
88936651

www.forsatnet . i r

چهارشنبه
25خرداد1401

روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

آیااقتصادجهانیشاهدتکراردهه1۹۷0خواهدبود؟

رکود با چاشنی تورم
فرصت امروز: با شروع جنگ روسیه و اوکراین، نااطمینانی در اقتصاد جهانی افزایش یافت و طبق پیش بینی ها، رکود 
تورمی گریبانگیر اقتصاد جهان در سال 2022 خواهد شد. در دو سال گذشته همه گیری کرونا باعث شد تا اختالل های 
بزرگی در زنجیره های بین المللی تامین پدید آید و نرخ های تورم به سرعت باال برود. اجرای سیاست های حمایتی از 
سوی بانک های مرکزی برای جبران تاثیر همه گیری کرونا، در افزایش نرخ های تورم موثر بوده است. در حال حاضر 
نیز در پی اوج   گیری تورم جدید در اقتصاد جهانی، موج جدید افزایش نرخ بهره در دستور کار بانک های مرکزی سراسر 
جهان قرار گرفته و آنطور که بلومبرگ گزارش داده است، تا به امروز بیش از 50 بانک مرکزی در سال 2022 نرخ بهره 
سیاستی خود را افزایش داده   اند. اقتصاددانان نگرانند که برنامه های بانک های مرکزی برای مهار تورم به درستی تدوین 
و اجرا نش��ود و رکود اقتصادی رخ دهد؛ رکودی با چاش��نی تورم! بانک جهانی نیز در گزارش تازه خود از چش��م انداز 
اقتصادی جهان می گوید که رکود فعلی جهان با رکود سال های دهه 1970 میالدی قابل مقایسه است و پیش بینی...
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عضوهیأتمدیرهانجمنتخصصیصنایعهمگننیرومحرکهوقطعهسـازانخودروکشـوردرراستای
حمایتازتولیدداخلبرمتناسبسـازیوافزایشنرختعرفهوارداتقطعاتونهادههایتولیدیکه
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واردات قطعات مشابه داخلی لطمه به تولید داخل است
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چهمیکند؟
پادزهرروسی

تحریم
تمامی  جه��ان  چالش ه��ای 
ن��دارد و بعد از عب��ور جهان از 
ش��وک کرونا، حاال نوبت جنگ 
در اوکراین اس��ت که به انحای 
مختل��ف، زندگ��ی را ب��ر مردم 
جه��ان س��خت کن��د. ب��ا آغاز 
جنگ روس��یه و اوکراین، تصور 
اینک��ه تبع��ات ای��ن درگیری 
نظام��ی، تم��ام مرزه��ای دنیا 
نبود،  را درمی ن��وردد، ممک��ن 
ام��ا تنها با گذش��ت چن��د روز 
ب��ه تدریج آث��ار و بازخوردهای 
نمایان  این جن��گ  اقتص��ادی 
شد؛ از آنجا که هم روسیه و هم 
اوکراین نقش بی بدیلی در تولید 
و صادرات گندم و غالت دارند، 
تمام بازارهای جهانی تحت تأثیر 
قرار گرفتن��د و گرانی و کمبود 
مواد غذایی در همه کشورهای 
جهان احساس شد. همچنین با 
تحریم روسیه از سوی غرب و به 
ویژه اتحادیه اروپا، هزینه انرژی 
افزایش یافت و قیمت نفت سه 

رقمی شد.
اوکراین،  ب��ه  روس��یه  حمله 
بحران��ی در اقتص��اد و رواب��ط 
بین الملل به وج��ود آورد که از 
زمان جنگ سرد تاکنون سابقه 
نداشته است. این جنگ نوظهور 
آن ه��م در اروپای��ی که چندین 

ده��ه چنی��ن آتش و 
2خشونتی را تجربه...
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فرصت امروز: هند س��ومین قدرت اقتصادی جهان برمبنای ش��اخص 
برابری قدرت خرید و شش��مین اقتصاد بزرگ جهان براس��اس شاخص 
تولی��د ناخال��ص داخلی اس��ت و یکی از ش��گفت انگیزترین رش��دهای 
اقتصادی در هزاره جدید را تجربه کرده اس��ت. به طوری که با میانگین 
رش��د اقتصادی باالی خود تا پیش از ش��یوع کرونا به س��رعت به یکی 
از بزرگتری��ن اقتصادهای جهان تبدیل ش��د. موفقیت باالی هند تا حد 
زیادی در گرو توس��عه تجارت خارجی این کش��ور بوده و یکی از اسناد 
مهم برای درک چگونگی توسعه هند، سند سیاست تجارت خارجی این 
کشور اس��ت. یافته های یک گزارش نش��ان می دهد کشور هند در یک 
س��ند هشت بندی که در س��ال 2015 در دستور کار قرار داد و در تمام 
س��ال های اخیر و حتی پس از ش��یوع کرونا تاکنون تمدید کرده است، 
یک محیط باثبات و پایدار برای تجارت خارجی در حوزه کاال و خدمات 
و س��ازگار با قواعد س��ازمان تجارت  جهانی ایجاد کرده اس��ت؛ سندی 
که با تکی��ه بر اصول حکمرانی خوب، عمده چش��م انداز آن متمرکز بر 
تس��هیل تجارت با کوتاه کردن فرآیندها، بوروکراس��ی، هزینه       ها و زمان 
اس��ت، در واق��ع بخش مهمی از هدف گذاری دهلی، ش��امل تس��ریع و 
تس��هیل رویه       های قانونی است که با حذف بوروکراسی       های غیرضروری 
و الکترونیک��ی کردن خدمات در دس��تور کار سیاس��ت گذار قرار گرفته 
اس��ت. در این بین آنچه قابل توجه است، برخط کردن فرآیندها در کنار 
ترخیص 24 ساعته کاال در هفت روز هفته در این کشور است. در ضمن 
دولت هند، تس��هیالتی برای کاالهای فاسدش��دنی کشاورزی و خدمات 
بانکی و... در نظر گرفته اس��ت. واکاوی سیاست دهلی در حوزه تجارت 
نشان می دهد، سیاست گذار فارغ از تنظیم سند چندوجهی برای تجارت 
داخلی، بر سیاست های مکمل در قالب معاهدات تجاری دو یا چندجانبه 

خارجی نیز تاکید کرده است.
8ویژگیالگویهندیتوسعه

بازوی پژوهش��ی اتاق ایران در گزارش اخیر خود به بررس��ی سیاست 
تج��اری هند پرداخت و »راهکارهای توس��عه رواب��ط اقتصادی ایران و 
هند« را بررس��ی ک��رد. طبق ارزیابی مرک��ز پژوهش های ات��اق ایران، 
موفقی��ت باالی اقتصادی هند در س��الیان اخیر تا ح��د زیادی در گرو 
توس��عه تجارت خارجی این کشور اس��ت و بررسی این سیاست تجاری 
می تواند برای سیاس��ت گذاران و تجار ایرانی راهگشا باشد. کشوری که 
با جمعیت یک میلیارد و 38 میلیون نفری به دلیل نرخ رش��د اقتصادی 
عمدتا 8  درصدی یا باالتر در فاصله س��ال های 2003 تا 2019، به یکی 
از جذاب       ترین گزینه های تجارت در جهان تبدیل شده و روال مشخصی 

برای توسعه را در پیش گرفته است.
س��ند هش��ت بندی تجارت هند، بهتری��ن مصداق برای اثربخش��ی 
برخط کردن کلی��ه فرآیندهای تجاری و صدور مج��وز طی تنها دو روز 
است. این فرآیند ثبت موارد، امضای فرم       ها، درخواست       ها و پرداخت       ها را 

ش��امل می شود. مهمترین نوآوری       های این سیستم، ترخیص 24 ساعته 
کاال در هف��ت روز هفت��ه در گمرکات و فرودگاه       ها اس��ت. در ضمن در 
سیس��تم تک پنج��ره       ای، واردکننده و صادرکننده تنه��ا از یک مجرا و 
ب��دون نیاز به مراجعه به بخش های مختلف رویه       های اداری الزم را طی 
می کنند. همچنین وضعیت ویژه برای کاالهای فاسدش��دنی کشاورزی، 
خدم��ات بانک��ی ویژه و امثال آن از دیگر تس��هیالت هس��تند. در هند 
یکی از مهمترین بخش های تصمیم       سازی در حوزه تجاری، کمیته ملی 
تسهیل تجارت است که بنا بر موافقت نامه دولت هند با سازمان تجارت  

جهانی برای تسهیل تجارت شکل گرفته است.
در بخ��ش دیگر که به واردات و ص��ادرات کاالها و خدمات اختصاص 
دارد؛ ش��اهد قواعد و اصول کلی در حوزه واردات و صادرات کاالهای نو 
و دس��ته دوم هس��تیم که در آن ش��رایط عمومی برای واردکنندگان و 
صادرکنندگان مشخص شده است. برمبنای این فصل صادرات و واردات 
آزاد خواه��د بود به جز زمانی که به واس��طه یکی از م��وارد ممنوعیت، 
محدودیت یا تجارت اختصاصی از مس��یر موسس��ه تجارت دولتی برای 
آن قاعده ای وجود داش��ته باش��د. تمام قواعد و رویه ها و استانداردهایی 
که ب��رای کاالهای تولید داخل وجود دارد، ب��رای کاالهای وارداتی نیز 
اعمال می شود مگر اینکه مشخصا استثنا شده باشد. همچنین کاالهای 
مورد  اس��تفاده در تولی��د کارخانه ها به منظور صادرات ممکن اس��ت از 
این اس��تانداردهای محلی اس��تثنا شده باش��ند. البته در مورد کاالهای 
سرمایه       ای که برای تعمیر یا بازرسی به خارج از کشور فرستاده می شوند، 
واردات دوباره آنها نیاز به مجوز ندارد. افزون بر آن، پیمانکارهای هندی 
که در خارج از این کشور فعالیت می کنند می توانند پس از اتمام پروژه 
کااله��ای خ��ود اعم از س��رمایه       ای را بدون مجوز به کش��ور وارد کنند، 
البته منوط به اینکه حداقل یک س��ال مورد  اس��تفاده در آن پروژه قرار 
گرفته باش��ند. در بخش دیگر این سند، ش��اهد معافیت       های مالیاتی و 
امتیازهایی برای صادرکنندگان هندی هستیم. در این قالب       ها، به عنوان 
مثال منزلت       داران که صادرکنندگان برتر هستند، می توانند از امتیازهای 
وی��ژه       ای از قبیل خوداظه��اری در ترخیص گمرکی، تس��هیالت بانکی، 
تسهیل در اس��ناد مورد نیاز برای مراحل گوناگون، امتیازهای ترجیحی 
و اولویت در ترخیص محموله ها و بررسی اسناد تجاری برخوردار شوند.

پیامدهایاقتصادیسیاستتجاری
در بخش��ی از این س��ند، ش��اهد طرح ش��رایط واردات آن دس��ته از 
محصوالتی هستیم که مواداولیه فعالیت های اقتصادی تولیدی صادراتی 
دارن��د؛ محصوالتی که از مالیات معافند. مثال نفت و س��وختی که برای 
تولید اس��تفاده می شود در زمره این محصوالت قرار می گیرد. البته این 
معافیت       ه��ای مالیاتی تنها ش��امل معافیت از مالیات       های پایه اس��ت و 
مالیات بر واردات باید به طور موردی بررس��ی ش��وند. همچنین حداقل 
ارزش اف��زوده       ای که بای��د در جریان تولید صورت بگیرد تا ش��امل این 

معافیت       ها باش��د، 20 درصد تعیین  شده است. در واکاوی این سند طرح 
ترویج صادرات به واسطه کاالهای سرمایه       ای نیز دیده می شود که مبنای 
آن، تس��هیل واردات کاالهای سرمایه       ای برای تقویت تولید و رقابت پذیر 
کردن آن اس��ت. واردات تمام دس��تگاه هایی که در مرحله پیش تولید، 
تولید و پس��اتولید مورد استفاده هس��تند دارای نرخ مالیات صفر است، 
مگر مواردی که اس��تثنا ش��ده اس��ت. البته در مقاب��ل واردات آزاد این 
کااله��ا، یک تعهد به تولید وجود دارد. واردکننده موظف اس��ت، ظرف 
شش س��ال  از تاریخ صدور مجوز، ش��ش برابر ارزش مجموع مالیات       ها، 
ع��وارض و تعرفه       ها، کاال تولید و صادر کند. همچنین واردکنندگانی که 
کاالهای س��رمایه       ای خود را برای تولید در مناطق کمتر توس��عه یافته و 
تولید کاالهای سبز وارد کنند، مشوق های اضافی دریافت خواهند کرد.

س��ند تجارت خارجی هند، تاثیر چش��مگیری ب��ر وضعیت اقتصادی 
این کش��ور گذاشته است. طبق ارزیابی مش��ترک دولت هند و سازمان 
تجارت  جهانی، در چهار سال نخست اجرای سیاست تجاری هند یعنی 
س��ال های 2015 - 2014 ت��ا 2019 – 2018، حج��م تولید ناخالص 
داخل��ی از 2 تریلیون دالر به 2.7 تریلیون دالر افزایش یافته و رش��دی 
بین ۶ تا 7 درصد را ثبت کرده است. هرچند رشد تولید ناخالص داخلی 
در سال های شیوع کرونا کاهش پیدا کرده و در سال 2019 به 4 درصد 
و در سال 2020 به منفی 7.2درصد رسید. با این حال به نظر می رسد 
اقتصاد هند در حال بازیابی اس��ت، چنانکه در سال 2021 به رشد 9.5 
درصدی رس��ید. همچنین تاثیر این سیاست بر نرخ تورم نیز قابل بحث 
اس��ت، چنانکه از 4.9درصد در سال های 201۶ - 2015 به 3.4درصد 
در 2019 – 2018 رسید. سهم کل تجارت کاال از GDP در سال های 
اعمال سیاس��ت تجاری هند، روندی سینوسی را طی کرد، چنانکه این 
نس��بت ابتدا از 37 درصد در سال مالی 201۶ - 2015 به 3۶درصد در 
س��ال مال��ی 2017 - 201۶ کاهش یافت، ولی دوباره در س��ال  2019 
- 2018 ب��ه رقم 41درصد افزایش یافت. با این حال، در آخرین س��ال 
گ��زارش موردبحث یعنی 2020 - 2019 دوباره س��هم تجارت خارجی 
از تولی��د ناخال��ص داخلی هند به 37.8درصد کاهش یافت. بخش��ی از 
ای��ن کاهش طبیعتا ناش��ی از کاهش رش��د تجارت جهان��ی در دوران 
پاندمی بوده است. در مجموع، تجارت کاالی هند طی سال های 2015 
تا 2020، رش��د س��االنه 1.7درصد را ثبت کرده و تنها در س��ال مالی 
2020 - 2019 منفی بوده است. در سال 2019 - 2018 صادرات هند 
330 میلیارد دالر آمریکا بود؛ حال آنکه این رقم در سال مالی بعد، افت 
5.1درصدی داش��ت که ناشی از کاهش تقاضای خارجی به واسطه کند 

شدن سرعت سرمایه       گذاری جهانی بود.
چالشهایتجارتبینایرانوهند

ب��رای رش��د هرچه بیش��تر تج��ارت خارج��ی و گس��ترش مبادالت 
تج��اری، دول��ت هند در کنار قواعد س��ازمان تجارت  جهان��ی، اقدام به 

ایج��اد موافقت نامه       های دوجانبه با کش��ورها و مناطق مختلفی کرده تا 
تج��ارت        با این کش��ورها و مناطق را منظم تر و قاب��ل پیش بینی       تر کند. 
این کشور تالش کرده با مناطق و کشورهایی وارد موافقت نامه شود که 
اقتص��ادی مکمل اقتصاد هند دارند و موافقت نامه       های تجارت منطقه ای 
و موافقت نام��ه تج��ارت ترجیحی را به مثابه »س��اخت بلوک       هایی برای 
رس��یدن هدف نهایی آزادسازی-هماهنگ       س��ازی ابزاره��ای تعرفه       ای و 
غیرتعرف��ه       ای « می دانند. ای��ن موافقت نامه       های تجاری دوجانبه ش��امل 
موافقت نامه با جنوب آس��یا، جنوب شرق آسیا، اقیانوسیه، آمریکا، اروپا، 
خاورمیانه و آفریقاس��ت. ایران هنوز نتوانسته موافقت نامه قابل قبولی با 
هند امضا کند. تجارت دوجانبه ایران و هند در یک دهه اخیر، نوس��ان 
داش��ته است. در س��ال های پس از امضای برجام که محدودیت       ها برای 
مبادالت دوجانبه برداشته شد، روابط تجاری دو کشور سریعا اوج گرفت 
و ارزش تج��ارت دوجانب��ه به 15 میلیارد دالر رس��ید؛ هرچند با خروج 
آمری��کا از برج��ام، تجارت دوجانبه نیز در کن��ار دیگر بخش های روابط 
دو کش��ور به چالش کشیده ش��د. در میان ناباوری مقامات ایرانی، هند 
از س��ال 2019 واردات نف��ت ای��ران را به دلیل تحری��م متوقف کرد و 
ای��ن بزرگ ترین ضربه به روابط اقتصادی و سیاس��ی دو کش��ور بود، با 
این حال، آس��یب های روابط تجاری دوجانبه محدود به این امر نماند و 
به دنبال تجدید تحریم های مالی، انتقال پول مجددا به مهمترین چالش 
تجارت تجار ایرانی با هند تبدیل ش��د. البته ایران و هند در این سال ها 
راهکارهای مختلفی را برای رفع وابستگی روابط دوجانبه به انتقال مالی 
بین المللی پیگیری کرده اند. نهایتا در س��ال  1400، تجارت دو کش��ور 
پس از آس��یب هایی که در سال های 1398 و 1399 دیده بود، روند رو 
به رش��دی در پیش گرفت و در پی افزایش صادرات و کاهش واردات از 
هند، تراز تجاری دو کشور در 9 ماهه 1400 حدود 29۶ میلیون دالر به 
نفع ایران مثبت شد. البته با وجود توسعه تجارت دوجانبه هنوز موانعی 
در کن��ار فرصت های چش��مگیر وجود دارد. »انتق��ال پول و تحریم ها«، 
»موانع تعرفه ای و قانونی« و »مجاری ترانزیتی و مبادی ورودی کاال در 

کشور« سه مانع عمده تجارت دوجانبه میان ایران و هند است.

هندچگونهبهغولاقتصادیجهانتبدیلشد؟

شگفتانگیزترینرشداقتصادیدرهزارهسوم

چراهربازاریابیبایدازایمیلمارکتینگاستفادهکند؟
ایمی��ل مارکتینگ در طول دهه های اخیر به طور مداوم در میان گزینه های جذاب برای بازاریابی حضور 
داشته است. این امر برای بسیاری از برندها به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ضروری محسوب 
می ش��ود. اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف در دنیای امروز بازاریابی هس��تید، هنوز 
هم بازاریابی ایمیلی یکی از بهترین گزینه  ها محس��وب می ش��ود. نکته مهم در این میان مربوط به مزایای 
سرمایه گذاری بر روی این شیوه است. از آنجایی که بسیاری از روش های متفاوت و تازه دیگر نیز در حوزه 
بازاریابی مطرح شده است، مرور برخی از مزایای ایمیل مارکتینگ یکی از روش های مهم در این میان محسوب 
می ش��ود. در این راس��تا در مقاله کنونی به بررسی برخی از مهمترین ویژگی ها و مزایای ایمیل مارکتینگ 
خواهیم پرداخت. این امر به ش��ما برای اس��تفاده از این روش بازاریابی با خیال راحت کمک خواهد کرد...



فرصت امروز: با ش��روع جنگ روس��یه و اوکراین، نااطمینانی در اقتصاد 
جهان��ی افزایش یافت و طبق پیش بینی ها، رکود تورمی گریبانگیر اقتصاد 
جهان در س��ال 2022 خواهد شد. در دو س��ال گذشته همه گیری کرونا 
باعث شد تا اختالل های بزرگی در زنجیره های بین المللی تامین پدید آید 
و نرخ های تورم به س��رعت باال برود. اجرای سیاست های حمایتی از سوی 
بانک های مرکزی برای جبران تاثیر همه گیری کرونا، در افزایش نرخ های 
تورم موثر بوده اس��ت. در ح��ال حاضر نیز در پی اوج   گی��ری تورم جدید 
در اقتصاد جهانی، موج جدید افزایش نرخ بهره در دس��تور کار بانک های 
مرکزی سراسر جهان قرار گرفته و آنطور که بلومبرگ گزارش داده است، تا 
به امروز بیش از 50 بانک مرکزی در سال 2022 نرخ بهره سیاستی خود را 
افزایش داده   اند. اقتصاددانان نگرانند که برنامه های بانک های مرکزی برای 
مهار تورم به درستی تدوین و اجرا نشود و رکود اقتصادی رخ دهد؛ رکودی 
با چاشنی تورم! بانک جهانی نیز در گزارش تازه خود از چشم انداز اقتصادی 
جهان می گوید که رکود فعلی جهان با رکود سال های دهه 1970 میالدی 
قابل مقایسه اس��ت و پیش بینی می شود وضعیت در بعضی از کشورها به 
مراتب سخت تر باشد. بانک جهانی در این گزارش، رکود اقتصادی در بازه 
زمانی 2021 تا 2024 را نس��بت به بازه زمان��ی 197۶ تا 1979 دو برابر 
پیش بینی می کند و هشدار می دهد که همه کشورهای غنی و فقیر از این 
رکود اقتصادی بی بهره نخواهند بود. به گفته بانک جهانی، ش��یوع کرونا و 
جنگ در اوکراین موجب تش��دید این رکود ش��ده و انتظار می رود که این 

رکود اقتصادی همچنان در سال های آینده ادامه داشته باشد.
عصرجدیدتورمیدراقتصادجهان

بانک تس��ویه بین المللی به تازگی در گزارشی با عنوان »اختالالت بازار 
کاال، رش��د و تورم«، دالیل شکل گیری س��ویه تورمی را بررسی کرد و به 
مقایس��ه وضعیت فعلی با دهه 1970 پرداخت. ای��ن گزارش با طرح این 
سوال که آیا اقتصاد جهانی شاهد تکرار دهه 1970 خواهد بود، می نویسد: 
جنگ در اوکراین باعث افزایش قیمت کاالها ش��د. در هفته  های پیش از 
آغ��از جنگ، قیمت نفت بی��ش از 30 درصد و قیمت گاز طبیعی در اروپا 
بی��ش از ۶0 درصد افزای��ش یافت. قیمت مواد غذایی و فلزات نیز رش��د 
کرد. این افزایش- ها در کنار افزایش قابل توجه قیمت  ها در س��ال 2021 
اتفاق افتاد و قیمت- ها را بس��یار باالتر از سطح قبل از همه  گیری افزایش 
داد. اگرچه قیمت  ها از آن زمان تا حدودی عقب  نشینی کرده  اند، اما طبق 
اس��تانداردهای تاریخی همچنان باال هس��تند. با ادامه جنگ، چشم  انداز 

بازارهای کاال به طور قابل توجهی مبهم و نامطمئن خواهد بود.
افزایش قیمت کاالها منجر به اختالالت عمده عرضه ش��د. روس��یه و 
اوکراین در بسیاری از بازارهای کاالیی جهان، نقش مهمی دارند و بیش 
از 10 درص��د از تولی��د گندم و نفت جهان و بی��ش از 20 درصد از گاز 
طبیعی جهان در اختیار آنهاست. روسیه همچنین فلزات مورد استفاده 
برای ساخت هواپیما، اتومبیل و تراشه  های کامپیوتری را تأمین می  کند 
و کمب��ود این فل��زات می  تواند منجر به تش��دید تنگناها ش��ود. جنگ 
در حال حاضر، زنجیره تأمین کش��اورزی را مختل کرده اس��ت. چنین 
اختالالتی به دلیل تخریب محصوالت زراعی و زیرس��اخت  های فیزیکی 
می  تواند چند برابر شود. در همین حال، تحریم  های اضافی علیه روسیه 
می  تواند عرضه کاالهای انرژی را حداقل در برخی بازارها کاهش دهد.

قیمت  های باال و بی ثبات کاالها، خطرات قابل توجهی برای اقتصاد جهانی 
ایجاد می  کند. تأثیرات آن بر تورم و رشد اقتصادی محسوس خواهد بود و 
بسته به اینکه آنها صادرکننده یا واردکننده کاالهای تحت تأثیر هستند و 
قیمت  های باالتر بر درآمد خانوارها و شرکت  ها چه تأثیری می  گذارد، رشد 
اقتصادی به طور نابرابر در بین کش��ورها کاهش خواهد یافت. قیمت  های 
باالتر کاالها احتماال در کوتاه مدت باعث کاهش رشد و افزایش تورم می-

 ش��ود. اینکه آیا اقتصاد جهان ش��اهد تکرار دهه 1970 باش��د )زمانی که 
افزایش قیمت نفت به بارزترین دوره رکود تورمی دوران مدرن کمک کرد(، 
بستگی به مدت زمان ادامه اختالالت بازار کاال دارد و اینکه آیا سیاست های 
اقتصاد کالن، این پیامدها را با موفقیت بیشتری نسبت به گذشته مدیریت 
می  کند یا خیر. در نگاه اول، برخی شباهت  ها مشهود است و همانند دهه 
1970، افزای��ش اخیر قیمت کااله��ا تا حدی منعکس کننده عرضه کمتر 
و دسترس��ی کمتر به کاالس��ت. اگر عرضه کاهش یافته کود باعث کاهش 
بازده محصوالت جهانی شود و تحریم  ها جریان کاالهای انرژی به بازارهای 

جهانی را محدود کند، این فشارها می  تواند تشدید شود.
مقایسهرکودفعلیبادهه1۹۷0

رویدادهای اخیر حتی از رویدادهای دهه 1970 مخل  تر به نظر می  رسد؛ 
مثال افزایش قیمت اخیر بر مجموعه وس��یع  تری از کاالها تأثیر گذاش��ته 
اس��ت. افزایش قیمت کاالها در ده��ه 1970 متمرکز بر بازار نفت بود؛ در 
حال��ی که در ماه  های اخیر قیمت  های انرژی، کش��اورزی، کاالها و فلزات 
همگی رش��د زیادی را تجربه کرده اند. با این حال، افزایش قیمت نفت در 
دهه 1970 بسیار بیشتر از افزایش  های اخیر بود: در بحران 1973، قیمت 

نفت در عرض یک هفته بیش از دو برابر شد؛ در حالی که در بحران 1979 
در طول یک س��ال به میزان مشابهی افزایش یافت. در مقابل، قیمت نفت 
کمتر از 50 درصد، باالتر از آنچه در ابتدای س��ال 2022 بود و در شرایط 
واقعی کمتر از اوایل دهه 2010 اس��ت. در عین حال، سه دلیل برای این 
تفک��ر که افزایش اخیر قیمت کاالها نس��بت به دهه 1970 کمتر مخرب 
است، وجود دارد: »فقدان پس  زمینه  ای تورمی«، »وابستگی کمتر اقتصاد 

به انرژی« و »چارچوب  های سیاست قوی  تر«.
پس زمینه تورمی مش��خصا تهدیدکنندگی کمتری دارد. بحران نفت در 
س��ال 1973 به دنبال چندین س��ال افزایش تورم ایجاد ش��د و تورم در 
س��ال  های منتهی به بحران 1979 بس��یار باال بود. اگرچه تورم جهانی در 
س��ال گذش��ته به میزان زیادی افزایش یافت، اما در سال های قبل از آن 
ک��م بود. در نتیجه، تورم باال احتماال کمتر در ذهن  خانوارها و ش��رکت  ها 
ریش��ه دوانده است که می  تواند س��رریز قیمت  های باالتر کاالها را محدود 
کند. همچنین شدت انرژی به تولید ناخالص داخلی )مقدار انرژی مصرف 
شده نسبت به حجم کل کاالها و خدمات تولیدشده( از اواخر دهه 1970 
حدود 40 درصد کاهش یافته است. این کاهش برای نفت بسیار چشمگیر 
ب��وده که مص��رف در واحد تولید ناخالص داخلی آن بیش از نصف ش��ده 
اس��ت. بخشی از این کاهش نش��ان دهنده تغییر مصرف انرژی از نفت به 
س��وخت  های دیگر مانند گاز اس��ت، اما حتی برای این سوخت  ها، مصرف 
کل به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته اس��ت. در نتیجه، 
قیمت  های باالتر انرژی نسبت به گذشته، اهمیت کمتری برای رشد دارد.

از س��وی دیگر، بحران  های نفتی دهه 1970 به دنبال فروپاشی سیستم 
برتون وودز بود. در اکثر کش��ورها، اهداف سیاس��ت پولی و عملکردها به 
درس��تی تعریف نشده بودند. امروزه اکثر بانک  های مرکزی، چارچوب  های 
سیاستی منس��جم  تری دارند که به آنها اجازه می  دهد با موفقیت چندین 
جهش بزرگ قیمت کاالها را از دهه 1970 تاکنون طی کنند. با این حال، 
اعتبار سیاس��ت  گذار به اقدامات بانک مرکزی بستگی دارد و اگر بانک  های 
مرکزی اجازه دهند تورم باال برای مدت طوالنی ادامه یابد، ممکن اس��ت 
این اعتماد از بین برود. با وجود اینکه تحوالت امروز ممکن است کمتر از 
بحران  های نفتی ده��ه 1970 اختالل ایجاد کند، اما افزایش اخیر قیمت 
کااله��ا همچنان می  تواند پیامدهای قابل توجهی بر تولید و تورم داش��ته 
باشد. اینها به نوبه خود به دلیل افزایش قیمت کاالها و اینکه آیا کشوری 

کاالهای مربوطه را صادر یا وارد می کند، بستگی دارد.

آیااقتصادجهانیشاهدتکراردهه1۹۷0خواهدبود؟

رکود با چاشنی تورم

با ش��یوع کرونا در دو سال گذشته، بازاریابی دیجیتال بیشتر از همیشه 
مورد توجه کس��ب وکارهای خرد و متوسط قرار گرفته است. با این حال، 
نتایج یک بررسی نش��ان می دهد که ضریب توسعه بازاریابی دیجیتال در 

کشورهای درحال توسعه ای مثل ایران پایین تر از حد مطلوب است.
بازاریاب��ی دیجیتال، نوعی کس��ب وکار الکترونیکی اس��ت که با هدف 
بازاریاب��ی با اس��تفاده از فناوری ه��ای ارتباطات دیجیت��ال مثل اینترنت، 
ایمیل، کتب الکترونیکی، بانک های اطالعاتی و گوش��ی های موبایل انجام 
می ش��ود. در اصطالح متداول تر، این ن��وع بازاریابی را بازاریابی آنالین هم 
می نامند که محدود به استفاده از فناوری اینترنت برای رسیدن به اهداف 
بازاریابی اس��ت. در سال 1999 میالدی، س��ایت salesforce نخستین 
سیستم مدیریت مش��تریان و ذخیره اطالعات کاربران، رفتار آنها بر روی 
س��ایت و ردیابی کمپین ها را به شکل )saas( ارائه داد. این نرم افزار نقطه 
مرکزی شکل گیری چیزی بود که امروز با عنوان بازاریابی دیجیتال آن را 

می شناسیم.
در س��ال های 2000 تا 2010 تغییرهای اساس��ی در رفتار مشتریان به 
وج��ود آمد. ب��ا روی کار آمدن موتورهای جس��ت وجو مثل گوگل و یاهو، 
مش��تریان پیش از اقدام به خرید در این موتورها در مورد اطالعات کاالی 
مورد نظر خود جست وجو می کردند. این به سردرگمی دیجیتال مارکترها 
منجر ش��د؛ چراکه نمی دانس��تند رفتار کاربران چگونه تغییر کرده است. 
این سال ها همچنین سال های تحول پلتفرم های شبکه های اجتماعی هم 
بوده که به ارائه خدمات بس��یاری از کسب وکارها کمک کرده است. رواج 

گوشی های هوشمند از دیگر تحوالتی است که بازاریابی دیجیتال را تغییر 
داد و باعث شد این حرفه در دهه سوم تاریخ خود با تحوالت اساسی رو به 
رو ش��ود. امروز در مقایسه با گذشته، با فعالیت بیشتر مردم در اینترنت و 
تسهیل استفاده از آن در زندگی روزمره، تمایل افراد برای استفاده از فضای 
مجازی در کس��ب وکارها افزایش پیدا کرده است. سبک زندگی مردم هم 
تغییر کرده و آنها ترجیح می دهند در خانه بنشینند و محصوالت و خدمات 

الزم را سفارش بدهند.
از مهمترین شیوه های بازاریابی دیجیتال، سئوی کلمه های کلیدی است. 
در این ش��یوه پس از ایجاد وب سایت برای کس��ب وکار، با مجموعه ای از 
اقدامات برنامه ریزی شده و دقیق، رتبه سایت در رتبه بندی های موتورهای 
جس��ت وجو بهبود پیدا می کند. بازاریابی محتوا که پیوند عمیقی با س��ئو 
دارد، به معنای اس��تفاده از محتوای بازاریابی برای بهبود رتبه س��ایت در 
موتورهای جست وجوس��ت. در بازاریابی شبکه های اجتماعی نیز تبلیغ و 
معرفی برند از طریق محتوای این شبکه ها و هدایت ترافیک به وب سایت 
برند برای جذب کاربران دائمی دنبال می شود. همچنین تبلیغات کلیکی یا 
PPC، با تبلیغ وب س��ایت ها در سایت های پرطرفدار دیگر انجام می شود. 
بازاریابی ایمیلی هم از پربازده ترین شیوه های بازاریابی دیجیتال است که 
در آن با طراحی س��ایت مناسب، صفحه فرود سایت و تهیه یک فهرست 
ایمیل از مخاطبان، به آنها ایمیل های هدفمند ارسال می شود. در بازاریابی 
ویروس��ی، با کمک شبکه های اجتماعی، کس��ب وکار یا برندی با طراحی 
کمپین های خالقانه تبلیغ می شود. نهایتا بازاریابی چریکی یا پارتیزانی نیز 

آخرین شیوه بازاریابی دیجیتال است که در آن باز هم کمپین های خالقانه 
و ایده ه��ای تازه نقش آفرینی می کند. در این بازاریابی، ساختارش��کنی در 

تبلیغات و کم هزینه تمام شدن آن اهمیت دارد.
این تحوالت، بازاریابی دیجیتال را به بخش��ی مهم از کس��ب وکارهای 
امروزی تبدیل کرده اس��ت. همچنین در س��ال های گذشته از همه گیری 
کرونا، بازاریابی دیجیتال بیشتر از همیشه مورد توجه کسب وکارهای خرد 
و متوس��ط قرار گرفته اس��ت. با این حال، یافته ه��ای یک مطالعه داخلی 
نش��ان می دهد که ضریب توسعه بازاریابی دیجیتال در کشورهای درحال 
توس��عه ای مثل ایران پایین تر از حد مطلوب اس��ت و این بخش مهم در 
کشورمان مغفول مانده است. پژوهشگران در این مطالعه می گویند که به 
نحوی باورنکردنی برخی شرکت ها همچنان به روش های سنتی بازاریابی 
عم��ل می کنند و خود را از فرصت های بالقوه بازاریابی دیجیتال بی نصیب 
کرده اند. به گفته پژوهش��گران، تغییر س��ریع دنیا و دیجیتالی شدن امور 
باعث شده است همه کسب وکارها به حضور در فضای آنالین فکر کنند، 
ام��ا این تغییر از بازاریابی س��نتی به دیجیتال برای بس��یاری از بازاریابان 
نگران کننده بوده است. آنها توصیه می کنند که بازاریابان سنتی با تمرکز 
بر مهارت های مش��ترک با بازاریابان دیجیت��ال، به مرور زمان خود را ارتقا 
دهند تا شرکت ها از فرصت های بی نظیر بازاریابی دیجیتال استفاده کنند. 
این مطالعه با عنوان »دیجیتال مارکتینگ، رویکرد تحول گرایانه در کسب 
وکار« در نش��ریه پژوهش های علوم مدیریت در بهار امس��ال منتشر شده 

است.

باوجودافزایشتمایلبهسفارشهایاینترنتیدرایران

وضعیتبازاریابیدیجیتالمطلوبنیست

دریچه

روسیهباتحریمهایغربچهمیکند؟
پادزهرروسیتحریم

چالش های جهان تمامی ندارد و بعد از عبور جهان از شوک کرونا، 
حاال نوبت جنگ در اوکراین اس��ت که ب��ه انحای مختلف، زندگی را 
بر مردم جهان س��خت کن��د. با آغاز جنگ روس��یه و اوکراین، تصور 
اینکه تبعات این درگیری نظام��ی، تمام مرزهای دنیا را درمی نوردد، 
ممکن نبود، اما تنها با گذشت چند روز به تدریج آثار و بازخوردهای 
اقتصادی این جنگ نمایان ش��د؛ از آنجا که هم روسیه و هم اوکراین 
نقش بی بدیلی در تولید و صادرات گندم و غالت دارند، تمام بازارهای 
جهانی تحت تأثیر قرار گرفتند و گرانی و کمبود مواد غذایی در همه 
کش��ورهای جهان احساس ش��د. همچنین با تحریم روسیه از سوی 
غرب و به ویژه اتحادیه اروپا، هزینه انرژی افزایش یافت و قیمت نفت 

سه رقمی شد.
حمله روس��یه به اوکرای��ن، بحرانی در اقتص��اد و روابط بین الملل 
به وجود آورد که از زمان جنگ س��رد تاکنون س��ابقه نداش��ته است. 
این جنگ نوظه��ور آن هم در اروپایی ک��ه چندین دهه چنین آتش 
و خش��ونتی را تجربه نکرده بود، عالوه بر پیامدهای سیاسی، اقتصاد 
جه��ان را نیز هدف قرار داده اس��ت؛ اقتصادی که از حدود دو س��ال 
پیش و با ش��یوع پاندمی کرونا، ش��رایط خوبی را س��پری نکرده  بود 
و ح��اال هنوز کرونا تمام  نش��ده، پای بحرانی بزر گ ت��ر به میان آمده 
است. هیچ کس باور ندارد که این جنگ، یک نزاع منطقه ای است که 
تاثیری بر جهان ندارد. عالوه بر کرونا و جنگ، س��ومین عاملی که بر 
بازارها و اقتصادها تاثیر خواهد گذاشت، برنامه های بانک های مرکزی 
بزرگ برای مهار تورم است، به طوری که بیش از 50 کشور جهان در 
سال 2022 میالدی، نرخ بهره خود را افزایش داده اند تا تورم را مهار 
کنند. در مجموع، همه این عوامل باعث افزایش نااطمینانی در فضای 
سیاس��ی و اقتصادی جهان شده است. تحلیلگران معتقدند جهان در 
آس��تانه جنگ سرد جدیدی قرار دارد و غرب و شرق در این جنگ و 
تن��ازع باقی خواهند ماند. آنطور ک��ه مرکز پژوهش های اتاق ایران در 
سی و سومین گزارش از سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت 
جهانی« آورده اس��ت، روس��یه در پی بحران اوکراین و برای مواجهه 
ب��ا تحریم های آمری��کا و اتحادیه اروپا، به دنبال متحدان و ش��رکای 
جدی��د در منطقه و جهان اس��ت. در همین راس��تا و در جدیدترین 
اقدام، توافق تجاری گس��ترده با امارات متحده عربی با هدف افزایش 
س��رمایه گذاری و مبادالت تجاری بین دو کش��ور، به عنوان بخشی از 
برنامه های روسیه برای مقابله با تحریم های اقتصادی غرب علیه مسکو 
در دستور کار روسیه قرار گرفته است. کاهش جنگ تعرفه ای آمریکا 
با چین، تالش اروپا برای تأمین گاز، س��فر نخس��ت وزیر پاکستان به 
ترکیه و افزای��ش روابط اقتصادی دو کش��ور و... از دیگر رخدادهایی 
اس��ت که بازوی پژوهشی بخش خصوصی در این گزارش اشاره کرده 
اس��ت. در بخش تحوالت جهانی، دولت بایدن تعرفه ها علیه چین را 
کاهش می دهد. احتماال تعرفه ها بر کاالهای صادراتی چین به ایاالت  
متحده که عمدتا توسط خانوارهای آمریکایی مصرف می شوند، کاهش 
خواهد یافت. یکی از مهم ترین دالیل بازبینی تعرفه های اعمال ش��ده 
ب��ر چین، افزایش تورم در ایاالت  متحده اس��ت که به باالترین میزان 
در دهه های اخیر رسیده اس��ت. آمریکا همچنین ابتکار تجارت قرن 
بیست و یکم را با تایوان کلید زد. از منظر طرفین، هدف از این ابتکار 
همانا توسعه راه های مشخص برای تعمیق روابط اقتصادی و تجاری، 
پیش��برد اولویت های تجاری متقابل براس��اس ارزش های مشترک و 
ارتقای نوآوری اس��ت، اما از منظر چین این اقدام، گامی برای افزایش 
فشار بر این کشور و حمایت از تایوان است. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا 
در حال کار بر روی توافقی برای افزایش واردات گاز رژیم صهیونیستی 
از طریق مصر اس��ت. جنگ در اوکراین باعث افزایش شدید تقاضای 
اتحادیه اروپا برای گاز ش��ده است. شرق مدیترانه می تواند به یکی از 
مهم ترین منابع گاز طبیعی اتحادیه اروپا در س��ال های آینده تبدیل 
شود؛ زیرا این اتحادیه به دنبال کاهش واردات گاز روسیه است که در 

حال حاضر 40 درصد از مصرف آن را تأمین می کند.
در تحوالت منطقه ای نیز امارات به عنوان نخستین کشور در جهان 
عرب، با رژیم صهیونیس��تی موافقت نامه تجارت آزاد منعقد کرد. این 
موافقت نامه راه را برای حضور گسترده تر شرکت های رژیم صهیونیستی 
در امارات و توسعه روابط دو طرف می گشاید. در شرایط کنونی بیش از 
هزار شرکت رژیم صهیونیستی در امارات فعالیت دارند. منابع سعودی 
و رژیم صهیونیستی هم از آغاز روند عادی سازی روابط اقتصادی میان 
ری��اض و تل آویو خبر داده اند. این ام��ر در معامالت بزرگی که اخیرا 
امضا شده است، در سفرهای بازرگانان رژیم صهیونیستی با پاسپورت 
رژیم صهیونیستی با ویزای ویژه به عربستان سعودی و در تماس های 
فزاین��ده در مورد س��رمایه گذاری بازرگانان س��عودی و صندوق های 

سرمایه گذاری سعودی در رژیم صهیونیستی دیده می شود.
همچنین در پاکستان شهباز شریف، نخست وزیر جدید این کشور 
در دومین س��فر منطق��ه ای خود راهی ترکیه ش��د و از لزوم افزایش 
روابط اقتصادی دو کشور به 5 میلیارد دالر سخن گفت. دولت جدید 
با تورم فزاینده و بحران اقتصادی تشدید شونده، مواجه است؛ ازاین رو 
شریف به حمایت اقتصادی و سیاسی بین المللی برای تحکیم موقعیت 
دولت ائتالفی خود نیاز دارد. برمبنای آمارهای جدید دولت پاکستان، 
برای نخس��تین بار تراز تجاری این کش��ور با افغانستان به سود کابل 
تغییر کرده اس��ت. این تغییر عمدتا به افزایش خرید زغال س��نگ و 
پنبه افغانستان توسط پاکستان در ماه های اخیر نسبت داده می شود. 
قیمت زغال سنگ با ممنوعیت صادراتی غیرمنتظره صادرکننده بزرگ 
)اندونزی( در اوایل سال جاری و به دنبال آن، حمله نظامی روسیه به 
اوکراین به شدت افزایش یافت. همانطور که اشاره شد، روسیه هم در 
پی بحران اوکراین به دنبال متحدان جدید در منطقه است و اخیرا با 

امارات متحده عربی به توافق تجاری گسترده ای رسیده است.
این گزارش همچنین در بخش داده های تازه به ش��اخص عملکرد 
بن��ادر کانتینری بانک جهانی اش��اره کرده که نش��ان می دهد بنادر 
کش��ورهای جن��وب خلیج فارس بهتری��ن واکنش را به رش��د حجم 
مبادالت و نیز نوسانات ناشی از تأثیرات همه گیری جهانی کرونا نشان 
داده اند. در تازه ترین رده بندی، بندر ملک عبداهلل عربس��تان سعودی، 
بن��در صالله در عمان، بندر حمد در قط��ر و بندر خلیفه در ابوظبی 
در ص��در این رتبه بندی قرار دارند. گفتنی اس��ت مرکز پژوهش های 
اتاق ایران، تهیه و انتشار سلسله گزارش های »پایش تحوالت تجارت 
جهانی« را با هدف بررسی رویدادهای کلیدی در محیط ژئواکونومیک 
ایران در دستور کار قرار داده است. در این گزارش ها، مسائل مهم روز 
از منظر تأثیرگذاری بر دیپلماسی اقتصادی و موقعیت ژئواکونومیک 

ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
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فرصت امروز: این روزها بازار اجاره مس��کن در وضعیت قرمز و بحرانی 
قرار دارد و گزارش های میدانی نشان می دهد که نرخ اجاره بها تا چندین 
برابر افزایش یافته اس��ت. معموال با نزدیک شدن به فصل تابستان، موعد 
جابه جایي مس��تاجران هم شروع مي شود، اما امسال گراني اجاره ها باعث 
نگراني شدید مستاجران شده و نرخ های پیشنهادی در اغلب موارد از توان 
مس��تاجران خارج اس��ت. طبق آمارهای رسمی، تورم اجاره در فصل بهار 
امسال به حدود 4۶ درصد رسیده و این میزان تورم به مراتب باالتر از تورم 
عمومی و تورم مسکن است. بنابراین طبیعی است که هزینه اجاره نشینی 

از استطاعت مالی مستاجران فراتر باشد.
بررسی های میدانی از آخرین تحوالت بازار اجاره در تهران و سایر شهرها 
نش��ان می دهد مستاجران با شرایط دشواری به لحاظ تغییرات نرخ اجاره 
مس��کن و افزایش ش��دید اجاره بها مواجه شده اند که نهایتا باعث افزایش 
حاشیه نش��یني در ش��هرها می ش��ود. جدا از مهاجرت به حاشیه شهرها، 
پدیده دیگری که این روزها عمدتا در تهران و ش��هرهای بزرگ به چشم 
می خورد، خانه های اشتراکی و اجاره نشینی مشارکتی است. اجاره نشینی 
مشارکتی به س��کونت دو خانوار در یک آپارتمان اجاره  ای گفته می شود. 
البته اکثر خانوارها در این شرایط و در صورت امکان ترجیح می دهند که 
به حاش��یه شهرها و یا ش��هرهای حومه مهاجرت کنند، اما برای کسانی 
که امکان مهاجرت از تهران را ندارند، خانه های اش��تراکی و اجاره نشینی 
مشارکتی، جایگزین مهاجرت به ش��هرها شده است. مالک این سکونت 
اش��تراکی در یک واحد مسکونی، نسبت خانوادگی و خویشاوندی دور یا 
نزدیک است؛ مثال سکونت یک فرزند مجرد به طور مشترک با والدین و یا 

سکونت مشترک خاله و خواهرزاده از جمله این موارد است.
قراردادهایصوریبرایواماجاره

افزایش نجوم��ی نرخ های اجاره بها در ح��ال حاضر، مهمترین دغدغه 
بس��یاری از خانوارهاست و از آنجا که مس��کن بزرگترین دغدغه زندگی 
در ش��هری مثل تهران اس��ت، هم اکنون از 8 میلیون خانوار اجاره نشین، 

بس��یاری از آنها در تب و تاب پیدا کردن خانه مناسب هستند و احتماال 
به مبلغ وام ودیعه مس��کن نیز چشم دارند، اما محدودیت زمانی ثبت نام 
وام اجاره باعث ش��ده تا این روزها ش��اهد پدیده دیگری در دفاتر امالک 
باشیم. تسهیالت ودیعه مسکن، کمک هزینه ای است که از دو سال قبل 
برای حمایت از مس��تأجران در ش��رایط کرونایی پرداخت می شود. البته 
به خاطر محدودیت منابع و تعداد باالی تقاضا در دو سال گذشته کمتر از 
یک سوم مستأجران متقاضی توانسته اند این وام را دریافت کنند. بنابراین 
بس��یاری از متقاضیانی که سال قبل نتوانس��تند وام اجاره بها را دریافت 
کنند، امید داش��تند امس��ال از آن بهره مند ش��وند، اما یک بند از شروط 
دریاف��ت وام ودیع��ه که وزارت راه و شهرس��ازی آن را تدوین کرده، مانع 
ثبت نام بسیاری از متقاضیان شده و آن محدودیت زمانی است. یعنی فقط 
مس��تأجرانی می توانند از زمان اعالم وزارت راه و شهرسازی )12خرداد( 
برای دریافت وام ثبت نام کنند که اجاره نامه آنها از فروردین ماه 1401 
تنظیم ش��ده باش��د. از آنجا که برای ثبت نام کد رهگیری الزامی اس��ت 
بنابراین مستأجران حتما باید قرارداد اجاره با کد رهگیری داشته باشند، 

اما اگر تاریخ قرارداد اجاره، سال قبل باشد، امکان ثبت نام را ندارند.
بس��یاری از مستأجران نسبت به این ش��رط برای نام نویسی معترض 
هس��تند و می گویند سال قبل نتوانستند وام بگیرند و این دوره نیز چون 
تاریخ قرارداد اجاره برای امسال نیست، امکان ثبت نام از آنها سلب شده 
است. مشخص نیس��ت چرا وزارت راه و شهرسازی این محدودیت زمانی 
را ب��رای قرارداد اجاره مس��تأجران تعیین کرده اس��ت. ب��ه هر حال، این 
ش��رط زمینه بروز یک تخل��ف را فراهم کرده و برخی از مس��تاجران در 
گزارش های میدانی می گویند ش��رط و شروط  ثبت نام وام ودیعه، دست 
مش��اوران امالک را برای دور زدن مستأجران بیشتر باز گذاشته و افرادی 
که مستأجر نیستند با پرداخت مبلغی به مشاوران دفاتر امالک، قراردادی 
صوری )با تاریخ ثبت امسال( تنظیم می کنند. هرچند انتظار می رفت که 
در س��ومین س��ال پرداخت وام اجاره مسکن، نظارت بیشتری بر عملکرد 

مش��اوران امالک و بانک ها صورت گیرد تا مس��تأجران واقعی بتوانند وام 
اج��اره به��ا را دریافت کنند، اما با ش��رطی که متولی بازار مس��کن برای 
دریافت وام ودیعه گنجانده اس��ت، عمال ام��کان تخلف برای دریافت این 

وام همچنان فراهم است.
افزایشتقاضادربازاراجاره

در تهران به عنوان کالنشهري که بخش بزرگي از منابع و مصارف در 
آن انجام مي شود؛ وضعیت اجاره نش��یني به نقطه بحراني رسیده است. 
آخری��ن گزارش بانک مرکزي از تحوالت بازار مس��کن در ش��هر تهران 
نش��ان مي دهد در اردیبهشت ماه امسال تورم اجاره پایتخت برابر با 4۶ 
درصد و براي نقاط ش��هري معادل با 50 درصد ثبت شده است. به طور 
کل��ي، عامل مهمي که موجب باال رفتن اجاره مس��کن در ش��هر تهران 
شده، افزایش قیمت مسکن است. صاحبخانه و البته بنگاه هاي معامالت 
ملک��ي فرمولي را براي تعیین و کش��ف قیمت اج��اره یک ملک در نظر 
مي گیرند؛ به عنوان مثال، گفته مي شود که یک ششم قیمت یک واحد، 
عددي است که براي رهن این خانه باید پرداخت شود. با افزایش قیمت 
مسکن، میزان پول مورد نیاز براي رهن یک خانه نیز رشد عجیبي پیدا 
کرده اس��ت. بیشتر اجاره نش��ین ها که قدرت پرداخت ودیعه کمتري را 
دارند، در فرآیندي موس��وم به »تبدیل ودیعه به اجاره« به اجبار تن به 
عددهاي نجومي اجاره مسکن مي دهند. البته باید توجه داشت که عامل 
دیگر باالرفتن نرخ اجاره ها، تشدید انتظارات تورمي در بازارهاي مختلف 
و اثرگذاري آن روي بازار مس��کن اس��ت. طبیعی است در شرایطی که 
چش��م انداز قیمت ها و میزان تورم صعودي باشد؛ مالکان خانه هم براي 
کاهش قیمت اجاره واحد خود مقاومت بیش��تري نشان مي دهند. نکته 
مهم دیگر این اس��ت که در حال حاضر تقاض��ا در بخش اجاره باالتر از 
گذشته شده است؛ چراکه با افزایش قیمت مسکن، توان خرید از عهده 
خانوارها خارج ش��ده و بخش بزرگي از تقاضای مس��کن به سمت اجاره 

واحدهاي مسکوني رفته است.

التهاببازاراجارهباعثرواجاجارهنشینیمشارکتیوتخلفمشاورانامالکشد

وضعیت قرمز اجاره مسکن

در شرایطی که تعداد زیادی از کارشناسان و فعاالن اقتصادی نسبت به جهش تورم 
در ماه های پیش رو و فش��ار معیش��تی بیشتر بر مردم هشدار می دهند و به تازگی ۶1 
اقتصاددان در نامه ای نسبت به سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم موسوم به جراحی 
اقتصادی، نکاتی را گوشزد کرده اند؛ کارشناسان و مسئوالنی در دولت هستند که برای 
کنترل این ش��رایط خطیر، افزایش نرخ بهره بانکی را پیش��نهاد می دهند تا بخشی از 
نقدینگی به بانک ها س��رازیر شود و از این طریق دولت بتواند بخشی از رشد احتمالی 
ت��ورم در ماه های آینده را کنترل کند. به دلیل حذف ارز 4200 تومانی و اصالح طرح 
هدفمندی یارانه ها و به دنبال آن، افزایش قیمت بس��یاری از کاالهای اساسی به ویژه 
کاالهای خوراکی، کارشناس��ان بر این باورند که کشور با رشد چشمگیر تورم رو به رو 
خواهد شد و در این بین، برخی از کارشناسان و دولتمردان، پیشنهاد افزایش نرخ بهره 
بانکی را مطرح کرده اند. س��وال این است که این موضوع چه تبعات اقتصادی می تواند 
به دنبال داشته باشد؟ اگرچه که با افزایش نرخ بهره بانکی، انگیزه سرمایه گذاران برای 
نگهداری پول در بانک ها بیش��تر می شود و بخشی از سرمایه های سرگردان به بانک ها 
سرازیر می شود، اما این موضوع باعث کاهش جذابیت بازارهای موازی به خصوص بازار 
س��رمایه خواهد شد و موجب می شود که بخشی از سرمایه گذاران سرمایه های خود را 

از تاالر شیشه ای خارج کرده و به بانک ها منتقل کنند و عمال بازار سرمایه با ریزش رو 
به رو ش��ود. افزایش نرخ بهره همچنین باعث افزایش هزینه تامین مالی و س��رمایه در 
گردش بنگاه های تولیدی در اقتصاد کشور می شود و این موضوع کاهش رشد اقتصادی 
و سرمایه گذاری بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت.  هرچند افزایش نرخ بهره 
ممکن است در کوتاه مدت باعث کنترل بخشی از نقدینگی و کنترل تورم شود، اما در 
بلندمدت به دلیل اثر معکوس بر افزایش نقدینگی، محرک رشد تورم می شود. افزایش 
نرخ بهره موجب افزایش هزینه مالی شرکت و غیرتوجیه پذیر شدن بسیاری از پروژه ها 
در اقتصاد نیز می شود. این موضوع ابتدا سبب کاهش سودآوری و سپس سبب کاهش 
رشد شرکت ها در بلندمدت می شود. بنابراین پیگیری این سیاست می تواند هزینه مالی 
بخش تولید و خدمات را افزایش داده و با کاهش شاخص تقاضا، عامل افت فعالیت های 
اقتصادی و تعمیق رکود کس��ب و کارها ش��ود. به اعتقاد کارشناس��ان و اقتصاددانان، 
دولت برای کنترل تورم آن هم در ش��رایط کنونی که س��رمایه گذاران بخش خصوصی 
با چالش های جدی مواجه هس��تند و اقتصاد کشور در رکود به سر می برد، نباید اصال 
به س��مت افزایش نرخ بهره بانکی برود؛ اتفاقی که می تواند شرایط تولید را سخت تر و 

دشوارتر کند و به رکود اقتصادی دامن بزند.

4چالشافزایشنرخبهرهبانکی

بانکنامه

بازگشتسکهازسقفقیمتیجدید
سکهبهنیمهکانال15میلیونرسید

نوسان قیمت سکه در روزهای گذشته به اوج خود رسید و طی 
ی��ک روز یک میلیون و 350 ه��زار تومان افزایش یافت و به میانه 
کانال 1۶ میلیون تومان رس��ید، اما این روند خیلی دوام نداشت و 

دوباره به کانال 15 میلیون تومان عقب نشینی کرد.
قیمت س��که از ابتدای امس��ال با افزایش بهای انس جهانی طال 
و بیش��تر تحت تاثی��ر ثبات قیمت دالر در ب��ازار ارز در کانال 14 
میلیون تومان نوس��ان داشت. البته در ماه های گذشته بهای انس 
جهانی طال به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و اتفاقات منطقه روند 
صعودی داش��ت، اما ب��ا این حال این روند صعودی نیز نتوانس��ت 
قیمت انواع سکه و طال را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا بانک مرکزی 
در ای��ن ایام تالش خود را برای کنترل بازار ارز به کار بس��ته بود 
و در این زمینه کارنامه خوبی نیز داش��ت. در هفته های گذشته با 
حذف ارز 4200 تومانی و فضای روانی حاصل از این اتفاق، التهاب 
در بازار و افزایش نرخ دالر را به همراه داش��ت که متعاقب این امر 
تقاضا برای خرید سکه و طال نیز بیشتر شد. با افزایش تقاضا قیمت  
نی��ز روند صعودی را طی کرد و حباب س��که در این ایام به گفته 
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران به رقم یک میلیون و 200 

هزار تومان هم رسید.
روند صعودی قیمت س��که در روز یکش��نبه به اوج خود رس��ید 
و در این روز س��که طرح جدید کانال 15 میلیون تومان را پش��ت 
س��ر گذاش��ت و وارد 1۶ میلیون تومان شد، اما این رشد قیمت ها 
تنها یک روز دوام یافت و از روز دوش��نبه قیمت سکه سیر نزولی 
را در پی��ش گرفت و روز سه ش��نبه به قیم��ت 15 میلیون و ۶80 
هزار تومان رسید. پیش بینی می شود با کاهش 1200 تومانی نرخ 
دالر در ش��بانه روز گذشته، قیمت س��که و طال در روزهای آینده 

کاهشی شود.

پیامکهاییکهحسابتانراخالیمیکند
علیه»فیشینگپیامکی«

مطمئن��ا همه ش��ما بارها ب��ه واژه »فیش��ینگ« برخورده اید و یا 
درباره آن تاکنون ش��نیده اید، اما سبک جدیدی از »فیشینگ« که 
اخی��را رواج باالیی پیدا کرده و احتماال چیزی درباره آن نمی دانید، 
»فیش��ینگ پیامکی« )Smishing( اس��ت. مواجهه با پیامک های 
جعلی که عموما از ش��ماره های ش��خصی ارس��ال می شود و با یک 
لینک فیشینگ در متن پیامک، از شما اطالعات شخصی درخواست 
می کن��د، در بدترین حالت می تواند اطالعات بانکی ش��ما را لو داده 
و حس��اب تان را خال��ی کن��د. به گزارش ایس��نا، یک��ی از راه های 
کالهبرداری که این روزها کسانی که با روش های فناوری اطالعات 
آش��نایی دارند، اقدام می کنند، فیش��ینگ است؛ بدین ترتیب که با 
راه اندازی س��ایت های جعلی مشابه س��ایت اصلی، اطالعات افراد را 
عموما برای سوءاستفاده های مالی سرقت می کنند. این روش اگرچه 
ب��ا راه اندازی رمز دوم پویا تا ح��د زیادی کاهش یافته، اما همچنان 
قربانیانی دارد. ثبت نام سهام عدالت، ابالغیه  قضایی،  ثبت نام دریافت 
رایانه، از روش های جدیدی اس��ت که توس��ط کالهب��رداران مورد 

استفاده قرار می گیرد.
هرچند بارها از س��وی مس��ئوالن هش��دار داده شده که به 
آدرس  سایت هایی که برای ش��ان ارسال می شود، توجه داشته 
باش��ند و همچنی��ن پیامک های قضایی یا دیگر س��ازمان های 
دولتی و حاکمیتی، با ش��ماره های شخصی ارسال نمی شود، با 
وج��ود این همچنان احتمال فریب خوردن کاربران وجود دارد 
و با پیام ه��ای فریبنده، کاربر را با هدف خالی کردن حس��اب 
بانکی و نصب بدافزار روی گوش��ی که می تواند منجر به ارسال 
ناخواسته همین پیامک های فریبنده شود، به سایت های جعلی 

می کشانند.
صرف نظ��ر از اینکه لینک ه��ای مخربی ک��ه در پیام های جعلی 
وج��ود دارد می تواند منجر به دانل��ود نرم افزارهای مخرب و بدافزار 
روی سیستم و گوشی شما شود، کالهبرداران ممکن است اطالعات 
ش��خصی ش��ما از نام، کد ملی و دیگر اطالعاتی که در مهندس��ی 
اجتماعی مورد اس��تفاده قرار می گیرد را از شما دریافت کنند و در 
حالت خطرناک تری، از ش��ما می خواهند مبلغی را به سایت دولتی 
که وارد ش��ده اید )در حالی که س��ایت فیشینگ است( واریز کنید، 
این مبلغ ممکن است ناچیز باشد، اما با وارد کردن اطالعات بانکی، 

تمام حساب شما در معرض خطر قرار می گیرد.
بنابراین همانطور که بارها هش��دار داده ش��ده، هن��گام دریافت 
پیامک هایی که دارای لینک اس��ت، حتما دقت کنید و تا جایی که 
امکان دارد روی لینکی که در پیامک آمده کلیک نکنید و خودتان 
آدرس س��ایت موردنظر را جس��ت وجو کرده و وارد شوید، تا گرفتار 
کالهبرداری های فیشینگ نشوید. همچنین باید توجه داشته باشید 
که پیامک های دولتی از ش��ماره های شخصی ارسال نمی شوند، در 
پیام هایی که ش��ما را به باز کردن لین��ک دعوت می کنند، احتمال 

فیشینگ وجود دارد.
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شرکتهایداروسازیبهرئیسجمهورنامهنوشتند
احتمالتعطیلیخطوطتولیدازتیرماه

مدیران ش��رکت های داروسازی با ارس��ال نامه  به رئیس جمهور، ضمن 
انتقاد از عدم رس��یدگی به دادخواس��ت های پیش��ین این صنعت، اصالح 
قیمت منصفانه دارو را مطالبه فوری صنایع و شرکت های داروسازی ایران 
اع��الم کردند و هش��دار دادند که در غیر این صورت، ام��کان ادامه تولید 
از س��وی این صنایع وجود ندارد و ش��رکت های داروساز ناچار به تعطیلی 
خطوط تولید هس��تند. در این نامه که این هفته از س��وی اعضای هیأت 
مدیره س��ندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به دفتر رئیس جمهور 
ارسال شده، آمده  است: »متاسفانه در شرایط کنونی بی توجهی به حداقل 
درخواس��ت های این صنع��ت که از الزام��ات اولیه تولید اس��ت، همراه با 
بالتکلیفی در تصمیم گیری ها، شرایط را به گونه ای فراهم کرده که امکان 
تامین و تولید دارو را سخت تر و به مرز بحران رسانده  است.« در این نامه 
همچنین به برخی راهکارهای ارائه شده از سوی صنایع داروسازی در رابطه 
با تخصیص ارز و قیمت گذاری منصفانه با پوش��ش بیمه ای مناسب، اشاره 
ش��ده است: »با این حال با کمال تأس��ف هیچ گونه اقدام عملی برای رفع 
مش��کالت کارخانه های داروسازی انجام نشده و عمال ضمن از دست دادن 

فرصت، امکان تولید بسیاری از داروها از بین رفته  است.«
مدیران ش��رکت های داروس��ازی در نامه خود با اشاره به مشکالت رخ 
داده برای این صنعت در زمینه تخصیص به موقع ارز و همچنین افزایش 
57 درصدی حقوق و دس��تمزد در سال 1401 و افزایش چند برابری گاز 
مصرف��ی واحدهای تولیدی و هزینه های لجام گس��یخته گمرکی، تاکید 
کرده اند که »نه تنها هیچ نشانه ای از حمایت از تولیدکننده نمی بینند بلکه 
بهای تمام ش��ده داروهای تولیدی به ش��دت افزایش یافته و به دلیل عدم 
اصالح قیمت منصفانه دارو با پوش��ش بیمه ای مناسب، امکان ادامه تولید 
برای ش��رکت های داروساز سلب ش��ده و تعطیلی خطوط تولید و کمبود 

سراسری بسیاری از اقالم دارویی در کشور، بسیار محتمل است.«
این نامه در حالی روز یکش��نبه به دفتر رئیس جمهور ارس��ال شده که 
به گفته محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران، 
نام��ه دیگری نیز به امضای رئیس اتاق ته��ران که حامل وضعیت موجود 
شرکت های داروسازی کشور و پیشنهاد مشخص افزایش قیمت دارو است، 

در روزهای آینده به پاستور ارسال می شود.
در همین حال، صاحبان ش��رکت های داروسازی و فعاالن این صنعت، 
آخرین تی��ر ترکش دان خود برای افزایش قیم��ت  دارو را، این بار در اتاق 
بازرگانی تهران رها کردند تا شاید مطالبه کهنه و ادامه دار آنها برای اصالح 
قیمت  منصفانه دارو، در پاستور و جایی که تصمیم گیر آخر در آن نشسته 
است به هدف بنشیند. در گردهمایی فعاالن صنعت دارو در چهاردهمین 
جلسه کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران، کارفرمایان و تولیدکنندگان 
دارو، آمار و تحلیل  هایی از هزینه های واقعی تولید و بهای تمام ش��ده دارو 
طی چند سال گذشته را در کنار نرخ فروش ساالنه شرکت های دارویی قرار 
دادند و با مقایس��ه آن، ضمن آنکه فاصله این دو شاخص را افزایشی اعالم 
کردند، یادآور شدند که با رویه در پیش گرفته شده و در صورتی که دولت 
اق��دام فوری برای اصالح قیمت منصفانه دارو ترتیب ندهد، ش��رکت های 

داروسازی چاره ای جز توقف تولید نخواهند داشت.
آنطور که محمود نجفی عرب، رئیس کمیس��یون اقتصاد س��المت اتاق 
تهران گفت، صنعت دارویی کش��ور به طور جدی در س��ه س��ال اخیر به 
طرق مختلف این پیام را به دولت رس��انده که اصالح قیمت دارو دیگر نه 
به امری ضروری بلکه حیاتی برای صنایع فعال در این بخش تبدیل شده 
و تاخیر در آن، عواقب سنگینی برای این صنعت به همراه خواهد آورد. به 
گفته وی، در این مدت، نمایندگان صنعت دارویی کش��ور طی مذاکرات و 
مکاتبات مداوم موفق شده اند که بخشی از نظام تصمیم گیری در دولت را 
نسبت به اصالح قیمت ها متقاعد کنند و در حال حاضر بدنه کارشناسی و 
تصمیم گیر در دولت و همچنین نهاد مجلس، بر سر این موضوع با فعاالن 
اقتصادی یک قول و هم صدا شده اند. در این جلسه همچنین بهادر نایبی، 
مدیر مالی گروه کوبل دارو در گزارش��ی که مبنای آن تحلیل صورت های 
مالی ش��رکت های دارویی بورس��ی بود، چالش های قیمت در صنعت دارو 
کشور را بازخوانی کرد و با تکیه بر اینکه هزینه های تولید مصوب سازمان 
غذا و دارو تنها حدود یک س��وم هزینه های واقعی تولید فعلی شرکت های 
داروس��ازی را پوش��ش می دهد، گفت: این در حالی است که بنا بر ادعای 
س��ازمان غذا و دارو و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
هزینه های تولید باید برمبنای صورت های مالی حسابرس��ی شده باشد. او 
سپس این تحلیل و ادعای سازمان های مذکور را مورد نقد قرار داد و افزود: 
در حالی صورت های مالی حسابرسی شده در بهترین حالت 3 تا 4 ماه پس 
از پایان س��ال مالی در دسترس اس��ت که در این اسناد، هزینه های تولید 

برمبنای شکل دارویی ارائه نمی شود.

خبرنــامه

فرصت امروز: پس از 27 اردیبهشت ماه که شاخص کل بورس تهران بعد 
از نزدیک به 20 ماه موقتا به مقاومت مهم یک میلیون و ۶00 هزار واحدی 
رسید، در سومین روز این هفته نیز یک روز به یادماندنی دیگر خلق کرد و 
بیشترین رشد در شش ماه گذشته را رقم زد. دماسنج اصلی تاالر شیشه ای 
در این روز بیش از 2.5 درصد افزایش ارتفاع داد و با رشد بیش از 39 هزار 
واحدی در سطح یک میلیون و 571 هزار واحد ایستاد که بیشترین میزان 
رش��د از ابتدای دی سال گذشته تاکنون بوده است. هرچند موج صعودی 
بازار ارز با تدابیر تازه بانک مرکزی فروکش کرده، اما سقف ش��کنی قیمت 
دالر در بازار آزاد شاید مهمترین دلیل رشد قیمت سهام در این روزها باشد 
که سایر بازارهای مالی را هم به واکنش واداشته است؛ کما اینکه به موازات 
رش��د دالر، سکه نیز به سقف قیمتی جدیدی در کانال 1۶ میلیون تومان 
رسید و سپس با کاهش چند صد هزار تومانی در دو روز گذشته به کانال 

15 میلیون بازگشت.
به نظر می رس��د دالر مهمترین شاخص برای سنجش انتظارات تورمی 
اس��ت و هر بار که اخب��ار منفی از روند مذاکرات احی��ای برجام و پرونده 
هس��ته ای مخابره می ش��ود، قیمت ها در بازار ارز س��ر به فلک می کشند. 
افزای��ش قیمت دالر در بازار آزاد همچنین باعث افزایش ش��کاف قیمتی 
میان ارقام رس��می و غیر رس��می می ش��ود و همین امر التهاب بازار ارز را 
دوچندان می کند. با توجه به افزایش انتظارات تورمی به نظر می رس��د که 
بورس بازان ش��رایط را برای کسب سود در تاالر شیشه ای فراهم می بینند 

و همین باعث شده تا در چند روز گذشته دست از ماشه فروش بردارند.
واکنشبورسبهانتظاراتتورمی

در روزهای اخیر و به دنبال ناامیدی بازارها از احیای برجام شاهد جهش 
قابل             توجه نرخ دالر و بازگش��ت بورس به مس��یر صعودی هستیم. به نظر 
س��رمایه            گذاران و معامله            گران بورس��ی که تا مدت ها قبل برای س��پردن 
سرمایه            های خود به بازار سهام مردد بودند، حاال به آینده این بازار امیدوار 
ش��ده            اند؛ آینده            ای که البته نه از کانال رش��د واقعی بلکه احتماال با رش��د 
تورمی دیگری می تواند منافع س��رمایه            گذاران این بازار را تامین کند. دالر 
یکی از مهم ترین متغیرهای منعکس کننده ش��رایط اقتصادی و سیاس��ی 
کش��ور است و حاال با عبور از سقف تاریخی خود توانسته سیگنال تقویت 
انتظارات تورمی را به صاحبان سرمایه ارسال کند، از این رو همزمان با رشد 
قیمت ارز ش��اهد آش��تی حقیقی            ها با بازار سهام و طوالنی             شدن صف            های 
خرید هستیم. به اعتقاد کارشناسان، با افزایش انتظارات تورمی، نقدینگی 
پارک شده در صندوق های درآمد ثابت، بانک ها و حتی بازارهایی که ممکن 
اس��ت به دلیل فضای امنیتی سرمایه            گذاران را بترسانند، بار دیگر به بازار 

سهام بازمی            گردند.
در حال حاضر، ریس��ک های متعددی بازار را سهام را تهدید می کند که 
از این میان می توان به سیاس��ت های آتی فدرال رزرو، قطعی برق صنایع 
در تابس��تان، اختالف فاحش دالر نیما و آزاد، تخفیف های سنگین روسیه 

در بازار جهانی به واس��طه تحریم های غرب و روند مبهم مذاکرات احیای 
برجام اشاره کرد، اما به نظر می رسد که با رشد شرکت های دالری محور و 
همچنین رشد شرکت هایی که سودسازی آنها از این محل است، در نیمه 
دوم امس��ال شاهد سقف های تاریخی شاخص خواهیم بود. البته با تدابیر 
اخیر بانک مرکزی، روند صعودی قیمت دالر متوقف شده و به دلیل کاهش 
تقاضا در برابر افزایش عرضه ارز صادراتی، دیروز ش��اهد افت هزار و 200 
تومانی نرخ دالر در صرافی ها بودیم. با افت قیمت دالر، س��که نیز به نیمه 
کانال 15 میلیون تومان بازگش��ت و در این میان، از ش��دت رشد شاخص 
کل بورس نیز کاسته شد. به طوری که شاخص کل بورس در معامالت روز 
سه ش��نبه روند نوسانی پررنگی داشت و در نهایت به رشد 2 هزار واحدی 
اکتفا کرد. براساس ابالغیه اخیر بانک مرکزی، دارندگان و عرضه کنندگان 
ن��رخ ارز می توانند ارز حاص��ل از صادرات را به متقاضی��ان با نرخ توافقی 
بفروش��ند که این موض��وع بر روند معامالت بازار س��رمایه اثر مثبت دارد 
و باعث افزایش س��ودآوری ش��رکت های بازار سرمایه خواهد شد. به گفته 
کارشناس��ان، این تصمیمات و دریافت مصوبه و اختیارات بانک مرکزی از 
سران قوا می تواند زمینه س��از روندی برای بازگشت ارز صادرکننده بدون 
محدودیت به کشور در قالب اسکناس باشد. از آنجا که در هفته های اخیر 
افزایش فاصله بین قیمت دالر در س��امانه سنا و نیما با بازار آزاد منجر به 
خودداری ورود ارز صادرکنندگان به داخل کشور شد و باز هم شاهد وجود 
تقاضا در بازار بودیم؛ بنابراین ابالغیه بانک مرکزی منجر به ورود ارز حاصل 
از صادرات صادرکنندگانی به بازار ارز شد که اقدام به احتکار کرده بودند و 

این امر در کوتاه ترین زمان ممکن سبب روند نزولی قیمت ارز شد.
شاخصبورستهراننوسانیشد

روند صعودی بازار سرمایه که به رکوردشکنی شاخص بورس در معامالت 
روز دوش��نبه منجر ش��ده بود، دیروز ادامه پیدا نکرد و شاخص کل بورس 
روند پرنوس��انی داشت. در جریان معامالت روز سه ش��نبه 24 خردادماه، 
ش��اخص کل بورس تهران با 2 هزار و ۶19  واح��د افزایش در ارتفاع یک 
 میلیون و 574 هزار واحدی ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز 770 
واحد افزایش یافت و رقم 429 هزار و 930 واحد را ثبت کرد. معامله گران 
در دو ب��ازار بورس و فرابورس بیش از 10 میلیارد و 709 میلیون س��هم، 

حق تق��دم و اوراق به��ادار را به ارزش 92 هزار و 844 میلیارد ریال معامله 
کردن��د. در معامالت بورس تهران نیز بی��ش از 7 میلیارد و 823 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 4۶ هزار و 74 میلیارد ریال معامله 
شد. شاخص بازار اول، 22 واحد و شاخص بازار دوم، 11 هزار و 1۶0 واحد 

افزایش را ثبت کردند.
توس��عه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با 953 واحد، فوالد 
خوزس��تان )فخوز( با 908 واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با 822 واحد، 
توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با 582 واحد و گروه مپنا )رمپنا( با 454 
واحد با تاثیر مثبت بر ش��اخص بورس همراه ش��دند. در سوی مقابل نیز 
ملی صنایع مس ایران )فملی( با 70۶ واحد، پاالیش نفت تبریز )شبریز( با 
۶43 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 53۶ واحد، 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 45۶ واحد و پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا( با 383 واحد بیش��ترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس 
داشتند. س��یمان آبیک )سآبیک(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شس��تا(، گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو )خگس��تر(، ایران خودرو 
)خودرو(، فوالد خوزس��تان )فخوز(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( و سایپا 
)خساپا( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه خودرو هم در معامالت 
این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد 
و 853 هزار برگه سهم به ارزش 5 هزار و 247 میلیارد ریال دادوستد شد.

در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص کل فرابورس بیش از 59 واحد 
افزایش داش��ت و به 21 هزار و 481 واحد رسید. در این بازار 2 میلیارد و 
88۶ میلیون برگه س��هم و اوراق مالی ب��ه ارزش 4۶ هزار و 770 میلیارد 
ریال دادوس��تد ش��د و تعداد دفعات معامالت فرابورس بیش از 2۶3 هزار 
و 901 نوب��ت بود. نمادهای بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، آه��ن و فوالد غدیر 
ایرانی��ان )فغدیر(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، زغال س��نگ پروده 
طبس )کزغال(، مدیریت انرژی امید تابان هور )وهور( و تولید برق عسلویه 
مپنا )بمپنا( با تاثیر مثبت بر ش��اخص فرابورس همراه ش��دند. همچنین 
س��نگ آهن گهر زمین )کگهر(، پلیمر آریاساس��ول )آریا(، داروسازی دانا 
)ددانا(، پویا زرکان آق دره )فزر( و تجلی توسعه معادن و فلزات )ومعادن( 

تاثیر منفی بر رشد شاخص فرابورس داشتند.
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بازارخودرودرانتظارکاهشقیمت
تأثیرآزادسازیوارداتبربازارخودرو

بازار خودرو این روز ها راکد است. قیمت خودرو بعد از افزایش قیمت 
به ثبات رس��یده اس��ت و از طرفی، گمانه زنی برای اجرای آزادسازی 

واردات خودرو، تقاضا در این بازار را کم کرده است.
پس از هفته ها ریزش قیمت خودرو، روند قیمت بازار خودرو تغییر 
کرد و دالر 33هزار تومانی در بازار آزاد روند قیمت خودرو را صعودی 
کرد. با بخش��نامه جدی��د بانک مرکزی مبنی بر ف��روش ارز و عرضه 
گسترده آن در بازار، روند قیمت ارز در بازار آزاد نزولی شد و همسو با 

آن افزایش قیمت ها در بازار خودرو نیز متوقف شد.
براساس این گزارش، در میان به حداقل رسیدن نوسانات قیمتی در 
بازار خودرو، روند قیم��ت برخی خودرو های موجود در بازار همچنان 
 LX EF صعودی باقی مانده اس��ت که از میان آنها می توان به سمند
7 دوگانه س��وز اش��اره کرد که در 24ساعت گذشته 1.52درصد گران 
شده است و 330میلیون تومان قیمت خورده است. سمند LX ساده 
مدل1399 نیز در 24ساعت گذش��ته 0.74درصد گران شده است و 

اکنون 272میلیون تومان قیمت خورده است.
به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران مشهد، قیمت خودرو همزمان 
با نرخ ارز افزایش پیدا کرد، اما اکنون این بازار در ثبات به س��ر می برد 
و از خریدار خبری نیس��ت. حمیدرض��ا حیدری در ادامه تصریح کرد: 
باتوجه  به اینکه دالر روند صعودی داشت، خودرو هم تحت تأثیر نوسان 
قیمت ارز است، دوباره افزایش قیمت را تجربه کرد. مسئله دیگر طرح 
آزادساری واردات خودروست که باعث شده است مردم از خرید خودرو 
اکنون منصرف شوند و منتظرند ببینند آینده بازار خودرو به چه شکل 

است. مردم هم منظر کاهش قیمت در این بازار هستند.
کارش��ناس بازار خودرو با بیان اینکه اکنون ب��ازار خودرو در انتظار 
کاهش قیمت به س��ر می برد، تأکید کرد: مس��لما اگ��ر واردات خودرو 
عملیاتی ش��ود، هم به نفع مردم و هم فروش��نده است و موجب رونق 
بازار می ش��ود. در این اوضاع، افزایش قیمت در بازار خودرو ثابت شده 
اس��ت، ولی خریداری هم وجود ندارد. وقتی خریداری وجود داش��ته 
باشد، رونق به بازار برمی گردد، اما وقتی قیمت ها باال برود و تقاضایی 

نباشد، رکود بر بازار حاکم می شود.
وی تأکی��د کرد: در صورت اجرای واردات خ��ودرو، بی گمان 20 تا 
30 درصد خودرو های خارج��ی افت قیمت پیدا می کنند. وقتی بازار 
خودرو راکد باشد، نمی توان گفت یک خودرو تقاضای خودش را دارد. 
تقاضای همه نوع خودرو به یک اندازه کاسته می شود و حتی در رکود 
هم نوسان قیمت در نوع خودرو مشخص کننده نیست و بازار یکسان 

در رکود است.
یک کارشناس صنعت خودرو درباره طرح جدید وزارت صمت برای 
حذف قرعه کش��ی و احتمال حذف 50 طرح فروش و مدل خودرو از 
فرآیند قرعه کشی گفت: خودرو هایی که از قرعه کشی حذف می شوند، 
بسته به شرکت تولیدکننده و میزان تقاضا برای آنها، شرایط متفاوتی 

در زمینه قیمت ها خواهند داشت.
بابک صدرایی توضیح داده اس��ت: اگر میزان عرضه به بازار مناسب 
باش��د، ثبات قیمتی در بازار ایجاد می ش��ود. البته باتوجه  به افزایش 
هزینه های تولید، در شرایط ثبات نرخ دالر نیز نوسان قیمتی در بازار 

خودرو در حال افزایش است.

نماگربازارسهام

عضو هی��أت مدی��ره انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خ��ودرو کش��ور در راس��تای حمای��ت از تولی��د داخل بر 
متناسب سازی و افزایش نرخ تعرفه واردات قطعات و نهاده های تولیدی که 

قابلیت ساخت داخل دارند تاکید کرد.
یوس��ف یحیایی حقیقی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با توجه به 
اینک��ه در قانون حمایت از تولید داخل عدم ورود لطمه به تولیدکنندگان 
داخلی در اولویت قرار دارد بر متناسب س��ازی و افزایش نرخ تعرفه واردات 
قطعات و نهاده های تولیدی که قابلیت س��اخت داخ��ل دارند تاکید کرد 
و اظهار داش��ت: اگر قطعه سازی از طریق س��رمایه گذاری، کیفی سازی و 
ظرفیت س��ازی قادر به داخلی سازی اس��ت عقل سلیم می گوید در جهت 

حمایت از تولید داخل تعرفه واردات باید افزایش پیدا کند.
وی ب��ا بیان این مطلب که در تعیین میزان تعرفه می بایس��ت از نقطه 
نظرات کارشناسان خودروسازی و قطعه سازی و انجمن های تخصصی بهره 
جس��ت، افزود: با اعمال تعرفه مناس��ب برای واردات م��واد اولیه موردنیاز 
س��اخت مجموعه های خودرو می توان قیمت تمام ش��ده محصول نهایی 
را ب��رای مصرف کننده کاهش داد اما متاس��فانه در اغل��ب موارد تعرفه ها 

کارشناسی شده و به روز نیست و ارز کشور صرف واردات قطعاتی می شود 
که امکان ساخت داخل دارند.

عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشور همچنین بر هوشمندسازی تعرفه گذاری تاکید 
کرد و گفت: تعیین میزان تعرفه بستگی به کیفیت و ظرفیت قطعات تولید 

داخل دارد و هر سال می تواند تغییر کند.
حقیقی درخصوص اعطای مجوز واردات قطعات به واحدهای قطعه ساز 
مشابه داخلی و تاثیر آن بر جلوگیری از ورود قطعات قاچاق به کشور بیان 
کرد: قطعه سازان داخل در حد مجاز پروانه بهره برداری خود اقدام به واردات 
قطعه می کنند اما اینکه واردات قطعه را لزوما منحصر به تولیدکننده داخل 
کنیم راهکار معقولی نیس��ت چراکه تولیدکننده بنا به رس��الت خود باید 
تامی��ن مواد اولیه داخلی و خارجی برای س��اخت محصوالت را در اولویت 

قرار دهد.
عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کش��ور در پایان با تاکید بر اهمیت نظارت کیفی بر 
قطعات وارداتی و جلوگیری از ورود قطعات قاچاق به کشور اظهار داشت: 

دول��ت در قالب طرح شناس��ه کاال اقدام به جم��ع آوری قطعات قاچاق و 
تقلب��ی کرده که راهکار خوبی برای جلوگی��ری از ورود قطعات قاچاق به 
کش��ور اس��ت، اما برخی قطعات نیز به رغم اینکه به صورت رس��می وارد 
کش��ور می شوند فاقد کیفیت مطلوب هس��تند که در این بخش سازمان 
استاندارد به عنوان متولی تایید کیفیت قطعات وارداتی می بایست مطابق 
با استانداردهای روز و با حساسیت و دقت الزم نسبت به تعیین صحت و 

کیفیت قابل قبول قطعات اقدام کند.

واردات قطعات مشابه داخلی لطمه به تولید داخل است
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در دنیای��ی که فرم��ت ویدئو و انواع عکس های باکیفیت ح��رف اول و آخر را 
در ش��بکه های اجتماعی می زند، برندسازی هم خواه ناخواه دستخوش تغییرات 
گس��ترده ای می ش��ود. این روزها به جای شیوه های نوس��تالژیک در برندینگ، 
همه جا حرف از انواع ش��بکه های اجتماعی و فرصت های توسعه برند در دنیای 
دیجیتال اس��ت. حاال اگر یک کارآفرین پیدا ش��ود که همچنان به تکنیک های 
قدیمی برندسازی دل خوش کند، مثل آن است که در جشنواره کن در برابر یک 
عالمه فیلم رنگی و با کیفیت بخواهیم با یک فیلم سیاه و سفید همه نخل های 
ط��ال را درو کنیم! صحبت کردن درباره برندس��ازی یک��ی از کارهای به ظاهر و 
ساده ای است که هر کارشناسی دوست دارد بی وقفه درباره اش حرف بزند. با این 
حال وقتی پای س��واالت تخصصی مثل بهترین شبکه اجتماعی برای برندسازی 
یا الگوی مناس��ب برندینگ در دنیای دیجیتال در میان باشد، کمتر جرأت دارد 
وارد گود ش��ده و ادعای کارش��ناس بودن کند. اگر ش��ما هم چند وقتی اس��ت 
با س��واالت باال دس��ت و پنجه نرم می کنید، احتماال ترکیب برندس��ازی بصری 
)Visual Branding( و اینس��تاگرام خیلی از دغدغه ه��ای ذهنی تان را حل 

خواهد کرد. ماجرا جالب شد، نه؟
بازار برندینگ در اینستاگرام مثل خیلی از کارهای دیگر نظیر تبلیغات یا فروش 
در این پلتفرم حس��ابی داغ است و طرفدارهای دو آتیشه خودش را دارد. همان 
طور که ش��رکت های خودروس��ازی برای اینکه از رقبا عقب نیفتند باید همیشه 
بهتری��ن محصوالت را همراه با کمترین قیمت ممکن و جدیدترین فناوری های 
دنیا روانه بازار کنند، شما هم اگر برای برندسازی در اینستاگرام خیلی این دست 
و آن دست کنید کاله تان پس معرکه خواهد بود و سهمی از این فناوری جدید 

در دنیای برندینگ نخواهید داشت؛ به همین سادگی.
قبول دارم ورود به دنیای برندینگ در اینستاگرام برای آنهایی که یک عمر به 
شیوه های کالس��یک عادت کرده اند، اگر سخت تر از برند شدن در فینال تنیس 
ویمبل��دون نباش��د، خیلی هم کار س��اده ای نخواهد بود. با این حال ش��ما باید 
کارتان را از یک جایی ش��روع کنید و در این بین هم بهانه های رنگارنگ نه تنها 
مشکالت تان را کم نمی کند، بلکه مانعی به اندازه دیوار چین بین شما و موفقیت 

در برندینگ خواهد کشید. 
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم برندس��ازی آنقدرها هم که بعضی ها فکر 
می کنند کار پیچیده یا غیرممکنی نیس��ت. البته به ش��رط اینکه قصد نداشته 
باش��ید در دنیای دیجیتال کنونی همچنان از تکنیک های عصر حجر اس��تفاده 
کنید. این یعنی به جای راهکارهای قدیمی باید خودتان را آپدیت کنید و با نسل 
جدید برندینگ آشنا شوید. برندسازی در اینستاگرام تا حدودی جواب کار شما 
را می دهد، اما این اصال پایان ماجرا نیس��ت، چراکه در اینستاگرام به جای اینکه 
فرمت کالس��یک و دوست داشتنی متن حرف اول و آخر را بزند، محتوای بصری 
سلطه بی رقیبی دارند. به همین خاطر ما در این مقاله قصد داریم شما را با نسل 
جدید برندینگ یعنی برندس��ازی بصری در اینستاگرام آشنا کنیم. اگر شما هم 
دوست دارید با مزایای برندینگ بصری در اینستاگرام آشنا شوید و تکنیک های 
شسته و رفته این حوزه را یاد بگیرید، مقاله کنونی یک بار برای همیشه خیال تان 
را راحت خواهد کرد. خب منتظر چه هستید؟ کمربندهای تان را محکم ببندید تا 

سفرمان در دنیای برندسازی بصری در اینستاگرام شروع کنیم. 
برندسازیبصری)Visual Branding(چیست؟

وقت��ی یک فوتبالیس��ت تازه کار وارد اولین باش��گاه حرفه ای خود می ش��ود، 
احتم��اال هنوز خیل��ی از اصطالحات و تکنیک های ای��ن ورزش را نمی داند. این 
ماج��را تقریبا برای کارآفرینانی که قدم های اول ش��ان در دنیای برندس��ازی در 
اینس��تاگرام برمی دارند نیز مصداق دارد. حاال اگر ماجرای برندس��ازی بصری را 
هم در نظر بگیریم، دیگر وضعیت کارآفرینان قصه مان شبیه آلیس در سرزمین 
عجایب خواهد شد.  از آنجایی که ما در روزنامه فرصت امروز بدون تعریف دقیق 
استراتژیی که قصد آموزشش را داریم حتی دست به سیاه و سفید هم نمی زنیم، 
در اینجا هم کارمان را اول از همه با یک تعریف شسته و رفته از برندسازی بصری 
شروع می کنیم. برای این کار باید اول سری به هویت برند بزنیم. اگر یادتان باشد 
قبال در روزنامه فرصت امروز درباره هویت برندها حسابی با هم صحبت کرده ایم. 
بر این اس��اس هویت برند مجموعه ای از المان های دیداری مثل لوگو، رنگ های 
اصلی آن و همین طور نمای کلی محصوالت برند اس��ت. از این نظر هویت برند 
پیوند نزدیکی با هویت بصری دارد. چراکه در دنیای امروز این ضرب المثل قدیمی 
که »مردم با چش��م های خود خرید می کنند« بیش از هر زمان دیگری مصداق 
دارد.  حاال که تا حدودی مفهوم هویت برند و هویت بصری را شناختیم، آشنایی 
با برندس��ازی بصری کار خیلی سختی نخواهد بود. اگر هویت بصری برند شامل 
تمام بخش های قابل مشاهده یک کسب و کار باشد، آن وقت برندسازی بصری 
فرآیند طراحی و بازنمایی هویت برند در قالب المان های دیداری خواهد بود. فکر 
می  کنم ش��ما هم قبول داشته باش��ید که این تعریف ساده و جمع و جور هیچ 
شباهتی به اژدهای هفت سری که خیلی ها از آن در ذهن شان ساخته اند، ندارد؛ 
مگر نه؟ بی ش��ک یک تعریف کاربردی هر چقدر هم که س��اده باشد، باز هم اگر 
یک مثال خودمانی را چاشنی کار کنیم، بحث خیلی بهتر جلو می رود. پس اجازه 
دهید قبل از اینکه کلی سوال در ذهن تان شروع به رژه رفتن کند، از یک مثال 
مناس��ب کمک بگیریم. برند بی ام و را در نظر بگیرید. این برند لوکس آلمانی و 
محصوالتش جایگاه ویژه ای در لیست آرزوهای عاشقان دنیای خودرو دارند. شما 
حتی اگر خیلی اهل ماشین بازی هم نباشید، با یک نگاه لوگو این برند را خواهید 
ش��ناخت. از این مهمتر نمای کلی ماشین های طراحی ش��ده از سوی این برند 
هم یک فرم مش��خص و منحصر به فرد دارد. درس��ت به همین دلیل هیچ وقت 
محصوالت این غول آلمانی با رقبایی مثل مرس��دس بنز یا فولکس واگن اشتباه 
گرفته می شود. برندسازی بصری درست در همین شرایط به کمک شما می آید 
و کاری می کند تا برندتان و محصوالتش آنقدر جایگاه منحصر به فردی در ذهن 
مشتریان پیدا کنند که نه تنها با کسب و کاری دیگری اشتباه گرفته نشوید، بلکه 

حتی هیچ رقیبی به گرد پای تان هم نرسد؛ به همین سادگی!
چرابرندسازیبصریدراینستاگراممهماست؟

 عرصه کس��ب و کار مثل مسابقه فوتبال است. همانطور که یک لحظه غفلت 
در مسابقه ای مثل فینال جام جهانی تمام آرزوهای یک تیم را به باد می دهد، در 
عرصه کسب و کار هم شما باید همیشه شش دانگ حواس تان به برندتان باشد. 
در این بین حتی اگر یک استراتژی وضعیت برندتان را یک شبه زیر و رو هم کند، 
شما باید قبل از هر کاری مزایای آن را سبک و سنگین کنید. به هر حال کمتر 
کارآفرین باتجربه ای حاضر است بی گدار به آب بزند و اعتبار چند ساله اش را به باد 
دهد. از آنجایی که تمام مخاطب های روزنامه فرصت امروز هم کارآفرینان باهوش 
و زرنگی هس��تند، احتماال بدون بررسی مزایای برندسازی بصری در اینستاگرام 
قدم از قدم برنخواهید داش��ت. پس اجازه دهید س��ری به مزایای این استراتژی 

بزنیم تا آخرین شک و تردیدهای تان در این رابطه هم از بین برود. 
جلباعتمادمشتریان

برندهای مهم همیشه درس��ت همان جایی هستند که مشتریان انتظارش را 
دارند. از این نظر وضعیت کارآفرینان مثل کارگردان های بزرگی اس��ت که همه 
انتظار مش��اهده آثارشان در فستیوال های اسکار یا کن را دارند. حاال اگر در این 
بین برند ش��ما در جای اشتباهی ش��روع به برندسازی کند، نه تنها مشتریان به 
آن روی خوش نش��ان نمی دهند بلکه احتماال تمام اعتبارتان هم دود شده و به 

هوا خواهد رفت. 
اینس��تاگرام در طول نزدیک به یک دهه گذشته حسابی اعتماد کاربران را به 
خودش جلب کرده اس��ت. بی ش��ک این نکته خیلی عجیب یا تازه نیست. به هر 
حال نگاهی کوتاه به آمارهای مربوط به تعداد کاربران پلتفرم های اجتماعی خیلی 
خوب شما را با اهمیت و تاثیرگذاری اینستاگرام آشنا خواهد کرد. با این حساب 
اگر شما قصد دارید از بودجه برند و زمان ارزشمندتان برای برندسازی بصری مایه 
بگذارید، بهتر است یک راست سراغ بهترین گزینه های ممکن بروید. این طوری 
نه خبری از هدر دادن وقت و پول تان خواهد بود، نه آخر سر به خاطر بی توجهی 
مشتریان حس��ابی اعصاب تان به هم می ریزد. خب تا وقتی که اینستاگرام برای 

برندسازی دم دست است، اصال چرا باید سراغ بقیه گزینه ها رفت؟
محوریتمحتوایبصریدراینستاگرام

وقتی از برندس��ازی بصری حرف می زنیم، المان های دیداری در کانون توجه 
قرار دارد. بنابراین ش��ما برای اجرای درس��ت این استراتژی باید دنبال پلتفرمی 
باشید که مشکل چندانی پیش پای تان قرار ندهد. اگرچه امروزه در پلتفرم هایی 
مثل فیس بوک یا توییتر هم می ش��ود انواع فیل��م و عکس آپلود کرد، اما مزیت 
اینستاگرام توسعه انحصاری پیرامون محتوای بصری است. چراکه اصال اینستاگرام 
با هدف دسترسی کاربران به یک شبکه اجتماعی منحصر به فرد برای محتوای 
تصویری پا به بازار گذاش��ت. با این حساب فکر کردن به اینستاگرام برای اجرای 

پروژه برندسازی بصری نباید خیلی ایده عجیب و غریبی باشد. 
همانطور که یک راننده فرمول یک در طول زمان مهارت های بیش��تری پیدا 
می کند و جرأتش برای ش��رکت در تورهای حرفه ای باالتر می رود، اینس��تاگرام 
هم در طول یک دهه اخیر کلی تغییرات هیجان انگیز داش��ته اس��ت. نتیجه کار 
سهولت استفاده از این پلتفرم برای کارآفرینان است. اگر از ما می شنوید، امروزه 
اینستاگرام بهترین پلتفرم برای برندسازی به ویژه از نوع بصری اش است. پس به 
ج��ای اینکه الکی وقت تان را با بقیه گزینه ها تلف کنید، از همین امروز مقدمات 

کار در اینستاگرام را جفت و جور نمایید. 
جذبترافیکبدوندردسراضافه

آی��ا تا به حال برای تان پیش آمده با کلی امی��د و آرزو یک محتوای بازاریابی 
طراحی کنید و دست آخر حتی یک نفر هم به آن توجه نشان ندهد؟ بی شک این 
تجربه برای هر بازاریاب یا کارآفرینی بی نهایت وحشتناک است. خب اگر کسی را 
سراغ دارید که بعد از چنین اتفاقی همه انگیزه اش را از دست نمی دهد، ما را هم 
بی خبر نگذارید. البته نکته اساس��ی در این میان استفاده از یک راه حل مناسب 

برای خداحافظی با این دست چالش های خسته کننده است. 
بی ش��ک هر کس��ی برای بازاریابی و برندس��ازی همراه با جلب نظر گسترده 
کاربران یک راه حل مخصوص برای خودش دارد، اما اگر از ما بپرسید برندسازی 
در اینستاگرام را به خاطر دسترسی ساده به ترافیک باال توصیه می کنم. به زبان 
خودمانی، شما در اینستاگرام با دامنه بسیار وسیع و صدالبته متنوع کاربران رو 
به رو هستید. به عالوه، شما می توانید هر لحظه که دوست دارید از گزارش های 
دقیق اینستاگرام درباره وضعیت اکانت تان و طرح های برندینگ خود مطلع شوید. 
با این حس��اب آیا اصال جایی برای تردید درباره برندسازی بصری در اینستاگرام 

باقی می ماند؟
محبوبیتمحتوایبصریدربینکاربران

تا اینجا بیش��تر درباره اهمیت برندسازی در اینس��تاگرام صحبت کردیم، اما 
استراتژی برندس��ازی بصری نیز مزایای خاص خودش را دارد. به هر حال اینجا 
پای یک اس��تراتژی دوگانه در میان اس��ت که از پیوند بین برندسازی بصری و 
اینس��تاگرام به وجود آمده اس��ت.  اگر یادتان باش��د، قبل تر گفتیم مشتریان با 
چشم های خود خرید می کنند. این نکته کلیدی درباره مزیت برندسازی بصری 
کامال کاربرد دارد. در دنیایی که ویدئوها هر روز حجم بیشتری از ترافیک اینترنت 
را به خود اختصاص می دهند، شما هم باید از این ترند برای برندسازی استفاده 
کنید. از این نظر برندس��ازی بصری نسخه به روز شده برندینگ در قالب سنتی 
اس��ت. باور کنید یا نه، محتوای دیداری االن حسابی روی بورس هستند و هیچ 
رقیبی ندارند. بنابراین شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان چاره ای به غیر از 
اس��تفاده از این استراتژی محبوب ندارید. یادتان باشد وقتی یک برند به سلیقه 
مش��تریان احترام می گذارد، آنها هم در مقابل به برند مورد بحث  شانس��ی برای 
خودنمایی خواهند داد. هرچه باش��د کس��ی در بازار عاش��ق چشم و ابروی شما 
نیس��ت. پس اگر دنبال فرصتی طالیی برای نمایش ارزش ها و هویت برندتان به 

مشتریان هستید، باید از همین حاال کارتان را شروع کنید. 
برندسازیبصریدراینستاگرام:هرآنچهبایدبدانید!

حاال که شما با مزایای برندسازی بصری در اینستاگرام آشنا شدید، نوبتی هم 
باش��د باید سری به تکنیک ها و فرمول های طالیی برای موفقیت در پیاده سازی 
این استراتژی بزنیم. خب انتظار نداشتید که ما با یک توضیح خودمانی و چند تا 

مزیت مربوط به این استراتژی شما را به حال خودتان بگذاریم؟ 
وقتی ی��ک کارگردان فیلمنامه ای برای تهیه یک اثر س��ینمایی به دس��تش 
می رس��د، تقریبا نیمی از کار تمام ش��ده و هنوز دردس��رهای مربوط به انتخاب 
بازیگر و عوامل فیلم دست نخورده باقی مانده است. راستش را بخواهید شما االن 
وضعیتی مثل کارگردان قصه باال دارید. قبول دارم با بررس��ی مزایای استراتژی 
برندسازی بصری در اینستاگرام کارتان حسابی جلو افتاده، اما بدون ریزه کاری های 
اساسی نتیجه تالش تان دقیقا مثل یک قصر نیمه کاره خواهد بود که هیچ کس 
مایل به خرید آن نیست.  ما در ادمه سعی می کنیم بعضی از مهمترین فرمول ها 
و تکنیک های پیاده سازی درست استراتژی برندسازی بصری در اینستاگرام را به 
ش��ما آموزش دهیم. البته الزم نیست مثل کالس های خسته کننده به زور انواع 
قهوه بیدار بمانید یا 24 س��اعته قلم و کاغذ کنار دست تان باشد. در عوض فقط 
کافی است کم کم راهکارهای ادامه این مقاله را پیش خودتان تمرین کنید. قول 
می دهم بعد از مدت زمانی کوتاه آنقدر به آنها عادت می کنید که دیگر برندسازی 
بصری جزوی از برنامه های روزمره تان خواهد شد. اجازه دهید بدون هیچ توضیح 

اضافه ای برویم سراغ فرمول های طالیی این مقاله.
تعریفارزشهایمنحصربهفردبرند:شروعبرندسازیباایجاد

تمایز
آی��ا تا به حال برای تان پیش آمده از یک محصول خیلی خوش تان بیاید و در 
همان نگاه اول تصمیم بگیرید به محض دریافت حقوق تان یکدانه از آن سفارش 
دهید؟ بی ش��ک این اتفاق بارها و بارها برای من و ش��ما افت��اده، اما نتیجه کار 
بیشتر اوقات صرف نظر از خرید دوست داشتنی مان بعد از چند روز است. حتما 

می پرسید چطور چنین اتفاقی ممکن است، مگر نه؟ 
اگر قرار باشد ما به سوال فوق جواب دهیم، یک راست می رویم سراغ کابوس 
محصوالت ش��بیه به هم در دنیای کس��ب و کار. جواب ما برای سوال باال شاید 

بهترین پاسخ دنیا نباشد، اما به شما برای درک اولین تکنیک در برندسازی بصری 
کمک می کند. فرض کنید ش��ما یک کفش فوق العاده دوست داشتنی از برندی 
محلی می بینید که اتفاقا قیمت خوبی هم دارد. حاال اگر چند دقیقه بعد در یکی 
از مغازه های اطراف کفش��ی دقیقا مش��ابه با مارکی دیگر را ببینید، چه حس و 
حالی خواهید داشت؟ شما را نمی دانم، ولی من که حسابی حالم گرفته می شود. 
چرا که این دو تا برند و احتماال کلی برند دیگر، هیچ تفاوتی با هم ندارند و فقط 
دارند از روی یک محصول بهتر که مال نایک یا آدیداس هم هست کپی می کنند. 
ش��اید فکر کنید ماجرای باال خیلی سختگیرانه باشد، اما در دنیای برندسازی 
اینکه ش��ما محصولی دقیقا مشابه بقیه برندها داش��ته باشید نوعی سقوط آزاد 
محسوب می ش��ود. اگر یادتان باشد ما در تعریف برندسازی بصری به طراحی و 
بازنمایی هویت برند در قالب المان های دیداری اش��اره کردیم. وقتی هویت برند 
ش��ما دقیقا مثل بقیه برندها، آن هم نه برندهای برتر دنیا بلکه چند تا برند دم 
دستی و کلیشه ای، باشد دیگر نباید انتظار توجه همه جانبه از سوی مشتریان را 
داشته باشید. به هر حال نمی شود در عرصه برندینگ کالغ سیاه را به جای قناری 

به مشتریان قالب کرد و انتظار استقبال آنها را هم داشت!
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم هر کارآفرینی برای برندسازی بصری باید 
اول از همه ارزش های کسب و کارش را تعیین کند. شاید این عبارت برای خیلی 
از کارآفرینان معنای دقیقی نداش��ته باش��د. پس قبل از اینکه همین اول کاری 
موجب سوءبرداشت شما شویم، بیایید نگاهی دقیق تر به ماجرا بیندازیم. وقتی از 
ارزش های یک برند صحبت می کنیم، در واقع پای دلیل حضور آن کسب و کار 
در بازار را مد نظر داریم. در حالی که هدف همه برندها از فعالیت کاری کس��ب 
سود بیشتر است، شما در این میان می توانید اهداف مکملی مثل انگیزه بخشی به 
ورزشکاران دنیا )برند نایک( یا ساده سازی حمل و نقل برای مردم )برند تسال( را 
در سر داشته باشید. این ارزش ها شما را به خوبی از بقیه رقبا جدا کرده و فرصتی 

استثنایی برای میخکوب کردن مشتریان خواهد داد. 
یادتان باش��د هر چقدر درک دقیق تری از ارزش های کس��ب و کارتان داشته 
باشید، فرآیند برندس��ازی بصری برای تان ساده تر خواهد شد. فرمول طالیی ما 
در این میان برای کش��ف ارزش های برند خیلی س��اده تر از آن اس��ت که حتی 
فکرش را بکنید. بر این اس��اس فقط کافی است چند دقیقه ای مثل فیلسوف ها 
دو تا س��وال اساسی از خودتان بپرس��ید و دنبال جوابش باشید. این دو تا سوال 

به این صورت هستند:
• شما و کسب و کارتان چرا وارد بازار شده اید؟

• کسب و کار شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی چه کسانی است؟
جواب دادن به س��وال اول ش��ما را در مس��یر هویت بخشی به برندتان کمک 
می کند. اینکه چرا یک برند در بازار حضور دارد، اگر دور هدف اصلی که کس��ب 
س��ود است را خط بکش��یم تکلیف شما با خود و مشتریان را معلوم خواهد کرد. 
بی ش��ک برندی که دنبال ساده تر کردن دسترسی مردم به خدمات حمل و نقل 
عمومی اس��ت هویت بصری اش زمین تا آس��مان با برندی ک��ه در زمینه تولید 
پوش��اک از الیاف طبیعی و سازگار با محیط زیس��ت است فرق دارد. پس حتی 
ش��ده برای چند دقیقه در روز هم به این دو تا س��وال فکر کنید و جواب به درد 

بخوری برای آن پیدا کنید. 
Target Audience(طراحیپرسونایمخاطبهدف

Persona(:حساسترینمرحلهکار
ت��ا اینجای کار تم��ام ماجراها در ذهن ش��ما جریان داش��ته و حاال وقت آن 
اس��ت که اندکی کار را جدی ت��ر کنیم. به هر حال در دنیای بی رحم کس��ب و 
کار ایده های ذهنی ش��ما هیچ امتیازی ندارد، مگر اینکه تبدیل به واقعیت شود. 
طراحی پرس��ونای مخاطب هدف دقیقا مثل کاری اس��ت ک��ه رمان نویس های 
حرفه ای برای تبدیل ش��خصیت های داستان ش��ان انجام می دهند. آنها برای هر 
ش��خصیت مجموعه ای از عادت ها، عالیق و نقشی خاص می دهند. البته شما در 
اینجا پرسونای مخاطب تان را خلق نمی کنید، بلکه باید براساس شناختی که از 

آنها دارید، پرسونای موردنظر را طراحی کنید. ماجرا سخت شد، نه؟
بیایید مثل همیش��ه از یک مثال درست و حس��ابی استفاده کنیم. برند ریزر 
)Razer( را در نظ��ر بگیری��د. این برند در زمینه تولید انواع تجهیزات گیمینگ 
مثل دس��ته بازی، هدف��ون، کیبورد و حتی انواع ل��پ تاپ های مخصوص بازی 
فعالیت دارد. چنین برندی اگر قرار باش��د پرس��ونای مخاطب هدفش را طراحی 
کند، احتماال اولین ویژگی آنها را مربوط به بازه سنی شان خواهد دانست. امروزه 
بیشتر نسل جوان دنبال بازی های جدید و استفاده از تجهیزات لوکس این حوزه 
هس��تند. در ادامه برند ریزر می تواند کمی بیش��تر روی ای��ن ویژگی زوم کند و 
دنبال جنبه های دیگر ش��خصیت این دسته از آدم ها مثل موسیقی مورد عالقه، 
بازی هایی که بیشتر سرگرم شان می کند و حتی میزان تمایل شان برای پول خرج 
کردن پای تجهیزات گیمینگ برود. وقتی چنین برند این دس��ته از اطالعات را 
کنار هم می گذارد، نتیجه نهایی کار همان پرسونای مخاطب هدف خواهد بود. 

ش��اید پیش خودتان بپرسید اصال طراحی پرسونای مخاطب هدف چه دردی 
از ش��ما در برندس��ازی بصری، آن هم در اینستاگرام، دوا خواهد کرد. جواب این 
سوال در ساده سازی انتخاب المان های بصری برند نهفته است. وقتی شما با نسل 
جوان سر و کار دارید، رنگ هایی مثل قرمز )به خاطر انرژی باال و هیجان( و سبز 
)به دلیل آرامشی که وسط هیجان دنیای بازی ها به جوانان می دهد( انتخاب های 
خوبی خواهد بود. به عالوه، شما با پرسونای مخاطب هدف می توانید نوعی دسته 
بندی در بین مشتریان تان داش��ته باشید و برندسازی تان را طوری دنبال کنید 
که تک تک مشتریان با سلیقه های گوناگون از شما راضی باشند. این نکته آخر 
بیش��تر در مورد برندهایی مصداق دارد که محصوالت متنوعی دارند و مجبورند 
در برابر سلیقه های مختلفی پاسخگو باشند. بهترین مثال در این میان برندهای 
خودروس��ازی مانند مرسدس بنز هس��تند که با طیف وسیعی از انواع مدل های 
سواری باید هم نظر جوانان عاشق ماشین های اسپرت را جلب کنند هم به فکر 

خانواده هایی با جمعیت باال باشند. 
وقتی ش��ما پرس��ونای مخاطب هدف یا مخاطب های هدف تان دم دست تان 
داش��ته باشید، می توانید براساس آن ش��روع به تولید محتوا کرده و حسابی در 

اینستاگرام یکه تازی کنید؛ همینقدر ساده و هیجان انگیز.
انتخابرنگهایبرند:وقتیهویتبصریبرندشکلمیگیرد!

بعد از اینکه شما دو مرحله قبل را به خوبی پشت سر گذاشتید، نوبت به کمی 
آتش بازی می رسد. االن شما هم ارزش های برندتان را خیلی خوب می شناسید 
و هم پرس��ونای مخاطب هدف را طراح��ی کرده اید. بنابراین همه پیش نیازهای 
الزم برای انتخب رنگ های اصلی برند را در دست دارید. همانطور که هر کدام از 
تیم های بس��کتبال دارای پیراهنی با رنگ های منحصر به فرد هستند، شما هم 
به عنوان یک برند باید رنگ های مخصوص خودتان را داش��ته باش��ید، اینطوری 

مشتریان در اینستاگرام با یک نگاه شما را خواهند شناخت. 
یادتان باش��د انتخاب رنگ های اصلی برای برندسازی بصری اصال شوخی بردار 
نیس��ت. چراکه شما نمی توانید هر روز صبح از خواب بیدار شده و یک رنگ تازه 
را انتخاب کنید. به عالوه، این روزها حتی طیف های مختلف یک رنگ هم معانی 
متفاوتی دارد. مثال همین رنگ آبی دوست داش��تنی را در نظر بگیرید. در حالی 

که طیف آبی روشن می تواند نماد آرامش یا حتی حس خوب جوانی باشد، آبی 
تیره نوعی اقتدار و ثبات را بازنمایی می کند. با این تفاسیر وقتی عزم تان را برای 
انتخاب رنگ های برند جمع کردید، ش��ش دانگ حواس ت��ان را به توضیحات و 
مشخصات هر رنگ بسپارید. وگرنه هنوز جوهر رنگ های برندتان خشک نشده، 

مجبور به عقبگرد و طی دوباره مسیر با رنگی متفاوت خواهید بود. 
احتماال تا اینجای کار حس��ابی از بابت انتخاب درست و بی دردسر رنگ ها در 
فرآیند برندس��ازی بصری ناامید ش��ده اید. در این صورت باید با یک خبر خوش 
حسابی حال تان را عوض کنیم. خبر خوش ما امکان استفاده از کلی ابزار کمکی 
برای فرار از فاجعه شکست در انتخاب درست رنگ هاست. اولین ابزار هم در این 
می��ان یک اکانت خودمانی در اینس��تاگرام به نام »کاف��ه رنگ ها« با نام کاربری 
Colours.Cafe است. ایده اصلی صاحبان این اکانت معرفی ترکیب رنگ های 
سازگار با هم و کمک به مردم برای شناخت بهتر طیف های رنگی و معنایی که 
هر کدام دارند، اس��ت. کافی اس��ت فقط یک بار این ابزار را امتحان کنید تا برای 

همیشه عاشقش شوید. 
اگر فکر کرده اید ما فقط یک ابزار کمکی برای تان داریم، س��خت دراشتباهید. 
یکی دیگر از ابزارهای جذاب در این میان برای انتخاب درست طیف رنگ ها در 
برندس��ازی بصری پانتون )Pantone( اس��ت. این گزینه هم مثل کافه رنگ ها 
یک صفحه اینس��تاگرامی اس��ت. البته با این تفاوت که نزدیک به 3.5 میلیون 
فالوور دارد و برای انتخاب ترکیب رنگ ها مشاوره های تخصصی هم ارائه می کند. 
بنابراین ش��ما می توانید صفر تا صد مسیر انتخاب رنگ تان را با این ابزار در یک 
چش��م به هم زدن طی کنید.  خیلی از کارآفرینان و حتی بازاریاب ها با این دو 
تا ابزار هم هنوز دل ش��ان خیلی قرص و محکم نیست. در این صورت پرده آخر 
نمایش ما در این بخش استفاده از پینترست و گشت و گذار در آن است. قبول 
دارم این توصیه ما مثل داس��تان های هری پاتر عجیب و غریب به نظر می رسد، 
اما کافی است چند روزی در اوقات فراغت تان سری به دنیای رنگارنگ پینترست 

بزنید تا تبدیل به یک نقاش و رنگ شانس همه فن حریف شوید. 
انتخابفونتوقالبمحتوادراینستاگرام:جزییاتیعنیهمهچیز

 جزییات همیش��ه مهم هس��تند و این نکته جای هیچ حرف و حدیثی ندارد. 
حتی اگر ش��ما همه کارهای تان را در برندسازی بصری مثل ساعت دقیق انجام 
داده باشید، باز هم یک فونت نامناسب می تواند آرزوی موفقیت در اینستاگرام را 
برای همیش��ه از چنگ تان دربیاورد. دقیقا به همین خاطر ما یک بخش کارمان 
را به بحث درباره فونت و همینطور قالب محتوا در اینستاگرام اختصاص داده ایم. 

ماجرا جالب شد، نه؟
آیا تا به حال به این نکته دقت کرده اید که چرا بعضی از مجالت یا روزنامه ها 
همیشه یک قالب مشخص و فونت مخصوص برای انتشار شماره های مختلف شان 
دارند؟ بی ش��ک جواب های بس��یار متنوعی برای این س��وال وجود دارد، اما اگر 
بخواهیم سری به دنیای روانشناسی بزنیم، به پدیده آشناسازی مخاطب با هویت 
بصری برند برمی خوریم. به زبان خومانی، وقتی ش��ما مجله تان را قالبی یکسان 
و فون��ت از قبل تعیین ش��ده پیش روی مخاطب هدف ق��رار می دهید، به دلیل 
آشنایی قبلی آنها با مجله تان احتمال فروش بی نهایت باال می رود. چنین ماجرایی 
در مورد برندسازی بصری در اینستاگرام هم مصداق دارد. وقتی شما همیشه یک 
قالب جذاب برای مخاطب هدف تان استفاده کنید، دیگر الزم نیست کلی پول و 
وقت تان را  صرف بازاریابی کنید، چراکه کاربران در همان نگاه اول محتوای تان را 

روی هوا پیدا کرده و با دقتی مثال زدنی بررسی خواهند کرد. 
بی شک صحبت کردن درباره فونت و قالب محتوای یکسان برای تمام پست ها 
در اینستاگرام بدون یک مثال کاربردی هیچ لطفی ندارد. دقیقا به همین خاطر 
 The White ما در اینجا تجربه یک برند خالق را هدف قرار داده ایم. این برند
Company ن��ام دارد. ویژگی مهمی که این برند کمتر ش��ناخته ش��ده را در 
فهرست ما قرار داده، محوریت تمام پست های اینستاگرامش بر مدار رنگ سفید 
است. شاید فکر کنید این انتخاب بیشتر شانسی بوده، اما در کمال ناباوری چنین 
تصمیمی به دلیل تمرکز شرکت مورد بحث بر روی طراحی و تولید محصوالت 
کامال س��فید است. به زبان خودمانی، این شرکت انواع لباس ها و لوازم تزئینی را 
با تم س��فید طراحی و روانه بازار می کند. این تم حتی در اینس��تاگرام و فرآیند 
برندسازی بصری هم همراه The White Company بوده است. کافی است 
س��ری به اکانت این برند در اینس��تاگرام بزنید تا با یک عالمه محتوای دارای تم 
سفید آشنا شوید.  در مورد بحث مربوط به فونت هم شما کلی گزینه گوناگون 
برای انتخاب دارید. فقط کافی است نگاهی به فونت های در دسترس برای اپ های 
گرافیکی مثل فوتوشاپ بیندازید تا از تعجب میخکوب شوید. البته قرار نیست از 
همه این فونت ها استفاده کنید، بلکه بعد از اندکی جست و جو هر کدام که بیشتر 

به درد برندتان خورد، انتخاب کنید. 
همانطور که یک فیلمنامه نویس قبل از اینکه نوشتن داستانش را شروع کند، 
کلی ایده مختلف را سبک و سنگین می کند، شما هم برای انتخاب فونت مناسب 
برندتان باید بهترین گزینه ها در نظر بگیرید. اگر از ما می شنوید، به جای اینکه 
کلی خودتان را درگیر گزینه های فانتزی کنید باید از همان اول بروید سراغ چند 
تا از بهترین اکانت ها در اینستاگرام با هویت بصری درجه یک. مثال برند دیزنی 
را در نظر بگیرید. این برند با یک فونت شبیه به دست خط های معمولی و اضافه 
ک��ردن اندکی خمیدگی به حروف اصلی نام برند به خوبی هویت انعطاف پذیر و 
مخصوص سرگرمی اش را نشان داده است. از سوی دیگر فونت برندی مثل هولو 
)hulu( نیز وجه مدرن انتخاب فونت را به نمایش می گذارد. لوگو این برند طوری 
طراحی شده که در ابتدا از حروف بزرگ استفاده نکرده و به نوعی در تالش برای 

ساختارشکنی در زمینه استفاده از فونت برای بیان هویت بصری برند است. 
سخنپایانی

طراحی هویت بصری برای برند به تنهایی کار بزرگی اس��ت. اگر در این میان 
فعالیت در اینس��تاگرام را هم در کانون توجه قرار دهیم، آن وقت چیزی ش��بیه 
به ماموریت غیرممکن خواهیم داش��ت. البته حاال که تا آخر این مقاله با همراه 
بوده ای��د، می توانی��د خیلی راحت تر از ه��ر زمان دیگری از پ��س این ماموریت 
غیرممکن بربیایید.  ش��ما االن از ی��ک ماجراجویی پر پیچ و خم بیرون آمده اید 
و آماده اید تا کار بر روی برندس��ازی بصری در اینس��تاگرام را شروع کنید. من و 
همکارانم در روزنامه فرصت امروز امیدواریم نکات مورد بحث در این مقاله کمکی 
هرچند کوچک به شما برای یادگیری استراتژی برندسازی بصری در اینستاگرام 
کرده باش��د. در این بین هم اگر سوال یا مشکلی برای تان پیش آمد، ما همیشه 
آماده کمک به شما هستیم. پس لطفا تعارف را کنار گذاشته و سواالت تان درباره 

برندسازی بصری در اینستاگرام را همین جا با ما درمیان بگذارید. 
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اخبار

مدیر عامل برق منطقه ای گیالن:
مدیریت مصرف برق بسیار ساده و یك ضرورت است

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: مدیریت مصرف انرژی برق بسیار ساده 
و آســان بوده و امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. "بهمن داراب زاده" مدیر 
عامل شرکت برق منطقه ای گیالن  گفت: در آستانه فرا رسیدن ایام گرم سال 
و فصل تابســتان هستیم که طبیعتا با افزایش و رشد مصرف انرژی برق مواجه 
خواهیم بود و مثل همیشه و به روال سنوات قبل از همه مردم عزیز و هم استانی 
های خوب، شریف و با فرهنگ درخواست داریم در بحث مدیریت مصرف برق و 
هوشمندانه استفاده کردن از برق به ما یاری دهندتا بتوانیم تابستان پیش رو را با 
موفقیت سپری کنیم. وی افزود: تمامی اقدامات، برنامه ریزیها و هماهنگی های 

الزم برای عبور موفق از پیک مصرف در سطح وزارت نیرو، شرکت توانیر و شرکت برق گیالن انجام گرفته و همچنین تفاهم نامه هایی با 
صنایع بزرگ و کوچک منعقد شده تا در ایام پیک و فصل تابستان به ما کمک کنند. داراب زاده گفت: تمامی نیروگاه های کشور در آمادگی 
کامل قرار دارند و کارکنان برق منطقه ای گیالن نیز با تالش شبانه روزی آماده خدمات رسانی هستند. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
گیالن  گفت: تمامی برنامه ریزی ها و هماهنگی های انجام شده با همکاری، همدلی و همراهی مردم عزیز امکان پذیر خواهد بود.آنچه در 
مجموعه وزارت نیرو سرمایه گذاری شده، این است که در بخش مشترکین خانگی مشکلی نداشته باشیم و با محدودیتی مواجه نشویم. 
داراب زاده گفت: مدیریت مصرف برق در دو بخش حائز اهمیت است. بخش اول اینکه مدیریت مصرف یا بهینه استفاده کردن از برق، به 
معنای استفاده نکردن و یا حتی کم استفاده کردن نیست. در بحث مدیریت مصرف اگر 3 واژه کلیدی را مد نظر قرار بدهیم و این واژه 
ها را دائما تکرار کنیم و به یکدیگر یادآوری کنیم بطوری که این واژه ها ملکه ذهن شوند می توانیم بگوییم که در این مبحث به اهداف 
خودمان نزدیک شده ایم. وی افزود: سه واژه عبارتند از؛بجا، به اندازه و به موقع. بجا یعنی اینکه اگر در محیطی هستیم و نیاز به روشنایی و 
وسایل سرمایشی است، پس از استفاده از این امکانات هنگام خروج، المپ ها و کولرها را خاموش کنیم. یا اگر در خانه و در پذیرایی مشغول 
تماشای تلویزیون هستیم المپ ها و کولر اتاق را خاموش کنیم. در محیط اداره نیز باید به همین شکل رفتار کنیم. واژه به اندازه یعنی اینکه 
در محیط کار یا در خانه ممکن است چندین المپ وجود داشته باشد اما برای داشتن روشنایی مناسب نیاز نداشته باشیم همه المپ ها را 
روشن کنیم. یا اینکه دمای کولر را روی عدد 24 یا 25 درجه سانتیگراد بگذاریم و از سرد کردن بیش از حد اتاق خودداری کنیم. یا مغازه 
داران عزیز در طول روز برای مغازه یا فضای بیرون مغازه از روشنایی طبیعی استفاده کنند و از روشن کردن المپ های متعدد اجتناب کنند. 

برگزاري جلسه هم اندیشی بین شرکتهای دانش بنیان با استاندار، مدیران 
کل بخش صنعت و مدیرعامل شرکت شهرك هاي صنعتي استان مرکزي

اراك- فرناز امیدی: جلســه هم اندیشی بین شرکتهای دانش بنیان و فناور استان 
با اســتاندار محترم، معاونین استانداری و مدیران کل بخش صنعت و برخی دستگاههای 
اجرایی در راستای تحقق عملی فرمان سال برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی شرکت 
شهرک های صنعتی استان مرکزی، در جلسه هم اندیشی صمیمانه بین شرکتهای دانش 
بنیان و فناور استان با اســتاندار محترم مرکزی ، معاونین محترم اقتصادی و پشتیبانی 
استانداری و مدیران کل بخش صنعت  و برخی دستگاههای اجرایی که به میزبانی دانشگاه 
اراک و در راستای تحقق عملی فرمان سال برگزار گردید، مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان مرکزی حضور یافت. با توجه به نامگذاری سال ۱4۰۱ به نام تولید دانش 
بنیان اشتغال آفرین، نقش واحدهای دانش بنیان در ارتقای تولید استان و کشور بسیار موثر 
خواهد بود. در این جلسه مشکالت شرکت های دانش بنیان مطرح گردید و بر حمایت و 
رفع مشکالت این واحدها تاکید شد. در ادامه استاندار مرکزی بر ارتباط و هدایت متخصصان 
دانشگاه به صنعت و ایجاد رشــته های کاربردی در صنعت و کشاورزی و دامپزشکی در 
دانشگاهها، اشاره نمودند.این جلسه که در تاریخ ۱۹ خرداد ۱4۰۱ به میزبانی دانشگاه اراک 

و با حضور استاندار و معاونین، دکتر کریمی نماینده محترم مردم شریف شهرستان های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی، 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی و مدیران کل دستگاه های اجرایی در حوزه صنعت برگزار گردید.

سرپرست شرکت گاز مازندران؛
روند شتابان گازرسانی به 45 روستای کوهستانی رامسر در اولویت شرکت 

گاز استان است
ساری - دهقان : عملیات گازرسانی به 45 روستای ییالقی مناطق جواهرده، 
جنت رودبار و اشکورات رامسر با تخصیص 2۰۰ میلیارد تومان اعتبار در مرحله 

اجرایی قرار گرفت و این روستاها تا سال آینده از انرژی سبز بهره مند می شوند.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، 
قاسم مایلی رستمی سرپرست شرکت گاز مازندران در جلسه بررسی چالش ها 
و موانع گازرسانی به روستاهای باقیمانده رامسر، یکی از مشکالت را پیش بینی 
ناپذیر بودن اعتبارات مورد نیاز برشــمرد و گفت : هزینه نهایی عملیات اتمام 
گازرســانی در این مناطق با توجه به زمان بهره برداری و نوسانات قیمت قابل 

پیش بینی دقیق نیست. وی افزود: پیرو دستور استاندار مازندران مبنی بر برگزاری جلسات هفتگی برای عملیات گازرسانی به مناطقی که 
گازرسانی در آن تکمیل نشده، این جلسات با راهداری و منابع طبیعی در شهرستان های استان برگزار می شود، چرا که عمده مجوزها 
پیرامون گازرسانی در نقاط باقیمانده روستایی مازندران نیازمند هماهنگی با این ادارات است. مایلی رستمی ادامه داد: استان مازندران یک 
میلیون و 5۶۰ مشترک گاز دارد که از این میزان شهرستان رامسر 2/2 درصد از شبکه گازرسانی استان معادل 3۹ هزار مشترک را تحت 
پوشش قرار داده است، ضمن اینکه 2۰ هزار علمک در دو منطقه شهری این منطقه نصب شده و 5۹۰ کیلومتر شبکه گازرسانی اجرا شده 
است. سرپرست شرکت گاز مازندران با اشاره به برنامه ریزی برای عملیات گازرسانی به مناطق روستایی باقیمانده و بهره مندی از انرژی 
سبز در این روستاها، گفت: شهرستان رامسر دارای 2۰5 روستا است که از این تعداد ۶۶ روستا با جمعیت ۸۹ درصدی تحت پوشش انرژی 
گاز قرار دارند، یعنی با وجود این که تعداد روستاها کم است اما جمعیت و مشترک قابل پوشش آن حدود ۸۹ درصد است. وی با اظهار 
اینکه تنها 45 روستای دیگر رامسر واجد شرایط گازرسانی هستند، افزود : از این تعداد 2۶ روستا در دهستان جنت رودبار قرار دارند که 

شامل چهار هزار و 3۰۰ مشترک هستند و برای عملیات گازرسانی می بایست ۹۷ کیلومتر شبکه گازرسانی در این مناطق ایجاد شود.

با محوریت بررسی اصول فنی و ایمنی ساختمان ها صورت می گیرد؛
شناسایی و بررسی ساختمان های بلندمرتبه ی بدون پایان کار در شهر قزوین

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست معاونت شهرسازی و معماری 
شــهرداری قزوین از شناسایی ســاختمان های بلند مرتبه ی بدون پایان کار با 

محوریت بررسی اصول فنی و ایمنی ساختمان ها خبر داد.
به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری قزوین؛ شیوا 
شهرام فر با اشــاره به حوادث فروریختن ساختمان های بلندمرتبه در سال های 
اخیر از جمله حادثه برج متروپل در آبادان اظهار کرد: در راستای پیشگیری از 
حوادث مشابه و با استفاده از تمام ظرفیت های موجود نهادها از جمله سازمان 
نظام مهندسی ساختمان، دادگستری و سایر دستگاه های ذی ربط، تمام اصول 

فنی و ایمنی ساختمان ها در مراحل طراحی، صدور پروانه، اجرا، نظارت و صدور پایان کار ساختمان های بلند مرتبه ی بدون پایان کار در 
قزوین شناسایی و بررسی خواهد شد.

او توضیح داد: رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط شهرسازی و اصول فنی، ایمنی و بهداشتی در تمام مراحل طراحی، صدور پروانه، 
اجرا، پایان کار  و بهره برداری از ساختمان توسط مالک، مهندس طرح، پیمانکار و مجری ساختمان و نظارت بر آن از طریق مهندسان ناظر 
الزامی است و در این راستا فرآیندهای موجود نظارت و کنترل ساخت و سازها بررسی می شود و آسیب شناسی و نسبت به رفع ایرادهای 
احتمالی، اقدامات الزم و فوری انجام خواهد شد تا مراجع صدور پروانه بالفاصله پس از گزارش مهندس ناظر مبنی بر تخلف از ضوابط و 

مقررات و نیز عدول از مفاد پروانه ساختمان، از ادامه عملیات ساختمان جلوگیری خواهد شد.
این مسئول تصریح کرد: در مرحله صدور پروانه ساختمان رعایت دقیق ضوابط طرح توسعه )جامع، هادی و تفصیلی( مصوب، مقررات 
ملی ساختمان و ضوابط مربوط به ایمنی ساختمان توسط مراجع صدور پروانه مالک عمل قرار می گیرد و در این راستا همچنین ترتیبی 
اتخاذ خواهد شد تا در بررسی پرونده های تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری از تخلفات مرتبط با پایداری و ایمنی 

ساختمان از طریق پرداخت جریمه جبران نشود.

تحویل اولین محموله سیمان رایگان طرح مسکن محرومین در گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان از تحویل اولین محموله 25 تنی سیمان طرح 
مسکن محرومین استان در راستای تفاهم نامه دوجانبه فی مابین بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان خبر داد.مهندس حسینی ابراز داشت: 
طبق تفاهم نامه فی مابین، در ســطح کشــور 2۰ هزار واحد مسکونی برای محرومین و نیازمندان احداث خواهد شد که سهمیه استان 
گلستان در این طرح 5۷۸ واحد مسکونی است.مدیرکل بنیاد مسکن استان افزود: کلیه این واحدها از ۱۰ تن )2۰۰ پاکت( سیمان رایگان، 
22۰۰ کیلو میله گرد، 5۰ میلیون تومان کمک بالعوض و ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد 5 درصد و بازپرداخت 2۰ 
ساله برخوردار هستند.مهندس حسینی ابراز داشت: ۶۰۰ واحد مسکونی دیگر نیز در سطح استان گلستان در قالب طرح های دیگر برای 

محرومین و نیازمندان در حال احداث است.

آذربایجان شرقی - فالح: معاون اقتصادی استاندار آذربایجان 
شــرقی در حاشیه بازدید از شرکت پارس ســاختار اظهار کرد: گروه 
صنعتی پارس ســاختار مجموعه ای محتشــم و معظم در اســتان 
آذربایجان شرقی است که سابقه بسیار دیرینه در صنعت برق کشور 
دارد. کالمی گفت: امروز طی بازدیدی که از مجموعه پارس ســاختار 
داشــتیم، دریافتیم که این شرکت با توانمندی های بسیار باال دارای 
یک سری مشکالت است که سعی خواهد شد از این مجموعه وزین 
حمایــت به عمل آید. معاون اقتصادی اســتاندار در بخش دیگری از 
ســخنان خود مطرح کرد: باتوجه به سفر اخیر ریاست جمهوری به 
استان بخش عمده اعتبارات معطوف به صنعت برق است و از ظرفیت 
این شــرکت در راستای توسعه  زیرساخت های برقی استان استفاده 

خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار کرد: توسعه اقتصادی 
منوط به ارائه یک سری زیرساخت ها از سوی حاکمیت است، از جمله 
ایــن حوزه ها می تــوان به حوزه های برق، آب، گاز و... اشــاره کرد.
وی افزود: ما در تامین برق اکنون در استان با مشکل مواجه هستیم 
و در نتیجه در اعطای اعتبارات و تســهیالت، حوزه زیرساخت ها در 
اولویت قرار گرفته اســت. وی یادآور شــد: احداث نیروگاه از اولویت 
های مهم اســتان بوده و با توجه به برنامه شــرکت پارس ساختار در 

خصوص احداث یک نیروگاه 25۰ مگاواتی سیکل ترکیبی در کالنشهر 
تبریز، ما نیز از این تالش و ســرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت 

خواهیم کرد.
پارس ساختار میزبان تیم اقتصادی آذربایجان شرقی

کالمی معاون امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی، مهندس 
پرنیان رئیس سازمان صمت، دکتر اسماعیل زاده مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای آذربایجان، دکتر بهــروزی مدیرکل اقتصاد و دارایی 
و مهندس نیرومند مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی استان 
آذربایجان شــرقی به همراه مهندس ابــاذر رئیس هیات عامل گروه 

صنعتی پارس ســاختار از توانمندی های شــرکت پارس ساختار در 
حوزه نیرو و خط تولید دکل های تک پایه خودایستای بتنی خطوط 
فوق توزیع و انتقال در این شرکت  بازدید کردند. در ادامه این بازدید 
مدیران اقتصادی اســتان به بررسی مسائل و مشکالت تولید و انتقال 
برق و بویژه کمبود برق در صنایع اســتان پرداخته و بر بهره گیری از 
توانمندی شــرکت پارس ساختار به عنوان تنها شرکت EPC کار و 
رتبه یک حوزه نیرو در شمالغرب کشور تاکید کردند. همچنین در این 
نشست موضوع احداث نیروگاه 25۰ مگاواتی سیکل ترکیبی توسط 
شــرکت پارس ساختار بررسی شــد که معاون اقتصادی استانداری 
آذربایجان شــرقی دستورات الزم در خصوص رفع موانع و تسریع در 
کارهای اداری مربوط به جهت رفع مشکالت تامین برق استان در سال 

های آتی را صادر کرد.
الزم به ذکر است شرکت پارس ساختار با سابقه ای قریب به چهار 
دهه فعالیت تنها شــرکت EPC کار شمال غرب ایران می باشد که 
تولید انواع دکل های بتنی و فوالدی فوق توزیع و انتقال نیروی برق و 
دکل های مخابراتی، طراحی و ساخت برج های تک پایه خودایستای 
بتنی در ســطوح ولتاژ ۶3 تا 4۰۰ کیلوولت با تعداد مدارات مختلف 
به صورت کمپکت، مهندســی و اجرای عملیات احــداث در زمینه 
پست های فشار قوی و احداث و بازسازی نیروگاه ها را در کارنامه دارد.

اصفهان - قاسم اسد: در نشست خبری ستاد عملیاتی مدیریت 
و گذر از پیک ۱4۰۱ که با حضور معاون فروش و خدمات مشترکان 
و مدیر دفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع برق اصفهان برگزار شد، 
مدیریت مصــرف برق در بخش های اداری، خانگی و صنایع با توجه 
به شروع پیک مصرف از۱5 خردادتا۱5مردادماه تشریح گردید. مهرداد 
جنتیان، معاون فروش و خدمات مشترکان توزیع برق اصفهان اعالم 
کــرد: به تمام اداره ها اخطار مدیریت مصرف داده شــده و چنانچه، 

الگوی مصرف را رعایت نکنند، برق آنها قطع می شود. 
وی افزود: طبــق بند2 وزیران، بانک ها، نیروهای مســلح و همه 
دوایر دولتی موظفند 3۰درصد در وقت داری و ۶۰درصد در ســاعات 
غیراداری به صرف جویی برق خود اقدام کنند. زیرا، قطع انشعاب برای 
نهادهایی که همکاری نمی کنند، پیش بینی شــده است.  او با اشاره 
به اینکه با بخش های پرمصرف خانگی، تجاری و صنعتی برخورد می 
کنیم، گفت: در صورت افزایش مصرف در ســاعات پیک، پس از دو 
نوبت اخطار، در صورت ادامه مصرف باال، برق آنها با حکم دادســتانی 
قطع می شــود. وی با انتقاد از عــدم رعایت الگوی مصرف در بخش 
خانگی و تجاری، عدم آگاهی از ساعات پیک را مهمترین دلیل افزایش 
مصرف در ساعات پیک عنوان کرد.   جنتیان درباره وضعیت نیروگاه 
توضیح داد: میزان تولید نیروگاهای آبی بدلیل مشکالت خشکسالی 

هــای اخیر کاهش یافته و یا انــرژی خود را ذخیره می کنند که این 
نیز مشــکالتی را در تولید برای ما ایجاد نموده است.  وی اظهار کرد: 
کنترل هوشــمند بویژه برای مشترکان دیماند و پرمصرف ها، برنامه 
ریزی در تغییر شیفت کاری صنایع یک روزدر هفته با هدف مدیریت 
اضطراری بار، مشوق هایی برای مشترکانی که الگوی مصرفرا رعایت 
می کنند، مشوق هایی برای کشاورزان نیز درنظرگرفته شده که اگر از 
ساعت ۱۱صبح تا ۱۷ عصرمصرف برق چاهای خود را به صفر برسانند، 
در ســاعات دیگر می توانند از برق رایگان برخوردارشوند. ضمن آنکه 
کشــاورزان، همکاری خوبی داشته اند. مرسل صالحی با اعالم اینکه 

3۷درصد مشترکان خانگی پرمصرف هستند، الگوی مصرف در بخش 
خانگــی در ماه های گرم ســال را 3۰۰کیلــووات و در ماه غیرگرم، 
2۰۰کیلووات بیان کرد و افزود: ســرویس کولرها می تواند به کاهش 
2۰تا 3۰درصدی مصرف کمک کند. وی رعایت ســاعات اســتفاده 
از تلویزیــون، غبارزدایی المپ ها، اســتفاده از چراغ های تایمردار را 
توصیه کرد. وی از اخذ ۱2هــزار تفاهمنامه و اختصاص پاداش پس 
از بررســی عملکرد خبر داد و توضیح داد: در بخش کشــاورزی باید 
4۸مگاوات ، در بخش عمومی و اداری ۱۸مگاوات و در بخش صنعت، 
۸۱ مگاوات در هر ســاعت کاهش مصرف داشته باشیم.  وی با اشاره 
به تشــکیل اتاق پایش در اصفهان، رصد لحظه ای مصارف مشترکان 
دارای کنتــرل هوشــمند و قطع برق درصورت عــدم رعایت الگوی 
مصرف را عنوان کرد. صالحی به مباحث اختصاص سوخت یارانه ای 
به مشترکانی مانند بیمارســتانها و قاچاق سوخت پرداخت و گفت: 
اکنون 2۰۰دیزل شناسایی کرده ایم که 25 مگاوات توان تولید دارند.  
ســیدمجتبی باطنی، مدیرروابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان 
با اشــاره به احداث نیروگاه های جدید، اطالعات الزم درباره نیروگاه 
های خصوصی و ســیکل ترکیبی، افزایش راندمان و توسعه نیروگاه 
های خورشیدی را مطرح کرد و گفت: احداث نیروگاه مستلزم سرمایه 

گذاری بخش خصوصی است. 

آذربایجان شرقی - فالح: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان شرقی گفت: کاهش سهمیه برق مصرفی صنایع فوالدی به 
منزله تعطیلی سه ماهه این صنعت است، با این کاهش عمال تولید امکان 

پذیر نخواهد بود.
صابر پرنیان در هشتاد و هفتمین نشست شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی با طرح موضوع محدودیت های تامین برق صنایع استان 
در فصل تابســتان، افزود: صنایع فوالدی برای تولید به ظرفیت تعریف 
شده ای از برق نیاز دارند و با کاهش این سهمیه، فعال نگه داشتن کوره 

ها و برگشت به تولید زمان بر خواهد بود.
وی گفت: کاهش برق مصرفی صنایع فوالدی، چه ۹ مگاوات و چه یک 
دهم مگاوات، تفاوتی به حال صنایع فوالدی نخواهد داشت، چون کوره ها 

برای گرم شدن به مقدار معینی از برق نیاز دارند.
پرنیــان اضافه کرد: صنعت فوالد به دلیل یکپارچه بودن خط تولید، 

واحدهای صفر تا صدی هســتند و قطعی برق و ســرد شــدن کوره، 
خسارت های زیادی را متوجه صنعت خواهد کرد.

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه صنایع غذایی 
با تعطیلی چند خط می توانند، تولیــد خود را حفظ کنند، گفت: اگر 
صنایع فوالدی در کاهش بار شبکه برق، مشارکت داده شوند، عمال دو ماه 
تولید فوالدی ها متوقف و یک ماه نیز با حداقل ظرفیت کار خواهند کرد.

براساس مصوبه کشوری برای مدیریت مصرف برق، تعطیلی دو روزه 
برای صنایع در نظر گرفته شــده بود که مدیریت استان، این زمان را به 
یک روز در هفته کاهش داده است. به گفته کریم رحیمی رئیس انجمن 
فوالد آذربایجان، تداوم اجرای برنامه فعلی قطعی برق، تبعات نامطلوبی 
بر روند تنظیم بازار و صادرات محصوالت فوالدی خواهد داشت. براساس 
این گزارش، در ســال گذشته، صنعت فوالد به دالیل مختلف که عمده 
ترین آن محدودیت انــرژی در صنعت از جمله )برق و گاز( بود، حدود 

شش میلیون تن از برنامه هدف گذاری شده تولیدی خود عقب افتاد که 
ایــن امر موجب تحمیل زیان حدود 4 میلیارد دالری به اقتصاد صنعت 
فوالد کشور شد. 24 درصد تعداد واحدهای فوالدی کشور با ۱5 درصد 
کل تولید کشــور و هشــت درصد کل صادرات فوالد، سهم آذربایجان 
شــرقی است. صنعت فوالد با بیش از 2 میلیارد دالر سرمایه گذاری در 
کل استان، بالغ بر هفت هزار نفر اشتغالزایی مستقیم و قریب به 2۰۰ هزار 

میلیارد تومان گردش مالی دارد.

اهواز - شبنم قجاوند: نشست بررسی روش های تعامل و همکاری 
وزارت هــای نیرو و صمت برای گذر موفق از پیک تابســتان ۱4۰۱ به 
صــورت ویدئو کنفرانس در مرکز پایش شــرکت توانیر با هدف حفظ 

پایداری شبکه برق و مدیریت بهینه مصرف در صنایع، برگزار شد.
در این نشســت که با حضور مدیرعامل شرکت توانیر مدیران وزارت 
صمت برگزار شد، روش های تعامل و همکاری صنعت برق و صنایع برای 
گذر از تابستان پیش رو بررسی و بر همگرایی و همراهی این دو صنعت، 

تاکید شد.
در این نشســت همچنین برنامه های مدیریت بار صنایع در تابستان 
۱4۰۱ و چگونگــی اعمال این محدودیت ها که باعث آســیب به تولید 

صنایع نشود، تشریح و مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به اســتراتژیک بودن سه ماه تابستان برای صنعت برق یکی 

از محورهای بررســی شده در این نشست توافق برای انتقال تعمیرات و 
اورهال صنایع طرف حساب شرکت های برق منطقه ای به تابستان بوده 
است تا هم مصرف برق کاهش پیدا کند و هم صنایع تعمیرات خود را 

انجام دهند و بعد از پیک بار، به تولید بپردازند.
همچنین مقرر شــد که شــهرک های صنعتی نهایــت تعامل را با 

شرکت های توزیع و برق منطقه ای در تابستان داشته باشند.
گفتنی است که این نشست به صورت ویدئو کنفرانس برای استان ها 
نیز برگزار شــد و مدیران صنعت برق و صمت خوزســتان با حضور در 

شرکت برق منطقه ای خوزستان، در این نشست شرکت کردند.

معاون اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی:

گروه صنعتی پارس ساختار مجموعه ای محتشم و معظم است

معاون فروش و خدمات مشترکان توزیع برق اصفهان:

عدم آگاهی از ساعات پیك مهمترین دلیل افزایش مصرف 

رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی:

برق صنایع فوالدی نباید قطع شود

 همگرایی و تعامل وزارت نیرو و صنایع 
برای گذر موفق از تابستان 1401

قم- خبرنگار فرصت امروز: فرماندار قم به همراه مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب و جمعی از مدیران اســتان از بخش هایی از پروژه عظیم 
انتقال آب به قم بازدید کردنــد و با توجه به کاهش منابع آب، بر لزوم 
صرفه جویی و مدیرت مصرف تأکید کردنــد. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت آب و فاضالب اســتان قم، دکتر عباس ذاکریان فرماندار قم، 
محســن اروجی مدیرکل مدیریت بحران استانداری، سیدرضا موسوی 
مشکینی مدیرکل حفاظت محیط زیست و برخی دیگر از مدیران استان 
از پروژه انتقال آب به قم، سد کوچری و تصفیه خانه آب قم بازدید کردند 

و از نزدیک در جریان نحوه تأمین آب استان قرار گرفتند.
کاهش 50 درصدی ورودی به سد کوچری

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان قم در حاشیه این بازدید با 
بیان اینکه کاهش بارندگی ها، اســتان را در وضعیت تنش آبی قرار داده 
است، گفت: بر همین اســاس ورودی سدکوچری 5۰ درصدی کاهش 
داشــته و ما را  با محدودیت آبی مواجه کرده اســت. وی با بیان اینکه 
کاهش ســهم قم از سدکوچری و رشــد مصرف به دلیل افزایش دمای 
هوا، سبب تأمین بخشی از آب شهر از منابع زیرزمینی شده است، اظهار 
داشت: همین امر باعث افزایش شوری آب در شهر شده است. مهندس 

بختیاری درعین حال تصریح کرد: هر چه قدر صرفه جویی در مصرف آب 
بیشتر شود به همان میزان برداشت از چاه ها کمتر می شود و به تبع آن 

کیفیت آب نیز افزایش خواهد یافت.
آب قم کامالً سالم و بهداشتی است

فرماندار قم نیز در حاشــیه این بازدید در ســخنانی گفت: در طول 
ســالیان گذشــته زحمات بسیار زیادی کشیده شــده تا آب از فاصله 
بیش از 3۰۰ کیلومتر به شهر قم برسد. وی با اشاره به فرایند پیچیده 

تصفیه آب و مراحل مختلفی که آب در تصفیه خانه طی می کند، اظهار 
داشــت: مردم عزیز این اطمینان خاطر را داشته باشند آبی که به شهر 
منتقل می شــود و به دست آن ها می رســد از نظر سالمتی و بهداشت 
از اســتانداردهای بسیار خوبی برخوردار اســت. دکتر عباس ذاکریان 
کاهش بارندگی ها در دوره آبی گذشته را مورد تأکید قرار داد و گفت: بر 
همین اساس آب انتقالی از سد کوچری کفاف نیاز آبی قم را نمی دهد 
بنابراین مابقی آب مورد نیاز شــهر از سد ۱5 خرداد و چاه های داخل 
شهر تأمین می شود که از نظر طعم از کیفیت پایین تری برخوردار است. 
وی درعین حال تأکید کرد: با وجود کاهش کیفیت از نظر طعم، آبی که 
در شبکه آبرسانی شهر وجود دارد از لحاظ مباحث بهداشتی و سالمتی 
در حد بسیار قابلی قبولی قرار دارد. فرماندار قم در ادامه خواستار تولید 
مستندی از فرایند تولید، تصفیه و انتقال آب به قم شد و گفت: اگر مردم 
در جریان مرارت ها و سختی های تأمین آبی که از صدها کیلومتر دورتر 
به دستشان می رسد بشوند قطعاً در استفاده از آن دقت الزم را خواهند 
داشت. وی همچنین از مردم خواست با صرفه جویی و استفاده درست 
از آب، یاری گر کسانی باشند که در عرصه تأمین و توزیع آب به صورت 

شبانه روزی تالش می کنند.

در بازدید فرماندار و جمعی از مدیران استان از سدکوچری عنوان شد؛

شوری آب شهر با کاهش مصرف کم می شود
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بهقلم:آلیستاالن - نویسنده حوزه کسب و کار / مترجم: امیر آل علی

اگرچ��ه در ن��گاه اول مدیری��ت و رهبری تفاوتی ندارند، ب��ا این حال این دو مفهوم کام��ال متفاوت بوده و 
رویکردهای جداگانه ای را دارند. در این رابطه اکثر تحلیلگران بر این باور هستند که یک شرکت به یک رهبر 
نیاز دارد. درواقع می توان این گونه نتیجه گرفت که یک رهبر خوب، مدیر ایده آلی نیز محس��وب می ش��ود و 
رهبری، مهارتی فراتر از مدیریت محسوب می شود. تحت این شرایط سوال این است که آیا ما در گروه مدیران 
قرار داریم؟ برای پاسخ دادن به این سوال الزم است تا با مهمترین ویژگی های یک مدیر آشنا شویم. درواقع 
برخی از نشانه ها وجود دارد که اگر در رفتار شما مشاهده شود، بدون شک شما در مسیر رهبری قرار دارید. 
در این زمینه اگرچه می توان ده ها مورد را نام برد، با این حال پنج تفاوت جدی وجود دارد که اولویت آنها به 

مراتب بیشتر است و در ادامه هر یک از آنها را بررسی خواهیم کرد. 
1-برنامهریزیدرمقابلآمادگی

یک مدیر به خوبی برای بخش های مختلف ش��رکت برنامه ریزی می کند و این برنامه ها شامل موارد کوتاه 
و بلندمدت اس��ت که میزان هر یک از آنها با توجه به نیاز ش��رکت و بینش مدیر، متفاوت خواهد بود. درواقع 
برنامه ریزی باعث خواهد شد تا شرکت بتواند به صورت هدفمند برای اهداف مشخص شده گام بردارد. این امر 
در حالی است که مدیریت در سطحی باالتر قرار دارند و تالش می کنند تا شرکت همواره برای موقعیت های 
مختلف آماده باش��د. برای مثال در برابر ویروس کرونا، یک مدیر خوب برنامه ریزی های الزم را انجام می دهد 
تا ش��رکت بتواند در کوتاه ترین زمان، از بحران خارج ش��ود. با این حال یک رهبر از مدت ها قبل خود را برای 
بحرانی مشابه آماده کرده و همین امر باعث می شود تا بدون بروز مشکل خاص، شرکت بتواند کار خود را ادامه 
دهد. درواقع این امر که شرکت در آمادگی الزم برای اتفاقات احتمالی حداقل پنج سال آینده قرار داشته باشد، 

یک امتیاز بسیار مهم خواهد بود که رهبران آن را به خوبی انجام می دهند. 
2-ذهنیترشددرمقابلذهنیتحفظوضعموجود

یک مدیر همواره در تالش است تا شرکت را در یک استاندارد مشخص نگه دارد. برای مثال در این دیدگاه تیم کوک تنها 
باید تالش می کرد تا شرکت را در روزهای طالیی استیو جابز نگه دارد. درواقع در این تفکر حفظ وضع موجود، ایده آل تلقی 
می شود. با این حال در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، حتی اگر بهترین جایگاه بازار را هم در اختیار داشته باشید، نمی توان 
نس��بت به ثابت ماندن آن اطمینان داش��ت. درواقع این نوع تفکر باعث شد تا شرکتی نظیر نوکیا، تغییرات بازار را به خوبی 
درک نکند و تصور این امر که همواره گوشی های صفحه کلیدی به علت محبوبیت، بازار را برای آنها حفظ می کند به یک باره 
با فروپاشی امپراتوری خود مواجه شد که تا به امروز نتوانسته حتی در بین پنج سازنده برتر گوشی های هوشمند قرار گیرد. 
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که ذهنیت رشد و ذهنیت ثابت برای اولین بار توسط کارول دوک مطرح 
شده است که براساس آن، شیوه تفکر شما نسبت به مسائل تعیین کننده این است که آیا امکان رشد وجود دارد و یا شرایط 
ثابت باقی خواهد ماند. در نقطه مقابل یک رهبر واقعی، همواره در تالش است تا ظرفیت های رشد را پیدا کند و در این مسیر 
خالقیت های جالبی را نیز خواهد داشت. درواقع این افراد به روش های رایج محدود نبوده و حتی از کنار گذاشتن قوانین بازار 
نیز واهمه ای ندارند. درواقع یک رهبر باید جسارت تغییر قواعد را داشته باشد. در این رابطه براساس قانون 80/20  شما 80 
درصد از نتایج خود را تنها از 20 درصد تالش ها به دست خواهید آورد. در رابطه با مشتری سازی و هر مورد دیگری نیز این 
قانون صادق است. تحت این شرایط رهبران به خوبی می دانند که کار کردن بیشتر به معنای موفقیت باالتر نبوده و تالش 

می کنند تا در رابطه با هر چیزی، 20 درصد اصلی را شناسایی کنند و تمرکز خود را بر روی آن قرار دهند. 
3-تقویتروابطدرمقابلحفظقدرت

رهبران اثری فوق العاده را بر روی تیم ش��رکت، س��رمایه گذاران و حتی مشتری دارند. درواقع برای این افراد مفاهیمی نظیر 
حفظ جایگاه و عدم صمیمیت معنایی نداشته و بر روی بهبود روابط خود تمرکز دارند. این امر باعث می شود تا محیط شرکت 
به فضایی مطلوب برای کارمندان تبدیل شود. این امر در حالی است که مدیران، تالش می کنند تا با حفظ جایگاه خود نوعی 
ترس را در دل کارمندان ایجاد نمایند تا اطمینان داشته باشند که دستورات آنها به بهترین شکل اجرا می شود. در این رابطه 
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که در جهان امروز، تنوع فرصت های شغلی بسیار زیاد است. تحت این شرایط 
کمتر کسی را می توان پیدا کرد که مجبور به ادامه کار خود باشد و گزینه دیگری را پیدا نکند. به همین خاطر اگر با کارمندان 
خود رفتار انسانی نداشته باشید. بدون شک قادر به حفظ تیم خود نخواهید بود. همین موضوع در ظاهر ساده باعث شده است 
تا بس��یاری ش��رکت ها قادر نباشند که کارمندان خود را بیش از دو سال در شرکت خود نگه دارند و این امر در حالی است که 
وجود کارمندان باتجربه، موفقیت شرکت را تضمین می کند و تغییر مداوم تیم شرکت، ابدا جالب نخواهد بود. در این رابطه یک 
رهبر به خاطر شناخت باالیی که از تیم خود دارد قدرت را نیز پیدا می کند که باعث خواهد شد تا وفاداری کارمندان به مراتب 
بیشتر شود و امکان شکوفایی استعدادها، فراهم باشد. درواقع احترامی که به یک رهبر گذاشته می شود، فراتر از هر قانونی است.

4-مدیریتاوضاعدرمقابلسرزنش
یک مدیر منتقد سرس��خت تیم خود محسوب می شود و در رابطه با مشکالت، به دنبال مقصر خواهد بود. 
درواقع در این دیدگاه، یک نفر همواره در برابر مشکالت قربانی می شود. این امر در حالی است که یک رهبر 
نگاهی تیم به شرکت دارد و هیچ فردی را جدا نگاه نمی کند. درواقع در رابطه با یک مشکل، ابدا نمی توان تنها 
یک نفر را مقصر تلقی کرد و تمام شرکت خصوصا خود مدیریت، مقصر هستند. با این حال این افراد خود را 
به پیدا کردن دالیل محدود نمی کنند و تالش اولیه آنها این اس��ت که اوضاع را مدیریت نمایند و پس از آن 
با پیدا کردن دالیل درس��ت، به دنبال ایجاد ش��رایطی باشند تا از تکرار آن جلوگیری شود. درواقع یک رهبر 
هیچ گاه خود را در دام تصمیمات احساسی گرفتار نمی کند. در این رابطه می توان یک مربی خوب فوتبال را 
مثال زد که در برابر شکست ها، خود را مسئول اصلی معرفی می کند و در تالش است که در گام نخست، تیم 
از فشار خارج شود و پس از آن برای بهبود شرایط تالش ها صورت گیرد. درواقع یک رهبر هیچ گاه از اعتراف 

به اشتباه واهمه نداشته و به دنبال انداختن تقصیرها بر روی فردی دیگر نیست. 
5-دویدنبهسویموفقیتدرمقابلاجتنابازشکست

درواقع مدیران تالش می کنند تا ش��رکت را در ش��رایطی قرار دهند که کمترین شکست صورت گیرد. درواقع براساس 
این دیدگاه شکست نخوردن به معنای موفقیت است و حاشیه امن را ایجاد می کند. این امر در حالی است که یک رهبر به 
خوبی می داند که موفقیت برای افرادی است که در تالش برای رسیدن به آن هستند و فرصت ها منتظر آنها باقی نخواهد 
ماند. به همین خاطر آنها با ش��هامت به س��مت جلو می دوند. در این رابطه طبیعی است که در مسیری که برندهای دیگر 
نیز فعالیت دارند، اشتباهات و یا شرایطی به وجود آید که پیش بینی نشده و منجر به نتیجه دلخواه نشود. با این حال این 
امر باعث ناامیدی نبوده و رهبران خود را برای تالش دوباره آماده می کنند. در این رابطه مدیران تنها وظایف را مش��خص 
می کنند و در این رابطه خبری از توضیح وجود ندارد. با این حال رهبران به خوبی می دانند که تیم شرکت باید به خوبی 
قانع شود تا نهایت تالش خود را داشته باشد. درواقع درک پروژه، برای این دسته از مدیران بسیار مهم بوده و تالش می کنند 
که همه چی را تا حد امکان ساده و قابل فهم نمایند.  در آخر توصیه می شود که به فهرستی از رهبران حال حاضر جهان 
در حوزه های مختلف کسب و کار دست پیدا کنید و رفتارهای آنها را تحلیل نمایید. در این رابطه رهبران حوزه تخصصی 

شما، اولویت باالتری را دارند و باعث خواهد شد تا تجربه آنها، به درک بهتر اقداماتی که باید انجام دهید، منجر شود. 
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بهقلم:لیویوتنسی
کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

ایمی��ل مارکتینگ در طول دهه های اخی��ر به طور مداوم 
در میان گزینه های جذاب برای بازاریابی حضور داشته است. 
این امر برای بسیاری از برندها به منظور تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ضروری محس��وب می شود. اگر شما به دنبال 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف در دنیای امروز بازاریابی 
هس��تید، هنوز هم بازاریابی ایمیلی یکی از بهترین گزینه  ها 
محسوب می ش��ود. نکته مهم در این میان مربوط به مزایای 
سرمایه گذاری بر روی این شیوه است. از آنجایی که بسیاری 
از روش های متفاوت و تازه دیگر نیز در حوزه بازاریابی مطرح 
شده اس��ت، مرور برخی از مزایای ایمیل مارکتینگ یکی از 
روش های مهم در این میان محس��وب می شود. در این راستا 
در مقاله کنونی به بررس��ی برخ��ی از مهمترین ویژگی ها و 
مزایای ایمیل مارکتینگ خواهیم پرداخت. این امر به ش��ما 
برای اس��تفاده از این روش بازاریابی ب��ا خیال راحت کمک 

خواهد کرد. 
ایجادارتباطعمیقبامخاطبهدف

استفاده از سرویس های ایمیل در طول سال های اخیر امر 
بسیار مهمی محسوب می ش��ود. با توجه به توسعه ابزارهای 
ارتباطی، هنوز هم سرویس های ایمیل جذابیت و اهمیت شان 
را حفظ کرده اند. این امر به طور ویژه ای در دنیای کس��ب و 
کار معنا دارد. درست به همین دلیل برندها برای تاثیرگذاری 

ب��ر روی مخاطب هدف همچنان از ایمیل به عنوان یک ابزار 
مهم استفاده می کنند. 

وقتی تم��ام مردم روزش��ان را با چک ک��ردن ایمیل های 
تازه ش��روع می کنند، شما نیز می توانید از همین نکته برای 
بازاریابی و تعامل نزدیک تر با مخاطب هدف تان س��ود ببرید. 
ای��ن امر ش��ما را در کانون توجه مخاطب ه��دف قرار داده و 
ش��رایط تان را به طور چش��مگیری تحت تاثیر قرار می دهد. 
یادتان باشد سرویس های ایمیل گزینه ای مطمئن و مناسب 
برای انتقال س��ریع پی��ام برند به مخاطب هدف محس��وب 

می شود. 
سودآوریباال

در ایمیل مارکتینگ ش��ما می توانید س��ود بس��یار زیادی 
کس��ب کنید. همانطور که گفتیم، س��رویس ایمیل در میان 
کاربران محبوبیت بس��یار زیادی دارد. همی��ن امر می تواند 
موجب س��ودآوری باالی بازاریابی ایمیلی شود. بی شک این 
گزینه جذابیت و س��ودآوری بس��یار بیش��تری در مقایسه با 
سرمایه گذاری بر روی کانال های بازاریابی غیرمطمئن یا تازه 
دارد. به همین خاطر ش��مار بسیار زیادی از برندها همچنان 
ب��رای تعامل با مخاطب هدف به دنبال اس��تفاده از ایمیل ها 
هس��تند.  اگر شما به دنبال سودآوری باال در زمینه بازاریابی 
هس��تید، عالوه ب��ر روش های ت��ازه و پردردس��ر، می توانید 
از ایمی��ل به س��ادگی اس��تفاده کنید. ایمی��ل مارکتینگ با 
هزینه ای کم به ش��ما امکان کسب س��ود باال و حتی فروش 

محصوالت تان را می دهد. 
ایمیلمارکتینگ،روشیکمهزینه

شما برای بازاریابی با استفاده از سرویس های ایمیل نیاز به 

هزینه زیادی ندارید. در این میان تولید محتوای جذاب و در 
نهایت استفاده از یک ابزار ایمیل مارکتینگ کافی خواهد بود. 
ش��ما با همین هزینه می توانید کمپین تان برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را دنبال کرده و ش��رایط تان را توسعه 

دهید. 
در روزهایی که بازاریابی به تدریج بدل به گزینه ای پرهزینه 
برای برندها ش��ده اس��ت، ش��ما می توانید با خیال راحت از 
گزینه ایمیل مارکتینگ سود ببرید. این امر شما را در کانون 
توج��ه مخاطب ه��دف قرار داده و ش��رایط تان را نیز به طور 
چشمگیری توس��عه می دهد. کس��ب و کارهایی که بودجه 
اندکی برای بازاریابی دارند، اغلب اوقات ایمیل مارکتینگ را 
ب��ه طور جدی دنبال می کنن��د. دلیل این امر نیز هزینه های 

اندک برای فعالیت در این حوزه است. 
اتوماسیونوصرفهجوییدرزمان

اس��تفاده از ایمیل مارکتینگ به شما فرصت صرفه جویی 
گس��ترده در زمان را نیز می دهد. ش��ما با این کار به بهترین 
ش��کل ممکن امکان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را 
پیدا کرده و در عین حال الزم نیس��ت زم��ان زیادی به این 
کار اختصاص دهید. فناوری اتوماس��یون در طول سال های 
اخیر برای کاهش بار کاری بس��یاری از برندها به کار گرفته 
شده اس��ت. یکی از کاربردهای جذاب ایمیل مارکتینگ در 
این میان می تواند صرفه جویی در زمان بازاریاب ها باش��د. به 
همین خاطر اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بی دردسر بر روی 
مخاطب هدف تان هستید، می توانید به سادگی از این گزینه 

سود ببرید. 
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چرا هر بازاریابی باید از ایمیل مارکتینگ استفاده کند؟


