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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

الیحه بودجه سال آینده مستعد تورم است

نقشه مالی 1401
مصوبات كميس��يون تلفيق به نگراني ها درخصوص افزایش تورم در س��ال آینده دامن زده اس��ت. فقدان دیدگاه و 
اس��تراتژی مش��خص اقتصادی در بودجه بندی باعث شده است تا الیحه بودجه س��ال آینده با انبوهی از درآمدهای 
موهوم به مجلس ارس��ال ش��ود و در آن سو نيز نمایندگان مجلس بی آنکه به ستون درآمدهای بودجه توجه كنند، تا 
توانس��تند بر حجم تعهدات و هزینه های دولت افزودند. جرح و تعدیل بودجه دولت در بهارس��تان البته به همين جا 
ختم نمی ش��ود و نمایندگان آنقدر بر حجم تس��هيالت تکليفی بانک ها در الیحه بودجه افزودند كه صدای رئيس كل 
بانک مركزی را درآورد و علی صالح آبادی در نامه ای به رهبری نسبت به تبعات تورمی آن هشدار داد. نهایتا رهبری 
در پاس��خ ب��ه نامه رئيس بانک مركزی، نمایندگان را از تحميل تکاليف ماالیط��اق و خارج از توان بانک ها در بودجه 
بازداشتند و نهایتا قرار شد تبصره 16 در كميسيون تلفيق مجددا مورد بازنگری قرار گيرد. نمایندگان در كميسيون...

حمله روسیه به اوکراین چه تاثیری بر مذاکرات وین دارد؟
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در بهمن ماه اتفاق افتاد

مقاومت بازار مسکن با عقب نشینی فروشندگان
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سـخنان ضد و نقیض اعضای کمیسـیون تلفیق مجلس درخصوص مهمترین بخش بودجه سال آینده 
موجب شده که موضوع ارز ترجیحی همچنان در کشمکش میان دولت و مجلس سرگردان باقی بماند. 

به گزارش خبرآنالین، در حالی که رئیس کمیسـیون تلفیق از تصویب تخصیص ارز ترجیحی 
یا همان ارز 4200 تومانی در سال 1401 خبر داده و گفته است در این حوزه کمیسیون تلفیق...

دولت همچنان مصر به حذف یارانه ارزی است

ارز 4۲00 روی هوا

نگــــاه
 شکاف تورمی دهک اول

و دهم کمتر شد
 گسل تورمی
بین دهک ها

در ش��رایطی ك��ه در ط��ول 
ماه های گذش��ته فاصله تورمی 
بي��ن گروه ه��ای كم درآم��د و 
پردرآمد در ح��ال افزایش بود، 
ح��اال داده های ت��ازه مركز آمار 
ایران نشان می دهد در بهمن ماه 
برای دومي��ن ماه متوالی فاصله 
تورم��ی بي��ن این دو گ��روه در 
س��طح 3.6 درصد باق��ی مانده 
اس��ت. هرچند هنوز ت��ا نقطه 
و  دارد  وج��ود  فاصل��ه  ثب��ات 
فقرا همچن��ان در حال تحمل 
بيش��تری  تورم��ی  فش��ار های 
هس��تند، اما در صورتی كه این 
روند ادامه یاب��د، انتظار می رود 
فاصله تورمی فقرا و ثروتمندان 

در ماه های آینده كمتر شود.
جمعيت كشور براساس هزینه 
و درآمده��ای افراد به 1۰ گروه 
مجزا تقس��يم بندی می شود كه 
طبق��ات ثروتمند در دهک های 
نه��م و دهم و طبقات كم درآمد 
در دهک ه��ای پایين ت��ر ق��رار 
می گيرند. آمار ها نشان می دهد 
از س��ه س��ال پيش و همزمان 
با ش��تاب گرفتن س��رعت تورم، 
طبق��ات  در  ك��ه  گروه های��ی 
می شدند  طبقه بندی  كم درآمد 
با تورم بيشتری مواجه بوده اند و 
اثرات تورمی، سبد معيشتی آنها 

را بيشتر از ثروتمندان 
2تحت تأثير قرار داده...
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فرصت امروز: هفته نامه »اكونوميس��ت« در سرمقاله این هفته 
خود به حمله روسيه به اوكراین پرداخته و با طرح این سوال كه 
»كجا متوقف خواهد شد؟« می نویسد: تاریخ والدیمير پوتين را به 
خاطر جنگش شدیدا قضاوت خواهد كرد. رئيس جمهور روسيه، 
جنگ��ی غيرقانونی و بدون توجيه را عليه كش��ور همس��ایه اش 
آغاز كرده اس��ت و جهان برای ای��ن حركت خصمانه باید بهایی 
س��نگين در نظر گي��رد. به نوش��ته »اكونوميس��ت«، والدیمير 
پوتين، رئيس جمهوری روس��يه در حركتی تاس��فبار و در حالی 
كه می توانس��ت به راحت��ی از این كار اجتناب كن��د، صبح 24 
فوریه حمله به اوكراین را آغاز كرد. این درگيری كامال براس��اس 
تصميم او صورت گرفت. در جنگ و بدبختی   هایی كه در پی اش 
می   آیند خ��ون اوكراینی   ه��ا و روس   های زی��ادی ریخته خواهد 
ش��د و هر قطره   ای از آن روی دس��تان پوتين پاش��يده می شود. 
در ماه هایی كه پوتين در قرنطينه بود و تقریبا 19۰ هزار س��رباز 
روس��ی را در مرزهای اوكراین جمع كرد، سوال این بود: این مرد 
چه می   خواهد؟ حاال كه مشخص شده است او هوس جنگ دارد، 

سوال این است: كجا متوقف خواهد شد؟
حرف   های پوتين در آس��تانه آغاز جنگ نش��ان می دهد كه او 
دوست دارد جهان باور كند كه هيچ چيز وی را متوقف نمی   كند. 
در س��خنرانی جنگ��ی      اش ك��ه در 21 فوریه همزم��ان با پرتاب 
نخستين موشک كروز به سمت اسالوهای سابق ضبط شده بود، 
او غ��رب را امپراتوری دروغ خط��اب و از آن انتقاد كرد. او كه به 

زرادخانه    هسته   ای   اش می باليد، آشکارا تهدید كرد هر كشوری را 
كه سر راهش قرار گيرد درهم خواهد شکست. گزارش های اوليه 
تنها بر مقياس جاه   طلبی   های او تاكيد می كردند. گمانه   زنی   هایی 
وجود داش��ت كه رئيس جمهوری روس��يه ممکن است با كنترل 
مناطق دونتس��ک و لوهانسک كه در ش��رق اوكراین قرار دارند و 
حامی روس��يه هس��تند، راضی ش��ود. اما همه آنها در مواجهه با 
یک حمله گسترده از بين رفت. گزارش ها بيانگر این هستند كه 
نيروهای زمينی روس��يه از شرق به سمت خاركيف، دومين شهر 
بزرگ اوكراین؛ از جنوب به سمت كریمه و به سوی خرسون؛ و از 
بالروس به س��مت شمال و به سوی كی   یف، پایتخت اوكراین در 
حركت هس��تند، اما اینکه با چه نيرویی در حال حركت هستند، 
مش��خص نيس��ت. ولی همان طور ك��ه گزارش ه��ای واحدهای 
اطالعات انگلس��تان و آمریکا مدعی شده بودند، به نظر می رسد 
پوتي��ن كل اوكراین را می   خواهد. او تمام محاس��بات مربوط به 
خطرات و منافع سياس��ی را كنار گذاشته و در عوض با این ایده 
خطرناک به جلو می رود كه با تاریخ قرار مالقاتی دارد. به همين 
دليل اس��ت كه اگر پوتين بخش بزرگ��ی از اوكراین را در اختيار 
بگي��رد، برای برقراری صلح در مرزهای آن متوقف نخواهد ش��د. 
پوتي��ن الاقل در ابتدا به كش��ورهای عضو نات��و كه زمانی جزئی 
از امپراتوری ش��وروی بودند، حمله نخواهد كرد، ولی از پيروزی 
مغرور می ش��ود و آنه��ا را در معرض حمالت س��ایبری و جنگ 
اطالعاتی قرار خواهد داد. پوتين به این شکل ناتو را تهدید خواهد 

كرد، چراكه معتقد اس��ت این اتحاد، روسيه و مردمش را تهدید 
می كند. او اوایل این هفته از گس��ترش ناتو به س��مت شرق ابراز 
عصبانيت كرد و س��پس نسل كشی را كه غرب در اوكراین از آن 
حمایت می كند، تقبيح نمود. پوتين نمی تواند به مردمش بگوید 
كه ارتش او در مقابل برادران و خواهران اوكراینی   شان كه آزادی 
را به دس��ت آورده   اند، می   جنگد. بنابراین به آنها می   گوید كه در 
حال جنگ با آمریکا و نمایندگانش در ناتو هستند. حقيقت این 
است كه پوتين یک حمله بی   دليل را به كشور همسایه خود آغاز 

كرده است. او به این اتحاد دفاعی در غرب كشور حساس است.
پوتين اصولی را كه زیربنای صلح در قرن بيس��تم است، زیرپا 
گذاشته و به این دليل است كه جهان برای این حركت خصمانه   اش 
باید بهایی س��نگين در نظر بگيرد. این بها با تحریم های سنگين 
عليه سيس��تم مالی روس��يه، صنایع با تکنولوژی باال و نخبگان 
پولدارش آغاز می شود. درست قبل از حمله، زمانی كه روسيه دو 
جمهوری را به رسميت شناخت، غرب تنها تحریم های ضعيفی را 
اعمال كرد، اما حاال نباید تردید كند. گرچه روسيه قصد ساخت 
یک اقتصاد محکم را داشته است، ولی افت اوليه 45 درصدی در 
بازار سهامش نشان می دهد كه این كشور هنوز به جهان متصل 

است و آسيب خواهد دید.
تحریم ها به غرب هم آس��يب خواهد زد. قيمت های نفت در 
اث��ر این حمله به بيش از 1۰۰ دالر در هر بش��که رس��يده اند. 
روس��يه تامين   كننده اصلی گاز اروپا و صادركننده فلزاتی چون 

نيکل و پاالدیوم اس��ت و همچنين مانن��د اوكراین گندم صادر 
می كند. همه اینها در زمانی كه جهان با تورم و تنگناهای عرضه 
دس��ت   وپنجه نرم می كند، مشکل   ساز خواهند بود. با این حال، 
این واقعيت كه غرب برای تحمل این س��ختی   ها آماده اس��ت، 
ب��ه پوتين این پي��ام را می دهد كه به اقدام��ات تجاوزكارانه او 
اهميت می دهد. اقدام دوم باید تقویت جناح ش��رقی ناتو باشد. 
ت��ا امروز این اتح��اد در چارچوب معاهده   ای بوده كه در س��ال 
1997 با روسيه امضا شده بود و عمليات ناتو در بلوک شوروی 
س��ابق را محدود می كند. ناتو باید این معاهده را پاره كند و از 
آزادی   هایش برای استقرار نيروهایش در شرق استفاده كند. این 
كار زمانب��ر خواهد بود. در عين حال ناتو باید برای اثبات اتحاد 
خود، 4۰ هزار نيروی واكنش س��ریع را فورا در كشورهای خط 
مقدم مس��تقر كند. این نيروها از دكتری��ن ناتو مبنی بر اینکه 
حمله به یکی از اعضایش، حمله به تمامی كشورهای عضو است، 
حمایت خواهند كرد. این اقدام همچنين به پوتين این سيگنال 
را خواه��د داد كه هر اندازه بيش��تر در اوكراین پيش��روی كند 
احتمال اینکه در نهایت حضور ناتو در مرزهایش بيش��تر شود، 
تقویت می ش��ود كه درست عکس چيزی است كه او می   خواهد 
و جه��ان باید به اوكراین برای دفاع از خودش و مردمش كمک 
كند. آنها هستند كه بار رنج را تحمل خواهند كرد. تنها ساعاتی 
پس از ش��روع جنگ، گزارش هایی مبنی بر مرگ شهروندان و 
نظاميان منتشر شد. والدیمير زلنسکی، رئيس   جمهوری اوكراین 

از هموطنانش خواست مقاومت كنند. آنها باید انتخاب كنند كه 
چگونه و در كجا پوتين و ارتشش را عقب بنشانند. ناتو به علت 
ترس از رویارویی قدرت   های هس��ته   ای جهان، قصد اعزام نيرو 
به اوكراین را ندارد، اما اعضای آن باید با تامين اس��لحه، پول و 

پناهگاه برای پناهندگان به اوكراین كمک كند.
برخی خواهند گفت كه به چالش كشيدن پوتين با این روش ها 
بسيار خطرناک اس��ت، چراكه او ارتباطش با واقعيت را از دست 
داده است یا اینکه تنش   های بيش��تری ایجاد خواهد كرد، دچار 
اشتباه محاسباتی می ش��ود و یا چين را در آغوش می گيرد. این 
خودش یک اش��تباه محاسباتی اس��ت. پس از 22 سال در رأس 
بودن، حتی دیکتاتوری كه درباره سرنوش��ت خود حس بس��يار 
خوبی دارد، توانایی طبيعی برای ش��ناخت باال و پایين قدرت را 
دارد. بسياری از مردم روسيه كه درباره بحرانی كه معلوم نيست 
از كجا آمده ش��ناختی ندارند، ممکن است از جنگ عليه برادران 
و خواهران ش��ان در اوكراین ناراضی باش��ند. این چيزی است كه 
غرب می تواند از آن استفاده كند. پذیرش پوتين به این اميد كه 
او رفتار خوب را آغاز خواهد كرد، خطرناک تر اس��ت. حتی چين 
نيز باید متوجه باش��د مردی كه به آن س��وی مرزهایش یورش 
می   برد، برای ثباتی كه این كشور دنبال می كند، یک تهدید است. 
هر چقدر پوتين امروز با آزادی بيشتری پيشروی كند، فردا برای 
اعمال نظراتش مصمم تر خواهد بود و خون بيشتری برای متوقف 

كردن او ریخته خواهد شد.

زندگی برای ویتنی گرین این روزها كمی متفاوت به نظر می رسد. به 
گزارش »تایم«، او با صدای شهر رم بيدار می شود: صدای موتور اسکوترها 
خياب��ان را گرفته اند و س��روصدای افرادی كه در كافه ه��ا كنار پياده رو 
نشسته اند تا جيره صبحگاهی اسپرسوی ش��ان را بنوشند، خيابان را پر 
كرده است. عصر در كالس های زبان ایتاليایی شركت می كند. یک كاسه 
گالتوی پسته ای با پاستای خانگی می خورد و به گردشگرانی نگاه می كند 
كه به س��راغ اماكن تاریخی ش��هر می رون��د. او دارد خودآموزی نواختن 
كيبورد می كند و همچنين وب سایتی را برای شغل رویایی اش می سازد: 
فعاليت ه��ای روان درمانی از راه دور كه خودش صاحب كارش باش��د. از 
زمانی كه او در سان فرانسيس��کو در یک مركز خدمات روان درمانی كار 
می كرد و به جوانان در معرض خطر خدمات می داد خيلی گذشته است. 
او در ژوئن س��ال ميالدی گذشته ش��غلش را ترک كرد و با دوستش از 
آمریکا به ایتاليا آمد. گرین یکی از ميليون ها آمریکایی اس��ت كه شغل 
س��نتی خود را ترک كرده و ش��يوه كاركردنی را انتخاب كرده كه اصال 
ساعت كار نداشته باش��د. آمارها نشان می دهد در ماه ژوئن بزرگ ترین 
ترک شغل از سال 2۰19 اتفاق افتاده است، یعنی در آمریکا 3.9 ميليون 
نفر شغل خود را كنار گذاشته اند. در ماه ژوئيه 2۰21 هم 3.9 ميليون نفر 
و در ماه اوت هم 4.3 ميليون نفر دیگر از ش��اغالن آمریکایی شغل خود 
را كنار گذاشتند. آمارها در مورد جوانان از این هم جالب تر است. كسانی 
كه در دهه 2۰ زندگی خود هس��تند، یعنی كسانی كه بين نسل هزاره 
و نس��ل زد جای می گيرند، خيلی زیاد پيش می آید كه دنبال شغل های 
ناپایدار و مشاغل برای دستمزد كم نروند و تالش كنند كه برای خود كار 

كنند. گرین یکی از این افراد است. او كه 31 سال و مدرک كارشناسی 
ارشد دارد، شغلی را كه دارای درآمد مستمر بود ترک كرد و با پول هایی 
كه قبل از دوران اش��تغالش جمع كرده بود شروع كرد به گذران زندگی 

تا اینکه بعدا كاری برای خودش دست وپا كند. 
ایفئوما ازیماكو 23 س��اله كه در واش��نگتن كار می كرد، قبال در یک 
بيمارس��تان مش��غول به كار بود كه دائما با بيماران بدحال س��ر و كار 
داش��ت و دس��تمزد كمی هم می گرفت. او در م��ارس 2۰2۰ از كارش 
بيرون آمد. او پنج س��ال كار كرده بود اما دیگر بس��ش بود. او می گوید 
ك��ه وقتی كه در دوران همه گيری رفتار مش��تریان وخيم تر ش��د، او و 
همکارانش چشمان ش��ان را بر نابرابری های هرروزه و دس��تمزدی كه با 
انعام جور می شد باز كردند. یکی از تجربيات بد او این بود كه بيماران از 
او می خواستند كه ماسکش را بردارد و با نگاه كردن به صورتش تصميم 
بگيرند كه چقدر به او انعام بدهند. پولی كه می گرفت برای او به فش��ار 
كاری اش نمی ارزی��د. او از كار بيرون آمد تا روی خودش دوباره متمركز 
ش��ود و با حمایت خانواده اش برای گرفتن مدرک جامعه شناسی درس 
بخواند. اكنون او نيروی داوطلب سازمان »دستمزد منصفانه تر« است كه 
به كاركنان صنعت خدمات كمک می كنند تا استانداردهای بيشتر را از 

نظر كاری به دست بياورند.
بخش اوقات فراغت و ميزبانی دارای كمترین ميانگين سنی نسبت به 
هر صنعت دیگری در آمریکاست: ميانگين سنی 31.8 سال. امروز سارو 
جایارامان كه رئيس س��ازمان »دستمزد منصفانه تر« است می گوید كه 
در نظرسنجی از نيروی كار خدماتی مشخص شده كه نيمی از كاركنان 

این صنعت می گویند در برنامه ش��ان اس��ت كه تا سال دیگر از كار خود 
بيرون بيایند. جایارامان نگران اس��ت كه نيروهای كاری یقه سفيد از این 
كار بي��رون بياین��د. او می گوید: »افرادی كه جزو نيروی كار یقه س��فيد 
در صنعت خدمات هس��تند، می گویند كه عاش��ق كار خود هستند اما 
ناگزیرند كار خود را كنار بگذارند مگر اینکه دستمزدهای دائمی افزایش 
پيدا كند.« اینجا فاصله ای اس��ت بين تجربه ازیماكو با تجربه گرین. اما 
هر دو بخشی از یک تغيير اجتماعی بزرگ تر هستند كه در آن، كاركنان 
جوان اولویت های شان را بر ارزش های خودشان متمركز می كنند. اكنون 
جوانان برای اولين بار در تاریخ اشتغال ش��ان، این فضا برای ش��ان مهيا 
ش��ده كه این چنين كنند. الورن��س كاتز، اقتصاددان دانش��گاه هاروارد 
می گوید: »كاركنانی مثل گرین كه دس��تمزدهای خوبی می گرفتند اما 
به همه گيری كرونا برخوردند، فرصت بيش��تری دارند برای اینکه بعد از 
كمتر خرج كردن و بيشتر پس انداز كردن طی 19 ماه گذشته، وضعيت 
مالی بهتری داش��ته باش��ند. به  اضافه اینکه وفور فرصت های شغلی در 
دسترس شاید )به  شکلی غيربهره ورانه( باعث شود كاركنان وقتی از بازار 
كار خارج می ش��وند اعتماد به نفس بيش��تری احساس كنند.« به گفته 
كاتز، »نيروهای كار جوان كمتر به  طور كامل از بازار كار خارج می شوند 
اما در عوض تالش می كنند كه كارهای جدیدی بيرون از كار خود انجام 
دهند و از مزایای فرصت های شغلی جدید بهره بگيرند و با مزایای كاری 

سنتی ترغيب نشوند.«
درگير شدن با كار از راه دور نيز این امکان را فراهم ساخته كه ميزانی 
از تعادل بين كار و زندگی ایجاد شود؛ اتفاقی كه هم برای كسانی كه در 

دهه 2۰ زندگی خود هس��تند و هم برای آنهایی كه در دهه 3۰ زندگی 
هستند، تا قبل از این تصور نمی شد. این امر مخصوصا برای نسل هزاره 
صدق می كند. یکی از نظرسنجی های موسسه گالوپ نشان می دهد 74 
درص��د از افراد نمی خواهند ب��ه كار تمام وقت بازگردند كه باالترین رقم 
برای تمام س��نين است. به خصوص زنان نس��ل هزاره به احتمال خيلی 
زی��اد با در نظر گرفتن نياز بچه ها به زم��ان كاری انعطاف پذیر در خانه 
می مانند. فقط در ماه س��پتامبر پارس��ال بيش از 39۰ هزار زن از دایره 
نيروی كار بيرون افتادند. آليش��يا ساسر مودستينو، اقتصاددان دانشگاه 
نوث ایسترن می گوید: »نگهداری از كودكان كاری است كه مردم آن را در 
دوره ای دست كم گرفته اند.« حتی قبل از همه گيری كرونا هم نگهداری 
از كودكان یک بحران به حساب می آمد. اكنون با در نظر گرفتن تعطيلی 
مراك��ز مراقبت از ك��ودكان كه )به طور طنزآميز و معنا داری( ناش��ی از 
كمبود نيروی كار در این ش��غل اس��ت، مادران احتماال چاره ای ندارند 

جز اینکه در خانه بمانند.
كار از راه دور برای دیگران كافی نيس��ت. وقتی كه اِما گریس مون از 
كار آژانس بازاریابی بيرون آمد، آماده بود تا خودش را از س��اختاری كه 
باعث می ش��ود به كار بازگردد، رها كند. او می گوید: »احساس می كردم 
مثل كسی هس��تم كه می تواند مسير خود را سریع تر طی كند اگر كار 
دس��ت خودم باش��د، به جای اینکه ب��روم جایی كارت بزن��م و هر ماه و 
هر س��ال بخواهم درباره كارم به كس دیگری گزارش بدهم. احس��اس 
می كردم مثل كسی هستم كه می تواند درآمد بيشتری به دست بياورد 
و همچنين س��ریع تر رش��د كند اگر اختيار كار دست خودم باشد.« این 

روزها، مون )كه فقط 22 س��ال س��ن دارد و دارد از كالج فارغ التحصيل 
می شود( در مقام مشاور فقط برای خودش كار می كند. درآمد او سه برابر 
درآمد سابقش اس��ت و می گوید كه كارش را از آپارتمانش در بروكلين 
نيویورک انجام می دهد. او با برندها كار می كند و باعث ش��ده اس��ت كه 
در دوران همه گيری كرونا ش��ركت هایی كه برای شان كار می كند رشد 
داشته باش��ند. او همچنين برای سفر رفتن، روزهای كاری انعطاف پذیر 
دارد و ساعت هایی از روز را هم برای خودش نگه می دارد كه به كارهای 
شخصی اش برسد، حتی اگر اغلب موارد این طور به نظر برسد كه به جای 

ساعت كاری 9 صبح تا 5 عصر دارد تمام اوقات روز كار می كند.
كس��انی مثل مون برای بازار كار آمریکا كامال مناسب نيستند. ماجرا 
اینجاس��ت افرادی مثل مون ك��ه برای خودش��ان كار می كنند هم در 
فهرس��ت اشتغال آمریکا وارد نمی ش��وند، اما او با داشتن شش مشتری 
و س��اعت های كاری زیادی كه انجام می دهد، به هيچ وجه آدم بيکار به 
حساب نمی آید حتی اگر برای هيچ كس دیگری هم كار نکند. همچنين 
همين كارها برایش سابقه كار خوبی خواهد شد كه بعدا كارهای سطح 
باالت��ری برایش پيش بياورد. مس��ئله اصلی این اس��ت ك��ه در آمریکا 
ميليون ها نفر هس��تند كه ش��کل كاری این چنينی دارند و دیگر باید از 
دوران��ی جدید برای اش��تغال صحبت كرد كه افراد برای خودش��ان كار 
می كنن��د اما هم درآمدهای بيش��تری دارند و هم انعطاف پذیری خيلی 
بيش��تری در كار برای شان وجود دارد. این شکل كار و اشتغال در آینده 
نيز سهم زیادی در نسل های آتی مشاغل در ایاالت متحده خواهد داشت 

و شركت ها نيز به  تدریج خود را با این نوع از كار هماهنگ می كنند.

استعفا می دهند و برنمی گردند
تغییر شکل اشتغال

تاریخ پوتین را به خاطر جنگ قضاوت خواهد کرد

قرار مالقات پوتین با تاریخ

چطور در پینترست به فروش باال دست پیدا کنیم؟
پينترس��ت یکی از ش��بکه های اجتماعی قدیمی و در عين حال دوست داشتنی برای بسياری از كاربران در 
سراسر دنيا محسوب می شود. بسياری از كارشناس ها این پلتفرم را نسخه مشابه و در عين حال دارای برخی از 
تفاوت ها نسبت به اینستاگرام تلقی می كنند. همين امر در بسياری از مواقع موجب بی توجهی برندها و تيم های 
بازاریابی به پينترست و توانایی های بازاریابی اش شده است. اگر شما هم در حوزه بازاریابی به پينترست توجه 
الزم را نشان نمی دهيد، باید بگویيم كه یکی از فرصت های بسيار خوب برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را از دست داده اید. امروزه پينترست نه تنها ميليون ها كاربر فعال در سراسر دنيا دارد، بلکه امکانات بازاریابی و 
فروش بسيار زیادی هم در دسترس برندها قرار داده است. درست به همين خاطر برند شما نيز باید برنامه های 
ویژه ای برای بازاریابی در پينترست داشته باشد، در غير این صورت شاید خيلی زود از فرصت طالیی بازاریابی...



فرص��ت امروز: با حمله روس��يه به خاک اوكرای��ن، بازارها كامال آرایش 
جنگی گرفته اند. از یکس��و قيمت نفت به مرز 1۰۰ دالر رس��يده و قيمت 
جهانی طال نيز ركوردهای جدیدی را ثبت كرده اس��ت. در سوی دیگر اما 
موج جدیدی از نگرانی، بازارهای مالی را فرا گرفته است. در سه روزی كه از 
حمله ارتش روسيه به اوكراین – بامداد پنجشنبه – می گذرد، بازارها دچار 
التهاب ش��ده اند و از آنجا كه هم روس��يه و هم اوكراین از تامين كنندگان 
عمده انرژی و غالت جهان هستند، ادامه این جنگ، زنجيره جهانی تامين 
كاال را با گذش��ت دو سال از شروع همه گيری كووید-19 بار دیگر مختل 
خواهد كرد. افزایش بهای جهانی طال و نفت و س��قوط بازارهای س��هام و 
رمزارز در چند روز گذشته نشان می دهد كه بازارهای مالی چقدر می توانند 

نسبت به رخدادهای جهانی اثرپذیر باشند.
به موازات تحوالت بازارهای جهانی، بازارهای سرمایه گذاری داخلی نيز 
جدا از آنکه چش��م به احيای احتمالی برجام و سرنوش��ت مذاكرات وین 
دارند، حاال درگير رویداد مهمتری همچون جنگ روسيه و اوكراین هستند. 
از سوی دیگر، تركش های جنگ روسيه و اوكراین بر پيکر برجام نيز قابل 
چشم پوشی نيس��ت. به نظر می رسد با هجوم روسيه به اوكراین و متقابال 
اعمال تحریم ها از س��وی كشورهای غربی عليه مسکو، روند مذاكرات وین 
تحت تاثير قرار گيرد و شاید یکی از بازندگان این ماجرا، احيای برجام باشد. 
حال سوال این است كه تنش روسيه و اوكراین چه تاثيری بر مذاكرات وین 

از یکسو و معادالت اقتصاد ایران از سوی دیگر خواهد داشت؟
احيای برجام؛ از اوكراین تا وین

رحمان قهرمان پور، كارشناس مسائل بين الملل در پاسخ به این پرسش 
می گوید: »روند مذكرات وین نشان می دهد كه بحران اوكراین تاثير زیادی 
بر این مس��ئله نداشته اس��ت. از زمانی كه مذاكرات احيای برجام در وین 
ش��روع ش��ده، توقف غيرعادی در روند كار با توجه به تحوالت بين المللی 
دیده نش��ده است. از س��ویی اصوال قدرت های بزرگ مس��ائل را جداگانه 
ارزیاب��ی می كنند و ب��ه هم ربط نمی دهند. به عالوه بح��ران اوكراین یک 
مس��ئله بلندمدت اس��ت و امروز به وجود نيامده است. این بحران از سال 
2۰۰3 تا االن ادامه دارد و س��ال 2۰14 با الحاق كریمه به روسيه روند به 
ش��کل دیگری دنبال ش��د. از این رو بحران اوكراین تاثير آنچنانی بر روند 

مذاكرات وین نداشته است.«
به عقيده این كارش��ناس مس��ائل بين الملل، »مسئله هسته ای مسئله 
كنترل تس��ليحاتی در س��طح باالتر اس��ت و پنج كش��ور عضو برجام كه 
دولت های اتمی هس��تند و توس��ط ان پی تی به عنوان قدرت هس��ته ای 

شناسایی ش��ده اند، حتما منافع مشترک دارند و حتما روسيه با فرانسه و 
انگليس درباره معماری امنيت هسته ای اروپا اتفاق نظر دارد، چون می داند 
هرچه تعداد كش��ورهای اتمی در دنيا زیاد ش��ود از حوزه امنيت هسته ای 

خود كاسته می شود.«
او با بيان اینکه »نباید از احيای برجام انتظارات زیادی داش��ته باش��يم 
چون اتصاالت قابل توجهی ميان ایران و اروپا و آمریکا نيست«، می گوید: 
»این برجام در بهترین شرایط بيشتر از هفت تا هشت سال دوام نمی آورد، 
اگر تازه بایدن در سال 2۰24 پيروز انتخابات شود. باید نگاه مان این باشد 
كه این یک امر موقت اس��ت و برای این شرایط تضمين بگيریم حتی اگر 
تضمين دادند كه 2۰ سال از برجام خارج نمی شویم، اشتباه است و واقعی 
نيست.« رضا نصری، دیگر كارشناس مسائل بين الملل نيز می گوید: »اینکه 
بحران اوكراین چه تاثيری بر مذاكرات وین دارد به دو عامل بستگی دارد:  
یک��ی اینکه مذاكرات وین هم اكنون در چه مرحله ای قرار دارد؟ یعنی اگر 
مذاكره به مراحل نهایی خود رس��يده، احتمال اینکه بحران اوكراین بر آن 
تاثير نگذارد بيشتر است، اما اگر هنوز مسائل جدی و زمانبری باقی مانده، 
احتمال اینکه طرفين غربی و روس��ی در بلندمدت بر سر آنها توافق كنند 
كمتر اس��ت. دوم اینکه بحران اوكراین چقدر عمق و شدت پيدا كند. اگر 
بحران اوكراین به فجایع انس��انی، برخ��ورد نظامی ميان نيروهای غربی و 
روسی یا حادثه مهمی منجر شود، احتمال همکاری طرفين در وین كمتر 

خواهد شد.«
نصری با اش��اره به موضع ایران در بحران اوكراین می افزاید: »الزم است 
ایران رسما پيشنهاد دهد ميان روسيه و كشورهای غربی معاهده ای منعقد 
ش��ود كه در آن ناتو متعهد شود در ازای پایان ادعاهای سرزمينی روسيه، 
روند توس��عه اعضایش را متوقف س��ازد؛ و بلکه حتی به مرزهای جوالی 
1991 )تاریخ انحالل پيمان ورش��و( عقب نشينی كند. حداقل كاركرد این 
پيش��نهاد این اس��ت كه به ایران اجازه می دهد به جای سوگيری در این 
دع��وا، یک موضع اصولی و قانون محور اتخاذ كند. صالح نيس��ت ایران از 
رفتار غيرقانونی روسيه بدون هيچ مالحظه و قيد و شرطی حمایت كند.«

واقعيات اقتصادی جنگ اوكراین
جدا از اثرات این مناقش��ه بر مذاكرات وین، س��وال دیگر این اس��ت كه 
تن��ش روس��يه و اوكراین چه تاثيری ب��ر اقتصاد ایران خواهد گذاش��ت؟ 
امير توپچی پور، كارش��ناس بازار سرمایه در این باره به »ایسنا« می گوید: 
»در حال حاضر نرخ خوراک صنایع پتروش��يمی براس��اس قانون مجلس 
و بودجه در نظر گرفته می ش��ود و مناقش��ه روس��يه و اوكراین تأثيری بر 

شاخص های حسابداری شركت های پتروشيمی نخواهد داشت.« به عقيده 
وی، »بح��ران انرژی در اروپا اتفاق غيرقابل منتظره ای نيس��ت و از ماه ها 
قبل بس��ياری از تحليلگران جهانی ای��ن موضوع را پيش بينی كرده بودند 
و بس��ياری از تصميمات سياس��ی و اقتصادی نيز در جهان با علم به این 
موض��وع اتخاذ ش��د. در حال حاضر، گاز اروپا ب��ا قراردادهای بلندمدت به  
فروش می رسد و كشوری همچون روسيه كه به 13 كشور اروپایی صادرات 
دارد ب��ا قراردادهای بلندمدتی این فروش را انجام می دهد. گرچه افزایش 
قيمت گاز جهانی در كوتاه مدت تأثير محسوس��ی نخواهد داشت، ولی اگر 
ناآرامی ها ادامه دار باش��د بازارهای جهانی نيز تحت تأثير این مس��ئله قرار 

خواهند گرفت.«
توپچی پور با بيان اینکه »عدم راه اندازی خط لوله نورداستریم 2 می تواند 
اروپا را با بحران گازی مواجه كند«، توضيح می دهد: »احتماال تحریم های 
صادراتی گاز ایران كاهش خواهد یافت تا بحران گازی اروپا شدیدتر نشود، 
ام��ا نباید فراموش كرد كه در ب��ازار جهانی، گاز مازاد چندانی وجود ندارد 
و در صورت توقف روند صدور مجوز خط لوله گاز نورداستریم 2، احتمال 

آسيب دیدن اقتصاد اروپا وجود دارد.«
او درب��اره تأثيرپذیری ن��رخ خوراک صنایع پتروش��يمی از این اتفاقات 
می افزاید: »با تالش های وزارت اقتصاد و سازمان بورس، در حال حاضر نرخ 
خوراک صنایع پتروش��يمی براساس قانون مجلس و بودجه در نظر گرفته 
می ش��ود و براساس قيمت صادراتی تعيين نمی شود. بنابراین این موضوع 
تأثيری بر شاخص های حسابداری شركت های پتروشيمی نخواهد داشت و 
صرفا می تواند تأثير روانی بر بازار سرمایه بگذارد. اكنون به سبب اقدامات 
سازمان بورس و وزارت اقتصاد در راستای سقف گذاری قيمت گاز صنایع، 
افزایش قيمت های جهانی نمی تواند تأثير منفی بر سودآوری شركت های 

بورسی داشته باشد.«
این كارش��ناس بازار سرمایه با اشاره به تأثير مثبت افزایش قيمت نفت 
بر س��هم های پاالیش��گاهی می گوید: »با توجه ب��ه آنکه دولت محصوالت 
شركت های پاالیشی را با نرخ مشخصی خریداری می كند، بنابراین تغيير 
قيمت نفت جهانی بيش از آنکه در س��ودآوری شركت های پاالیشی تاثير 
بگذارد، درآمدهای نفتی دولت را افزایش می دهد از س��وی دیگر نيز مازاد 
این درآمدها باید در صندوق توس��عه ملی و ذخيره ارزی تزریق شوند. در 
مجموع، این ناآرامی ها تأثيرات سياسی و اقتصادی متفاوتی بر بازار سهام 
ایران خواهد گذاش��ت،  اما باید منتظر ماند و دید در هفته آتی س��هم های 

مندرج در بازار سرمایه چه واكنشی به این اتفاقات نشان خواهند داد.«

حمله روسیه به اوکراین چه تاثیری بر مذاکرات وین دارد؟

ترکش های جنگ بر احیای برجام

اولين داده های غيررسمی از بازار مسکن شهر تهران در بهمن ماه امسال 
نشان دهنده كاهش 2.5 درصدی قيمت های پيشنهادی در مقایسه با ماه 
گذش��ته، افت حدود 2۰ درصدی تمایل برای فروش و رشد 1.2 درصدی 
نرخ های قطعی اس��ت كه وضعيت به نسبت باثباتی را به تصویر می كشد. 
به گزارش ایس��نا، بازار مسکن شهر تهران از دو جنبه اقدام برای فروش و 
نرخ های پيشنهادی در بهمن ماه با افت نسبت به دی ماه همراه شد. اگرچه 
قيمت های قطعی براس��اس وزن دهی به مناطق افزایش ناچيزی یافت. در 
واقع، نمایه های دریافتی از وجود ثبات در بازار حکایت دارد. به نظر می رسد 
بازار ملک همانند ماه های قبل تحت تاثير مذاكرات وین در حالت انتظار و 

ابهام به سر می برد؛ هرچند از قبل هم ظرفيتی برای رشد نداشت.
بررس��ی های غيررس��می، كاهش 2.5 درصدی قيمت پيش��نهادی هر 
متر مربع آگهی های ملکی در بهمن ماه امس��ال نس��بت به ماه گذشته را 
نشان می دهد. نرخ های پيشنهادی از متوسط 51.7 ميليون تومان در دی 
ماه امس��ال به 5۰.3 ميليون تومان در بهمن ماه رس��يده اس��ت؛ هرچند 

قيمت های قطعی رشد 1.2 درصد را نشان می دهد.
اطالعات به دست آمده از سامانه كيليد حکایت از آن دارد كه قيمت های 
قطعی براس��اس وزن دهی به معامالت انجام ش��ده در بهمن ماه امسال به 
متوس��ط 34.1 ميليون تومان در هر متر مربع رس��يده كه در مقایس��ه با 
نرخ 33.7 ميليون تومان ماه قبل، افزایش 1.2 درصدی داش��ته است. این 
نوس��ان كوچک می تواند وضعيت طبيعی بازار باشد و نگرانی خاصی بابت 

ایجاد تورم در بازار امالک وجود ندارد؛ چراكه با توجه به تورم ماهيانه 2.1 
درصد عمومی، نرخ رش��د قيمت مسکن حدود یک درصد پایين تر از تورم 
عمومی است كه كاهش 1 درصدی قيمت واقعی مسکن را نشان می دهد.
ب��ازار اجاره اما در بهمن ماه مس��يری متفاوت را در مقایس��ه با  قيمت 
مسکن طی كرد؛ به طوری كه نرخ های پيشنهادی اجاره بها در شهر تهران 
در س��امانه مذكور 4.7 درصد نس��بت به دی ماه افزایش یافت و از سوی 
دیگر مطابق گزارش بهمن ماه مركز آمار ایران، تورم ماهيانه اجاره در كل 
كش��ور ۰.7 درصد بوده است. بازار به جهت تمایل برای فروش نيز با افت 
مواجه ش��د؛ به طوری كه تعداد آگهی های ملکی بهمن ماه نسبت به دی 
ماه 19.5 درصد كاهش پيدا كرد. این در حالی است كه بازدید از آگهی ها 
كه به نوعی تمایل برای خرید را به تصویر می كش��د، 24.8 درصد رش��د 

یافت. بازدید از آگهی های رهن و اجاره نيز 8.4 درصد افزایش پيدا كرد.
داده های مذكور از یک طرف گویای ایجاد ثبات و آرامش در بازار مسکن 
و از طرف دیگر مقاومت در برابر كاهش قيمت اس��ت. عقب نشينی طرف 
عرضه، رش��د ناچيز نرخ های قطعی و نزدیک شدن قيمت های پيشنهادی 
با قيمت معامالت كه نشان دهنده تخليه تدریجی حباب بازار ملک است، 

وضعيت ثبات نسبی را نشان می دهد.
مهدی س��لطان محمدی، كارشناس اقتصاد مس��کن با بيان اینکه بازار 
مس��کن تا یک سال دیگر آرام اس��ت، در تشریح وضعيت كنونی این بازار 
می گوید: »از آبان ماه سال گذشته به این طرف بازار مسکن وارد یک روند 

افزایش آرام ولی مس��تمر شده و ميزان نرخ رشد قيمت آن از تورم كمتر 
بوده است. به طور متوسط از حدود یک سال و نيم گذشته قيمت مسکن 
در ش��هر تهران هر ماه 1.5 درصد افزایش یافته در حالی كه تورم عمومی 
و افزایش قيمت مصالح س��اختمانی بين 2.5 تا 3 درصد بوده است؛ یعنی 

حدود دو برابر افزایش قيمت مسکن.«
به گفته وی، »حباب قيمت در حال تخليه تدریجی است. وضعيتی كه 
هم اكنون در بازار مسکن وجود دارد معموال در دوره ركودی مسکن اتفاق 
می افت��د. در ای��ن مدت حباب دوره رونق به طور آرام تخليه می ش��ود. به 
طور كلی، یکی از تفاوت های بازار مس��کن با سایر بازارها این است كه به 
دليل چسبندگی قيمت ها در بازار مسکن، تغييرات قيمت در جهت تخليه 
حباب، به كندی صورت می گيرد. دوره ركود عموما با كاهش قيمت اسمی 
مسکن همراه نيست ولی ميزان رشد آن آرام می شود و از تورم عمومی جا 
می ماند.« سلطان محمدی با بيان اینکه »علی رغم رشد حدود 2۰ درصد 
قيمت مسکن در شهر تهران، حباب قيمت آن نيز حدود 2۰ درصد تخليه 
شده است«، پيش بينی می كند: »این روند برای یک سال آینده هم احتماال 
ت��داوم می یابد. به دليل فش��ارهای تورمی، افزایش قيمت خانه را خواهيم 
داش��ت، اما افزایش كمتر از تورم خواهد ب��ود. البته در ميان مدت ممکن 
است متغيرهایی منجر به شوک های مثبت و منفی شود و روند با نوسانات 
ماهيانه همراه باشد. یعنی در ماه هایی شاهد شيب باال یا شيب پایين باشيم 

ولی انتظار داریم روند افزایشی با شيب كمتر از تورم ادامه یابد.«

در بهمن ماه اتفاق افتاد

مقاومت بازار مسکن با عقب نشینی فروشندگان

نگـــاه

شکاف تورمی دهک اول و دهم کمتر شد
گسل تورمی بین دهک ها

در شرایطی كه در طول ماه های گذشته فاصله تورمی بين گروه های 
كم درآمد و پردرآمد در حال افزایش بود، حاال داده های تازه مركز آمار 
ایران نشان می دهد در بهمن ماه برای دومين ماه متوالی فاصله تورمی 
بين این دو گروه در سطح 3.6 درصد باقی مانده است. هرچند هنوز تا 
نقطه ثبات فاصله وجود دارد و فقرا همچنان در حال تحمل فشار های 
تورمی بيشتری هستند، اما در صورتی كه این روند ادامه یابد، انتظار 

می رود فاصله تورمی فقرا و ثروتمندان در ماه های آینده كمتر شود.
جمعيت كشور براساس هزینه و درآمدهای افراد به 1۰ گروه مجزا 
تقسيم بندی می شود كه طبقات ثروتمند در دهک های نهم و دهم و 
طبقات كم درآمد در دهک های پایين تر قرار می گيرند. آمار ها نش��ان 
می دهد از س��ه سال پيش و همزمان با ش��تاب گرفتن سرعت تورم، 
گروه های��ی كه در طبق��ات كم درآمد طبقه بندی می ش��دند با تورم 
بيشتری مواجه بوده اند و اثرات تورمی، سبد معيشتی آنها را بيشتر از 
ثروتمن��دان تحت تأثير قرار داده بود. این موضوع به ویژه در مورد مواد 
و محصوالت خوراكی در بين طبقات كمتر برخوردار نمود بيش��تری 
داش��ت، زیرا س��بد مصرفی طبقات كم درآمد ب��ا دهک های پردرآمد 
تف��اوت زیادی دارد. به عبارت بهتر، عموما بخش بيش��تری از درآمد 
طبقات فقير ش��امل هزینه های خوراكی می شود. در سوی مقابل اما 
ثروتمندان س��هم كمتری از هزینه های ش��ان را به تامين خوراكی ها 
اختص��اص می دهند. بنابراین دهک اول در س��بد هزینه ای خانوارها 
باالترین س��هم را برای مصارف خوراكی دارد. در چنين شرایطی حاال 
گزارش تازه مركز آمار نش��ان می دهد ارق��ام مربوط به فاصله تورمی 

دهک های درآمدی برای دومين ماه متوالی به ثبات رسيده است.
براس��اس گزارش مركز آمار، فاصله تورمی دهک اول تا دهم یعنی 
افراد كم درآمد و پردرآمد در بهمن ماه امس��ال در س��طح 3.6 درصد 
ثابت مانده اس��ت؛ در دی ماه نيز این فاصله تورمی همين ميزان بود. 
این ارقام نشان می دهد برخالف ماه های قبل كه فاصله تورمی بين این 
دو گروه در حال رشد بود، در طول دو ماه گذشته این نسبت به ثبات 
رسيده است. همچنين فاصله تورمی در گروه خوراكی ها و آشاميدنی ها 
نس��بت به ماه قبل ۰.4 واحد درصد و در بخش كاالهای غيرخوراكی 
و خدمات ۰.8 درصد كاهش داش��ته است. بنابراین در صورت تداوم 
ای��ن روند در ماه های آینده می توان انتظار داش��ت كه فاصله تورمی 
بين طبقات كم درآمد و پردرآمد ترميم شود و بهبود یابد. با این حال 
همچنان فاصله تورمی بين این دو گروه زیاد است و همچنان طبقات 
كم درآمد تورم بيشتری را تحمل می كنند، هرچند كه این روند رو به 
رشد در طول ماه های گذش��ته حاال متوقف شده است. طبق آمار ها، 
كماكان ميزان تورم دهک اول جامعه یعنی خانواده های كم درآمد 44 
درصد اس��ت، اما تورمی كه گروه های پردرآمد در دهک دهم تحمل 
می كند 4۰.5 درصد برآورد می ش��ود. این شکاف تورمی بين طبقات 
كم درآمد و پردرآمد باید در ماه های آینده جبران شود. به نظر می رسد 
آنچه می تواند شکاف تورمی این دو گروه را كمتر كند، ثبات در هزینه 
تامين خوراكی ها و آشاميدنی هاس��ت كه نقش زیادی در معيش��ت و 
هزینه طبقات كم درآمد ایفا می كند؛ كما اینکه س��هم كاالها در تورم 
ماهانه دهک های هزینه ای طی بهمن ماه نشان می دهد سهم كاالهای 

خوراكی در دهک های كم درآمد بيشتر از دهک های پردرآمد است. 
به طور كلی، كاالها به دو دسته كاالهای خوراكی و كاالها و خدمات 
غيرخوراكی تقس��يم می ش��وند. با توجه به ضری��ب اهميت متفاوت 
گروه های كاالیی و خدماتی در دهک های مختلف، بررس��ی ها نشان 
می دهد كه اصوال س��هم كاالهای خوراكی در دهک های كم درآمد و 
س��هم كاالهای غيرخوراكی در دهک های پردرآمد بيش��تر است. به 
عنوان مثال، اگ��ر یک خانوار كم درآمد 1۰۰ واح��د منابع در اختيار 
داش��ته باش��د، 43.3 واحد از آن را صرف تامين نياز خود از كاالهای 
خوراكی و آشاميدنی می كند. این در حالی است كه در دهک پر درآمد 
از 1۰۰واحد منابع فقط 17.22 واحد از منابع در اختيار خانوار صرف 
خوراكی ها و آش��اميدنی ها می ش��ود. درباره كاالهای غيرخوراكی اما 
عک��س این موضوع صادق اس��ت؛ به طوری كه خان��وار كم برخوردار 
از 1۰۰واح��د مناب��ع درآمدی خود 56.7 واحد را ب��ه كاالهای بادوام 
اختصاص می دهد، حال اینکه خانوار برخوردار به ميزان 82.78 واحد 

از آن را به این امر تخصيص می دهد.
منظ��ور از گ��روه خوراكی ه��ا، كااله��ای گوش��ت، لبني��ات، نان، 
شيرینی جات و نوشيدنی هاست. از طرف دیگر كاالها و خدماتی مانند 
پوشاک، مسکن، مبلمان، بهداشت، ارتباطات، حمل ونقل، هتلداری و 
آموزش نيز در گروه كاالها و خدمات غيرخوراكی طبقه بندی می شود. 
بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد كه از 2.11 درصد تورم ماهانه 
بهمن ماه، س��هم گروه خوراكی ها 1.4 درصد و سهم غيرخوراكی ها و 
خدمات ۰.71 درصد برآورد ش��ده است. بنابراین می توان گفت چون 
تورم خوراكی ها سهم بيشتری در تورم ماهانه داشته است، گروه های 
كم درآمدی تورم بيشتری را تجربه كردند. به عبارت دیگر، محور تورم 
در این ماه، گروه خوراكی ها و آش��اميدنی بوده است. در نهایت اینکه 
در گروه خوراكی ها، »نان و غالت« با س��هم ۰.56 درصدی و »ميوه و 
خشکبار« با سهم منفی ۰.۰1 درصدی به ترتيب بيشترین و كمترین 
س��هم از تورم ماهانه را در گروه خوراكی ها و آشاميدنی ها در دومين 
ماه زمس��تان به خود اختصاص داده اند. درباره كاالهای غيرخوراكی و 
خدمات نيز بيشترین و كمترین سهم به ترتيب متعلق به »پوشاک و 
كفش« با س��هم ۰.15 درصدی و »ارتباطات« با سهم صفر درصدی 

است.
طب��ق گ��زارش مركز آمار، ت��ورم ماهانه بهمن م��اه  در حالی 2.1 
درصد برآورد شده كه دهک اول درآمدی با تجربه تورم 2.4 درصدی 
بيش��ترین تورم ماهانه را به ثبت رساند. دهک   های دوم و سوم نيز در 
رتبه های بعدی تورم ماهانه قرار گرفتند. از طرفی كمترین ميزان تورم 
ماهان��ه در دی   ماه متعلق به دهک دهم درآم��دی با رقم 1.9 درصد 
ب��ود كه خالف روند تورم دهکی ماهانه س��ه ماه آب��ان، آذر و دی را 
نش��ان می دهد. در این ماه ها دهک دهم باالتری��ن تورم ماهانه را در 
بين دهک های درآمدی تجربه ك��رده بود. علت این موضوع به دليل 
بيشتر بودن تورم خوراكی ها نسبت به كاالهای غيرخوراكی است. بنا 
بر آمارهای رس��می، تورم گروه خوراكی ها در بهمن ماه به ميزان 3.9 
درصد و تورم گروه غيرخوراكی ها 1.1 درصد به ثبت رسيده است. از 
س��وی دیگر به دليل اینکه عمده س��بد دهک   های پایين درآمدی را 
كاالهای خوراكی تشکيل می دهند؛ فشار تورمی بر این دهک ها بيشتر 
خواهد بود. این موضوع در حالی است كه سهم كاالهای غيرخوراكی 
در دهک   های باالی درآمدی بيشتر است و این دهک ها از تورم بيشتر 

كاالهای بادوام بيشتر متأثر می شوند.
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مصوبات كميس��يون تلفيق ب��ه نگراني ها درخص��وص افزایش تورم در 
س��ال آینده دامن زده است. فقدان دیدگاه و استراتژی مشخص اقتصادی 
در بودجه بندی باعث ش��ده اس��ت تا الیحه بودجه س��ال آینده با انبوهی 
از درآمدهای موهوم به مجلس ارس��ال ش��ود و در آن سو نيز نمایندگان 
مجلس بی آنکه به س��تون درآمدهای بودجه توجه كنند، تا توانس��تند بر 
حج��م تعهدات و هزینه های دولت افزودند. ج��رح و تعدیل بودجه دولت 
در بهارستان البته به همين جا ختم نمی شود و نمایندگان آنقدر بر حجم 
تس��هيالت تکليفی بانک ها در الیحه بودجه افزودند كه صدای رئيس كل 
بانک مركزی را درآورد و علی صالح آبادی در نامه ای به رهبری نس��بت به 
تبعات تورمی آن هش��دار داد. نهایتا رهبری در پاسخ به نامه رئيس بانک 
مركزی، نمایندگان را از تحميل تکاليف ماالیطاق و خارج از توان بانک ها 
در بودجه بازداشتند و نهایتا قرار شد تبصره 16 در كميسيون تلفيق مجددا 

مورد بازنگری قرار گيرد.
نمایندگان در كميس��يون تلفيق مجلس همچنين اعداد و ارقام فروش 
نفت در الیحه بودجه را هم افزایش دادند و قيمت هر بشکه نفت را از 6۰ 
دالر به 7۰ دالر و حجم صادرات روزانه نفت را از 1.2 ميليون بشکه به 1.4 
ميليون بش��که رساندند. این در حالی است كه هنوز وضعيت تحریم ها به 
گونه اي نيس��ت كه شاهد درآمد چند صد هزار دالری نفت در سال آینده 
باش��يم و به همين دليل به نظر می رسد الیحه بودجه سال آینده مستعد 
تورم است. به اعتقاد اقتصاددانان، تصویب این بودجه با این ميزان كسری 

به مثابه پرتاب بمب تورم به سال 14۰1 است.
جرح و تعدیل بودجه در بهارستان

در ش��رایطي كه نتيجه مذاكرات پيرامون احياي برجام هنوز مش��خص 
نيست، كميسيون تلفيق قيمت هر بشکه نفت در بودجه را از 6۰ دالر به 
رقم 7۰ دالر رسانده است. بدین ترتيب، برآوردها از درآمدهاي نفتي دولت 
در س��ال آینده به رقم 484 هزار ميليارد تومان می رسد؛ یعنی 1۰3 هزار 
ميليارد تومان بيشتر از رقم 381 هزار ميليارد تومانی كه دولت در الیحه 
بودج��ه در نظر گرفته بود. اعضاي كميس��يون تلفيق همچنين بر حجم 
ص��ادرات نفت هم افزودن��د و در حالی كه دولت ميزان فروش روزانه نفت 

را یک ميليون و 2۰۰ هزار بش��که در الیحه در نظر گرفته بود، كميسيون 
تلفيق آن را به یک ميليون و 4۰۰ هزار بشکه افزایش داد. افزایش قيمت 
نفت و حجم صادرات نفتی س��ال آینده از سوی كميسيون تلفيق مجلس 
در حالی است كه بسياري از كارشناسان آن را باعث افزایش تورم در سال 
آتي مي دانند، چراكه وضعيت تحریم ها هنوز به گونه اي نيس��ت كه درآمد 
چند صد هزار دالر نفت در س��ال 14۰1 محقق شود و همچنين وضعيت 
مذاكرات وین به ویژه با حمله روسيه به اوكراین هنوز به نتيجه مشخصی 

نرسيده است.
افزایش 1۰ دالري قيمت هر بش��که نفت در كميسيون تلفيق در حالی 
باعث شده بيش از 1۰۰ هزار ميليارد تومان به درآمدهاي نفتي سال آینده 
افزوده ش��ود كه به فرض رفع تحریم های نفتی هم به نظر نمی رس��د این 
امر محقق ش��ود. به باور بسياري از كارشناسان، مشکالتي كه همه گيری 
كرونا در سطح جهان ایجاد كرده تا مدت ها ادامه خواهد داشت و با وجود 
پيش بيني اوپک براي افزایش تقاضای نفت در ماه های آتی اما باید جوانب 
احتياط را رعایت كرد. نکته دیگر این است كه اگر توافق برجام احيا شود، 
به دليل برداش��ته شدن موانع فروش نفت ایران طبيعتا سهميه كشورمان 
مشمول توافق اوپک می شود و در نتيجه سطح توليد نفت ایران باید كاهش 
یابد؛ موضوعی كه به نظر نمي رسد در كميسيون تلفيق مورد بررسي قرار 

گرفته باشد.
شاید پر بيراه نباشد كه بودجه سال 14۰1 را یکی از پيچيده ترین بودجه 
ساليان اخير بناميم. در حالی دولت سيزدهم می گوید بودجه سال آینده را 
با فرض تداوم تحریم ها بسته است كه نمایندگان مجلس ناگهان 1۰۰ هزار 
ميلي��ارد تومان به درآمدهاي نفتي دولت اضافه می كنند. تغيير ریل بندی 
بودجه در بهارستان در حالی است كه تردیدهایي درخصوص محقق شدن 
درآمدهاي مالياتي نيز وجود دارد؛ كما اینکه گزارش دیوان محاس��بات از 
عملکرد 1۰ ماهه قانون بودجه 14۰۰ نشان می دهد ميزان درآمد مالياتی 
از خانه های لوكس و خالی تقریبا صفر بوده است. اتفاقی كه شاید در انتظار 
درآمدهای مالياتی س��ال 14۰1 هم باشد. در مجموع، افزایش قابل توجه 
درآمدهای نفتی در كميسيون تلفيق و همچنين تذكر رهبری درخصوص 
ع��دم تحميل تکالي��ف ماالیطاق به بانک ها در بودجه نش��ان می دهد كه 
برخي از تغييرات اعمال شده در این كميسيون هيچ همخواني با واقعيات 
اقتصادی و ش��رایط حاضر ندارد و چه بسا ممکن است به خيزش تورم در 

سال آینده بينجامد.

بمب تورم در بودجه سال آینده
مهمترین مخالفت كميسيون تلفيق با الیحه بودجه دولت به ماجرای ارز 
42۰۰ تومانی و تغيير نظام یارانه ای برمی گردد. دولت در تبصره 1 الیحه 
بودجه به دنبال بس��ته شدن پرونده ارز ترجيحي بود و پيشنهاد داده بود 
مناب��ع ارزي كه از صادرات نفت و گاز و ميعانات گازي به دس��ت مي آید، 
با همان نرخ ارز بين بانکي محاسبه گردد. اما كميسيون تلفيق مجلس با 
تغيير تبصره 1 بودجه، راه را براي تداوم سياس��ت دالر 42۰۰ توماني باز 
كرد، به نحوي كه دولت مکلف ش��ده است س��ال آینده 9 ميليارد دالر از 
پول نفت را براي اختصاص به كاالي اساسي و دارو، با نرخ ارز ترجيحي به 
واردكنندگان پرداخت كند. در واقع، از آنجایی كه ارز ترجيحی نتوانس��ته 
مانع از گرانی كاالهای اساس��ی ش��ود، دولت در الیحه بودجه ترتيبی داد 
ت��ا مابه التف��اوت نرخ 42۰۰ تومان با نرخ محاس��باتی بودجه به حس��اب 
سرپرستان خانوار واریز شود كه البته كميسيون تلفيق با آن مخالفت كرده 

و رأی به استمرار ارز ترجيحی داده است.
بنابراین با تصميم كميسيون تلفيق مجلس، قرار است از كل درآمدهاي 
نفتي كه به دولت مي رسد حدود 9 ميليارد دالر آن براي واردات كاالهاي 
اساسي با نرخ ارز ترجيحي اختصاص یابد كه به معناي كاهش 169 هزار 
ميليارد تومان از درآمدهاي دولت است؛ یعنی كميسيون تلفيق با تغييراتي 
ك��ه در بودجه دولت داده حدود 3۰6 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي 
دولت كاسته و به موازات آن، با افزایش قيمت هر بشکه نفت حدود 1۰۰ 
ه��زار ميليارد تومان به درآمدهاي نفتي افزوده اس��ت. ای��ن تغييرات در 
حالي رخ داده اس��ت كه پيش بيني می شود دولت در سال آتي 3۰۰ هزار 
ميليارد تومان كسري بودجه داشته باشد. حال سوال این است كه تغييرات 
كميس��يون تلفيق در بودجه 14۰1 تا چه اندازه كس��ري بودجه دولت را 

افزایش می دهد و چه تاثيري بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
به نظر می رس��د دولت سيزدهم اولين الیحه بودجه خود را با انبوهی از 
درآمدهای موهوم به مجلس فرستاده و نمایندگان مردم هم از هيچ فرصتی 
برای افزودن بر حجم تعهدات و س��تون هزینه های بودجه دریغ نکرده اند. 
به این ترتيب، بودجه ای كه هنوز به سند رسمی دخل و خرج سال 14۰1 
تبدیل نش��ده است، دست كم 5۰ درصد كس��ری دارد و مستعد خيزش 
تورم اس��ت. اقتصاددانان هشدار می دهند كه تصویب بودجه سال آینده با 
این ميزان كسری نگران كننده به مثابه پرتاب بمب تورم به جامعه است. آیا 

الیحه بودجه 14۰1، ركورد تورم را می شکند؟

الیحه بودجه سال آینده مستعد تورم است

نقشه مالی 1401

جدیدترین نظرس��نجی طالی كيتکونيوز هيچ تصویر قطعی از این فلز 
ارزش��مند نش��ان نمی دهد. با این حال بدبينی كارشناس��ان وال استریت 
در كوت��اه مدت غالب بود در حالی كه س��رمایه گذاران كوچک فوق العاده 
خوش��بين ماندند. به گزارش ایسنا، حمله روسيه به اوكراین از قيمت طال 
همچنان پشتيبانی خواهد كرد اما بعضی از تحليلگران می گویند نگرانی از 
ابهاماتی كه قيمت طال را تقویت كرده اند به اوج رس��يده اند و فضای كوتاه 
مدت در بازار این فلز ارزشمند تا حدودی كاهشی شده است. آدام بوتون، 
استراتژیست ارزی ارشد فاركس الیو، حركت قيمت طال را در شرایطی كه 
س��رمایه گذاران نوس��ان قيمت 1۰۰ دالری اونس طال در روز پنجشنبه را 
هضم كنند، نامنظم توصيف كرد. حمله نظامی روسيه به اوكراین آغاز شد 
و قيمت طال در اواسط معامالت به 1976 دالر رسيد كه باالترین قيمت از 
سپتامبر سال 2۰2۰ بود. با این حال بازار نتوانست رشد حدود 3 درصدی 
خود را حفظ كند و تا پایان روز به ركورد پایين 1878 دالر سقوط كرد. در 
اوج این بحران طال نشان داد كه تنها دارایی امنی است كه سرمایه گذاران 
خواهان داش��تن آن هستند. با این حال احتماال ترس از جنگ اوكراین به 
اوج خود رس��يده و این موضوع می تواند مانع��ی برای افزایش قيمت طال 

باشد. بوتون درباره قيمت طال در كوتاه مدت نظر خنثی داشت.
در نظرسنجی هفته جاری كيتکونيوز از تحليلگران وال استریت، 15 نفر 

ش��ركت كردند كه از ميان آنها شش نفر معادل 4۰ درصد افزایش قيمت 
ط��ال را پيش بينی كردند و همزمان هفت نفر مع��ادل 47 درصد كاهش 
قيمت طال را پيش بينی كردند. دو نفر معادل 13 درصد نظری نداشتند. در 
این بين، 1۰۰1 نفر در نظرسنجی آنالین كيتکونيوز شركت كردند كه از 
ميان آنها 71۰ نفر معادل 71 درصد افزایش قيمت طال و 187 نفر معادل 
19 درصد كاهش قيمت را پيش بينی كردند در حالی كه 1۰4 نفر معادل 

1۰ درصد نظری نداشتند.
ای��ن دورنمای خوش بينان��ه در ميان س��رمایه گذاران كوچک در حالی 
مش��اهده ش��د كه طال هفته را با اندكی كاهش قيمت ب��ه پایان برد. در 
معامالت روز جمعه بازار آتی آمریکا، هر اونس طال 38 دالر و 7۰ س��نت 
معادل ۰.6 درصد ریزش كرد و در 1887 دالر و 6۰ س��نت بس��ته شد و 
برای كل هفته ۰.5 درصد كاهش داشت. بعضی از تحليلگران خاطرنشان 
كردند كه با وجود جهش ناموفق طال در روز پنجشنبه، بازار روند صعودی 
قوی را حفظ كرده و ركوردهای قيمت باالتر آن باالتر می رود. دیوید ميدن، 
تحليلگر بازار شركت »اكوئيتی كپيتال« در این باره خاطرنشان كرد: »طال 
حتی پيش از اینکه از موج تقاضا برای دارایی امن بهره ببرد، حمایت قوی 
پيدا كرده بود. هرگونه ابهام جدید یا رشد تنش های ژئوپليتيکی همچنان 

از قيمت ها پشتيبانی خواهند كرد.«

همچنين بعضی از تحليلگران به دلي��ل جدی ماندن تهدید تورم برای 
اقتص��اد نس��بت به جنگ در اروپای ش��رقی، به طال خوش��بين مانده اند. 
آدریان دی، رئيس شركت مدیریت دارایی آدریان دی در این زمينه گفت: 
»وضعيت پولی دليل حركت قيمت طال در چند ماه گذشته است و مطمئنا 
به شکلی حل نمی شود كه از نظر بنيادین برای طال در كوتاه مدت منفی 
باش��د.« اگرچه انتظار می رود بانک مركزی آمری��کا ماه آینده نرخ بهره را 
تحکيم كند تا رشد قيمت های مصرف كننده را مهار كند، بازار روی افزایش 
كمتر از 5۰ واحدی نرخ بهره حس��اب می كند كه برای طال عامل مثبتی 

محسوب می شود.
با وجود اینکه احساسات خوشبينانه همچنان در بازار وجود دارد، بعضی 
از تحليلگ��ران می گویند معکوس ش��دن روند صع��ودی طال در معامالت 
روز پنجش��نبه، بعضی از معامله گران و س��رمایه گذاران را عصبانی كرده و 
این مس��ئله روی قيمت ها در كوتاه مدت سنگينی می كند. مارک چندلر، 
مدیركل شركت بانوک برن گلوبال فاركس در این باره می گوید كه نسبت 
به قيمت طال در هفته جاری بدبين اس��ت و افت قيمت به پایين 1877 
دالر، به عقب نشينی طال تا مرز 185۰ دالر منتهی می شود. آمار اقتصادی 
مثبت آمریکا به خصوص آمار اش��تغال غيركش��اورزی فوریه كه به زودی 

منتشر می شود، می تواند قيمت ها را تحت فشار كاهشی قرار دهد.

ترس بازارها از جنگ روسیه و اوکراین

تب داغ طال فروکش کرد

بانکنامه

دالر کانال عوض کرد
کاهش قیمت سکه

برخ��الف پيش بينی ها كه از افزایش قيمت دالر حکایت داش��ت، 
قيم��ت دالر در بازار تهران دیروز با عقب نش��ينی 163 تومانی، یک 
كان��ال عقب رف��ت و وارد كانال 25 هزار تومان ش��د. نرخ دالر در 
صرافی های بانکی ني��ز با 5۰ تومان افزایش با رقم 24 هزار و 771 
تومان معامله ش��د. قيمت فروش یورو هم با كاهش 246 تومانی به 
27 هزار و 4۰2 تومان رسيد. خرید هر دالر 24 هزار و 465 تومان 

و نرخ خرید هر یورو نيز 27 هزار و 129 هزار تومان اعالم شد.
قيمت س��که نيز با 32۰ هزار تومان كاهش نس��بت به پنجش��نبه 
هفته گذش��ته  به بهای 11 ميليون و 9۰۰ هزار تومان رس��يد. بدین 
ترتيب، ارزش هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید با 32۰ 
هزار تومان كاهش قيمت به 11 ميليون و 9۰۰ هزار تومان رس��يد و 
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نيز با قيمت 11 ميليون و 8۰۰ هزار 
تومان معامله ش��د. همچنين نيم س��که بهار آزادی 6 ميليون و 7۰۰ 
هزار تومان، ربع سکه 3ميليون و 75۰ هزار تومان و سکه یک گرمی 
2 ميلي��ون و 32۰ ه��زار تومان قيمت خورد. در بازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالی 18 عيار به یک ميليون و 197 هزار تومان رسيد و قيمت 
هر مثقال طال نيز 5  ميليون و 186 هزار تومان شد. اُنس جهانی طال 
هم با قيمت یک هزار و 889 دالر و 94 س��نت معامله شد كه نسبت 
به روز پنجشنبه گذشته بيش از 7۰ دالر كاهش قيمت را تجربه كرد.

رکوردشکنی قیمت مسکن در پایتخت
قیمت هر متر خانه به 33 میلیون رسید

در بهمن ماه امسال متوسط قيمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران، 
33 ميليون و 6۰ هزار تومان بوده كه نسبت به ماه قبل ۰.4 درصد و نسبت 

به مدت مشابه سال قبل 16.4 درصد افزایش یافته است.
گزارش تحوالت بازار مس��کن ش��هر تهران از سوی بانک مركزی منتشر 
ش��د. طبق اعالم بانک مركزی، در بهمن ماه متوسط قيمت خرید و فروش 
ی��ک مترمربع زیربنای واحد مس��کونی معامله ش��ده از طری��ق بنگاه های 
معامالت ملکی تهران 33 ميليون و 6۰ هزار تومان بوده كه نس��بت به ماه 
قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۰.4 درصد و 16.4 درصد افزایش دارد. 
عالوه بر این، تعداد معامالت انجام شده در این ماه حدود 8.5 هزار فقره بود 
كه نس��بت به ماه قبل 13.1 درصد كاهش و در مقایس��ه با ماه مشابه سال 
گذش��ته 117.8 درصد افزایش را نش��ان می دهد. همچنين بررسی توزیع 
تعداد واحدهای مس��کونی معامله شده در ش��هر تهران به تفکيک عمر بنا 
حاكی از آن اس��ت كه واحدهای تا پنج س��ال ساخت با سهم 33.6 درصد 
بيشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است كه در ميان 
مناطق بيست ودو گانه شهر تهران بيشترین قيمت هر متر خانه 7۰ ميليون 
و 26۰ هزار تومان در منطقه یک و كمترین آن با 15 ميليون و 67۰ هزار 
تومان در منطقه 18 بوده است كه هر یک از آنها با افزایش 17.3 درصدی 

در منطقه یک و 3۰.7 درصدی در منطقه 18 مواجه شده اند.
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله ش��ده برحس��ب قيمت 
یک مترمربع بنا در بهمن ماه امس��ال نيز حاكی از آن اس��ت كه واحدهای 
مسکونی در دامنه قيمتی 2۰ تا 25 ميليون تومان به ازای هر مترمربع بنا 
با سهم 16.1 درصد بيشترین سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود 
اختص��اص دادن��د و دامنه قيمتی 15 تا 2۰ و 25 ت��ا 3۰ ميليون تومان با 
15.7 درصد و 13.9 درصد سهم در رتبه بعدی قرار دارد. از سوی دیگر در 
بهمن امس��ال توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده براساس 
ارزش هر واحد نش��ان دهنده آن است كه واحدهای مسکونی با ارزش یک 
ميليارد تا یک ميليارد و 5۰۰ ميليون تومان با اختصاص سهم 19.1 درصد 

بيشترین سهم از معامالت انجام شده را داشته اند.
همچنين توزیع معامالت انجام ش��ده مسکن براساس مناطق شهری در 
ته��ران حاكی از آن اس��ت ك��ه منطقه 5 با 14.8 درص��د از كل معامالت، 
بيش��ترین سهم معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده است. عالوه 
بر این، بررسی شاخص كرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در كل مناطق 
ش��هری در بهمن امسال نشان دهنده رش��دی معادل 48.4 درصد و 52.2 

درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

تاکنون 200 هزار کارتخوان قطع شد
درخواست شاپرک از سازمان مالیاتی

در حالی كه دارندگان كارتخوان و یا درگاه پرداخت الکترونيکی تا پایان 
بهم��ن ماه برای اتصال به س��امانه مالياتی فرصت داش��تند و در آن مدت 
تکليف بيش از 7 ميليون كارتخوان مش��خص ش��د، اكنون شركت شاپرک 
از س��ازمان امور مالياتی درخواست كرده كه از این هفته سایت را باز كنند 
تا افرادی كه مایل به الصاق پایانه های خود به پرونده مالياتی هس��تند هم 
بتوانند این كار را انجام دهند. در راستای اجرای ماده 11 قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مؤدیان، بانک مركزی باید با همکاری سازمان مالياتی 
نس��بت به ساماندهی دس��تگاه های كارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت 
الکترونيکی اقدام می كرد. كليه اش��خاص دارای اب��زار پرداخت های بانکی 
می توانن��د با ورود ب��ه درگاه ملی خدم��ات الکترونيک مالياتی به نش��انی 
my.tax.gov.ir فهرس��ت تمام��ی دس��تگاه های كارتخ��وان بانک��ی و یا 
درگاه های پرداخت الکترونيکی خود را مش��اهده و نسبت به الصاق آنها به 
پرونده های مالياتی قبلی و یا تش��کيل پرونده مالياتی جدید اقدام كنند كه 
فرصت این اقدام در 3۰ بهمن ماه به پایان رسيد.  بررسی ها نشان می دهد 
كه در مهلت تعيين ش��ده بيش از 4 ميليون و 7۰۰ هزار دستگاه كارتخوان 
ب��ه پرونده مالياتی متصل و بيش از 3 ميليون دس��تگاه كارتخوان غيرفعال 
ش��ده اند. بنابراین با تعيين تکليف بيش از 7 ميليون و 7۰۰ هزار دس��تگاه 
كارتخوان از 1۰ ميليون و 68۰ هزار كارتخوان فعال در كش��ور، بيش از 2 
ميلي��ون و 98۰ هزار كارتخوان صاحبان آنها نس��بت ب��ه تعيين تکليف در 
س��ازمان مالياتی اقدام نکرده اند و بالتکليف مانده ان��د كه بانک مركزی به 

زودی نسبت به غيرفعال و قطع كردن آنها اقدام خواهد كرد. 
اكنون اعالم بانک مركزی و ش��ركت ش��اپرک بيانگر این است كه ليست 
چند ميليون دستگاه كارتخوان و درگاه اینترنتی كه برای تشکيل یا تکميل 
پرونده مالياتی خود به وب سایت سازمان امور مالياتی مراجعه نکرده بودند، 
به بانک مركزی برای قطع اعالم ش��ده و ش��ركت شاپرک به عنوان متولی 
نظارتی شبکه پرداخت كشور در مرحله اول برمبنای معيارهای اعالم شده 
از سمت سازمان امور مالياتی حدود 2۰۰ هزار ترمينال را شناسایی و قطع 
كرد. همچنين برخی موارد قطع ش��ده ترمينال هایی هستند كه یا در شش 
ماه گذش��ته تراكنش نداش��ته اند و یا گردش مالی پایينی داش��ته اند. البته 

تعدادی نيز از ترمينال های با گردش مالی باال انتخاب شده اند.
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صنعت برق چطور زمینگیر شد؟
زخم کاری قیمت گذاری دستوری

قيمت گذاری دس��توری در صنعت برق ایران باعث بی رغبت ش��دن 
بخ��ش خصوصی ب��رای ورود به ای��ن صنعت و در نتيج��ه عدم توازن 
در تولي��د و مصرف برق ش��ده ك��ه ماحصل تمام این م��وارد منجر به 
قطعی های مکرر برق و ضرر و زیان گس��ترده به صنایع در زمس��تان و 
تابستان شده است. زخم كاری قيمت گذاری دستوری در اقتصاد ایران 
البت��ه محدود به صنعت برق نيس��ت و قطعی گاز ني��ز به چالش دیگر 
صنایع كشور تبدیل شده است. به طوری كه قطع گاز و برق صنایع در 
س��ال های اخير از آنجا كه توليد در صنایع بزرگ و شاخص ساز بورسی 
را ه��دف قرار می دهد، همواره یکی از مهمترین دغدغه های اهالی بازار 

سرمایه بوده است.
به گزارش س��نا، در چند س��ال اخي��ر همواره یک��ی از بحران های 
اساسی در صنایع بزرگ و انرژی بر كشور، دسترسی آنها به نهاده های 
ان��رژی از جمله برق و گاز بوده اس��ت. از جمله مهمترین این صنایع 
می ت��وان به صنایع فوالدی، پتروش��يمی ها، پاالیش��ی ها و نيز صنایع 
س��يمانی اشاره كرد كه با توجه به ارزش بازار باال این صنایع در بازار 
س��رمایه و نيز اثراتی كه بر متغيرهای كالن اقتصادی كشور از جمله 
ارزآوری و ب��ه تبع آن نرخ ارز دارند، تأمين انرژی آنها همواره یکی از 
مهمترین مس��ائل نه فقط در عرصه اقتصاد خرد كه در سطح اقتصاد 

كالن كشور بوده است.
بررسی ها نشان دهنده چهار چالش در این مسير است. نخست اینکه 
صنایع مهم كشور ازجمله صنایع فوالد، پتروشيمی، پاالیشی و سيمان 
به ش��دت به برق و گاز به عنوان بخش مهم��ی از نهاده های توليد نياز 
دارن��د و قط��ع حتی یک روز آنها برای این صنایع خس��ارات بزرگی به 
همراه خواهد داش��ت، اما در چند س��ال اخير عرضه برق و گاز با رشد 
تقاضا هم آهنگ نبوده است كه علت آن را باید در كاهش سرمایه گذاری 
ناشی از سياست های نادرست دولت ها به دليل قيمت گذاری دستوری و 
سركوب قيمتی توليدكنندگان دید، زیرا سرمایه گذاری در حوزه توليد 
ان��رژی را عمال از صرفه اقتص��ادی خارج و س��رمایه گذاران را متواری 
ك��رد. نرخ برق در ایران ب��رای بخش های صنعتی و خانگی اش در زمره 
ارزان ترین نرخ ها در كل كش��ورهای جهان قرار دارد. البته طرح دولت 
س��يزدهم برای اج��رای تعرفه گ��ذاری پلکانی)IBT( می تواند نس��خه 
مناس��بی با توجه به ش��رایط اقتصادی و اجتماعی كشور برای غلبه به 

این چالش باشد.
چالش دوم، عدم عزم كافی برای توس��عه صنعت هس��ته ای است كه 
از جمله مهمترین ریش��ه های توس��عه نيافتگی تولي��د و عرضه برق در 
كشور اس��ت. در حالی كه در ساليان اخير كش��ورهای غربی مداوما با 
امنيتی سازی از تالش جمهوری اسالمی ایران برای پيشرفت در صنعت 
هسته ای و انفعال برخی مس��ئوالن مانع پيشرفت كشور در این عرصه 
ش��ده اما آمار و ارقام نشان می دهد كماكان صنعت هسته ای به عنوان 
یکی از مهمترین پيش��ران های توس��عه صنعتی و توسعه انرژی در دنيا 

محسوب می شود.
چالش سوم، سياست گذاری اشتباه دولت در بازار برق و نقش آفرینی 
نادرست او در این بازار است كه باعث برهم خوردن تعادل طرف عرضه، 
طرف تقاضا، قيمت ها و بازار ش��ده است. متأسفانه باید گفت در صنعت 
ب��رق دولت ه��م خریدار برق اس��ت و هم توليدكننده بخش��ی از برق 
مصرفی و هم نرخ گذار! پس بدیهی اس��ت كه توليدكنندگان غيردولتی 
و حتی دولتی و سرمایه گذاران از چنين بازاری متواری باشند. در حالی 
كه طبق ماده 5۰ برنامه ششم توسعه این قيمت گذاری دستوری وزارت 
نيرو خالف قانون اس��ت. به همين دليل است كه می بينيم از سال 94 
تا 99 طراحی و ایجاد تقریبا هيچ نيروگاه جدیدی در دستور كار دولت 
قرار نگرفت. نهایتا چالش چهارم به عدم ایفای به موقع تعهدات توسط 
دولت نسبت به توليدكنندگان برق برمی گردد، تا جایی كه این صنعت 
را بنابر ادعای س��خنگوی آن به ان��دازه 5۰ هزار ميليارد تومان طلبکار 

دولت كرده است.
اما راهکار حل این چالش ها چيست؟ غلبه بر چالش كمبود انرژی 
در صنایع بزرگ كشور كه رشد و توسعه توليد را به ارمغان می آورد 
و از طرف��ی ب��ا توجه به ارزش ب��ازار بزرگی كه صنای��ع انرژی بر در 
بورس دارند، مستلزم اتخاذ راهکارهایی پایدار و دقيق است. از جمله 
مهمترین این راهکارها می توان به چند مورد مهم اش��اره كرد. یکی 
از بهترین راهکارها خودتأمين شدن صنایع بزرگ مصرف كننده برق 
و گاز اس��ت. بدین ص��ورت كه صنایعی مثل فوالد و پتروش��يمی ها 
بخش��ی از منابع درونزای خود را در راس��تای توس��عه اس��تخراج و 
به��ره وری گاز و نيز احداث نيروگاههای س��يکل تركيبی توليد برق 
سرمایه گذاری كنند. الزم به ذكر است كه صنایع فلزی و پتروشيمی 
در س��ال مال��ی 1399 به ترتي��ب 88 و 34 درصد از س��ود خود را 
تقسيم كردند كه با كاهش ميزان این حجم عظيم از سود تقسيمی، 
می توان از محل سود انباشته خود به راحتی منابع الزم برای توسعه 
س��رمایه گذاری در نهاده های توليد موردنيازش��ان را تأمين كنند و 
س��هامداران خود را با س��ود پایدارتر بهره مند كنند و ادامه عمليات 
تولي��دی خود را نيز از حيث نيازمندی به ان��رژی بيمه كنند. طبق 
ادعای مدیرعامل ش��ركت فوالد مباركه، اگر معادل تنها بخش��ی از 
خس��ارت ناشی از عدم النفع فوالد مباركه از قطعيهای برق و گاز در 
توليد برق و گاز س��رمایه گذاری كند، این شركت در سه سال آینده 
ق��ادر به تأمين ای��ن دو نهاده مهم توليد برای خ��ود خواهد بود. در 
همين راس��تا فوالد مباركه تصميم به سرمایه گذاری در توليد گاز و 
نيز احداث یک نيروگاه 1۰۰۰ مگاواتی س��يکل تركيبی گرفته است 
كه می تواند الگوی مناس��بی برای سایر صنایع جهت ورود به عرصه 

»خودتأمينی« باشد.
از س��وی دیگ��ر، تعرفه گ��ذاری پلکان��ی و ح��ذف س��ركوب قيمتی 
توليدكنندگان برق توس��ط دولت، مهمترین عامل و پيش��ران توس��عه 
توليد برق و جذب س��رمایه گذار برای توسعه این صنعت مهم در كشور 
است كه با توجه به عطش برخی كشورهای منطقه به ویژه عراق نسبت 
به ب��رق می تواند مزایای صادراتی ویژه ای را هم برای كش��ور به وجود 
آورد. همچنين توس��عه نيروگاه های سيکل تركيبی و تبدیل نيروگاه ها 
ب��ه نيروگاه س��يکل تركيبی ني��ز می تواند یک��ی از گزینه های مؤثر در 
افزایش بازدهی نيروگاه های توليد برق كشور باشد. توسعه نيروگاه های 
كوچ��ک مقياس نيز ب��ه عنوان یکی دیگر از مهمتری��ن راهکارها برای 
توليد پایدار برق در كنار بس��ياری از صنایع كش��ور است. نهایتا توسعه 
صنعت هس��ته ای نيز هم��واره یکی از مهمتری��ن و بهترین گزینه های 
توس��عه پایدار انرژی و یکی از اساس��ی ترین نيروهای پيش��ران توسعه 
صنعتی در هر كش��وری و به ویژه كش��ورهای توس��عه یافته محس��وب 

می شود.

دریچــه

س��خنان ضد و نقيض اعضای كميس��يون تلفي��ق مجلس درخصوص 
مهمترین بخش بودجه س��ال آینده موجب شده كه موضوع ارز ترجيحی 
همچنان در كش��مکش مي��ان دولت و مجلس س��رگردان باق��ی بماند. 
به گ��زارش خبرآنالین، در حالی كه رئيس كميس��يون تلفيق از تصویب 
تخصيص ارز ترجيحی یا همان ارز 42۰۰ تومانی در سال 14۰1 خبر داده 
و گفته است در این حوزه كميسيون تلفيق كنار مردم باقی مانده است، اما 
ميرتاج الدینی تاكيد دارد كه برنامه حذف ارز ترجيحی به صورت تدریجی 

اجرایی خواهد شد و زمان اجرای در اختيار دولت قرار خواهد داشت.
دولت س��يزدهم با ش��عار از بين بردن رانت در صدد است تخصيص ارز 
42۰۰ تومان��ی را متوقف كرده و به جای یارانه ارزی نس��بت به پرداخت 
یارانه مستقيم ریالی اقدام نماید. این در حالی است كه برخی نمایندگان 
معتقدند تخصيص یارانه ریالی به چاپ پول بيش��تر و افزایش نقدینگی و 
در نهایت رش��د تورم منجر می ش��ود؛ اتفاقی كه از نظر مخالفان حذف ارز 
ترجيحی می تواند زمينه را برای رش��د بيشتر تورمی كه در شرایط كنونی 
در مح��دوده 44 درصد قرار دارد، مهيا كند. از س��وی دیگر، مخالفان ارز 
ترجيحی می گویند ای��ن یارانه ارزی تنها به گروهی خاص تعلق می گيرد 
و بی تردی��د تداوم این روند می تواند به تعميق رانت برای گروه های خاص 
منجر ش��ود. اصابت یارانه ارزی به هدف یعنی حفظ س��فره خانوار ایرانی، 

محل مناقشه ميان موافقان و مخالفان ارز 42۰۰ تومانی است.
در این ميان، برخی از نمایندگان مجلس با این استدالل كه چاره ای جز 
حذف ارز ترجيحی وجود ندارد و با این شرایط ارزی الزم است فشار ارز در 
این بخش كاهش یابد، با این موضوع موافقت كرده اند. كشمکش دو رئيس 
كل بانک مركزی حاضر و سابق )علی صالح آبادی و عبدالناصر همتی( نيز 
بر س��ر ماجرای ارز ترجيحی نشان می دهد تا چه ميزان این موضوع واجد 
اهميت برای سياستگذار ایرانی است. در حالی كه صالح آبادی مدعی است 
بانک مركزی ارز نيمایی خریداری كرده و به قيمت 42۰۰ تومان فروخته 
است، همتی می گوید اسناد مرتبط با این مسئله در بانک مركزی موجود 
اس��ت و چنين اقدامی صحت ندارد. به گفته همتی، تمامی اقدامات ارزی 

در این خصوص با تایيد سران سه قوه صورت گرفته است. رفت و برگشت 
م��داوم موضع حذف ارز ترجيحی در كميس��يون تلفيق مجلس در حالی 
افاق می افتد كه در شرایط كنونی مجلس در صحن علنی در حال بررسی 
مفاد بودجه است و وقتی حاجی بابایی، رئيس كميسيون تلفيق در صحن 
علنی در مخالفت با حذف ارز ترجيحی س��خن گفت و ش��رایط را پس از 
این اقدام توصيف كرد، با تذكر قاليباف مبنی بر اینکه حرف سياسی نزنيد، 
روبه رو شد. موضوع ارز ترجيحی به حدی اهميت دارد كه مقامات امنيتی 
نيز در كنار مقامات اقتصادی و سياسی در نشستی غيرعلنی این موضوع را 
مورد بررسی قرار دادند. حاال احسان اركانی، عضو كميسيون تلفيق بودجه 
14۰1 درباره س��رانجام بند الحاقی یک تبصره 1 الیحه بودجه سال آینده 
)ارز ترجيحی( كه از صحن مجلس به كميسيون تلفيق ارجاع شده است، 
به فارس گفته: »كميس��يون در جلس��ه اخير، مصوبه قبلی خود را مجددا 
تک��رار كرد و رقم 9 ميليارد دالر ارز ترجيحی ب��رای تامين دارو، گندم و 
نهاده های دامی و كش��اورزی را برای سال آینده در نظر گرفت.« به گفته 
وی، »این تصميم در شرایطی گرفته شد كه دولت در الیحه بودجه 14۰1 
هي��چ رقمی را برای ارز ترجيحی پيش بينی نکرده و هيچ برنامه مکتوب و 
مدونی هم درخصوص جبران آثار تورمی حذف ارز ترجيحی به كميسيون 
ارائه نداده اس��ت، لذا چون اعضای كميس��يون حذف این ارز را به معنای 
فش��ار مضاعف بر مردم می دانند و تورم انتظ��اری 2۰ تا 25 درصدی نيز 
در نتيجه حذف ارز ترجيحی به وجود خواهد آمد، مصوبه قبلی را مجددا 

تکرار كردند.«
این عضو كميس��يون برنامه و بودجه مجلس افزود: »مش��کل ما در این 
رابطه این اس��ت كه اساس��ا دولت معتقد اس��ت كل ارز ترجيحی باید از 
الیحه بودجه حذف شده و صفر شود، اما كميسيون تلفيق راهکار بينابينی 
را انتخاب كرد كه هم به منابع ارزی دولت فش��ار وارد نش��ود و هم سفره 
مردم با هرج و مرج در قيمت كاالهای اساس��ی و 4 الی 5 برابر شدن آنها 
كوچک تر نش��ود. هر موقع دولت دید كه 9 ميلي��ارد دالر اختصاص یافته 
برای ارز ترجيحی كاالهای اساسی رو به اتمام است، می تواند الیحه متمم 

بودجه به مجلس ارائه دهد و هر چقدر نياز دارد درخواست كند تا مجلس 
تصميم گيری كند، اما اینکه درخصوص ارز ترجيحی و راهکار جبران حذف 

آن در موضع سکوت مطلق باشد، به صالح نيست.«
در عي��ن ح��ال ميرتاج الدین��ی، دیگر عضو كميس��يون تلفي��ق گفته: 
»پيش بينی بنده این است كه به سمت حذف ارز ترجيحی و یارانه مستقيم 
خواهيم رفت اما اینک��ه این حذف از چه زمانی رخ دهد، در اختيار دولت 
اس��ت.« او در برنامه »دس��ت خط« درخصوص وضعيت ارز 42۰۰ تومانی 
افزود: »دولت این ارز را در الیحه حذف كرده و در مقابل آن یارانه را در نظر 
گرفته است. حذف ارز ترجيحی به معنای حذف یارانه نيست. ارز ترجيحی 
یک یارانه پنهان است و به كاالهای اساسی، دارو و گندم پرداخت می شود. 
دولت در مورد دارو و گندم گفته است كه یارانه را به صورت ریالی اما برای 
تمام مردم حف��ظ خواهد كرد. یارانه كاالهای اساس��ی و نهاده های دامی 
ني��ز دیگر به واردكننده تعلق نمی گيرد و در مقابل آن یارانه به حلقه آخر 
كه همان مردم هستند تعلق خواهد گرفت.« به گفته ميرتاج الدینی، »در 
تبصره 14 نيز برای این موارد 176 هزار ميليارد تومان یارانه در نظر گرفته 
شده اس��ت. ما در تلفيق این رقم را افزایش دادیم و به 25۰ هزار ميليارد 
تومان رساندیم. در واقع اگر مجلس حذف ارز ترجيحی را تصویب كند در 
مقابل آن 5۰ هزار ميليارد تومان پول در اختيار دولت قرار خواهد گرفت.«
براس��اس این گزارش، گفته می ش��ود یارانه های جدید به  صورت یارانه 
نقدی نيست، بلکه به  صورت كارت اعتباری یارانه كاالیی می دهند كه بانک 
مركزی زیرس��اختی را برای فروشگاه هایی كه كارتخوان مخصوص دارند و 
ب��ا كد بانک مركزی كار می كنن��د، فراهم خواهد كرد. این پول فقط برای 
خرید كاال اس��ت. درباره كاال هم صحبت این است كه فقط كاالی اساسی 
یا انتخاب مردم برای كاالها آزاد باش��د و بانک مركزی می گوید برای همه 
كاالها تنظيم ش��ده و كاالی خاصی نيست. به هر حال، آنچه مسلم است 
اینک��ه دولت اصراری فراوان برای ح��ذف ارز ترجيحی دارد و باید دید در 
روزهای آتی زورآزمایی موافقان و مخالفان در صحن علنی مجلس به كجا 

خواهد رسيد.

دولت همچنان مصر به حذف یارانه ارزی است

ارز 4۲00 روی هوا

بازار سرمایه پس از چند روز كه روندی صعودی داشت، در اولين روز این 
هفته مجددا روندی نزولی به خود گرفت و دوباره قرمزپوش شد. شاخص 
بورس تهران در معامالت روز ش��نبه هفتم اسفندماه، 5 هزار و 513 واحد 
كاهش یافت و تا رقم یک ميليون و 282 هزار واحد عقب رفت. ش��اخص 
كل ب��ا معيار هم وزن ني��ز 798 واحد افت كرد و رق��م 329 هزار و 5۰9 
واحد را به نمایش گذاش��ت. شاخص قيمت هم وزن نيز با 5۰۰ واحد افت 
به 2۰6 هزار و 4۰۰ واحد رس��يد. شاخص بازار اول، كاهش 6  هزار و 873 
واحدی و شاخص بازار دوم، كاهش 2 هزار و 338 واحدی را تجربه كردند. 
در آن سوی بازار سرمایه اما شاخص كل فرابورس با 45 واحد افزایش در 

رقم 17 هزار و 633 واحد ایستاد.
بدین ترتي��ب، بورس تهران در حالی هفته دوم اس��فندماه را آغاز كرد 
كه ش��اخص های عملکردی با كاهش مواجه ش��ده اند. این در حالی است 
كه در هفته گذش��ته شاخص در س��ه روز انتهایی صعود كرد و به فاصله 
11 هزار واحدی كانال 1.3 ميليونی رس��يد. طبق پيش بينی ها نيز بورس 
باید با رش��د در روز گذشته همراه می ش��د  اما روند صعودی بازار سرمایه 
در جریان معامالت دیروز متوقف ش��د و ش��اخص های عملکردی بورس 
نيز منفی ش��دند. به عبارت دیگر، با توجه به وج��ود مازاد تقاضا در پایان 
معامالت آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته، كارشناس��ان روز سبزی را 
برای بازار سهام پيش بينی می كردند كه این مسئله در معامالت روز شنبه 
رخ نداد. هرچند روند خروج نقدینگی در هفته گذش��ته نيز ادامه داشت، 
اما خروج پول حقيقی در این هفته نس��بت به هفته پيش��ين كاهش 22 

درصدی داشت.

برخی از كارشناسان بازار سرمایه، رشد شاخص در روزهای انتهایی هفته 
گذش��ته را با رشد قيمت دالر و بازگش��ت آن به محدوده 26 هزار تومان 
مرتب��ط می  دانن��د. برخی نيز كاهش خروج پول حقيقی از بازار س��هام را 
به علت كاهش نرخ س��ود می دانند، اما نکت��ه قابل توجه در این زمينه به 
كاهش توانایی نرخ س��ود در اثرگذاری بر بورس برمی گردد. آنچه مشخص 
است، كاهش نرخ سود نتوانسته جریان نقدینگی قابل توجهی را به سمت 

بورس روانه كند.
در همين حال، اس��تقبال سهامداران از نمادهای كوچک بازار همچنان 
ادام��ه دارد و ط��ی معامالت روز ش��نبه ش��اهد نزول قيمت س��هم های 
شاخص س��از بوده ایم؛ در جریان معامالت روز ش��نبه، قيمت سهام اغلب 
نماده��ای بانک��ی، خودروی��ی و پاالیش��ی كاهش یافت و این س��ه گروه 
قرمزتری��ن گروه    های بازار بودند. ميانگين خرید هر كد حقيقی در جریان 
معامالت ش��نبه 21.6 ميليون تومان و ميانگين فروش هر كد حقيقی نيز 

21.5 ميليون تومان بوده است.
براساس این گزارش، شاخص كل بورس در جریان معامالت روز گذشته 
كاهش 5 هزار و 513 واحدی داشت و به عدد یک ميليون و 282 هزار و 
796 واحد رس��يد تا بازدهی منفی ۰.43 درصدی را ثبت نماید. شاخص 
كل هم وزن نيز بازدهی منفی ۰.24 درصدی را برای سهامداران به همراه 
داش��ت، اما شاخص فرابورس برخالف بورس، رشد 45 واحدی داشت و به 
عدد 17 هزار و 633 واحد رسيد. روز گذشته همچنين امروز برای سومين 
روز پياپی شاهد خروج پول حقيقی از بورس بودیم كه این روند نسبت به 
روز چهارشنبه رش��د 293 درصدی داشت. خالص تغيير مالکيت حقوقی 

به حقيقی نيز منفی ش��د و 237 ميليارد تومان از بازار سرمایه خارج شد. 
نمادهای وبملت )بانک ملت(، تجلی )تجلی توسعه معادن و فلزات( و بپاس 
)بيمه پاس��ارگاد( بيشترین خروج پول را ش��اهد بودند و سهم های آریان 
)پارس آریان(، شپدیس )پتروشيمی پردیس( و فباهنر )مس  شهيد باهنر( 

بيشترین ورود پول حقيقی را تجربه كرده اند.
ارزش كل معامالت در بازار س��رمایه با رش��د 4 درصدی نسبت به روز 
معامالتی قبل، به عدد 9 هزار 347 ميليارد تومان رس��يد. ارزش معامالت 
اوراق بدهی در بازار ثانویه 5 هزار و 226 ميليارد تومان بود كه 56 درصد 
از ارزش كل معامالت بازار س��رمایه را تش��کيل می  دهد. ارزش معامالت 
خ��رد ني��ز در جریان معامالت دیروز با كاه��ش 6 درصدی به رقم 2 هزار 
و 578 ميليارد تومان رس��يد كه 28 درصد از كل معامالت بازار ثانویه را 

تشکيل می  دهد.
در پایان معامالت  روز ش��نبه، 197 نماد رش��د قيمت داشتند كه 118 
نماد بورس��ی و 79 نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، 4۰ درصد بازار 
رشد قيمت داشتند و تعداد 41 سهم در صف خرید قرار داشتند. در جریان 
معامالت این روز، ارزش صف های خرید به 75 ميليارد تومان كاهش یافت. 
در پایان معامالت  روز ش��نبه،  261 نماد كاهش قيمت داش��تند كه 2۰1 
نماد بورس��ی و 6۰ نماد فرابورسی بودند؛  به عبارت دیگر، 53 درصد بازار 
افت قيمت داشتند. تعداد 38 نماد در صف فروش قرار داشتند. در جریان 
معامالت روز شنبه، ارزش صف های فروش به 126 ميليارد تومان افزایش 
یافت. طبق محاس��بات ميزان مازاد عرضه در بورس به 51 ميليارد تومان 

رسيد.

خروج پول از بازار سرمایه ادامه دارد

افت 5 هزار واحدی بورس

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه

8 اسفند 1400

شماره 1973



آثار طرح »صیانت« بر عامه مردم چیست؟
مدیرعامل یک ش��ركت در حوزه منابع انس��انی با بيان اینکه طرح 
صيانت عامه مردم را هدف قرار داده اس��ت، گفت آنچه عامه مردم به 
آن عکس العمل نش��ان می دهند این است كه قرار است وضع آموزش 
و معيشت ش��ان تحت تاثير قرار بگيرد، ارتباط شان با دنيا قطع شود و 

جلوی پيشرفت شان گرفته شود.
مهدیس پرپنچی در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به طرح موسوم به 
صيانت اظهار كرد: در شرایط فعلی كشور، مطرح كردن چنين طرحی 
كه عامه مردم به جزیياتش دسترسی ندارند، یا ممکن است سوادش 
را نداش��ته باش��ند و برداش��ت های متفاوتی از آن وجود دارد و حتی 
برای متخصصان جامعه هم جوانبش به درس��تی مشخص نيست، اما 
همان حدودی هم كه مشخص شده كه اینترنت محدود یا شبکه های 

اجتماعی فيلتر می شوند، ترس زیادی در مردم ایجاد كرده است.
وی ادامه داد: در شرایطی كه باید به جامعه اميد بدهيم و برنامه هایی 
بدهيم كه مردم احس��اس كنند اوضاع زندگی شان دارد بهتر می شود، 
ش��رایط را س��خت تر می كنيم. كس��ی كه به س��ختی در اینستاگرام 
برای خودش كس��ب وكاری ایجاد كرده، دچار ترس ش��ده است یا در 
دوره كرونا كه بس��ياری از افراد آموزش های ش��ان را از اینس��تاگرام و 
وات��س اپ  می گرفتند. ما همه جنبه های مثب��ت را كنار می گذاریم و 
ب��ه جنبه های محدودی ك��ه عده كمی از آن متأثر می ش��وند، توجه 
می كنيم. البته قطعا موضوع فراتر از اینهاست، اما آنچه عامه مردم به 
آن عکس العمل نش��ان می دهند این است كه قرار است وضع آموزش 
و معيشت ش��ان تحت تاثير قرار گيرد، ارتباط شان با دنيا قطع شود و 

جلوی پيشرفت شان گرفته شود.
این كارآفرین با اشاره به لزوم ایجاد دلخوشی و اميدی برای نخبگان 
تاكيد كرد كه آنها حاال نگرانند كه قرار است دسترسی شان به ارتباطات 
دنيا قطع شود و در این صورت ترجيح می دهند از كشور بروند. حتی 
خيلی از افرادی كه پيش از این بنای رفتن نداش��تند، در این صورت 
ممکن است در تالش برای مهاجرت باشند زیرا اگر كسی فکر كند قرار 
است معيشت و آموزشش را از دست بدهد، اميدی برای ماندن ندارد.

پرپنچی با بيان اینکه این طرح عامه مردم را هدف قرار داده است، 
گف��ت: گاهی پي��ش می آید كه یک طرح، س��طحی از مردم را هدف 
گرفته، مثل ماليات ماشين های لوكس یا خانه های خالی كه مختص 
همه مردم نيست، اما حاال هيچ كس نيست كه نترسيده باشد و نگران 
نباش��د كه قرار اس��ت چه چيزی را از دس��ت دهد. االن دیگر در هر 
س��طحی همه اینترنت دارند، در روس��تاهای كشور هم همه اینترنت 
دارند و توانستند با بهره گيری از آن مهارتی كسب كنند و حاال نگران 

این طرح هستند.

راهی جدید برای واردات کاال به ایران
رئيس سازمان توس��عه تجارت می گوید با جمع بندی نهایی درباره 
یک پيشنهاد در كميته مشترک وزارت صمت و بانک مركزی، امکانی 

جدید برای واردات كاال فراهم شده است.
به گزارش ایس��نا، آنطور كه عليرضا پيمان پاک در صفحه شخصی 
خ��ود در فضای مجازی خب��ر داده، از این پس امکان واردات اعتباری 

كاال در سامانه نيما وجود خواهد داشت.
بر این اس��اس تجار می توانند با استفاده از برات اسنادی مدت دار با 
سررس��يد پرداخت سه ماهه نسبت به تامين ارز واردات در چارچوب 

بخشنامه ابالغی اقدام كنند.
براساس بخشنامه ای كه بانک مركزی خطاب به بانک های عامل زده، 
در صورت عدم تامين ارز، تمدید سررس��يد پرداخت به مدت حداكثر 
یک ماه منوط به معتبر بودن ثبت سفارش و تمدید گواهی ثبت آماری 

توسط اداره نظارت ارز این بانک امکان پذیر خواهد بود.
تجار برای اس��تفاده از این راه��کار، باید مدارک كافی را ارائه كنند. 
ثبت برات اس��نادی در س��امانه س��متاک و صدور اعالميه تامين ارز 

مربوطه، منوط به ارائه اسناد حمل و نقل صادره خواهد بود.
با اعالم رئيس س��ازمان توس��عه تجارت، واردكنندگانی كه بتوانند 
مدارک را براساس ابالغيه درخواستی بانک مركزی ارائه كنند، امکان 
آن را خواهند داشت كه از این پس به شکل اعتباری نسبت به واردات 

كاال به ایران اقدام كنند.
پيمان پاک این را نيز گفته كه رئيس جمهوری در سفر اخير به قطر 
بابت مانع زدایی و اقدامات حمایتی، س��ازمان توس��عه تجارت را مورد 
تقدیر قرار داده و این س��ازمان براس��اس اهداف در نظر گرفته ش��ده 
از س��وی دولت، اقدامات خود برای توسعه صادرات و تجارت ایران را 

همچنان در دستور كار خواهد داشت.

نماگربازارسهام

عض��و هي��أت مدیره خانه صنع��ت، معدن و تجارت ای��ران گفت این 
موضوع كه عده ای در بازار آزاد از منافع ناش��ی از تفاوت قيمت كارخانه 
و بازار منتفع می ش��وند، در درجه اول حائز اهميت است كه می بایست 

در جهت اصالح این وضعيت اقدام كرد.
آرم��ان خالقی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: در 
مبح��ث قيمت  گذاری خودرو باید تحليل ها مبتنی بر این باش��د كه اگر 
خودروس��ازها در حاش��يه س��ود قرار ندارند، با توجه به اینکه بخشی از 
س��هام اینها نيز در اختيار سهامداران خرد است، چطور در نقطه سر به 

سر و با زیان خودروهای توليدی خود را به فروش می رساند.
وی اف��زود: دولت ب��ا مداخل��ه در قيمت گذاری می بایس��ت، افزایش 
قيمت خودرو را ریش��ه یابی كند. حضور دولت در این صنعت به عنوان 
سياس��ت گذار در كنترل بازار، قيمت گذاری و ابالغ قيمت در ش��رایطی 
كه خودروس��ازان زیانده هس��تند، توجيه پذیر نيس��ت ضمن اینکه این 
ش��ركت ها به نوعی خصوصی تلقی می ش��وند هرچند ن��وع اداره آنها را 

دولتی می دانيم.
عض��و هي��أت مدیره خانه صنع��ت، معدن و تجارت ای��ران گفت: اگر 
شركت های خودروسازی داخلی دولتی هستند، این نحوه قيمت گذاری 
موجب ورود زیان به بيت المال است و در غير این صورت مداخله دولت 

در مدیریت یک شركت خصوصی محسوب می شود.
خالق��ی تصریح ك��رد: دولت باید دالیل افزایش قيمت تمام ش��ده در 
مقایس��ه ب��ا قيمت فروش را مورد تحليل و بررس��ی ق��رار دهد و نتایج 

حاصله را به شکل شفاف اعالم نماید.
وی بي��ان كرد: بخش��ی از افزای��ش قيمت خودرو براس��اس اظهارات 
قطعه س��ازان و خودروس��ازان ناش��ی از باالبودن نرخ م��واد اوليه عمدتا 
پتروش��يمی و فوالد اس��ت و گران��ی قيمت خودرو نمی تواند ناش��ی از 
باالبودن قيمت قطعات و گران فروشی قطعه سازان به زیان خودروسازان 
باشد. در مواردی براساس تعهدات ممکن است خودروساز افزایش قيمت 
را از قطعه ساز نپذیرد و قطعه  ساز ناچار از فروش با زیان قطعات توليدی 

باش��د. در یک بازار متعادل، تحميل زیان به ش��ركت های قطعه س��ازی 
نيز پذیرفتنی نيس��ت. عضو هي��أت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت 
ای��ران گفت: اگر فروش قطعات به خودروس��ازان همراه با زیان نيس��ت 
و یا در یک نقطه س��ر به س��ر و متناس��ب با قيمت تمام شده در اختيار 
خودروساز قرار می گيرد، قيمت تمام شده و سود خودروساز نيز باید در 
قيمت نهایی خودرو لحاظ شود. خالقی در پایان خاطرنشان كرد: مسائل 
مربوط به قيمت گذاری خودرو باید شفاف س��ازی ش��ود تا این شائبه كه 
واقعيت ها از س��وی خودروساز بيان نمی شود و یا شرایط كنونی ظلم به 
خودروس��از است، از اذهان پاک ش��ود. نهادهای نظارتی باید با پذیرش 
ش��رایط از اعمال زور و جبر به خودروس��ازان به نحوی كه ناچار شوند 
خودروی توليدی را با قيمتی زیانده به فروش برس��اند، دس��ت بردارند. 
در ش��رایط كنونی این موضوع كه عده ای در بازار آزاد از منافع ناشی از 
تفاوت قيمت كارخانه و بازار منتفع می شوند، در درجه اول حائز اهميت 

است كه می بایست در جهت اصالح این وضعيت اقدام كرد.

 حذف تفاوت قیمت کارخانه و بازار
نخستین گام در اصالح قیمت گذاری خودرو است

حبي��ب  اهلل محم��ودان درباره واردات موتورس��يکلت به كش��ور و تاثير 
آن بر ارتقای تکنولوژی موتورس��يکلت های س��اخت داخل اظهار داش��ت 
متاسفانه واردات موتورسيکلت نه تنها تاثيری بر سرعت انتقال تکنولوژی 
موتورسيکلت های داخلی نداشته بلکه تنوع توليد را به بازار موتورسيکلت 

ایران تحميل كرده است.
وی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو با بيان اینکه صنعت موتورسيکلت 
كشور نيازمند تنوع توليد نيست، افزود: موتورسيکلت سازان بزرگ خارجی 
كه دارای توان تکنولوژیکی باالیی هس��تند مدل های متنوع موتورسيکلت 
را به بازار مصرف ایران تحميل كرده و به س��ایر كشورها اجازه نمی دهند 
همگام با آنها در اس��تفاده از این تکنولوژی حركت كنند. نتيجه این روند 
ورود2۰۰ مدل موتورس��يکلت گوناگون به كش��ور در كالس های مختلف 

است در حالی كه بازار ایران به چنين تنوعی نياز ندارد.
نایب رئيس هيأت مدیره س��ندیکای قطعه سازان موتورسيکلت كشور با 
بيان اینکه این صنعت فاقد نقشه راه مدون است، اذعان داشت: مسئوالن و 
تصميم گيران این حوزه باید ابتدا نقشه راه مدون و منسجمی برای صنعت 

موتورسيکلت ترسيم كنند سپس به دنبال ارتقای تکنولوژی باشند.
محمودان س��اخت قوای محركه را حلقه مفقوده صنعت موتورسيکلت 
كش��ور عنوان و بيان كرد: در حال حاضر صنعت موتورسيکلت بيش از هر 
چيزی نيازمند ساخت پنج مدل انجين و یا قوای محركه است كه بر این 

اساس می توان پلتفرم های مختلفی از موتورسيکلت را توليد و با كاربردهای 
متفاوت در بازار توزیع كرد.

وی ادام��ه داد: در حال حاضر كه س��اخت موتورس��يکلت های برقی و 
باتری ه��ای ليتيومی در مراحل آزمون و خطا قرار دارد و به مرحله تکامل 
نرسيده فرصت خوبی برای ساخت قوای محركه موتورسيکلت های بنزینی 
اس��ت. بدین ترتيب با س��اخت پنج مدل انجين می توان 2۰ تا 3۰ مدل 
موتورسيکلت در كالسه های كار، ش��هری، مسابقه ای، آفرود)كوهستانی( 
و آن��رود توليد ك��رد. نایب رئيس هيأت مدیره س��ندیکای قطعه س��ازان 
موتورسيکلت كش��ور با بيان اینکه كارخانجات موتورسيکلت سازی كشور 
توان خود را در برابر هجمه تنوع توليد از دس��ت داده اند، عنوان كرد: علی 
رغم وجود كارخانجات توليد ش��اتون، پيستون و س��وپاپ در كشور اما با 
واردات ضربه بزرگی به توليدكنندگان داخل وارد شده است این در حالی 
است موتورسيکلت های ساخت داخل به لحاظ كيفی تفاوتی با وارداتی ها 

ندارند و تفاوت ها تنها در نوع سيلندر است.
محمودان اظهار داش��ت: كشور پاكس��تان از جمله كشورهای موفق در 
س��اخت انجين است كه با توليد س��االنه 2ميليون دستگاه موتورسيکلت 
حدود 8۰۰ هزار دس��تگاه را در بازار داخل توزیع می كند و باقی توليدات 

خود را به كشورهای دیگر صادر می كند.
وی بيان كرد: عدم داخلی س��ازی انجين در صنعت موتورسيکلت ایران 

موجب تحميل موتورس��يکلت های وارداتی به كش��ور شده در حالی كه با 
ساخت قوای محركه می توانستيم حرفی برای گفتن داشته باشيم و حتی 
بس��ياری از شركت ها مجوز س��اخت انجين را دریافت و قطعات منفصله 

انجين هم وارد كرده اند.
نایب رئيس هيأت مدیره س��ندیکای قطعه س��ازان موتورسيکلت كشور 
درخصوص وضعيت ماش��ين آالت س��اخت قطعات موتورس��يکلت اظهار 
داشت: برای ساخت انجين ماشين آالت پيچيده ای نياز نيست و مهمترین 
ابزار س��اخت قوای محركه ریخته گری پوسته های بدنه انجين است كه به 
راحتی انجام می ش��ود. محمودان در ادامه درب��اره گمانه زنی ها در زمينه 
توافقات برجام و تاثير آن بر صنعت موتورس��يکلت كش��ور اظهار داشت: 
توافقات برجام تنها در بخش صادرات موتورسيکلت می تواند به نفع كشور 
باشد چراكه انتقال پول را تسهيل می كند اما تاثيری بر ساخت داخل ندارد 
و در صورتی كه صنعت موتورسيکلت بتواند راه خود را پيدا كند تحت تاثير 

برجام و غيربرجام قرار نخواهد گرفت.
این مقام صنفی در پایان خاطرنش��ان كرد: س��اخت ق��وای محركه در 
صنعت موتورس��يکلت ب��ه پيچيدگی صنعت خودرو نيس��ت و به محض 
س��اخت انجين واردات موتورس��يکلت به صورت سی كی دی دیگر صرفه 
اقتصادی نخواهد داش��ت. بنابراین بهتر اس��ت خود را از بند سياست های 

تجاری، فنی و مهندسی كشورهای سازنده موتورسيکلت رها كنيم.

سخنگوی ش��ورای نگهبان در نشست مطبوعاتی خود آخرین وضعيت 
طرح ساماندهی صنعت خودرو را تشریح كرد.

 به گزارش س��رویس سياس��ی پایگاه خب��ری 598، هادی طحان نظيف 
سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تسليت 
شهادت امام موسی كاظم )ع(، در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری 598 
پيرامون آخرین وضعيت طرح ساماندهی صنعت خودرو بيان كرد: در مراحل 
قبل نس��بت به ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو ابهامات و اشکاالتی 
وجود داشت كه در مرحله آخر توسط مجلس مرتفع شد و از نظر ما ایرادی 
بر آن وارد نبود، اما طبق قانون صرفا ایرادی كه از طرف هيأت عالی نظارت 
مجمع تش��خيص مصلحت نظام به ما ابالغ ش��ده ب��ود را، به مجلس اعالم 
مغایرت كردیم. عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: طبق اطالعی كه بنده 
دارم، مجلس بر موضوع وارده تاكيد و اصرار داشت. در حال حاضر رسيدگی 
به این طرح در اختيار مجمع تش��خيص مصلحت نظام است. طحان نظيف 
همچنين با بيان گزارش��ی از بررس��ی آخرین طرح ها و لوایح، تشریح كرد: 
در این مدت كه نشس��ت خبری نداش��تيم 15 طرح و الیحه بررس��ی شد. 
اولين مورد الیحه اصالح قانون »مبارزه با قاچاق كاال و ارز« اس��ت كه دیگر 
ش��ورای نگهبان نسبت به آن ایراد و ابهامی نداشت و تایيد شد. این الیحه 
متعلق به دولت بود و برای بهبود بحث قاچاق كاال و ارز تهيه شد و گام های 
موثری قرار است بردارد و ان شاءاهلل در اجرا شاهد قانون موثری باشيم. وی 
درباره طرح انتقال آب از دریای عمان به اس��تان سيستان و بلوچستان هم 
گفت: دومين مورد، طرح انتقال آب از دریای عمان به اس��تان سيس��تان و 
بلوچستان است كه با بررسی های صورت گرفته ابهامات آن رفع شد و تایيد 
شد. اميدواریم با اجرای این قانون شاهد كاهش مشکالت مردم این منطقه 

باشيم. سخنگوی شورا در رابطه با طرح »تسهيل صدور مجوزهای كسب و 
كار« گفت: شورای نگهبان نسبت به این طرح ایرادات و ابهاماتی داشت، اما 
با اصالحات مجلس این ایرادات برطرف ش��د و ما دیگر ایرادی به این طرح 
نداری��م. اما اخي��را نامه ای را از طرف هيأت عالی نظارت مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام دریافت كردیم كه هنوز ایرادات این هيأت برطرف نشده و ما 
این ایرادات را به مجلس منعکس می كنيم. طحان نظيف در پاسخ به سوالی 
درب��اره طرح صيانت از فضای مجازی ه��م گفت: گاهی تصویب یک قانون 
فراز و نش��يب های فراوانی دارد و تفاوت متن اوليه تا طرح نهایی زیاد است 
و ممکن است متن تغييرات زیادی كند. با توجه به اینکه نمی دانيم مصوبه 
مجلس چه خواهد بود نمی توانيم اظهارنظر كنيم فقط باید وفاق بيش��تری 
نسبت به این طرح وجود داشته باشد و موافقان و مخالفان در فضای آرامی 
نظرات خود را اعالم كنند. وی در پاسخ به سوالی درخصوص طرح رتبه بندی 
معلمان گفت: شورای نگهبان به دنبال حل مسئله است و اختالفی با مجلس 
ندارد. این طرح در مجلس مصوب شده اما ما به صورت رسمی آن را دریافت 
نکردیم و بعد از دریافت طرح در دستور كار قرار می گيرد. نسبت به این طرح 
دو دسته ایراد مطرح بود اشکاالت مالی و غيرمالی. ما بررسی خواهيم كرد 
آیا دولت تقبل مالی را نس��بت به این الیحه داشته یا خير. ما به دنبال حل 
مسئله رتبه بندی معلمان هستيم. سخنگوی شورا در پاسخ به سوالی راجع 
به ضرورت ساختار بودجه گفت: بحث اصالح ساختار بودجه یکی از اموری 
است كه مقام معظم رهبری هم به آن تاكيد داشتند؛ كارهایی در این زمينه 
انجام شده اما آن گونه كه شایسته بوده به آن پرداخته نشده. مجلس فعلی 
قانونی را در این زمينه تصویب كرد، اما انتظار این اس��ت گام های بلندتری 

توسط دولت و مجلس برداشته شود.

واردات چه نقشی بر ارتقای تکنولوژی موتورسیکلت های ساخت داخل داشته است؟

 اختیار بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو
به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است
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 پادكست ها در طول سال های اخير از محبوبيت و شهرت بسيار زیادی 
برخ��وردار ش��ده اند. این امر ب��ه كارآفرینان امکان طراحی پادكس��ت در 
حوزه ه��ای مختلف و تالش برای تعامل با مخاطب هدف را می دهد. البته 
در این ميان بس��ياری از افراد طراحی و انتش��ار پادكست را بيشتر نوعی 
سرگرمی تلقی می كنند، اما شما به خوبی امکان درآمدزایی از این تفریح 

دوست داشتنی را نيز دارید. 
ب��دون تردید برخی از افراد در زمينه طراحی پادكس��ت حتی اگر پای 
كس��ب درآمد نيز در ميان باش��د، بيش��تر به این مس��ئله در قالب نوعی 
درآمد جانبی نگاه می كنند. این امر به معنای ادامه فعاليت كارآفرینان در 
حوزه های تخصصی ش��ان و نگاه به حوزه پادكست به عنوان كاری جانبی 
است. نکته مهم اینکه چنين برداشتی از حوزه طراحی و انتشار پادكست 
بيش از اندازه س��اده انگارانه محسوب می شود. امروزه برخی از كارآفرینان 
و هنرمندان به طور تخصصی در تالش برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب 
هدف از طریق طراحی پادكست هستند. نکته جالب اینکه درآمدزایی این 
حوزه به طور قابل مالحظه ای افزایش داش��ته و به شما فرصت های بسيار 
خوب��ی برای تاثيرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف می دهد. با این حس��اب 
شما می توانيد به سادگی هرچه تمام تر برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان و درآمدزایی بر روی این حوزه حس��اب باز كنيد. این امر به شما 
فرصت بسيار خوبی برای جلب نظر مخاطب هدف و بهينه سازی شرایط تان 

می دهد. 
اولي��ن نکته ای كه ب��رای ورود موفقيت آميز به دني��ای طراحی و ضبط 
پادكست باید مد نظر كارآفرینان قرار داشته باشد، نحوه درآمدزایی از آن 
اس��ت. بدون تردید بسياری از افراد صرفا برای تفریح در این حوزه حضور 
دارند، اما وضعيت شما به طور كامل متفاوت است. درست به همين خاطر 
ش��ما باید برای جلب نظر مخاطب هدف تان به طور مداوم در تالش برای 
اس��تفاده از شيوه های حرفه ای باشيد، در غير این صورت چيزی به غير از 

ضررهای سنگين در نهایت كار انتظارتان را نمی كشد.
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از راهکاره��ای حرفه ای برای 
درآمدزایی از طریق ضبط و انتش��ار پادكست است. اگر شما هم به دنبال 
تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از چنين راهکاری هستيد، 
نکات مورد بحث در این مقاله راهنمای بس��يار خوبی برای تان خواهد بود. 
در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راس��تا را مورد ارزیابی و بررس��ی 

دقيق قرار می دهيم. 
بازاریابی آشناسازی

بازاریابی آشناس��ازی تکنيکی رایج و محبوب در ميان كس��ب و كارها 
محسوب می شود. در این ش��يوه شما در ازای ارائه یک سرویس یا گزینه 
تش��ویقی به مشتریان آنها را برای معرفی كسب و كارتان به دوستان شان 
ترغيب خواهيد كرد. این طوری در نهایت دامنه وسيعی از مخاطب هدف 
پيرامون برندتان ش��کل می گيرد. یکی از نکات مهم در این ميان توجه به 
اهميت استفاده درست از شيوه بازاریابی آشناسازی است. متاسفانه برخی 
از برندها با زیاده روی در این حوزه عمال كاربران را نسبت به پادكست شان 

نااميد خواهند كرد. 
ش��ما در زمينه بازاریابی آشناسازی امکان استفاده از دو راهکار عمده را 
دارید. راهکار نخست شامل كاربست این شيوه برای افزایش تعداد مخاطب 
هدف پادكس��ت تان است. شما برای این امر باید در ابتدا دامنه مناسبی از 
مخاطب وفادار داش��ته باش��يد. این امر به معنای حضور برخی از كاربران 
عالقه مند به پادكست تان و پيگيری وضعيت هر قسمت از پادكست شما به 
طور مداوم از سوی آنهاست. در این مرحله می توانيد از مخاطب وفادارتان 
برای معرفی پادكست به دیگران سود ببرید. به این ترتيب دیگر نيازی برای 
مواجهه با هزینه های س��نگين بازاریابی یا تبليغات گران قيمت در دنيای 
كنونی نخواهد بود. این امر در طول سال های اخير مورد توجه شمار بسيار 
زیادی از برندها قرار گرفته است. اگر شما هم به دنبال تاثيرگذاری حرفه ای 
بر روی مخاطب هدف تان هستيد، باید از همين امروز شانس تان در حوزه 
موردنظر را مورد ارزیابی دقيق قرار دهيد، در غير این صورت ش��اید هرگز 

فرصتی برای بهينه سازی شرایط تان در این حوزه پيدا نکنيد. 
راهکار دیگری كه به ش��ما برای درآمدزایی از طریق پادكست تان كمک 
می كند، همکاری با دیگر برندهاس��ت. این امر اغلب اوقات ش��امل دعوت 
شما از مخاطب هدف پادكست تان به منظور آشنایی با برند طرف قرارداد 
خواهد بود. در نهایت نيز مقدار مشخصی سود بنابر قرارداد از قبل تنظيم 
شده در اختيار شما قرار می گيرد. این شيوه شاید در ابتدا خيلی سخت یا 
حتی غيرممکن به نظر برس��د، اما اگر دامنه مخاطب ثابت شما باال باشد، 
بدل به راهکاری حرفه ای و تاثيرگذار خواهد ش��د. درست به همين خاطر 
ش��ما باید به طور مداوم این شيوه جذاب و تاثيرگذار را مدنظر قرار دهيد، 
در غير این صورت ش��اید خيلی زود توانایی تان برای تاثيرگذاری بر روی 
مخاطب هدف یا جلب نظر برندهای دیگر به منظور همکاری از بين برود. 
یادتان باش��د همکاری با برندهای مختلف در قالب بازاریابی آشناسازی 
باید به ش��يوه ای حرفه ای صورت گيرد. این امر اهميت بسيار زیادی برای 
تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف داشته و جذابيت پادكست شما را حفظ 
خواهد كرد. یکی از نمونه های رایج در این ميان برای كس��ب  و كار ش��ما 
شامل استفاده از شيوه های مربوط به پيدا كردن برندهای مرتبط با حوزه 
كاری تان و همچنين جلب نظر مخاطب هدف به طور اس��تاندارد اس��ت. 
ای��ن امر به ش��ما برای تاثيرگذاری بر روی مخاط��ب هدف كمک كرده و 
همکاری ت��ان با برندهای گوناگ��ون را نيز معنادار خواه��د كرد. به عنوان 
مثال، اگر ش��ما یک پادكس��ت تخصصی در زمينه فناوری های دیجيتال 
داری��د، همکاری با برندهای فعال در این حوزه بهترین ایده برای بازاریابی 
آشناسازی خواهد بود. در غير این صورت شاید خيلی زود اعتراض كاربران 
اعتب��ار پادكس��ت تان را از بين ب��رده و با ریزش مخاطب ه��دف رو به رو 
شوید. چنين امری می تواند سود نهایی شما از طریق همکاری بازاریابی با 

برندهای مختلف را به طور قابل مالحظه ای كاهش دهد. 
فروش محصوالت شخصی سازی شده به طرفداران

امروزه پادكس��ت های بزرگ و محبوب دارای دامنه وسيعی از مخاطب 
هدف و طرفدارهای پر و پا قرص هستند. این امر به شما برای تاثيرگذاری 
بر روی مخاطب هدف كمک كرده و شانس تان در بازار را نيز به طور قابل 
مالحظه ای افزایش خواهد داد. وقتی ش��ما دامنه وس��يعی از طرفدارهای 
دو آتيشه برای پادكس��ت تان داشته باشيد، فروش محصوالت مختلف به 

آنه��ا ایده خيلی بدی نخواهد بود. البت��ه در اینجا نيز باید به ارتباط ميان 
محصوالت موردنظر و حوزه فعاليت برندتان توجه نشان دهيد، در غير این 

صورت شاید خيلی زود از عرصه رقابت با دیگر پادكست ها كنار بروید. 
یادتان باش��د تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف امری تصادفی نيست. 
پادكس��ت ها برای جلب نظر كارب��ران برنامه های طوالنی را اجرا می كنند. 
درس��ت به همين خاطر نباید با یک اقدام نادرس��ت تم��ام اعتبارتان در 
ميان كاربران را از بين ببرید. این امر درباره فروش محصوالت به مخاطب 
هدف به طور قابل مالحظه ای مصداق پيدا می كند. بنابراین باید هميش��ه 

راهکارهای مناس��ب برای تاثيرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف را به خاطر داش��ته 

باشيد. 
ام��روزه یک��ی از ایده های س��اده برای 
ف��روش محصوالت شخصی سازی ش��ده 
ب��ه طرفدارهای یک پادكس��ت ش��امل 
طراحی تيشرت های اختصاصی است. این 
امر درس��ت مانند فروش لباس یک تيم 
ورزشی به طرفدارانش است. بنابراین اگر 
ش��ما دامنه مناسبی از مخاطب هدف در 
پيرامون پادكست تان دارید، می توانيد به 
سادگی هرچه تمام تر برای تاثيرگذاری بر 
روی آنها از این ایده استفاده كنيد. به این 
ترتيب دیگر نيازی برای نگرانی نسبت به 
نحوه تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف و 

كسب درآمد نخواهد بود. 
یکی از جذابيت های فروش محصوالت 
طرفداره��ای  ب��ه  شخصی سازی ش��ده 
پادكس��ت امکان تضمين س��ود مناسب 
برای برند اس��ت. این ام��ر جذابيت های 
فعاليت ش��ما در ب��ازار را به ط��ور قابل 
مالحظه ای افزایش داده و ش��انس تان در 

بازار را نيز به طور قابل مالحظه ای بهينه سازی می كند. 
یادتان باشد ش��ما برای طراحی محصوالت شخصی سازی شده پيرامون 
پادكس��ت تان باید هميش��ه كيفيت آنها را مدنظر قرار دهيد. در این ميان 
هم��کاری با طرفدارها و پيش بينی درس��ت سليقه ش��ان ني��ز امر مهمی 
خواهد بود. ش��ما فقط در این صورت ش��انس كافی ب��رای تاثيرگذاری بر 
روی مخاطب هدف و بهينه س��ازی وضعيت تان را خواهيد داشت. این امر 
از نقطه نظر تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف وضعيت تان را به طور قابل 

مالحظه ای بهينه سازی می كند. 
امروزه اعتماد كاربران به پادكست های مورد عالقه شان خيلی زود از بين 
می رود. دليل اصلی چنين امری نيز عملکرد نامناسب پادكست ها در زمينه 
تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف است. اگر شما هم برای تاثيرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان با مش��کالت زیادی رو به رو هستيد، باید از همان 
ابتدای امر به دنبال حفظ اعتمادشان به بهترین شکل ممکن باشيد. یکی 
از نکات مهم در این ميان شامل عرضه محصوالت استاندارد برای مخاطب 
هدف پادكس��ت و تالش برای پرهيز از شخصی سازی نادرست محصوالت 
اس��ت. بدون تردید مخاطب هدف شما هميش��ه امکان تهيه محصوالت 
معمولی از خرده فروش��ی ها را دارد. نکته ای كه در این ميان بين ش��ما و 
دیگر خرده فروش��ی ها تمایز ایجاد می كند، توانایی تان برای شخصی سازی 
محص��والت و ایج��اد تجربه ای منحصر به فرد ب��رای مخاطب هدف تان از 
طریق این امر اس��ت. بنابراین باید هميش��ه چنين نکته مهمی را مدنظر 
داش��ته باش��يد، در غير این صورت خيلی زود ش��انس تان در بازار از بين 

می رود. 
پیشنهاد عضویت ویژه پادکست

پادكست ها به طور معمولی كامال رایگان در دسترس مخاطب هدف قرار 
می گيرند. این امر یکی از ویژگی های اصلی پادكست ها در دوره كنونی را 
نشان می دهد. درست به همين خاطر اگر شما به دنبال تاثيرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان به طور حرفه ای و اس��تاندارد هستيد، باید از همان روز 
اول پادكس��ت تان را به طور كامال رایگان در دسترس مخاطب هدف قرار 
دهيد. این امر می تواند شانس شما برای جلب نظر مخاطب هدف را به طور 
قابل مالحظه ای توسعه دهد. در این صورت دیگر نيازی برای نگرانی نسبت 

به كاهش محبوبيت پادكست تان نخواهد بود. 
امروزه برخی از پادكس��ت های بی نهایت محبوب در سراس��ر دنيا پس 
از گذش��ت مدت زمانی اندک اق��دام به راه اندازی یک نس��خه ویژه برای 
پادكست ش��ان می كنند. این نس��خه وی��ژه در كنار حالت عادی انتش��ار 
پادكست ها قرار می گيرد. به این ترتيب كاربران عالقه مند به پرداخت مقدار 
مشخصی هزینه اضافی امکان بهره مندی از قسمت های ویژه پادكست مورد 
عالقه  شان را خواهند داشت. این امر در بلندمدت منبع درآمد بسيار خوبی 
پيش روی ش��ما قرار می دهد. درس��ت به همين خاطر ش��ما باید به طور 
مداوم این راهکار جذاب را در نظر داشته باشيد، در غير این صورت شاید 
خيلی زود توانایی تان برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف از بين برود. 
یادتان باش��د عرضه نسخه پولی پادكس��ت باید هميشه در كنار نسخه 
رایگان و معمولی صورت گيرد. این امر اهميت بس��يار زیادی برای ش��ما 
و كس��ب و كارتان خواهد داشت. همچنين نسخه ویژه باید هميشه ارزش 

پرداخت هزینه اضافی از س��وی مخاطب هدف را داشته باشد، در غير این 
صورت شاید حتی ميزان استقبال كاربران از نسخه عادی تان نيز با ریزش 
قابل مالحظه ای رو به رو ش��ود. آن وقت شرایط ش��ما در بازار روز به روز 

سخت تر خواهد شد. 
یادتان باش��د امروزه شمار باالیی از پادكست ها در رقابت با شما منتظر 
كوچکترین اشتباه تان هستند. بنابراین شما باید با دقت فراوان عملکردتان 
را تحت نظر داشته باشيد. یکی از نکات مهم در این ميان تالش برای پرهيز 
از بروز اشتباهات رایج در زمينه بهينه سازی شرایط شركت است. این امر 
در بلندمدت ش��رایط شما را به طور قابل 
مالحظه ای بهبود خواهد بخشيد. این امر 
به معنای بهينه سازی شرایط شما از نقطه 

نظر كسب درآمد در بازار خواهد بود. 
متاس��فانه برخی از پادكس��ت ها وقتی 
اقدام به انتش��ار نس��خه پولی می كنند، 
دیگر توجه چندانی به نسخه معمولی شان 
نشان نمی دهند. این امر به معنای ناكامی 
چنين پادكست هایی در بلندمدت خواهد 
بود. هرچه باشد دامنه وسيعی از مخاطب 
هدف شما تمایلی برای خرید نسخه های 
پولی نخواهد داش��ت. بنابراین اگر ش��ما 
فکری به حال پادكست تان در این ميان 
نکنيد، خيلی زود با مشکالت اساسی در 
این ح��وزه رو به رو خواهيد ش��د. اولين 
مش��کل هم در این ميان ریزش ش��دید 
مخاطب هدف ت��ان خواهد بود. اینطوری 
در بلندم��دت دیگر هيچ شانس��ی برای 
رقابت با پادكست های مهم بازار نخواهيد 

داشت. 
اجرای پادکست های الیو

پادكست ها الزم نيست هميشه به طور 
ضبط ش��ده پيش روی مخاطب هدف قرار گي��رد. گاهی اوقات بارگذاری 
پادكست الیو می تواند شور و هيجان زیادی در ميان كاربران ایجاد نماید. 
ای��ن امر به ش��ما برای تاثيرگذاری بر روی مخاط��ب هدف كمک كرده و 
ش��انس تان را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. درس��ت به همين 
خاطر شما باید برنامه ای ویژه برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
در این ش��يوه جذاب داشته باشيد. این امر شامل استفاده از مناسبت های 
مهم برای اجرای برنامه زنده اس��ت. چنين ایده ای ش��اید در نگاه نخست 
بسيار سخت به نظر برس��د، اما اگر درست از سوی شما اجرا گردد، دیگر 

نيازی به نگران��ی از نقطه نظر تاثير گذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد 
بود. 

بدون تردید اجرای برنامه به طور زنده درآمد مش��خصی برای ش��ما به 
همراه نخواهد داشت. هرچه باشد امروزه پادكست های بسيار زیادی برای 
تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف در دسترس قرار دارد. درست به همين 
خاطر شما باید در كنار توليد محتوای جذاب برای مخاطب هدف در قالب 
چنين پادكس��ت هایی نيم نگاهی هم به جذب اسپانسر داشته باشيد. این 
امر می تواند شانس شما در بازار را بهينه سازی كرده و درآمدتان را نيز به 
طور چش��مگيری افزایش دهد. با این حساب دیگر نيازی به نگرانی بابت 

نحوه تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد بود. 
نکته مهم برای پيدا كردن اسپانس��ر در نسخه الیو پادكست مربوط به 
هماهنگی ميان ماهيت برند موردنظر و برنامه تان اس��ت. درست به همين 
خاطر شما باید هميشه قبل از اجرای برنامه به طور زنده تمام نکات اساسی 
را هماهنگ نمایيد، در غير این صورت شاید گاهی اوقات توانایی تان برای 

تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف كاهش پيدا كند. 
نگارش و انتشار کتاب برای مخاطب هدف

پادكست هایی كه موفقيت زیادی در سراسر دنيا یا حتی بازارهای محلی 
پيدا می كنند، هميشه داستان جذابی دارند. درست به همين خاطر انتشار 
كتابی درباره سرگذشت پادكست موردنظر می تواند نظرات بسيار زیادی را 
جلب كند. این امر به شما برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف كمک 
كرده و شانس تان در بازار را نيز به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
بدون تردید تهيه كتاب درباره پادكس��ت باید با توجه به نکات گوناگون 
و ایج��اد جذابيت درباره داس��تان آن صورت گيرد. این امر به ش��ما برای 
تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف كمک خواهد كرد. متاس��فانه برخی از 
كارآفرینان در این حوزه نس��بت به ایجاد جذابيت اضافی برای كتاب شان 
توجه نشان نمی دهند. درست به همين خاطر انتشار كتاب به جای اینکه 
جذابيت كارشان را افزایش دهد، در عمل آخرین اميدهای مربوط به تحول 
در وضعيت پادكست و درآمدزایی را نيز نابود خواهد كرد. این امر می تواند 
ش��رایط شما را به طور چش��مگيری دش��وار كرده و فرصت بهينه سازی 

شرایط تان را به طور كامل از بين ببرد. 
بی تردید امروزه درآمدزایی از پادكس��ت ها امر بس��يار مهمی محسوب 
می ش��ود. ش��ما به عنوان كارآفرین باید به دنبال كسب سود از هر فرصت 
پيش روی تان باشيد. پادكست ها هم به دليل محبوبيت باالی شان در طول 
سال های اخير گزینه جذابی محسوب می شود. اگر شما در این حوزه تازه 
كار هستيد، توصيه های مورد بحث در این مقاله فرصت خوبی برای شروع 
كارت��ان در دنيای جذاب پادكس��ت و درآمدزایی از همان لحظه نخس��ت 

خواهد بود. 
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اخبار

صرفه جویی 235 میلیارد ریالی در منطقه 9 عملیات انتقال گاز
ساری - دهقان : سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز از صرفه جویی 235 
میلیارد ریالی با بومی سازی 78 قطعه در تعمیر و راه اندازی توربین تاسیسات 

تقویت فشار گاز قلعه جیق در این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 انتقال گاز، محی 
الدین مفخمی با اعالم این خبر اظهار کرد: تعمیرات اساسی توربین B تاسیسات 
 MAN قلعه جیق در استان گلستان با توجه به عدم امکان تامین اقالم توربین
و انتقال آن به خارج از کشور به واسطه شرایط خاص حاکم، توسط متخصصان 
جوان در منطقه 9 عملیات انتقال گاز برای نخســتین بار در کشور انجام شده 

است. مفخمی هزینه راه اندازی این توربین که شامل هزینه های ساخت قطعات، باالنس روتور توربین، بازسازی بلیدها، نازلها و یاتاقانها 
بوده است، را 15 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: در صورت اورهال توربین در کشور سازنده )آلمان( و یا هر شرکت خارج از سازمان، مبلغ 
250 میلیارد ریال هزینه در پی داشت که با بومی سازی 78 قطعه و خودکفایی در تعمیر و راه اندازی این توربین، صرفه جویی قابل توجه 

اقتصادی به مبلغ 235 میلیارد ریال در منطقه 9 عملیات انتقال گاز رقم خورده است.
مفخمی با بیان اینکه پس از دوسال مطالعه و تالش شبانه روزی همکاران جوان منطقه و پس از اتمام فرآیند تعمیرات اساسی، توربین 
تاسیسات با موفقیت استارت، راه اندازی و آماده بهره برداری شد، بیان کرد: در راستای توانمند سازی و خودکفایی هرچه بیشتر، برنامه 

ریزی جهت ساخت داخل برخی از قسمت های دیگر توربین نیز با جدیت در دست بررسی و اقدام است.

انتخاب خانه بهداشت کارگری سیمیدکو به عنوان واحد کار نمونه استانی 
خراسان رضوی

مشهد- صابر ابراهیم بای: سی و سومین جشــنواره امتنان از 
کارگران، گروه های کار و واحدهای نمونه اســتانی خراســان رضوی 
با حضور مهدی مســکنی، معاون امورتعــاون وزارت تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی،حمیدرضا پناه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
رضوی و جمعی از مسئولین کشوری و استانی در مشهد مقدس برگزار 
شد. حمیدرضا پناه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی 
گفت: خراســان رضوی ظرفیت، منابع و سرمایه انسانی مطلوبی برای 

فعالیت های اقتصادی دارد.
پناه اظهار داشت: یک هزار و هفت نفر از کارگران، اعضای گروه های کاری و واحدهای تولیدی این استان برای حضور در سی و سومین 
جشنواره “امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید” وزارت تعاون ثبت نام کردند که 85 درصد کارگران ثبت نام شده از خراسان رضوی در این 
جشنواره مرد و 15 درصد زن هستند، همچنین 59 درصد این کارگران در بخش صنعت، 18 درصد در بخش کشاورزی و 23 درصد در 
بخش خدمات فعالیت دارند.حضور بانوان در حوزه های مذکور نسبت به سال گذشته پررنگ تر شده و امید است که طی سال های آتی شاهد 

گسترش و توسعه این چنین فعالیت هایی باشیم.
شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد )سیمیدکو( نیز در این جشنواره با توجه به دستاوردهای مهم در راستای تامین، حفظ 
وارتقای سطح سالمت نیروی کار و همچنین تالش های موفق در جهت پیاده سازی موازین بهداشتی و ایمنی با هدف سالم سازی محیط 

کار موفق به کسب عنوان خانه بهداشت کارگری برتر استان خراسان رضوی شد.
در این جشنواره از مهندس محمد مدنی فر مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد )سیمیدکو( با اهداء لوح و تندیس 

و همچنین از آقای عرفان جاهدی کارشناس بهداشت حرفه ای سیمیدکو نیز با اهداء لوح، تقدیر شد.

برگزاری جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در استان بوشهر
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی و 
آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر : جشنواره 
فراگیری نخستین واژه آب در مدارس استان بوشهر با هدف آموزش 
و ترویج فرهنگ مدیریت مصرف بهینه آب و صرفه جویی برگزار شد .

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر با تاکید بر نقش 
مهم مدیریت مصرف در گذر از بحران کم آبی اظهار داشت: فرهنگ 
مدیریت مصــرف و صرفه جویی باید در همه اعضا خانواده ها نهادینه 

شود که دانش آموزان در این عرصه نقش مهم و تاثیرگذاری دارند.
عبدالحمید حمزه پور از برگزاری جشنواره فراگیری نخستین واژه 
آب در استان خبر داد و با قدردانی از همکاری بانک مسکن در برگزاری 
این جشــنواره گفت: جشنواره نخستین واژه آب از آبان سال گذشته 

شروع شده و تا پایان اسفند ماه امسال ادامه دارد.
وی اضافه کرد: در این جشــنواره روش های صرفه جویی به دانش 
آموزان به صــورت آنالین و در بعضی مکان هــا به صورت حضوری 

آموزش داده می شــود. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر جشنواره فراگیری نخستین واژه آب را با هدف گسترش فرهنگ 
مصرف آب به ویژه در قشر دانش آموز دانست و خاطر نشان کرد: سرانه مصرف آب در دنیا 120 لیتر در شبانه روز برای هر نفر است که 

این میزان در استان بوشهر ما 200 تا 300 لیتر در شبانه روز است.
حمزه پور با بیان اینکه برگزاری برنامه های فرهنگی تاثیر به سزایی در ترویج مصرف بهینه آب در میان دانش آموزان داشته است تصریح 
کرد: فرهنگ ســازی در مصرف بهینه آب موضوع بســیار مهمی است که باید از مدارس آغاز شود و آموزش به این نسل به ویژه در دوره 

ابتدایی می تواند نتایج موثر و ماندگاری در پی داشته باشد

اهدای نشان امین الضرب به عضو اتاق بازرگانی اصفهان
اصفهان- قاســم اسد: درمراسم ششــمین دوره اعطای نشان و تندیس 
کارآفرینی امین الضرب که در تاالر وحدت برگزار شــد، فضل اهلل جواهری عضو 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان و رئیس شورای راهبردی دفتر 
نمایندگی خوانسار، چادگان، فریدن، فریدونشهر، بوئین و میاندشت تندیس و 

نشان و امین الضرب را دریافت کرد.
بــه گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانــی اصفهان از 520 نفر کارآفرینی که 
در این دوره از مراسم کارآفرینی امین الضرب شرکت کرده بودند 8 نفر تندیس 
و نشــان امین الضرب دریافت کردند که فضل اهلل جواهری بنیانگذار و احیاگر 

مجموعه های صنعتی الکترود یزد و صنایع مفتولی زنجان به عنوان پیشکسوت صنعت و تولیدکننده برگزیده معرفی شد.  شایان ذکر است 
اتاق بازرگانی هر ساله مراسمی تحت عنوان نشان امین الضرب برگزار می کند که اولین جشنواره امین الضرب در سال 1395 برگزار شد و در 
این سال اولین نشان امین الضرب توسط اتاق بازرگانی به کارآفرینان برجسته کشور اهدا شد.  از مهم ترین مالک های انتخاب کارآفرینان 
برتر در ششمین دوره اعطای نشان و تندیس امین الضرب، اشتغال، نوآوری، خوشنام بودن و عمل به مسئولیت های اجتماعی بوده است.  
تندیس امین الضرب از چهار بال تشکیل شده که از بال پرندگان الهام گرفته شده است و در واقع به صورت نمادین به چهار بخش اصلی 

اتاق یعنی صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی دارد.

طی 11 ماهه سالجاری صورت گرفت:
ترانزیت بالغ بر 287هزار تن کاال از استان گیالن

رشت- خبرنگار فرصت امروز: فر یبرز مرادی، مدیر کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اســتان گیالن در جلســه کمیته ترانزیت گفت: طی 11 ماهه 
نخست سالجاری287هزار و433تن کاال ازاستان ترانزیت گردیده است که از این 
مقدار 263هزار و234تن از مرز آســتارا و24هزار و199تن از مرز انزلی ترانزیت 

شده است..
این مقام مســئول افزود: طی این مدت131هزار و 72تن کاالی ترانزیتی از 
مرزهای اســتان وارد و156هزار و 361تن کاال از اســتان خارج گردیده که به 
ترتیب ترانزیت ورودی استان87 درصد افزایش و در ترانزیت خروجی ازاستان 

شاهد افزایش 287درصدی می باشیم. ایشان در ادامه انواع ورق گالوانیزه، برنج و انواع الستیک را عمده ترین کاالهای ترانزیت شده طی 
مدت یاد شده ذکر کردند. وی سپس خاطر نشان نمود: در این مدت 126هزار و330تن کاال از مرز آستارا وارد کشور گردیده که نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته 1درصد رشد داشته، عمده کاالهای وارداتی مرز آستارا طی این مدت نیز انواع تخته، جو و انواع آرد بوده است.
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اظهار داشت: طی این مدت همچنین بالغ بر828هزار تن کاال از این مرز صادر گردیده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5 درصد رشد داشته است، میوه ، تره بار و انواع کاشی نیز عمده کاالهای صادر شده از مرز آستارا 

طی این مدت بودند.
مرادی در ادامه با اشاره به میانگین تردد روزانه 294 دستگاه کامیون از مرز آستارا افزود: 46هزار و 629دستگاه کامیون طی این مدت 

به مرز آستارا وارد بیش از 52 هزار دستگاه کامیون نیز ازاین مرز خارج شده اند.
شایان ذکر می باشد 4شرکت حمل و نقل بین المللی کاال 1 شرکت حمل و نقل بین المللی مسافر و 170 نمایندگی شرکتهای حمل 

و نقل بین المللی کاال درحال حاضر در استان گیالن مشغول فعالیت می باشند .

قــم- خبرنگار فرصت امــروز: همزمان با آئین پایانی شــانزدهمین 
جشنواره بین المللی شعر فجر و با حضور سید موسی حسینی کاشانی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان قم، محمدعلی مجاهدی از شعرای 
برجسته کشــور، طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به 

عنوان دبیر دائمی دبیرخانه شعر و ادبیات آئینی منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، 
همزمان با آئین پایانی شانزدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر 
که عصر روز چهارشنبه )4 اسفند ماه( برگزار و برگزیدگان و شایستگان 
تقدیر آن معرفی شدند، بر اساس حکمی از سوی محمدمهدی اسماعیلی؛ 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، محمد علی مجاهدی به عنوان دبیر دائمی 

دبیرخانه شعر و ادبیات آئینی منصوب شد.
در متن این حکم آمده است:
»شاعر گرامی و استاد ارجمند

جناب آقای محمدعلی مجاهدی

ادبیات با الهام از روح انقالبی امامان هدایت )علیهم السالم( و نیز مکتب 
ســرخ عاشورا، عزت و رفعت می یابد و روح را در آسمان معرفت به پرواز 
درمی آورد. جاذبه شعر آئینی، که از منابع ادبی و پر مایه قدسی همچون 
قرآن، نهج البالغه، نهج الفصاحه و ســخنان نغز اهل بیت)علیهم السالم( 

سرچشمه می گیرد باعث شده تا این نوع از ادبیات، یکی از عوامل مهم 
تربیتی و انتقال دهنده ارزش ها به نسل های گوناگون باشد.

شــاعر آئینی باورمندانه و پرتالش به آنچــه در جامعه رخ می دهد 
می نگرد و تالش می کند زیبایی ها را زیباتر از آنچه هســت به آرایه های 

کالم زینت بخشد و در برابر کژی ها انذار دهد.
نظر به پیشینه و اهمیت شعر آئینی و ضرورت مراقبت از این میراث 
کهن و فرهنگی، جناب عالی که به حمداهلل از پیشکسوتان و بزرگان این 
عرصه هســتید، به عنوان »دبیر دائمی دبیرخانه شعر و ادبیات آئینی« 

منصوب می شوید.
محمدمهدی اسماعیلی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی«
در مراســم اعطای این حکم سید موسی حسینی کاشانی مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و دبیر شورای فرهنگ عمومی استان قم نیز 

حضور داشت.

اهواز- شبنم قجاوند: معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای 
خوزستان با ارائه عملکرد سال 1400 این معاونت گفت: در سال جاری 
645 مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه و 109 کیلومتر مدار به طول شبکه 

با ارزش سرمایه گذاری 10705 میلیارد ریال اضافه شد.
مهدی ابو علی گله داری با بیان اینکه این معاونت مسئولیت توسعه و 
افزایش ظرفیت و تبادل انرژی را در سطح انتقال و فوق توزیع در شرکت 
بر عهده دارد، بیان کرد: در ســال جاری 9 پروژه با 8 ترانسفورماتور به 
میزان 645 مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه با ارزش سرمایه گذاری 7206 
میلیارد ریال اضافه شــد. وی بیان کرد: این مقدار ظرفیت اضافه شده 
نسبت به هدف تعیین شده تا بهمن ماه )670 مگاولت آمپر(، 96 درصد 
محقق شده اســت که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری با برقدار 
شــدن 285 مگاولت آمپر، تحقق 139 درصدی را در این بخش شاهد 
باشیم. معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه 

در این بازه زمانی 109 کیلومتر مدار طی 5 پروژه با ارزش سرمایه گذاری 
3499 میلیارد ریال نیز وارد مدار شــده، تصریح کرد: نســبت به هدف 
تعیین شــده 131 کیلومتر مدار تا پایان بهمن ماه، تحقق 83 درصدی 

را شــاهد هستیم که پیش بینی می شود با وارد مدار شدن 25 کیلومتر 
مدار دیگر تا پایان سال، تحقق 102 درصدی را در بخش خطوط شاهد 
خواهیم بود. ابو علی گله داری تصریح کرد: امسال 59 کیلومتر فیبر نوری 
بر روی سه خط انتقال و فوق توزیع با ارزش سرمایه گذاری 50 میلیارد 
ریال اجرایی شده و 49 قرارداد )خدمات مهندسی، نظارت، اجرا و خرید( 

به ارزش 5634 میلیارد ریال منعقد شده است.
وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات انجام شــده در سال جاری  می توان 
به وارد مدار کردن بزرگترین ترانســفورماتور کشور با قابلیت کارکرد تا 
دمای 58 درجه ســانتی گراد به وزن تقریبی 406 تن در سطح ولتاژی 
400 به 132 کیلوولت و ظرفیت 315 مگاولت آمپر در پســت پیروزان 

اهواز اشاره کرد.
گفتنی است، شرکت برق منطقه ای خوزستان وظیفه تامین و پایداری 

برق در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: شهردار رشت شفافیت را تنها دغدغه 
مدیریت انقالبی خواند و با تاکید بر اینکه شفاف سازی در قالب تحقق 
اتاق شیشه ای در سرلوحه کار شهرداری رشت قرار گرفته است، گفت: 
شهرداری رشت قصد دارد در حوزه اموال، امالک و کمیسیون ماده 100 

و ... شفاف سازی نماید.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت - سید امیر حسین علوی شهردار رشت، امروز چهارشنبه چهارم 
اسفند 1400 آخرین اقدامات شهرداری در حوزه شفافیت و تحقق اتاق 
شیشه ای را تشریح کرد و اظهار داشت: شهرداری رشت قصد دارد تا به 
سان دیگر کالنشهرها، شفاف سازی را در حوزه های مختلف شهرداری به 
صورت فاز به فاز به مرحله اجرا درآورد. شهردار رشت با بیان اینکه اعتماد 
مردم به مسئوالن و خدمتگزاران نظام، وظیفه مدیران را در هر سمتی که 
باشند در قبالشان دو چندان کرده است، اجرای قانون، حمایت از منافع 
عمومی و شفاف سازی را از جمله مواردی که در سرلوحه کار شهرداری 
رشت قرار گرفته اعالم کرد و گفت: یکی از مهمترین وظایف شهرداری 
زیباسازی شــهر و اجرای پروژه های متنوع عمرانی و فرهنگی است اما 
شــهرداری رشــت عالوه بر اینها وظیفه خود در جهت برقراری عدالت 

و شفاف ســازی را با جدیت دنبال می کند. سید امیر حسین علوی در 
تشریح برنامه های شهرداری رشت در بخش شفاف سازی اموال و امالک 
شهرداری ابراز داشت: با توجه به این که عمده فعالیت مناطق پنجگانه 
شهرداری درقالب نرم   افزار یکپارچه شهرســازی )سرا( انجام می  شود، 
کارتابل »میز خدمت« با قابلیت جستجوی درخواستها، جست   و جوی 
نقشه، مشاهده طرح تفصیلی و نظایر اینها در هر یک از مناطق ایجاد شده 
است. وی اضافه کرد: عالوه بر این اقدامات همچنین مقرر شد، مناطق 

پنجگانه شهرداری یک دستگاه کامپیوتر را جهت استفاده مراجعین و 
ارباب رجوعان اختصاص دهند تا شهروندان بتوانند از طریق کارتابل اشاره 

شده، به اطالعات مورد نیاز دسترسی داشته باشند.
شهردار رشت از ایجاد گزارشی با عنوان »مشخصات کمیسیون« در 
نرم  افزار سرا با هدف اجرای برنامه شفاف سازی شهرداری رشت خبر داد 
و افزود: متقاضی با اســتفاده از کارتابل »میز خدمت« و تشخیص کد 
نوسازی ملک از روی نقشه، می  تواند آراء صادره کمیسیون ماده صد برای 

ملک مورد نظر را )به استثناء اطالعات شخصی مالک( مشاهده نماید.
علوی با بیان اینکه گزارشــی تحت عنوان »شفافیت آراء ماده صد« 
نیز در نرم  افزار ســرا ایجاد شده است، تصریح کرد: با این بستر مناطق 
پنجگانه می  توانند در بازه  های زمانی مورد نظر لیســت آراء کمیسیون 
ماده صد را )به اســتثناء اطالعات شخصی مالک( تهیه و جهت انتشار 
روی پرتال در اختیار روابط عمومی قرار دهند. شهردار رشت با تاکید بر 
اینکه در راستای رسیدگی به اعتراضات شهروندان، سامانه »ثبت شکایات 
بازرسی« راه اندازی شده است، عنوان کرد: از طریق این سامانه تخلفات 
احتمالی که ممکن است در شهرداری صورت گیرد، با گزارش شهروندان 
مورد بررسی قرار می  گیرد و نتیجه از طریق پیامک اطالع   رسانی می  شود.

کرمان- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان؛ این مانور با رویکرد شناسایی و 
رفع کانون های خطر و ایمن سازی شبکه های توزیع نیروی برق کشور، 

با شعار تالش صادقانه، خدمت بیمنت برگزار شد.
سیدکمال موسوی، نایب رییس هیات مدیره و معاون بهره برداری و 
دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در ارتباط 
مســتقیم با توانیر گزارش مانور مذکور را ارائه داد. ایشان ابتدا گزارشی 
از فعالیت های شــرکت در رابطه با کنترل و اصالح شبکه، جابجایی و 
اصــالح پایه های قرار گرفته در معابــر پس از تعریض و تغییر مبلمان 
شهری، مقاوم ســازی و تعویض پایه های معیوب، اصالح فلش شبکه، 
ترمیم دریچه های معیوب پایه های روشــنایی معابر، جمع آوری اشیاء 
اضافه و تابلوهای تبلیغاتی از مجاورت پایه های شــبکه، قفل و بست و 
ترمیم درب معیوب پســت های زمینی، تابلوهای زیرترانس، شالترها و 
جعبه های تقســیم و اصالح کابل سرویس های بهم تنیده مشترکین 

روی پایه ها و جعبه تقســیم، ارائه دادند. موسوی درخصوص برگزاری 
مانور اقدام فراگیر در حوزه این شــرکت از حضور 78 اکیپ خبر داد و 
افزود: در این مانور، 34 دســتگاه باالبر بر خط گرم و سرد، 12 دستگاه 

جرثقیل و 32 خودروی سبک، 246 نیروی عملیاتی و 72 نیروی نظارتی 
و سرپرســت، به صورت همزمان در 16 شهرستان حوزه شرکت توزیع 
جنوب استان، شرکت داشتند. وی خاطرنشان کرد: در شهرستان های 
تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان، 578 فقره کنترل 
و اصالح شبکه، 27 اصله جابجایی و اصالح پایه های قرار گرفته در معابر 
پس از تعریض و تغییر مبلمان شهری، 12 اصله مقاوم سازی و تعویض 
پایه های معیوب، 3655 متر اصالح فلش شبکه، 486 عدد ترمیم دریچه 
های معیوب پایه های روشنایی معابر، 212 عدد جمع آوری اشیاء اضافه 
و تابلوهای تبلیغاتی از مجاورت پایه های شبکه، 155 عدد قفل و بست 
و ترمیم درب معیوب پست های زمینی، تابلوهای زیرترانس، شالترها و 
جعبه های تقســیم و 480 عدد اصالح کابل سرویس های بهم تنیده 
مشترکین روی پایه ها و جعبه تقسیم، صورت گرفته است. در پایان، با 
برقراری ارتباط تصویری با یکی از گروه های میدانی در جنوب اســتان، 

آمار فعالیت های انجام گرفته، به اطالع مدیران توانیر رسید.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: در مخابرات منطقه گلســتان ، 
پهنای باند اینترنت 20 گیگ افزایش یافته است.دکتر غالمعلی شهمرادی 
بــا اعالم این خبر افزود: با توجه به ضرورت افزایش کیفیت ســرویس 
اینترنت در استان گلستان ، پهنای باند به میزان 20 گیگ افزایش یافته 

است .وی افزود: در راســتای بهبود کیفیت شبکه و ارتقا رضایتمندی 
مشــترکین اینترنت خانگی مخابرات, پهنای باند اینترنت اســتان به 
میزان 20 گیگابایت افزایش و مشترکان می توانند با کیفیت بیشتری 
از سرویس اینترنت بهره مند شوند.مدیر مخابرات منطقه گلستان افزایش 

پهنای باند ذکر شده را موجب کیفیت بخشی به ارتباطات داخلی دانست 
و گفت : استمرار در توسعه تجهیزات و زیرساختهای مخابراتی همواره 
مد نظر مخابرات استان بوده و در این مورد برنامه های فراوانی در دست 

اقدام می باشد. .

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛

محمدعلی مجاهدی دبیر دائمی دبیرخانه شعر و ادبیات آئینی شد

645 مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه برق منطقه ای خوزستان در سال جاری اضافه شد

شهردار رشت :

اجرای اتاق شیشه ای شهرداری رشت برای حفاظت از منافع شهروندان

برگزاری مانور اقدام فراگیر در حوزه شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان

افزایش 20گیگ پهنای باند اینترنت مخابرات منطقه گلستان

ایالم- هدی منصوری: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از بومی 
سازی دستگاه پایش خوردگی به روش مقاومت الکتریکی در این واحد 
صنعتی توسط متخصصان داخلی و به کمک شرکت های دانش بنیان 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی، روح اله نوریان با بیان اینکه دستگاه 
هاي پایش خوردگي براي تعیین سرعت خوردگي و در نتیجه تخمین 
عمرباقي مانده تجهیزاتي که در ســرویس قراردارند استفاده مي شوند، 
افزود: پایش خوردگي به دو روش لحظه اي  و دوره اي صورت مي گیرد 
که با استفاده از این روش ها می توان سرعت خوردگی را محاسبه کرد.

وی با بیان اینکه استفاده از کوپن هاي وزني خوردگي رایجترین روش 
اندازه گیري خوردگي دوره ای مي باشــد، اظهار داشت:  در روش دوره 
اي، ســرعت خوردگي طي یک دوره زماني مشخص و بصورت متوسط 

اندازه گیري مي شود. 
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه  در روش لحظه 
اي  ســرعت خوردگي با استفاده از دستگاه مربوطه در هر لحظه اندازه 
گیري مي گردد، تصریح کرد: روش هــاي متعددي براي اندازه گیري 
خوردگي بصــورت لحظه اي و آنالین وجود دارد و ضخامت ســنجي 

معمولي، پالریزاسیون خطي ، مقاومت الکتریکي و غیره از جمله روش 
هاي متداول اندازه گیري ســرعت خوردگي بصورت لحظه اي و آنالین 
مي باشــند. نوریان با بیان اینکه در روش مقاومت الکتریکي ، ســرعت 
خوردگي با اندازه گیري مقاومت الکتریکي یک المان که در داخل پراب 
و در معرض محیط خورنده قرار دارد اندازه گیري مي شود، خاطر نشان 
کرد: خوردگي باعث خورده شــدن سطح و کاهش ضخامت المان و در 

نتیجه افزایش مقاومت الکتریکي آن مي گردد. 
وی ادامه داد: دســتگاه پایش خوردگی با ارســال جریان الکتریکي، 
مقاومــت این المان را در هر لحظه مي تواند اندازه گیري و ســپس با 
استفاده از فرمول مربوطه تبدیل به ضخامت شده و با  داشتن ضخامت 
اولیه و ثانویه و طول دوره زماني بین این دو، نرخ خوردگي بدســت مي 
آید. مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه در گذشته براي 
اندازه گیري ســرعت خوردگي به روش مقاومت الکتریکی از دستگاه و 
پراب هاي خارجي اســتفاده مي شــد، گفت: به دلیل خراب شدن این 
دستگاه و عدم امکان تعمیر آن، پیشنهاد ساخت دستگاه توسط یکی از 
شرکت های دانش بنیان دریافت و ساخت آن با هماهنگی بازرسي فني 
این شرکت شروع شد. نوریان با بیان اینکه عملکرد این دستگاه پس از 
انجام تســت هاي آزمایشگاهي متعدد مورد تأیید متخصصان فنی این 
واحد صنعتی قرارگرفت، افزود: از جمله مزایاي این دســتگاه نسبت به 
نمونه هاي خارجي، سرعت خوردگي بالفاصله پس از اندازه گیري توسط 
دستگاه نشان داده مي شود و نیازي به استفاده از نرم افزار جانبي براي 

تحلیل و تبدیل داده ها نمي باشد.

نوریان:

دستگاه پایش خوردگی در پاالیشگاه گاز ایالم بومی سازی شد
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بهترین ابزارهای بررسی بازخورد مشتری

به قلم: چانکا کایتم
نویسنده حوزه كسب و كار

مترجم: امير آل علی

بازخورد مش��تری یکی از مهمترین اطالعاتی اس��ت كه هر كس��ب و كاری باید ضمن دستيابی به آنها، 
مدیریت الزم را هم داش��ته باش��د و بتواند اطالعات و آمارهای موردنياز را اس��تخراج نماید. درواقع بدون 
این بخش شما نمی توانيد نسبت به وضعيت واقعی كسب و كار خود نتيجه گيری داشته باشيد. همچنين 
نکته ای كه باید به آن توجه داش��ته باشيد این اس��ت كه چنين اقدامی بدون استفاده از تکنولوژی، بيش 
از حد س��خت و زمانبر بوده و به همين خاطر الزم اس��ت تا از بازارهای موجود استفاده نمایيد. با این حال 
وجود گزینه های متنوع، تصميم گيری را س��خت كرده اس��ت. به همين خاطر در ادامه هفت مورد برتر را 

بررسی خواهيم كرد. 
PiHappiness-1

این ابزار به خاطر امکانات كامل خود، در جایگاه نخست فهرست قرار گرفته است. درواقع شما می توانيد 
ضمن مش��اهده آخرین وضعيت انواع نظرسنجی های خود، هش��دارهای الزم را نيز دریافت كنيد. درواقع 
این بخش كامال به س��ليقه و نياز ش��ما بس��تگی دارد. برای مثال می توانيد این وضعيت را قرار دهيد كه 
زنگ هشدار برای انتقادات فعال شود تا سریعا بتوانيد به آنها رسيدگی كنيد. محيط كاربری ساده در كنار 
امکان شخصی س��ازی همه چيز، از جمله مزیت های اصلی این برنامه كاربردی محس��وب می شود. در آخر 
شما می توانيد اطالعات را به صورت آماری درآورده و براساس معيارهای مختلف، داده های هفته ها و حتی 

سال های قبل را با یکدیگر مقایسه كنيد. 
Podium-2

كار كردن با نرم افزار علی رغم تمامی جذابيت هایی كه به همراه دارد، شما را به دستگاه محدود می كند. 
برای مثال شما بدون دسترسی به لپ تاپ خود، نمی توانيد به اطالعات موردنياز دسترسی داشته باشيد. 
تحت این ش��رایط كار كردن با یک س��ایت، شما را در موقعيت بدون محدودیت قرار می دهد. نکته جالب 
این اس��ت كه در این س��ایت در كنار انواع ابزارهای بررس��ی و ایجاد آمارهای مختلف، ش��ما می توانيد از 
جدیدترین مقاالت موجود در زمينه مدیریت مش��تری نيز اس��تفاده كنيد و سطح خود را بهبود بخشيد. 
همچنين امکان همگام س��ازی با ش��بکه های اجتماعی مختلف، از دیگر مزیت های این س��ایت كاربردی 

محسوب می شود. 
UserReport-3

در ش��رایطی ممکن است شما نياز داش��ته باشيد كه افراد مختلفی به اطالعات دسترسی داشته باشند. 
برای مثال ممکن است یک تيم مسئوليت پشتيبانی فروش را برعهده گرفته باشد و بدون شک دسترسی 
سریع به اطالعات، كامال ضروری خواهد بود. در این برنامه شما می توانيد گروه های مختلف را ایجاد كرده 
و به افراد س��طح دسترس��ی بدهيد. این امر كمک خواهد كرد تا امکان كار تيمی، به مراتب مهياتر باشد. 
استفاده از ابزار آناليز گوگل، باعث شده تا شما بتوانيد به اطالعات جامعی از وضعيت بازار خود دسترسی 

داشته باشيد. 
CustomerSure-4

نکته كاربردی این ابزار، امکان ارسال پاسخ به صورت خودكار است. درواقع شما می توانيد یکسری پيام 
پيشفرض را تعيين كنيد تا براساس كليدواژه ها، پاسخ های موردنظر ارسال شود. همچنين شما می توانيد 
به آمارهای برندهای جهانی دسترس��ی داش��ته باشيد تا استانداردی را برای خود مشخص نمایيد. درواقع 
این امر كه بدانيد س��ایر كس��ب و كارها، چه اقداماتی را برای رضایت مشتری خود انجام می دهند، بدون 

شک كاربرد بسياری را برای شما خواهد داشت. 
UserResponse-5

این برنامه امکاناتی نظير پوش��ه بندی و مدیریت آمارها، امکان چت آنالین و راه های دسترسی و ارتباط 
مختلف به مشتری را دارد. همچنين این ابزار با استفاده از هوش مصنوعی خود، آمارها را به خوبی تحليل 
می كند و راهکارهای جالبی را ارائه می دهد. در كنار این موارد ش��ما می توانيد از این بازار برای به دس��ت 
آوردن اطالعات مش��تری نظير آدرس ایميل آنها نيز اس��تفاده كنيد. به همين خاطر یک دس��تيار كامال 

كارآمد محسوب می شود. 
Vernit-6

این بازار ضمن تمامی امکانات الزم برای بررسی بازخورد مشتریان، شما را با كسب و كارهای مشابه در 
سراس��ر جهان آش��نا می كند و می توانيد زمينه های همکاری مختلفی را داشته باشيد و در صورت نياز، از 
اطالعات یکدیگر اس��تفاده نمایيد. برای مثال ممکن اس��ت شما قصد داشته باشيد تا در یک كشور دیگر، 
فعاليت خود را ادامه دهيد. تحت این ش��رایط آمارهای بازخورد مش��تریان، بدون شک در درک سليقه و 

الگوی خرید آنها، تاثيرگذار بوده و باعث می شود تا آمادگی الزم را به دست آورید. 
AskNicely-7

در بسياری از مواقع افراد در زمينه به دست آوردن اطالعات، مشکلی ندارند ولی دقيقا نمی دانند كه باید 
از آنها چه استفاده ای كرد. درواقع این امر كه رضایت از یک بخش كمتر از ماه گذشته است، به معنای آن 
است كه شما باید تغييراتی را اعمال نمایيد. با این حال آیا آمار حال حاضر قابل اعتنا است؟ درواقع ممکن 
اس��ت مشکالتی وجود داش��ته باش��د كه روند نزولی حال حاضر را ایجاد كرده است. در این راستا وجود 
یک مش��اور خبره، بدون شک كمک خواهد كرد تا بهترین انتخاب ها را داشته باشيد و تصميم گيری های 
بهتری را داش��ته باشيد. درواقع این نکته را فراموش نکنيد كه در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، حتی 

یک اشتباه می تواند فاجعه آفرین باشد و منجر به از دست رفتن جایگاه شركت شود. 
در آخر فراموش نکنيد كه هفت مورد فوق، هر یک دارای مزیت های خاص خود هس��تند و ابدا ایرادی 
ندارد كه ش��ما از تمامی آنها اس��تفاده كنيد. همچنين فراموش نکنيد كه ممکن است یک ابزار موجود در 
منطقه فعاليت شما كه ناشناخته هم محسوب می شود، برای شما كاربرد باالتری را داشته باشد. به همين 

خاطر ابدا نباید خود را به موارد فوق محدود تصور كنيد. 
business2community.com :منبع
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: جوزیا هیوز
كارشناس بازاریابی و فروش

ترجمه: علی آل علی

پينترست یکی از ش��بکه های اجتماعی قدیمی و در عين 
حال دوست داش��تنی برای بسياری از كاربران در سراسر دنيا 
محس��وب می شود. بس��ياری از كارش��ناس ها این پلتفرم را 
نس��خه مشابه و در عين حال دارای برخی از تفاوت ها نسبت 
به اینستاگرام تلقی می كنند. همين امر در بسياری از مواقع 
موجب بی توجهی برندها و تيم های بازاریابی به پينترس��ت و 
توانایی های بازاریابی اش ش��ده اس��ت. اگر شما هم در حوزه 
بازاریابی به پينترس��ت توجه الزم را نش��ان نمی دهيد، باید 
بگویيم كه یکی از فرصت های بسيار خوب برای تاثيرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را از دست داده اید. امروزه پينترست نه 
تنها ميليون ها كاربر فعال در سراسر دنيا دارد، بلکه امکانات 
بازاریاب��ی و فروش بس��يار زی��ادی هم در دس��ترس برندها 
قرار داده اس��ت. درس��ت به همين خاطر برند شما نيز باید 
برنامه های ویژه ای برای بازاریابی در پينترس��ت داشته باشد، 
در غير این صورت شاید خيلی زود از فرصت طالیی بازاریابی 

و فروش در این پلتفرم دوست داشتنی محروم شوید. 
ه��دف اصل��ی در این مقال��ه بررس��ی برخ��ی از نکات و 
توصيه ه��ای حرفه ای برای بازاریابی و فروش در پينترس��ت 
است. این امر به شما برای سرمایه گذاری مطمئن بر روی این 
پلتفرم و ایجاد تغييرات اساس��ی در نحوه بازاریابی تان كمک 
خواهد كرد. پس اگر ش��ما هم به دنب��ال پلتفرمی تازه برای 
بازاریابی و فروش محصوالت تان هستيد، این مقاله با معرفی 
پينترس��ت درهای تازه ای پيش روی تان باز خواهد كرد. در 
ادام��ه برخی از مهمترین نکات در این راس��تا را با هم مورد 

ارزیابی قرار می دهيم. 
چرا فروش محصوالت در پینترست مهم است؟

اولين نکته ای ك��ه قبل از پرداختن به تکنيک های مربوط 
ب��ه فروش محصوالت در پينترس��ت باید مدنظر ش��ما قرار 
گي��رد، مربوط به دليل ف��روش محص��والت در این پلتفرم 
دوست داشتنی است. به عبارت ساده تر، چرا شما باید از بين 
ده ها پلتفرم گوناگون كه اتفاقا ش��هرت بسيار زیادی هم در 
بين كاربران دارند، روی یکی از گزینه های ساده كه كمتر هم 
ش��ناخته شده است، دست بگذارید. این سوال اهميت بسيار 
زیادی دارد و شما باید جواب دقيقی برای آن داشته باشيد. 

از آنجایی كه ما در این مقاله به دنبال ترغيب ش��ما برای 
استفاده هرچه بيشتر از پينترست در حوزه بازاریابی و فروش 
هستيم، از قبل پاس��خی برای این سوال مهم پيدا كرده ایم. 
بنابراین در ادامه با ما همراه باش��يد تا چن��د مورد از دالیل 
اصل��ی در زمينه فعاليت بازاریابی و فروش در پينترس��ت را 
با هم مرور كنيم. این امر به ش��ما برای تاثيرگذاری حرفه ای 
ب��ر روی مخاطب هدف كمک خواهد كرد. در ادامه برخی از 

مهمترین نکات در این حوزه را مورد ارزیابی قرار می دهيم. 
رشد سریع پینترست

اگرچه پينترس��ت از نظر زمانی بسيار قبل تر از اینستاگرام 
و شبکه های اجتماعی نس��ل جدید راه اندازی شده است، اما 
در طول س��ال های اخير توجه بسيار زیادی به خودش جلب 
كرده اس��ت. این امر اهميت بس��يار زیادی برای بازاریابی و 
تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف داش��ته و ش��مار بس��يار 
زیادی از كاربران را به س��وی اس��تفاده از این پلتفرم هدایت 
كرده است. اگر شما هم در بازار به دنبال تاثيرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان با یک پلتفرم در حال رشد و كامال مشهور 
هستيد پينترست می تواند انتخابی هوشمندانه باشد. از این 
نظر شما امکان رقابت نزدیک با شمار باالیی از برندها را پيدا 
می كند. به عالوه، هزینه های سرمایه گذاری تان در این پلتفرم 
نيز در مقایسه با س��ایر گزینه ها به شدت پایين خواهد بود. 
تمام این موارد برای یک س��رمایه گذاری درست و حسابی از 
س��وی شما مناسب و اس��تاندارد خواهد بود. این امر به شما 
برای جلب نظر مخاطب هدف به شيوه ای حرفه ای و مناسب 

كمک خواهد كرد. 
امکانات مربوط به خرید درون برنامه ای

پينترس��ت مانند بس��ياری از ش��بکه های اجتماعی دیگر 
در ت��الش ب��رای افزایش تع��داد كاربران و پاس��خگویی به 
تم��ام نيازهای آنهاس��ت. این ام��ر حت��ی در زمينه فروش 
درون برنامه ای نيز رعایت ش��ده است. با این حساب برندها 
درس��ت مانند فضای اینس��تاگرام یا فيس بوک امکان فروش 
محصوالت ش��ان در داخل پينترس��ت را خواهند داشت. این 
امر از طریق فروش��گاه ویژه این برنامه س��اماندهی شده و به 
برندها فرصت های بس��يار خوبی برای تاثيرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف می دهد.  براس��اس گزارش رسمی پينترست، 
در س��ال گذشته نزدیک به 47 درصد از كاربران این پلتفرم 
برای خرید آنالین از طریق فروشگاه های درون برنامه ای این 
اپ اقدام كرده اند. این امر به خوبی موفقيت دس��ت اندركاران 
این پلتفرم برای تاثيرگذاری بر روی رفتار خرید مشتریان را 
نشان می دهد. با این حس��اب شما به سادگی هرچه تمام تر 
امکان برنامه ریزی برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

از طریق بازاریابی و فروش در پينترست را خواهيد داشت. 
ارائه راهنمایی و خدمات جانبی

اگر ش��ما به عن��وان یک برند در پينترس��ت عضویت پيدا 
كنيد، به س��ادگی هرچه تمام تر امکان اس��تفاده از خدمات 
مختل��ف این پلتفرم را خواهيد داش��ت. این امر به ش��ما در 
زمينه دسترسی به اطالعات طبقه بندی شده درباره وضعيت 
اكانت تان و همچنين نکات مربوط به فروش بهتر را به ش��ما 
می دهد. بنابراین نيازتان نس��بت به استفاده از انواع خدمات 
مربوط به بازاریابی و فروش كاهش پيدا خواهد كرد. این امر 
می تواند شانس شما برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را ب��ه طور قابل مالحظه ای افزایش داده و وضعيت تان را نيز 
به روز رسانی نماید.  بسياری از برندها برای استفاده از خدمات 
مربوط به بازاریابی و فروش هزینه های زیادی به موسسه های 
حرفه ای پرداخت می كنند. در این ميان پينترست مثل یک 
مربی دلس��وز تمام نکات و اطالع��ات موردنياز را پيش روی 

ش��ما قرار خواهد داد. به این ترتيب دیگ��ر نيازی به نگرانی 
نس��بت به نحوه تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهبود 

شرایط تان نخواهد بود. 
امکانات تازه و هیجان انگیز

كاربران در فضای ش��بکه های اجتماعی هميشه به دنبال 
امکانات تازه و هيجان انگيز هس��تند. این امر جذابيت بسيار 
زیادی برای آنها داش��ته و امکان جلب نظرش��ان به سادگی 
هرچ��ه تمام ت��ر را به همراه دارد. پينترس��ت هم به خوبی از 
ای��ن نکته آگاهی داش��ته و با اس��تفاده از بهترین روش های 
ممکن در تالش ب��رای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدفش 
است. این امر در بسياری از مواقع برای جلب نظر كاربران در 
پينترس��ت جواب داده و اكنون نيز به طور گسترده از سوی 
مدیران این پلتفرم در دس��ت بررسی اس��ت.  پينترست در 
طول س��ال های فعاليتش در زمينه جذب كاربران به خوبی 
از الگوی رفتاری آنها آگاهی پيدا كرده و با ارائه خدمات تازه 

به طور مداوم در تالش برای جلب نظر مخاطب هدف است. 
این امر در سال های اخير بازگشت سرمایه بسيار زیادی برای 
پينترس��ت به همراه داشته است. در كنار این موضوع ميزان 
محبوبيت پلتفرم موردنظر نيز در ميان كاربران به طور قابل 
مالحظه ای افزایش پيدا كرده است. تمام این نکات به برندها 

برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف كمک می نماید. 
چطور در پینترست محصوالت برندتان را به فروش 

برسانید؟
افزایش فروش برند در فضای آنالین هميش��ه آرزوی مهم 
و اساس��ی بازاریاب ها محسوب می شود. این امر درباره فضای 
شبکه های اجتماعی هميش��ه همراه با سواالت بسيار زیادی 
است. این امر ش��رایط را برای برندهای مختلف دشوار كرده 
و فض��ای رقابتی قابل مالحظه ای ایجاد می كند. درس��ت به 
همين خاطر شما برای موفقيت در پينترست باید یک برنامه 
كامل داشته باشيد، در غير این صورت شاید توانایی تان برای 
تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف در این فضا با مش��کالت 
زی��ادی رو به رو ش��ود.  هدف اصلی در این بخش بررس��ی 
برخی از بهترین راهکارها برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب 
هدف است. این امر به شما برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور استاندارد كمک خواهد كرد. با این حساب دیگر 
نيازی برای نگرانی نسبت به نحوه تعامل با مخاطب هدف تان 
نخواهد بود. اگر شما هم مایل به آشنایی با برخی از شيوه های 
حرفه ای برای جلب نظر كاربران در پينترست و فروش بسيار 

راحت تر محصوالت تان هستيد، در ادامه با ما همراه باشيد. 
پیدا کردن مخاطب هدف مناسب

محص��والت هر برندی در ب��ازار برای برخی از مش��تریان 
جذابيت دارد. تمام هنر و اس��تعداد ش��ما در زمينه بازاریابی 
و فروش آنالین در پيدا كردن مخاطب هدف تان به ش��يوه ای 
درس��ت نهفته اس��ت. این امر نقش مهمی در سرنوشت تيم 
بازاریابی و همچنين برندتان در شبکه های اجتماعی دارد. اگر 
شما توانایی تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به شيوه ای 
استاندارد را نداشته باشيد، خيلی زود پيشنهادات فروش تان 
بدل به كليشه هایی آزاردهنده برای كاربران می شود. درست 
به همين خاطر شما باید تمام حواس تان را برای تاثيرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به ش��يوه ای درس��ت و حرفه ای جمع 
نمایيد، در غير این صورت شاید هرگز فرصتی برای جلب نظر 

كاربران به طور حرفه ای پيدا نکنيد. 
امروزه فضای پينترست بيش از هر زمان دیگری گسترده 
شده اس��ت. با این حساب شما باید هميشه خودتان را برای 
ش��ناخت مخاطب هدف اختصاصی برندت��ان آماده كنيد. به 
عبارت س��اده تر، شما باید براساس ارزش ها و نوع محصوالت 
برندتان فقط به سراغ مشتریان عالقه مند به حوزه فعاليت تان 
بروید. اینطوری دس��ت كم نسبت به عالقه مخاطب هدف به 
محتوا و پيش��نهادهای فروش تان مطمئن خواهيد ش��د. در 
این صورت می توانيد با اعتماد به نفس بسيار بيشتر اقدام به 
بازاریابی و تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای 
نمایيد. این امر اهميت بس��يار زیادی برای شما و برندتان در 
بازار كس��ب و كار خواهد داشت.  یادتان باشد الگوبرداری از 
برندهای بزرگ در این مسير هميشه ایده خوبی خواهد بود. 
ش��ما می توانيد نحوه بازاریابی و فروش محصوالت از س��وی 
برنده��ای بزرگ در پينترس��ت را دنبال كرده و به س��ادگی 
هرچ��ه تمام تر از آن ب��رای جلب نظر كاربران تان اس��تفاده 
نمایيد. در این صورت ش��انس تان ب��رای جلب نظر مخاطب 

هدف به طور قابل مالحظه ای بهينه سازی می شود. 
ایجاد حساب تجاری

همانط��ور كه برندها در اینس��تاگرام یا دیگر ش��بکه های 
اجتماعی مش��هور امکان اس��تفاده از اكانت ه��ای تجاری را 

دارد، در پينترس��ت ني��ز باید از همان ابت��دا اكانت تان را به 
وضعيت تجاری دربياورید. این امر به ش��ما امکان دسترسی 
به گزارش های منظم تيم فنی پينترست درباره وضعيت تان 
در این پلتفرم و همچنين امکان همکاری تبليغاتی با پلتفرم 
موردنظر را می دهد. با این حس��اب شما دیگر مشکل زیادی 
برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهيد داشت. 

شما برای تغيير وضعيت اكانت تان در پينترست كافی است 
به بخش تنظيمات و حس��اب كارب��ری بروید. در این بخش 
به راحتی امکان انتخاب از بين دو وضعيت حس��اب تجاری 
یا خصوصی را خواهيد داش��ت. یادتان باش��د وضعيت اكانت 
شما به طور پيشفرض خصوصی است. پس در صورت تمایل 
برای فعاليت بازاریابی و فروش محصوالت در پينترست باید 
هرچ��ه زودتر وضعيت اكانت ت��ان را تغيير دهيد. در غير این 
صورت فرصتی ب��رای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

پيدا نخواهيد كرد. 
معرفی برند و محصوالت تان به مشتریان

معرفی برند و محصوالتش به مشتریان هميشه ایده جذابی 
محسوب می شود. این امر به ش��ما برای تاثيرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف كم��ک كرده و ش��رایط تان را ب��ه طور قابل 
مالحظه ای توس��عه می دهد. با این حس��اب دیگر مشکلی از 
نظر س��طح تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف پيش روی تان 
قرار نمی گيرد. امروزه برخی از برندها برای جلب نظر مخاطب 
ه��دف به ط��ور م��داوم در تالش ب��رای ارائه پيش��نهادهای 
مربوط به خرید محصوالت هس��تند. نکته مهم در این ميان 
مقدمه چينی شما در زمينه موردنظر است. بر این اساس شما 
باید از قبل محصوالت تان را برای مشتریان معرفی نمایيد، در 
غير این صورت ش��اید فرصت كافی به منظور تاثيرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان پيدا نکنيد. این امر می تواند ش��رایط 
ش��ما در بازار را به شدت دشوار ساخته و تاثيرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف را نيز بدل به امری غيرممکن نماید.  معرفی 
برن��د و محصوالت به كاربران در پينترس��ت بيش از هر نکته 
دیگری در پيوند با توليد محتوای جذاب معنا می شود. بنابراین 
ش��ما باید به غير از صرف فروش به دنب��ال تعامل نزدیک با 
مخاطب ه��دف و همچنين معرفی برندت��ان از دل محتوای 
جذاب برای آنها باش��يد. این امر می تواند فرصت های بس��يار 
خوبی پيش روی شما برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف 
قرار دهد. به این تردید دیگر نيازی برای نگرانی نسبت به نحوه 
تاثيرگذاری بر روی مخاطب ه��دف در این فضا نخواهد بود.  
یادتان باش��د یکی از شيوه های مهم برای تاثيرگذاری بر روی 
مخاطب هدف در فضای پينترس��ت اقدام برای دریافت تيک 
آبی تایيد است. این تيک نشان دهنده اصالت یک اكانت از نظر 
حقوقی است. بنابراین با دریافت آن به سادگی هرچه تمام تر 
فرصت تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پيدا می كنيد. 
این امر شانس شما در بازار را به طور قابل مالحظه ای توسعه 
داده و فرصت های زیادی پيش روی تان قرار می دهد. درست 
به همين خاطر باید هميشه نکات مربوط به استفاده از اكانت 
تایيدش��ده را در ذهن داش��ته باشيد. ش��اید این امر زمان به 
نسبت زیادی از شما بگيرد، اما ارزش ميزان تاثيرگذاری باالتر 

بر روی مخاطب هدف را خواهد داشت. 
طراحی کاتالوگ محصوالت

ش��ما برای فروش محصوالت تان در پينترس��ت باید قبل 
از هر نکته دیگری نس��بت به ایجاد ی��ک كاتالوگ حرفه ای 
اق��دام نمایيد. این امر اهميت بس��يار زی��ادی برای مخاطب 
هدف داش��ته و به ش��ما امکانات بسيار زیادی می دهد. نکته 
مه��م اینکه برندهای مختلف در این زمينه باید هميش��ه به 
دنبال استفاده از گزینه های حرفه ای باشند. بنابراین كاتالوگ 
برندتان را همراه با محصوالت جذاب برای مش��تریان كامل 
نمایيد. این امر در ابتدای مس��ير به برندتان جذابيت بس��يار 
زی��ادی داده و امکان��ات متعددی به منظ��ور تاثيرگذاری بر 
روی كارب��ران پيش روی تان قرار خواهد داد.  یادتان باش��د 
كاتالوگ محصوالت شما همراه با فهرست قيمت نيز هست. 
پ��س با دقت فراوان قيمت هر محص��ول را نيز برای كاربران 
تعریف نمایيد. این امر می تواند در فرآیند جلب نظر كاربران 
اهميت زیادی داش��ته باشد. متاسفانه برخی از برندها در پی 
ناتوانی برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از 
قيمت های مناس��ب به طور مداوم با مشکل رو به رو هستند. 
این امر می تواند ش��انس ش��ما را به طور چشمگيری كاهش 
دهد. پس حواس تان را جمع كنيد تا به هنگام درج قيمت از 
قيمت های اشتباهی استفاده نکنيد، در غير این صورت شاید 
فرآین��د تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف برای ش��ما مدت 

زمانی بسيار زیادی طول بکشد. 
اقدام برای فعالیت بازاریابی

همانطور كه برندها در شبکه های اجتماعی مختلف فعاليت 
بازاریاب��ی دارند، ش��ما ه��م باید فعالي��ت بازاریابی ت��ان را در 
پينترست ش��روع كنيد. این امر فرآیند فروش تان را به شدت 
ساده سازی كرده و فرصت های بسيار زیادی پيش روی تان قرار 
می دهد. بنابراین هيمشه نيم نگاهی به توليد محتوای بازاریابی 
یا همکاری تبليغاتی با پينترس��ت برای فروش محصوالت تان 
داش��ته باش��يد. شاید این امر بس��يار س��اده به نظر برسد، اما 
تاثيرگذاری باالیی برای مخاطب هدف خواهد داشت. درست به 
همين خاطر شما باید وضعيت تان را به طور قابل مالحظه ای در 
این راستا مورد ارزیابی قرار دهيد.  اگر برند شما از همان ابتدای 
كار بودجه بازاریابی مشخصی برای كسب و كارش تعيين نماید، 
كار ش��ما در این مسير بسيار ساده می ش��ود. بنابراین در گام 
پایانی باید براساس منابع مالی در دسترس تان اقدام به استفاده 
از یک بودجه بازاریابی مناس��ب نمایيد. این امر شانس شما در 
بازار را به شدت توسعه داده و فرصت خوبی پيش روی تان برای 
تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف قرار می دهد. با این حساب 
دیگر مش��کلی از نظر جلب نظ��ر مخاطب هدف به محصوالت 
برندت��ان در فضای پينترس��ت باقی نخواهد مان��د. این امر به 
معنای شروع مناسب فرآیند فعاليت برندتان در پلتفرم مشهور 
پينترس��ت خواهد بود. البته در ادامه مسير باید به طور مداوم 
كمپين بازاریابی تان را به روز رسانی نمایيد، در غير این صورت 
خيلی زود برای مخاطب هدف خسته كننده یا تکراری می شود. 
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چطور در پینترست به فروش باال دست پیدا کنیم؟


