب ۲4.1 درصد، ۲7.۸ درصد و 31.7 درصد بوده 
اس��ت. در واقع، تورم اجاره بها در خرداد امس��ال در مقایسه با پارسال 14 
درصد رشد داشت. تورم ماهیانه اجاره بها نیز در خرداد امسال در حالی ۲.3 
درصد بود که اردیبهشت ماه این رقم ۲.5 درصد اعام شد. در شهر تهران 
نیز جدیدترین آمار از قیمت اجاره مسکن که توسط وزارت راه و شهرسازی 
ارائه شده نشان می دهد در اردیبهشت امسال میانگین نرخ اجاره بهای هر 
متر خانه در پایتخت به 1۲6 هزار و 9۰۰ تومان رسیده است. این رقم در 

س��ال 14۰۰ معادل ۸4 هزار و ۸۰۰ تومان و در س��ال 1399 برابر با 6۲ 
هزار و 9۰۰ تومان بود. 11 س��ال قبل یعنی سال 139۰ نیز متوسط نرخ 
اجاره هر متر مس��کن در تهران 1۲ هزار و 95۰ تومان بوده اس��ت. بر این 
اساس، آمار از رشد ۸۸۰ درصدی اجاره بها در پایتخت طی 11 سال اخیر 
حکایت دارد؛ این در حالی است که توان مالی خانوارهای مستاجر به لحاظ 
اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای شان برای اجاره بها هرساله کمتر 
می ش��ود. براساس برخی آمارهایی که توسط مسئوالن و کارشناسان ارائه 
می شود، اجاره بها هم اکنون 65 درصد هزینه خانوارهای مستاجر را می بلعد. 
رشد 49 درصدی اجاره بها در تهران مطابق گزارش وزارت راه و شهرسازی 
و افزایش حدود 3۲ درصدی این ش��اخص در کل کش��ور مطابق گزارش 
مرکز آمار در یک س��ال اخیر در شرایطی رخ داده که در دو سال گذشته 
میزان مجاز افزایش س��الیانه در تهران ۲5 درصد، دیگر کانش��هرها ۲۰ 
درصد و س��ایر شهرهای کشور 15 درصد بود. بنابراین آمار نشان می دهد 

نرخ اجاره رسما بیش از دو برابر مدنظر سیاست گذار افزایش یافته است.
فرشید پورحاجت، کارش��ناس بازار مسکن درخصوص تاثیر نرخ گذاری 
بر بازار اجاره می گوید: به نظر می رسد مسئوالن موضوعات اصلی مبتابه 
بخش مس��کن را فراموش و فرع را جایگزین کرده اند. در یک پروس��ه 1۰ 
ساله 14 درصد به تعداد خانوارهای مستاجر افزوده شده که علت، کاهش 
س��اخت و ساز و به تبع آن، رشد قیمت مسکن بوده است. در این سال ها 
به جای اینکه شرایط تولید مسکن را تسهیل کنند، سازندگان را با اعمال 
مالیات های مختلف تنبیه کردند. هزینه تولید و سرمایه گذاری را باال بردند 
و باعث کمبود تولید مس��کن شدند. حاال به جای اینکه این موضوعات را 
حل کنند، می گویند آقای مالک اگر ش��ما بیش از ۲5 درصد نرخ اجاره را 
افزایش دادی مش��مول جرایم می شوی. این اقدام غیر از اینکه مردم را در 
پروسه دادگاه و شورای حل اختاف درگیر کند، قراردادهای صوری را هم 

به مسائل بازار اجاره اضافه می کند.
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چراقدرتهایاروپاییباجنگاوکراینضعیفشدند؟
خألقدرتدرقارهسبز

پس از جنگ روسیه و اوکراین، کشورهای اروپایی به اندازه قبل، 
ح��رف آلمان و فرانس��ه را نمی خوانند. به نظر می رس��د که نقش��ه 
ژئوپلیتیکی اروپا در حال تغییر اس��ت. به نوش��ته »فارن پالیسی«، 
در آغاز سال ۲۰۲۲ میادی اینطور به نظر می رسید که آینده اروپا 
در دس��تان برلین و مسکو قرار دارد. آنها پیش برندگان اوضاع اروپا 
بودند، اما حمله روسیه به اوکراین باعث تغییر در نقشه ژئوپلیتیکی 
اروپا ش��ده اس��ت؛ به طوری که حاال نقش کش��ورهای دیگر مثل 
لهس��تان و انگلیس پررنگ شده اس��ت و آمریکایی ها هم دوباره به 

صحنه سیاست اروپا برگشته اند.
واقعیت این اس��ت که قدرت اقتص��ادی آلمان به خصوص بعد از 
بحران مالی سال ۲۰۰۸، ش��کل دهنده زندگی مردم در حوزه یورو 
بوده اس��ت. تصمیم هایی که برلی��ن در حوزه های انرژی، مهاجرت، 
سیاس��ت مالی و دیپلماسی می گرفت، در موارد زیادی مورد انتقاد 
کش��ورهای اروپایی دیگر قرار می گرفت، اما کمتر کش��وری قدرت 
آن را داش��ت که به صورت مستقیم در برابر اراده بزرگترین اقتصاد 
اروپا بایس��تد. در همان زمان در س��مت ش��رق اروپا، روسیه هم به 
ش��کل های مختلفی - از تأمی��ن انرژی گرفته تا ق��درت نظامی و 
مداخات سیاس��ی - توانس��ته بود سیاس��ت در اروپا را تحت تاثیر 
اراده خ��ود قرار دهد. کش��ورهایی نظیر آلمان و روس��یه تمایل به 
هم��کاری با یکدیگر داش��تند و به خصوص این مس��ئله در جریان 
مراودات حوزه انرژی مش��هودتر و مش��خص تر بود. از یکسو، آلمان 
بهترین مش��تری شرکت گازپروم روسیه به شمار می آمد و از سوی 
دیگر، روس��یه نیز خریدار تکنولوژی ه��ای مختلف و مدرنی بود که 

شرکت های آلمانی به مسکو ارائه می دادند.
در این میان، آمریکا حواس��ش به اروپا بود، اما تمرکزش مشخصا 
- به خصوص بعد از حوادث 11 سپتامبر - متمرکز بر روی منطقه 
خاورمیان��ه بود و البته ظهور چین در منطق��ه اقیانوس آرام نیز به 
اولوی��ت مهم آمریکا بدل ش��ده بود و اینطور به نظر می رس��ید که 
آمری��کا به آس��یا کار دارد و نه ب��ه اروپا. اما بع��د از آغاز جنگ در 
اوکراین اینگونه به نظر می آید که بازیگران دیگری مانند لهس��تان، 
کشورهای اروپای مرکزی و همینطور انگلیس بیشتر به نشان دادن 
موضع خود در مقابل روسیه تمایل پیدا کرده اند و البته آمریکا هم 
هدفش را این امر قرار داده است که باز هم از همین طریق، منافع 

خود را در بحران اوکراین تامین کند.
ش��اید بت��وان گفت که ح��اال کش��ورهای دیگری در ق��اره اروپا 
می خواهند جای آلمان را در اِعمال نفوذ در عرصه سیاس��ی بگیرند 
و واکنش اروپایی مورد نظرش��ان را به روسیه نشان بدهند. در این 
بین، به چند نکته مهم درباره آینده عرصه ژئوپلیتیک و اقتصاد اروپا 
بای��د توجه کرد. اول اینکه اگر کش��وری مثل آلمان بخواهد تمرکز 
زیادی روی ارس��ال ساح س��نگین و تجهیزات نظامی به اوکراین 
داش��ته باشد، احتمالش هس��ت که آینده خود را به خطر بیندازد، 
چراکه روسیه ممکن اس��ت به مقابله به مثل بپردازد و علیه برلین 
ترغیب ش��ود. نکته دوم اینکه افکار عمومی آلمان با گرفتار ش��دن 
کشورشان در مسئله خرید گاز موافقت زیادی ندارند و اصوال خرید 
گاز ارزان از روس��یه را به گزینه های دیگ��ر ترجیح می دهند. نکته 
سوم اینکه در دهه های اخیر که آلمان مشغول خرید گاز از روسیه 
بود و حتی خط لوله نورداس��تریم ۲ هم در همین راس��تا داشت به 
نتیجه می رسید، برخی از کشورهای اروپای مرکزی و حوزه بالتیک 
با موضع آلمان مش��کل داش��تند و حاال هم همین نارضایتی را به 
شکل های مختلفی نش��ان می دهند. نکته چهارم اینکه تصمیماتی 
ک��ه آلمان در یک دهه اخی��ر در حوزه مهاجرت گرفته اس��ت، به 
مذاق برخی از کش��ورهای اروپایی دیگر خوش نیامده و حاال آنها با 
جذب مهاجران اوکراینی به جای مهاجرانی که در صف انتظار برای 
پذیرش در کش��ورهای اروپایی بودند، دارند آن نارضایتی را به این 

شکل جبران می کنند.
نکته جالب اینجاس��ت که کش��ور اروپایی قدرتمن��د دیگر اروپا 
یعنی فرانس��ه هم بعد از جنگ روس��یه و اوکراین در وضعیتی قرار 
دارد که در امور اروپایی ضعیف تر از س��ابق به نظر می رسد. امانوئل 
ماکرون، رئیس جمهور فرانس��ه در ابتدای این جنگ گمان می کرد 
که می تواند نقش میانجی را میان مس��کو و کی یف به عهده بگیرد، 
اما عما کاری از پیش نبرد و مواضعش س��اده لوحانه جلوه می کرد. 
این وضعیت باعث ش��ده تا باز هم گروهی از کشورهای اروپایی که 
پیش��تر از تصمیم ها و سیاست های فرانسه نارضایتی داشتند، راهی 
برای جدا کردن مس��یر خودشان از این کش��ور پیدا کنند. کاهش 
قدرت فرانس��ه در اروپا البته از این جهت اهمیت دارد که فرانس��ه 
خود نیز در این س��ال ها به دنبال کاس��تن از قدرت آمریکا در قاره 
اروپ��ا بود، اما در عمل راه به جایی نب��رد و حاال جنگ در اوکراین 
هم باعث شده است که نقش آمریکا در قاره اروپا دوباره بسیار قوی 

و پررنگ شود.
در این وانفس��ا، کشورهای لهس��تان و انگلیس که تا همین چند 
وقت پی��ش به دلیل مخالفت دائمی خود با سیاس��ت های اتحادیه 
اروپا به عنوان بچه بدهای اروپا ش��ناخته می شدند، در حال حاضر 
فرصتی برای احیای خ��ود در خأل قدرت در اروپا پیدا کرده اند. هر 
دوی این کشورها با ارسال ساح و مهمات به اوکراین سعی کرده اند 
که نقش خود را در اروپای امروز، قوی تر از قبل نش��ان دهند. حال 
باید دید کش��ورهای اروپایی تا چه حد ق��ادر به برقراری تعادل در 
مراوده با آمریکا خواهند بود و خأل قدرت در قاره س��بز را کدامیک 

و به چه شکلی پر خواهند کرد.
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چهارشنبه

8 تیر 1401

شماره 2042



ایمانولیپور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

به نظر می رس��د این روزها شاهد رقابت داغ تورم و نرخ بهره در اقتصاد 
جهان هس��تیم. بازخوردهای اقتصادی جنگ روسیه و اوکراین باعث شده 
ت��ا قیمت مواد غذایی در بازارهای جهانی افزایش پیدا کند و این اتفاق به 
عاوه تبعات پاندمی کرونا موجب ثبت رکوردهای تورمی جدیدی ش��ده 
اس��ت. با اینکه هنوز بسیاری از کش��ورها با تورم دورقمی فاصله دارند، اما 
آمارها از آغاز یک موج تازه تورمی در اقتصاد جهانی حکایت دارد. بر همین 
اس��اس، بانک های مرکزی جهان برای مقابله با موج تورم تاش می کنند 

نرخ های بهره را افزایش دهند.
این موج تازه تورمی، بانک های مرکزی را ناگزیر به اعمال سیاس��ت های 
انقباضی ب��رای کنترل تورم کرده و آنطور که »بلومب��رگ« گزارش داده، 
بی��ش از 5۰ کش��ور جهان در س��ال ۲۰۲۲، نرخ بهره سیاس��تی خود را 
افزایش داده ان��د. بدین ترتیب با اوج   گیری ت��ورم در اقتصاد جهانی، موج 
جدید سیاس��ت افزایش ن��رخ بهره در دس��تور کار بانک های مرکزی قرار 
گرفته و آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، برزیل و هند از آخرین کشورهایی 
هستند که در هفته های گذشته نرخ بهره را در پاسخ به افزایش قیمت ها 
باال برده   اند. همین امر باعث تش��دید فش��ار فروش در دارایی های ریسکی 
از جمله ارزهای دیجیتال ش��ده و منجر به وضعیت قرمز در بازار رمزارزها 
ش��ده است. با اینکه در چند ماه گذشته تعداد زیادی از بانک های مرکزی 
از جمله فدرال رزرو آمریکا نرخ های بهره را باال برده اند، اما گویا قصد دارند 
که باز هم این اقدام را انجام دهند؛ چراکه نرخ های تورم به شدت باال رفته و 
آنطور که انتظار می رفته کاهش نیافته است. بر همین اساس، بانک تسویه 
حس��اب های بین المللی به بانک های مرکزی جهان هشدار داده است که 
باید نرخ بهره را با شدت بیشتری افزایش دهند، حتی اگر به رشد اقتصادی 

آسیب وارد کند.
بازگشتبانکهایمرکزیبزرگ

سه دهه قبل، پس از آنکه تورم در کشورهای توسعه یافته دورقمی شد، 
قدرت و اختیارات بانک مرکزی در راستای تحقق یک هدف یعنی تثبیت 
قیمت  ه��ا به کار گرفته ش��د. اکثر بانک  های مرکزی، وظیفه  ای دش��وار را 
برعهده گرفتند و مس��تقل از دخالت سیاس��تمداران و دولتمردان شدند. 
تا مدت ها چنین به نظر می  رس��ید که این ترکیب هوش��مندانه سیاستی 
به طور کلی سایه تورم را برداشته است؛ کما اینکه میانگین تورم در آمریکا، 

بریتانی��ا، آلمان و ژاپن از ۸ درص��د در دهه 197۰ به حدود ۲ درصد بین 
س��ال های 199۰ ت��ا ۲۰۰7  افت کرد. تا قبل از ش��یوع کووید-19، این 
تورم بس��یار پایین بود که عامل نگرانی به  ش��مار می  رفت و نه تورم بسیار 
باال. اما امروز همه چیز دگرگون ش��ده و تورم همانند ش��یری غران و به 
دنبال اوج  گیری قیمت انرژی، افزایش دس��تمزدها و اختال زنجیره های 
عرضه بازگشته است. در همین راستا، بانک های مرکزی جهان، از سیدنی 
و لندن گرفته تا واش��نگتن و زوریخ به افزای��ش نرخ بهره اقدام کرده اند و 
در هفته های اخیر س��رعت رش��د نرخ بهره را افزایش داده اند، اما به نظر 
می رسد این میزان افزایش در نرخ بهره سیاستی آنقدرها که انتظار می رفته 
کارس��از نبوده و نرخ تورم کاهش پیدا نکرده است. در نتیجه بانک تسویه 
حساب های بین المللی به بانک های مرکزی جهان هشدار داده که باید نرخ 
بهره را با ش��دت بیش��تری افزایش دهند، حتی اگر باعث آسیب به رشد 

اقتصادی شود.
به گزارش »وال استریت ژورنال«، بانک تسویه حساب های بین المللی 
)BIS( در گزارش س��االنه خود هش��دار داد در صورتی  که افزایش نرخ 
بهره با ش��دت بیش��تری انجام نشود، جهان در خطر یک مارپیچ تورمی 
به س��بک دهه 197۰ ق��رار خواهد گرفت. حتی اگ��ر افزایش نرخ بهره 
با ش��دت بیشتری نیز انجام ش��ود، باز هم اقتصاد جهان ممکن است با 
ترکیب خطرناکی از رش��د پایین و تورم باال )رکود تورمی( روبه رو شود. 
ف��درال رزرو در ماه جاری ن��رخ بهره را ۰.75 درص��د افزایش داد و به 
دامنه 1.5 تا 1.75 درصد رس��اند، ولی ب��ا توجه به نرخ تورم، نرخ بهره 
به صورت واقعی همچنان منفی اس��ت. بانک های مرکزی در اس��ترالیا، 
کانادا، نیوزیلند، س��وئیس و نروژ نیز ب��ه تازگی ۰.5 درصد افزایش نرخ 
بهره را اعام کرده اند، ولی نرخ های بهره واقعی هنوز کمتر از صفر است. 
به عقیده کارشناس��ان بانک بی آی اس، افزایش تدریجی نرخ های بهره با 
سرعتی کمتر از نرخ تورم به معنای کاهش نرخ های بهره واقعی است. با 
توجه به وس��عت فشار تورمی در سال گذشته، نرخ های بهره واقعی باید 
به ص��ورت واقعی افزایش پیدا کنند تا تقاضا تعدیل ش��ود. تورم ارزش 
پول را کاهش می دهد و در صورتی  که نرخ بهره کمتر از نرخ تورم باشد، 
وام گیرن��دگان کمتر از چیزی که قرض گرفته ان��د بازپرداخت می کنند 
که برحس��ب میزان قدرت خرید آن پول محاسبه می شود. این موضوع، 

مردم را تشویق به وام گرفتن می کند.
اجتنابازعصرتورمهایباال

بانک تس��ویه حس��اب های بین المللی که به عنوان اندیشکده بانک های 
مرکزی عمل می کند، در گزارش خود شباهت های نگران کننده ای با دهه 

197۰ ترسیم کرده و می گوید: در آن زمان هم همانند حاال، نرخ های بهره 
واقعی به پایین تر از صفر رسید و بانک های مرکزی با افزایش تورم به جای 
کاهش فعالیت های اقتصادی، آن را تحریک کردند. البته کاهش متوس��ط 
در فعالیت های اقتصادی ممکن است کافی نباشد. همچنین کاهش تورم 
ممکن است همانند پس از تورم بزرگ دهه 197۰، با هزینه های تولیدی 

قابل توجهی همراه باشد.
اگرچه بانک بی آی اس در س��ال های گذشته درباره تکیه بیش از حد بر 
پول آس��ان، هش��دارهای زیادی داده، اما این هشدارها تا حد زیادی مورد 
توجه قرار نگرفته اس��ت. با این وجود، شرایط حال حاضر تفاوت هایی هم 
با دهه 197۰ دارد؛ مثا افزایش های اخیر در قیمت کاالهای پایه نس��بت 
به آن زمان کمتر اس��ت، گرچه طیف وسیع تری از کاالها را دربر می گیرد 
و عرضه کاالهای پایه تاکنون بهتر حفظ ش��ده اس��ت. بانک های مرکزی 
مهم حاال مس��تقل از دولت ها هستند و دس��تور روشنی برای حفظ تورم 
روی نرخ ۲ درصد دارند که هیچ کدام از این ش��رایط در دهه 197۰ وجود 
نداشته است. در آن زمان رئیس فدرال رزرو، آرتور برنز پس از آنکه توسط 
رئیس جمهور وقت آمریکا، ریچارد نیکس��ون برای پایین نگه داشتن نرخ 
بیکاری پس از انتخابات س��ال 197۲ تحت فش��ار قرار گرفت، در افزایش 

نرخ بهره دچار تاخیر شد.
ب��ا این حال به گفته بانک بی آی اس، با وجود کاهش ش��دید پیش از 
شوک قیمت نفت، مس��یر نرخ های بهره واقعی در اقتصادهای پیشرفته 
در طول 1۲ ماه گذش��ته بس��یار به دهه 197۰ ش��بیه است. در اغلب 
کش��ورهای پیش��رفته، نرخ های به��ره واقعی بین یک تا ش��ش درصد 
پایین تر از محدوده تاریخی خود در طول سه دهه گذشته است. مقامات 
ف��درال رزرو اوایل ماه جاری اعام کردند ک��ه انتظار دارند نرخ بهره را 
در س��ال آینده تا محدوده 3.5 تا 4 درص��د افزایش دهند. اگر تورم به 
هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بازگردد نرخ بهره واقعی مثبت خواهد بود، 
ولی اگر تورم نزدیک به س��طوح فعلی باقی بماند نرخ بهره واقعی منفی 
خواهد ب��ود. فدرال رزرو انتظار دارد نرخ بیکاری کمی افزایش یابد و از 
3.6 درصد به 4.1 درصد در سال ۲۰۲4 برسد. این سناریو از وقوع رکود 
جلوگیری می کند، هرچند جروم پاول، رئیس فدرال رزرو هفته گذشته 
ب��ه قانونگذاران گفت که احتمال وقوع رک��ود وجود دارد. گزارش بانک 
تسویه حساب های بین المللی از 35 کشور در فاصله سال های 19۸5 تا 
۲۰1۸ نش��ان می دهد در صورتی که تورم در ابتدا باال باشد و نرخ بهره 
کشورها پس از تعدیل با تورم پایین باشد، اقتصادها به احتمال زیاد در 

طول چرخه افزایش نرخ بهره با رکود مواجه می شوند.

بانکهایمرکزیهمچناننرخبهرهراافزایشمیدهند

رقابتتورمونرخبهره

یکی از عواملی که اقتصادها را به ش��دت تحت تاثیر خود قرار می دهد، 
نرخ تورم اس��ت. این روزها کشورهای توس��عه یافته با افزایش شدید نرخ 
تورم مواجه ش��ده اند و تنها راه مقابله با تورم، افزایش نرخ بهره از س��وی 
بانک های مرکزی اس��ت؛ اتفاقی که البته به ضرر بازارها تمام می شود. به 
نوشته »اکونومیست«، بانک های مرکزی در کشورهای توسعه یافته جهان 
با بدترین تورم جهانی دس��ت و پنجه نرم می کنند. چنین تورمی در این 
کشورها مدت هاست که سابقه نداشته است. حاال تمام سیاست های پولی 
که در گذش��ته انبساطی بوده به س��مت انقباضی شدن حرکت می کند. 
در واقع، روند در حال معکوس ش��دن اس��ت. ف��درال رزرو یا همان بانک 
مرک��زی آمریکا اخیرا نرخ بهره را نیم درصد افزایش داده اس��ت. به عاوه 
سیاس��ت های جدیدی در پیش گرفته که نس��بت به گذش��ته تغییرات 

محسوسی را در روند این نهاد مالی نشان می دهد.
بانک مرکزی اس��ترالیا نیز تا همی��ن چند وقت قبل پیش بینی می کرد 
نرخ بهره خود را تا س��ال ۲۰۲4 نزدیک به صفر نگه دارد، اما حاال ناگهان 
همه سرمایه گذاران را غافلگیر کرده و نرخ بهره را افزایش داده است. بانک 
مرکزی انگلستان هم از سال ۲۰۰9 تاکنون نرخ بهره خود را افزایش نداده 
است، اما هم اکنون تصمیم گرفته برای مقابله با افزایش نرخ تورم، سیاست 

خود را تغییر دهد.
تصمیم بانک های مرکزی در سراس��ر جهان ب��ر روی وضعیت بازارهای 
مالی اثر می گذارد. برای مثال، بافاصله پس از افزایش نرخ بهره از س��وی 
ف��درال رزرو، ارزش س��هام در بازار افزایش پیدا ک��رد. دلیلش این بود که 
اهالی بازار و سرمایه گذاران تصور می کردند که سیاست ها از این انقباضی تر 
نخواهد ش��د، اما حاال دوباره بازار س��عی دارد خودش را با وضعیت جدید 
تطبیق دهد. به همین خاطر، ارزش سهام دوباره روندی نزولی را در پیش 
گرفته اس��ت. ارزش کلی سهام در بازار س��رمایه آمریکا در سال ۲۰۲۲ با 
کاه��ش 11 درصدی مواجه ش��ده و دلیل اصل��ی آن، همین تصمیم های 
فدرال رزرو اس��ت. البته سرمایه گذاران پیش بینی کرده اند که فدرال رزرو، 

نرخ بهره را بیش از اینها افزایش خواهد داد.
یکی از عواقب سیاست های انقباضی برای بازارهای مالی، این است که بر 
روی ارزش ارزها اثر می گذارد. برای مثال، شاخص دالر در سبد ارزها طی 
یک سال گذش��ته افزایش ارزش 7 درصدی را تجربه کرده است. هرچند 
رشد عمده این ارزش، از کاهش ارزش یورو به دست می آید. در واقع، ارزش 
دالر نس��بت به ارزش چند ارز مهم از جمله ین، پوند، یورو و یوآن تعیین 
می ش��ود، اما در این میان، یورو از همه مهمتر اس��ت و از آنجا که یورو در 
این روزها با کاهش ارزش ش��دیدی روبه رو ش��ده، شاخص دالر رشد قابل 

ماحظه ای را تجربه کرده است.
آمریکا نسبت به سایر کش��ورهای جهان، به افزایش نرخ بهره بیشتری 
نیاز دارد. در واقع، این کشور در یک سال گذشته شرایط اقتصادی وخیمی 
داش��ته و با افزایش ش��دید نرخ تورم روبه رو شده است. افزون بر آن، رشد 
نیروی کار و داغ شدن بازار کار در آمریکا هم باعث شده است که افزایش 
ن��رخ بهره در این کش��ور به حالت اضطراری درآی��د. افزایش نرخ بهره در 
آمریکا می تواند منجر به ولع هرچه بیش��تر سرمایه گذاران برای دالر شود. 
این یعنی تقاضا برای دالر افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش ارزش دالر در 
برابر ین ژاپن هم یکی از مواردی است که از همین نوسان نرخ بهره حاصل 
ش��ده است. ژاپن تنها کشور توسعه یافته و پیشرفته ای است که هنوز نرخ 
به��ره در آن افزایش نیافته و احتماال همینط��ور پایین باقی خواهد ماند. 
همین امر باعث شده تا ارزش ین به پایین ترین سطح خود از سال 197۰ 
تاکنون برس��د. همه اینها حاصل همین تصمیم هایی است که فدرال رزرو 
در آمری��کا گرفته و آینده بازار را در اختیار خودش گرفته اس��ت. افزایش 
نرخ تورم در آمریکا باعث شده است فدرال رزرو در این کشور تا این اندازه 
تهاجمی برخورد کند، اما نکته اینجاست که سیاست های تهاجمی منجر به 
نوسانات شدید قیمتی در بازارها خواهد شد و همین امر، پیش بینی آینده 
را برای اهالی بازار دشوار می کند. این امر به شدت بر روی سرمایه گذاری ها 

در آمریکا اثر خواهد گذاشت.

بس��یاری از س��رمایه گذاران بابت سیاس��ت های فدرال رزرو احس��اس 
نگرانی می کنند، اما در عین حال وسوسه می شوند که در زمان های تغییر 
سیاس��ت ناگهان وارد میدان ش��وند تا در این دوران گذار به س��ود مالی 
دس��ت پیدا کنند. در واق��ع، می توان گفت ف��درال رزرو و اکثر بانک های 
مرکزی با تغییر سیاست های خود، چرخه ای را ایجاد می کنند که بازارهای 
مالی را کاما تحت تاثیر خود قرار می دهد. به هر حال، در ش��رایط فعلی، 
وضعیت بانک های مرکزی از جمله فدرال رزرو این است که به فکر اقتصاد 
کشورشان باشند و اکنون تنها فکر برای اقتصاد کشورهای توسعه یافته در 

افزایشنرخبهره،بازارهارادچارآشفتگیمیکند

مارپیچبانکهایمرکزیبرایبازارها

بانکنامه

سیرنزولیقیمتدالرادامهدارد
نوسانسکهدرکانال14میلیونی

با س��یگنال مثبت برجامی و اعام ادامه مذاکرات هسته ای، صف فروش 
دالر در بازار ارز تش��دید ش��ده و در مقابل خریداران دالر نایاب ش��دند. به 
طوری که طبق گفته کامران سلطان زاده عضو شورای عالی کانون صرافان، 
قیمت دالر در صرافی های بانکی با قیمت توافقی وارد کانال ۲۸ هزار تومان 
ش��د. دالر برای متقاضیان دارنده کارت ملی نی��ز با قیمت ۲7 هزار تومان 
به فروش می رس��د. در همین حال، قیمت س��که در حالی که در روزهای 
یکش��نبه و دوشنبه بیش از یک میلیون تومان ارزان شده بود، روز گذشته 
)سه شنبه( افزایش یافت و به نوسان در کانال 14 میلیونی ادامه داد. بدین 
ترتیب، قیمت س��که طرح جدید با ۲5۰ هزار تومان افزایش به 14 میلیون 
و 4۰۰ هزار تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت 
13 میلیون و 65۰ هزار تومان معامله ش��د. نیم سکه 7میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان، ربع س��که 4 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون 
و 95۰ تومان قیمت خورد. در بازار طا نیز نرخ هر گرم طای 1۸ عیار به 
یک میلیون و 365 هزار تومان رس��ید و قیمت هر مثقال طا 5 میلیون و 
915 هزار تومان ش��د. اُنس جهانی طا هم یک هزار و ۸۲7 دالر و ۲ سنت 

قیمت خورد.

رئیسکلبانکمرکزیخبرداد
صدورگواهینامهحرفهایبازارپول

دارن��دگان گواهینامه های حرف��ه ای بازار پول ب��رای عضویت در کمیته های 
تخصصی شبکه بانکی از انجام مصاحبه های تخصصی معاف می شوند. رئیس کل 
بانک مرکزی در مراس��م اعطای اولین گواهینامه های حرفه ای بازار پول، توسعه 
تخصص گرایی در بازار پول را از اهداف مهم بانک مرکزی دانست و گفت که بانک 

مرکزی، گواهینامه های حرفه ای بازار پول صادر می کند.
علی صالح آبادی با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای توسعه تخصص گرایی 
فعاالن بازار پول از س��ال گذشته برنامه های مشخصی را در دستور کار قرار داده 
است، توضیح داد: توس��عه آموزش های تخصصی پولی و بانکی توسط موسسه 
آم��وزش عالی بانکداری و برگزاری آزمون ه��ای حرفه ای و اعطای گواهینامه به 
پذیرفته ش��دگان، دو اقدام مهم بانک مرکزی در این راستا بوده است. دوره های 
آموزشی تخصصی در زمینه های پولی و بانکی اعم از مدیریت ریسک، اعتبارات،  
بانکداری اس��امی و... توسط موسسه آموزش عالی بانکداری برنامه ریزی و اجرا 
می ش��ود و عاوه بر آن، آزمون های گواهینامه حرفه ای نیز توسط بانک مرکزی 
برگزار و گواهینامه ها به پذیرفته شدگان در آزمون ها اعطا می شود. به گفته وی، 
دارندگان این گواهینامه ها از شرکت در مصاحبه های اختصاصی برای عضویت در 
کمیته های تخصصی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اعم از تطبیق،  ریسک،  
حسابرسی داخلی و... معاف هستند. صالح آبادی افزود: اولین دوره از آزمون های 
مذکور در حوزه مدیریت ریسک برگزار شد و آزمون »گواهینامه حرفه ای بانکداری 
اسامی« نیز طی روزهای آینده برگزار می شود. همچنین آزمون مربوط به سایر 
گواهینامه های حرف��ه ای با ترتیب »گواهینامه اصول بانکداری 1«، »گواهینامه 
اص��ول بانک��داری ۲«، »گواهینامه حسابرس��ی داخلی مؤسس��ات اعتباری« و 
»گواهینامه مدیریت فناوری اطاعات مؤسسات اعتباری« به طور ماهانه برگزار 
خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه افرادی که فکر می کنند شرایط 
الزم برای عضویت در کمیته های تخصصی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
را دارا هس��تند می توانند در این آزمون ها ش��رکت کنند و با دریافت گواهینامه 
حرف��ه ای جزو کاندیداهای عضویت در این کمیته ها خواهن��د بود، افزود: بانک 
مرکزی اس��امی پذیرفته ش��دگان را به تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری اعام 
می کند و آنه��ا می توانند از این افراد بدون ش��رکت در مصاحبه های تخصصی 
در کمیته های خود استفاده کنند. البته شرکت در مصاحبه های تخصصی برای 
کسانی که فاقد گواهینامه حرفه ای هستند، ضروری است. به گفته وی، در گذشته 
محدودیت هایی برای عضویت در کمیته های تخصصی وجود داش��ت، اما با این 
اقدام پیش بینی می شود که طیف وسیعی از افراد با شرکت در آزمون ها و دریافت 
گواهینامه حرفه ای، امکان حضور در کمیته های تخصصی و حلقه های مدیریتی 
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی را داشته باشند و به مرور و با توسعه این 
فرآیند در نظام پولی همانند بازار سرمایه شاهد توسعه دانشی و تخصص گرایی 
خواهی��م بود. صالح آب��ادی با تأکید بر اینکه برگزاری اولی��ن دوره از آزمون های 
صاحیت حرفه ای، طلیعه روش��نی برای توس��عه تخصص گرایی و فعالیت های 
دانشی در نظام پولی است، تأکید کرد: بنابراین همانند تجربه موفق بازار سرمایه، 
در بازار پول نیز افرادی که صاحیت علمی و تخصصی الزم را دارند، با ش��رکت 
در آزمون ها و دریافت گواهینامه حرفه ای می توانند وارد چرخه مدیریتی ش��وند 
و به مرور و با برگزاری تعداد بیش��تر آزمون ها و افزایش دارندگان گواهینامه های 

حرفه ای شاهد تحول بیشتر در نظام بانکی کشور خواهیم بود.
او با اش��اره به اینکه در آینده آزمون های تخصصی برای حضور در بخش های 
تخصصی س��ایر نهادهای پولی تحت نظ��ارت بانک مرکزی اع��م از صرافی ها، 
لیزینگ ها و... نیز برگزار خواهد ش��د، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در توسعه 
این روند جدی اس��ت و امیدواریم بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی هم از 

پذیرفته شدگان این آزمون ها استفاده کنند هرچند فعا الزامی به آن ندارند.
گفتنی است اولین دوره آزمون گواهینامه مدیریت ریسک مؤسسات اعتباری 
در راستای بررسی صاحیت حرفه ای داوطلبان تصدی سمت های مدیریتی در 
بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی روز دوشنبه ۲3 خردادماه برگزار شد. در 
این آزمون، نزدیک به 1۰۰ نفر از داوطلبان نظام بانکی و آزاد برای اخذ گواهینامه 
مدیریت ریس��ک مؤسسات اعتباری ش��رکت کردند و 31 نفر موفق به دریافت 

گواهینامه شدند.

3اقتصاد امروز چهارشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
8 تیر 1401

شماره 2042



کاهشقیمتاوراقمسکندرسال1401
واممسکنچند؟

قیمت اوراق مسکن در ماه های ابتدایی سال گذشته افزایش و در 
س��ال جاری کاهش داشته اس��ت. به طوری که هر برگ این اوراق 
در فروردی��ن م��اه 14۰۰ براب��ر با 143 هزار و 6۰۰ تومان و تس��ه 
امس��ال 133 هزار و 9۰۰ تومان قیمت دارد. همچنین هزینه اوراق 
تسهیات مسکن نس��بت به هفته قبل اندکی رشد داشته و بر این 
اس��اس متاهل های ساکن پایتخت برای تهیه این اوراق باید بیش از 

134 میلیون تومان پرداخت کنند.
به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان 
می دهد که هر برگ اوراق وام مس��کن در فروردین و اردیبهش��ت و 
خرداد سال گذشته به ترتیب 143 هزار و 6۰۰ تومان، 139 هزار و 
7۰۰ توم��ان و 14۰ هزار و 4۰۰ تومان قیمت دارند. هر برگ اوراق 
تس��هیات مس��کن بانک مسکن در تیر، مرداد و ش��هریورماه سال 
گذش��ته نیز با قیمت 145 هزار و ۲۰۰ توم��ان، 141 هزار و ۸۰۰ 
تومان و 14۰ هزار و 3۰۰ تومان داد و ستد می شود. همچنین این 
اوراق در ماه مهر سال گذشته 141 هزار و 3۰۰ تومان، در آبان ماه 
14۲ ه��زار و 6۰۰ تومان و در آذرم��اه نیز 137 هزار و 7۰۰ تومان 
قیمت دارند. در این میان، اوراق تس��هیات مسکن در دی  و بهمن 
سال گذشته هم با قیمت های 135 هزار و 3۰۰ تومان و 141 هزار 
و 3۰۰  توم��ان معامله می ش��ود. این اوراق در فروردین ماه س��ال 
جاری 133 هزار و 9۰۰ تومان قیمت دارد که این گزارش براساس 
همین قیمت نوش��ته شده است. بر همین اساس، مجردهای ساکن 
تهران می توانند تا ۲۸۰ میلیون تومان تس��هیات دریافت کنند که 
ش��امل ۲۰۰ میلیون تومان تس��هیات خرید مسکن و ۸۰ میلیون 
تومان وام جعاله می شود؛ بنابراین برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان 
وام باید 4۰۰ برگه تس��هیات مسکن خریداری کنند که هزینه این 
تعداد اوراق با تس��ه 133 هزار و 9۰۰  تومانی حدود 53 میلیون و 
56۰ هزار تومان می ش��ود. همچنین ب��ا در نظر گرفتن ۸۰ میلیون 
توم��ان وام جعاله که برای آن بای��د 16۰ ورق به مبلغ ۲1 میلیون 
و 4۲4 ه��زار تومان خریداری کنن��د، مجموع هزینه خرید اوراق به 
74 میلی��ون و 9۸4 هزار تومان می رس��د. در همین حال، زوج های 
تهرانی نیز بر همین اس��اس می توانند تا سقف 4۸۰ میلیون تومان 
ش��امل ۲۰۰ میلیون تومان تس��هیات خرید مسکن برای هر نفر و 
۸۰ میلی��ون تومان وام جعاله دریافت کنن��د؛ بنابراین زوجین باید 
۸۰۰ برگه تس��هیات مس��کن خریداری کنند که هزینه آن 1۰7 
میلیون و 1۲۰ هزار تومان می ش��ود که همراه با هزینه ۲1 میلیون 
و 4۲4 هزار تومانی وام جعاله که برای آن باید 16۰ ورق تسهیات 
مس��کن خریداری کنند، در مجم��وع باید 1۲۸ میلیون و 544هزار 

تومان پرداخت کنند.
همچنین س��قف این تس��هیات برای مراکز استان و شهرهای با 
جمعی��ت بیش از ۲۰۰ هزار نفر در کش��ور ب��رای مجردها به 16۰ 
میلیون تومان و برای زوجین به 3۲۰ میلیون تومان رس��یده است 
که با توجه به اینکه مجردها باید 3۲۰ برگه تس��هیات مس��کن و 
متاهل های س��اکن این شهرها نیز باید 64۰ برگه تسهیات مسکن 
خری��داری کنن��د، مجردها باید 4۲ میلی��ون و ۸4۸  هزار تومان و 

متاهل ها هم باید ۸5 میلیون و 696 هزار تومان پرداخت کنند.

برایدومینروزمتوالی
قیمتنفتاوجگرفت

قیم��ت نفت در معامات روز سه ش��نبه بازار آس��یا پس از اینکه 
امارات متحده عربی اعام کرد به ظرفیت کامل تولید نزدیک ش��ده 
است، حدود یک درصد افزایش یافت. بهای معامات وست تگزاس 
اینترمدی��ت آمریکا با یک دالر و هفت س��نت مع��ادل یک درصد 
افزایش به 11۰ دالر و 64 س��نت در هر بشکه رسید. شاخص نفت 
آمریکا روز دوش��نبه با 1.۸ درصد افزایش بسته شده بود. همچنین 
به��ای معامات نفت برنت با یک دالر و هش��ت س��نت معادل ۰.9 
درصد افزایش به 116 دالر و 17 سنت در هر بشکه رسید و به 1.7 
درصد افزایش معامات روز دوشنبه اضافه کرد. امارات متحده عربی 
و عربس��تان سعودی به عنوان تنها اعضای اوپک به شمار می رفتند 
که ظرفیت مازاد تولید برای جبران از دس��ت رفتن عرضه روس��یه 
و کش��ورهای دیگر دارند. توبی��ن گوری، تحلیلگ��ر کاالهای بانک 
کامن ولث در یادداش��تی نوش��ت: اخبار جدید درباره محدودشدن 
عرضه از قیمت های نفت پش��تیبانی کرد. گفته می ش��ود عربستان 
سعودی و امارات متحده عربی که دو تولیدکننده بزرگ هستند، در 
کوتاه مدت با محدودیت برای تولید بیش��تر روبه رو هستند. سهیل 
المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی، روز دوش��نبه اعام کرد 
این کش��ور نزدیک به حداکثر ظرفیت تولید خود برمبنای سهمیه 
3.16۸ میلیون بش��که در روز تحت توافق اوپک پاس، نفت تولید 
می کند. اظهارات وی، صحبت ه��ای امانوئل مکرون، رئیس جمهور 
فرانسه را تایید کرد که در حاشیه نشست گروه هفت به جو بایدن، 
رئی��س جمهور آمریکا گفته ب��ود امارات متحده عرب��ی نزدیک به 
حداکثر ظرفیت، نفت تولید می کند و عربس��تان س��عودی می تواند 
تولیدش را تنها به میزان 15۰ هزار بش��که در روز افزایش دهد که 
بسیار پایین تر از رقم ۲ میلیون بشکه در روز ظرفیت مازاد تولیدی 
اس��ت که پیش از این برآورد شده بود. یک مقام ریاست جمهوری 
فرانس��ه در این باره گفت: جامعه بین المللی باید همه گزینه ها برای 
رفع کمبود انرژی از جمله مذاکره با کش��ورهای تولیدکننده مانند 
ایران و ونزوئ��ا را مدنظر قرار دهد. صادرات نفت ایران و ونزوئا از 
تحریم های آمریکا متأثر شده است. تحلیلگران همچنین به ناآرامی 
سیاس��ی در اکوادور و لیبی اش��اره کردند که میزان عرضه نفت را 
دچار محدودیت بیش��تری خواهد کرد. شرکت ملی نفت لیبی روز 
دوش��نبه اعام کرد ممکن اس��ت تا س��ه روز دیگر در خلیج سرت 
وضعیت فورس ماژور اعام کند، مگر اینکه تولید و ارس��ال محموله 
در پایانه ه��ای نفت��ی این منطقه ازس��رگرفته ش��ود. وزارت انرژی 
اکوادور نیز اعام کرد این کش��ور در بحبوحه اعتراضات ضد دولتی، 
ممکن است تولید نفت را تا دو روز آینده به طور کامل متوقف کند. 
این عضو س��ابق اوپک پیش از اعتراضات حدود 5۲۰ هزار بشکه در 
روز نفت تولید می کرد. به گزارش رویترز، این عوامل منعکس کننده 
کمبود عرضه در بازار اس��ت که به بهب��ود قیمت ها در هفته جاری 
منجر شده و تاثیر نگرانی های رکود اقتصادی بر قیمت ها را که طی 

دو هفته اخیر وجود داشت، زدوده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران در حالی این روزها برای ماندن در 
کانال یک میلیون و 5۰۰ هزار واحد دس��ت و پا می زند که نزدیک به یک 
ماه پیش به کانال یک میلیون و 6۰۰ هزار واحد رسیده بود. از فردای روز 
۲7 اردیبهش��ت ماه که شاخص کل بورس پس از حدود ۲۰ ماه موقتا به 
مقاومت یک میلیون و 6۰۰ هزار واحدی رس��ید، دوره اصاح بورس آغاز 
ش��د و دماسنج تاالر شیشه ای در یک پروسه نزولی پله پله کاهش ارتفاع 
داد تا این روزها در کف کانال 1.5 واحدی دچار نوس��ان ش��ود. این روند 
فرسایش��ی در میان بیم و امید بورس بازان کم��اکان ادامه دارد و با اینکه 
در معامات دو روز گذش��ته باالخره نوار رش��د منفی شاخص کل بورس 
پاره ش��د، اما ارزش دادوستدهای خرد سهام در روزهای گذشته با کاهش 
چش��مگیری مواجه شده و به سطح کمتر از 4        هزار میلیارد        تومان رسیده 

است.
اگرچه پیشتر به نظر می رسید با تشدید انتظارات تورمی و رشد قیمت 
دالر، محرکی برای رونق معامات س��هام فراهم می شود، اما این احتمال 
با س��فر این هفته جوزپ بورل، مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به 
تهران و اعام رس��می ادامه مذاکرات هسته ای رنگ باخت. قیمت دالر با 
ق��وت گرفتن اخبار پیرامون احیای برجام و ش��کلگیری صف های فروش 
مقابل صرافی ها، تحرکات کاهش��ی جدیدی را از ابتدای هفته جاری آغاز 
کرد و در بازار آزاد تهران به مرز 3۰ هزار تومان رس��ید. در تاالر شیشه ای 
نیز ش��اخص ها تغییر جهت داده اند و در معامات روز گذشته شاهد رشد 

دسته جمعی شاخص ها در بازار سرمایه بودیم.
نوسانبورسدرفصلتابستان

ش��اخص بورس تهران پ��س از آنکه بازدهی منف��ی ۲.5 درصدی را در 
خرداد تجربه کرد، در اولین روز فصل تابستان )چهارشنبه اول تیر( بیش از 
6 هزار واحد، در دومین روز معاماتی تابستان )شنبه 4 تیر( نزدیک به 13 
هزار واحد و در س��ومین روز معاماتی تابستان )یکشنبه 5 تیر( 1۸ هزار 
واحد کاهش ارتفاع داد و با ریزش حدود 4۰ هزار واحد در این سه روز تا 
یک میلیون و 5۰1 هزار واحد پایین آمد. در جریان معامات روز دوشنبه 
6 تیر نیز ش��اخص کل بورس با رشد کم رمق ۲ هزار واحدی مواجه شد و 
با ایستادن در ارتفاع یک میلیون و 5۰4 هزار واحد، در کانال 1.5 میلیون 
واحدی ماندگار شد. جالب اینکه برخاف شاخص کل، شاخص هم وزن در 

این روز کاهش یافت و این در حالی اس��ت که در روزهای معاماتی قبل 
عمدتا ش��اخص هم وزن افزایش و شاخص کل کاهش یافته بود. این روند 
در معامات روز گذش��ته )سه شنبه 7 تیر( نیز به سبزپوشی دسته جمعی 

همه شاخص ها منتهی شد.
یک کارشناس بازار س��رمایه درباره روند معامات بورس به ایرنا، گفت: 
روند بازار سهام در بهار 14۰1 نوسانی بود اما در خرداد با افزایش ریسک ها، 
باعث حرکت نقدینگی به سمت دارایی های دیگر مانند سکه و دالر شد. از 
ابتدای خرداد حدود ۸ هزار میلیارد تومان از بازار سهام خارج شد و ارزش 
معامات خرد که به 7 هزار میلیارد تومان در روز رسیده بود، به حدود سه 

تا چهار هزار میلیارد تومان رسید.
امین دامچه با بیان اینکه اکنون بورس نس��بت به چند وقت گذشته در 
ش��رایط رکودی به س��ر می برد، توضیح داد: البته از رشد بازارهای موازی 
و ت��ورم کاما عقب افتاده  که ُکند ش��دن روند مذاک��رات برجامی در آن 
اثرگذار بود. در هفته گذشته همچنین اعام شد صادرکنندگان می توانند 
اسکناس حاصل از صادرات را در بازار آزاد عرضه کنند که این سبب کاهش 
اختاف قیمت نیما و آزاد ش��د. این اقدام اگر بابت کل ارز حاصله توس��ط 
صادرکنندگان اجرا ش��ود، عملکرد مناسبی را برای بورس و کنترل قیمت 
ارز ب��ه هم��راه دارد. او با بیان اینکه تورم انتظاری، افراد را مجاب به خرید 
دارایی کرده و تقریبا همه بازارهای موازی بورس با رش��د مواجه ش��دند، 
افزود: بورس در سال گذشته کاما از تورم عقب  ماند و در مقطع فعلی نیز 
با رش��د خاصی مواجه نشده است. قیمت کامودیتی ها، ریسک های فروش 
به خصوص صادرات محورها، مشکات برق در تابستان و گاز در زمستان 
از جمله مسائلی هستند که روند معامات را تحت تاثیر خود قرار داده اند. 
جنگ روس��یه و اوکراین و همچنین افزایش تورم جهانی سبب باالماندن 
قیمت کامودیتی ها ش��ده، اما افزایش نرخ بهره در کش��ورها می تواند مانع 
رش��د قیمت ها ش��ود. به سرمایه گذاران پیشنهاد می ش��ود از ظرفیت ها و 
ابزارهای جدید ایجادشده استفاده کنند؛ مثا با فرض صعودی بودن بازار، 
صندوق های سرمایه گذاری اهرم می تواند گزینه جذابی برای سرمایه گذاری 

باشد.
سبزپوشیدستهجمعیشاخصها

در جریان معامات روز سه ش��نبه 7 تیرماه، شاخص کل بورس تهران با 

افزای��ش 1۰ ه��زار و 36۰ واحدی به رقم یک میلیون و 514 هزار واحد و 
ش��اخص هم وزن با 3 هزار و 797 واحد افزایش ب��ه رقم 4۲1 هزار و 9۲ 
واحد رسید. در چهارمین روز کاری هفته بیش از 6 میلیارد و 1۰ میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 46 هزار و ۸7۰ میلیارد ریال در 
بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، افزایش 7 هزار 
و 436 واح��دی و ش��اخص بازار دوم، افزایش ۲1 ه��زار و 33۸ واحدی را 

تجربه کردند.
ش��رکت پتروش��یمی نوری با ۸59 واحد، پاالیش نفت اصفهان با ۸17 
واحد، پاالیش نفت بندرعباس با 646 واحد، سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
با 5۸۰ واحد و کش��تیرانی جمهوری اسامی ایران با 567 واحد بیشترین 
تاثیر مثبت را بر رش��د ش��اخص کل داشتند. در سمت مقابل نیز شرکت 
پتروش��یمی پارس با 156 واحد، ارتباطات س��یار ایران با ۸3 واحد، گروه 
مپنا با 61 واحد، تامین س��رمایه بانک ملت با 41 واحد و انتقال داده های 
آسیاتک با 39 واحد با تاثیر منفی بر رشد شاخص کل همراه شدند. گروه 
خودرو با 5۲ هزار و 961 معامله به ارزش 4 هزار و 4 میلیارد ریال در صدر 
گروه های بورسی نشست. همچنین گروه فلزات اساسی با 31 هزار و 4۸۲ 
معامله به ارزش ۲ هزار و 749 میلیارد ریال، گروه شیمیایی با 3۲ هزار و 
3۲6 معامله به ارزش ۲ هزار و 53۰ میلیارد ریال، گروه فرآورده های نفتی 
ب��ا 19 هزار و 7۲ معامله به ارزش یک ه��زار و 579 میلیارد ریال و گروه 
بانک ه��ا با 17 هزار و 765 معامله به ارزش یک هزار و 3۰6 میلیارد ریال 

در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با افزایش ۸7.69 
واحدی به رقم ۲۰ هزار و 43۸ واحد رسید. در این بازار بیش از ۲ میلیارد 
و 961 میلی��ون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 59 هزار و 65 
میلیارد ریال دادوستد شد. شرکت پتروشیمی زاگرس با ۲7 واحد، پلیمر 
آریاساسول با 11 واحد، بهمن دیزل با 7 واحد، بیمه پاسارگاد با 5.5 واحد 
و تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با 3 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 
شاخص داشتند. همچنین شرکت سنگ آهن گهر زمین با 13.47 واحد، 
مجتم��ع صنعتی آرتاویل تایر با ۲.45 واحد، نف��ت ایرانول با 1.6۲ واحد، 
دامداری تلیس��ه نمونه با 1.۲5 واحد و کلر پارس با 1.1 واحد با بیشترین 

تاثیر منفی بر رشد شاخص همراه شدند.

نوسانشاخصبورستهراندرکفکانال1.5میلیونواحدیادامهدارد

افزایشدمایبورسدرتیرماه

صدودهمین نشست شورای گفت وگو به بررسی چالش های صنعت برق 
در بخش های مختلف اقتصاد اختصاص داش��ت و در پایان قرار شد وزارت 
نیرو ظرف 15 روز آینده اصاحات مدنظر خود را روی الیحه نهاد مستقل 
تنظیم گر صنعت برق اعمال کند؛ وگرنه در غیر این صورت وزارت اقتصاد 
وارد عم��ل ش��ده و پس از اصاحات الزم، این الیح��ه را برای تصویب در 
اختیار نمایندگان مجلس قرار می دهد. این جلس��ه س��ه مصوبه دیگر هم 
داشت و مقرر شد درباره چگونگی امکان تهاتر نفت، کمیته ای تشکیل شود 
و به جمع بندی رسیده و پیشنهاد های خود را در اختیار دبیرخانه شورای 
گفت وگو قرار دهند. درباره تهاتر بدهی نیروگاه ها به صندوق توس��عه ملی 
نیز با کمک همین کمیته، راهکارها مش��خص خواهد شد تا به کمک آن 
قراردادها و تعهدات موجود پاسخ داده شوند. با توجه به این مسئله که به 
ازای تأخی��ر در تأمین برق واحدهای تولیدی در اقتصاد هزینه ای پرداخت 
می ش��ود که از جیب بخش خصوصی می رود، الزم است این اعداد و ارقام 
به صورت کمی محاسبه شده و منتشر شوند. در ادامه درباره اجرایی شدن 
ماده ۲5 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و در واقع جبران خسارت 
واحدها ناشی از قطعی برق نیز قرار شد دبیرخانه شورای گفت وگو به کمک 
وزارت اقتصاد بررس��ی های الزم را انجام داده و به نتیجه برسند تا این بند 
قانونی هم به درستی اجرا شود. طبق مصوبه این نشست سه موضوع مطرح 

شده باید تا پایان تیرماه تعیین تکلیف شوند.
در این نشس��ت، غامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از عدم مشارکت 
مس��تمر و منظم تعدادی از اعضای ش��ورای گفت وگو که به نمایندگی از 
دولت باید در جلس��ات حضور داش��ته باش��ند، انتقاد کرد و گفت: طبق 
برنامه ریزی قرار بود متناسب با وضعیت صنعت برق و دستور این نشست، 
وزیر نیرو نیز حضور پیدا کند، اما متأسفانه ویث به دلیل هم زمانی نشست 

شورا با جلسه دیگری، نتوانست در شورای گفت وگو حضور پیدا کنند.
شافعی همچنین به دیدار اعضای هیأت رئیسه با رئیس جمهور و تأکید بر 
اجرای قانون مصوب مجلس مبنی بر حضور منظم اعضای شورای گفت وگو 
در این جلسه اش��اره کرد و افزود: اعضای شورا از طرف دولت در جلسات 

مشارکت فعالی ندارند و این موضوع مورد انتقاد بخش خصوصی است.
او سپس به موضوع جلسه که رسیدگی به چالش های صنعت برق بود، 
اش��اره کرد و توضیح داد: متأسفانه هر س��ال با شرایط سخت تری در این 
حوزه مواجه و شاهد تکرار مشکات هستیم. بخش خصوصی برای مقابله 
با این مشکات راه حل دارد و به صورت مکتوب هم موضوعات را در اختیار 

دولت قرار داده، اما تاکنون موردتوجه قرار نگرفته اند.
محس��ن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران نیز به سوابق 
مصوبات قبلی جلس��ات شورای گفت وگو در بخش صنعت برق اشاره کرد 
و درباره چالش های این صنعت گفت: بدهی انباش��ته ارزی سرمایه گذاران 
نیروگاه��ی به صندوق توس��عه و مش��کات متعدد تولیدکنن��دگان برق 
تجدیدپذیر در دریافت مطالبات خود، دو مسئله ای است که تولیدکنندگان 
برق با آن دست به گریبانند. از طرفی مصرف کنندگان برق نسبت به امنیت 
عرضه برق نگرانند. روبه رو شدن با خاموشی های متعدد و بدون برنامه ریزی 
متناس��ب با صنایع علی رغم مشخص شدن اولویت خاموشی در مفاد ماده 
۲5 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، عدم اصاح و تنظیم قراردادهای 
شرکت های توزیع برق با واحدهای تولیدی طبق مفاد ماده ۲5 قانون بهبود 
مس��تمر محیط کس��ب وکار و آیین نامه اجرایی آن و مسئولیت حراست و 
جلوگیری از سرقت تجهیزات منصوبه و لوازم اندازه گیری در داخل پست 
برعهده مصرف کننده برق علی رغم مالکیت ایشان بر این تجهیزات و لوازم 

از دیگر مشکاتی هستند که مصرف کنندگان با آنها مواجه هستند.
ب��ه گفته عامری، عدم ایجاد نهاد تنظیم گ��ر بخش برق علی رغم وجود 
مصوبات و قوانین مربوطه، مهمترین مس��ئله ای است که در سطح کان، 
وجود دارد و مشکات بس��یاری را ایجاد می کند. سازندگان و پیمانکاران 
فعال در صنعت برق نیز از تأخیرهای طوالنی در پرداخت مطالبات بخش 
خصوصی پس از اجرای تعهدات و بدون جبران خس��ارت دیرکرد، کاهش 
س��رمایه گذاری در صنعت برق و افت ظرفیت تولیدی فعاالن اقتصادی و 
نظام قراردادی یک طرفه و تحمیل ریس��ک های ناشی از تغییر قیمت مواد 

اولیه و تجهیزات به پیمانکاران و تولیدکنندگان تجهیزات گله مندند.

او همچنین پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت وگو برای اصاح صنعت 
ب��رق کش��ور را در دو بخش کوتاه مدت و بلندم��دت موردتوجه قرار داد و 
افزود: الزم است در کوتاه مدت برای جبران هزینه تمام شده برق، متوسط 
قیمت فروش برق با شیب تدریجی سالیانه افزایش پیدا کند، از منابع مالی 
دولت ب��رای تأمین مالی پروژه های اولویت دار و اس��تراتژیک صنعت برق 
اقدام شود، در مورد کنترل مصرف و تقاضا به ویژه در زمان پیک مصرف و 
کاهش تلفات به ظرفیت های موجود در قوانین بهینه س��ازی توجه شود و 
بدهی های دولت به بخش خصوصی با نرخ مناس��ب و منصفانه تنزل پیدا 
کند، دستورالعمل های مناسب برای اصاح قراردادهای جاری اباغ شود و 

هزینه های یک جانبه بر پیمانکاران تحمیل نشود.
او برای بلندمدت نیز فعال ش��دن ش��ورای عالی ان��رژی و اصاح نظام 
حکمرانی انرژی را در کنار تهیه ابزار مالی مناس��ب برای پوش��ش ریسک 
س��رمایه گذاری در صنعت برق، رفع مش��کل تس��هیات گیرندگان ارزی 
نیروگاهی از صندوق توسعه ملی از طریق تعیین منابع الزم در بودجه های 
س��نواتی برای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای این تسهیات گیرندگان 
یا س��ایر روش های پرداخت که به اتفاق دو طرف باشد، جلوگیری از ایجاد 
بدهی ه��ای بدون سررس��ید در نظام ق��راردادی با فع��االن صنعت برق و 
درنهایت حمایت از حضور بخش خصوصی در تجارت برق را پیشنهاد داد.

در ادامه نشس��ت نیز احس��ان خاندوزی، وزیر اقتصاد و رئیس ش��ورای 
گفت وگ��و به اهمیت تعیین یک نهاد تنظیم گر مس��تقل در حوزه صنعت 
برق اشاره کرد و گفت: در این رابطه الیحه ای تهیه شده بود که متأسفانه 
از طرف وزارت نیرو از مجلس پس گرفته ش��د تا روی آن بازنگری ش��ود. 
وزارت اقتصاد با استرداد الیحه نهاد مستقل تنظیم گر صنعت برق مخالف 
بود و عقیده داش��ت با اعمال برخی اصاحات، این الیحه قابلیت تصویب 
و اجرا را دارد. به گفته خاندوزی، بخش زیادی از مش��کات ناشی از نبود 
نهاد تنظیم گری اس��ت که بتواند به صورت مستقل تصمیم گیری کند و از 
طرفی نتیجه قیمت گذاری ها را در بی انگیزگی بخش خصوصی در س��طح 

سرمایه گذاری شاهد هستیم.

درصدودهمیننشستشورایگفتوگوچهگذشت؟

لزومتشکیلنهادتنظیمگرصنعتبرق
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معایبوارداتخودرودرازایصادراتقطعه
سالی1.5میلیارددالربرایوارداتخودرو

الزماست
مدی��ر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش های مجلس گفت واردات خودرو 
به ازای صادرات قطعات اشکاالتی دارد، صادرات قطعه رصد پذیر نیست، زیرا 
شناس��ه واحدی برای آن وجود ندارد، اگر خودرو دس��ته اول واردات شود، 
ارزش آن مش��خص اس��ت اما ارزش واردات خودرو دس��ته دوم در گمرک 
قابل دس��تکاری اس��ت. به گزارش خبرن��گار اقتصادی خبرگ��زاری فارس، 
میثم خس��روی دیروز در »نشست واردات خودرو« که در دانشکده صنعتی 
امیرکبیر و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی برگزار شد، 
اظهار داشت: براساس سخنان وزیر صمت، مازاد تقاضایی حدود 5۰۰ تا 6۰۰ 
هزار خودرو در کشور وجود دارد. مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسامی افزود: از زمانی که زمزمه های خروج ترامپ از برجام 
در اواخر سال 96 مطرح شد، نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت، لذا دولت 
وقت با تزریق حدود 1۸ میلیارد دالر از ذخایر ارزی به بازار، س��عی کرد، از 
رون��د صعودی ن��رخ ارز جلوگیری کند که البته نرخ ارز کنترل نش��د و لذا 
براساس مصوبه ۲۰ فروردین مقرر شد تا برای واردات همه کاالها ارز 4۲۰۰ 
تومانی تخصیص یابد که این مصوبه نیز بخش دیگری از ذخایر ارزی کشور 
را از بین برد و در نهایت بعد از فروردین 97 به این نتیجه رسیدند که با نظام 
ارزی باز که فاقد کنترل های ارزی باشد، نمی توان ادامه داد. وی بیان داشت: 
بنابراین بعد از آن اقدامات کنترل ارزی کش��ور آغاز ش��د که از جمله آنها 
ساماندهی واردات و محدودیت در واردات و بستن حساب سرمایه مانند الزام 
صادرکننده به بازگشت ارز بود که این اقدامات تا مرداد همان سال آماده شد 
و خروجی آن این بود که به واس��طه محدودیت ارزی واردات برخی کاالها 
ممنوع شد. خسروی با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو اظهار داشت: البته 
ممنوعیت واردات مربوط به خودرو نش��د و کاالهای دیگری نیز واردات شان 
ممنوع ش��د.  مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای 
اس��امی بیان داشت: تحریم و نحیف شدن تراز پرداخت های کشور که یک 
بخشی از آن در حقیقت ناشی از واردات است و بخش مهمتر آن در حساب 
س��رمایه است، به واسطه نااطمینانی هایی که در کش��ور وجود دارد، برخی 
ش��هروندان ایرانی ترجیح می دهند که دارایی های خارجی تملیک کنند و 
این به معنای خروج سرمایه است که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در 
مورد تراز پرداخت ها ما یک حساب سرمایه به شدت منفی داریم. وی افزود: 
مس��ئله دیگر، افزایش نرخ ارز در یکی دو م��اه اخیر با اعام مصوبه واردات 
خ��ودرو بود. ارز ترجیحی تاثیر مثبت بر روی تراز تجاری دارد، زیرا تقاضا را 
کم می کند و انگیزه تولید می دهد و اساسا مصارف ارزی ما را کم می کند و 
آن چیزی که باعث شد، قیمت ارز صعوی شود، برخی اخبار منفی راجع به 
مذکرات و همچنین ماش��ه آخر را اعام مصوبه واردات خودرو زد، زیرا 1.5 

میلیارد دالر مصارف جدید ایجاد می کند. 

نماگربازارسهام

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت آنچه در مورد سامانه یکپارچه 
تخصیص خودرو مطرح شده مراحلی است که باید طی شود تا مسئولیت انجام 

قرعه کشی به وزارت صمت واگذار شود.
به گزارش تیتربرتر، براس��اس آخرین اخبار، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو 
که ۲7 اردیبهشت اولین قرعه کشی خودرو براساس آن انجام گردید، اصا تایید 

فنی و امنیتی نداشت.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شایعات طرح شده در مورد امنیت 
سامانه یکپارچه خودرو را تکذیب کرد و گفت: آنچه در مورد این سامانه مطرح 
ش��ده مراحلی است که باید طی شود تا مس��ئولیت انجام قرعه کشی به وزارت 
صمت واگذار ش��ود. در حال حاضر تصدیگری وزارت صمت در واگذاری خودرو 
در دس��تور کار نیس��ت و مرحله دوم تخصیص خودرو مش��ابه مرحله نخست از 

طریق سامانه ای که مورد استفاده قرار می گیرد انجام خواهد شد.
وی ضمن گایه از رس��انه ای ش��دن مکاتبات کارشناس��ی و مرس��وم وزارت 
صمت، تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت با دقت، س��امت و ش��فافیت 
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را زیر نظر دارد و نامه منتشرشده این دغدغه 

را ثابت می کند.
طی نامه نگاری بین دو معاون وزیر صمت مش��خص ش��د، س��امانه یکپارچه 
تخصیص خودرو که ۲7 اردیبهش��ت اولین قرعه کشی خودرو براساس آن انجام 
گردید، اصا تایید فنی و امنیتی نداش��ت و دفتر فناوری داده وزارت صمت هم 

مسئولیت تایید و نظارت بر حسن اجرای این سامانه را نپذیرفته بود.
در پی ابهامات زیادی که سیستم قرعه کشی خودرو توسط خودروسازان طی 
دو سه سال گذشته ایجاد کرده بود و شمار زیادی از مردم معتقد بودند که این 
قرعه کشی ها شفافیت الزم را ندارد، وزارت صمت اخیرا دست به کار شده و یک 
س��امانه فروش یکپارچه خودرو را راه اندازی کرد تا تخلفات و دالل بازی به صفر 

رسیده و مصرف کننده واقعی بتواند خودروی خود را خریداری کند.
بر همین اس��اس سه ش��نبه ۲7 اردیبهشت ماه 14۰1 نخس��تین دوره فروش 
خودرو در س��امانه فروش یکپارچه خودرو در یک بازه  زمانی یک هفته ای انجام 

گردید و نتایج آن در تاریخ 9 خرداد اعام شد.
اما در این مرحله مش��کل جدی برای برخی خریداران به وجود آمد به نحوی 
که این افراد پس از اعام نتایج اولیه در س��امانه جزو »برنده اول« طرح بودند، 
اما در زمان واریز وجه به آنها اعام ش��د »ش��ما جزو منتخبین رزرو قرعه کشی 

هستید« و امکان واریز وجه را ندارید.

افرادی که با این مش��کل روبه رو شده بودند اعام می کردند که پس از اعام 
نتای��ج در روز 11 خرداد اس��امی آنان ب��ه عنوان منتخب��ان اول )اصلی( اولین 
فروش خودرو در قالب س��امانه یکپارچه تخصیص خودرو اعام ش��د، اما وقتی 
می خواس��تند برای واریز وجه خودرو یا مبلغ علی الحساب اقدام کنند، موفق به 
واریز نمی شدند و با پیام »شما جزو منتخبین رزرو قرعه کشی این دوره سامانه 

یکپارچه تخصیص خودرو هستید« مواجه شده اند.
صدیف بیک زاده، رئیس س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
درب��اره ابهام��ات پیش آمده در اع��ام نتایج تخصیص خودرو از طریق س��امانه 
یکپارچ��ه اعام کرد: برای جلوگیری از قرعه کش��ی های دوب��اره در یک فرآیند 
تخصیص، حدود 1۲هزار نفر به عنوان منتخبان ذخیره مش��خص شدند، اما این 
موضوع به صورت شفاف در سامانه یادشده، مشخص نشد و ابهاماتی ایجاد کرد.
در حالی این مقام مس��ئول وزارت صمت مقصر این موضوع را خودروس��ازان 
معرفی کرده که س��وال اینجاست، مگر س��ازوکار اعام اسامی اصلی و رزرو در 
خودروس��ازان تعریف نش��ده بود ؟ در طرح های قبلی چگونه اس��امی به صورت 
تفکیک ش��ده اعام می ش��د اما این بار این اختال به وجود آمده است؟ مگر نه 
اینکه هر بار باید اشکاالت برطرف و فروش خودرو به صورت قانونمندتری انجام 
ش��ود چرا این بار که همه بر نظارت یکپارچه خودرو در س��امانه فروش تأکید 

می کردند چنین خطایی به وجود آمد؟
حال با گذشت بیش از یک ماه از اولین قرعه  کشی خودرو در سامانه یکپارچه 
وزارت صم��ت، س��ید مهدی نیازی مع��اون وزیر صمت در نام��ه ای به منوچهر 
منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت اعام کرده اس��ت که این سامانه 
صاحیت فنی و امنیتی و آمادگی الزم برای اجرای قرعه کشی خودرو را نداشته 
و هن��وز هم ندارد، بر همین اس��اس تاکید کرده که فعا از طریق این س��امانه 

قرعه کشی انجام نشود.

علتلغوقرعهکشیخودروتااطالعثانویدرتیر۱۴۰۱

ش��رکت واردکننده نهاده های دامی در حالی برای عرضه کاالی خود در 
سامانه بازارگاه، کوتاژ جعلی ثبت کرده است که اعام گمرک نشان می دهد 
این کوتاژ اصا در س��امانه گمرک ثبت نش��ده بلکه با توجه به قابل رصد 
نبودن س��امانه بازارگاه ک��ه در انحصار وزارت جهاد کش��اورزی قرار دارد، 
ش��رکت با ثبت دس��تی و اعام این کوتاژها موجب جذب متقاضی برای 

خرید نهاده شده در حالی که کاالیی در میان نبوده و وارد نشده است.
به گزارش ایسنا، در نیمه خردادماه، مقدسی-رئیس هیأت مدیره انجمن 
صنفی گاوداران- از خالی ماندن دس��ت دام��داران از نهاده  با وجود اینکه 
بابت خری��د آن هزینه هم پرداخت کرده اند خب��ر داد و گفت که یکی از 
شرکت های متعلق به سازمان تعاون روستایی در فروردین ماه، نهاده دامی 
را در سامانه بازارگاه به گاوداران فروخته و پول آن را نیز دریافت کرده ولی 

هنوز نهاده به آنها تحویل نداده است.
مدتی بعد سازمان بازرسی کل کشور جزییاتی از تخلف در واردات نهاده 
دامی را منتش��ر کرد که نشان داد کوتاژ جعلی صادر شده است و شرکت 
واردکننده متعهد به تامین 13 میلیون و 7۰۰ هزار تن نهاده دامی ش��ده 
و با گذش��ت زمان، هنوز  تامین نشده  اس��ت. این سازمان توضیح داد که 
موضوع س��اخت کوتاژ صوری مطرح بوده و حتی محموله نهاده های دامی 
وارد بندر نشده است، در حالی که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به 
مردم، کشاورزان و اتحادیه ها ارائه شده و آنها با دیدن کوتاژ ثبت شده در 
سامانه بازارگاه، 5۰۰ هزار تن را مبلغ 11۰۰ میلیارد تومان خریداری و این 

مبلغ را به حساب شرکت واریز کرده اند.
ام��ا با توجه ب��ه اینکه بحث ثبت کوت��اژ در میان بود، ای��ن احتمال را 
مطرح می کرد که پیش اظهاری به گمرک صورت گرفته باش��د به عبارتی 
واردکننده قبل از ورود کاال به بنادر، نسبت به اظهار آن در سامانه گمرک 
اقدام کرده تا کاال وارد شود، روالی که در گمرک مرسوم نیست و با مجوز 
خاص امکان آن وجود خواهد داش��ت. این در حالی است که زمانی کوتاژ 

برای کاالیی ثبت می ش��ود که واردکننده ب��ا دریافت مجوز الزم از جمله 
ثبت سفارش و قبض انبار، نسبت به اظهار کاال در سامانه گمرک اقدام کرده 
باشد که بعد آن بخشی دیگر از فرآیند ترخیص از جمله دریافت مجوزهای 

سامت و استاندارد کاال از طریق سیستمی طی می شود.
اینک��ه ماجرای عرضه کاالیی که وارد نش��ده ولی کوتاژ آن در س��امانه 
بازارگاه چیس��ت، در توضیح گمرک قابل تأمل تر شده است؛ به طوری که 
عس��گری-معاون امور گمرک گمرک ای��ران- در اظهاراتی، هرگونه ثبت 
اظهارنامه توس��ط این ش��رکت در س��امانه گمرک را رد کرده و گفته که 
گم��رک اصا در جری��ان چنین وارداتی نبوده و کوتاژی در س��امانه خود 

صادر نکرده است.
 معاون گمرک توضیح داد: س��امانه بازارگاه از س��ال 139۸ و با مصوبه 
دولت که در اختیار وزارت جهاد قرار گرفت جهت رصد وضعیت نهاده ها و 
اعام تاییدیه به گمرک ایجاد ش��ده ولی در انحصار وزارت جهاد قرار دارد 
که با وجود مکاتبات صورت گرفته از گذشته تاکنون، هیچ آمار و اطاعاتی 
نه تنها در اختیار گمرک بلکه س��امانه جامع تجارت هم قرار نداده اس��ت. 
این در حالی اس��ت ک��ه بعد از اظهار کاال، گمرک اطاع��ات اظهارنامه را 
برای دریافت مجوز قرنطینه دامی، نباتی، دامپزشکی و استاندارد به صورت 
سیستمی در اختیار دس��تگاه مربوطه قرار می دهد، اما تبادل اطاعاتی با 
ب��ازارگاه ندارد و تاییدیه نهایی ب��رای خروج کاال را وزارت جهاد به صورت 
دس��تی به گمرک می دهد؛ بنابراین اینجا ما مدعی هستیم که چرا حتی 
نامی از گمرک بردید در حالی که س��امانه وصل نیست و تبادل اطاعاتی 

با گمرک ندارد.
کتبا می نویسم که این کوتاژ جعلی است و وجود خارجی ندارد

عس��گری با اشاره به صوری بودن کوتاژ اعامی شرکت واردکننده نهاده 
دامی در س��امانه بازارگاه گفت: اظهارنامه ای که گمرک برای وزارت جهاد 
می فرس��تد، متکی به قبض انباری اس��ت که دارای بارنام��ه بوده و حتی 

مش��خص اس��ت که کاالی وارداتی در کدام انبار قرار دارد ولی برای این 
محموله قبض انباری صادر نشده که در سامانه گمرک برای آن کوتاژ ثبت 
شده باش��د ولی واردکننده در سامانه بازارگاه به صورت دستی کوتاژ وارد 
کرده اس��ت، آن هم وقتی که گمرک به این سامانه دسترسی ندارد تا آن 
را روی��ت، تایید یا رد کند، بر این اس��اس به صورت کتبی به هر مرجعی 
که الزم باشد می نویس��م که این کوتاژها وجود خارجی ندارند و مشخصا 
گمرک نباید در مورد این اتفاق افتاده در سامانه بازرگاه که هیچ ارتباطی 

با آن ندارد پاسخگو باشد.

جزییاتتخلفدروارداتنهادهباکوتاژجعلی
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در دنیایی که همه مردم، از کودکان خردس��ال گرفته تا آدم های بازنشسته، سرشان 
در گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی است، برندها اگر حتی یک لحظه هم از 
پلتفرم هایی مثل یوتیوب یا اینستاگرام غافل شوند ضرر خواهند کرد. این روزها تعامل 
با مش��تریان در دنیای آناین اگر مهمتر از ارتباطات واقعی نباش��د، هیچ چیزی هم از 
آن ک��م ندارد. ماجرا در این میان دقیقا مثل بازی های کامپیوتری اس��ت که روز به روز 
افراد بیشتری را به جای سرگرمی های خارج از خانه پای ایکس باکس یا پلی استیشن 
میخک��وب می کند. کارآفرینان باهوش در چنین اوض��اع و احوالی خیلی خیلی زود یاد 
گرفته اند رمز موفقیت و ش��هرت برندش��ان در سرمایه گذاری روی شبکه های اجتماعی 
است. چنین نقشه ای به نظر هیچ ایراد و نقطه ضعفی ندارد؛ البته تا زمانی که سر و کله 

کامنت های منفی کاربران مثل مهمانی ناخوانده پیدا نشده باشد. 
بی ش��ک برای بازاریاب هایی که با دقتی مثال زدنی و وسواس��ی مانند کارگردان های 
درجه یک سینما محتوای بازاریابی تولید می کنند، مواجهه با کامنت های منفی کاربران 
مثل یک توفان مهیب است که همه امید و آرزوهای شان را از جا کنده و با خود می برد. 
ش��ما را نمی دانم، ولی خیلی از بازاریاب ها در چنین شرایطی مثل ورزشکاران شکست 
خورده شروع به داد و بی داد می کنند. شاید هم کار به جاهای باریک کشیده و حتی پای 
مشتریان هم به دعوای کارآفرینان باز شود. این طوری نه تنها دیگر خبری از موفقیت در 
عرصه بازاریابی نیست، بلکه حتی اعتبار برند قصه مان هم در لبه پرتگاه قرار می گیرد. خب 
اگر کسی را سراغ دارید که بعد از مشاهده جر و بحث بی پایان یک برند با مشتریانش که 
بیشتر شبیه یک مبارزه خیابانی است، باز هم دل و دماغی برای خرید از آن برند خواهد 

داشت، ما را هم بی خبر نگذارید!
وقتی یک تیم فوتبال وارد اس��تادیوم می ش��ود، ممکن است بعضی از بازیکنان آن با 
ش��عارهای منفی ه��واداران رو به رو ش��وند. در این حالت اگ��ر آن بازیکنان یا کل تیم 
تمرکزشان را از دست بدهند، بی برو برگشت مسابقه شان را سر هیچ و پوچ خواهند باخت 
و بعد از چند هفته حتی یک نفر هم دیگر آنها را به یاد نمی آورد. وضعیت شما در مواجهه 

با کامنت های منفی در شبکه های اجتماعی هم تقریبا شبیه مثال باالست. 
شاید کاربران به خاطر کمپین های قبلی شما ناراحت باشند، شاید هم فقط روز بدی 
داش��ته اند و با اندکی انتقاد از شما خواسته اند اعصاب خودش��ان را راحت کنند. در هر 
صورت ش��ما اصا حق نداری��د از کوره در رفته و گول چنی��ن کامنت هایی را بخورید، 
چراکه یک اش��تباه از سوی شما کافی اس��ت تا برندتان با یک نفرین سیاه مواجه شود 
که نمونه اش را فقط در دنیای هری پاتر می ش��ود پیدا کرد. ماجرا کم کم دارد حس��ابی 

جدی می شود، مگر نه؟
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم کامنت های منفی کاربران در شبکه های اجتماعی 
را می ش��ود مثل آب خوردن مدیریت کرد و حتی دس��ت آخر کاربران ناراضی را تبدیل 
به هواداران پر و پا قرص برند نمود. در این بین هم ش��ما فقط یک تکنیک های درست 
و دس��ت اول برای مدیریت کامنت های منفی نیاز دارید. اگر دوست دارید یک بار برای 
همیشه از شر کابوس سریالی کامنت های منفی در شبکه های اجتماعی خاص شوید، 
این مقاله کاما مخصوص شماس��ت. ما در ادامه قصد داریم خیلی ُرک و پوس��ت کنده 
بعضی از مهمترین تکنیک ها برای مدیریت کامنت های منفی کاربران را با شما در میان 
بگذاری��م. خب، منتظر چه هس��تید؟ یک چای تازه دم ب��رای خودتان بریزید تا کاس 

درس مان را شروع کنیم!
مدیریتکامنتهایمنفی:تکنیکهایطالییبرایرستگاری

درشبکههایاجتماعی
حاال که یک مقدمه خودمانی درباره کامنت های منفی را پشت سر گذاشتید، کم کم 
باید خودمان را برای اصل مطلب آماده کنیم. ما برای اینکه شما مثل یک قهرمان المپیک 
حسابی خودتان را گرم کنید، قصد داریم در ابتدا کمی درباره ماهیت کامنت های منفی 
با شما حرف بزنیم. اصا کامنت های منفی در شبکه های اجتماعی چیست و چرا کاربران 
بیشتر زیر پست برندها از آن استفاده می کنند؟ ما در ادامه سعی می کنیم خیلی خاصه 

و جمع و جور به این سوال جواب دهیم. 
همانطور که از اس��م کامنت های منفی می ش��ود حدس زد، این کامنت ها محتوایی 
انتقادی یا حتی توهین آمیز در قبال برندها دارند. معموال ادعاهای عجیب و غریب برندها 
یا کیفیت فاجعه بار محصوالت چنین کامنت هایی را به همراه دارد. در این صورت برندها 
مثل قهرمان های شکست خورده تا حدودی سزاوار انتقاد هستند. خب انتظار ندارید که 

مشتریان با روی خوش از اشتباهات شما استقبال کنند؟ 
در نقطه مقابل انتقادات منصفانه از برندها، بعضی از کاربران بدون هیچ دلیلی یا حتی 
به خاطر مشکات کوچک شروع به انتقاد از برندها می کنند و مثل یک بوکسور عصبانی 
مداوم به برند بخت برگشته مقابل شان مشت می زنند. در این صورت مدیریت کامنت های 
منفی می تواند همان فرمول طایی باشد که چنین برندهایی به آن نیاز دارند. اینطوری 
هم مشکل کاربران حل می شود، هم اعتبار و آبروی برند مورد بحث در یک چشم به هم 

زدن دود نشده و به هوا نخواهد رفت. 
اگر موافق باشید بعد از تعریف جمع و جور کامنت های منفی یک راست برویم سراغ 
تکنیک های طایی این حوزه. هرچه باشد ما اصا دوست نداریم شما را منتظر بگذاریم. 

آن هم درباره موضوع مهمی مثل مدیریت کامنت های منفی در شبکه های اجتماعی!
کامنتهایمنفیرادستکمنگیرید:شروعکاربابزرگترین

اشتباهبازاریابها
وقتی یک کاربر زیر پس��ت برند شما در اینستاگرام یا هر پلتفرم دیگری یک کامنت 
منفی می گذارد، بدترین کاری که می شود کرد حذف فوری و بدون قید و شرط آن است. 
این کار برند شما را مثل یک دیکتاتور بزرگ و کاما یک دنده نشان می دهد. شاید پیش 
خودتان بگویید اگر کامنت منفی یک کاربر خیلی زود حذف ش��ود، اصا کس��ی از آن 
خبردار نمی شود. قبول دارم این استدالل به اندازه کافی جذاب و هیجان انگیز هست که 
هر کسی را گول بزند، اما اگر کمی دور دست تر را هم مد نظر قرار دهید آن وقت این ایده 

دیگر خیلی هم ناب نخواهد بود. 
فرض کنید ش��ما یک شرکت تولید لوازم یدکی اتومبیل زده اید و با تاش و پشتکار 
مثال زدنی در کمتر از پنج س��ال کمی کارتان را توس��عه داده اید. در این صورت احتماال 
به فکر بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی می افتید و انواع محصوالت تان را از این طریق 
ب��ه مخاطب هدف معرفی خواهید کرد. ح��اال اگر در این بین یکی از کاربران از کیفیت 

لنت های ترمز شما انتقاد کند، چه واکنشی خواهید داشت؟
اگر قرار باشد شما از همان فرمول قدیمی حذف کامنت ها استفاده کنید، در چند هفته 
اول هیچ اتفاق خاصی نمی افتد و نهایتا کاربر مورد نظر یکی دو تا پست اعتراضی علیه 
شما آپلود می کند. شاید فکر کنید به همین راحتی همه چیز ختم به خیر شده است، 
اما فاجعه اصلی هنوز در راه است. وقتی کیفیت محصول شما بد باشد، مشتریان دیر یا 
زود دست تان را خواهند خواند. اینطوری با گذشت چند ماه شما تبدیل به معیاری برای 
سنجش کیفیت بقیه محصوالت می شوید. به زبان خودمانی، مشتریان وقتی می خواهند 
بگویند محصولی به درد نمی خورد، خیلی راحت می گویند فان محصول مثل تولیدات 

شرکت شماست. ماجرا خیلی ترسناک شد، نه؟
فکر می کنم حاال دیگر فهمیده باشید چرا کامنت های منفی را نباید دست کم گرفت 
یا حذف کرد، مگر نه؟ این کامنت ها وقتی فقط حذف ش��وند و هیچ رس��یدگی به آنها 
نش��ود، خیلی زود مثل یک موج توفانی کاسه کوزه برندتان را خواهند شکست. پس به 

خاطر جایگاه برندتان در بازار هم که شده بیخیال حذف کامنت های منفی شوید. البته ما 
منظورمان این نیست که چنین کامنت هایی را به حال خودشان رها کنید، بلکه باید فورا 
عملیات ارتباط با کاربران مورد نظر را شروع کنید. مثا می توانید بگویید دلیل شکایت یا 
ناراحتی کاربران چیست. به عاوه، ارائه یک شماره تماس یا ایمیل برای ارتباط سریع تر 

کاربران شاکی با برندتان نیز ایده بدی نخواهد بود. 
تا یادمان نرفته بگوییم که شما الزم نیست در همان برخورد اول به دنبال حل و فصل 
مشکل کاربران عصبانی باشید. همین که نشان دهید کامنت آنها برای تان مهم است و به 
آن توجه می کنید، کافی خواهد بود. اگر از ما بپرسید، به شما توصیه می کنیم هر وقت 
کامنت منفی درباره برندتان دیدید، فورا یک جواب صمیمانه و خودمانی به آن بدهید. 
در آخر هم به کاربر مورد نظر قول دهید که فورا مش��کل را بررس��ی کرده و آن را حل 
می کنید. اینطوری بدون اینکه خبری از دردسر اضافه باشد، می توانید خشم کاربران را 

کمی خاموش کرده و اندکی زمان برای خودتان بخرید.
عذرخواهیصمیمانه:کلیدجلبرضایتکاربران!

فرض کنید شما قرار است فردا صبح یک ساعت زودتر از بقیه در شرکت حاضر شوید 
و خودتان را برای یک کنفرانس مهم در جمع سرمایه گذارها آماده کنید. احتماال صبح 
چنین روز مهمی با هزار تا فکر و خیال از خانه خارج می شوید  شاید حتی پشت فرمان 
حواس تان خیلی به دور و اطراف هم نباشد. حاال اگر برخاف عادت یک وارد یک ورود 

ممنوع شده و صدای ماشین های مقابل تان را در بیاورید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
سناریوی اول درباره وضعیت باال درگیری لفظی شدید شما با طرف های مقابل است 
که می تواند کلی شما را معطل کرده و حتی پای پلیس را هم به ماجرا باز کند. در این 
صورت ش��ما نه تنها زود به دفتر شرکت نمی رسید، بلکه حتی خود کنفرانس و شانس 
طایی موفقیت تان را هم از دس��ت خواهید داد. بی ش��ک هر آدم عاقلی این س��ناریو را 
بدترین حالت ممکن می داند. در عوض سناریو دوم می تواند خیلی ساده تر از این حرف ها 
باش��د. ش��ما با یک عذرخواهی خودمانی می توانید در یک چشم به هم زدن رانندگانی 
که در آس��تانه از دست دادن کنترل شان هستند را طوری آرام کنید که انگار از اول هم 
مشکلی وجود نداشته است.  اجازه دهید یک مثال درباره این تکنیک بزنیم. برند ورساچه 
بی چون و چرا یکی از بزرگترین نام های تجاری در صنعت مد و پوشاک محسوب می شود. 
برای خیلی از آدم ها تصور اینکه چنین برندی حتی یک اشتباه کوچک هم داشته باشد، 
بی نهایت دور از واقعیت اس��ت. باور کنید یا نه، ورس��اچه هم خیلی وقت ها اشتباه کرده 
اس��ت. با این حال سیاست کاما روش��ن آنها در قبال اشتباهات و عذرخواهی صریح از 

مشتریان باعث شده کمتر کسی شکست های ورساچه را به یاد داشته باشد. 
همین چند سال پیش برند ورساچه در روز ملی چین تیشرتی را رونمایی کرد که به 
طور غیرمستقیم حاوی توهین به حکومت این کشور می شد. چنین اقدامی خیلی زود 
با واکنش های گس��ترده مردم چین رو به رو ش��د و داشت تبدیل به یک بحران عظیم 
برای ورساچه می شد. در این بین برند ورساچه خیلی سریع با یک بیانیه رسمی از همه 
مشتریان و مردم دنیا به ویژه چینی ها عذرخواهی کرد. این برند سعی کرد نشان دهد این 
اشتباه غیرعمدی بوده و تیم طراحی تیشرت به اشتباه آن را انجام داده است. این امر در 
کنار جایگزینی طرح اولیه با یک نمونه بهتر خیلی زود نارضایتی مشتریان را از بین برد و 

دوباره ورساچه تبدیل به همان برند دوست داشتنی مشتریان شد. 
برخوردواقعگرایانهبامشکالت:قولوقرارهایعجیبممنوع

وقتی کسی از دست برند شما عصبانی است و کامنت های منفی زیر پست های شما 
می گذارد، یکی از راه حل های دم دس��تی جایزه دادن به کاربر مورد نظر یا حتی دادن 
قولی مبنی بر برگرداندن هزینه خرید اوست. چنین ایده ای می تواند در یک دنیای کامل 
خیلی هم عالی باشد، اما راستش را بخواهید برای بسیاری از برندها چنین گزینه ای حتی 
در بهترین حالت ممکن هم امکان پذیر نیست. پس قبل از اینکه چنین قول و قراری با 
کاربران بگذارید، بد نیست کمی درباره توانایی برندتان برای انجام تعهداتش فکر کنید. 
اگر ش��ما نتوانید هزینه خرید را به مشتریان برگردانید یا آن را با یک نمونه بهتر عوض 
کنید، دیگر هیچ راه برگش��تی به لیگ قهرمانان کس��ب و کارها و به دس��ت آوردن دل 

مشتریان نخواهید داشت؛ به همین راحتی!
م��ا در این بخش قصد نداریم به ش��ما بگوییم چ��ه کاری در قبال کامنت های منفی 
مشتریان انجام دهید، بلکه خواسته فقط این است که دور قول و قرارهای عجیب را خط 
بکش��ید. وگرنه دیر یا زود خودتان را به دردس��ری بزرگ می اندازید که به قیمت اعتبار 

برندتان تمام  می شود. 
ی��ک مثال عالی از نح��وه برخورد واقع گرایان��ه با اعتراض مش��تریان مربوط به برند 
اس��تارباکس اس��ت. این برند وقتی کاربران زیر پستش کامنت منفی می گذارند، خیلی 
سریع آنها را به ارتباط با بخش خدمات مشتری ترغیب می کند. همان طور که می بینید، 
در اینجا هیچ خبری از تعهد سفت و سخت به بازگرداندن پول مشتریان یا حتی جبران 
آن با یک س��بد پر از نوشیدنی های استارباکس نیست. در عوض تیم بازاریابی این غول 
صنعت نوشیدنی مشتریان را به سوی بخشی که تخصص اش پیگیری مشکات مشتریان 
اس��ت، هدایت می کند. این دقیقا همان کاری اس��ت که شما در مواجهه با کامنت های 
منفی، پس از توجه اولیه و عذرخواهی، باید انجام دهید. وگرنه نه تنها مش��کل را حل 

نمی کنید، بلکه دستی دستی خودتان را در چاله ای بزرگ خواهید انداخت. 
احتراممخاطبراحفظکنید:تکنیکیکلیدیبرایبازاریابها

س��ر و کار داش��تن با یک عالم��ه از کاربران و مش��تریانی که همیش��ه بهترین ها را 
می خواهند، کار س��اده ای نیس��ت. در این بین شما ممکن است خیلی راحت تمرکزتان 
را از دس��ت داده و حواس تان به موقعیت حرفه ای تان نباش��د. فکر می کنم خیلی خوب 
می دانی��د درباره چه چیزی داریم حرف می زنیم. اینکه بعض��ی از بازاریاب ها به محض 
شنیدن کوچکترین اعتراضی از سوی مشتریان شروع به داد و بی داد کرده یا حتی حس 
و حال یک بوکسور عصبانی داخل رینگ را پیدا می کنند، هیچ جوره قابل قبول نیست. 
ش��ما تحت هر شرایط و فشار کاری هم که باشید، باید همیشه کاما حرفه ای رفتار 
کنید. دقیقا مثل شمشیربازی که حتی اگر دست آخر شکست هم بخورد، خیلی عادی 
و دوس��تانه با حریفش دس��ت داده و به او تبریک می گوید. یادتان باش��د در شبکه های 
اجتماعی و در بخش کامنت ها خیلی راحت ممکن است سوءتفاهم های بسیار عجیبی 

رخ دهد. پس تا جایی که می توانید فرصتی به این قبیل اشتباهات با کامنت های دو پهلو 
ندهید.  قبول دارم گوش دادن به مشتریان، آن هم وقتی کلی اعتراض دارند، کار ساده ای 
نیست. اما یادتان باشد یکی از معدود راهکارهای موفقیت در عرصه کسب و کار همین 
است. دست آخر مشتریان شما را نه به خاطر محصوالت شگفت انگیزتان، بلکه احترامی 
که برای شان قائل هستید به یاد خواهند آورد. پس تا وقتی می شود خیلی راحت با رفتار 

مودبانه مشتریان را میخکوب کرد، چرا راه سخت را انتخاب کنیم؟
ش��ما در برابر کامنت های منفی وضعیت کارگردانی را دارید که در نشس��ت خبری 
اکران فیلمش با انتقادات برخی از خبرنگارها مواجه ش��ده است. اگر در این میان رفتار 
منطقی و حرفه ای داشته باشید، چه بسا همان خبرنگارهای منتقد آخر سر یک گزارش 
پر از تعریف و تمجید از فیلم تان تهیه کنند. این مثال به خوبی اهمیت رفتار حرفه ای و 
واکنش مودبانه به طرف مقابل را نش��ان می دهد. پس برای حفظ اعتبار برندتان هم که 
ش��ده، جواب انتقادات و کامنت های منفی کاربران، حتی نمونه های خیلی تند، را کاما 

عادی و با خونسردی بدهید. 
بحثوگفتوگویخصوصیباکاربران:بهوقترسیدگی

دقیقتربهماجرا
تا اینجای کار شما یاد گرفتید که چطور در برخورد اولیه با کامنت های منفی کاربران 
آرامش خود را حفظ کرده و ماجرا را به خوبی کنترل کنید. شاید فکر کنید دیگر با همین 
چند تا توصیه کلیدی کارتان ردخور ندارد و همه مش��تریان از دست تان راضی خواهند 
بود. در این صورت باید حسابی ناامیدتان کنیم. چرا که مشتریان فقط زمانی از شما راضی 
می شوند که مشکات پیش پای شان را کاما حل کنید. این یعنی شما باید آستین ها را 

باال زده و برای حل کامل مشکل وارد گود شوید. 
آیا تا به حال برای تان پیش آمده در یک جمع، حتی دوس��تانه، بابت سوال پرسیدن 
حسابی خجالت زده شوید؟ چنین حس و حالی برای کاربران شبکه های اجتماعی بارها 
و بارها روی می دهد. کافی است خودتان را جای یک مشتری قرار دهید که یک کامنت 
اعتراضی درباره برندی زیر پس��ت آن کسب و کار می گذارد و در یک چشم به هم زدن 
با این جواب که »مشکل تان را توضیح دهید« رو به رو می شود. چنین سوالی نه تنها به 
تیم های بازاریابی برای فهم مشکل مشتریان کمک نمی کند، بلکه به سادگی عصبانیت 
مش��تری مورد نظر را هم بیش��تر خواهد کرد.  شاید بعضی از دوستان شما مهارت های 
ارتباطی باالیی داشته باشند و تقریبا از سخنرانی در هر شرایطی وحشت نکنند، اما قرار 
نیست همه مردم دنیا چنین ویژگی ای را داشته باشند. پس لطفا انتظارات تان از کاربران 
را کاهش دهید و آماده تعامل با آنها به سادگی هرچه تمام تر شوید، در غیر این صورت 

احتماال هرگز روی خوشبختی در دنیای بازاریابی و کسب و کار را نخواهید دید. 
اجازه دهید قبل از اینکه حسابی گیج تان کنیم، یک راست برویم سراغ اصل مطلب و 
ایده مان در این بخش را با شما در میان بگذاریم. اگر کاربران مشکل زیادی با بیان نظرات 
یا حتی شکایت ش��ان درباره برند شما دارند، الزم نیس��ت کاری کنید که آنها احساس 
خجالت کنند. یادتان باشد برای بعضی ها توضیح مشکل شان در قالب یک کامنت عمومی 

مثل این اس��ت که در یک ورزش��گاه چند هزار نفری قرار باش��د یک متن کوتاه را از رو 
بخوانند )امیدوارم هرگز چنین ش��رایط عجیبی را تجربه نکنی��د!(. پس به جای اینکه 
حسابی کاربران عصبانی از دست برندتان را اذیت کنید، یک راست به سراغ دایرکت آنها 
رفته و یک پیام ساده به آنها بدهید. این طوری شانس تان برای جلب اعتماد کاربران مورد 

نظر و خاموش کردن شعله های خشم شان بیشتر خواهد بود. 
شخصیسازیپیامها:کمیصمیمیتهیچوقتبدنیست!

وقتی اشتباهی از سوی یک برند روی می دهد و مشتریان حسابی اعصاب شان از دست 
شما ُخرد است، یک پیام ساده کپی شده از سوی شما یا حتی جواب ربات چت نمی تواند 
مش��کات را حل کند. شرایط شما از این نظر شبیه خلبانی است که هواپیمایش دچار 
نقص فنی شده و باید کاما دقیق و با لحنی مطمئن به مسافران مسئله را اطاع دهد. 
بی شک اگر خلبان قصه ما با استرس زیادی ماجرا را بیان کند، دیگر حتی یک نفر هم در 
هواپیما خونسردی اش را حفظ نخواهد کرد. پس اگر دوست ندارید مشتریان همچنان از 
دست برندتان حرص بخورند و بازهم کلی کامنت منفی دریافت کنید، باید یک بار برای 

همیشه فکری به حال شخصی سازی پیام های ارسالی تان کنید. 
ش��ما الزم نیس��ت برای جلب نظر کاربران یک پیام بی نهایت ادبی بنویسید. یادتان 
باش��د نه شما یک رمان نویس مشهور هستید، نه قرار است متن تان زیر دست منتقدان 
ادبی سخت گیر برود. پس با خیال راحت به این فکر کنید که چه لحنی مورد پسند یک 
مشتری عصبانی قرار می گیرد. شاید این کار در ابتدا خیلی سخت باشد، اما قول می دهم 

بعد از کمی آزمون و خطا به نتایج باورنکردنی خواهید رسید. 
اگر ش��ما دنبال یکی از بهترین مثال ها در دنیای شخصی س��ازی پیام هس��تید، می  
توانید بدون معطلی سراغ خطوط هوایی دلتا الین بروید. این شرکت همیشه با خدمات 
سطح جهانی اش مسافران را شگفت زده می کند. یکی از ساده ترین نمونه ها نیز مربوط به 
مسافری است که کیف وسایلش با تاخیر زیاد به دستش رسیده است. این مسافر خیلی 
راحت در قالب یک کامنت اعتراض اش را نس��بت به سیاست دلتا الین اعام کرد. چند 
دقیقه بعد یکی از کارشناس های تیم خدمات مشتری دلتا الین پیامی دوستانه برای این 
مسافر ارسال کرد و به او گفت علی رغم پایان یافتن شیفت کاری اش، مسئله را با مدیر 

مسئول خدمات مشتری شرکت در میان خواهد گذاشت تا مشکل را حل کنند. 
ش��اید فکر کنید وقتی کسی به ش��ما می گوید مسئله ای را با مدیر مافوقش در میان 
می گذارد، احتماال روزها طول می کشد تا نتیجه ای دستگیرتان شود. خب در این صورت 
عملکرد فوق العاده سریع دلتا الین حس��ابی شگفت زده تان خواهد کرد، چراکه چمدان 
مسافر قصه ما فقط دقایقی بعد از پیام اولیه دلتا الین به دستش رسید و مسئله به خوبی 
و خوش��ی تمام شد. نکته جالب در این میان لحن بسیار دوستانه تیم خدمات مشتری 
این سرویس هواپیمایی است. به طوری که مسافر معترض قصه ما خیلی سریع احساس 
راحتی با طرف مقابل کرد و در کمال خونسردی به تیم خدمات مشتری دلتا الین اعتماد 

کرده و برای دریافت چمدانش صبر کرد؛ به همین سادگی!
ادامه در صفحه ۸

مدیریتکامنتهایمنفیدرشبکههایاجتماعی:هرآنچهبازاریابهابایدفوتآبباشند!
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اخبار

خوزستانرامهرمزوباغملکتوزیعفوقبرقشبکهمیانمانورامکانافزایش
اهواز-شبنمقجاوند:مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره 
به تعویض هادی خط 132 کیلوولت حد فاصل پست 400 کیلوولت باغملک تا 
محل پست 132 کیلوولت سیمان کارون، گفت: این اقدام باعث افزایش امکان 

مانور میان شبکه فوق توزیع باغملک و رامهرمز خواهد شد.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: عملیات تعویض هادی خط 132 کیلوولت حد 
فاصل پست 400 کیلوولت باغملک تا محل تیاف پست 132 کیلوولت سیمان 
کارون شامل تامین تجهیزات، نصب و سیم کشی به طول 21 کیلومتر مدار به 
پایان رسید و برقدار شد. وی با بیان اینکه این اقدام باعث افزایش امکان مانور در 

شبکه برق فوق توزیع باغملک و رامهرمز خواهد شد، افزود: افزایش امکان ترانزیت توان، بهبود قابلیت اطمینان شبکه ناحیه مارون و افزایش 
امکان بارگیری از ظرفیت منصوبه پست 400 کیلوولت باغملک از دیگر اهداف بهره برداری از این پروژه است. به گفته مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای خوزستان ارزش سرمایه گذاری این پروژه 150 میلیارد ریال بوده است. دشت بزرگ تصریح کرد: از مهرماه سال 1400 تاکنون 51 
کیلومتر مدار خط، 33 کیلومتر هادی پرظرفیت و 29 کیلومتر مدار فیبرنوری به بخش انتقال و فوق توزیع شبکه تحت نظارت این شرکت 
در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است. شرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در شبکه 

انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

مدیرنگهداریوبهرهبرداریازتاسیساتآبیوبرقابیشرکتآبمنطقهایمازندراناعالمکرد:
مشکلکمآبیجدیاست/تاکیدبرضرورتمدیریتمصرف

ساری-دهقان:جواد طوسی مدیر نگهداری و بهره برداری از تاسیسات 
آبی و برقابی این شرکت اعالم کرد: درحال حاضر میزان ذخیره آب در مخازن 
سدهای درحال بهره برداری استان 43 درصد می باشد و آب بندان ها نیز 4۸ 
درصد آب دارند. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای مازندران، طوســی گفت: تامین آب اراضی شهرستان های ساری و 
میاندرود که از آب ســد شهید رجایی استفاده می کنند تا 31 تیر امکان پذیر 
است. وی افزود: در حوزه هراز و شهرستان های آمل و محمودآباد به دلیل کاهش 
آورد رودخانه ای دچار چالش هستیم. مدیر نگهداری و بهره برداری از تاسیسات 

آبی و برقابی شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به روند بسیار کاهشی وضعیت ذخیره سازی آب های زیرزمینی )آب خانه ها( مازندران 
نسبت به مدت مشابه پارسال خاطرنشان کرد: بر اساس پیش بینی های انجام شده مبنی بر بروز پدیده خشکسالی و نبود روان آب امسال 

در رودخانه های استان، کشاورزان مازندرانی به هیچ عنوان اقدام به عملیات کشت دوم برنج در شالیزار های خود نکنند.

رییسسازمانصنعتمعدنوتجارتقزوین:
بهبودنظاموساختارتوزیعکاالدرقزوینپیگیریمیشود

قزوین-خبرنگارفرصتامروز:رییس ســازمان صنعت معدن و تجارت 
قزوین گفت: بهبود نظام و ساختار توزیع کاال در قزوین با هدف حمایت از مردم 
و واحدهای صنفی پیگیری می شــود. به گزارش روابط عمومی سازمان صمت 
اســتان قزوین، عزیزاله افضلی روز چهازشنبه در همایش اصناف استان قزوین 
که به مناسبت روز ملی اصناف برگزار شد،افزود: در حوزه توزیع کاال مشکالتی 
به چشم می خورد به طوری که در بسیاری از مواقع در تولید مساله ای وجود 
ندارد اما در مرحله توزیع با نواقص و خالء هایی روبرو هستیم که موجب گران 
شدن کاال و دسترسی نامناســب مردم به آن می شود. این مسوول با اشاره به 

نقش اصناف و اتحادیه ها در کمک به دولت برای تحقق اهداف خود در حوزه بازار و تامین و توزیع کاالهای اساسی، گفت: بهبود ساختار و 
شبکه نظام توزیع کاال یکی از مطالبات جدی مردم است و بدون شک از اجرای آن اصناف نیز سود می برند. وی اظهار داشت: در این شرایط 
نوک پیکان انتقاد به سمت واحدهای صنفی است در حالی که خیلی از اوقات کسبه نیز در ایجاد چنین شرایطی دخالت ندارند و بسیاری از 
آنها موازین قانونی و شرعی و اخالق کسب و کار را رعایت می کنند. رییس سازمان صنعت معدن و تجارت قزوین همچنین با اشاره به نیاز 
اصناف به سرمایه در گردش،گفت: در این خصوص پیگیر هستیم تا بخشی از منابع مالی مورد نیاز اصناف را تامین کنیم. این مسوول در 
ادامه به معضل فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه اشاره کرد و یادآورشد: ساماندهی واحدهای صنفی و پروانه دار کردن واحدهای بدون 
پروانه با جدیت در دستور کار قرار دارد و باید در این خصوص شاهد همکاری و جدیت اتحادیه ها و اتاق اصناف باشیم. وی در ادامه با اشاره 
به نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کاال و خدمات بین جامعه،گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ 

برنامه ای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
نیازقزوینبهایجادمجتمعهایصنفیدرخارجازمرکزشهرقزوین

محمد فرج زاده رییس اتاق اصناف قزوین در این نشست با تشریح مسایل و مشکالت واحدهای صنفی گفت: میدان میوه و تره بار و 
همچنین بنکداری های قزوین در داخل و مرکز شهر است که این وضعیت زیبنده قزوین نیست. وی اظهار داشت: باید مسووالن استانی 
تدابیر الزم را به منظور ایجاد مجتمع های صنفی در نقاط مختلف شهری بیاندیشند. فرج زاده ها در ادامه خواستار کمک مسووالن استانی 
به منظور صدور پروانه برای مشاغل سیار و دستفروشان و تقویت نظارت بر فعالیت آنها شد و گفت: عدم توجه به این موضع موجب تضییع 
حقوق کسبه پروانه دار و همچنین فرار مالیاتی می شود. وی در ادامه با اشاره به تنگناهای اقتصادی که اصناف با آنها روبرو هستند، گفت: 
در این شــرایط مالیات اصناف به شــکل چشم گیری افزایش یافته و باید در این خصوص مراعات حال کسبه را که در همه دوران ها در 

خدمت مردم، دولت و حاکمیت بوده را داشت.

پسازرفعایرادهایفنیوایمنی:
جایگاهسی.ان.جیمیدانمیوهوترهباربرازجانبازگشاییشد

بوشــهر-خبرنگارفرصتامروز:به گزارش روابط عمومی شهرداری و 
شورای اسالمی شهر برازجان، با پیگیری و تاکید مرتضی قدوسی شهردار، تالش 
همکاران حوزه ی معاونت اجرایی شهرداری و پرسنل پیمانکار تعمیرات جایگاه 
سی.ان.جی میدان میوه و تره بار برازجان، تعمیرات و استانداردسازی این جایگاه 
که با هشدار اداره  محترم استاندارد و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی تعطیل 

شده بود به پایان رسید و این جایگاه بازگشایی گردید.
بنا بر این گزارش برای انجام مراحل استانداردســازی جایگاههای cng بالغ 
بر ۶50 میلیون تومان هزینه گردیده و جایگاه مذکور تره بار هم اکنون در حال 

خدمت رسانی به شهروندان عزیز برازجانی و دیگر مراجعین و جایگاه گلستان نیز در حال انجام مراحل بازگشایی است.

تعویضوافزایشظرفیتایستگاهتقلیلفشارگاززرینگلعلیآبادکتول
گرگان-خبرنگارفرصتامروز:محمدرضا قنبریان مدیر امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز استان گلستان از اجرای موفق 
تعویض ایستگاه ترکیبی گاز زرین گل شهرستان علی آباد کتول خبر داد. وی در این خصوص گفت: باهدف افزایش ظرفیت و تقویت فشار 
گاز و همچنین تأمین گاز پایدار مردم منطقه و صنایع مسیر، ایستگاه تقلیل فشار گاز زرین گل علی آباد کتول تعویض شد.قنبریان تصریح 
کرد: برابر برنامه ریزی صورت گرفته و حسب کارشناسی های انجام شده، با توجه به افزایش جمعیت و تعداد صنایع منطقه، مقرر گردید برای 
تأمین و استمرار جریان گاز و مرتفع شدن نگرانی مردم  و صنایع  مسیر در آینده، ظرفیت ایستگاه مذکور افزایش یابد.  مدیر امور مهندسی 
و اجرای طرح های شــرکت گاز استان گلستان اظهار داشــت: در حال حاضر ظرفیت ایستگاه ترکیبی گاز زرین گل از 3 هزار به 10 هزار 
مترمکعب ارتقاءیافته که درمجموع بابت اجرای پروژه افزون بر 4 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل بودجه های عمرانی شرکت هزینه شده 
است.    وی در پایان با تقدیر از واحدهای مجری این عملیات به ویژه کارکنان دفتر نظارت و اداره گاز شهرستان علی آباد کتول ادامه داد: نظربه 
اینکه تعداد مشترکین گاز استان اعم از واحدهای خانگی، تجاری و صنعتی به میزان قابل توجهی در حال افزایش است، بنابراین شرکت در 
راستای رسالت تأمین گاز مستمر و ایمن به منظور حصول اطمینان خاطر مشترکین عزیز، با شناسایی و رصد مطالعاتی، مقدار مصرف گاز 
مجموعه مصرف کنندگان را کنترل و نسبت به ظرفیت سازی مناسب با تعویض، نسبت به تقویت و افزایش ظرفیت ایستگاه ها اقدام می نماید.

سیزدهمیندورهکارگاهمهارتآموزیزایمانطبیعی
رشت-خبرنگارفرصتامروز:در راستای اجرای برنامه کشوری ترویج 
زایمان طبیعی ،ســیزدهمین دوره کارگاه مهارت آموزی زایمان طبیعی ویژه 
ماماها با ۶ امتیاز آموزش مداوم طی دو روز در سالن مهارت های بالینی دانشکده 
پرســتاری و مامایی شهید بهشتی رشت برگزار شــد. درراستای اجرای برنامه 
کشوری ترویج زایمان طبیعی ،سیزدهمین دوره کارگاه مهارت آموزی زایمان 
طبیعــی ویژه ماماها با ۶ امتیاز آموزش مداوم طی دو روزدر تاریخ 5و۶ تیر ماه 
1401 در سالن مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی 
رشت برگزارشد. گفتنی است مباحث تئوری و عملی این کارگاه توسط اعضای 

هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشکی گیالن دکتر سودابه کاظمی پریناتولوژیســت، دکتر فرشته فکور  _ آنکولوژیست ، دکتر رویا کبود 
مهری فلوشیپ نازایی، دکتر ماندانا منصور قناعی متخصص زنان و زایمان، دکترآتوسا اعتضادی متخصص زنان و زایمان، دکتر گالره بی 

آزار _متخصص بیهوشی، دکتر فاطمه حاجی هادی، متخصص زنان و زایمان تدریس شد.

قم-خبرنگارفرصتامروز:رئیس کل دادگستری استان قم گفت: 
فداکاری های شهدا و علمای اسالم و رهبری های حکیمانه نظام اسالمی 
موجب شده اســت اصل دین به عنوان میراث بزرگ اسالمی به دست 
نسل امروز برسد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
اســتان قم، حجت االسالم والمسلمین علی مظفری پیش از ظهر امروز 
در ســومین یادواره شهدای هفتم تیر مزار مقدس شیخان که در بقعه 
علی بن بابویه برگزار شد اظهار کرد: از اداره کل اوقاف استان قم به خاطر 
برگزاری این یادواره که نقش مهمی در گرامیداشت شهدا و پاسداشت 
فرهنگ شهادت دارد تشکر می کنیم. وی افزود: علما و بزرگان زیادی در 
طول تاریخ تالش و مجاهدت کردند تا اصل دین اسالم به دست ما برسد 
و اکنون بعد از گذشت 43 سال، توفیق خدمت به نظام اسالمی نصیب 
مسئوالن فعلی شــده، نظامی که بر پایه فداکاری های شهدا و رهبری 
حکیمانه امام راحل و رهبر معظم انقالب به پیروزی رسید و تثبیت شد. 
رئیس کل دادگستری استان قم با گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای 
انقالب به ویژه شهید آیت اهلل بهشتی عنوان کرد: همه این بزرگان خون 

خود را فدا کردند تا احکام اسالمی به درستی اجرا شوند.
وی علمای اســالم را تالی تلو ائمه اطهار)ع( دانســت و تصریح کرد: 
تحصیــل در حوزه های علمیــه، تالیف کتب ارزشــمند دینی به ویژه 
کتاب های فقهی و مجاهدت در راه اسالم و قرآن، کارهای ویژه ای است 

که ثانیه ثانیه عمر علمای اسالم برای آنها هزینه شده است.
مظفری گفت: مراجع عظام تقلید و علمای اســالم در آسایش و رفاه 
زندگی نکردند بلکه با مشقت و سختی فراوان، به این نتایج دست یافتند و 

برخی از آنها جانشان را بر سر این کار گذاشتند و اینجاست که در روایت 
می خوانیم »مداد العلماء افضل من دماء الشهداء« و امروز حوزه علمیه قم 
سرآمد و تداوم این حرکت عظیم علمی و مجاهدت سیاسی و اجتماعی 
است. رئیس کل دادگســتری استان قم تصریح کرد: حوزه قم در کنار 
دیگر حوزه های علمیه شیعی در ایران و خارج از ایران تالش می کنند با 
تربیت شاگردان و سربازان امام صادق)ع(، از میراث بزرگ فقهی و علمی 
تشیع پاســداری کرده و برای ادامه این مسیر، طالبی را در شأن و تراز 
مکتــب اهل بیت)ع( آماده ورود به میدان کنند. وی امام خمینی)ره( را 
یکی از محصوالت ممتاز حوزه های علمیه شیعی برشمرد و افزود: ایشان 
با رهبری انقالب اسالمی، موجب تغییراتی جهانی شدند و این همه برکت 
و ثمره مثبت را برای جهان اسالم به ارمغان آوردند. مظفری با بیان اینکه 
شهید آیت اهلل بهشتی و مراجع عظام تقلید هم محصول حوزه علمیه قم 

بوده اند گفت: اگر روزی علی بن بابویه قمی و فرزندش شیخ صدوق، آثار 
حدیثی و فقهی بزرگی را به رشته تحریر درآوردند و منبع عظیمی برای 
حوزه های علمیه به وجود آوردند، امروز هم مراجع تقلید در همان مسیر 
گام بر می دارند و طالب علوم دینی هم برای رسیدن به چنین جایگاهی 
تالش می کنند. رئیس کل دادگســتری استان قم در بخش دیگری از 
سخنان خود عنوان کرد: 500 آیه متقن قرآن به آیات االحکام مشهور 
هستند که همه قوانین در آنها ذکر شده البته باید گفت همه آیات قرآن 
احکامی در خود دارند و باید از همه آنها برای داشتن برنامه ای مدون و 

منظم برای زندگی استفاده کرد.
وی با بیان اینکه چندین هزار عنوان و جلد کتاب راجع به ســنت و 
روایت توسط علمای شیعه نوشته شده است گفت: در ارتباط با حقوق 
مدنی و اجتماعی نیز کتب فراوانی وجود دارد و بر خالف عقیده برخی 
که می گویند علما فقط راجع به احکام طهارت و نجاست کتاب نوشته اند، 
حقیقت چیز دیگری است. مظفری با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب 
مبنی بر کمک حوزه های علمیه به مسئوالن جمهوری اسالمی با توسعه 
فقه حکومتی خاطرنشان کرد: دولتمردان و مسئوالن قوه قضائیه وظایف 
ســنگینی بر عهده دارند که شامل فهم درست احکام اسالمی و اجرای 
صحیح آنهاست و اگر مشکلی وجود دارد در یکی از این دو بخش است.

رئیس کل دادگســتری اســتان قم تاکید کرد: بر اساس نظر برخی 
علمای شیعه، الزم است نگاه مجددی در نحوه استنباط از احکام داشته 
باشیم و تمام آیات االحکام و روایات و روح احادیث را کنار هم بگذاریم و 

از مجموعه دین، زمینه استنباط را فراهم کنیم.

ایالم-خبرنگارفرصتامروز:مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم 
با اشــاره به اقدامات موثر انجام شــده در حوزه مدیریت انرژی، گفت: 
پاالیشــگاه گاز ایالم در هفتمین جایزه ملي انرژي در بخش پروژه هاي 
صرفه جویي برای دو پروژه ارائه شده، موفق به کسب تندیس و تقدیرنامه 
گردید. به گزارش روابط عمومی، روح اله نوریان افزود: این ارزیابی بصورت 
سالیانه ازسوی سازمان مدیریت صنعتي با همکاري و حمایت نهادهاي 
اصلي سیاست گذاري و نظارت در حوزه مدیریت انرژي شامل معاونت 
علمي و فناوري ریاست جمهوري، سازمان انرژیهاي تجدید پذیر و بهره 
وري انرژي برق ، شــرکت بهینه سازي مصرف سوخت و سازمان ملي 
اســتاندارد ایران انجام مي شود. وی با بیان اینکه شرکت های مختلفي 
براساس الگوها و شاخص های از پیش تدوین شده، مورد ارزیابي فني و 
سیستمي قرار مي گیرند، اظهار داشت: این شرکت در بخش پروژه هاي 

صرفه جویي با 2 پروژه بازیابي جریان اتان ارســالي به فلر و جایگزیني 
سیســتم گرمایش کوره هواي گرم با هیترهاي تابشي شرکت نمود که 

به ترتیب موفق به کسب تندیس برنزي تک ستاره و تقدیر نامه گردیده 
است. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: در پروژه ي بازیابي 
جریان اتان با نصب مبدل حرارتی کولد باکس همچنین یکسری تغییرات 
فرایندی و راه اندازی سیکل تبرید پروپان، بیش از 300 هزارمترمکعب در 
روز، گاز اتان با ارزش باال با شرایطی استاندارد بازیابي و به مبادی مصرف 
ارسال گردید.  نوریان ادامه داد: در دیگر پروژه ارزیابی شده، تعویض 15 
دستگاه کوره هواي گرم راندمان پایین با هیترهای تابشي راندمان باال در 
سوله ي کارگاه مرکزي و انبار انجام گردیده، که در نتیجه ي آن کاهش 
55 درصدی مصــرف گاز و کاهش 94 درصدی مصرف برق در نواحي 
مربوطه حاصل شده است. الزم به ذکر است این شرکت در سال گذشته  
نیز موفق به کســب تندیس برنزی در حوزه ی فرآیندهای انرژی بر در 

این جایزه ی ملی شده بود.

اراک-فرنازامیدی:مدیرکل نوســازی مدارس استان مرکزی با 
اشاره به اعتبار اختصاص یافته در حوزه محرومیت زدایی گفت: حدود ۸0 
میلیارد تومان در قالب 20 پروژه در حوزه محرومیت زدایی استان استفاده 
شــده و از بین 20 پروژه ای که وجود داشته 2 پروژه تکمیل شده است. 
حسین محمدی در ستاد راهبری و هدایت حرکت های محرومیت زدایی 
قرارگاه امام حســن مجتبی )ع( با اشــاره به اعتبار اختصاص یافته در 
حوزه محرومیت زدایی اظهار داشــت: حدود ۸0 میلیارد تومان در قالب 
20 پروژه در حوزه محرومیت زدایی اســتان استفاده شده که 50 درصد 
تخصیص به میزان 39 میلیارد تومان وجود داشــته است.  وی افزود: از 
بین 20 پروژه ای که وجود داشته 2 پروژه تکمیل شده و به بهره برداری 
رســیده اســت و برای 10 پروژه پیمانکار انتخاب شده و درمرحله اجرا 
هستند، اقدامات اجرایی ۸ پروژه انجام نشده است و به محض تخصیص 
اعتبار اقدامات اجرایی آن انجام می شود. مدیرکل نوسازی مدارس استان 
مرکزی تصریح کرد: در سطح شهرســتان اراک 3 پروژه وجود داشت، 
پروژه نخســت در روســتای میقان بوده که در حال انجام است و پروژه 
دوم تمام شده و پروژه سوم در شهرک کوثر بوده که به جهت مشکالت 
مالکیتی هنوز اقدامات اجرایی آن شروع نشده است. محمدی عنوان کرد: 

در شهرستان خمین یک پروژه وجود داشته که انعقاد قرارداد با پیمانکار 
انجام شــده است، عملیات اجرایی آن شروع شــده و حدود 50 درصد 
پیشرفت فیزیکی داشته است، در شهرستان کمیجان 4 پروژه بوده که 
تکمیل سه پروژه و احداث یک مرکز ۶ کالسه است که با توجه به اینکه 

50 درصد تخصیص داده نشده هیچ کاری انجام نشده است.
وی ادامه داد: در شهرستان خنداب 2  پروژه وجود داشته که درحال 

اجرا هستند، در شهرستان دلیجان پروژه 12 کالسه عترت را داشتیم و 
در زرندیه  3 پروژه در نظر گرفته شده که یکی از آنها تکمیل و دو پروژه 

دیگر درحال اجرا است.
مدیــرکل نوســازی مدارس اســتان مرکزی  بیان کرد: در ســطح 
شهرســتان ســاوه 3 پروژه در نظر گرفته شــده که روستای احمدآباد 
100درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و دو پروژه دیگر درحال اجراست، 
در شارند 3 پروژه در نظر گرفته شده که هنرستان توره تکمیل شده و 
یکی دیگر از پروژه ها درحال اجراست و پروژه مدرسه شبانه روزی سمیه 
به جهت اینکه اعتبارات تکمیل نشده ممکن است با تاخیر مواجه شود. 

محمدی خاطرنشان کرد: نامه ای تنظیم و به مراکز پانزده گانه آموزش 
و پرورش داده شــده تا مناطقی که نیاز به پروژه های محرومیت زدایی 
در حاشــیه شهرها دارند به ما اعالم شوند، 737 کالس درس در مراکز 

آموزش و پرورش در سطح محرومیت زدایی اعالم نیاز کردند. 
وی در خصوص انتقال پروژه ها بیان کــرد: مبادله موافقت نامه ها به 
صورت ملی بوده اســت و طرح به ســرعت تامین اعتبار شده و مالک 
مناطق روستایی بوده است که در سطح استان اعالم شده و ما هیچگونه 

دخل و تصرفی در انتقال پروژه ها نداریم.

اسالمشهر-سحرعمروانی: مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان 
تهران در نشست خبری با اصحاب رسانه شهرستان با بیان اینکه  دومین 
ســال خشک در کشورسپری می شــود و ما با چالشهای فراوانی برای 
تامین آب مواجه هستیم  گفت : با افت بارندگی  وکاهش  ذخیره آب در 
سدهای استان تهران 330حلقه چاه در جنوب غربی استان تهران آب 

مردم را دراین مناطق تامین می کند .
ســعید الکایی با بیان این که ۶0درصد مردم منطقه طبق چارچوب 
آب مصرف نمی کنند و الگوی مصرف افزایش چشمگیری داشته است ، 
مصرف روزانه آب در سه شهرستان را ۶00 میلیون لیتر آب عنوان کرد 
و اظهار داشــت : درحالی که سرانه استاندارد آب درکشور 150 لیتر به 
ازای هرنفر است این مقدار به 224 لیتر به ازای هرنفر افزایش یافته است 

که بسیار باالست .
وی گفت : 109 مخزن آب در شهرستانهای اسالمشهر ،بهارستان و 
رباط کریم وجود دارد که بصورت شــبانه روزی رصد می شود تا مردم 

دچار مشکالت کم آبی نشوند.
مدیر عامل آبفای جنوب غربی اســتان تهــران درادامه  با بیان این 
موضوع که هیچ پروژه ای در جنوب غربی اســتان متوقف نشده است 

خاطرنشان کرد : سال گذشــته 201 میلیارد تومان بودجه برای پروژه 
هــای آبی جنوب غربی مصوب شــد که تنهــا 22 درصد آن محقق و 
تخصیص یافته است . الکایی افزود : 4هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار 

برای اتمام پروژهای آب وفاضالب درسه شهرستان نیاز است .
وی خاطر نشــان کرد : احداث تصفیه خانه شهرستان بهارستان در 
دوسال گذشــته با 540 میلیارد اعتبار پیش بینی شده بود که درسال 

جاری نسبت به تورم به 1000 میلیارد تومان افزایش یافته است . 

سعید الکایی با اشاره به افزایش سطح حفر عمق چاهای آب درمنطقه 
تاکیــد کرد : با افزایش ســطح حفرعمق چاه هــای آب به 220 متر ، 
خطرات فرونشســت زمین افزایش پیدا می کند .وی افزود : فرونشست 
در شهرستانهای اسالمشهر بهارستان و رباط کریم به 3۶ تا 40  سانتی 
متر رســیده است که خطرات بســیار را در مصرف آب های زیرزمینی 

نشان می دهد .
الزم به ذکر اســت که در بخش دیگر از تصفیــه خانه رضی آباد ، 
واوان و آزمایشــگاه آب شرب منطقه بازدید شــد . مدیر عامل آبفای 
جنوب غربی اســتان تهران  در بازدید از آزمایشگاه آب شرب جنوب 
غربی استان تهران  با بیان اینکه خط قرمز شرکت آبفای جنوب غربی 
اســتان تهران  کیفیت و سالمت آب شــهروندان است اظهارداشت : 
با اطمینان کامل می توان کیفیت آب درســه شهرستان اسالمشهر، 
بهارســتان و رباط کریم را ازبا کیفیت ترین آب هایی معرفی کرد که 
درســطح استان تهران توزیع می شود . الزم بذکر است که آزمایشگاه 
آب شرب منطقه عالوه براینکه آزمایشگاه معتمد محیط زیست هست  
ودرکنار تمام اســتانداردها ، اســتاندارد ایزو 17025 را از آبفای کل 

کشوردریافت کرده است.  

حجتاالسالممظفری:

میراث بزرگ اسالمی ثمره خون شهدا و رهبری حکیمانه نظام اسالمی است

نوریان:

پاالیشگاهگازایالمتندیسبرنزیوتقدیرنامهجایزهيمليانرژيراکسبکرد

مدیرکلنوسازیمدارساستانمرکزیخبرداد:

20پروژهنوسازیمدرسهباهدفمحرومیتزداییاستانمرکزیدرحالاجراست

:تهراناستانغربیجنوبفاضالبوآبمدیرعامل
استنیازتهراناستانغربیجنوبآبفایهایپروژهاتماماعتباربرایتومانمیلیارد۴00هزارو۴

رشت-خبرنگارفرصتامروز:هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت 
انرژی، یکم تیرماه 1401 با حضور مسئولین، مدیران ارشد و متخصصان 
حوزه انرژی در مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد و 
شرکت گاز استان گیالن در اولین حضور خود در این ارزیابی، موفق شد 
در بخش ساختمان های غیر مسکونی اداری تندیس برنزی این جایزه را 
دریافت نماید. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، عیسی جمال نیکویی 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در این خصوص گفت: حضور در این 
جایزه موجب افزایش بهره وری، جلوگیری از اتالف  انرژی و ارتقای سطح 

توانمندی سازمان می شود.
وی با بیان اینکه انرژی و مصرف آن همواره یکی از موضوعات بسیار 

مهم در سطح کشور است، اظهار داشت: با توجه به روند افزایشی مصرف 
انرژی و همچنین محدود بودن منابع و لزوم حرکت در راستای توسعه 
پایدار و حفظ محیط زیست، توجه به موضوع اصالح الگوی مصرف بسیار 

مهم و ضروری است.
جمال نیکویی در خاتمه با اشاره به ابالغ “سیاست های کلی اصالح 
الگوی مصرف” و “سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی” از سوی رهبر 
فرزانه انقالب اســالمی گفت: شرکت گاز استان گیالن با برنامه ریزی و 
انجام اقدامات مناسب، تمام تالش خود را برای برداشتن گام های مؤثر به 

منظور اصالح در روند مصرف انرژی به کار بسته است.
شایان ذکر است هدف از تعریف و اعطای جایزه ملی مدیریت انرژی، 

ترویج استانداردهای سیستم مدیریت انرژی و معیارهای مصرف بهینه 
انرژی، توسعه فرهنگ دستیابی به اهداف سازمانی با استفاده از مفاهیم 
مدیریت انرژی و هم چنین ایجاد انگیزه و شــور و شوق جهت انجام این 

اقدامات در کشور است.

ملیجایزهبرنزیتندیس،گیالناستانگازشرکت
مدیریتانرژیراکسبکرد
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مدیریتکامنتهایمنفیدرشبکههایاجتماعی:هرآنچهبازاریابها
بایدفوتآبباشند!

ادامه از صفحه 6
استفاده از اسم کوچک کاربران، بیان توضیحات خودمانی درباره مشکات مربوط به تجربه بد آنها و در نهایت تاش برای تبدیل 
کاربران معترض به دوستان برندتان هیچ وقت ایده بدی نیست. پس لطفا دفعه بعدی که با کاربران معترض و کامنت های منفی شان 

رو به رو می شوید، یادتان نرود کمی شخصی سازی پیام تان می تواند تفاوت های بزرگی را رقم بزند. 
پاسخسریعوکامل:مهمترینتکنیکدرمدیریتکاربرانعصبانی

وقتی کس��ی از دست شما عصبانی است، اینکه ماجرا را خیلی طول دهید و منتظر معجزه باشید حسابی دردسرساز می شود. 
فرض کنید شما در یک مسابقه فینال بسکتبال NBA مربی تیمی هستید که دو امتیاز عقب است و فقط یک دقیقه هم از وقت 
مسابقه باقی مانده است. در این صورت شما باید خیلی سریع ایده ای به بازیکنان تان بدهید تا هرچه زودتر شانس قهرمانی تان را 
برگردانند. وگرنه در کمتر از 6۰ ثانیه ممکن است حتی موقعیت شغلی تان را هم از دست بدهید. در دنیای بازاریابی هم اگر شما 
دیر بجنبید، نه تنها کاربران عصبانی را مدیریت نکرده اید، بلکه مهر اخراج تان هم در یک چشم به هم زدن صادر می شود. آن وقت 

برای چند دقیقه غفلت باید ماه ها دنبال شغلی تازه بگردید. 
اجازه دهید برای اینکه مثال مان خیلی کسل کننده نشود، شما را به یک چالش دعوت کنیم. همین االن از شما می خواهیم سراغ 
اکانت رسمی یکی از برندهای بزرگ مثل تسا، اپل، آدیداس یا هر اسم بزرگ دیگری که دوست دارید، بروید. بعد هم خیلی راحت 
یک کامنت اعتراضی در زیر آخرین پست برند مورد نظرتان بگذارید. باور کنید یا نه، احتماال در کمتر از پنج دقیقه پاسخی از سوی 

برند مورد نظر دریافت خواهید کرد. باور نمی کنید؟ کافی است فقط برای یک بار هم که شده امتحان کنید!
قبول دارم جواب دادن سریع به کامنت های منفی کاربران ایده بی نهایت هیجان انگیزی به نظر می رسد و می تواند شما را از یک 
باخت سه هیچ به یک کامبک رویایی برساند، اما اینکه شما چه جوابی به مخاطب تان می دهید هم مهم است. به زبان خودمانی، 
شما نمی توانید یک جواب سرباال به کاربران بدهید و بعد هم انتظار داشته باشید تمام مشکات به خوبی و خوشی تمام شود. این 

طور وقت ها عصبانیت کاربران دو برابر شده و دیگر هیچ راه برگشتی هم برای شما باقی نماند. 
یک جواب سریع و استاندارد به کاربران می تواند شامل عذرخواهی صریح و همین طور وعده پیگیری دقیق ماجرا باشد. اگر در 
این بین ش��ما ش��ماره تماس یا یک راهنمایی کوچک برای ارتباط کاربر عصبانی تان با افراد دقیق هم رو کنید، دیگر مو الی درز 
کارتان نخواهد رفت. نتیجه کار هم تبدیل ش��دن برند ش��ما به همان قهرمانی است که مشتریان و کاربران شبکه های اجتماعی 

سال هاست انتظارش را می کشند.
توضیحدقیقمسئلهبرایکاربران:چرابرندتانخرابکاریکردهاست؟

از قدیم گفته اند »اشتباه در دنیای کسب و کار کاما طبیعی است« و کارآفرینان هم خیلی خود و تیم شان را بابت اشتباهات 
مختلف سرزنش نمی کنند. این نکته می تواند برای کارآفرینان صفر کیلومتر قوت قلب بی نهایت عالی باشد، اما اصا به این معنا 

نیست که با آغوشی باز به استقبال اشتباهات مختلف در دنیای کسب و کار بروید؛ مخصوصا اشتباهات عجیب و غریب!
وتی برندی در حد و اندازه اپل سری جدید آیفون را رونمایی می کند، همه انتظار دارند با گوشی هوشمندی بی نهایت حرفه ای و 
بی عیب رو به رو شوند. حاال اگر در این میان بعضی از کاربران مشکات فنی مربوط به دوربین این محصول را تجربه کنند، احتماال 
یک جای کار حسابی ایراد دارد. در این صورت به احتمال زیاد کاربران در شبکه های اجتماعی حسابی از خجالت اپل درخواهند 
آمد. استراتژی قدیمی الپوشانی کامنت های منفی در چنین شرایطی هیچ کمکی به اپل یا هر برند دیگری نخواهد کرد. در عوض 

اگر شما همان اول کار تعامل نزدیکی با کاربران داشته باشید، شاید امیدی به بهبود وضعیت تان باشد. 
بی شک هیچ برندی نمی تواند یک شبه عصبانیت مشتریانی که با کلی امید و آرزو محصولی را خریده و بعد هم حسابی ناامید 
ش��ده اند، کاهش دهد. در عوض، ش��ما باید کم کم اوضاع را درست کنید. دقیقا مثل کشاورزی که برای دیدن نتیجه کارش باید 
چند ماهی صبر کند و حواسش به همه جزییات کار هم باشد. پس لطفا همین االن هر فکر و خیالی درباره تغییر شرایط در یک 

چشم به هم زدن دارید، کنار بگذارید. 
تکنیک ما در این بخش برای شما توضیح دقیق و بی حاشیه دلیل بروز مشکل برای کاربران است. اگر بخواهیم از همان مثال 
برند اپل استفاده کنیم، باید گفت شما می توانید به عنوان مسئول تیم بازاریابی با حتی خدمات مشتری خیلی ُرک و پوست کنده 
دلیل بروز مشکات را در قالب کامنت به کاربران ناراضی توضیح دهید. در کنار این مسئله نیز باید نیم نگاهی به حل و فصل مشکل 
به بهترین شکل ممکن داشته باشید. این طوری دیگر الزم نیست با زمین و زمان بجنگید و دست به اقدامات عجیبی مثل حذف 
کامنت های منفی بزنید. یادتان باشد اگر مشتریان از کار شما ناراضی هستند، مقصر اول و آخر خودتان هستید. پس به جای اینکه 
دنبال مقصر دیگری بگردید، مسئولیت کارتان را قبول کرده و توضیحی شفاف درباره دلیل بروز مشکل به کاربران بدهید. شاید این 
کار در نگاه اول خیلی ساده به نظر برسد، اما قول می دهم با یک بار امتحانش دیگر هیچ جوره بی خیال این تکنیک نخواهید شد. 

درسگرفتنازاشتباهات:توسعهپلهپلهکیفیتکاری!
اگر یادتان باشد در بخش های قبلی گفتیم بروز اشتباه در عرصه کسب و کار امر رایجی است و اصا قرار نیست کسی بی عیب 
و نقص باش��د. خب هرچه باش��د در عرصه کاری شما با آدم های واقعی رو به رو هستید، نه ربات های کاما هوشمند. پس سطح 
انتظارات تان را پایین آورده و بی خودی اعضای شرکت را اذیت نکنید. شاید فکر کنید ما داریم خیلی کار را ساده می کنیم و اصا 
میانه خوبی با دستپاچه شدن بابت کامنت های منفی نداریم. در این صورت باید بگوییم کاما در اشتباهید، چراکه حرفه ای ها در 
دنیای کسب و کار شاید اشتباه کنند اما طوری از آن درس می گیرند که دیگر بابت آن خیال شان راحت باشد. ماجرا جالب شد، نه؟

خیلی ها معتقدند کارآفرینان بزرگ باید دست کم چند سالی را در دانشکده های معتبر دنیا سر کرده باشند. وگرنه باالخره یکجا 
کارش��ان به مش��کل می خورد و دیگر هیچ اسمی از آنها در عرصه کسب و کار به گوش نخواهد رسید. ما در روزنامه فرصت امروز 
معتقدیم هر کارآفرینی باید همیشه آماده یادگیری نکات تازه باشد، اما خیلی تاکید سفت و سختی برای تحصیل آکادمیک نداریم، 
چرا که گاهی اوقات می شود حتی از کامنت های منفی کاربران هم کلی درس ها یاد گرفت. هرچه باشد یک اشتباه یک خطایی از 
سوی شما باعث نارضایتی کاربران و کامنت های منفی شان شده. پس بد نیست کمی به خودتان زحمت بدهید و ریشه مشکات 
را پیدا کنید. فکر می کنم الزم به توضیح دادن نباشد که بعد از پیدا کردن دلیل بروز مشکات و نارضایتی کاربران چه باید بکنید، 
مگر نه؟ اجازه دهید قبل از اینکه خیلی تند برویم، برای کسانی که هنوز متوجه نشده اند بعد از پیدا کردن ریشه نارضایتی کاربران 
چه کاری باید انجام دهند، یک توضیح اضافه بدهیم. وقتی شما فهمیدید چرا کاربران از دست تان عصبانی هستند، تقریبا نیمی 
از مس��یر موفقیت را طی کرده اید و فقط کافی اس��ت با کمی پرس و جو از کارش��ناس های خبره راه حل ماجرا را پیدا کنید. این 
طوری ش��ما تبدیل به سوپراس��تاری می شوید که بعد از شکست خوردن دوباره روی پاهایش ایستاده و تاش می کند؛ همینقدر 

جالب و هیجان انگیز!
سخنپایانی

مدیریت کامنت های منفی در شبکه های اجتماعی یک استراتژی دلبخواهی برای برندها و دست اندرکاران بازاریابی نیست. اگر 
شما برای یک لحظه هم که شده حواس تان از کامنت های منفی پرت شود یا خیال کنید با حذف سرسری آنها همه چیز به خوبی 
و خوشی تمام می شود، فقط و فقط صورت مسئله را پاک کرده اید، چراکه در آن سوی ماجرا هنوز چندتایی کاربر عصبانی باقی 
مانده اند و خیلی زود عصبانیت شان مثل یک ویروس خطرناک بین بقیه مشتریان هم پخش خواهد شد. پس همین امروز بی خیال 

راه و روش های به درد نخور قبلی شوید و مدیریت کامنت های منفی با توصیه های این مقاله را شروع کنید. 
من و همکارانم در روزنامه فرصت امروز امیدواریم نکات مورد بحث در این مقاله به شما برای آشنایی با تکنیک های مدیریت 
کامنت های منفی کمکی هرچند کوچک کرده باشد. اگر سوال یا نکته ای در این رابطه داشتید، ما همیشه از دریافت آنها خوشحال 
می شویم. پس مثل همیشه خیلی راحت و خودمانی آن را همین جا با ما در میان بگذارید. قول می دهیم در کوتاه ترین زمان ممکن 

به کمک تان بیاییم تا دوباره تخته گاز به سوی موفقیت در عرصه کسب و کار حرکت کنید. 
https://www.socialpilot.co/blog/negative-comments-social-media  :منابع
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 درآمدزایی در دنیای آناین یکی از مهمترین اهداف برای 
هر کارآفرینی محس��وب می ش��ود. این روزها دیگر خبری از 
کسب و کارهای حضوری و محبوبیت آنها در میان مشتریان 
نیس��ت. درس��ت به همین دلیل حتی برندهایی که س��ابقه 
بسیار طوالنی در زمینه فعالیت حضوری دارند نیز کم کم به 
سراغ عرصه دیجیتال و فعالیت حرفه ای در این میان کشیده 
ش��ده اند. این امر نوید روزهای پ��ر از رقابت در دنیای آناین 

را می دهد. 
کسب و کارهایی که به طور معمول برای فروش محصوالت 
با خرده فروش��ی های حضوری همکاری داشتند، این روزها 
بیش��تر از هر زمان دیگری به آمازون توجه نش��ان می دهند. 
آمازون به عنوان یکی از بزرگترین فروش��گاه های آناین دنیا 
جذابیت بس��یار زیادی برای کاربران دارد. درس��ت به همین 
خاط��ر برخی از برندهای بزرگ ب��ه جای فروش حضوری به 
طور کامل روی این الگوی کس��ب و کار تمرکز کرده اند. این 
امر می تواند جذابیت بس��یار زیادی برای مش��تریان داشته و 

حتی میزان فروش یک برند را نیز به شدت افزایش دهد. 
آمازون در دنیای امروز به مشتریان امکان مقایسه بی نهایت 
محصول مختلف با هم را داده و شرایط را برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف بیش از هر زمان دیگری مساعد می سازد. 
نکته مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
همیش��ه باید به دنبال بهبود روند کاری تان باش��ید. این امر 
می تواند سازگاری هرچه بهتر با آمازون و شرایط درآمدزایی 
از آن نیز باشد. چنین نکته ای به طور معمول مورد بی توجهی 
کارآفرین��ان و برندها قرار می گیرد. درس��ت به همین دلیل 
همیشه برای جلب نظر مش��تریان با مشکات بسیار زیادی 

رو به رو می شوند. 
ه��دف اصلی در ای��ن مقاله آموزش برخ��ی از راهکارهای 
حرفه ای برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و بهینه س��ازی 
وضعیت برندها در آمازون اس��ت. این امر می تواند شما را در 
کانون توجه مشتریان قرار دهد. یادتان باشد دنیای امروز به 
طور کامل بر مدار فروش آناین می گذرد. درس��ت به همین 
دلی��ل باید تم��ام آمادگی تان در این می��ان را ارتقا داده و به 
دنبال جلب نظر مشتریان باشید. در ادامه برخی از مهمترین 
نکات ب��رای درآمدزایی برندها از آمازون را مورد ارزیابی قرار 

می دهیم. 
ترکیبمحصوالتباهم

محص��والت ترکیبی به ط��ور معمول توجه بیش��تری در 
میان مش��تریان ایجاد می کند. این امر می تواند برای ش��ما 
هزین��ه جالب توجهی به همراه داش��ته و حتی ش��انس تان 
ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را نیز به ش��دت 
افزای��ش دهد. برخی از مش��تریان وقتی به دنبال خرید یک 
محصول هستند، وقتی آن را در کنار سایر محصوالت مرتبط 
و کاربردی مش��اهده کنند تمایل باالتری برای خرید نش��ان 
می دهند. این امر می تواند برای ش��ما جذابیت بسیار زیادی 
به همراه داش��ته و حتی فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف را نیز دوچندان کن��د. یادتان باش��د در دنیای امروز 
بس��یاری از برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
همیشه مش��کل رقبای بزرگ را دارند. ش��ما نیز در آمازون 

چنین وضعیتی را تجربه خواهید کرد. 
راهکار ما برای مشکل فوق تاش برای ترکیب محصوالت 
با هم و ارائه یک س��بد خرید هیجان انگیز اس��ت. اگر در این 
میان تخفیف مناس��بی نیز برای س��بد خرید مورد نظر ارائه 
کنید، دیگر جلب نظر مش��تریان حتمی خواهد بود. این امر 
می تواند برای تمام مش��تریان بی نهایت جذاب بوده و کارتان 
را به طور چشمگیری توسعه دهد. از این نظر شما می توانید 
به طور حرفه ای کارتان را توس��عه داده و ش��رایط تان را نیز 

بهینه سازی نمایید. 
یادتان باش��د ش��ما برای ترکیب محصوالت با هم نیاز به 
استفاده از شرایط متفاوتی دارید. این امر باید برای مشتریان 
اندکی هیجان به همراه داشته و به شما فرصت تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را نیز بدهد. پس همیش��ه کمی پیش از 
ترکیب محصوالت تان یک نظرخواهی کوتاه از مشتریان را مد 
نظر قرار دهید. این امر ش��ما را به طور چشمگیری در کانون 
توجه مخاطب هدف قرار می دهد. این امر می تواند برای شما 
جذابیت های قابل ماحظه ای به همراه داشته و شانس تان در 

عمل را نیز به شدت افزایش دهد. 
مذاکرهدربارهتخفیفها

تخفیف ه��ا در آمازون یک��ی از جذابیت ه��ای اصلی برای 
مش��تریان محصول می ش��ود. این امر می تواند برای شما به 
مثابه جلب نظر مش��تریان تازه با تخفیف های مناسب باشد. 
یکی از اش��تباهات برندها تاش ب��رای افزایش تخفیف ها به 
طور چشمگیر است. این امر می تواند برای شما دردسر زیادی 
به همراه داش��ته و حتی شرایط تان را نیز به شدت پیچیده 
سازد. اگر مشتریان همیش��ه فقط محصوالت برند شما را با 
تخفیف خریداری کنند، احتماال ش��ما خیلی زود کارتان به 
مشکل خورده و حتی ش��انس تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور حرفه ای را نیز پیدا نمی  کنید. نکته مهم اینکه 
شما برای بهینه سازی شرایط تان در دنیای امروز باید همیشه 

درباره تمام نکات منطقی عمل کنید. 
توصیه ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف استفاده 
از ش��رایط متفاوت و تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به 
طور حرفه ای اس��ت. این امر می تواند شما را در کانون توجه 
مش��تریان قرار داده و شما را بدل به برندی متفاوت در میان 
انبوهی از برندهای کلیش��ه ای کند. درس��ت به همین خاطر 
اگر ش��ما به دنبال جلب نظر مشتریان هستید، باید تعادلی 
می��ان ارائه تخفیف و ایج��اد جذابیت های س��اختاری برای 
مش��تریان تان کنید. این جذابیت ها می تواند ش��امل ساختار 

برند شما، ارزش ها و نحوه حضور در بازار باشد. 
ام��روزه بس��یاری از برنده��ا برای جلب نظر مش��تریان از 

کمپین های بازاریابی مختلف سود می برند. این امر می تواند 
به خوبی بیانگر اهمیت طراحی کمپین های بازاریابی حرفه ای 
باش��د. در این صورت مشتریان در آمازون و دیگر سایت های 
خرید آناین حتی حاضر به ثبت س��فارش در صورت فقدان 
تخفیف از س��وی برند شما نیز خواهند بود. این امر می تواند 
شرایط شما را به طور چشمگیری توسعه داده و شانس تان در 

بازار را نیز بهینه سازی نماید. 
یادت��ان باش��د در دنیای امروز بس��یاری از کارب��ران برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��رایط بس��یار دشواری 
دارن��د. این امر می تواند ش��ما را با چالش ه��ای زیادی رو به 
رو س��ازد. در این میان راهکار تخفیف بیشتر همیشه کارساز 
نیس��ت. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید اندک��ی بر روی 
جذابیت های برندتان برای مش��تریان نیز کار کنید. این امر 
در کنار یک تخفیف منطقی می تواند برند ش��ما را به سوی 
موفقیت در آمازون هدایت کند. نتیجه این امر امکان فروش 
باالی برند در عرصه کس��ب و کار و جلب نظر مش��تریان در 

مدت زمانی اندک خواهد بود. 

بهینهسازیفهرستمحصوالت
هر برندی در آمازون امکان داشتن یک فهرست محصوالت 
دقی��ق برای خودش را دارد. متاس��فانه برخ��ی از برندها در 
این میان برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان فقط به دنبال 
اس��تفاده از شرایطی مانند ارائه تخفیف یا معرفی محصوالت 
پشت سر هم هستند. این امر می تواند در مدت زمانی کوتاه 
توانایی برند شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از 
بین ببرد. درست به همین دلیل باید برای معرفی محصوالت 
تازه یک فهرس��ت دقیق از آنها پیش روی مخاطب هدف تان 
ق��رار دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگ��ز فرصتی برای 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب تان پیدا نکرده و کارتان نیز به 
طور مداوم با چالش های ش��دید رو به رو شود. این نکته شما 
را به طور م��داوم در بحرانی عمیق برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف قرار می دهد. 
یک دس��ته بندی درس��ت و اصولی از محصوالت می تواند 
نق��ش مهمی در تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داش��ته 
باش��د. این امر به ش��ما فرصت خوبی برای بهینه سازی روند 
کاری تان داده و دسترسی مشتریان به محصوالت متنوع تان 
را نیز ساده می سازد. یادتان باشد در آمازون با کلی محصول 
مختلف اگر مش��تریان امکان پیدا کردن محصوالت شما به 
س��اده ترین شکل ممکن را نداشته باشند، کارتان به شدت با 
مشکات اساسی رو به رو خواهد شد. درست به همین دلیل 
باید وضعیت فعالیت برندتان را همیشه به روز نگه دارید، در 
غیر این صورت در آمازون با این حجم از رقابت هیچ شانسی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان پیدا نمی کنید. 
طراحی یک فهرست دقیق از محصوالت کار خیلی سختی 
نیست. شما برای این کار می توانید به سادگی هرچه تمام تر از 
برندهای بزرگ و حرفه ای الگوبرداری کنید. چنین امری شما 
را بدل به برند مورد عاقه مشتریان کرده و میزان فروش تان 

را نیز به طور چشمگیری توسعه می دهد. 
یادتان باشد یک محصول باید همیشه عکس های متعددی 
داش��ته باش��د. این امر می تواند برای شما جذابیت مناسبی 
به همراه داش��ته و کارتان را نیز س��اده تر از هر زمان دیگری 
س��ازد. نکته مهم اینکه برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف می توانند به طور مداوم عس��ک های تازه 
از محصوالت ش��ان منتش��ر کنند. اگر شما فقط یک دوربین 
مناس��ب داشته باشید، در این میان می توانید برای مشتریان 
عکس های بسیار خوبی از محصوالت تان تهیه کنید. این امر 
شما را به طور چشمگیری در کانون توجه مشتریان قرار داده 
و محصوالت ت��ان را بدل به جذاب ترین محصوالت ممکن در 
این پلتفرم فروش آناین می کند.  پس از اینکه کار ش��ما در 
زمینه بارگذاری تصاویر مربوط به محصوالت برند تمام شد، 
بد نیست برای پایان کار یک توضیح مختصر درباره محصول 
مورد نظر نیز بدهید. این امر برای شما به معنای تاثیرگذاری 
کاما حرفه ای بر روی مخاطب هدف بوده و کارتان را نیز به 

شدت هیجان انگیز و جذاب خواهد کرد. 
قیمتگذاریدرست

قیمت گذاری محصوالت در آمازون شاید یکی از سخت ترین 
کارهای ممکن باشد. این امر می تواند برای شما دردسرهای 
زیادی هم به همراه داشته باشد. وقتی مشتریان به محصوالت 
بسیار متنوعی برای خرید دسترسی دارند، مقایسه قیمت ها 
امری رایج خواهد بود. در این صورت شما حتی با یک اشتباه 
ساده نیز ممکن است موقعیت تان در بازار را به کلی از دست 
دهید. این امر در بلندمدت شما را بدل به یک برند کلیشه ای 

خواهد کرد. 
توصیه ما برای باقی ماندن در فهرست برندهای مورد عاقه 
مش��تریان تاش برای استفاده از س��طح قیمت های رقابتی 
است. شاید شما به اندازه برندهای بزرگ و بین المللی در میان 

مشتریان محبوبیت نداشته باشید، اما می توانید با کارتان در 
زمینه قیمت گذاری منصفانه توجه بسیار زیادی جلب کنید. 
این امر ش��ما را در مدت زمانی کوتاه مورد توجه بسیاری از 
مش��تریان قرار می دهد. همین نکت��ه در بلندمدت کارتان را 

بی نهایت جذاب تر از هر زمان دیگری می سازد. 
بدون تردید بس��یاری از برندها برای تعیین قیمت همیشه 
ب��ه بازار و قیمت متوس��ط آن توجه دارن��د. نکته مهم اینکه 
ش��ما برای ابتدای کارتان می توانید حتی قیمت های کمتر را 
نی��ز در نظر قرار دهید. این امر برای ورود به دنیای آمازون و 
تاثیرگذاری بر روی آنها ایده بسیار خوبی محسوب می شود. 
یادتان باش��د در این میان کار ش��ما باید همیشه به بهترین 
شکل ممکن ساماندهی شود، در غیر این صورت شاید هرگز 
فرصت بهینه سازی روند بازاریابی و تولید محتوا را پیدا نکنید. 
آمازون اخیرا به برندها امکان تولید محتوا را نیز داده است. 
در این میان شما می توانید کیفیت محصوالت تان را با استفاده 
از تولید محتوا به مشتریان نشان دهید. این امر در بلندمدت 
از شما یک برند حرفه ای و مورد توجه مشتریان می سازد. اگر 
ش��ما در محتوای تان توضیحات کافی درباره وضعیت برند به 
مشتریان را بدهید، کارتان برای تبدیل شدن به برند محبوب 
آنها بی نهایت ساده می شود. این روزها مشتریان بیشتر از یک 
فروشنده صرف به دنبال مشاوری مطمئن نیز هستند. درست 
به همین دلیل ارائه مشاوره های حرفه ای می تواند برای شما 
به مثابه توس��عه قابل ماحظه ای برندتان در بازار باشد. این 
امر باید همیشه در اولویت شما برای بازاریابی و تولید محتوا 

قرار داشته باشد. 
گروه بن��دی محصوالت در کنار هم می تواند به ش��ما برای 
فروش چندتایی آنها کمک کند. این امر یعنی ش��ما به جای 
فروش یک محصول به تنهایی بر روی فروش دس��ته جمعی 
آنها متمرکز ش��وید. در این وضعیت ارائه اندکی تخفیف نیز 
برای ش��ما امر س��ختی نخواهد بود. به این ترتیب می توانید 

کارتان را بی نهایت ساده تر از هر زمان دیگری سازید. 
انتشارفهرستمحصوالتدرشبکههایاجتماعی

انتشار فهرس��ت محصوالت در ش��بکه های اجتماعی امر 
بسیار مهمی محسوب می شود. بسیاری از کاربران به خرید از 
شبکه های اجتماعی عادت کرده اند. این امر به معنای ضرورت 
حضور شما در ش��بکه های اجتماعی و تبلیغ محصوالت تان 
است. اگر ش��ما به این نکته مهم توجه الزم را نشان ندهید، 
کارتان به طور قابل ماحظه ای س��خت تر از هر زمان دیگری 
خواهد شد. درست به همین دلیل امروزه برندهای بزرگ به 
طور قابل ماحظه ای در شبکه های اجتماعی حضور داشته و 
کارش��ان را در این محیط توسعه می دهند. این امر می تواند 
برای شما به مثابه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 
بسیار حرفه ای و افزایش ترافیک مربوط به محصوالت تان در 

آمازون باشد. 
یادتان باش��د ش��ما برای فروش موفق در آم��ازون نیاز به 
اس��تفاده از تم��ام ظرفیت ه��ای برندتان دارید. درس��ت به 
همین دلیل باید همیش��ه آمادگی الزم برای تاثیرگذاری بر 
روی آنه��ا را حفظ ک��رده و این امر را به دیگران نیز نش��ان 
دهید. بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی در صورت موفقیت 
به شما امکان ترغیب کاربران به منظور بازدید از محصوالت 
برندتان در آمازون یا حتی فروش��گاه رسمی برند را می دهد. 
بارگذاری فهرس��ت محصوالت در این میان به شما اطاعات 
بس��یار خوبی در این میان خواهد داد. این امر می تواند نوعی 
بازخورد مش��تریان درباره محصوالت تان را نیز به ش��ما ارائه 
دهد. پس همین امروز فهرس��ت محصوالت تان را بارگذاری 
کرده و به دنبال تعامل با مخاطب هدف تان به بهترین شکل 

ممکن باشید. 
ترغیبکاربرانبهبازدیدازمحصوالتوثبتنظر

وقت��ی یک محصول��ی دارای نظرات مثبت بس��یار زیادی 
باشد، مشتریان تمایل باالیی برای خرید آن نشان می دهند. 
ای��ن امر می تواند به ش��ما کمک زیادی ب��رای فروش هرچه 
ساده تر محصوالت تان کند. برندهایی که همیشه از مشتریان 
درخواس��ت ثبت نظ��ر می کنن��د، گام بس��یار موفقی برای 
تاثیرگذاری بی دردس��ر بر روی مشتریان برمی دارند. این امر 
می تواند در مدت زمانی کوتاه برای چنین برندهایی بازگشت 
س��رمایه بزرگی به همراه داشته باشد.  در آمازون وقتی یک 
محص��ول نظرات مثبت زیادی دارد، کار برند مورد نظر برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بسیار ساده تر از هر زمان 
دیگری خواهد شد. اگر خودتان را به جای یک کاربر معمولی 
در آمازون قرار دهید، نظرات مثبت کاربران به خوبی شما را 
به س��وی خرید از برند مورد نظر ترغیب خواهد کرد. این امر 
می تواند برای شما جذابیت و اطمینان باالیی نسبت به خرید 
به همراه بیاورد. امروزه مشتریان هنوز هم برای خرید آناین 
دردسرهای زیادی را متحمل می شوند. این امر می تواند برای 
ش��ما به مثابه یک کار بی نهایت مهم و تاثیرگذار محس��وب 
شود. اینکه شما به خوبی نگرانی مشتریان را درک کرده و به 
سوی رفع آن حرکت کنید، نکته ای بی نهایت مهم و تاثیرگذار 
خواهد بود. درست به همین دلیل امروزه حتی برخی از برندها 
تضمین بازگرداندن وجه به مشتریان در صورت نارضایتی از 
خرید را نیز می دهند. این امر به خوبی امکان ایجاد اطمینان 

در میان مشتریان را به همراه خواهد داشت. 
یادتان باشد شما برای فروش بی دردسر همیشه به مشتریان 
نی��از دارید. برخی از برندها وقتی ف��روش محصول به پایان 
می رسد، دیگر به طور کامل بی خیال مشتریان می شوند. این 
امر می تواند برای ش��ما دردسرهای زیادی به همراه داشته و 
حتی محصوالت ت��ان در آمازون را نیز بدون نظر مثبت باقی 
بگذارد. در این صورت همیشه در کف فهرست و دسته بندی 
آمازون از محصوالت خواهید بود. توصیه ما برای شما استفاده 
از یک جهت گیری متفاوت در این میان و تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به شیوه ای متمایز است. 
بی تردید فروش در آمازون برای هر برندی س��خت خواهد 
بود. در این میان توصیه های مورد بحث در این مقاله می تواند 
نقش مهمی در ساده س��ازی کار شما داشته باشد. پس برای 

حضوری موفق در آمازون این نکات را به خاطر بسپارید. 
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