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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

علت عمده تورم، کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی است

متهمان تورمی دهه 90
فرصت امروز: تورم تنها متغیری اس��ت که همه اقش��ار مردم - از دهک نخست تا دهک دهم درآمدی - از چند 
و چون آن آگاهند. هرچند که ممکن اس��ت همگی آنها، تعریف درس��ت و دقیقی از تورم نداشته باشند؛ کما آنکه 
برخ��ی از مردم، کاهش تورم را به اش��تباه، به کاهش قیمت ها معنا می کنن��د. تورم مهمترین معضل حال حاضر 
اقتصاد ایران است و تداوم این معضل اقتصادی به مدت چند دهه نشان می دهد که سیاست های اعمال شده در 
این زمینه هرگز موفق نبوده اند. با اینکه در ادبیات اقتصادی، تعریف یکس��ان و مش��خصی از تورم وجود دارد، اما 
اقتصاددان��ان درخصوص منش��أ تورم و علل بروز آن توافق چندانی ندارن��د. در اقتصاد ایران نیز با اینکه مطالعات 
بس��یاری درباره عوامل موثر بر تورم انجام ش��ده است، اما این مطالعات عمدتا ارتباط تورم با یک متغیر خاص را 
س��نجیده اند و به صورت جامع و مانع وزن همه عوامل دخیل در تورم را در یک ظرف زمانی مش��خص بررس��ی 
نکرده اند. با این حال، یافته های یک مطالعه نشان می دهد که ریشه های تورم در اقتصاد ایران عمدتا به دو عامل 
کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی برمی گردد. این پژوهش به بررسی عوامل تورم ساز در سال های دهه...

شیوه نرخ گذاری مشاوران امالک تغییر می کند
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کدام مشموالن سهام عدالت می توانند وام بانکی دریافت کنند؟

به سوی وثیقه گذاری سهام
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دولـت و سـازمان خصوصی سـازی وعـده داده اند کـه تا شـهریورماه تمام سـهام دولتـی غول های 
خودروسـازی واگذار می شـود و حاال کمتر از یک ماه مانده تا شـروع شـهریورماه باید منتظر ماند و 

دید این حرف ها سـرانجام عملی خواهند شد یا نه؟ پروسـه واگذاری سهام خودروسازان در 
حالی از اوایل هفته گذشـته با اعالم فراخوانی از سـوی ایران خودرو کلید خورد که با توجه...

واگذاری تمامی سهام شرکت های خودروسازی عملی می شود؟

معمای واگذاری سهام خودروسازان

سرمقاله
 حکایت

همچنان باقی

علی نظافتیان 
پژوهشگر بانکی

تقریبا از اوایل نیمه دوم س��ال 
1397، زمزمه ادغام چند بانک و 
موسسه اعتباری در محافل بانکی 
به گوش رس��ید. ش��اید موسسه 
ثامن، جزو اولین موسس��اتی بود 
که اعالم شد در بانک انصار سابق 
ادغام می ش��ود. از همان زمان با 
شدت گرفتن بحث ادغام بانک ها، 
بلکه  استخدامی صدها  دلواپسی 
ه��زاران نفر از کارکن��ان بانک ها 
و موسس��اتی که در لیست ادغام 
قرار داش��تند، آغاز ش��د. دغدغه 
مش��ترک همه این پرس��نل نیز 
تقریب��ا یک چیز ب��ود: می مانیم 
ی��ا می روی��م؟ در این ماج��را اما 
هیچ کس به درستی نمی دانست 
که آیا دس��ت اندرکاران این طرح 
بزرگ قبل از تصمی��م، در مورد 
از  ادغ��ام  مختل��ف  جنبه ه��ای 
جمله وضعیت ش��غلی و تطبیق 
حقوق و مزایای کارکنان بانک ها 
و موسس��اتی ک��ه قرار ب��ود در 
بانک سپه ادغام ش��وند، مطالعه 
و برنامه ری��زی کاف��ی کرده اند یا 
خیر؟ اینکه بان��ک ادغام پذیر آیا 
ظرفیت پذیرش این همه نیرو را 
در خود دارد؟ آیا کارکنان بانک ها 
و موسسات اعتباری ادغام پذیر در 
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 در صورت ماندگاری اما تکلیف بیمه و بازنشس��تگی و 
تطبیق مشاغل آنان چه خواهد شد؟ آیا همچنان مشمول 
بیم��ه تامین اجتماع��ی خواهند ب��ود یا راه��ی صندوق 
بازنشس��تگی کارکنان بانک های دولتی می شوند؟ اینها از 
جمله مباحثی هستند که مشخص نیست آیا قبل از ادغام 

در مورد آنها مطالعه و برنامه ریزی شده است یا خیر؟
اطالعی��ه 11 اس��فندماه 1397 بانک مرک��زی، اما آب 
س��ردی بود بر آتش التهابات و دلواپس��ی های استخدامی 
پرسنلی که سالیان سال عمر و جوانی خود را صرف تالش 
و خدمت در بانک ها و موسس��اتی کرده اند که قرار بود به 
صف ادغامی ها بپیوندند. کسانی که  سال ها حق بیمه شان 
را به س��ازمان تامین اجتماع��ی پرداخت کرده بودند، ولی 
اکنون قرار بود جزو نیروهای انتقالی به بانک س��په شده و 
تطبیق وضعیت ش��وند. در بند سوم اطالعیه بانک مرکزی 
برای اطمینان بخش��ی و تاکید بر حفظ حقوق استخدامی 
پرس��نل بانک ها و موسسات ادغامی در بانک سپه تصریح 
شده اس��ت: »کلیه کارکنان ش��اغل در بانک ها و مؤسسه 
اعتب��اری موض��وع این فرآیند همانند گذش��ته مش��غول 
ب��ه فعالیت بوده و تمام��ی حقوق و مزای��ای آنان مطابق 
قراردادهای منعقده قبلی برقرار مي باش��د.« همچنین در 
اطالعیه یکم دی م��اه 1399 بانک مرکزی مجددا بر این 
موضوع تاکید ش��ده است: »خاطرنشان می شود از آنجایی 
که در واحدهای ادغام ش��ونده و ادغام پذیر حدود 50 هزار 
نفر نیروی انسانی خدوم شبکه بانکی کشور فعالیت دارند، 
بنابراین توجه به آنها و مس��ائل مرتبط با این کارکنان در 
زم��ره اولویت های اصلی معاونت نظارت بانک مرکزی قرار 
دارد و از هم��ان ابتدای اجرای این طرح، امنیت ش��غلی، 
یکسان س��ازی رویه ه��ای اجرایی و ارائه خدم��ات به این 

کارکنان در دستور کار قرار گرفت.«
س��رانجام در دی ماه 1399، معاون وقت نظارتی بانک 
مرک��زی، تش��کیل بزرگترین بانک کش��ور ب��ا 470 هزار 
میلیارد تومان س��پرده و  50 هزار نفر پرس��نل و حدود 4 
هزار و 800 شعبه را به مردم بشارت داد و در مورد امنیت 
شغلی پرسنل بانک ها و موسسات ادغامی رسما اعالم کرد: 
»براس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده نیروی انس��انی بدون 
هیچ مش��کلی در بانک سپه مشغول فعالیت شدند و برای 
کارکنان س��تادی نیز براساس چارچوبی که در بانک سپه 
با همکاری س��تاد نیروهای مس��لح و بانک مرکزی تدوین 
شده اس��ت، اقدام ش��ده اس��ت«، اما او توضیح نداد علی 
رغم آنکه مصوبات باالدس��تی حاک��ی از ادغام این بانک ها 
و موسس��ات اعتباری در بانک سپه بوده اند، چرا سهام آنها 
به ش��رکتی نسبتا ناشناخته به نام »شرکت خدمات آینده 
اندیش نگر« انتقال یافته است. شرکتی که موضوع فعالیت 
قانونی آن، مشاوره و اجرا درخصوص کادر مورد نیاز بانک 
و ارائه خدمات بوده و اساسا ارتباطی با ادغام نداشته است. 
در هم��ان زمان، خبرگزاری بانک��ی ایبنا در موضوع ادغام 
نوش��ت: »به منظور همراهی پرس��نل بانک های مشمول 
ادغام با این طرح ملی، می بایس��ت ب��ه آنها این اطمینان 
داده ش��ود که ادغام در موقعیت و ش��رایط پیشین شغلی 
آنها، تاثیر اندکی آن هم به س��بب تشکیل سازمان ادغامی 
جدید خواهد داشت و عالوه بر این، در صورت بروز کارایی 
و توانمندی های شغلی خود، از موقعیت بهتری در سازمان 

ادغامی برخوردار خواهند شد.«
با این فراز و نشیب ها، از اجرای پروژه ادغام چند بانک و 
موسسه اعتباری در بانک دولتی سپه، چند سال می گذرد. 
بررسی این موضوع که آیا انجام این پروژه موجب گشایش 

و تس��هیل دسترسی مردم به خدمات و تسهیالت بانکی و 
چابک س��ازی بانک سپه ش��د یا آنکه فقط فربه سازی یک 
بانک دولتی با صدها شعبه و امالک فراوان و هزاران نیروی 
مازاد را دربرداشت، را به فرصتی دیگر موکول می کنم، اما به 
طور خالصه از دیدگاه کارشناسی معتقدم آنچه که در این 
ادغام روی داد، در واقع دولتی سازی خصوصی ها و برخالف 
قوانین و مقررات ذی ربط به ویژه سیاس��ت های کلی نظام 
مصوب خردادماه 1384 بود؛ زیرا در بند یک سیاست های 
مورد اشاره تاکید شده است: »دولت حق فعالیت اقتصادی 
جدی��د خارج از موارد ص��در اصل 44 را ن��دارد و موظف 
اس��ت هرگونه فعالیت )ش��امل تداوم فعالیت های قبلی و 
بهره ب��رداری از آن( را که مش��مول عناوین صدر اصل 44 
نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم )سالیانه 20 
درصد کاهش فعالیت( ب��ه بخش های تعاونی و خصوصی 
و عموم��ی غیردولتی واگذار کن��د.« در حالی که برعکس 
دولتی سازی، خصوصی سازی بانک هایی مانند بانک انصار، 
بانک مهر اقتصاد، بانک حکمت و واگذاری س��هام آنها به 
مردم و همزمان انحالل موسسات اعتباری ناکارآمد، بیشتر 
به نفع مردم و سیستم بانکی کشور بود تا ادغام چند بانک 
و موسس��ه اعتباری در بانک س��په و تشکیل بانکی بسیار 
فربه با بیش از 4 هزار ش��عبه و ده ها ش��رکت وابس��ته در 
سراس��ر کش��ور و صدها بلکه هزاران نیروی مازاد که حل 
مشکالت این خیل عظیم از پرسنل، صبر ایوب می خواهد 
و پایداری مس��تمر در طی این راه پرفراز و نشیب. ولی از 
حق نمی توان گذش��ت که از رهگذر این ادغام، بانک سپه 
ام��وال و امالک و امکانات فراوان و همچنین ش��رکت های 
وابسته بانک ها و موسس��ات ادغامی را صاحب شده است. 
بدون تردید، با افزایش قیمت ملک در س��الیان اخیر، این 

ثروت چندین برابر شده است. هرچند سهامداران بانک ها 
و موسسات ادغامی بر این عقیده اند که از این ثروت انبوه، 

بهای عادالنه سهام آنان پرداخت نشده است.
در مورد مش��کالت پرس��نلی و منابع انسانی نیز جسته 
و گریخته اخبار حاکی از آن اس��ت که حکایت مش��کالت 
پرسنلی بانک ها و موسسات اعتباری ادغام شده همچنان 
باقی است و نارضایتی ها در این زمینه وجود دارد. گزارش 
مرداد س��ال قب��ل خبرگزاری فارس من، حاک��ی از تداوم 
سرگردانی کارکنان بانک های ادغامی است و حتی برخی 
از خبرگزاری ها، خبر از ارسال نامه توسط برخی نمایندگان 
مجلس به ریاس��ت جمهوری و وزیر اقتصاد و درخواس��ت 
آنان برای رسیدگی به مشکالت کارکنان بانک های ادغامی 
داده اند. در همی��ن زمینه علی اکبر کریمی، نماینده مردم 
اراک در مجل��س در گفت وگو ب��ا خبرنگار پارلمانی فارس 
درباره مش��کالت کارمندان بانک ه��ای ادغامی گفت: »در 
همین خصوص با سیداحس��ان خاندوزی، وزیر جدید امور 
اقتصادی و دارایی دیدار داش��تم و از او خواستم سریعا به 
این موض��وع ورود کرده و مانع تضیی��ع حقوق کارمندان 
بانک ه��ای ادغام��ی ش��ود.« یک��ی از اس��تانداران نیز در 
اردیبهش��ت امس��ال مشکالت پرس��نل بانک های ادغامی 
در آن اس��تان را مفصال ب��رای وزیر اقتصاد ش��رح داده و 
خواستار بررسی موضوع و مساعدت ممکن در راستای رفع 
مشکالت موجود شده اس��ت. افزون بر این مطالب، ظاهرا 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در اردیبهشت ماه در 
مورد تطبیق وضعیت طبقه بندی مشاغل کارکنان موسسه 
ثام��ن با طرح طبقه بندی مش��اغل  کارکن��ان بانک انصار 
اعالم کرده که چون نتیجه این طرح موجب کاهش سطح 
پرداختی های کارکنان موسسه ثامن شده مغایر با ضوابط 

و مق��ررات طرح های طبقه بندی مش��اغل بوده و کارگران 
موسس��ه ثامن تابع طرح طبقه بندی مشاغل مصوب قبلی 

خود هستند.
در پاسخ بدین گالیه ها و انتقادات فزاینده، روابط عمومی 
بانک س��په با تشریح اقدامات بانک س��په در زمینه منابع 
انسانی بانک ها و موسسات ادغامی اعالم کرد: »انتقادهای 
درج ش��ده درخصوص مدیریت منابع انس��انی واحدهای 
ادغام��ی در حالی مطرح می ش��وند که اج��رای این طرح 
عظی��م ملی، فراتر از ظرفیت های س��اختاری بانک بوده و 
معضالت بانک سپه در ساماندهی نیروهای ادغامی مغفول 
مانده اس��ت. در این رابطه توجه به این نکته ضروری است 
که هر یک از واحدهای ادغامی نه تنها با بانک س��په، بلکه 
با س��ایر واحدهای ادغامی نیز هیچ گونه وجه اشتراکی در 
طبقه بندی مشاغل، س��اختار سازمانی، حقوق و دستمزد، 
ن��وع قرارداد کارکن��ان )موقت، دائم و ...( و... نداش��ته اند؛ 
به نحوی که قطع به یقین در ص��ورت ادغام این واحدها با 

یکدیگر نیز چالش هایی از این دست ایجاد می شد.«
ب��ه روایتی بر اثر این ادغام، بانک دولتی س��په در حال 
حاضر با بیش از سی و چند هزار نیروی مازاد روبه رو است 
که از نظر مقررات استخدامی، اکثر این نیروهای مازاد تابع 
قانون کار بوده و س��الیان س��ال حق بیمه آنان به سازمان 
تامین اجتماعی پرداخت شده است. حال سوال این است 
که آیا همه نیروهای انتقالی از بانک ها و موسسات ادغامی 
به بانک سپه را می توان با این ادغام به عنوان کارمند بانک 
دولتی سپه تلقی کرد و برای آنان حکم استخدامی دولتی 
صادر نمود؟ در صورت پاس��خ مثبت بدین پرسش، تکلیف 
وضعیت بازنشس��تگی آنان چه خواهد ش��د؟ در یادداشت 

بعدی در این باره بیشتر خواهم نوشت.

بانک پاسارگاد با نماد »وپاس��ار« از گروه بانک ها و موسسات 
اعتباری با س��رمایه ثبت شده 131 هزار میلیارد ریال در بورس 
تهران توانس��ت س��ال 1400 را با انجام فعالیت های مستمر در 
حوزه ه��ای بانکداری و س��رمایه گذاری های کارآم��د و حتی در 
حوزه های فرهنگی و اجتماعی، سربلند سپری کند و برگ زرینی 
در بین دیگر رقبای خود به دست آورد. گزارش پیش رو به بهانه 
مجمع عمومی عادی و سالیانه این بانک، به فعالیت بانک پاسارگاد 
در حوزه های مختلف و کسب دستاوردهای چشمگیر آن در این 
س��ال می پردازد و با ارائه نمونه هایی، برت��ر بودن این بانک را در 
عرصه های بین المللی و داخلی، در حوزه مسئولیت اجتماعی از 

یک سو و مدیریت مالی و بانکداری نشان می دهد.
براس��اس گزارش عملکرد بانک پاسارگاد با نماد »وپاسار« در 
کدال، اینطور به نظر می رس��د که این شرکت سودی خالص در 
عملکرد سال 1400 خود به ثبت رسانده است که این سود نسبت 
به س��ال 1399، رشد63  درصدی را نشان می دهد. سود خالص 
بانک پاس��ارگاد در س��ال 1400 حدود 16.109 میلیارد تومان 

برآورده شده است که این رقم در سال 1399 نزدیک به 9.868 
میلیارد تومان بوده که این تفاوت ارقام، رشد 63 درصدی را نشان 
می دهد. گزارش عملکرد بانک پاسارگاد با نماد »وپاسار« در سال 
1400 نشان می دهد این بانک همچنین رشد قابل توجهی در 
دیگر بخش های خالص درآمد تسهیالت و سپرده گذاری، خالص 
درآمد کارمزد، درآمد عملیاتی و سود انباشته داشته است. سود 
خالص »وپاس��ار« در درآمد تسهیالت اعطایی و سپرده گذاری و 
اوراق بده��ی در دوره منتهی به 29 اس��فندماه 1400 در حدود 
39.483 میلیارد تومان بوده و این رقم در مدت مش��ابه س��ال 
قبل 22.218 میلیارد تومان بوده که تغییر 78درصدی را نشان 

می دهد.
خالص درآمد تسهیالت و سپرده گذاری با رشد 96درصدی به 
رقم 12.868 میلیارد تومان بالغ گردید. همچنین خالص درآمد 
کارمزد وپاسار رشد 76درصدی داشته و به حدود 2.500 میلیارد 
تومان رسیده است. جمع درآمد عملیاتی وپاسار رشد 12درصدی 
را نسبت به دوره مشابه قبل نشان می دهد، همچنین سود انباشته 

شرکت نیز با تغییرات 56درصدی در سال 1400 در مقایسه با 
سال 1399 گزارش شده است. سود انباشته بانک در سال 1400 
در حدود 14.967 میلیارد تومان است؛ در حالی  که این رقم در 
سال 1399 در حدود 9.621 میلیارد تومان به ثبت رسیده است. 
بانک پاسارگاد در 12 ماهه منتهی به اسفندماه 1400، برای هر 

سهم 1229 ریال سود محقق کرده است.
بانک پاسارگاد در س��ال 1400 همچنین در موفقیتی دیگر 
برای هفتمین سال  عنوان »بانک سال جمهوری اسالمی ایران« 
را کسب کرد و به عنوان تنها بانک ایرانی در فهرست 500 بانک 
ارزنده جهان قرار گرفت. طبق این ارزیابی که توس��ط موسس��ه 
برندفاینانس )Brandfinance( انجام و توس��ط نش��ریه بنکر 
)The Banker( منتشر می شود، بانک پاسارگاد در سال 2022 
میالدی با 33 پله رش��د، در جایگاه 257 باارزش ترین برندهای 
بانکی جهان ایس��تاد. این در حالی اس��ت که بانک پاسارگاد در 
طول شش سال گذشته به صورت مستمر در این فهرست قرار 
داشته و بارها به عنوان برترین بانک منطقه خاورمیانه هم انتخاب 

شده اس��ت. اهمیت این موضوع از این  جهت است که به دلیل 
اعمال تحریم های مالی و بانکی ظالمانه بر اقتصاد ایران و دشواری 
همکاری ها میان بانک های داخلی و خارجی، بانک پاسارگاد در 
رقابتی نابرابر با بانک های بین المللی کش��ورهایی مانند امارات 
متحده عربی، ترکیه و عربس��تان س��عودی و از سایر بانک های 
ملی و منطقه ای پیش��ی گرفته است. بانک پاس��ارگاد در ادامه 
افتخارآفرینی های خود در سال جاری برای هفتمین سال موفق 

به کسب عنوان »بانک برتر اسالمی ایران« در سال 2022 شد.
همچنین کسب رتبه 502 در بین 1000 بانک برتر جهان و 
انتخاب به عنوان »بانک سال جمهوری اسالمی ایران«، بخشی 
از افتخارات بانک پاس��ارگاد در س��ال 1400 بوده است. از دیگر 
دستاوردهای چشمگیر بانک پاسارگاد در این سال، کسب رتبه 
برتر در بیست وچهارمین دوره رتبه بندی شرکت های برتر ایران 
)IMI100( اس��ت که این مراس��م هر س��اله از سوی سازمان 
مدیریت صنعتی برگزار می ش��ود. این رتبه در راستای موفقیت 
در کسب رتبه 8 در شاخص های ارزش افزوده و رتبه 6 در میزان 

دارایی ها بوده است. بانک پاسارگاد در دوازدهمین دوره جایزه ملی 
مدیریت مالی ایران در س��ال1400 نیز موفق به کسب تندیس 
زرین به  عنوان باالترین سطح این جایزه گردید. بانک پاسارگاد 
پس از ارزیابی شاخص های مختلف مالی و حسابداری موفق به 

کسب این جایزه شده است.
همچنین در شش��مین جش��نواره ملی نوآوری برت��ر ایرانی، 
»اپلیکیشن ویپاد«، خدمت »ش��ارژ آنالین کارت شهروندی در 
اپلیکیشن پی پاد« و »سامانه خدمات رفاهی آوند« از محصوالت 
توسعه یافته توسط بانک و گروه پاسارگاد به عنوان محصوالت و 
نوآوری های برتر ایرانی شناخته شدند. دبیرخانه این جشنواره پس 
از انجام مراحل بررسی و ممیزی، هر سه محصول فوق را به عنوان 
محصول نوآور و برتر معرفی کرد. موارد مطرح شده تنها به عنوان 
بخش��ی از موفقیت های بانک پاسارگاد طی س��ال مالی جاری 
می باش��د که با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و وجود 
تحریم های ظالمانه بیانگر عملکرد بی نظیر این بانک در عرصه 

اقتصادی کشور است.

عملکرد بی نظیر بانک پاسارگاد در سال 1400
 از رشد 63 درصدی تا بانکی برتر

حکایت همچنان باقی

تازه ترین آپدیت های گوگل ادز:
آشنایی با نسل جدید تبلیغات آنالین

زمانی نه چندان دور زندگی روزمره مردم س��ر میز صبحانه و با گپ های دوس��تانه شروع می شد، نه با چک 
کردن مداوم سرویس های رنگارنگ گوگل. از آن زمان تا به حال گوگل روز به روز بخش های بیشتری از زندگی 
ما را دیجیتالی کرده و به این س��ادگی ها هم دست بردار نیس��ت. کار به جایی رسیده که بازاریاب ها هم بدون 
اس��تفاده از س��رویس گوگل ادز )Google Ads( این غول آنالین نمی توانند قدم از قدم بردارند. البته در این 
مورد جای اعتراضی نیست، چراکه گوگل هم دسترسی به مخاطب هدف را ساده کرده، هم اینکه با قیمت های 
بی نهایت پایین حسابی دل اهالی صنعت تبلیغات را برده است؛ درست مانند راننده فرمول یکی که تخته گاز 
به سمت خط پایان می رود و حتی یک نفر هم نمی تواند چشم از دست فرمون قهرمان قصه بردارد! وقتی اسم 

گوگل در دنیای تبلیغات وسط باشد، خیلی از کارآفرینان موفقیت کمپین شان را تضمین شده می دانند...



فرصت امروز: تورم تنها متغیری اس��ت که همه اقش��ار مردم - از دهک 
نخس��ت تا دهک دهم درآمدی - از چند و چ��ون آن آگاهند. هرچند که 
ممکن اس��ت همگی آنها، تعریف درس��ت و دقیقی از تورم نداشته باشند؛ 
کما آنکه برخی از مردم، کاهش تورم را به اشتباه، به کاهش قیمت ها معنا 
می کنند. ت��ورم مهمترین معضل حال حاضر اقتصاد ایران اس��ت و تداوم 
این معضل اقتصادی به مدت چند دهه نش��ان می دهد که سیاس��ت های 
اعمال شده در این زمینه هرگز موفق نبوده اند. با اینکه در ادبیات اقتصادی، 
تعریف یکس��ان و مشخصی از تورم وجود دارد، اما اقتصاددانان درخصوص 
منش��أ تورم و علل ب��روز آن توافق چندانی ندارند. در اقتص��اد ایران نیز با 
اینکه مطالعات بس��یاری درباره عوامل موثر بر تورم انجام ش��ده است، اما 
ای��ن مطالعات عمدتا ارتباط تورم با یک متغیر خاص را س��نجیده اند و به 
صورت جامع و مانع وزن همه عوامل دخیل در تورم را در یک ظرف زمانی 
مشخص بررسی نکرده اند. با این حال، یافته های یک مطالعه نشان می دهد 
که ریشه های تورم در اقتصاد ایران عمدتا به دو عامل کسری بودجه دولت 
و ناترازی نظام بانکی برمی گردد. این پژوهش به بررسی عوامل تورم ساز در 
س��ال های دهه 90 پرداخته و هرچند وزن 11 عامل مش��خص را در ایجاد 
تورم شناس��ایی می کند، اما با استناد به ش��واهد آماری نشان می دهد که 
بخش قابل توجهی از وزن تورم در دو عامل کسری بودجه و ناترازی بانک ها 
نهفته اس��ت. به عبارت بهتر، به وجود آمدن تورم می تواند دالیل متفاوتی 
داش��ته باشد، اما بخش مهمی از عوامل به وجود آورنده تورم ساختاری در 

دهه گذشته به رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک ها باز می گردد.
11 عامل تورم ساز در ایران

پژوهش��کده آم��ار در این پژوه��ش، 11 عامل تورم س��از در دهه 90 را 
معرف��ی کرده و آنها را »کس��ری بودجه دولت و تامین مالی مس��تقیم از 
بانک مرکزی«، »کسری بودجه دولت و تامین مالی از طریق منابع بانکی«، 
»ضعف بانک مرکزی در خنثی س��ازی تاثیر دارایی های خارجی بر رش��د 
پایه پولی«، »ناترازی ش��بکه بانکی و تشدید آن«، »تعیین دستوری نرخ 
س��ود بانکی بدون توجه به شرایط اقتصادی«، »تالطمات بازار ارز ناشی از 
شوک های خارجی«، »انتظارات تورمی آینده نگر و افزایش انگیزه سوداگری 
در بازار دارایی ها برای حفظ ارزش پول«، »تحریم و تورم ناش��ی از فش��ار 
هزینه مبادالتی«، »افزایش بازدهی بازار س��رمایه و نقش پیشرانی آن در 
تعیین قیمت بازار سایر دارایی ها«، »عدم وجود الزامات موفقیت چارچوب 
سیاستی هدف گذاری تورم« و »نگاه خردگرانه دولت و تنظیم گری بازار در 

مهار تورم« برشمرده است.
نتایج این مطالعه حاکی از آن اس��ت که بخ��ش قابل توجهی از عوامل 
به وجود آورنده تورم س��اختاری مرب��وط به رابطه دولت با بانک مرکزی و 
ناترازی بانک مرکزی است. اگر دولت با کسری بودجه مواجه باشد، تامین 
مالی مستقیم از بانک مرکزی و تامین مالی از طریق بانک ها منجر به بروز 
تورم می شود. به همین علت برای جبران کسری بودجه، تامین غیرمستقیم 
یعنی انتش��ار اوراق قرضه توصیه می ش��ود. یکی دیگر از مش��خصه های 
کش��ورهایی که با تورم های باال دس��ت وپنجه نرم می کنند، بانک مرکزی 
وابس��ته به دولت است. اگر بانک مرکزی توان مقابله با خواسته های دولت 
و عرضه پول را نداش��ته باشد، کش��ور با تورم درگیر خواهد شد. عالوه بر 
این عوامل، سیاس��ت گذاری های نامتناسب با وضعیت اقتصادی، انتظارات 
تورمی باال و تحریم های خارجی نیز می توانند به وجود آورنده تورم باشند.

یک��ی از دالیلی که تورم به یکی از ویژگی های اقتصاد ایران بدل ش��ده 
اس��ت، دشواری مبارزه با آنهاست. مثال یکی از عوامل  مهم در تورم ایران، 
رشد نقدینگی اس��ت. تورم می تواند از طریق افزایش سریع در مقدار پول 
نس��بت به تولید ایجاد ش��ود. بررسی رش��د نقدینگی و نرخ تورم در دهه 
90 نش��انگر آن است که این دو، روند مش��ابهی را در سال های ابتدایی و 
پایانی این دهه داش��ته اند. هرچند سال هایی هم بوده اند که با وجود رشد 
نقدینگی، نرخ تورم س��یر نزولی در پیش گرفته اس��ت، اما بررس��ی ها در 
نهایت نش��ان می دهد که افزایش بدهی بانک ه��ا به بانک مرکزی، نتیجه 
افزایش نرخ س��ود بانکی در آن س��ال ها برای جذب نقدینگی بوده است. 
بنابراین در سیاست گذاری و تعیین نرخ سود بانکی باید به ساختار اقتصاد 
نیز توجه داشت. از آنجا  که نرخ رشد نقدینگی، آخرین حلقه شکل گیری 
تورم است، رشد نقدینگی این سال ها را می توان معلول عوامل دیگری نظیر 
تشدید ناترازی های بانکی و مشکالت ناشی از مسائل ارزی دانست. بررسی 
تحوالت نرخ تورم در دهه 90 نش��ان می دهد که عامل اصلی ایجاد تورم 
در کشور از نظر هماهنگی سیاست های پولی و مالی و نحوه تامین کسری 
بودجه دولت و س��اختار مدیریتی شبکه بانکی و دولت است که عمدتا از 

مسیر رشد پایه پولی و رشد نقدینگی به وجودآورنده تورم است.
تجربه تورمی برزیل و ترکیه

این پژوهش در ادامه گریزی به تجربیات تورمی کش��ورها زده و نش��ان 
داده ک��ه برخوردهای قیم مآبانه و تنظیم گری در ب��ازار نمی تواند تورم به 
وجودآم��ده را مهار کند. برزیل در دهه های 70 تا 90 میالدی با مش��کل 

ابرتورم مواجه بوده اس��ت. در س��ال 1964 اجرای طرح معجزه اقتصادی 
و الزام به دریافت وام از خارج برای صنعتی ش��دن یا ش��وک نفتی، رکود 
جهانی و افزایش نرخ بهره در آمریکا همراه شد. اجرای این طرح در نهایت 
به افزایش دخالت دولت در اقتصاد، کس��ری بودجه، انباش��ت بدهی های 
خارجی و عدم تمایل  مردم به سپرده گذاری در بانک ها ختم شد. در همین 
راس��تا، افزایش چاپ بی رویه پول و رشد غیرقابل کنترل نقدینگی به یک 
ابرتورم منجر شد. ریشه چنین  تورمی را می شد در جبران کسری بودجه 
از طریق اس��تقراض از بانک مرکزی و خرج سپرده های مردم برای مخارج 
دولتی جست وجو کرد. دولتمردان برای مهار تورم دست به اقداماتی نظیر 
سیاس��ت تثبیت قیمت ها و مسدودش��دن حس��اب های بانکی در شرایط 
مش��خصی زدند، اما به مرور متوجه ش��دند که صرفا با سیاست ها ی پولی 
قادر به مهار تورم نیستند. از آنجا  که مردم با توجه به انتظارات تورمی خود 
تصمیم گیری می کردند، تغییر انتظارات مردم می توانست کارساز باشد. در 
نهایت اجرای انقالب اقتصادی با محورهای استراتژی های مالی، اصالحات 
پولی و پایان سیاست های حمایتی و بازگشایی اقتصادی باعث نزولی شدن 

نرخ تورم بدون تجربه رکود اقتصادی شد.
همچنین تورم چش��مگیر ترکیه در سال های اواخر دهه 70 تا سال های 
میان��ی دهه 90 می��الدی رخ داد. عل��ت اصلی تورم ترکی��ه، تحریم های 
بین المللی علیه این کشور بود. سیاست های مهار تورم که توسط دولت به 
اجرا گذاشته شد نیز موجب استمرار آن شد. این روند تا سال 1999 ادامه 
داشت. در این سال با فراهم شدن مقدمات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا 
و برنامه کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی در سه محور تثبیت پولی، 
انضباط مالی و تسریع روند خصوصی سازی دنبال و باعث نزولی شدن نرخ 
تورم ش��د. در سال 2005 با تغییر واحد پولی، تورم ترکیه تک رقمی شد. 
سپس از سال های 2016 به بعد یعنی همزمان با کودتای نافرجام و افزایش 
تنش های ترکیه با روس��یه و آمریکا، نرخ تورم به 25 درصد رسید. در این 
شرایط مقامات به این نتیجه رسیدند که کنترل تورم با افزایش نرخ بهره 
و افزایش نرخ ارز بعید به نظر می رسد. نهایتا آنها همانند تجربه برزیل به 
این نتیجه رس��یدند که تغییر انتظارات تورمی می تواند چاره ساز باشد. در 
نهایت تورم ترکیه در سال 2019 به 11 درصد رسید. هرچند که در ادامه 
همه گیری ویروس کرونا و س��پس کاهش نرخ به��ره و دخالت های دولت 
ترکیه منجر به افزایش نرخ تورم شد؛ کما اینکه در آخرین آمارها نرخ تورم 

ترکیه در حال حاضر به حدود 80 درصد رسیده است.

علت عمده تورم، کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی است

متهمان تورمی دهه 90

در نشست مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری از رشد مخارج جاری 
دولت، رشد حجم پول و انتظارات قیمتی به عنوان سه رکن همیشگی تورم 

در اقتصاد ایران یاد شد.
هش��تاد و چهارمین نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش های توسعه 
و آینده نگری با عنوان »واکاوی مسئله تورم در اقتصاد ایران«، چهارشنبه 
هفته گذشته با حضور کارشناسان و صاحبنظران به صورت مجازی برگزار 
شد. در ابتدای این نشست، س��جاد برخورداری، دانشیار دانشکده اقتصاد 
دانشگاه تهران به عنوان س��خنران ابتدایی در تبیین عوامل تعیین کننده 
تورم در کشور گفت: »در یک مدل کالن اقتصادی یک بخش تقاضا، یک 
بخ��ش عرضه و یک بخش انتظارات وج��ود دارد. هر کدام از این بخش ها 
دچار تحوالت مختلف اس��ت که درخص��وص تاثیر گذاری این بخش ها در 
تورم باید بررس��ی های دقیقی صورت گیرد. ش��اید در بخش شکل گیری 
انتظارات بیش��ترین تحوالت اتفاق می افتد که ما داده های دقیقی در این 
زمینه نداریم.« او در پاس��خ به این پرس��ش که تورم از چه عواملی تاثیر 
می گیرد، ادامه داد: »تورم پدیده ای است که از جانب مخارج دولت، حجم 
پول، ش��وک های سمت تقاضا و شوک سمت تولید، تغییرات در انتظارات 
قیمتی ش��کل می گیرد که این ش��ش عامل، بازیگر اصلی در حوزه تورم 
هستند و مجموع این عوامل شرایط اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهند.« 
به گفته برخورداری، »مخارج جاری دولت به صورت مستقیم بر تورم تاثیر 
می گذارد و رش��د نقدینگی هم نسبت مستقیم با تورم دارد. با این وجود، 
موضوع انتظارات تورمی در کش��ور ما مورد توجه پژوهش��گران نیس��ت و 
متاسفانه اصال دیتاهای الزم در این خصوص تولید نمی شود. این در حالی 
است که انتظارات به شدت در شکل گیری تورم تاثیرگذار است. لذا با توجه 
ب��ه عدم وجود داده های قابل اتکا، قیمت طال در کش��ور می تواند به عنوان 

یک نمودار از افزایش انتظارات تورمی مورد اس��تفاده پژوهش��گران باشد. 
نباید از یاد برد که در شکل گیری انتظارات تورمی، نظر آحاد مردم بسیار 
مهم است. لذا در نبود داده های دقیق آماری درخصوص شاخص انتظارات، 

قیمت سکه می تواند نمایانگر این شاخص در اقتصاد ما باشد.
او درب��اره نق��ش یارانه های نق��دی در افزایش تورم نیز گف��ت: »واریز 
یارانه های نقدی چه در ابتدا و چه اکنون عامل دیگری درخصوص رش��د 
تورم در کش��ور است. این در حالی اس��ت که سومین شوک تاثیرگذار در 
پدیده تورم، حباب باالی بازار سهام 97-96 بود و این پول های خارج شده 

از بازار سهام به صورت مستقیم در بازارهای دیگر تاثیرگذار بود.«
این مدرس دانشگاه، پدیده وام های زود بازده را از عوامل دیگر در پدیده 
تورم دانس��ت و توضیح داد: »از دیگر عوامل موثر در پدیده تورم، وام های 
حمایت از بنگاه های زودبازده بود که به ش��وک تورمی انجامید. همچنین 
رش��د قابل توجه درآمد های نفتی در س��ال های 90 و 91 به عنوان شوک 
سمت تقاضا در اقتصاد ایران عمل کرد. اتخاذ سیاست های انبساطی توسط 
دولت در پی افزایش بهای نفت به شدت در ظهور تورم باال تاثیر گذار بود.«
وی با تش��ریح شوک های اقتصادی سمت عرضه در اقتصاد ایران، گفت: 
»پدیده تحریم ها همواره بر اقتصاد ما تاثیر مس��تقیم داش��ته است. البته 
فراموش نکنیم تاثیر شوک ها در کوتاه مدت تخلیه می شود. با تحریم های 
بین المللی و چند برابر ش��دن نرخ ارز و در ادامه عدم رشد تولید ناخالص 
داخلی، در طول این 20 س��ال متوسط رشد 2.5 درصد را تجربه کردیم؛ 
در صورتی که باید باالتر از این رقم می بود. رشد مخارج جاری دولت، رشد 
حجم پول و انتظارات قیمتی، س��ه رکن همیشگی در اقتصاد ایران است 
و اگر می خواهیم تورم را مهار کنیم باید برای کنترل این سه غائله فکر و 
ایده دقیقی داشته باشیم.« برخورداری با بیان اینکه سیاست های حمایتی 

دولت به صورت فزاینده در حال رش��د اس��ت، افزود: »افزایش دستمزدها 
نیز شیبی فزاینده را تجربه می کند و در این حال رشد حجم پولی، امری 
طبیعی است که از رابطه غلط بین دولت و بانک ها به وقوع می پیوندد. لذا 
بای��د رابطه دولت با نظام بانکی کامال اصالح ش��ود. در واقع، بانک ها نباید 
نقش صندوق را برای دولت ایفا کنند. متاسفانه ما شاهد اتخاذ سیاست های 
پولی درستی نبوده ایم.« به عقیده این استاد دانشگاه، »مدیریت شوک های 
اقتص��ادی خیلی مهم اس��ت. تورم نه در ایران بلک��ه در هیچ جای دنیا به 
صورت دس��توری کاهش پیدا نمی کند. لذا نباید از یاد برد که تورم علت 

اقتصاد نیست بلکه معلول وضعیت اقتصادی است.«
همچنین در ادامه نشس��ت، الناز باقرپور به عنوان س��خنران دوم گفت: 
»اقتصاد ایران از سال 60 به این سو چندین جهش تورمی را تجربه کرده 
اس��ت. در پس این ش��وک های تورمی باید این س��وال را به صورت جدی 
پرس��ید که آیا تورم نتیجه افزایش عرضه پول اس��ت؟« این پژوهش��گر و 
مدرس اقتصاد با بررس��ی مدل های فکری در عرص��ه اقتصاد توضیح داد: 
»نئوکنزین ه��ا و پس��ت کنزین ها دو طیف نظری را در ای��ن زمینه دنبال 
می کنند. در نگاه اول، تورم یک پدیده پولی اس��ت، اما پس��ت کنزین ها به 
بحث درون زایی پول توجه می کنند و معتقدند خلق پول توس��ط بانک ها 
پدید می آید. لذا به زبان ساده می توان گفت که در اقتصاد ایران هم بانک ها 
و هم بانک مرکزی در افزایش پول نقش بازی می کنند.« به گفته باقرپور، 
»از آنجایی که تورم از نوع فش��ار هزینه در اقتصاد ایران مورد توجه است. 
باید پرسید چه رابطه ای بین نرخ ارز و تورم در کشور وجود دارد؟ بر اساس 
تحلیل داده ها، علیت از جهش های تورمی نرخ ارز به سمت ایجاد تورم در 
کوتاه م��دت حرکت می کند و در بازه زمانی طوالنی تر تورم هم در افزایش 

نرخ ارز تاثیر گذار است.«

در نشست بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه مطرح شد

3 رکن تورم در اقتصاد ایران

نگاه

3 زیان تورم باال به روایت »اکونومیست«
توهم پولی اردوغان

به دنبال همه گیری کووید-19 و س��پس تبعات جنگ روسیه و اوکراین، 
نرخ تورم در اقتص��اد جهان افزایش یافت و بانک های مرکزی در واکنش به 
موج افزایش قیمت ها، نرخ بهره سیاس��تی را باال برده اند. البته کارشناس��ان 
در مواجه��ه ب��ا این امر، دو موضع متفاوت و تا ح��دی متضاد دارند. گروهی 
از کارشناس��ان معتقدند از آنجا که تورم حاض��ر در اقتصاد جهانی به دلیل 
مش��کالت زنجیره تامی��ن رخ داده و به عبارت دیگر تورم س��مت عرضه به 
حساب می   آید، افزایش نرخ بهره موجب می شود مشکالت موجود در تولید و 
زنجیره   های تامین تشدید شود و کنترل نرخ تورم با افزایش بیکاری و کاهش 
تولید همراه ش��ود و ای��ن می تواند بازارهای مالی را با مش��کل مواجه کند. 
بنابراین به اعتقاد آنها، این سیاست اشتباه و زودهنگام است. در سوی مقابل 
اما برخی دیگر از کارشناسان بر این باورند که ابزار بانک مرکزی برای کنترل 
تورم، نرخ بهره است، اما بانک های مرکزی در این شرایط - افزایش نرخ بهره 
سیاستی – به موقع عمل نکرده اند و افزایش فعلی دیرهنگام انجام شده است. 
به عقیده آنها، هدف بانک مرکزی، کنترل تورم است و باید قدم اول، استفاده 
از ابزار پولی برای کنترل این متغیر باش��د. بنابراین تا زمانی که افزایش نرخ 
بهره منجر به بی   ثباتی بازارهای مالی و ورشکس��تگی شرکت ها نشده است 

بانک مرکزی می تواند همچنان به سیاست انقباضی خود ادامه دهد.
جالب تری��ن موضع در میان کش��ورهای در حال توس��عه را ترکیه دارد و 
سیاست های پولی نامتعارف اردوغان و اصرار او بر کاهش دستوری نرخ بهره 
باعث ش��ده تا اقتصاد ترکیه در این سال ها دچار تالطم شود. رئیس   جمهور 
ترکیه نرخ بهره را بزرگ ترین مانع توسعه این کشور معرفی می کند و تحت 
فش��ارهای او نرخ بهره سیاس��تی کاهش پیدا کرده اس��ت. سیاس��ت پولی 
نامتعارف رجب طیب اردوغان، دس��تمایه گزارش »اکونومیست« شده و این 
هفته نام��ه در مطلبی نش��ان می دهد که چرا اصرار ب��ر کاهش نرخ بهره در 
ش��رایط تورمی باعث می شود رشد اقتصادی باال نیز توسط آحاد مردم حس 
شود. در نتیجه رشد اقتصادی با تورم باال، بیشتر به نفع طبقه ثروتمند است. 
گروهی که از افزایش تورم به  دلیل داشتن دارایی در کوتاه مدت بیشتر منتفع 
می شود. هرچند که در بلندمدت آحاد اقتصادی از باالبودن تورم رنج خواهند 
برد. بنابراین رشد اقتصادی پایدار، تنها در بستر ثبات قیمت ها و کنترل تورم 

میسر می شود.
به نوشته »اکونومیست«، رودریگر دورنبوش، اقتصاددان آلمانی که در سال 
2002 درگذش��ت، بحران مالی را این گونه توصیف می کند: »ممکن اس��ت 
مدت ها ادامه یابد، اما یک ش��ب ف��رو می ریزد.« این گفته دورنبوش، به این 
موضوع اش��اره دارد که ممکن است دوره رونق برای مدت طوالنی که دور از 
ذهن است، ادامه یابد، قبل از اینکه به سرعت این رونق فرو بریزد. در نتیجه 
ناپای��داری می تواند برای مدت طوالنی تری از آنچه فکر می کنیم، دوام آورد. 
اگر دورنبوش هنوز زنده بود احتماال درباره شرایط امروز اقتصاد ترکیه گیج 
می ش��د. سال هاست که ترکیه اجرای سیاس��ت های پولی غیرمتعارف را در 
پیش گرفته است. اردوغان معتقد است که نرخ های بهره باالتر، دلیل افزایش 

قیمت هاست و افزایش نرخ بهره، درمان کاهش تورم نیست.
در پایان س��ال 2021، زمانی که بیشتر کش��ورها یا در حال افزایش نرخ 
به��ره بودند یا ب��رای انجام این کار آماده می ش��دند، رئیس جمهور ترکیه به 
بانک مرکزی دس��تور داد نرخ به��ره را کاهش دهد. نتیجه این تصمیم قابل 
پیش بینی بود، اما اردوغان نمی توانست این نتیجه را پیش بینی کند. تورم در 
این کش��ور در عرض چند ماه به 80درصد رسید. نکته اینجاست که اقتصاد 
ترکیه توانس��ته است به رش��د خود ادامه دهد. تولید ناخالص داخلی واقعی 
این کش��ور در سال گذشته 11درصد رشد کرد؛ به طوری که به نظر می رسد 
رونق ترکیه همیش��گی است. شاید وسوسه انگیز باشد که از تجربه بی پروای 
ترکیه نتیجه بگیریم تورم باال گرفتاری اس��ت که می ت��وان با آن کنار آمد، 
این نتیجه گیری ممکن است وسوسه انگیز باشد؛ ولی اشتباه است. تورم باال، 
زیان های بی شماری دارد، اما سه مورد به ویژه در ترکیه برجسته است: کوتاه 
ش��دن افق ها، فش��ار بر تصمیم گیری روز به روز و توزیع مجدد ثروت که بار 

تورم را بر دوش کسانی می اندازد که کمترین تحمل را برای آن دارند.
با کوتاه شدن افق ها ش��روع می کنیم. زمانی که قیمت ها باثبات هستند، 
مردم مجبور نیس��تند به تغییرات س��ال به سال در سطح متوسط قیمت ها 
توج��ه کنند. ثبات، امکان برنامه ریزی ب��رای آینده دور را فراهم می کند، اما 
آین��ده دور در ترکیه، ماه آینده اس��ت. تورم باال، بی ثبات��ی را به همراه دارد. 
کسب وکارها در بازار داخلی نمی توانند بازده احتمالی خود را به صورت واقعی 
پیش بینی کنند. بنابراین تمایلی به سرمایه گذاری در ظرفیت ها و فرصت های 
جدی��د ندارند و این امر به رفاه و رونق بلند مدت آس��یب می زند. هزینه های 
زودهنگام نیز وجود دارند. وقتی پول دائما ارزش خود را از دس��ت می دهد، 
تامین کنن��دگان نمی توانند ماه ها برای پرداخت صبر کنند. در نتیجه، اعتبار 
و اعتماد غیررس��می که روابط تجاری براس��اس آن ایجاد می ش��ود، از بین 

خواهد رفت.
تورم باال همچنین به تصمیم گیری نیز آس��یب وارد می کند. سیگنال های 
قیمتی که منابع را به س��مت مصرف بهار هدایت می کنند، تحریف خواهند 
شد. کسب وکارها نمی توانند بین افزایش قیمت هایی که اطالعاتی از عرضه و 
تقاضا در صنایع خاص خود دارند و افزایش  قیمت هایی که پاسخی به کاهش 
ارزش پول است، تمایز قائل شوند. قیمت ها باید همواره مورد مذاکره مجدد 
قرار گیرند تا با استانداردهای پولی جلو روند. این تحول، اتفاقی طاقت فرسا 
اس��ت. همچنین این رویه از نظر اجتماعی فرس��اینده است. چانه زنی مداوم 
باعث اصطکاک بین شرکت ها و تامین کنندگان، مشاغل و مشتریان و مالکان 

و مستاجران می شود.
س��ومین مشکل بزرگ تاثیر تورم به توزیع ثروت است. تالش برای فرار از 
مالیات تورمی اغلب به فشار آن بر فرد دیگری ختم می شود. کسب وکارهای 
خصوصی در ترکیه از بی ثباتی ناش��ی از تورم شکایت دارند، اما شرکت های 
بزرگ ت��ر ترکی��ه از منابع الزم و دانش مقابله با افزای��ش قیمت ها برخوردار 
هس��تند. ثروتمندان برای محافظت از ثروت خود، ملک و سپرده های ارزی 
دارند، اما بقیه چندان خوش ش��انس نیستند. یک نظرسنجی نشان می دهد 
بیش از یک س��وم مردم ترکیه قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند. اگر 
کسانی که به سختی می توانند نیازهای خود را برآورده کنند و بخشی را که 
به ش��دت در فش��ار قرار دارند نیز در نظر بگیریم، این نسبت به چهار پنجم 
افزای��ش می یابد. منطقی اس��ت که فقرا بیش از هم��ه از تورم رنج می برند، 
اما طبقه متوس��ط ترکیه نیز در این شرایط با مشکالتی مواجه است، چراکه 
قدرت خرید آنها کاهش یافته و امنیت شغلی شان از بین رفته است. بسیاری 
از آنها از طبقه متوس��ط خارج ش��ده اند و بابت از دست دادن موقعیت خود 
احساس ناراحتی و عصبانیت می کنند. سیاست تورم در همه جا بد است، اما 
در ترکیه نگران کننده است. به نظر می رسد اکثر مردم رئیس جمهور را مقصر 
تورم می دانند. نظرس��نجی ها از عقب افتادن رجب طی��ب اردوغان و حزب 
عدالت و توس��عه در انتخابات پیش رو خبر می دهند. نگرانی اصلی این است 

که اردوغان ممکن است تصمیم بگیرد به قدرت بچسبد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: هفته گذشته از سامانه وثیقه گذاری الکترونیک با حضور 
مس��ئوالن رونمایی شد تا با راه اندازی توثیق الکترونیک در بازار سرمایه 
ش��اهد ایج��اد یک تحول تاریخ��ی در ارائه خدمات نوی��ن برای جامعه 
چند میلیونی سهامداران باش��یم. توثیق سهام به معنای وثیقه گذاشتن 
دارایی مالی تحت عنوان س��هام در نزد سازمان هاس��ت و همه اشخاص 
حقیقی و حقوقی می توانند در صورت نیاز به تس��هیالت با تایید شرکت 
سپرده گذاری مرکزی، س��هام خود را به عنوان وثیقه در اختیار بانک ها 
قرار دهند. بدین ترتیب، اگر س��هامداری قصد وثیقه گذاری نزد شخص 
دیگری را داش��ته باش��د، می تواند تحت نظارت ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی، سهام خود را به عنوان وجه الضمان نزد شخص دیگری )حقیقی 
یا حقوقی( توثیق کند. در گام های بعدی نیز قرار اس��ت پذیرش س��ایر 
دارایی ها نظیر س��که، اندوخته بیمه عمر و گواهی کسر از حقوق به این 
س��امانه اضافه ش��ود. همچنین همه مشموالن س��هام عدالت می توانند 
از این س��هام به عنوان وثیقه اس��تفاده کنند. هم مش��موالنی که روش 
مس��تقیم را انتخاب کرده و هیچ میزان از سهام خود را نفروخته بودند، 
هم مش��موالنی که روش مس��تقیم را انتخاب کرده و بخش��ی از سهام 
خود را فروختند و هم مشموالنی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده 
بودند، در واقع هر فرد به میزان دارایی خود میتواند برای توثیق س��هام 
اق��دام کند. البته ای��ن موضوع که برای اخذ وام چه میزان س��هام الزم 
اس��ت، به بانک ها بستگی دارد و ممکن است بانک ها برای ارائه وام 10 

میلیون تومانی، 20 میلیون تومان وثیقه بخواهند.
نگاهی به مزایای توثیق الکترونیک

با راه اندازی توثیق الکترونیک در بازار س��رمایه شاهد ایجاد یک تحول 
تاریخی در ارائه خدمات به س��هامداران خواهیم بود. محمد باغس��تانی، 
مدیرعامل س��پرده گذاری مرکزی در این باره می گوید: برای اولین بار در 
کشور س��رویس هوشمند توثیق الکترونیک توسط شرکت سپرده         گذاری 
مرکزی با همراهی وزارت اقتصاد، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت 
مدیریت فناوری بورس تهران، تعریف و پیاده سازی شد. او با بیان اینکه 
با پیاده س��ازی این سرویس، امکان استعالم و انجام فرآیند توثیق سهام 

متقاضیان برقرار ش��ده، توضیح می دهد: متقاضیان می توانند درخواست 
ارائه وثیقه از محل س��رمایه موج��ود در بورس را به صورت آنالین اعالم 
کنند و بدون انجام فرآیند فروش سهام، دارایی سهمی خود را براساس 
ارزش روز به عنوان ضمانت نزد قوه قضائیه قرار دهند که همه این فرآیند 
به صورت آنی و در بس��تری امن بین ش��رکت س��پرده         گذاری مرکزی و 
قوه قضائیه انجام می شود. به گفته وی، در سال های گذشته توثیق سهام 
به صورت سنتی، کاغذی و زمانبر بود که این موارد از دالیل عدم استقبال 
س��هامداران از این مزیت بود و به همین دلیل ش��رکت س��پرده         گذاری 
مرکزی از سال گذش��ته توثیق مکانیزه سهام عدالت را با همکاری چند 
بانک آغاز کرد و تا امروز حدود 300 هزار نفر از سهامداران موفق شده اند 
از این مزیت اس��تفاده کنند و همچنین در مجموع 6 هزار نفر به صورت 

مکانیزه رفع توثیق را انجام داده اند.
مدیرعامل س��مات درخصوص مزیت های توثیق الکترونیک می افزاید: 
توثی��ق الکترونیک س��هام برای دریاف��ت وام از سیس��تم بانکی به یک 
عدالت سراس��ری برای مردم در سراس��ر کشور منجر می شود؛ به طوری 
که برخالف گذش��ته که دریافت وام از این طریق ش��امل صرف زمان و 
هزینه زیادی برای مردم بود، با الکترونیکی شدن این فرآیند همه مردم 
می توانند از سراس��ر ایران به صورت آنالین و همگانی از این سرویس با 
اس��تفاده از بس��ترهای الکترونیک به راحتی اس��تفاده کنند. مردم برای 
دریافت س��رویس توثیق الکترونیک س��هام برای دریافت وام از سیستم 
بانکی باید در س��امانه س��جام ثبت ن��ام و احرازهویت کنن��د تا در کنار 
ده ها خدمت آنالین که از طریق درگاه ذی نفعان بازار س��رمایه دریافت 
می کنند، بتوانند از سرویس توثیق الکترونیک سهام برای دریافت وام از 

سیستم بانکی برخوردار شوند.
سهام بنیادی در وثیقه گذاری سهام

در همین حال، کارشناس��ان توصیه می کنند در زمان توثیق س��هام 
بهتر است ابتدا سهام شرکت های بنیادی که p/ e پایینی دارند و میزان 
ریس��ک کم   تر است، وثیقه شوند. حسین محمودی اصل، کارشناس بازار 
س��رمایه درباره اقدام اخیر س��ازمان بورس و راه         اندازی س��امانه ستاره 

می گوید: موضوع توثیق سهام برای تسهیالت بانکی یا سایر موارد دیگر 
در کش��ورهای مختلف در حال انجام است؛ به همین خاطر در کشور ما 
نیز بای��د این موضوع در بخش های مختل��ف به خصوص در نظام بانکی 
ش��کل گیرد. بر این اساس، وقتی سهام شرکتی به عنوان وثیقه پذیرفته 
می شود، شخص متقاضی می تواند بی آنکه سهام خود را بفروشد براساس 

ارزش سهام تسهیالت موردنیاز را اخذ کند.
محمدعلی احمدزاده اصل، دیگر کارش��ناس بازار س��رمایه نیز اعتقاد 
دارد ک��ه ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی با اس��تفاده از توثیق س��هام 
می تواند در صورت عدم تعهد اشخاص حقیقی یا حقوقی، سهام شخص 
را بفروشد و مبلغ حاصل را تحت عنوان بازپرداخت در اختیار بانک قرار 
دهد. او با اش��اره به راه اندازی سامانه توثیق سهام می گوید: توثیق سهام 
در اصل به معنای وثیقه گذاش��تن دارایی مالی تحت عنوان س��هام در 
نزد ارگان ها  و س��ازمان ها اس��ت. همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی 
می توانند در صورت نیاز به تس��هیالت با تایید ش��رکت س��پرده گذاری 
مرکزی، س��هام خود را به عنوان وثیقه در اختیار بانک ها قرار دهند. به 
گفته احمدزاده اصل، این مس��ئله اگر به درس��تی و با مدیریت درست 
صورت پذیرد؛ به مرور زمان زمینه کاهش ریس��ک های سیس��تماتیک 
بازار س��رمایه را فراهم می کند. بانک ها باید بخش ارزیابی سهام خود را 
تقویت کنند تا بتوانند در صورت اقدام س��هامداران برای توثیق س��هم، 

بررسی های الزم را با کمک شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام دهند.
او در پایان، توصیه ای برای س��هامداران دارد و می گوید: اجرای توثیق 
س��هام افزون ب��ر کاهش ریس��ک تصمیمات بانک ها و وصول آس��ان تر 
مطالبات؛ توجه بسیاری از سرمایه گذاران را به بازار سرمایه جلب خواهد 
کرد زیرا فرآیند اخذ تس��هیالت از این مس��یر با سرعت بیشتری انجام 
می پذیرد. اگر افراد به دنبال استفاده از وثیقه گذاری الکترونیک هستید، 
باید هرچه س��ریع تر در س��امانه س��جام ثبت نام کنند. سایر ارگان های 
دولتی از جمله قوه قضائیه و نظام وظیفه نیز می توانند در صورت امکان 
از س��امانه توثیق سهام بهره مند ش��وند تا اشخاص حقیقی و حقوقی به 

راحتی و بدون معطلی امکان وثیقه گذاری داشته باشند.

کدام مشموالن سهام عدالت می توانند وام بانکی دریافت کنند؟

به سوی وثیقه گذاری سهام

در روزهای پایانی تیرماه بس��ته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برای 
ساماندهی بازار مسکن و اجاره  بها در هیأت دولت به تصویب رسید. از نکات 
مهم این بس��ته، نرخ  گذاری خدمات مشاوران امالک و ارتقای توان فنی و 
تخصصی آنهاس��ت. در واقع، دولت برای اولین بار به طور رس��می به حوزه 
عملکرد مشاوران امالک وارد شد و ارتباط نرخ حق  الزحمه خدمات آنها با 
قیمت روز امالک را به طور کلی حذف کرد. بدین ترتیب، شیوه نرخ گذاری 
مش��اوران امالک تغییر کرد. تا پیش از این، نرخ مشاوران امالک براساس 
درصدی از ارزش قرارداد تعیین می  ش��د که به طور برابر توس��ط موجر و 
مستاجر )یا مالک قبلی و جدید ملک( پرداخت می گردید، اما حاال براساس 
مصوبه هیأت وزیران از این پس نرخ خدمات مشاوران امالک برای خرید و 
فروش ملک برمبنای درصدی از ارزش معامالتی امالک )موضوع ماده 64 
قانون مالیات  های مستقیم با رعایت تبصره های ذیل آن( و برای امور اجاره 
ملک برمبنای درصدی از ارزش اجاری )موضوع ماده 54 قانون مالیات  های 
مستقیم( تعیین شده اس��ت. کمیسیون نظارت هر شهرستان نیز موظف 
ش��ده است که نرخ  های مورد عمل صنف مش��اوران امالک را ظرف مدت 

یک ماه پس از ابالغ این مصوبه اصالح کند.
البته همان طور که در متن مصوبه دولت ذکر ش��ده اس��ت، اجرای این 
بن��د منوط به طی مراحل تصویب جزیی��ات در نظام صنفی و ابالغ آن به 
مش��اوران امالک است که احتماال چند هفته به طول خواهد انجامید و تا 
آن زمان روال سابق در بازار مسکن حاکم خواهد بود، اما نکته قابل تأمل 
این اس��ت که هنوز مشخص نیست نرخ تعیین شده با فرمول جدید برای 
حق  الزحمه مشاوران امالک، کمتر از ارقام رایج فعلی خواهد بود یا تقریبا 
برابر با آن؟ کمااینکه در متن مصوبه اینکه چند درصد از ارزش معامالتی 
ملک، به عنوان دستمزد مشاوران امالک باید پرداخت شود فعال گنگ است 
و باید منتظر تصمیم  گیری درباره جزییات آن باش��یم، اما بدیهی است در 
صورتی که فرمول جدید جایگزین فرمول س��ابق ش��ود، افزایش قیمت و 
اجاره مسکن دیگر مثل وضعیت کنونی منافع مضاعفی برای واسطه  گران 

ملکی به دنبال نخواهد داشت.

در این مصوبه همچنین صدور کد رهگیری و نیز استفاده از کارت خوان 
برای دریافت حق  الزحمه به عنوان یک الزام قانونی برای مش��اوران امالک 
مورد تاکید قرار گرفته و متخلفان مش��مول مجازات  های تخلفات مقرر در 
قانون نظام صنفی و قانون مالیات  های مستقیم می  شوند. طبق این مصوبه 
وزارت راه و شهرسازی مکلف شد ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان 
ثبت اس��ناد و امالک کش��ور امکان دسترس��ی و اخذ کد رهگیری توسط 
عموم مردم از س��امانه معامالت را به صورت مس��تقیم فراهم کند. این در 
حالی است که در حال حاضر کد رهگیری به منبع درآمدی برای مشاوران 
ام��الک تبدیل ش��ده و گزارش های میدانی حاکی از آن اس��ت که مبالغ 
میلیونی برای صدور کد رهگیری از شهروندان دریافت می شود. یک فعال 
بازار مسکن در این باره به ایرنا می گوید: »مشاوران امالک هزینه چند برابر 
مالیات کد رهگیری را از خریدار و حتی فروش��نده دریافت می کنند و کد 
رهگیری که قرار بود رایگان صادر شود، به منبع جدید درآمدی مشاوران 

امالک تبدیل شده است.«
فرش��ید ایالتی با اشاره به افزایش شکایت مش��تریان از دریافت هزینه 
صدور ک��د رهگیری از س��وی بنگاه های امالکی ادام��ه می دهد: »اکنون 
مس��تاجران عالوه بر پرداخت کمیسیون اجاره مجبور هستند هزینه های 
میلیونی برای دریافت کد رهگیری پرداخت کنند. باید س��اماندهی جدی 
در بخش مشاوران امالک صورت بگیرد که مصوبه اخیر دولت می تواند تا 
حدودی مانع تخلفات شود.« به گفته وی، »برای بسیاری از معامالت رهن، 
اجاره خری��د و فروش کد رهگیری صادر نمی ش��ود و در صورت تقاضای 
خریدار، مش��اوران پول گزافی دریافت می کنن��د. بنگاه های امالکی بهتر 
است به موسس��ات حقوقی تبدیل شوند تا شکایت مراجعان، خطر بسته 
ش��دن تمام دفاتر یک موسسه را داشته باشد. اکنون شکایت از یک مشاور 
امالکی به معنای به خطر افتادن تمام شعبات شرکت نیست و برای همین 
بازدارنده نیس��ت. بنابراین تشکیل موسسات مش��اوران امالک حقوقی به 

جای حقیقی پاسخگوی کاهش تخلفات است.«
این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه »دسترسی عمومی برای دریافت 

اخ��ذ کد رهگیری به م��ردم داده ش��ود«، می افزاید: »ب��رای دریافت کد 
رهگیری نیز الزم اس��ت تغییراتی ایجاد ش��ود به این شکل که دسترسی 
دریافت کد رهگیری برای عموم مردم ایجاد شود. خریدار و فروشنده وارد 
سامانه کد رهگیری شوند و بدون واسطه بتوانند اطالعات معامله را بدون 
پرداخت هزینه به بنگاه امالکی ثبت کنند. اکنون 10 س��ال اس��ت برای 
طراحی این سامانه مقاومت می شود و اتحادیه هم با آن مخالفت می کند، 
اما همزمان با اصالحیه در بخش مقررات مربوط به فعالیت مشاوران امالک 
این مطالبه نیز به زودی عملیاتی خواهد شد و دسترسی عمومی به سامانه 
کد رهگیری به مردم داده خواهد شد تا بدون مراجعه به مشاوران امالک 

بتوانند معامالت خود را ثبت کنند.«
در بسته مصوب دولت همچنین پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران 
به صورت س��االنه به عنوان تکلیف بانک مرکزی اعالم ش��ده اس��ت. طبق 
مصوبه هیأت دولت، بانک مرکزی موظف است شرایطی را فراهم آورد که 
در صورت درخواست مس��تاجر، وی بتواند در چارچوب قوانین و مقررات 
مربوط، اصل تس��هیالت را در سررس��ید مقرر بازپرداخ��ت کند و در بازه 
زمانی دریافت تسهیالت تا بازپرداخت آن صرفا سود تسهیالت را به صورت 
ماهان��ه به بانک پرداخت کند. متقاضیان دریافت تس��هیالت موضوع این 
ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست 
خانواده، خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج  های جوان و خانوارهای 
دهک  های پایین درآمدی حس��ب مورد متناس��ب ب��ا وضعیت هر یک از 
گروه های مذکور، توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح های 
حمایتی مس��کن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانک  های 

عامل معرفی می  شوند.
در بس��ته هیأت دولت برای س��اماندهی بازار اجاره  بها مشوق  هایی برای 
موجران نیز در نظر گرفته شده است. در این راستا، وزارت راه و شهرسازی 
مکلف شده است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
بسته های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیالت 
جعاله مسکن و مشوق  های مالیاتی را برای موجران واجد شرایط تهیه کند.

شیوه نرخ گذاری مشاوران امالک تغییر می کند

پایان سوداگری مشاوران امالک

بانکنامه

تا پایان خردادماه امسال
مردم چقدر سپرده بانکی دارند؟

میزان س��پرده ها و تس��هیالت بانک��ی تا پایان خردادماه امس��ال 
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 35.4 درصد و 35.2 
درصد افزایش یافته است. براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت 
کل مانده س��پرده ها و تس��هیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسسات 
اعتباری به تفکیک اس��تان در پایان خردادماه س��ال جاری، مانده 
کل س��پرده ها به رقم 5841.7 هزار میلیارد تومان رسیده است که 
نس��بت به مقطع مش��ابه س��ال قبل 35.4 درصد و نسبت به پایان 
سال گذش��ته 5.6 درصد افزایش را نش��ان می دهد. باالترین مبلغ 
س��پرده ها به اس��تان تهران با مانده 3164 هزار میلی��ارد تومان و 
کمترین مبلغ به استان کهگیلویه و بویراحمد با 15.8 هزار میلیارد 
تومان اختصاص دارد. همچنین مانده کل تسهیالت در همین زمان 
4292.7 هزار میلیارد تومان اس��ت که نسبت به مقطع مشابه سال 
قبل 35.2 درصد و نسبت به پایان سال گذشته 3.6 درصد افزایش 
داشته است. بیشترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان تهران با 
مانده 2626.3 هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان 
کهگیلوی��ه و بویراحمد با 15.5 هزار میلیارد تومان اس��ت. نس��بت 
تس��هیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 81.7 درصد است 
که نس��بت به مقطع مش��ابه س��ال قبل به ترتیب 0.2 واحد درصد 
افزایش و در مقایس��ه با پایان سال قبل 1.5 درصد کاهش را نشان 
می دهد که نس��بت مذکور در اس��تان تهران 91.1 درصد و استان 
کهگیلویه و بویراحمد 110.5 درصد اس��ت. در این گزارش، یکی از 
علل مهم باالبودن رقم تس��هیالت و سپرده ها در استان تهران همانا 
استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر 
اس��تان ها در اس��تان تهران بیان شده اس��ت که عمده فعالیت های 
بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران 

انجام می شود.

نرخ سود بین بانکی به زیر 20.5 درصد می رسد
خبر خوش عشقی برای بورس بازان

به گفته رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، قرار اس��ت روند 
صعودی نرخ س��ود بین بانکی متوقف شود و این سود به زیر 20.5 
درصد برسد. مجید عش��قی با تاکید بر اینکه سازمان بورس بر این 
موضوع تاکید دارد که س��ود بین بانکی طبق مصوبه ستاد اقتصادی 
دولت به میانگین 20 درصد برس��د، به ایس��نا گفت: این در حالی 
است که از طرف دیگر بانک مرکزی هم سیاست هایی دارد. این نرخ 
مخصوصا از ابتدای س��ال جاری افزایش��ی بود اما در جلسه ای که با 
رئیس کل بانک مرکزی داش��تیم قرار شد روند صعودی آن متوقف 
ش��ود. همچنین در جلس��ه مذکور قرار شد س��ود بین بانکی روند 
نزولی بگیرد و به زیر 20.5 درصد برس��د. در مورد سود بین بانکی 
بحث های دیگری هم وجود دارد. در واقع دغدغه تورم مطرح اس��ت 
و دیدگاه ه��ای مختلفی در مورد میزان اثر افزایش نرخ س��ود بانکی 
روی نرخ تورم وجود دارد. این دیدگاه ها در بحث های کارشناس��ی 
پیش  می رود. س��ود بین بانک��ی در هفته های اخی��ر روند صعودی 
داش��ت و در اواخر ماه گذش��ته به 21.31 درصد رس��ید که رش��د 
قابل توجهی را ثبت کرد، زیرا این رقم، باالترین عدد ثبت ش��ده از 
این س��ود از بهمن سال 1399 تاکنون است. این نرخ که به عنوان 
یک��ی از انواع نرخ ه��ای بهره در بازار پول به نرخ های س��ود یا بهره 
در س��ایر بازارها جهت می دهد، در واقع قیمت ذخایر بانک هاس��ت 
و زمان��ی که آنها در پای��ان دوره مالی کوتاه مدت اع��م از روزانه یا 
هفتگی، دچار کس��ری ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین 
بانکی یا از بانک مرکزی اس��تقراض می کنند. کارشناس��ان، افزایش 
نرخ س��ود بین بانکی را به این ش��رط که متداوم و چشمگیر باشد، 
عامل مهمی در کاهش تورم می دانند، اما کارشناس��ان بورسی یکی 
از عوام��ل تاثیرگذار بر ش��کل گیری روند منفی در بازار س��رمایه را 
افزایش این نرخ می دانند و معتقدند کاهش نرخ سود بانکی می تواند 
نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار سرمایه داشته باشد 

و سبب رونق بازار سرمایه شود.

کاهش قیمت طال در هفته نخست مردادماه
حباب سکه 100 هزار تومان کم شد

هفته نخس��ت مردادم��اه هفته کاهش و ثبات قیمت انواع س��که 
و ط��ال و بود و حباب س��که نیز 100 هزار تومان کم ش��د. محمد 
کشتی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره تحوالت 
هفته گذشته بازار سکه و طال گفت: هفته گذشته قیمت جهانی طال 
تا روز چهارش��نبه سیر نزولی داش��ت و به یکباره در این روز با 19 
دالر افزایش همراه بود و در آخرین معامالت روز پنجش��نبه به یک 
هزار و 747 دالر رسید.  به گفته وی، نرخ ارز در طول هفته از ثبات 
خوبی برخوردار بود و حتی می توان گفت کاهش هم داش��ته است. 
در مجم��وع، دو عامل موثر بر قیمت طال یعنی نرخ ارز و بهای انس 
جهانی س��یر نزولی داش��ت و معامالت به دلیل نزدیکی به ایام ماه 
محرم با کمی کاهش همراه بود و قیمت ها نوس��ان زیادی نداش��ت. 
مدیریت کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی عامل مهمی در تثبیت 

نرخ ارز در ماه های گذشته بود.
او ب��ا بیان اینکه قیم��ت انس جهانی در آخری��ن معامالت هفته 
گذشته نسبت به ابتدای هفته 19 دالر و نقره نیز یک دالر افزایش 
یافت، توضیح داد: قیمت هر مثقال طالی آب شده و هر گرم طالی 
18 عیار نیز  تغییری نسبت به ابتدای هفته نداشت. همچنین سکه 
ط��رح قدیم 50 هزار تومان کاهش هفتگی، س��که طرح جدید 60 
هزار تومان افزایش هفتگی، نیم سکه و ربع سکه هر کدام با20 هزار 
تومان افزایش هفتگی و سکه های یک گرمی بدون تغییر داد و ستد 
ش��دند. نکته قابل توجه در هفته گذش��ته این است که حباب سکه 
در حال کاهش اس��ت و در هفته گذشته به طور متوسط 100 هزار 
تومان کاهش حباب س��که را داش��تیم و پیش بینی می شود از روز 
ش��نبه انواع سکه با کاهش حباب همراه باشند و با توجه به شرایط 
جهان��ی اقتصاد، به��ای جهانی طال و ارز تغییری نخواهد داش��ت و 
در مقابل حباب س��که کاهش یابد. در این روزها سرمایه گذاری در 
بخ��ش طال به ش��دت کاهش یافته و بازاره��ای دیگر مثل بورس و 
صندوق های س��رمایه گذاری و فعالیت اقتص��ادی به دلیل تثبیت و 

بهترشدن شرایط اقتصادی، جاذبه بیشتری دارد.
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چگونه به پشتوانه سهام، وام بگیریم؟
خرید از لندتک ها با وثیقه سهام

فاز اول طرح توثیق الکترونیک هوشمند دارایی ها، از روز چهارشنبه 
هفته گذش��ته آغاز به کار کرد. سهامداران می توانند به وسیله سامانه 
مذکور و به پش��توانه دارایی های مالی و س��هام از سیستم بانکی، وام و 
تس��هیالت دریافت کنند و به صورت آنالین در هر ساعت از شبانه روز 
درخواس��ت توثیق س��هام خود را از طریق این س��امانه ارس��ال کنند. 
همچنین با شروع به کار سامانه ستاره یا همان بستر توثیق هوشمند، 
س��هامداران می توانند به غیر از دریافت تسهیالت ساده از نظام بانکی، 
از عرضه کنن��دگان اقس��اطی کاال و خدم��ات مانند لندتک ه��ا نیز با 

وثیقه گذاری هوشمند سهام و اوراق، خدمت دریافت کنند. 
به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )سنا(، یکی از امتیازات کمتر 
پرداخته شده توثیق هوشمند برای سهامداران با هدف تامین نقدینگی 
آنها، خرید از شرکت های لندتکی است. نفس ماهیت وجودی لندتک ها 
تس��هیل دریافت اقس��اط یا کمک هزینه خری��د کاال و خدمات برای 
افرادی اس��ت که توان تامین وثایق و احراز هویت پیچیده نظام بانکی 
را ن��دارد اما حداقل توثیق مورد نیاز همین ش��رکت ها در حال حاضر 
اعتبارسنجی بانکی و چک های صیادی است که برای برخی شهروندان 
تامین همین موارد نیز دش��وار است. سامانه ستاره یا توثیق هوشمند 
این امکان را در اختیار س��هامداران قرار می دهد که با توثیق س��هام و 
اوراق ب��ه راحتی از لندتک ها خدمت دریافت کنند. حتی س��هامداران 
در صورت همکاری و پذیرش لندتک ها می توانند با س��هام عدالتی که 

دارند از لندتک ها استفاده کنند.
عملکرد س��امانه توثیق هوش��مند به این گونه است که سهامداران 
ب��ا مراجعه به درگاه اینترنتی و یا اپلیکیش��ن بانک��داری تلفن همراه 
خ��ود می توانند س��هام قابل توثیق خود را انتخ��اب کنند و در نهایت، 
درخواس��ت در پنل احراز اختیار شرکت س��پرده گذاری تایید و نهایی 
می شود. س��هامداران با توثیق هوش��مند اوراق بهادار می توانند ضمن 
نگه داشت اصل دارایی خود از کلیه عایدات سهام از قبیل توزیع سود، 
افزایش س��رمایه و مشارکت در مجامع ش��رکت هایی که سهامدار آن 
هستند، بهره مند ش��وند. البته این اقدام احتیاج به پذیرش زیرساخت 
س��امانه ستاره توسط ش��رکت های فعال لندتکی کشورمان دارد که به 

نظر می رسد در این زمینه هیچ مشکلی وجود نداشته باشد.
قریب به پنج س��ال اس��ت ادبیات اولیه صنعت لندتک در کشور بر 
س��ر زبان ها آمده و چندین اس��تارت آپ که اغلب با هویت مستقل اما 
وابس��تگی حقوقی به بانک های خصوصی فعالیت می کنند پیشتاز این 
صنعت در کش��ورمان هس��تند. البته اخیرا بانک ملی نیز گام هایی در 
این راس��تا برداشته اس��ت اما ش��رکت لندتکی آن هنوز شروع به کار 
Tec Lend به معنای قرض دادن و -  ککرده است. لندتک از دو واژه 
nology به معنای فناوری س��اخته شده است و یک نوآوری فناورانه 
در فرآین��د وام دهی اس��ت. درواق��ع، لندتک اس��تفاده از فناوری های 
جدید برای جذب و انتقال س��رمایه  وام دهندگان به س��مت متقاضیان 
وام، از طریق یک پلتفرم دیجیتال اس��ت. فعالیت اغلب ش��رکت های 
بین المللی لندتکی به این صورت اس��ت که افراد به صورت فرد به  فرد 
در ی��ک پلتفرم امن، به مبادله وام میان وام دهندگان و متقاضیان وام، 
می پردازند. متقاضیان وام می توانند مردم عادی و یا کس��ب و کارهای 
کوچ��ک و بزرگ باش��ند. البته در ایران لندتک ه��ا ذیل بانک ها ایجاد 
ش��ده اند و تاکنون بستری برای تسهیالت فرد به فرد به صورت رسمی 
ایجاد نش��ده است. نمونه هایی از فناوری هایی که می توانند در لندتک 
اس��تفاده ش��وند، کالن داده ها، بالک چین، هوش مصنوعی، ربات های 
مشاور و چت بات ها هستند. با اینکه برخی معتقدند افزایش استفاده از 
فین تک منجر به اتوماسیون و در نتیجه بیکاری می شود، اما آمارها به 
وضوح نشان می دهد که استفاده از فین تک، در مقابل منجر به افزایش 
فرصت های شغلی در سراسر جهان شده است. در یک کالم، لندتک ها 
ش��رایطی ایجاد کرده اند که بدون بوروکراس��ی های بانک��ی و الزامات 

وثیقه ای، مشتریان بتوانند به انواع مختلف اعتبار دریافت کنند.
محمدرضا معادی خواه، معاون دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری 
ای��ران در این باره توضیح داد: تجربه های جهانی نش��ان می دهد که با 
طراحی س��از و کارهای درست و هوشمندانه درخصوص تقویت اعتبار 
ف��ردی و جمع��ی می توان به  س��مت حذف وثیقه نیز گام برداش��ت و 
تح��والت مهم��ی را به ویژه در زندگی قش��ر مس��تضعف ایج��اد کرد؛ 
همچنین تجربه های داخلی نش��ان می دهد نکول وام های خرد نسبت 

به نکول وام های کالن از وضعیت بسیار بهتری برخوردار است.
او با بیان اینکه با رونمایی از س��امانه هوشمند ستاره، زمینه اجرای 
دستورالعمل اخیر بانک مرکزی درخصوص اعطای وام های خرد فراهم 
ش��د، افزود: طبق این دس��تورالعمل؛ اوراق بدهی، س��هام شرکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس و واحدهای س��رمایه گذاری صندوق های قابل 
معامله در بورس جهت دریاف��ت وام های خرد زیر 200میلیون تومان 
قابل توثیق ش��دند؛ البته در این دستورالعمل اقالم دیگری به تسهیل 
وثیقه گ��ذاری جهت دریافت وام های خ��رد کمک می کند که می تواند 
کمک موثری در توانمندس��ازی بنیه خانوار در کش��ور باشد. به عقیده 
این کارش��ناس بازار س��رمایه، تجربه های جهانی نظی��ر گرامین بانک 
محمد یونس نش��ان می دهد که حتی با طراحی ساز و کارهای درست 
و هوش��مندانه درخص��وص تقویت اعتبار ف��ردی و جمعی می توان به  
س��مت حذف وثیقه نیز گام برداش��ت و تحوالت مهم��ی را به ویژه در 
زندگی قش��ر مس��تضعف ایجاد کرد. همچنی��ن تجربه های داخلی نیز 
نش��ان می دهد نکول وام های خرد نس��بت به نک��ول وام های کالن از 
وضعیت بس��یار بهتری برخوردار اس��ت. با این نگاه می توان از تسهیل 
وثیقه گ��ذاری وام های خرد دفاع کرد، اما توس��عه دامنه اموال فیزیکی 
و مالی قاب��ل توثیق در صورتی که پیش بینی های نهادی الزم برای آن 
صورت نپذیرفته باشد، نمی تواند به کاستن از موانع تامین مالی کمک 

کند.
معادی خ��واه در پایان تصریح کرد: در غیاب این پیش بینی ها ممکن 
اس��ت مس��ائل و مش��کالتی پدید آید که نه تنها مس��یر تأمین مالی 
خانوار یا فعاالن اقتصادی تس��هیل نش��ود که اعتبارات مالی به شکلی 
غیربهین��ه و ناکارآم��د تخصیص یافت��ه و این تخصیص ب��ا کژگزینی 
همراه ش��ود؛ به ویژه درخصوص وام های تج��اری توجه به این نکته از 
اهمی��ت ویژه برخوردار ب��وده که در نقد طرح »تأمی��ن مالی تولید و 
زیرس��اخت« می توان تحلیل جداگان��ه ای از آن ارائه کرد. درخصوص 
وثیقه گذاری دارایی های مالی ذکر شده در دستورالعمل بانک مرکزی 
باید به این نکته توجه داش��ت که صلب اختیار در معامله آنها چنانچه 
در دس��تورالعمل ذکر ش��ده  اس��ت، می تواند به کاهش ارزش و ایجاد 

ریسک های غیر قابل کنترل برای وثیقه گذار و وثیقه پذیر بینجامد.

بورسنامه

دولت و سازمان خصوصی سازی وعده داده اند که تا شهریورماه 
تمام س��هام دولتی غول های خودروسازی واگذار می شود و حاال 
کمتر از یک ماه مانده تا شروع شهریورماه باید منتظر ماند و دید 

این حرف ها سرانجام عملی خواهند شد یا نه؟
پروس��ه واگذاری س��هام خودروس��ازان در حالی از اوایل هفته 
گذش��ته با اعالم فراخوانی از س��وی ایران خودرو کلید خورد که 
با توجه به تجربیات مش��ابه در دولت گذش��ته بسیار بعید به نظر 
می رس��د این بار نیز فروش س��هام اجرایی ش��ود. یکشنبه هفته 
گذش��ته ایران خ��ودرو در اطالعیه ای از س��رمایه گذاران داخلی و 
خارج��ی برای خرید س��هام دولتی و درون گروه��ی خود دعوت 
به مش��ارکت ک��رد: »در راس��تای راهبرده��ای رئیس جمهوری 
ب��رای خصوصی س��ازی های ش��فاف و تحقق سیاس��ت های اصل 
44 قان��ون اساس��ی و اه��داف وزارت صمت برای فروش س��هام 
دولتی، ایران خودرو 13.77 درصد س��هام متعلق به ش��رکت های 
س��رمایه گذاری سمند و گس��ترش س��رمایه گذاری را به  صورت 
بلوک��ی به اش��خاص حقیقی یا حقوقی واجد ش��رایط و با رعایت 
ضواب��ط و مقررات واگذار می کن��د«.  در ادامه این اطالعیه آمده 
است که »متقاضیان می توانند برای اعالم آمادگی خرید و تکمیل 
فرم ه��ای مربوط به احراز صالحیت عموم��ی و اهلیت تخصصی، 
از دوم مردادم��اه به م��دت 15 روز به معاون��ت مالی و اقتصادی 
ایران خودرو مراجعه کنند. ش��رایط ویژه عرضه و واگذاری س��هام 
ایران خودرو پس از تکمیل فرآیند قانونی از طریق سازمان بورس 

و اوراق بهادار، اطالع  رسانی خواهد شد.«
این اطالعیه در ش��رایطی منتش��ر ش��ده اس��ت که بسیاری از 
کارشناسان و حتی فعاالن خودروسازی معتقدند در نهایت سهام 
خودروسازان به خصوص س��هام مربوط به دولت، به این زودی ها 
واگذار نخواهد شد. در دولت گذشته نیز شرکت ایران خودرو اعالم 
کرد قصد دارد س��هام خود در بانک پارس��یان را واگذار کند، اما 
با وجود تبلیغات فراوان، این اتفاق رخ نداد و اعالم ش��د مشتری 
مناس��بی برای آن پیدا نشده است. خودروسازان حتی در فروش 
زمی��ن و امالک نیز در راس��تای تامین مالی و خصوصی س��ازی، 
کارنامه قابل قبولی ندارند و با وجود آنکه گاهی برای آنها مزایده 
می گذارن��د، اما در نهایت اعالم می کنند مش��تری پیدا نش��ده و 
میزان کمی از آن به فروش می رود. از همین رو به نظر می رس��د 
این بار نیز موضوع واگذاری سهام خودروسازان بیشتر جنبه یک 
ش��وی تبلیغاتی در راس��تای دستور سال گذش��ته رئیس جمهور 
مبنی ب��ر تعیین تکلیف مدیریت دولتی خودروس��ازان، پیدا کرده 

و عزم و اراده ای جدی پشت آن نیست.
رئیس جمهور در اس��فند س��ال گذش��ته در جری��ان بازدید از 
ایران خودرو، فرمانی هشت ماده ای را برای صنعت خودروی کشور 
ص��ادر ک��رد و یکی از بنده��ای آن را ب��ه تعیین تکلیف مدیریت 

دولتی ایران خودرو و س��ایپا اختصاص داد. بر این اساس قرار شد 
تکلیف مدیریت دولتی خودروس��ازان ظرف ش��ش ماه مشخص 
ش��ود. اس��تنباط افکار عمومی از این بند، تمایل دولت به خروج 
از خودروس��ازی بود، اما کمی بعد مواضع وزارت صنعت، معدن و 
تجارت صحت این گمانه زنی را زیر س��وال برد. رضا فاطمی امین، 
وزی��ر صمت در آن مقطع اعالم کرد که ای��ن وزارتخانه به دنبال 
واگذاری سهام درون گروهی خودروسازان است؛ سهامی که میزان 
آن در سایپا 40درصد و در ایران خودرو 15درصد برآورد می  شد.

این گفته های وزیر صمت، موضوع خروج دولت از خودروسازی 
را کامال زیر س��وال برد؛ زیرا وی حرفی از واگذاری سهام سازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران )به نمایندگ��ی از دولت( در 
ایران خودرو و س��ایپا نزد. دو س��ناریو درب��اره این موضع وزارت 
صمت مط��رح بود؛ یک��ی اینکه صم��ت می خواهد در راس��تای 
تامین مالی خودروس��ازان و به جای افزایش قیمت یا آزادسازی، 
س��هام درون گروهی آنها را واگذار کند. س��ناریوی دیگر نیز این 
ب��ود ک��ه وزارت صمت تنها برای آنکه ح��رف رئیس جمهور بابت 
تعیین تکلیف س��هام خودروس��ازان روی زمین نماند، اقداماتی را 
در راس��تای واگذاری س��هام انجام داده اما قص��دی برای اجرای 

آن ندارد. زمان گذش��ت و گذش��ت تا اینکه هم مسئوالن وزارت 
صمت و هم خودروس��ازان اعالم کردند کارشناسان مالی مشغول 
ارزش گ��ذاری روی س��هام درون گروهی هس��تند و پس از اعالم 
نتایج، پروس��ه واگذاری رس��ما کلید خواهد خ��ورد. با این حال 
ب��از هم برخی کارشناس��ان بعی��د می دانند س��هام درون گروهی 

خودروسازان واگذار شود.
ابه��ام مهم دیگری که وجود داش��ت، بالتکلیفی س��هام دولتی 
خودروس��ازان بود. به اعتقاد کارشناس��ان و فعاالن خودروسازی، 
خصوصی س��ازی واقعی در ایران خودرو و سایپا زمانی رخ می دهد 
که دولت س��هام خود را در این دو ش��رکت واگذار کند؛ بنابراین 
صرف فروش س��هام درون گروهی به خصوصی سازی واقعی ختم 
نخواهد ش��د. با باال گرفتن شک و تردیدها نسبت به قصد دولت 
برای خصوصی سازی خودروسازان، مسئوالن وزارت صمت تغییر 
موضع داده و از واگذاری سهام سازمان گسترش در خودروسازی 
نی��ز صحبت به می��ان آوردند. حاال کار به جایی رس��یده که هم 
صحبت از فروش س��هام درون گروهی خودروس��ازان است و هم 
س��هام دولتی آنها. از همی��ن رو در اطالعیه ایران خ��ودرو نیز از 
افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی دعوت ش��ده برای خرید 
هر دو مدل س��هام این ش��رکت درخواس��ت خود را ارائه دهند؛ 
این در حالی اس��ت که تردیدهای قبلی در مورد واگذاری س��هام 
خودروس��ازان به خص��وص اینکه آیا دولت واقع��ا قصد خروج از 
خودروس��ازی را دارد، تکرار شده است. اتفاقا متن اطالعیه ای که 
ایران خ��ودرو صادر کرده نیز بر ابهامات افزوده و حتی تعدادی از 
کارشناس��ان تاکید می کنند بخش��ی از مفاد آن مطابق با قوانین 
و عرف نیس��ت. آنها همچنین معتقدند این اطالعیه شائبه اینکه 
قصد دولت برای واگذاری س��هام خودروسازان )چه دولتی و چه 

درون گروهی( جدی نیست را تقویت کرده است.
خودروس��ازان در ح��ال حاض��ر ب��ا چال��ش تامی��ن نقدینگی 
دست و پنجه نرم می  کنند و اخیرا نیز در مجامع خود خبر از ثبت 
زیانی هنگفت طی س��ال 1400 داده اند. بر این اس��اس مشخص 
ش��د که جمع زیان انباش��ته ایران خودرو و س��ایپا تا پایان سال 
گذش��ته به باالی 115هزار میلیارد تومان رس��یده و آنها دوباره 
مش��مول ماده 141 قانون تجارت )ورشکستگی( شده اند. با توجه 
به اینکه دولت فعال نه قصدی برای آزادسازی قیمت خودرو دارد 
و نه قیمت خودروها را افزایش می دهد، گمانه زنی ها به این سمت 
رفته اس��ت که وزارت صمت می خواهد به واسطه واگذاری سهام 
درون گروه��ی ایران خودرو و س��ایپا، برای آنه��ا تامین نقدینگی 
کند. مس��ئوالن دولتی و سازمان خصوصی سازی وعده داده اند تا 
شهریورماه تمام سهام دولتی غول های خودروسازی واگذار شود و 
حاال کمتر از یک ماه مانده به شروع شهریور باید دید این حرف ها 

عملی خواهند شد؟

واگذاری تمامی سهام شرکت های خودروسازی عملی می شود؟

معمای واگذاری سهام خودروسازان

نمایندگان بخش خصوصی در بیست و دومین جلسه کمیسیون بازار 
پول و س��رمایه اتاق بازرگانی تهران به بررسی پیش نویس اصالح قانون 
بازار اوراق بهادار پرداختند و در جریان ارائه پیشنهادات خود از ضرورت 
اص��الح نظام حکمرانی بازار س��رمایه و کاهش مداخالت دولت س��خن 
گفتند. در ابتدای این جلس��ه فریال مس��توفی، رئیس کمیس��یون بازار 
پول و س��رمایه اتاق تهران با اش��اره به اینکه »پیش نویس اصالح قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران« پیشنهاد کمیسیون اقتصادی 
مجل��س بوده و در اواخر خردادماه امس��ال برای اع��الم نظر در اختیار 
فعاالن بازار س��رمایه قرار گرفته اس��ت، گفت: به نظر می رس��د با وجود 
نقش بس��یار مهم نهاده��ای مالی و اتاق های بازرگان��ی، این فعاالن در 
تدوین طرح فعلی نقشی نداشته اند و کسب اعالم نظر اخیر نیز بسیار با 

تعجیل و تنها با فرصت یک هفته ای بوده است.
مستوفی به برخی انتظارات کالن از اصالحیه قانون اشاره کرد و حفظ 
اس��تقالل شورای عالی بورس و سازمان بورس در کنار اخذ حمایت های 
دولت، تقویت س��ازوکار معامالتی بازار، توس��عه و تس��هیل تامین مالی 
بخش حقیقی اقتصاد در بازار س��رمایه، موضوع��ات مرتبط با حاکمیت 
بازار س��رمایه، ش��فافیت و تقویت موضوعات نظارت��ی و پرهیز از عجله 
و ش��تاب در ارس��ال این طرح به مجلس را جزو این انتظارات برشمرد. 
او سپس پیش��نهادات بخش خصوصی برای اصالح این قانون را مبتنی 
ب��ر تقویت نقش فعاالن و خبرگان مالی در ش��ورای عالی بورس، انجام 
مطالعات تطبیقی با توجه به توسعه روزافزون ابزارها و نهادهای مالی در 
س��طح دنیا، آینده نگری دقیق درخصوص پوشش نیازهای آتی بازار چه 

در بخش قوانین و مقررات و چه در بخش نظارت دانست.
مستوفی با طرح این سوال که آیا ترکیب شورای عالی بورس دولتی تر 
می ش��ود، به مواد 3، 8 و 65 پیش نویس اش��اره کرد و افزود: در ماده 3 
این پیش نویس، روس��ای ات��اق بازرگانی و اتاق تعاون از ش��ورای عالی 
بورس حذف ش��ده اند که بهتر اس��ت عضویت داشته باشند. در مجموع 
ترکیب تعیین ش��ده در این طرح، دولتی تر از ترکیب فعلی شوراس��ت. 
عالوه بر پیش��نهادات مطرح شده، خواس��ته فعاالن بخش خصوصی آن 
است که مداخله نهاد ناظر روی نرخ خدمات مالی اعم از سبدگردان ها، 
کارگزاران و سایر نهادهای مالی، با هدف رقابتی شدن کارمزدها در بازار 
کاهش پیدا کند، چراکه افزایش رقابت موجب کاهش نرخ ها نیز خواهد 
ش��د. همچنین الزم است سازوکاری ش��فاف برای رسیدگی به شکایت 
علیه س��ازمان بورس تعیین ش��ود؛ به نحوی که این موضوع مستقل از 
دبیر شورای عالی بورس )رئیس سازمان( انجام شود و مانع تضاد منافع 

باشد.
در ادام��ه محمدامی��ن صلواتیان، مدیر گ��روه بازاره��ای مالی مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس نی��ز کلیات��ی از اقدامات و روند طی ش��ده برای 
بررس��ی قانون بازار اوراق به��ادار ارائه کرد و گف��ت: مجلس یازدهم با 
توجه به التهابات و نوس��انات بازار سرمایه در سال 98 و 99، تصمیم به 
اعم��ال اصالحاتی در قانون مذکور گرف��ت و با توجه به گزارش نظارتی 
کمیس��یون اقتصادی مجلس ذیل ماده 45 قان��ون آیین نامه داخلی که 

منطبق با آن کمیس��یون می تواند اصالحات و پیش��نهادات قانونی ارائه 
دهد، مواردی به صحن ارائه ش��د و در نیمه دوم س��ال 99 جلساتی در 
کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی این موضوع برگزار شد و نهایتا 
پیش نویس��ی تهیه ش��د و به مبنایی برای اظهارنظر متخصصان تبدیل 
ش��د. به گفته وی، در خردادماه سال جاری مجددا کمیسیون اقتصادی 
اص��الح قانون ب��ازار اوراق بهادار را با دبیری کمیته بازار س��رمایه مرکز 
پژوهش های مجلس، در دس��تور کار قرار داد و نظرات کانون کارگزاران، 

کانون نهادها، بورس کاال و بورس تهران نیز در این خصوص اخذ شد.
او م��واد 3 ت��ا 16 قانون فعلی را ب��ه عنوان احکام��ی حائز اهمیت و 
مح��ل اختالف توصی��ف کرد و گفت که این اح��کام، ناظر به حکمرانی 
در بازار س��رمایه اس��ت. در مجموع، قوانین مربوط به بازار سرمایه ذیل 
چهار دس��ته، قوانین ناظ��ر به حکمرانی )ش��ورا و تصمیمات کالنی که 
در بازار اتخاذ می ش��ود(، احکام ناظر به روندها و رویه های بوروکراس��ی 
برای ناظران و ش��فافیت در بازار و قوانین ناظر به تخلفات و جرم انگاری 
و مجازات و س��ایر موارد مورد بررس��ی قرار گرفته است. بخش کلیدی 
که باید ذیل قانون، اصالح ش��ود، بخش حکمرانی در بازار اس��ت )مواد 
3 ت��ا 17( و همچنی��ن درخص��وص تخلفات و جرایم نی��ز برخی موارد 
نی��از به تبیی��ن و تدقیق دارد و س��طح مجازات معی��ن در قانون بازار، 
س��طح بازدارنده ای نیست. در ادامه این نشست همچنین عباس آرگون، 
نایب رئی��س کمیس��یون بازار پ��ول و س��رمایه اتاق تهران با اش��اره به 
مداخالت گسترده دولت در بازار س��رمایه گفت: سیاست گذاران ما هم 
در بازار س��رمایه دخالت دارند و هم تالش دارند که چنین القا کنند که 
بازار س��رمایه در ایران مستقل است؛ در حالی که بیشترین دستکاری ها 
در بازار از سوی دولت صورت می گیرد. او سپس از ضرورت اصالح نظام 

حکمرانی در بازار سرمایه سخن گفت و افزود: عدم پیش بینی پذیر بودن 
فضای سرمایه گذاری در کشور سبب شده که سرمایه گذاران برنامه خود 
را برای س��ه تا پنج س��ال آین��ده ندانند؛ در حالی که سیاس��ت ها باید 
به گونه ای باش��د که س��رمایه از بخش های غیرمولد به بخش های مولد 
روانه ش��ود. برای بهبود این ش��رایط ضرورت دارد قوانین موثر بازارهای 
س��رمایه از س��ایر کش��ورهای جهان احصا و به کار گرفته شود. علیرضا 
توکلی کاش��ی، نایب رئیس دیگر این کمیس��یون هم به این نکته اشاره 
کرد ک��ه اگر قانون جدید متضمن عدم دخالت دولت در بازار س��رمایه 
باشد، قانون موثری خواهد بود. حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون بازار 
پول و س��رمایه اتاق تهران نیز عدم عملک��رد بهینه بورس کاال و بورس 
انرژی را ناش��ی از اعمال محدودیت ها تحت عنوان قیمت گذاری دانست 
و گفت: به دلیل تس��لط اقتصاد دولتی و نفتی، بورس شکل واقعی خود 
را پیدا نکرده است. از این رو باید به آزادسازی قیمت ها در بورس کمک 
کنیم. همچنین باید شرایطی فراهم شود که شرکت های خدمات فنی و 

مهندسی و پیمانکاری هم بتوانند به بورس وارد شوند.
ش��اهین چراغی از کارشناس��ان بازار س��رمایه نیز با انتق��اد از اینکه 
مصوبات شورای عالی بورس ضمانت اجرایی ندارد، بر ضرورت استقالل 
دبیرخانه شورای عالی بورس نیز تاکید کرد. او همچنین تمرکز و توجه 
به تصویب قوانین مرتبط با ایجاد ش��فافیت به جای تمرکز بر مجازات و 
جرم انگاری در این گونه قوانین را ضروری دانس��ت. سپس صلواتیان به 
این نکته اش��اره کرد که در پیش نویس قانون برای شفاف سازی و امکان 
گزارش دهی نس��بت به ش��کایات و دالیل رد ص��دور مجوزها، طراحی 
س��امانه مجوزدهی برای مجوزهایی که سازمان بورس ارائه می کند نیز 

پیش بینی شده است.

پیش نویس اصالح قانون بازار اوراق بهادار بررسی شد

درخواست کاهش مداخالت دولت در بازار سرمایه

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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دومین افت متوالی شاخص بورس تهران در مرداد
خودرو به صدر معامالت بورس برگشت

هفته های متمادی است که سایه رکود فرسایشی بر سر بازار سهام 
س��نگینی می کند و ارزش معامالت خرد سهام به سطح کمتر از هزار 
میلیارد تومان رس��یده اس��ت. بورس بازان در حال��ی اولین ماه فصل 
تابستان را پشت سر گذاشتند که شاخص کل بورس تهران در این ماه 
بالغ بر 4.4 درصد از ارتفاع خود را از دست داد که دومین افت متوالی 
دماس��نج اصلی تاالر شیشه ای به شمار می آید. بدین ترتیب، بازدهی 
شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال 1401 تا پایان تیرماه به رقم 
7.44 درصد کاهش پیدا کرد و ش��اخص کل هم وزن نیز به بازدهی 
15.34 درصدی در چهار ماهه نخست امسال رسید. میزان خروج پول 
حقیقی از تاالر شیشه ای هم در این بازه زمانی )تا پایان تیرماه( به رقم 

13 هزار و 409 میلیارد تومان رسید.
این روند نزولی در مردادماه نیز ادامه پیدا کرد و هرچند چراغ سبز 
بورس در معامالت اولین روز مرداد روشن شد، اما در دومین و سومین 
روز مردادماه بار دیگر تاالر شیشه ای قرمزپوش شد و نماگر اصلی آن 
ب��ه روند کاهش در کانال یک میلیون و 400 هزار واحد ادامه داد. در 
جریان معامالت روز سه شنبه 4 مردادماه، شاخص کل بورس تهران با 
کاهش 974 واحدی به رقم یک میلیون و 438 هزار واحد و شاخص 
کل ه��م وزن با 2 ه��زار و 843 واحد کاهش به رقم 388 هزار و 288 
واحد رس��ید. در چهارمین روز کاری هفته بیش از 4 میلیارد و 324 
میلی��ون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 26 هزار و 897 
میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. شاخص بازار 
اول، کاهش 2 هزار و 372 واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش 3 هزار 

و 41 واحدی را تجربه کردند.
ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با 643 واحد، ش��رکت 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با 578 واحد، شرکت پتروشیمی 
نوری با 407 واحد، ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان با 399 واحد و 
ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس با 247 واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رش��د ش��اخص کل داشتند. در س��مت مقابل نیز شرکت ملی 
صنای��ع م��س ایران با یک ه��زار و 262 واحد، ش��رکت فوالد کاوه 
جنوب کی��ش با 202 واحد، گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید با 
178 واحد، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 158 واحد و شرکت 
توس��عه معادن و صنایع معدن��ی خاورمیانه ب��ا 147 واحد با تاثیر 
منفی را بر رشد ش��اخص کل همراه شدند. گروه خودرو در جریان 
معامالت روز گذش��ته مجددا به صدر معامالت بورس برگش��ت و با 
32 ه��زار و 577 معامل��ه به ارزش 2 ه��زار و 98 میلیارد ریال در 
صدر گروه های بورس��ی قرار گرفت. همچنین گروه فلزات اساس��ی 
با 24 ه��زار و 747 معامله به ارزش یک هزار و 966 میلیارد ریال، 
گروه شیمیایی با 24 هزار و 698 معامله به ارزش یک هزار و 925 
میلی��ارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 17 هزار و 342 معامله به 
ارزش ی��ک هزار و 479 میلیارد ریال و گروه حمل ونقل با 6 هزار و 
883 معامله به ارزش یک هزار و 458 میلیارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با کاهش 55.89 
واحدی به رقم 18 هزار و 818 واحد رس��ید. در این بازار بیش از یک 
میلیارد و 606 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 121 
هزار و 842 میلیارد ریال دادوس��تد شد. شرکت بخش البرز با 3.55 
واحد، ش��رکت پویا زرکان آق دره با 2.71 واحد، ش��رکت پلیمر آریا 
ساس��ول با 2.49 واحد، ش��رکت حمل و نقل گهر ترابر س��یرجان با 
1.61 واحد و شرکت بهمن دیزل با 1.53 واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت صنعتی مینو با 9 واحد، 
شرکت تولید نیروی برق دماوند با 8 واحد، گروه سرمایه گذاری میراث 
فرهنگی با 6.5 واحد، شرکت اعتباری ملل با 5.8 واحد و شرکت تولید 
برق عسلویه مپنا با 4.9 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص 

فرابورس همراه شدند.

نماگربازارسهام

)قسمت دوم(
مش��هورترین برندهایی که از رنگ سبز در برندس��ازی و بازاریابی شان 
استفاده می کنند، اسپاتیفای و استارباکس هستند. اسپاتیفای برای نشان 
دادن صلح و سالمتی ناشی از گوش دادن به موسیقی سراغ این رنگ رفته 
اس��ت. اینطوری کاربران اسپاتیفای هر بار که به موسیقی های این پلتفرم 
گوش می دهند، احساس خوبی پیدا خواهند کرد. ماجرا درباره استارباکس 
هم تالش برای نشان دادن سالمت محصوالتش است. خب وقتی در بین 
این همه فست فود و کافه هایی که غذاهای عجیب و غریب و صدالبته مضر 
دست مشتریان می دهند، یک برند دنبال سالمتی مردم باشد، خیلی زود 
جایش را در دل مشتریان باز خواهد کرد )دست کم در مورد استارباکس 

که اینطور است!(.
اگر بخواهیم مثال استارباکس را توسعه دهیم، می شود به خرده فروشی 
ه��ول ف��ودز )Whole Foods( هم اش��اره کرد. این خرده فروش��ی که 
ش��عارش ارائه محصوالت س��بز و ارگانیک است با تیزهوشی تمام از رنگ 
س��بز در قدم به قدم برندینگ و بازاریابی اش س��ود می برد. نتیجه اش هم 
کامال رضایت بخش است؛ کافی است نگاهی به اعتماد مردم به محصوالت 

این خرده فروشی کنید تا حساب کار دست تان بیاید. 
آبی: رنگی که همه دوست دارند

وقتی درباره رنگ آبی فکر می کنید، چه چیزهایی به ذهن تان می رسد؟ 
بیایید برای تنوع هم که شده یک دقیقه چشم های مان را ببندیم و به رنگ 
آبی فکر کنیم. احتماال اگر حوصله کافی برای این کار را داشته باشید، اول 
از همه دریا و صد البته آس��مانی زیبا به ذهن تان راه پیدا می کند یا شاید 

هم لوگو فیس بوک!
رن��گ آب��ی ب��رای خوره ه��ای کامپیوت��ر ی��ادآور فیس ب��وک و منوی 
کاربردی ویندوزهای قدیمی اس��ت. از آنجایی که دریا و آس��مان دو تا از 
حیرت انگیزترین پدیده های دنیا هستند، خیلی از مردم آبی را در کنار سبز 
رن��گ آرامش در نظر می گیرند. البت��ه در این بین یک تفاوت کوچک نیز 
وجود دارد و آن امکان توفانی ش��دن دریاست یا ابری شدن آسمان است. 
دقیقا به همین خاطر رنگ آبی در عین حال که آرامش و ثبات را نش��ان 
می دهد، برای اش��اره به افسردگی، فاصله و سردی نیز به کار می رود. این 
یعنی شما باید برای استفاده از آن در کسب و کارتان حسابی حواس تان را 

جمع کنید. وگرنه خیلی زود کارتان بیخ پیدا می کند. 
شاید پیش خودتان فکر کنید رنگ آبی با ارتباطی که بین آسمان و دریا 
ایجاد می کند باید سابقه ای به اندازه روم باستان در بازاریابی داشته باشد. 
خب در ای��ن صورت باید بگوییم کامال دراش��تباهید، چراکه رنگ آبی تا 
همین 60 سال قبل اصال جزو اولویت های برندها نبود و همیشه در حقش 
ظلم می شد. به همین خاطر هم خیلی ها با دیدن رنگ سبز فورا یاد دنیای 
مدرن و دستاوردهای فناوری دیجیتال می افتند. اگر حرف ما را باور ندارید 

کافی است درباره برندهایی با لوگو آبی فکر کنید. اینتل، فیس بوک، توییتر، 
دل، امریکن اکس��پرس، ویزا و IBM تنها بخش��ی از برندهای دیجیتال و 

مدرنی هستند که با رنگ آبی دل مشتریان را برده اند. 
اگر شما قصد دارید در دنیای کسب و کارهای دیجیتال سری در میان 
سرها در بیاورید، رنگ آبی بهترین گزینه برای شما خواهد بود. اینطوری 
احس��اس مدرن ب��ودن و دنیای دیجیتال را پیش پای مش��تریان تان قرار 
می دهد. از طرف دیگر هم رنگ آبی برای مراکز درمانی و مشاوره ای عالی 
خواهد بود، چراکه احس��اس آرامشی عمیق به مراجعه کنندگان داده و به 
کادر درم��ان برای کمک به بیماران یاری می رس��اند. خب مگر یک رنگ 
چقدر باید تاثیر مثبت داشته باشد تا شما را متقاعد کند از آن در برندینگ 

و بازاریابی استفاده کنید؟
سفید: رنگی ساده و تاثیرگذار

رنگ سفید برای خیلی از مردم کامال خنثی است که در بهترین حالت 
یادآور تسلیم یک ارتش یا گروه در جنگ محسوب می شود. البته ما اینجا 
قصد نداریم تاریخ جنگ های مختلف را زیر و رو کنیم. در عوض نیت اصلی 
ما مرور رنگ س��فید از نظر مزایای برندینگ و بازاریابی است. آدم ها وقتی 
رنگ سفید را مشاهده می کنند، اول از همه یک احساس آرامش و امنیت 
پیدا می کنند. این رنگ خیلی وقت ها بیانگر معصومیت نیز هست. درست 
به همین خاطر در بسیاری از ساختمان ها از ترکیب رنگ سفید برای نمای 
داخلی و بیرونی استفاده می شود تا همه ساکنان احساس خوبی پیدا کنند. 
قبول دارم رنگ سفید برای خیلی از مردم دنیا نشانه شادی است، اما در 
دنیای مدرن سفید به یک رنگ سرد تبدیل شده که به تنهایی خیلی مورد 
پسند بازاریاب ها نیس��ت. در عوض شما می توانید از سفید به عنوان پس 
زمینه یا در کنار بقیه رنگ ها اس��تفاده کنید. اینطوری خیلی خوب توجه 
مش��تریان را به رنگ های اصلی مورد نظرتان جلب خواهید کرد. اگر اهل 
عکاس��ی باشید و هیچ وقت دوربین از دست تان جدا نشود، احتماال خیلی 
خوب می دانید عکاس��ی تبلیغاتی بدون پس زمینه س��فید چیزی به جز 
یک شوخی بی مزه نیست. پس دفعه بعدی که قصد داشتید از محصوالت 
برندتان عکس های زیبا و چشم نواز بگیرید، یادتان باشد از پس زمینه سفید 
استفاده کنید. وگرنه عکس های تان حتی نظر یک نفر را هم جلب نمی کند؛ 

چه برسد به اینکه نمودار فروش تان را تکان دهد!
بعض��ی از رنگ ه��ا وقتی در کن��ار رنک متضادش��ان ق��رار می گیرند، 
تاثیرگذاری بس��یار بیش��تری دارند. این امر درباره س��فید وقتی در کنار 
مشکی قرار می گیرد، مصداق پیدا می کند. برندهایی مثل آدیداس یا نایک 
از این تضاد هیجان انگیز برای جلب نگاه ها به خودشان استفاده می کنند. 
در دنیای مد و پوشاک هم لباس های رسمی همیشه با ترکیب رنگ مشکی 
و سفید دوخته می شود. پس اگر دوست دارید برندتان بی نهایت رسمی و 
جدی به نظر برسد، بد نیست نیم نگاهی به ترکیب دارای تضاد بین مشکی 

و سفید هم نگاهی داشته باشید. اینطوری می توانید مثل آب خوردن روی 
مشتریان تان تاثیر گذاشته و جدیت تان را به رخ بکشید. 
قهوه ای: احساس امنیت + راحتی

اگر قرار باشد برای کره زمین رنگی انتخاب کنید، اول از همه سراغ کدام 
رنگ ه��ا خواهید رفت؟ قبول دارم هر جوابی که به قهوه ای مربوط باش��د، 
احتماال حس��ابی صدای شما را درخواهد آورد، اما باور کنید یا نه قهوه ای 
نزدیکترین رنگ به سیاره دوست داشتنی زمین است. کافی است به رنگ 
چوب و خاک دور و برتان نگاه کنید تا متوجه این امر شوید. همانطور که 
زندگی در زمین برای انسان ها آرامش و امنیت خاص خودش را دارد، رنگ 
قهوه ای هم در نگاه مردم نیز همین احساس��ات را منتقل می کند. به این 
ترتیب ش��ما می توانید برای برندهایی که در حوزه محیط زیست یا تولید 
محصوالت طبیعی فعالیت دارند با اطمینان کامل رنگ قهوه ای را انتخاب 
کنید.  یادتان باش��د قهوه ای برای برندهای مدرن که قصد دارند در حوزه 
IT سری در میان س��رها دربیاورند، ایده خیلی خوبی نخواهد بود. هرچه 
باش��د رنگی که نماد زمین اس��ت، آبش با دنیای دیجیتال در یک جوی 
نخواه��د رفت. پس لطفا اگر در ح��وزه محصوالت طبیعی فعالیت ندارید، 
حتی س��مت رنگ قهوه ای هم نروید. وگرنه آخر سر دست از پا درازتر سر 

از خانه اول درمی آورید. 
سخن پایانی

دنیای رنگ ها برای خیلی از آدم ها جذابیت بی نهایت زیادی دارد. ش��ما 
را نمی دان��م، ولی من که زندگی بدون هزاران رنگ مختلف را حتی تصور 
هم نمی توانم بکنم. حاال دیگر این ش��ما هس��تید که باید تصمیم بگیرید 
سرنوش��ت برندتان چطوری رقم بخورد؛ با رنگ هایی که دقیق و بی عیب 
انتخاب شده اند یا ترکیبی که با شلختگی محض پیش پای مشتریان قرار 

می گیرد؟
م��ن و همکارانم در روزنامه فرصت امروز امیدواریم نکات مورد بحث در 
این مقاله به شما کمکی هرچند کوچک برای آشنایی با روانشناسی رنگ ها 
در برندینگ و بازاریابی کرده باشد. مثل همیشه اگر سوال یا نکته مهمی به 

نظرتان رسید، می توانید همین جا آن را با ما در میان بگذارید. 

روانشناسی رنگ ها در بازاریابی و برندینگ
همراه با تحلیل رنگ های پرطرفدار!
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چرا وبالگ نویسی مهم است؟ 

به قلم: کریستی هاینس
نویسنده حوزه محتوا و بازاریابی

مترجم: امیر آل علی

یکی از س��واالت رایج در دو س��ال اخیر این اس��ت که با توجه به 
محبوبیت فوق العاده محتواهای ویدئویی، آیا همچنان وبالگ نویسی 
ارزش��مند است؟ در این زمینه بهترین اقدام این است که نگاهی به 
آمار داش��ته باشید. واقعیت این اس��ت که هر ماه 70 میلیون پست 
جدید تولید می شود که42 درصد از آن به وردپرس اختصاص دارد. 
به همین خاطر وبالگ نویس��ی بدون شک همچنان بخش مهمی از 
اس��تراتژی بازاریابی آنالین است. در این زمینه براساس یک تحقیق 
جهانی در بین تمامی انواع محتوا، بیش از 90 درصد کسب و کارها 
اعالم کرده اند که از وبالگ نویس��ی در 12 ماه اخیر استفاده کرده اند 
که این آمار باالتر از حتی ویدئو بوده اس��ت. درواقع وبالگ نویس��ی 
باعث می ش��ود تا محتواهای شما باعث می شود تا آگاهی از برند به 
مراتب بیشتر شود و این امر به معنای افزایش نیاز و تمایل به خرید 
اس��ت. در ادامه دو دلیل مهم برای توجه بیشتر به وبالگ نویسی را 

بررسی خواهیم کرد. 
1-افزایش اعتماد و وفاداری 

واقعیت این اس��ت که مش��اهده ویدئو، همواره س��اده ترین اقدام 
محس��وب نمی ش��ود. درواقع ویدئوها، حجم زی��ادی را می گیرند و 
طبیعی اس��ت که مش��اهده چند نمونه از آنه��ا، محدودیت هایی را 
ایج��اد خواهد کرد. این امر در حالی اس��ت ک��ه محتواهای متنی، 
حجم خاصی از اینترنت را اش��غال نمی کنند و می توان به سرعت به 
بخش مورد نیاز خود دسترس��ی پیدا کرد. درواقع شما می توانید در 
یک متن، بخش های مورد عالقه خود را جدا کرده و آن را در زمان 
موردنی��از، مطالعه کنید. نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته 
باش��ید این اس��ت که در ویدئو، احتمال ادیت های��ی وجود دارد که 
محصول را به مراتب بهتر نشان می دهد. با این حال در متن چنین 
مواردی وجود ندارد و اطالعات صادقانه تری را شاهد خواهید بود. به 
همین خاطر افراد به متن ها اعتماد بیشتری دارند. در این زمینه اگر 
محتوای مداوم و کاربردی تولید نمایید، پس از مدتی شاهد افزایش 
اعتماد جامعه هدف به سمت برند خودتان خواهید بود. در کنار این 
مسئله، هنگامی که نیاز محتوایی مخاطبان خود را تامین می کنید، 
ایجاد وفاداری نیز بیشتر می شود. درواقع افراد برای مشاهده مطالب 
جدیدتر، به صورت مداوم سایت شما را مورد بازدید قرار خواهند داد 
که این امر نه تنها در زمینه سئو سایت بسیار مهم است، بلک باعث 
می شود تا در ذهن مخاطب حک شوید و این امر خود وفاداری را به 
همراه خواهد داشت. با این حال فراموش نکنید که کیفیت کار شما 
در این بخش، موضوعی بس��یار مهم خواهد بود. درواقع ممکن است 
شما بهترین اطالعات را گردآوری کرده باشید. با این حال اگر نحوه 

بیان ضعیف باشد، همه چیز را از دست خواهید داد. 
2-دیده شدن بیشتر

همانط��ور ک��ه به صورت مختص��ر در مورد قبل نیز عنوان ش��د. 
وبالگ نویس��ی باالترین تاثیر را در زمینه سئو سایت شما به همراه 
دارد. در این زمینه بهتر اس��ت که به ترکیب��ی از محتواهای کوتاه، 
متوس��ط و بلند برسید. همچنین اس��تفاده از تیترهای جذاب و در 
عین حال واقعی، کامال ضروری خواهد بود. در این زمینه محتواهای 
م��داوم، قابلی��ت ایجاد پیوند داخلی را دارند که این مس��ئله نیز در 
زمینه سئو کامال مهم است. در نهایت تمامی این موارد باعث خواهد 
شد تا رتبه سایت شما افزایش پیدا کند که این امر به معنای دیده 
شدن بیشتر اس��ت. درواقع امروزه اینترنت این امکان را مهیا کرده 

است که بدون محدودیت، اقدام به مشتری سازی نمایید. 
در کنار این دو مورد نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید 
این است که مشاهده مجدد یک محتوای متنی، به مراتب بیشتر از 
ویدئو و صوت است. به همین خاطر امکان استفاده مجدد از آنها به 
مراتب بیش��تر بوده و تعامل نی��ز بهتر صورت می گیرد. درواقع افراد 
تمایل بیشتری به ارسال نظرات خود برای محتواهای متنی دارند. به 
همین خاطر توصیه می ش��ود که حداقل یک فرد حرفه ای در زمینه 
محت��وای متنی در تیم تولید محتوای خود داش��ته باش��ید. امروزه 
یک��ی از بهترین راهکارها در زمینه تولید محتوای متنی این اس��ت 
که داستان سرایی داشته باشید. برای موفقیت در این بخش مطالعه 
محتواهای مش��ابه، یک راهکار کامال کاربردی محسوب می شود. در 
این زمینه فراموش نکنید که حدقل تا 10 س��ال آینده، محتواهای 
متن��ی همچنان نق��ش تاثیرگذاری را دارند. ب��ه همین خاطر نباید 
تصور کنید که تالش های شما تنها تا چند سال نتیجه بخش خواهد 
بود. درواقع ش��ما می توانید نگاه بلندمدت به این موضوع نیز داشته 
باشید. درواقع با ارائه یک خالقیت جدید، شما تا چندین سال رشد 

انفجاری را تجربه خواهید کرد. 
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رهبری

به قلم: کریستی هاینس
کارشناس حوزه اقتصاد 

مترجم: امیر آل علی

وجود یک استراتژی برای موفقیت در هر زمینه ای کامال ضروری است. 
در این رابطه نکته ای که باید به آن توجه نمایید این اس��ت که گزینه های 
انتخابی بسیار متنوع بوده و این امر باعث می شود که انتخاب به یک چالش 
جدی تبدیل شود. درواقع در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، حتی یک 
انتخاب اش��تباه نیز می تواند نتایج بسیار بدی را به همراه داشته باشد. در 
این راس��تا اعتماد کردن به افراد خبره یک راهکار بسیار مناسب محسوب 
می شود. درواقع ایده های آنها براساس جدیدترین مطالعات و دانش باالی 
آنها می باشد. در این زمینه امروزه محتوا به عنوان مهمترین اقدام در زمینه 
تبلیغ و فروش نام برده می ش��ود. با این حال با یکسری اقدامات پراکنده، 
نمی توانید نتیجه الزم را به دس��ت آورید. به همین خاطر در ادامه هشت 
اصل موفقیت استراتژی محتوا را بررسی خواهیم کرد. نکته ای که باید به 
آن توجه نمایید این اس��ت که از این هشت اصل می توانید برای سنجش 
استراتژی های مناسب نیز استفاده کنید. درواقع دلیلی ندارد که شما تنها 

طراح استراتژی باشید تا به این موارد نیاز پیدا کنید. 
1-اهداف 

نخستین نکته ای که در استراتژی شما باید به خوبی تبیین شود، مسئله 
اهداف اس��ت. در این زمینه تا زمانی که اهداف مشخص نشده باشد، شما 
عمال نمی توانید طرح خود را یک استراتژی موفق بدانید. مورد دیگری که 
باید به آن توجه نمایید این است که تنها یک هدف کافی بوده و استراتژی 
شما باید از چندین هدف کوتاه و بلندمدت برخوردار باشد. برای مثال ایجاد 
آگاهی از برند، افزایش ترافیک، افزایش لیس��ت ایمیل، حفظ مشتری و... 
می تواند از جمله اهداف شما باشد. در تعیین اهداف خود بهتر است که از 
قبل وضعیت حال حاضر را در نظر داشته باشید. درواقع اهدافی که مطابق 

با واقعیت موجود نباشد، نتیجه ای را در بر نخواهد داشت. 
2-تحقیق

آمارها و اطالعات موجود در اس��تراتژی مطرح شده براساس چه منابعی 
اس��ت؟ در این زمینه حتی اطالعات س��ال گذش��ته نیز چندان کاربردی 
نخواهد بود و الزم اس��ت تا به دنبال جدیدترین ها باش��ید. در این رابطه 
ممکن س��ت اطالعات موجود، چندان کاربردی را نداش��ته باشد و در این 
مقطع الزم اس��ت تا تحقیقات میدانی را شروع نمایید. در این بخش شما 
می توانید وضعیت رقبای خود را نیز بررس��ی کنید. برای مثال بدانید که 
وضعیت ش��رکت ها دیگر از نظر افزایش ترافیک سایت به چه صورت بوده 
و کدام روش ها بیش��ترین نتایج را به همراه داشته است. به صورت کل به 

هر میزان که تحقیقات جامع تری را داش��ته باشید طبیعی است که نتایج 
بهتری را هم به دست آورید. در تحقیقات خود نباید تنها به شرکت خود 
و یا وضعیت بازار محدود شوید. درواقع با توجه به این امر که هدف اصلی 
ش��ما فروش است، باید به مش��تریان خود نیز توجه داشته باشید. درواقع 
کسب و کاری که اطالعات جامع از جامعه هدف خود نداشته باشد، بدون 

شک از داشتن برنامه ای کاربردی محروم خواهد شد. 
3-موضوعات هدفمند 

در این بخش شما باید اهداف خود را به مسائلی با راه حل های مشخص 
تبدیل نمایید و آنها را اولویت بندی کنید. درواقع نمی توان انتظار داشت که 
چندین اقدام را در ماه اول انجام دهید. در این زمینه ممکن اس��ت حتی 
تا چند سال، درگیر یک اقدام باشید. به همین خاطر بسیار مهم است که 
اولویت ها را تعیین کنید. همچنین الزم است تا به ارتباط اهداف خود پی 
ببرید. این امر باعث خواهد ش��د تا در تصمیم گیری های خود، هوشمندانه 
عمل کنید. برای مثال ممکن اس��ت پرداختن به یک موضوع، ش��رایط را 
برای هدفی دیگر هموارتر کند. به همین خاطر طبیعی است که پرداختن 
به مورد اول، اولویت باالتری را خواهد داشت. در این زمینه فراموش نکنید 
که راهکارهای شما برای رسیدن به هر یک از اهداف، باید قابل انجام باشد. 
ب��ه همین خاطر می توانید آنها را م��ورد آزمایش قرار دهید. با این حال با 
کمی جس��ت و جو، می توانید نمونه ش��رکت های دیگری را پیدا کنید که 
مطابق اقدامات شما را انجام داده اند. با این اقدام می توانید از نتایج آنها در 

تصمیم گیری خود استفاده کنید. 
4-تقویم 

در این مرحله الزم اس��ت تا تقویمی برای اقدامات خود مشخص کنید. 
این امر کمک خواهد کرد تا همه چیز براساس یک نظم جلو برود. نکته ای 
که در تقویم خود باید به آن توجه داشته باشید، در نظر گرفتن شرایطی 
است که پیش بینی نشده محسوب می شود. به همین خاطر بهتر است که 
زمانی را برای پرداختن به کارهای عقب افتاده احتمالی در نظر بگیرید. در 
این بخش بهتر است که از کارمندان خود نیز مشورت بگیرید تا طرح شما 
کامال قابل اجرا باشد. همچنین فراموش نکنید که انجام برخی از اقدامات، 
در زمان هایی خاص بهتر است. برای مثال تبلیغ کردن در روزهای تعطیل، 
معموال نتایج بهتری را به همراه دارد. بدون ش��ک با کمی جس��ت و جو و 
کمک گرفتن از راهنمایی های افراد حرفه ای، می توانید بهترین زمان برای 
انجام هر اقدام را پیدا کنید. به صورت کلی هر روزی که انتخاب شده است، 
باید یک دلیل مشخص داشته باشد. خوشبختانه امروزه تکنولوژی به حدی 
پیش��رفت کرده که می توانید از انواع نرم افزارها برای ایجاد و لینک کردن 

تیم خود با یک تقویم محتوایی، استفاده کنید. 
5-دستورالعمل ها 

بدون شک اس��تراتژی شما توسط افراد مختلفی انجام می شود که باید 

اس��تاندارد کاری تعیین نمایید، در غیر این صورت ممکن اس��ت اقدامات 
افراد کامال متفاوت باش��د و هر فردی براس��اس نظر خ��ود، موارد را جلو 
ببرد. در این زمینه ش��ما باید یکسری دس��تورالعمل ها را مشخص کنید 
که باعث ش��ود تا افراد همواره براساس یک چارچوب اقدام کنند. در کنار 
این مس��ئله نکته دیگری که باید به آن توجه نمایید این اس��ت که در هر 
منطقه ای، یکسری سالیق و قوانین وجود دارد. به همین خاطر کپی برداری 
از الگوهای برندهای دیگر خصوصا آنهایی که در جامعه شما حضور ندارند، 

ابدا نتیجه ای را به همراه نخواهد داشت. 
6-کانال های توزیع 

پس از طی کردن پنج مرحله قبل، اکنون الزم است تا نسبت به بسترهایی 
که می خواهید محتواهای خود را به اشتراک بگذارید، تصمیم گیری کنید. 
در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه نمایید این است که اولویت های 
ش��ما باید کامال مشخص شود. برای مثال ممکن است یوتیوب، مهمترین 
بستر ش��ما باش��د. در این مرحله می توانید برندهایی را پیدا کنید که در 
زمینه بازنشر فعالیت دارند تا محتواهای شما به مراتب بیشتر دیده شوند. 
به صورت کلی نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که 
هیچ گاه محتواهای یک پلتفرم را برای فضاهای دیگر استفاده نکنید. با این 
حال سایت اصلی می تواند از این قاعده مستثنی باشد. همچنین فراموش 
کنید که ش��ما می توانید به صورت مرحل��ه ای، کانال های توزیع محتوا را 
بیشتر کنید. به همین خاطر دلیلی وجود ندارد که در همان ابتدا متحمل 

فشار بیش از حد شوید. 
7-تجزیه و تحلیل 

تنها به این دلیل که ش��ما محتوا تولید کرده اید، به این معنا نخواهد بود 
ک��ه حتما در کار خود موفق خواهید بود. نکته ای که در این بخش باید به 
آن توجه نمایید این اس��ت که شما باید آمارهای حتی روزانه خود را مورد 
بررسی قرار داده و با گذشته، مقایسه نمایید. در این زمینه برخی از برندها پا 
را فراتر می گذارند و آمارهای برندهای دیگر را نیز تحلیل می کنند تا بتوانند 
از نکات مثبت و منفی اقدامات آنها به نفع خود استفاده کنند. در این بخش 
بهتر است که از قبل انتظارات خود را مشخص کرده باشید تا بتوانید نسبت 

به موفقیت آمیز بودن تالش های خود، دید بهتری را پیدا کنید. 
8-شاخص کلیدی عملکرد را جدی بگیرید 

براساس این شاخص شما می توانید متوجه شوید که هر یک از اقدامات 
تا چه اندازه در جهت اهداف تعیین ش��ده در حال حرکت هستند. در این 
زمینه معیارها می تواند مواردی نظیر ترافیک طبیعی س��ایت، فرصت های 
فروش ایجادشده، تعامالت و... باشد. بدون شک این اقدام شما باعث خواهد 
شد تا بتوانید تاثیرگذار ترین موارد را شناسایی کرده و در جهت بهترشدن 

گام بردارید. 
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اخبار

ذخیره آب سد شهید رجایی به 16 درصد حجم مخزن رسید
ساری - دهقان : مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی 
شرکت آب منطقه ای مازندران گفت: ذخیره آب پشت سد شهید رجایی به 16 
درصد حجم مخزن رســیده که 20 میلیون متر مکعب کمتر از مدت مشــابه 
ســال قبل اســت.  به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای مازندران، جواد طوســی با بیان این که وضعیت ذخایر آبی به ویژه 
در شــرق مازندران و سد شهید رجایی نگران کننده است، اظهار کرد: بر اساس 
آخرین داده های ثبت شــده میزان ذخیره آب در مخزن ســد شهید رجایی به 
حدود 26 میلیون متر مکعب رســیده که تقریبا حدود 16 درصد حجم 162 

میلیون متر مکعبی مخزن این ســد است و کاهش 42 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد. وی افزود: کاهش 
بارندگی ها و افزایش میانگین دمای هوا ســبب شده که در بسیاری از شاخص های مربوط به منابع آبی مازندران با کاهش مواجه باشیم. 
در چنین شرایطی توجه به هشدارهای مربوط به مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی و پرهیز از کشت دوم باید بیشتر از گذشته مورد 
توجه قرار گیرد. این مسئول با تأکید بر ضرورت توجه به کم آبی توسط همه مصرف کنندگان گفت: خشکسالی امسال در 53 سال گذشته 
سابقه نداشت و متاسفانه در وضعیت مناسبی از نظر تأمین منابع آبی قرار نداریم. میانگین بارش فصل زراعی امسال در مازندران حدود 95 
میلیمتر بود که نسبت به دوره آماری بلندمدت کاهش 42 درصدی را نشان می دهد. در 10 ماه سال آبی جاری نیز 498 میلیمتر بارندگی 
در مازندران داشــتیم که نســبت به دوره آماری بلندمدت 10 درصد کمتر است. مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی 
شرکت آب منطقه ای مازندران با بیان این که بارندگی تیر ماه مازندران حدود 76 درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: به استناد آمارهای 
منتشر شده توسط مرکز ملی خشکسالی هواشناسی کشور، در چهارمین ماه سال جاری، مازندران فقط هشت میلیمتر بارندگی داشت که 
کاهش 76 درصدی نسبت به مدت مشابه دوره آماری بلندمدت و کاهش 69 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد. 

در چنین شرایطی انتظار می رود همه اقشار به رعایت مصرف آب توجه ویژه ای داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان مرکزی خبرداد:
 برگزاری ویژه برنامه های دهه محرم در استان مرکزی هدفگذاری شد

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل تبلیغات اسالمی استان مرکزی گفت: برگزاری 
ویژه برنامه های دهه محرم دراســتان مرکزی هدفگذاری شد. مهدی عباسی 
افزود: در دهه محرم شــاهد فعالیت 1800 هیئت مذهبی درســطح مساجد، 
حســینیه ها و اماکن عمومی خواهیم بود و امســال نیز همانند سال گذشته 
قبل از شــروع ماه محرم نشست هایی ازطرف سازمان تبلیغات اسالمی استان 
درسطح شهرستان ها برگزارشد. وی ادامه داد: درطی روزهای ابتدایی مردادماه، 
همایشــی را باحضور مدیران هیئات مذهبی، مبلغان و مداحان خواهیم داشت 
که یک همایش به صورت گســترده در شهرستان خنداب انجام خواهدشد و 

سه شهرستان خنداب، کمیجان وشازند دراین همایش شرکت خواهندکرد و یک همایش نیز درشهرستان ساوه برگزار می شود. مدیرکل 
تبلیغات اسالمی استان مرکزی بیان داشت: برای حمایت از هیئات مذهبی جهت نذورات، هماهنگی های الزم با وزارت جهادکشاورزی 
صورت گرفته که اقالم موردنیاز ازجمله برنج وشکر تامین شده در گردش کاری به اطالع هیئات مذهبی خواهد رسید تا از سهمیه مصوب 
بهره مند شوند. عباسی به حضور و فعالیت مبلغان درسطح استان اشاره کرد وگفت: امسال عالوه بر مبلغینی که درسطح استان فعال هستند 
و به بیان معارف مکتب اهل بیت علیهما السالم خواهند پرداخت، مبلغینی نیز از حوزه علمیه قم درسطح استان حضور پیدا خواهند کرد. 

اول تا چهارم شهریور، بازگشایی ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی 
ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی

قزوین - مسعود زارع: تاریخ بازگشــایی ثبت نــام برای پذیرش دوره های 
کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی اعالم شد. به نقل از  روابط 
عمومی دانشــگاه جامع علمی کاربردی ، دکتر محمد فتحیان معاون نظارت و 
سنجش دانشگاه با اعالم این خبر افزود: بازگشایی ثبت نام  دوره های کاردانی 
فنی، کاردانی حرفه ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای ناپیوسته برای 
پذیرش مهرماه سال 1401 از روز سه شنبه اول شهریور تا جمعه چهارم شهریور 
ماه ســال جاری انجام می شود. دکتر فتحیان در ادامه اظهار داشت: با توجه به 
پیگیری های صورت پذیرفته از سازمان سنجش آموزش کشور، امکان ثبت نام 

برای آندسته از متقاضیانی  که تاکنون موفق به ثبت نام در دوره های کاردانی فنی، کاردانی حرفه ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای 
ناپیوسته نظام آموزش مهارتی مهرماه 1401 دانشگاه جامع علمی کاربردی نشده اند، فراهم شد.  معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع 
علمی کاربردی تصریح کرد: عالقمندان برای آشــنایی بیشــتر و مطالعه دفترچه راهنما و اطالع از رشته های تحصیلی دوره های مذکور 
 و ثبت نام  می توانند به ســایت سازمان ســنجش به آدرس www.sanjesh.org و یا سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس 
www.uast.ac.ir  مراجعه کنند. دکتر فتحیان در خاتمه اظهار داشت: متقاضیانی که قبالً ثبت نام خود را تکمیل و کدرهگیری دریافت 

کرده اند در صورت تمایل می توانند در مهلت فوق نسبت به مشاهده و ویرایش اطالعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

اقامه نماز یکی از ارکان و وظایف حکومت دینی است
رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن 
انقالب اســالمی استان گیالن دومین جلسه شــورای اقامه نماز بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان گیالن به ریاست مهندس حامد دائمی مدیرکل و رئیس 
شورای اقامه نماز بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان و با حضور حجت االسالم 
والمسلمین قربان پور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان و اعضای ستاد اقامه نماز در سالن جلسات شهید حق شناس در 
تاریخ 03/05/1401 برگزار شد. در این جلسه پس از تالوت آیاتی چند از کالم 
ا... مجید، مسئول روابط عمومی و دبیر ستاد اقامه نماز این اداره کل گزارشی از 

مصوبات جلسه قبلی ارائه نمود. در ادامه مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن با تبریک فرا رسیدن 25 ذی الحجه، روز نزول 
سوره انسان و آیه هل أتی درشأن اهل بیت مطهر پیامبر اکرم)ص(، روز خانواده و تکریم بازنشستگان را گرامی داشت. مهندس دائمی با بیان 
اینکه اقامه نماز یکی از ارکان و وظایف حکومت دینی است، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت فرهنگ معنوی استان باید بیشتر در راستای 
ترویج فرهنگ نماز تالش نمود. وی با تاکید بر اینکه نماز مهمترین فریضه و مناسک دینی است که خداوند واجب کرده است تصریح کرد: 
با هم افزایی در کارهای فرهنگی می توان طرح هایی برای اقامه باشکوه نماز در بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن ارائه نمود سپس حجت 
االسالم والمسلمین قربان پور استفاده همه جانبه از امکانات و تسهیالت را در جهت تقویت اقامه نماز موثر دانست و گفت: تشویق کارکنان 
به مشارکت و هدایت انگیزه های معنوی آنان دربرنامه های ترویج و توسعه فرهنگ نماز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادامه مدیران 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستانهای الهیجان و فومن به ارائه گزارش در خصوص برگزاری نماز جماعت و برنامه های فرهنگی در 

شهرستان پرداختند. در پایان جلسه اعضاء شورا نظرات خود را در خصوص ارتقاء برنامه های شورای اقامه نماز ارائه نمودند.

کشاورز:
برگزاری 7 مانور مختلف در شرکت گاز ایالم

ایالم-هدی منصوری:سرپرست شرکت گاز استان ایالم از برگزاری 7 مانور در زمینه های مختلف در سه ماهه اول سال جاری خبر داد 
و گفت: این مانورها در زمینه پاره گی شبکه توزیع گاز، زلزله، آسیب به پرسنل در اثر برق گرفتگی با علمک برق دار، گرمای هوا در تابستان 
و گرمازدگی پرسنل، حمله سایبری، آسیب به خطوط لوله توزیع گاز ناشی از برخورد بیل مکانیکی و غیره بوده است.  محمود کشاورز 
هدف از برگزاری این مانورها، ایجاد آمادگی پرسنل برای شرایط بحران و اضطراری بوده است، افزود: برگزاری مانورهای متعدد از قبیل مانور 
برنامه ریزی شده برای آمادگی نیروهای خدمت رسان و آماده بکار نگه داشتن تاُسیسات و زیرساخت ها برای ارائه خدمات مطلوب است. وی 
اظهار داشت: انجام اینگونه مانورها باعث ایجاد آمادگی در افزایش توانمندی واحدهای عملیاتی برای توسعه راه حل های مقابله با بحران، مهار 
آتش سوزی و مشارکت فعال واحدهای معین به منظور کاهش آسیب پذیری، حفظ زیرساخت های حیاتی، مدیریت بحران ناشی از تهدیدات 
و حوادث احتمالی طبیعی، ایجاد یکپارچگی در اجرا و ارزیابی مانور، یافتن نقاط ضعف و قّوت، تهدید و فرصت ها در مانور به منظور تعریف 
و انجام اقدامات اصالحی پیشگیرانه می شود. سرپرست شرکت گاز استان ایالم با بیان اینکه خدمات رسانی مطلوب و اهمّیت صیانت از 
تأسیسات گازرسانی به منظور مقاوم سازی شبکه ها و مقابله با بحرانهای طبیعی و غیر طبیعی در اولویت های کاری مسئوالن این شرکت 
قرار گرفته است، تصریح کرد: واحد HSE با یک برنامه ریزی جامع نسبت به برگزاری مانورهای مختلف آمادگی، تمرینی و عملیاتی در 

سطوح مختلف اقدام می کند.

شرکت گاز استان گلستان و سامانه سامد تفاهم نامه همکاری امضا کردند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس جمهور در خصوص دولت مردمی، تفاهم نامه 
همکاری بین شرکت گاز استان گلستان و سامانه 111 استان )سامد( ،به امضا رسید.این تفاهم نامه در 10 ماده  با هدف  نیل به اهداف 
رسیدگی و پاسخگویی به درخواستها های ملت شریف در بستر سامد و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های طرفین منعقد شد و مقرر 
گردید کلیه تقاضاهای دریافتی مردمی از سامانه 111 استانداری از بستر سامد جهت بررسی و اقدام ارجاع شود و در کوناهترین زمان  مورد 
بررسی قرار گرفته و نتایج نهایی اقدامات در سامانه مذکور ثبت گردد.در این تفاهم نامه همچنین مقرر شد جهت ارزیابی ساالنه ، شرکت 
گاز به صورت دوره ای در فواصل زمانی 3و6 و یکساله گزارشی از اقدامات صورت گرفته را طی لیستی تهیه و به مرکز سامد ارسال نماید.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: ســید مجتبــی خدمت بین دانا 
سرپرســت شهرداری رشــت در نشســت با مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری گیالن گفت: باید برای کاهش خسارات و مخاطرات ناشی از 
زلزله، سیل و سایر حوادث غیرمترقبه در سطح شهر همیشه آماده باشیم.

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشــت - سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت عصر 
امروز سه شــنبه 4 مرداد 1401 در جلســه با مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری گیالن که با حضور معاونین و مدیران شهرداری رشت برگزار 
شــد، اظهار داشت: در مقطعی که زلزله سال 1396 گیالن اتفاق افتاد، 
شــهر رشت مانند امروز دارای ساختمانهای بلند نبود و کال بلند مرتبه 

سازی در این شهر چندان رواج نداشت.
سرپرست شهرداری رشت با تاکید بر اینکه باید برای کاهش خسارات 
و مخاطرات ناشــی از زلزله، سیل و ســایر حوادث غیرمترقبه در شهر 
همیشه آماده باشیم، تصریح کرد: بحران بحثی کامال جدی است و اگر 
ما آمادگیهای الزم را برای مقابله و مواجهه با آن کســب نکنیم، حجم 
خســارتها افزایش می یابد. ســید مجتبی خدمت بین دانا اذعان کرد: 

شهرداری رشت برای تعمیق ارتباطات و سطح تعامالت خود با مدیریت 
بحران استانداری گیالن نماینده تام االختیار خود، معاون خدمات شهری 
را معرفی کرده و برای تحقق این کار حتی در حوزه هزینه کرد نیز منابع 
اعتباری آمادگی دارد.  امیر مرادی مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
گیالن نیز در این جلســه اظهار داشت: با توجه به گسل های موجود در 
رشــت و ساخت و سازهایی که در این شهر انجام شده است، مهمترین 

مورد بحرانی که ما را تهدید میکند، وقوع زلزله است. مدیرکل مدیریت 
بحران اســتانداری گیالن اســتفاده از امکانات این نهاد و هماهنگی با 
مدیریت شهری برای خدمات رســانی مطلوب را مورد تاکید قرار داد و 
گفت: اگر شهرداری رشت این مطالبه را از مدیریت بحران داشته باشد، 

ما نیز از هیچ کمکی مضایقه نخواهیم کرد.
امیر مرادی تصریح کرد: با برقراری ارتباط موثر بین اداره کل مدیریت 
بحران و شهرداری رشت پیش از وقوع هرگونه بحران اطالعات الزم بدون 
هیچگونه مطالبه ای در حوزه های مختلف در اختیار مدیریت شــهری 
رشــت قرار می گیرد. وی اذعان کرد: ماده 18 قانون اعتبارات مدیریت 
بحران می تواند به شهرداری رشت کمک کند، زیرا امکان جابه جایی این 
اعتبارات و تخصیص آن به نهادهایی مانند شهرداری کامال وجود دارد که 
این کار نیازمند تقویت ارتباطات بین مدیریت بحران و شهرداری است. 
در پایان نیز گزارش کاملی از خطرات و بالیای طبیعی که استان گیالن 
را تهدید می کند و حوادث و مشــکالتی که تاکنون موجب خســارات 
زیادی به شــهر رشت گردیده است از سوی مدیریت بحران استانداری 

گیالن ارائه گردید.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
از نصب و راه اندازی پست موبیل آهودشت در شهرستان کرخه و 4 پروژه 
دیگر با ارزش ســرمایه گذاری بیش از 232 میلیارد ریال در این شرکت 
خبر داد. محمود دشت بزرگ اظهارکرد: در راستای آماده سازی و تقویت 
شبکه به منظور گذر از پیک بار سال 1401، این پروژه ها در تیر ماه سال 

جاری نصب و آماده بهره برداری شده اند.
وی تصریح کرد: این 5 پروژه شــامل نصب و راه اندازی یک دستگاه 
پســت موبیل 132 به 33 کیلوولت به ظرفیت 12 مگاولت آمپر و یک 
فیدر خروجی در پســت آهودشت، تعویض دو دستگاه کلید هوایی 33 
کیلوولت خروجی ترانسفورماتور در پست آهودشت، نصب و راه اندازی 
یک دستگاه فیدر 33 کیلوولت در پست عبدالخان، نصب و راه اندازی دو 
دستگاه فیدر 33 کیلوولت در پست مارون یک و نصب و راه اندازی یک 
دستگاه بانک خازنی 33 کیلوولت در پست اندیمشک اصلی به ظرفیت 

4.8 مگاوار است.
وی با بیان اینکه ارزش ســرمایه گذاری ایــن پروژه ها بیش از 232 
میلیارد ریال بوده، افزود: با بهره بــرداری از این پروژه ها، ایجاد ظرفیت 

جدید جهت کاهش محدودیت ها و جلوگیری از خاموشی به مشترکین، 
بهبود افت ولتاژ و شاخص های فنی شبکه و کاهش بار ترانسفورماتورها و 

فیدرهای مجاور و کاهش انرژی توزیع نشده، محقق شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: عالوه بر پروژه های 
فوق، 5 پروژه مصوب بخش بهینه سازی برای آمادگی تابستان سال جاری 
شامل جایگزین نمودن بریکر بجای پاور فیوز در پست های فرعی شوشتر، 
میانرود و میانکوه، نصب و راه اندازی دو دســتگاه فیدر 33 کیلوولت در 
پست میانکوه، افزایش ظرفیت ترانسفورماتور 132 کیلوولت از 30 به 50 
مگاولت آمپر در پست مدرس دزفول، با ارزش سرمایه گذاری حدود 541 

میلیارد ریال به پایان رسیده است.
شرکت برق منطقه ای خوزســتان مسئولیت تامین و انتقال برق در 
شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد 

را بر عهده دارد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره اچ.اس.ایی، مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: 
این اداره کل برای چهارمین سال پیاپی در ارزیابی عملکرد اچ.اس.ایی، 
مدیریت بحران و پدافند غیرعامل موفق به کســب رتبه نخست کشور 
شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، 
نرگس علیپور در تشــریح این خبر اظهار کرد: ســتاد اجرایی مدیریت 
بحران، پدافند غیرعامل و اچ.اس.ایی در سطح مدیران ارشد و معاونین 
ماهانه نشست هایی را برگزار می کنند که مصوبه های این ستاد مالک 

ارزیابی بنادر کشور است.
وی بیان کرد: ســاالنه اجرا مصوبات و اثربخشی نهایی آنها بررسی و 
عملکرد بنادر کشور ارزیابی می شود و بنادر برحسب عملکرد خود رتبه 

بندی می شوند.
علیپــور ادامه داد: در ارزیابی عملکرد ســال 1400 اداره کل بنادر و 
دریانوردی اســتان بوشهر توانست در تداوم مسیر موفقیت های خود با 

کسب حداکثر نمره ممکن  برای چهارمین سال پیاپی در سه شاخص 
اچ.اس.ایی، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل کشور را کسب کند.

وی یادآور شد: اثر بخشی اقدامات پیشگیرانه و کنترلی ، پیگیری بهینه 
مصوبات و ارتباطات درون و برون سازمانی و همچنین اجرای مانورهای  
مشترک از دستاوردهای مهم اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 

در کسب موفقیت یاد شده است.
علیپور اظهار کرد: بهبود مستمر در بررسی عملکرد شرکت های فعال 
در بندر و همچنین ارتقا سطح سالمت،ایمنی و محیط زیست از دیگر 

عوامل موثر در انتخاب بندر بوشهر به عنوان رتبه نخست کشور است.
وی یادآور شــد: رعایت الزام  های مرتبط با حوزه  های مطرح شده و 
ایمنی مبحثی حائز اهمیت و راهبردی در حوزه فعالیت های بندری است 

که در بندر بوشهر اهتمام ویژه نسبت به آنها وجود دارد.

مشهد- صابر ابراهیم بای : مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی 
از مصرف 60 درصد گازطبیعی کل اســتان توسط نیروگاه های تولید 
برق خبر داد. حســن افتخاری با اعالم ایــن مطلب اظهار کرد: در روز 
پنجشــنبه30 تیر ماه امســال رقمی بالغ بــر 31 میلیون مترمکعب 
گازطبیعی در اســتان مصرف شد که معادل 60 درصد این رقم 18.5 
میلیون مترمکعب تحویل بخش نیروگاهی اســتان شد که بیشترین 
میزان گازرسانی به بخش نیروگاهی استان از ابتدای امسال تاکنون بوده 
اســت. وی افزود: با توجه به اوج گیری گرما در نیمه اول امسال میزان 
گازرســانی به شــش نیروگاه تولید برق در خراسان رضوی طی چهار 
ماهه ابتدای امسال رقمی بالغ بر یک میلیارد و 612 میلیون مترمکعب 
معادل 41 درصد کل گاز مصرفی اســتان بود. مدیرعامل شرکت گاز 
خراسان رضوی تصریح کرد: با تالش شبانه روزی کارکنان صنعت گاز 

خراســان رضوی، هم اکنون گاز مورد نیاز نیروگاهها و همچنین تمام 
واحدهای تولیدی، صنعتی، تجاری و خانگی اســتان بدون محدودیت 

در حال تامین است. افتخاری ضمن فراخوان عمومی از شهروندان برای 
مدیریت مصــرف برق و گاز تاکید کرد: با توجه به تامین کامل چرخه 
تولید برق اســتان از محل منابع گازی، صرفــه جویی در مصرف برق 
به صورت مســتقیم موجب کاهش مصرف گاز خواهد شد. مدیرعامل 
شرکت گاز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دفتر بهینه سازی مصرف 
گاز شرکت گاز خراسان رضوی آمادگی دارد از طریق بازدید کارشناسان 
نسبت به ارایه مشــاوره رایگان برای اصالح و بهینه سازی مصرف گاز 
در مجموعــه های بزرگ اقدام کند. گفتنی اســت؛ صاحبان صنایع و 
واحدهای تولیدی صنعتی مصرف کننده عمده گاز در خراسان رضوی 
می توانند از طریق تماس با شماره تلفن 37072624-051 نسبت به 
دریافت مشاوره رایگان برای اصالح و بهینه سازی نحوه مصرف گاز در 

مجموعه خود اقدام کنند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر اداره بنادر و دریانوردی 
بندرلنگه و غرب هرمزگان گفت: با توجه به هشــدارهای ســطح قرمز 
سازمان هواشناسی و لزوم تعطیل کردن هر نوع فعالیت  دریایی در آبهای 
این استان، تردد تمامی شناورهای صیادی، تفریحی و سنتی در روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه ممنوع است. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
بنادر و دریانوردی هرمزگان، "قاسم عسکری نسب" اظهار داشت: با توجه 
به هشدار جوی و دریایی سطح قرمز فعالیت تمامی دریانوردان و صیادان 
طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه ممنوع است و در صورت حضور در 
لنگرگاه نسبت به انتقال شناور خود به حوضچه بنادر و یا موج شکن های 
مردمی اقدام نمایند. وی در ادامه در تشریح اقدامات بنادر و دریانوردی 

غرب استان در مواجهه با توفان موسمی هند اظهار داشت: تاکنون چند 
جلســه با محوریت مدیریت بحران در مجموعه بندرلنگه و بنادر تابعه 
برگزار شده و نسبت به تردد قایق های صیادی، تفریحی و شخصی نیز 
اخطاریه منع صادر شده است. مدیر اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه و 
غرب هرمزگان، ارســال دستورالعمل مقابله با توفان و سیالب احتمالی 
به بنادر تابعه و مراکز حساس، اعالم تعلیق تمامی عملیات های تخلیه 
و بارگیری بنادر در روز چهارشــنبه، رصد و پایش شــناورهای در لنگر 
و تاکید بر آمادگی تجهیزات نجات و شــناورهایsar ( ( با هدف امداد 
رسانی احتمالی به شناورهای مضطر را از دیگر اقدامات این اداره با هدف 
جلوگیری از بروز حوادث ناگوار برشــمرد. عسکری نسب با بیان اینکه 

فعالیت تمامی کلوپ ها و ورزش های آبی و ســاحلی نیز طی این روزها 
تعلیق می باشد، خاطرنشان کرد: تمامی اطالعات مبنی بر فعالیت بنادر 
از برج کنترل بنادر استعالم و در صورت بروز هر گونه سوانح دریایی و یا 
درخواست کمک با سامانه 24 ساعته 1550 تماس و یا از طریق کانال 

اضطرار دریایی 16vhf ارتباط رادیویی انجام پذیرد. 

سرپرست شهرداری رشت در نشست با مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیالن :

لزوم آمادگی مدیریت شهری جهت کاهش خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه

تقویت شبکه برق منطقه ای خوزستان با بهره برداری از 5 پروژه

بندر بوشهر موفق به کسب رتبه نخست کشور درازریابی عملکرد ستاد اجرایی مدیریت 
بحران پدافند غیر عامل و اچ.اس.ایی، در سطح بنادر کشور شد

رکورد گازرسانی به نیروگاه های تولید برق خراسان رضوی شکسته شد

مدیر اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان:

تردد تمامی شناورها در روزهای پیش رو ممنوع است

فم- خبرنگار فرصت امروز: در حالی که طی چهار ماه نخســت 
امســال بیش از 86 هزار شهروند قمی راهی ســینماها شده اند و در 
مجموع، فروش دو میلیارد و ســی وهفت میلیون تومانی برای گیشه 
سینماهای قم به ثبت رسیده است، سهم دو فیلم کمدی »انفرادی« 
و »ســگ بند« معادل دوسوم رقم فروش کل گیشــه  سینماها بوده 
اســت. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان ســینماهای قم در چهار ماه نخست ســال جاری نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشته رشد چشــمگیری را تجربه کرد. در حالی 
که بیشــتر سینماهای قم سال گذشته در چنین روزهایی هم به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا تعطیل بودند و هم فیلم  مخاطب پسندی روی 
پرده نداشــتند، امسال با فعالیت مداوم چهار سینمای ونوس، تربیت، 
شهرآفتاب و آیه و اکران 12 فیلم، گیشه سینماها حسابی تکان خورده 
اســت. به گواه آمار ســامانه »ســمفا«، از ابتدای فروردین ماه امسال 

بیش از 86 هزار شــهروند قمی برای تماشــای فیلم مورد عالقه خود 
راهی سینماها شــده اند و در مجموع فروش دو میلیارد و سی وهفت 
میلیون تومانی برای گیشــه سینماهای قم به ثبت رسیده است. این 
در حالی اســت که در مدت مشابه ســال گذشته، فروش سینماهای 
قم با چهار هزار و 400 نفر تماشــاگر معــادل 75 میلیون تومان بود. 
اگرچــه نمی توان افزایش قیمت بلیت های ســینما را در فروش قابل 
توجه امسال سینماهای قم بی تأثیر دانست اما رشد حدود 20 برابری 
مخاطبان سینماها نویدبخش بازگشت به روزهای پیش از کرونا و رونق 
نسبی گیشه سینماهاســت. فیلم سینمایی »انفرادی« به کارگردانی 
ســید مسعود اطیابی طی چهار ماه نخست امسال با بیش از 30 هزار 
و پانصد تماشاگر معادل 734 میلیون در سینماهای قم فروش داشته 
است.  فیلم سینمایی »سگ بند« به کارگردانی مهران احمدی نیز با 
بیش از 25 هزار و ســیصد تماشاگر، 677 میلیون تومان فروش کرده 

است. مجموع رقم فروش این دو فیلم معادل دوسوم فروش کل گیشه 
ســینماهای قم در چهار ماه اخیر بوده است. موضوعی که به روشنی 
نشــان می دهد در صورت اکران فیلم های متنــوع از جمله فیلم های 
کمدی، ســینماهای قم با اســتقبال عالقه مندان به هنر هفتم همراه 
است. اما سومین فیلم پرفروش ســینماهای قم در چهار ماه نخست 

امسال »موقعیت مهدی« به کارگردانی هادی حجازی فر است. 

رشد چشمگیر فروش سینماهای قم
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بهترین استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی برای هتل ها

به قلم: تام مکالگلین / کارشناس حوزه بازاریابی و تبلیغات  - مترجم: امیر آل علی

بدون شک یکی از کسب و کارهای پرسود که در تمامی جهان حضور فعالی را دارد، صنعت هتلداری محسوب می شود. در کنار این موضوع 
امروزه یکی از چالش های اصلی این است که چگونه می توان بهترین استفاده را از بستر شبکه های اجتماعی داشت. در این زمینه آمارها حاکی 
از آن است که بیشترین زمان طول روز افراد به این فضا اختصاص پیدا می کند. تحت این شرایط طبیعی است که چنین فضایی، یک بازار 
پرسود برای هر برند محسوب شود. در این زمینه کسب و کارها می توانند بهترین استفاده ممکن را داشته باشند. با این حال هیچ راهنمای 
کلی برای تمامی برندها وجود ندارد و حوزه فعالیت، معیار بسیار مهمی محسوب می شود. درواقع روش های فعالیت برای یک کسب و کار 
حوزه پوشاک، با برندی در زمینه تکنولوژی تفاوت هایی را خواهد داشت. در این رابطه صنعت هتلداری پس از دو سال سخت که ویروس 
کرونا تمام دنیا را درگیر خود کرده بود بار دیگر فعالیت خود را آغاز کرده و همین امر باعث شده است که اکنون بهترین زمان برای صحبت 

کردن در این رابطه باشد. در ادامه بهترین استراتژی های بازاریابی شبکه های اجتماعی برای هتل ها را بررسی خواهیم کرد. 
1-چهره خودتان را نشان دهید 

اشتباه بزرگ بسیاری از هتل ها در شبکه های اجتماعی این است که تنها به نمایش ساختمان، اتاق ها و امکانات محدود هستند. این امر 
در حالی است که مسافران با تیم ارتباط مستقیم دارند و آشنایی با شما خود می تواند مزیت رقابتی باشد. به همین خاطر الزم است که 
در جدول محتوایی خود فضاهایی را برای نمایش چهره ها اختصاص دهید. در این زمینه می توانید حتی از مشتریان و افراد صاحب نظر در 
حوزه خودتان نیز استفاده کنید. برای مثال با یک فرد نام آشنا در رشته هتلداری، مصاحبه ای را داشته باشید و نظر وی را جویا شوید. این 
امر باعث خواهد شد تا برند شما چهره انسانی تری را پیدا کند. درواقع براساس تحقیقات روانشناسی، دیدن افراد در فرآیند اعتمادسازی 

نقش جدی به همراه دارد. 
2-از ویدئوهای کوتاه استفاده کنید 

در جهانی شدن ویدئوهای کوتاه، شبکه تیک تاک باالترین تاثیر را داشته است. در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید 
این اس��ت که ویدئوهای کوتاه باید جذاب و در ترکیب با موس��یقی باشد. همچنین فراموش نکنید که می توانید ویدئوهای خود را به یک 
چالش تبدیل کنید تا به صورت ویروسی، محبوبیت فوق العاده ای را پیدا کند. در این زمینه می توانید از چالش هایی نظیر چالش بطری، 
ایده بگیرید و از یک اینفلوئنسر برای بیشتر دیده شدن چالش خود، استفاده کنید. در این زمینه به هر میزان که ویدئوهای کوتاه بیشتری 

را مشاهد کنید، ایده های بیشتری را هم خواهید داشت. با این حال این امر نباید باعث شود که از اهمیت جدول محتوایی غافل شوید. 
3-با اینفلوئنسرها شریک شوید

این امر که یک اینفلوئنسر به نماد هتل شما تبدیل شود، بدون شک جذابیت باالیی را به همراه خواهد داشت. درواقع نتیجه بخش بودن 
این اقدام به مراتب بیشتر از زمانی است که به صورت همزمان چندین اینفلوئنسر را مورد توجه قرار دهید. در این زمینه نکته ای که باید به 
آن توجه کنید این است که موفقیت شما باید به دغدغه اینفلوئنسر تبدیل شود. به همین خاطر الزم است تا انتظارات به خوبی مشخص 
شود. درواقع این امر که از همان ابتدا بودجه ای را به افراد اختصاص دهید، ساده ترین اقدام محسوب می شود که دیگر نمی توان اطمینان 
داش��ت که اقدامات به بهترین ش��کل در حال انجام است. در کنار این موضوع نکته دیگری که باید به آن توجه نمایید این است که شما 
باید به دنبال همکاری طوالنی مدت باشید. به همین خاطر تعیین بودجه، اقدامی هوشمندانه نخواهد بود و در این زمینه حتی می توانید 

اینفلوئنسر مورد نظر خودتان را به یک شریک تجاری و سهامدار تبدیل کنید. 
4-منحصر به فرد باشید 

یک نکته منفی در رابطه با اکثر صفحات تجاری این است که عملکرد آنها بسیار شبیه به یکدیگر است. در این زمینه فراموش نکنید که 
در تمامی حوزه ها شما با رقبای متعددی مواجه خواهید بود که تصمیم گیری را بسیار سخت می کند. به همین خاطر الزم است تا به دنبال 
اقدامات منحصر به فرد باشید. برای مثال بازیافت زباله، استفاده مجدد از آب های مصرفی، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و... از جمله 
اقداماتی است که می تواند مزیت رقابتی خوبی باشد. در این زمینه با کمی خالقیت می توانید گزینه های متعددی را داشته باشید. به صورت 

کلی شما باید پیشنهادی را به افراد بدهید که مشابه آن را نمی توانند پیدا کنند. 
5-به تفاوت فصل  ها توجه داشته باشید 

واقعیت این است که صنعت هتلداری به میزان سفر وابستگی دارد و در این زمینه فصل ها، یکی از معیارهای مهم محسوب می شود. 
درواقع ممکن است شما در تابستان، با کمبود جا نیز مواجه باشید. تحت این شرایط حجم تبلیغات و فعالیت شما باید در این فصل کمتر 
باشد و نیازی به اقداماتی نظیر تخفیف ویژه، وجود ندارد. در کنار این مسئله برخی از فصل ها نظیر زمستان، باعث کاهش مسافران می شود 
که شما از مدت ها قبل باید خود را برای این شرایط آماده کنید. با این حال این قوانین ممکن است براساس منطقه ای که در آن فعالیت 
دارید، متفاوت باشد. برای مثال اگر در یک منطقه کوهستانی هستید و هتل شما در نزدیکی پیست های اسکی است، بدون شک فصل 
زمستان بیشترین میزان مشتری را خواهید داشت. به صورت کلی فعالیت های شما باید به نحوی برنامه ریزی شود که حتی در فصل های 
کم سفر نیز سودآوری خوبی را داشته باشید. در این زمینه همکاری با آژانس های مسافرتی، یک اقدام هوشمندانه خواهد بود. درواقع در 

شبکه های اجتماعی هم می توانید تبادل هایی را داشته باشید و اقدام به تبلیغ یکدیگر نمایید. 
6-برای مخاطبان خود زمان بگذارید 

این موضوع بس��یار رایج اس��ت که صفحات پس از آن که مخاطبان باالیی را پیدا می کنند، در زمینه پاس��خگویی ضعیف تر می شوند. این امر 
در حالی است که تعامل، خود یکی از اقدامات موثر در زمینه مشتری سازی محسوب می شود. به همین خاطر الزم است تا افرادی را به صورت 
تخصصی مسئول پاسخ دادن نمایید. در این زمینه اگر بتوانید در کمتر از یک دقیقه پاسخ افراد را بدهید، بدون شک باالترین شانس جذب مشتری 
را خواهید داشت. درواقع درست به مانند تیم پشتیبان تلفنی، شما باید تیم پشتیبان شبکه های اجتماعی نیز داشته باشید. در این رابطه بهتر 
است که داده ها و موارد مورد نیاز را در اختیار افراد قرار دهید تا سرعت پاسخگویی باال باشد. برای مثال شماره های تماس و تصاویر بخش های 
مختلف، از جمله موارد رایجی است که احتماال مخاطبان از ادمین های شما می خواهند. در این زمینه ایجاد پیام های از پیش تعیین شده، اگرچه 
اقدام مناسب محسوب می شود، با این حال فراموش نکنید که تعادل را باید رعایت نمایید. درواقع نباید اجازه دهید که گفت و گو حالت رباتی 
داشته باشد. این امر ابدا برای مخاطب جذاب نخواهد بود. بدون شک وجود تیم تخصصی باعث خواهد شد تا لحن پاسخگویی کامال مناسب باشد. 

7-به دنبال نظرات واقعی باشید 
یکی از مواردی که باعث خواهد شد تا در کسب و کار خود پیشرفت کنید، استفاده از نظرات افراد محسوب می شود. درواقع شما به فردی 
نیاز خواهید داشت که به صورت مداوم نظرات را تحلیل کند و داده ها را به صورت نمودار درآورد. این امر بدون شک در تصمیم گیری های 
شما تاثیرگذار خواهد بود. در کنار این مسئله هنگامی که نظرسنجی داشته باشید، باعث می شود تا مخاطب نیز خود را مهم بداند و خود 

زمینه ساز تعامل محسوب می شود که در موارد قبل تاثیر فوق العاده آن در زمینه مشتری سازی اعالم شد. 
8-از دیگران یاد بگیرید 

این امر که به صورت مداوم فعالیت سایر برندها را مورد بررسی قرار دهید. باعث خواهد شد تا همواره بتوانید از اقدامات موثر دیگران استفاده 
کنید. همچنین این اقدام باعث می ش��ود تا نس��بت به نقاط ضعف و قدرت برندهای رقیب آگاه ش��ده و از آن به نفع خودتان استفاده کنید. 

درواقع حتی می توانید نظرات زیر پست های برندهای دیگر را نیز تحلیل کنید تا از تکرار اشتباهات آنها برای برند خودتان، جلوگیری شود. 
9-از تبلیغات شبکه های اجتماعی استفاده کنید

امروزه اکثر شبکه های مطرح نظیر فیس بوک، یوتیوب و اینستاگرام، قابلیتی را در اختیار صفحات تجاری قرار می دهند تا پست های آنها 
شانس دیده شدن به مراتب باالتری را داشته باشند. در کنار این مسئله نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که همکاری 
در این زمینه کامال امن و با تضمین موفقیت محسوب می شود و این امر در حالی است که هزینه آنها نیز کامال مقرون به صرفه می باشد. 

به همین خاطر استفاده از این دسته قابلیت ها در شبکه های اجتماعی باید در برنامه های شما قرار گیرد. 
در آخر فراموش نکنید که هر ساله ترندهای جدیدتری معرفی می شود. به همین خاطر ابدا نباید تصور کنید که با رعایت این 9 اصل، 

تا چندین سال می توانید موفقیت تضمین شده داشته باشید. 
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نویسنده: علی آل علی

زمانی نه چندان دور زندگی روزمره مردم سر میز صبحانه 
و با گپ های دوس��تانه شروع می شد، نه با چک کردن مداوم 
س��رویس های رنگارنگ گ��وگل. از آن زمان تا به حال گوگل 
روز ب��ه روز بخش های بیش��تری از زندگی م��ا را دیجیتالی 
کرده و به این س��ادگی ها هم دست بردار نیست. کار به جایی 
رسیده که بازاریاب ها هم بدون استفاده از سرویس گوگل ادز 
)Google Ads( ای��ن غول آنالی��ن نمی توانند قدم از قدم 
بردارند. البته در این مورد جای اعتراضی نیست، چراکه گوگل 
هم دسترس��ی به مخاطب هدف را س��اده کرده، هم اینکه با 
قیمت های بی نهایت پایین حسابی دل اهالی صنعت تبلیغات 
را برده است؛ درست مانند راننده فرمول یکی که تخته گاز به 
سمت خط پایان می رود و حتی یک نفر هم نمی تواند چشم 

از دست فرمون قهرمان قصه بردارد!
وقتی اس��م گوگل در دنیای تبلیغات وس��ط باشد، خیلی 
از کارآفرینان موفقیت کمپین شان را تضمین شده می دانند. 
اگر ش��ما هم اینط��ور فکر می کنید، بای��د بگوییم ما هم در 
روزنامه فرصت امروز کامال با ش��ما موافقی��م. در عین حال 
نباید فراموش کنید که گوگل بدون حتی یک لحظه خستگی 
دنبال بهبود کیفیت خدماتش است. این یعنی اگر شما سال 
قبل با گوگل ادز کار کرده و دیگر پش��ت س��رتان را هم نگاه 
نکرده باش��ید، امسال با یک س��رویس کامال جدید رو به رو 
خواهید بود. فکر می کنم همین نکته برای اینکه شما شب ها 

از استرس خواب تان نبرد کافی است، مگر نه؟
وضعیت گوگل ادز مثل تیم فوتبالی اس��ت که سال به سال 
در حال جذب بهترین بازیکنان دنیاس��ت تا همه جام ها را درو 
کند. در این بین هم اگر شما یک لحظه حواس تان به این تیم 
کهکشانی نباشد، آنقدر زیر و بمش عوض می شود که دیگر آن را 
به جا نخواهید آورد. به همین خاطر ما در روزنامه فرصت امروز 
قصد داریم چند تا از مهمترین تغییرات گوگل ادز را زیر ذره بین 
ببریم. اینطوری دیگر الزم نیس��ت با هزار و یک زحمت دنبال 
کشف تغییرات جدید گوگل ادز در یک ماجراجویی خطرناک 

باشید. خب اگر آماده اید، کارمان را شروع کنیم.
آپدیت های گوگل ادز: فهرستی طالیی برای 

کارآفرینان
بی شک گوگل بزرگترین برند آنالین در دنیاست که اتفاقا 
نوس��تالژی یک عالمه از مردم به آن گره خورده اس��ت. شما 
را نمی دان��م، ولی برای من که گوگل همیش��ه یادآور اولین 
تجربه ام از اتصال به اینترنت و آن لوگوی کالسیک قشنگش 
اس��ت. این روزها تا اس��م آپدیت های گوگل به میان می آید، 
همه فکر می کنند قرار است تغییراتی شگفت انگیز را تجربه 
کنند. اگر نظر ما را بپرسید، به شما می گوییم که اصال از این 
خبرها نیس��ت. گوگل دوس��ت ندارد با آپدیت های عجیب و 
غریب تک تک کاربرانش را در هزارتویی پیچیده رها کند. در 
عوض مدیران ارش��د این برند دنبال بهبود تجربه کاربران از 

سرویس های مختلف هستند. 
ماجرا درباره گوگل ادز مثل بازی های کامپیوتری است که 
هرچند وقت یکبار آپدیتی جدید برای ش��ان عرضه می شود. 
البته در این بین خبری از آپدیت های س��نگین مثل وارزون 
ک��ه تا آخرین گیگ اینترنت را می خورد، نیس��ت. در عوض 
تمام تالش گوگل ساده سازی رابط کاربری و افزایش امکانات 
ابزارش اس��ت. ما در ادامه سعی می کنیم بعضی از مهمترین 
تغیی��رات گوگل ادز در طول ماه های اخیر را بررس��ی کنیم. 
پس با ما همراه باش��ید تا تبدیل به بازاریابی همه فن حریف 

در استفاده از این سرویس جادویی شوید. 
آپدیت های گوگل شاپینگ: تجربه ای منحصر به فرد 

از خرید آنالین
شما الزم نیست 24 ساعته در اینترنت مشغول گشت زنی 
باش��ید تا تبلیغات فروش گوگل پیش پای تان س��بز ش��ود. 
این روزها از در و دیوار س��ایت های مختلف چنین تبلیغاتی 
س��ر کاربران خراب می ش��ود. در این بین گ��وگل هم برای 
درآمدزایی سال هاست شروع به همکاری با برندهای مختلف 
برای فروش آنالین محصوالت ش��ان کرده اس��ت. قبول دارم 
ای��ن تبلیغات تا همین چند س��ال قبل حس��ابی کفر آدم را 
باال می آورد، اما دیگر از این خبرها نیس��ت، چراکه گوگل با 
استفاده از نسل جدید هوش مصنوعی رفتار کاربران را تحلیل 
کرده و فقط پیش��نهادهای خرید ش��خصی سازی شده ارائه 

می کند. ماجرا جالب شد، نه؟
اگ��ر فکر کرده ای��د آپدیت گ��وگل ادز در بخ��ش فروش 
فقط به اس��تفاده از هوش مصنوعی ختم می ش��ود، س��خت 
دراشتباهید. این س��رویس اکنون به کاربران اجازه سفارش 
محصول به طور مس��تقیم و بدون نیاز به مراجعه به صفحه 
س��ایت فروشنده را می دهد. این یعنی دیگر کابوس گشت و 
گذار در صفحات مختلف برای خرید محصول مورد عالقه تان 
در تبلیغات گوگل به تاریخ پیوس��ته است. به عالوه اگر شما 
از کاربران گوش��ی های هوشمند هستید، دیگر کلیک کردن 
روی تبلیغات گوگل مس��اوی با تجربه ای شبیه به فیلم های 
ترسناک نیست، چراکه گوگل تبلیغاتش را به خوبی با تجربه 
کاربری گوشی های هوشمند هماهنگ کرده است؛ همین قدر 

جذاب و هیجان انگیز.
آپدیت بعدی گوگل در بخش فروش مربوط به استفاده از 
واقعیت افزوده )AR( است. از آنجایی که خیلی از مشتریان 
تا یک محصول را نبینند دل ش��ان راضی به خرید نمی شود، 
گوگل فورا دست به کار شده و از فناوری واقعیت افزوده برای 
قرص کردن دل مشتریان اس��تفاده می کند. این یعنی شما 
دیگر الزم نیست با مش��اهده تبلیغات گوگل بی گدار به آب 
زده و سفارشی پرریسک را تایید کنید. در عوض می توانید به 
راحتی هرچه تمام تر محصول دلخواه تان را از زوایای مختلف 
مشاهده کرده و حتی با یک کلیک بر روی دوربین گوشی تان 
تجربه مجازی استفاده از آن را هم داشته باشید. فکر می کنم 
شما هم قبول داشته باش��ید این تغییرات دیگر جایی برای 
ش��ک و تردید در زمینه خرید از گوگل باقی نمی گذارد، مگر 

نه؟

 :)Google Reports( آپدیت های گزارشات گوگل
تغییرات تکنیکال تبلیغاتی!

کار ک��ردن با گوگل ادز یکی از لذت بخش ترین تجربه های 
دنیاست، البته تا وقتی که پای تان به بخش گزارش های این 
س��رویس باز نشده باش��د. اولین نس��خه از گوگل ادز آنقدر 
گزارش های پیچیده و تکنیکی داشت که خیلی از بازاریاب ها 
در اولین برخورد فورا کوله پشتی ش��ان را جمع کرده و دیگر 
پشت سرشان را هم نگاه نمی کردند. مدیران گوگل خیلی زود 
متوجه گاف بزرگ سرویس شان شدند. از آن زمان تا به حال 
هم روز به روز روی ساده س��ازی گزارشات شان کار کرده اند. 
نتیجه کار در آخرین آپدیت گوگل ادز به لطف اتوماس��یون 
و یادگیری ماشینی )Machin Learning( بی نظیر از آب 

درآمده است. 
اولین تغییر محس��وس گزارش��ات گوگل ادز اضافه شدن 
نموداره��ای گرافیکی و همین طور انواع و اقس��ام داده های 
شخصی سازی ش��ده اس��ت. هدف از ای��ن کار بی نیاز کردن 
بازاریاب ها از هر ابزار جانبی دیگری است. راستش را بخواهید، 
با توجه به آپدیت در لحظه گزارش��ات این بخش باید گفت 
گوگل خیلی خوب به هدفش رسیده و کار بازاریاب ها با این 

تغییر جدید حسابی ساده می شود. 
همانطور که هر تیم ورزشی سال به سال کیت تازه ای برای 
خ��ودش طراحی می کند، گ��وگل ادز هم یک منوی کاربری 
جدید و چشم نواز برای کارآفرینان تدارک دیده است. شما در 
ای��ن رابط کاربری جدید حتی امکان تغییر جای آیکون ها و 
شخصی سازی داشبورد را هم دارید. به عالوه، مدیران گوگل 
دس��تی هم به س��ر و گوش بخش تگ ها کشیده اند تا دیگر 
الزم نباش��د برای عوض کردن تگ یک محصول بین گوگل 
ادز و گ��وگل آنالیتیکس جا به جا ش��وید. به زبان خودمانی، 
االن گوگل ادز و گوگل آنالیتیکس از یک سیس��تم یکپارچه 
و مرکزی برای سرویس دهی به بازاریاب ها استفاده می کنند. 
آخرین تغییر گ��وگل در بخش گزارش��ات مربوط به نرخ 
تبدیل )Conversion Rate( اس��ت. گ��وگل برای اینکه 
خیال بازاریاب ها نسبت به بازگشت سرمایه شان راحت شود، 
نسل جدید تست تصادفی نرخ تبدیل را رونمایی کرده است. 
در این حالت بازدیدکنندگان تبلیغات ش��ما را به دو دس��ته 
تقسیم می کند. دسته اول کسانی هستند که یکبار تبلیغ تان 
را دیده و بعد هم خیلی زود باکس مورد نظر را بسته اند. گروه 
دوم کسانی هستند که عالوه بر مشاهده تبلیغات شما، کمی 
کنجکاوی به خرج داده و سراغ لینک های جانبی تان رفته اند. 
گوگل با اعالم تعداد هر کدام از این کاربران و ارائه گزارش��ی 
دقیق درباره ش��ان به شما کمک می کند تا قلق مخاطب تان 
را پیدا کنید و تخته گاز به س��وی طراحی تبلیغات بی عیب 

بروید. 
نوآوری های تعاملی در تبلیغات: گوگل ادز دیگر 

جاده ای یکطرفه نیست!
تجربه شما از مشاهده تبلیغات در گوگل چیست؟ احتماال 
بهترین جواب برای این س��وال اش��اره ب��ه نمایش تبلیغاتی 
کوچک در کنار صفحه یا پیدا ش��دن سر و کله یک کادر در 
وسط ویدئوهای یوتیوب اس��ت. در چنین وضعیتی کاربران 
فقط دو تا گزینه دارند. اول اینکه تبلیغات را دقیق مش��اهده 
کنند یا اینکه فورا آن را بس��ته و خیلی بی تفاوت از کنارش 
عبور کنند. گوگل بعد 15-10 س��ال استفاده از چنین شیوه 
کالس��یکی حاال با آپدی��ت جدید گوگل ادز س��راغ فضایی 
تعاملی رفته اس��ت. اگر بخواهیم دور اصطالحات پیچیده را 
خط بکش��یم، باید گفت تبلیغات گوگل چند ماهی هس��ت 
که حال��ت تعاملی به خ��ودش گرفته و کارب��ران می توانند 
نظرات ش��ان درباره ه��ر تبلیغ را درج کنند. اش��تباه نکنید، 
شما مشغول مطالعه گزارشی درباره یک فیلم علمی- تخیلی 
نیستید، بلکه این گوگل است که بار دیگر با ایده ای تازه همه 

را شگفت زده کرده است. 
دنیای تبلیغات از خیلی جهات ش��بیه یک میزگرد است. 
در این میز بزرگ شما نمی توانید انتظار تبدیل شدن به تنها 
سخنران مجلس را داشته باشید. خب هرچه باشد مشتریان 
ه��م نظرات خاص خودش��ان را دارند و گاهی اوقات صحبت 
کردن ب��ا برند مقابل ش��ان بهترین هدیه ممکن محس��وب 
می شود. ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم دنیای تبلیغاتی 
دیگر یک جاده یکطرفه نیس��ت، بلکه مسیری دوطرفه است 
که اتفاقا صحبت های مشتریان در آن اهمیت بیشتری نسبت 
به تبلیغات برندها دارد. نس��خه جدید آپدیت های گوگل ادز 
به کارب��ران اجازه می دهد تا بدون هیچ دردس��ر اضافه ای و 
فق��ط از دل تبلیغات برندها ب��ا آنها ارتباط برقرار کنند. مثال 
اگر ش��ما تبلیغ فروش یک خ��ودروی الکتریکی را در گوگل 
درج کرده اید، کاربران می توانند خیلی راحت از ش��ما درباره 
مش��خصات و جزیئیات این خودرو س��وال کنند؛ به همین 

سادگی!
 :)YouTube Shorts( تبلیغات در یوتیوب ُشرتز

فرصتی جدید برای بازاریاب ها
گوگل به اس��تفاده از تک تک فرصت های موجود در بازار 
مش��هور اس��ت. اجازه دهید با هم روراس��ت باشیم، چنین 
ش��هرت هایی در دنیای کس��ب و کار الکی ب��ه برندها داده 
نمی ش��ود. بنابراین اعتبار و ش��هرت گوگل هم پش��توانه ای 
ق��وی در تجربیات موفق مدی��ران آن دارد. یکی از تازه ترین 
فرصت های��ی که گوگل مثل مهاجمی خب��ره تبدیل به گل 
سه امتیازی کرده است، ظرفیت تبلیغاتی سرویس ُشرتز در 
یوتیوب اس��ت. این س��رویس همین یکی دو سال قبل برای 
رقابت با تیک تاک معرفی شد. اگرچه خیلی ها فکر می کردند 
این آپدیت چندان ب��ه مذاق کاربران خوش نمی آید، اما این 
روزها کمتر یوتیوبری است که ویدئوهایی به سبک تیک تاک 

در سرویس شرتز منتشر نکند. 
حاال که س��رویس ش��ورتز این همه بین کاربران ش��هرت 
پیدا کرده اس��ت، دس��ت اندکاران گوگل س��راغ درآمدزایی 
از آن رفته ان��د. خب انتظار ندارید ک��ه گوگل از خیر چنین 
فرصتی بگذرد و خدمات کامال رایگان به شما ارائه کند؟ قبل 
از اینکه حس��ابی نگران نمایش تبلیغات طوالنی شوید، باید 
خیال ت��ان را از این بابت راحت کنیم. واقعیت این اس��ت که 

گوگل تبلیغات بی نهایت کوتاه و خودمانی در این بخش آماده 
کرده و معجون تبلیغاتی اش آنقدرها شور نیست که کاربران 
را ناامید کند. پس اگر دفعه بعد هنگام مش��اهده ویدئوها در 
سرویس شرتز با تبلیغات جدید رو به رو شدید، خیلی تعجب 
نکنید. به عالوه، خودتان هم می توانید نیم نگاهی به استفاده 
از فرصت تبلیغاتی این بخش برای بهبود اوضاع بازاریابی تان 

داشته باشید. 
تبلیغات گوگل در تلویزیون های هوشمند: ورود 

گوگل به زمین بازی تازه اش!
تبلیغ��ات گوگل دیگر فقط محدود به دنیای گوش��ی های 
هوشمند یا کامپیوترها نیست، بلکه کم کم جای خودش در 
تلویزیون ها را هم باز کرده اس��ت. البته منظور ما از تلویزیون 
نس��ل جدید تلویزیون های هوشمند اس��ت که تا بن دندان 
مجه��ز بوده و آخری��ن ورژن اندروید را هم دارند. اگر ش��ما 
هم چند وقتی هس��ت که وسوسه خرید تلویزیون هوشمند 
راحت تان نمی گذارد، ب��ا خرید این محصول تبلیغات جدید 

گوگل را هم مشاهده خواهید کرد. 
اگرچ��ه هنوز جزییات زی��ادی از ایده اصل��ی گوگل برای 
تبلیغات در تلویزیون های هوشمند منتشر نشده است، اما به 
طور آزمایشی در بعضی از کشورها این تبلیغات نمایش داده 
ش��ده است. نکته جالب اینکه چنین تبلیغاتی همان حس و 
حال آگهی های یوتیوب را دارد. شاید پیش خودتان فکر کنید 
االن بهترین فرصت برای ش��روع سرمایه گذاری در این مدل 
از تبلیغات است. در این صورت باید از شما بخواهیم پای تان 
را روی ترمز بگذارید، چراکه هنوز تلویزیون های هوشمند در 
خیلی از کش��ورها جا پای محکم��ی ندارد و تبلیغات در آنها 

ریسک بزرگی محسوب می شود. 
تبلیغات تلویزیونی گوگل قرار نیس��ت ش��بیه تبلیغات در 
کانال های پرطرفدار باشد. در عوض کاربران وقتی با تلویزیون 
هوشمندش��ان مشغول مش��اهده ویدئوهای یوتیوب یا حتی 
وبگردی هستند، تبلیغات ریز و درشتی را مشاهده می کنند. 
اگ��ر به این نکته هوش مصنوعی گ��وگل و نمایش تبلیغات 
شخصی سازی شده را اضافه کنیم، آن وقت معجون جدید این 

برند بی نظیر از آب درمی آید. 
تبلیغات مسافرتی )Travel Ads(: گشت و گذار دور 

دنیا با گوگل
صنعت توریسم یکی از اولین قربانی های همه گیری کرونا 
محسوب می شود. دست اندرکاران این صنعت تا همین چند 
ماه قبل حتی خواب دیدار دوباره با مسافران را هم نمی دیدند، 
چه برسد به اینکه دوباره برندهای شان به سوددهی برسد. از 
آنجایی که دنیا باال و پایین زیاد دارد، االن وضعیت آژانس های 
مسافرتی از این رو به آن رو شده است. گوگل هم در این بین 
برنامه ویژه ای برای همکاری دوباره با کارآفرینان این حوزه در 
س��ر دارد.  اجازه دهید این بخش را اندکی متفاوت تر از بقیه 
موارد شروع کنیم. فرض کنید شما قصد دارید برای یک سفر 
کاری به کلمبیا بروید. بی شک وقتی پای چنین سفر طوالنی 
در میان باش��د، آدم کمی هم به فکر خوش��گذرانی در حین 
کار خواهد بود. این یعنی ش��ما عالوه بر یک بلیت اکونومی، 
ب��ه هتلی نزدیک محل کارتان نیاز دارید که اتفاقا خیلی هم 
از جاذبه های گردش��گری مقصدتان دور نباشد. اگر آدم اهل 
س��فری باش��ید، خیلی خوب می دانید زیر و رو کردن گوگل 
برای یک بلیت و هتل ارزان قیمت دس��ت کمی از آپولو هوا 
کردن ندارد. دقیقا به همین خاطر گوگل با ش��کل تازه ای از 
تبلیغات به استقبال گردش��گران آمده است. داستان مان به 

بخش حساسش رسید، نه؟
تبلیغات مسافرتی گوگل در واقع نوع تازه ای از گزینه های 
نمایش تبلیغات برای آژانس های مسافرتی است. بر این اساس 
ش��ما وقتی دنبال خرید بلیت یا رزرو در گوگل هستید، این 
موتور جس��ت وجو به جای فهرست کردن هتل های مختلف، 
کادری مخصوص هر هتل برای رزرو س��ریع و بی دردسر اتاق 
جلوی چش��م تان می گذارد. اینطوری شما می توانید در یک 
چشم به هم زدن اتاق دلخواه تان را رزرو کرده و سراغ بستن 

چمدان تان بروید؛ به همین سادگی!
ترکیب تبلیغات مسافرتی گوگل با نمایش تبلیغات محلی 
ب��رای کاربران برای خیلی از هتل ها و آژانس های مس��افرتی 
گزین��ه جذابی از آب درآمده اس��ت. این طوری ش��ما دیگر 
الزم نیس��ت تبلیغات تان را برای هم��ه نمایش دهید و کلی 
هزین��ه اضافی روی دس��ت تان باقی بمان��د. در عوض تبلیغ 
هتل یا آژانس مسافرتی شما فقط و فقط برای مشتریان بازار 
محلی تان نمایش داده خواهد ش��د. خب مگر یک کارآفرین 
حوزه گردش��گری یک ابزار تبلیغاتی پیش��رفته تر از این هم 

می تواند تصور کند؟
سخن پایانی

گوگل ادز سال هاست انتخاب اول بازاریاب ها برای تعامل با 
مشتریان در دنیای آنالین است. این ثبات مثال زدنی در بازار 
به هیچ وجه اتفاقی نیس��ت، بلکه ریشه در عملکرد بی عیب 
و نق��ص گوگل دارد. مدیران گ��وگل ادز روز به روز در تالش 
برای بهبود کیفیت خدمات ش��ان هس��تند. در این بین هم 
آپدیت های جدی��د ابزار اصلی آنها برای غافلگیری کاربران و 

صدالبته بازاریاب هاست.  
م��ن و همکارانم در روزنامه فرصت ام��روز امیدوارم نکات 
مورد بحث در این مقاله به ش��ما برای آشنایی با آپدیت های 
جدید گوگل ادز کمک کرده باش��د. اگر سوال یا مشکلی در 
ارتباط با این س��رویس کاربردی داش��تید، ما همیشه آماده 
کمک به شما هس��تیم. پس تعارف را کنار گذاشته و تنها با 

یک کلیک ما را از مشکل تان باخبر کنید. 
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