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رئی�س اتحادیه تولیدکنن�دگان قطعات و تعمیرکنندگان دوچرخه و موتورس�یکلت تهران در رابطه با
ارتقای استاندارد آالیندگی موتورسیکلتهای ساخت داخل از یورو  4به یورو  5که قرار است
از سال آینده اجرایی شود ،عنوان کرد به منظور تسریع فرآیند ارتقای استانداردها در حال5 ...
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نگــــاه
ایران بازار مهمی برای اغلب
همسایگان نیست

نقد دیپلماسی
اقتصادی از کانال
همسایگان

افق اقتصادي از نگاه مدیران صنعتی روشن نيست

انقباض زمستانی تولید

احیای برجام ،قیمت خانه را کاهش میدهد؟

افق  ۱۴۰۱بازار مسکن

فرصت امروز :افق اقتصادي از نگاه مدیران ،مبهم و مهآلود است و آخرین گزارش شاخص مدیران خرید از انقباض
زمستانی تولید به واسطه کاهش قدرت خرید و ضعف تقاضا حکایت دارد .آنطور که بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران
گزارش داده است ،رقم شامخ اقتصاد ایران در اولین ماه زمستان به پايينترين رقم در پنج ماه گذشته رسيده و کاهش
قدرت خرید و کمبود ش��دید تقاضا ،از دالیل عمده این وضعیت بوده اس��ت .از میان شاخصهای متنوع و گوناگونی
که توسط کشورها و سازمانهای بینالمللی منتشر میشوند ،شاخص مدیران خرید (Purchasing Manager’s
 )Indexازجمله مهمترین شاخصهای اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه
قرار دارد و در حال حاضر برای حدود  29هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از  40کشور دنیا محاسبه میشود .این
ش��اخص در فارس��ی به اختصار «شامخ» نامگذاری شده و مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران ماموریت محاسبه و
انتشار آن را به عهده دارد .حاال آخرین وضعیت شاخص مدیران خرید در دی ماه امسال نشاندهنده پسرفت اقتصاد...

همسایگان ایران به لحاظ ساختاری،
موقعیت حاشیهای و قاعدهپذیر در نظام
تج��ارت جهانی و بهطور کلی ،اقتصاد
سیاس��ی بینالملل دارند .سهم محیط
همس��ایگی ایران در اقتص��اد جهانی
حدود  ۵درصد است و شگفت آنکه این
سهم در  ۷۰سال اخیر چندان تغییری
نکرده اس��ت ،یعنی منطقه خاورمیانه
در یک وضعی��ت رک��ود تاریخی قرار
گرفته است .اینکه ایران در دیپلماسی
اقتصادی خود ،اولویت نخست را برای
محیط همس��ایگی قائل شده است ،از
این منظر قابل نقد است ،چراکه ایران
تنها ب��رای تعامل ب��ا  ۵درصد اقتصاد
جهانی اولویت قائل شده است.
آنچ��ه گفته ش��د ،دی��دگاه بازوی
پژوهش��ی اتاق بازرگان��ی ایران در نقد
دیپلماسی اقتصادی از کانال همسایگان
است .به اعتقاد مرکز پژوهشهای اتاق
ای��ران ،دولته��ای قاعدهپذیر منطقه
در ش��رایطی که ایران با هسته اقتصاد
سیاسی بینالمللی دچار تعارض و تنش
میش��ود ،نمیتوانند پنج��ره فرصتی
باش��ند« .دولته��ا» در ای��ن محیط،
بازیگ��ران کلیدی در اقتصاد سیاس��ی
کش��ورها محسوب میش��وند و تقریبا
در تمامی کشورهای محیط همسایگی
ایران ،نوعی سرمایهداری دولتی حاکم
اس��ت .نقش کلیدی دولت در اقتصاد
سیاسی همسایگان از آن رو
اهمیت دارد که تعارضات2 ...

2

شاخص بورس تهران با بازدهی  5درصدی به کانال  1.3میلیونی رسید

رشد پلکانی بورس در نیمه بهمن
4

بوکار
مدیریت و کس 

اشتباهات وبالگنویسی که باید همین امروز کنار گذاشت
وبالگنویسی برای بسیاری از افراد کاری ساده و بیدردسر به نظر میرسد .بر این اساس افرادی به اسم بازاریاب
تمام طول روز را به نگارش محتوایی به ظاهر س��اده و حتی غیرکاربردی میپردازند تا در پایان ماه با درآمدی
مناسب به کمک برندشان بروند .این امر ذهنیت بسیاری از افراد در رابطه با وبالگها را تشکیل میدهد .بدون
تردید چنین رویکردی نسبت به وبالگها بسیار عجیب به نظر میرسد ،اما تا حدودی هم به دلیل عملکرد پر از
اشتباه بازاریابها نیز هست .بر این اساس بسیاری از وبالگها در دنیای اینترنت پر از محتوای قابل پیشبینی و
حتی بینهایت کلیشهای شده است .این امر دردسرهای زیادی پیش روی بازاریابها برای تولید محتوا و تعامل با
مخاطب هدف میگذارد .امروزه پرهیز از اشتباهات رایج در زمینه وبالگنویسی برای هر بازاریابی مهم و اساسی
است .اگر شما در این رابطه عملکرد خوبی از خودتان نشان ندهید ،خیلی زود کاربران دور وبالگ و حتی برندتان...
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آیا نرخ بهره علت تورم است؟

فرصت امروز« :اکونومیس��ت» در مقاله تازه خود با طرح این سوال
که آیا سیاس��ت پولی رجب طیب اردوغان آنقدر که به نظر میرسد،
دیوانهکننده است؟ مینویسد :بیشتر اقتصاددانان فکر میکنند که نرخ
به��ره باالتر ،تورم را کاه��ش میدهد ،اما رئیسجمهور ترکیه مخالف
است .به نوشته هفتهنامه «اکونومیست» ،وقتی که تورم در کشور شما
نزدیک به  20درصد اس��ت و در یک ماه به  36درصد میرسد ،زنگ
خطر بایس��تی در بانک مرکزی به صدا درآید .در ترکیه اما این اتفاق
رخ نداده و واکنش در قبال این اتفاق ،انفعال بوده است .در روز بیستم
ژانویه ،هفتهها پس از آنکه دادههای مربوط به قیمت مصرفکننده در
ترکیه منتشر شد ،کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ،نرخ بهره اصلی
را بدون تغییر و روی نرخ ۱۴درصد حفظ کرد .رئیسجمهوری ترکیه
که بانک مرکزی را همچون نهادی دولتی زیر دست خود اداره میکند،
متعهد شده است که دیگر نرخ بهره را افزایش نخواهد داد.
در شرایط اقتصادی ترکیه ،اقتصاد متعارف (و البته منطق) میگوید
که راه پایین آوردن تورم ،افزایش نرخهای بهره است .افزایش نرخهای
بهره قرض گرفتن را گرانتر کرده ،رشد عرضه پول را محدود میکند
و خرج کردن و س��رمایهگذاری را کاهش میدهد ،اما اردوغان معتقد
اس��ت که نرخهای بهره باال عالج تورم نیس��تند ،بلکه علت ایجاد آن
هستند .او دوس��ت دارد بگوید که نرخهای بهره علت هستند و تورم
معلول آن اس��ت .ولی آیا هیچ توجیهی برای ای��ن دیوانگی اردوغان
وجود دارد؟
توجیه اقتصادی با سراب «نئو فیشریسم»
برخی از مشاوران اردوغان برای نشان دادن اینکه عقاید رئیسشان
تئوری به نام «نئو فیشریسم»
ریشه در نظریات اقتصادی دارد ،به یک 
اشاره میکنند .معادلهای که به نام ایروین فیشر ،اقتصاددان آمریکایی
اوایل قرن بیس��تم ،نرخ بهره واقعی را به عنوان نرخ بهره اس��می که
توس��ط بانک مرکزی تعیین شده و با تورم تعدیل شده است ،تعریف
میکن��د .با فرض اینکه ن��رخ بهره واقعی به وس��یله عوامل بنیادین

اقتصادی تعیین میش��ود ،در ظاهر این معادله میگوید که نرخهای
بهره اس��می باالتر باید به تورم باالتر ختم شوند ،اما این ظاهر قضیه
اس��ت و بیش��تر اقتصاددانان به ای��ن نگاه به عنوان یک س��راب نگاه
میکنن��د؛ مثل اینک��ه بگوییم چون مخارج دولت قس��متی از تولید
ناخالص داخلی اس��ت ،پس بزرگتر ش��دن دولت به معنای افزایش
تولی��د و رفاه اس��ت .در حالی که هیچکس تعاریف معادله فیش��ر را
مورد انکار قرار نمیدهد ،اما تجربه نشان میدهد که «نئو فیشریسم»
راهی برای اداره یک اقتصاد نیست؛ بلکه یک توجیه غیرعلمی است،
باالخص برای اقتصادی که به ناپایداری رسیده است.
«اکونومیس��ت» اعتقاد دارد که خود اردوغان هیچگاه تئوری «نئو
فیشریسم» را پرورش نداده است .در حقیقت ،این موضوع به تازگی از
سوی او به عنوان سرنخی از ذهنیت وی مطرح شده است ،اما به نظر
میرسد که استدالل او براساس حقایق اقتصادی نیست ،بلکه براساس
مذهب اوس��ت .اردوغان در ماه دس��امبر گذشته با اشاره به تعلیمات
اسالم که گرفتن یا دادن بهره را ممنوع میکند ،گفت« :من به عنوان
یک مسلمان به انجام آنچه که اسالم الزام کرده است ،گوش فرا خواهم
داد ».اگرچه او قبال نرخ بهره را به عنوان «مادر همه بدیها» و بخشی
از مثلت ش��یطان در کنار تورم و نرخ تبدیل ارز ،معرفی کرده بود ،اما
این اولین باری بود که اردوغان (برای توجیه سیاستهای اقتصادی)
به طور مستقیم به اسالم اشاره میکرد.
محتملترین توضیح این است که اردوغان تئوریاش را کم و بیش،
خودش تولید کرده است .ولی همچنان بهترین راه برای قضاوت درباره
آن ،ریش��ههایش نیست ،بلکه نتایج آن است .نتایج عملی این تئوری
ناگوار بودهاند .کاهش نرخهای بهره توسط اردوغان باعث شد که سال
گذشته ارزش لیر ترکیه در مقابل دالر تا ۴۴درصد کاهش یابد و تورم
به باالترین سطح در طول  ۲۰سال گذشته برسد .ممکن است اتفاقات
بدتری هم در راه باش��ند .به نظر میرس��د به جای افزایش اضطراری
نرخ بهره که از ابرتورم جلوگیری کند و به ارزش پول ملی اجازه تنفس


توهم پولی اردوغان

دهد ،کاهش بیش��تر نرخ بهره در راه باش��د .حتی ب��دون اینها ،تورم
ممکن اس��ت به زودی به ۵۰درصد برس��د .نرخ بهره واقعی به منفی
۱۶درصد رس��یده است که بدان معناس��ت که در حقیقت بانکهای
ترکیه به وامگیرندگان برای گرفتن وام جدید ،پول پرداخت میکنند.
نورالدین نباتی ،وزی��ر دارایی ترکیه از این موضوع هیجانزده به نظر
میرسد .طبق گزارشها ،نباتی در  ۲۲ژانویه به گروهی از اقتصاددانان
گفته اس��ت« :شما با نرخی کمتر از تورم اعتبار میگیرید و ما به این
موض��وع به عنوان یک موفقیت بزرگ نگاه میکنیم ».اما مردم ترکیه
که بسیاری از آنها در حال دست و پنجه نرم کردن برای تهیه مایحتاج
روزانهشان هستند ،ممکن است موافق نگاه وزیر دارایی نباشند.
نگاه متعارف اقتصادی به مهار تورم
کاه��ش نرخ بهره میتواند از این منظر جذاب باش��د که بنگاهها و
هزینه کمتری میتوانند پول قرض کنند ،اما کاهش نرخ
خانوادهها با 
بهره این انگیزه را به س��رمایهگذاران میدهد که داراییهای خود را از
بهره دو کش��ور تفاوت قابلتوجهی
ترکیه خارج کنند .زمانی که نرخ 
داشته باشد ،سرمایهگذاران س��رمایه خود را از کشوری که نرخ بهره
کمتری داش��ته باش��د ،خارج کرده و به کشور دیگر منتقل میکنند.
هزینه ریسک نیز در نظر گرفته میشود.
در این جابهجایی س��رمایه ،
در چنین ش��رایطی اس��ت که تقاضا برای ارز خارجی افزایش یافته و
ارزش پول داخلی کشور مبدأ کاهش مییابد .بر همین اساس ،افزایش
نرخ بهره در آمریکا که براساس اعالم فدرال رزرو در ماه مارس اتفاق
میافتد ،به خروج سرمایه از ترکیه و کاهش ارزش لیر کمک میکند.
به صورت کلی میتوان گفت که کاهش نرخ بهره میتواند به نفع عده
کم��ی از بنگاههای اقتصادی حامی حزب اردوغان ش��ود ،اما کاهش
ارزش لیر که معلول آن است ،به ضرر همه مردم ترکیه است.
از س��وی دیگر ،بانکها و ش��رکتها مجبور هستند که بدهیهای
خ��ود را با ارزهای خارجی مثل ی��ورو و دالر پرداخت کنند .بنابراین
جامعه تجاری
کاهش ارزش لیر باعث بروز مشکل بازپرداخت بدهی در 

میش��ود .کاهش ارزش پول ملی موجب میشود که قیمت کاالهای
واردات��ی افزایش یافته و به تبع آن ،قیمت کاالهای جانش��ین که در
داخل تولید میشوند نیز افزایش پیدا کند.
در ه��ر ح��ال ،اردوغان ای��ن سیاس��ت را اجرا کرد و اج��رای آن،
پیامدهای زیادی به همراه داش��ت .عینیترین پیامد آن همانا کاهش
ارزش لی��ر و افزایش تاریخی تورم در ترکیه بود .لیر ترکیه در س��ال
گذش��ته بیش از ۴۴درصد از ارزش خود را از دس��ت داد .در روزهای
ابتدایی س��ال  ۲۰۲۱میالدی ،قیمت هر دالر آمریکا  7.4لیر بود که
در مقطعی به  ۱۸لیر هم رس��ید .مطابق اعالم مرکز آمار ترکیه ،تورم
ساالنه در دس��امبر سال گذشته به رقم  36.1درصد رسید که در دو
دهه اخیر بیس��ابقه بوده اس��ت ،اما اردوغان باز هم از سیاس��تهای

اقتصادی خ��ود دفاع میکند و اقدامات خود را باعث تقویت صادرات
میداند .از آنجا که پیامدهای تورم ،زندگی تمامی مردم ترکیه را تحت
تاثی��ر قرار میدهد ،افزایش تورم با اعتراض مردم و کاهش محبوبیت
حزب اردوغان همراه ش��د .شواهد زیادی وجود دارد که کاهش ارزش
پول ملی به موقعیت رهبران سیاس��ی آسیب میزند .یکی از اقدامات
اردوغان برای کاهش نارضایتیها ،افزایش ۵۰درصدی حداقل دستمزد
بوده است.
پیامدهای سیاستهای پولی اردوغان
اما از آنجا که نرخ بهره باال و افزایش آن با اعتقادات اردوغان مغایر
است ،برای حل مشکل تورم به جای افزایش نرخ بهره ،به راهحلهای
دیگری متوسل شده است .یکی از این راهها ،تشویق مردم به نگهداری
پسانداز خود به لیر بود .در راس��تای این تشویق ،یک بسته حمایتی
ارائه ش��د که براساس آن دولت موظف میشد اختالف کاهش ارزش
لیر نس��بت به ارزهای خارجی را پرداخت کند .به عقیده بس��یاری از
کارشناسان ،چنین طرحی بسیار غیرمعمول و پرمخاطره است .طبیعتا
چنین طرحی با افزایش مداخالت دولت همراه است و از سوی دیگر
باعث میشود که بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را خرجکند .سرعت

خرج ذخایر ارزی ،یکی از نگرانیهای منتقدان اس��ت .از ابتدای سال
 ۲۰۲۲س��رعت خرج ای��ن ذخایر کاهش یافته اس��ت ،اما در دورهای
ذخایر بانک مرکزی حداقل ۷میلیارد بوده است .این تغییر ترکیب پایه
پولی خود میتواند پیامدهای دیگری در پی داش��ته باشد .یکی دیگر
از مشکالت اجرای چنین طرحهایی ،عدمتداوم نتایج دلخواه آنهاست.
دوباره تورم ،فش��ار خرید دالر و طال
یعنی ممکن اس��ت با اوجگیری 
افزایش یابد و هزینههای این طرح بیحاصل شود.
دولت ترکیه برای کاهش بحران پیش آمده ،مقرراتی را ارائه کرده
که براس��اس آن ،صادرکنندگان موظف میشوند ۲۵درصد از درآمد
ارزی خ��ود را به بانک مرکزی بفروش��ند .عالوه بر آن ،ش��رکتهای
بزرگ از فشار مقامات برای اجتناب از خرید ارزهای خارجی شکایت
دارند .درس��ت است که مقامات ترکیه درباره تقویت صادرات صحبت
میکنن��د ،اما از طرفی برای جلوگی��ری از کاهش ارزش لیر ،مقررات
دس��ت و پاگیری برای ش��رکتهای خود وضع میکنند که میتواند
برای آنها آسیبزا باشد .شواهد نشان میدهد که دولت عالوه بر وضع
مقررات برای شرکتها ،روی درآمدهای گردشگری هم حساب کرده
اس��ت .به گفته گلدم آتابای تحلیلگر پلتفرم تحقیقاتی استانبول ،به
نظر میرس��د مقامات با این ایده که فصل گردشگری در سال ۲۰۲۲
میتواند درآم��د ارزی کافی برای از بین بردن عدمتعادل تراز تجاری
را به دس��ت بیاورد ،قمار میکنند .اردوغان تا اینجا نش��ان داده است
که حاضر به عقبنش��ینی از عقاید خود نیس��ت .او حتی حاضر است
برای جلوگیری از کاهش محبوبیت خود دست به سیاستهای تورمزا
بزن��د .کاهش نرخ بهره تا اینج��ا پیامدهایی مانند کاهش ارزش لیر و
افزای��ش تورم ،تغییر پایه پولی و افزای��ش دخالتهای دولت با وضع
مقررات برای شرکتها را به همراه داشته است .باید دید که اردوغان
با پیامد این نوع سیاستگذاری چه خواهد کرد .برخی از کارشناسان
معتقدند که سیاستهای پولی دولت اردوغان میتواند به قیمت پایان
کار او تمام شود.

کیف پول الکترونیک بانک پاسارگاد چه خدماتی ارائه میدهد؟

خرید بلیت چهلمین جشنواره فیلم فجر با «پیپاد»
کیف پول الکترونیک بانک پاسارگاد ،پرداختهای آنالین را
آس��ان و راحت در اختیار کاربران قرار میدهد و افزون بر این،
با قابلیت شارژ کیف پول ،زمان و هزینه پرداختهای آنالین را
کاهش داده است .با استفاده از «پیپاد» کاربر میتواند در زمان
خ��ود صرفهجویی کرده و در ظرف چن��د ثانیه پرداخت کلیه
قبوض خدماتی و سایر پرداختهای خود را به انجام برساند .از
مزای��ای دیگر «پیپاد» میتوان به اتصال آن به تعداد زیادی از
سامانههای خدمات شهری ،وابسته نبودن کیف پول به شبکه
بانکی مبدأ ،پشتیبانی 24ساعته و برگزاری جشنوارهها و جوایز
متعدد برای کاربران اش��اره کرد .پیپاد همچنین امکان خرید
بلیت جش��نواره فیلم فجر را برای کاربران اندروید فراهم کرده
اس��ت .کاربران اندرویدی میتوانند بلیت جشنواره چهلم فجر
را از طریق س��رویس س��ینما پیپاد خریداری کرده و از اعتبار
100.000ریال��ی که ب ه مناس��بت همزمانی معرفی س��رویس
س��ینما و آغاز ف��روش بلیت جش��نواره فیلم فج��ر در پیپاد

تخصیص داده ش��ده است ،اس��تفاده کنند .هر یک از کاربران
میتواند از یک ش��ماره تلفن همراه از هر  ۲۲فیلم جش��نواره
تا س��قف دو بلیت تهیه و با وارد کردن کد  P-filmefajrدر
قس��مت کد ویژه ،از تخصیص اعتبار هدی��ه  100.000ریالی
پیپاد برای خرید بلیت جشنواره استفاده نمایند.
اپلیکیش��ن «پیپاد» اولین بار با نام «کیپاد» در سال 1397
رونمایی شد و در ابتدا تنها پرداختهای آفالین مبتنی بر NFC
را دربر میگرفت ،اما در سالهای اخیر با تغییر راهبردی مدل
پرداخت این برنامه و گسترش دامنه خدمات آن ،این اپلیکیشن
به یک برنامه جامع پرداختی تبدیل ش��د و نام و نشان تجاری
آن نیز از سال  1400تغییر کرد .تغییرات جدید در کیف پول
الکترونیک بانک پاس��ارگاد ،در راستای شخصیسازی خدمات
ارائه شده است و آنطور که توسعهدهندگان این اپلیکیشن اعالم
کردهاند« ،پیپاد» قرار اس��ت پرداختهای آنالین را سهلتر و
س��ادهتر از همیش��ه کرده و افزون بر این ،با قابلیت شارژ کیف

پول ،زمان و هزینه پرداختهای آنالین را برای کاربران کاهش
دهد .تالش بانک پاس��ارگاد بر این بوده ک��ه «پیپاد» تمامی
نیازهای روزانه کاربران را مرتفع کند .عالوه بر این ،رابط کاربری
در «پیپاد» در نس��خه اخیر آن سادهتر ،روانتر و چشمنوازتر
شده است و با حذف نیاز به ورود اطالعات کارت مانند رمز پویا
در هر ب��ار پرداخت از کیف پول الکترونیک ،کاربر میتواند در
زم��ان خود صرفهجویی کرده و ظرف چند ثانیه پرداخت کلیه
قبوض خدماتی و سایر پرداختهای خود را انجام دهد.
اصلیترین خدمت ارائهش��ده توسط «پیپاد» ،امکان تعریف
کیف پول برای کاربران است .با استفاده از کیف پول ،کاربران قادر
خواهند بود با یک بار انتقالوجه از کارت بانکی خود ،کیف پول
خود را شارژ کنند و از موجودی آن ب ه صورت آنی و بدون نیاز به
طی مراحل رایج مربوط به کارتبهکارت یا پرداخت آنالین مانند
دریافت و وارد کردن رمز پویا ،پرداختهای خود را انجام دهند.
در کنار سادهس��ازی پرداختهای آنالین ،از خدمات کاربردی

دیگری که در این اپلیکیش��ن ارائه ش��ده میت��وان به «امکان
تعریف پالک خودرو» برای س��هولت استعالمها و پرداختهای
مربوط به طرح ترافیک ،عوارض آزادراهی در آزادراههای مجهز
به س��امانه پرداخت الکترونیک و پارک حاشیهای اشاره کرد .با
استفاده از «پیپاد» همچنین امکان استعالم رایگان و پرداخت
خالف��ی خودرو نیز وج��ود دارد و کاربر میتوان��د با مراجعه به
قس��مت خالفی در اپلیکیشن و پس از واردکردن شماره بارکد
پش��ت کارت خودرو و یا اس��کن آن ،اس��تعالم را انجام داده و
در ص��ورت تمایل فرآین��د پرداخت را تکمیل کن��د .به عالوه،
«ام��کان پرداخت از کیف پول ب��ه کارت»« ،امکان انتقالوجه
از طریق ش��ماره موبایل س��ایر کاربران»« ،امکان خرید شارژ و
بس��ته اینترنتی از کلیه اپراتورها»« ،امکان استعالم و پرداخت
کلیه قبوض»« ،امکان پرداخت با اسکن بارکد(« ،»)QRامکان
پرداخت کرایه تاکسی و »...از جمله خدمات این برنامه هستند.
یکی دیگر از خدمات متمایز «پیپاد» ،مدیریت و فروش سهام

عدالت اس��ت .ب��ر این اس��اس ،چنانچه کاربر روش مس��تقیم
مدیریت س��هام عدالت را انتخاب کرده باشد ،میتواند از طریق
«پیپاد» نسبت به فروش سهام عدالت خود (تا سقف 60درصد)
اقدام کند .جالب اینکه «پیپاد» برای شهرهای مشهد و قزوین،
امکان افزایش اعتبار کارت ش��هروندی را نیز فراهم کرده است
تا ش��هروندان این شهرها بدون نیاز به مراجعه به کیوسکهای
شارژ ،قادر باشند کارتهای بلیت سفرهای شهری خود را شارژ
کنند .این در حالی است که اهالی مشهد در صورت عدم تمایل
برای مراجعه به باجههای قطار ش��هریِ این ش��هر برای خرید
بلیت ،میتوانند با اس��تفاده از «پیپاد» ،بلیت تکس��فره تهیه
کنند .این خدمات و خدمات مش��ابه بهزودی برای ش��هرهای
دیگر هم در دس��ترس قرار خواهد گرفت .برای کسب اطالعات
بیش��تر و دانلود این اپلیکیش��ن میتوانید به وبسایت پیپاد
به نش��انی  pay-pod.irمراجعه و یا با ش��ماره 021-23505
(داخلی  )4تماس حاصل فرمایید.
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نگــــاه
ایران بازار مهمی برای اغلب همسایگان نیست

نقد دیپلماسی اقتصادی از کانال همسایگان

همس��ایگان ایران به لحاظ ساختاری ،موقعیت حاش��یهای و قاعدهپذیر در نظام
تجارت جهانی و بهطور کلی ،اقتصاد سیاسی بینالملل دارند .سهم محیط همسایگی
ایران در اقتصاد جهانی حدود  ۵درصد است و شگفت آنکه این سهم در  ۷۰سال اخیر
چندان تغییری نکرده است ،یعنی منطقه خاورمیانه در یک وضعیت رکود تاریخی قرار
گرفته است .اینکه ایران در دیپلماسی اقتصادی خود ،اولویت نخست را برای محیط
همسایگی قائل شده است ،از این منظر قابل نقد است ،چراکه ایران تنها برای تعامل
با  ۵درصد اقتصاد جهانی اولویت قائل شده است.
آنچه گفته ش��د ،دیدگاه بازوی پژوهش��ی اتاق بازرگانی ایران در نقد دیپلماس��ی
اقتصادی از کانال همسایگان است .به اعتقاد مرکز پژوهشهای اتاق ایران ،دولتهای
قاعدهپذیر منطقه در ش��رایطی که ایران با هس��ته اقتصاد سیاسی بینالمللی دچار
تعارض و تنش میشود ،نمیتوانند پنجره فرصتی باشند« .دولتها» در این محیط،
بازیگران کلیدی در اقتصاد سیاس��ی کشورها محسوب میشوند و تقریبا در تمامی
کش��ورهای محیط همس��ایگی ایران ،نوعی س��رمایهداری دولتی حاکم است .نقش
کلیدی دولت در اقتصاد سیاس��ی همس��ایگان از آن رو اهمی��ت دارد که تعارضات
ژئوپلیتیک ایران و این کشورها به سرعت بر روابط اقتصادی آنها با ایران اثر میگذارد.
البته نقد دیپلماسی اقتصادی از کانال همسایگان ،تنها به جنبه ساختاری قضیه
محدود نمیشود و از منظر عوامل کارگزاری و نگرش همسایگان به روابط اقتصادی
و تجاری با ایران نیز میتوان گفت که کش��ورهایی همچون ترکیه ،پاکستان ،امارات
عربی متحده و سایر اعضای شورای همکاری خلیجفارس چشماندازهای بلندمدتی را
برای ش��کلدهی برای ارتقای جایگاه خود در اقتصاد جهانی تعریف کردند .در هیچ
یک از چشماندازهای طراحیشده توسط طیفی از همسایگان ایران ،منطقه در اولویت
نخست قرار ندارد ،بلکه نقشآفرینی در زنجیرههای جهانی ارزش و ارتقای موقعیت
این کش��ورها در این زنجیرهها در کانون توجه قرار دارد .دادههای آماری نیز نش��ان
میدهد که ایران در میان شرکای تجاری کلیدی اغلب کشورهای همسایه قرار ندارد،
یعنی ایران ،بازار صادراتی و وارداتی مهمی برای اغلب همسایگان محسوب نمیشود.
موقعی��ت ضعیف ایران در بازارهای همس��ایه ،یکی دیگر از عواملی اس��ت که بر
نگ��رش آنها در قبال ایران تأثیر میگذارد؛ دگرگون��ی روابط تجاری ایران و عراق در
دوره پـس از صدام ،قطع روابط تجاری و اقتصادی ایران بـا عربس��تان و بحرین در
س��الهای اخیر و زمینهسازی روسیه برای ورود ایران بــه اتحادیه اقتصادی اوراسیا
را میتوان نمادهای نقشآفرینی کلیدی دولتها در تس��هیل یا محدودکردن روابط
تجاری و اقتصادی ایران با این کش��ورها دانست .بنابراین ایران همچون همسایگان
کلیدی نیازمند نقشآفرینی در اقتصاد جهانی و در زنجیرههای جهانی ارزش است.
محیط همسایگی میتواند به عنوان بخشی از این راهبرد تلقی شود .تمرکز بر محیط
همسایگی ،به معنای تمرکز بر تنها ۵درصد از اقتصاد جهانی و به بهای نادیدهگرفتن
 ۹۵درصد دیگر است.
از منظر کارگزاری ،جایگاه ایران در دیپلماس��ی اقتصادی همسایگان از دو دسـته
نگـ��رش تاثیر میپذیــ��رد« :نگرش ژئوپلیتی��ک» و «نگ��رش ژئواکونومیک» .در
حوزه ژئوپلیتیک میتوان س��ه نگرش را در میان همس��ـایگان نسبت بــه ایــران
از یکدیگــر تفکیــک کــرد .نخس��ـت ،نگـرش خصمانـه اس��ـت کـ��ه ایـران را
ب��هعنوان تهدیـد وجـودی علیـه منافـع امنیتـ��ی و ملـی خـود تعریـف میکند.
بحریــن و عربستانس��عودی ،نمادهای این نگرش هستند ،اما این نگرش در برخی
کشـورهای دیگر خلیجفـارس و حتـی کشـورهایی کـه بـا واسـطه همسـایه ایـران
محس��ـوب میش��وند نیـز در دورههایـی بـروز و ظهـور یافتـه اس��ـت .تنشهـای
اخیـر در روابـط ایـران و تاجیکس��ـتان شـاهدی بـر ایـن مدعاسـت .دوم ،نگـرش
پراگماتیسـتی(عملگرایانه) اسـت .اغلـب همس��ـایگان ایـران بـه لحـاظ سیاسـی
نگاهـی پراگماتیسـتی بـه ایـن کشـور دارنـد و بـرمبنـای منافـع خـود و موقعیـت
ایـران در صحنـه جهانـی میـزان و نـوع تعامـل بـا ایـن کشـور را محـدود میکنند
یـا گسـترش میدهند .کشـورهایی ماننـد قطـر ،ترکیـه ،کشـورهای آسـیایمرکـزی
و قفقـاز ،پاکسـتان و طالبـان در ایـن حـوزه قـرار میگیرنـد .نگـرش ژئوپلیتیکـی
ایـن کشـورها بـه ایـران ،تابعـی از تعریـف هسـته منافـع ملـی آنـان ،روابـط آنـان
بـا ایاالتمتحده و نیـز موقعیـت ایـران در سیاس��ـت جهانـی و منطقـهای اس��ـت.
نگرش سـوم را میتوان نگرش همکاریجویانــه لقــب داد .عـراق ،روسیه و عمان
تا حدی چنین نگرشی دارنـد .عـراق میکوشـد روابـط دوسـتانه بـا ایـران را حفـظ
کند و از تبدیـل ایـران بـه دشـمن خـود پرهیـز دارد.
روسـیه کشـوری اسـت کـه در شـرایط جدیـد بینالمللـی و روابـط تنشآلـود با
آمریکا میکوشـد ایـران را ب ه عنوان شـریک در کنـار خـود داشـته باشـد و عمـان
نیـز ب ه طور تاریخـی حداقلـی از روابـط دوسـتانه بـا ایـران را تعریـف کـرده اسـت،
گرچـه بـه الزامـات حضـور در ش��ـورای همـکاری خلیجفارس نیـز وفـادار مانـده
اسـت .بنابراین از منظـر متغیـر کلیدی«سیاسـت» ،کشـورهای محیـط همسـایگی
ایـران را میتوان دولتهـای اقتدارگرایـی برشـمرد کـه دولـت در اقتصـاد سیاسـی
آنـان بازیگـر مسـلط محسـوب میشود .نگـرش ایـن دولتها بـه ایـران و روابـط بـا
ایـران تاثیرات تعیینکننـدهای بـر میـزان موفقیـت دیپلماسـی اقتصـادی ایـران در
قبـال آنـان برجـای میگـذارد.
متغیـ��ر دیگـر در ش��ـکلدهی بـه نگـرش همس��ـایگان بـه ایـ��ران ،رویکـرد
ژئواکونومیـک آنـان اس��ـت .ایـن نگـرش را در چشــمانداز کالن ایــن کشــورها،
اس��ــناد سیاســت تجــاری و موقعیــت ایــران در تجارت کاالیی آنــان میتوان
دید .کشورهایی همچـون ترکیـه ،پاکستان ،امارات و ســایر اعضای شورای همـکاری
خلیجفارس چشماندازهای بلندمدتـی را بـرای شـکلدهی بـه ارتقای جایـگاه خود
در اقتصـ��اد جهانـی تعریـف کردهاند .در هیـچیـک از این چش��ـماندازها ،منطقـه،
در اولویـت نخس��ـت قـرار نـدارد ،بلک��ه نقشآفرینی در زنجیرههـای جهانی ارزش
و ارتقـای موقعیـت ایـن کش��ـورها در ایــن زنجیرههــا در کانــون توجــه قــرار
دارد .کشــورهای شــورای همــکاری خلیجفارس ،اقتصادهای خــود را برای عصــر
پسانفت آمــاده میکنند و میکوشــند متنوعســازی اقتصــادی و تبدیلشــدن
بــه هــاب لجسـتیک در منطقــه و بهرهمنــدی از مزایــای انقالب چهارم صنعتی
را در دس��تور کار قرار دهنــد .از همین روس��ت که چشماندازهای کشورهایی نظیر
امارات ،قطر و عربس��تان شـباهتهای بســیاری با یکدیگر دارند .کشورهایی مانند
پاکستان و ترکیه نیـز نقشآفرینی در زنجیرههـای جهانـی ارزش را در کانـون توجـه
خـود قـرار دادهانـد .بدین ترتیب میتوان گفت ،ایـران در میـان ش��ـرکای تجـاری
کلیـدی اغلـب کشـورهای همسـایه قـرار نـدارد و بـازار صادراتـی و وارداتـی مهمـی
بـرای اغلـب همسـایگان محسـوب نمیشود .موقعیـت نامطلوب ایـران در بازارهـای
همسـایه ،یکـی دیگـر از عواملـی اسـت کـه بـر نگـرش آنهـا در قبـال ایـران تاثیر
میگـذارد ،در واقع ایــران در محیــط همس��ــایگی قــرار گرفتــه اســت کــه
حاشـیهای و قاعــدهپذیــر در اقتصــاد جهانــی اســت؛ از ظرفیتهــای فنــاوری
باالی��ی برخــوردار اس��ت و تنشهــای ژئوپلیتیکی در ش��ــکلدهی بــه روابـط
اقتصـادی کشـورهای یکدیگـر نقـش کلیـدی ایفـا میکند .کشـورهای همسـایه
ایـ��ران نقشآفرینی در متن اقتصـاد جهانـی را در اولویـت قرار میدهند و چنـدان
توجهـی بـه یـک کشـور خـاص یـا صرفـا محیـط همسـایگی ندارنـد .در این راستا
کارشناسان معتقدند ایـران همچـون همسـایگان کلیـدی نیازمنـد نقشآفرینـی در
اقتصـاد جهانـی و در زنجیرههـای جهانـی ارزش اسـت .محیـط همسـایگی میتواند
بخش��ـی از ایـن راهبـرد تلقـی شـود .تمرکـز بـر محیـط همسـایگی ،بـه معنـای
تمرکـ��ز بـر تنهـا 5درصد از اقتصـاد جهانـی و بـه بهـای نادیده گرفتـن ۹۵درصد
دیگـر اسـت.
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افق اقتصادي از نگاه مدیران صنعتی روشن نيست

انقباض زمستانی تولید

فرصت امروز :افق اقتصادي از نگاه مدیران ،مبهم و مهآلود است و آخرین
گزارش شاخص مدیران خرید از انقباض زمستانی تولید به واسطه کاهش
قدرت خرید و ضعف تقاضا حکایت دارد .آنطور که بازوی پژوهش��ی اتاق
بازرگانی ایران گزارش داده اس��ت ،رقم ش��امخ اقتصاد ایران در اولین ماه
زمستان به پايينترين رقم در پنج ماه گذشته رسيده و کاهش قدرت خرید
و کمبود شدید تقاضا ،از دالیل عمده این وضعیت بوده است.
از میان شاخصهای متنوع و گوناگونی که توسط کشورها و سازمانهای
بینالمللی منتش��ر میش��وند ،ش��اخص مدیران خرید (Purchasing
 )Manager’s Indexازجمله مهمترین شاخصهای اقتصادی است که
مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه قرار دارد و در
ح��ال حاضر ب��رای حدود  29هزار بنگاه بخش خصوص��ی در بیش از 40
کشور دنیا محاسبه میش��ود .این شاخص در فارسی به اختصار «شامخ»
نامگذاری شده و مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران ماموریت محاسبه
و انتش��ار آن را به عهده دارد .حاال آخرین وضعیت شاخص مدیران خرید
در دی ماه امسال نشاندهنده پسرفت اقتصاد در مواجهه با کاهش قدرت
خرید ،ضعف تقاضا و کمبود نقدینگی اس��ت؛ از یکس��و شامخ کل اقتصاد
در دی ماه به رقم  46.94واحد رس��یده است که کمترین نرخ در پنج ماه
گذش��ته بوده و به جز شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش در این ماه،
س��ایر مؤلفهها زیر مرز  ۵۰واحد ثبت شدهاند .از سوی دیگر ،شامخ بخش
صنعت نیز رقم  50.31واحد به دست آمده و به اعتقاد اکثر فعاالن صنعتی،
نرخ رشد فعالیتها به کمترین مقدار در پنج ماه اخیر رسیده است.
از ضعف تقاضا تا کمبود نقدینگی
ش��امخ براساس پایش پرسشنامهای به دست میآید و تصویر جامعی از
ش��رایط اقتصاد کالن به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخشهای صنعت
و خدمات ارائه میدهد .در طرح شامخ از پاسخدهندگان خواسته میشود
به  12پرسش در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده،
بدتر شده و یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند .در صورت انتخاب گزینه
بیش��تر از ماه قبل عدد یک ،گزینه بدون تغیی��ر عدد  0.5و گزینه کمتر
از ماه قبل عدد صفر برای آن پرس��ش ثبت میشود .مجموع حاصلضرب
درصد پاسخگویان به هر یک از گزینهها در عدد همان گزینه ،مبین عدد
ش��امخ در آن پرسش است .در نهایت ،معیار سنجش این شاخص عددی
بین صفر تا صد اس��ت .عدد صفر و صد به ترتیب به معنای آن اس��ت که
 100درصد پاس��خگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را
انتخاب کردهاند .عدد  50نیز نش��اندهنده عدم تغییر وضعیت نس��بت به
ماه قبل ،باالی  50نش��انه بهبود وضعیت و زیر  50به معنای بدترش��دن
وضعیت نسبت به ماه قبل است .در این راستا ،چنانچه عدد محاسبهشده

زیر  50باشد ،اما از عدد محاسبهشده ماه قبل بیشتر باشد ،نشان میدهد
که سرعت بدترشدن وضعیت کاهش یافته است .در سوی مقابل چنانچه
عدد محاسبهش��ده باالی  50باش��د اما از عدد ماه قبل کمتر باشد ،نشان
میدهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.
براساس این گزارش ،ش��اخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در
دی ،رقم  46.94واحد اعالم ش��ده و دلیل اصلی کاهش ش��اخص در این
ماه ،این اس��ت که اکثر فعاالن اقتصادی در بخشهای ساختمان ،خدمات
و کش��اورزی وضعیت را بدتر از ماه قبل ارزیابی کردهاند .ش��اخص میزان
فعالیتهای کسبوکار در دیماه تا سطح  47.07کاهش داشته و کمترین
مقدار را در پنج ماه گذشته از مردادماه به ثبت رسانده است .این شاخص
در بخش خدمات ،کش��اورزی و ساختمان به دنبال کاهش شدید تقاضا و
نقدینگی با رکود بیش��تری همراه بوده است .شاخص میزان سفارشهای
جدید مشتریان در دیماه هم به نرخ  43.14عقب نشسته و در شش ماه
اخیر از تیرماه کمترین نرخ را به ثبت رس��انده است .در دیماه بسیاری از
فعالیتهای کسبوکار به دنبال کاهش قدرت خرید و نقدینگی با کمبود
ش��دید تقاضای مش��تریان روبهرو بودهاند که البته بخش��ی از آن ناشی از
س��ردرگمی در مورد نوس��انات نرخ ارز متأثر از فضای مذاکرات وین بوده
است.
به طور کلی ،براس��اس نظرسنجی انجامشده از فعاالن اقتصادی در دی،

اکثر کسبوکارها با کمبود شدید تقاضا روبهرو بودهاند .عالوه بر آن ،روند
ادامهدار فش��ار هزینهها همراه با نگرانی از افزایش مالیاتها ،بس��یاری از
کسبوکارها را بهویژه در بخش خدمات در آستانه تعطیلی قرار داده است.
وضعیت بهگونهای است که بسیاری از بنگاهها از حداکثر توان خود استفاده
کردهاند و بیش از این تحمل افزایش هزینهها و کمبود نقدینگی را ندارند.
از س��وی دیگر ،نااطمینانی ناشی از فضای بینالمللی کشور و تاثیر آن بر
قیمت ارز ،باعث کاهش تقاضا شده است.
صنعت به یک قدمی رکود رسید
براس��اس دادههای به دست آمده از بنگاههای صنعتی ،شاخص مدیران
خرید صنعت در دیماه ،عدد  50.31به دس��ت آمده است .به اعتقاد اکثر
فعاالن بخش صنعت ،نرخ رش��د فعالیتها ب��ه کمترین مقدار در پنج ماه
اخیر رس��یده است .در میان مولفههای اصلی ش��اخص در دیماه ،میزان
س��فارشهای جدید مش��تریان و موجودی مواد اولیه عدد زیر  ۵۰را ثبت
کردهاند .همچنین عدد ش��اخص کل در صنایع کان��ی غیرفلزی ،غذایی،
پوشاک و چرم ،الستیک و پالستیک و چوب ،کاغذ و مبلمان زیر  ۵۰بوده
است .شاخص مقدار تولید محصوالت در دیماه هم به رقم  50.54رسیده
که نسبت به آذرماه کاهش داشته و در پنج ماه اخیر از مردادماه به کمترین

مقدار خود رس��یده که دلیل اصلی آن ،کاهش شدید تقاضای مشتریان و
کمبود نقدینگی است.
شاخص میزان سفارشهای جدید مشتریان در دیماه هم با نزول به نرخ
 44.90به کمترین مقدار ثبت ش��ده در پنج ماه اخیر از مردادماه رسیده
اس��ت .کمبود نقدینگی ،نااطمینانی نسبت به فضای سیاست بینالمللی
کشور و نوسانات نرخ ارز باعث شده تا بسیاری از مشتریان دچار سردرگمی
ش��وند .ش��اخص موجودی مواد اولیه در دیماه باز هم افت کرده اس��ت.
نرخ گزارشش��ده از س��وی مدیران خرید صنعت  46.21بوده که مجددا
کاهش��ی شده و به کمترین مقدار در س��ه ماه اخیر رسیده است .هرچند
شدت تورم و ادامه روند افزایشی قیمت مواد اولیه نسبت به ماه قبل کمتر
شده ،نابسامانی نرخ ارز و کمبود نقدینگی ،شرکتها را با کمبود مواد اولیه
روبهرو کرده است.
ش��اخص موجودی محصول نهای��ی در انبار هم که افزایش آن نش��انه
عدمفروش مناس��ب بنگاه اس��ت ،نس��بت به ماه قبل افزایش داشته و به
 53.14رس��یده که در س��ه ماه اخیر بیش��ترین مقدار بوده است .به نظر
میرس��د با کاهش تقاضا و کاهش شاخص میزان فروش ،موجودی کاالها
در انبارها افزایش یافته است .شاخص میزان فروش محصوالت نیز با افت
جدی به عدد  45.63برگش��ت خورده که کمترین مقدار در پنج ماه اخیر
است .به عقیده فعاالن اقتصادی ،کاهش قدرت خرید و نقدینگی و شرایط
نابسامان قیمت ارز باعث سردرگمی مشتریان برای تصمیم در خرید شده
است .ش��اخص انتظارات تولید در ماه آینده ،عدد ( 61.62البته با کاهش
جزئی نس��بت به ماه قبل) اس��ت که خوشبینی به بهبود ش��رایط برای
به روزهای پایانی سال را نشان میدهد .تقریبا فعاالن
بهمنماه و رسیدن 
اقتصادی در همه رشته فعالیتها بهجز چوب ،کاغذ و مبلمان و الستیک و
پالستیک انتظارات مثبتی برای ماه آینده دارند.
بهطور کلی ،در دیماه برخالف انتظارات ماه گذشته که تولیدکنندگان
پیشبینی رونق و بهبود ش��رایط را داش��تند ،اکثر صنایع به دلیل کاهش
ش��دید س��فارشها ناچار به کاهش تولید ش��دند .همه صنایع با افزایش
چندبراب��ری قیم��ت گاز روبهرو بودهان��د که به همراه نگران��ی از افزایش
مالیاتها باعث شده تا برنامهریزی برای آنها با در نظر گرفتن قدرت خرید
جامعه بسیار دشوار گردد .صنایع وابسته به محصوالت پتروشیمیها باز هم
در زنجیره تامین مواد اولیه خود با مشکل روبهرو هستند و خودروسازیها
نیز با ادامه روند پرداخت نکردن تعهدات خود ،قطعهسازان را دچار مشکل
کردهان��د .همچنین پرداخت بدون نظارت یارانه ب��ه دارو و مواد غذایی با
ناکارآمدی زیادی صورت میگیرد و در نهایت بهجای تامین مایحتاج مردم،
صرف صادرات میشود.

احیای برجام ،قیمت خانه را کاهش میدهد؟

افق  ۱۴۰۱بازار مسکن

کاهش انتظ��ارات تورمی به دلیل اخبار مثبت از مذاکرات هس��تهای و
ثبات بازار ارز در آرامش بازار مس��کن تاثیرگذار بوده و برخی افراد منتظر
افت قیمت مس��کن هس��تند ،اما اگرچه قیمت خانه در یک سال گذشته
افزایش محسوسی نداشته ،با کاهش نیز مواجه نشده است .از طرف دیگر،
رش��د تا  ۵۰درصدی قیمت ساخت میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده
در کاهش قیمت خانه عمل کند .به گزارش ایسنا ،قیمت مسکن در شهر
تهران از میانگین ۱۵میلیون تومان در هر متر مربع ش��روع میش��ود و تا
 ۷۰میلیون تومان میرسد .البته در آگهیها نرخهای پایینتر از متری ۱۵
میلیون توم��ان اغلب در جنوب تهران و باالتر از متری  ۷۰میلیون تومان
غالبا در شمال پایتخت دیده میشود.
اگرچه قیمت مسکن در چهار سال اخیر رشد سنگینی داشته و همین
مسئله به رکود معامالت بخصوص در سال گذشته انجامید ،از شش ماهه
دوم سال جاری تا حدودی بازار خرید و فروش گرم شده است؛ به طوری
که در ماههای آذر و دی به ترتیب  ۹۷۷۲و  ۹۸۱۶معامله مسکن در شهر
تهران منعقد ش��ده که به ترتیب  ۲۸۲درصد و  ۱۷۹درصد افزایش را در
مقایس��ه با ماههای آذر و دی سال گذشته نش��ان میدهد .در واقع حجم
معامالت مس��کن به حدود  ۱۰هزار فقره رسیده که با سطح نرمال حدود
 ۱۵ه��زار معامله فاصله چندانی ندارد .همانطور ک��ه آمار روایت میکند،
خرید و فروش ملک در تهران نسبت به سال گذشته سه تا چهار برابر شده
و این در حالی است که قیمتها کاهش چندانی نداشته ،هرچند افزایش
محسوسی نیز ایجاد نشده است.
بررس��یها از علت رونق نس��بی بازار مس��کن به عواملی همچون ثبات

بازارهای موازی ،تثبیت قیمت طال و ارز در یک محدوده مشخص ،ریزش
بورس و نگاه به مسکن به عنوان یک دارایی امن در برابر تورم میرسد .این
در حالی است که به دلیل انجام مذاکرات هستهای ،چشمانداز بازار مسکن
با ابهاماتی مواجه شده و احتمال میرود که با انجام توافق هستهای قیمت
خانه تا حدودی کاهش پیدا کند ،اما قیمت س��اخت که انبوهسازان رشد
آن را طی یک س��ال گذشته حدود  ۵۰درصد عنوان میکنند میتواند به
عن��وان یک عامل بازدارنده در کاهش قیمت خانه عمل کند .افزایش نرخ
دس��تمزد و مصالح حتی بر روی قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن نیز
تاثیرگذار بوده اس��ت .سال گذشته دولت قیمت هر متر واحدهای مسکن
دولتی را  2.7میلیون تومان تعیین کرده بود که اخیرا به  4.7میلیون تومان
افزایش یافته است.
از س��وی دیگر ،گزارشها نشان میدهد که سرعت رشد قیمت مسکن
به طرز محسوس��ی کاهش پیدا کرده اس��ت .در سه ماه گذشته نرخ رشد
ماهیانه قیمت مس��کن در تهران به تدری��ج  1.2درصد 1.8 ،درصد و 1.1
درصد بوده و رش��د س��الیانه آن به  ۲۰درصد رس��یده است؛ در حالی که
نرخ افزایش سالیانه قیمت در ماههای دی سه سال گذشته به ترتیب ۹۱
درص��د ۴۱ ،درصد و  ۹۹درصد بود .البته با وجود آنکه میزان بازدهی بازار
مسکن در یک سال گذشته حدود  ۲۰درصد بوده است ،این رقم برای بازار
ارز  ۸درصد و برای سکه  4.2درصد بوده و همین مسئله در ترغیب برخی
افراد برای خرید ملک موثر بود.
کارشناس��ان معتقدن��د در  ۳۰س��ال گذش��ته ب��ازار مس��کن یکی از
کمریس��کترین بازارها بوده و به همین دلیل زمانی که ریس��ک بازارهای

دیگر در پی نوس��انات اقتصادی افزایش پیدا میکند ،تقاضای سرمایهای
در بازار مس��کن باال میرود .به نظر میرسد افزایش تمایل برای خرید در
ماههای اخیر نیز ناشی از همین مسئله باشد ،چراکه طرف تقاضا قصد دارد
خ��ود را در برابر انتظارات تورم��ی مصون نگه دارد .حتی کاهش احتمالی
قیمت مس��کن در آینده میتواند به نوعی منعکسکننده شرایط عمومی
اقتصاد باشد .بنابراین نگرانی بابت خرید ملک وجود ندارد.
در این زمینه ،مصطفیقلی خس��روی ،رئیس اتحادیه مشاوران امالک با
بیان اینکه مس��کن یک دارایی امن محسوب میشود ،میگوید :عبارات و
جمالت معروفی درخصوص ارزش��مندی زمین و مسکن وجود دارد .مثال
میگویند «خانه را بخر پنج س��ال نگه دار ،بعد از آن خانه تو را  ۵۰س��ال
نگ��ه م��یدارد» یا «زمین بخر ک��ه دزد روی آن راه برود ام��ا نتواند آن را
بدزدد» .جمله معروف دیگری میگوید «اگر مسکن را گران بفروشی ،ارزان
فروختهای و اگ��ر گران بخری ،ارزان خریدهای» .این عبارات از یک طرف
امن بودن کاالیی به نام مسکن را نشان میدهد و از طرف دیگر حاوی این
نکته است که ملک همواره سپری در برابر انتظارات تورمی است.
خس��روی درباره پیشبینی آینده بازار مسکن در سال  ۱۴۰۱میافزاید:
اگر ثبات بازارهای موازی مسکن که هماکنون وجود دارد ادامه پیدا کند،
مذاکرات هستهای به نتیجه برسد و از طرف دیگر دولت بتواند طرح احداث
 4میلیون مس��کن در چهار سال آینده را به نتیجه برساند ،شاهد آرامش
بازار مسکن خواهیم بود و نگرانی بابت رشد قیمت وجود ندارد .کما اینکه
در یک سال گذشته تورم بازار مسکن تقریبا صفر بوده و پیشبینی ما این
است که در سال آینده ثبات نسبی این بازار ادامه پیدا کند.
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بانک نامه

نگاهی به دستورالعمل جدید بانک مرکزی

از بازگشت مالکیتها تا رهایی بانکها از بنگاهداری
علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها
چند ماه قبل درباره تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تملک شده توسط
بانکها به «ایس��نا» گفتم« :در حال حاضر فروش ام��وال مازاد بانکها و
موسس��ات اعتباری کال مش��مول مقررات «دس��تورالعمل نحوه واگذاری
اموال مازاد موسس��ات اعتباری» مصوب ش��ورای پول و اعتبار اس��ت ،اما
دس��تورالعمل مورد اشاره برای فروش واحدهای تولیدی تملیکی بانکها،
کارایی الزم را ندارد؛ بنابراین طراحی و تصویب دس��تورالعمل اختصاصی
برای تبیین شرایط و نحوه فروش واحدهای تولیدی تملیکی توسط شورای
پول و اعتبار و بانک مرکزی ،بس��یار ضروری اس��ت ت��ا بانکها بتوانند با
ش��رایط ویژه این قبیل واحدهای تملیکی را به صاحبان قبلیش��ان یا به
تولیدکنندگان صاحب صالحیت واگذار کنند».
خوشبختانه هفته قبل ،سایت بانک مرکزی از تصویب نهایی«دستورالعمل
تعیین تکلیف واحدهای تولیدی در جریان تملک یا تملک ش��ده توس��ط
موسسات اعتباری» خبر داد و اعالم کرد« :به استناد دستورالعمل مذکور،
بانکها و موسس��ات اعتباری موظفند در صورت ارائه درخواست مکتوب
مالک قبلي مبني بر واگذاري داراييهاي واحد توليدي که به تملک بانک
یا موسسه اعتباري غیربانکی درآمد ه است ،منوط به تحقق شرايط مقرر در
دس��تورالعمل ،داراييهاي تملک شده را از طریق مذاکره به صورت نقدی
یا اقساطی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار نمایند .در
واگذاری به روش اقس��اطی ،پرداخت حداقل  10درصد بدهی مالک قبلی
به صورت نقدی الزامی اس��ت .همچنین مدت بازپرداخت با احتساب یک
س��ال دوره تنفس ،حداکثر پنج سال میباشد .اش��خاصی که داراییهای
واحدهای تولیدی آنها قبل از ابالغ این دس��تورالعمل به تملک بانکها و
موسس��ات اعتباری غیربانکی درآمده است ،مش��روط به آنکه بیش از 18
ماه از تملک آن داراییها س��پری نشده باش��د ،حداکثر شش ماه از ابالغ
دس��تورالعمل فرصت دارند ،تا با ارائه درخواس��ت خود به بانک یا موسسه
اعتباری غیربانکی ذیربط از مزایای این دستورالعمل استفاده کنند».
واقعیت این اس��ت که در م��ورد تعداد واحدهای تولیدی تملک ش��ده
توس��ط سیس��تم بانکی کش��ور ،آمارهای متفاوت و بعضا اغراقآمیزی از
سوی رسانهها به نقل از مسئوالن ارائه شده است .خبرگزاری «ایسنا» در
تیرماه امسال نوشت« :معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور اعالم
میکند که تعداد واحدهای تحت تملک بانکها معادل  ۱۷۹۳اس��ت که
ای��ن تعداد در تملک  ۱۶بانک قرار دارد ».آمار رس��می «کانون بانکها و
موسسات اعتباری خصوصی» اما حاکی است که سهم بانکهای خصوصی
و موسس��ات اعتباری از تعداد  1792واحد تولیدی تملیک ش��ده توسط
سیستم بانکی که توسط وزارت کش��ور اعالم شده ،فقط  12واحد آنهم
توسط چهار بانک خصوصی تملیک نهایی شدهاند که واحدهای باقیمانده
نیز در مس��یر واگذاری قرار دارند .بنابراین ش��اید بتوان گفت که مخاطب
اصلی دس��تورالعمل جدید بانک مرکزی ،در واقع شبکه بانکهای دولتی
اس��ت و نه بانکهای خصوصی .بر عملکرد بانکهای دولتی در این زمینه
ایرادی وارد نیست ،زیرا وصول مطالبات معوق جزو وظایف و مسئولیتهای
قانونی مدیران بانکهای دولتی یا خصوصی است .بنابراین صحیح نیست
که مخالفان و منتقدان بانکداری خصوصی ،مجموع آمار واحدهای تولیدی
تملیک ش��ده در کل ش��بکه بانکی کش��ور را محصول عملکرد بانکهای
خصوصی جلوه دهند و به عنوان حربه تبلیغاتی علیه بانکهای خصوصی
به کار برند.
چه  2هزار واحد تولیدی یا کمتر از  15واحد تولیدی ،تفاوت چندانی در
اصل ماجرا ندارد ،زیرا پرسش اصلی این است که چرا بانکها و موسسات
اعتباری در پرداخت تس��هیالت به واحدهای تولیدی حتما بایستی محل
اجرای طرح را به عنوان وثیقه بپذیرند و توافق خصوصی بین واحد تولیدی
متقاضی تسهیالت و بانکها در این زمینه کارساز نباشد و اینکه اگر محل
اجرای طرح قبال به رهن گرفته باش��د و تکافوی وثیقه تس��هیالت جدید
را نکند ،تکلیف بانک و متقاضی تس��هیالت چیس��ت؟ آنانی که دستی بر
آت��ش گرم وصول مطالبات معوق بانکها و موسس��ات اعتباری دارند ،به
خوبی آگاهند که اس��تمرار مالکیت بانکها ب��ر واحدهای تولیدی تملک
ش��ده نه تنها مش��کل وصول مطالبات معوق و دسترسی بانکها به وجه
نق��د را حل نخواهد کرد ،بلکه بالعکس تملیک واحدهای تولیدی توس��ط
بانکها آنهم با تشریفات قانونی بسیار بوروکراتیک و پیچیده در واقع آغاز
مشکالت شبکه بانکی کش��ور است ،زیرا اگر این واحدها در زمان تملیک

نهایی ،فعال یا مستعد فعال شدن باشند ،بانکهای تملککننده در عمل
ناچ��ار خواهند بود مقدمات ادام��ه فعالیت این قبیل واحدهای تملیکی را
به هزینه خود فراهم کنند ،چراکه مس��ئوالن اجرایی ،تعطیلی این قبیل
واحدهای تولیدی را برنمیتابند؛ در حالی که بنگاهداری معموال در توان و
تخصص کارشناسی بانکها نیست .ضمن آنکه بنا به تجربه شغلی نگارنده،
اغلب واحدهای تولیدی در زمان تملیک عمال غیرفعال و متوقف هستند،
یعنی در زمان تملیک نهایی ،واحد تولیدی به صورت غیرفعال و مستهلک
تحویل بانک میشود.
تا قبل از تصوی��ب آییننامه جدید ،بانکها در هر وضعیتی ناچار بودند
اموال تملیکی خود را اعم از واحدهای تولیدی ،واحدهای تجاری و اماکن
مس��کونی را براس��اس مزایده عمومی به فروش برسانند و بهای حاصل از
فروش آن را به چرخه منابع تسهیالتی بانک برگردانند .تبصره ذیل ماده 34
قانون پولی و بانکی کشور در این زمینه چنین میگوید« :تملک غیرمنقول
برای استیفای مطالبات یا برای تأمین محل کار یا مسکن کارکنان بانک و
معامالت نسبت به آن طبق شرایطی که بانک مرکزی ایران تعیین خواهد
نمود مش��مول ممنوعیت موضوع بند  2این م��اده نخواهد بود ».بنابراین
براساس قانون پولی و بانکی کشور ،تملک اموال غیرمنقول توسط بانکها
مجاز و قانونی است ،اما بند الف ماده  16قانون رفع موانع توليد رقابتپذير
و ارتقای نظام مالی كش��ور ،بانکها را مکلف کرده اس��ت« :ساالنه حداقل
سی و س��ه درصد ( )%۳۳اموال خود اعم از منقول ،غيرمنقول و سرقفلي
را که به تملك آنها و ش��ركتهاي تابعه آنها درآمده اس��ت و بهتشخيص
شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران مازاد ميباشد،
واگذار كنند ».بدین ترتیب ،بانکها قانونا مکلف به واگذاری و فروش اموال
تملیکیشان هس��تند ،زیرا اگر به این وظیفه قانونی عمل نکنند مشمول
جرائم مالیاتی سنگین خواهند شد ،اما این نکته حقوقی را نباید فراموش
کرد که در صورت پیدا نشدن خریدار ،بانکها ناچار به خرید وثایق در قبال
مطالبات معوق خواهند بود .پس از تملک نهایی ،وثایق تملیکی به مالکیت
بانکهای طلبکار درخواهد آمد .بنابراین از نظر مبانی شرعی و قانونی (اصل
مالکیت) نمیتوان مالک را ناچار ساخت ملک خود را به کمتر از قیمت روز
بفروش��د یا قیمت ملک وی توسط کارشناسانی ارزیابی و برآورد شود که
مالک نقشی در انتخاب آنان نداشته است ،مگر آنکه مصوبه قانونی خاصی
در این زمینه وجود داشته باشد.
اق��دام اخیر ش��ورای پول و اعتب��ار و بانک مرک��زی در تصویب و ابالغ
«دس��تورالعمل تعیین تکلی��ف داراییهای واحده��ای تولیدی در جریان
تملک یا تملک شده توسط موسسات اعتباری» ،امری پسندیده و ضروری
است که هم بانکها و موسسات اعتباری را از بالتکلیفی در مورد واحدهای
تولیدی تملک شده میرهاند و هم فرصتی مجدد به مالکان قبلی میدهد
تا واحد تولیدی خود را که توس��ط بانک تملک شده است ،با شرایط ویژه
از بانک خریداری و مسترد نمایند ،اما در عین حال در مورد دستورالعمل
مورد اشاره ،توجه به نکات زیر ،خالی از فایده نخواهد بود:

اول؛ همانط��ور که گفته ش��د ،اموال تملیکی پ��س از تملیک نهایی به
مالکی��ت بانکهای طلبکار درمیآیند .در نتیجه صاحبان س��هام بانکها
خصوصا بانکهای خصوصی و نیز سپردهگذاران بانکی به نحو غیرمستقیم
در این مالکیت ذینفع خواهند بود .دستورالعمل اخیر بانک مرکزی نیز به
نحوی با حقوق ش��رعی و قانونی سهامداران و سپردهگذاران بانکی مرتبط
اس��ت و در سیاس��تگذاری بانکی توجه به حقوق تس��هیالتگیرندگان،
سپردهگذاران و سهامداران بانکها ضروری است .بنابراین با توجه به ماده
 16قانون برنامه ششم توسعه که تصریح دارد« :شورای فقهی بانک مرکزی
برای حصول اطمین��ان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام
بانکی کش��ور و جه��ت نظارت بر عملکرد نظام بانک��ی و اظهارنظر درباره
رویهها و ابزارهای رایج ،ش��یوههای عملیاتی ،دستورالعملها ،بخشنامهها،
چارچ��وب قراردادها و نحوه اج��رای آنها از جهت انطب��اق با موازین فقه
اسالمی تشکیل شده و وظایف فوقالذکر را برعهده دارد» ،این دستورالعمل
نیازمند بررسی و تایید شورای فقهی بانک مرکزی بوده است .بدین جهت
همانند دستورالعمل امهال مطالبات موسسات اعتباری ،برای رفع دغدغه
مردم بایس��تی در مقدمه این دس��تورالعمل تصریح میشد که به تصویب
شورای فقهی بانک مرکزی رسیده است یا خیر؟
دوم؛ براس��اس ماده  6دس��تورالعمل ،بانک مکلف شده است در صورت
درخواست مالک قبلی ،داراییهای تملک شده را از طریق مذاکره به صورت
نق��دی به مالک قبلی واگذار نماید .تحقق ای��ن امر در صورتی امکانپذیر
اس��ت که تمام یا بخشی از اموال تملیکی همچنان در مالکیت بانک باقی
باشند .پس اموال تملیکی واگذارشده مشمول مقررات دستورالعمل جدید
بانک مرکزی نخواهند بود.
سوم؛ همانگونه که اشاره شد ،در ماده  6دستورالعمل از واژه «واگذاری»
استفاده شده است« .واگذاری» از نظر حقوقی بدین معناست که فروشنده
(بان��ک) و خریدار (مالک قبلی) در م��ورد قیمت و نحوه پرداخت ثمن به
تواف��ق رس��یده و قراردادی جدی��د تنظیم نمایند .در حالی که س��ازوکار
پیشبینی ش��ده در دس��تورالعمل جدید برای واگذاری نیست ،بلکه اقاله
تملیک قبلی در قبال پرداخت مانده اصل و س��ود تس��هیالت تأدیه نشده
و س��ایر هزینهها آنهم بنا به ارزیابی کارشناس��انی است که مالک جدید
(یعنی بانک) در انتخاب آنها هیچ نقش��ی ندارد .اقاله نیز برعکس توافق از
نظر حقوقی فقط مخرب است ،یعنی وضعیت جدید را فقط برهم میزند.
بنابراین باید مشخص شود منظور از واژه «واگذاری» در این دستور ،انجام
معامله جدید بین مالک قدیم و مالک جدید واحد تولیدی تملیک ش��ده
است یا اقاله حقوقی تملیک بانک؟
چهارم؛ افزون بر آن ،در تس��هیالت مش��ارکتی ،بانک تسهیالتدهنده
با تس��هیالتگیرنده در پروژه مورد مشارکت به نسبت تسهیالت ،شریک
خواهد شد .بنابراین اگر در تسهیالت مشارکتی ،بانک در مقام وصول طلب
خویش از تسهیالتگیرنده به جای وصول نقدی فقط سهمالشرکه خود را
تملیک کرده باشد ،آیا باز موضوع مشمول این دستورالعمل خواهد بود؟ آیا
بانک به عنوان ش��ریک در تسهیالت مشارکتی حق ندارد به جای مطالبه
طلب ،سهمالشرکه خود در تسهیالت مشارکتی را مطالبه کند؟ این موضوع
از بدیهیات اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون رباست.
پنجم؛ پیگیری عملیات اجرایی تا آخرین مرحله تملیک وثیقه و صدور
س��ند انتقال اجرایی ،صبر ایوب میخواهد و پش��تکار مس��تمر واحدهای
حقوقی و وصول مطالبات بانکها و موسس��ات اعتباری را .حال پرس��ش
آن اس��ت که بعد از طی این مراحل ،واگذاری یا اقاله اقس��اطی واحدهای
تولیدی تملیکی چه تغیی��ری در رابطه حقوقی بین بانک و مالکان قبلی
به وجود خواهد آمد؟ آیا نتیجه اقاله و پرداخت اقساطی جز بدهکار شدن
مجدد مالک قبلی نخواهد ب��ود؟ بنابراین از نظر منطقی ،بانکها به جای
تملیک واحدهای تولیدی باید یا وثایق دیگری داش��ته باشند یا از تملک
واحدهای تولیدی به طور کامل منصرف شوند .البته در این مورد اگر شرط
دستورالعمل یعنی تایید طرح احیا و سودآوری واحد تولیدی توسط بانک
اجرا ش��ود ،در این صورت حتی واگذاری اقس��اطی واحدهای تملیکی به
مالک قبلی ،بهترین گزین��ه برای بانکها خواهد بود و آنان را از گرفتاری
نگهداری و فروش واحدهای تولیدی رهایی خواهد بخشید.
ششم؛ هدف بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از تصویب دستورالعمل
مورد بحث ،آن اس��ت که واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها در
مالکیت بانکها باقی نمانند ،فعال ش��وند و همچنان مش��غول تولید باقی
بمانن��د .در این صورت ،فروش واحدهای تولیدی تملک ش��ده نبایس��تی
منحصر به مالک قبلی باش��د ،بلکه بانک بایستی مجاز باشد واحد تولیدی
تملک ش��ده را بدون الزام به برگزاری مزایده عمومی به هر خریدار واجد
ش��رایط بفروش��د .از نظ��ر حقوقی همچنی��ن این نکته در م��ورد تملک
واحدهای تولیدی توسط بانکها شایان توجه است که اساسا چه ضرورتی
وج��ود دارد بانکها باید حتما محل اجرای ط��رح را به وثیقه گیرند؟ اگر
تس��هیالتگیرنده و بانک برای ارائ��ه و پذیرش وثایق خارج از طرح توافق
کنن��د ،چه مانعی وج��ود دارد که قانونگذار به جای تصویب قوانینی نظیر
«قانون عدم الزام س��پردن وثیقه ملکی به بانکها و دس��تگاهها و س��ایر
موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امرسرمایهگذاری و ایجاد
اش��تغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی» یا «قانون منطقی کردن
نرخ سود تس��هیالت بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخشهای مختلف
اقتصادی» ،توافقات بین بانکها و مش��تریان به عنوان بخش��ی از حقوق
خصوصی مردم را به رسمیت شناسد و بانکها و مشتریان را از دردسرها و
تشریفات قانونی مربوط به وثیقه گرفتن محل اجرای طرح ،طی تشریفات
ثبتی برای تملک وثایق تسهیالت و سپس دردسرهای نگهداری و مدیریت
واحدهای تولیدی تملیک شده رهایی بخشد؟
در پای��ان ،ضمن تاکی��د بر لزوم اجرای مصوبات ش��ورای پول و اعتبار،
تصویب «دس��تورالعمل تعیین تکلیف واحدهای تولیدی در جریان تملک
یا تملک ش��ده توس��ط موسسات اعتباری» مش��روط به اعمال اصالحات
موردنیاز را باید گام مثبت ش��ورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برش��مرد
که هم به نفع مالکان س��ابق واحدهای تولیدی تملک ش��ده و هم به نفع
بانکهاس��ت ،زیرا این مصوبه به مالکان واحدهای فعال یا مس��تعد فعال
شدن ،فرصتی مجدد میدهد که با پرداخت مطالبات بانک ،واحد تولیدی
خود را مجددا مالک ش��وند .همچنین در بازه زمانی بین تملیک توس��ط
بانک و برگش��ت مجدد مالکیت از افزایش احتمال��ی قیمت زمین ،آالت
و مس��تحدثات واحد تولیدی بهرهمند شوند .این مصوبه همچنین به نفع
بانکهاس��ت ،چون بانکها را از مش��کالت فراوان نگه��داری و مدیریت و
فروش واحدهای تولیدی تملک شده آنهم از طریق مزایده عمومی رهایی
میبخشد و از شدت تبلیغات منفی علیه شبکه بانکی و متهم شدن آنان به
گسترش شرکتداری و بنگاهداری میکاهد.
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رئیس کل بانک مرکزی خبر داد

ابالغ بسته تسهیالت خرد تا پایان سال

رئیس کل بانک مرکزی از ابالغ بسته تسهیالت خرد با تضامین سهلتر
به شبکه بانکی تا پایان سال خبر داد و گفت از سوی بانک مرکزی تا پایان
سال بستهای از تسهیالت خرد با تضامین سهلتر و با رتبه اعتباری مناسب
تهیه و ابالغ میشود.
علی صالحآبادی در دوازدهمین گردهمایی روس��ای موفق شعب بانکها
و موسس��ات اعتباری با بیان اینکه یکی از مصوبات مهم در سیستم بانکی،
ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بانکهاست ،گفت :اگر مصارف یک بانک بر
منابع آن فزونی پیدا کند ،آن بانک با مشکل کمبود نقدینگی مواجه خواهد
شد که بدین منظور ،بانکها باید به این موضوع توجه ویژه کنند تا ناترازی
در منابع و مصارف آنها ایجاد نشود .عالوه بر این ،بدون توجه به منابع موجود
خود ،تس��هیالتی را تصویب نکنند که نقدینگ��ی را با کمبود مواجه کند و
منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی شود.
او با بیان اینکه یکی دیگر از انتظارات بانک مرکزی از بانکها این است که
به بازار بین بانکی و عملکرد خود در این بازار توجه کنند ،افزود :بانکهایی
که با ناترازی از لحاظ نقدینگی مواجه هستند باید تالش کنند تا اموال مازاد
خ��ود را واگذار کنند تا نقدینگی موردنیاز خود را برای اعطای تس��هیالت
تامین کنند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جلسه تولیدکنندگان با رهبر معظم
انق�لاب ،یکی دیگ��ر از انتظارات از بانکها را نظارت بر مصرف تس��هیالت
دانست و گفت :انتظار میرود که بانکها نظارت جدی بر مصرف تسهیالت
داش��ته باش��ند و بانک مرکزی نی��ز باید به صورت سیس��تمی بر مصرف
تس��هیالت نظارت صحیح داشته باش��د زیرا از سیاستهای اصلی دولت و
بانک مرکزی ،هدایت اعتبارات به تولید و بخشهای مولد اقتصادی است .به
گفته وی ،یکی از برنامههای بانک مرکزی تقویت کفایت سرمایه بانکهاست
که امیدواریم مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش سرمایه بانکها بتواند
به تقویت کفایت سرمایه بانکها منجر شود .از دیگر مواردی که بانکها باید
نسبت به رعایت آن توجه ویژه داشته باشند ،رعایت نرخ سپرده و تسهیالت
است که معموال بیشتر شکایتها از شبکه بانکی نیز در این زمینه است و
اخیرا چندین ش��عبه درخصوص رعایت نک��ردن نرخهای مصوب به هیأت
انتظامی ارجاع داده شده است.
صالحآبادی درباره اجرای تکالیف بودجهای توسط شبکه بانکی نیز گفت:
انتظارات از بانکها برای پرداخت وامهای خرد چون وام ازدواج ،مسکن و ...
باالست و آنها باید منابع و نقدینگی خود را بهگونهای تنظیم کنند تا بتوانند
تکالیف قانونی را به نحو احسن انجام دهند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود :اخیرا در بحث وامهای خرد مواردی مطرح
ش��د که پرداخت آنها تسهیل شود و بانک مرکزی نیز به دنبال اجرای این
موضوع اس��ت و پرداخت وام بدون ضامن به این معنا نیس��ت که سرفصل
جدیدی برای پرداخت وام جدید تعریف شده بلکه در چارچوب ضوابط باید
ش��رایط پرداخت وامهای خرد بدون ضامن صورت بگیرد .البته در راستای
پرداخت تسهیالت بدون ضامن باید به افزایش ریسک بانکها نیز توجه شود
و نباید پرداخت این وام بانکها به ریسکپذیری بانکها لطمه بزند .به گفته
صالحآبادی ،از سوی بانک مرکزی تا پایان سال بستهای از تسهیالت خرد با
تضامین سهلتر و با رتبه اعتباری مناسب تهیه و ابالغ میشود.
بانکها چقدر وام قرضالحسنه دادند؟

عملکرد وامدهی بانکها در میانه پاییز

مبلغ کل تسهیالت اعطایی تا پایان آبان ماه امسال در مقایسه با اسفندماه
سال گذشته رشد  28.5درصدی داشته است .براساس آمارهای بانک مرکزی،
تس��هیالت اعطایی بانکها و موسس��ات اعتباری تا پایان آبان امسال ،معادل
 ۳۰۷۵هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان بوده که نس��بت به اس��فندماه پارس��ال با
رش��د  28.5درصدی مواجه شده است .همچنین تسهیالت قرضالحسنه 8.6
درصد از کل تسهیالت اعطایی بانکها را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد
تس��هیالتی بانکها مربوط به مرابحه با  33.2درصد و فروش اقساطی با 18.4
درصد بوده است .به لحاظ عددی در پایان آبان ماه ۲۶۴ ،هزار میلیارد تومان از
کل تسهیالت اعطایی بانکها و موسسات اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که
این میزان نسبت به اسفندماه سال گذشته  30.1درصد رشد را نشان میدهد.
بانکهای تجاری نیز در مجموع  ۵۱۷هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان تسهیالت
پرداخ��ت کردهاند که با رش��د  41.2درصدی مواجه ش��ده و س��هم وامهای
قرضالحس��نه از این میزان تسهیالت  ۶۸هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان است که
اعطای این وام از س��وی بانکهای تجاری در پایان سال گذشته  38.4درصد
افزایش یافته اس��ت .گفتنی اس��ت  13.3درصد از وامه��ای بانکهای تجاری
را قرضالحسنه تش��کیل میدهد .در بانکهای تجاری کشور نیز سهم عمده
تسهیالت پرداختی مربوط به فروش اقساطی به میزان  26.2درصد (رقم ۱۳۵
هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان) بوده است .همچنین  7.3درصد تسهیالت بانکهای
تجاری به رقم  ۳۷هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان در پایان آبان ماه به تس��هیالت
جعاله اختصاص داشته که این رقم در اسفندماه پارسال  ۳۱هزار و  ۵۷۰میلیارد
تومان بوده اس��ت .به صورت کلی ،س��هم عمده تسهیالت پرداختی بانکهای
تجاری در پایان آبان ماه امس��ال به فروش اقس��اطی ،مرابحه و قرضالحسنه
اختصاص یافته است.
عملکرد بانکهای تخصصی نیز نش��ان میدهد تسهیالت اعطایی با 12.2
درص��د افزای��ش از رقم  ۳۸۷هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان ب��ه عدد  ۴۳۵هزار و
 ۲۰۰میلیارد تومان رسیده است که سهم تسهیالت قرضالحسنه از این میزان
تس��هیالت اعطایی بانکهای تخصصی معادل  ۲۳هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان
بوده که با افزایش  15.2درصدی در مقایسه با سال گذشته مواجه شده است.
گفتنی است  5.3درصد از وامهای بانکهای تخصصی را قرضالحسنه تشکیل
میده��د .بزرگترین بخش تس��هیالت پرداخت ش��ده در بانکهای تخصصی
مربوط به فروش اقساطی میشود؛ به نحوی که در پایان آبان  39.4درصد کل
تسهیالت اعطایی این بانکها به رقم  ۱۷۱هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان در بخش
فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه پارسال به میزان  ۱۶۸هزار و ۱۰۰
میلیارد تومان بود .بانکهای تخصصی نیز در بخش مشارکت مدنی ،تسهیالت
قابل توجهی پرداخت کردهاند؛ به طوری که  16.9درصد کل منابع تسهیالتی
این بانکها در پایان آبان به میزان  ۷۳هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان در این بخش
پرداخت شده است.
بررسی تسهیالت اعطایی بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری در پایان
آبان امس��ال نشان میدهد که تسهیالت این بانک با  29.6درصد رشد به رقم
 ۲۱۲۲هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان رسیده است و سهم تسهیالت قرضالحسنه
از این میزان تسهیالت  8.1درصد (  ۱۷۲هزار و  ۱۰۰میلیارد تومان) بوده که
اعطای این نوع تس��هیالت در این نوع بانکها  29.3درصد رشد داشته است.
همچنین  38.7درصد کل اعتبارات ارائه ش��ده به متقاضیان در بخش مرابحه
این بانک به رقم  ۸۲۱هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان بوده است.
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خبرنــامه
نگاهی به فرآیند پرداخت سود سهام عدالت

واریز سود  ۵۵۰هزار تومانی تا آخر اسفند

با نزدیک ش��دن به پایان س��ال ،زمزمههای پرداخت سود سهام عدالت
سال  ۱۳۹۹نیز به گوش میرسد؛ سودی که طبق گفته مسئوالن حتما تا
پایان سال پرداخت خواهد شد و میزان آن نیز بین  ۵۵۰تا  ۶۰۰هزار تومان
تخمین زده شده است .به گزارش ایسنا ،پرونده پرداخت سود سهام عدالت
سال  ۱۳۹۸هنوز به طور کامل بسته نشده است که اخبار مختلفی در مورد
پرداخت سود سال  ۱۳۹۹به گوش میرسد .در واقع  ۹۸درصد سود سهام
عدالت سال  ۱۳۹۸طی دو مرحله به حساب مشموالن واریز شد و  2درصد
آن که باید از سوی برخی شرکتها از جمله مخابرات پرداخت میشد هنوز
باقی مانده است .در هر حال چندی پیش پرداخت سود  ۶۰۰هزار تومانی
س��هام عدالت از سوی حسین قربانزاده ،رئیس س��ازمان خصوصیسازی
مطرح ش��د .او اعالم کرد که سود س��ال  ١٣٩٩سهام عدالت شرکتهای
غیربورسی حدود  ۲هزار و  ۸۰۰میلیارد تومان و سود شرکتهای بورسی
حدود  ۲۹هزار و  ۲۰۰میلیارد تومان است که جمعا حدود  ۳۱هزار میلیارد
تومان میشود که نسبت به سال قبل افزایش داشته است .بر این اساس به
طور متوسط به هر مشمول  ۶۰۰هزار تومان تا پایان سال جاری پرداخت
خواهد شد .البته نمیتوان این موضوع را نادیده گرفت که سود سال ۱۳۹۹
نسبت به سال  ۱۳۹۸افزایش چشمگیری داشته است ،چراکه سود سهام
عدالت برای مشمولی که سهام عدالت یک میلیون تومانی داشت  ۳۷۱هزار
تومان ،برای مشمولی که سهام عدالت  ۵۳۲هزار تومانی داشت  ۱۹۷هزار
تومان ،برای مشمولی که سهام عدالت  ۴۹۲هزار تومانی داشت  ۱۸۲هزار
تومان و برای مش��مولی که س��ود  ۴۵۲هزار تومانی داشت نیز  ۱۶۸هزار
تومان بود .البته قطعا برای س��ود سال  ۱۳۹۹نیز به همه مشموالن ۶۰۰
هزار تومان تعلق نمیگیرد و هر مشمول براساس ارزش اولیه سهام عدالت
خود ،سود دریافت خواهد کرد .در این راستا نیز سیداحسان خاندوزی ،وزیر
امور اقتصادی و دارایی از واریز حدود  ۵۵۰هزار تومان س��ود سهام تا آخر
اسفندماه به حساب س��هامداران خبر داده است .او همچنین بر این نکته
تاکید کرده است که بخشی از سود هم در قالب افزایش سرمایه به دارایی
م��ردم افزوده خواهد ش��د .حال اینکه نحوه پرداخت س��ود به چه صورت
خواهد بود هنوز مشخص نیست .در واقع هرچند زمزمههای پرداخت سود
از طریق سجام به گوش میرسد اما این موضوع هنوز قطعی نشده و ممکن
است واریز سود طبق روال سالهای گذشته باشد.

چقدر از ذخایر ارزی به طرحها رسید؟

از محل منابع ارزی صندوق توس��عه ملی تاکنون حدود  ۴۰میلیارد دالر
برای  ۳۶۴طر ح تامین مالی ش��ده اس��ت .به گزارش ایس��نا ،منابع صندوق
توسعه ملی در دو بخش ارزی و ریالی جهت تامین مالی طرحها و پروژههای
پیشبینی شده در اساسنامه آن اختصاص پیدا میکند ،هرچند که گزارش
رس��می صندوق نشان داده که برخالف رویه اساسنامه ،در این سالها فقط
حدود  ۴۰درصد به بخشهای خصوصی و غیردولتی منابع رسیده و حدود
 ۵۰درصد در اختیار بخش دولتی بوده اس��ت ،آنهم در شرایطی که نباید
بخش دولتی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند.
به هر ترتیب عملکرد طرحهای ارزی صندوق توسعه ملی تا پایان دی ماه
امس��ال نشان میدهد که از محل قراردادهای عاملیت و سپردهگذاری ارزی
برای  ۳۶۴طرح به مبلغ  ۴۰میلیارد دالر تامین مالی شده است .همچنین
در س��ال جاری حدود  ۸۰۰میلیون دالر برای چهار طرح ارزی اعالم وصول
شده است که در مرحله تخصیص منابع قرار دارد.
براساس این گزارش ،جریان تامین مالی پروژههای اقتصادی از محل منابع
ارزی صندوق توس��عه ملی از ابتدای تاس��یس تا دی ماه امس��ال نیز نشان
میده��د که تامین مالی  ۵۷طرح در بخش نفت و گاز به مبلغ  ۲۷میلیارد
دالر و  ۴۶ط��رح در بخش نیروگاههای تولید برق به مبلغ  4.6میلیارد دالر،
از مهمترین طرحهای ارزی تامین مالی ش��ده از محل منابع ارزی صندوق
توس��عه ملی اس��ت .از مهمترین طرحهای ارزی تامین مالی شده از محل
منابع ارزی صندوق میتوان به تامین مالی طرحهای شرکت توسعه نفت و
گاز صبای کنگان به مبلغ  7میلیارد دالر ،شرکت بیدبلند خلیج فارس 2.2
میلیارد دالر و همچنین نفت و گاز پتروس��ینا آریا و توسعه نفت و گاز صبا
اروند هر کدام به مبلغ 2میلیارد دالر اشاره کرد .همچنین در رابطه با بخش
نیروگاهی نیز عملکرد صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد که تامین مالی
 ۴۶طرح در بخش نیروگاههای تولید برق به مبلغ  4.6میلیارد دالر و تولید
 7.2هزار مگاوات برق ،از جمله طرحهای ش��رکت سبالن برق امید به مبلغ
 ۳۵۰میلیون دالر ،ش��رکت تدبیرسازان سرآمد با  ۳۵۰میلیون دالر و تانی
مالی  ۳۹طرح در بخش آهن و فوالد به مبلغ  3.2میلیارد دالر بوده اس��ت.
در مورد طرحهای ارزی به بهرهبرداری رس��یده تا پایان دی سال جاری نیز
از مح��ل قراردادهای عاملیتهای ارزی میتوان به بهرهبرداری از  ۱۸۵طرح
ارزی با مسدودی بیش از  13.6میلیارد دالر اشاره کرد.
گفتنی اس��ت که بازپرداخت تس��هیالت ارزی به متقاضیان در سالهای
اخیر با توجه به ش��رایط حاکم بر کش��ور از جمله تحریمها با مشکالتی از
سوی دریافتکنندگان مواجه بوده است و موجب شده بارها این تسهیالت
استمهال شود ،این در حالی است که طبق اعالم رئیس هیأت عامل صندوق
توسعه ملی برای  ۲۰۰طرح ارزی حدود  ۴۰۰بار استمهال انجام شده است.
مهدی غضنفری البته به دریافتکنندگان تس��هیالت ارزی هشدار داده بود
که هیأت عامل صندوق توسعه ملی ،برگشت منابع ارزی برمبنای ریال و یا
معادل ارز  ۴۲۰۰تومانی را نخواهد پذیرفت.
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شاخص بورس تهران با بازدهی  5درصدی به کانال  1.3میلیونی رسید

رشد پلکانی بورس در نیمه بهمن

فرصت امروز :بورس تهران در هفته دوم بهمن ماه با یک روند صعودی
همراه ش��د و هرچه به انتهای هفته نزدیکتر ش��د ،این حرکت صعودی
کندتر و در آخرین روز معامالتی هفته به افت کمتر از یک صدم درصدی
منتهی شد .شاخص بورس تهران هفته گذشته را با رشد  ۲۹هزار و 594
واحدی آغاز کرد و به رقم یک میلیون و  ۲۵۸هزار واحد رسید تا بازدهی
 2.41درصدی را ثبت نماید .شاخص کل هموزن نیز  ۶هزار و  ۳۸۲واحد
رش��د کرد و به عدد  ۳۲۵هزار و  ۱۳۸واحد رس��ید .در روز یکش��نبه نیز
ش��اخص کل بورس با رشد  ۲۵هزار و  580واحدی به عدد یک میلیون و
 ۲۸۴هزار واحد و ش��اخص هموزن با رشد  ۲هزار و  ۶۱۹واحدی به عدد
 ۳۲۷هزار و  ۷۵۵واحد رس��ید .بازدهی ش��اخص کل ب��ورس در این روز
 2.03درصد بود.
س��هامداران در س��ومین روز هفته ش��اهد چهارمین سبزپوشی متوالی
بورس بودند .در این روز شاخص کل بورس رشد  10هزار و  22واحدی را
تجربه کرد و با ایستادن در ارتفاع یک میلیون و  294هزار واحد ،بازدهی
 0.78درصدی را رقم زد .در چهارمین روز هفته نیز شاخص کل بورس با
رشد  ۶هزار و  680واحدی به عدد یک میلیون و  ۳۰۱هزار و  299واحد
رس��ید و با فتح دوباره کانال  1.3میلیونی ،بازدهی  0.52درصدی را ثبت
کرد .شاخص هموزن نیز با رشد  ۲هزار و  ۵۵۵واحدی به عدد  ۳۳۳هزار
و  ۲۸۴واحد رسید .نهایتا در روز چهارشنبه رشد شاخص بورس تهران از
تب و تاب افتاد و نماگر اصلی تاالر شیش��های با افت  26واحدی (کمتر از
یک صدم درصد) در جایگاه یکمیلیون و  ۳۰۱هزار و  207واحدی آرام
گرفت .بدین ترتیب ،شاخص بورس تهران در هفتهای که گذشت با رشد
بیش از  71هزار واحدی و رس��یدن دوباره به کانال  1.3میلیونی ،بازدهی
 5.83درصدی را ثبت نمود.
خروج پول از بورس  60درصد کم شد
تعداد بیش��تری از سهام در هفته گذش��ته با رشد مواجه شدند که این
مس��ئله میتواند بازار س��هام را با یک صعود متع��ادل همراه کند .یکی از
مهمترین شاخصهای عملکردی بورس به میزان ورود و خروج پول از بازار
س��رمایه برمیگردد .در هفتههای گذشته این شاخص نتوانست عملکرد
قابل قبولی از خود به جای بگذارد ،اما در هفته دوم بهمن ماه پس از 25

روز کاری باالخره روند خروج سرمایه از بازار سهام متوقف شد و حتی پول
نیز وارد این بازار شد ،اما باز هم به دلیل افت رشد شاخص کل ،سهامداران
حقیقی ترجیح دادند باز هم کنار گود بنشینند و نظارهگر روند بازار باشند.
در هفتهای که گذش��ت ،روند خروج سرمایه حقیقی از بورس ادامه داشت
و برای دهمین هفته پیاپی ش��اهد خروج نقدینگی حقیقی بودیم ،اما این
هفته میزان آن کاهش یافت .از ابتدای دی ماه و تا پایان هفته اول بهمن،
در پنج هفته متوالی بیش از  9هزار میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از بازار
سهام خارج شد که میانگین روزانه آن  360میلیارد تومان است.
بورس در هفته دوم بهمن ماه در روز شنبه با مثبت شدن تغییر مالکیت
حقیقی به حقوقیها مواجه ش��د .ورود پول به ب��ورس در این روز به رقم
 114میلیارد تومان رس��ید ،اما روز یکش��نبه با وجود تداوم روند صعودی
ش��اخصهای بازار س��هام باز هم نقدینگی حقیقی از بورس خارج شد که
ارزش آن  179میلی��ارد تومان بود .خروج پول حقیقی روز دوش��نبه هم
ادامه پیدا کرد و نسبت به روز قبل افزایش داشت .در این روز  212میلیارد
تومان نقدینگی حقیقی از بازار خارج شد .این رقم در روز سهشنبه به 347
میلیارد تومان صعود کرد و روز چهارشنبه به  456میلیارد تومان افزایش
یاف��ت .در مجموع کل هفته هزار و  78میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از
بازار س��هام خارج شد و میانگین روزانه تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی
ب��ورس  215میلیارد تومان بود که نس��بت به هفته پیش��ین کاهش 60
درصدی داشته است.
در هفته گذش��ته با توجه به رش��د  5.83درصدی شاخص کل و رشد
 4.47درصدی شاخص کل هموزن بورس ،ارزش صفهای خرید نیز رشد
قابل توجهی داش��ت .میانگین ارزش صفهای خرید در بازار سهام با رشد
 277درص��دی نس��بت به هفته پیش از آن به ع��دد  393میلیارد تومان
رس��ید .میانگین ارزش صفهای فروش نیز با اف��ت  73درصدی به عدد
 71میلیارد تومان رس��ید که این مسئله میتواند امیدواری زیادی را برای
سهامداران به همراه داشته باشد.
در س��ه روز ابتدایی این هفته همچنین ش��اهد خ��روج پول حقیقی از
صندوقه��ای با درآمد ثابت بودیم .روز ش��نبه  226میلی��ارد تومان و روز
یکش��نبه  55میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوقهای قابل معامله

درآمد ثابت خارج شد .روز دوشنبه هم برای سومین روز متوالی پول حقیقی
از صندوقها خارج شد که ارزش آن  93میلیارد تومان بود ،اما روز سهشنبه
 152میلیارد تومان نقدینگی حقیقی روانه صندوقهای درآمد ثابت ش��د.
در آخری��ن روز معامالتی هفته نیز  282میلی��ارد تومان پول حقیقی وارد
ش��د .در مجموع این هفته  24میلیارد تومان پول حقیقی به صندوقهای
سرمایهگذاری قابل معامله وارد شد؛ یعنی روزانه  5میلیارد تومان.
نشانههای رشد بورس نمایان شد؟
بورس در هفته گذشته با یک روند صعودی همراه شد و هرچه به انتهای
هفته نزدیکتر شد ،این حرکت صعودی کندتر شد تا نهایتا در روز پایانی
هفته با افت اندکی به پایان رسید .شاخصهای عملکردی بازار سهام که در
هفته گذشته نشان از افزایش توان در سمت تقاضا داشت و همین مسئله
باعث رشد بورس ش��د ،رویدادهای اثرگذار دیگری مانند مذاکرات وین و
بررسی الیحه بودجه  1401و البته دستور رئیس جمهور و ابالغیه معاون
اول رئیس جمهور را هم شاهد بود و همین امر باعث شد که خریداران وارد
معامله شوند .البته بررسی رفتار بازار سرمایه در هفته دوم بهمن ماه ،نشان
داد ک��ه معاملهگران در یک الگوی رفتار پلکانی از بورس حمایت کردند و
این قدرت پلکانی با رسیدن به آخر هفته کاهش یافت.
افزایش معامالت یکی از نشانههای همین قدرت در سمت تقاضا بود که
میتواند در صورت تداوم به بازار سهام کمک زیادی کند .به عبارت دیگر،
در موقعیت کنونی بورس ،نشانههای مثبتی از سمت تقاضا دیده میشود
که از جمله این نشانهها میتوان به باالرفتن ارزش معامالت و افزایش سهم
ارزش معامالت خُ رد اش��اره کرد که در طول هفته میانگین باالی  4هزار
میلیارد تومان بود .ارزش معامالت در روز پایانی هفته هم به باالی  8هزار
میلیارد تومان رسید .البته باید ارزش معامالت دوشنبههای هر هفته را که
با عملیات بازار باز بانکها همراه اس��ت ،از این روند تفکیک کرد .در هفته
گذش��ته همچنین شاخص کل بورس وارد کانال  1.3میلیون واحدی شد
و توانس��ت این کانال را در پایان هفته نیز حفظ کند .یکی از نکات مثبت
ب��ورس در این هفته ،افزایش معامله در بخش حقیقی بورس بوده اس��ت.
بس��یاری از کارشناسان معتقدند رش��د معامالت به باالی  5هزار میلیارد
تومان میتواند کمک قابل توجهی به صعودی شدن بورس تهران نماید.

کاهش  700تومانی دالر در هفته دوم بهمن ماه

قیمت سکه و طال دوباره کاهش یافت

بازار سکه و طال در هفته دوم بهمن ماه ،روزهای آرام و باثباتی را سپری
ک��رد .با این حال ،تداوم روند نزولی در روزهای پایانی هفته بیانگر کاهش
قیمتها بود .طبق تحلیل نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ،در یک
ت طال در بازارهای جهانی اما بازارهای
هفته گذشته علیرغم افزایش قیم 
داخلی روندی ریزشی به خود دیده است؛ در حقیقت افزایش قیمت اونس
ت سکه و طال در بازارهای داخلی باشد
جهانی نتوانست مانع از کاهش قیم 
و بر این اس��اس س��که و طال مجدد ارزان شد؛ این در حالی است که طی
یک هفته اخیر حباب سکه تغییرات زیادی داشته است.
محمد کش��تیآرای درباره وضعیت یک هفته اخیر بازار س��که و طالی
داخلی به ایس��نا ،گفت :در هفتهای که گذش��ت ،دو عامل جهانی س��بب
تغییرات قیمت طال در بازارهای جهانی شد .افزایش قیمت نفت و تغییرات
سیاس��ی در بحران اوکراین تاثیر خود را ب��ر روی ارزش دالر در بازارهای
جهانی داش��ت و قیمت اونس جهانی به طور متوس��ط در طول هفته (تا
آخرین معامالت روز گذش��ته یعنی پنجشنبه)  ۱۲دالر افزایش یافت .این
در حال��ی ب��ود که در هفته پیش از آن ،هر اونس طالی جهانی حدود ۵۰

دالر کاه��ش قیمت پیدا کرده بود .بنابراین تغییرات سیاس��ی و اقتصادی
جهانی منجر به این افزایش قیمت اونس جهانی در طول یک هفته اخیر
شد.
نایب رئیس اتحایه طال و جواهر تهران ادامه داد :از سوی دیگر تغییرات
ن��رخ ارز ب ه عنوان ش��اخص عم��ده قیمتگذاری بر روی س��که و طال در
بازارهای داخلی تاثیر بس��یاری در قیمت س��که و طال داشته و سبب شد
ک��ه افزایش قیم��ت اونس جهانی نتواند عاملی بر افزایش قیمت س��که و
طالی داخلی باشد .در هفتهای که گذشت ،نشانهها و اخبار مثبت پیرامون
مذاکرات وین و مهمتر از آن ،آزادس��ازی بس��یاری از منابع مالی ایران که
وارد کشور شد و همچنین مدیریت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز ،باعث
ش��د نرخ ارز در تمام بازارها از جمله بازار متشکل ارزی ،سامانه نیما ،بازار
ارز آزاد و ...با کاهش همراه باشد .طی یک هفته اخیر هر دالر آمریکا حدود
 ۷۰۰تومان کاهش داشت که رقم قابل توجهی است .همین کاهش نرخ ارز
منجر به تغییرات کاهشی در بازار سکه و طالی داخلی شد و همانطور که
اشاره شد ،افزایش قیمت اونس جهانی طال مانع کاهش قیمت سکه و طال
نشد و عامل نرخ ارز تاثیر بیشتری در قیمت سکه و طال داشت.
به گفته کش��تیآرای ،همین ش��رایط باعث ش��د تا  ۱۶۵هزار تومان از
قیمت س��که و  ۱۸ه��زار تومان از قیمت هر گرم ط�لا کاهش یابد .او در
مورد تغییرات قیمتی س��که و طال در یک هفته اخیر و همچنین آخرین
قیمتهای معامالتی در روز پنجش��نبه توضیح داد :هر قطعه س��که تمام
طرح قدیم در روز پنجشنبه در آخرین معامالت هفته  ۱۱میلیون و ۹۵۰
ه��زار تومان بود که با حدود ۲۰۰ه��زار تومان کاهش هفتگی مواجه بود.
سکه طرح جدید نیز در آخرین معامالت روز پنجشنبه  ۱۲میلیون و ۸۵
هزار تومان معامله شد که نسبت به ابتدای هفته  ۱۶۵هزار تومان کاهش

قیمت داش��ت .در پایان هفته نیم س��که نیز 6میلیون و  ۷۰۰هزار تومان
دادوس��تد شد و بدین ترتیب نسبت به ابتدای هفته به طور متوسط ۱۰۰
هزار تومان ارزانتر ش��ده و ربع سکه با افت  ۵۰هزار تومانی به  3میلیون
و  ۷۵۰هزار تومان رس��ید .س��کههای یک گرمی بانک مرکزی اما با توجه
به تقاضای بازار بر روی این قطعه س��که ،در این هفته تغییری نداش��ت و
همچنان  2میلیون و  ۳۰۰هزار تومان قیمت دارد.
کش��تیآرای اف��زود :همچنین قیمت هر مثقال طال آب ش��ده که مبنای
معامالت طال در کشور است ،به طور متوسط  ۷۶هزار تومان کاهش داشت و
در آخرین معامالت هفته  5میلیون و  ۲۴۶هزار تومان دادوستد شد .هر گرم
طالی  ۱۸عیار نیز به طور متوسط در این هفته  ۱۸هزار تومان کاهش قیمت
داشت و به یک میلیون و  ۲۱۱هزار تومان در آخرین معامالت هفته رسید.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با بیان اینکه حباب سکه در طول
هفتهای که گذشت ،با توجه به افزایش قیمت اونس جهانی و کاهش نرخ
ارز در داخل ،تغییرات بس��یاری را در روزهای مختلف هفته داشته است،
گفت :حباب س��که در اواس��ط هفته به  ۸۰هزار تومان که پایینترین حد
آن بود ،رسید اما در سایر روزها سکه برای کاهش قیمت مقاومت داشت،
حباب آن هم نوس��انهای افزایشی داش��ت؛ در مجموع براساس آخرین
معامالت هفته ،حباب س��که در مح��دوده  ۲۰۰هزار تومان قرار گرفت .با
توجه به نزدیک ش��دن به روزهای پایانی سال و ایام نوروز و از سوی دیگر
با توجه به اینکه برخی افراد سکه را با قیمتهای باالتر از قیمت فعلی بازار
خریداری کردهاند ،نس��بت به عرضه مقاومت دارند ،بنابراین عرضه به بازار
و فروش توسط مشتریان کمتر است؛ بنابراین به نظر میرسد متناسب با
کاهش نرخ ارز ،هنوز قیمت انواع سکه کاهش نداشت ه و در نتیجه همچنان
انواع قطعات سکه دارای حباب است.
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نماگر بازار سهام
لزوم ایجاد فضای رقابتی
برای بهبود صنعت خودروسازی

امامجمعه چادگان گفت در صورتی که دولت در بخش تولید خودرو مشکل
دارد بای��د آن را ب��ه بخش خصوص��ی واگذار کند تا با ایج��اد فضای رقابتی،
تولیدات داخلی کشور کیفیت پیدا کند.
ب��ه گزارش خبرن��گار ایمنا ،حجت االس�لام والمس��لمین س��ید محمود
بنیجمالی امروز _جمعه پانزدهم بهمنماه_ در خطبههای نماز جمعه شهر
چادگان با تس��لیت رحلت آیتاهلل صافی گلپایگانی ،اظهار کرد :تالش دشمن
بر س��یاهنمایی پیشرفت و دس��تاوردهای نظام و انقالب است؛ لذا در ایام دهه
فجر مس��ئوالن با کمک رسانهها دس��تاوردهای نظام و انقالب را برای مردم
بهویژه نس��ل جوان تبیین کنن��د .وی با بیان اینکه تولیدکنندگان افس��ران
جنگ اقتصادی و کارگران آنان رزمندگان خط مقدم هس��تند ،گفت :برخی
تولیدکنن��دگان علیرغ��م حمایت مجلس و دولت متأس��فانه با تولید کاالی
بیکیفیت و عرضه به مردم ،حقوق مصرفکننده را تضییع میکنند ،بنابراین
الزم است وزارت صمت به این موضوع ورود پیدا کند.
امامجمعه چادگان افزود :خودروسازان با تولید خودروی بیکیفیت با جان
و مال مردم بازی میکنند ،ریش��ه فس��اد در این زمینه باید خشکانده شود تا
گمرکات نیز ساماندهی شود .بنیجمالی با اشاره به دستور مقام معظم رهبری
در اجرای اصل  ۴۰قانون اساسی ،افزود :در صورتی که دولت در بخش تولید
خودرو مشکل دارد باید آن را به بخش خصوصی واگذار کند تا با ایجاد فضای
رقابت تولیدات داخلی کش��ور کیفیت پیدا کند .وی افزود :مایه شرم است در
کش��وری که موشک نقطهزن تولید میشود و در بخش علمی در ردیف برتر
دنیا اس��ت ،خودروی بیکیفیت تولید ش��ود ،الزم است مجلس در این زمینه
ورود پیدا کند تا مشکل به صورت ریشهای حل شود.
امامجمعه چادگان با اشاره به شهادت مظلومانه مأمور ناجا در استان فارس،
گفت :مأمور ناجا روز روش��ن با جسارت و گستاخی اراذل و اوباش به شهادت
رس��ید ،باید با قطعیت تمام با عامالن آن برخورد و قوانین اس��تفاده از سالح
اصالح شود تا شاهد این اتفاقات تلخ نباشیم.

ورود رسمی بالکچین به تجارت ایران

رئی��س اتحادی��ه تولیدکنندگان قطع��ات و تعمیرکنن��دگان دوچرخه
و موتورس��یکلت ته��ران در رابط��ه ب��ا ارتق��ای اس��تاندارد آالیندگ��ی
موتورسیکلتهای ساخت داخل از یورو  4به یورو  5که قرار است از سال
آینده اجرایی شود ،عنوان کرد به منظور تسریع فرآیند ارتقای استانداردها
در حال رایزنی با ش��ورای شهر هستیم و س��عی بر این است پیادهسازی
استانداردها از سه ماه دوم سال آینده اجرایی شود.
مصطف��ی صفرخان��ی در گفتوگو با خبرنگار خبرخ��ودرو ،درخصوص
ض��رورت ارتق��ای اس��تانداردهای آالیندگ��ی موتورس��یکلتها از س��ال
آینده و قابلیت اجرای آن اظهار داش��ت :ارتقای اس��تاندارد آالیندگی در
موتورس��یکلتها قابلیت اجرا دارد اما ابتدا باید زیرس��اختهای مدنظر را
مورد بررسی قرار داد.

وی با بیان اینکه صنف بنده مسئولیت ارتقای استانداردهای آالیندگی
موتورس��یکلتها را به عهده دارد ،عنوان کرد :ارتقای استانداردها نیازمند
تجهیزات فنی اس��ت و سیس��تمها باید مجهز به نشانگر درصد آالیندگی
شوند .هماکنون نیز برای ایجاد مراکز معاینات و تجهیز دستگاهها در حال
رایزنی با ش��ورای شهر هس��تیم و آنها نیز خواستههایی دارند که باید آنها
را تامین کنیم ،چراکه برنامهریزی برای ایجاد مجموعهای کشوری و یا در
سطح کالنشهری مانند تهران باید به درستی انجام شود.
رئی��س اتحادیه تولیدکنن��دگان قطعات و تعمیرکنن��دگان دوچرخه و
موتورس��یکلت تهران افزود :چنانچه امکان ایجاد زیرس��اختها و تجهیز
دستگاهها وجود نداشته باشد کارشناسان بسیار مجربی در صنف ما وجود
دارن��د که دارای تجربه و مه��ارت کافی در این حوزه هس��تند و با توجه

به ش��ناختی که روی موض��وع آالیندگی دارند میتوانند اس��تانداردهای
آالیندگی را به صورت تجربی ارتقا دهند.
صفرخانی در پاس��خ به این س��وال که اعمال اس��تاندارد یورو  5از سال
آینده روی موتورسیکلتها اعمال خواهد شد ،گفت :به منظور تسریع روند
کار در حال رایزنی با شورای شهر هستیم و سعی بر این است پیادهسازی
استانداردها از سه ماه دوم سال آینده اجرایی شود.
رئی��س اتحادیه تولیدکنن��دگان قطعات و تعمیرکنن��دگان دوچرخه و
موتورس��یکلت تهران در پایان خاطرنشان کرد :با توجه به مصرف سوخت
باال در موتورسیکلتهای کاربراتوری ارتقای استاندارد آالیندگی و تبدیل
موتورسیکلتهای کاربراتوری به انژکتوری موجب صرفهجویی در مصرف
سوخت و در نهایت کاهش آلودگی هوا خواهد شد.

ضرورت ورود جدی دولت در تامین ایمنی ناوگان تجاری سنگین و کاهش مصرف سوخت
عضو کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسالمی درخصوص تامین نیاز
بازار خودروهای س��نگین کشور از حمایت جدی دولت در نوسازی ناوگان
از مس��یر تولید داخل و واردات تاکید کرد .مجتبی یوس��فی در گفتوگو
با خبرنگار خبرخودرو ،اظهار داش��ت :کامیونهای فرسوده عمر باالی 35
سال دارند و قریب به  8میلیارد دالر هزینه پرت سوخت گازوئیل میشود.
با تبدیل این رقم به عدد ریالی مصرف س��االنه گازوئیل به دس��ت میآید.
دولت و وزارت نفت میبایست براساس ماده  12قانون رفع موانع تولید از
نوسازی ناوگان حمایت میکرد که اگر این اتفاق میافتاد ،ظرف مدت دو
سال شاهد بازگشت نقدینگی بودیم.
وی ب��ا بیان اینکه هزین��ه پرت گازوئیل و ان��رژی در بخش حملونقل
عمومی به اندازه مصرف پاالیش��گاه س��تاره خلیجفارس است ،درخصوص
تامین نیاز بازار خودروهای س��نگین گفت :از شش سال گذشته تاکنون،
حدود  30تا  40هزار خودروی س��نگین ثبتنام��ی به دلیل عدم توانایی
خودروسازان داخلی در تحویل ،تسلیم متقاضیان نشده است.
نماینده مردم اهواز ،باوی ،حمیدیه و کارون در مجلس ش��ورای اسالمی
افزود :خودروسازان داخلی در دهه  90تحت عنوان خودروساز در حالی که
واردکننده قطعات بیکیفیت از کشورهای منطقه بودند ،خودروهای هووو

و دنگ فنگ با کیفیت پایین و با قیمتهای گزاف را در حالی که سیستم
احتراق و تعلیق آنها دچار مشکل بود ،به مشتریان عرضه کردند و نتیجه آن
افزایش تصادفات و به مخاطره افتادن جان مردم بود .یوسفی ضمن اشاره
به یکی از بندهای برنامه ششم توسعه مبنی بر واردات خودروهای کارکرده
کمتر از س��ه س��ال س��اخت تصریح کرد :با وجود اینکه نیازمند نوسازی
لونقلی کش��ور به ویژه در بخش خودروهای سنگین هستیم،
ناوگان حم 
اما بیدقتی در تدوین آییننامه از س��وی وزارت راه و شهرسازی وقت که
استفاده متقاضیان از تخفیفات گمرکی را مشروط بر اسقاط دانست ،زمینه
س��ودجویی در بازار فراهم ش��د به طوری که عمال خودروی اس��قاطی با
ارزش ح��دود چند  10میلیون ،اکن��ون حتی بیش از  600میلیون تومان
خریدوفروش میش��ود .عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی
در این رابطه توضیح داد :س��ودجویان با آگاه��ی از قصد دولت در تدوین
آییننامه جمعآوری خودروهای اسقاطی ،نسبت به خرید این خودروها از
بازار اقدام کردند و اکنون چندین برابر قیمت به فروش میرسانند .یوسفی
یادآور ش��د :در این ارتباط ،جلس��اتی در کمیسیون عمران برگزار شد و با
پیگیریهای صورت گرفته ،وزارت راه و شهرس��ازی ،سازمان امور مالیاتی
و گمرک به منظور رفع مشکالت ،مهلتی را درخواست کردند اما متاسفانه

همچنان اقدامی در این حوزه انجام نش��ده است .وی در پایان خاطرنشان
کرد :درخصوص ایفای تعهدات خودروسازان در تولید و تحویل خودروهای
سنگین ثبتنامی پیگیریهای الزم انجام خواهد شد .در مقوله واردات نیز
متاسفانه سوءمدیریتها موجب بالتکلیفی  7هزار خودرو در گمرکات شده
که این موضوع نیز میبایس��ت هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود .انتظار
میرود ،ب��ه منظور تامین ایمنی ناوگان حملونقل عمومی و بار کش��ور،
کاهش مص��رف گازوئیل و جبران  8میلیارد دالر زیان س��االنه تصمیمی
عاجل توسط دولت در این خصوص اتخاذ شود.

هرچند ایران توانسته در سالهای گذشته با وجود تحریمها ،تجارت
خود را حفظ کند ،اما اس��تفاده از جدیدتری��ن فناوریهای اقتصادی
میتواند به رشد قابل توجه صادرات نیز منجر شود.
به گزارش ایس��نا ،فناوری رمزارز هرچند عمری چندین ساله دارد،
اما توجه به آن در دو سال گذشته به شکل جدی افزایش پیدا کرده و
بسیاری از کشورها نگاهی ویژه به آن دارند .هرچند با توجه به ساختار
خاص بالک چین عمال امکان آن که دولتها در آن نقش محوری پیدا
کنند وجود ندارد ،اما تالش برای نظارت بر این حوزه و البته استفاده
از ظرفیتهای آن بارها مطرح ش��ده است .در ایران نیز هرچند هنوز
قانون رس��می در حوزه رمزارزها وجود ندارد ،اما استفاده از توان آنها
در پیگیری سیاس��تهای صادراتی در ماههای گذشته بارها از سوی
سازمان توسعه تجارت مطرح شده و حاال رئیس این سازمان از اجرایی
ش��دن آن در بخشه��ای جدید خبر داده اس��ت .پیمان پاک ،رئیس
س��ازمان توسعه تجارت گفته :ساز و کارهای ارزی جدید مانند بالک
چین را در کنار تسهیل تعهدات ارزی در دستور کار قرار دادیم ،اکنون
بالک چین در س��امانه جامع تجارت پیادهسازی شده است که از این
موضوع برای صادرات به کشور عمان میتوان استفاده کرد.
هرچند او جزییات بیشتری از نحوه استفاده از ظرفیت بالک چین
در تج��ارت ایران نداده ام��ا صرف صحبت یک نهاد رس��می از ورود
ب��ه این بخش نش��ان میدهد که ایران برنامههایی جدی در دس��تور
کار قرار داده اس��ت .در ماههای گذش��ته بسیاری از فعاالن این بخش
اع�لام کردهاند که در صورت نگاهی همهجانب��ه امکان آن که برخی
محدودیتهای تحریمی با اس��تفاده از ظرفیت رمزارزها فراهم ش��ود
وجود دارد و شاید یکی از دالیل مسکوت ماندن جزییات برنامه ایران
در این حوزه ،به تالش برای دور زدن تحریمها مرتبط است.
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بازاریابی در شبکههای اجتماعی همراه با توصیههای مطمئن
به قلم :مکسول ایسکیو
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات
ترجمه :علی آلعلی
شروع هر سال تازه برای بازاریابها همیشه همراه با کلی هیجان و ایدههای
تازه است .در این میان بسیاری از برندها حتی اقدام به استفاده از تکنیکهای
تازه برای تعامل با مخاطب هدفش��ان نیز میکنند .ش��اید این امر در نگاه
نخست بسیار ساده و حتی بیفایده به نظر برسد ،اما دستکم شور و هیجان
باالیی در میان بازاریابها ایجاد خواهد کرد .صرف نظر از دوره کریس��مس
و ترنده��ای پایدار این بازه زمانی ،در ماههای پ��س از آن برندها باید برنامه
واقعیش��ان برای تعامل با مش��تریان را اجرا نمایند .این برنامه به آنها برای
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و تعامل با آنها در بازار کمک خواهد کرد.
اس��تفاده از توصیهه��ا و ایدههای تازه برای تعامل با مش��تریان همیش��ه
ایده بس��یار جذابی برای کسب و کارهای مختلف محسوب میشود .امروزه
مش��تریان انتظارات بس��یار باالیی از برندها دارند .با این حساب اگر شما به
دنب��ال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفتان به طور حرفهای و با اس��تفاده
از ایدههای تازه نباش��ید ،خیلی زود ش��انستان در بازار به طور کامل از بین
خواهد رفت.
س��االنه بازاریابه��ا با کلی ایده و ترن��د تازه در زمین��ه بازاریابی رو به رو
میش��وند .این امر گاهی اوقات حتی توانایی تصمیمگیری بازاریابها را نیز
تحت تاثیر قرار میدهد .با این حساب اگر شما به دنبال جلب نظر مشتریان
هستید ،باید از میان ترندها و ایدههای بازاریابی متنوع فقط سراغ بهترینها
بروید ،در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای تعامل با مشتریان در بازارهای
کنونی نخواهد داشت.
اس��تفاده از ش��بکههای اجتماعی در طول یک دهه اخیر به طور س��االنه
افزایش داشته است .این امر با شیوع همهگیری کرونا شدت بسیار بیشتری
نیز پیدا کرده اس��ت .بنابراین اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدفتان هس��تید ،باید پیش از اینکه زمان مناسب را از دست دهید ،اقدام
به اس��تفاده از روشهای پی��ش رویتان نمایید ،در غیر این صورت ش��اید
شانستان در این زمینه به طور قابل مالحظهای کاهش پیدا کند .متاسفانه
برخی از بازاریابها وقتی نوبت به ش��بکههای اجتماعی میشود ،همیشه از
شیوههای تکراری سود میبرند .این امر نقش بسیار مهمی در کاهش توانایی
برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و تبدیل شدنشان به برندهای
کلیش��های دارد .بنابراین شما باید همیش��ه در زمینه استفاده از روشهای
مختلف بهترین و مطمئنترین آنها را مدنظر قرار دهید.
هدف اصلی در مقاله کنونی بررسی برخی از مهمترین تکنیکها و الگوهای
بازاریابی برای س��ال جاری اس��ت .اکنون با گذر از کریسمس به طور کامل
اهمیت این مسئله بیش از هر زمان دیگری خودش را نشان میدهد .اگر شما
هم در کس��ب و کارتان با مشکل پیدا کردن ایدههای مناسب و تاثیرگذاری
حرفهای بر روی مش��تریان رو به رو هس��تید ،نکات مورد بحث در این مقاله
برایتان راهگشا خواهد بود .در ادامه برخی از بهترین توصیهها برای بازاریاربی
در شبکههای اجتماعی در سال جاری را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
نمایش قدرتمندانه ارزشهای برند
ارزشهای هر برند محور اصلی برای تعامل با مشتریان را شکل میدهد .بسیاری
از برندها در طول سالهای اخیر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفشان فقط و
فقط از ارزشهای اصلیشان سود بردهاند .امروزه هر برندی در بازار دارای دستکم
یک ارزش مرکزی است .این ارزش نحوه ساماندهی تمام فعالیتهای برند را شامل
میشود .با این حساب اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریانتان هستید،
باید براساس نمایش ارزشهای برندتان کار را پیش ببرید ،در غیر این صورت شاید
هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطبتان پیدا نکنید.
متاس��فانه بس��یاری از برندها پس از راهاندازی کس��ب و کارش��ان به طور کامل
ارزشهای خود را فراموش میکنند .این امر موجب فاصله گرفتن روش فعالیت برند
از ارزشهای پایدارش میشود .به این ترتیب در نهایت مشتریان احساس نزدیکی
چندانی با برند موردنظر نخواهند داش��ت .این امر همیشه دردسرهای زیادی برای
برندها و کسب و کارشان در بازار به همراه دارد.
توصی��ه ما در این بخش تالش برای اس��تفاده از ارزشه��ای برند به طور مداوم
اس��ت .این امر در وهله نخس��ت فعالیت برندتان در مقایس��ه با رقبا را به طور قابل
مالحظهای بهبود میبخش��د .با این حس��اب شما امکان فعالیت متمایز در بازار در
مقایسه با رقبایتان را خواهید داشت .امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر
روی مخاطب هدف از روشهای گوناگون استفاده میکنند .در این میان الگوبرداری
از برندهای دیگر نیز همیش��ه نقش مهمی در فرآیند بازاریابی برندهای تازه کار در
ش��بکههای اجتماعی دارد .مشکل اصلی چنین شیوهای استفاده از روش و راهکار
برندی با ارزشهای متفاوت در مقایسه با کسب و کارتان است .به این ترتیب شاید
در پایان کار ش��ما حتی توانایی تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مش��تریانتان را هم
نداشته باشید .این یعنی الگوبرداری شما از برندهای دیگر در نهایت به ضرر کسب
و کارتان تمام شده است.
استقبال از محتوای خندهدار و تعاملی
محتوای تولیدی هر برند در شبکههای اجتماعی باید پیوند نزدیکی با حوزه کارش
داشته باشد .امروزه برخی از برندها برای جلب نظر مشتریان دست به بارگذاری هر
نوع محتوایی در شبکههای اجتماعی میزنند .این امر مشکالت زیادی برای هر برند
به همراه داشته و شانس آنها برای تعامل با مخاطب هدف را به شدت کم میکند.
درست به همین خاطر شما باید همیشه به دنبال استفاده از محتوای مرتبط با حوزه
کاریتان باشید .این امر به بهترین شکل ممکن شانستان برای تعامل با مشتریان
و جلب نظرشان را افزایش میدهد .در کنار این مسئله استقبال کاربران نسبت به
بازنشر محتوای تان نیز بهبود پیدا خواهد کرد.
برخ��ی از بازاریابها وقتی نوبت به انتخاب موضوع برای تولید محتوا میش��ود،
به طور قابل مالحظهای به دردس��ر میافتند .شما اگر به دنبال تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدفتان به طور حرفهای هس��تید ،بای��د اول از همه محتوای خندهدار را
مدنظ��ر قرار دهید .به هر حال یک��ی از انگیزههای اصلی هر کاربری برای عضویت
در ش��بکههای اجتماعی استفاده از محتوای سرگرمکننده است .چنین نکتهای به
شما شانس بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهبود وضعیت
بازاریابیتان را میدهد.
صرف نظر از محتوای خندهدار ،ش��ما باید فکری برای بهبود سطح تعاملتان با
مش��تریان نیز بکنید .این امر اغلب اوقات حلقه گمشده برندها در بازاریابی مبتنی
بر شبکههای اجتماعی است .با این حساب شما باید همیشه ایدههایی برای تولید
محتوای تعاملی داش��ته باشید ،در غیر این صورت شاید کمتر شانسی برای تعامل
بهینه با مشتریان برای برندتان باقی بماند.
امروزه مش��تریان تمایل باالیی برای تعامل با برندها براساس استفاده از محتوای
تعاملی دارند .معنای چنین الگویی از تولید محتوا توجه به ایجاد فرصتهایی برای

تعامل کاربران با برندتان در قالب محتوای بازاریابی اس��ت .درخواست از مشتریان
برای ارس��ال محتوایی که درباره برندتان تولید میکنند یکی از نمونههای بارز این
مسئله است .شما به این ترتیب شانس باالیی برای تعامل بهینه با مخاطب هدفتان
خواهید داشت.
همکاری با اینفلوئنسرها بدون در نظر گرفتن تعداد فالوورها
وقتی صحبت از همکاری با اینفلوئنس��رها میشود ،بسیاری از بازاریابها گمان
میکنند هزینه زیادی باید برای چنین کاری اختصاص دهند .این امر اغلب اوقات
وضعیت بازاریابی برندها را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در نهایت نیز فرصتی برای
بهبود وضعیت بازاریابی به کسب و کارها نمیدهد .امروزه شما به جای همکاری با
اینفلوئنس��رها بر مدار هزینه بس��یار زیاد باید اول از همه به میزان ارتباط مهارت و
دامنه مخاطب هدفشان با حوزه کاریتان توجه کنید .این امر در ابتدا بسیار سخت
به نظر میرس��د ،اما در صورتی که به درس��تی از س��وی شما مورد ارزیابی و توجه
قرار گیرد ،بدل به یکی از سادهترین راهکارها برای جلب نظر مشتریان خواهد شد.
این امر ش��انس شما برای توسعه جایگاهتان در بازار را نیز به طور قابل مالحظهای
افزایش میدهد.
بازار تعامل با اینفلوئنسرها نیز مانند حضور در شبکههای اجتماعی در طول یک
دهه اخیر رشد بسیار زیادی را تجربه کرده است .این امر به شما فرصت بسیار خوبی
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داد .ش��ما به این ترتیب فرصتتان
برای جلب نظر مخاطب هدف به طور متمایز از رقبا بیش��تر میشود .نکته مهم در
این میان تالش برای همکاری با اینفلوئنس��رها فراتر از معیارهای معمولی اس��ت.
به عبارت بهتر ،ش��ما بای��د برای تعامل با مخاطب هدفتان ب��ه جای معیار تعداد
فالوورهایشان به دنبال راهکارهای بهتر باشید .این امر اینفلوئنسرهای خُ رد را پیش
پای شما قرار میدهد.
اینفلوئنسرهای خرد به عبارت دقیق در بازارهای محلی و بر روی تعداد مشخصی
از مش��تریان تاثیرگذاری دارند .این امر ش��اید برای بسیاری از برندها ناامیدکننده
باش��د ،اما به ش��ما فرصت خوبی به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به
ط��ور بهینه خواه��د داد .اولین مزیت این امر نیاز به صرف هزینه بس��یار کمتر در
مقایسه با شیوههای رایج است .با این حساب شما دیگر مشکلی در زمینه جلب نظر
مشتریان پیش رو نخواهید داشت .از سوی دیگر استقبال کاربران از محتوای تولیدی
اینفلوئنس��رهای سطح خرد نیز به مراتب بیش��تر از سایر نمونههای رایج در زمینه
بازاریابی اس��ت .بنابراین شما به سادگی هرچه تمامتر فرصت همکاری تاثیرگذار و
موفقیتآمیز با هزینه کمتر را خواهید داشت.
اشتباه اصلی بسیاری از برندها و تیمهای بازاریابی برای همکاری با اینفلوئنسرها
شامل توجه صرف به میزان فالوورهای آنهاست .این امر شاید در نگاه نخست ایده
جذابی محسوب شود ،اما به تدریج توانایی شما در بازار را به طور قابل مالحظهای
کاهش میدهد .درس��ت به همین خاطر ش��ما باید به طور م��داوم در تالش برای
بهینهس��ازی شرایطتان در این راستا باش��ید .این امر بیشتر از همه نیازمند توجه
مستقیمتان به روند تعامل با اینفلوئنس��رهای خرد خواهد بود .بنابراین باید سعی

کنید دامنه ارتباطاتتان با آنها را به طور چشمگیری بهبود بخشید.
جست و جو برای پلتفرمهای تازه اجتماعی
دنیای ش��بکههای اجتماعی در طول سالهای اخیر جذابیت بسیار زیادی برای
برندها داش��ته اس��ت .البته در این میان میزان تغییر شبکههای اجتماعی نیز امر
مهمی برای موفقیت بازاریابی برندها محسوب میشود .اگر شما هم در بازار به دنبال
استفاده از تمام ظرفیت شبکههای اجتماعی هستید ،باید به تدریج استراتژیتان در
این حوزه را تغییر دهید ،در غیر این صورت ش��اید فرصتتان برای تاثیرگذاری بر
روی مخاطب هدف به تدریج کاهش پیدا کند.
تغییرات اساس��ی در زمینه بازاریابی در ش��بکههای اجتماعی اول از همه شامل
تالش برای پیدا کردن پتفرمهای تازه است .این امر به شما برای تاثیرگذاری بهینه
بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد .با این حس��اب دیگر نیازی برای نگرانی
نس��بت به نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد بود .امروزه بس��یاری از
پلتفرمهای تازه تاسیس دارای محبوبیت بسیار زیادی در میان کاربران هستند .از
این میان تیک تاک و کالب هاوس بهترین مثالها خواهند بود .به همین خاطر شما
باید همیشه آمادگی الزم برای حضور در شبکههای اجتماعی تازه را داشته باشید،
در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای جلب نظر مشتریان هدفتان پیدا نکنید.
این امر شانس شما در بازار را به طور قابل مالحظهای کاهش داده و از مسیر رقابت
مناسب با دیگر برندها به طور قابل مالحظهای جا خواهید ماند.
یادتان باشد دنیای شبکههای اجتماعی به طور مداوم در حال تغییر است .این امر
باید به مثابه نکتهای مهم برای کسب و کار شما محسوب شود .بنابراین اگر در زمینه
بازاریابی به طور مداوم با مشکالتی رو به رو هستید ،یکی از بحثهای مهم مربوط
به جست و جو برای پلتفرمهای تازه خواهد بود .این امر به شما برای باقی ماندن در
فهرست برندهای جذاب و دستداشتنی از نظر بازاریابی کمک خواهد کرد.
سرمایهگذاری بر روی ایجاد انجمن مشتریان
انجمن مشتریان برای بس��یاری از برندها نقش مهمی در فرآیند تاثیرگذاری بر
روی مخاطب هدف ب��ه همراه دارد .چنین انجمنهایی به برندها بری تاثیرگذاری
حرفهای بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس هر کسب و کار برای تعامل با
مشتریانش را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد .درست به همین خاطر شما
باید در زمینه بازاریابی در شبکههای اجتماعی همیشه نیم نگاهی به این وضعیت
داشته باشید ،در غیر این صورت شاید تواناییتان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف به طور مداوم کاهش پیدا کند.
وقتی مش��تریان در انجمن یک برند حضور دارند ،تمایلشان برای خرید و البته
تعامل با برند موردنظر نیز افزایش پیدا خواهد کرد .این امر در نهایت سود باالتری
برای شما در بازار به همراه خواهد داشت .به عالوه ،اعتبارتان در شبکههای اجتماعی
را نیز تا حد زیادی توسعه میدهد .چنین نکاتی برای جلب نظر مشتریان بهترین
شیوههای ممکن محسوب میشود .با این حساب شما باید همیشه استفاده از چنین
ش��یوههایی را در دس��تور کارتان قرار دهید ،در غیر این صورت شاید خیلی زود از
تعامل با مخاطب هدف باز بمانید.

افزایش میزان مطالعه درباره مخاطب هدف
پیدا کردن مخاطب هدف یکی از گزینههای بس��یار مهمی برای تقویت وضعیت
برند در بازار محس��وب میش��ود .امروزه بس��یاری از برندها با بازاریابی نادرست در
ش��بکههای اجتماعی در عمل موج نارضایتی کاربران از کسب و کارشان را تقویت
میکنند .درس��ت به همین خاطر شما باید به طور مداوم در تالش برای شناسایی
مخاطب هدف درست و سپس تاثیرگذاری بر روی آنها باشید .،در غیر این صورت
هرگز فرصتی برای جلب نظر مخاطب هدفتان پیدا نخواهید کرد.
برندهای بزرگ همیش��ه برنامهای برای شناسایی مخاطب هدفشان به بهترین
شکل ممکن دارند .این امر اغلب اوقات شامل مطالعه بازار و تحلیل رفتار مشتریان
در زمینه تعامل با برندها میش��ود .شاید در نگاه نخست چنین راهکارهایی بسیار
طوالنی و غیرقابلتحمل باشد ،اما دستکم فرصت خوبی به شما برای تاثیرگذاری
بر روی مش��تریان و بهینهس��ازی وضعیت برند میدهد .ای��ن امر به معنای امکان
ارتقای جایگاه برند در بازار خواهد بود .امروزه با وجود ابزارهای جانبی مانند گوگل
آنالیتیکس و دیگر ابزارهای مشابه کار بازاریابها برای مطالعه بازار به شدت ساده
ش��ده اس��ت .تنها نکته مهم در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف با اس��تفاده از شیوههای مناسب و بهینهسازیشده است .در این صورت شما
فرصت بسیار خوبی برای جلب نظر مشتریان خواهید داشت.
استفاده از فرمت ویدئویی در قالبی کوتاه
فرمت ویدئو با اختالف بسیار زیاد محبوبترین گونه محتوا در فضای آنالین است.
همین امر برندها را نیز به سوی استفاده از محتوای ویدئویی هدایت کرده است .شما
در زمین��ه بارگذاری محتوای ویدئویی به غیر از نکاتی نظیر انتخاب موضوع جذاب
و جلوههای بصری خیرهکننده ،باید به کوتاهی آن نیز توجه نش��ان دهید ،در غیر
این صورت شاید هرگز فرصتی برای جلب نظر مشتریانتان نداشته باشید .این امر
به طور قابل مالحظهای وضعیت شما در تعامل با مشتریان را توسعه خواهد داد.
ام��روزه اغلب ش��بکههای اجتماعی به برنده��ا برای بارگ��ذاری ویدئوی جذاب
توصیههایی مبنی بر رعایت اختصار میکنند .به همین خاطر اگر شما هم به دنبال
تاثیرگذاری حرفهای بر روی مخاطب هدفتان هس��تید ،باید همیش��ه این نکته را
مدنظر قرار دهید ،در غیر این صورت شاید کمتر کسی حتی ویدئوی بازاریابیتان
را نگاه هم بکند.
استفاده از محتوای آموزشی برای تعامل با مشتریان میانسال
مشتریان میانسال نیز مانند دیگران در شبکههای اجتماعی عضویت دارند .با این
حال روند فعالیت آنها بسیار متمایز است .اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی این
دسته از مشتریان هستید ،به جای سایر الگوهای بازاریابی باید اول از همه محتوای
آموزشی را مدنظر قرار دهید .این امر به شما برای جلب نظر مشتریان کمک ویژهای
خواهد کرد .یادتان باش��د گاهی اوقات مش��تریان در بازار فقط به دنبال سرگرمی
نیس��تند ،بلکه اس��تفاده از محتوای تعاملی را نیز در دستور کارشان قرار میدهند.
بنابراین شما باید نسبت به این نکته نیز توجه داشته باشید.
منبع :هاب اسپات
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مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

شاهد بالندگی انقالب اسالمی ایران در تمامی عرصه هستیم

آذربایجان شرقی  -ماهان فالح :مدیرکل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی آذربایجان شرقی به مناسبت فرا رسیدن چهل و سومین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی پیام تبریکی را صادر کرد.
متن این پیام تبریک بشرح ذیل است:
باســالم و درود بی پایان به پیشگاه ناموس دهر حضرت بقیه
اهلل العظم و سالم و درود به معمار کبیر انقالب حضرت امان (ره)
و رهبر معظم انقالب حضرت آیتاهلل امام خامنه ای و شــهدای
گرانقدر انقالب اســالمی و  ۸سال دفاع مقدس و شهدای مدافع
حرم که با ثنار خون خویش درخــت پر تناور انقالب را آبیاری
نمودند و امروز شــاهد بالندگی انقالب اسالمی ایران در تمامی
عرصه هستیم .ایاماهلل دهه مبارک فجر ،یادآور ایثار ،خود باوری،
وفاداری و میثاق ملت شــهید پرور ایران اســالمی با امام (ره)
عظیم الشأن است که استقالل ،آزادی ،که استقرار نظام مقدس
جمهوری اسالمی را برای کشورمان به ارمغان آورد.

ملت بزرگ انقالبی و همیشه در صحنه ایران اسالمی در طول
چهار دهه اخیر ،با پایداری و مقاومت و عبور از میادین متعدد در
برابر ظلم و ستم مستکبران جهانی ایستاده اند و در مسیر فتح قله
های عزت و پیشرفت همچنان مستحکم و استوار این مسیر پر

افتخار را ادامه می دهند .بدون شک این مسیر پر افتخار با اطاعت
از رهنمودهــا و فرامین رهبر فرزانه انقالب در بیانیه گام دوم و با
نگاه امیدوار به آینده استمرار خواهد داشت.
در آستانه چهل و سومین سالگرد شکوهمند انقالب اسالمی،
برخود وظیفه می دانم از طرف خــود و جامعه بزرگ کارگری،
کارفرمایی و تعاونگران استان آذربایجان شرقی حلول ایاماهلل دهه
مبارک فجر ،دهه انقالب را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله
العالی) ،خانواده معظم شــهدا ،و ایثارگران ،مردم شریف و همه
خادمین صدیق ایران اسالمی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض
نموده از درگاه خداوندمنان ،سالمتی ،سعادت و سربلندی تمامی
عزیزان را آرزومندم.
حسین فتحی
مدیرکل و رئیس کمیته کارگری ،کارفرمایی و تعاونگران
استان آذربایجان شرقی

از ابتدای سال جاری تاکنون

تولید بیش از ۱۶میلیون بشکه میعانات گازی در پاالیشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی
بوشــهر -خبرنگار فرصــت امروز:باتالش ،دانــش و تجربهی
متخصصان و کارکنان پاالیشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی ،در بازه
زمانی ده ماه امسال ،بیش از  1۶میلیون و  10۲هزار بشکه میعانات گازی
در این پاالیشگاه تولید شده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی ،محمد
شفیع موذنی ،مدیر پاالیشگاه ســوم مجتمع گاز پارس جنوبی با بیان
این مطلب افزود :در  10ماه ســپری شده امسال با برنامهریزی و تالش
متخصصان و کارکنان پاالیشــگاه سوم 1۶ ،میلیون و  10۲هزار بشکه
میعانات گازی تولید شده است .مؤذنی ادامه داد :با دستاوردهای بسیار
مهم ،پاالیشــگاه سوم توانسته اســت نقش مهمی را در جهت تولید و
صادرات میعانات گازی در مجتمع گاز پارس جنوبی ایفا نماید.
وی با بیان اینکه مجتمع گاز پــارس جنوبی همواره برنامهریزی در

افزایش برداشــت با در نظر گرفتن تولید صیانتی از مخزن مشترک را
در دســتور کار قرار داده است خاطرنشان کرد :با اتکاء به دانش و توان

نیروهای جوان و متخصص در ده ماهه امسال 14 ،هزار و  1۹۵میلیون
استاندارد متر مکعب گاز در پاالیشگاه سوم مجتمع گازی پارس جنوبی
تولید و فرآورش شــده اســت که با توجه به برودت هوای امسال ،این
پاالیشــگاه نقش مهمی در تامین سوخت مصارف خانگی و نیروگاهی
کشور ایفاء نموده است.
مدیر پاالیشگاه ســوم مجتمع گاز پارس جنوبی در ادامه با اشاره به
تولید دیگر محصوالت این پاالیشــگاه افزود :در همین بازه زمانی313،
هــزار تن اتان 4۵۲ ،هزار تن پروپان ۲4۲ ،هزار تن بوتان و  ۵۵هزار تن
گوگرد دانه بندی شده ،نیز در این مجموعه تولید شده است.
مؤذنی گفت :مصرف گاز سوخت پاالیشگاه در بازه زمانی  10ماه سال
جــاری ۶4۶ ،میلیون متر مکعب بوده که حــدود  %۲1کمتر از مقدار
مصرف پیشبینی شده است.

سرپرست منطقه  9عملیات انتقال گاز:

ضرورت همکاری دستگاه ها در رفع مشکالت حریم
خطوط لوله انتقال گاز در استان های شمالی کشور

ساری  -دهقان  :سرپرست منطقه  ۹عملیات انتقال گاز در
بازدید از مسیر خط  30اینچ سرخس -نکا -رامسر -رشت تعامل
و همکاری ســازمان ها و دستگاه ها در رفع مشکالت مربوط به
حرایم ایمنی و اختصاصی خطوط لوله انتقال گاز را الزم و ضروری
دانست .به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه

 ۹عملیــات انتقال گاز ،محی الدین مفخمی از مســیر خط 30
اینچ سرخس -نکا -رامسر -رشت در محدوده مرکز بهره برداری
خطوط لوله گاز نور بازدید به عمل آورد .سرپرست منطقه  ۹در
این بازدید شرایط این منطقه را به دلیل تراکم باالی جمعیتی و
ارزش اراضی ،ویژه و منحصربهفرد دانســت که این امر مشکالت
حفظ حریم خطوط لوله انتقال گاز در استان های شمالی را دو
چندان کرده اســت .وی تعامل و همکاری دستگاه ها با منطقه
 ۹عملیــات انتقال گاز در حفظ حریم خطــوط لوله انتقال گاز
استان های شمالی را ضروری برشمرد و خاطرنشان کرد :مکاتبه

با سازمان ها ،ادارات و شــرکت های خدمات رسان ،جلسات با
استانداری ها ،فرمانداری ها جهت رعایت مقررات مربوط به حرایم
ایمنی و اختصاصی خطوط لوله انتقال گاز در سال های اخیر به
صورت مستمر انجام شده است .وی با تاکید بر ادامه مکاتبات و
رایزنی با ادارات ،فرمانداری ها و دهیاری ها برای رفع مشــکالت
مربــوط به حریم خطوط لوله افزود :نصــب مارکرها و تابلوهای
هشدار دهنده ،پایش مستمر مسیر خط لوله و پیگیری مسائل
حقوقی از مراجع قضایی جهت حفظ حرایم ایمنی و اختصاصی
خطوط لوله همواره در دستور کار باشد.

همزمان با آغاز دهه فجر انقالب اسالمی :

بهره برداری از طرح های آبرسانی به ۲3روستای استان مرکزی آغاز شد
اراک -فرناز امیدی :در چهل و ســومین ســالگرد پیروزی
انقالب اسالمی  1۶ ،پروژه آبرسانی در روستاهای استان به بهره
برداری میرســد و عملیات اجرایی یک پروژه آبرسانی نیز  ،آغاز
می شود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی
مهندس یوسف عرفانی نسب مدیرعامل این شرکت با اعالم این
خبر اظهار داشت  :با بهره برداری از این پروژه ها  ۲3 ،روستای
استان از آب شرب پایدار بهره مند می گردند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی اعتبار هزینه
شده در اجرای طرح های آبرســانی در قالب  1۶پروژه را ۲41
میلیارد ریال عنوان نمود و از مشارکت بخش خصوصی در اجرای
طرح آبرسانی به پروژه ماهیان زینتی شهر محالت خبر داد.
وی در ادامه افزود  :در راستای رفع مشکالت آبرسانی در حوزه
روستایی استان مرکزی  ۵ ،حلقه چاه جدید حفر شد و یک حلقه

چاه آب  ،نیز تجهیز گردید.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان مرکزی بیان داشت :
اجرای  33کیلومتر خط انتقال آب  ۲۲ ،کیلومتر شبکه توزیع آب
 ،احداث  3باب ایستگاه پمپاژ و احداث یک باب مخزن ذخیره آب

 ،از دیگر اقدامات صورت گرفته می باشد.
عرفانی نســب افزود :همچنین از احــداث یک واحد تصفیه
خانه آب با ظرفیت تصفیه  300متر مکعب آب در شــبانه روز
در روستای جوشیروان شهرستان خنداب خبر داد و عنوان نمود
 :این تصفیه خانه با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و
با بهره گیری از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان  ،راه اندازی
شــد .وی جمعیت بهره مند از این پروژه هــا را  ۵ ،هزار و ۶00
نفر عنوان نمود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان مرکزی همچنین از
آغازکلنگ زنی پروژه آبرســانی به روستای آشیانه علیا و سفلی
درشهرســتان خمین خبر داد و گفت  :بــه منظوراجرای طرح
آبرسانی به این روستا  ۹ ،کیلومتر خط انتقال آب و  3.۵کیلومتر
شــبکه توزیع آب و یک مخزن ذخیره آب با ظرفیت  300متر
مکعب ساخته خواهد شد.

رئیس اداره گاز شهرستان سراب:

سراب به جرگه شهرستان های سبز آذربایجان شرقی پیوست

آذربایجان شرقی  -ماهان فالح :با اتمام گازرسانی شهری و
روستایی ،سراب جزو شهرستان های سبز استان آذربایجان شرقی
شــد .رئیس اداره گاز شهرستان سراب با اعالم خبر خوش اتمام

گازرسانی در این شهرستان گفت :با بهره مندی 100درصد شهر
و  1۶۲روســتای تابعه شهرستان سراب ،کلیه  1۲۵هزار و 1۶۲
خانوار شهری و روستایی این شهرستان از نعمت گاز طبیعی بهره
مند شده اند .هوشنگ داداش زاده با اشاره به موقعیت کوهستانی
و اقلیم سرد شهرستان سراب افزود :طراحی پروژه های گازرسانی
در مناطق صعب العبور و کوهستانی علی الخصوص روستاهای
تابعه شهرستان سراب ،نهایت تالش و دقت کارکنان را می طلبد
که به حول و قوه الهی این تالش ها به ثمر رسیده و بهره مندی
 100درصدی خانوارهای این شهرســتان از گاز طبیعی تحقق

یافت .وی اظهار داشــت :برای نیل به بهره مندی  100درصدی
مردم شهرستان سراب یک هزار و  ۲۹0کیلومتر شبکه گازرسانی
اجرا و بیش از  3۵هزار انشعاب نصب گردیده است.
رئیس اداره گاز شهرستان ســراب ضمن تشکر و قدردانی از
مردم فهیم منطقه و همیاری با این اداره در مصرف بهینه و ایمن
از گاز طبیعی خاطرنشــان کرد :پس از اتمام نیازهای گرمایشی
و خانگــی مردم با اعمال مدیریت مصرف ،زمینه رونق اقتصادی
منطقــه از طریق انتقال گاز به بخــش های صنعتی ،تولیدی و
کشاورزی نیز فراهم خواهد شد.

شستشوی کلیه تجهیزات پستهای برق فشار قوی ناحیه شمال خوزستان
اهواز -شبنم قجاوند :مدیر امور بهرهبرداری ناحیه شمال شرکت
برق منطقهای خوزستان از شستشوی کلیه تجهیزات پستهای فشار
قوی برق این ناحیه و آمادهسازی شبکه برای تابستان  1401خبر داد.
محسن مرادی با اعالم این خبر ،افزود :کلیه تجهیزات  3۵پست انتقال
و فوق توزیع ناحیه شمال برای کاهش آلودگی سطح عایقی تجهیزات و
جلوگیری از حوادث ناشی از آلودگیها شستشو شده است.
وی این اقدام را در راســتای آماده سازی شبکه برای تابستان 1401
اعــالم و تصریح کرد :نصب و راهاندازی دیزل ژنراتور پســت برق اصلی
دزفول به ظرفیت  ۲۵0کیلوولت آمپر و نصب و راهاندازی دو دســتگاه
بریکر  33کیلوولت در پســتهای اصلی شــوش و صفی آباد از دیگر
اقدامات آمادهسازی شبکه در این ناحیه است.
مدیر امور بهرهبرداری ناحیه شمال شرکت برق منطقهای خوزستان

اضافه کرد :انجام برنامههای ( PMکارهای برنامهریزی شده) به میزان
 100درصد ،رفع نشت از ترانسهای پست برق اصلی اندیمشک و فرعی

دزفول و احداث بانک خازنی  4.۸مگاواری در پست اصلی اندیمشک از
دیگر اقدامات این ناحیه برای ورود به تابستان  1401است.
مرادی بیان کرد :کســربندی دکلهای سرقت شده ،رفع ترموویژن
(گداختگی روی تجهیزات) و دیفکتهای پستها و خطوط ناحیه و ایجاد
چشمه نور در پســتهای اصلی دزفول و اندیمشک به همراه اقدامات
مدیریت مصرف و کارهای ســاختمانی نیز در این ناحیه انجام شده تا
شــبکه برای ورود به فصل گرم و گذر از آن به صورت کامل آمادهسازی
شده باشد و خطری از این ناحیه متوجه شبکه در ایام پرباری نشود.
بر اساس این گزارش ،ناحیه شمال شرکت برق منطقهای خوزستان
وظیفه حفظ و پایداری شبکه برق فوق توزیع و رساندن انرژی مطمئن
و پایدار به شهرســتانهای دزفول ،اندیمشــک ،شوش و کرخه را بر
عهده دارد.
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بازدید معاون اجرایی رئیس جمهور از رودخانه های رشت و تاالب انزلی

رشت -خبرنگار فرصت امروز :به منظور پیگیری دستورات رئیس جمهور
در ســفر به اســتان گیالن ،معاون اجرایی رئیس جمهور و مدیرعامل شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور به همراه استاندار گیالن از رودخانه های رشت و
تاالب انزلی بازدید کردند.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان
گیالن ،دکتر ســیدصولت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور هدف از این
سفر را پیگیری اجرای دو دستور رئیس جمهور برای احیای تاالب انزلی و نجات
رودخانه های گوهررود و زرجوب اعالم کرد .وی همچنین اظهار داشت :با توجه
به تهدیدات زیست محیطی برای رودخانه های رشت و همچنین تاالب انزلی  ،اهتمام جدی برای احیای آن وجود دارد.
معاون اجرایی رئیس جمهور این نوید را به مردم گیالن داد که با همت و اراده جمعی و رفع تهدیدات موجود  ،شاهد حضور
پرندگان مهاجر و زیست انواع آبزیان در تاالب انزلی و همچنین رونق رودخانه های گوهررود و زرجوب باشیم.

در نشست هم اندیشی با نمایندگان بخش خصوصی فعال در ترمینالهای بندری مطرح شد؛

توسعه سرمایهگذاری در بندر شهید رجایی؛ نیازمند تصمیمات راهبردی

بندرعباس -خبرنگار فرصت امروز :در ادامه نشســتهای هماندیشی با
فعاالن اقتصادی استان هرمزگان ،جلسه ارتقاء نقش ترمینالهای بندری بخش
خصوصی فعال در بندر شــهید رجایی در پروسه لجستیک کاال و کانتینر" با
محوریت بررسی چالشها و مشکالت جاری برگزار و راهکارهای افزایش ظرفیت
تخلیه ،بارگیری و توسعه تبادالت تجاری با بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس
بررسی شد.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ،جلســه
هماندیشــی "ارتقاء نقش ترمینالهای بندری بخش خصوصی فعال در بندر
شهید رجایی در پروسه لجستیک کاال و کانتینر" به عنوان سومین نشست مشترک مدیران اداره کل بنادر استان با سرمایهگذاران و فعاالن
اقتصادی برگزار و این بار دبیر انجمن پایانهداران بنادر ایران و جمعی از سرمایهگذاران فعال در حوزه امور بندری دیدگاه های خود را در
قالب یک نشست چهار ساعته مطرح کردند.
براساس این گزارش ،تعیین تکلیف قراردادهای کانتینرهای کاالی متفرقه ،پیگیری مجوز فعالیت شرکتها ،بازنگری در تعرفهها ،تجدید
نظر در مدت زمان قراردادهای سرمایهگذاری و مدل قراردادها ،نبود تناسب بین تعرفهها و تورم ،خنکاری ،ترافیک در محوطههای خالی،
بروکراسیهای اداری و تحمیل هزینههای سنگین از سوی سازمانهای ذی مدخل به شرکتهای سرمایهگذار در بندر شهید رجایی بخشی
از مباحث مورد گفت وگو در این نشست بود .تقویت ریل  -بندر در ارتقای کیفیت حمل و نقل ترکیبی ،لزوم تعیین تکلیف کانتینر و
کاالهای متروکه با اولویت کاالهای متروکه سنواتی ،نوسازی ناوگان بندری و بازگشت سرمایه ،جذب بازار جدید و تشکیل اتاق فکر در بندر
شهید رجایی محورهای دیگر این دیدار بود.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز با اشاره به دیدگاهها ،درخواستها و نظرات مطرح شده توسط مدیران و نمایندگان شرکتهای
سرمایهگذاری بخش خصوصی فعال در بندر شهید رجایی ،شرکتهای سرمایهگذار را به عنوان بازوان اجرایی این مجتمع اقتصادی دانست
اهمیت
و اظهار داشت :مدیریت راهبردی پایانههای بندری ،ارائه خدمات دریایی و نظارت بر کیفیت خدمات بندری و دریایی به مشتریان از ّ
خاصی برخوردار بوده ،لذا تحقق این مهم نیازمند آموزشهای تخصصی و ارائه الگوی راهبردی توســعه محور اســت .علیرضا محمدی
کرجیران با بیان اینکه مشکالت و مسائل در بندر شهید رجایی صرفا به قوانین ابالغی از سوی سازمان بنادر برنمیگردد بلکه بخش اعظمی
از آن مربوط به بروکراسیهای اداری بیرون از بندر است ،اظهار داشت :پیگیری و به نتیجه رسیدن برخی از خواستهها و پیشنهادات در
داخل استان قابل پیگیری بوده و بخشی دیگر از آن به تصمیمگیریهای سازمان بنادر نیاز دارد که برای رفع مشکالت مطروحه حوزه
بندری باید به یک تصمیم گیری و اجماع مشترک برسیم.

تعمیرات واحد بخاری سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی
به پایان نزدیک می شود

قزوین -خبرنگار فرصت امروز :تعمیرات واحد شــماره  3بخاری سیکل
ترکیبی نیروگاه شهید رجایی که به منظور انجام تعمیرات نیمه سنگین از مدار
تولید خارج شده است به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق شــهید رجایی ،بهنام
کریمی مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به فعالیت
تعمیرات واحد شــماره 3بخاری ســیکل ترکیبی گفت :با آغــاز فصل گرما و
ضرورت آماده ســازی واحدهای نیروگاه برای تولید برق پایدار به ویژه در پیک
تابستان ،1401تجهیزات و قطعات واحد شماره 3بخاری سیکل ترکیبی هم از
سوی متخصصان تعمیرات مکانیک این نیروگاه در حال تعمیر و سرویس کاری است که این فعالیت ها هم اکنون مراحل پایانی خود را
سپری می کند.
کریمی افزود :انجام به موقع فعالیت های تعمیراتی به همراه اجرای با کیفیت آن ،برای حفظ وآمادگی واحدها ،وظیفه کارکنان تعمیرات
است که در همین رابطه ،دمونتاژ و مونتاژ روتور ژنراتور و انجام انواع تست های مکانیکی و بازدید از سیترین های پمپ بوستر ACTو بازدید
از کارتریج فیلتر ها بخشی از فعالیت هایی است که از سوی کارکنان این امور انجام شده و یا در حال انجام است .کریمی بیان داشت :بازدید
یاتاقان های هیدرو توربین ،تعویض گاید گرافیتی هیدرو توربین ،بازدید و رفع عیب مین کنترل استیم والو ،انجام تست های غیر مخرب بر
روی یاتاقان های توربین ،دمونتاژ و تست پره های روتور ژنراتور و یاتاقان ژنراتور ،بازدید و رفع عیب الستیک های ضربه گیر فن های برج
خنک کننده و  ،ACTاز دیگر فعالیت های شاخصی است که از سوی کارکنان تعمیرات مکانیک انجام شده است.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان :

افتتاح  ۱۲۶پروژه گاز رسانی در گلستان

گرگان -خبرنگار فرصت امروز :مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت :در ایام اهلل دهه فجر  1۲۶پروژه گاز رسانی با اعتبار هزار و 1۲
میلیارد ریال در اســتان گلستان افتتاح خواهد شد.علی طالبی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد :ایران با وجود اینکه دومین
کشور تولید کننده گاز محسوب میشود اما با توجه به مصرف باالی این انرژی در سطح کشور ما که مقام چهارم مصرف را در جهان داریم
در صادرات گاز بهره زیادی نبردهایم.وی افزود :در شرایط فعلی بیش از  ۸00میلیون مترمکعب مصرف گاز را در کشور داریم و در استان
گلستان  1۲میلیون مترمکعب در  ۲4ساعت گاز مصرف شده است.طالبی با اشاره به اینکه باید رفتار مصرف انرژی را تغییر دهیم ،خاطرنشان
کرد :سرانه مصرف انرژی در صنعت و مشترکین خانگی بسیار ناهنجار است.مدیرعامل شرکت گاز گلستان با اشاره به اینکه تمام توان خود
را به کار بستهایم تا بتوانیم همه مردم از نعمت گاز بهره مند سازیم ،تصریح کرد :با قرار گرفتن در آستانه دهه فجر افتتاح  1۲۶پروژه گاز
رسانی شامل گاز رسانی به  1۵روستا 104 ،پروژه صنعتی و پنج پروژه عمرانی را در دستور کار قرار دادهایم.وی با بیان اینکه همچنین دو
پروژه گاز رسانی نیز در دو روستا در این ایام کلنگ زنی خواهد شد ،گفت :با احتساب پروژههای قابل افتتاح تعداد  ۹۲1روستا ،تمام شهرهای
استان ،سه هزار و  33۸صنعت و  ۶۵دستگاه سی ان جی از نعمت گاز بهره مند میشوند.

اجرای  3۱0متر شبکه توزیع آب در روستای "ریکا" و "بانروشان" شهر
صالح آباد

ایالم -هدی منصوری :رئیس اداره آب و فاضالب شــهر صالح آباد گفت :با هدف پایداری و ســاماندهی توزیع آب شــرب در شبکه
آبرسانی ،افزایش کمی و کیفی فشار آب ،این امور  ،اقدام به لوله گذاری و توسعه  310متر شبکه در روستای "ریکا" و "بانروشان" به
صورت امانی نمود.
سجاد سهرابیان اظهار داشت :با توجه به رشد جمعیت و پدیده مهاجرت معکوس از شهر به روستاها و در نتیجه روند روبه رشد توسعه
روستاها به دلیل ساخت اماکن مسکونی این موضوع باعث افزایش تقاضای آب شرب در مناطق روستایی شده است.
لذا عوامل اجرای این امور با رعایت کامل استانداردهای الزم ،اقدام به توسعه شبکه آب در روستای ریکا و بانروشان از توابع شهر صالح
اباد ،به طول 310متر با لوله پلی اتیلن سایز  ۶3میلیمتر نمود.
وی با بیان اینکه اصالح و بازسازی شبکه آبرسانی این دو روستا باعث افزایش فشار آب میشود ،افزود :با اجرای این عملیات ضمن ارتقای
خدمات ،شاهد جلب رضایت مشترکان روستای های مذکور از وضعیت آبرسانی هستیم.

کشف و ضبط چوب بلوط قاچاق در شهرستان شهرکرد

شهرکرد -خبرنگار فرصت امروز :ســرهنگ صادق محمدی فرمانده
یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری ،از کشــف
چهار تن چوب و  ۷0کیلوگرم زغال بلوط قاچاق در شهرســتان شــهرکرد
خبر داد.
با اطــالع یگان حفاظت منابع طبیعی اســتان ،دو قاچاقچی و تولیدکننده
غیرمجاز زغال بلوط جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
از ابتدای امســال بیش از  4۶هــزار و  ۷00کیلوگرم چوب و پنج هزار و ۸3
کیلوگرم زغال قاچاق در استان کشف و ضبط شده است.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
افزایش امنیت آنالین برند با تکنیکهای کاربردی
ترجمه :علی آلعلی
دنیای آنالین فرصتهای بسیار زیادی پیش روی برندها برای توسعه کسب و کار ،تعامل بهتر با مشتریان و
افزایش سود نهاییشان میگذارد .این امر به اندازه کافی برای تمام برندهای حاضر در بازارهای جهان جذاب
است .به همین خاطر موجب حضور برندها در فضای آنالین به طور قابل مالحظهای افزایش پیدا کرده است.
اگر کس��ب و کار ش��ما نیز به دنبال حضور در دنیای اینترنت است ،باید نسبت به روی دیگر سکه نیز آگاهی
داشته باشید .این امر شامل تهدیدهای آنالین برای برندها و کسب و کارهای مختلف است .به عبارت بهتر،
دنیای آنالین به موازات فرصتهای طالیی ،تهدیدات مهمی را نیز پیش روی شما قرار میدهد.
ساالنه شمار باالیی از برندها درگیر حمالت سایبری به کسب و کارشان هستند .این امر دلهره بسیاری از
کارآفرینان نس��بت به حضور در این فضا را افزایش داده اس��ت .به همین دلیل شما باید برنامهای منسجم و
دقیق به منظور مقابله با ش��رایط موردنظر داشته باشید .هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین
نکات برای کاهش خطرات مربوط به حمالت سایبری به برندها یا به عبارت بهتر افزایش امنیت آنالین کسب
و کارهاست .در ادامه برخی از نکات مهم در این رابطه را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
استفاده از کارشناسهای حرفهای
وقتی صحبت از دنیای آنالین میشود ،بسیاری از افراد اطالعات دقیقی درباره امنیت این فضا ندارند .درست
به همین خاطر به طور مداوم با مشکالتی برای حفظ سطح امنیت برندشان مواجه میشوند .بهترین راهکار در
این میان همکاری با یک موسسه امنیت سایبری است .این نکته به شما برای جلب نظر کاربران کمک کرده
و وضعیتتان را به طور قابل مالحظهای در بازار توسعه خواهد داد.
متاس��فانه یکی از مش��کالتی که برندها برای تامین امنیت کسب و کارشان با آن رو به رو هستند ،مربوط
به پیدا کردن آژانسهای امنیت س��ایبری مطمئن اس��ت .ای��ن امر گاهی اوقات موج��ب پرداخت هزینه از
س��وی برندها و عدم دریافت خدمات امنیتی مورد انتظارش��ان میش��ود .راهکار موردنظر ما برای استفاده از
سرویسهای مناسب در این میان اقدام به پرس و جو از میان برندهای مختلف است .چنین نکتهای برای شما
فرصت همکاری با برندهای مختلف به بهترین شکل ممکن را به همراه خواهد داشت.
همکاری با هاستهای امن
هاستهای بسیار زیادی برای میزبانی از اطالعات برندها در سراسر دنیا وجود دارد .این امر به شما امکان
حضور مطمئن در فضای آنالین را میدهد .بنابراین باید همیشه نسبت به استفاده از خدمات مناسب در این
حوزه اقدام نمایید .بیتردید برای پیدا کردن هاستهای امن باید اول از همه معیارهای درستی در دست شما
باشد ،در غیر این صورت شاید به سادگی هاست اشتباهی برای برندتان انتخاب نمایید.
مهمترین معیار برای انتخاب یک هاست امن همکاری آن با موسسههای امنیت سایبری خوشنام یا حتی
آژانسهای توسعهدهنده انواع آنتی ویروس است .چنین امری به شما برای بهبود وضعیتتان در زمینه امنیت
آنالین برند کمک خواهد کرد .خوش��بختانه امروزه آژانسهای ارائهدهنده خدمات هاس��ت به طور گسترده
نسبت به همکاری با موسسههای امنیت سایبری اقدام میکنند .به عالوه ،برخی از موسسههای بزرگ هر دو
خدمات را نیز به طور همزمان عرضه میکنند .بنابراین شما به خوبی امکان استفاده از خدمات موردنظر برای
برندتان را پیدا خواهید کرد.
استفاده از پسوردهای قوی
پس��وردها یکی از مهمترین س��دهای مقابله با نفوذ هکرها و حمالت س��ایبری محسوب میشود .اگر شما
پسوردهای درست و قوی را در دستور کارتان قرار دهید ،بسیاری از مشکالتتان در این راستا حل خواهد شد.
با این حساب دیگر نیازی به نگرانی نسبت به تعامل با مخاطب هدف در فضایی امن ندارید.
یادتان باشد شما باید همیشه پسوردهای طوالنی و ترکیبی را در دستور کار قرار دهید .این امر به شما برای
کاهش تعداد تهدیدات آنالین کمک میکند .همچنین در صورتی که شما پسوردهایتان را به طور مداوم و
دورهای تغییر دهید ،وضعیتتان به طور قابل مالحظهای بهتر خواهد ش��د .در این صورت دیگر نیازی برای
نگرانی نسبت به مواجهه با مشکالت اساسی پیش رویتان نخواهد بود.
امروزه امنیت آنالین برندها امر بس��یار مهمی برای کارآفرینان محس��وب میشود .شما با استفاده از نکات
اجمالی این مقاله امکان ارتقای قابل مالحظه امنیت آنالینتان را خواهید داشت.
منبعbusinessblogshub.com :

روزنام�ه مدیریت�ی -اقتص�ادی
   شنبه    16بهمن      1400شماره    1958صفحه8

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر :محمدرضا قدیمی
چاپ :هنر سرزمین سبز

دفتر مرکزی :مطهری ،خیابان علیاکبری ،پالک115
دفتر مرکزی88317738 :

سازمانآگهیها88320960 :
آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامهwww.forsatnet.ir/regulations :

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

اشتباهات وبالگنویسی که باید همین امروز کنار گذاشت
به قلم :لیندسی کولویچ
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات
ترجمه :علی آلعلی
وبالگنویسی برای بسیاری از افراد کاری ساده و بیدردسر
به نظر میرسد .بر این اس��اس افرادی به اسم بازاریاب تمام
ط��ول روز را ب��ه نگارش محتوای��ی به ظاهر س��اده و حتی
غیرکارب��ردی میپردازند تا در پایان ماه با درآمدی مناس��ب
به کمک برندش��ان بروند .این امر ذهنیت بس��یاری از افراد
در رابطه با وبالگها را تش��کیل میدهد .بدون تردید چنین
رویکردی نس��بت به وبالگها بسیار عجیب به نظر میرسد،
اما تا حدودی هم به دلیل عملکرد پر از اشتباه بازاریابها نیز
هس��ت .بر این اساس بسیاری از وبالگها در دنیای اینترنت
پر از محتوای قابل پیشبینی و حتی بینهایت کلیشهای شده
اس��ت .این امر دردسرهای زیادی پیش روی بازاریابها برای
تولید محتوا و تعامل با مخاطب هدف میگذارد.
امروزه پرهیز از اش��تباهات رایج در زمینه وبالگنویس��ی
برای هر بازاریابی مهم و اساسی است .اگر شما در این رابطه
عملکرد خوبی از خودتان نش��ان ندهید ،خیلی زود کاربران
دور وبالگ و حتی برندتان را خط میکشند .درست به همین
خاطر کس��ب و کاره��ا باید عملکرد خوبی در این راس��تا از
خودشان نشان دهند.
شاید شما بازاریاب بسیار خوبی باشید ،اما این امر به معنای
عدم اش��تباهتان در زمینه تولید محتوا نیست .بروز اشتباه و
خطا در حوزه بازاریابی امری طبیعی محس��وب میشود ،اما
ادامه دادن اش��تباهات امر عادی نیس��ت .درس��ت به همین
دلیل در صورتی که ش��ما مشکالتی در زمینه تولید محتوا و
وبالگنویسی دارید ،باید هرچه زودتر نسبت به رفعشان اقدام
نمایید ،در غیر این صورت ش��اید فرصت بسیار اندکی برای
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و تعامل با آنها پیدا کنید.
یکی از مش��کالتی ک��ه اغلب بازاریابه��ا و کارآفرینان به
هنگام وبالگنویسی با آن رو به رو میشوند ،ناآگاهی نسبت
به برخی از اش��تباهات رایج در این حوزه است .چنین امری
به سادگی موجب تکرار اشتباهات افراد میشود .بنابراین شما
باید برخی از توصیههای حرفهای و نکات مربوط به اشتباهات
رایج در این حوزه را کنار خود داش��ته باشید .هدف اصلی در
این مقاله نیز دقیقا همین مس��ئله اس��ت .در ادامه برخی از
ن��کات مهم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در قالب
درس گرفتن از اش��تباهات رایج وبالگنویسی را با هم مرور
خواهیم کرد .این امر به شما برای تاثیرگذاری مناسب بر روی
مخاطب هدف و پرهیز از بروز اش��تباهات کلیش��های کمک
خواهد کرد.
توجه انحصاری به ایدههای جذاب برای برند
بازاریابی و وبالگنویس��ی باید همیش��ه ب��ر مدار مخاطب
هدف صورت گیرد .این امر شاید در نگاه نخست کامال روشن
باش��د ،اما بسیاری از بازاریابها در فرآیند تولید محتوا آن را
فراموش میکنند .نتیجه این امر ناتوانی برای تاثیرگذاری بر
روی مخاطب هدف و بروز مشکالت بسیار زیاد است .اگر شما
هم به دنبال تاثیرگذاری حرفهای بر روی مخاطب هدفتان
هس��تید ،باید به ج��ای تمرکز بر روی ایدههای موردپس��ند
خودتان به سلیقه آنها توجه نمایید ،در غیر این صورت خیلی
زود از فهرست برندهای مورد عالقه مشتریان حذف خواهید
شد.
بدون تردید ایدههای بس��یار زیادی در زمینه تولید محتوا
و وبالگنویس��ی وجود دارد .با این حال شما پیش از انتخاب
یک موضوع باید نس��بت به کاراییاش به طور کامل مطمئن
شوید ،در غیر این صورت شاید هرگز شانسی برای جلب نظر
مش��تریان پیدا نکنید .این امر نیز فقط از طریق دسترسی به
دادهه��ای معتبر در زمینه بازاریابی و همچنین ارزیابی رفتار
مخاطب هدف صورت میپذیرد .با این حساب اگر شما تا به
حال نسبت به استفاده از دادههای معتبر در زمینه بازاریابی
اقدام نکردهاید ،باید همین حاال روش کارتان را تغییر دهید.
این امر به ش��ما برای وبالگنویس��ی بهتر و پرهیز از تمرکز
صرف بر روی ایدههایی که فقط خودتان را خوشحال میکند،
کمک خواهد کرد.
بیتوجهی به پرسونای مخاطب هدف
پرس��ونای مخاطب هدف به طور کلی ش��امل ویژگیها و
س��لیقه هر گروه از مخاطب هدف برند میش��ود .این امر در
زمین��ه تولید محتوا و همینطور طراح��ی محصوالت کاربرد
زیادی دارد .یکی از اش��تباهاتی که برندها در زمینه بازاریابی
و تولید محت��وا در وبالگ انجام میدهند ،مربوط به طراحی
یک قالب محتوای مش��خص و اغلب فاقد جذابیتهای الزم
برای تمام کاربران است .شاید این امر از نقطه نظر هزینههای
تولید محتوا بس��یار مقرون به صرفه باش��د ،اما در بلندمدت
شانستان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور
قابل مالحظهای کاهش خواهد داد.
بازاریابهای حرفهای همیش��ه پیش از تعامل با مخاطب
هدف اقدام به استفاده از پرسونای مشتری میکنند .این امر
به آنها برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف و جلب
نظر آنها کمک کرده و شانسش��ان در بازار را ارتقا میدهد.
با این حس��اب ش��ما هم باید عملکردی مشابه بازاریابهای
حرفهای داشته باشید.
بس��یاری از بازاریابها در زمینه طراحی محتوا و استفاده
از پرس��ونای مخاطب هدف همیش��ه با مش��کالتی رو به رو
هستند .این امر باید به طور قابل مالحظهای مدنظر برندتان
قرار گیرد ،چراکه راهکارهای بس��یار سادهای برای آن وجود
دارد .ش��ما در ابت��دا باید مخاطب هدف برندت��ان را به طور
حرفهای دستهبندی کنید .این امر براساس معیارهایی نظیر
گروه سنی ،موقعیت اجتماعی و همچنین میزان ارتباط آنها
با برندتان صورت میگیرد .سپس با تکمیل اطالعات جانبی
امکان شخصیس��ازی هر ک��دام از گروهها یا به عبارت دیگر
پرسونای مخاطب هدف فراهم میشود .نتیجه این امر امکان
ارائه محتوای شخصیسازیش��ده و جل��ب نظر دامنه هرچه
گستردهتری از مخاطب هدف در زمینه بازاریابی خواهد بود.

نگارش متن درست مانند گفت و گوهای محاورهای
بیشک استفاده از لحن صمیمانه برای برندها ایده جذابی
محسوب میشود .این امر شانس شما در بازار را به طور قابل
مالحظ��های افزای��ش داده و ارتباط کاربران ب��ا وبالگتان را
بهینهسازی میکند .با این حال اگر شما در زمینه تاثیرگذاری
بر روی مخاطب هدفتان از ایدههای بس��یار کلیشهای سود
ببری��د ،هرگ��ز تبدیل به کس��ب و کاری قدرتمن��د در بازار
نخواهید ش��د .یکی از کلیش��ههای رایج در این میان مربوط
به استفاده دقیقا مشابه از لحن محاورهای است .این امر اغلب
اوقات برای کاربران گیجکننده خواهد بود.
استفاده از لحن رسمی دیگر طرفدارهای زیادی در دنیای
بازاریاب��ی ندارد .با این حال چنی��ن امری به معنای ضرورت
استفاده از لحنی بینهایت کلیشهای و محاورهای هم نیست.
هنر بازاریابی و تولید محتوای متنی در شناس��ایی مرز میان
رعایت لحن جدی و صمیمی اس��ت .با این حساب شما باید

عملکرد خودتان در این زمینه را به طور مداوم بهینهس��ازی
نمایی��د .فقط در این صورت همیش��ه لحنی مناس��ب برای
محتوای متنی وبالگتان خواهید داشت.
یکی از راهکارهایی که به شما برای ایجاد صمیمیت بیشتر
در محتوای متنی برندتان کمک میکند ،مربوط به استفاده از
اطالعات و ترندهای جدید است .این امر شما را به سادهترین
ش��کل ممکن در کانون توجه مشتریان قرار میدهد .امروزه
یکی از مشکالتی که برندها در وبالگشان دارند ،ناتوانی برای
ترغیب کاربران به سوی خرید آنالین است .این امر از طریق
ارائه اطالعات درس��ت و ارتقای جایگاه برند به یک مش��اور
حرفهای حل و فصل خواهد ش��د .بنابراین شما باید عملکرد
بسیار خوبی در رابطه با این موضوع داشته باشید.
نمایش شخصیت خود به مخاطب هدف
گاهی اوقات بازاریابها در زمینه نمایش شخصیتشان به
مخاط��ب هدف زیادهروی میکنند .این ام��ر اغلب اوقات به
دلیل برداشت اش��تباه از توصیههای عمومی مبنی بر ایجاد
فضای��ی صمیمان��ه با مخاط��ب هدف و همچنین اس��تفاده
از ارزشهای برند اس��ت .یادتان باش��د در دنی��ای بازاریابی
هیچکس با ذهنیت یا نوع نگاه شما به مسائل مختلف کاری
ندارد .آنچه برای همه مهم است ،رویکرد و ارزشهای برندتان
اس��ت .بنابراین باید همیشه ش��خصیت برندتان را در کانون
توجه قرار دهید ،در غیر این صورت با شخصی ساختن مسائل
به طور بیدلیل توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را
از دست میدهید.
برخ��ی از برنده��ا ک��ه به طور م��داوم در زمین��ه نمایش
شخصیتشان دچار اشتباه میش��وند ،خیلی زود مجبور به
بازنگری در تمام فعالیتهایشان خواهند شد .این امر نه تنها
هزینهه��ای زیادی برای برندتان به همراه دارد ،بلکه بیش از
هر زمان دیگری شما را در شرایط دشواری از نظر موقعیتتان
در بازار قرار خواهد داد.
راه��کار س��اده ب��رای غلبه بر اش��تباه مربوط ب��ه نمایش
ویژگیه��ای ش��خصی بازاریابها در عرصه وبالگنویس��ی
بازخوانی هر محتوا پیش از انتشار رسمی است .چنین امری
شاید زمان زیادی از شما بگیرد ،اما در عوض جلوی بسیاری
از اشتباهات رایج را خواهد گرفت .با این حساب شما مشکلی
برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدفتان در قالب چنین
رویکردهایی نخواهید داشت.
تکرار پیام بازاریابی
هیچکس در دنیای بازاریابی و حوزه کاری مختلف تمایلی
برای مش��اهده یک پیام به طور مداوم ندارد .البته منظور ما
در این بخش بازنشر مداوم یک محتوای قدیمی نیست ،بلکه
استفاده از پیام بازاریابی واحد در تمام محتواهای تولیدی برند
است .چنین امری از سوی بسیاری از برندها در حوزه بازاریابی
و به ویژه بازاریابی وبالگی مورد اس��تفاده قرار میگیرد .پیام
محتوای ش��ما در صورتی که به طور استاندارد طراحی شده
باشد ،دیر یا زود به دس��ت مخاطب هدف میرسد .بنابراین
تکرار بیش از اندازه آن هیچ دلیلی نخواهد داشت .توصیه ما
به شما پرهیز از تکرار مداوم پیام بازاریابی برند و تالش برای
ایجاد تمایزهای مشخص در کارتان است .چنین نکتهای در
بلندمدت به شما برای تاثیرگذاری حرفهای بر روی مخاطب
هدف کمک خواهد کرد.
برخی از برندهای بزرگ و بازاریابهای حرفهای برای اینکه
محتوای وبالگشان شباهت زیادی به هم پیدا نکند ،همیشه
از ارزشهای مختلف برندش��ان سود میبرند .این امر شامل
شناس��ایی ارزشهای اصلی برند و ت�لاش برای تولید محتوا
براساس آنها به طور مداوم است .چنین امری شانستان برای
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظهای
افزایش میدهد.
اگر ش��ما در کنارتان همکاران زیادی دارید ،ارائه محتوای
وب�لاگ پیش از انتظ��ار به آنها برای ارزیابیاش ایده بس��یار

خوبی خواهد بود .این امر مش��کالت شما در رابطه با تکراری
ش��دن محتوا را به طور قابل مالحظهای حل و فصل خواهد
ک��رد .بنابراین نی��ازی برای نگران��ی بیش از ان��دازه در این
رابط��ه نخواهد ب��ود .یکی از نکات مه��م در این میان تالش
برای اس��تفاده از پیشنهادها و انتقادات همکاران در رابطه با
محتوایتان است .همچنین اگر مشتریان وفادار زیادی برای
برندت��ان دارید ،اس��تفاده از نظرات آنها نی��ز در زمینه تولید
محتوا و بهروز رسانی وبالگ راهگشا خواهد بود.
استفاده از تیترهای بسیار کلی
تالش برای جلب نظر دامنه وسیعی از کاربران همیشه ایده
خوبی اس��ت .با این حال ش��ما نباید در این زمینه زیادهروی
نمایید .بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف به طور مداوم تیترها و ایدههای کلی را در محتوایشان
ج��ای میدهند .ای��ن امر برخالف آنچه تص��ور میکنید ،در
نهای��ت تواناییتان برای جلب نظر مش��تریان را به طور قابل
مالحظ��های کاهش خواهد داد .بنابراین تالش ش��ما باید بر
اس��تفاده از تیترهای مشخص و هدفگذاری محدود بر روی
مخاطبتان باش��د ،در غیر این صورت خیلی زود تواناییتان
برای جلب نظر مخاطب هدف را از دست خواهید داد.
بازاریابها همیشه باید آمادگی الزم برای پذیرش تغییرات
تازه را داش��ته باش��ند .درس��ت ب��ه همین خاط��ر برخی از
بازاریابها همیشه عملکرد بس��یار خوبی از خودشان نشان
میدهند .یکی از واقعیتها و تغییرات اساس��ی در این میان
مرب��وط به تولید محتوای متمایز ب��رای هر گروه از مخاطب
هدف اس��ت .شما چه دوست داشته باشید یا نه ،دیگر دوران
انتش��ار یک محتوای خش��ک و خالی در وب�لاگ برند برای
تمام مش��تریان تمام شده اس��ت .بر این اساس شما باید به
فک��ر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس اس��تفاده
از محتوای شخصیسازیش��ده و مناس��ب با نیاز هر گروه از
کارب��ران باش��ید ،در غیر این صورت خیلی زود از فهرس��ت
برندهای مورد عالقه مشتریان خارج میشوید.
کنار گذاش��تن تیترهای بس��یار کلی به پرهی��ز از تبدیل
برندتان به کسب و کاری کلیشهای کمک میکند .همچنین
در این میان ش��انستان برای جلب نظر مخاطب هدف را نیز
توسعه میدهد .بنابراین همیشه پیش از انتشار محتوایتان
نیم نگاهی به دامنه هدف آن داشته باشید .اگر دامنه مخاطب
هدف یک محتوا بیش از اندازه گس��ترده باش��د ،به احتمال
باال هیچ شانسی برای جلب نظر مخاطبتان نخواهید داشت.
استفاده مداوم از یک روش نگارش متن
بس��یاری از بازاریابها همیشه از یک روش و راهکار برای
تولید محتوا س��ود میبرند .چنین امری شاید برای برخی از
کارآفرینان جذابیت زیادی داش��ته باشد ،اما مخاطب هدف
را به راحتی ناامید میکند .ام��روزه کاربران انتظارات زیادی
از وبالگه��ا دارند .درس��ت به همین خاطر ش��ما باید با هر
محتوایی که تولید میکنید ،به نوعی کاربران را ش��گفتزده
نمایید .این امر در صورتی که ش��ما ب��ه طور مداوم از لحنی
تکراری و همچنین روش نگارش��ی کلیشهای سود ببرید ،به
س��ادگی از بین م��یرود .امروزه برخی از کس��ب و کارها در
زمین��ه تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف به طور مداوم از
یک روش س��اده و حتی قابل پیشبینی س��ود میبرند .این
امر مشکل اساس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
محسوب میگردد.
راهکار پیش��نهادی ما در این بخش برای مش��کل تکراری
شدن حال و هوای محتوا بسیار ساده است .شما باید به جای
عادت کردن به یک قالب و فرمت مش��خص نگارش متن به
طور مداوم آن را تغییر دهید .این امر میتواند حتی ش��امل
بهروز رسانی مناسب محتوا نیز بشود .با این حساب شما هیچ
مشکلی برای جلب نظر مخاطب هدفتان نخواهید داشت.
استفاده از ترندها بدون ایجاد ارتباط با کسب و کارتان
اس��تفاده از ترنده��ا در مقی��اس وس��یع ب��ه تاثیرگذاری
محتوایتان کم��ک میکند .این امر همیش��ه باید در ذهن
بازاریابها قرار داش��ته باش��د .البته در این میان اگر شما از
ترندها بدون ایجاد ارتباط میان آنها و حوزه کاریتان س��ود
ببرید ،تاثیرگذاری بسیار کمی را در نهایت مشاهده خواهید
کرد .این امر میتواند شرایطتان را به طور مداوم دشوار سازد.
پیشنهاد ما در این بخش برای پرهیز از گیج کردن مخاطب
هدف با ترندهای خش��ک و خالی تالش برای ترکیب آنها با
نیازهای مش��تریان و مسائل پیش روی برندتان است .چنین
امری شانستان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به
طور قابل مالحظهای توسعه خواهد داد.
بیش��ک امروزه ابزارهای کمکی بس��یار زیادی پیش روی
بازاریابها برای ارزیابی می��زان محبوبیت ترندهای مختلف
وج��ود دارد .نکته مهم در این می��ان تمرکز بر روی ترکیب
این ترندها با نیازهای اساس��ی کسب و کارتان است .چنین
امری شاید زمان بیش��تری از شما برای تولید محتوا بگیرد،
اما در نهایت میزان تاثیرگذاری آن را به طور قابل مالحظهای
افزایش خواهد داد .با این حساب دیگر دلیلی برای نگرانی در
رابطه با ناامید ساختن مخاطب هدف در زمینه تمرکز بر روی
محتوای همراه با ترندهای خشک و خالی نخواهد بود.
استفاده نادرست از دادهها برای اثبات ادعای برند
تیمهای بازاریابی برای افزایش محبوبیت برندش��ان اغلب
اوقات ادعاهایشان را با اطالعات مختلف اثبات میکنند .این
امر ش��یوهای جذاب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
محسوب میشود .نکته مهم در این میان تالش برای استفاده
از دادههای معتبر و گزارشهای رسمی برای اثبات ادعاهای
برند اس��ت ،در غیر این صورت شاید شما هرگز فرصتی برای
جلب نظر مخاطب هدفتان به طور حرفهای پیدا نکنید.
بدون تردید امروزه موسس��ههای آماری زیادی در سراسر
دنیا وجود دارد .اگر شما به دنبال اثبات ادعاهایتان در حوزه
بازاریابی یا کس��ب و کار هس��تید ،باید همیشه معتبرترین
دادهها را در دستور کارتان قرار دهید .این امر به طور معمول
ش��امل اس��تفاده از دادههای گوگل و دیگر غولهای دنیای
آنالین است .به این ترتیب شما امکان تاثیرگذاری حرفهای بر
روی مخاطب هدفتان را پیدا میکنید.
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