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با کلیک بر روی هر عنوان، می توانید به صفحه مربوط به آن بروید



مقدمه
بانک ها و فضای مجازی مقدمه

بانک هــا بــه عنــوان مهم تریــن رکــن نظــام مالــی کشــور، بــرای ایفــای نقــش خــود نیــاز بــه جلــب اعتمــاد مــردم دارنــد. در ســال های اخیــر اخبــار مرتبــط بــا 

اختالس هــا، دادگاه هــا و مشــکالت بانک هــا، اعتمــاد مــردم را بــه شــدت کاهــش داده اســت. اکنــون شــبکه های اجتماعــی مــورد اســتفاده بســیاری 

از مــردم هســتند و تبدیــل بــه آینــه ای بــرای نمایــش ایــن نارضایتی هــا و شــکایات آن هــا شــده اســت.

ژانــس DM360 ، بــه دلیــل تمرکــز بــر شــبکه های اجتماعــی و تصویــر برنــد، بــه ســراغ بررســی جزئــی و آمــاری تصویــر بانک هــا در فضــای مجــازی  مــا در آ

رفتیــم تــا بــا ترســیم شــرایط موجــود، بــه درک و بهبــود شــرایط فعلــی نظــام مالــی کمکــی کــرده باشــیم. 

ژانــس دیجیتــال مارکتینــگ  DM360 بــا هــدف بررســی دقیــِق رفتــار کاربــران ایرانــی در  گــزارش پیــش رو، ســومین مــورد از ســری گزارش هــای آ

شــبکه های اجتماعــی اســت. دو گــزارش قبلــی بــا نــام »بررســی بــازار تبلیغــات در شــبکه های اجتماعــی« در بهمــن ۹۹ و »نامزدهــای ریاســت جمهــوری 

و فضــای مجــازی« در اردیبهشــت ۱۴۰۰ منتشــر شــدند کــه از طریــق لینک هــای زیــر قابــل مشــاهده و دانلــود هســتند.

نامزدهای ریاست جمهوری و فضای مجازیبررسـی بازار تبلیغات در شبکه های اجتماعی

توضیحاتتوضیحات دانلوددانلود



مقدمه
بانک ها و فضای مجازی نکات مهم

ژانس DM360 تنها محتوای موجود در فضای مجازی را بررسی کردیم و هیچ  نفعی از نمایش ضعف یا قوت بانک ها نداریم.  ما در آ

در فصــل اول گــزارش، پــس از بررســی محتــوای منتشرشــده پیرامــون بانک هــا بــه ســراغ مدیــران عامــل رفتیــم. ایــن مدیــران در چندمــاه اخیــر تغییراتی 

داشــته اند امــا در بیشــتر بــازه بررسی شــده مدیرعامــل آن بانــک بودنــد.

داده های این گزارش با استفاده از سامانه های متن کاوی تهیه شده اند.

در بیــن جهت گیری هــای احساســی، درصــد باالیــی از محتــوا خنثــی اســت. محتــوای خنثــی نشــان دهنده انتشــار خبــر و عــدم مخالفــت یــا حمایــت در 

آن محتواســت.

از آن جا که هر ریتوئیت به معنای گردش محتوا در فضای توئیتر است، هر ریتوئیت به عنوان یک محتوا محسوب می شود.
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مقدمه
بانک ها و فضای مجازی اصطالحات مهم 

محتــوای مــورد بررســی از دو شــبکه اجتماعــی توئیتــر و اینســتاگرام، پیام رســان 

تلگــرام و وب ســایت های خبــری جمــع آوری شــده اســت. بــه هرکــدام از ایــن 

ــم. ــتر می گویی ــوا بس ــار محت ــِط انتش ــار محی چه

بستر

ــر  ــتاگرام و ه ــر و اینس ــری )account( در توئیت ــاب کارب ــا حس ــه ی ــر صفح ــه ه ب

ــی،  ــرد حقیق ــد ف ــر می توان ــم. کارب ــر می گویی ــا کارب ــرام، اصطالح ــال در تلگ کان

رســانه شــخصی یــا متعلــق بــه خبرگــزاری باشــد. 

کاربر

در شــبکه های اجتماعــی، صفحاتــی کــه بیشــتر از تعــداد مشــخصی فالوئــر 

داشــته باشــند، می تواننــد اثــر بیشــتری بــر افــکار عمومــی بگذارنــد. بــه همیــن 

دلیــل صفحــات اینســتاگرامی بــا بیــش از یــک میلیــون فالوئــر، کانال هــای 

تلگرامــی بــا بیــش از یــک میلیــون عضــو و صفحــات توئیتــر بــا بیــش از صدهــزار 

ــده اند. ــی ش ــب بررس ــانه های پرمخاط ــوان رس ــه عن ــر ب فالوئ

رسانههایپرمخاطب

ــد  ــته باش ــک داش ــتر از 1000 الی ــه بیش ــی ک ــه توئیت ــر، ب ــی توئیت ــن کاربران در بی

فیواســتار گفتــه می شــود.

ِفیوِاستار

در بخشــی از گــزارش تعــداد فالوئرهــای فیک صفحــات اینســتاگرامی بانک ها را 

بررســی کردیــم. ایــن فالوئرهــا یــا واقعی نیســتند که اســم و نشــانی مشــخصی 

ندارنــد، یــا حســاب کاربــری مشــخص امــا بــه شــدت کم  تعامــل اســت. ایــن آمــار 

 FollowerStat و SocialBlade بــا اســتفاده از آنالیزورهــای اینســتاگرام ماننــد

بــه دســت آمده انــد.

فالوئرفیک

در ایــن گــزارش، بــه هــر کاربر شــبکه های اجتماعــی، کانــال تلگرامــی و خبرگزاری 

رســانه می گوییــم.

رسانه

برخــی از رســانه ها در هــر بســتر، اثرگــذاری و مرجعیــت بیشــتری دارنــد. بــه 

همیــن دلیــل لیســتی از رســانه های مهــم را انتخــاب کــرده و محتــوای بانک هــا 

ــی  ــانه های عموم ــری از رس ــه درک بهت ــا ب ــم ت ــی کردی ــا بررس ــه در آن ه را جداگان

و رســانه های مرجــع و نحــوه پرداخــت هرکــدام بــه اخبــار برســیم. ایــن لیســت را 

می توانیــد در صفحــه 2۹5  مشــاهده کنیــد. رســانه های منتخــب بــا هم فکــری 

ــت. ــده اس ــه ش ــس DM360 تهی ژان ــی آ ــانه و روابط عموم ــم رس ــل تی و تحلی

رسانههایمنتخب

ــر  ــی و ه ــت تلگرام ــر پس ــتاگرامی، ه ــت اینس ــر پس ــر، ه ــی در توئیت ــر محتوای ه

ــوند. ــوب می ش ــده محس ــوای منتشرش ــک محت ــا ی ــر در خبرگزاری ه ــه خب صفح

انتشار



فصل اول  

مقایسه بانک ها

COMPARISON OF

BANKS

در این فصل تصویر برند 2۸ بانک فعال در داخل کشـــور بررسی 

شـــده اســـت. تعداد محتوا در دو مجموعه »همه رســـانه ها« و 

»رســـانه های منتخب«، بودجه های تبلیغاتـــی، جهت گیری های 

احساســـی، 5 بانـــک پرحاشـــیه و 5 مدیـــر پرحاشـــیه، همگی به 

شده اند.  بررســـی  آماری  صورت 

میـــزان دقیـــق محتـــوای هـــر بانک و هـــر مدیـــر نیـــز در بخش 

پیوســـت قـــرار دارد.



بانک ها و فضای مجازی
مقایسهبانکها

هحفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

مجموع محتوای تولیدشده با موضوع بانک ها در فضای مجازی

بانــک ملــی، بــا بیــش از ۱۱5 هــزار محتــوا در بســترهای چهارگانــه، بــا اختــالف بیشــترین میــزان محتــوای تولیدشــده را دارد کــه بــا توجــه بــه گســتردگی خدمــات و تعــداد بــاالی 

مشــتریان توجیه پذیــر اســت. پــس از آن بانــک رفــاه، بــا وجــود آن کــه تعــداد مشــتریانی بیشــتر از ســایر بانک هــای برتــر نــدارد، امــا بــه دلیــل ویدئــو کتــک خــوردن یــک خانــم 

توســط کارمنــد بانــک رفــاه، در رتبــه دوم قــرار دارد.

میانگین: 22543



بانک ها و فضای مجازی
مقایسهبانکها

هحفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

مجموع محتوای تولیدشده با موضوع بانک ها در رسانه های منتخب

در بیــن رســانه های منتخــب نیــز بانــک ملــی بیشــترین میــزان محتــوا را دارد. در ایــن رســانه ها بانک هایــی ماننــد تجــارت، ملــت و صــادرات کــه در بیــن اخبــار مرتبــط بــا ســهام 

عدالــت و دارا ســوم بودنــد، بیشــتر دیــده شــدند. همچنیــن رســانه های منتخــب کمتــر بــه بانک هــای پرحاشــیه ای ماننــد بانــک آینــده و ســرمایه پرداختنــد.

میانگین: 1553



بانک ها و فضای مجازی
مقایسهبانکها

هحفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

10 بانک پرمحتوا در هر بستر

6 بانکــی کــه بیشــترین محتــوا را در توئیتــر داشــتند، پرحاشــیه ترین بانک هــا بودنــد. بانــک ملــی بــه ویــژه بعــد از انتشــار صورت هــای مالــی و بانــک ســرمایه بعــد از دســتگیری 

مدیرعامــل اســبق آن و حمایــت کاربــران انقالبــی از آیــت هللا رئیســی، رئیــس وقــت قوه قضاییــه، پربحث تریــن خبرهــای بانکــی در توئیتــر بودنــد.

در تلگرام نیز، بیشتر بانک هایی که اخبار بیشتری دارند در صدر قرار گرفته اند.

در اینســتاگرام، بانــک رفــاه بــا اختــالف در رتبــه اول قــرار دارد و تنهــا بســتری اســت کــه بانــک ملــی در آن اول نیســت. بــا توجــه بــه ترنــد خبــری بانــک رفــاه کــه ویدئــو ضرب وشــتم 

یــک خانــم توســط کارمنــد ایــن بانــک اســت، می تــوان گفــت کــه کاربــران اینســتاگرام نســبت بــه مســائل احساســی واکنــش شــدیدتری دارنــد تــا اتفاقــات پرحاشــیه سیاســی 

پیرامــون بانک هــا.



بانک ها و فضای مجازی
مقایسهبانکها

هحفصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نارضاییت از خدمات بانکی در توئیتر 

توئیتــر یکــی از اصلی تریــن بســترهای ابــراز نارضایتــی از خدمــات در تمــام حوزه هــا از جملــه بانکــی شــده اســت. بــه همیــن دلیــل توئیتــر اهمیــت بســیاری در روابــط عمومــی 

بانک هــا دارد. در بیــن 28 بانــک، بانــک ملــی و ملــت، بیشــترین میــزان نارضایتــی را داشــتند. البتــه ایــن میــزان نارضایتــی وابســته بــه تعــداد حســاب های موجــود در بانــک 

نیــز هســت. بــه همیــن دلیــل عــالوه بــر تعــداد محتــوای گالیه آمیــز، درصــد آن هــا از کل محتــوای توئیتــر هــر بانــک را نیــز محاســبه کردیــم )صفحــه بعــد(. بانک هایــی کــه بــا 

رنــگ قرمــز مشــخص شــده اند، آن هایــی هســتند کــه بیــش از ۱۰ درصــِد محتــوای توئیتری شــان مرتبــط بــا ابــراز شــکایت از خدمــات بانکــی بــوده اســت.

میانگین: 270

اعداد صرفا مربوط به نارضایتی از خدمات بانکی است )حضوری و مجازی( و ارتباطی با حواشی و اخبار بانک ندارد.



بانک ها و فضای مجازی
مقایسهبانکها

هحفصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نارضاییت از خدمات بانکی در توئیتر 

بیــش از 2۰ درصــد محتــوای بانــک صنعــت و معــدن در توئیتــر مربــوط بــه ابــراز نارضایتــی از خدمــات بانکــی اســت. بــا وجــود آن کــه مجموعــا 33 توئیــت بــا این مضمون منتشــر 

شــده اســت، امــا باالتریــن درصــد را نیــز دارد. بانــک ملــی بــا وجــود داشــتن بیشــترین تعــداد نارضایتــی، امــا از نظــر درصــدی در جایــگاه هشــتم اســت. به طــور میانگیــن %8.26 

از کل محتــوای مرتبــط بــا بانک هــا در توئیتــر ابــراز نارضایتــی از خدمــات بانکــی اســت. خــط میانگیــن در ایــن مــورد بســیار باالتــر از ســایر نمودارهاســت کــه نشــان می دهــد 

نارضایتــی مشــتریان وجــه مشــترک اکثــر بانک هاســت.

میانگین: %۸.26

اعداد صرفا مربوط به نارضایتی از خدمات بانکی است )حضوری و مجازی( و ارتباطی با حواشی و اخبار بانک ندارد.
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جهت گیری احسایس در مورد 10 بانک با بیشترین محتوا

بانــک آینــده، بــا ۹3 درصــد محتــوای منفــی، بدتریــن تصویــر در افــکار عمومــی را دارد. بعــد از آن بانــک ملــت، تجــارت، ســرمایه و رفــاه بدتریــن تصویــر منفــی را در بیــن کاربــران 

شــبکه های اجتماعــی در ایــران را دارنــد.
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5 بانک پرحاشیه در یک سال گذشته

5 بانکی که بیشترین اخبار منفی را داشتند، در یک سال گذشته، هرکدام یک اتفاق منفی و بحران روابط عمومی را پشت سر گذاشتند:

عــالوه بــر ایــن مــوارد، اخبــار دیگــری هــم بودنــد کــه در بخــش مربوطــه بررســی شــدند. در صفحــات بعــد، تعــداد محتــوای منتشرشــده از هــر بانــک در بســترهای مختلــف را 

ــم. ــی می کنی بررس

آگهی مزایده ایران مال به قیمت 85 هزار میلیارد تومان و فروش 35 درصد از آن به یکی از زیرمجموعه های خودش

افشا ویدئوی جلسه هیات مدیره و تصویب پاداش 5۰۰ میلیونی با صلوات!

هک شدن اطالعات و لو رفتن اطالعات 33 میلیون نفر از مشتریانش

دستگیری مدیرعامل اسبق و فراری در اسپانیا و همچنین برگزاری جلسات دادگاه متهمین مرتبط با این بانک

انتشار ویدئوی کتک خوردن یک خانم توسط کارمند بانک رفاه

بانکآینده

بانکتجارت

بانکملت

بانکسرمایه

بانکرفاه
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/  مجموع محتوا در تمام بسترها 5 بانک پرحاشیه در یک سال گذشته 

ــتر از  ــد، بیش ــی دارن ــه احساس ــه جنب ــائلی ک ــه مس ــرد ک ــت ک ــوان برداش ــانه ها، می ت ــوع رس ــه دوم مجم ــاه در رتب ــک رف ــور بان ــه حض ــه ب ــا توج ب

ــد. ــرار می گیرن ــه ق ــورد توج ــازی م ــای مج ــی در فض ــادی و قضای ــی، اقتص ــائل سیاس مس

در توئیتــر، همــه 5 بانکــی کــه اخبــار منفــی و حاشــیه های سیاســی و قضایــی داشــتند، در رتبه هــای بــاال هســتند. ایــن عامــل نشــان می دهــد 

کــه بــرای مدیریــت روابــط عمومــی، از مهم تریــن اقدامــات مدیریــت جریــان توئیتــر اســت.

 بانــک آینــده در وب محتــوای کمتــری نســبت بــه ســایر بانک هــا دارد کــه ایــن مــورد شــایعه همــکاری بانــک آینــده بــا خبرگزاری هــای معــروف را 

ــد. ــت می کن تقوی

دســتگیری مدیرعامــل اســبق بانــک ســرمایه در اســپانیا، از مهم تریــن اقدامــات آیــت هللا رئیســی در زمــان ریاســت بــر قوه قضاییــه بــود. بانــک 

ســرمایه در توئیتــر رتبــه دوم را دارد امــا در اینســتاگرام رتبــه چهاردهــم اســت. ایــن مــورد نشــان می دهــد کــه حمایــت کاربــران انقالبــی توئیتــر از 

آیــت هللا رئیســی باعــث افزایــش تعــداد محتــوا شــده اســت و کاربــران اینســتاگرام کمتــر بــه چنیــن مســائلی اهمیــت می دهنــد.
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مجموع محتوا در رسانه های منتخب  / 5 بانک پرحاشیه در یک سال گذشته 

حواشــی مرتبــط بــا بانــک آینــده در رســانه های منتخــب چنــدان موردتوجــه قــرار نگرفتــه اســت و در رتبــه هجدهــم مجمــوع محتــوا قــرار دارد. ایــن 

عامــل هــم توجــه کمتــر رســانه های منتخــب بــا حاشــیه ها را نشــان می دهــد هــم شــایعه همــکاری بانــک آینــده بــا خبرگزاری هــا و رســانه های 

بــزرگ را تقویــت می کنــد. بانــک آینــده در بســتر تلگــرام رتبــه هفدهــم و در بیــن خبرگزاری هــا رتبــه هجدهــم اســت و در بیــن 5 بانــک پرحاشــیه، 

بــا اختــالف، محتــوای کمتــری دارد.

در بیــن رســانه های منتخــب توئیتــری، بــا وجــود آن کــه بیشــتر آن هــا کارشناســان اقتصــادی هســتند، مســائل سیاســی و قضایــی مرتبــط بــا 

بانــک ســرمایه بیشــتر از مســائل مالــی مرتبــط بــا بانــک ملــی و صورت هــای مالــی آن مــورد توجــه قــرار گرفــت. مســائل مرتبــط بــا بانــک رفــاه و 

کتــک خــوردن یــک خانــم توســط کارمنــد بانــک رفــاه هــم کمتــر دیــده شــده اســت. 

در بیــن مجمــوع کاربــران اینســتاگرام، حواشــی بانــک رفــاه بیشــترین توجــه را جلــب کــرده بــود، امــا در بیــن رســانه های منتخــب اینســتاگرام 

توجــه کمتــری را بــه خــود جلــب کــرده و در رتبــه هشــتم قــرار دارد.
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بودجه تبلیغاتی بانک ها در دو سال گذشته

بانــک ملــت در ســال ۹۹، بــا 235.5 میلیــارد تومــان بودجــه تبلیغاتــی بیشــترین هزینــه را 

بــرای تبلیغــات کــرده اســت.

بانــک اقتصــاد نویــن، بــا 73.33درصــد، بیشــترین کاهــش بودجــه تبلیغاتــی در دو ســال 

گذشــته را دارد. 

ــه  ــه ناگفت ــت! البت ــته اس ــش داش ــد افزای ــزار درص ــن دوه ــک کارآفری ــی بان ــه تبلیغات بودج

نمانــد کــه ایــن بانک در ســال ۹8 بــا 6۰۰ میلیــون تومان کمتریــن بودجه تبلیغاتی را داشــت.

۱۱ بانک در سال ۹۹ کاهش بودجه تبلیغاتی را داشتند.

بانک هــای ســپه، مهــر ایــران و ملــل، صورت هــای مالــی را منتشــر نکردنــد و بانــک خاورمیانه 

نیــز ردیــف بودجــه تبلیغاتــی را در صورت هــای مالی منتشــر نکرده اســت.

تمــام ایــن اعــداد، توســط خــود بانک هــا در صورت هــای مالــی ساالنه شــان منتشــر شــده 

اســت.
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میزان اهمیت بانک ها به تبلیغات

بانــک پاســارگاد بخــش زیــادی از هزینــه اداری خــود را صــرف 

تبلیغــات می کنــد. در ســال ۹8 نزدیــک به نیمــی از هزینه های 

اداری ایــن بانــک مربــوط بــه تبلیغــات بــود. در ســال ۹۹ هــم 

ــترین  ــان بیش ــا همچن ــید ام ــه 2۱.66 رس ــد ب ــن درص ــه ای گرچ

میــزان تبلیغــات از هزینــه اداری ســت.

بانــک اقتصــاد نویــن بــا ۰.۴2 و ۰.۱۱ درصــد، در ســال های ۹8 

و ۹۹، کمتریــن میــزان هزینــه تبلیغــات از مجمــوع هزینه هــای 

اداری را داشــت.

بــه طــور میانگیــن بانک هــای ایــران ۴.5 درصــد از هزینــه 

اداری خــود در ســال ۹۹ را صــرف تبلیغــات کردنــد.

ســهم درصــدی بودجــه تبلیغــات از مجمــوع هزینــه اداری هــر 

بانــک، می توانــد نشــان دهنده میــزان اهمیــت و توجــه آن 

بانــک بــه تبلیغــات و افــکار عمومــی باشــد. بــه همیــن دلیــل 

ــر میــزان بودجــه تبلیغــات، ســهم ایــن بودجــه از کل  عــالوه ب

ــم. ــی کردی ــز بررس ــک را نی ــر بان ــای اداری ه هزینه ه
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بانک ها و آقای همیت!

در خــرداد ۱۴۰۰، آقــای همتــی کــه چهــره ای بانکــی اســت در انتخابــات حضــور پیــدا کــرد. همیــن مســئله باعــث شــد تــا نــام بســیاری از بانک هــا و ارتبــاط آن بــا کارنامــه آقــای 

همتــی مطــرح شــود کــه بســیاری از آن هــا انتقــاد و بیــان نقــاط ضعــف بودنــد. ایــن آمــار تعــداد محتوایــی اســت کــه در مــورد ارتبــاط دکتــر همتــی بــا بانک هــا منتشــر شــده 

اســت. بیشــتر موضوعــات پیرامــون دوران مدیریــت ایشــان در بانــک ملــی و ســینا و سانســور آمــار و اطالعــات بودنــد.
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مقایسه 10 بانک پرمحتوا در توئیتر

بــا توجــه بــه حزبــی بــودن مســائل بانــک ســرمایه، مطــرح شــدن نــام ایــن بانــک در بیــن تعــداد زیــادی از کاربــران توئیتــر نشــان می دهــد کــه کاربــران توجــه زیــادی بــه ایــن 

موضوعــات داشــتند و مجموعــا 653 کاربــر توئیتــر کــه بــاالی ۱۰۰ هــزار نفــر فالوئــر دارنــد وارد مباحــث مرتبــط شــدند. ایــن عــدد بــا اختــالف زیــادی بیشــترین تعــداد توئیــت 

ــت. ــر اس ــدار توئیت ــاب های پرطرف ــط حس توس

تعدادمحتواانتشارتوسطرسانههایپرمخاطبتعدادکاربر
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مقایسه 10 بانک پرمحتوا در تلگرام

بانک تجارت، ملی و ملت بیشترین همکاری را با رسانه های بزرگ تلگرامی داشتند. به طور کلی ارتباط بین بانک ها و کانال های بزرگ تلگرامی خوب است!

تعدادمحتواانتشارتوسطرسانههایپرمخاطبتعدادکاربر
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مقایسه 10 بانک پرمحتوا در اینستاگرام

بانــک ملــت بیشــترین میــزان محتــوا را در بیــن رســانه های برتــر اینســتاگرام بــا بیــش از یــک میلیــون فالوئــر داشــت. همچنیــن میانگیــن خبــر منتشرشــده توســط هــر صفحــه 

اینســتاگرامی بیشــتر از میانگیــن توئیتــر اســت. بــا توجــه بــه خبــری بــودن صفحــات پرمخاطــب اینســتاگرامی کــه اخبــار بانک هــا را پوشــش می دهنــد، می تــوان نتیجــه گرفــت 

کــه فضــای خبــرِی اینســتاگرام در حــال رشــد اســت.

تعدادمحتواانتشارتوسطرسانههایپرمخاطبتعدادکاربر
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مقایسه 10 بانک پرمحتوا در خبرگزاری ها

بانــک مســکن در خبرگزاری هــا، بیشــتر از ســایر بســترها دیــده شــده اســت. بــا توجــه بــه آن کــه موضــوع مســکن و وام هــای بانــک مســکن در یــک ســال گذشــته در اخبــار 

مطــرح شــده، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه توجــه خبرگزاری هــا بــه مســئله مســکن و وام هــای مرتبــط بســیار باالســت.

تعدادمحتواتعدادرسانه
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مجموع محتوای تولیدشده با موضوع مدیران بانک ها

محتــوای تولیــدی در مــورد مدیــران بیشــتر جنبــه خبــری و اخبــار حضــور آن هــا در همایش هــا، مجامــع و اظهارنظرهــا بــوده اســت. در ایــن بیــن مدیرعامــل بانــک رفــاه بــه 

دلیــل گفته هــا در مــورد رمــزارز ایرانــی و تقاضــای برکنــاری ایشــان از طــرف کاربــران بعــد از انتشــار ویدئــو ضرب وشــتم یــک خانــم توســط کارمنــد ایــن بانــک بیشــترین محتــوا را 

داشــت. پــس از آن مدیرعامــل بانــک مســکن بــه دلیــل اخبــار مختلــف در مــورد وام هــای مســکن و علــی صالح ابــادی بــه دلیــل انتصــاب بــه ریاســت کل بانــک مرکزی بیشــترین 

میــزان محتــوا را داشــتند.

میانگین محتوای تولیدشده: 7۹3
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10 چهره پرمحتوا در هر بستر

در توئیتر، حواشی مربوط به انتصاب آقای صالح آبادی به ریاست بانک مرکزی و مدرک ایشان بیشترین حاشیه چهره های بانکی در یک سال گذشته را داشت. 

در بیــن خبرگزاری هــا، مدیرانــی کــه فعالیت های شــان جنبــه خبــری بیشــتری دارد، ماننــد مدیــر بانــک مســکن و وام هــای مســکن، محتــوای بیشــتری داشــتند. رمــزارز ملــی 

هــم از موضوعاتــی بــود کــه در خبرگزاری هــا زیــاد بــه آن پرداختــه شــده بــود.
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جهت گیری احسایس در مورد 10 چهره با بیشترین محتوا

بدتریــن تصویــر در بیــن کاربــران فضــای مجــازی، بــا اختــالف، مربــوط بــه دکتــر صالح آبــادی و انتصــاب ایشــان بــه ریاســت بانــک مرکــزی بــود. محمدرضــا فرزیــن، مدیــر عامــل 

بانــک کارآفریــن و گمانه زنی هــا در مــورد حضــور ایشــان در دولــت ســیزدهم، بیشــترین دوقطبــی را در فضــای مجــازی داشــت.
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5 بانک پرحاشیه در یک سال گذشته

مدیر عامل بانک توسعه صادرات علیصالحآبادی
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مدیرعامل بانک صادرات حجتهللاصیدی

مدیرعامل بانک دی براتکریمی مدیرعامل بانک مسکن مدیرعامل بانک کارآفرینمحمودشایان محمدرضافرزین

در بین مدیرانی که بیشـــترین محتوا 
را داشـــتند، نســـبت بـــه 5 مدیـــر زیـــر 
رویکـــرد انتقـــادی بیشـــتری وجـــود 
داشـــت کـــه انتقـــادات مربـــوط بـــه 

می کنیـــم... بررســـی  را  هرکـــدام 
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برریس اخبار پیرامون علی صالح آبادی

دکتــر صالح آبــادی بیشــترین محتــوای انتقــادی در یک ســال گذشــته را در بیــن چهره هــای بانکــی داشــت. حواشــی مرتبــط بــا انتصــاب ایشــان بــه ریاســت بانــک مرکــزی، مدرک 

معــارف اســالمی از دانشــگاه امــام صــادق)ع(، ریاســت بــر ســازمان بــورس در 28 ســالگی و همچنیــن ارتبــاط فامیلــی ایشــان بــا آیــت هللا مصباحــی مقــدم، از مــوارد مهمــی بــود 

کــه بیشــترین محتــوای انتقــادی را در ســال گذشــته داشــته اســت. بایــد اشــاره کــرد کــه تیــم رســانه ای ایشــان در موضوعــی مثــل مــدرک کــه نــام کامــل آن "معــارف اســالمی 

و مدیریــت مالــی" اســت ضعیــف عمــل کردنــد و در شــبکه های اجتماعــی ایــن گونــه مطــرح شــد کــه مــدرک ایشــان معــارف اســالمی و حــوزه الهیــات اســت!

درصد اخبار مرتبط با انتصاب صالح آبادی به ریاست بانک مرکزی از کل محتوای تولیدشده

ها
نرسانه

لتری
فعا
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برریس اخبار پیرامون حجت هللا صیدی 

بانــک صــادرات در ســال گذشــته دو موضــوع پربحــث داشــته اســت. اول اخبــار مرتبــط بــا نمــاد بورســی و توزیــع ســود ســهام، و دیگــری افشــای فیــش حقوقــی تاجگــردون، 

مدیــر بیمــه ســرمد کــه از زیرمجموعه هــای بانــک صــادرات اســت. در هــر دو موضــوع کاربــران از مدیرعامــل بانــک توضیــح خواســته بودنــد. در حــوزه بــورس، بیشــتر اخبــار در 

تلگــرام منتشــر شــدند و 58 درصــد هــم رویکــرد انتقــادی داشــتند.

اخبار مرتبط با موضوعات بورسی

اخبار مرتبط با حقوق نجومی تاجگردون

ها
نرسانه

لتری
فعا
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برریس اخبار پیرامون حجت هللا صیدی 

حــدود ۹ درصــد از محتــوای منتشرشــده پیرامــون دکتــر صیــدی مربــوط بــه حواشــی انتصــاب آقــای تاجگــردون پــس از رد اعتبارنامــه در مجلــس و حقــوق نجومــی او بــود. 

خبرگزاری هــا هــم در ایــن مــورد فعال ترین هــا بودنــد. بــه دلیــل انتصاب هــای زیــاد بانــک صــادرات از بیــن نماینــدگان ســابق مجلــس، بعضــی کانال هــای تلگرامــی بــه ایــن 

بانــک لقــب »پارکینــگ مجلــس« را دادنــد.

اخبار مرتبط با موضوعات بورسی

اخبار مرتبط با حقوق نجومی تاجگردون

ها
نرسانه

لتری
فعا
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برریس اخبار پیرامون محمود شایان

ماجــرای وام یــک میلیــاردی بــه جوانــان پــس از ۱5 ســال بــا رویکــرد انتقــادی شــدیدی در بیــن کاربــران فضــای مجــازی مواجــه شــد. بســیاری از کاربــران نســبت بــه کاهــش ارزش 

پــول بعــد از ۱5 ســال و بدقولــی بانک هــا انتقــاد کردنــد و نظــر مثبتــی نســبت بــه ایــن طــرح نداشــتند.

اخبار مرتبط با وام یک میلیاردی جوانان پس از 15 سال

ها
نرسانه

لتری
فعا
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برریس اخبار پیرامون محمدرضا فرزین

نــام محمدرضــا فرزیــن در زمــان چینــش وزرای کابینــه بســیار شــنیده می شــد و گزینــه نســبتا قطعــِی وزارت اقتصــاد بــود. یکــی از مــوارد اختــالف آیــت هللا رئیســی و مخبــر، 

حضــور محمدرضــا فرزیــن در کابینــه بــود. پــس از آن صحبــت از حضــور ایشــان در بانــک مرکــزی و ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز در بیــن گمانه زنی هــا زیــاد دیــده شــد. بســتر 

ــود. ــرام ب ــم تلگ ــا ه ــی گمانه زنی ه اصل

وزارت  ســمت های  در  فرزیــن  محمدرضــا  حضــور  مــورد  در  گمانه زنی هــا 
بودجــه و  برنامــه  ســازمان  و  مرکــزی  بانــک  ریاســت  اقتصــاد، 

ها
نرسانه

لتری
فعا
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برریس اخبار پیرامون برات کریمی

اخبــار مرتبــط بــا ســهام و توزیــع ســود ســهام یکــی از چالش هــای مهــم روابــط عمومــی در بیــن بیشــتر بانک هاســت. بانــک دی به دلیــل آن که تعــداد زیــادی از ســهامدارانش 

خانــواده شــهدا و ایثارگــران هســتند حساســیت و رویکــرد انتقــادی بیشــتری را داشــته اســت. بــه ویــژه کــه امســال ۹ مدیــر ســابق بانــک دی نیــز محاکمــه شــدند و نــگاه منفــی 

بــه بانــک دی را بیشــتر کرد.  
ها

نرسانه
لتری

فعا

اخبــار مرتبــط بــا ســهام بانــک دی و توزیــع مناســب ســود بیــن ســهامداران کــه 
بیشــتر آن هــا خانواده هــای شــهدا و ایثارگــران هســتند.
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مقایسه صفحات اینستاگرام 10 بانک پرمحتوا

در بین ۱۰ بانک پرمحتوا، بانک ملی با نزدیک به ۱۴7 هزار فالوئر فیک، بیشترین میزان فالوئر فیک را دارد که 6۰ درصد از فالوئرهاست. 

بانک هــای ملــت و کشــاورزی 8۰ درصــد از فالوئرهای شــان فیــک اســت. نکتــه جالــب توجــه اینجاســت کــه بانــک ملــت بیشــترین بودجــه تبلیغاتــی را نیــز دارد! کمتریــن نــرخ 

تعامــل هــم مربــوط بــه همیــن دو بانــک اســت. بیشــترین نــرخ تعامــل بــا ۴.5 درصــد بــرای بانــک ســپه اســت کــه کمتریــن میــزان فالوئــر فیــک را در بیــن بانک هــا دارد.

در بین 28 بانک فعلی کشور، به طور میانگین 53 درصد از فالوئرهای صفحه اینستاگرامی آن ها فیک یا کم تعامل هستند.
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CENTRAL BANK

MEGA
PROGRAMS

در یک ســـال گذشـــته، بانک مرکـــزی دو پروژه مهـــم را به اتمام 

رســـاند. ادغـــام بانک هـــای نظامـــی در بانک ســـپه و چک های 

صیـــادی. در ایـــن بخش از گـــزارش، با بررســـی این دو پـــروژه در 

شـــبکه های اجتماعـــی و خبرگزاری هـــا، بـــه چالش هـــای مهـــم 

هـــر مـــورد و عملکـــرد بانک مرکـــزی در مقابـــل افـــکار عمومی 

می پردازیم تـــا ببینیم آیـــا بانک مرکزی توانســـته اســـت روابط 

عمومـــی آنالین خوبی داشـــته باشـــد یـــا خیر؟



بانک ها و فضای مجازی
اَبربرنامه های بانک مرکزی

هحفصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نظامی ها به خط!

ماجرای ادغام بانک های نظامی



بانک ها و فضای مجازی
اَبربرنامه های بانک مرکزی

هحفصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار ماهانه محتوا در تمام بسترها به همراه موج های خبری
د.
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بانک ها و فضای مجازی
اَبربرنامه های بانک مرکزی

هحفصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ادغام بانک های نظامی در توئیتر

در خـــرداد ۱۴۰۰ و در جریان انتخابات، ادغام بانک ها یکی از موضوعات 

پربحث بود. موافقـــان آقای همتی این پروژه رو یکی از دســـتاوردهای 

او در بانـــک مرکـــزی می دانســـتند و مخالفانش مدعی شـــدند که این 

پروژه آثار بدی بر اقتصاد داشـــته اســـت.

4094. 8331 

مجموع رسانه هامیانگین الیکمجموع توئیت ها

ها
نرسانه

لتری
فعا



بانک ها و فضای مجازی
اَبربرنامه های بانک مرکزی

هحفصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ادغام بانک های نظامی در تلگرام

کانال هـــای تلگرامـــی کمتـــر از توئیتـــر و خبرگزاری ها به ایـــن موضوع 

 722314922پرداختنـــد و فقـــط اخبار کلـــی را پوشـــش می دادند.

مجموع رسانه هامیانگین بازدیدمجموع پست ها

ها
ل
کانا

ن
پربازدیدتری



بانک ها و فضای مجازی
اَبربرنامه های بانک مرکزی

هحفصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ادغام بانک های نظامی در اینستاگرام

در اینســـتاگرام نیز تنها برخـــی صفحات خبری به صـــورت محدود اخبار 

 383928مربوط بـــه ادغام بانک ها را پوشـــش دادند.

مجموع رسانه هامیانگین الیکمجموع پست ها

ها
نرسانه

لتری
فعا



بانک ها و فضای مجازی
اَبربرنامه های بانک مرکزی

هحفصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ادغام بانک های نظامی در خبرگزاری ها

خبرگزاری هـــا بیشـــترین توجه را بـــه این پروژه داشـــتند. اخبـــار مرتبط 

ثـــار اقتصادی و اعتـــراض ســـهامداران بانک ها  بـــا این ادغام، بررســـی آ

پس از ادغـــام مهم ترین موضوعـــات مطرح شـــده در خبرگزاری ها بود.
46146 

مجموع رسانه هامجموع پست ها

ها
نرسانه

لتری
فعا



بانک ها و فضای مجازی
اَبربرنامه های بانک مرکزی

هحفصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

برریس موضوعات مهم در بسترهای چهارگانه

ثــار اقتصــادی ایــن ادغــام، وضعیــت  ۴ موضــوع، محــور اصلــی گفتگوهــا پیرامــون ادغــام بانک هــای نظامــی بودنــد: فســادها و پشــت پرده های بانک هــای نظامــی، بررســی آ

کارمنــدان و ســهامداران پــس از ادغام.

اعتراض سهامداران بیشترین میزان محتوا و اشاره به فساد بانک های نظامی و مشکوک بودن این ادغام هم بیشترین محتوای انتقادی را داشت.

بررسی آثار اقتصادی ادغام بانک هااشاره به فساد و پشت پرده بانک های نظامی

وضعیت سهامداران بانک ها پس از ادغام  وضعیت کارمندان بانک ها پس از ادغام



بانک ها و فضای مجازی
اَبربرنامه های بانک مرکزی

هحفصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

در نهایت می توان گفت...
ــر  مســاله ادغــام بانــک هــای نظامــی در بانــک ســپه مــی توانســت بســیار پ

حاشــیه باشــد. چــرا کــه بانــک هایــی کــه در بانــک ســپه ادغــام شــدند، بعضــا 

در زمــان ریاســت جمهــوری محمــود احمــدی نــژاد تاســیس شــده و با حاشــیه 

هایــی پیرامــون مســائل مالــی همــراه بودنــد.

چگونگــی تشــکیل ایــن بانک هــا، ناتوانــی آن هــا در ادامــه فعالیــت بــه 

ــه  ــت ک ــیه ای اس ــر حاش ــائل پ ــا، مس ــام آن ه ــی ادغ ــتقل و چرای ــورت مس ص

مــی توانســت بــا شــدت باالیــی از طــرف رســانه ها تولیــد و حمایــت شــود. بــا 

ــت.  ــده اس ــده نش ــه دی ــن زمین ــی درای ــوای جالب توجه ــچ محت ــال هی ــن ح ای

بنابرایــن ایــن شــبهه ایجــاد می شــود کــه بــه دلیــل پیشــینه و اتصالــی کــه 

ایــن بانک هــا بــه ارگان هــای خــاص دارنــد، اساســا اجــازه تولیــد محتــوای 

ــت. ــده اس ــا داده نش ــورد آن ه ــفاف درم ش



بانک ها و فضای مجازی
اَبربرنامه های بانک مرکزی

هحفصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

صیاد وقت ها!

ماجرای معرفی چک های 
صیادی توسط بانک مرکزی



بانک ها و فضای مجازی
اَبربرنامه های بانک مرکزی

هحفصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار ماهانه محتوا در تمام بسترها به همراه موج های خبری
د.
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بانک ها و فضای مجازی
اَبربرنامه های بانک مرکزی

هحفصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

چک های صیادی در توئیتر

بیشـــتر کابـــران توئیتـــری، از ســـختی کار با چـــک صیادی و مشـــکالت 

ســـامانه گالیه داشـــتند. در کنـــار آن برخـــی از برندها ماننـــد دیجی پی 

از ایـــن فرصت برای کســـب وکار خودشـــان اســـتفاده کردند کـــه البته 

بازخـــورد منفـــی بعضـــی کاربران را نیـــز به همراه داشـــت.

8542. 4413 

مجموع رسانه هامیانگین الیکمجموع توئیت ها

ها
نرسانه

لتری
فعا



بانک ها و فضای مجازی
اَبربرنامه های بانک مرکزی

هحفصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

چک های صیادی در تلگرام

اجباری شـــدن چک های صیـــادی در فروردین مـــاه و تغییر رنگ چک ها 

7573843731بیشـــترین بازدید و محتوا را در تلگرام داشت.

مجموع رسانه هامیانگین بازدیدمجموع پست ها

ها
ل
کانا

ن
پربازدیدتری



بانک ها و فضای مجازی
اَبربرنامه های بانک مرکزی

هحفصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

چک های صیادی در اینستاگرام

در اینســـتاگرام نیز تنها برخـــی صفحات خبری به صـــورت محدود اخبار 

 802221509مربوط بـــه ادغام بانک ها را پوشـــش دادند.

مجموع رسانه هامیانگین الیکمجموع پست ها

ها
نرسانه

لتری
فعا



بانک ها و فضای مجازی
اَبربرنامه های بانک مرکزی

هحفصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

چک های صیادی در خبرگزاری ها

در بیـــن خبرگزاری هـــا، بر خالف شـــبکه های اجتماعی، اخبـــار راه اندازی 

و ضوابـــط جدید جـــک صیادی در آبان و آذر بیشـــترین میـــزان محتوا را 

داشـــت. اجبـــاری شـــدن چک هـــا در فروردین کمتـــر از اخبار شـــروع کار 

چک صیـــادی مـــورد توجـــه خبرگزاری ها بود. 

1292108 

مجموع رسانه هامجموع پست ها

ها
نرسانه

لتری
فعا



بانک ها و فضای مجازی
اَبربرنامه های بانک مرکزی

هحفصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

برریس موضوعات مهم در بسترهای چهارگانه

ــترهای  ــوا در بس ــد از محت ــود. 3۰ درص ــاد ب ــامانه صی ــا س ــختی کار ب ــه از س ــن و گالی ــی قوانی ــوزه معرف ــادی در دو ح ــک صی ــه چ ــوط ب ــوای مرب ــد از محت ــه ۴۰ درص ــک ب نزدی

چهارگانــه مربــوط بــه قوانیــن و ضوابــط جدیــدی بــود کــه هــر چندوقــت معرفــی می شــد و نزدیــک بــه 8۰ درصــد از محتــوای مرتبــط بــا کار کــردن بــا چــک صیــادی منفــی بــود. 

ــد. ــاس می ش ــی احس ــوزش عموم ــا و آم ــازی فرآینده ــال ساده س ــد و خ ــت نبودن ــادی راح ــای صی ــتفاده از چک ه ــدان در اس ــردم چن ــه م ــد ک ــان می ده ــورد نش ــن م ای

گالیه از مشکالت و سختی کار کردن با چک صیادیمعرفی قوانین جدید چک صیادی



بانک ها و فضای مجازی
اَبربرنامه های بانک مرکزی

هحفصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

در نهایت می توان گفت...
پیرامــون تمــام موضوعــات و گالیه هــای مطرح شــده، تعــداد زیــادی از انــواع 

محتــوای متنــی، اینفوگرافیــک و ویدئویــی تهیــه شــده اســت و صداوســیما 

نیــز در آیتم هــای متفاوتــی بــه تشــریح ســاز و کار چــک صیــادی پرداخــت.

 بــه دلیــل اینکــه از ابتــدای اجرایــی شــدن ایــن طــرح، شــروع آن مــدام بــا 

ــت،  ــورت نگرف ــبی ص ــی مناس ــوزش همگان ــدا آم ــد و از ابت ــه ش ــر مواج تاخی

ابهــام عمومــی علــی رغــم اخبــار فــراوان، برطــرف نشــد و مــردم بــا ســردرگمی 

ــد. ــه بودن ــی مواج فراوان
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گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه52

درباره

ژانــس DM360 در ســال ۹6 و بــا هــدف فعالیــت اثربخــش در حــوزه دیجیتــال مارکتینــگ و روابــط عمومــی آغــاز بــه کار کــرد. در ایــن ســال ها بــا تمرکــز  آ

بــر شــبکه های اجتماعــی و گســترش ارتباطــات بــا رســانه ها، تــالش داشــتیم تــا نقــش مثبتــی در ایــن فضــا داشــته باشــیم. ایــن بخــش از گــزارش هــم 

بــرای درک بهتــر از فضــای سوشــال مدیا در ایــران، رفتــار ســازمان ها، اصنــاف مختلــف و تنــوع رســانه های فعــال در ایــن حــوزه تهیــه شــده اســت. 

به دلیل تعهدات DM360، نام مشتریان در این گزارش قرار ندارد!



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه53

مسیری که پیمودیم

خـرداد ماه

1396
آغاز به کار تیم

تعداد همکاران: 5 نفر

خـرداد ماه

1397

DM360 شکل گیری رسمی برند

آغاز به کار تیم گرافیک

200 مشتری

10 رسانه

تیر ماه

1397
آغاز به کار تیم تولید 

محتوای ویدئویی

مرداد ماه

1397

آغاز به کار تیم تولید 

محتوای متنی

بهمن ماه

1397
آغاز به کار تیم فنی

4۸0 مشتری

تعداد همکاران: 2۸ نفر

مهر ماه

1398

DMRoad آغاز دوره آموزشی



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه54

مسیری که پیمودیم

دی ماه

1398
DMRoad آغاز دوره عملیاتی

تعداد همکاران: 35 نفر

اسفند ماه

1398

همکاری با ۸00 مشتری

همکاری با ۸30 رسانه

خرداد ماه

1399
دسترسی به بیش از 70 درصد 

از ظرفیت شبکه های اجتماعی 

کشور برای تبلیغات

مهر ماه

1399

همکاری با 12۸1 مشتری

همکاری با 3700 رسانه

اسفند ماه

1399
همکاری با 1700 مشتری

همکاری با 3۹۹۸ رسانه

تعداد همکاران: 44 نفر

شهریور ماه

1400

همکاری با 2030 مشتری

همکاری با 5570 رسانه

تعداد همکاران: 47 نفر



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه55

                                                     در یک نگاه

مجموع آگهی  ها

40022

29108

40022

مجموع رسانه ها

5570

3700

5570

مجموع مشتریان

2030

1281

2030

نیم سال اول ۹۹نیم سال اول 1400



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه56

رکوردهای 99

تعداد آگهی

4139
بیشترین تعداد 

همکاری با یک رسانه 

تعداد آگهی

2454
بیشترین تعداد 

همکاری با یک کارفرما 

اینفلوئنسر

93
بیشترین تعداد 

اینفلوئنسرها در یک کمپین

کلمه

65000
بیشترین تولید 

محتوای متنی برای یک کارفرما 

طرح

720
بیشترین تولید 

گرافیک برای یک کارفرما 

دقیقه

896
بیشترین تولید 

محتوای ویدئویی برای یک کارفرما 



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه57

روند انتشار آگهی



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححهف5

روند انتشار آگهی ها به تفکیک بستر انتشار

گهی هــا منتشــر شــده اند. عــالوه بــر تلگرام و اینســتاگرام کــه پلتفرم های اصلــی بودنــد، در توئیتر، اپلیکیشــن ها،  در 6 مــاه ابتدایــی ســال 1400، در بیــش از 6 بســتر متفــاوت آ

گهی داشــتیم. گهی و... نیز انتشــار آ نوتیفیکیشــن، رپرتــاژ آ

تلگرام

اینستاگرام

سایر بسترها



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه59

مشتریان

در ســال 1400، تعــداد مشــتریاِن مــا بــه 2030 رســید. در همیــن مــدت زمــان، میــزان همــکاری نیــز افزایــش داشــت بــه طــوری کــه در ســال 1400، بــرای هــر مشــتری بــه طــور 

ــم. ــر کرده ای ــی منتش گه ــه 63 آ ــک ب ــن نزدی میانگی

گهی برای هر مشتری تعداد مشتریانمیانگین آ

2030

1700

1281

1005



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه60

تنوع مشتریان

ژانس هــای  در ســال 1400، بــا توجــه بــه فضــای انتخاباتــی، بخــش عمومــی و دولتــی فعالیــت بیشــتری داشــتند. عــالوه بــر آن، DM360 امســال بیشــتر مــورد توجــه و همــکاری ســایر آ

تبلیغاتــی بــوده اســت. 

بازهزمانی:نیمسالدوم99

ادارات دولتی و بخش عمومی

استارتاپ ها

ژانس های تبلیغاتی آ

صنایع، معادن و کارخانجات رسانه ها

مالی و اقتصادی

خرده فروشی ها

آموزشیگردشگری

فناوری اطالعات و 

مخابرات



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه61

هر دسته از مشتریان به چه پلتفرمی تمایل بیشتری داشتند؟

ــترین  ــات بیش ــاوری اطالع ــی و فن ــانه ها، ادارات دولت ــز رس ــرام نی ــتند. در تلگ ــته( را داش ــد از کل هردس ــتاگرام )درص ــی در اینس گه ــزان آ ــترین می ــا بیش ــا و بیمه ه بانک ه

ــد. ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــی را ب ــای تلگرام ــغ در کانال ه ــزان تبلی می



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه62

مشتریان سازمانی

ــی،  ــازمان دولت ــد س ــازمان ها می توانن ــن س ــد. ای ــتری دارن ــدان بیش ــداد کارمن ــوال تع ــتند و معم ــهامداران هس ــا س ــت ی ــک آن دول ــه مال ــتند ک ــی هس ــازمانها مجموعه های س

ــند. ــزرگ باش ــتارتاپ های ب ــی و اس ــات مال موسس

گهی داشته است. در سال 1400 میزان همکاری DM360 با سازمان ها بیشتر شده است. هر مشتری سازمانی در این بازه زمانی به صورت میانگین 113 آ

بازهزمانی:نیمسالدوم99

%40 . 41

%73 . 25

%72 . 42

درصد سازمانی ها از مجموع 
تعداد مشتریان

درصد سازمانی ها از مجموع 
تعداد آگهی

درصد سازمانی ها از مجموع 
گردش مالی

سازمان  هاشرکت  ها



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه63

مشتریان سازمانی در 18 ماه گذشته

گهی ها و همکاری مالی با این مشتریان رشد نسبی داشته است. در 1۸ ماه گذشته، تعداد مشتریاِن سازمانی DM360 بیش از دو برابر شده است. همچنین تعداد آ

درصد هر مجموعه از مجموع 
تعداد مشتریان

درصد هر مجموعه از مجموع 
تعداد آگهی

درصد هر مجموعه از مجموع 
گردش مالی

بازهزمانی:نیمسالدوم99

سازمان  هاشرکت  ها

 %72

%75 . 8

%72 . 42

%68 . 9

%71 . 2

%73 . 25

 %18.9

%29 . 9

%40 . 41



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه64

ظرفیت رسانه ای

در سال 1400، ظرفیت رسانه های DM360 به بیش از 5570 رسانه رسیده است. 

بازهزمانی:نیمسالدوم99

5570 رسانه 

+120

توئیتر

+150

وب سایت

+200

اپلیکیشن

+500

اینفلوئنسرها

+1100

اینستاگرام

+3500

تلگرام



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه65

تنوع موضوعی رسانه ها

بیشترین میزان همکاری DM360 با رسانه ها اقتصادی و خبری بوده است. ۸ دسته اصلی رسانه ها را در نمودار زیر مشاهده می کنید.

بازهزمانی:نیمسالدوم99



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه66

تبلیغاِت تلگرام

گهی ها در تلگرام تعداد رسانه های تلگرامیتعداد مشتریان ماهانه در تبلیغات تلگرامیتعداد آ

اردیبهشت ماه با 147 مشتری و در تیرماه با 1222 کانال تلگرامی همکاری داشتیم.



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه67

تبلیغاِت اینستاگرام

گهی ها در اینستاگرام تعداد رسانه های اینستاگرامیتعداد مشتریان ماهانه در تبلیغات اینستاگرامیتعداد آ

در شهریور با 1533 صفحه اینستاگرامی همکاری داشتیم.



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححهف6 بازهزمانی:نیمسالدوم99

تولیدات چندرسانه ای

تنــوع تولیدات چندرســانه ای در نیم ســال اولمقایسه تولیدات )دقیقه(

1131

690

نیم سال اول 13۹۹نیم سال اول 1400



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه69 بازهزمانی:نیمسالدوم99

تولیدات گرافیکی

تنــوع تولیدات چندرســانه ای در نیم ســال اولمقایسه تولیدات )طرح(

4529

4149

نیم سال اول 13۹۹نیم سال اول 1400



گزارشـی از عملکرد
 آژانس دیجیتال مارکتینگ

صححه70 بازهزمانی:نیمسالدوم99

تولیدات متین

تنــوع تولیدات چندرســانه ای در نیم ســال اولمقایسه تولیدات )کلمه(

829296

687400

نیم سال اول 13۹۹نیم سال اول 1400



فصل چهارم  

بررسـی موردی 
10 بانک پرمحتوا

CASE STUDY OF

10 RICH CONTENT 
BANKS 

از بین 2۸ بانک بررسی شـــده، 10 بانک محتوای بیشتری داشتند. 

در ایـــن فصل، محتـــوای منتشرشـــده پیرامون ایـــن بانک ها به 

صـــورت جزئی و موردی بررســـی شـــدند. تمام این بررســـی ها در 

دو مجموعـــه »همه رســـانه ها« و »رســـانه های منتخب« انجام 

شـــده اســـت اما تعداد محتوای رســـانه های منتخب در بعضی 

از بســـترها بسیار کم اســـت که آن ها بررســـی جزئی ندارند.



بررسِی موردی بانک های پرمحتوا

بانک ملی ایران

فصل چهارم / بخش یک 



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

مجموع محتوای تولیدشده مرتبط با بانک ملی ایران



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار ماهانه محتوا در تمام بسترها به همراه موج های خبری
د.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

جهت گیری احسایس

نزدیــک بــه ۱2 درصــد از محتــوای منتشرشــده منفی ســت. محــور اصلــی انتقــادات هــم عملکــرد ضعیــف ســامانه های بانــک ملــی، انتشــار صورت هــای مالــی، زیــان انباشــته 

و همچنیــن دوران مدیریــت آقــای همتــی بــر بانــک ملــی اســت.

مجموع



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در توئیتر

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

1328831 5.365.38

971317 1.441.82

مجموع توئیت ها*مجموع توئیت ها*

ت.
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 ای

*

میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع تعداد 

کاربران

مجموع تعداد 

کاربران

میانگین توئیت 

هر کاربر

میانگین توئیت 

هر کاربر



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار توئیت ها

دوقطبی ایجاد شده در مورد آقای همتی و کارنامه ایشان در بانک ملی، پربحث ترین موضوع بانک ملی در سال گذشته و در خرداد بود.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست بر اساس تعداد فالوئر کاربران

تعداد محدودی از توئیت ها توسط کاربران پرفالوئر توئیتر منتشرشده است. نزدیک به ۱۰۰ توئیت توسط اکانت هایی بوده که باالی 5۰ هزار فالوئر دارند.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد الیک توئیت ها

توئیت های منتشرشده توسط رسانه های منتخب با بازخورد کم کاربران توئیتری همراه بود و هیچ کدام از آن ها بیشتر از 5۰۰ الیک نداشت.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

27  توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  ۱3۱۱8 توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های توئیتر

بیشترین ریتوئیتبیشترین الیک

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در تلگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

756541986 2800.8736391.16

9715 33 7.7860.18

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین بازدیدمیانگین بازدید

مجموع کانال هامجموع کانال ها

میانگین پست 

هر کانال

میانگین پست 

هر کانال



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های تلگرامی

اخبــار انتصابــات بانــک ملــی، ســهام عدالــت و پــروژه انتقــال آب خلیــج فــارس در مهــر و آبــان بیشــترین محتــوا را در بیــن کانال هــای تلگرامــی را داشــت. در رســانه های منتخــب 

امــا شــهریورماه و انتشــار صورت هــای مالــی بانــک ملــی توجــه بیشــتری را جلــب کــرد.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

برخالف توئیتر، در تلگرام بسیاری از کانال های پرمخاطب اخبار بانک ملی را پوشش داده اند.

6۹22۱ پست در کانال هایی با کمتر از 2۰۰هزار ممبر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد بازدید پست های تلگرامی

نزدیک به 5۰۰ محتوای بانک ملی در تلگرام بیش از ۱۰۰ هزار بازدید داشته است.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

68۴ پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.6۰۹3۰ پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

پربازدیدترین پست

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در اینستاگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

785622 92.39392.81

974 11 8.062

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع کاربرانمجموع کاربران

میانگین پست 

هر کاربر

میانگین پست 

هر کاربر



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های اینستاگرامی

در اینستاگرام، در دو ماه فروردین و اردیبشهت اخبار مرتبط با بانک ملی بیشترین انتشار را داشتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

رسانه های منتخب اینستاگرامی فقط دو پست بیشتر از هزار الیک داشتند، اما در سایر رسانه ها بیش از ۱۰۰ پست به هزار الیک رسیدند.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

تعداد الیک پست های اینستاگرامی

۱۰  پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  6۹88  پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

68 محتوا از 7856 محتوای منتشرشده در صفحاتی با بیش از 5۰۰ هزار فالوئر منتشر شدند.

756۹ پست در صفحاتی با کمتر از 2۰۰ هزار فالوئر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های اینستاگرام

بیشترین کامنتبیشترین الیک

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در خبرگزاری ها

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

183304685 34048

53.99 97.6

مجموع اخبارمجموع اخبار تعداد وبگاهتعداد وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار اخبار

در خبرگزاری هــا نیــز پایــان ســال ۹۹ بیشــترین میــزان محتــوا بــود و ســپس رونــد نزولی شــد. شــهریورماه بــا گمانه زنی هــا در مورد رئیــس جدید بانک ملــی و انتشــار صورت های 

مالــی دوبــاره بانک ملی محتوای بیشــتری داشــت.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملی ایران

هحفصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

برریس ماهانه صفحه اینستاگرام بانک ملی

صفحه اینستاگرام بانک ملی بعد از بهمن ماه که 2۰ پست داشتند، در اسفندماه با ۱5 هزار نفر افزایش فالوئر همراه بود.

روند تغیرات فالوئرتعداد پست منتشرشده



بررسِی موردی بانک های پرمحتوا

بانک رفاه کارگران

فصل چهارم / بخش دو 



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

مجموع محتوای تولیدشده مرتبط با بانک رفاه کارگران



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار ماهانه محتوا در تمام بسترها به همراه موج های خبری
د.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

جهت گیری احسایس

بانــک رفــاه، تنهــا بانکــی اســت کــه میــزان محتــوای منفــی آن در اینســتاگرام بیشــتر از توئیتــر اســت. کاربــران اینســتاگرام نســبت بــه ویدئــوی ضــرب و شــتم خانمــی در بانــک 

رفــاه واکنــش شــدیدتری نشــان دادنــد.

مجموع



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در توئیتر

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

89189 4.82742

46189 1.931

مجموع توئیت ها*مجموع توئیت ها*

ت.
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 ای

*

میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع تعداد 

کاربران

مجموع تعداد 

کاربران

میانگین توئیت 

هر کاربر

میانگین توئیت 

هر کاربر



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار توئیت ها

اردیبهشت ماه و همراه با انتشار ویدئوی ضرب و شتم بیشترین تعداد توئیت منتشر شد که تقریبا تمام آن ها جهت گیری منفی و رویکرد انتقادی داشتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست بر اساس تعداد فالوئر کاربران

بــا وجــود گســترده بــودن اعتراضــات علیــه ویدئــوی بانــک رفــاه در توئیتــر، کاربرانــی کــه بــاالی ۱۰۰ هــزار فالوئــر دارنــد فقــط ۱2 توئیــت زدنــد و اظهــار نظــر جــدی در ایــن مــورد 

نداشــتند.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد الیک توئیت ها

از مجموع توئیت های بانک رفاه، فقط 6 توئیت فیواستار شد.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

7  توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  8832 توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های توئیتر

بیشترین ریتوئیتبیشترین الیک

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در تلگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

16501434 3840.709097.76

4334 27 3.8016.07

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین بازدیدمیانگین بازدید

مجموع کانال هامجموع کانال ها

میانگین پست 

هر کانال

میانگین پست 

هر کانال



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های تلگرامی

در تلگــرام، اخبــار مربــوط بــه تحریــم بانــک رفــاه، دادگاه هــای محمدامامــی و حکــم دیــوان دادگســتری اتحادیــه اروپــا علیــه بانــک رفــاه بیشــتر از ویدئــوی ضــرب و شــتم و 

حواشــی پیرامــون آن دیــده شــد.



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

نکته نزدیک به ۴۰۰ پست تلگرامی در کانال های پرمخاطب که باالی یک میلیون عضو دارند منتشر شد.

۱5۰72 پست در کانال هایی با کمتر از 2۰۰هزار ممبر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد بازدید پست های تلگرامی

رسانه های منتخب تلگرامی، اخبار مرتبط با بانک رفاه را پوشش خوبی دادند و فقط 7۰ پست )۱6 درصد( در کانال های با کمتر از ۱۰ هزار عضو منتشر شدند.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

7۰ پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.۱3388 پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

پربازدیدترین پست

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در اینستاگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

2643 15 183.31487.6

3706 7.132.5

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع کاربرانمجموع کاربران

میانگین پست 

هر کاربر

میانگین پست 

هر کاربر



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های اینستاگرامی

مهرمــاه بیشــترین میــزان انتشــار اخبــار مرتبــط بــا بانــک رفــاه بــود. در ایــن مــاه بیشــتر محتــوا توســط صفحــات خبــری منتشــر شــدند. در اردیبهشــت و همزمــان بــا انتشــار 

ویدئــوی ضــرب و شــتم خانمــی در یکــی از شــعبات بانــک رفــاه، بیشــتر محتواهــا توســط کاربــران حقیقــی و غیرخبــری منتشــر شــد.



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

بیش از ۴۰۰ پست منتشرشده با موضوع بانک رفاه بیش از هزار الیک گرفتند. از بین محتوای رسانه های منتخب اما فقط 3 پست بیشتر از هزار الیک داشتند.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

تعداد الیک پست های اینستاگرامی

۹ پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  ۱22پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

بیشتر محتوای منتشرشده در اینستاگرام، توسط کاربران حقیقی که کمتر از 2۰۰ هزار فالوئر دارند منتشر شد.

2582 پست در صفحاتی با کمتر از 2۰۰ هزار فالوئر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های اینستاگرام

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.

بیشترین الیک و کامنت



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در خبرگزاری ها

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

105252124 24429

43.22 73.24

مجموع اخبارمجموع اخبار تعداد وبگاهتعداد وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار اخبار

در خبرگزاری هــا میــزان توجــه بــه ویدئــوی ضــرب و شــتم و حواشــی آن در اردیبهشــت کمتــر بــود. اخبــار مرتبــط بــا تحریــم بانــک رفــاه و دادگاه هــای محمــد امامــی در مهرمــاه 

بیشــتر تحــت پوشــش خبرگزاری هــا قــرار گرفــت.



بانک ها و فضای مجازی
بانک رفاه کارگران

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

برریس ماهانه صفحه اینستاگرام بانک رفاه کارگران

صفحه اینستاگرام بانک ملی بعد از بهمن ماه که 2۰ پست داشتند، در اسفندماه با ۱5 هزار نفر افزایش فالوئر همراه بود.

روند تغیرات فالوئرتعداد پست منتشرشده



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

بررسِی موردی بانک های پرمحتوا

بانک ملت

فصل چهارم / بخش سوم 



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

مجموع محتوای تولیدشده مرتبط با بانک ملت



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار ماهانه محتوا در تمام بسترها به همراه موج های خبری
د.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

جهت گیری احسایس

نزدیک به ۴۰ درصد از محتوای توئیتر رویکرد انتقادی داشتند که بخش زیادی از آن ها مربوط به لو رفتن اطالعات 33 میلیون مشتری است. 

مجموع



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در توئیتر

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

830715 8.0918.6

599711 1.381.36

مجموع توئیت ها*
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میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع تعداد 

کاربران

مجموع تعداد 

کاربران

میانگین توئیت 

هر کاربر

میانگین توئیت 

هر کاربر

مجموع توئیت ها*



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار توئیت ها

اردیبهشــت مــاه همــراه بــا خبــر لــو رفتــن اطالعــات 33 میلیــون مشــتری و در شــهریور بــا خبــر مالکیــت بانــک ملــت بــر ۱۰۰۰ خانــه خالــی بیشــترین میــزان محتــوا در توئیتــر 

را داشــتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست بر اساس تعداد فالوئر کاربران

مجموعا بیش از ۴8 توئیت توسط کاربرانی که بیش از 5۰ هزار فالوئر دارند منتشر شده است.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد الیک توئیت ها

هیچ کدام از ۱5 توئیت رسانه های منتخب بیشتر از ۱۰۰ الیک دریافت نکردند!

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

8۱۹8  توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  

هیچ کدام از توئیت های رسانه های منتخب در 

توئیتر با موضوع بانک ملت بیشتر از ۱۰۰ الیک 

دریافت نکردند!

!



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های توئیتر

ت
ک و ریتوئی

ن الی
شتری

بی

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در تلگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

300181069 2786.9652062.39

6288 32 4.7733.4

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین بازدیدمیانگین بازدید

مجموع کانال هامجموع کانال ها

میانگین پست 

هر کانال

میانگین پست 

هر کانال



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های تلگرامی

در تلگرام خبرهای مرتبط با نمادهای بورسی و صورت های مالی بانک ملت در مهر بیشتر از سایر اخبار مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. 



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

نزدیک به هزار محتوای تلگرامی در کانال های پرمخاطب تلگرام منتشر شدند. 

28۰۰۹ پست در کانال هایی با کمتر از 2۰۰هزار ممبر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد بازدید پست های تلگرامی

تعداد زیادی از پست های منتشرشده در رسانه های منتخب تلگرامی بازدید باالی ۱۰ هزار داشتند. 

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

2۰5 پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.25۱63 پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

پربازدیدترین پست

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در اینستاگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

487029 482.411194.86

5819 8.383.2

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع کاربرانمجموع کاربران

میانگین پست 

هر کاربر

میانگین پست 

هر کاربر



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های اینستاگرامی

در اینســتاگرام، اخبــار مرتبــط بــا لــو رفتــن اطالعــات 33 میلیــون مشــتری بانــک ملــت چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفــت امــا اخبــار مرتبــط بــا ارزش ســهام بانــک ملــت و همچنیــن 

صورت هــای مالــی ایــن بانــک پوشــش گســترده تری داشــتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

پست های منتشرشده از بانک ملت در رسانه های منتخب بیشتر از پست های مشابه برای سایر بانک ها الیک دریافت کرده اند.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

تعداد الیک پست های اینستاگرامی

۱۴ پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  ۴238 پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

بیشتر محتوای منتشرشده در اینستاگرام، توسط کاربران حقیقی که کمتر از 2۰۰ هزار فالوئر دارند منتشر شد.

2582 پست در صفحاتی با کمتر از 2۰۰ هزار فالوئر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های اینستاگرام

بیشترین کامنتبیشترین الیک

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در خبرگزاری ها

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

98332812 58846

17.62 61.13 

مجموع اخبارمجموع اخبار تعداد وبگاهتعداد وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار اخبار

در خبرگزاری ها نیز مانند کانال های تلگرامی، اخبار مرتبط با بورس و صورت های مالی بانک ملت پوشش بیشتری داشت. 



بانک ها و فضای مجازی
بانک ملت

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

برریس ماهانه صفحه اینستاگرام بانک ملت

صفحه اینستاگرامی بانک ملت تا بهمن ۹۹ در حال کاهش فالوئر بود، اما از اسفند رشد فالوئر آن شروع شد.

روند تغیرات فالوئرتعداد پست منتشرشده



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

بررسِی موردی بانک های پرمحتوا

بانک صادرات

فصل چهارم / بخش چهارم 



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

مجموع محتوای تولیدشده مرتبط با بانک صادرات



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار ماهانه محتوا در تمام بسترها به همراه موج های خبری
د.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

جهت گیری احسایس

نزدیک به ۴۰ درصد از محتوای توئیتر رویکرد انتقادی داشتند که بخش زیادی از آن ها مربوط به لو رفتن اطالعات 33 میلیون مشتری است. 

مجموع



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در توئیتر

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

508027 7.2774.14

384811 1.322.45

مجموع توئیت ها*
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*

میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع تعداد 

کاربران

مجموع تعداد 

کاربران

میانگین توئیت 

هر کاربر

میانگین توئیت 

هر کاربر

مجموع توئیت ها*



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار توئیت ها

ــادرات  ــک ص ــط بان ــورس توس ــان از ب ــارد توم ــروج ۹۴۰۰ میلی ــر خ ــی ب ــمی مبن ــی زاده هاش ــای قاض ــرداد ادع ــردون و در خ ــاب تاجگ ــا انتص ــط ب ــوای مرتب ــفند محت در اس

حاشــیه های بســیاری را داشــت.



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست بر اساس تعداد فالوئر کاربران

بیشتر توئیت های منتشرشده توسط کاربران حقیقی و کم فالوئر توئیتر که بدنه کاربران توئیتری را تشکیل می دهند بوده است.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد الیک توئیت ها

در بین توئیت های مرتبط با بانک صادرات، 5 توئیت فیواستار شدند.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

23 توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  5۰۰۹ توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های توئیتر

بیشترین الیک و ریتوئیت

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است. ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در تلگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

30391509 2411.8754682.27

5735 29 5.2917.55

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین بازدیدمیانگین بازدید

مجموع کانال هامجموع کانال ها

میانگین پست 

هر کانال

میانگین پست 

هر کانال



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های تلگرامی

زمستان ۹۹، نماد بورس بانک صادرات نوسانات زیادی داشت و باعث شد تا در بین کانال های تلگرامی اخبار بیشتری در مورد آن منتشر شود.



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

بیش از ۱5۰۰ پست تلگرامی در کانال های بزرگ که بیشتر از دویست هزار عضو دارند منتشر شده است.

6۰583 پست در کانال هایی با کمتر از 2۰۰هزار ممبر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد بازدید پست های تلگرامی

بیشتر پست های تلگرامی مرتبط با بانک صادرات در رسانه های منتخب بیشتر از ده هزار بازدید داشتند و دیده شدند.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

۱3۹ پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.27253 پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

پربازدیدترین پست

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در اینستاگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

46849 114.19863.4

4598 10.21.12

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع کاربرانمجموع کاربران

میانگین پست 

هر کاربر

میانگین پست 

هر کاربر



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های اینستاگرامی

در اینستاگرام نیز بیشتر محتوای منتشرشده توسط صفحات و خبرهای بورسی بود.



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

بیشتر از ۱۰۰ پست اینستاگرامی در مورد بانک صادرات بیشتر از ۱۰۰۰ الیک دریافت کردند.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

تعداد الیک پست های اینستاگرامی

3 پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  3۹7۴ پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

فقط 26 پست اینستاگرامی در صفحاتی با بیشتر از 5۰۰ هزار فالوئر منتشر شدند.

۴3۴6 پست در صفحاتی با کمتر از 2۰۰ هزار فالوئر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های اینستاگرام

بیشترین الیک و کامنت

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است. ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در خبرگزاری ها

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

98492613 28042

35.17 62.21

مجموع اخبارمجموع اخبار تعداد وبگاهتعداد وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار اخبار

در بهمن و اسفند، اخبار مرتبط با نماد بورسی و انتصاب تاجگردون به مدیریت بیمه سرمد بیشترین میزان محتوای خبرگزاری ها را شامل می شد.



بانک ها و فضای مجازی
بانک صادرات

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

برریس ماهانه صفحه اینستاگرام بانک صادرات

صفحه اینستاگرامی بانک ملت تا بهمن ۹۹ در حال کاهش فالوئر بود، اما از اسفند رشد فالوئر آن شروع شد.

روند تغیرات فالوئرتعداد پست منتشرشده



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

بررسِی موردی بانک های پرمحتوا

بانک تجارت

فصل چهارم / بخش پنجم 



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

مجموع محتوای تولیدشده مرتبط با بانک تجارت



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار ماهانه محتوا در تمام بسترها به همراه موج های خبری
د.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

جهت گیری احسایس

نزدیک به ۴۰ درصد از محتوای توئیتر رویکرد انتقادی داشتند که بخش زیادی از آن ها مربوط به لو رفتن اطالعات 33 میلیون مشتری است. 

مجموع



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در توئیتر

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

401914 6.0899.64

31969 1.251.55

مجموع توئیت ها*

ت.
س

ت ا
من

کا
و 

ت 
کو

ت، 
ئی

تو
ری

ت، 
ئی

تو
ل 
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ش

د 
عد

ن 
 ای

*

میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع تعداد 

کاربران

مجموع تعداد 

کاربران

میانگین توئیت 

هر کاربر

میانگین توئیت 

هر کاربر

مجموع توئیت ها*



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار توئیت ها

اخبــار خودکشــی کارمنــد بانــک تجــارت در بهمــن مــاه و نارضایتــی از معرفــی مدیــر بانــک تجــارت در کمیتــه انتصابــات وزارت اقتصــاد در شــهریورماه موضوعاتــی بــود کــه 

کاربــران توئیتــر بیشــتر بــه آن هــا پرداختــه بودنــد.



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصففص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست بر اساس تعداد فالوئر کاربران

۴3 توئیت توسط کاربرانی با بیشتر از 5۰ هزار فالوئر منتشر شده است.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد الیک توئیت ها

فقط یک توئیت از رسانه های منتخب و 3 توئیت در مجموع که مرتبط با بانک تجارت بود فیواستار شدند.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

۱3 توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  3۹۹5 توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های توئیتر

بیشترین الیک و ریتوئیت

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصصفص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در تلگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

204261440 3824.5346119.28

494831 4.1246.45

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین بازدیدمیانگین بازدید

مجموع کانال هامجموع کانال ها

میانگین پست 

هر کانال

میانگین پست 

هر کانال



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های تلگرامی

اخبار بورسی بانک تجارت در اسفند ۹۹ و آزمون استخدامی بیشترین میزان محتوا در تلگرام را داشت.



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

بیش از ۱2۰۰ پست تلگرامی در کانال های میلیونی تلگرام منتشر شدند که عدد باالیی در بین بانک هاست.

۱8۰5۴ پست در کانال هایی با کمتر از 2۰۰هزار ممبر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد بازدید پست های تلگرامی

نزدیک به ۴۰ پست تلگرامی بازدید باالی صدهزار داشتند که نیمی از این تعداد مربوط به رسانه های منتخب است.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

373 پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.۱6687 پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

پربازدیدترین پست

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در اینستاگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

276525 78.25652.6

36312 7.622.08

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع کاربرانمجموع کاربران

میانگین پست 

هر کاربر

میانگین پست 

هر کاربر



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های اینستاگرامی

اخبار بورسی مهر و آبان ۹۹، در اینستاگرام نیز بیشترین میزان پوشش را نسبت به سایر اخبار بانک تجارت داشت.



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

۱66 پست اینستاگرامی بیشتر از ۱۰۰۰ الیک گرفتند که 6 مورد از رسانه های منتخب و ۱6۰ مورد از سایر صفحات بود. 

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

تعداد الیک پست های اینستاگرامی

۱2 پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  ۱۰2۴ پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

تنها 3۹ پست اینستاگرامی در صفحاتی با بیشتر از 5۰۰ هزار فالوئر منتشر شدند.

2۰56 پست در صفحاتی با کمتر از 2۰۰ هزار فالوئر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های اینستاگرام

بیشترین کامنتبیشترین الیک

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در خبرگزاری ها

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

95822878 27741

34.59 70.19

مجموع اخبارمجموع اخبار تعداد وبگاهتعداد وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار اخبار

اخبار مرتبط با نماد بورسی بانک تجارت و سهام عدالت بیشترین پوشش خبری در ماه های پایانی سال ۹۹ را در بین خبرگزاری ها داشت.



بانک ها و فضای مجازی
بانک تجارت

هحفصصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

برریس ماهانه صفحه اینستاگرام بانک تجارت

صفحه اینستاگرام بانک تجارت از فعال ترین صفحات بانک هاست که هر ماه حداقل 2۰ پست گذاشته است.

روند تغیرات فالوئرتعداد پست منتشرشده



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

بررسِی موردی بانک های پرمحتوا

بانک سرمایه

فصل چهارم / بخش ششم 



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

مجموع محتوای تولیدشده مرتبط با بانک سرمایه



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار ماهانه محتوا در تمام بسترها به همراه موج های خبری
د.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

جهت گیری احسایس

بانــک ســرمایه یکــی از پربحث تریــن بانک هــای ســال گذشــته، بــه ویــژه در توئیتــر بــود. خبــر دســتگیری مدیرعامــل اســبق و فــراری بانــک ســرمایه در اســپانیا از مهم تریــن 

اخبــار وایــرال شــده در شــبکه های اجتماعــی در ســال ۹۹ شــد.

مجموع



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در توئیتر

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

1176144 6.8224.38

575412 2.043.66

مجموع توئیت ها*

ت.
س
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ت، 
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*

میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع تعداد 

کاربران

مجموع تعداد 

کاربران

میانگین توئیت 

هر کاربر

میانگین توئیت 

هر کاربر

مجموع توئیت ها*



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار توئیت ها

بانک سرمایه در بین 28 بانک بررسی شده، تنها موردی است که محتوای منتشرشده آن در توئیتر بیشتر از تلگرام و خبرگزاری ها بود.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست بر اساس تعداد فالوئر کاربران

653 توئیِت بانک سرمایه توسط کاربرانی با بیش از ۱۰۰ هزار فالوئر منتشر شد که در این زمینه بین بانک های بررسی شده بیشترین است.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد الیک توئیت ها

گرچه توئیت های بانک سرمایه دیده شدند، اما در بین رسانه های منتخب تنها دو توئیت بیشتر از ۱۰۰ الیک داشتند. 

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

۴2 توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  ۱۱537 توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های توئیتر

بیشترین الیک و ریتوئیت

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در تلگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

10338410 2732.5249089.95

350429 2.9514.13

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین بازدیدمیانگین بازدید

مجموع کانال هامجموع کانال ها

میانگین پست 

هر کانال

میانگین پست 

هر کانال



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های تلگرامی

دســتگیری مدیرعامــل اســبق بانــک ســرمایه در اســپانیا و تحریــم بانــک ســرمایه توســط آمریــکا در مهرمــاه بیشــترین میــزان پوشــش خبــری در تلگــرام را داشــتند. پــس از آن 

دیگــر خبــر چندانــی در مــورد بانــک ســرمایه در رســانه های تلگرامــی کار نشــد. ایــن در شــرایطی اســت کــه نــام بانــک ســرمایه در جلســات مختلــف دادگاه هــای محمــد امامــی 

بــرده شــد.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

3۱۹ پست توسط کانال های میلیونی منتشر شد.

6۰583 پست در کانال هایی با کمتر از 2۰۰هزار ممبر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد بازدید پست های تلگرامی

بیشتر از نیمی از محتواهای پربازدید تلگرامی توسط رسانه های منتخب تلگرامی منتشر شده است.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

538۹۰ پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.538۹۰ پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

پربازدیدترین پست

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصفصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در اینستاگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

76635 303.441339.08

22215 3.452.33

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع کاربرانمجموع کاربران

میانگین پست 

هر کاربر

میانگین پست 

هر کاربر



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های اینستاگرامی

در اینستاگرام نیز تنها مهرماه و اخبار دستگیری مدیرعامل اسبق بانک سرمایه مورد توجه قرار گرفت. بعد از آن خبر چندانی در مورد بانک سرمایه کار نشده است.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تنها 2۰ پست اینستاگرامی در رسانه های منتخب بیشتر از ۱۰۰۰ الیک دریافت کردند.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

تعداد الیک پست های اینستاگرامی

۴ پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  73 پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصصصص بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

25 پست اینستاگرامی در صفحات میلیونی منتشر شدند.

۴2۱3 پست در صفحاتی با کمتر از 2۰۰ هزار فالوئر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های اینستاگرام

بیشترین الیک و کامنت

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در خبرگزاری ها

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

61901968 23342

26.56 46.85

مجموع اخبارمجموع اخبار تعداد وبگاهتعداد وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار اخبار

خبــر دســتگیری مدیرعامــل اســبق بانــک ســرمایه و همچنیــن اخبــار دادگاه هــای محمــد امامــی در مهــر و آبــان ۹۹ بیشــترین میــزان پوشــش خبــری را در بیــن اخبــار بانــک 

ســرمایه داشــت.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سرمایه

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

برریس ماهانه صفحه اینستاگرام بانک سرمایه

صفحه اینستاگرام بانک سرمایه از بهمن ۹۹، با آغاز فعالیت دوباره رشد اندکی در تعداد فالوئرها داشت.

روند تغیرات فالوئرتعداد پست منتشرشده



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

بررسِی موردی بانک های پرمحتوا

بانک مسکن

فصل چهارم / بخش هفتم 



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

مجموع محتوای تولیدشده مرتبط با بانک مسکن



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار ماهانه محتوا در تمام بسترها به همراه موج های خبری
د.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

جهت گیری احسایس

بیشترین نارضایتی توئیتری ها از بانک مسکن به دلیل خدمات بانکی ضعیف بود.

مجموع



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در توئیتر

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

21017 3.8732.57

13025 1.611.4

مجموع توئیت ها*

ت.
س

ت ا
من

کا
و 

ت 
کو

ت، 
ئی

تو
ری

ت، 
ئی

تو
ل 
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ش

د 
عد

ن 
 ای

 *

میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع تعداد 

کاربران

مجموع تعداد 

کاربران

میانگین توئیت 

هر کاربر

میانگین توئیت 

هر کاربر

مجموع توئیت ها*



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار توئیت ها

هزینه کسرشده از حساب به دلیل خدمات بانکی و پیامکی بانک مسکن در پایان سال، پرمحتواترین موضوع مرتبط با بانک مسکن در توئیتر بود.



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست بر اساس تعداد فالوئر کاربران

تعداد کمی از کاربران پرفالوئر توئیتر درباره بانک مسکن توئیت زدند و بیشتر آن ها کاربران عادی و کم فالوئر توئیتر بودند.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد الیک توئیت ها

تعداد کمی از توئیت های مرتبط با بانک مسکن فیواستار شدند. تنها 5 توئیت!

همه رسانه ها

28۱۴2  توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  

رسانه های منتخب

تمام 7 توئیت مرتبط با بانک مسکن در رسانه های 

منتخب، کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند!

!



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های توئیتر

بیشترین الیک و ریتوئیت

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است،
ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در تلگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

13123583 3073.1243611.03

318229 4.1220.1

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین بازدیدمیانگین بازدید

مجموع کانال هامجموع کانال ها

میانگین پست 

هر کانال

میانگین پست 

هر کانال



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های تلگرامی

در شــهریورماه کــه اخبــار مرتبــط بــا وام هــای مســکن و طــرح ســاخت یــک میلیــون مســکن در ســال داغ بــود بیشــترین اخبــار مرتبــط بــا بانــک مســکن نیــز در تلگــرام منتشــر 

شــد.



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

375 پست در کانال های میلیونی منتشر شدند که نسبت به سایر بانک ها عدد نسبتا زیادی است.

۱2۰۱3 پست در کانال هایی با کمتر از 2۰۰هزار ممبر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد بازدید پست های تلگرامی

۹6 پست از رسانه های منتخب بازدید بیش از صدهزار داشتند. به غیر از این پست ها، تنها ۴8 پست دیگر با موضوعات مرتبط، بیشتر از صدهزار بازدید داشتند. 

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

227 پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.۱۰738 پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

پربازدیدترین پست

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است،
ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در اینستاگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

276439 88.372364.74

27416 10.082.43

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع کاربرانمجموع کاربران

میانگین پست 

هر کاربر

میانگین پست 

هر کاربر



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های اینستاگرامی

در اینستاگرام نیز اخبار مرتبط با وام های مسکن که در شهریور منتشر شد بیشترین پوشش خبری را داشتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

۹ پست از رسانه های منتخب و ۴۰ پست دیگر بیشتر از ۱۰۰۰ الیک گرفتند.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

تعداد الیک پست های اینستاگرامی

۱۹ پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  2۱37 پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

2۰ پست اینستاگرامی در صفحات میلیونی منتشر شدند. 

2683 پست در صفحاتی با کمتر از 2۰۰ هزار فالوئر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های اینستاگرام

بیشترین کامنتبیشترین الیک

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در خبرگزاری ها

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

94222477 51454

18.3345.87

مجموع اخبارمجموع اخبار تعداد وبگاهتعداد وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار اخبار

اخبار وام های مسکن در شهریور ۱۴۰۰، در خبرگزاری ها نیز بیشترین پوشش خبری را در یک سال گذشته داشت.



بانک ها و فضای مجازی
بانک مسکن

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

برریس ماهانه صفحه اینستاگرام بانک مسکن

صفحه اینستاگرام بانک مسکن، پس از یک رشد جدی در آذر، چهار ماه با کاهش فالوئر بود و عمال نتوانستند فالوئرها را نگه دارند.

روند تغیرات فالوئرتعداد پست منتشرشده



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

بررسِی موردی بانک های پرمحتوا

بانک سپه

فصل چهارم / بخش هشتم 



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

مجموع محتوای تولیدشده مرتبط با بانک سپه



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار ماهانه محتوا در تمام بسترها به همراه موج های خبری
د.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

جهت گیری احسایس

اعتــراض بــه عــدم پاســخویی درســت بانک هــای ادغام شــده و همچنیــن انتصابــات بانــک ســپه در شــهریور ۱۴۰۰ بیشــترین محتــوای منفــی توئیتــری بــود کــه منتشــر 

شــده اســت.

مجموع



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در توئیتر

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

394315 6.7223.6

238210 1.651.5

مجموع توئیت ها*
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 *

میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع تعداد 

کاربران

مجموع تعداد 

کاربران

میانگین توئیت 

هر کاربر

میانگین توئیت 

هر کاربر

مجموع توئیت ها*



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار توئیت ها

ــوا و  ــزان محت ــترین می ــپه بیش ــک س ــه بان ــرکت های تابع ــش در ش ــا تاب ــیرازی و محمدرض ــی ش ــاب محمدعل ــی، انتص ــدرس خیابان ــی م ــش حقوق ــهریور ۱۴۰۰، فی در ش

ــت. ــات را داش اعتراض



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست بر اساس تعداد فالوئر کاربران

۴۰ توئیت توسط کاربران پرفالوئر توئیتر که بیشتر از ۱۰۰ هزار فالوئر دارند منتشر شده است.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد الیک توئیت ها

فقط یک توئیت از رسانه های منتخب و کارشناسان اقتصادی در مورد بانک سپه توانست بیشتر از صد الیک دریافت کند.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

۱۴ توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  3۹۰3 توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های توئیتر

بیشترین الیک 

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.

بیشترین ریتوئیت



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در تلگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

14461136 1828.6138935.43

349928 4.134.85

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین بازدیدمیانگین بازدید

مجموع کانال هامجموع کانال ها

میانگین پست 

هر کانال

میانگین پست 

هر کانال



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های تلگرامی

در آذر و دی ۹۹، همراه با پایان پروژه ادغام بانک ها، بیشترین محتوا در کانال های تلگرامی منتشر شده است.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

فقط 3۹ پست تلگرامی در کانال های میلیونی منتشر شده و بیشتر محتوا توسط کانال های کوچک تر انتشار یافته است.

۱3۹7۰ پست در کانال هایی با کمتر از 2۰۰هزار ممبر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد بازدید پست های تلگرامی

از بین ۱۴۴6۱ پست تلگرامی، تنها 35 پست بیشتر از ۱۰۰ هزار بازدید داشته است.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

56 پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.۱2۹۱۰ پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

پربازدیدترین پست

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در اینستاگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

387088.59

35910.7

میانگین الیکمجموع پست ها

مجموع کاربران

میانگین پست 

هر کاربر

!
در بین رسانه های منتخب اینستاگرامی تنها 

یک محتوا در مورد بانک سپه تولید شده است!



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های اینستاگرامی

در اینستاگرام نیز اخبار شهریور ماه در مورد انتصابات و فیش حقوقی مدرس خیابانی بیشتر دیده شده است.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

53۰ پست اینستاگرامی بیش از ۱۰۰۰ الیک دریافت کردند.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

تعداد الیک پست های اینستاگرامی

2۰53 پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  

!



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

فقط ۹ پست اینستاگرامی در صفحات میلیونی اینستاگرام منتشر شده است.

3727 پست در صفحاتی با کمتر از 2۰۰ هزار فالوئر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های اینستاگرام

بیشترین کامنتبیشترین الیک

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در خبرگزاری ها

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

48301064 22431

21.56 34.32 

مجموع اخبارمجموع اخبار تعداد وبگاهتعداد وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار اخبار

زمســتان ۹۹، بــا موضوعاتــی مثــل پایــان برنامــه ادغــام بانک هــای نظامــی، اعتــراض ســهامداران بانک هــای ادغام شــده در ایــن بانــک و ضعــف خدمــات بانکــی بیشــترین 

ــت. ــا داش ــوا را در خبرگزاری ه محت



بانک ها و فضای مجازی
بانک سپه

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

برریس ماهانه صفحه اینستاگرام بانک سپه

صفحه اینستاگرام بانک سپه، در سال ۱۴۰۰ فعالیت بیشتری داشته است و در همین مدت توانسته فالوئر زیادی هم پیدا کند.

روند تغیرات فالوئرتعداد پست منتشرشده



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

بررسِی موردی بانک های پرمحتوا

بانک کشاورزی

فصل چهارم / بخش نهم 



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

مجموع محتوای تولیدشده مرتبط با بانک کشاورزی



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار ماهانه محتوا در تمام بسترها به همراه موج های خبری
د.

کن
ی 

نم
د 

یی
 تا

 یا
رد

را 
ی 

بر
خ

چ 
هی

ت 
ح

ص
و 

ت 
س

ی ا
جاز

 م
ی

ضا
 ف

ت
قا

فا
 ات

گر
ت 

وای
ا ر

نه
D ت

M
36

0



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

جهت گیری احسایس

اعتراض به خدمات ضعیف بانکی و مشکالت پیرامون بانک تعاون اسالمی بیشترین میزان محتوای منفی در مورد بانک کشاورزی را داشت.

مجموع



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در توئیتر

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

22523 7.8154.6

14763 1.521

مجموع توئیت ها*
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مجموع تعداد 

کاربران

مجموع تعداد 

کاربران

میانگین توئیت 

هر کاربر

میانگین توئیت 
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مجموع توئیت ها*
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بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار توئیت ها

در دی و بهمن ۹۹، اعتراض به خدمات بانکی، مشکالت بانک تعاون اسالمی در عراق و اخبار مرتبط با سهام عدالت بیشترین میزان محتوا را در توئیتر داشت.



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست بر اساس تعداد فالوئر کاربران

ــر  ــر منتش ــزار فالوئ ــش از ۱۰۰ ه ــا بی ــی ب ــط اکانت های ــت توس ــا 5 توئی ــت. تنه ــده اس ــر زده ش ــادی و کم فالوئ ــران ع ــط کارب ــاورزی توس ــک کش ــورد بان ــا در م ــتر توئیت ه بیش

شــده اســت.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد الیک توئیت ها

3 توئیت با موضوع بانک کشاورزی فیواستار شدند.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

2223 توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  

!



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های توئیتر

بیشترین الیک و ریتوئیت

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است،

ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در تلگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

14753103 1571.5976708.52

392527 3.753.81

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین بازدیدمیانگین بازدید

مجموع کانال هامجموع کانال ها

میانگین پست 

هر کانال

میانگین پست 

هر کانال



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های تلگرامی

در تلگرام نیز اخبار بانک تعاون اسالمی و سهام عدالت در دی ماه بیشترین میزان پوشش را داشتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

تنها 57 پست تلگرامی در کانال های میلیونی منتشر شده است.

6۰583 پست در کانال هایی با کمتر از 2۰۰هزار ممبر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد بازدید پست های تلگرامی

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

22 پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.۱36۹2پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

پربازدیدترین پست

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است،
ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در اینستاگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

2183 4 68.981513.25

2334 9.371

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع کاربرانمجموع کاربران

میانگین پست 

هر کاربر

میانگین پست 

هر کاربر
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بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های اینستاگرامی

در اینستاگرام، اخبار ترند بانک کشاورزی چندان دیده نشد و فقط صفحات خبری، بعضی از اخبار بانک کشاورزی را پوشش داده اند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

۱5۰ پست اینستاگرامی بیشتر از هزار الیک دریافت کردند.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

تعداد الیک پست های اینستاگرامی

2۱57 پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  

!



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

تنها ۱۴ پست در صفحاتی با بیش از 5۰۰ هزار فالوئر منتشر شدند.

2۱57 پست در صفحاتی با کمتر از 2۰۰ هزار فالوئر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصففف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های اینستاگرام

بیشترین الیک و کامنت

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در خبرگزاری ها

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

78122202 24443

32.01 51.2 

مجموع اخبارمجموع اخبار تعداد وبگاهتعداد وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار اخبار

اخبار مرتبط با سهام عدالت و صندوق سرمایه گذاری بانک کشاورزی بیشترین میزان محتوا در بهمن ۹۹ را داشتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک کشاورزی

هحفصصفف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

برریس ماهانه صفحه اینستاگرام بانک کشاورزی

در اردیبهشت ماه با فعالیت بیشتر صفحه بانک کشاورزی، فالوئر زیادی جذب شدند اما در ماه های بعدی تعداد زیادی از آن ها صفحه را ترک کردند. 

روند تغیرات فالوئرتعداد پست منتشرشده



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

بررسِی موردی بانک های پرمحتوا

بانک آینده

فصل چهارم / بخش دهم 



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

مجموع محتوای تولیدشده مرتبط با بانک آینده



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار ماهانه محتوا در تمام بسترها به همراه موج های خبری
د.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

جهت گیری احسایس

بانــک آینــده بــه دلیــل حواشــی متعــدد در مــورد مالــکان آن، ایران مــال و شــائبه همــکاری آن هــا بــا خبرگزاری هــای مطــرح نزدیــک بــه اصولگرایــی بیشــترین محتــوای منفــی 

را در بیــن همــه بانک هــا داشــت.

مجموع



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در توئیتر

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

590310 5.7888.5

34617 1.71.42

مجموع توئیت ها*
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*

میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع تعداد 

کاربران

مجموع تعداد 

کاربران

میانگین توئیت 

هر کاربر

میانگین توئیت 

هر کاربر

مجموع توئیت ها*



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار توئیت ها

ــتر  ــتند و بیش ــر داش ــش را در توئیت ــترین پوش ــاه بیش ــورس در دی م ــه ب ــده و ورود ب ــک آین ــای بان ــی از زیرمجموعه ه ــه یک ــروش آن ب ــال در آذر و ف ــده ایران م ــی مزای آگه

توئیت هــا همــراه بــا محتــوای منفــی و رویکــرد انتقــادی بــود.



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست بر اساس تعداد فالوئر کاربران

بیشتر کاربرانی که در مورد بانک آینده توئیت زدند از بین کاربران حقیقی و بدنه توئیتر بودند.
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بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد الیک توئیت ها

از بین توئیت های رسانه های منتخب و کارشناسان اقتصادی به جز یک توئیت بقیه آن ها کمتر از ۱۰۰ الیک دریافت کردند.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

۹ توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  5826 توئیت کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های توئیتر

بیشترین الیک و ریتوئیت

تصاویر مربوط به آرشیو قبل از مهر ۱۴۰۰ است، این اکانت در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده.



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در تلگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

1605393 834.2359381.28

151628 10.593.32

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین بازدیدمیانگین بازدید

مجموع کانال هامجموع کانال ها

میانگین پست 

هر کانال

میانگین پست 

هر کانال



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های تلگرامی

در تلگــرام نیــز آبــان تــا دی ۹۹، اخبــار مرتبــط بــا صورت هــای مالــی بانــک آینــده، مزایــده ایــران مــال، فــروش ایــران مــال در بــورس و زیــان ۱8 هــزار میلیــاردی بانــک آینده بیشــترین 

میــزان محتوا را داشــتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

8۱ پست تلگرامی، در کانال های میلیونی منتشر شده اند.

۱5723 پست در کانال هایی با کمتر از 2۰۰هزار ممبر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد بازدید پست های تلگرامی

57 پست تلگرامی در کانال های میلیونی منتشر شدند که 22 مورد از آن ها توسط رسانه های منتخب بود.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

3۱ پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.۱5285 پست کمتر از پنج هزار بازدید داشتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

پربازدیدترین پست

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در اینستاگرام

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

111010 129.5870

1449 7.721.11

مجموع پست هامجموع پست ها میانگین الیکمیانگین الیک

مجموع کاربرانمجموع کاربران

میانگین پست 

هر کاربر

میانگین پست 

هر کاربر



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار پست های اینستاگرامی

اخبار بانک آینده با وجود پوشش گسترده در تلگرام و توئیتر، اما چندان توجهی را در اینستاگرام به همراه نداشت.



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

از بین رسانه های منتخب، تنها یک پست اینستاگرامی بیشتر از 5۰۰ الیک دریافت کرد.

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

تعداد الیک پست های اینستاگرامی

۹ پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  ۹35 پست کمتر از ۱۰۰ الیک داشتند.  



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

تعداد پست ها بر اساس تعداد اعضا کانال منتشرکننده

از بین همه پست های اینستاگرامِی مرتبط با بانک آینده، تنها 3 پست در صفحات میلیونی منتشر شدند.

۱۰۴2 پست در صفحاتی با کمتر از 2۰۰ هزار فالوئر منتشر شدند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

ترین های اینستاگرام

بیشترین کامنتبیشترین الیک

تصاویر مربوط به قبل از مهر ۱۴۰۰ است، ممکن است بعد از این تاریخ ترین ها تغییر کرده باشند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

نمای کلی محتوای تولیدشده در خبرگزاری ها

رسانه های منتخبهمه رسانه ها

3356651 17026

19.73 25.03 

مجموع اخبارمجموع اخبار تعداد وبگاهتعداد وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه

میانگین خبر 

هر وبگاه



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصفصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

روند انتشار اخبار

اخبــار پیرامــون بانــک آینــده، در مقایســه بــا ســایر بانک هــا، بســیار کمتــر بــود بــا وجــود آن کــه حواشــی پیرامــون ایــن بانــک زیــاد بــود. همچنیــن توجــه کمتــری بــه ترندهــای 

خبــری بانــک آینــده در آذر و دی ۹۹ داشــتند.



بانک ها و فضای مجازی
بانک آینده

هحفصصصف بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

برریس ماهانه صفحه اینستاگرام بانک آینده

صفحه اینستاگرام بانک آینده در آذر و اوج حواشی بیشترین میزان جذب فالوئر را نیز داشت.

روند تغیرات فالوئرتعداد پست منتشرشده



فصل چهارم

پیوست



بانک ها و فضای مجازی
پیوست

هحفصفصف بازهزمانی:نیمسالدوم99بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

پیوست 1: محتوای منتشرشده پیرامون بانک ها

رسانه های منتخبهمه رسانه هارسانه های منتخبهمه رسانه هارسانه های منتخبهمه رسانه هارسانه های منتخبهمه رسانه هارسانه های منتخبهمه رسانه هابانک

ی ایران
ّ
13288317565419867856221833046851151286724بانک مل

89189165014342644315105252124623872582بانک رفاه

83071530018106948702998332812530283925بانک ملت

508027303915094684998492613500043158بانک صادرات

40191420426144027652595822878367924357بانک تجارت

1176144103384107663561901968290552457بانک سرمایه

210171312358327643994222477274103106بانک مسکن

394315144611363870148301064271041216بانک سپه

22523147531032183478122202270002312بانک کشاورزی

5903101605393111010335665126422764بانک اینده

62721589347867248571183222441234پست بانک ایران

3200598099303591301616157331720بانک توسعه تعاون

14101164281523701162971273145041447بانک دی

1848363391348346359273412612877بانک پاسارگاد

309071902014484381777111764976بانک قرض الحسنه مهر ایران

16205766426539397161310164656بانک صنعت و معدن

2143645071267848270365110137791بانک شهر

111034098538361538217939864864بانک پارسیان

14444511160700423796669634734بانک اقتصاد نوین

27541406542486421483869453433بانک سامان

22912374242526126233889181433بانک سینا

1612240861333611227696358827782بانک گردشگری

4340553711575121321298678141بانک خاور میانه

3912302171724628953347031413بانک ایران زمین

3051229045190529882725773323بانک کارآفرین

353325196573413572544301326بانک قرض الحسنه رسالت

39011884718027432903987337بانک توسعه صادرات ایران

164199010578117442882975395مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل

مجموعوباینستاگرامتلگرامتوئیتر



بانک ها و فضای مجازی
پیوست

هحفصفصف بازهزمانی:نیمسالدوم99بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

پیوست 2: محتوای منتشرشده پیرامون مدیران عامل بانک ها

مجموعوباینستاگرامتلگرامتوئیترنام مدیربانک

9785310118432974اسماعیل هلل گانیرفاه

9571246013802520محمود شایانمسکن

797482818852010علی صالح آبادیتوسعه صادرات

8011731188291921محمدرضا حسین زادهملی

88224325601498برات کریمیدی

41944299161408 رضا دولت آبادیتجارت

54037636221262 حجت هللا صیدیصادرات

13230219311114 حجت هللا مهدیانتوسعه تعاون

61853443571072 محمدرضا فرزینکارآفرین

5144965031072 بهزاد شیریپست بانک

2321232539815 محمدکاظم چقازردیسپه

2372731518813 فرج هللا قدمیسرمایه

3843018327759 روح هللا خدارحمیکشاورزی

131123302448 حسین مهریصنعت و معدن

323189114338 مرتضی خامیگردشگری

1261828146318 محمد بیگدلیملت

4293229283 محمدحسین حسین زادهرسالت

65510153233 کوروش پرویزیانپارسیان

5932139202 عبدالمجید پورسعیدایران زمین

80196241202 ضیاالدین ایمانیسینا

411127115194 مجید قاسمیپاسارگاد

53121499178 احمد درخشندهشهر

42193668165 سید امین جوادیموسسه ملل

5663659157 محمد فطانت فردآینده

4312285151 علیرضا بلگوریاقتصاد نوین

27201948 مرتضی اکبریمهر ایران

9162642 علیرضا معرفتسامان

412814 پرویز عقیل کرمانیخاورمیانه



بانک ها و فضای مجازی
پیوست

هحفصفصف بازهزمانی:نیمسالدوم99بازه زمانی: مهر 99 تا شهریور 1400

پیوست 3: لیست رسانه های منتخب در بسترهای چهارگانه

farsnews.irkhabarooz hashemirafsnjani.ir@akharinkhabar@parsinehnews1TVNewsAFehsanmousavi4tept_ir

tasnimnews.comakharinkhabareslahtalab_students@Khabare_vije@khabarfouribbcpersiancodal_ir3eyedamir

mashreghnews.ireghtesaad24.ir rouhani.fans@iranfnews@ecoiran_webtvdw_persiandeghtesadvahiddialameh

mehrnews.comhadesenews  khatami.76@KhabarAzMa@eghtesadonlinetvRadioFarda_tejaratnewsmehdinajiii

isna.iremrouznewsclipkhabari@AkhbareFori@eghtesadonlineUSABehFarsikhandoozi_sehematqolizadeh

irna.irtabnak_    rouydad24.ir@serfan_jahate_ettela@eghtesadnews_comManotoNewshashemkhani_ecotwtt

alef.irkhabare_vije      akhbare.fouri@iranni_news@Econ_FouriIranIntlsekkepodcastmahmoodsahabi
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tabnak.ireghtesadonline_ deghtesad@KhabarSarasari@den_irmanotonews3eyedamirhadi_sobhanian

entekhab.irkhabaronlinee    tasnim.news@Nazar@Economics_and_FinanceEtemadOnlineebializadeHSelahvarzi

asriran.comeslahaat_press    abdolnaser_hemmati@MyAsriran@BANK1W8W8Nhadi_sobhanianMajidshakeri8

fararu.comkhabarerasmi.ir farsnews_ir@khabaronline_ir@ieairanArianaNews_hamid_azarmandAliSaedvandi

bbc.comkhabareghtesadi isna.news@RoozNamE@NabzehBazaarVOAIranMolaviDrrezakarbalaee

irna.irkhabar_foriii  ecogofteman@eslahaat_press@abdohtabrizimanototvMarvi_Economicsalhosseini

yjc.irkalanshahr tejaratnews@irantopnews@daraiankhabarfori_irh_doroodianpileforoush

donya-e-eqtesad.comkhbargoo iribnewsphoto@HadeseNews@monitoreconomy_irOrange_Egyptrcmajlis_irali_cheshomi

7sobh.comkhbar_beroz eghtesadnews_com@www_ZagrosNews_Ir@economistfarsimmghodsihabib_nikjoo

etemadnewspaper.irkhabaarnegar ecoirantv@TeleTabnakmohsenshojaei7

irannewspaper.irkhabarazma_ir 90eghtesadi
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www.javanonline.irtwitter_bourseboursineh_

khorasannews.comeconomistfarsi

اقتصاد آنالین

اکانت های توییتر کانال های تلگرامی پیج های اینستاگرامی وبسایت های خبری



Contact usراه های ارتباطی 
تهـران، پاسداران، بهارستان سوم، پالک ۵۲۲، طبقه ۴، واحد جنوبی 

مشهد، نبش سیدرضی 7، پالک 35 ، طبقه 5 - کد پستی 9188855476

021 844 15 666    051 31 634 634
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