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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

شاخص تولید و فروش شرکت های بورسی در تیرماه کاهش یافت

 تولید صنعتی
در تنگنای بی برقی

فرصت امروز: نتایج یک گزارش رسمی نشان می دهد که شاخص های تولید و فروش شرکت های صنعتی و معدنی 
بورس��ی در تیرماه امسال نس��بت به خردادماه کاهشی ش��ده اند. طبق گفته بازوی پژوهشی مجلس، شاخص تولید 
ش��رکت های صنعتی بورس��ی در تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۸,۵ درصدی و نسبت به ماه 
قبل با کاهش ۵,2 درصدی مواجه ش��ده اس��ت. در این ماه ۱3 رش��ته فعالیت افزایش در شاخص تولید و دو رشته 
فعالیت کاهش در ش��اخص تولید داشته اند. رشته فعالیتهای »منسوجات«، »ماشین  آالت و تجهیزات«، »کاشی و...

سیگنال برجام به بازار خودرو 

 خریداران بازار را خالی کردند
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آیا اقتصاد جهان در تاریکی فرو می رود؟

نگاه IMF به اقتصاد 2022
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فرصت امروز: شاخص کل بورس تهران در دادوستدهای هفته گذشته و پس از نزدیک به هفت هفته به 
بازدهی مثبت رسـید و به میزان 0.77 درصد افزایش ارتفاع داد. شاخص کل هم وزن نیز - در دومین 

سالروز ریزش بزرگ بازار سرمایه - بازدهی 1.44 درصدی را به ثبت رساند. تحرکات برجامی، 
نقش اصلی را در این بازدهی مثبت هفتگی ایفا کرد و با ازسرگیری مذاکرات وین...

شاخص بورس تهران به سطح یک میلیون و 467 هزار واحد رسید

رشد دسته جمعی شاخص ها

نگـــاه
یک استاد دانشگاه مطرح 

کرد
30 ویژگی افراد با 

ذهن متمرکز
محمود س��ریع القلم، اس��تاد 
دانش��گاه ش��هید بهش��تی در 
یادداش��تی به 3۰ ویژگی افراد 
ب��ا ذه��ن متمرک��ز پرداخت و 
ای��ن ویژگی ه��ا را بدین ترتیب 

برشمرد:
۱-نس��بت ب��ه ثانیه ه��ا هم 

آگاهی و حساسیت دارند.
2-صرف��ا در ی��ک موض��وع، 

تخصص دارند و نظر می دهند.
3-همیشه چند پروژه جدی 

دارند.
۴-ب��رای ی��ک س��ال آینده، 
برنامه مکتوب و برای ۱۰ س��ال 

افق دارند.
۵-با تسلسل، اولویت بندی و 

کوتاه صحبت می کنند.
6-در کس��ب مه��ارت جمع 
کردن اندیشه ها و سخنان خود 

بسیار تمرین کرده اند.
7-زندگی شان براساس نظریه 

سیستم ها طراحی شده است.
۸-افراد ناص��ادق را از زندگی 

خود به تدریج حذف می کنند.
9-واژه ه��ا را بج��ا انتخ��اب 
کرده و از واژه »من« بسیار کم 

استفاده می کنند.
۱۰-با ریاضیات اُنس دارند.

۱۱-در انتخ��اب »دوس��ت« 
بس��یار سختگیر هس��تند ولی 

آنه��ا را با انب��وه وقت، 
2خوش قولی...

۱6 محرم ۱۴۴3 - س�ال هفتم
شماره   2۰6۸

۸ صفحه - ۵۰۰۰ تومان

Sun.14 Aug 2022

فرصت امروز: خصوصی س��ازی برای اولی��ن بار در آلمان و با واگذاری 
سهام ش��رکت فولکس واگن در س��ال ۱9۵7 میالدی آغاز شد. سپس 
خصوصی س��ازی مخابرات انگلیس در دوره مارگارت تاچر انجام ش��د و 
بانک های بزرگ فرانس��ه هم توسط ژاک ش��یراک در همین سال ها به 
بخش خصوصی رس��ید. در ادام��ه این روند، خصوصی س��ازی در اروپا، 
آمری��کای جنوبی، آس��یا و آفریقا ادام��ه یافت و به ی��ک پدیده بزرگ 
اقتصادی در دهه های گذشته تبدیل شد. حاال خصوصی سازی از ارکان 
سیاس��ت عمومی دولت ها در کش��ورهای درحال توس��عه اس��ت و نرخ 
ب��االی بیکاری، پایین ب��ودن بهره و ری، عدم ت��وازن در تراز پرداخت ها، 
کس��ری بودجه دولت ها، کم بودن وصول مالیات از ش��رکت های دولتی 
به دلیل فقدان کارایی در اقتصاد دولتی و مواردی از این دست، از جمله 
مهمترین عوامل گرایش کشورها به خصوصی سازی است. کارایی باالتر، 
بهبود مزایای فناورانه، توسعه بازار سرمایه، مهار تورم، واقعی شدن هزینه 
خدمات و محصوالت ارائه ش��ده و افزایش درآمد دولت از جمله اهداف 
اصلی خصوصی سازی است. خصوصی سازی به روش های مختلفی انجام 
می شود که فروش سهام به عموم مردم، مذاکره و مزایده به سرمایه گذاران 
خاص، روش قرارداد، فروش سهام به مدیران و کارکنان، خصوصی سازی 
از طریق کوپن، فروش دارایی ها و اموال شرکت، تجدید ساختار و تفکیک 
واحدهای دولتی و س��رمایه گذاری جدید بخش خصوصی در واحدهای 
دولتی از جمله آنهاست. در این راستا، یک مطالعه به بررسی جنبه های 
افتراق و اشتراک خصوصی سازی در ایران و کشورهای انگلستان، آلمان، 
ایتالیا، فرانس��ه، ترکیه، مالزی، چک، لهستان و شیلی در شش شاخص 
اه��داف، روش ها، برنامه ریزی، آماده س��ازی، فرهنگ س��ازی و آموزش و 

همچنین آثار و پیامدهای آن پرداخته است.
شکست خصوصی سازی ایرانی

یافته ه��ای ای��ن مطالع��ه نش��ان می ده��د هش��ت ه��دف برای 

خصوصی س��ازی ایرانی تعریف شده که بس��یار ایده آل گرایانه است 
و همین امر باعث ش��ده میزان موفقیت ایران نس��بت به کشورهایی 
که اهدافی مث��ل محدود کردن دامنه فعالیت های اقتصادی دولت و 
کاهش بار مالی را دنبال می کردند، کمتر ش��ود. اهدافی که در دیگر 
کشورها برای خصوصی سازی دنبال شده، ملموس و اقتصادی بوده؛ 
در حالی که هدف گذاری نامناس��ب در کش��ورمان، خصوصی سازی 
را به بیراهه کش��انده اس��ت. ایران در روش های خصوصی سازی نیز 
تفاوت هایی با دیگر کش��ورها دارد و متاس��فانه کیفیت این روش ها 
محل تردید اس��ت. ب��ه عنوان مثال، ای��ران از ظرفی��ت مذاکره در 
خصوصی س��ازی به ش��کل حداقل��ی بهره ب��رده و برخالف س��ایر 
کش��ورها، روش مذاکره در ایران مش��روط به ادامه عملیات شرکت، 
حفظ اش��تغال و افزایش س��رمایه گذاری جدید نش��ده است. نکته 
دیگر، اس��تفاده از ظرفیت بورس برای خصوصی سازی است. بورس 
در ای��ران عمال در جذب س��رمایه خارجی موف��ق عمل نکرده و این 
در حالی اس��ت که بسیاری از کشورهای موفق در خصوصی سازی از 
مسیر بورس س��رمایه جذب کرده اند. در واقع، عدم حضور یا حضور 
حداقلی سرمایه گذاران خارجی در بورس عمال فرصت جذب هرگونه 
سرمایه در خصوصی س��ازی های ایران را منتفی نمود؛ حال آنکه در 
بس��یاری از کشورهای موفق، بورس از طریق جذب سرمایه خارجی، 
نقش مهمی در موفقیت خصوصی س��ازی داش��ته است. در مجموع، 
اگرچ��ه خصوصی س��ازی ایرانی از نظر ش��کل و قالب ب��ا روش های 
خصوصی س��ازی سایر کشورها، ش��باهت های زیادی دارد، اما از نظر 

کیفیت و محتوا، فاصله زیادی با جهان دارد.
این مطالعه به »بررس��ی وجوه افتراق و اش��تراک خصوصی سازی 
در ای��ران و کش��ورهای منتخ��ب« پرداخت��ه و اهداف هش��ت گانه 
خصوصی س��ازی ایرانی شامل »ش��تاب بخش��یدن به رشد اقتصاد 

ملی«، »گس��ترش مالکیت در س��طح عموم مردم به منظور تأمین 
عدالت اجتماعی«، »ارتقای کارای��ی بنگاه های اقتصادی و بهره وری 
منابع مادی و انس��انی و فناوری«، »افزایش رقابت پذیری در اقتصاد 
ملی«، »افزایش س��هم بخش ه��ای خصوصی و تعاون��ی در اقتصاد 
ملی«، »کاس��تن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های 
اقتصادی«، »افزایش سطح عمومی اشتغال« و »تشویق اقشار مردم 
به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها« را بسیار رویایی 
خوانده اس��ت؛ حال آنکه اهداف کشورهای موفق در خصوصی سازی 
عمدت��ا بر »محدود ک��ردن دامن��ه فعالیت های اقتص��ادی دولت«، 

»رقابت پذیری« و »اشتغال« متمرکز بوده است.
اهمیت بازسازی در واگذاری

مقایسه ش��اخص »آماده سازی« شرکت های دولتی برای واگذاری 
در ایران و جهان بیانگر تفاوت هایی است. »آماده سازی« شامل طیف 
وس��یعی از اقدامات ض��روری در مرحله پیش از واگذاری اس��ت که 
عموما با اصطالح »بازس��ازی« یا »اصالح ساختار« شناخته می شود 
که می تواند طیف وس��یعی از اقدامات از جمله تعدیل نیروی انسانی 
مازاد شرکت برای چابکسازی را شامل شود. همچنین اصالح ساختار 
مال��ی باعث می ش��ود تا بنگاه ه��ای دولتی پی��ش از آنکه خصوصی 
ش��وند، از چنگ بدهی ها رها ش��وند و بخش خصوصی با رغبت گام 
در می��دان رقابت نهد. اصالح س��اختار در ح��وزه حقوقی نیز باعث 
می ش��ود تا شرکت دولتی نس��بت به تعیین تکلیف دعاوی حقوقی 
ل��ه و علیه خود اق��دام نماید و بخش خصوصی پس از اس��تقرار در 
شرکت، درگیر دعاوی حقوقی مختلف نشود. تجربیات کشورها نشان 
داد که همه کشورهای موفق در خصوصی سازی، نسبت به بازسازی و 
اصالح ساختار شرکت های دولتی پیش از واگذاری اقدام کرده اند؛ در 
حالی که کشورهای ناموفق در خصوصی سازی از جمله ایران، این گام 

مهم و کلیدِی پی��ش از واگذاری ها را انجام نداده اند. عالوه بر اصالح 
ساختار، مواردی نظیر مقررات زدایی، تسهیل کسب وکار و ایجاد تعهد 
کامل سیاسی در قبال خصوصی سازی را نیز می توان از دیگر مصادیق 
آماده سازی برشمرد که وضعیت آنها در ایران در مقایسه با کشورهای 

موفق، نامطلوب است.
مقایس��ه شاخص »برنامه ریزی« نیز موید تفاوت هایی بین ایران و 
سایر کشورهاست. در کشورهای موفق، خصوصی سازی در قالب یک 
برنامه مدون که عمدتا از صنایع کوچک و خدمات غیرضروری شروع 
و ب��ه تدریج به کلیه بخش های اقتصادی گس��ترش می یافت، دنبال 
شد. واگذاری ها همچنین بدون عجله و همراه با نظارت بر رفتار بنگاه 
واگذار ش��د؛ حال آنکه خصوصی س��ازی ایرانی صرفا بر سه شاخص 
زمان، درآمد و میزان سهام قابل واگذاری متمرکز شد و متاسفانه این 
اهداف نیز محقق نشدند. صرف نظر از سه شاخص مورد اشاره، هیچ 
برنامه راهبردی و عملیاتی در خصوصی سازی شرکت ها و بنگاه های 
دولتی به لحاظ فرآیند واگذاری، تقدم و تأخر واگذاری در کشورمان 
مشاهده نمی ش��ود. از همین رو برای مثال در یک مرحله واگذاری، 
می توان عرضه همزمان یک کشتارگاه صنعتی، یک پمپ بنزین، یک 
قطعه زمین و یک شرکت نساجی را مشاهده کرد؛ مواردی که نشان 
می دهد واگذاری های مذکور بدون پش��تیبانی یک برنامه مش��خص 

عرضه شده اند.
سیاه و سپید خصوصی سازی

از آنجا که خصوصی سازی با تغییر و انتقال مدیریت از بخش دولتی 
به بخش خصوصی و تبعات آن همراه است، شاخص »فرهنگ سازی 
و آموزش« همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. به طوری 
که در فرآیند خصوصی سازی کشورهای موفق، موضوعاتی همچون 
چاره اندیش��ی مناس��ب برای نگرانی های مردم، اس��تفاده از نظریات 

مش��اوران و متخصصان، توجه به مس��ئله بیکاری کارگران، تضمین 
منافع مصرف کنندگان از طریق مکانیسم های نظارتی، شفاف سازی 
واگذاری ه��ا و آم��وزش به کارکنان ش��رکت های واگذارش��ده مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت؛ این در حالی است که در فرآیند واگذاری ها 
و خصوصی س��ازی در ایران، یکی از موضوعات فراموش ش��ده همانا 

فرهنگ سازی و آموزش بوده است.
اما آخرین شاخصی که این مطالعه براساس آن به بررسی و مقایسه 
خصوصی س��ازی در ایران با سایر کشورهای جهان پرداخته، شاخص 
»آثار و پیامدها« است. شاخصی که به مرحله پس از واگذاری ها اشاره 
دارد و عمال نتیجه اجرای س��ایر ش��اخص های مورد بررسی را نشان 
می دهد. در حالی که آثار و پیامدهای خصوصی سازی در کشورهای 
آلمان، انگلستان، فرانسه، چک، مالزی و ترکیه کامال مطلوب و همراه 
با تحقق اهداف مورد انتظار مجریان بوده اس��ت، اما آثار و پیامدهای 
خصوصی سازی در ایران همانند دو کشور لهستان و شیلی نامطلوب 
بوده و اهداف موردانتظار مجریان را برآورده نساخته است. کاهش بار 
مالی دولت، ارتقای کارایی بنگاه ها و شرکت های واگذار شده، مشارکت 
مردم در شرکت ها از طریق فراهم شدن امکان سرمایه گذاری و حفظ 
و افزایش س��طح اشتغال از جمله آثار و پیامدهای خصوصی سازی و 
واگذاری بنگاه های دولتی در کش��ورهای موفق جهان بوده است. در 
سمت مقابل، کاهش و یا توقف فعالیت های شرکت های واگذارشده، 
عدم س��رمایه گذاری جدید در آنها از سوی خریداران، کاهش سطح 
اشتغال، اتکای مجدد به حمایت ها و کمک های دولتی و عدم جذب 
س��رمایه مردم از جمله آثار و پیامدهای خصوصی سازی ایرانی بوده 
اس��ت؛ مواردی که خروج خصوصی سازی از مسیر صحیح و شکست 

پروسه آن را در کشورمان نشان می دهد.

اولین سیاست های خصوصی سازی در تاریخ مدرن، در انگلستان پدید 
آمد و س��ال ۱979 میالدی را می توان سرآغاز خصوصی سازی در جهان 
دانس��ت؛ زمانی که مارگارت تاچر با ش��عار »دولت تاجر خوبی نیست«، 
اقدام به خصوصی کردن ش��رکت ها در انگلستان کرد. نسخه تاچر بعدها 
در فرانس��ه توس��ط ژاک ش��یراک به اجرا درآمد و امروزه تصور غالب در 
دنیای اقتصاد، این اس��ت که راه توسعه و رقابت در اقتصاد تنها از مسیر 
خصوصی س��ازی می گذرد. کش��ورهای مختلفی بعد از دهه ۸۰ میالدی 
تصمی��م گرفتن��د به این جری��ان بپیوندن��د، اما واقعیت این اس��ت که 
کاهش تصدیگری دولت برای همه س��رزمین ها لزوما ش��فابخش نیست. 
خصوصی سازی بدون توجه به زیرساخت ها و بسترهای موردنیاز و بدون 
در نظر گرفتن درجه توس��عه یافتگی، نتایج موردانتظار را در پی نخواهد 

داشت؛ کما اینکه شاهد مثال این ادعا همانا کشور خودمان است.
براس��اس مطالعه ای که صندوق بین المللی پول در ۱۸ کش��ور جهان 
انجام داده اس��ت، خصوصی س��ازی س��االنه 2 درصد ب��ه تولید ناخالص 
داخلی دولت اضافه می کند. طبق گزارش مرکز تحقیقات و بررس��ی های 
اقتص��ادی اتاق بازرگانی ایران، از جمله الزامات اساس��ی برای حرکت به 
سمت خصوصی س��ازی، فراهم آوردن محیط کسب وکار مساعد، بهبود 
حقوق مالکیت، مبارزه با فس��اد و تقویت بخ��ش خصوصی کارآمد برای 

ورود به فعالیت های اقتصادی اس��ت. کشورهایی که با رعایت این اصول 
به خصوصی س��ازی روی آوردند، از نتایج موردانتظار خصوصی سازی نیز 
بهره مند شدند و برعکس، کشورهایی که بدون فراهم آوردن شرایط الزم 
به خصوصی سازی ضربتی با هدف درآمدزایی دولت اقدام کردند، منجر به 

اتالف منابع، ناکارایی بیشتر، گسترش فقر و افزایش حجم دولت شدند.
میلتومن فریدمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد زمانی گفته بود، اگر اداره 
صحرا را هم به دولت بسپاریم بعد از چند سال با کمبود شن مواجه خواهد 
ش��د. کشورهای بسیاری به درستی این گزاره ایمان داشتند. کشورهایی 
مثل لهستان پس از فروپاشی اقتصاد کمونیستی با جراحی های برق آسا، 
اقتص��اد خود را خصوصی کرده و از فروپاش��ی نج��ات دادند، اما واقعیت 
این است که به دالیلی، یک پافشاری همگانی روی لزوم خصوصی سازی 
وجود دارد؛ در حالی که همه کش��ورها قرار نیس��ت با به کار بستن یک 
مدل به سعادت برسند. در زمره کشورهای کمونیستی، اقتصادهای غول 
آسایی چون چین و روسیه وجود داشتند که به متدهایی با ریسک کمتر 
برای موفقیت نیاز داش��تند. در انگلس��تان اما ماجرا فرق می کرد. اگرچه 
خصوصی س��ازی در انگلس��تان با یک برنامه جامع شروع نشد و پله پله 
جلو رفت، اما استفاده از مشاوران متخصص، جهت گیری موثر اقدامات در 
راس��تای اهداف تدوین شده، توجه به بیکاری کارگران، حمایت از منافع 

ملی و تضمین مناف��ع مصرف کننده همگی مورد توجه بودند. مهمترین 
روش هایی که در انگلس��تان برای دس��تیابی به اه��داف موردنظر در امر 
خصوصی سازی مورد استفاده قرار گرفت، به ترتیب عرضه عمومی سهام، 
فروش مستقیم، واگذاری به مدیران و کارکنان و فروش دارایی ها به بخش 

خصوصی بوده است.
خصوصی س��ازی در آلمان نیز از تجربیات موفق جهانی اس��ت. بعد از 
ادغام آلمان غربی و شرقی، دولت با انبوه شرکت های ناکارآمد مواجه بود 
که اکثر آنها با ناتوانی در رقابت مواجه بودند. آلمان هدف خود را واگذاری 
دارایی های دولتی به س��رمایه گذاران خصوصی برشمرد؛ به این امید که 
انگیزه هایی برای تش��کیل س��رمایه و ارتقای کارایی پدید آید. در همین 
راستا، امنیت حقوق مالکیت به مسئله مهم اصالحات در این کشور بدل 
شد. مسئله اصلی، نحوه خصوصی سازی بود. در اول مارس ۱99۰، بنیاد 
امنایی تاس��یس شد به نام »تروی هند انشتالت« )THA( که به عنوان 
هدایت کنن��ده تدریجی اقتصاد دموکراتیک آلم��ان به درون یک اقتصاد 
بازار بود. »تروی هند« وظیفه داش��ت که به خصوصی س��ازی بپردازد و 
باید س��اختار اقتصاد را با مقتضیات بازار س��ازگار می کرد. محدود کردن 
دامن��ه فعالیت اقتصادی دولت از طریق خصوصی س��ازی، افزایش زمینه 
رقاب��ت بین ش��رکت ها، مدرنیزه کردن ماش��ین آالت و تجهیزات، حفظ 

اش��تغال و افزایش س��رمایه گذاری مولد از جمل��ه وظایفی بود که قانون 
برای این س��ازمان تعیین کرد. سازمان مذکور برای انجام بهتر امور اقدام 
به استخدام کارشناسان خبره در طول روند خصوصی سازی کرد. این نهاد 
همچنین تعداد کل ش��رکت ها را فهرست و اقدام به جمع آوری اطالعات 
آنها کرد. تجدید س��اختار فقط مرحله ای مقدماتی برای خصوصی سازی 
بود و خود هدف محسوب نمی شد. »تروی هند« مبلغ قابل توجهی جهت 
تجدیدس��اختار، حفظ اش��تغال و آماده کردن آنها برای خصوصی سازی 
پرداخ��ت کرد. این نهاد برای انتخاب خریدار به این صورت عمل می کرد 
که از سرمایه گذار بالقوه می خواست پیشنهاد خود را ارائه دهد. پذیرفتن 
خریدار به قیمت پیشنهادی او ارتباطی نداشت، بلکه به تضمین اشتغال، 
س��رمایه گذاری های آینده و تداوم بنگاه بستگی داشت. بعد از این مرحله 
خریداران برای مذاکره دعوت می ش��دند و سپس واگذاری رخ می داد. از 
طرفی کنترل و نظارت بر رفتار بنگاه های واگذارش��ده جهت اطمینان از 
ادامه فعالیت و حفظ اشتغال و سرمایه گذاری برعهده این نهاد بود. »تروی 
هند« در واگذاری های خود به دنبال کسب درآمد نبود. درآمدهای حاصل 
شده طی سه سال تنها 2۸ درصد هزینه های انجام شده بود و بیشترین 
رقم هزینه ها مربوط به  تجدید س��اختار ش��رکت ها بود. این هزینه ها در 
راستای حمایت از صنایعی بود که به یکباره با دنیایی پر از رقابت مواجه 

می ش��دند و شاید بدون چنین هزینه هایی قادر به ادامه حیات در فضای 
جدید نبودند. به رغم تالش های »تروی هند« با شروع وحدت دو آلمان 
ب��ه یکباره اقتصادی با برنامه ریزی متمرک��ز وارد بازارهای جدید رقابتی 
شدند و با ناتوانی در فروش کاالهای شان مواجه شدند، به طوری که اگر 
کمک های س��ریع و فزاینده س��ازمان نبود، کل اقتصاد آلمان با شکست 
مواجه می ش��د. یکی از مش��کالتی که از بعد از س��ال ۱992 در فرآیند 
واگذاری با آن مواجه شدند، مربوط به سرعت واگذاری ها بود که به علت 

عجله و شتاب با چالش هایی مواجه شدند.
هرچند خصوصی سازی در کشورهای آلمان و انگلستان به دالیل گفته 
شده باعث رش��د اقتصادی و افزایش درآمد خانوارها شد، اما در بسیاری 
از کش��ورها مثل آرژانتین و روس��یه به دلیل نبود تنظیم گری مناسب از 
جانب دولت س��بب غارت سرمایه های عمومی توس��ط افراد دارای رانت 
شد. از همین رو در این کشورها برخالف گروه اول نه تنها رشد اقتصادی 
پایدار رقم نخورد، بلکه بیکاری و فقر نیز تش��دید ش��د و این خود شاهد 
مثالی بر این ادعاس��ت که اگر برای آغاز این روند، ش��رایط کشور در نظر 
گرفته نشود و یا سازوکار معیوبی برای واگذاری ها تدوین شود، آسیب های 
جبران نش��دنی نه فقط به خریداران ای��ن بنگاه ها که به نیروهای کار نیز 

وارد می شود.

نگاهی به روند خصوصی سازی در آلمان، انگلستان و روسیه
دولت تاجر خوبی نیست

چرا خصوصی سازی در ایران به نتیجه نرسید؟

از خصوصی سازی تا خصولتی سازی

بررسی معمای رابطه بهینه برندها و مشتریان

فوت و فن هایی برای بهبود ارتباط با مشتریان
دنیای کسب و کار بدون مشتریان مثل سالن کنسرتی است که حتی یک نفر هم در آن حضور نداشته باشد. 
اینطور وقت ها گروه موسیقی و خواننده ها هر چقدر هم آثار درجه یکی در چنته داشته باشند، بازهم دست آخر 
سودی نصیب شان نمی شود. هرچه باشد یک گروه موسیقی قبل از راه انداختن کنسرتی پرهزینه باید کلی برای 
مخاطبش مقدمه چینی کند و دل آنها را به دست بیاورد. وگرنه هیچ تهیه کننده ای ریسک سرمایه گذاری روی 
آلبوم این گروه را قبول نمی کند. خب وقتی یک گروه موسیقی برای کسب سود باید اینقدر به فکر ارتباطش 
با مخاطب باش��د، چرا کس��ب و کارها از همین فرمول طالیی اس��تفاده نکنند؟ کارآفرینان معموال به تجربه و 
اطالعات شان درباره مشتریان بیش از اندازه اعتماد دارند. به همین خاطر هم خیلی سراغ یادگیری نکات تازه...



فرصت امروز: نتایج یک گزارش رس��می نشان می دهد که شاخص های 
تولید و فروش ش��رکت های صنعتی و معدنی بورس��ی در تیرماه امس��ال 
نس��بت به خردادماه کاهشی شده اند. طبق گفته بازوی پژوهشی مجلس، 
ش��اخص تولید شرکت های صنعتی بورسی در تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه 
مش��ابه س��ال قبل با افزایش ۸,۵ درصدی و نس��بت به ماه قبل با کاهش 
۵,2 درصدی مواجه ش��ده است. در این ماه ۱3 رشته فعالیت افزایش در 
شاخص تولید و دو رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته 
فعالیتهای »منسوجات«، »ماشین  آالت و تجهیزات«، »کاشی و سرامیک 
« و »کک و پاالیش« بیش��ترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل و رشته فعالیت های »ش��یمیایی به جز دارو« و 
»الس��تیک و پالستیک « بیشترین س��هم را در کاهش شاخص تولید به 

خود اختصاص داده اند.
تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در 
تحلیل ه��ای ُخرد و کالن اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه 
اقتصاد اس��ت. ش��اخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح 
فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد همواره به عنوان یک ش��اخص 
مهم کوتاه مدت مورد اس��تفاده قرار می گی��رد. مرکز پژوهش های مجلس 
به صورت ماهیانه ش��اخص تولید، فروش و قیمت ش��رکت های بورسی را 
محاسبه و منتشر می کند. اهمیت این شاخص به روز برای اقتصاد ایران که 
تحوالت زیادی دارد، بیشتر خواهد بود؛ چراکه بازخورد شوک های وارده به 
اقتصاد ایران و واکنش های سیاست گذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد 
رصد قرار گیرد؛ این در حالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت 

فصلی و با تأخیر ارائه می شود.
تبعات خاموشی در فصل گرما

شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی از اطالعات ماهیانه 3۰2 
ش��رکت بورسی محاسبه می شود. شاخص تولید و قیمت صنایع بورسی 
را بان��ک مرکزی و مرکز آمار ایران منتش��ر می کنند، اما هیچ الزامی به 
انتش��ار شاخص فروش صنعتی ندارند. این آمار همچنین دارای چندین 
نقطه ضعف اساس��ی است که از جمله آنها می توان به وقفه سه ماهه در 
انتش��ار داده ها و بعضا متوقف ش��دن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهیانه 
اش��اره کرد. ش��اخص های ماهیانه تولید، فروش و قیمت استخراج شده 
از اطالعات عملکردی ش��رکت های پذیرفته شده در بورس تهران تا حد 
زی��ادی می توانند با دقت مناس��ب و به صورت بهن��گام تحوالت بخش 

صنعت و معدن کش��ور را توضیح دهند و با توجه به بررس��ی های انجام 
شده و تطبیق دادن این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی 
و مرکز آمار ایران که به صورت فصلی منتش��ر می ش��ود، این ش��اخص 
به خوبی می تواند در وقفه انتش��ار این ش��اخص های رس��می، شاخص 
جایگزین مناس��بی برای آن باش��د. در واقع، از آنجا که شاخص تولید، 
فروش و قیمت صنایع بورس��ی با ش��اخص تولید صنعتی بانک مرکزی 
و مرکز آمار همگرایی مناس��بی دارد، با دق��ت زیادی می تواند تحوالت 
بخش صنعت و معدن کش��ور را به صورت ماهیانه رصد کند. در همین 
راس��تا تغییرات شاخص های تولید، فروش و قیمت شرکت های صنعتی 
و معدنی پذیرفته ش��ده در بورس و رش��ته فعالیت های آن توسط مرکز 

پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفته است.
برآیند این گزارش نشان می دهد که در تیرماه ۱۴۰۱، شاخص تولید 
شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۸,۵ 
درصدی و نس��بت به ماه قبل با کاهش ۵,2 درصدی مواجه شده است. 
همچنین شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه 
س��ال قبل با افزایش 2,۸ درصدی و نس��بت به ماه قبل با کاهش ۱۱,7 
درصدی مواجه ش��ده است. شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی 
نیز نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۴۸,۱ درصد و نسبت به ماه گذشته 
۰,6 درصد افزایش یافته اس��ت. اما مهمترین عاملی که در این گزارش 
باعث کاهش س��طح تولید و فروش در اولین ماه فصل تابس��تان ش��ده 
است، قطعی برق صنایع عنوان شده که در گزارش ماهیانه شرکت ها نیز 
بدان اشاره ش��ده است. با اینکه امسال در فصل گرما خاموشی چندانی 
در سطح شهرها رخ نداد، اما صنایع همچون سال قبل با مشکل بی برقی 
مواجه شده اند؛ کما اینکه چند هفته پیش، انجمن تولیدکنندگان فوالد 
در نامه ای به وزیر صمت هش��دار داد که بخش��نامه های شرکت برق به 
کارخانجات و مخصوصا کارخانه های بخش خصوصی، تعطیلی سه ماهه 
آنها را به دنبال خواهد داش��ت. عالوه بر صنعت فوالد و سیمان، صنایع 
غذایی نیز از فش��ار بی برقی و کاهش شدید تولید خود خبر دادند. حال 
وضعیت شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی نشان می دهد که 

این هشدارها چندان بیراه نبوده است.
زنگ خطر تولید به صدا درآمد

مرک��ز پژوهش ها، گزارش پایش بخش حقیق��ی اقتصاد ایران در بخش 
صنعت و معدن را منتش��ر کرد که نش��ان می دهد ش��اخص های تولید و 

فروش ش��رکت های صنعتی و معدنی بورس��ی در تیرماه امسال نسبت به 
خردادماه کاهش��ی ش��ده اند. در تیرماه ۱۴۰۱، شاخص تولید شرکت های 
صنعتی بورس��ی نسبت به ماه مشابه س��ال قبل با افزایش ۸,۵ درصدی و 
نس��بت به ماه قبل با کاهش ۵,2 درصدی مواجه ش��ده است. در این ماه 
نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱3 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید 
و دو رش��ته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های 
»منسوجات«، »ماشین آالت و تجهیزات«، »کاشی و سرامیک« و »کک و 
پاالیش« بیش��ترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت های 
»ش��یمیایی به جز دارو« و »الس��تیک و پالستیک« بیشترین سهم را در 
کاهش شاخص تولید داشته اند. همچنین از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی 
بورس��ی تنها چهار رش��ته افزایش و ۱۱ رش��ته کاهش در شاخص تولید 
را ثبت کرده اند که رش��ته فعالیت های »خودرو و قطعات«، »س��ایر کانی 
غیرفلزی«، »فلزات پایه« و »سیمان« از جمله آنهاست و از قضا بیشترین 

اعتراض را نسبت به قطعی برق در هفته های گذشته داشته اند.
ش��اخص تولید شرکت های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال 
قبل با کاهش 3,9 درصدی و نس��بت به ماه قبل با کاهش 3۴,۱ درصدی 
مواجه ش��ده است. در تیرماه امسال همچنین شاخص فروش شرکت های 
صنعتی بورس��ی نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل با افزایش 2,۸ درصدی 
و نس��بت به ماه قبل با کاهش ۱۱,7 درصدی مواجه ش��ده است. در این 
ماه نس��بت به ماه مشابه سال قبل، ۱۰ رشته فعالیت افزایش در شاخص 
فروش و پنج رش��ته فعالیت کاهش در ش��اخص فروش داش��ته اند. رشته 
فعالیت های »ماشین آالت و تجهیزات«، »کاشی و سرامیک«، »تجهیزات 
برقی« و »منسوجات« بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت 
به ماه مش��ابه سال قبل و رش��ته فعالیت های »دارو« و »شیمیایی به جز 
دارو« بیش��ترین سهم را در کاهش شاخص فروش داش��ته اند. در تیرماه 
همچنین تنها دو رشته فعالیت »کک و پاالیش« و »غذایی و آشامیدنی به 
جز قند و ش��کر« افزایش در شاخص فروش )نسبت به ماه قبل( داشته اند 
و س��ایر رش��ته فعالیت ها با کاهش فروش مواجه شده اند؛ بیشترین سهم 
در کاهش ش��اخص فروش متعلق به رشته فعالیت های »تجهیزات برقی« 
و »ماش��ین آالت و تجهیزات« و »فلزات پایه« بوده اس��ت. شاخص فروش 
ش��رکت های معدنی بورسی هم نس��بت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 
۱2,۵ درصدی و نس��بت به ماه قبل با کاهش ۱۱,۱ درصدی مواجه شده 

است.

شاخص تولید و فروش شرکت های بورسی در تیرماه کاهش یافت

تولید صنعتی در تنگنای بی برقی

با الزام وزیر اقتصاد، بانک های دولتی مکلف به پرداخت وام بدون ضامن به حقوق بگیران 
دولتی، خصوصی و بازنشسته ها شده اند و هرچند در حال حاضر پرداخت این وام همچنان 
ادامه دارد، اما در برخی از بانک ها، شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه مربوطه اعالم 
شده است. به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در سال گذشته بانک های دولتی را مکلف کرد که 
به متقاضیان وام های خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، 
تسهیالت ارائه بدهند. مشموالن این طرح در مرحله نخست، حقوق بگیران دولتی و خصوصی 
و بازنشسته ها اعالم شدند و با اینکه قرار بود در مراحل بعدی همه مردم مشمول این طرح 
شوند، اما تاکنون وضعیت این موضوع مشخص نشده است. با این حال طبق اعالم مسئوالن، 

با متنوع سازی تضامین بانکی، دریافت وام های خرد تسهیل شده است.
ضوابط پرداخت تس��هیالت به مش��موالن طرح به این ترتیب است که برای کارکنان و 
بازنشس��تگان دس��تگاه های اجرایی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر شرکت های 
معتبر بخش خصوصی )صرفا از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می کنند(، تا 
س��قف ۵۰ میلیون تومان بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان 
نیز بدون نیاز به ارائه ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد 
بود. همچنین کارکنان سایر شرکت های بخش خصوصی از کارگاه ها، شرکت ها و بنگاه های 
اقتص��ادی کوچک گرفته تا متوس��ط نیز چنانچه نزد بان��ک دریافت کننده حقوق خود )به 
تش��خیص بانک( دارای رتبه اعتباری A و B باش��ند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی 
نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کس��ر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می توانند اقدام 
کنن��د. همین افراد برای گرفت��ن وام ۱۰۰ میلیون تومانی عالوه بر موارد فوق، باید یک نفر 
ضامن نیز ارائه کنند. البته براساس اعالم وزارت اقتصاد، چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور 
بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ میلیون تومانی و چه وام ۱۰۰ 

میلیون تومانی باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک حسب مورد به بانک ارائه کنند. 
در این زمینه، آخرین اعالم وزارت اقتصاد بیانگر این است که از ابتدای بهمن ماه ۱۴۰۰ تا 
پایان تیرماه امس��ال، بانک های دولتی ۱۵ هزار و 93۱ میلیارد و 632 میلیون تومان اعتبار 
به ۴7۵ هزار و ۴۴۸ نفر تس��هیالت پرداخت کرده اند. در این بین، بررس��ی شرایط پرداخت 
وام بدون ضامن در بانک های دولتی نش��ان می دهد که پرتکرارترین شرط اعالمی از سوی 
بانک ها برای پرداخت این تسهیالت، بررسی معدل و میانگین حساب متقاضی است. البته 
برخی از بانک ها میانگین حقوق دریافتی متقاضی در یک سال را نیز مالک پرداخت وام بدون 
ضامن اعالم می کنند. به عبارت دیگر، براساس اعالم برخی از بانک ها، میانگین مانده حساب 
متقاضی در بانک مربوطه طی سه تا شش ماه مورد بررسی قرار می گیرد و این بررسی مبلغ 
وام را مش��خص می کند. در همین راس��تا، مسئول اعتبارات یک بانک دولتی درباره شرایط 
پرداخ��ت وام بدون ضامن این گونه توضیح می دهد که کارکنان دولت می توانند معادل ۱۰ 
برابر میانگین حس��اب جاری  و ش��ش برابر معدل حساب کوتاه مدت خود بدون ضامن وام 
بگیرند. او همچنین سقف این تسهیالت را ۱۰۰ میلیون تومان با سود ۱۸ درصد اعالم کرد. 
عالوه بر این، یک بانک دیگر نیز ش��رط اصلی پرداخت وام بدون ضامن را بررس��ی گردش 
حس��اب می داند و اینکه آن فرد در بانک مربوطه مانده حس��اب داشته باشد، حائز اهمیت 
بیان کرد؛ این در حالی است که در بخشنامه ابالغی وزارت اقتصاد به بانک های دولتی این 
شروط وجود ندارد و وزیر اقتصاد هرگونه شرط اضافه ای که خارج از مصوبات در این زمینه 
باشد را تخلف دانسته و اعالم کرده است که با آن برخورد خواهد شد. همچنین سیداحسان 
خاندوزی، وزیر اقتصاد از مدیران بانک ها در این راس��تا خواس��ته است تا شکایات مردم در 
رابطه با وام بدون ضامن طی ۴۸ ساعت پاسخ داده شود و در صورت ثبت تخلف بانک ها در 

این زمینه نسبت به تغییر مدیران شعب درنگ نکنند.

بانک ها برای پرداخت وام بدون ضامن چه شروطی دارند؟

15 هزار میلیارد تومان وام بدون ضامن

نگاه

یک استاد دانشگاه مطرح کرد
30 ویژگی افراد با ذهن متمرکز

محمود س��ریع القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی به 
3۰ ویژگ��ی اف��راد با ذهن متمرکز پرداخت و ای��ن ویژگی ها را بدین 

ترتیب برشمرد:
۱-نسبت به ثانیه ها هم آگاهی و حساسیت دارند.

2-صرفا در یک موضوع، تخصص دارند و نظر می دهند.
3-همیشه چند پروژه جدی دارند.

۴-برای یک سال آینده، برنامه مکتوب و برای ۱۰ سال افق دارند.
۵-با تسلسل، اولویت بندی و کوتاه صحبت می کنند.

6-در کس��ب مهارت جمع کردن اندیش��ه ها و سخنان خود بسیار 
تمرین کرده اند.

7-زندگی شان براساس نظریه سیستم ها طراحی شده است.
۸-افراد ناصادق را از زندگی خود به تدریج حذف می کنند.

9-واژه ها را بجا انتخاب کرده و از واژه »من« بس��یار کم اس��تفاده 
می کنند.

۱۰-با ریاضیات اُنس دارند.
۱۱-در انتخاب »دوست« بسیار سختگیر هستند ولی آنها را با انبوه 

وقت، خوش قولی، خویشتنداری و مهر نگه می دارند.
۱2-در سخن گفتن، وقت مخاطب را تلف نمی کنند.

۱3-بر آنچه می گویند ریاضی وار کنترل دارند.
۱۴-حس و فهمی تسلس��لی از فرآیند تحقق مصالح و منافع خود 

دارند.
۱۵-چند قدم جلوتر، پیامدهای سخنان خود را می سنجند.

۱6-با تیمی کار کردن، اعتماد پایدار شبکه های کاری خود را جلب 
می کنند.

۱7-هر پروژه ای را به ۱۰ قسمت تقسیم می کنند و آرام و با حوصله 
پیش می روند.

۱۸-عموم کارهای آنان ناظر به درازمدت است.
۱9-منحنی ثبات فکری و رفتاری طرف های خود را مرتب ترسیم 

و بهنگام می کنند.
2۰-ل��وزی وار فکر می کنند و س��خن می گوین��د: مقدمه ای کوتاه، 

تشریح و نتیجه گیری.
2۱-فقط یک جهان بینی دارند نه آنکه به تناسب شرایط و مخاطب، 

جهان بینی خود را چند بار در روز تغییر دهند.
22-نی��از به »نمایش« را از خود زدودهاند: مانند زیردریایی بعضی 

وقت ها به روی اقیانوس می آیند.
23-موثرترین دانش��ی که س��عی می کنند آن را با حوصله به کار 

ببرند، شناخت چرایی رفتار افراد است.
2۴-از فردی که مکررا بدعهدی می کند به تدریج فاصله می گیرند، 

چون به درد ساختن نمی خورد.
2۵-در سال به سنت دانمارکی ها حداقل نیم متر کتاب می خوانند 

)حدود ۱۸ کتاب(.
26-س��رموقع تصمی��م می گیرند: چه موقعی س��کوت کنند و چه 

موقعی تقابل.
27-محرکه های عصبانیت آنها، تحت کنترل توانایی های شان است.

2۸-از صبح تا شب دنبال بهترشدن هستند و دفترچه خودانتقادی 
آنها مرتب بهنگام می شود.

29-با ُعلّو طبع و اعتماد به نفس��ی که دارند، نیازی به حیله گری و 
بدگویی ندارند.

3۰-اکثر مواقع به جای واکنش، سکوت می کنند.

اقتصاد خانواده ها بر تحصیل دانش آموزان اثر دارد
در غیاب عدالت آموزشی

از بین ۴۰ داوطلب برتر کنکور امسال تنها دو نفر، یکی در مدرسه دولتی و 
دیگری در مدرسه نیمه دولتی درس خوانده اند. 29 داوطلب یا به عبارت بهتر، 
72 درصد از کل رتبه های برتر در مدارس اس��تعداد های درخش��ان تحصیل 
کرده اند. پس از مدرس��ه استعدادهای درخشان، سهم مدارس غیرانتفاعی از 
رتبه های برتر کنکور بیش از دیگر رقبا بود. این مدارس 23 درصد از داوطلبان 
را ب��رای ماراتن کنکور امس��ال آماده کرده اند، آن هم ب��ا دریافت هزینه های 

سرسام آور.
اثر شرایط اقتصادی و تحصیل دانش آموزان در مدارس غیردولتی، از سال ها 
پیش در آزمون ورودی دانش��گاه خودنمایی کرده است. ایسنا در سال ۱39۸ 
گ��زارش داد که »تحصیل بیش از 7۰ درصدی نفرات برتر کنکور در مدارس 
خاص دولتی و غیردولتی، زنگ خطر به محاق رفتن عدالت آموزشی را دوباره 
ب��ه ص��دا درآورد.« همچنین روزنامه فرهیختگان در همان س��ال اعالم کرد 
که »بیش از 7۰ درصد رتبه های برتر کنکور امس��ال در رش��ته های ریاضی، 
تجربی و انسانی دانش آموزان سمپاد هستند. سهم غیرانتفاعی ها ۱۴ درصد و 
نمونه دولتی ها ۱3 درصد است. 9۱ درصد نفرات برتر شهرستانی در مدارس 
س��مپاد درس خوانده اند و تنها 9 درصد آنان در مدارس غیرانتفاعی و دولتی 
تحصیل کرده اند. 66 درصد دانش آموزان تهرانی که جزو نفرات برتر کنکور 9۸ 
هس��تند، در مدارس غیرانتفاعی و نمونه دولتی درس خوانده اند و 33 درصد 

آنان دانش آموزان مدارس سمپاد هستند.«
گذش��ته از نقدهای انجام ش��ده در این س��ال ها به وضعیت نظام آموزشی 
در ای��ران، اث��ر فقر و وضعیت اقتص��ادی بر نمره های دانش آم��وزان بارها در 
پژوهش ه��ا مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. پژوهش��گران می گویند ثروت 
خانواده ه��ا بر بهبود رتبه دانش آموزان اثر می گ��ذارد، اما فقر خانوارها هم به 
عقب ماندن بیشتر فرزندان شان می انجامد. یک مطالعه در این زمینه پس از 
بررسی ۱2۰۰ نوجوان ۱2 تا ۱۴ ساله می گوید که فقر با نمره های پایین در 
درس ریاضی و خواندن ارتباط دارد؛ چراکه نوجوانان در محیط های خانوادگی 
زندگی می کردند که از تحریک های شناختی و حمایتی کمی برخوردار بودند. 
همچنی��ن مطالعاتی که در مورد روابط می��ان آموزش و پرورش و درآمدها و 
نابرابری ها در خانواده ها انجام ش��ده است، نشان می دهد که هر اندازه سطح 
درآمدها باالتر می رود، پیش��رفت های تحصیلی هم بیشتر می شود؛ این یعنی 
س��طح تحصیل کودکان و نوجوانان با درآمد خانواده آنان، رابطه مس��تقیمی 
دارد. به عقیده پژوهش��گران، ت��ورم، گرانی، رکود و ناپای��داری اقتصادی اثر 
عمیق��ی بر جنبه های فردی و فرهنگی نس��ل ج��وان دارد و رابطه وضعیت 
اقتصادی بر تحصیل و نمره های دانش آموزان، تنها بخش��ی از آن اس��ت. در 
این شرایط، ایجاد سازوکارهای حمایتی و توسعه بیمه ها از مهمترین کارهایی  
است که می تواند به شکل جدی از خانواده ها برای تامین حداقل های زندگی 
و احساس امنیت نسبت به آینده حمایت کند. گفتنی است نتایج این مطالعه 
با عنوان »بررس��ی ارتباط بین اقتصاد و شکوفایی استعداد دانش آموزان یک 

کشور« در نشریه مطالعات نوین بانکی در بهار امسال منتشر شده است.
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فرصت امروز: اقتصاد جهانی که هنوز با همه گیری کووید-۱9 و تهاجم 
روس��یه به اوکراین درگیر است، با چشم اندازی تاریک و نامطمئن مواجه 
است و بسیاری از پیش بینی های نزولی صندوق بین المللی پول در گزارش 
ماه آوریل چش��م انداز اقتصاد جهانی واقعیت پیدا کرده اس��ت. تورم باالتر 
از حد انتظار به ویژه در آمریکا و اقتصادهای بزرگ اروپایی باعث تش��دید 
شرایط مالی جهانی شده است. کندی چین در بحبوحه شیوع کووید-۱9 
بدتر از پیش بینی ها بوده و س��رریزهای منفی بیش��تری از جنگ اوکراین 
وجود داشته است. بدین ترتیب، تولید جهانی در سه ماهه دوم سال جاری 
می��الدی کاهش یافت. طبق پیش بینی تازه صندوق بین المللی پول، نرخ 
رشد اقتصادی از 6,۱ درصد در سال گذشته به 3,2 درصد در سال 2۰22 
و همچنین 2,9 درصد در س��ال 2۰23 کاهش پیدا می کند که نسبت به 

گزارش آوریل به ترتیب ۰,۴ و ۰,7 واحد درصد کاهش را نشان می دهد.
ب��ه گفته صن��دوق بین المللی پول، این امر نش��ان دهنده توقف رش��د 
در س��ه اقتصاد بزرگ جه��ان - آمریکا، چین و منطقه ی��ورو – به همراه 
پیامدهای مهم برای چشم انداز جهانی است. کاهش قدرت خرید خانوارها 
و سیاست های پولی سختگیرانه در آمریکا، میزان رشد اقتصادی در ینگه 
دنیا را به 2,3 درصد در س��ال جاری و یک درصد در س��ال آینده کاهش 
می دهد. در چین نیز قرنطینه های بیش��تر و عمیق تر شدن بحران امالک 
و مس��تغالت، نرخ رش��د را به 3,3 درصد در س��ال جاری کاهش داد که 
کندترین سرعت از چهار دهه گذشته بدون احتساب همه گیری کروناست. 
همچنین میزان رش��د اقتص��ادی در منطقه یورو به 2,6 درصد در س��ال 
جاری و ۱,2 درصد در س��ال 2۰23 کاهش یافته است که منعکس کننده 
پیامدهای جنگ در اوکراین و سیاست های پولی سختگیرانه دولت هاست.

چشم انداز کاهش رشد اقتصاد جهان
پس از مهار نسبی همه گیری کرونا، اقتصاد جهان در سال 2۰2۱ شاهد 
رونق نسبی به همراه تحقق رشد باالی 6 درصدی بود، ولی با تهاجم روسیه 
به خاک اوکراین، اختالل در زنجیره های تامین و بروز تهدیدهای گوناگون، 
ش��رایط تیره و تاری بر اقتصاد جهانی حاکم ش��د. تولید اقتصاد جهان در 
فصل دوم امسال به دلیل رکود در اقتصادهای چین و روسیه کاهش یافت 
و میزان مخارج مصرف کنندگان در آمریکا نیز به سطحی کمتر از انتظارات 
قبلی رس��ید. اقتصاد جهان که پیش��تر بر اثر بروز همه گیری کووید-۱9 
تضعیف ش��ده بود، با شوک های منفی از جمله تورم باالتر از حد انتظار به 
ویژه در آمریکا و اروپا، تشدید تنگنای شرایط مالی جهان، کندی بیش از 
انتظار سرعت تولید در اقتصاد چین بر اثر قرنطینه ها و همچنین پیامدهای 

منفی ناشی از جنگ در اوکراین مواجه شد.

صن��دوق بین المللی پ��ول )IMF( در گزارش ماه آوریل، رش��د اقتصاد 
جهان در س��ال جاری و آینده را 3,6 درصد پیش بینی کرد که در گزارش 
26 جوالی )۴ مرداد( از ارقام مزبور کاس��ت و پیش بینی نرخ رشد اقتصاد 
جهان برای س��ال 2۰22 را به 3,2 درصد و س��ال 2۰23 را به 2,9 درصد 
کاهش داد. نرخ رش��د گروه اقتصادهای پیش��رفته نیز در سال جاری 2,۵ 
درصد و گروه اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور هم 3,6 درصد 

پیش بینی شده است.
در گ��زارش اخیر صندوق بین المللی پول همچنین از نرخ رش��د مورد 
انتظ��ار آمریکا در س��ال جاری ۱,۴ واحد درصد کاس��ته ش��ده و به 2,3 
درصد تقلیل داده ش��ده است که کاهش قدرت خرید خانوارها و سیاست 
پولی س��ختگیرانه از جمله دالیل این افت رشد عنوان شده است. افزایش 
قرنطینه ها به همراه تعمیق بحران امالک و مستغالت در کشور چین نیز 
باعث ش��د تا رش��د مورد انتظار اژدهای زرد در س��ال جاری با ۱,۱ واحد 
درصد کاهش همراه ش��ده و به 3,3 درصد برسد. همچنین علت افت ۰,2 
واحد درصدی چشم انداز رشد اقتصادی منطقه یورو و پیش بینی رشد 2,6 
درصدی این منطقه، سرریزهای جنگ اوکراین و اعمال سیاست های پولی 
س��ختگیرانه تر اعالم شده اس��ت. به دلیل اثرپذیری بیشتر اقتصادهای در 
حال توسعه منطقه اروپا از جنگ اوکراین و روسیه، میانگین رشد اقتصادی 
موردانتظار برای این گروه کشورها در سال جاری معادل منفی ۱,۴ درصد 
پیش بینی شده که نسبت به رقم متناظر در آوریل همین سال، ۱,۴ واحد 
درصد بهتر شده است. در بین سایر اقتصادهای جهان نیز رشد مورد انتظار 
برای عربستان در سال جاری 7,6 درصد پیش بینی شده که باالترین رقم 
در بین اقتصادهای منتخب است. نرخ رشد اقتصادی ایران هم در سال های 
۱399 و ۱۴۰۰ برابر با ۱,۸ درصد و ۴ درصد بوده و پیش بینی شده است 
که نرخ رشد در سال ۱۴۰۱ به رقم 3 درصد و در سال ۱۴۰2 به 2 درصد 
برسد که از انتظار کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری و سال آینده 

حکایت دارد.
روند رو به رشد تورم ادامه دارد؟

طبق پیش بینی تازه صندوق بین المللی پول، نرخ تورم مورد انتظار برای 
جهان در س��ال 2۰22 ب��ه دلیل افزایش قیمت م��واد غذایی و همچنین 
افزای��ش هزین��ه انرژی از رقم قبلی ۴,7 درصدی پیش بینی ش��ده در ماه 
آوری��ل به 3,۸ درصد افزایش یافته اس��ت و پیش بینی می ش��ود که نرخ 
تورم در س��ال جاری به 6,6 درصد در گروه اقتصادهای پیش��رفته و 9,۵ 
درصد در گروه اقتصادهای در حال توس��عه و بازارهای نوظهور برس��د. در 
این میان، قیمت جهانی نفت خام )میانگین بهای نفت برنت، فاتح دبی و 

وس��ت تگزاس( در س��ال 2۰2۰ حدود ۴۱ دالر در هر بش��که بود که این 
رقم در سال 2۰2۱ با 67 درصد افزایش به 69 دالر در هر بشکه رسید. با 
توجه به رش��د قابل توجه بهای انرژی در سال جاری با بروز جنگ روسیه 
و اوکراین، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که بهای نفت در 
سال 2۰22 با افزایش ۵۰ درصدی به ۱۰۴ دالر در هر بشکه نزدیک شود. 
این روند افزایشی اما در سال 2۰23 معکوس و نزولی شده و با افت ۱2,3 
درصدی به حدود 9۱ دالر در هر بش��که خواهد رسید که با وجود کاهش 
قیمت همچنان رقم باالیی در مقایسه با قیمت های دو سال اخیر محسوب 
می ش��ود. در مجموع انتظار می رود که در س��ال 2۰23 با استمرار اعمال 
سیاست های پولی ضدتورمی از سوی بانک های مرکزی جهان، شاهد نرخ 

تورم ۵,7 درصدی و رشد کم 2,9 درصدی در تولید جهانی باشیم.
افزایش س��طح عمومی قیمت ها در حالی س��طح رفاه و کیفیت زندگی 
مردم سراسر جهان را تنزل و تحت فشار قرار داده است که برای رفع این 
مشکل بایستی مهار تورم اولویت اول سیاست گذاران در اقتصادهای جهان 
باشد. اعمال سیاست پولی س��ختگیرانه تر به ناچار اگرچه موجب افزایش 
هزینه ه��ای واقعی اقتصاد می ش��ود، ولی تاخیر در اتخاذ این سیاس��ت ها 
صرفا موجب تشدید هزینه ها خواهد شد. بنابراین پشتیبانی مالی هدفمند 
می تواند به کاهش تأثیر تورم بر اقشار با باالترین میزان آسیب پذیری کمک 
کن��د، اما در عین حال ب��ا توجه به اینکه از یکس��و بودجه های دولتی به 
دلیل مقابله با موج های همه گیری گس��ترده قبلی کاهش یافته اس��ت و 
از س��وی دیگر به سیاست کالن اقتصادی ضدتورمی نیاز است، الزم است 
سیاس��ت های مزبور از طریق افزایش مالیات ها و یا کاهش مخارج دولتی 
جبران ش��وند. اعمال شرایط س��خت تر پولی بر ثبات مالی تأثیر می گذارد 
و در این میان، اس��تفاده عاقالنه از ابزارهای احتیاطی در س��طح کالن و 
انجام اصالحاتی در چارچوب حل مس��ئله بده��ی، بیش از پیش ضرورت 

پیدا می کند.

آیا اقتصاد جهان در تاریکی فرو می رود؟

نگاه IMF به اقتصاد 2022
بانکنامه

تا یک سقف قیمتی مشخص
صندوق های اجاره بانک ها بیمه می شود

با توجه به اینکه در پی س��رقت از ش��عبه دانش��گاه بانک ملی، 
صندوق های دزدیده ش��ده به این دلیل که مسئوالن بانک و بیمه 
اطالعی از محتویات آنها نداش��تند، مش��مول بیمه نش��دند؛ حاال 
دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی از تهیه پیش نویسی برای 
بیمه ش��دن این صندوق ها خبر داده اس��ت. به گزارش ایسنا، در 
جریان س��رقتی که از شعبه دانش��گاه بانک ملی انجام شد، حدود 
۱62 صندوق اجاره ای این بانک و محتویات آن مورد س��رقت قرار 
گرفت. مش��مول بیمه ب��ودن این صندوق ه��ا و محتویات آنها به 
منظور پرداخت خس��ارت در زمان وقوع حوادثی همچون سرقت 
از بانک در آن زمان از موضوعات حائز اهمیت بود که طبق گفته 
مس��ئوالن و به اس��تناد قوانین بانکی، از آنجا که مسئوالن بانک 
مل��ی و بیمه اطالع��ی از محتویات داخل صندوق ها نداش��ته اند، 
مس��ئولیتی هم در قبال خسارات واردشده به آنها ندارند. به گفته 
مس��ئوالن بان��ک ملی، این بان��ک فقط یک مح��ل مطمئن برای 
نگهداری اش��یا به مش��تری اجاره داده و فرض آن است که بانک 
از محتویات داخل صندوق های امانات اطالع نداش��ته است. البته 
بانک باید امنیت و حفاظت از اموال و شعبات خود را تامین کند. 
در این راس��تا، اگر از نظر کارشناس��ی ثابت ش��ود ک��ه هر بانکی 
مقررات قانون��ی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکرده و ثابت 
شود که دزدان یا کیف قاپان از این قبیل ضعف های امنیتی شعب 
سوءاستفاده کرده اند، مس��لما بانک در قبال مسامحه یا قصور در 
فراهم آوردن ش��رایط الزم امنیتی شعبه، مسئول جبران خسارت 
به مش��تری خس��ارت دیده ش��ناخته خواهد ش��د. عالوه بر این، 
ش��رکت های بیمه نیز نمی توانند با توجه به محتوای محرمانه این 
صندوق ها به طور مش��خص بیمه ای برای آنها در نظر بگیرند، بلکه 
صن��دوق اجاره به طور کلی می تواند بیمه ش��ود که در این مورد 
هم نوع پوشش بیمه ای و سقف آن مورد توجه خواهد بود. ممکن 
اس��ت داخل یک صندوق فقط اس��ناد یا وسیله ای نگهداری شود 
ک��ه ارزش مالی چندانی ندارد و در صن��دوق دیگر، یک عتیقه با 
ارزش چند میلیارد تومانی باش��د. در این حالت حتی اگر پوشش 
بیمه ای هم به صورت کلی انجام شود، نمی تواند پاسخگوی هزینه 
و خس��ارت وارد ش��ده باش��د. در زمان سرقت از ش��عبه دانشگاه 
بانک ملی، مس��ئوالن بانک بر پرداخت تمام خس��ارات واردشده 
به مش��تریان تاکید کردند؛ تا اینکه با دس��تگیری س��ارقان اعالم 
کردند که اموال دزدیده ش��ده بازپس گرفته خواهد شد که البته 
هنوز این کار انجام نش��ده اس��ت و اموال در خزانه بانک ملی قرار 
دارد تا دادس��تان نامه تحویل اموال را به بانک ارائه دهد.  در این 
بی��ن، با وقوع این س��رقت و اتفاقات رخ داده در پی آن، مس��ئله 
امنی��ت و بیمه صن��دوق امانات بانک ها و ضع��ف قوانین بانکی و 
لزوم رفع این گونه خألها همچنان محل بحث اس��ت. در این باره 
فرزی��ن، مدیرعامل بانک ملی اعالم کرده ک��ه در پی این حادثه، 
سیس��تم های حفاظتی تازه ای برای شعب طراحی شده و در کنار 
س��اماندهی صندوق ها، بیمه شدن آنها نیز در حال پیگیری است. 
عالوه بر این، علیرضا قیطاس��ی، دبیر شورای هماهنگی بانک های 
دولتی نی��ز از تهیه و تدوین پیش نویس هایی برای چگونگی بیمه 
ش��دن صندوق امانات بانک ها خبر داده اس��ت. او همچنین اعالم 
کرده که پس از س��رقت از بانک ملی، جلس��ات مختلفی برگزار و 
پیش نویس هایی تدوین ش��ده اس��ت که در قالب دستورالعمل به 
بانک ها ابالغ خواهد شد و براساس آن تا یک سقفی، صندوق های 
اجاره ای بانک ها با پرداخت هزینه از سوی متقاضی مشمول بیمه 
خواهد شد. به گفته قیطاسی، براساس این دستورالعمل متناسب 
ب��ا اندازه صندوق و توافق متقاض��ی صندوق، این صندوق ها بیمه 
خواهند شد که البته هنوز این پیش نویس به تصویب نرسیده که 

امیدواریم بانک ها با بیمه به توافق برسند. 
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با حذف ارز ترجیحی
کسری بودجه و تورم کمتر می شود

ی��ک عض��و ات��اق بازرگانی تهران ب��ا بیان اینک��ه حذف ارز 
ترجیح��ی در درازم��دت باعث کاهش کس��ری بودجه و تورم 
می ش��ود، گفت دولت مجب��ور بود برای تامی��ن ارز ترجیحی 
ب��ه روش های مختلف از جمله خلق پول و اس��تقراض از بانک 
مرکزی روی بیاورد که در نهایت این مس��ائل تورم بیشتر را به 

دنبال داشت.
افش��ین کالهی درباره اینکه آیا کاهش تورم تیرماه نسبت به 
خرداد می تواند تأییدی بر مقطعی بودن تورم ناش��ی از حذف 
ارز ترجیحی باش��د، به ایرنا گفت: ارز ۴2۰۰ تومانی حتما باید 
حذف می ش��د تا اث��رات مخرب آن در اقتصاد کش��ور برچیده 
ش��ود. حذف ارز ترجیحی بار روانی برای جامعه داش��ت و این 
موض��وع از قبل ه��م قابل پیش بین��ی بود. بعد از آزادس��ازی 
قیمت ه��ا یک ش��وک قیمت��ی به ب��ازار وارد ش��د و قیمت ها 
برای فروش��ندگان نیز خیلی مش��خص نبود و تولیدکنندگان 
نمی دانس��تند کاالهای آنها با چه رقمی محاس��به می ش��ود و 
این موضوع به گرانی نس��بی منجر ش��د. ای��ن فعال اقتصادی 
ادامه داد: حذف ارز ترجیحی باعث ش��د که از ریخت و پاش ها 
جلوگیری ش��ود و عدم الزام دولت به اعط��ای ارز ترجیحی تا 
حدی به رفع کس��ری بودجه دولت کم��ک می کند که این به 
معنای کاهش تورم اس��ت. موقتی ب��ودن اثر قیمتی حذف ارز 
ترجیح��ی به عالوه  ندادن ارز ترجیحی باعث ش��ده اس��ت که 
در تیرماه ش��اهد کاهش رشد تورم باش��یم. این کامال طبیعی 
است که وقتی اختالف قیمت پیش می آید و قیمت ها افزایش 
می یابند در نهایت در نقطه ای قیمت ها ثابت ش��وند. او با بیان 
اینک��ه ارز ۴2۰۰ تومانی مش��کالتی از قبیل رانت و فس��اد به 
وج��ود آورد و به قاچاق معکوس کااله��ا انجامید، افزود: تمام 
این موارد به معنای هدررفت منابع ارزی کش��ور بود. از طرف 
دیگ��ر، دولت مجبور بود برای تأمین ارز ترجیحی به روش های 
مختل��ف از جمله خلق پول و اس��تقراض از بانک مرکزی روی 
بیاورد که در نهایت این مسائل تورم بیشتر را به دنبال داشت. 
ح��ذف ارز ترجیح��ی در درازمدت به کاهش کس��ری بودجه 
دولت می انجامد و از شدت تورم می کاهد. به اعتقاد کالهی، ارز 
ترجیحی از ابتدا سیاست اشتباهی بود که به اجرا گذاشته شد. 
به طور کلی، هرگونه نرخ گذاری دس��توری در اقتصاد اش��تباه 
اس��ت. به ویژه چندنرخی شدن ارز خود به خود بستر را برای 
فساد و سودجویی فراهم می کند. تأثیر مخرب ارز ترجیحی را 
در اقتصاد کش��ورمان دیدیم. حت��ی در جاهایی این ارز دولتی 
و ارزان برای تولی��د داخلی مزاحمت ایجاد کرد. قیمت کاالی 
تولیدی کسانی که مواد اولیه وارد می کردند تا در داخل کشور 
کاالی��ی را تولید کنند از کاالهای وارداتی مش��مول ارز ۴2۰۰ 
تومانی باالتر بود و به همین دلیل تولید داخلی صرفه  اقتصادی 

نداشت.
وی با اش��اره به اختالف بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد ادامه 
داد: اخت��الف بی��ن ارز نیمایی و ارز بازار آزاد نیز مشکل س��از 
خواهد ش��د و باید مراقبت کنیم که اختالف آنقدر زیاد نشود 
که دوباره همان ارز ترجیحی را به گونه ای دیگر داشته باشیم. 
این اخت��الف قیمت بی��ن ارز نیمای��ی و آزاد در آینده مزیت 
رقابت��ی را از صادرکنن��دگان می گی��رد. کالهی ب��ا تأیید این 
موضوع ک��ه انتقال یارانه از ابتدای زنجی��ره توزیع و تأمین به 
انتهای آن به معنای اصابت بیش��تر یارانه به جامعه هدف است 
و از هدررفت مناب��ع ارزی جلوگیری می کند، گفت: حذف ارز 
ترجیحی از جمله پیش��نهادات اتاق بازرگان��ی به دولت بود و 
فعاالن اقتصادی همواره خواستار حذف ارز ترجیحی و برچیده 
ش��دن مشکالت ناشی از آن بودند. واقعیت این است که از ارز 
دولتی که به تولیدکنندگان اعطا می کردیم به درستی استفاده 
نمی ش��د و هدفی که مدنظر بود، به دس��ت نمی آمد. کاالهای 
اساس��ی مشمول ارز ترجیحی با قیمت مناسب به دست اقشار 
کم درآمد نمی رس��ید و شاهد سوءاستفاده از آن بودیم. به طور 
کلی، بهتر اس��ت یارانه در انته��ای زنجیره به مصرف کنندگان 
اعطا ش��ود تا می��زان اصابت یارانه به جامع��ه هدف را افزایش 
دهیم. به طور مث��ال، در بحث دارو اقدام خوبی صورت گرفته 
و قرار اس��ت یارانه از طریق بیمه ها اعطا شود، اما در درازمدت 
بهتر اس��ت به ج��ای اعطای یارانه به ایجاد فض��ای رقابتی در 

بخش تولیدی و خلق ثروت روی بیاوریم.

بورسنامه

فرصت امروز: ش��اخص کل بورس تهران در دادوستدهای هفته گذشته 
و پس از نزدیک به هفت هفته به بازدهی مثبت رس��ید و به میزان ۰,77 
درصد افزایش ارتفاع داد. ش��اخص کل هم وزن نیز - در دومین س��الروز 
ری��زش بزرگ بازار س��رمایه - بازدهی ۱,۴۴ درصدی را به ثبت رس��اند. 
تح��رکات برجامی، نقش اصلی را در این بازدهی مثبت هفتگی ایفا کرد و 
با ازسرگیری مذاکرات وین در هفته گذشته، گروه های برجامی در بورس 
تهران از سوی معامله گران و بورس بازان مورد استقبال قرار گرفتند. تحت 
تاثیر مذاکرات احیای برجام، روند صعودی قیمت دالر نیز در هفته س��وم 
مردادماه متوقف ش��د و قیمت اس��کناس سبز آمریکایی به سطح کمتر از 
3۱ هزار تومان رسید. در شروع معامالت هفته جاری نیز این روند مثبت 
در ت��االر شیش��ه ای ادامه یافت تا اندکی از حج��م اما و اگرهای معامالتی 
بورس بازان در این روزها کاس��ته شده باشد. بدین ترتیب، دماسنج اصلی 
تاالر شیشه ای معامالت هفته چهارم مردادماه را صعودی آغاز کرد و با رشد 
بیش از ۱۸ هزار واحدی در معامالت روز گذش��ته به سطح یک میلیون و 
۴67 هزار واحد ایستاد. در این بازار 3۱3 هزار معامله به ارزش ۴۰ هزار و 
۱۱ میلیارد ریال انجام شد. نمادهای فوالد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری 
تامی��ن اجتماعی، ملی صنایع مس ای��ران، بانک ملت، ایران خودرو، بانک 
پارسیان و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران بیشترین تاثیر مثبت را روی 
رشد شاخص کل بورس داشتند. همچنین شاخص کل هم وزن و شاخص 
کل فرابورس نیز با افزایش مواجه شدند، تا همه شاخص های بازار سرمایه 

در معامالت روز شنبه سبزپوش شوند.
رونق نسبی در معامالت بازار سهام

در جریان معامالت روز شنبه 22 مردادماه، شاخص کل بورس تهران 
ب��ا ۱۸  هزار و 63۵ واح��د افزایش در ارتفاع یک  میلی��ون و ۴67 هزار 
واح��دی قرار گرفت. ش��اخص کل هم وزن نیز با 6 ه��زار و 2۸2 واحد 
افزای��ش به 39۵ هزار و ۸۸۴ واحد و ش��اخص قیمت با 3 هزار و 76۵ 
واحد رش��د به 237 هزار و 2۵۸ واحد رسید. شاخص بازار اول، افزایش 
۱9 هزار و 3۰۴ واحدی و ش��اخص ب��ازار دوم، افزایش2۰ هزار و 6۱۸ 
واح��دی را تجربه کردند. در معامالت ای��ن روز بورس تهران بیش از 6 
میلیارد و ۸۴۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۱ هزار 

و ۵۱۸ میلیارد ریال معامله شد.
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 3 هزار و 6۴7 واحد، شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار و ۸62 واحد، شرکت 
مل��ی صنایع مس ای��ران )فملی( با یک ه��زار و 27۰ واحد، بانک ملت 
)وبمل��ت( ب��ا یک هزار و ۱۸6 واح��د و ایران خودرو )خ��ودرو( با 7۴2 
واحد با تاثیر مثبت بر ش��اخص بورس همراه شدند. در سمت مقابل نیز 
پتروش��یمی نوری )نوری( با 3۱2 واحد، پتروشیمی پردیس )شپدیس( 
با 27۱ واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با 26۴ واحد، معدنی و صنعتی 
گل گه��ر )کگل( با 2۱۱ واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( 
ب��ا ۱72 واحد و پتروش��یمی جم )جم( ب��ا ۱3۸ واحد تاثی��ر منفی بر 
شاخص بورس داشتند. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، 
ف��والد مبارک��ه اصفهان )فوالد(، پاالی��ش نفت اصفهان )ش��پنا(، بانک 
مل��ت )وبملت(، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر(، پاالیش نفت تهران 
)ش��تران( و پتروشیمی نوری  )نوری( از جمله نمادهای پُرتراکنش روز 

گذش��ته بودند. گروه ش��یمیایی هم در معامالت روز ش��نبه صدرنشین 
برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 2۴۵ میلیون و 7۰۰ هزار 

برگه سهم به ارزش 2 هزار و 2۸7 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس ایران بیش از ۱۱3 
واحد افزایش داش��ت و به رقم ۱9 هزار و 26۴ واحد رسید. در این بازار ۴ 
میلیارد و ۴6 میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات 
معام��الت فرابورس بیش از ۱76 هزار و 26 نوبت بود. نمادهای پلیمر آریا 
ساسول )آریا(، بهمن دیزل )خدیزل(، آهن و فوالد غدیر ایرانیان )فغدیر(، 
ش��رکت س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، بانک دی )دی( و پتروشیمی 
تندگویان )ش��گویا( ب��ا تاثیر مثبت بر ش��اخص فرابورس همراه ش��دند. 
همچنین پاالیش نفت شیراز )ش��راز(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، تولید 
نیروی برق دماوند )دماوند(، بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای( و کلر پارس )کلر( 

تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.
رشد خفیف شاخص ها در هفته گذشته

بررس��ی معامالت بازار س��هام در هفته سوم مرداد )هفته منتهی به ۱9 
مردادماه( حکایت از آن دارد که ارزش کل معامالت این بازار در این هفته 
نس��بت به هفته قبل با 9,۵7 درصد افزایش از ۱6۰ هزار و ۴79 میلیارد 
ریال به ۱7۵ هزار و ۸39 میلیارد ریال رسید. همچنین حجم کل معامالت 
این بازار از 23 میلیارد و ۵۰7 میلیون س��هم در هفته قبل به 6۱ میلیارد 

و ۵۰۰ میلیون سهم رسید که افزایش ۱6۱ درصدی را نشان می دهد.
در حالی که بازار دوم سهام و بازار بدهی در هفته گذشته سبزپوش بودند، 
بازار اول سهام، بازار مشتقه و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله عقب 
کشیدند؛ به طوری که ارزش معامالت در بازار اول سهام ۴7 درصد کاهش 
یاف��ت و از ۵۰ هزار و ۸22 میلیارد ری��ال در هفته قبل تا 26 هزار و ۵۸6 
میلیارد ریال در این هفته رسید. ارزش معامالت در بازار مشتقه نیز که در 
هفته قبل 2۱9 میلیارد ریال بود، با کاهشی 2۰ ذدرصدی تا ۱7۵ میلیارد 
ری��ال در این هفته کاهش یافت. همچنین ارزش معامالت در صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله کاهشی ۸ درصدی داشت و از ۵۸ هزار و 2۴9 
میلیارد ریال به ۵3 هزار و ۴9۴ میلیارد ریال رسید. این در حالی است که 
ارزش معامالت در بازار دوم س��هام توانست ۵۸ درصد افزایش یابد و از ۴۵ 
ه��زار و ۵۸9 میلی��ارد ریال به 72 هزار و 32۸ میلیارد ریال برس��د. ارزش 
معامالت در بازار بدهی نیز رشدی 32۰ درصدی داشت و از ۵۵۴۰ میلیارد 
ری��ال در هفته قبل تا 23 ه��زار و 2۵6 میلیارد ریال در این هفته افزایش 
یافت. در همین حال، شاخص کل بورس نیز با رشدی کمتر از یک درصد 
)۰,77 درصدی( از یک میلیون و ۴37 هزار واحد در هفته قبل به رقم یک 
میلیون و ۴۴۸ هزار واحد در پایان این هفته رس��ید. ش��اخص کل با معیار 
هم وزن هم ۱,۴۴ درصد افزایش داشت و از 3۸۴ هزار و ۵۵ واحد در هفته 

قبل تا 3۸9 هزار و 6۰2 واحد در این هفته افزایش یافت.

شاخص بورس تهران به سطح یک میلیون و 467 هزار واحد رسید

رشد دسته جمعی شاخص ها

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه

23 مرداد 1401

شماره 2068



زمانی در صنعت کفش و نساجی مطرح 
بودیم، ولی حاال؟

یک کارشناس حوزه کار می گوید باید به تولید و اشتغال مولد در بخش های 
صنعت، کشاورزی و گردش��گری روی بیاوریم و کارخانه های صنعتی خود را 
به معنای واقعی احیا کنیم. احیای کارخانه فقط باز کردن درهای آن نیست، 
بلکه باید تحول جدی رخ دهد و تجهیزات و تکنولوژی قدیمی آن به روز شود.
ولی اهلل صالحی � در گفت وگو با ایسنا، از بخش گردشگری و کشاورزی به 
عنوان بخش های دارای اش��تغال و ارزش اف��زوده باال یاد کرد و گفت: ما باید 
به تولید و اشتغال مولد روی بیاوریم و خوشبختانه بستر آن را در بخش های 

کشاورزی، گردشگری، صنعت و خدمات داریم.
وی ادامه داد: در حال حاضر بس��یاری از کش��ورها منبع درآمدش��ان از راه 
گردشگری است و زیرس��اخت های توسعه گردشگری را فراهم کرده اند، ولی 
متاسفانه ما در این بخش ضعیف عمل کرده ایم در حالی که اقلیم چهارفصل و 

متنوعی داریم که می تواند ظرفیت های اشتغال بسیاری را فعال کند.
این کارشناس حوزه کار با تاکید بر لزوم حرکت به سمت کشاورزی مدرن، 
اظهار کرد: زمانی که جنگ اوکراین و روس��یه رخ داد کس��ی نمی دانست که 
اوکراین بخش اعظمی از محصوالت کش��اورزی و غالت استراتژیک جهان را 
تامین می کند ما هنوز در بخش کشاورزی مثل دیگر کشورها ورود نکرده ایم و 
از ظرفیت های آن بهره نبرده ایم اگر به سمت کشاورزی مدرن پیش می رفتیم 
و تجهی��زات و سیس��تم های جدی��د را به کار می گرفتیم قطع��ا امروز بخش 

کشاورزی ما به پیشرفت چشمگیری می رسید.
صالحی تصریح کرد: خوش��بختانه فضا و بستر توسعه کشاورزی در کشور 

مهیا است و باید از این ظرفیت برای اشتغال و تولید مولد استفاده کنیم.
ای��ن کارش��ناس حوزه کار بخ��ش صنع��ت را از دیگر بخش ه��ای دارای 
اش��تغال زایی باال دانس��ت و گفت: زمانی در صنعت نس��اجی و کفش مطرح 
بودیم، ولی امروز کارخانه های نس��اجی، کفش ملی و ارج کجا هستند؟ ما در 
بخش لوازم خانگی هم می توانیم صادرکننده باشیم و بازارهای خارجی را در 

اختیار بگیریم به شرط آنکه زیرساخت ها را فراهم کنیم.
وی خاطرنش��ان کرد: کارخانه ای که کلی بدهی دارد و تکنولوژی آن عقب 
مانده اس��ت و ناچار اس��ت محصوالتش را به داخل تزریق کند در حالی که 
مش��تری چندانی ندارد نمی تواند دوام بیاورد، احیای کارخانه فقط باز کردن 
درهای آن نیست بلکه باید تحول جدی رخ دهد و ابزار و تجهیزات و تکنولوژی 
به روز وارد آن ش��ود. صالحی افزود: متاس��فانه به دلیل تحریم های بیرونی و 
کرونا که اخیرا با آن مواجه ش��دیم بسیاری از بخش ها از جمله صنعت دچار 
آسیب شد ولی اگر بس��ترها فراهم شود و در این شرایط دولت خودش ورود 
و س��رمایه گذاری کند، بهتر است. این کارشناس گفت: در حال حاضر بخش 
تعاونی به آن معنا در کشور شکل نگرفته و بخش خصوصی واقعی و متشکلی 
هم نداریم چون بیشتر کارها دولتی است، اما اگر بخش خصوصی واقعی شکل 
بگیرد و سرمایه بیاورد و تعاونی ها تقویت شوند، به تدریج می توان کارها را به 

بخش خصوصی و تعاونی سپرد و مردم را برای سرمایه گذاری تشویق کرد.
وی در پایان با تاکید بر ضرورت ایجاد اش��تغال مولد توسط دولت، تصریح 
کرد: با توجه به نیروهای تحصیلکرده فراوانی که در کشور داریم باید از ظرفیت 
و ایده های آنها به نحو شایسته استفاده کنیم، از طرفی بسیاری از کارخانه ها 
ب��ا تکنولوژی قدیمی و فرس��وده کار می کنند که باید به روز ش��وند تا تولید 
مولد داش��ته باشیم، لذا در شرایط حاضر دولت باید به بخش های کشاورزی، 
گردشگری و صنعت ورود کند تا به تدریج که زیرساخت های قوی ایجاد شد 
و بخش خصوصی واقعی شکل گرفت، تصدیگری ها به بخش های خصوصی 

و غیردولتی واگذار شود.

نماگربازارسهام

کاه��ش قیمت خودرو تأثیر دیگری نیز بر بازار می گذارد. کاهش فاصله 
قیمت خودرو با بازار تقاضای بالقوه خودرو را کاهش می دهد و همین امر 

در ریزش بیشتر قیمت ها مؤثر خواهد بود.
سیگنال های مثبت ارائه شده از برجام به بازارهای داخلی، خریدوفروش 
خ��ودرو در بازار را متوقف ک��رد. در حالی که اخبار رس��انه های داخلی و 
خارجی بر این نکته استوار است که به زودی برجام احیا خواهد شد و توافق 
در این مرحله نهایی است، بازار خودرو با ایست خریدوفروش مواجه گردید 

و کمتر کسی در این بازار دست به خرید می زند.
ریزش عجیب تعداد خریداران و تقاضای خرید در بازار سبب شده است 
در اولین روز هفته بازار به بازاری بسیار راکد تبدیل شود و معامله  گران نیز 
پیش بینی می کنند در روزهای آتی بازار ایران به بازاری فروش��نده تبدیل 

گردد.
یکی از فعاالن بازار خودرو در گفت وگو با قرن نو در پاسخ به این سؤال 
که آیا بازار در شرایط فعلی امکان معامله و خریدوفروش را داراست یا خیر؟ 
گفت: از مدت ها قبل اعالم ش��ده بود که شهریورماه فصل واردات خودرو 
خواهد بود؛ هرچند هنوز چیزی روشن نیست، اما نکته اساسی و مهم این 
است که بس��یاری به استناد همین گمانه زنی، تقاضای خرید را به تعویق 

انداخته و خرید خود را به موقعیتی دیگر موکول کرده اند.
وی افزود: در حقیقت این دسته از افراد ترجیح می دهند نسبت به خرید 
خودرو پس از آغاز واردات اقدام کنند؛ زیرا این باور وجود دارد که واردات 
خودرو، ریزش قیمت دس��ته ای از خودروهای وارداتی و مونتاژی را در پی 
خواهد داش��ت، اما نکته مهم دیگر که روند فعالیت در بازار را دس��تخوش 
تغییر کرده اخباری اس��ت که درخصوص توافق قریب الوقوع برجام منتشر 

می شود.
بس��یاری از معامله گران معتقدند در صورت دس��تیابی به توافق، ریزش 
ارزش دالر به صورت مقطعی ممکن است، اما آنچه بیشتر خودرو را مستعد 
ریزش کرده، قیمت باال و غیرواقعی بازار تحت ِتاثیر چشم انداز تورمی پیش 

بوده است.
به این ترتیب بررسی ها نشان می دهد در صورت احیای برجام، چشم  انداز 
آتی نرخ تورم بهبود خواهد یافت و همین امر می تواند زمینه را برای ریزش 

قیمت خودرو مهیا کند.
کاه��ش قیمت خودرو تأثیر دیگری نیز بر بازار می گذارد. کاهش فاصله 
قیمت خودرو با بازار تقاضای بالقوه خودرو را کاهش می دهد و همین امر 

در ریزش بیشتر قیمت ها مؤثر خواهد بود.

ب��ه این ترتیب بازار با دو اتفاق مهم روبه روس��ت و همین امر نش��ان از 
تغییرات جدی در بازار خودرو می دهد.

هنوز خبری رسمی و نهایی از احیای برجام منتشر نشده، اما با این حال 
نه فقط در رس��انه های داخلی که در رسانه های خارجی نیز اخبار داللت بر 
احیای برجام دارد. امروز همزمان با توقف معامالت در بازار خودرو، بورس 

نیز با رشد ۱۸ هزار واحدی روبه رو بود.
در بازار ارز نیز توقف معامالت بزرگ و افزایش تقاضا برای فروش نسبت 

به تقاضای خرید محسوس بود.

سیگنال برجام به بازار خودرو 

 خریداران بازار را خالی کردند
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نویسنده: علی آل علی

تی��ک تاک دیگر یک پلتفرم کوچک برای ج��والن نوجوانان با ویدئوی 
خنده دار نیست. حتی قبل از پاندمی کرونا هم تیک تاک سریع ترین رشد 
در میان شبکه های اجتماعی فعال در آمریکا را داشت. صرف نظر از اینکه 
چنین رکوردی به معنای پشت سر گذاشتن غول هایی مثل اینستاگرام و 
فیس بوک در س��رعت جذب کاربران اس��ت، تیک تاک پتانسیل های زیاد 
 )No Good( برای برندها دارد. مثال براس��اس گزارش موسس��ه نو گود
کاربرانی که در تیک تاک با برندها تعامل دارند، ۱۵۰ درصد بیشتر از مواقع 
عادی نسبت به خرید وسوسه می ش��وند. اگر پیش خودتان فکر کرده اید 

بازاریاب ها از خیر چنین فرصت طالیی می گذرند، سخت دراشتباهید!
بازاریابی در تیک تاک هم مثل هر کار دیگری در این دنیا فوت و فن های 
خاص خودش را دارد. ش��ما حتی اگر بهترین اس��لحه تک تیرانداز دنیا را 
هم در اختیار یک فرد تازه کار قرار دهید، تا زمانی که مهارت های کافی را 
کسب نکند نمی تواند وسط سیبل را هدف بگیرد. خب وقتی تفریحی مثل 
تیراندازی اینقدر حساب و کتاب دارد، اصال نباید فکر بازاریابی بی برنامه در 

تیک تاک هم در سر کارآفرینان بچرخد.
ما در روزنامه فرصت امروز اصال میانه خوبی با دستورالعمل های خشک 
و خالی در دنیای کس��ب و کار نداریم. به همین خاطر هم به جای اینکه 
یک فهرس��ت بلندباال از تکنیک های بازاریابی در تیک تاک برای تان آماده 
کنیم، یک راس��ت رفته ایم سراغ تجربه برندهای بزرگ. اینطوری نه دیگر 
شما وسط مقاله خواب تان می گیرد، نه اینکه حس بدبینی تان نسبت به این 
فهرس��ت کسل کننده برانگیخته خواهد شد. خب تا حوصله تان سر نرفته 
اجازه دهید برویم سراغ اصل مطلب. این شما و این هم مارکتینگ در تیک 

تاک به سبک برندهای بزرگ.
تیک تاک مارکتینگ+ برندهای بزرگ: 6 درس کلیدی برای همه!

تولید محتوای بازاریابی برای خیلی از کارآفرینان مثل معمایی بی جواب 
اس��ت. اینکه شما چطور باید با محتوایی نس��بتا کوتاه کاربران را شیفته 
برندتان کرده و چندتایی محصول بفروشید، اگر سخت تر از حل معادالت 
فیزیک نداشته باشد خیلی هم کار ساده ای نیست؛ به ویژه وقتی پای یک 

پلتفرم تازه مثل تیک تاک در میان باشد. 
وقتی تیک تاک ت��ازه قدم های اولش در دنیای پلتفرم های اجتماعی را 
برمی داش��ت، خیلی از بازاریاب ها فکر می کردند تکنیک های اینس��تاگرام 
مارکتین��گ اینج��ا هم ج��واب می دهد. اگر نظ��ر ما را بخواهی��د، ُرک و 
پوست کنده به شما می گوییم هر ش��بکه اجتماعی تکنیک های بازاریابی 
خاص خودش را می خواهد. وگرنه مثل این است که فلورنتینو پرز انتظار 
داشته باشد تیم فوتبال و بسکتبال رئال مادرید هر دو از یک تاکتیک واحد 

استفاده کنند؛ همین قدر عجیب و باورنکردنی!
م��ا در ادامه س��عی می کنیم در قالب مرور تجرب��ه بعضی از موفق ترین 
برندهای دنیا در تیک تاک به شما نشان دهیم چطور بدون دردسر جا پای 
غول های تیک تاکی بگذارید. پس آب دست تان است زمین گذاشته و در 

ادامه با ما همراه باشید.
نتفلیکس: ترکیب کلیپ سریال ها و مصاحبه های ویژه  .۱

همانط��ور که در مقدم��ه گفتیم، تیک تاک اس��تراتژی بازاریابی خاص 
خودش را الزم دارد. این یعنی شما قبل از هر کاری باید کمی درباره نحوه 
تولید محتوا در این فضا با خودتان دو دو تا چهار تا کنید. قبول دارم چنین 
کاری بی نهایت زمانبر و حتی کس��ل کننده به نظر می رسد اما اگر درست 
از پ��س ای��ن چالش برآیید، نتیجه اش در حد و ان��دازه 26 میلیون فالوور 

نتفلیکس در تیک تاک می شود. ماجرا جالب شد، نه؟
استراتژی تیک تاک برای تولید محتوا در نتفلیکس بیشتر از آنکه حاصل 
آزمون و خطا یا اقدامات فوق پیچیده باش��د، نتیجه درک درس��ت حال و 
هوای این پلتفرم است. بازاریاب های این برند خیلی زود فهمیدند کاربران 
در تیک تاک دنبال محتوای طوالنی یا عمیق نیستند. در عوض کلیپ های 
کوتاه با تم خنده دار حسابی نظرشان را جلب می کند. اگر به این معجون 
نمایش پش��ت صحنه تهیه سریال های محبوب نتفلیکس و مصاحبه های 
اختصاصی با بازیگران را هم اضافه کنیم، آن وقت یک فرمول برنده خواهیم 

داشت. 
بی شک تولید محتوای اختصاصی از سوی نتفلیکس در تیک تاک هزینه 
اضافه ای روی دست آنها گذاشته است. آنها هم می توانستند مثل خیلی از 
برندهای درجه دو دنیا فقط به بازنشر محتوای وبالگی یا یوتیوبی شان در 
این فضا اکتفا کنند اما نتفلیکس به چیزی به جز بهترین بودن قانع نیست. 
به همین خاطر آش��ی با ترکیب وقت، پ��ول و صدالبته یک تیم بازاریابی 

جداگانه برای رسیدگی به تیک تاک مارکتینگ پخته است. اگر شما هم از 
طرفدارهای سریال های نتفلیکس هستید یا دل تان می خواهد پشت صحنه 
تهیه آثار جذاب این سرویس را مشاهده کنید، اکانت تیک تاک نتفلیکس 

را هیچ جوره از دست ندهید. 
درس مهمی که از نتفلیکس باید گرفت، درک حال و هوای تیک تاک با 
چاشنی آمادگی برای تولید محتوا براساس سلیقه مخاطب است. اینطوری 
شما می توانید مطمئن باشید برندتان خیلی زود یه صندلی VIP در دل 

مشتریان پیدا می کند؛ به همین سادگی.
ان بی ای )NBA(: آشنایی با هنر بازاریابی آنالین  .2

کمتر کس��ی در دنیا پیدا می ش��ود که توان مقاومت در برابر مسابقات 
لیگ بسکتبال ان بی ای را داشته باشد. حرکات حیرت انگیز لبران جیمز، 
اس��تفن کری یا کوین دورانت در زمین مس��ابقه هوش از سر تماشاگری 
می برد. احتماال شما هم در اطراف تان دوستانی دارید که دیوانه مسابقات 
این لیگ هس��تند. با این حساب مشاهده اکانت های رسمی ان بی ای در 
شبکه های اجتماعی با فالوورهای چند ده میلیونی جای تعجب ندارد. باور 
کنی��د یا نه ان بی ای فق��ط در فیس بوک، اینس��تاگرام و توییتر بیش از 
۱۱7 میلیون فالوور دارد.  هنر ادمین های اکانت ان بی ای در ش��بکه های 
اجتماعی طراحی محتوای منحصر به فرد برای کاربران است. البته در این 
میان نیم نگاهی هم به کاربردهای خاص هر پلتفرم داش��ته اند. اگر ش��ما 
دنبال اخبار تازه درباره مسابقات و حواشی داغ هستید، اکانت توییتر ان بی 
ای با آپدیت های لحظه به لحظه در کنار شماست. هایالیت بازی ها هم به 
طور روزانه در اینس��تاگرام بارگذاری می شود. در این بین تیک تاک برای 
تعام��ل با مخاطب برمبنای انواع می��م )Meme( و صحنه های خنده دار 
بازی ها کنار گذاش��ته شده است. بنابراین کسانی که عاشق دنیای میم یا 
محتوای خنده دار هستند، به راحتی با مراجعه به اکانت ان بی ای با انبوهی 
از محتوای جذاب و هیجان انگیز رو به رو می ش��وند.  مثال برند ان بی ای 
یکی از بهترین تجربیات برای اختصاص هر شبکه اجتماعی به کاری خاص 
است. شما الزم نیست همیشه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
دنبال استفاده از یک شبکه اجتماعی برای تمام اهداف تان باشید، چراکه 
دوران شعارهایی مثل »یکی برای همه« دیگر به سر رسیده است. در عوض 
بای��د حال و هوای هر پلتفرم را به خوبی تش��خیص داد و برمبنای آن به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بود. اگر هم در میانه راه احساس 
کردید ماموریت غیرممکنی پیش پای تان قرار گرفته، همیشه نیم نگاهی 
به تجربه ان بی ای داش��ته باش��ید. آن وقت کارتان نه تنها در تیک تاک، 

بلکه تمامی پلتفرم های اجتماعی ساده تر از هر زمان دیگری خواهد شد. 
چیپوتل: تیک تاک با طعم غذای بهترین رستوران دنیا!  .3

اجازه دهید در این بخش همین اول کاری با یک مثال جذاب بحث مان 
را ش��روع کنیم. یک طرفدار مس��ابقات قایقرانی را در نظر بگیرید؛ چنین 
آدمی احتماال اطالعات بی نهایت زیادی درباره دنیای قایق ها دارد. بی شک 
انتظار اینکه چنین آدمی یک عالمه اطالعات ریز و درشت درباره زیر و بم 
مسابقات این رشته داشته باشد، خیلی دور از ذهن نیست. حاال اگر بحث 
ما س��ر یک آدم کامال معمولی که حتی یکبار هم پایش به قایق باز نشده 

بود، آیا بازهم چنین نتیجه گیری می کردید؟
بی ش��ک هر پاس��خی به غیر از یک »نه« قرص و محکم به س��وال باال 
ش��ک برانگیز خواهد بود. البته مگر اینکه پای برن��دی بی نهایت جذاب و 
صدالبته حرفه ای در بازاریابی وسط باشد. چیپوتل در دنیای رستوران های 
زنجیره ای چنین وضعیتی دارد. ش��ما الزم نیست حتما یک شعبه از این 
رس��توران سر کوچه تان باشد تا دل تان برای امتحان منو یا نوشیدنی های 
معمول��ی آن ضع��ف برود. این امر به خوبی معج��زه مارکتینگ در دنیای 
مدرن را نش��ان می دهد. امکان ندارد جایی بحث از رستورانگردی باشد و 
نام چیپوتل در بین پنج گزینه اولی که به ذهن آدم می رسد، نباشد. با این 
حس��اب اصال بعید نیست چیپوتل از سوی موسسه های آماری مختلف به 

عنوان موفق ترین رستوران در تیک تاک معرفی شود، مگر نه؟
اولین سوالی که با ادعای بزرگ بهترین بودن چیپوتل در تیک تاک به 
ذهن آدم می رسد، دلیل این اتفاق است. به زبان خودمانی، چیپوتل با چه 
نوع محتوایی کاربران تیک تاک را پشت گوشی شان میخکوب کرده است؟ 
بی ش��ک این س��وال مهم آنقدر ارزش دارد که ب��رای جفت و جور کردن 

جوابی مناسب خودمان را به دردسر بیندازیم. 
چیپوتل از س��ال 2۰۱9 یعنی به محض اینکه تیک تاک کمی اس��م و 
رسم برای خودش در دنیا پیدا کرد، اکانت رسمی اش را تاسیس نمود. این 
حرکت اگر دیوار صوتی در زمینه ثبت نام در یک پلتفرم آنالین نشکسته 
باشد، دست کم رکورد جانانه ای محسوب می شود. شاید فکر کنید چیپوتل 
همین طوری شانس��ی خیلی زود در تیک تاک عضو ش��ده بود، اما ما در 
روزنامه فرصت امروز استدالل کامال متفاوتی داریم. بازاریاب های این غول 
رس��توران داری خیلی زود متوجه پتانس��یل های بی نظیر تیک تاک برای 
رقابت با اینستاگرام یا دست کم جلب نظر میلیون ها کاربر در سراسر دنیا 
شدند. به همین خاطر همه تالش شان حضور به عنوان اولین برند در این 
فضا بود. نتیجه کار هم یکی از پرطرفدارترین اکانت های تیک تاک از آب 

درآمده است. 
کاربران تیک تاک در اکانت رس��می چیپوت��ل تقریبا هر نوع محتوایی 
ک��ه فکرش را بکنید، پی��دا می کنند. از میم های جذاب گرفته، تا پش��ت 
صحنه آماده س��ازی سفارش��ات و حتی گپ و گفتی با مشتریان مختلف، 

همه و همه در اکانت تیک تاک این برند قابل دسترسی است. اگر به این 
معج��ون راه اندازی چالش های مختل��ف را هم اضافه کنیم، آن وقت دیگر 
فالوورهای میلیونی این رس��توران در تی��ک تاک اصال جای تعجب ندارد. 
خب مگر کسی هم هست که بعد از یک روز کسل کننده با دیدن چالشی 

هیجان انگیز و شرکت در آن سرحال نشود؟
رد بول: برندی برای تمام نسل ها  .۴

رد بول از قدیم ها متخصص تولید محتوای وایرال در اینترنت محسوب 
می شود. در این میان هم فرقی ندارد پای مسابقات رالی در میان باشد یا 
ماجرای رکورد ش��کنی در پرش ارتفاع از بیرون جو زمین؛ در هر صورت 
هر جا بویی از خطر به مشام برسد، رد پای رد بول هم خیلی دور نخواهد 
بود. همین حس ماجراجویی و ش��جاعت هم 6,6 میلیون فالوور برای این 
برند در تیک تاک به ارمغان آورده است. با این حساب رد بول بدون هیچ 
عذر و بهانه ای جایی منحصر به فرد در فهرست طالیی برندهای موفق در 

تیک تاک دارد. 
ح��اال که کمی درباره حال و هوای رد بول در تیک تاک با هم حرف 
زدیم، بد نیست سری هم به استراتژی تولید محتوای آن داشته باشیم. 
اولین کاری که رد بول خیلی خوب در تیک تاک انجام می دهد، ایجاد 
هش��تگ های اختصاصی برای کمپین هاس��ت. مثال اگر آنها قصد ایجاد 
هیج��ان اضافی درباره مس��ابقات رالی داکار را دارند، با هش��تگ رالی 
داکار از کارب��ران برای انتش��ار محتوا دعوت به عم��ل می آورند. البته 
بازاریاب های رد بول هم در این میان دس��ت به س��ینه یک گوش��ه ای 
نمی نش��ینند، بلکه خودش��ان ه��م محتواهایی درجه ی��ک که از قضا 
بی نهای��ت کوتاه و موزیکال اس��ت، تولید می کنن��د. اینطوری ترکیب 
هیجان مس��ابقات ورزشی مختلف با حال و هوای مخصوص تیک تاک 
درهم می آمیزد. نتیجه امر هم اس��تقبال بی نظیر کاربران از ویدئوهای 

رد بول است؛ به همین سادگی!
رد ب��ول از هم��ان اول که در تیک تاک کارش را ش��روع کرد، به خوبی 
متوجه حال و هوای متفاوت این پلتفرم شد. دقیقا به همین خاطر هم به 
جای اینکه الکی از استراتژی های اینستاگرام یا توییتر مارکتینگ استفاده 
کند، کپی کاری را کنار گذاش��ت و یک راس��ت رفت س��راغ طراحی یک 
استراتژی دست اول برای تیک تاک. این استراتژی تالش برای جلب نظر 
مخاطب هدف در همان نگاه نخست بود. اجازه دهید بحث را کمی ساده تر 
کنیم، بازاریاب های رد بول خیلی خوب متوجه شدند تیک تاک جایی برای 
زیاده گویی نیست. در نتیجه محتوای شان را در نهایت کوتاهی و همراه با 

موزیک متن جذاب آپلود کردند.
ادامه دارد

راهنمای تولید محتوا و بازاریابی در تیک تاک

بازاریابی در تیک تاک به سبک برندهای بزرگ دنیا

یکشنبه
23 مرداد 1401

شماره 2068
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اخبار

با تصاحب سکوهای افتخار مسابقات قهرمانی کشور اسکواش؛
ورزشکاران آذربایجان شرقی خوش درخشیدند

آذربایجان شرقی - لیال پاشایی: مسابقات قهرمانی کشور )کمتر از 13 و 
15 سال دختران( اسکواش با شناخت چهره های برتر به پایان رسید.

مراسم اختتامیه این رقابت ها با حضور حسن زاده رئیس هیات اسکواش استان، 
امان زاده معاون ورزشی آذربایجان شرقی، سعید نامور رئیس هیات ورزشی پیوند 
اعضای استان، نوید شفیعی دبیر هیات اسکواش استان، عابدین زاده نائب رئیس 
هیات استان، شهربانیان نائب رئیس فدراسیون، شعبانی سرپرست فنی مسابقات، 
حیدری مربی ارشد تیم ملی بزرگساالن و ناظر فدراسیون، امانی پور مربی تیم 

ملی نوجوانان و سروش کارشناس سازمان لیگ و سرداور مسابقات برگزار شد.
نتایج رقابت ها در رده کمتر از 15 سال:  مقام اول: باران محمد پور ) تهران(- مقام دوم: پرنیان نجفی )اصفهان(- مقام سوم مشترک: 

عسلی محمدی )مرکزی(، فاطیما قانعی )مرکزی(
نتایج رقابت ها در رده کمتر از 13 سال: مقام اول: شاینا امیری )تهران(- مقام دوم: نازنین زهرا جلیلی )آ. شرقی(- مقام سوم مشترک: 

سانای اسدی )آ.شرقی( و آمنا اسفندیاری  )گیالن(
رییس هیات اسکواش آذربایجان شرقی ضمن تبریک به مدال آوران این رقابت ها، اظهار کرد: بعد از چند سال بازیکنان توانستند توانایی 
های خود را بسنجند و برای تمرینات بیشتر و شرکت در مسابقات بعدی انگیزه کافی داشته باشند.  حسن زاده افزود: خدا را شاکریم که 
این رقابت ها نیز با نظم و ترتیب و محیطی کامال صمیمی برگزار شد و امیدواریم این مسابقات زمینه ای برای توسعه این ورزش مهیج و 
آشنایی هموطنان با فرهنگ های مختلف کشورمان و ایجاد دوستی و محبت بین ورزشکاران باشد.  داوران این دوره از مسابقات: ندا سروش 
سرداور، نیره هاشمی، الناز هوشمندکیا، نرگس  مختاری، مرجان دریابیگی و شیرین صادق پور بودند که قضاوت بازی ها را انجام دادند. الزم 
به ذکر است مسابقات قهرمانی کشور اسکواش دختران از روز چهارشنبه ) 5 مرداد ( با حضور 55 بازیکن در دو رده سنی کمتر از 13 و 15 
سال از 1۴ استان کشور به میزبانی آذربایجان شرقی در خانه اسکواش تبریز برگزار شد که یک نقره و یک برنز، سهم آذربایجان شرقي از 
این مسابقات بود. سانای اسدی در رده سنی زیر 13 سال پدیده این مسابقات بود که توانست در اولین آزمون حرفه ای خود در گود میادین 

ورزشی، مدال برنز قهرمانی کشور را کسب و آذربایجان شرقی را صاحب سکوی سوم افتخار کند.

فرشچی ؛ در مراسم گرامیداشت "هفته حمایت از صنایع کوچک" اعالم نمود :
تأمین زمین یکی از چالش های توسعه شهرکهای صنعتی تقاضا محور 

استان خراسان رضوی 
مشهد- مهدی خاتمی : مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان 
رضوی گفت : در ایجاد و توســعه شــهرک های صنعتی در استان چالش هایی 
از جمله تامین زمین در مشــهد، ایجاد شهرک جدید، فرسودگی شهرک های 
خدماتی و افزایش هزینه های انشعابات وجود دارد ؛ ضمن اینکه هزینه هرکیلو 
وات برق چندین برابر قیمت زمین است. "جعفر فرشچی" ضمن گرامیداشت 
»هفتــه حمایت ازصنایع کوچک« ، با اشــاره به چالش های موجود در ایجاد و 
توسعه شــهرک های صنعتی اظهار نمود : رسالت شرکت شهرک های صنعتی 
ایران در دو محور ایجاد و توسعه شهرک ها و نواحی صنعتی استان و توانمندی 

صنایع کوچک است.  وی با تأکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حل و فصل سریع مسائل مرتبط با صنایع کوچک و متوسط 
که عامل اصلی ایجاد تحرک و اشتغال است ؛ خاطر نشان کرد : ایجاد شهرک های جدید بدون هدف گذاری صحیح ، هزینه  ساز و دارای 
مشکالت متعددی برای ما و دستگاه های خدمات رسان بوده و باید با کمک دستگاه های اجرایی استان برای ایجاد شهرک ها قوانینی تدوین 
شود تا  این شهرک ها در شهرستان های تقاضا محور و مستعد در زمینه رفع موانع تخصیص زمین شرکتهای دانش بنیان و اشتغال آفرین 
ایجاد شوند که در همین راستا فورا  اجرا شهرک صنعتی شماره 5 مشهد و توسعه شهرکهای کاویان و مشهد )کالت( را در دستور کار خود 
قرار دادیم. مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی تصریح کرد: باید درصدی از مالیات  برارزش افزوده واحدهای صنعتی به 
شرکت های خدماتی به منظور نوسازی تاسیسات و مدیریت این شهرک ها تخصیص یابد.   وی باتوجه به اینکه توسعه صنعت دانش بنیان 
استان  یکی از ارکان اساسی حمایت از صنایع کوچک میباشد ، بیان نمود : در راستای تحقق شعار سال جاری و بیانیه گام دوم انقالب 
کارهای خوبی در شناسایی واحدهای مستعد دانش بنیان و... در استان آغاز شده و امیدواریم این واحدها با کمک دستگاه های مربوطه به 
سمت دانش بنیان  هدایت شوند. فرشچی طوسی در انتها با گرامیداشت مقام صاحبان صنایع کوچک که بحق سربازان خط مقدم جبهه 
اقتصادی هستند ، درخصوص تأمین موانع مالی واحدهای تولیدی ؛ عنوان کرد : مشکل اصلی فعال سازی واحدهای راکد در تامین سرمایه 
در گردش یا ســرمایه ثابت اســت و چگونگی استفاده از آن موضوع میباشد که باید به صورت خاص در استان پیگیری شده و از ظرفیت 
کمیسیون حمایت قضایی و بانک های استان برای حل مشکالت قضایی و مالی واحدهای راکد استفاده نموده و همچنین  پایش واحدهای 

راکد در استان بعنوان یک اولویت اصلی ادامه دارد.

فاز اول پست برق 230 کیلوولت سبزآب اندیمشک وارد مدار شد
اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان 
اینکه ترانس فاز اول پســت برق 230 کیلوولت سبزآب برق دار و وارد مدار شد، 
تصریح کرد: ارزش ســرمایه گذاری این پروژه یکهزار و 500 میلیارد ریال بوده 
است. محمود دشت بزرگ اظهار کرد: عملیات احداث و راه اندازی ترانس اول فاز 
اول پست 230 به 132 و 33 کیلوولت سبزآب اندیمشک شامل تامین تجهیزات، 
عملیات نصب و راه اندازی به ظرفیت 50 مگاوات آمپر با ارزش ســرمایه گذاری 
یکهزار و 500 میلیارد ریال به پایان رسید و برق دار شد. وی با بیان اینکه تامین 
برق طرح آبرسانی غدیر یکی از اهداف بهره برداری از این پروژه بوده است، تصریح 

کرد: امکان انتقال توان تولیدی نیروگاه دوکوهه به شبکه پایین دست، بهبود ولتاژ پست های 132 کیلوولت منطقه و تامین برق متقاضیان 
صنعتی و بهبود پایداری و قابلیت اطمینان شبکه ناحیه شمال خوزستان و جلوگیری از خاموشی های گسترده از دیگر اهداف بهره برداری 
از فاز اول پست 230 کیلوولت سبزآب بوده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: از مهرماه 1۴00 تاکنون 977 مگاولت 
آمپر در بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت 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.

فرماندار شهرستان قدس : 
قدرت رسانه ای به قدری است که می تواند موازنه های بسیاری را تثبیت 

ویا بر هم بزند
شهرستان قدس -غالمرضا جباری : فرماندار شهرستان قدس در آئین 
تجلیل از خبرنگاران با بیان اینکه خبرنگاران از پایه های مهم استحاکم بخشی 
هر جامعه ای می باشند، اظهارداشت؛ اگرفعاالن حوزه رسانه،  درباره واقعیت های 
نظام دست به نوشتن و نگارش بزنند، بسیاری از دستاوردها آشکار خواهد شد . 
وحید گلی کانی که در جمع خبرنگاران شهرستان قدس به مناسبت پاسداشت 
روز خبرنگار ســخن می گفت، اظهارداشت؛ قدرت رسانه ای به قدری است که 
می تواند تاریخ ساز باشد و شرایط زمانی کشور را تثبیت کند و به آرامش برساند 
تا روزبه روز  نسبت به رشد تعالی آن دست یافت. وی گفت؛ نقش خبرنگار در 

الگو پذیری از درس عاشورا، اثر گذار می باشد و تنویر افکارعمومی مهمترین رسالت اصحاب قلم می باشد. این مسئول با بیان اینکه استفاده 
از ظرفیت رسانه ها به منظور فعالیت در حوزه جهاد تبیین مهم می باشد خاطر نشان ساخت: افرادی که در حوزه بیان واقعیت ها فعالیت 
می کنند باید ابعاد مختلف، اقدامات نظام مقدس جمهوری اسالمی را در بخش ها و عرصه ها با محوریت والیت فقیه اطالع رسانی کنند چراکه 
اطالع رسانی فعالیت های نظام در حوزه فرهنگسازی نسل های آینده نقش دارد. وی با بیان اینکه جهاد تبیین به معنای انتشار فعالیت های 
مسئولین به مردم است ادامه داد: تمامی دستگاه های اجرائی می بایست در راستای بیان فعالیت های خود با بهره  گیری از ظرفیت رسانه ها 
فعالیت کنند چراکه جهاد تبیین به معنای انتشار فعالیت های مسئولین به مردم است. مقام عالی دولت در شهرستان قدس ادامه داد: در 
حوزه های مختلف به منظور گسترش زیرساخت ها هدف گذاری های الزم انجام شده است و به دنبال استفاده از ظرفیت رسانه  ای در راستای 

اطالع به شهروندان به منظور جایگزینی بالتکلیفی به سمت امیدواری هستیم.

مدیر مخابرات منطقه گلستان:
استفاده از تلفن ثابت ارزان ترین راه برای برقراری تماس تلفنی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه گلستان به استفاده از تلفن ثابت بعنوان ارزان ترین راه برقراری تماس تلفنی 
توصیه داشت .دکتر غالمعلی شهمرادی که در جلسه ارزیابی خدمات ادارات مخابرات شهرستان ها سخن می گفت با اشاره به وضعیت 
دایری تلفن ثابت اجرای عملیات های توسعه ای در مناطق فاقد امکانات را در دستور کار مخابرات شهرستان ها قرار داد و بر تسریع فعالیت 
های توسعه ای تاکید کرد.وی استفاده از تلفن ثابت را ارزان ترین راه برای برقراری تماس تلفنی دانست و گفت : عالوه بر این مورد ، تلفن 
ثابت  بستری برای دسترسی به اینترنت است و  خدمات و سرویس های قابل  ارائه بر روی تلفن ثابت بسیار متنوع است و اگر مردم استان 
می خواهند از محصوالت و ســرویس های مخابراتی بهره مند شوند می بایست انتیاز تلفن ثابت در اختیار داشته باشند. مدیر مخابرات 
منطقه گلستان رفع خرابی ها در اسرع وقت را خواستار شد و گفت : خدمات پس از فروش و پشتیبانی مناسب الویت بوده و توجه به آن 

موجب رضایت مندی حداکثری مردم خواهد شد .

آذربایجان شــرقی - خبرنگار فرصت امروز: رئیس ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شــرقی با اشــاره به نقش بســزای 
اصحاب رسانه در رشد و توسعه حوزه های مختلف اقتصادی اظهار کرد: 
با برجسته کردن داشته های اقتصادی، باید این بخش را تقویت کنیم و 
رسانه ها باید ورود جدی تری به این عرصه ها داشته باشند. صابر پرنیان 
در دیدار با ارکان و اعضای هیئت مدیره و بازرسان انجمن صنفی دفاتر 
نمایندگی روزنامه های سراســری استان آذربایجان شرقی گفت: اگر در 
کشورهای اروپایی تحوالت اقتصادی به سرعت پیش می رود یکی از پایه 

های اصلی، رسانه است. 
وی تاکید کرد: با وجود این که اقداماتی برای ارتباط موثر با اصحاب 
رسانه شروع شده ولی تاکنون نتوانسته ایم به مفهوم واقعی برای توسعه 
استان در کنار رسانه ها باشیم. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان شــرقی افزود: در حوزه اقتصادی اســتان اتفاقات خوبی در 
حال وقوع اســت و ما باید با همراهــی و همکاری یکدیگر رویدادهای 
مهــم و حیاتی دیگری را نیز برای بهبود معیشــت مردم ایجاد کنیم. 
پرنیان با بیان این که رسانه به شکل گیری افکار در جامعه جهت می 
دهد، گفت: بخش های صنعت، معدن و تجارت حوزه اقتصادی اســت 
و در این حوزه به فکر افزایش توانمندی مردم هســتیم بنابراین برای 

تســهیل امور، اصحاب رســانه باید یک فضای روانی مناسب از استان 
ترســیم کنند. وی ادامه داد: آذربایجان شــرقی در تمام حوزه ها جزو 
چهار اســتان اول کشور است؛ پس تا جایی که می توانیم اخبار خوش 
بــه جامعه مخابره کنیم. پرنیان با بیان این که با مطرح کردن ظرفیت 
های استان در رســانه ها، از توانمندی های فعاالن اقتصادی حمایت 
کنیم، گفت: ۸5 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و بخش خصولتی 
اســت ولی این موضوع در استان برعکس است یعنی اقتصاد استان بر 
پایه بخش خصوصی اســت در این زمینه باید همه کمک کنیم تا در 

استان با توسعه اقتصادی تولید ثروت ایجاد شود. وی اظهار کرد: ظرفیت 
های صنعتی زیادی در استان داریم و در حوزه صنایع مختلف و حتی 
تجارت می توانیم کارهای بســیاری انجام دهیم. پرنیان با بیان این که 
فضای مثبتی را برای رونق کســب و کار در این حوزه ایجاد کرده ایم، 
گفت: باید با برجسته کردن داشته های اقتصادی، این بخش را تقویت 
کنیم و رســانه ها ورود جدی تری به این عرصه داشته باشند. رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: اگر آذربایجان 
شرقی به یک استان اقتصادی تبدیل شود عالوه بر بهبود معیشت مردم، 
بســیاری از مســایل فرهنگی و اجتماعی نیز حل می شود. وی با ابراز 
خشنودی از شکل گیری تخصصی تشکل های رسانه ای اظهار داشت: 
انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری، ظرفیت رسانه ای 
موثر و عظیمی برای استان آذربایجان شرقی از جمله در حوزه صنعت، 
معدن و تجارت محسوب می شود. پرنیان اضافه کرد: عالقه مند هستیم 
تعامل و همکاری مستمری با انجمن نوپا و تخصصی سرپرستان جراید 
داشته باشیم.  وی ضمن استقبال از انجام طرح های مشترک، بر لزوم 
برخورداری از پیوست رســانه ای فعالیت های سازمان صمت استان، 
تاکید کرد و خواستار همکاری انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه 

های سراسری در این راستا شد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: ســید مجتبــی خدمت بین دانا 
سرپرســت شهرداری رشت با بیان اینکه موضوع تامین اعتبارات نباید 
به هیچ عنــوان در اجرای پروژه های عمرانی خللی وارد ســازد گفت: 
اجرای پروژه های عمرانی ، اولویت نخســت شهرداری رشت است.  به 
گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت 
- سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت، ظهر امروز 
چهارشــنبه 19 مرداد 1۴01 در جلسه شورای معاونین اظهار داشت: 
اهمیت پروژه های عمرانی برای شهرداری رشت بسیار زیاد است، زیرا با 
این کار نه تنها زمینه عمران و آبادانی شهر فراهم می شود بلکه اعتماد 
خوبی را بین شــهروندان و مجموعه مدیریت شــهری ایجاد می کند.   
سرپرست شــهرداری رشت تسریع در روند اجرای پروژه میدان روگذر 
تقاطع غیرهمســطح میدان ولی عصر )عج( به میدان امام علی )ع( و 
پروژه تملک مسیر سعدی به سرگل و محور اقتصاد را هم خواستار شد و 
افزود: از آنجا که فقط تا 31 شهریور برای جذب اعتبارات دولتی فرصت 
داریم، بنابراین انتظار دارم برنامه های شهرداری در حوزه های کوتاه  مدت 

آن به سرعت عملیاتی شود.  سید مجتبی خدمت بین دانا با بیان اینکه 
موضوع تامین اعتبارات نباید به هیچ عنوان در اجرای پروژه های عمرانی 
خللی وارد سازد تصریح کرد: از شنبه هفته آتی برنامه نهضت آسفالت 

شهرداری رشت آغاز می شود.  
وی اذعان کرد: اولویت شــهرداری رشــت در دو ماه آینده، اجرای 
پروژه های عمرانی است، بنابراین دیگر به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد 
بود که پروژه ای همچنان روی زمین معطل بماند.  سرپرست شهرداری 
رشت بیان داشت: از معاونین و مدیران انتظار دارم که برای پروژه های 
عمرانی نظیر پروژه تقاطع غیرهمســطح ولــی عصر )عج( که تجهیز 
کارگاه آن باید در اسرع وقت انجام گیرد، اهمیت بیشتری قائل شوند.  
خدمــت بین دانا به پروژه پارک 500 هکتاری الکان به عنوان یکی از 
پروژه های بزرگ شــهرداری رشت اشاره کرد و ادامه داد: این پارک از 
حیث تزریق مالی و اعتباری مشکلی ندارد و فاز اول آن باید در همان 
موعد زمانی تعیین شــده تکمیل و به بهره برداری برســد.  وی پروژه 
محور اقتصاد را نیز از پروژه های فوق العاده اولویت دار شهرداری رشت 

خواند و با بیان اینکه مردم برای اتمام این پروژه از شــهرداری انتظار 
دارند، اظهار داشــت: وعده دادیم که پروژه خیابان سعدی به سرگل تا 
آخر امسال بازگشایی شود و باید هر طور که شده این امر تحقق پیدا 
کند.  سرپرست شهرداری رشت تصریح کرد: از مدیران مناطق پنجگانه 
شــهرداری رشــت انتظار دارم در دو ماه آینده پروژه های عمرانی که 
وظیفه اصلی شهرداری است را نادیده نگیرند و برای به ثمر رساندن آن 
تالش کنند، زیرا اقدامات عمرانی، کارنامه و عملکرد مدیریت شــهری 

در طول دوره خدمت است. 

در دیدار با ارکان انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری عنوان شد؛

پرنیان: رسانه ها در پیشرفت و تحوالت اقتصادی سهیم هستند

سرپرست شهرداری رشت در جلسه شورای معاونین تاکید کرد :

اجرای پروژه های عمرانی، اولویت نخست شهرداری رشت 

ساری -  دهقان : مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و 
دریانوردی با بیان اینکه برای پیشبرد و تأمین اهداف بنادر در سطوح ملی 
و منطقه ای ، در واگذاری اراضی به متقاضیان سرمایه گذاری می بایست 
مطالعه کافی صورت گیرد ، بر احصاء چالش های سرمایه گذاری جهت 

تسهیل در این مقوله تأکید کرد.
به گــزارش خبرنــگار مازندران به نقــل روابط عمومــی اداره کل 
بنادرودریانوردی امیرآباد؛  حســین یدالهی ضمن بازدید از پروژه های 
ســرمایه گذاری بندرامیرآباد در جلســه ای با مســئولین این بندر به 
سیاســت های کالن سازمان بنادرودریانوردی در جذب سرمایه گذار با 
اهلیت مناسب اشاره کرد و کوتاه کردن مسیر و فرآیند سرمایه گذاری 
در بنادر ، احصاء چالش ها و تالش جهت مرتفع ساختن آن ها را امری 
ضروری دانست. مدیرکل بنادرودریانوردی امیرآباد نیز در این جلسه به 
سرمایه گذاری 19 هزار و 53 میلیارد ریالی بخش خصوصی تاکنون در 

بندرامیرآباد اشاره کرد و گفت از این میزان سرمایه گذاری 2۸ پروژه به 
ارزش بیش از 10 هزار میلیارد ریال در حال بهره برداری و 13 پروژه با 

اعتباری بالغ بر 9 هزار میلیارد ریال در حال ساخت می باشد.

محمدعلی اصل ســعیدی پور با بیان اینکه بندرامیرآباد با دارا بودن 
اراضی وسیع پشــتیبانی ، امکانات و موقعیت راهبردی خود همچنان 
خاســتگاه اصلی بخش خصوصی جهت ســرمایه گذاری می باشد ، از 
وجود 9 درخواست جدید سرمایه گذاری کالن در این بندر توسط بخش 
خصوصی خبــر داد. وی بر ضرورت تعیین تکلیف بازنگری قراردادهای 
ســرمایه گذاری در موعد مقرر تأکید و ابراز امیدواری کرد رویه جدید 
سازمان بنادر درخصوص سنجش صالحیت شرکتهای سرمایه گذار بتواند 
جذب سرمایه گذار در بنادر را تسریع و تسهیل کند. مدیرکل بندرامیرآباد 
در پایان ، طوالنی شــدن فرآیند انتخاب و معرفی کارگروه کارشناسان 
خبره ، عدم تطابق شــاخص های ارزیابی با موضوع قراردادهای سرمایه 
گذاری و عدم وجود فرآیند و دســتورالعمل در خصوص تعیین تکلیف 
مجوز بهره برداری موقت پروژه های صنعتی را بخشی از مشکالت موجود 

در حوزه سرمایه گذاری برشمرد.

اراک- فرناز امیدی: سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مرکزی 
از بازرســی و معاینه تعداد 696 راس دام سبک و سنگین در تاسوعا و 
عاشورای حسینی خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی 
اســتان مرکزی، دکتر محمد فتاحی افــزود: 696 راس دام در روزهای 
عاشورا و تاسوعا در قالب طرح نظارتی محرم توسط بازرسان بهداشتی و 
شرعی دامپزشکی استان مرکزی معاینه شد که در این نظارت ها 2 راس 
گوسفند ضبط و  52 راس الشه دام نیز اصالح شد. سرپرست اداره کل 
دامپزشکی استان مرکزی گفت: 50 کیلوگرم گوشت غیرقابل مصرف و 
فاقد شــاخص های بهداشتی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در 
این استان شناسایی و معدوم شد. فتاحی ادامه داد: 62 گروه ثابت و سیار 

کنترل و نظارت بهداشتی و شرعی بر کشتار دام های قربانی را در استان 
مرکزی برعهده داشتند. وی بیان داشت: 1۴5 قطعه آالیش)کبد، ریه و 
کلیه( غیرقابل  مصرف نیز در راستای تامین سالمت عزاداران حسینی در 
بازرســی کارشناسان این اداره کل از دام های قربانی، شناسایی و معدوم  
و تعداد 100 قطعه کبد نیز در این طرح اصالح شــد. سرپرســت اداره 
کل دامپزشکی استان مرکزی خاطرنشان کرد: همشهریان می توانند در 
صورت مشاهده هرگونه اقالم غیربهداشتی دام در استان با شماره تلفن 
1512 )ســامانه اطالع  رسانی و پاسخگویی اداره کل دامپزشکی استان 
مرکزی( و یا شماره تلفن شبکه دامپزشکی شهرستان های تابعه تماس 

بگیرند.

در بازدید مدیرکل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر از بندرامیرآباد مطرح شد:

سرمایه گذاری بیش از 19 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در بندرامیرآباد

سرپرست اداره کل دامپزشکی استان مرکزی خبرداد:

696 راس دام در تاسوعا و عاشورا در استان مرکزی معاینه شد

شماره 2070
یکشنبه
23 مرداد 1401

آذربایجان شــرقی - فالح: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به فرارسیدن هفته دولت از مسووالن 
و مدیران اســتان خواست اقدامات شاخص یک ساله دولت سیزدهم را 
برای تحقق ایران قوی تبیین کنند. تراب محمدی در جلســه ســتاد 
گرامی داشــت هفته دولت با تاکید بر اینکه در هفته دولت هیچ طرح 
تکراری نباید افتتاح شــود، گفت: این اتفاق در دولت های گذشته رخ 
داده و نباید در دولت ســیزدهم رخ دهد هــر پروژه ای که افتتاح می 
شــود باید به صورت کامل به اتمام رسیده باشد. وی با تاکید بر تبیین 
عملکــرد دولت، ادامه داد: برنامه های هفته دولت صرفا افتتاح نخواهد 
بود و دســتگاه ها باید عملکرد یک ساله خود را به صورت کامل اطالع 
رســانی کنند. وی با بیان اینکه گاهی اطالع رسانی پروژه های بزرگ 
به خوبی انجام نمی شــود، اظهار داشــت: دستگاه ها از اعالم تک تک 
پروژه های خرد خودداری کنند و پروژه ها به صورت جمع بندی شده 
توسط هر دستگاه اعالم و اطالع رسانی شود. محمدی با تاکید بر اطالع 
رســانی دقیق عملکرد یک ساله دســتگاه ها، اضافه کرد: باید در کنار 
انجام مصاحبه ها و نشست های خبری با رسانه ها و مطبوعات استان، 
اطالعات عملکردی دستگاه از طریق ابزارهای هنری نیز منتشر شود. 
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار و دبیر ستاد گرامی داشت هفته 
دولت در آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: آمار، ارقام و اطالعات 
دقیق از پروژه ها و میزان سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی 
باید به صورت دقیق بیان و خروجی برنامه ها تشریح شود. جهانبخش 
سلمانیان افزود: تشریح اقدامات شاخص دولت از موضوعات مهمی است 
کــه باید مــورد توجه قرار گیرد و در این هفته بــه برنامه های افتتاح 

محور بسنده نخواهیم کرد بلکه نگاه به برنامه ها مساله محور نیز خواهد 
بود. وی ادامه داد: وظایف این ســتاد، سیاست گذاری و تعیین اهداف 
و رویکردها، انتخاب شــعار و نامگذاری ایام هفته برای برش اســتانی، 
احصای اقدامات شاخص، تصویب دستورالعمل اجرایی و پیوست رسانه 
ای هفته دولت، ابالغ مصوبات به دستگاه های اجرایی و نظارت بر حسن 
اجرای مصوبات و برنامه های هفته دولت در سراســر استان است. وی 
گفت: تقویت انسجام وحدت ملی، همدلی و هم افزایی بین دستگاه های 
اجرایی، امید آفرینی و اعتماد بخشــی در جامعه نسبت به ایجاد آینده 
بهتر، تشریح خدمات و دستاوردهای یک ساله و برنامه های آتی دولت 
برای برون رفت از مشکالت و تحقق ایران قوی، ایجاد درک واقع بینانه 
برای مردم نسبت به شرایط کشور و تبیین وضعیت و مشکالت در زمان 
تحویل به دولت ســیزدهم به منظور قضاوتی عادالنه و تقویت ارتباط 
وســیع و دو ســویه دولت و مردم از جمله اهداف ستاد گرامی داشت 

هفته دولت در اســتان است. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و 
رئیس کمیته عمرانی ستاد گرامی داشــت هفته دولت در آذربایجان 
شرقی نیز در این جلسه گفت: طبق معمول سال های گذشته مکاتبات 
الزم با دستگاه های اجرایی برای دریافت عملکرد آنها انجام شده است 
و بــه دلیل اینکه این مکاتبات 2 ماه قبــل از هفته دولت برای تعیین 
تکلیف پروژه ها انجام می شود گاه پیش بینی ها برای اتمام پروژه ها با 
مشکل مواجه می شود. جواد رحمتی افزود: در برخی پروژه ها مرحله 
بنــدی وجود دارد که باید در افتتاح هــر مرحله از این طرح ها اطالع 
رسانی دقیق در خصوص وضعیت پروژه و مراحل مختلف آن اعالم شود. 
مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری و رئیس کمیته روستایی 
و محرومیت زدایی ســتاد گرامیداشت هفته دولت در استان هم اظهار 
داشت: تا کنون ۴10 برنامه متعدد برای هفته دولت از طریق فرمانداران، 
دهیاری ها و دســتگاه های خدمات رسان در روستاها دریافت و جمع 
بندی شــده است. محمد اســکندری افزود: برای هر حوزه جغرافیایی 
استان طرح و پروژه تعریف شده تا برنامه های هفته دولت معطوف به 
مرکز استان و شهرهای بزرگ نباشد. مدیرکل روابط عمومی استانداری 
و رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد گرامی داشت هفته دولت در استان 
هم گفت: دستگاه ها در برنامه ریزی افتتاح ها نباید مستقل عمل کنند 
و ضروری است با هماهنگی دبیرخانه ستاد انجام یابد تا پوشش خبری 
افتتاح های مهم به خوبی صورت گیرد. رامین نظامی خواه افزود: مدیران 
دستگاه های اجرایی با رسانه ها و مطبوعات استانی نشست های خبری 
و مصاحبه های اختصاصی داشته باشند تا برنامه های یک ساله خود را 
از هفته دولت 1۴00 تا هفته دولت امسال به صورت دقیق اعالم کنند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی:

دستگاه ها عملکرد یک ساله خود را اطالع رسانی کنند
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دنیای کسب و کار بدون مشتریان مثل سالن کنسرتی 
اس��ت که حتی یک نفر هم در آن حضور نداش��ته باشد. 
اینطور وقت ها گروه موسیقی و خواننده ها هر چقدر هم آثار 
درجه یکی در چنته داشته باشند، بازهم دست آخر سودی 
نصیب شان نمی شود. هرچه باشد یک گروه موسیقی قبل 
از راه انداختن کنسرتی پرهزینه باید کلی برای مخاطبش 
مقدمه چینی کند و دل آنها را به دست بیاورد. وگرنه هیچ 
تهیه کننده ای ریسک سرمایه گذاری روی آلبوم این گروه را 
قبول نمی کند. خب وقتی یک گروه موسیقی برای کسب 
س��ود باید اینقدر به فکر ارتباطش با مخاطب باش��د، چرا 

کسب و کارها از همین فرمول طالیی استفاده نکنند؟
کارآفرین��ان معموال ب��ه تجربه و اطالعات ش��ان درباره 
مش��تریان بیش از اندازه اعتماد دارند. به همین خاطر هم 
خیلی س��راغ یادگیری نکات تازه برای بهبود ارتباط شان 
ب��ا مهمترین عنصر دنیای کس��ب و کار نمی روند. نتیجه 
چنین ریس��ک بزرگی از قبل مش��خص است؛ یک عالمه 
برند که مشتریان بدون اینکه حتی نگاه شان را برگردانند، 
از کنارشان عبور می کنند. فکر می کنم فهمیدن این نکته 
که چنین برندهایی دیر یا زود از لیگ قهرمانان کس��ب و 

کار حذف می شوند، کار چندان سختی نباشد. 
م��ا در روزنامه فرصت امروز معتقدی��م ارتباط بهینه با 
مش��تری فرآیندی نیس��ت که یکبار برای همیشه انجام 
شود. در عوض ش��ما باید هر روز حواس تان به این بخش 
مهم باشد و دائما تغییر رفتار و سلیقه مشتریان را بپایید. 
بی ش��ک چنین کاری برای ه��ر کارآفرینی مثل وضعیت 
آلیس در س��رزمین عجایب اس��ت. خب تا وقتی می شود 
ب��ا کارهای هیجان انگیزی مثل طراحی کمپین حس یک 
مهاجم گلزن را داش��ت، مگر کسی حاضر است با پاییدن 

مخاطب هدف در پست دفاع آخر بازی کند؟
فرم��ول طالیی ما ب��رای تبدیل فرآیند بهب��ود ارتباط 
با مش��تریان از چیزی ش��بیه ب��ه بازی در دف��اع آخر به 
داس��تان های حماس��ی، مجموعه ای از تکنیک های درجه 
یک است. حتی س��خت ترین کارهای دنیا هم وقتی شما 
فوت و فن آن را بلد باشید، طوری ساده می شود که نگو و 
نپرس. ما در ادامه این مقاله س��عی می کنیم چندتا از این 
فرمول های درجه یک را برای ش��ما موشکافی کنیم. پس 
اگر شما هم دوست دارید یکبار برای همیشه پرونده بهبود 
ارتباط با مش��تریان را ببندید و ف��وت کوزه گری اش را یاد 

بگیرید، هیچ جوره این مقاله را از دست ندهید. 
بهبود ارتباط با مشتریان: چطور و چگونه

هیچ کارآفرینی در دنیا نیست که دوست نداشته باشد با 
انبوهی از مشتریان راضی از کسب و کارش سر و کله بزند. 
اینکه شما مطمئن باشید مشتریان ارتباط خوبی با برندتان 
دارند، نه تنها س��ود آخر ماه ت��ان را تضمین می کند، بلکه 
قوت قلب بی نهایت بزرگی هم محسوب می شود. البته در 
این میان یک چالش بزرگ وجود دارد و آن رقابت ش��دید 
در ماراتن کسب و کار است. اگر به این قضیه دردسر پیدا 
کردن راهکارهایی مطمئن برای ارتباط بهتر با مشتریان را 
اضافه کنیم، آن وقت بحرانی در حد و اندازه جنگ س��رد 

خواهیم داشت!
همانطور که در بخش قبل قول دادیم، هدف ما بررسی 
تاکتیک های��ی درجه یک برای موفقیت تی��م برندتان در 
بهبود ارتباط با مشتریان اس��ت. اینطوری شما می توانید 
مثل یک س��رمربی کارکش��ته حتی قبل از اینکه تیم تان 
وارد میدان شود، از پیروزی پرگل تان مطمئن باشید. اجازه 
دهی��د تا دیر نش��ده و معجون ما از ده��ن نیفتاده، بدون 
هیچ مقدمه بیش��تری برویم س��راغ تاکتیک های پیروزی 
بخش مان. این شما و این هم فرمول طالیی بهبود ارتباط 

با مشتریان.
بیان داستان های شخصی: چه کسی عاشق یک 

داستان خوب نمی شود؟
عش��ق و عالقه انسان ها در چهارگوش��ه دنیا به داستان 
نکته تازه ای نیست. از دوران ماقبل تاریخ تا عصر دیجیتال 
کنونی تک تک آدم ها گوش��ه چشمی به ژانرهای مختلف 
داستان داشته اند. ش��اید برای بعضی ها رمان های طوالنی 
داستایفسکی خیلی جذاب نباشد، اما داستان های پلیسی 
ش��رلوک هولمز یا نمونه های مدرن ادبیات داستانی مثل 

هری پاتر می تواند دل سختگیرترین منتقدان را هم ببرد، 
چه برسد به خواننده های معمولی!

فکر می کنم اولین ایده ما برای بهبود ارتباط با مشتریان 
از همین االن مثل روز مش��خص شده باشد. شما در اینجا 
مثل ریش س��فید قبیله ای هستید که برای دور هم جمع 
ک��ردن جوانان و تقویت روحیه همدلی باید داس��تان های 
کوت��اه و صدالبت��ه جذاب درباره تاریخچ��ه قبیله جفت و 
جور کنی��د. در این بین هم هیچ چیز به اندازه قوه تخیل 
کمک ت��ان نخواهد کرد. ماجرا تازه دارد به س��کانس های 

هیجان انگیزش می رسد، نه؟
اجازه دهید قب��ل از اینکه بلندپروازی های دور و درازی 
درباره داستان سرایی برای برندتان کنید، خیال تان را بابت 
یک نکته مهم راحت کنیم. یادتان باشد نه شما نویسنده ای 
در ح��د و اندازه آلبر کامو هس��تید، نه مخاطب تان انتظار 
ش��اهکاری مثل رم��ان بیگانه را از ش��ما دارد. همین که 
داستان شما اندکی کشش داشته باشد و به مخاطب نشان 
دهد چه مس��یر طوالنی برای موفقیت ط��ی کرده اید، به 

اندازه کاف��ی تعامل برانگیز خواهد بود. پس به جای اینکه 
فاز ادبی بردارید، کمی به تجربیات قدیمی تان رجوع کنید؛ 
از آن دست تجربیاتی که بیانگر پشتکار یا زحمات تان برای 

موفقیت در بازار کسب و کار است؛ نه چیزی دیگر.
وقتی داستان شما به خوبی مسیر پرفراز و نشیب برندتان 
در بازار را توضیح دهد، خیلی زود تاثیرش را روی مشتریان 
نش��ان خواهد داد. باور کنید یا نه، مردم این روزها دوست 
دارن��د از برندهایی خرید کنند که ب��ه قول معروف خاک 
صحنه خورده باشند و دغدغه مشتریان را از حفظ هستند. 
پس منتظر چه هستید؟ کمی خاطرات سال های گذشته 
برندتان را مرور کنید و با چاش��نی خالقیت یک داس��تان 
درجه یک برای بهبود ارتباط تان با مشتریان سرهم کنید. 
البته قرار نیست شما در این داستان هرچه دل تان خواست 
بگویید، چراکه دروغ های ش��ما دیر یا زود رو می ش��ود و 
آن وقت دیگر هیچ جوره نمی توانید اعتماد از دس��ت رفته 
مش��تریان را برگردانید. پس لطفا فقط درباره واقعیت های 
مربوط به سرگذشت برندتان حرف بزنید و دور حرف های 

غیرواقعی را با خودکار قرمز خط بکشید. 
استفاده از لحن محاوره ای: تکنیکی ساده اما 

کاربردی
آی��ا تا به حال با متن بازاریابی مواجه ش��ده اید که مثل 
قطعه های ادبی شکسپیر بی نهایت رسمی یا حتی غیر قابل 
فهم باشد؟ شما را نمی دانم، ولی من که تا چشمم به چنین 
متن هایی می افتد خیلی زود یاد نامه های اداری می افتم؛ از 
آن دست نامه هایی که حتی روخوانی اش هم کار هر کسی 

نیست، چه برسد به اینکه معنایش مثل روز روشن باشد!
بی ش��ک این روزها دیگر مثل ده��ه 7۰ یا ۸۰ میالدی 
ابزارهای ارتباط با مشتریان محدود به دو سه مورد خشک 
و خالی نیس��ت. دنیای اینترنت طوری ارتباطات را س��اده 
کرده که هر لحظه اراده کنید، می توانید به مش��تریان تان 

در آن سر دنیا دسترسی داشته باشید؛ آن هم بدون اینکه 
حتی یک س��نت از جیب تان ب��رود. حاال اگر در این میان 
شما قرار باش��د همانطور که نامه های اداری را روی کاغذ 
پیاده می کنید، محتوای بازاریابی تولید کنید دیگر سنگ 
روی سنگ بند نخواهد ش��د، چراکه مشتریان این روزها 
حتی حوصله محتوای استاندارد بازاریابی را هم ندارند، چه 
برسد به اینکه یک محتوای دست چندمی با لحنی خشک 

پیش پای شان قرار گیرد. 
فرمول م��ا در این بخش بی نهایت س��اده اما تاثیرگذار 
است. شما کافی است همانطور که با دوستان تان صحبت 
می کنید، دست به قلم شده و مشغول تولید محتوا شوید. 
در این بین هم فرقی میان محتوای متنی، پادکس��ت ها یا 
محتوای بصری نیست. اگر هم دوست داشتید مو الی درز 
کارتان نرود، قبل از اینکه محتوا را آپلود کنید، یک بار نظر 
همکاران یا بعضی از کارشناس ها را جویا شوید. این طوری 
دیگر مطمئن می ش��وید کارتان بدون هیچ عیب و ایرادی 
به دست مشتریان می رسد. خب وقتی لحن محتوای شما 

خودمانی و ساده باشد، تقریبا ۵۰ درصد مسیر ارتباط بهتر 
با مشتریان را تخته گاز طی کرده اید؛ به همین سادگی.

خودتان را جای مشتریان بگذارید: وقتی 
دغدغه های مشتریان اولویت اصلی است!

ارتباط بهینه با مشتریان فقط در حضور به موقع درست 
زمانی که مشتریان به ش��ما نیاز دارند، خالصه نمی شود. 
به زبان خودمانی، ش��ما قرار نیس��ت فقط وقتی مشتریان 
با مش��کل رو به رو می شوند، س��ر و کله تان پیدا شود. در 
عوض باید قبل از اینکه حتی مشکلی برای مشتریان پیش 
بیاید یا احس��اس نیاز به حضور ش��ما را کنن��د، برنامه ای 
دقیق داشته باش��ید. شاید پیش خودتان فکر کنید ما در 
این بخش خواب های عجیبی برای ت��ان دیده ایم، اما ایده 
اصلی ما در یک کالم خالصه می شود: توجه به دغدغه های 

مشتریان.
اج��ازه دهی��د از یک مث��ال کاربردی ب��رای فهم بهتر 
توصیه مان استفاده کنیم. برند کوکا کوال بدون شک یکی 
از بزرگترین تولیدکنندگان نوشابه در سراسر دنیا محسوب 
می ش��ود. این برند وقتی مش��تریان در صنعت غذا نسبت 
به اس��تفاده از م��واد اولیه تجدیدناپذیر برای بس��ته بندی 
محصوالت و مس��ائل زیس��ت محیطی حس��اس ش��دند، 
قبل از اینکه موج انتقادات به صنعت نوشابه س��ازی برسد 
تعهدات سفت و سختی برای کاهش استفاده از آلومینیوم 
و پالستیک در بسته بندی محصوالتش داد. شاید فکر کنید 
کوکا کوال همین طوری الکی یک قولی داده و اصال به فکر 
انجامش هم نیست، اما نگاهی کوتاه به تغییرات اساسی در 
بسته بندی محصوالت این برند دوست داشتنی نشان دهنده 

عزم راسخ مدیران ارشد آن برای تغییر شرایط است. 
قب��ول دارم تعهداتی مثل آنچه کوکا کوال داده اس��ت، 
برای خیلی از برندها دس��ت نیافتنی به نظر می رسد. شما 
کامال حق دارید در مواجهه با چنین اقدامات بزرگی نگران 
وضعی��ت خودتان در این رقابت بی س��ر و ته ش��وید، اما 
یادتان نرود همیش��ه کارهای بزرگ و پرهزینه نیست که 
دل مش��تریان را می برد. ش��ما حتی اگر یک برند کوچک 
هستید، اگر در حد توان تان به دغدغه های مشتریان پاسخ 
دهید، طوری ارتباط تان با آنها بهتر می شود که انگار هیچ 
برندی به غیر از ش��ما در دنیا وجود هم ندارد. پس منتظر 
چه هس��تید؟ همین حاال وارد گود ش��وید و ب��ا زیر و رو 
کردن بازار دغدغه های مشتریان تان را شناسایی کنید. در 
مرحل��ه بعد هم قدمی هرچند کوچک ب��رای رفع نگرانی 
آنها بردارید. قول می دهیم نه تنها تعامل مشتریان با شما 
بی نهایت بهتر می شود، بلکه در یک چشم به هم زدن سود 

برندتان هم سر به فلک خواهد کشید. 
مالقات حضوری با مشتریان: فیس تو فیس با 

مخاطب هدف
 در دنیای��ی که ت��ار و پود آن با ش��بکه های اجتماعی 
گ��ره خورده، دیگر مجالی برای مالقات های رو در رو باقی 
نمی مان��د. هیچ بعید نیس��ت تا چند ده��ه دیگر فقط در 
کتاب ه��ای تاریخ اثری از روابط رو در رو )به قول فرنگی ها 
فیس تو فی��س( باقی بمان��د. از آنجایی ک��ه کارآفرینان 
همیش��ه آدم های باهوشی هس��تند، از یک دهه پیش به 
خوبی اهمیت دیجیتالی شدن را درک کرده اند. کافی است 
نگاهی کوتاه به دور و برتان داش��ته باشید تا خیلی راحت 
انتقال تک تک دپارتمان شرکت ها به شبکه های اجتماعی 
را درک کنید. از بخش بازاریابی و تبلیغات گرفته تا روابط 
عمومی و خدمات مش��تریان، همه و همه در ش��بکه های 

اجتماعی مشغول سرویس دهی به مشتریان هستند. 
س��والی که در اینجا پی��ش می آید، مس��ئله خطاهای 

ارتباطی در دنیای آنالین است. اگر بخواهیم با لنز بدبینی 
به ماجرا نگاه کنیم، کمتر تعامل دیجیتال با مشتریان شاید 
خیلی ساده باشد، اما حتی به گرد پای مالقات های رو در 
رو هم نمی رس��د. چراکه در دنیای آنالین هر لحظه امکان 
سوءبرداشت های گس��ترده وجود دارد. آن وقت شما باید 
کل��ی از وقت تان را به اثبات این نکته اختصاص دهید که 
قصدتان بی احترامی یا ایجاد ناراحتی برای مشتریان نبوده 

است. 
م��ا در روزنامه فرصت ام��روز معتقدیم فرق بین تعامل 
حضوری با مش��تریان با نمونه ه��ای دیجیتالی دقیقا مثل 
تفاوت میان فوتبال بازی کردن در سانتیاگو برنابئو و تجربه 
دیجیتالی آن در پلی استیشن است. همانطور که یک بازی 
کامپیوتری هیچ وق��ت نمی تواند لذت واقعی فوتبال بازی 
کردن را به شما منتقل کند، ارتباط دیجیتالی با مشتریان 
هم دیر یا زود کار دس��ت تان می ده��د. توصیه ما در این 
بین توجه به برگزاری همایش ها یا حتی جلسات حضوری 
با مش��تریان مهم برند اس��ت. خب وقتی پ��ای معامالتی 

ب��ا هزینه های کالن در میان باش��د، ماج��را به هیچ وجه 
شوخی بردار نیست. 

صرف نظر از برگزاری مراس��م های ریز و درش��ت برای 
مالقات با مش��تریان، باید نیم نگاهی هم به دنیای کسب 
و کارهای B2B داش��ته باشیم. این مدل از کسب و کارها 
روابط میان ش��رکت ها با یکدیگر را توصیف می کند. مثال 
 AMG رابطه میان شرکت مرسدس بنز با برند تیونینگ
دقیقا در این قالب قرار دارد. بی شک چنین همکاری هایی را 
نمی شود در قالب ارتباطات دیجیتالی توسعه داد. پس اگر 
س��ر و کارتان به جای مشتریان عادی با دیگر برندهاست، 
یادتان باشد رمز موفقیت تان در جلسات حضوری و کامال 

رسمی خالصه می شود. 
قدردانی از مشتریان: فرمولی برای همه زمان ها

بازیگری را در نظر بگیرید که دوست دارد همیشه مورد 
تش��ویق اهالی هنر و تماش��اچی ها باشد، اما حتی یک بار 
هم حاضر نیس��ت به دغدغه ه��ای طرفدارانش گوش داده 
یا از آنها قدردانی کند. بی ش��ک چنین بازیگری حتی اگر 
یک س��تاره بی همتا هم باش��د، دیر یا زود ش��هرتش دود 
هوا می ش��ود.  وقتی در یک خانواده کس��ی لطفی در حق 
دیگ��ران می کند، معموال کمترین واکنش اعضای خانواده 
تش��کر و قدردانی از عضو مورد نظر اس��ت. این امر شاید 
خیلی ساده و بدیهی به نظر برسد، اما تاثیر روانی بی نهایت 
باالیی روی مخاطب هدف خواهد داشت. هرچه باشد آدم 
وقتی مطمئن باشد بعد از تالشش مورد قدردانی دیگران 
ق��رار می گیرد، ب��ا دل و جان کار خواهد ک��رد. این ماجرا 
کم و بیش درباره مش��تریان نیز مصداق دارد. شاید پیش 
خودتان فکر کنی��د همین که محصول تان کیفیت باالیی 
دارید مش��تریان باید قدردان برندتان باش��ند، اما راستش 
را بخواهید قضیه در اینجا کامال برعکس اس��ت. مشتریان 
صدها برند مش��ابه ش��ما در بازار دم دست دارند که اتفاقا 
بعضی از آنها خدمات بس��یار بهتری هم ارائه می دهند. با 
این حساب اگر در ماراتن کسب و کار مشتریان به شما یک 
شانس هرچند کوچک هم دادند، باید همیشه از آنها تشکر 
کنید.  قدردانی از مشتریان لزوما همیشه زبانی نیست. در 
عوض می توانید با اقدامات تان به طور عملی نش��ان دهید 
از خرید مش��تریان راضی هس��تید. یادتان نرود این روزها 
نیمی از احترام به مشتریان در تشکر مداوم بابت خریدشان 
خالصه می ش��ود. پس اگر ش��ما تا به حال چنین کاری را 
انج��ام نداده اید، فک��ر می کنم درک دلیل عدم اس��تقبال 

خریداران از برندتان معمای پیچیده ای نباشد!
این روزه��ا برندهای بزرگ 2۴ س��اعته پیگیر وضعیت 
مشتریان ش��ان هس��تند. قبول دارم این ام��ر در محدوده 
وظایف تیم خدمات مش��تری اس��ت، اما از س��وی دیگر 
احترام باالی یک برند به مش��تریان را نیز نشان می دهد. 
پس دفعه بعد که قصد داش��تید محتوایی در ش��بکه های 
اجتماعی بارگذاری کنید یا کمپینی راه بیندازید، قدردانی 
صمیمانه از مش��تریان را فراموش نکنید. این کار ده ها پله 
برند شما را در دنیای کسب و کار جلو خواهد انداخت؛ به 

همین سادگی.
نظرخواهی از مشتریان: دسترسی به اطالعاتی که 

کسی به شما نمی دهد!
بازاریاب ها و به طور کلی اهالی دنیای کسب و کار دوست 
دارند همیش��ه ته توی وضعیت مشتریان را دربیاورند. در 
این بین هم آزمون و خطا دم دستی ترین ابزار برندهاست. 
اینکه شما واکنش مش��تریان به استراتژی های مختلف را 
ارزیابی ک��رده و نهایتا بهترین م��ورد را انتخاب کنید، به 
ان��دازه کافی منطقی به نظر می رس��د. با ای��ن حال ما در 

روزنامه فرصت ام��روز آزمون و خطا را تکنیکی متعلق به 
عصر حجر می دانیم، چراکه در گیر و دار این فرآیند خیلی 
از مشتریان از شما ناامید خواهند شد. کافی است خودتان 
را به جای مش��تریانی بگذارید که هر روز با یک استراتژی 
تازه غافلگیر می ش��وند. ش��ما را نمی دانم، ولی من که در 

چنین شرایطی از دست برند مورد نظر فرار خواهم کرد.
بی شک هیچ اس��تراتژی در دنیای کسب و کار بی عیب 
نیست. دعوای اصلی در این میان بر سر عیب و ایراد کمتر 
راهکارهای مختلف است. ما در اینجا قصد داریم راه حلی 
با دردس��رهای کمتر به شما معرفی کنیم تا هم وضعیت 
مشتریان را متوجه شوید، هم اینکه ارتباط تان با آنها بهبود 
پیدا کند. فیلم سینمایی ما دارد به حساس ترین بخش اش 

می رسد، نه؟
معجون جادویی ما در این بخش نظرخواهی از مشتریان 
اس��ت. البته منظور ما از نظرس��نجی از مشتریان کمی با 
آنچه شما در سر دارید، فرق می کند. خیلی از کارآفرینان 
تا حرف نظرخواهی از مش��تریان می شود، یاد تماس های 
تلفن��ی به مش��تریان و گفت وگوهای طوالن��ی می افتند. 
امیدوارم ش��ما هیچ وقت اجرای چنین ایده ای به س��رتان 
ن��زد، چراکه خیلی زود موج بزرگی از اعتراض مش��تریان 
مثل سیل شما را با خودش خواهد برد. اجازه دهید با هم 
روراس��ت باشیم، در این دوره  و زمانه دیگر کسی حوصله 
گفت وگوهای طوالنی را ندارد؛ به ویژه اگر پای برندها هم 

در میان باشد!
نظرخواه��ی از مش��تریان معموال کار خیلی س��خت یا 
پیچیده ای نیست. قرار هم نیست شما کلی از وقت خود و 
مشتریان را بگیرید. در عوض ابزارهای کاربردی زیادی در 
بازار هس��تند که مثل آب خوردن فرم نظرخواهی طراحی 
می کنند. ش��ما با طراحی یک فرم نظرخواهی کوتاه بدون 
اینکه خیلی مزاحم مش��تریان شوید، اطالعاتی فوق العاده 

ارزشمند را گردآوری خواهید کرد. 
در دنیای��ی که فناوری های دیجیت��ال روز به روز بخش 
بیش��تری از زندگی ما را تس��خیر می کند، برندها هم باید 
ب��ه فکر روش هایی نو برای دسترس��ی به اطالعات حیاتی 
باش��ند. نظرسنجی هایی که دقیق طراحی شده باشد، دل 
هر مش��تری را آب خواهد کرد. خب اگر مشتری را سراغ 
دارید که دوست ندارد نظراتش را به گوش برندهای مورد 

عالقه اش برساند، ما را هم بی خبر نگذارید.
ابزار پیش��نهادی ما برای طراحی نظرسنجی در دنیای 
آنالی��ن ِس��روی مانک��ی )SurveyMonkey( اس��ت. 
این ابزار که این روزها زیرش��اخه ای از موسس��ه مومنتیو 
)Momentive( محسوب می شود، کار طراحی و انتشار 
نظرسنجی های مختلف را انجام می دهد. کافی است در این 
س��ایت ثبت نام کرده و با هزینه ای بسیار اندک هرچندتا 
نظرس��نجی که دل تان می خواه��د طراحی کنید. اگر هم 
نگ��ران دن��گ و فنگ های طراحی نظرس��نجی در چنین 
ابزاری هستید، باید خیال تان را راحت کنیم، چراکه ِسروی 
مانکی راب��ط کاربری بی نهایت س��اده ای دارد؛ طوری که 
حتی باورتان نمی ش��ود طراحی نظرسنجی آنالین اینقدر 

راحت بوده است!
واکنش به اتفاقات روزمره: بی تفاوتی ممنوع

بسیاری از برندها هیچ کاری با دنیای اطراف شان ندارند 
و سرش��ان فقط گرم کار خودش��ان است. شاید چند دهه 
قبل این مدل برندها بی نهایت حرفه ای محسوب می شدند، 
اما این روزها اصال از این خبرها نیست. مشتریان در چهار 
گوش��ه دنیا برندهایی را دوس��ت دارند که به اتفاقات مهم 
دور و اطراف شان واکنش نشان می دهند. حتما می پرسید 
چطور باید چنی��ن کاری را انجام داد؟ اجازه دهید با یک 

مثال ساده این فیل را از تاریکی بیرون بکشیم.
زمانی که آلین پیرس در آتش سوزی بزرگ جنگل های 
ایاالت متحده جانش را برای نجات مردم به خطر انداخت، 
برای نشان دادن عمق فاجعه تصویری از خودروی بارکش 
تویوتای خود که در جریان نجات ش��هروندان آسیب دیده 
بود منتش��ر کرد. اگرچه قصد این پرستار فقط نشان دادن 
میزان خطر آتش س��وزی و درخواست از مردم برای تخلیه 
خانه های اطراف بود، اما برند تویوتا خیلی زود به این واقعه 
واکنش نش��ان داد. اکانت رس��می تویوتا زیر این پست از 
تالش های قهرمانانه آلین و همکارانش تشکر کرد و به این 
پرستار شجاع قول داد یک مدل خودروی شاسی بلند نو به 

جای بارکشی که آسیب دیده به او خواهد داد. 
همانط��ور که می بینید، تویوتا خیلی س��ریع به اتفاقات 
اطرافش واکنش نش��ان داد. از ش��انس آنها در این فاجعه 
طبیعی پای یک بارکش برندش��ان هم در میان بود. البته 
ش��ما الزم نیس��ت همیش��ه منتظر ارتباط یک رویداد با 
برندتان باش��ید، بلکه در مورد مشکالت اجتماعی یا حتی 
فاجعه های زیس��ت محیط��ی باید خیل��ی زود موضع تان 
را اع��الم کنی��د. اینطوری ن��ه تنها به مش��تریان اهمیت 
دغدغه ه��ای عمومی ب��رای برندتان را نش��ان می دهید، 
بلکه موضوعی ای��ده آل برای بحث و گفت وگو دوجانبه با 

مشتریان در دست خواهید داشت. 
سخن پایانی

بهب��ود ارتباط با مش��تریان ه��دف بس��یاری از برندها 
در سراس��ر دنیا محس��وب می ش��ود، اما کمتر کارآفرینی 
دقیق��ا می داند چطور باید این کار را انجام داد. ش��ما االن 
تکنیک های پایه ای برای ش��روع به کار در این زمین بازی 
رقابت��ی را در اختی��ار دارید. من و همکاران��م در روزنامه 
فرصت ام��روز امیدواریم نکات مورد بحث در این مقاله به 
شما کمکی هرچند اندک برای آشنایی با راه و رسم بهبود 

ارتباط با مشتریان کرده باشد.
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