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سرمقاله
پیامد ادغام بانکها
و موسسات اعتباری
علی نظافتیان

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها

تجربه ادغام بانكها در ايران چقدر موفق بوده است؟

نیمه پنهان
ادغام بانکی

حال و هوای بورس تهران در هفتهای که گذشت

تاخت و تاز بازار بدهی

گ��زارش چن��دی پی��ش
«خبرگ��زاری ف��ارس» تحت
عن��وان «چالشه��ای متعدد
مشتریان و کارمندان بانکهای
ادغامی» به ناگزیر این پرسش
را به ذهن م��یآورد که آیا در
ادغام بانکه��ا ،رعایت حقوق
مردم (حقوق س��پردهگذاران
و مش��تریان ،س��هامداران و
حق��وق اس��تخدامی کارکنان
بانکها و موسس��ات اعتباری
ادغامش��ونده) ضروری است؟
به ویژه آنک��ه در این گزارش
تاکید ش��ده است« :کارمندان
بانکه��ای ادغامی هم در این
م��دت با مش��کالت عدیدهای
مواجه هس��تند .در حالی که
قب��ل از آغ��از فرآین��د ادغام
بارها مسئوالن بر حفظ نیروی
انس��انی تاکید کردند ».ادغام
چند بانک و موسسه اعتباری
به عنوان یک��ی از برنامههای
راهبردی بان��ک مرکزی برای
اصالح ش��بکه بانکی کش��ور،
از س��ال  ۱۳۹۷ش��روع ش��د.
در آذرم��اه  ۱۳۹۷عبدالناصر
همت��ی ،رئی��س کل وق��ت
بانک مرکزی ب��ا اعالم خاتمه
عملیات ادغام اعالم کرد...:
ادامه در همین صفحه

پس از آنکه با تصویب«قانون ملیشدن بانکها» در خردادماه  ۱۳۵۸از سوی«شورای انقالب» ،بخش خصوصی از صحنه
بانکداری ایران کنار رفت ،تقریبا دو دهه طول کشید تا بار دیگر به عرصه بانکی کشور بازگردد .سالهایی که در سیطره کامل
بانکداری دولتی گذشت تا با ورود مجدد بخش خصوصی در فروردین ماه  ،1379جان دوبارهای در کالبد نحیف بانکداری
ایران دمیده شود .در واقع آنچه پس از سال  1357در شبکه بانکی ایران رخ داد ،کم از صحنه انقالب نداشت و تمام بانکهای
دولتی و خصوصی حاضر در آن زمان به فرمان «شورای انقالب» در یکدیگر ادغام شده و «ملی» شدند .پس از این تجربه...

3

صنعت خودروسازی از مسیر سند چشمانداز ۱۴۰۴
بسیار دور شده است
5

بوکار
مدیریت و کس 

بازاریابی محتوایی با تکنیکهای تازه و منحصر به فرد
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کسب و کار شما در صورت پیگیری امور عادی به هیچ موفقیتی نخواهد رسید .اینکه یک برند دقیقا مانند سایر
کسب و کارها عمل کند ،نشانه نوآوری و خالقیت مدیرانش نیست .از آنجایی که فقط برندهای خالق در بازار
شانسی برای موفقیت دارند ،شما در صورت استفاده از تکنیکهای کلیشهای هیچ شانسی برای کسب موفقیت
و توسعه کسب و کارتان نخواهید داشت .این امر در مورد بازاریابی محتوایی نیز مصداق دارد .ساالنه بسیاری از
برندها در زمینه بازاریابی محتوایی شکست میخورند .دلیل این امر بیشتر از اینکه ناشی از سختیهای اجرای
الگوی بازاریابی محتوایی باشد ،مربوط به استفاده از تکنیکهای نادرست است .هدف اصلی در این مقاله بررسی
برخی از تکنیکهای برتر در زمینه بازاریابی محتوایی اس��ت .ش��ما با استفاده از تکنیکهای مورد بحث در این
مقاله شانس بازاریابی محتوایی به شیوهای تازه و منحصر به فرد را خواهید داشت .معنای ضمنی این امر امکان...
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پیامد ادغام بانکها و موسسات اعتباری
ادامه از همین صفحه
«پروژه ادغام این شش بانک ،کاری بسیار پیچیده و عظیم بود که با پشتکار و مدیریت
دقی��ق همکارانم در حوزه نظ��ارت بانک مرکزی ،همراهی صمیمان��ه و خوب بانکهای
ادغامی ،ستاد کل نیروهای مسلح ،وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران تالشگر بانک
سپه در طول دو سال و نیم گذشته به سرانجام رسید».
در پدیده ادغام بانکها معموال چالشهایی نظیر چالش سیستمی (انتقال سیستمهای
مالی و حسابهای بانکها و موسسات اعتباری ادغامشونده به بانک ادغامپذیر و یکسان
و هماهنگ ش��دن آنها) ،چالش منابع انسانی (انتقال نیروهای انسانی شاغل در بانکها و
موسسات ادغامشونده به بانک ادغامپذیر و همسانسازی حقوق و مزایای آنان) و چالش
سهامداران بانکها و موسسات ادغام شده (فقدان استاندارد قانونی مشخص برای ارزیابی
منصفانه بهای سهام) پیش میآید .چالشهایی که قاعدتا بایستی قبل از شروع ادغام در
مورد آنها برنامهریزی کرد .نگاهی گذرا به سیر ادغام بانکها از بدو انقالب تاکنون نشان
میدهد که اولین ادغام بزرگ بانکها ،با تصویب «قانون ملی شدن بانکها» در خردادماه
 ۱۳۵۸توسط «شورای انقالب» شروع شد؛ قانونی که هدف از تصویب آن« ،حفظ حقوق
و س��رمایههای ملی و به کار انداختن چرخههای تولیدی کش��ور و تضمین س��پردهها و
پساندازهای مردم در بانکها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع مشروط» اعالم شد.
در پ��ی تصویب این قانون ،بخش خصوص��ی و تعاونی از ادامه حضور در صنعت بانکی
کش��ور محروم شد و کلیه بانکهای دولتی و خصوصی فعال کشور در آن زمان با اجرای
این قانون «ملی» شدند .در ادامه «قانون نحوه اداره بانکهای ملی شده» نیز به تصویب
رس��ید و از حاصل ادغام بانکهای خصوصی و دولتی ،بانکهای نوظهوری مانند «بانک
صنعت و معدن»« ،بانک مسکن»« ،بانک ملت» و «بانک تجارت» متولد شدند .تا جایی
که حافظه نگارنده یاری میکند ،در آن زمان کارکنان بانکهای دولتی و خصوصی ملی
ش��ده ،گالیه چندانی از نحوه ادغام ،سلب امنیت شغلی و تضییع حقوق استخدامیشان
نداشتند ،زیرا ادغام متکی بر قانون بود و با برنامهریزی مشخص پیش میرفت .تقریبا دو
دهه بعد در فروردین ماه « ۱۳۷۹قانون اجازه تاسیس بانکهای خصوصی» به این بنبست
قانونی خاتمه داد و راه برای شروع فعالیت مجدد بانکهای غیردولتی و خصوصی در عرصه
صنعت بانکداری فراهم آمد.
«بانک اقتصاد نوین» ،اولین بانک خصوصی و غیردولتی است که پس از «ملی» شدن
کام��ل تمامی بانکها ،پای به عرصه فعالی��ت بانکی نهاد و به تدریج بانکهای خصوصی
دیگری نظیر «بانک پاس��ارگاد» و «بانک پارس��یان» و ...به باش��گاه بانکها و موسسات
اعتباری خصوصی پیوستند .تفاوت اصلی بانکهای خصوصی و دولتی ،در آرایش و ترکیب
سهامداران آنهاست .سهام بانکهای خصوصی از طریق بورس قابل معامله و نقل و انتقال
است .مجامع عمومی این بانکها نیز همه ساله تحت نظارت بورس و بانک مرکزی تشکیل
میش��ود و سود سهام براساس مصوبات مجمع بین س��هامداران توزیع میشود .بنابراین
شروع فعالیت تمامی بانکهای خصوصی از جمله بانکها و موسسات اعتباری ادغام شده
در «بانک سپه» ،با مجوز و نظارت بانک مرکزی بوده و آنها به طور خودجوش به بانکداری
مشغول نبودهاند .بانک مرکزی ،هدف از این ادغام بانکی را چنین اعالم کرده است« :هدف
سیاستگذار پولی و بانکی کشور از اجرای طرح ادغام ،ساماندهی بازار پولی کشور و افزایش
توان نظارتی بانک مرکزی به منظور بهرهگیری از توانمندیها و ظرفیت بانکهای انصار،
قوامی��ن ،حکمت ایرانیان ،مهر اقتصاد و موسس��ه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد
باثبات و کارآمدتر و ادغام این مجموعه در بانک س��په بوده اس��ت ».بدین ترتیب ،ادغام
جزیی از برنامههای بانک مرکزی برای اصالح نظام بانکی و افزایش توان نظارتی بر شبکه
بانکی کش��ور اعالم شده اس��ت .از سوی دیگر ،س��هامداران بانکهای مورد اشاره عمدتا
اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی هستند و بنابراین اطالق عناوین بانکهای نظامی به
این بانکها چندان صحیح به نظر نمیرسد.
از نظ��ر حقوقی اگرچه حدود و ثغور و آثار قانونی و ثبتی پدیده ادغام در نظام حقوقی
ایران ،چندان ش��فاف و صریح نیس��ت ،اما معموال ادغام از حیث بقا یا زوال ش��رکتهای
ادغامپذیر بر دو گونه اس��ت .به بیان بهتر ،الزمه ادغام چند ش��رکت و یا بانک و موسسه

اعتباری در یک بانک دیگر ،ضرورتا انحالل و زوال شخصیت حقوقی شرکتهای ادغامپذیر
نیس��ت ،بلکه میتوان با حفظ شخصیت حقوقی ش��رکتهای ادغامپذیر ،اهداف ادغام را
محقق س��اخت ،اما در مورد ادغام بانکها و موسس��ات اعتباری مش��مول طرح ادغام ،از
اظهارات مسئوالن محترم بانک مرکزی اینطور استنباط میشود که شیوه ادغام مورد نظر
آنان« ،انحالل و زوال شخصیت حقوقی بانکها و موسسات اعتباری ادغامشونده و انتقال
کلیه حقوق ،داراییها و تعهدات آنان به بانک دولتی س��په» بوده است .پس بنا بر قاعده
زمانی میتوان ادغام مورد بحث را نهایی و تصور کرد که آگهی انحالل بانکها و موسسات
ادغام شده (بانکهای انصار ،قوامین ،حکمت ایرانیان ،مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر)
در اداره ثبت شرکتها و نیز روزنامه رسمی کشور ثبت رسمی شود ،در حالی که ظاهرا این
امر تاکنون محقق نشده و به عنوان مثال ،آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۱۹۵
مورخ  ۱۴۰۰/۰۴/۰۵حاکی است که در چند روز اخیر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به
طور فوقالعاده مورخ « ۱۳۹۹/۰۹/۳۰بانک انصار» ثبت رسمی شده است .بنابراین «بانک
انصار» به عنوان یکی از بانکهای ادغام شده در «بانک سپه» هنوز موجودیت و شخصیت
حقوقی دارد .افزون بر آن ،از جنبه حقوقی نیز ادغام منتهی به گسترش تشکیالت دولتی
از جمله با قوانین و مقررات زیر ،چندان سازگار به نظر نمیرسد:
الف؛ سیاستهای کلی نظام درخصوص بند ج اصل  ۴۴قانون اساسی ابالغی  12تیرماه
 1385مقام معظم رهبری با تاکید بر :تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مس��تقيم
بنگاه به سياس��تگذاري و هدايت و نظارت و اینکه بانكهاي دولتي به اس��تثناي بانك
مركزي جمهوري اسالمي ايران ،بانك ملي ايران ،بانك سپه ،بانك صنعت و معدن ،بانك
كش��اورزي ،بانك مسكن و بانك توسعه صادرات مشمول سیاستهای کلی نظام در باب
واگذاری هستند.
ب؛ قان��ون نحوه اجرای اصل  ۴۴قانون اساس��ی مص��وب  23خردادماه  1387مجلس
ش��ورای اسالمی که براس��اس بند  ۱ماده  ۳آن ،مالکیت ،سرمایهگذاری و مدیریت برای
دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده
( )2این قانون (از جمله بانکداری) اس��ت ،اعم از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای،
تأسیس موسس��ه و یا شرکت دولتی ،مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش
عمومی غیردولتی ،به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
پس در واقع در این فرآیند ،ادغام معکوس صورت گرفته و دولت با این شیوه ادغام به
جای کاهش حجم تش��کیالت دولتی بر حجم تشکیالت خود افزوده است که نتیجه آن
همانا افزایش حجم تش��کیالتی «بانک س��په» با قریب 4هزار و  800شعبه است .از دید
کارشناس��ی برای تحقق اهداف اعالم ش��ده این ادغام ،نیازی به انحالل بانکهای موفقی
چون «بانک انصار» و «بانک مهر اقتصاد» نبود .به نظر میرسد راه حل کارشناسی و اصولی
این مهم ،آن بود که دولت مس��ئولیت خرید سهام عمده بانکهای مورد بحث را برعهده
میگرفت و همزمان از طریق بورس و سازمان خصوصیسازی ،این سهام را به عموم واگذار
میکرد تا این شیوه ادغام موجب گسترش تشکیالت دولتی و تشکیل یک بانک دولتی با
 4هزار و  800شعبه و هزاران پرسنل شاغل و بازنشسته و محروم شدن مردم از خدمات
دو بانک موفق یادش��ده نمیشد .صرف نظر از این مباحث ،گرچه انحالل قانونی بانکها
و موسس��ات اعتباری مورد بحث ظاهرا تاکنون نهایی نشده است ،اما باید این واقعیت را
پذیرفت که ادغام تشکیالتی و پرسنلی آن عملیاتی شده است .بنابراین باید امید داشت
که دولت بتواند از توان باالی مدیران و کارشناسان مجرب و سالمت بانکها و موسسات
منحل شده برای ارائه بهتر خدمات بانکی به مردم استفاده نماید .در این بین ،باید به چند
نکته اساسی در بحث ادغام بانکها و موسسات اعتباری توجه داشت:
اول؛ لزوم رعایت حقوق استخدامی و پرسنلی بانکها و
موسسات ادغام شده در «بانک سپه»
از دید منابع انس��انی ،س��رمایه اصلی بانکها ،نیروی مدیریتی و کارشناسی آن است.
بنابراین یکی از مهمترین اصول ادغام ،برنامهریزی دقیق برای بهرهوری و استفاده مناسب
از منابع انس��انی موسسه ادغامش��ونده در موسسه ادغامپذیر اس��ت .حاصل تالش چند
ده��ه فعالیت بانکهایی مانند «بانک مهر اقتص��اد» و «بانک انصار» ،تربیت صدها مدیر

و کارش��ناس خبره بانکی اس��ت .پیامد این ادغام نیز انتقال قهری هزاران نیروی ش��اغل
بانکهای ادغامی به «بانک س��په» اس��ت که حفظ امنیت شغلی آنان از ضروریات ادغام
است .بررسی سوابق امر نشان میدهد که در دی ماه  ،۱۳۹۷بانک مرکزی در اطالعیهای
با تش��ریح روند ادغام بانکها و موسس��ات اشاره شده تاکید کرد« :خاطرنشان میشود از
آنجایی که در واحدهای ادغامشونده و ادغامپذیر حدود  ۵۰هزار نفر نیروی انسانی خدوم
شبکه بانکی کشور فعالیت دارند ،بنابراین توجه به آنها و مسائل مرتبط با این کارکنان در
زم��ره اولویتهای اصلی معاونت نظارت بانک مرک��زی قرار دارد و از همان ابتدای اجرای
این طرح ،امنيت شغلی ،یکسانسازی رویههای اجرایی و ارئه خدمات به این کارکنان در
دس��تور کار قرار گرفت ».به دنبال این اطالعیه ،معاون محترم نظارتی بانک مرکزی نیز
ضمن اعالم تکمیل پروژه ادغام بانکهای نظامی در «بانک سپه» با  4هزار و  800شعبه،
گفت که «با انجام این ادغام بزرگترین بانک جمهوری اسالمی ایران تشکیل شد .نزدیک
به  470هزار میلیارد تومان سپرده این بانک است که تقریبا حدود  50درصد از بانک بعدی
که همان «بانک ملی» است ،فراتر قرار میگیرد ».سازماندهی این حجم عظیم از نیرو و
همسانسازی حقوق و مزایای آنان به گونهای که تبعیضی بین این پرسنل و پرسنل«بانک
س��په» ایجاد نش��ود ،از نظر مدیریتی ،کاری به غایت سخت و مشکل است و باید در این
مسیر برای موفقیت هیأت مدیره محترم «بانک سپه» آرزوی موفقیت کرد ،اما شکواییهها
و گالیههایی در این زمینه وجود دارد و به محافل رسانهای نیز کشیده شده است .بدین
لحاظ براس��اس وعده مس��ئوالن محترم ،قرار نبوده که ادغام باعث سلب امنیت شغلی و
تضییع حقوق اس��تخدامی مدیران ،کارشناسان و کارکنان بانکها و موسسات ادغامشده
(اعم از رسمی و شرکتی) شود و موجبات نگرانی آنها و خانوادههای محترمشان را فراهم
آورد .میتوان با اعمال سیاستهای صحیح در زمینه منابع انسانی از توان باالی مدیریتی
و کارشناسی پرس��نل بانکهای ادغامشده در «بانک سپه» بهرهبرداری مفیدی کرد و از
هدررفت این سرمایههای انسانی جلوگیری نمود.
دوم؛ لزوم رعایت حقوق سهامداران بانکها و موسسات ادغامشده
یک��ی از مهمترین مباحث در زمینه ادغام ،نحوه انتقال حقوق س��هامداران موسس��ه
ادغامش��ونده به موسس��ه انتقالپذیر اس��ت .در واقع ادغام به خودی خود موجب تبدیل
س��هامداران س��ابق به بدهکاران/طلبکاران موسسه ادغامپذیر نیس��ت ،مگر آنکه مراجع
فرادستی صراحتا مقرر کرده باشند که به جای سهیم شدن این قبیل سهامداران در سهام
موسسه ادغامپذیر ،ارزش منصفانه سهامشان به آنان پرداخت شود .ارزیابی و تعیین ارزش
س��هام شرکتها خصوصا شرکتهای بورس��ی قاعدتا اصول و ضوابط خاص خود را دارد.
چنانکه در سطح جهانی نیز کمیته بینالمللی استانداردهای ارزشیابی (International
 )Valuation Standard Councilچن��د بیانیه (ش��امل اص��ول و مفاهیم عمومی
ارزیابی و آیین رفتار حرفهای) و استاندارد (شامل ارزیابی مبتنی بر ارزش بازار و گزارشگری
ارزیابی) و چندین رهنمود در زمینههای مختلف (از جمله ارزیابی امالک و مس��تغالت،
ارزیابی منافع اجارهای بلندمدت ،ارزیابی ماش��ینآالت و تجهی��زات ،ارزیابی داراییهای
نامشهود و ارزیابی کسب و کار) صادر کرده است.
بررس��ی وضعیت بورسی بانکها و موسسات ادغامشده در «بانک سپه» نشان میدهد
که آرایش س��هام آنان غالبا متشکل از سهامداران عمده و سهامداران جزء است .با فرض
آنکه مراجع فرادستی تصویب کرده باشند که به جای سهامدار شدن ،ارزش منصفانه سهام
سهامداران بانکها و موسسات اعتباری ادغامشده پرداخت شود ،دولت به نحوی از انحا با
سهامداران عمده توافق میکند و بهای سهام آنان را میپردازد ،اما در مورد سهامداران جزء
که معموال از اقشار متوسط جامعه هستند و اندک سرمایه خود را به امید سود در بانکها
و موسسات اعتباری سرمایهگذاری کردهاند ،نکته مهم ،کسب رضایت نسبی آنان در مورد
ش��یوه و میزان قیمتگذاری سهام بانکها و موسسات ادغامش��ده است .از دید مقررات
شرعی و عرف معامالت ،مبانی و اصول کلی این موضوع روشن و صریح است :فروشنده،
سهامدار است .تعدادی سهم دارد که به هر حال بایستی آن را بفروشد .پس گرچه فروش
سهام مورد بحث از سر ناچاری و الزام مقرراتی است ،اما هیچ دلیل شرعی و الزام مقرراتی
وجود ندارد که فروشنده سهام خود را به هر قیمتی که خریدار یا کارشناسان منتخب وی

تعیین میکند بفروشد ،بلکه از نظر شرعی و حقوقی ،قصد و رضایت فروشنده به قیمت
معامله ،ش��رط اصلی صحت معامله است و در صورت فقدان قصد ،معامله از اساس باطل
است .پس در زمینه ادغام نیز باید مکانیزم و فرآیندی وجود داشته باشد که بتوان قصد و
رضایت سهامداران به دریافت ارزش منصفانه سهام را جستوجو و احراز کرد .کما اینکه
در زمینه تملک اراضی برای اجرای طرحهای عمرانی ،ماده « ۳الیحه قانونی نحوه خرید و
تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و نظامی دولت» مقرر کرده
است« :بهای عادله اراضی ،ابنیه ،مستحدثات ،تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از
طریق توافق بین «دستگاه اجرایی» و مالک یا مالکان وصاحبان حقوق تعیین میگردد».
دوستان حقوقی ایراد نگیرند که از دیدگاه حقوقی ،سهم با امالک و اراضی متفاوت است.
منظور این است که قانونگذار حتی در تملیک اجباری امالک و اراضی مردم برای اجرای
برنامههای دولت نیز گرفتن رضایت مالک از جهت نحوه تعیین قیمت را ضروری دانسته
اس��ت .پس در قیمتگذاری س��هام بانکها و موسس��ات اعتباری ادغامشده هم بایستی
مکانیزمی طراحی میشده که رضایت اکثریت نسبی سهامداران به ویژه سهامداران جزء
فراهم میآمد؛ حال آنکه برای ارزیابی بهای سهام ،شیوه دیگری انتخاب شده است .از نظر
حقوقی نیز اینکه سهامدار عمده یا مدیران منتخب «بانک سپه» ،بهای سهام مورد بحث
را از طریق کارشناسان منتخب خود ارزیابی و تعیین کنند و بهای تعیین شده موردنظر
خود را رأس��ا به حساب دارندگان سهام واریز نمایند ،انتقال مالکیت سهام از سهامدار به
«بانک سپه» را محقق نخواهد ساخت .از دید مقررات قانون تجارت ،هیچ مجمعی با هر
اکثریتی نمیتواند س��هامدار جزء را از حقوق قانونیاش محروم نماید ،اما به نظر میرسد
در نحوه ارزیابی اموال و امالک و داراییهای بانکها و موسسات ادغامشده و تعیین ارزش
س��هام آن ،چندان که باید و ش��اید شفافسازی نش��ده و این مهم ،نارضایتیهایی را به
همراه داشته است .به عنوان نمونه ،آیا مبنای ارزیابی اموال و امالک بانکها و موسسات
ادغامشده ،صرفا کارشناسان منتخب سهامدار عمده بودهاند یا کارشناسان مسئول ارزیابی
منتخب سهامداران و یا کارشناسان منتخب مراجع فرادستی؟ ضمن آنکه استانداردهای
علمی اینگونه ارزیابی چندان مشخص نشده و فیالمثل مشخص نیست که مبنای ارزیابی
امالک ،قیمتهای زمان آغاز فرآیند ادغام بوده است یا زمان خاتمه ادغام؟
در پای��ان ،با توجه به تاکید مکرر مس��ئوالن محترم بان��ک مرکزی و همچنین هیأت
مدیره «بانک س��په» ،امید میرود تا جایی که امکانپذیر اس��ت ،حقوق قانونی و شرعی
سهامداران و کارکنان بانکها و موسسات ادغامشده در «بانک سپه» در مقام عمل محترم
شمرده شود.
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نگاه
تهران و واشنگتن اختالفات را کنار میگذارند؟

موانع احیای برجام از دید «اکونومیست»

گراند هتل در رینگ اشتراس��ه وی��ن ،فقط یک محیط مجلل برای
خوردن قهوه نیست .این هتل به مدت  22سال مقر آژانس بینالمللی
ان��رژی اتمی به عنوان ناظر هس��تهای جهان بوده اس��ت .با این حال،
دیپلماتهایی که از ماه آوریل طی شش دور گفتوگو در اینجا گردهم
آمدند تاکنون دستاورد کمی داشتهاند و ممکن است زمان زیادی برای
دستیابی به نتیجه نداشته باشند.
به گزارش«اکونومیست» ،آمریکا و ایران به طور غیرمستقیم از طریق
انگلیس ،چین ،فرانسه ،آلمان ،روسیه و اتحادیه اروپا در حال بحث در
مورد چگونگی احیای برجام هس��تند .این توافق در سال  2015امضا
ش��د و دونالد ترامپ آن را سه سال بعد رها و تهران را مجددا تحریم
کرد .ایران نیز در پاسخ به آمریکا و یک سال پس از خروج واشنگتن از
برجام ،به آزمایش سانتریفیوژهای پیشرفته و انباشت اورانیوم غنیشده
پرداخت.
در طول یک سال گذشته ،آمریکا و ایران اعالم کردهاند که مایل به
بازگش��ت به مفاد توافق اصلی هستند ،در صورتی که طرف مقابل نیز
این کار را انجام دهد .معاون وزیر امور خارجه ایران پس از آخرین دور
گفتوگوها گفت که فکر میکنیم تقریبا تمام اس��ناد توافقنامه آماده
اس��ت .نماینده اتحادیه اروپا در س��ازمان ملل نیز در تاریخ  30ژوئن
تصریح کرد که سطح جدیدی از خوشبینی برای احیای توافق وجود
دارد .وزارت خارجه روسیه معتقد است که ممکن است یک معامله تا
 14ژوئیه که ششمین سالگرد برجام است ،به دست آید ،اما بازگرداندن
مفاد توافق اولیه آسان به نظر نمیرسد ،زیرا اوضاع فعلی نسبت به آن
زمان بسیار تغییر کرده است.
اینکه ایران در بحبوحه یک انتقال سیاس��ی ق��رار دارد هم کمکی
نمیکند .واقعیت این اس��ت که ابراهیم رئیسی به عنوان یک اصولگرا
قرار است در تاریخ  3آگوست جای حسن روحانی عملگرا را به عنوان
رئیس جمهور ایران بگیرد .خصومت آقای رئیسی و اطرافیانش با دولت
فعلی آمریکا و غرب بیش��تر از روحانی است .این بدان معنا نیست که
دستیابی به توافق غیرممکن است .همانطور که میدانیم فرد تندروی
دیگری به نام محمود احمدینژاد ،سلف آقای روحانی بود که مذاکراتی
را آغاز کرد که در نهایت منجر به برجام شد .اما انتخاب آقای رئیسی
همه چیز را پیچیده میکند.
یک تحلیلگ��ر حوزه ایران در اندیش��کده انگلیس��ی رویال یونایتد
میگوی��د :دولت آقای روحانی انگیزه بس��یار کم��ی دارد که ماه آخر
ریاست جمهوری خود را به دیپلماسی غیرعاقالنه اختصاص دهد .البته
هیچ تضمینی وجود ندارد که دولت جدید هر معاملهای را که به ارث
ببرد به طور کامل اجرا کند.
سیاست داخلی ایران تنها مانع بر سر راه توافق نیست .یک مقام ارشد
آمریکایی که در  24ژوئن به طور ناشناس در برابر خبرنگاران صحبت
میکرد ،هش��دار داد :ما هنوز اختالفات جدی با ایران داریم که مرتفع
نشده است .چه اقدامات هستهای که ایران برای بازگشت به معامله باید
انجام دهد ،چه تحریمهایی که ایاالت متحده علیه تهران اعمال کرده
است و باید آنها را لغو کند .اینکه کدام طرف گام اول را برای بازگشت
به توافق بردارد نیز مهم است.
البته تعیین توالی اقدامات دو طرف در حال حاضر دیگر مانعی برای
توافق به شمار نمیرود .هر دو طرف قبول دارند که میتوانند طی یک
س��ری مراحل به صورت همزمان به معامل��ه برگردند ،اما چالشهای
دیگر همچنان باقی اس��ت .ایران اعالم کرده است که آمریکا باید همه
تحریمهای اعمال شده توسط ترامپ را لغو کند ،اما آمریكا گفته است
ک��ه فقط تحریمهای��ی را که تحت مفاد برجام هس��تند ،لغو میکند.
گفتنی اس��ت در ماه مارس دول��ت بایدن تحریمهای جدیدی را علیه
دو عضو س��پاه پاس��داران انقالب اس�لامی به دلیل نقض حقوق بشر
اعمال کرد .هنری ُرم ،یکی از مش��اوران گروه اوراسیا میگوید :چنین
تحریمهایی از نظر اقتصادی بینتیجه هستند ،اما از نظر سیاسی بسیار
حساس و چالشبرانگیز به شمار میروند.
مه��م اینک��ه در تاریخ  30ژوئن ،مجید تخت روانچی ،س��فیر ایران
در س��ازمان ملل گفت :ایران خواس��تار تضمینهایی است که ایاالت
متح��ده بار دیگر از توافق هس��تهای خارج نش��ود .مقامات آمریکایی
میگویند که ارائه چنین اطمینان خاطری به ایران غیرممکن اس��ت،
حداقل به این دلیل که توافق هستهای با ایران بدون حمایت دو سوم
س��ناتورهای آمریکا نمیتواند به یک پیمان الزامآور تبدیل شود .حال
آنکه جمهوریخواهان که نیمی از مجلس سنا را تشکیل میدهند ،از
همان ابتدا به شدت با این معامله مخالفت کردهاند ،بنابراین نمیتوان
انتظار داشت که توافق هستهای مورد بحث چنین آرایی را در سنا به
دس��ت آورد .در هر صورت ،ترامپ نش��ان داد که یک رئیس جمهور
میتواند به راحتی از پیمانها خارج شود .مقام آمریکایی حتی تصریح
کرد :چیزی به عنوان ضمانت وجود ندارد ،من فکر میکنم ایران این را
میداند و ما هم آن را میدانیم.
کش��ورهای غربی ش��کایتهای خاص خود را دارند .آنها اس��تدالل
میکنند که اگرچه ایران نقض این معامله را قابل جبران و برگشتپذیر
توصی��ف میکند ،اما تهران از طری��ق اقداماتی همچون بهرهگیری از
س��انتریفیوژهای پیش��رفته و تولید فل��ز اورانیوم به دان��ش دائمی و
ارزش��مندی در زمینه هستهای دس��ت پیدا کرده است .مهمتر آنکه
براس��اس توافق اصلی قرار بود چنین فعالیتهایی به س��الهای بعد
موکول و بنابراین پیش��رفت هس��تهای ایران کند شود .اکنون آمریكا
خواس��تار تمدید مفاد توافق اصلی و به تأخیر انداختن تاریخی اس��ت
كه ایران میتواند به طور قانونی س��انتریفیوژهای پیش��رفته را نصب
كند .عالوه بر این ،واش��نگتن قصد دارد موارد غیرهس��تهای همچون
موشكهای بالستیك ایران و پشتیبانی تهران از گروههایی در منطقه
را نیز در دستور کار توافق قرار دهد .حال آنکه آقای رئیسی اعتقاد دارد
که موشکها و پشتیبانی تهران از شبه نظامیان در منطقه به طور کلی
غیرقابل بحث است.
بنبست فعلی بس��یار خطرناک است ،زیرا ایران مصمم است که
اهرمه��ای خود را نه تنها با گس��ترش مداوم فعالیت هس��تهایاش
بلکه با تهدید به شفافس��ازی کمتر برنامه هس��تهای خود افزایش
دهد .گفتنی است در ماه فوریه ایران از بسیاری از مقررات بازرسی
سخت برجام مانند نصب دوربین در سایتهای هستهای خود طفره
رفت اما بالفاصله موافقت کرد که مفاد توافق فنی موقت با سازمان
ان��رژی اتمی را حفظ کند .با توج��ه به تمامی اختالفاتی که در باال
گفته شد ،حال باید منتظر شویم و ببینیم که آیا انگیزههای تهران
و واشنگتن به اندازهای قوی است که به اختالفاتشان خاتمه دهند
و به احیای توافق بپردازند یا خیر.
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برق از سر شامخ خردادماه پرید

نگرانی صنعت از خاموشی

فرصت امروز :از میان شاخصهای متنوع و گوناگونی که توسط کشورها
و سازمنانهای بینالمللی منتشر میشوند ،شاخص مدیران خرید (Pu r
 )chasing Manager’s Indexاز مهمتری��ن ش��اخصهای اقتصادی
اس��ت که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه قرار
دارد و در حال حاضر برای حدود  29هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش
از  40کش��ور دنیا محاس��به میشود .این ش��اخص در فارسی به اختصار
«شامخ» نامگذاری شده و مرکز پژوهشهای اتاق ایران ماموریت محاسبه
آن را به عهده دارد.
آخرین وضعیت ش��اخص مدیران خرید در خردادماه امس��ال هرچند از
وضعی��ت رونق حکایت دارد ،ام��ا قطعی برق و کمبود مواد اولیه همچنان
جزو نگرانیهای فعاالن اقتصادی اس��ت .با اینکه روند مثبت شامخ در کل
اقتصاد با رق��م  51.27واحد و در بخش صنعت با رقم  54.21واحد ادامه
پیدا کرده و وضعیت رونق در هر دو ش��اخص حفظ ش��ده است ،کماکان
مسائلی نظیر کاهش سفارشات جدید مشتریان و افزایش قیمت مواد اولیه
از یک س��و و قطعی مکرر برق در واحدهای صنعتی و خدماتی از س��وی
دیگر ،تردیدهایی را در اس��تمرار وضعیت موجود به وجود آورده است .در
واقع ماحصل خاموشی و قطعی برق در خردادماه ،تاثیر خود را در شاخص
مدیران خرید بخش صنعت نشان داده و این شاخص در خرداد نسبت به
اردیبهشت افت قابل توجهی داشته است.
شامخ چیست و چگونه محاسبه میشود؟
شاخص مدیران خرید یا همان ش��امخ براساس پایش پرسشنامهای به
دس��ت میآید و تصویر جامع و ملموسی از ش��رایط اقتصاد کالن به ویژه
وضعی��ت رونق و رکود در بخشهای صنعت و خدم��ات ارائه میدهد .در
طرح شامخ از پاسخدهندگان خواسته میشود به  12پرسش مطرح شده
در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده ،بدتر شده و یا
تغییری نکرده اس��ت) پاسخ دهند .در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه
قبل عدد یک ،گزینه بدون تغییر عدد  0.5و گزینه کمتر از ماه قبل عدد
صفر برای آن پرسش ثبت میشود .مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان
به هر یک از گزینهها در عدد همان گزینه ،مبین عدد شامخ در آن پرسش
است .در نهایت ،معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا صد است.
عدد صفر و صد به ترتیب به معنای آن است که  100درصد پاسخگویان
گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کردهاند .عدد 50
نیز نش��اندهنده عدم تغییر وضعیت نس��بت به ماه قبل ،باالی  50نشانه
بهبود وضعیت نس��بت به ماه قبل و زیر  50به معنای بدتر شدن وضعیت
نسبت به ماه قبل است .در این راستا ،چنانچه عدد محاسبه شده زیر 50
باش��د ،اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیش��تر باشد ،نشان میدهد که
س��رعت بدتر ش��دن وضعیت کاهش یافته است .در سوی مقابل ،چنانچه

عدد محاس��به شده باالی  50باش��د اما از عدد ماه قبل کمتر باشد ،نشان
میدهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.
حاال براس��اس آنچه مرکز پژوهشهای اتاق ایران از ش��امخ کل اقتصاد
و ش��امخ بخش صنعت در آخرین ماه بهار گزارش داده است ،روند مثبت
شامخ در کل اقتصاد با رقم  51.27واحد و در بخش صنعت با رقم 54.21
واحد ادامه پیدا کرده و وضعیت رونق در هر دو شاخص حفظ شده است،
اما همچنان قطعی برق و کمبود مواد اولیه ،نگرانی عمده فعاالن اقتصادی
اس��ت .در مجموع ،ادامه روند قطعیهای مکرر برق در خردادماه ،نوسانات
قیمتی و افزایش شدید قیمت مواد اولیه و کمبود نیروی انسانی درحالیکه
شرکتها متقاضی استخدام هستند ،ازجمله مشکالت فعاالن اقتصادی در
ماه گذش��ته بوده اس��ت .در این ماه همچنین در بسیاری از صنایع ،تقاضا
و میزان سفارش��ات تحت تأثیر نتایج انتخابات ریاست جمهوری و رویکرد
دولت آینده کاهش یافته و بازار با رکود مواجه بوده است.
اقتصاد تحت تاثیر بالتکلیفی انتخابات
رق��م ش��امخ اقتص��اد در خردادم��اه به  51.27رس��ید که نس��بت به
اردیبهش��تماه ( )53.84کاهش داشت .در این ماه زیرشاخصهای میزان
سفارش��ات جدید مش��تریان و موجودی مواد اولیه ع��دد زیر  50را ثبت
کردهاند و تقاضای مش��تریان متأثر از بالتکلیفی پس از انتخابات همچنان
با کاهش روبهروست .فقط در بخش ساختمان همه زیرشاخصهای اصلی
عدد باالی  50را ثبت کردهاند .در این راس��تا ،شاخص میزان فعالیتهای
کسبوکار در خرداد ( )52.46نسبت به اردیبهشت ( )58.64کاهش یافته،
اما هنوز در وضعیت مثبت (باالی  )50قرار داش��ته است .این شاخص در
مقایسه با پنج ماه گذشته از بهمن (بهغیر از فروردین) کمترین میزان رشد
را داشته و بیشترین س��هم افزایش این شاخص در بخش ساختمان بوده
است .شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان ( )49.52نیز برای سومین
ماه پیاپی کمتر از  50به ثبت رسیدهو به نظر میرسد ادامه این روند در
کاهش تقاضا ناشی از شرایط بعد از انتخابات و بالتکلیفی طرف تقاضا در
تصمیم برای خرید و شرایط قیمتی بازار است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده ( )45.73هم نسبت
به ماه قبل کاهش یافته اس��ت و مجددا شدت کاهش آن افزایش یافته و
با ش��دت بیشتری طی هفت ماه گذش��ته از آذر (غیر از فروردین) کاهش
داشته است .همچنین شاخص میزان استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی
( )51.50نس��بت به اردیبهشت افزایش داش��ته و این افزایش نیروی کار
نش��اندهنده خوشبینی فعاالن اقتصادی به بهب��ود فعالیتها بهویژه در
بخش صنعت و س��اختمان در ماههای آتی اس��ت .ش��اخص انتظارات در
ارتب��اط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آین��ده ( )63.78نیز که یکی از
بیش��ترین مقادیر خود را از ابتدای  21دوره از شروع طرح به ثبت رسانده

اس��ت ،خوشبینی فعاالن اقتصادی را نس��بت به بهبود فعالیتها و خارج
شدن از شرایط رکودی موجود نشان میدهد.
بهطورکلی براساس نظرسنجی از فعاالن اقتصادی در خردادماه پیشبینی
میشود که با تعیین وضعیت انتخابات ،تقاضای مشتریان در تیرماه مجددا
ب��ه حالت عادی خود بازگردد ،اما از طرفی ممکن اس��ت به علت افزایش
ش��دید قیمت مواد اولیه ،در ماههای آتی ب��ر افزایش قیمت محصوالت و
به دنبال آن تقاضای مشتریان اثرگذار باشد و به عقیده تعدادی از فعاالن
بازار ،بالتکلیفی سیاسی باعث شده تا پیشبینی رکود تا شهریورماه وجود
داشته باشد.
سایه خاموشی بر شامخ بخش صنعت
رقم شامخ صنعت در خردادماه  54.21به دست آمده که هرچند کماکان
در وضعیت رونق قرار دارد ولی نس��بت به اردیبهشت ( )63کاهش داشته
اس��ت .در خرداد همه زیرش��اخصهای ش��امخ صنعت بهغیر از شاخص
موج��ودی مواد اولیه عدد باالی  50را ثبت کردهاند و ش��امخ کل صنعت
در اکث��ر صنایع بهغیر از صنایع نس��اجی و صنایع چوب ،مبلمان و کاغذ
(به دلیل کاهش سفارشات جدید مشتریان و کمبود مواد اولیه) نسبت به
ماه قبل افزایش داش��ته است .ش��اخص مقدار تولید محصوالت در خرداد
( )53.64نسبت به ماه قبل کاهش داشته ولیکن هنوز در وضعیت مثبت
(باالی  )50قرار دارد ،اما شدت رشد این شاخص (به دالیل متعدد ازجمله
قطعیهای مکرر برق) ،در مقایسه با پنج ماه گذشته (ب ه غیر از تعطیالت
فروردین) کمتر بوده اس��ت .ش��اخص میزان سفارش��ات جدید مشتریان
در خردادماه ( )53.28نیز نس��بت به اردیبهش��ت کاهش داشته و به نظر
میرس��د رش��د آن تحت تأثیر شرایط سیاس��ی و انتخابات ،در مقایسه با
پنج ماه گذش��ته (بهغیر از فروردین) کمتر بوده است .همچنین شاخص
موج��ودی مواد اولیه در خردادماه ( )47.52مجددا به روند کاهش��ی خود
بازگش��ته و این شاخص که در اردیبهش��تماه ( )53.59بعد از تعطیالت
بهبود پیدا کرده بود در خردادماه دوباره به علت کمبود ارز در واردات مواد
اولیه و همچنین افزایش قیمتها کاهش یافته است.
بهطورکلی در خردادماه ،ش��اخص کل صنعت با عدد  54.21نسبت به
اردیبهشتماه کاهش داشته ولی کماکان در وضعیت رونق بوده است .طبق
نظر فعاالن اقتصادی ،قطعیهای مکرر برق باعث ش��ده تا خسارات زیادی
به فرآین��د تولید و مواد اولیه وارد ش��ود و تولیدکنندگان با همان هزینه
تولی��د قبلی ناچارند با ظرفیت تولی��دی کمتر از توان خود تولید کنند .از
سوی دیگر ،اکثر شرکتها با افزایش شدید قیمت مواد اولیه و دستمزدها
و همچنی��ن مش��کالت ارزی روبهرو بودهاند که ب��هتدریج این موضوع بر
روی ش��اخص قیمت محصوالت تولیدشده یا خدمات ارائهشده بهویژه در
بخشهایی که تغییرات قیمت ساالنه اعمال نشده تأثیرگذار خواهد بود.

آخرین نظرسنجی «موسسه مک کنزی» نشان میدهد

براساس آخرین نظرسنجی «موسسه مککنزی» ،حرکت مثبت در
بسیاری از اقتصادهای جهانی همچنان ادامه دارد .با این حال ،بررسیها،
نتایج کامال متفاوتی بین اقتصادهای توسعهیافته و اقتصادهای نوظهور
نش��ان میده��د .مدی��ران بنگاهه��ا در اقتصادهای پیش��رفته اکنون
تتری نس��بت به همتایان خود و همچنین تهدیدهای
دیدگاههای مثب 
یکنند .همانط��ور که تهدید همهگیری به
جدید برای رش��د گزارش م 
عن��وان یک خطر بزرگ و جهانی ب��رای اقتصادها در حال کاهش بوده،
ن معتقدند که مشکالت جدیدی از قبیل تورم و اختالل در زنجیره
مدیرا 
تامین در حال ظهور است.
با آغاز س��ال دوم همهگی��ری کرونا ،بهبود اقتصادی در بس��یاری از
نقاط جهان در حال رخ دادن اس��ت ،اما آخرین نظرس��نجی «موسسه
مککنزی» نش��ان میدهد مشکالت جدیدی نیز در حال ظهور است.
همهگیری کووید 19 -همچنان در صدر فهرس��ت ریس��کهای پیش
روی رش��د اقتصادی در این نظرس��نجی قرار دارد ،اما س��هم مدیرانی
که همهگیری را مهمترین ریس��ک میدانند به ط��ور قابل توجهی در
مقایس��ه با آوریل  2021کاهش یافته اس��ت .در مقایس��ه با ماه مزبور،
پاس��خدهندگان در اقتصادهای توس��عهیافته نیز همهگیری را نگرانی
بس��یار حادتری میدانند 28 .درصد از مدیران بنگاهها که نیمی از آنها
از اقتصادهای نوظهور هستند ،همهگیری را به عنوان خطری برای رشد
اقتصاد داخلی عنوان کردهاند که با وجود کاهش این رقم نسبت به قبل،
ولی همچنان مهمترین تهدید اس��ت .در نظرس��نجی قبلی 65 ،درصد
از اقتصادهای توس��عهیافته همهگیری را به عنوان خطری برای رش��د
اقتصادی شناس��ایی کرده بودند که در نظرس��نجی اخیر کاهش یافته

دورنمای  2021از نگاه بنگاهها
اس��ت .در واقع همانطور که از س��هم همهگیری به عنوان یک ریسک
بزرگ برای رشد اقتصادی کاسته میشود ،تهدیدهای جدید نظیر تورم
و اختالل زنجیره تامین بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
با ش��تاب گرفتن بهبود اقتصادی ،بیشتر پاسخدهندگان تهدیدی به
غیر از ش��یوع کرونا را برای رش��د اقتصادی عنوان میکنند .در همین
حال ،سهم ریسک تورم در رشد (دومین ریسک شایع) و اختالل زنجیره
تأمین ،افزایش یافته است .اکنون  28درصد از پاسخ دهندگان به تورم
اشاره میکنند ،این در حالی است که سهم آن نسبت به مارس و دسامبر
س��ال  2020به ترتیب  12واحد درصد و  8واحد درصد افزایش یافته
است .اگرچه به طور متوسط پاسخها نشان میدهد همهگیری کووید-
 19همچنان تهدید بزرگتری برای رش��د جهانی اس��ت؛ در عین حال،
پاس��خدهندگان معتقدند که ایجاد اختالل در زنجیره تامین ریس��ک
بیشتری برای رشد بنگاههای آنها نسبت به نظرسنجیهای قبلی دارد.
این اختالالت با تقاضای ضعیف مش��تری به عنوان عمدهترین ریسک
رشد بنگاه مرتبط است که  28درصد عنوان شده و در اوایل سال جاری
از  16به  19درصد رسیده است .همچنین براساس مناطق جغرافیایی،
نظرات مدیران بنگاهها در مورد بزرگترین تهدیدها و ریس��کهای رشد
اقتصادی ،تغییر کرده اس��ت .در آمریکای شمالی ،پاسخدهندگان غالبا
تورم را به عنوان ریس��ک رش��د ( 45درصد) و به دنبال آن ،اختالل در
زنجیره تامین ،درگیریهای سیاس��ی داخل��ی و افزایش مالیات عنوان
میکنند؛ این در حالی اس��ت که در آمریکای التین ،پاسخدهندگان بر
این باورند که اختالفات سیاسی داخلی بیش از همهگیری ( 43درصد
در مقابل  32درصد) مانع رشد است.

ب��ه طور کلی ،مدیران اجرایی گفتهان��د که نرخ بهره در حال افزایش
اس��ت و بیش از نیم��ی از آنها انتظار دارند که نرخ بهره در ش��ش ماه
آینده افزایش یابد ،در حالی که در س��ه ماهه قبلی این رقم  38درصد
بود .با این حال نظرات پاس��خدهندگان به تفکیک منطقه هم متفاوت
اس��ت .در آمریکای شمالی و التین به ترتیب  70درصد و  64درصد از
پاس��خدهندگان انتظار افزایش نرخ بهره را دارند؛ در حالی که در هند
تنها  22درصد از آنها بر این باورند .از سوی دیگر ،پیشرفت اقتصادی در
بیشتر مناطق و اقتصادهای جهان ادامه دارد .به طور متوسط و در همه
مناطق جهان به جز هند و بازارهای در حال توسعه (از جمله خاورمیانه،
آفریقای ش��مالی ،آس��یای جنوبی و صحرای آفریق��ا) ،مدیران بنگاهها
رویکرد درخش��انی درخصوص اقتصاد داخلی خود پیشبینی میکنند.
 73درصد از آنها بر این باورند که شرایط در اقتصادهایشان اکنون بهتر
از شش ماه گذشته است ،در حالی که در نظرسنجی سه ماه قبل ،این
رقم  53درصد بود و این برای اولین بار طی سه سال گذشته است که
اکثر پاسخدهندگان از بهبود شرایط در کشورهای خود خبر میدهند.
در بسیاری از مناطق نیز اکثر پاسخدهندگان بر این باورند که اقتصاد
داخل��ی آنها در ماههای اخیر بهبود یافته اس��ت (به وی��ژه در اروپا ،که
پاسخدهندگان موافق با این نظر تقریبا سه برابر ماه مارس هستند) .در
مقابل ،تنها یک سوم مدیران در هند از بهبود شرایط خبر میدهند ،در
حالی که در س��ه ماهه گذش��ته  90درصد از آنها بر این باور بودند .در
بازارهای در حال توسعه هم  40درصد پاسخدهندگان ادعا کردهاند که
اقتصاد داخلی آنها بهتر شده ،در حالی که در مقابل افراد بیشتری (55
درصد) گزارش میکنند که شرایط بدتر شده است.

اقتصادامروز

تلفن مستقیم86073290 :

www.forsatnet.ir
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تجربه ادغام بانكها در ايران چقدر موفق بوده است؟
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بانکها پنجشنبهها تعطیل شدند

تغییر ساعت کاری بانکها

از روز ش��نبه ت��ا اط�لاع ثانوی ،س��اعت ارائه خدم��ات حضوری
بانکهای اس��تان ته��ران  ۷صبح تا  ۱۳:۳۰خواهد بود .قرار اس��ت
ب��ه دلیل کمبود برق ،س��اعات کار ادارات دولتی تغییر کند ،بر این
اساس ساعت کار کلیه ادارههای دولتی از ساعت  ۶:۳۰دقیقه صبح
آغاز و تا ساعت  ۱۳:۳۰دقیقه تمام میشود .همچنین براساس این
مصوبه ،کلیه ادارات دولتی اس��تان تهران روزهای پنجشنبه تعطیل
هستند .براساس پیگیریها از بانک مرکزی ،از روز شنبه  19تیرماه
تا اطالع ثانوی س��اعات حضور کارکنان در کلیه بانکها و موسسات
اعتباری در اس��تان تهران  ۶:۳۰صبح و ساعت پذیرش مشتریان ۷
صبح الی  ۱۳:۳۰خواهد بود.
در این باره ،علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانکها اعالم
ک��رد :با توجه ب��ه مصوبه هیأت دولت تمامی دس��تگاههای اجرایی
و ش��عب بانکها ،روزهای پنجش��نبه در مردادماه تعطیل خواهند
ب��ود .طبق مصوبه  ۱۶تیرم��اه  ۱۴۰۰هیأت محت��رم وزیران ،کلیه
دس��تگاههای اجرایی کش��ور و بانکها تا پایان مردادماه امسال در
روزهای پنجشنبه تعطیل خواهند بود.
محمدرضا جمشیدی ،دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری
خصوصی نیز درخصوص ساعت حضور کارکنان بانکها و موسسات
اعتباری در استان تهران و همچنین ساعت پذیرش مشتریان گفت:
حسب اعالم بانک مرکزی و به لحاظ اصرار استانداری تهران از روز
ش��نبه  19تیرماه تا اطالع ثانوی س��اعات حضور کارکنان در کلیه
بانکها و موسس��ات اعتباری در استان تهران  ۶:۳۰بامداد و ساعت
پذیرش مشتریان  ۷الی  ۱۳:۳۰خواهد بود.
قیمت ارزهای دیجیتالی ریخت

حمام خون در بازار رمزارزها

ایمان ولیپور
ایمیلIvanKaramazof@yahoo.com :
پس از آنکه با تصویب «قانون ملیش��دن بانکه��ا» در خردادماه  ۱۳۵۸از
سوی «شورای انقالب» ،بخش خصوصی از صحنه بانکداری ایران کنار رفت،
تقریبا دو دهه طول کشید تا بار دیگر به عرصه بانکی کشور بازگردد .سالهایی
که در سیطره کامل بانکداری دولتی گذشت تا با ورود مجدد بخش خصوصی
در فروردین ماه  ،1379جان دوبارهای در کالبد نحیف بانکداری ایران دمیده
ش��ود .در واقع آنچه پس از س��ال  1357در شبکه بانکی ایران رخ داد ،کم از
صحنه انقالب نداشت و تمام بانکهای دولتی و خصوصی حاضر در آن زمان
به فرمان «شورای انقالب» در یکدیگر ادغام شده و «ملی» شدند .پس از این
تجربه بزرگ ادغام بانکها در س��الهای ابتدای انقالب مجددا در چند سال
گذشته ادغام بزرگ دیگری در شبکه بانکی انجام شده که به تشکیل بزرگترین
بانک کشور با نزدیک به  4هزار و  800شعبه انجامیده است .آنچه به اشتباه با
عنوان «ادغام بانکهای نظامی» از آن نام برده میشود و این در حالی است که
سهامداران این بانکهای ادغامی عمدتا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
هستند و این عنوان چندان صحیح به نظر نمیرسد .حال سوال این است که
تجربه ادغام بانكها در ايران چقدر موفق بوده و آیا با گذشت سالها و از خالل
این تجربیات ریز و درش��ت میتوان به یک الگوی موفق ادغام در نظام بانکی
ایران رسید؟
تجربه دور و نزدیک ادغام در ايران
ادغ��ام در لغ��ت به معناي در هم فش��ردن و فرو ب��ردن دو چیز در هم
اس��ت .در هیچ کدام از مقررات قانون تجارت ،به معناي اصطالحی ادغام
اش��ارهای نش��ده ،اما آنچه از برآیند نظر حقوقدانان به دست میآید ،این
است که ادغام در اصطالح حقوقی به معناي پیوستن دو یا چند شخصیت
حقوقی به هم و تشکیل یک شخصیت حقوقی جدید است .این پیوستن
میتواند از طریق یکی ش��دن چند بانک و یا پیوس��تن آنها به یک بانک
بزرگتر باشد .در زبان و ادبیات انگلیسی از چندین واژه براي ادغام شرکتها
اس��تفاده شده اس��ت ،اما حقیقت آن است که ادغام ( )Mergerبا تلفيق
( ،)Consolidationتملي��ك ( )Acquisitionو تصاح��ب (Take
 )Overبه لحاظ حقوقي متفاوت است .ادغام فرآیندی است كه در آن ،دو
يا چند بانك در يكي از بانكها ادغام میشوند و بدین ترتیب ،بانك جديد
با ش��خصيت حقوقي جديد به حيات خود ادامه ميدهد و كليه حقوق و
تعهدات بانك يا بانكهاي ادغامشده به بانك موجود منتقل ميشود.
اولین تجربه ادغام بانکی در ایران در سالهای پس از انقالب رخ داد .در
خردادماه  1358براس��اس اليحه «شوراي انقالب»  28بانك 16 ،شركت
پسانداز و وام مس��كن و دو شركت س��رمايهگذاري همگی «ملي» اعالم
شدند و از دل آنان بانکهای جدیدی نظیر «بانک صنعت و معدن»« ،بانک
ملت» و «بان��ک تجارت» پدید آمد .به این ترتی��ب ،بانكهاي خصوصي
با تغيير ش��كل حقوق��ي از خصوصي به دولتي تبديل ش��دند و چون اين
بانكها شخصيت حقوقي جديدی داشتند ،تمام داراييها ،بدهيها ،حقوق

صاحبان سهام و نيروهاي انساني موجود در هر بانك بدون ارزيابي و با مبلغ
اسمي سهم هر بانك و ارزش دفتري داراييها و بدهيهاي آنان ادغام شد.
فعاليت بانكها با نام و شخصيت و ساختار سازماني جديد آغاز شد و اين
بانكها در جلب اعتماد مشتريان موفق عمل كردند .كليه پرسنل و نیروی
انسانی بانكهاي ادغامشونده در بانك ادغامكننده مشغول به كار شدند و به
تدريج با تدوين ضوابط و مقررات ،شعب بانكها ساماندهي شدند.
ای��ن رویه ادغام البته در ادغامهای بعدی تکرار نش��د و ماهيت حقوقي
بانكها ،موسسات اعتباري و شركتهاي تعاوني مورد ادغام در چند سال
گذش��ته متفاوت از ماهي��ت حقوقي دوران پس از انقالب بوده اس��ت .به
ط��وری که در ادغام اخیر ،داراييها و بدهيهاي تعاوني و موسس��ه مورد
تملك ارزيابي يا در يك بانك و موسسه اعتباري جديد انتقال داده ميشود
يا اينكه يك بانك و موسس��ه به عنوان انتقالگيرن��ده انتخاب و دارايي و
بدهي آن را كه قرار اس��ت به تملك درآورد ،ارزيابي و نس��بت به تملك و
انتقال آن و ثبت در دفاتر قانوني خود با بهاي ارزيابيش��ده اقدام ميكند.
در این راس��تا بانك آينده از بانك تات ،موسس��ه اعتب��ار صالحين و آتي
در س��الهای گذشته تشكيل شد ،موسسه اعتباري كاسپين از دل هشت
تعاوني اعتباري منحلشده به وجود آمد و موسسه اعتباري نور هم از پنج
تعاوني اعتباری منحلشده تشكيل شد .واپسین نمونه ادغام بانکها نیز به
ک قوامین»« ،بانک انصار»« ،بانک حکمت»« ،بانک مهر اقتصاد»
ادغام «بان 
و «موسسه اعتباری کوثر» در «بانک سپه» باز میگردد.
تجربه ادغام بانكها در سراسر جهان
در ط��ول زمان بانکهاي زیادي در نقاط مختلف جهان با یکدیگر ادغام
شدهاند .از جمله در آمریکا و تنها از سال  1990تاکنون بیش از  120ادغام
بانکی به وقوع پیوس��ت .بیشتر ادغامهاي بانکی آمریکا در دورههاي رکود
اقتصادی یعنی دو بحران س��الهاي  1998و  2008رخ داد ،به طوري که
در س��الهاي  2008و  2009شاهد  16ادغام بانکی به ارزش  82میلیارد
دالر و طی سالهاي  1997و  1998شاهد  18ادغام بانکی به ارزش 190
میلیارد دالر در آمریکا بودهایم .پس از بحران مالي آمريكا در سال ،2008
داراييهاي س��مي بانكهاي آمريكايي (به خصوص مطالباتمعوق) رشد
چش��مگيري پيدا كرد و بانكها تا مرز ورشكس��تگي پيش رفتند .در اين
وضعي��ت دولت آمريكا به منظور تقويت نظام مالي در تاريخ س��وم اكتبر
 2008برنامهاي را براي خريد داراييهاي سمي بانكها به تصويب رساند.
س��وئد نیز در دهه  90با بحران بانكي شديدي مواجه شد و داراييهاي
س��مي آنها كه عمدتا امالك و مطالبات معوق بودند ،افزايش يافت .دولت
س��وئد براي برونرفت از اين وضعيت اقدام به تاس��يس دو نهاد با عناوين
«مديري��ت داراييه��اي بانكي» و «خاص» ك��رد و داراييهای خوب و بد
(س��مي و منجمد) بانكها را شناس��ايي و از هم تفكيك كرد .داراييهاي
ت مديريت داراييهاي بانكي منتقل و
سمي و منجمد بانكها به  15شرك 
به دولت فروخته شد.
در فرانس��ه نی��ز در اواخر ده��ه  ،1990بانك كرديت ليون��اژ با بحران
داراييهاي س��مي خود در ترازنامه مواجه ش��د .در اين راستا ،دولت اقدام
به تاس��يس نهادي با ضمان��ت نامحدود دولتي برای تمل��ك و نقدكردن

داراييهاي س��مي اين بانك كرد .اين نهاد دولتي ،داراييهاي سمي بانك
كرديت ليوناژ را از طريق دريافت تسهيالت از همان بانك تملك ميكرد.
ادغام و تمليك در كشور هند هم روش خوبي براي رشد و توسعه صنعت
بانكداري اس��ت و در كش��ور كنيا به عنوان كش��وري كه بخش بانكداري
آن رش��د قابل مالحظهاي در چند سال گذش��ته داشته نیز امري مثبت
برای رس��يدن به اهدافي همچون سودآوري بانكي تلقي شده و مشتريان
از ادغامهاي انجامش��ده راضي هس��تند .همچنین در نوامبر سال 2008
آلمان به عنوان بزرگترين اقتصاد اروپا به ركود عظيمي فرو رفت و بانكها
درگير داراييهاي س��مي بااليي شدند .در اين راستا بانكهايي كه گرفتار
داراييهاي سمي بودند ،طرح پاكسازي ترازنامه بانكها از داراييهاي سمي
را به صدراعظم آلمان تقديم كردند .براساس اين طرح ،قرار شد بانكها با
پشتوانه  200ميليارد يورويي بودجه دولت واحدهاي جداگانهاي را تاسيس
كرده و داراييهاي سمي خود را به اين واحدها (نهادهاي واسط) بفروشند.
تعارض منافع در ادغام بانکهای نظامی
اگرچ��ه ادغام بهعنوان یک مکانیزم مطلوب برای حل بحرانهای بانکی
مطرح اس��ت ،اما نتیجه نهایی آن تا حد زیادی به ساختار بانکی کشورها
بستگی دارد .کما اینکه در کشورهایی که دولت نقش پررنگی در مدیریت
بانکی دارد ،گاهی فرآیند ادغام در معرض تضاد منافع قرار گرفته و از مسیر
خود منحرف میشود .در پژوهشی که حدود دو سال پیش و از قضا پیش
از تصمی��م بانک مرکزی برای ادغام بانکهای به اصطالح نظامی منتش��ر
شد ،به چالشهای این ادغام بانکی اشاره شده و پیشاپیش گفته شده که
ادغام بانکهای نظامی با مش��کالتی روبهرو خواهد بود .این پژوهش که با
عنوان «ادغام ،راهکار موثر جهت جلوگیری از ورشکستگی بانکها» توسط
پژوهشکده پولی و بانکی منتشر شده ،میگوید که ادغام بانکهای نظامی
به علت تضاد منافع میان دس��تگاههای اجرایی و س��هامداران باعث ایجاد
چالشهایی در ادغام این بانکها خواهد شد.
در این مطالعه ادغام بانکها از نظر حقوقی ،موضوع فعالیت شرکت تجاری و
از لحاظ دخالت دولت تقسیمبندی شده است .در تقسیمبندی ادغام از لحاظ
دخالت دولتها سه دسته ادغام بانکهای خصوصی ،ادغام بانکهای دولتی و
ادغام بانکهای فاقد ماهیت مشخص دولتی یا خصوصی (خصولتی) در نظر
گرفته شده است .بانکهایی که100درصد سهامداران آنها دستگاههای اجرایی
کشورند بانکهای دولتی هستند که تصمیمگیری درخصوص این بانکها با
دستگاه اجرایی مربوطه از طریق طرح در مجمع عمومی فوقالعاده و با اصالح
قوانین یا اساسنامه آنها انجام میشود .همچنین در نظام بانکی و پولی ایران
بانکهایی ایجاد شدهاند که بخشی از سهام آنها متعلق به دستگاههای اجرایی
و بخش دیگر متعلق به کارکنان دستگاههای اجرایی است .از جمله موسسات
اعتباری وابس��ته به نیروهای مس��لح میتوان به «بانک انص��ار»« ،بانک مهر
اقتصاد»« ،بانک حکمت»« ،بانک قوامین» و «موسسه اعتباری کوثر» اشاره
کرد .براساس نتایج این پژوهش ،ادغام در این نوع موسسات بانکی ،اشکاالت
زیادی ایجاد خواهد کرد زیرا از سویی دستگاه اجرایی مربوطه تصمیم به ادغام
خواهد گرفت و از سوی دیگر ،سهامداران در صورتی که بانک مذکور موفقیت
چشمگیری داشته باشد ،به دالیل مختلفی با این موضوع مخالفت خواهند کرد.

از  6ماه آینده

با گذش��ت چند سال از تالش برای حذف مالیات از اصل مبلغ طال ،در
نهایت این قانون به تصویب رسید و  ۹درصد مالیات خرید طال دیگر تنها
به سود و اجرت طال تعلق میگیرد و اصل طال از این مالیات معاف است.
طب��ق ماده  26قان��ون جدید مالیات بر ارزش اف��زوده ،اصل طال معاف از
مالیات و عوارض ش��ده اس��ت و زینپس واحدهای طالفروشی نمیتوانند
هنگام فروش طال به مشتریان ،مالیات را نیز در فاکتورهایشان لحاظ کنند
و فقط میتوانند از اجرت و کارمزد مالیات دریافت کنند.
گفته میشود ،حسن روحانی ،رئیس جمهور این قانون را  12تیرماه ابالغ
کرده است؛ براساس بخش مربوط به طال ،جواهر و پالتین این قانون ،اصل
طال،جواهر و پالتین به کار رفته در مصنوعات ساخته شده از فلزات مزبور،
معاف از مالیات و عوارض اس��ت .ضمن اینکه اجرت ساخت ،حقالعمل و
سود فروش��نده کاالهای موضوع این بند مشمول مالیات و عوارض با نرخ
 9درصد اس��ت .همچنین در بند  3این بخ��ش از قانون جدید مالیات بر
ارزش اف��زوده آمده که پس از راهاندازی س��امانه مودیان ،عرضهکنندگان
کاال و خدم��ات مربوط به این بند مکلفند کلی��ه عملیات خرید و فروش
خود را در س��امانه مزبور ثبت کنند .در این راس��تا ،درج ارزش اصل طال،

مالیات خرید طال حذف میشود
جواهر و پالتین ،اجرت س��اخت ،حقالعمل و سود فروشنده به تفکیک در
صورتحساب الکترونیکی الزامی است .در صورت کتمان و یا عدم ثبت تمام
یا برخی از معامالت در س��امانه مذکور ،فرد مش��مول جریمهای معادل 9
درصد ارزش اصل طال ،جواهر و پالتین میش��ود که غیرقابل بخشودگی
اس��ت .در این باره ،ابراهیم محمدولی ،رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران
به تسنیم ،میگوید :مالیات بر ارزش افزوده ایرادات و اشکاالتی داشت که
خوشبختانه قانونگذاران متوجه ش��دند و االن در حال اصالح آن هستند.
طالیی که هر گرمش حدود یک میلیون و  60هزار تومان اس��ت با اجرت
حدود یک میلیون و  200هزار تومان میشود و لذا ارزش افزوده  9درصدی
برای یک گرم طال در این وضعیت تحریمها و  ...خیلی سنگین است.
محمدولی با بیان اینکه حدود هش��ت س��ال بود که از دولت و سازمان
امور مالیاتی و نمایندگان مجلس ،حل این معضل را درخواست میکردیم،
افزود :خوش��بختانه باالخ��ره پذیرفتند و مجلس هم مص��وب کرد .اخیرا
ش��نیدم رئیس جمهور ابالغ کرده که طال هم از ارزش افزوده معاف شده،
اما تا زمانی که بخشنامه نشود ،قانون سازمان امور مالیاتی براساس همان
دستورالعمل قبلی کار میکند.

همچنین نادر بذرافشان ،دبیر هیأت مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران
میگوید که طبق اصل  ۱۲۳قانون اساسی ،پس از شش ماه از ابالغ مصوبه
رئیس جمهور ،قانون معافیت اصل طال از مالیات اجرایی خواهد ش��د .به
گفته وی ،در سالهای گذشته حذف مالیات ارزش افزوده در مجلس مورد
بررسی قرار گرفته و تصویب شده بود ،اما در شورای نگهبان ایراداتی به آن
وارد شده و مجدد به مجلس ارجاع شده بود ،اما در نهایت پس از تالشها
و پیگی��ری هیأت مدیر ه اتحادی ه ط�لا و جواهر تهران ،این قانون دوازدهم
تیرماه امسال اصالح ،تصویب و به دولت ابالغ شده است.
دبیر هیأت مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران به ایسنا ،میگوید :مهلت
اجرای این قانون ،ش��ش ماه پس از تاریخ ابالغ خواهد بود و اینکه برخی
اعالم کردهاند مالیات بر ارزش افزوده از اصل طال از این پس حذف خواهد
ش��د ،اینگونه نیست و س��وءتفاهمی پیش آمده است؛ در حال حاضر تنها
ابالغ و اعالم شده است و تا شش ماه آینده خرید طال ،مالیات  ۹درصدی
براس��اس قیمت کل محاسبه خواهد ش��د و حذف مالیات از اصل طال ،با
توجه به تاریخ ابالغ به دولت ،شش ماه بعد و به عبارتی از دوازدهم دی ماه
امسال اجرایی خواهد شد.

هم��ه ارزهای دیجیتالی مهم به ش��دت ریزش کردن��د .به گزارش
سیانبیس��ی ،اظهارات س��ناتور بانف��وذ آمریکایی در نق��د ارزهای
دیجیتالی باعث وحشت معاملهگران از اتخاذ رویکرد سختگیرانهتر در
آمریکا نسبت به رمزارزها شده است .الیزابت وارن از سناتورهای ارشد
دموکرات در نامه خود به گری گنسلر ،رئیس کمیسیون بورس و اوراق
بهادار آمریکا با انتقاد از عدم وجود قانونگذاری در این حوزه گفت که
نوسانات بسیار باال در بازار رمزارزها در نهایت ثبات همه بازارهای مالی
را به خطر میاندازد و باید فکری به حال آن کرد.
پ��س از محدودیتهای ش��دید بانک مرک��زی و دولت چین علیه
فعالیت رمزارزها ،اکنون اس��تخراجکنندگان ب��ه دنبال یافتن مقاصد
جدید هس��تند .قزاقستان ،کانادا و آمریکا به اصلیترین مقاصد جذب
ماینرها تبدیل ش��دهاند و انتظار میرود با از سرگیری فعالیت آنها به
تدریج شاهد بهبود ضریب سختی استخراج بیتکوین باشیم .برخی از
تحلیلگران توانایی بیتکوین برای شکستن سقف  ۴۰هزار دالری در
کوتاهمدت را بعید میدانند.
یک مقام ارش��د آمریکایی در اظهارنظر کمس��ابقهای از بیتکوین
حمایت و مردم را تشویق کرده تا در این رمزارز سرمایهگذاری کنند.
سینتیا المیس ،سناتور جمهوریخواه از ایالت وایومینگ با بیان اینکه
حدود  ۱۰۰هزار دالر در این رمزارز سرمایهگذاری کرده است ،از مردم
خواس��ت تا بخشی از پسانداز خود را برای دوران بازنشستگی تبدیل
به بیتکوین کنند .او گفته که اکنون پنج بیتکوین در اختیار دارد.
در همین حال ،جنگ چین با بیتکوین با ایجاد آخرین محدودیت
برای استخراج رمزارزها در این کشور به مرحلهای جدید رسیده است.
بانک مرکزی چین هفته گذش��ته اعالم کرد یک شرکت که مشکوک
ب��ه ایجاد نرمافزارهای معامالت ارزهای مجازی بوده را میبندد .بانک
مردم چین در پکن همچنان به موسساتی که هر نوع خدماتی درباره
رمزارزه��ا ارائه میکنند ،از جمله خدمات بازاریابی یا تامین هش��دار
داده است.
البته این نخس��تین بار نیس��ت که دولت اقتدارگرای چین به طور
س��لبی با ارزه��ای مجازی برخ��ورد میکند .در س��ال  ،2013چین
پرداختهای مبتن��ی بر بیتکوین را ممنوع ک��رد .همچنین فروش
توکنها از سال  2017در چین ممنوع و قرار شد محدودیت مبادالت
رمزارزها تا سال  2019ادامه پیدا کند.
ب��ه طور معمول ،پس از هر بار س��ختگیری پکن درب��اره رمزارزها،
محدودیتها کمتر اعمال میشد ،اما محدودیتهای اخیر ،متفاوت به
نظر میرسد .در ماه مه ،چین با موسسات مالی و شرکتهای پرداختی
که خدمات ارز مجازی ارائه میکردند برخورد کرد .در ماه ژوئن ،چند
نفر از کس��انی که مشکوک به استفاده از ارزهای مجازی به روشهای
غیرقانونی بودند ،دس��تگیر ش��دند .همچنین در همین ماه ،نهادهای
نظارتی بانکها و کسب وکارها را برای توقف تامین خدمات رمزارزها
در فش��ار گذاش��تند .عالوه بر این ،ویبو ،توییتر چینی ،حس��ابهای
مربوط ب��ه ارزهای دیجیتال را به حال تعلیق درآورد .س��پس در ماه
جوالی ،برخورد ش��دید پکن با استخراجکنندگان بیتکوین ،بیش از
نیمی از توان اس��تخراج بیتکوین در جهان را به تاریکی فرو برد .فرد
تایل از مدیران موسس��ات تامین و مبادالت ارز مج��ازی در این باره
گفت :که دولت چین هر کاری میکند تا ارزهای مجازی از سیس��تم
مالی و اقتصادی چین ناپدید شود.
ام��ا چ��را چین جنگ علی��ه رمزارزها را در س��ال  2021کلید زده
اس��ت؟ یک نظریه این اس��ت که این برخوردها را بخش��ی از تالش
دولت کمونیس��ت چین پیش از جشن 100سالگی حزب کمونیست
برای وس��یعتر ش��دن دایره اقتدار در نظر بگیری��م .ارزهای دیجیتال
مدتهاس��ت که به عنوان مت��رادف جرم و بزه��کاری در نظر گرفته
میش��ود .برای مثال ،توکن پونزی در یک پروژه چینی 5.7 ،میلیارد
دالر از س��رمایهگذاران کالهبرداری کرد و در نهایت دهها نفر دستگیر
ش��دند .نیک کارتر ،بنیانگذار کسل آیلند ونچر میگوید« :آنها هر نوع
رفتار نامطبوع از نظر خودشان را حذف میکنند و چنین تجربیاتی در
خاطره تصمیمگیرندگان چینی ماندگار شده است.
ی��ک نظریه دیگر میگوید برخورد دول��ت چین با رمزارزها نوعی
ج��اده صاف کردن برای ارز دیجیتال چینی یا همان یوآن دیجیتال
اس��ت که بانک مرکزی چین از س��ال  2014برای ایجاد آن اقدام
کرده اس��ت .به گفته تایل ،بخشی از تالش دولت چین برای مقابله
ب��ا ارزهای دیجیت��ال مربوط به تالش این دولت ب��رای ایجاد یوآن
دیجیتال و نظارت بیشتر بر تراکنشهاست ،اما کارتر میگوید یوآن
دیجیتال و بیتکوین به ان��دازهای متفاوند که نمیتوانند به عنوان
رقیب در نظر گرفته شوند.
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حال و هوای بورس تهران در هفتهای که گذشت

رئیس سازمان بورس به وزیر نیرو نامه نوشت

 7پیشنهاد برای حل مشکل نیروگاهها

پس از آنکه در روزهای گذش��ته به دنبال گرمای هوا و باالرفتن مصرف
مش��ترکان برق ،خاموشیهای گستردهای در سراسر کشور رخ داد ،رئیس
سازمان بورس و اوراق بهادار در نامهای به وزیر نیرو پیشنهادهایی را برای
بهبود وضعیت اقتصادی و مالی نیروگاههای برق ارائه کرد.
محمدعلی دهقان دهنوی درخصوص وضعیت نیروگاههای پذیرفته شده
در بورسنامهای به وزیر نیرو نوش��ت .در بخش��ی از این نامه آمده اس��ت:
تعدادی از ش��رکتهای نیروگاهی در سالهای اخیر در بورس اوراق بهادار
ته��ران و یا فرابورس ایران پذیرفته ش��دهاند و به دلیل اس��تقبال مردم از
عرضههای اولیه دارای تعداد زیادی س��هامدار هستند .در حال حاضر ۱۰
شرکت تولیدکننده نیروی برق نزد این سازمان به ثبت رسیدهاند که سهام
هش��ت شرکت در فرابورس ایران و سهام دو شرکت در بورس اوراق بهادار
تهران پذیرفته شده است.
رئیس س��ازمان بورس در این نامه افزوده است :از این میان شرکتهای
برق و انرژی پیوند گس��تر پارس ،توسعه مسیر برق گیالن و تولید نیروی
برق آبادان در سال  ۹۹عرضه شدهاند .همچنین شرکت برق و انرژی پیوند
گستر پارس دارای رکورد بیشترین مشارکت از سوی سهامداران در عرضه
اولیه بوده است که شامل حدود 5میلیون و  ۵۷۰هزار نفر میشود.
او در این نامه هفت پیشنهاد را مطرح کرده است که شامل عدم وصول
مطالبات سنواتی ش��رکتهای نیروگاهی از زیرمجموعههای وزارت نیرو،
عدم تفکیک نهاد تنظیمی از تولیدکننده برق ،عدم اجرای مصوبات برنامه
توس��عه درخصوص تعیین نرخ انرژی و نرخ آمادگی ،تسهیالت ارزی ،عدم
اعط��ای مجوز ص��ادرات برق نیروگاهها ،عدم اجرای موث��ر ماده  ۱۲قانون
رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور و عدم اجرای ماده
 ۱۸قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای
سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی میشود.
در این نامه تاکید شده است :عدم وجود نقدینگی کافی در شرکتهای
نیروگاهی موجب شده ش��رکتهای مذکور در پرداخت اقساط تسهیالت
دریافت شده ،هزینههای جاری ،هزینههای مربوط به تعمیرات و نگهداری
تجهیزات با مش��کل مواجه ش��وند .بنابراین به منظور حمایت از حقوق و
منافع س��رمایهگذاران در بازار اوراق بهادار پیش��نهادهایی شامل تشکیل
نهاد تنظیمگر بازار برق ،تامین برق مش��ترکان تجاری و صنعتی از طریق
مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس انرژی ،عرضه خوراک نیروگاهها در بورس
انرژی همراه با ایجاد مشوق برای صادرات برق ،تهاتر طلبها و بدهیهای
واحدهای نیروگاهی و امکان تس��ویه تس��هیالت ارزی نیروگاهها از محل
اعتبارات صندوق توس��عه ملی با نرخ ارز رس��می در زمان اخذ تسهیالت
ارائه میشود.
ارزش واقعی سهام عدالت چقدر کم شد؟

افت ارزش سهام عدالت

ارزش واقعی سهام عدالت هنوز با روزهای اوج خود فاصله دارد به طوری
که ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در اواخر سال
گذش��ته بیش از  ۱۸میلیون تومان قیمت داش��ت ،درحالی که این سهام
در پایان معامالت بازار س��رمایه در روز چهارش��نبه هفته گذشته به کمی
بیشتر از ۱۴میلیون تومان رسید .بر این اساس ارزش واقعی سهام عدالت
با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در روز  ۲۰اس��فندماه س��ال گذشته ۱۸
میلیون و  ۷۸۰هزار تومان قیمت داشت .درحالی که قیمت این سهام در
 ۱۶تیرماه امسال  ۱۴میلیون و  ۷۰۰هزار تومان بود .سهامی که در روزهای
نخستین آزادسازی سهام عدالت (اردیبهشت و خرداد سال گذشته) بیش
از  ۲۰میلیون تومان قیمت داشت .هرچند که مشموالن سهام عدالت سال
گذش��ته میتوانستند  ۶۰درصد س��هام خود را بفروشند حدود هشت ماه
اس��ت که به دلیل شرایط بازار و فشار عرضه ،این امکان را ندارند ،اما ذکر
این نکته ضروری است که ارزش واقعی سهام عدالت همسو با نوسانات بازار
صعودی و نزولی میش��ود .پس از آزادسازی سهام عدالت ،مشموالن این
س��هام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند،
میتوانند با مراجعه به سامانه  www.samanese.irارزش واقعی سهام
و جزییات دارایی خود را مش��اهده کنند .البته این ارزش یکسان نیست و
تحت تاثیر نوسانات بازار افزایشی یا کاهشی میشود.
در هفتهای که گذشت رخ داد

سقوط آزاد بورسهای جهانی

بیش��تر ش��اخصهای مهم بورس��ی جهانی ریزش کردن��د .به گزارش
بلومبرگ ،با وجود گسترش ابتال به کرونا در جهان و نیاز بازارهای مالی به
حمایتهای سیاستگذار ،سیگنالهای ارسالی از طرف بانکهای مرکزی
مختلف چنین القا میکنند که دوره خاتمه سیاس��تهای محرک نزدیک
اس��ت .بان��ک مرکزی اروپا در بیانی��های اعالم کرد که دس��تیابی به تورم
2درصدی را هدفگذاری کرده و بدان پایبند اس��ت .مقامات بانک مرکزی
آمریکا نیز از احتمال پایان دادن به برنامه خرید اوراق خبر دادهاند که طی
آن ماهانه حدود  ۱۲۰میلیارد دالر اوراق از بازار خریداری میشود.
هرچند که معاملهگران به روزهای بهتر امید دارند ،اما روند صعودی تورم
کش��ورهای مختلف و احتمال بازگشت قرنطینهها در نتیجه بیشتر شدن
مبتالیان به کرونا دو عاملی هس��تند که چش��مانداز احیای رشد را تحت
تاثیر قرار دادهاند .در هفتههای اخیر ش��رکتهای فع��ال در حوزه انرژی،
صنعت و خدمات بانکی و مالی بیش از سایر شرکتها شاهد افزایش قیمت
سهام خود بودهاند .پایان نیمه نخست امسال بهترین نیمه نخست بورسی
آمریکا از سال  ۱۹۸۸بوده و تحلیل بیشتر کارشناسان ،ادامه روند صعودی
بازارها اس��ت .امیدواریها به احیای اقتصاده��ای اروپایی بیش از پیش
تشدید شده است .اورسال فون در لین -رئیس کمیسیون اروپا با بیان اینکه
اقتصادهای اروپایی به تدریج در حال بازگشت به سطوح قبل از همهگیری
هستند ،گفت :به دنبال اتخاذ تصمیمات سخت ،رویکرد حمایتی دولتها و
بانکهای مرکزی و همچنین واکسیناسیون ،احیای اقتصادی محقق شده
و به حدود  ۶۰درصد ش��هروندان اتحادیه اروپا یک دز واکسن تزریق شده
اس��ت .همچنین این رقم برای کسانی که دو دز واکسن دریافت کردهاند،
حدود  ۴۲درصد بوده است .فیونا سینکوتا ،کارشناس ارشد سرمایهگذاری
در س��یتی بانک میگوید :شرایط به نسبت ماههای قبلی قطعا بهتر شده
است .ما اکنون شاهد رشد اقتصادی خوبی در بیشتر کشورها هستیم با این
حال هنوز رشد در مرحلهای قرار ندارد که بتوان آن را یک روند رو به رشد
تمام عیار دانست .در مقایسه با محیط کالن اقتصادی ،شاخصهای بورسی
طی هفتههای اخیر کمی بیش از حد افزایش داشتهاند و این بدان معناست
که روزهای اصالح بازار در راه خواهند بود.

تاخت و تاز بازار بدهی

فرصت امروز :هرچند بازار س��رمایه هفته گذش��ته را با چراغ قرمز آغاز
کرد و نهایتا با رش��دی کمرمق هفته را به پایان رساند ،اما شاخص بورس
تهران در مجموع توانس��ت روند صع��ودی خود را حفظ کند و از مقاومت
یک میلیون و  ۲۵۰هزار واحدی بگذرد .به این ترتیب ،شاخص کل بورس
هفتهای پرنوس��ان را پشت سر گذاشت و با رسیدن به رقم یک میلیون و
 ۲۸۰هزار واحد در پایان معامالت چهارش��نبه گذشته در آستانه ورود به
کانال جدید ایس��تاد .بررسی معامالت بازار سهام (در هفته منتهی به ۱۶
تیرماه) حاکی از کاهش  ۱۳درصدی ارزش کل معامالت این بازار اس��ت،
ب��ه طوری ک��ه ارزش کل معامالت از  ۳۱۰ه��زار و  ۶۵۷میلیارد ریال در
هفته نخست تیرماه به  ۲۷۰هزار و  ۸۰۶میلیارد ریال در هفته دوم تیرماه
رسید .همچنین حجم کل معامالت در هفتهای که گذشت نسبت به هفته
قبل با کاهشی  18درصدی از  ۴۰هزار و  ۲۸۷میلیون سهم به  ۳۲هزار و
 ۹۷۸میلیون سهم کاهش یافت .در میان پنج بازار شامل بازار اول سهام،
بازار دوم سهام ،بازار بدهی ،بازار مشتقه و صندوقهای سرمایهگذاری قابل
معامله ،تنها چراغ بازار بدهی نسبت به هفته قبل سبز ماند و سایر بازارها
در این هفته روندی نزولی را در مقایسه با هفته قبل سپری کردند.
قدرتنمایی بازار بدهی در هفته گذشته
هرچند بازار س��رمایه در هفتهای که گذشت نسبت به هفته قبل ،روند
پرنوسانی را پشت سر گذاشت ،اما هم شاخص کل بورس و هم شاخص کل
با معیار هموزن توانستند به روند صعودی خود ادامه دهند .بر این اساس
در معامالت هفته دوم تیرماه شاخص کل بورس از مقاومت یک میلیون و
 ۲۵۰هزار واحدی عبور کرد و پس از مدتها دوباره در ارتفاع یک میلیون
و  ۲۸۰ه��زار واحدی قرار گرف��ت .هرچند ارزش کل معامالت با افتی 13
درصدی از  ۳۱۰هزار و  ۶۵۷میلیارد ریال در هفته نخست تیرماه به ۲۷۰
ه��زار و  ۸۰۶میلیارد ری��ال در هفته دوم تیر (هفته منتهی به  ۱۶تیرماه)
رس��ید .همچنین حجم کل معامالت در این هفته افتی  18درصدی را به
ثبت رس��اند و تا  ۳۲هزار و  ۹۷۸میلیون س��هم (در مقایسه با ۴۰هزار و
 ۲۸۷میلیون سهم در هفته قبل) کاهش یافت.
همانطور که اشاره شد ،در میان پنج بازار شامل بازار اول سهام ،بازار دوم
سهام ،بازار بدهی ،بازار مشتقه و صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله،
فقط چراغ بازار بدهی نس��بت به هفته قبل س��بز ماند و س��ایر بازارها در
هفتهای که گذشت ،عملکردی نزولی داشتند .به طوری که ارزش معامالت

در بازار اول س��هام  ۹درصد کاهش را نسبت به هفته قبل تجربه کرد و از
 ۱۰۳ه��زار و  ۵۸۰میلیارد ری��ال در هفته منتهی به  9تیرماه به  ۹۴هزار
و  ۶۹۴میلیارد ریال در هفته منتهی به  16تیرماه رسید .همچنین حجم
معامالت در این بازار با کاهش��ی  ۹درصدی رق��م  ۱۲هزار و  ۴۶میلیون
سهم را در این هفته ثبت کرد ،درحالی که در هفته قبل از آن حجم کل
معامالت این بازار  ۱۳هزار و  ۱۹۸میلیون سهم بود.
ارزش معامالت در بازار دوم سهام نیز در این هفته نسبت به هفته قبل
روندی نزولی داش��ت و با  ۲۰درصد کاه��ش از  ۱۵۱هزار و  ۴۷۳میلیارد
ریال در هفته اول تیر به رقم  ۱۲۱هزار و  ۸۲۷میلیارد ریال در پایان هفته
دوم تیر رس��ید .حجم معامالت این بازار هم با  ۲۳درصد نزول از  ۲۳هزار
و  ۸۷۵میلیون سهم در هفته قبل تا رقم  ۱۸هزار و  ۲۸۹میلیون سهم در
این هفته کاهش یافت.
این در حالی است که آمارها در بازار بدهی در هفتهای که گذشت نسبت
به هفته قبل روند صعودی را نشان میدهند .بر این اساس ارزش معامالت
این بازار با  ۷۴۲درصد افزایش از  ۱۳۰۶میلیارد ریال در هفته اول تیرماه
به ۱۰هزار و  ۹۹۹میلیارد ریال در هفته دوم تیرماه رسید .همچنین حجم
معامالت این بازار از یک میلیون برگه سهم به  ۱۱میلیون و  ۹هزار برگه
رسید که رشد  ۷۰۵درصدی را نشان میدهد .همچنین ارزش معامالت در
بازار مشتقه با یک درصد کاهش در این هفته نسبت به هفته قبل از ۲۸۷
میلیارد ریال تا  ۲۸۳میلیارد ریال کاهش یافت .حجم معامالت در این بازار
نیز افت  63درصدی را نسبت به هفته قبل از خود ثبت نمود.
آمارها در صندوقهای س��رمایهگذاری قاب��ل معامله نیز نزولی بود .کما
اینکه ارزش معامالت در این صندوقها نسبت به هفته قبل  20.38درصد
کاهش یافت و از  ۵۴هزار و  ۱۱میلیارد ریال در هفته اول تیرماه به حدود
 ۴۳ه��زار میلیارد ری��ال در هفته دوم تیرماه رس��ید .حجم معامالت این
صندوقها نیز با کاهش��ی  ۱۷درصدی از  ۳۱۴۵میلیون یونیت در اولین
هفته تیر تا رقم  ۲۶۰۷میلیون یونیت در دومین هفته تیر کاهش یافت.
بازدهی حدود  2درصدی شاخص کل بورس
همچنین در جریان معامالت هفته گذشته در بازار بورس ،شاخص کل
بورس توانست روند صعودی خود را حفظ کند و با  1.99درصد افزایش و
با رشدی  ۲۵هزار و  ۴۰واحدی از یک میلیون و  ۲۵۶هزار واحد در پایان
هفته نخس��ت تیر به یک میلیون و  ۲۸۲هزار واحد در پایان هفتهای که

گذشت رسید .ش��اخص کل با معیار هموزن نیز با رشدی  2.19درصدی
توانس��ت  ۸۴۰۵واحد افزایش یابد و تا  ۳۹۲هزار و  ۵۸۴واحد (نسبت به
رقم  ۳۸۴هزار و  ۱۷۹واحد در هفته قبل) صعود کرد.
براساس این گزارش ،شاخص کل بورس در اولین روز هفته با  ۱۰هزار و
 ۹۲۳واحد کاهش در رقم یک میلیون و  ۲۴۶هزار واحد ایس��تاد .شاخص
کل با معیار هم وزن هم در این روز هزار و  330واحد کاهش یافت و رقم
 ۳۸۲هزار و  ۸۴۸واحد را ثبت کرد .در روز یکشنبه نیز شاخص کل بورس
در ساعات ابتدایی معامالت تا یک میلیون و  ۲۳۷هزار واحد کاهش یافت،
اما در ساعات میانی روندی افزایشی به خود گرفت و تا یک میلیون و ۲۴۴
هزار واحد رسید .هرچند نهایتا در حالی به کار خود ادامه داد که بیش از
 2هزار واحد کاهش یافته بود .در مجموع ش��اخص کل بورس در این روز
ب��ا  2هزار و  319واحد کاهش رقم یک میلیون و  ۲۴۳هزار واحد را ثبت
کرد .ش��اخص کل با معیار هم وزن هم  ۷۱۰واحد کاهش یافت و به رقم
 ۳۸۲هزار و  ۱۴۰واحد رسید.
ورق بازار در روز دوش��نبه برگش��ت و در معامالت این روز شاخص کل
بورس با  ۱۰هزار و  ۸۹۳واحد افزایش رقم یک میلیون و  ۲۵۴هزار واحد
را ثبت کرد .ش��اخص کل با معیار هم وزن هم  4هزار و  395واحد صعود
کرد و به رقم  ۳۸۶هزار و  ۴۷۶واحد رس��ید .در روز سهشنبه نیز شاخص
کل ب��ورس ب��ا  ۲۶هزار و  ۵۶۹واحد افزایش رقم یک میلیون و  ۲۸۱هزار
واحد را ثبت کرد .ش��اخص کل با معیار هم وزن هم  5هزار و  153واحد
افزایش یافت و به رقم  ۳۹۱هزار و  ۶۲۳واحد رسید.
در نهایت در روز چهارش��نبه ،بازار س��رمایه روزی پرنوسان را پشت سر
گذاش��ت ،به طوری که ش��اخص کل بورس در س��اعات ابتدایی معامالت
روندی صعودی داشت اما ناگهان نزولی شد .البته روند نزولی شاخص ادامه
پیدا نکرد و در س��اعات میانی معامالت تا یک میلیون و  ۲۸۴هزار واحد
افزایش یافت .این در حالی اس��ت که روند ش��اخص کل بورس در ساعات
پایانی دوباره نزولی شد و در نهایت روی رقم یک میلیون و  ۲۸۲هزار واحد
ایستاد .در نهایت شاخص کل بورس با  ۸۳۵واحد افزایش رقم یک میلیون
و  ۲۸۲هزار واحد را ثبت کرد .شاخص کل با معیار هم وزن هم  ۹۶۰واحد
افزایش یافت و به رقم  ۳۹۲هزار و  ۵۸۴واحد رس��ید .در مجموع شاخص
کل بورس در پایان هفته دوم تیرماه توانست روند صعودی خود را طی کند
و بازدهی  1.99درصدی را ثبت نماید.

یک فعال بازار سرمایه:

خاموشی به دلیل کاهش چند ساله سرمایهگذاری است

خاموشی و قطعی برق مهمترین ریسک محیط کسب و کار در روزهای
گذش��ته بوده است و بس��یاری از فعاالن اقتصادی معتقدند این خاموشی
نتیجه افت سرمایهگذاری چند ساله در صنعت برق است .در این خصوص
یک فعال بازار سرمایه میگوید :کمبود عرضه برق در کشور به دلیل کاهش
سرمایهگذاریهای جدید در صنعت برق ،افزایش هزینههای عمدتا دالری
مربوط به مستهلک شدن داراییها ،تجهیزات این صنعت و کاهش راندمان
و ظرفیت تولید برق است.
مرتضی امیری ،عضو هیأت مدیره شرکت سبدگردان سرمایه و دانش با
ی گسترده این روزهای برق در سراسر کشور به سنا ،گفت:
اش��اره به قطع 
کاهش سرمایهگذاریها برای توسعه ظرفیت فعلی دلیلی جز نبود جذابیت
در صنعت برق برای بخش خصوصی ندارد که آن هم ناشی از قیمتگذاری
دستوری و عدم دریافت مطالبات تولیدکنندگان برق از دولت است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه اکنون قیمت برق در کشور
ارزانترین نرخ را در دنیا دارد ،ادامه داد :دولت بهویژه طی س��الهای اخیر
منابع کافی برای س��رمایهگذاری مس��تقیم در صنعت برق نداشته است،
همچنین ب��ه دلیل مالحظاتی که وجود دارد ،دول��ت ورودیهای فرآیند
تولید برق را با نرخه��ای حداقلی به تولیدکنندگان فروخته و در ازای آن
ب��رای برق تولیدی آنها قیمتهای حداقلی تعیین میکند و حتی پول آن
را هم به موقع با تولیدکننده تسویه نمیکند .این مسائل در کنار یکدیگر
دیگر رمق و توانی برای تولیدکنندگان فعلی و جذابیتی برای ورود به این
صنعت باقی نمیگذارد.
به گفته وی ،آزادسازی قیمتها اگر به صورت تدریجی انجام شود قطعا
فش��ار کمتری به مصرفکننده وارد میکن��د و به تدریج الگوی مصرف را

نیز اصالح میکند ،همچنین میتوان مصرفکننده را به طور مس��تقیم یا
غیرمستقیم از منابع حاصل از آزادسازی قیمت منتفع کرد.
امیری به تأثیر قیمتگذاری دس��توری در این رابطه نیز اش��اره کرد و
گف��ت :اصلیترین کارکرد هر بورس��ی از جمله بورس کاال کش��ف قیمت
تعادلی برای عرضه و تقاضای موجود است ،هرگونه دخالت و قیمتگذاری
دستوری با هر مالحظاتی هم که انجام شود ،خواسته یا ناخواسته منجر به
خروج از تعادل بازار و شکلگیری رانت برای افراد خاص میشود.
این فعال بازار س��رمایه س��پس به پیشبینی بازدهی بورس پرداخت و
افزود :با توجه به پش��ت سر گذاشتن نسبی ریزش تاریخی بازار سرمایه و
کاهش نرخ سهام بسیاری از شرکتها بعد از روند اصالحی شدید قیمتها،
سهام اکثر شرکتها در بورس به نقطه بسیار ارزندهای برای خرید رسیدند
که این موضوع موقعیت مناسبی را برای ورود دوباره سهامداران به بورس و
سرمایهگذاری در این بازا ایجاد کرد .طبیعتا تحلیلگران بازار در تحلیلهای
خود به ارزندگی س��هام برخی از شرکتها پی بردهاند و به تدریج اقدام به
خرید در این قیمتهای جذاب کردن��د؛ بنابراین ورود پول جدید به بازار
منجر ش��د تا ش��اخص بورس به مسیر اصلی خود که روند صعودی است،
بازگ��ردد .او با بیان اینکه در پیش گرفتن چنین رویهای از س��وی فعاالن
بازار باعث تغییر کلیت بازار س��هام ش��د ،گفت :با ادامه این روند میتوان
امیدوار بود تا پولهای خارجشده از بازار سرمایه طی حدود یک سال اخیر
به صورت تدریجی به بازار بازگردند که در ادامه این روند و با افزایش ورود
نقدینگی به بازار سهام میتوان شاهد روزهایی بهتر و شتابی بیشتر در رشد
شاخص بورس باشیم.
این کارشناس بازار سرمایه درباره اینکه آیا بورس میتواند تا پایان سال

بیشترین بازدهی را نسبت به سایر بازارها در اختیار سهامداران قرار دهد یا
خیر ،پاسخ داد :به طور طبیعی چنین احتمالی در بازار وجود دارد ،با توجه
به اصالح ش��دید قیمتها در بازار ،سهامداران در صورت سرمایهگذاری و
انتخاب س��هام درس��ت میتوانند بازدهی قابل قبول را در مقایسه با دیگر
بازارهای س��رمایهگذاری از این بازار کس��ب کنند .وی با تاکید بر اینکه با
وجود موقعیت مناس��ب در بورس برای سرمایهگذاری اما سهامداران نباید
انتظار تکرار اتفاقاتی که در پنج ماه نخست سال  1399در بازار رخ داد را
داشته باشند ،افزود :طی سال گذشته فعاالن بازار سهام به همراه نهاد ناظر
نبهایی را از معامالت این بازار کس��ب کردند ،به همین دلیل با
تجربه گرا 
اقدامات پیشگیرانه خود دیگر به سادگی اجازه تکرار آن رخدادها را در بازار
نخواهند داد .به گفته امیری ،با انتخاب هوش��مندانه ترکیب پرتفوی برای
س��رمایهگذاری میتوان تا پایان سال انتظار کسب نرخ بازده باالتری را در
بازار سرمایه نسبت به بازارهای موازی متصور بود.
وی در پایان پیش��نهاداتی را برای ت��داوم روند صعودی معامالت بورس
ارائ��ه داد و افزود :پرهیز از هرگونه اقدام و تصمیمات ش��تابزده نهادهای
نظارتی و سیاستگذار در بازار سرمایه و بازار پول که منجر به سلب اعتماد
سرمایهگذاران شود از جمله اقداماتی خواهد بود که جلوگیری از اجرای آن
میتواند مسیر بازار را به سمت روزهایی بهتر هدایت کند .همچنین ایجاد
ثبات و تع��ادل در نرخهای بهره به گونهای که ضمن ایجاد جذابیت برای
ف��روش اوراق دولتی زمینه جلوگیری از ایجاد لطمه به بازار س��هام فراهم
شود از دیگر تصمیماتی خواهد بود که بر روند بازار سرمایه تاثیرگذار است،
در این زمینه امیدواریم با کاهش تدریجی نیاز دولت به فروش اوراق ،نرخ
بهره نیز سمت و سوی کاهشی به خود بگیرد.
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صنعت خودروسازی از مسیر سند چشمانداز  ۱۴۰۴بسیار دور شده است

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس��ازان خودروی کشور با
بیان اینکهصنعت خودروسازی از مسیر سند چشمانداز  ۱۴۰۴بسیار دور
شده است ،گفت باید در اس��تراتژی صنعت خودروسازی بازنگری شده و
تکلیف بخش خصوصی و قطعهسازان در آن مشخص شود.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری «عصر خ��ودرو» به نقل از ایرنا ،طبق س��ند
چشمانداز  1404ایران باید سالیانه  3میلیون دستگاه خودرو تولید و 30
درصد آن را به بازارهای جهانی صادر کند.
در افق  1404ایران با تولید ساالنه  120هزار دستگاه خودرو تجاری باید
در جایگاه نخست منطقه 25 ،درصد آن را به خارج از کشور صادر کند.
«آرش محبین��ژاد» روز جمعه در گفتوگو ب��ا خبرنگار اقتصادی ایرنا،
ح کرد :صنعت خودروسازی از مسیر سند چشمانداز  1404بسیار دور
تصری 
س جدید
ش��ده و با این ضرباهنگ به اهداف نمیرسیم؛ انتظار میرود رئی 
دولت بتواند آن را دوباره به مسیر اصلی بازگرداند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور اظهار
داشت:انتظار میرود دولت بهجای تصدیگری در این صنعت ،حمایتها و

برنامهریزیها در این عرصه را جدیتر دنبال کند .وی درباره خواستههای
فعاالن این صنعت از رئیسجمهوری آینده ،افزود :مهمترین انتظار فعاالن
این صنعت ،برداشته ش��دن اَبَرمشکل «قیمتگذاری دستوری»است .به
اعتقاد کارشناسان ،باید اسناد باالدستی در هر حوزهای آنقدر قوی باشد که
دیگر مشارکت با کدام کشور ،مهم نباشد .اکنون ،سند چشمانداز  20ساله
کشور باالترین سند باالدستی است که سیاستها نباید از آن عدول کند.
بازگشت خارجیها به بازار کشور
ای��ن مق��ام صنفی درخص��وص زمزمههای بازگش��ت خودروس��ازان و
قطعهسازان خارجی به کشور ،گفت :همانطور که به درستی عنوان میشود
این موضوع در حد زمزمه و بیش��تر تماسهای تلفنی یا از طریق ایمیل و
در حد رایزنی بوده اس��ت و به دلیل اینکه هنوز خبری از برداش��ته شدن
تحریمها نیست ،تاکنون اقدام عملی انجام نشده است.
وی افزود :هرچند همه خودروسازان و قطعهسازانی که پیش از این نیز
در کش��ورمان حضور داش��تند ،برای حضور مجدد ارتباط میگیرند ،اما از
شواهد پیداست ،چینیها در این عرصه به بازیگر اصلی بدل شدهاند.

محبینژاد بیانداشت :این تماسها بیشتر از سوی قطعهسازان و زنجیره
تامین و کمتر از س��وی خودروسازان انجام ش��ده ،اما تاکنون اقدام جدی
انجام نشده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهس��ازان خودروی کش��ور
درخص��وص اینکه صنعت خودرو پس از احیای مجدد برجام و برداش��ته
شدن احتمالی تحریمها به کجا خواهد رفت ،تاکید کرد :باید یک استراتژی
واحد و براساس منافع ملی داشته باشیم تا حرکت صنعت برمبنای همان
انجام ش��ود ،در این صورت هر شرکتی که بتواند در این چارچوب حرکت
کند ،بازار کشورمان را برای فعالیت برخواهد گزید.
به گزارش ایرنا و به گفته کارشناس��ان ،اسناد باالدستی باید در صنعت
خودرو تعیینکننده تصمیمها و حتی مش��ارکتهای خارجی باش��د ،زیرا
مطمئنا منافع ملی و منافع قطعهس��ازان در آن لحاظ میش��ود و در این
صورت دیگر فرقی نمیکند با کدام کشور به همکاری بپردازیم .این اسناد
باالدس��تی با عوض شدن دولتها و مدیران صنعتی دچار تغییر نخواهند
شد ،بلکه فصلالخطاب همه همکاریها خواهد بود.

ابهامات ورود سرمایهگذاران جدید به خودروسازی!

وزیر صنعت ،معدن و تجارت پس از مدتها که از انحصار در خودروسازی
و لزوم تقویت بخش خصوصی برای شکستن این انحصار گفت ،حاال اعالم
کرده قرار است دو سرمایهگذار خصوصی به حوزه خودروسازی ورود کنند.
به گزارش پدال نیوز ،علیرضا رزم حس��ینی با بیان اینکه خودروس��ازی
کشور به رفع انحصار و حضور و فعالیت قدرتمند بخش خصوصی نیاز دارد،
گفته که در همین راستا به زودی شاهد فعالیت دو مجموعه سرمایهگذار
عالقهمند در این حوزه خواهیم بود.
ازآنجاکه رزم حس��ینی توضیح بیش��تری در مورد مدل سرمایهگذاری،
نحوه فعالیت و همچنین نام این س��رمایهگذاران نداده ،ابهامات زیادی در
این مورد وجود دارد.
نکته نخس��ت اینجاس��ت که چرا این طرح در فاصله سه هفته مانده به
پایان عمر دولت ،اعالم ش��ده اس��ت .چه تضمینی وج��ود دارد که وزارت
صمت دولت بعد میلی به ورود س��رمایهگذار جدید به خودروسازی کشور
داشته باشد؟
آیا بهتر نبود وزیر صمت توضیحات بیش��تری در مورد س��رمایهگذاران
جدید حوزه خودرو میداد تا مش��خص ش��ود برنامه ای��ن وزارتخانه برای
شکست انحصار در بازار خودرو چیست؟
ابهام بعدی اما اینجاس��ت که این دو س��رمایهگذار آیا جزو شرکتهای
خودروساز یا قطعهسازی فعلی حاضر در بخش خصوصی هستند یا اینکه

شرکتهایی جدید به حساب میآیند.
ابهام دیگر اینکه دولت قرار اس��ت امکانات و امتیازاتی را در اختیار آنها
قرار دهد یا حضورش��ان کامال مستقل اس��ت .در واقع اگر فرض را بر این
بگذاریم که دو سرمایهگذار مدنظر وزارت صمت ،جدید باشند ،این پرسش
مهم پیش میآید که آیا قرار اس��ت با حمایت دولت به خودروسازی ورود
کنند.
اگر اینچنین باشد ،نمیتوان چندان روی اثرگذاری آنها در بازار خودرو
بابت کاهش انحصار حساب باز کرد ،زیرا دولت قطعا در عوض امتیازات و
امکاناتی که در اختیار آنها میگذارد ،مطالباتی خواهد داشت.
در ح��ال حاضر بازار خ��ودرو به اندازه کافی انحصاری اس��ت و اگر قرار
باش��د دس��ت دولت در بازار خودرو درازتر ش��ود ،پایههای انحصار قویتر
خواهد شد.
وزیر صمت اما درباره اینکه دو سرمایه موردنظر در چه مرحلهای هستند
و آیا تازه قرار است اقدام به تاسیس شرکت و ساخت تولید کنند ،توضیح
نداده اس��ت .در صورت��ی که خطوط تولید آمادهای در کار نباش��د ،مدت
زیادی طول خواهد کش��ید تا سرمایهگذاران مدنظر وزارت صمت فعالیت
رسمی خود را در خودروسازی آغاز کنند ،بنابراین تا آن زمان بازار همچنان
درگیر انحصار خواهد بود.
اما در کنار این مسائل ،یک ابهام بزرگ دیگر نیز وجود دارد و آن ،مدل

فعالیت سرمایهگذاران جدید است .در حال حاضر صنعت خودرو کشور با
سیاستهای دس��توری به خصوص در حوزه قیمتگذاری مواجه است و
این موضوع س��بب ضرر و زیان ه��ر دو طرف تولیدکننده و مصرفکننده
شده است.
قیمتگذاری دس��توری عامل اصلی زیاندهی خودروس��ازان وابس��ته
ب��ه دولت محس��وب میش��ود ،بنابراین اگر قرار باش��د این نس��خه برای
سرمایهگذاران جدید نیز چیده شود ،شرکتهای زیانده جدیدی به صنعت
خودرو کش��ور اضافه خواهند ش��د .بنابراین اگر قرار است سرمایهگذاران
جدی��د در قالب بخش خصوصی فعالیت کنند ،طبعا نباید سیاس��تهای
دستوری به خصوص در بخش تعیین قیمت ،شامل حال آنها شود.
ب��ا این حال با توجه به اینکه وزی��ر صمت صحبت از عقد قرارداد با دو
سرمایهگذار موردنظر کرده ،ابهاماتی در این مورد وجود دارد .اگر دولت به
ش��کلی در قراردادهای موردنظر سهم و نقش داشته باشد ،هیچ تضمینی
وجود ندارد که فعالیت دو سرمایهگذار موردنظر درگیر سیاستهای دولتی
ش��ود .رخ دادن چنی��ن اتفاقی ،ضم��ن ایجاد ش��رکتهای زیانده جدید،
همچنین قویتر ش��دن انحصار دولت در خودروسازی را به همراه خواهد
داشت .در نهایت اینکه به نظر میرسد اگر قرار بر شکست انحصار باشد و
نفع آن به بیشتر شهروندان برسد ،سرمایهگذاران جدید باید به دنبال تولید
محصوالتی با قیمت مناسب باشند.
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نماگر بازار سهام
کاهش قیمت خودروی صفر از رویا تا واقعیت

با کم ش��دن قیم��ت خودروهای وارداتی ،ب��ازار خودروهای صفر
ایرانی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
به گ��زارش پای��گاه خب��ری «عصر خ��ودرو» به نقل از باش��گاه
خبرنگاران جوان ،در س��الهای اخیر افزایش قیمت خودروی صفر
کیلومتر ،تبدیل به یکی از معضالت بازار در ایران ش��ده است .دلیل
تفاوت بازار خودرو در ایران با دیگر کش��ورها ،نگاه مردم به خودرو
اس��ت .در ایران ماش��ین یک کاالی س��رمایهای است و قیمتهای
عجی��ب و غریب ،ه��ر روز خریداران را با یک ش��وک جدید روبهرو
میکن��د ،ام��ا از اواخ��ر س��ال  ،1399تغییراتی مثب��ت در قیمت
خودروهای صفر دیده ش��د .تغییر دولت در آمریکا و زمزمه از میان
برداش��ته ش��دن تحریمها ،باعث تکان بازار ارز و تغییر قیمتها در
بازار خودروی ایران ش��د .این موضوع خیلی به مذاق خودروسازان
داخلی خوش نیامد ،اما واقعیت این اس��ت که با کم ش��دن قیمت
خودروه��ای وارداتی ،بازار خودروهای صف��ر ایرانی تحت تاثیر قرار
خواهد گرفت.
دالیل افزایش قیمت خودروهای صفر داخلی
برای مردم باالرفتن قیمت خودروهای وارداتی به دلیل افزایش
قیمت ارز و مشکالت مختلف تعرفه واردات خودرو ،تا حدودی
قابل هضم اس��ت ،ام��ا مردم به هیچ وج��ه افزایش غیرمنطقی
قیم��ت خودروهای داخلی را برنمیتابند .خودروس��ازان دالیل
بس��یار زیادی از جمله گران ش��دن قطعات خ��ودرو ،باالرفتن
تعرف��ه واردات قطع��ات خارجی الزم در س��اخت خودرو و باال
رفتن تورم را دالیلی برای افزایش قیمت خودروهای خود اعالم
کردهان��د .از طرف دیگر ،قطعهس��ازان نی��ز معتقدند با افزایش
قیم��ت فلزاتی ماند فوالد ،دیگر ام��کان تولید قطعات با قیمت
پایین وجود ندارد.
اگر به ب��ازار خودرو و قیمت خودرو صف��ر نگاهی بیندازیم ،عدد
و رقمه��ای عجیب و غریب��ی را خواهیم دید .در ب��ازار خودروهای
داخلی ،قیم��ت خودروهای صفر که پیش از ای��ن امکان خرید آن
برای عموم مردم فراهم بود ،حاال به س��قفی عجیب رس��یده است.
این افزایش قیمت دالیل بسیار زیادی دارد که بازار خودروی ایران
را مانند یک تودرتوی غیر قابل خروج نش��ان داده اس��ت .باال بودن
قیمت خودروهای وارداتی ،باعث شده که خودروسازان وطنی برای
مان��دن در حاش��یه امن بازار خ��ودرو ،چارهای ج��ز افزایش قیمت
نداش��ته باش��ند .این روند هی��چ ربطی به میزان عرض��ه و تقاضای
خ��ودرو ن��دارد که البته در این میان آن کس��ی ک��ه ضرر میکند،
مخاطب بازار خودرو اس��ت ک��ه هر روز توان کمت��ری برای خرید
خودرو پیدا میکند.
مردم چه انتخابی دارند؟
واقعیت اینجاس��ت که افت کیفیت س��اخت خودروهای داخلی،
باعث ش��ده که م��ردم به س��مت خودروهای کارک��رده خارجی و
ی��ا خودروهای صفر چین��ی بروند .وقتی با مبلغی مش��ابه میتوان
خودروی��ی صفر چینی با ظاهر قابل قبول و امکانات بیش��تر خرید،
چه منطقی برای خرید خودروی کمکیفیت داخلی وجود دارد؟
ب��ه ع�لاوه ،خودروس��ازان وطن��ی ،به ج��ای نزدیک ش��دن به
اس��تانداردهای روز دنیا ،هر روز از آن فاصله میگیرند .تنها قیمت
خودرو است که افزایش مییابد نه کیفیت آن .نتیجه این اتفاق ،دور
ش��دن مردم از خودروهای داخلی و بیاعتمادی به تولیدات وطنی
است .حتی در بسیاری موارد مردم به مونتاژهای داخلی هم اعتماد
ندارند .در بسیاری موارد ،س��ازندگان وطنی برای کم کردن هزینه
تولید ،بسیاری از آپشنها را کم میکنند .در بعضی موارد از متریال
اس��تفاده ش��ده کم میگذارند .این عوامل باعث میش��ود که مردم
برای مثال سراتو کیا در مدلهای کارکرده را به سراتو آپشنال سفر
سایپا ترجیح دهند .خودرویی که حتی سیستم کنترل پایداری که
آپشنی ثابت در خودروهای خارجی است را ندارد!
کالم آخر
ش��اید بتوان امی��دوار بود که با از بین رفت��ن تحریمها ،پولهای
بلوک��ه ش��ده ایران در کش��ورهای دیگ��ر آزاد ش��ده و وارد چرخه
اقتص��اد بیمار کش��ورمان ش��ود .در این صورت ،میت��وان به بحث
واردات خ��ودرو نیز امیدوار ش��د .واردات خودرو در س��طح کالن و
با قیمتهای مناس��بتر ،تولیدکنندگان داخل��ی را وادار به کاهش
قیمت خودروهای خود میکند .در واقع با تس��هیل واردات ،قیمت
تمام ش��ده خودرو ب��رای تولیدکننده هم کاه��ش خواهد یافت .در
نتیجه ش��اید در ادامه روند این داس��تان ،بتوان ب��ه کاهش قیمت
خودروهای صفر در بازار خودروی ایران امیدوار بود.
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بازاریابی در شبکههای اجتماعی با  10مهارت اساسی
به قلم :لورا وانگ
طراح استراتژی بازاریابی
ترجمه :علی آلعلی
براساس گزارش موسسه  ،Hootsuiteامروزه نزدیک به نیمی از کاربران
اینترنت در ش��بکههای اجتماعی عضویت دارند .این امر به معنای اهمیت
روزافزون شبکههای اجتماعی در زندگی روزمره مردم و تعامالتشان با هم
است .نکته مهم در این میان ضروت استفاده از شبکههای اجتماعی برای
کس��ب و کارهاست .بازاریابی و تعامل با مشتریان در شبکههای اجتماعی
به تدریج در حال جایگزین ش��دن با تعامالت رو در رو اس��ت .همهگیری
کرونا این ش��رایط را به طور قابل مالحظهای تشدید کرده است .بنابراین
اگر کس��ب و کار شما در طول سالهای اخیر توجه چندانی به شبکههای
اجتماعی نشان نداده است ،دیگر باید وضعیتتان را تغییر دهید.
بس��یاری از برنده��ا دارای بازاریاب ویژهای برای ش��بکههای اجتماعی
هس��تند .اگر شما در کس��ب و کارتان بودجه کافی برای استخدام چنین
فردی را ندارید ،باید خودتان مسئولیت بخش موردنظر را برعهده بگیرید.
شاید در نگاه نخست این امر بسیار دشوار و غیرممکن به نظر برسد ،اما اگر
مهارتهای الزم برای انجام دادنش را داشته باشید ،مشکل چندانی پیش
رویتان نخواهد بود .ما در ادامه برخی از مهارتهای اساسی برای بازاریابی
در شبکههای اجتماعی و مدیریت آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد .این
امر به شما برای موفقیت هرچه بیشتر در زمینه بازاریابی و فروش کمک
خواهد کرد .در ادامه  10مهارت اساسی در این راستا را مرور خواهیم کرد.
توانایی نگارش متنهای جذاب
نوشتن یکی از مهمترین مهارتها برای هر بازاریابی محسوب میشود.
اگر شما در زمینه نگارش متن جذاب مشکل دارید ،به احتمال زیاد توانایی
بازاریابی در شبکههای اجتماعی را نخواهید داشت .امروزه هر نوع محتوایی
که در ش��بکههای اجتماعی بارگذاری ش��ود ،باید دس��تکم یک کپشن
هرچند کوتاه داشته باش��د .بنابراین مهارت شما در زمینه تاثیرگذاری بر
روی مخاطب هدف تا حدود زیادی به توانایی نگارشتان بستگی دارد.
خوشبختانه امروزه دورههای آموزشی بسیار زیادی برای نگارش محتوای
بازاریابی در دسترس است .اگر شما حوصله یا زمان کافی برای شرکت در
دورههای مورد نظر را ندارید ،ارزیابی عملکرد برندهای بزرگ در این رابطه
راهشگا خواهد بود .این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
کم��ک خواهد کرد .به هر حال برندهای بزرگ دارای مهارتهای بس��یار
زی��ادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هس��تند .با این حس��اب
الگوبرداری از چنین برندهایی کار چندان سختی نخواهد بود.
مهمترین مس��ئله در زمینه نگارش کپش��ن یا محتوای بازاریابی برای
مخاطب هدف توجه به محدودیت کاراکترهای مورد اس��تفاده اس��ت .اگر
ش��ما کاراکترهای بسیار زیادی را مدنظر قرار دهید ،هیچ کاربری حوصله
مطالعهشان را نخواهد داشت .بنابراین باید در کوتاهترین شکل ممکن اقدام
به مطالعه کپش��نها و تعامل با مخاطب هدف نمایید .این امر بسیاری از
مشکالت شما برای تعامل با مخاطب هدف را حل و فصل میکند.
ویرایش محتوا
هی��چ محتوایی بدون ویرایش نباید در ش��بکههای اجتماعی بارگذاری
شود .این امر فقط اعتبار شما را به طور قابل مالحظهای دستخوش تغییر
خواه��د کرد .مهمترین نکته در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدف براس��اس ویرایش منطقی محتواس��ت .چنین کاری مثل
تدوین فیلمهای س��ینمایی برای نمایش است .اگر شما ایرادات محتوای
بازاریابیت��ان را پیش از نمایش رفع نمایید ،تاثیرگذاری بس��یار بهتری بر
روی مخاطب هدفتان خواهد داش��ت .این امر نه تنها هزینه زیادی برای
شما به همراه ندارد ،بلکه به سادهترین شکل ممکن نیز قابل اجراست.
اگر شما کار با نرمافزارهای حرفهای در زمینه ویرایش محتوا را به خوبی
بلد باش��ید ،ویرایش محتوا کار چندان س��ختی نخواهد بود .شما به طور
کلی باید یک بار محتوایتان را مش��اهده کنید و سپس ایرادات احتمالی
را رفع کنید .این امر بهترین نسخه از محتوای بازاریابیتان را در دسترس
مخاطب هدف قرار میدهد .متاسفانه برخی از برندها به طور مداوم نسبت
به ویرایش محتوایشان بیتوجه هستند .این امر در طول زمان کاربران را
نیز نسبت به فعالیت بازاریابیتان ناامید خواهد ساخت .بنابراین شما باید
همیشه برنامهای برای ویرایش محتوای بازاریابیتان داشته باشید ،در غیر
این صورت کاربران به سادگی سراغ دیگر برندها خواهند رفت.
طراحی گرافیک
المانهای گرافیکی روز به روز دنیای بازاریابی را بیشتر درگیر میسازد.
امروزه بازاریابی در شبکههای اجتماعی بدون المانهای گرافیکی تا حدود
زیادی بیمعناس��ت .این امر برای بس��یاری از برندها به معنای استخدام
تیمهای طراحی گرافیک با هزینه بسیار زیاد است .نکته مهم در این میان
امکان س��اماندهی بخش طراحی گرافیک بدون نی��از به صف هزینههای
گزاف است .تنها نکته مهم در این میان ضرورت آشنایی مقدماتی با اصول
طراحی گرافیک است.
اگر ش��ما در طراحیتان به المانهای مورد عالقه کاربران توجه نش��ان
دهید ،شانس بسیار بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی آنها خواهید داشت.
خوشبختانه شمار بسیار زیادی از اطالعات درباره کاربران و برندهای مورد
عالقهشان در فضای آنالین از سوی پلتفرمهایی مثل گوگل آنالیتیکس در
دسترس برندها قرار دارد .بنابراین هیچ بهانهای برای عدم طراحی گرافیک
براساس سلیقه کاربران پذیرفته نیست.
ش��اید شما برای طراحی المانهای گرافیکی خیلی سختگیری به خرج
دهی��د ،اما چنین کاری ضرورت چندانی ندارد .مهمترین مس��ئله در این
میان ت�لاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با یک طرح س��اده
و جذاب اس��ت .ام��روزه طرحهای گرافیکی مینیمال تاثیرگذاری بس��یار
بیشتری بر روی کاربران در شبکههای اجتماعی دارد .بنابراین شما نیازی
به وسواس بیش از اندازه در این حوزه نخواهید داشت.
اگر ش��ما یک ایده برای طراحی محتوای گرافیکی در ذهن دارید ،این
ایده الزاما موردپسند کاربران نیست .بنابراین پیش از اجرای هر ایدهای در
قالب طراحی گرافیک باید از محبوبیتش در میان کاربران اطمینان حاصل
کنی��د ،در غیر این صورت توانایی تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را
نخواهید داشت .هرچه آشنایی شما با ترندهای حوزه عکاسی بیشتر باشد،
ش��انس باالتری برای طراحی المانهای گرافیکی مطابق س��لیقه کاربران
خواهید داشت .البته مسئله اساسی در این میان توجه به ترندهای جدید
است ،در غیر این صورت شاید کمتر کسی به فعالیت بازاریابی شما توجهی
نشان دهد.

آشنایی با فرهنگ عامه و رویدادهای جاری
فرهن��گ عامه یکی از مهمترین منابع الهام هنرمن��دان در طول تاریخ
محسوب میشود .اگر شما هم در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف هس��تید ،نوعی هنرمند محسوب میشوید .به هر حال تاثیرگذاری
مناسب بر روی مخاطب هدف با محتوای بازاریابی نیاز به دقت نظر خاصی
دارد .آشنایی با فرهنگ عامه و تالش برای تعامل با مشتریان بر این اساس
ایده بسیار جذابی خواهد بود.
گاهی اوقات مش��تریان در ش��بکههای اجتماعی با محتواهای بازاریابی
بس��یار عجیبی رو به رو میش��وند .دلیل این امر عدم توجه بازاریابها به
فرهنگ مورد قبول کاربران است .نتیجه این امر محتوایی بینهایت ناآشنا
برای کاربران اس��ت .بدون تردید در این میان هیچ خبری از تاثیرگذاری
مناسب بر روی مشتریان نخواهد بود.
آشنایی با فرهنگ عامه کار سختی نیست .به هر حال همه ما در داخل
چنین فرهنگی زندگی میکنیم و بخشی از آن محسوب میشویم .بنابراین
شما مش��کالت چندان زیادی برای اجرای استفاده از آن در فرآیند تولید
محتوای بازارایابی و تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهید داشت.
یکی دیگر از منابع مهم برای الهام بازاریابها در ش��بکههای اجتماعی
مربوط به رویدادهای روز است .اگر شما در تولید محتوا و تعامل با مخاطب
هدف از چنین المانهایی به بهترین ش��کل ممکن بهره بگیرید ،بسیاری
از مش��کالتتان در زمینه بازاریابی حل خواهد ش��د .این امر به شما برای
تاثیرگذاری هرچه بهتر ب��ر روی مخاطب هدف نیز کمک میکند .با این
حساب دیگر دلیلی برای عدم توجه کاربران به محتوای شما باقی نمیماند.
ش��ما به عن��وان یک بازاریاب بای��د پیش از هر فرد دیگری نس��بت به
رویدادهای بزرگ در عرصه بازاریابی کس��ب اطالع نمایید .این امر اهمیت
بسیار زیادی برای کسب و کار شما دارد .اگر یک برند خیلی دیر اقدام به
اس��تفاده از موضوعات و ترندهای مربوط به یک رویداد مهم نماید ،شاید
تمام تاثیرگذاری آن از بین برود .بنابراین همیشه سعی کنید اول از همه
نسبت به رویدادهای مهم و تاثیرشان در حوزه بازاریابی اطالع کسب کنید.
سازماندهی کارها
مدیریت شبکههای اجتماعی و بازاریابی در این فضا امر سادهای نیست.
اگر ش��ما کوچکترین بینظمیای در این میان از خودتان نش��ان دهید،
ش��انس تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب ه��دف را به طور کامل از دس��ت
خواهید داد .درس��ت به همین خاطر برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر
روی مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده از برخی تکنیکهای برنامهریزی و
سازماندهی میکنند.
ش��ما از هر تکنیک و شیوهای که برای سازماندهی کارهایتان استفاده
میکنی��د ،باید صرفهجویی در زم��ان و افزایش به��رهوری را مدنظر قرار
دهید ،در غیر این صورت ش��اید هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدفتان نداش��ته باشید .این امر بس��یاری از بازاریابها را دچار
مشکل میکند .سازماندهی کارها به بهترین شکل ممکن همیشه نیازمند
اختصاص زمان کافی اس��ت .برخی از بازاریابها همیش��ه در تالش برای
س��اماندهی تمام کارها در کوتاهترین زمان ممکن هس��تند .این امر کامال
غیرمنطقی و امکانناپذیر است.
ساماندهی کارهای بازاریابی در طول زمان نیازمند واقعگرایی است .اگر
شما همیشه مایل به ساماندهی کارهایتان به طور فشرده باشید ،به طور
مداوم مشکل زمان خواهید داشت .بنابراین باید از نظر مدیریت زمان نحوه
نگرشتان به مسائل را تغییر دهید.
طراحی یک جدول زمانبندی برای کارهای مختلف در زمینه بازاریابی
در شبکههای اجتماعی بهترین گزینه ممکن برای شما محسوب میشود.
این امر ش��ما را به بهترین ش��کل ممکن در مسیر درس��ت بازاریابی قرار
میدهد .اغلب اوقات وقتی بازاریابها زمان کافی برای تولید محتوا نداشته
باشند ،کیفیت کارشان به طرز چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد .چنین
امری بدترین کابوس برای هر بازاریابی محسوب میشود.
تعیین اهداف مختلف
تولید محت��وای بازاریابی و مدیریت ش��بکههای اجتماع��ی به تنهایی
کارهای بس��یار حوصله سربری اس��ت .بنابراین شما باید همیشه این امر
را جذاب س��ازید .یکی از نکات مهم در جذابتر ساختن این بخش توجه
به تعیین اهداف مختلف است .شاید این امر بسیار واضح و بدیهی به نظر
برسد ،اما بسیاری از برندها در عمل آن را فراموش میکنند .بنابراین دست
و پنجه نرم کردن با مش��کالت ناشی از بیهدفی در زمینه بازاریابی امری
طبیعی خواهد بود.
برنده��ای بزرگ همیش��ه هدفهای دقیق��ی از بازاریاب��ی و مدیریت
ش��بکههای اجتماع��ی در ذهن دارند .این امر به آنها ب��رای کار بابرنامه و
امیدواری به آینده کسب و کارشان کمک خواهد کرد .اگر شما این نکات

را مدنظر نداش��ته باشید ،توانایی بس��یار اندکی برای تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدفتان خواهید داش��ت .به هر حال چه کسی مایل به مشاهده
یک محتوای کلیشهای که هیچ هدفی پشتش نیست دارد؟
تعیین هدف برای محتوای بازاریابی باید براس��اس نیاز کسب و کارتان
صورت گیرد ،در غیر این صورت ش��ما هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر
روی مخاط��ب هدفتان نخواهید داش��ت .بس��یاری از برندها با طراحی
محتوای هدفمند و تعامل بهینه با مشتریان حتی از مزایای بازنشر محتوای
بازاریابیش��ان از سوی آنها نیز بهرهمند میش��وند .این امر اهمیت بسیار
زیادی از نقطه نظر افزایش اعتبار برند در شبکههای اجتماعی دارد.
برخ��ی از برنده��ا تولید محتوا را فقط برای پر کردن اکانتش��ان انجام
میدهند .این امر نه تنها تاثیری بر روی مخاطب هدف در پی ندارد ،بلکه
نگاه آنها به ش��ما را نیز به ش��دت منفی خواهد کرد .اگر شما ایده خاصی
برای تولید محتوا در شبکههای اجتماعی ندارید ،مشورت با یک بازاریاب
حرفهای یا بازنشسته در این میان اقدام درستی خواهد بود .این امر مزایای
بسیار زیادی برای برند شما به همراه خواهد داشت.
تحلیل داده
اگرچ��ه اغلب بازاریابها نس��بت به نوآوری و خالقیتش��ان در زمینه
ش��بکههای اجتماعی باور دارند ،اما کمتر بازاریابی به طور مداوم ایدههای
جذاب و تازه دارد .این امر به دلیل عادت به اس��تفاده از یک نوع مشخص
داده قدیم��ی و عدم تمایل برای ایجاد تغییر در س��بک تولید محتوا روی
میدهد .اس��تفاده از دادههای کاربردی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف امر بسیار مهمی محسوب میشود .این امر امکان پردازش ایدههای
تازه و آگاهی از س��لیقه مش��تریان به بهترین شکل ممکن را دارد .امروزه
برندهای بزرگ حتی برای طراحی محصوالتش��ان نیز از چنین تکنیکی
اس��تفاده میکنند .بنابراین اگر شما در تالش برای تولید محتوای جذاب
و تعاملی در ش��بکههای اجتماعی هس��تید ،باید پی��ش از همه به دنبال
تحلیل دادههای در دس��ترستان باش��ید .یکی از نکات امیدوارکننده در

این میان امکان اس��تفاده از دادههای تحلیل شده از سوی گوگل و حتی
ش��بکههای اجتماعی مانند اینستاگرام و فیسبوک است .چنین امری به
ش��ما فرصت عالی برای اس��تفاده از دادههای دقیق ،آن هم بدون نیاز به
زحمت تحلیلشان ،میدهد.
توانایی کار تحت فشار
خیلی از افراد وقتی فشار کاری زیاد میشود ،کنترلشان بر روی محیط
را از دس��ت میدهند .این ام��ر در دنیای بازاریابی اغل��ب اوقات همراه با
مشکالت بسیار زیادی است .بنابراین شما باید به نوعی کار تحت فشار زیاد
را عادی تلقی کنید .اگر یک بازاریاب با کوچکترین مش��کل و فشار کاری
قید تمام فعالیتها را بزند ،هرگز در این عرصه موفق نخواهد شد.
همکاری با بازاریابهای کارکشته همیشه اعتماد به نفس دوچندانی به
ش��ما برای کار تحت فش��ارهای مختلف میدهد .بنابراین مشکلی در این
میان پیش رویتان نخواهد بود.
صبر و شکیبایی
موفقیت در زمینه بازاریابی یک ش��به حاصل نمیش��ود .اگر ش��ما در
زمینه بازاریابی صبر و شکیبایی الزم را نداشته باشید ،مشکالتتان به طور
مضاعف افزایش پیدا میکند .بس��یاری از بازاریابهای جوان هرگز تحمل
شکس��ت را ندارند .این امر به س��رعت آنها را نس��بت به این حوزه ناامید
میسازد .اگر شما تجربه فعالیت طوالنی مدت در شبکههای اجتماعی را
داشته باشید ،به خوبی از ماهیت طبیعی شکستهای مقطعی در این حوزه
آگاهی دارید .بنابراین نباید با یک شکس��ت قید همه چیز را بزنید .برنده
نهایی در این میان بازاریابهای دارای صبر و تحمل باال هستند.
استفاده از توصیهها و مش��ورت با بازاریابهای حرفهای و دارای تجربه
بیشتر از خودتان در این میان همیشه روحیهتان را افزایش میدهد .اغلب
افراد در زمانهای مختلف نیاز ب��ه راهنمایی و توصیههای دیگران دارند،
در غیر این صورت شاید اعتماد به نفسشان به طور ناگهانی از بین برود.
تعیین حد و مرزهای شخصی
ب��دون تردی��د فعالیت به عن��وان بازاریاب در ش��بکههای اجتماعی کار
س��ادهای نیست .بس��یاری از افراد حد و حدود میان کار حرفهای و زندگی
شخصیشان را متوجه نیستند .این امر مشکالت بسیار زیادی برای آنها از
نقط��ه نظر حرفهای به همراه دارد .بهترین ای��ده در این میان تالش برای
تعیین مرز میان زندگی و کار اس��ت .یکی دیگر از مشکالت در این میان
تمایل برخی از بازاریابها برای شخصی کردن فعالیت بازاریابی است .شما
در فرآیند بازاریابی نه یک فرد خاص ،بلکه نماینده برندتان هستید .بنابراین
هیچ دلیلی برای ش��خصی ش��دن در فرآیند بازاریابی وجود ندارد .این امر
اغلب اوق��ات با واکنش منفی کاربران در ش��بکههای اجتماعی نیز همراه
است .بنابراین سعی کنید همیشه رفتار حرفهای در این میان داشته باشید.
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رشد  ۲برابری پرداخت تسهیالت و تعهدات بانک توسعه تعاون در استان
مرکزی

اراک -فرناز امیدی :مدیر شــعب بانک توسعه تعاون در استان مرکزی
گفت :پرداخت تســهیالت و تعهدات در پایان ســال  ۹۹نسبت به سال قبل
دارای رشد چشمگیری بوده است .به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون
در استان مرکزی ،علی وفایی مدیر شعب این بانک در استان اظهار کرد :شعب
این بانک در استان در پایان سال  1۳۹۹بالغ بر  11۰۰۰میلیارد ریال تسهیالت
و تعهدات پرداخت کردهاند که این میزان نسبت به سال گذشته دارای رشدی
 ۲برابری بوده اســت .وی افزود  :در سال  ۹۹با تشکیل بیش از  6۰۰۰پرونده
در سطح شــعب استان بالغ بر  11۰۰۰میلیارد ریال تسهیالت و تعهدات به
شرکتهای تعاونی و سایر شخصیتهای حقیقی و حقوقی پرداخت شده است  .مدیرشعب بانک توسعه تعاون استان مرکزی با
بیان اینکه بیش از  ۷۰درصد تسهیالت پرداختی ،به بخش تعاون بوده است ،گفت :در سال  1۳۹۹اعتبارات ابالغی جهت تسهیالت
قرضالحسنه ازدواج به نهادهای حمایتی(کمیته امداد و بهزیستی) به صورت کامل پرداخت شده و عملکرد این مدیریت در پرداخت
این تسهیالت  1۰۰درصد بوده است .وفایی با اشاره به عملکرد  ۹۰درصدی در پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار روستایی در استان
اظهار کرد :با مشارکت بانک توسعه تعاون پروژههای متعددی در سراسر استان در حال تکمیل شدن هست که با بهرهبرداری از
این طرحها گام جدیدی در توسعه بخش تعاون و ایجاد اشتغال پایدار برداشته خواهد شد .مدیر شعب استان مرکزی با اشاره به
راهبردهای هفتگانه بانک در سال جاری ،حمایت حداکثری از تولید و پشتیبانی عملی از تولیدکنندگان و کارآفرینان را از اهداف
بانک در ســال پیش رو دانســت و افزود :توسعه تعامالت و همافزایی با فعاالن بخش تعاون با رویکرد ایجاد زنجیره خلق ارزش و
همچنین افزایش رضایت مشتریان و ذینفعان از طریق روانسازی فرآیندهای اجرایی از مهم ترین اهداف بانک در سال جاری است.
سرپرست منطقه  ۹عملیات انتقال گاز خبر داد :

آغاز عملیات پیگرانی هوشمند خط انتقال گاز ۳۰اینچ شمال کشور

ساری  -دهقان  :عملیات پیگرانی هوشمند خط انتقال گاز ۳۰اینچ شمال
کشــور آغاز شــد .به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه
 ۹عملیات انتقال گاز محی الدین مفخمی با اشــاره به اهمیت خط  ۳۰اینچ
سراسری اول در انتقال گاز استان های گلستان ،مازندران و گیالن اظهار کرد:
با عنایت به ضرورت شناسایی نقاط معیوب خط و انجام تعمیرات پیشگیرانه،
پیگرانی هوشمند خط مذکور با هدف انتقال گاز ایمن ،پاک ،پایدار و بهره ور
گاز طبیعی در دســتور کار منطقه قرار گرفت .سرپرست منطقه  ۹عملیات
انتقال گاز خاطر نشان کرد :این عملیات بر اساس زمانبندی مدون و هماهنگی
های انجام شــده با ستاد و مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز در طول  ۷1۸کیلومتر از خط در تاسیسات دشت شاد در شهر
میامی استان سمنان تا تاسیسات الکان در استان گیالن انجام می گیرد که در حال حاضر پیگرانی قطعه اول در استان گلستان
با موفقیت به اتمام رسید .وی ضمن تشکر از تالش همکاران مرکز بهره برداری خطوط لوله گرگان و مجموعه معاونت خط لوله و
واحدهای پشتیبانی اظهار کرد :پس از اخذ نتایج و تحلیل آن تعمیرات ضروری خط انجام خواهد شد.

ضرورت مهم همکاری اصحاب رسانه در ترویج فرهنگ مدیریت مصرف در
استان بوشهر

بوشهر  -خبرنگار فرصت امروز :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر در جمع خبرنگاران در بوشهر با بیان اینکه اکنون استان در اوج شدت
گرما قرار دارد اظهار داشــت :افزایش دمای هوا زمینه مصرف آب شــرب را
افزایش میدهد و این درحالی اســت که در شرایط کرونایی مصرف این ماده
حیاتی بیشتر کرده است .عبدالحمید حمزهپور سرانه مصرف آب آشامیدنی در
استان بوشهر را بیش از دیگر نقاط کشور دانست و بیان کرد :مصرف سرانه آب
آشامیدنی بیش از  ۲۲۰لیتر است که برخی نقاط  ۳۰۰لیتر گزارش شده است.
منابع  ۸۰درصد آب آشامیدنی استان بوشهر در دیگر استانها قرار دارد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر منابع  ۸۰درصد آب آشامیدنی استان را سد کوثر در استان کهگیلویه و بویراحمد
و رودخانه شاپور کازرون در استان فارس دانست و افزود ۲۰ :درصد منابع تأمین آب استان بوشهر چاهها و پروژههای آبشیرینکن
است که اکنون به ظرفیت  4۰هزار مترمکعب در شبانهروز در مدار است .حمزهپور بحرانی بودن منابع تأمین آب آشامیدنی برخی
شهرســتانهای استان بوشــهر را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد :شهرستانهای جم ،عسلویه و دیر از نقاط بحرانی در تأمین آب
آشامیدنی است که برای جلوگیری از مشکالت در این شهرستانها ،طرحهای مهم و تاثیرگذاری اجرا شده است.
 1۰درصد آب آشامیدنی استان بوشهر از آبشیرینکنها تأمین میشود
حمزهپور با اشاره به اینکه اکنون  1۰درصد آب آشامیدنی استان بوشهر از آبشیرینکنها تأمین میشود گفت :با تکمیل و افتتاح
پروژههای در دست اجرا تولید آب از این ظرفیتها به  4۰درصد افزایش مییابد .وی به پروژههای در دست اجرا آبشیرینکن در
نقاط شهری و روستایی استان بوشهر به ظرفیت  1۰۰هزار مترمکعب اشاره کرد و افزود :برخی این پروژهها تا پایان فصل تابستان
وارد مدار بهرهبرداری میشود .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر میزان سرمایهگذاری در پروژههای آبشیرینکن را
افزودن بر یکهزار  ۲۵۰میلیارد تومان دانست و خاطر نشان کرد :این پروژهها در شهرها و روستاهای مختلف استان بوشهر توسط
بخش خصوصی در حال اجرا است که بخشی امسال و بخش دیگر هم سال آینده تکمیل و وارد مدار تولید میشود.
بیش از  1۰هزار متر مکعب آب این پروژهها در مدار بهرهبرداری قرار میگیرد
حمزهپور با بیان اینکه تا فصل تابســتان جاری بیش از  1۰هزار متر مکعب آب این پروژهها در مدار بهرهبرداری قرار میگیرد
تصریح کرد :قیمت تمام شده تولید آب از طریق شیرینسازی آب دریا بیش از  1۲برابر دیگر منابع است بهگونهای که هزینه تولید
هر مترمکعب آب از آبشیرینکن افزون بر  16هزار تومان است که با قیمت هر مترمکعب  ۵۰۰تومان در اختیار مصرف کنندگان
قرار میگیرد.
مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

امامان جماعات فرماندهان قرارگاه فرهنگی هستند

گرگان  -خبرنگار فرصت امروز :حجتاالسالم عباسعلی گرزین با بیان اینکه امامان جماعات ،فرماندهان قرارگاه فرهنگی
هستند ،گفت :با حمایت و رهنمودهای امامان جماعات افراد بیشتری تحت چتر انقالب قرار می گیرند.حجتاالسالم عباسعلی
گرزین در دیدار با حجتاالســالم شــیخی امام جمعه و اعضای قرارگاه فرهنگی شهرستان کردکوی اظهار کرد :امامان جماعات
فرماندهان قرارگاه فرهنگی هســتند.مدیرکل تبلیغات اسالمی استان بیان کرد :ما و هر مسئول و کارمندی در سازمان تبلیغات
اســالمی خود را سرباز امام جمعه در هر شــهر می دانیم و امیدواریم با رهنمودهای امامان جماعات و حمایت های آنان ،جبهه
فرهنگی هر روز قوی تر و افراد بیشــتری را تحت چتر انقالب قرار دهد.در ادامه حجتاالســالم شیخی ضمن خوش آمد گویی و
تبریک انتصاب حجتاالســالم گرزین بهعنوان مدیر جوان و انقالبی و قدردانی از زحمات مدیر کل سابق حجتاالسالم ولی نژاد
گفت :سازمان تبلیغات موهبت خوب انقالب به فرهنگ اسالمی کشور است.امام جمعه کردکوی افزود :در دوره ای که بودجههای
فرهنگی کشور اسفناک است ،نهادهای فرهنگی تنها با هم افزایی می توانند از پس وظایف خود سربلند بیرون آیند.در پایان هر یک
از اعضای قرارگاه فرهنگی شهرستان کردکوی نقطه نظرات و انتظارات خود را بیان و در خواست های جبهه فرهنگی شهر را به مدیر
کل جدید سازمان تبلیغات استان گلستان ارائه دادند.

توزیع  ۳۸5دستگاه کولر بین مددجویان کمیته امداد قم

قم  -خبرنگار فرصت امروز :پس از شناسایی مددجویان نیازمند وسایل
سرمایشی ،از ابتدای فصل گرما تاکنون  1۲۰دستگاه کولرآبی بین نیازمندان
توزیعشده و بقیه نیز در حال توزیع است .به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد،
محمدابراهیم نعیمی ،معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان قم
با اشاره بهشدت گرمای استان قم گفت :از ابتدای فصل گرما پیش بینی شده
است که  ۳۸۵دستگاه کولرآبی بین مددجویان تحت حمایت توزیع شود .وی
بابیان اینکه توزیع این کولرها در دو مرحله برنامهریزیشــده است گفت :در
مرحله اول اجرای این طرح  1۲۰دستگاه کولر بین مددجویان توزیعشده است و بقیه آنها هم در حال توزیع است .نعیمی ارزش
کولرهای آبی توزیعشده را بیش از  1.6میلیارد تومان عنوان و اظهار کرد :این لوازم سرمایشی از محل اعتبارات کمیته امداد و خیران
تأمینشده است .معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد استان قم شناسایی بقیه مددجویان نیازمند وسایل سرمایشی توسط
مددکاران این استان را خاطرنشان و اظهار امیدواری کرد که بقیه کولرها نیز تا قبل از پایان فصل گرما بین نیازمندان توزیع شود.
نعیمی بابیان اینکه اولویت توزیع این کولرها ،بین مددجویانی است که فاقد هرگونه وسایل سرمایشی هستند گفت :خانوادههای
دارای سالمند و بیماری خاص و صعبالعالج نیز اولویت بیشتری دارند.
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با دستور رییس جمهور:

 ۱۴طرح در منطقه آزاد انزلی به بهره برداری رسید
رشــت -خبرنگار فرصت امروز :به گزارش مدیریت روابط
عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،در ششمین دوره
از افتتاح پروژه های مناطق آزاد،با دستور رییس جمهور و به صورت
ویدئوکنفرانســی؛ همزمان با  66طرح سرمایه گذاری-زیرساختی
ســایر مناطق آزاد تجاری-صنعتی14 ،طــرح تولیدی،خدماتی و
زیرســاخت بندری در منطقه آزاد انزلی با ســرمایهگذاری  6هزار
میلیارد ریال به بهره برداری رسید .در این مراسم که دکتر ارسالن
زارع استاندار گیالن،اعضای هیأت مدیره،معاونین سازمان و مدیران
واحدهای سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی حضور داشتند؛مهندس
علی اوسط اکبری مقدم،رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان،
بــا بیان اینکه منطقه آزاد انزلی بــا دارا بودن دو بندر بزرگ انزلی
و کاســپین و زیرســاخت های صنعتی و تجاری نقش محوری در
مبادالت تجاری کشــورهای اوراسیا و کشــورهای حاشیه دریای
خزر داشته که در سالهای اخیر با تکمیل زیرساختهای زنجیره
لجستیک در تامین کاالهای اساسی کشور بسیار موثر بوده،افزود:
بــا عنایت به تدابیر ابالغی دبیر محترم شــورای عالی مناطق آزاد
این ســازمان به عنوان معین و پشــتیبان منطقه آزاد اینچه برون
معرفی گردیده که با توجه پیگیری انجام شده امید است راه اندازی
رسمی این منطقه آزاد به عنوان اولین منطقه نسل جدید به زودی
صورت گیرد  .وی اضافه کرد  :ســازمان منطقــه آزاد انزلی امروز
 14طرح سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و با
سرمایه ریالی بالغ و  ۳هزار و  ۸۸4میلیارد ریال و سرمایه خارجی
هشــت میلیون یورو جمعا به ارزش  6هزار و  164میلیارد ریال و
اشتغالزایی مستقیم  446نفر در بخشهای صنعتی بندری به بهره
برداری می رسد  .مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به

اینکه هم اکنون در منطقه آزاد انزلی حدود  ۸۲پروژه عمده سرمایه
گــذاری و زیربنایی با اعتبار بالغ بر  ۷۹هزار و  ۳۹۰میلیارد ریال و
 4۵میلیون یورو در دست اجرا می باشد،خاطر نشان ساخت :امروز
 ۹واحد صنعتی شامل تولید المپ با سرمایه گذاری خارجی،تولید
روغن خوراکی،تولیــد لوازم خانگی،تولید محصوالت بهداشــتی،
تولید پوشــاک و کاالی خواب،مونتاژ رایانــه و تبلت،تولید مخزن
پلی اتیلن و پنج طرح غیر صنعتی شامل مجتمع تجاری مسکونی
 ۷۲واحدی،مجتمع اداری و رســتوران گردان،مجتمع نمایشگاهی
و تعمیرگاهی ،مخزن  ۵هزار تنی روغن و ســاختمان امور دریایی
مجتمع بندری کاسپین به بهره برداری می رسد .مدیرعامل سازمان
منطقه آزاد انزلی خاطر نشــان کرد  :در حال حاضر محور رشت به
بندر کاســپین در دو بخش ابنیه های فنی و زیر ســازی در حال
اجرا می باشــد که به جهت ابنیه بزرگی که بر روی بزرگراه رشت
و انزلی قرار دارد و شــرایط سخت محیطی روند کار سرعت باالیی
نداشــته و در بحث زیر سازی ،این پروژه بیش  ۸۵درصد پیشرفت

فیزیکی داشته که در ماههای آینده قابلیت تکمیل روسازی و ریل
گــذاری را دارد .بنابراین گزارش پروژه هــای مزبور برای  446نفر
شغل ایجاد می کنند شامل یک واحد تولید المپ با سرمایه گذاری
هشت میلیون یورویی خارجی و  ۲4میلیارد ریالی داخلی،مجتمع
تجاری و مســکونی مهتاب با سرمایه گذاری  ۲هزار میلیارد ریال،
ساختمان امور دریایی مجتمع بندری کاسپین با هزینه  1۰میلیارد
ریال  ،مخزن  ۵هزار تنی با میزان سرمایه گذاری ۷۰میلیارد ریال،
رستوران گردان و مجتمع نمایشگاهی با  4۵۰میلیارد ریال سرمایه
گذاری ،تعمیرگاه خودرو با  ۲۵۰میلیارد ریال سرمایه گذاری،واحد
تولیدی محصوالت آرایشــی و بهداشــتی با حجم سرمایه گذاری
 ۳6۰میلیارد ریال اســت .یک واحد صنعتی مونتاژ رایانه و تبلت
با ســرمایه گذاری  ۸۰میلیارد ریال،طرح توسعه تولید پوشاک با
اعتبــار  ۲۵میلیارد ریال ،طرح توســعه تولید مخازن پلی اتیلن با
ســرمایه گذاری  1۵۰میلیارد ریال،واحد تولیدی کاالی خواب با
میزان ســرمایه گذاری  ۲۵میلیارد ریال ،کارخانه تولید روغن های
خوراکی با سرمایه گذاری  ۲۲۰میلیارد ریال،تولید لوازم خانگی با
سرمایه گذاری  ۲۲۰میلیارد ریال از دیگر طرح های سرمایه گذاری
تولیدی-صنعتی بود که امروز به دستور رییس جمهور افتتاح شد و
مورد بهره برداری قرار گرفت .سازمان منطقه آزاد انزلی دارای 14۹
واحد تولیدی با میزان اشتغالزایی مستقیم برای حدود چهار هزار نفر
در دو شهرک صنعتی و خارج از آن است و هم اکنون مراحل احداث
سومین شهرک صنعتی منطقه در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین
با دارا بودن مساحت  ۵۰هکتاری عالوه بر افزایش دو برابری وسعت
صنعتی منطقه ضریب اشــتغالزایی و واحدهای تولیدی را به چند
برابر افزیش می دهد .

نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی:

جذب اعتبار ۴5۰میلیارد ریالی برای رفع فوری تنش آبی تبریز

آذربایجان شرقی – ماهان فالح :عضو هیات رییسه و نماینده
مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی از جذب اعتبار
 4۵۰میلیارد ریالی برای رفع فوری تنش آبی تبریز خبر داد و گفت:
از هفته آینده  ۳۰۰لیتر در ثانیه به حجم آب شرب این شهر اضافه
میشود .به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،روحاهلل متفکرآزاد در حاشیه
بازدید از طرح خط انتقال جدید آب نهند به تبریز و بازدید از سدهای
نهند و ونیار ،با اشــاره به پیگیری جدی نمایندگان تبریز از سازمان
برنامه و بودجــه برای پرداخت اعتبارات رفع تنش آبی تبریز ،اظهار
کرد 4۵ :میلیارد تومان در اواخر خرداد پرداخت شد که  ۲۵میلیارد
برای خط انتقال جدید ســد نهند به تبریز و  ۲۰میلیارد برای حفر
چاههای جدید آب اختصاص یافت .وی با بیان اینکه این اعتبار برای
کاهش احتمال قطعی آب ،دیر پرداخت شــد ولی تخصیص کامل
یافت ،افزود :هفته آینده پروژه جایگزینی خط لوله جدید به جای خط
لوله فرسوده نهند افتتاح میشود .متفکر آزاد با اشاره به اینکه جابجایی
خط لوله نهند ،یکی از موانع آبگیری سد ونیار بود و باید به دنبال رفع

سایر موانع آبگیری آن باشیم ،گفت ۲۵ :میلیارد مختص این پروژه
بود که میتواند با توجه به فرســوده بودن خط لوله قبلی ،عالوه بر
افزایش حجم انتقال ،پرتی آب را هم کاهش دهد .عضو هیات رییسه
مجلس شورای اسالمی ،تنش آبی تبریز در سال گذشته را یادآور شد
و خاطرنشان کرد :با همت مسووالن اجرایی و پیگیری نمایندگان برای
امسال برنامه ریزی شد تا اقدامات کوتاه مدت را قبل از وقوع تنش آبی

اجرا کنیم .وی رفع تنش آبی تبریز را مربوط به دو حوزه «مصرف» و
«تأمین آب» دانست و افزود :باید آب محالت از مخازن مختلف تأمین
شود تا هرکدام بخشی از نیاز تبریز را تأمین کند ولی چون رینگ آبی
نداریــم ،آب توزیع متوازنی ندارد و قطعی و توزیع آب در همه جا به
یک اندازه نیست .لذا پیگیر اجرای طرح رینگ تبریز آبرسانی در دور
تبریز هستیم .نماینده مردم تبریز ،اسکو و آذرشهر در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به اینکه برای بلندمدت ،چارهای جز انتقال آب ارس به
تبریز نداریم ،تصریح کرد :در یکسال گذشته به این پروژه توجه ویژهای
داشتیم ،کنسرسیوم قبلی توان تأمین مالی نداشت لذا با قیمت جدید،
پیمانکار جدید روی کار میآید و با مصوبه دولت و تأمین اعتبار الزم،
کار به سرعت آغاز خواهد شد .متفکرآزاد با تاکید بر اینکه با اجرای
پروژه ،حداقل سه چهار سال زمان میبرد تا آب ارس به تبریز برسد،
گفت :باید روی منابع در دسترس برای این مدت برنامه ریزی کنیم و
تنش آبی را کاهش دهیم .وی از مردم خواست تا با مدیریت مصرف،
مصارف غیرضرور را در ایام پیک مصرف کاهش دهند.

گزارشی از کمیته عبور از پیک بار برق 1۴۰۰خوزستان
اهواز -شــبنم قجاوند :رئیس کمیته عبور از پیک بار برق 14۰۰
خوزستان گفت :با صرفه جویی مشترکین و با کمک صنایع و اعمال
محدودیت مصرف برای آنها ،در تالش هســتیم تا خاموشی بخش
خانگی را به حداقل برسانیم .محمود دشت بزرگ در سلسله جلسات
عبور از پیک  14۰۰خوزستان که با حضور مدیران عامل شرکت های
توزیع نیروی برق اهواز ،خوزستان و کهگیلویه ،معاونین شرکت برق
منطقه ای خوزســتان و مسئولین تولید برق نیروگاه های برق آبی
و حرارتی برگزار شــد ،بیان کرد :طبق مصوبه ابالغی شرکت توانیر
مقرر شده صنایع حداکثر  1۰درصد از دیماند خود را مصرف کنند
و شرکت های توزیع و برق منطقه ای خوزستان موظف هستند بر
حسن اجرای این مصوبه نظارت کنند تا در بخش خانگی خاموشی
ها به حداقل برسد .وی افزود :با توجه به استقرار دماهای  ۵۰درجه
در خوزســتان در روزهای اخیر و آتی ،مقرر شد که خاموشی ها را
مدیریت و در بخش خانگی به حداقل برسانیم و کمبود انرژی را از
طریق همکاری با صنایــع بتوان جبران کرد .رئیس کمیته عبور از
پیک بار برق  14۰۰خوزستان تصریح کرد :رکوردهای مصرف برق
در خوزستان و اهواز در سال جاری چندبار جابجا شده و این افزایش
مصرف ،حاصل افزایش دما نسبت به سال قبل و تولید غیرمجاز رمز
ارز است که تاکنون بیش از هفت هزار ماینر در شبکه برق خوزستان
جمع آوری شــده است .دشــت بزرگ توضیح داد :در کنار کاهش
خاموشی ها به حداقل ،باید تالش کرد که به تاسیسات شبکه برق
خســارتی وارد نشود چرا که در کوتاه مدت این آسیب جبران پذیر
نیست و ممکن است باعث تشدید خاموشی ها شود .وی ادامه داد:
خاموشــی هایی که در اســتان اعمال می شود به دلیل سهمیه ها
و محدودیت های ابالغی از توانیر و شــرایط برق کشــور است و در

بعضی از روزها دیسپاچینگ ملی نیز فارغ از سهمیه ابالغی ،به بخش
هایی از استان خاموشــی می دهد .رئیس کمیته عبور از پیک بار
برق  14۰۰خوزستان گفت :در سال  ۹۷که رکورد ماندگار مدیریت
مصرف در خوزستان ثبت شد نیز چنین شرایطی داشتیم اما آن سال
همه پذیرفته بودند به دلیل شرایط دمایی خاص استان به خوزستان
خاموشی داده نشود اما امسال خاموشی های ابالغی گاه ُا بیشتر از
ســایر نقاط کشور بوده و باعث رنجش شهروندان شده است .دشت
بزرگ عنوان کرد :در  ۲4ساعت گذشته علی رغم محدودیت هایی
که به صنایع داده شــد و خاموشی های بخش خانگی ،در ساعت ۵
بعد از ظهر پیک شبکه برق خوزستان  ۷هزار و  66۳مگاوات بود که
از این مقدار یکهزار و  ۹۰1مگاوات توسط نیروگاه های بخش آبی،
سه هزار و  ۸۳4مگاوات توسط نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی
و یکهزار و  ۹4۰مگاوات آن از طریق تبادل از شبکه سراسری دریافت
شد .وی تاکید کرد :با توجه به شرایط پیش آمده و کاهش تولید برق
در نیروگاه های برق آبی و بهم خوردن توازن تولید و مصرف برق در
سراسر کشور ،از مشترکین درخواست می کنیم نهایت صرفه جویی

و همکاری را با صنعت برق داشــته باشند تا پایداری شبکه حفظ
شــود و خاموشی ها به حداقل کاهش پیدا کند .مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق اهواز نیز در این جلســه گفت :سهمیه خاموشی
که برای اهواز در نظر گرفته شــده رقم بزرگی اســت و روزانه برای
رعایت کردن آن باید به مناطقی که امکان خاموشــی هست سه تا
چهار بار خاموشی داده شود که با توجه به شرایط خاص اهواز ،مردم
را با ســختی رو به رو کرده است .حسن کریمی افزود :قبل از آنکه
نارضایتی عمومی گســترده در اهواز صورت بگیرد الزم است که با
توانیر برای کاهش سهمیه خاموشی های اهواز صحبت و با توجه به
شرایط گرمایی طاقت فرسا ،تجدید نظر شود .وی افزود :الزم است
که مدیریت خاموشی ها به خود استان سپرده شود تا شرکت های
توزیع اهواز ،خوزســتان و کهگیلویــه و بویراحمد و برق منطقه ای
خوزستان با همکاری همدیگر شرایط را مدیریت کنند و در ساعت
هایی از روز با توجه به شرایط دمایی ،قدرت مانور را داشته باشیم تا
شرایط را بتوان بهتر مدیریت کرد .در این نشست همچنین گزارشی
از وضعیت تولید نیروگاه های برق آبی در استان ارائه و گفته شد با
توجه به کاهش  4۰درصدی ورودی آب به ســدها ،باید با احتیاط
کامل از ذخیره ســدها برای تولید انرژی استفاده کرد و ادامه روند
کنونی تولید برق امکان پذیر نخواهد بود و این نیروگاه ها تنها باید
در ساعت های پیک و تنظیم فرکانس وارد مدار شوند .همچنین در
این نشست گزارشی از وضعیت دمایی سال گذشته با امسال و میزان
مصرف انرژی ارائه و مشخص شد که افزایش دما در سال جاری به
شکل قابل توجهی به افزایش مصرف منجر شده و این نگرانی وجود
دارد کــه با ادامه این روند دمایی و وجود فاصله بین تولید و مصرف
برق ،خاموشی های گسترده تری در شبکه رخ دهد.

مدیر کل بنادر هرمزگان اعالم کرد:

ارتقاءایمنیبنادرمسافریشهیدحقانیوهرمزبااجرایپروژهاطفاءحریق

بندر عباس  -خبرنــگار فرصت امروز :مدیــر کل بنادر و
دریانوردی هرمزگان گفت :پروژه اطفاء حریق در بنادر شهید حقانی
بندرعباس و هرمز با اعتبار ۳۰۰میلیارد ریال به منظور افزایش ضریب
ایمنی این پایانه های پرتردد مسافری دریایی در حال اجراست .به
گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان،
«علیرضا محمدی کرجی ران» ارتقاء توانمندی بنادر برای مقابله با
حوادث و رخدادهای طبیعی و غیرطبیعی را به عنوان اولویت مهم
ســازمان بنادر و دریانوردی دانست و اظهار داشت :در همین راستا،
ایجاد تاسیسات اعالم و اطفاء حریق از جمله مهم ترین نیازهای بنادر
مسافری محسوب می شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :به منظور ارتقاء سطح ایمنی بنادر
مسافری و به منظور پیشگیری از بروز حوادث خسارت آفرین در
پایانــه های دریایی ،عملیات اجرایي پروژه اطفاء حریق به صورت
همزمان در دو بندر مســافری شــهید حقانی بندرعباس و هرمز
مطابق با اســتانداردهای ملی و بین المللی از ماه نخســت فصل

بهار ســال جاری کلید خورده است که با برنامه ریزي هاي انجام
شــده ،پیش بیني مي شود تا پایان ســال  14۰۰به بهره برداري
برســد .مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت :هزینه اجرای
این پروژه بالغ بر  ۳۰۰میلیارد ریال اســت که شامل  ۲4۰۰متر
لوله از نوع فوالدی و پلی اتیلن ،نصب دو ایســتگاه پمپاژ شناور،
نصــب  ۸عدد پمــپ (دیزل پمپ ،الکتروپمــپ ،جوکی پمپ) و

همچنین  ۵4عدد تجهیزات اطفاء حریق (هیدرانت ،برج مانیتور،
هوز باکس و هوز ریل) می شــود .کرجــی ران مهمترین اهداف
اجرای پروژه سیســتم اطفاء حریق را تامین ایمنی محوطه ها و
اسکله ها ،پیشگیری از حوادث احتمالی آتش سوزی در شناورهای
پهلو گرفته در بندر و همچنین جلوگیری از آســیب های جانی و
مالی برشمرد.
شــایان ذکر است؛ بندر شهید حقانی با بهره مندی از  4۰فروند
شناور ،بزرگترین پایانه مسافری دریایی ایران محسوب می شود که
از طریق آن ،روزانه هزاران نفر مســافر و گردشگر به جزایر هرمز و
قشم به صورت ایمن ترابری می شوند .بندرگاه هرمز نیز نیز به عنوان
یکی از پایانه های دریایی پرتردد استان هرمزگان به شمار می رود
که عالوه بر شناورهای مسافری ،شناورهای تجاری و صیادی نیز در
آن پهلو می گیرند؛ بر همین اســاس ،ایجاد امکانات الزم برایمقابله
با حوادث احتمالی آتش ســوزی ،یک اقدام مهم برای ارتقاء ضریب
ایمنی در این بنادر محسوب می شود.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
توصیههایی برای بهبود کیفیت کار از خانه
به قلم :آنی سینیجارو
کارشناس بازاریابی و فروش
ترجمه :علی آلعلی
کار از خانه شاید پیش از دوران کرونا یک گزینه نه چندان مهم و مورد توجه میان کارآفرینان بود ،اما
اکنون ماجرا به طور کامل متفاوت ش��ده است .بس��یاری از برندها برای ادامه روند کاریشان چارهای جز
اس��تفاده از شیوه کار از خانه ندارند .اگر ش��ما هم چنین الگویی را مدنظر دارید ،یا مجبور به کار از خانه
هستید ،برخی از توصیههای حرفهای میتواند کیفیت کاریتان را به طور قابل مالحظهای بهبود بخشد.
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از توصیههای حرفهای موردنظر برای بهبود مهارتهای شما در
زمینه کار از خانه است .در ادامه برخی از مهمترین نکات در این رابطه برای سادهتر کردن فرآیند کار از
خانه و همچنین افزایش کیفیت کاری در چنین شرایطی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
فراهمسازی محیط کار سالم
وقتی قرار بر کار از خانه اس��ت ،باید یک محیط مناس��ب و س��الم برای کار انتخاب کرد .اگر شما سالن
اصل��ی خانه را ب��ه عنوان دفتر کارتان انتخاب کنید ،س��ر و صدای دیگران و همچنی��ن صدای تلویزیون
تمرکزتان را حس��ابی بر هم میزند .بنابراین ش��ما باید فکر دیگری در س��رتان داشته باشید ،در غیر این
صورت هیچ شانسی برای کار مناسب نخواهید داشت.
انتخاب یک اتاق و طراحی گوش��های از آن مانند فضای کاری بهترین انتخاب در این میان خواهد بود.
اگر شما حساسیت بسیار زیادی نسبت به صدای خانه دارید ،استفاده از هدستهای کاهش صدای محیط
گزینه مناس��بی خواهد بود .ش��ما به طور کلی باید هر کاری برای سالمسازی محیط اطرافتان برای کار
انجام دهید ،در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی پروژههای شرکت نخواهید داشت.
معنای این امر شکست شما برای همکاری مناسب با دیگران و به طور کلی شرکت در دوران کار از خانه
است.
توجه به وضعیت احساسیتان
افراد در کار معمولی امکان حضور در کنار هم را دارند .این امر روحیهش��ان را به طور قابل مالحظهای
تحت تاثیر قرار میدهد .وقتی شما از خانه مشغول به کار هستید ،امکان زیادی برای تعامل با همکارانتان
به طور عادی ندارید .همین امر مشکالتتان را به طور قابل مالحظهای افزایش میدهد.
برخی از افراد در فرآیند کار از خانه هیچ توجهی به وضعیت احساسیش��ان ندارند .اگر ش��ما احس��اس
دلتنگی برای کار حضوری و همچنین ش��وخیهای روزمره با همکارانتان کردید ،بهترین راهکار برقراری
تماس تصویری یا صوتی با آنهاس��ت .ش��ما با چنین کاری امکان بهبود روحیه و وضعیت احساسیتان را
خواهید داشت .متاسفانه بسیاری از کارمندان در فرآیند کار از خانه چنین امری را مدنظر قرار نمیدهند.
بنابراین به مرور زمان از نظر روحی دچار مش��کل میش��وند .اگر ش��ما پیش از دوران کرونا ارتباط بسیار
نزدیکی با همکارانتان داشتید ،بدون شک در فرآیند کار از خانه دچار مشکل احساسی میشوید .بنابراین
باید به فکر ادامه ارتباطتان با آنها حتی از طریق شبکههای اجتماعی باشید.
مدیریت زمان به شکل مطلوب
شما به عنوان یک کارمند یا کارآفرین در دوران کرونا و کار از خانه باید مدیریت زمانتان را در دست
داش��ته باش��ید .یکی از مش��کالت افراد در این ش��رایط ناتوانی برای مدیریت زمان به طور مناسب است.
این امر به طور مداوم مش��کالتی برای ش��ما به همراه خواهد داش��ت .بنابراین کار منطقی در این میان
برنامهریزی دقیق برای رس��یدگی به تمام کارهایتان اس��ت ،در غیر این صورت شاید تا نیمههای شب به
کار ادامه دهید و باز هم تمام پروژههایتان عقب بماند.
اگر ش��ما پیش از این در عرصه کس��ب و کار تجربه مدیریت زمان را داشته باشید ،کار از خانه مشکلی
برایتان ایجاد نمیکند .تنها نکته مهم در این میان تالش برای پرهیز از حواسپرتی است .ابزارهایی مثل
موبایل به س��ادگی امکان پرت کردن حواس افراد را دارد .بنابراین در طول س��اعتهایی که از خانه کار
میکنی��د ،باید موبایلتان را کنار بگذارید .این امر کیفیت کاری ش��ما را ب��ه طور قابل مالحظهای بهبود
میبخش��د .همچنین به ش��ما فرصتی عالی برای تاثیرگذاری بر روی تمام پروژههای ش��رکت و همچنین
بهبود ارتباطتان با دیگر کارمندان میدهد.
بسیاری از کارآفرینان در فرآیند کار از خانه به این گمان که زمان بسیار زیادی در دسترس دارند ،هیچ
توجهی به برنامهریزی برای رس��یدگی به تمام کارهای حرفهای و زندگی شخصیش��ان ندارند .همین امر
کار از خانه را بدل به کابوس��ی برای آنها میکند .ش��ما با یک برنامهریزی دقیق و ایجاد تعادل میان کار و
زندگی امکان کسب تجربهای لذتبخش از کار از خانه را خواهید داشت.
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بازاریابی محتوایی با تکنیکهای تازه و منحصر به فرد
به قلم :نیل پاتل
کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه :علی آلعلی
کس��ب و کار ش��ما در صورت پیگیری امور عادی به هیچ
موفقیتی نخواهد رسید .اینکه یک برند دقیقا مانند سایر کسب
و کارها عمل کند ،نشانه نوآوری و خالقیت مدیرانش نیست .از
آنجایی که فقط برندهای خالق در بازار شانسی برای موفقیت
دارند ،ش��ما در صورت استفاده از تکنیکهای کلیشهای هیچ
شانسی برای کسب موفقیت و توسعه کسب و کارتان نخواهید
داش��ت .این امر در مورد بازاریابی محتوایی نیز مصداق دارد.
ساالنه بسیاری از برندها در زمینه بازاریابی محتوایی شکست
میخورند .دلیل این امر بیش��تر از اینکه ناشی از سختیهای
اجرای الگوی بازاریابی محتوایی باش��د ،مربوط به استفاده از
تکنیکهای نادرست است.
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از تکنیکهای برتر در
زمینه بازاریابی محتوایی است .شما با استفاده از تکنیکهای
مورد بحث در این مقاله شانس بازاریابی محتوایی به شیوهای
تازه و منحصر به فرد را خواهید داشت .معنای ضمنی این امر
امکان موفقیت بیشتر شما در مقایسه با رقبایتان خواهد بود.
دستهبندی مخاطب هدف برای افزایش تعامل
ام��روزه اغلب برندها محتوای بازاریابیش��ان را بدون توجه
به گروههای مختلف مخاطب هدف به طور عمومی منتش��ر
میکنند .ش��اید این کار در نگاه نخس��ت بسیار ساده و حتی
تاثیرگذار برس��د ،اما در عمل توجه چندانی از سوی کاربران
جلب نمیکند .درست به همین خاطر شما باید توجه بسیار
بیشتری به فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داشته
باش��ید .دس��تهبندی کاربران پیش از طراحی و انتشار محتوا
نکته بسیار مهمی محسوب میشود .اگر کسب و کار شما به
این نکته مهم توجه الزم را نش��ان ندهد ،هرگز شانسی برای
موفقیت نخواهد داشت.
کار شما در زمینه دستهبندی مخاطب هدف خیلی سخت
نیست .فقط باید کاربران را براساس سلیقه و انگیزهشان برای
خرید دس��تهبندی کنید .این کار به شما برای ارائه محتوای
شخصیسازیش��ده به کاربران مناسب کمک خواهد کرد .با
این حساب دیگر خبری از نارضایتی کاربران نسبت به محتوای
شما در میان نخواهد بود.
شناخت درست مخاطب هدف
شناخت مخاطب هدف بارها در حوزه بازاریابی مورد تاکید
قرار گرفت است ،اما هنوز هم برخی از برندها به آن بیتوجه
هستند .این امر ناشی از ارزیابی فرآیند بازاریابی به مثابه کاری
بسیار راحت است .اگر شما در سادهترین کارها هم دقت الزم
را نداش��ته باشید ،هرگز به موفقیت نمیرس��ید .بنابراین در
بازاریابی نیز باید دقت را چاشنی کارتان کنید.
شناخت مخاطب هدف به معنای تالش برای نزدیک شدن
به دنیای آنهاست .این امر به شما امکان طراحی محتوا براساس
سلیقه آنها و بازگشت هرچه بیشتر سرمایه در حوزه بازاریابی
را میدهد .بدون تردید هیچ برندی از مشاهده بازگشت اندک
سرمایهاش در حوزه بازاریابی خوشحال نمیشود .بنابراین شما
باید به طور کامل در این حوزه تجدیدنظر نمایید و ش��ناخت
مخاطب را در دستور کار قرار دهید.
تمرکز بر روی دادهها و اطالعات درست
دادهها و اطالعات درس��ت نقش مهمی در عرصه بازاریابی
دارد .بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
به طور مداوم از اطالعات به ظاهر مطمئن استفاده میکنند،
اما در نهایت به دلیل عدم توجه کافی به منبع اطالعاتش��ان
به دردسر میافتند.
ش��ما در زمینه بازاریابی محتوایی باید همیشه معتبرترین
منابع را مدنظر قرار دهید .این امر هم برای دسترسی به دادهها
و هم اطالعات درست ضروری است .امروزه گوگل و ابزارهای
جانبیاش به عنوان مهمترین منابع در دس��ترس بازاریابها
ش��ناخته میش��ود .بنابراین اگر ش��ما از چنین منبعی برای
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدفتان اس��تفاده کنید ،ضرر
نخواهید کرد.
وقتی یک تیم بازاریابی از دادههای مطمئن استفاده میکند،
امکان پیشبینی هرچه بهتر وضعیت مشتریانش فراهم خواهد
شد .معنای این امر امکان ارائه هر آنچه مشتریان انتظارش را
دارند ،اس��ت .چنین برندهایی همیشه از نظر مخاطب هدف
محبوب باقی خواهند ماند .بنابراین شما دردسر زیادی از نقطه
نظر تاثیرگذاری بر روی چنین مشتریانی نخواهید داشت.
هدفگذاری متفاوت بر روی مشتریان میانسال و
نسل Z
مشتریان دارای گروههای سنی مختلف سلیقههای مختلفی
دارند .اگر شما همه مشتریان را براساس یک الگو مورد توجه
قرار دهید ،هیچ شانسی برای جلب نظرشان نخواهید داشت.
اشتباه بسیاری از برندها در این میان تالش برای تاثیرگذاری
بر روی مشتریان بدون توجه به این نکته مهم است .اگر شما
از همان ابتدای کارتان برنامه متفاوتی برای مشتریان میانسال
و نسل  Zداشته باشید ،دیگر هیچ مشکلی در زمینه بازاریابی
پیش رویتان قرار نمیگیرد.
نس��ل جوان به دلیل دسترس��ی س��ادهتر به فناوریهای
مختلف همیش��ه انتظارات باالیی از برندها دارد .اگر ش��ما با
س��طح پایینتری از انتظارات در میان نس��ل میانسال مواجه
هستید ،باید آن را کامال فراموش کنید .نسل جدید در صورت
مش��اهده کمترین ناکارآمدی از س��وی شما به سرعت سراغ
دیگر برندها میرود .بنابراین شما فقط یک بار شانس تعامل با
چنین مشتریانی را دارید.
طراحی محتوای منحصر ب��ه فرد برای هر کدام از دو گروه
مشتریان میانس��ال و نسل  Zنکته بس��یار مهمی محسوب
میشود .اگر شما این نکته مهم را مدنظر قرار ندهید ،به تدریج
تمام مشتریانتان را از دست میدهید .یک ایده جذاب در این
می��ان تالش برای تولید محتوای مش��ترک برای هر دو گروه
موردنظر اس��ت .معنای این امر استفاده ترکیبی از المانهای
جذاب برای هر کدام از گروههای س��نی مورد نظر است .این

امر به شما فرصت عالی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریانتان
خواه��د داد .همچنین خبری از هزینههای گزاف نیز نخواهد
بود.
استفاده از الگوی آزمایشی A/B
آزمایش س��لیقه مخاطب هدف امر بسیار مهمی محسوب
میشود .بسیاری از برندها در طور زمان آگاهیشان از سلیقه
مخاطب هدف را از دست میدهند .به هر حال در دنیایی که
به طور مداوم در حال تغییر است ،برندها نیز باید به طور مداوم
درکشان از مشتریان را تغییر دهند ،در غیر این صورت هیچ
شانسی برای تعامل با آنها نخواهند داشت.
یکی از راهکارهای مناسب برای تعامل با مشتریان و آگاهی
مداوم از س��لیقه آنها مربوط ب��ه آزمایشهای دو مرحلهای یا
به اصطالح  A/Bاس��ت .چنین آزمایشی بر روی دستهبندی
مش��تریان یا هر ام��ر دیگری در رابطه با برندتان و مش��اهده
واکنشهای متفاوت آنها در ش��رایط گوناگون است .به عنوان
مثال ،اگر شما در تالش برای آگاهی از میزان تمایل مشتریان
به ی��ک ترند ت��ازه در دنی��ای بازاریابی هس��تید ،میتوانید
مش��تریانتان را به دو گروه تقسیم کرده و در تعامل با گروه
اول از ترند موردنظر استفاده کنید .اگر گروه موردنظرتان هیچ
تغییری با گروه دوم پیدا نکرد ،معنای این امر عدم کارایی ترند
موردنظر خواهد بود.

ش��ما با اس��تفاده از آزمون  A/Bدر واقع کسب و کارتان را
بدل به یک آزمایش��گاه بزرگ میکنید تا بهترین راهکارهای
بازاریابی را پیدا کنید .بدون تردید این امر جذابیتهای بسیار
زیادی برای کسب و کارها به همراه دارد.
تولید محتوا براساس ارزشهای اصلی برند
محتوای بازاریابی شما باید همیشه بیانگر ارزشهای اصلی
برندتان باش��د ،در غی��ر این صورت توجه چندانی از س��وی
مخاطب هدف به دست نمیآید .امروزه بسیاری از برندها برای
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به دنبال اس��تفاده از هر
ایدهای هستند .این امر بزرگترین مشکل برندها در این میان
محسوب میش��ود .چنین طرز فکری شما را به سوی شبیه
شدن بیش از اندازه با دیگر برندها سوق میدهد.
توجه به ارزشهای اصلی برند کار س��ختی نیس��ت .امروزه
هر برندی دارای مجموعهای از ارزشهای اساس��ی است .این
امر به ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک
خواهد کرد .مشتریان همیش��ه مایل به آگاهی بیشتر درباره
یک برند هستند .اگر شما در این میان نسبت به بیان برخی
از ویژگیهای کسب و کارتان اقدام کنید ،شرایط بسیار بهتری
برای تعامل با مش��تریان خواهید داش��ت .ای��ن کار از طریق
برجسته ساختن ارزشهای برند در زمینه کسب و کار صورت
میگیرد.
استفاده از تبلیغات محلی
تبلیغ��ات محلی به معنای اس��تفاده از کانالهای تبلیغاتی
محلی و همچنین س��اختار آشنا برای مش��تریان است .شما
همیش��ه باید برای تبلیغات مناس��ب مش��خصات فرهنگی
و عادتهای مش��تریان در هر بازار را مدنظ��ر قرار دهید ،در
غیر این صورت ش��اید خیلی زود ام��کان تاثیرگذاری بر روی
مشتریان را از دس��ت بدهید .این امر اهمیت بسیار زیادی از
نقطه نظر تعامل با مشتریان دارد.
متاسفانه امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدف از ترندهای جهانی استفاده میکنند .اگر کسب
کار ش��ما در مقیاس محلی در حال بازاریابی باش��د ،تعامل با
مشتریان براساس ترندهای جهانی هیچ کمکی به شما نخواهد
کرد .شما باید در اینجا به بهترین شکل ممکن در تالش برای
شخصیس��ازی محتوایتان براساس عادتها و سلیقه محلی
کاربران باشید ،در غیر این صورت حتی سادهترین تعامل هم
میان شما و مشتریان صورت نخواهد گرفت.
آمادگی برای تغییرات
بازاریابی محتوایی همیش��ه در حال تغییر اس��ت .اگر شما
نتوانید خودتان را با تغییرات موردنظر انطباق دهید ،در مدت
زمانی کوتاه با شکست مواجه خواهید شد .بسیاری از برندها
برای تعامل با مشتریانش��ان نیاز به تغییر م��داوم دارند .این
امر فقط شامل بخش بازاریابی نیست ،اما از آنجایی که محور
بحث ما در این مقاله بازاریابی محتوایی است ،فقط این بخش
را مدنظر قرار میدهیم.
بازاریابها وقتی احساس کنند دیگر نیازی به تغییر نیست،
با شکست بزرگی مواجه شدهاند .اینکه برند شما دیگر نیازی
برای تغییر احس��اس نمیکند ،به معنای کنار گذاشته شدن
از س��وی مشتریان است .بنابراین شما حتی در زمانهایی که
احس��اس خوش��ایندی از وضعیت برندتان دارید هم باید به
دنبال تغییرات باشید .این امر شما را همیشه در صدر فهرست
برندهای مورد عالقه مشتریان قرار میدهد.
رقابت با برندهای بزرگ در عرصه بازاریابی محتوایی هرگز

کار س��ادهای نیست .بس��یاری از برندها در این میان پس از
چند ماه فعالیت به کلی از بازار کنار میروند .با این حس��اب
شما برای رقابت بهینه با رقبایتان هم نیاز به تغییر در حوزه
بازاریابی دارید .بنابراین همیشه حواستان به این حوزه مهم
باشد.
شما برای اعمال تغییرات درس��ت در کسب و کارتان باید
اول از همه نسبت به آشنایی با رقبایتان اقدام کنید .بنابراین
همیشه در این رابطه وضعیت رقبایتان را مدنظر قرار دهید،
در غی��ر این صورت هیچ شانس��ی برای تعامل با مش��تریان
نخواهید داشت و همه آنها به سوی رقبایتان خواهند رفت.
استفاده از کلیدواژهها در تیتر اصلی
کلیدواژهها نقش مهمی در جلب توجه کاربران به محتوای
بازاریابی شما دارد .اگر برند شما به طور درست از کلیدواژهها
اس��تفاده نکند ،کاربران به هیچ وجه محتوای شما را دریافت
نخواهند کرد .این امر به معنای پایان کار بازاریابی شما خواهد
بود.
پیدا کردن کلیدواژههای مناس��ب تا همین یک دهه پیش
امر بس��یار دش��واری بود .بس��یاری از برندها برای این حوزه
هزینههای بس��یار زیادی صرف میکردن��د و گاهی با وجود
هزینههای گزاف هم شکست میخوردند .خوشبختانه امروزه
ابزارهای بس��یار زیادی ب��رای معرفی کلیدواژهه��ای برتر به
برنده��ا وجود دارد .بهترین اب��زار در این میان نیز گوگل کی
وردز ( )Google Keywordsاس��ت .این ابزار به شما برای
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف کمک ش��ایانی
خواه��د کرد .بنابرای��ن پیش از اینکه تیت��ری برای محتوای
بازاریابی انتخاب کنید ،حتما س��ری به سایتهای مشهور و
معتبر مانند گوگل کی وردز بزنید.
تولید محتوای باکیفیت
اگر محت��وای بازاریابی ش��ما دارای کیفیت م��ورد انتظار
مش��تریان نباش��د ،حتی بهترین تکنیکه��ای بازاریابی نیز
بیفایده خواهد بود .بسیاری از برندها اینقدر سرگرم استفاده
از تکنیکهای متنوع بازاریابی محتوایی هستند که در عمل
از کیفیت محتوایشان غافل میشوند .معنای این امر ناتوانی
برای جلب نظر مشتریان و ناامیدکردنشان به سرعت هرچه
تمامتر است.
ش��ما برای تولید محتوای باکیفیت بیش از هر امر دیگری
ب��ه یک تیم بازاریابی خالق نیاز دارید .ش��اید ش��ما خودتان
مهارتهای زیادی برای بازاریابی داشته باشید ،اما این امر به
تنهایی برای موفقیت بازاریابی کافی نیس��ت .شما باید تجربه
خودتان از مش��تریان را در کنار مهارت دیگر بازاریابها قرار
دهی��د .دلیل ای��ن امر گرفتاریهای مختلف ش��ما در زمینه
مدیریت کسب و کارتان است .همچنین بازاریابی محتوایی به
طور انفرادی انجام نمیشود .بنابراین باید همیشه مهارتهای
درست در این راستا را مدنظر قرار دهید.
تولید محتوای باکیفیت شما را نسبت به رقبایتان حسابی
جلو خواهد انداخت .بنابراین باید در کنار تکنیکهای مختلف
برای بازاریابی بهتر به دنبال راهکارهایی برای تولید محتوای
مناسب نیز باشید .ش��اید این امر در ابتدای راه بسیار سخت
باش��د ،اما ش��ما به تدریج به تولید محتوای باکیفیت عادت
خواهید کرد .آن وقت دیگر کمتر برندی حریف شما در بازار
خواهد شد.
نمایش پشت صحنه کسب و کار
مشتریان همیشه به دنبال آگاهی هرچه بیشتر از یک برند
هس��تند .اگر ش��ما این امر را مدنظر قرار ندهید ،خیلی زود
جذابیتتان برای مش��تریان از بین م��یرود .یکی از ایدههای
مناس��ب برای آشناسازی مش��تریان با کسب و کار مربوط به
نمایش پشت صحنه آن است .اینکه یک برند چطور محصولی
مش��خص را تولید میکند ،همیشه مورد توجه مشتریان قرار
میگیرد .بنابراین شما با نمایش این فرآیند امکان جلب نظر
مشتریان به بهترین شکل ممکن را خواهید داشت.
امروزه ش��ما با جستوجویی ساده در شبکههای اجتماعی
امکان مش��اهده ش��مار باالیی از ویدئوهای مربوط به نمایش
پشت صحنه کس��ب و کارها را خواهید داشت .این امر یعنی
برندها و تیمهای بازاریابی به خوبی اهمیت این نکته را درک
کردهاند .پس شما هم در تالشهای بعدیتان برای تاثیرگذاری
بر روی مشتریان باید این تکنیک را مدنظر قرار دهید.
ویرایش مداوم محتوا
ویرایش محتوای قدیمی و بازنشرش��ان ایده بسیار جذابی
اس��ت .این امر هزینهه��ای بازاریابی ش��ما را ب��ه طور قابل
مالحظهای کاهش میدهد .همچنین به شما برای تاثیرگذاری
ب��ر روی مخاط��ب هدف به بهترین ش��کل ممکن نیز کمک
خواهد کرد .بسیاری از برندها در طول زمان از پس هزینههای
تولید محتوا برنمیآیند .این امر به طور مداوم مشکالتی برای
برندها به همراه خواهد داشت.
طراح��ی یک ج��دول دقیق برای ویرای��ش محتوا بهترین
راهکار برای عدم فراموش��ی چنین تکنیکی است .شما در ماه
دست کم دو بار باید محتوای قدیمیتان را بهروز رسانی کنید.
این کار به ش��ما برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب
هدف کمک شایانی خواهد کرد .اگر شما برای طراحی جدول
مناسب در این میان دردسرهای زیادی پیش رو دارید ،کمک
گرفتن از یک کارشناس حرفهای ایده بدی نخواهد بود.
اندکی عجیب بودن اصال بد نیست
مش��تریان از برندهای معمولی بینهایت متنفر هس��تند.
بنابراین شما باید تمام تالشتان برای غیرعادی بودن را انجام
دهید .اینکه یک برند اندکی عجیب و به نظر برسد ،ایده اصال
بدی نیست .نکته مهم در این میان تالش برای ایجاد تعادل در
این رابطه است .بدون تردید مشتریان به برندهایی که همیشه
عجیب به نظر میرس��ند هم واکنش خوبی نشان نمیدهند.
بنابراین ش��ما باید گاهی اوقات عجیب و غیرقابل پیشبینی
باشید تا مشتریان را به بهترین شکل ممکن جلب کنید.
عجیب بودن در زمینه بازاریابی به شما فرصت تازهای برای
تاثیرگذاری بر روی مشتریان میدهد .این کار شما را به طور
قابل مالحظهای در کانون توجه مشتریان و حتی رسانهها قرار
خواهد داد.
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