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روزنـامه مدیریتـی  -اقتصــادی

اجرای طرح شمولیت مالی از ابتدای سال آینده

مقررات امضای الکترونیکی در بانک مرکزی تصویب شد

Wed.16 Feb 2022

مدیرکل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولش�ویی بانک مرکزی گفت طرح ش�مولیت مالی بانک
مرکزی درواقع تامین مالی خرد خانوارها در شبکه بانکی است که به صورت غیرحضوری ،چهار مرحله
افتتاح حس�اب ،اعتبارس�نجی ،تامین وثایق و امضای الکترونیکی را پوشش داده و از ابتدای
سال آینده نیز عملیاتی میشود .طبق اعالم بانک مرکزی ،حمیدرضا غنیآبادی روز دوشنبه3 ...
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یادداشت

آیا شرایط همانند دوره برجام میشود؟

اقتصاد ایران
پس از احیای برجام

س�رمایه
ب�ازار
ب�رای
شانس�ی
حال و روز بهتر دارد؟
مجی�د س�لیمیبروجنی
اقتص��ادی
تحلیلگ��ر
بازار سهام از ابتدای شروع به
کار خود در دهه  ،۴۰مسیری
پرفراز و نش��یب را طی کرده
است .از آن روزها که تغییرات
قیمته��ا ب��ر روی تختهها با
گ��چ نوش��ته میش��دند تا به
امروز که سیس��تمها و دادهها
با کامپیوتر س��ر و سامان پیدا
میکنند ،تحوالت بسیاری رخ
داده اس��ت ،اما آنچه در طول
این چن��د دهه هم��واره پای
ثاب��ت فعالیت بازار یادش��ده
بوده اس��ت ،فاصله بسیار زیاد
این ب��ازار با معیارهای کارایی
بوده اس��ت .در سالهای 98
و  99ش��اهد رش��د بیسابقه
در ب��ازار س��رمایه بودیم و در
هیاهوی آن روزها دولتمردان
و حتی شخص رئیس جمهور
از مردم دع��وت جدی کردند
که سرمایههای خود را به این
بازار بیاورند .گذر زمان نشان
داد ک��ه ای��ن تصمیم دولت و
دع��وت مردم به بازاری که در
ماهیت آن ریسک قرار داشت
و نیازمند دانشهای حداقلی
س��رمایهگذاری ب��ود ،کاری
بسیار غلط بوده است.
حمای��ت منطق��ی2 ...

فرصت امروز :این روزها همه چش��مها به هتل کوبورگ وین دوخته ش��ده اس��ت و به نظر میرسد که شمارش
معکوس احیای برجام آغاز ش��ده اس��ت .چنانکه دبیر ش��ورای امنیت ملی در توئیت تازه خود درباره تالشهای
دیپلماتیک برای احیای برجام نوش��ته اس��ت :مذاکرات وین به مرحلهای رسیده که میتوان در مورد نتیجه آن با
قطعیت و بدون نیاز به گمانهزنی اعالم نظر کرد .به گفته علی ش��مخانی ،تصمیم سیاس��ی آمریکا برای تحقق یا
توافق قابلاتکا و پایدار براساس اصول پذیرفته شده در برجام ،میتواند...
استنکاف از پذیرش الزامات شکلگیری
ِ
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سومین افت متوالی شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی رقم خورد

هتتریک رشد منفی صنعتی
4

تنها  5درصد از تسهيالت بانکها
به بخش مسکن و ساختمان میرسد

بوکار
مدیریت و کس 

تازهترین ترندهای بازاریابی برای کسب و کارهای مختلف

سقوط سهم مسکن
از وامهای بانکی

دنیای بازاریابی در طول س��الهای اخیر به طور مداوم دس��تخوش تغییرات اساسی شده است .این امر برای
بازاریابها ش��رایط دش��واری به منظور تعامل با مخاطب هدف ایجاد کرده است .اگر شما هم به دنبال تعامل با
مخاطب هدفتان به طور حرفهای هستید ،شاید در طول دست کم دو سال اخیر به دلیل همهگیری کرونا شرایط
متفاوتی را تجربه کرده باشید .این امر از کاهش بودجههای بازاریابی برندها تا افزایش انتظارات مشتریان به طور
تصاعدی را شامل میشود .هدف اصلی این مقاله بررسی برخی از ترندهای مناسب برای بازاریابی و پاسخگویی به
انتظارات فزاینده مشتریان در سال جاری است .در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار
خواهیم داد .شخصیسازی محتوای بازاریابی همیشه یکی از شیوههای حرفهای برای جلب نظر مخاطب هدف
محسوب میشود .امروزه کاربران در فضای آنالین انتظار مشاهده محتوای شخصیسازیشده براساس سلیقهشان...
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جنگ اطالعاتی آمریکا و روسیه در زمین اوکراین

پوتین از مریخ میآید و بایدن از ونوس

پ��س از دههها آموزش جن��گ اطالعاتی توس��ط والدیمیر پوتین
رئیسجمهور روس��یه ،ایاالت متحده در تالش است تا این استاد را در
بازی خودش شکس��ت دهد .به نوشته «نیویورکتایمز» ،دولت بایدن
در هفتههای اخیر حرکت نیروهای عملیات ویژه روس��یه به مرزهای
اوکراین را به تفصیل بیان کرده است ،طرح روسیه برای ایجاد ویدئویی
از جنایت جعلی بهعنوان بهانهای برای تهاجم را افش��ا کرده اس��ت،
طرحهای جنگی مس��کو را تشریح کرده اس��ت ،هشدار داده است که
تهاجم باعث خواهد شد احتماال هزاران نفر کشته شوند و اشاره کرده
که افسران روسی در مورد آقای پوتین تردید دارند.
س��پس روز جمعه جیک س��الیوان ،مش��اور امنیت ملی جو بایدن
ب��ه خبرنگاران در کاخ س��فید گفت که ایاالت متحده نش��انههایی از
تش��دید تنش روسیه را مشاهده میکند و «چشمانداز معتبری» برای
اقدام نظامی فوری وج��ود دارد .برخی دیگر از مقامات گفتند که این
اعالمیه (از س��وی سالیوان) بهدلیل اطالعات جدیدی است که نشان
میدهد حمله میتواند از روز چهارش��نبه آغاز شود .به گفته مقامات
فعلی و س��ابق ،مجموعهای از افش��اگریهای خارقالعاده – که تقریبا
به همان س��رعتی که اطالعات جمعآوری و ارزیابی میشود  -به یکی
از تهاجمیترین انتش��ار اطالعات توسط ایاالت متحده از زمان بحران
موشکی کوبا تبدیل شده است .این یک بازی غیرعادی است ،تا حدی
به این دلیل که آقای بایدن بارها به صراحت اعالم کرده است که قصد
ن��دارد نیروهای آمریکایی را برای دفاع از اوکراین به این کش��ور اعزام
کند .در واقع ،دولت درباره یک تهدید فوری به جهان هشدار میدهد،
نه برای جنگ ،بلکه برای جلوگیری از آن.
امید این است که افشای برنامههای پوتین آنها را مختل کند ،شاید
تهاجم را به تعویق بیندازد و زمان بیش��تری برای دیپلماسی بخرد ،یا
حتی ب��ه پوتین فرصتی بدهد تا در هزینههای سیاس��ی ،اقتصادی و
انس��انی تهاجم تجدیدنظر کند .در همان زمان ،مقامات دولت بایدن
میگویند که هدف محدودتر و واقعیتری دارند :آنها میخواهند توجیه

تهاجم با دروغ را برای والدیمیر پوتین دش��وارتر کنند ،جایگاه او را در
صحنه جهانی تضعیف و برای پاس��خ س��ختتر علیه او حمایت جلب
کنند.
آژانسهای اطالعاتی که توسط کاخ سفید تحریک شدهاند ،اطالعاتی
را از حالت طبقهبندی خارج کردهاند که به نوبه خود در اختیار کنگره
قرار گرفته ،با خبرنگاران به اشتراک گذاشت ه شده و توسط سخنگویان
پنتاگون و وزارت خارجه مورد بحث قرار گرفته اس��ت ،اما افشاگریها
به دالیل تاریخی پیچیده اس��ت .قبل از حمله ایاالت متحده به عراق
در س��ال  ،۲۰۰۳دول��ت بوش اطالعاتی را منتش��ر ک��رد که به گفته
مقامات ،اقدام پیش��گیرانه الزم است :از جمله شنود ادعایی مکالمات
ارتش عراق ،عکسهای آزمایش��گاههای متحرک تسلیحات بیولوژیک
و اظهاراتی مبنی بر متهم کردن بغداد به س��اخت ناوگان هواپیماهای
بدون سرنشین و حمله شیمیایی به آمریکا که همگی دستمایه حمله
واش��نگتن به عراق شد .همه مطالب اشتباه بود ،متکی به منابعی بود
که دروغ میگفتند ،تفس��یرهای نادرس��ت از اقدامات عراق داشتند و
مقامات ارشدی که به اطالعات خام نگاه کرده بودند ،اطالعات درست
از غلط را تمییز نداده بودند .اما به گفته مقامات آمریکایی ،این وضعیت
بسیار متفاوت است .ادعاهای واشنگتن درباره افزایش نیروهای روسیه
توس��ط تصاویر ماهوارهای تجاری باکیفیتی که قبال در دسترس نبود،
تایید شده است .جزییات توطئههای مخفی اطالعات نادرست مسکو
با کمپینهای تبلیغاتی کرملین که در پلتفرمهای رسانههای اجتماعی
پخش میش��وند و توسط محققان مستقل ردیابی میشوند ،مطابقت
دارد.
مقامات میگویند که مهمتر از همه ،یک تمایز اساسی بین عراق در
س��ال  ۲۰۰۳و اوکراین در سال  ۲۰۲۲وجود دارد .سالیوان روز جمعه
گفت« :در عراق ،اطالعات (جعلی) از همین تریبون برای شروع جنگ
اس��تفاده و بهکار گرفته شد .ما در تالش برای توقف جنگ هستیم».
آخرینباری که روسیه در سال  ۲۰۱۴علیه اوکراین اقدام کرد ،مقامات

بحران اوکراین ،قیمت مواد خام کلیدی برای اقتصاد جهانی را باال برده
و ب��ه فش��ار بر دولتها که با افزایش تورم دس��ت و پنج��ه نرم میکنند،
افزوده است .به گزارش «بلومبرگ» ،آمریکا هشدار داده که روسیه ممکن
اس��ت این هفته به همسایه خود حمله کند ،هرچند مسکو مکررا تهاجم
به اوکراین را تکذیب کرده اس��ت .بازارها هفتههاست که ملتهب هستند
و جنگ واقعی یا تحریمها علیه مس��کو میتواند قیمتهای انرژی و مواد
غذایی را باالتر برده و اروپا را با بحران بزرگ تامین روبهرو کند .قیمتهای
نف��ت ب��ه مرز  ۱۰۰دالر در هر بش��که نزدیک میش��وند و قیمت گاز در
اروپا افزایش یافته اس��ت .قیمت آلومینیوم به س��مت رکورد باالیی پیش
میرود ،قیمت پاالدیوم نیز افزایش پیدا کرده و قیمت گندم هم باال رفته
اس��ت .به گفته تحلیلگران بلومبرگ اینتلیجنس ،این بحران میتواند اثر
ت
پروانهای ایجاد کرده و با ایجاد مش��کالت عرضه متعدد ،باعث شود قیم 
کاالها صعودی شوند .تحریمها ممکن است به کمبود مواد غذایی و انرژی
منجر ش��ود که جهش قیمتها را به دنبال خواهد داشت .معاملهگران و
سیاستگذاران هرگونه اقدام و اظهارنظری در این بحران را زیر نظر دارند.

در این میان ،بازارهای گاز اروپا بزرگترین تاثیر را از بحران میان روسیه
و اوکراین پذیرفتهاند .تنشهای ژئوپلیتیکی به دلیل عرضه محدود گاز از
سوی روسیه و ذخایر گاز پایینتر از حد میانگین ،افزایش پیدا کردهاند و
قیمتها در این منطقه در یک سال گذشته حدود پنج برابر شدهاند .وقوع
یک نبرد نظامی تمام عیار میتواند حجم عظیم گازی که روسیه به اروپا
صادر میکند و حدود یک سوم آن از خاک اوکراین عبور میکند را مختل
نماید .تحریمها میتواند به تجارت گاز لطمه زده و مانع آغاز گازرسانی خط
لوله جدید نورد اس��تریم  ۲به اروپا شود .همه این موارد تاثیر بزرگی روی
پر کردن ذخایر در تابس��تان خواهد داش��ت و زمستان سال بعد را دشوار
میکند .قیمتها ممکن است حتی افزایش بیشتری پیدا کرده و اقتصاد
اروپا را به مخاطره بیندازد .روس��یه هم درآمد عظیمی را از دست خواهد
داد .با این حال همچنان عده زیادی بر این باورند که بعید است عرضه گاز
روسیه متوقف شود یا حتی به میزان قابل مالحظهای کاهش پیدا کند.
همچنین یک آسیب بزرگ وقوع جنگ میتواند مربوط به تامین مواد
غذایی باشد .اوکراین و روسیه بازیگران بزرگی در بازارهای جهانی گندم،

اطالعاتی دولت اوباما از به اشتراک گذاشتن آنچه میدانستند ،ممانعت
بهعمل آوردند ،اما دولت بایدن این اش��تباهات را بررس��ی و تصحیح
کرده اس��ت .افش��ای جدید ،منعکسکننده نفوذ «آوریل دی.هاینز»
مدیر اطالعات ملی و ویلیام جی.برنز ،مدیر سیآیای است که به گفته
مقامات دولتی ،مدیری است که تمایل به حذف طبقهبندی اطالعات
برای اختالل در برنامهریزی روسیه نشان داده است .امیلی جی.هورنای،
سخنگوی شورای امنیت ملی گفت« :ما چیزهای زیادی بهویژه از سال
 ۲۰۱۴درباره نحوه استفاده روسیه از فضای اطالعاتی ب ه عنوان بخشی
از دستگاه کلی امنیتی و نظامی خود آموختهایم .همچنین ما چیزهای
زی��ادی درباره اینکه چگونه میتوان از تاثیر آنها در آن فضا جلوگیری
کرد ،آموختهایم».
یک��ی از مقامات اطالعاتی ایاالت متحده گفت که وقتی آژانسهای
جاسوسی این کشور اطالعاتی دارند که میتواند به جهان کمک کند
تا درباره فعالیت روسیه قضاوت بهتری داشته باشند ،باید منتشر شود
و نباید از انتش��ار آن اطالعات جلوگیری به عمل آورد .به گفته برخی
از استراتژیس��تها ،این یک نبرد اطالعاتی تمامعیار اس��ت .بت سانر،
یک مقام ارشد سابق اطالعاتی که مرتبا دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری
س��ابق را در جریان کارها قرار میداد ،گفت« :فکر میکنم عالی است.
حدس من این است که این افشاگریها کرملین و سرویسهای امنیتی
را به وحشت انداخته است و مهمتر از آن ،میتواند گزینههای پوتین را
محدود و او را به فکر وادار کند».
دول��ت اوکراین از افش��ای اطالع��ات آمریکا اب��راز نارضایتی کرده
اس��ت .والدیمیر زلنس��کی ،رئیسجمهور اوکراین روز شنبه گفت که
«اطالعات بیش از حد» درباره حمله احتمالی روسیه باعث ایجاد ترس
غیرضروری ش��ده اس��ت .با وجود تمام افشاگریها ،دولت بایدن هیچ
مدرکی مبنی بر توطئههای اطالعات نادرست که آنها میگویند کشف
کردهاند ،ارائه نکرده اس��ت .اما مقامات اطالعاتی استدالل کردهاند که
اشتراکگذاری جزییات به روسیه سرنخهایی از نحوه کار آنها میدهد.

به گفته مقامات ،این به نوبه خود به مسکو اجازه میدهد تا «نشتهای
اطالعاتی را مس��دود کند» و به منزله خلع سالح در میانه یک جنگ
اطالعاتی است .این نگرانیها نش��ان میدهد که برای هر دموکراسی
چقدر دشوار است که پا به پای یک دولت خودکامه مانند روسیه گام
بردارد .بدون شک ،کرملین به سادگی در چنین جنگهای غیرمتعارفی
بهتر اس��ت .به یاد داشته باش��ید والدیمیر پوتین خود عضو سازمان
جاسوسی مخوف کا.گ.ب بوده است .پس او مانند بایدن فکر نمیکند.
پوتین از مریخ میآید و بایدن از ونوس .والدیمیر پوتین بازی خودش
را انجام میدهد و فنون مورد استفاده او در شطرنج ممکن است کمی
با ما متفاوت باش��د .پوتین در بسیاری از حمالت نظامی اخیر خود از
اطالعات نادرست برای ایجاد تردید درباره آنچه انجام میدهد ،استفاده
کرده است .چنین تاکتیکهایی واکنشهای بینالمللی را ُکند کرده و
به پوتین اجازه میدهد راحتتر به اهداف خود دست یابد .هنگامی که
مردان نقابدار در فوریه  ۲۰۱۴تصرف ساختمانهای دولتی در کریمه
را آغاز کردند ،مسکو گفت که آنها بخشی از قیام محلی طرفدار روسیه
بودند .تنها پس از تصرف کریمه مشخص شد که «مردان سبز کوچک»
نیروهای نظامی روسیه بودند .مسکو با سهل گرفتن حریف در جنگ
اطالعاتی ،پس از اینکه مقامات دولت بایدن در این ماه به قانونگذاران
درباره هزینههای انس��انی هنگفت احتمال��ی در صورت تهاجم کامل
پوتین هشدار دادند ،به سرعت واکنش نشان داد .دیمیتری پولیانسکی،
معاون سفیر روس��یه در سازمان ملل شنبه گذشته در توییتر نوشت:
«جنون و ترس و وحشت ادامه دارد ».در ادامه توییت سفیر دائم روسیه
آمده اس��ت« :اگر بگوییم ایاالت متحده میتواند لندن را در یک هفته
تصرف کند و باعث مرگ  ۳۰۰هزار غیرنظامی ش��ود ،چه؟ همه اینها
براساس منابع اطالعاتی ماست که ما فاش نخواهیم کرد».
پس از صحبتهای جیک س��الیوان در روز جمع��ه ،وزارت خارجه
روسیه ایاالت متحده را به انجام یک «حمله اطالعاتی هماهنگ» متهم
کرد که به گفته آن «با هدف تضعیف و بیاعتبار کردن خواس��تههای

منصفانه روس��یه برای تضمینهای امنیت��ی و همچنین توجیه آمال
ژئوپلیتیک و نظامی غرب در خاک اوکراین بوده است ».کرملین از سال
گذش��ته نه تنها در روسیه ،بلکه در مناطق جداییطلب شرق اوکراین
و حتی در کییف ،پایتخت اوکراین در یک فشار تبلیغاتی کامل بوده
اس��ت .مس��کو اوکراین را به توطئه نسلکش��ی علیه روسها متهم و
اوکراینیها را بهعنوان طرفداران نازیها محکوم کرده اس��ت .مقامات
روسیه همچنین اوکراین و ایاالت متحده را به طراحی توطئههای سری
برای توجیه مداخله یا تهاج��م به مناطق تحت کنترل جداییطلبان
متهم کردهاند .ایاالت متحده در اوایل دس��امبر ،زمانی که ارزیابیهای
اطالعاتی را که پیشبینی میکرد روسیه در نهایت میتواند  ۱۷۵هزار
س��رباز را برای تهاجم به اوکراین جمعآوری کند ،از حالت طبقهبندی
خارج و ش��روع به افشای مانورهای روسیه کرد .برخی اما خطر افشای
اطالعات را گوشزد میکنند که میتواند به کرملین قدرت مانور بیشتر
یا تغییر تاکتیک بدهد .سانر میگوید« :این استراتژی خالی از ریسک
نیست .اگر روسها بتوانند منابع را بیابند یا نحوه برقراری ارتباط خود
را تغییر دهند ،این پتانسیل را دارند که در همان لحظه حواس ما را از
چیزی که به آن نیاز داریم ببینیم ،پرت کنند ».استراتژیستهای دیگر
معتقدند که ایاالت متحده میتواند تهاجمیتر باش��د .ایاالت متحده
یا متحدانش میتوانند اطالعاتی درباره س��توانهای ارش��د پوتین یا
الیگارش��یهایی که از او حمایت میکنند ،منتشر کنند .این میتواند
ش��ک و تردید را درباره وفاداری مردم ایجاد یا ثروت آنها را افشا کند.
شان مکفیت ،یکی از اعضای ارشد شورای آتالنتیک که درباره ماهیت
در حال تغییر جنگ نوش��ته است ،میگوید« :قوانین جدید جنگ به
نفع خودکامگیهاس��ت؛ زیرا آنها میتوانند همه این کارها را به خوبی
انجام دهند :آنها میتوانند یواش��کی و کثیف بجنگند .سوال این است
که ما به عنوان یک دموکراسی با این شیوه مبارزه کردن چه چیزی را
به خطر میاندازیم؟ چگونه یک دموکراس��ی بدون از دست دادن روح
دموکراتیکش میتواند با یک جنگ مخفیانه مبارزهکند؟»

پیامد بحران اوکراین در بازارهای جهانی چه خواهد بود؟

اثر پروانهای در بازارها

ذرت و روغن آفتابگردان هس��تند و اگر عرضه این مواد مختل ش��وند،
خریداران از آس��یا گرفته تا آفریقا و خاورمیانه ممکن است با قیمتهای
گرانتر نان و گوش��ت مواجه ش��وند .چنین وضعیت��ی به هزینه کاالهای
غذای��ی که در ح��ال حاضر هم به باالترین حد یک دهه گذش��ته صعود
کردهاند ،میافزاید .هنگامی که روسیه شبه جزیره کریمه را در سال ۲۰۱۴
به خاک خود ضمیمه کرد ،قیمته��ای گندم با وجود اینکه روند عرضه
تاثیر قابل مالحظهای پیدا نکرده بود ،صعود کردند .سهم روسیه و اوکراین
از صادرات جهانی از آن زمان افزایش پیدا کرده و کشورهایی نظیر مصر و
ترکیه به گندم منطقه دریای سیاه متکی هستند.
تاکنون محمولهه��ا آزادانه در جریان بودهاند و هیچ عالمتی از اختالل
قابل توجه دیده نمیشود ،اما اگر چنین اتفاقی رخ دهد ،بازارهای جهانی
که با کاهش ذخایر غله کلنجار میروند ،کمبود شدیدتری پیدا میکنند.
روسیه همچنین یکی از سه صادرکننده بزرگ کود در جهان است .هرگونه
کاهش عرضه کود ممکن است به افزایش قیمت مواد مغذی خاک منتهی
شده و روی بازده محصوالت کشاورزی تاثیر گذاشته و به تورم مواد غذایی

بیشتر دامن زند .معاملهگران همچنین ریسک مختل شدن صادرات فلزات
روسیه شامل آلومینیوم ،نیکل ،پاالدیوم و فوالد را بررسی میکنند .هرچند
تحلیلگران تاکید میکنند که هدف گرفتن مستقیم تولیدکنندگان روسیه
با تحریمها ،گل به خودی برای غرب خواهد بود .تحریمهای آمریکا علیه
شرکت روسال در سال  ،۲۰۱۸بازار آلومینیوم را بهم ریخت و سیاستگذاران
ممکن اس��ت نخواهند چنین اتفاقی تکرار شود .اما اگر روسیه در راستای
تحریمها از دسترسی به سیستم پرداخت بینالمللی سوئیفت محروم شود،
جریان منابع مالی برای این کش��ور کند خواهد ش��د و صادراتش لطمه
میبیند .هرگونه اختالل در جریان صادرات گاز ،مشکالت تولیدکنندگان
فلزات در اروپا را که به دلیل قیمتهای باالی انرژی تولیدشان را کاهش
دادهاند ،تشدید خواهد کرد .حتی اختالالت کوتاهمدت هم تاثیر بزرگتر
از حد معمولی خواهند داشت زیرا تولیدکنندگان در حال حاضر با کمبود
فلزات مختلف از آلومینیوم تا زینک مواجه هس��تند .این کمبود در بازار
پاالدیوم ش��دیدتر خواهد بود زیرا روس��یه در ح��دود  ۴۰درصد از عرضه
جهان��ی نقش ایفا میکند .این کش��ور در فل��زات پایه نقش کمرنگتری

دارد ،اما همچنان یکی از بزرگترین تامینکنندگان جهان است و جی پی
مورگان برآورد کرده که این کشور در حدود چهار تا شش درصد از تولید
جهانی مس ،آلومینیوم و نیکل پاالیششده سهم دارد .هرگونه اختالل در
صادرات نفت روسیه در شرایطی که ظرفیت مازاد تولید کشورهای دیگر
اندک است ،به راحتی قیمتهای نفت را باالتر خواهد بود .تحلیلگران جی
پی مورگان حتی احتمال افزایش قیمتها به  ۱۵۰دالر در هر بش��که را
بررس��ی کردهاند .تحریمهای بیشتر عالوه بر تحریمهایی که صنعت نفت
روسیه را هدف قرار میدهد ،قیمتهای نفت را به سرعت باالتر خواهد برد.
چنین قیمتی اقتصاد جهانی را ناتوان خواهد کرد .به همین دلیل است که
بسیاری انتظار ندارند تحریمها به حدی شدید باشد که روی صادرات نفت
تاثیر قابل توجهی بگذارد .به عالوه عربستان و بعضی دیگر از تولیدکنندگان
خاورمیانه احتماال میتوانند شکاف ایجادشده در عرضه را پر کنند .با این
حال ،معاملهگران مضطرب ماندهاند .حدود نیمی از صادرات نفت و میعانات
روسیه به اروپا میرود .اختالل این صادرات ،آسیب شدیدی ایجاد کرده و
مسیرهای تجاری را تغییر خواهد داد.
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آیا شرایط همانند دوره برجام میشود؟

بازار سرمایه شانسی برای
حال و روز بهتر دارد؟

اقتصاد ایران پس از احیای برجام

مجید سلیمیبروجنی
تحلیلگر اقتصادی
بازار س��هام از ابتدای ش��روع به کار خود در دهه  ،۴۰مسیری
پرف��راز و نش��یب را طی کرده اس��ت .از آن روزها ک��ه تغییرات
قیمته��ا بر روی تختهها با گچ نوش��ته میش��دند ت��ا به امروز
که سیس��تمها و دادهها با کامپیوتر سر و س��امان پیدا میکنند،
تحوالت بس��یاری رخ داده است ،اما آنچه در طول این چند دهه
همواره پای ثابت فعالیت بازار یادش��ده بوده اس��ت ،فاصله بسیار
زیاد این بازار با معیارهای کارایی بوده اس��ت .در سالهای  98و
 99ش��اهد رشد بیسابقه در بازار سرمایه بودیم و در هیاهوی آن
روزها دولتمردان و حتی ش��خص رئی��س جمهور از مردم دعوت
ج��دی کردند که س��رمایههای خود را به این ب��ازار بیاورند .گذر
زمان نشان داد که این تصمیم دولت و دعوت مردم به بازاری که
در ماهیت آن ریس��ک قرار داش��ت و نیازمند دانشهای حداقلی
س��رمایهگذاری بود ،کاری بسیار غلط بوده است .حمایت منطقی
از بازار سرمایه باید به گونهای باشد که به سرمایهگذاری و به طور
دقیقتر به تولید کمک کند و مانع ایجاد رانت برای قشر خاصی از
سهامداران و یا نهادهای حاکمیتی دارای انحصار در بازار سرمایه
ش��ود ،چراکه بدون ش��ک مردم عادی هزینه رانتها و اختیارات
ویژه را میدهند.
بازار س��هام از ابتدای س��ال جاری تاکنون روزهای س��ختی را
پش��ت سر گذاش��ته اس��ت .این بازار در حالی به آخرین روزهای
س��ال  ۱۴۰۰نزدیک میش��ود که روند تح��والت آن به جز چند
دوره خیلی کوتاه ،هیچ نش��انی از رونق نداش��ته است .با نگاهی
به تحرکات ش��اخص کل از ابتدای سال تا همین چند هفته قبل
میت��وان دریافت که ب��ا وجود نارضایتی فعاالن بازار س��رمایه از
وضعی��ت فعلی ،آنچ��ه در طول ماههای اخیر اتفاق افتاده اس��ت
بخش��ی از روند طبیعی بازار اس��ت .بازار سهام پس از یک ریزش
قابل توجه نس��بت به کف ثبت ش��ده در طول یک س��ال اخیر،
اندک��ی باالتر قرار گرفته اس��ت و دیگر خبری از صف فروشهای
سنگین و پرتعداد در آن نیست.
در این میان ،روند مذاکرات احیای برجام نشان میدهد نزدیک
ش��دن مواضع طرف غربی به طرف ایرانی ،رون��دی رو به جلو را
س��پری میکند و این در حالی است که در کلیت اقتصاد کشور،
کاهش ریس��کهای انتظاری در صورت دس��تیابی به یک توافق
تازه میتوان��د بازارهایی را که تاکنون برای رش��د قیمتها هیچ
پش��توانهای به جز تورم نداشتهاند ،با اثرات منفی مواجه کند .به
عبارت دیگر ،در چنین ش��رایطی ریسک متناسب با آنکه حاصل
مذاکرات چه باش��د ،از قیمت داراییها تخلیه خواهد ش��د؛ با این
ح��ال به نظر میآید در این میان ب��ورس از بخت بهتر برای رفع
اثرات کاهشی قیمتها برخوردار باشد .بورس اوراق بهادار تهران
را بای��د رک��ورددار دورههای طوالنی و فرسایش��ی رش��د و افت
یکپارچه دانست.
در این بازار وجود چهار مس��ئله حجم مبن��ا ،کمبود نقدینگی
فعال و همچنین دامنه نوس��ان در کنار فقر قابل مالحظه تحلیل
موجب شده اس��ت روندهای رشد و افت شاخص در بورس ایران
طوالنی شود و همچنین به صورت گروه سهمی یا کل بازار باشد
که از نشانه های بارز نبود کارایی باال در بازار سرمایه است.
کارشناس��ان معتقدن��د که دولت ب��ه عن��وان بزرگترین فعال
اقتصادی کش��ور دارای امکانات گستردهای در بازار سرمایه است
ک��ه میتواند به س��ادگی با کنت��رل برخی از عوام��ل و با ایجاد
گش��ایش درخصوص موضوعات آزاردهنده بازار س��رمایه ،شرایط
رش��د بازار را فراهم کند .در کنار حساسیت دولت باید توجه کرد
در اقتصاد بازدهی بازارها عموما تابع دو مس��ئله رشد اقتصادی و
تورم اس��ت که در درازمدت موجب همگرای��ی بازدهی بازارها به
سمت میانگین میشود.
در این بین ،رش��د ش��دید تورم در یک س��ال اخیر و همچنین
عدم رش��د بازار سرمایه در برابر بازدهی بازارهای موازی از جمله
ارز ،طال ،امالک و مستغالت موجب شده است به لحاظ همگرایی
بازار س��رمایه به رغم رشد شدید نقدینگی ،تورم و افزایش ارزش
جایگزینی ش��رکتها و رشد فروش شرکتهای صادراتمحور که
س��ال جاری رکوردهای تاریخی سودآوری را بعضا لمس کردهاند،
امیدواریها افزایش یابد.
بازار س��رمایه جزئی از اقتصاد کشور است و اساسا در بلندمدت
امکانناپذیر اس��ت ک��ه نقشهای مختلف اقتصاد ن��اکارا و دارای
عملکرد غیربهینه باش��د ،اما بازار س��رمایه میتواند رشد و رونق
داش��ته باش��د .به همین دلیل اس��ت که بخش��ی از فعاالن بازار
سرمایه بر این باور هستند که تصمیمات در بخش واقعی اقتصاد
باید به نوعی باش��د که آثار رونق آن در بازار س��رمایه نیز پدیدار
باشد و از همین طریق مردم بتوانند از منافع ایجادشده در بخش
واقعی اقتصاد بهره برده و در بورس سود کنند.
سیاس��تگذار نباید به گونهای رفتار کند ک��ه به بخش واقعی
اقتصاد ضربه بزند اما انتظار داش��ته باشد در بلندمدت رونق بازار
س��رمایه حفظ ش��ود .آنچه در بورس تهران طی یک الی دو سال
قبل رخ داده ،نوعی از دخالت بیحد و حصر دولتی اس��ت که هم
در ش��دت گرفت��ن افزایش قیمتها موثر بود و ه��م در نهایت با
افزایش دخالتهای غیرکارشناس��ی توانست این بازار را به کوره
پولسوزی سرمایههای مردم تبدیل کند.
در حوزه بازار س��رمایه تاکنون تاکید بس��یاری بر افزایش سود
مالی ش��ده اس��ت .با این حال ،مس��ئلهای که چندان مورد توجه
ق��رار نگرفته ،بهبود س��طح این س��واد در می��ان تصمیمگیران و
سیاس��تگذاران اس��ت .فعاالن و س��رمایهگذاران بازار سرمایه از
دول��ت انتظار دارند که ب��ا در نظر گرفتن منافع ب��ازار در اعمال
تصمیمات اصولی و منطقی از ایجاد ریس��کهای بیمورد در بازار
خودداری کنند .همچنین مس��ئوالن بازار س��هام نیز از تغییرات
دائمی بازار س��هام بپرهیزند که ریسک کمتری به سرمایهگذاران
تحمیل ش��ود و تالش شود قوانین تعیین ش��ده برای بازار سهام
جامع باشد که سرمایهگذاران بتوانند تصمیمات بلندمدت جهت
ورود به این بازار و سرمایهگذاری در آن اتخاذ کنند.

فرص��ت امروز :این روزها همه چش��مها به هتل کوبورگ وین دوخته
شده اس��ت و به نظر میرسد که ش��مارش معکوس احیای برجام آغاز
شده اس��ت .چنانکه دبیر شورای امنیت ملی در توئیت تازه خود درباره
تالشهای دیپلماتیک برای احیای برجام نوشته است :مذاکرات وین به
مرحلهای رس��یده که میتوان در مورد نتیجه آن با قطعیت و بدون نیاز
به گمانهزنی اعالم نظر کرد .به گفته علی ش��مخانی ،تصمیم سیاس��ی
توافق
آمریکا برای تحقق یا اس��تنکاف از پذیرش الزامات ش��کلگیری
ِ
قابلات��کا و پایدار براس��اس اصول پذیرفته ش��ده در برج��ام ،میتواند
جایگزین گمانهزنیها شود.
اما فارغ از اینکه فعاالن و ناظران سیاس��ی چه نگاهی به روند مذاکرات
وی��ن دارند و حصول توافق میان ایران و دیگر طرفهای برجامی را تا چه
اندازه میسرمیدانند ،به نظر میآید که بازیگران اقتصادی چندان به نتایج
کوتاهمدت توافق دیپلماتها در پایتخت اتریش خوشبین نیستند .بنابراین
س��وال این اس��ت که آیا ش��رایط اقتصاد ایران پس از توافق وین و احیای
برجام همانند دوره برجام میش��ود؟ در پاس��خ به این پرس��ش ،سه فعال
بخش خصوصی در اتاقهای بازرگانی تهران و ایران ،با توجه به نش��انهها
و صحبتهایی که از احتمال قریبالوقوع دستیابی ایران و غرب به توافق
حکایت دارد ،به بررسی مختصات اقتصاد ایران در پساتوافق پرداختهاند و
به ضرورت انجام اقدامات تکمیلی نظیر پیوستن به  FATFو تالش برای
جذب سرمایهگذاری خارجی اشاره کردهاند .به اعتقاد حسین سالحورزی،
توافقی س��طحیتر و مقطعیتر از برجام در راه اس��ت؛ افشین کالهی نیز
بازگش��ت به بازارهای بینالمللی را زمانبر میداند و فریال مس��توفی هم
اهمیت تصویب  FATFرا گوشزد میکند.
توافقی سطحیتر از برجام در راه است
هر چقدر توافق برجام برای اقتصاد ایران ،مواهب فراوانی به همراه آورد،
ب��ه م��وازات آن و با خروج یکجانبه آمریکا از برج��ام نیز ضربات جدی به
پیکره اقتصادی کشور وارد آمد .حاال بار دیگر گمانهزنیها از نزدیک بودن
توافق خبر میدهند و در حال حاضر هشتمین دور مذاکرات هستهای در
هتل کوبورگ وین در جریان اس��ت .حال سوالی که به ذهن میرسد ،این
اس��ت که با توافق احتمالی وین و احیای برجام ،آیا ش��رایط اقتصاد ایران
همانند دوره برجام میش��ود؟ س��ه فعال بخش خصوصی در پاسخ به این
سوال ،شرایط شکلگیری برجام در سال  1394و توافق احتمالی در سال
 1400را مقایس��ه کردهان��د و البته به نتایج ای��ن توافق احتمالی به دیده
تردید نگاه میکنند.
حس��ین سالحورزی ،عضو هیأت رئیسه اتاق ایران در این باره میگوید:

هر توافق ممکنی ،توافقی بهمراتب سطحیتر و مقطعیتر از توافق سال ۹۴
خواهد بود که بدون دست زدن به ریشههای مسئله هستهای ایران ،تالش
میکند ش��اخههای بحران روییده از آن را تا حدی هرس کند .به عقیده
وی ،مجموعه تهدیدات تحریم آمریکا که در طول سالهای اخیر و پس از
عهدشکنی برجامی همچون یک میدان مین در برابر عالقهمندان ورود به
ممکن» قابل پاکسازی نیست یا الاقل بهسرعت

بازار ایران است ،با «توافق
قابل پاکسازی نیست .حتی اگر فرض کنیم یک معجزه بهناگاه تمام موانع
ساختاری مبتنی بر تحمیل ریس��ک سیاسی را از پیش پای فعالیتهای
بینالمللی اقتصاد ایران بردارد ،گسل نهادی ایجادشده میان اقتصاد ایران
و جهان در طول بیش از یکدهه گذشته (که فقط یکی از نمونههای آن،
بیگانگی نظام بانکداری کش��ور با بانکداری مدرن جهانی اس��ت) در کنار
شبکه درهمتنیده مسائل مقیاسپذیری ،کیفیت فضای کسبوکار ،کیفیت
حکمرانی اقتصادی و اعوجاجهای اقتصاد کالن ،در مجموع سبب میشوند
هیچ ش��انس درخشانی برای اعمال یک شوک مثبت چشمگیر به اقتصاد
کشور از محل گشایشهای بینالمللی وجود نداشته باشد.
در این راس��تا ،س�لاحورزی توصیه میکند :همانط��ور که مقام معظم
رهبری بارها ارش��اد فرمودند ،در این ش��رایط ،مستقل از روند مذاکرات و
تحوالت بینالمللی باید تمرکز ما بر بهس��ازی ظرفیتهای داخلی باش��د.
رفع نواقص ساختاری اقتصاد ایران نیازمند همکاری نزدیک دولت و بخش
خصوصی است و در شرایط حاضر تنها کار مفید واقعی است که میتوانیم
برای بهبود وضعیت خود انجام دهیم .مقاومسازی ساختار اقتصاد ایران ذیل
سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کوتاهمدت از تاثیر تالطمات بینالمللی بر
گردش چرخهای تولید و تجارت میکاهد و بدین ترتیب عالوه بر کمک به
اقتصاد و معیشت ،به ابزار قدرتمندی در دست سیاستمداران برای مذاکره
مواجه��ه هرچ��ه عزتمندانهتر در صحنهه��ای بینالمللی تبدیل خواهد

و
ش��د و در درازمدت نیز این سیاستها ،دقیقا مواردی هستند که ظرفیت
نقشآفرینی بینالمللی برای اقتصاد ایران را با بروز تغییر جدی در سطح
ریس��ک سیاسی فراهم خواهند کرد .صرفنظر از نتایج مذاکرات ،این تنها
راه پیشروی ماست.
از پیوستن به  FATFتا بازگشت به بازارها
افش��ین کالهی ،عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران نیز میگوید :خروج
یکطرفه آمریکا از برجام و تحریمهای یکجانبه این کشور بر ضد ایران و
حتی ایرانیان باعث ش��ده است که برندهای ایرانی جایگاه گذشته خود را
در دنیا نداش��ته باشند و با وجود اینکه ایران یکی از بازارهای بکر و دارای
پتانس��یل زیاد برای سرمایهگذاری است ،ریسک سرمایهگذاری هم در آن

بسیار زیاد است .به اعتقاد کالهی ،شرکتهای بینالمللی اتفاقات چند سال
گذش��ته را رصد کردهاند .بعضی از آنها در ش��روع همکاریها دچار ضرر و
زیان شدهاند و بسیاری نگران ایجاد تغییر مجدد در سیاستهای آمریکا با
تغییر احتمالی حزب حاکم در دوره انتخابات بعدی هس��تند .ضمن اینکه
در وضعی��ت فعلی هم امکان مداخله کنگره در آینده توافقات وجود دارد.
به نظر میرسد سالها طول خواهد کشید تا (در صورت خوب پیشرفتن
همهچیز و در بهترین ش��رایط) ایران و فعاالن اقتصادی ایرانی بتوانند به
جایگاه گذشته خود در اقتصاد بینالمللی ،البته تازه جایگاه متزلزل بعد از
برجام دست یابند.
او همچنین چند پیشنهاد برای دستیابی به نتایج مطلوبتر اقتصادی در
صورت حصول توافق دارد که دیپلماسی فعال اقتصادی در همه حوزهها با
هماهنگی دولتمردان و اتاقهای بازرگانی ،میدانداری بخش خصوصی در
فعالیتها و تعامالت اقتصادی احتمالی ،بهرهگیری از امکان سرمایهگذاری
مس��تقیم خارجی به ج��ای فاینانس ،تالش برای همکاری با کش��ورهای
مختلف از حوزههای جغرافیایی مختلف و مشارکتهای دوطرفه به شکل
تولی��د و فروش مش��ترک در دو یا چند کش��ور و تالش ب��رای حضور در
زنجیرههای تولید بینالمللی از جمله آنهاست.
فریال مس��توفی هم بر ض��رورت اصالحات اقتص��ادی در کنار توافقات
بینالملل��ی از جمله تصویب  FATFتاکید میکند و میگوید :در صورت
تواف��ق با کاهش قیمت دالر ،تورم نیز تا حدودی کاهش پیدا میکند و از
این حیث اقتصاد کشور فرصتی برای تنفس پیدا خواهد کرد ،اما نکته این
است که تغییرات بهسرعت اتفاق نمیافتد و برای اینکه بتوانیم در صورت
حصول توافق ،آینده تجاری مناسبی برای کشور متصور باشیم ،الزم است
که در کنار عوامل یادشده ،اصالحاتی در داخل کشور به وجود بیاوریم که
چنانچه توافق حاصل شود ،کشور تا حدودی آماده باشد.
تعدیل انتظارات از نتایج توافق وین و پیوستن ایران به  ،FATFدو نکته
مهم دیگری اس��ت که مستوفی به آنها اش��اره میکند و توضیح میدهد:
موضوع دیگری که باید دولت به آن توجه کند ،این است که با تجربه از دور
قبل��ی مذاکرات ،امید واهی برای مردم به وجود نیاورد؛ چراکه این موضوع
باعث ناامیدی ملت میش��ود .دولت باید با درایت این موضوع را مدیریت
کند؛ چراکه نتیجه رفع احتمالی تحریمها در کوتاهمدت مشخص نخواهد
ش��د و این موضوع زمانبراس��ت .همچنین اگر ای��ران بخواهد به تعامالت
بینالمللی بازگردد ،باید آماده تطبیق با اس��تانداردهای بهروز بینالمللی
بوده و برخی قوانین داخلی متناسب با آن اصالح شود .تصویب  FATFدر
این میان ،یکی از مهمترین استانداردهاست.

گروه مالی پاسارگاد در رتبهبندی شرکتهای برتر خوش درخشید

درخشش بانک سال ایران در میان  100شرکت برتر
بانک پاسارگاد که بهتازگی توسط نشریه بنکر موفق به کسب عنوانهای
بانک س��ال و بانک سال اسالمی ایران شده اس��ت ،در موفقیتی دیگر در
بیستوچهارمین رتبهبندی شرکتهای برتر ایران خوش درخشید .بانک
پاس��ارگاد در این رتبهبندی که توسط سازمان مدیریت صنعتی در اوایل
بهمنماه امسال برگزار شد ،در شاخصهای فروش ،ارزش افزوده و میزان
داراییها رتبههای برتر را کس��ب ک��رد .در این گزارش ،نگاه جزئیتری از
منظر مالی به موفقیت بانک و گروه پاسارگاد ارائه خواهد شد.
در بیس��توچهارمین رتبهبندی شرکتهای برتر ایران ،شرکتها با 33
کمی براساس رشد شرکتها ،سودآوری و شاخصهای عملکرد بازار
شاخص ّ
ارزیابی شدند .روش ارزیابی این رتبهبندی مشابه بسیاری از فهرستهای
رتبهبندی متعارف از قبیل فورچون 500بر پایه مجموعهای از شاخصهای
خروجیگرا و برمبنای آخرین صورتهای مالی حسابرسیشده شرکتها
انجام میش��ود .روشهای خروجیگرا برخالف روشهای فرآیندگرا ،اتکا
به خوداظهاری نداش��ته و برای مقایس��ه تعداد زیادی بن��گاه اقتصادی با
زمینههای فعالیت متنوع ،قابلیت استناد بیشتری دارند .در این ارزیابی پس
از رتبهبندی شرکتها براساس میزان فروش (ب ه عنوان شاخص کلیدی) و
تقسیم کل شرکتها به دستههای صدتایی ،شرکتهای هر دسته براساس
 32شاخص دیگر مقایسه و رتبهبندی شدهاند .از جمله سایر شاخصهای
این رتبهبندی میتوان به رشد فروش ،ارزش افزوده ،تعداد کارکنان ،رشد

اش��تغال ،میزان دارایی ،رش��د سود ،س��هم داراییهای غیرجاری ،نسبت
مالکانه و بهرهوری کل اشاره کرد .بانک پاسارگاد در رتبهبندی اخیر ،ضمن
کسب رتبه  6از نظر بیشترین دارایی و رتبه  8در شاخص ارزش افزوده ،با
فروش 513،754میلیارد ریالی از لحاظ میزان فروش موفق به کسب رتبه
 12در بین 100شرکت برتر شد .در بین  15شرکت اول این رتبهبندی ،نام
چهار بانک دیگر نیز به چشم میخورد که بانک پاسارگاد از بین بانکهای
عضو کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی ایران ،باالترین جایگاه را
به خود اختصاص داده است .همچنین در بین  100شرکت برتر ایران ،نام
 12بانک به چشم میخورد که بانک پاسارگاد در بین تمام آنها (از جمله
بانکهای دولتی) رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.
در مراسم معرفی  100شرکت برتر ایران ،سایر شرکتهای گروه پاسارگاد
نیز درخشش چشمگیری داشتند که از جمله آنها میتوان به کسب رتبه 5
میزان فروش توسط شرکت سرمایهگذاری پارسآریان اشاره کرد .شرکت
پارسآریان ب ه عنوان هلدینگ ماد ِر بانک پاس��ارگاد در میان شرکتهای
سرمایهگذاری ایرانی باالترین جایگاه را کسب کرد .از سوی دیگر ،شرکت
ارزشآفرینان پاسارگاد ب ه عنوان شرکت سرمايهگذاری زیرمجموعه بانک
پاسارگاد و شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ب ه عنوان هلدینگ انرژی گروه
بهترتیب با کسب رتبههای  22و  27و صعود  8و 6پلهای نسبت به دوره
گذشته در لیست  10شرکت پیشرو این رتبهبندی قرار گرفتند.

شرکت مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)،
بیمه پاس��ارگاد و شرکت فوالد سیرجان ایرانیان از زیرمجموعههای گروه
پاس��ارگاد نیز بهترتیب رتبههای  58 ،41و  75را کسب کردند .میدکو و
بیمه پاس��ارگاد از برترین شرکتهای بورسی ایران نیز به شمار میروند و
از نظ��ر ارزش بازار (طبق آمار ارائه ش��ده در آذرم��اه  )1400بهترتیب در
ردیفهای سوم و نهم شرکتهای بزرگ بورسی ایران قرار دارند.
حضور بانک و زیرمجموعههای گروه پاس��ارگاد در لیست  100شرکت
برتر ایران نش��ان از عملکرد مطلوب این گروه در حوزههای مختلف دارد.
انتخاب بانک پاسارگاد بهعنوان بانک سال ایران توسط نشریه بنکر ،کسب
رتبه اول خاورمیانه و رتبه س��یزدهم جهانی از نظر نرخ بازده س��رمایه در
س��ال  2021بین بانکهای جهان ،کس��ب باالترین سطح جایزه مدیریت
مالی ایران در دیماه گذش��ته و حضور بانک پاسارگاد بهعنوان تنها بانک
ایرانی حاضر در لیست  500برند برتر بانکی مؤسسه برندفاینانس در سال
 ،2020مؤید این مطلب است .گروه پاسارگاد به جز فعالیت در حوزههای
مالی ،بانکی ،انرژی و معدن ،در بخش فناوری اطالعات ،علوم پیش��رفته و
حوزه س�لامت نیز فعالیتهای مهمی را به انجام رس��انده است و در حال
حاضر توسعه سرزمین هوشمند پاد بر پایه ارائه خدمات زیرساختی اقتصاد
دیجیتالی به کس��بوکارها ،ساخت یک شهرک دانشگاهی و احداث چند
شهرک سالمت را نیز در دست اقدام دارد.
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بانک نامه

تنها  5درصد از تسهيالت بانکها به بخش مسکن و ساختمان میرسد

سقوط سهم مسکن از وامهای بانکی

3

به گفته وزیر اقتصاد در  3هفته اخیر

 ۶۵هزار نفر وام بدون ضامن گرفتند

وزی��ر اقتصاد از پرداخ��ت وام خرد بدون ضامن به بیش از  ۶۵هزار نفر خبر
داد .احس��ان خاندوزی در صفحه توئیتر خود اعالم کرد که براس��اس گزارش
بانکهای دولتی طی س��ه هفته اخیر بیش از  ۶۵هزار نفر بدون ضامن وام از
وامهای خرد استفاده کردهاند .به گفته وی ،در کنار دستورالعمل تشویقی و با
همکاری مدیران عامل بانکها با متخلفان نیز برخورد شد و تسهیل شرایط وام
خرد برمبنای اعتبارسنجی باجدیت ادامه خواهد داشت .گفتنی است پیش از
این وزیر اقتصاد در راستای تکلیف رئیس جمهور به بانکهای دولتی مبنی بر
تسهیل پرداخت وامهای خرد ،بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد را در مرحله
اول مکلف به پرداخت وامهای خرد به کارکنان ،بازنشستگان و مستمریبگیران
بخش دولتی ،عمومی و خصوصی بدون دریافت ضامن کرد .ش��رایط دریافت
وامهای خرد بدون ضامن از این قرار است که تا  ۵۰میلیون تومان تنها با نامه
کس��ر از حقوق و برای دریافت وام تا  ۱۰۰میلیون تومان با یک نامه کس��ر از
حقوق همراه با چک یا سفته امکانپذیر است و مشموالن این وام باید به بانکی
که حقوق خود را از آن دریافت میکنند ،مراجعه کنند .البته روند پرداخت وام
بدون ضامن مبتنی بر اعتبارسنجی است و رتبه اعتباری افراد در تعیین سفته،
چک یا ضامن برای پرداخت وام تاثیرگذار است.
رئیس بانک مرکزی در دیدار مدیران بانکی تاکید کرد

ارتقای کفایت سرمایه بانکها

ایمان ولیپور
ایمیلIvanKaramazof@yahoo.com :
آمارهای تازه بانک مرکزی کماکان از س��هم پایین مسکن از تسهیالت
بانکی حکایت دارد .طبق گزارش تازه بانک مرکزی ،تسهيالت پرداختي به
بخشهاي مختلف اقتصادي در  10ماهه امس��ال به حدود  2هزار و 294
هزار ميليارد تومان رس��يد كه نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته رشد
 60درصدی را نش��ان میدهد .البته علت عمده این رش��د تسهیالتدهی
ب��ه افت ارزش پول ملي و تداوم تورم س��االنه باالي 40درصد برمیگردد.
تسهيالت «سرمايه در گردش» با سهم  66.3درصدی و «توسعه» با سهم
 7.6درص��دي در رتبهه��ای اول و دوم بيش��ترين وام دريافتي قرار دارند.
«خريد كاالي ش��خصي» و «تعمير» نيز رتبههاي سوم و چهارم بيشترين
سهم از تسهيالت پرداختي تا دي ماه امسال را به خود اختصاص دادهاند.
همچنین بخش خدمات بيشترين تسهيالت را در  10ماهه ابتدای امسال
دریاف��ت کرده و پس از خدمات نیز بخشهای صنعت و معدن ،بازرگاني،
كشاورزي و مسكن و ساختمان در رتبههاي بعدي ایستادهاند.
آنط��ور که بانک مرک��زی گزارش داده اس��ت ،از  2ه��زار و  294هزار
ميليارد تومان تس��هيالت پرداختي بانکها تا پايان دي ماه ،تنها 125.1
هزار ميليارد تومان آن به بخش مس��كن و ساختمان اختصاص داده شد،
یعنی  5.5درصد از كل تسهيالت پرداختي نظام بانكي؛ در حالی که طبق
سیاستگذاریهای چندین ساله بانک مرکزی ،شبکه بانکی باید  25درصد
از کل تسهیالت را به این بخش اختصاص دهد .اگرچه این نسبت در دهه
 80تقریبا محقق شد ،اما به مرور سهم مسکن از وامهای بانکی سقوط کرد
و نهایتا در دهه  90تک رقمی شد.
سهم  5درصدی مسکن از وام بانکی
براس��اس گزارش ت��ازه بانک مرک��زی ،میزان تس��هيالت پرداختي به
بخشه��اي اقتصادي در  10ماهه امس��ال به حدود  2ه��زار و  294هزار
ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه پارسال  59.4درصد افزایش
داش��ته اس��ت .در  10ماه ابتدای سال  99حدود  855هزار ميليارد تومان

تسهيالت به بخشهاي مختلف اقتصادي پرداخت شده بود .اگرچه كه اين
افزايش در مبلغ تس��هيالت به دليل تضعیف ارزش پول ملي و تداوم تورم
ساالنه باالي 40درصد است ،اما نبايد از مالحظات تورمي و آنچه كه اخیرا
وزير اقتصاد در مورد كاهش تورم در س��ال آينده گفته ،غافل شد .اين در
حالي است كه يكي از راههاي افزايش تورم از طريق اعطاي تسهيالت خرد
بانكي است ،چراكه اين تسهيالت به دليل شرايط بيثبات اقتصادی عمدتا
به سمت بازارهاي طال و ارز رفته و در آنجا عالوه بر اينكه به نوسانات دامن
ميزند ،تورم را تش��ديد ميكند .راه ديگر خلق تورم از طريق افزايش پايه
پولي است .قرار است بانکها براي «نهضت ملي مسكن» حدود  360هزار
ميليارد تومان تس��هيالت پرداخت كنند .اين امر در ش��رايطي كه تجربه
مشابه «مسكن مهر» وجود دارد و ممكن است باعث شدت گرفتن ناترازي
بانكها شود ،به نگرانيها درخصوص بدتر شدن وضعیت متغيرهاي پولي و
از جمله تورم دامن زده است.
تا پایان دی ماه امسال 66.3 ،درصد از کل تسهیالت پرداختی بانکها
با رقم 1520هزار ميليارد تومان بابت «س��رمايه در گردش» اعطا شده
است« .توسعه» نيز با سهم  7.6درصدي و رقم  174هزار ميليارد تومان،
رتبه دوم بيش��ترين وام دريافتي را به نام خود ثبت كرد« .خريد كاالي
ش��خصي» و «تعمير» هم در رتبههاي س��وم و چهارم بيشترين سهم از
تس��هيالت پرداختي بانکها قرار گرفتند .بخش خدمات با  958.8هزار
ميليارد تومان بيشترين تسهيالت را در  10ماهه ابتدای امسال دریافت
کرد که با توجه به س��هم  50درصدی آن از بازار اش��تغال اصال عجیب
نیست .پس از خدمات نیز صنعت و معدن دومين بخش با بيشترين وام
دريافتي از سيستم بانكي (رقم  693هزار میلیارد تومان) بود .بخشهاي
بازرگاني ،كش��اورزي و مسكن و ساختمان نيز در رتبههاي بعدي جای
گرفتند .بدین ترتیب طبق آمارهای بانک مرکزی ،از 2هزار و  294هزار
ميليارد تومان تس��هيالت پرداختي تا پايان دي ماه امسال ،تنها 125.1
هزار ميليارد تومان آن به بخش مسكن و ساختمان اختصاص داده شد
که  5.5درصد از كل تسهيالت پرداختي بانکهاست.
سد بزرگ تورم در مقابل وام مسکن
طبق سیاستگذاریهای چندین ساله بانک مرکزی ،بانکها باید 25

درصد از کل تس��هیالت پرداختی را به بخش مس��کن اختصاص دهند.
هرچند این نسبت در دهه  80تقریبا محقق شد ،اما رفته رفته در ادامه
آب رفت و نهایتا تک رقمی ش��د .براساس آمارها ،بین سالهای 1380
تا  1386حدودا یک چهارم از کل تسهیالت پرداختی بانکها به بخش
مسکن و ساختمان اختصاص داده شد ،اما در فاصله سالهای  1386تا
 1391سهم مسکن از مجموع اعتبارات ساالنه نظام بانکی به  ۱۹درصد
تقلیل یافت و در سال  1392باز هم کمتر شد و به  12.7درصد رسید.
در آخری��ن آمارهای بانک مرکزی طی  10ماهه  1400نیز این نس��بت
به  5.5درصد رس��یده است ،یعنی از 2هزار و  294هزار ميليارد تومان
تس��هيالت پرداختي بانکها تا پايان دي ماه ،تنها  125.1هزار ميليارد
تومان به بخش مسكن و ساختمان اختصاص داده شد.
جدا از سقوط سهم مسکن از وامهای بانکی در سالیان اخیر ،تورم نیز
مانع بزرگ دیگری اس��ت که در این مس��یر مشکلساز شده است .نرخ
تورم در اغلب سالهای گذشته دورقمی و باال بوده و به موازات این رشد
نجومی سطح تورم ،سهم مس��کن از هزینه زندگی نیز به بیشترین حد
ممکن رس��یده اس��ت .در حال حاضر ،سقف مبلغ وام مسکن جوانان به
یک میلیارد تومان در تهران (در شهرهای بزرگ  ۸۵۰میلیون و در سایر
ش��هرها  ۷۰۰میلیون تومان) افزایش یافته و به صورت  15ساله تعيين
شده است ،یعنی اين وام به كساني تعلق ميگيرد كه براي  ۱۵سال بعد
احتياج به مس��كن خواهند داشت ،اما  15سال انتظار براي دريافت وام
يك ميليارد توماني مس��كن صدالبته زمان زيادي است .از سوی دیگر،
ميانگين قيمت هر مترمربع مس��كن در ش��هر ته��ران طبق اعالم بانک
مرکزی در دی ماه امس��ال به بیش از  32ميليون تومان رس��یده است.
پس با مبلغ يك ميليارد تومان در حال حاضر ميتوان  31متر خانه در
مناطق ارزان پایتخت خريد .حال س��وال این اس��ت كه با ميانگين تورم
ب��االی 40درصدی ،اين ميزان وام در س��ال  1415چقدر ارزش خواهد
داش��ت و چند متر آپارتمان در ش��هر تهران ميتوان خريد؟ از آنجا که
طبعا ارزش يك ميليارد تومان در این  15س��ال بهش��دت افت خواهد
ك��رد ،به نظر میرس��د وام یک میلیارد تومانی مس��کن جوانان تنها به
شرط مهار تورم کارساز خواهد بود.

اجرای طرح شمولیت مالی از ابتدای سال آینده

مقررات امضای الکترونیکی در بانک مرکزی تصویب شد

مدی��رکل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولش��ویی بانک مرکزی
گفت طرح شمولیت مالی بانک مرکزی درواقع تامین مالی خرد خانوارها
در ش��بکه بانکی اس��ت که به صورت غیرحضوری ،چه��ار مرحله افتتاح
حساب ،اعتبارس��نجی ،تامین وثایق و امضای الکترونیکی را پوشش داده
و از ابتدای سال آینده نیز عملیاتی میشود.
طب��ق اعالم بانک مرکزی ،حمیدرضا غنیآبادی روز دوش��نبه با حضور
در برنامه «س�لام صبح بخیر» شبکه سه سیما با اشاره به آمادگی اجرای
مراحل یادش��ده در طرح ش��مولیت مالی از جمله تصویب افتتاح حساب
غیرحضوری در ش��ورای عالی مبارزه با پولش��ویی به ریاست وزیر اقتصاد
گف��ت :مقررات مرتبط با امض��ای الکترونیکی نیز در هی��أت عامل بانک
مرکزی تصویب شده و از سال آینده انشاءاهلل محقق میشود.
او به تش��ریح برنامههای آتی بانک مرکزی درخصوص ش��مولیت مالی
پرداخ��ت و ادامه داد :ش��مول مالی در ادبیات نظ��ری موضوع به معنای
دسترس��ی آسان ،س��ریع و مقرون به صرفه همه آحاد جامعه به خدمات
بانکی است و لذا یکی از شاخصهای توسعه مالی در هر کشوری محسوب
میش��ود .به عبارت دیگر ،این مفه��وم در معنای میزان فراگیری خدمات
مالی در اقصی نقاط یک کش��ور است .مطالعات و پژوهشها نیز حاکی از
آن اس��ت که هرچه شمول و فراگیری خدمات مالی بیشتر باشد ،به رشد
اقتصادی و توس��عه مالی آن کشور منتج میشود .به همین دلیل همواره
یکی از اهداف و مقاصد سیاس��تگذاران و به طور ویژه سیاستگذار پولی
بحث توسعه شمولیت مالی اس��ت و البته خوشبختانه از این نظر شرایط
خوبی داریم.
به گفته غنیآبادی ،برای مثال گس��تردگی ش��عبه در س��طح کش��ور،
دستگاههای خودپرداز ،پایانههای فروشگاهی برای خرید و  ...شاخصهایی
هس��تند که ارزیابیکننده ش��مول مالی در یک کشور محسوب میشود.
همچنین امکان افتتاح حس��اب یکی از مهمترین شاخصهای کلیدی در
ارزیابی شمول مالی است که هماکنون در این خصوص پوشش حسابهای
بانکی باالی  15و  18س��ال و در به طور کلی بزرگس��ال در س��طح قابل

قبولی است.
وی با بیان اینکه موضوع اصلی ارتقای این تراز در ش��بکه بانکی به ویژه
در ارائه اعتبارات ،کارت بانکی و تسهیالت است ،گفت :استفاده از ابزارهای
فناوران��ه که براس��اس آن فرد ب��ه صورت غیرحضوری بتوان��د از خدمات
بانکی بهرهمند شود مستلزم پیشنیازهایی است .یکی از این پیشنیازها،
احراز هویت الکترونیکی اس��ت ،یعنی بانک باید اطمینان حاصل کند که
دریافتکننده خدمات مالی همان کسی است که در واقع احراز هویت شده
اس��ت .در این زمینه یک س��ری موانع و چالشهایی وجود داشت ،چراکه
نباید زیرس��اختهای پرداخت ملی کشور محل سوءاستفاده قرار گیرد .بر
این اس��اس و تا پیش از این ارائه خدمات غیرحضوری ممنوع و منوط به
تصویب دس��تورالعملی در ش��ورای عالی مبارزه با پولش��ویی شده بود که
خوشبختانه دیروز این دستورالعمل تصویب شد.
مدیرکل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولش��ویی با بیان اینکه با
تصویب این دس��تورالعمل ،زمینه اس��تفاده آحاد جامعه از خدمات بانکی
غیرحضوری فراهم شده است ،تاکید کرد :نکته قابل توجه در تدریجی بودن
اجرای این طرح اس��ت چراکه اجرای کامل این طرح نیازمند فراهمشدن
زیرساختهای الزم در این زمینه توسط بانکهاست و بسیاری از بانکها
در این زمینه مقدمات و زیرساختها را فراهم کردهاند و امیدواریم بانکها
از اوایل سال آینده این امر را عملیاتی کنند.
او اج��رای این طرح را گام مهمی در ش��مولیت مال��ی خواند و گفت :با
اجرایی شدن این طرح جغرافیا و محدودیت مکانی برای مشتریان بانکها
حذف خواهد ش��د .همچنین با تمهیدات اندیش��یده شده و اجراییشدن
دستورالعمل جدید ،محدودیتهای جغرافیایی و سایر نواقص در دریافت
خدمات بانکی برای تمام هموطنان حذف و برطرف میشوند.
این مقام مس��ئول بان��ک مرکزی با تأکید بر اینکه مق��ررات برای همه
بانکها یکسان است ،توضیح داد :شاید عدم وحدت رویهای که هماکنون
در ش��بکه بانکی در برخی موارد وجود دارد ،ناش��ی از آن باشد که تمهید
و زیرس��اخت مقرراتی الزم برای استفاده از خدمات غیرحضوری پیش از

این به بانکها ابالغ نشده بود و لذا این امر در سطح شبکه بانکی نهادینه
نشده بود .بر این اساس و با تمهیدی که از روز گذشته (یکشنبه) در نظر
گرفته شده است ،قطعا به سمت همگرا شدن بانکها در زمینه بهرهمندی
از خدم��ات بانک��ی پیش خواهیم رفت .البته این اح��راز هویت روشهای
مختلف��ی دارد و معم��وال از ابزارهای بیومتریک ،فیل��م ،امضای دیجیتال
یا حرکاتی از س��وی مشتری که نش��اندهنده رعایت شدن پروتکلهای
شناسایی از سوی بانک است ،استفاده میشود.
غنیآب��ادی اب��راز امیدواری کرد :ب��ا ابالغ الزامات قانونی و زیرس��اخت
مقرراتی به شبکه بانکی ،این اختالف رویه در شبکه بانکی کاهش یابد و به
سمت همگرایی و وحدت رویه میان بانکها حرکت میکنیم.
وی س��پس یکی از برنامههای بانک مرکزی را تسهیل دریافت اعتبارات
خرد دانست و گفت :این امر به صورت رسمی نیز اعالم شده است و ما در
بانک مرکزی به دنبال آن هس��تیم که دریافت اعتبارات بانکی برای عموم
س��هلالوصولتر ش��ود .در این خصوص علی رغم آنکه در موضوع شعبه،
افتتاح حساب ،دریافت و پرداخت از تراز خوبی برخورداریم ولی مطالعات و
بررسیها موید آن است که در استفاده از اعتبارات خرد رضایتمندی الزم
وج��ود ندارد و با وضعیت مطلوب فاصله داری��م .از این رو در دوره جدید
ریاس��ت بانک مرکزی مقرر اس��ت در این باره اتفاق��ات خوبی رخ دهد و
هماکنون برنامههایی در این باره در حال انجام است.
مدیرکل مقررات ،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با اشاره به موضوع
بحث برات و س��فته الکترونیکی نیز گفت :همانگونه که اخیرا اعالم ش��ده
است این مهم با همکاری وزارت اقتصاد ،بانک مرکزی و قوه قضائیه محقق
شده است .لذا امکان استفاده از سفته به صورت الکترونیکی ،شبانهروزی و
بدون مراجعه حضوری ممکن است .در چنین شرایطی ،یکی از مواردی که
برای تسهیل استفاده از اعتبارات خرد محقق شده ،همان امکان استفاده از
سفته الکترونیکی است که میتوان از آن به عنوان ابزار ضمانت تسهیالت
اس��تفاده کرد .البته هماکنون این امر توسط سه بانک به صورت آزمایشی
در حال اجراست و به احتمال زیاد از اوایل سال آینده عملیاتی میشود.

نشست دورهای رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل شبکه بانکی ،عصر
دوشنبه با محوریت بررسی آخرین وضعیت شاخصهای پولی و عملکرد شبکه
بانکی در بانک مرکزی برگزار شد .طبق اعالم بانک مرکزی ،علی صالحآبادی در
این دیدار با اشاره به تصویب دستورالعمل احراز هویت غیرحضوری در جلسه
یکش��نبه شورای عالی مبارزه با پولشویی بر ضرورت تسریع و تسهیل در ارائه
خدم��ات بانکی به مردم تاکید ک��رد .رئیس بانک مرکزی همچنین به مصوبه
اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص کفایت سرمایه بانکها اشاره کرد و گفت:
ارتقای کفایت سرمایه بانکها از مهمترین برنامههای بانک مرکزی است و در
این خصوص تدابیر و تصمیمات بسیار خوبی در شورای پول و اعتبار اتخاذ شده
اس��ت .صالحآبادی با قدردانی از بانکهایی که نسبت به کنترل اضافه برداشت
خود اقدام میکنند ،افزود :موضوع اضافه برداش��ت بانکها از بانک مرکزی به
طور جدی و با حساسیت پیگیری میشود و بر این اساس ،بانکها باید وضعیت
نقدینگی خود را مدیریت کنند و برای رفع ناترازی خود اقدام کنند.
وی بر ضرورت تس��هیل در پرداخت تس��هیالت خرد به مردم توسط شبکه
بانکی کش��ور تاکی��د کرد و گفت :رویکرد ش��بکه بانکی در ای��ن زمینه ،باید
تس��هیلگری در اعطای تس��هیالت خرد با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان و
در عین حال ،مراقبت از بهداشت اعتباری بانک باشد .صالحآبادی همچنین از
مصوبه اخیر هیأت عامل بانک مرکزی مبنی بر بازنگری در ضوابط رشد مقداری
ترازنامه بانکها خبر داد .او س��پس بر لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپردهها و
تسهیالت توسط بانکها تاکید کرد و گفت :عدم رعایت نرخهای اعالمی ،عالوه
بر آثار نامطلوب در اقتصاد کش��ور ،به زیان نظام بانک��ی خواهد بود و ناترازی
بانکها را به دنبال خواهد داشت و بانک مرکزی این موضوع را باجدیت پیگیری
و کنترل میکند .صالحآبادی در پایان با اشاره به محورهای اصلی اصالح نظام
بانک��ی گفت :اصالح رابطه مالی دولت با بانکها و بانک مرکزی ،اصالح رابطه
بانک مرکزی با بانکها و اصالح رابطه بانکها با مردم ،س��ه ضلع مهم اصالح
نظام بانکی کشور است که پیگیری خواهد شد.
چقدر سپرده در بانکها داریم؟

شکاف پولی در میانه پاییز

میزان س��پردهها و تسهیالت بانکی تا پایان آبان ماه امسال نسبت به مقطع
مش��ابه در سال گذش��ته معادل  43.8درصد افزایش یافته است .طبق گزارش
بانک مرکزی از وضعیت کل مانده س��پردهها و تسهیالت ریالی و ارزی بانکها
و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان آبان ماه سال جاری ،مانده کل
س��پردهها به رقم  ۴۹۳۵هزار و  ۹۸۰میلیارد تومان رسیده است که نسبت به
مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل  43.8درصد و  27.4درصد
افزایش را نش��ان میدهد .همچنین باالترین مبلغ س��پردهها مربوط به استان
تهران با مانده  ۲۶۳۳هزار و  ۴۹۰میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان
کهگیلویه و بویراحمد معادل  ۱۲هزار و  ۹۷۰میلیارد تومان است .عالوه بر این،
مانده کل تسهیالت در این زمان  ۳۶۱۶هزار میلیارد تومان است که نسبت به
مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل  43.8درصد و  29.5درصد
افزایش داش��ته است .براساس این گزارش ،بیشترین مبلغ تسهیالت مربوط به
استان تهران با مانده  ۲۲۶۸هزار و  ۷۵۰میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به
استان کهگیلویه و بویراحمد معادل  ۱۲هزار و  ۵۹۰میلیارد تومان است .نسبت
تس��هیالت به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی نیز  81.3درصد است که در
پایان این ماه نسبت به مقطع مشابه سال قبل تغییری نداشته و در مقایسه با
پایان سال قبل  1.1واحد درصد افزایش را نشان میدهد که نسبت مذکور در
اس��تان تهران  94.4درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد  109.4درصد است.
در این گزارش ،یکی از علل مهم باالبودن رقم تس��هیالت و سپردهها در استان
تهران ،اس��تقرار دفاتر مرکزی بسیاری از ش��رکتها و مؤسسات تولیدی سایر
استانها در استان تهران بیان شده و اینکه عمده فعالیتهای بانکی آنها از طریق
شعب بانکها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام میشود.
مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی:

رمز دوم پویا هکشدنی نیست

در روزه��ای اخیر اخباری مبنی بر افزایش دوباره برداش��تهای غیرمجاز از
حسابهای کاربران به رغم فعال بودن رمز پویا در شبکههای اجتماعی منتشر
ش��ده اس��ت .مدیر اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی در واکنش به انتشار
این ش��ایعات درخصوص هک ش��دن رمز دوم پویا در ش��بکههای اجتماعی،
گفت :بحث هک ش��دن رمز دوم پویا عمال امکانپذیر نیست مگر اینکه کاربر
بدافزارهایی را روی گوش��ی نصب کرده باشد که به پیامکها دسترسی داشته
باش��د .به گفته محمد بیگی ،مردم حتما باید درخص��وص نصب نرمافزارهای
ناشناس روی گوشی موبایل مراقب باشند .بخشی از مردم به محتوای پیامک
ارس��الی و بدافزارها دقت نمیکنند و بخشی نیز از طریق مهندسی اجتماعی،
خود مشتری رمز خود و اطالعات کارت خود را در اختیار دیگران قرار میدهد
و موجب هک شدن میشود .او با بیان اینکه  15درصد مربوط به مراقبت خود
م��ردم در این حوزه اس��ت و آمار دقیق را پلیس فت��ا دارد ،افزود :رمز دوم پویا
عمال در بانکها برای هر تراکنش به ازای مبلغ و دریافتکننده تراکنش مجددا
ساخته میشود و برای دو دقیقه انقضا دارد و اگر مشتریان خودشان دقت الزم
را داشته باشند ،بعید است این رمزها هک شود.
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نماگر بازار سهام

سومین افت متوالی شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی رقم خورد

هتتریک رشد منفی صنعتی

تاالر شیشهای به رنگ سبز درآمد

کامبک بورس در سومین روز هفته

بازار س��هام در س��ومین روز این هفته و برخالف روزهای گذش��ته روندی
صعودی داش��ت و ش��اخص بورس تهران بیش از 7ه��زار واحد افزایش یافت.
ش��اخص کل بورس با این رش��د  7هزار و  ۳۴۹واحدی در ارتفاع یکمیلیون
و  ۲۸۳ه��زار واح��دی قرار گرفت .در معامالت این روز بورس تهران بیش از 4
میلیارد و  ۶۷۴میلیون سهم ،حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۳۸هزار و ۱۱۷
میلیارد ریال و در بیش از  ۲۹۰هزار نوبت معامله ش��د .همچنین شاخص کل
(ه��موزن) با  ۶۴۲واحد افزایش به  ۳۲۵هزار و  ۵۰۵واحد و ش��اخص قیمت
(هموزن) با  ۴۰۳واحد رشد به ۲۰۴هزار و  ۱۹۶واحد رسید .شاخص بازار اول،
5هزار و  ۵۸۵واحد و شاخص بازار دوم ۱۴ ،هزار و  ۱۷۴واحد افزایش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها ،صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۲
هزار و  ۱۵۳واحد ،فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با یک هزار و  ۹۰۵واحد ،ملی
صنایع مس ایران (فملی) با یک هزار و  ۱۰۰واحد ،پتروش��یمی نوری (نوری)
با  ۳۵۷واحد ،بانک پاس��ارگاد (وپاس��ار) با  ۱۹۶واحد ،ایران خودرو (خودرو) با
 ۱۸۱واحد و پارس فوالد سبزوار (فسبزوار) با  ۱۵۵واحد ،بیشترین تاثیر مثبت
را بر شاخص بورس داشتند .در سوی مقابل نیز گسترش نفت و گاز پارسیان
(پارسان) ،گروه مپنا (رمپنا) با  ۷۰واحد ،نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو)
با  ۴۰واحد ،ش��رکت سرمایهگذاری غدیر (وغدیر) با  ۳۶واحد و گروه صنعتی
بارز (پکرمان) با  ۳۵واحد ،با تاثیر منفی بر ش��اخص بورس همراه شدند .نماد
پارس فوالد سبزوار (فس��بزوار) ،ملی صنایع مس ایران (فملی) ،فوالد مبارکه
اصفهان (فوالد) ،ایران خودرو (خودرو) ،پاالیش نفت تهران (ش��تران) ،س��ایپا
(خساپا) و بورس کاالی ایران (کاال) در نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند .گروه
فلزات اساسی هم در معامالت روز دوشنبه صدرنشین برترین گروههای صنعت
شد و در این گروه  ۳۵۴میلیون و  ۳۷۲هزار برگه سهم به ارزش 3هزار و ۲۱۹
میلیارد ریال داد و س��تد شد.در آن سوی بازار نیز شاخص کل فرابورس بیش
از  ۳۷واحد افزایش داش��ت و به  ۱۷هزار و  ۵۳۱واحد رس��ید .نمادهای بیمه
پاس��ارگاد (بپاس) ،تجلی توس��عه معادن و فلزات (تجلی) ،پویا زرکان آق دره
(فزر) ،بیمه اتکایی ایرانیان (اتکای) ،تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر)،
پلیمر آریاساسول (آریا) و پخش البرز (پخش) با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس
همراه بودند .همچنین بیمه سامان (بساما) ،پتروشیمی مارون (مارون) ،اعتباری
ملل (وملل) ،نفت پاس��ارگاد (شپاس) ،توسعه سامانه نرمافزاری نگین (توسن)
و تولید نیروی برق دماوند (دماوند) تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

سود سهام عدالت خود را دریافت کنید

مش��موالن سهام عدالتی که هنوز س��ود سهام عدالت س��ال  ۱۳۹۸خود را دریافت
نکردهاند ،با ثبت نام و احراز هویت در س��امانه جامع اطالعات مشتریان ( )sejam.irیا
درج شماره شبای معتبر در سایت  sahamedalat.irمیتوانند نسبت به دریافت سود
خود اقدام کنند .ش��رکت س��پردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با
انتشار اطالعیهای از مشموالن سهام عدالتی که موفق به دریافت سود سهام سال ۱۳۹۸
خود نش��دهاند ،درخواست کرد هرچه سریعتر شماره شبای بانکی خود را اصالح کنند.
براس��اس آخرین آمارها ،بیش از  2میلیون و  ۳۰۰هزار س��هامدار مشمول سهام عدالت
نتوانستهاند سود سهام سال  ۱۳۹۸خود را دریافت کنند .این افراد میتوانند از دو طریق
ش��ماره شبای معتبر خود را در سامانههای شرکت س��پردهگذاری مرکزی ثبت و سود
س��هام خود را دریافت کنند .ثبت نام و احراز هویت در سامانه جامع اطالعات مشتریان
( )sejam.irو درج ش��ماره شبای معتبر در سایت  ،sahamedalat.irدو روشی است
که مشموالن سهام عدالت میتوانند شماره شبای بانکی خود را اصالح کنند .در اطالعیه
شرکت سپردهگذاری مرکزی آمده است :شماره شبای نامعتبر ،مسدود ،راکد ،مشترک
(دو امضا) ،ارزی و بلندمدت مهمترین دالیلی بودهاند که برخی از سهامداران نتوانستند
سود سال  ۱۳۹۸خود را دریافت کنند .همچنین تمام سهامداران سهام عدالت میتوانند
با مراجعه به س��امانه سجام و یا سایت س��هام عدالت از وجود شماره شبای معتبر خود
نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی اطمینان حاصل کنند .گفتنی است سود سهام عدالت
س��ال  ۱۳۹۸برخالف س��الهای قبل که در یک مرحله پرداخت میشد ،تقریبا در سه
مرحله صورت گرفت که دو مرحله آن تحقق یافته است .مرحله نخست این سود در ۲۸
اسفندماه سال گذشته و مرحله دوم آن نیز در  ۱۴تیرماه امسال واریز شد.
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تلفن مستقیم86073290 :

فرصت امروز :برای س��ومین ماه متوالی در دی ماه امسال ،رشد شاخص
تولید صنعتی شرکتهای بورسی (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) در
بازه منفی یک تا صفر قرار گرفت و رقم منفی  0.4درصد را ثبت کرد .رشد
منفی ش��اخص تولید صنایع محصوالت شیمیایی و فلزات اساسی در دی
ماه نس��بت به سال گذشته ،مهمترین دلیل رشد منفی شاخص در اولین
ماه فصل زمس��تان بوده است .همچنین منش��أ کاهش تولید در دی ماه
نسبت به سال قبل (مشابه چند ماه اخیر) شرکتهای صادراتمحور بوده
است .افزایش موجودی انبار صنایع صادراتمحور در سه ماه اخیر در کنار
رش��د منفی تولید این صنایع ،نشانههایی است که به تضعیف تقاضا برای
محصوالت شرکتهای صنعتی-صادراتی اشاره دارد.
بررسی وضعیت سودآوری  ۹ماهه  ۴۵۹شرکت نشان میدهد که در این
مدت سود تجمیعی این شرکتها نسبت به سال گذشته  ۶۴درصد رشد
داشته است .در حالی که تعداد شرکتهای زیانده نیز به  ۵۶شرکت رسیده
که  ۱۰شرکت بیشتر از سال قبل است .این شواهد از ناهمگنی در وضعیت
س��ودآوری صنایع حکایت دارد .در حالی که س��ود صنایعی مانند فلزات
اساس��ی و فرآوردههای نفتی بیش از  ۶۰درصد رش��د کرده اس��ت ،تعداد
شرکتهای زیانده در صنایع غذایی و دارویی بیشتر شده و رشد سود آنها
کمتر از تورم بوده اس��ت .بدین ترتیب ،شاخص تولید صنعتی شرکتهای
بورسی در دی ماه امسال برای سومین بار متوالی منفی شده است و رشد
منفی ادامهدار شاخص تولید صنعت دارویی در ماههای اخیر نیز با کاهش
موجودی انبار در این صنعت همراه بوده که میتوان دلیل آن را محدودیت
عرضه (مانند کمبود مواد اولیه وارداتی) دانست.
روند منفی پیشنگر رشد ادامه دارد
بیش از  280ش��رکت صنعتی پذیرفتهش��ده در ب��ورس اوراق بهادار و
فرابورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر میکنند ،بیش
از نیمی از تولید کشور را در اختیار دارند .بنابراین با توجه به بررسی آمار
این ش��رکتها میتوان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد.
بررسیها نشان میدهد که ش��اخص مستخرج از دادههای این شرکتها
همراس��تا با ش��اخص تولید صنعتی کل کشور اس��ت .لذا این شاخص در
زمانی که ش��اخصهای رسمی کل کشور با تاخیر منتشر میشوند و تواتر
فصلی دارند ،میتواند جایگزین خوبی برای آنها باش��د و وضعیت تغییرات

ماهانه صنعت را نشان دهد .در این راستا ،پژوهشکده پولی و بانکی به طور
ماهانه وضعیت تولید شرکتهای صنعتی را از ابعاد مختلفی چون شاخص
تولید صنعتی ماهانه ،تحلیل موجودی انبار ،محدودیت مالی و رشد صنعت
و وضعیت سودآوری بررسی میکند.
آخرین گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان میدهد که شاخص
تولید صنعتی ش��رکتهای بورس��ی در دی ماه امس��ال برای سومین ماه
متوال��ی در بازه منفی یک تا صفر قرار گرف��ت و رقم منفی  0.4درصد را
ثبت کرد .رشد منفی شاخص تولید صنایع محصوالت شیمیایی و فلزات
اساس��ی در دیماه نسبت به سال گذش��ته ،اصلیترین دلیل رشد منفی
شاخص در این ماه بوده و منشأ کاهش تولید در دیماه نسبت به سال قبل
ش��رکتهای صادراتمحور بوده است .پژوهشکده پولی و بانکی در بخش
دیگری از این گ��زارش ،از آنجا که تغییرات در موجودی انبار محصوالت،
ع�لاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات تولید صنعت مربوطه ارائه
میدهد ،چون ش��اهدی از وضعیت بازار و تقاضا نیز ارائه میکند تا از این
طریق بت��وان به پیشبینی رون��د آتی تولید پرداخت ،به س��راغ تحلیل
موجودی انبار شرکتهای صنعتی رفته است .تحلیل موجودی انبار صنایع
نشان میدهد که در دیماه نیز شاخص موجودی انبار ،افزایش در متوسط
موجودی انبار در س��طح کل صنعت را نش��ان میدهد .ب��ه عبارت دیگر،
میزان کاهش تولید در صنعت کمتر از میزان کاهش در فروش بوده است
و این روند در موجودی انبار میتواند نش��اندهنده تضعیف تولید صنعتی
در ماههای آتی باشد .صنعت محصوالت شیمیایی و فلزات اساسی در سه
ماه اخیر افزایش در موجودی انبار داشتهاند و با توجه به رشد منفی تولید
در این صنای��ع در ماههای اخیر میتوان گفت که تقاضا برای این صنعت
کاهش قابل توجهی داشته است.
وضعیت سودآوری شرکتهای بورسی
همچنی��ن یکی از صنایعی که در دورههای اخیر بیش��ترین تغییر را در
موجودی انبار دارد ،صنعت خودروس��ازی است که این صنعت از مردادماه
تا اس��فندماه  ۱۳۹۹به طور متوس��ط در هر ماه  12.8درصد به موجودی
انبار خود اضافه کرد ،اما از اردیبهش��ت ماه  ۱۴۰۰به بعد در بیشتر ماهها
(به جز خردادماه و آذرماه) موجودی انبار این صنعت کاهش داشته است.
به طوری که از اردیبهش��ت تا دیماه امس��ال به طور متوسط به میزان ۶
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درصد از تولید این صنعت از موجودی انبار در این صنعت کاس��ته ش��ده
است .از سوی دیگر ،رشد منفی ادامهدار شاخص تولید صنعت دارویی در
ماههای اخیر که با کاهش موجودی انبار در این صنعت همراه بوده میتواند
نش��اندهنده این مس��ئله باش��د که کاهش تولید در این صنعت ب ه دلیل
محدودیتی از طرف عرضه (مانند کمبود مواد اولیه وارداتی) بوده است.
در بخ��ش دیگری از این گزارش ،برای بررس��ی تاثی��ر محدودیتهای
مالی بر روند تولید ش��رکتهای صنعتی ،آنها به دو دس��ته شرکتهای با
محدودیت مالی شدید و شرکتهای با محدودیت مالی کم تقسیم شدهاند.
بررسیها نشان میدهد در دو ماه آذر و دی امسال رشد شاخص تولید در
بین ش��رکتهای با محدودیت مالی شدید اندکی کمتر از گروه دیگر بوده
است که ادامه این روند میتواند نشاندهنده موانعی در تامین مالی بخش
تولید باش��د .از سوی دیگر ،گزارش پژوهشکده پولی و بانکی کشور بیانگر
این است که رشد تولید شرکتهای صادراتمحور در مهر تا دیماه به طور
متوس��ط حدود  ۸واحد درصد کمتر از رشد شرکتهای غیرصادراتی بوده
و در این مدت در حالی رش��د تولید ش��رکتهای با درجه وارداتمحوری
باال مثبت بوده ،رش��د ش��رکتهایی که به واردات وابس��تگی کمی دارند،
منفی بوده اس��ت .همچنین وضعیت تولید کاالهای مصرفی ،واسطهای و
س��رمایهای حاکی از آن است که رش��د تولید کاالهای مصرفی در دیماه
امس��ال  4.6درصد بیش��تر از سال گذش��ته بوده ،اما رشد تولید کاالهای
واس��طهای در این ماه منفی  2.6درصد بوده اس��ت .از س��وی دیگر ،رشد
کاالهای س��رمایهای در ماههای اخیر نوسانات قابل توجهی داشته و در دو
ماه آذر و دی با توجه به مثبت بودن رشد تولید در صنعت ماشینآالت و
تجهیزات ،رشد تولید کاالهای سرمایهای نیز مثبت و قابل توجه بوده است.
عالوه بر این ،بررسی وضعیت سودآوری  ۹ماهه  ۴۵۹شرکت نشان میدهد
که در این مدت س��ود تجمیعی این شرکتها نسبت به سال گذشته ۶۴
درصد رش��د داشته است؛ در حالی که تعداد شرکتهای زیانده نیز به ۵۶
رس��یده که  ۱۰شرکت بیش��تر از سال قبل است و این ش��واهد نشان از
ناهمگنی در وضعیت س��ودآوری صنایع دارد .در دی ماه امسال همچنین
در حالی که س��ود صنایعی مانند فلزات اساسی و فرآوردههای نفتی بیش
از  ۶۰درصد رشد کرده است ،تعداد شرکتهای زیانده در صنایع غذایی و
دارویی بیشتر شده و رشد سود آنها کمتر از تورم بوده است.
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نماگر بازار سهام
استقبال کریمی قدوسی
از آزادسازی سواحل کشور

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسالمی اولین مصداق ش��یرین و پیروزمندانه حکمرانی توصیهگرا به
است.
حکمرانی تحکمی ،آزادسازی سواحل و رودخانهها بهنفع مرد م 
به گزارش ایس��نا ،جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مطلبی در
صفحه توییتر خود نوش��ت :دلگرمکنندهترین پیام چهل و سومین سال
پیروزیانقالب اسال م تغییر نوع حکمرانی و اداره امور داخلی از حکمرانی
ن است؛ اولین
توصیهگرا به حکمرانی تحکمی برای اجرا و حاکمیتقانو 
مصداق شیرین و پیروزمندانه این ادعا آزادسازی سواحل و رودخانهها به
ح همه
اس��ت ».رئیس جمهوری در  ۹بهمن در دستوری صری 

نفع مرد م
دستگاههای دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی
تصرف ش��ده تا مرز قانونی حداقل  ۶۰متر از ساحل کرد .بعد از گذشت
 ۱۵روز از دستور رئیس جمهوری ،احمد وحیدی وزیر کشور در تشریح
روند اجرای دس��تور رئیس جمهور درخصوص آزادسازی سواحل گفت:
بیتردید باید زمینهای فراهم شود تا مردم بتوانند بهره کافی از سواحل
را داش��ته باشند .بر همین اساس دستور الزم و مهمی در این خصوص
توسط رئیس جمهور صادر شد و به تبع آن بالفاصله اقدامات الزم انجام
شد و استانداران و مسئوالن گامهای خوبی در این زمینه برداشتند .وی
توضیح داد :در همان تاریخی که رئیس جمهور دستور دادهاند این کار به
انجام میرسد .البته مرحله آمادهسازی سواحل برای استفاده مردم باقی
اس��ت که این موضوع نیز ابالغ شده است .برای تحقق این کار سواحل
در اختیار ش��هرداریها قرار میگیرد تا برای استفاده مردم آمادهسازی
شوند .در برخی نقاط نیز که سواحل بین دو شهر قرار گرفته در اختیار
بخش��داریها قرار میگیرد تا دستگاهی نسبت به آمادهسازی آنها اقدام
کند .این کار انجام خواهد شد تا سواحل بار دیگر به تصرف عده دیگری
درنیاید .این موضوع ابالغ شده و در حال پیگیری است.
با وجود هشدارهایی که در رابطه با افزایش قاچاق سیگار در پی افزایش
بیش از  ۸۰۰درصدی مالیات سیگار داده شده ،کمیسیون تلفیق مجلس
تصویب کرده که از ابتدای س��ال  ۱۴۰۱به قیمت خرده فروش��ی هر نخ
سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ،مبلغ  ۲۳۰تومان ،تولید داخل با نشان
بین المللی برند ۸۰۰ ،تومان و هر نخ سیگار وارداتی  ۱۵۰۰تومان به عنوان
عوارض اضافه شود.
به گزارش ایسنا ،از دی ماه امسال مقرر شده بود مالیات سیگار در قالب
قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده تجمیع ش��ود و هر س��ال پنج درصد
به آن اضافه ش��ود که در الیحه بودجه  ۱۴۰۱هم بر همین اساس مالیات
س��یگار تعیین شده بود .اما اخیرا کمیسیون تلفیق برای هر کارتن سیگار
تولید داخل دو میلیون و  ۳۰۰هزار تومان و در هر کارتن س��یگار خارجی
سه میلیون تومان مالیات نخی پیش بینی کرد که  ۸۲۰درصد نسبت به
مالیات نخی سال جاری س��یگار افزایش را نشان میدهد .حاال گزارشها
حاکی از تصویب این بند در گزارش کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۱است.
بر این اس��اس کمیسیون تلفیق تصویب کرده که از ابتدای سال ۱۴۰۱
به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۳۰
تومان ،تولید داخل با نش��ان بین المللی برند  ۸۰۰تومان ،هر نخ س��یگار

وارداتی  ۱۵۰۰تومان ،هر بس��ته  ۵۰گرمی معسل تنباکوی قلیان داخلی
س��ی هزار  ۳۰۰۰تومان و هر بس��ته تنباکوی وارداتی  ۳۰هزار تومان به
عنوان عوارض اضافه شود.
همچنین وزارت امور اقتصاد و دارائی مکلف است مبالغ مذکور را از تولید
کنندگان و واردکنندگان حس��ب مورد أخذ و به حس��اب در آمد عمومی
موضوع ردیف  ۱۱۰۵۱۵جدول شماره ( )۵این قانون واریز کند.
مخالفان و موافقان چه میگویند؟
این موضوع از زمانی که مطرح ش��د ،انتقادات زیادی به همراه داش��ت
و تاجدار ،رئیس انجمن تولیدکننـ��دگان ،صادرکنندگان و واردکنندگان
محصوالت دخانی هشدار داد که در صورت تصویب مصوبه کمیسون تلفیق
در رابطه با مالیات س��یگار در صحن علنی مجلس ،قاچاق سیگار آنچنان
صرفه اقتص��ادی خواهد یافت که با فرض محال و در صورت کش��ف ۵۰
درصد از س��یگارهای قاچاق ،باز هم این تجارت ب��رای قاچاقچیان صرفه
اقتصادی خواهد داشت.
او همچنی��ن پیش بینی کرده بود که عالوه بر افزایش قیمت ناش��ی از
قیمت مواد اولیه ،هزینههای تولید و سایر مالیاتها ،فقط با اعمال مالیات
نخی هر پاکت س��یگار داخلی  ۴۶۰۰تومان و هر پاکت سیگار بینالمللی
 ۶۰۰۰توم��ان گران میش��ود و عالوه بر این منج��ر به تعطیلی یا کاهش

شدید تولید واحدها خواهد شد.
تاجدار پیشتر هم در انتقاد از مالیات نخی که برای سال  ۱۴۰۰اعمال
ش��ده گفته بود که مالیات نخی  ۵۰درصد قیمت تمام شده کاال را شامل
میشود ،اما با توجه به اینکه حاشیه سود شرکتهای بینالمللی باالست،
این مالیات تأثیری در تولید آنها ندارد .اما سود پایین شرکتهای داخلی و
سر به سر بودن آن ،باعث میشود واحدهای تولیدی داخلی توان افزایش
تولید نداشته باشند.
البته در مقابل وزارت بهداشت همیشه موضع مخالف این را داشته است.
برای مثال جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات بارها اعالم کرده که ایران
کمترین مالیات را بر محصوالت دخانی دارد و قاچاق فقط بهانه و توجیهی
برای جلوگیری از افزایش مالیات و متقاعد س��اختن دولت و مجلس برای
عقب نشینی از تصمیماتی که میتواند منجر به کاهش مصرف مواد دخانی
از یک طرف و به کارگیری مالیات دریافت شده برای رفاه مردم شود ،است.
گفتنی است که تا پیش از دی ماه امسال و اجرای قانون دائمی مالیات بر
ارزش افزوده ،ردیفهای مالیات سیگار شامل ماده  ۷۳قانون برنامه ششم
که برای شرکتهای داخل  ۱۰درصد و شرکتهای بینالمللی  ۲۵درصد
است و همچنین  ۱۵درصد مالیات بر ارزش افزوده ،دو درصد حق انحصار و
مالیات نخی  ۲۵۰و  ۵۰۰هزار تومانی برای برندهای داخلی و خارجی بود.

قیمت گذاری دستوری
نرخ خودرو را منطقی نکرد

مدیرعامل اس��بق گروه خودروسازی س��ایپا می گوید :سالهاست که قیمت
گ��ذاری تحمیلی نتوانس��ته افزایش نامعق��ول قیمت را کنت��رل کند .مصرف
کنندگان واقعی خودرو نیز مجبور به خرید با قیمت های غیرواقعی می شوند.
به گزارش پدال نیوز به نقل از باش��گاه خبرنگاران جوان  -به گفته مدنی؛ قرار
بود با قیمتگذاری دستوری و تزریق ارز  ۴۲۰۰تومانی (به میزان کافی) قیمت
خودرو را در بازار ثابت نگه دارند ،اما شواهد حاکی از آن است که طی  ۳سال و
نیم گذشته این اتفاق نیفتاد .کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دالیل نوسان
قیمت کاالها در بازار ،قیمتگذاری دس��توری از سوی دولتهاست و تا زمانی
که سیاس��تگذاران به این باور نرس��ند که با قیمتگذاری دستوری و سرکوب
قیمته��ا ،بازار ب��ه آرامش نمیرس��د ،چالشها ادامه خواهد داش��ت .کاکایی
کارش��ناس صنعت خودرو می گوید :در طی  ۳س��ال و نیم گذشته ،خودروساز
قیمت خودرو را کاهش داد ،اما این قیمت با قیمتی که خودرو در بازار معامله
میش��د اختالف زیادی داش��ت ،این بدان معناست که کس��ی که خودرو را از
خودروساز میخرد ،معادل  ۵۰درصد از آن قیمت سود کسب میکند ،همچنین
در این میان حدود  ۱۵۰درصد سود هم نصیب دالالن میشود.
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رهبری
چگونه برندتان را
برای دنیای متاورس آماده کنید؟

www.forsatnet.ir

بوکار
مدیریتکس 

تلفن مستقیم86073290 :

جذب و حفظ مشتریان با تکنیکهای حرفهای

به قلم :زاهر دادهیا
کارشناس فناوری کسب و کار
ترجمه :علی آلعلی
دنیای متاورس در طول چند ماه اخیر س��ر و صدای زیادی در
بازار به راه انداخته اس��ت .بسیاری از برندها برای موفقیت در این
دنیا تمام تالشش��ان را میکنند .اگرچ��ه این حوزه هنوز به طور
رس��می راهاندازی نشده است ،اما برنامه برندها برای حضور در آن
بسیار گسترده ارزیابی میشود.
نکتهای که در این میان برای کس��ب و کارهای کوچک اهمیت
وی��ژهای دارد ،مربوط به ش��یوههای مناس��ب برای آمادهس��ازی
خودش��ان به منظور حضور در این فضاست .بدون تردید بسیاری
از برنده��ا مایل به اس��تفاده از مزایای فناوریهای نوین در دنیای
کس��ب و کار هس��تند .درس��ت به همین خاطر پرداختن به این
موض��وع اهمیت زی��ادی دارد .در ادامه برخ��ی از مهمترین نکات
و توصیهه��ا برای آمادگی کس��ب و کارتان به منظور اس��تفاده از
فن��اوری متاورس را مورد ارزیابی قرار میدهیم .این امر به ش��ما
ب��رای بهرهبرداری از مزایای این فناوری ب��ه عنوان یکی از اولین
برندهای دنیا کمک خواهد کرد.
شناخت مخاطب هدف
همانط��ور که برندها در دنی��ای آنالین و آفالین کس��ب و کار
مخاط��ب هدف خاصی دارند ،در صورت توس��عه هرچه س��ریعتر
متاورس نیز باید مخاطب هدفشان را خیلی خوب مورد شناسایی
قرار دهند .این امر به کسب و کارها فرصت انطباق سریع با شرایط
تازه این عرصه را خواهد داد .یادتان باش��د ش��ما قرار نیست برای
حضور در عرصه متاورس هزینه بس��یار زی��ادی را صورت دهید.
این امر میتواند شرایط برندتان را به طور قابل مالحظهای دشوار
س��ازد .درست به همین خاطر باید در عوض به دنبال راهکارهایی
ب��رای هماهنگی با مخاطب هدف در این وضعیت باش��ید ،در غیر
این صورت ش��اید تواناییتان برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب
هدف خیلی زود از بین برود.
بس��یاری از برندها فکر میکنند سازگاری با یک دنیای تازه نیز
به صرف هزینههای زیادی دارد .اگر شما در این میان فقط درک
درس��تی از مخاطب هدفتان داشته باشید ،بسیاری از هزینههای
بیجه��ت در ای��ن حوزه از بین خواهد رفت .با این حس��اب دیگر
دلیلی برای نگرانی از س��وی ش��ما در دنیای کسب و کار نخواهد
بود.
توجه به بازآفرینی برند
ه��ر فناوری بزرگی ک��ه در عرصه کس��ب و کار ظهور میکند،
نیازمند نوعی بازس��ازی برند از س��وی شماست .این امر به خوبی
درب��اره دنیای آنالین مص��داق دارد .اغلب برندها ب��رای ورود به
دنیای آنالین نیازمند بازس��ازی برندشان بودند .بنابراین اگر شما
هم به فکر اس��تفاده از متاورس در کسب و کارتان هستید ،باید از
همین حاال به دنبال کس��ب آمادگی الزم برای بازآفرینی برندتان
باش��ید ،در غیر این صورت شاید انطباقپذیری برندتان با شرایط
ت��ازه متاورس بس��یار طوالنی گردد .این امر میتواند ش��رایط هر
برن��دی در بازار را به طور قابل مالحظهای تحت تاثیر قرار داده و
کار را برای شما سخت سازد.
اگر کس��ب و کار ش��ما هم از مدتها قبل ب��ه دنبال بازآفرینی
برن��د بوده اس��ت ،یک��ی از بهترین فرصتها پی��ش رویتان قرار
دارد .متاورس و مش��خصات آن بهانه خوب��ی برای بازآفرینی برند
و فعالیت بهتر در بازار خواهد بود .بنابراین ش��ما باید همیشه این
نکته مهم را در خاطر داش��ته باش��ید ،در غیر این صورت ش��اید
در مقابل س��ایر رقبا شانس��ی برای جلب نظ��ر کاربران در دنیای
متاورس پیدا نکنید.
آمادگی برای تغییرات گسترده
هنوز بس��یاری از بخشهای تاثیرگذاری متاورس بر روی عرصه
کس��ب و کار به طور کامل مش��خص نیس��ت .با این حال شما به
عن��وان کارآفرین باید همچنان گوش به زنگ باش��ید .معنای این
امر حفظ آمادگی برند برای ش��رایط موردنظر است .چنین امری
فرصت پیش روی ش��ما برای بهبود وضعیتتان در بازار را به طور
قابل مالحظهای افزایش میدهد .درست به همین خاطر شما باید
همیش��ه از فرصت موردنظر برای بهینهس��ازی وضعیت کاریتان
س��ود ببرید ،در غیر این صورت ش��اید خیلی زود با ظهور شرایط
تازه تواناییتان در بازار از بین برود.
امروزه متاورس بحث داغی در دنیای کس��ب و کار است .با این
حال هنوز بسیاری از جنبههای آن برای کارآفرینان به طور کامل
مشخص نیست .بنابراین ش��ما باید فعالیتتان در دنیای کسب و
کار را ب��ا نیم نگاهی به آمادگ��ی مداوم برای این نوآوری مدیریت
نمایید.
منبعentrepreneur.com :

به قلم :مت راجرز
کارشناس کسب و کار
ترجمه :علی آلعلی
هر کس��ب و کاری برای توس��عه در ش��رایط کنونی بازار نیاز به
دو راهکار اساس��ی دارد .اولین راهکار ش��امل جذب مشتری تازه و
راهکار بعدی هم تالش برای حفظ مش��تریان فعلی برندش اس��ت.
این دو کلید موفقیت در دنیای بازاریابی باید همیشه به طور مداوم
مدنظر قرار گیرند ،در غیر این صورت حتی اگر ش��ما توانایی بسیار
زیادی برای جلب نظر مش��تریان تازه داشته باشید ،به طور مداوم
مش��تریان قبلیتان ریزش خواهند کرد .نتیجه این امر بیثباتی در
باالترین سطح ممکن برای برند شما خواهد بود.
امروزه بس��یاری از برندها برای جذب یا حفظ مشتریانش��ان با
مشکالت بسیار زیادی رو به رو هستند .اگر شما هم مایل به آگاهی
از شیوههای جلب مش��تریان به سادگی هرچه تمامتر در بازارهای
کنونی هس��تید ،این مقاله مخصوص شماس��ت .در ادامه برخی از
مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
پیدا کردن نقاط ضعف برند
ترک برند از سوی مشتریان امری طبیعی محسوب میشود .این
رفتار واکنش��ی به کارایی پایین برندتان در حوزهای خاص اس��ت.
ش��ما به جای ناراحتی نس��بت به ترک شرکت یا حتی تالش برای
جذب مشتریان بیشتر در وهله اول باید نسبت به پیدا کردن نقاط
ضعف کسب و کارتان اقدام کنید .این امر شانس شما در بازار را به
طور قابل مالحظهای افزایش داده و فرصت تعامل بهتر با مشتریان
را فراهم میسازد.
یادتان باش��د مش��کالت مربوط به کس��ب و کارها به طور مداوم
وجود دارد .در این میان ش��ما باید تالشتان برای رفع مشکالت را
تقویت نمایید .یکی از بحثهای اساسی در این میان مربوط به پیدا
کردن دلیل ترک برند از س��وی مش��تریان است .اگر شما عملکرد
خوبی در این راس��تا از خودتان نشان دهید ،دیگر مشکلی از نقطه
نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفتان نخواهید داشت.
تعامل بیشتر با مخاطب هدف
جلب نظر مخاطب هدف و تبدیل وی به مش��تری وفادار برند به
همین س��ادگی امکانپذیر نیس��ت .این امر باید به طور ویژهای از

88936651

سوی کسب و کار شما دنبال شده و اغلب اوقات شامل تعامل باالتر
با کاربران در فضای آنالین یا دنیای واقعی میشود .امروزه برندهای
بزرگ برای جلب رضایت مشتریانش��ان به طور مداوم از این شیوه
سود میبرند .بنابراین شما نیز باید به طور قابل مالحظهای در این
راستا عملکردتان را تقویت نمایید.
امروزه ب��ه لطف فناوریه��ای دیجیتال تعامل ب��ا مخاطب هدف
امر چندان دش��واری نیس��ت .این ام��ر میتواند توانایی ش��ما برای
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظهای تقویت
کرده و ش��انس باالتری به ش��ما در بازار بدهد .بنابراین باید همیشه
ای��ن نکته مهم را مدنظر قرار دهید ،در غیر این صورت خیلی زود از
فهرست برندهای مورد توجه مشتریان کنار گذاشته خواهید شد.
ارائه تخفیف به مشتریان از دست رفته
وقتی ش��ما برنامه برندتان برای بازیابی مشتریان از دست رفته را
تدوین میکنید ،باید همیش��ه جایی هم برای جلب نظر مشتریان
از دس��ت رفته بگذارید .این امر ش��انس ش��ما در بازار را به شدت
تقوی��ت ک��رده و موقعیتت��ان را نیز بهینهس��ازی میکند .یکی از
ایدههای مناس��ب برای جلب نظر دوباره مش��تریان از دست رفته
در این میان تالش برای استفاده از تخفیفهای گسترده است .این
امر فرصتهای بس��یار زیادی پیش روی شما قرار داده و شانستان
در عمل را به ش��دت افزایش میدهد .با این حس��اب شما فرصت
بس��یار طالیی به منظور جلب نظر مشتریانتان پیدا خواهید کرد.
ش��اید این امر در نگاه نخست تاثیر پایینی بر روی روند جلب نظر
دوباره مش��تریان داشته باشد ،اما از آنجایی که تخفیف باالتر برای
مش��تریان همیش��ه جذاب است ،شانس ش��ما را به شدت افزایش
خواهد داد.
توجه به همکاری با دیگر برندها
ش��اید برند ش��ما به تنهای��ی جذابی��ت الزم برای مش��تریان را
نداشته باش��د ،اما وقتی در همکاری با دیگر برندها اقدام به تعامل
با مش��تریان نمایید شانستان به ش��دت افزایش پیدا خواهد کرد.
درس��ت به همین خاطر بسیاری از برندها در دوره کنونی افدام به
هم��کاری با هم برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان میکنند .این
امر فرصتهای بس��یار خوبی پیش روی ش��ما برای تاثیرگذاری بر
روی مخاطب هدف قرار خواهد داد .با این حس��اب هیچ مش��کلی
پیش روی ش��ما برای جذب یا حفظ مشتریانتان در چشماندازی
بلندمدت نخواهد بود .نکته مهم اینکه ش��ما در چنین روش��ی باید

به طور مداوم همکاری با برندهای دارای ش��باهت با خودتان را در
دستور کار قرار دهید.
منبعclickz.com :
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به میزبانی اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد؛

نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی  -ماهان فالح :هشتاد و یکمین نشست شورای
گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی در اتاق تبریز برگزار
شد.
هشــتاد و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
آذربایجان شرقی با حضور مسئوالن دولتی ،قضایی ،بخش خصوصی و
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در محل اتاق تبریز برگزار شد.
استاندار آذربایجان شرقی در این جلسه گفت :صرف برگزاری جلسات
شورای گفتوگو کافی نیست و باید مصوبات این شورا توسط مسئوالن
اجرایی ذیربط به طور جدی پیگیری و به نتایج عملیاتی منجر شود.
خرم ادامه داد :مســئوالن و مدیران کل مرتبط با موضوعات
عابدین ّ
و مصوبات شــورای گفتوگو ،باید پیگیر جدی موضوعات باشند و اگر
نتیجهای حاصل نمیشود ،علت آن باید ریشهیابی و رفع شود.
وی تصریح کرد :این همه بحث و گفتوگو و تبادل نظر با صرف وقت
و هزینه انجام میشود تا مشکالت حوزههای مختلف استان حل شود و
اگر نتیجهای حاصل نمیاتاقشود باید چارهای اندیشیده شود.
استاندار آذربایجان شرقی گفت :الزم است یک جلسه اختصاصی برای
مرور تمامی مصوبات جلسات شــورای گفتوگو و نتایج حاصل برگزار

کنیم تا مراحل انجام کار و پیگیریهای انجام گرفته گزارش و بررســی
شود.
وی همچنین گفت :نباید موضوعات متعدد در جلسات مطرح شده و
بدون نتیجه باقی بماند ،بلکه الزم است در هر جلسه حداکثر دو موضوع
طرح و با جدیت پیگیری شود.
ابوالفتح ابراهیمی ،نائب رییس اتاق تبریز نیز در این جلسه با تاکید بر
لزوم پیگیری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از سوی

مســئوالن دولتی و اجرایی شدن آن گفت :مشکالت مربوط به کمبود
برق ،محموله های گمرکی و زیرســاخت های شهرک های صنعتی از
جمله موضوعاتی است که بارها در نشست های شورا مطرح شده است
که نیاز به پیگیری جدی تری دارد.
این جلسه با پیش از دستور پیگیری مصوبه جلسه  7۸شورا با موضوع
بررسی مصادیق مزایای رفاهی و انگیزشی مشمولین قانون کار و معافیت
این مزایا و حق بیمه ســهم حقوق بگیران از موضوع ماده ( )۸3قانون
مالیات های مستقیم برگزار شد.
همچنین موضوعات صنعت گردشــگری اعم از بررسی موضوع عدم
اســتفاده از بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرمایان ،مشکالت مالیات بر
ارزش افزوده و بررســی درخواســت حذف عوارض تابلوهای تبلیغاتی
صنوف گردشگری دستور جلسه اول این نشست بود.
بررسی تبعات ناشی از حذف برخی از پوشش های مربوط به بیمه نامه
های مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان بر اساس بخشنامه بیمه
مرکزی جمهوری اسالمی ایران و بررسی مراتب اعتراض اعضای اتحادیه
کشوری آسانسور و پله برقی به نحوه رسیدگی و اخذ مالیات بر درآمد و
مالیات بر ارزش افزوده ،دو دستور جلسه دیگر این نشست بودند.

با حضور استاندار خراسان رضوی

عملیات اجرایی پست 132/20
شهرک صنعتی سبزوار آغاز شد
مشــهد  -صابر ابراهیم بای :عملیات اجرایی پســت 13۲/۲0
کیلوولت شــهرک صنعتی سبزوار با حضور اســتاندار خراسان رضوی،
نمایندگان شهرســتان سبزوار در مجلس شــورای اسالمی و جمعی از
مسئوالن این شهرستان آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت برق منطقهای خراسان یعقوبعلی
نظری در مراســم کلنگزنی پســت سبزوار در شــهرک صنعتی این
شهرستان اظهار کرد :خراسان رضوی ظرفیت زیادی در حوزه انرژیهای
بادی و خورشــیدی برای تولید برق تجدیدپذیــر دارد .این موضوع از
محورهای جدی سیاستگذاری اقتصادی برای جذب سرمایهگذاری در
حوزه تولید برق در اســتانداری خراسان رضوی اســت .وی ادامه داد:
در این راســتا در استانداری خراســان رضوی ستاد انرژی فعال شده و
دســتگاههای مربوطه این سیاســت را دنبال میکنند .در حال حاضر
کریدور خواف به عنوان مرکز انرژیهای بادی و کریدور جنوبی اســتان
برای بهرهبرداری از انرژیهای خورشیدی مد نظر مدیریت استان است.

مهندس نظری خاطرنشــان کــرد :هماکنون بخــش خصوصی و
سرمایهگذاران آمادگی خوبی برای فعالیت در این زمینه دارند .همچنین
برخی دستگاههای استان کار خود در این زمینه را آغاز کرده و مقدمات
فعالیتها فراهم شده اســت؛ این موضوع خصوصا در کریدور خواف با
استفاده از توربینهای بادی محقق خواهد شد.
پست  132/20کیلوولت شهرک صنعتی سبزوار در سال  1401به
بهرهبرداری میرسد
مهندس رضا ریاحی ،مدیر عامل شرکت برق منطقهای خراسان نیز در
این مراسم با بیان اینکه پیگیریهای نماینده شهرستان سبزوار موجب
هموار شدن مسیر آغاز این پروژه شد ،اظهار کرد :پست  13۲/۲0شهرک
صنعتی سبزوار با هدف تامین برق شهرکهای صنعتی این شهرستان
راهاندازی میشــود .وی در خصوص مشخصات پست مزبور گفت :این
پست از نوع کانونشنال بوده و از یک دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت 30
مگاولتآمپر بهره میبرد .همچنین  ۲بی خط در این پست به کار میرود
و از یک بی ترانس نیز استفاده خواهد شد .پست  13۲/۲0سبزوار از پنج
فیدر خروجی و یک فیدر خازنی  ۲0کیلوولت نیز برخوردار خواهد شد.
مدیر عامل شرکت برق منطقهای خراسان اضافه کرد :براساس برآوردها

هزینه ســاخت پست شهرک صنعتی سبزوار  50میلیارد تومان بوده و
قرار است تا ســال  1۴01به بهرهبرداری برسد .مهندس ریاحی درباره
مشــخصات خط انتقال  13۲کیلوولت پست مزبور نیز عنوان کرد :این
خط به طول  1۲کیلومتر و با اعتباری بالغ بر  30میلیارد تومان از پست
ســربداران برق را به شهرک صنعتی سبزوار منتقل خواهد کرد .جهت
تغذیه این خط نیز  ۲بی خط در پست سربداران سبزوار احداث میشود.
وی درباره عملیات توسعه بخش  13۲/۲0کیلوولت پست سربداران برای
اتصال خط تغذیه پســت شهرک صنعتی سبزوار عنوان کرد :برای این
عملیات نیز  ۲0میلیارد تومان اعتبار برآورد میشــود .مهندس ریاحی
خاطرنشان کرد :در مجموع پیشبینی میشود این پروژه  100میلیارد
تومان اعتبار نیاز داشته باشد که براساس یک تفاهمنامه سهجانبه مقرر
شده بخشی از آن توسط شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی،
بخشی به وسیله وزارت نیرو و بخش دیگر نیز توسط سازمان مدیریت و
برنامهریزی خراسان رضوی تامین شود .مدیر عامل شرکت برق منطقهای
خراســان اهداف راهاندازی این پست را برشمرد خاطرنشان کرد :ایجاد
پایداری در شبکه برق شهرستان سبزوار و تامین برق پایدار برای شهرک
صنعتی آن از اهداف احداث پست مزبور است.

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی پروژههای دهه فجر استان
به میزبانی شرکت برق منطقهای خوزستان

اهواز -شبنم قجاوند :به مناســبت دهه فجــر آیین افتتاح و آغاز
عملیات اجرایی همزمان  ۲31پروژه عمرانی خوزستان با حضور استاندار
و نماینده ولی فقیه در استان ،به میزبانی شرکت برق منطقهای خوزستان
برگزار شد.
آیین افتتاح و بهرهبرداری همزمــان از  ۸9پروژه عمرانی با اعتباری
بیش از  613۲میلیارد تومان و آغاز عملیات اجرایی  1۴۲پروژه عمرانی
با اعتباری بیش از  1696میلیارد تومان در پســت برق  ۴00کیلوولت
پیروزان شرکت برق منطقهای خوزستان برگزار شد.
در این مراسم که با حضور استاندار ،نماینده ولی فقیه ،فرمانده سپاه
ولی عصر (عج) ،نماینده مجلس و مسئولین استانی در پست برق پیروزان
برگزار شد ،از طریق ویدئو کنفرانس  ۸9پروژه افتتاح و عملیات اجرایی
 1۴۲پروژه آغاز شد.
صادق خلیلیان استاندار خوزستان در این مراسم گفت :در اوج شیطنت

دشمن و پس از یک دهه تحریم شاهد پیشرفتهایی هستیم که نمونهای
از این پیشرفتها و طرحها امروز در خوزستان افتتاح میشود .این پروژه
ها در توسعه استان بسیار تاثیرگذار است و امیدواریم این مسیر با قدرت
ادامه یابد تا ســالهای آینده پیشرفتهای بیشتری را در درون کشور و
استان خوزستان شاهد باشیم.
حجت االسالم و المسلمین سید محمد نبی موسویفرد نماینده ولی
فقیه در خوزســتان و امام جمعه اهواز نیز در این مراســم با بیان اینکه
طرحهای کلیدی بسیاری در طول سالیان گذشته پس از انقالب اجرایی
شــده که در پیش از انقالب هیچ کدام از این طرحها وجود نداشــت،
گفت :دولت اســالمی در این ســالها خدمات ارزشمندی ارائه کرده و
مقام معظم رهبری نیز به این موضوع تاکید دارند که باید این خدمات
به مردم گفته شود.
محمود دشتبزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان ،سردار

حسن شاهوارپور فرمانده سپاه ولیعصر (عج) خوزستان و شبیب جویجری
نماینده مردم اهواز در مجلس از دیگر سخنرانان این مراسم بودهاند که با
حضور مسئولین استانی و خانواده شهدا به میزبانی شرکت برق منطقهای
خوزستان برگزار شده است.
در این مراسم همچنین پســت  ۴00کیلوولت پیروزان شرکت برق
منطقهای خوزستان و خطوط ارتباطی آن ،با حضور استاندار و خانواده
شهدا افتتاح شد.

پروپاگاندایرسانههایغربینمیتواندمانعرشدوترقیجوانانماشود

خواهند بود و پروپاگاندای رسانه های غربی نخواهد توانست مانع رشد
و ترقی جوانان ما شــود .اســتاندار آذربایجان شرقی بر تقویت و هویت

بخشــی جوانان تاکید کرد و گفت :تمامی مدیران دستگاه های دولتی،
پشــتیبانی از جوانان در عرصه های مختلــف را مورد توجه قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه آینده انسان در مقطع جوانی رقم می خورد ،افزود:
فعالیت های جهادی در دانشگاه ها نقش بسیار مهمی در هویت بخشی
خرم با اشاره به اینکه فضا
و شخصیت بخشی برای جوانان ایفا می کندّ .
برای فعالیت سازمان های مردم نهاد در استان بازتر شود ،افزود :ضروری
است گشایشی برای فعالیت های سازمان های مردم نهاد در حوزه جوانان
ایجاد شود تا بروکراسی های اداری برای این سازمان ها محدودیت ایجاد
نکند .وی با بیان اینکه مهم ترین چالش امروز جوانان اشتغال و ازدواج
است ،اظهار داشت :دولت سیزدهم تالش می کند با اجرای سند تحول و
ساماندهی امور جوانان ،امید آفرینی و تحول آفرینی در کشور اتفاق بیفتد
و اولویت ها و مشکالت جوانان ،بررسی و احصا شود.

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبرداد :

استقبال کارکنان منطقه ساری از بیست و پنجمین مرحله
مقدماتیمسابقاتقرآنی

ساری – دهقان  :مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه ساری گفت  :بیست و پنجمین دوره مسابقات قرآن
و نهج البالغه با حضور بیش از  60شرکت کننده برگزار شد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی  ،عباس خلیل پور
مســئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
ساری بیان کرد  :در مرحله مقدماتی بیست و پنجمین دوره مسابقات
قرآن و نهج البالغه که در  ۸رشــته برگزار می گردد  ،در هر رشته از
بین شرکت کنندگان در گروه برادران و خواهران نفرات برتر برگزیده
می شوند .

وی ادامه داد  :رشته های  ،ترتیل  ،قرائت تحقیق  ،حفظ عمومی ،
حفظ تخصصی  ،صحیح خوانی  ،نهج البالغه  ،مفاهیم از رشــته های
مورد مسابقه بود که پر شور و با استقبال کارکنان و خانواده های آنها
برگزار شــد که از این تعداد بعد از اعالم نظر داوران در بخش کتبی 9
نفر و در بخش شفاهی  17نفر به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کردند .
خلیل پور تاکید کرد  :بیست و پنجمین دوره از مسابقات قرآنی در
منطقه ساری با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید .
عباس خلیل پور تشویق  ،جذب و هدایت و آشنا کردن نسل جوان
به فرهنگ قرآنی و گســترش و ترویج معــارف دینی و قرآنی را الزم
دانست و اظهار کرد  :در این مسابقه تعداد زیادی از فرزندان کارکنان
در رده ســنی پیش دبستانی تا دانشجویی شرکت کردند که این مهم
نشــان می دهد کانون خانواده کارکنان منطقه ساری با شعائر قرآنی
به هم تنیده شدند و فرهنگ قرآنی از اصول اصلی زندگی آنهاست .
وی توســعه و ترویج فعالیت های قرآنی در بین کارکنان شــرکت

اخبار
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک :

اجرای  3500میلیارد تومان پروژه سرمایه گذاری ،در دستور کار شهرداری
قرار گرفته است

اراک -فرناز امیدی :به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
اراک ،فرامرز مهاجرانی در خصوص اعالن فراخوان عمومی پروژه های ســرمایه
گذاری شــهرداری ،با اشاره به اینکه پروژه های مذکور در  ۲بخش مسکونی-
تجاری و گردشکری -تفریحی تعریف شده اند ،گفت :در بحث پروژه های سرمایه
گذاری مسکونی و تجاری که طرح ونقشه های آن تهیه شده ،اراضی بالاستفاده
شــهرداری با هدف جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده برای امالک
شــهرداری مورد اســتفاده قرار گرفته و مجتمع های مسکونی و تجاری 160
واحدی کوی صنعتی ،پهنه شهید فردین پور ،میدان انقالب ،کوی ولیعصر(عج)
و خیابان جنت ،به ارزش  1500میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته و در مرحله اخذ مجوزات الزم از کمیسیون ماده  5جهت تغییر
کاربری و اخذ مازاد تراکم می باشد .وی در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری به پروژه های ساختمانی و عمرانی
بســنده نکرده ،افزود :در بحث پروژه های سرمایه گذاری تفریحی و گردشگری که با هدف افزایش سرانه های گردشگری در دستور کار
قرار گرفته و پروژه های پارک شهید باهنر جهت تبدیل آن به دهکده گردشگری که با مساعدت شوار ،معاونت پیشگیری از وقوع جرم
دادگستری مشکل حقوقی آن حل شده  ،احداث بام اراک ،فود استریت بلوار ورزش که اخذ مصوبه کمیسیون ماده  5آن جهت تغییر کاربری
در حال پیگیری می باشد و در نهایت احداث شهربازی در  ۲نقطه از شهر اراک به ارزش  ۲000میلیارد تومان؛ در دستور کار سازمان سرمایه
گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک قرار گرفته است.

برگزاری جلسه کارگروه عفاف و حجاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان قم

قم -خبرنگار فرصت امروز :به منظور بررسی دستورالعمل برنامههای ده
گانه ترویج فرهنگ عفاف و همچنین راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف
و حجاب جلسه کارگروه عفاف و حجاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
قم برگزار شد .به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
قم ،سیدموسی حسینی کاشانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم در
نخستین جلسه این کارگروه با اشاره به ضرورت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب
در استان قم به دیدگاههای مراجع عظام تقلید در خصوص اهمیت و جایگاه شهر
مقدس قم در جهان اسالم پرداخته و همکاری گسترده همه نهادها در خصوص
اجرایی شــدن دســتورالعملهای برنامههای ترویج فرهنگ و عفاف و حجاب را خواستار شد .در ادامه این جلسه ،وظایف برون سازمان و
درون سازمان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم دراین حوزه ،بررسی و تکالیف مربوط به هر بخش از اداره کل مشخص گردید.

بهره برداری از  2پروژه آب و فاضالب در فاز دوم مسکن مهر رشت

رشت -خبرنگار فرصت امروز :به مناسبت گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر
 ۲پروژه آب و فاضالب در فاز دوم مسکن مهر شهر رشت به بهره برداری رسید.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب گیالن؛
مدیر امور آبفای رشت با اشاره به افتتاح پروژه توسعه شبکه توزیع آب شرب فاز
دوم مســکن مهر رشت به طول  3هزار و  900متر و اجرای  5هزار متر شبکه
جمع آوری فاضالب در این منطقه گفت :یکهزار و  760خانوار ساکن در فاز دوم
مسکن مهر رشت از این  ۲پروژه بهره مند شدند .محمود امیری ،اعتبار هزینه
شده برای اجرای این پروژه ها را بیش از  97میلیارد ریال ذکر کرد .گفتنی است؛
در مراسم بهره برداری از  ۲پروژه آب و فاضالب فاز دوم مسکن مهر رشت ،فرماندار این شهرستان و جمعی از مسئوالن حضور داشتند.

امضای دو تفاهم نامه همکاری بین آبفای استان اصفهان و تشکلهای مطبوعاتی

استاندار آذربایجان شرقی:

آذربایجان شرقی – ماهان فالح :استاندار آذربایجان شرقی با بیان
اینکه اولویت های ستاد ســاماندهی امور جوانان باید بر اساس اهداف
و رســالت بیانیه گام دوم انقالب تبیین شود ،گفت :شناسایی مستمر
نیازهای فکری و فرهنگی و خواســته آنان متناسب با اقتضائات روحی
جوانان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
خرم در جلسه ستاد سامان دهی امور جوانان استان ،با اشاره به
عابدین ّ
اینکه رهبر معظم انقالب در بیانه گام دوم انقالب به مساله جوانان بسیار
تاکید کرده اند ،گفت :مهم ترین موضوع در گام دوم ،آشنایی جوانان با
قبل و حین انقالب و آمادگی برای بعد از چله دوم انقالب و مســولیت
دادن به جوانان نیز جزیی از فرمایشات ایشان است.
وی با تاکید بر اینکه دستاوردهای نظام جمهوری اسالمی برای جوانان
تبیین شــود ،گفت :در این صورت جوانان ما منبع انرژی و پیشــرونده
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ملــی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری و خانواده های آنان را
مهمترین هدف این دوره از مســابقات اعالم کرد و بیان داشــت  :با
عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقالب  ،منطقه ســاری نیز همواره در
تــالش بوده تا فعالیتهای قرآنی را در بیــن کارکنان و خانواده های
آنان گسترش دهد.
مســئول روابط عمومی منطقه ســاری با بیان اینکه این مسابقات
در ســه مرحلــه مقدماتی  ،نیمه نهایی و نهایی برگزار خواهد شــد ،
تاکید کرد  :ارتقای ســطح آگاهی  ،ایجاد انگیزه بیشتر و تقویت بنیه
علمی و معنوی کارکنان با استفاده از آیات نورانی و مفاهیم کاربردی
و موضوعــی با نگاه به آموزه های قرآنــی از دیگر اهداف برگزاری این
مسابقات می باشد .
در پایان مراسم  ،حضور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه ســاری در بین متسابقین عالوه بر تقویت روحیه  ،آنها را مورد
تقدیر و تشویق قرار داد .

اصفهان -قاسم اسد :دو تفاهم نامه همکاری میان شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان از یک سو و خانه مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه نگاران استان
اصفهان از سوی دیگر به امضا رسید .بر اساس این دو تفاهم نامه که به امضای
هاشم امینی ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ،منصور گلناری
مدیر خانه مطبوعات استان اصفهان و وحید صلواتی رییس هیئت مدیره انجمن
صنفی روزنامه نگاران استان اصفهان رسید ،تشکل های مطبوعاتی متعهد شده
اند از توانمندی های اعضاء و امکانات رسانه ای خود برای پوشش اخبار و تهیه
گــزارش های خبری اســتفاده کرده و در برگزاری جشــنواره های فرهنگی و
مطبوعاتی آبفای استان اصفهان همکاری نمایند .شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز متعهد شده است تا ضمن حمایت از خبرنگاران
و رسانه های عضو این دو تشکل ،بر حسب ضرورت امکانات رفاهی و ورزشی خود را در اختیار اصحاب رسانه قرار دهد.

بازدید مدیر مخابرات منطقه گلستان از روستای باقر آباد

گرگان -خبرنگار فرصت امروز :مدیر مخابرات منطقه گلستان از پروژه مخابراتی و دردست اجرای روستای باقر آباد بازدید کرد.دکتر
غالمعلی شهمرادی با حضور در روستای باقر آباد از توابع شهرستان مینودشت  ،از اجرای طرح ترمیم کابل سرقتی این روستا دیدن و در
جریان روند اجرای پروژه قرار گرفت.مدیر مخابرات منطقه گلستان که در حاشیه این بازدید سخن می گفت  :با اشاره به معضل سرقت
تجهیزات مخابراتی بخصوص در مناطق روستایی  ،اختالل در روند خدمات رسانی را از جمله مشکالت ناشی از سرقت برای مخابرات دانست
و افزود :تامین تجهیزات و رفع خرابیهای ناشی از سرقت تجهیزات هزینه های بسیار زیادی برای مخابرات بهمراه دارد و جبران نارضایتی
مشــترکان که از اهمیت بیشــتری برخوردار بوده نیز برای مخابرات سخت خواهد بود.وی از تالش بی وقفه مخابرات در جهت کاهش و
پیشگیری سرقت و ایمن سازی تجهیزات نیز خبر داد و گفت  :همکاری نهادهای انتظامی و قضایی  ،شورا و دهیاری روستاها نیز میتواند
کمک بزرگی در جلوگیری از سرقت باشد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم:

 25درصد از سهمیه استخدامیها متعلق به خانواده شهدا و ایثارگران است

ایالم-هدی منصوری:مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان ایالم گفت :ادارات باید نسبتبه تبدیل وضعیت فرزندان شهدا،
جانبازان و ایثارگران اقدام نمایند .جمال اسدی اظهار داشت ۲5 :درصد از سهمیه استخدامیهای سطح کشور به خانواده شهدا  ،جانبازان
و ایثارگران تعلق دارد و ادارات و سازمانها باید نسبت به تبدیل وضعیت فرزندان این خانوادهها اقدام کنند که در این زمینه پیگیریها و
رایزنیهای الزم بعملآمده است .مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایالم در ادامه به پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به فرزندان
شهدا ،جانبازان و ایثارگران اشاره کرد و گفت :سقف وام قرضالحسنه پرداختی به این افراد  100میلیون تومان است و به برخی از مشاغل
تا  ۲50میلیون تومان و در اجرای طرحهای توسعهای بدون محدودیت تسهیالت پرداخت میشود .این مسئول همچنین به مشکل تامین
مســکن برخی از خانوادههای شــهدا و ایثارگر اشاره کرد و گفت :جهت تامین مسکن این قشر ارائه وام مسکن یا واگذاری زمین به آنان
انجام میشــود و در این زمینه تفاهمنامهای بین راه و شهرسازی و بنیاد شهید و امور ایثارگران انجامشده است .اسدی خاطرنشان کرد:
سقف وام مسکن در مرکز استان  300میلیون ،شهرستانها  ۲50میلیون و در مناطق روستایی ۲00میلیون تومان است .اسدی در پایان
گفت :در شهرستان ایالم  13هزار مترمربع زمین جهت ساخت  ۴00واحد مسکونی طرح ملی مسکن برای خانوادههای شهدا و ایثارگران
درنظرگرفتهشده و در سایر شهرستانها نیز جهت اختصاص زمین درحال رایزنی هستیم.

برگزاری جلسه هماهنگی فی مابین بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان و
راه و شهرسازی گیالن

رشــت -خبرنگار فرصت امروز :به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن
انقالب اســالمی استان گیالن جلسه هماهنگی فی مابین بنیاد مسکن انقالب
اســالمی اســتان و راه و شهرســازی گیالن با حضور مدیــران کل ،معاونین
و کارشناســان دو دستگاه در سالن شــهید حق شناس اداره کل بنیاد مسکن
انقالب اسالمی گیالن برگزار گردید .مهندس حامد دائمی جفرودی مدیر کل
بنیاد مسکن انقالب اسالمی اســتان گیالن در این جلسه ضمن بیان اهمیت
طرح نهضت ملی مسکن گفت :در شهرهای زیر  100هزار نفر جمعیت بیش از
 ۲۲000هزار نفر در سامانه ثبتنام نمودند .وی افزود :تاکنون در  17شهر اراضی
به مساحت تقریبی  50هکتار تعرفه گردید و بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان در مرحله تهیه نقشه های تفکیکی و معماری پروژه در
شهرهای تعریف شده و اخذ تاییدات مربوطه از مراجع می باشد .در ادامه مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به تجارب بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان گیالن در ساخت و ساز واحدهای مرغوب و متناسب با نیاز متقاضیان استان ،تصریح کرد :در راستای تولید و تامین
مسکن استان گام های مطلوبی برداشته و عملکرد خوبی ارائه نموده که امیدواریم تداوم یابد.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
درسهای بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک

تازهترین ترندهای بازاریابی برای کسب و کارهای مختلف

به قلم :مالنی دزیل
کارشناس بازاریابی دیجیتال
ترجمه :علی آلعلی
دنیای بازاریابی پر از اتفاقات و رویدادهای مختلف اس��ت .ای��ن امور نحوه فعالیت بازاریابها
را به طور مداوم تحت تاثیر قرار میدهد .با این حس��اب اگر ش��ما به دنبال موفقیت در دنیای
بازاریابی هستید ،باید همیشه نیم نگاهی به تغییرات این حوزه داشته باشید ،در غیر این صورت
خیلی زود از عرصه رقابت کنار میروید.
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از توصیههای حرفهای برای بهبود وضعیت بازاریابی
در کس��ب و کارهای کوچک اس��ت .امروزه کسب و کارهای کوچک به دلیل شرایط خاصشان
همیشه در زمینه بازاریابی تحت تاثیر برندهای بزرگ قرار میگیرند .اگر شما به سرعت نسبت
به اس��تفاده از ش��یوههای بازاریابی حرفهای در این میان اقدام نکنید ،برای همیشه در حاشیه
دنیای کسب و کار باقی خواهید ماند .این امر میتواند سرنوشت برند شما را برای همیشه تحت
تاثیر قرار داده و هیچ فرصتی برای بهینهسازی شرایط پیش رویتان قرار ندهد.
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات مربوط به بازاریابی برای کس��ب
و کارهای کوچک اس��ت .اگر ش��ما هم در دنیای کس��ب و کار تازه کار یا دارای برندی کوچک
هستید ،این مقاله نکات مفیدی برایتان به همراه دارد.
اولویت دادن به مردم
مش��تریان قبل از اینکه با برند ش��ما رابط��های برقرار کنند ،مانند همه اف��راد دیگر در گروه
گس��ترده مردم جای دارند .درس��ت به همین خاطر ش��ما باید به طور قابل مالحظهای نسبت
ب��ه تمرکز بر روی آنه��ا و اولویت دادن به مردم در عرصه بازاریابی اق��دام نمایید .چنین امری
میتواند ش��رایط ش��ما را به طور قابل مالحظهای بهینهس��ازی کرده و فرصتهای خوبی پیش
رویتان قرار دهد.
امروزه مردم نس��بت به برندهایی که همیش��ه آنها را در کانون توجه و اولویت قرار میدهند،
واکنش بسیار بهتری نشان میدهند .با این حساب شما باید همیشه چنین نکاتی را در دستور
کارتان داش��ته باشید ،در غیر این صورت شاید خیلی زود تواناییتان برای تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدف به طور کامل از بین برود.
بازاریابی محلی
بازاریاب��ی محل��ی بار دیگ��ر در کانون توجه برندها ق��رار دارد .امروزه دیگر دوره اس��تفاده از
المانهای بازاریابی جهانی و انتظار موفقیت در تمام بازارها به س��ر رسیده است .با این حساب
ش��ما برای جلب نظر مش��تریانتان چارهای به غیر از تالش برای استفاده از کمپینهای محلی
ندارید .این امر توانایی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظهای
افزایش خواهد داد.
امروزه بس��یاری از برندها دیگر ش��رایط بازاریابی محلی را به درستی درک نمیکنند .این امر
موجب بروز س��ختیهای بس��یار زیادی در کار برندها شده است .با این حساب شما برای جلب
نظر مش��تریان هدفتان باید از همین امروز برنامه ویژهای در دستور کارتان داشته باشید .این
امر ش��امل تالش برای آش��نایی با ویژگیهای هر بازار به طور جداگانه و طراحی کمپین برای
آنهاس��ت .اگر ش��ما در این میان بودجه الزم را ندارید ،یک امر جایگزین برای ش��ما میتواند
استفاده از شخصیسازی کمپین در بازههای زمانی مشخص باشد .این امر کمپین واحد شما را
برای دامنه وسیعی از کاربران جذاب و کاربردی خواهد ساخت.
تمرکز بر روی گروههای کوچک مشتریان
برندها در بازار به طور معمول تمام تمرکزش��ان بر روی گروههای بزرگ مش��تریان است .این
امر هم فرآیند بازاریابی را برای آنها ساده میسازد و هم شانس فروش نهایی را به شدت افزایش
میدهد .با این حساب اگر شما به دنبال موفقیت در بازار هستید ،شاید پیروی از این اصل نکته
مثبت��ی باش��د .البته در این میان یک مانع بزرگ وج��ود دارد و آن قدرت گروههای کوچکتر
خریداران اس��ت .اگر ش��ما به این دسته از مشتریان توجه الزم را نش��ان ندهید ،خیلی زود با
مشکالت گسترده در زمینه کسب و کار رو به رو خواهید شد.
در دنیایی که همه برندها به گروههای بزرگ و گس��ترده مش��تریان توجه دارند ،اگر شما توجه
اندکی به گروههای کوچکتر نش��ان دهید ،امکان ایجاد تمایز معنادار با دیگران و بهینهس��ازی
شرایطتان را خواهید یافت این امر در بلندمدت شما را بدل به برندی منحصر به فرد خواهد کرد.
منبعclickz.com :

پارویندر سینگ
کارآفرین و کارشناس مدیریت شبکههای اجتماعی
ترجمه :علی آلعلی
دنی��ای بازاریابی در طول س��الهای اخیر ب��ه طور مداوم
دس��تخوش تغییرات اساس��ی ش��ده اس��ت .این ام��ر برای
بازاریابها شرایط دشواری به منظور تعامل با مخاطب هدف
ایجاد کرده اس��ت .اگر ش��ما هم به دنبال تعامل با مخاطب
هدفتان به طور حرفهای هستید ،شاید در طول دست کم دو
سال اخیر به دلیل همهگیری کرونا شرایط متفاوتی را تجربه
کرده باشید .این امر از کاهش بودجههای بازاریابی برندها تا
افزایش انتظارات مشتریان به طور تصاعدی را شامل میشود.
هدف اصلی این مقاله بررسی برخی از ترندهای مناسب برای
بازاریابی و پاسخگویی به انتظارات فزاینده مشتریان در سال
جاری است .در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را
مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
شخصیسازی محتوا
شخصیس��ازی محتوای بازاریابی همیش��ه یکی از شیوههای
حرفهای ب��رای جلب نظر مخاطب هدف محس��وب میش��ود.
ام��روزه کارب��ران در فضای آنالی��ن انتظار مش��اهده محتوای
شخصیسازیشده براساس سلیقهش��ان را دارند .با این حساب
اگر شما در زمینه موردنظر فعالیت مناسبی نداشته باشید ،خیلی
زود از فهرست برندهای مورد عالقه مشتریان خارج میشوید.
دسترس��ی برندها به اطالعات مربوط به رفتار مشتریان در
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بازار در طول س��الهای اخیر افزایش بسیار زیادی پیدا کرده
اس��ت .شما در این میان امکان استفاده از ابزارهای رایگان یا
حتی همکاری با آژانسه��ای بازاریابی معتبر را دارید .نکته
مهم در این میان مربوط به تالش برای سازگاری با تازهترین
تغییرات اس��ت .وقت��ی ه��م از تازهترین نکات در راس��تای
شخصیسازی محتوا صحبت میش��ود ،دیپ فیک (Deep
 )Fakeنق��ش برجس��تهای برای خ��ودش دارد .این فناوری
با اس��تفاده از ه��وش مصنوعی و یادگیری ماش��ینی امکان
بازآفرین��ی محت��وای صوتی و تصوی��ری در قالبی بینهایت
شخصیسازیش��ده برای مخاطب هدف را فراهم میس��ازد.
اگرچه اس��تفاده از فناوری موردنظر هنوز خیلی رایج نش��ده
اس��ت ،اما ش��ما باید از همین حاال نیم نگاهی به آن داشته
باش��ید ،در غیر این صورت شاید خیلی زود تواناییتان برای
جلب نظر مخاطب هدف از بین برود.
تمرکز بر روی محتوای ویدئویی و الیو استریم
محتوای ویدئویی هنوز هم محبوبیت رو به افزایش��ی دارد.
درس��ت به همین خاطر شما باید در تالش برای تاثیرگذاری
بر روی مخاطب هدف به طور مداوم از چنین نکتهای س��ود
ببری��د .بازاریابی در قالب محتوای ویدئویی به ش��ما امکانات
بسیار زیادی میدهد .یکی از نکات مهم در این میان مربوط
به امکان وایرال ش��دن س��ریع محتوایتان است .اگر شما به
دنب��ال این دس��ت از موفقیته��ای بازاریابی هس��تید ،باید
همیشه ویدئوهایتان را همراه با جدیدترین ترندهای ممکن
روان��ه بازار کنید .در این صورت به طور انکارناپذیری توانایی
جلب نظر مخاطب هدف را پیدا خواهید کرد.

یک��ی دیگر از ترندهای مه��م برای بازاریاب��ی ،به ویژه در
شبک ههای اجتماعی ،مربوط به استفاده از الیو استریم است.
امروزه برندها در ویدئوهای الیو امکان تعامل بهتر با مشتریان
و مخاطب هدفش��ان را دارند .دلیل آن هم احساس راحتی
بیشتر کاربران با برندها در الیو استریم است .به همین خاطر
شما باید به طور مداوم استفاده از چنین ویدئوهایی را مدنظر
قرار دهی��د ،در غیر این صورت خیلی زود ش��انستان برای
جلب نظر مخاطب هدف از بین میرود.
بحث درباره نکات مهم برای مشتریان
مشتریان همیشه نیازها و انتظاراتشان را در کانون اصلی
توجه قرار میدهند .درس��ت به همین خاطر اگر برند ش��ما
توانایی الزم برای تعامل با مخاطب هدف را نداش��ته باش��د،
خیلی زود کنار میروید .اگر شما به دنبال تعامل با مشتریان
و جلب نظرش��ان در بازههای زمانی طوالنی هستید ،یکی از
بهتری��ن راهکارها مربوط به تمرکز بر روی نکات مورد عالقه
و مهم برای مش��تریان است .این امر تقریبا دامنه وسیعی از
بحثها را شامل میشود .به همین خاطر شما همیشه نکاتی
برای بحث و تبادل نظر با مشتریان را خواهید داشت .اگر در
این میان همیش��ه در کنار مشتریان باش��ید و از منافعشان
دفاع کنید ،وضعیتتان به طور مداوم بهبود پیدا خواهد کرد.
ام��روزه برنده��ای ب��زرگ در ب��ازار به ط��ور م��داوم در کنار
مشتریانشان هستند .همین امر از آنها چهرهای بینهایت جذاب
برای مشتریان ایجاد کرده است .بنابراین الگوبرداری از برندهای
بزرگ در این زمینه ایده بسیار جذاب و تاثیرگذاری خواهد بود.
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