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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

آیا نظام مالی جهان در آستانه بحران قرار دارد؟

 بازارها
سوار بر ترن هوایی

فرصت امروز: ش��باهت های بازارهای مالی و ترن های هوایی بس��یار زیاد است. هر دو باال و پایین می روند و این 
دو عمل را به شکل متوالی انجام می دهند. زمانی هم که به اوج می رسیم، بعضی از حاضران نمی دانند که آیا جان 
سالم به در خواهند برد یا نه. افت های شدیدی که اخیرا در بازارهای سهام جهان پدید آمده، باز هم این تشبیه ها 
را ش��دت بخش��یده است و س��رمایه گذاران نمی دانند که آیا واقعا برای یک حرکت شدید به سمت پایین بایستی 
در جای خود محکم بنشینند یا نه. سوال این است که اگر حرکت به سمت پایین آغاز شود، آیا زیرساخت های...

 شاخص بورس تهران به پیشروی
در کانال 1.4 میلیون واحدی ادامه داد

 سومین رشد متوالی
شاخص سهام

4

2

3

قیمت مسکن در یک دهه گذشته 10 برابر و اجاره بها 5 برابر شده است

جغرافیای استانی تورم ملکی

8

مدیریتوکسبوکار

2

تورم در اقتصاد ایران، فراز و فرود زیاد و گاهی چرخه تکراری داشـته و در یک دهه گذشـته تنها در 
یک مقطع کوتاه، تک رقمی شده است. در این روزها، بحث از تورم زیاد است و اعداد و ارقام متفاوتی 

مطرح می شود که ممکن است مخاطب را سردرگم کند. از همین رو، ایسنا در یک گزارش به 
بررسی روند تورم به استناد آمار مرکز آمار ایران )به عنوان مرجع رسمی اعالم تورم( در...

بیشترین نرخ تورم در سال گذشته ثبت شد

قله تورمی دهه 90

یادداشت
شیوع بیماری های 
واگیردار اقتصادی

دزموند الچمان
 مدیر سابق صندوق

بین المللی پول

می گویند وقت��ی اقتصاد آمریکا 
عطس��ه می کن��د اقتص��اد بقی��ه 
کش��ورهای دنیا هم احتماال سرما 
می خ��ورد. اگ��ر بخواهی��م چنین 
فرضی��ه ای را قب��ول کنی��م، باید 
ب��ه پرس��ش های مختلف��ی درباره 
چش��م انداز اقتص��ادی کنونی دنیا 
هم پاس��خ بدهیم. قضیه این است 
که ناخوشی اقتصاد آمریکا تا آینده 
نزدیک احتماال در حد یک عطسه 
باقی نخواهد ماند و البته اقتصادهای 
بزرگ دیگر دنیا مثل چین )دومین 
اقتصاد ب��زرگ دنیا( هم احتماال به 
همان بیماری دچار خواهند شد. از 
آنجایی که اقتصاد چین و آمریکا در 
مجموع تشکیل دهنده بیش از 40 
درص��د از ارزش پولی کلی کاالها و 
خدمات تولیدشده در دنیا هستند، 
ما هم چ��اره ای نداریم جز آنکه به 
بیماری های احتمال��ی اقتصاد این 
کش��ورها توجه نش��ان دهیم. یکی 
از دالیلی که هراس ما درباره مسیر 
اقتصاد آمریکا و حرکت آن به سوی 
آب های خروشان را تقویت می کند، 
این اس��ت که ف��درال رزرو باالخره 
)و البته خیلی دیر( تش��خیص داده 
که کشور دچار مشکل بزرگ تورم 

اس��ت و خیل��ی زود باید 
2نرخ بهره را باال ببرد...

16 رمضان 1443 - س�ال هفتم
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8 صفحه - 5000 تومان
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فرصت امروز: درگیری روس��یه و اوکراین، خبر بدی برای جهانی اس��ت که با 
دو بحران جدی کرونا و گرم شدن زمین دست و پنجه نرم می کند؛ بحران هایی 
که نیازمند واکنش هماهنگ بین المللی هس��تند. طبق گزارش موسسه برآورد 
ریس��ک Eurasia، جهان در سال 2022 همچون سالیان گذشته در وضعیت 
بدون ابرقدرت قرار دارد. البته آمریکا هنوز قدرتمندترین کشور جهان است، اما 
در عین حال در میان کش��ورهای گروه هفت، پرشکاف ترین و ناکارآمدترین به 
لحاظ سیاسی، نابرابرترین به لحاظ اقتصادی و عقب ترین به لحاظ واکسیناسیون 
کروناس��ت. چین دومین کشور قدرتمند دنیاست، اما اژدهای زرد هم مشکالت 
خ��ودش را دارد. پس از 40 س��ال رش��د خارق الع��اده اینکه بتوان��د هم انرژی 
اقتص��ادی اش را حفظ کن��د و همزمان توازن اجتماعی و ثبات سیاس��ی اش را 
تقویت کند اصال آس��ان نیس��ت. چین پس از ضربه اولیه کرونا، سریع تر از تمام 
کشورهای جهان اقتصادش را بازگشایی کرد و اجرای سیاست کووید صفر باعث 
شد تا پکن طوالنی ترین و سنگین ترین قرنطینه کشوری را داشته باشد. همین 
باعث شد که تمرکز شی جین پینگ و تولیدکنندگان چینی کامال بر روی چین 
متمرکز شود، اما قرنطینه های سنگین و خشن برای جلوگیری از گسترش کرونا 
هنوز هم در چین جریان دارد و باعث نارضایتی مردم و اختالل در کسب و کارها 
ش��ده است. نگاه به داخل دو قدرت اصلی جهان )چین و آمریکا( هرچند باعث 
کاهش احتمال جنگ میان این دو می ش��ود، اما این امر به معنای نبود رهبری 
و همکاری بین المللی در واکنش به چالش های جهانی نیز هست. آنچه در ادامه 
می خوانید، پنج ریسکی است که اقتصاد و سیاست جهان در سال 2022 با آن 

مواجهند.
کرونا کامال از بین نمی رود

ما دست از سر کرونا برداشته ایم، کرونا دست از سر ما برنداشته. اینکه امسال 
چقدر درگیر کرونا خواهید بود، به کشور محل زندگی تان ربط دارد، اما مشخصا 
سیاست کووید صفر چین شکست خواهد خورد. در پایان سه ماهه اول 2022 
همچنین کرونا در کشورهای پیشرفته صنعتی از حالت همه گیر خارج می شود 
و گاه و بیگاه در مناطق مختلف قدرت می گیرد و س��پس ضعیف می شود و در 
منطقه ای دیگر دیده خواهد ش��د، اما حتی در جهان توس��عه یافته هم کسالت 
اقتص��ادی ناش��ی از کرونا ادامه خواهد داش��ت: اخت��الل در زنجیره های توزیع 
همچنان وجود خواهد داشت و تورم دامنه دار خواهد بود. این ریسک وجود دارد 
که با یک سویه مرگبار کرونا مواجه شویم اما ما این بار با ابزارهای بهتر به مقابله 
با ویروس خواهیم رفت. اینها همه مربوط به کشورهای غربی توسعه یافته است 
و دیگر کش��ورها در این سال با دش��واری های کرونایی بیشتری مواجه خواهند 
شد. مثال چین هر چقدر در کنترل کرونا در سال 2021 موفق بود، امسال دچار 
چالش شده است. بنابراین اگر چین مشکل داشته باشد یعنی دنیا همچنان دچار 
مشکل زنجیره های تامین خواهد بود. این یعنی محصوالت چینی که به وفور و 
به ارزانی در سراسر دنیا یافت می شدند همچنان کمیاب خواهند بود و گرانی در 

سراسر دنیا ادامه خواهد داشت.
کرونا ضربه سنگینی به شرکت های باربری زد و هزینه باالی ارسال محصوالت 
همچنان به کس��ب و کارهای کوچک و متوس��ط صدمه خواهد زد، چراکه آنها 
نمی توانن��د برخالف ش��رکت های بزرگ کش��تی باری اجاره کنند. مش��کالت 
زنجیره های تامین البته هرچه به پایان سال نزدیک می شویم کمتر خواهند شد 

اما در تعداد زیادی از حوزه ها همچنان شاهد اختالل خواهیم بود.
در حوزه اقتصادی یک مش��کل پابرجای دیگر، تورم باالست که چالش جدی 
اقتصادی/سیاسی برای دولت ها خواهد بود. شهروندان ماه هاست که با بیماری، 
قرنطین��ه، بیکاری و اضطراب دس��ت و پنجه نرم کرده اند و ح��اال باید افزایش 
بی رویه قیمت مواد غذایی و بنزین را هم به این مشکالت اضافه کرد. کرونا باعث 
کاهش تقاضا، اختالل در زنجیره تامین و کمبود نیروی کار ش��د و اینها باعث 

افزایش قیمت ها ش��دند. مقابله با تورم برعهده بانک های مرکزی است و آنها با 
پارادوکسی جدی روبه رو هس��تند: هم می خواهند با چاپ پول نگذارند اقتصاد 
دچار رکود شوند و هم می خواهند جلوی باالتر رفتن تورم را بگیرند. این یعنی 
آنه��ا برای کاهش پ��ول در گردش در جامعه )و کاهش ت��ورم( چاره ای جز باال 
بردن نرخ بهره ندارند و افزایش نرخ بهره یعنی حرکت احتمالی به سمت رکود. 
رئیس بانک مرکزی بودن در چنین دورانی اصال وظیفه آس��انی نیس��ت. تورم 
ب��اال در جوامع به معنای افزایش نابراب��ری، بی ثباتی اقتصادی و نهایتا بی ثباتی 

سیاسی است.
چالش های ژئوپلیتیک بیت کوین

سال 2022 است. اطالعات خصوصی ای که موقع ثبت نام در وب سایت ها وارد 
کرده بودید آنقدر هک شده و در اختیار بقیه قرار گرفته که حسابش از دست تان 
خارج ش��ده است. الگوریتم هایی که فیس بوک و اینس��تاگرام را اداره می کنند 
هر چقدر دل ش��ان می خواهد محتوای جنجالی و تقلبی نشان تان می دهند که 
مجبور به واکنش ش��وید: الیک بزنید، کامنت بگذارید و فحش دهید. مردم در 
ش��بکه های اجتماعی راحت تر از دنیای واقعی دس��ت به اقدامات خشونت آمیز 
گروهی می زنند: کافی اس��ت از کس��ی خوش ش��ان نیاید و دسته جمعی به او 
حمله کنند. در ش��بکه های اجتماعی خیلی راحت عقیده مردم شکل می گیرد 
چون حس می کنند محتوایی که دوستان ش��ان پخش می کنند نمی تواند دروغ 
یا خش��ونت آمیز باش��د. ده ها میلیون نفر در همین شبکه های اجتماعی گرفتار 
توهم توطئه شده اند و فرق واقعیت از خیال پردازی را تشخیص نمی دهند. مردم 
خیال می کنند در دنیای دیجیتال از فشار دولت ها آزاد می شوند اما حواس شان 
نیست که صاحبان اصلی این دنیا چند ابرشرکت تکنولوژیک هستند که فرقی 
ب��ا حکومت ها ندارند و گاهی از آنها قوی تر و خش��ن ترند. از 400 س��ال پیش 
این دولت-ملت های مدرن بودن��د که نظم جهانی را تعیین می کردند، اما حاال 
غول های تکنولوژی با جمعیت بس��یار باالی کاربران به اندازه این دولت ها مهم 
شده اند. آنها قلمرو خود را دارند و حاکمیت شان را در بعد تازه ای از ژئوپلیتیک 
تحمیل می کنند. این بعد جدید، »فضای دیجیتال« است. بخش کلیدی زندگی 
روزان��ه مردم و حتی بخش مهمی از عملکرد دولت به طور فزاینده ای در جهان 
دیجیتال انجام می شود و دولت ها نخواهند توانست جلوی آن را بگیرند. غول های 
تکنولوژی مثل گوگل و فیس بوک از بازیگران اصلی این حوزه هستند اما چند 
س��ال اس��ت که جهان با نوع تازه ای از چالش دیجیتال مواجه شده: پروژه های 
بالک چین غیرمتمرکز )مثل بیت کوین و اتریوم( که دارند سعی می کنند دست 
دولت ه��ا را از منبع اصلی قدرت ش��ان )پول( کوتاه کنن��د. فراموش نکنید که 
بیت کوین و اتریوم پول هایی هستند که نه نیاز به دولت دارند و نه بانک مرکزی. 
دولت های جهان در س��ال 2022 هم مجبورند در برابر تکنولوژی عقب نشینی 
کنند. این روند تبعات مثبت و منفی فراوانی خواهد داش��ت، اما چون غیرقابل 

پیش بینی است دومین ریسک بزرگ امسال به حساب می آید.
سکوی برگشت ترامپ به سیاست

انتخابات میان دوره ای آمریکا در سال 2022 یکی از مهمترین ها در تاریخ این 
کش��ور خواهد بود. احتمال اینکه جمهوریخواهان در این انتخابات پیروز شوند، 
زیاد است و دلیلش فقط عملکرد ضعیف جو بایدن نیست. معموال وقتی رئیس 
جمهوری در حال گذراندن دور اول ریاست جمهوری خود است، حزب مخالف 
او قدرت و صدای بیشتری پیدا می کند و در انتخابات میان دوره ای حرفی برای 
زدن دارد. جو بایدن این روزها در نظرسنجی ها اصال خوب ظاهر نشده و زیر بار 
وعده هایش برای حل مش��کالت مربوط به بحران کرونا خم شده است. بنابراین 
جمهوریخواهان راحت تر از همیشه و به صورت قطعی قادر خواهند بود کنترل 
اکثریت مجلس نمایندگان و احتماال س��نا را به دس��ت بگیرند. دموکرات ها در 
صورت باخت، جمهوریخواهان را به نادیده گرفتن گروه های اقلیت متهم خواهند 

ک��رد و جمهوریخواه��ان در صورت باخت، ادعای تقل��ب در انتخابات را مطرح 
خواهن��د کرد. در هر صورت، ده ها میلیون رأی دهنده در آمریکا دچار این تصور 

خواهند شد که انتخابات میان دوره ای با صداقت برگزار نشده است.
ام��ا موض��وع مهمت��ر در م��ورد انتخاب��ات، مربوط ب��ه آینده می ش��ود. اگر 
جمهوریخواهان به پیروزی نس��بی برسند، این تصور را تقویت خواهند کرد که 
البد در انتخابات 2020 رأی آنها دزدیده شده و دموکرات ها واقعا برنده انتخابات 
نبوده ان��د. این باعث وخامت اوضاع در همکاری های آینده بین دو حزب خواهد 
ش��د و گزینه اس��تیضاح جو بایدن حتما در برنامه جمهوریخواهان قرار خواهد 
گرف��ت، اما از آن بدتر، تاثیری اس��ت که نتیجه انتخاب��ات میان دوره ای آمریکا 
بر انتخابات ریاس��ت جمهوری 2024 خواهد گذاش��ت. دونالد ترامپ به اشکال 
مختلف نشان داده که می خواهد به رقابت های ریاست جمهوری برگردد. او روی 
حزب جمهوریخ��واه آمریکا کنترل زیادی دارد و جمهوریخواهان نمی توانند در 
مقابل پول، رأی و جذابیتی که او برای حزب به ارمغان می آورد، مقاومت کنند. 
اگر ترام��پ واقعا بخواهد برگردد، هیچ جمهوریخواهی ش��انس آن را ندارد که 

جلوی نامزدی او را در حزب بگیرد.
ب��ه همین ترتی��ب، ترامپ قادر خواه��د بود در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
2024 برنده ش��ود. دوران ناموفق ریاس��ت جمهوری بایدن می تواند راه را برای 
پی��روزی دوباره ترامپ هموار کند و حت��ی اگر یک چهره دموکرات دیگر نامزد 
آینده این حزب باش��د، باز هم احتمال اینکه در برابر ترامپ پیروز ش��ود، زیاد 
نیست. اکثر دموکرات ها اصال نمی توانند بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری را 
بپذیرند و مشروعیت او را زیر سوال می برند. بنابراین بازگشت ترامپ به معنای 
بازگشت ناآرامی های داخلی، سیاست گذاری های ناهنجار خارجی و ناکارآمدی 
شدیدتر نظام بوروکراسی فدرال آمریکا خواهد بود. هرچه که در دور اول ریاست 

جمهوری او خراب نشده بود، می تواند در دور دوم خراب شود.
اما اگر ترامپ نتواند پیروز شود چه؟ اوضاع حتی بدتر خواهد شد چون ترامپ 
ای��ن نتیجه را نخواهد پذیرفت. در نتیجه آمریکا باید با بحث تقلب در انتخابات 
دست و پنجه نرم کند و این یعنی چالش بزرگی در برابر مشروعیت سیاسی. در 
چنین حالتی احتمالش هست که دولت فدرال از لحاظ ساختاری ضعیف شود، 
جنبش هایی برای خودمختاری برخی ایالت ها از جمله کالیفرنیا پا بگیرد و منافع 

ملی این کشور به خطر بیفتد.
دو قدم سبزتر یک قدم عقب تر

در دورانی هستیم که گذار جهانی از سوخت های فسیلی به سمت انرژی های 
تجدیدپذیر باید در اولویت باش��د. اما چالش ها در این راه زیاد اس��ت. در س��ال 
2022 شاهد خواهیم بود که کشورهایی که می خواهند هدف کاهش آزادسازی 
کرب��ن را محقق کنند، با تناقض این هدف با نیازه��ای کوتاه مدت انرژی خود 
مواجه خواهند ش��د. این تناقض حتی در س��ال 2021 هم دیده شد و دولت ها 
ناگهان دریافتند که اختالل های اقتصادی ناشی از بحران کرونا از جمله اختالل 
در زنجی��ره تامین و همینطور کمبود انرژی آنقدر زیاد اس��ت که چاره ای باقی 
نمی ماند جز اینکه ارائه یارانه های دولتی در حوزه انرژی برای کاهش مشکالت 
م��ردم مورد توجه قرار گیرد، اما هزینه انرژی در س��ال 2022 نیز همچنان باال 
خواهد بود و دولت ها را در برابر یک گزینه دشوار قرار می دهد: یا تحقق اهداف 
خ��ود برای مقابله با گرمایش زمی��ن را عقب بیندازند و یا در فضای دش��وار و 
ناهنج��ار بازار ان��رژی دنیا دنبال گزینه های جدیدی بگردن��د. در هر دو حالت، 

دولت ها با مشکالت جدی مواجه خواهند بود.
در س��ال 2022 بحث سرمایه گذاری و تولید انرژی های تجدیدپذیر همچنان 
موضوع داغی خواهد بود. دولت هایی که بخواهند سوخت های فسیلی را از سبد 
انرژی خود حذف کنند بدون آنکه س��رمایه گذاری کاف��ی در عرصه انرژی های 
تجدیدپذیر انجام داده باشند واقعا به مشکل خواهند خورد. مسئله دیگر هم این 

است که تنش های سیاسی مثل بحران روسیه و اوکراین می تواند بازار انرژی را 
ناامن کند و به افزایش قیمت ها منجر شود و این بی ثباتی هم پیامدهای منفی 
برای اهداف و برنامه های سبز دولت ها خواهد داشت. نکته دیگر هم این است که 
وقتی بی ثباتی در بازار انرژی و افزایش قیمت در آن ادامه داشته باشد، چشم انداز 
رشد اقتصادی در سال 2022 نیز برای کشورهای مختلف دنیا دستخوش تغییر 
خواهد ش��د. این مس��ئله به خصوص در بخش های زیادی از اروپا و آس��یا قابل 

مشاهده خواهد بود.
عقبگرد اقتصادی کشور ترکیه

اردوغ��ان موقعیت جهانی ترکیه را با سیاس��ت های اقتص��ادی خود به خطر 
انداخته اس��ت و احتمال اینکه او رویه خود را در س��ال 2022 تغییر دهد زیاد 
نیست. محبوبیت اردوغان و حزب عدالت و توسعه در ترکیه رو به کاهش است 
و فهمیدن علتش هم سخت نیست: نرخ بیکاری باال رفته، تورم شدیدا در حال 
افزایش است و لیر ترکیه آسیب پذیری زیادی از خود به نمایش گذاشته است. 
طبیع��ی اس��ت که مردم ترکیه هم مثل هر کش��ور دیگری که ب��ا بحران تورم 
و بیکاری مواجه ش��ده باش��د، تقصیرها را متوجه دولت ببینند. ظاهرا اردوغان 
برخالف مردم با کاهش ارزش ش��دید لیر مشکلی نداشت و برخی کارشناسان 
گفته اند که او احتماال قصد دارد اقتصاد امروز ترکیه را شبیه اقتصاد دهه 1990 
این کشور کند؛ زمانی که ارزش لیر پایین بود و همه انرژی کشور صرف افزایش 
صادرات و درآمدزایی از این طریق می ش��د و طبعا مردم از س��طح زندگی شان 
راضی نبودند. اردوغان و حزبش در س��ال 2022 بیش از هر چیزی روی مسئله 
انتخابات س��ال 2023 متمرک��ز خواهند بود، اما بازیگران��ی مثل بانک مرکزی 
ترکیه هم هستند که برای تامین نظر اردوغان با مشکل مواجهند و این هراس 
ه��م وجود دارد که آنکارا بخواهد مداخالت غیربازارپس��ندی را هم برای بهبود 
کوتاه مدت وضعیت اقتصادی به کار بگیرد. اگر وضعیت اقتصادی ترکیه در سال 
2022 بهتر نشود و نارضایتی بین مردم باال بگیرد، احتمال برگزاری زودهنگام 
انتخابات وجود خواهد داش��ت. اما تجربه تاریخی ثابت کرده که پتانسیل اعمال 
فش��ار بر نهادهای دموکراتیک در ترکیه زیاد است و بی ثباتی سیاسی احتمالی 
همیش��ه به نتایج مطلوب عمومی منجر نخواهد شد. هرچه باشد، ترکیه 2022 

کشوری درگیر با معضالت اقتصادی بزرگ خواهد بود.

اقتصاد جهانی با چه ریسک هایی روبه رو است؟

5 ریسک اقتصاد 2022

المان های اساسی در طراحی برنامه برندسازی
موفقیت در دنیای کس��ب و کار بدون داش��تن یک برند عالی امر چندان ساده ای نیست. بسیاری از کسب و 
کارها س��ال های س��ال در بازار حضور دارند، اما به دلیل عدم شناخت درست مشتریان از محصوالت و ماهیت 
شرکت شان کمتر شانسی برای تاثیرگذاری بر روی آنها و کسب  سودهای قابل مالحظه پیدا می کنند. این امر 
نوعی واکنش طبیعی مشتریان به برندسازی ضعیف از سوی شرکت های مختلف است. در این میان داشتن یک 
برنامه برندسازی به کسب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان کمک کرده و شانس شان در بازار را به طور 
قابل مالحظه ای توسعه خواهد داد.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات برای برندسازی 
با برنامه ای دقیق در دنیای کسب و کار است. این امر به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مشتریان و توسعه 
جایگاه برندتان در بازار کمک شایانی خواهد کرد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را مورد بررسی...



فرصت امروز: ش��باهت های بازارهای مالی و ترن های هوایی بسیار زیاد 
اس��ت. هر دو باال و پایین می روند و این دو عمل را به شکل متوالی انجام 
می دهند. زمانی هم که به اوج می رس��یم، بعضی از حاضران نمی دانند که 
آی��ا جان س��الم به در خواهند ب��رد یا نه. افت های ش��دیدی که اخیرا در 
بازارهای س��هام جهان پدید آمده، باز هم این تشبیه ها را شدت بخشیده 
اس��ت و س��رمایه گذاران نمی دانند که آیا واقعا برای یک حرکت شدید به 
س��مت پایین بایستی در جای خود محکم بنشینند یا نه. سوال این است 
که اگر حرکت به س��مت پایین آغاز شود، آیا زیرساخت های موجود تاب 
این حرکت را خواهند داشت؟ ساختار مالی جهان به شدت از زمان بحران 
مالی سال 2007 تا 2009 تغییر کرده است. بنابراین هر بخش جدید ابتدا 
باید به طور دقیق تس��ت شود تا از ایمن بودن آن اطمینان حاصل کنیم. 
البته حواس مان باید باشد که در ترن هوایی برای تست از عروسک استفاده 

می شود، اما در نظام مالی با سوژه های انسانی مواجه هستیم.
به نوش��ته هفته نام��ه »اکونومیس��ت«، تقریبا دو س��ال از روزهایی که 
سرمایه گذاری های عجیبی در بازار سهام انجام می شد، گذشته است. سهام 
ش��رکت های بزرگ فناوری به ش��دت باال رفت، زیرا فدرال رزرو دقیقا دو 
س��ال پیش یعنی در اواخر زمس��تان 2020 اعالم کرد که نرخ بهره را به 
صفر خواهد رساند. در 70 روز از 261 روز معامالتی سال 2021 میالدی، 
شاخص S&P 500در اوج تاریخی خود به سر می برد. تنها در سال 1995 

میالدی بود که عددی باالتر از این را می دیدیم.
بازارهای مالی سقوط می کنند؟

دیگر صدای خنده به گوش نمی رس��د. در روز 27 ژانویه شاخص 500 
S&Pبه محدوده اصالح نزدیک ش��د، 10 درص��د پایین تر از جایی که در 
آغاز سال 2022 میالدی قرار داشت. شاخص ترکیبی نزدک که بیشتر بر 
فن��اوری تمرکز دارد، 9.8 درصد پایین تر از اوج خود در ماه نوامبر اس��ت. 
رابرت ش��یلر، استاد دانشگاه ییل که بابت مطالعاتی که درباره حباب های 
مالی داش��ته، جایزه نوبل اقتصاد را برده است، شباهت هایی بین وضعیت 
کنونی و س��قوط مالی س��ال 1929 می بیند و می گوید: »در آن زمان به 
شکلی انفجاری کارهای عجیب و بامزه در بازار سهام صورت می گرفت. فکر 
می کنم حاال در وضعیتی مش��ابه هستیم.« با توجه به پژوهش های شیلر، 
در سال گذشته سهم سرمایه گذاران منفردی که فکر می کنند قیمت ها در 
بازار سهام بیش از حد باالست، بیشتر از هر زمانی در هزاره جدید است. با 
این حال، این باور هم که حتی در صورت سقوط، سهام ها مسیر صعودی 
در پیش می گیرند، هرگز به این شدت نرسیده است. این ترکیب متناقض 
از هراس از ارزش گذاری بیش از حد و هراس از جا ماندن، مشابه دینامیکی 

است که در سال 1929 می دیدیم.
فهمیدن این مسئله که اصالحات در بازار چقدر می توانند نظام مالی جدید 

را تکان دهند، کاری دشوار است. با این حال، می توان این سوال را پرسید که 
نظام مالی در این دوره چه تغییری کرده است؟ این تغییرات خود را در سه 
حیطه اصلی نش��ان می دهند: مالک دارایی های مالی، بنگاه هایی که در بازار 
واس��طه گری می کنند و چگونگی انجام تراکنش ها. حیطه مالکیت، اهمیت 
بیش��تری از دو حیطه دیگر دارد. در حال حاضر، س��هم کمتری از دارایی ها 
مربوط به ترازنامه های بانکی هس��تند. در سال 2010 پس از بحران، بانک ها 
چی��زی در حدود 115 تریلی��ون دالر از دارایی های مالی جهان را در اختیار 
داش��تند. دیگر نهادهای مالی مانند صندوق های مس��تمری و ش��رکت های 
بیمه هم تقریبا همین مقدار در اختیار داش��تند. از آن زمان تاکنون س��هم 
غیربانکی ها به شدت افزایش پیدا کرده است. در پایان سال 2020، این گروه 
227 تریلیون دالر در اختیار داشتند، یعنی 26 درصد بیشتر از بانک ها. سهم 
رهن هایی که در آمریکا در اختیار بانک ها بود، پیش از بحران چیزی در حدود 
80 درص��د بود. امروزه تقریبا نیم��ی از این رهن ها خارج از نظام بانکی آغاز 
شده و بیشتر آنها به س��رمایه گذاران فروخته شده اند. همین تغییرات باعث 
شده که به عقیده برخی تحلیلگران، »دوران پسابانکی« در آینده از راه برسد.

درس تاریخ از سقوط بازارها
سال ها پیش، چارلز کیندلبرگر در مطالعاتی که درباره بحران های مالی 
داشت، نوشت: »برای تاریخ دان ها هر رویدادی منحصر به فرد است، اما این 
فقط تاریخ است که موارد ویژه دارد. در علم اقتصاد با مسائلی سروکار داریم 
ک��ه عمومیت دارند.« این یعنی در علم اقتصاد می توانیم ش��اهد چرخه ها 
باشیم و حدس بزنیم یک الگوی مشخص می تواند چه نتیجه ای به همراه 
داشته باشد. امروز نظام مالی آمریکا تنها به یک الگو شباهت دارد، آن هم به 
الگوی سقوط بازارهای مالی در سال 2001 و سال 2008. اخیرا هم شاهد 
نش��انه هایی از نگرانی در وال اس��تریت بوده ایم. سهام مختلفی که در وال 
استریت معامله می شوند با اینکه در سال 2021 سیر صعودی داشتند، در 
نخستین ماه از سال 2022 یعنی در ماه ژانویه به قدری سقوط کردند که 
از سال 2009 تاکنون سابقه نداشته است. شاخص های وال استریت سقوط 
5.3 درصدی را در این ماه به ثبت رسانده اند. قیمت دارایی های مختلف که 
اغلب مورد عالقه سرمایه گذاران هستند از سهام شرکت های فناوری گرفته 
تا رمزارزها و س��هام س��ازندگان خودروهای برقی، همگی سقوط کردند. 
بازاری که تا همین چند وقت پیش، همه را خوش��حال می کرد اکنون به 

محلی برای ناله و زاری تبدیل شده است.
بانک های مرکزی تالش دارند نرخ بهره را افزایش دهند و از این طریق 
نرخ تورم را مهار کنند. فدرال رزرو هم به عنوان بانک مرکزی آمریکا سعی 
دارد ب��ا افزایش نرخ بهره، جلوی افزایش سرس��ام آور نرخ تورم در آمریکا 
را بگیرد. برخی از تحلیلگران می گویند امس��ال فدرال رزرو دست کم پنج 
مرتبه ن��رخ بهره را افزایش می دهد. در اروپا هم ش��اهد تحرکاتی در این 

زمینه هس��تیم. ظاهرا همه به نوعی دچار بحران ش��ده اند و سعی دارند از 
طریق اهرم هایی که در بانک های مرکزی در اختیارشان قرار دارد، شرایط 
را دوباره تح��ت کنترل خود درآورند. همین اق��دام بانک های مرکزی در 
زمینه افزایش نرخ بهره کافی اس��ت تا بازارها را به خاک س��یاه بنشاند. به 
زودی ش��اهد ضررهای کالنی در بازارهای مالی به ویژه در آمریکا خواهیم 
بود. نکته اینجاس��ت که هنوز نمی دانی��م اقدامات بانک های مرکزی الزاما 
اثربخ��ش خواهد بود یا خیر. با توجه به ش��رایطی که اقتصاد جهان با آن 
روبه روست، اینکه اقدامات بانک های مرکزی تا چه اندازه می تواند بر نظام 

اقتصادی جهان اثر مثبت بگذارد، مبهم است.
لطف فناوری به نظام مالی جهان

این روزها دیجیتالی شدن و نوآوری ها در عرصه فناوری باعث شده نظام 
تجارت جهانی هم متحول شود. مثال به کمک فناوری های نوین دیجیتالی 
می توان هزینه انجام معامالت در بازار را به صفر کاهش داد. به همین خاطر 
است که به لطف دیجیتالی شدن، میزان معامالت جهانی افزایش یافته و 
نظام آن متحول شده است. اکثر تغییراتی که در جهان شاهدش هستیم 
در جهت مثبت پیش رفته، شرایط را بهتر کرده و فعالیت در خارج از مرزها 
ارزان تر و ساده تر شده است. یکی از درس هایی که جهانیان از بحران مالی 
س��ال 2008 و 2009 گرفته اند، این بوده ک��ه بانک های مرکزی به جای 
سیس��تم متمرکزی، امور خود را در سطح بین المللی و غیرمتمرکز پیش 
ببرند. این درسی است که رهبران اقتصادی از تاریخ گرفته اند و به کمک 
آن می توانند جلوی بحران های بعدی را در اقتصاد بگیرند. با این حال، خطر 
هنوز به قوت خودش باقی اس��ت و می تواند مردم را تهدید کند. البته به 

صورت کلی شاهد بهبود شرایط اقتصادی بوده ایم.
برخی افراد تصور می کنند آسیب دیدن و ضرر کردن عده ای در بازارهای 
مالی نمی تواند زیان بزرگی برای سایر بخش ها باشد، اما واقعیت این است 
که وقتی آتش به میدان می افتد، همه جا را ویران می کند. این یعنی اگر 
یک گوش��ه بازار آتش بگیرد، شاهد آتش سوزی گسترده در سایر بخش ها 
خواهیم بود. تعداد زی��ادی از آمریکایی ها در بازارهای مالی فعالیت دارند 
و ب��ه صورت فع��ال، معامله می کنند. اگر بحران مال��ی رخ دهد، این افراد 
همگی دچار مشکل می شوند و این امر به سادگی می تواند اقتصاد را دچار 
مشکل کند. فعال شاهد تنش شدید در بازارهای مالی هستیم. بازار با ثبات 
فاصله زیادی دارد. هر لحظه انتظار می رود که نظام مالی فرو بپاش��د و به 
هم��راه خود، اقتصاد را ویران کن��د. فراموش نکنید که در اقتصاد اگر یک 
الگو تکرار شود می تواند نتیجه ای مشابه به همراه داشته باشد و الگویی که 
اکنون ش��اهدش هستیم، شبیه به وضعیتی است که در گذشته به بحران 
مالی منجر شده است. بنابراین دیر یا زود شاهد بحران اقتصادی در جهان 

خواهیم بود.

آیا نظام مالی جهان در آستانه بحران قرار دارد؟

بازارها سوار بر ترن هوایی

تورم در اقتصاد ایران، فراز و فرود زیاد و گاهی چرخه تکراری داش��ته 
و در یک دهه گذش��ته تنها در یک مقطع کوتاه، تک رقمی شده است. 
در این روزها، بحث از تورم زیاد اس��ت و اع��داد و ارقام متفاوتی مطرح 
می ش��ود که ممکن است مخاطب را س��ردرگم کند. از همین رو، ایسنا 
در یک گزارش به بررس��ی روند تورم به استناد آمار مرکز آمار ایران )به 

عنوان مرجع رسمی اعالم تورم( در دهه 90 پرداخته است.
سال 1392 زمانی بود که تورم افزایشی پیش رفته و البته در آن سال 
جابه جایی دولت رخ داد. دولت دهم کش��ور را با تورم ساالنه )12 ماهه 
منته��ی به یک ماه( حدود 35.1 درصدی در مرداد تحویل داد و تا 36 
درصد هم در ش��هریورماه پیش رفت ولی از آن زمان یعنی یک ماه بعد 
از ورود دولت یازدهم، ریزش تورم آغاز ش��د؛ به طوری که سال 1392 
با تورم 32.1 درصدی به پایان رس��ید. در این سال تورم نقطه به نقطه 
)تغییر ش��اخص نسبت به ماه مشابه س��ال قبل( که تا 41.7 درصد هم 
ثبت شده بود، در پایان اسفندماه با ریزش حدود 22 درصدی به 19.6 
درصد کاهش یافت. در س��ال بعد نیز کاهش تورم وجود داشت ولی در 
نوسان بود. به طوری که تورم نقطه به نقطه از 17.6 درصد در فروردین 
ماه در مسیر نوسانی به 14.2 درصد در پایان سال رسید و تورم ساالنه 
از 30.2 درص��د در فروردین ب��ا کاهش 15 درصدی به 14.8 درصد در 

اسفندماه 1393 رسید.
س��ال 1394 یعنی سالی که مذاکرات هس��ته ای در حال انجام بود و 
برجام به ثبت رسید، اولین اتفاق برای تورم تک رقمی افتاد و تورم نقطه 
به نقطه )مقایس��ه قیمت در هر ماه نس��بت ب�ه ماه مشابه سال قبل( در 

آذرماه تک رقمی ش��د و به 9.9 درصد رسید و در انتهای همان سال تا 
8.5 درصد کاهش پیدا کرد. تورم س��االنه نیز از 14.5 درصد در ابتدای 

آن سال به 11.3 درصد در اسفندماه رسیده بود.
سال 1395 نیز دوره ای برای تک رقمی شدن تورم در شاخص ساالنه 
ب��ود و نرخ ت��ورم از 10.8 درصد در فروردین ب��ه 9.5 درصد در خرداد 
رسید تا هر دو ش��اخص ساالنه و نقطه به نقطه تک رقمی باشند. تورم 
تک رقمی به دس��ت آمده در سال 1395، در سال 1396 هم در اقتصاد 
ای��ران ماند و این س��ال با ن��رخ 7.2 درصد برای نقطه ب��ه نقطه و 8.2 
درصد برای ساالنه در اسفندماه تمام شد، اما در سال 1397 ورق تورم 
برگش��ت؛ به طوری که در پایان س��ال دیگر خب��ری از تورم تک رقمی 
نبود و تورم نقطه به نقطه به 47.5 درصد و تورم ساالنه به 26.9 درصد 
در اس��فندماه رس��ید. در این س��ال همچنین با خروج آمریکا از برجام، 
وضعی��ت بازار ارز و به دنبال آن بازارهای دیگر با نوس��ان تندی مواجه 
ش��د. در ادامه این روند، در س��ال 1398 هم در ابتدا رش��د تورم ادامه 
پیدا کرد و تورم نقطه به نقطه به 52 درصد در اردیبهش��ت رس��ید ولی 
در ادامه با طی روند کاهش��ی به 22 درصد در اس��فندماه کاهش یافت. 
تورم س��االنه نیز که در فروردین ماه 30.6 درصد اعالم شد در اسفندماه 
به 34.8 درصد افزایش پیدا کرد. در س��ال 1399 نیز بار دیگر افزایش 
تورم در اقتصاد ایران به چش��م آمد؛ به ط��وری که تورم نقطه به نقطه 
از 19.8 درصد در ابتدای س��ال به 48.7 درصد در پایان س��ال افزایش 
پیدا کرد و تورم س��االنه از 32.2 درصد در فروردین تا 36.6 درصد در 

اسفندماه پیش رفت.

همچنین در سال 1400، تغییرات تورم قابل مالحظه بود و دوباره به 
نوعی جریان س��ال 1392 یعنی جابه جایی دولت، به اوج رسیدن تورم 
و ش��روع روند کاهشی آن اتفاق افتاد. چنانکه تورم نقطه به نقطه که تا 
50 درصد رش��د کرده بود، در زمان تحویل به دولت سیزدهم به 43.2 
درصد در مرداد رس��ید و تورم س��االنه 45.2 درصد ب��ود. یک ماه بعد، 
ت��ورم نقطه به نقطه در ش��هریورماه 43.7 درصد و تورم س��االنه 45.8 
درصد ثبت ش��د ولی بعد از مهرماه روند تورم کاهش��ی شد. تورم نقطه 
به نقطه روندی نوس��انی داشت و تا آذرماه به 35.2 درصد کاهش پیدا 
کرد ولی در دی ماه دوباره رش��د کرد و با کمی افزایش به 35.9 درصد 
رسید؛ در بهمن دوباره تا 35.4 درصد کاهش یافت و آن سال را با نرخ 
34.7 درصد در اس��فندماه به پایان رساند. تورم ساالنه هم پس از ثبت 
نرخ 45.8 درصدی در شهریورماه که رکوردشکنی تورم ساالنه در چند 
س��ال گذش��ته بود، به جریان کاهش��ی خود ادامه داد و تا 40.2 درصد 

در اسفندماه رسید.
بنابراین ش��اخص س��االنه تورم باالترین نرخ خود در این سال ها را با 
40 تا 45.8 درصد تجربه کرد که حدود ش��ش بار در س��ال 1398 نرخ 
باالی 40 درصد ثبت ش��د و عمده این نرخ در س��ال 1400 بود که از 
اردیبهش��ت تا پایان اسفندماه گزارش شد. باالترین تورم نقطه به نقطه 
نیز بیش از 50 درصد بوده که برای س��ه ماه در س��ال 1398 ثبت شده 
اس��ت. تحریم ها، رش��د ارز و تاثیرپذیری بازارها از آن، کس��ری بودجه، 
اس��تقراض از بانک مرکزی و همچنین برداشت دولت از صندوق توسعه 

ملی از جمله دالیل رشد تورم بوده است.

بیشترین نرخ تورم در سال گذشته ثبت شد
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یادداشت

شیوع بیماری های واگیردار اقتصادی

دزموند الچمان
مدیر سابق صندوق بین المللی پول

می گویند وقتی اقتصاد آمریکا عطسه می کند اقتصاد بقیه کشورهای دنیا 
هم احتماال سرما می خورد. اگر بخواهیم چنین فرضیه ای را قبول کنیم، باید 
به پرس��ش های مختلفی درباره چش��م انداز اقتصادی کنونی دنیا هم پاس��خ 
بدهیم. قضیه این اس��ت که ناخوشی اقتصاد آمریکا تا آینده نزدیک احتماال 
در حد یک عطسه باقی نخواهد ماند و البته اقتصادهای بزرگ دیگر دنیا مثل 
چین )دومین اقتصاد بزرگ دنیا( هم احتماال به همان بیماری دچار خواهند 
ش��د. از آنجایی که اقتصاد چین و آمریکا در مجموع تش��کیل دهنده بیش از 
40 درصد از ارزش پولی کلی کاالها و خدمات تولیدشده در دنیا هستند، ما 
هم چاره ای نداریم جز آنکه به بیماری های احتمالی اقتصاد این کشورها توجه 
نشان دهیم. یکی از دالیلی که هراس ما درباره مسیر اقتصاد آمریکا و حرکت 
آن به س��وی آب های خروش��ان را تقویت می کند، این است که فدرال رزرو 
باالخره )و البته خیلی دیر( تشخیص داده که کشور دچار مشکل بزرگ تورم 
اس��ت و خیلی زود باید نرخ بهره را باال ببرد تا غول چراغ جادو )همان تورم( 
ب��ه داخل بطری برگردد. تورم در آمریکا در حال حاضر دارد با نرخی بس��یار 
سریع تر از آنچه که در 40 سال اخیر دیده ایم، حرکت می کند. به همین جهت 
است که فدرال رزرو اعالم کرد که برنامه خرید اوراق قرضه اش را در ماه مارس 
متوقف می کند؛ یعنی راه را برای دور دیگری از افزایش نرخ بهره هموار خواهد 
کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در آخرین کنفرانس مطبوعاتی خود گفت 
ک��ه اقتصاد آمریکا در حال حاضر آنقدر قوی هس��ت ک��ه بتواند چندین دور 
افزایش نرخ بهره را تاب بیاورد. همین وضع باعث ش��د که گلدمن س��اکس 
پیش بین��ی کند که در س��ال جاری مجموعا پنج ب��ار افزایش نرخ بهره را در 
آمریکا شاهد خواهیم بود. سیکل قریب الوقوع افزایش نرخ بهره در زمانی رخ 
خواهد داد که آمریکا دچار حباب هم در بخش دارایی ها و هم مسکن است. 
در واقع در آغاز سال جاری میالدی، وضعیت قیمت سهام در آمریکا به حدی 
بد بود که ش��اید در 100 سال گذشته فقط یک بار دیده شده است. در عین 
حال، قیمت مسکن در آمریکا حتی بعد از تطبیق پذیری با تورم هم باالتر از 
سطحی بود که در زمان آخرین ورشکستگی بازار مسکن این کشور دیده شده 
اس��ت. احتمالش هست که در همین سال جاری میالدی حباب بازار دارایی 
و مس��کن در آمریکا بترکد، چون حباب ها بر این ایده اش��تباه که »نرخ بهره 
تا همیشه در سطح بس��یار پایین امروزی باقی خواهد ماند« مبتنی بوده اند. 
اگر نرخ بهره افزایش یابد و حباب بترکد، فش��ار مالی بازار ) به خصوص روی 
بخش های غیربانکی نظام مالی( حس خواهد ش��د. مشکالت اقتصاد آمریکا 
اصوال بر اقتصادهای دنیا تاثیر می گذارد و در شرایط کنونی، این مسئله مهم تر 
هم هس��ت؛ چون اقتصاد چین نیز در حال حاضر با چالش هایی مواجه است 
که می توانند در آینده به رکود در اقتصادهای دیگر دنیا منجر شوند. مهمترین 
چالش پیش روی چین، بخش امالک اس��ت که در حال حاضر 30 درصد از 
اقتصاد این کش��ور را تشکیل می دهد. بسیاری از شرکت های فعال این حوزه 
از جمله اورگراند دچار قصور در پرداخت بدهی هستند. همچنین 20 درصد 
از امالک ش��هری در چین در حال حاضر خالی است و قیمت خانه در قیاس 
با درآمدها به ش��کل ش��دیدی افزایش یافته اس��ت. موضوع دیگری که روی 
چش��م انداز درازمدت رشد اقتصادی چین س��ایه افکنده، برخوردهای دولتی 
اس��ت که اخیرا ب��ا غول های فعال در حوزه تکنولوژی در این کش��ور صورت 
گرفته تا ثروت آنها در چارچوب برنامه رفاه عمومی دولت چین، بین مردم از 
طبقات مختلف تقسیم ش��ود. وقتی چنین برنامه هایی در اولویت دولت قرار 
می گیرد، نگرانی هایی بین صاحبان کسب و کارها به وجود می آید و ظاهرا قرار 
هم نیس��ت در چشم انداز نزدیک در چین، مانعی بر سر راه اجرای برنامه های 
مش��ابه رفاه عمومی وجود داشته باشد. حاال تصور کنید که همزمان اقتصاد 
آمریکا دچار ُکندی رشد باشد و اقتصاد چین هم معضالتی را تجربه کند که 
به کاهش رشد آن بینجامد. در چنین شرایطی پربیراه نیست اگر بگوییم سایه 
س��نگین و تاریکی بر افق آینده اقتصاد جهان )به صورت کلی( و اقتصادهای 
نوظهور )به صورت مشخص( خواهد افتاد. اگر سیاست گذاران در این اقتصادها 
در حال حاضر مش��غول بررس��ی اوضاع اقتصاد آمریکا و چین و تالش برای 
اجتناب از ضربات ناشی از کاهش رشد آنها نباشند، حتما در آینده به اشتباه 
خود پی خواهند برد. شاید هم بهتر است براساس همان ضرب المثل قدیمی و 
معروف به سران این کشورها بگوییم، مراقب باشید در چاه نیفتید چون کسی 

نیست که بتواند شما را بیرون بیاورد.
منبع: هیل

روسیه جای ایران را در صدر گرفت
رتبه اول بیشترین تحریم ها

تا قبل از جنگ اوکراین، ایران تحریم ش��ده ترین کشور جهان بود، اما حاال 
روس��یه جای آن را گرفته اس��ت. به گزارش س��ی ان ان، روسیه اکنون رکورد 
بیشترین تحریم های جهانی را در اختیار دارد و احتماال پیوند ایران و روسیه 
قوی تر از قبل می ش��ود. کما اینکه در بحبوحه محاصره هوایی مسکو توسط 
غرب در ماه گذش��ته، ویتالی س��اولیف، وزیر حمل و نقل روس��یه گفت که 
کش��ورش در حال مطالعه پرونده ایران اس��ت تا بتواند به ایران در مقابله با 
تحریم ه��ای تعمیر و نگهداری و قطعات یدکی کمک کند. ایران هنوز برخی 
از هواپیماه��ای خریداری ش��ده قبل از انقالب در س��ال 1979 را در اختیار 
دارد. بعد از انقالب روابط ایران با غرب قطع شد. به گفته کافایرو، این روابط 
دو جانبه احتماال با ادامه جنگ اوکراین قوی تر خواهد ش��د، به خصوص اگر 
مذاک��رات وین نتواند برجام را احیا کند. انزوای ای��ران، تهران را وادار کرد تا 
به کرملین نزدیک تر ش��ود. پس از دهه ها محدودی��ت اقتصادی غرب، ایران 
با ردیابی کش��تی ها برای دور زدن تحریم ها، به استاد فرار تبدیل شده است. 
اکنون روسیه در شرایطی که غرب در تالش برای فلج کردن این کشور است، 
بحران مش��ابهی را تجربه می کند. آیا روس��یه می تواند از ایران برای دور زدن 
تحریم های غرب تبعیت کند؟ برخی تحلیلگران می گویند که در حال حاضر 
این وضعیت وجود دارد. یکی از راه هایی که روسیه می تواند از ایران یاد بگیرد 
و از تحریم ه��ای احتمالی بر روی نفتش جان س��الم به در ببرد، جا به جایی 
کش��تی ها و تغییر نام تجاری آنهاس��ت؛ تکنیکی که ایران هم از آن استفاده 
می کند. رویترز سال 2012 گزارش داد که ایران در گذشته میلیون ها بشکه 
نفت را در بنادر کمتر ش��ناخته شده آسیا پنهان کرده تا از تحریم های غرب 
فرار کند. انتقال بش��که های نفت در ش��ب از یک کش��تی به کشتی دیگر به 
ای��ران این امکان را داد تا با پرچم های مختلف، نفت خود را بدون جلب نظر 
ناظران غربی به خریداران مشتاق آسیایی بفروشد. به گفته کورمک مک گری 
کارشناس امنیتی، روش »ش��بح وار« )Ghosting( متداول ترین مکانیسم 
مورد استفاده است که به موجب آن، کشتی ها سیستم های شناسایی خودکار 
خود را هنگام تعویض محموله از یک کشتی به کشتی دیگر خاموش می کنند.
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یک گزارش رسمی نش��ان می دهد که قیمت مسکن در طول دهه 90 
حدودا 10 برابر، قیمت زمین 15 برابر و اجاره مس��کن 5 برابر شده است. 
براس��اس داده های آم��اری مرکز آمار ایران، متوس��ط قیمت هر مترمربع 
مس��کن در استان   های کش��ور از رقم 775  هزار تومان در سال 90 به رقم 
7 میلی��ون و 700 ه��زار تومان در س��ال 99 افزایش یافته اس��ت. رکورد 
بیش��ترین رشد تورم مسکن در ش��هرهای ایران متعلق به پایتخت است 
و اس��تان تهران در میان همه اس��تان   ها باالترین میزان تورم مس��کن در 
طول 10 س��ال گذشته را داشته اس��ت. یعنی اگر متوسط قیمت مسکن 
در استان های کشور 10 برابر شده است، متوسط قیمت مسکن در تهران 
بیش از 12 برابر ش��ده است. بررسی ها همچنین نشان دهنده افزایش 7.7 
برابری متوسط قیمت مسکن در اس��تان اصفهان، افزایش 9.2 برابری در 
استان البرز، افزایش 11.1 برابری در استان فارس و افزایش هشت برابری 

در استان خراسان رضوی است.
به موازات افزایش نجومی تورم مسکن در دهه 90، میزان اجاره بها نیز 
ش��اهد رش��د 5 برابری بوده و متوسط مبلغ اجاره ماهانه از مبلغ 3 هزار و 
900 تومان به ازای هر متر مربع در سال 90 به رقم 20 هزار و 200 تومان 
در سال 99 رسیده است. طبیعتا همچون قیمت مسکن، میزان رشد اجاره 
بها هم در اس��تان تهران بیش��تر از میانگین کش��وری بوده و در یک دهه 
گذش��ته تقریبا 6 برابر شده اس��ت. نهایتا قیمت زمین نیز در استان های 
کش��ور در این بازه زمانی 15 برابر ش��ده و این افزایش در استان تهران با 

رشد 18 برابری میانگین قیمت زمین همراه بوده است.
تورم   مسکن در قله جدید ایستاد

گزارش مرکز آمار ایران از »تغییرات قیمت و اجاره مس��کن ش��هرهای 
کش��ور« نشان دهنده رشد 10 برابری قیمت مس��کن در فاصله سال های 
90 تا 99 اس��ت. براس��اس آمارها، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در 

استان   های کشور از 775  هزار تومان در سال 90 به رقم 7  میلیون  و 700 
هزار تومان در سال 99 رسیده است. رکورد بیشترین میزان تورم مسکن از 
آن استان تهران است و میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در این استان 
از یک میلیون  و 600 هزار تومان در سال 90 به عدد 19  میلیون و 200 
هزار تومان در سال 99 رسیده که نمایانگر رشد 12 برابری قیمت مسکن 
در پایتخت است. قیمت مسکن در استان اصفهان نیز 7.7 برابر، در استان 
البرز 9.2 برابر، در اس��تان فارس 11.1 برابر و در استان خراسان رضوی 8 
برابر شده است. در فاصله سال های دهه 90، بیشترین رشد قیمت مسکن 
در ش��هرهای کشور، در نیمه  دوم سال 99 رخ داد که قیمت هر مترمربع 
واحد مس��کونی 44.7 درصد افزایش یافت. در س��مت مقابل اما کمترین 
رش��د قیمت مسکن به نیمه  دوم سال 94 اختصاص داشت که قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی 0.9 درصد افت کرد. از سوی دیگر، متوسط قیمت 
هر مترمربع زمین در استان   های کشور 15 برابر شده و از 500 هزار تومان 
در سال 90 به رقم 7 میلیون و 600 هزار تومان در سال 99 افزایش یافته 
اس��ت. افزایش قیمت زمین در استان تهران نیز با رشد 18 برابری همراه 
ش��ده است. چنانکه متوسط قیمت هر مترمربع زمین در استان تهران در 
ابتدای دهه 90، یک میلیون و 400 هزار تومان بوده که در پایان این دهه 
به 25 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. با نگاهی به روند تغییرات 
قیمت مسکن در این سال ها می توان دریافت که بازار مسکن معموال دارای 
دوران رکود و رونق اس��ت. به طوری که پس از گذش��ت یک دوره رکود 
و کاهش نس��بی قیمت ها، دوران رونق به آرامی ش��روع ش��ده و ابتدا در 
شهرهای بزرگ و سپس در همه شهرهای کشور تقاضای مصرفی افزایش 
می یابد. در این مرحله افزایش تقاضا منجر به رشد قیمت ها شده و بنابراین 
باعث ترغیب سرمایه گذاران برای ورود به بازار مسکن می شود. در این دوره 
حضور س��رمایه گذاران به قصد سفته بازی، تقاضای غیرمصرفی مسکن را 
به یکباره افزایش داده و باعث جهش قیمت ها می ش��ود. با افزایش شدید 
قیمت ها، قدرت خرید متقاضیان طبعا کاهش یافته و از طرف دیگر به مرور 
واحدهای مسکونی نوسازی که در دوران جهش قیمت ها شروع به ساخت 
شده بودند، آماده بهره برداری می   شوند که این عوامل موجب افزایش عرضه 

می شود. در این شرایط سرمایه گذاران نیز ترجیح می دهند هرچه سریع   تر 
از بازار خارج شوند و بنابراین تقاضای سرمایه   ای هم رو به کاهش می رود. 
ب��ه این ترتیب، عرضه از تقاضا س��بقت گرفته و با کاهش حجم معامالت 

می توان شروع دوره    رکود را انتظار داشت.
افزایش 5 برابری اجاره مسکن

اجاره بهای مس��کن نیز در دهه 90 با رش��د 5 برابری همراه شده است. 
طبق آمارها، متوس��ط مبلغ اجاره ماهانه به عالوه 3  درصد ودیعه در سال 
91 ب��ه ازای هر مترمربع حدود 3  ه��زار و 900 تومان بوده که این میزان 
در س��ال 99 به رق��م 20  هزار و 200 تومان یعن��ی 5 برابر افزایش یافته 
اس��ت. میزان رش��د اجاره بهای مسکن در اس��تان تهران هم با افزایش 6 
برابری همراه بوده و از هر مترمربع 8  هزار و 400 تومان در س��ال 90 به 
رقم 50 هزار تومان در سال 99 رسیده است. بیشترین رشد قیمت اجاره 
در شهرهای کشور، در نیمه  اول سال 99 و همزمان با افزایش تقاضا برای 
خرید مسکن )و طبعا افزایش قیمت مسکن( اتفاق افتاد که تاثیر خود را با 

رشد 28.5 درصدی بر میزان اجاره بها نشان داد.
در کنار ثبات قیمت در بازار مسکن که تأثیر مثبتی بر ثبات قیمت های 
اجاره دارد، ادامه حمایت از مس��تأجران در قالب مصوبات ستاد ملی کرونا 
و همچنی��ن تخصیص منابع بودجه برای پرداخ��ت وام ودیعه، از افزایش 
بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند. معموال فصل جابه جایی مس��تأجران 
از حوالی خردادماه آغاز می ش��ود و طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
هیچ مالکی حق  ندارد حکم تخلیه برای مس��تأجر دریافت کند، جز آنکه 
بخواهد واحد مس��کونی را برای سکونت خود و یا فرزندش تخلیه کند. با 
این حال، مصوبه تعیین سقف اجاره در چند سال اخیر نتوانست از التهاب 
بازار اجاره مسکن جلوگیری کند. اگرچه بسیاری از مستاجران در دو سال 
گذشته عمدتا به خاطر کمبود منابع نتوانستند از وام ودیعه مسکن استفاده 
کنند، اما در قانون بودجه امس��ال 40 هزار میلیارد تومان در این خصوص 
پیش بینی شده است. از آنجا که در دو سال گذشته حدود 10 هزار میلیارد 
تومان برای وام ودیعه مسکن در نظر گرفته شده بود، بنابراین امسال میزان 

وام ودیعه حدودا 4 برابر شده است.

قیمت مسکن در یک دهه گذشته 10 برابر و اجاره بها 5 برابر شده است

جغرافیای استانی تورم ملکی

حدود سه ماه بعد از امضای تفاهم نامه تامین مالی زنجیره  ای بنگاه های 
اقتصادی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با هفت بانک در حضور رئیس  
کل بان��ک مرکزی و وزیر صمت، ابتدای این هفته علی صالح  آبادی و رضا 
فاطمی  امین دوباره با هم دیدار و بر اجرای تفاهم نامه از ابتدای اردیبهشت 
ماه تاکید کردند. طبق توافق صورت گرفته قرار است از ابتدای اردیبهشت 
امسال، پرداخت تسهیالت به متقاضیان در هفت استان به  صورت پایلوت 
و در پنج صنعت منتخب الزاما براساس صورتحساب الکترونیک از سامانه 
جامع تجارت انجام شود. همچنین در مرحله دوم و از 15 اردیبهشت ماه 
در تمام اس��تان ها این الزام عملیاتی می  ش��ود و در گام س��وم و از ابتدای 
خردادماه تمام صنایع برای اس��تفاده از تس��هیالت مرتبط با تامین مالی 
زنجیره تولید باید دارای صورتحس��اب الکترونیک از سامانه جامع تجارت 
باش��ند. بدین ترتیب، پرداخت تس��هیالت بانکی به زنجیره تولید فقط با 

صورتحساب های الکترونیکی انجام می شود.
در همی��ن زمینه، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، 
جزییات بیش��تری از مصوبه بانک مرک��زی و وزارت صمت را اعالم کرد و 
گفت: »با پیشنهاد وزارت صمت و موافقت بانک مرکزی مقرر شد از ابتدای 
اردیبهشت ماه متقاضیان دریافت تسهیالت مرتبط با تامین مالی زنجیره 
تولید در هفت اس��تان به صورت آزمایش��ی )خراسان رضوی، فارس، یزد، 
تهران، آذربایجان ش��رقی، مرکزی و خوزستان( و در پنج صنعت منتخب 
)صنعت غذایی، لوازم خانگی، تایر، قطعات خودرو و مصالح س��اختمانی(، 
الزاما باید دارای صورتحس��اب الکترونیکی باشند.« به گفته قمری وفا، »در 
مرحله دوم از 15 اردیبهش��ت در تمام استان های کشور این الزام برای آن 
صنایع عملیاتی می شود و در گام سوم و از ابتدای خردادماه تمامی صنایع 

برای اس��تفاده از تسهیالت مرتبط با تامین مالی زنجیره تولید باید دارای 
صورتحساب الکترونیکی از سامانه جامع تجارت باشند.«

بنابراین با توافق صورت گرفته، تأمین مالی زنجیره ای در صنایع خودرو، 
لوازم  خانگی، پتروش��یمی، فلزات، ساختمان، صنایع غذایی و ماشین آالت 
صنعت��ی ب��ا اس��تفاده از »اوراق گام«، »برات الکترونیک« و »تس��هیالت 
زنجیره ای مبتنی بر صورتحساب الکترونیک« از طریق شبکه بانکی انجام 
می ش��ود. قرار اس��ت این الگو به  صورت آزمایشی در بخش کشاورزی هم 
اجرا ش��ود و اجرای گس��ترده تامین مالی زنجیره ای بخش کشاورزی هم 
با مش��ارکت وزارت جهادکش��اورزی با بانک ها صورت می گیرد.  با اجرای 
تامین مالی زنجیره ای بنگاه های اقتصادی به  گفته رئیس کل بانک مرکزی، 
نیاز واحدها به نقدینگی کمتر می شود و در نتیجه فشار بر سیستم بانکی 
کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک ها خواهیم بود. حاال قرار 
است این طرح در صنایعی چون خودرو، لوازم خانگی، پتروشیمی، فلزات، 
ساختمان، صنایع غذایی و ماشین آالت صنعتی آغاز و روند تزریق نقدینگی 

به خطوط تولید به صورت ماهانه رصد شود.
علی صالح آبادی روز ش��نبه در نشس��ت مشترک بانک مرکزی و وزارت 
صم��ت با مدی��ران بانک ها گف��ت: »با انج��ام طرح تامین مال��ی زنجیره 
تولی��د، امکان نظارت بر مصرف صحیح تس��هیالت که یک��ی از تأکیدات 
رئیس جمه��وری ب��رای نظام بانکی اس��ت، فراه��م می ش��ود.« به گفته 
صالح آب��ادی، »هر نوع تش��ویقی که در جهت رونق تولید باش��د و بتواند 
اشتغال آفرینی پایدار ایجاد کند در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد و در 

این  باره نیز از تمام ظرفیت های بانکی استفاده خواهد شد.«
رئی��س کل بانک مرکزی یکص��د روز پس از تفاهم هفت بانک با وزارت 

صمت، دو ش��رط س��رعت گرفتن طرح تزریق نقدینگی به خطوط تولید 
براس��اس مدل تامین مالی زنجیره ای را آموزش شبکه بانکی و همچنین 
گزارش ماهانه بانک��داران اعالم کرد و افزود: »با توجه به هدف گذاری 50 
درصدی تامین مالی س��رمایه در گ��ردش بنگاه های تولیدی از طریق این 
طرح، باید با اس��تفاده از ظرفیت موسسه آموزش عالی بانکداری نسبت به 

آموزش روند اجرای طرح در بانک های عامل اقدام کنیم.«
همچنین رضا فاطمی امین، وزیر صمت هم در این نشست گفت: »طرح 
تامین مالی زنجیره تولید برای رس��یدن به رش��د اقتص��ادی 8 درصدی 
موردنظر دولت بسیار حیاتی است. با توجه به افزایش هزینه  های تولید به 
 دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، تغییر سیاست ها در تخصیص ارز ترجیحی 
و افزایش دس��تمزد و هزینه  های جانبی تولید، دستیابی به رشد اقتصادی 
تنها از مسیر تامین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی و افزایش ظرفیت 

تولید از این طریق میسر خواهد شد.«
او با اش��اره به انجام مرحله آزمایش��ی این طرح و پرداخت تسهیالت به 
بنگاه های صنعتی برمبنای صورتحساب های سامانه جامعه تجارت تاکید 
کرد: »عملیاتی ش��دن این طرح، نقش مؤثری در جهش تولید، اش��تغال 
و رش��د اقتصادی خواهد داش��ت و از این رو، وزارت صمت و بانک مرکزی 
ب��ا همکاری بانک ها به جدیت به دنبال عملیاتی ش��دن طرح تامین مالی 
زنجیره تولید هستند.« فاطمی امین با اشاره به نقش این طرح در جلوگیری 
از انح��راف منابع هم گفت: »با اجرایی ش��دن این ط��رح، امکان نظارت و 
دس��تیابی به ش��فافیت در مصرف تس��هیالت با توجه به اینکه اطالعات 
تمام زنجیره ها قابل رصد و پایش اس��ت، افزایش یافته و ش��اهد رونق در 

بخش های مختلف اقتصاد خواهیم بود.«

7 بانک، صنایع را در تامین سرمایه و نقدینگی یاری می دهند

تولید چشم انتظار تسهیالت بانکی

بانکنامه

با رشد 40 هزار تومانی در روز یکشنبه
سکه 13 میلیون و 270 هزار تومان شد

قیمت س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید ب��ا افزایش 40 هزار 
تومانی در روز یکش��نبه به 13 میلیون و 270 هزار تومان رس��ید. 
س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت 12 میلیون و 950 
هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم سکه بهار آزادی 7 میلیون و 
350 هزار تومان، ربع س��که 4 میلیون و 300 هزار تومان و س��که 
ی��ک گرمی 2 میلیون و 580 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال 
نی��ز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 319 هزار تومان 
رسید و قیمت هر مثقال طال نیز 5  میلیون و 716 هزار تومان شد. 
انس جهان��ی طال نیز با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی در همان 

قیمت یک هزار و 973 دالر و 71 سنت معامله شد.
قیمت دالر در صرافی های بانکی نیز در حالی با افزایش اندکی به 
25 هزار و 450 تومان در دومین روز هفته رس��ید که در بازار آزاد 
تهران، نوس��ان دالر در س��قف کانال 27 هزار تومان کماکان ادامه 
دارد. بر این اس��اس، قیمت فروش دالر در ای��ن صرافی ها دیروز با 
32 توم��ان افزایش به 25 ه��زار و 450 تومان و قیمت فروش یورو 
با 55 توامن افزایش به 28 هزار و 697 تومان رس��ید. قیمت خرید 
هر دالر 25 هزار و 197 تومان و نرخ خرید هر یورو هم 28 هزار و 

412 تومان اعالم شد.

عضو کانون صرافان مطرح کرد
بی عدالتی در عرضه ارز نیمایی

رئیس س��ابق کانون صرافان با اش��اره به افزایش نرخ ارز در بازار 
آزاد معتقد است: زمانی که در عرضه ارز نیمایی به صرافی ها عدالت 
لح��اظ نش��ود، صرافانی که نتوانس��ته اند ای��ن ارز را دریافت کنند، 
مجبور می ش��وند ت��ا ارز موردنیاز خود را با قیم��ت باالتری بخرند 
ک��ه این موضوع موجب افزایش قیمت ها در بازار می ش��ود. کامران 
س��لطانی زاده درباره وضعی��ت فعلی قیمت ها در بازار ارز به ایس��نا 
گف��ت: در دو هفته ابتدایی س��ال جدید به دلی��ل تعطیالت نوروز، 
افزایش قیمتی در بازار ارز شکل نگرفت، اما پس از اتمام تعطیالت، 
روند صعودی قیمت ها کلید خورد و نرخ دالر با رش��دی بیش از 2 
هزار تومان از کانال 25 هزار تومان به کانال 27 هزار تومان رسید.

او یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت ها در بازار ارز را رشد 
قیمت های پایه ارزها در س��امانه نیما دانست و افزود: عالوه بر این، 
به نتیجه نرس��یدن برج��ام و حذف ارز 4200 تومان��ی نیز از دیگر 
عوامل موثر در این زمینه اس��ت. اگر در سامانه نیما، افزایش عرضه 
و کاهش قیمت های پایه را نداش��ته باشیم، این افزایش قیمت ها در 
روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. به عقیده عضو کانون صرافان، 
افزایش عرضه ارز در س��امانه نیما باید با عدالت توزیع همراه باش��د 
و این گونه نباش��د که برخی از صرافان این ارز را دریافت کنند، اما 
برخی دیگر نه، زیرا این عدم هماهنگی می تواند بر افزایش قیمت ها 

در بازار ارز تاثیر بگذارد.

چگونه از نقدشدن چک مطمئن شویم؟
ثبت و صدور چک با پیامک

دریافت کنن��دگان چک ه��ای بنفش رنگ جدید ک��ه ثبت آنها در 
س��امانه صیاد الزامی اس��ت، از راه های مختلفی می توانند نسبت به 
وضعیت اعتباری صادرکننده چک به لحاظ س��ابقه چک برگش��تی 
مطلع شوند و برای دریافت آن چک تصمیم بگیرند. با اجرای قانون 
جدید چک از اوایل سال گذشته و توزیع دسته چک های جدید در 
ش��بکه بانکی، ثبت و نقل و انتقال چک های بنفش رنگ در سامانه 
صیاد اجباری شد. در پی این امر، دریافت کنندگان چک های جدید 
نباید بدون مطلع ش��دن از ثبت این چک ها در سامانه صیاد، آنها را 
دریافت کنند و برای اینکه به این افراد اطمینان خاطر داده شود که 
صادرکننده چک اعتبار الزم را دارد، امکان استعالم سوابق اعتباری 

صادرکنندگان چک برای عموم مردم فراهم شده است.  
یک روش برای حاصل ک��ردن اطمینان از اینکه صادرکننده چک 
در شبکه بانکی فرد معتبری است، ارسال شناسه استعالم 16 رقمی 
مندرج در چک های صیادی از طریق برنامک های موبایلی، وب سایت 
بانک مرکزی و یا س��امانه اس��تعالم پیامکی 701701 است تا بدین 
طری��ق از وضعی��ت اعتباری صادرکننده چک به لحاظ س��ابقه چک 
برگش��تی مطلع شوند. در این روش، دریافت کننده چک با پنج رنگ 
متف��اوت از وضعیت اعتب��اری صادرکننده چک مواجه می ش��ود که 
وضعیت س��فید به این معناس��ت که صادرکنن��ده چک فاقد هرگونه 
سابقه چک برگشتی بوده یا در صورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع 
سوءاثر شده است. همچنین وضعیت زرد به معنای داشتن یک فقره 
چک برگشتی یا حداکثر مبلغ 5 میلیون تومان تعهد برگشتی است. 
وضعیت نارنجی نیز نشان می دهد که صادرکننده چک دارای دو الی 
چهار فقره چک برگش��تی یا حداکثر مبل��غ 20 میلیون تومان تعهد 
برگشتی است. عالوه بر این، وضعیت قهوه ای از این حکایت دارد که 
صادرکننده چک دارای 5 تا 10 فقره چک برگش��تی یا حداکثر مبلغ 
50 میلیون تومان تعهد برگش��تی اس��ت. وضعیت قرمز نیز حاکی از 
این است که صادرکننده چک دارای بیش از 10 فقره چک برگشتی 

یا بیش از مبلغ 50 میلیون تومان تعهد برگشتی است.
از س��وی دیگ��ر، بانک مرک��زی به تازگ��ی از س��رویس پیامکی 
4040701701 ب��رای »ثب��ت«، »تایی��د دریاف��ت«، »انتق��ال«، 
»استعالم« و همچنین »معرفی ش��ماره تلفن همراه برای اطالع از 
ثب��ت یا انتقال چک به نام فرد« رونمایی کرده که دریافت کنندگان 
چک های صیادی می توانند از وضعیت چک برگش��تی، رفع سوءاثر 
شده و چک های در راه صادرکننده چک، مطلع شوند. این استعالم، 
سرویس��ی است که صرفا به ذی نفعی که چک به نام وی ثبت شده 
باشد، قابل ارائه اس��ت. ذی نفع چک با اخذ این استعالم از مجموع 
مبلغی چک های برگش��تی در س��ه سال گذش��ته )شامل چک های 
برگش��تی رفع اثر ش��ده و نش��ده(، مجموع مبلغی چک های در راه 
)مجموع مبلغی چک هایی که ثبت و تایید شده، لیکن تسویه نشده 
است( متعلق به صادرکننده مطلع می شود. این سرویس به ذی نفع 
چک کمک می کند تا با اخذ اطالعات ش��فاف از سوابق صادرکننده 
چک نس��بت به دریافت و یا عدم دریاف��ت چک تصمیم گیری کند 
ک��ه روش اخذ اس��تعالم به این ش��رح اس��ت: )از راس��ت به چپ( 

*1*4*شناسه/کد ملی ذی نفع*شناسه صیادی.
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اصالح دامنه نوسان از روز دوشنبه
دامنه نوسان بورس قد کشید

دامنه نوس��ان بورس پ��س از ماه های پرفراز و نش��یب، از امروز 
)دوش��نبه 29 فروردی��ن ماه( با افزایش ی��ک درصدی به مثبت و 
منفی 6 خواهد رس��ید. این تحول در شرایطی اجرایی می شود که 
بورس تهران بعد از ماه ها روزهای س��بزی را به صورت کلی پشت 
س��ر می گذارد و ش��اخص کل بورس پس از مدت ها به سطح یک 
میلیون و 500 هزار واحد نزدیک ش��ده است. دامنه مجاز نوسان 
قیمت، یکی از مهمترین ابزارهای فنی است که در بازارهای مالی 
ب��ه  عن��وان عامل کنترلی در برابر نوس��ان های قیمت س��هام و به 
 منظور کاهش نوسان بازار در اثر تصمیمات هیجانی مورد استفاده 
قرار می گیرد. دامنه مجاز نوسان، حدود قیمتی سقف و کفی است 
که هر س��هم در هر روز کاری می تواند داش��ته باشد و قیمت تنها 
می  توان��د در این محدوده حرکت کند. ای��ن دامنه محدوده مجاز 

برای نوسان قیمت سهم است.
البته طیف طرفداران و منتقدان دامنه نوس��ان بس��یار گسترده 
است، زیرا اینکه میزان دامنه نوسان چقدر باشد و اینکه اصال باید 
در بازار س��رمایه دامنه نوسان وجود داش��ته باشد یا خیر، همواره 
محل بحث کارشناس��ان بوده و بس��یاری از صاح��ب نظران بازار 
سرمایه نیز بر این باورند که برای بهبود روند معامالت بورس باید 
به سمت افزایش دامنه نوسان و در نهایت حذف کامل آن حرکت 
کرد، زیرا روندهای هیجانی مثبت و منفی با وجود دامنه نوس��ان، 

باعث انحراف بیشتر معامالت بورس می شود.
دامنه نوسان در بازار سرمایه ایران طی دو سال گذشته و همراه 
ب��ا روزهای پرصعود و پرنزول بازار، روزهای پرنوس��انی را از س��ر 
گذران��ده اس��ت. به طوری که از 25 بهمن  م��اه 1399 از مثبت و 
منف��ی پنج به مثبت ش��ش و منفی دو تغییر ک��رد؛ تصمیمی که 
توس��ط ش��ورای عالی بورس و با هدف تعادل بخش��ی به این بازار 
گرفته شد. البته عمر این تصمیم حدود سه ماه بود و دامنه نوسان 
از ابتدای اردیبهشت ماه 1400 به مثبت شش و منفی سه افزایش 
یاف��ت و در نهایت از  25 اردیبهش��ت همان س��ال، دوباره دامنه 
نوسان قیمت همه شرکت های حاضر در بورس و فرابورس، متقارن 

و در محدوده مثبت و منفی 5 درصدی داد و ستد شد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و پس از آنکه مجید عشقی به 
ریاست سازمان بورس رس��ید، اصالح دامنه نوسان در دستور کار 
این سازمان قرار گرفت. او در آخرین نشست خبری خود در سال 
گذش��ته از اصالح تدریجی دامنه نوسان از اوایل سال 1401 خبر 
داد و گفت: »تغییر دامنه نوسان در برنامه سازمان بورس است، اما 
این موضوع نیازمند روش��ن شدن برخی ابهامات از جمله بودجه و 
ریسک های سیاسی است. پیش از این اعالم کرده بودم که اصالح 
دامنه ابتدا از ش��رکت های بزرگ آغاز می شود و اکنون برنامه این 
است که از یک تاریخی به بعد اصالح به صورت تدریجی و با یک 
درصد آغاز خواهد ش��د. این روند در مقاطع سه ماهه و با توجه به 

بازخورد بازار بازبینی خواهد شد.«
س��پس هیأت مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار در جلس��ه 
24 فروردی��ن ماه امس��ال، در جه��ت افزایش کارای��ی و افزایش 
نقدش��وندگی بازار س��رمایه، افزایش یک درصدی دامنه نوسان به  
صورت متقارن در بازار اول ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار تهران و 
ش��رکت فرابورس ایران را تصویب کرد. بدین ترتیب، نهایتا وعده 
عش��قی به تحقق پیوست و از امروز دوش��نبه دامنه نوسان روزانه 
قیمت در ب��ازار اول )تابلو اصلی و فرعی( ب��ورس تهران، مثبت و 

منفی 6 می شود.

نماگربازارسهام

فرص��ت امروز: با وجود اینکه بخش��نامه جنجالی ع��وارض صادراتی بر 
محصوالت معدنی با واکنش منفی بازار س��هام روبه  رو ش��د و منفی ترین 
روز بورس در طول س��ه ماه گذش��ته را رقم زد، ام��ا از فردای ریزش 33 
هزار واحدی ش��اخص کل بورس تهران در روز سه ش��نبه هفته گذش��ته، 
فضای تردید و نااطمینانی تا اندازه ای فروکش کرد و شاخص ها به مسیر 
صعودی بازگش��تند. به طوری که نماگر اصلی تاالر شیشه ای پس از افت 
2.27 درصدی در این روز )سه شنبه 23 فروردین ماه(، در روز چهارشنبه 
مع��ادل 0.56 درصد افزایش یاف��ت. این روند صعودی در هفته جاری نیز 
ادامه یافت و ش��اخص کل بورس پس از رش��د 13 هزار واحدی در اولین 
روز از هفته پایانی فروردین ماه، در روز یکش��نبه نیز بیش از 7 هزار واحد 
افزایش پیدا کرد تا شاهد سومین رشد متوالی شاخص سهام باشیم. با این 
حال، هرچند پس از بخشنامه جنجالی دولت، ورق بورس برگشت و تاالر 
شیشه ای به رنگ سبز درآمد، اما این اتفاق بازدهی هفته گذشته بورس را 
به رقم منفی 0.7 درصد رساند تا پس از چند هفته صعود متوالی، بازدهی 

هفتگی بورس برای اولین بار در سال جدید نزولی شود.
در جریان معامالت روز یکشنبه 28 فروردین ماه، شاخص کل بورس با 7 
هزار و 410 واحد افزایش به سطح یک میلیون و 475 هزار واحد و شاخص 
کل هم وزن با 3 هزار و 341 واحد افزایش به رقم 390 هزار و 987 واحد 
رسید. شاخص بازار اول، افزایش 587 واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش 
29 هزار و 861 واحدی را تجربه کردند. در آن س��وی بازار نیز ش��اخص 
کل فرابورس با افزایش 147 واحدی به رقم 20 هزار و 390 واحد رسید.

خودرو باز هم در صدر ایستاد
شاخص کل بورس تهران که در ساعات ابتدایی معامالت یکشنبه، روندی 
کاهش��ی به خود گرفته بود در س��اعات میانی و پایان��ی به روند صعودی 
برگشت و با 7 هزار و 410 واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و 475 هزار 
واحد ایس��تاد. ش��اخص کل هم وزن نیز با 3 هزار و 341 واحد افزایش به 
رقم 390 هزار و 987 واحد رسید. در جریان دومین روز معامالتی هفته، 
بیش از 10 میلیارد و 339 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
59 هزار و 582 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. 
شاخص بازار اول، 587 واحد و شاخص بازار دوم نیز 29 هزار و 861 واحد 

افزایش داشتند.
خودرو همچون روزهای قبل باز هم صدرنش��ین شد و با 97 هزار و 99 
معامل��ه به ارزش 8 هزار و 352 میلیارد ریال در صدر گروه های بورس��ی 
ایستاد. همچنین گروه شیمیایی با 49 هزار و 354 معامله به ارزش 4 هزار 
و 747 میلیارد ریال، گروه س��رمایه گذاری ها با 32 هزار و 883 معامله به 
ارزش 4 هزار و 715 میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 40 هزار و 978 
معامله به ارزش 3 هزار و 630 میلیارد ریال و گروه فرآورده های نفتی با 25 
ه��زار و 124 معامله به ارزش 2 هزار و 188 میلیارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و 964 واحد، 
پتروش��یمی نوری )نوری( با یک هزار و 78 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری 
غدیر )وغدیر( با 884 واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 838 
واحد و ش��رکت ارتباطات سیار ایران )همراه( با 520 واحد با تاثیر مثبت 
بر شاخص بورس همراه شدند. در سوی مقابل اما ایران خودرو )خودرو( با 
506 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 447 واحد، توسعه معادن 

و فلزات )ومعادن( با 400 واحد، س��ایپا )خساپا( با 382 واحد، بانک ملت 
)وبملت( با 353 واحد، گروه بهمن )خبهمن( با 280 واحد و بانک صادرات 

ایران )وبصادر( با 180 واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.
در جریان معامالت فرابورس ایران نیز ش��اخص کل فرابورس با افزایش 
147 واحدی به رقم 20 هزار و 390 واحد رسید. بیش از 2 میلیارد و 848 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 56 هزار و 412 میلیارد 
ریال در این روز دادوستد شد. شرکت پلیمر آریا ساسول )آریا( با 42 واحد، 
پتروشیمی تندگویان )ش��گویا( با 19 واحد، پتروشیمی مارون )مارون( با 
18 واحد، گروه توس��عه ملی مهر آیندگان )ومهان( با 10 واحد و شرکت 
فرابورس ایران )فرابورس( با 7 واحد بیشترین تاثیر مثبت بر رشد شاخص 
را داش��تند. همچنین شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات )وسپهر( 
با 14 واحد، س��نگ آهن گهرزمین )کگه��ر( با 4 واحد، بیمه کوثر )کوثر( 
با 3.8 واحد، تجلی توس��عه معادن و فلزات )تجل��ی( با 2.8 واحد و گروه 
سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا( با 2 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر 

شاخص فرابورس همراه شدند.
باالخره دامنه نوسان تغییر می کند

سرانجام پس از مدت ها از امروز )دوشنبه 29 فروردین ماه( دامنه نوسان 
با افزایشی یک درصدی، مثبت و منفی 6 خواهد شد. دامنه مجاز نوسان، 
حدود قیمتی س��قف و کفی است که هر س��هم در هر روز کاری می تواند 
داش��ته باشد و قیمت تنها می تواند در این محدوده حرکت کند. در واقع، 
این دامنه محدوده مجاز برای نوسان قیمت سهم است. حسین کاظم زاده، 
کارش��ناس بازار س��رمایه درباره تاثیر افزایش دامنه نوسان بر رونق بیشتر 
بورس به ایس��نا می گوید: »س��ال 1387 معامالت بسیار کم رونق، دامنه 
نوس��ان 2درصدی و رکود دوره دولت نهم باعث ش��د بس��یاری از نمادها 
در روزهای متمادی بدون معامله باش��ند. در همان س��ال دامنه نوسان به 
3 درصد افزایش پیدا کرد و سپس در سال های بعد ابتدا به 4درصد و در 
سال 1394 به 5درصد رسید. از آن زمان دامنه نوسان به غیر از چند مقطع 

کوتاه در دو سال گذشته ثابت بوده است.«
او با تاکید بر اینکه اولین و مهمترین تاثیر افزایش دامنه نوسان، افزایش 
حجم و ارزش معامالت است، می افزاید: »زمانی که دامنه نوسان 2 درصد 
بود، بس��یاری از نمادها با اینکه باز بودند بعضا 50 روز معامله نمی شدند. 
زمانی که دامنه نوسان از 2 به 5درصد رسید بورس ایران توانست به بازاری 
جذاب تبدیل شود. قیمت سهم بنا به متغیرهای کالن و خرد اقتصادی و 
عرضه و تقاضای سهم دچار تغییر می شود. هر چقدر این تغییرات طبیعی و 
سریع تر خود را در قیمت نشان دهد، هم رونق بیشتر و هم احتمال تشکیل 
حباب کمتر می ش��ود. امیدوارم افزایش دامنه نوس��ان که از روز دوشنبه، 
مثبت و منفی 6 درصد خواهد بود و به مرور به 10 درصد خواهد رس��ید، 

بتواند باعث رونق بیشتر بازار سهام شود.«
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با اشاره 
به تعدیل بازار س��رمایه با افزایش دامنه نوس��ان می گوید: »افزایش دامنه 
نوس��ان به مدیریت ایجاد شرایط تعادلی کمک می کند، یعنی دوره زمانی 
رس��یدن به نرخ تعادلی را بیشتر کرده و به جای اینکه تعدیل در یک بازه 

زمانی کوتاه و یک روزه رخ دهد در فاصله چند روزه اعمال می شود.«
وی با اش��اره به نبود برخی از محدودیت ها از جمله دامنه مجاز نوس��ان 
و حجم مبنا در بعضی از کش��ورها توضیح می دهد: »بازار س��رمایه ایران، 
کارای��ی بازارهای جهانی را ندارد و برای جلوگی��ری از ایجاد ضرر و زیان 
س��هامداران خرد و پرهیز از رفتارهای گروه��ی و هیجانی، تصمیم گیران 
حجم مبنا و دامنه نوس��ان را لحاظ می کنند. گرچه در این سال ها شاهد 
اقدامات خوبی برای حرفه ای ش��دن سهامداران خرد بودیم ولی همچنان 
نیازمند اعمال مولفه هایی چون دامنه مجاز نوسان و حجم مبنا هستیم.« 
او تصمیم اخیر هیأت مدیره س��ازمان بورس برای افزایش دامنه نوسان را 
برای تعدیل س��ریع تر قیمت ها می داند و می گوید: »هرچه بازار سرمایه به 
س��مت کاهش محدودیت ها پیش برود، روان تر، نقدش��ونده تر، شفاف تر و 

عملیاتی تر خواهد بود.«

شاخص بورس تهران به پیشروی در کانال 1.4 میلیون واحدی ادامه داد

سومین رشد متوالی شاخص سهام
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افزایش قیمت جهانی نفت فرصت مناسبی 
برای افزایش صادرات موتورسیکلت است

عض��و انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران گف��ت افزایش قیمت 
جهانی نفت فرصتی اس��ت که می توان از آن در راس��تای صادرات 
اس��تفاده بهینه کرد ب��ه نحوی که با مذاکره با مش��تریان صادراتی 
س��نتی، موتورس��یکلت های ایرانی را با قیمت های مناسب تری در 

اختیار آنها قرار دهیم.
علی عرب در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: صنعت 
موتورس��یکلت داخلی در بخش صادرات فعالیت گسترده ای ندارد و 
دو کشور عراق و افغانستان از بازارهای هدف صادراتی این محصول 
هستند که این موضوع به سابقه استفاده از موتورسیکلت های ایرانی 

در این کشورها بازمی گردد.
وی اف��زود: در مقاطعی میزان ان��دک صادرات نیز به دلیل برخی 
س��خت گیری ها از س��وی دو دول��ت عراق یا افغانس��تان به ش��کل 

قطره چکانی بوده است.
عضو انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران گفت: سیاس��ت گذاری 
خاص��ی به دلیل عدم گس��تردگی ص��ادرات وجود ن��دارد و یا آمار 
صادرات آنچنان چش��مگیر نیست که نیاز ورود به این حوزه به طور 

جدی محسوس باشد.
عرب تصریح کرد: اکنون صادرات موتورس��یکلت به شکل سنتی 
هرچند اندک برقرار اس��ت و موتورس��یکلت های ایرانی مش��تریان 

خاص خود را در کشورهای عراق و افغانستان دارند.
وی همچنین به افزایش قیمت موتورسیکلت های چینی و افزایش 
به��ای نفت به بیش از 120 دالر اش��اره کرد و درخصوص تاثیر آن 
ب��ر میزان صادرات و رونق بازارهای صادراتی ایران گفت: با توجه به 
اینک��ه قیمت جهانی نفت در روزهای اخیر روند تصاعدی داش��ته، 
قطعا این افزایش قیمت بر روی مواد اولیه و به تبع روی محصوالت 
و فرآورده ها و همچنین کاالهای خودرویی از جمله موتورس��یکلت 
اثرگذار خواهد ب��ود و در نتیجه افزایش قیمت  محصوالت چینی را 

شاهد خواهیم بود.
عضو انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران ادامه داد: از سوی دیگر 
بازتاب این افزایش قیمت در کش��ور ما فرصتی است که می توان از 
آن در راستای صادرات استفاده بهینه کرد به نحوی که با مذاکره با 
مشتریان صادراتی سنتی، موتورسیکلت های ایرانی را با قیمت های 

مناسب تری در اختیار آنها قرار دهیم.
عرب در پایان خاطرنشان کرد: روند افزایش قیمت نفت و به تبع 
آن مواد اولیه قطعا فرصتی را برای صنعت موتورسیکلت ایران ایجاد 

می کند که صادرات خود را افزایش دهد.

نماگربازارسهام

طب��ق برنامه ری��زی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، بناس��ت در 
س��ال جاری تولید خودرو به یک میلیون و 500 هزار دس��تگاه برسد؛ 
تیراژی که این وزارتخانه برای تحقق آن روی خودروسازان خصوصی 
نیز حساب باز کرده است. این در حالی است که هرچند خصوصی ها 
در س��ال گذشته و نسبت به سال 99 با افزایش تیراژ مواجه شده اند، 
اما با توجه به چالش بزرگی به نام تحریم، تولید آنها بس��یار کمتر از 
ظرفیت اسمی ش��ان بوده است. از طرفی، برخی خودروسازان قدیمی 

بخش خصوصی، در سال گذشته عمال تعطیل بوده اند.
به گزارش پدال نیوز، طبق اطالعیه ای که دو خودروساز بزرگ کشور 
صادر کرده اند، س��هم آنها از برنامه تولید امسال حدود یک میلیون و 
400 هزار دستگاه است )ایران خودرو 750 هزار دستگاه و گروه سایپا 
650 هزار دس��تگاه(؛ بنابراین برای تحق��ق برنامه ریزی وزارت صمت، 
تولید امس��ال خصوصی ها باید به بیش از 100 هزار دس��تگاه برسد. 
آمار وزارت صمت نش��ان می دهد که خودروسازان خصوصی در سال 
گذش��ته تنها 66 هزار دستگاه تولید داش��ته اند، با این حساب، برای 
ایف��ای کامل نقش خود در برنامه ریزی امس��ال تولی��د خودرو، باید 
تیراژش��ان را حداقل 34 هزار دس��تگاه )تقریبا 50درصد( باال ببرند. 
این در ش��رایطی است که رش��د 50درصدی تولید در خودروسازی 

خصوصی، با چالش بزرگی به نام تحریم مواجه است.
ش��رکت های بخش خصوصی در دوران برجام و به واس��طه حضور 
خودروس��ازان خارجی )عمدتا چینی( در کش��ور، اوض��اع خوبی در 
تولید داشتند و در مقطعی توانستند تیراژ خود را به باالی 125 هزار 

دس��تگاه نیز برس��انند. مرور آمارهای دهه گذشته نشان می دهد که 
ش��رکت های بخش خصوصی در س��ال 96 و به لطف توافق هسته ای 
و برج��ام، توانس��تند نزدی��ک به 130 هزار دس��تگاه محص��ول را به 
تولید رس��انده و سهم خود از س��بد تولید کل را به 9 درصد افزایش 
دهن��د.  اگ��ر در س��ال 97 آمریکایی ها از برجام خارج نمی ش��دند و 
خودروسازی کش��ور تحریم نمی شد، خصوصی س��ازان می توانستند 
تیراژ خود را به باالی 150 هزار دس��تگاه نیز برس��انند. این در حالی 
بود که در س��ال 97 با توجه به اعمال تحریم های س��نگین بر کشور، 
به خص��وص صنعت خودرو )که خروج برخی ش��رکت های خارجی و 
محدودشدن دسترس��ی به قطعات خارجی را به دنبال داشت( تولید 
در کل این صنعت افت کرد و خصوصی ها نیز از این افت سنگین در 
امان نماندند. خودروس��ازی کش��ور در سال های 91 و 92 نیز تحریم 
ب��ود و در آن دوران هم خروج خارجی ها و محدودیت دسترس��ی به 
قطعات خارجی اتفاق افتاد، اما ش��رایط برای خصوصی ها متفاوت از 

ایران خودرو و سایپا پیش رفت.
در آن مقط��ع، خودروس��ازان چین��ی ب��ا اس��تفاده از نب��ود دیگر 
ش��رکت های خارجی در ایران، به بخ��ش خصوصی صنعت خودروی 
کش��ور هجوم آوردند و ش��رایط به ش��کلی پیش رفت کرد که بخش 
خصوص��ی صنعت خودروی کش��ور عمال چینی ش��د و تیراژ حدود 
130 هزار دس��تگاهی سال 96 نیز مولود همین ماجرا بود. در جریان 
تحریم های س��ال 97 اوضاع به نوعی عکس شد، به نحوی که برخی 
شرکت های چینی از بخش خصوصی صنعت خودروی ایران رفتند و 

یا فعالیت  خود را کاهش دادند. به همین دلیل خصوصی ها در دوران 
تحریم افت س��نگینی را تجربه کردند که اوج آن در س��ال 98 بود. 
خصوصی ها در س��ال 97 بیش از 93 هزار دس��تگاه تولید داشتند که 
حدود 35 هزار دس��تگاه کمتر از سال 96 بود. در آن سال تحریم اثر 
کامل خود را بر بخش خصوصی نگذاشت و این اتفاق در سال بعد از 
آن رخ داد. طبق آمار وزارت صمت، در س��ال 98 تولید خودروسازان 
خصوص��ی به حدود 33 هزار دس��تگاه رس��ید که تقریب��ا یک چهارم 
س��ال 96 بود. همچنین در سال 99 تیراژ خودروسازان خصوصی به 
48 هزار دستگاه رسید که این رقم نیز بسیار کمتر از دوران اوج تولید 
خصوصی ها بود. تولید سال گذشته خودروسازان خصوصی نسبت به 
تیراژ 99 آنها نیز رشد نزدیک به 40درصدی را نشان می دهد، با این 

حال نصف دوران اوج تولیدشان )سال 96( است.

خودروسازان خصوصی پشت دست انداز تحریم
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به قلم: گائورا شارما 
کارشناس بازاریابی و برندسازی

ترجمه: علی آل علی

ام��روزه اغل��ب کارآفرینان به طور پیش��فرض یک برند ش��خصی برای 
خودش��ان دارند. این امر نوعی ویژگی اساس��ی برای کارآفرینان در دنیای 
کس��ب و کار و به ویژه حوزه فعالیت آنالین محسوب می شود. هرچه یک 
کارآفرین شهرت شخصی بیشتری در قالب یک برند داشته باشد، توانایی 
تاثیرگ��ذاری باالتری بر روی مخاطب هدفش پیدا می کند. این امر گاهی 
اوقات برای بهینه سازی شرایط فعالیت کارآفرینان امری ضروری محسوب 
می گردد.  اس��تفاده از یک برند ش��خصی اگر با ش��یوه های درس��ت و در 
راستای یک هدف اساس��ی صورت نگیرد، هرگز موفقیتی برای برندها به 
همراه نخواهد داشت. درست به همین دلیل خیلی از کارآفرینان به سرعت 
برند شخصی شان با مشکالت اساسی رو به رو می شود. در این شرایط شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و کمک به کسب و کار اصلی تان 
باید اول از همه با مزایای یک برند ش��خصی آش��نا شوید. به عبارت بهتر، 
اگر شما به عنوان کارآفرین فاقد برند شخصی باشید، چه اتفاقی برای تان 
روی خواهد داد؟ پاس��خگویی به این پرسش شاید در نگاه نخست بسیار 
ساده به نظر برسد، اما اگر اندکی بدان توجه کنید، ماجرا دیگر آن قدرها 

هم ساده نخواهد بود. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از مهمتری��ن مزایای برند 
ش��خصی در دنیای کسب و کار است. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��رایط تان را به طور قابل مالحظه ای 
بهینه سازی می کند. در این میان شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
می توانید به طور مداوم از اعتبار خودتان در کنار برند اصلی سود ببرید. اگر 
شما هم از مدت ها قبل به فکر ایجاد برند شخصی برای خودتان هستید، 
اما نسبت به مزایای آن آگاهی دقیقی ندارید، استفاده از نکات مورد بحث 
در این مقاله به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک خواهد 

کرد. 
توسعه هویت تان به مثابه یک کارآفرین

بسیاری از افراد حتی پس از سال های متمادی فعالیت در دنیای کسب و 
کار هم شهرت چندان زیادی برای خودشان ندارند. این امر موجب ناتوانی 
آنها برای پیدا کردن موقعیت های ش��غلی مناس��ب و هماهنگ با س��طح 
توانایی شان می شود. درست به همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف هس��تید، بای��د اول از همه هویت تان به مثابه یک 
کارآفرین را پیش روی مخاطب هدف قرار دهید، در غیر این صورت هرگز 

فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی آنها پیدا نخواهید کرد. 
بسیاری از کارآفرینان هنوز هم دنیای دیجیتال را خیلی جدی نمی گیرد. 
این امر برای آنها همراه با مش��کالت بس��یار زیادی خواهد بود. دلیل این 
امر س��رمایه گذاری گسترده بسیاری از افراد بر روی حوزه دیجیتال است. 
همچنین مش��تریان نیز دیگر حوصله تعامل س��نتی با برنده��ا را ندارند. 
درست به همین خاطر تمام کارآفرینان باید مسیر فعالیت شان را به سوی 

دنیای دیجیتال ببرند. 
در دنیای دیجیتال ش��هرت کارآفرینان باید جدای از برندها باشد. این 
امر هویت مس��تقل و دارای اعتباری باال ب��رای آنها ایجاد می کند. یادتان 
باشد شاید شما برای همیشه با برندهای طرف قراردادتان همکاری نداشته 
باشید. آن وقت در صورتی که همکاری تان با یک برند به پایان رسید، باید 
شرایط مناسب به منظور پیدا کردن یک موقعیت شغلی تازه را نیز داشته 
باشید. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده 

و شرایط تان را به طور قابل مالحظه ای بهینه خواهد کرد. 
مشتریان بیشتر از اینکه اسم برندها را به یاد بسپارند، با اسم کارآفرینان 
میانه خوبی دارند. معنای این امر ضرورت اس��تفاده از ظرفیت کارآفرینی 
خودتان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. این امر به شما برای 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شرایط تان را به 

طور قابل مالحظه ای بهینه سازی می کند. 
قرار دادن کارآفرینان در کانون توجه

کسانی که به دنیای ش��هرت عادت ندارند، به طور معمول میانه خوبی 
با حضور در فضای دیجیتال نخواهند داش��ت. ای��ن امر به نوعی در میان 
بس��یاری از کارآفرینان رواج دارد. در چنین ش��رایطی یک برند شخصی 
می تواند از ش��ما چه��ره ای بین المللی در حوزه فعالیت تان بس��ازد. با این 
حس��اب دیگر نیازی برای پیگی��ری روند فعالیت و تاثیرگ��ذاری بر روی 

مخاطب هدف با سختی های فراوان نخواهد بود. 
یک��ی از مثال های موفق در زمینه برندس��ازی ش��خصی و اهمیت قرار 
گرفتن در کانون توجه مربوط به ایالن ماسک است. این کارآفرین موفق به 
دلیل برند شخصی فوق العاده قوی که دارد، همیشه در کانون توجه مردم 
دنیا و رسانه ها قرار می گیرد. این امر نه تنها برای وی، بلکه برند تسال نیز 
مفید است. بنابراین اگر شما دوست دارید همیشه در میان برندهای بزرگ 
و کارآفرینان برجسته اسم تان دیده شود، باید برندسازی شخصی را جدی 
بگیرید. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده 

و شرایط تان را به طور قابل مالحظه ای تغییر خواهد داد. 
گاهی اوقات یک کارآفرین حتی پس از س��ال هال متمادی فعالیت نیز 
توانایی کس��ب ش��هرت در میان مش��تریان هدفش را ندارد. بدون تردید 
کمتر کسانی امکان کسب موفقیت های مشابه با ایالن ماسک یا کارآفریان 
برجسته در سطح جهان را دارند. با این حال برندسازی شخصی همچنان 
به آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد، چراکه 
این دسته از برندها به طور معمول در حوزه های محلی و بازارهای کوچک 
فعالیت دارند. بنابراین اگر کارآفرینان و مدیران شان برندهای شخصی قوی 
در حوزه موردنظر داشته باشند، وضعیت شان به شدت بهتر خواهد شد. 

افزایش اعتبار در دنیای تجارت
کس��ب و کارهای مختل��ف پس از م��دت زمانی کوتاه اعتب��اری برای 
خودش��ان به هم می زنند. این امر نکته ای بی نهایت مهم برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف و بهینه س��ازی ش��رایط محسوب می گردد. در این 
میان ش��ما اگر به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هس��تید، باید 
به وجهه تان توجه داش��ته باشید. امروزه نحوه فعالیت یک برند مثل نایک 
با دیگر رقبای محلی اصال قابل مقایس��ه نیس��ت. یک��ی از دالیل این امر 
اعتبار بسیار باالی برند نایک و مدیرانش در سراسر دنیاست. شما در قالب 
یک کارآفرین با سرمایه گذاری بر روی برندسازی شخصی می توانید چنین 
اعتباری برای خودتان کسب کنید. این امر شما را از نقطه نظر تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف در شرایط بسیار خوبی قرار می دهد. با این حساب 

دیگر نیازی به نگرانی بابت نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف یا دیگر 
شرایط مربوط به فعالیت برندتان نخواهد بود. 

امروزه اعتبار برندها به س��رعت در حال تغییر است. این امر شاید برای 
شما بسیار س��اده به نظر برسد، اما در بازه های زمانی بلند شرایط را برای 
کارآفرینان به ش��دت دش��وار خواهد کرد. کارآفرینی که امروز در کانون 
توجه رس��انه ها قرار دارد، در کس��ری از زمان حتی در ذهن یک مشتری 
هم باقی نمی ماند. در این ش��رایط ش��ما برای مدیریت وضعیت کس��ب و 
کارتان باید به دنبال راهکارهای بهتری باشید. برندسازی شخصی به شما 
برای ماندگاری بلندمدت در ذهن مخاطب هدف کمک خواهد کرد. با این 
حساب دیگر مشکلی بابت سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش 

روی تان نخواهد بود. 
اعتبار برندها در دنیای کنونی بیش از اینکه مربوط به کلیت سازمان شان 
باش��د، در ارتباط با افراد درگیر در برند اس��ت. با این حساب هرچه تعداد 
بیش��تری از اعضای یک شرکت اقدام به برندسازی شخصی کنند، میزان 
تاثیرگذاری ش��ان بر روی مخاطب هدف بیشتر خواهد بود. این امر شما را 
به راحتی هرچه تمام تر بدل به برندی حرفه ای و بی رقیب در بازار می کند. 
یادتان باشد در دنیای امروز بسیاری از برندها به طور خودکار در تالش 
برای کس��ب شهرت باال هستند. در این میان ش��ما باید خودتان را برای 
رقاب��ت همه جانبه آماده کنی��د. از آنجایی که بس��یاری از کارآفرینان با 
مش��کالت مالی رو به رو هس��تند، رقابت س��نتی با برندهای بزرگ دیگر 
امکان پذیر نیس��ت. در این میان برند ش��خصی به شما برای ادامه فرآیند 
رقابت موردنظر کمک خواهد کرد. بنابراین باید به طور مداوم فعالیت تان 
در حوزه موردنظر را بهینه سازی کرده و به دنبال استفاده از موقعیت های 
پیش روی تان به بهترین ش��کل ممکن باش��ید. این امر شما را در بازار به 
ش��دت جلو انداخته و امکان تاثیرگذاری ویژه بر روی مش��تریان را فراهم 
می سازد. بنابراین شما باید از همین امروز به دنبال برندسازی شخصی در 

بازارهای کنونی باشید. 
باقی ماندن در عرصه رقابت

عرصه رقابت در دنیای کس��ب و کار شدت بسیار زیادی دارد. برخی از 
موسس��ه های تجاری در این میان خیلی زود کم آورده و قافیه را به دیگر 
رقبا واگذار می کنند. اگر شما در این میان مایل به حضور در عرصه رقابت 
به طور مداوم هس��تید، باید اندکی وضعیت فعالیت های قبلی تان را تغییر 
دهید. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده 

و جایگاه تان در بازار را تضمین می کند. 
همانطور که پیش از این اش��اره کردیم، دنیای کس��ب و کار روز به روز 
بیش��تر دیجیتالی می شود. از همین رو شما باید آمادگی کامل برای ورود 
به این حوزه داشته باشید. برندسازی شخصی در پیوند با دیگر حوزه های 
کسب و کار به شما برای فعالیت مناسب در این راستا کمک خواهد کرد. 
با این حس��اب ش��ما خیلی زود در دنیای آنالین به ش��هرتی برای خود و 

برندتان خواهید رسید. 
اگر یک برند از عرصه رقابت حذف شود، همیشه امکان بازیابی شرایط و 
بازگشت به عرصه رقابت وجود خواهد داشت. نکته مهم اینکه چنین امری 
دشواری های بسیار زیادی برای شما در پی دارد. درست به همین دلیل اگر 
شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای هستید، 
باید همیش��ه نقاط قوت برندتان را در نظر بگیرید. این امر می تواند شامل 
مهارت شما در سخنرانی یا حتی ارائه نکات آموزشی باشد. اگر شما بر روی 
حوزه های مورد نظر سرمایه گذاری درستی صورت دهید، به سادگی هرچه 

تمام تر فرصت تبدیل شدن به کارآفرینانی حرفه ای را خواهید داشت. 
اگر شما فردی دارای دانش مناسب در حوزه کسب و کار هستید، توسعه 
برند شخصی بر پایه ارائه نکات آموزشی با مشاوره های تخصصی می تواند 
ایده خوبی باش��د. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کمک کرده و ش��رایط تان را به س��رعت ارتقا می دهد. یادتان باشد در این 
میان ش��ما باید همیشه برند ش��خصی تان را به روز نگه دارید، در غیر این 
صورت مدت زمانی کوتاه در کورس رقابت باقی مانده و سپس خیلی راحت 

از یادها فراموش می شوید. 
افزایش دامنه ارتباطات

بدون برندسازی شرکت ها توانایی ایجاد ارتباط پایدار با یکدیگر را ندارند. 
دلیل این امر نیز در بسیاری از شرایط ناشی از وضعیت نابسامان ارتباطی 
برندهاست. به عبارت بهتر، شما در صورت بی توجهی به حضور در عرصه 
دیجیتال و س��رمایه گذاری بر روی برند شخصی تان خیلی سخت توانایی 

پیدا کردن شرکای مناسب را خواهید داشت. 
تا زمانی که یک برند حضور قدرتمندی در بازار نداش��ته باش��د، دیگر 
کسب و کارها نسبت به آنها اطالع دقیقی نخواهند داشت. این امر می تواند 
ش��رایط آنها را به طور قابل مالحظه ای تغییر داده و وضعیت شان را تحت 
تاثیر قرار دهد. درس��ت به همین دلیل ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی 

مخاطب هدف باید به طور مداوم از برند شخصی تان کمک بگیرید. 
امروز در دنیای کس��ب و کار هرچه دامنه ارتباطات ش��ما قوی تر باشد، 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریان و کاهش هزینه های تان بیشتر خواهد 
ش��د. در این میان برند ش��خصی یکی از نیازهای روز برای کسب و کارها 
محس��وب می گردد. این امر ش��ما را در کانون توجه مشتریان قرار داده و 

استفاده از ابزارهای پرهزینه بازاریابی را نیز فاقد ضرورت خواهد ساخت. 
امروزه بسیاری از کارآفرینان بزرگ در سراسر دنیا دارای ارتباطات بسیار 
نزدیکی با هم هس��تند. دلیل این امر فهم اهمیت ارتباطات گس��ترده در 
دنیای امروز اس��ت. شما با اس��تفاده از موقعیت تان در دنیای کسب و کار 

می توانید خیلی راحت به س��وی برندسازی شخصی رفته و موقعیت تان را 
تقویت نمایید. این امر در بس��یاری از مواقع شما را بدل به برندی دوست 
داش��تنی ب��رای دیگران خواهد ک��رد. همچنین خودتان ه��م از نظر یک 
کارآفرین ب��ه خوبی توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهید 

داشت. 
امروزه ایجاد شهرت در دنیای کسب و کار امری ساده نیست. درست به 
همین دلیل ش��ما باید تمام توان تان را به کار بگیرید. در کنار این مسئله 
اگر به وضعیت ارتباطات تان هم توجه نشان دهید، دیگر هیچ مانعی پیش 

روی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد بود. 
توسعه سریع سطح فعالیت کاری

س��طح فعالیت کاری افراد در طول زمان به طور قابل مالحظه ای تغییر 
می کند. امروزه بس��یاری از کارآفرینان به دنبال ایجاد تحوالت س��ریع در 
وضعیت کاری ش��ان هس��تند. این امر می تواند ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف امری بس��یار مهم محس��وب ش��ود. در این صورت شما به 

سادگی بدل به برندی دوست داشتنی برای مشتریان خواهید شد. 
توس��عه س��طح فعالیت کاری در بازه های زمانی کوتاه هرگز امکان پذیر 
نیس��ت. درست به همین خاطر شما باید برنامه ای بلندمدت برای کارتان 
داش��ته باش��ید. در غیر این صورت ش��اید خیلی زود انگیزه و امیدتان در 
ای��ن میان را از دس��ت بدهید. آن وقت دیگر هیچ شانس��ی در بازار برای 

بهینه سازی شرایط تان پیدا نمی کنید. 
یکی از ابزارهای مناس��ب ب��رای تقویت وضعیت کارآفرینی و توس��عه 
جایگاه افراد مربوط به برندس��ازی شخصی اس��ت. همانطور که برندهای 

بزرگ ارزش ها و کیفیت شان را در معرض دید دیگران قرار می دهند، شما 
هم با ایجاد برند ش��خصی این نکات را به بهترین شکل ممکن پیش روی 
مخاطب هدف تان قرار خواهید داد. با این حس��اب دیگر مش��کلی از نظر 
سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهد بود. همچنین اعتبار و 
شهرت تان نه فقط در میان افراد متخصص آن حوزه، بلکه مشتریان عادی 

نیز گسترش پیدا می کند. 
بدون ش��ک بهبود وضعیت کاری با متغیرهای بس��یار متنوعی ارتباط 
دارد. با این حال برندس��ازی ش��خصی در مدت زمانی کوتاه از شما فردی 
حرفه ای در بازار خواهد ساخت. با این حساب دیگر مشکلی از نظر سطح 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف نداش��ته و وضعیت تان به طور مداوم 

بهتر می شود. 
توسعه کارآفرینان به موازات برندها

آیا تا به حال برای تان پیش آمده در مقابل برندی که در آن مشغول به 
کار هس��تید، احساس ضعف کنید؟ بسیاری از کارآفرینان این حس را به 
طور مداوم تجربه می کنند. دلیل آن هم عدم هماهنگی سطح کارآفرینان 
موردنظر با جایگاه برندهاست. برندسازی شخصی در این میان به شما برای 
فعالیت کاری بهتر کمک کرده و موقعیت تان در بازار را تقویت خواهد کرد. 
درس��ت به همین خاطر اگر ش��ما مایل به استفاده از موقعیت های تان در 
بازار هستید، باید همیشه برندسازی شخصی را در دستور کار قرار دهید. 
این امر به ش��ما برای بهینه سازی شرایط تان کمک کرده و موقعیت تان را 

بهبود می بخشد. 
وقتی شما یک برند آنالین بسیار قدرتمند پیش روی مخاطب هدف تان 
قرار می دهید، آنها اول از همه به برند شما توجه نشان خواهند داد. این امر 
می تواند نکته ای بی نهایت مهم برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان لحاظ 
ش��ود. اگر شما دوست ندارید اعتبار برندها از شما بیشتر شود، برندسازی 
شخصی به ش��ما برای توس��عه مهارت ها و موقعیت تان به موازات برندها 
کمک خواهد کرد. با این حس��اب ش��ما همیش��ه ام��کان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را خواهید داش��ت. این امر ش��ما را در نهایت بدل به 
برندی دوس��ت داشتنی برای مشتریان کرده و از نظر حرفه ای هم بدل به 
مثالی موفق برای دیگران خواهید ش��د. امروزه برندسازی شخصی بدل به 
نوعی ضرورت برای کارآفرینان ش��ده است. اگر شما هم در این میان فکر 
می کنید برندس��ازی شخصی امر بی دلیلی است و انگیزه کافی برای آن را 
ندارید، نکات مورد بحث در این مقاله زاویه دیدتان را به طور کامل عوض 
خواهد کرد. احتماال دالیل مورد بحث در این مقاله شما را برای برندسازی 
شخصی با انگیزه بیشتر ترغیب کرده است. با این حال شما باید این فرآیند 
را ب��ه طور مداوم ادامه دهید، در غیر این صورت در قالب فعالیت مقطعی 

هیچ شانسی برای ایجاد یک برند شخصی توانمند نخواهید داشت. 
foundr.com :منبع

چرا برند شخصی برای هر کارآفرینی ضروری است؟
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اخبار

رمضان یوسف مدد رئیس روابط عمومی گاز گیالن شد
رشــت- خبرنگار فرصت امروز: طی مراسمی با حضور 
مدیرعامل و معاون بهره برداری شرکت گاز استان گیالن، حکم 
سرپرستی روابط عمومی این شرکت به آقای رمضان یوسف مدد 

اهدا شد.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، در این مراسم مدیرعامل 
شــرکت گاز اســتان گیالن ضمن آرزوی قبولــی طاعات همه 
همکاران، از زحمات آقای مهرداد حمیدی رئیس پیشین روابط 
عمومی قدردانی کرد و برای آقای رمضان یوســف مدد درجهت 
پیشــبرد اهداف واحد و انجام شایســته وظایف محوله آرزوی 

موفقیت نمود.
در ادامه آقای محمود شــکورنیا معاون بهره برداری شــرکت گاز استان گیالن با تبریک این انتصاب، ارتباط موثر با مردم، رسانه ها و 
همکاران را از نقاط قوت آقای یوسف مدد برشمرد و ابراز امیدواری کرد تا با مدیریت هرچه بهتر و تالش بیشتر همه همکاران، روابط عمومی 

گاز گیالن همانند گذشته در عرصه های مختلف موفق عمل نماید.
در خاتمه آقای یوسف مدد ضمن قدردانی از حسن اعتماد مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن، از زحمات روسای پیشین روابط عمومی 
برای کمک به پیشــبرد اهداف عالیه سازمان تشــکر و قدردانی نمود و بر تالش بیش از پیش همه پرسنل واحد درجهت انجام مناسب 

وظایف تاکید کرد.
در پایان این مراسم حکم سرپرستی روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن توسط مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن به آقای رمضان 

یوسف مدد اهدا شد.
الزم به توضیح است آقای یوسف مدد متولد سال 1344 و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی بوده و 18 سال سابقه 

فعالیت در واحد روابط عمومی و ریاست ادارات گاز فومن، ماسال و تولم شهر را در کارنامه خود دارد.

صیانت از شبکه ها در برق منطقه 7
اصفهان- قاســم اســد: مهندس محســن معتمدی فــرد مدیر برق 
منطقه ۷ شــرکت توزیع برق اصفهان از تبدیل 1۰ هزار متر شبکه سیمی به 
کابل خود نگهدار در خیابان   آیت اله غفاری در فازهای مختلف خبر داد و گفت 

:صیانت از شبکه های برق جز اولویت های شرکت توزیع برق اصفهان است.
وی در ادامه افزود : این پروژه که در ۶ فاز اجرا شــد با هدف کاهش تلفات 
انرژی الکتریکی ؛ افزایش ضریب پایداری خطوط برق رســانی ؛ پیشــگیری 
از ســرقت شبکه و انرژی ؛ اصالح آرایش شــبکه و زیبا سازی مبلمان شهری 

صورت گرفته است .
وی در ادامه خاطر نشــان کرد : در این پروژه ها دو دستگاه ترانسفور مانور 

هوایی به ظرفیت های 4۰۰ و ۲۵۰ کیلو ولت آمپر احداث شد .
معتمــدی اظهار داشــت : شــبکه های موجــود در خیابــان آیت اله 
غفاری خیابان مفتح بسیار فرسوده بود و مشترکین از کیفیت برق پایینی 
برخوردار بودند که با اجرایی شــدن این پروژه افزایش کیفیت برق رسانی 

برای 1۵۵۰ مشترک محقق شد گفتنی است : هزینه این پروژه بالغ بر 3 میلیارد و 8۵۰ میلیون تومان می باشد.

 كسب رتبه اول گلستان در بین شركت های توزیع نیروی برق 
سرتاسر كشور

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست شرکت توزیع نیروي برق گلستان گفت :گلستان در تائید اطالعات ارائه شده شاخص هاي 
طرح ســیما ، موفق به کســب رتبه یک گردیده است.سید احمد موسوي گفت : گلستان در تائید اطالعات ارائه شده شاخص هاي طرح 
سیما در سامانه یکپارچه مدیریت استراتژیک شرکت توانیر با کسب درصد تائید 99.۷1 درصد ، موفق به کسب رتبه یک بین شرکت هاي 
توزیع نیروي برق سراسر کشور گردیده است.وي اضافه کرد :این مهم در راستاي تحقق راهبردهاي ابالغي مقام معظم رهبري در اصالح 
شفاف سازی و کارآمدی نظام اداري دستگاهها و سازمانها میباشد.کسب این مقام به همت و تالش جمعي همکاران شرکت توزیع برق 

گلستان صورت پذیرفت.

حمایت دادستانی جهت كاهش سرقت تاسیسات برقی گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست شرکت توزیع برق گلستان گفت: اقداماتی که مجموعه دادستانی در جهت حمایت از توزیع 
برق استان جهت کاهش سرقت تاسیسات برقی می دهد قابل تقدیر است.سیداحمد موسوی در دیدار با دادستان عمومي و انقالب مرکز 
استان گفت: همکاري دادستاني در نهادینه کردن مصرف بهینه برق و رعایت الگوي مصرف و همچنین پیشگیري از سرقت تاسیسات برقي، 
بسیار اثر گذار است.سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان از تعامل بسیار مناسب عوامل وهمکاران دستگاه هاي قضائي و انتظامي 
استان با صنعت توزیع برق قدرداني کردو اظهار داشت: همکاري مجموعه هاي قضائي و انتظامي با این شرکت موجب شده تا در زمینه 
شناسائي و دستگیري سارقان سیم ها و شبکه هاي توزیع برق اقدامات شایسته اي صورت پذیرفته و فعالیت هائي نیز در زمینه اقدامات 
پیشگیرانه براي جلوگیري از سوء استفاده از برق هم به اجرا درآمده است.دادستان عمومي و انقالب مرکز استان ضمن ابراز خرسندي از 
وجود تعامل شایسته بین مجموعه قضائي و صنعت توزیع برق بیان داشت: هر چه امور محوله را درست تر و شایسته تر انجام دهیم، بیشتر 
مورد عنایت پروردگار متعال قرار گرفته و مردم هم رضایت بیشتري خواهند داشت.اسپانلو تصریح کرد: هر جا که به وظائف درست عمل 
شده و قاطع کار کرده ایم، سودمندي بیشتري در برداشته و با ارائه خدمات شایسته به مردم، مي توانیم در این توفیق الهي، بیش از پیش 
نقش آفریني کنیم و از همین امروز دستور اکید به تمام دادستانهای مستقر درشهرستانهای استان صادر می گردد تا باسارقان تاسیسات و 
شبکه های برق با اشد مجازات برخورد کنند.وي همچنین خاطرنشان کرد: مشکالت و چالش هائي که در زمینه استفاده هاي غیرمجاز از 

برق وجود دارد، قطعاً مورد توجه دستگاه قضائي قرار دارد و با بهره گیري از اهرم هاي الزم و قانوني به آنها پرداخته خواهد شد.

مدیرعامل شركت توزیع برق استان:
مصرف برق هرمزگان ۱۱ درصد افزایش یافت 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت 
توزیع نیروی برق اســتان هرمزگان گفــت: ورود فصل گرما به 
استان باعث شــد مصرف برق 11 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته رشد داشته باشد.
هاجر عبدی افزود: با ادامه این روند پیش بینی می شــود بار 
شــبکه از اردیبهشــت ماه روند صعود قابل مالحظه ای داشته 
باشدکه برای مدیریت صحیح پیک بار نیازمند همراهی مشترکین 

در ساعات اوج مصرف هستیم.
وی با تاکید بر جمع آوری انشــعاب هــای غیرمجاز و مراکز 
غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال گفت: افزایش استفاده غیرمجاز 

از دستگاههای استخراج رمز ارز و استفاده غیرقانونی از برق، ارتباط مستقیم با افزایش خاموشی ها و نوسان برق دارد.
به گفته وی، تمام مراکز حساس استان که از مولدهای برق اضطراری استفاده می کنند، موظف هستند دستگاههای خود را در حالت 

آماده به کار قرار داده تا در مواقع نیاز از برق تولیدی مولدها استفاده نمایند.
وی اضافه کرد: مصرف برق مشترکان پرمصرف بویژه مشترکین صنعتی و اداری به طور مستمر کنترل می شود که در صورت افزایش بی 
رویه مصرف، برق آنها در ساعات اوج بار قطع خواهد شد.در حال حاضر عدم توازن مصرف و تولید از ساعات قبل از اوج بار قطع خواهد شد.

 پروژه اصالح مهندسی تقاطع مقابل ثبت اسناد شهرستان بوشهر 
بهره برداری شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر منطقه یک شهرداری 
بندر بوشهر گفت: پروژه اصالح هندسی تقاطع مقابل اداره ثبت 
اسناد شهرستان بوشهر با 4 میلیارد و ۶98 میلیون ریال اعتبار 

به بهره برداری رسید.
به گزارش واحد خبر و رســانه مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری بندر بوشهر، خداکرم ایزدپناه در تشریح این خبر 
اظهار کرد: اصالح هندسی تقاطع های منطقه یک با هدف ارتقاء 
امنیت تردد و روان ســازی ترافیک در محیط شهری در اولویت 

قرار گرفته است.
وی بیان کرد: اصالح هندســی عالوه و روان سازی ترافیک در 

تسهیل عبور و مرور معابر شهری نیز نقش بسزایی دارد. ایزدپناه ادامه داد: شماره دیگر از تقاطع های شهر بوشهر نیز شناسایی آنها انجام 
شده و به زودی پروژه اصالح هندسی آنها اجرایی می شود.

آذربایجان شرقی - فالح: معاون مالی و اقتصادی سازمان میادین و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز منصوب شد.

با صدور حکمی از سوی سعید مطلبی، حسین حسین پور به عنوان 
سرپرست جدید معاونت مالی و اقتصادی سازمان میادین و ساماندهی 

مشاغل شهری شهرداری تبریز منصوب شد.
سعید مطلّبی سرپرست سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شــهرداری تبریز، در مراسم معارفه سرپرســت جدید معاونت مالی و 
اقتصادی این سازمان ضمن آرزوی موفقیت برای حسین پور اظهار کرد: 
سرپرست جدید معاونت مالی و اقتصادی سازمان میادین و ساماندهی 
مشــاغل شهری شهرداری تبریز، یکی از نیروهای خوش فکر و در عین 

حال با اراده شهرداری تبریز محسوب می شود.
مطلبی افزود: امیدوارم این انتصاب با انعطاف بخشی در اجرای وظایف 

محوله و با بررسي، مطالعه و شناسائي منابع جدید درآمدي توسط آقای 
حسین پور، در پیشبرد اهداف سازمانی و ارتقاء خدمات رسانی موثر باشد.

الزم به ذکر است حسین پور پیش از این به عنوان رئیس اداره فنی و 
طراحی پارک های تبریز، معاون فرهنگی اجتماعی، مدیر امور ارتباطات، 
مدیر زیباســازی و رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 

هشت تبریز، مشغول به فعالیت بود.
خاطرنشــان می شود در این مراســم از زحمات امینی معاون سابق 
سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز، به جهت 

بازنشستگی قدردانی بعمل آمد.
مدیریت و کارکنان دفتر نمایندگی روزنامه در استان آذربایجان شرقی، 
انتصاب شایسته مهندس حسین حسین پور به سمت سرپرست جدید 
معاونت مالی و اقتصادی ســازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری تبریز را به ایشان تبریک و تهنیت عرض نموده و مزید توفیقات 

و تفضالت روزافزون وی را از درگاه ایزد منان آرزومند هستند.

آذربایجان شرقی - فالح: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شــرقی گفت: برای دستیابی به رشــد اقتصادی حدود ۷.8 
درصدی مورد نظر استان به سرمایه  3۰ همتی نیاز داریم که 4۰ درصد 

آن یعنی حدود 1۲ همت باید از طریق ارتقاء بهره وری حاصل شود.
محمد فرشکاران در دومین جلسه ارتقاء بهره وری سازمان اظهار کرد: 
موضوع بهره وری از سال قبل به طور جدی در راستای دستیابی به رشد 
اقتصادی دنبال می شود و در برنامه های ۵ ساله نیز سهم سه درصد بهره 

وری در GDP همواره مطرح بوده است.
وی افزود: در ســال 14۰1 بحث ارتقاء بهره وری به صورت موثرتری 
مورد توجه قرار گرفته؛ به طوری که به میزان 4۰ درصد از منابع مورد نیاز 

رشد 8 درصدی اقتصاد کشور باید از همین طریق تامین شود.
فرشکاران یادآور شد: در استان آذربایجان شرقی نیز برای دستیابی به 
رشــد اقتصادی حدود ۷.8 درصدی مورد نظر به سرمایه 3۰ همتی نیاز 

داریم که 4۰ درصد آن یعنی حدود 1۲ همت باید از طریق ارتقاء بهره 
وری حاصل شود؛ حدود ۶ همت منابع و اعتبارات عمومی استان است و 
1۲ همت باقی مانده نیز باید از طریق سرمایه گذاری، صندوق های توسعه 

و تسهیالت بانکی تامین شود. رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شــرقی خاطرنشــان ســاخت: باید ضمن پیروی از شاخص 
های مشــخص به سمت مدل های بهره وری حرکت کرده و به مفهوم 
کارشناســی در سازمان تکانه  ای به موضوع دهیم؛ در ارتباط با احیاء و 
فعال سازی کمیته بهره وری استان نیز هر کدام از بخش های تخصصی 

سازمان طرح ها و برنامه های خود را ارائه دهند.
این مســوول تصریح کرد: در دهه های گذشته به دلیل اتکاء بیش از 
حد به درآمدهای نفتی بســیاری از ایرادات اقتصاد کشور از جمله نبود 
بهره وری مورد غفلت قرار گرفته و در شرایط فعلی که درآمدهای نفتی 
به حداقل ممکن کاهش یافته و فشار تحریم ها کامال اوج گرفته مجبوریم 
به صورت واقعی و عملیاتی موضوع ارتقاء بهره وری را مدیریت کنیم. وی 
اذعان داشــت: الزم است در حوزه بودجه ریزی نگرش بهره وری لحاظ 

شده و تخصیص بهینه منابع در راستای ارتقاء بهره وری اتفاق بیفتد.

ساری - دهقان :  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : تالش شبانه روزی کارکنان مرکز سوختگیری هواپیمایی 
منطقه ساری با توزیع بیش از هشت میلیون لیتر سوخت به پروازهای 

داخلی و خارجی در سال 14۰۰ بدون هیچ گونه حادثه ای انجام شد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی،سبحان رجب پور 

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد : 
سوخت رســانی به ناوگان هوایی فرودگاه بین المللی شهدای ساری و 
پرواز های خارجی و داخلی  آن به صورت شبانه روزی با پشتیبانی فنی، 
تدارکاتی و لجستیکی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری به بهترین  نحوه ممکن انجام شد و در مجموع در سال 14۰۰ به 

19۵۰ پرواز سوخت تحویل شد
وی افزود : 191۵ پرواز داخلی در ســال 14۰۰  انجام شد که جمع 

سوخت تحویلی به این پروازها بیش از ۷.۶۵۷ میلیون لیتر بوده است.
ســبحان رجب پور اظهار کرد :  پروازهای خارجی در ســال 14۰۰ 
تعداد 3۵ پرواز  بوده و مقدار ســوخت تحویلی به آنها حدود 34۶ هزار 

لیتر می باشد .

وی ادامه داد : تعداد پروازهای داخلی در ســال 1399 حدود 1۲9۰ 
بوده و مقدار سوخت تحویلی این پروازها نیز 4.9۶۷ میلیون لیتر بوده که 
در مقایسه با میزان مصرف این پروازها در سال 14۰۰ حدود ۵4 درصد 

افزایش مصرف را نشان می دهد .
سبحان رجب پور اظهار کرد : با توجه به افزایش 1۰۰ درصدی مصرف 
سوخت برای پروازهای خارجی در سال 14۰۰ در مجموع برای پروازهای 
داخلی و خارجی در این سال نسبت به سال 99 حدود ۶1 درصد افزایش 

مصرف مشاهده می شود .
سبحان رجب پور از روند سوخت رسانی ایمن به پروازها در فرودگاه 
بین المللی ســاری ابراز خرسندی نموده و از زحمات مسئولین و کلیه 

کارکنان مرکز سوختگیری هواپیمایی تقدیر کرد.

مشهد- صابر ابراهیم بای: رییس روابط عمومی شرکت گاز استان 
گفت: در سال گذشته ۶۲ هزار تماس مردمی با مرکز خدمات الکترونیک 
و ارتباطات مردمی شرکت گاز خراسان رضوی به شماره 1۵94 ثبت و 

پاسخگویی شده است.
 حسن خیراندیش با اعالم این خبر اظهار کرد: در سال 14۰۰ تعداد 
۶۲ هزار مورد تماس مردمی با سامانه 1۵94 شرکت گاز خراسان رضوی 
ثبت شد که ۲8413 تماس در شش ماهه اول و 33۶۰۰ تماس مربوط 

به شش ماه دوم سال بود.
وی افزود: 9۵ درصد این تماس ها در حوزه مشاوره و راهنمایی توسعه 
شبکه و نصب علمک در مناطق روستایی و حاشیه ای شهرهای استان و 

پیگیری پرونده گازرسانی صنایع و واحدهای تولیدی است.
خیراندیش، یکی از ویژگی های مرکز خدمات الکترونیک و ارتباطات 
مردمی شــرکت گاز خراســان رضوی را ارائه خدمات غیرحضوری به 
شــهروندان دانســت و افزود: در ســال 1399 با توجه به شیوع و همه 
گیری شدید ویروس کرونا و به جهت رعایت دستورالعمل های بهداشتی 

استفاده شهروندان از سامانه 1۵94 به رقم ۷3 هزار تماس رسید.
وی ســامانه 1۵94 را پل ارتباطي مردم و مســئوالن در شرکت گاز 
خراسان رضوی عنوان کرد و گفت: هدف از راه اندازی این مرکز، تسهیل 
دسترسی شهروندان به کانال های ارتباطی و ارتباط زنده و مستقیم با 

کارشناسان برای انتقال نظرات و پیشنهادات است.

خیراندیش افزود: این خدمات شامل "اعالم قبض به روز، صدور قبض 
المثنی، وصل مجدد جریان گاز، اعالم رقم کنتور، انتقادات و پیشنهادات، 
رفع اشــکاالت قبض، پرداخــت آنالین صورتحســاب و اعالم مراحل 

درخواست علمک یا توسعه شبکه" است.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت تعمیرات ابزاردقیق 
نیروگاه بخار از ادامه روند تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره ۲بخاری 
این نیروگاه خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق 
شهید رجایی، سید مهدی هاشمی نژاد  سرپرست تعمیرات ابزاردقیق 
نیروگاه بخار در خصوص آماده سازی تجهیزات ابزاردقیقی واحد شماره۲ 
بخاری گفت: در فرآیند تعمیرات بازدید دوره ای واحد شــماره دو ۲۵۰ 
مگاواتی، متخصصان این امور همگام با سایر امورهای تعمیراتی با انجام 
بازدیدها و اجرای انواع تســت ها وتعمیرتجهیزات ابزاردقیقی، در آماده 
ســازی این واحد برای تولید برق پایدار در ایام پیک تابستان، مشارکت 
دارند. هاشــمی نژاد افزود: با خروج واحدشماره دو بخاری از مدار تولید، 
کارکنان امور ابزاردقیق، اقدام به بازدید تســت و تنظیم ترانسمیترهای 

دبی، کالیبراسیون وتنظیم ترانسمیترهای فشاردرام و سطح درام، بازدید، 
تست و تنظیم  دستگاه پرژ خط های ایمپالس و بازدید و سرویس کلیه 
پانلهای کنترل ومنابع تغذیه، کالیبراسیون وتنظیم لول ترانسمیترهای 

دی اریتور، بازدید وکالیبراسیون آناالیزرهای جدیدو...، در حوزه تعمیرات 
آنالوگ از سوی متخصصان امور تعمیرات ابزاردقیق انجام می شود.

سرپرست امورتعمیرات ابزاردقیق نیروگاه بخار با بیان اقدامات این امور 
در انجام تعمیرات دیجیتال واحد شماره۲ بخاری، بیان داشت: تست و 
تنظیم لول سوئیچ DRAIN  pot  کلدری هیت، بازدید و تمیزکاری  
وانــدازه گیری مقاومت عایقــی  FLAME rod ایگنایتورها، بازدید 
وتمیزکاری دوربین های کوره، بازدید آناالیزرها و تســت سیستم اطفاء 
حریق ترانس ها و...، هم نیز از ســوی متخصصان  تعمیرات ابزاردقیق 
در این دوره تعمیراتی عملیاتی می شود. با پایان تعمیرات بازدید دوره 
ای واحد شــماره ۲ بخاری، ۲۵۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق شــبکه 

سراسری افزوده می شود.

اراک- فرناز امیدی: مدیرمخابرات منطقه مرکزی به منظور تداوم همکاری های 
فیمابین  ازشرکت آب و فاضالب استان مرکزی بازدید کرد .

به گزارش اداره روابط عمومــی مخابرات منطقه مرکزی، مهندس لطفی،مدیر 
مخابرات منطقه مرکزی در این دیدار با اشاره به تعامل نزدیک مخابرات با شرکت 
آب و فاضالب اســتان مرکزی بر تداوم همکاری های فیمابین در خصوص  اجاره 
مکان های نصب بی تی اس همراه اول تاکید کرد و بیان کرد:  برقراری ارتباطات 

ســریع و با کیفیت تلفن همراه منوط به افزایش ظرفیت شــبکه  وتوسعه آنتن 
های بی تی اس اســت ودر این راســتا همکاری دستگاه های اجرایی بسیار مهم 

و ضروری است .
بر اســاس این گزارش ، مهندس یوســف عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی ، دراین دیدار برتعامل و تداوم همکاری های دو طرف تاکید 

کرد .

با صدور حکمی از سوی مطّلبی؛
انتصاب معاون مالی و اقتصادی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

سهم ۱2 همتی ارتقاء بهره وری در رشد 7.8 درصدی اقتصاد آذربایجان شرقی

مدیر شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد:

افزایش 6۱ درصدی مصرف سوخت پروازهای داخلی و خارجی

62000 تماس با سامانه ۱594 شركت گاز خراسان رضوی 
در سال ۱400 پاسخ داده شد

تشریح عملکرد تعمیرات ابزاردقیق در واحد شماره 2 بخاری نیروگاه شهید رجایی

مدیر مخابرات منطقه مركزی با مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان مركزی دیدار وگفتگو كرد

قم- خبرنگار فرصت امروز: با دستور شهردار قم در عمل به منویات 
مقام معظم رهبری در خصوص اجرای دقیق جهاد تبیین در عرصه های 
مختلف مدیریت شهری، قرارگاه عملیاتی جهاد تبیین در شهرداری قم 

تشکیل شد.
سید مرتضی سقائیان نژاد در جلسه شورای اداری شهرداری قم، بیان 
کرد: این قرارگاه باهدف نقش آفرینی مجموعه مدیریت شهری در تحقق 
منویات مقام معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین با مسئولیت اداره 

کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری در عرصه های مختلف مرتبط با 
اقدامات، برنامه ها و عملکرد شهرداری قم فعالیت خواهد داشت.

شــهردار قم با اشــاره به برخی از کار ویژه های این قرارگاه عملیاتی 
تصریح کرد: خدمت، روزی حالل، معماری ایرانی-اسالمی و ترویج سبک 
زندگی از محورهای مهم برنامه های اجرایی قرارگاه عملیاتی جهاد تبیین 
است. دکتر سقائیان نژاد روشنگری و تبیین دستاوردهای نظام در حوزه 
مدیریت شهری و مقابله با سیاه نمایی های دشمنان را از اهداف مهم این 

قرارگاه دانست و گفت: تبیین ارزش ها و ضد ارزش ها بر مبنای منویات 
مقام معظم رهبری در این قرارگاه عملیاتی دنبال خواهد شد.

با دستور شهردار تشکیل قرارگاه عملیاتی تحقق ” 
جهاد تبیین” در شهرداری قم صورت گرفت
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به قلم: کارلی استک
کارشناس بازاریابی و برندسازی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

موفقیت در دنیای کس��ب و کار بدون داش��تن یک برند عالی امر چندان ساده ای نیست. بسیاری 
از کس��ب و کارها س��ال های سال در بازار حضور دارند، اما به دلیل عدم شناخت درست مشتریان از 
محصوالت و ماهیت شرکت ش��ان کمتر شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی آنها و کس��ب  سودهای 
قابل مالحظه پیدا می کنند. این امر نوعی واکنش طبیعی مش��تریان به برندس��ازی ضعیف از سوی 
شرکت های مختلف است. در این میان داشتن یک برنامه برندسازی به کسب و کارها برای تاثیرگذاری 

بر روی مشتریان کمک کرده و شانس شان در بازار را به طور قابل مالحظه ای توسعه خواهد داد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات برای برندس��ازی با برنامه ای دقیق در 
دنیای کس��ب و کار است. این امر به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مشتریان و توسعه جایگاه 
برندتان در بازار کمک ش��ایانی خواهد کرد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راس��تا را مورد 
بررس��ی قرار می دهیم. با این حال قبل از هر امری باید تعریف درس��تی از برنامه برندینگ داش��ته 
باشیم. در اینجا برنامه برندینگ یا برندسازی به معنای طرحی تدوین شده و کامال جامع برای ایجاد 
برندی حرفه ای برای کسب و کارهاست. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف داده و موقعیت تان در بازار را نیز به خوبی مدیریت خواهد کرد. 
اگر ش��ما هم در دنیای کس��ب و کار برای مدیریت برند یا ایجاد یک برند جذاب مشکالت زیادی 
دارید، این مقاله نکات حرفه ای بسیار زیادی برای شما به همراه خواهد داشت. این امر به شما برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک کرده و جایگاه برندتان در میان رقبای بزرگ را توس��عه 

خواهد داد. بخش های اساسی یک برنامه برندسازی در ادامه مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.
هدف

آگاهی از هدف یک برنامه در اولین نوبت باید صورت گیرد. اینکه ش��ما چرا به دنبال برندس��ازی 
برای کسب و کارتان هستید، نکته بسیار مهمی محسوب می شود. اگر شما به دنبال توسعه جایگاه 
برندتان در عرصه کسب و کار هستید، قبل از هر کاری باید به هدف هر اقدام تان فکر کنید، در غیر 

این صورت شاید خیلی زود وضعیت تان در بازار با مشکل رو به رو شود. 
امروزه برندسازی شاید از نظر مالی هزینه خیلی زیادی برای کسب و کارها به همراه نداشته باشد، 
اما بار زمانی بسیار زیادی روی دوش شما قرار خواهد داد. معنای این امر نیاز به استفاده از مدیریت 
زمان به طور حرفه ای در فرآیند مدیریت برند است. بنابراین اگر شما نیازی به برندسازی یا تجدیدنظر 

در ساختار برندتان ندارید، نباید بی دلیل اقدام به استفاده از چنین شیوه ای نمایید. 
پس از اینکه شما درباره هدف برندسازی در شرکت تان فکر کردید، باید دست کم یک پاسخ درست 
برای سوال فوق پیدا کنید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
پیش روی تان قرار نگیرد. گاهی اوقات برخی از شرکت ها به دلیل بی توجهی به هدف برندسازی در 
عمل برندی شبیه به سایر رقبا نصیب شان می شود. این امر جایگاه شما در نگاه مشتریان را به شدت 

تحت تاثیر قرار داده و امکان تاثیرگذاری بر روی آنها را از شما خواهد گرفت. 
وقتی ش��ما به دنبال هدف برندسازی هس��تید، می توانید به طور کلی دو هدف مهم را در دستور 
کار قرار دهید. این امر ش��امل هدف کارکردی و همچنین هدف درون سازمانی خواهد بود. از نقطه 
نظر کارکردی، شما با ایجاد یک برند حرفه ای یا به روز رسانی آن فرصت معرفی وجهه ای حرفه ای 

و زیبا از کس��ب و کارتان به مش��تریان را خواهید داشت. این امر در کوتاه مدت برندتان را به شدت 
در کانون توجه مش��تریان قرار می دهد.  بدون تردید امروزه هیچ ش��رکتی بدون برند در بازار حضور 
پیدا نمی کند. فرض کنید شما در چند حوزه فعالیت دارید. در این صورت ساماندهی تمام حوزه های 
مورد نظر تحت اسم شرکت تان برای مشتریان گیج کننده خواهد بود. در چنین شرایطی ایجاد برندی 
خاص برای فعالیت هر کدام از شرکت های تان بسیار بهتر خواهد بود. شما با چنین کاری به سادگی 
هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه سازی شرایط تان را پیدا خواهید کرد. 
هدف بعدی در زمینه برندس��ازی شامل تاثیر آن بر روی جو درون شرکت است. این امر می تواند 
برای شما به مثابه مدیر شرکت اعتبار بیشتری به همراه آورد. همچنین کارمندان نیز وظیفه های شان 
را به بهترین شکل ممکن خواهند دانست. نکته مهم اینکه در دنیای امروز برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف شما باید کارمندان تان را به طور کامل در جریان برنامه ها و استراتژی های پیش روی 
قرار دهید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا نکنید. 
ایجاد برند به شما برای ارائه دستورالعمل های دقیق به کارمندان در هر بخش یا هر برند از شرکت 
کمک خواهد کرد. بنابراین از نقطه نظر مدیریت بهینه و سازماندهی استاندارد امور باید همیشه بر 

روی این حوزه تمرکز داشته باشید. 
تداوم 

یکی دیگر از عنصرها و المان های مهم در فرآیند برندس��ازی مربوط به تداوم اس��ت. یک برند در 
صورتی که در بازار تداوم نداشته باشد، خیلی زود از یاد مشتریان می رود. چنین امری می تواند شما 
را با مشکالت بسیار زیادی از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف رو به رو سازد. بنابراین اگر 
شما به فکر برندسازی هستید، باید در برنامه تان المان تداوم را در خاطر داشته باشید. به عبارت بهتر، 
برندسازی یک امر ناگهانی نیست، بلکه در طول زمان ادامه پیدا کرده و شرایط شما را به طور مداوم 
تحت تاثیر قرار می دهد. با این حساب اگر شما به طور مداوم برنامه های بازاریابی و برندسازی را دنبال 
نکنید، شاید خیلی زود توانایی تان برای ایجاد تحول در بازار و جلب نظر مشتریان به طور مداوم از 
بین برود.  یکی از بهترین نمونه ها در زمینه تداوم فعالیت برندسازی مربوط به کوکاکوالست. این برند 
دوست داش��تنی در طول دهه های متمادی همیشه تجربه ای دوست داشتنی از لذت نوشیدن انواع 
نوش��ابه های گازدار را به مشتریان ارائه کرده است. درست به همین دلیل در برابر بسیاری از رقبای 
دیگر همیشه دست برتر را داشته است. این امر به برند موردنظر برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

کمک ویژه ای کرده و جایگاه کوکاکوال در بازار را تضمین نموده است. 
اگر ش��ما به دنبال برتری مداوم بر رقبای تان در بازار هس��تید، نباید با اولین موفقیت ها در عرصه 
کسب و کار و برندسازی دیگر بی خیال ادامه ماجرا شوید. نکته مهم در این میان تداوم فعالیت شما 
به عنوان یک برند حرفه ای و همه فن حریف است.  گاهی اوقات برندها در ادامه روند برندسازی به 
طور مداوم اهداف و استراتژی های شان را تغییر می دهند. این امر در عمل مشتریان را هر چند وقت 
یکبار با برند تازه ای رو به رو خواهد کرد. نکته مهم اینکه سطح ارتباط میان مشتریان با یک برند در 
پی چنین عملکردی به طور مداوم کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین شما باید کیفیت کاری تان را به 
طور مداوم حفظ کنید، در غیر این صورت ش��اید مشتریان واکنش های بسیار بدی در پی تغییرات 
مداوم برندتان ارائه دهند. تغییرات در یک برند باید به آهستگی روی دهد. این امر به مشتریان امکان 
هماهنگی با تغییرات موردنظر را می دهد. بنابراین اگر شما به دنبال تغییرات ناگهانی در بازار هستید، 
باید نگرش تان به ماجرا را به طور قابل مالحظه ای تغییر دهید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی 

برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان پیش روی تان قرار نگیرد. 
احساسات برند

یک برند باید به طور مداوم احساسات خاصی را به مشتریان منتقل کند. این امر یکی از ویژگی های 
اصلی هر برندی در بازارهای کنونی محس��وب می ش��ود. برخی از مشتریان در عمل نسبت به خرید 
از برندهای دارای احس��اس های بهتر اقدام می کنند. درس��ت به همین دلیل اگر برند شما احساس 
خوبی برای مشتریان به همراه داشته باشد، شما به سادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان را پیدا می کنید. این نکته تا جایی اهمیت پیدا می کند که برخی از برندها فقط به دلیل 

حس خوبی که به مشتریان ارائه می کنند، مشتری دارند. 
آیا شما تا به حال در فرآیند برندسازی به احساساتی که برندتان به دیگران می دهد، فکر کرده اید؟ 
این سوال شاید در نگاه نخست بسیار عجیب به نظر برسد، اما در صورتی که پاسخ درستی برای آن 
داشته باشید در بازار از دیگر رقبا بسیار جلوتر خواهید بود. امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان شرایط دشواری را تجریه می کنند. دلیل این امر شباهت بیش از اندازه برندها به 
هم است. در این میان برندی مثل کوکاکوال یا اپل به دلیل تفاوت های معنادار احساس برندشان با 
دیگران جایگاه بی رقیبی دارند. درست به همین دلیل شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

باید به طور مداوم در تالش برای ایجاد تمایزهای کاربردی با دیگر رقبا باشید. 
یکی از برندهای موفق در زمینه القای احساس��ات خوب به مشتریان هارلی دیویدسون است. این 
برند دوست داش��تنی همیشه احساس ماجراجویی و همچنین لوکس بودن را به مشتریان می دهد. 
درس��ت به همین خاطر موتورس��یکلت های این برند همیشه در بازار محبوبیت خاص خود را حفظ 
کرده اند. اگر ش��ما هم با دیدن محصوالت این برند همیشه پیش خودتان احساس افتخار می کنید، 

پس باید موفقیت مدیران برندسازی آن در تاثیرگذاری بر روی مشتریان را تایید کنید. 
بسیاری از اوقات برندها بدون توجه به تاثیر روند برندسازی بر روی مشتریان اقدام به فعالیت در 
بازار می کنند. این امر در صورتی که توجه الزم را به همراه نداشته باشد، نتایج بسیار ناگواری برای 
برند ش��ما به همراه خواهد داش��ت. بنابراین توصیه ما در این بخش تالش برای درک تمام جزییات 
مربوط به احساسات برند و انتخاب حس هایی مرتبط با ماهیت کسب و کارتان است. به عنوان مثال، 

اگر ش��ما در زمینه تولید لوازم و تجهیزات ورزش��ی فعالیت دارید، باید نسبت به انتخاب احساساتی 
مانند هیجان و دعوت به تالش بیشتر توجه نشان دهید، در غیر این صورت شاید توانایی تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای از دست بدهید. 
انعطاف پذیری

برنامه برندس��ازی باید همراه با انعطاف پذیری باالیی باش��د. دلیل این امر تغییرات مدام در بازار و 
ضرورت سازگاری با برخی از تغییرات مهم است. این امر می تواند برای شما سختی های بسیار زیادی 
به همراه داش��ته باش��د. اگرچه انعطاف پذیری در برابر هر شرایط تازه یا تغییری مناسب نیست، اما 
گاهی اوقات شما باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از خودتان انعطاف پذیری باالتری نشان 

دهید. این امر شما را به طور مداوم در کورس قهرمانی میان دیگر برندها نگه می دارد. 
اغلب اوقات برندهایی که در برابر تغییرات مهم انعطاف پذیری از خودشان نشان نمی دهند، خیلی زود 
از بازار کنار گذاشته می شوند. بدون تردید نگاهی کوتاه به حوزه های مختلف فعالیت برندها در دنیای 
کسب و کار به خوبی نمونه های بزرگ مربوط به شکست در پی ناتوانی برای مدیریت نوآوری و انعطاف 
با شرایط تازه را نشان خواهد داد. درست به همین خاطر شما باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تمام تالش تان را انجام دهید، در غیر این صورت همیش��ه با مش��کالتی در راستای تاثیرگذاری 
بر رو مش��تریان و حفظ موقعیت تان در بازار رو به رو خواهید شد. این امر در بلندمدت شرایط شما را 
به طور قابل مالحظه ای س��خت کرده و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را بدل به امری غیرممکن 
 Old خواهد کرد.  یکی از نمونه های موفق در زمینه انعطاف پذیری در حوزه برندسازی مربوط به برند
Spice اس��ت. این برند در زمینه محصوالت بهداش��تی مردانه و انواع پرفیوم ها فعالیت دارد. طراحی 
محصوالت این برند تا همین چند دهه پیش کامال کالسیک بود. به این ترتیب Old Spice به نوعی 
برند کالس��یک در میان مش��تریان مطرح بود. این امر در طول س��ال های اخیر با بازنگری اساسی در 
استراتژی برندسازی این شرکت تغییرات اساسی به خود گرفت. بر این اساس امروزه این برند دیگر یک 
برند کالسیک نیست، بلکه در تالش برای هماهنگی با سلیقه نسل جوان تمام فعالیت های خودش را 
تغییر داده است. این امر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بسیار مهم محسوب می شود. اکنون 
Old Spice نه یک برند قدیمی، بلکه یکی از برندهای مورد پس��ند جوانان و بس��یار مدرن محسوب 
می شود. این نکته برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اهمیت بسیار زیادی داشته و به شما امکان 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در بهترین شرایط ممکن را می دهد. 
تعامل با کارمندان

تعامل با کارمندان در فرآیند برندس��ازی همیش��ه امر مهمی محسوب می شود. این نکته به شما 
برای دریافت اطالعات مهم در عرصه کسب و کار کمک کرده و شما را به طور مداوم در کانون توجه 
مشتریان نگه می دارد. برخی از برندها در این میان به دلیل اطمینان بیش از اندازه به تیم مدیریتی 
اصال س��راغ تعامل با کارمندان نمی روند. این امر اگرچه در نگاه نخست منطقی جلوه می کند، اما از 
نقطه نظر حرفه ای نوعی شکست برای کسب و کارها محسوب می گردد. درست به همین خاطر شما 
باید به طور مداوم در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان با استفاده از نظرات کارمندان باشید. 
چنین امری حتی در مورد برندسازی نیز مصداق دارد. درست به همین دلیل شما باید همیشه برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با برندسازی نوین به دنبال استفاده از نقطه نظرات کارمندان تان 
باش��ید.  امروزه بس��یاری از برندها خیلی زود از س��لیقه مش��تریان جا می مانند. دلیل این امر سیر 
بی نهایت سریع تحوالت مربوط به سلیقه و ترندهای مد نظر مشتریان است. در این میان هماهنگی 
شما با تیم فروش به شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور حرفه ای کمک می کند. به این 

ترتیب شما برندی کامال حرفه ای و مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان خواهید داشت. 
وفاداری

برنامه برندس��ازی شما باید جایگاهی برای جلب وفاداری مش��تریان نیز داشته باشد. در غیر این 
صورت شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به طور حرفه ای پیدا نکنید. 
نکته مهم در این میان تالش برای بهره گیری از احساس��اتی اس��ت که برندتان در مش��تریان ایجاد 
می کند.  برندهای بزرگ همیشه امکان استفاده از احساسات برندشان برای جلب وفاداری مشتریان 
را دارند. بنابراین اگر شما نیز برای جلب وفاداری مشتریان شرایط سختی را پیش رو دارید، باید اول 
از همه بخش مربوط به احساس برند را به خوبی طی کنید و در مرحله بعد نیز برای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان برنامه وفاداری براساس احساسات موردنظر را در دستور کار قرار دهید. 
آگاهی بخشی به مخاطب هدف

گاهی اوقات برخی از ش��رکت ها حتی با وجود طراحی دوباره برند و پیگیری استراتژی برندسازی 
به طور حرفه ای باز هم در بازار موفقیت مهمی کس��ب نمی کنند. این امر چالش��ی اساسی محسوب 
می ش��ود. بر این اس��اس شما با اس��تفاده از تکنیک های مربوط به آگاهی بخشی به مشتریان درباره 
تغیی��رات مربوط ب��ه برند می توانید وضعیت ت��ان را به کلی تغییر دهید.  در دنیایی که مش��تریان 
دغدغه های بس��یار زیادی در بازار دارند، ش��ما باید خودتان به دنبال ایجاد آگاهی در مخاطب هدف 
باشید. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای بهینه سازی شرایط تان داده و موقعیت تان را نیز به 
شدت تقویت خواهد کرد.  بنابراین اگر به دنبال توسعه برند و موفقیت در حوزه برندسازی هستید، 
در برنامه های تان باید همیشه جایگاهی برای بازاریابی و آگاهی بخشی به مخاطب هدف درباره توسعه 
برندت��ان اختصاص دهید. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک کرده و 
موقعیت تان را نیز به طور قابل مالحظه ای توسعه خواهد داد. این امر شاید در ابتدا برای شما هزینه 
بازاریابی زیادی به همراه داشته باشد، اما در عوض فرصت تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف را 

به شما خواهد داد. این نکته اهمیت بسیار زیادی در دنیای کسب و کار امروزی دارد. 
منبع: هاب اسپات

المان های اساسی در طراحی برنامه برندسازی 


