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وزیراقتصادازبرنامهدولتبرایپایانقیمتگذاریدستوریگفت

 نقشه عبور
از قیمت دستوری

فرصت امروز: با وجود گذش��ت بیش��تر از یک دهه از قیمت گذاری دس��توری در صنعت خودرو، به نظر می رس��د 
شواهدی از احتمال لغو یا دست کم تعدیل این سیاست خسارتبار اقتصادی به چشم می خورد، چنانکه وزیر اقتصاد 
به تازگی از تهیه ماده  واحده ای برای تصحیح س��ازوکار قیمت گذاری دستوری خبر داده است؛ پیشنهادی که اگر به 
تصویب برس��د و اجرایی ش��ود، خودروسازی کشور را منتفع س��اخته و این صنعت را در مسیر خروج از زیان و حتی 
سوددهی پایدار قرار می دهد. پیش از این نیز با حذف شورای رقابت از عرصه قیمت گذاری در سال گذشته و عرضه 
خودرو در بورس کاال، گام هایی برای تعدیل قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو برداشته شده و حال باید دید این...
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بحرانکروناتابنیاوردند؟
بایدهای

سیاستگذاریصنعتی
پاندم��ی کرون��ا ع��اوه ب��ر تلفات 
انسانی و مرگ و میر وسیع، بنگاه های 
کوچک و ب��زرگ جهان را تحت تاثیر 
قرار داد و به آزمون��ی برای تاب آوری 
کس��ب و کاره��ا تبدی��ل ش��د. برای 
بنگاه های کوچک و متوس��ط با منابع 
ش��رایط  در  آوردن  دوام  کمی��اب، 
مخاطره آمیز همه گیری کرونا بس��یار 
بیش��ترین  بود؛ چراکه  چالش برانگیز 
آس��یب ها ب��ر همی��ن بنگاه ه��ا وارد 
ش��د و طبق مطالع��ات، 60 درصد از 
کس��ب وکارهای خرد و 57 درصد از 
کس��ب و کارهای کوچک تحت تاثیر 
تبع��ات بح��ران کرونا ق��رار گرفتند؛ 
حال آنک��ه این رقم ب��رای بنگاه های 
ب��زرگ 43 درصد بوده اس��ت. دلیل 
این اتفاق را می ت��وان انعطاف پذیری 
کمتر بنگاه های کوچک و متوسط در 
مقایس��ه با بنگاه های بزرگتر دانست. 
مطابق گزارش های صندوق بین المللی 
پ��ول، تولید ناخالص داخلی جهان در 
سال 2020 همزمان با شروع پاندمی 
کووی��د-19 حدود 3.3 درصد کاهش 
یافت که عمیق   ترین رکود جهانی در 
هفت دهه گذش��ته اس��ت. همچنین 
طبق یافته   های س��ازمان جهانی کار، 
توقف ناگهان��ی فعالیت   های اقتصادی 
باعث از دس��ت رفت��ن 255 میلیون 
شغل تمام وقت در س��ال 2021 شد. 
تحقیقات اخیر هم نشان می دهد که 

نزدیک به 100 میلیون نفر 
2به دلیل همه گیری کرونا...
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فرصت ام��روز: نزدیک به یک دهه از پیدایش و اهمیت برند 
در ای��ران و ح��دود چهار دهه از ظه��ور آن در جهان می گذرد. 
پس از آنکه ش��رکت م��ک دونالد در س��ال های نه چندان دور، 
گران تری��ن برند جهانی بود و س��پس برندهایی مثل کوکاکوال 
و جنرال الکتریک پیدا ش��دند، حاال به عصر جدیدی رسیده ایم 
که برند های دانش محور و برندهایی که در حوزه اس��تارت آپ و 
یا سوشال مدیا )شبکه   های اجتماعی( فعالیت می کنند، پدیدار 
ش��ده اند. بدین ترتیب، هر چقدر عمر برندینگ در ایران کوتاه 
است و سابقه چندانی ندارد، برندسازی در حوزه دانش بنیان نیز 
حوزه ای نوظهور و کمتر شناخته شده به نظر می رسد؛ حوزه ای 
که مهم و چالش برانگیز اس��ت و رقابت ش��دیدی در آن جریان 
دارد؛ چراکه امروزه رقابت اقتصادی مبتنی بر س��طح فناورانه و 

دانش بنیانی است.
برند یا نشان تجاری تنها یک نام و عامت نیست، بلکه هویتی 
اس��ت برای تعیین کیفیت، تعهد و مس��ئولیت صاحب برند که 
قضاوت آن برعهده مشتریان است. برندینگ یا همان برندسازی، 
یکی از اصول مهم هر کسب       وکاری است که استراتژی       ها و اصول 
خاص خود را دارد. برندها انواع مختلفی دارند و عوامل متعددی 
در موفقیت آنها موثر هس��تند که از آن جمله می توان به ثبات 
سیاس��ی-اقتصادی، محیط مطلوب کس��ب       وکار، سیاست های 
حمایتی و تشویقی دولت، جذب سرمایه گذاری خارجی، تدوین 
برنامه       های برندس��ازی توسط مدیران، اس��تفاده از فناوری های 
نوین و اعتماد و وفاداری اش��اره کرد که برخی مربوط به عوامل 
مرتبط با ش��رکت و برند بوده و برخی در میان عوامل محیطی 
اثرگذار قرار می گیرند. در مجموع به نظر می رس��د دغدغه اکثر 
شرکت های داخلی، تولید و فروش بیشتر است و کمتر به مقوله 
برندس��ازی توجه دارند. در حوزه برندس��ازی دانش بنیان نیز با 
اینکه سیاس��ت ها و قوانین حمایتی از شرکت های دانش بنیان 
وضع ش��ده و خأل قانون��ی در این زمینه وجود ن��دارد، به نظر 

می رسد که عمده چالش ها به حوزه اجرا برمی گردد.
برندهاگونههایمختلفیدارند

دغدغه بسیاری از شرکت های ایرانی همچنان تولید، فروش 

و نهایتا بازاریابی اس��ت و کمتر به مقوله برندس��ازی و مدیریت 
برن��د توجه دارند و اکثر برندهایی نیز ک��ه در بازار ایران وجود 
دارند، دارای برنامه برندس��ازی و عناصر برند منس��جم و قوی 
نیستند. این موضوع باعث ش��ده حتی در بازارهای داخلی نیز 
این برندها معموال دارای موضع ضعیف       تری نسبت به برندهای 
خارجی باش��ند. از ط��رف دیگر، وقتی ش��رکت ها بخواهند در 
بازارهای خارجی حضور یابند، شرایط معموال سخت       تر شده و با 
مشکات متعددی روبه       رو می شوند؛ چراکه فعالیت های بازاریابی 
و برندسازی در فراسوی مرزها پیچیده تر می شود. این وضعیت 
در مورد برندس��ازی در حوزه دانش بنیان به مراتب دش��وارتر و 
مشهودتر اس��ت. آنطور که مرکز پژوهش ها در گزارش »موانع 
و چالش های برندس��ازی محص��والت دانش بنی��ان در ایران و 
راهکارها« برشمرده است، از مهمترین چالش های برندسازی در 
حوزه دانش بنیان می توان به ثبات قیمت و کیفیت و نیاز به اخذ 
استانداردهای الزم و تامین هزینه های آن، نوپا  بودن شرکت های 
اس��تارت آپی و زمانبر بودن برندسازی و ایجاد وفاداری به برند، 
به روز نبودن قوانین و آیین نامه       های مرتبط، ریسک اقتصادی و 
کاهش س��رمایه گذاری، کاستی و نبود ضمانت اجرایی در بحث 

مالکیت فکری اشاره کرد.
در حال حاضر، 6 هزار و 837 شرکت دانش بنیان تایید شده 
در کشور وجود دارد. این شرکت ها از نظر نوع محصول و خدمت 
در 9  دس��ته دسته بندی شده       اند: کش��اورزی، فناوری زیستی و 
صنایع غذایی، دارو و فرآورده های پیش��رفته حوزه تش��خیص 
حوزه تش��خیص و درمان، مواد پیش��رفته و محصوالت مبتنی 
بر فناوری های ش��یمیایی، ماش��ین آالت و تجهیزات پیشرفته، 
وس��ایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی، س��خت افزارهای برق و 
الکترونیک، لی��زر و فوتونیک، فناوری اطاع��ات و ارتباطات و 

نرم       افزارهای رایانه       ای و خدمات تجاری       سازی.
برندها از این جهت که معرف چه چیزی هس��تند، گونه       های 
مختلفی دارند و به س��ه قس��مت محصول/ ش��رکت، خدماتی، 
عمومی/ حکومتی تقسیم می شوند. برندسازی برای محصوالت 
و خدم��ات از مهمتری��ن اص��ول بازاریاب��ی اس��ت. در این نوع 

برندس��ازی، یک برند خاص به یک محص��ول یا خدمت تعلق 
می گیرد، اگرچه ش��رکت های تک محصول��ی می توانند با برند 
محصول ش��ان هم ش��ناخته ش��وند، اما برندس��ازی برای خود 
ش��رکت ها نیز اهمیت دارد؛ چراکه اگر برای شرکت برندسازی 
صورت نگرفته باش��د، ش��رکت بعدا با محدودیت مواجه ش��ده 
و ش��انس گس��ترش را از دس��ت می دهد. از نظر تعیین قلمرو، 
ش��رکت ها می توانن��د اس��تراتژی محلی یا جهان��ی برگزینند. 
برندسازی جغرافیایی خود به  دس��ته       هایی تقسیم می شود که 
از آن جمله می توان به برندس��ازی شهری، برندسازی کشوری، 
برندسازی ملی و برندس��ازی منطقه       ای اشاره کرد. درخصوص 
برندسازی محصوالت دانش بنیان، برندهای محصول، شرکتی و 

برند ملی اهمیت بیشتری دارند.
چالشهایپیشرویبرندسازی

قوانین متعددی در حمایت از برند در کش��ور وجود دارد؛ از 
جمله قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت اختراعات، طرح های 
صنعتی و عائم تجاری، طرح حمایت از مالکیت صنعتی، قانون 
حمایت از ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان و تجاری سازی 
نوآوری       ه��ا و اختراعات و قانون رفع موان��ع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کش��ور. با وجود این قوانین به نظر می رس��د 
روند تصوی��ب و اجرای آن همگام با تح��والت و قواعد تجارت 
داخلی و بین       المللی نیس��ت و این حوزه با چالش های بسیاری 
مواجه اس��ت. ج��دا از فقدان دغدغه برند در کس��ب و کارهای 
ایرانی، برندسازی در ایران با چالش هایی نظیر شناخت ناکافی 
سیاس��ت گذاران، نبود متولی برای برندسازی در بخش عمومی 
و دولتی و مش��کات اقتص��ادی و فرهنگی مثل اقتصاد تورمی 
و افزایش ارزش دارایی ثابت با وجود اس��تهاک و بی توجهی به 
دارایی های نامشهود مانند برند مواجه است. ایران در رتبه بندی 
جهانی سهولت کسب وکار بانک جهانی، وضعیت مطلوبی ندارد 
و از نظر ش��اخص رقابت پذیری جهانی نیز چندان موفق نبوده 
است. این ش��اخص معیارهای مختلفی دارد که بعد ششم آن، 
کارایی بازار کاالس��ت که دربرگیرن��ده نماگرهای متعدد فرعی 
همچون مش��تری گرایی اس��ت که در فضای کنونی کسب وکار 

کش��ور برخاف ش��عارها کمتر عملیاتی می ش��ود. برندسازی 
یک فرآیند بلندمدت اس��تراتژیک و نیازمند دانش فنی همراه 
با مجموعه ای از عوامل اخاقی و نگرش��ی است، اما مدیریت ها 
در ایران هنوز بر روال س��نتی باقی مانده و باور واقعی در مورد 
پدیده برندسازی وجود ندارد؛ بنابراین برندهای ایرانی آنطور که 

شایسته است قدرت حضور در بازارهای جهانی را ندارند.
تمرکز کشورهای پیشرفته بیشتر بر تحقیق و توسعه و حول 
نوآوری های مهم در بخش هایی مانن��د تولید انرژی، مخابرات، 
برق، هواپیمایی و تولیدات اتوماتیک است. بیشتر این نوآوری ها 
نی��ز تحت حمایت حقوق انحصاری ق��رار دارند؛ در حالی که در 
ایران به دلیل عدم اطمینان از اجرای برنامه های بلندمدت، فرآیند 
خلق برند )که زمانبر است( دچار مشکل است. نمونه دیگر، باال 
بودن ریسک اقتصادی است. افزایش ریسک اقتصادی با کاهش 
تولید ناخالص داخلی، کاهش رش��د اقتص��ادی، افزایش تورم، 
افزایش کسری  بودجه و افزایش بدهی های خارجی یک کشور 
مترادف است؛ بنابراین افزایش این ریسک با افزایش نااطمینانی 
عمومی، گسترش بی ثباتی اقتصاد کان، کاهش سرمایه گذاری 
بلندمدت و افزایش هزینه مبادله، توانایی یک کش��ور در تولید 
کااله��ا و خدمات باکیفیت ب��اال و هزینه های پایین قابل رقابت 
در بازارهای جهانی را کاهش داده و امکان پاس��خگویی مناسب 
به نیازهای مش��تریان، گردشگران و س��رمایه گذاران خارجی را 
مش��کل کرده و در نهایت تصویر ذهنی از آن کشور را مخدوش 
و ارزش برن��د ملی را کاهش می دهد. اکثر فعاالن عرصه اقتصاد 
و دانش��گاه به طور یک صدا، خصوصی نبودن صنایع و بهره وری 

پایین را اصلی ترین دالیل ضعف برندسازی ایران می دانند.
بایدهایبرندینگدانشبنیانها

ب��رای برطرف کردن این چالش ها چ��ه باید کرد؟ از جمله 
پیشنهادهای مرکز پژوهش ها، اقداماتی است که شرکت های 
دانش بنی��ان می توانن��د انجام دهن��د، از جمل��ه ایجاد ثبات 
در کیفیت و ارائه با قیمت مناس��ب. ب��رای تحقق این هدف 
نیز زیرس��اخت هایی الزم اس��ت که ب��ه فراگیری محصوالت 
دانش بنیان در داخل و خارج کشور کمک کند که مهمترین 

آن، استانداردسازی است. همچنین برای حضور در بازارهای 
بین       المللی باید برنامه       ریزی کرد. افزایش نرخ ارز در سال های 
اخیر، فرصتی برای صنعتگران و کارآفرینان ایرانی فراهم آورده 
تا تولیدات و خدمات خود را با قیمتی قابل رقابت در بازارهای 
بین المللی ارائه کنند. با توجه به رکودی که در حال حاضر در 
بازارهای داخلی وج��ود دارد، بازارهای خارجی می تواند برای 
آنها، بستری برای توس��عه بازار و حفظ ظرفیت های تولید یا 
عبور از بحران فراهم آورد. مش��اوره با متخصصان برندسازی 
و مهی��ا  کردن زیرس��اخت های قانونی و حقوق��ی نیز توصیه 

می شود.
از ابزاره��ای نوی��ن تبلیغاتی هم نباید غافل ش��د. در فضای 
رس��انه های جدید برخاف ش��یوه       های قدیم��ی، دیدن تبلیغ 
اختیاری اس��ت. بنابرای��ن بازاریابان با چال��ش خلق تبلیغاتی 
مواجهند که مخاطبان به جای اینکه آن را مزاحم بدانند، تمایل 
به دیدنش داشته باشند. یافته ها نشان می دهد که چگونه عنصر 
داستانی شخصیت تبلیغ می تواند عجین شدگی مصرف کننده را 
موجب ش��ود. اگر ش��خصیت ها در داستان خوب تعریف شوند، 
تبلیغ می تواند موجب عجین شدگی هیجانی مصرف کننده شود. 
بنابراین باید کس��ب وکارهای دانش بنی��ان تاش کنند به جای 
تقلی��د از برندهای ب��زرگ بین المللی، داس��تانی منحصربه فرد 
برای برند خود تعریف کنند تا در راس��تای انعکاس هرچه بهتر 
هویت برندش��ان گام بردارند. اجتناب از برندستیزی نیز کاری 
ض��روری اس��ت. انتظارات برآورده نش��ده، یک��ی از اصلی ترین 
دالیل برندستیزی است. این محرک به دلیل شکاف موجود در 
انتظارات مش��تریان و عملکرد واقعی محصول آغاز می شود. در 
هر صورت، شرکت های دانش بنیان قطعا می توانند این محرک 
را متوقف سازند. یکی از راهکارهای احتمالی، نظارت دائمی بر 
کیفیت محصوالت و عمل به وعده های داده شده است. مدیران 
ش��رکت ها هم باید به مش��تریان اجازه دهند ش��کایت خود را 
مس��تقیما به گوش آنها برسانند تا از مشکات دیگر جلوگیری 
ش��ود. همچنین اس��تفاده از ظرفیت های بخ��ش خصوصی و 

حمایت از آنها نیز باید مدنظر قرار گیرد.

دیوان محاس��بات کش��ور به عنوان بازوی نظارتی مجلس، 
گزارش تفریغ بودجه ش��ش ماهه اول س��ال 1401 )منتهی 
به پایان شهریورماه( را منتشر کرد. گزارش دیوان محاسبات 
کش��ور نش��ان می دهد که در پایان نیمه نخست امسال، 13 
درصد از احکام بودجه به صورت کامل اجرا شده است، اما در 
21 درصد احکام بودجه شاهد عدم اجرا و در 66 درصد شاهد 

اجرای بخشی از احکام بودجه هستیم.
بررسی ها نشان می دهد که میزان کسری بودجه دولت در 
ش��ش ماهه نخست سال جاری، روندی کاهشی داشته است. 
همچنی��ن افزایش 446 درصدی میزان وصولی ریالی حاصل 
از نف��ت خام، میعانات گازی و خال��ص گاز صادراتی در دوره 
گزارش��گری فعلی نسبت به مدت مشابه س��ال قبل، وصول 

نزدی��ک به 100 درصدی درآمده��ای مالیاتی و وصول بیش 
از 89 درصدی س��ایر درآمدها نس��بت به مصوب شش ماهه، 
کاهش 64 درصدی تعداد دستگاه های حساب نداده و افزایش 
12 درص��دی میزان ثب��ت اطاعات کارکنان دس��تگاه های 
اجرایی در س��امانه پاکنا در مقایسه با مدت چهار ماهه قبلی 
از جمله مهمترین یافته های دیوان محاسبات در این گزارش 
اس��ت. گزارش نهاد نظارتی مجل��س از ارزیابی اجرای قانون 
بودجه س��ال 1401 در ش��ش ماهه نخست نشان می دهد از 
بین تعداد 69 حکم که متضمن تدوین، تهیه، تصویب و اباغ 
آیین نامه، دس��تورالعمل، س��ازوکار اجرایی، ترتیبات اجرایی، 
شیوه نامه پرداخت تا پایان ش��هریورماه 1401 بوده اند، برای 
55 درص��د )38 حکم( اقدام الزم صورت پذیرفته و همچنین 

درخص��وص 45 درصد )31 حکم( احکام قانون بودجه نقض 
شده است. از سوی دیگر، در 49 مورد ردیف درآمدی، وصولی 
صورت نگرفته که از جمله دالیل کس��ری بودجه محس��وب 
می ش��ود. همچنین تعداد 59 ردیف درآمدی، دارای وصولی 
کمتر از 50 درصد نسبت به میزان پیش بینی شده بوده و 18 
مورد ردیف درآمدی جدید نیز وصولی نداشته است. تخصیص 
اعتبار برای طرح های تملک دارایی های س��رمایه ای با تاریخ 
پیش بینی خاتمه در پایان سال 1401 به منظور بهره برداری 
به موقع این طرح ها، کامل و بهینه نبوده است. از میان 117 
طرح مذکور با پیش بینی تاریخ اتمام در پایان س��ال 1401، 
صرفا به 45 طرح تخصیص اعتبار 0.03 درصدی تا 121.85 
درصدی صورت گرفته و برای مابقی طرح ها به تعداد 72 مورد 

هیچ گونه تخصیص اعتباری انجام نش��ده است؛ این در حالی 
اس��ت که به گفته دیوان محاسبات، تخصیص 100 درصدی 
اعتبار به این طرح ها موجب بهره برداری به موقع آنها و افزایش 
اثربخش��ی الزم خواهد شد. براس��اس این گزارش، تعداد یک 
هزار و 928 دس��تگاه اجرایی )40 درصد( اطاعات کارکنان 
خود را در مهلت مقرر در سامانه پاکنا ثبت نکرده اند. همچنین 
تعداد یک هزار و 916 دس��تگاه اجرای��ی )حدود 40 درصد( 
لیست حقوق و مزایای کارکنان خود را در سامانه موضوع ماده 
)29( قانون برنامه شش��م توسعه کشور در موعد قانونی ثبت 
نکرده اند. تعداد 343 ش��رکت نیز اطاعات خود و  شرکت ها 
و موسس��ات تابعه و وابسته را در س��امانه یکپارچه اطاعات 
 ش��رکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در 

وزارت امور اقتصادی و دارایی ثبت و به روزرس��انی نکرده اند. 
همچنین 22 ش��رکت،  آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا 
31 اردیبهش��ت ماه 1401 در پایگاه اطاعات کارکنان نظام 
اداری )پاکنا( وارد ننموده اند. تعداد 93 دستگاه اجرایی، قانون 
ممنوعیت عضویت همزم��ان مقامات و معاون آنان و مدیران 
 دس��تگاه های اجرای��ی کارکنان ش��اغل در کلیه پس��ت های 
مدیریتی در هیأت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های 
اجرایی  ش��رکت های دولتی و نهاده��ای عمومی غیردولتی و 
س��ازمان ها را رعایت نکرده اند و اطاعات اموال غیرمنقول از 
جمله انفال و اموال تملیکی در اختیار 379 دستگاه اجرایی در 
سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی )سادا( در موعد مقرر 

قانونی، ثبت و یا تکمیل نشده است.

نگاهیبهاجرایقانونبودجهدرنیمسالاول1401
21درصدازاحکامبودجهاجرانشد

چرااغلبشرکتهایایرانیدغدغهبرندندارند؟

پاشنهآشیلبرندسازیدانشبنیان

اصولمدیریتمشتریانناراضی
نویس��نده: علی آل علی: تعامل با مشتریان همیشه جذاب یا لذت بخش نیس��ت. اگرچه همه کارآفرینان روی 
سناریوهای خوب و خوش حساب باز می کنند، اما گاهی اوقات مشتریان ناراضی هم به پست آدم می خورد. آن 
وقت نه تنها همه ایده های تان نقش برآب می شود، بلکه اگر دیر بجنبید دیگر چیزی از برندتان باقی نخواهد ماند. 
کافی است وضعیت تماشاگران عصبانی از باخت تیم شان در استادیوم های ورزشی را به یاد بیاورید تا متوجه عمق 
فاجعه شوید. مشتریان هم وقتی از دست شما عصبانی باشند، خیلی مراعات دنیای کسب و کار یا محیط اداری 
را نخواهند کرد! شاید مشتریان شما فقط یک روز بد را پشت سر گذاشته و سر هیچ و پوچ از دست تان عصبانی 
هس��تند. شاید هم اش��تباهی مهم از طرف برند شما حرص ش��ان را درآورده. در هر صورت وظیفه تیم خدمات 
مشتری مدیریت این اوضاع آشفته است؛ چراکه عصبانیت مشتریان اگر خیلی زود کنترل نشود، اوضاع را طوری...



فرص��ت امروز: با وجود گذش��ت بیش��تر از یک ده��ه از قیمت گذاری 
دس��توری در صنعت خودرو، به نظر می رسد ش��واهدی از احتمال لغو یا 
دس��ت کم تعدیل این سیاس��ت خس��ارتبار اقتصادی به چشم می خورد، 
چنانکه وزیر اقتصاد به تازگی از تهیه ماده  واحده ای برای تصحیح سازوکار 
قیمت گذاری دستوری خبر داده است؛ پیشنهادی که اگر به تصویب برسد 
و اجرایی ش��ود، خودروسازی کش��ور را منتفع ساخته و این صنعت را در 
مسیر خروج از زیان و حتی سوددهی پایدار قرار می دهد. پیش از این نیز با 
حذف شورای رقابت از عرصه قیمت گذاری در سال گذشته و عرضه خودرو 
در بورس کاال، گام هایی برای تعدیل قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو 
برداش��ته شده و حال باید دید این پروسه در نهایت به آزادسازی قیمت ها 

منجر خواهد شد یا نه.
با وج��ود آنکه کارشناس��ان صنعت خودرو و فع��االن بخش خصوصی 
سال هاس��ت که از ض��رورت پایان دادن دولت به قیمت گ��ذاری و اقتصاد 
دستوری س��خن می گویند، اما تاکنون به این مهم در دولت های مختلف 
توجهی نشده اس��ت. طبق گفته احسان خاندوزی، دولت حمایت از همه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگانی را که از محل قیمت گذاری دس��توری و 
غیرکارشناس��ی دچار زیان یا کاهش سود شده اند، وظیفه خود می داند و 
در تاش اس��ت با استفاده از سایر ابزارها، این مسئله را حل کند. هرچند 
وزیر اقتصاد نگفته است که کدام بخش ها و صنایع در ذیل این ماده  واحده 
پیشنهادی قرار دارند، اما با توجه به خسارات فراوان قیمت گذاری دستوری 
به خودروس��ازی کشور، به نظر می  رس��د این صنعت نه  تنها مشمول آن 
خواه��د بود بلک��ه در صورت تصویب و اجرا، در اولوی��ت جبران زیان قرار 

خواهد گرفت.
عاملاصلیزیاندهیخودروسازان

نزدیک به 15 س��ال از اعمال قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی 
می گذرد و آنطور که خودروس��ازان و البته برخی کارشناسان این صنعت 
عنوان می کنند، این سیاس��ت ضمن زیانده کردن صنعت خودرو، رانت و 
واس��طه گری در بازار خودرو را هم به دنبال داش��ته است. همین چند روز 
پیش، حس��ین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی س��ازی اعام کرد زیان 
خودروس��ازان کش��ور به حدود 150 هزار میلیارد تومان رسیده است که 
با احتس��اب سود از دس��ت رفته، زیاندهی آنها عما بین 230 تا 240 هزار 

میلیارد تومان برآورد می ش��ود. البته بدون تردی��د نمی توان تقصیر همه 
این زیان عمده خودروس��ازان را بر گردن قیمت گذاری دستوری انداخت؛ 
چراکه س��اختار مالی ناکارآمد و س��وء مدیریت در خودروسازان بزرگ نیز 
نقش مهمی در بروز این ضرر هنگفت داش��ته است. با این وجود به گفته 
کارشناسان و فعاالن صنعت خودروسازی، دلیل اصلی تورم زیان در صنعت 
خودرو و کیفیت پایین محصوالت تولیدی، همین قیمت گذاری دستوری 
اس��ت. از همین رو انتظار می رود که با حذف این سیاس��ت خس��ارتبار، 
خودروس��ازان ضمن خروج از زیاندهی، به س��مت کسب سود نیز حرکت 
کنند. البته در این س��ال ها صحبت بر س��ر حذف قیمت گذاری دستوری 
و همچنین تثبیت قیمت خودرو بس��یار زیاد بوده و حتی برخی دولت ها 
اقداماتی را در راس��تای کنار گذاشتن آن انجام داده اند، با این حال، خیلی 
زود دوباره به این سیاس��ت ها بازگشته و بیش از پیش به سرکوب قیمتی 
دست زده اند. به عنوان مثال در اواخر دوره دولت دهم،  قیمت خودروهای 
داخل��ی برای مدت کوتاهی آزاد ش��د، اما پس از ح��دود یک ماه عاوه بر 
لغو آزادس��ازی، دولت حتی به تثبیت قیمت نی��ز رضایت نداد و با آوردن 
ش��ورای رقابت عما پروس��ه قیمت گذاری دستوری را کلید زد. به عبارت 
دیگر، سپردن عنان قیمت گذاری خودرو به شورای رقابت عما آغاز رسمی 
سیاست قیمت گذاری دستوری در صنعت خودروسازی و ورود این صنعت 

به سنگاخ زیاندهی بوده است.
جالب آنکه چند س��ال بعد در دوره فعالیت دولت دوازدهم نیز ش��ورای 
هماهنگی اقتصادی س��ران قوا، ش��ورای رقابت را از صحنه قیمت گذاری 
خودرو کنار گذاشت و وزارت صمت، مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی 
بر اساس حاشیه بازار را صادر کرد، اما این بار نیز همانند نوبت پیش، دوری 
از قیمت گذاری دستوری چندان طولی نکشید و چند ماه بعد با بازگشت 
دوباره شورای رقابت، این سیاست بار دیگر بر صنعت خودرو مستولی شد. 
در حال حاضر نیز هرچند ش��ورای رقابت، نقشی در تعیین قیمت خودرو 
ندارد، اما قیمت گذاری همچنان دستوری است و ستاد تنظیم بازار، اختیار 
آن را در دست دارد. بنابراین با توجه به این تجربیات تلخ گذشته در کنار 
گذاش��تن سیاست تعیین قیمت دستوری، ممکن است صحبت های اخیر 
وزیر اقتصاد نیز از نگاه بسیاری از تحلیلگران و اهالی بازار خودرو، به تصمیم 
جدی دولت برای حذف قیمت گذاری دس��توری تعبیر نشود. با وجود این 

به نظر می رسد این بار شرایط فرق کرده و عزمی جزم تر برای عبور از این 
سیاست اقتصادی وجود دارد.

قیمتدستوریحدفمیشود؟
در این س��ال ها فعاالن صنعت خودرو با استناد به بندی از اصل 44 قانون 
اساس��ی بارها خواس��تار جبران زیان خودروس��ازان بزرگ کش��ور از ناحیه 
قیمت گذاری دستوری شده اند، اما سیاست گذار چندان وقعی به این خواسته 
آنها نگذاش��ته است. حاال اما وزیر اقتصاد خود حرف از جبران زده و از تدوین 
ماده  واحده ای سخن می گوید که طی آن ظاهرا عاوه بر حذف قیمت گذاری 
دستوری، صحبت از حمایت های دولتی از تولیدکنندگان آسیب دیده از ناحیه 
این سیاست در میان اس��ت. در بند 90 قانون سیاست های اجرایی اصل 44 
قانون اساس��ی و همچنین برنامه پنج ساله پنجم توس��عه، تاکید شده است 
که دولت باید ما به التفاوت قیمت دس��توری و قیم��ت عادالنه کاالها را برای 
تولیدکنندگان جبران کند. این جبران البته الزاما نقدی و از مس��یر پرداخت 
پول به تولیدکنندگان نیست و می تواند به واسطه معافیت های مالیاتی و امثال 
آن صورت گیرد. وزیر اقتصاد گفته اس��ت: »در ماه های گذشته قیمت گذاری 
دس��توری در برخی از محصوالت حذف و آنها وارد بورس کاال ش��ده اند. این 
موضوع نشان می دهد دولت عزمی جدی برای حذف شیوه اشتباه قیمت گذاری 
دارد.« طبق آماری که اخیرا از سوی رئیس سازمان خصوصی سازی اعام شد، 
زیان انباشته خودروسازان به 150 هزار میلیارد تومان رسیده و با در نظر گرفتن 
سود از دست  رفته، عدد دقیق تر زیاندهی بین 230 تا 240 هزار میلیارد تومان 

برآورد می شود.
فارغ از صحبت های خاندوزی، عرض��ه خودروها در بورس کاالی ایران، 
اتفاق مهم دیگری اس��ت که کارشناس��ان را به پای��ان عصر قیمت گذاری 
دس��توری در اقتصاد ایران و صنعت خودروسازی امیدوار کرده است. البته 
پروسه حذف قیمت گذاری دستوری به نوعی از میانه سال گذشته آغاز شد 
و باید منتظر ماند و دید آیا دولت سیزدهم جسارت الزم برای به سرانجام 
رساندن آن را دارد یا نه. این پروسه با حذف شورای رقابت از قیمت گذاری 
شروع شد و با عرضه خودرو در بورس کاال ادامه یافت و انتظار می رود در 
نهایت به آزادس��ازی قیمت خودرو منتهی ش��ود. اگر این اتفاق بیفتد، به 
نظر می رس��د پس از حدود 15 سال قیمت گذاری دستوری باالخره سایه 
سنگین این سیاست چالش برانگیز از سر بازار خودرو برداشته خواهد شد.

وزیراقتصادازبرنامهدولتبرایپایانقیمتگذاریدستوریگفت

نقشه عبور از قیمت دستوری

گ��زارش ت��ازه مرکز آمار ایران از افزایش ت��ورم بخش خدمات در فصل 
تابس��تان 1401 حکایت دارد، به طوری که خدمات حوزه »جا و غذا« در 
ص��در و خدمات حوزه »ارتباط��ات و اطاعات« در قعر جدول تورم فصلی 
بخش خدمات قرار دارند. طبق ارزیابی نهاد آماری کش��ور، شاخص قیمت 
تولیدکننده در بخش های خدمات در فصل تابستان امسال نسبت به فصل 
قبل، 16.2 درصد و نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل، 56.1 درصد و در 
چهار فصل منتهی به فصل جاری نس��بت به دوره مشابه سال قبل، 49.7 

درصد افزایش داشته است.
آنطور ک��ه مرکز آمار ایران در گزارش »ش��اخص قیم��ت تولیدکننده 
بخش های خدمات � فصل تابس��تان 1401 )برمبنای سال پایه 1395(« 
اعام کرده، در تابس��تان س��ال ج��اری، درصد تغییرات ش��اخص قیمت 
تولیدکننده بخش های خدمات نس��بت به فصل قبل )تورم فصلی( 16.2 
درصد بوده که در مقایس��ه با همین اط��اع در فصل قبل )13.8 درصد(، 
بالغ بر 2.4 واحد درصد افزایش داش��ته است. به عبارتی، میانگین قیمت 
دریافتی توس��ط ارائه دهندگان خدم��ات به ازای تولید خدمات ش��ان در 
داخل کش��ور طی فصل تابستان 1401 نسبت به فصل قبل، 16.2 درصد 
افزایش دارد. بیشترین تورم فصلی در تابستان با رقم 30.7 درصد به گروه 
»فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا« و کمترین تورم فصلی با 

رقم 4.8 درصد به گروه »اطاعات و ارتباطات« اختصاص دارد. 
همچنین درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات 
نس��بت به فصل مشابه س��ال قبل )تورم نقطه به نقطه( در فصل تابستان 
امس��ال، 56.1 درصد بوده که در مقایس��ه با همی��ن اطاع در فصل قبل 

)49.4 درصد(، بالغ بر 6.7 واحد درصد افزایش داش��ته اس��ت. به عبارتی، 
میانگین قیم��ت دریافتی توس��ط ارائه دهندگان خدمات ب��ه ازای تولید 
خدمات ش��ان در داخل کشور طی فصل تابستان امس��ال نسبت به دوره 
مش��ابه سال قبل، 56.1 درصد افزایش دارد. بیشترین تورم نقطه به نقطه 
در ای��ن فصل با رقم 117.1 درصد مربوط به گروه »فعالیت های خدماتی 
مرب��وط به تامین جا و غذا« و کمترین تورم نقطه به نقطه با 25.8 درصد 

مربوط به گروه »اطاعات و ارتباطات« است.
از س��وی دیگر، درصد تغییرات ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش های 
خدمات در چهار فصل منتهی به تابس��تان امس��ال نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل،  49.7 درصد بوده که نس��بت به همین اطاع در فصل قبل 
)47.3 درصد(، بالغ بر 2.4 واحد درصد افزایش نشان می دهد. به عبارتی، 
میانگین قیم��ت دریافتی توس��ط ارائه دهندگان خدمات ب��ه ازای تولید 
خدمات ش��ان در داخل کش��ور طی چهار فصل منتهی به تابستان 1401 
نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل، 49.7 درصد افزایش دارد. در این فصل 
بیشترین تورم س��االنه با رقم 96.4 درصد به گروه »فعالیت های خدماتی 
مربوط به تامین جا و غذا« و کمترین تورم ساالنه با 25.5 درصد به گروه 

»اطاعات و ارتباطات« تعلق دارد.
گفتنی اس��ت طبق آخرین گزارش مرکز آمار، تورم ماهانه در مهرماه 
امس��ال حدود 3 درصد بوده که نسبت به تورم ماهانه شهریورماه )2.2 
درصد( افزایش داش��ته و نش��ان می دهد تورم مهرماه برای دومین ماه 
متوالی صعودی شده اس��ت. همچنین تورم نقطه به نقطه در اولین ماه 
فصل پاییز به 42.9 درصد رس��یده که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه 

قبل خود حدود 0.8 واحد درصد رش��د داشته است. بررسی تورم اقام 
خوراکی در مهرماه حاکی از آن است که هندوانه با 14.1 درصد، خربزه 
با 13.2 درصد و تخم مرغ ماشینی با 8.3 درصد بیشترین تورم ماهانه را 
به خود اختصاص داده اند. همچنین انار با منفی 11 درصد، هویج فرنگی 
با منفی 9.3 درصد و س��یب با 4.5 درص��د دارای کمترین تورم ماهانه 
مهر بوده  اند. بدین ترتیب می توان گفت که با تغییر فصل و عبور از فصل 
تابستان، عرضه بسیاری از میوه ها دستخوش تغییر شده است. به طوری 
ک��ه عرضه هندوانه کم و قیمت آن افزایش یافته و در س��وی مقابل، با 
افزای��ش عرضه انار، قیمت آن کاهش یافته اس��ت. روغن مایع و روغن 
نبات��ی نیز با ت��ورم ماهانه منفی همچنان در صدر ت��ورم نقطه به نقطه 
قرار دارند. به نظر می رسد تورم نقطه به نقطه کاالهای مذکور همچنان 
تحت تاثیر حذف ارز 4200 تومانی در اردیبهشت امسال است. براساس 
بررسی ها، روغن مایع با تورم حدود 289 درصدی دارای بیشترین تورم 
نقطه به نقطه کاالی خوراکی در ماه گذش��ته بوده است. پس از آن نیز 
روغ��ن نباتی جام��د با تورم 265 درصدی و س��یب زمینی با تورم 153 
درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. همانطور که اش��اره شد، به نظر 
می رس��د تورم س��ه رقمی و قابل توجه این کااله��ا )روغن مایع و روغن 
نباتی( همچنان تحت تاثیر تغییر سیاس��ت ارز ترجیحی قرار دارد. پس 
از حذف ارز ترجیحی کاالهای اساس��ی در دومین ماه 1401، کاالهای 
مذکور در خردادماه تورم قابل توجهی را تجربه کردند و به همین دلیل، 
قیمت این کاال در ماه های گذشته )نسبت به مدت مشابه در سال قبل( 

تورم قابل توجهی را متحمل شده است.

تورمبخشخدماتدرفصلتابستانبیشترشد

»جاوغذا«درصدر،»اطالعاتوارتباطات«درقعر

نگاه

چرابرخیبنگاههادربحرانکروناتابنیاوردند؟
بایدهایسیاستگذاریصنعتی

پاندمی کرونا عاوه بر تلفات انس��انی و مرگ و میر وس��یع، بنگاه های کوچک و 
بزرگ جهان را تحت تاثیر قرار داد و به آزمونی برای تاب آوری کسب و کارها تبدیل 
ش��د. برای بنگاه های کوچک و متوس��ط با منابع کمیاب، دوام آوردن در ش��رایط 
مخاطره آمیز همه گیری کرونا بسیار چالش برانگیز بود؛ چراکه بیشترین آسیب ها بر 
همین بنگاه ها وارد ش��د و طبق مطالعات، 60 درصد از کسب وکارهای خرد و 57 
درصد از کسب و کارهای کوچک تحت تاثیر تبعات بحران کرونا قرار گرفتند؛ حال 
آنکه این رقم برای بنگاه های بزرگ 43 درصد بوده است. دلیل این اتفاق را می توان 
انعطاف پذیری کمتر بنگاه های کوچک و متوس��ط در مقایسه با بنگاه های بزرگتر 
دانس��ت. مطابق گزارش های صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی جهان 
در سال 2020 همزمان با شروع پاندمی کووید-19 حدود 3.3 درصد کاهش یافت 
که عمیق   ترین رکود جهانی در هفت دهه گذشته است. همچنین طبق یافته   های 
سازمان جهانی کار، توقف ناگهانی فعالیت   های اقتصادی باعث از دست رفتن 255 
میلیون ش��غل تمام وقت در سال 2021 شد. تحقیقات اخیر هم نشان می دهد که 

نزدیک به 100 میلیون نفر به دلیل همه گیری کرونا دچار فقر شده   اند.
با وجود بهبود س��ریع، س��طح فعالیت   های اقتصادی جه��ان هنوز تا حد زیادی 
پایین   تر از پیش بینی   های برآوردش��ده قبل از همه گیری کرونا اس��ت. در مقایسه 
ب��ا پیش بینی   های قبل از پاندمی، جدیدترین ارقام از کاهش 4.2 درصدی )معادل 
5900 میلیارد دالر براس��اس برابری ق��درت خرید( تولید ناخالص داخلی حکایت 
دارد. برای ملموس ش��دن این عدد می   ت��وان گفت این کاهش معادل جمع تولید 

ناخالص داخلی دو کشور برزیل و ترکیه است.
در همین راس��تا، سازمان توس��عه صنعتی ملل متحد در یک گزارش به بررسی 
»آینده صنعتی شدن در دنیای پس از همه گیری« پرداخت و با اشاره به پیامدهای 
اقتصادی-اجتماعی همه گیری کووید-19 و س��طح فعالیت   های صنعتی بنگاه ها و 
کشورها، نقشه تاب آوری صنایع در بحران ها را ترسیم کرد. بررسی ها نشان می دهد 
اث��رات اقتصادی میان مناطق مختلف به صورت نابرابری اتفاق افتاده، به طوری   که 
فعالیت اقتصادی کشورهای صنعتی کمتر از کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر 
آس��یب   های اقتصادی ناش��ی از همه گیری قرار گرفته است. برآورد تولید ناخالص 
داخلی تا سال 2021، در مقایسه با میزان پیش از همه گیری، به   ترتیب کاهش 3.9 
درصدی برای کشورهای صنعتی و 7.7 درصدی در مورد کشورهای در حال توسعه 
بوده اس��ت، اما دامنه تاثیرات برای کشورهای در حال توسعه به صورت ناهمگونی 
اتفاق افتاده، به طوری   که زیان پیش بینی شده از حداکثر 13.8 درصد در کشورهای 
درحال توس��عه   کوچک تا تنها 1.4 درصد در چین متغیر بوده اس��ت. تاثیرپذیری 
کشورها از شرایط، به میزان تاب   آوری اقتصادی-اجتماعی آنها وابسته است. تفاوت 
عملکرد کشورها به دو مجموعه از عوامل برمی   گردد؛ از یکسو اقدامات فوری و نحوه 
انجام آنها، سیاس��ت گذاری   ها و اثربخشی سیاست   های اجراشده برای مهار ویروس 
و از سوی دیگر، سطح تاب   آوری اقتصادی-اجتماعی کشورها در مقابل بحران های 

فراگیری همانند همه گیری.
اقدام��ات بازدارنده، کلید مهار ش��یوع وی��روس بوده، ام��ا هزینه های اقتصادی 
زیادی به همراه داش��ته اس��ت. در مرحله اول همه گیری، موفقیت یک کش��ور در 
مه��ار ویروس عمدتا تحت تاثیر نوع اقدامات، اثربخش��ی اجرا و زمان بندی آن بوده 
اس��ت. واکسیناسیون در سطح جهانی، دو س��رعت متفاوت داشته است. در سال 
2021، کش��ورهای پیش��رفته به طور متوس��ط حدود 60 درصد از جمعیت خود 
را کاما واکس��ینه ک��رده بودند؛ در حالی که این میزان برای کش��ورهای در حال 
توسعه تنها 28 درصد بوده است. این امر موجب شکاف جهانی شد و کشورها را در 
موقعیت   های متفاوتی قرار    داد: گروهی از کشورها )تقریبا همه   کشورهای پیشرفته( 
که قادر بودند عادی سازی فعالیت   های اقتصادی را آغاز کنند و کشورهایی که هنوز 
باید با چشم   انداز شیوع مجدد سویه   های جدید و افزایش تلفات کووید-19 مقابله 
می   کردند. گزارش توسعه صنعتی 2022 نشان می دهد که قابلیت   های صنعتی یک 
کش��ور و اندازه بخش تولید آن، دو عامل مهم تاب   آوری در برابر بحران را تش��کیل 
می دهند. تولید در تامین معاش، نقش پررنگی دارد، در مقابله با شرایط اضطراری 
کمک کننده است و برای تسریع بهبود امور حیاتی است. با وجود تاثیرگذاری عوامل 
دیگر، بخش صنعتی از س��ه بعد مهم، تاب   آوری اقتصادی-اجتماعی را پش��تیبانی 
می کن��د؛ اول، صنایع تولیدی در تهی��ه کاالهای ضروری که برای زندگی و امنیت 
ملی نقش حیاتی دارند. دوم، تولیدکنندگان در تامین کاالهای حیاتی برای مقابله با 
شرایط اضطراری نقش دارند و سوم، بخش تولید به بهبود و رشد اقتصاد ملی کمک 
می کند. روندهای کان تاثیرگذار بر آینده صنعتی ش��دن را می   توان در سه ویژگی 
کلی خاصه کرد: چند دهه طول می   کشند؛ عمیقا بر حوزه   های اجتماعی، اقتصادی 

و سیاسی توسعه صنعتی تاثیر می   گذارند و تاثیر جهانی دارند.
س��ازمان توس��عه صنعتی ملل متحد برای بهب��ود صنعتی   س��ازی، حمایت از 
دیجیتالی ش��دن و اتوماس��یون تولید صنعتی و همچنین تمرکز ب��ر نوآوری   ها و 
به کارگیری فناوری   های مبتنی بر پردازش خودکار داده   ها را در دستور کار قرار داده 
و می گوید: اقدامات در این زمینه بر تمامی حوزه   های توسعه تجارت تاثیر می   گذارد 
و مزیت   ه��ای رقابت��ی بنگاه ها و کش��ورها را تغییر می دهد. تغیی��ر در قدرت   های 
اقتصادی جهان به ویژه ظهور آسیا به عنوان قطب تولید صنعتی و تحول ساختاری 
چین در سال های گذشته صورت گرفته است. این تحوالت مستلزم تجدید ساختار 

جریان   های تجاری و زنجیره ارزش جهانی است.
تولید صنعتی حامی محیط زیس��ت به ویژه کربن زدایی اقتصادها، نیازمند مدل 
تجاری کاما متفاوت و تحوالت سیستمی با اثرات گسترده بر موقعیت کشورهای 
درحال توسعه در اقتصاد جهانی است. تحقیقات یونیدو نشان می دهد سه شاخص 
می   توانند سرعت و بزرگی این تحوالت را نشان دهند. اول، تکامل تراکم روبات   های 
صنعتی در صنایع تولیدی در سطح جهانی که در دو دهه گذشته چهار برابر شده 
و از س��ال 2010 شتاب گرفته اس��ت. در کنار روباتیک، بس��یاری از فناوری   های 
دیجیتال دیگر در حال تغییر چشم   انداز صنعتی هستند. شاخص دوم، تغییر سریع 
در حجم تولید صنعتی جهان در کشورهای درحال توسعه به ویژه در آسیایی   هاست. 
با نگاهی به س��هم متغیر کشورهای حوزه آسیا-اقیانوس��یه در ارزش افزوده تولید 
جهانی مش��اهده می ش��ود که این رقم از 15  درصد در س��ال 2000 به حدود 45  
درصد در س��ال 2020 رسیده است. شاخص سوم، سبز شدن تولید صنعتی است 
که با کاهش میزان انتش��ار دی اکسیدکربن موجود در هر واحد ارزش افزوده تولید 
جهانی نشان داده شده است. تا سال 2010، این شاخص در حال افزایش بوده، اما 

در ادامه تا سال 2018 حدود 15 درصد کاهش یافته است.
از منظر یونیدو، بهبود عملکرد کشورها نیازمند اتخاذ رویکردهای جدید نسبت به 
سیاست   های صنعتی و اقدام هماهنگ جامعه بین المللی است. برای بهبود عملکرد 
در دوران پس��اکرونا باید فراتر از »روند تجارت معمول« حرکت کرد؛ کشورها باید 
مس��یر توسعه پایدارتر و ایمن   تری را دنبال کنند که مستلزم اجرای سیاست   هایی 
برای دس��تیابی به اهداف توسعه پایدار اس��ت. بهتر است که سیاست گذاری با در 
نظر گرفتن روندهای بزرگی که صنعتی شدن را تحت تاثیر قرار می دهند، همچون 
خطر بایای جهانی مانند همه گیری کووید-19 صورت گیرد. تاش   های داخلی هر 
کش��ور به تنهایی برای بازسازی شرایط کافی نیست، از این رو از جامعه بین المللی 
خواسته می شود تا برنامه   های خود در حمایت از آسیب   پذیرترین کشورهای جهان 
را تقوی��ت کند. یکی از درس   ه��ای مهمی که همه گیری به جه��ان آموخت، این 
است که کشورها باید انعطاف   پذیری خود را در برابر خطرات مرتبط با رویدادهای 

غیرمترقبه تقویت کنند.
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فرص��ت امروز: با اوج گیری تاریخی قیمت دالر در بازار آزاد پایتخت، 
بانک مرکزی در واکنش از یک بسته سیاستی رونمایی کرد و از »عرضه 
گواهی سکه بهار آزادی«، »ورود بخش خصوصی برای کمک به عرضه 
س��که« و »حذف مالیات بر س��ود س��پرده اش��خاص حقوقی از بودجه 
1401« خب��ر داد ت��ا التهاب بازار ارز را مهار کن��د. به موازات رونمایی 
از این بس��ته سه گانه، بانک مرکزی همچنین در یک بخشنامه، شرایط 
خرید ارز به صورت اس��کناس را اعام کرد و چهار بانک ملی، تجارت، 
ملت و صادرات را مامور انجام این کار نمود. براس��اس بخش��نامه بانک 
مرکزی، فروش ارز با نرخ توافقی از تاریخ پانزدهم آبان تا اطاع ثانوی و 
صرفا با ارائه کارت ملی امکان پذیر خواهد بود و متقاضیان با ارائه کارت 
مل��ی می توانند حداکثر 2 هزار یورو یا مع��ادل آن دالر دریافت کنند. 
بدین ترتیب، هفت شعبه بانک ملی، پنج شعبه بانک تجارت، 10 شعبه 
بانک ملت و 9 شعبه بانک صادرات و در مجموع 31 شعبه برای خرید 
توافقی دالر از سوی بانک مرکزی در شهر تهران جانمایی شده است.

براساس بخش��نامه بانک مرکزی، فروش ارز از تاریخ پانزدهم آبان تا 
اط��اع ثانوی با ارائه کارت ملی متقاضی امکان پذیر بوده و شناس��ایی 
مش��تری باید برحسب ضوابط اباغی بانک مرکزی صورت گیرد. عاوه 
بر این ضوابط همچنین فروش ارز صرفا از طریق پرداخت معادل ریالی 
با کارت بانکی به نام متقاضی و اس��تعام ش��ماره تلف��ن همراه به نام 
متقاضی از س��امانه شاهکار امکان پذیر اس��ت. بانک های ملی، تجارت، 
ملت و صادرات نیز موظفند قبل از فروش ارز نسبت به ثبت مشخصات 
متقاضی )شماره ملی( در سامانه نظارت ارز )سنا( اقدام کرده و پس از 
اخذ تاییدیه از سامانه سنا، نسبت به فروش ارز به متقاضی اقدام کنند.

هشداربرایاجارهکارتملی
پس از آنکه بانک مرکزی شرایط خرید دالر توافقی از بانک ها و شعب 
عرضه کننده را معرفی کرد، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
با ارس��ال پیامکی به مردم و کس��انی که کارت ملی خود را برای خرید 
دالر سهمیه ای )2 هزار دالر( به دیگران اجاره می دهند، هشدار داد که 
اطاعات هویتی خریداران برای س��ازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان 
امور مالیاتی ارس��ال می ش��ود. حال سوال این اس��ت که آیا خرید دالر 
س��همیه ای باعث می شود دهک یارانه ای خریداران تغییر کند و یا آنها 
از لیست یارانه بگیران حذف شوند؟ در پاسخ به این پرسش، سخنگوی 
س��ازمان هدفمندی یارانه ها می گوید: این مس��ئله ج��زو فعالیت های 

اقتص��ادی مردم به حس��اب می آید که اتفاقا برحس��ب این فعالیت ها، 
دهک بندی های مختلف برای برقراری یارانه انجام می شود.

در پی بخش��نامه بان��ک مرکزی پیرامون ش��رایط خرید دالر توافقی 
از بانک ه��ا و همچنین به دنبال ارس��ال پیامک هش��دار قوه قضائیه به 
خریداران ارز سهمیه ای و اجاره دهنگان کارت ملی، سوالی که در افکار 
عمومی مطرح ش��ده، این اس��ت که آیا یارانه خریداران دالر سهمیه ای 
تغیی��ر می کند و یا آنها از لیس��ت دریافت یارانه حذف خواهند ش��د؟ 
طیبه حس��ینی، س��خنگوی س��ازمان هدفمندی یارانه ها با تایید این 
موضوع به ایسنا می گوید: مسلما خرید ارز آن هم به میزان 2 هزار دالر 
جزو فعالیت های اقتصادی خانوار به ش��مار می رود و اطاعات آن برای 
س��ازمان هدفمندی یارانه ها ارسال می ش��ود. به گفته حسینی، خرید 
ارز از س��ویی تراکنش مالی به حس��اب می آید و از سوی دیگر، فعالیت 
اقتصادی محس��وب می ش��ود و این مس��ئله برای س��ازمان هدفمندی 
یارانه ه��ا و وزارت رفاه در پایگاه اطاعات اقتصادی خانوار و پایگاه رفاه 

ایرانیان ثبت خواهد شد.
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها در پاسخ به این پرسش که آیا 
فعالیت  اقتصادی ممکن است باعث تغییر دهک یارانه ای مردم یا حذف 
آنها از لیس��ت یارانه بگیران شود، تاکید می کند: معیارهای دهک بندی 
مردم و یارانه بگیران از س��وی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین 
ش��ده و برحس��ب آن دهک بندی ص��ورت می گیرد؛ بنابراین س��ازمان 
هدفمندی یارانه ها فقط اجراکننده سیاس��ت ها و برنامه هایی اس��ت که 
از س��وی وزارت رفاه اعام می ش��ود. مالکیت خ��ودرو، تراکنش مالی، 
درآمدهای خانوار و ... جزو فعالیت های اقتصادی محس��وب می ش��وند 
که اتفاقا برحس��ب آن دهک بندی های مختلف برای برقراری یارانه نیز 
انجام می شود. بنابراین بدیهی است که اطاعات هویتی خریداران برای 

سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان امور مالیاتی ارسال می شود.
چندتوصیهبرایکنترلدالر

همچنین یک تحلیلگر اقتصادی، س��ه عامل ناترازی ارزی و تجاری، 
انتظ��ارات تورمی و نااطمینانی سیاس��ی را از عوام��ل جهش نرخ دالر 
برمی ش��مارد و چن��د توصیه ب��رای بانک مرکزی دارد. وحید ش��قاقی 
شهری درباره تحوالت اخیر بازار ارز می گوید: منابع ارزی بانک مرکزی 
نس��بت به دو س��ال گذش��ته وضعیت بهتری دارد. در زمینه انتظارات 
تورمی و نااطمینانی ها اوضاع مناس��ب نیس��ت و علت عمده اینکه بازار 

ارز در روزهای اخیر با افزایش  قابل توجه قیمت مواجه شده، انتظارات 
تورمی و عدم ثبات سیاس��ی است. باید گفت که برجام عما از دستور 
کار خارج ش��ده و آمریکا و همپیمانانش بر تش��دید تحریم ها بر ایران 
تاکی��د دارند. همچنین در روزهای آینده انتخابات میان دوره ای آمریکا 
انجام می ش��ود که با پیروزی جمهوری خواهان، آنها دولت بایدن را در 

مسیر برجام تحت فشار قرار می دهند.
او ب��رای کنت��رل قیمت دالر، چن��د توصیه به بان��ک مرکزی دارد و 
ادامه می دهد: با تجربه چند س��اله حضور در جلس��ات بانک مرکزی و 
وزارت اقتص��اد، چند توصیه به بانک مرکزی دارم. یکی اینکه محدوده 
نوس��ان قیمت دالر را براس��اس ذخایر و منابع ارزی و سایر متغیرهای 
اقتصادی مشخص کند. البته بانک مرکزی باید محدوده ای را مشخص 
کن��د که ت��وان کنترل و مدیری��ت نرخ دالر در آن محدوده را داش��ته 
باشد. قدم بعدی بانک مرکزی باید این باشد که مدیریت سختگیرانه ای 
بر واردات کاالهای غیرضروری و س��اماندهی واردات کاالهای ضروری 
داش��ته باش��د. عاوه بر این، مقابله جدی باید با قاچاق کاال و ارز انجام 
دهد. الزم اس��ت س��امانه ای برای اولویت بندی واردات و نظارت بر آن 
ایجاد ش��ود. همچنی��ن اولویت بعدی بانک مرکزی باید این باش��د که 
اخبار را مدیریت کند و وزارت اقتصاد و وزارت صمت و س��ایر نهادهای 
اقتص��ادی نیز برای انتش��ار اخبار و مطالب با بان��ک مرکزی هماهنگ 
باشند. به گفته شقاقی شهری، توصیه آخر این است که وزارت اقتصاد 
و بان��ک مرکزی هماهنگ عمل کنند تا ش��اهد خروج نقدینگی از بازار 
سرمایه نباشیم. با توجه به اینکه بازار سرمایه همانند اسفنج که آب را 
جذب می کند، می تواند نقدینگی را جذب کند؛ الزم است بانک مرکزی 
و وزارت اقتص��اد با هماهنگی عاوه بر ایجاد تعادل بین بازار س��رمایه 
و پول، نقدینگی را جذب بازار س��رمایه کنند تا نقدینگی س��رگردان به 

سمت سفته بازی حرکت نکند.

یارانهخریداراندالرسهمیهایتغییرمیکند؟

جانمایی خرید دالر

در پ��ی افزایش  قابل توجه قیم��ت دالر در ب��ازار آزاد، بانک مرکزی 
اقداماتی همچون عرضه ارز در سامانه برخط بازار متشکل ارزی، انتشار 
گواهی س��که، تولید سکه از طای آب شده با همکاری بخش خصوصی 
و فراهم ش��دن خرید ارز از بانک ها را در دس��تور کار قرار داده که این 
اقدامات از س��وی کارشناس��ان و فعاالن ارزی بررس��ی ش��ده است. به 
گزارش ایس��نا، بازار ارز این روزها ش��اهد افزایش  قابل ماحظه قیمت 
دالر ش��ده و یک رکورد تاریخی ثبت کرده اس��ت. در این شرایط، بانک 
مرک��زی اقداماتی برای کنترل هیجانات بازار ارز را در دس��تور کار قرار 
داده که ش��امل آغاز عرضه ارز در س��امانه برخط، تولید س��که از طای 
آب شده با همکاری بخش خصوصی، عرضه گواهی سکه و فراهم شدن 

فروش ارز در بانک هاست.
یکی از موارد بس��ته سیاستی بانک مرکزی، این است که برای خرید 
ارز باید به س��امانه برخط بازار متش��کل ارزی مراجعه ش��ود و سامانه، 
نزدیک ترین صرافی به محل سکونت شما را نشان می دهد و صراف نیم 
س��اعت فرصت دارد تا تکلیف درخواست ش��ما را مشخص کند. پس از 
تعیین تکلیف درخواست نیز صرافی بازه  زمانی را برای مشتری از طریق 
پیامک ب��رای دریافت ارز اعام می کند. همچنین عرضه گواهی س��که 
بانک مرکزی به این صورت اس��ت که این اوراق معاف از مالیات بوده و 
با سررسید شش ماهه در بورس منتشر می شود که قیمت تسویه اوراق 
س��که بهار آزادی، قیمت روز س��که و معامات ثانویه آن در بورس نیز 
امکان پذیر است. عاوه بر این، قرار است طای آب شده به سکه تبدیل 
و در ب��ازار عرضه ش��ود که با توجه به تقاض��ای فعاالن بخش خصوصی 
در این زمینه در حال حاضر کارگروه ویژه ای در بانک مرکزی تش��کیل 
ش��ده است. آخرین بند بسته بانک مرکزی برای کنترل دالر نیز فروش 
ارز در بانک هاس��ت و چهار بانک ملی، تج��ارت، صادرات و ملت باید از 
روز یکش��نبه )15 آب��ان( فروش ارز را حداکثر به مبل��غ 2 هزار یورو یا 
مع��ادل آن به دالر و به نرخ اعامی توس��ط اداره صادرات بانک مرکزی 
آغاز کنند. رئیس کل بانک مرکزی نیز تعادل در بازار ارز را حائز اهمیت 
خوان��ده و برنامه خود برای این هدف را تداوم عرضه ارزهای مورد اقبال 

بخش خصوصی در سامانه نیما اعام کرده است.
البت��ه باوجود این اقدامات و ارائه این بس��ته از س��وی بانک مرکزی 
فعا تغییر چندانی در بازار ایجاد نش��ده و مس��عود توکلی، س��خنگوی 
بازار متش��کل ارزی، ش��روع عرضه ارز در س��امانه برخط را در کاهش 

هیجان��ات بازار ارز و آرام��ش آن تاثیرگذار می دان��د. همچنین کامران 
ندری، کارش��ناس اقتصادی درباره اوضاع بازار ارز و تاثیر اقدامات بانک 
مرکزی در این زمینه می گوید: بازار ارز تحت تاثیر اخبار منفی اقتصادی 
به خصوص برجام است و اقدامات بانک مرکزی می تواند تا حدودی برای 
کنت��رل بازار در کوتاه مدت تاثیرگذار باش��د. او با بیان اینکه اگر اخبار 
مثبتی در حوزه سیاست خارجی دریافت نکنیم، کنترل بازار ارز سخت 
می ش��ود، می افزاید: در ح��ال حاضر، بانک مرک��زی می تواند با افزایش 
نرخ ه��ای به��ره در بازار بین بانکی و ش��بکه بانکی اف��رادی که به بازار 
ارز و طا برای س��رمایه گذاری هجوم برده اند، منابع خود را در ش��بکه 
بانک��ی نگه دارند. به گفته این کارش��ناس اقتص��ادی، تنها راهی که از 
نظ��ر اقتصادی برای مدیریت بازار ارز در کوتاه مدت وجود دارد، افزایش 
حداقل 10 درصد نرخ بهره بین بانکی و نرخ س��ودهای بانکی است که 
بانک مرک��زی در این زمینه س��خت گیری دارد. البته اگر در بلندمدت 
نتوان به برنامه مش��خصی در سیاست خارجی دست پیدا کرد، افزایش 

نرخ های بهره هم کمکی نخواهد کرد.
در همین حال، یک صراف و از فعاالن رسمی بازار ارز اعتقاد دارد که 
علت اصلی افزایش نرخ ها در بازار ارز، خروج س��رمایه از شبکه بانکی و 
تبدیل ریال به ارز اس��ت. به گفته او، اقدامات بانک مرکزی چون عرضه 
ارز در س��امانه برخط، در کاهش و ثبات نرخ ارز خیلی اثرگذار نیس��ت. 
این صراف با بیان اینکه تقاضاهای واقعی ارز را به رس��میت بشناس��ید، 
می گوی��د: برای مدیری��ت تقاضاهای بازار ارز بای��د تقاضاهای واقعی به 
رس��میت شناخته شوند. به عنوان مثال، در حال حاضر دانشگاه هایی که 
مورد تایید وزارت علوم نیستند، بانک مرکزی و وزارت علوم آنها را برای 
فروش ارز به رسمیت نمی شناس��د و دانشجویان این دانشگاه ها مجبور 
می شوند برای رفع نیاز خود وارد بازار آزاد شوند. در عین حال، صرافی ها 
نمی توانند برای ش��خصی حوال��ه ارزی انجام دهند و فقط فروش نقدی 
ارز دارند که این موضوع باعث می ش��ود نیازها به سمتی برود که تحت 
نظارت بانک مرکزی و نهادهای رسمی نباشد. به گفته او، فروش آناین 
ارز این امکان را به صرافی ها می دهد که مش��تری از بستر بازار متشکل 
ارزی به آنها منتقل شود و شائبه ای در این رابطه ایجاد نکند که ممکن 
اس��ت این افراد برای س��فته بازی ارز بخرند؛ زیرا در حال حاضر بیشتر 
متقاضیان ارز در بازار این گونه هس��تند که ارز سهمیه ای را از صرافی ها 

می خرند و در بازار آزاد می فروشند و متقاضیان واقعی ارز نیستند.

جزییاتبستهبانکمرکزیبرایمهارالتهاببازارارز

ترمزدالرکشیدهمیشود؟

حملونقلریلی

نفراتبرترکنکورسراسری1401بهخانواده
پاسارگادملحقشدند

رتبه های برتر کنکور سراس��ری س��ال 1401 در پانزدهمین سال حمایت 
پیوسته بانک پاسارگاد از نخبگان کشور، تحت حمایت این بانک قرار گرفتند. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، این بانک در راستای اهداف ارزشمند 
خ��ود در ح��وزه مس��ئولیت اجتماعی و حمای��ت از نخبگان مل��ی و پرورش 
استعدادهای داخلی کشور عزیزمان، برای پانزدهمین سال متوالی نفرات برتر 
کنکور سراس��ری سال 1401 در پنج گروه آزمایشی را موردحمایت خود قرار 
داد. بدین ترتیب بانک پاسارگاد در مراسمی که در روز یکشنبه 15 آبان ماه با 
حضور جناب آقای دکتر مجید قاسمی مدیرعامل این بانک، نفرات برتر کنکور 
سراس��ری 1401 و خانواده ایشان در محل ساختمان مرکزی این بانک برگزار 
ش��د، از نفرات برتر آزمون سراسری با اهدای هدایایی شامل تخصیص بورس 
تحصیلی و سهام بانک پاسارگاد تقدیر به عمل آورد و به این ترتیب نفرات برتر 
آزمون سراسری سال 1401 به خانواده بزرگ پاسارگاد پیوستند.  در این مراسم 
دکتر قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن عرض تبریک به این عزیزان، به 
بیان توضیحاتی در مورد رویکرد علمی بانک پاس��ارگاد، فرهنگ پاسارگادی، 
اهمیت توجه به س��رمایه انسانی در کش��ور و اقدامات انجام شده توسط بانک 
در حوزه علمی و آموزشی پرداختند و در این راستا توضیحاتی در مورد نحوه 
شکل گیری ش��رکت دانش بنیان فناپ و دانشگاه خاتم ارائه فرمودند. در ادامه 
این گفت وگوی صمیمانه، نفرات برتر کنکور سراسری و خانواده های ایشان نیز 
ضمن قدردانی از توجه ویژه بانک پاسارگاد به دانش و حمایت از نخبگان ملی، 
اقدامات بانک در این حوزه را ارزشمند برشمردند و نظرات، ایده ها و برنامه های 
خود را برای توس��عه علم و دانش در کش��ور عزیزمان بیان کردند. الزم به ذکر 
اس��ت بانک پاسارگاد در س��ال جاری به عنوان پانزدهمین سال پیاپی از سال 
1387، 221 نف��ر از نخبگان کنکور سراس��ری را تحت حمایت ق��رار داده و از 

ایشان تقدیر کرده است.

برترینکشورهاازنظرشاخصبازارباز
چین با انتش��ار شاخص بازارهای باز، خواس��تار اقتصاد بازتر جهانی شد. به 
گزارش بیزنس، شاخص جهانی باز بودن تجاری که سطح باز بودن 129 اقتصاد 
جهان از س��ال 2008 تا 2020 را ارزیاب��ی می کند، دو روز پیش در پنجمین 
مجمع اقتصادی بین المللی هونگ کیائو در ش��انگهای منتش��ر ش��د. در سال 
2020، ش��اخص جهانی باز بودن 0.7491 بود که 0.02 درصد نسبت به سال 
2019 کاهش داش��ت. این کاهش عمدتا با افزایش انزوای اجتماعی فرامرزی 
به دلیل همه گیری کرونا همراه بود. این ش��اخص که اولین بار در سال 2021 
منتشر می شود، توسط موسسه اقتصاد و سیاست جهانی زیر نظر آکادمی علوم 
اجتماعی چی��ن و مرکز تحقیقات انجمن بین الملل��ی اقتصادی هونگ کیائو 

گردآوری شده و در گزارش جهانی باز بودن 2022 نیز گنجانده شده است.
10 اقتصاد باز در سال 2020، کشورهای سنگاپور، آلمان، منطقه اداری ویژه 
هنگ کنگ چین، ایرلند، سوئیس، هلند، کانادا، مالت، فرانسه و بریتانیا بودند. 
ش��اخص باز بودن چین از 0.7107 در س��ال 2012 به رقم 0.7507 در سال 
2020 افزایش یافت و 5.6 درصد صعود ثبت کرد و رتبه آن از 47 به 39 رسید. 
همانطور که شاخص نش��ان می دهد، کشورهای بریکس و اقتصادهای امتداد 
کمربند و جاده بازتر ش��ده اند. در س��ال 2020، شاخص باز بودن اقتصادهای 
کمربند و جاده 0.7218 بود که 0.4 درصد نسبت به سال 2019 افزایش داشت 
و ش��اخص باز بودن بریکس با 0.2 درصد افزایش به 0.7091 در س��ال 2020 

رسید. آمریکا که بازترین اقتصاد در سال 2008 بود، به رتبه 23 سقوط کرد.
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ازامروزسهشنبهآغازمیشود
عرضهاوراقسکهدربورسکاال

بانک مرکزی از عرضه اولیه اوراق سکه بهار آزادی در روز سه شنبه، 17 آبان 
ماه در بورس کاالی ایران خبر داد. طبق اعام بانک مرکزی، اوراق سکه بانک 
مرکزی معاف از مالیات بوده و کلیه اشخاص حقیقی می توانند حداکثر معادل 
100 سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و همچنین صندوق های سرمایه گذاری 
طا بدون محدودیت، نس��بت به خرید این اوراق اقدام کنند. سررس��ید اوراق 
س��که بانک مرکزی، شش ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه نقدی در سررسید 
بوده و قیمت تسویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین موزون قیمت های پایانی 
تمامی گواهی های سپرده س��که بانک ها و اوراق سکه بانک مرکزی در بورس 
کاالی ایران در آخرین جلسه معاماتی خواهد بود. معامات ثانویه اوراق سکه 
مرکزی، در بورس کاالی ایران انجام می شود و دارندگان اوراق در صورت تمایل 
به فروش اوراق زودتر از سررسید، می توانند اوراق سکه خود را در بورس کاالی 
ایران، به قیمت روز به فروش برس��انند. بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 
تسویه نقدی اوراق در سررسید و همچنین نقدشوندگی این اوراق در بازار ثانویه 
بورس کاالی ایران به قیمت روز را متعهد می ش��ود. اوراق سکه بانک مرکزی 
عاوه بر امکان سرمایه گذاری در طا، قابلیت توثیق در شبکه بانکی برای اخذ 

انواع تسهیات را نیز دارد.

بازویپژوهشیبخشخصوصیبررسیکرد
خصوصیسازیدرتلهدرآمدزاییدولت

با اباغ سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساس��ی در س��ال 1384 بود که 
خصوصی س��ازی حیات تازه ای پیدا کرد؛ مجموعه سیاس��ت هایی که فعالیت 
بخش خصوصی در اقتصاد ایران را به رس��میت شناخت و مهمترین هدف آن 
همان��ا غیر دولتی کردن اقتصاد برای افزایش کارایی بنگاه های اقتصادی بود. با 
اینکه هم اکنون بیش از 16 س��ال از اباغ سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون 
اساس��ی می گذرد، اما شواهد نشان می دهد که اقتصاد ایران نه تنها همچنان 
دولت��ی مانده بلکه با امتزاج دولت و بخش خصوص��ی، موجود افلیجی به نام 

»خصولتی« نیز متولد شده است.
درباره سمت و سوی خصوصی سازی در کشور، مرکز پژوهش های اتاق ایران 
در یک گزارش به »بررس��ی وضعیت واگذاری ها در قانون بودجه سال 1401 
کل کشور« پرداخت و پیشنهادهایی برای اصاح این روند ارائه کرد. یافته های 
این گزارش نش��ان می دهد رویکرد دولت در واگذاری بنگاه های دولتی، به رد 
دیون مس��تقیم بنگاه های دولتی و سهام آنها بابت بدهی دولت به اشخاص و 
نهادهای عمومی غیردولتی )عمدتا صندوق های بازنشستگی و بانک ها( منحصر 
شده که این موضوع، برخاف روح حاکم بر سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساسی است. بر این اساس، مناسب است که رویکرد فعلی خصوصی سازی که 
مبتنی بر قانون های بودجه س��نواتی و عموما ناظر به تأمین مالی دولت و رفع 
کسری شدید بودجه است، اصاح شده و بر اهداف سیاست های کلی اصل 44 

یعنی شفافیت، بهره وری، کارایی و ارتقای رقابت پذیری اقتصاد متمرکز گردد.
بازوی پژوهشی بخش خصوصی در بخش دیگری از این گزارش به بررسی 
عملکرد اجرایی دولت درخصوص تکالیف بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 
1401 پرداخته و مصوبه 5 اردیبهشت سال جاری هیأت عالی واگذاری مبنی 
ب��ر تعیین 100 درصد اضافه ارزش بابت امکان تصرف یک کرس��ی مدیریتی 
برای خریدار بلوک 12 درصدی شرکت بسیار بزرگ هلدینگ پتروشیمی خلیج 
فارس را مصوبه نادرس��تی می داند؛ زیرا از یک سو به ناتوانی تأمین منابع مالی 
بخش خصوصی برای رقابت در این سطح می انجامد و موضوع انتقال مدیریت 
شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی را با چالش جدیدی مواجه می سازد. 
آن هم در شرایطی که هدف اصلی واگذاری ها، نه صرف انتقال مالکیت شرکت ها 
ب��ه بخش خصوصی؛ بلکه بهره گیری حداکث��ری از ظرفیت های مدیریتی این 
بخش است. از سوی دیگر، بسیاری از تصمیم گیری ها ازجمله مصوبه یادشده 
هیأت عالی واگذاری عما بخش خصوصی را کنار گذاشته و میدان رقابت را به 
صحنه جوالن انحصاری نهادهای حاکمیتی غیردولتی تبدیل می کند. در چنین 
شرایطی، اهداف عالیه خصوصی سازی محقق نمی شود و چه بسا الزم است دور 
جدیدی از خصوصی سازی از طریق واگذاری شرکت های تحت تملک نهادهای 

عمومی غیردولتی به خریداران بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.
مرکز پژوهش های اتاق ایران در ادامه پیشنهاد می کند تا به جای سیاست رد 
دیون مس��تقیم به بدهکاران دولت، واگذاری سهام بنگاه های دولتی به صورت 
عرض��ه عمومی به خریداران و س��رمایه گذاران دارای اهلی��ت در بورس مورد 
توجه باش��د و س��پس در صورت ل��زوم، منابع حاصل از ای��ن واگذاری پس از 
گردش خزانه کل کشور به طور شفاف به بازپرداخت بدهی های دولت تخصیص 
یابد. طبق ارزیابی بازوی پژوهش��ی اتاق ایران، در سنوات گذشته با توجیهات 
مختلف، شرکت های دولتی بسیاری از شمول طبقه بندی ذیل گروه های 1 و 2 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج شده و در گروه 3 
قرارگرفته اند و در نتیجه از واگذاری مستثنی شده اند. بخش خصوصی با توجه 
به این رویه غیررقابتی، درخواست بازنگری جامع و با قید فوریت در طبقه بندی 
فوق را دارد تا با توجه به توانمندی این بخش، امکان تملک و اداره این شرکت ها 

فراهم گردد و بار مالی و مدیریتی دولت کاهش یابد.«
مرکز پژوهش های اتاق ایران همچنین در انتهای این گزارش، به فهرس��تی 
از شرکت ها که دولت در آغاز سال برای واگذاری مشخص کرده اشاره می کند 
و یادآور می ش��ود که فقدان برنامه اجرایی مناس��ب و واقع بینانه، باعث شده تا 

عملکرد واگذاری ها در هفت  ماهه نخست سال جاری، بسیار ناچیز باشد.

نظرسنجیمجمعجهانیاقتصادنشانمیدهد
مهمترینتهدیداقتصادجهانی

داده های مجمع جهانی اقتصاد نش��ان می دهد که تورم سرسام آور، بحران 
بدهی و مش��کات هزینه های زندگی، بزرگترین تهدیدها برای تجارت برای 
کش��ورهای گروه 20 در دو سال آینده خواهد بود. به گزارش بیزنس، بر پایه 
نظرسنجی که توسط مرکز اقتصاد و جامعه جدید مجمع جهانی اقتصاد انجام 
شده، تورم به سطوحی رسیده که در چند دهه گذشته مشاهده نشده است 
و یک سوم کشورهای گروه 20 را بر آن داشته تا افزایش قیمت ها را نگرانی 
اصلی خود معرفی کنند. اگرچه بانک های مرکزی در سراسر جهان، مسیری 
را برای تشدید سیاست های تهاجمی در پیش گرفته اند، اما  تاش های آنها 
برای مهار تورم، این خطر را به همراه دارد که اقتصاد جهانی را وارد رکود کند.
این نظرسنجی که پیش از بیست و هفتمین نشست آب وهوایی سازمان ملل 
متحد در مصر و اجاس س��ران گروه 20 در اندون��زی در اواخر این ماه انجام 
شد، همچنین نشان می دهد که نگرانی های زیست محیطی برای اولین بار در 
سال های اخیر عقب نشسته است؛ زیرا جهان به مشکات اجتماعی-اقتصادی 
فوری ت��ر اعم از پیامدهای جنگ اوکراین و بحران هزینه زندگی می اندیش��د. 
حمات س��ایبری، علی رغم افزایش موارد نق��ض اطاعات و تهدیدات امنیتی 

مبتنی بر فناوری، از جمله خطراتی بودند که کمتر به آن اشاره شده بود.

بورسنامه

فرصت امروز: ش��اخص کل بورس تهران با ثبت رشد 3.28 درصدی در 
روز دوشنبه، هشتمین رشد متوالی خود را تجربه کرد. آمار معامات بازار 
سهام نشان می دهد که شاخص کل بورس در هشت روز معاماتی گذشته 
حدود 148 هزار واحد افزایش یافته و با یک رشد کم سابقه به ارتفاع یک 
میلیون و 389 هزار واحد بازگش��ته اس��ت. پس از پنج روز سبز در هفته 
گذش��ته و سه روز س��بز در هفته جاری حاال مجموع رشد متوالی نماگر 
اصلی تاالر شیش��ه ای به هش��ت روز رسیده اس��ت و به نظر می رسد این 
روند صعودی تحت تاثیر بس��ته حمایتی 10 بندی سیاست گذار بورسی و 
همچنین رشد تاریخی قیمت دالر در بازار آزاد تهران همچنان ادامه خواهد 
داش��ت. قیمت ه��ر دالر آمریکا در بازار آزاد ته��ران دیروز به محدوده 36 
هزار و 650 تومان رس��ید که حدود 300 تومان بیش از قیمت پایانی روز 
یکش��نبه است و همچنان می تواند انگیزه ای برای رشد بورس باشد ضمن 
اینکه حتی با توقف رشد قیمت دالر نیز امکان رشد قیمت بورس به دلیل 

تزریق نقدینگی و اصاح شرایط روحی بازار وجود دارد.
بازار سهام در ابتدای هفته دوم آبان شاهد رونمایی از یک بسته حمایتی 
بود که تاثیر مثبتی در روند صعودی شاخص ها داشت و نماگر اصلی بازار 
در پایان این هفته به رش��د 3.42 درصدی رسید. سپس در معامات روز 
نخس��ت هفته جاری، بهترین رشد روزانه شاخص بورس تهران در 20 ماه 
اخیر رقم خورد و ش��اخص کل بورس با رشد 3.45 درصدی تنها در یک 
روز بیشتر از کل بازدهی هفته گذشته را به ثبت رساند و بار دیگر به کانال 
1.3 میلیون واحدی بازگشت. در دومین روز هفته نیز دماسنج اصلی تاالر 
شیشه ای به رش��د 1.23 درصدی رسید و نهایتا در معامات روز گذشته 
)دوش��نبه( با رشد 3.28 درصدی در سطح یک میلیون و 389 هزار واحد 

ایستاد.
ادامهحالخوببورسبارشددالر

اولین هفته آبان ماه، یکی از بدترین هفته های اخیر در بورس تهران بود 
و شاخص کل بورس در یک روند نزولی تا سطح یک میلیون و 241 هزار 
واحد عقب رفت. وضعیت کابوس وار بورس در این هفته، سازمان بورس و 

اوراق بهادار را بر آن داش��ت تا به تدوین و رونمایی از یک بس��ته حمایتی 
10 بندی اقدام نماید. این بسته سیاستی در ابتدای هفته گذشته رونمایی 
شد و تاثیر مثبت خود را نشان داد. شاید مهمترین بند این بسته حمایتی، 
بیمه سبد دارایی کمتر از 100 میلیون تومان با سود تضمینی 20 درصدی 
است که در ادامه با معرفی سهم یار، یک قدم به مرحله اجرا نزدیک تر شد. 
تاثیر روانی این بسته و به ویژه طرح بیمه کردن سهام، دلگرمی دلچسبی 
برای بورس بازان بود تا التهاب صف های فروش در تاالر شیشه ای فروکش 
کند و پس از 24 روز جریان متوالی خروج پول حقیقی باالخره شاهد قطع 
این روند منفی و ورود نقدینگی در بورس تهران باشیم. به نظر می رسد در 
بازار س��هام که در ذات خود دارای نوسان لحظه ای است، طرح بیمه سبد 
سهام سهامداران حقیقی، پشتوانه محکم و قابل اتکایی است تا سهامداران 
با خیالی آس��وده و فارغ از هر اتفاقی به سود حداقل 20 درصدی در طول 

سال برسند.
بدی��ن ترتیب، با رونمایی از بس��ته حمایتی در هفت��ه دوم آبان و روند 
افزایش��ی دالر، نماگرهای بورس��ی به روند صعودی بازگشتند و از شدت 
خروج پول از بازار سهام کاسته شد. موضوعی که با آغاز هفته سوم آبان و 
جهش قیمت های جهانی کامودیتی ها و اوج گیری تاریخی قیمت دالر باز 
هم تقویت ش��د و بهترین رشد روزانه بورس در 20 ماه گذشته را رقم زد، 
به طوری که شاخص کل بورس در معامات روز شنبه )14 آبان( توانست 
ب��ا صعود بیش از 44 هزار واحدی )معادل 3.42 درصد( ضمن بازگش��ت 
دوباره به کانال یک میلیون و 300 هزار واحد، بیشتر از کل بازدهی هفته 
گذشته را در یک روز ثبت نماید. از تاریخ 25 بهمن ماه 1399 که شاخص 
کل بورس رشد روزانه 3.9 درصدی را ثبت کرده بود، تاکنون هیچ گاه رشد 
روزانه بورس به حوالی 3.5 درصد نرس��یده بود. این شتاب در رشد روزانه 
بورس نش��ان می دهد که به علت کاهش های اخیر، قیمت سهم ها بسیار 
ارزنده شده و فعاالن حرفه ای به صف های خرید بازگشته اند؛ کما اینکه در 
معامات همین روز ح��دود 288 میلیارد تومان به رگ های بورس تهران 
تزریق شد. با این وجود، بازار سهام همچنان از چشم انداز مبهم اقتصادی 

و باتکلیفی احیای برجام هراس��ان است و در آینده نزدیک انتشار الیحه 
بودجه 1402 نیز می تواند بهانه هایی برای افت و خیر بازار فراهم کند.

ورودآیفکسبهکانال18هزارواحد
بعد از حمایت های س��ازمان بورس در هفته گذش��ته که منجر به سبز 
شدن شاخص کل بورس شد، در هفته جاری به مدد رشد قیمت دالر در 
بازار آزاد و ورود پول به تاالر شیش��ه ای، کلیت بازار س��هام با رشد مساعد 
تقاضا و قیمت مواجه شده است. بر این اساس، روند صعودی بورس تهران 
تحت تاثیر بسته حمایتی و رشد قیمت دالر ادامه دارد و پرونده معامات 
بورس در روز دوش��نبه با رش��د 3.28 درصدی شاخص کل بورس و رشد 
3.43 درصدی ش��اخص کل هم وزن بسته ش��د. در جریان معامات روز 
دوشنبه 16 آبان ماه، شاخص کل بورس تهران بار دیگر با رشد مشابه 45 
هزار واحدی مواجه ش��د و شاخص کل فرابورس نیز توانست دوباره کانال 
18 هزار واحد را فتح کند. در این روز شاخص کل بورس با 45 هزار و 73 
واح��د )معادل 3.28 درصد( افزایش تا رقم یک میلیون و 389 هزار واحد 
صعود کرد. ش��اخص کل با معیار هم وزن نی��ز با صعودی 13 هزار و 247 
واحدی )معادل 3.43 درصد( در رقم 393 هزار و 109 واحد ایس��تاد. در 
این بازار 421 هزار معامله به ارزش 61 هزار و 113 میلیارد ریال انجام شد.

ش��رکت ملی صنای��ع مس ای��ران، ف��والد مبارکه اصفه��ان، صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس، گس��ترش نفت و گاز پارسیان، پاالیش نفت 
اصفهان، پاالیش نفت بندرعباس و س��رمایه گذاری غدیر نسبت به سایر 
نمادها بیش��ترین تاثیر مثبت را روی رش��د شاخص کل بورس داشتند. 
در آن سوی بازار نیز شاخص کل فرابورس به کانال 18 هزار واحد وارد 
ش��د و ب��ا 395 واحد افزایش تا رقم 18 ه��زار و 231 واحد صعود کرد. 
در این بازار 231 هزار معامله انجام ش��د که 1393 میلیارد ریال ارزش 
داش��ت. پلیمر آریاساسول، بیمه پاسارگاد، س��رمایه  گذاری صباتامین، 
پتروش��یمی تندگویان، آهن و فوالد غدیر ایرانیان، شرکت آهن و فوالد 
ارفع و پاالیش نفت الوان نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را 

روی شاخص فرابورس گذاشتند.

دماسنجاصلیتاالرشیشهایطی8روز148هزارواحدافزایشیافت

هشتمین رشد متوالی شاخص سهام

ش��اخص کل بورس تهران در پایان معامات دومین هفته آبان ماه و 
در آستانه آغاز نیمه دوم فصل زرد پاییز، به رشد 3.42 درصدی رسید. 
ارزش و حج��م کل معامات بورس در ای��ن هفته )هفته منتهی به 11 
آبان ماه( نس��بت به هفته قبل افزایش یافت و نماگر اصلی بازار رش��د 
3.42 درص��دی و نماگر هم وزن بازار رش��د 1.21 درص��دی را به ثبت 
رس��اندند. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا(، بررسی معامات 
بازار س��هام در هفت��ه دوم آبان ماه، حکای��ت از آن دارد که ارزش کل 
معام��ات این بازار در این هفته نس��بت به هفته گذش��ته با 48 درصد 
افزای��ش از 196 ه��زار و 970 میلیارد ریال به رق��م 292 هزار و 498 
میلیارد ریال رسید. همچنین حجم کل معامات این بازار از 26 میلیارد 
و 180 میلیون س��هم در هفته گذش��ته به 42 میلیارد و 442 میلیون 

سهم رسید که افزایش 62 درصدی را نشان می دهد.
در هفته یادش��ده، بیشتر بازارهای بورس تهران نسبت به هفته گذشته 
وضعیت متفاوتی داشتند. بر این اساس، ارزش معامات در بازار اول سهام، 
کاهش 16 درصدی را در این هفته نسبت به هفته گذشته خود تجربه کرد 
و از 59 هزار و 695 میلیارد ریال به 50 هزار و 122 میلیارد ریال رس��ید. 

حجم معامات این بازار نیز که هفته قبل بالغ بر 11 میلیارد و 419 میلیون 
سهم بود، به 11 هزار و 653 میلیارد سهم در این هفته رسید و افزایش 2 
درصدی را به ثبت رس��اند. همچنین روند حرکت ارزش معامات بازار دوم 
سهام در این هفته برخاف بازار اول سهام بود؛ به طوری که ارزش معامات 
این بازار در این هفته نسبت به هفته گذشته خود با افزایش 221 درصدی 
از 38 هزار و 500 میلیارد ریال به رقم 123 هزار و 926 میلیارد ریال رسید. 
حج��م معامات این بازار نیز ب��ا افزایش 167 درصدی از 8 میلیارد و 824 
میلیون سهم به 23 میلیارد و 625 میلیون سهم رسید. ارزش معامات بازار 
بدهی نیز با افت 30 درصدی از 30 هزار و 377 میلیارد ریال در هفته قبل 
به 21 هزار و 326 میلیارد ریال در این هفته رس��ید. حجم معامات بازار 
بدهی هم از 34.45 میلیون برگه به 24.13 میلیون برگه رسید که کاهش 

30 درصدی را نشان می دهد.
ارزش معامات در بازار مش��تقه طی هفت��ه اول آبان ماه حدود 828 
میلی��ارد ریال بود که در هفته دوم آب��ان ماه به یک هزار و 29 میلیارد 
ریال رس��ید و رش��د 24 درصدی را تجربه کرد. حجم معامات در این 
ب��ازار با کاه��ش 99 درصدی از 959 میلیون ق��رارداد در هفته قبل به 

6.36 میلی��ون قرارداد در این هفته رس��ید. همچنی��ن ارزش معامات 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در این هفته در مقایسه با هفته 
پیش، روندی افزایش��ی داشت، به طوری که ارزش معامات این بازار از 
67 ه��زار و 570 میلیارد ریال در هفت��ه قبل به 96 هزار و 95 میلیارد 
ریال در هفته یادشده رسید و رشد 42 درصدی را به ثبت رساند. حجم 
معامات در این بازار نیز با رش��د 44 درصدی در این هفته نس��بت به 
هفت��ه قب��ل از 4 میلی��ارد و 943 میلیون یونیت ب��ه 7 میلیارد و 134 

میلیون یونیت رسید.
همانطور که گفته ش��د، ش��اخص کل ب��ورس در هفته منتهی به 11 
آبان ماه نسبت به هفته گذشته خود رشد 3.42 درصدی را تجربه کرد 
و از رق��م یک میلی��ون و 241 هزار واحد به ی��ک میلیون و 283 هزار 
واحد افزایش یافت که رش��د 42 هزار و 474 واحدی را نشان می دهد. 
همچنین ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز در هفته منتهی به 11 آبان 
ماه نسبت به هفته قبل خود افزایش داشت و با 1.21 درصد افزایش از 
تراز 361 هزار و 361 واحد به 365 هزار و 750 واحد رسید که افزایش 

4 هزار و 389 واحدی را نشان می دهد.

نیمهنخستفصلزردباسبزپوشیبورسبهپایانرسید

فرازوفرودشاخصهادربورستهران

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه

17 آبان 1401

شماره 2124



توسعهاقتصادیبدونثباتنرخارزممکننیست
عض��و هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ته��ران می گوید تا زمانی که نرخ ارز 
به یک ثبات نرس��د، فعاالن اقتصادی توان تصمیم گیری جدید ندارند و حتی 

تصمیمات روزمره نیز ممکن نخواهد بود.
مهرداد عباد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: اگر بنا باشد فعاالن اقتصادی 
ی��ک عامل را به عن��وان پیش نیاز اصلی فعالیت های خ��ود معرفی کنند، آن 
خواس��ته ثبات اس��ت. تا زمانی که شرایط به ثبات نرسیده و اوضاع به شکلی 
نباشد که امکان تحلیل و پیش بینی آینده وجود داشته باشد، عما صحبت از 

فعالیت اقتصادی و توسعه تجارت ممکن نیست.
وی با اش��اره به برخی مش��کات طوالنی مدت اقتصاد ایران در س��ال های 
گذشته، تشریح کرد: این شرایط به طور خاص تحت تاثیر دو عامل به وجود 
آمده، نخست تحریم هایی که تحت عناوین مختلف علیه اقتصاد ایران اعمال 
شده و این موضوع باعث شده شرایط دشوار و البته غیرقابل پیش بینی شود. از 
سوی دیگر برخی تصمیمات داخلی که به جای بهبود شرایط فعاالن اقتصادی، 

کار آنها را دشوار کرده نیز در رسیدن به این شرایط سهیم بوده است.
عض��و اتاق بازرگانی تهران با بی��ان اینکه اقتصاد ایران به یک تغییر نگرش 
کان احتی��اج دارد، توضی��ح داد: نگاه��ی ب��ه وضعیت بس��یاری از صنایع و 
فعالیت ه��ای اقتصادی به خوبی این موضوع را نش��ان می دهد. برای مثال ما 
در صنایع نفت و گاز یک مزیت نسبی جدی داریم، اما می بینیم که در تمام 
این س��ال ها، جز خام سوزی و خام فروشی، کمتر به دیگر بخش ها توجه شده 
است. در حوزه تجارت نیز ما این شرایط را می بینیم. بخش خصوصی بارها از 
این گفته که باید به س��مت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم، با وجود آنکه 
گام مثبت حذف ارز 4200 تومانی از سوی دولت نهایی شد، اما همچنان ارز 

چندنرخی باقی مانده است.
عب��اد ادامه داد: در روزهای گذش��ته، فاصله میان ن��رخ ارز در بازار آزاد با 
نرخ ارز نیمایی دوباره به حدود 10 هزار تومان رس��یده که اصا نشانه خوبی 
برای آینده تجارت نیس��ت و این احتمال وجود دارد که همان مش��کاتی که 
برای واردات با ارز ترجیحی به وجود آمده بود، در این بخش نیز دیده ش��ود. 
از س��وی دیگر وقتی ما به یک بی ثباتی می رسیم، شرایط برای تصمیم گیری 
دشوار می شود. صادرکنندگان ما حتی برای اعام نرخ روزانه و بستن قرارداد 
با ش��رکت های خارجی نیز با مشکل مواجه هستند زیرا نمی دانند که نرخ در 
چه نقطه ای خواهد ایستاد و طوالنی شدن این شرایط قطعا به سود اقتصاد ما 
نیس��ت. وی خاطرنشان کرد: براساس اعام دولت و مجلس، کشور در آستانه 
نهایی شدن قانون برنامه هفتم توسعه قرار دارد. ما باید این سوال را بپرسیم 
که قوانین توس��عه قبلی به چه ش��کل و تا چه حدی اجرایی شده اند و دالیل 
عدم موفقیت آنها در برخی بخش ها چه بوده است. با استفاده از این تجربه و 
تاش برای یک تغییر نگرش کان، می توان انتظار داشت که اقتصاد ایران از 

مشکاتی که امروز با آنها مواجه شده خارج شود.

نگاهیبربازاربرنج
ازایرانیتاخارجیچند؟

مشاهدات میدانی حاکی از آن است که قیمت هر کیلو برنج ایرانی بیش از 
100 ه��زار تومان و برنج خارجی نیز کمتر از 40 هزار تومان قیمت دارد.  به 
گزارش ایسنا، براساس مشاهدات میدانی از مغازه های سطح شهر تهران هر کیلو 
برنج هاشمی درجه یک 130 هزار تومان، طارم محلی اعا 120 هزار تومان، 
دم س��یاه صدری 160 هزار تومان، علی کاظمی150 هزار تومان و شیرودی 
دودی س��نتی 110 هزار تومان است. برنج خارجی نیز با قیمت هر کیلو 30 
تا 40 هزار تومان در مراکز عرضه به فروش می رسد. گفتنی است قیمت های 
ذکرشده حدودی بوده و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد. یک 
فعال حوزه برنج روز گذشته در گفت وگویی با ایسنا، از رکود در بازار برنج خبر 
داد و گفت که رکود بازار برنج چند ماه است که اتفاق افتاده و علت آن نیز ورود 
بار جدید به بازار است. در حقیقت بار زیاد شده و برنج کشت دوم نیز به زودی 
اضافه خواهد شد. وی همچنین اضافه کرد که امسال در برنج، سطح زیرکشت 
خوبی داشتیم و برداشت های خوبی نیز انجام شده است. در حقیقت به میزان 

کافی برنج ایرانی و خارجی در بازار وجود دارد و بازار نوسانی نخواهد داشت.

نماگربازارسهام

عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران درخصوص تاثیر تولید 
عب��ور مس��تقیم بر پرداخت مطالبات قطعه س��ازان و نح��وه پرداخت این 

مطالبات توضیحاتی را مطرح کرد.
ج��واد مرزب��ان راد در گفت گو با خبرنگار خبرخ��ودرو، با توجه به اینکه 
تولید عبور مس��تقیم در دستور کار خودروس��ازان قرار گرفته و نسبت به 
تکمیل س��ازی و خروج خودروهای ناقص از کف پارکینگ ها اقدام ش��ده 
اس��ت، درخصوص معض��ات مرتبط با پرداخت مطالبات قطعه س��ازان و 
نحوه پرداخت این مطالبات از س��وی خودروسازان اظهار داشت: مشکات 
نقدینگی خودروسازان نسبت به گذشته کاهش یافته و شنیده ها حاکی از 
این است بدهی آنها به قطعه سازان روند نزولی را طی می کند. این وضعیت 
می تواند ناش��ی از افزایش فروش خودرو ی��ا افزایش قیمت ها و در نتیجه 

درآمدزایی برای خودروسازان باشد.
وی افزود: اما مس��ئله ای که وجود دارد این اس��ت که قطعه س��ازان به 
وی��ژه قطعه س��ازان کوچک تر توان مالی کمتری دارند و به نظر می رس��د 
ش��رکت های خودروساز می بایست از قطعه س��ازان کوچک تر با توان مالی 

کمتر حمایت بیش��تری داشته باش��ند و پرداخت مطالبات این بخش در 
اولویت باش��د ت��ا از چرخه تولید حذف نش��وند زیرا حذف این دس��ته از 
قطعه سازان موجب می ش��ود رقابت سازنده میان قطعه سازان از بین برود 
که به زیان خودروسازان نیز است. عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت 
ایران با اشاره به انواع شرکت های قطعه سازان با سطوح مختلف درآمدزایی 
و نقدینگی گفت: قطعه س��ازان بزرگی که از نقدینگی مناس��بی برخوردار 
هس��تند به دلیل توانمندی باالیی که دارند عاوه ب��ر تامین نیاز بازار در 
ح��وزه ص��ادرات نی��ز ورود کرده اند به طوری که حت��ی در صورت بدهی 
خودروسازان به آنها، توانایی تداوم تولید و خوداتکایی را دارند به طوری که 
دریافت با تاخیر مطالبات تاثیرات چندان منفی بر روند تولید این دسته از 
قطعه س��ازان ندارد و شاید در اولولیت دریافت مطالبات نباشند. مرزبان راد 
بیان کرد: اگر تمام خرید خودروس��ازان از یک ش��رکت قطعه سازی باشد 
این قطعه س��ازی به تدریج می تواند با حفظ برتری خود مش��کاتی را در 
تامین قطعات برای خودروس��از ایجاد نماید لذا خودروسازان می بایست از 

قطعه سازان کوچک تر نیز حمایت های الزم را داشته باشند.

وی با توجه به اینکه یکی از مسیرهای اصاح صنعت خودرو و دستیابی 
ب��ه خودروهای باکیفیت و اقتصادی که در س��ند تحویل خودرو نیز آمده 
به روزرسانی پلتفرم ها اس��ت، درخصوص وضعیت طراحی و تولید پلتفرم  
داخلی و ابزارهای موردنیاز آن اذعان داشت: وزارت صمت می بایست اراده 
خود را در جهت مشترک سازی و سفارش گذاری برخی از قطعات توسط 
خودروسازان داخلی و حتی برخی از قطعه سازان با تیراژ باالتر قرار دهد که 
طراحی و تولید پلتفرم یا حتی سیستم ترمز نمونه هایی از آن است. تیراژ 

باال به کاهش هزینه تولید و ارتقای کیفیت کمک می کند.
ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو در پایان خاطرنش��ان کرد: س��اخت 
دستگاه های تست به عنوان مثال تست تصادف نیز یکی دیگر از ملزوماتی 
اس��ت که می تواند با مشارکت شرکت های خودروساز و قطعه ساز و تحت 
مدیریت و نظارت وزارت صمت به تولید برسند به نحوی که قابلیت استفاده 
در تمامی انواع خودروهای تولید داخل باشند که در این میان وزارت صمت 
در الزام به خودروس��ازان نسبت به حرکت در جهت مشترک سازی نقش 

پررنگی دارد.

تولید عبور مستقیم موجب کاهش بدهی خودروسازان به قطعه سازان شد

عضو س��ابق هیأت علمی دانش��کده مهندس��ی برق دانش��گاه خواجه 
نصیرالدین طوس��ی توقف تولید خودروهای س��مند و پژو 405 را بس��یار 
مثبت ارزیابی کرد و گفت توصیه بنده به خودروس��ازان به عنوان نماینده 
ای��ران در اس��تاندارد IEC و نخس��تین ف��رد در ورود ب��ه عرصه طراحی 
خودروه��ای برقی، هیبریدی و خودران این اس��ت که هیچ اقدامی بدون 

رعایت استانداردها انجام نشود.
سید محمدتقی بطحایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
جم��ع آوری خودروهای کف و خروج خودروهای قدیمی از چرخه تولید و 
جایگزینی خودروهای جدید با اس��تانداردهای جدید و تاثیر آن بر ارتقای 

اس��تاندارد و بهبود کیفیت و ارتقای مستمر استانداردها اظهار داشت: هر 
اقدامی در راس��تای کاه��ش آالیندگی هوا و کاهش مصرف س��وخت بر 
سامت جامعه موثر است و به کارگیری استانداردها نیز به سامت مسائل 
ج��اده ای کمک می کند. وی با بیان اینک��ه در دنیا جایگزینی خودروهای 
قدیمی با محصوالت جدید مرس��وم بوده و این اقدام خودروسازان داخلی 
بس��یار مثبت است، افزود: خودروهای قدیمی به دلیل فرسودگی، موجب 

آلودگی هوا و افزایش مصرف سوخت است.
عضو س��ابق هیأت علمی دانش��کده مهندس��ی برق دانش��گاه خواجه 
نصیرالدین طوسی توقف تولید خودروهای سمند و پژو 405 را اخبار خوبی 

دانس��ت و گفت: توصیه بنده به عنوان نماینده ایران در استاندارد IEC و 
نخس��تین فرد در ورود به طراحی خودروهای برقی، هیبریدی و خودران 
به خودروسازان این است که هیچ اقدامی بدون توجه به استانداردها انجام 
نش��ود. بطحایی به جایگزینی خودروهای برقی و هیبریدی با خودروهای 
بنزینی قدیم��ی توصیه و تصریح کرد: آالیندگی صوتی ناخوش��ایندتر از 
آالیندگی هوا اس��ت و جایگزینی خودروهای برقی و هیبریدی البته نه با 
موتور احتراقی و برقی بلکه خودروهای هیبریدی که از اکس��یژن استفاده 
می کند و آب از اگزوز آن خارج می شود به این موضوع کمک می کند که 

در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ساخته شده است.

خودروهایبرقیوهیبریدیجایگزینبنزینیهاشود
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اخبار

مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران تاکید کرد:
ضرورت حضور میدانی و اقدام جهادی، در رفع موانع تولید

ساری - دهقان : مهندس سید کاظم حسینی کارنامی مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق مازندران در راستای بررســـی مشـکـــات بـــرق رسـانی 
واحدهای تولیدی استان با حضور در واحدریخته گری آریان شهرستان سیمرغ 
،در جهت تســهیل و تسریع رفع مشکات برق رســانی این واحد تولیدی  بر 
ضــرورت حضور میدانی و اقدام جهادی مدیران و رفع موانع تولید تاکید کرد و 
گفت:. مهمترین مانع بخش تولید، اصاح برخی قوانین موجود است. قوانینی در 
حوزه های مختلف وجود دارد که امروز دیگر کاربردی ندارد و الزم اســت این 
قوانین اصاح و بازبینی شود. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 

؛ مدیرعامل شرکت تو زیع برق مازندران با بیان اینکه در راستای لبیک به فرامین رهبر معظم انقاب و تاکیدات استاندار محترم مازندران 
و حرکت در تحقق عملی شعار سال ، برنامه های محوری در رفع مشکات واحدهای تولیدی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است 
گفت : حضور میدانی ، شناســایی چالش ها ، تســهیل گری در جهت رفع موانع موجود حوزه برق از اولویت های اجرایی این شرکت در 

ارائه خدمات می باشد و تاش بی وقفه کارکنان توزیع برق مازندران بر تامین و ارائه برق مطمئن و پایدار شبکه برق نهادینه شده است.

برای اولین بار در کشور برگزار می شود:
نشست بنادر استان خوزستان و صنعت نفت با رویکرد توسعه بازار

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان از برگزاری نخستین نشست هم اندیشی مدیران و  فعاالن صنایع نفت و 
پتروشیمی با متولیان حوزه دریایی و بندری استان خوزستان خبر داد. بهروز آقائی در خصوص این نشست  اظهارداشت: با رویکرد افزایش 
رقابت پذیری کاالهای نفتی و شیمیایی و توسعه بازار در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی)ره( و بررسی راهکارهای توسعه واردات 
و صادرات صنایع، نفت، گاز و پتروشیمی از مبدأ مجتمع بندری امام خمینی)ره(، نخستین نشست هم اندیشی مدیران، فعاالن و ذینفعان 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با مدیران  فعاالن حوزه دریایی و بندری استان خوزستان برگزار می شود. وی با اشاره به اهمیت برگزاری 
این نشست که رونق فضای اقتصادی و همچنین تسریع در مبادالت تجاری حوزه های تخصصی صنعت نفت و پتروشیمی را درپی دارد، 
گفت: نشست مذکور روز چهارشنبه ۱۸ آبان ماه جاری در محل سازمان بنادر و دریانوردی برگزار می گردد.  آقائی خاطرنشان کرد: از جمله 
فرصت های سرمایه گذاری مهم که محور برگزاری این نشست خواهد بود، ایجاد پایانه فله مایع مواد شیمایی است که می تواند در بهبود 

تجارت محصوالت باالدستی و پایین دستی پتروشیمی نقش بسیار مطلوبی داشته باشد.

توسعه خدمات درمانی تامین اجتماعی در استان بوشهر دنبال می شود
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر گفت:با 
ایجاد مراکز درمانی جدید و افزایش خدمات ســایر مراکز درمانی، دسترســی 
عادالنه به خدمات درمانی برای بیمه شــدگان تامین اجتماعی استان تسریع 
خواهد شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان؛ در 
راســتای افزایش تعامات و تشریح و تبیین خدمات و عملکرد مدیریت درمان 
تامین اجتماعی استان دکتر حسن اسماعیلی مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر 
با اعضای کمیســیون بهداشت و سامت شورای شهر بوشهر دیدار و بر توسعه 
تعامات فی مابین برای رفع دغدغه های درمانی شــهروندان تاکید کرد. دکتر 

اسماعیلی در این دیدار اقدامات درمانی تامین اجتماعی در نیمه نخست امسال را برشمرد و گفت:تمامی اقدامات توسعه ای اخیر از قبیل 
افزایش خدمات دندانپزشکی ،دیجیتال نمودن دستگاههای رادیولوژی مراکز درمانی،افزایش تجهیزات آزمایشگاهی و اتاق عمل و چندین 
خدمات درمانی دیگر با هدف تسهیل دسترسی بیمه شدگان به خدمات با کیفیت در هر نقطه از استان انجام شده است. مدیر درمان تامین 
اجتماعی بوشهر با اشاره به خدمات دو مرکز درمانی بستری و سرپایی تامین اجتماعی به شهروندان در شهر بوشهر گفت:با توجه به رشد 
جمعیت شهری و نیاز شهروندان به خدمات درمانی بیشتر و با کیفیت تر راه اندازی مرکز درمانگاهی در بیمارستان سلمان فارسی با مساحت 
5500متر مربع در دست اقدام می باشد. دکتر اسماعیلی افزود:با احداث و راه اندازی این مرکز که در حال حاضر در مرحله طراحی نقشه 
می باشد حجم عظیمی از بار مراجعات به پلی کلینیک تخصصی مبعث بعنوان بزرگترین مرکز سرپایی تامین اجتماعی استان کاسته می 

شود و شرایط دسترسی آسان تر شهروندان به خدمات درمانی تامین اجتماعی فراهم می گردد.

معاون امور زیربنایی و حمل ونقل شهرداری اراک:
کاهش آلودگی هوای اراک با اجرای رینگ های ترافیکی

اراک- فرناز امیدی: معاون امور زیربنایی و حمل ونقل شهرداری اراک گفت: 
احداث رینگ های شــهری در راستای کاهش آلودگی و ترافیک در سطح شهر 
اراک در حال اجرا اســت. به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
اراک، حجت اهلل مرادی، اظهار کرد: طبق طرح جامع شــهری در مســیرهای 
متفاوتی از معابر و محورهای شهر اراک رینگ های ترافیکی تعریف شده که تا 
کنون بخشی از آن اجرایی شده است و تکمیل بخش های دیگر نیز در دستور 
کار آینده سازمان قرار گرفته است. وی با بیان اینکه تاکنون دو رینگ ترافیکی 
در شهر اراک احداث شده است، افزود: رینگ شماره یک از کمربندی های شمالی 

و جنوبی شهر می گذرد و رینگ شماره دو که در بزرگراه شهید آنجفی احداث شده، در مرحله تکمیل است که از مهم ترین مزایای این 
پروژه ها کاهش تردد غیرضروری خودروها از خارج به داخل شــهرها اســت. معاون امور زیربنایی و حمل ونقل شهرداری اراک با تاکید بر 
تأثیرات حمل ونقل و جریان های ترافیکی بر کیفیت زندگی شهروندی، ادامه داد: در حال حاضر عملیات عمرانی تقاطع های غیرهمسطح 
سه راهی خمین و میدان امام حسین )ع( در حال اجرا است که طبق گزارش پلیس راهور، محل اجرای این دو پروژه در گذشته از جمله 
پرحادثه ترین نقاط شــهر محسوب می شده است و ساالنه خســارات میلیاردی بر اثر این حوادث ایجاد می شد که با آغاز اجرای پروژه ها 
آمار مرگ ومیر در این نقاط به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. وی افزود: محورهای در نظر گرفته شده برای احداث رینگ های 
ترافیکی شهر بر اساس حجم سنگین تردد از نظر کمی و کیفی انتخاب شده است و در این محورها انتقال تردد سفرهای بین شهری کشور 
که اغلب با خودروهای سنگین همچون کامیون و تریلر انجام می شود، بدون نیاز به عبور از هسته مرکزی شهر فراهم خواهد شد. مرادی 
اصاح مسیرهای هندسی در نقاط مختلف شهر را از دیگر راه های کنترل ترافیک و کاهش آلودگی شهر دانست و اظهار کرد: با پیش بینی 
مسیرهای جایگزین در نقاط پرترافیک شهر زمان و مسیر سفرهای درون شهری کوتاه می شود که این اقدام کاهش مصرف سوخت، افزایش 

سرعت تردد و کاهش آلودگی هوا را به دنبال خواهد داشت.

در شرکت توزیع نیروی برق گیالن برگزار شد:
همایش آموزشی پدافند غیرعامل در صنعت برق

رشت- خبرنگار فرصت امروز: با حضور محمدعلی ویشکاهی مدیرکل 
پدافندغیرعامل استانداری گیان همایش آموزشی پدافند غیرعامل در صنعت 
برق به میزبانی شرکت توزیع برق گیان برگزار شد. در این همایش محمدتقی 
مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گیان گفت: با توجه به اهمیت و 
جایگاه ویژه برق در همه بخش های کشور، اجرای برنامه های پدافند غیرعامل 
در این حوزه به منظور پیشگیری از بحران و آسیب نقش حیاتی دارد. وی ضمن 
تشــریح تهدیدات و آســیب پذیری های حوزه صنعت برق، به مصون سازی ، 
ارتقاء تاب آوری و تداوم کارکردهای در این حضوره تاکید کرد و افزود: حفاظت 

و پایداری صنعت برق یکی از مهم ترین موضوعات و اولویت پدافند غیرعامل است. همچنین در این همایش محمدعلی ویشکاهی گفت: 
پدافند غیر عامل به مجموعه اقداماتی اطاق می گردد که به کارگیری جنگ افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می توان از وارد شدن خسارات 
مالی به تجهیزات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارت و تلفات را به حداقل ممکن 
کاهش داد. وی با اشاره به اهمیت اجرای برنامه های پدافند غیرعامل در حوزه صنعت برق و انرژی خواستار برنامه ریزی دقیق جهت اجرای 
برنامه های این حوزه شد و گفت: این برنامه ها باید در قالب اضطراری ، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت جهت دستیابی به اهداف پدافند 
غیرعامل در این صنعت اجرایی شود. شهرام فاح رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توزیع برق گیان نیز ضمن ارایه گزارشی 
از اقدامات پدافند غیرعامل در  سطح این شرکت ، توجه ویژه به رعایت الزامات پدافند غیرعامل در این  صنعت را امری ضروری دانست  و 

بر برنامه ریزی جهت اجرایی کردن برنامه های ارایه شده از طرف سازمان پدافند غیرعامل تاکید کرد.

ادامه روند عملیات آسفالت معابر و کوچه های سطح شهر
بهارستان - سحر عمروانی: به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
مهندس بابا حسینی سرپرست شهرداری  نسیم شهر از ادامه روند آسفالت معابر 
و کوچه های سطح شهر خبر داد و در این خصوص گفت :  به منظور خدمات 
رسانی بیشتر به شهروندان در راستای بهسازی معابر و کوچه های سطح شهر و 
در جهت بهبود تردد شهروندان شهرداری اقدام به اجرای عملیات آسفالت  معابر 
و کوچه های سطح شهر نموده و در حال اجرا می باشد .وی در پایان اضافه کرد 
با حمایت و همدلی در مدیریت شهری و شورای اسامی انشاهلل شاهد شکوفایی 

های بیشتری در سطح شهر باشیم .

اصفهان - رئیس برنامه ریزی، تحلیل سیستمها و توسعه 
سامانه های شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: واحد تصفیه 
گازوئیل پاالیشــگاه اصفهان در کنــار تحقق اهداف محیط 

زیستی این شرکت سودآوری خوبی را نیز به همراه دارد.
مصطفی نظری، رئیس برنامه ریزی، تحلیل سیســتم ها 
و توسعه ســامانه های شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان 
اینکه پروژه تصفیه گازوئیل برای تولید بهینه سوخت دیزل 
در پکیج طرح بهینه سازی پاالیشگاه قرار گرفته است، اظهار 
داشت: باید توجه داشت که روزانه ۱50 تا ۱55 هزار بشکه 
گازوئیل در پاالیشــگاه اصفهان تولید می شد که عمده آن 
دارای گوگــرد باال و در حد اســتاندارد یورو ۲ بوده اســت. 
همچنین برای صیانت از هــوای اصفهان، پیش از این، ۱0 
هزار بشــکه از گازوئیل یورو ۴ واحدهای آیزوماکس، برای 

مصرف در شهر اصفهان اختصاص داده می شد.
وی افزود: با راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل، شــرکت پاالیش 

نفت اصفهان از این پس روزانه ۱00 هزار بشکه گازوئیل یورو پنج 
تولید کرده که این میزان می تواند همه گازوئیل قابل فروش ما را 

به استاندارد جهانی یورو ۴ تبدیل کند.
رئیس برنامه ریزی، تحلیل سیستمها و توسعه سامانه های 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان با تاکید بر اینکه اصلی ترین 
هدف شــرکت برای بهره بــرداری از واحد تصفیه گازوئیل 
کاهش گوگرد رها شــده در هوا ناشــی از مصرف گازوئیل 
اســت، تصریح کرد: از ســوی دیگر نیز باید توجه داشــته 
باشیم که هر چه به استانداردهای جهانی نزدیک می شویم 
ارزش تولیداتمان نیز افزایش می یابد که در نتیجه منجر به 

سودآوری بیشتر برای شرکت نیز خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه سود پیش بینی شده این واحد بر 
اســاس نرخ های موجود در صورت های مالی سال گذشته، 
ســالیانه ۲۶۳ میلیون دالر بوده، ابراز داشت: پیش بینی ما 
بر اســاس نرخ های ســال جاری روزانه حدود یک میلیون 
دالر اســت و این نوید بازگشت ســرمایه در کمتر از ۴ سال را به 

ما می دهد.

قزوین - مسعود زارع: مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین در 
رویداد »تانا« تاکید کرد: حمایت از شرکت های دانش بنیان موجب 
رونق تولید و اشتغال می شــود. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
امور مالیاتی استان قزوین؛ رویداد توسعه و ارتقای زیست بوم نوآوری 
استان )تانا( با هدف رفع نیازهای فناورانه استان روز چهارشنبه در 
پارک علم و فناوری قزوین برگزار شــد. عزیزاله عباس پور مدیرکل 
امور مالیاتی اســتان قزوین در این مراسم به تشریح قوانین و نکات 
حمایتی و مالیاتی درخصوص شــرکتها و موسســات دانش بنیان 
پرداخت و توجه به دســتورالعمل های اباغی در این زمینه را برای 

مجموعه های دانش محور ضروری دانست.
وی یکــی از اقدامات مهــم حمایتی دولــت را معافیت مالیاتی 
شرکت های دانش بنیان دانست و گفت: ایجاد بستر مناسب با هدف 

تسهیل فعالیت شرکت های دانش بنیان نقش بسیار مهمی در ارتقا 
و در نهایت توسعه کسب و کار این شرکتها در کشور خواهد داشت.

عباس پور با بیان اینکه  شرکت ها و موسساتی که مشمول قانون 
حمایت از شــرکت ها و موسسات دانش بنیان باشند، می توانند از 
معافیت مالیاتی استفاده نمایند، یادآورشد: استفاده از معافیت ها و 
مزایای قانونی پیش بینی شده در قانون مستلزم انجام تکالیف قانونی 
اســت و برای شرکتهای دانش بنیان جهت استفاده از معافیت های 
مالیاتی تکالیفی تعیین شــده از جمله ارائه اظهارنامه و ارائه اسناد 

مدارک الزم که باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل امور مالیاتی اســتان قزوین اظهارداشت: به استناد ماده 
)۱0( اصاحی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان، 
به منظور ایجاد انگیزه برای حضور نیروهای متخصص در پارک های 

علم و فناوری و حمایت از فعالیت های فناورانه معافیت مالیات حقوق 
کارکنان شــاغل در پارک های علم و فناوری نیز به تصویب رسیده 

است.
وی تاکید کرد: اداره کل امور مالیاتی در راستای حمایت از تولید 
و اشــتغال در استان، نگاه تعاملی دارد و با استفاده از ظرفیت های 
قانونی تمام اهتمام خود را به کار خواهد بست تا واحدهای تولیدی 
و خدماتی با تمام توان در مســیر توسعه استان به کار خود ادامه 

دهند.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد استان قم 
از گروههای جهادی خواست تا با اخاص، برنامه ریزی و روزآمدی 

برای محرومیت زدایی و توانمندسازی نیازمندان گام بردارند.
در آستانه برگزاری کنگره ملی بزرگداشت ۶0۹0 شهید استان 
قم، جلسه هم اندیشــی مدیران کمیته امداد و جهادگران فعال 
قرارگاه جهادی حاج عبداهلل والی در اداره کل کمیته امداد استان 

قم برگزار شد.

محسن مســعودیان راد، مدیرکل کمیته  امداد استان قم در 
جمع مدیران این نهاد و جهادگران گروه های جهادی اســتان، با 
اشــاره به آموزه های دینی گفت: رسیدن به کماالت و مقامات 
واال با راحت طلبی به دست نمی آید و برای رسیدن به آرمان ها، 

ارزش ها و موفقیت ها باید جامه جهادی پوشید. 
وی ویژگــی گروه هــای جهــادی را برشــمرد و تأکید کرد: 
فعالیت های خود را بر سه ویژگی مهم اخاص، نظم و روزآمدی 

پایه ریزی کنید.
مســعودیان راد، اخاص در عمل را اولین و مهمترین ویژگی 
یک جهادگر دانســت و تصریح کرد: جهادگر واقعی کسی است 
که دنبال شــهرت و قدرت نیســت و تمام افکار و رفتارش رنگ 

و بوی الهی دارد.
مدیرکل کمیته امداد اســتان قم با تأکیــد بر اینکه اقدامات 
جهادی باید مبتنی بر علم و تخصص باشد افزود: داشتن نظم و 

برنامه عملیاتی برای رسیدن به هدف بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه یک عمل جهادی زمانی روح پیدا می کند که 
به خدا متصل شود ادامه داد: یک جهادگر باید تاش کند تا با ایده 

های نو و به روز نیت خیران را به سمت ضرورت ها سوق بدهند.
مسعودیان راد با اشاره به اینکه جنس فقر از مالی به فرهنگی 
تغییر کرده است افزود: امروز توجه به نیازهای فرهنگی و اشتغال 
نیازمندان از اولویت های توانمندسازی آنها است و در این مسیر 

نباید بدسرپرستان جامعه دچار فراموشی شوند.

 بازگشت سرمایه واحد زیست محیطی تصفیه گازوئیل 
پاالیشگاه اصفهان کمتر از ۴ سال است

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین:

حمایت از شرکت های دانش بنیان موجب رونق تولید 
و اشتغال می شود

مدیرکل کمیته امداد استان قم: 

 گروه های جهادی، اخالص، نظم و روزآمدی را 
سرلوحه فعالیت های خود قرار دهند

شــهریار- خبرنگار فرصت امروز: بر اساس حکمی از سوی 
اســتاندار تهران، حمید کاظمی بعنوان بخشدار مرکزی شهرستان 
مارد منصوب شــد و کار خود را آغاز نمود. حجت االسام مهدی 
خوبانی امام جمعه شهرستان مارد در آیین تکریم و معارفه بخشدار 
مرکزی ماردضمن توصیه هایی به مدیران ادارات شهرســتان،طی 
صحبت هایی اظهارداشت؛ هیچ چیز باالتر از خدمت به مردم در نزد 

خداوند متعال نیست. 
وی افــزود: خدمت گذاری در نظام مقدس ،توفیقی اســت که 
خداوند متعال برای برخی ارزانی داشــته است باید در امانت داری 
دقیق باشید، روزی باید در پیشگاه خداوند متعال نسبت به اقداماتی 
که انجام داده ایم پاســخگو باشیم. امام جمعه خاطرنشان ساخت: 
از بخشــدار جدید انتظار داریم به صورت شــبانه روزی در خدمت 
مردم باشد و برای توسعه و پیشرفت روستاهای بخش مرکزی گام 
بردارد. فرماندار مارد هم در مراسم معارفه بخشدارگفت: امیدواریم 
شهرستان مارد به روزی برسد که هیچ کسی و هیچ مدیری جرات 

دست درازی به اموال مردم نداشته باشد. جابر کریمی با بیان اینکه 
به مــا گزارش داده اند که دفتربرخی دهیــاران از دفتر کار برخی 
مسئوالن ارشد نیز لوکس تر هست، ابراز داشت؛ به بخشدار جدید 
توصیه میکنم با جدیت با این چنین دهیاران برخورد جدی شــود 
،چرا که بایستی  پول مردم برای ارائه خدمت عمومی خرج گردد و 

از حیف بیت المال و صرف مبالغ برای امورتشریفات جلوگیری شود 
. وی اظهارداشت: تعدادی از مدیران ادارات در پاسداشت و نگهبانی 
از بیت المال کوتاهی میکنند که با چنین مدیرانی بشدت برخورد 
قانونی خواهیم کرد . حمید کاظمی ، سرپرســت جدیدبخشداری 
مرکزی مارد هم در سخنانی در جمع حاضران ضمن آرزوی کمک 
الهی از وی برای ارائه خدمات مناسب به مردم این شهرستان بیان 
نمود؛ با تمام توان در پی انجام کارهایی هستیم که برای آحاد مردم 
شهرســتان بویژه بخش مرکزی مفید و مثمر ثمر باشــد. کاظمی 
تصریــح کرد؛ مردم ایران و بویژه مردم خوب مارد،شایســته ارائه 
خدمات خوب هســتند تا بتوانند از ثمره انقاب ونظام اســامی 
بــه بهترین مقدار بهره مند گردند. ایشــان اظهار امیدواری کرد با 
همکاری دهیاران،اعضای شوراهای روستایی، مجموعه فرمانداری 
،دیگــر ادارات و بخصوص مردم وبا تمام قوا در پی خدمات جهادی 
باشــند تا در پایان دوره ماموریت کاری خود ، در پیشــگاه مردم و 

خداوند رو سفید باشند.

حمید کاظمی بعنوان سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان مالرد منصوب شد

شماره 3025
سه شنبه
17 آبان 1401

اسالمشــهر - سحر عمروانی: هشــتاد و نهمین جلسه 
شورای فرهنگ عمومی شهرستان اسامشهر با حضور حسین 
حبیبی فرماندار،امین اسدی معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی 
فرمانداری،حســین کشــاورزیان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسامی و ســایر اعضا در ســالن اجتماعات فرمانداری برگزار 
شــد.  به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد اسامی 
شهرستان اسامشهر، در ابتدای جلسه کشاورزیان رئیس اداره 
فرهنگ و ارشــاد اســامی و دبیر جلســه ضمن خیر مقدم و 
تسلیت شهادت حضرت معصومه )س(،  ۱۴ آبان ماه روز شورای 
فرهنگ عمومی را گرامی داشت و سپس به قرائت دستور جلسه 
پرداخت. کشاورزیان در ادامه توضیحاتی را در خصوص دومین 
عهدواره سراسری بخش کتاب چله مهدویت با محوریت ظهور 
امام زمان)عج(، ارائه نمود و از دســتگاه های اجرایی شهرستان 
خواســت در این حــوزه با جدیت مطلوب تری اطاع رســانی 
نمایند تا جامعه هدف بیشتری در این حوزه عضو شوند. در ادامه 
حسین حبیبی فرماندار شهرستان اسامشهر، بر ضرورت استفاده 
از تمامی ظرفیتهای تبلیغی و اطاع رسانی برای فرهنگسازی در 
حوزه اصاح الگوی مصرف آب شرب تاکید کرد. حبیبی با اشاره 
به خشکســالی های اخیر و کاهش قابل توجه ذخایر منابع آبی 

استان تهران اظهار داشت: فرهنگسازی و اصاح الگوی مصرف 
در بخش های کشاورزی، صنعت و خانگی باید مورد توجه تمامی 

مدیران قرار گیرد. 
وی با بیــان اینکه باید تولید محتوای اثرگذار توســط اداره 
آب و فاضاب متناســب با اقشار مختلف و جامعه هدف صورت 
گیرد افزود: مجموعه هایی همچون آموزش و پرورش، بســیج، 
امور مســاجد، اصناف، جهاد کشــاورزی و... همراهی الزم را در 
این خصوص با آبفا داشــته باشند. فرماندار اسامشهر در بخش 
دیگری از سخنان خود به دومین میزبانی شهرستان اسامشهر از 

جشنواره سراسری مهدویت در بخش کتاب نیز اشاره کرد و ادامه 
داد: از میزبانی این رویداد مهم می توانیم برای ترویج موضوعات 
مرتبــط با مهدویت و همچنین ترویــج فرهنگ کتابخوانی در 

شهرستان کمک بگیریم. 
وی تصریح کرد: برپایی مسابقات مقاله نویسی و نشست های 
کتابخوان با موضوع مهدویت در ســطح ادارات، مدارس و مراکز 
دانشگاهی نیز اثربخش خواهد بود.  حبیبی همچنین بر ضرورت 
شناسایی نخبگان اسامشــهر در حوزه های فرهنگی، ورزشی، 
قرآنی، علمی، هنری و... و معرفی آنان در سطح شهرستان، استان 
تهران و کشــور به عنوان رویش ها و اســتعدادهای امیدبخش 
اسامشهر تاکید کرد. گفتنی است: در بخش پایانی این جلسه 
به مناسبت ۱۴ آبان روز فرهنگ عمومی، از سالها تاش حسن 
اذانگو خبرنگار باســابقه و پیشکسوت صداوسیما در شهرستان، 
وحید خزائی قاری ممتاز اسامشــهری که در هشتمین دوره 
مســابقات بین المللی قرآن کریم در کشــور ترکیه مقام سوم 
رشته قرائت را کسب کرد و حجت االسام سید بهنام میرزا پور 
رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری اسامشهر 
بــه دلیل اجرای برنامه های متعدد و موفق فرهنگی- هنری در 

اسامشهر قدردانی به عمل آمد.

هشتاد و نهمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان اسالمشهر برگزار شد
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نویسنده: علی آل علی: تعامل با مشتریان همیشه جذاب یا 
لذت بخش نیست. اگرچه همه کارآفرینان روی سناریوهای 
خوب و خوش حساب باز می کنند، اما گاهی اوقات مشتریان 
ناراضی هم به پس��ت آدم می خ��ورد. آن وقت نه تنها همه 
ایده های تان نقش برآب می شود، بلکه اگر دیر بجنبید دیگر 
چی��زی از برندتان باقی نخواهد ماند. کافی اس��ت وضعیت 
تماش��اگران عصبانی از باخت تیم ش��ان در اس��تادیوم های 
ورزش��ی را ب��ه یاد بیاوری��د تا متوجه عمق فاجعه ش��وید. 
مش��تریان هم وقتی از دست ش��ما عصبانی باشند، خیلی 
مراعات دنیای کسب و کار یا محیط اداری را نخواهند کرد!

شاید مشتریان شما فقط یک روز بد را پشت سر گذاشته 
و س��ر هیچ و پوچ از دس��ت تان عصبانی هستند. شاید هم 
اش��تباهی مهم از طرف برند شما حرص ش��ان را درآورده. 
در هر ص��ورت وظیفه تیم خدمات مش��تری مدیریت این 
اوضاع آشفته اس��ت؛ چراکه عصبانیت مشتریان اگر خیلی 
زود کنترل نش��ود، اوضاع را ط��وری به هم می ریزد که نگو 
و نپرس. خب اگر کس��ی را سراغ دارید که دوست دارد 24 
ساعته با مشتریان عصبانی سر و کله بزند، ما را هم بی خبر 

نگذارید. 
م��ا در روزنامه فرصت امروز به طور کلی چند دس��ته از 
مشتریان ناراضی را طبقه بندی کرده ایم. دسته اول آنهایی 
هستند که همیشه انتظارات بی نهایت زیادی از شما دارند. 
این دس��ته از مشتریان بابت سطح خدمات یا حتی کیفیت 
محصوالت تان حس��ابی ناراضی هستند. پس طبیعی است 
صدای شان در شبکه های اجتماعی یا هنگام فروش حضوری 
به گوش تان برس��د. دس��ته دیگر اما ش��اکی هستند. مثا 
شرکت نوتا را در نظر بگیرید که به طور تصادفی یک سنگ 
داخل ش��کات صبحانه اش رفته و دندان یکی از مشتریان 
بخت برگشته را شکانده است. شما را نمی دانم، ولی من که 
در این سناریو هیچ جوره کوتاه نمی آمدم و حسابی صدای 

اعتراضم بلند می شد. 

گروه بعدی که در میان مشتریان ناراضی قرار می گیرند، 
ناامیدها هس��تند. احتماال ش��ما هم بارها و بارها در طول 
زندگی بابت رفتار بقیه ناامید شده اید. در دنیای کسب و کار 
هم بعضی از برندها آنقدر نسبت به مشتریان شان بی خیال 
هستند که کم کم همه را ناامید می کنند. اینطور مواقع رقبا 
خیلی زود سر و کله شان پیدا می شود تا مشتریان ناراضی را 

به طرف خودشان بکشند. 
آخرین دس��ته از مش��تریان ناراضی بیشتر از اینکه بابت 
رفتار شما گله مند باشند، نوعی سردرگمی دارند. همانطور 
که آدم ها در اتاق فرار احس��اس گم شدن دارند، در دنیای 
کس��ب و کار هم گاه��ی اوقات مش��تریان کاما باتکلیف 
می ش��وند. اگر فکر می کنید شوخی مان گرفته، کافی است 
نگاهی به تعداد برندهای مشابه خودتان بیندازید. وقتی در 
دنیا این همه برند رنگارنگ وجود دارد، بی ش��ک مشتریان 

خیلی زود احساس باتکلیفی خواهند کرد. 
حاال که در این مقدمه کوتاه با مس��ئله مشتریان ناراضی 
و انواع آنها آش��نا شدید، باید خیلی سریع برویم سراغ اصل 
مطلب. هرچه باش��د آشنایی مقدماتی با موضوع بحث هیچ 
دردی از شما دوا نخواهد کرد. پس کمربندهای تان را سفت 
ببندید تا تخته گاز به سمت تکنیک های این مقاله حرکت 

کنیم. 
مدیریت مشتریان ناراضی: راهنمایی جامع

1.حفظارتباطاتدرسطححرفهای:اولینقدمبرای
مدیریتاوضاع

وقتی آدم پش��ت چراغ قرمز با ترافیکی سنگین رو به رو 
می شود، ناخودآگاه اعصابش به هم می ریزد. در این شرایط 
یک بوق بی دلیل از طرف پشت سری کافی است تا طوری 
از ک��وره در برویم که ماجرا به دعوا ختم ش��ود. معموال در 
دعواهای اساس��ی هر دو طرف حسابی از دست هم شاکی 
هس��تند. اینطوری اصا جایی برای حل و فصل مش��کات 
باقی نمی ماند. بنابراین تنها راهکار ش��ما این وسط تبدیل 

دعوا به یک رینگ بوکس تمام عیار و ادامه مبارزه تا آخرین 
راند است. 

بی شک ماجرای باال درباره دنیای کسب و کار خیلی کم 
پیش می آید؛ چراکه همیش��ه کارآفرینان باید کوتاه بیایند. 

هرچه باشد همیشه حق  با مشتریان است، مگر نه؟ 
اولی��ن توصیه ما برای مدیریت مش��تریان ناراضی حفظ 
ارتباطات در س��طح حرفه ای است. به زبان خودمانی، شما 
نبای��د رفتارتان با مش��تریان را تافی جویان��ه کنید. وگرنه 
اوضاع ت��ان خیلی زود به هم می ریزد. یادتان باش��د خیلی 
وقت ها یک لحن نامناس��ب آتش خشم مشتریان را طوری 
ش��عله ور می کند که دیگر خاموش ش��دنی نیس��ت. پس 
همیش��ه رفتارتان را کاما محترمانه دنبال کنید. اینطوری 
دست کم فضایی برای مدیریت خشم و عصبانیت مشتریان 

باقی می ماند. 
یادتان باشد مش��تریان با شما مشکل ش��خصی ندارند. 
بنابراین نباید حرف های آنها را به خودتان بگیرید. آنها فقط 
بابت رفتار یا وضعیت برندتان شاکی هستند. بنابراین حفظ 
تعام��ات حرفه  ای و تاش برای ارتقای آن گزینه بی نهایت 
خوبی محس��وب می شود. اینطوری ش��ما شانسی هرچند 
اندک برای مدیریت اوضاع پیدا می کنید. فکر می کنم شما 
هم قبول داش��ته باش��ید رفتار محترمانه و کاما حرفه ای 
نتیجه بهتری در مقایس��ه با پرخاش��گری های بی سر و ته 

داشته باشد، مگر نه؟
2.گوشدادنبهمشتریان:مهمترینبخشکار

خیل��ی از کارآفرینان عادت کرده اند همیش��ه برای همه 
سخنرانی های طوالنی کنند. اگر شما هم از این دست افراد 
هس��تید، باید خیلی زود عادت تان را ترک کنید؛ چراکه نه 
شما مربی انگیزشی هستید نه مشتریان حوصله پرحرفی تان 
را دارند. در عوض گوش دادن به مش��تریان همیشه معجزه 

می کند؛ مخصوصا وقتی همه از دست تان عصبانی هستند!
وقتی پای گوش دادن به حرف دیگران وسط باشد، خیلی 
از کارآفرین��ان ادعاهای بزرگی دارند. راس��تش را بخواهید، 
90 درصد کارهایی که آدم ها به اس��م گوش دادن به حرف 
دیگران می شناس��ند، در واقع هیچ کار مفیدی نیست. اگر 
قرار بود ش��ما فقط به حرف مش��تریان گوش داده و هیچ 
واکنش��ی نداشته باش��ید، تلفن های گویا بهترین ابزار دنیا 
بود. با این حال از آنجایی که هیچ کس دوس��ت ندارد دائما 
با دیوار درد و دل کند، ش��ما باید ش��خصا وارد گود شوید. 
وگرنه خیلی زود مش��تریان کاما از کسب و کارتان ناامید 

خواهند شد. 
فرم��ول ما در ای��ن بخش برای گ��وش دادن حرفه ای به 
حرف دیگران اس��تفاده از بعض��ی جمات کلیدی در میانه 
بحث اس��ت. مثا وقتی طرف تان بعد از یک جمله طوالنی 
چند ثانیه حرفش را قطع می کند، شما می توانید از چنین 

عبارت هایی به عنوان واکنش استفاده کنید:
• متوجه حرف شما هستم

• بله، حق با شماست
• گوشم با توئه دوست عزیز

• حرفت کاما منطقیه!
ش��اید عبارت های باال برای کارآفرین��ان حرفه ای خیلی 
معنادار نباشد، اما مش��تریان آن را بی نهایت دوست دارند؛ 
چراکه چنین جماتی از طرف شما آنها را مطمئن می کند 
که مشغول گوش دادن به حرف شان هستید و آن را متوجه 

می شوید. 
3.عذرخواهیسریعومعنادار:کاریکههیچکس

دوستشندارد
آیا تا حاال از دیگران عذرخواهی کرده اید؟ احتماال این کار 
برای آن دس��ته از کارآفرینانی که خیلی یک دنده هستند، 

بی نهایت س��خت خواهد بود. با این حال در دنیای حرفه ای 
جایی برای خجالت کش��یدن بابت عذرخواهی وجود ندارد. 
وقتی کسی اش��تباهی مرتکب می شود، کمترین کاری که 
برای مدیریت خش��م یا دلخوری دیگران باید انجام دهید، 
ی��ک عذرخواهی صمیمانه اس��ت. البته اگ��ر فکر می کنید 
عذرخواهی های خشک و خالی گره ای را باز می کند، سخت 
دراشتباهید. چراکه مشتریان این روزها خیلی باهوش تر از 
آن هستند که گول حرف های توخالی کارآفرینان را بخورند. 
بنابراین شما باید واقعا دنبال حل و فصل ماجرا باشید. وگرنه 

اوضاع تان حسابی به هم می ریزد. 
خیلی وقت ها در گپ و گفت های دوستانه به عادت ژاپنی ها 
برای عذرخواهی صریح و بی پرده بابت اشتباهات شان اشاره 
می ش��ود. قبول دارم خیلی از ای��ن حرف ها اغراق بی نهایت 
زیاد اس��ت، اما حتی اگر این ماجرا کاما افس��انه ای باش��د 
دست کم ایده خوبی برای رفتار شما خواهد بود. باور کنید 
یا نه، مشتریان عاشق برندهای مسئولیت پذیر هستند. یکی 
از جنبه های مس��ئولیت پذیری نیز عذرخواهی س��ریع و به 
موقع از مش��تریان است. آن وقت دیگر مو الی درز کارتان 
نخواهد رفت و الزم نیست دائما نگران وضعیت برندتان در 

نگاه مشتریان باشید. 
قبل از اینکه س��راغ گام بعدی مدیریت مشتریان ناراضی 
برویم، یادآوری یک نکته کاما ضروری اس��ت. ش��ما قرار 
نیست عذرخواهی از مشتریان را پایان ماجرا بدانید. چراکه 
معذرت خواهی بدون جبران اشتباهات گذشته هیچ فایده ای 
ندارد. بنابراین به جای اینکه الکی کارتان را توجیه کرده یا 
ب��ه یک معذرت خواهی کفایت کنید، باید آس��تین ها را باال 
زده و برای جبران اشتباهات وارد گود شوید؛ همین و بس!
4.دنبالراهحلباشید:مهمترینبخشمدیریت

مشتریانناراضی!
بعد از اینکه بابت رفتارتان از مشتریان عذرخواهی کردید، 
نوبت به جبران اش��تباهات می رس��د. بی شک گاهی اوقات 
مشکات پیش آمده برای مشتریان از دامنه اختیارات شما 
خارج است، اما این اصا دلیل خوبی برای شانه خالی کردن 
از زیر بار مسئولیت تان نیست. همانطور که مسئولیت اصلی 
ضرر و زیان یک پروژه س��ینمایی برعهده تهیه کننده است، 
اینجا هم همه کاس��ه کوزه ها سر مدیران شکسته می شود. 
ش��اید فکر کنید چنین س��ناریویی خیلی بی انصافی است 
یا حتی دنبال تغییرش باش��ید، ام��ا در اصل ماجرا تفاوتی 
حاصل نمی شود. پس به جای اینکه دنبال پیدا کردن مقصر 
اصلی باش��ید، خیلی زود جس��ت و جوی گسترده ای برای 

راهکارهای درست داشته باشید. 
همانطور که در افسانه های قدیمی همیشه قهرمانان برای 
پیدا کردن راه حل مش��کات مردم راهی ماجراجویی های 
خطرناک می ش��وند، شما هم برای اینکه مشتریان دوباره از 
دست تان راضی باشند باید کمی به خودتان سختی بدهید. 
البته اینجا اصا س��ناریوهای خطرناک در کار نیس��ت. در 
عوض همه چیز به مهارت های مدیریت تان ختم می ش��ود. 
از آنجایی که ما اصا دوس��ت نداریم ش��ما تنهایی چنین 
سفر طوالنی را شروع کنید، به عنوان آذوقه چندتا تکنیک 

کلیدی برای تان کنار گذاشته ایم:
• حد وس��ط را بگیرید: وقتی مشتریان از دست عملکردتان 
ناراضی هستند، باید اول از همه ریز شرایط را برای آنها توضیح 
دهید. این طوری دست کم آنها در جریان کم و کیف ماجرا قرار 
گرفته و کمی از عصبانیت شان کاسته خواهد شد. به عاوه، برای 
حل و فصل مش��کات باید همیشه حد وسط را بگیرد؛ چراکه 
در همه سناریوها عده ای مش��تریان خواستار تغییرات بنیادی 
هس��تند و بقیه خیلی انتظار خاصی ندارند. اگر شما در چنین 
وضعیتی حد وسط را بگیرید، همه به نوعی راضی خواهند بود. 

• هدیه ای کوچک ب��رای عذرخواهی: عذرخواهی همین 
طور خش��ک و خالی نمی ش��ود. وقتی یک برند اش��تباهی 
هرچن��د کوچک مرتکب ش��ده باید طوری از مش��تریانش 
عذرخواهی کند که همه متوجه منظورش ش��وند. بهترین 
راهکار هم این وس��ط اس��تفاده از یک هدیه کوچک برای 
نش��ان دادن میزان اهمیت مسئله اس��ت. باور کنید یا نه، 
چنین س��ناریویی روحیه مش��تریان را از ای��ن رو به آن رو 

خواهد کرد.
• پیگیری مس��ئله تا آخر: وقتی مشکلی برای مشتریان 
پیش آمده، باید تا آخر پیگیر حل و فصل آن باشید. خیلی از 
کارآفرینان فکر می کنند همین که چند دقیقه از وقت شان 
را صرف زیر و رو کردن نارضایتی مشتریان کنند، دیگر همه 
چیز به خوبی و خوش��ی تمام خواهد شد. اگر شما هم این 
طور فکر می کنید، باید بگوییم کاما دراش��تباهید؛ چراکه 
مش��تریان تا مشکل شان کاما حل نش��ود، روی خوش به 
برندتان نشان نمی دهند. پس تا آخر ماجرا را سفت و سخت 
دنبال کنید. اینطوری دیگر جایی برای نارضایتی مشتریان 

باقی نخواهد ماند. 
5.بیانسیاستهایشرکت:بهوقتتوضیحات

فنی
وقت��ی یک هواپیم��ا به هر دلیلی با نق��ص فنی رو به رو 
می شود، اول از همه خدمه با توضیحات ساده سعی در آرام 
کردن مسافران دارند. با این حال بعد از اینکه شرایط بحرانی 
پش��ت سر گذاشته ش��د، توضیحات فنی درباره دلیل بروز 
مشکل ضروری خواهد بود. این دقیقا همان کاری است که 
کارآفرینان در مواجهه با مشکات و نارضایتی مشتریان باید 
انجام دهند. شما باید دلیل اصلی بروز مشکل را به مشتریان 
توضی��ح دهید. از آنجایی که چنین کاری در ابتدای بحران 
خیلی به درد نمی خورد، معموال کارآفرینان آن را به بعد از 
حل و فصل ابتدایی موکول می کنند. اگر از ما می ش��نوید، 
همین که آتش خش��م اولیه مش��تریان فروکش کرد، باید 

دالیل فنی را به آنها توضیح دهید. 
یادتان باش��د توضیحات ش��ما باید به طور منطقی ارائه 
ش��ده و همه امکان فهم آن را داش��ته باشند. وگرنه کمتر 
کسی برای آن تره ُخرد خواهد کرد. متاسفانه خیلی وقت ها 
کارآفرینان عما این بخش یادشان می رود. به همین خاطر 
وقتی به خودشان می آیند که دیگر کار از کار گذشته است. 
پس دفعه بعد که با کلی مش��تری ناراضی رو به رو شدید، 
یادتان باشد بعد از عذرخواهی اولیه و جست و جو برای راه 
حل های احتمالی سراغ بیان دقیق دالیل مشکل مورد نظر 
بروید. این وسط مرور سیاست های شرکت درباره مشکات 
نی��ز راهگش��ا خواهد بود. ای��ن طوری مش��تریان مطمئن 
می شوند ش��ما برنامه ای برای حل مشکات دارید و همین 

طور الکی به آنها وعده های بی سر و ته نمی دهید!
بی ش��ک سیاس��ت های هر ش��رکتی در مقابل نارضایتی 
مش��تریان متفاوت اس��ت. با این حال در هر وضعیتی ش��ما 
بای��د ماجرا را ت��ا آخر دنبال کنی��د؛ چراکه نیم��ه کاره رها 
کردن مش��کات و نارضایتی مشتریان فقط کارتان در آینده 
را س��خت تر خواهد کرد. پس یکبار برای همیش��ه دس��ت از 
بهانه تراشی های مختلف برداشته و سیاست های کلی برند را 
برای مشتریان توضیح دهید؛ آن هم به زبانی ساده و خودمانی.
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