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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

بازارهاي دارایي در فاصله کمتر از یك ماه تا پایان سال ریزشي شدند

دومین ماه کاهشی 
بازار ارز

فرصت امروز: شمارش معکوس احیای برجام در بازارها آغاز شده و سیگنال های مثبت از مذاکرات وین، تاثیر خود 
را در بازارهای دارایی نشان داده است. به طوری که قیمت دالر در بازار آزاد تهران به کانال 25 هزار تومان رسیده و 
قیمت سکه نیز مجددا به کانال 11 میلیون تومانی بازگشته است. بررسی ها نشان می دهد اسکناس سبز آمریکایی در 
معامالت بهمن ماه بیش از 7 درصد و به موازات آن، قیمت سکه نیز بیش از 4 درصد ریزش کرده است. این دومین...

گزارش دیوان محاسبات از عملکرد 10 ماهه بودجه 1400 نشان می دهد

مالیات صفر از خانه های خالی
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 افزایش واردات قطعات یدکی
به تولید داخل ضربه وارد کرده است
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فرصت امروز: روند نزولی بازار سهام همچنان ادامه دارد و شاخص بورس تهران در اولین روز معامالتی 
اسـفندماه بـا کاهش ۷ هزار و ۷85 واحدی معادل 0.61 درصد، بـه رقم یك میلیون و 2۷4 هزار واحد 

رسـید. تاالر شیشـه ای در معامالت روز یکشـنبه شاهد افت دسته جمعی شـاخص ها بود، به 
طوری که شاخص قیمت )وزنی-ارزشی( با کاهش 1۹20 واحدی به رقم 314 هزار و 3۹6 واحد...

با افت 0.61 درصدی در اولین روز معامالتی اسفندماه

سقوط بورس ادامه دارد

نگـــاه
 مجمع جهانی اقتصاد

پاسخ داد
چرا نفت این همه 

مهم است؟
تقاضا برای نفت در س��ال 
2020 می��الدی و در طول 
ش��دیدا  کرونا  همه گی��ری 
کاه��ش یاف��ت؛ زمانی که 
قرنطینهها باعث شد قیمت 
نفت برای اولین بار در طول 
تاریخ ب��ه دلیل رکود عمده 
در فعالیته��ای اقتصادی به 
زیر صفر دالر برسد. قیمت 
طالی س��یاه ح��اال پس از 
بهب��ود اقتصادی ق��وی به 
ش��دت افزایش پیدا کرده و 
به نزدیک 100 دالر در هر 
بشکه رسیده است. با رشد 
اقتص��اد، تقاضا ب��رای نفت 
افزای��ش مییابد. عالوه  هم 
بر ای��ن، افزایش تنش های 
ژئوپلیتیکی به ویژه احتمال 
اوکراین،  به  روس��یه  حمله 
ترس از عرضه را برانگیخته 
اس��ت و ای��ن امر به رش��د 
تورم و نگرانی در مورد روند 
بهبود اقتص��ادی می افزاید. 
اقتصاد  حال مجمع جهانی 
در مطلب��ی به این س��وال 
پاس��خ داده اس��ت که چرا 
قیم��ت نفت ب��رای اقتصاد 
جهانی این همه مهم است؟

3درص��د  تقریب��ا  نف��ت 
از تولی��د ناخال��ص داخلی 

تش��کیل  را  جهانی 
2می دهد و یکی...

19 رجب 1443 - س�ال هفتم
شماره   1969

8 صفحه - 5000 تومان
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این روزها در اقصی نقاط جهان میلیون ها نفر دارند درباره زندگی و شغل ش��ان 
تجدیدنظر می کنند، عل��ت؟ بحران کرونا.  به گزارش بلومب��رگ، در آمریکا تعداد 
شگفت انگیزی از مردمانی که قبال سر کار می رفتند، تصمیم گرفته اند شغل شان را 
ترک کنند. فقط در فاصله ماه های آوریل تا س��پتامبر 2021 میالدی، 24 میلیون 
آمریکایی چنین تصمیمی گرفته اند.  از این میان، عده زیادی قصد ندارند فعال دوباره 
وارد بازار کار شوند و این پدیده در رسانه های آمریکا به »استعفای بزرگ« شهرت 
پیدا کرده است.  آلمان، ژاپن و برخی دیگر از کشورهای ثروتمند هم با رویه مشابهی 
در نیروی کار خود مواجه شده اند.  واقعیت این است که همه گیری کرونا تاثیر خود 
را بر مردم گذاش��ته است: احساس فرسودگی و خستگی شغلی باالست و سالمت 

روان خیلی ها به خطر افتاده است. 
اما این فش��ار در برخی از اقتصادهای توس��عه یافته دنیا از دهه ها پیش احساس 
می ش��د.  درآمدها رش��د خوبی نکرده بودند، امنیت شغلی میلیون ها نفر به شدت 
پایین بود، هزینه مسکن و تحصیالت دائم رو به افزایش بود و مجموعه این عوامل 
باعث ش��ده بود افراد کمتری از نس��ل جوان موقعیِت ساختِن یک زندگی باثبات 
را برای خود داش��ته باشند.  پدیده »اس��تعفای بزرگ« در واقع پدیده ای است که 
در میان افراد زیر 40 س��ال دیده می شود ولی جنبه هایش آنقدر زیاد است که به 
مباحث گس��ترده در باب ش��غل در جهان امروزی منجر شده است.  نسل هزاره یا 
میلِنیال )افراد متولد بین 1980 و اواخر دهه 1990 میالدی( و نسل زِد )متولدین 
بعد از نس��ل هزاره( در قیاس با نس��ل قبل تر از خود، دیرتر ازدواج می کنند، دیرتر 
خانه می خرند و دیرتر بچه دار می ش��وند.  عده ای از آنها هم اصال هیچ کدام از این 
کارها را انجام نمی دهند.  حاال اما بحث اینکه این نس��ل ها می خواهند کار کنند یا 

نه، به موضوعی مهم برای آینده اقتصاد آمریکا و دیگر کشورها بدل شده است. 
از استعفای بزرگ تا بی شغلِی انتخابی

در آن سوی جهان، جنبش »صاف دراز کشیدن« هم پدیده دیگری است که در 
دوران کرونا ش��اهدش بوده ایم.  گفته می شود این پدیده از چین و از یک پست در 
ش��بکه های اجتماعی شروع شد.  این واکنشی بود به سیستم کار کردن از 9 صبح 
تا 9 شب در شش روز هفته که در اکثر شرکت های تکنولوژیک در آسیای شرقی 
دنبال می شود.  در کنار این سیستم که به 996 معروف است، فرد تحت فشارهای 
مختلف از سوی خانواده، جامعه و حتی دولت قرار دارد تا از پله های نردبان ترقی 
با سرعت باال برود.  این در حالی است که اقتصاد کشورهایی مثل چین ظرف یک 
دهه گذش��ته دو برابر شده، اما میزان منفعت و سودی که اقشار مختلف جامعه از 
این رش��د برده اند اصال یکسان نبوده است.  هزینه های فزاینده زندگی در بسیاری 

از شهرها جلوی رشد دستمزدها را می گیرد و فشار کار را بر افراد بیشتر می کند. 
بنابراین برخی ها به این نتیجه می رسند که باید به اصطالح »بی خیاِل کار« شوند 
و در اتاق ش��ان صاف دراز بکشند و زحمت خاصی برای پول درآوردن به خودشان 
ندهند.  این اتفاقی اس��ت که گاه در هنگام توس��عه اقتصادی رخ می دهد و رکود و 
رخوت خاصی را رقم می زند که قبال در ژاپن هم دیده شده است.  عده ای دیگر هم 
اس��تدالل می کنند که این اوضاع شبیه جنبش های ضد جریان غالب است که در 
دهه 1960 در آمریکا و بخش هایی از اروپای غربی دیده می شد و در چارچوب آن، 
عده ای ترجیح می دادند ضمن بی اعتنایی به فش��ارها و انتظارات جامعه، به توسعه 
فردی خودشان مشغول باشند.  شیانگ بائو، مدیر انستیتو ماکس پالنک در آلمان 
می گوید: »همزمانی این دو گفتمان در نوع خود جالب اس��ت و می توان بین آنها 
ارتباط برقرار کرد.  بخش زیادی از مس��ئله به گرم ش��دِن بیش از حد اقتصادها و 
ناپایدار بودن آنها  )چه از جنبه محیط زیستی و چه از جنبه زندگی ذهنی مردم( 

مربوط می شود. «
طبق نظرسنجی مایکروسافت، امروزه تقریبا نیمی از افراد شاغل در جهان دارند 
به ترک شغل ش��ان فکر می کنند.  همچنین نتایج نظرس��نجی موسسه بین المللی 
کوالتریکز نش��ان می دهد در میان هر 10نفر از نس��ل هزاره و نس��ل زِد، چهار نفر 

گفته اند که اگر قرار باش��د دورکاری دوران کرونا به پایان برس��د و  آنها مجبور به 
بازگش��ت به دفاتر کار باشند، از ش��غل خود استعفا خواهند داد.  طبیعی است که 
نسل های قبل تر )که ذهنیت مشخصی در مورد کار داشتند(، نسل های جدیدتر و 
ایده های آنها در مورد کار را ناشی از تنبلی بخوانند،  اما واقعیت این است که ساعات 
کاری در کشورهای ثروتمند طی دهه های اخیر در تمام رده های سنی کاهش یافته 
و مسئله فرسودگی ناشی از کار فقط مختص به نسل هزاره و نسل زِد نبوده است. 

ب��ا این حال، پدیده هایی مثل اس��تعفای بزرگ در آمری��کا و جنبش صاف دراز 
کش��یدن در چین باید توجه ما را به مس��ائل دیگری هم جلب کنند؛ اینکه تالش 
دائمی بش��ر برای به دس��ت آوردن ثروت و منابع بیش��تر، به تهدیدهای عظیمی 
مثل گرمایش زمین و پاندمی ها انجامیده و ش��اید تداوم این وضع به ش��کل سابق 
امکان پذیر نباش��د.  بنجامین گرانگر، رئیس خدمات مشاوره ای موسسه کوالتریکز 
می گوید: »در دوران کرونا و در مواجهه با قریب الوقوع بودن مرگ، خیلی ها از دیدگاه 
جدیدی به زندگی نگاه کردند.  این باعث ش��د آنها به این نتیجه برس��ند که دیگر 
نمی خواهن��د فقط برای گرفتن دس��تمزد ماهانه زندگی کنند و به جایش ترجیح 

می دهند به سوی هدف شان در زندگی بروند.«
به جای کار می توانیم دراز بکشیم؟

جنبش صاف دراز کشیدن در چین، شورشی است علیه هر آنچه اقتصاد چین در 
دهه های اخیر مبتکرش بوده است.  این جنبش می تواند واقعا عده ای را که در سن 
کار هستند از بازار کار دور کند و به همین جهت است که شی جین پینگ، نخست 
وزیر چین تالش کرده در صحبت هایش از لزوم مقابله با چنین احساس��اتی حرف 
بزند و بگوید که »کانال های زیادی برای ترقی در جامعه وجود دارد« و باید از آنها 
استفاده کرد،  اما اصل ماجرای این جنبش چه بود؟ در ماه آوریل یک کاربر چینی 
پس��تی در پلتفرم بایدو تیبای چین منتشر کرد که بالفاصله وایرال شد.  او نوشت: 
»دو سال است که کار نمی کنم و به نظرم مشکلی هم ندارد.  فشار اصوال به خاطر 
مقایس��ه با آدم های دیگر و ارزش های نسل قبل پیش می آید،  اما لزومی ندارد که 
ما همان مسیرها را برویم. « این کاربر سپس وضعیت خودش را با دیوژن، فیلسوف 
یونان باستان مقایسه کرد و نوشت: »فلسفه من این است که صاف دراز بکشم و کار 
نکنم. « منزل معنوی این جنبش را باید شهر ِشنزن در جنوب شرقی چین دانست.  
این شهر مرکز اصلی شرکت های تکنولوژیک در چین است و مراکز و کارخانه های 
برندهای مهم مثل هوآوی و تِنِس��نت آنجاس��ت. 18 میلیون نفر در شنزن زندگی 
می کنند که اکثرشان از نقاط دیگر چین به این شهر آمده اند تا پول دربیاورند و به 
آرزوهای شان برسند،  اما اگر اقتصاد به هر دلیلی مثل بحران کرونا رشد آهسته ای 
داش��ته باشد، تکلیف آرزوهای این مردم چه می شود؟ جک 32 ساله که در بخش 
تکنولوژی در شنزن کار می کند، می گوید پنج سال پیش وقتی که در یک شرکت 
مخابرات استخدام شد، پر از امید و آرزو بود، اما فشار کاری بر او آنقدر زیاد بود که 
اصال موفقیتی که می خواست نصیبش نشد و به تدریج انگیزه اش هم از بین رفت.  
او حاال دارد همچنان کار می کند، اما نه با آن اعتقاد سابق.  جک می گوید: »بسیاری 
از صنایع اینترنتی امروزه به مرحله ای رسیده اند که رشد انفجاری نمی تواند در آنها 
رخ دهد، اما فشار کاری شدید هنوز در این صنایع وجود دارد و استرس کاری هم 

بسیار باالست.  اینطور می شود که امیدت را از دست می دهی. «
اینکه ش��نزن یکی از گران ترین شهرهای دنیا برای زندگی است، هم مشکالت 
افرادی مثل جک را بیش��تر می کن��د.  او می گوید: »حتی ب��رای افرادی مثل من 
و نام��زدم که در شغل ش��ان حرفه ای اند و حقوق خوبی ه��م می گیرند، باز هزینه 
زندگی در شنزن و به خصوص اجاره خانه خیلی باالست.  اکثریت حتی مجبورند از 

والدین شان هم کمک مالی بگیرند. «
در م��اه اکتب��ر، هزاران نفر از کارکنان ش��رکت هایی مث��ل علی بابا و بایت دنس 
)صاحب اصلی تیک تاک( در یک کمپین آنالین با عنوان »زندگی کارکنان اهمیت 
دارد« شرکت کردند.  آنها ساعات کاری هر روز خود را در یک فرم مشترک با سایر 

کاربران ثبت کردند که در مجموع نشان می داد این کارکنان تحت چه فشار کاری 
شدیدی قرار دارند.  از آن زمان به بعد، بایت دنس در جدول ساعات کاری تجدیدنظر 

کرد و تغییراتی برای بهبود وضع کارکنان اعمال نمود.
چرا جوانان نمی خواهند کار کنند؟

یکی از معضالت بزرگ که در زمینه فش��ار کاری در چین به وجود آمده است، 
مس��ئله ای است که ژاپن نیز پیش��تر با آن روبه رو بود.  اینکه هرچه فشار بر نیروی 
کار بیشتر شود، انگیزه زندگی خانوادگی در آنها کمتر می شود و جمعیت به شدت 
کاهش پیدا می کند.  در چین نیز این وضع به دالیل مختلفی )حتی غیر از سیاست 
تک فرزندی( به وجود آمده اس��ت.  نرخ زاد و ولد در چین در سال 2020 به شکل 
بی سابقه ای پایین آمد و نشان داد که اقتصاد چین در آینده با مشکل کمبود نیروی 
کار جوان مواجه خواهد بود.  دولت چین هیچ فکرش را نمی کرد زمانی برس��د که 
بخش��ی از نیروی کار در این کش��ور ترجیح دهند وقت شان را به جای کار کردن، 
به تماشای آنالین سریال و انواع بازی های آنالین بگذرانند و فقط در زمانی که به 
ش��دت به پول نیاز دارند، دنبال کارهای نیمه وقت بیفتند.  این دس��ته همان هایی 
هس��تند که برخالف نسل پیشین خود هیچ عالقه ای به کارهای کارخانه ای نشان 
نمی دهند و بیش��تر به صورت نیمه وقت در بخش خدمات مشغول به کارند.  شعار 
آنها این است: »کافی است در یک روز آنقدر کار کنی که سه روز وقت استراحت 
داشته باشی«. البته این شرایط جدید می تواند سرنخ هایی از آینده به دست بدهد.  
جنبش صاف دراز کشیدن، نشانه ای از ظهور یک مرحله جدید در توسعه اقتصادی 
چین است.  هرچه کشوری ثروتمندتر می شود، گزینه های پیش روی افراد در سن 
کار در آن کشور نیز باالتر می رود.  در آمریکا و اروپا شکل گیری یک طبقه متوسط 
ب��زرگ، کلید اصلی ظهور آن جنبش ضد جری��ان غالب بود. این وضع که در دهه 
1960 آغاز ش��ده بود حتی در دهه 1990 هم ادامه داشت.  حاال جوانان چینی به 
سبک جوانان غربی در آن دوره می گویند که جامعه شان آنقدر مادی گرا و یک شکل 
ش��ده که دیگر جایی برای خالقیت و زندگی به س��بک خود در آن وجود ندارد.  از 
نظر آنها سطح باالی رقابت در اقتصادی مانند چین باعث شده که موفقیت فقط در 

یک جنبه یعنی به دست آوردن ثروت تعریف شود و بس. 
در آمریکا نیز نگرانی های مالی نسل هزاره از مدتی پیش از بحران کرونا آغاز شد.  
این نسل با بدهی شدید دانشجویی و معضالت اقتصادی مختلف مواجه بود و اولین 
نسلی در آمریکا بود که کمتر از نسل قبلی درآمد داشت، اما با بروز کرونا همه چیز 
دشوارتر شد.  دو سوم از افراد متعلق به نسل هزاره که شغل شان را در سال 2021 
ترک کردند، علت تصمیم خود را افس��ردگی و مشکالت ذهنی دیگر اعالم کردند.  
این درصد در میان نس��ل زد حتی بیشتر است و به 81 درصد می رسد.  در دوران 
کرونا، آسیب های اقتصادی و انسانی باعث شد اولویت های زندگی در ذهن بسیاری 
از جوانان تغییر کند.  بن آندرسون که در واشنگتن و در یکی از وزارتخانه های فدرال 
کار می کرد، در ژوئیه 2020 و در اوج کرونا مجبور شد به جای دورکاری به محل 
کار خود برگ��ردد، اما هیچ تمهیداتی برای ایجاد فاصله اجتماعی در محل کارش 
صورت نگرفته بود و این مسئله باعث افزایش استرس و نارضایتی کاری او شد.  او 
جزو آن دس��ته از آمریکایی هایی بود که از چند س��ال پیش به فکر تغییر شغلش 
افتاده بود، چراکه با داشتن تحصیالت و شغل خوب باز هم قادر به خرید خانه نبود 
و فش��ار کاری اش هم بس��یار زیاد بود.  او درنهایت شغلش را ترک کرد و به جایش 
وارد کار بازیگری در تبلیغات در لس آنجلس شد؛ کاری که قبال به نظرش بی کالس 

می آمد، اما حاال در قیاس با کار دولتی بسیار جذاب به نظر می رسید. 
آینده اشتغال چه شکلی می شود؟

این تصور در آمریکا به وجود آمده که پدیده استعفای بزرگ، پدیده ای مختص به 
نسل جوان است، اما در واقع دسته زیادی از کارکنان در سنین 30 تا 45 سال طی 
دو س��ال اخیر در آمریکا از شغل خود استعفا داده اند.  نیت  مان که از جمله همین 
افراد است و حاال از طریق نقاشی پول درمی آورد، می گوید: »تا پیش از بحران کرونا 

خیلی ها خجالت می کشیدند که در شغل های غیررسمی کار کنند، اما حاال بیشتر 
می دانند که قصدشان در زندگی چیست و چطور می خواهند پول دربیاورند. « حتی 
در اروپا که سیاست های رفاهی در مقایسه با آمریکا بیشتر مورد توجه قرار داشته و 
حمایت هایی از مشاغل مختلف در دوران کرونا نیز صورت گرفته، باز نسل جوان به 
ترک شغل های فعلی شان توجه نشان داده اند.  در حوزه یورو، تعداد افراد شاغل در 
زمان حال در قیاس با دوران پیش از بروز کرونا 2 میلیون نفر کمتر است.  برخی از 
آنها از شهرهای بزرگ به روستاها رفته اند و آنجا کارهای ساده تر و کم درآمدتری را 

انجام می دهند و یا در شغل های فری لنسری مشغول به کارند. 
بابی دافی، مدیر انستیتو سیاست گذاری در کینگز کالج لندن می گوید: معموال 
آنچه که به عنوان تغییر در دیدگاه جوانان تصویر می ش��ود، ایجادکننده روندهای 
اصلی آینده خواهد بود و بنابراین اولویت های امروزی نس��ل جوان را باید به دقت 
بررس��ی کرد.  کتاب او ب��ا عنوان »خرافات درباره یک نس��ل« هم دقیقا به همین 
موضوع می پردازد.  دافی معتقد اس��ت امروزه شمار زیادی از جوانان در دهه 20 و 
30 سالگی به دنبال یادگیری مهارت هایی هستند که از نظر نسل قبلی شان بیهوده 
است، اما عمال می تواند تاثیرات مختلفی را در جامعه آینده به جا بگذارد.  از سوی 
دیگر، تعداد پرشمار افرادی که در آمریکا و اروپا شغل شان را ترک کرده اند، ما را به 
این نتیجه می رساند که تحوالت ساختاری و ذهنی زیادی در این جوامع در حال 
رخ دادن است و می تواند اهداف واقعی نسل جدید را به نسل های دیگر نشان دهد. 

این تحوالت در چین می تواند حتی بنیادی تر هم باشد.  حزب کمونیست چین 
در تالش اس��ت که پدیده صاف دراز کش��یدن را با وعده صعود در نردبان ترقی از 
بین ببرد.  برنامه دولت چین این است که تا سال 2035 میالدی، شمار افراد دارای 
درآمد متوسط در چین را دو برابر کند،  اما اگر آهستگی رشد اقتصادی چین ادامه 
داش��ته باش��د، احتماال این هدف برآورده نخواهد شد.  در حال حاضر، دولت چین 
یک اولویت دیگر هم دارد و آن توزیع ثروت و رفاه است که البته مشخص نیست 
چط��ور می تواند در زندگ��ی جوانان غیرعالقه مند به کار تغییری ایجاد کند.  به هر 
حال ش��کی نیس��ت که اگر این روندها در مورد ارزش کار و کنار گذاشتن مشاغل 
ادامه داشته باشند، حتما تاثیر بزرگی روی عملکرد اقتصادهای بزرگ دنیا خواهند 
گذاش��ت.  پرس��ش های زیادی که پدیده هایی مثل صاف دراز کشیدن در چین یا 
اس��تعفای بزرگ در آمریکا به وجود آورده اند، همان هایی هس��تند که پاسخ ش��ان 

می تواند پارادایم های رشد در آینده را تعیین کند. 

بحران کرونا چطور نقش شغل را در زندگی میلیون ها نفر عوض کرد؟

حمله ویروسی به اشتغال

بازاریابی و چالش جذب فالوورهای بیشتر در اینستاگرام
بازاریابی در اینستاگرام و جلب نظر کاربران شاید در نگاه نخست امری واحد به نظر برسد، اما در عمل تفاوت 
معناداری با هم دارند. امروزه ش��مار بس��یار زیادی از برندها در عمل به سوی بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
حرکت می کنند. وقتی هم که صحبت از شبکه های اجتماعی می شود، تقریبا هیچ پلتفرمی به اندازه اینستاگرام 
در میان کاربران و برندها محبوبیت ندارد. درس��ت به همین خاطر حضور پرشمار برندها در زمینه بازاریابی در 
اینستاگرام نباید امر عجیب یا غیرمنتظره ای باشد. این نکته برای بسیاری از برندها امر بی نهایت مهمی محسوب 
می ش��ود. با این حساب اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به طور حرفه ای هستید، باید 
عالوه بر انتخاب اینس��تاگرام به عنوان یک پلتفرم مهم برنامه ای ویژه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نیز داش��ته باش��ید، در غیر این صورت فرصت چندانی برای تاثیرگذاری بر روی کارب��ران پیدا نخواهید کرد...



فرصت امروز: با اینکه دریافت مالیات از خانه های خالی از س��ال 1394 
در قانون آمده و دولت موظف شده بود که با طراحی سازوکاری، خانه های 
خالی را شناسایی کرده و از مالکان آنها مالیات بگیرد، اما این تکلیف قانونی 
بر زمین ماند تا اینکه سازمان امور مالیاتی اخیرا اعالم کرده که از بهمن ماه 
از مالکان واحدهای خالی مالیات دریافت می شود. طبق قانون بودجه سال 
1400 کل کش��ور، در حالی مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه 
امسال تعیین شده است که حاال گزارش تازه دیوان محاسبات از عملکرد 
10 ماهه بودجه 1400 نشان می دهد هیچ مالیاتی از خانه های خالی تا دی 

ماه امسال دریافت نشده است.
البته بسیاری از کارشناس��ان و فعاالن بازار مسکن از همان ابتدای امر، 
دریاف��ت این نوع مالی��ات را نه تنها کاری دش��وار و عمال غیرممکن – به 
دلیل فقدان بانک اطالعاتی جامع و کامل برای شناس��ایی خانه های خالی 
– ارزیاب��ی کردند، بلکه این روش دریافت مالیات را روش��ی ناکارآمد برای 
کنترل س��وداگری و  تنظیم بازار مسکن می دانند. دیدگاه های کارشناسی 
نشان می دهد که موثرترین، کم هزینه ترین و  کاربردی ترین شکل تنظیم 
بازار مسکن و رفع انجماد ملکی با استفاده از ابزارهای مالیاتی، همانا وضع 
و دریافت مالیات س��االنه از امالک مسکونی است که در اغلب کشورهای 
توس��عه یافته جهان به ش��کل اخذ 0.5 تا 1.5 درص��د از ارزش روز ملک 
ب��ه کار گرفته می ش��ود. بدین ترتیب با دریافت مالیات س��االنه از امالک 
مسکونی و با افزایش هزینه های سفته بازی و داللی، ریسک سفته بازی در 
بازار مسکن افزایش یافته و خانه های خالی و واحدهای احتکارشده به بازار 

عرضه خواهند شد.
مالیات توخالی علیه خانه های خالی

مالیات ستانی صفر از خانه های خالی و لوکس از جمله نکات مهم گزارش 
تازه دیوان محاس��بات کش��ور از عملکرد 10 ماهه بودجه 1400 است. در 
حالی متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مسکوني در دی ماه امسال طبق 
اعالم بانک مرکزی به باالترین رقم خود رسیده و بیش از 32 میلیون تومان 
گزارش ش��ده اس��ت که دریافت مالیات از خانه های خالی به راهبرد مهم 
دولت برای تنظیم بازار مسکن تبدیل شده است، اما مالیات ستانی صفر از 
واحدهای خالی تا پایان دی ماه امسال نشان می دهد که چالش های زیادی 
پیش روی اجرای این قانون قرار دارد؛ کما اینکه در ماه های گذش��ته نیز 

اعالم فهرست خانه های خالی به دلیل نبود بانک اطالعاتی جامع، به چالش 
جدی سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است.

ب��ا وجود اراده دولت برای دریافت مالی��ات از خانه های خالی و لوکس، 
اما گزارش دیوان محاس��بات می گوید که مالی��ات واریزي آنها صفر بوده 
اس��ت. تقریبا یک س��ال پیش بود که نمایندگان مجلس، شرایط دریافت 
مالیات از خانه ها و خودروهاي لوکس را اعالم کردند. پیش��تر نیز قرار بود 
از خانه های خالي مالیات گرفته ش��ود و حتي در مردادماه گفته شده بود 
مالکاني که ملک خود را در چهار ماه ابتدایي امس��ال خالي نگه داش��ته، 
شناسایي و مشمول مالیات شده اند. سپس محمود محمودزاده، معاون وزیر 
راه و شهرسازي در آذرماه امسال از شناسایي 2 میلیون و 300 هزار واحد 
مس��کوني خالي در کشور خبر داد و گفت که »تملک 900 هزار واحد در 
اختیار دس��تگاه هاي دولتي اس��ت.« با وجود همه این تالش ها اما گزارش 
دیوان محاسبات نشان می دهد که تقریبا هیچ اتفاق جدیدي در این زمینه 
رخ نداده است: »با وجود تعیین پایان بهمن به عنوان آخرین مهلت واریز 
مالیات واحدهاي مسکوني گران قیمت تحقق آن تا پایان دي همچنان صفر 
درصد بوده و میزان وصول مالیات بر واحدهاي مس��کوني خالي از س��کنه 

نیز فاقد وصولي است.«
در حال��ی دولت دریاف��ت مالیات از واحدهای خال��ی را یکي از راه های 
تنظیم بازار مسکن و تقویت بخش عرضه می داند که کارشناسان معتقدند 
مشکل بازار مس��کن تنها با تقویت بخش عرضه حل نمی شود و همزمان 
ب��رای طرف تقاضا نیز باید چاره ای اندیش��ید. در ح��ال حاضر با وام 450 
میلیون توماني زوجین، مي توان سوییت هایي کمتر از 40 متر در ارزان ترین 
محله هاي تهران خرید. البته که با این میزان وام در پایتخت مي توان ودیعه 
یک واحد مس��کوني در محله اي متوس��ط از نظر قیمتي را پرداخت کرد. 
مقایس��ه قیمت هاي خانه و وام مسکن نش��ان مي دهد که کمک به طرف 
تقاضا که با کاهش تورم میسر مي شود، به پویایي بازار مسکن کمک هاي 

بیشتري خواهد کرد.
شکست مالیاتی دولت در بخش مسکن

ف��روش ام��الک مازاد نیز از دیگر مواردي اس��ت که در گ��زارش دیوان 
محاس��بات به چش��م می خورد: »اهداف قانونگذار در شناس��ایي و فروش 
امالک مازاد دس��تگاه هاي اجرایي ملي و استاني، به رغم شناسایي 2638 

فقره ملک و صدور مجوز فروش بابت 2287 فقره، عملیاتي نش��ده است. 
قابل توجه است که تنها 55 درصد از منابع پیش بیني شده بابت واگذاري 
دارایي هاي مالي وصول شده و منابع حاصل از »ارائه حق االمتیاز واگذاري 
س��هام و حقوق مالکانه« شرکت هاي دولتي و سایر دستگاه ها و همچنین 
منابع حاصل از فروش س��هام، سهم الش��رکه، اموال و دارایي هاي دولت در 

شرکت ها و موسسات دولتي فاقد هرگونه وصولي بوده است.«
به نظر می رس��د ناکارآمد بودن سیاست مالیاتی پیش بینی شده برای 
امالک لوکس و خالی نه تنها باعث عدم تحقق این هدف شده، بلکه حتی 
مانع��ی برای تحقق ه��دف دوم یعنی فروش امالک مازاد دس��تگاه های 
اجرایی ش��ده اس��ت. دولت به جای وضع یک مالی��ات قابل وصول، دو 
مالی��ات مختلف یکی ویژه خانه های خالی و یکی ویژه خانه های لوکس 
تعریف کرده که هر یک از آنها اش��کاالت متعددی دارد. به عنوان مثال، 
کف قیمت خانه های لوکس 10 میلیارد تومان اعالم ش��ده و بسیاری از 
ای��ن خانه ها در نقاط مختلف کش��ور که قیمتی بی��ن 5 تا 10  میلیارد 
تومان دارند عمال در دایره شمول مالیات قرار نمی گیرند. از سوی دیگر، 
تبصره ها و اس��تثناهای زیادی در قانون مالیات از خانه های خالی وجود 
دارد که عمال بسیاری از این خانه ها را از پرداخت مالیات معاف می کند.
البت��ه چالش اصلی که باعث ش��ده عملکرد دول��ت در تحقق اهداف 
مالیاتی مذکور صفر باش��د، این است که در کشور هیچ بانک اطالعاتی 
مدون��ی از ام��الک وجود ن��دارد و ایج��اد آن نیز ب��ا توجه ب��ه اتکا به 
خوداظهاری )فرهنگ آماری ضعیف( با گذش��ت حدود یک س��ال هنوز 
به نتیجه نرس��یده است. این در حالی اس��ت که دولت می تواند با وضع 
مالیات ساالنه امالک از تمام خانه   ها متناسب با ارزش روز مالیات بگیرد 
و ب��ه این ترتیب ضمن کاهش انگیزه مال��کان برای احتکار و خالی نگه 
داشتن خانه ها، به تنظیم بازار مسکن کمک کند. مادامی که مالیات های 
ملکی فراگیر نباش��د و تنها بخش هایی از بازار را ش��امل ش��ود، با توجه 
ب��ه نبود بانک اطالعاتی عمال امکان تحقق درآمدهای پیش بینی ش��ده 
از این محل وجود ندارد. همچنین دس��تگاه های اجرایی نیز مادامی که 
ابزاره��ای مالیات ملکی به درس��تی کار نکند، دلیل��ی برای فروش این 
امالک ندارند و حتی با وجود شناسایی امالکی که باید واگذار شود، در 

برابر آن مقاومت می کنند.

گزارش دیوان محاسبات از عملکرد 10 ماهه بودجه 1400 نشان می دهد

مالیات صفر از خانه های خالی

سازمان امور مالیاتی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات مبنی بر صفر 
بودن عملکردها در اجرای مالیات خانه های خالی و گران قیمت، اعالم کرد 
که این سازمان طبق قوانین به تکالیف خود عمل کرده و برای 12 هزار و 

500 خانه لوکس و 568 هزار خانه خالی قبض مالیاتی صادر شده است.
دیوان محاس��بات کشور به تازگی در گزارش��ی به بررسی اجرای قانون 
بودجه در 10 ماهه امسال پرداخت و نوشت: علی رغم تعیین »پایان بهمن 
ماه به عنوان آخرین مهلت واریز مالیات واحدهای مس��کونی گران قیمت« 
در قانون بودجه، تحقق آن تا پایان دی ماه همچنان صفر درصد بوده و به 
طور مشابه میزان وصول مالیات بر »واحدهای مسکونی خالی از سکنه« نیز 

به دلیل تصویب نشدن آیین نامه اجرایی آن فاقد وصولی است.
در واکنش به گزارش دیوان محاس��بات، سازمان امور مالیاتی اعالم کرد 
که درخصوص مالیات بر واحدهای مس��کونی و باغ ویالهای گران قیمت، 
بالغ بر 12 هزار و 500 واحد مسکونی مشمول مالیات شناسایی و مالیات 
مربوط به آنها به همراه اطالعات واحد مسکونی و مالکان ذی ربط، در درگاه 
الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و بارگذاری شده است. 
همچنی��ن پرداخت این مالیات به صورت سیس��تمی بوده و امکان صدور 
قب��ض مالیاتی در درگاه مزبور )به نش��انی My.Tax.gov.ir( برای تمام 

مشموالن فراهم شده است.
طبق اعالم س��ازمان امور مالیاتی، به موجب ج��زء )3( بند )خ( تبصره 
)6( قانون بودجه س��ال 1400 کل کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی، 
صنعت و معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و شهرداری ها 
موظف بوده اند امکان دسترسی برخط به اطالعات امالک موردنیاز سازمان 
در حوزه امالک را در اختیار این س��ازمان ق��رار دهند، اما صرفا وزارت راه 
و شهرس��ازی اطالعات 6500 واحد را در قالب لوح فش��رده به س��ازمان 

ارس��ال کرد و دیگر دستگاه های ذی ربط علی رغم مکاتبات و پیگیری های 
صورت گرفته هیچ گونه اطالعاتی در این خصوص به سازمان ارائه نکردند.

در ادامه اطالعیه این سازمان آمده است: با این حال مطابق با ماده )8( 
آیین نامه اجرایی بند )خ( تبصره )6( قانون بودجه سال 1400 سازمان امور 
مالیاتی مکلف به اعالم دارایی های مشمول و ارزش آنها به مالکان طی دو 
ماه از پایان آذرماه 1400 بوده که این اقدام براساس اطالعات در دسترس 
س��ازمان مطابق با مقررات انجام ش��ده اس��ت. همچنین به موجب ماده 
)10( آیین نامه مزبور چنانچه اش��خاص مشمول تا پایان بهمن ماه نسبت 
به پرداخت مالیات اقدام نکنند س��ازمان می تواند از طریق انجام عملیات 
اجرایی نس��بت به وصول مالیات متعلقه اقدام کند. بنابراین سازمان امور 
مالیاتی کشور حسب قوانین و مقررات موضوعه به تکالیف خود عمل کرده 
و امید است مؤدیان محترم مالیاتی به تکالیف خود در پرداخت مالیات های 
متعلقه اقدام کنند، در غیر این صورت سازمان برابر مقررات موجود نسبت 

به وصول مالیات های تعلق گرفته اقدام خواهد کرد.
عالوه بر این، سازمان امور مالیاتی در واکنش به گزارش دیوان محاسبات 
درباره اقدامات صورت گرفته در راس��تای مالیات خانه های خالی نیز اعالم 
کرد: در رابطه با مالیات بر واحدهای مس��کونی خالی دس��تورالعمل نحوه 
محاسبه مالیات مزبور به شماره 200/1400/517 مورخ 06/ 07/ 1400  از 
سوی سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده و بر همین مبنا سامانه مالیات 
بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه با امکان مراجعه سیستمی و پرداخت 
غیرحضوری مالیات راه اندازی ش��ده است. براس��اس اطالعات دریافتی از 
وزارت راه و شهرسازی، تعداد 568 هزار واحد مسکونی خالی احصا شد که 
بالغ بر 488 هزار واحد از آنها در شهرهای باالتر از 100 هزار نفر جمعیت 
بوده و مش��مول پرداخت مالیات ش��ده است. مالیات این واحدها محاسبه 

 )My.Tax.gov.ir و در درگاه خدمات الکترونیک س��ازمان )به نش��انی
اطالع رس��انی شده است. حس��ب بند )9( دستورالعمل فوق الذکر مالک یا 
مالکان واحدهای مش��مول مالیات مکلف به پرداخت مالیات حداکثر یک 
ماه پس از اعالم سازمان هستند. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور حسب 
قوانین و مقررات موضوعه به تکالیف خود عمل کرده و امید است مؤدیان 
مالیات��ی به تکالیف خود در پرداخت مالیات ه��ای متعلقه اقدام کنند، در 
غیر این صورت سازمان برابر مقررات موجود نسبت به وصول مالیات های 

تعلق گرفته اقدام خواهد کرد.
براس��اس این گزارش، طبق قانون بودجه سال جاری صاحبان خانه های 
باالی 10 میلیارد تومان و باغ ویالهای گران قیمت باید مالیات بپردازند که 
البته واحدهای مسکونی و باغ ویالهای در حال ساخت و در حال تملک از 
این مالیات معاف هستند. در این راستا، نرخی که در قانون برای این خانه ها 
در نظر گرفته شده، به این شرح است: »نسبت به مازاد 10 میلیارد تا 15 
میلیارد تومان؛ یک در هزار«، »نس��بت به مازاد 15 میلیارد تا 25 میلیارد 
تومان؛ دو در هزار«، »نسبت به مازاد 25 میلیارد تا 40 میلیارد تومان؛ سه 
در هزار«، »نسبت به مازاد 40 میلیارد تا 60 میلیارد تومان؛ چهار در هزار« 

و »نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان به باال؛ پنج در هزار«.
از س��وی دیگر، طبق قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال 
گذش��ته نیز اگر واحد مس��کونی در شهرهای باالی 100 هزار نفر بیش از 
120 روز خالی از س��کنه باشد، مشمول مالیات می شود و به ازای هر ماه 
بیش از زمان مذکور، ماهانه مش��مول مالیات��ی برمبنای مالیات بر درآمد 
اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم 
معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات 

متعلقه خواهد شد.

واکنش سازمان مالیاتی به گزارش دیوان محاسبات

برای 12 هزار خانه لوکس و 568 هزار خانه خالی قبض مالیاتی صادر شد

نگاه

مجمع جهانی اقتصاد پاسخ داد
چرا نفت این همه مهم است؟

تقاض��ا برای نف��ت در س��ال 2020 می��الدی و در طول 
همه گیری کرونا ش��دیدا کاهش یافت؛ زمانی که قرنطینهها 
باع��ث ش��د قیمت نفت ب��رای اولین بار در ط��ول تاریخ به 
دلی��ل رکود عمده در فعالیته��ای اقتصادی به زیر صفر دالر 
برس��د. قیمت طالی سیاه حاال پس از بهبود اقتصادی قوی 
به ش��دت افزایش پیدا کرده و ب��ه نزدیک 100 دالر در هر 
بش��که رسیده اس��ت. با رش��د اقتصاد، تقاضا برای نفت هم 
افزایش مییابد. عالوه بر این، افزایش تنش های ژئوپلیتیکی 
به ویژه احتمال حمله روس��یه به اوکراین، ترس از عرضه را 
برانگیخته اس��ت و این امر به رش��د تورم و نگرانی در مورد 
روند بهبود اقتص��ادی می افزاید. حال مجمع جهانی اقتصاد 
در مطلبی به این سوال پاسخ داده است که چرا قیمت نفت 

برای اقتصاد جهانی این همه مهم است؟
نف��ت تقریبا 3درص��د از تولید ناخال��ص داخلی جهانی را 
تش��کیل می دهد و یکی از مهمترین کاالهای جهان اس��ت. 
از س��وی دیگر، فرآورده های نفت��ی را می توان در همه چیز 
از تجهی��زات حفاظت فردی، پالس��تیک، مواد ش��یمیایی و 
کود گرفته تا آس��پرین، لباس، سوخت حمل و نقل و حتی 
پنل های خورشیدی جست وجو کرد. حرکت جهانی به سمت 
اقتصاد پایدار ممکن اس��ت در نهایت کش��ش قیمتی پایین 
تقاضا برای نفت را تغییر دهد، اما در حالی که انتقال انرژی 
به س��رعت ادامه دارد، مهم اس��ت که بدانیم چگونه عوامل 
عرضه و تقاضا بر قیمت نفت و در نتیجه بر اقتصاد جهانی به 
طور گسترده تاثیر می گذارند. ماسیج کوالچکوفسکی، مدیر 
صنعت نفت و گاز بخش ان��رژی مجمع جهانی اقتصاد، این 

موضوع را بررسی کرده است.
چرا قیمت نفت بی ثبات است؟

قیم��ت نف��ت در حال حاضر نزدیک ب��ه 100 دالر در هر 
بشکه اس��ت، اما چه چیزی باعث این افزایش قیمت شده و 
چرا قیمت نفت تا این حد بی ثبات اس��ت؟ کوالچکوفسکی 
می گوید: هیچ فردی گوی شیش��های پیشگویی ندارد و فردا 
همه چیز میتواند دقیقا در جهت مخالف پیش برود. به نظر 
می رس��د تغییر و نوس��انات تنها فاکتور ثاب��ت در بازار نفت 
باشند. با این حال، احتماال می توان گفت که سه دلیل اصلی 
وجود دارد. نخست اینکه رشد اقتصادی پررونق باعث افزایش 
تقاضا برای نفت می ش��ود. دو س��ال پیش زمانی که ویروس 
کووید-19 شروع ش��د، فعالیتهای اقتصادی و تقاضای نفت 
ش��دیدا کاهش یافت. تولیدکنندگان در حال تعدیل س��طح 
تولید بودن��د، اما بدون از بین بردن مخازن یا س��رمایه کار 
زیادی نمیشد انجام داد. ظرفیت ذخیره سازی محدود است. 
عالوه بر این، عدم اطمینان در مورد شدت بحران اقتصادی 
و مدت زمان آن وجود داش��ت. ای��ن عوامل ترکیبی، قیمت 
نفت را به س��طوحی رساند که در دهه های گذشته مشاهده 
نش��ده بود. حتی در مدت کوتاهی قیمت نفت به منفی 40 
دالر رس��ید. این دوران سخت چندین ماه به طول انجامید. 
س��پس به دنبال آن، جهش اقتصادی شگفت انگیزی رخ داد 
که باعث افزایش تقاضا برای نفت و فرآورده های نفتی ش��د. 
حاال تقاضای نفت باالتر از س��طح قب��ل از همه گیری کرونا 
قرار دارد. همین ماجرا در مورد انتش��ار دی اکس��ید کربن 
هم رخ داد. به یاد دارم زمانی که همه گیری کووید-19 آغاز 
ش��د، انتظارات زیادی برای کاهش انتشار دی اکسید کربن 
وجود داش��ت. البته ای��ن کاهش رخ داد و انتش��ار گازهای 
گلخانه ای در س��ال 2020 چندین درصد کاهش یافت، اما 
این دس��تاوردها عمر کوتاهی داش��تند و امروز تخمین زده 
ش��ده که انتش��ار گازهای گلخانه ای باالتر از س��طح قبل از 

همه گیری کرونا قرار دارد.
دلیل دوم به عرضه محدود نفت به واسطه چرخه طوالنی 
س��رمایهگذاری و تخصیص س��رمایه محتاطانه برمی گردد؛ 
اینکه عرضه نتوانسته اس��ت به طور کامل به افزایش تقاضا 
پاس��خ دهد. اوپک تولید نفت خود را به آرامی افزایش داده 
اس��ت، اما ظرفیت اضافی محدودی دارد و احتماال احتیاط 
می کن��د که دوب��اره بازار با مازاد عرضه مواجه نش��ود. فراتر 
از ظرفیت م��ازاد، تولید نفت دارای چرخه س��رمایهگذاری 
طوالن��ی اس��ت. از لحظه تایی��د منابع تا رس��یدن به اولین 
تولی��د ممکن اس��ت یک دهه زمان بب��رد. همچنین تمامی 
تولیدکنندگان در تخصیص س��رمایه محتاط هس��تند. اول 
اینک��ه آنه��ا درس خود درباره بازار با م��ازاد عرضه و قیمت 
منفی 40 دالر را آموخته اند. دوم هم اینکه فشار شدیدی بر 
صنعت برای توسعه ندادن میادین جدید وجود دارد، چراکه 
فشار جهانی به س��مت هدایت سرمایه به سمت انرژی سبز 

و پایدار است.
دلیل س��وم نی��ز افزایش تنش های ژئوپلیتیکی اس��ت، به 
طوری ک��ه تنش های بین روس��یه و اوکرای��ن و همینطور 
افزای��ش بی ثباتی در خاورمیانه بر اضطراب بازار نفت افزوده 

است.
جهت یابی تورم با تراز نفت

س��وال دیگر این اس��ت که افزایش قیمت نفت چگونه بر 
روی ت��ورم تاثیر می گذارد و چه معنایی برای اقتصاد جهانی 
دارد؟ کوالچکوفسکی اینطور پاسخ می دهد: نفت 3درصد از 
تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد. بنابراین اگر 
فردا 3 درص��د از تولید ناخالص داخلی جهان دو برابر گران 
شود، واضح اس��ت که این امر تا حدی بر تورم تاثیر خواهد 
گذاشت، اما من فکر نمی کنم که این، محرک اصلی در مورد 
تورم باش��د. به اعتقاد من، تورم ناش��ی از سیاست های پولی 
بی پای��ه اس��ت. در این زمینه، قیمت نف��ت بزرگترین عامل 
تاثیرگذار در مورد تورم نخواهد بود، اما همچنان مهم است. 
چ��را؟ چون نفت اساس��ا در همه چیز وج��ود دارد. بنابراین 
تاثی��ر حجمی ندارد، ام��ا تقریبا بر قیمت هم��ه چیز تاثیر 
می گذارد. افزایش قیمت نفت نه تنها در پمپ بنزین ها بلکه 
تقریب��ا در تمام کاالها و خدماتی که ما اس��تفاده می کنیم، 
احس��اس می ش��ود، زیرا نفت خام، منبع انرژی اس��ت و در 

حمل و نقل بسیاری از چیزها استفاده می شود.
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فرصت امروز: ش��مارش معک��وس احیای برجام در بازارها آغاز ش��ده و 
سیگنال های مثبت از مذاکرات وین، تاثیر خود را در بازارهای دارایی نشان 
داده اس��ت. به طوری که قیمت دالر در بازار آزاد تهران به کانال 25 هزار 
تومان رسیده و قیمت سکه نیز مجددا به کانال 11 میلیون تومانی بازگشته 
است. بررسی ها نشان می دهد اسکناس سبز آمریکایی در معامالت بهمن 
م��اه بی��ش از 7 درصد و به موازات آن، قیمت س��که نیز بیش از 4 درصد 
ریزش کرده است. این دومین ماه کاهشی بازار ارز به شمار می آید و پس از 
کاهش 8 درصدی قیمت دالر در دی ماه، شاخص ارزی در بهمن ماه نیز 
7 درصد دیگر ریزش کرد تا از رقم 30 هزار تومان در ابتدای زمستان حاال 

به حوالی 25 هزار تومان در روزهای اول اسفند برسد.
آنچه ضرب آهنگ کاهش قیمت ها در بازار ارز را طی هفته های گذش��ته 
بیش��تر کرده، اخب��ار برجامی و در صدر آنها، گ��زارش اخیر رویترز درباره 
جزییات متن پیش نویس احیاي توافق هسته اي بوده است. این خبرگزاری 
با ادعای دسترسی به سند 20 صفحه ای توافق وین، مدعي آزادسازي تمام 
پول هاي بلوکه شده ایران در کره جنوبي و البته تبادل زندانیان آمریکایي در 
ایران پس از توافق هس��ته اي شده است؛ موضوعي که بالفاصله با واکنش 
منفي دستگاه دیپلماسي ایران مواجه شد. در همین حال، مذاکرات نفتی 
ایران با مشتریان آسیایی )کره جنوبی، ژاپن و هند( نیز این امیدواري را به 
وجود آورده که به محض برداشته شدن تحریم ها، ایران می تواند صادرات 
نفت خود را رس��ما ازس��ر بگیرد، به خصوص که بازار جهانی نفت در حال 
حاضر با کمبود عرضه دس��ت و پنجه نرم می کند و به نظر می رس��د ورود 

ایران به بازار نفت می تواند به تعادل قیمتی طالی سیاه کمک کند.
قیمت دالر یک کانال عقب رفت

بازارها در شرایط حساسی به سر می برند و حالت انتظار برای به سرانجام 
رس��یدن مذاکرات وین مشهود اس��ت. با اخبار و س��یگنال های جدید از 
مذاکرات برجامی وین، بازارها حس��اس تر از روزهای قبل ش��ده اند و دالر 
کف ه��ای جدید قیمتی را تجربه می کن��د. در حال حاضر، قیمت دالر در 
بازار آزاد تهران به کانال 25 هزار تومان رسیده است و به نظر می رسد در 
صورت تداوم س��یگنال های مثبت از هتل کوبورگ وین، این سیر کاهشی 
دالر ادامه خواهد داش��ت. آغاز شمارش معکوس احیای برجام را می توان 

در صحبت های اخیر س��خنگوی بانک مرکزی نیز مشاهده کرد؛ مصطفی 
قمری وفا شامگاه شنبه در پاسخ به توییت یکی از خبرنگاران صدا و سیما، 
توافق را بسیار نزدیک و در دسترس توصیف کرد و این موضوع را وابسته 
به اراده طرف های مذاکره با ایران دانست. در حال حاضر، اغلب رسانه ها و 
کاربران شبکه های اجتماعی، این توییت مدیر روابط عمومی بانک مرکزی 
را به عنوان تایید تلویحی نزدیک بودن توافق بین ایران و قدرت های جهانی 

تلقی کرده اند.
در ای��ن میان، وزیر ام��ور خارجه ایران که برای ش��رکت در کنفرانس 
امنیتی مونیخ در آلمان به س��ر می برد، در گفت وگو با ش��بکه س��ی ان ان 
گف��ت: ایران نس��بت به حصول توافق در مذاکرات وین خوش بین اس��ت. 
حس��ین امیرعبداللهیان در توضیح این صحبت خود افزود: چرا خوش بین 
هس��تم؟ چون دولت آقای دکتر رئیس��ی اراده ج��دی دارد برای اینکه به 
توافق خوب در وین دست پیدا کنیم. ما در هفته های گذشته برای رسیدن 
ب��ه یک توافق خوب تالش های زی��ادی کرده ایم. اگر آمریکا و طرف غربی 
در این لحظات حس��اس و شرایط حساس مذاکرات ما در وین واقع بینانه 
برخورد نکنند، حتما مسئول شکست احتمالی مذاکرات خواهند بود، اما ما 
با خوش بینی و با جدیت برای رس��یدن به یک توافق خوب در وین تالش 
می کنیم. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی نیز 
اخیرا در توییتی نوش��ت: مذاکرات وین بر سر برجام می تواند تا پایان ماه 

جاری با موفقیت به اتمام برسد.
به دنبال این تحوالت مثبت برجامی و سیگنال های مثبت از وین، قیمت 
دالر در بازار آزاد تهران یک کانال عقب تر رفت و وارد کانال 25 هزار تومان 
شد. بررسی ها نشان می دهد که نرخ دالر آمریکا در اولین روز اسفندماه با 
کاهش 362 تومانی به رقم 25 هزار و 647 تومان رس��ید. در این شرایط، 
فعاالن بازار ارز می گویند سایه توافق هسته ای بر بازار ارز وجود دارد و هر 

لحظه ممکن است که دالر قیمت های پایین تری را تجربه کند.
کف قیمتی دالر پس از توافق وین

در چنین شرایطی، پیش بینی ها حاکی از آن است که در صورت حصول 
توافق وین، دالر رقم های پایین تری را تجربه خواهد کرد. برخی از ناظران 
بازار ارز، کف قیمتی دالر را در شرایط کنونی و در آستانه توافقی که گفته 

می شود عن قریب حاصل خواهد شد، 24 هزار تومان در بازار آزاد می دانند، 
چراکه نرخ دالر در بودجه س��ال آین��ده برابر با 23 هزار تومان پیش بینی 
ش��ده است. این بدان معناست که نرخ تس��عیر دالر در بودجه برابر با این 
رقم در نظر گرفته شده است. به این ترتیب با توجه به نرخ پیش بینی شده 
دالر در بودجه، ماندگاری این قیمت در کانال 24 هزار تومان حتی پس از 

دستیابی به توافق محتمل است.
درباره کف قیمتی دالر پس از احیای برجام، علی شریعتی، عضو هیأت 
نماین��دگان اتاق بازرگانی ایران می گوید: پایان بازی یا راند آخر کاس��بان 
تحری��م در حال ش��کل گیری اس��ت. همان طور که گمانه زنی می ش��ود، 
پیش بین��ی رفع تحریم ها وجود دارد، اما بازخ��ورد رفع تحریم ها در ایران 
در دو حوزه اس��ت؛ یکی کاس��بان تحریم هس��تند که با قاچاق و کمبود 
در ایران، به س��وداگری می پردازند و عالقه مند نیس��تند که جلوی جهش 
قیمت دالر گرفته ش��ود. گروه دیگر، طرفداران بورس هستند که برخی از 
فعاالن بازار سرمایه اعتقاد دارند که هرچه نرخ دالر باالتر رود، ارزش سهام 

درست می شود.
سعید اشتیاقی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در این باره می گوید: 
در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات در وین، بازار داخلی با دید مثبت به 
اس��تقبال این خبر خواهد رفت و در کنار نرخ ارز، شاخص های بازار سهام 
نیز دستخوش تغییر و تحول خواهند شد. او درباره نرخ دقیق دالر تا پایان 
سال هم می افزاید: پیش بینی هایی مبنی بر بسته شدن قیمت در محدوده 
25 هزار و 500 تا 27 هزار تومان بود، اما چنانچه مذاکرات احیای برجام 
به نتیجه رس��د، می توان امیدوار بود که قیمت تا 22 هزار تومان و کمتر 
هم عقب نش��ینی کند. به گفته اش��تیاقی، در شرایط فعلی اقتصاد کشور، 
عامل پیش برنده تولید، ثبات قیمت ارز اس��ت و نه کاهش آن. در شرایط 
مذکور پس از یک دوره ثبات دولت می تواند با مابه التفاوت به دست آمده 
از بازار و فروش ارز برنامه هایی همچون ایجاد رقابت در بخش های صنعت 
و تولید، کاهش تدریجی رانت، افزایش شفافیت، کاهش مداخالت در نظام 
قیمت گذاری و از همه مهمتر، مبارزه با فس��اد مالی و اداری را در دس��تور 
کار قرار دهد. از این مسیر است که به تدریج حرکت در مسیر بهبود کشور 

آغاز خواهد گشت.

بازارهاي دارایي در فاصله کمتر از یك ماه تا پایان سال ریزشي شدند

دومین ماه کاهشی بازار ارز

دولت س��یزدهم از زمانی که روی کار آمده اس��ت، به دنبال آن بوده که 
اعطای تسهیالت خرد را با توسل به روش هایی نظیر حذف یا کاهش تعداد 
ضامنین تسهیل کند؛ چنانکه حدود دو هفته پس از اولتیماتوم 24 ساعته 
وزارت اقتصاد به بانک ها برای پرداخت تسهیالت بدون ضامن، وزیر اقتصاد 
در صفحه توئیتر خود گفت که براس��اس گزارش بانک های دولتی طی سه 
هفت��ه اخی��ر )منتهی به 26بهمن ماه( بیش از 65 ه��زار نفر بدون ضامن از 
وام های خرد اس��تفاده کرده اند. رئی��س کل بانک مرکزی نیز از بازنگری در 
مقررات جدید برای تسهیل ضمانت و تقویت اعتبارسنجی بانک ها تا پایان 
س��ال خبر داد و اعالم کرد به هیچ عنوان ب��ه بهانه اینکه مقررات جدیدی 
ممکن است ابالغ شود، نباید خللی در روند پرداخت وام های خرد در جامعه 
به وجود آید. اما با وجود اصرار دولت برای تس��هیل پرداخت تس��هیالت به 
مردم، بانک ها چقدر قادر به تمکین از این ضوابط هستند و آیا این سیاست 

تبعاتی به همراه دارد؟ کامران ندری، کارش��ناس پولی و بانکی در پاسخ به 
این س��وال می گوی��د: در این مرحله که وزارت اقتص��اد از بانک های دولتی 
خواسته است که از تعداد ضامن ها برای اعطای تسهیالت بکاهند و به جای 
آن سیستم اعتبارسنجی خود را تقویت کنند، مشکلی وجود ندارد. آنچه که 
ممکن اس��ت مس��ئله ایجاد کند، تعیین تکلیفی نرخ بهره است که شورای 
پول و اعتبار آن را به صورت دس��توری به بانک ها ابالغ می کند. از آنجا که 
نرخ بهره دستوری شورای پول و اعتبار کمتر از نرخ تورم است، این مسئله 
موجب ش��کل گیری مازاد تقاضا برای وام و تسهیالت در اقتصاد ایران شده 
است. او با بیان اینکه بانک ها در گذشته این مازاد تقاضا را با مانع تراشی در 
برابر اعطای تسهیالت مدیریت می کردند، توضیح می دهد: یعنی زمانی که 
متقاضی می خواست با آن نرخ های تکلیفی وام دریافت کند، بانک ها از طریق 
درخواس��ت ضامن، چک و س��فته و قرار دادن متقاضی در صف انتظار، این 

م��ازاد تقاضا را مدیریت کرده و یک توازنی میان عرضه و تقاضای وام ایجاد 
می کردند. ندری با بیان اینکه کار بانک ها با دستوری که وزارت اقتصاد صادر 
کرده اس��ت، دشوار می شود، می افزاید: با این دستور وزیر اقتصاد، بانک ها با 
موجی از تقاضا برای وام مواجه می ش��وند و طبیعتا نمی توانند از آن ش��یوه 
قبلی برای مدیریت این تقاضا استفاده کنند. لذا به احتمال زیاد، بسیاری از 
بانک ها از این دس��تور استنکاف می کنند، بدین معنا که احتماال بانک ها به 
روال قبل از مردم ضامن بخواهند یا متقاضیان را در صف نگاه دارند. به گفته 
وی، دس��تور دولت به بانک ها برای پرداخ��ت وام بدون ضامن، امیدی را در  
میان مردم برای دسترسی به تسهیالت ایجاد می کند که خیلی زود این امید 
به نا امیدی تبدیل می ش��ود. یعنی مردم به بانک ها مراجعه می کنند به این 
امید که وام دریافت کنند، اما باز هم با مانع تراشی بانک ها مواجه می شوند و 

این می تواند منجر به نارضایتی مردم شود.

حجم نقدینگی در هفت سال گذشته حدود 420 درصد رشد داشته که 
عمده آن مربوط به دوره حضور دو رئیس کل بانک مرکزی اس��ت. اخیرا 
مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت شاخص های اقتصادی و اجتماعی در 
چند سال گذشته، گزارش جامعی منتشر کرده که بخشی از آن به حوزه 
پ��ول و بانک اختصاص دارد. بررس��ی این گ��زارش در جریان نقدینگی و 
اجزای آن نش��ان می دهد که در فاصله سال های 1393 تا تابستان امسال 
حج��م نقدینگی از حدود 782.4 ه��زار میلیارد به بی��ش از 4067 هزار 
میلیارد تومان افزایش یافته که بیانگر رشد 420 درصدی حجم نقدینگی 
در هفت س��ال گذشته است. به گزارش ایس��نا، در این هفت سال نوسان 
نقدینگی طوری بوده که بیش��ترین میزان رشد در فاصله 1398 تا 1399 
ثبت ش��ده که از 2472 هزار میلیارد به 3476 هزار میلیارد تومان رسیده 
است. بعد از آن در فاصله سال 1397 تا 1398 با حدود 600 هزار میلیارد 
تومان ثبت ش��ده که از 1882 هزار به 2472 هزار میلیارد تومان رس��یده 

اس��ت. حال اگر جریان رشد نقدینگی را براساس حضور روسای کل بانک 
مرکزی تفکیک کنیم، از اواسط س��ال 1392 ولی اله سیف، ریاست بانک 
مرکزی را تا اواسط سال 1397 برعهده داشت؛ یعنی زمانی که آمارها نشان 
می دهد در فاصله سال 1393 تا 1397 حجم نقدینگی از حدود 782 هزار 
میلیارد به 1882 میلیارد رس��یده که رشد 1100 میلیاردی داشته است. 
اما پس از رفتن س��یف از بانک مرکزی از ابتدای مردادماه 1397 تا اواخر 
بهار 1399، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بود و در این فاصله 
نقدینگی از 1882 هزار میلیارد با رشد حدود 2900 میلیاردی به 3700 
میلیارد تومان افزایش یافته است. بعد از رفتن همتی از اواخر بهار امسال 
نی��ز برای چند ماه و تا ابتدای مهرماه، اکبر کمیجانی به عنوان رئیس کل 
بانک مرکزی انتخاب شد که در این فاصله نیز میزان نقدینگی حدود 300 
هزار میلیارد رش��د داشته و در ادامه نیز علی صالح آبادی به ریاست بانک 
مرکزی رسید. اما اجزای تشکیل دهنده نقدینگی در این فاصله چه رشدی 

داشته اند؟ اس��کناس و مسکوک در دست اش��خاص از حدود 35.2 هزار 
میلیارد تومان در س��ال 1393 به 72.7 هزار میلیارد در تابس��تان امسال 
رسیده که رشد بیش از 106 درصدی دارد. همچنین سپرده های دیداری 
دیگر اجزای تشکیل دهنده نقدینگی است که شامل پول های در دسترس 
و همان س��پرده های کوتاه مدت و در گردش مردم در بانک ها می شود که 
میزان آن از 85.6 هزار میلیارد در سال 1393 به 743.8 هزار میلیارد در 
س��ال جاری رس��یده که افزایش نزدیک به 769 درصدی دارد، اما عمده 
حجم نقدینگی را س��پرده های غیردیداری و یا همان ش��به پول تشکیل 
می دهند که عمدتا مربوط به منابع س��رمایه گذاری ش��ده و یا سپرده های 
بلندمدت در بانک هاست که میزان آن در سال 1393 حدود 661.6 هزار 
میلیارد بوده که در س��ال ج��اری 3251 هزار میلیارد تومان افزایش دارد. 
بر این اس��اس، س��پرده های غیردیداری در این سال ها رشد بیش از 390 

درصدی داشته است.

یك کارشناس پولی و بانکی بررسی کرد

پرداخت وام بدون ضامن چگونه موجب نارضایتی مشتریان می شود؟

در ۷ سال گذشته

420 درصد رشد نقدینگی چطور رخ داد؟

بانکنامه

سکه 50 هزار تومان ارزان شد
نوسان سکه در کانال 11 میلیونی

دالر در حالی در بازار آزاد به کانال 25 هزار تومان رس��یده است 
ک��ه در صرافی های بانکی در کانال 24 ه��زار تومان قرار دارد. نرخ 
دالر در صرافی های بانکی دیروز )یکش��نبه اول اس��فندماه( با 259 
تومان کاهش نسبت به روز قبل 24 هزار و 472 تومان معامله شد. 
قیم��ت فروش یورو نیز با افزای��ش 731 تومانی به 28 هزار و 139 
تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر 24 ه��زار و 228 تومان و نرخ 

خرید هر یورو نیز 27 هزار و 859 هزار تومان اعالم شد.
قیمت س��که نیز در بازار تهران با 50 هزار تومان کاهش به بهای 
11 میلیون و 720 هزار تومان رسید. بدین ترتیب، ارزش هر قطعه 
س��که تمام بهار آزادی طرح جدید با 50 هزار تومان کاهش قیمت 
به 11 میلیون و 720 هزار تومان رس��ید و س��که تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز با قیمت 11 میلیون و 600 هزار تومان معامله ش��د. 
همچنین نیم س��که بهار آزادی 6 میلی��ون و 600 هزار تومان، ربع 
س��که 3 میلیون و 650 هزار تومان و س��که یک گرمی 2 میلیون و 
300 ه��زار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 
18 عیار به یک میلیون و 176 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال 
ط��ال نیز 5  میلیون و 97 هزار تومان ش��د. اُن��س جهانی طال نیز با 
توجه به تعطیلی بازارهای جهانی در همان قیمت یک  هزار و 899 

دالر و 17 سنت معامله شد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی خبر داد
رتبه 20 ایران در صندوق های ثروت ملی جهان

رئیس هیأت عامل صندوق توس��عه ملی با بیان اینکه از نظر هیأت 
عام��ل صندوق هرگونه پرداخت از صندوق ب��ه هر نهادی اعم از ملی، 
فراملی، دولتی و نیمه دولتی و خصوصی به منزله تس��هیالت از منابع 
صندوق بوده و باید برگشت داده شود، گفت: هم اکنون یکی از مهمترین 
وظایف هیأت عامل، پیگیری تعیین وضعیت نهایی تسهیالت گیرندگان 

و وصول مطالبات از آنان است.
مهدی غضنفری در نشست  تخصصی-علمی صندوق توسعه ملی با 
موضوع »مقایسه صندوق توسعه ملی ایران با صندوق ثروت ملی دیگر 
کشورها«، با اشاره به صندوق های ثروت ملی در جهان گفت: حداقل 55 
کشور با فعالیت های متنوع دارای صندوق ثروت ملی هستند که برخی 
مانند آمریکا 12 و امارات ش��ش صندوق دارند. مجموع س��رمایههای 
صندوق های ثروت ملی جهان رو به تزاید است و هم اکنون بالغ بر 9.3 
تریلیون دالر برآورد می ش��ود که صندوق نروژ باسابقه ترین و باالترین 

دارایی را داشته و در این بین، ایران رتبه بیستم جهان را داراست.
او با بیان اینکه ش��روع فعالیت اولین صن��دوق ثروت ملی در جهان 
به س��ال 1953 در کویت برمی گردد، توضیح داد: ش��روع کار صندوق 
ثروت ملی در ایران نیز بعد از تجربه حساب ذخیره ارزی، به 10 سال 
قبل برمی گردد که صندوق نس��بت به حساب ذخیره، مبنای قوی تر و 
اساسنامه محکم تری دارد. به گفته وی، صندوق های ثروت ملی از نظر 
ورودی س��ه دسته هس��تند. برخی از مازاد فروش نفت و فرآورده های 
نفتی منابع خ��ود را دریافت می کنند و برخی از مازاد فروش کاالهای 
معدنی مثل مس و س��ایر مواد کان��ی و برخی دیگر مثل صندوق های 

چین و هنگ کنگ از محل مازاد تجارت خارجی ورودی دارند.
غضنفری همچنی��ن خروجی نحوه مصرف این منابع را س��ه گونه 
دانست: صندوق های ثروت ملی یا هدف تثبیتی دارند یا توسعه ای و یا 
صیانتی. البته گاهی اهداف ترکیبی نیز دارند. منظور از تثبیتی آن است 
که همه یا اندکی از منابع صندوق نقش بودجه ثانویه را برای دولت پیدا 
می کند. در هدف توسعه ای، منابع صندوق به صورت تسهیالت و سایر 
روش های در مسیر توسعه قرار می گیرد، اما بهترین هدف صندوق ها، با 
هدف صیانتی است که در این روش صندوق به فکر تزاید دارایی خود 
برای نسل های بعدی است و لذا در این شیوه که از جمله اهداف قریب 
به اتفاق همه صندوق های جهان است، خود صندوق دارای دارایی های 
بس��یاری است و همه آنها را به صورت س��هام، یا مستقالت و یا اوراق 
قرضه کمک کرده و به جای اعطای تسهیالت، سرمایه گذاری می کند.

وی ب��ا بیان اینکه در اساس��نامه صندوق توس��عه ملی هم نحوه 
تأمین منابع و هم شیوه مصارف، ذکر شده است، گفت: در اساسنامه 
صندوق آمده است تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت وگاز 
و میعان��ات گازی و فرآورده های نفتی ب��ه ثروت های ماندگار، مولد 
و س��رمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ س��هم سهم های آینده 
از مناب��ع خدادادی که بر این اس��اس، صندوق توس��عه ملی دارای 
ویژگی های توس��عه ای و صیانتی است ولی البته باید اصالحاتی در 
اساس��نامه صورت گیرد که بتواند وظای��ف وظایف صیانتی خود را 

بهتر و روان تر انجام دهد.

بیت کوین به کانال 30 هزار دالری برگشت
سیگنال جنگ به رمزارزها

احتمال حمله روسیه به اوکراین همچنان وجود دارد و این امر به 
ریزش گسترده رمزارزها منجر شده است. فیزیکدانان بر این باورند 
که هرچه باال رود، باید پایین آید و این موضوع درباره ارز دیجیتال 
پرمعامل��ه جه��ان یعنی بیت کوین نیز درس��ت اس��ت. چنانکه یک 
تحلیلگر برجس��ته ارزهای دیجیتال هش��دار می دهد که بیت کوین 
ممکن اس��ت ب��ا کاهش اندک و افزایش احتمال��ی نرخ بهره در ماه 

مارس، به سطوح پایین تری سقوط کند.
به گزارش نی��وز، بیت کوین در ژانویه برای اولین بار از ماه جوالی 
به کمتر از 33 هزار دالر سقوط کرد و قیمت آن بیش از 50 درصد 
در ف��روش کاهش یافت، اما انتظار می رود با وجود ش��روع آش��فته 
بیت کوین در س��ال 2022، به ه��دف صعودی 200 هزار دالری در 
نیمه دوم دس��ت یابد. گزارش ها نش��ان می دهد ک��ه بیت کوین در 
عملکرد خود بازتاب بازار سهام بوده است زیرا با این احتمال مواجه 
می ش��ود که ف��درال رزرو می تواند نرخ به��ره را در اوایل ماه آینده 
افزایش دهد. به گزارش کوین دس��ک، بیت کوین در پایان سه ماهه 
چهارم سال گذش��ته به طور فزاینده ای با سهام مرتبط و زمانی که 
با چش��م انداز انقباض بانک مرکزی مواجه ش��د، سقوط کرد. قیمت 
بیت کوین در 24 س��اعت گذش��ته به رقم 39 هزار و 645.64 دالر 
رس��ید. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 
1.96تریلیون دالر برآورد می شود. در حال حاضر 41.26 درصد کل 

بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین است.
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رخدادهای تورمی بهمن ماه از نگاه مرکز آمار
تورم 41.4 درصد شد

مرک��ز آمار ایران از کاهش نرخ تورم به رق��م 41.4 درصد در بهمن ماه 
امسال خبر داده اس��ت. گزارش مرکز آمار از رخدادهای تورمی بهمن ماه 
نش��ان می دهد که نرخ تورم س��االنه برای خانوارهای کشور در این ماه به 
41.4 درصد رس��یده که نس��بت به همین اطالع در ماه قبل، یک درصد 
کاهش داشته است. نرخ تورم ساالنه برای خانوارهای شهری و روستایی به 
ترتیب 40.8 درصد و 44.2 درصد اس��ت که برای خانوارهای شهری 1.0 
واحد درصد کاهش و برای خانوارهای روس��تایی 1.6 واحد درصد کاهش 

داشته است.
همچنی��ن نرخ تورم نقطه ای در بهمن ماه امس��ال به عدد 35.4 درصد 
رسیده است که 0.5 درصد کاهش دارد. نرخ تورم نقطه ای برای خانوارهای 
ش��هری 35.3 درصد است که نسبت به ماه قبل 0.5 واحد درصد کاهش 
داشته است. این نرخ برای خانوارهای روستایی 35.8 درصد بوده که نسبت 
به ماه قبل 0.7 واحد درصد کاهش داشته است. منظور از نرخ تورم ماهانه، 
درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. بر این اساس، نرخ 
تورم ماهانه بهمن به 2.1 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در 
ماه قبل، 0.3 واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه های 
عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانی��ات« و »کاالهای غیرخوراکی و 

خدمات« به ترتیب 3.9 درصد و 1.1 درصد بوده است.

مدیرعامل بانك مسکن:
مسکن مهر باعث رشد نقدینگی نشد

مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه از سال 1353 تا 1399 متوسط 
رشد نقدینگی کشور 27 درصد بوده که در زمان اجرای مسکن مهر به 28 
درصد رس��یده است، گفت آمار نشان می دهد برخالف برخی صحبت ها 
پروژه مس��کن مهر تاثیر چندانی در رش��د نقدینگی و پایه پولی کشور 

نداشته است.
محمود شایان در هشتمین همایش ساالنه اقتصاد مقاومتی »مسکن؛ 
پیشران تولید« با بیان اینکه حوزه مسکن می تواند به عنوان پیشران در 
صف اول تولید و کمک به حرکت س��ایر صنایع و اش��تغال و نهایتا رشد 
اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد، افزود: بخش مسکن شاخص های 
پیوند پیشین و پسین بزرگی با صنایع و فعالیت های دیگر دارد. بنابراین 
راهکارهای ایجاد رونق بخش مسکن همراه با سیاست های حمایتی دولت 
منجر به رونق اقتصادی می ش��ود. به گفته وی، عدم وابستگی به واردات 
نهاده های بخش مس��کن، حرکت این بخش، کمک ب��ه توان اقتصادی 
خانوار و نهایتا رشد اقتصادی کشور را در پی دارد. مسکن به طور مستقیم 
5 درص��د و به طور غیرمس��تقیم 12 درصد از تولی��د ناخالص داخلی را 

تشکیل می دهد.
او ب��ا بیان اینکه ابزارها و روش ه��ای متنوعی برای تامین مالی بخش 
مس��کن وجود دارد، ادامه داد: از جمله ای��ن ابزارها تجمیع وجوه مردم، 
وجوه برخی از مانده حساب های دولتی بخصوص در بانک مسکن، انتشار 
و فروش اوراق مرابحه به پش��توانه تس��هیالت رهنی، تودیع منابع مالی 
صندوق ها، تمرک��ز بخش قابل توجهی از بودجه س��ازمان های مختلف 
دولتی برای مدت سه سال در بافت های ناکارآمد شهری به منظور افزایش 
سرانه است که منجر به افزایش سرمایه گذاری در این مناطق خواهد شد. 
همچنین تامین مالی از طریق زنجیره تامین، استفاده از صندوق پروژه ها 
و فراهم کردن زمینه پیاده سازی منابع خارجی می تواند در دستور کار قرار 
گیرد. پیشنهاد من این است کارگروهی مرکب از وزارت اقتصاد، وزارت راه 
و شهرسازی، سازمان بورس، بانک مرکزی و بانک مسکن تشکیل شود تا 

به بررسی یکایک ابزارهای مالی در بخش مسکن اقدام کنند.
شایان با اشاره به اقدامات بانک مسکن در تامین مالی بخش مسکن نیز 
گفت: انواع حساب های صندوق پس انداز مسکن جوانان، اوراق گواهی حق 
تقدم، تس��هیالت بدون سپرده از محل منابع داخلی و محل انتشار اوراق 

رهنی از جمله روش های تامین مالی است.
وی همچنی��ن درباره طرح نهضت ملی مس��کن هم گفت: با توجه به 
اینکه ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی پیش بینی شده مجلس 
ی��ک میلیون و 200 هزار واحد را پیش بینی ک��رده که 400 هزار واحد 
روس��تایی و 800 هزار واحد شهری اس��ت. تامین مالی 210 هزار واحد 
برعهده بانک مسکن گذاشته ش��ده که تا امروز بیش از 150 هزار واحد 

تامین مالی شده است.
مدیرعامل بانک مس��کن با بیان اینکه ما بایس��تی تسهیالت را سمت 
تولید ببریم که بهترین روش، مشارکت مدنی است، افزود: تا پایان سال 
1400 بانک ه��ا بیش از 2200 هزار میلیارد تومان تس��هیالت پرداخت 
کردند که پیش بینی می شود تا پایان سال به 2700 هزار میلیارد تومان 
برس��د. از این مبلغ 150 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص 
داده ش��ده اس��ت. به گفته وی، در س��ال 1400 باید 360 هزار میلیارد 
تومان تس��هیالت به بخش مسکن پرداخت می ش��د که سیستم بانکی 
ش��روع به اعطای این تس��هیالت کرده و آنطور که من اطالع دارم تمام 
بانک ها تس��هیالت مشارکت مدنی را آغاز کرده اند. یکی از مشکالتی که 
به وجود آمده عدم تناس��ب تس��هیالت پرداختی با تسهیالت اختصاص 
یافته به بخش مسکن است. قبل از سال 1390 سیاستهای بانک مرکزی 
سهم را مشخص می کرد که بخش مسکن 20 درصد تسهیالت را به خود 

اختصاص می داد.
ش��ایان خاطرنشان کرد: از س��ال 1390 به بعد سیاست تغییر کرد و 
به س��مت عقود مبادله ای و تجاری رفت که با نرخ های 22 تا 27 درصد 
تس��هیالت پرداخت شد، اما در بخش مس��کن علی رغم اینکه نرخ سود 
تس��هیالت باال بود، به این دلیل که وام ها بلندم��ت بود بانک ها تمایلی 
برای پرداخت آن نداش��تند. به همین دلیل تس��هیالت بخش مسکن به 
5.5 درصد کاهش یافته باید به 20 درصد افزایش پیدا کند. در جلساتی 
که در شورای هماهنگی بانک ها با دوستان داشتیم این نگرانی تا حدودی 
رفع شده و قرار است سهم بخش ها را جابه جا کنند که به تامین نقدینگی 

بخش مسکن کمک شود.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه برخالف برخی صحبت ها مسکن 
مهر در رش��د پایه پولی تاثیرگذار نبوده اس��ت، یادآور ش��د: تحلیل های 
مختلفی بود که مسکن مهر، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی را باال برده 
اس��ت اما آمار بانک مرکزی، خالف این صحبت را نش��ان می دهد. رشد 
نقدینگی از س��ال 1353 تا س��ال 1399 به میزان 27 درصد بوده است. 
متوس��ط رشد نقدینگی در زمان اجرای طرح مسکن مهر بین سال های 
1386 ت��ا 1392 ب��ه میزان 28 درصد بود ک��ه از 1393تا 1399 به 27 
درصد رسید. یعنی مسکن مهر تاثیر چندانی در رشد نقدینگی به وجود 

نیاورده است.

خبرخوان

فرصت امروز: روند نزولی بازار س��هام همچنان ادامه دارد و ش��اخص 
بورس تهران در اولین روز معامالتی اس��فندماه با کاهش 7 هزار و 785 
واح��دی معادل 0.61 درصد، ب��ه رقم یک میلی��ون و 274 هزار واحد 
رس��ید. تاالر شیشه ای در معامالت روز یکشنبه شاهد افت دسته جمعی 
ش��اخص ها بود، به طوری که ش��اخص قیمت )وزنی-ارزشی( با کاهش 
1920 واح��دی ب��ه رقم 314 هزار و 396 واحد رس��ید. ش��اخص کل 
ه��م وزن نیز با کاهش 657 واح��دی، عدد 324 هزار و 431 واحد را به 
نمایش گذاش��ت. ش��اخص قیمت )هم وزن( نیز با کاهش 412 واحدی 
به رقم 203 هزار و 444 واحد رس��ید. همچنین ش��اخص س��هام آزاد 
ش��ناور 8324 واحد کاهش را رقم زد و به س��طح یک میلیون و 642 
هزار و 802 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول با 2941 واحد کاهش به 
رقم 975 هزار و 734 واحد رس��ید و ش��اخص بازار دوم نیز با 24211 
واح��د کاهش همراه بود و عدد 2 میلی��ون و 435 هزار و 540 واحد را 

به نمایش گذاشت.
در معامالت دیروز بورس تهران، نمادهای معامالتی فارس، وغدیر، نوری، 
ش��بندر، تاپیکو و شتران بیشترین تاثیر منفی در روند نزولی شاخص کل 
بورس داش��تند و در سوی مقابل نیز نمادهای معامالتی وبملت، وتجارت، 
حکشتی و ونوین با تاثیر مثبت بر روند شاخص کل همراه شدند. با پایان 
فعالیت بازار سهام در دومین روز هفته، معامله گران بورس 5 میلیارد و 48 
میلیون برگه بهادار و سهام را در قالب 326 هزار و 960 نوبت معامله و به 
ارزش 29 هزار و 480 میلیارد ریال داد و س��تد کردند. بیشترین افزایش 
قیمت متعلق به نماد دامین )داروسازی  امین ( با 4.86 درصد رشد و پس از 
آن، نمادهای غاذر، خنصیر، حفارس و فالمی بود. همچنین نماد معامالتی 
غنوش )نوش  مازندران ( با 4.96 درصد، بیش��ترین کاهش قیمت را داشت 

و پس از آن نیز نمادهای لپارس، کساوه، دزهراوی و کاب قرار گرفتند.

تاثیر نرخ بهره بین بانکی در بازار سهام
پس از هفته ها روند صعودی در نرخ بهره بین بانکی اخیرا روند حرکتی 
این نرخ نزولی شده تا شاید پایانی بر یکی از دغدغه های اهالی بازار سرمایه 
باش��د. منظور از نرخ بهره بین بانکی، نرخی اس��ت که در بازار بین بانکی 
تعیین می شود. این نرخ بر سایر بازارها تأثیر می گذارد؛ افزایش آن، هزینه 
تأمین کسری را افزایش می دهد و بانک ها حاضر می شوند با نرخ ها باالتری 

به سپرده گذارها سود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران کنند.
در این زمینه، بهروز ش��هدایی تحلیلگر بازار سرمایه با بررسی تأثیر نرخ 
بهره بین بانکی بر حوزه ریسک و بازدهی این بازار می گوید: نرخ بهره بین 
بانکی یکی از مهمترین شاخص های سنجش وضعیت اعتباری در بازار پول 
به ش��مار می رود. این نرخ یکی از اصلی ترین نماگرهای سیاست های پولی 
هر کش��ور تلقی می شود و نوسانات نرخ بهره  بین بانکی همواره مورد بحث 
میان اهالی اقتصاد بوده است. او با بیان اینکه نرخ بهره بین بانکی به طور 
مس��تقیم در بازار س��رمایه اثرگذار نیس��ت، اما به عنوان سیگنالی برای 
تعیین مسیر نرخ بهره در کل اقتصاد تلقی می شود، به پایگاه خبری بازار 
س��رمایه )سنا( توضیح می دهد: نرخ بهره بین بانکی بر بازار پول همچون 
سپرده های بانکی و همچنین جهت دهی نرخ بهره موثر اوراق و نیز نرخ 
س��ود تسهیالت بانکی به تولیدکننده ها اثرگذار است. به گفته شهدایی، 
ثبات در نرخ بهره بین بانکی، تثبیت نرخ سود سپرده های مدت دار بانکی 
را در پی دارد و به تثبیت نرخ سود تسهیالت بانکی و در نتیجه کاهش 
هزینه ه��ای تأمین مالی بخش های واقعی اقتصاد کش��ور می انجامد و از 
این حیث نقش بس��زایی در رش��د بازار س��رمایه به عنوان آیینه بخش 

واقعی و شفاف اقتصاد کشور خواهد داشت.
این تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه نرخ بهره بین بانکی، بر روند نرخ 
بهره در آینده تأثیرگذار اس��ت، می افزاید: ب��ا کاهش یا افزایش نرخ بهره، 

تصمیم های اقتصادی مردم تغییر می کند. هرچه این مقدار بیش��تر باشد 
مردم تمایل بیشتری دارند تا پول های خود را در بانک سرمایه گذاری کنند 
و تعداد کمتری اقدام به وام گرفتن می کنند و هرچه نرخ بهره کمتر باشد، 
تمایل افراد برای واگذاری دارایی های خود به بانک کمتر شده و از طرفی 
تعداد وام گیرندگان افزایش می یابد، زیرا مجبور نیستند هزینه زیادی را به 

عنوان بهره به بانک ها بپردازند.
کاهش هزینه های تامین مالی تولید

به عقیده این فعال بورسی، آن چیزی که بر بازار سرمایه تأثیر مستقیم 
دارد، نرخ بهره کم ریسکی است که امروز در بازار متشکل مالی وجود دارد. 
نرخ بهره بین بانکی بیش��تر در میان خود بانک ها و بانک هایی که از قدرت 

جذب سپرده باالیی برخوردار هستند، تأثیرگذار است.
این تحلیلگر بازار س��رمایه با بیان اینکه بانک  مرکزی، بانک ها را به یک 
نرخ بهره مش��خص محدود کرده اس��ت، می گوید: این اقدام بانک مرکزی 
شامل پول های خیلی درشت با شرایط خاص نمی شود؛ در نتیجه بانک ها 
به ط��ور معمول قادر به جذب منابع بیش��تری از آنچ��ه که در حال حاضر 
دارند، نمی توانند داش��ته باشند. بنابراین بهره بین  بانکی تأثیر آنی کمتری 

نسبت به نرخ بهره در بازار بدهی بر بازار سرمایه دارد.
ش��هدایی همچنین تثبیت نرخ بهره بین بانکی را در ارتباط با رشد بازار 
س��رمایه بس��یار مهم می خواند و خاطرنش��ان می کند: ثبات در نرخ بهره 
بین بانکی به تثبیت نرخ س��ود س��پرده های مدت دار بانکی می انجامد و از 
افزایش آن پیش��گیری می کند. این موضوع، تثبیت نرخ س��ود تسهیالت 
بانکی و در نتیجه کاهش هزینه های تأمین مالی بخش های واقعی اقتصاد 
کشور را در پی دارد. از سوی دیگر، موجب کفایت ذخایر بانک ها و افزایش 
قدرت آنها برای تقویت اعتباری واس��طه ها و نهادهای مالی بازار س��رمایه 

می شود.

با افت 0.61 درصدی در اولین روز معامالتی اسفندماه

سقوط بورس ادامه دارد

بیس��تمین نشس��ت هیأت نمایندگان اتاق ایران برگزار ش��د و در این 
نشست از جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان، میزان مزد در 
س��ال 1401 و عملکرد س��امانه جامع تجارت گزارش داده شد. مهمترین 
صحبت های این نشست به س��خنان رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران 
اختصاص داشت و محمد قاسمی با اشاره به اینکه طبق اعالم دولت، تجارت 
با کشورهای همسایه اولویت نخست ایران است، گفت: ایران متاسفانه جزو 
اولویت های اقتصادی هیچ یک از کشورهای همسایه و منطقه قرار ندارد و 
در شرایطی که ما بر حضور جدی در این بازار تاکید داریم باید در جریان 

باشیم که نگاه دیگر کشورها به تجارت ایران چگونه است.
در بخش نخست بیستمین نشست پارلمان بخش خصوصی ابتدا حامد 
دریاب��اری، عض��و هیأت نمایندگان ات��اق ایران با اش��اره وضعیت مصرف 
برق در کش��ور و زمزمه خاموش��ی ها در تابستان پیش رو، به سیاست های 
دولت در راس��تای تأمین برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر پرداخت و 
گفت: متأس��فانه دولت علی رغم وعده هایی که داده بود نتوانست در عمل 
موفق باش��د؛ چراکه بدون دریافت نظرات بخ��ش خصوصی در این حوزه 
قیمت گذاری کردند و درنهایت به بن بست رسیدند و با وجود اینکه فعاالن 
اقتصادی در حوزه تجدیدپذیرها اقدامات خوبی انجام دادند، مورد حمایت 
ق��رار نگرفتند. به گفت��ه وی، با افزایش قیمت برق صنای��ع، دولت درآمد 
باالیی کسب کرد و قرار بود این منابع صرف توسعه شبکه و بهبود وضعیت 
تأمین برق شود، اما هنوز این هزینه کرد طبق آنچه وعده شده بود صورت 

نگرفته است.
سپس هاله حامدی فر، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران به موضوع قیمت 
دارو در س��طح جامعه اشاره کرد و گفت: اینکه باید دارو با بهای کمتر در 
اختیار مردم قرار گیرد، با داروی ارزان متفاوت اس��ت. اینکه س��عی کنیم 
با فش��ار قیمت دارو را کاهش دهیم به معنای کاهش س��طح تحقیقات و 
درنهایت کاهش کیفیت اس��ت. حامدی فر تاکید کرد: یارانه دارو نباید در 
ابتدای زنجیره تولید تزریق ش��ود، بلکه یارانه باید در انتهای زنجیره و به 
مصرف کننده نهایی برسد. شیوه یارانه دادن به صنعت دارو نادرست است و 
باید اصالح شود. 97 درصد اقالم مصرفی دارویی در داخل تولید می شود و 
فارغ از اینکه ارز داشته باشیم و دارو وارد شود یا نه، نباید اجازه دهیم که 

برای این 97 درصد اتفاقی بیفتد.
این فع��ال اقتصادی خواس��تار تغییر رویکرد دولت نس��بت به صنعت 
داروس��ازی در کشور شد و گفت: قیمت گذاری دستوری دارو موجب شده 
تولیدکنندگان داخلی آس��یب ببینند و دولت باید از این صنعت حمایت 

واقعی کند. در ادامه این نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش های 
اتاق ایران گزارشی را درباره جایگاه ایران در دیپلماسی اقتصادی همسایگان 
ارائه داد. بر اس��اس گفته های او، این جایگاه برای ایران مهم است زیرا در 
حال حاضر همس��ایگان مهمترین کشورهای هدف تجاری هستند و باید 
بدانیم که این مهم روی وضعیت کس��ب وکار کلیه بنگاه های اقتصادی اثر 
دارد. اگر قرار دادن این کشورها به  عنوان اولویت مهم است باید بدانیم که 
آیا این کشورها هم ایران را در اولویت خود قرار دادند؟ در واقع باید بدانیم 

که رویکرد آنها نسبت به ایران چیست.
قاس��می با نگاهی اجمالی به س��اختار سیاس��ت های تجاری و داخلی 
کشورهایی چون روس��یه، ترکیه، افغانستان، پاکستان و عراق گفت: همه 
کشورهای همسایه های ایران سهم 6 درصدی در تجارت جهانی دارند، اما 
جایگاهی در مدیریت اقتصاد جهانی ندارند و این روند در 70 س��ال اخیر 

تغییری نکرده است.
رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با اشاره به اینکه در محیط همسایگی 
ایران همه کشورها با تمرکز بر داخل حکمرانی می کنند، از عدم موفقیت 
اتحادیه های شکل گرفته در منطقه مانند اکو، شانگهای، اوراسیا و ... سخن 
گفت و افزود: کشورهای همسایه اسناد راهبردی صادراتی بلندمدت خود 
را منتش��ر کرده و در هیچ کدام از این اس��ناد، ایران در اولویت تجاری قرار 
ندارند. به گفته وی، ایران خود را به 6 درصد تجارت جهانی محدود کرده 
اس��ت و متأس��فانه در اولویت تجاری هیچ یک از کشورهای همسایه قرار 
ن��دارد. از طرف دیگر تمام این کش��ورها دنبال پیوس��تن به زنجیره های 
ارزش جهانی دیگری هس��تند؛ ازاین رو دولت باید متناسب با این شرایط، 

سیاست های خود را تغییر دهد و در پی سیاست های جایگزین باشد.
همچنین حسین س��الح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران در این نشست، با 
انتقاد از اس��تفاده از ترکیب »بخش غیردولتی« به  جای بخش خصوصی 
یا تعاونی در بودجه 1401 خواس��تار تجدیدنظر در این رویکرد ش��د و از 
نمایندگان مجلس خواست تا از ورود این ترکیب مبهم که در واقع برخالف 
قانون اساس��ی است، به قانون بودجه جلوگیری کنند. او با توجه به اینکه 
اخباری مبنی بر نهایی ش��دن توافقات در وین به گوش می رسد، تصریح 
کرد: در دورانی که برجام نهایی ش��د نتوانستیم از فرصت استفاده کنیم و 
با وجود اینکه شرایط فراهم شد تا وضعیت اقتصادی را تغییر دهیم، موفق 
نبودیم؛ چراکه برنامه نداشتیم. از طرفی شاهد حضور دولت به  جای بخش 
خصوصی در صحنه اجرا و انعقاد قراردادهای تجاری با سایر کشورها بودیم 
که امیدواریم این رویک��رد در آینده تغییر کند و بتوانیم از توافق پیش رو 

بهره کافی را ببریم.
او س��پس از بی توجهی به قانون درباره شیوه تعیین حداقل مزد و رفتن 
به سمت شیوه چانه زنی بین نمایندگان کارفرمایی و کارگری را انتقاد کرد 
و افزود: در س��ال جاری می خواهیم از این سیاست بپرهیزیم و با توجه به 
وضعیت معیشت کارگران، ش��یوه چانه زنی را کنار گذاشته و طبق قانون 
جل��و برویم و با در نظر گرفتن موضوعات جغرافیایی، تقس��یمات صنعتی 

منطقه ای و بهره وری نیروی کار، مزد انعطاف پذیرتری را تعیین کنیم.
در ادامه نشس��ت نیز علی مالیی، معاون کس��ب وکار اتاق ایران به ارائه 
گزارش��ی از شرایط و عملکرد س��امانه جامع تجارت پرداخت و با اشاره به 
اینکه با انتقال روند صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت 
حدود 46 روز زمان برد تا اولین کارت در این چارچوب صادر شود، گفت: 
در ابت��دا قرار بود برای مدتی این طرح به  صورت پایلوت در چند اس��تان 
اجرایی ش��ود، اما درنهایت از س��وی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
شد که یک باره همه فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه 
جامع تجارت انجام ش��ود. به گفته مالیی، تا پنج ماه اول با مش��کالت و 
نواقص خاصی مواجه بودیم که خوشبختانه شرایط به  مرور بهتر شد. البته 
هنوز جلساتی برای رفع مسائل موردی داریم. در ابتدا بیشتر مشکالت در 
حوزه امور فنی سامانه بود، اما امروز بیشتر با مشکالت آیین نامه ای مواجه 
هس��تیم. او با بیان اینکه در س��ال 99 به دلیل مشکالت سامانه، صدور و 
تمدید کارت بازرگانی نس��بت به سال 98 کاهش یافت و در سال 1400 
هم گرچه روند صدور تا حدودی بهتر شده اما هنوز به حد ایده آل نرسیده 

است، گفت: در بخش تمدید کارت هنوز با چالش هایی مواجه هستیم.
در بخش دیگری از این نشست همچنین احکام بودجه سال 1401 اتاق 
بازرگانی ایران از س��وی علی چاغروند، مدی��ر طرح و برنامه ریزی و پایش 
این اتاق تشریح شد. س��پس احکام بودجه 1401 اتاق ایران با کسب 82 
درصد آرا به تصویب اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران رسید و مقرر شد 
متن بودجه سال آینده اتاق ایران در نشست آتی هیأت نمایندگان، طرح 
و به رأی گذاشته شود. در ادامه نشست و در بخش تذکرات یک دقیقه ای، 
محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران به کمبود نیروی 
کارگری در استان های صنعتی اشاره کرد و پیشنهاد داد: شرایط برای ارائه 
مجوز به کل اتباع بیگانه مستقر در کشور برای کار، تسهیل شود. در همین 
ارتب��اط دیگر اعضای هیأت نمایندگان اتاق ای��ران از مهاجرت نیروی کار 
تخصصی از کش��ور سخن گفتند و معادل سازی سطح دریافتی کارگران با 

آنچه در کشورهای دیگر پرداخت می شود را پیشنهاد دادند.

در بیستمین نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران مطرح شد

ایران اولویت تجاری هیچ کشوری نیست
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آیا شرکت های لبنی کمیت و کیفیت 
محصوالت شان را فدای قیمت می کنند؟

س��خنگوی انجم��ن صنای��ع فرآورده های لبنی گف��ت 10 قلم از 
محصوالت لبنی مش��مول قیمت گذاری دولت هس��تند و هیچ گونه 
افزای��ش قیمتی ندارند. کمیت و کیفیت آنه��ا هم دائما مورد رصد 
س��ازمان های مربوط��ه قرار می گیرد. س��ایر محص��والت لبنی هم 
براساس هزینه تمام شده تولید قیمت گذاری می شوند و شرکت های 
تولیدکننده دیگر نیازی ب��ه کاهش کمیت و کیفیت محصول خود 

ندارند.
محمدرضا بنی طبا در گفت وگو با ایس��نا، در پاسخ به اینکه گفته 
می ش��ود ش��رکت های لبنی به منظ��ور تثبیت قیم��ت از کمیت و 
کیفی��ت محصوالت لبن��ی می کاهند، گفت: غی��ر از 10 قلم کاالی 
لبنی که مشمول قیمت گذاری دولتی هستند و دستگاه های نظارتی 
این اقالم را رصد می کنند، س��ایر محصوالت براس��اس هزینه تولید 
قیمت گذاری می شوند. یعنی هر چقدر برای تولیدکننده تمام شود 

همان میزان تعیین قیمت می شوند.
وی ادامه داد: طبیعت��ا دیگر تولیدکننده نیازی به کاهش کمیت 
و کیفی��ت محصول خ��ود ندارد و در محصوالت مش��مول هم فارغ 
از نظارت س��ازمان هایی مثل تعزیرات، غذا و دارو و اس��تاندارد، به 
دلیل وجود تقاضای بیش��تر مصرف کننده برای این کاالها و شدت 
رقابت میان تولیدکنندگان، ریس��ک کاهش کیفیت و کمیت برای 

تولیدکنندگان بسیار زیاد است.
س��خنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبن��ی افزود: این 10 قلم 
کاالی مش��مول قیمت گذاری ش��امل پنیر یو اف400 گرمی ساده، 
ش��یر نایلونی 900 گرمی، ش��یر پاس��توریزه یک لیتری کم چرب، 
پرچرب، نیمه چرب و کامل، ماس��ت 900 گرمی و دو نیم کیلویی 
پرچرب و نیمه چرب اس��ت. این محصوالت براساس همان قیمتی 

که دولت تعیین کرده عرضه می شوند.
وی تصریح کرد: بس��تنی، ماس��ت با طعم های مختلف، ماس��ت 
همزده، ش��یر طعم دار، ش��یر غنی ش��ده با ویتامین دی، شیر بدون 
الکتوز، ش��یر esl و اس��تریل، خامه، کره، پنیر با طعم های مختلف، 
ش��یرکاکائو و...ش��امل قیمت گذاری دولتی نیست و براساس هزینه 

تمام شده تولید به فروش می رسد.
بنی طبا در پاس��خ به این س��وال که آیا محصوالتی که مش��مول 
قیمت گذاری نیس��تند بازه قیمتی مش��خصی ندارند که هر شرکت 
س��لیقه ای اق��دام ب��ه قیمت گذاری نکن��د؟ گفت: اخت��الف قیمت 
شرکت ها در محصوالت شان بیش از چند درصد نیست. مثال نهایت 
ممکن اس��ت ماس��ت همزده یک برند با برند دیگری حدود 5000 

تومان فرق داشته باشد.
به گفته وی رقابت بین برندها باعث کاهش قیمت می ش��ود، زیرا 

شرکت ها به دنبال کسب سهم بیشتری از بازار هستند.
بنی طب��ا با بی��ان اینکه از مردادم��اه که آخری��ن افزایش قیمت 
ش��یرخام رخ داد تاکنون قیم��ت محصوالت لبن��ی تغییر چندانی 
نداش��ته اس��ت، گفت: اگرچه وج��ود تورم 50 درصدی در کش��ور 
طبیعتا موجب افزایش هزینه های تولید ش��ده، اما با توجه به اینکه 
تغیی��ر چندانی در قیمت ش��یرخام به عن��وان مهمترین ماده اولیه 
صنع��ت لبنیات صورت نگرفت��ه و همچنین به این دلیل که کاهش 
قدرت خرید مردم نیز موجب کاهش تقاضا ش��ده، در نتیجه تغییر 

چندانی در قیمت محصوالت لبنی اتفاق نیفتاده است.
وی ضمن اس��تقبال از نظارت شهروندی و مصرف کنندگان تاکید 
کرد که اگر ش��هروندان با ظن کم فروش��ی یا گران فروش��ی روبه رو 
ش��دند، حتما گزارش آن را به انجمن صنایع لبنی یا س��ازمان های 
نظارتی مانند تعزیرات برس��انند تا به تخلفات احتمالی رس��یدگی 
ش��ود. س��خنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی در پایان گفت: 
سال های اخیر تنوع اقالم لبنی در بازار به شدت افزایش یافته است 
و ش��رکت های زیادی وارد بازار ش��ده اند و همین امر فضای رقابتی 

را بیشتر می کند.

نماگربازارسهام

رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسالمی با انتقاد 
از وضعی��ت بازار قطع��ات یدکی خودرو عنوان کرد اگرچ��ه واردات الزمه 
رقاب��ت در هر صنعتی اس��ت، اما واردات قطعه صرفا ب��ه رقابت پذیری در 
صنعت قطعه سازی کمک نمی کند و باید به تولیدکنندگان داخل فرصت 
داد تا در رقابت با یکدیگر و با اعمال استانداردهای الزم کیفیت محصوالت 

خود را ارتقا دهند.
محمد صالح ج��وکار در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، عنوان کرد: 
صنایع خودرو و قطعه س��ازی می توانند زمینه س��از تولید ثروت در کشور 
باشند، اما متاسفانه آنطور که باید مورد حمایت قرار نمی گیرند و بسیاری 

از واحدهای تولیدی تعطیل و یا رو به تعطیلی پیش رفته اند.
وی ب��ا بیان اینکه واردات قطعات یدکی به تولید داخل ضربه وارد کرده 

اس��ت، تصریح کرد: تا زمانی که بازار واردات قطعات یدکی به کشور رونق 
داشته باشند و صنعت خودرو و قطعه مورد حمایت قرار نگیرند در صادرات 
قطعات نی��ز موفق نخواهیم ب��ود. نماینده مردم یزد در مجلس ش��ورای 
اسالمی تولید محصوالت باکیفیت و استاندارد را مستلزم حمایت از بخش 
خصوصی دانست و اظهار داش��ت: الزمه تولید خودرو و قطعات باکیفیت 
حمایت از بخش خصوصی است تا بتوان با آموزش های الزم زمینه افزایش 

بهره وری و کیفی سازی در واحدهای قطعه سازی را فراهم کرد.
جوکار با اشاره به روش هایی مانند درج قیمت تولید و تعریف کد شناسا 
و رهگیری برای قطعات که می تواند به حذف قطعات تقلبی از بازار کمک 
کند، بیان کرد: اگر قطعه ای اس��تانداردهای الزم را نداشته باشد با تعریف 
کد رهگیری قابل پیگیری اس��ت ضمن اینکه درج قیمت تولید و تعریف 

کد رهگیری باعث می شود قطعه سازان در حوادث رانندگی نظیر تصادفات 
زنجیره ای اخیر که بخش مهمی از آن به بی کیفیتی قطعات مربوط می شد 
پاسخگو باش��ند. کما اینکه قطعه س��ازان پس از تصادفات اخیر به دنبال 

ارتقای کیفی محصوالت خود هستند.
رئیس کمیس��یون امور داخلی و ش��وراهای مجلس شورای اسالمی در 
پایان خاطرنشان کرد: اگرچه واردات الزمه رقابت در هر صنعتی است، اما 
صرف واردات قطعه به رقابت پذیری در صنعت قطعه سازی کمک نمی کند 
بلک��ه باید به تولیدکنندگان داخلی فرصت داد تا در رقابت با یکدیگر و با 
اعمال اس��تانداردهای الزم کیفیت محص��والت خود را ارتقا دهند، چراکه 
قطعه سازان کشور از توانایی باالیی برخوردارند و در گذشته نیز بسیاری از 

تولیدات خود را به کشورهای اروپایی صادر می کردند.

افزایش واردات قطعات یدکی به تولید داخل ضربه وارد کرده است

رئیس کمیس��یون عمران و حمل و نقل ش��ورای شهر تهران از تصویب 
افزایش 25درصدی نرخ بلیت مترو در پایتخت برای سال 1401 خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از مهر، سیدجعفر تشکری 
هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران 
در جریان جلسه چهل و هشتمین جلسه شورا و در بررسی الیحه شهردار 
تهران درخصوص »تعیین نرخ بلیت و کرایه وس��ایل حمل و نقل عمومی 
ش��هر تهران در سال 1401« اظهار کرد: طی بررسی هایی که در جلسات 
مشترک بین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و کمیسیون 
عمران و حمل و نقل ش��ورای اسالمی ش��هر تهران صورت گرفت، مبالغ 
بیشتری برای افزایش قیمت نرخ بلیت کرایه حمل و نقل عمومی تا افزایش 
40 درصد مطرح ش��د، اما با توجه به اینکه ش��رایط بد اقتصادی مردم به 
عنوان یک عام��ل محدودکننده برای مدیریت ش��هری تهران مطرح بود 
در جلس��ات مش��ترک با معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 
خواس��تیم که با به کارگیری روش های مختلف و اس��تفاده از راهکارهای 
پیشنهادی به دنبال جایگزین مبالغ باشند و افزایش چندانی در نرخ کرایه 

حمل و نقل عمومی نداشته باشیم.
وی اف��زود: در نتیجه 25 درصد افزایش متوس��ط پیش بینی ش��ده، اما 
همچن��ان حدود 10 درص��د از مبلغ حمل و نقل عمومی از ش��هروندان 
دریافت می ش��ود و باقی مبلغ باید از ش��هرداری تهران و همچنین دولت 

تأمین شود تا بتوانیم مابه التفاوت این مبلغ را جبران کنیم.
تشکری هاشمی با اشاره به اینکه نگرانی اصلی این بود که اگر این مبالغ 
در ش��رکت اتوبوسرانی و مترو و تاکسیرانی جبران نشود در حوزه وظایف 
خاص خودشان نظام جبرانی گذاشته نشود حتما این سامانه ها با مشکالت 
جدی رو به رو خواهند ش��د و بر همین اساس مالحظاتی را در این الیحه 

داشتیم که در ادامه قرائت خواهم کرد.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر تهران گفت: 
پیش بینی شده است حداکثر 500 تومان به نرخ کرایه در مترو اضافه شود 
و این عدد با توجه به اینکه رقم ناچیزی است به نظر می رسد برای مردم 
قابل تحمل باش��د که مبنا را بر 25 درصد گذاشتیم که البته در برخی از 

خطوط کمتر از 25 درصد خواهد بود.
وی با بیان اینکه خطوط حومه ای ش��هر تهران با توجه به ش��رایطی که 
دارند مشمول 25 درصد شدند، افزود: اما تبصره ای وجود دارد که شرکت 
مترو در طول سال 1401 موظف شده است خطوط حومه ای شهر تهران 
و مشخصا مترو تهران - کرج بتوانند ساز و کارهای نظام پرداخت مستقل 
داشته باشند؛ همچنین با توجه به اینکه هر خطوط در حومه تهران بتواند 
سازوکارهای خود را داشته باشد برای استقالل این خطوط پیش بینی های 

الزم صورت گرفت.
وی گفت: با توجه به موضوعات ذکرش��ده تصمیم گیری شد نرخ بلیت 

مترو تهران - کرج 1.000 تومان باش��د؛ همینطور پیش بینی شد کسانی 
که از کارت بلیت مبلغ دار شخصی سازی شده استفاده کنند عالوه بر تمام 
تخفیفات پیش بینی ش��ده در الیحه 5 درصد به ازای هر بار ش��ارژ کارت 

بلیت ها به صاحبان این نوع کارت ها تخفیف داده شود.
تش��کری هاش��می ادامه داد: همچنین برای کس��انی که از درگاه های 
غیرحضوری مثل اپلیکیش��ن و یا س��ایر روش های پرداخ��ت آنالین اگر 
بلیت های تک س��فره را خریداری کنند و پش��ت گیشه های ایستگاه های 
مترو مراجعه نکنند 5 درصد تخفیف پیش بینی ش��ده است؛ همچنین در 
مناسبت ها به منظور ساز و کار واحد هرگونه تخفیف صرفا با اقدام کتبی 

شهردار محترم تهران انجام شود.

افزایش 25درصدی نرخ بلیت مترو در شهر تهران
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به قلم: هالی هیگا
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

بازاریابی بدون داش��تن مجموعه ای از بهترین اهداف ممکن برای تمام 
برندها همراه با شکست خواهد بود. درست مانند هر کاری، در بازاریابی نیز 
تعیین اهداف درس��ت کمک شایانی به شما در مسیر تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف خواهد کرد. این امر در بازه های زمانی طوالنی از شما برندی 
منظ��م و توانمند برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف با کمپین های 
بازاریابی استاندارد خواهد ساخت. درست به همین خاطر شما باید به طور 
مداوم در زمینه بازاریابی و طراحی اس��تراتژی در این حوزه به فکر اهداف 
درس��ت باشید، در غیر این صورت خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف از بین می رود. امروزه بس��یاری از بازاریاب ها برای 
تولید محتوا ایده های بسیار زیادی دارند، اما وقتی حرف از اهداف بازاریابی 
به میان می آید تقریبا تمام آنها متعجب خواهند ش��د. دلیل این امر عدم 
بحث یا تبادل نظر به اندازه کافی درباره اهمیت اهداف در حوزه بازاریابی 
اس��ت. همین امر موجب تالش برای بدون نتیجه تیم های بازاریابی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می ش��ود. اگر شما به دنبال تغییر این 
روند در حوزه بازاریابی هس��تید، باید هرچ��ه زودتر روند فعالیت تان را به 
ط��ور قابل مالحظه ای تغییر دهید، در غیر این صورت هرگز فرصتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهبود عملکردتان پیدا نخواهید کرد. 
هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی برخی از اهداف مهم و استاندارد برای 
بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. این امر به شما برای 
پیگی��ری فعالیت های تان به طور اس��تاندارد کمک خواهد کرد. همچنین 
تمام مشکالت تان در این حوزه را نیز به طور قابل مالحظه ای کاهش داده و 
شانس تان در عمل را به شدت افزایش می دهد. در ادامه برخی از مهمترین 

نکات برای بررسی در این رابطه را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
افزایش آگاهی مشتریان درباره برند

وقتی یک برند وارد بازار می شود، اولین نکته ای که دارای اهمیت بسیار 
زیادی اس��ت، مربوط به افزایش آگاهی مش��تریان درباره حضورش است. 
ش��ما تا وقتی مشتریان را نس��بت به حضور برندتان در بازار مطلع نکنید، 
امکان ترس��یم اهداف بزرگتر را نخواهید داشت. امروزه بسیاری از برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��رایط بس��یار دشواری را پشت 
سر می گذارند. این امر اغلب اوقات شرایط آنها را به طور قابل مالحظه ای 
دشوار ساخته و توانایی شان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز 
به ش��دت کاهش می دهد. دلیل این امر نیز ناشناس بودن برندشان برای 
مخاطب هدف است. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب 
هدف تان هستید، باید اول از همه در کمپین ها و استراتژی بازاریابی تان به 
دنبال معرفی برندتان به مخاطب هدف باش��ید، در غیر این صورت خیلی 

زود فرصت مناسب برای جلب نظر مشتریان را از دست می دهید. 
یادتان باش��د هر برندی دارای ش��خصیت خاص خودش است. بنابراین 
شما باید شخصیت خاص خودتان برای مشتریان را طراحی و به خوبی در 
معرض نمایش قرار دهید. این امر اغلب اوقات با بیان یک داستان مناسب 
ش��روع می شود. داستان برند به شما برای ایجاد آشنایی اولیه با مشتریان 
کم��ک کرده و تمام موانع این مس��یر را به ط��ور قابل مالحظه ای کاهش 
می دهد. با این حس��اب اگر ش��ما به دنبال تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف تان هس��تید، باید هرچه زودتر شرایط تان را بهینه سازی نمایید، در 
غیر این صورت شاید هرگز فرصت الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان را پیدا نکنید. 
پس از اینکه شما داستان برندتان را طراحی و در اختیار مخاطب هدف 
قرار دادید، نوبت به تولید محتوای بازاریابی به طور مداوم می رسد. امروزه 
برندها در صورتی که مدت زمانی کوتاه هم از تعامل با مخاطب هدف شان 
دست بکشند، به زودی از یاد آنها خواهند رفت. بنابراین شما باید همیشه 
تعامل با مخاطب هدف  در بهترین وضعیت را در دستور کار قرار دهید، در 
غیر این صورت شاید شانس تان در بازار به سرعت کاهش پیدا کرده و کمتر 

شانسی برای جلب نظر مخاطب هدف تان پیدا کنید. 
بارگذاری مداوم محتوای جذاب برای مخاطب هدف ش��اید امر بس��یار 
سختی به نظر برسد، اما شما در عمل چاره ای به غیر از این برای تعامل و 
بهبود وضعیت تان در بازار ندارید. درست به همین خاطر اهداف مربوط به 
معرفی برند به مشتریان یا افزایش آگاهی شان از برند باید همیشه براساس 
توجه به این نکته نیز ساماندهی شود. این امر نظم بازاریابی شما در عرصه 

کسب و کار را به طور مشخصی رو به جلو تعریف می کند. 
استفاده از لیدهای )Leads( قوی

جلب نظر مخاطب هدف به برند فقط یکی از اهداف مناس��ب در حوزه 
بازاریابی محسوب می شود. شما در مراحل بعدی برای تاثیرگذاری حرفه ای 
بر روی مخاطب هدف تان باید به فکر سایر شرایط نیز باشید. تولید لیدهای 
قوی به شما امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و دستیابی به سطح 
فروش باالی محصوالت یا خدمات را می دهد. درست به همین خاطر شما 
باید همیشه در زمینه طراحی استراتژی بازاریابی به این هدف مهم توجه 
نش��ان دهید، در غیر این صورت شاید کمتر فرصتی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف پیدا کنید. 
یادتان باشد شما برای طراحی محتوای جذاب همیشه امکان الگوبرداری 
از برندهای بزرگ را دارید. بنابراین بدون تعارف اقدام به شناسایی برندهای 
موف��ق در حوزه کاری تان ک��رده و به خوبی از عملکردش��ان برای بهبود 
وضعیت تان در حوزه بازاریابی سود ببرید. این امر بدون دردسرهای اضافی 

به شما امکان استفاده از یک کالس درس با کیفیت جهانی را می دهد. 
بهینه سازی وضعیت سایت از نقطه نظر کیفیت قالب و همچنین سرعت 
بارگذاری یکی دیگر از ن��کات حرفه ای و جذاب برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف محسوب می شود. این نکته به شما فرصت بسیار خوبی در 
راس��تای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می دهد. با این حس��اب شما 
دیگر هیچ مشکلی از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهبود 
وضعیت آنها نخواهید داش��ت. گاهی اوقات برندها ب��ه دلیل پایین بودن 
س��رعت بارگذاری صفحات سایت ش��ان به سادگی هرچه تمام تر مخاطب 
هدف شان را از دست می دهند. در این میان حتی اگر شما بهترین محتوای 
بازاریابی دنیا را هم داشته باشید، باز هم تاثیری بر روی تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف نخواهد داشت. 
جلب نظر مشتریان تازه

مشتریان یک برند همیشه تعداد ثابتی ندارند. این امر در قالب افزایش 
مش��تری یا ریزش آنها خود را نشان می دهد. درست به همین خاطر شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید از تمام توانایی تان بهره ببرید. 

این امر اهمیت فوق العاده باالیی داش��ته و به ش��ما فرصت افزایش درآمد 
برندتان را می دهد. متاس��فانه بس��یاری از برندها در حوزه بازاریابی فقط 
به دنبال حفظ مش��تریان فعلی شان هستند. این امر اگرچه مزایای بسیار 
زیادی به همراه دارد، اما در صورت بی توجهی ش��ما به مش��کلی اساسی 
تبدیل خواهد ش��د. توصیه ما در این بخش تالش برای حفظ مش��تریان 
در کنار هدف گذاری بر روی جلب نظر تعدادی از مش��تریان تازه و بالقوه 
در بازار اس��ت. این امر وضعیت بازاریابی ش��ما را به طور قابل مالحظه ای 
بهینه سازی خواهد کرد. با این حساب دیگر دلیلی برای مشاهده مشکالت 

اساسی در این حوزه نخواهد بود. 
شما برای جلب نظر مشتریان تازه در بازار عالوه بر تعیین آن به عنوان 
هدف باید به فکر شناخت نحوه رفتار آنها نیز باشید. امروزه مشتریان اغلب 
اوقات رفتارهای عجیب و متفاوتی از خودشان نشان می دهند. بنابراین اگر 
شما خیلی زود به فکر بهینه سازی نحوه رفتارتان با مخاطب هدف نباشید، 
ش��اید به زودی با مشکالتی در این حوزه رو به رو شوید. این امر می تواند 
شانس شما در بازار را به طور قابل مالحظه ای کاهش داده و مشکالت تان 

را نیز افزایش دهد. 
اس��تفاده از داده های معتبر برای شناس��ایی مخاط��ب هدف در عرصه 
بازاریاب��ی اغلب اوقات یکی از تکنیک های جذاب و تاثیرگذار در این حوزه 
محس��وب می ش��ود. این امر می تواند شانس ش��ما در بازار را به طور قابل 
مالحظه ای افزایش داده و ش��مار باالیی از مشکالت تان را نیز حل کند. با 
این حساب شما باید به طور مداوم در این زمینه عملکردتان را بهینه سازی 
نمایید. گام نخس��ت هم در این راستا اس��تفاده از ابزارهای درست مانند 
گوگل آنالیتیکس یا در صورت عضویت در شبکه های اجتماعی استناد به 
گزارش های آنهاس��ت. چنین نکاتی به مرور زمان توانایی شما برای تعامل 
بهتر با مخاطب هدف و جلب نظر وی به طور حرفه ای را افزایش می دهد. 
به این ترتیب شما دیگر مشکلی از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان نخواهید داشت. 
افزایش ترافیك سایت

تولید محتوا و بازاریابی همیش��ه با هدف افزایش فروش یا دسترسی به 
مشتریان تازه صورت نمی گیرد. گاهی اوقات پیدا کردن مشتریان تازه در 
کنار س��ایر نکات دارای اهمیت اس��ت. یکی از نکات مهم که خودش نیز 
هدفی مجزا محس��وب می شود، افزایش ترافیک س��ایت است. این امر به 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای کمک خواهد 
کرد. اگر شما در زمینه بازاریابی مشکالت زیادی برای جلب نظر مخاطب 
هدف تان دارید، هدف گذاری بر روی افزایش ترافیک سایت راهکار مناسبی 

برای شما خواهد بود. 
یک نمونه مناس��ب از بازاریابی با هدف افزایش ترافیک س��ایت مربوط 
به حوزه ایمیل مارکتینگ اس��ت. شما در صورت اضافه کردن لینک های 
مربوط به سایت تان در ایمیل های بازاریابی امکان جلب نظر مخاطب هدف 
و ترغیب وی برای حضور در سایت رسمی برندتان را پیدا می کنید. این امر 
فرصت بسیار خوبی پیش روی شما برای بازاریابی و تاثیرگذاری حرفه ای 
بر روی مخاطب هدف خواهد داد. با این حساب دیگر هیچ مشکلی از نقطه 

نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی شما نخواهد بود. 
بهره گیری از نکات سئو یکی دیگر از راهکارهای مناسب برای دستیابی 
به هدف افزایش ترافیک س��ایت محس��وب می ش��ود. امروزه بس��یاری از 
برنده��ای بزرگ فقط به دلی��ل رعایت دقیق نکات س��ئو و تولید محتوا 
براس��اس آن رتبه های برتر گوگل را در اختیار دارند. بنابراین ش��ما هم به 
منظور تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف باید همیش��ه این نکته 
مهم را در خاطر داش��ته باش��ید، در غیر این صورت به سرعت توانایی تان 
ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف و جلب نظر آنها را از دس��ت 
می دهید. این امر می تواند شرایط شما در حوزه بازاریابی را به شدت دشوار 

و پیچیده سازد. 
ارتقای جایگاه و اعتبار برند در بازار

همیشه در بازارهای بزرگ برخی از برندها دارای جایگاه ویژه ای هستند. 
ای��ن امر مربوط به اقت��دار یا به عبارت بهتر اعتبار برندها در بازار اس��ت. 
مش��تریان هم در رفتارهای شان همیشه به برخی از برندها توجه باالتری 
نش��ان می دهند. درس��ت به همین خاطر ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف باید همیش��ه نکات مربوط به بهب��ود جایگاه تان را در نظر 

داشته باشید. 
امروزه برندها برای بهبود جایگاه شان امکان بهینه سازی محتوای شان به 
طور حرفه ای را دارند. این امر باید از شما برندی جذاب و هیجان انگیز در 
نگاه مشتریان بس��ازد. در این صورت شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف به طور قابل مالحظ��ه ای افزایش پیدا کرده و فرصت های 
بی نظیری پیش رو خواهید داش��ت. توصیه م��ا در این بخش تالش برای 
ارائه راهنمایی های حرفه ای برای مخاطب هدف است. در این صورت شما 
هیچ مش��کلی از نقطه نظ��ر تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف و بهبود 
اعتبارتان در بازار نخواهید داش��ت. به محض اینکه مش��تریان ش��ما را به 
عنوان مشاور مطمئن شان در نظر بگیرند، شانس شما در بازار به طور قابل 
مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. پس در کنار فعالیت های معمولی در 
زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیش��ه این نکته کلیدی را نیز 

مدنظر قرار دهید. 
افزایش رضایت مشتریان

رضایت مشتریان همیشه نکته ای مهم و تاثیرگذار در سرنوشت یک برند 

محسوب می ش��ود. اگر شما در این حوزه عملکرد خوبی از خودتان نشان 
دهید، شانس تان برای بازاریابی بهتر به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا 
می کن��د. همچنین محصوالت تان نیز در مدت زمانی کوتاه در بازار فروش 
خواهد رفت. امروزه برندهای بزرگ در رقابت با هم به دنبال افزایش سطح 
رضایت مش��تریان در مدت زمانی کوتاه هس��تند. این امر به آنها فرصت 

خوبی برای کسب سود بیشتر در بازار می دهد.
یادتان باشد شما برای افزایش میزان رضایت مشتریان از برندتان همیشه 
ابزارهای تاثیرگذاری در کنار خودتان دارید. یکی از این ابزارهای بازاریابی 
اس��ت. محتوای بازاریابی که با نیم نگاهی به رضایت مشتریان تولید شود، 
همیش��ه وضعیت تان در بازار را بهینه س��ازی خواهد کرد. استفاده از انواع 
نظرس��نجی ها به منظور اطالع از وضعیت مخاطب هدف در این راستا امر 
مهمی خواهد بود. ش��ما در این صورت به س��ادگی هرچه تمام تر فرصت 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب تان را خواهید داش��ت. این امر در بلندمدت 
از برند ش��ما چهره ای به شدت حرفه ای و مناسب می سازد. با این حساب 
مش��کل چندانی پیش روی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

باقی نخواهد ماند. 
توجه به مش��کالت مش��تریان در محتوای بازاریابی امکان بسیار مهمی 
برای بهبود وضعیت ش��ما محسوب می شود. امروزه یکی از پرطرفدارترین 
ایده های بازاریابی ش��امل ویدئوهای آموزش��ی است. چنین ویدئوهایی به 
شدت در میان کاربران محبوب بوده و شانس شما در بازار را نیز به حداکثر 
می رس��اند. با این حساب اگر ش��ما به دنبال افزایش رضایت مشتریان از 

برندتان هس��تید، باید این نکته مهم را نیز مد نظر قرار دهید، در غیر این 
صورت شاید در رقابت با دیگر برندها هیچ فرصتی برای جلب نظر مشتریان 
به دس��ت نیاورید. این امر می تواند وضعیت تان در بازار را به ش��دت تحت 

تاثیر قرار دهد. 
افزایش سطح تعامل مشتریان با برند

سطح تعامل مشتریان با برند تعیین کننده بسیاری از نکات و جنبه های 
برند اس��ت. امروزه برنده��ای بزرگ به طور مداوم در ت��الش برای بهبود 
وضعیت تعامل ش��ان با مخاطب هدف هس��تند. بنابراین اگر شما در این 
راس��تا عملکرد خوبی از خودتان به جای بگذارید، شانس تان برای رقابت 
با دیگر برندها دوچندان می شود. نخسین گام برای تعامل باالتر مشتریان 
با برند ش��امل استفاده از تکنیک گروه بندی مشتریان است. این امر شاید 
بسیار ابتدایی به نظر برسد، اما به شما فرصت خوبی برای تولید محتوای 

اختصاصی برای هر دسته از مشتریان می دهد. 
یک��ی از ایرادهای اساس��ی برنده��ا در زمینه تولید محت��وا مربوط به 
بی توجهی به س��لیقه هر کدام از کاربران اس��ت. این امر در نهایت شرایط 
بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را دش��وار خواهد س��اخت. 
درس��ت به همین خاطر شما باید به طور مداوم در راستای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف از شیوه های حرفه ای سود ببرید. این امر شامل تولید 
محتوا، شخصی س��ازی آن و در صورت امکان تعامل متفاوت با هر گروه از 
مشتریان است. چنین نکته ای شانس شما در بازار را افزایش داده و تمایل 

کاربران برای تعامل با برندتان را نیز به شدت بیشتر می کند. 
افزایش سود

افزایش سود نیز یکی دیگر از نکات جالب و مهم برای برندها محسوب 
می شود. با این حساب مشاهده آن به عنوان یک هدف مستقل امر عجیبی 
نیس��ت. هدف نهایی هر برند در بازار پس از فعالیت های سخت و نفسگیر 
شامل کسب درآمد و سود مناسب است. بنابراین شما باید به طور ویژه ای 
چنین نکاتی را مدنظر قرار دهید. این امر فرصت های بس��یار خوبی پیش 
روی ش��ما برای تعامل با مشتریان و بهبود وضعیت بازاریابی برندتان قرار 

می دهد. 
کمپین های بازاریابی که با هدف افزایش سود برند طراحی می شود، باید 
فروش محصوالت به طور آنالین را نیز مدنظر داشته باشند. این امر با توجه 
به ساختار مناسب شبکه های اجتماعی در این میان اهمیت باالیی داشته و 
فرصت شما در بازار را نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. بنابراین 
ش��ما باید همیش��ه فروش آنالین محصوالت تان را در ذهن داشته باشید. 
ش��اید این امر وضعیت شما را به طور قابل مالحظه ای عوض نکند، اما در 
بلندمدت مشتریان را با خرید آنالین از شما آشنا خواهد ساخت. این نکته 
در دنیایی که روز به روز با فناوری های دیجیتال بیشتر محاصره می شود، 

اهمیت باالیی خواهد داشت.
منبع: هاب اسپات

بهترین اهداف ممکن برای طراحی استراتژی بازاریابی کدامند؟
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اخبار

در جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد؛
 رونق اشتغال دانش آموختگان و متخصصین حوزه سالمت 

با ایجاد شهرک دارویی در اصفهان
اصفهان- قاسم اسد: در هفتمین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه 
زیرســاخت اتاق بازرگانی اصفهان که با حضور نماینده مجلس شورای اسالمی 
برگزار شــد، آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص احداث شهرک دارویی 
اصفهان بررســی گردید. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، احمد 
خوروش، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و توســعه زیرساخت اتاق بازرگانی 
اصفهان در ابتدای این نشست با بیان اینکه اهتمام خوبی برای ایجاد شهرک های 
گوناگون در اصفهان وجود دارد، اظهار داشت: با توجه به مسائل محیط زیستی و 
آب در استان، ایجاد شهرک هایی مانند شهرک دارویی و شهرک پوشاک می تواند 

به پویایی اقتصاد اصفهان کمک کند. وی با بیان اینکه براساس آمارها درصد قابل توجهی از داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود، 
ادامه داد: بنابراین ظرفیت علمی بسیار خوبی در داخل کشور وجود دارد و ایجاد شهرک دارویی فرصتی بسیار طالیی برای اشتغال زایی در 
اصفهان خواهد بود. امیدوارم بتوانیم در این زمینه به جمع بندی مناسبی برسیم تا بتوان آنرا در سفر استانی هیئت دولت به اصفهان مطرح 
و تصویب نمود. غالمرضا اخوان فرید رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب وکار اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه مردم در 
بیشتر کشورهای جهان استفاده از خدمات سالمت و مراقبت های بهداشتی را حق مسلم خود می دانند و در این زمینه از دولت ها انتظار 
دارند، گفت: هرچه یک کشور پیشرفته تر باشد خدمات سالمت آن بیشتر است. امروزه صنعت داروسازی یکی از صنایع پرسود است که 
به جز حوزه ســالمت، نقش مهمی در حوزه سیاســی و اجتماعی دارد. وی با اشاره به اینکه از 500 شرکت دارویی کشور، 350 شرکت 
دانش بنیان است افزود: با این حال با اینکه تعداد شرکت های دانش بنیان اصفهان بیشتر از متوسط کشوری است اما تنها پنج شرکت در 

حوزه دارویی فعالیت دارند. 

برگزاری نمایشگاه توانمندی حوزه صادارت غیر نفتی در بندر جاسک؛
 استفاده از ظرفیت های  مهم استراتژیکی در قلب سواحل مکران

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر بنادر و دریانوردی شــهید باهنر و 
شرق هرمزگان از برپایی اولین نمایشگاه توانمندی های صادراتی غیرنفتی در 
بندر جاســک خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت های بالقوه در قلب سواحل 
مکران عامل مهمی در توســعه اقتصاد دریا محور در بنادر کوچک بشمار می 
رود. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "حمیدرضا 
محمدحســینی تختی" در حاشیه برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی 
غیرنفتی عنوان کرد: این نمایشــگاه با حضور ارگان های دولتی گمرک، جهاد 
کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری و نیز شرکت های خصوصی کشتیرانی 

و تخلیه بارگیری فعال در این زمینه به طور گشایش یافت . وی افزود: این نمایشگاه شامل 12 غرفه از تاریخ 17 بهمن لغایت 21 بهمن 
ماهجاری به مدت ۴ روز در محل اداره بندر و دریانوردی جاسک دایر می باشد. این مقام مسول اظهار داشت: بخش اعظم عملیات تخلیه 
بارگیری در بندر جاسک مربوط به انواع کاشی و سرامیک، میوه های فصل، ترشیجات، انواع رب، آب لیمو، آب معدنی، کتاب و مصنوعات 
پالســتیکی می باشد که در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرارگرفته است. محمد حسینی گفت: بندر جاسک به لحاظ قرارگیری 
موقعیت جغرافیایی خاص نسبت به بعد مسافت با کشورهای حوزه خلیج فارس از اهمیت ویژه ای به عنوان پایگاه مهم صادارتی در سواحل 

مکران برخوردار می باشد.

بازدید و ارزیابی ایستگاه تقویت فشار گاز قلعه جیق توسط مدیر 
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران

ساری - دهقتان : مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران با حضور 
در ایستگاه تقویت فشار گاز قلعه جیق در منطقه 9 عملیات انتقال گاز 
سامانه اندازه گیری این تاسیســات را مورد ارزیابی قرار داد. به گزارش 
خبرنــگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، 
محمدرضا جوالیی مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز با حضور محی 
الدین مفخمی سرپرست منطقه 9 و هیئت همراه از مراحل تعمیر واحد 
سوم کمپرسور تاسیسات تقویت فشار گاز قلعه جیق و همچنین دستگاه 
اندازه گیری پورتابل اولتراسونیک نصب شده در این تاسیسات بازدید به 

عمل آورد و در ادامه با حضور در ایستگاه اندازه گیری گاز قلعه جیق شرایط عملیاتی این ایستگاه را مورد ارزیابی قرار داد 
و رهنمودهای الزم را در ارتباط با تجهیز و راه اندازی سامانه اندازه گیری این ایستگاه ارائه کرد. جوالیی در ادامه با حضور 
در نقطه صفر مرزی در سنگر تپه در جریان موقعیت ایستگاه اندازه گیری گاز چاالیوک نیز قرار گرفت. از همکاری و تعامل 
منطقه 9 عملیات انتقال گاز جهت پایداری گاز و مدیریت شبکه در پیک مصرف در شمال کشور قدردانی کرد. در این بازدید 
محی الدین مفخمی سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز با ارائه گزارشی از اقدامات منطقه جهت انتقال پایدار گاز در استان 

های شمالی جهت مواجهه با بحران های احتمالی و عبور از فصل سرما خبر داد.

نشست مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم با دکتر نوریان 
مدیر عامل پاالیشگاه گاز استان ایالم

ایالم-هدی منصوری:مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم با هدف بررسی مسائل و مشکالت اشتغال خانواده های معظم 
شهدا و ایثارگران و پیگیری پرونده های تبدیل وضعیت استخدامی آنان، روز شنبه 30 بهمن ماه، با حضور در پاالیشگاه گازایالم با دکتر نوریان 
دیدار و گفتگو کرد. دکتر جمال اسدی در این نشست با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، کفت: کار شما امروز همانند 
کار رزمندگان دوران دفاع مقدس است و باید با تالش و کوشش مضاعف بسیجی وار دشمنان نظام را مایوس کرد. وی اضافه کرد: بسیجی 
بودن به منزله این است که هر کجای نظام نیاز داشت حضور داشته باشد. دکتر اسدی در ادامه بر لزوم تکریم و تجلیل از خانواده های معظم 
شهیدان و ایثارگران عزیز در جامعه تاکید کرد و گفت: یکی از مهمترین وظایف مسئولین، دیدار، سرکشی و سپاسگزاری از خانواده های 
شهدا و ایثارگران است.  اسدی به بیان مسئله اشتغال جامعه ایثارگری پرداخت و افزود: انتظار می رود مجموعه پاالیشگاه گاز استان ، نقش 
خود را در ارائه خدمات به جامعه ایثارگری و رفع مشکالت تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگران شاغل در پاالیشگاه را ایفا نماید. دکتر نوریان 
مدیر عامل پاالیشگاه گاز ایالم نیز در این نشست با تاکید بر اینکه ایثارگران در سخت ترین شرایط حساس این نظام نقش خود را بخوبی ادا 

نموده اند، ابراز امیداواری کرد: در جهت تبدیل وضعیت این عزیزان اقدامات الزم صورت گرفته و در مرحله پایانی کار این عزیزان هستیم.

برای مددجویان کمیته امداد قم مصوب و اجرا شد:
آب، مجانی؛ برق، مجانی؛ گاز، مجانی

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد اســتان قم: مددجویان 
کمیته امداد استان قم که کد اشتراک قبوض آب، برق و گاز خود را در سامانه 
ســها soha.emdad.ir ثبت کرده اند، الزم نیســت هزینه قبض های خود را 
پرداخت کنند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، محسن مسعودیان 
راد، مدیرکل کمیته امداد استان قم با بیان اینکه آب، برق و گاز برای مددجویانی 
که الگوی مصرف را رعایت کنند رایگان است گفت: این افراد برای بهره مندی 
از این طرح باید در سامانه سها soha.emdad.ir ثبت نام کنند. وی روش های 
ثبت مشــخصات الزم در این سامانه را خاطرنشان و اظهار کرد: افراد خودشان 

باید مشخصات الزم را در سامانه سها ثبت کنند و یا با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات دولت این کار را انجام دهند. مدیرکل کمیته 
امداد استان قم نحوه ثبت قبوض ویژه مددجویان را تشریح کرد و گفت: مددجو پس از ورود به سامانه سها و درج کد ملی در قسمت نام 

کاربری و رمز، کد اشتراک قبوض آب، برق و گاز خود را در این سامانه ثبت کند تا نسبت به معافیت پرداخت قبوض خانوار اقدام شود.

آتش سوزی انبار یونولیت و منزل مسکونی با تالش آتشنشانان شهرداری 
گرگان مهار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: به نقل از موسی الرضا صفری مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان، ساعت 
6 و 20 دقیقه صبح روز پنجشنبه 28 بهمن یک مورد حریق در جرجان 26 به سامانه 125 گزارش شد که دو تیم عملیاتی از ایستگاه 
های شماره 2 و ۴ به محل حادثه اعزام شدند.صفری افزود: در محل حادثه مشاهده شد حریق مربوط به یک کارگاه بوده که در آن یونولیت 
های انبار شده دچار حریق شده و از دیوار جنب کارگاه به نیزار سرایت کرده است.به گفته وی، خوشبختانه حریق با تالش آتش نشانان 
مهار شد.مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان در ادامه گفت: همچنین حوالی ساعت 5:33 صبح امروز یک مورد 
حریق منزل مسکونی واقع در الغدیر به سامانه 125 گزارش شد که با هماهنگی ستاد فرماندهی یک تیم اطفاء حریق از ایستگاه شماره 
یک به محل حادثه اعزام شدند.صفری ادامه داد: حریق طبقه باالی یک خانه دو طبقه که به دلیل واژگونی تک شعله و سرایت حریق به 
فرش و لوازم منزل گسترش یافته که با حضور آتش نشانان عملیات اطفا آغاز گردید و از سرایت حریق به منازل مجاور و طبقه پایین منزل 

جلوگیری بعمل آمد.به گفته وی، متاسفانه این حادثه یک نفر مصدوم داشته است.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: استاندار آذربایجان شرقی 
با اشــاره به گزارش دانشگاه علوم پزشکی تبریز مبنی بر رعایت 
۴8 درصدی شــیوه نامه های بهداشتی در مراکز عمومی استان، 
گفت: این رقم در شرایط فعلی، بسیار پایین و الزم است فعاالن 
همــه بخش های اداری و عمومی کارکنــان و مراجعان خود به 
رعایت پروتکل ها ملزوم کنند. عابدین خّرم در چهل و هشتمین 
جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا، بر اهتمام و اقدام همگانی همه 
بخش های استان برای کنترل و مدیریت موج ششم کرونا تأکید 
کرد و با اشاره به اینکه واکسیناسیون، مهم ترین عامل جلوگیری 
از ابتال و مرگ ومیر ناشی از کروناست، ضمن قدردانی از استقبال 
خوب مردم اســتان از تزریق واکسن، از همه کسانی که به هر 
دلیل تاکنون واکسن دریافت نکرده اند خواست تا هرچه زودتر به 
مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند. وی از زحمات کادر بهداشت 
و درمان، پزشکان، پرستاران و همه اعضای این ستاد تشکر کرد و 
گفت: متاسفانه با وجود همه تالش ها، موج ششم کرونا آغاز شد؛ 
البته اگر واکسیناسیون وسیع انجام نمی شد با شدت و سرعت 
تسری سویه اُمیکرون، وضعیت به مراتب خطرناک تری داشتیم. 
خرم با بیان اینکه باید از اســتقبال خوب مردم از واکسن کرونا 

تشکر کنیم، افزود: با توجه به اینکه، واکسن بهترین و آسان ترین 
راه پیشگیری از این بیماری است، همچنان اصرار داریم افرادی 
که به هر دلیلی از واکســن استقبال نکرده اند هرچه سریع تر به 
مراکز واکسیناسیون مراجعه کنند. استاندار آذربایجان شرقی با 
اشاره به گزارش دانشــگاه علوم پزشکی تبریز مبنی بر رعایت 
۴8 درصدی شــیوه نامه های بهداشتی در مراکز عمومی استان، 
گفت: این رقم در شــرایط فعلی، بسیار پایین است و الزم است 
فعاالن همه بخش های اداری و عمومی نسبت به الزام کارکنان و 

مراجعان خود نسبت به رعایت پروتکل ها اقدام کنند. وی با اشاره 
به رشــد فزاینده تعداد مبتالیان و فوتی های ناشی از کرونا در 
استان و کشور، گفت: برای پیشگیری از خطر و به وجود آمدن 
مشکل برای مراکز درمانی، اقدام جدی و همگانی همه بخش ها 
ضروری اســت. خّرم درخصوص فعالیت مدارس، دانشگاه ها و 
مراکز آموزشــی نیز گفت: با توجه به واکسیناسیون افراد باالی 
12 سال در استان، تعطیلی مدارس دوره های باال و دانشگاه ها 
جز در مــوارد حاد، ضرورتــی ندارد و فعالیت های آموزشــی 
با رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی ادامه خواهد داشت. وی 
همچنین خواستار تولید محتوای هنرمندانه تبلیغی و استفاده 
از ظرفیت رســانه های بومی و محلی برای ایجاد حساســیت و 
جلب همکاری مردم برای مدیریت کرونا شد و گفت: صداوسیما 
با دعــوت از متخصصان و تولید برنامه هــای ثابت تلویزیونی، 
شــرایط بیماری را برای مردم تشریح کند. استاندار آذربایجان 
شرقی همچنین بر تقویت کنترل و غربالگری در مرزهای زمینی 
و هوایی، اســتقرار گروه های نظارتی در بازارها و مراکز تجاری 
سرپوشیده و نظارت جدی بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی در 

رستوران ها تاکید کرد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: عصر روز شنبه 30 بهمن 
1۴00، مراسم معارفه عیسی جمال نیکویی به عنوان سرپرست 
جدید شرکت گاز استان گیالن با حضور سید جالل نورموسوی 

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن - در این مراسم آقای سید 
جالل نورموســوی ضمن گرامیداشت ماه پرخیر و برکت رجب، 
توفیــق خدمتگزاری به مردم را هدیه ای از جانب خداوند عنوان 
کرد و گفت: خدمت به مردم مسئولیتی بسیار سنگین است که ان 
شاءاهلل آقای نیکویی با همکاری همه سطوح کارکنان گاز گیالن  

از عهده این وظیفه مهم سربلند بیرون خواهد آمد.
وی با اشاره به اهمیت ویژه کار گروهی و هم افزایی برای رسیدن 
به موفقیت، اظهار داشــت: باید در کنار تخصص و تجربه، از هم 
افزایی و خرد جمعی برای رسیدن به اهداف عالیه سازمان بهره 
برد. مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در خصوص وضعیت 
گازرسانی گفت: بحمداهلل در بخش توسعه گاز به انتهای کار خود 
رسیده ایم و باید با تالش و همت همه پرسنل درجهت افزایش 
سطح کیفی خدمات، هوشمندسازی و بهینه سازی سازمان گام 

برداریم. آقای نورموسوی در خاتمه ضمن قدردانی از تالش ها و 
خدمات ارزنده آقای اکبر در طی دوران مدیریت وی، برای آقای 
عیسی جمال نیکویی درجهت انجام هرچه بهتر وظایف محوله 
آرزوی موفقیت نمود. همچنین در این مراسم آقای حسین اکبر 
ضمن عرض تبریک وآرزوی موفقیت برای آقای عیســی جمال 
نیکویی به عنوان سرپرست جدید گاز گیالن، از همراهی , تالش 
و تعامل سازنده همه پرسنل و ارکان شرکت گاز در طی سال های 

مسئولیت خود تشکر و قدردانی نمود.
در ادامه آقای عیسی جمال نیکویی سرپرست جدید شرکت گاز 
استان گیالن ضمن قدردانی از اعتماد و حمایت مدیران شرکت 
گاز بر همت و تالش هرچه بیشــتر برای دســت یابی به اهداف 
عالیه ســازمان تاکید کرد و گفت: ان شاءاهلل بتوانیم با حمایت 
های مدیران محترم شرکت ملی گاز ایران، کمک و همکاری همه 
پرسنل و همراهی مسئولین استان گیالن درجهت خدمت رسانی 
هرچه بهتر به مردم شریف گیالن گام های بلند و موثری برداریم.

در پایان این مراسم حکم مسئولیت آقای عیسی جمال نیکویی 
به عنوان سرپرست جدید شرکت گاز استان گیالن از سوی آقای 
سید جالل نورموسوی مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران به 

وی اهدا شد.
الزم به ذکر است آقای عیسی جمال نیکویی متولد 13۴9 بوده 
و دارای مدرک مهندســی مکانیک و کارشناسی ارشد مدیریت 
دولتی می باشــد. وی در سال 1377 به استخدام شرکت گاز در 
آمد و سابقه ریاست  واحدهای حراست و اندازه گیری و توزیع و 

ادارات شلمان، خمام، انزلی و الهیجان را در کارنامه خود دارد.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: دانشــگاه های »شهید 
مدنی آذربایجان«، »صنعتی ســهند« و »مراغه« در جدیدترین 
رتبه بندی موسســه »تایمز« در جمع برترین دانشگاه های جوان 
جهان قرار گرفتند. پایگاه رتبه بندی »تایمز«، فهرست سال 2022 
دانشــگاه های جوان دنیا با قدمتی کمتر از 50 سال، شامل 539 
دانشــگاه در سراســر دنیا را اعالم کرد که بر اساس آن، دانشگاه 
شهید مدنی آذربایجان در رتبه 191 ، دانشگاه صنعتی سهند در 
رده 193 و دانشگاه مراغه در دانشگاه های دارای رده 251 تا 300 
جای دارند. ســهم جمهوری اسالمی ایران از دانشگاه های جوان 
و برتر دنیا در این رتبه بندی 37 دانشــگاه است. رییس مؤسسه 
اســتنادی علوم و پایش علم و فناوری )ISC( در این باره اظهار 
کرد: 2 دانشگاه علوم پزشکی کردستان با رتبه 67 و دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران با رتبه 72 دانشگاه های اول و دوم ایران و در بین 
100 دانشگاه برتر دنیا در این فهرست هستند. دهقانی گفت: در 
رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز 2022، تعداد 173 دانشگاه از 
19 کشور اســالمی حضور دارند که کشورهای ترکیه و ایران به 
ترتیب با ۴0 و 37 دانشگاه به لحاظ تعداد دانشگاه های حاضر در 

رتبه بندی، رتبه های اول و دوم را دارند و کشور مصر با 17 دانشگاه 
در رتبه سوم قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: رتبه بندی »تایمز« یکی 
از مشهورترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که هر ساله 
دانشگاه های برتر دنیا را بر اساس 13 شاخص عملکردی در قالب 
پنج معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه 
بین المللی جهت انجام مقایسه های جامع و متوازن مورد ارزیابی 
و رتبه بندی قرار می دهد. رییس مؤسسه استنادی علوم و پایش 

علم و فناوری افزود: در ارزیابی دانشــگاه های جوان در رتبه بندی 
تایمز از سه منبع اطالعاتی شامل اطالعات حاصل از نظرسنجی ها؛ 
اطالعات ارائه شده از سوی دانشگاه ها اطالعات پژوهشی دانشگاه ها 
در پایگاه استنادی اسکوپوس جهت محاسبه شاخص ها و نمرات 
بهره گرفته شده اســت. دانشگاه شهید مدنی آذربایجان یکی از 
دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آذربایجان شرقی 
است که در رشته های گوناگون فنی مهندسی، علوم پایه و علوم 
انسانی در مقاطع مخلتف از کاردانی تا دکترا و همچنین پژوهشگر 
پسادکتری دانشجو می پذیرد. دانشگاه صنعتی سهند نیز یکی از 
دانشگاه های صنعتی ایران است که در سال 1369 فعالیت خود را 
آغاز کرد و هم اکنون ساالنه بیش از 600  دانشجوی ورودی جدید 
در مقاطع تحصیلی کارشناسی به صورت روزانه و شبانه و چندصد 
دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا می پذیرد. دانشگاه مراغه نیز 
یک دانشــگاه مادر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
شهر مراغه  است؛ این دانشگاه در زمینی به مساحت 110 هکتار 
احداث شده و متشکل از چهار دانشکده کشاورزی، علوم پایه، فنی 

و مهندسی و علوم انسانی است.

اراک- فرناز امیدی: شــهردار اراک در جریان بازدید از طرح های 
مدیریت شهری اراک که باحضور استاندار مرکزی، فرماندار اراک و جمعی 
از مدیران ارشد استانی همراه بود، درجمع خبرنگاران شهردار اراک  بیان 
داشــت: 300 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای 6 طرح میدان مقاومت، 
میدان امام حسین ) ع(، میدان امام خمینی) ره( ، تقاطع فرودگاه، تقاطع 
فراهان و تقاطع آرامستان اختصاص یافته است. علیرضا کریمی افزود: 
طرح میــدان مقاومت مقرر بود پایان آبان مــاه و زودتر از برنامه زمان 
بندی به بهره برداری برسد که به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی وقفه 
ایجاد شــد، اما اکنون پیشرفت فیزیکی این طرح باالی 98 درصد است 
و در صورت مناســب بودن شرایط آب و هوا، طی 10 روز آتی این طرح 
عمرانی بهره برداری و در اختیار شهروندان قرار می گیرد. شهردارکالنشهر 
اراک اظهار داشــت: در رویکرد مدیریت جدید شهری، افتتاحیه طرح 
های عمرانی مردم محور اســت که از ایــن رو در هفته های اخیر، پل 
انتهای سیدالشهدا توسط مردم به بهره برداری رسید. کریمی عنوان کرد: 
معارضین میدان امام حســین) ع( و همچنین میدان امام خمینی) ره( 

شناســایی شده و چنانچه مسئوالن دستگاه های اجرایی ذیریط در این 
راستا تعامل و همکاری الزم را داشته باشند، سال آتی طرح تقاطع غیر 
میدان امام حسین) ع( به بهره برداری می رسد. وی بیان کرد: با تعامل 
مناسب قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء و بهره برداری طرح ها، امید است 
گام های موثری در راستای رفاه حال شهروندان و ارائه خدمات مطلوب و 

کاهش ترافیک برداریم. شهردار اراک خاطرنشان کرد: قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء تعامل و همکاری مناسبی با مدیریت شهری اراک در راستای 
اجرا و بهره برداری از طرح های تقاطع غیرهمســطح میدان شــریعتی، 
میدان ورزش، میدان امام حسن) ع( و همچنین فاز دوم راستگرد میدان 
امام حسن) ع( داشته که جای تقدیر دارد. استاندار مرکزی نیز درجمع 
خبرنگاران بیان داشت: در معیت مدیران حوزه شهری کالنشهر اراک و 
مدیران ارشد استان بازدیدی از برخی پروژه های عمرانی سطح شهر اراک 
داشــتیم و به هر حال توسعه و رفاه شهری مستلزم اجرای برخی پروژه 
های عمرانی است که عموما توسط شهرداری ها صورت می گیرد. فرزاد 
مخلص االئمه  با بیان اینکه واقعا وضعیت ترافیکی شهر مناسب نیست، 
گفت: امروز فرصت شد چهار پروژه عمرانی را شامل تقاطع غیرهمسطح 
میدان مقاومت، پل قائم ) شــهید صیدی(، میدان امام حســین ) ع( و 
میدان امام خمینی) ره( ورودی شــهر از سمت تهران را بازدید کنیم و 
روند پیشــرفت پروژه ها را مرور و گزارش های الزم توسط پیمانکاران و 

عوامل کارفرمایی ارائه شد.

استاندار آذربایجان شرقی:

۴۸درصدشیوهنامههایبهداشتیدراستانرعایتمیشود

مراسم تودیع و معارفه سرپرست شرکت گاز استان گیالن برگزار شد

در جدیدترین رتبه بندی موسسه »تایمز«؛

سه دانشگاه نوبنیاد آذربایجان شرقی در جمع دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفتند

بازدید میدانی از پروژه های عمرانی شهرداری اراک با حضور مدیران ارشد استانی

اهواز- شبنم قجاوند: در مراسمي با حضور مدیرعامل شرکت ملي 
مناطق نفتخیز جنوب، مراسم تکریم مدیرعامل پیشین و معارفه سرپرست 
جدید شرکت بهره برداري نفت وگاز کارون برگزار شد. در این مراسم که 
در ساختمان مرکزي شــرکت نفت و گاز کارون برگزار شد، مدیرعامل 
شــرکت ملي مناطق نفتخیز جنــوب با قدردانــی از زحمات غالمرضا 
مفیدي مدیرعامل پیشــین شرکت نفت و گاز کارون، حسن شهروئی را 
به عنوان سرپرســت این شرکت معرفی کرد. مهندس علیرضا دانشی با 
بیان اینکه تغییرات مدیریتی با هدف ایجاد روحیه و برنامه جدید برای 
ارتقاء و پیشــرفت سازمان انجام می شود گفت: همه مدیرانی که در این 
شرکت مسئولیت داشته اند قابل احترم اند و از زحمات و تالش های همه 
آنها قدردانی می کنم. وی با اشاره به سوابق سرپرست جدید شرکت نفت 
و گاز کارون گفت: افراد زیادی در شرکت نفت و گاز کارون شایسته این 
مسئولیت هســتند که از میان گزینه هاي موجود مهندس شهروئی که 
از بدنه شــرکت نفت و گاز کارون است انتخاب شد. مدیرعامل شرکت 
ملي مناطق نفتخیز جنوب افزود: شرکت نفت و گاز کارون از مهمترین 
شــرکت های تابعه مناطق نفتخیز جنوب اســت و اهمیت آن بر کسی 

پوشــیده نیست و باید رسیدگی به مســائل این شرکت علی الخصوص 
مسائلی که مرتبط با کالنشر اهواز است در اولویت نخست باشد. مهندس 
دانشی با تاکید بر ایجاد نوآوری در سازمان گفت: قطعاً با همدلی، روحیه 
جهادی و از خودگذشتگی می توان کارهای بزرگی برای حرکت به سمت 
آینده بهتر و فتح قله های پیشرفت انجام داد. وی توجه به نیروی انسانی 
و طراوت محیط کار را مورد تاکید قرار داد و بیان داشــت: نیروی انسانی 

گنجینه بی نظیر و قوام ســازمان است که باید در باز تعریف روحیه آنها 
تالش مان را مضاعف کنیم و آنچه را که در توان داریم برای اصالح و ارتقاء 
کمی و کیفی آنها انجام دهیم. در این نشست مهندس مفیدی مدیرعامل 
پیشین شرکت نفت وگاز کارون نیز ضمن تبریک به مهندس شهرویی و 
آرزوی توفیق برای ایشــان، اظهار داشت: در مدت 3 سال گذشته تالش 
کرده ایم متناسب با داشته هایمان در راستای اهداف و خط مشی سازمان، 
برنامه ریزی و اقدامات الزم را انجام دهیم که جا دارد از زحمات و تالش  
همه همکاران در ستاد مناطق نفتخیز جنوب و شرکت بهره برداري نفت 
وگاز کارون که در این مدت و  علیرغم محدودیت ها از جمله شیوع کرونا 
همراه ما بوده اند تقدیر و تشــکر کنم. در این نشست همچنین مهندس 
حســن شهروئی سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون با بیان 
اینکه این شرکت با بیش از 30 واحد عملیاتی در محدوده کالنشهر اهواز، 
در بخش نوسازی تاسیسات، خطوط لوله و نیروی انسانی شایسته توجه 
بیشتر اســت، از زحمات و تالش های مدیران عامل قبلی این شرکت از 
بدو تاسیس تاکنون قدردانی و اظهار امیدواری کرد با همدلی و همراهی 

همکاران بتوانیم برنامه های اولویت دار این شرکت را به سرانجام برسانیم.
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بازاریابی در اینس��تاگرام و جلب نظر کاربران ش��اید در 
نگاه نخس��ت امری واحد به نظر برسد، اما در عمل تفاوت 
معناداری با هم دارند. امروزه شمار بسیار زیادی از برندها 
در عمل به سوی بازاریابی در شبکه های اجتماعی حرکت 
می کنن��د. وقتی هم که صحبت از ش��بکه های اجتماعی 
می شود، تقریبا هیچ پلتفرمی به اندازه اینستاگرام در میان 
کاربران و برندها محبوبیت ندارد. درس��ت به همین خاطر 
حضور پرش��مار برندها در زمینه بازاریابی در اینس��تاگرام 
نباید ام��ر عجیب یا غیرمنتظره ای باش��د. این نکته برای 
بسیاری از برندها امر بی نهایت مهمی محسوب می شود. با 
این حساب اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان به طور حرفه ای هس��تید، باید عالوه بر انتخاب 
اینس��تاگرام به عنوان یک پلتفرم مهم برنامه ای ویژه برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیز داش��ته باشید، در 
غی��ر این صورت فرصت چندانی برای تاثیرگذاری بر روی 

کاربران پیدا نخواهید کرد. 
امروزه داش��تن فالوورهای پرتعداد آرزوی هر برندی در 
اینستاگرام است. این امر اعتبار و موقعیت برندها را به طور 
قابل مالحظه ای افزایش می دهد. درس��ت به همین خاطر 
ش��ما هم باید حضور پررنگی در اینس��تاگرام و برنامه ای 
دقیق به منظور جلب نظر کاربران داش��ته باشید. کاربران 
در ش��بکه های اجتماعی به طور طبیعی ب��ه برندهایی با 
فالوورهای بیشتر توجه باالتری نشان خواهند داد. همین 
ام��ر برخی از برندها را در تکاپو برای جذب فالوور بیش��تر 
قرار داده اس��ت. بدون تردید همیش��ه امکان اس��تفاده از 
راهکاره��ای عجیب ی��ا غیرمنتظره در این ح��وزه وجود 
دارد. با این حال در مقاله کنونی هدف ما بررس��ی برخی 
از ساده ترین و مطمئن ترین راهکارها برای جذب فالوور در 

فضای اینستاگرام است. 
اگر شما هم برای افزایش تعداد فالوورهای برندتان عجله 
دارید یا منتظر تکنیک های حرفه ای هس��تید، این مقاله 
کاربرد فراوانی برای ش��ما خواهد داش��ت. در ادامه برخی 
از مهمترین نکات در این راس��تا را با هم مورد ارزیابی قرار 
می دهیم. این امر به شما برای بازاریابی بهتر در اینستاگرام 
و جلب نظر کاربران به طور حرفه ای کمک شایانی خواهد 

کرد. 
به کاربران دلیلی برای دنبال کردن اکانت تان 

بدهید
کاربران در فضای اینس��تاگرام باید همیشه دلیلی برای 
دنبال کردن ش��ما داش��ته باش��ند. این امر می تواند از هر 
بخ��ش یا ح��وزه ای از کار ش��ما حاصل ش��ود. نکته مهم 
در ای��ن میان توجه ب��ه وضعیت کاربران در ش��بکه های 
اجتماعی و تالش برای پرهیز برندتان از کلیشه های رایج 
اس��ت. این امر می تواند شانس شما در بازار را به طور قابل 
مالحظه ای افزایش داده و به شما برای تاثیرگذاری بهینه 
بر روی کاربران کمک نمایند. همیش��ه برندهای نوآور در 
زمین��ه بازاریابی و تولید محتوا م��ورد توجه ویژه کاربران 
در ش��بکه های اجتماعی قرار دارند. یکی از حوزه هایی که 
می تواند نقطه شروع خوبی برای شما و برندتان به منظور 
نوآوری باشد، بحث مربوط به انتخاب بیوگرافی مناسب در 
اینستاگرام اس��ت. این بخش اغلب اوقات از سوی برندها 
و تیم های بازاریابی مورد بی توجهی قرار می گیرد. درست 
به همین خاطر بسیاری از برندها در عمل شرایط سختی 

برای جلب نظر کاربران، به ویژه در نگاه نخست، دارند. 
توصی��ه ما در این مقال��ه تالش برای توضی��ح کوتاه و 
مختصر درب��اره برندتان و دلیل دنبال کردن اکانت آن در 
اینستاگرام از سوی کاربران است. شما باید یک دلیل واضح 
و بسیار ساده پیش روی کاربران قرار دهید. در این صورت 
شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 
قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. این امر شما را در 
مسیر جلب نظر کاربران راهنمایی کرده و مشکالت پیش 

روی تان را نیز کاهش خواهد داد. 
امروزه بسیاری از کاربران در مواجهه با برندها در همان 
ابتدا سواالت زیادی برای شان مطرح می شود. این سواالت 
ش��امل ح��وزه فعالیت برن��د موردنظ��ر و همچنین نحوه 

تاثیرگذاری بر روی برند موردنظر اس��ت. اگر شما توانایی 
پاسخگویی به چنین سواالتی را نداشته باشید، خیلی زود 
از دامنه برندهای مورد مورد عالقه یا توجه مشتریان کنار 
گذاش��ته خواهید شد. تمام هنر شما در این میان توضیح 
حوزه کاری و مزیت تان در بازار در قالبی بسیار کوتاه است. 

استفاده از نام کاربردی درست
نام کاربردی برند شما در اینستاگرام تکلیف بسیاری از 
مسائل را روش��ن می کند. امروزه برندها برای ثبت نام در 
اینس��تاگرام باید مثل دیگر برندهای باس��ابقه در این فضا 
به دنبال اسم خودشان باشند. انتخاب یک اسم متفاوت از 
برند در اینستاگرام می تواند دردسرهای زیادی برای جلب 
نظر آنها در ابتدای کار به همراه داش��ته باش��د. درست به 
همین خاطر ش��ما باید از همان ابتدا برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان به س��ختی تالش نمایید، در غیر 
این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان پیدا نکنید. 
کاربران در اینس��تاگرام وقتی به دنبال پیدا کردن یک 
برند هس��تند، همیشه اس��م کاربری آن را سرچ می کنند. 
این امر ش��اید بسیار س��اده و ابتدایی به نظر برسد، اما در 
صورت بی توجهی برندتان به این ن��کات توانایی تان برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف را به ش��دت تحت 
تاثیر قرار خواهد داد. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید 
تم��ام تالش تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 
بهینه سازی ش��رایط تان با انتخاب یک نام کاربری درست 

را انجام دهید. 
یادتان باشد تغییر نام کاربری به طور مداوم امکان تعامل 
نزدیک با مخاطب هدف را از شما می گیرد. بنابراین در این 
حوزه باید نسبت به حفظ نام کاربری تان توجه نشان دهید. 
توصی��ه ما تالش برای اختصاص زمان مناس��ب به منظور 
انتخاب نامی اس��تاندارد و درست برای اکانت تان و سپس 

تالش برای حفظ آن در بلندمدت است. 
استفاده از حساب تجاری برای برند

برندها در فضای اینس��تاگرام ب��ه راحتی هرچه تمام تر 
امکان اس��تفاده از اکانت های تجاری را دارند. مزیت اصلی 
چنین اکانت هایی امکان دسترسی به گزارش های تفصیلی 
درباره وضعیت برند و همچنین تعامل با کاربران در فضای 
اینستاگرام است. اگر شما هم مایل به استفاده از آمارهای 
دقیق ب��ه طور رایگان دارید، تغیی��ر وضعیت اکانت تان از 
معمول��ی به تج��اری امر مهمی خواهد بود. ش��ما در این 
صورت حتی امکان همکاری تبلیغاتی با اینستاگرام را نیز 

پیدا خواهید کرد. 
امروزه برخی از برندها برای بهینه س��ازی وضعیت شان 
در اینس��تاگرام و افزایش تعداد فالوورها اقدام به راه اندازی 
فروش��گاه آنالین برای برندشان در این فضا می کنند. این 
امر یکی از تازه ترین س��رویس های اینس��تاگرام محسوب 
می شود. شما برای این کار باید اکانت تجاری در این پلتفرم 
داش��ته باشید. همچنین اس��تفاده از یک اکانت پشتیبان 

معتبر در فیس بوک نیز نیاز ضروری ش��ما خواهد بود. به 
این ترتیب به سادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف با یک فروشگاه آنالین درون برنامه ای 

را خواهید داشت.
خداحافظی با لینك های کسل کننده

لینک هایی که ش��ما در بخش بیوگراف��ی برندتان قرار 
می دهید، باید کامال دقیق و کاربردی باش��د. گاهی اوقات 
برندها فقط به درج آدرس س��ایت برندشان در این بخش 
اکتفا می کنند. این امر اگرچه جذابیت های بس��یار زیادی 
برای ش��ما و برندتان به همراه خواهد داش��ت، اما میزان 
تاثیرگ��ذاری اش به ش��دت در ابهام قرار دارد. درس��ت به 
همین خاطر باید لینک موردنظر را براساس شرایط جاری 
تغییر دهید. این امر به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی 
مخاطب هدف کمک کرده و شانس تان در اینستاگرام را به 
طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. با این حس��اب شما 

دیگر مشکلی از نظر س��طح تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان نخواهید داشت. 

اگر ش��ما در س��ایت رس��می برندتان محتوای تازه و 
همچنین اخبار مهم کسب و کارتان را پوشش می دهید، 
اس��تفاده از کادر لین��ک در اینس��تاگرام می تواند کمک 
ش��ایانی به ش��ما کند. این بخش به طور س��نتی برای 
اطالع رس��انی به کاربران راه اندازی ش��ده اس��ت. با این 
حس��اب اگر شما اخبار یا اطالعات دقیقی برای مخاطب 
هدف دارید، می توانید به ساده ترین شکل ممکن میزان 
تاثیرگذاری ت��ان بر روی مخاطب هدف را افزایش دهید. 
این امر شانس شما در زمینه بهبود رابطه با مشتریان را 

دوچندان خواهد کرد. 
برخی از ابزارها در طول سال های اخیر برای بهینه سازی 
درج لینک در اینستاگرام طراحی شده اند. به عنوان مثال، 
ابزار Link Tree، به طور مشخص برای بارگذاری چندین 
لینک به طور همزمان در اینس��تاگرام طراحی شده است. 
مزی��ت اصلی این ابزار تبدیل چندین لینک به یک آدرس 
کوتاه و امکان بارگذاری اش در اینس��تاگرام اس��ت. به این 
ترتیب ش��ما بدون تغییر لینک های برندتان به س��ادگی 
هرچ��ه تمام تر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 
راهنمایی اش به سوی لینک های مختلف را خواهید داشت. 
اگر ش��ما ه��م در زمینه تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف با مشکالت بسیار زیادی رو به رو هستید، استفاده از 
ابزارهای مختلف برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
امر بس��یار مهمی محس��وب می ش��ود. این نکته می تواند 
ش��ما را در مس��یر جلب نظر کارب��ران و افزای��ش تعداد 
فالوورهای تان کمک کند. به این ترتیب دیگر هیچ مشکلی 
از نقطه نظر س��طح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

باقی نخواهد ماند. 
توجه به کیفیت فالوورها

امروزه بسیاری از برندها به دنبال افزایش کمیت یا تعداد 
فالوورهای برندش��ان هس��تند. این امر همیشه مشکالت 
زی��ادی برای برنده��ا به همراه داش��ته و حتی در صورت 
کسب میلیون ها فالوور نیز نمی توانند نسبت به تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مخاطب هدف مطمئن باشند. درست به 
همی��ن خاطر ش��ما در این میان باید ب��ر روی معیارهای 
متفاوتی سرمایه گذاری نمایید. این معیارها شامل استفاده 
از چشم انداز کیفی در برخورد با مخاطب هدف است. حتی 
اگر شما نسبت به دیگر رقبای تان در بازار تعداد فالوورهای 
کمت��ری داش��ته باش��ید، در صورتی س��طح تعامل تان با 
مخاطب هدف بهتر باش��د می توانید بازگش��ت س��رمایه 
باالتری را تجربه نمایید. این امر ش��انس شما در بازار را به 
طور قابل مالحظه ای افزایش داده و سطح تاثیرگذاری تان 

را نیز بهینه سازی خواهد کرد. 
یادتان باش��د ش��ما در نهایت نیازمند مخاطب هدفی با 
میزان عالقه باال به کس��ب و کارتان هستید. بنابراین باید 
تمام تالش تان در این حوزه برای تاثیرگذاری مناس��ب بر 
روی مخاطب هدف را انجام دهید. اگر تعداد فالوورهای شما 
چند ده میلیون هم باشد، اما توانایی فروش محصوالت یا 
تحقق اهداف بازاریابی تان را نداشته باشید، در نهایت هیچ 

سودی از فرآیند بازاریابی نصیبت تان نخواهد شد. 
استفاده از تمام فرمت های محتوا

بازاریابی در اینس��تاگرام فقط مربوط به استفاده از یک 
فرمت خاص نیست. ش��ما باید برای موفقیت در این فضا 
از تم��ام فرمت ه��ای محتوایی به طور یکس��ان و متعادل 
سود ببرید، در غیر این صورت همیشه بخشی از مخاطب 
هدف تان از دس��ت ش��ما ناراضی خواهند مان��د. این امر 

می توان��د میزان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را به 
شدت تحت تاثیر قرار دهد. 

توصی��ه ما در ای��ن بخش ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف به طور عمده شامل استفاده از سرویس های 
مختلف اینس��تاگرام نظیر پس��ت، اس��توری و ریلز است. 
همچنین توجه به بخش IGTV نیز در صورت داش��تن 
ایده های مناسب برای تولید محتوای طوالنی امر مناسبی 
خواهد بود. این نکات نقش مهمی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به همراه دارد. 
در مرحله بعد ش��ما باید به دنبال استفاده از فرمت های 
مختل��ف نظیر ویدئو، متن، تصاویر و حتی صوت باش��ید. 
ام��روزه برخی از برندها با افزایش محبوبیت فرمت صوتی 
اقدام به انتش��ار پادکس��ت ویژه برندش��ان می کنند. اگر 
ش��ما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
هستید، می توانید انتشار پادکست و بازنشر بخشی از آن در 

اینستاگرام را در دستور کار قرار دهید. به این ترتیب شما 
دیگر مشکلی از نظر س��طح تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان نخواهید داش��ت. این نکات می تواند شانس شما 
در بازار را به شدت افزایش داده و وضعیت تان را نیز تا حد 

زیادی بهینه سازی نماید. 
انتشار مداوم محتوای باکیفیت

انتشار محتوای باکیفیت برای جلب نظر مخاطب هدف 
امری دائمی است. با این حساب شما نمی توانید فقط برای 
م��دت زمانی محدود اقدام به بارگذاری محتوای مناس��ب 
نمایی��د. این امر اغلب اوقات مورد بی توجهی بازاریاب های 
ت��ازه کار قرار می گیرد. به این ترتیب در نهایت برندش��ان 
فقط برای مدت زمانی محدود در صدر فهرس��ت برندهای 
مورد عالقه مشتریان قرار گرفته و سپس باید دوباره از اول 

برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تالش نمایند. 
انتشار محتوای باکیفیت برای بسیاری از برندها نوعی 
دردسر مداوم محسوب می شود. بحث اصلی در این میان 
پیدا کردن ایده های مناس��ب و تاثیرگذار است. این امر 
می تواند ش��انس ش��ما برای جلب نظر مخاطب هدف را 
به طور قابل مالحظه ای کاهش دهد. درس��ت به همین 
خاطر شما باید همیشه ایده هایی مناسب و تاثیرگذار در 
کنارتان داش��ته باشید. این امر از طریق تعامل عمیق با 
مش��تریان و همچنین اس��تفاده از ترندهای داغ در بازار 
به خوب��ی امکان پذیر خواهد بود. به همین خاطر امروزه 
تیم ه��ای بازاریابی اغلب اوقات رابطه ای بس��یار خوب و 
نزدیک با مخاطب هدف ش��ان دارند. چنین امری به آنها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل 
ممکن کمک می نماید. اگر ش��ما به این نکته مهم توجه 
الزم را نش��ان دهی��د، دیگر هیچ مش��کلی از نقطه نظر 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 

یکی از بهترین ایده ها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف از طریق محت��وای باکیفیت مربوط ب��ه برند میل 
چیمپ است. این برند همیش��ه موضوعات مختلف نظیر 
سرگرمی، آموزش بازاریابی و توضیح کمپین های موفق در 
دنیا را در دستور کار قرار می دهد. درست به همین خاطر 
همیش��ه فرصت های بی نظیری برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف و جلب نظر آنها به بهترین ش��کل ممکن 
پی��دا می کند. این امر نقش مهمی در تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و بهبود شرایط ش��ان در ب��ازار دارد. با این 
حس��اب اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری مناس��ب بر روی 
مخاطب هدف تان هس��تید، می توانید به ساده ترین شکل 

ممکن وضعیت تان را بهینه سازی نمایید. 
توجه به وجه سرگرمی اکانت تان

بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی فقط مربوط به انتشار 
محتوای تخصصی یا بحث جدی با مشتریان نیست. شما 
باید گاهی اوقات خیلی راحت مثل یک دوس��ت نزدیک با 
مشتریان تان تعامل داشته باشید. این امر میزان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را به شکل قابل مالحظه ای افزایش 
می دهد. با این حس��اب شما هیچ مش��کلی از نظر سطح 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
امروزه کاربران در شبکه های اجتماعی بیش از هر نکته 
دیگری به دنبال مشاهده برخی از محتواهای سرگرم کننده 
هستند. درس��ت به همین خاطر در صورت موفقیت شما 
ب��رای نمایش چنین محتوای��ی به آنها ش��انس تان برای 
بازاریابی تاثیرگذار و همچنین افزایش تعداد فالوورهای تان 
در ب��ازه زمان��ی کوتاه بیش��تر می ش��ود. ه��ر کاربری در 
ش��بکه های اجتماعی همیشه نسبت به تعامل با برندهای 
دارای ویدئوه��ای جذاب و س��رگرم کننده واکنش نش��ان 

می دهد. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید از توانایی تان 
در این حوزه به بهترین ش��کل ممکن سود ببرید، در غیر 
این صورت شاید توانایی تان را به سرعت از دست بدهید. 

توجه به سئو اینستاگرام
سئو در اینستاگرام هم دارای اهمیت باالیی است. شاید 
در نگاه نخس��ت این بخش فقط مخصوص گوگل و موتور 
جس��ت و جوی جذابش باشد، اما در طول سال های اخیر 
س��ئو به عنوان تکنیکی مهم در تمام بخش های بازاریابی 
توس��عه پیدا کرده است. درست به همین خاطر شما باید 
همیش��ه آمادگی الزم برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 

هدف تان را داشته باشید. 
کار شما برای سئو محتوا در اینستاگرام تا حدود زیادی 
ش��بیه به گوگل است. شما باید کلیدواژه های مهم در این 
فضا را شناسایی کرده و برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان از آنها به بهترین ش��کل ممکن سود ببرید. این 
امر ش��ما را در مدت زمانی اندک بدل به برند مورد عالقه 
مشتریان خواهد کرد. به این ترتیب دیگر هیچ مانعی پیش 
روی ت��ان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهبود 

شرایط تان نخواهد بود. 
یادتان باشد استفاده مداوم از توصیه های مربوط به دیگر 
کارشناس های سئو در فضای اینستاگرام می تواند امر مهم 
و تاثیرگذاری باشد. این نکته برای بسیاری از برندها قابل 

تأمل و مهم محسوب می گردد. 
توسعه سبك منحصر به فرد برندتان در 

اینستاگرام
امروزه هر برند بزرگی در اینس��تاگرام به نوعی س��بک 
خاص خودش را توسعه می دهد. این امر نقش مهمی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه س��ازی شرایط 
برندتان خواهد داش��ت. درست به همین خاطر شما باید 
همیشه الگوبرداری از دیگر برندها را در کنار توسعه الگوی 

ویژه و منحصر به فردتان دنبال کنید. 
ب��دون تردید الگوبرداری از برنده��ای بزرگ و موفق در 
سراسر دنیا امر بی نهایت مهمی محسوب می شود. این امر 
با توجه به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور مداوم 
اهمیتش افزایش پیدا می کند. با این حساب اگر شما هم به 
دنبال جلب نظر فالوورها در اینستاگرام هستید، می توانید 
از تجربه دیگر برندها س��ود ببرید. البته نکته مهم در این 
میان ضرورت اس��تفاده از راه��کاری منحصر به فرد برای 
کسب و کارتان است. به طور مشخص منظور ما استفاده از 
ارزش ها و تعهدات برندتان به طور مداوم در زمینه فعالیت 
در اینس��تاگرام است. شما در این صورت به بهترین شکل 
ممکن ش��انس تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان را 
پیدا می کنید، در غیر این صورت برای جلب نظر مخاطب 

هدف تان باید مدت ها تالش نمایید. 
نگارش کپشن های مناسب

نگارش کپش��ن یک��ی از مهمترین بخش ه��ا در زمینه 
تعام��ل با مخاطب هدف و افزایش تع��داد فالوورهای برند 
است. متاسفانه این امر کمتر مورد توجه برندها قرار داشته 
و برخ��ی از بازاریاب ه��ا تقریبا هیچ توجهی بدان نش��ان 
نمی دهند. این امر فرصت های بسیار زیادی را از بازاریاب ها 
می گیرد. شما با یک کپشن خوب می توانید عالوه بر جلب 
رضایت فالوورهای فعلی برندت��ان به خوبی نگاه مخاطب 

هدف تازه را نیز به خودتان جلب کنید. 
امروزه بس��یاری از پست های مربوط به برندها در بخش 
اکسپلور اینس��تاگرام به راحتی یافت می ش��ود. حاال اگر 
محتوای ش��ما دارای کپشن مناس��ب نباشد، کاربران تازه 
هرگز ب��ا برندتان ارتباط معناداری پیدا نخواهند کرد. این 
امر اهمیت بسیار زیادی برای شما و برندتان داشته و باید 
به خوبی از س��وی شما رعایت ش��ود، در غیر این صورت 
ش��اید توانایی تان در این حوزه را به طور کامل از دس��ت 

بدهید. 
بی شک نگارش کپشن می تواند در مراحل ابتدایی برای 
هر بازاریابی س��خت باشد. نکته مهم در این میان توجه به 
رعایت اختصار و تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف براساس استفاده از نکات مورد عالقه آنهاست. در این 
صورت شما به سادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان را به دست آورده و امکان موفقیت 

در این حوزه را خواهید داشت. 
بازاریابی محلی را فراموش نکنید

بازاریاب��ی محل��ی یک��ی از ن��کات بس��یار مه��م برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. این امر به شما 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و به 
سادگی مسیرتان در بازارهای محلی را باز می کند. امروزه 
حتی برخی از برندهای بزرگ نیز برای حضور در بازارهای 
محلی با مش��کل رو به رو هستند. درست به همین خاطر 
س��رمایه گذاری درس��ت ش��ما در این حوزه امکان بهبود 
شرایط تان در یک چشم به هم زدن را فراهم می سازد. این 
امر باید همیش��ه مورد توجه دقیق شما قرار داشته باشد، 
در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصت��ی برای جلب نظر 

کاربران تان پیدا نکنید. 
بی ش��ک بازاریابی محلی عالوه بر اینکه فرآیند جذابی 
محسوب می ش��ود، از نقطه نظر مالی نیز برای بسیاری از 
برندها جذاب و هیجان انگیز خواهد بود. دلیل این امر نیز 
اتکای بسیاری از برندها به کمپین های پرهزینه و عدم نیاز 
به صرف چنین بودجه هایی در بازاریابی محلی است. شما 
به این ترتیب بودجه بسیار مناسبی برای سایر فعالیت های 
برندتان در دس��ترس خواهید داش��ت. ای��ن امر می تواند 
توانایی مالی برند شما را به طور چشمگیری افزایش داده و 

سود نهایی تان را نیز دوچندان سازد. 
ب��دون تردی��د بازاریابی در دنیای اینس��تاگرام در طول 
سال های اخیر تغییرات زیادی به خود دیده است. در این 
میان جذب فالوور نیز راهکارهای تازه ای را نیاز دارد. نکات 
مورد بحث در این مقاله مقدمه مناسبی برای آشنایی شما 

با این شرایط تازه محسوب می شود. 
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