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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

اولین بودجه دولت سیزدهم بر بستر واقعیت تدوین شده است یا رویا؟

سه ضلعی نفت، دالر و مالیات 
در بودجه 1401

فرصت امروز: آنطور که رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفته اس��ت، »الیحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض تداوم تحریم ها 
بس��ته ش��ده است« و از دیگر ویژگی های بودجه سال آینده به گفته مسعود میرکاظمی، رشد اقتصادی 8 درصدی و 
تمرکز بر بدون کس��ری بس��ته شدن بودجه است. البته منتقدان دولت تحقق بودجه بدون کسری را )آن هم با فرضا 
ادام��ه تحریم ها( رویای غیرقابل تحقق دولت می دانند، اما دولتم��ردان و اقتصاددانان نزدیک به دولت، اولین آزمون 
بودجه دولت ابراهیم رئیس��ی را با ویژگی های مذکور قابل تحقق می دانن��د. آخرین خبرها از جزییات الیحه بودجه 
۱۴۰۱ نش��ان می ده��د ک��ه میزان فروش روزانه نفت ۱.2 میلیون بش��که با قیمت فروش هر بش��که ۶۰ دالر و نرخ 
تس��عیر ارزی )نرخ ارزی که در آن درآمد نفتی به ریال تبدیل می ش��ود( 2۳ هزار تومان در نظر گرفته ش��ده است...

فضای مثبت مذاکرات وین، بازار ارز را آرام کرد

 واکنش بازارهای مالی
به مذاکرات برجامی
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1210 بخشنامه گمرکی در 5 سال گذشته صادر شد

مصائب تجارت بخشنامه ای
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فرصـت امـروز: بورس تهران در حالـی »آذر، ماه آخر پاییز« را سـپری می کند کـه نماگر اصلی تاالر 
شیشـه ای در فاصله مهرماه تا آذرماه نزدیک به 5 بـار در محدوده دو کانال 1.4 و 1.3 میلیون واحدی 

نوسـان کرده اسـت، به طوری که هر بار شاخص کل بورس به ابرکانال یک میلیون و 400 هزار 
واحد رسیده، در ادامه آن را از دست داده است. این یعنی چرخه نوسان در بورس تهران...

شاخص بورس تهران در پایان هفته دوم آذرماه به بازدهی منفی 4 درصد رسید

افت پلکانی بورس تهران

سرمقاله
بانک ها و تعطیلی 
واحدهای تولیدی

علی نظافتیان
 دبیر کمیسیون حقوقی

کانون بانک ها

رئی��س دولت س��یزدهم در 
نهمی��ن س��فر اس��تانی خ��ود 
پنجش��نبه ۱۳ آب��ان م��اه ب��ه 
اس��تان سمنان رفت و در جمع 
ش��ورای اداری این استان گفت 
»اینکه یک بانک��ی، کارخانه ای 
را ب��رای طلبش مص��ادره کند 
درست نیست و هیچ بانکی حق 
ن��دارد برای پیگیری مطالباتش 
کارخانه ی��ا کارگاهی را تعطیل 
کند، چ��ون تعطیلی واحدهای 
سیاست های  برخالف  تولیدی، 
کالن کش��ور و دولت اس��ت.« 
نکته اصلی گفتار رئیس جمهور، 
تاکید بر این مطلب است که در 
شرایط فعلی واحدهای تولیدی 
نبای��د تعطیل ش��وند، خصوصا 
آنکه این تعطیلی ناشی از بدهی 
تولیدکنندگان به بانک ها باشد. 
آنطور که محمدرضا جمشیدی، 
و  بانک ه��ا  کان��ون  دبی��رکل 
موسس��ات اعتب��اری خصوصی 
»بانک های خصوصی  می گوید، 
فق��ط ۱۹ واحد در تملک دارند 
که از این ۱۹ مورد، س��ه مورد 
در اختیار خود مالکان اس��ت و 
در حال فعالیت هستند و به مرور 

اقساط را می پردازند.«
ادامه در همین صفحه

28 ربیع الثانی ۱۴۴۳ - س�ال هفتم
شماره   ۱۹۱۳
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نشریه بنکر برای هفتمین سال، بانک پاسارگاد را به عنوان بانک 
س��ال جمهوری اسالمی ایران در سال 2۰2۱ انتخاب کرد. براساس 
 ،)ROC( این رتبه بندی، بانک پاس��ارگاد از نظر نرخ بازده سرمایه

رتبه اول خاورمیانه و رتبه ۱۳ جهانی را کسب کرد.
در ارزیابی »بانک س��ال 2۰2۱« بنکر، مدیران این نش��ریه پس 
از در نظ��ر گرفت��ن تمامی ش��اخص های عملکردی، مالی و س��ایر 
ش��اخص های مربوط به کس��ب وکار، عن��وان »بانک س��ال 2۰2۱ 
جمهوری اس��المی ای��ران« را برای هفتمین بار به بانک پاس��ارگاد 
اهدا کردند. بانک پاسارگاد قبل تر در سال  2۰۱۰ و سال های متوالی 
2۰۱2 تا 2۰۱۶ نیز موفق به کس��ب این عنوان ش��ده بود و از این 
حیث، پرافتخارترین بانک ایرانی شناخته می شود. به گفته مدیران 
بنک��ر، ارزیابی انتخاب بانک های برتر کش��ورها س��ختگیرانه ترین، 

تحلیلی ترین و دقیق ترین ارزیابی س��االنه این نش��ریه است. دلیل 
چنین سختگیری و دقتی، تعداد باالی بانک های متقاضی و اهمیت 
عنوان اهدایی به این بانک هاس��ت. مدیران این موسسه، معرفی یک 
بانک به عنوان بانک س��ال یک کش��ور را به ویژه در دوره اخیر، دال 
ب��ر توانایی مالی و ایفای نقش کلی��دی آن بانک در اقتصاد و آینده 
بازار می دانند. در این بررس��ی، شاخص های مالی نظیر سرمایه الیه 
یک )Capital ۱-Tier( و تغییرات آن، میزان کل دارایی ها، س��ود 
خالص، نرخ بازده حقوق صاحبان س��هام، نسبت هزینه به درآمدها، 
توان بازپرداخت بدهی و درصد تس��هیالت غیرجاری تحلیل و مورد 
ارزیابی ق��رار می گیرند. عالوه بر این، ش��اخص های غیرمالی مانند 
ابتکارات استراتژیک بانک در ایجاد مزیت رقابتی، محصوالت نوآورانه 
و خدم��ات جدید در حوزه بانکداری، تالش های بانک برای توس��عه 

کس��ب وکارهای نو، اقدامات انجام شده در زمینه فناوری های مالی و 
بانکی )فین تک( و در نهایت سرمایه گذاری های جدید برای گسترش 
دای��ره خدمات بانک نیز به  دقت ارزیابی می ش��وند. الزم به توضیح 
است با توجه به شیوع کرونا در دو سال اخیر، موسسه بنکر همچنین 
در دو دوره گذش��ته به بررس��ی جدی تمهیدات به کاربسته ش��ده 
توسط بانک ها برای حمایت و پشتیبانی از کسب وکارها و مشتریان 
آسیب دیده از پیامدهای همه گیری کرونا پرداخته است. نشریه بنکر 
)The Banker( وابس��ته ب��ه »Financial Times« با قدمتی 
۹5س��اله از نخس��تین مجالت تخصصی بانکداری در جهان و یکی 
از مراج��ع اصلی اطالعات و تحلیل ه��ای حوزه بانکداری بین المللی 
و بازار س��رمایه به شمار می رود. بانک داده این نشریه با دربرداشتن 
اطالعات بیش از ۴ هزار بانک از سراس��ر جه��ان می تواند به خوبی 

بنیه مالی و عملکردی و درجه س��المت بانک ها را از طریق ارزیابی 
شاخص هایی مانند میزان سرمایه پایه، نسبت کفایت سرمایه و سایر 
نسبت  های سوددهی و عملکردی در مقابل رقبای شان ترسیم کند. 
این نش��ریه همچنین به جز انتش��ار و انعکاس اخبار و تفسیرهای 
مالی و اقتصادی، هر س��اله حدود 8۰ هزار بانک و موسس��ه مالی را 
در س��طح دنیا ارزیابی، و از بین آنها براس��اس معیارهای ویژه خود، 
هزار بانک برتر را به دو صورت کلی و جزئی )براس��اس شاخص های 
خاص( طبقه بندی و ذیل لیست هایی منتشر می کند. طبق آخرین 
رتبه بندی این نش��ریه در سال 2۰2۱، بانک پاسارگاد به  عنوان تنها 
بانک ایرانی حاضر در این لیست معرفی شده است. عالوه بر این، هر 
ساله جوایزی توسط این موسسه به برترین بانک هر کشور و منطقه، 
برترین بانک اسالمی هر کشور، برترین بانک سرمایه گذاری، برترین 

بانک خصوصی، برترین وزیر اقتص��اد، برترین رئیس بانک مرکزی، 
برترین نوآوری در فناوری و برترین معامالت اهدا می ش��ود. گفتنی 
است براساس س��ایر ارزیابی های اخیر این موسسه، بانک پاسارگاد 
در س��ال 2۰2۰ از بی��ن هزار بان��ک برتر جهان؛ از نظ��ر نرخ بازده 
س��رمایه )ROC( رتبه ۱۳ جهانی و اول خاورمیانه را کس��ب کرده 
و از منظ��ر نرخ بازده دارایی ها )ROA( نیز رتبه ۱2۱ جهانی و ۱۶ 
خاورمیانه را در اختیار دارد. بانک پاسارگاد همچنین تابستان گذشته 
به عنوان بانک برتر اس��المی ایران در س��ال 2۰2۱ برگزیده ش��د و 
از نظ��ر ارزش برند نیز تنها بانک ایران��ی حاضر بین 5۰۰ برند برتر 
بانکی ارزیابی شده در سال 2۰2۱ توسط بنکر و موسسه برندفاینانس 
)BrandFinance( بود که در آن رتبه بندی موفق ش��د با 8۹ پله 
صعود، در جایگاه 2۹۰ بین برترین برندهای بانکی جهان قرار گیرد.

ادامه ازهمین صفحه
حال س��وال این اس��ت ک��ه در فرآیند قانونی وص��ول مطالبات معوق 
بانک ها، چه عواملی موجب می شود واحدهای تولیدی به تعطیلی کشیده 
شوند؟ چطور می توان از بروز مشکالت بانکی واحدهای تولیدی جلوگیری 
ک��رد، به طوری که هم بانک ها مطالبات معوق خ��ود را از راه های قانونی 
وص��ول کنند و هم واحدهای تولیدی فع��ال بر اثر اقدام قانونی بانک های 
طلبکار به تعطیلی کش��انده نش��وند؟ ابتدا مقدمتا باید گفت که از جمله 
اهداف اصلی نظام بانکی کشور، کمک و مساعدت مالی به بخش تولید و 
پرداخت انواع تسهیالت و تعهدات بانکی است. تسهیالت بانکی به همراه 
سود مورد توافق نیز بایستی مجددا به بانک های تسهیالت دهنده مسترد 
شود تا چرخه تسهیالت دهی بانک ها از حرکت نایستد، اما عوامل متعددی 
باعث می ش��ود که تسهیالت گیرنده نتواند و یا تمایل نداشته باشد اقساط 
تسهیالت دریافتی را پرداخت نماید. در این حالت بانک یا باید در صورت 
فراهم بودن ش��رایط بانکی الزم نسبت به امهال تسهیالت و فرصت دهی 
به تس��هیالت گیرنده اقدام کن��د و یا آنکه کاره��ای قانونی جهت وصول 
مطالب��ات معوق را آغاز نماید. البته بانک ها ب��رای وصول مطالبات معوق 
خود برخالف س��ازمان هایی مانند بیمه تأمین اجتماعی و مراجع مالیاتی 
هیچ گونه ابزار اجرایی قانونی در اختیار ندارند تا رأس��ا مطالبات معوق را 
از بدهکاران بانکی وصول کنند، یا آنکه رأس��ا و بدون حکم قطعی مراجع 
قضایی، واحدهای تولیدی بدهکار را مصادره نمایند و یا آنکه مجاز باشند 
برخالف قانون با نصب بلوک های عظیم سیمانی موسوم به نیوجرسی در 
محل ورودی واحدهای تولیدی بدهکار، موفق ش��وند بدهکاران بانکی را 
ناچ��ار به پرداخت مطالبات بانکی نمایند. تنها اب��زار قانونی بانک ها برای 
وصول مطالبات معوق، از یکس��و ادارات ثبت هستند که مطالبات بانک ها 
را مطابق تشریفات قانونی صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی وصول 
می کنن��د و ب��ه بانک ها تحویل می دهند و از س��وی دیگر، گاهی بانک ها 
مجبور می شوند برای وصول مطالبات معوق به مراجع قضایی متوسل شوند 
و تشریفات قانونی را طی کنند تا شاید موفق به صدور آرای مراجع قضایی 
به نفع بانک شوند؛ بنابراین بانک ها به هیچ وجه از این اقتدار قانونی برخوردار 
نیستند که در وصول مطالبات معوق رأسا واحدهای تولیدی را مصادره و 
تملک نمایند، بلکه تملک واحدهای تولیدی بدهکار نیازمند صدور اجرائیه 
و تعقیب عملیات اجرایی و همچنین دادرسی و صدور حکم قطعی مراجع 
قضایی است. در هر صورت نباید فراموش کرد که همان گونه که پرداخت 
تسهیالت به بخش تولید از جمله اهداف اصلی شبکه بانکی کشور است، 

ب��ه همان ترتی��ب وصول مطالبات معوق نیز وظیفه و مس��ئولیت قانونی 
هیأت مدیره بانک ها است، وگرنه هیأت مدیره هم در برابر مجمع عمومی 
صاحبان سهام بانک و هم در برابر مراجع نظارتی بانک مسئولیت خواهد 
داشت. نظام اقتصادی کشورمان به ویژه در بخش تولید، بانک محور است. 
بر این مبنا، تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی به طور مستمر به تسهیالت 
بانکی نیاز دارند. مبالغ تسهیالت بانکی نیز از طریق همین سیستم بانکی 
توسط تس��هیالت گیرندگان هزینه و به اشخاص مختلف پرداخت خواهد 
شد. همچنین بانک ها برای پرداخت تسهیالت به اشخاص مختلف از جمله 
بخش تولید قانونا بایس��تی وثیقه الزم را از تسهیالت گیرنده اخذ کنند تا 
بتوانند در صورت نیاز، مطالبات معوق را از محل این وثایق وصول کنند. 
قانونگذار در مورد وثیقه تس��هیالت واحده��ای تولیدی، ضابطه ای خاص 
تعیین کرده اس��ت. م��اده  واحده »قانون عدم الزام س��پردن وثیقه ملکی 
به بانک ها و دس��تگاه ها و س��ایر موسسات و شرکت های دولتی به  منظور 
تس��هیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اش��تغال بیشتر در طرح های تولیدی 
و صادرات��ی« مص��وب خردادماه ۱۳8۰ در این ب��اره می گوید: »بانک ها و 
دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی موظفند به  منظور تضمین 
بازپرداخت اعتبارات خود نس��بت به اخذ وثای��ق ذیل اقدام کنند و بدون 
رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملکی خارج از طرح خودداری نمایند.« 
مطابق این قانون، بانک ها برای پرداخت تس��هیالت به واحدهای تولیدی 
چاره ای ندارند جز آنکه خود آن واحد را به وثیقه بگیرند و دقیقا علت اصلی 
مش��کالت بانک ها با واحدهای تولیدی، از همین الزام قانونی سرچش��مه 
می گیرد، زیرا در صورت معوق شدن تسهیالت پرداختی به واحد تولیدی، 
بانک ها باید از طریق تشریفات قانونی همین واحد تولیدی را تملک کنند. 
تملک قانونی وثایق تسهیالت بانک ها نیز بدین معناست که مال یا ملک 
م��ورد وثیقه متعلق به بانک خواهد ش��د و مالک نیز حق هرگونه تصرف 
مالکان��ه در اموالش را دارد، مگر آنکه برای اعمال تصرف مالکانه اش دارای 
محدودیت قانونی باش��ند. بنابراین به نظر می رس��د سنگ بنای به وثیقه 
گرفتن اجباری واحدهای تولیدی، با تصویب این قانون گذاشته شده است. 
نتیجه عملی این قانون نیز مشخص است؛ در صورت معوق شدن تسهیالت 
پرداختی، بانک ها هیچ چاره ای جز تملک قانونی واحدهای تولیدی )که در 

وثیقه آنها قرار دارد(، نخواهند داشت.
تملک نهایی واحدهای تولیدی اما تازه آغاز مشکالت بانک هاست. اگر 
واحد تولیدی تملک شده، فعال و در حال تولید باشد، مسئولیت مدیریت و 
تأمین منابع الزم برای سرمایه در گردش و سایر نیازهای مالی و مشکالت 

نیروی انس��انی آن عمال بر دوش بانک ها قرار خواهد گرفت، اما اگر واحد 
تولیدی تملک شده، راکد و غیرفعال باشد، به آسانی به فروش نخواهد رفت 
و بانک باید عالوه بر نگهداری این گونه وثایق تملیکی را بهس��ازی نماید 
تا قابل فروش ش��ود و خریدار پیدا کند. از طرف دیگر، براس��اس مقررات 
ماده ۱۶ »قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور« 
مصوب ۱۳۹۴، »کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند ساالنه حداقل 
س��ی و سه درصد )۳۳%( اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی 
را که به تملک آنها و ش��رکت های تابعه آنها درآمده اس��ت و به تشخیص 
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مازاد می باشد، 
واگ��ذار کنند.« بنابرای��ن هم به وثیقه گرفتن و ه��م تملک قانونی و هم 
فروش واحدهای تملیکی در مدت مش��خص، وظیفه و مسئولیت قانونی 
بانک هاس��ت. هر یک از این مراحل نیز مشکالت خاص خود را دارد و در 
کوتاه مدت این وثایق منتهی به وجه نقد و برگش��ت به منابع تس��هیالتی 
بانک ها نخواهد ش��د، چراکه طبق مقررات »دستورالعمل نحوه واگذاری 
اموال مازاد موسس��ات اعتباری« مصوب شورای پول و اعتبار، کلیه وثایق 
تملیکی بانک ها بای��د از طریق مزایده به فروش برس��د. برگزاری مزایده 
عمومی نیز تشریفات خاص خود را دارد. لذا فروش این گونه اموال از طریق 
مذاکره و گفت وگو منتفی خواهد بود. بدین ترتیب، فروش اموال تملیکی 
همواره یکی از مش��کالت بانک ها بوده اس��ت. پس چه باید کرد که این 
مشکالت پیش نیاید؟ از دیدگاه کارشناسی می توان با رعایت پنج اصل تا 

اندازه ای از بروز مشکل برای واحدهای تولیدی و بانک ها پیشگیری کرد.
اول؛ دوری گزینی از تحمیل وثایق تکلیفی

تس��هیالت و تعهدات بانک��ی مبتنی بر توافق بین تس��هیالت گیرنده 
و بانک هاس��ت. نوع و میزان وثایق هر تس��هیالت نی��ز برآیندی از نتایج 
اعتبارسنجی مشتری اس��ت. بنابراین اگر قرار باشد بانک ها در تسهیالت 
تولی��دی فقط محل اجرای طرح را به وثیقه گیرند، طبیعی اس��ت که در 
صورت معوق شدن تسهیالت پرداخت شده، تملیک واحد تولیدی از نتایج 
حتمی این الزام قانونی خواهد بود. تا آنجایی که نگارنده تجربه دارد، یکی 
از بدترین نوع وثایق تسهیالت از نگاه حقوقی، به وثیقه گرفتن واحدهای 
تولیدی است، چراکه عالوه بر موانع پیدا و پنهان در فرآیند قانونی تملیک، 
مش��کالت بانک ها تازه پس از تملیک نهایی واحد تولیدی آغاز می شود و 
مدیران بانکی را درگیر مش��کالت زی��ادی خواهد کرد. بنابراین احترام به 
توافق بین بانک و تس��هیالت گیرنده در انتخاب نوع و میزان وثایق، امری 
ضروری اس��ت. به بیان بهتر، بانکداری دستوری در این گونه موارد نتیجه 

عکس خواهد داد.
دوم؛ نظارت سازمان یافته بر مصرف بهینه تسهیالت بانکی

تسهیالت تولیدی برای حل مشکالت مالی واحدهای تولیدی تصویب و 
پرداخت می شود. منابع حاصل از تسهیالت بانکی بخش تولید باید حتما 
صرف مشکالت و نیازهای مالی واحد تولیدی شود. بنابراین اگر تسهیالت 
تولیدی از بانک گرفته شود ولی منابع حاصل از این تسهیالت صرف خرید 
و فروش ارز، سکه، امالک و سهام شود، قطعا واحد تولیدی دریافت کننده 
تس��هیالت با مشکالت مالی بس��یار مواجه خواهد شد و تسهیالتی که از 
بانک ها گرفته اس��ت، معوق می ش��ود. در این راس��تا می توان بر مصرف 
صحیح تس��هیالت بانکی، نظارت صحیح و قانونی کرد و از معوق ش��دن 
تس��هیالت بانکی جلوگیری نمود. در تسهیالت مشارکتی تا اندازه زیادی 
امکان نظارت بانک های تسهیالت دهنده فراهم است، اما نظارت بانک ها بر 
مصرف تس��هیالت مبادله ای از نظر فنی بسیار مشکل و حتی در مواردی 

غیرممکن است.
سوم؛ پرداخت یا تضمین بدهی معوق واحدهای فعال تولیدی 

توسط دولت
بسیاری از مسئوالن اجرایی از تملک و فروش واحدهای تولیدی توسط 
بانک ها انتقاد کرده و می گویند که تحت هیچ ش��رایطی نباید واحدهای 
تولیدی تملیکی توس��ط بانک ها تعطیل ش��وند. از نظر کارشناس��ی، این 
ایده ای بسیار مطلوب است که واحدهای تولیدی فعال نبایستی به تعطیلی 
کشانده شوند، اما از جهتی راه حل این مشکل ساده است. دولت می تواند 
مناب��ع الزم تحت عنوان »یارانه تولی��د« در قوانین بودجه پیش بینی و از 
مجلس تأمین اعتبار کند و بدهی تس��هیالت بانک��ی واحدهای تولیدی 
موردنظر را به سیستم بانکی پرداخت نماید و بدین ترتیب، مانع از صدور 
اجرائیه علیه این واحدهای تولیدی توسط بانک ها شود، زیرا بانک ها ترجیح 
می دهند به جای تملک واحدهای تولیدی و مواجه شدن با صدها مشکل 
پس از تملک، به طریقی موفق به وصول نقدی تسهیالت معوق واحدهای 

تولیدی بدهکار شوند.
چهارم؛ ظرفیت قانونی »دستورالعمل اجرایی نحوه امهال 

مطالبات موسسات اعتباری«
»دس��تورالعمل اجرایی نحوه امه��ال مطالبات موسس��ات اعتباری«، 
ظرفیت های قانونی فراوان��ی دارد که می تواند به بدهکاران بانکی فرصت 
ده��د تا بهب��ود وضعیت مالی، مطالب��ات بانک های تس��هیالت دهنده را 
پرداخت کنند. طبعا اس��تفاده از هر کدام از راهکارهای پیش بینی ش��ده 

در این دس��تورالعمل ممکن است برای بدهکار متقاضی متضمن مقداری 
هزینه اضافه باش��د، اما به هر حال، امه��ال مطالبات معوق و فرصت دهی 
به بدهکار بانکی بر تملیک وثایق تس��هیالت ارجحیت دارد. گفتنی است 
که »دس��تورالعمل اجرایی امهال مطالبات موسسات اعتباری« به تأیید و 

تصویب شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده است.
پنجم؛ تصویب دستورالعمل اختصاصی نحوه فروش و واگذاری 

واحدهای تولیدی تملیکی
معوق شدن تسهیالت پرداخت شده به واحدهای تولیدی، واقعیت تلخ 
و دردناکی اس��ت ک��ه برای بانک ها چاره ای جز امه��ال مطالبات معوق و 
یا تملک وثایق تسهیالت پرداخت شده باقی نمی گذارد. تملک واحدهای 
تولیدی که در زمان تملیک غالبا غیرفعال هستند نیز تازه آغاز مشکالت 
اجرایی و قانونی برای بانک هاس��ت. ضمن آنکه تملک واحدهای تولیدی 
به طور ناخواس��ته بانک ها را به س��وی بنگاهداری سوق می دهد؛ در حالی 
که ش��رکت داری و اداره واحدهای تولیدی در توان و تخصص کارشناسی 
بانک ه��ا نیس��ت. در نتیجه فروش این قبیل واحدها برای ش��بکه بانکی، 
ضرورتی حیاتی دارد. در حال حاضر، فروش اموال مازاد بانک ها و موسسات 
اعتباری به طور کلی مشمول مقررات »دستورالعمل نحوه واگذاری اموال 
م��ازاد موسس��ات اعتباری« مصوب ش��ورای پول و اعتبار اس��ت، اما این 
دستورالعمل برای فروش واحدهای تولیدی تملیکی بانک ها، کارایی الزم 
را ندارد. بنابراین طراحی و تصویب دس��تورالعمل اختصاصی برای تبیین 
ش��رایط و نحوه فروش واحدهای تولیدی تملیکی توس��ط شورای پول و 
اعتبار و بانک مرکزی بسیار ضروری است تا بانک ها بتوانند با شرایط ویژه 
این قبیل واحدهای تملیکی را به صاحبان قبلی شان یا به تولیدکنندگان 

صاحب صالحیت واگذار کنند.
فراموش نکنیم که پرداخت تس��هیالت و وص��ول مطالبات در صنعت 
بانک��داری، الزم و ملزوم یکدیگر هس��تند و افزایش مطالبات معوق قطعا 
قدرت تس��هیالت دهی بانک ها را کاهش خواهد داد. هدف اصلی از تملک 
وثایق تسهیالت معوق شده، وصول مطالبات معوق بانک ها و افزایش قدرت 
تس��هیالت دهی آنهاست. به نظر می رسد هر راه حلی که بتواند جایگزین 
تملک وثایق خصوصا تس��هیالت تولیدی شده و منتهی به وصول نقدی 
مطالبات بانک ها شود، مورد استقبال تولیدکنندگان و بانک ها قرار خواهد 
گرفت. حمایت از بخش تولید و حل مشکالت بانکی تولیدکنندگان به راه 
حل کارشناسی همراه با عزم جدی نیاز دارد. جوسازی رسانه ای علیه شبکه 

بانکی کشور، مشکالت بخش تولید را حل نمی کند.

بانک ها و تعطیلی واحدهای تولیدی

بانک پاسارگاد 16ساله برای هفتمین بار، بانک سال ایران شد

راهنمای فروش محصوالت در توییتر
تعامل با مشتریان در شبکه های اجتماعی همیشه کار ساده ای نیست. بسیاری از بازاریاب ها به طور مداوم 
برای ایجاد تعامل با مش��تریان از همه مهمتر ثبت نرخ های فروش باال در این پلتفرم ها با مش��کل رو به رو 
هستند. امروزه شبکه های اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین گزینه های جست و جوی محصوالت تازه از 
س��وی مشتریان است. با این حس��اب اگر برند شما حضور موفقی در این فضا داشته باشد، شانس تان برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و کسب سودهای مناسب افزایش چشمگیری پیدا می کند. وقتی صحبت از 
ش��بکه های اجتماعی می ش��ود، یکی از گزینه های ابتدایی که به ذهن هر فردی می رسد، توییتر است. این 
پلتفرم  نه تنها برای تعامل ساده با مشتریان و پیگیری وظایف بخش روابط عمومی کاربردی است، بلکه به 
برندها امکان فروش مستقیم به مشتریان شان را هم می دهد.  امروزه بسیاری از شبکه های اجتماعی امکان...
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به نظر می رس��د اقتصاد ایران در باتالقی از مقررات و قوانین دس��ت و 
پاگیر گرفتار شده که فضای کسب و کار را مخدوش کرده است. براساس 
آمارها، مصوبات هیأت وزیران به ۹۰ هزار مصوبه می رسد و از سوی دیگر 
بیش از ۱2 هزار عنوان قانون در کشور وجود دارد که شرایط را به »باتالق 
مقررات نجومی« ش��بیه کرده اس��ت که نجات از آن به س��ادگی ممکن 
نیس��ت. همچنین در فاصله س��ال های ۱۳۹5 تا بهار سال گذشته حدود 
۱2۱۰ بخش��نامه در حوزه گمرکی صادر شده که در برخی موارد تناقض 
بین آنها عجیب به نظر می رسد و همین امر زمینه انحراف مسیر تولید و 
تجارت را فراهم کرده اس��ت. گویی دولت به »کارخانه صدور بخش��نامه« 
در س��ال های گذشته تبدیل ش��ده و هر چند روز یک بار بخشنامه ای در 
زمینه های گوناگون صادر می شود. تا جایی که یکی از مهمترین پاشنه های 
آش��یل اقتصاد ایران، همین تورم قوانین و تعدد مقررات اس��ت. براساس 
آماره��ا، در بحث تجارت بی��ش از هزار مورد قانونی وج��ود دارد و تعداد 
بخش��نامه ها در این بخش به 22۰ هزار بخشنامه و دستورالعمل می رسد. 
در یک نمونه به گفته فعاالن اقتصادی، تنها در س��ال گذش��ته هر دو روز 
یک بخشنامه دس��ت و پاگیر صادرات به گمرک ابالغ شده؛ یعنی »۱5۰ 
بخشنامه متضاد، متناقض و کندکننده در حوزه تجارت در یک سال«. در 
این بین، موسس��ه مطالعات و پژوهش     های بازرگانی در گزارش تازه خود 
به موشکافی بخش��نامه     های گمرکی پرداخته و از تورم بخشنامه های این 

سال ها به عنوان یکی از زمینه های مخل تجارت یاد کرده است.
دست انداز بخشنامه ای تجارت ایران

بازوی پژوهشی وزارت صمت در این گزارش با بیان اینکه از سال ۱۳۹5 تا 
سه     ماهه اول سال ۱۳۹۹، تعداد ۱2۱۰ بخشنامه و دستورالعمل صادر شده 
است، می نویسد: تعدد صدور بخشنامه     های گمرکی و روند رو به افزایش آن 
به     ویژه در چهار پنج سال اخیر، چالش          هایی برای فعاالن اقتصادی و تجاری 
فراهم کرد. با خروج آمریکا از برجام و ش��روع تحریم     ها از اردیبهش��ت ماه 
۱۳۹7 و بروز محدودیت     های اقتصادی، نهادها و سازمان     های متولی برای 
مدیری��ت و کنترل بازار داخلی و کاهش آثار تحریم     ها، دس��تورالعمل     ها و 
بخشنامه     های مختلفی در حوزه گمرک و تجارت خارجی صادر کردند، اما 
تعدد این بخشنامه     ها و در برخی موارد تناقض آنها، آثار سوئی را بر بخش 
تولید و تجارت خارجی به همراه داشت. افت تجارت خارجی در چند سال 
گذشته اگرچه از یک بعد حاصل محدودیت     های ناشی از تحریم بوده، اما از 
ابعاد دیگر به دلیل نبود راهبردهای کالن در حوزه سیاست     های صنعتی و 
تجاری است. این شرایط موجب انحراف از مسیر درست تولید و تجارت در 

اثر اتخاذ سیاست     های کنترلی با اهداف کوتاه     مدت شده است.
در این گزارش با تشکیل بانک اطالعات بخشنامه     های گمرکی، مفاد هر 
بخشنامه از ابعاد مختلف بررسی شده است. این بانک اطالعاتی، بخشنامه     ها 
و دس��تورالعمل     های گمرکی طی دوره زمانی ۱۳۹5 تا بهار ۱۳۹۹ را دربر 
می گیرد و همچنین مفاد بخشنامه     ها و ویژگی     های مختلف آن را در ابعاد 
ش��ش گانه )ارتباط هر بخش��نامه با محورها و بندهای قانون امور گمرکی 
کشور، نهادها و س��ازمان     های اجرایی صادرکننده یا ابالغ     کننده، ارتباط با 
حوزه تجارت، نقش تس��هیل کنندگی یا محدودکنندگی در حوزه تجارت، 

حوزه کاالیی تحت     پوشش و ابزارهای سیاست تجاری( بررسی می کند.
نگاهی به تعداد بخشنامه     های صادرشده نشان می دهد در مجموع ۱2۱۰ 

بخشنامه و دستورالعمل طی سال     های ۱۳۹5 تا ۱۳۹8 و سه     ماهه نخست 
س��ال ۱۳۹۹ صادر      ش��ده که روند صدور آنها از سوی نهادهای ذی     ربط تا 
س��ال ۱۳۹7 صعودی بوده و با توجه به تش��دید محدودیت     های ناشی از 
تحریم از ۱5۶      مورد در سال ۱۳۹5 به ۴۹5 مورد در سال ۱۳۹7 افزایش 
یافت. همچنین اوج صدور بخش��نامه     ها در سال ۱۳۹7 بوده و این موضوع 
به     دنبال خروج آمریکا از برجام، افزایش نرخ ارز و صالحدید سیاست گذاران 
ب��ر ضرورت کنترل صادرات و مدیریت واردات رخ داده اس��ت. س��پس با 
ایجاد ثبات نس��بی در بازارها، تعداد بخشنامه     های گمرک در سال۱۳۹8 
نسبت به سال۱۳۹7، به 228بخشنامه کاهش یافت. یعنی حدود ۴۱     درصد 
بخش��نامه     ها در این دوره زمانی مربوط به س��ال ۱۳۹7 بوده است. در این 
فاصل��ه زمانی همچنین 8۳2 بخش��نامه )۶8.8 درص��د( جاری بودند که 
بدون توجه به زمان صدور آنها از س��ال ۱۳۹5 تا پایان بهار س��ال ۱۳۹۹ 
در فرآیند تجارت و تولید کش��ور اثرگذار هس��تند، اما در این میان، تعداد 
۳78بخش��نامه )۳۱.2 درصد( عمال منقضی شده و اثری بر حوزه تجارت 
نداش��تند. ۱۹۱     مورد به دلیل ابالغ بخشنامه تکمیلی جدید، ۱۶۴مورد به 
دلیل اتمام دوره زمانی و 2۳ مورد نیز مربوط به بخشنامه ساالنه قابل     اعمال 
در کتاب قانون مقررات صادرات و واردات س��ال آتی هس��تند که همگی 

قابلیت حذف از فهرست بخشنامه     های گمرکی را دارند.
رکوردداران صدور بخشنامه گمرکی

در این گزارش، مفاد بخشنامه     ها برای شناسایی زمینه     های مخل تجارت 
در س��طوح شش گانه بررسی شد. در سطح نخست )ارتباط بخشنامه     ها با 
حوزه تجارت(، بخشنامه     های صادرشده در دو حوزه صادرات )۴۳ درصد( و 
واردات )۴۱ درصد( تقریبا یکسان بوده و ۱7     درصد نیز شامل هر دو حوزه 
صادرات و واردات بوده اس��ت. از منظر تسهیل کنندگی یا محدودکنندگی 
بخش��نامه     های صادرشده در حوزه تجارت، بخش عمده بخشنامه     ها )۶۳8 
مورد، 5۳ درصد( با هدف ایجاد محدودیت و مابقی )5۶۶ مورد، ۴7 درصد( 
برای ایجاد تس��هیل در تجارت صادر ش��ده اس��ت. در ای��ن میان، عمده 
بخشنامه       های صادره در حوزه صادرات )7۳ درصد( با هدف ایجاد محدودیت 
پیش     روی صادرات بوده، اما در مقابل در عمده بخشنامه       های صادره مربوط 
به حوزه واردات )75درصد( با هدف ایجاد تس��هیل در مسیر واردات بوده 
اس��ت. در سطح دوم، کالبدشکافی بخش��نامه     ها براساس محورهای قانون 
امور گمرکی نش��ان می     دهد که از کل ۱2۱۰ بخش��نامه ابالغی گمرک از 
ابتدای س��ال۱۳۹5 تا پایان بهار س��ال۱۳۹۹، در مجموع مفاد و مضمون 
5۳8 بخشنامه )۴۴درصد( مرتبط با محور تشریفات و کنترل     های گمرکی 
بوده اس��ت. از لحاظ فراوانی، بخشنامه     های مرتبط با موضوع معافیت     ها و 
ممنوعیت     ها با ۱75مورد )۱۴درصد( و همچنین مواد مرتبط با ش��رایط و 
مقررات عمومی واردات و صادرات با ۱۴2بخشنامه )۱2 درصد( در رتبه     های 
بعدی قرار دارند.  در سطح سوم، منشأ صدور بخشنامه     های گمرکی نشان 
می ده��د وزارت صمت با صدور ۳۶۱ بخش��نامه مختلف )۳۰     درصد کل(، 
وزارت اقتصاد با صدور ۳5۹ بخشنامه مختلف )۳۰     درصد کل بخشنامه     ها( 
و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز )زیرمجموعه ریاست     جمهوری( با صدور 
۱57بخش��نامه )۱۳     درصد از کل(، رتبه     های اول تا س��وم را در بین شش 

دستگاه مسئول صدور بخشنامه     های گمرکی به خود اختصاص داده     اند.
در س��طح چهارم، کالبدشکافی بخش��نامه     ها از نظر ابزارهای سیاستی 
نش��ان می     دهد از میان ۱2۱۰بخش��نامه، ۳۰     درصد بخشنامه     ها مرتبط با 
اس��تاندارد و 2۴     درصد مربوط به رویه     ها و دس��تورالعمل بوده است. عمده 
بخشنامه     ها و دس��تورالعمل     ها به جز موارد مرتبط با مالیات، ارزش     گذاری 
و مشوق و بس��ته     های حمایتی، صادره در سال۱۳۹7 و همزمان با خروج 

آمریکا از برجام، ایجاد شرایط بی     ثبات در اقتصاد و ضرورت مدیریت واردات 
و صادرات در راستای تنظیم بازار داخلی بوده است. بخشنامه     های مرتبط 
با مقررات ارزی در س��ال ۱۳۹7 به بیش از ۹7 مورد افزایش یافت که این 
تعداد قابل     توجه اس��ت. اگرچه برخی حوزه     ها با تعدد زیاد بخشنامه     ها در 
س��ال ۱۳۹7 روبه     رو بودند، در س��ال۱۳۹8 تعداد بخشنامه     ها در آن حوزه 
کاهش شدیدی را تجربه کرد. مثال در سال۱۳۹8، بخشنامه     های مرتبط با 
مقررات ارزی ۹7 درصد، رویه     ها و دستورالعمل     ها حدود ۶۰ درصد، تعرفه و 

حقوق ورودی 5۰     درصد و مجوزها 5۰     درصد کاهش یافت.
از زمینه موضوعی تا پوشش کاالیی

س��طح پنجم به محورهای مورد تاکید در بخش��نامه     ها اختصاص دارد. 
براس��اس این محورها، بخشنامه     ها به ۱۶ بخش تقسیم شدند و مشخص 
شد که ۳5     درصد بخشنامه     ها مرتبط با تشریفات و فرآیندهای گمرکی بوده 
است. بخشنامه     های صادرشده در زمینه ساماندهی صادرات با 2۱     درصد و 
مقررات صادرات و واردات با ۱۶     درصد به ترتیب در رتبه     های دوم و س��وم 
ایستاده اند. به جز بخشنامه     های مرتبط با تشریفات و فرآیندهای گمرکی و 
س��اماندهی صادرات و مقررات صادرات و واردات، سایر بخشنامه     ها صادره 
در سال ۱۳۹7 و در شرایط بی     ثباتی اقتصاد کشور در آن سال و همزمان 
با خروج آمریکا از برجام و در نتیجه تنظیم بازار داخلی بوده است. افزایش 
شدید بخشنامه     های مرتبط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز، تنظیم بازار و 
تعیین شرایط قرنطینه     ای محصوالت کشاورزی در سال۱۳۹7، قابل     توجه 
است. بخشنامه          هایی که طبق این تقسیم بندی دارای سهم عمده هستند، 
در س��ال۱۳۹8 با کاهش شدید مواجه شدند. مثال بخشنامه     های مرتبط با 
تعیین ش��رایط قرنطینه     ای محصوالت کشاورزی ۹7درصد، مقررات  ارزی 

۹۶     درصد و تنظیم بازار ۴5     درصد کاهش یافت.
همچنین از نظر زمینه     های موضوعی، عمدتا تاکید بخشنامه     ها بر واردات 
بوده و برای ایجاد محدودیت در تجارت مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت، 
اما بخش��نامه     های مرتبط با س��اماندهی صادرات و تنظیم بازار بیشتر در 
زمین��ه ص��ادرات و ایج��اد محدودیت در تج��ارت بوده اس��ت. همچنین 
بخشنامه     ها درخصوص تشریفات و مقررات گمرکی و ساماندهی و مدیریت 
بازار ارز عمدتا بر تس��هیل در تجارت متمرکز بوده اس��ت. بیشترین تعداد 
بخشنامه     های منقضی شده مربوط به آنهایی بوده که در زمینه ساماندهی 
صادرات و اعالم لیس��ت واحدهای مجاز صادراتی صادر ش��ده اس��ت. این 
بخش��نامه     ها عمدتا با هدف ایجاد محدودیت در صادرات و توس��ط ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ابالغ ش��ده و به دلیل صدور بخش��نامه جدید تا 

پایان دوره مورد بررسی بیش از ۶۶     درصد آنها عمال منقضی شده است.
نهایتا س��طح ششم، پوشش کاالیی بخشنامه     ها را دربر می گیرد. از آنجا 
که بخش��نامه     ها بعضا درخص��وص کاال یا گروه     ه��ای کاالیی خاص صادر 
می     شود، بررسی ها نشان می دهد بیش��ترین تعداد )۳۱ درصد( مربوط به 
محصوالت کش��اورزی و دامی اس��ت. رتبه دوم مربوط به بخش��نامه            هایی 
است که ویژگی عمومی داشته و مربوط به فرآیند تجارت همه کاالهاست 
)22درصد(. محصوالت نفتی و پتروش��یمی )2۰ درصد( در رتبه سوم قرار 
گرفته اس��ت. همچنین بخشنامه     های صادره در زمینه محصوالت نفتی و 
پتروشیمی، کاشی و سرامیک و شیشه، محصوالت فوالدی و لوله و پروفیل، 
ش��مش و روی، سیمان، قراضه آهن و ضایعات فلزات و محصوالت معدنی 
بیش��تر متمرکز بر حوزه صادرات این محصوالت بوده است. عالوه      بر این، 
بخش��نامه     های صادره درخصوص مجموع کاالهای تجاری و به     طور خاص 
خودرو و قطعات منفصله آن، ماش��ین     آالت، قطع��ات و تجهیزات خطوط 

تولیدی و کاالهای اساسی بر تسهیل در تجارت متمرکز بوده     اند.

1210 بخشنامه گمرکی در 5 سال گذشته صادر شد

مصائب تجارت بخشنامه ای

پس از مش��روط شدن پرداخت حقوق کارکنان دولت به ورود اطالعات 
در سامانه حقوق و مزایا، این بار سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید 
بر پایان مهلت ورود اطالعات حداکثر تا ۱5 آذرماه امسال، به دستگاه های 
اجرایی اعالم کرده اس��ت که هیچ گونه پرداخت حقوقی در پایان این ماه 
بدون اطالعات سامانه انجام نمی شود و مسئولیت آن با خود دستگاه است. 
به گزارش ایسنا، در تازه ترین بخشنامه ای که سازمان اداری و استخدامی 
کشور به دستگاه های اجرایی در رابطه با اعالم اطالعات کارکنان در سامانه 
یکپارچه نظام اداری )کارمند ایران( داشته، تاکید کرده است که از آذرماه 
سال جاری تخصیص و پرداخت حقوق و مزایا صرفا براساس اطالعات ثبت 

شده در این سامانه و به ذی نفع نهایی انجام می شود.
همچنین در این بخش��نامه اعالم ش��ده اس��ت که تمامی دستگاه های 

اجرایی نس��بت به ثبت،  تکمیل و به روزرس��انی اطالعات کارکنان و ثبت 
حقوق و مزایای مس��تمر و غیرمس��تمر و س��ایر پرداختی ها که تحت هر 
عنوانی در آذرماه قصد پرداخت آن را دارند، حداکثر تا ۱5 آذرماه در سامانه 
کارمند ایران اقدام کنند. در همین رابطه تاکید ش��ده اس��ت که هرگونه 
پرداخت مازاد بر ارقام ثبت شده در سامانه غیرمجاز خواهد بود، اما سازمان 
اداری و اس��تخدامی کش��ور تذکری هم به مقامات مس��ئول دستگاه های 
اجرایی داده و تأکید کرده است که هر گونه مسئولیت عدم پرداخت حقوق 
و مزایا ناش��ی از عدم ثبت اطالعات، برعهده باالترین مقام دستگاه اجرایی 
و ذی حس��اب یا مدیر امور مالی خواهد بود. این بخشنامه جدید در حالی 
صادر شده است که با توجه به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه در رابطه 
با ثبت اطالعات کارکنان و اطالعات پرداخت حقوق آنها در س��امانه ثبت 

حقوق و مزایا که حداقل در سه سال اخیر در قانون بودجه مورد توجه بوده 
است، دستگاه ها مکلف به ورود اطالعات بوده و در قانون بودجه تاکید شده 
بود که هرگونه پرداخت باید به استناد اطالعات سامانه باشد. بر این اساس، 
در آستانه پرداخت حقوق آبان ماه، سازمان اداری و استخدامی کشور اعالم 
کرد که هرگونه پرداخت مشروط به اطالعات ثبت شده در سامانه حقوق 
و مزایاست، اما با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از دستگاه ها اطالعات 
تکمیل نشده داشتند و یا اصال ورود نکرده بودند، مقرر شد که با ارائه تعهد 
کتبی طی دو هفته نسبت به اعالم اطالعات اقدام کنند تا مجوز پرداخت 
صادر ش��ود. حال بخشنامه اخیر سازمان اداری و استخدامی کشور از این 
حکایت دارد که دس��تگاه های اجرایی نهایتا تا ۱5 آذرماه باید اطالعات را 

تکمیل کنند و در غیر این صورت حقوق آذرماه پرداخت نخواهد شد.

15 آذرماه آخرین مهلت ثبت حقوق کارکنان است

اولتیماتوم آخر درباره حقوق کارکنان

نگـــاه

هفته نامه »اکونومیست« بررسی کرد
علت و پیامد سقوط لیر ترکیه

فرص��ت امروز: ارزش لیر ترکیه دوباره س��قوط کرد و این بار دلیل 
آن، برکن��اری وزی��ر دارایی این کش��ور از س��وی اردوغ��ان به خاطر 
مخالفت هایش با سیاست های مالی او بود. بدین ترتیب، لیر ترکیه از 
ابتدای امس��ال تاکنون نزدیک به ۴۰ درصد از ارزش خود را در برابر 
دالر از دس��ت داده و نرخ تورم ساالنه در این کشور به مرز 2۰ درصد 
رس��یده است که چهار برابر هدف دولت ترکیه است. بانک مرکزی از 
ماه آگوست تاکنون نرخ بهره را ۴۰۰ واحد کاهش داده و به ۱5 درصد 
رس��انده است و این بدان معناس��ت که ترکیه دارای نرخ بهره واقعی 
منفی است؛ سیاستی که ارزش دارایی لیر را کاهش می دهد و به مردم 
انگیزه بیش��تری برای خرید ارزهای خارجی و طال می دهد. به اعتقاد 
کارشناسان، اگر اردوغان بخواهد نرخ های بهره را کماکان پایین بیاورد، 
بدون توجه به اینکه تورم چقدر باالس��ت و یا وضعیت اقتصاد چگونه 
است، لیر به سقوط خود ادامه خواهد داد. کما اینکه هر عدد لیر ترکیه 
در ب��ازار ایران به قیمت 2 هزار و 2۰۰ تومان رس��یده که پایین ترین 

قیمت آن در بیشتر از یک سال گذشته است.
در همین حال، نش��ریه »اکونومیس��ت« در ش��ماره اخیر خود به 
بحران اقتصاد ترکیه پرداخت و س��قوط ارزش لی��ر را تاوان لجبازی 
رئیس جمهور این کش��ور با علم اقتصاد دانست، چراکه کاهش ارزش 
لیر منجر به کوچک ش��دن قدرت خرید خانوارهای ترکیه ای شده و 
در این شرایط حداقل دستمزد نیز از سطح ۳8۰ دالری ابتدای سال 
جاری به 22۰ دالر رسیده است. به نظر می رسد پافشاری اردوغان بر 
سیاست های اقتصادی اش کماکان ادامه خواهد داشت. اگرچه او خود 
را حامی پروپاقرص کاهش نرخ بهره می داند، اما در عین حال می گوید 
ک��ه کاهش ارزش لی��ر، ارتباطی با به کارگیری این سیاس��ت ندارد و 

دالیل دیگری را برای آن مطرح می کند.
به گزارش »اکونومیست«، تا پایان ماه تنها غذایی که »امر« می تواند 
تهیه کند؛ پاس��تای خالی است. او برخی اوقات گرسنه به رختخواب 
می رود. امر که یک پرس��تار بازنشسته اس��ت، می گوید حتی قادر به 
خرید ماهی هم نیس��ت. »امر« و دو پس��رش باید با مستمری ماهانه 
۳ هزار لیری او که حدود 25۰ دالر اس��ت، سر کنند. قبض های برق 
و گاز و وام هایش عقب افتاده اند؛ اما او تنها نیس��ت. افزایش قیمت ها 
و کاه��ش ارزش پول، درآمد و پس اندازهای بیش��تر مردم ترکیه را از 
بین برده اس��ت. بحران ترکیه در حال خارج ش��دن از کنترل است. 
تازه ترین آش��فتگی بعد از آن آغاز ش��د که اردوغان، رئیس جمهوری 
ترکیه از کاهش اخیر نرخ بهره دفاع کرد و گفت که هدف او از کاهش 
ارزش پول ملی، تحریک رشد اقتصادی است. 22نوامبر اردوغان اعالم 
ک��رد که نیروی رقابت��ی نرخ ارز، به افزایش س��رمایه گذاری، تولید و 
اشتغال خواهد انجامید. او روز بعد اثرات تصمیم خود را مشاهده کرد؛ 
س��رمایه گذاران عصبی شروع به فروش لیر کردند. در طول تنها چند 
س��اعت، ارزش لیر تا ۱5درصد کاه��ش یافت که بدترین عملکرد آن 
در این س��ال ها محسوب می شود. در پی کاهش ارزش لیر، اعتراضات 
محدودی در بخش هایی از استانبول و آنکارا اتفاق افتاد. اردوغان گفت 
که ترکیه جنگی اقتصادی را برای اس��تقالل آغاز کرده است، اما این 

جنگ خسارات جانبی سنگینی به دنبال دارد.
با وجود اینکه نرخ تورم رس��می این کش��ور به ح��دود 2۰ درصد 
رسیده است، بانک مرکزی ترکیه به دستور اردوغان، نرخ بهره را از ماه 
دس��امبر در مجموع ۴درصد کاهش داده و به ۱5درصد رسانده است. 
اردوغان در طول س��ه سال گذشته سه تن از روسای بانک مرکزی را 
به دلی��ل اعتراض به این اقدام عزل کرد. نتیجه اینکه از ابتدای س��ال 
ج��اری، لیر حدود ۴۰درصد از ارزش خود را در مقابل دالر از دس��ت 
داده است. سخنان اخیر اردوغان نیز این بحران را تشدید کرده است. 
این دیوانگی اردوغان می تواند چند دلیل داشته باشد. به گفته سیلوا 
دمیرآلپ از دانش��گاه کوچ، تضعیف ارزش پ��ول ملی و نرخ های بهره 
واقعی منفی می توانند به وام گیرندگانی که بدهی ارز خارجی ندارند، 
صادرکنندگان��ی که به تامین کنندگان خارجی وابس��ته نیس��تند و 
همچنین بخش ساخت وساز کمک کند، ولی تقریبا بقیه از آن آسیب 
خواهند دید. بس��یاری از سرمایه گذاران بالقوه به علت پرنوسان بودن 

فضای اقتصادی، از گرفتن وام اجتناب می کنند.
در همین حال، این سوال ممکن است برای ترک ها ایجاد شود که اگر 
پول ضعیف خوب اس��ت، چرا بانک مرکزی ترکیه حداقل ۱۶5 میلیارد 
دالر منابع با ارزش کشور را برای باالبردن ارزش لیر طی دو سال گذشته 
صرف کرده است؟! علی باباجان، وزیر پیشین اقتصاد و رئیس فعلی دوا، 
حزب مخالف اردوغان می گوید بعد از اینکه نرخ بهره به ش��دت افزایش 
یافته و قیمت همه چیز باال رفته است، حاال دولت می گوید می داند چه 
می کند و ما رشد خواهیم کرد؛ چراکه صادرات افزایش خواهد یافت. مثل 
این اس��ت که از اسب بیفتید و بگویید در هر صورت می خواستم پیاده 
شوم. چشم انداز نگران کننده تر این است که اردوغان قصد دارد نظریات پایه 
اقتصادی را در تفکر خود تغییر دهد و عقیده خود را مبنی بر اینکه کاهش 
نرخ پول ملی می تواند با تورم نیز مقابله کند، مورد آزمایش قرار دهد. با 
توجه به اینکه بانک مرکزی به دستورات او عمل می کند، این خطر وجود 
دارد که مردم ترکیه به فقر دچار شوند و بسیاری از کارگران، دانش آموزان 
و مستمری بگیران دیگر قادر به خرید گوشت و سایر مایحتاج اولیه زندگی 
نباشند. تالش رسانه های طرفدار دولت برای مثبت نشان دادن این اقدامات 
مانند یک شوخی بی رحمانه است. یک کارشناس تلویزیونی به تازگی تاثیر 
این بحران را بر حداقل دستمزد مردم ترکیه ستوده است؛ چراکه می تواند 
شرکت های خارجی را ترغیب کند تا تولید خود را به ترکیه منتقل کنند. 
حداقل دس��تمزد ترکیه از حدود ۳8۰دالر در ماه در ابتدای سال جاری، 
به 22۰دالر رسیده است. یکی از نمایندگان مجلس از حزب حاکم نیز به 

مردم ترکیه پیشنهاد کرده است غذای کمتری بخورند.
برای طبقه متوسط ترکیه، سفرهای خارجی و بسیاری از کاالهای 
وارداتی خارج از دسترس است. بسیاری از متخصصان جوان می گویند 
که دیگر آینده ای در ترکیه برای خود نمی بینند. از سال گذشته حدود 
۳ هزار پزش��ک از ترکیه مهاجرت کرده و عمدتا به آلمان رفته اند. 8 
هزار نفر دیگر نیز قصد دارند به آنها ملحق شوند. ترکیه قبال هم سقوط 
ارزش پ��ول را تجربه کرده اس��ت. در چند م��ورد، اردوغان در نهایت 
تسلیم شد و به بانک مرکزی اجازه داد تا نرخ های بهره را افزایش دهد. 
تازه ترین مورد آن در اواخر سال گذشته اتفاق افتاد، اما این بار به  نظر 
می رسد او مصمم اس��ت مقاومت کند، اما مردم ترکیه همچنان باید 
بهای آن را بپردازند. اردوغان دوست دارد بگوید که نرخ بهره، علت و 
تورم، نتیجه اس��ت؛ ولی علت واقعی، خود رئیس جمهور و نتیجه یک 
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فرصت ام��روز: آنطور که رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفته اس��ت، 
»الیحه بودجه ۱۴۰۱ با فرض تداوم تحریم ها بسته شده است« و از دیگر 
ویژگی های بودجه سال آینده به گفته مسعود میرکاظمی، رشد اقتصادی 
8 درصدی و تمرکز بر بدون کسری بسته شدن بودجه است. البته منتقدان 
دولت تحقق بودجه بدون کسری را )آن هم با فرضا ادامه تحریم ها( رویای 
غیرقاب��ل تحقق دولت می دانند، اما دولتم��ردان و اقتصاددانان نزدیک به 
دولت، اولین آزمون بودجه دولت ابراهیم رئیس��ی را با ویژگی های مذکور 

قابل تحقق می دانند.
آخرین خبرها از جزییات الیحه بودجه ۱۴۰۱ نش��ان می دهد که میزان 
فروش روزانه نفت ۱.2 میلیون بشکه با قیمت فروش هر بشکه ۶۰ دالر و 
نرخ تسعیر ارزی )نرخ ارزی که در آن درآمد نفتی به ریال تبدیل می شود( 
2۳ هزار تومان در نظر گرفته شده است. حال آنکه دولت دوازدهم، الیحه 
بودجه ۱۴۰۰ را با فروش نفت 2 میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه ای و با قیمت 
۴۰ دالر در هر بش��که و نرخ تس��عیر ارز ۱۱.5 هزار تومان در نظر گرفته 
و درآمد خوش بینانه ۳5۰هزار میلیارد تومانی از فروش نفت را پیش بینی 
ک��رده بود. بیش برآوردی نفتی که نتیجه اش به اعتقاد منتقدان، کس��ری 
بودجه ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیاردتومانی در سال جاری است و بر این اساس 
حاال دولت س��یزدهم با نگاهی واقع بینانه و با فرض تداوم تحریم ها بودجه 
۱۴۰۱ را بسته اس��ت. همچنین مجموع درآمد مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱ 
حدود ۴7۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده که نس��بت به درآمد 
مالیاتی ۳25 هزار میلیارد تومانی در س��ال جاری حدود ۴۴ درصد رش��د 
دارد. حال سوال این است که اولین بودجه دولت سیزدهم بر بستر واقعیت 

تدوین شده است یا رویا؟
40 درصد قدرت خرید مردم کم می شود؟

در پاس��خ به این س��وال، تعدادی از کارشناسان و اقتصاددانان در کالب 
ه��اوس »خبرآنالین« با موضوع »اولین بودجه دولت رئیس��ی؛ بر بس��تر 
واقعیت یا گرفتار رویا؟« حاضر شدند و دیدگاه خود را مطرح کردند. ابتدا 
غالمرضا سالمی با بیان اینکه روی قول های رئیس سازمان برنامه و بودجه 
درباره بودجه ۱۴۰۱ خیلی امیدوار نیس��تم، اما اگر بودجه بدون وابستگی 
به تحریم تدوین ش��ود، معجزه ای است که برای مردم »خیر« خواهد بود، 
گفت: اینکه آقای میرکاظمی گفته است بودجه را بدون کسری می بندیم، 
حرفی است که هر س��ال دولت ها مطرح می کنند. سیستم بودجه نویسی 
ما ش��فاف نیست. در کش��ورهای دیگر، کس��ری بودجه مشخص است و 
می گویند کس��ری را از چه طریقی مانند انتش��ار اوراق قرضه و نظایر آن 
جبران می کنند. در ایران بودجه را با رقم ها و درآمدهای غیرواقعی تدوین 
می کنیم و بعد می گوییم کسری نداریم. بعد هم سال که به انتها می رسد، 

می بینیم چند صد هزار میلیارد تومان کسری داریم.
به گفته س��المی، امسال روی این موضوع مانور داده می شود که حقوق 
کارمن��دان دولت را فقط ۱۰ درصد افزایش می دهیم، اما در کش��وری که 
تورم باالی 5۰ درصد اس��ت، چطور می ش��ود حقوق کارمندان ۱۰ درصد 
افزایش یابد؟ اگر قرار باش��د طبقه حقوق بگیر تورم 5۰ درصدی را تحمل 
کنند و فقط ۱۰ درصد به حقوق شان اضافه شود، یعنی ۴۰ درصد از قدرت 

خرید آنها برای مصارف روزمره کم می شود.
او درباره هدف گذاری رشد 8 درصدی نیز گفت: رشد 8 درصد اقتصاد را 

سال هاست که دولت ها وعده می دهند، ولی می توان گفت در ۱۰ سال اخیر 
رش��دی نداشتیم و برخی س��ال ها با وجود درآمد ارزی خوب، رشد منفی 
داش��ته ایم. اگر برجام به نتیجه برس��د و تحریم ها برداشته شود، یک معنا 
دارد. اگر تحریم ها هم برداشته نشود و شدت بگیرد، باز هم یک سناریوی 
دیگر است. اگر شرایط کج دار و مریز فعلی را داشته باشیم، یک سناریوی 
متفاوت می طلبد. امیدی وجود ن��دارد که اگر در مذاکرات وین به نتیجه 
نرسیم، مجرای فعلی هم باز بماند. فشار زیادی در سال آینده به مردم وارد 
می ش��ود و تورم هم بیشتر خواهد شد. درخصوص نفت نیز سیاستمداران 
می گویند اقتصاد را به تحریم ارتباط نمی دهیم. این حرف سیاس��تمداران 
است، ولی در عرصه واقعیت اقتصادی، سهم بودجه دولتی از نفت همواره 
باال بوده و متاس��فانه دولت در دو دهه اخیر تالش��ی برای رهایی بودجه از 

نفت نکرده و وابستگی ما به نفت همچنان پابرجاست.
این اقتصاددان با اش��اره به اینک��ه واردات و درآمدهای مالیاتی به نفت 
مرتبط اس��ت، ادامه داد: اگر پول نفت نداشته باشیم، واردات نداریم، پس 
حقوق گمرکی کمتری می گیریم. شرکت ها کمتر واردات انجام می دهند 
و تولید کاهش می یابد. صنایع ما وابس��ته به دالر و ارز است و نمی توانیم 
مالی��ات بگیریم. روی فروش دارایی ها هم خیلی حس��اب باز کرده اند، اما 
طرح های نیمه تمام ما ارزش چندانی ندارد که مردم بخرند و سرمایه گذاری 

کنند. درخصوص سهام شرکت های دولتی نیز مردم دیگر به بورس اعتماد 
ندارند و کار بسیار سخت است. من فرد بدبینی نیستم، ولی روی قول های 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه خیلی امیدوار نیستم. امیدوارم پیش بینی 
آقایان درس��ت از آب دربیاید. اگر بودجه بدون وابستگی به تحریم تدوین 

شود، معجزه ای است که برای مردم »خیر« خواهد بود.
برجام، مشکل کسری بودجه را حل می کند؟

همچنین محمد صادق الحس��ینی در ادامه این بحث با طرح این سوال 
که آیا برجام، مش��کل کسری بودجه را حل می کند؟ گفت: برجام مشکل 
کسری بودجه را حل نمی کند و حتی به فرض رفع تحریم ها و حل مشکل 
فروش نفت، با فروش دارایی ارزی دولت روبه رو می ش��ویم که بدترین نوع 

تامین کسری بودجه است.
او ب��ا بیان اینکه دولت ها در دنیا این ق��در دارایی ندارند، اما دولت ایران 
یک��ی از ثروتمندترین دولت های جهان اس��ت، افزود: ای��ران پس از نروژ، 
ثروتمندترین دولت جهان اس��ت. هم بدهی ندارد و هم اینکه کلی زمین، 
س��اختمان و مرتع دارد و در عین ح��ال، از ذخایر انرژی فراوانی برخوردار 
است؛ حال آنکه دولت های دیگر این دارایی ها را ندارند؛ نه نفت دارند و نه 
زمی��ن. بنابراین دولت های دیگر قرض می گیرند؛ مانند پدر خانواده ای که 
دارای��ی ندارد و قرض می کند. قرض کردن هم دو نوع اس��ت؛ یکی، قرض 
از افراد داخل کش��ور است که به ریال است و قرض از دولت های خارجی 
یا صندوق های بین المللی پول است که بدهی ارزی می شود. شیوه تامین 
کسری بودجه دولت از سال ۹8 تاکنون از مسیر فروش اوراق بدهی و سهام 
ش��رکت های دولتی بوده اس��ت. اوراق بدهی، قرض کردن از مردم داخل 
کشور است. فروش شرکت های دولتی هم فروش دارایی های دولت است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به دو اصالح ساختاری برای جلوگیری 
از کسری بودجه ادامه داد: اصالح اول، ساختار مالیاتی است. در حال حاضر 
۶۰ درص��د اقتصاد ایران مالیات نمی دهند، حال آنک��ه با دریافت مالیات 
ب��ر مجموع درآمد افراد باید مالیات واقعی بگیریم. س��هم مالیات بر تولید 
ناخالص ملی ما 7 درصد اس��ت، در حالی که این عدد در دنیا ۱5 درصد 
است. اگر امسال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شود، یعنی 

ما می توانستیم 8۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بگیریم.
صادق الحس��ینی همچنین دومین رویکرد را اص��الح یارانه های پنهان 
دانست که بیش از 25۰۰ هزار میلیارد تومان است و افزود: این عدد بسیار 
بزرگ اس��ت. از این ع��دد، 2۰۰۰ هزار میلیارد توم��ان را باید به مردم به 
صورت مستقیم یارانه انرژی بدهیم و 5۰۰ هزار میلیارد تومان را به بودجه 
وارد کنیم. با جبران کس��ری بودجه دولت چه با نفت و چه با افزایش پایه 
پولی، در نهایت اقتصاد دچار فروپاشی می شود که مسیر ونزوئالست. مسیر 
دوم، مسیر کشورهای پیشرفته دنیاست که تورم 8۰ درصدی را به زیر ۱۰ 
درصد رسانده اند. آنها حجم عظیم یارانه های پنهان را حذف کرده اند. دولت 
یارانه پنهان روی انرژی نمی دهد و بعد هم جلوی فرار مالیاتی را گرفته اند.
ب��ه گفته وی، در حال حاض��ر چنین امکانی برای ما وج��ود دارد، ولی 
۱۰ س��ال دیگر امکان این اصالحات نیست. هرچه زودتر این اصالحات را 
داش��ته باشیم، فشار کمتری به فقیرترین دهک های جامعه وارد می شود. 
می توان از دهک های پایین حمایت کرد و در افق یک تا دو ساله هم تورم 

تک رقمی شود.

اولین بودجه دولت سیزدهم بر بستر واقعیت تدوین شده است یا رویا؟

سه ضلعی نفت، دالر و مالیات در بودجه 1401

دور جدید مذاک��رات احیای برجام پس از حدود پنج ماه توقف، 
از میانه هفته گذش��ته در هتل کوبورگ وین از س��ر گرفته ش��د؛ 
مذاکراتی که حاکی از نگاه خوش بینانه است و این فضای مثبت به 

بازار ارز نیز تسری پیدا کرده است.
هفتمی��ن دور مذاکرات وین با محوری��ت لغو تحریم ها در حالی 
برگزار شد که هیچ  یک از خبرنگاران و تصویربرداران، به استثنای 
تصویربردار اتحادیه اروپا، اجازه تصویربرداری از آن را نداش��تند و 
به همین دلیل جزییات کامل و دقیقی از آنچه در جریان مذاکرات 
بی��ن طرفی��ن رد و بدل ش��ده به بی��رون درز نکرد. ب��ا این حال، 
مذاکره کنندگان پس از پایان دور نخست مذاکرات در گفت وگو ها 
با رس��انه ها، مذاک��رات را موفقیت آمیز ارزیاب��ی کرده اند. چنانکه 
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی واقع 
در وین، پس از این نشست در توییتی نوشت: »این مذاکرات آغاز 
کامال موفقیت آمیزی داشته است«. علی باقری کنی، مذاکره کننده 
ارش��د ایران نیز مذاکرات را س��ازنده توصیف ک��رد و گفت: »همه 
مباحث ش��ش دور قبلی مذاکرات، قابل مذاکره اس��ت«. همچنین 
وزی��ر امور خارجه کش��ورمان در گفت    و گوی تلفن��ی با دبیرکل 
س��ازمان ملل گفت: »ایران با حس��ن نیت و جدیت وارد مذاکرات 
وین ش��ده و در تالش برای دس��تیابی به یک توافق خوب است«. 
آنتونیو گوترش هم با استقبال از آغاز مذاکرات و حمایت از احیای 
کامل برجام، نس��بت به حص��ول نتیجه مذاکرات اب��راز امیدواری 
کرد. دبیرکل س��ازمان ملل متحد در این گفت وگوی تلفنی ضمن 
اس��تقبال از آغ��از مذاکرات و حمایت کامل خ��ود از احیای کامل 
برجام، نس��بت به حصول نتیجه مذاکرات اب��راز امیدواری کرد. او 
درخواس��ت ایران در مورد راس��تی آزمایی برای رف��ع تحریم   ها را 

معقول خواند.
از فردای شروع مذاکرات وین در میانه هفته گذشته قیمت دالر 
ح��دود 5۰۰ تومان کاهش یافت و تا م��رز ورود به کانال 28 هزار 
تومان افت کرد؛ روندی که در روز چهارش��نبه نیز ادامه داش��ت و 
اسکناس سبز آمریکایی در بازار آزاد تهران به میانه کانال 28 هزار 
تومان رس��ید؛ رقمی که نس��بت به پیش از شروع مذاکرات حدود 
۹۰۰ توم��ان کاهش قیمت دالر را نش��ان می دهد. در صرافی های 
بانکی نیز در آخرین روز کاری هفته )پنجشنبه ۱۱ آذرماه(، قیمت 
دالر با 7۱2 تومان افزایش به 27 هزار و ۳2۹ تومان رسید. قیمت 
ف��روش یورو نیز با ۹۴7 توم��ان افزایش به ۳۱ هزار و 5۹۹ تومان 
رسید. قیمت خرید هر دالر 2۶ هزار و 788 تومان و نرخ خرید هر 

یورو نیز ۳۰ هزار و ۹7۳ تومان اعالم شد.
اما در س��وی دیگر ماجرا، ش��اخص بورس تهران در این دو روز 
کاری دچار افت ش��د و در روز سه شنبه بیش از ۶ هزار واحد و در 

روز چهارشنبه بیش از ۱7 هزار واحد ریخت تا در پایان این هفته 
به زیر رقم یک میلیون و ۳5۰ هزار واحد برس��د. در بازار س��که و 
طال نیز ش��اهد رش��د مالیم قیمت ها بودیم، به طوری که در پایان 
هفته س��که حدود ۴۰ ه��زار تومان و هر گرم ط��ال ۶ هزار تومان 
نسبت به ابتدای هفته گران تر شدند. به گفته نادر بذرافشان، دبیر 
هیأت مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران، علی رغم ریزش قیمت ها 
در بازارهای جهانی طال در یک هفته اخیر، سکه و طال در بازارهای 
داخلی در مس��یر افزایش با شیب مالیم قرار گرفت؛ به طوری که 
در معامالت پایانی هفته، هر قطعه س��که حدود ۴۰ هزار تومان و 
هر گرم طال ۶ هزار تومان نسبت به اوایل هفته گران تر شده بودند.

بذرافش��ان در تشریح وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طالی 
داخلی به ایس��نا، گفت: نوس��انات اونس جهانی طال در حالی رخ 
می دهد که از ابتدای امس��ال تاکنون در بازارهای جهانی میانگین 
حدود 7۰ دالر نوسانات قیمت اونس جهانی شکل گرفته است، اما 
در هفته ای که گذشت هر اونس طال حدود 2۱ دالر کاهش قیمت 
را تجربه کرد. از س��وی دیگر اما نوس��انات افزایشی نرخ ارز در این 
هفته )مقطعی در اواس��ط هفته( منجر به افزایش��ی شدن هرچند 

اندک قیمت ها در بازار سکه و طالی داخلی شد.
دبی��ر هیأت مدیره اتحادیه طال و جواه��ر تهران درباره تغییرات 
قیمت ها در طول هفته گذشته ادامه داد: اونس جهانی طال در این 
هفته کاه��ش حدودا 2۱ دالری را تجربه کرد و در آخرین نرخ به 
۱772 دالر رسید، اما نوسانات افزایشی نرخ ارز سبب شد که هفته 
برای سکه و طال افزایشی نسبت به ابتدای هفته به پایان برسد. بر 
این اس��اس س��که طرح جدید با ۴۰ هزار تومان افزایش نسبت به 
ابتدای هفته به ۱2 میلیون و ۶۳۰ هزار تومان رس��ید. س��که تمام 
قدی��م اما با افزایش 7۰ ه��زار تومانی در پایان هفته ۱2 میلیون و 

۴۰۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.
او با بیان اینکه نیم سکه بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرد، 
افزود: در این هفته نیم س��که بیشترین افزایش قیمت را نسبت به 
س��ایر قطعات س��که تجربه کرد و با ۱۰۰ هزار تومان افزایش به ۶ 
میلیون و 55۰ هزار تومان رسید. ربع سکه نیز با افزایش 5۰ هزار 
تومانی به ۳میلیون و 75۰ هزار تومان رسید. سکه های یک گرمی 
هم بدون تغییر قیمت نس��بت به ابت��دای هفته، 2 میلیون و ۳2۰ 
هزار تومان قیم��ت خوردند. همچنین قیمت هر مثقال طالی آب 
شده )۱7 عیار( به عنوان مبنای معامالت طال، در این هفته حدودا 
2۶ هزار تومان باال رفت و به 5 میلیون و ۴۶5 هزار تومان رس��ید. 
در نهای��ت هر گرم طالی ۱8 عیار نیز در پایان هفته با قیمت یک 
میلیون و 2۶۰ هزار تومان دادوس��تد شد و بر این اساس نسبت به 

ابتدای هفته با افزایش ۶ هزار تومانی مواجه شد.

فضای مثبت مذاکرات وین، بازار ارز را آرام کرد

واکنش بازارهای مالی به مذاکرات برجامی

حملونقلریلی

یک فعال اقتصادی پاسخ داد
حذف ارز 4200 با تولید چه می کند؟

هرچند هنوز دولت س��یزدهم برنام��ه دقیق خود برای ارز ۴2۰۰ 
تومانی را ارائه نکرده اما تحلیل های مختلفی درباره سرنوشت اقتصاد 
در صورت حذف این ارز ارائه می شود. از بهار سال ۱۳۹7 و همزمان 
با ازس��رگیری تحریم ها علیه ایران، دولت تصمیم گرفت تحت تاثیر 
افزای��ش قیمت ارز در بازار آزاد، برای برخی کاالهای اساس��ی یک 
ارز ترجیحی تعریف کند. از آن زمان تا امروز یک ارز رسمی با نرخ 
۴2۰۰ توم��ان به واردات برخی کاالهای اساس��ی اختصاص یافته و 
هرچند فهرس��ت این کاالها در سال های اخیر کوچک تر شده است، 
اما در عمل همچنان چند حوزه مهم از این ارز اس��تفاده می کنند. 

نهاده های دامی و دارو بخشی از این کاالها هستند.
با وجود آنکه بس��یاری از فعاالن بخش خصوصی تاکید می کنند 
که تداوم تخصیص ارز ۴2۰۰ تومانی، جز ایجاد رانت و افزایش عدم 
ش��فافیت در اقتصاد ایران نتیجه دیگ��ری ندارد و دولت باید تالش 
کند حمایت از اقشار کم درآمد را به شکلی دیگر اجرایی کرده و ارز 
را تک نرخی کند، اما همزمان نگرانی هایی درباره شوک تورمی این 

ارز و افزایش فشارها بر مردم الاقل در کوتاه مدت نیز وجود دارد.
در ای��ن زمینه حس��ن فروزان فرد، عضو ات��اق بازرگانی تهران در 
تحلیل این ش��رایط به ایس��نا، گفته اس��ت: حذف ارز ترجیحی در 
کوتاه مدت، برای آن دس��ت از تولیدکنندگان که مواد اولیه خود را 
ب��ا این ارز تامین می کردند، پیامدهایی را به همراه خواهد داش��ت. 
مس��ئله این اس��ت که بخش تولی��د از س��ال ۱۳۹۶ تاکنون، تورم 
وحش��تناکی را تحمل کرده اس��ت، بدون آنک��ه بتواند ظرفیت های 
مناس��بی را برای تامین منابع نقدینگی ایج��اد کند. بنابراین، پیکر 
تولید نحیف شده و به ویژه، بنگاه های کوچک و متوسط برای ادامه 

فعالیت ناتوان شده اند.
او ادام��ه داد: اگ��ر ح��ذف یارانه ه��ا زمین��ه ای را ب��رای افزایش 
قیم��ت در گام اول فراه��م کند، آنچه محتم��ل خواهد بود، ناتوانی 
تولیدکنندگان در تهیه و تامین کاال به اندازه قبل اس��ت. در چنین 
ش��رایطی، آنچه ضرورت پیدا می کند، این اس��ت که در کنار برنامه 
حذف ارز دولتی، یک پیوست مطالعاتی قرار گیرد؛ به نحوی که این 
پیوس��ت برمبنای واقعیت ها و ارزیابی توان تولیدکنندگان در تامین 
مواد اولیه با قیمت های جدید تهیه ش��ده باش��د. مسئله این است 
ک��ه تصمیم گیرندگان اغلب به تغییرات بازار توجه نش��ان  می دهند 
تا وضعی��ت تولیدکنندگان. ام��ا در حال حاضر، پیوس��تی در کنار 
پیش��نهاد حذف ارز ۴2۰۰ تومانی برای مواجه��ه با این واقعیت ها 

مشاهده نمی شود و من از این بابت نگرانم.
او ب��ا بیان اینکه »حذف ارز ترجیحی ممکن اس��ت، برخی کاالها 
را ب��ا کمبود مواجه کن��د« ادامه داد: اگرچه در حال حاضر نیز مواد 
اولیه با قیمت ترجیحی به دست تولیدکنندگان نمی رسد، اما حذف 
این ارز، یکباره نوعی هیجان و شوک را به اقتصاد وارد کرده و عالوه 
بر قیمت کاالهای اساس��ی، قیمت های نسبی را نیز تغییر می دهد. 
در واق��ع، وقتی کاالهای اساس��ی با تغییر قیمت مواجه ش��وند، به 
طور حتم، قیمت س��ایر کاالها نیز تحت تاثیر ق��رار خواهد گرفت. 
ای��ن جریان تورمی، اولین ضربه را به تولیدکنندگان حوزه کاالهای 
اساس��ی وارد می کن��د و در ط��ول امواج بعدی، ضرب��ات خود را به 

تولیدکنندگان دیگر کاالها نیز تحمیل خواهد کرد.
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با افزایش تولید اوپک پالس، سیاست بر اقتصاد پیروز شد
صادرات نفت ایران در 2 سناریوی برجامی

اعضای اوپک پالس روز پنجش��نبه گذشته توافق کردند سیاست فعلی 
افزایش تولید ماهانه را با وجود نگرانی ها نس��بت به آزادسازی ذخایر نفت 
آمریکا و شیوع واریانت جدید اومیکرون در ماه ژانویه ادامه دهند. به دنبال 
ای��ن تصمیم، بهای معامالت نفت برنت بیش از یک دالر س��قوط کرد اما 
اندکی بعد بهبود یافت و در حدود 7۰ دالر در هر بشکه معامله شد. نفت 
برنت اکنون فاصله زیادی با قیمت باالی 8۶ دالر در اکتبر دارد اما همچنان 

بیش از ۳۰ درصد افزایش از ابتدای سال 2۰2۱ تاکنون نشان می دهد.
افزایش تولید اوپک پالس در حالی اس��ت که پیش از آن واشنگتن در 
واکنش به ایستادگی اوپک در برابر درخواست افزایش تولید نفت، آزادسازی 
نفت از ذخایر استراتژیک خود را اعالم کرد. منابع آگاه به »رویترز« درباره 
مباحث نشست پنجشنبه گفتند: »تولیدکنندگان اوپک پالس در مذاکرات 
روز پنجشنبه گزینه های مختلفی را بررسی کردند که شامل توقف افزایش 
تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز در ژانویه یا افزایش تولید به میزان کمتر از 

برنامه ماهانه بود.«
اما چنین اقدامی اوپک پالس را که شامل عربستان و سایر متحدان واشنگتن 
در خلیج فارس است، در تضاد با آمریکا قرار می داد. بنابراین این گروه در نهایت 
تصمیم گرفت توافق فعلی برای افزایش تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز در ژانویه 
را ادامه دهد. گری راس، ناظر باس��ابقه اوپک در این باره گفت: »سیاس��ت بر 
اقتصاد پیروز شد. کش��ورهای مصرف کننده به حد کافی فشار اعمال کردند 
ام��ا قیمت های ضعیف تر فعلی به معنای قیمت های باالتر در مقطع دیگری 
است.« دیوید تورک، معاون وزیر انرژی آمریکا در آستانه مذاکرات وزیران اوپک 
پالس گفته بود که ممکن است در آزادسازی نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا 
انعطاف پذیری وجود داش��ته باش��د و دولت بایدن در صورت افت قابل توجه 

قیمت ها، می تواند زمان عرضه این نفت را تغییر دهد.
اوپک پالس نگران آن مانده که پاندمی کرونا دوباره به تقاضا برای نفت 
ضربه زند. افزایش آمار ابتال باعث وضع قرنطینه های جدید در اروپا ش��ده 
و ش��یوع واریانت اومیکرون بار دیگر سفرهای بین المللی را محدود کرده 
اس��ت. نشست بعدی وزیران اوپک پالس چهارم ژانویه برگزار می شود، اما 
این گروه در بیانیه ای اعالم کرد اگر شرایط بازار ایجاب کند، ممکن است 

دوباره تشکیل جلسه دهند.
در این میان، ایران در حالی از میانه هفته گذشته جدیدترین دور مذاکرات 
وین را آغاز کرده که به طور مداوم به دنبال توافق ها و س��رمایه گذاری های 
نفتی جدید برای بازگرداندن تولیدش به 5 میلیون بشکه در روز است. در 
ای��ن زمینه، پایگاه خبری »اویل پرایس« در یک گزارش نوش��ت: »توافق 
هیدروکربن اخیر ایران با جمهوری آذربایجان، جدیدترین نمونه از سلسله 
تحوالتی است که عزم این کشور برای غلبه بر تحریم های آمریکا را نشان 
می دهد. برنامه ایران برای افزایش تولید نفت به 5 میلیون بش��که در روز 
و بهبود روابط تجاری با چین نش��ان می دهد که ایران به مدت طوالنی تر 

توسط بایدن عقب نگه داشته نمی شود.
انتظار می رود ایران و جمهوری آذربایجان شماری قراردادهای انرژی را 
نهایی کنند که به توسعه یک میدان نفتی جدید منتهی شده و همکاری 
انرژی میان دو کش��ور را گس��ترش می دهد. این دو کشور در سال 2۰۱8 
کنوانس��یونی را امض��ا کردند که در آن تاکید ش��د مناب��ع دریای خزر با 
کش��ورهای همسایه قزاقس��تان، روسیه و ترکمنس��تان تقسیم می شود. 
مذاکرات درباره توس��عه مش��ترک میان دو کش��ور غیرمعمول نیس��ت و 
مذاکرات قبلی که در س��ال 2۰۱8 برگزار شد، بدون نتیجه ماند. جزییات 
اندکی که از مذاکرات اخیر منتش��ر ش��ده است، نش��ان می دهد که هنوز 

چیزی رسمی نیست.
ایران که تولید نفتش در اکتبر به 2.52 میلیون بش��که در روز رس��ید، 
امیدوار است سطح تولیدش را باالتر ببرد. با وجود اینکه مذاکرات هسته ای 
هنوز به نتیجه نرسیده است اما ایران به افزایش تولید نفت خود ادامه داده 
است و قصد دارد به تولید 5 میلیون بشکه در روز برسد و امیدوار است تا 
مارس س��ال میالدی آینده، ۴میلیون بشکه در روز نفت تولید کند. جواد 
اوجی، وزیر نفت ایران گفته که ۱۴5 میلیارد دالر س��رمایه گذاری داخلی 

و خارجی در صنعت انرژی ظرف هشت سال آینده را هدف گرفته است.

خبرنــامه

فرص��ت امروز: بورس ته��ران در حالی »آذر، ماه آخر پاییز« را س��پری 
می کند که نماگر اصلی تاالر شیشه ای در فاصله مهرماه تا آذرماه نزدیک به 
5 بار در محدوده دو کانال ۱.۴ و ۱.۳ میلیون واحدی نوس��ان کرده است، 
به طوری که هر بار شاخص کل بورس به ابرکانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
واحد رس��یده، در ادامه آن را از دست داده است. این یعنی چرخه نوسان 
در بورس تهران هفته هاس��ت که ادامه دارد و آنط��ور که تحلیلگران بازار 
س��رمایه پیش بینی میکنند، تا زمانی که خب��ر موثقی از مذاکرات احیای 
برجام از هتل کوبورگ وین به گوش نرس��د و چش��م انداز پوشش کسری 
بودجه سال ۱۴۰۰ همچنان در هاله ای از ابهام باقی بماند، نمی توان آینده 
بورس را پیش بینی کرد. همین فضا باعث شده تا تمایل به سرمایه گذاری 
در میان فعاالن بازار سرمایه به حداقل برسد و هر روز شاهد شدت گرفتن 
روند خروج س��رمایه حقیقی از بازار باشیم. طبق آمارها، از مردادماه سال 
گذش��ته که نماگر اصلی تاالر شیشه ای به قله 2 میلیون واحدی رسید و 
س��پس ش��روع به ریزش کرد تا پایان آبان ماه امس��ال ۱۱۰ هزار میلیارد 
تومان سرمایه س��هامداران حقیقی خرد از بازار سرمایه خارج شده است. 
همچنین از ابتدای س��ال تاکنون بازار س��رمایه با ثبت بازدهی کمتر از ۶ 
درصد در قعر جدول بازدهی بازارها ایس��تاده اس��ت. در شرایطی از میانه 
هفته گذشته هفتمین دور مذاکرات احیای برجام در پایتخت اتریش از سر 
گرفته شده است که تا چند روز دیگر الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ از پاستور 
به بهارستان می رسد. بازار سهام در طول سال های گذشته نشان داده که 
اثر پذیری باالیی از سمت و سوی بودجه دارد، چراکه بندهای مختلف سند 
دخل و خرج س��االنه دولت از نرخ تسعیر ارز گرفته تا نرخ فروش خوراک 
پتروشیمی ها و تعرفه های واردات و صادرات بر روند سودسازی شرکت های 

بورسی تاثیرگذار است.
روند نزولی بازار سرمایه ادامه دارد

شاخص بورس تهران در هفته گذشته نیز در ادامه روند نزولی خود 5۴ 
ه��زار واحد افت کرد و این روند نزول��ی در این هفته تا جایی ادامه یافت 
که نماگر اصلی تاالر شیشه ای برای چندمین بار در چند وقت اخیر به زیر 
رقم یک میلیون و ۳5۰ واحد س��قوط ک��رد. بورس تهران معامالت هفته 
دوم آذرماه )هفته منتهی به ۱۰ آذرماه( را با رقم یک میلیون و ۳۹۴ هزار 
واحد آغاز کرد و در روز ش��نبه ۶ آذرماه ش��اخص کل بورس با 27 هزار و 
۴۴2 واح��د کاهش تا رقم یک میلیون و ۳۶۶ هزار واحد عقب رفت. بازار 

سرمایه در روز یکشنبه نیز روندی پرنوسان داشت و در حالی که شاخص 
کل بورس توانسته بود تا رقم یک میلیون و ۳۶۹ هزار واحد افزایش یابد، 
نهایت��ا کار خ��ود را در حالی به پایان برد ک��ه در رقم یک میلیون و ۳۶8 
هزار واحد قرار داش��ت. شاخص بورس تهران همچنین در روز دوشنبه با 
۴۱8۳ واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۳۶۳ هزار واحد رسید و در روز 
سه ش��نبه هم با ۶8۴5 واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۳57 هزار واحد 
کاهش یافت. در نهایت بورس تهران این هفته را در حالی به پایان برد که 
از میانه کانال ۱.۳ میلیونی هم پایین تر رفت و شاخص کل با افت ۱7 هزار 
واحدی در روز چهارشنبه به رقم یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد رسید. به 
این ترتیب ش��اخص بورس تهران در مجم��وع هفته حدود 5۴ هزار واحد 
اف��ت کرد و بازدهی منفی ۴ درصدی را ثبت کرد. ش��اخص کل در پایان 
روز چهارشنبه سوم آذرماه در حالی با رقم یک میلیون و ۳۹۴ هزار واحد 
ب��ه معامالت خود پایان داد که این رقم در روز چهارش��نبه ۱۰ آذرماه به 
یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد رس��ید. همچنین شاخص کل )هم وزن( در 
پایان هفته قبل ۳8۳ هزار و ۴۶۹ واحد بود که در پایان این هفته این عدد 
به ۳۶7 هزار و 5۶۳ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( از 2۴۱ هزار و 5۳5 
واحد به عدد 2۳۱ هزار و ۳۶۳ واحد رسید. در طول یک سال و نیم گذشته 
این چندمین بار اس��ت که ش��اخص بورس تهران به زیر رقم یک میلیون 
و ۳5۰ هزار واحد س��قوط می کند. این اتفاق در حالی این هفته بار دیگر 
رخ داد که تحلیلگران بر این باورند که گزارش های ش��رکت های بورسی و 
همچنین قیمت ها در بازارهای جهانی مثبت و صعودی است و در کنار از 
دست رفتن اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه، برخی ابهامات سیاسی 
و اقتصادی از جمله قیمت گذاری دس��توری وضعیت مذاکرات وین و... به 

سقوط بورس دامن زده است.
اعتماد کمرنگ سهامداران به بورس

ریزش بازار س��رمایه در حالی ادامه دارد که کارشناس��ان، چش��م انداز 
بلندمدت این بازار را کماکان صعودی می دانند. عباس آرگون، عضو هیات 
نماین��دگان اتاق تهران در این باره می گوی��د: »یکی از مهمترین بحث ها 
درباره نزول و افت بورس، موضوع اعتماد سهامداران به بازار سرمایه است؛ 
بعد از رش��د قابل مالحظه ای که بورس س��ال گذشته داشت و با حمایت 
دولت هم همراه بود، اقبال گس��ترده ای به بورس ش��کل گرفت و ظرفیت 
خوبی ایجاد شد که می شد از آن استفاده حداکثری کرد، اما بهره چندانی 

برده نشد و شاهد بودیم که دولت بعد از اینکه بخشی از دارایی هایش را در 
بورس فروخت و کسری بودجه خود را جبران کرد، این بازار را رها کرد.«

او با طرح این سوال که »خیلی ها این سوال را می پرسند که چرا بورس رشد 
کرد«، ادامه می دهد: »بخشی از آن به حمایت های بیرونی بر می گشت، بخش 
دیگری هم به اصالح س��ازوکار بورس و دامنه نوس��ان باز می گشت و موضوع 
انتظارات تورمی هم مطرح بود. البته در این بین ش��اهد بودیم که بخش��ی از 
بورس و سهام ها هم به صورت غیرمتعارف و حباب گونه باال رفت، وقتی تقاضا 
وجود داشته باشد ولی عرضه نباشد، قیمت باال می رود و این طبیعت بازار است. 
اما نباید فراموش کرد که هر چیزی هم حدی برای رشد دارد و ما دیدیم بعد از 
اینکه دولت بخشی از منابع الزم خود را از راه فروش سهام شرکت های دولتی 
در بورس تامین کرد، بورس را رها کرد و از طرف دیگر هم با کنار رفتن ترامپ 
انتظار تورمی هم نسبت به رشد دالر کاهش یافت و در این میان اعتماد افرادی 
هم وارد بورس شده بودند به خصوص با ریزش های شدید از دست رفت و االن 

اعتماد چندانی به بورس وجود ندارد و بسیار کمرنگ شده است.«
به اعتق��اد آرگون، »البته م��ردم هم به صورت هیجان��ی معموال عمل 
می کنن��د، کما اینکه در بورس هم ش��اهد این موض��وع بودیم که بخش 
مهم��ی از س��رمایه گذاران در زمان صف می خریدن��د و در زمان صف هم 
می فروختند؛ وقتی افراد بدون تحلیل س��هام خریدن��د بدون تحلیل هم 
فروختند و همین صف نش��ینی ها هم به افت شدیدتر بازار منجر شد. بازار 
سرمایه بازار پرریسکی هست و ریسک جزو ذات این بازار محسوب می شود 
و در دوران رش��د بورس شاهد بودیم افرادی وارد این بازار شدند که اصال 
الفب��ای این موضوع را هم نمی ش��ناختند و اصال اهل ریس��ک کردن هم 
نبودند. البته عرضه سهام عدالت در بورس و همچنین رفتن بخشی از منابع 

به سمت خرید رمزارزها هم در این افت نقش مهمی داشت.«
وی س��پس به قیمت گذاری دستوری اشاره میکند و می گوید: »یکی از 
مشکالت دیگری که به افت شاخص دامن می زند، قیمت گذاری دستوری 
است. مثال می گویند تولید خودرو افزایش پیدا کرده و به نظر شما سهامدار 
یک خودروساز باید خوشحال باشد یا ناراحت؟ طبیعی است که در اقتصاد 
درس��ت و سالمت باید خوشحال باش��د اما در واقعیت اقتصاد ایران اتفاق 
دیگری می افتد زیرا با تولید بیشتر و به دلیل قیمت گذاری دستوری زیان 
بیش��تری اتفاق می افتد. این امر حاال در س��یمان، فوالد و پتروشیمی هم 

وجود دارد.«

شاخص بورس تهران در پایان هفته دوم آذرماه به بازدهی منفی 4 درصد رسید

افت پلکانی بورس تهران
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چگونه ترافیک سایت خود را افزایش دهیم؟

به قلم: کارن رپولی
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

تاثیر وب س��ایت درست به مانند ویترین یک مغازه است که هر فروشنده ای 
تمایل دارد تا افراد بیشتری، شاهد محصوالت باشد. در این راستا ممکن است با 
اقداماتی نظیر طراحی جذاب و قرار دادن فروشگاه در یک منطقه پرتردد، بتوان 
به این خواس��ته دس��ت پیدا کرد. با این حال برای یک سایت، چگونه می توان 
چنین شرایطی را به وجود آورد؟ در این زمینه راهکارهای مختلفی وجود دارد 
که در ادامه ۱۰ مورد از بهترین آنها را بررس��ی خواهیم کرد. نکته ای که باید 
به آن توجه داشته باشید این است که تنها روش هایی می تواند تاثیر بلندمدت 
داشته باشد، که منجر به جذب مخاطب به صورت طبیعی خواهد شد. درواقع 
در ای��ن زمینه انواع روش ه��ای عجیب وجود دارد که تنه��ا در ظاهر ترافیک 
س��ایت ش��ما افزایش پیدا می کند. فراموش نکنید که هوش مصنوعی گوگل، 
با به روز رس��انی های مداوم همراه است و در موارد بسیاری، چنین سایت هایی 
را با محدودیت های ش��دید مواجه می س��ازد. درواقع چنین اقدامی به معنای 
ریس��ک باال و کس��ب نتایج بس��یار کم خواهد بود. در این زمینه ممکن است 
تصور کنید که در جهان امروز، ش��بکه های اجتماعی جایگاه س��ایت را گرفته 
اس��ت. با این حال هی��چ آماری چنین ادعایی را ثابت نمی کند و ش��بکه های 
اجتماعی، محدودیت های بس��یاری را دارند که بدون شک زمینه فعالیت شما 
را محدود خواهد کرد. درواقع فعالیت در ش��بکه های اجتماعی باید در راستای 
تقویت س��ایت اصلی باش��د و عکس این موضوع ابدا نتایج جالبی را به همراه 

نخواهد داشت. 
۱-به صورت مداوم محتوا ارسال کنید : وبالگ نویسی به معنای تولید محتوا 
در س��ایت است که امروزه بس��یار مورد توجه قرار گرفته است. درواقع فعالیت 
بیش از حد تجاری به صورتی که افراد تنها امکان خرید و مشاهده محصوالت 
را داش��ته باش��ند، نتایج الزم را به همراه ندارد. این نکت��ه را همواره به خاطر 
داشته باش��ید که افزایش سطح اطالعات مشتریان به معنای افزایش احتمال 
تبدیل ش��دن آنها به مش��تری خواهد بود. به همین خاطر این اقدام خود در 
راستای افزایش احتمال فروش نیز خواهد بود. همچنین هنگامی که محتواهای 
ارزشمند تولید نمایید، دلیلی ایجاد خواهد شد تا افراد به صورت مداوم، سایت 
شما را بررس��ی کنند. درواقع در حالتی که سایت تنها بستر خرید باشد، یک 
مشتری پس از خرید خود تا مدت ها سایت شما را بررسی نخواهد کرد که این 
امر یک نکته منفی خواهد بود. به همین خاطر نیز تولید محتوا یک اقدام کامال 
مناسب محسوب می ش��ود. با این حال در موارد متعددی مشاهده شده است 
که افراد برنامه زمانی مشخصی بری تولید محتواهای خود ندارند. این موضوع 
باعث خواهد شد تا پس از مدتی با ریزش شدید مخاطب مواجه شده و زمینه 
رشد محدودی را داشته باشید. درواقع وجود یک جدول و برنامه ارسال محتوا، 
اقدامی کامال حیاتی خواهد بود. در این زمینه بهترین حالت ممکن این است 
که در کنار برنامه طوالنی مدت، به صورت هفتگی نیز برنامه ریزی داشته باشید. 

با این اقدام تولید محتوا برای شما یک فعالیت بسیار جذاب خواهد شد. 
2-کلمات کلیدی را شناس��ایی نمایید : در ابتدا الزم اس��ت تا به این نکته 
توجه داشته باشید که شناخت کلمات کلیدی، اقدامی مداوم محسوب می شود. 
دلیل این امر نیز به این خاطر اس��ت که توجه کاربران ممکن است به صورت 
مداوم تغییر کند. نمونه بارز این امر را می توان در کلمات کلیدی مشاهده کرد. 
با استفاده از این کلمات کلیدی، شما شانس دیده شدن باالتری را پیدا خواهید 
کرد که خود به معنای افزایش احتمال فروش است. در پیدا کردن این کلمات، 
انواع نرم افزارها وجود دارد که کار را بس��یار س��اده کرده اس��ت. درواقع شما با 
تنها چند کلیک می توانید موارد مورد توجه مخاطبان را در حوزه های مختلف 

مشاهده نمایید. 
۳-از گروه های فیس بوکی غافل نشوید : فیس بوک به عنوان پرمخاطب ترین 
شبکه اجتماعی جهان، ارزش بسیار باالیی را دارد و باید مورد توجه جدی هر 
برندی ق��رار گیرد. در این زمینه مهمترین بخش، گروه هایی اس��ت که باعث 
خواهد ش��د تا ش��ما بتوانید از دل آن، جامعه مخاطب خ��ود را ایجاد نمایید. 
همچنین از این گروه ها می توانید برای مدیریت ذهن کاربران و متمایل ساختن 
آنها به برند خود نیز استفاده کنید. در این رابطه شما تنها به ایجاد گروه محدود 

نبوده و می توانید در زمینه عضویت در گروه های موجود نیز اقدام نمایید.
۴-از بازاریابی ایمیلی غافل نشوید: یکی از راهکارهایی که در مقایسه با هزینه 
آن، نتایج فوق العاده ای را به همراه دارد بازاریابی ایمیلی است که باید براساس 
ویژگی های جامعه هدف خود، بهترین استفاده را داشته باشید. درواقع پس از 
مدتی فعالیت و با نظرس��نجی های متعدد، می توانید به سلیقه مخاطبان خود 
دست پیدا کنید. در این روش فراموش نکنید که باید لینک سایت اصلی خود را 

نیز قرار دهید و افراد را با ترفندهایی به بازدید سایت ترغیب نمایید. 
5-از HARO اس��تفاده کنید : در این سایت شما می توانید با متخصصان 
حوزه های مختلف آشنا شده و در صورت تمایل، همکاری هایی را تعریف نمایید. 
درواقع استفاده رایج از این سایت در راستای پیدا کردن افرادی برای مصاحبه 
اس��ت و خبرنگاران از آن اس��تفاده زیادی می کنند. به همین خاطر استفاده از 
آن می تواند باعث شود تا به واسطه نام های مشهور، افراد بیشتری را به سمت 

سایت خود بکشانید. 
۶-از استراتژی پست مهمان استفاده کنید : به صورت کلی استراتژی پست 
مهمان به این موضوع اشاره دارد که شما می توانید میزبان محتواهای تولیدشده 
از س��وی دیگران باش��ید و یا محتوای خود را در سایت های دیگر قرار دهید. با 
این حال فراموش نکنید که تمامی سایت ها این اقدام را انجام نمی دهند و الزم 
است تا بهترین ها را در حوزه خود شناسایی کنید. در این زمینه الزم است تا به 
صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، ارجاعاتی به برند شما وجود داشته باشد تا در 
نهایت از این اقدام بتوانید در راستای افزایش ترافیک سایت خود استفاده کنید. 
7-ی��ک کانال یوتیوب ایجاد نمایید: ام��روزه ویدئو محبوب ترین نوع محتوا 
محسوب می شود که برای اش��تراک گذاری آن، یوتیوب پرمخاطب ترین بستر 
است. به همین خاطر توصیه می شود که کانالی برای خود ایجاد نمایید. در این 
زمینه فراموش نکنید که با کس��ب ۱۰۰۰ دنبال کننده، شما وارد طرح شریک 
شدن در سود تبلیغات خواهید شد. درواقع امروزه بسیاری از افراد، شغل خود را 

یوتیوبری قرار داده اند که درآمدهای بسیاری را نیز به همراه دارد. 
business2community.com :منبع
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به قلم: رایان ُگلد
کارشناس بازاریابی و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

حفظ و جذب مش��تریان جدید همیشه چالش��ی سخت برای کسب و 
کارها محسوب می شود. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری مناسب بر روی 
مش��تریان همیشه با مشکالتی س��خت و جدی مواجه هستند. در عوض 
برخی دیگر از برندها به سادگی هرچه تمام تر فرصت جلب نظر مشتریان 
را پیدا می کنند. این امر نوعی معما در میان بازاریاب ها و صاحبان کسب و 
کار ایجاد کرده است. هدف اصلی در این مقاله بررسی مختصر راهکارهای 
ارتقای تجربه مشتریان از برند و حفظ آنها پیرامون کسب و کارتان خواهد 
ب��ود. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این رابطه را مورد بررس��ی قرار 

خواهیم داد. 
انتشار راهنمای کار با محصوالت به طور آنالین

گاهی اوقات کار کردن با یک محصول اندکی س��خت و تخصصی است. 
در این صورت شما باید همیشه کنار مشتریان تان باشید تا به بهترین شکل 
ممکن از عهده کارها بربیایند، در غیر این صورت همیشه با چالشی بزرگ 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان رو به رو خواهید شد. امروزه برخی 
از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور مداوم پست های متنوع 
در شبکه های اجتماعی بارگذاری می کنند، اما یکی از بهترین راهکارها در 
این میان انتش��ار راهنمای کار با محصوالت به طور آنالین است. اگر این 

امر همراه با پاسخگویی سریع به مشکالت مشتریان در رابطه با محصوالت 
باشد، دیگر حتی یک مشتری هم از دست نخواهید داد. 

تولید محتوای آموزشی در وبالگ برند
وبالگ برند محلی مناس��ب برای تعامل با مش��تریان وفادار و عالقه مند 
به حوزه کارتان اس��ت. درس��ت به همین خاطر شما باید محتوای اندکی 
تخصصی تر برای مشتریان در این فضا آماده کنید. طراحی محتوا براساس 
آموزش مهارت های مختلف ایده بس��یار خوبی خواه��د بود. چنین امری 
به ش��ما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مش��تریان کمک خواهد کرد. 
بنابرای��ن به جای محتوای کلیش��ه ای یا تکراری به فک��ر نیازهای اصلی 
مشتریان تان باشید. این طوری وبالگ تان طرفدارهای بسیار بیشتری پیدا 
خواهد کرد. این یعنی توانایی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

بدون هیچ مشکلی افزایش پیدا می کند. 
اس��تفاده از ترندهای داغ و برتر در ش��بکه های اجتماع��ی برای تولید 
محتوای آموزشی یکی از راهکارهای جذاب و تاثیرگذار این روزها محسوب 
می ش��ود. بس��یاری از کاربران حت��ی در صورت عدم تمایل ب��ه خرید از 
برندتان هم به محتوای آموزشی مطابق با ترندهای تازه تان جلب می شوند. 
با این حس��اب شما باید همیش��ه برنامه ای ویژه برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان تان داشته باش��ید، در غیر این صورت وبالگ تان هیچ کمکی به 

فرآیند ارتقای جایگاه برند و تجربه مشتریان از آن نخواهد کرد. 
راه اندازی ربات چت برای پشتیبانی از مشتریان با هوش مصنوعی

ربات های چت دیگر پر از ایراد و نقص های خنده دار نیستند. امروزه نسل 
جدید ربات های چت به لطف هوش مصنوعی عملکرد بسیار ویژه ای برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. با این حس��اب ش��ما به سادگی 
هرچه تمامتر امکان رسیدگی به وضعیت پشتیبانی از مشتریان با یک ربات 

چت ساده را خواهید داشت. 
نکت��ه اساس��ی در بهب��ود تجربه مش��تریان از برن��د ادامه اس��تفاده از 
کارش��ناس های حرفه ای در کنار ربات های چت اس��ت. دلیل این امر نیز 
امکان بروز مش��کلی پیچیده برای مش��تریان و نیاز به رس��یدگی فروش 
کارش��ناس های برند است. این نکته شما را در فهرست برندهای محبوب 

مشتریان قرار خواهد داد. 
بارگذاری محتوای به درد بخور در شبکه های اجتماعی

هدف از حض��ور برندها در ش��بکه های اجتماعی فقط س��رگرم کردن 
مشتریان نیست. شما باید نس��بت به دغدغه ها و مشکالت آنها نیز توجه 
الزم را نشان دهید. یکی از راهکارهای مناسب برای این امر تولید محتوای 
به درد بخور در ش��بکه های اجتماعی خواهد بود. الزمه این امر ش��ناخت 
درست مشتریان و تالش برای ارزیابی مشکالت شان است. این امر به شما 
برای افزایش کارایی محتوای بازاریابی تان کمک خواهد کرد. به این ترتیب 
دیگر هیچ مشکلی پیش روی برندتان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
نخواهد بود.  تجربه مش��تریان از برندها اغلب با میزان توانایی هر کدام از 
آنها در حل مشکالت شان رابطه مستقیم دارد. بنابراین شما باید از فضای 
در دس��ترس تان در ش��بکه های اجتماعی برای کمک به مشتریان نهایت 
اس��تفاده را ببرید، در غیر این صورت به تدریج بدل به برندی کلیش��ه ای 

برای مشتریان خواهید شد. 
customerthink.com :منبع

چگونه تجربه مشتریان از برندتان را ارتقا دهید؟
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چند میلیون گردشگر سوری در راه ایران است؟
رئی��س ات��اق بازرگانی مش��ترک ایران و س��وریه می گوی��د تعداد 
گردش��گران مشترک س��االنه دو کش��ور زمانی به ۳ میلیون نفر نیز 

می رسیده و باید مقدمات بازگشت به این اعداد فراهم شود.
به گزارش ایسنا، وزیر صمت ایران چند روز قبل در رأس یک هیأت 
تجاری و اقتصادی به س��وریه سفر کرد تا ضمن گفت و گو با مقامات 
این کشور، مقدمات افزایش همکاری های اقتصادی میان دو کشور را 
نیز فراهم کند. با وجود نزدیکی سیاسی ایران و سوریه، آمارهایی که از 
همکاری های اقتصادی دو طرف منتشر شده نشان از محدودیت های 
ج��دی دارد و حاال در کنار دولت، فعاالن بخش خصوصی نیز بر لزوم 
افزایش همکاری ها و گس��ترش حضور ش��رکت های ایرانی در سوریه 
تاکید دارند. غالمحس��ین ش��افعی – رئیس اتاق بازرگانی ایران – در 
حاش��یه یکی از دیدارهای خود با مقامات س��وریه اظهار کرد: اگرچه 
اراده جدی از س��وی دو دولت ایران و س��وریه، برای گس��ترش روابط 
تج��اری وجود دارد، اما رابطه اقتصادی به اندازه روابط سیاس��ی رونق 
نداشته است. برای همین باید تجار و اقتصاددانان دو کشور این مسئله 
را عارضه یابی کنند و از ظرفیت های الزم برای توسعه روابط اقتصادی 
بهره بگیرند. باید برای کسب نتایج خوب از مذاکرات اتاق های بازرگانی 
دو کشور برنامه ریزی کنند. رئیس اتاق ایران گفت: ظرفیت های زیادی 
برای توس��عه همکاری ایران و س��وریه وجود دارد؛ مبادله هیأت های 
تجاری و برگزاری نمایش��گاه تخصصی در چند روز گذش��ته یکی از 
این فرصت ها است که طرف های سوری می توانند از محصوالت ایران 
اطالعات به دس��ت آورند. رئیس اتاق ای��ران تصریح کرد: کارگاه های 
تولیدی دو کش��ور می توانند با همدیگر همکاری کنند تا مش��کالت 
پیش رو را حل کنند. با توجه به نیاز بازار سوریه، امیدواریم محصوالت 
باکیفیت و قیمت خوب ایرانی در بازار س��وریه نمود بیش��تری داشته 
باش��د. افتت��اح مرکز تجاری ایرانی در س��وریه گام مهمی در مس��یر 

همکاری و حضور بخش خصوصی ایران و سوریه است.
شافعی ادامه داد: ایران و سوریه می توانند از توان صادراتی همدیگر 
استفاده کنند؛ در این مسیر باید موانع و مشکالت برطرف شود. یکی 
از مش��کالت موجود در مسیر تجارت، حمل ونقل هوایی است که باید 
موردتوجه دولت ه��ا قرار گیرد. حمل ونقل زمین��ی و دریایی، ارتباط 
بانک��ی، مبادله اطالعات تج��اری برای معرفی بازاره��ا در زمینه های 

موردنیاز از موانعی است که باید با همکاری دو کشور حل شود.
او تأکی��د کرد: باید ش��رکت های ایرانی در بخش های بازس��ازی و 
نوسازی سوریه حضور فعال تری داشته باشند؛ دولت سوریه باید زمینه 

همکاری برای نوسازی صنایع در اختیار شرکت های ایرانی قرار دهد.
رئیس اتاق ایران به موضوع س��رمایه گذاری در بخش کش��اورزی، 
افزایش روش های ارتباطی و احیای گردش��گری مذهبی و س��المت 
تأکی��د کرد که اثر مثب��ت بر عملیات اقتصادی دو کش��ور دارد. باید 

پروازهای مستقیم بین شهرهای مختلف ایران و سوریه برقرار شود.
تاکید بر استفاده از ظرفیت های گردشگری مشترک میان دو کشور 
موضوعی بود که در صحبت های کیوان کاشفی – رئیس اتاق بازرگانی 
مشترک ایران و سوریه – نیز مورد تاکید قرار گرفت. براساس گزارش 
پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، کاش��فی در این رابطه گفت: سابقه 
تعداد گردشگران مذهبی دو کشور به ۳ میلیون نفر در سال می رسید 
که االن به دالیلی به پایین ترین حد رسیده است؛ دو کشور باید سعی 
کنند بسترهای جذب گردش��گری مذهبی و سالمت را فراهم کنند. 
باید مش��کالت گمرکی حل ش��ود. از طرفی فعاالن اقتصادی نیازمند 
تس��هیالت و نگاه ویژه دولت ها هستند. باید با حمایت دولت ها رابطه 

تجاری دو کشور رونق گیرد.

تشریح جزییات توزیع هوشمند اقالم غذایی
 لبنیات هم به توزیع هوشمند اضافه می شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی ضمن تشریح جزییات توزیع هوشمند 
اقالمی چون مرغ منجمد، تخم مرغ، برنج، ش��کر و روغن در سراس��ر 
کشور اعالم کرد که از هفته آینده لبنیات هم به سبد توزیع هوشمند 

اقالم غذایی اضافه خواهد شد.
به گزارش ایسنا، اسماعیل قادری فر در پاسخ به این سوال که سامانه 
هوشمند توزیع اقالم اساسی چگونه فعالیت می کند، اظهار کرد: وزارت 
جهاد کش��اورزی در دولت سیزدهم با شعار محوری و رویکرد امنیت 
غذایی پایدار و با سیاست ارزان سازی، دسترسی و فراگیری همه مردم 
به غذای سالم آغاز به کار کرد. یکی از  شروط مهم امنیت غذایی در 
کنار تولید با بهره وری باال توزیع هوش��مند اس��ت. به همین دلیل از 
کسب و کارها و استارت آپ های خدماتی که مشغول فعالیت هستند و 
حائز شرایط بودند، برای حضور در زنجیره نهایی توزیع طی فراخوانی 

دعوت به همکاری کردیم.
وی ادامه داد: این طرح  از ۱8 آبان ماه به صورت آزمایشی در سطح 
شهر تهران با توزیع مرغ منجمد و تخم مرغ از طریق یک استارت آپ 
اینترنتی شروع به کار کرد. ظرفیتی که برای شهر تهران و این دو قلم 
کاال در نظر گرفته بودیم، با توجه به سرانه مصرف ۳۰۰ تن از هر قلم 
ب��ود تا مردم بتوانند بدون محدودیت و حضور در صف اقالم موردنیاز 

خود را در منزل تحویل بگیرند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: با وجود شرایط تنش آبی و 

مشکالت تحریم امروز کشور کمبودی در زمینه اقالم اساسی ندارد.
وی تصری��ح کرد: تهران کالنش��هری اس��ت که همه اق��وام در آن 
حضور دارند و تراکم جمعیت هم باالست. به همین دلیل طرح توزیع 
هوشمند ابتدا از این شهر شروع شد. در گام بعد نیز در کالنشهرهای 
دیگری چون اصفهان، ش��یراز، مشهد، یزد و کرج آغاز به کار کرد. در 
مرحله س��وم هم در هر نقطه ای که به واسطه اخالل در شبکه توزیع 
و ورود واسطه گری، عرضه با مشکل روبه رو شده است، قصد داریم از 

این سامانه های هوشمند در توزیع استفاده کنیم. 
قادری ف��ر در ادامه گفت: پایش های میدانی ما حاکی از این اس��ت 
که در بس��یاری از مناطق کش��ور کمبودی نداریم، اما با هوشمندی 
و رص��د روزانه در قرارگاه امنیت غذایی هر جایی که احس��اس کنیم 
در بازاررسانی و دسترس��ی مردم به اقالم اساسی اخاللی وجود دارد، 
هوش��مندانه وارد می ش��ویم تا دغدغه خاطری برای شهروندان وجود 

نداشته باشد.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اضافه کرد: زیبنده نیست 
کش��وری ک��ه بهترین کش��اورزان و تولیدات را دارد، ب��ا ورود دالالن 
و واس��طه های غیرضروری اخاللی در سیس��تم توزی��ع آن رخ دهد و 

موجبات نارضایتی مردم فراهم شود.

نماگربازارسهام

رئیس کمیس��یون امور داخلی و ش��وراهای مجلس ش��ورای اسالمی 
مصوبه س��اماندهی صنعت خودرو را انگیزه ای ب��رای صادرات خودرو و 
قطعات خودرو دانس��ت و گفت: واردات در ازای صادرات نه تنها موجب 
خروج ارز از کش��ور نمی شود بلکه با ارزآوری رشد اقتصادی برای کشور 

به همراه خواهد داشت.
محم��د صالح ج��وکار در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرخودرو، با اش��اره 
ب��ه اینکه مصوبه س��اماندهی صنعت خودرو می تواند در راس��تای جلب 
رضای��ت عمومی جامعه دس��تاوردهایی به همراه داش��ته باش��د، بیان 
ک��رد: با توجه به اینکه م��اده ۴ این مصوبه ب��ر واردات خودرو در ازای 
صادرات قطعه و خودرو تاکید دارد، این طرح در ش��رایط فعلی می تواند 
انگیزه ای برای صادرات خودرو و قطعات خودرو باشد که نه تنها موجب 

خروج ارز از کش��ور نمی شود بلکه با ارزآوری رشد اقتصادی برای کشور 
به هم��راه خواهد داش��ت. وی ادامه داد: همچنین براس��اس این طرح 
صاحبان کاال که تاکنون انگیزه ای برای صادرات نداشتند ضمن صادرات 
تولیدات خود، می توانند خودرو وارد کش��ور کنند. بنابراین این طرح به 
نوعی زمینه س��از اجرای روش های نوآوران��ه و فناورانه و ارتقای کیفیت 
محصوالت داخلی اس��ت. نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی 
ب��ا بیان اینکه حضور خودروهای باکیفیت و متنوع در بازار مطالبه همه 
مردم اس��ت، اظهار داشت: اینکه بازار خودرو را محدود به تولیدات چند 
شرکت خودروساز کنیم عالوه بر اینکه رقابت پذیری را از صنعت خودرو 

سلب می کند در کیفیت خودرو نیز تاثیرگذار است.
جوکار در پاس��خ به این س��وال که آیا واردات خودرو در شرایط فعلی 

به صالح کش��ور اس��ت، عنوان کرد: براس��اس مصوبه مجلس قرار است 
خودروهای عامه پس��ند وارد کشور ش��ود نه خودروهای لوکس که تنها 
قشر خاصی از آن استفاده می کنند. ضمن اینکه با واردات خودرو از تب 
ش��دید خودرو که امروز به عنوان کاالی س��رمایه ای تلقی می شود و در 

بسیاری از پارکینگ ها دپو شده کاسته خواهد شد.
رئیس کمیس��یون امور داخلی و ش��وراهای مجلس ش��ورای اسالمی 
درباره تاثیر واردات خودرو بر قیمت خودرو در بازار یادآور شد: با توجه 
به اینکه خودرو در کش��ور ما به کاالی س��رمایه ای تبدیل شده و مردم 
نیز به جذب نقدینگی در بازار خودرو تمایل دارند با واردات خودرو این 
نگاه س��رمایه ای به خودرو حذف ش��ده و بازار خودرو در فضای آرامش 

قرار خواهد گرفت.

 مصوبه ساماندهی صنعت خودرو انگیزه تولیدکنندگان داخل
به صادرات را افزایش خواهد داد

یک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت قیمت های دس��توری و ابهامات 
پیرام��ون ش��رایط کلی صنع��ت خودرو به ش��دت بر روی س��هام های 
خودرویی تاثیر منفی گذاشته و تا ابهامات برطرف نشود، دو نماد بزرگ 

خودروساز همچنان بسته خواهند ماند.
محس��ن معماریان در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
بازار سرمایه از ش��رایط کلی بازار و چندین متغیر کالن تاثیر می پذیرد 
و از آنجایی که ش��رایط کلی بازار شرایط مناس��بی نیست، این شرایط 
ب��ر روی نمادهای مختلف تاثیر منفی داش��ته و گروه های قطعه س��از و 
خودرویی ها نیز از این موضوع مس��تثنی نیستند. هرچند طی هفته های 

اخیر نمادهای خودرویی همچنان بسته مانده اند.

وی با بیان اینکه قیمت های دس��توری به ش��دت بر روی س��هام های 
خودروی��ی تاثیر منفی می گذارد، افزود: نامش��خص بودن ش��رایط کلی 
صنعت خودرو از بعد قیمت گذاری مسئله دیگری است. ابهام موجود در 
هر صنعتی موجب می ش��ود، فعاالن آن صنعت و بازار با طمأنینه بیشتر 

و احساس ناامنی بیشتری به این بخش ورود کنند.
کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: اگ��ر قرار بر لغو بح��ث قیمت گذاری 
دس��توری و یا تداوم آن اس��ت در هر صورت می بایست هرچه سریع تر 

تکلیف آن مشخص شود.
معماریان ادامه داد: تاکنون قیمت گذاری دس��توری اعمال می شده و 
این صنعت نیز مس��یر تولید را در پیش گرفت��ه بود، اما در حال حاضر 

اظه��ارات ض��د و نقیضی در این باره و یا مباحث��ی نظیر افزایش قیمت 
نهاده های تولید، بر ابهامات بازار و ریس��ک سرمایه گذاری می افزاید و به 
دلیل ش��رایط منفی بازار، س��رمایه گذار با توجه به شرایط کلی اقتصاد 
کش��ور، نس��بت به س��رمایه گذاری در بخش های مبهم رغبتی نخواهد 
داش��ت. وی در پایان با اشاره به اینکه دو نماد خودرویی ایران خودرو و 
س��ایپا در دو هفته اخیر بس��ته بوده ا ند، درخصوص علت آن خاطرنشان 
ک��رد: ای��ن دو نماد در هفته های اخیر قابل معامل��ه نبوده اند و علت آن 
به مباحث پیرامون قیمت گذاری دس��توری و تاثیرات آن بر صورت های 
مال��ی و فض��ای کلی صنعت تا ابهامات برطرف نش��ود س��ازمان بورس 

همچنان بر بسته بودن این نمادها اصرار دارد.

س��ازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( اعالم کرد قیمت جهانی 
م��واد غذایی تح��ت تاثیر تقاضای باال برای گن��دم و محصوالت لبنی، در 
نوامب��ر برای چهارمین ماه متوالی افزای��ش یافت و در باالترین رکورد ۱۰ 

سال اخیر ایستاد.
به گزارش ایسنا، شاخص قیمت غذای فائو که تغییرات ماهانه سبدی از 
غالت، دانه های روغنی، محصوالت لبنی، گوشت و شکر را بررسی می کند، 
در نوامبر به ۱۳۴.۴ واحد در مقایس��ه با ۱۳2.8 واحد رش��د کرد. شاخص 
اکتبر پیشتر ۱۳۳.2 واحد اعالم شده بود که به ۱۳2.8 واحد بازبینی شد. 
این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 27.۳ درصد رشد پیدا 
کرده است و اکنون در باالترین رکورد خود از ژوئن سال 2۰۱۱ قرار دارد.

قیمت کاالهای کشاورزی در سال گذشته تحت تاثیر مشکالت برداشت 
و تقاضای قوی، رشد چشمگیری پیدا کرده است.

شاخص قیمت غالت فائو در نوامبر نسبت به ماه پیش از آن ۳.۱ درصد 
رش��د کرد و نسبت به مدت مشابه س��ال گذشته 2۳.2 درصد رشد نشان 
داد. فائو اعالم کرد قیمت گندم به دلیل نگرانی ها نسبت به باران غیرفصلی 
در اس��ترالیا و ابهامات درباره تغییرات احتمالی در تدابیر صادرات روسیه، 
پشتیبانی شد. ش��اخص قیمت لبنیات ماه گذشته بزرگترین رشد ماهانه 
را داش��ت و در نوامبر ۳.۴ درصد در مقایس��ه با اکتب��ر افزایش پیدا کرد. 
طبق گزارش فائو، تقاضای جهانی برای واردات کره و پودر ش��یر با تالش 
خریداران برای تامین مایحتاج پیش از کمبود عرضه در بازارها، قوی ماند.

قیمت های جهانی ش��کر در نوامبر ۱.۴ درصد نس��بت به اکتبر افزایش 
پیدا کرد و برمبنای س��االنه ۴۰ درصد رش��د داشت. فائو این افزایش را به 

قیمت های باالتر اتانول نسبت داد.
ش��اخص قیمت گوش��ت فائو در نوامبر ۰.۹ درصد کاهش داش��ت که 

چهارمین کاهش ماهانه متوالی بود در حالی که قیمت روغن های گیاهی 
نسبت به سطح اکتبر ۰.۳ درصد کاهش یافت اما قیمت روغن پالم در بازار 
جهانی قوی ماند. فائو پیش بینی خود از تولید جهانی غالت در سال 2۰2۱ 
را از 2.7۹۳ میلیارد تن برآورد یک ماه پیش، به 2.7۹۱ میلیارد تن کاهش 
داد، ام��ا همچنان انتظار دارد تولید غالت جهان به رکورد باالیی برس��د. 
پیش بینی می شود استفاده از غالت در فصل 2۰22-2۰2۱ به میزان ۱.7 
درصد نسبت به فصل 2۰2۱-2۰2۰ رشد کرده و به رکورد 2.8۱۰ میلیارد 

تن صعود کند.
براساس گزارش رویترز، فائو پیش بینی کرد ذخایر غالت جهان تا پایان 
فصل در س��ال 2۰22 به 822 میلیون تن برسد که 2.۹ میلیون تن باالتر 
از برآورد نوامبر است اما همچنان ۰.7 درصد نسبت به سطحی که در آغاز 

فصل وجود داشت، کمتر است.

2 نماد بزرگ خودرویی همچنان بسته اند

فائو: قیمت جهانی مواد غذایی افزایش یافت
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تعامل با مشتریان در شبکه های اجتماعی همیشه کار ساده ای نیست. 
بس��یاری از بازاریاب ها به طور مداوم برای ایجاد تعامل با مش��تریان از 
هم��ه مهمتر ثبت نرخ های ف��روش باال در این پلتفرم ها با مش��کل رو 
به رو هس��تند. امروزه ش��بکه های اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین 
گزینه های جست و جوی محصوالت تازه از سوی مشتریان است. با این 
حس��اب اگر برند شما حضور موفقی در این فضا داشته باشد، شانس تان 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و کس��ب سودهای مناسب افزایش 
چشمگیری پیدا می کند. وقتی صحبت از شبکه های اجتماعی می شود، 
یکی از گزینه های ابتدایی که به ذهن هر فردی می رس��د، توییتر است. 
ای��ن پلتفرم  نه تنها برای تعامل س��اده با مش��تریان و پیگیری وظایف 
بخ��ش روابط عموم��ی کاربردی اس��ت، بلکه به برنده��ا امکان فروش 

مستقیم به مشتریان شان را هم می دهد. 
ام��روزه بس��یاری از ش��بکه های اجتماع��ی امکان فروش مس��تقیم 
محص��والت را فراهم کرده اند. بدون تردید مش��هورترین پلتفرم در این 
راس��تا اینس��تاگرام اس��ت. این پلتفرم با رونمایی از امکان خرید درون 
برنامه ای بس��یاری از بازاریاب ها را به فعالیت در پلتفرمش تشویق کرد. 

توییتر هم در این میان استراتژی مشابهی را دنبال می کند. 
اولین س��والی که در کار با توییتر مطرح می ش��ود، دامنه محصوالتی 
اس��ت که بازاریاب ها امکان فروش آن را دارند. در پاس��خ به این سوال 
باید گفت کسب و کارها تقریبا امکان فروش هر محصولی در این پلتفرم 
را دارند. درس��ت به همین خاط��ر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 
استفاده از توییتر امری به شدت سرگرم کننده و لذت بخش خواهد بود. 
بدون تردید ش��ما برای فروش مناس��ب محصوالت ت��ان باید بر روی 
دامن��ه مخاطب هدف تان تمرکز نمایید. توییت��ر با راه اندازی این امکان 
به ش��ما برای بازاریابی و فروش محصوالت تان به طور اختصاصی کمک 
می کنند. شما به این ترتیب دیگر نیازی به سرمایه گذاری کالن بر روی 

تمام کاربران این پلتفرم ندارید. 
از آنجای��ی که فعالی��ت در توییتر در قالب بازاریاب��ی و فروش بدون 
ی��ک راهنمای حرفه ای امکا ن پذیر نیس��ت، هدف اصل��ی در این مقاله 
فراهم سازی توصیه ها و نکات موردنیاز بازاریاب ها برای فروش بی دردسر 
در توییتر است. بنابراین اگر شما هم مایل به حضور در این بازار جذاب 
هس��تید، هرگز مقاله کنونی را از دس��ت ندهید. این امر به ش��ما برای 
تاثیرگ��ذاری حرف��ه ای ب��ر روی مخاطب هدف کم��ک خواهد کرد. در 
ادام��ه توصیه های حرفه ای در این زمینه را به طور تخصصی با هم مرور 

خواهیم کرد.
بهترین نکات و تمرین ها برای فروش در توییتر

اج��ازه دهید اول از هم��ه کارمان را با برخی از ن��کات و تمرین های 
کاربردی برای فروش بیش��تر در توییتر ش��روع کنیم. این امر به ش��ما 
امکان مش��اهده تاثی��ر کوتاه مدت فروش در توییت��ر را می دهد. به این 
ترتیب تمام مش��کالت تان در تعامل با مش��تریان حل خواهد شد. این 
ام��ر برای بازاریاب ها امکان اس��تفاده از تجربه دیگ��ران به جای تالش 
برای پیدا کردن تمام راه و چاه های مس��یر ف��روش در توییتر را فراهم 

خواهد کرد. 
تعامل با مخاطب هدف

ش��ما برای بازاریابی و فروش در توییتر یا هر شبکه اجتماعی دیگری 
بای��د اول از همه مخاطب ت��ان را به خوبی مورد شناس��ایی قرار دهید. 
خوش��بختانه این امر در توییتر خیلی دش��وار نیست. بازاریاب ها امکان 
ارزیاب��ی وضعیت دیگر برندها و رقبای مستقیم ش��ان برای ارزیابی این 
وضعیت را دارند. اگر این امر مورد توجه ش��ما قرار گیرد، بخش ابتدایی 
کارتان به س��ادگی پیش خواهد رفت. در گام بعدی شما باید در تالش 
برای تعامل بیشتر با مخاطب هدف تان باشید. این امر رابطه ای مناسب 

میان شما و مشتریان هدف تان ایجاد خواهد کرد. 
ام��روزه راهکارهای بس��یار زی��ادی ب��رای تعامل ب��ا مخاطب هدف 
در ش��بکه های اجتماع��ی و ب��ه وی��ژه توییت��ر وج��ود دارد. توج��ه به 
هشتگ های مناسب برای تعامل با کاربران و همچنین اظهارنظر درباره 
توییت های ش��ان ایده بسیار مناسبی خواهد بود. اینطوری شما در مدت 
زمانی اندک بدل به یک برند جذاب و دوست داش��تنی برای مش��تریان 

خواهید شد. 
نکته مهم اینکه مش��تریان در طول س��ال های اخیر نس��بت به خرید 
از برندهایی که حضور فعالی در ش��بکه های اجتماعی دارند نظر بسیار 
مس��اعدی پیدا کرده اند. اگر در کنار این امر اضافه ش��دن امکان خرید 
مش��تریان از توییتر را هم اضافه کنیم، دیگر همه چیز برای درخش��ش 

برندها در فضای توییتر آماده خواهد بود. 
ش��ما به عنوان یک بازاریاب باید همیشه در تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف براس��اس محتوای کاربردی باشید. این امر شما 
را ب��دل به برندی جذاب برای مش��تریان می کند. وقتی رابطه ش��ما و 
مش��تریان در وهله نخست ش��کل گرفت، تاثیرگذاری بر روی آنها باید 

اولویت اصلی تان باش��د. متاس��فانه امروزه بس��یاری از بازاریاب ها پس 
از تاثیرگ��ذاری اولی��ه بر روی مخاطب ه��دف دیگر کارش��ان را ادامه 
نمی دهن��د. نتیجه این ام��ر ناتوانی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 

هدف خواهد بود. 
به اشتراک گذاری محتوای مورد عالقه کاربران

ه��ر برندی در ش��بکه های اجتماعی باید به س��لیقه مخاطب هدفش 
احت��رام بگذارد. در غی��ر این صورت در مدت زمان��ی اندک دیگر مورد 
توجه هیچ مش��تری قرار نخواهد گرفت. امروزه بسیاری از برندها برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف نیازمند فرصتی طالیی هس��تند. 

نکت��ه مه��م در ای��ن می��ان ش��روع 
فرآیند تولید محتوا براساس شناخت 
اولیه از مش��تریان اس��ت، در غیر این 
صورت شاید هرگز فرصت طالیی که 

منتظرش هستید، از راه نرسد. 
شما به عنوان بازاریاب باید همیشه 
طراح��ی محتوایی که مش��تریان تان 
بدان عالقه دارند را در دستور کار قرار 
دهید، در غیر این صورت کمتر کسی 
با برندتان تعامل خواهد داش��ت. این 
امر مدنظر بسیاری از برندهای بزرگ 
ق��رار دارد. درس��ت ب��ه همین خاطر 
توییتر ب��دل به عرصه ای طالیی برای 

حضور برندهای بزرگ شده است. 
بدون تردی��د بازاریابی توییتر بدون 
اس��تفاده از ایده ه��ای خالقان��ه برای 
تولید محتوا امر بسیار سختی خواهد 
بود. بنابراین ش��ما باید همیش��ه نیم 
نگاهی به ارزش های کس��ب و کارتان 
داشته باشید. این امر در کنار ارزیابی 
عملکرد برندهای مطرح در سطح بازار 
به ش��ما برای تولی��د محتوای جذاب 

کمک خواهد کرد. 
اگ��ر ش��ما خودت��ان را ب��ه ج��ای 
مشتریان قرار دهید، به سادگی هرچه 
تمام تر امکان آشنایی با سلیقه آنها را 

خواهید داش��ت. کافی است از خودتان بپرس��ید به عنوان یک مشتری 
انتظار مش��اهده چه نوع محتوایی در بازار را دارید. این س��وال ساده به 

شما امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را می دهد. 
نظارت بر شهرت برند

حضور در توییتر به معنای افزایش س��ریع ش��هرت برندها محس��وب 
می ش��ود. شما با انتش��ار محتوای جذاب و ارائه پیش��نهادهای مناسب 
برای فروش محصوالت تان در مدت زمانی کوتاه نظر بسیاری از کاربران 
را جلب خواهید کرد. این امر به کس��ب و کارت��ان برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف کمک می کند. اگر ش��ما به دنب��ال تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف هس��تید، باید اول از همه در ت��الش برای فروش 
محصوالت تان در قالب پیش��نهادهای حرفه ای باش��ید. این امر نه تنها 
موجب فروش مناس��ب می ش��ود، بلکه ش��هرت برندت��ان را هم حفظ 

می کند. 
امروزه برندهایی که به هر قیمتی در تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و فروش محصوالت تان هس��تند، شهرت بسیار منفی در 
ب��ازار پیدا می کنن��د. از آنجایی که کاربران در ش��بکه های اجتماعی به 
بی رحمانه ترین ش��کل ممکن برندها را مورد نقد قرار می دهند شما باید 
در تالش برای مدیریت ش��هرت تان به بهترین ش��کل ممکن باشید، در 
غیر این صورت در مدت زمانی کوتاه بدل به برندی کلیش��ه ای همراه با 
ش��هرتی منفی در میان کاربران توییتر خواهید ش��د. بدون تردید هیچ 

مشتری اقدام به خرید از چنین برندی نخواهد کرد. 
یکی دیگر از نکات مهم برای مدیریت شهرت برند در توییتر توجه به 
گفت و گوهای کاربران در قالب پس��ت ها و هش��تگ های مختلف است. 
این امر به ش��ما امکان ارزیابی وضعیت برندتان به س��اده ترین ش��کل 
ممکن را می دهد. اگر نظرات کاربران درباره برندتان منفی باش��د، باید 
در س��ریع ترین زمان ممکن برای رفع چنین ش��هرتی اقدام نمایید، در 
غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
نخواهید داشت. در کنار این موضوع تالش برای پاسخگویی به سواالت 
و اعتراض های مش��تریان درباره برند نیز نکته مهمی خواهد بود. امروزه 
مش��تریان به برندهایی که در ش��بکه های اجتماعی بدون تعارف با آنها 
تعامل دارند، نظر بس��یار بهتری پیدا می کنند. این امر به معنای شانس 

باالتر شما برای فروش محصوالت تان در توییتر خواهد بود. 
توجه به عنصر تداوم

حضور ش��ما در زمینه فروش در توییتر باید به طور مداوم باش��د، در 
غیر این صورت الگوریتم توییتر ش��ما را برندی غیرحرفه ای شناس��ایی 
خواهد کرد. این امر مش��کالت بس��یار زیادی برای برند ش��ما به همراه 
خواهد داش��ت. امروزه برخی از کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به طور مداوم در زمینه فروش پیشنهادهای تازه طراحی 
می کنند. این امر باید مد نظر ش��ما نیز قرار داش��ته باش��د. مهمترین 
مسئله در این میان طراحی پیشنهادهای جذاب برای مشتریان به طور 
مداوم اس��ت. اینطوری کاربران همیش��ه به مشاهده تبلیغات برندتان و 

آگهی های مربوط به فروش ویژه عادت خواهند کرد. 
بدون تردید ش��ما ب��رای تداوم حضورتان در توییت��ر باید از ابزارهای 
مدیریت شبکه های اجتماعی نیز سود ببرید. اگرچه توییتر خودش یک 
دس��تیار نیمه حرفه ای برای برندها دارد، اما این امر برای فروش باال در 
توییتر کافی نیس��ت. شما امکان استفاده از ابزارهایی نظیر هاب اسپات 
یا سوشیال اسپروت را خواهید داشت. 
چنین ابزارهایی به شما برای بازاریابی 
و فروش بهتر در شبکه های اجتماعی 

کمک خواهد کرد. 
یکی از بخش های مهم توییتر ارائه 
اطالعات دقیق و دسته بندی شده به 
کاربران است. چنین اطالعاتی امکان 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب 
ه��دف را ب��ه هم��راه دارد. بنابرای��ن 
شما هیچ مش��کلی برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف ت��ان نخواهید 
داشت. تنها کاری که برای دسترسی 
به اطالع��ات توییتر باید انجام دهید، 
ثبت اکانت تان به عنوان یک کس��ب 
و کار و در صورت امکان ارائه مدارک 
شناس��ایی برندتان برای کسب تیک 
آبی تایید رسمی است. به این ترتیب 
ش��ما اطالعات دقی��ق و طبقه بندی 
شده ای برای فعالیت بهینه در توییتر 

خواهید داشت. 
استفاده از بازخورد کاربران

کارب��ران باید در کان��ون توجه هر 
برندی قرار داش��ته باشند. اگر شما به 
دنب��ال تاثیرگذاری حرف��ه ای بر روی 
مخاطب هدف تان هس��تید، باید اول 
از هم��ه به بازخوردها و نظرات ش��ان 
توجه نش��ان دهید. این ام��ر موجب امیدواری کارب��ران به روند مثبت 
و رو به رش��د برندتان می شود. متاس��فانه برخی از کسب و کارها برای 
فروش محصوالت ش��ان به مش��تریان هرگز به نظرات آنها توجه نش��ان 
نمی دهند. این امر مش��کالت بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه 

خواهد داشت.
استفاده از نظرات و بازخوردهای مشتریان در شبکه های اجتماعی امر 
چندان دشواری نیست. مهمترین مسئله در این میان انگیزه شما برای 
اس��تفاده از نظرات موردنظر است این امر به ش��ما امکان به روز رسانی 
مداوم ش��یوه های فروش و تعامل با مش��تریان را می دهد. شما با چنین 
کاری دیگ��ر نیازی به اطالعات مربوط به پیش بینی رفتار مش��تریان و 
پرداخت هزینه های س��نگین همکاری با موسسه های بازاریابی و فروش 
نخواهید داشت. بنابراین باید همیشه نیم نگاهی به نظرات مشتریان در 

توییتر داشته باشید. 
امروزه بس��یاری از برندها دارای دامنه مناس��بی از مش��تریان وفادار 
هس��تند. این امر ب��ه آنها برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مش��تریان 
کمک می کند. اگر شما به دنبال نظرات و توصیه هایی حرفه ای هستید، 
باید اول از همه س��راغ این دامنه از مش��تریان تان بروی��د. آنها بهترین 

توصیه های ممکن را برای شما خواهند داشت. 
استفاده از اخبار تازه حوزه کسب و کار

ه��ر ح��وزه ای از کس��ب و کار دارای برخ��ی از اخبار مهم اس��ت که 
می تواند تاثیر اساس��ی بر روی روند فعالیت برندها داش��ته باش��د. شما 
به عنوان یک برند باید همیش��ه نگاه تان به تعامل با مش��تریان براساس 
این اخبار باش��د، در غیر این صورت هیچ شانسی برای حضور در میان 

برندهای بزرگ بازار نخواهید داشت. 

ام��روزه خبرگزاری های تخصصی بس��یار زی��ادی در حوزه های کاری 
مختلف فعالیت دارد. توصیه ما در این بخش استفاده از خدمات چنین 
خبرگزاری هایی برای به روز رس��انی مداوم اخبار برندتان است. این امر 
به شما امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف را خواهد داد. 
ش��اید پیدا کردن اخبار تازه در حوزه کس��ب و کار امر ساده ای نباشد، 
اما ش��ما با تحمل این س��ختی امکان تعامل به روز و دقیق با مشتریان 
را خواهید داش��ت. از آنجایی که مش��تریان تمایل باالتری برای خرید 
از برندهای به روز دارند، این کار ش��ما نتیجه بخش��ی بسیار مناسبی به 
همراه خواهد داش��ت.  اینکه شما همیشه دست باالتر را در بازار داشته 
باش��ید، مزیت بسیار مهمی محسوب می شود. چنین امری به شما برای 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. با این حس��اب 
هیچ مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی 

کسب و کارتان نخواهد بود. 
چطور در توییتر فروش باالیی داشته باشید؟

اکن��ون که با راهکارهای تعامل و تمرین های فروش در توییتر آش��نا 
ش��دید، باید برخی از مهمترین توصیه ها را نیز مورد بررسی قرار دهیم. 
این توصیه ها به مثابه میانبری برای فروش ساده و بی دردسر در فضای 
توییتر خواهد بود. در ادامه برخی از این نکات را نیز مورد بررس��ی قرار 

می دهیم.
برنامه ریزی دقیق

هر کاری در ش��بکه های اجتماعی باید با برنامه ریزی شروع شود. این 
امر به شما امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف را می دهد. 
وقتی ش��ما برنامه ای مش��خص نداشته باشید، همیش��ه تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف امری س��خت و غیرممک��ن خواهد بود. با این حال 
برنامه ریزی درس��ت به شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب 
هدف کمک می کند. این امر ش��انس تان برای جلب نظر مشتریان را به 

طور چشمگیری افزایش خواهد داد. 
شناسایی ترندها و هشتگ های مناسب

فروش با اس��تفاده از ترندها و هش��تگ های محبوب در میان کاربران 
امر بسیار ساده تری در مقایس��ه با فعالیت های دیگر محسوب می شود. 
ش��ما امکان پیگیری وضعیت بازاریابی و فروش با اس��تفاده از ترندهای 
محبوب را دارید. از آنجایی که چنین ترندهایی به خوبی سلیقه کاربران 
را نشان می دهد، شما با استفاده از آنها به سادگی هرچه تمام تر فرصت 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا خواهید کرد. 
امروزه بسیاری از برندها برای جلب نظر مشتریان به دنبال همکاری با 
موسس��ه های بازاریابی حرفه ای هستند. نکته مهم اینکه شما با استفاده 
از ترندها و هش��تگ های درست بدون نیاز به صرف هزینه اضافی امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا می کنید. 
طراحی بودجه مناسب

طراح��ی بودجه برای فعالیت بازاریابی و فروش در توییتر امر ضروری 
محس��وب می ش��ود. امروزه هر فعالیتی در شبکه های اجتماعی نیازمند 
صرف مقدار مش��خصی از بودجه برند اس��ت. با این حس��اب شما باید 
آمادگی الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس این نکات 
را داشته باش��ید، در غیر این صورت کسب و کارتان شانسی برای باقی 

ماندن در میان برندهای بزرگ نخواهد داشت. 
تعیین بودجه به ش��ما برای انتخاب راهکارهای مناس��ب و مطابق با 
ت��وان مالی برندتان کمک می کند. ش��ما به این ترتیب فرصت بس��یار 
خوب��ی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف خواهید داش��ت. این 
امر ش��انس تان در راستای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور 
چش��مگیری افزایش می دهد. در نتیجه میزان رشدتان نیز افزایش قابل 

مالحظه ای خواهد داشت. 
بدون تردید فعالیت در توییتر با بودجه ای اندک امر بس��یار دشواری 
محس��وب می شود. با این حال شما در ابتدای کارتان چاره ای به غیر از 
ش��روع کار با هزینه در دسترس تان ندارید، در غیر این صورت از همان 
ابتدای کار با مشکالت بسیار سنگینی از نظر مالی رو به رو خواهید شد. 
پس هرگز س��راغ گرفتن وام یا استفاده از تس��هیالت مشابه نروید. اگر 
در زمین��ه فروش در توییتر همین نکات مقاله را مورد توجه قرار دهید، 

بخش قابل مالحظه ای از مشکالت برندتان حل خواهد شد. 
منبع: هاب اسپات

راهنمای فروش محصوالت در توییتر


