
www.forsatnet . i r

چهارشنبه
6 بهمن 1400

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

»بلومبرگ« نقش ایران در بازار جهانی نفت را بررسی کرد

4 سناریوی برجامی 
در بازار نفت

فرصت امروز: مذاکرات هسته ای ایران هیچ وقت تا به این اندازه برای معامله گران نفت در بازارهای جهانی اهمیت 
نداش��ته اس��ت. قیمت های نفت از ابتدای س��ال 2۰22 میالدی تاکنون ۱۰ درصد رشد کرده و به حدود ۸۵ دالر در 
هر بشکه رسیده است. بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می کنند زمان زیادی نمی برد که قیمت ها برای نخستین بار 
در هشت سال گذشته سه رقمی شوند، چراکه بازار نفت به سرعت دریافته است که بسیاری از تولیدکنندگان اوپک 
ممکن است ظرفیت کافی برای افزایش بیشتر تولید نفت نداشته باشند و بدین ترتیب، دورنمای نفت ۱۰۰ دالری...

گالیه انبوه سازان از سرعت پایین »جهش تولید مسکن«

 نهضت ملی مسکن هنوز
روی غلتک نیفتاده است

2

2

3

 پیش شرط های اصالح قیمت ها
در صنعت خودرو و قطعه اعالم شد

8

مدیریتوکسبوکار
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قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت با همکاری سازمان صمت و پلتفرم های درج آگهی خودرو 
امکاناتی فراهم شده تا از درج آگهی های غیرواقعی خودرو در سکوهای اینترنتی جلوگیری شود.

محمـد صادق مفتح دیروز در نشسـت خبری دسـتاوردهای جدیـد در حوزه سـاماندهی آگهی های 
الکترونیکی خودرو در محل وزارت صمت، گفت: فضای سایبری یک امکانی است که با توسعه 

زیرساخت های آن در کشور و توسعه مبانی علمی آن در دنیا امکان تغییر روابط تجاری...

آگهی های صوری دالالن خودرو جمع می شود؟

دریچـــه
حمله احتمالی روسیه به 
اوکراین چه پیامی دارد؟
غرب در دام پوتین

در  روس��یه  رئیس جمه��ور 
ماه ه��ای اخیر موفق ش��ده که 
دیپلمات های غربی را مش��غول 
نگ��ه دارد. به گ��زارش »فارین 
پالیس��ی«، همه چی��ز از زمانی 
شروع ش��د که والدیمیر پوتین 
تع��داد قابل توجهی از نیروهای 
خود را به م��رز اوکراین نزدیک 
کرد. روس��یه نیروهای��ش را به 
نزدیکی اوکرای��ن منتقل کرده 
و می گوی��د این حق را در خاک 
خود دارد، که البته درس��ت هم 
می گوی��د. اما غیرممکن اس��ت 
ک��ه این اقدام��ات را با توجه به 
ای��ن واقعیت که روس��یه دو بار 
در ده��ه گذش��ته در کریمه و 
دونباس به اوکراین حمله کرده 
و از س��ال 2۰۱4 در آنج��ا در 
حال جنگ بوده اس��ت، تفسیر 
نکرد. بنابراین تعجب آور نیست 
که آمریکا و متحدانش در اروپا 
با ص��دای بلند به اقدامات اخیر 
روس��یه واکنش نشان داده و به 
مسکو هشدار داده اند که تهاجم 
به اوکرای��ن، هزینه گزافی برای 
روسیه در قالب تحریم ها خواهد 
داشت. جو بایدن، رئیس جمهور 
آمری��کا وارد عم��ل ش��ده و در 
دیداره��ای دوجانبه به همتای 
روس خود هش��دار داده که به 
اوکراین حمله نکند، اما اگر این 
نمایش دیپلماتیک دقیقا همان 

چیزی باشد که پوتین 
2می خواست به آن...

23 جمادی الثانی ۱443 - س�ال هفتم
شماره   ۱9۵2

۸ صفحه - ۵۰۰۰ تومان

Wed.26 Jan 2022

فرصت امروز: بانک پاس��ارگاد در بیس��ت وچهارمین دوره 
رتبه بندی ش��رکت های برتر ایران )IMI۱۰۰( که هر ساله از 
سوی سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود، موفق به کسب 
رتبه برتر در شاخص های ارزش افزوده و میزان دارایی ها شد. 
س��ازمان مدیریت صنعت��ی در این رتبه بندی، ش��رکت ها را 
براس��اس 33 ش��اخص کّمی ارزیابی کرده و با توجه به نتایج 
به دس��ت آمده، ضمن معرفی ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی، از این 

شرکت ها در ۱۰ گروه صنعتی تجلیل به عمل  آورد.
در مراسم معرفی شرکت های برتر ایران که روز دوشنبه 
چهارم بهمن ماه در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما 
برگزار شد، بانک پاسارگاد با کسب رتبه 6 در شاخص میزان 
دارایی ها و رتبه ۸ در شاخص ارزش افزوده، موفق به کسب 
رتبه کلی ۱2 در بین ۱۰۰ شرکت برتر ایران شد. سازمان 
 مدیریت صنعتی از س��ال ۱377 به رتبه بندی شرکت های 
برتر ایران پرداخته اس��ت و هر ساله با فراهم آوردن آمار و 
اطالعات شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی کشور 
تالش می کند فضای روش��ن تری از کس��ب وکار اقتصادی 
ایران را ارائه دهد. فهرست رتبه بندی شرکت های برتر ایران 
همچنین به مدیران بنگاه های اقتصادی، سیاست گذاران و 
پژوهش��گران یاری می  رساند تا شناخت و درک دقیق تری 
از مقیاس، س��اختار مالی و اقتص��ادی صنایع و بنگاه های 
اقتصادی بزرگ کشور به دست آورند. ارزیابی شرکت های 
برتر ایران براساس شاخص هایی نظیر »اندازه و میزان رشد 
شرکت«، »سودآوری و عملکرد«، »بهره وری کل«، »میزان 
ص��ادرات«، »می��زان نقدینگی«، »وضعیت ش��اخص های 

بدهی« و »شاخص های بازار« انجام شده است.
مالکیت خصوصی نیمی از برترین ها

برترین های اقتصاد ایران معرفی ش��دند. نتایج بیست و 

چهارمین س��ال رتبه بندی شرکت ها نشان می دهد حجم 
فروش یکصد ش��رکت برتر براس��اس اطالعات مالی سال 
گذش��ته بی��ش از 2میلی��ون و 2۸3 ه��زار و 3۸2میلیارد 
تومان بوده است که از رش��د )واقعی( 24درصدی فروش 
ش��رکت های برتر ایران نس��بت به آمار سال قبل حکایت 
دارد. در بی��ن ۵۰۰ ش��رکت برتر ایران که به 32 رش��ته 
فعالیت و گروه کس��ب وکار تقس��یم    می   ش��وند، پنج گروه 
»بانک ها و موسس��ات اعتباری«، »پتروش��یمی«،    »فلزات 
اساس��ی«، »گروه شرکت های چندرش��ته   ای صنعتی« و 
»گروه فرآورده   های نفتی« بیشترین سهم فروش را دارند. 
به جز گروه فرآورده   های نفتی، رشد فروش باقی گروه   ها در 

سال ۱399 بی   سابقه بوده است.
نتایج رتبه بندی امس��ال نشان می دهد که سهم یکصد 
ش��رکت اول از کل فروش ۸6.9 درصد و یکصد ش��رکت 
دوم 9.۵ درص��د اس��ت. یکصد ش��رکت اول 7۱.4 درصد 
از اشتغال زایی کل ش��رکت های برتر را تشکیل می دهند. 
همچنین میزان صادرات یکصد شرکت اول 92.۵ درصد از 
کل صادرات ۵۰۰ شرکت برتر است. مقایسه ارزش افزوده 
شرکت ها با تولید ناخالص داخلی نیز نشان می دهد ارزش 
افزوده یکصد ش��رکت اول ۱۸ درصد و ارزش افزوده ۵۰۰ 
شرکت 2۰ درصد است. فروش یکصد شرکت اول هم 4۵ 

درصد و فروش ۵۰۰ شرکت ۵2 درصد است.
نگاه��ی به گ��زارش س��ازمان مدیریت صنعتی نش��ان 
می ده��د که چهار گروه »بانک«، »پتروش��یمی«،  »فلزات 
اساس��ی« و »صنایع چندرش��ته ای« در س��ال گذشته به 
رکورد چش��مگیری در رشد فروش رسیدند، به طوری که 
بخش پتروشیمی با وجود افت اندک، پرسودترین فعالیت 
در بین همه گروه های صنعتی است. گروه بانک و موسسات 

اعتب��اری نی��ز ب��ا س��هم ۱6.۵ درص��دی، پرفروش ترین 
کس��ب وکار در بین 32 رش��ته فعالیت مختلفی است که 
در رصد سازمان مدیریت صنعتی قرار داشته اند. همچنین 
گروه س��رمایه گذاری های مالی به لطف ب��ازده فروش ۸2 
درصدی، بهترین عملکرد را در بین همه گروه های مختلف 

ثبت کرده است.
ش��رکت های صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس، بانک 

مل��ت، فوالد مبارک��ه اصفهان، پاالیش نف��ت بندرعباس، 
سرمایه گذاری غدیر، ایران خودرو، مپنا بانک صادرات ایران 
و گروه گس��ترش نفت و گاز پارس��یان به ترتیب براساس 
ش��اخص فروش حائز رتبه های اول تا دهم شدند. با وجود 
تداوم صدرنش��ینی شرکت پتروشیمی خلیج فارس، صعود 
چهار پله   ای بانک ملت موجب ش��ده تا این موسسه مالی 
به دومین بنگاه بزرگ ایران تبدیل ش��ود. فوالد مبارکه با 
یک پله صعود در جایگاه س��ومین بن��گاه بزرگ ایران قرار 
گرفت��ه، ضمن اینک��ه ایران  خودرو ب��ا دو پله صعود، رتبه 
هفتم بزرگ ترین ش��رکت های ای��ران را به خود اختصاص 

داده است.

گزارش سازمان مدیریت صنعتی همچنین نشان می دهد 
که بیش از ۵2 درصد ش��رکت های برتر کش��ور در استان 
تهران قرار دارند و اصفهان، کرمان، هرمزگان، خوزس��تان 
و الب��رز در رتبه های بعدی ایس��تاده اند. نکته جالب دیگر 
اینکه س��هم بخ��ش خصوصی از اقتصاد ای��ران قابل توجه 
و باالتر از انواع مالکیت دولتی و عمومی اس��ت. براس��اس 
داده   های س��ازمان مدیریت صنعتی، مالکیت ۵6 درصد از 
یکصد شرکت برتر ایران، خصوصی است و همچنین ۵9.6 
درصد شرکت های حاضر در فهرست ۵۰۰ شرکت، مالکیت 

خصوصی دارند.
راز برتری و پایداری بنگاه های بزرگ

در بیس��ت و چهارمین همایش رتبه بندی شرکت های 
برتر که روز دوشنبه این هفته با حضور مسئوالن و مدیران 
ش��رکت های برتر در مرکز همایش های بین المللی صدا و 
س��یما برگزار ش��د، ابوالفضل کیانی بختیاری، مدیرعامل 
س��ازمان مدیریت صنعتی ب��ه عوامل برت��ری و پایداری 
بنگاه ه��ای بزرگ اش��اره کرد و گفت: ه��وش نوآوري که 
توانایي شناختی انسان براي مشاهده مشکالت و فرصت ها 
به ش��یوه اي جدید و کشف راه  حل هاي جدید در پاسخ به 
چالش هاي پیچیده است، یکی از عوامل برتری و پایداری 
بنگاه ه��ای بزرگ اس��ت. به عبارت دیگر، ه��وش نوآوری 
پاسخي به پیچیدگي اس��ت و نیاز رهبران در محیط هاي 
پیش بینی ناپذی��ر اس��ت. به گفت��ه وی، محیط هاي امروز 
محیط ه��اي پرتغییر، ب��ا پیچیدگی ب��اال و پرابهام با عدم 
قطعیت اس��ت که عدم اطمینان، تغییرات س��ریع، ابهام و 

پیچیدگی را به همراه دارد.
او اش��تباهات رایج در این محیط را رویکرد دستوري به 
نوآوري، س��اده انگاري مسائل پیچیده، محدودکردن سطح 

نوآوري به رهبران و مدیران ارش��د، نداش��تن استراتژي و 
برنامه نوآوري و ضعف دانش��ي رهبران درب��اره نوآوري و 
ش��یوه پیاده س��ازي آن عنوان کرد و در پاسخ به اینکه آیا 
هوش نوآوری برای محیط غیرقابل پیش بینی کافی است، 
اف��زود: رهبران ع��الوه بر هوش نوآوري ب��ه دو نوع هوش 
دیگر نی��از دارند. هوش هیجان��ی و هوش تحلیلی. هوش 
نوآوری، شناس��ایي مسئله با رویکردي نوآوري و کشف راه  
حل هاي جدید براي آن است. از سوی دیگر، هوش تحلیلي 
استفاده از سواد و مهارت هاي ریاضي براي شناسایي و حل 
مسئله، اس��تفاده از حافظه براي حل مشکالت پیچیده و 
استفاده از منطق براي حل مسئله است اما هوش هیجاني، 

خودمدیریتي، آگاهي اجتماعي و مدیریت روابط است.
همچنی��ن مهدی صادق��ی نیارکی، عض��و هیأت مدیره 
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران )ای��درو( نیز 
ارزش تولی��دات صنعتی کش��ور را بی��ش از ۱۰۰ میلیارد 
دالر برش��مرد و گفت: ارزش تولیدات صنعتی کشور بیش 
از ۱۰۰میلی��ارد دالر اس��ت که این می��زان تولید، حدود 
3۰میلیارد دالر ارزبری داش��ته که با صادرات ۱۰۰شرکت 

برتر ارز موردنیاز آن تامین می شود.
او با اش��اره ب��ه اینکه مجم��وع فروش یکصد ش��رکت 
برتر کش��ور 4۵ درصد تولید ناخالص مل��ی و ارزش افزوده 
آنه��ا ۱۸ درص��د ارزش افزوده اقتصاد ملی اس��ت، توضیح 
داد: اقتصاد کش��ورها توس��ط شرکت ها س��اخته می شود 
و ش��رکت ها تصوی��ر بیرونی و جایگاه اقتصاد یک کش��ور 
را تعیی��ن می کنن��د. به گفت��ه صادقی نیارک��ی، کمتر از 
انگشت   های دست، شرکت با فروش باالی یک  میلیون دالر 
در کش��ور فعال اس��ت و راهی جز تقویت، حمایت و رفع 

موانع برای پیشتازان اقتصاد ملی نداریم.

نگاهی به رتبه بندی 100 شرکت برتر ایران

بانک پاسارگاد باز هم درخشید

میل چیمپ )MailChimp( چیست؟
 آشنایی با ابزار طالیی ایمیل مارکتینگ!

ایمیل مارکتینگ یکی از جذاب ترین الگوهای بازاریابی اس��ت که می تواند در یک چشم به هم زدن وضعیت 
هر برندی را زیر و رو کند، البته به شرط اینکه خبری از امور تکراری و کسل کننده در این بین نباشد. خب تا 
وقتی کارهایی مثل طراحی ایده های بازاریابی و صدالبته انتخاب شعار تبلیغاتی در ایمیل مارکتینگ وجود دارد، 
کمتر کسی حتی حوصله فکر کردن به فرآیندهایی نظیر ارسال ایمیل های انبوه، گردآوری اطالعات اساسی برای 
ارزیابی کمپین و همینطور معمای شخصی سازی محتوا را دارد. اگر ادعای ما را باور ندارید، کافی است پای حرف 

یکی از دوستان بازاریاب تان بنشینید تا خیلی خوب با فاجعه کارهای تکراری در ایمیل مارکتینگ آشنا شوید!
همانطور که یک بازیگر محبوب دنیای سینما دوست دارد همیشه نقش های دست اول را بازی کند تا شانس...
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فرصت امروز: مذاکرات هس��ته ای ایران هی��چ وقت تا به این اندازه برای 
معامله گران نفت در بازارهای جهانی اهمیت نداشته است. قیمت های نفت 
از ابتدای سال 2۰22 میالدی تاکنون ۱۰ درصد رشد کرده و به حدود ۸۵ 
دالر در هر بش��که رسیده است. بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می کنند 
زمان زیادی نمی برد که قیمت ها برای نخستین بار در هشت سال گذشته 
سه رقمی ش��وند، چراکه بازار نفت به س��رعت دریافته است که بسیاری 
از تولیدکنندگان اوپک ممکن اس��ت ظرفیت کافی برای افزایش بیش��تر 
تولید نفت نداش��ته باش��ند و بدین ترتیب، دورنمای نفت ۱۰۰ دالری هر 
روز ق��وت بیش��تری پیدا می کند. در این میان، خ��واه قیمت های نفت به 
بشکه ای ۱۰۰ دالر صعود کنند و یا از مرز سه رقمی قیمت ها عقب نشینی 
نمایند، تا حدود زیادی به بازگشت احتمالی ایران به بازارهای انرژی جهانی 
بستگی دارد. مذاکرات هسته ای ایران با قدرت های جهانی از جمله آمریکا 
در وین دنبال می شود و در حال حاضر هشتمین دور مذاکرات وین در هتل 
کوبورگ در جریان است. این مذاکرات با هدف احیای توافق برجام برگزار 
شده و در صورت توافق نهایی، تحریم های نفتی ایران برداشته می شود. در 
ای��ن صورت ایران قادر خواهد ب��ود صادراتش را به حدی افزایش دهد که 
قیمت های نفت کاهش پیدا کنند. به گفته استراتژیست های بانک آمریکا 
از جمله »فرانسیس��کو بالنش«، مذاکرات هس��ته  ای ایران تا جایی که به 
تولید مربوط است، مهمترین عامل مبهم تاثیرگذار امسال است و بزرگترین 

ریسکی است که بر بازارهای نفت سایه افکنده است.
ریسک ورود ایران به بازار جهانی نفت

روند افزایشی قیمت نفت در معامالت روز گذشته بازارهای جهانی از سر 
گرفته شد و بهای معامالت نفت برنت با 6۰ سنت افزایش به ۸6 دالر و ۸7 
سنت در هر بشکه رسید. قیمت طالی سیاه از ابتدای سال جاری میالدی 
تاکنون ۱۰ درصد رش��د کرده و روز سه شنبه از مرز ۸۵ دالر در هر بشکه 
نیز گذش��ت. بسیاری از تحلیلگران پیش بینی می کنند زمان زیادی طول 
نمی کشد که قیمت ها برای نخستین بار در هشت سال گذشته سه رقمی 
شوند. البته قیمت نفت چه به باالی مرز ۱۰۰ دالر صعود کند یا نکند، تا 
حدود زیادی به بازگشت احتمالی ایران به بازارهای انرژی جهانی بستگی 
دارد. به نظر می رس��د مذاکرات هس��ته ای ایران هی��چ وقت تا به این حد 
برای معامله گران نفت در بازارهای جهانی اهمیت نداش��ته است. در حال 
حاضر دور هش��تم مذاکرات وی��ن در پایتخت اتریش با حضور قدرت های 
جهانی از جمله آمریکا دنبال می شود. این مذاکرات با هدف احیای توافق 
س��ال 2۰۱۵ برگزار شده و در صورت توافق، تسهیل تحریم ها را به دنبال 

خواهد داشت.

اگ��ر توافق��ی در مذاک��رات وین صورت گی��رد، ایران ق��ادر خواهد بود 
صادرات��ش را به ح��دی افزایش ده��د که قیمت های نف��ت کاهش پیدا 
کنند. به گفته استراتژیست های بانک آمریکا از جمله فرانسیسکو بالنش، 
مذاکرات هسته ای ایران تا جایی که به تولید مربوط است، مهمترین عامل 
مبهم تاثیرگذار در س��ال 2۰22 اس��ت و بزرگترین ریس��کی است که بر 
بازارهای نفت سایه افکنده است. در همین حال، پایگاه خبری »بلومبرگ« 
در گزارش تازه خود، چهار س��ناریوی مختلف برای نتیجه مذاکرات وین و 
واکنش بازار نفت به آنها را بررسی کرده است که شامل سناریوهای »توافق 
کامل«، »توافق موقت«، »مذاکرات طوالنی« و »شکست مذاکرات« است.

در س��ناریوی نخس��ت یعنی »توافق کامل«، توافق جدیدی که مشابه 
توافق سال 2۰۱۵ باشد، بدترین نتیجه را برای معامله گران نفت به همراه 
خواهد داشت، زیرا تولید نفت ایران می تواند طبق برآورد آژانس بین المللی 
انرژی در مدت ش��ش ماه از رقم 2.۵ میلیون بش��که در روز نفت به 3.۸ 
میلیون بش��که در روز افزایش پیدا کند. در س��ناریوی دوم یعنی »توافق 
موقت« مش��خص نیس��ت که تحریم های نفتی ایران تسهیل خواهند شد 
یا نه، هرچند که ایران ش��دیدا »توافق موقت« به جای احیای برجام را رد 
کرده اس��ت. در دو سناریوی پایانی یعنی »مذاکرات طوالنی« و »شکست 
مذاکرات« نیز به نظر می رس��د که بهترین و تاثیرگذارترین نتیجه را برای 

قیمت های نفت به همراه داشته باشد.
بازخوردهای نفتی توافق کامل و موقت

براس��اس این گزارش، در س��ناریوی »توافق کامل«، توافق جدیدی که 
مشابه توافق سال 2۰۱۵ باشد، منفی ترین نتیجه را برای معامله گران نفت 
خواهد داشت. ایران می تواند ۸۰ تا 9۰ میلیون بشکه نفتی که در ذخایرش 
نگهداری می کند و بسیاری از آنها در آسیا قرار دارند را بفروشد و همزمان 
تولی��د میادین نفتی را افزایش دهد. طبق برآورد آژانس بین المللی انرژی، 
تولید ایران در مدت ش��ش ماه ممکن اس��ت از حدود 2.۵ میلیون بشکه 
در روز نفت به 3.۸ میلیون بش��که در روز افزایش پیدا کند. پاالیش��گاه ها 
در چین که هفته گذش��ته برای نخستین بار در بیش از یک سال گذشته 
آمار واردات ایران را اعالم کردند، احتماال جزو نخستین خریداران صادرات 
بیش��تر ایران خواهند بود. آنها همچنین مش��تریان اصلی نفت در دوران 
تحریم های آمریکا بوده اند. ش��رکت کپلر ب��رآورد کرده که فروش خارجی 
میعانات ایران در س��ال گذشته میالدی به طور میانگین حدود 64۱ هزار 
بش��که در روز بوده است. بانک آمریکا نیز اعالم کرد که صادرات ایران در 
س��ال پس از یک توافق جامع، حداکثر به 4۰۰ میلیون بشکه می رسد که 
برای متوازن کردن بازار جهانی نفت و ایجاد اشباع عرضه کافی خواهد بود. 

پیش بینی این بانک آمریکایی نشان می دهد که قیمت نفت تا اواسط سال 
جاری میالدی به ۱2۰ دالر در هر بش��که صعود می کند، اما در سه ماهه 
چهارم به دلیل افزایش عرضه ایران به رقم 7۱ دالر در هر بش��که کاهش 

خواهد یافت.
از س��وی دیگر در س��ناریوی »توافق موقت«، با اینکه صحبت های زیادی 
درباره آن بین طرف های برجامی مطرح ش��ده اس��ت، اما این توافق شدیدا از 
س��وی ایران تکذیب شده است. معلوم نیس��ت در چنین توافقی تحریم های 
نفتی تس��هیل خواهند شد یا خیر. اگر تحت چنین توافقی تحریم ها تسهیل 
نشوند، سیگنال مثبتی برای بازارهای نفت خواهد بود. با این حال ممکن است 
از ش��دت تنش های ژئوپلیتیکی در منطقه خلیج فارس بکاهد. البته شرکت 
مشاوره FGE معتقد است که ایران حتی تحت یک توافق موقتی نیز امتیازات 
قابل توجهی درخصوص صادرات انرژی دریافت خواهد کرد. در این راستا، اگر 
این »توافق موقت« در سه ماهه دوم سال جاری میالدی حاصل شود، فروش 

نفت ایران را تا پایان سال به حدود ۱.3 میلیون بشکه در روز می رساند.
از مذاکرات فرسایشی تا شکست مذاکرات

سناریوی سوم، ادامه »مذاکرات طوالنی« و فرسایشی ایران و طرف های 
برجامی اس��ت. این مذاکرات که از آوریل سال 2۰2۱ شروع شده است به 
دلیل اختالف نظراتی که وجود دارد، همچنان ادامه پیدا کرده و باعث شده 
است دیپلمات ها انتظار داشته باشند تا چند ماه دیگر هم وضعیت به همین 
روال ادامه پیدا کند. چنانکه »هلیما کرافت«، استراتژیست ارشد کاالها در 
شرکت »آر بی سی کپیتال مارکتس« در این باره می گوید: »مسائل زیادی 
وجود دارند که باید حل و فصل شوند.« بانک گلدمن ساکس نیز پیش بینی 
کرده که در س��ال جاری میالدی توافقی صورت نخواهد گرفت. به اعتقاد 
این بانک آمریکایی، محتمل ترین س��ناریو این اس��ت که توافقی تا پایان 
امسال صورت نمی گیرد و ایران تولید نفت خود را در سال 2۰23 افزایش 
می دهد و حتی در آن زمان هم به دلیل مسائل فنی، بازگشت ایران به بازار 
جهانی بعید است سریع باشند. بر این اساس، این بانک پیش بینی کرده که 
قیمت نفت برنت در س��ه ماهه س��وم سال 2۰22 به رقم ۱۰۰ دالر در هر 
بشکه افزایش پیدا می کند و میانگین قیمت ساالنه آن 96 دالر خواهد بود.

نهایتا در س��ناریوی چهارم، تاثیرگذارترین نتیج��ه برای قیمت نفت با 
»شکس��ت مذاکرات« )خروج ایران یا یکی از قدرت ه��ا از مذاکرات وین( 
رقم خواهد خورد. شکس��ت این مذاکرات ادامه تنش های ژئوپلیتیکی در 
منطقه خلیج فارس را به دنبال خواهد داشت و بازارها که با نگرانی کاهش 
ظرفیت مازاد تولید جهانی نف��ت را دنبال می کنند، به چنین تحوالتی با 

افزایش شدید قیمت ها، واکنش نشان خواهند داد.

»بلومبرگ« نقش ایران در بازار جهانی نفت را بررسی کرد

4 سناریوی برجامی در بازار نفت

طبق گالیه انبوه س��ازان، هنوز وزارت راه وشهرسازی مذاکراتی با بخش 
خصوصی برای آغاز روند ساخت وس��ازها در چارچوب نهضت ملی مسکن 
نداش��ته اس��ت. اگرچه دولت اعالم کرده که 76۰ هزار واحد نهضت ملی 
مس��کن به مرحله  اجرا رس��یده و همواره بر اجرای تمام این پروژه توسط 
بخ��ش خصوصی تاکید کرده اس��ت، بخش خصوص��ی می گوید که هنوز 
وزارت راه و شهرسازی آنطور که باید و شاید تعاملی با آنها صورت نداده و 
کارها هنوز روی غلتک نیفتاده است. به گزارش ایسنا، پروژه »جهش تولید 
و تامین مس��کن« یا همان »نهضت ملی مس��کن« بعد از پایان نام نویسی 
بخش��ی از متأهل ها هم اکن��ون در مرحله فراخوان ثبت ن��ام افراد مجرد 
saman. باالی 23 سال قرار دارد و تا 2۰ بهمن ماه نام نویسی در سامانه

mrud.ir ادامه خواهد  داشت.
آخری��ن وضعیت این ط��رح از تامین زمین 76۰ ه��زار واحد و آمادگی 
پ��روژه ب��رای آغاز عملیات اجرایی حکایت دارد. ای��ن آمار البته مربوط به 
اوایل دی ماه اس��ت. ح��دود ۵3۰ هزار واحد از 76۰ ه��زار واحد، مربوط 
به پروژه اقدام ملی اس��ت که با نهضت ملی مسکن ادغام شده است. البته 
طبق اعالم وزارت راه و شهرس��ازی ممکن اس��ت تمام 76۰ هزار واحد به 
مرحله اجرا نرس��یده باش��د و در مراحل مختلف قرار دارد. به طور مثال، 
ممکن است برخی پروژه ها کلنگ زنی نشده باشند ولی آماده کار هستند. 
مع الوصف 2۱۰ هزار واحد یا کلنگ زنی شده یا آماده کلنگ زنی است. برای 

۵۵۰ هزار واحد نیز زمین تامین شده که مسئوالن وزارت راه و شهرسازی 
در اس��تان های مختلف در حال فراهم کردن اقدامات آغاز به کار پروژه ها 
هس��تند. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرس��ازی مدتی قبل وعده داد که تا 
پایان س��ال جاری تعداد واحدهای در حال اجرای نهضت ملی مسکن به 
۸۰۰ ه��زار واحد می رس��د. برای آنکه از آخری��ن روند اجرای نهضت ملی 
مسکن مطلع ش��ویم با انبوه س��ازان صحبت کردیم که چندان از سرعت 
اجرای پروژه و تعاملی که با آنها برقرار شده، رضایت ندارند. از جمله فرشید 
پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه سامانه تسهیالت خودمالکی 
راه اندازی نشده است، گفت: هنوز اشکاالت فنی سامانه دریافت تسهیالت 
خودمالکی نهضت ملی مس��کن برطرف نش��ده است. حدود یک ماه است 
که تماس می گیریم و ایرادات فنی س��امانه را گوشزد می کنیم اما مشکل 
کماکان باقی است. بسیاری از بانک ها برای پرداخت وام های 2۵۰ تا 4۵۰ 
میلیون تومانی خودمالکی اعالم آمادگی کرده اند که پیش ش��رط آن رفع 

ایرادات سامانه است.
او مش��کل دیگر را نرخ س��ود ۱۸ درصد این تسهیالت  دانست و افزود: 
ب��ا توجه به جهش قیمت مصالح س��اختمانی و کاهش ت��وان متقاضیان، 
بازده س��رمایه در بخش مسکن آنقدر باال نیست که ۱۸ درصد سود برای 
تسهیالت نهضت ملی مسکن تعیین کرده اند. همین حاال هم درخصوص 
پروژه های بخش خصوصی که از قبل وجود داشت، تحمیل هزینه از سوی 

دستگاه های خدمات رسان مثل شهرداری، مالیات، بیمه، نظام مهندسی و 
... کماکان بر دوش س��ازندگان سنگینی می کند و طبیعتا این هزینه ها به 

متقاضی نهایی منتقل خواهد شد.
همچنین محمد مرتضوی، عضو هیأت مدیره کانون انبوه س��ازان با بیان 
اینکه تاکنون بیش��تر قراردادهای نهضت ملی مسکن با نهادهای عمومی 
مثل بنیاد مسکن منعقد شده است، گفت: بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 
دیگر نهادها به دلیل ضرورت زمانی برای س��رعت دادن به کارها در بخش 
محدودی از پروژه ورود کرده اند. بعضی از همکاران ما نیز در برخی استان ها 
کارهای��ی را در پروژه جهش تولید و تامین مس��کن برعهده گرفته اند، اما 
برای آنکه پروژه به طور کامل راه بیفتد نیاز است تا با انبوه سازان به عنوان 
بزرگترین تش��کل در حوزه تولید مسکن، تعامل مناسب تری صورت گیرد 
ک��ه تاکنون اقدام جدی از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی برای همکاری 
مش��اهده نکرده ایم. وی در عین حال، رویکرد دولت س��یزدهم در تبیین 
سیاس��ت گذاری برای تولید 4 میلیون واحد مسکونی ظرف چهار سال را 
نگاه صحیحی دانست و افزود: مجلس هم به این سیاست پاسخ خوبی داد 
و قانون جهش تولید و تامین مسکن را به عنوان مکمل قانون ساماندهی 
تولید و عرضه مس��کن به تصویب رس��اند. امیدواری��م در آینده نزدیک با 
هم افزایی که بین دول��ت و بخش خصوصی صورت می گیرد، روند اجرای 

طرح وارد فاز جدی تری شود.

گالیه انبوه سازان از سرعت پایین »جهش تولید مسکن«

نهضت ملی مسکن هنوز روی غلتک نیفتاده است

دریچه

حمله احتمالی روسیه به اوکراین چه پیامی دارد؟
غرب در دام پوتین

رئیس جمهور روسیه در ماه های اخیر موفق شده که دیپلمات های 
غربی را مش��غول نگه دارد. به گزارش »فارین پالیسی«، همه چیز از 
زمانی ش��روع شد که والدیمیر پوتین تعداد قابل توجهی از نیروهای 
خود را به مرز اوکراین نزدیک کرد. روس��یه نیروهایش را به نزدیکی 
اوکرای��ن منتقل کرده و می گوید این ح��ق را در خاک خود دارد، که 
البته درس��ت هم می گوید. اما غیرممکن اس��ت که این اقدامات را با 
توجه به این واقعیت که روس��یه دو بار در دهه گذش��ته در کریمه و 
دونب��اس به اوکراین حمل��ه کرده و از س��ال 2۰۱4 در آنجا در حال 
جنگ بوده است، تفسیر نکرد. بنابراین تعجب آور نیست که آمریکا و 
متحدانش در اروپا با صدای بلند به اقدامات اخیر روسیه واکنش نشان 
داده و به مس��کو هش��دار داده اند که تهاجم به اوکراین، هزینه گزافی 
برای روسیه در قالب تحریم ها خواهد داشت. جو بایدن، رئیس جمهور 
آمریکا وارد عمل ش��ده و در دیدارهای دوجانبه به همتای روس خود 
هشدار داده که به اوکراین حمله نکند، اما اگر این نمایش دیپلماتیک 
دقیقا همان چیزی باشد که پوتین می خواست به آن برسد، چه؟ اگر 
غرب با تالش برای بازدارندگی مس��کو به نفع پوتین عمل کند، چه؟ 

اگر غرب واقعا در دام او بیفتد، چه؟
با توس��ل به ش��واهد به راحتی می توان روس��یه را کشوری در حال 
انحطاط نش��ان داد. اقتصاد این کشور که به شدت به صادرات کاالها 
وابس��ته است، از ش��کوفایی دور اس��ت و به نظر می رسد هیچ تالش 
واقعی برای تغییر آن، فراتر از آنچه در یک کشور در حال توسعه اتفاق 
می افتد، وجود ندارد. روس��یه بزرگ است، اما بخش زیادی از قلمروی 
آن خالی اس��ت و تولید ناخالص داخلی اش ش��بیه اقتصاد متوسطی 
مانند اس��پانیا اس��ت. جمعیت و مهمتر از آن، س��طح مهارت های آن 
در حال کاهش اس��ت. شاخص های اجتماعی در حال افت هستند. به 
نظر می رسد کرملین از سیاست هایی که خواسته های مردم را برآورده 
می کند، دست برداشته و در عوض، بر حفظ خود در میان مدت متمرکز 
شده است. روس��یه به دنبال ابزارهای دیگری برای تقویت مشروعیت 
خود بوده، مانند معرفی خود به عنوان جانشین اتحاد جماهیر شوروی 

با فضیلت و برانگیختن پارانویای جمعی با تمرکز بر خیانت غرب.
اما آیا این مس��ائل واقعیت دارد؟ در پاسخ باید گفت که روسیه در 
صحنه بین المللی می تواند تخریب کند، اما نمی تواند چیزی را بسازد. 
ظرفیت نمادسازی این موقعیت به اصطالح ابرقدرتی مسکو، ایجاد این 
برداشت است که آمریکا، روسیه را جدی می گیرد. بنابراین به گونه ای 
عمل می کند که به غرور حس��اب ش��ده پوتین اعتبار می بخشد. در 
تلویزیون روسیه، نشست سران بایدن و پوتین اینطور به نظر می رسد 
که دو بزرگس��ال در حال بحث درباره نح��وه برخورد با بچه ها )بقیه 
جهان از جمله کشورهای کوچک تر آزاردهنده مانند اوکراین( هستند. 
همه اینها به خوبی شناخته شده است. پس چرا غرب آن را فراموش 

می کند؟ چرا مدام در دام پوتین می افتد؟
چند هفته گذشته برای پوتین بسیار سودمند بوده است. اول، پوتین 
ابتکار عمل و تیتر خبرها را به دست گرفته است. او به دنیا و رعایای 
خود ی��ادآوری کرده که اگر بخواهد چ��ه کاری می تواند انجام دهد. 
پوتین یادآوری کرد ک��ه در صورت تمایل می تواند به اوکراین حمله 
کند، به همین دلیل است که غرب از او می ترسد. برای رژیمی که تا 
این حد به زور در داخل و خارج متکی است، چنین تأییدی از سوی 

به اصطالح دشمنانش بسیار مهم است.
س��پس پوتین با نزدیک کردن نیروهایش به م��رز اوکراین، موجی از 
شوک را در سراسر اروپا و آمریکا به راه انداخت و بحث هایی را برانگیخت 
که اگر واقعا پوتین به اوکراین حمله کند، واکنش به آن چگونه خواهد 
بود. تحریم ها احتماال مانند قبل اعمال می ش��وند. اما نتیجه اصلی که 
مس��کو از این بحث ها می گیرد، این اس��ت که غرب متفرق شده است. 
غرب به جای ایجاد بازدارندگی قوی، کاری جز آش��کار کردن شکاف ها 
در همه جا انجام نداده است. اختالف بین اعضای اتحادیه اروپا که اکثر 
آنها از متحدان ناتو نیز هستند، آشکار است. گاه حتی در داخل دولت ها 

نیز دودستگی ظاهر می شود، مانند آلمان.
پوتین همچنین به اوکراین و دیگر اقمار شوروی سابق که وسوسه 
شده اند به غرب نزدیک شوند نشان داد که متحدان غربی آنها در برابر 
تهدیدات وجودی ضعیف و بالتکلیف هستند. غرب فورا تشکیل جلسه 
می دهد، درباره تحریم ها بحث می کند، ش��اید حتی آنها را مانند پس 
از حمله قبلی روس��یه به اوکراین اعمال  کند، اما کار بیش��تری انجام 
نمی دهد. آنها حتی کش��ورهایی که طبق معاهده متعهد به تضمین 
امنیت اوکراین هستند، از اوکراینی ها دفاع نمی کنند. این موضوع هم 
جدید نیست. اما این یک یادآوری به موقع است که به روایت روسی 
مبنی بر اینکه »اوکراین، تو تنها هس��تی« کمک می کند. این چیزی 
اس��ت که با خروج از مدار روس��یه برای شما رخ داده است. در همین 
شرایط، پوتین به کمک دیکتاتور نزدیک به خود در قزاقستان شتافت 
تا در قدرت بماند. این کاری است که دوستان واقعی انجام می دهند.

کل این ش��رایط نش��ان می دهد که آمریکا همچنان بازیگر اصلی 
امنیت اروپاس��ت. این نیز یک خبر خوب برای مس��کو اس��ت. پوتین 
دوس��ت دارد مانند روزهای خوب گذش��ته در قالب یک گفت وگوی 
ت��ک به تک با آمریکا دیده ش��ود. اتحادیه اروپا ک��ه پوتین به دالیل 
زیادی از آن متنفر اس��ت و همواره سعی در تضعیف آن دارد، اهمیت 
زی��ادی ندارد. هرچند یک خبر خوب وجود دارد. آمریکا در حالی که 
تالش های دیپلماتیک با روسیه را رهبری می کند، اصرار دارد که همه 
اقداماتش در هماهنگی نزدیک با متحدان اروپایی و اتحادیه اروپا باشد. 
اروپا باید از این بابت سپاسگزار باشد. در چند هفته گذشته روسیه نیز 
توانس��ته روایت خود در مورد امنیت اروپا را دوباره روی میز بگذارد. 
غرب از زمان فروپاش��ی ش��وروی، اقدام تهاجمی علیه روس��یه را در 
دستور کار خود داشته و روسیه را مجبور به دفاع از خود کرده است.

روس ها پیش��نهادهای س��نتی خود را برای معماری جدید امنیتی 
اروپا ارائه کرده اند که کش��ورهای بیش��تری را از پیوستن به ناتو منع 
می کند. مس��کو به خوب��ی می داند که هیچ ی��ک از اینها هرگز مورد 
موافق��ت طرف های غربی قرار نخواهد گرفت، ام��ا باز هم این روایت 
به پارانویای جمعی ای که کرملین آن را به عنوان س��تون اقتدار خود 
می بیند، دامن می زند. برای مس��کو، زنده نگه داشتن این موضوع به 
خودی خود خوب اس��ت. این پیش��نهادها برای کمک به حفظ رژیم 
باید رد شوند. همه اینها با جابه جایی نیروهای روسی به اطراف و شاید 
حتی مهندس��ی ارتباطاتی که توس��ط غربی ها شناسایی می شود، به 
دس��ت آمده است. صرف نظر از اینکه در روزها و هفته های آینده چه 
اتفاقی بیفتد، پوتین به لطف نحوه واکنش اروپا و آمریکا به تهدید او، 

دستاوردهای قابل توجهی کسب کرده است.
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برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف کاهش ۱۵ درصدی قیمت 
تمام ش��ده خ��ودرو در حالی از محورهای تحول این صنعت اعالم ش��ده 
که براساس برنامه ریزی انجام شده مقرر است، مدل قیمت گذاری قطعات 
تغییر و اصالح قیمت ها در کارخانه و بازار با تکیه بر کاهش نرخ ارز صورت 

گیرد.
ب��ه گزارش پدال نیوز به نق��ل از خودروکار، س��یدرضا فاطمی امین در 
تش��ریح برنامه تحول صنع��ت خودرو از برنامه ریزی ب��ا هدف کاهش ۱۵ 
درصدی قیمت خودرو با تکیه بر اصالح روش تهیه قطعه از قطعه سازان و 
تغییرات ساختار مدیریتی خبر داده و تاکید کرده که تا پایان سال آینده، 
قیمت های تمام شده خودرو برمبنای تورم، ۱۵درصد کاهش خواهد یافت.

وزیر صمت با اشاره به عرضه برخی از خودروها کمتر از قیمت تمام شده 
اظهار کرده که در حال حاضر تارا و ویتارا با قیمت تمام شده عرضه می شود 
و باقی خودروها به دلیل ش��یوه اشتباه محاسبه قیمت در گذشته کمتر از 
قیمت تمام ش��ده خود عرضه می شوند که در برنامه تحول صنعت خودرو 
به سمت کاهش ۱۵درصدی قیمت تمام شده خودرو با قیمت ثابت حرکت 

خواهیم کرد.
شاید وزیر صمت بر اصالح روش تهیه قطعه از قطعه سازان تاکید داشته 
اما قطعه س��ازان معتقدند در جلسه مشترک بر اصالح شیوه قیمت گذاری 
مواد اولیه و زنجیره تامین تاکید ش��ده است. این در حالی است که پیش 
از این براس��اس قانون مجلس قیمت مواد اولیه براساس فوب خلیج فارس 
تعیین می شد که با کاهش و یا افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه داخلی 
حتی گران تر از مش��ابه خارجی تمام می شد. بر این اساس اصالح و حذف 

ای��ن م��دل از قیمت گذاری از ماه ه��ا قبل و همزمان با نوس��انات نرخ ارز 
درخواس��ت فعاالن صنعت خودرو و قطعه بود. در همین حال تاکید شده 
بود همانگونه که خودرو به عنوان محصول نهایی دستخوش قیمت گذاری 
دستوری است، مواد اولیه این صنعت نیز عمدتا از سوی شرکت های داخلی 

تامین می شود نیز دستوری تعیین تا مانع از زیان خودروسازان شود.
حال به نظر می رس��د با افزایش چش��مگیر قیمت ها در بازار خودرو این 
روند از سال آینده اصالح خواهد شد. آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع 
همگن، نیرومحرکه و قطعه س��ازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، با 
اش��اره به جلسات مشترک قطعه س��ازان، وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
سایر دست اندرکاران این صنعت اظهار می کند: مدیریت کل زنجیره تامین 
در حوزه قیمت گذاری مالک نظر اس��ت در ص��ورت اصالح قیمت گذاری 
مواد اولیه در باالدس��ت زنجیره که تامین کنندگان مواد اولیه فوالد، مس، 
آلومینیوم و ... هستند تا پایین دست این زنجیره که خودروسازان هستند، 

امکان اصالح قیمت قطعات و همچنین خودرو وجود خواهد داشت.
وی می افزاید: در بودجه سال آینده قیمت ارز پایین تر از قیمت فعلی در 
نظر گرفته شده است و در صورت به نتیجه رسیدن توافق وین نیز به طور 
قطع قیمت ارز تعدیل می ش��ود در نتیجه شاهد کاهش قیمت مواد اولیه 

وارداتی و مایحتاج وارداتی قطعه ساز و خودروساز خواهیم بود.
محبی نژاد با اش��اره به قانون مجلس مبنی ب��ر قیمت گذاری مواد اولیه 
داخل��ی ب��ا ارز آزاد و فوب خلیج فارس اظه��ار می کند: در صورت کاهش 
قیمت ارز جز در دو حالت قیمت مواد اولیه داخلی اصالح می ش��ود حالت 
نخس��ت قیمت گذاری با قیم��ت ارز و و حالت دوم تعدی��ل رگوالتوری و 

تنظیم گری بر روی قیمت گذاری مواد اولیه داخلی است.
وی با اش��اره به برنامه ریزی وزیر صمت مبنی ب��ر کاهش ۱۵ درصدی 
قیمت خودرو ادامه می دهد: برنامه ریزی ۱۵ درصدی کاهش قیمت خودرو 
نسبی بوده و این کاهش براساس ارزش روز مدنظر است این در حالی است 
که بدون ش��ک با افزایش عرضه، قیمت در ب��ازار کاهش می یابد و انتظار 

می رود بیش از این میزان شاهد کاهش قیمت ها در بازار باشیم.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه س��ازی با تاکید بر اینکه 
کاه��ش قیمت خودرو در کارخانه در ش��رایط فعلی و با قوانین و مقررات 
فعلی مگر به شرط کاهش قیمت ارز و مواد اولیه امکانپذیر نیست، تصریح 
می کند: پیرو آنالیز قیمت و نرخ نهاده های تولید و اصالح آنها، نرخ قطعات 
نیز کاهش خواهد یافت و در صورت افزایش نرخ ارز شاهد افزایش قیمت 

قطعات و بالعکس خواهیم بود.
محبی نژاد یادآور می شود قیمت گذاری مواد اولیه یا باید همانند خودرو 
دس��توری باشد یا قیمت گذاری آن براساس فوب خلیج فارس حذف شود 

در این صورت امکان اصالح قیمت ها و در نهایت کاهش آن وجود دارد.
وی ادامه می دهد: در صورت افزایش عرضه، قیمت ها کاهش می یابد و در 
صورت تیراژ اقتصادی نیز شاهد کاهش قیمت کارخانه تا شش ماه آینده و 

در صورت تحقق پیش نیازها خواهیم بود.
دبیر انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی الزمه تحقق این امر 
را پرداخت و تس��ویه بدهی سنگین به قطعه سازی و سپس آنالیز و واقعی 
ش��دن قیمت ها براس��اس نرخ نهاده های تولید و در نهایت قیمت گذاری 

واقعی قطعات دانست.

پیش شرط های اصالح قیمت ها در صنعت خودرو و قطعه اعالم شد

اعالم گمرک ایران از افزایش واردات گوشی تلفن همراه تا مرز 3 میلیارد 
دالر حکای��ت دارد ک��ه ۸۱۰ میلیون دالر آن یعنی ح��دود 2۸ درصد به 

گوشی های باالی 6۰۰ دالر اختصاص دارد.
فرود عسگری-سرپرست معاونت فنی گمرک ایران-گزارشی در رابطه با 

آخرین وضعیت واردات گوشی در سال جاری را به ایسنا اعالم کرد.
افزایش 11۷درصدی واردات گوشی

طبق اعالم وی، در 9 ماهه امسال ۱3 میلیون و 6۱ هزار و ۸22 دستگاه 
به ارزش 2 میلیارد و 942 هزار و 42۰ دستگاه گوشی وارد ایران شده است 
که از نظر تعداد 42.۵ درصد و  ارزش ۱۱7 درصد نسبت مدت مشابه سال 

گذشته افزایش داشته است. عسگری یاد آور شد: از حجم گوشی وارداتی 
در 9 ماهه امس��ال 67۰ هزار و 3۵7 دس��تگاه مربوط به گوشی های باالی 
6۰۰ دالر  به ارزش ۸۱۰ میلیون و 933 هزار دالر است و گوشی های زیر 
6۰۰ دالر نیز از واردات انجام شده، حدود ۱2 میلیون و 39۱ هزار و 467 

دستگاه به ارزش بیش از 2.۱ میلیارد دالر سهم داشته اند.
درآمد 2.4 میلیارد تومانی از عوارض در یک ماه

سرپرس��ت معاون��ت فنی گمرک ای��ران در رابط��ه با درآم��د دولت از 
محل عوارض واردات گوش��ی در س��ال جاری نیز با اشاره به اینکه حقوق 
ورودی گوش��ی باالی 6۰۰ دالر براساس قانون بودجه امسال ۱2 درصد و 

گوش��ی های زیر 6۰۰ دالر 6درصد است گفت که در دی ماه 2.4 میلیارد 
تومان از محل عوارض واردات گوشی درآمد برای دولت ثبت شده است.

در همی��ن رابطه باید یادآور ش��د که واردات گوش��ی موبای��ل از اقالم 
صدرنشین واردات ایران است و در مورد محدودیت و یا گران شدن واردات 
گوش��ی های لوکس بارها بحث هایی وجود داشته، اما حواشی ناشی از آن 
از جمل��ه تاثیر منفی بر بازار موجب ش��د مثال مصوب��ه ممنوعیت واردات 
گوش��ی های باالی 3۰۰ یورو در س��ال گذشته اجرایی نشود و یا خبرهای 
اخیر در مورد ممنوعیت واردات گوشی های باالی 6۰۰ دالر در سال آینده 

تایید نشد.

واردات 2.۹ میلیارد دالری گوشی 

سهم 28درصدی گوشی های باالی 600 دالر

حملونقلریلی

طبق پیش بینی موسسه گارتنر در سال 2022
صنعت آی تی 4.5 تریلیون دالری می شود

به نظر می رس��د که دنیای پس��اکرونا، دنیای دیجیتال است. از سال 2۰2۰ 
و با همه گیری کووید-۱9، مش��کالت بس��یاری در مقیاس جهانی پدید آمد و 
در حالی که کش��ورها همچنان به دنبال راهی برای مهار سویه تازه مرموزترین 
بیماری قرن هس��تند، این شرایط برای کسب وکارهای دیجیتال و شرکت های 
تکنول��وژی به مثابه فرصت ب��ادآورده ای بود که به خوبی نهای��ت بهره را از آن 
برده اند. اگر کرونا برای خیلی ها نان نداش��ت و کس��ب و کارهای س��نتی را به 
خاک س��یاه نشاند، به همان نسبت برای کس��ب و کارهای دیجیتال و صنعت 
فناوری آب داشت و موفقیت چشمگیری برای این شرکت ها به ارمغان آورد، به 
طوری که از همان ابتدای شیوع کرونا، بسیاری از غول های فناوری به طراحی 
اپلیکیشن های کاربردی برای شناسایی ویروس کووید-۱9 دست زدند و به طور 
کل��ی، فناوری ها نقش مهمی در مدیریت پاندمی کرونا بازی کردند؛ از یکس��و 
کمک کردند تا شهروندان روزهای قرنطینه خانگی را راحت تر از سر بگذرانند و 
از سوی دیگر، بسیاری از کسب وکارها نیز همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. 
در یک کالم، نقش فناوری در متن زندگی روزانه با ظهور کرونا دوچندان شد و 
از خری��د اینترنتی و پرداخت دیجیتالی گرفته تا دورکاری، آموزش از راه دور و 

تفریح آنالین، عصر جدیدی با کاتالیزور کرونا رقم خورد.
به واسطه این فضا، میزان سرمایه گذاری در ابزارهای دیجیتال و سرویس های 
مختلف آی تی نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرد و با اینکه به نظر می رسید با 
فروکش کردن بحران کووید-۱9، میزان سرمایه گذاری در صنعت آی تی کاهش 
یابد، اما شیوع گسترده سویه اومیکرون، همه معادالت را به هم زده و گزارش ها 

از افزایش سرمایه گذاری های فناوری در سطح جهان حکایت دارد.
کاتالیزور کرونا در رشد صنعت آی تی

شیوع کرونا بر صنعت آی تی و تکنولوژی تأثیر شگرفی داشت و نگاه کاربران 
و س��رمایه گذاران را به این حوزه تغییر داد. به موازات افزایش استفاده کاربران 
از وس��ایل دیجیت��ال، میزان س��رمایه گذاری ها در صنعت آی ت��ی نیز افزایش 
یافت و هرچند بس��یاری انتظار داش��تند با کاهش دامنه بح��ران کرونا، میزان 
س��رمایه گذاری در این حوزه روند کاهش��ی داشته باش��د، اما ظاهرا گسترش 
اومیکرون باعث شده تا سرمایه گذاری های فناوری کماکان در سطح باالیی ادامه 
یابد؛ تا جایی که موسسه گارتنر پیش بینی کرده که در سال 2۰22 میزان هزینه 
برای صنعت آی تی، یک رکورد به جا خواهد گذاشت، چراکه نگاه بیشتر صنایع 
جهان، به آینده ای فناورانه اس��ت. این موسسه پژوهشی، رونق بازار دیجیتال را 
در سال 2۰22 پیش بینی کرده و یادآور شده است که هزینه های جهانی صنعت 
فناوری اطالعات در این س��ال به 4.۵ تریلیون دالر می رسد. با توجه به افزایش 
دورکاری ها، توس��عه خری��د آنالین، برگزاری آنالین جلس��ات کاری و آموزش 
دیجیتال با شیوع سویه امیکرون، انتظار می رود این رقم نسبت به سال 2۰2۱ 
افزای��ش ۵.۱درصدی را تجربه کند، چراکه در س��ال 2۰2۱ میزان هزینه های 
جهانی صنعت فناوری اطالعات حدود 4.2تریلیون دالر بوده است. البته این رقم 
نسبت به سال2۰2۰ و آغاز شیوع کرونا هم رشد 9درصدی داشته و این موضوع 
نش��ان می دهد که بحران کووید-۱9 چقدر بر افزایش میزان سرمایه گذاری در 
صنعت آی  تی تأثیرگذار بوده است. در این راستا، انتظار می رود در سال 2۰23 
نیز این روند رشد همچنان ادامه داشته باشد و با رشد ۵درصدی، میزان هزینه 
برای حوزه  آی تی به 4.7تریلیون دالر برسد. هرچند گزارش موسسه پژوهشی 
گارتنر از رش��د میزان هزینه در س��رویس های مختلف آی  تی در سال 2۰22 
حکایت دارد، اما این بدان معنا نیس��ت که میزان رش��د در همه بخش های این 

صنعت به یک اندازه خواهد بود.
نرم اف��زار  بخ��ش  ک��ه  ش��ده  پیش بین��ی  تحلیل��ی  گ��زارش  ای��ن  در 
س��ازمانی)Enterprise Software( در س��ال 2۰22 بیش��ترین رش��د را از 
نظ��ر هزینه و س��رمایه گذاری به خود اختصاص خواهد داد و احتماال با رش��د 
۱۱درص��دی، بی��ش از 672 میلی��ارد دالر در این بخش هزینه می ش��ود. این 
بهینه س��ازی و نگاه به آینده، به معنای س��رمایه گذاری قابل توجه تر در بازار ابر 
)cloud( است. بخش نرم افزار سازمانی که شامل بازار ابر است، باالترین رشد را 
در زمینه میزان هزینه در حوزه  آی تی خواهد داشت. گارتنر انتظار دارد تا سال 
2۰2۵ اندازه بازار ابری دو برابر بازار غیرابری شود، چراکه سازمان ها و صنایع بر 
ارتقای نرم افزار خود برای پشتیبانی بیشتر تمرکز می کنند. همچنین پیش بینی 
می شود که این بخش در سال 2۰23 نیز رشد ۱۱.9درصدی داشته باشد و باز 

هم در جایگاه نخست از نظر سرمایه گذاری قرار بگیرد.
استقبال دوچندان از دستگاه های دیجیتال

طبق ارزیابی موسسه گارتنر، سرویس ها و خدمات آی تی)IT Services( از 
جمله سرویس ها و خدمات مشاوره و مدیریت هم در سال 2۰22، دومین بخش 
از نظر رشد میزان هزینه در صنعت آی تی محسوب می شود. پژوهشگران انتظار 
دارند در س��ال 2۰22 این بخش نس��بت به سال 2۰2۱ رشدی 7.9درصدی را 
تجربه کند و احتماال رقم هزینه شده در این بخش به ۱.3تریلیون دالر خواهد 
رس��ید؛ حال آنکه این سرویس ها در سال 2۰2۱ رشد ۱۰.7درصدی داشتند و 
در این حوزه حدود ۱.2تریلیون دالر هزینه شده است. مطابق پیش بینی ها، این 
بخش در سال 2۰23 نیز با رشد ۸.۸درصدی، همچنان جایگاه دوم خود از نظر 

میزان سرمایه گذاری را حفظ خواهد کرد.
اما سومین بخشی که در گزارش گارتنر به آن اشاره شده است، دیتاسنترها 
)Data Center Systems( هس��تند. موسس��ه گارتنر پیش بینی کرده که 
این بخش در س��ال 2۰22 با رشد 4.7درصدی نسبت به 2۰2۱ روبه رو خواهد 
ش��د و میزان هزینه و سرمایه گذاری در این زمینه نیز حدود 227میلیارد دالر 
خواهد بود؛ حال آنکه در س��ال 2۰2۱ میزان هزینه در حوزه دیتاسنترها رشد 
۱۱.4درصدی داشت و حدود 2۱6میلیارد دالر در این بخش هزینه شد. در سال 
2۰23 نیز برای این بخش، رشد 4.7درصدی برآورد شده و با توجه به افزایش 
استقبال مردم و سازمان ها و شرکت ها از دنیای دیجیتال و افزایش تولید داده و 
محتوا، افزایش میزان سرمایه گذاری در مراکز داده یا همان دیتاسنترها چندان 

دور از ذهن نیست.
پژوهش��گران گارتنر همچنین پیش بینی کرده اند که وس��ایل و دستگاه های 
دیجیتال)Devices( چهارمین جایگاه را برای هزینه کاربران و سرمایه گذاری 
شرکت ها به خود اختصاص خواهند داد. این گزارش پیش بینی می کند که این 
بخش در سال 2۰22 رشد 3.3درصدی داشته باشد و به رقم ۸۱4میلیارد دالر 
برسد؛ در حالی که این رشد در سال 2۰2۱ حدود ۱3درصد بود و 7۸7میلیارد 
دالر برای آن هزینه شد. موسسه گارتنر همچنین انتظار دارد که رقم هزینه و 
سرمایه گذاری برای وسایل دیجیتال در سال 2۰23 کاهش داشته باشد، چراکه 
کووی��د-۱9 احتم��اال فروکش خواهد کرد. بدین ترتیب، میزان رش��د هزینه و 
سرمایه گذاری در این حوزه در سال 2۰23 به منفی ۱.2درصد خواهد رسید و 
رقم ۸۰4میلیارد دالر را به ثبت خواهد رس��اند. آخرین بخش هم سرویس های 
مخابرات��ی)Communications Services( اس��ت و گارتن��ر پیش بینی 
کرده که میزان هزینه برای این خدمات در س��ال 2۰22 به ۱.46تریلیون دالر 
برس��د که از رشد ۱.3درصدی حکایت دارد. این حوزه در سال 2۰2۱ نیز رشد 
باالیی را نس��بت به دوران قبل از کرونا تجربه کرد و رقم سرمایه گذاری با رشد 
3.4درصدی به ۱.44تریلیون دالر رس��ید. این رقم در 2۰23 نیز با رش��د 2.2 

درصدی مواجه خواهد بود و به رقم ۱.49تریلیون دالر خواهد رسید.
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قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت با همکاری سازمان صمت 
و پلتفرم های درج آگهی خودرو امکاناتی فراهم شده تا از درج آگهی های 

غیرواقعی خودرو در سکوهای اینترنتی جلوگیری شود.
محمد صادق مفتح دیروز در نشس��ت خبری دس��تاوردهای جدید در 
حوزه س��اماندهی آگهی های الکترونیکی خ��ودرو در محل وزارت صمت، 
گفت: فضای سایبری یک امکانی است که با توسعه زیرساخت های آن در 
کشور و توسعه مبانی علمی آن در دنیا امکان تغییر روابط تجاری سنتی 

را کامال ایجاد می کند.
وی اف��زود: تقوی��ت این ابزاره��ا و ایجاد امکاناتی ب��رای اینکه بتوان از 
امتیازات فضای س��ایبری یا مجازی استفاده شود و اطالعات بیشتری در 
اختیار خریدار قرار دهد  تا خریدار بتواند انتخاب های بیشتری انجام دهد 
در بخش بازرگانی و تجارت کشور یک ضرورت است و با توجه به گسترش 
کالنش��هر ها و افزایش ابعاد ش��هرها و  مشکالت جابه جایی، برای خریدار 

احراز صالحیت یک ضرورت است.
وی با تأکید بر اهمیت احراز هویت و سالمت آگهی ها در پلتفرم ها جهت 
جلوگیری از کالهبرداری ها بیان داش��ت: برخی کاالها مانند روغن نباتی، 

دستمال کاغذی، آب معدنی و ... جزو کاالهای استاندارد هستند، استفاده 
از پلتفرم ها )س��کوهای درج آگهی(  یک ابزار قوی در جهت ایجاد تعادل 
قیمت است و وزارتخانه از آن استفاده کرده و خواهد کرد و سکوهای درج 
آگهی ابزاری در دسترس و ارزان برای عموم مردم است تا بتوانند قیمت ها 

را مقایسه کنند.
قائم مقام وزیر صمت اظهار داشت: اما  در مورد کاالهایی مانند مسکن، 
خ��ودرو و به خصوص خودروهای دس��ت دوم پیچیدگی ه��ای زیادی در 
قیمت گذاری دارند و احتمال کالهبرداری در مورد این کاالها در صورتی 
که امکان حضور در محل قرارداد نباش��د افزایش می یابد، لذا با همکاری 
پلتفرم ها و با استفاده از احراز هویت و صالحیت ادعای فروشنده خودرو از 
کالهبرداری در خرید و فروش خودروهای دست دوم می توان جلوگیری 

کرد.
مفتح با اشاره به رونمایی از امکانات جدید پلتفرم های موبایلی )سکوهای 
درج آگهی( درخصوص خودرو را اولین نمونه از همکاری این پلتفرم ها با 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت عنوان کرد و گفت: این کار 
اولین گام اس��ت، پارامترهای آن نسبت به بقیه کاالها کمتر بوده است و 

از س��ه س��کو درج آگهی با ما همکاری بسیار خوبی داشتند و با کارگروه 
مشترک این کار انجام شد و اکنون احراز هویت آگاهی دهنده، امکان احراز 
وجود خودروی آگهی  شده وجود دارد و امکان مشاهده سوابق تصادف نیز 

از طریق بیمه مرکزی به مرور به وجود خواهد آمد.
در ادام��ه این جلس��ه علی رهبری، گفت: تا قب��ل از اجرای ابزار جدید 
در پلتفرم ه��ا آگهی ها بدون هویت فروش خودرو از عوامل افزایش قیمت 
بود ک��ه با ابزار جدی��د به مصرف کنن��دگان اطمین��ان از صحت ادعای 

سفارش دهنده آگهی فروش خودرو داده می شود.
رئیس مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی بیان داشت: با همکاری بیمه 
مرکزی سوابق خسارت خودروهای تصادفی به پلتفرم ها اضافه شده است 
و با این ابزار ادعای فروشنده خودرو درباره صفر بودن آن یا بدون تصادف 

بودن برای مشتری محرز می شود.
وی افزود: تا دو سال پیش و در سال 9۸ یک آگهی دهنده این امکان را 
داشت که در پلتفرم ها تا ۱۰۰ اکانت جدید ایجاد کند و فرد آگهی دهنده 
در طول دو هفته به تدریج می توانست تعداد زیادی آگهی فروش خودرو 
بدون آنکه خودرویی موجود باشد و خودرویی واقعا وجود خارجی داشته 

باش��د درج می کرد و طی چند هفته نی��ز روزانه قیمت خودرو را افزایش 
می داد.

وی اظه��ار داش��ت: این افراد ممکن بود از ش��ماره موبایل فرد دیگری 
اس��تفاده کنند و یا خودرویی اصال وجود نداش��ت، ام��ا در حال حاضر با 
ام��کان احراز هویت آگهی دهنده این وضعیت تا حدودی قابل توجهی از 
بین رفته، اما نمی توان گفت که مش��کالت در این بخش به صورت ۱۰۰ 

درصد از بین رفته است.
وی از برگزاری جلساتی با پلتفرم های بخش امالک و مستغالت گفت: 
با استفاده از اطالعات سامانه امکالت و سامانه ثبت اسناد اقدام به تعیین 
قیمت ملک برای جلوگیری از فروش گران امالک می شود که یک پلتفرم 
از ۸ دی ماه امکان اس��تعالم و احراز هوی��ت آگهی دهنده را فراهم کرده 

است.  
رئی��س مرکز توس��عه تجارت الکترونیک��ی بیان داش��ت: ثبت هویت 
آگهی دهن��ده فروش خودرو با اس��تفاده از اطالعاتی که در ش��بکه های 
اجتماع��ی موبای��ل در پلتفرم ها ق��رار می دهد از افزای��ش قیمت خودرو 

جلوگیری می کند.

آگهی های صوری دالالن خودرو جمع می شود؟

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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نویسنده: علی آل علی

ایمی��ل مارکتینگ یک��ی از جذاب ترین الگوهای بازاریابی اس��ت که 
می تواند در یک چش��م به هم زدن وضعیت هر برندی را زیر و رو کند، 
البته به ش��رط اینکه خبری از امور تکراری و کس��ل کننده در این بین 
نباشد. خب تا وقتی کارهایی مثل طراحی ایده های بازاریابی و صدالبته 
انتخاب ش��عار تبلیغاتی در ایمیل مارکتینگ وجود دارد، کمتر کس��ی 
حت��ی حوصله فکر کردن به فرآیندهایی نظیر ارس��ال ایمیل های انبوه، 
گ��ردآوری اطالعات اساس��ی برای ارزیابی کمپی��ن و همینطور معمای 
شخصی س��ازی محتوا را دارد. اگر ادعای ما را باور ندارید، کافی اس��ت 
پای حرف یکی از دوستان بازاریاب تان بنشینید تا خیلی خوب با فاجعه 

کارهای تکراری در ایمیل مارکتینگ آشنا شوید!
همانطور که یک بازیگر محبوب دنیای س��ینما دوس��ت دارد همیشه 
نقش های دس��ت اول را بازی کند تا ش��انس اول کس��ب جوایز معتبر 
هنری باش��د، بازاریاب ها هم همیش��ه ش��یفته فعالیت های خالقانه در 
کارش��ان هس��تند و حتی حاضر نیس��تند به کارهای تکراری و پیش پا 
افت��اده فکر کنن��د. البته در این مورد از ب��د روزگار خیلی از بازاریاب ها 
اصال ش��انس کار کردن روی موضوعاتی مثل طراحی کمپین یا انتخاب 
نح��وه اجرای ایمی��ل مارکتینگ را ندارند و باید ش��ب و روز مش��غول 
کاره��ای اعصاب خُردکنی نظیر جواب دادن به مش��تریان و چک کردن 
نرخ بازش��دگی ایمیل ها باش��ند. ش��ما را نمی دانم، ولی من که حتی با 
ش��نیدن این توصیفات از ایمیل مارکتینگ هم کامال آماده ام تا قید آن 
را برای همیشه بزنم و بروم سراغ کار و زندگی ام. خب اگر کسی را سراغ 
دارید که عاشق چنین کارهای تکراری است، ما را هم بی خبر نگذارید. 
امی��دوارم تصویر تیره و تاری که از دنی��ای ایمیل مارکتینگ برای تان 
طراحی کردیم، خیلی ناامیدتان نکرده باشد. چراکه ما فقط خواستم کمی 
ه��م از لنز واقع بینی در کنار کلی نظ��رات رنگارنگ و صدالبته غیرواقعی 
به اصطالح کارش��ناس های بازاریابی برای توصیف شرایط استفاده کنیم 
)البته امیدوارم در این بین غذا را خیلی ش��ور نکرده باشیم!(. شاید پیش 
خودتان فکر کنید سختی های دنیای ایمیل مارکتینگ هم بخشی از این 
ماجراجویی هیجان انگیز اس��ت و هیچ راهی نیز برای خالصی از شر این 
کابوس تمام نش��دنی وجود ندارد. در این صورت احتماال ش��ما تا به حال 
حتی ی��ک کلمه هم درباره ابزار میل چیم��پ )MailChimp( چیزی 
ب��ه گوش تان نخورده اس��ت. باور کنید یا نه، اب��زار میل چیمپ می تواند 
در یک چش��م به هم زدن تمام تراژدی های ایمیل مارکتینگ و کارهای 
کسل کننده آن را تبدیل به جذاب ترین کار دنیا کند و آدرنالین خون تان 

را مثل مهاجم های فوتبال به حداکثر برساند. ماجرا جالب شد، نه؟
در دنیایی که فناوری ه��ای دیجیتال هر روز تغییری تازه برای مردم 
چه��ار گوش��ه دنیا به ارمغان می  آورند، ش��ما الزم نیس��ت دو دس��تی 
روش های باس��تانی ایمیل مارکتینگ تان را بچسبید. اینطوری وضعیت 
راننده فرمول یکی را پیدا خواهید کرد که برای رقابت با اس��طوره هایی 
مثل لوئیس همیلتون یا فرناندو آلونس��و به جای ماش��ینی آخرین مدل 
از نمونه های قدیمی و به درد نخور اس��تفاده می کند و انتظار دارد همه 

مسابقات فصل را هم درو کند؛ همین قدر عجیب و باورنکردنی!
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم همیشه راهکاری ساده و در عین 
حال جذاب برای فعالیت بازاریابی وجود دارد و در این مورد به خصوص، 
یعنی ایمی��ل مارکتینگ، ابزارهای بی عی��ب و نقصی مثل میل چیمپ 
عصای دس��ت شما هستند. پس اگر شما هم مثل خیلی از بازاریاب های 
دیگ��ر از دس��ت کارهای تک��راری در فرآیند ایمیل مارکتینگ خس��ته 
ش��ده اید، وقت آن رس��یده که یک بار برای همیشه پرونده این موضوع 

را ببندید؛ آن هم با چاشنی ابزاری دوست داشتنی مثل میل چیمپ.
فک��ر می کنم حاال دیگر مثل روز روش��ن اس��ت که م��ا در این مقاله 

می خواهی��م صفر تا ص��د کار با میل چیمپ را یادتان دهیم و از ش��ما 
یک پا بازاریاب خبره در ایمیل مارکتینگ بس��ازیم. البته ما در این بین 
مثل مربی های انگیزش��ی فقط به حرف های زیب��ا و گاها فریبنده اکتفا 
نمی کنی��م و در عوض یک ماجراجویی بی نظیر را تدارک دیده ایم. پس 
کوله پشتی تان را آماده کنید تا با میل چیمپ، مزایای آن در بین ده ها 

ابزار بازاریابی دیگر و همچنین نحوه کار با آن آشنا شوید. 
میل چیمپ: داستان ابزاری که همه دوستش دارند

همانطور که می ش��ود حدس زد، میل چیمپ یک ابزار کاربردی برای 
کمک به بازاریاب ها در مسیر مارپیچ ایمیل مارکتینگ است. اجازه دهید 
برای فهم بهتر مسئله از یک مثال دم دستی استفاده کنیم. معماری را در 
نظر بگیرید که بعد از س��ال ها یک پیشنهاد عالی برای ساختن مجتمعی 
لوکس در قلب منهتن به پستش خورده است. احتماال معمار قصه ما بعد 
کلی خوش��حالی بابت این ش��انس فوق العاده کم کم به این فکر می افتد 
که چطور باید از پس چنین پروژه س��نگینی بربیاید. خب هرچه باش��د 

مجتمعی به این مهمی را یک نفره که نمی شود ساخت، مگر نه؟
اب��زار میل چیمپ ب��رای بازاریاب ه��ا دقیقا نقش مهندس مش��اور و 
همینطور نیروی کاری را دارد که با کمک به معمار داستان این فرصت 
را فراهم می کنند تا او جلوی س��رمایه گذارها س��نگ روی یخ نش��ود و 
پروژه س��ر وقت حاضر شود. ش��ما را نمی دانم، ولی من که بدون ابزاری 
همه چیز تمام در عرصه ایمیل مارکتینگ حتی حاضر نیس��ت دست به 

سیاه و سفید بزنم. 

از مس��ئله کاربرد و چیس��تی ابزارهای ایمیل مارکتینگ که بگذریم، 
نوبتی هم باشد باید کمی درباره داستان قهرمان اصلی مقاله مان، یعنی 
میل چیم��پ حرف بزنیم. سرگذش��ت میل چیمپ در اینجا ش��باهت 
خیل��ی زیادی به فیلم ه��ای ابرقهرمان��ی در دنیای س��ینما دارد. تمام 
رویاپردازی های مربوط به ابزارهای ایمیل مارکتینگ و اتوماس��یون در 
این حرفه از س��ال 2۰۰۱ با ایده جانبی بن چس��تانت و دن کورزیوس 
برای آژانس طراحی وب ش��ان ش��روع ش��د. آن موقع این دو کارآفرین 
فقط به فکر این بودند که ابزاری کمکی برای مشتریان ش��ان به منظور 
ایجاد فهرس��ت ایمیل بسازند و اصال فکرش را هم نمی کردند روزی این 
ایده شان خیلی پا بگیرد، چه برسد به اینکه ارزشی معادل چند میلیارد 

دالر پیدا کند!
بی ش��ک امروزه اس��تفاده از ابزاری س��اده که فقط به کاربران اجازه 
س��اخت فهرس��ت ایمیل و تا حدودی مدیریت آن، با هزار تا باگ ریز و 
درش��ت، را می دهد خیلی عجیب و حتی باورنکردنی به نظر می رس��د. 
خب اصال چرا کسی حاضر است برای چنین سرویسی پول بدهد؟ قبول 
دارم ای��ن نکته خیلی مهم اس��ت، اما یادتان نرود که م��ا درباره زمانی 
صحب��ت می کنیم که تقریبا هیچ خبری از ابزارهای کمکی برای ایمیل 
مارکتین��گ نبود و حتی یک کمک کوچک نی��ز کلی به درد می خورد. 
ماجرا در اینجا دقیقا مثل وقتی اس��ت که س��یر تحول دنیای گیم نگاه 
می کنیم و اصال باورمان نمی شود روزی با بازی های ساده ای مثل ماریو 

برای ساعت ها و حتی روزها سرگرم می شدیم.

همانط��ور که می ش��ود حدس زد، ای��ده میل چیمپ ب��رای ایجاد و 
مدیریت فهرس��ت های ایمیل خیلی زود پا گرفت و تا سال 2۰۰7 دیگر 
ب��ن و دن کامال مطمئن ش��ده بودند ایده کوچک ش��ان آمادگی تبدیل 
شدن به برندی در حد و اندازه های جهانی را دارد. دقیقا از همین زمان 
به بع��د کارآفرینان قصه ما به جای آژانس طراحی سایت ش��ان ش��ش 
دانگ حواس ش��ان را روی میل چیمپ گذاش��تند. نتیج��ه این امر نیز 
االن با درآمدزایی بیش از 6۰۰ میلیون دالر این س��رویس و همینطور 
ارزش گذاری 4.2 میلیارد دالری فوربس بر روی آن همراه شده است. 

ش��اید پیش خودتان فکر کنید داش��تن ابزاری در ح��د و اندازه میل 
چیمپ می تواند برای هر کارآفرینی وسوسه کننده باشد تا در یک چشم 
به هم زدن آن را به فروش برس��اند و میلیاردها دالر پول به جیب بزند. 
در این صورت ش��ما اصال میانه خوبی با ایده های توسعه دهندگان اصلی 
می��ل چیمپ ندارید. بن و دن برای درآمدزای��ی نه تنها به فروش میل 
چیمپ فکر نمی کنند، بلکه در هیچ مرحله ای از توسعه ابزارشان هم به 
س��راغ فروش س��هام یا هزار و یک راه رنگارنگ دیگر برای قرض کردن 
پ��ول نرفته اند. با این حس��اب در این مقاله با ابزاری رو به رو هس��تیم 
که به معنای واقعی کلمه خودس��اخته اس��ت و یک عالمه هم امکانات 

هیجان انگیز دارد.
اگر ش��ما بازاریاب باهوشی باش��ید، احتماال خیلی زود به این نتیجه 
می رسید که داس��تان هیجان انگیز میل چیمپ شاید ایده جذابی برای 
فیلم های هالیوودی باش��د، اما اصال دلی��ل خوبی برای انتخاب این ابزار 
برای فرآیند حس��اس ایمیل مارکتینگ نیس��ت. هرچه باشد کلی ابزار 
دیگر نیز در بازار وجود دارد که شما به راحتی آب خوردن می توانید آنها 
را به جای میل چیمپ مورد استفاده قرار دهید. پس اصال چرا باید قید 

بقیه ابزارها را بزنید و یک راست بروید سراغ میل چیمپ؟
ش��کی نیست که س��وال باال آنقدر مهم هس��ت که راهی برای شانه 
خالی کردن از زیر بار آن نباش��د. به عالوه، ما در روزنامه فرصت امروز 
تا مطمئن نش��ویم یک اس��تراتژی یا ابزار به درد ش��ما می خورد، اصال 
س��راغش هم نمی رویم. با این حس��اب آماده ش��وید تا در بخش بعدی 
به س��واالت مختلف درب��اره چرایی انتخاب میل چیم��پ به جای بقیه 
رقبایش جواب دهیم و ببینیم اصال این ابزار ارزش س��رمایه گذاری شما 

را دارد یا نه!
مزایای میل چیمپ در ایمیل مارکتینگ چیست؟

حاال که شما متوجه شدید میل چیمپ چه نوع ابزاری است و داستان 
تاس��یس آن از چه قرار است، باید مطمئن شوید که همان تکه گمشده 
پ��ازل ایمیل مارکتینگ برندتان اس��ت. ش��ما در اینج��ا وضعیت مدیر 
نیروی انس��انی را دارید که قبل از استخدام یک کارمند باید همه جوره 
مهارت ها و توانایی وی را مورد ارزیابی قرار دهد. وگرنه ش��اید به جای 
یک نیروی به درد بخور با کارمندی ساده قرارداد ببندد که هیچ ایده ای 

برای حل مشکالت بزرگ شرکت ندارد.
ش��اید پیش خودتان فکر کنید ش��هرت میل چیمپ و س��ابقه اش در 
ب��ازار ب��ه اندازه کافی ب��رای اطمینان از عملکرد خوب آن کافی اس��ت 
و اص��ال نباید وقت را در اس��تفاده از آن تلف ک��رد. در این صورت باید 
از ش��ما بخواهیم تا پای تان را روی ترمز بگذارید، چراکه با این دس��ت 
فرمان خیلی زود اتومبیل برندتان از دور خارج خواهد شد. اجازه دهید 
با هم روراس��ت باش��یم، یک ابزار هر چقدر هم که مشهور باشد باز هم 
ممکن اس��ت به درد برند ش��ما نخورد. به عالوه، خیلی از شهرت ها در 
بازارهای امروزی هم بیش��تر طبل توخالی هستند تا واقعیت. پس یک 
لطف��ی به خود و برندت��ان بکنید و چند دقیقه ای را هم به آش��نایی با 
مزایای این ابزار دوست داشتنی اختصاص دهید. قول می دهیم این صبر 
و ش��کیبایی کامال ارزشش را داش��ته باشد. اگر موافق باشید بدون هیچ 

حرف اضافه ای برویم سراغ مزایای میل چیمپ.
ادامه در صفحه آخر

میل چیمپ )MailChimp( چیست؟ آشنایی با ابزار طالیی ایمیل مارکتینگ!
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آیا تا به حال به ش��باهت بین عرصه پرزرق و برق تبلیغات و مس��ابقات فرمول یک توجه 
کرده اید؟ شاید این سوال، آن هم در همین اول کار یک مقاله، حسابی غافلگیرکننده باشد اما 
اگر با وسواس مخصوص کارآگاه ها به ماجرا نگاه کنیم، کم کم سر و کله یک عالمه شباهت بین 
این دو حوزه پیدا می شود.  راننده افسانه ای مثل مایکل شوماخر را در نظر بگیرید؛ بی شک همه 
مردم دنیا و عاشقان سرعت این راننده حرفه ای را با جوایز و افتخارات معتبری که کسب کرده، 
می شناسند. با این حال شاید حتی یک نفر هم پیدا نشود که یادی از تمرین های سخت و چه 
بسا شکست های شوماخر در دوران حرفه ای اش بکند. این یعنی شما هر چقدر هم یک راننده 
حرفه ای در پیست های تمرینی باشید، تا وقتی که نتوانید در مسابقات واقعی طوری رقبا را پشت 
سر بگذارید که حتی یک نفر هم به گردپای تان نرسد اصال خبری از تبدیل شدن به قهرمان 
محبوب طرفداران این رشته نخواهید بود و شاید حتی اسپانسری هم برای خودتان پیدا نکنید.
ب��اور کنید یا نه، ماجرای باال درباره عرصه تبلیغات نیز مصداق دارد. اگر بخواهیم از همین 
مثال فرمول یک مان استفاده کنیم، باید گفت که شما به عنوان کارآفرین یا بازاریاب تا زمانی 
که نتوانید با تبلیغات تان هوش و حواس مشتریان را ببرید، حتی یک نفر هم در بازار سراغ تان را 
نخواهد گرفت و در فرمول یک کسب و کار کاله تان حسابی پس معرکه خواهد بود. هرچه باشد 
دنیای تبلیغات با کسی شوخی ندارد و حتی یک لحظه غفلت کافی است تا بقیه برندها طوری 

شما را پشت سر بگذارند که انگار از اول هم در بازار حضور نداشته اید!
همانطور که اس��طوره هایی مثل لوئیس همیلتون یا مایکل ش��وماخر برای انتخاب بهترین 
خودروی دنیا با کلی انتخاب رنگارنگ رو به رو هستند، شما هم در دنیای تبلیغات یک عالمه 
راهکار جذاب پیش پای تان دارید تا مشتریان را هیجان زده کنید. شاید پیش خودتان فکر کنید 
با این حساب دیگر موفقیت تبلیغاتی آرزوی دور و درازی نیست و تقریبا هر کسی می تواند یک 

شبه برندی در حد و اندازه نایک یا مایکروسافت بسازد؛ به همین سادگی.
ما اصال دوس��ت نداریم وس��ط رویاپردازی های ش��ما بپریم، اما راستش را بخواهید چنین 
برداشت هایی هیچ جوره با واقعیت بازار جور درنمی آید. قبول دارم که تنوع ابزارها و شیوه های 
تبلیغاتی خبر خیلی خوبی است، اما همین شرایط هم می تواند شما را مثل آلیس در سرزمین 
عجایب حسابی به دردسر بیندازد. هرچه باشد انتخاب از بین هزاران ایده و روش مختلف برای 
تبلیغات اصال کار ساده ای نیست و می تواند در یک چشم به هم زدن هر بازاریابی را کامال ناامید 

کند. ماجرا سخت تر از آن چیزی بود که فکرش را می کردید، مگر نه؟
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم موفقیت در دنیای تبلیغات کار خیلی ساده ای نیست، 
اما اگر یک ابزار درست و حسابی در کنارتان داشته باشید آن وقت دیگر الزم نیست برای جلب 
نظر مشتریان خودتان را به آب و آتش بزنید. خب در دنیایی که فناوری های دیجیتال روز به روز 
بیشتر آدم ها را محاصره می کنند، تبلیغات به شیوه سنتی دقیقا مثل آن است که با دست خالی 
بخواهید به جنگ یک اژدهای هفت سر بروید. اگر از ما می شنوید، به جای اینکه وقت باارزش 
خودتان را با گش��ت و گذار بی پایان در اقیانوس ایده های تبلیغات هدر دهید، بهترین انتخاب 
استفاده از یک ابزار بی عیب و نقص است. اینطوری شما هم در وقت تان صرفه جویی کرده اید، هم 

با هزینه ای کمتر تبدیل به قهرمان شکست ناپذیر عرصه تبلیغات خواهید شد. 
وقتی صحبت از ابزارهای تبلیغاتی می شود، کلی اسم به ذهن آدم می رسد. انگار هر کسی 
در عرصه تبلیغات تا از راه رسیده یک ابزار را رو کرده و بعد هم کال ناپدید شده است. به همین 
دلیل ما به جای تنها گذاش��تن شما در هزارتوی پیدا کردن بهترین ابزار تبلیغاتی یک راست 
رفته ایم سر اصل مطلب و روی یکی از بزرگترین برندهای دنیا دست گذاشته ایم. پلتفرمی که 
در این مقاله قصد داریم زیر و بمش را موشکافی کنیم، گوگل ادز )Google Ads( است. فکر 
می کنم شهرت گوگل به عنوان بزرگترین برند دنیا برای اطمینان از کیفیت این پلتفرم کافی 
باشد. البته ما اصال دوست نداریم بی خود و بی جهت شما را به استفاده از این ابزار دعوت کنیم، 
بلکه مثل همیش��ه تا مطمئن تان نکنیم که گوگل ادز همان تکه گمش��ده پازل برندتان است 
خیال مان راحت نمی ش��ود. پس اگر با توضیحات ما کنجکاو شده اید تا سر و گوشی در دنیای 
پلتفرم تبلیغاتی گوگل آب دهید، در ادامه با ما همراه باشید تا عالوه بر بررسی مزایای این پلتفرم 

با مدل های تبلیغاتی آن هم آشنا شوید. 
گوگل ادز چیست؟ مقدمه ای برای ورود به دنیای گوگل

حاال که این همه درباره گوگل ادز مقدمه چینی کردیم، بد نیست سری هم به تعریف این ابزار 
بزنیم و ببینیم اصال با چه چیزی و به رو هستیم. به هر حال شما به عنوان یک بازاریاب حرفه ای 

هیچ وقت نباید بی گدار به آب بزنید، مگر نه؟
اگر بخواهیم دور تعارف و اصطالحات کلیشه ای را خط بکشیم، باید گفت که گوگل ادز پلتفرم 
 Google( آنالین و رسمی گوگل برای تبلیغات پولی است. این ابزار که قبال با نام گوگل ادوردز
Adwords( شناخته می شد، از سال 2۰۱۸ با تغییرات عمده در دسترس برندها قرار گرفته تا 

کار تبلیغاتی آنها را مثل آب خوردن راه بیندازد؛ به همین سادگی!
شاید بعضی از کارآفرینان پیش خودشان فکر کنند ابزاری در حد و اندازه گوگل ادز عملکرد 
جادویی دارد، اما راستش را بخواهید در این یک مورد اصال از این خبرها نیست. تنها کاری که 
پلتفرم محبوب گوگل انجام می دهد، ایجاد فضاهای تبلیغاتی برای برندها در میان نتایج جست و 
جوی کاربران در گوگل و همین طور سایت های طرف قرارداد این غول دنیای آنالین است. فکر 
می کنم همین توضیحات کافی باشد تا متوجه شوید قرار است با چه دامنه وسیعی از مخاطب 

هدف سر و کار داشته باشید، مگر نه؟
اگر ش��ما از خوره های اینترنت هس��تید و صبح تا شب کارتان با این فضا گره خورده باشد، 
احتماال بارها و بارها به هنگام سرچ در گوگل با نتایج مواجه شده اید که تگ تبلیغاتی )همان 
Ad خودمان( کنارشان خورده باشد. این مورد یکی از ساده ترین خدمات گوگل ادز برای برندها 
محسوب می شود که مثل آب خوردن محتوای شما را پیش چشم میلیون ها مشتری بالقوه قرار 

می دهد و می تواند وضعیت تبلیغاتی تان را در یک چشم به هم زدن متحول سازد.
حاال که فهمیدید گوگل ادز چیس��ت، نوبتی هم باش��د باید برویم سراغ مزایای آن. اصال بر 
فرض که گوگل ادز یکی بهترین پلتفرم تبلیغاتی دنیا، آیا اصال این ابزار به درد کسب و کار شما 
می خورد؟ در بخش بعدی س��عی می کنیم برای این دس��ت از سواالت جوابی مناسب جفت و 
جور کنیم. اینطوری آخرین شک و تردیدهای شما هم از بین می رود و با خیال راحت می توانید 

کارتان را در این ابزار حرفه ای کوگل شروع کنید. 
مزایای گوگل ادز برای تبلیغات برندها

همانط��ور که کارگردان های حرفه ای قبل از اینکه از کیفیت فیلمنامه و عوامل اثر مطمئن 
نشوند حتی دست به سیاه و سفید هم نمی زنند، شما هم برای اینکه تمام تخم مرغ های تان را 
در سبد گوگل ادز قرار دهید باید از شر هرگونه شک و تردید خالص شوید. وگرنه در میانه راه 
با کلی استرس و نگرانی بابت انتخاب اشتباه تان تنها خواهید ماند. خب اگر کسی را سراغ دارید 

که از دست چنین شک و تردیدهایی کالفه نمی شود، ما را هم بی خبر نگذارید.
اگ��ر از مخاطب هدف پر و پا قرص روزنامه فرصت امروز باش��ید، خیلی خوب می دانید که 
ما همیش��ه قبل از هر کاری مزایای یک استراتژی یا ابزار را زیر ذره بین می بریم تا جای هیچ 
حرف و حدیثی باقی نماند. شاید پیش خودتان فکر کرده باشید ابزار گوگل با این همه شهرت و 
محبوبیت دیگر باید از این ماجرا معاف باشد، اما ما در اینجا به هیچ ابزار و برندی رحم نمی کنیم. 
هرچه باشد اینجا پای اعتبار و آینده تبلیغاتی برند شما در میان است و ماجرا اصال شوخی بردار 
نیس��ت. اجازه دهید بدون هیچ مقدمه چینی اضافه ای برویم س��راغ اصل ماجرا، یعنی مزایای 

پلتفرم تبلیغاتی گوگل ادز.
دسترسی به دامنه بی نظیر مخاطب هدف

اگر از شما بپرسیم در طول روز وقتی با مشکل یا سوالی رو به رو می شوید، اولین اقدام تان 
چیست چه جوابی خواهید داشت؟ شاید بگویید اول از همه به یک فرد کاربلد مراجعه می کنید 
و شاید هم خودتان دستی به سر و گوش کار بکشید. البته اگر پی همه جواب های گوناگون را 

بگیریم، دست آخر با گوگل خواهیم رسید. بله درست شنیدید، گوگل!
شما را نمی دانم، ولی من که این روزها هر سوال یا مشکلی داشته باشم بدون حتی یک لحظه 
درنگ سراغ گوگل می روم و همیشه هم مطمئن هستم جواب های خوبی دستگیرم خواهد شد. 
این ماجرا آنقدر عادی ش��ده که حتی لغتنامه ای در حد و اندازه مریام وبس��تر هم جایی برای 
گوگل دست و پا کرده و آن را معادل عمل جست و جو در اینترنت دانسته است. اشتباه نکنید، 
ما نمی خواهیم کالسی درباره جست و جو در گوگل برگزار کنیم، بلکه قصدمان نمایش میزان 

نفوذ گوگل در زندگی روزمره مردم چهارگوشه دنیاست. 
وقتی گوگل این همه کاربر فعال و وفادار دارد، بی شک همکاری با پلتفرم تبلیغاتی اش هم 
ایده چندان بدی نخواهد بود. این کار دقیقا مثل آن اس��ت که ش��ما به جای شرکت در لیگ 
قهرمانان با تیمی مثل لسترسیتی یک راست روی رئال مادرید یا بایرن مونیخ دست بگذارید. 
فکر می کنم شما هم قبول داشته باشید چنین تیم هایی شانس مسلم قهرمانی هستند و از همه 

مهمتر کلی طرفدار پر و پا قرص هم دارند، مگر نه؟
بی ش��ک اولین مزیت پلتفرم تبلیغاتی گوگل مهمترین مورد هم هس��ت. ش��ما حتی اگر 
سختگیرترین بازاریاب دنیا هم باشید، باز هم نمی توانید خیلی راحت از کنار پلتفرمی با نزدیک 
به ۵ میلیارد کاربر فعال بگذرید. پس معطل چه هستید؟ همین حاال جایی برای گوگل ادز در 

برنامه های تبلیغاتی تان باز کنید، وگرنه خیلی زود فرصت طالیی تان از دست می رود!
کسب نتایج بهتر در مقایسه با سئو

استفاده از تکنیک های سئو آنقدر موضوع جذابی هست که تقریبا هر کارآفرینی دست کم 
یک بار به گوش��ش خورده باشد و شاید شما هم جزو طرفدارهای ثابت این شیوه بهینه سازی 
محتوا باشید. ما هم در روزنامه فرصت امروز معتقدیم مدیریت سئو یکی از تکنیک های اساسی 
برای موفقیت تیم تبلیغاتی شما رقابت سخت و نفسگیر با بقیه برندهاست، اما استفاده از پلتفرم 

گوگل ادز می تواند یک بار برای همیشه ورق را به نفع شما برگرداند. 
اجازه دهید برای درک بهتر مس��ئله از یک مثال دم دستی استفاده کنیم. فرض کنید شما 
یک سایت خبری راه انداخته اید و اتفاقا کلی هم خبرنگار استخدام کرده اید تا تبدیل به انتخاب 
ش��ماره یک مردم برای آگاهی از اتفاقات روز شوید. قبول دارم در چنین وضعیتی انتظار شما 
کسب موفقیت های سریع در میان مردم است، اما نباید حتی فکر رقابت با خبرگزاری های بزرگ 
دنیا مثل گاردین یا نیویورکر هم به سرتان بزند. هرچه باشد این خبرگزاری ها سال های سال 
کنار مردم بوده اند و اس��م و رسمی برای خودش��ان پیدا کرده اند. با این حساب شما به غیر از 
سرمایه گذاری بر روی همکاری با بهترین خبرنگارهای دنیا، باید چند سالی هم صبر کنید تا 
برند خبری تان حسابی بین مردم جا باز کند.  ماجرای باال درباره فعالیت تبلیغاتی برندها هم 
مصداق دارد. شما حتی اگر بیشترین بودجه تبلیغاتی دنیا را هم در اختیار داشته باشید، باز هم 
در رقابت با برندهای باسابقه و دوست داشتنی مثل نایک یا مایکروسافت کم خواهید آورد. به هر 

حال شهرت و اعتبار چنین برندهایی یک جایی باید به دردشان بخورد، مگر نه؟
فکر می کنم حاال دیگر با مزیت دوم گوگل ادز آش��نا ش��ده باشید. وقتی شما از گوگل ادز 
استفاده می کنید، بدون در نظر گرفتن موقعیت برندتان در بازار امکان نمایش لینک ها و محتوای 
تبلیغاتی تان به طور متمایز برای کاربران فراهم می شود. اینطوری فاصله شما و برندهای بزرگ 
دنیا کمتر و کمتر می شود یا به زبان خودمانی راه ۱۰۰ ساله را یک شبه طی می کنید. شما را 
نمی دانم، ولی من که از همین حاال تحت تاثیر این ویژگی وسوسه کننده گوگل ادز قرار گرفته ام.

بازگشت سرمایه باال و مطمئن
هر کارآفرینی وقتی دس��ت به جیب می شود و برای توس��عه برندش پول خرج می کند، با 
یک عالمه نگرانی درباره بازگشت سرمایه اش رو به رو خواهد شد. حتی فکر کردن به شکست 
تبلیغاتی و از دست دادن بودجه برند هم کافی است تا آدم از فکر و خیال کالفه شود، چه برسد 
به اینکه کارآفرینان واقعا با چنین مشکلی دست و پنجه نرم کنند. آن وقت وضعیت تهیه کننده 
سینمایی را خواهند داشت که فیلم پرهزینه اش حتی پول ساخت را نیز در گیشه درنیاورده و 

حسابی هم از زیر تیغ منتقدان گذشته است.
مزیت سوم گوگل ادز برای بازاریاب هایی که همیشه نگران بازگشت سرمایه شان هستند، به 
معنای واقعی کلمه معجونی جادویی است. شما در گوگل ادز نه تنها امکان تعیین سقف هزینه 
تبلیغاتی تان را دارید، بلکه با سیس��تم مزایده ای این پلتفرم می توانید ارزان ترین پیشنهادهای 
تبلیغاتی را شناس��ایی و مثل یک ش��کارچی حرفه ای آنها را روی هوا بزنید. به زبان خودمانی، 
گوگل ادز فکر صفر تا صد ماجرا را کرده و از آنجایی که نیم نگاهی هم به اوضاع مالی کسب و 
کارهای کوچک داشته با طراحی یک سیستم مزایده ای هم نوعی رقابت بین برندها راه انداخته 
و هم بدون در نظر گرفتن هرگونه قیمت قبلی امکان بهره مندی برندها از فرصت های تبلیغاتی 

ارزان را فراهم کرده است؛ همین قدر جالب و هیجان انگیز!
گوگل برای اینکه کار برندها در دنیای تبلیغات ساده شود، به طور کلی سه الگوی پرداخت 
هزینه برای آنها طراحی کرده اس��ت. بر این اساس شما امکان استفاده از گزینه های پرداخت 
در ازای هر کلیک )CPC(، پرداخت در ازای هر هزار ایمپرش��ن یا به عبارت خودمانی تعداد 
دفعات دیده شدن محتوا )CPM( و در نهایت پرداخت در ازای هر اقدام از سوی بازدیدکننده 
 CPA را دارید. بی شک معنای دو نمونه اول پرداخت کامال روشن است، اما در مورد )CPA(
باید گفت در این روش ش��ما در ازای هر اقدام مشخصی که از سوی کاربران صورت می گیرد، 
هزینه تبلیغات را پرداخت کرده اید. به عنوان مثال، اگر معیار ش��ما میزان باز ش��دن محتوای 
متنی یا ویدئوی تان در پی کلیک کاربران بر روی تبلیغات تان باشد، فقط زمانی هزینه تبلیغات 
را پرداخت می کنید، که یک کاربر روی لینک تان کلیک کرده و س��پس محتوای تان را کامل 
بخواند. اینطوری دیگر خبری از پرداخت هزینه اضافی در حوزه بازاریابی نیست و شما خیال تان 

بابت بازگشت سرمایه تان، آن هم به طور تضمینی، راحت خواهد شد. 
انواع مدل های تبلیغات در گوگل ادز: هر آنچه بازاریاب ها باید 

بدانند!
 ش��ما االن خیلی خوب با گوگل ادز و مزایای آن برای تبلیغات دیجیتال آش��نا ش��ده اید. 
امیدوارم تا اینجای کار خیلی خسته نشده باشید، چراکه بخش هیجان انگیز ماجرا هنوز شروع 
هم نشده است. همانطور که فیلم های سینمایی اغلب از میانه ماجرا به بعد با کلی نکته جالب 
و غافلگیرکننده همراه هستند، ما هم در نیمه دوم مقاله مان می خواهیم حسابی هیجان زده تان 
کنیم. پس کمربندهای تان را محکم ببندید تا برویم سراغ انواع مدل های تبلیغات در گوگل ادز.
1. کمپین جست و جو )Search Campaign(: پرطرفدارترین 

تبلیغات گوگل ادز
گوگل آنقدر برند بزرگ و تاثیرگذاری است که تجربه اغلب مردم از دنیای اینترنت با موتور 
جست و جوی دوست داشتنی و آن لوگوی نوستالژیک اش گره خورده است. شما را نمی دانم، 
ولی برای من که تا س��ال های سال دنیای اینترنت مساوی با موتور جست و جوی گوگل بود. 

احتماال ماجرا برای نس��ل کنونی هم کم و بیش به همین ترتیب اس��ت. به هر حال اینجا پای 
موتور جست و جویی در میان است که یک تنه همه رقبایش مثل یاهو را از میدان به در کرده 
است. با این حال شروع کار تبلیغاتی گوگل ادز از همین موتور جست و جوی دوست داشتنی 

امر خیلی عجیب یا غافلگیرکننده ای نخواهد بود. 
اگر ش��ما از آن دس��ت افرادی باشید که برای هر مشکل یا دغدغه ای فورا دست به کیبورد 
می برند و مش��غول گش��ت و گذار در گوگل می ش��وند، احتماال خیلی خوب متوجه برچسب 
تبلیغات )Ad( در گوشه بعضی از لینک های صفحه اول گوگل شده اید. همانطور که می شود 
حدس زد این لینک ها دقیقا کار گوگل ادز اس��ت و به بازاریاب ها فرصتی طالیی برای سبقت 
گرفتن از رقبای ش��ان می دهد. به عنوان مثال، اگر ش��ما عبارت لپ تاپ را جست و جو کنید، 
احتماال اولین نتیجه ای که برای تان ظاهر می ش��ود، صرف نظر از برند آن، تگ تبلیغات را به 
همراه دارد. پس اگر فکر کرده  اید فقط با تولید محتوای سئوشده می توانید رتبه اول گوگل را 

بقاپید، سخت دراشتباهید!
همانطور که تماش��اگران یک مسابقه ورزش��ی حاضرند برای جایگاه های نزدیکتر به زمین 
مسابقه هزینه بیشتری برای بلیت پرداخت کنند، برندها هم برای اینکه رتبه های اول تا سوم 
نتایج گوگل را از چنگ بقیه دربیاورند، گاهی اوقات حتی پیشنهادهای خیلی عجیب و غریب هم 
ارائه می کنند. البته گوگل در این بین به غیر از پیشنهاد مالی برندها، نیم نگاهی هم به کیفیت 
لینک موردنظر و کامل بودن س��ایت برندها دارد. پس اگر شما هم رویای استفاده از تبلیغات 
موتور گوگل را دارید، باید به غیر از دست به جیب شدن، دستی هم به سر و گوش سایت تان و 
لینک محتوای آن بکشید. وگرنه حتی اگر شانس بیاورید و گوگل یک عالمه ایراد از سایت تان 
نگیرد، بی برو برگش��ت مشتریان مثل منتقدان بی رحم حسابی از خجالت تان درمی آیند. خب 
هرچه باشد مشتریان در بازار با هیچ کس شوخی ندارند و شما نمی توانید کالغ سیاه را به جای 

قناری به آنها بفروشید.
2. کمپین خرید )Shopping Campaign(: وقتی محصوالت 

شما رتبه اول هستند
 هیچ کس در دنیا از خرید کردن متنفر نیست و حتی بی حوصله ترین آدم های دنیا هم تا پای 
گشت و گذار در دنیای هزار رنگ محصوالت گوناگون به میان می آید، دیگر روی پای شان بند 
نخواهند شد. شاید تا همین دو دهه پیش خرید از فروشگاه های بزرگ تنها گزینه جذاب برای 
مردم بود، اما االن دیگر ماجرا کامال فرق کرده است. گوگل همانطور که با موتور جست و جویش 
حسابی دل کاربران را برده، برای خرید آنالین آنها هم خواب های زیادی در سر دارد. اگر حرف 
ما را قبول ندارید، کافی است یک محصول کلی مثل لپ تاپ را در گوگل سرچ کنید؛ آن وقت 

با کلی پیشنهاد رنگارنگ برای خرید رو به رو خواهید شد. به همین سادگی!
اگر فکر کرده اید بخش خرید گوگل همینطور الکی و بدون برنامه قبلی توسعه پیدا کرده، 
احتماال هنوز شیوه های درآمدزایی گوگل را خیلی خوب نشناختید. ماجرا در اینجا دقیقا مثل 
تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین فوتبال اس��ت. به زب��ان خودمانی، برندهای مختلف برای اینکه 
تبلیغات شان در بخش فروش گوگل نمایش داده شود، یک رقابت تمام عیار با هم دارند و آخر 
سر فقط برندی که بهترین پیشنهاد را بدهد شانس پیروزی در این نبرد را خواهد داشت. این 

بخش خیلی شبیه فیلم های حماسی شد، مگر نه؟
باور کنید یا نه، بخش کمپین خرید بیشتر از اینکه برای مشتریان جذاب باشد، دل برندها 
را به دس��ت آورده. به هر حال اینجا صحبت از فروش بی دردس��ر محصوالت به کاربران چند 
میلیاردی گوگل است و ماجرا اصال شوخی بردار نیست. البته گوگل در این بین به فکر کسب 
و کاره��ای کوچک هم بوده و با امکانات شخصی س��ازی حیرت انگی��زش در گوگل ادز امکان 
هدف گ��ذاری بر روی تعداد محدودی از کاربران را نیز فراهم کرده اس��ت. اینطوری دیگر الزم 
نیست همه بودجه تان را صرف گوگل ادز کنید و آخر سر با کلی طلبکار تنها بمانید. پس اگر 
محصول جذابی برای مشتریان دارید، اما خیلی از مشتریان هنوز با آن آشنا نیستند، گوگل ادز 

از همین حاال منتظر شماست.
3. کمپین های نمایشی )Display Campaign(: بنرهای 

دوست داشتنی از جنس تبلیغات
در دنیایی که خیلی از کاربران قبل از اینکه حتی مرورگرشان را کامل راه اندازی کنند سراغ 
انواع و اقس��ام اد بالکرها )Ad blocker( می روند، صحبت کردن از تبلیغات نمایش��ی کمی 
عجیب به نظر می رس��د. اگر شما هم جزو آن دسته از افرادی هستید که تبلیغات نمایشی را 
دست کم می گیرد یا حتی مسخره اش هم می کنید، باید یک بار برای همیشه نظرتان در این باره 
را تغییر دهیم. چراکه گوگل سرمایه گذاری باالیی روی این نوع تبلیغات کرده و اتفاقا اد بالکرها 

هم خیلی تاثیری روی فرار شما از دست این بنرهای کوچک ندارد. 
بی ش��ک هر کاربری که حتی یک بار سری به گوگل زده باشد، خیلی راحت در سایت های 
مختلف تبلیغات بنری کوچکی را مشاهده کرده است. شاید فکر کنید چنین تبلیغاتی منبع 
درآمد مستقیم سایت هاست، اما با نگاهی موشکافانه ردپای گوگل را خواهید دید. اجازه دهید 
همین اول کار خیال تان را راحت کنیم که هیچ خبری از هک سایت های مشهور از سوی گوگل 
نیس��ت، بلکه چنین سایت های پرطرفداری طرف قرارداد گوگل برای تبلیغات بهینه هستند. 
حتما از خودتان می پرس��ید تبلیغات بهینه دیگر از کجا پیدایش ش��د. پس اجازه دهید کمی 

مسئله را دقیق تر ذیر ذره بین ببریم. 
از آنجایی که گوگل اصال میانه خوبی با اتالف وقت کاربرانش ندارد، برای نمایش تبلیغات به 
غیر از سرویس های خودش روی سایت های پرطرفدار هم سرمایه گذاری کرده است. اینطوری 
شما با همکاری گوگل ادز می توانید در هر سایت مشهور و میلیونی تبلیغات تان را نمایش دهید. 
در این بین هم فقط کافی است یک بنر استاندارد تبلیغاتی داشته باشید. اینطوری در دنیای 

تبلیغات دیگر هیچ برندی به گرد پای تان نخواهد رسید. 
تا یادمان نرفته بگوییم که بنرهای ش��ما براس��اس هزینه ای که صرف می کنید، در جاهای 
مختلف سایت ها نمایش داده می شود. پس اگر فکر کرده اید با صرفه جویی می توانید گوگل را 
دور بزنید، باید حس��ابی ناامیدتان کنیم. سیستم مزایده ای گوگل ادز در این بین شاید قیمت 
را برای س��ایت های پرطرفدار حسابی باال ببرد. اگر نظر ما را بخواهید، وقتی مزایده بر سر یک 
سایت خیلی داغ می شود، بهتر است قبل از اینکه کلی خرج روی دست برندتان بگذارید بروید 
سراغ یک سایت دیگر. وگرنه شاید تمام بودجه تبلیغاتی یک سال تان را برای یک بنر ساده در 

سایتی پرطرفدار از دست بدهید!
4. کمپین ویدئویی )Video Campaign(: تبلیغات با 

محبوب ترین فرمت دنیا!
حاال که سه تا جالب ترین کمپین های گوگل ادز را با هم زیر ذره بین بردیم، نوبت حرف زدن 
درباره کمپین ویدئویی است. شما را نمی دانم، ولی به نظر من که استفاده از تبلیغات ویدئویی 

در دنیایی که اغلب مردم همیشه و همه جا ویدئوی آنالین تماشا می کنند، برگ برنده ای است 
که هیچ کس نمی تواند از کنارش به سادگی رد شود. 

بی شک تبلیغات ویدئویی مثل کمپینهای نمایشی امکان جاگذاری در هر سایت یا صفحه را 
ندارد. خب مشاهده یک ویدئوی تبلیغاتی به محض باز کردن یک صفحه تجربه ای نیست که 
خیلی به درد برندها بخورد. به همین دلیل گوگل در این یک مورد کال سیس��تمش را عوض 
کرده است. برندها با پرداخت هزینه تبلیغاتی در گوگل ادز می توانند ویدئوهای شان را به طور 
کوتاه در یوتیوب نمایش دهند. اینطوری نه خبری از اعتراض های گاه و بی گاه کاربران خواهد 

بود، نه ویدئوی شما به طور سراسری مشاهده می شود. 
اگر از طرفدارهای فیلم های علمی- تخیلی باشید، احتماال ماجرای هوش مصنوعی حسابی 
میخکوب ت��ان می کند. اگرچه ماجرای کمپین ویدئویی گوگل اصال ش��بیه به موضوع چنین 
فیلم هایی نیس��ت، اما دس��ت کم توسعه مهمی در اس��تفاده از هوش مصنوعی در تبلیغات به 
حساب می آید. بر این اساس گوگل ادز بنابر ماهیت کمپین و همینطور نوع تبلیغ ویدئویی تان 
یک عالمه گزینه برای شخصی س��ازی پیش پای تان قرار می دهد. اینطوری دیگر مو الی درز 
کارتان نمی رود و حتی یک نفر هم از دیدن تبلیغات ویدئویی تان خس��ته نخواهد شد؛ همین 

قدر ساده و هیجان انگیز!
همانطور که اتاق های یک هتل تفاوت های زیادی با هم دارند و همیشه یک سوئیت لوکس 
برای مس��افران پولدار حاضر و آماده اس��ت، گوگل ادز هم س��رویس های حیرت انگیزی برای 
برندهای��ی با بودجه های باالتر دارد. یک��ی از این خدمات تبلیغات ویدئویی بدون گزینه پرش 
)همان Skip خودمان( است. این یعنی کاربر بخت برگشته چاره ای به غیر از تماشای تمام ۱۵ 
ثانیه تبلیغ برند موردنظر را ندارد. قبول دارم این سرویس اندکی بی انصافی است، اما اگر شما 
ویدئوی تبلیغاتی خوبی در دست داشته باشید، آن وقت مثل آب خوردن کاربران برای آشنایی 

با برندتان صف می کشند.
5. کمپین درون اپ )App Campaign(: جدیدترین سرویس 

گوگل ادز
آخرین مدل تبلیغات در گوگل ادز از قضا جدیدترین آن هم هست. اگر تا همین چند سال 
پیش تلویزیون و رایانه های شخصی محبوب ترین دستگاه های ارتباطی دنیا بودند، االن بازی به 
طور کامل عوض شده است. ماجرا از سال 2۰۰7 و رونمایی استیو جابز از اولین نسل گوشی های 
هوشمند شروع شد. از آن زمان تا حاال اسمارت فون ها حسابی تغییر کرده اند و کمتر کسی در 
چهارگوشه دنیا باقی مانده که یکی از این محصوالت وسوسه کننده را نداشته باشد. وقتی هم 
که گوشی داشته باشید، بی برو برگشت با انواع و اقسام اپ های آن آشنایی دارید. با این حساب 
دست به کار شدن بازاریاب ها برای استفاده از فرصت تبلیغات در اپ های موبایلی محبوب خیلی 

دور از ذهن نیست، مگر نه؟
کار کردن با گوگل ادز در بخش کمپین درون اپ خیلی ساده تر از آن چیزی است که حتی 
فکرش را هم می کنید. اول از همه شما با طراحی یک بنر کوچک کارتان را شروع کرده و بعد 
از اینکه دامنه مخاطب هدف تان را مش��خص می کنید، براس��اس بودجه تان در برخی از اپ ها 
موقعیت تبلیغاتی پیدا خواهید کرد. یادتان باشد اگر کیفیت تبلیغات شما خیلی پایین از آب 
دربیاید، بعد از چند تا شکایت از سوی کاربران کل همکاری تان با گوگل ادز قطع می شود. پس 
حواس تان باشد تا فقط به خیال همکاری با گوگل ادز بودجه و اعتبارتان دود نشود و به هوا نرود!
همانطور که از اس��م کمپین تبلیغات درون اپ می ش��ود حدس زد، این تبلیغات در داخل 
بعضی از اپ های موجود در گوگل پلی نمایش داده می ش��ود. البته اگر کاربران نسخه پرمیوم 
اپ ها را خریداری کنند، دیگر خبری از نمایش این دست تبلیغات نخواهد بود. خبر خوش اینکه 
اغلب اوقات کاربران حاضر به ولخرجی برای خرید اپ ها نیستند و با جان و دل تبلیغات درون 
برنامه ای را تماش��ا می کنند. پس خیال تان بابت تعامل با مخاطب هدف و بازدید از تبلیغ تان 

کامال تخت باشد.
سخن پایانی

برخالف همیش��ه، این بار اصال قصد نداریم درباره تمام شدن ماجراجویی مان در دنیای 
گوگل ادز حرف بزنیم. چراکه شما هنوز اول کار هستید و تازه با مدل های تبلیغات در این 
پلتفرم حرفه ای آشنا شده اید. من و همکارانم در روزنامه فرصت امروز امیدواریم مقاله کنونی 
کمکی هرچند کوچک به شما برای آشنایی با گوگل ادز و مدل های تبلیغات در آن کرده 
باش��د. قول می دهیم دوباره با بخش های تازه آموزش گوگل ادز مهمان شما باشیم. پس تا 
آن زمان هر سوالی درباره مدل های تبلیغات در گوگل ادز داشتید، بدون تعارف همین جا 

با ما در میان بگذارید.

گوگل ادز )Google Ads( چیست؟ همراه با معرفی 5 مدل تبلیغاتی آن

چهار شنبه
6 بهمن 1400

شماره 1952
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اخبار

99 پروژه برق رسانی همزمان با دهه مبارک فجر در چهارمحال وبختیاری 
افتتاح و کلنگ زنی خواهد شد

شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان، مهندس مجید فرهزاد مدیر عامل این 
شرکت از بهره برداری و کلنگ زنی 99 پروژه برق رسانی به ارزش 165 میلیارد تومان همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر در سطح استان 
خبر داد. وی در تشــریح خبر افزود : توزیع پکیج های برق خورشــیدی در بین عشایر ، بهینه سازی شبکه های برق روستایی وشهری ، 
توسعه وبهینه سازی روشنایی معابر ، تعمیرات و نگهداری شبکه ها وروشنایی معابر ، تعویض کنتور ، تامین برق مشترکین ، برق رسانی 
به روستاهای فاقد برق ، توسعه فیدرهای برق رسانی ، ایجاد قدرت مانور و... از جمله پروژه های افتتاحی این شرکت در دهه مبارک فجر 
می باشد . مجید فرهزاد با اشاره به اینکه  برق رسانی به روستاهای دره رزگه ، دره اشکفت ، تیرک احمد آباد وچشمه دره در شهرستان 
کوهرنگ از طرح های افتتاحی دهه فجر امسال می باشد، گفت: کاهش خاموشی ها ، رفع حریم شبکه های توزیع برق ، رفع افت ولتاژ 
احتمالی ، تامین روشنایی مورد نیاز عشایر ، رفاه عمومی و توسعه زیر ساخت های صنعتی وتولیدی از مزایای اجرای این طرح ها می باشد.   
مدیر عامل شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد :پروژه بهینه سازی شبکه های برق روستایی در 78 روستای استان 
در دهه فجر مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. گفتنی است از تعداد کل این پروژه ها 93 پروژه به ارزش 133 میلیارد تومان افتتاح و 6 

پروژه با اعتبار 32 میلیارد تومان کلنگ زنی خواهد شد.

پژوهشگر و فناوری برتر دستگاههای اجرایی ایالم معرفی شدند
 ایالم-هدی منصوری:رئیس پژوهش و فناوری شــرکت پاالیش گاز ایالم 
از معرفی پژوهشــگر و فناوری برتر دستگاههای اجرایی ایالم توسط دانشگاه و 
اســتانداری ایالم خبر داد و گفت: دو نفر از کارکنان پاالیشگاه گاز ایالم در بین 

دستگاه های اجرایی استان به عنوان پژوهشگر و فناور برتر برگزیده شدند.
به گزارش روابط عمومی، محسن خزلی افزود: پیرو نامه دریافتی از دانشگاه 
ایالم پژوهشگران و فناوران برتر این شرکت مطابق دستورالعمل بیست و دومین 
جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر که بر اساس فعالیت های پژوهشی 
شــامل مقاالت ارائه شــده در ژورنال های معتبر بین المللی، مقاالت علمی و 

پژوهشی و مشارکت در انجام طراحی پژوهش فناوران می باشند، برگزیده شدند.  وی اظهار داشت: به منظور گسترش فرهنگ پژوهش و 
ارج نهادن به مقام پژوهشگران و ایجاد و احیای تفکر و پژوهش با رویکرد مسئله محور طی مراسمی توسط مدیرعامل شرکت پاالیش گاز 
ایالم، همکاران مورد تجلیل قرار گرفتند. رئیس پژوهش و فناوری شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: در این جشنواره دکتر” عابدین 
زرگوشی” معاون مهندسی و توسعه به عنوان فناور برتر و دکتر “ حسینعلی حیدری” کارشناس طرح و برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی 

این شرکت به عنوان پژوهشگر برتر از سوی دانشگاه ایالم و استانداری انتخاب و طی نامه ای به این شرکت ابالغ شده است.

تجلیل از بانوان شاغل در شرکت آب منطقه ای گیالن
رشت- خبرنگار فرصت امروز: طی مراسمی به مناسبت سالروز والدت با 
ســعادت حضرت فاطمه زهرا )س(، روز زن و مادر با حضور مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای گیالن از بانوان شــاغل در این شرکت تجلیل و قدردانی شد. به 
گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیالن ، به مناسبت فرخنده میالد حضرت 
فاطمه زهرا )س(، روز زن و مادر و تقارن این روز مبارک با زادروز بنیانگذار فقید 
جمهوری اسالمی ایران ، وحید خّرمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
سهامی آب منطقه ای گیالن با بانوان شاغل در این شرکت دیدار کرد و گفت : 
حضرت زهرا )س( بانویی اسوه از هر لحاظ در زندگی زنان عالم است که می توان 

همواره به ایشان تاسی جست و سیره وی را الگو و راهنمایی در تمامی سطوح زندگی فردی و اجتماعی قرار داد. خّرمی افزود : زندگی آن 
بانوی بزرگ سراسر درس و پند است که می تواند در کلیه فراز و فرود های مختلف زندگی امروزه مرجع رجوع و چراغ راه واقع شود. وی با 
بیان اینکه بانوان شاغل در این مجموعه از سرمایه های انسانی ارزشمند این شرکت هستند ، افزود : شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن 
همواره از حضور بانوانی کاردان و دارای دانش فنی و تحصیالت باال در حوزه های متنوع کاری خویش بهره می برد و این مهم از نقاط قوت 
این شرکت است که جا دارد در این مناسبت بسیار فرخنده از زحمات و تالش های حرفه ای این بانوان در راستای تحقق اهداف سازمانی 
این شرکت قدردانی شود. گفتنی است ، در این دیدار بانوان حاضر نیز به طرح مسائل کاری و دیدگاه های خود با رئیس هیات مدیره و 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیالن پرداختند و در پایان با اهداء لوح سپاس از زحمات شان تقدیر بعمل آمد.

مدیر آبفای شاهین شهر در جمع خبرنگاران اعالم کرد؛
اصالح بیش از 2500 هزار متر از خطوط انتقال و شبکه فرسوده فاضالب 

شاهین شهر 
اصفهان- قاسم اسد: بیش از 2500 متر از خطوط انتقال و شبکه فرسوده 
فاضالب شاهین شهر در سال جاری، اصالح و بازسازی شده است.  مدیر آبفای 
شاهین شهر در نشست خبری با اصحاب رسانه اعالم کرد: شبکه فاضالب این 
شــهر درحدود 50 سال قدمت دارد که بخش های زیادی از آن فرسوده شده و 
به همین دلیل نیاز به بازسازی فوری دارد. شاهرخ شریفی افزود: کل طول شبکه 
فاضالب شهرهای شاهین شهر و گز در حدود 455 هزار متر و کل طول خطوط 
انتقال در حدود 25 هزار و 500 متر است که در سال اخیر نزدیک به سه هزار 
متر آن اصالح شــده اســت.  وی به فرسودگی شبکه و خطوط انتقال فاضالب 

خیابان های طالقانی و شهید مدرس شاهین شهر اشاره کرد و گفت: از مجموع 6500 متر خط انتقال فاضالب این خیابان با قطر 1400 
میلیمتر تاکنون در حدود 1400 متر اصالح شــده و بازســازی و اصالح 1200 متر دیگر آن با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد تومان از محل 
منابع داخلی در حال انجام است.   شریفی افزود: اصالح 1200 متر از خط انتقال فاضالب خیابان شهید مدرس شاهین شهر به قطر 600 
میلیمتر نیز با اعتباری بالغ بر 8 میلیارد تومان از محل منابع داخلی در حال انجام است که تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و 

امیدواریم تا پایان سال به پایان برسد. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان در نشست با اصحاب رسانه؛
برای اولویت ها و اهداف استان هم صدا و عمل گرا باشیم

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: نشست صمیمی »محمد رعیت« مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان با مدیران مسئول نشریات 
مکتوب، پایگاه های خبری، مدیران خبرگزاری و سرپرســتان روزنامه های سراسری در ظهر امروز یکشنبه سوم بهمن ماه در سالن نگاه 
تاالرفخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.در ابتدای جلسه »وحید عرب احمدی« مدیرخانه مطبوعان استان گلستان ضمن تبریک انتصاب 
مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان؛ مطالبی در خصوص امید به تغییر نگاه ها و اصالح امور در حوزه ی مطبوعات و رسانه های 
استان را مطرح کرد.وی ضمن تاکید بر ضرورت تعریف جایگاه رسانه در سطح استان و نیز تالش رسانه های استان برای یاری رسانی به 
دولت در امر اطالع رسانی، برخی از دغدغه های صنفی اهالی رسانه را همچون موضوع بیمه، یارانه ها، آموزش و مواردی دیگر را به سمع 
حاضران رساند.در ادامه برخی از فعاالن رسانه ای حاضر در جلسه به صورت موردی به موضوعاتی چون وجود نگاه ابزاری برخی از  مدیران، 
نهادها و دستگاه ها به رسانه ها و عدم توجه به نیازهای آن ها و حتی نیازهای استان، وضعیت آگهی ها، نظارت دقیق بر یارانه ها، توجه 
به اقوام، ضرورت برپایی نشست های خبری فصلی توسط مدیران دستگاه های اجرایی، وضعیت چاپخانه ها برای رسانه ها، ضرورت هم 
افزایی با سایر دستگاه ها و نهادهای فرهنگی در حوزه رسانه،ضرورت باز بودن درب اتاق مدیران به روی رسانه و مسائل مرتبط با بیمه و 
وضعیت اجاره دفاتر رسانه ها مواردی را ابراز داشتند.سپس »محمد رعیت« مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان، ضمن تبریک میالد 
با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن و مقام مادر به خصوص بانوان فعال در حوزه ی رسانه ی استان، گفت: به همت، دلسوزی 
و خرد جمعی ایمان دارم و امیدوارم در کنار یکدیگر خدمتی شایسته را برای جامعه رقم بزنیم.وی با اشاره به اینکه افتخار بنده این است 
که در نخستین سال های حضورم در فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان در حوزه ی رسانه فعالیت داشته ام و با این حوزه و نیازها و دغدغه 

هایش آشنا هستم، افزود: این نشست برای ترسیم نقشه راه است؛ راهی که در گام نخست باید ابتدا به خودسازی  و خودشناسی برسیم.

رئیس اورژانس ۱۱5 مازندران خبر داد:
اختصاص بالگرد جدید به صورت جایگزین تا زمان تحویل بالگرد اصلی به  

اورژانس ۱۱5 استان 
ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی اســتان مازندران،دکتر رضا حبیبی ساروی مدیر مرکز حوادث و 
فوریت های پزشــکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به این که بالگرد 
تملیکی اورژانس هوایی استان در سال جاری دچار حادثه شده بود ، از اختصاص 
بالگرد جدید به صورت جایگزین تا زمان تحویل بالگرد اصلی به  اورژانس 115 
اســتان خبر داد. رئیس اورژانس 115 مازندران افزود : با پیگیری مجدانه سید 
محمود حسینی پور استاندار مازندران و دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران با وزارت دفاع و شرکت پنها در نهایت این تعهد اجرایی 

شد و روز گذشته بالگرد جایگزین به صورت موقت در اختیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران قرار گرفت و در آشیانه پایگاه اورژانس هوایی 
115 استان نشست که جا دارد از تالش های استاندار محترم و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی مازندران تشکر و قدردانی کنم.

اهواز- شبنم قجاوند: رضا امینی در برنامه شب نشینی که به صورت 
زنده از شــبکه بین المللی جام جم پخش می شد ضمن گرامی داشت 
میالد باسعادت حضرت فاطمه الزهرا )س( و روز زن اظهار کرد: مختصات 
شهر اهواز به عنوان مرکز استان راهبردی و استراتژیک خوزستان، استان 
زر خیز و مقاومی که افتخارات زیادی در 8 سال دوران دفاع مقدس دارد، 
جاذبه های زیاد گردشگری و بازسازی پس از دوران جنگ دارد اما هنوز 

با شأن و جایگاه اهواز و خوزستان فاصله ی زیادی دارد.
وی افزود: خوزستان سرزمین اقوام و اهواز شهر زیبایی هاست، پل های 
زیبا و جاذبه های گردشــگری زیبایی در شهرهای استان وجود دارد و 

بنده افتخار این را دارم که در شهرداری اهواز به مردم خدمت می کنم.
شهردار اهواز با اشاره به جاذبه های گردشگری اهواز و خوزستان اضافه 
کرد: از زمان حضور در شهرداری اهواز برنامه های خوبی در جهت زیست 
پذیر شدن شهر اهواز با استفاده از عناصر طبیعی مانند رودخانه کارون 
که یکی از عناصر مهم و محرک توسعه شهر اهواز است، داریم، این امید 
را داریم که شهروندان عزیز اهوازی پیشرفت، توسعه و آنچه که حق شهر 
و شهروندان اهواز است را شاهد باشند. وی با اشاره به اینکه شهروندان در 
ایام عید و پس از آن حاصل نتایج کار شهرداری را خواهند دید تصریح 
کرد: باید بپذیرم که دوران 8 سال دفاع مقدس، حمله همه جانبه دشمن 
و تخریب هایی که صورت گرفته آثار طوالنی مدتی داشــته و باید همه 
ی ما تالش مضاعفی داشــته باشیم و بنده نیز در کنار مدیران توانمند 
خوزســتان با هم افزایی و تعامل با پشتوانه مردم خون گرم اهوازی که 

منتظر خروجی مناسب هستند، حق و شأن آنها را ادا کنیم.
امینی با اشاره به سیل سال 98 خوزستان و اهواز ادامه داد: متأسفانه 
این ســیل علی رغم تالش هایی که صورت گرفــت اثرات مخربی را به 

رودخانه وارد کرده اما امروز یک تعامل و هم افزایی همگانی میان تمام 
دســتگاه های اهواز شاهد هستیم تا یکی از خروجی هایی که شاهد آن 

باشیم احیا و زنده سازی حاشیه کارون باشد.
وی ضمن تقدیر از مجموعه مدیریتی استان، امام جمعه اهواز و اعضای 
شورای اسالمی اهواز گفت: حق کارون و مردم اهواز شرایط حال حاضر 
نیست حتماً باید حاشیه کارون به حاشیه ای زیبا تبدیل شود و با فراهم 
آوردن فرصت های مناســب سرمایه گذاری، کارون به یکی از زیباترین 

رودخانه های طبیعی کشور تبدیل شود.
شهردار اهواز با اشاره به حمایت همگانی برای توسعه اهواز و خوزستان 
تاکید کرد: نسبت به توسعه اهواز با توجه به قابلیت هایی که دارد بسیار 
امیدواریم، اقوام مختلف، احزاب و تفکرهای مختلف سیاسی و حمایت 
حاکمیت فرصت انگیزشی مناسبی برای ما هستند تا با یک زمان بندی و 
ایجاد زیرساخت هایی بتوانیم قطار مدیریت شهری را با استفاده از تجارب 

شهردارها و شوراهای گذشته، در ریل خود قرار دهیم.

شــهردار اهواز با نام بردن از اقوام مختلف اهواز و تنوع قومی در این 
شــهر توضیح داد: تنوع اقوام برای پیشرفت و توسعه شهری به ویژه در 
بخش فرهنگی یک فرصت است، پشتوانه های مردمی و توانمندی های 
فرهنگی و هنری اقوام امروزه باعث شــده است اهواز جایگاه ویژه ای در 

کشور داشته باشد.
وی با بیان اینکه مردم از توســعه شهری حمایت می کنند افزود: در 
محالت مختلف شهر با اقبال خوبی در خصوص برنامه های زیرساختی 
مواجه شدیم، با برنامه هایی که مدیریت شهر برای توسعه عدالت فضایی 
و مکانی پیش بینی کرده امیدواریم بتوانیم قول هایی که به مردم داده ایم 

و در حال فراهم کردن زیر ساخت های آنها هستیم را عملی کنیم.
امینی در خصوص برنامه ها و حمایت از سرمایه گذاری ها خاطرنشان 
کرد: راه پیشرفت و توانمندی شــهر و استفاده از ظرفیت های مادی و 
معنوی، مشارکت مردمی و حضور سرمایه گذاران در بخش های مختلف 

اهم از معنوی، فرهنگی و کالبدی و زیرساختی در شهر می باشد.
وی با اشاره به جاذبه های گردشــگری اهواز و نقش سرمایه گذاری 
در توسعه صنعت گردشگری تصریح کرد: با ظرفیت هایی که شناسایی 
کرده ایم آماده استقبال از سرمایه گذاران هستیم تا با اعتماد به شهرداری 
شرایط ویژه ای برای گردشگری اعم از ساحل کارون، مکان های فرهنگی، 

تفرجگاه ها و تفریحگاه ها و عناصر توسعه را فراهم کنیم.
شهردار اهواز در ادامه با اشاره به صنایع مختلف و فعال در خوزستان 
بیان کرد: از صنایعی که در شهر و حاشیه اهواز هستند می توانیم با قدری 
هماهنگی بیشــتر به عنوان ظرفیت توسعه در اختیار مردم قرار دهیم، 
نکته کلیدی و مهم در این حوزه تعامل و همدلی میان مردم و مسئولین 

است که می تواند یک وحدت برای پیشرفت و توسعه شهر ایجاد کند.

قم- خبرنگار فرصت امروز: نشست وبیناری هیئت نمایندگان اتاق 
بازرگانی قم با ریاســت محترم اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه مورخ 4 
بهمن ماه تشــکیل گردید . به گزارش روابط عمومی در این وبینار ابتدا 
رئیس اتاق بازرگانی قم اظهار داشت: بیش از 900 کارت بازرگانی فعال 
در اتاق بازرگانی قم صادر شــده اســت وی ابراز امیدواری کرد با برنامه 
ریزیهای انجام شــده در زمینه ارائه خدمات مختلف به صادرکنندگان 

شاهد افزایش آمار بازرگانان و تجار در استان قم باشیم
وی بیان کرد: خوشــبختانه اســتان قم، قطب صــادرات محور در 
محصوالت مختلف تولیدی همچون محصوالت فوالدی، پتروشــیمی 
و مواد اولیه بســیاری از کارخانه ها در حال حاضر می باشــد که امکان 
صادرات به کشورهای بازار هدف همچون عراق و افغانستان وآسیای میانه 
و کشــورهای اروپایی و عربی را فراهم آورده است اما متاسفانه شرایط 
ســخت پیش رو برای تولید کنندگان وجود دارد زیرا در راستای تامین 
مواد اولیه و ورود ماشــین آالت و تجهیزات دچار مشکالت عدیده ای از 

جمله تهیه ارز مورد نیاز حتی به نرخ نیمایی که متاســفانه نرخ باالیی 
اســت روبرو هستند همچنین محدودیت های بسیار زیادی برای صادر 
کنندگان نیز به وجود آمده که حتی صادر کننده قادر به ورود ماشــین 
آالت و تجهیــزات مورد نیاز کارخانه با ارز حاصل از صادرات محصوالت 

خود به کشور نیست.
ابوالفضل خاکی عنوان کرد: متاســفانه با داللی زمین در شهرک ها 
مواجه هستیم که این مساله باعث شده زمین به اندازه کافی در اختیار 
مــردم قرار نگیرد که دالالن، زمین را با نرخ پایین خریداری کرده و در 
بازار آزاد با نرخ باالتر از تصور به فروش می رسانند. این امر در ماه های 
اخیر شــدت پیدا کرده است و حتی مسووالن امر، قادر به جلوگیری از 
این سودجوی نیستند که بزرگترین مانع برای صنعتگر به شمار می آید 
همچنین در تامین برق با مشکالت جدی روبه رو هستیم که در بسیاری 
از شهرکها حتی تامین برق مورد نیاز صورت نمی گیرد که در این راستا 
نیاز به عملیاتی شدن وعده های مسوولین به دور از شعار برای حصول 
نتیجه بهتر هستیم. به گفته او در شرایط فعلی و با توجه به ممنوعیت 
ورود کاالهای خارجی به کشــور از محصوالت داخلی استقبال بسیاری 
شده و در شرایط مطلوب صادرات قرار داریم اما متاسفانه به دلیل کمبود 

امکانات و وجود مشکالتی همچون زمین که شرکت شهرک 

رشت- خبرنگار فرصت امروز: شهردار رشت با مدیرکل ارتباطات 
و فناوری اطالعات گیالن به منظور همکاریهای مشترک و رفع مشکالت 

فرآیند واگذاری زمینهای شهرداری به اپراتورها دیدار کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت - ظهر روز یکشــنبه سوم بهمن 1400 سید امیر حسین علوی 
شــهردار رشــت در دیدار با فرزاد توکلی مدیر کل ارتباطات و فناوری 
اطالعات گیالن با تاکید بر اینکه همکاری فی مابین شهرداری و شرکت 
ایرانســل از گذشته وجود داشته بیان کرد: اگر اپراتور ایرانسل تمایل به 
توسعه همکاریهای دو جانبه داشته باشد، این آمادگی در شهرداری رشت 
وجود دارد. سید امیر حسین علوی افزود: نگاه شهرداری توسعه همکاری  
در زمینه سرمایه گذاری در بخشهایی چون خدمات شهری، حمل و نقل 
و پســماند است که مشتاقانه از طرحها و ایده ها در این زمینه استقبال 

می کنیم. وی با بیان اینکه متاسفانه در سطح عمومی شهروندان رشت 
نگاه منفی نســبت به افزایش دکل های مخابراتی دارند، اذعان داشت: 
با تعدد دکل های مخابراتی در ســطح شهر مراجعات مردمی به شورا 
و شــهرداری به دلیل دید منفی افزایش یافته است. بنابراین الزم است 
تا شرکت ارتباطات و فناوری اطالعات گیالن با افزایش اطالع رسانی و 
فرهنگ  ســازی و بیان علمی مباحث برای شهروندان، این نگاه منفی 
شهروندان را تعدیل کنند. علوی با اشاره به الیحه ساماندهی، یکپارچه 
سازی و تجمیع دکل  ها در سطح شهر، گفت: یکی از بخشهای توافق در 
این الیحه مبنی بر نصب نســل جدید و زیباتری از دکل ها می باشد. 
بنابراین برای این موضوعات باید چاره  اندیشی صورت گیرد تا اعتماد و 

توافق فی مابین رعایت و سطح همکاریها بیشتر گردد.
شهردار رشت با بیان اینکه یکی از مشکالت جدی و زیرساختی شهر 

رشــت در بخش خدمات تلفن همراه و اینترنت می باشد، بیان داشت: 
افزایش جمعیت و ساختمانهای بلند مرتبه نیاز به خدمات مخابراتی را 
افزون می کند و قطعا رفع این مشکالت موجب افزایش متقاضیان، درآمد 
و همکاری بیشتر از طریق نهادهای شهری می شود. در این راستا ما سعی 
خواهیم کرد، فرآیند واگذاری زمینهای شهری را تسهیل کنیم و این مهم 

طبق قانون میسر نخواهد بود مگر با مجوز شورای شهر

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: کارگروه صنایع لبنی و تبدیلی 
کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی 

تبریز با حضور اعضای این کارگروه برگزار شد. 
ارسالنی، معاون علمی و فناوری سپاه عاشورا در این جلسه پیشنهاد 
تشــکیل کارگروه مشترک با کمیسیون کشاورزی جهت بررسی و رفع 

مشکالت صنایع کشاورزی و تبدیلی را مطرح کرد.
برنو، سرپرســت معاونت بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد 
کشاورزی استان نیز با تشریح برنامه خرید تضمینی شیر و محصوالت 
نهایی لبنی خواستار ارائه پیشنهادات بخش خصوصی جهت انعکاس به 

وزارت خانه متبوع شد.
دهقانی زاد، دبیِر کمیســیون کشاورزی اتاق، پیشنهادهای صاحبان 
صنایــع لبنی در رابطه با حذف ارز ترجیحی و جبران آثار آن از صنایع 
لبنی را در سه مورد بیان و درخواست بررسی آن ها در دبیرخانه شورای 

گفتگوی دولت و بخش خصوصی را مطرح کرد.
همچنیــن در خصوص هزینه های مالی و زمانی ناشــی از موازی 

کاری ادارات ) استاندارد، غذا و دارو و دامپزشکی ( مرتبط با آزمایشات 
مربوط به صادرات محصوالت صنایع تبدیلی کشاورزی و غذایی مقرر 
شــد، هر سه اداره در جلسات تعاملی فیمابین نسبت به حل موضوع 

اقدام کنند.
ابراهیمی، معاون اداره کل دامپزشکی استان نیز در خصوص مساعدت 
اتاق بازرگانی برای توســعه صادرات محصوالت لبنی به اوراسیا گفت: 
با توجه به اینکه روســیه به عنوان سرتیم کشورهای اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا، واحدهایی را که کد IR گرفته اند، مورد بازدید قرار می دهد و 
در اســتان ما تا به حال چهار کارخانه مورد بازدید قرار گرفته است، لذا 
اتاق بازرگانی می تواند با دیپلماســی اقتصادی، زمینه بازدید مسئوالن 
این کشــور از کارخانجات لبنی استان که در لیست ممیزی آن ها قرار 
دارند را فراهم کند تا در جهت تســهیل و تسریع صادرات این واحدها 

موثر واقع شود.

شهردار اهواز در گفتگوی تلویزیونی با شبکه جام جم:

تنوع اقوام در اهواز برای پیشرفت این شهر یک فرصت فرهنگی ویژه است

رئیس اتاق بازرگانی استان قم: 

داللی زمین در شرکتهای صنعتی مانع تولید است

در دیدار شهردار رشت با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات گیالن ؛

کوتاه نمودن فرآیند واگذاری زمینهای شهرداری به اپراتورها 

کارگروه تخصصی اتاق بازرگانی تبریز طرح و بررسی کرد؛

دیپلماسی اتاق بازرگانی تبریز؛ تسهیل کننده صادرات صنایع لبنی آذربایجان شرقی

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: با تداوم بارش شدید برف در 
استان و برودت هوا، زنگ هشدار مصرف گاز نواخته شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اعالم این خبر اظهار 
کرد: با ورود ســامانه بارشی در اســتان طی روزهای اخیر بیش از 25 
میلیون مترمکعب معادل 65 درصد کل مصارف گاز در استان، به بخش 
خانگی و مصارف گرمایشی اختصاص یافته و رکورد جدید مصرف در این 

بخش طی سه سال گذشته به ثبت رسید.
سّیدرضا رهنمای توحیدی افزود: کارکنان عملیاتی شرکت گاز استان 
در ادای وظیفه اداری خود به صورت شبانه روزی ضمن کنترل فشار گاز 
ورودی و خروجی، حفظ و جلوگیری از یخ زدگی تأسیســات در دمای 
پایین و مناطق کوهستانی، تالش نموده ولی در صورت مصرف بی رویه 

حجم گاز توزیعی، با افت فشار مواجه خواهیم بود.
وی ادامه داد: هم اســتانی های محترم در راســتای مسؤولیت های 

اجتماعــی خود اگر یک درجه از دمای اتاق را کاهش دهند 6 درصد در 
مصرف گاز صرفه جویی کرده اند که این رقم  با احتســاب بیش از یک 
میلیون و 700 هزار مشــترک گاز، زمینه حفظ تعادل در شــبکه های 

گازرسانی را نیز فراهم می نماید.
توحیدی پیوســتن به پویش همگانی دمای 18- 21 درجه را ضامن 
گذر از زمســتان سرد با جریان پایدار گاز دانست و اظهار داشت: دمای 
رفاه بهترین استاندارد برای مدیریت مصرف گاز طبیعی توسط مشترکین 
می باشد. مدیرعامل شرکت گاز استان در بخش دیگری از سخنان خود 
به ضرورت ایمنی در مصرف گاز طبیعی و بکارگیری وســایل گازسوز 
اســتاندارد اشــاره و تصریح کرد: به گواهی آمار حوادث ناشی از سهل 
انگاری مشترکین، با برودت هوا علی الخصوص زمان وزش باد و بوران که 
احتمال جابجایی، تخریب یا مسدود شدن مسیرهای دودکش را افزایش 
می دهد، متاســفانه به دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و بازبینی مسیر 
دودکش و کالهک متصل به آن، حوادث جبران ناپذیری برای هم استانی 
های عزیز بوقوع پیوســته؛ لذا توصیه اکید بر رعایت نکات ایمنی برای 

حفظ جان خود و عزیزان مان است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی:

با برودت هوای استان زنگ هشدار مصرف گاز نواخته شد
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ادامه از صفحه 5
رابط کاربری ساده و کاربردی

آیا ت��ا به حال برای تان پیش آمده از دس��ت یک ابزار 
با کلی منوی پیچیده و رابط کاربری س��ختش حس��ابی 
کالفه ش��وید؟ اینطور وقت ها آدم احس��اس می کند تیم 
توس��عه دهنده نرم افزار بیشتر از اینکه به فکر ساده سازی 
کارها باش��د، نوعی معما را طراحی کرده است. اگر شما 
هم کلی از این دست خاطرات در دنیای بازاریابی دارید، 
می��ل چیمپ اینجاس��ت تا خیال ش��ما را باب��ت ایمیل 

مارکتینگ راحت کند؛ همینقدر جذاب و هیجان انگیز!
از آنجای��ی که میل چیمپ کارش را به عنوان یک ابزار 
س��اده تهیه و مدیریت فهرست ایمیل شروع کرده است، 
هنوز هم اصل سادگی را به عنوان میراث بیش از دو دهه 
حضور در دنیای بازاریابی به همراه دارد. البته این مسئله 
نباید حتی یک لحظه ش��ما را نسبت به امکانات بی نظیر 
این ابزار دچار شک و تردید کند. چراکه میل چیمپ مثل 
جنگجوی همه فن حریفی اس��ت که برای شکست دادن 
رقبا هر نوع ابزار و امکاناتی که فکرش را بکنید در اختیار 
دارد. با این حساب شما می توانید مطمئن باشید که میل 
چیمپ ابزارهای حرفه ای را در اختیارتان قرار می دهد تا 
در یک چش��م به هم زدن کیفی��ت ایمیل مارکتینگ تان 
را از ای��ن رو به آن رو کنید؛ آن هم با رابط های کاربردی 
بی نهایت س��اده. خب مگر یک بازاریاب، به ویژه اگر تازه 
کار هم باشد، آرزوی دیگری به غیر یک ابزار با این دست 

از ویژگی ها می تواند داشته باشد؟
شروع رایگان و قیمت های منصفانه

بازاریاب های باهوش هیچ وق��ت بدون زیر و رو کردن 
ب��ازار و پی��دا ک��ردن بهتری��ن قیمت  ها بی گ��دار به آب 
نمی زنن��د. ماج��را در این م��ورد مثل گش��ت و گذار در 
فروش��گاه های مختل��ف برای خرید لباس اس��ت. خب تا 
وقتی شما بهترین لباس را با منصفانه ترین قیمت ممکن 
پیدا نکنید، خیلی بعید اس��ت دست به جیب شوید، مگر 

نه؟ 
اگ��ر بخواهیم از نکته باال اس��تفاده کنی��م، باید گفت 
انتخاب اب��زار ایمیل مارکتینگ بی نهایت مهمتر از خرید 
لباس یا هر وس��یله دم دس��تی دیگری اس��ت و شما تا 
ت��ه و  توی ماج��را را درنیاورده اید، نباید حتی دس��ت به 
س��یاه و س��فید بزنید. بنابراین میل چیمپ اگر نتواند از 
آزمون هزینه ها س��ربلند بیرون بیای��د، اصال دلیلی ندارد 

که مطالعه این مقاله را ادامه دهید!
ح��اال که ح��رف از قیمت ابزارهای ایمی��ل مارکتینگ 
ش��د، اج��ازه دهید همی��ن اول کار خیال ت��ان را راحت 
کنی��م. چراکه میل چیمپ به غیر از کلی پیش��نهاد ویژه 
برای خرید اشتراک ابزارش به بازاریاب ها امکان استفاده 
رایگان از س��رویس ایمیل مارکتینگ، البت��ه با امکانات 
محدود، را می دهد )انتظار ندارید که بدون هیچ هزینه ای 
تمام امکان��ات میل چیمپ را دریافت کنید؟(. ش��ما در 
وضعیت رایگان می توانید با خیال راحت تا 2هزار کاربر را 
در فهرست ایمیل تان ثبت کنید و مثل آب خوردن با آنها 
تعامل داش��ته باش��ید. اگر نظر ما را بخواهید، این گزینه 
برای کس��ب و کارهای کوچک بی نهایت کاربردی است. 
ب��ا این حال وقت��ی پای برندهای بزرگ در میان باش��د، 
احتماال خرید یکی از اشتراک های ویژه میل چیمپ ایده 

چندان بدی نخواهد بود. 
خیل��ی از بازاریاب ه��ا فکر می کنند ب��رای موفقیت در 
ایمیل مارکتینگ باید همیش��ه هزینه های سرسام آوری 
انجام دهند و از هم��ه مهمتر اینکه یک بودجه نامحدود 
هم دم دست شان باشد. قبول دارم این آرزو خیلی جذاب 
و هیجان انگیز اس��ت، اما راس��تش را بخواهید حتی یک 
ذره هم احتمال تبدیل ش��دنش به واقعیت وجود ندارد. 
هرچه باش��د ش��ما در دنیایی زندگی می کنید که تقریبا 
تمام برندها در آن با مش��کالت مالی و کمبود بودجه رو 
به رو هس��تند. البته الزم نیست خیلی خودتان را نگران 
کنید، چراکه میل چیمپ در اینجا هم مثل یک دوس��ت 
وفادار به فکر شما و برنامه بازاریابی تان بوده است. دقیقا 
به همین خاطر میل چیمپ س��ه برنامه خرید اش��تراک 

ابزارش را پیش پای شما قرار داده است.
برنامه اول میل چیمپ فقط شامل استفاده از ابزارهای 
ارسال ایمیل دسته جمعی و همینطور بهره مندی از تیم 
مش��اوره قدرتمند این موسسه اس��ت. اگر شما با چنین 

برنامه ای کارتان راه می افتد، به احتمال زیاد الزم نیست 
حت��ی به بقیه قیمت ها ن��گاه کنید و فقط با ماهی 9.99 
دالر مسابقه ماراتن تان در دنیای ایمیل مارکتینگ شروع 
می ش��ود. البته یادتان باش��د برای استفاده از اطالعات و 
داده های طبقه بندی شده تیم میل چیمپ می توانید پنج 
دالر بیش��تر هزینه کرده و با ماهی ۱4.99 دالر به بانک 
اطالعات گسترده این سرویس درباره کمپین های تان هم 
دسترسی داشته باش��ید. در نهایت هم غول مرحله آخر 
خدمات میل چیمپ با امکانات ویژه برای شخصی سازی 
ایمیل ها روی میز قرار می گیرد که صدالبته خیلی ارزان 
نیس��ت. ش��ما برای گرد و خاک کردن در بازار باید یک 
راس��ت س��راغ س��رویس پریمیوم میل چیمپ بروید که 

ماهانه 299 دالر روی دست تان خرج می گذارد. 
آمار و اطالعات دقیق

ایمی��ل مارکتین��گ بدون آمار و اطالع��ات دقیق مثل 
اسب س��واری با چش��م های بسته است. ش��اید شما در 
ی��ک چنین وضعیتی بتوانید با هزار و یک زحمت راه تان 
را بروی��د، اما هی��چ تضمینی وجود ندارد که س��ر موقع 
و از هم��ه مهمتر صحیح و س��الم به مقصدتان برس��ید. 
پس وقت��ی بین دو راهی برای انتخاب ی��ک ابزار ایمیل 
مارکتینگ گیر کرده اید، باید بدون حتی یک ثانیه ش��ک 
و تردی��د گزینه ای که آمار و گزارش های حرفه ای دارد را 
انتخ��اب کنید. وگرنه خیلی زود از انتخاب تان پش��یمان 

خواهید شد.
می��ل چیمپ در زمینه ارائه اطالعات دقیق و کاربردی 
حرف های زیادی برای گفتن دارد. باور کنید یا نه، خیلی 
از بازاریاب ها اول از همه فقط برای اس��تفاده از اطالعات 
دقیق این س��رویس جذبش می ش��وند. شما را نمی دانم، 
ول��ی من که هیچ ج��وره به ابزاری که لحظ��ه به لحظه 
ب��ا کلی آمار و گزارش های دقیق درباره نرخ بازش��دگی، 
نرخ کلیک، آمارهای مقایس��ه تعداد اعض��ای خبرنامه و 
همینط��ور تحلیل تاثیرگذاری هر محتوا بر روی مخاطب 
هدف در کنار کمپینم باش��د دس��ت رد نخواهم زد. این 
یعنی مزیت س��وم میل چیمپ بی برو برگشت مهمترین 
ویژگی منحصر ب��ه فردش ب��رای بازاریاب های حرفه ای 
و کس��انی که دوس��ت دارند تبدیل به قهرمان مشتریان 
ش��وند، اس��ت. هرچه باش��د اینجا پای یک تیم حرفه ای 
برای تحلیل داده ها و تبدیل شان به گزارش های کاربردی 
در میان اس��ت. اگر به این نکته اس��تفاده گسترده میل 
چیمپ از هوش مصنوعی را هم اضافه کنیم، دیگر جایی 

برای شک و تردید باقی نخواهد ماند. 
آموزش کار با میل چیمپ: چطور و چگونه

ش��ما تا همی��ن جای کار هم مس��یری طوالنی را طی 
کرده ای��د و صدالبت��ه اطالعات ارزش��مندی هم به کوله 
پش��تی تان اضاف��ه کرده اید. حاال که ت��ا اینجا حوصله به 
خرج داده ای��د و با ما همراه بوده ای��د، نوبت پرداختن به 

اصل ماجراست.
 اگ��ر از عالقه مندان به دنیای فیلم و س��ینما باش��ید، 
خیلی خوب می دانید که اکثر فیلم های کالسیک از نیمه 
به بعد جذاب می شدند. این ماجرا درباره مقاله کنونی ما 
ه��م مصداق دارد. چراکه در این بخش می خواهیم کار با 
میل چیمپ را به ش��ما یاد دهی��م، آن هم طوری که مو 
الی درزش نرود. پس این ش��ما و این هم آموزش کار با 

میل چیمپ.
ثبت نام و راه اندازی حساب کاربری: اولین مرحله 

در کار با میل چیمپ
میل چیمپ هم مثل خیلی از س��ایت های دیگر بخش 
ثبت نام دارد و شما برای اینکه از سرویس های رنگارنگ 
این ابزار بهره مند ش��وید، باید مش��خصات دقیق کس��ب 
و کارت��ان را وارد کنی��د. اینطوری مدی��ران میل چیمپ 
مطمئن می ش��وند که شما یک برند واقعی هستید و پای 
استفاده های عجیب و غریب از ابزارشان در میان نیست. 
اگر تجربه زیادی در دنیای اینترنت داشته باشید، خیلی 
خ��وب می دانید که بعد از ثبت نام در هر س��ایت ایمیل 
فعال س��ازی اکانت برای کاربران ارس��ال می شود. پس با 
خی��ال راحت ایمیل موردنظر را ب��از کنید و فقط با یک 
کلیک اکانت تان در میل چیمپ را فعال نمایید. به همین 
سادگی شما برای برندتان یک اکانت رسمی و قانونی در 

بهترین ابزار ایمیل مارکتینگ دنیا ایجاد کرده اید. 
شاید پیش خودتان فکر کنید ثبت نام در میل چیمپ 

خیلی راحت تر از آن است که حتی نیاز به راهنما داشته 
باش��د. در این صورت باید به شما بگوییم که هنوز فوت 
کوزه گری برای ثبت نام بی دردس��ر برندتان در این ابزار 
را ی��اد نگرفته اید. به زبان خودمان��ی، میل چیمپ برای 
اینکه خدمات گس��ترده ای را به ش��ما ارائه کند، به تمام 
اطالعات مربوط به برندتان نیاز خواهد داش��ت. ماجرا در 
اینجا مثل وقتی اس��ت که برای ثبت نام در دانشگاه باید 
کلی ف��رم مختلف را پر کنید تا کس��ی نتواند به کارتان 

ایرادی بگیرد. 

قب��ول دارم پر کردن کلی فرم مختلف دس��ت کمی از 
یک کابوس وحش��تناک ندارد و به راحتی هر بازاریابی را 
ناامید می کند. خب مگر کس��ی هم در دنیا هست که پر 
کردن یک عالمه فرم اعصاب ُخردکن را دوس��ت داش��ته 
باشد؟ البته درباره میل چیمپ کار شما خیلی ساده تر از 
این حرفاس��ت. چراکه ش��ما فقط باید آدرس دقیق دفتر 
مرکزی برند، آدرس س��ایت و در صورت تمایل فهرست 
اکانت های برندتان در شبکه های اجتماعی را ارائه کنید. 
دست آخر هم اگر به دنبال فروش آنالین محصوالت تان 
هس��تید، اضاف��ه ک��ردن آدرس س��ایت ف��روش آنالین 
محصوالت تان پایانی حماسی برای ثبت نام شما در میل 
چیمپ خواهد ساخت. فکر می کنم شما هم قبول داشته 
باش��ید که فرآیند ثبت نام در میل چیمپ اصال شباهتی 

به کاغذ بازی های کلیشه ای اداری ندارد، مگر نه؟
ایجاد فهرست ایمیل مخاطب ها: شروع ماجراجویی 

در عرصه ایمیل مارکتینگ
ایمیل مارکتینگ بدون داش��تن یک فهرست بی عیب 
و نق��ص از ایمیل ه��ای مخاط��ب هدف مثل آش��پزی با 
چش��م های بس��ته اس��ت. با این حساب ش��ما حتی اگر 
بهترین بازاریاب دنیا هم باش��ید بدون تهیه یک فهرست 
ایمیل دست آخر با کلی سرمایه گذار شاکی و محصوالتی 

باد کرده روی دست تان تنها خواهید ماند. 
اگر یادتان باشد قبل از این درباره استفاده میل چیمپ 
از ه��وش مصنوعی با ش��ما حرف زدیم. با این حس��اب 
مش��اهده ایجاد فهرس��ت ایمیل و تعیی��ن مخاطب های 
احتمال��ی برند ش��ما از س��وی میل چیم��پ، آن هم به 
ط��ور کامال خ��ودکار، نباید باعث تعجب تان ش��ود. البته 
در این میان خبری از فرمول های جادویی یا دسترس��ی 
غیرقانون��ی ای��ن اب��زار به اطالعات ش��ما نیس��ت، بلکه 
ه��وش مصنوعی میل چیمپ ب��ا تحلیل اطالعاتی که در 
مرحل��ه ثبت ن��ام اعالم کرده اید، ب��ه راحتی آب خوردن 
پیش بینی هایی درباره مخاطب هدف شما انجام می دهد. 
اگر بخواهیم منصفانه به ماجرا نگاه کنیم، میل چیمپ در 

این یک مورد واقعا گل کاشته و کار بازاریاب ها را حسابی 
ساده کرده است.

همانطور که بعضی از سرمربی های فوتبال اصال به کار 
دستیارها اعتماد ندارند و تا خودشان ترکیب تیم را چک 
نکنند دل شان آرام نمی گیرد، بازاریاب های سختگیر هم 
باید همیش��ه ش��خصا کارها را جفت و جور کنند. ایجاد 
فهرس��ت ایمیل هم از آن دست کارهایی است که تقریبا 
همه بازاریاب ها دوس��ت دارند تنهای��ی انجام دهند. اگر 
شما هم چنین روشی برای ایمیل مارکتینگ دارید، میل 
چیمپ از قبل به فکر ش��ما بوده و حسابی شگفت زده تان 
خواهد کرد. ش��ما در بخش ایجاد فهرس��ت ایمیل س��ه 
راه��کار متف��اوت مقابل خودت��ان دارید. ای��ن راهکار به 
ترتی��ب عبارتند از بارگذاری فهرس��ت ایمیل ها در قالب 
یک فایل ساده، کپی کردن ایمیل ها از اکسل یا حتی ورد 
به میل چیمپ و در نهایت هم همگام س��ازی مخاطب ها 
از بقیه پلتفرم های کاربردی. اگر از ما می شنوید، به جای 
وس��واس های بی خودی مستقیم س��راغ گزینه ای بروید 
که برای ت��ان راحت تر اس��ت. چراکه مث��ل قهرمان های 
اسطوره ای کارهای خیلی مهمتری از وارد کردن فهرست 
ایمیل به طور دستی دارید و دستار ویژه تان، همان میل 
چیم��پ خودمان، ترتیب همه کاره��ا را خواهد داد. پس 
منتظر چه هس��تید؟ سریعا از این بخش بگذرید و آماده 
یک ماجراجویی هیجان انگیز در عرصه ایمیل مارکتینگ 

شوید.
طراح��ی صفح��ه ف��روِد )Landing Page( رایگان: 

وقتی قرار نیست حتی یک دالر خرج کنید!
حاال که با بخش های اولیه کار آشنا شدید، بد نیست سری 
هم به کارهای حرفه ای تر بزنیم. فرقی ندارد ش��ما بازاریاب 
تازه کاری باش��ید یا موهای تان در حوزه ایمیل مارکتینگ 
س��فید شده باش��د، در هر صورت مش��اهده افزایش مداوم 
اعضای خبرنامه برند مثل مسابقه فینال جام جهانی حسابی 
هیجان زده تان خواهد کرد. البته قرار نیست شما دست روی 
دست بگذارید تا چنین اتفاقی روی دهد، بلکه باید آستین ها 
را باال زده و برای جلب نظر کاربران وارد گود ش��وید. حتما 
از خودتان می پرس��ید چطور باید ای��ن آرزوی دور و دراز را 

تبدیل به واقعیت کرد، مگر نه؟ 
ج��واب م��ا در روزنامه فرص��ت امروز برای س��وال باال 
س��اده تر از آن چیزی اس��ت که حتی فک��رش را بکنید؛ 
یعن��ی طراحی صفح��ه ف��رود. همانطور که ی��ک فیلم 
سینمایی باید پوستر جذاب و تیزر خیره کننده ای داشته 
باش��د تا مردم دس��ت به جیب ش��ده و از بین کلی فیلم 
مختلف آن را انتخاب کنند، ش��ما هم باید برای کمپین 
ایمی��ل مارکتینگ تان یک صفحه ف��رود بی عیب و نقص 

داشته باشید. وگرنه کاله تان پس معرکه خواهد بود. 
می��ل چیم��پ برای طراح��ی صفحه فرود س��از و کار 
بی نهای��ت س��اده ای دارد. ش��ما کاف��ی اس��ت از بخش 
»ایجاد کردن« )Create( به س��راغ منوی صفحه فرود 
)Landing Page( بروی��د. آن وقت با کلی قالب حاضر 
و آم��اده برای طراحی صفحه فرودت��ان رو به رو خواهید 
ش��د. البته یادتان باشد در حالت رایگان شما فقط امکان 
طراح��ی یک صفحه فرود را دارید. پس وقتی دس��ت به 
کار طراحی این بخش می ش��وید، شش دانگ حواس تان 
را جم��ع کنید تا بی خود و بی جه��ت هزینه اضافی برای 

برندتان درست نکنید. 
اگر شما از آن دس��ت بازاریاب هایی هستید که عاشق 
قالب ه��ای متنوع هس��تند، احتماال نس��خه رایگان میل 
چیمپ حس��ابی ناامیدتان خواهد کرد. خب هرچه باشد 
نبای��د از نس��خه رایگان ای��ن ابزار انتظ��ار خیلی زیادی 
داش��ت، وگرنه حتی یک نفر هم پولی برای خدمات ویژه 
آن پرداخت نمی کرد. بنابراین اگر دوست دارید قالب های 
ویژه میل چیمپ هم دم دس��ت تان باش��د، باید کمی از 
بودج��ه بازاریابی تان را خرج کنید. البته در این بین یک 
راه ح��ل طالی��ی دیگر ه��م وج��ود دارد و آن بارگذاری 
قالب های خودتان اس��ت. پس اگر در حوزه طراحی قالب 

دستی بر آتش دارید، اصال الزم نیست بابت هزینه خرید 
اش��تراک قالب های میل چیمپ نگران شوید و می توانید 

تخته گاز به سوی موفقیت بروید؛ به همین سادگی!
مدیریت کمپین های ایمیل مارکتینگ: جایی که 

گزارش های دقیق حرف اول و آخر را می زند
اگر یادتان باشد همان اول مقاله گفتیم که خیلی از بازاریاب ها 
فقط برای دسترسی به اطالعات دقیق و گزارش های مفصل 
میل چیمپ هزینه اشتراک آن را پرداخت می کنند. شاید این 
ادعا خیلی عجیب به نظر برسد، اما کافی است پرس و جویی 
ساده در بین بازاریاب های مختلف انجام دهید تا از واقعی بودن 
آن مطمئن شوید. با این حساب دسترسی شما به گزارش های 
ویژه میل چیمپ فرآیند سخت و پیچیده ایمیل مارکتینگ را 
مثل یک بازی ساده و هیجان انگیز خواهد کرد که همیشه در 

آن برنده هستید. ماجرا جالب شد، نه؟
خیل��ی از بازاریاب ه��ا فکر می کنند همی��ن که گزینه 
ارسال ایمیل را انتخاب کنند، دیگر ماجرا تمام است و هر 
لحظه باید منتظر موفقیت در دنیای بازاریابی باشند. اگر 
ش��ما هم اینطوری فکر می کنید، باید بگوییم که سخت 
دراش��تباهید. چراک��ه میل چیمپ کلی آم��ار و گزارش 
درباره هر کمپین ش��ما آماده می کند ت��ا در تالش های 
بعدی تان مثل قهرمان های المپیک قوی تر از دفعات قبل 

حاضر شوید. 
دسترسی به آمارها و گزارش های مربوط به کمپین های 
ایمیل مارکتینگ خیلی کار س��ختی نیست و شما با یک 
کلی��ک بر روی منوی »گزارش ه��ا« )Repots( به طور 
مس��تقیم آن بخش را مشاهده خواهید کرد. اجازه دهید 
همی��ن اول کار خیال ت��ان را بابت س��ادگی گزارش های 
می��ل چیمپ راح��ت کنم. هرچه باش��د رو ب��ه رویی با 
گزارش های��ی س��خت و عذاب آور انگیزه ه��ر بازاریابی را 
ب��رای ایمیل مارکتینگ درجا نیس��ت و ناب��ود می کند. 
ب��ه همین خاطر میل چیمپ س��عی کرده خیلی س��اده 
و خودمان��ی گزارش هایش را منتش��ر کند تا هیچ کس از 

دستش ناراحت نشود. 
بی شک وقتی شما برای دسترسی به گزارش های میل 
چیمپ پول پرداخ��ت می کنید، انتظ��ار دارید اطالعات 
کامل��ی درباره کمپین تان پیدا کنید. میل چیمپ در این 
زمین��ه به معن��ای واقعی کلمه قهرم��ان بی رقیب عرصه 
ایمیل مارکتینگ اس��ت. شما در بخش گزارش ها از نرخ 
کلیک و بازش��دگی ایمیل گرفته تا میزان تعامل کاربران 
و میانگین زمان حضورش��ان در صفح��ه فرودتان را پیدا 
خواهی��د کرد. حاال اگر ب��ه این موضوع هم��کاری میل 
چیمپ با گوگل آنالیتیکس )Google Analytics( را 
هم اضافه کنیم، دیگر ماجرا بهتر از این نخواهد شد. پس 
با خیال راح��ت از گزارش های دقیق این ابزار اس��تفاده 

کنید و حتی یک لحظه هم شک به دل تان راه ندهید.
سخن پایانی

بعد از یک ماجراجویی نس��بتا طوالنی حاال دیگر شما 
راه و چ��اه کار ک��ردن با میل چیمپ را ی��اد گرفته اید و 
خیلی خوب از مزایای آن باخبر هستید. حاال دیگر نوبتی 
هم باش��د، زمان دست به کار شدن ش��ما برای طراحی 
ایمیل های بازاریابی بی نظیر و درخش��یدن در این عرصه 
اس��ت. یادتان باشد هر س��وال یا مشکلی هم در رابطه با 
میل چیمپ داشتید، ما در روزنامه فرصت امروز همیشه 
آماده کمک کردن به ش��ما هس��تیم. پس تعارف را کنار 
بگذارید و سواالت تان را همین جا با ما در میان بگذارید.

منابع: 
https://mailchimp.com/help/getting-
/started-with-mailchimp
https://stewartgauld.com/how-to-use-
/mailchimp-tutorial
https://kinsta.com/blog/how-to-use-
/mailchimp
https://moversdev.com/benefits-of-
/using-mailchimp

میل چیمپ )MailChimp( چیست؟ آشنایی با ابزار طالیی ایمیل مارکتینگ!


