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»فرصتامروز«طرحاستردادسودتسهیالتبانکیرابررسیمیکند

 علیه قدرت
وام دهی بانک ها

هفته گذش��ته برای بانک ها هفته خبرس��ازی بود و وزیر اقتصاد در شش��مین روز زمستان و در پایان نشست با 
مدیران بانک های دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ س��ود بانکی در تس��هیالت خارج از مصوبات ش��ورای 
پ��ول و اعتب��ار و همینطور الزام بانک ها به بازگرداندن تمام مبالغ مازاد دریافت ش��ده به مش��تریان خبر داد. به 
گفته احس��ان خاندوزی، این تصمیم در جهت عدالت و کمک به فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته ش��ده 
و بانک های دولتی موظفند تا مبالغ خارج از مصوبه ش��ورای پول و اعتبار را چه مربوط به امس��ال یا س��ال های...
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فرصتامروز:شـاخصبورستهراندرمعامالتهفتهنخستدیماهبا38هزارواحدافزایشمعادل
2.7درصدرشـدکردوهرچندبهکانال1.4میلیونواحدیرسـید،امادرادامهآنراازدسـتداد.

بااینکهروندحرکتبازارسـرمایهدراینهفتهنسـبتبههفتهقبلازآن،حکایتازصعود
شـاخصهاداشـت،امانماگراصلیتاالرشیشهایدرهفتهایکهگذشـت،بهدلیلشرایط...

شاخصبورستهراندرهفتهنخستزمستانپرنوسانظاهرشد

صعود کم جان شاخص ها

سرمقاله
پیرامونطرح
استردادسود
تسهیالتبانکی

علینظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی 

کانون بانک ها

موضوع س��ود بانکی در هفته 
گذش��ته باز هم خبرساز شد و 
وزیر اقتصاد در پایان جلس��ه با 
مدیران عامل بانک های دولتی از 
توق��ف اخذ هر نوع دریافت نرخ 
سود بانکی در تسهیالت خارج 
از مصوبات شورای پول و اعتبار 
و نیز الزام بانک ها به بازگش��ت 
مبالغ مش��مول ای��ن قاعده به 
مش��تریان از روز هفتم دی ماه 
خب��ر داد. احس��ان خان��دوزی 
با بی��ان اینکه ای��ن تصمیم در 
جهت عدالت و کمک به فعاالن 
اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته 
اس��ت، گفت: »بانک های  شده 
دولت��ی موظف خواهن��د بود تا 
مبالغ خارج از مصوبه ش��ورای 
پ��ول و اعتبار را چ��ه مربوط به 
امسال یا سال های گذشته باشد، 
به مشتریان مسترد کنند.« وزیر 
اقتصاد همچنی��ن در گفت وگو 
با خب��ر نیم روزی ش��بکه یک 
سیما افزود: »اجرای این مصوبه 
درخصوص عق��ود مبادله ای نیز 
رخ خواه��د داد و اگر ش��کایت 
و دع��وی در ای��ن خصوص در 
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امروز شاید تنها در یک مکان بتوان تاریخ معاصر هنرهای تجسمی ایران 
را به تماشا نشست؛ سقفی که ذیل آن سهراب سپهری همنشین بزرگانی 
نظی��ر بهمن محصص، منیر فرمانفرمائیان، پرویز تناولی، رضا مافی، فرامرز 
پیالرام، محمد احصایی، آیدین آغداشلو، نصراله افجه ای، حسین زنده رودی، 
فریده الشایی، بهرام کالنتری، مسعود عربشاهی و... است. اگر یک دانشجو 
و پژوهشگر یا هنردوست و گردشگر بخواهد تاریخ هنرهای تجسمی مدرن 
و معاصر ایران را زیر یک س��قف مرور کند، فقط می توان نش��انی یک موزه 
منحصر به فرد در قلب تهران را به او داد؛ »موزه هنرهای تجس��می معاصر 
بانک پاسارگاد«. عصاره تالش یکصد ساله نخبگان هنرهای تجسمی ایران 
زمین در این موزه گردآوری شده است؛ گنجینه ای که با کوشش نستوه و 
عزمی پایدار از جای جای دنیا گردهم آمده است تا برای آیندگان، برهه ای 
درخشان از تاریخ هنر مدرن این سرزمین کهن را مانا و ماندگار کند؛ شیوه 
بهینه ای که در کشورهای توسعه یافته، موسسات بزرگ مالی و بین المللی 
در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی خود به آن عمل می کنند. »موزه 
هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد« با در اختیار داشتن بیش از 600 
اثر هنری از ش��اهکارهای 165 نفر از هنرمن��دان معاصر ایران در گنجینه 
خ��ود، مکان معتبری برای پژوهش و تحقیق بوده و س��عی وافری به عمل 
آمده تا از هر هنرمند معاصر حداقل دو اثر در موزه وجود داشته باشد. »موزه 
هنرهای تجس��می معاصر بانک پاس��ارگاد« با اخذ مجوز رسمی از وزارت 
میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دستی به طور دائم مشغول فعالیت 
بوده و میعادگاه پژوهش��گران و دوستداران هنرهای تجسمی معاصر است. 
البته ایفای مسئولیت های اجتماعی، تنها بخشی از ثمرات این حرکت بزرگ 
فرهنگی و هنری اس��ت و ازجمله ویژگی های دیگ��ر آن می توان به پیوند 
اقتصاد و هنر، اعتالی هنر معاصر ایران در بازارهای بین المللی و بازگش��ت 

شاهکارهای هنری به کشور اشاره کرد.
پیونداقتصادوهنردرتماشاگهبانکپاسارگاد

»اقتصاد هنر« و »بازار هنر« در دنیا، قدمت 250 س��اله دارد، اما تجربه 
موفق این تجارت ارزش آفرین در ایران به دو دهه هم نمی رسد و همانند هر 
حرکت اقتصادی نوینی، بازار هنرهای تجسمی ایران نیازمند یک پشتوانه 
اطمینان بخش اس��ت تا گروه ه��ای بزرگ و خریداران متع��ددی را به این 
ب��ازار نوظهور جلب نمای��د. در روزهای پر از تردید س��ال 1386 که خرید 
و ف��روش آثار هنری در گس��تره ای کوچک و محدود انجام می ش��د، ورود 
بانک پاس��ارگاد به این بازار نوپا، معادالت جدی��دی را رقم زد و طبق نظر 
کارشناس��ان، تغییرات مثبتی در بازار رقم خورد که جنب و جوش و رونق 
امروزین آن، گویای این تحول است. بانک پاسارگاد با هدف حمایت از هنر و 
هنرمندان ایران زمین و پس از گذران دوره مطالعاتی و تحقیقات میدانی، با 
رویکرد گردآوری گنجینه ای از برترین شاهکارهای هنرهای تجسمی معاصر 
و تشکیل موزه ای منحصر به فرد جهت مرور یکصد سال تاریخ هنر مدرن 
ایران، اقدام به تاسیس »موزه پاسارگاد« کرد و با شروع این حرکت توسط 
یک بانک خصوصی، بنیان های بازار نوظهور هنرهای تجسمی تقویت شد. 
در مسیر رس��یدن به نقطه تعالی و دستیابی به غنی ترین آثار برای »موزه 

پاسارگاد«، در درجه اول خرید مستقیم از اساتید برجسته و جوانان شایسته 
حوزه هنرهای تجس��می و در درجات بعدی، خرید از نگارخانه ها به عنوان 
نمادی ترین عضو جامعه هنرهای تجسمی و حراجی های داخلی و بین المللی 

و مجموعه داران خصوصی در دستور کار قرار گرفت.
جالب آنکه رس��انه ها از یک طرف و اهالی هنر از طرف دیگر برای جلب 
نظر سرمایه گذاران بزرگ و کوچک به بازار هنرهای تجسمی، حضور بانک 
پاسارگاد در این بازار را در فضاهای رسمی و مجازی به نحو موثری بازتاب 

دادند و از این رهگذر، زمینه توسعه و رونق بازار آثار هنری را فراهم آوردند. 
به عنوان نمونه، در سال 1392 بانک پاسارگاد اثری نفیس و نایاب از سهراب 
سپهری را در یک حراج هنری به قیمت 700 میلیون تومان خریداری کرد 
که این اقدام در رسانه ها بسیار مورد توجه قرار گرفت و اکنون کارشناسان 
هنری معتقدند همین فرهنگ سازی و اطمینان بخشی به بازار، نقطه عطفی 
جهت رش��د قیمت آثار این نقاش-ش��اعر نوس��تالژیک و اساسا زمینه ساز 
افزایش ارزش آثار هنری به رقم های میلیاردی ش��د. حضور مس��تمر بانک 
پاس��ارگاد در بازار هنرهای تجس��می معاصر به عنوان یک بانک خصوصی 
موفق و پیشتاز، حلقه مفقوده فرهنگ و هنر را به حوزه اقتصاد کالن کشور 
پیوند داد و ش��روع این حرکت توسط کارشناسان به عنوان یکی از عوامل 

موثر و تاثیرگذار در رونق اقتصاد هنر، مورد ستایش قرار گرفت.
اعتالیهنرمعاصرایراندربازارهایجهانی

در س��ال 2008 میالدی، بانک پاسارگاد با فروش اثر ارزشمند و باشکوه 
اوه پرسپولیس ساخته استاد پرویز تناولی در حراج کریستیز دوبی، توجهات 

بین المللی را به سوی عیار واالی هنر ایران جلب کرد. این اثر درخشان به 
قیمت 2 میلیون و 850 هزار دالر توس��ط موزه اسالمی قطر خریداری شد 
که همچنان پس از حدود 13 س��ال، رکورد ف��روش گران ترین اثر هنری 
خاورمیان��ه را به خود اختصاص داده اس��ت. بازتاب رس��انه ای وس��یع این 
فروش در س��طح منطقه و حتی دنیا، همه نگاه ها را به س��وی هنرمندان 
ایران برگرداند. رس��انه های انگلیسی زبان منطقه تیتر زدند: »شوک ایرانی 
به مارکت خاورمیانه«. همچنین رسانه های معتبر بین المللی ده ها گزارش 

خبری درباره گنج نهفته در هنر معاصر ایران منتشر کردند و از آن روز به 
بعد هر حراجی با موضوع هنر خاورمیانه در هر کجای دنیا برگزار می شود، 
دست کم یک چهارم کل آثارش را به هنرمندان کشورمان اختصاص می دهد.

بازگشتشاهکارهایهنریبهماموطن
هر زمان که یک ایرانی از موزه لوور دیدن می کند، حسرت می خورد که 
چرا گنجینه س��ترگ هخامنش��ی از مام میهن جدا مانده اند. متاسفانه این 
روند از دهه 70 با محوریت خروج ش��اهکارهای هنر مدرن و معاصر ایران 
با س��رعت در حال انجام بوده و هس��ت. هم اکنون بسیاری از باارزش ترین 
نمونه ه��ا و مجموعه های هنرمندان تراز اول کش��ور در اروپا و آمریکا و به 
خصوص کانادا در مجموعه های خصوصی نگهداری می شود و مردم ایران از 
این سرمایه های بزرگ معنوی محروم مانده اند. در این راستا، بانک پاسارگاد 
با هدف غنای گنجینه خویش و نیز پاسداری از این میراث ملی، بخشی از 
مهمترین آفرینش های هنری هنرمندان مان را از حراج های بین المللی در 
دوبی و لندن و همچنین مجموعه  دارانی در فرانسه، آمریکا و کانادا خریداری 

کرده و به کش��ور بازگردانده است. به عنوان مثال، در حال حاضر گنجینه 
بانک پاس��ارگاد دارای 17 اثر ارزشمند از سهراب سپهری است که یکی از 
غنی ترین و منحصر به فردترین گنجینه های هنری از این منظر محسوب 
می ش��ود. این ابتکار عمل بانک پاسارگاد و مهاجرت معکوس شاهکارهای 
هنری و بازگشت شان به ایران همواره مورد ستایش جامعه هنری بوده است.

روندینودرایفایمسئولیتهایاجتماعی
بانک پاس��ارگاد در راستای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی خود که به 
شدت بدان پایبند است، مفتخر است همپای دیگر خیرین نیکوکار بیش از 
47 مدرسه و 17 کتابخانه در مناطق نیازمند کشور تاسیس کند. همچنین 
از 209 نفر از برگزیدگان آزمون سراس��ری طی 14 س��ال گذشته حمایت 
تمام قد کرده اس��ت. ایران اسالمی عزیز به یمن ادب، هنر و فرهنگ غنی 
دیرین سال خویش در دنیا ستایش می شود و دیپلماسی فرهنگی تاریخی 
ما زینت آرای س��ردر س��ازمان ملل متحد اس��ت. از این روست که باید با 
س��رمایه گذاری صحیح و هوشمندانه بر این مزیت تاریخی تاکید کرد و در 
جهت گس��ترش و توس��عه آن اهتمام ورزید. غیر از دستاوردهای معنوی 
و فرهنگی، بی تردید س��رمایه گذاری در امر هنر، زمینه اش��تغال آفرینی و 
ارزآوری برای کش��ور را نیز تضمین می کند تا این چش��مه جوشان هنر به 

جان جامعه لطافت و شادابی و طراوت افزون کند.
از همین رهگذر بانک پاسارگاد عالوه بر تاسیس »موزه هنرهای تجسمی 
معاصر بانک پاس��ارگاد«، ده ها فعالیت هنری دیگر را نیز پش��تیبانی کرده 
است. از درخش��ان ترین نمونه ها، سرمایه گذاری در ساخت فیلم سینمایی 
برنده جایزه اسکار »جدایی نادر از سیمین«، اثر استاد اصغر فرهادی است 
که آوازه جهانی دارد و برای اولین بار این جایزه ارزش��مند را به کش��ورمان 
هدی��ه داد. دریافت این جایزه معتبر بیش از هر رویداد دیگری، نام ایران را 
میلیون ها بار در رسانه های جمعی دنیا، مطرح و فراتر از هر تبلیع دیگری، 

هنر ایران زمین را به جهانیان عرضه نمود.
همچنین حمایت از چندین فیلم دیگر س��ینمایی موفق، برگزاری چهار 
دوره جش��نواره فیلم کوتاه با حضور فیلم سازان جوان و مستعد و کمک به 
رش��د استعدادهای درخش��ان، حمایت از افتتاح موزه زنده یاد دکتر حسن 
حبیبی، حمایت از نس��خ خطی ارزشمند کشور نظیر چاپ مصحف شریف 
خراسان به خط عبداله طباخ هروی، گردآوری و تجمیع صفحات شاهنامه 
نفیس شاه طهماسبی و چاپ نسخه نفیس یکپارچه از آن و حمایت از چاپ 
مجموعه آثار نگارگری اس��تاد حس��ین بهزاد با عنوان رنج و رنگ، از دیگر 
برگ های زرین عملکرد بانک پاس��ارگاد در پاسداشت هنر و فرهنگ ایران 
زمین است. گفتنی است »موزه هنرهای تجسمی معاصر بانک پاسارگاد« 
پ��س از مدتی تعطیلی به دلیل محدودیت ه��ای کرونایی، از اول خردادماه 
امسال فعالیت خود را ازسر گرفت و اکنون بازدید از گنجینه آن برای کلیه 
عالقه مندان امکان پذیر است. این موزه در تهران، خیابان ابن سینا نرسیده 
به میدان بهارستان، خیابان دانشسرا، خیابان شریعتمدار رفیع و در محل باغ 
موزه نگارس��تان واقع شده و هر روز به استثنای روزهای دوشنبه از ساعت 

10 تا 18 میزبان هنردوستان ارجمند است.

نگاهیبهگنجینه»موزههنرهایتجسمیمعاصربانکپاسارگاد«

فرهنگسازیبانکپاسارگاددراقتصادهنر

الگوهایتبلیغاتمدنظربرندهایبزرگبرایسال2022
یک سال دیگر با تمام شرایط گوناگونش برای بازاریاب ها به پایان رسیده است. اکنون سال 2021 بیشتر مربوط 
به گذش��ته است و باید بیش��تر به فکر برنامه های بازاریابی برای سال پیش رو بود. در این میان عرصه تبلیغات 
نیز تحوالت بسیار زیادی را تجربه کرده است. بی شک رهایی از سختی های مربوط به همه گیری کرونا و اولین 
سویه های امیدواری برای بازگشت به شرایط سابق در این میان اهمیت بسیار زیادی داشته است. چنین امری 
بس��یاری از برندها را در مس��یر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده است.  وقتی یک سال در عرصه 
بازاریابی و تبلیغات پشت سر گذاشته می شود، اغلب اوقات بازنگری در زمینه نحوه فعالیت برندها و بازاریاب ها 
در این میان ایده بسیار جذابی خواهد بود. اگر هم پای برندهای بزرگ به بحث باز شود، تقریبا هر کسی برای 

مطالعه فهرستی از ترندهای مورد عالقه برندهای بزرگ صف خواهد کشید. این امر مهمترین نکته در زمینه...



علینظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

موضوع سود بانکی در هفته گذشته باز هم خبرساز شد و وزیر اقتصاد در 
پایان جلسه با مدیران عامل بانک های دولتی از توقف اخذ هر نوع دریافت 
نرخ س��ود بانکی در تسهیالت خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار و نیز 
الزام بانک ها به بازگشت مبالغ مشمول این قاعده به مشتریان از روز هفتم 
دی م��اه خبر داد. احس��ان خاندوزی با بیان اینک��ه این تصمیم در جهت 
عدالت و کمک به فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته ش��ده اس��ت، 
گفت: »بانک های دولتی موظف خواهند بود تا مبالغ خارج از مصوبه شورای 
پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال های گذشته باشد، به مشتریان 
مسترد کنند.« وزیر اقتصاد همچنین در گفت وگو با خبر نیم روزی شبکه 
یک س��یما افزود: »اجرای این مصوبه درخص��وص عقود مبادله ای نیز رخ 
خواهد داد و اگر شکایت و دعوی در این خصوص در مراجع قضایی صورت 

گرفته باشد، باید پس گرفته شده و به نقطه اول برگردد.«
پی��ش از آن ه��م بان��ک مرک��زی درخصوص ل��زوم رعایت نرخ س��ود 
علی الحساب تس��هیالت بانکی اعالم کرد: »با اشاره به ابالغ مصوبات یک 
هزار و دویس��ت و نود و هفتمین جلسه مورخ 1399.4.24 شورای پول و 
اعتبار و تاکیدات انجام شده در جلسات ریاست کل بانک مرکزی با مدیران 
ش��بکه بانکی، نرخ سود علی الحساب س��پرده های سرمایه گذاری مدت دار 
مابین 10 تا 18 درصد س��الیانه تعیین ش��ده اس��ت و بانک ها موظف به 
رعایت نرخ های مذکور هستند.« در آبان ماه نیز »ایسنا« در مورد آخرین 
تغییرات نرخ سود بین بانکی نوشت: »جدول تغییرات نرخ سود بین بانکی 
نشان می دهد که نرخ سود در این بازار از 19.1 درصد در اوایل مهرماه سال 

جاری به 19.86 درصد در اواخر این ماه رسیده است.«
در اینکه بخش��نامه ها و مصوبات ش��ورای پول و اعتبار و بانک مرکزی 
باید توسط همه بانک ها اجرا شود، بحثی نیست، اما مجموعه این اخبار به 
ویژه اطالعیه اخیر بانک مرکزی که در آن از اصطالح »سود علی الحساب 
س��پرده های سرمایه گذاری مدت دار« استفاده ش��ده است، این پرسش را 
مط��رح می کند که در عرف و رویه بانکی، منظور از س��ود قطعی و س��ود 
علی الحساب س��پرده ها و سود مازاد تسهیالت بانکی چیست؟ از نظر نرخ 
سود چه تفاوتی بین سود علی الحساب تسهیالت بانکی و نرخ علی الحساب 
س��ود بین بانکی وجود دارد؟ آیا به گفته وزیر اقتصاد، از 7 دی ماه فعاالن 
اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانک ها می توانند قراردادهای خود 

را اصالح کرده و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک ها را مطالبه کنند؟
نگاهی به متن قانون عملیات بانکی بدون ربا نش��ان می دهد که در این 
قانون، مقرراتی راجع به تعیین س��ود قطعی و سود علی الحساب سپرده ها 
و تسهیالت بانکی و مرجع ذی صالح برای تعیین سود بانکی نیامده است، 
اما در ماده 19 این قانون، »تعیین حداقل و یا حداکثر نس��بت سهم سود 
بانک ها در عملیات مش��ارکت« و »تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای 
انتخاب  طرح های سرمایه گذاری و مشارکت« و همچنین »تعیین حداقل و 
حداکثر نسبت سود بانک ها در معامالت اقساطی و اجاره به شرط تملیک 
در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله« ازجمله اختیارات قانونی بانک 
مرکزی مطرح ش��ده است. در قبل از انقالب نیز در ماده 19 قانون پولی و 
بانکی مصوب تیرماه 1351، »تعیین نرخ رسمی تنزیل مجدد و بهره وام ها 
که ممکن اس��ت برحسب نوع وام و اوراق و اسناد نرخ های مختلف تعیین 

شود«، ازجمله اختیارات بانک مرکزی بوده است.
با توجه به قوانین اشاره شده، تعیین نرخ سود علی الحساب انواع تسهیالت و 
کارمزد وام قرض الحسنه و سود علی الحساب سپرده های بانکی ازجمله اختیارات 
بانک مرکزی )شورای پول و اعتبار و نه مجمع عمومی صاحبان سهام بانک( 
اس��ت که اجرای مقررت قانون عملیات بانکی بدون ربا را تسهیل می کند. بر 
ویژگی »علی الحس��اب« بودن نرخ سود تس��هیالت یا نرخ سود سپرده های 
بانکی تاکید می شود، زیرا تعیین سود قطعی تسهیالت بانکی توسط شورای 
پول و اعتبار با مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا س��ازگار نیس��ت و توافق 
بانک و مشتری در مورد سود قطعی تسهیالت یا سپرده ها، شبهه ربوی بودن 
عملیات بانکی را به شدت تقویت خواهد کرد. به همین جهت، بانک مرکزی در 
بخشنامه هایش از اصطالح »سود علی الحساب« استفاده می کند. از نظر مبانی 
اقتصادی نیز اگر قرار باشد پرداخت سود سپرده گذاران موکول به پایان سال 
مالی و حسابرسی بانک ها شود، در این صورت سپرده گذاری در بانک ها جاذبه 

اقتصادی چندانی برای مردم نخواهد داشت.
س��ود س��پرده های بانکی معموال به دو ش��یوه »س��ود علی الحساب« و 
»س��ود قطعی« توس��ط بانک ها به س��پرده گذاران پرداخت می شود. سود 
علی الحساب سپرده ها و تسهیالت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار است 
ک��ه همه بانک های خصوص��ی و دولتی مکلف به رعایت آن هس��تند. در 
واقع سود علی الحساب حداقل تعهد تسهیالت گیرنده در مقابل بانک است. 
به همین جهت، س��ود علی الحس��اب چه در بخش سپرده و چه در بخش 
تس��هیالت بانکی، مالک محاس��به قطعی و حساب و کتاب بین بانک ها و 

مش��تریان نیست، زیرا براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود 
حاصل معامالت مش��روع است و میزان س��ود هر معامله بستگی به اتمام 
معامله و مش��خص ش��دن نتیجه نهایی آن از حیث سودآوری یا زیاندهی 
دارد؛ در حالی که در بانکداری غربی، بهره بانکی مبلغی است که براساس 
مبل��غ و مدت س��رمایه گذاری بین بانک و مش��تری س��پرده گذار به طور 
قطعی توافق می ش��ود و میزان بهره بانکی ارتباط مستقیم با سود حاصل 
از معامالت مش��تری ندارد. این موضوع، تمایز اصلی عملیات بانکی بدون 
ربا با بانکداری غربی را نشان می دهد. بنابراین اینکه برخی مسئوالن نرخ 
سود علی الحساب سپرده ها و تسهیالت بانکی را همان سود قطعی و انواع 
تس��هیالت بانکی را وام تلقی می کنند، برداشت ناصحیحی از مفهوم سود 
علی الحساب در عملیات بانکی بدون رباست و این برداشت از مفهوم سود، 
بانک��داری ربوی را به اذهان نزدیک می کند. با توجه به مبانی پیش گفته، 
در مورد طرح اخیر وزارت اقتصاد مبنی بر الزام بانک ها به بازگرداندن سود 

مازاد تسهیالت بانکی به تسهیالت گیرندگان، چند نکته قابل توجه است:
اول؛ مرجع قانونی نظارت و سیاست گذاری شبکه بانکی در زمینه عملیات 
بانکی خواه بانک های خصوصی و خواه دولتی، شورای پول و اعتبار و بانک 
مرکزی اس��ت و مجامع عمومی هیچ کدام از بانک های دولتی و خصوصی 
فاقد اختیار قانونی برای سیاست گذاری بانکی هستند؛ در حالی که برعکس 
در ش��رکت های سهامی عام، مجمع عمومی صاحبان سهام، سیاست گذار 
اصلی اس��ت. با توجه به اینکه بانک مرکزی در این خصوص بخش��نامه ای 
صادر نکرده و از س��وی دیگر پیگیری ها نشان می دهد که موردی در این 
زمینه به بانک ها ابالغ نش��ده است، مشخص نیست که مصوبه مورد بحث 
توسط هیأت دولت تصویب شده است یا شورای پول و اعتبار؟ همچنین به 
طور دقیق و شفاف مشخص نیست که این طرح آیا آنگونه که وزیر اقتصاد 
اعالم کرده صرفا ناظر بر بانک های دولتی اس��ت؟ نکته دیگر اینکه با چه 
مکانیزم و فرآیندی بانک ها باید با درخواس��ت مش��تری ذی نفع سودهای 

مازاد مورد مطالبه وی را تایید و از چه محلی پرداخت کنند؟
از نظر حقوقی به نظر می رس��د مجمع عموم��ی بانک های خصوصی و 
دولتی در این گونه موارد قاعدتا نمی توانند به جای ش��ورای پول و اعتبار 
در امور بانکی سیاست گذاری کنند. ضمن آنکه در سیستم بانکی تولد نهاد 
»مجمع عمومی بانک ها« منبع��ث از ماده 3 الیحه قانونی اداره بانک های 
ملی ش��ده اس��ت که چنین گفته اس��ت: »مجمع عمومی بانک ها از وزیر 
اقتصادی و دارایی، وزیر صنایع و معادن، وزیر بازرگانی، وزیر کش��اورزی و 
عمران روس��تایی، وزیر  مسکن و شهرسازی، وزیر مشاور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه تش��کیل می ش��ود. ریاس��ت مجمع بانک ها ب��ا وزیر امور 
اقتصادی و دارایی اس��ت و در غیاب وی با وزیر بازرگانی اس��ت.« درحالی 
که در حال حاضر رئیس مجمع عمومی تعدادی از بانک های دولتی نظیر 
بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران، وزرایی غیر از وزیر اقتصاد هستند، 
بنابراین مجمع عمومی بانک ها با مشخصات قانونی مذکور در قانون مورد 

اشاره عمال موجودیت ندارد.
دوم؛ نرخ سود تسهیالت و سپرده های بانکی توسط شورای پول و اعتبار به 
صورت علی الحساب و غیرقطعی تعیین می شود. علی الحساب بدین معناست 
که نرخ س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار، غیرقطعی و قابل تغییر و نوسان 
است. از نظر مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا هم اشکال و ایرادی بر تعیین 
نرخ س��ود تسهیالت و سپرده های بانکی به صورت علی الحساب نیست. یکی 
از علم��ای صاحب نظر در امور فقهی و بانکی در این زمینه گفته: »ربا تعریف 
مشخصی دارد. ربا یا در قرض هست یا در تمدید مهلت بدهی )ربای جاهلی( یا 
در معامله دو کاالی همجنِس غیِرهم وزن هست. اینکه سودهای سپرده گذاران 
را به صورت علی الحساب پرداخت می کنند، هیچ گونه مشکل و حتی شبهه ربا 
هم ندارد. اساسا بانک های جمهوری اسالمی ایران همواره مدیون سپرده گذاران 
هستند، چون در شرایط تورمی ارزش پول شان را به آنها نمی دهند. پس چه 
شبهه ای هست؟ اینجا شبهه نیست بلکه یک حقیقت واضح وجود دارد و آن 
اینکه بانک ها به سپرده گذاران بدهکار هستند و مدیون آنها هستند به خاطر 
اینکه حتی ارزش پول سپرده گذاران را پرداخت نمی کنند. بله، اگر ساختار و 
سیستم بانک برود به سمتی که س��ودهای سپرده گذاران بعد از تحقق سود 
پرداخت شود، در این فرض به عدالت و واقعیت نزدیک تر هست، ولی اینکه یک 
روش ایده آل عملی نشده، دال بر شبهه شرعی روش سود علی الحساب نیست.«
اگرچه مصوبه وزیر اقتصاد تاکنون به بانک ها ابالغ نشده، اما با توجه به اخبار 
منتشرش��ده به نظر می رسد تلقی دس��ت اندرکاران این طرح از مفهوم سود 
تسهیالت بانکی، سود قطعی تسهیالت است؛ درحالی که مصوبات شورای پول 
و اعتبار در زمینه تعیین نرخ سود تسهیالت و سپرده های بانکی صرفا »سود 
علی الحساب« است، زیرا براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، جز در 
مواردی محدود مثال تسهیالت مرابحه که توافق در مورد نرخ سود مشخص 
در مورد آن جایز است، نمی توان سود معامالت  خصوصا معامالت مشارکتی را 
قبل از تحقق معامله تعیین نمود و مورد توافق قرار داد. این شیوه عملیات بانکی، 

تفاوتی با بانکداری ربوی نخواهد داشت.
سوم؛ اختالف مشتری با بانک در مورد استرداد سود مازاد، یک موضوع 
ترافعی )مرافعه پیش قاضی بردن( اس��ت، زیرا مش��تری از یک سو مدعی 

اس��ت که بانک از او مبلغی مازاد بر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار 
گرفته است و بانک از سوی دیگر دفاع می کند که سودی مازاد بر مصوبه 
شورای پول و اعتبار نگرفته است. در این وضعیت، مرجع رسیدگی به این 
ادعاهای متفاوت با مراجع قضایی اس��ت. از نظر مبانی حقوقی، با مصوبه 
مراج��ع اداری نظیر هیأت دول��ت، بانک مرک��زی، وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی نمی توان صالحیت ذاتی مراجع قضایی را به مراجع اداری تفویض 
نم��ود و بانک ها را از حق تظلم خواهی و توس��ل به مراجع قضایی در این 
گونه امور محروم کرد و آنها را ملزم به تغییر قرارداد تسهیالتی مورد توافق 
با مش��تری و پرداخت مبلغ مورد ادعای مشتری نمود. بنابراین با ابهامات 
حقوقی مورد بحث، مراجعه مس��تقیم مردم به شعب بانک ها، مفید فایده 

نخواهد بود.
چهارم؛ با ف��رض آنکه بانک ها برخالف مصوبه ش��ورای پول و اعتبار از 
تس��هیالت گیرندگان، س��ود مازاد دریاف��ت کرده باش��ند، در این صورت 
سرنوش��ت این مبالغ اضافی در ش��بکه بانکی چه بوده و چگونه مصرف و 
هزینه ش��ده اس��ت؟ درآمد بانک ها از پرداخت تسهیالت، جزو درآمدهای 
اختصاصی بانک ها به شمار نمی رود، زیرا بانک ها طبق مبانی قانون عملیات 
بانکی بدون ربا، هم وکیل و هم شریک سپرده گذاران محسوب می شوند و 
منابع تسهیالت بانک ها غالبا از محل سپرده های بانکی تامین می شود. لذا 
سود حاصل از پرداخت تسهیالت بانکی، درآمد مشاعی است که براساس 
مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا، به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم 
منابع بانک بین بانک ها و سپرده گذاران تقسیم می شود. همچنین قسمتی 
از درآمد عملیاتی بانک ها نیز صرف پرداخت مالیات می شود. نهایتا خالص 
درآمد بانک ها به صورت س��ود س��هام درمی آید و در بانک های خصوصی 
به س��هامداران و در بانک های دولتی به دولت )به عنوان س��هامدار اصلی( 
پرداخت می شود. بنابراین در بحث اخذ سود اضافه از تسهیالت گیرندگان، 
هم دول��ت و هم مراجع مالیاتی و هم س��هامداران بانک ها اضافه دریافت 
کرده اند. آیا می توان این اضافه پرداختی را از آنان مس��ترد کرد؟ اگر پاسخ 
این س��وال، منفی باشد، بانک ها برای اجرای این مصوبه باید از چه محلی 
تامین منابع کرده و معادل سود مازاد مصرف شده را به مشتری پرداخت 
کنن��د؟ چگونه می توان در تامین مالی این طرح )البته در مورد بانک های 
دولت��ی( مقررات اصل 77 قان��ون را رعایت و در مورد بانک های خصوصی 

حقوق صاحبان سهام بانک ها را مراعات کرد؟
پنجم؛ براس��اس مبانی قانون مدنی، اثر قانون نس��بت به آتیه است و به 
گذشته تسری ندارد، مگر اینکه قانونگذار بدان تصریح نماید. بر فرض اگر 
مصوب��ه طرح مورد بحث تمامی مراحل قانون��ی را طی کند و به تصویب 
ش��ورای پول و اعتبار برس��د، در آن صورت اگر منظور از مصوبه، قابلیت 
وصول و مطالبه سودهای مازاد تسهیالت پرداخت شده سالیان پیش باشد، 
به علت عدم تعیین بازه زمانی در این طرح، موضوع س��ود مازاد حداقل از 
زم��ان تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در س��ال 1362 قابل ادعا و 
مطالبه خواهد بود که بار مالی آن دقیقا محاسبه و تامین اعتبار نشده است 

و به صورت یک چالش برای بانک ها درخواهد آمد.
در مجموع، اقدامات وزارت اقتصاد برای کمک به حل و فصل مشکالت بانکی 
بخش تولید، قابل تقدیر است و بدون تردید هرگونه کمک به بخش تولید و 
تامین مالی آن، مورد استقبال و پشتیبانی همگان واقع خواهد شد. همچنین 
در اینکه مصوبات ش��ورای پول و اعتبار پس از ابالغ بانک مرکزی باید توسط 
بانک ها اجرا شود و اگر بانک ها به مصوبات ابالغی ایراد داشته باشند، از طریق 
مراجع ذی ربط اعتراض خود را اعالم خواهند کرد، هیچ بحثی نیست، اما باید 
بدین نکته توجه داشت که در صنعت بانکداری، اصل بر رعایت کامل موازین 
ش��رعی اس��ت و تعمیم عدالت و کمک به فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان 
نیازمند رعایت حقوق قانونی و ش��رعی همه مشتریان و احترام به آنان است؛ 
خواه مش��تری س��پرده گذار باشد و خواه تس��هیالت گیرنده و خواه سهامدار 
بانک ها. بنابراین نمی توان برای رعایت حال تسهیالت گیرندگان، حقوق قانونی 
سپرده گذاران را نادیده انگاشت و آنها را از دریافت سود واقعی سرمایه گذاری 
خود در بانک ها محروم ساخت. افزون بر آن، در بانک های خصوصی عالوه بر 
مشتریان، صاحبان سهام نیز توقع دارند که در قبال سرمایه گذاری در سهام 
بانک ها، سود سهام دریافت کنند. بانک ها نیز صرفا صندوق پرداخت نیستند 
تا فقط پرداخت کنند و کاری به وصول مطالبات جاری و غیرجاری نداش��ته 
باش��ند. پرداخت تس��هیالت مالزم با وصول به موقع مطالبات بانک هاست. 
سیاس��ت گذاری در امور بانکی بایستی ناظر به رعایت حقوق شرعی و قانونی 
همه ذی نفعان یعنی سپرده گذاران، تسهیالت گیرندگان و سهامداران باشد و 
در این رهگذر نمی توان برای رعایت حال تسهیالت گیرندگان، جانب انصاف 
را رها کرد و حقوق قانونی سپرده گذاران و سهامداران بانک ها را نادیده گرفت. 
بانکداری را فقط از دریچه پرداخت تسهیالت و ارائه تعهدات بانکی نباید دید. 
تصور می کنم برای سیاس��ت گذاری مناس��ب بانکی، استفاده بانک مرکزی و 
مس��ئوالن از ظرفیت های کارشناس��ی دو نهاد معتبر بانکی یعنی »شورای 
هماهنگی بانک های دولتی« و »کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی« 
می تواند به مصوبات بانکی جامعیت بیشتری ببخشد و از بروز این قبیل ابهامات 

حقوقی و اجرایی پیشگیری کند.

پیرامون طرح استرداد سود تسهیالت بانکی
یادداشت

ارزانترینخانههایپایتختکجاست؟
مسکندروضعیتپیشرونقغیرتورمی

با توجه به آمارهای آذرماه امس��ال، متوسط قیمت آپارتمان های 
50 متری در ش��ش منطقه از جنوب ش��هر تهران ش��امل مناطق 
15 ت��ا 20 کمتر از ی��ک میلیارد تومان و در منطقه 12 حدود یک 
میلیارد تومان است. البته این بدان معنا نیست که در دیگر مناطق 
نمی توان با نقدینگی کمتر از یک میلیارد تومان صاحب خانه ش��د. 
به گزارش ایسنا، متوسط قیمت یک واحد 50 متری در شهر تهران 
با توجه ب��ه میانگین نرخ معامالت در آذرم��اه یک میلیارد و 629 
هزار تومان است، اما در حال حاضر با نقدینگی کمتر از یک میلیارد 
تومان می توان در بس��یاری از محالت شهر تهران خانه خرید. البته 
برای دس��تیابی به این هدف، بیش��تر باید در مناطق جنوبی تهران 
جس��ت وجو کرد. مث��ال روز جمعه 10 دی ماه در محله مس��عودیه 
واقع در منطقه 15، واحدی 52 متری یکخوابه 9 س��ال ساخت در 
طبقه اول دارای آسانسور و انباری به مبلغ 880 میلیون تومان برای 
فروش عرضه ش��ده که قیمت هر متر مربع آن 16 میلیون و 923 
هزار تومان است. در محله جیحون نیز یک آپارتمان 40 متری پنج 
س��اله که در طبقه سوم واقع شده و دارای آسانسور و انباری است، 
925 میلیون تومان به فروش می رس��د ک��ه قیمت هر متر آن 23 

میلیون و 125 هزار تومان است.
اگ��ر میانگین قیمت مس��کن در مناطق مختلف ش��هر تهران را 
در نظ��ر بگیریم، خرید یک آپارتم��ان 50 متری در منطقه 18 که 
ارزان ترین منطقه تهران محس��وب می شود، با لحاظ متوسط 15.8 
میلیون تومانی نرخ هر متر خانه در این منطقه 790 میلیون تومان 
هزینه دربر دارد. متوس��ط نرخ آپارتمانی با همین متراژ در منطقه 
16 به میزان 843 میلیون تومان و منطقه 17 معادل 851 میلیون 
تومان اس��ت. یک واحد 50 مت��ری در منطقه 19 به طور میانگین 
862 میلی��ون توم��ان ارزش دارد. در منطق��ه 20 برای خرید یک 
آپارتم��ان با همین متراژ باید به طور متوس��ط 864 میلیون تومان 
هزین��ه کرد. میانگی��ن قیمت یک خانه 50 مت��ری در منطقه 15 
معادل 870 میلیون تومان و در منطقه 12 به میزان یک میلیارد و 

21 میلیون تومان است.
با توجه به این آمار متوس��ط قیمت آپارتمان 50 متری در هفت 
منطقه از مناطق بیست ودوگانه شهر تهران بین 790 تا یک میلیارد 
تومان اس��ت. این بدان معنا نیست که در دیگر مناطق نمی توان با 
نقدینگ��ی کمتر از یک میلیارد تومان، مس��کن خریداری کرد بلکه 
با توجه به باال بودن متوس��ط قیمت خانه در س��ایر مناطق تهران، 
گزینه ه��ای متقاضیان برای واحدهای کمت��ر از یک میلیارد تومان 

محدود خواهد بود.
در تهرانپارس ش��رقی، واحدی 53 متری با عمر بنای 21 س��ال 
در طبقه چهارم، بدون آسانس��ور، دارای انباری یک میلیارد تومان 
برای فروش عرضه ش��ده که قیمت هر متر آن 18 میلیون و 868 
هزار تومان تعیین ش��ده اس��ت. در محله امیریه واحدی 42 متری 
20 س��اله در طبقه دوم بدون آسانسور، دارای انباری 714 میلیون 
توم��ان فروخته می ش��ود که قیمت هر مت��ر آن 17 میلیون تومان 

است.
همزم��ان با انتظار متقاضیان بالقوه مس��کن برای آغاز یک پروژه 
بزرگ دولتی و به سرانجام رس��یدن تحوالت سیاسی، بازار مسکن 
ش��هر تهران در آذرماه 1400 با مقداری تحرک مواجه ش��د. حجم 
معامالت 34 درصد نسبت به آبان امسال و 282 درصد در مقایسه 
با آذرماه پارس��ال افزایش پیدا کرد و متوسط قیمت هر متر مسکن 
ش��هر تهران در ماه مذکور به 32 میلیون و 590 هزار تومان رسید 
که در مقایس��ه با ماه قبل 1.8 درصد و ماه مش��ابه س��ال قبل 21 

درصد باال رفت.
بازار مس��کن در ش��رایطی تا حدودی گرم شده که سال گذشته 
در این مقطع در رکود بی س��ابقه ای قرار گرفته بود. آذرماه امس��ال 
9772 فق��ره معامله در ش��هر ته��ران امضا ش��ده در حالی که آذر 
پارسال تعداد معامالت 2555 فقره بود. این در حالی است که سال 
گذش��ته با وجود رکود معامالت، قیمت ها روند صعودی داشت؛ به 
طوری که آذرماه 1399 نرخ رش��د سالیانه قیمت مسکن در تهران 
99 درصد بود که هم اکنون به 21 درصد رس��یده است. با توجه به 
اینکه آمارهای بلندمدت، تحلیل بهتری را از وضعیت بازارها نش��ان 
می دهد، می توان گفت بازار مسکن هم اکنون در وضعیت پیش رونق 
غیرتورمی قرار دارد؛ زیرا معامالت رش��د کرده اما قیمت ها افزایش 
س��نگینی ن��دارد. رش��د 1.8 درص��دی ماهیانه قیم��ت، آن هم در 
شرایطی که رشد ماهیانه و سالیانه معامالت به ترتیب 34 درصد و 

282 درصد بوده، رقم قابل توجهی محسوب نمی شود.
در این زمینه، ایرج رهبر، کارش��ناس بازار مس��کن با بیان اینکه 
رونق بازار مس��کن به خاطر فروش های زیر قیمت اس��ت، می گوید: 
افزایش نس��بی معامالت مسکن ش��هر تهران در ماه های آبان و آذر 
می تواند دو علت داش��ته باش��د؛ یکی اینکه بع��د از تصویب قانون 
مالی��ات ب��ر خانه های خالی و فش��اری که به بانک ه��ا برای خروج 
از بنگاهداری آورده ش��ده است، بسیاری از دس��تگاه ها، ارگان ها و 
بانک ه��ا اقدام به عرضه واحدهای خ��ود در بازار کردند. بانک ها در 
بخش امالک و مس��تغالت به صورت گسترده سرمایه گذاری کرده 
بودند که مقداری به تکاپو افتاده اند تا هر طور شده واحدهای خود 
را حتی زیر قیمت به فروش برسانند. دلیل دیگر اینکه نزدیک عید 
اس��ت و کسانی که دست نگه داش��ته بودند تا برنامه های دولت را 
ببینن��د، وارد بازار ش��ده اند. دولت طرح نهضت ملی مس��کن را در 
دس��تور کار دارد، اما به دالیلی مثل تامین اراضی موردنیاز، زمانبر 
خواهد بود. بنابراین کس��انی که قصد خرید مس��کن دارند در این 

ماه های پایانی سال اقدام به خرید می کنند.
ب��ه گفته این کارش��ناس بازار مس��کن، در حال حاض��ر به نظر 
می رسد بیشتر خریداران مس��کن، مصرف کننده ها هستند. ممکن 
اس��ت برخی به خاطر س��رمایه گذاری بخرند ول��ی به صورت کالن 
ورود نمی کنند چون اگر بیش از س��ه م��اه واحد خود را خالی نگه 
دارند به آن مالیات تعلق می گیرد. ممکن است عده ای از سفته بازان 
در حال حاضر آپارتمان بخرند و قبل از عید بفروشند. اگر دو برنامه 
مهم دولت ش��امل مذاکرات بین المللی و پروژه نهضت ملی مسکن 
به نتیجه برسد، می تواند در رونق ساخت و ساز و افزایش معامالت 
موثر باش��د؛ زیرا بخ��ش خصوصی هم وقتی ببین��د دولت در حال 
عرضه مس��کن به بازار است، نس��بت به فروش امالک خود ترغیب 
می ش��ود و این مس��ئله می تواند به ثبات و حت��ی مقداری کاهش 

قیمت بینجامد.
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هفته گذش��ته ب��رای بانک ها هفته خبرس��ازی بود و وزی��ر اقتصاد در 
شش��مین روز زمستان و در پایان نشس��ت با مدیران بانک های دولتی از 
توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیالت خارج از مصوبات 
شورای پول و اعتبار و همینطور الزام بانک ها به بازگرداندن تمام مبالغ مازاد 
دریافت شده به مشتریان خبر داد. به گفته احسان خاندوزی، این تصمیم 
در جهت عدالت و کمک به فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده 
و بانک های دولتی موظفند تا مبالغ خارج از مصوبه ش��ورای پول و اعتبار 
را چه مربوط به امس��ال یا سال های گذشته باشد، به مشتریان بازگردانند. 
بدین ترتیب، فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان از روز سه شنبه 7 دی ماه 
ب��ا مراجعه به بانک ها می توانند برای اصالح قراردادهای خود اقدام کرده و 

مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک ها را مطالبه کنند.
اگرچه وزیر اقتصاد در هفته گذش��ته یک بار در پایان جلسه با مدیران 
بانک ها و بار دوم در ارتباط با خبر نیم روزی س��یما تالش کرد تا جزییات 
این تصمیم را تشریح کند، اما همچنان شبهاتی وجود دارد. در حال حاضر 
طبق مصوبه ش��ورای پول و اعتبار، نرخ س��ود تسهیالت بانکی 18 درصد 
است و چنانچه بانک ها وامی بیش از این رقم پرداخته باشند مطابق ادعای 
خاندوزی باید مبلغ مازاد آن را به مشتریان برگردانند. از آنجا که نرخ سود 
تس��هیالت بانکی 18درصد و نرخ تورم حدود 40درصد اس��ت، با توجه به 
فاصله زیاد این دو نرخ، طبیعی است که هر کسی در این شرایط از بانک ها 
وام گرفته به لحاظ اقتصادی س��ود کرده است و با توجه به طرح استرداد 
سود تس��هیالت بانکی به نظر می رسد این سود برای تسهیالت گیرندگان 
دوچندان نیز خواهد شد. هرچند با توجه به بازخوردهای منفی این طرح، 
مطمئنا این مسئله تاثیر مخربی بر قدرت وام دهی بانک ها خواهد گذاشت.

ساماندهیسودبانکیدردولتسیزدهم
به نظر می رسد نرخ س��ود بانکی از آن دست موضوعاتی است که دولت ها 
عالقه فراوانی به آن دارند و هرچند وقت یک بار در اقتصاد ایران چالش برانگیز 
می شود. کما اینکه دولت سیزدهم به تازگی به این موضوع ورود کرده و قصد 
ساماندهی سود تسهیالت بانکی را دارد؛ مسئله ای که در میانه هفته گذشته 
بازهم خبرساز شد و وزیر اقتصاد در پایان نشست با مدیران بانک های دولتی از 
توقف اخذ هر نوع دریافت نرخ سود بانکی در تسهیالت خارج از مصوبات شورای 
پول و اعتبار و نیز الزام بانک ها به بازگشت مبالغ مشمول این قاعده به مشتریان 

از روز هفتم دی ماه خبر داد. 
رئیس جمه��ور نیز در جلس��ه روز چهارش��نبه هیأت دولت خواس��تار 
ساماندهی سود تسهیالت بانکی و رفع شبهات آن شد و گفت: این موضوع 

باید یک بار برای همیش��ه در دولت س��یزدهم س��اماندهی شود. به گفته 
ابراهیم رئیس��ی، الزم است کارگروهی متش��کل از صاحب نظران حوزه و 
دانشگاه تشکیل شود و براساس بررسی دقیق و میدانی و نه صرفا براساس 
گزارش بانک ها، وضعیت سود تسهیالت بانکی را بررسی و شبهات موجود 

در این باره را رفع کنند.
نکته چالش برانگی��ز در این میان، بحث بازگرداندن مبالغ مازاد دریافت 
شده به مشتریان است. علی نظافتیان دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها 
در این باره به »فرصت امروز« می گوید: »با توجه به اینکه بانک مرکزی در 
این خصوص بخش��نامه ای صادر نکرده و پیگیری ها نشان می دهد موردی 
در این زمینه به بانک ها ابالغ نشده است، مشخص نیست که مصوبه مورد 
بحث توس��ط هیأت دولت تصویب ش��ده است یا ش��ورای پول و اعتبار؟ 
همچنین به طور دقیق و شفاف مشخص نیست که این طرح آیا آنگونه که 
وزیر اقتصاد اعالم کرده صرفا ناظر بر بانک های دولتی اس��ت؟ نکته دیگر 
اینکه مشخص نیست بانک ها با چه مکانیزم و فرآیندی باید سودهای مازاد 

مورد مطالبه مشتری را تایید و از کدام محل پرداخت کنند؟«
مس��ئله دیگر به اعتقاد نظافتیان به ویژگی »علی الحساب« بودن نرخ سود 
تسهیالت و سپرده های بانکی برمی گردد: »سود علی الحساب« بدین معناست 
که نرخ س��ود مصوب شورای پول و اعتبار، غیرقطعی و قابل تغییر است و به 
همین جهت، بانک مرکزی در بخشنامه هایش از اصطالح »سود علی الحساب« 
استفاده می کند، زیرا از یکسو تعیین سود قطعی تسهیالت بانکی توسط شورای 
پول و اعتبار با مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا سازگار نیست و از سوی 
دیگر از نظر مبانی اقتصادی اگر قرار باشد پرداخت سود سپرده گذاران موکول 
به پایان سال مالی و حسابرسی بانک ها شود، در این صورت سپرده گذاری در 

بانک ها جاذبه اقتصادی چندانی برای مردم نخواهد داشت.«
دبی��ر کمیس��یون حقوقی کانون بانک ه��ا در پایان می گوی��د: »اگرچه 
مصوب��ه وزیر اقتصاد تاکنون به بانک ها ابالغ نش��ده، اما به نظر می رس��د 
تلقی دست اندرکاران این طرح از مفهوم سود تسهیالت بانکی، سود قطعی 
تسهیالت است؛ درحالی که مصوبات شورای پول و اعتبار در زمینه تعیین 
نرخ س��ود تسهیالت و سپرده های بانکی صرفا »سود علی الحساب« است. 
همچنین سیاس��ت گذاری در امور بانکی بایس��تی ناظر به رعایت حقوق 
ش��رعی و قانونی همه ذی نفعان یعنی سپرده گذاران، تسهیالت گیرندگان 
و س��هامداران باش��د و در ای��ن رهگ��ذر نمی ت��وان ب��رای رعای��ت حال 
تسهیالت گیرندگان، جانب انصاف را رها کرد و حقوق قانونی سپرده گذاران 

و سهامداران بانک ها را نادیده گرفت.«
اینطرحصرفابرایبانکهایدولتیاست؟

یاس��ر مرادی، کارش��ناس حقوق بانکی نیز درباره ط��رح وزارت اقتصاد 
می گوید: »این طرح برای حمایت از تولیدکنندگان اس��ت و وزارت اقتصاد 
ب��ه عنوان رئیس مجمع عمومی بانک های دولتی این اقدام را از بانک های 

دولتی شروع کرده اس��ت. براساس قانون بانک ها به مشتریانی که نسبت 
به پرداخت مازاد س��ود تس��هیالت اعتراض داشتند اعالم می کرد که باید 
طرح دعوی کنند و منتظر دس��تور قضایی باشند و خود بانک هیچ اقدام 
داوطلبانه ای در این خصوص نداشت. حال با صحبت های وزیر اقتصاد مبنی 
بر الزام اس��ترداد سود مازاد به مشتریان، این اقدام، مشکالت مردم را حل 

می کند و دیگر نیازی نیست افراد برای طرح دعوی به دادگاه بروند.«
به گفته مدیر هسته حقوق بانکی دانشگاه امام صادق )ع(، »البته وزارت 
اقتصاد تنها پیش��نهاددهنده است و نمی تواند بخشنامه ای به تمام بانک ها 
ابالغ کند و این وظیفه بانک مرکزی اس��ت. هرچند در این فاصله وزارت 
اقتصاد بیکار نماند و جدا از سیاست بانک مرکزی که می خواهد بخشنامه 
استرداد سود مازاد تسهیالت را به بانک ها ابالغ کند یا نه؛ دست به کار شد 
و با توجه به اینکه رئیس مجمع عمومی بانک های دولتی اس��ت، اقدام به 

اجرای مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار کرد.«
مرادی درباره جزییات این بخش��نامه به »ایرنا«، توضیح می دهد: »چنانچه 
تمام یا بخش��ی از تسهیالت تسویه نشده باشد، مشمول بخشنامه می شود و 
چنانچه تخلفی توسط بانک انجام گرفته باشد باید مبلغ موردنظر به وام گیرنده 
بازگردد. بخشنامه استرداد مازاد نرخ سود تسهیالت درخصوص عقود مبادله ای 
اس��ت و شامل عقود مشارکتی قبل از سال 1390 نمی شود زیرا قبل از سال 
1390 نرخ عقود مش��ارکتی حداقلی بوده است. بنابراین چنانچه وام گیرنده، 
تسهیالت معوق داشته باشد، برای بازپرداخت تسهیالت یا تعیین تکلیف آن 
باید براساس دستورالعمل امهال مطالبات و وصول مطالبات بانک مرکزی به 
ش��ورای پول و اعتبار تا خرداد 1401 اقدام کند، در غیر این صورت مشمول 

امتیازات بخشنامه استرداد مازاد سود نرخ تسهیالت نمی شود.«
او ش��رط دیگر استرداد نرخ مازاد را عدم استفاده تسهیالت در خارج از 
موضوع قرارداد می داند و می افزاید: »وجه التزام مصرف تسهیالت در موارد 
اعالم شده در قرارداد ضروری است و امتیاز بخشنامه شامل افرادی که پول 
را در جای دیگری مصرف کردند نمی ش��ود. اگر تسهیالت گیرنده دعوای 
جاری علیه بانک دارد، باید قبل از دریافت برگه تس��ویه بانک، نس��بت به 
استرداد دعوا اقدام کند و در آن شرایط بانک ها می توانند نسبت به تعدیل 

نرخ سود قرارداد و تسویه قرارداد اقدام کنند.«
ام��ا فارغ از چالش ه��ای حقوقی و بانکی این موضوع، به نظر می رس��د 
که از یکس��و دغدغه بس��یاری از تولیدکنندگان در ح��ال حاضر، دریافت 
تس��هیالت است تا نرخ سود آن و از سوی دیگر بانک ها در شرایط کنونی 
با مش��کل کمبود منابع مواجه هس��تند. بنابراین با توجه به بازخوردهای 
منفی طرح وزارت اقتصاد، مطمئنا این مسئله تاثیر سوء و مخربی بر روند 
تسهیالت دهی بانک ها خواهد گذاشت و عرضه تسهیالت از سوی بانک ها 
را کاهش می دهد؛ اتفاقی که در شرایط حاضر اقتصاد ایران به صالح نیست 

و به مجموع چالش های اقتصادی کشور خواهد افزود.

»فرصتامروز«طرحاستردادسودتسهیالتبانکیرابررسیمیکند

علیه قدرت وام دهی بانک ها

3اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

رشداقتصادیایرانبه8درصدوتورمبه23درصدمیرسد
دنیای2022ازنگاهاکونومیست

اکونومیس��ت به سنت هر ساله در آستانه س��ال جدید میالدی به پیش بینی 
رخدادهای جهان از جوانب گوناگون پرداخت و 10 چالش مهم س��ال 2022 را 
رویارویی دموکراس��ی با اقتدارگرای��ی، تبدیل پاندمی کرونا به همه گیری محلی، 
نگرانی تورمی، مقررات جدید حوزه تکنولوژی، رشد رمزارزها و رقابت سه ضلعی، 
ترکیب حضوری و دورکاری در بازار کار، دلهره تغییرات آب و هوایی، سیاست های 
مس��افرتی، تحول صنعت فض��ا با ورود بخش خصوصی و تاثیرگذاری سیاس��ت 
در ورزش برش��مرد. این هفته نامه در ویژه نامه خود، نرخ تورم و رش��د اقتصادی 
80کشور جهان در سال 2022 را پیش بینی کرد که طی آن، رشد اقتصادی ایران 

به 8.8 درصد و نرخ تورم به 23.5 درصد خواهد رسید.
طبق پیش بینی اکونومیست، اقتصادهایی با بازارهای بسیار کوچک، بیشترین 
رش��د 2022 را به خود اختصاص خواهند داد. در شرایطی که اقتصادهای بزرگ 
جهان برای رونق اقتصادش��ان پ��س از کووید-19 در تقال هس��تند، رتبه   بندی 
اقتصادهای دارای س��ریع   ترین رشد در سال 2022 تحت سلطه بازارهای کوچک 
است، تا جایی که اگر 10 اقتصاد بزرگ جهان با هم ترکیب می   شدند، رتبه آنها در 

رشد 66 می شد و جایی بین عراق و کویت قرار می   گرفتند.
در این گزارش، اقتصادهایی که در زمره 10 اقتصاد برتر 2022 به لحاظ رشد 
اقتصادی معرفی شده   اند، یا بسیار کوچک هستند یا از بحرانی بزرگ تر از بحران 
پاندمی خارج ش��ده   اند. مث��ال ونزوئال در حال خروج از بح��ران مدیریت ضعیف 
اقتصادی و لیبی در حال رهایی از نزاع داخلی اس��ت. بدین ترتیب، ماکائو )شبه 
جزیره   ای در دریای جنوبی چین که تا س��ال 1999 مستعمره پرتغال بود و حاال 
بخش��ی از مناطق ویژه اداری چین اس��ت( با رشد 39.8 درصدی بیشترین رشد 
اقتص��ادی جهان را ش��اهد خواهد بود و پس از آن گویان با رش��د 32  درصدی، 
مالدیو رش��د 19.5 درصدی، آروبا رش��د 15 درصدی، ونزوئال رشد 13 درصدی، 
سنت لوسیا رشد 12.1 درصدی، لیبی رشد 11.8 درصدی، کوراسائو رشد 11.5 
درصدی، کامبوج رش��د 10.2 درصدی و آنگویال با رش��د 9.2 درصدی به ترتیب 
در رتبه   های بعدی قرار دارند. مطابق پیش بینی اکونومیست، رشد تولید ناخالص 
داخلی ایران نیز به 8.8 درصد خواهد رسید و سرانه این رشد 3 هزار و 710 دالر 
تخمین زده شده که البته براساس برابری قدرت خرید معادل 15 هزار و 710 دالر 
خواهد بود. اکونومیس��ت همچنین نرخ تورم ایران را در این س��ال 23.5 درصد، 
تراز بودجه ایران را منفی 5.4 درصد از تولید ناخالص داخلی و جمعیت ایران را 
86 میلیون نفر برآورد کرده است. به گفته این نشریه، سیاست   های اقتصادی ایران 
بر تولید داخلی متمرکز خواهد بود. دولت ابراهیم رئیس��ی که در سال 2021 به 
قدرت رسید، در صورت دستیابی به توافق هسته   ای می   تواند رأی برخی از مخالفان 

را به سمت خود بکشاند، اما غرب و ایران هر دو امتیازاتی خواهند خواست.
آنطور که اکونومیس��ت از سمت و س��وی اقتصادهای خاورمیانه گزارش داده 
است، رش��د تولید ناخالص داخلی عراق در سال 2022 میالدی به 3.6 درصد و 
تورم به 5.4 درصد خواهد رسید. به عقیده این هفته نامه، تشکیل یک دولت برای 
ائت��الف مقتدا صدر و نوری مالکی ماه   ها زمان خواهد برد و هرگونه اصالحات در 
نهایت با بن   بست مواجه می شود. اقتصاد این کشور اما به مدد افزایش تقاضا برای 
نفت س��رعت خواهد گرفت. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی عربستان 3.6 
درصد و نرخ تورم آن 1.9 درصد پیش بینی ش��ده اس��ت. به نوشته اکونومیست، 
بن سلمان طرح   هایی را که منجر به متنوع   سازی اقتصاد کشورش و خروج از اقتصاد 
تک محصولی متکی به نفت خواهد ش��د، در اولویت قرار خواهد داد. همچنین او 
ت��الش خواهد کرد به جنگ نیابتی با گروه   های یمنی پایان دهد و در عین حال 
مخالف��ان را در داخل چه در بین عموم جامعه و چه در داخل خانواده س��رکوب 

کند. افزایش تولید نفت نیز موجب افزایش رشد اقتصادی عربستان خواهد شد.
رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه نیز از نگاه اکونومیست به 3.6 درصد و تورم 
آن به 14.1 درصد خواهد رس��ید. با وجود افزایش مشکالت اقتصادی و وخامت 
روابط خارجی، رجب طیب اردوغان و حزب محافظه   کار عدالت و توسعه، سومین 
دهه قدرت خود را در ش��رایطی آغاز خواهند کرد که اپوزیس��یون چالش چندان 
موفقیت   آمیزی را در چند سال آینده هم برایش ایجاد نخواهد کرد. با وجودی که 
در دوران کرونا اقتصاد ترکیه کند ش��د، اما به لطف ولخرجی   های بانک مرکزی 
همچنان به رش��د خود ادامه داد. رش��د اقتصادی ترکیه در 2021 احیا شد و در 
س��ال 2022 مس��یری پایدارتر را طی خواهد کرد. نرخ تورم باال و نوسان نرخ ارز 

همچنان گریبان   گیر اقتصاد ترکیه خواهد بود.
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حبابسکهثابتماندوتغییرینکرد
بازارسکهوطالدرهفتهاولدی

طبق تحلیل دبیر هیأتمدیره اتحادیه طال و جواهر تهران، در حالی که بازار 
س��که و طالی داخلی طی یک هفته اخیر تا روز چهارش��نبه از ثبات نس��بی 
برخوردار بود، از روز پنجشنبه همراه با افزایش قیمت اونس جهانی و نوسانات 
افزایش��ی )هرچند محدود( نرخ ارز مجدد در مسیر صعود قرار گرفت و بدین 

ترتیب هفته را افزایشی به پایان رساند.
نادر بذرافشان در تشریح وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طالی داخلی، 
گفت: تا روز چهارشنبه حدود شش دالر کاهش قیمت اونس جهانی را داشتیم 
ام��ا با توجه اینکه روز جمع��ه هر اونس جهانی ط��ال 1817 دالر ارزش دارد، 
می توان گفت ک��ه در مجموع یک هفته اخیر هر اونس طال پنج دالر افزایش 
قیمت داش��ته است. از سوی دیگر در بازارهای داخلی با توجه به رکود و نبود 
تقاضا برای خرید مصنوعات طال و سکه، قیمت ها به ثبات نسبی مناسبی رسید 
و ش��اهد تغیی��رات چندانی نبودیم که علت آن ثبات ن��رخ ارز و حتی کاهش 

محدود آن در مقطعی در اواسط هفته بوده است.
دبیر هیأت مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران افزود: اما در پایان هفته روند 
قیمت ها متفاوت شد و اخبار سیاسی- اقتصادی بازار را تحت تاثیر قرار داده و 
با افزایش نرخ ارز، قیمت سکه و طال نیز سمت و سویی افزایشی به خود گرفته 
است. در صورت شکل گیری روند مثبت خبرهای سیاسی- اقتصادی، با توجه 

به نبود تقاضا، ثبات نسبی قیمت ها ادامه دار خواهد شد.
وی ضمن اش��اره مجدد به افزایش قیمت  سکه و طال در پایان هفته، گفت: 
پس از ثبات و حتی کاهش محدود قیمت ها و ایجاد رکود در بازار در اواس��ط 
هفته اما از روز پنجش��نبه، نوس��انات افزایش��ی نرخ ارز و افزایش قیمت ها در 
بازارهای جهانی، بازار س��که و طالی داخلی را تحت تاثیر قرار داد؛ به گونه ای 
که دیروز/ پنجشنبه )نسبت به آخرین معامالت رسمی روز چهاشنبه( هر گرم 
طال 18 عیار 6000 تومان و هر قطعه س��که  حدود 100 هزار تومان افزایش 

قیمت پیدا کرد.
او در رابطه با آخرین قیمت سکه و طال در پایان هفته و تغییرات آن نسبت 
به ابتدای هفته، اظهار کرد: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با 150 هزار تومان 
افزایش به 13 میلیون و 150 هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار طرح قدیم 
با 100 هزار تومان افزایش به 12 میلیون و 750 هزار تومان رس��یده اس��ت. 
حباب سکه اما در این هفته تغییر چندانی نسبت به هفته پیش از آن نداشته و 

در محدوده 400 هزار تومان باقی مانده است.
بذرافشان ادامه داد: در نتیجه روند افزایش قیمت ها در پایان هفته، نیم سکه 
و ربع سکه نیز هر یک افزایش حدودا 40 هزار تومان را تجربه کرده و در آخرین 
معام��الت به ترتیب به 6 میلی��ون و 880 هزار تومان و 3 میلیون و 870 هزار 
تومان رسیده اند. سکه های یک گرمی نیز در پایان هفته 2 میلیون و 340 هزار 
تومان تعیین قیمت شده اند که نسبت به ابتدای هفته 20 هزار تومان افزایش 
داش��ته است. به همین ترتیب هر مثقال طالی آب شده 17عیار در این هفته 
حدود 42 هزار تومان افزایش قیمت داش��ته و به 5میلیون و 640 هزار تومان 
رسیده و هر گرم طالی 18 عیار با افزایش حدود 11 هزار تومانی، یک میلیون 

و 301 هزار تومان در پایان هفته قیمت دارد.   

خبرنــامه

فرصت امروز: شاخص بورس تهران در معامالت هفته نخست دی ماه 
با 38 هزار واحد افزایش معادل 2.7 درصد رشد کرد و هرچند به کانال 
1.4 میلیون واحدی رسید، اما در ادامه آن را از دست داد. با اینکه روند 
حرکت بازار س��رمایه در این هفته نسبت به هفته قبل از آن، حکایت از 
صعود ش��اخص ها داشت، اما نماگر اصلی تاالر شیشه ای در هفته ای که 
گذشت، به دلیل شرایط پرنوسان بورس دو بار کانال یک میلیون و 400 
هزار واحد را از دس��ت داد و صعودهای شاخص کل آنقدر پرقدرت نبود 

که بتواند کانال جدید را در پایان هفته حفظ کند.
ش��اخص کل بورس در ش��روع معامالت هفته گذش��ته در حالی کار 
خ��ود را با رقم یک میلیون و 359 هزار واحد آغاز کرد که در پایان روز 
چهارش��نبه 8 دی ماه، این رقم به یک  میلیون و 397 هزار واحد رسید 
که نش��انگر افزایش 38هزار واحدی و بازدهی 2.7 درصدی شاخص کل 
بوده است. با اینکه شاخص کل و شاخص کل با معیار هم وزن در هفته 
نخست زمستان )نسبت به هفته آخر پاییز( روندی صعودی داشتند، اما 
این صعود آنقدر کم رمق و بی جان بود که ش��اخص کل بورس نتوانست 
در کانال یک میلیون و 400 هزار واحد تثبیت ش��ود، تا نهایتا ش��اخص 
کل با 2.7 درصد افزایش از یک میلیون و 359 هزار واحد در هفته قبل 
به یک میلیون و 397 هزار واحد در این هفته برس��د. ش��اخص کل با 
معیار هم وزن نیز از 357 هزار و 765 واحد در هفته قبل به 368 هزار و 
99 واحد در این هفته رسید که رشدی 2.89 درصدی را نشان می دهد.

بورسصعودکردامانهبهقدرکافی
هرچند بررسی روند حرکت بازار سرمایه در هفته اول دی ماه نسبت 
به هفته پایانی آذرماه از صعود ش��اخص های این بازار حکایت دارد، اما 
باید گفت که ش��اخص کل در این هفته به دلیل ش��رایط پرنوسانی که 
داش��ت، دو بار کانال یک میلیون و 400 هزار واحد را از دس��ت داد و 
صعوده��ای آن آنقدر پرقدرت نبود که بتواند کانال جدید را حفظ کند. 
براس��اس آمارهای کل معامالت بورس، ارزش کل معامالت در این بازار 
ب��ا 19.45 درصد افزای��ش از 177 هزار و 763 میلی��ارد ریال در هفته 
قب��ل تا رقم 212 هزار و 331 میلیارد ریال در این هفته افزایش یافت. 
همچنین حجم کل معامالت این بازار با صعودی 29.55 درصدی از 24 
هزار و 689 میلیون سهم در هفته قبل به 31 هزار و 984 میلیون سهم 

در این هفته رسید.
از میان پنج بازار اول س��هام، بازار دوم سهام، بازار بدهی، بازار مشتقه 
و صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله فقط ارزش معامالت در بازار 
بدهی منفی بود. بر این اساس ارزش معامالت در بازار اول سهام رشدی 
25.78 درصدی را تجربه کرد و از رقم 55 هزار و 713 میلیارد ریال در 
هفته قبل به رقم 70 هزار و 76 میلیارد ریال در این هفته رسید. ارزش 
معامالت در بازار دوم سهام نیز از رقم 51 هزار و 972 میلیارد ریال در 

هفته قبل با صع��ودی 34.08 درصدی به رقم 69 هزار و 684 میلیارد 
ریال در این هفته رسید.

ای��ن در حالی اس��ت که ارزش معامالت در ب��ازار بدهی 1.96 درصد 
کاهش یافت و از رق��م 6413 میلیارد ریال به رقم 6287 میلیارد ریال 
رس��ید. ارزش معامالت در بازار مشتقه هم رش��دی 113.18 را تجربه 
ک��رد و از رقم 223 میلی��ارد ریال در هفته قبل به رق��م 476 میلیارد 
ریال در این هفته رسید. این روند آماری در صندوق های سرمایه گذاری 
قاب��ل معامله نیز صعودی بود؛ به طوری که ارزش معامالت در این بازار 
رشدی 3.73 درصدی داشت و از رقم 63 هزار و 442 میلیارد ریال در 

هفته قبل به رقم 65 هزار و 808 میلیارد ریال در همین هفته رسید.
همانطور که گفته ش��د، هرچند ش��اخص کل و شاخص کل با معیار 
هم وزن در هفته گذش��ته نس��بت به هفته قب��ل از آن روندی صعودی 
داش��تند، اما این صعود بی جان بود و ش��اخص کل بورس نتوانست در 

کانال یک میلیون و 400 هزار واحد تثبیت شود. بر این اساس شاخص 
کل بورس با 2.7 درصد افزایش از رقم یک میلیون و 359 هزار واحد در 
هفته قبل به رقم یک میلیون و 397 هزار واحد در این هفته و شاخص 
کل با معیار هم وزن با 2.8 درصد افزایش از رقم 357 هزار و 765 واحد 

در هفته قبل به رقم 368 هزار و 99 واحد در این هفته رسید.
آیاسرخابیهاباالخرهواگذارمیشوند؟

از دیگر مباحث پرس��روصدای هفته گذش��ته، احتمال کنار گذاشتن 
س��رخابی ها از لیگ قهرمانان آس��یا و صرافت دولت برای حل مشکالت 
این دو باش��گاه مردم��ی بود. در این خصوص، حس��ین قربانزاده رئیس 
سازمان خصوصی س��ازی از پیشنهاد طرحی برای درآمدزایی دو باشگاه 
اس��تقالل و پرس��پولیس بعد از بورسی ش��دن خبر داد و گفت: باشگاه 

استقالل صورت های مالی خود را به سازمان ارائه کرده است.
قربانزاده با اشاره به اینکه دو باشگاه استقالل و پرسپولیس تا 15 دی 
ماه فرصت دارند صورت های مالی خود را به س��ازمان خصوصی س��ازی 
ارائه کنند، افزود: البته باش��گاه اس��تقالل صورت مالی خود را ارائه داده 
و باش��گاه پرس��پولیس نیز تا موعد تعیین ش��ده ارائه خواه��د داد. اگر 
صورت های مالی ش��فاف نباش��د، اعالم می کنیم تا اصالح شود اما تمام 
تالش بر این اس��ت که دو باش��گاه تا پایان بهمن ماه وارد بورس شوند. 
در حال حاضر به صورت روزانه جلسه داریم تا این اتفاق حتما رخ دهد.
او درباره این س��وال که آیا دو باش��گاه در مورد حق پخش بازی ها با 
صدا و س��یما به نتیجه رسیده اند یا خیر نیز گفت: هنوز در این مورد به 
نتیجه نرس��یده اند اما در این راستا جلس��اتی را آغاز کرده اند و در حال 

تفاهم هستند.
رئیس سازمان خصوصی س��ازی همچنین از ارائه پیشنهادی از سوی 
این سازمان برای درآمدزایی دو باشگاه خبر داد و گفت: منابع حاصل از 
واگذاری هر شرکت دولتی، به خزانه واریز شده تا صرف مصارف بودجه 
شود، اما سازمان خصوصی سازی طرحی را پیشنهاد کرده است مبنی بر 
اینکه منابع حاصل از واگذاری، از طریق افزایش س��رمایه از محل صرف 
سهام با سلب حق به دو باشگاه تعلق بگیرد. درواقع 10 تا 20 درصدی 
که خریداری می ش��ود باید به باش��گاه تزریق شود تا درآمدزایی صورت 

گرفته و دو باشگاه وضعیت مطلوب تری پیدا کنند.
براساس این گزارش، اگر ش��رکت اندوخته یا سود انباشته ای نداشته 
باش��د که بخواهد از آن محل افزایش س��رمایه ده��د، می تواند از محل 
آورده نقدی س��هامداران و با قیمتی باالتر از قیمت اسمی سهم اقدام به 
افزایش س��رمایه کند؛ در این حالت به سهامداران فعلی فرصت شرکت 
در این افزایش س��رمایه از محل اعطای حق تقدم داده می ش��ود که به 
آن افزایش س��رمایه با استفاده از صرف س��هام با حفظ حق تقدم گفته 

می شود.

شاخصبورستهراندرهفتهنخستزمستانپرنوسانظاهرشد
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دوبیمقصدمهمکاالهایایرانی
با گذشت حدود سه ماه از آغاز به کار اکسپو دوبی، به نظر می رسد 
همچنان فرصت های قابل توجهی برای افزایش همکاری های اقتصادی 

ایران و امارات متحده عربی در بستر این رویداد باقی مانده است.
به گزارش ایس��نا، اکسپو 2020 دوبی که تحت تاثیر شیوع ویروس 
کرونا، یک س��ال دیرتر کار خود را آغاز کرده از مهرماه امسال پذیرای 
فعاالن اقتصادی بوده و تا فروردین س��ال گذشته آینده نیز همچنان 
برپا خواهد بود. در طول هفته های گذشته، تعداد زیادی از شرکت های 
ایران��ی فعالی��ت خود را در این اکس��پو آغاز کرده ان��د و پاویون ایران 
نیز همچنان ب��ه فعالیت خود ادامه می دهد. ات��اق بازرگانی ایران در 
جدیدترین گزارش خود به بررس��ی ش��رایط اقتصادی امارات متحده 
عربی پرداخته و برخی فرصت های پیش روی ش��رکت های ایرانی در 
اکس��پو را تشریح کرده اس��ت. در بخش نخست گزارش با استفاده از 
داده های س��ایت پیچیدگی اقتصادی نسبت به معرفی اقتصاد امارات 
اقدام ش��ده اس��ت. در س��ال 2019 اقتصاد امارات 248 میلیارد دالر 
ص��ادرات و 235 میلیارد دالر واردات را تجربه کرده اس��ت و به عنوان 
بیس��ت و چهارمین صادرکننده و بیس��ت و دومین واردکننده بزرگ 
جهانی از جایگاه قابل توجهی در اقتصاد بین المللی و زنجیره های ارزش 
جهانی برخوردار است. بررسی داده های صادراتی و وارداتی این کشور، 
دو مسئله در مورد اقتصاد امارات که می تواند برای سیاست گذاران ما 

حائز اهمیت باشد را به روشنی نشان می دهد:
اول آنکه اقالم عمده صادراتی و وارداتی امارات هم پوش��انی بس��یار 
باالیی با یکدیگر دارند و این مس��ئله نشاندهنده آن است که صادرات 
مجدد نقش ویژه ای در اقتصاد امارات دارد. توجه به این نکته از زاویه 
موقعیت خاص ایران و ش��رایط تحریمی موجود می تواند بسیار برای 
ایران کلیدی باشد. به عبارتی حداقل در کوتاه مدت و تا زمان برطرف 
ش��دن کامل محدودیت های تجاری و مالی ای��ران، بخش خصوصی 
می توان��د از ظرفیت های موجود در اقتص��اد امارات برای حفظ حیات 
تجاری خود اس��تفاده کرده و این کش��ور به عنوان یک س��کو برای 
صادرات کاالهای ایرانی عمل نماید. به این معنا که با توجه به آنکه به 
دلیل محدودیت های موجود، ایران قادر به فعالیت و حضور مس��تقیم 
در بازارهای بین المللی نیست، اما تمایل امارات به استراتژی صادرات 
مجدد این فرصت را به وجود آورده اس��ت که تاجران ایرانی کاالهای 
خود را با حاش��یه س��ود کمتر به امارات صادر کند و از این طریق تا 
زمانی که محدودیت های موجود رفع شود، هم سهم خود در بازارهای 
بین الملل��ی را حفظ کنند و هم از بنیه تولیدی و صادراتی کش��ور در 

مقابل تحریم ها محافظت می نمایند.
دوم آنکه آم��ار تولید ناخالص ملی و تجارت خارجی امارات گویای 
آن اس��ت که ظرفیت های بس��یار قابل توجهی برای توسعه تجارت با 
این کشور وجود دارد و با در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و روابط 
تاریخی و فرهنگی س��طح فعلی مب��ادالت را به هیچ عنوان نمی توان 
مطلوب ارزیابی نمود. در حال حاضر ایران جزو شرکای اصلی صادراتی 
و وارداتی امارات به حس��اب نمی آید و حجم تجارت بین دو کشور در 

مقایسه با آمار کل تجارت خارجی امارات ناچیز است.
در بخش دوم گزارش بر روی روابط تجاری دو کش��ور تمرکز شده 
است. به طور مشخص 57.6 درصد از کل صادرات ایران به امارات به 
ارزش 656 میلی��ون دالر را نفت خام تش��کیل می دهد. این در حالی 
است که هیچ کاالی دیگری در این سبد، سهم باالتر از 4 درصد ندارد. 
15 قلم کاالی اصلی صادراتی ایران به امارات در این گزارش بررس��ی 
قرار گرفته اس��ت.  این آمار از آن حیث می تواند برای بازرگانان بخش 
خصوصی دارای اطالعات مفیدی باش��د که نش��ان می دهد در سطح 
فناوری و امکانات موجود در کش��ور چه محصوالتی بیشترین قدرت 
رقابت پذیری در اقتصاد امارات را دارا هستند و با توجه به سهمی که 
کااله��ای ایرانی در این بازار به خود اختصاص داده اند، می توان نتیجه 
گرفت که توسعه و افزایش صادرات اقالم مذکور برای بازرگانان بخش 
خصوصی به مراتب راحت تر و کم هزینه تر از ورود به بازارهایی است که 

تاکنون کاالهای ایرانی نتوانسته اند در آن نقشی ایفا نمایند.

نماگربازارسهام

عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور بر بازنگری در دانش فنی و سخت افزاری صنعت 

قطعه سازی تاکید کرد.
رض��ا رضایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، عنوان کرد: 13 هزار 
قطعه خودرو در صنعت قطعه سازی شناسایی و برای هر یک شناسنامه ای 
در نظر گرفته شده که میزان تلرانس قطعه در آن مشخص شده است. به 
عنوان مثال میزان تلرانس در ماشین آالت ساخت داشبورد 15 هزار ساعت 

است و بعد از آن چه فرسوده و چه نو باید تعویض شوند.
وی با بیان اینکه حفظ رعایت تلرانس در صنعت قطعه س��ازی مستلزم 
ب��ه کارگیری تجهیزات و ماش��ین آالت به روز اس��ت، گفت: متاس��فانه به 
دلیل مش��کالت اقتص��ادی، محدودیت های ارز و مس��ئله انتقال پول در 
کش��ور و همچنین چالش های موجود در صنعت قطعه سازی، تجهیزات و 

ماشین آالت به روز به کار گرفته نمی شوند.

وی با انتفاد از فرس��ودگی ماش��ین آالت در صنعت قطعه س��ازی افزود: 
ماش��ین آالت موجود در صنعت قطعه س��ازی کشور بیش از 40 سال عمر 
دارن��د که این موضوع می��زان تلرانس و کیفیت قطع��ات را به طور قابل 
مالحظ��ه ای کاهش می ده��د. ضمن اینکه ماش��ین آالت موجود مختص 
خودروهای با تکنولوژی گذشته اس��ت و تولید خودروهای به روز نیازمند 

به روزرسانی تکنولوژی و ماشین آالت قطعه سازی است.
عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کشور تصریح کرد: نوسازی تجهیزات و سخت افزارها 
نه تنها در صنعت قطعه سازی رعایت نشده بلکه قطعه سازان در تامین مواد 

اولیه موردنیاز خود با مشکل مواجه هستند.
رضای��ی به کارگیری تحقیق و توس��عه را از مس��ائل مه��م در صنعت 
قطعه س��ازی عنوان و بیان کرد: تولید خودروهای جدید و به روز مس��تلزم 
به روز رسانی دانش فنی در صنعت قطعه سازی است که با شرایط موجود 

صنعت قطعه س��ازی کش��ور همخوانی ندارد و دولت بای��د در این زمینه 
چاره اندیشی کند.

وی درخصوص فرسودگی ماشین آالت و تاثیر آن بر عمق داخلی سازی 
قطعات اذعان داشت: داخلی سازی عالوه بر تجهیزات و ماشین آالت به روز 
نیازمند دانش فنی و تکنولوژی روز اس��ت که ش��رکت های دانش بنیان با 
س��اختار چاالک و واحدهای تحقیق و توس��عه خود می توانند به تعمیق 

داخلی سازی قطعات در کشور کمک کنند.
عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور در پایان گفت: اگرچه برخی از خودروهای تولید 
داخل تا 90 درصد داخلی س��ازی شدند اما تکنولوژی ساخت آنها مربوط 
به چند دهه قبل اس��ت. لذا آنچه مدنظر ما است داخلی سازی خودروهای 
جدید اس��ت که نیازمند بازنگری در دانش فنی و سخت افزاری در صنعت 

قطعه سازی است.

 تولید خودروی به روز نیازمند به روزرسانی تکنولوژی
و ماشین آالت قطعه سازی است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ضمن اشاره به 
وفور تقاضا و فرس��ودگی در بخش خودرو اعم از سواری، باری و مسافری 
بر لزوم برنامه ریزی و اقدام از سوی دولت و با همکاری مجلس تاکید کرد.

لطف اهلل س��یاه کلی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
تقاضای خرید خودرو در کشور افزایش یافته و به دلیل اینکه تولید داخل 
قادر به تامین نیاز بازار نیست، نسبت به واردات خودروهای دست دوم اقدام 

می شود، هرچند برای کشور وجهه خوبی ندارد اما ناگزیر از آن هستیم.

وی با توجه به کمبودها و فرسودگی ناوگان حمل ونقل باری و مسافری 
به واردات خودرو به شکل سی کی دی و سپس مونتاژ در داخل در راستای 
پاس��خگویی به تقاضای این بخش اش��اره کرد و افزود: ناوگان مس��افری 
کش��ور اعم از تاکسی ها، اتوبوس های درون ش��هری، برون شهری و باری 
دارای اش��کاالت اساسی است و در شرایط مناس��بی قرار ندارند. بسیاری 
از اتوبوس های ناوگان حمل ونقل عمومی س��ال ها از س��ن فرسودگی آنها 
گذشته و از رده خارج محسوب می شوند که می بایست در جهت رفع این 

وضعیت تالش کرد.
نماینده مردم قزوین در مجلس ش��ورای اس��المی در پایان خاطرنشان 
کرد: وزیر صمت می بایس��ت نسبت به تغییر شرایط حاکم بر ناوگان باری 
و مس��افری کش��ور برنامه ریزی نماید و ضمن بازنگری شرایط، مذاکره با 
خودروس��ازان، اتخاذ تدابیر مناسب و ارائه برنامه ها به مجلس در راستای 
پاس��خگویی به تقاضا و انتظ��ارات مردم اقدامات الزم را ب��ه عمل آورد و 

مجلس نیز در جهت تسهیل امور با این وزارتخانه همکاری خواهد کرد.

کمبودوفرسودگیناوگانباریومسافریکشورنیازمندبرنامهریزیواقدامدولتومجلساست
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بهقلم:رابیناسلوان
نویسنده حوزه بازاریابی و کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

بازاریاب��ی موبایل��ی از جمله مباحثی اس��ت که نیاز به آن با س��رعت 
فوق العاده ای در حال رش��د بوده و تحت این ش��رایط عدم توجه کافی، 
منجر به از دس��ت رفتن فرصت هایی طالیی در بازار خواهد شد. در این 
راستا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که گوشی های 
هوش��مند، به پرکاربردترین ابزار روزانه افراد تبدیل شده و می توانید از 
آن به عنوان بستری فوق العاده برای تبلیغات خود استفاده کنید. با این 
ح��ال بدون آگاهی کافی، ممکن اس��ت عملکرد بی��ش از حد ضعیف را 
داش��ته باشید و ابدا به نتایج مورد انتظار خود دست پیدا نکنید. در این 
راستا تعطیالت سال نوی پیش رو، فرصت خوبی است تا سطح اطالعات 
خ��ود را در این زمینه افزایش داده و س��ال جدید را با عملکردی کامال 
متفاوت آغاز نمایید. در این راستا 11 کتاب برتر را بررسی خواهیم کرد. 

1-بازاریابیموبایلی)2017(
نویسنده:آنرودکاتاریا

آگاه��ی از آمارها در هر زمینه ای بدون ش��ک در تصمیم گیری ش��ما 
تاثیرگذار خواهد بود. برای مثال این واقعیت که بیش از 84 درصد افراد 
برای جست و جو در اینترنت از تلفن های همراه خود استفاده می کنند، 
نکته ای اس��ت که توجه به نحوه نمایش سایت در گوشی های هوشمند 
و ایجاد اپلیکیش��ن را تش��دید می کن��د. این موضوع برای ش��بکه های 
اجتماع��ی به بیش از 94 درصد می رس��د. این کتاب در کنار بررس��ی 
آماره��ای جهانی، تکنیک هایی را معرفی می کند که باعث خواهد ش��د 
تا نهایت اس��تفاده را از بستر بازاریابی موبایلی داشته باشید. برای مثال 
بیش از 10 تکنیک در زمینه ارس��ال پیامک معرفی ش��ده اس��ت. این 
ام��ر در حالی اس��ت که معموال افراد بی��ش از دو روش در این زمینه را 
نمی توانن��د معرفی کنند. به خاطر جامعیت این کتاب، آن را در جایگاه 

نخست فهرست قرار داده ایم. 
2-انقالبتبلیغاتموبایلی)2014(

نویسنده:تیمهایدن
هنگامی که یک حوزه مورد توجه جدی قرار می گیرد، شاهد تکراری 
شدن اقدامات هس��تیم. این اقدام باعث خواهد شد تا فعالیت های شما 
ب��ا باالترین حد نتایح همراه نباش��د و باید به دنب��ال مواردی به عنوان 
مزی��ت رقابتی بگردی��د. درواقع این کتاب تالش کرده اس��ت تا تمامی 
روش های رایج را کنار گذاشته و تکنیک های نوآورانه ای را معرفی نماید 
ت��ا بتوانید نتایج باالتری از فعالیت های خود در زمینه بازاریابی موبایلی 
به دس��ت آورید. با این حال این نکته را نیز به خاطر داش��ته باشید که 
چند تکنیک وجود دارد که کمک خواهد کرد تا بتوانید همواره اقدامات 
جدیدتری را داش��ته باشید. برای مثال بررسی آمارهای جهانی و محلی 
در کنار بررس��ی جدیدترین اقدامات برنده��ای مختلف و خصوصا رقبا، 
باعث خواهد ش��د تا بتوانید نسبت به نقاط قوت و ضعف موجود آگاهی 

پیدا کرده و در نهایت اقداماتی را انتخاب نمایید که تکراری نیستند. 
3-راهنمایکاملبازاریابیموبایلیبرایمشاغل)2014(

نویسنده:فادیتاول
عدم تجربه در یک حوزه بدون شک عاملی است که باعث خواهد شد 
تا افراد از فعالیت دور شوند. تحت این شرایط وجود یک راهنمای جامع، 
بدون شک کمک بسیار خوبی خواهد بود. این کتاب تالش کرده است تا 
به س��اده ترین روش، تمامی موارد موردنیاز را برای شما تشریح نماید. با 
این حال موارد معرفی ش��ده، حاصل عقیده های نویسنده نبوده و تمامی 

آنها از تحقیقات چند ساله جمع آوری شده است. 

4-ظرفیتهایبازاریابیموبایلی)2016(
نویسنده:برادبدفورد

درواق��ع با توجه به این ام��ر که بیش از 90 درصد افراد از گوش��ی های 
هوشمند خود برای گشت و گذار در شبکه های اجتماعی و اینترنت استفاده 
می کنند، آنها را نیز می توان از زیرمجموعه های بازاریابی موبایلی به حساب 
آورد. این ارتباط نکته ای است که باید به آن توجه داشته و با چنین دیگاهی، 
می توانید اقداماتی را انجام دهید که هر یک از آنها حمایت کننده موارد قبلی 
هستند. در کنار این موضوع تالش شده است تا سلیقه مشتریان حال حاضر 

و انواع راهکارهای رشد نیز به خوبی تشریح شود. 
5-رشدسریع)2014(
نویسنده:برترلندر

برخ��ی از اقدامات وجود دارد که باعث خواهد ش��د تا در کوتاه ترین 
زمان ممکن، نتایج رو به رش��د داشته باشید. بدون شک هنگامی که در 
ابتدای شروع استفاده از ظرفیت های بازاریابی موبایلی هستید، توجه به 
این موارد اهمیت باالتری را دارد و مقرون به صرفه تر هم هستند که در 
این کتاب بیش از 70 روش معرفی شده و نویسنده تالش کرده است تا 

ترندهای 10 سال آینده را تحلیل نماید. 
6-قوانینجدیدبازاریابیومشتریمداری)2018(

نویسنده:دیودمیرمن
این امر که بدانید در تمامی روش های بازاریابی و اصول مش��تری مداری، 
چه تغییراتی رخ داده و وضعیت حال حاضر به چه صورت اس��ت، از جمله 

نیازهای مهم اطالعاتی است که در این کتاب به خوبی بررسی شده و نکته 
جالب آن است که این کتاب به 25 زبان ترجمه شده است. با این حال تنها 
موض��وع مورد بحث آن بازاریابی موبایلی نبوده و تنها یکی از فصل های آن 
به این موضوع اختصاص پیدا کرده است. به همین خاطر اگر به دنبال یک 
مورد جامع هستید، این کتاب بدون شک انتخاب اول شما خواهد بود که 

می توانید از آن برای بهبود تمامی بخش ها استفاده کنید. 
7-اصولتولیدمحتوا)2014(

نویسنده:جیمبری
درواق��ع امروزه تبلیغ و اکثر روش ه��ای بازاریابی دیگر کاربرد الزم را 
ن��دارد و در حال حاضر مهمترین اقدام، تولید محتوا اس��ت. با این حال 
ای��ن موضوع به ظرافت هایی نیاز دارد تا بتوانید باالترین حد نتایج را به 
دست آورید. از مزیت های این کتاب، اختصاص یک فصل کامل به اصول 
تولید محتوا از طریق ش��یوه بازاریابی موبایلی است که در آن روش های 

متنوع و جذابی معرفی شده است. 
8-عصراینفلوئنسرها)2020(

نویسنده:نیلشافر
هر برندی اگر بخواهد در عصر حاضر موفق شود، باید به اینفلوئنسرها 
توجه داشته باشد. با این حال همکاری با آنها می تواند بسیار خالقانه و 
متفاوت باشد که در این کتاب به خوبی نسبت به این موضوع بحث شده 
اس��ت. درواقع این نکته را فراموش نکنید که شبکه های اجتماعی، یکی 

از زیرمجموعه های بازاریابی موبایلی محسوب می شود. 

9-بازاریابیموبایلی)2017(
نویسنده:دیانامینیار

فعالیت در هر زمینه ای بدون آگاهی از ابزارهای آن بدون شک شبیه به 
یک کابوس خواهد بود. در این راستا وجود یک منبع که نسبت به تمامی 
آنها به صورت کامل صحبت کرده باشد، بدون شک اهمیت باالیی را خواهد 
داش��ت. ش��یوه بازاریابی موبایلی بیش از 10 برند مورد بررسی کامل قرار 

گرفته تا با آمادگی بهتری بتوانید وارد این حوزه شوید. 
10-معجزهرنگدربازاریابیموبایلی)2014(

نویسنده:لیزاکاپرلی
رنگ ها بدون شک در تصمیم گیری افراد تاثیر داشته و می تواند تاثیر اقدامات 
ش��ما را کامال دگرگون کند. در این راس��تا ش��ما باید بدانید که هر یک از آنها 
چ��ه معنایی را به همراه دارد و ترکیب کدام م��وارد، می تواند نتایج بهتری را به 
همراه داشته باشد. در کنار این موضوع تالش شده است تا مقاله های متعددی از 
نمونه های موفق در انواع فرمت ها بررسی شود تا بهتر بتوانید تصمیم گیری نمایید. 

11-تبلیغورشدآن)2017(
نویسنده:جرجبلچ

درواقع دیده ش��دن یک تبلیغ حتی مهمتر از مراحل ایجاد آن محس��وب 
می شود. به همین خاطر در کتاب فوق ضمن بررسی اصل یک تبلیغ موفق، 
بحث اصلی را به این موضوع اختصاص داده است که چگونه می توان از تمامی 

ظرفیت های تلفن همراه برای دیده شدن بیشتر تبلیغ خود استفاده کنیم. 
bookauthority.org:منبع
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اخبار

سرپرست شرگت گاز مازندران:
 شرکت گاز مازندران نسبت به احتمال کاهش افت فشار گاز هشدار داد 

ساری – دهقان : شــرکت گاز مازنــدران از شهروندان خواست با توجه به 
برودت و سرمای هوا، در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی کنند تا استان با کاهش 
افت فشار در فصل سرد سال مواجه نشود. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل 
روابط عمومی شــرکت گاز استان مازندران ، »قاسم مایلی رستمی« سرپرست 
شــرگت گاز مازندران با اشاره به کاهش محســوس دمای هوای استان گفت: 
برای پایداری جریان گاز به مشترکان خانگی، صرفه جویی در مصرف این نعمت 
خدادادی را مد نظر قرار دهند. وی افزود: با ورود موج سرمای فراگیر و پایدار در 
سطح کشور و افزایش بی سابقه مصرف گاز، صرفه جویی سراسری برای عبور از 

روزهای سرد زمستان را بیش از پیش ضروری ساخته است. مایلی رستمی با بیان این که مازندرانی ها در شب گذشته بیش از ۳۱ میلیون 
متر مکعب گاز مصرف کردند، ادامه داد: صنایع پر مصرف در زمان افت فشار گاز باید از سوخت دوم استفاده کنند. وی اضافه کرد: انتظار 
می رود مردم با پوشــیدن لباس های گرم و مناسب فصل، نصب پنجره های دو جداره، استفاده از پرده های ضخیم، خاموش کردن وسایل 
گرمایشــی در اتاق های بدون استفاده، عایق کاری موتورخانه ها و استفاده نکردن از شومینه به دلیل بازدهی کم و ایمنی پایین، تعمیر و 
سرویس سامانه ها و وسایل گرمایشی از جمله موتورخانه ها و نصب سامانه پایش هوشمند در آن و استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد با 

برچسب انرژی باال در مصرف گاز طبیعی صرفه جویی کنند. 

۹۲۰ تن از انواع پلی پروپیلن "شاراک" از شرکت پتروشیمی شازند به 
فروش رسید
اراک- فرناز امیدی: نرخ فروش انواع پلی پروپیلن پتروشــیمی شــازند 
۳۴۵,۱۷۲ هزار ریال در هر تن معامله گردید و ارزش معامالت این محصوالت 
بالغ بر ۳۱ میلیارد ۳۹۴ میلیون تومان رسید. به گزارش روابط عمومی وامور بین 
الملل شرکت پتروشیمی شازند، شرکت پتروشیمی شازند در هفته ای که گذشت 
۱,۵۴۰ تن از انواع »پلی پروپیلن« در گرید های مختلف را در بورس کاال عرضه 
کرد که با تقاضای ۱,۱۰۰ تنی همراه بوده و حجم معامله این محصول ۹۲۰ تن 
گزارش شده، نرخ فروش میانگین انواع پلی پروپیلن ۳۴۵,۱۷۲ هزار ریال در هر 
تن معامله گردید. ارزش معامالت این محصوالت بالغ  بر ۳۱ میلیارد ۳۹۴ میلیون 

تومان رسید، همچنین قابل ذکر است که نرخ میانگین فروش انواع »پلی پروپیلن« در گرید های مختلف نسبت به آخرین هفته ای که مورد 
معامله قرارگرفته ۵ درصد اُفت نرخ را به دنبال داشته است. از محصول تری اتانول آمین در هفته منتهی به ۲۶ آذرماه تنها ۱۵۴ تن مورد 
عرضه قرار گرفت که برای فروش این مقدار عرضه ۸۸ تن مشتری داشت. پتروشیمی شازند در هفته منتهی به ۲۶ آذرماه با کاهش تقاضا 
۱,۰۸۰ تنی انواع »پلی پروپیلن« در گرید های مختلف روبه رو بوده و همچنین اُفت ۱۰۰ تنی عرضه ها روبه رو بوده است. دیگر محصولی 
که پتروشیمی شازند در بورس کاال مورد عرضه قرار داده مربوط به »پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP۱۰۰B« بوده که ۱,۲۰۰ تن در 
بورس کاال عرضه شده و مقدار عرضه های این محصول ۲,۲۲۰ تن به ثبت رسیده و حجم معامله این محصول برابر با ۱,۲۰۰ اعالم شده که 
تمام محصوالت عرضه شده در بورس کاال به فروش رسید. ارزش معامله این محصول به ۳۸ میلیارد و ۳۸۹ میلیون تومان بوده و قیمت 

فروش این محصول در پایان هفته منتهی به ۲۶ آذرماه برابر با ۳۱۹,۹۱۵ هزار ریال در ازای هر تن است.

امام جمعه دشتستان:
 با توجه به کم بارشی امسال مصرف آب برای تابستان آینده مدیریت شود

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی 
و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشــهر : 
حجةاالســالم مصلح امام جمعه دشتستان و رئیس ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر شهرســتان به همراه بازرسین ستاد 
از ادارات شهرستان، ظهر روز یکشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۰ ضمن 
بازدید از اداره آبفای شهرستان دشتستان و گفت و گو نزدیک 
با کارکنان زحمتکش آن مجموعه گفت: با توجه به کم بارشی 
امســال مصرف آب برای تابستان سال آینده مدیریت شود تا 
مردم دچار کمبود آب نشوند. حجةاالسالم مصلح در ادامه نماز 

جماعت ظهر و عصر را در نمازخانه اداره آبفای شهرستان دشتستان اقامه کرد و در بین الصالتین نماز ضمن تشکر از خدمات کارکنان، 
دومین سالگرد شهادت سردار دلها را گرامی داشت و بیان نمود: مردم ما در ۹ دی ماه ۸۸ با بصیرت خود نقشه شوم و پیچیده استکبار 
جهانی و ایادی داخلیش را که بر علیه انقالب اسالمی برنامه ریزی کرده بودند نقش بر آب کردند. وی در ادامه افزود: خطر فتنه ۸۸ کمتر 
از هشت سال دفاع مقدس نبود که الحمداهلل با هوشیاری مقام معظم رهبری و افشا نمودن توطئه های دشمنان انقالب به مردم بصیرت 
داد و آنان را از دسیسه های شوم دشمن آگاه ساخت. امام جمعه دشتستان در پایان از خدمات کارکنان و مدیر اداره آقای حسین رمضانی 

تقدیر بعمل آورد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از نمایشگاه توانمندی ها و 
دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرد

رشــت- به گزارش مدیریت روابــط عمومی و امور بین الملل ســازمان 
منطقه آزاد انزلی، مهندس علی اوسط اکبری مقدم از نمایشگاه توانمندی ها و 
دستاوردهای جهاد دانشگاهی بازدید کرده و در غرفه جهاد دانشگاهی استان 
گیالن حضور پیدا کرد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در دیدار با دکتر 
حمیدرضا طیبی رییس جهاد دانشــگاهی کشور و دکتر فریبرز جمالزاد فالح 
رییس ســازمان جهاد دانشگاهی استان گیالن در ارتباط با سازوکارهای بهره 
بــرداری از توانمندی هــا و ظرفیت های متنوع دو طرف بــه ویژه در زمینه 
صادرات تولیدات دانش بنیان مجموعه جهاد دانشــگاه استان باهمکاری این 

ســازمان به بحث و تبادل نظر پرداخت. در این نشســت طرفین با استقبال از پیشنهاد توسعه همکاری های فی مابین خواستار توجه 
به مقوالت تجاری سازی و کمک به بازاریابی محصوالت تولید جهاد دانشگاهی گیالن و کشور از طریق منطقه آزاد انزلی در بازارهای 
اوراسیا و حوزه دریای خزر شدند. گفتنی است نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی ۱۴۰۰ با هدف عرضه پیشرفت 
های صورت گرفته این نهاد در حوزه  پژوهش و فناوری،فرهنگ، آموزش و کارآفرینی و تجاری سازی و اقتصاد دانش بنیان با شعار باور 
توان ملی، مدیریت جهادی، نوآوری؛ از پنجم تا نهم دی ماه در بوستان گفتگو تهران و با حضور مراکز جهاد دانشگاهی کشور در حال 

برگزاری است.

احداث شبکه برق رسانی شهرک شهید سلیمانی روستای زاج و داربست جاسک 
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان هرمزگان گفت: عملیات احداث شبکه توزیع برق شهرک شهید سلیمانی 
روســتای زاج و داربست جاسک در  یک مانور جهادی آغاز شد. مهندس هاجر 
عبدی افزود: پروژه احداث شــبکه توزیع برق این شهرک با شرکت ۱۰ اکیپ 
عملیاتی از شهرستانهای جاسک، سیریک و میناب و پیمانکاران این پروژه آغاز 
شد.  به گفته وی، برای برق رسانی به این روستا ۶ کیلومتر شبکه و ۵ دستگاه 
ترانســفورماتور با اعتبار ۳۵ میلیارد ریال احداث شــده است.  با برق رسانی به 
شهرک شهید ســلیمانی روستای زاج و داربســت، ۱۵۴ خانوار ساکن در این 

شــهرک و مراکز آموزشــی و درمانی از نعمت برق برخوردار می شوند. عبدی اظهار داشت: روستای زاج و داربست به علت سیل دوسال 
گذشته به مکان جدید منتقل شد که پس از احداث منازل مسکونی، پروژه برق رسانی به شهرک جدید این روستا  توسط اکیپهای عملیاتی 

این شرکت  آغاز شد.

مدیر مخابرات شهرستان گرگان: 
عملکرد مطلوب امور مشترکین ، موثر در کسب رضایت مشتریان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: از کارکنان امور مشترکین مخابرات منطقه گلستان تقدیرشد.مهندس احمدرضاکبیرکه درجمع 
کارکنان امورمشترکین مخابرات گرگان سخن می گفت :با اشاره به جایگاه امورمشترکین وتاثیرآن درخدمت رسانی مطلوب به مشتریان 
گفت:نحوه مطلوب ارائه خدمت و سرویس های مورد نیازمشتریان ازسوی کارکنان امورمشترکین می تواند رضایت مندی مشتریان را 
افزایش دهد.وی رضایت مندی مشتریان را الویت دانست و گفت :امورمشترکین بعنوان پیشخوان ارائه خدمات ،موثرترین بخش در کسب 
رضایت حداکثری مشتریان است.مدیرمخابرات شهرستان گرگان، با قدردانی از ۱۱ کارشناس امورمشترکین ،گفت:انتظار است مسئولیت 
پذیری و تعهد را در ارائه خدمات به مشتریان بیش ازپیش مدنظرداشته ومشتری مداری بعنوان سرلوحه فعالیت هادر این بخش نهادینه 
شود. در پایان این جلسه از ۵ نفراز همکاران اداره مخابرات شهرستان گرگان نیز که در عملیات نظافت حوضچه ها فعاالنه حضور داشته 

قدردانی و تجلیل شد.

شماره 1930
شنبه
11 دی 1400

اسالمشهر - سحر عمروانی: چهاردهمین نشست رسمی شورای 
اسالمی شهر اسالمشهر الیحه دو فوریتی تفاهم نامه بین شهرداری و اداره 
کل راه و شهرسازی استان تهران مبنی بر تخصیص ۴۰۰ تن سهمیه قیر 

برای محالت مورد هدف در حوزه بازآفرینی شهری به تصویب رسید.
به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری، محمد مهدی سلیمی رئیس 
شورای اسالمی شهر اسالمشهر در ابتدای این جلسه که با حضور تمامی 
اعضای شورا، شــهردار و مدیران شهری و اصحاب رسانه برگزار شد، با 
تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( اظهار کرد: امیدوارم همگی ما 
در امر والیت مداری و والیت پذیری آن بانوی بزرگ را الگو و سرمشــق 
خود قرار دهیم و در آزمون والیت پذیری سربلند شویم، همچنین سالروز 
شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی که با کارهای جهادی و حرکت 
و منش انســان دوستانه دل مردم جهان را به دست آورده و همیشه در 

پیشانی تاریخ می درخشد را تسلیت عرض می کنم.
وی با اشــاره به ۹ دی ماه و روز بصیرت تاکید کرد: دشــمنان قسم 
خورده ایران اســالمی همواره درصدد تضعیف و از بین بردن جمهوری 
اسالمی ایران و ایدئولوژی جمهوری اسالمی هستند که بعد از انقالب هم 
به شکل های مختلف بوده و در این برهه زمانی این جنگ با تحول مفهوم 

به شکل تهاجم فرهنگی و جنگ نرم ادامه دارد.
وی افزود: اساتید دانشگاه به عنوان فرماندهان و دانشجویان به عنوان 

افســران و ســربازان جنگ نرم باید در این عرصه نقش آفرینی کنند و 
شناخت موضوع جنس مبارزه و هجمه شاید مهمترین بخشی است که 
باید به آن توجه کنیم و هر فرد ایرانی با بصیرت جایگاه خود را در این 
جنگ نرم پیدا کند. رئیس پارلمان شهری اسالمشهر با بیان اینکه قول 
می دهیم شبانه روزی برای رفع مشکالت مردم تالش کنیم، تصریح کرد: 
ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم کم کاری کنیم، گاهی حتی گوش 
دادن حرفی برای مردم آرامش بخش است، درهمین راستا از مسئولین 
دســتگاهها و ادارات اسالمشــهر می خواهیم این لحظات ناب را برای 

خدمتگزاری بهینه به مردم قدر بدانند و تالش کنند. وی در ادامه افزود: 
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مردم توان پرداخت اجاره سنگین 
بهای مســکن را ندارند، مشاورین امالک در شهر تدابیری بیندیشند تا 
قیمت اجاره مسکن تعدیل شود و ما هم در شورای شهر در حد توان و 
اختیار این موضوع را پیگیری می کنیم. در چهاردهمین نشست رسمی 
شــورا ۹ الیحه مطرح شــد که ۵ الیح مصوب و ۴ الیحه برای بررسی 
بیشــتر به جلسه بعدی شورا موکول شــد و نامه فرمانداری اسالمشهر 
موضوع اعالم نظر پیرامون مصوبات یازدهمین جلســه رسمی شورای 
اسالمی شهر نیز در این جلسه مطرح و بررسی شد. الزم به ذکر است ۳ 
الیحه دو فوریتی: تفاهم نامه بین شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی 
استان تهران در خصوص اختصاص ۴۰۰ تن سهمیه قیر جهت مصرف 
در معابر و محالت باهدف بازآفرینی شهری با اولویت مناطق کم برخوردار 
اسالمشهر، الیحه درخواست شــهرداری جهت تأمین و پرداخت ۵۰۰ 
میلیون تومان برای ســاخت حرم دو شهید گمنام که در شهرک امام 
خمینی در روزهای آتی تشییع و خاکسپاری می شوند با لحاظ نمودن 
پیوست فرهنگی اجتماعی و بررسی طراحی نما در کمیسیون فرهنگی 
و معماری شهرسازی شورا و همچنین الیحه صدور مجوز تعرفه عوارض 
خدمات شهری ســال ۱۴۰۱ براساس نرخ تورم سالیانه اعالنی از سوی 

بانک مرکزی مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.

قم- خبرنگار فرصت امروز: یکی از مراجع تقلید گفت: ســازمان 
اوقاف و امور خیریه اقدامات خوبی داشته و توانسته است عالوه بر انجام 
وظایف قرآنی و تولیت موقوفات، در بحث تبلیغ هم برنامه های تاثیرگذاری 
را تدوین و اجرایی کند. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان قم، حضرت آیت اهلل العظمی حسین نوری همدانی در جمع 
معاون فرهنگی و اجتماعی ســازمان اوقاف و سرگروه های تبلیغی این 
سازمان اظهار کرد: اسالم دینی کامل و همه جانبه است بنابراین باید افراد 

مختلفی برای عمل و ترویج همه ابعاد آن تربیت شوند.
ٌة یَْدُعوَن إِلَی الَْخْیِر َویَأُْمُروَن  وی با اشاره به آیه شریفه »َولَْتُکْن ِمْنُکْم أَُمّ

بِالَْمْعُروِف َویَْنَهْوَن َعِن الُْمْنَکِر ۚ َوأُوَلٰئَِک ُهُم الُْمْفلُِحوَن« در سوره مبارکه 
آل عمــران افــزود: خداوند در این آیه می فرماید »باید برخی از شــما 
مســلمانان، خلق را به خیر و صالح دعــوت کنند و امر به نیکوکاری و 
نهی از بدکاری کنند، و اینها رســتگار خواهند بود«. این مرجع تقلید 
خاطرنشان کرد: از این منظر، سازمان اوقاف و امور خیریه اقدامات خوبی 
داشته و توانسته است عالوه بر انجام وظایف قرآنی و تولیت موقوفات، در 
بحث تبلیغ هم برنامه های تاثیرگذاری را تدوین و اجرایی کند که یکی از 
آنها اعزام مبلغان تخصصی به دانشگاه ها، بقاع متبرکه و مناطق مختلف 
کشور است. وی ادامه داد: الزم است شرایط روز جامعه را به دقت بررسی 
و ارزیابی کنیم و مطابق با نیازها به تبلیغ و ترویج معارف دینی و مذهبی 
بپردازیم زیرا سیره ائمه اطهار)ع( نیز همینگونه بود. آیت اهلل نوری همدانی 
با اشــاره به حدیث نبوی »کلکْم راٍع َو کلکْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعیِتِه« عنوان 
کرد: بر این اساس همه ما مسئول هستیم و باید نسبت به آنچه مسئولیت 
داریم به نحو احســن عمل کنیم که تبلیغ دین هم از آن جمله است. 

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه بر اساس روایات، در آخرالزمان بساط علم 
در قم گسترده می شود و از این شهر به عالم خواهد رسید گفت: زحمات 
ســازمان اوقاف و مبلغان این مجموعه بزرگ، در راستای همین مسئله 
اســت. وی با اشاره به توطئه ها و نقشه های بنی امیه و بنی عباس برای 
ایجاد تفرقه میان مسلمانان تصریح کرد: امروز هم آمریکا و صهیونیسم 
جهانی در پی تداوم همین توطئه هستند به نحوی که می بینیم هرجا 
کشور مسلمانی هست، تفرقه و آشوب گری هم ترویج می شود؛ آمریکا 
نقشه پردازی می کند، عربســتان هزینه می کند و اسرائیل هم مسئول 
اجراســت. آیت اهلل نوری همدانی افزود: اقدامات سازمان اوقاف در امور 
تبلیغی باید با در نظر گرفتن این مهم باشد که امروز وحدت، مسئله ای 
اساسی است و نباید خدشه ای به اتحاد مسلمانان وارد شود. این مرجع 
تقلید به مبلغان امور دینی توصیه کرد با دست پُر به تبلیغ بروند و گفت: 
روش ائمــه اطهار)ع( اینگونه بود که در رفتار با همه گروه ها با طمأنینه 

و محبت وارد شوند و بحث و مناظره را هم با کمال احترام پیش ببرند.

اهواز- شبنم قجاوند: مهندس محمد بنی سعید مدیر منطقه آبادان با 
اهدای لوح تقدیر مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از 
کارکنان پژوهشگر این منطقه تجلیل و قدردانی کرد. مهندس محمد بنی 
سعید مدیر منطقه آبادان با اهدای لوح تقدیر مدیر عامل شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران از کارکنان پژوهشگر این منطقه تجلیل و قدردانی 
کرد. براســاس این گزارش مهندس بنی سعید در جلسه ایی که با حضور 
معاونین , رؤســای نواحی و واحد ها و دیگر مسؤلین منطقه برگزار شد از 
دو نفر از کارکنان فعال در امر پژوهش منطقه با اهدای لوح تقدیر مهندس 

ویس کرمی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تجلیل 
و قدردانی کرد. اضافه می گردد , مهندس ویس کرمی دراین لوح با قدردانی 
از کارکنان پژوهشگر منطقه در ایجاد فضای پویا و فعال در حوزه پژوهش و 
فناوری از زحمات این کارکنان تقدیر و برای آنها آرزوی سالمتی و توفیق 
کرد. آقایان علی کیمیافر رئیس مرکز ســوختگیری هواپیمایی ماهشهر و 
قاسم اسدی اصل سرپرست روابط عمومی منطقه آبادان از کارکنان فعال 
در امر پژوهش منطقه بودند که توسط مهندس کرامت ویس کرمی مدیر 

عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران مورد تقدیر واقع شدند.

 تصویب الیحه دو فوریتی تخصیص ۴۰۰ تن قیر ازمنابع استانی 
برای مصرف در محالت کم برخوردار اسالمشهر

آیت اهلل نوری همدانی:

 عملکرد سازمان اوقاف در امور تبلیغی مثبت بوده است

تقدیر از کارکنان پژوهشگر منطقه آبادان

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: کاهش ۳۰ درصدی برق صنایع 
آذربایجان شــرقی در زمستان ۱۴۰۰ موجب مشکالتی برای واحدهای 
تولیدی شــده است که در جلســه کارگروه شورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی استان بررسی شــد. مسئول دبیرخانه شورای گفت 
و گوی اســتان در این جلسه با بیان این که نامه ای از طرف توزیع برق 
تبریز برای سازمان صنعت، معدن و تجارت و شهرک های صنعتی مبنی 
بر اولویت بندی و کاهش ۳۰ درصدی برق واحدهایی که مصرف باالی 
دو مگاوات دارند ارسال شده است، گفت: در حال حاضر صنایع فوالدی 
استان با چالش بزرگی مواجه شده اند و اگر با کاهش برق صنایع باالی دو 
مگاوات، مشکل کمبود برق حل نشود برق سایر صنایع نیز کاهش خواهد 
یافت. نسرین درخشانی افزود: عدم توجه به تامین زیرساخت ها، بازسازی 

و یا بازنگری آنها، باعث ایجاد این مشکالت شده است.
کاهش مصرف روزانه در صنایع فوالدی امکان پذیر نیست

رئیس هیات مدیره انجمن فوالد آذربایجان شــرقی نیز در این جلسه 
گفت: فشار چند برابری بر واحدهای فوالدی تحمیل می شود و با ادامه 
این رویه با بحران جدی مواجه خواهیم شد. کریم رحیمی ادامه داد: در 
نیمه اول ســال، واحدهای فوالدی استان حدود سه ماه تعطیل بودند و 
با این حساب نیمه دوم سال نیز باید تعطیل شوند. رئیس هیات مدیره 
انجمن فوالد آذربایجان شرقی با بیان این که اگر این مشکالت ادامه داشته 
باشــد باید کل واحدها را تعطیل کرده و تغییر کاربردی داد، اظهار کرد: 
استفاده از سوخت مازوت را پیشنهاد می دهند درحالی که بحث محیط 
زیست مطرح اســت و در صورت مشاهده آالینده، یک درصد فروش به 
عنوان جریمه اخذ خواهد شــد. رحیمی اضافه کرد: در صنایع فوالدی 
کاهش مصرف روزانه انرژی امکان پذیر نیست چرا که با کاهش مصرف گاز 
دمای کوره پایین می آید و نمی توان به فعالیت ادامه داد و در نتیجه تولید 
متوقف می شود و به تبع آن دستمزد کارگر و حق بیمه و تعهدات بانکی 

و ارزی را نمی توان پرداخت کرد. وی گفت: پیشنهاد انجمن ادامه فعالیت 
در ساعات شبانه و یا کاهش تعداد نوبت های کاری است.

تابستان حدود ۱۴ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم
نماینده توزیع برق تبریز نیز گفت: ناترازی شــدید درآمدها و هزینه 
ها، ناترازی تولید و مصرف، محدودیت تامین سوخت نیروگاه ها، الگوی 
نامناسب از جمله چالش های ما اســت. سید ابراهیم فکاری افزود: در 
تابســتان حدود ۱۴ هزار مگاوات کمبود برق داشتیم و اگر با این رویه 
پیش رویم در سال ۱۴۰۵ با ۲۹ هزار مگاوات کمبود مواجه خواهیم شد 
و از اکنون باید برای احداث نیروگاه و اصالح و بهینه سازی، برنامه ریزی 
داشــته باشیم. وی ادامه داد: مشــکل اصلی در شبکه است و در مسیر 
جنوب به شمال امکان انتقال انرژی به حدی نیست که کل نیاز مصرفی 

شمال و شمال غرب را پوشش دهد.
کاهش مصرف انرژی، تولید را نیز کاهش می دهد

مدیــر خدمات فنی انرژی تراکتورســازی نیز در این جلســه گفت: 
مجموعه تراکتورسازی متشکل از پنج یا ۶ گروه وابسته به هم است که با 
کاهش مصرف یکی از شرکت ها به تبع آن تولید شرکت های دیگر نیز 

کاهش خواهد یافت. اسماعیل حیدری افزود: مصرف گاز کل مجموعه 
گرمایشی و بخارهای صنعتی زیاد است ولی ما تعهداتی در قبال مصرف 
کنندگان و پیش فروش هائی که انجام دادیم داریم و شاید امکان کاهش 

۳۰ درصدی نداشته باشیم.
امسال ناترازی تولید و مصرف بسیار باال بود

مدیریت مصرف شرکت برق منطقه ای آذربایجان شرقی نیز با بیان 
این که امســال ناترازی تولید و مصرف بسیار باال بود و ۱۴ هزار مگاوات 
کمبود برق داشــتیم، اظهار کرد: در زمستان محدودیتی از بابت تامین 
برق نداریم و مشــکل ما تنها از بابت تامین سوخت است. مریم حریت 
خواه افزود: باتوجه به این که در مناطق شمالی کشور و در انتهای لوله 
گاز واقع شــده ایم، با افت فشار گاز روبرو هستیم و گاز به نیروگاه های 
اســتان ما نمی رسد و باعث کاهش تولید برق می شود. سربازرس امور 
اقتصادی بازرســی کل آذربایجان شرقی نیز گفت: به دلیل این که این 
موضوع ملی است، در مسئوالن استانی قصوری دیده نمی شود. حسین 
جلیلی افزود: در آخرین طرح آمایش سرزمین مربوط به دو سال پیش، 
استان آذربایجان شرقی به عنوان مرکز تولید محصوالت فوالدی شمال 
غرب عنوان شده است اما زیرساخت های الزم پیش بینی نشده است.  

بررسی مشکل تامین سوخت مازوت شرکت سیمان صوفیان
مدیر کارخانه ســیمان صوفیان نیز در ادامه این جلســه با بیان این 
که سوخت جایگزین برای سیمان صوفیان مازوت است، گفت: از تاریخ 
۲۵ آبان با شروع قطعی گاز به سوخت دوم روی آوردیم و در گذشته با 
همراهی شرکت نفت از پاالیشگاه تبریز مازوت تهیه و انتقال می دادیم، 
امسال مازوت قطع و  انبار شهر ری به عنوان مبداء مشخص شده است. 
عــادل اعترافی افزود: این موضوع باعــث افزایش هزینه حمل و نقل و 
قیمت تمام شــده اســت و از طرفی امکان تامین تانکر و ناوگان حمل 

در حد نیاز نداریم.

کارگروه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی بررسی کرد؛

کاهش ۳۰ درصدی سهمیه برق چالش زمستانی صنایع آذربایجان شرقی

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: معاون گردشگری مدیرکل 
میراث  فرهنگی، گردشــگری و صنایع  دســتی آذربایجان شرقی گفت: 
در حال حاضر تعداد ۷۰ واحد گردشــگری در محور تبریز- بستان آباد 
فعال و پایش آنها ضروری است. علیرضا بایرام زاده در نشست گروه کاری 
گردشگری شهرستان بستان آباد، ورود دستگاه های اجرایی در پایش و 
مرتفع سازی مشکالت واحدهای پذیرایی جاده تبریز- بستان آباد را الزم 

دانست و افزود: در این زمینه نیازمند همکاری و همیازی دستگاه های 
مختلف استانی و شهرستانی هستیم. وی اظهار داشت: محور گردشگری 
تبریز- بســتان آباد به دلیل تعدد واحدهای گردشــگری فعال اعم از 
رســتوران، مجتمع گردشگری، سفره خانه، پارک آبی و سایر امکانات از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت و بر همین اساس بازدیدهای میدانی 
متعدد از این اماکن صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده است. 
بایرام زاده اضافه کرد: برای مرتفع ســازی مسائل و مشکالت واحدهای 
مذکور دســتگاه های اجرایی به  صورت مشترک وارد عمل خواهند شد. 
وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته برای ساماندهی 
رستوران ها، مجتمع های گردشگری و سفره خانه های سنتی در آذربایجان 
شرقی، با تقسیم بندی صورت گرفته طبق محورهای گردشگرپذیر استان، 
واحدهای پذیرایی جاده تبریز-بستان آباد به صورت مداوم در حال پایش 

و ســاماندهی هســتند. بایرام زاده گفت: مقرر شده است رستوران ها و 
سفره خانه های فوق در سه بخش، دارای پروانه بهره برداری، طی مراحل 
اداری کسب پروانه بهره برداری و فاقد پروانه بهره برداری دسته  بندی  شوند 
و پس از بررســی های الزم و احصای مشکالت موجود در منطقه، برای 
رفع مسائل مربوطه دستگاه های ذی ربط از جمله فرمانداری، بخشداری، 
شبکه بهداشت، میراث فرهنگی و فرماندهی انتظامی شهرستان، اقدام 
کننــد و از فعالیت واحدهایی که موفق به پروانه بهره برداری نشــوند، 
جلوگیری خواهند کرد. الزم به ذکر اســت؛ ۲۰ کیلومتر نخست جاده 
۶۰ کیلومتری تبریز - بستان آباد در سال های اخیر به قطب رستوران 
ها و کافه رستوران های کالن شهر تبریز تبدیل شده و با توجه به اینکه 
مشتری و مخاطب اصلی آنها قشر جوان می باشد، افکار عمومی بر لزوم 

نظارت کافی و کامل بر فعالیت این واحدهای گردشگری تاکید دارد.

معاون گردشگری مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی آذربایجان شرقی:

7۰ واحد گردشگری در جاده تبریز- بستان آباد فعال است

شنبه
11 دی 1400
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برگزاری مراس��م ها و رویدادهای کاری عادتی رایج در میان برندها محس��وب می ش��ود. این امر می تواند 
موجب موفقیت یک برند در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفش شود. اگر شما هم به دنبال جلب نظر 
مشتریان تان با برگزاری یک رویداد ویژه هستید، بی شک سواالت زیادی در ذهن تان ایده شده است. وقتی یک 
برند به دنبال اختصاص بودجه برای یک مراس��م کاری است، باید همیشه نگاهی هم به بازگشت سرمایه اش 
داشته باشد، در غیر این صورت حتی یک قدم هم در مسیر تاثیرگذاری بر روی مخاطبش برنخواهد داشت. 

راهکار بسیاری از تیم های بازاریابی برای تضمین بازگشت سرمایه به برندها استفاده از شیوه های پروموت 
کردن و تبلیغ مراسم پیش از برگزاری و حتی پس از آن است. این امر موجب توجه گسترده مخاطب هدف 
به مراس��م یک برند می شود. بنابراین شما فرصت کافی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به شیوه  ای کامال 

حرفه ای را پیدا می کنید. 
اگر شما هم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان دردسرهای زیادی را متحمل می شوید، این مقاله 
راهکارهای مناسبی برای تان به همراه دارد. هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین راهکارها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از طریق پروموت کردن رویدادتان است. در ادامه برخی از مثال های دقیق 

در این رابطه را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
پروموتکردنرویداددرشبکههایاجتماعی

براساس گزارش موسسه استاتیستا، 223 میلیون از شهروندان ایاالت متحده از سال 2020 درگیر استفاده 
از شبکه های اجتماعی هستند. این آمار بیشترین میزان استفاده از شبکه های پلتفرم های اجتماعی در میان 
مردم این کشور محسوب می شود. نکته جالب اینکه چنین آماری به طور کم و بیش برای سایر کشورها نیز 
مصداق دارد. بنابراین شما باید به سرمایه گذاری بر روی شبکه های اجتماعی برای بهبود وضعیت برندتان به 

طور حرفه ای فکر کنید. چنین امری حتی برای پروموت کردن رویداد برند نیز کاربردی خواهد بود. 
امروزه اغلب برندها دارای دست کم یک اکانت رسمی در شبکه های اجتماعی پرطرفدار برای خود هستند. 
این امر ش��اید در نگاه نخس��ت چندان مهم نباشد و نوعی کلیشه رایج در میان تمام کسب و کارها محسوب 
ش��ود، اما نتایج بسیار مهمی برای برندتان به همراه خواهد داشت. نخستین نتیجه مهم اینکه شما به خوبی 
فرصت جلب نظر مش��تریان با پروموت کردن رویدادتان در قالب یک پس��ت یا استوری ساده در اکانت های 

رسمی تان را خواهید داشت. 
همکاریبااینفلوئنسرها

اینفلوئنس��رها در طول سال های اخیر طرفدارهای بس��یار زیادی در شبکه های اجتماعی پیدا کرده اند. اگر 
پیش از این سلبریتی ها تنها گزینه برندها برای همکاری تبلیغاتی و بازاریابی بودند، امروزه گزینه های پیش 
روی برندها به شدت متنوع تر شده است. این امر باید همیشه مدنظر شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف قرار داشته باشد، در غیر این صورت شاید در عمل مجبور به پرداخت هزینه باالتر برای پروموت کردن 

محتوای شان شوید. 
امروزه اینفلوئنسرهای بسیار زیادی در سراسر دنیا وجود دارد. نکته مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان تان باید از بهترین اینفلوئنسرهای ممکن استفاده کنید. البته این امر فقط شامل تعداد فالوورهای این 
افراد نیست. در این راستا شما باید همیشه عملکرد ویژه ای از خودتان نشان دهید، در غیر این صورت همیشه 

با مشکالت پیچیده و عمیقی برای جلب نظر مشتریان تان رو به ور خواهید شد. 
اگر برند شما هنوز در شبکه های اجتماعی طرفدارهای زیادی ندارد، همکاری با اینفلوئنسرها وضعیت تان را 
به طور چشمگیری بهبود می بخشد. در این میان به جای تعداد فالوورها به معیارهایی نظیر میزان تخصص فرد 
موردنظر در حوزه کاری تان یا از آن هم مهمتر سابقه اش در همکاری با برندهای مشابه خودتان دقت کنید. 
این امر می تواند وضعیت شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را به طور حرفه ای افزایش دهد. پس 
همیشه یادتان باشد در این مواقع از توانایی برندتان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به بهترین شکل ممکن 

سود ببرید، در غیر این صورت شاید شرایط تان به طور مداوم بدتر از هر زمان دیگری شود. 
امروزه برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان به س��وی همکاری با ش��مار باالیی از 
اینفلوئنسرها روی می آورند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار جذاب باشد، اما در صورتی که شما همکاری 

بلندمدت فقط با یک اینفلوئنسر را مدنظر قرار دهید، وضعیت تان به شدت بهتر خواهد شد. 
تبلیغات

وقتی از تبلیغات حرف می زنیم، الگوهای بسیار متفاوتی را مدنظر داریم. این امر باید در زمینه فعالیت برند 
شما برای پروموت کردن رویداد برند مدنظر قرار گیرد. بدون تردید مشتریان تا زمانی که به خوبی از برگزاری 
مراسم تان اطالع نداشته باشند، نسبت به حضور در آن واکنش نشان نخواهند داد. درست به همین خاطر شما 

باید همیشه برنامه ویژه ای برای اطالع رسانی درباره برگزاری مراسم تان داشته باشید. 
امروزه عرصه تبلیغات بیشتر از اینکه براساس الگوهای سنتی مورد توجه قرار گیرد، در فضای آنالین دنبال 
می ش��ود. این امر باید به طور ویژه ای از س��وی برندتان مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت شما شرایط 

بسیار سخت و دشواری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان خواهید داشت. 
همکاری با ش��بکه های اجتماعی مشهور برای پروموت کردن محتوای مربوط به رویداد برند ایده جذاب و 
کاربردی محسوب می شود. شما در این راستا باید اول از همه در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان 
به دنبال پیدا کردن پلتفرم های اجتماعی محبوب باشید. این امر با نگاهی کوتاه به شرایط مختلف در عرصه 
کس��ب و کار امکان پذیر خواهد بود. در مرحله بعد ش��ما باید محتوای مربوط به معرفی رویداد برندتان را از 
مدت ها قبل در شبکه های اجتماعی پروموت کنید، در غیر این صورت شاید مشتریان تان هرگز به رویدادتان 

توجه نشان ندهند. 
بازاریابیایمیلی

ارسال ایمیل برای مشتریان همیشه راهکار جذابی برای پروموت کردن محتوا و رویدادهای برند خواهد 
بود. این امر با توجه به ادامه اس��تفاده ش��دید کاربران از سرویس های ایمیل اهمیت روزافزونی دارد. شما 
ب��رای ای��ن کار نیازی به تدارک دیدن محتوای بیش از اندازه حرف��ه ای ندارید. همین که معرفی کوتاهی 
از مراس��م تان کرده و آن را به خوبی برای مش��تریان توضیح دهید، کافی خواهد بود. در این صورت شما 
ش��انس بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا کرده و به راحتی امکان تعامل با 
مشتریان تان را خواهید داشت. این امر نقش مهمی در استقبال مشتریان از رویداد برندتان خواهد داشت. 
پس اگر ش��ما هم دوس��ت ندارید مراس��م های برندتان همیش��ه خالی از بازدیدکننده باشد، حتما ایمیل 

مارکتینگ را مدنظر قرار دهید. 
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یک س��ال دیگر با تمام ش��رایط گوناگونش ب��رای بازاریاب ها به پایان 
رس��یده است. اکنون سال 2021 بیش��تر مربوط به گذشته است و باید 
بیش��تر به فکر برنامه های بازاریابی برای س��ال پیش رو بود. در این میان 
عرصه تبلیغات نیز تحوالت بس��یار زیادی را تجربه کرده اس��ت. بی شک 
رهای��ی از س��ختی های مربوط ب��ه همه گیری کرونا و اولین س��ویه های 
امیدواری برای بازگشت به شرایط سابق در این میان اهمیت بسیار زیادی 
داشته است. چنین امری بسیاری از برندها را در مسیر تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک کرده اس��ت.  وقتی یک س��ال در عرصه بازاریابی و 
تبلیغات پشت سر گذاشته می شود، اغلب اوقات بازنگری در زمینه نحوه 
فعالیت برندها و بازاریاب ها در این میان ایده بسیار جذابی خواهد بود. اگر 
هم پای برندهای بزرگ به بحث باز ش��ود، تقریبا هر کسی برای مطالعه 
فهرستی از ترندهای مورد عالقه برندهای بزرگ صف خواهد کشید. این 
امر مهمترین نکته در زمینه تعامل میان برندها و مشتریان شان محسوب 
می شود. برندهای بزرگ همیش��ه توانایی ویژه ای در تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف شان دارند. درست به همین خاطر شما باید نگاهی به تجربه 

برندهای بزرگ برای یادگیری نحوه موفقیت در بازار اندازید. 
یک��ی از کارهای جذاب در پایان هر س��ال پیش بین��ی ترندهای مورد 
توجه یا الگوهای تبلیغاتی جذاب برای برندهای بزرگ در س��ال پیش رو 
است. این امر ش��اید در نگاه نخست بسیار خوش بینانه صورت گیرد، اما 
در صورتی که ش��ما توانایی تاثیرگذاری الزم بر روی مشتریان تان را پیدا 
کنید، تبدیل به فرآیندی بسیار جذاب و هیجان انگیز خواهد شد. درست 
ب��ه همین خاطر م��ا در مقاله کنونی به دنبال ی��ک پیش بینی جذاب از 
آینده عرصه تبلیغات در بازه زمانی پیش رو هستیم. این امر به شما برای 
تاثیرگ��ذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف و فعالیت بهتر در این حوزه 
کمک خواهد کرد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در رابطه با الگوهای 
موردپس��ند برندهای بزرگ در عرصه تبلیغات سال 2022 را با هم مرور 
خواهیم کرد. این امر به ش��ما برای پیش بینی بهتر از شرایط سال پیش 
روی و کس��ب آمادگی الزم برای بازاریابی و تبلیغات حرفه ای در این بازه 

زمانی کمک می کند. 
تبلیغاتویدئویی

اولین الگویی که باید برای ش��ما اهمیت ویژه ای داشته باشد، تبلیغات 
ویدئویی است. این امر با توجه به محبوبیت فراوان فرمت ویدئو در میان 
کاربران امر عجیبی نیس��ت. بسیاری از برندها در طول سال های اخیر به 
طور مداوم در تالش برای استفاده از ویدئو بوده اند. چنین امری جذابیت 
فرمت مورد بحث را به خوبی نشان می دهد. درست به همین خاطر شما 
باید از همان لحظه نخس��ت در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان با استفاده درست از ویدئوی تبلیغاتی باشید. 
بی شک ویدئوهای طوالنی همیشه موردپسند کاربران نیست. به همین 
خاطر ش��ما باید در طول س��ال پیش رو ویدئوهای تان را به خالصه ترین 
ش��کل ممکن پی��ش روی کاربران قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید 
مش��کالت تان ب��رای تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف ت��ان به طور 
چش��مگیری افزایش پیدا کند. امروزه برخی از برندها به طور مداوم برای 
بازاریابی ویدئویی بر روی استفاده از ایده های عجیب و طراحی آثار طوالنی 
تمرکز دارند. این امر ش��اید برای شما به عنوان بازاریاب جذاب باشد، اما 
تاثیر منفی بر روی مش��تریان تان خواهد داشت. درست به همین خاطر 
در طول س��ال آینده باید تا جای ممکن ویدئوهای تبلیغاتی تان را کوتاه 
و مختص��ر تهیه نمایید، در غیر این صورت ش��انس تان برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
اگر برند ش��ما به تازگی وارد عرصه بازاریابی ویدئویی ش��ده است، راه 
بس��یار طوالنی برای موفقیت در حوزه موردنظر پیش روی تان قرار دارد. 
دلیل این امر نیز گستردگی و تنوع ترندهاست. بسیاری از برندها به طور 
مداوم از یک یا دو ترند کلیشه ای سود می برند. توصیه ما در این میان به 
ش��ما تالش برای شناسایی انواع ترندها با استفاده از ابزارهای حرفه ای یا 
تعامل مستقیم با مشتریان است. امروزه گوگل به عنوان یک برند بزرگ و 
غول دنیای آنالین خدمات بسیار بی نظیری پیش روی برندها قرار می دهد. 
این امر می تواند به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک 
شایانی نماید. اگر شما به این نکته مهم توجه الزم را نشان دهید، همیشه 
فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا خواهید کرد، در 
غیر این صورت شاید ویدئوهای تکراری شما حتی نظر یک نفر را نیز جلب 
نکند. چنین امری می تواند هزینه های بسیار زیادی از نقطه نظر بازاریابی 

و تبلیغات روی دست برندتان قرار دهد.
گفت و گو با مشتریان درباره ویدئوهای تبلیغاتی قبلی برند نیز یکی از 
نمونه های جذاب برای تاثیرگذاری بر روی آنها محس��وب می شود شما با 
چنین کاری به خوبی امکان برقراری ارتباط با مش��تریان و تبادل نظر را 
خواهید داشت. یادتان باشد در این رابطه تیم بازاریابی و تبلیغات شما باید 
حتما از ایده های مش��تریان استفاده کند، در غیر این صورت مشتریان با 
مشاهده بی توجهی شما به سلیقه شان دیگر تمایلی برای همکاری و تعامل 
با شما نش��ان نخواهند داد. در نتیجه به سادگی هرچه تمام تر برند شما 
بدل به یک کس��ب و کار کلیش��ه ای در بازار خواهد شد. این امر می تواند 

شرایط تان در بازار را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. 
تبلیغاتدرشبکههایاجتماعی

 ش��بکه های اجتماعی در طول بیش از یک دهه اخیر مهمترین منبع 
برای کاربران به منظور تعامل با یکدیگر و همچنین انتشار محتوای مورد 
عالقه ش��ان بوده اس��ت. این امر موجب شد تا از همان روزهای اول ظهور 
ش��بکه های اجتماعی بس��یاری از برندها نیز در آنها عضو شوند. امروزه با 
تنوع پی��دا کردن پلتفرم های اجتماعی کار برندها نی��ز برای پیدا کردن 
مشتریان ش��ان تا حدودی س��خت ش��ده اس��ت. اگر پی��ش از این فقط 
فیس بوک و توییتر به عنوان شبکه های اجتماعی کاربردی و جذاب در نزد 
کاربران محبوبیت داش��ت، اکنون اینستاگرام، یوتیوب، تیک تاک و ده ها 

مورد دیگر نیز به این فهرست اضافه شده است.
تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی با توجه به توضیحات ارائه ش��ده در 
باال امر چندان عجیبی نیس��ت. شاید تنها نکته نگران کننده برای برندها 
در ای��ن میان تمایل برخی از کس��ب و کارها ب��رای پرداخت هزینه های 
سرسام آور تبلیغاتی باشد. این امر می تواند هر برند تازه کاری را به وحشت 
اندازد. نکته مهم در این میان ضرورت توجه شما به فرآیند تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف و پرهیز از رقابت با برندهای بزرگ در همان ابتدای 
کارتان است. این امر می تواند انگیزه شما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 

مخاطب تان را دو برابر کند. 
بی ش��ک رقابت با برندهای بزرگ امر جذابی محس��وب می ش��ود، اما 
اگر ش��ما در ش��رایط مناسبی از نظر بودجه نباش��ید، چنین کاری فقط 

هزینه های اضافی روی دس��ت تان باقی خواهد گذاشت. درست به همین 
خاطر توصیه ما پیگیری روند تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی همراه با 
استفاده از گزینه های ارزان تری مانند بازاریابی ارگانیک است و ترکیب این 
دو مورد می تواند عالوه بر کاهش هزینه های بازاریابی شما به تاثیرگذاری 
بهتر بر روی مخاطب هدف نیز کمک نماید. بنابراین شما هیچ مشکلی از 
نظر تعامل با مش��تریان و تاثیرگذاری حرفه ای روی آنها پیش روی خود 
نخواهید داشت. چنین امری اغلب اوقات برای برندها جذابیت زیادی دارد. 
بنابراین شما هم باید به خوبی از آن برای بهبود وضعیت برندتان استفاده 
کنید، در غیر این صورت شاید خیلی زود توانایی تان برای تعامل استاندارد 

با مشتریان از بین برود. 
انتخاب ش��بکه های اجتماعی مناسب یکی دیگر از بحث های مهم در 
این گونه تبلیغات است. بسیاری از برندها از همان روز نخست در تالش 
برای بازاریابی در تمام شبکه های اجتماعی هستند. شاید این امر جذاب 
به نظر برسد، اما نه از نظر مالی و نه از نظر نتیجه بخشی خوشایند نیست. 
بنابراین ش��ما باید به طور هدفمند بر روی برخی از شبکه های اجتماعی 
سرمایه گذاری نمایید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای تبلیغات 

حرفه ای و تعامل با مشتریان پیدا نکنید. 

هر برندی باید براس��اس نیاز کس��ب و کارش اقدام به همکاری با یک 
ش��بکه اجتماعی نماید. یادتان باشد در صورتی که همکاری شما با یک 
شبکه اجتماعی ماهیت طوالنی مدت به خودش بگیرد، میزان تاثیرگذاری 
به ش��دت افزایش پی��دا خواهد کرد. بنابراین بای��د در تالش برای بهبود 

وضعیت تان از این نظر باشید. 
اندک��ی پرس و جو از مش��تریان همیش��ه می تواند ش��رایط ش��ما را 
بهینه س��ازی کند. در رابطه با انتخاب شبکه های اجتماعی مناسب برای 
بازاریابی نیز چنین شرایطی مصداق دارد. با این حساب شما باید همیشه 
به دنبال همکاری با مشتریان تان برای انتخاب بهترین شبکه های اجتماعی 
ممکن باشید، در غیر این صورت هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف تان پیدا نمی کنید. این ام��ر می تواند عالوه بر هزینه های 
باالیی که برای برندتان به همراه دارد، از نظر س��طح تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نیز برای تان حسابی دردسرساز شود. بنابراین توصیه ما در 
این بخش تالش برای تعامل با مشتریان و انتخاب پلتفرم های محبوب شان 

به طور مستقیم است. 
تبلیغاتموبایلی

گوش��ی های هوش��مند دیگر بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره 
انسان ها شده است. اغلب افراد روزشان را با مشاهده صفحه گوشی شروع 
می کنند و آخر شب نیز با چک کردن انواع اخبار و شبکه های اجتماعی 
در گوشی های هوشمندشان به خواب می روند. این امر برای برندها اهمیت 
بسیار زیادی دارد. به هر حال پلتفرمی به این اندازه جذاب برای تبلیغات 
کمتر پیدا می ش��ود. درست به همین خاطر مشاهده تبلیغات موبایلی در 
این فهرس��ت نباید برای شما تعجب آور باشد. سرمایه گذاری بر روی این 
الگوی تبلیغات در سال پیش رو افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. این 
امر با توجه به تمایل برندها برای حضور در کنار مشتریان شان قابل درک 
خواهد بود. به همین خاطر ش��ما باید به بهترین شکل ممکن در تالش 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باشید. 
تبلیغات موبایلی در طول سال های اخیر رشد بسیار زیادی داشته است. 
یکی از دالیل اصلی این امر، همه گیری کرونا و خانه نشینی اجباری بخش 
گس��ترده ای از مردم در طول ماه های اخیر بوده است. اگرچه اکنون دیگر 
خبری از ش��رایط مورد نظر نیس��ت، اما هنوز هم مردم به گشت و گذار 
آنالین با استفاده از گوشی های هوشمندشان عادت دارند. به همین خاطر 
شما امکان س��رمایه گذاری مطمئن و تعامل با مشتریان تان در قالب این 

الگوی تبلیغاتی را خواهید داشت. 
بس��یاری از برندها برای سرمایه گذاری بر روی تبلیغات موبایلی دچار 
اس��ترس و نگرانی بس��یار زیادی هس��تند. یکی از دالیل این امر فقدان 
آش��نایی کافی با نحوه س��رمایه گذاری در این حوزه و تعامل با یک برند 
مطمئن برای نمایش محتوای تبلیغاتی ش��ان اس��ت. شما در این صورت 
نباید اصال نگران شوید. دلیل این امر نیز امکان تعامل با بهترین برند دنیا 
یعنی گوگل در زمینه نمایش محتوای تبلیغاتی تان است. این امر می تواند 
ش��رایط به ش��دت جذاب و هیجان انگیزی برای برندتان به همراه داشته 
باش��د. بنابراین باید از همان ابتدای راه هم��کاری با گوگل برای نمایش 

تبلیغات موبایلی به کاربران را در دستور کارتان قرار دهید. 
امروزه با همکاری گوگل برندها امکان شخصی س��ازی تبلیغات شان و 
نمایش انحصاری آنها برای دامنه مش��خصی از کارب��ران را دارند. این امر 
می تواند وضعیت ش��ما را به طور قابل مالحظه ای بهبود بخش��د. با این 
حساب اگر شما به دنبال شیوه ای مطمئن و تضمین شده برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، هرگز تبلیغ��ات موبایلی را فراموش 
نکنید. این الگو می تواند بازگش��ت سرمایه بسیار عالی برای تان به همراه 

داشته باشد. 
خوش��بختانه امروزه برندهای بسیار زیادی در زمینه تبلیغات موبایلی 
فعالیت دارند. همین امر می تواند برای ش��ما مثال های بسیار زیادی را به 
همراه داشته باشد. بنابراین اگر شما به دنبال مشاهده برخی از نمونه های 
موفق در زمینه تبلیغات موبایلی هستید، به سادگی با یک جست و جوی 
ابتدایی می توانید ده ها نمون��ه در این رابطه را پیدا کنید. معنای این امر 

ساده تر شدن فرآیند طراحی تبلیغات موبایلی و امکان ترکیب نمونه های 
موفق برای ساده سازی کار خودتان است. چنین امری نه تنها هزینه های 
تبلیغاتی شما را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد، بلکه شانس تان 
را ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف نیز به طور قابل مالحظه ای 
افزیش خواهد داد. با این حساب شما هرگز نباید در استفاده از این شیوه 

تردید به خودتان راه دهید. 
تبلیغاتنمایشیدرسایتها

تبلیغات نمایشی در س��ایت های معتبر نیز هنوز جایگاه ویژه خودش 
را برای بازاریاب ها حفظ کرده اس��ت. این امر به طور معمول با اس��تفاده 
از ترافیک باالی برخی از س��ایت های مش��هور روی می دهد. شما به این 
ترتیب امکان استفاده از انواع تکنیک ها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف ت��ان را خواهید داش��ت. این امر می تواند در نهایت فعالیت ش��ما و 
س��طح تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف را افزای��ش دهد. مهمترین 
نکت��ه در این میان انتخاب س��ایت های مناس��ب و پرطرف��دار در میان 
مش��تریان تان اس��ت، در غیر این صورت هزینه های شما به هیچ نتیجه 
مناس��بی ختم نخواهد ش��د.  امروزه همکاری با سایت هایی مثل آمازون 
یا یوتیوب می تواند جذابیت زیادی برای برندها داش��ته باشد. شاید یکی 
از مهمتری��ن نگرانی های برندها در این میان امکان اس��تفاده کاربران از 
انواع اد بالکرها )Ad Blockers( باش��د. چنین امری می تواند مشاهده 
تبلیغات ش��ما از سوی کاربران را با مشکل جدی رو به رو سازد. بنابراین 
توصیه ما به شما انتخاب سایت هایی است که به کاربران توصیه می کنند 
تا نرم افزار اد بالکرش��ان را غیرفع��ال کنند. چنین امری می تواند نمایش 
محتوای ش��ما برای کاربران را به ساده ترین شکل ممکن رقم بزند. با این 
حسب شما هیچ دلیلی برای نگرانی در زمینه سرمایه گذاری بر روی این 

حوزه نخواهید داشت. 
تبلیغاتچاپی

تبلیغ��ات چاپی با گذش��ت س��ال های دراز از معرف��ی اش به تیم های 
بازاریابی هنوز هم دارای محبوبیت بسیار زیادی است. مردم امروزه هم در 
گوشه و کنار شهر از تبلیغات چاپی در قالب بیلبورد یا حتی تراکت های 
جمع و جور استقبال می کنند. درست به همین خاطر شما هم در برندتان 
بای��د به طور حرفه ای به دنبال تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف تان با 
اس��تفاده از چنین تکنیک هایی باشید، در غیر این صورت شاید فرصتی 
ب��رای جلب نظر مش��تریان باقی نماند.  امروزه تبلیغ��ات چاپی می تواند 
طرح ها و الگوهای بس��یار متن��وع همراه با رنگ های پوی��ا را پیش روی 
مش��تریان قرار دهد. چنین امری باید مدنظر شما برای سرمایه گذاری در 
این حوزه مهم باشد، در غیر این صورت شاید تمام برنامه های تان در این 
حوزه با مشکالت جدی رو به رو شود. توصیه ما در این میان تالش برای 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف است. این امر تنها با استفاده 
از ایده های تازه برای تبلیغات چاپی صورت می گیرد. بنابراین ش��ما باید 
همیشه این نکته مهم را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت وضعیت تان 

برای تعامل با مشتریان روز به روز وخیم تر خواهد شد. 
تبلیغاتمحلی

تبلیغات محلی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امر بسیار مهمی 
محسوب می شود. این امر می تواند تجربه شما برای تعامل با مشتریان را به 
طور حرفه ای تحت تاثیر قرار دهد. امروزه بسیاری از مشتریان در بازارهای 
محلی روی خوشی به تبلیغات جهانی نشان نمی دهند. درست به همین 
خاطر ش��ما باید همیشه آماده اس��تفاده از انواع راهکارهای سنتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باشید. نتیجه این امر بهبود ذهنیت 

مشتریان نسبت به برندتان خواهد بود. 
تبلیغات محلی در طول س��ال های اخیر تنوع بسیار زیادی پیدا کرده 
اس��ت. ش��ما تقریبا امکان اس��تفاده از هر ایده ای در این میان را دارید. 
تنها مس��ئله مهم در این بین توجه به ایده محوری برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اس��ت. اگر شما به این نکته مهم توجه الزم را نشان 
ندهید، وضعیت تان به طور قابل مالحظه ای پیچیده می ش��ود. توصیه ما 
در ای��ن بخش تالش برای اس��تفاده از ایده های متنوع و اندکی ارتباط با 
مشتریان در بازارهای محلی است. چنین امری می تواند وضعیت شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای بهبود بخشد. 
اگر برند شما نیز برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور مداوم 
با مشکالتی رو به رو است، می توانید تبلیغات محلی را به عنوان راهکاری 
برای جلب نظر مشتریان تان مدنظر قرار دهید. این امر می تواند وضعیت 
شما را به طور قابل مالحظه ای بهبود بخشیده و رابطه تان با مشتریان در 
بازارهای محلی را متحول س��ازد. البته در این میان باید قید کلیشه های 
رایج در تبلیغات محلی را بزنید. وگرنه س��رمایه گذاری تان بدون کمترین 

نتیجه ای به پایان خواهد رسید. 
تبلیغاتتلویزیونی

تبلیغات تلویزیونی الگوی دیگری ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در طول س��ال 2022 خواهد بود. در این رابطه ش��ما باید بر روی 
استفاده از ویدئوهای کوتاه و همچنین فعالیت به عنوان اسپانسر برنامه های 
مطرح تمرکز کنید. چنین فعالیت هایی می تواند وضعیت شما در ارتباط 
با مش��تریان را به طور قابل مالحظه ای توس��عه دهد. اگرچه شبکه های 
اجتماع��ی و س��ایت های مختلف طرف��داران زیادی دارد، ام��ا هنوز هم 
کانال های تلویزیونی تفریح مناس��بی برای مردم به حساب می آید. با این 
حساب شما در صورت سرمایه گذاری در این حوزه به خوبی امکان جلب 
نظر مشتریان تان را خواهید داشت. این امر در بلندمدت وضعیت تان را به 
طور قابل مالحظه ای بهبود می بخشد.  بی شک هزینه های سرمایه گذاری 
بر روی تبلیغات تلویزیونی بسیار زیاد است. به همین خاطر برخی از برندها 
برای جلب نظر مشتریان به سراغ گونه ارزان تر این الگو، یعنی همکاری با 
کانال های رادیویی می روند. توصیه ما در این میان توجه به انواع پادکست 
اس��ت. این امر می تواند وضعیت ش��ما در بازار را به طور قابل مالحظه ای 

بهبود بخشیده و شرایط تان را از هر نظر متحول سازد. 
بی شک برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان باید همیشه 
بیش��ترین تالش را از خودشان نش��ان دهند. این امر امروزه با همکاری 
تولیدکنندگان پادکس��ت در زمین��ه ارائه محتوایی نوآوران��ه و همراه با 
خالقیت به س��ادگی در دس��ترس برندها قرار دارد. بنابراین شما باید به 
خوبی از این نکته برای تاثیرگ��ذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان 
سود ببرید. یادتان باشد در این رابطه انتخاب پادکست های مربوط به حوزه 
کاری تان می تواند انگیزه بیشتری در کاربران به منظور مشاهده اش ایجاد 
کند.  امروزه بس��یاری از برندها به دنبال ایجاد آمادگی در خود به منظور 
فعالیت تبلیغاتی حرفه ای در سال 2022 هستند. ما در این مقاله به دنبال 
برخی از مهمترین نکات و ترندها برای تبلیغات در س��ال پیش رو بودیم. 
این امر می تواند برای شما هیجان بسیار زیادی داشته باشد به عالوه رقابت 
شما با دیگر برندها را نیز بسیار جذاب خواهد کرد. بنابراین شما در صورت 
تمایل برای ورود به سال جدید با آمادگی کامل تبلیغاتی باید تمام نکات 

مورد بحث در این مقاله را مدنظر قرار دهید. 
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