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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

تحلیل بازار ارز و سکه در هفته اول اردیبهشت ماه

زور طال به ارز نرسید
با وجود افت 14.5 دالری اونس جهانی طال در هفته گذشته اما قیمت سکه و طال به واسطه نوسان افزایشی نرخ 
ارز با رشد جزئی مواجه شد. بدین ترتیب، سکه طرح جدید با افزایش 60 هزار تومانی در این هفته به 1۳ میلیون و 
150 هزار تومان و سکه طرح قدیم با افزایش 50 هزار تومانی به 1۲ میلیون و ۷50  هزار تومان رسید. نیم سکه نیز 
با افزایش 50 هزار تومانی ۷ میلیون و ۲50 هزار تومان قیمت خورد و س��که های گرمی هم با ۲0 هزار تومان رش��د 
قیمت در پایان این هفته ۲ میلیون و 600 هزار تومان قیمت گذاری شدند. برخالف رشد قیمت تمامی قطعات سکه 
اما ربع سکه با کاهش 50 هزار تومانی قیمت در این هفته روبه رو شد و به 4 میلیون و ۲00 هزار تومان رسید. حباب 
سکه نیز در حال حاضر در محدوده 4۹0 هزار تومان قرار دارد. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در تشریح بازار 
س��که و طال در هفته گذش��ته می گوید:  علی رغم افت قیمت اونس طال در بازارهای جهانی اما قیمت  سکه و طال در 
بازار داخلی به دلیل نوسان  نرخ ارز با رشد جزئی همراه شد. به گفته مسعود یزدانی، طی یک هفته اخیر بهای طال و...

اسقاط خودروهای فرسوده
 ۵۷۵  میلیون دالر صرفه جویی ساالنه به همراه دارد

ارزش اقتصادی جایگزینی فرسوده ها
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افت اندک قیمت هر متر خانه در فروردین ماه

رکود مسکن پابرجا می ماند
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فرصت امروز: مطالعات تجربی در دو دهه گذشـته نشان می دهد که سرمایه گذاران حقیقی متفاوت از 
نظریات اقتصادی و مالی رایج در بازارها رفتار می کنند، به طوری که بیشـتر سـرمایه گذاران حقیقی، 

پرتفوهای غیرمتنوعی نگهداری می کنند، معموال بدون داشتن اطالعات خاص، خرید و فروش 
و سفته بازی می کنند و در نهایت نیز متحمل زیان می شوند. این دسته از سرمایه گذاران...

سرمایه گذاران حقیقی در بازار سهام چگونه رفتار می کنند؟

تمایل به فروش سهام برنده

سرمقاله
ثبت الکترونیکی 
قرارداد وام بانکی

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی 

کانون بانک ها

مجلس ش��ورای اس��المی در 
جدیدترین مصوبه خود موسوم به 
»قانون صدور مجوزهای کسب و 
کار« در ماده ۳1 تشریفات مربوط 
به تنظیم قراردادهای تسهیالت 
بانکی را چنین تعیین کرده است: 
»بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران مکلف اس��ت حداکثر س��ه 
 ماه پس از الزم االجرا ش��دن این 
قانون، دس��تورالعمل نحوه ثبت 
الکترونیکی قراردادهای تسهیالت 
بانکی را تهی��ه کند و به تصویب 
ش��ورای پ��ول و اعتبار برس��اند. 
بانک ه��ا و مؤسس��ات اعتب��اری 
موظفند در چارچوب دستورالعمل 
مذکور و با استفاده از ظرفیت های 
موج��ود، س��امانه الکترونیک��ی 
قراردادهای تسهیالت را با امکان 
دسترسی هر تسهیالت گیرنده به 
اطالعات تس��هیالت خود ظرف 
یک  سال پس از الزم االجرا شدن 
این قانون ایجاد نمایند و نس��بت 
به ثب��ت الکترونیکی قراردادهای 
تس��هیالت و قراردادهای وابسته 
از جمل��ه ضمانت، ارزیابی وثایق، 
امه��ال مطالبات، اق��رار به دین، 
تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و 
هرگونه توافق مرتبط با تسهیالت 

اقدام نمایند. 
ادامه در همین صفحه

۲8 رمضان 144۳ - س�ال هفتم
شماره   ۲00۳

8 صفحه - 5000 تومان

Sat.30 Apr 2022

ادامه از همین صفحه
یک سال پس از الزم االجرا شدن این قانون، دریافت هرگونه 
وجه قانونی مرتبط با تس��هیالت توس��ط بانک ها و مؤسسات 
اعتباری )از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه 
التزام و ...( در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام 

خواهد پذیرفت.
تبصره 1-درخص��وص قراردادهای تس��هیالتی که قبل از 
الزم االجرا ش��دن این قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه 
بیش از س��ه س��ال از تس��ویه آنها نگذشته باش��د، بانک ها و 
مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست 
مش��تری یا س��ایر متعهدین ذی ربط در شعبه، یک نسخه از 
قرارداد و اطالعات کامل تسهیالت از جدول اقساط را به آنها 

ارائه نمایند.
تبصره ۲-تا زمان پیاده س��ازی کامل س��امانه قراردادهای 
تس��هیالت که حداکثر دو س��ال پس از الزم االجرا شدن این 
قانون است، بانک ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، 
ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیالت گیرنده، 
ضامن��ان و راهنان با ورود به صفحه ش��خصی خود در درگاه 
بانک، امکان دسترس��ی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد 
تس��هیالتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این 
قراردادها به صورت کاغذی به تس��هیالت گیرندگان تس��لیم 
و رس��ید تحویل تصویر قرارداد به مش��تری، در پرونده شعبه 

نگهداری شود.
تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی الزم 
برای بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده 
را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در 
هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط 
نظیر صدور اجرائیه، دادخواس��ت مطالبه وجه، تهاتر، تسویه 
حس��اب و امهال قرارداد از س��وی بانک است و کلیه مراجع 
قانونی موظفند صرفا این اطالعات را مالک و مبنای اقدام قرار 

دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.
تبص��ره 4-متخلفین از مفاد این ماده یا از نرخ های مصوب 
ش��ورای پول و اعتب��ار، اعم از از مدیران ی��ا کارکنان خاطی 
شبکه بانکی عالوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، 
حس��ب مورد به مجازات مقرر در ماده )5۷6( قانون مجازات 
اس��المی )کتاب پنجم- تعزی��رات و مجازات ه��ای بازدارنده 
مصوب1۳۷5/0۳/0۲( و یا ممنوعیت از اش��تغال در بانک ها 
و مؤسس��ات اعتباری در هر حال حداکثرا دو س��ال محکوم 

می گردند.«
بدین ترتیب، بانک مرکزی و ش��بکه بانکی کشور حداکثر 
یک س��ال فرصت دارند تا بس��ترهای الزم س��خت افزاری و 
نرم افزاری برای ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیالت بانکی 
را فراهم آورند تا قراردادهای تسهیالت بانکی قبل از پرداخت 
تس��هیالت تکمی��ل و به امض��ای بانک تس��هیالت گیرنده و 
ضامنین وی برسد و پس از امضا یک نسخه از قرارداد تکمیل 
شده در اختیار مشتری ذی ربط قرار گیرد. قانونگذار همچنین 
در این قانون تاکید نموده است که اطالعات مندرج در سامانه 
قراردادها، مبنای حس��اب و کتاب بانک و مش��تریان خواهد 

بود: »محاسبات این س��امانه الکترونیکی مبنای امور مربوط 
نظیر صدور اجرائیه، دادخواس��ت مطالبه وجه، تهاتر، تسویه 
حس��اب و امهال قرارداد از س��وی بانک است و کلیه مراجع 
قانونی موظفند صرفا این اطالعات را مالک و مبنای اقدام قرار 
دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضائی نیست.«
س��ال ها قبل در یکی از بانک هایی که اینجانب مسئولیتی 
داش��تم، طرح ثبت الکترونیکی قراردادهای بانکی به اصطالح 
کلید خورد. حتی با ش��رکت مربوطه قرارداد نیز بس��ته شد، 
ام��ا به دالیل فنی و اجرای��ی، امکان این مهم فراهم نیامد. به 
عنوان یک کارشناس حقوقی و برمبنای تجارب شغلی معتقدم 
ک��ه مصوبه مجلس در این مورد ب��رای تنظیم صحیح روابط 
حقوق��ی و مالی بین بانک ها و مش��تریان نه تنها مفید بلکه 
کامال ضروری اس��ت و با ایجاد شفافیت در عملکرد بانک ها، 
از ابهام برای دس��تگاهای اجرایی و مراج��ع قضایی در مورد 
میزان مطالبات بانک ها از مشتریان بدهکار جلوگیری خواهد 
ک��رد و در مجموع، اجرای دقیق مصوبه مجلس به نفع مردم 
اس��ت. در تشریح موضوع باید توجه داشت که اساسا قرارداد، 
محصول هم اندیشی و توافق اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ 
توافقی که در نهایت، عنوان عقد و قرارداد به خود می گیرد و 
با تولد خود، حقوق و تکالیفی را برای طرفین قرارداد به همراه 
می آورد. در یک معامله س��اده فروشنده موظف می شود مال 
یک ملک مورد معامله را تحویل خریدار دهد. متقابال خریدار 
نیز متعهد است بهای معامله را به فروشنده پرداخت کند، زیرا 
براساس مبانی شرعی و موازین قانونی، مفاد و شرایط قرارداد 
بر همه طرفین قرارداد الزم االجراس��ت. آزادبودن مردم برای 
انجام توافق و بس��تن هر نوع قرارداد، جزئی از حقوق شرعی 
و قانونی ش��هروندان اس��ت و از نظر حقوقی، در دسته حقوق 
خصوصی جای می گیرد. محدود نمودن حقوق خصوصی مردم 
نیز جز در موارد بس��یار محدود و آن هم در چارچوب موازین 
قانونی امکان پذیر است و نمی توان به بهانه های مختلف، آزادی 
م��ردم برای توافق و تنظیم ق��رارداد را محدود کرد. تنها مرز 
محدودیت اراده در قراردادهای خصوصی، در ماده 10 قانونی 
مدنی آمده اس��ت. این ماده می گوید: »قراردادهای خصوصی 
نس��بت به کس��انی که آن را منعقد کرده ان��د، در صورتی که 

مخالف صریح  قانون نباشد، نافذ است.«
همانطور ک��ه می بینی��د، قانونگذار تنه��ا قراردادهایی که 
مخال��ف صری��ح قانون باش��ند را صحیح و معتب��ر نمی داند، 
ام��ا به لحاظ رعای��ت مصالح عمومی جامعه و پیش��گیری از 
ابهامات حقوقی و مال��ی، قانونگذار در بعضی موارد، تنظیم و 
ثبت برخی از قراردادها را موکول به رعایت شرایط تشریفات 
خاصی می کند. در اصطالح علم حقوق به این گونه قراردادها، 
قرارداد تشریفاتی می گویند. عقود تشریفاتی، عقودی هستند 
که قانونگذار، تحقق آن را منوط به رعایت ش��رایط ش��کلی و 
تشریفاتی خاصی می نماید؛ مانند معامالت رسمی مربوط به 
امالک غیرمنقول که براساس مقررات فعلی بایستی در دفاتر 
اسناد رسمی به ثبت برسند. در مقابل عقود تشریفاتی، عقود 
رضایی قرار دارند که به صرف توافق و رضایت طرفین قرارداد 
نهایی می ش��وند و طرفین بدان متعهد خواهند شد و نیاز به 

ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمی نیست.
با توجه ب��ه این توضیح مختصر، قراردادهایی که بانک ها و 
مشتریان در مقام اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد 
می کنند نوعا در حوزه حق��وق خصوصی قرار دارند. بنابراین 
نمی توان با تمس��ک به اس��تدالل های مختل��ف، آزادی اراده 
بانک ها و مشتریان در انعقاد قراردادهای بانکی را محدود نمود، 
مگر آنکه در موارد خاص قانونگذار برای س��اماندهی عملیات 
بانک��ی، اختیاراتی در این زمینه به بانک مرکزی داده باش��د. 
تاکنون قراردادهای بانکی به دو ش��کل مختلف مورد توافق و 
نهایی می شدند؛ قراردادهای رسمی که بایستی حتما در دفاتر 
اسناد رسمی به ثبت برسند و قراردادهای داخلی که براساس 
ماده 15 قانون عملیات بانک��ی بدون ربا، »کلیه قراردادهایی 
ک��ه در اجرای این قانون مبادله می گردد به موجب قراردادی 
که بین طرفین منعقد می ش��ود در حکم اس��ناد رسمی بوده 
و در صورتی که در مفاد آن طرفین اختالفی نداش��ته باشند 
الزم االجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرایی اس��ناد رس��می 
می باشد. آن دس��ته از معامالت مربوط به اموال غیرمنقول و 
اموال منقول که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر 
اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام 

خواهد شد.
تبص��ره 1-چنانچه در هر یک از موارد اعطای تس��هیالت 
بانک��ی بیش از یک ق��رارداد بین بانک با مش��تریان خود در 
دفتر اسناد رس��می تنظیم گردد حقوق متعلق اعم از هر نوع 
عوارض حق الثبت و نظایر آن نس��بت به س��ند اول محاسبه 
و دریافت خواهد ش��د و در م��ورد قرارداد بعدی تعلق حقوق 
مزب��ور منوط به افزایش رق��م من��درج در قراردادهای بعدی 
نس��بت ب��ه رقم مذکور در ق��رارداد ماقبل آن اس��ت. در این 
صورت حقوق متعلق اعم از هر نوع عوارض، حق الثبت و  نظایر 
آن به استثنای حق التحریر باید به نسبت مابه التفاوت دو رقم 
فوق الذکر محاس��به و دریافت گردد. مالک تشخیص ارتباط 

قراردادها، اعالم بانک ذی ربط  می باشد.
تبصره ۲-در مواردی که وس��ایل نقلیه موتوری ) س��اخت 
کارخانجات داخلی یا وارداتی( مع الواس��طه بانک ها از طریق 
اعطای تس��هیالت بانکی به اش��خاص  منتقل می گردد بانک 
انتقال دهنده از لح��اظ مقررات مالیات نقل و انتقال در حکم 

انتقال دهنده دست اول تلقی خواهد شد.«
بنابرای��ن با توجه به مقررات ماده 15 قانون نیازی نیس��ت 
که قراردادهای داخلی بانک ها در دفاتر اسناد رسمی به ثبت 
برسد، بلکه این گونه قراردادها از طریق دوایر اجرای ثبت قابل 
اجرا و وصول مطالبات بانک ها هستند. در مجموع، با توجه به 
این توضیحات در مورد ماده ۳1 مصوبه جدید مجلس، نکات 

زیر قابل توجه به نظر می رسد:
اول؛ قرارداده��ای بانکی از نظر کلی به دو دس��ته تقس��یم 
می ش��وند؛ قراردادهایی که بانک ها مانند هر شخص حقوقی 
دیگر ب��رای انجام نیازهای اداری و س��ازمانی خویش منعقد 
می کنند، مانند خرید ش��عب یا اتومبیل یا نظایر آن. این گونه 
قرارداده��ای بانکی هیچ تفاوتی با س��ایر قراردادهای س��ایر 
اش��خاص حقوقی و حقیقی از حیث ش��رایط شکلی و قانونی 

ندارند. ن��وع دیگری از قراردادهای بانکی، قرادادهایی اس��ت 
که بانک ها در مق��ام اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، با 
مشتریان خود منعقد می کنند. معموال این قراردادها یا ناظر به 
پرداخت وام و تسهیالت بانکی و یا ناظر به تعهدات و خدمات 
بانک��ی نظیر صدور انواع ضمانت نامه بانکی و اعتبار اس��نادی 
ریالی و ارزی اس��ت. تنها قراردادهای تس��هیالتی مش��مول 

مقررات جدید هستند.
دوم؛ از مجموع��ه قوانی��ن و مقررات فعل��ی و ضوابطی که 
قانونگ��ذار یا بان��ک مرکزی ب��رای انعقاد قرارداده��ای وام و 
تسهیالت بانکی تعیین کرده می توان چنین برداشت کرد که 
قراردادهای تس��هیالت بانکی، جزو عقود تشریفاتی است که 
برای بستن و نهایی شدن آن بایستی تشریفات قانونی خاصی 

در مورد آن رعایت شود.
س��وم؛ در اینجا مختصرا به یکی از تشریفات قانونی مربوط 
به شرایط شکلی قراردادهای تسهیالت بانکی اشاره می شود: 
براساس تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب 
وکار مصوب بهمن ماه 1۳61 مجلس ش��ورای اسالمی، متن 
کلیه قراردادهای تسهیالت بانکی بایستی به تصویب شورای 
پول و اعتبار برسد. بنابراین بانک ها مجاز نیستند قراردادهای 
مربوط به تسهیالت بانکی را با فرم و متن دلخواه خود تنظیم 
نمایند، بلکه بایستی از متن متحدالشکل مصوب شورای پول 
و اعتبار استفاده کنند. به عنوان مثال، متن قرارداد مشارکت 
مدنی بانک ملی نبایستی با متن قرارداد مشارکت مدنی بانک 
اقتصاد نوین و بانک سپه تفاوتی داشته باشد. بنابراین بانک ها 
اختیار چندانی ب��رای تغییر متن قراردادهای متحدالش��کل 
ندارند. اما این امر از نظر قانونی بدان معنا نیس��ت که شورای 
پول و اعتبار مجاز نباش��د بخشی از قراردادهای متحدالشکل 
تسهیالت بانکی را به شرایط اختصاصی توافق شده بین بانک 
و مش��تری اختصاص دهد. پیش��نهاد نگارنده در این زمینه 
آن اس��ت که بانک مرکزی در متن قراردادهای متحدالشکل 
تسهیالت بانکی تجدیدنظر نماید و بخشی از متن قرارداد را به 

شرایط اختصاصی اختصاص دهد.
چه��ارم؛ قانونگذار یا بانک مرکزی در مواردی بنا به مصالح 
اجتماعی، الزم می دانند وثایق قراردادهای تس��هیالت بانکی 
را نوع خاصی تعیین نمایند. مثال ضامن معتبر یا س��فته را به 
عنوان وثیقه تسهیالت تعیین می کنند. مانند اکثر تسهیالت 
تکلیف��ی پیش بینی ش��ده در تبصره 16 قانون بودجه س��ال 
1401. بدیهی اس��ت در تنظیم قراردادهای مشمول این نوع 
مق��ررات بایس��تی ضوابط موردنظر بان��ک مرکزی یا مجلس 

رعایت شود.
پنج��م؛ مجلس در قانون جدید ب��ه طور خالصه بانک ها را 
مکلف کرده است که با استفاده از ظرفیت های موجود، سامانه 
الکترونیکی قراردادهای تس��هیالت را با امکان دسترسی هر 
تس��هیالت گیرنده به اطالعات تسهیالت خود ظرف یک سال 
پس از الزم االجرا ش��دن این قانون ایجاد نمایند و نس��بت به 
ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیالت و قراردادهای وابسته 
از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، 
تهات��ر، صلح و توافق، رضایت نام��ه و هرگونه توافق مرتبط با 

تس��هیالت اقدام کنند. یک س��ال پس از الزم االجرا ش��دن 
این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تس��هیالت 
توسط بانک ها و مؤسس��ات اعتباری )از قبیل کارمزد، هزینه 
کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و ...( در قالب قرارداد درج 
ش��ده در س��امانه مذکور انجام می پذیرد. این شرایط جدید، 
قراردادهای تس��هیالت بانکی را از حوزه حقوق خصوصی به 

حوزه حقوق عمومی انتقال نمی دهد.
شش��م؛ با توجه به مصوبه اخیر مجلس، مقررات جدید 
صرفا ناظر به تس��هیالت بانکی و قراردادهای وابس��ته به 
آن نظیر قرارداد ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، 
اقرار به دین، صل��ح و توافق، رضایت نامه و به طور کلی، 
هرگونه توافق مرتبط با تس��هیالت بانکی اس��ت. بر این 
اس��اس ظاه��را قراردادهای مرب��وط به تعه��دات بانکی 
مش��مول مقررات جدید نمی ش��وند، ام��ا از آنجایی که 
فرآیندهای بانکی مربوط به تس��هیالت بانکی و تعهدات 
بانکی تقریبا مش��ابه هستند، چه بهتر آنکه بانک مرکزی 
و شبکه بانکی کشور در این زمینه پیشقدم شده و برای 
تعه��دات بانکی نیز چنی��ن س��ازوکاری را پیش بینی و 

راه اندازی کنند.
هفت��م؛ از نظر حقوق��ی، مصوبه جدید مجل��س به معنای 
معافیت تعدادی از قراردادهای بانکی از ثبت قرارداد در دفاتر 
اسناد رسمی نیس��ت. به بیان دیگر، آن دسته از قراردادهای 
بانکی نظیر قراردادهای مش��تمل بر رهن بایس��تی همچنان 
در دفاتر اس��ناد رسمی به ثبت رسند، ولو آنکه در بانک ثبت 

الکترونیکی شده باشند.
هشتم؛ مستندس��ازی و دانس��تن اطالعات بانکی هر 
مش��تری، از جمله حقوق ش��هروندی اوست. لذا بانک ها 
همچنان موظفند براس��اس مق��ررات بانک مرکزی، یک 
نس��خه از ق��رارداد تکمیل ش��ده را در اختیار مش��تری 
ذی ربط گذارند. تجربه نش��ان داده که مصلحت اندیشی 
برخی از همکاران حقوقی در این زمینه، درست برعکس 

به ضرر بانک ها تمام شده است.
در مجم��وع با توجه به مطالب پی��ش گفته، مصوبه جدید 
مجل��س در واقع گامی مثبت در رعایت حقوق مردم و ایجاد 
ش��فافیت عملکرد بانک ها و تنظیم و مدیریت صحیح روابط 
حقوق��ی بین بانک ها و مش��تریان اس��ت و در صورت اجرای 
صحیح از بروز بس��یاری از اختالفات بانک��ی در مورد میزان 
مطالبات بانک ه��ا و نحوه محاس��به آن جلوگیری می کند و 
ش��فافیت عملکرد بانک ها را محقق خواهد ساخت. شفافیت 
عملکرد بانک ها تنها با شعار و نمایش های تبلیغاتی به دست 
نمی آی��د، بلکه تنها این گونه اقدامات عملی، راه را برای ایجاد 
اتاق شیشه ای عملیات بانکی هموار خواهد کرد. عمده زحمت 
اجرای به موقع و دقیق این مصوبه و فراهم کردن سازوکارهای 
الزم س��خت افزاری و نرم اف��زاری پ��روژه ثب��ت الکترونیکی 
قراردادهای تس��هیالت بانکی، برعهده مدیران و کارشناسان 
محترم بخش آی تی بانک مرک��زی و بانک های خصوصی و 
دولتی اس��ت. امید اس��ت در این خدمت عمومی به مردم و 

بانک ها موفق باشند.

ثبت الکترونیکی قرارداد وام بانکی

روش های طراحی محتوای جذاب برای مخاطب بازارهای خاص
طراحی محتوای بازاریابی بیش از آنکه فرآیندی متعلق به تمام کسب و کارها و محصوالت باشد در راستای 
تامین نیازهای شرکت های بزرگ و برخی از محصوالت خاص است. در این میان محصوالتی که قیمت باالتری 
دارند، هزینه بازاریابی و تبلیغات بیش��تری نیز به خود اختصاص می دهند. چنین امری جای خالی بسیاری از 
کسب و کارها و محصوالت کمتر مشهور را به شدت نمایان می کند.  آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید چرا 
برخی از محصوالت و برندها کمتر در دنیای بازاریابی حضور دارند؟ این پرسش به طور معمول پاسخ روشنی 
به همراه ندارد. درست به همین دلیل برخی از کارآفرینان پاسخ های احتمالی برای خودشان در نظر می گیرند. 
نکت��ه مهم اینکه در میان کس��ب و کاره��ای پرطرفدار در زمینه بازاریابی و تبلیغات اس��م هایی نظیر صنعت 

بانکداری، لوازم آرایشی و بهداشتی، بیمه، خدمات سفر و همین طور طال و جواهر به چشم می خورد...



فرص��ت امروز: تقریبا از س��ال ۹۷ با ممنوعی��ت واردات خودرو، خروج 
خودروهای فرس��وده نیز افت کرد، حال آنکه تا قبل از آن با توجه به لزوم 
دریافت گواهی اسقاط برای واردات خودرو، چرخه خروج فرسوده ها رونق 
خوبی داشت. طبق بررسی ها، جایگزیني خودروهاي فرسوده با خودروهاي 
ن��و موجب کاهش مصرف پن��ج لیتري بنزین به ازاي ه��ر 100 کیلومتر 
مي شود و با احتساب مسافت ۲0 هزار کیلومتري طي شده در هر سال براي 
هر خودرو، جایگزیني هر خودروي فرسوده موجب کاهش مصرف سوخت 
هزار لیتري بنزین در هر س��ال خواهد شد. بنابراین با احتساب قیمت هر 
لیتر بنزین 0.6 دالر، تردد هر خودروي فرس��وده س��الیانه باعث خسارت 
600 دالري در حوزه سوخت خواهد شد. بدین ترتیب، اسقاط خودروهای 
فرسوده می تواند ساالنه حدودا 5۷5  میلیون دالر صرفه جویی ارزی از محل 
کاهش مصرف سوخت به همراه داشته باشد. همچنین اسقاط هر خودرو 
به طور متوسط موجب بازیافت 450 کیلوگرم آهن خالص خواهد شد که 
مي تواند فوالد موردنیاز براي س��اخت ۳میلیون مترمربع واحد مسکوني را 
تأمین کند که معادل ساخت 50 هزار واحد مسکوني 60 متري است. طبق 
آمارها، بیش از 10 میلیون دستگاه وسیله نقلیه در کشور در مرز فرسودگی 
قرار دارند و اگر فکری به حال این وضعیت نش��ود، س��ونامی خودروهای 

فرسوده در راه خواهد بود.
این دومین باری اس��ت که نهاد پژوهش��ی مجلس در چند هفته اخیر 
)یکبار در اواخر اس��فندماه و یکبار در اواخر فروردین ماه( به لزوم توجه به 
اسقاط خودروها و مزایای اقتصادی آن پرداخته است که از اهمیت اسقاط 

فرسوده ها در نزد کارشناسان این نهاد پژوهشی حکایت دارد.
سونامی فرسودگی در بازار خودرو

بازوی کارشناس��ی مجلس در گزارش »آسیب شناس��ی وضعیت اسقاط 
وس��ایل نقلیه فرسوده«، معافیت خودروس��ازان داخلي از گواهي اسقاط و 
ممنوعیت واردات خودرو را از جمله دالیل کاهش چشمگیر اسقاط خودرو 
معرفی کرد. این نهاد پژوهش��ی همچنین در گ��زارش تازه خود با عنوان 
»نگاهی به مزایای اقتصادی اس��قاط وسایل نقلیه فرس��وده« برآورد کرد 
که اس��قاط خودروهای فرسوده می تواند ساالنه 5۷5  میلیون دالر از محل 
کاهش مصرف سوخت، صرفه جویی ارزی ایجاد نماید. طبق تحلیل مرکز 
پژوهش ها، روند کند خروج وس��ایل نقلیه فرسوده باعث انباشت آنها شده 
اس��ت، به طوری که طبق آمارها، 10 میلیون و 4۲۹ هزار و 55۳ وس��یله 
نقلیه در مرز فرسودگي در کشور قرار دارد که شامل 8 میلیون و ۷8۲ هزار 
و ۲56 دستگاه موتورسیکلت، 650 هزار و ۹۲ سواری شخصی، 51۷ هزار 
و ۷۲1 وانت، 18۹ هزار و 64۹ کامیون، 1۳1 هزار و 8۹۹ تاکسی، 65 هزار 
و 606 مینی بوس، 44 هزار و 8۹1 کش��نده، 15 هزار و 60۹ کامیونت، ۹ 
هزار و 48۷ اتوبوس درون شهری و ۷ هزار و 66۳ سواری دولتی می شود.

تعداد خودروهاي اس��قاط ش��ده در این س��ال ها فراز و نش��یب زیادی 
داشته است. در سال هاي 1۳۹1 و 1۳۹۲، افت محسوسي در روند اسقاط 
خودروهاي فرسوده رخ داد که می توان آن را به شوک افزایش قیمت دالر 
و کاهش واردات خودرو نس��بت داد. دولت در ابتداي سال 1۳۹۳ تصمیم 

به تقویت سیاس��ت حمایتي گرفت و الزام��ات واردکنندگان خودرو براي 
تهیه گواهي اس��قاط دو برابر شد. همچنین تا پیش از سال 1۳۹۳، ستاد 
مدیریت حمل ونقل و س��وخت با اعطاي کمک هاي بالعوض، طرح هاي از 
رده خارج کردن خودروهاي فرس��وده را اجرا مي کرد. به دلیل نبود منابع 
مالي از س��ال 1۳۹۳ دولت تصمیم گرفت تا تحت هر ش��رایطي به جاي 
دریاف��ت وجه نقد، گواهي اس��قاط را از واردکنندگان طلب کند و همین 
امر باعث رونق چش��مگیري در صنعت اسقاط شد. این تصمیم، رشد بازار 
عرضه و تقاضاي گواهي ها را به همراه داش��ت و آمار اس��قاط از ۷1 هزار 
گواهي در سال 1۳۹۲ به هزار گواهي در سال افزایش یافت. هرچند دولت 
در س��ال 1۳۹6، سیاست س��ختگیرانه تري را براي ارائه گواهي اسقاط به 
واردکنندگان تکلیف کرد، اما معافیت خودروسازان داخلي از گواهي اسقاط 
از ی��ک طرف و ممنوعیت واردات خودرو ب��رای جلوگیري از خروج ارز از 
طرف دیگر منجر به کاهش ۷0 درصدی اس��قاط خودرو در س��ال 1۳۹۷ 
شد. این روند کاهشي در سال هاي 1۳۹8 و 1۳۹۹ به اوج رسید و تعطیلي 
مراکز بازیافت و اس��قاط را در پی داش��ت، به طوری که در سه سال اخیر 
بیش از 85 درصد این مراکز تعطیل شده اند و سایر مراکز نیز با ۳0 درصد 

ظرفیت مشغول به کار هستند.
مزایای اسقاط خودروهای فرسوده

تمرکز بر اس��قاط فرس��وده ها عالوه بر مزیت هایی مانند بهبود وضعیت 
هوای ش��هرهای بزرگ می تواند مزیت های اقتص��ادی مانند صرفه جویی 
ارزی از محل کاهش مصرف سوخت نیز به دنبال داشته باشد. در مجموع 
حدود ۲ میلیون و 1۷0  هزار دستگاه انواع خودرو شامل خودروی شخصی، 
تاکسی، کامیونت، کامیون، کشنده، مینی بوس و اتوبوس در مرز فرسودگی 
قرار دارند. چنانچه اسقاط خودروهای فرسوده بار دیگر در دستور کار قرار 
گیرد س��االنه حدود 5۷5  میلیون دالر صرفه جویی ارزی برای کش��ور به 
دنبال خواهد داشت. اگر این مبلغ در اختیار سیاست گذار کالن قرار داشته 
باش��د نه تنها کاهش مصرف س��وخت و به دنبال آن کاهش آلودگی هوا 
اتفاق خواهد افتاد بلکه می تواند آن را در بخش هایی مانند گسترش شبکه 
حمل ونقل عمومی در کالنشهرها، تحقیق و توسعه شرکت های خودروساز 

و توسعه زیرساخت ها در مناطق محروم هزینه کند.
اس��قاط هر خودروی فرس��وده همچنین به طور میانگین باعث بازیافت 
حدود 450 کیلوگرم آهن می ش��ود. اگر به طور مثال س��االنه حدود ۳00  
هزار دس��تگاه انواع خودرو اسقاط شود می توان از این محل حول و حوش 
1۳5  ه��زار تن آهن به دس��ت آورد. بازیافت این می��زان آهن می تواند بار 
دیگر به چرخه تولید خودرو بازگردد. بنابراین باز یافت می تواند به ُکندشدن 
سرعت استفاده از منابع طبیعی منجر شود. رونق صنعت خودرو را می توان 
سومین مزیت این اتفاق دانست. سیاست گذار کالن برای حمایت از صنعت 
خ��ودرو، دو خودروس��از ب��زرگ را از خروج خودروهای فرس��وده معاف و 
آن را بر دوش ش��رکت های واردکننده گذاش��ته بود. حال که مسیر ورود 
خودرو به کشور مسدود است سیاس��ت گذار می تواند خروج فرسوده ها از 
مسیر شرکت های خودروس��از را مورد توجه قرار دهد. این اتفاق می تواند 

منافعی برای شرکت های خودروس��از نیز به همراه داشته باشد. دولت در 
ای��ن ارتباط می تواند با تخصیص منابع مال��ی هر دو طرف عرضه و تقاضا 
را در ارتب��اط با خروج خودروهای فرس��وده تحریک کن��د. این تجربه در 
دوران رکود اقتصادی جهان در س��ال ۲008 مورد توجه برخی کشورها از 
جمله آلمان، ژاپن، آمریکا، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا قرار گرفت. این کشورها 
در دوران رکود اقتصادی برای اینکه جلوی ُکند ش��دن حرکت چرخ های 
صنعت خودرو را بگیرند، با دادن مشوق هایی بخش تقاضا را تحریک کردند. 
این مسیر در شرایط فعلی می تواند مورد توجه سیاست گذار کالن نیز قرار 

گیرد.
اما یکی از مسائلی که موجب شده تا دارندگان خودروهای فرسوده مایل 
نباشند خودروی خود را اس��قاط کنند، چالش تامین خودروی جایگزین 
اس��ت. اگر دولت خودروی اسقاطی آنها را به قیمت مناسب بخرد و با وام 
بلندم��دت، مابه التفاوت هزینه خرید خودروی ن��و را تامین کند، این امر 
دارندگان خودروهای فرسوده را تحریک می کند تا خودروی فرسوده خود 
را از رده خ��ارج کنند. اس��قاط خودروهای فرس��وده در عین حال موجب 

اشتغال و توسعه ترانزیت جاده ای هم می شود.
مشوق گواهی صرفه جویی انرژی

طبق پیش��نهاد مرکز پژوهش ه��ا، صرفه جویی ارزی ناش��ی از کاهش 
مصرف س��وخت را می ت��وان در قالب گواه��ی صرفه جویی ان��رژی و به 
عنوان یک س��ازوکار تش��ویقی برای مالکان وسایل نقلیه فرسوده در نظر 
گرفت. گواه��ی صرفه جویی انرژی به ایجاد ب��ازار جدید و طراحی اوراق 
به��ادار جدید نیاز ن��دارد و در حال حاضر امکان اس��تفاده از این ابزار در 
ب��ورس انرژی فراهم اس��ت. برای اجرای گواه��ی صرفه جویی انرژی الزم 
اس��ت این موارد مدنظر قرار گیرد: اول اینک��ه وزارت نفت باید با در نظر 
گرفتن نوع وسیله نقلیه و سوخت مصرفی آن و مالحظاتی مانند بررسی 
فرآین��د ارزیابی طرح، اندازه گیری، جم��ع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها 
برای صحه گذاری و گزارش دهی صرفه جویی انرژی واقعی و قابل اعتماد، 
گواهی را به متقاضی اس��قاط تخصیص و س��وخت را ب��ه دارنده گواهی 
در سررس��ید تحویل دهد. نکته دیگر اینکه برای رعایت تراز س��وخت و 
ام��کان تحویل، گواهی ه��ا می توان��د در دوره های مختلف )هر س��ه ماه 
یک بار( و سررس��یدهای متفاوت باش��د. به گفته مرک��ز پژوهش ها، این 
سوخت ها برای مقاصد صادراتی بوده و وزارت نفت در این خصوص بدون 
هیچ گونه قیدوشرطی متعهد به تحویل سوخت صرفه جویی شده مندرج 
در گواهی صرفه جویی باش��د. پیشنهاد می ش��ود برای ایجاد مشوق هایی 
جهت بهینه س��ازی و کاهش مصرف سوخت، در صورتی که شرکت های 
تولیدکنن��ده داخلی خ��ودرو، خودروهای با مصرف س��وخت پایین تر از 
س��وخت میانگین تولید کنند، گواهی صرفه جویی انرژی )معادل سوخت 
مصرفی خودرو( تحویل بگیرند. همچنین شرکت هایی که فرآیند اسقاط 
خودرو را انجام و خودروی اسقاطی را از چرخه خارج می کنند، می توانند 
به ازای هر سند ابطالی گواهی صرفه جویی انرژی )معادل سوخت مصرفی 

خودرو( تحویل گیرند.

اسقاط خودروهای فرسوده ۵۷۵  میلیون دالر صرفه جویی ساالنه به همراه دارد

ارزش اقتصادی جایگزینی فرسوده ها

با تصویب کلیات طرح آزادس��ازی واردات خودرو در مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام، امیدواری ها به باز ش��دن گره واردات خودرو افزایش یافته 
اس��ت، هرچند که برخی از کارشناس��ان می گویند آزادسازی واردات هم 

نمی تواند خودرو را ارزان کند.
ش��امگاه چهارش��نبه هفته گذش��ته بود که رئیس کمیس��یون صنایع 
مجلس از تصویب کلیات ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام خبر داد. طبق ماده 4 طرح س��اماندهی صنعت 
خودرو که در مجلس به تصویب رسید، در صورت صادرات خودرو، خدمات 
خودرو و همچنین نیرومحرکه می توان خودرو وارد کرد، اما شورای نگهبان 
در چندین مرحله به اس��تناد نظر ش��ورای عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به این ماده ایراد گرفت و آن را به مجلس بازگرداند. با این 
ح��ال مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد و بنابراین این مصوبه برای تعیین 

تکلیف به مجمع تشخیص ارسال شد.
حاال عزت اله اکبری تاالرپش��تی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس خبر 
داده صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیات ماده 4 را تصویب کرده، 
اما از آنجا که برخی معتقد بودند این موضوع ایراداتی دارد، قرار است این 
ایرادات در کمیس��یون های تخصصی مجمع برطرف شود. بدین ترتیب به 
نظر می رس��د باید منتظر دس��تکاری مجمع در مصوبه مجلس باشیم. به 
هرح��ال، این تصمیم مجمع گ��ره واردات خودرو را ب��از خواهد کرد، چه 
آنکه تا اینجا مجلس و دولت با آزادس��ازی مش��روط واردات خودرو موافق 
بودند. حتی شورای نگهبان هم از موضع این شورا ایرادی را متوجه مصوبه 

ندانس��ته بود، اما چون هیأت عالی نظارت مجمع تش��خیص آن را خالف 
سیاس��ت های کلی نظام دانسته بود، حاضر به تایید این مصوبه نشده بود. 
بنابراین مجمع تش��خیص به عنوان تنها نهاد مخالف با آزادسازی واردات 
خودرو حاال با کلیات آن موافقت کرده و همین امیدواری ها برای بازشدن 

گره کور واردات خودرو را افزایش داده است.
نکته مهم اینکه آیت اهلل آملی الریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، وادار ک��ردن مردم به خرید خودروی داخلی را ظلم به آنها توصیف 
کرده و در جلس��ه مجمع گفت: »ما 40 س��ال است مقوله خودروسازی و 
تأمین نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتا معطوف به دو خودروساز داخلی 
کرده ایم و 40 سال است برای مردم به نوعی محدودیت ایجاد کرده ایم که 
این موضوع باعث می شود حقوق مردم ضایع شود و در تامین نیازهای مبرم 

خود با مشکل مواجه شوند.«
او س��پس ب��ا طرح این س��وال که »آیا م��ردم ام��روز از محصوالت دو 
خودروس��از داخلی راضی اند؟ آیا با قیمت های امروزی خودروهای داخلی 
به ش��رط آنکه تعرفه های واردات باال نباشد، مردم نمی توانند از خودروی 
بهتری استفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم به مردم نیست؟« افزود: 
»ب��ه گفته کارشناس��ان، می توان با قیمتی حدود پنج ت��ا هفت هزار دالر 
خودروه��ای اقتصادی به روز وارد کرد. برحس��ب گزارش منابع مطلع، نیاز 
امروز کش��ور حدود ۷00 هزار خودرو بیش از تولید خودروس��ازان داخلی 
اس��ت و این در حالی اس��ت که ۷ میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار 
دارند. معتقدم با این فرض، واردات خودرو آن هم با شرایطی که در مصوبه 

مجلس آمده است یا حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد 
گرفت، به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد.«

در همی��ن ح��ال، ابراهی��م رئیس��ی در نیمه اس��فند پارس��ال به وزیر 
صنعت دس��تور داد که برای افزایش رقابت پذیری و رفع ش��ائبه انحصار، 
متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، 
موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در س��ال 1401، حداکثر ظرف سه 
ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات 

به واردات در صنعت خودرو افزایش پیدا کند.
گرچه بسیاری با توجه به حذف بند واردات خودرو سواری از قانون بودجه 
و مخالفت مجمع تشخیص با واردات خودرو، سرانجام این دستور رئیسی 
در اردیبهشت را مبهم می دیدند، اما با تصمیم مجمع به نظر می رسد موانع 
اجرایی دستور رئیس جمهور برداشته شده است. با این همه اما با آزادسازی 
واردات خودرو نیز نمی توان به ارزان شدن خودرو خوش بین بود. فربد زاوه، 
کارش��ناس خودرو در این باره می گوید: »آزادسازی واردات خودرو ممکن 
اس��ت تا حدودی سرعت تورم بخشی را کاهش داده و بازار از خرید کردن 
دس��ت بردارد و گرانی رود کندتری به خود بگیرد. ولی حتی آزادس��ازی 
واردات خودرو نیز نمی تواند جلوی گران ش��دن خ��ودرو را بگیرد و ما باز 
هم امسال با تورم 40 تا 60 درصدی در حوزه بازار خودرو مواجه خواهیم 
بود، چراکه دلیل اصلی این گرانی، سیاست های پولی و تورم عمومی کشور 
به اضافه تورم وارداتی اس��ت. ما در سال 1401 دست کم تورم وارداتی 15 

درصدی نیز خواهیم داشت که این امر بر قیمت ها اثرگذار است.«

موافقت مجمع تشخیص با کلیات طرح واردات خودرو

گره واردات خودرو باز می شود؟

دریچه

سایپا و ایران خودرو در فهرست واگذاری
شیوه خصوصی سازی تغییر می کند

یک هفته پس از انتش��ار گزارش عملکرد ۳1۳ ش��رکت دولتی که نش��ان 
می داد بخش زیادی از این ش��رکت ها همچنان زیانده هس��تند، روز دوشنبه 
هفته گذشته هیأت واگذاری، فهرست جدید خصوصی سازی  برای سال 1401 
را تصویب کرد. هنوز مش��خص نیست تعداد شرکت های قابل واگذاری چقدر 
است و کدام یک از شرکت های دولتی در این فهرست هستند، اما آنطور که 
عضو ناظر مجلس در هیأت واگذاری خبر داده، قرار است شیوه جدیدی برای 
خصوصی س��ازی به کار گرفته ش��ود. دو هفته قبل برای نخستین بار وزارت 
اقتصاد صورت های مالی ۳1۳ شرکت دولتی را در سامانه اطالعات ناشران که 
با نام کدال شناخته می شود، منتشر کرد. بعد از انتشار این اطالعات مشخص 
ش��د تعداد زیادی از ش��رکت های دولتی زیانده هستند. بررسی های اجمالی 
نش��ان می دهد زیان انباشته فقط ۳0 شرکت دولتی به رقم ۲5 هزار میلیارد 
تومان می رسد؛ به  طور مثال مطابق صورت های مالی منتشرشده زیان انباشته 
ش��رکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ۹ هزار و ۲00 میلیارد تومان و شرکت 
راه آه��ن ۷ هزار میلیارد تومان اس��ت. بخش زیادی از ای��ن زیان ها در طول 
چند س��ال گذشته ایجاد شده، در حالی که برخی از این شرکت ها در همین 
مدت در فهرس��ت واگذاری ها قرار داشته اند اما به دالیلی یا واگذار نشده یا از 
فهرست خصوصی سازی  حذف شده اند. به نظر می  رسد مقاومت مدیران دولتی 
بر س��ر واگذاری سهام این شرکت ها و همچنین موانع ساختاری برای فروش 
س��هام آنها، مانع از واگذاری سهام ش��رکت های دولتی شده است. در چنین 
ش��رایطی اما گویا رویکرد وزیر اقتصاد این اس��ت که بخشی از این شرکت ها 
خصوصی شوند و به نظر می آید که انتشار گزارش عملکرد شرکت های دولتی 
نیز با همین هدف انجام شده است. بر همین اساس، هیأت واگذاری در هفته 
گذش��ته با برگزاری نشستی فهرست جدید واگذاری ها را تصویب کرد. گفته 
شده قرار است روش جدیدی نیز برای خصوصی سازی  شرکت های دولتی به 
اجرا در بیاید، اما هنوز نام و تعداد شرکت های قابل واگذاری مشخص نیست 
و روشن نیست که روش جدید خصوصی سازی  از چه الگویی تبعیت می کند.

احمد امیرآب��ادی فراهانی، عضو ناظر مجلس در هیأت واگذاری بنگاه های 
دولتی در این باره گفت: »جلس��ه هیأت واگذاری با حضور احسان خاندوزی، 
وزیر اقتصاد برگزار شده و در این جلسه فهرست واگذاری ها براساس یک روند 
جدید بسته ش��ده است. در این نشس��ت یک  بار دیگر فهرست شرکت های 
واگ��ذاری بررس��ی و م��ورد تجدیدنظ��ر قرار گرف��ت و در ادامه بس��یاری از 
شرکت های دولتی و مقداری از اموال دولت در فهرست نهایی واگذاری ها قرار 
گرفتند.« او با بیان اینکه »در واگذاری ها تالش ش��ده تا در س��ال جاری هیچ 
ش��رکتی از فهرس��ت نهایی هیأت واگذاری خارج نشود«، توضیح داد: »همه 
اموال و دارایی های دولتی باید در فهرست باشد حتی اگر روند خصوصی سازی  
نسبت به آنها انجام نشود. همچنین سازمان خصوصی سازی  و وزیر اقتصاد به  
عن��وان نماینده دولت باید بر روند عملکرد آنها نظارت کند زیرا برخی از این 
شرکت ها زیانده هستند و باید به سوددهی برسند. از هفته های آینده موضوع 
واگذاری براس��اس یک روش جدید انجام خواهد ش��د.« هنوز از فهرس��ت و 
اسامی ش��رکت هایی که قرار است براس��اس مصوبه هیأت واگذاری در سال 
1401 واگذار ش��وند، اطالعاتی در دست نیست، اما شنیده ها نشان می دهد 
که در این فهرست نام شرکت های ایران خودرو و سایپا که زیان انباشته آنها 
از مرز 100 هزار میلیارد تومان هم عبور کرده اس��ت، دیده می شود. به گفته 
امیرآبادی فراهانی، »در این جلسه لیست واگذاری   ها براساس یک روند جدید 
بسته شد و شرکت هایی از جمله ایران خودرو و سایپا در لیست واگذاری های 
1401 ق��رار گرفتند.« وزارت صنعت از چند ماه پیش اعالم کرد که تصمیم 
دارد باقیمانده س��هام دولت در دو ش��رکت بزرگ خودروساز را بفروشد و این 
موضوع حواش��ی زیادی در بازار س��رمایه ایجاد کرده اس��ت. پیش تر سازمان 
خصوصی اعالم کرده بود چون سهام دولت در این دو شرکت به  دلیل دریافت 
وام ه��ای بانکی در وثیقه بانک اس��ت، قابل واگذاری نیس��ت. حاال اما به  نظر 
می رس��د با مصوبه جدید هیأت واگذاری، راه برای واگذاری س��هام س��ایپا و 
ایران خودرو باز ش��ده اس��ت. همچنین به گفته عضو ناظر مجلس در هیأت 
واگذاری بنگاه های دولتی، »ش��رکت هایی مانند شرکت زیرساخت توسعه و 
نگهداری ورزش��گاه ها مانند ش��یرودی و مجموعه انقالب، نیشکر هفت تپه از 
زیرمجموعه وزارت جهادکش��اورزی و بس��یاری دیگر از ام��وال و دارایی های 

دولتی در فهرست واگذاری سال 1401 به صورت قطعی قرار گرفته اند.«

چرا قیمت قطعات یدکی خودرو باال رفت؟
روی دیگر افزایش دستمزد

گزارش های میدانی نش��ان می ده��د که برخی قطعات یدک��ی در بازار با 
کمبود روبه رو شده و همین موضوع یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت لوازم 
و قطع��ات یدکی خودرو در بازار اس��ت. در این زمینه س��یدمهدی کاظمی، 
سخنگوی اتحادیه لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت با تکذیب کمبود قطعات 
یدکی، افزایش قیمت لوازم یدکی را تایید می کند و به ایسنا، می گوید: قطعات 
بی کیفیت همچنان در بازار موجود اس��ت اما در یک مورد بازار دچار مشکل 
شده که مرتبط با شناسه کاال در قطعه کمک فنر است. او با اشاره به اجراشدن 
ط��رح وزارت صم��ت در رابطه با مبارزه با قاچاق و تقل��ب در قطعات یدکی 
خودروه��ا از 15 فروردی��ن ماه که دو قطعه پرمص��رف باتری و کمک فنر در 
گام نخس��ت مشمول اجرای این طرح شده اند، توضیح می دهد: وزارت صمت 
از صنف اتحادیه لوازم یدکی خواس��ته که 5۳ قلم کاال بایستی دارای شناسه 
کاال داش��ته باش��د. در ش��روع کار دو قطعه کمک فنر و باتری خودرو مورد 
رس��یدگی قرار گرفت. در رابطه با باتری که تحت نظر اتحادیه باتری فروشان 
است، مشکلی وجود ندارد اما در رابطه با کمک فنر که مرتبط با اتحادیه لوازم 
یدکی اس��ت، کمی چالش ایجاد شده اس��ت. کاظمی درباره افزایش قیمت 
قطعات یدکی می گوید: طبق سنوات هر ساله همیشه در ابتدای هر سال نه  
صرفا در قطعات لوازم یدکی، بلکه در تمامی کاالهای صنوف و خدمات افزایش 
قیمت رخ می دهد، اما امسال تفاوتی با سال های گذشته هم دارد و آن موضوع 
تصویب افزایش 5۷ درصدی حقوق و دستمزدهاست. دولت و وزیر کار یکدفعه 
تصمیم گرفتند این افزایش قیمت را لحاظ کنند. حال س��وال اینجاس��ت آیا 
تولیدکنندگان، فروشندگان و واردکنندگان کارگر ندارند؟ مصرف آب و برق و 
هزینه مالیات ندارند؟ همه اینها هزینه بر دوش تولیدکننده و فروشنده است 
که در س��ال جاری با افزایش حقوق ها، مازاد بر افزایش قیمت عرف هرس��اله 
شده است و بدین ترتیب نمی توان کاالها را با قیمت های سال گذشته، عرضه 
کرد. صنف قطعات یدکی نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. به گفته وی، 
بر این اس��اس با توجه به موارد فوق  در قیم��ت قطعات تولید داخل افزایش 
قیمت داش��ته ایم، اما قطعات یدکی هنوز وارد نشده که مشمول این افزایش 
قیمت و همچنین افزایش تعرفه های گمرکی ش��وند. در حال حاضر قطعاتی 
که در بازار موجود اس��ت، افزایش قیمت قابل توجهی نداشته اند. هزینه های 
حمل ونقل، انبارداری و نظایر آن نیز افزایش داش��ته و قطعا بر قیمت قطعات 

وارداتی جدید تاثیر خواهد داشت.
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با وجود افت 14.5 دالری اونس جهانی طال در هفته گذشته اما قیمت 
س��که و طال به واسطه نوسان افزایش��ی نرخ ارز با رشد جزئی مواجه شد. 
بدین ترتیب، سکه طرح جدید با افزایش 60 هزار تومانی در این هفته به 
1۳ میلیون و 150 هزار تومان و سکه طرح قدیم با افزایش 50 هزار تومانی 
به 1۲ میلیون و ۷50  هزار تومان رسید. نیم سکه نیز با افزایش 50 هزار 
تومانی ۷ میلیون و ۲50 هزار تومان قیمت خورد و سکه های گرمی هم با 
۲0 هزار تومان رشد قیمت در پایان این هفته ۲ میلیون و 600 هزار تومان 
قیمت گذاری شدند. برخالف رشد قیمت تمامی قطعات سکه اما ربع سکه 
با کاهش 50 هزار تومانی قیمت در این هفته روبه رو شد و به 4 میلیون و 
۲00 هزار تومان رس��ید. حباب سکه نیز در حال حاضر در محدوده 4۹0 
هزار تومان قرار دارد. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران در تش��ریح 
بازار سکه و طال در هفته گذشته می گوید:  علی رغم افت قیمت اونس طال 
در بازارهای جهانی اما قیمت  س��که و طال در بازار داخلی به دلیل نوسان  
نرخ ارز با رش��د جزئی همراه شد. به گفته مسعود یزدانی، طی یک هفته 
اخیر بهای طال و س��که در کش��ور علی رغم افت بهای جهانی طال روندی 
صعودی طی کرد. به سبب افزایش نرخ ارز در بازارهای داخلی، سکه و طال 
نیز در پایان هفته نسبت به ابتدای هفته با رشد جزئی همراه شد. بازار اما 
همچنان آرام است و با نوسان خاصی که سبب ایجاد تقاضای کاذب شود 
روبه رو نیست. در ماه  رمضان روال بازار نیز همین گونه بوده که بازار سکه و 

طال هم از آرامش بیشتری برخوردار است.
او با اشاره به کاهش قیمت اونس جهانی طال برخالف انتظارها به ایسنا 
توضیح می دهد: در هفته ای که گذش��ت، برخالف آنکه به س��بب بحران 
اوکراین و روسیه انتظار می رفت اونس جهانی با افزایش قیمت مواجه شود 
اما قیمت هر اونس طال در این هفته 14.5 دالر کاهش یافت. از سوی دیگر 
اما نوسانات افزایش نرخ ارز در بازار داخل، مانع از کاهش قیمت سکه و طال 

ش��د. بر همین اساس، اونس جهانی طال در این هفته کاهش حدود 14.5 
دالری را تجربه کرد و آخرین نرخ ثبت شده برای آن تا لحظه انتشار این 
گزارش 1۹16 دالر است اما نوسانات افزایشی نرخ ارز سبب شد که هفته 
برای سکه و طال افزایشی نسبت به ابتدای هفته به پایان برسد، به طوری 
که سکه طرح جدید با 60 هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته به 1۳ 
میلیون و 150 هزار تومان رسید. سکه طرح قدیم نیز با افزایش 50 هزار 

تومانی در پایان هفته 1۲ میلیون و ۷50  هزار تومان تعیین قیمت شد.
به گفته یزدانی، قیمت نیم س��که هم با افزایش 50 هزار تومانی نسبت 
به ابتدای هفته به ۷میلیون و ۲50 هزار تومان رسید و همچنین سکه های 
گرمی با ۲ هزار تومان رش��د قیم��ت در پایان هفته ۲میلیون و 600 هزار 
تومان قیمت گذاری شدند. برخالف رشد قیمت تمامی قطعات سکه اما ربع 
سکه با کاهش 50 هزار تومانی قیمت در این هفته روبه رو شد و در آخرین 
معامالت پایانی هفته 4میلیون و ۲00 هزار تومان معامله شد. حباب سکه 

نیز در حال حاضر 4۹0 هزار تومان است.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره کاهش قیمت ربع س��که 
برخالف س��ایر قطعات س��که می افزاید: علت این کاهش به سبب میزان 
عرضه و تقاضایی که کمتر ش��ده، ایجاد شد. به خاطر داریم که زمانی ربع 
سکه به نسبت سایر قطعات بسیار گران تر بود، لذا اکنون افزایش آن خنثی 
ش��ده است.  در این هفته همچنین قیمت هر مثقال طالی آب شده )1۷ 
عیار( به عنوان مبنای معامالت طال حدود ۲0 هزار تومان باال رفت و به 5 
میلیون و 604 هزار تومان رسید. در نهایت هر گرم طالی 18 عیار نیز در 
پایان هفته با قیمت یک میلیون و ۲۹۳ هزار تومان دادوستد شد و بر این 

اساس نسبت به ابتدای هفته با افزایش 4500 تومانی مواجه شد.
در ب��ازار ارز نیز قیم��ت دالر در حالی در مرز ۲8 ه��زار تومان در حال 
نوسان اس��ت که دولت با انتشار اخبار مختلف سعی در کنترل قیمت ارز 

دارد. سوال این است که در این شرایط قیمت دالر به کدام سمت می رود و 
در چه محدوده ای نوسان خواهد داشت؟ علی چشمی، کارشناس بازارهای 
مالی در این باره می گوید: فکر می کنم از هفته پیش رو همچنان از سمت 
دولت اخباری مخابره می ش��ود تا ن��رخ ارز را کاهش دهد. در حال حاضر 
نی��ز به عنوان مثال بانک مرکزی اعالم کرده که مقداری از پول مربوط به 
طلب انگلستان را دریافت کرده یا اخباری مرتبط با مذاکرات کره جنوبی و 
آمریکا مخابره شد که کره جنوبی پیگیر است تا پول های بلوکه شده ایران 
را آزاد کند. به گفته چش��می، دولت س��عی دارد هیجانات نرخ ارز را رو به 
پایین نگه دارد، اما از نظر واقعی اتفاقی که در بازار ارز می افتد این است که 
نرخ تورم نقطه به نقطه در حال افزایش است و بعد از چند ماه این موضوع 
قیمت دالر را افزایش می دهد. از س��وی دیگر رئیس جمهور اعالم کرد که 
مجلس تکلیف کرده تا ارز 4۲00 تومانی را به ارز نیمایی تبدیل کنند؛ این 
موضوع هم روی سطح واقعی قیمت ها و قیمت کاالهای اساسی موثر است 
و مقداری آثار تورمی دارد؛ همانطور که در هفته های اخیر نیز داشته است. 
از این زاویه نیز نرخ ارز می تواند افزایش داش��ته باش��د. به طور کلی، همه 
شرایط به صورت واقعی نش��ان می دهد نرخ ارز رو به افزایش خواهد بود، 
هرچند که دولت تالش می کند با کارهای رس��انه ای این روزها نرخ ارز را 

رو به پایین نشان دهد.
علی صادقین، دیگر کارشناس بازارهای مالی نیز می گوید: دالر با توجه 
به روند بازارساز در سیاست های چند روز گذشته نرخ نزدیک به ۲8 هزار 
تومان را خط قرمز داشته است و مادامی که دالر نرخ ۲8 هزار و ۳00 هزار 
تومان را رد نکند به نظر من می تواند تا ۲۷ هزار و 800 تومان نیز کاهش 
داشته باشد. بنابراین باتوجه به اخبار سیاسی این روزها فعال انتظار نوسانات 
ش��دیدی را ندارم و قیمت دالر در همین محدوده ۲۷ هزار و 800 تا ۲8 

هزار و ۳00 تومان می تواند نوسان داشته باشد.

تحلیل بازار ارز و سکه در هفته اول اردیبهشت ماه

زور طال به ارز نرسید

در فروردین ماه امس��ال متوس��ط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر 
تهران، ۳4 میلیون و ۲۷0 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۲.4 درصد 
کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل 16.۹ درصد افزایش داشته است.
گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مس��کن شهر تهران نشان می دهد 
که در فروردین ماه متوس��ط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای 
واحد مس��کونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی تهران ۳4 
میلیون و ۲۷0 هزار تومان بوده که نسبت به اسفندماه پارسال ۲.4 درصد 
کاهش دارد. حجم معامالت مس��کن نیز در این م��اه ۳.4 هزار فقره بوده 
که نس��بت به ماه قبل 4۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال 
قبل 6۳.۷ درصد افزایش را نش��ان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است 
که واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم ۲8.۷ درصد بیشترین سهم را به 

خود اختصاص داده اند.
در میان مناطق بیس��ت ودو گانه شهر تهران نیز بیشترین قیمت هر متر 
خان��ه ۷5 میلیون و 160 ه��زار تومان در منطقه یک و کمترین آن با 15 
میلیون و ۷۷0 هزار تومان در منطقه 18 بوده اس��ت که هر یک از آنها با 
افزای��ش 1۲.5 درص��دی در منطقه ی��ک و 1۷.۳ درصدی در منطقه 18 
مواجه ش��ده اند. همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله 
شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در فروردین ماه امسال نشان می دهد 
که واحدهای مس��کونی در دامنه قیمتی ۲0 تا ۲5 میلیون تومان به ازای 
هر مترمربع بنا با سهم 15.۷ درصد بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر 
تهران را به خود اختصاص داده اند و دامنه قیمتی ۲5 تا ۳0 میلیون تومان 
و 15 تا ۲0 میلیون تومان با 14.۳ درصد و 1۳.۷ درصد سهم در رتبه های 

بعدی قرار دارند. از س��وی دیگر، در فروردین امس��ال توزیع فراوانی تعداد 
واحدهای مس��کونی معامله شده براساس ارزش هر واحد نشان دهنده آن 
اس��ت که واحدهای مس��کونی با ارزش یک میلیارد تا یک میلیارد و 500 
میلیون تومان با سهم 1۹.1 درصد بیشترین سهم از معامالت انجام شده 
را داش��ته اند. همچنین توزیع معامالت انجام شده مسکن براساس مناطق 
شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه 5 با سهم 15.6 درصدی از 
کل معامالت، بیشترین سهم معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده 
است. عالوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در 
کل مناطق شهری در فروردین ماه امسال نشان دهنده رشد 45.6 درصدی 

و 50.1 درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
در این میان، پیش بینی یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن نشان می دهد 
که رکود بازار مس��کن همچنان پابرجا می ماند. به اعتقاد سیدرضا قهاری، 
مسکن همیشه ظرفیت پذیرش نقدینگی مازاد را داشته و در سال جاری 
نیز مقداری س��رمایه ها را به سمت خود جذب می کند، اما رکود کلی این 

بخش ادامه خواهد داشت و رشد سنگین قیمت بعید است.
قهاری با اش��اره به کاهش توان خری��داران مصرفی توضیح می دهد: در 
بخش مس��کن پول وجود دارد ولی دست اقشار مصرفی و کسانی که نیاز 
به خانه دارند نیس��ت. بنابراین به سمت کاالیی شدن می رود. البته بخش 
سرمایه ای هم به اشباع رسیده و ظرفیت آن تکمیل شده و شاید به اندازه 

دو سال گذشته دچار رشد نشود اما مقداری تورم را خواهد داشت.
او ب��ا بیان اینکه بخش س��اخت و س��از کماکان در رک��ود خواهد بود، 
می افزاید: نمی توان روی طرح نهضت ملی مس��کن حس��اب کرد و به نظر 
من اصال نباید فکرش را بکنیم. از ابتدا هم لزومی نداش��ت که دولت شعار 

ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را بدهد. این وعده به ایجاد تعهد 
منجر می شود و مطالبه عمومی ایجاد می کند که اثرات اجتماعی به دنبال 
دارد. مسکن مهر هم مانند طرح نهضت ملی مسکن بود که چند دولت را 
بدهکار کرد و هنوز بعد از 15 سال کامال به اتمام نرسیده است. اگر دولت 
برنامه ای دارد نباید زمان کوتاه برای آن تعیین کند؛ زیرا دادن وعده ای که 
قابلیت اجرا ندارد باعث بی اعتمادی جامعه می ش��ود. دولت اگر قرار است 
کاری در پروژه نهضت ملی مسکن انجام دهد باید ابتدا اعتمادسازی کند. 
یعنی واحدهایی را بس��ازد و تحویل دهد تا به تدریج مردم دلگرم شوند و 

استقبال کنند.
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ساخت و ساز همواره در اختیار 
بخش خصوصی بوده است، درباره پیش بینی قیمت مسکن در سال 1401 
نیز می گوید: علی رغم رشد قیمت نهاده های ساختمانی معتقدم که در سال 
1401 به تدریج بخش خصوصی فعال می شود و ساخت و ساز تا حدودی 
افزایش می یابد. اگر بگوییم وضع اقتصادی در کوتاه مدت درست می شود 
یا قیمت خانه پایین می آید مقداری دور از واقعیت است. سابقه نداشته که 
قیمت کاالها در میان مدت یا بلندمدت کاهش پیدا کند. مسکن هم از این 
قاعده مستثنی نیست. فقط می توان جلوی رشد قیمت را گرفت. اگر دولت 
می خواهد مانع افزایش قیمت ها شود باید رشد نقدینگی را مهار کند و تورم 
را به حداقل برساند. طبیعتا هر کس تالش می کند سهم بیشتری از پول 
داشته باشد و این باعث رقابت در خرید می شود. اگر کاالی مدنظر با کمبود 
عرضه مواجه باشد قیمتش باال می رود. در بخش مسکن این وضعیت وجود 
دارد که عرضه به اندازه تقاضا نیس��ت و در سال های گذشته مرتبا قیمت 
آن افزایش یافته است. تورم عمومی هم وضعیت آن را تشدید کرده است.

افت اندک قیمت هر متر خانه در فروردین ماه

رکود مسکن پابرجا می ماند

بانکنامه

نگاهی به شرایط دریافت وام فرزندآوری
وام فرزندآوری به همه نمی رسد

طبق قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، یک شرط مهم برای دریافت 
تس��هیالت فرزندآوری این است که نرخ باروری زادگاه پدر یا فرزند، باالی ۲.5 
نباشد. بنابراین برخی از متقاضیان که در این شهرها متولد شده اند، از فهرست 

دریافت کنندگان این وام حذف می شوند.
در راس��تای قان��ون حمایت از خانواده و جوانی جمعی��ت، بانک ها مکلف به 
پرداخت تسهیالت فرزندآوری شدند که طبق اعالم بانک مرکزی از چهارشنبه 
هفته گذش��ته پرداخت این وام آغاز شده اس��ت. این وام برای افرادی است که 
فرزند یا فرزندان آنها از سال 1400 به بعد متولد شده باشند اما در بند )ت( قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شرطی برای دریافت وام فرزندآوری آمده 
که مشموالن این تسهیالت را به کسانی که در شهرهای با نرخ باروری باالی ۲.5 
متولد شده اند، محروم کرده است. در این راستا، متقاضیان وام فرزندآوری برای 
اطالع از نرخ باروری شهرستان خود و فرزندشان می توانند این نرخ را در سامانه 

و حسب اعالم مرکز آمار مشاهده کنند.
البته این ش��رط دریافت وام فرزندآوری با واکنش ها  و انتقادات زیادی مواجه 
شده است. با توجه به اینکه طبق این شرط، شهرهای با نرخ باروری باال نمی توانند 
تس��هیالت فرزندآوری دریافت کنند، آخرین اعالم مرکز آمار از نرخ باروری در 
کشور و استان ها حاکی از آن است که استان های سیستان و بلوچستان، خراسان 
جنوبی، خوزستان و یزد، چهار استان با میزان باروری »باالتر از سطح جانشینی« 
در سال ۹۹ بوده اند. به نوعی می توان گفت که متولدین این استان ها در صورتی 
که نرخ باروری آنها باالی ۲.5 باشد، از دریافت وام فرزندآوری محروم می شوند.

به عنوان مثال، سیستان و بلوچستان به عنوان یک استان با نرخ باروری ۲.۷ 
در س��ال 1۳۹۹، از جمله استان های محروم از نظر اقتصادی کشور است که از 
تس��هیالت فرزندآوری محروم شده است. همچنین استان های تهران به همراه 
س��منان، البرز، مازندران و گیالن پنج اس��تان با میزان باروری »بسیار پایین« 
بوده اند و 58 درصد از استان ها در سال ۹۹ »باروری کمتر از سطح جانشینی« 
یعنی بین 1.5 تا ۲.1 فرزند، 16 درصد از استان ها »باروری بسیار پایین« یعنی 
1.۳ فرزند و کمتر از آن، 1۳ درصد از استان ها »باروری پایین« یعنی 1.5 فرزند 
و کمتر از آن و 1۳ درصد از استان ها »باروری باالتر از سطح جانشینی« یعنی 
بیشتر از ۲.1 فرزند داشته اند. بنابراین استان های مذکور که نرخ باروری پایینی 

در سال های اخیر داشته اند، می توانند تسهیالت فرزندآوری را دریافت کنند.
مبلغ تس��هیالت فرزندآوری به ازای فرزن��د اول ۲0 میلیون تومان و به ازای 
فرزند دوم 40 میلیون تومان و به ازای فرزند سوم 60 میلیون تومان و به ازای 
فرزند چهارم 80 میلیون تومان و به ازای فرزند پنج به بعد 100 میلیون تومان 
است. دوره بازپرداخت هر یک از این تسهیالت نیز به ترتیب ۳6، 48، 60، ۷۲ 
و 84 ماهه اس��ت. همچنین کارمزد تسهیالت فرزندآوری حداکثر 4 درصد به 
صورت ساالنه است و پرداخت آن مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته 

از متقاضی و یا یک ضامن معتبر است.

در سامانه نیما
عرضه و معامله ارز ۹0 درصد رشد کرد

عرضه و معامله ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون 
از مرز ۳.1 میلیارد دالر گذش��ت. طبق اعالم بانک مرکزی، عرضه و معامله ارز 
صادرکنندگان در سامانه نیما در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود ۹0 
درصد رشد نشان می دهد. علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز با بیان 
اینکه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به ویژه حوزه نفتی وصول ش��ده است، 
گفت: درآمدهای ارزی حاصل از صادرات  به ویژه صادرات نفتی وصول شده است 

و در همین فروردین ماه اوضاع خوبی در حوزه درآمدهای ارزی شاهد بودیم.
رئی��س کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هیچ مش��کلی در بازار ارز نداریم 
به تخصیص 11 میلیارد دالری ارز در فروردین ماه امس��ال اش��اره کرد و افزود: 
خوشبختانه نسبت به سال گذشته در زمینه تخصیص ارز به جایگاه ارزشمند 
و قابل قبولی دس��ت یافته ایم. به گفته صالح آبادی، بازار متشکل ارزی وضعیت 
خوبی دارد و در س��امانه نیما قیمت ها از ثبات خوبی برخوردار اس��ت. بنابراین 
در زمینه تامین منابع ارزی هیچ مشکلی نداریم. گفتنی است در فروردین ماه 
1401 تراز تجاری کشور با پیشی گرفتن ارزش کاالهای صادره ۳.۷ میلیارد دالر 

نسبت به واردات، مثبت ۷56میلیون دالر شد.
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رشد یک درصدی بورس در هفته اول اردیبهشت
2 نشانه مهم در بورس تهران

هرچند س��رعت صعود بورس در هفته گذشته کمی کاهش یافت 
و ش��اخص  کل بورس تهران از ابتدا تا انتهای هفته روی ارقام ثابتی 
درجا زد، اما در این هفته از یک طرف ش��اخص کل با معیار هم وزن 
ق��درت گرفت و از طرف دیگر ارزش معامالت خرد افزایش یافت که 

هر دو می تواند نشانه هایی از بازگشت اعتماد به بازار سهام باشد.
بورس تهران در هفته اول اردیبهشت ماه به دلیل تعطیلی رسمی 
روز شنبه، یک روز معامالتی کمتر داشت و در روز یکشنبه )چهارم 
اردیبهش��ت( که نخستین روز معامالت بازار سهام در این هفته بود، 
ش��اخص کل روندی نزولی اما ش��اخص کل با معیار هم وزن روندی 
صعودی داش��ت. بر این اساس ش��اخص کل بورس در این روز با ۷ 
ه��زار و 488 واحد کاهش ت��ا رقم یک میلی��ون و 504 هزار واحد 
س��قوط کرد، اما ش��اخص کل با معیار ه��م وزن ۹8۳ واحد افزایش 
یاف��ت و رق��م 40۲ هزار و 414 واحد را ثبت کرد. در روز یکش��نبه 
در ای��ن بازار 544 ه��زار معامله به ارزش 50 ه��زار و 14۷ میلیارد 

ریال انجام شد.
تاالر شیش��ه ای روز دوش��نبه را سبزپوش پشت س��ر گذاشت؛ به 
طوری که ش��اخص کل بورس با ۲ هزار و 586 واحد افزایش تا رقم 
ی��ک میلیون و 50۷ ه��زار واحد صعود کرد. ش��اخص کل با معیار 
هم وزن نیز ۳ هزار و 11۲ واحد افزایش یافت و در رقم 405 هزار و 
51۷ واحد ایس��تاد. معامله گران این بازار در روز دوشنبه 5۳۲ هزار 

معامله به ارزش 51 هزار و 64۷ میلیارد ریال انجام دادند.
روند صعودی بورس در روز سه ش��نبه نیز ادامه داش��ت و شاخص 
کل بورس در شش��مین روز اردیبهشت ماه با 15 هزار و 5۲6 واحد 
صعود تا رقم یک میلیون و 5۲۲ هزار واحد افزایش یافت. ش��اخص 
کل با معیار هم وزن هم با رش��د 4 هزار و ۷۹6 واحدی به رقم 410 
هزار و ۳10 واحد رسید. در روز سه شنبه 6۳4 هزار معامله به ارزش 

64 هزار و 861 میلیارد ریال انجام شد.
نهایتا ش��اخص بورس تهران در روز چهارش��نبه حرکتی پرنوسان 
داشت و هرچند برای صعود خیز برداشته بود اما نتوانست این روند 
را حفظ کند، به طوری که در پایان با یک هزار و 4۳4 واحد کاهش 
تا رقم ی��ک میلیون و 5۲1 هزار واحد کاه��ش یافت. این در حالی 
اس��ت که ش��اخص کل با معیار ه��م وزن با یک ه��زار و ۳۷۷ واحد 
افزای��ش به رق��م 411 هزار و 68۹  واحد رس��ید. در این بازار 685 
ه��زار معامل��ه به ارزش 61 هزار و 84۲ میلیارد ریال انجام ش��د. به 
این ترتیب، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت 
هفته نخست اردیبهشت ماه، ۹ هزار واحد افزایش یافت و با ایستادن 
در ارتف��اع یک میلیون و 5۲1 هزار واحد به بازدهی هفتگی کمتر از 

یک درصد بسنده کرد.
یک کارش��ناس بازار س��هام درباره روند معامالت بورس در هفته 
نخست اردیبهش��ت ماه به ایرنا، گفت: صنعت خودرو در هفته ای که 
گذش��ت؛ تحت تأثیر اخبار واگذاری سهام دولت در خودروسازی ها 
رون��د مثبت��ی را در پیش گرفت و به نوعی ب��ازار را تحت تأثیر خود 
قرار داد. همچنین با توجه به تغییر قیمت نفت، افزایش آن به بیش 
از 100 دالر و تأثیر آن بر س��ود ش��رکت های پاالیشگاهی می توان 
گفت که سهام این ش��رکت ها مورد استقبال سهامداران قرار بگیرد 
و در کل بای��د اعالم کرد که روند ب��ازار در ماه های اخیر قابل قبول 

بوده است.
احس��ان عس��گری به علت افت ش��اخص ب��ورس در آخرین روز 
معامالتی هفته گذش��ته اشاره کرد و افزود: این اتفاق ناشی از اتفاق 
خاصی نبود و ریسکی تهدیدکننده معامالت بازار نیست اما بخشی از 
افت ش��اخص بورس ناشی از تعطیالت پیش رو و نیز انجام معامالت 
در بازارهای جهانی بود و س��هامداران قادر به پذیرش ریس��ک های 
محتملی نیس��تند که بر بازار وارد می شود. به عقیده این فعال بازار 
سهام، شاخص بورس در آخرین روز معامالتی این هفته افت چندانی 

را تجربه نکرد و روند متعادلی را در این بازار در پیش گرفت.
او به پیش بینی روند معامالت بورس تا پایان اردیبهش��ت پرداخت 
و ادامه داد: براس��اس پیش بینی ها به نظر می رسد روند بازار تا پایان 
اردیبهشت ماه به مسئله احیای برجام گره خورده است. همچنین با 
توجه به تنش روسیه و اوکراین و نیز تحریم روسیه به نظر می رسد 
که قیمت کامودیتی ها و نیز نرخ دالر روند با ثباتی را در پیش بگیرد 
و بازار نتواند از این ریس��ک ایجادش��ده تأثیر چندانی را بپذیرد. به 
گفته عس��گری، در صورت احیای برجام، نرخ دالر به صورت هیجانی 
کاه��ش پیدا می کند اما پیش بینی می ش��ود که معامالت بورس در 

اردیبهشت ماه بتواند روند باثباتی را تجربه کند.
وی سپس عسگری به افزایش دامنه نوسان و تأثیر آن بر معامالت 
بورس اش��اره کرد و گف��ت: حذف و کاه��ش محدودیت ها می تواند 
زمینه ساز افزایش کارایی بازار باشد؛ در نتیجه حذف حجم مبنا و نیز 
افزایش دامنه نوس��ان می تواند بهبود کارایی بازار ش��ود. با توجه به 
سطح پایین آموزشی برخی از سهامداران؛ بنابراین ممکن است برای 
مدت کوتاهی، افزایش دامنه نوسان منجر به ضرر و زیان سهامداران 
شود، اما در بلندمدت به نفع بازار خواهد بود و سبب افزایش کارایی 

بازار و نیز سرعت بخشیدن در افزایش قیمت ها می شود.

خبرنــامه

فرصت امروز: مطالعات تجربی در دو دهه گذش��ته نش��ان می دهد که 
سرمایه گذاران حقیقی متفاوت از نظریات اقتصادی و مالی رایج در بازارها 
رفتار می کنند، به طوری که بیش��تر س��رمایه گذاران حقیقی، پرتفوهای 
غیرمتنوعی نگهداری می کنند، معموال بدون داشتن اطالعات خاص، خرید 
و فروش و سفته بازی می کنند و در نهایت نیز متحمل زیان می شوند. این 
دسته از سرمایه گذاران توانایی ضعیفی برای انتخاب سهام دارند، بسیاری 
از آنها تصمیم های س��رمایه گذاری سیس��تماتیک )یکطرفه و سوگیرانه( 
می گیرن��د و ب��ه طور کلی بیش��تر برمبنای احساس��ات و باورهای ش��ان 

تصمیم گیری می کنند تا براساس تحلیل و منطق.
سرمایه گذاران حقیقی در بازار سهام ایران از بازیگران اصلی هستند و 
به طور میانگین بیش از نیمی از حجم معامالت خرد در بازار را به خود 
اختصاص می دهند. با این حال، این گروه از سرمایه گذاران، کمتر مورد 
مطالعه قرار گرفته اند. در این راس��تا، ناصر جمش��یدی و حسن قالیباف 
اصل در مقاله »تحلیل رفتار معامالتی س��رمایه گذاران حقیقی و نهادی 
بورس اوراق بهادار از منظر س��وگیری های رفتاری و عوامل موثر بر آن« 
تالش کرده اند تا رفتار س��رمایه گذاران حقیقی در بازار سهام ایران را از 
س��ال 1۳۹1 تا 1۳۹5 بررس��ی کنند. براس��اس اطالعات مرکز فناوری 
ب��ورس اوراق بهادار تهران، تا پایان س��ال 1۳۹0، ی��ک میلیون و ۲00 
حساب کارگزاری در کشور وجود داشته است و با حذف حساب هایی که 
هیچ خرید و فروش��ی نداشته  اند، تعداد حساب های سرمایه گذاری فعال 
به 48۲ هزار و 64 حس��اب رسیده است. همچنین با کسر حساب هایی 
که تنها یک خرید یا فروش در س��ال داشته اند، تعداد حساب های فعال 

به ۹۷ هزار حساب رسیده است.
نتایج بررسی های پژوهشگران نشان می دهد که سرمایه گذاران حقیقی 
در بازه زمانی مورد مطالعه، بیشترین سفارش خرید و فروش را در سال های 
1۳۹۲ و کمترین را در س��ال 1۳۹۳ ثبت کرده اند. در این دوره پنج ساله 
بیشترین بازدهی در سال 1۳۹۲ و کمترین در سال 1۳۹۳ ثبت شده است. 
بازده شاخص کل در سال 1۳۹۲ برابر با 10۷ درصد و در سال 1۳۹۳ برابر 
با ۲1- درصد بوده اس��ت. پژوهشگران نتیجه گرفته اند که در زمان رونق، 
معامله س��رمایه گذاران حقیقی رش��د کرده و در زمان رکود کاهش یافته 
اس��ت. کل ارزش خرید س��رمایه گذاران در دوره بررسی شده معادل ۳81 
هزار میلیارد ریال و کل ارزش فروش آنان معادل ۳۹1 هزار میلیارد ریال 
بوده است. بر این اساس، میانگین ارزش هر سفارش خرید، 80.۲4۳.000 
ریال و میانگین ارزش هر س��فارش فروش ۹5.404.1۲0 ریال بوده است. 
میانگین خرید و فروش سرمایه گذاران حقیقی به ترتیب ۳۳.4 و ۲۹ بوده، 
در حالی که میانگین تعداد خرید و فروش سرمایه گذاران حقوقی در سال 
ب��ه ترتیب 11۲ و ۹5 بوده اس��ت. نکته قابل توج��ه اینکه میانگین تعداد 
نماد پرتفوی سرمایه گذاران حقوقی تقریبا سه برابر سرمایه گذاران حقیقی 

بوده است.
یافته های پژوهش��گران نشان می دهد که سرمایه گذاران حقیقی در ایران 
نسبت به شناسایی زیان خود تمایل نداشته اند و به عبارت دیگر، آنها از اثر 

تمایالتی که نوعی پشیمان گریزی است، رنج می برند. سرمایه گذاران حقیقی 
در سال های 1۳۹1 تا 1۳۹5 به فرااعتمادی تمایل نشان دادند، یعنی گردش 
معامالت باالیی دارند و پرتفوی آنها از تنوع الزم برخوردار نیست و همچنین 
یافته ها گویای س��وگیری نماگری آنهاست، یعنی تمایل دارند سود گذشته 
س��هام برنده را در نظر بگیرند. ناصر جمش��یدی و حس��ن قالیباف اصل در 
جمع بندی یافته های خود نوشته اند: »در این پژوهش رفتار سرمایه گذاران 
حقیق��ی و نهادی از جنبه های مختلف مورد بررس��ی و تحلیل قرار گرفت. 
نتایج نش��ان می دهد که س��رمایه گذاران حقیقی به برخی س��وگیری های 
رفتاری تمایل دارند و اینکه آنها دچار خطای معامالتی هس��تند. مش��خصا 
نتایج آزمون های انجام شده در این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران 
نسبت به شناسایی زیان خود بی میل هستند )آنها از اثر تمایالتی که نوعی 
پش��یمان گریزی اس��ت رنج می برند(، تمایل به فرا اعتمادی دارند )گردش 
معام��الت باالیی دارن��د و پرتفوی آنه��ا از تنوع الزم برخوردار نیس��ت( و 

همچنین سوگیری نماگری را نشان می دهند )خرید سهام برنده گذشته(.
رفت��ار ه��ر دو گروه از س��رمایه گذاران برخی از س��وگیری های رفتاری 
را نش��ان می دهد. با این حال این س��وگیری ها در رفتار س��رمایه گذاران 
حقیقی مشهودتر اس��ت. اما پرسشی که مطرح می شود، این است که آیا 
س��رمایه گذاران در بازارهای نوظهور نسبت به بازارهای توسعه یافته بیشتر 
و یا کمتر مس��تعد بروز سوگیری های رفتاری و خطای معامالتی هستند؟ 
مقایسه نتایج به دست آمده در این پژوهش برای سرمایه گذاران حقیقی با 
نتایج منتشرشده در مورد سرمایه گذاران آمریکایی و چینی نشان می دهد 
که س��رمایه گذاران ایرانی نس��بت به س��رمایه گذاران چینی و آمریکایی 
)براساس معیار نرخ گردش پرتفوی( فرااعتمادی بیشتری دارند. همچنین 
همراستا با نتایج پژوهش باربر و اودن )که معتقدند سرمایه گذاران آمریکایی 
که فراوان��ی معامالتی باالیی دارند بازده پایین تری کس��ب می کنند(، در 
بورس تهران نیز س��رمایه گذاران حقیقی با فراوان��ی معامالت باالتر بازده 

پایین تری کسب کرده اند.
همچنین توجه به بازده گذشته نزدیک سهام خریداری شده نیز همچون 
سرمایه گذاران آمریکایی و چینی، در میان سرمایه گذاران بورس تهران نیز 
امری ش��ایع است. اثر تمایالتی در میان سرمایه گذاران هر سه بازار وجود 
دارد با این حال ش��دت این اثر در میان سرمایه گذاران بورس تهران بیش 
از س��رمایه گذاران آمریکایی و چینی است. از سوی دیگر تفاوت بین بازده 
س��هام خریداری شده و فروخته شده س��رمایه گذاران حقیقی در ایران در 

مقایس��ه با آمریکا و چین در کوتاه م��دت )دوره 4 ماهه( کمتر و در دوره 
بلندمدت )یک ساله( تقریبا مشابه است.

در ادام��ه این مطالعه برای بررس��ی تأثیر ویژگی های س��رمایه گذاران بر 
خطاهای ش��ناختی آنها، سوگیری های رفتاری براس��اس ویژگی های قابل 
دسترس سرمایه گذاران )شامل فراوانی معامالت، تجربه و ارزش حساب( مورد 
بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که این ویژگی ها می تواند 
بر بروز خطاهای ش��ناختی و همچنین ش��دت آن تأثیرگذار باشد. مشخصا 
نتایج این بررسی ها در مورد اثر تمایالتی نشان می دهد که سرمایه گذاران با 
فراوانی معامالت باال و سرمایه گذاران با پرتفوی بزرگ تر )ثروتمندتر( کمتر 
مایل به شناسایی سودهای خود می باشند. همچنین سرمایه گذاران با سابقه 
حساب بیشتر و پرتفوی بزرگتر کمتر مایل به شناسایی زیان خود می باشند. 
از س��وی دیگر، س��رمایه گذارانی که بیش��تر معامله می کنن��د و همچنین 
س��رمایه گذاران با پرتف��وی بزرگتر کمتر اثر تمایالتی رن��ج می برند. نتایج 
بررسی تأثیر ویژگی های سرمایه گذاران بر فرا اعتمادی آنها نشان می دهد که 
س��رمایه گذاران با حساب های قدیمی تر، پرتفوی متنوع تری دارند. از سوی 
دیگر، س��رمایه گذارانی که فراوانی معامالت باالیی دارند )10 درصد افراد با 
بیشترین گردش پرتفوی( به طور میانگین تعداد نمادهای پرتفوی شان ۳.۳ 
کمتر از س��ایر سرمایه گذاران اس��ت و همچنین 0.۷ درصد بازدهی ماهانه 
کمتری به دس��ت آورده اند. س��رمایه گذاران با حساب های بزرگتر میانگین 
تعداد نماد پرتفوی شان بیشتر و گردش پرتفوی پایین تری دارند. در مجموع، 
س��رمایه گذارانی که زیاد معامله می کنند پرتفوی متمرکزتری دارند، با این 

حال متعدد بازده پایین تری کسب کرده اند.
نهایتا بررسی تأثیر ویژگی های سرمایه گذاران بر سوگیری نماگری نشان 
می دهد س��رمایه گذارانی که س��ابقه داشتن حساب ش��ان طوالنی تر است 
کمتر س��هام برنده گذشته را خریداری می کنند )به عبارتی در تصمیمات 
خرید خود کمتر نزدیک بین هستند( با این حال سرمایه گذاران با فراوانی 
معامالتی باال، تمایل بیش��تری به خرید سهام برنده گذشته دارند. در این 
خصوص گفتنی است خرید سهام برنده دوره های گذشته به خودی خود 
تصمیمی غیرمنطقی نیس��ت. به طور کل��ی، مطالعات صورت پذیرفته در 
ارتباط با س��ودآوری استراتژی مومنتوم در بازار سرمایه ایران نشان دهنده 
این اس��ت که اس��تراتژی مومنتوم در دوره های کوتاه مدت و میان مدت 
س��ودآور است. از این رو خرید سهام برمبنای بازده گذشته الزاما به عنوان 

یک استراتژی معامالتی غیرمنطقی نیست.

سرمایه گذاران حقیقی در بازار سهام چگونه رفتار می کنند؟

تمایل به فروش سهام برنده

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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هوش مصنوعی چطور بازاریابی دیجیتال را 
متحول می کند؟

به قلم: هنری بل کارشناس بازاریابی و مسئول بخش تولید در شرکت وندورلند
ترجمه: علی آل علی

 هوش مصنوعی دیگر یکی از فناوری های دور یا امری متعلق به آینده نیست. امروزه 
بسیاری از حوزه های کاری به طور مداوم پیوند نزدیک تری با هوش مصنوعی پیدا می کنند. 
در این میان بازاریابی نیز به عنوان یکی از حوزه های مهم و اثرگذار اهمیت ویژه ای در پیوند 
با هوش مصنوعی دارد. بسیاری از کارآفرینان در این میان به دنبال آشنایی با مزایا و نحوه 
بهره گیری از هوش مصنوعی در عرصه کسب و کار هستند. اگر شما هم هوش مصنوعی 
را یک فناوری مهم در عرصه کس��ب و کار قلمداد می کنید، این مقاله مزایای آن را برای 
شما مورد بررسی قرار خواهد داد. در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی گذرا به مزایای این 

فناوری در عرصه بازاریابی داشته باشیم. 
شخصی سازی تجربه مشتریان

یکی از مهمترین مزایای هوش مصنوعی امکان تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب 
هدف اس��ت. این امر شامل شخصی س��ازی محتوای بازاریابی و تجربه مشتریان از طریق 
کاربس��ت این فناوری در دنیای بازاریابی صورت می گیرد. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف در این میان هس��تید، می توانید از فناوری هوش مصنوعی برای 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب تان س��ود ببرید.  ه��وش مصنوعی امکان تحلیل 
عملکردها و شخصی سازی خودکار محتوای بازاریابی برای کاربران را دارد. با این حساب 
شما در این میان نیازی برای استفاده از شیوه های عجیب نخواهید داشت. اغلب کارآفرینان 
در این مورد به امکان صرفه جویی در زمان و همچنین استفاده بهتر از فرصت های پیش 

روی شان برای پرداختن به کارهای مهم توجه دارند. 
تولید محتوا

هوش مصنوعی در پیوند با فناوری یادگیری ماش��ینی به فرآیند تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک می کند. این امر از طریق تولید محتوا صورت می گیرد. شاید تا پیش 
از این تولید محتوا به طور انحصاری از سوی بازاریاب ها صورت می گرفت، اما امروزه هوش 
مصنوعی با ارزیابی محتواهای گوناگون بازاریابی امکان نگارش متن را پیدا کرده است. این 
نکته نقش مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و ساده سازی فرآیند بازاریابی 
دارد.  امروزه شمار بسیار زیادی از برندها توانایی مالی برای تولید مداوم محتوای بازاریابی 
را ندارند. این امر به آنها برای رقابت با سایر کسب و کارها فشار وارد کرده و توانایی شان 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت کاهش می دهد. راه حل مناس��ب یا 
به عبارت بهتر مزیت هوش مصنوعی در این میان امکان تولید محتوا با کیفیت باال برای 
برندهاست. نکته مهم اینکه چنین محتواهایی به طور معمول کیفیت بسیار زیادی داشته و 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز دارد. بنابراین هیچ تفاوت محسوسی میان 

محتوای تولیدی هوش مصنوعی و بازاریاب ها در نگاه اول مشاهده نمی شود. 
قیمت گذاری شناور

یکی از تکنیک های مناسب برای بازاریابی و فروش قیمت گذاری شناور در دنیای کسب 
و کار است. این امر به معنای کاهش یا افزایش قیمت برخی از محصوالت با مشاهده میزان 
تقاضا یا شرایط کلی بازار است. خرده فروشی ها به طور معمول در این راستا عملکرد بسیار 
خوبی از خودشان نشان می دهند. با این حساب شما هم می توانید به عنوان یک برند از 
این مزیت برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان تان نهایت بهره را ببرید. تنها نکته 
اساسی در این بین سختی های مربوط به قیمت گذاری شناور، آن هم به طور مداوم، است. 
این امر انگیزه بسیاری از برندها را در همان وهله نخست از بین برده و شانس شان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت کم می کند.  هوش مصنوعی با تحلیل بازار 
و ش��رایط مربوط به آن امکان پیگیری خودکار قیمت گذاری ش��ناور را پیدا می کند. این 
امر بسیاری از کارهای کارشناس های مربوط به فروش و بازاریابی را ساده می کند. با این 
حساب شما فاصله زیادی تا جذب مشتریان با استفاده از تکنیک قیمت های شناور ندارید. 

پیش بینی ترندها
پیش بینی ترندها گاهی اوقات از سوی بازاریاب های خبره هم نادرست از آب در می آید. با 
این حساب استفاده از آمارهای دقیق و تحلیل عمیق بازار امری مهم برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف است. هوش مصنوعی در این میان امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به ساده ترین شکل ممکن را فراهم می کند. این امر براساس تحلیل دقیق و منظم بازار برای 
شناسایی ترندهای تازه صورت می گیرد. به این ترتیب شما می توانید از همین حاال ترندهای 

احتمالی برای ماه های بعد را شناسایی کرده و براساس آن اقدام به تولید محتوا نمایید. 
customerthink.com :منبع

نماگربازارسهام

به قلم: جین گرین
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

نظرات دیگران درباره یک کسب و کار همیشه مثبت یا شامل تعریف های 
مداوم نیس��ت. گاهی اوقات مشتریان یا سرمایه گذارها نسبت به یک برند 
نظرات بس��یار منفی ارائه می کنند. این امر می تواند توانایی کس��ب و کار 
موردنظ��ر برای حفظ روحیه کارمندان را به ش��دت در معرض خطر قرار 
دهد. درس��ت به همین دلیل ش��مار بس��یار زیادی از برندها به هیچ وجه 
تحمل نظرات منفی از س��وی دیگران را ندارند. این امر همیش��ه همراه با 
اعتراض های بس��یار شدید از س��وی کارآفرینان بوده و در مواردی شامل 

حذف کامنت ها در شبکه های اجتماعی می شود. 
بدون تردید نظرات مش��تریان در هر صورتی امکان تاثیرگذاری بر روی 
روند فعالیت یک برند را دارد. با این حال گاهی اوقات این امر برای برخی 
از برنده��ا قبل درک نیس��ت. هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از 
مهمترین نکات برای برای درک اهمیت و تاثیر نظرات مش��تریان در روند 
فعالیت یک برند است. در ادامه برخی از مهمترین نکات و مزایای این امر 

را با هم مرور خواهیم کرد. 
دسترسی به بازخوردهای ارزشمند

وقتی یک برند استراتژی یا محصول تازه ای را روانه بازار می کند، باید به 

طور مداوم نسبت به آگاهی از وضعیت آن در نظر مشتریان اقدام کند. این 
امر به برند موردنظر برای فعالیت بهتر کمک کرده و ش��رایطش را به طور 
قابل مالحظه ای در بازار بهینه س��ازی خواهد کرد. درست به همین خاطر 
اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف تان هستید، 

باید همیشه نظرات آنها را جویا شوید. 
کامنت ها یا دیگر کانال های ارتباطی میان ش��ما و مخاطب هدف امکان 
بررسی دقیق نظرات آنها را به شما می دهد. امروزه بسیاری از برندها برای 
آگاهی از نظرات مشتریان شان هزینه های بسیار زیادی را متحمل می شوند. 
ش��ما در این میان می توانید بدون هیچ هزینه اضافه ای فقط با استفاده از 
برخی نکات جانبی بر روی مخاطب هدف تاثیر بگذارید. این امر شما را در 
کانون توجه مش��تریان قرار داده و وضعیت تان را در مقایسه با گذشته به 

طور مناسبی بهبود می بخشد. 
افزایش اعتبار

برندهایی که نظرات مستقیم مشتریان را به طور مداوم دریافت می کنند، 
به طور معمول در کانون توجه مش��تریان قرار دارند. حتی اگر این نظرات 
منفی نیز باشد، شما می توانید برای اعمال تغییرات در روند فعالیت برندتان 
روی آنها حساب کنید. این امر شما را در موقعیت بسیار بهتری قرار داده 

و شرایط فعالیت تان را نیز بهینه سازی خواهد کرد. 
بسیاری از برندها آرزوی دریافت نظرات مداوم از سوی مشتریان را دارند. 
اگر ش��ما از چنین فرصتی برخوردار هستید، باید به خوبی از آن استفاده 

کرده و شانس تان برای افزایش اعتبار در بازار را بیشتر کنید. 

ایجاد تجربه مناسب برای مشتریان
خیلی از افراد در قالب نظراتی که به برندها منتقل می کنند، به سلیقه شان 
نیز اش��اره دارند. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک کرده و ش��انس ش��ما در این میان را نیز به ط��ور قابل مالحظه ای 
بهینه سازی خواهد کرد. درست به همین دلیل شما باید همیشه از نظرات 
مشتریان برای اعمال تغییرات اساسی در روند فعالیت برندتان سود ببرید. 
این امر شما را در کانون توجه مشتریان قرار داده و موقعیت تان در بازار را 
نیز به ش��دت بهینه سازی می کند.  یادتان باشد تجربه مشتریان از برندها 
همیشه نقش مهمی در ارزیابی آنها دارند. بنابراین اگر شما به طور مداوم 
ای��ن تجربه را ارتقا دهید، ش��انس تان در عمل ب��رای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به شدت افزایش پیدا می کند. 
افزایش فروش

برندهایی که به نظرات مشتریان گوش می دهند، همیشه شانس باالیی 
ب��رای افزایش فروش ش��ان دارن��د. این امر یک واکنش طبیعی از س��وی 
مش��تریان در قبال شنیده شدن نظرات شان است. البته در این میان شما 
باید تغییرات اساسی در روند فعالیت برندتان را نیز اعمال کنید، در غیر این 
صورت هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید 
داشت. این امر با نگاهی به فعالیت برندهای بزرگ و تاثیرپذیری از عملکرد 
آنها به طور مداوم به خوبی قابل مشاهده خواهد بود. بنابراین شما هم برای 

افزایش فروش به نظرات مشتریان نیاز خواهید داشت. 
customerthink.com :منبع

نظرات مشتریان چطور به کسب و کارها کمک می کند؟
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اخبار

حضور استاندار ایالم در نشست کمیته راهبری حمایت از جنگل های 
زاگرس در دفتر معاون اول رئیس جمهور

ایالم-هدی منصوری: به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان ایالم و به نقل از پایگاه اطالع رســانی 
استانداری ایالم،استاندار ایالم در این نشست که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه 
و بودجه کشور، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، وزرای کشور، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مسلح، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نفت، نیرو، رییس 
سازمان صدا و سیما، رییس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی و استانداران آذربایجان غربی، 
کهگیلویه و بویراحمد، کردستان و معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رییس جمهور، معاون وزیر جهادکشاورزی 
و رییس سازمان منابع طبیعی کشور، معاون وزیر راه و شهرسازی و رییس سازمان هواشناسی کشور برگزار شد، گفت: در این نشست در 
ارتباط با حفاظت و توسعه و نگهداری جنگل های زاگرس با عنایت به فواید بیشمار پوشش جنگلی برای مقابله با ریزگردها و سایر تاثیرات 
ناشــی از بارش ها به منظور جلوگیری از ســیل و همچنین استفاده از محصوالت بلوط و تولید و فرآورده های آن در زمینه های مختلف 
اقتصادی و اشتغال بحث و گفتگو شد.  دکتر بهرام نیا در ادامه از تهیه طرحی در حمایت از جنگل های زاگرس خبر داد و گفت: در این 
نشست مقرر گردید طی یک ماه آینده نسبت به تهیه طرح با نگاه دانش بنیان و با استفاده از ظرفیت بنیاد نخبگان و پارک علم و فناوری 

کشور تهیه و به معاون اول رئیس ارائه گردد تا برای تصمیمات مقتضی به دولت ارسال شود.

آخرین خبرهای از ساماندهی چهل اختران قم،
از بازنگری در طرح تا آغاز عملیات صحن سازی و ساخت پارکینگ

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف 
حرم مطهر حضرت معصومه)س( با اشاره به تخصیص 20 میلیارد تومان اعتبار 
اســتانی و بودجه های مشخص شــهرداری برای ساماندهی چهل اختران خبر 
داد و گفت: در ســال ۱۴0۱ صحن بهســازی شده و ساخت پارکینگ نیز آغاز 
می شــود. علیرضا خاکی در گفت وگویی ، با اشــاره به آخرین تصمیمات برای 
ســاماندهی چهل اختران اظهار داشت: در سال جاری با پیگیری های اداره کل 
راه و شهرسازی، 20 میلیارد تومان بودجه به این موضوع تخصیص داده شده و با 
همکاری و جلسات مشترک بین شهرداری و اداره کل و راه و شهرسازی، طرح 

بازنگری این پروژه در کمیسیون ماده ۵ تصویب شد. وی با بیان اینکه در بازبینی طرح قسمتی از محدوده کاهش پیداکرده و بخشی از 
محدوده آزادشده است، ابراز کرد: برای قسمتی دیگر از این محدوده باید طرح تکمیلی تهیه کنیم و رویکرد پروژه به سمت بهسازی محیطی 
تغییر کرده و تملکات در دستور کار قرار گرفت. مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه)س( ادامه داد: در 
طرح جدید اجرای پروژه های سنگین در اولویت دوم قرار گرفت و قرار بر بهسازی محیطی باهدف ساماندهی محدوده و ارتقا سیما و منظر 

اطراف چهل اختران است و با مصوبه جدید، طرح در زمان کمتری قابل اجرا خواهد بود. 

تقدیر مدیرعامل فوالد خوزستان از مدیرعامل سیمیدکو
مشهد- صابر ابراهیم بای: در پی انتخاب شرکت صنعتی و معدنی توسعه 
فراگیر سناباد )سیمیدکو( به عنوان واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی، 

امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان، از مدیرعامل این شرکت تقدیر کرد.
در بخشی از این تقدیرنامه آمده است: بدین وسیله مراتب سپاس خویش، از 
تالش و زحمات ارزشــمند و صادقانه ی جنابعالی در پیشبرد اهداف هولدینگ 
فوالد خوزســتان را تقدیم مــی دارم. یقینا خدمات حضرتعالی طی ســالیان 

حضورتان در این مجموعه از یاد نخواهد رفت.
مهران عباس زاده مدیرعامل گروه توسعه فراگیر فوالد خوزستان به نمایندگی 

از امین ابراهیمی مدیرعامل فوالد خوزستان لوح تقدیر را به محمد مدنی فر مدیرعامل شرکت صنعتی معدنی توسعه فراگیر سناباد اهدا کرد.

در جلسه معاون وزیر کشور، نماینده شهر رشت، اعضای شورا و شهردار مطرح شد :
لزوم همراهی کلیه مجموعه های استانی و ملی با شهرداری رشت جهت 

سرعت بخشی به نجات سراوان  
رشت- خبرنگار فرصت امروز: در جلسه جمالی نژاد معاون وزیر کشور، 
جبار کوچکی نژاد نماینده شهرستانهای رشت و خمام در مجلس، رئیس و اعضای 
شورا و سید امیر حسین علوی شــهردار رشت ضمن اعالم دستور وزیر کشور 
برای پیگیری هر چه سریعتر مسأله لندفیل سراوان بر افزایش ظرفیت پردازش 
زباله در کارخانه کودآلی و لزوم حمایت بیشتر از شهرداری رشت تاکید شد. به 
گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت - عصر 
روز دوشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴0۱ جلسه ای با حضور مهدی جمالی نژاد معاون 
عمران و توســعه امور شهری وزیر کشــور، راسخی معاون وزیر کشور در حوزه 

هماهنگی استانها، جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان های رشت و خمام در مجلس، رئیس و اعضای شورای شهر، سید امیرحسین 
علوی شهردار رشت، مسعود کاظمی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیالن و برخی از مدیران شهری با اولویت پیگیری 
پروژه های مدیریت پسماند و سایر موضوعات شهری مبتالبه برگزار شد. مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری وزیر کشور 
در این جلسه اظهار داشت: با دستور وزیر کشور برای پیگیری هر چه سریعتر مسأله لندفیل سراوان و پروژه های مدیریت پسماند شهرداری 
رشت در اینجا حاضر شدیم تا بتوانیم موانع موجود در مسیر این پروژه ها را رفع و نسبت به سرعت بخشی اجرای آنها اقدام نمائیم. وی با 
بیان اینکه اعتبارات در نظر گرفته شده برای پروژه  های پسماند بینظیر و بدون محدودیت است، لزوم استفاده بردن حداکثری از این منابع 
را خواستار شد و گفت: پسماند مبحث بسیار مهمی است و در همینجا از تمام اعضای دخیل در این پروژه ها انتظار دارم تا نهایت همکاری 

و انسجام الزم را برای پیشبرد اقدامات به خرج دهند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران:
 افزایش 45 هزار مشترك به تعداد مشترکین توزیع برق مازندران 

درسال 1400
ساری - دهقان : مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت :در سال گذشته بیش از ۴۵ هزار 800 مشترک به تعداد مشترکین  
توزیع برق مازندران اضافه شد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران ، سید کاظم حسینی 
کارنامی  اظهار داشت: تعداد مشترکین برق در حوزه شرکت توزیع نیروی برق مازندران که از شهرستان گلوگاه تا فریدونکنار را شامل می 
شود  بیش از یک میلیون و ۵۱6 هزار مشترک می باشد که تعداد۴۵ هزار  و 800مشترک در سال گذشته به آن اضافه شده است. وی  با 
اشاره به راه اندازی سامانه ساتپ جهت خرید کنتور توسط متقاضی به منظور افزایش سرعت فرآیند واگذاری انشعاب گفت : در سال های 
اخیر یکی از دغدغه های شــرکت های توزیع تسریع در خدمات به مشترکین و از جمله کاهش مدت زمان واگذاری انشعاب بوده است. 
به همین منظور درخصوص تامین کنتور و حذف واســطه ها در ســال ۱۴00 با راه اندازی سامانه ساتپ  در شرکت توزیع برق مازندران 
مشترک مستقیماً می تواند به خرید کنتور از تولیدکنندگان اقدام نماید. حسینی کارنامی افزود: در این روش مشترک پس از درخواست 
انشعاب از یکی از روش های غیرحضوری )مراجعه به دفاتر پیشخوان، سایت شرکت و سامانه برق من( و طی فرآِیند مربوطه ، همزمان 
با اعالم هزینه انشعاب، با دریافت پیامکی حاوی لینک پرداخت هزینه کنتور  به صورت مستقیم میتواند اقدام به خرید کنتور نماید. وی 
تصریح کرد: یکی از سیاست های کالن شرکت این است که  با رفع مشکل تامین سایر تجهیزات نصب مدت زمان خدمت به متقاضیان 

در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد .

فرمانده قرارگاه حضرت زینب)س( در سوریه در منطقه آزاد انزلی اعالم کرد:
 امکان صدور محصوالت متنوعی از سوریه با تعرفه گمرکی صفر درصد 

به ۲4 کشور عربی وجود دارد
رشت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین 
الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، با حضور فعالین اقتصادی منطقه و استان گیالن 
نشست توسعه مبادالت تجاری با محوریت سوریه با سخنرانی سردار رحیم نوعی 
اقدم فرمانده قرارگاه حضرت زینب )س( ســوریه و مهندس علی اوسط اکبری 
مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان در مرکز نمایشگاهی و همایش 
های منطقه آزاد انزلی برگزار شد.  فرمانده قرارگاه حضرت زینب)س( در سوریه 
در این نشست تخصصی با بیان اینکه کشور سوریه مدیون اقتدار ایران اسالمی 
است و اگر تا دیروز سوریه عرصه مجاهدت سربازان دالورمان بود، امروزه فعاالن 

اقتصادی به عنوان لشکریان جمهوری اسالمی ایران در چنین قرارگاهی حضور پیدا کرده اند، اظهار داشت: با توجه به سابقه روابط دو کشور 
و یاری مستشاری نیروهای ایرانی در زمینه مقابله با نیروهای داعشی، هم اکنون شرایط برای حضور فعاالن اقتصادی ایرانی در سوریه فراهم 
است. وی با تصریح بر لزوم حفاظت از عرصه اقتصادی کشور همچون حوزه های اقتدار و بهره گیری از بسترها و فرصت های اقتصادی ایجاد 
شده در بازار سوریه به منظور حضور محصوالت و کاالهای ایرانی، اضافه کرد: با عنایت به توافقات صورت گرفته شرایط برای حضور سرمایه 

گذاران و فعالین اقتصادی در زمینه های تولید، انتقال تکنولوژی و امکانات مهیا شده است.

اهواز- شبنم قجاوند: ستاد راهبری عبور از پیک بار سال ۱۴0۱ 
منطقه ای شبکه برق خوزستان با هدف ایجاد هماهنگی بین شرکت های 

متولی صنعت برق و عبور موفق از پیک بار سال ۱۴0۱، تشکیل شد.
با توجه به اهمیت هماهنگی بین شرکت های متولی صنعت برق در 
منطقه و لزوم مدیریت و اجرای برنامه های پاســخگویی بار جهت عبور 
موفق از پیک بار سال جاری، ستاد راهبری عبور از پیک بار سال ۱۴0۱ 
با حکم محمود دشت بزرگ مدیرعامل این شرکت و رئیس شورای پایایی 

منطقه ای شبکه برق خوزستان تشکیل شد.
از مهم ترین وظایف این ســتاد می توان به ایجاد حداکثر آمادگی در 
واحدهای تولید برق و ارائه گزارش در جلسات، پیگیری آماده بکاری و 
بهره برداری کامل از ظرفیت واحدهای آبی و حرارتی، ارائه گزارش روزانه 
میزان تولید، واحدهای در مدار و خارج از مدار )با ذکر دلیل( و پیش بینی 
تولید برق منطقه، ایجاد آمادگی حداکثری جهت ســرویس در شبکه 
تحت پوشش اشاره کرد. ارائه گزارش روزانه و در صورت نیاز لحظه ای از 
محدودیت شبکه تحت پوشش )تولید، انتقال و توزیع(، کنترل پیک بار 

شبکه تحت پوشش با توجه به سقف پیک بار اعالمی به تمامی مناطق و 
شرکت ها، تدوین برنامه مدیریت بار اضطراری با هماهنگی دیسپاچینگ 
جنوب غرب و مطابق ســقف پیک تعیین شــده، نظارت بر عدم اعمال 
مدیریت بار اضطراری به مشــترکینی که در برنامه های پاسخگویی بار 
مشارکت دارند، شناسایی و برخورد با مراکز غیر مجاز استخراج رمزارز، 

اطالع رسانی از شرایط شبکه برق به ذینفعان، ارائه گزارش روزانه میزان 
بــار، همکاری مشــترکین، مدیریت مصرف انجام شــده، مدیریت بار 
اضطراری اعمال شــده و میزان مصرف روزانه شــبکه و پایش شبکه و 
تاسیسات تحت مدیریت به منظور حفظ پایداری و صیانت از تجهیزات 
و مقابله با ســرقت، از دیگر وظایف ســتاد عبور از پیک بار سال ۱۴0۱ 
برق منطقه ای خوزستان است. مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان، 
مدیران عامل شرکت های تولید نیروی برق رامین و اهواز، مدیرعامل و 
معاونت های مشترکین و بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، 
مدیرعامل و معاونت های مشترکین و بهره برداری شرکت توزیع نیروی 
برق اهواز، مدیرعامل و معاونت های مشــترکین و بهره برداری شرکت 
توزیع نیــروی برق کهگیلویه و بویراحمــد و معاونت های بهره برداری، 
برنامه ریزی و تحقیقات، مدیر دیســپاچینگ جنوب غرب و مدیر روابط 
عمومی از شرکت برق منطقه ای خوزستان با حکم محمود دشت بزرگ 
رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزستان، اعضای ستاد عبور 

از پیک بار سال ۱۴0۱ را تشکیل می دهند.

آذربایجان شرقی - فالح: استاندار آذربایجان شرقی بر تقویت اقتصاد 
استان با جذب سرمایه گذاری، رونق کسب و کار و ارائه تسهیالت به بخش 
تولید تاکید کرد و گفت: ارائه تصویری غیرواقعی از اســتان منطقی و به 
صالح مردم نیســت. عابدین خرم با بیان اینکه ممکن است نظرسنجی 
هــا و پایش های علمی که در ارتباط با وضعیت موجود اســتان صورت 
می گیرد چندان منطبق با واقعیت نبوده و ذهنیت منفی نسبت به استان 
ایجاد کند،  تاکید کرد: برای اصالح و بهبود فضای کسب و کار باید به یک 
ادبیات مشترک برسیم و فضای واقعی استان را به شکلی مناسب تر ارائه 
کنیم. وی همچنین با اشاره به پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکالت 

کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی استان 
گفت: تیم اقتصادی استان اعم از مدیران دولتی و فعاالن بخش خصوصی 
واقعیت های موجود را در این عرصه احصا کنند تا پیامدهای آن موجب 
کوچکی سفره های مردم نشود. استاندار آذربایجان شرقی یادآور شد: برای 
تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد استان ۱2 هزار میلیارد تومان سرمایه باید از 
طریق ارتقاء بهره وری حاصل شود. خرم همچنین بر لزوم تشکیل جلسات 
کارشناسی برای به حداقل رساندن عوارض آزادسازی صادرات و حذف ارز 
ترجیحی و ارتقای بهره وری تاکید کرد. استاندار آذربایجان شرقی اظهار 
داشت: در وضعیت تولید و رشد اقتصادی استان مشکلی وجود نخواهد 

داشــت اما باید برای جلوگیری از تبعات اجتماعی حذف ارز ترجیحی و 
تحقق رشد اقتصادی نقطه بهینه ای تعریف شود.

اراك- فرناز امیدی: سید وحید میرنظامی، رئیس شورای اسالمی 
شهراراک درجلسه صحن علنی شورا  بیان داشت: ساماندهی و توجه ویژه 
به سکونتگاه های غیررسمی و حاشــیه شهر در اولویت اقدامات اعضای 
پارلمان شهری اراک قرار دارد و به ارائه خدمات شهری به صورت متوازن 
در این مناطق هدفگذاری شــده است. وی در ادامه افزود: حفظ محیط 
زیست و تاالب میقان، تالش در راستای رفع آالیندگی هوا، تهیه و توزیع 

آسفالت با کیفیت در مناطق مختلف شهر و همچنین توجه به مباحث 
فرهنگی، ورزشی و اجتماعی از جمله اقداماتی است که در دستور کار ویژه 
اعضای شــورای ششم اسالمی کالنشهر اراک قرار دارد و در این راستا از 
هیچ کوششی دریغ نمی کند. رئیس شورای اسالمی شهر اراک همچنین 
در این نشست، برای تیم آلومینیوم در رقابت با تیم نساجی قائمشهر در  
فینال جام حذفی باشگاه های کشور، آرزوی پیروزی و موفقیت نمود.وی 
همچنین فرارسیدن ۹ اردیبهشت ماه روز ملی شوراهای اسالمی شهر را به 
تمامی اعضاهای شوراهای اسالمی شهر در سراسر کشور، به ویژه اعضای 
شورای اسالمی شهر اراک تبریک گفت و برای ایشان در مسیر خدمت به 
شهر و شهروندان آروزی موفقیت نمود. دکتر علیرضا کریمی شهردار اراک 
درجلسه صحن علنی شورای اسالمی، اظهار داشت: پیش بینی می شود 
سال جاری تولید آسفالت در مناطق مختلف شهر بین ۱00 تا ۱20 هزار 
تن باشــد و باید اذعان داشت که در فروردین ماه امسال بیش از ۴200 

تن آسفالت در سطح شــهر پخش و توزیع شده است. وی بیان داشت: 
تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسین ) ع( اکنون با پیشرفت فیزیکی 
۱2 درصدی همراه است و چنانچه طی روزهای آتی دستگاه های خدمات 
رسان تعامل و همکاری الزم را داشته باشند و همچنین شرکت مخابرات 
نســبت به رفع معارضات اقدامات الزم را انجام دهد پیشرفت این طرح 
سرعت بیشتری می گیرد. کریمی در ادامه، تاکید کرد: پیشرفت فیزیکی 
تقاطع غیرهمسطح شهید صیدی نیز بیش از ۹0 درصد است و مدیریت 
شهری تمام تالش خود را به کار گرفته که بر اساس زمان بندی انجام شده 
این طرح تا پایان اردیبهشت به بهره برداری برسد و در اختیار شهروندان 
قرار گیرد. شــهردار اراک گفت: مناقصه سایر طرح های دیگر شهری از 
جمله دره گردشــگری گردو، ایجاد ســاختمان شهرداری منطقه سه و 
همچنین ساختمان زورخانه شهر اراک در حال برگزاری است که بتوان با 

تخصیص اعتبار بودجه سال جاری ادامه اجرای این طرح ها را کلید زد.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره ایمنی وحفاظت 
دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر از برخورد قانونی با 

شناورهای متخلف در ایجاد آلودگی دریایی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی حجت خسروی رئیس اداره ایمنی وحفاظت 
دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر در این باره گفت: با 
توجه به تاکیدات مکرر در خصوص رعایت الزامات زیســت محیطی به 
شناورها و به منظور جلوگیری از تکرار اشتباهات دراین  امور ، با تمامی 
شناورهایی که در موضوع آلودگی دریایی و حفظ محیط زیست دریایی 
مرتکب تخلف شوند برخورد قانونی خواهد شد و در این خصوص هیچ 

موردی قابل اغماض نیست.
خسروی افزود : در این راستا و در موردی که در چندروز گذشته نیز 
توسط یک فروند شناور صورت گرفت ضمن اقدام به عملیات پاکسازی و 
رفع آلودگی نفتی ایجاد شده توسط تیم مقابله با آلودگی اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر ، گزارش الزم تنظیم شد و به مراجع قضایی 
جهت  ارســال گردید. وی، پایش رعایت الزامات محیط زیست دریایی 
را از موضوعات جدی این معاونت عنوان کرد و گفت: امیدواریم تمامی 
شناورها با رعایت موارد الزم نسبت به حفظ محیط زیست دریایی کوشا 
باشند و ما شاهد هچگونه تخلف و سهل انگاری دراین خصوص نباشیم.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: بیش از ۱0۵ میلیون متر مکعب 
گاز طبیعی فشــرده )سی ان جی( در ســال ۱۴00در استان گلستان 
جایگزین بنزین شــد.به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گلستان  مدیر منطقه در این خصوص گفت: 

با مصرف 262 میلیون متر مکعب گاز طبیعی فشرده در سال ۱۴00، 
به همین میزان مصرف فراورده استراتژیک بنزین در سال گذشته در 
منطقه گلستان صرفه جویی شده است.عیسی افتخاری مصرف روزانه 
ســی ان جی استان گلستان را در بازه زمانی یاد شده نزدیک به 7۱7 

هزار مترمکعب اعالم کرد.وی گفت: مصرف ســوخت پاک )ســی ان 
جی( در سال ۱۴00 نســبت به مدت مشابه)سال ۱3۹۹( از افزایش 
6/۵ درصدی برخوردار بوده اســت.مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه گلســتان گفت: هم اکنون در اســتان گلستان ۵8 
باب جایگاه عرضه سی ان جی، سوخت رسانی به خودروهای گاز سوز 

را انجام می دهد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه گلســتان از ثبت مصــرف 30 میلیون لیتر بنزین 
در تعطیالت نوروزی ســال ۱۴0۱ در استان گلستان خبر داد.عیسی 
افتخاری در این خصوص گفت: از آغاز ســفرهای نوروزی )2۹ اسفند 
ماه۱۴00( تا پایان تعطیــالت)۱3 فروردین ماه ۱۴0۱( 30 میلیون 
لیتر بنزین )معمولی و سوپر( در استان گلستان مصرف شده است که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از افزایش ۵2 درصدی برخوردار 
بوده است.وی تصریح کرد: بیشترین مصرف طی بازه زمانی یاد شده 

در منطقه گلســتان با 2 میلیون و ۵۵0 هــزار لیتر مربوط به پنجم 
فروردین ماه جاری بوده اســت.افتخاری با اشاره به میانگین مصرف 
روزانه بنزین این منطقه در روزهای عادی سال ۱۴0۱ به میزان یک 
میلیــون و چهار صد هزار لیتر، بیان کرد: میزان میانگین مصرف این 
فــراورده در روزهای تعطیالت نوروزی 2 میلیــون و ۱00 هزار لیتر 
بوده که این مقدار از افزایش ۵0 درصدی حکایت دارد.مدیر شــرکت 

ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلســتان سپس اظهار داشت: 
باتوجه به فعالیت مستمر و شبانه روزی تیمهای مختلف نظارتی، کلیه 
فعالیتهای مجاری عرضه چه از نظر کیفی و چه از لحاظ کمی در ایام 
نوروز مورد پایش قرار گرفته که بر این اســاس شاهد سوخترسانی و 
خدمات دهی بســیار مطلوب و شایسته ای به مسافرین عزیز و مردم 

شریف استان بوده ایم.

با حکم مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان :

ستاد راهبری عبور از پیک بار سال 1401 شبکه برق خوزستان تشکیل شد   

با جذب سرمایه گذاری و ارائه تسهیالت به بخش تولید؛

استاندار آذربایجان شرقی بر تقویت اقتصاد استان تاکید کرد

رئیس شورای اسالمی شهر اراك در صحن علنی:

 توجه ویژه به سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه شهر،
در اولویت اقدامات اعضای پارلمان شهری

رئیس اداره ایمنی وحفاظت دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:

برخورد قانونی با شناورهای متخلف در ایجاد آلودگی  دریایی

صرفه جویی ۲6۲ میلیون متر مکعب بنزین در منطقه گلستان

ثبت مصرف 30 میلیون لیتر بنزین در تعطیالت توروزی در استان گلستان

آذربایجان شرقی - فالح: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان آذربایجان شرقی گفت: مجوز طرح توسعه شرکت مولیبدن مس 
آذربایجان با سرمایه گذاری ۱2 میلیون یورو و تولید محصول دانش بنیان 
صادر شــد. صابر پرنیان در دیدار با مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی 
مولیبدن مــس آذربایجان، اظهار کرد: اولیــن و بزرگترین واحد تولید 
کربنات کلســیم رســوبی خاورمیانه با هدف رفع نیاز واردات و تکمیل 
زنجیره تامین و بزرگترین واحد تولید کربنات کلسیم رسوبی خاورمیانه 

با سرمایه گذاری ۱2 میلیون یورو در شهرستان اهر ایجاد می شود.
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شــرقی افزود: 
محصول نهایی و دانش بنیان تولیدی در این واحد منطبق بر سیاست 
های اصلی دولت ســیزدهم و وزارت صمت مبنی بر ایجاد ارزش افزوده 

باال از منابع معدنی است.
وی با اشــاره به اینکه کربنات کلسیم رسوبی ۱0 برابر آهک هیدراته 
داررای ارزش افزوده است، ابراز امیدواری کرد: با تولید این محصول ضمن 

رفع نیاز صنایع داخلی و جلوگیری از واردات، زمینه اشــتغال 60 نفر از 
جوانان منطقه نیز فراهم شود.

پرنیان گفت: با بهره برداری از این طرح، 30 درصد نیاز داخل کشور از 
جمله صنایع کاغذسازی تامین خواهد شد.

»سید جالل عطایی« مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن 
مس آذربایجان نیز در این دیدار گزارشی از آخرین فعالیت های شرکت 
و موفقیت های سال نخست بهره برداری از کارخانه آهک هیدراته اهر 
را ارائه کرد و گفت: خودکفایی صنعت مس شمالغرب کشور در تامین 
آهــک هیدراته مورد نیاز خود، از دســتاوردهای این مجموعه بوده و با 
احداث کوره فاز 2 کلسیناسیون، ظرفیت تولید کارخانه ارتقا خواهد یافت 
و در نهایت با تولید PCC شرایط برای جلوگیری از واردات این محصول 

دانش بنیان فراهم می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی:

مجوز طرح توسعه شرکت مولیبدن مس آذربایجان صادر شد

شماره 2003
شنبه
10 اردیبهشت 1401
شنبه
10 اردیبهشت 1401

شماره 2003



نشانه های مشتریان سختگیر که باید قید آنها را بزنید)1(

به قلم: مدی اوسمان
نویسنده حوزه مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

سر و کار داشتن با مشتریان مختلف در دنیای کسب و کار همیشه تجربه ای شیرین نیست. بسیاری از اوقات 
شما در کسب و کارتان با مشتریانی رو به رو هستید که هیچ جوره امکان جلب رضایت شان وجود ندارد. در 
این صورت شاید برخی از کارآفرینان اقدام به استفاده از تکنیک های مختلف یا تالش بیش از اندازه برای جلب 

رضایت افراد مورد نظر نمایند. با این حال برخی دیگر به راحتی از کنار مشتریان مورد نظر عبور می کنند. 
یکی از نکات مهم برای فعالیت در دنیای کسب و کار شناخت درست از مشتریان است. به عبارت بهتر، شما 
باید به خوبی توانایی شناسایی مشتریان بی نهایت سختگیر را داشته باشید. مزیت این امر امکان صرف نظر 
از مشتریان مورد نظر و توجه به سایر مشتریان مناسب و استاندارد است. هرچه باشد تعداد مشتریان همیشه 

ناراضی بسیار اندک است و شما نباید خودتان را برای جلب رضایت آنها اذیت کنید. 
امروزه برخی از کسب و کارها برای خودشان معیارهایی جهت ارزیابی وضعیت مشتریان تعیین می کنند. 
بر این اساس اگر برخی از مشتریان به دنبال بهانه جویی یا ایجاد شرایط ناگوار باشند، به راحتی از سوی برند 
مورد نظر کنار  گذاش��ته خواهند شد. این امر به کسب و کارها برای ایجاد ارتباطی مناسب با دیگران کمک 

کرده و صرفه جویی قابل مالحظه ای در وقت آنها صورت می دهد. 
هدف اصلی در این مقاله ایجاد آشنایی با مشتریان سختگیر است. بهترین کار در برابر این مشتریان تالش 
برای صرف نظر از آنها و پرداختن به سایر مشتریان حاضر در بازار خواهد بود. در این میان شما باید به خوبی 
توانایی شناس��ایی مشتریان سختگیر را داشته باش��ید. درست به همین خاطر توجه به وضعیت تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف امر بس��یار مهمی محسوب می شود. در ادامه برخی از ویژگی های مربوط به مشتریان 
س��ختگیر را با هم مرور خواهیم کرد. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و همچنین 

صرفه جویی در زمان کمک شایانی خواهد کرد. 
وقتی مشتریان به شما توهین می کنند

دنیای کسب و کار بر مدار احترام میان افراد می گردد. در این میان شما باید احترام مشتریان را حفظ کرده 
و از س��وی دیگر در تالش برای دریافت احترام مورد نظرتان از س��وی مشتریان باشید. اگر هر یک از طرفین 
در این میان احترام هم را حفظ نکنند، شرایط برای فعالیت شان بی نهایت سخت خواهد شد. این امر موجب 
ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شده و توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
به ش��دت کاهش می دهد.  یکی از ویژگی های مشتریان همیش��ه ناراضی و کسانی که باید قیدشان را بزنید، 
توهین های مکرر به شما و اعضای تیم تان است. شما قرار نیست برای جلب رضایت مشتریان انواع توهین ها را 
پذیرا باشید. با این حساب وقتی یکی از مشتریان اقدام به توهین می کند، می توانید به سادگی هرچه تمام تر 
دور آنها را خط کشیده و فعالیت تان را به شیوه ای دیگر ادامه دهید. یادتان باشد شما هرگز نباید در پاسخ به 
توهین دیگران رفتار حرفه ای تان را تغییر دهید. امروزه بس��یاری از نهادهای نظارت بر عرصه کسب و کار در 
کشورهای مختلف حق عدم ارائه خدمات به مشتریان در صورت توهین آنها را تصویب کرده اند. بر این اساس 
شما بدون هیچ مشکلی امکان قطع ارائه خدمات یا عدم پذیرش تعامل با چنین مشتریانی را خواهید داشت. 

ارسال ایمیل در تعطیالت و انتظار پاسخ سریع 
ارسال ایمیل برای برندها یا اعضای تیم های کاری امری طبیعی محسوب می شود. امروزه همچنان بسیاری 
از افراد در سراس��ر دنیا اقدام به اس��تفاده از ایمیل برای ارتباط با هم می کنند. چنین امری برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف امر مهمی محسوب می شود. نکته مهم اینکه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امری 
بی نهایت مهم بوده و باید همیشه به طور حرفه ای دنبال شود. یکی از نشانه های رفتار حرفه ای در این میان 
تالش برای تعطیلی روند بازاریابی یا حتی تعامل خیلی نزدیک با مخاطب هدف در تعطیالت آخر هفته است. 
در این میان اگر مشتریان برای برند یا کارمندان شما در این زمان ایمیل ارسال کنند، باید تا آغاز هفته کاری 
صبر کنید. دلیل این امر نیز عدم حضور کارمندان در شرکت و تعطیلی فعالیت کاری در این میان است. با این 

حساب شما برای ادامه روند کاری تان چاره ای به غیر از صبر کردن تا آغاز هفته ندارید. 
برخی از مشتریان در صورت ارسال ایمیل برای برندها در آخر هفته انتظار دریافت پاسخ در سریع ترین زمان 
ممکن را دارند. این امر نکته مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان محسوب می شود. شاید برخی از برندها 
با استفاده از انواع اتوماسیون یا هوش مصنوعی اقدام به ارائه برخی از پاسخ های سطحی کنند، اما تاثیرگذاری 
مستقیم برای مخاطب هدف باید در ابتدای هفته صورت گیرد.  نکته مهم در این میان اطالع رسانی شما درباره 
نحوه ارتباط میان شما و مشتریان است. بر این اساس برخی از برندها به طور مداوم در سایت شان نحوه تعامل 
میان مشتریان را بررسی می کنند. این نکته تاثیر بسیار مهمی بر روی مخاطب هدف داشته و سوءتفاهم هایی 
نظیر ارس��ال ایمیل در پایان هفته و انتظار دریافت پاس��خ سریع را از بین می برد. با این حال اگر با همه این 
شرایط باز هم مشتریان شما انتظارات نابجایی در این میان داشتند، شما می توانید به سادگی هرچه تمام تر 
ارائه خدمات به آنها را متوقف سازید. این امر هم از نظر صرفه جویی در زمان برای شما مناسب خواهد بود، هم 
امکان توجه به دیگر مشتریان بالقوه را فراهم می سازد. متاسفانه بسیاری از برندها در این میان با اصرار فراوان 
خواهان تاثیرگذاری بر روی مشتریان نامناسب هستند. این امر فقط بودجه و زمان برند شما را هدر خواهد داد. 

ارسال پیام به بخش پشتیبانی و انتظار پاسخ دقیق و در لحظه
بدون تردید تیم های پش��تیبانی از مشتریان باید به طور مداوم آماده ارائه خدمات به مشتریان باشند. این 
امر یکی از نکات مهم برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان محسوب می شود. اگر شما این تیم را در شرکت تان 
راه اندازی کرده باش��ید، به س��ادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری ویژه بر روی مشتریان را پیدا می کنید. 

چنین امری شما را از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در شرایط بسیار خوبی قرار می دهد. 
امروزه شمار باالیی از افراد برای ارزیابی کیفیت یک برند و میزان رفتار حرفه ای آن به نحوه ارائه پاسخ در 
برابر سواالت مشتریان توجه می کنند. شما در این میان باید بین ۲ تا ۷ دقیقه برای ارسال پاسخ اولیه داشته 

باشید. پس از این مدت به احتمال زیاد مشتریان از دست شما ناراضی خواهند شد. 
شاید شما در همان لحظه پاسخ دقیق برای مشتریان را نداشته باشید، اما ارسال یک پیام به منظور نمایش 
احترام تان به مشتریان امری ضروری خواهد بود. شما با چنین کاری امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را پیدا کرده و شرایط تان بی نهایت بهینه سازی خواهد شد.  وقتی شما در زمان مقرر پاسخ اولیه برای مشتریان 
ارسال می کنید، آنها باید اندکی تحمل برای دریافت پاسخ کامل داشته باشند، در غیر این صورت شاید شما 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را از دس��ت بدهید. نکته مهم اینکه ایراد اصلی در این میان از 
ش��ما نیس��ت. بلکه در واقع متوجه مشتریان مورد نظر است. درست به همین دلیل برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف باید شرایط فعالیت تان را به طور قابل مالحظه ای تغییر دهید. این امر می تواند برای شما جنبه 

بسیار خوبی داشته و وضعیت تان را به طور قابل مالحظه ای تغییر دهد. 
ادامه دارد...

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت
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کارشناس بازاریابی و تولید محتوا

ترجمه: علی آل علی

طراح��ی محتوای بازاریابی بی��ش از آنکه فرآیندی متعلق 
به تمام کس��ب و کارها و محصوالت باشد در راستای تامین 
نیازهای شرکت های بزرگ و برخی از محصوالت خاص است. 
در ای��ن می��ان محصوالتی که قیمت باالت��ری دارند، هزینه 
بازاریابی و تبلیغات بیشتری نیز به خود اختصاص می دهند. 
چنین امری جای خالی بسیاری از کسب و کارها و محصوالت 

کمتر مشهور را به شدت نمایان می کند. 
آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید چرا برخی از محصوالت 
و برندها کمتر در دنیای بازاریابی حضور دارند؟ این پرس��ش 
به طور معمول پاسخ روشنی به همراه ندارد. درست به همین 
دلیل برخی از کارآفرینان پاسخ های احتمالی برای خودشان 
در نظر می گیرند. نکته مهم اینکه در میان کس��ب و کارهای 
پرطرفدار در زمینه بازاریابی و تبلیغات اسم هایی نظیر صنعت 
بانکداری، لوازم آرایش��ی و بهداش��تی، بیمه، خدمات سفر و 
همین طور طال و جواهر به چش��م می خ��ورد. این امر نکته 
بس��یار مهم برای فعاالن عرصه بازاریابی محس��وب می شود. 
انگار برخی از حوزه ها کمتر مورد توجه بازاریاب ها قرار داشته 
حتی سرمایه گذارها هم انگیزه ای برای اختصاص بودجه برای 
بازاریابی در این حوزه ندارند. این نکته باید برای شما اهمیت 

ویژه ای داشته باشد. 
اگر ش��ما هم در حوزه ای فعالیت دارید که به طور طبیعی 
س��رمایه گذاری زیادی در زمین��ه بازاریابی صورت نمی دهد، 
باید نس��بت به ایجاد تغییرات اساس��ی در نحوه فعالیت تان 
اقدام نمایید. این امر برای ش��ما به مثابه یکی از راهکارهای 
مهم در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محس��وب 
می ش��ود. نکته ای که در اینجا باید مد نظر قرار گیرد، تمایل 
پایین تر کارآفرینان حوزه های به اصطالح حاشیه ای یا خاص 
در دنیای کس��ب و کار برای اختصاص بودجه های بازاریابی 
است. بنابراین شما باید با مالحظات بسیار متعددی اقدام به 
فعالیت در این راس��تا نمایید، در غیر این صورت شاید هرگز 
توانای��ی الزم برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تان را پیدا 
نکرده و وضعیت تان در بازار نیز به طور مداوم افت پیدا کند. 
بسیاری از برندها عالقه مند به فعالیت در حوزه های خاص و 
کمتر شناخته شده برای مشتریان هستند. این امر هیچ ایراد 
مهمی در پی ندارد. نکته مهم اینکه ش��ما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف باید به طور م��داوم از ابزار بازاریابی 
س��ود ببرید، در غیر این صورت در بازار کمتر کس��ی اس��م 
برند ش��ما را به ی��اد خواهد آورد. این امر ب��رای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف ضروری بوده و بدون آن ش��ما توانایی 
بهینه سازی شرایط تان را پیدا نمی کنید. هدف اصلی در این 
مقاله بررسی برخی از راهکارهای حرفه ای برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف و بهینه س��ازی شرایط تولید محتوا در 
این میان است. اگر شما هم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در حوزه های خاص فعالیت برندتان با مشکالت زیادی 
رو به رو هس��تید، نکات مورد بحث در ای��ن مقاله راهنمای 

بسیار خوبی برای کسب و کارتان خواهد بود. 
جست و جو برای کلیدواژه های کاربردی

هر فرآیند بازاریابی و تولید محتوا باید با جست و جو برای 
کلیدواژه های تاثیرگذار ش��روع ش��ود. این امر به ش��ما برای 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب ه��دف کمک کرده و 
شرایط تان را در مقایسه با رقبا بسیار بهتر از هر زمان دیگری 
خواهد کرد. با این حس��اب اگر ش��ما به دنب��ال تاثیرگذاری 
ب��ر روی مش��تریان در یک ح��وزه خاص هس��تید، اول باید 
کلیدواژه ه��ای خ��اص آن بخش از دنیای کس��ب و کار را به 
خوبی یاد بگیرید. این امر به شما برای ارزیابی وضعیت رفتار 
کاربران و همچنین تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف 

نیز کمک خواهد کرد. 
بسیاری از برندها در زمینه پیدا کردن کلیدواژه های مفید 
برای خود مش��کالت زیادی دارند. این امر به خوبی در زمینه 
فعالیت آنها در حوزه س��ئو نیز به چش��م می خورد. اگر شما 
توانای��ی پیدا کردن کلیدواژه های کارب��ردی برای برندتان را 
نداشته باشید، خیلی زود شانس تان برای تاثیرگذاری بهینه 
بر روی مخاطب هدف نیز پایان خواهد پذیرفت. درس��ت به 
همین دلیل باید به طور مداوم پیدا کردن کلیدواژه های تازه 

را در دستور کار قرار دهید. 
بس��یاری از کارآفرینان پیدا کردن کلیدواژه های مرتبط با 
حوزه کاری را امری یکبار برای همیشه می دانند. با این حال 
در واقعیت ماجرا کامال برعکس است. شما باید به طور مداوم 
ایده های تازه ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را در 
دستور کار قرار دهید. در این میان ابزارهایی نظیر گوگل کی 
وردز به ش��ما برای پیدا کردن بهترین کلیدواژه های ممکن 
کمک خواهد کرد. با این حس��اب دیگر مش��کلی پیش روی 

شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد بود. 
بسیاری از برندها در طول سال های اخیر برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان و بهینه سازی شرایط ش��ان به دنبال پیدا 
کردن کلیدواژه های مناس��ب رفته اند. شما در این بخش هم 
برای بازاریابی و تولید محتوا حوزه های مناس��ب را شناسایی 
می کنید، هم امکان استفاده از کلیدواژه ها بری عرصه سئو را 
خواهید داش��ت. این امر در نهایت ش��انس شما در بازار را به 
طور قابل مالحظه ای افزایش داده و موقعیت های بسیار خوبی 

پیش روی تان قرار می دهد. 
مطالعه درباره حوزه موردنظر برای تولید محتوا

پس از اینکه شما کلیدواژه های مناسب با عرصه کاری تان را 
پیدا کردید، باید به عنوان بازاریاب اندکی هم درباره حوزه های 
کاری تان فکر کنید. از آنجایی که بسیاری از بازاریاب ها هیچ 
آش��نایی ای با حوزه های کاری برند طرف قراردادشان ندارند، 
شما باید در ابتدا اندکی از زمان تان را به آشنایی با حوزه های 
کاری اختصاص دهید. این امر ش��ما را بدل به فردی آشنا و 
حرف��ه ای در حوزه ای که قصد تولید محت��وا برای آن دارید، 
می س��ازد. چنین امری شما را در کانون توجه مشتریان قرار 

داده و فرصت ه��ای خوبی برای تولی��د محتوا پیش روی تان 
می گذارد.

بسیاری از اوقات برندها برای شناسایی حوزه های مناسب 
برای بازاریابی و حتی آشنایی با صنعت تازه ای که در آن قرار 
دارند، اقدام به استفاده از تجربه های قبلی شان می کنند. این 
امر برای ش��ما ایده ای بسیار مناس��ب به منظور تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف قرار می دهد. با این حس��اب شما باید 
همیشه آشنایی اجمالی با حوزه های موردنظرتان را در دستور 

کار قرار دهید. 
اگر ش��ما به عنوان مدیر یک کس��ب و کار قصد همکاری 
با بازاریاب ها را دارید، یکی از ایده های مناس��ب در این میان 
مربوط به اس��تفاده از بازاریاب های آشنا با عرصه فعالیت تان 
اس��ت. این امر می تواند به ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاط��ب هدف کمک کرده و ش��انس تان در این میان را به 
طور قابل مالحظه ای افزایش دهد. با این حس��اب شما باید 

همیشه از فرصت های پیش روی تان نهایت بهره را ببرید. اگر 
هم توانایی مالی الزم برای اس��تخدام یک بازاریاب را ندارید، 
خودتان با آشنایی اجمالی در عرصه کسب و کار و همچنین 

بازاریابی می توانید شروع به طراحی محتوا نمایید. 
بازآفرینی محتوای قدیمی

شما الزم نیست همیش��ه محتوای تازه و نوآورانه ای پیش 
روی مخاطب هدف تان قرار دهید. بسیاری از برندها در عمل 
توانای��ی مالی الزم ب��رای انجام چنین کار مهم��ی را ندارند. 
درست به همین دلیل باید به خوبی از راهکارهای جایگزین 
برای انجام کارتان سود ببرید. یکی از راهکارهای مناسب در 
این میان مربوط به اس��تفاده از بازآفرینی یا بازیابی محتوای 
قدیمی برند اس��ت. این امر ش��ما را در کانون توجه مخاطب 
هدف قرار می دهد. دلیل اول برای این امر یادآوری محتوای 
قدیم��ی برای مخاطب هدف در قالبی نو و همراه با اطالعات 
تازه است. همچنین شما می توانید برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف اقدام به استفاده از شرایط مناسب نمایید. 
بدون تردید ه��ر برندی در عرص��ه بازاریابی با یک عالمه 
محتوای قدیمی رو به رو اس��ت. چنی��ن محتواهایی به طور 
معمول در آرش��یو س��ایت برند یا دیگ��ر بخش های قدیمی 
شبکه های اجتماعی در حال خاک خوردن هستند. درست به 
همین دلیل شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید 
همیشه به فکر استفاده از این محتواهای به ظاهر مرده باشید. 
این امر هزینه های بازاریابی ش��ما را به طور قابل مالحظه ای 
کاهش داده و فرصت بازاریابی مناس��ب را به ش��ما می دهد. 
این امر شاید در نگاه نخست بسیار سخت و حتی غیرممکن 
به نظر برس��د، اما در صورت اس��تفاده درست از تکنیک های 
مربوط به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پل های موفقیت 

بزرگی پیش روی تان قرار می دهد. 
یکی از نکات اساس��ی برای اس��تفاده دوب��اره از محتوای 
قدیمی برند مربوط به اضافه کردن اطالعات تازه به آن است. 
این امر در عین حفظ ساختار محتوای بازاریابی به شما امکان 
افزایش میزان تاثیرگذاری و بهینه س��ازی شرایط بازاریابی را 
می دهد. با این حس��اب شما بدون از بین بردن ساختار کلی 
محتوای بازاریابی و تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف امکان بهینه سازی موقعیت تان در بازار را پیدا می کنید. 
سرمایه گذاری بر روی انتشارات و مطبوعات مرتبط 

با حوزه کاری
امروزه حتی تخصصی ترین کارها و مشاغل دنیا نیز دارای 
حوزه های تخصصی هس��تند. این امر ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اهمیت ویژه ای داش��ته و به شما امکان 
ارتباط نزدیک با مخاطب هدف عالقه مند به حوزه کاری تان 
را می دهد. اگر ش��ما در دنیای کس��ب و کار به فکر استفاده 
درست از توانمندی های برندتان نباشید، خیلی زود رقبا شما 
را  از مسیرشان برمی دارند. سرمایه گذاری بر روی انتشارات و 
مطبوعات مرتبط با حوزه کسب و کار فرصت بسیار خوبی به 
شما برای رقابت با سایر برندها و تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

هدف خواهد داد. 
یک��ی از نکات جالب درب��اره مطبوعات و انتش��اراتی های 
تخصصی در دنیای کس��ب و کار امکان همکاری میان شما 
با آنها بدون نیاز به پرداخت هزینه اس��ت، چراکه این نوع از 
انتش��اراتی ها به طور معمول از همکاری برندهای مختلف و 
کارآفرینان دارای تخصص اس��تقبال می کنند. با این حساب 
شما هیچ مشکلی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

نخواهید داشت.
امروزه بس��یاری از برندها به دنبال حضور در ش��بکه های 
اجتماعی و بازاریابی دیجیتال هستند. نکته مهم در این میان 
توجه به شیوه های قدیمی اما همچنان تاثیرگذار در این میان 

است. شما می توانید با س��رمایه گذاری درست در حوزه های 
مختلف به س��ادگی هرچه تمام تر اسم برندتان را سر زبان ها 
بیندازید. از آنجایی که حوزه فعالیت برند شما تا حدود زیادی 
تخصصی و خاص محس��وب می شود، شاید سرمایه گذاری بر 
روی ح��وزه بازاریابی چندان برای تان اهمیت پیدا نکند. این 
امر با اس��تفاده از تولید محتوا در مطبوعات تخصصی حوزه 
کاری ت��ان به خوبی جبران خواهد ش��د. به عنوان مثال، یک 
ش��رکت فعال در زمینه تولید فوالد نیاز چندانی برای حضور 
در ش��بکه های اجتماعی ندارد. در ع��وض اگر بتواند بر روی 
مخاطب هدفش با استفاده از مجالت و سایت های تخصصی 
تاثیر بگذارد، برنده نهایی شیوه فعالیت کسب و کارش خواهد 
بود. این امر می تواند برای برند مورد نظر در بازار مزیت بسیار 
مهمی ایجاد کرده و حت��ی توانایی تاثیرگذاری بهتر بر روی 
مشتریان را نیز به همراه داشته باشد. درست به همین دلیل 
شما برای بهینه سازی روند فعالیت تان باید به طور مداوم در 

مطبوعات تخصصی کسب و کارتان حضور داشته باشید. 
همکاری با اینفلوئنسرها

هر چقدر هم که ش��بکه های اجتماعی ب��رای برندهایی با 
حوزه های کاری خاص ناآشنا باشد، در نهایت شما نیاز اندکی 
به حضور در آن خواهید داشت. این امر می تواند فرصت های 
پیش روی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 
شدت افزایش داده و توانایی تان برای بهبود شیوه های کاری 
را نیز به شدت افزایش دهد. این امر می تواند برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف امر مهمی محسوب شود. در این میان 
به دلیل حضور گس��ترده سایر برندها شاید شما توانایی الزم 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا نکنید. این 
امر ش��رایط شما در بازار را به طور قابل مالحظه ای سخت و 
دش��وار کرده و فرصت های پیش روی تان را کاهش می دهد. 
درست به همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان هستید، باید همیشه از شیوه های ساده و 
بهینه سود ببرید، در غیر این صورت شاید هرگز توانایی الزم 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را پیدا نکنید. 
یکی از شیوه های مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف در ش��بکه های اجتماعی همکاری با اینفلوئنس��رهای 
محبوب اس��ت. این دس��ته از افراد به دلیل محبوبیت باال در 
ش��بکه های اجتماعی به طور مداوم م��ورد توجه برندها قرار  
دارند. ش��ما نیز با همکاری اینفلوئنسرهای مناسب در حوزه 
کسب و کارتان فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف خواهید داشت. 
نکته اساس��ی در رابطه با همکاری شما با اینفلوئنسرهای 
مختلف مربوط به بحث حوزه های گوناگون فعالیت کاری شان 
اس��ت. اگر برخی از اینفلوئنسرهای تخصص یا حتی آشنایی 
الزم با حوزه کاری شما را ندارند، باید به راحتی هرچه تمام تر 
هم��کاری با آنها را فراموش کنی��د. این امر می تواند در ادامه 
فعالیت کاری به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

کمک کند.
یادتان باش��د شما در ازای پرداخت هزینه به اینفلوئنسرها 
باید همیشه بازگشت سرمایه مناسبی داشته باشید، در غیر 
این صورت هرگز فرصتی برای بهینه سازی شرایط تان در بازار 
و بازگشت سرمایه مناسب نخواهید داشت. این امر می تواند 
برای ش��ما ایده ای اساسی محسوب شده و توانایی تان در این 
میان را به ش��دت ارتقا دهد. بنابراین شما باید همیشه پیش 
از ش��روع به همکاری با اینفلوئنسرها در تالش برای ارزیابی 
وضعیت آنها باش��ید، در غیر این ص��ورت هرگز فرصت الزم 
برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف و مشاهده نتایج مثبت 

از سرمایه گذاری تان را نخواهید یافت. 
توجه به آمار و ارقام دقیق

اس��تفاده از آمار و ارقام برای تولید محتوا یکی از ایده های 
اساسی محسوب می ش��ود. این امر به شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب ه��دف کمک کرده و وضعیت تان را به طور 
مداوم بهبود می بخش��د. برخی از برنده��ا در این میان برای 
اثربخش��ی بر روی مخاطب هدف به ط��ور مداوم از ایده های 
کلیشه ای سود می برند. اگر شما نیم نگاهی به عرصه آمارهای 
دقیق بازاریابی داش��ته باش��ید، هرگز چنین مشکالتی برای 
برندتان روی نخواهد داد. درست به همین خاطر باید به طور 

مداوم برای بهینه سازی شرایط تان اقدام نمایید. 
امروزه موسس��ات بس��یار متنوعی در زمینه ارائه آمارهای 
مربوط به بازاریابی وجود دارد. با این حال شما نیازی به صرف 
هزینه در این راستا ندارید. درست به همین خاطر می توانید 
با سرمایه گذاری بر روی ابزارهایی نظیر گوگل آنالیتیکس یا 
انواع پلتفرم های بازاریابی اطالعات موردنیازتان را پیدا کرده 
و اقدام به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به ساده ترین 
شکل ممکن نمایید. این امر شانس شما در بازار را به شدت 
افزایش داده و موقعیت تان در بازار را نیز بهینه سازی خواهد 

کرد. 
اگر ش��ما در دنیای آمار و ارقام بازاریابی ناش��ی هستید، 
می توانید همیش��ه از تجربه دیگ��ر برندها و کارآفرینان در 
این میان س��ود ببرید. این امر به شما فرصت بسیار خوبی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان خواهد داد. به عالوه، 
دیگر نیازی برای تکرار اش��تباهات گذشته برخی از برندها 
نیست. یادتان باشد امروزه هر برندی که بهتر از اشتباهات 
س��ایر رقبا درس بگیرد، در نهای��ت جایگاه باالتری در بازار 
خواهد داشت. این امر می تواند به شما در تقویت چشم انداز 
پیش روی برندتان کمک کرده و موقعیت تان را به ش��دت 

تقویت نماید.
ب��دون تردید تولی��د محتوای بازاریابی برای بس��یاری از 
برندها امری س��خت و کس��ل کننده محسوب می شود. این 
نکت��ه در صورتی که برند ش��ما در حوزه ه��ای خاصی نیز 
فعالیت داش��ته باش��د، بیش از هر زمان دیگری به چش��م 
خواهد خورد. درست به همین دلیل شما باید به طور مداوم 
برای بهبود وضعیت تان نس��بت به استفاده از تکنیک های 
حرف��ه ای اقدام کنید. تکنیک های مورد بحث در این مقاله 
راه شما برای اثربخشی مناسب بر روی مشتریان را به طور 

قابل مالحظه ای هموار خواهد کرد. 
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روش های طراحی محتوای جذاب برای مخاطب بازارهای خاص


