
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

 عضو هیات رئیسه اتاق ایران در جریان سفر به دمشق و دیدار 
با مقامات ارشد وزارتخانه هاى دارایى، اقتصاد و تجارت داخلى 
سوریه، تأسیس بانک مشترك ایران و سوریه، اجراى توافقنامه 
تجارت آزاد و تسریع کاهش و حذف تعرفه هاى گمرکى میان 
دو کشور را از الزامات توسعه روابط اقتصادى ایران و سوریه 

عنوان کرد.
به گزارش جهان اقتصاد به نقــل از  پایگاه خبرى اتاق ایران، 
کیوان کاشفى در جریان سفر به سوریه و دیدار با مقامات ارشد 
وزارتخانه هاى دارایى، اقتصاد و تجارت داخلى این کشــور، 
گفت: تجارت ســودمند و افزایش تبادالت اقتصادى ایران و 

سوریه از اهداف این سفر است.
رئیس اتاق مشــترك بازرگانى ایران و ســوریه، ادامه داد: در 
جهــت افزایش مبادالت اقتصادى پیشــنهاد مى شــود بانک 
مشترکى براى پشتیبانى از فعالیت هاى اقتصادى تأسیس شود تا 
فعاالن اقتصادى دو طرف با ارز هاى محلى لیره و ریال تعامل 

داشته باشند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران افزود: کاهش تعرفه هاى گمرکى 

و تسهیل در فرآیندهاى مبادالت تجارى، صنعتى و کشاورزى 
از مواردى است که باید مسائل و مشکالت مربوطه را حل کرد 

و به آن پرداخت.
کاشــفى در ادامه به حذف تعرفه هاى گمرکى بین دو کشور 
اشــاره و اظهار کرد: در راستاى اجراى توافقنامه تجارت آزاد 

بین دو کشــور، فعاالن اقتصادى خواهان حذف این تعرفه ها 
هستند که باید موردتوجه جدى قرار گیرد.

همچنین رئیس اتاق مشترك ایران و سوریه در دیدار با سفیر 
این کشــور در تهران از پایین بود سطح روابط بین دو کشور 
انتقاد کرد. در این بین ســفیر سوریه در تهران از حمایت هاى 

دولت این کشور از شرکت هاى ایرانى عالقه مند به حضور در 
بازار سوریه و پروژه بازسازى این کشور خبر داد.

کاشفى با بیان اینکه متاسفانه روابط اقتصادى دو کشور به اندازه 
روابط سیاسى و اجتماعى آنها، رشد کافى نداشته است، گفت: 
اتاق مشترك بازرگانى ایران و سوریه در تالش است تا زمینه 

توسعه روابط اقتصادى بین دو کشور را فراهم کند.
سفیر سوریه در تهران نیز با ابراز خرسندى از عالقه شرکت هاى 
ایرانى براى حضور در بازار سوریه، تصریح کرد: دولت سوریه 
حمایت هاى الزم را از شــرکت هــاى ایرانى براى حضور و 

مشارکت در فعالیت هاى اقتصادى این شکرو خواهد کرد.
بر اساس اظهارات شــفیق دیوب، فعاالن اقتصادى در سوریه 
و اتاق هاى بازرگانى این کشــور نیز فعالیت هاى خود را آغاز 
کردند و به تازگى دیدارى هم با نخست وزیر و مسئوالن ذى 

ربط سوریه داشتند.
وى با بیان این مطلب که تقویت روابط اقتصادى بین دو کشور 
از اولویت هاى دولت سوریه است، تاکید کرد: افزایش مبادالت 
تجارى بین دو کشور، تولید کاال و خدمات مشترك که موردنیاز 
دو طرف اســت و تمرکز بر سرمایه گذارى هاى مشترك مهم 

ترین مسائلى هستند که باید براى آنها برنامه ریزى کنیم.

 دکتر ایمانى در این دیدار با اشاره به از خودگذشتگى ها و ایثارگرى 
هاى مدافعان سالمت در ایام همه گیرى شیوع کرونا گفت: کارکنان 
نظام سالمت کشور در این ایام و به واسطه شیوع کرونا، زحمات 
زیادى را متحمل شدند و فداکارانه در راه خدمت به تحقق ارزشهاى 
انسانى، از جان مایه گذاشتند و ما قدردان تمامى این عزیزان هستیم. 

همچنین شایسته اســت یاد و نام عزیزانى که در این راه به جمع 
شهداى نظام سالمت پیوستند را گرامى بداریم. به گزارش روابط 
عمومى بانک سینا، وى افزود: بى شک شرایط سخت فعلى با امید، 
پشتکار، همراهى و خود مراقبتى به ویژه رعایت دستورالعمل هاى 
بهداشتى پایان خواهد یافت و روزهاى نشاط و سالمتى با عبور از 

این بحران، از راه خواهد رســید. مدیرعامل بانک سینا در ادامه با 
اشاره به قابلیت ها و پتانسیل هاى این بانک، اظهارداشت: از جمله 
امتیازات بانک سینا شفافیت، چابکى، تنوع و کیفیت باالى خدمات 
به ویژه در حوزه بانکدارى الکترونیک اســت که کادر زحمتکش 
درمان و پزشکان گرامى نیز مى توانند از تسهیالت و خدمات این 

بانک به ویژه در حوزه اعتبارى استفاده کنند.
در این دیدار کــه مدیر امورحوزه مدیرعامل و روابط عمومى نیز 
حضور داشــت، از تالش هاى کادر پزشکى خانم و پرستاران به 
مناســبت روز زن و والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) 

با هدایایى تقدیر شد.

دیدار مدیرعامل بانک سینا با کادر درمان کلینیک فوق تخصصى سالمت و دیابت تابان

تقدیر مدیرعامل بانک سینا از کادر درمان و بانوان پرستار به مناسبت روز زن

بزرگترین سرمایه گذاري بخش خصوصی در حوزه فوالد کشور با 
اجراى طرح هاى توسعه اى در مجتمع فوالد صنعت بناب عملیاتى 

مى شود.
به گزارش روابط عمومی گروه مالى گردشگرى، نمایندگان استان 
آذربایجان شرقی با حضور در مجتمع فوالد صنعت بناب از خطوط 
تولید بازدید و در جریان طرح هاي توســعه اي مگا پروژه گسترش 

فوالد شهریار قرار گرفتند.
حجت االسالم باقري بنابی نماینده مردم شهرستان بناب در مجلس 
شوراي اسالمی در جریان این بازدید به طرح هاي توسعه اي اشاره 
کرد و گفت: گروه مالی گردشگري با سرمایه گذاري 600 میلیون 
یورویی و اجراي 6 طرح توسعه اى در قالب شرکت گسترش فوالد 
شــهریار اقدام و قرارداد اجراي آن را با قرارگاه خاتم االنبیا منعقد 

کرده است. 
رئیس مجمع نمایندگان اســتان آذربایجان شرقى در این بازدید با 
تحسین برانگیز خواندن توسعه فوالد بناب اظهار کرد: سرمایه گذاري 

600 میلیون یورویی بخش خصوصی در حال حاضر بسیار مهم 
و قابل توجه اســت و نمایندگان استان آماده هرگونه مساعدت و 
همکاري براي رشــد و بهبود تولید و رفع مشــکالت واحدهاي 

تولیدي هستند.
یوســف داوودي با اشاره به طرح ساماندهی بازار فوالد نیز گفت: 
اقدامات و بررســی هاي الزم در خصوص ساماندهی بازار فوالد 
انجام شده و باید کنترل هاي الزم براي مدیریت بازار و حمایت از 

مصرف کنندگان مد نظر قرار گیرد.
مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب نیز با ارائه گزارشى از فعالیت 
هاى انجام شده گفت: با بهره گیري از 7 خط نورد و دو واحد ذوب 
و ریخته گري در قالب 5 شرکت تابعه توانستیم تاکنون 750 هزارتن 
محصول تولید کنیم که در تاریخ 10 ساله فعالیت این شرکت بی 
سابقه بوده و با عمل به شعار جهش تولید، تا پایان سال جارى به 
رقم 850 هزار تن خواهیم رسید که این میزان در سال آتی به یک 

میلیون و 200 هزارتن افزایش خواهد یافت. 

با اجراى طرح هاى توسعه اى مجتمع فوالد صنعت بناب محقق مى شود
بزرگترین سرمایه گذاري بخش خصوصی در حوزه فوالد کشور

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: این بانک در 9 ماهه 
1399 بیش از 8هزار و 300 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده 
است. به گزارش روابط عمومى بانک توسعه صادرات ایران، على 
صالح آبادى در نشســتى خبرى به مناسبت دهه فجر با خبرنگاران 
که به صورت وبینار برگزار شد، با بیان اینکه بانک توسعه صادرات 
وظیفه اصلى خود را حمایت از صادرات کاال و خدمات کشــور 
قرار داده، تصریح کرد: بانک توسعه صادرات ایران، براى پرداخت 
تسهیالت به صادرکنندگانى که رتبه اعتبارى خوبى دارند، معوقات 
بانکى ندارند و چک برگشتى ندارند، با هیچ گونه محدودیت منابع 

مالى چه ریالى و چه ارزى مواجه نیست.
وى با بیان اینکه وظیفه ذاتى این بانک حمایت از توسعه صادرات 
غیرنفتى اســت، اظهار داشت: در حال حاضر و با توجه به شرایط 
کشور، توسعه صادرات غیرنفتى از اهمیت ویژه ترى نسبت به گذشته 
برخوردار شــده و علیرغم تحریم ها و مشکالتى که دشمنان ایجاد 
کرده اند، ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات غیرنفتى تامین شده 

است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان اینکه این بانک بیش از هر 
زمان دیگرى خود را متعهد به توســعه صادرات غیرنفتى مى داند، 
افزود: صادرکنندگان از بانک انتظار دارند تسهیالت ارزى و ریالى و 
خدمات مالى و غیرمالى در اختیارشان قرار دهد و ما با 38 شعبه در 
سراسر کشور تالش مى کنیم ارتباط منظمى را با بیشتر صادرکنندگان 

داشته باشیم.
وى افزود: بانک توســعه صادرات منابع قابل توجهى از صندوق 
توســعه ملى را براى پرداخت تسهیالت به شرکت ها و بنگاه هاى 
تولیدى و صادرات محور جذب و پرداخت کرده اســت و با تمام 
امکانات موجود، آماده است که بتواند در حوزه نقل و انتقال و تامین 

مالى صادرات از فعاالن تجارى حمایت کند.
مدیرعامل بانک توســعه صادرات اظهار داشــت که این بانک از 
پیشگامان استفاده از بســتر بانکدارى باز است و توجه ویژه اى به 

موضوع بانکدارى دیجیتال دارد.

صالح آبادى در نشست خبرى اعالم کرد؛
پرداخت بیش از 8هزار میلیارد تومان تسهیالت توسط اگزیم بانک

رئیس اتاق مشترك بازرگانى ایران و سوریه اعالم کرد:

پیگیرى تأسیس بانک مشترك و توافق تجارت آزاد ایران و سوریه 
تحلیلگر

احترام گذاشتن رمز جذب مشتریان وفادار

در روزهایى که بسیارى از افراد از شرایط بد اقتصادى گله مند هستند و پیوسته از فضاى 
سنگین و مه آلود کسب و کارهاى خود ابراز نگرانى مى کنند باید بى پرده گفت که مشتریان 
بسیارى پول خوب و کافى براى خرید  اجناس و محصوالت مختلف را دارند اما به دالیلى 
مثل سردرگمى، فشارها و استرس هاى روزانه و...، حتى خودشان نیز نمى دانند به چه چیزى 

نیاز دارند و چه چیزى شرایط آنها را بهتر مى کند. 
خیلى از آنها دنبال یک فرد قابل اعتماد و دوست داشتنى مى گردند که به جاى آنها تصمیم 
بگیرد و آنچه آنها مى خواهند اما نمى دانند چیســت را براى شــان انتخاب کنند و این هنر 

فروشندگان برجسته است که این نقش شگرف و مهم را براى مشتریان ایفا کنند. 
اما در این میان فروشــندگان به دلیل کم حوصلگى و یا بى تجربگى با دیدن یک مشترى 
کالفه و ســردرگم یا خسته و عصبانى، ســریع به این نتیجه مى رسند که نباید وقت شان 
را روى آن مشــترى هدر دهند. از این رو، آنها شــانس دســتیابى به فروش هاى بزرگ و 
کسب مشتریان وفادارى که سال هاى سال خریدار محصوالت آنها خواهند بود را از دست 

مى دهند. 
اما همان طور که اشــاره شــد کم حوصلگى مهمترین دلیل ناکامى در فروش است شاید 
شــروع این کم طاقتى فروشــندگان از بى اطالعى در مورد محصول خود شــروع شود. 
درواقع دانش درباره محصول شــاید این طور به نظر برسد که اطالعات همه فروشندگان 
درباره محصوالتى که مى فروشند کامل است، اما بررسى ها نشان داده است که بسیارى از 
فروشندگان، درباره محصوالت خود، آگاهى کامل و دقیقى ندارند و البته هیچ مسئله اى به 

اندازه فقدان دانش فروشنده نسبت به محصول، از مشتریان سلب اعتماد نمى کند. 
گرچه این نکته بدیهى اســت که اگر فروشنده اى از ویژگى هاى محصول خود معلوماتى 
نداشته باشد، هرگز قادر به کاربرد هیچ یک از مهارت هاى ترغیبى خرید بر روى مشتریان 
نخواهد بود و سرانجام مشترى هم نسبت به محصول و هم نسبت به شرکت تولیدکننده آن 

محصول و هم نسبت به مرکزى که اقدام به عرضه کرده، بى اعتماد خواهد شد. 
فروشندگان موفق باید از کیفیت، ویژگى ها و برترى هاى محصول خود نسبت به محصوالت 
ســایر رقبا اطالع دقیق داشته باشند. البته فرقى نمى کند که این محصول، کاال یا خدمات 
باشد، بلکه آنچه مهم است داشتن اطالعات دقیق از تمامى ریزه کارى ها و ظرایف موجود 

در محصول است که باعث ایجاد حس انگیزشى در جهت خرید آن مى شود. 
یک فروشــنده حرفه اى باید قادر باشد در مشتریان این درك را ایجاد کند که آنچه از وى 
خریــدارى مى کند، بهترین گزینه و انتخاب در جهت رفع نیاز وى اســت. عنصر حیاتى 
موفقیت فروشــنده شاید درباره اطالعات و دانش هاى ذکرشــده بتواند خود را به سطح 
قابل قبولى از آگاهى برســاند، اما عنصر حیاتى، حلقه واســط و رمز هماهنگ کننده این 
اطالعات و دانش ها، طرز تفکر و نگرش فروشنده است. نگرشى که سبب برترى وى بر 
دیگر فروشــندگان و پیروزشدن آنها در جلب مشترى مى شود، این نگرش به آنها ایده و 
الهام مى دهد و رویکردى اســت که به آن «نگرش مثبت» گفته مى شود. این تفکر ذهنى 
و دیدگاه متکامل، مستمراً در جســتجوى بهترین ها است. براى این نوع نگرش ناامیدى 
بى معناست. انتظار پیروزشدن و بهینه بودن، توان روبروشدن با هر موقعیت و شرایطى را 
در وى ایجاد مى کند و باعث مى شــود از تمام حوادث و اتفاقات، فرصت ها و جنبه هاى 

مثبت را درك کنند.
باید توجه داشت که یک فروشنده زبردست و موفق باید از وضعیت صنعتى که در آن کار 
مى کند اطالعات کافى و به روز داشته باشد و از تاریخچه صنعت، تکنولوژى هاى موجود 
در صنعت، پیشرفت هاى اخیر آن، تنوع محصوالت و کاالهاى جایگزین، قیمت محصوالت 
و خدمات شرکت هاى رقیب، شایعات و خبرهاى غیرواقعى و واقعى موجود در افواه و... 
دقیقاً مطلع باشد. او باید از شرکت هاى پیشتاز آن صنعت و شخصیت هاى مهم و اثرگذار 
آن، ویژگى ها و برترى هاى اساســى محصوالت آن صنعت آگاهى داشته باشد و درکسب 

این اطالعات همیشه گامى جلوتر از مشتریان حرکت کند.
واقعیت این است که در همین شرایط سخت اقتصادى نیز مى توان کسب و کار پر رونقى 
داشــت و محصوالت خود را به مشتریان بسیارى عرضه کرد به شرط آنکه فروشنده بى 

حوصله اى نبود و براى این حرفه احترام قائل شد.
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  وحید میرزائى مشاوره مالى و سرمایه گذارى
 نویسنده کتابهاى موفقیت هاى فردى و کسب وکار

صنعت نمایشگاهى کشور از فردا و با برگزارى سه نمایشگاه بین المللى و بزرگ شامل صنعت 
نساجى، صنعت فرش ماشینى و کف پوش ها و صنعت پوشاك؛ دوباره و بعد از یک سال متاثر 
از شرایط کرونایى و تحریم هاى ظالمانه،دوباره جان تازه اى مى گیرد، سه نمایشگاهى که با 

حضور ده ها شرکت داخلى و خارجى برگزار مى شود.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از روابط عمومى و ســتاد اطالع رسانى نمایشگاه ها؛ این سه 
نمایشگاه از 19 تا 22 بهمن ماه در محل دائمى نمایشگاه هاى بین المللى تهران برپا مى شود 
و شرکت کنندگان در آن که بزرگترین صنعتگران و تولدیکنندگان این حوزه ها هستند، نوین 
ترین صنایع، تجهیزات و ماشــین آالت تولیدى و خدمات خــود را ارائه و در معرض دید 

مخاطبان قرار مى دهند.
بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت مواد اولیه منسوجات خانگی ماشین هاي 
گلدوزي و محصوالت نســاجی، هشتمین نمایشگاه بین المللی پوشاك ایران و دوازدهمین 
نمایشگاه بین المللی فرش ماشینى، کف پوش، موکت و صنایع وابسته؛ نمایشگاه هایی هستند 
که در آنها بیش از یکصد و بیست شرکت داخلی و خارجی از جمهورى اسالمى ایران و برخى 
کشورهاى خارجى از جمله آلمان، ترکیه، هند و چین حضور دارند و نوین ترین تولیدات و 

خدمات خود را ارائه و در معرض دید مخاطبان قرار خواهند داد.
در بیســت و ششمین نمایشگاه بین المللى صنعت نساجى انواع تجهیزات، صنایع و ماشین 
آالت نساجى، قطعات، چرخ خیاطى، ماشین هاى گلدوزى و دوخت و برش، انواع منسوجات 
خانگى شامل پارچه، انواع نخ و الیاف، انواع مواد اولیه صنایع نساجى و لوازم و قطعات وابسته 

عرضه و به نمایش گذاشته مى شود.
بطور همزمان هشتمین نمایشگاه بین المللى پوشاك ایران نیز از سوى بنیاد ملى ُمد و لباس 
کشــور، اتحادیه تولید و صادرات نساجى و پوشــاك ایران، اتحادیه صنف تولید کنندگان و 
فروشندگان پوشاك تهران و انجمن صنایع پوشاك ایران برگزار مى شود و در آن ده ها شرکت 
و واحد تولیدى انواع پوشاك مردانه، زنانه و بچگانه در قالب طرح ها و رنگ هاى گوناگون و 
همچنین دستگاهها و تجهیزات تولید پوشاك و نوین ترین طرح ها و مدل هاى طراحى و تولید 

پوشاك را در معرض دید عالقمندان قرار مى دهند.
دوازدهمین نمایشگاه بین المللى فرش ماشینى،کف پوش، موکت و صنایع وابسته نیز سومین 
نمایشگاهى است که همزمان در محل نمایشگاه هاى بین المللى تهران برپا مى شود.در این 
نمایشگاه براى نخستین بار فرش هاى ضدلک، ضد میکروب، فرش آنتى باکتریال اکریلیک و 

فرش هاى با عرض بلند که در کارخانه هاى ایرانى تولید شده به نمایش گذاشته خواهد شد.
نمایش انواع واحدهاى طراحى فرش، دستگاه هاى خط تولید، انواع پارکت، انواع کف پوش، 

موکت، و قطعات و ماشین آالت مربوطه از دیگر بخش هاى این نمایشگاه است. 
صنعت فرش ماشــینى حدود 50 درصد از ارزش صادرات سالیانه صنایع نساجى را به خود 
اختصاص داده و عالوه بر اشــتغال زایى مناسبى که در کشور ایجاد کرده، سالیانه حدود 350 

میلیون دالر ارزآورى به همراه دارد.
ظرفیت نصب شده صنعت فرش ماشینى در کشور بیش از 120 میلیون مترمربع است و تولید 
سالیانه آن به 80 میلیون مترمربع مى رســد که حدود 50 میلیون مترمربع آن در داخل کشور 
مصرف مى شود. براساس آخرین آمار اعالم شده، مصرف سرانه فرش ماشینى در کشور حدود 

2,3 میلیون مترمربع است و مازاد آن نیز به بازارهاى جهانى صادر مى شود. 
این نمایشگاه ها که با رعایت کامل پروتکل هاي بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار می 
شوند، فرصت بسیار مناسبى در اختیار تولیدکنندگان، بازرگانان و سایر دست اندرکاران صنعت 
نساجى، پوشاك  و فرش ماشینى کشور قرار خواهد داد تا ضمن رقابت با شرکت هاى خارجى 
و بهره مندى از آخرین پیشرفت هاى این حوزه، با استفاده از دانش و تخصص خود، چهره 
شایسته اى از محصوالت ایرانى را به جامعه نشان داده و توانمندى هاى صنتعگران داخل را در 
معرض قضاوت مخاطبان قرار دهند. معرفى دستاوردها، ظرفیت ها و توانمندى هاى کارخانه 
ها و شرکت هاى داخلى،نمایش آخرین تحوالت و دستاوردهاى علمى، فنى و صنعتى داخلى 
و خارجى این حوزهها، ایجاد رقابت و تبادل اطالعات بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان، ارتقا 
سطح تولید داخلى کشور،کمک به توسعه اشتغال، بازاریابى و صادرات و افزایش راندمان تولید 

داخلى از مهمترین اهداف برگزارى این نمایشگاه ها اعالم شده است.

صنعت نمایشگاهى جان دوباره مى گیرد
برگزارى همزمان سه نمایشگاه بزرگ صنعتى در تهران


