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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

جدیدترین گزارش ریسک های جهانی مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد

5 ریسک اقتصاد ایران
فرصت امروز: گزارش سال ۲۰۲۲ ریسک های جهانی، با نگاهی به مخاطرات جهان در سال پیش رو و نیز شناسایی 
پنج ریسک اصلی و مهم برای کشورهای مختلف، توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است. طبق ارزیابی مجمع 
جهانی اقتصاد، نگرانی های عمده در س��طح جهان عبارتند از: مس��ائل اجتماعی و محیطی، کاهش همکاری در حل 
چالش های جهانی ناش��ی از بهبود اقتصادی متفاوت، تشدید نابرابری ها در اثر تغییرات نامنظم آب و هوایی، افزایش 
تهدیدات سایبری در اثر افزایش وابستگی دیجیتالی، تشدید ناامنی جهانی در اثر موانع وضع شده بر روی جا به جایی 

افراد بین مرزها، مشکالت در استفاده از فرصت های فضایی و تاثیرات همه گیری بر تاب آوری کشورها.
انتشار و همه گیری کووید ۱۹ و بعد از آن سرعت و میزان واکسیناسیون در کشورهای مختلف روندهای یکسانی 
را طی نکرده و کشورهای درحال توسعه به نسبت اقتصادهای توسعه یافته آسیب بیشتری از وضع پیش آمده متحمل 
ش��دند؛ به طوری که چش��م انداز رشد در این کشورها به استثنای چین، به نسبت برآوردهای پیش از پاندمی به میزان 
قابل توجهی کاهش نشان می دهد. این مسئله جهان را با شکاف درآمدی بیشتری روبه رو خواهد کرد و همکاری های...

بدهی دولت به شرکت های صنعت برق به 60 هزار میلیارد تومان رسید

10 مطالبه برقی بخش خصوصی
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در نشست مشترک رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس

ورق سود بین بانکی به نفع بورس برگشت

8

مدیریتوکسبوکار

5
سرپرسـت معاونت اقتصادی استاندار سـمنان گفت تأمین 2 هزار و 500 دستگاه اتوبوس درون شهری 

طی قرارداد وزارت کشـور با مجموعه عقاب افشـان تعهد شده و از مهرماه سال جاری ماهانه 
200 دستگاه خودرو تحویل داده می شود. سیدمحمدرضا صادقی، سرپرست معاونت...

 تحویل ماهانه ۲۰۰ دستگاه اتوبوس
به وزارت کشور از مهرماه

نگـــاه
صادرات ترکیه به اروپا 87 

برابر ایران است
جاماندگی تجاری 

ایران از رقبا
معاونت بررسی های اقتصادی 
اتاق بازرگانی تهران با بررس��ی 
وضعی��ت تجارت س��ه کش��ور 
ایران، ترکیه و عربستان سعودی 
با اتحادیه اروپا نشان داده است 
که صادرات ترکی��ه به اتحادیه 
اروپ��ا 87 برابر صادرات ایران به 
این منطقه و صادرات عربستان 
س��عودی به اتحادی��ه اروپا ۲8 
برابر ص��ادرات ایران اس��ت. در 
بررس��ی، مجموع صادرات  این 
ایران در پنج ماهه نخست سال 
۲۰۲۲ میالدی به اتحادیه اروپا 
معادل 464 میلیون یورو عنوان 
ش��ده اس��ت. ارزش ص��ادرات 
ایران به اروپ��ا در پنجمین ماه 
س��ال جاری می��الدی )ماه مه( 
مع��ادل ۱۰3 میلیون یورو بوده 
و در مقابل واردات کش��ور ما از 
اتحادیه اروپا در همین ماه س��ه 
براب��ر صادرات یعن��ی به میزان 
3۰۱ میلیون یورو برآورد ش��ده 
اس��ت. با این ح��ال، ارزش کاال 
و اقالمی که عربس��تان سعودی 
در پنج ماهه نخس��ت امسال به 
مقصد اروپا ارس��ال کرده است 
۱3 میلی��ارد یورو برآورد ش��ده 
و این بدان معناس��ت صادرات 
عربستان س��عودی در این بازه 
پن��ج ماهه به ای��ن منطقه، ۲8 

براب��ر صادرات ایران به 
2اتحادیه اروپاست...

۲7 ذوالحجه ۱443 - س�ال هفتم
شماره   ۲۰5۹

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان

Wed.27 Jul 2022

فرصت امروز: درس��ت در زمانی که جهان داش��ت به س��مت 
استفاده از انرژی سبز می رفت و آینده جدیدی را برای خود تصور 
می کرد، اتفاقی افتاد که دوباره وابس��تگی شدید به سوخت های 
فسیلی را در نقاط مختلف دنیا رقم زد: حمله روسیه به اوکراین. 
ترکیب بحران شرق اروپا با فشارهایی که جهان در دوران پاندمی 
کرونا و نوسان قیمت نفت متحمل شده بود، عمال روند تمرکز بر 
روی انرژی های س��بز را از بین برد؛ کما اینکه قیمت طالی سیاه 
در نیمه اول س��ال ۲۰۲۲ افزایش 5۰ درصدی را تجربه کرده و 
هنوز هم ثباتی در بازار نفت مشاهده نمی شود. این شوک انرژی 
در قلب افزایش تورمی قرار داشت که باعث دردسرهای سیاسی 

زیادی در سراسر دنیا نیز شد.
همین دو سال پیش و در اوج بحران کرونا و تاثیرش بر اقتصاد 
جهان��ی بود که قیمت قرارداده��ای آتی نفت آمریکا به زیر صفر 
رس��ید. یک س��ال بعد، قیمت ها به دوران پیش از پاندمی کرونا 
برگشت و تقاضا هم رو به افزایش بود. اما وقتی موج تحریم های 
آمریکا و متحدانش علیه روس��یه )منبع ۱۰ درصد از نفت دنیا و 
منبع بس��یاری از کاالهای اساسی و مواد غذایی مثل گندم، کود 
و نیکل( آغاز شد، تمام معادالت دوباره عوض شد. مقصد بیش از 
نیمی از صادرات نفت روسیه عمال کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
هس��تند، اما بازار انرژی جهانی اس��ت؛ پس تغییرات در عرضه و 
تقاضا در کل جهان حس می شود. در حال حاضر به نظر می رسد 
که نش��انه ای از توقف س��ریع جنگ در اوکراین وج��ود ندارد و 
بنابراین حل شدن بحران کنونی انرژی نیز با سرعت زیادی انجام 

نخواه��د گرفت. هرچند امیدها ب��ه افزایش تولید نفت به نتیجه 
رسیده، اما به هر حال گرانی نفت ادامه دارد.

شوک انرژی فعال ادامه دارد
در بح��ران فعلی انرژی کدام طرف بیش��تر از دیگر طرف ها از 
این وضع آس��یب دیده اس��ت؟ به نظر می رسد مصرف کنندگان 
بدترین شرایط را تجربه کرده اند؛ چون پایین آوردن مصرف انرژی 
برای شان بس��یار سخت اس��ت. چنانکه در انگلیس هشدار داده 
شده که احتماال هزینه های خانوار به دلیل افزایش قیمت انرژی 
ت��ا ماه اکتبر به میزان 4۲ درصد افزای��ش پیدا کند. این یکی از 
بزرگ ترین ضرباتی اس��ت که از ده��ه ۱۹5۰ میالدی تاکنون بر 
خانوارهای انگلیس��ی وارد خواهد شد. این در حالی است که در 
بخش های زیادی از جهان قیمت سوخت مصرفی حتی با سرعتی 
بیش��تر از قیمت نفت خام باال رفته است. مثال در آمریکا بنزین 
به شدت گران شده و در ماه ژوئن قیمت متوسطش در هر گالن 
به پنج دالر رس��ید که برای تابس��تان اصال قیمت خوبی نیست. 
نتیجه اش هم افزایش تورمی اس��ت که دنی��ا در چند دهه اخیر 
با این ش��دت تجربه اش نکرده بود. افزایش قیمت انرژی درواقع 
نیمی از گرانی های اصلی در اقتصادهای پیشرفته جهان را تشکیل 
می ده��د. جدا از مس��ئله گرانی، این نگرانی ه��م وجود دارد که 
مدارهای نیروی جهان که مدت هاست به خاطر تغییرات اقلیمی 
تحت فش��ار قرار داش��تند حاال حتی وضعیت آس��یب پذیرتری 
هم پیدا کنند. ممکن اس��ت این ش��رایط به قطعی برق گسترده 
بینجام��د و تبعات زیادی در عرصه اقتص��اد باقی بگذارد. در این 

میان، نش��انه ای از توقف جنگ در اوکراین وجود ندارد و بنابراین 
حل ش��دن بحران کنونی انرژی با س��رعت زیادی انجام نخواهد 
گرفت. امیدها به افزایش تولید نفت به نتیجه رسیده است اما به 

هر حال گرانی نفت ادامه دارد.
بحران امروزی انرژی و شوک آن در بازارهای جهانی را شاید 
بتوان با دو ش��وک معروف نفتی مقایس��ه کرد:  اولی در دوران 
درگیری اعراب و رژیم صهیونیس��تی در س��ال ۱۹73 بود که 
باعث ش��د بس��یاری از تولیدکنندگان نف��ت از فروش نفت به 
کش��ورهای حامی رژیم صهیونیستی س��رباز بزنند. شش سال 
بعد هم انقالب ایران بود که باعث ش��د 7 درصد از عرضه نفت 
خام در جهان کم ش��ود، اما در آن زم��ان تفاوت هایی با امروز 
وجود داش��ت. مهمترین تفاوت این اس��ت که رش��د اقتصادی 
جهان��ی به اندازه س��ابق )یا به اندازه ده��ه ۱۹7۰ میالدی( به 
نفت وابس��ته نیس��ت. همچنی��ن اس��تفاده از روش هایی مثل 
فراکینگ باعث ش��ده آمریکا تولیدکننده بزرگی در حوزه نفت 
و گاز باش��د و وابستگی اش به بازار جهانی کمتر از دهه ۱۹7۰ 
باش��د. با این حال جهان ب��ه رغم پیش��رفت های تکنولوژیک 
هنوز به س��وخت های فسیلی وابسته اس��ت و باید بیش از سه 
چهارم از انرژی مورد نیاز خود را از طریق س��وخت های سنتی 
تامین کند. این وضعیتی اس��ت که دهه ها ادامه داشته و حتی 
سرمایه گذاری بسیاری از کش��ورها و شرکت ها در سراسر دنیا 
در انرژی های جایگزین پذیر و س��بز هم نتوانس��ته اس��ت این 
مشکل را مرتفع کند و حتی حاال این سرمایه گذاری ها کمرنگ 

هم ش��ده اند. با این اوصاف، ش��وک انرژی در بازارهای جهانی 
فعال ادامه خواهد داشت.

نظم نوین انرژی در جهان
جهان در پی جنگ اوکراین در آس��تانه تورم اس��ت و صدای 
زنگ هش��دار یک دوره تازه رکود اقتص��ادی با صدایی بلندتر به 
گوش می رس��د. نیاز فوری به کاهش انتش��ار کربن طی دو دهه 
گذشته به تدریج نظم جهانی انرژی را تغییر داده است. اکنون در 
نتیجه حمله به اوکراین، امنیت انرژی به اولویت های باال برگشته 
و به تغییر اقلیم که باالترین اولویت سیاست گذاران است پیوسته 
اس��ت. این اولویت ه��ای دوگانه روی هم رفته باعث تغییر ش��کل 
برنامه ریزی ها ش��ده است. کش��ورها بیش ازپیش درون مرزهای 
خود نظر خواهند داش��ت و تولی��د داخلی انرژی و همکاری های 
منطقه ای را در اولویت های ش��ان ق��رار خواهند داد، ولو اینکه در 
جست وجوی راهی برای تغییر سیاست گذاری های انرژی به منظور 
انتشار کربن به میزان صفر باشد. اگر کشورها به سوی بلوک های 
راهبردی انرژی عقب بنش��ینند، یعنی سیاستی که چندین دهه 
اس��ت در قالب خطراتی که ارتباط متقابل به هم دارند، مس��یر 

رسیدن دوره ای از دسته بندی های انرژی هموار خواهد شد.
اما عالوه بر ملی گرایی اقتصادی و افول جهانی سازی، نظم آتی 
انرژی می تواند آن چیزی تعریف شود که معدودی از تحلیلگران 
از آن خش��نود هس��تند و با آغوش باز از آن اس��تقبال می کنند: 
دخالت دولت در بخش انرژی تا حدی که اخیرا چنین موردی را 
به یاد نداشته باشیم. دولت های غربی بعد از چهار دهه اکنون به 

این نتیجه رسیده اند که باید نقشی پررنگ تر در تمام امور صنعت 
انرژی ایفا کنند، از س��اختن زیرساخت های سوخت های فسیلی 
گرفت��ه تا اثرگذاری بر خرید فروش انرژی توس��ط ش��رکت های 
خصوصی تا بتوانن��د از طریق قیمت گذاری و ارائه یارانه و صدور 

فرمان ها و تعیین استانداردها انتشار کربن را محدود کنند.
این تغییر را می توان مقایسه کرد با دگرگونی هایی که در دهه 
۱۹7۰ رخ داد؛ دوره ای ک��ه مداخ��الت گس��ترده دولتی در بازار 
انرژی بحران های پش��ت س��ر هم انرژی را وخیم ت��ر کرد. با این 
حال، فرا رس��یدن دوره دخال��ت دولتی چیز بدی نخواهد بود به 
این ش��رط که درست مدیریت شود. این مداخالت اگر به درستی 
محدود ش��ود و برای شکست های بازار مش��خصی تدارک دیده 
ش��ود، می تواند مانع از بدترین آثار تغییر اقلیم شود و بسیاری از 
تهدیداتی را ک��ه در زمینه امنیت انرژی وجود دارد کاهش دهد 
و به مدیریت و کنترل بزرگ ترین چالش های جغرافیای سیاسی 
تحوالت حوزه انرژی آتی یاری رساند. بحران کنونی انرژی نقطه 
توجه خود را بازگردانده است به تهدیداتی که در زمینه جغرافیای 
سیاس��ی انرژی وجود دارد و سیاس��ت گذاران را وادار کرده است 
به دوراهی خواس��ته های اقلیمی فردا و نیازهای انرژی امروز فکر 
کنند و به چش��م انداز فردای هیجان انگیز و دهشتباری که پیش 
رو دارند نگاهی بیندازن��د. اینکه دولت ها چطور به این چالش ها 
پاسخ بدهند، به همراه درگیری هایی که حمله روسیه به اوکراین 
پیش آورد، نظم جدید حوزه انرژی را در دهه های پیش رو شکل 

خواهد داد.

ما هائوتنگ، از موسسان شرکت بزرگ تنسنت، برعکس جک 
ما مدیرعامل علی باباس��ت. او کم صحبت می کند، کم معاشرت 
می کند و کمتر در رسانه ها ظاهر می شود. جهان رسانه ها با توجه 
به پیش��ه مهندس��ی او، درونگرایی اش را پذیرفته است. اما کنار 
کش��یدن از رسانه ها باعث نشده او در فهرست ثروتمندان جهان 
نادیده گرفته ش��ود و قابلیت های مدیریتی اش را کسی نبیند. ما 
هائوتنگ که با نام پونی ما هم شناخته می شود، از مدیران ارشد 
در غول اینترنت چین یعنی هلدینگ تنسنت )Tencent( است. 
او  در س��ال ۱۹۹8 میالدی شرکت تنسنت را تاسیس کرد. این 
ش��رکت از نظر ارزش بازار در رتبه بندی های بین المللی به عنوان 
نخس��تین ش��رکت بزرگ چین شناخته می ش��ود. از مهمترین 
محصوالت شرکت تنسنت، ش��بکه اجتماعی وی چت است که 
بیش از یک میلیارد کاربر در آن عضویت دارند. ش��رکت تنسنت 
در س��ال ۲۰۱8، س��هام زیرمجموعه موس��یقایی اش موسوم به 
تنسنت میوزیک )Tencent music( را در بورس اوراق بهادار 

نیویورک عرضه کرد.
در فهرس��ت فوربس از ثروتمندان جهان، ما هائوتنگ در سال 
۲۰۲۲ میالدی در جایگاه 34 ایستاده است. او همچنین یک سال 
پیش از این به عنوان چهارمین فرد ثروتمند چین شناخته شد. 
در فهرس��ت افراد بانفوذ در س��ال ۲۰۱8، ما هائوتنگ در جایگاه 
۲7 جهان و در رتبه بندی اعالم شده از ثروتمندان جهان فناوری 
در جایگاه هش��تم جهان قرار گرفت. به گزارش آینده نگر، ارزش 

ثروت ما هائوتنگ در سال ۲۰۱3 به 6.8 میلیارد دالر رسیده بود. 
در س��ال های گذشته غیر از س��ال پیش، ارزش ثروت او به طور 
مداوم رو به افزایش بوده اس��ت. او در سال ۲۰۱4، صاحب ۱3.4 
میلیارد دالر ث��روت بود. این رقم در س��ال های ۲۰۱5 و ۲۰۱6 
ب��ه ۱6.۱ و ۱6.6 میلیارد دالر رس��ید. در س��ال ۲۰۱7، فوربس 
ارزش دارایی های ما هائوتنگ را ۲4.۹ میلیارد دالر اعالم کرد که 
تفاوتی قابل توجه به میزان ثروت او در سال های گذشته داشت. 
این رقم در س��ال ۲۰۱8 ه��م رکوردزنی کرد و به 45.3 میلیارد 
دالر افزایش یافت. س��ال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، سال های خوبی از 
نظر کمی برای هم بنیانگذار بزرگترین ش��رکت چینی نبود. رقم 
دارایی های او در این س��ال ها به کمتر از 4۰ میلیارد دالر رسید. 
براس��اس اعالم فوربس، او در سال ۲۰۱۹ مالک 38.8 و در سال 
۲۰۲۰ صاحب 38.۱ میلیارد دالر ثروت بود، اما وضعیت برای ما 
هائوتنگ قرار نبود در این ارقام ادامه پیدا کند. او در سال ۲۰۲۱ 
به ثروتی معادل 65.8 میلیارد دالر رسید با این حال، رقم ثروت 
او در س��ال ۲۰۲۲ حدود 37.۲ میلیارد دالر اعالم شده است. در 
س��ابقه ما هائوتنگ، خبری از تحصیل در دانش��گاه های خارجی 
نیست. این مرد 5۰ ساله ساکن شنزن از استان های فناوری محور 
چین اس��ت و در دانشگاه هنر و صنعت در همین شهر در چین 

تحصیل کرده است.
تنس��نت اکنون به عنوان یکی از بزرگترین ناش��ران بازی های 
ویدئویی در جهان ش��ناخته می ش��ود. این شرکت چینی سهم 

اندکی از س��هام ش��رکت تس��ال، از تولیدکنن��دگان خودروهای 
الکترونیک، شرکت اسپاتیفای از توزیع کنندگان موزیک و شرکت 
اس��نپ چت از شرکت اسنپ را خریده است. شرکت تنسنت در 
زمینه برنامه های پیام رسان، بازی های موبایلی و خدمات پرداخت 
آنالین فعالیت می کند. این ش��رکت که در شهر شنزن در چین 
بنیان گذاش��ته شده، در س��ال ۲۰۲۱ حدود 56۰ میلیارد یوآن، 
معادل 86.8 میلیارد یورو درآمد را گزارش کرده است. بلومبرگ 
می گوید تنها در برنامه پیام رس��ان و ش��بکه اجتماعی وی چت 
)wechat(  از محصوالت این ش��رکت، ۱.3 میلیارد کاربر عضو 

شده اند.
ما هائوتنگ در سال ۱۹7۱ میالدی در شهر شانتو، از شهرهای 
استان گواندانگ در چین به دنیا آمد. پدر او ما چنشو، خانواده اش 
را به جزیره ای در ساحل جنوبی برد و پس از آن، همگی به شهر 
ش��نزن نزدیک هنگ کنک مهاجرت کردند. پدر در این شهر به 
عنوان مدیر بندر مشغول کار شد. ما هائوتنگ در سال ۱۹۹3 از 
دانشگاه ش��نزن در رشته مهندسی کامپیوتر فارغ التحصیل شد. 
نخستین شغل او توسعه نرم افزارها برای شرکت توسعه ارتباطات 
راه دور و از تامین کنندگان خدمات مخابراتی در چین بود. او در 
هر ماه کار برای این ش��رکت، ۱76 دالر درآمد کسب می کرد. در 
نوامبر س��ال ۱۹۹8 میالدی، م��ا هائوتنگ در همکاری با یکی از 
همکالس��ی هایش در دانشگاه شنزن، شرکت تنسنت را تاسیس 
کرد. نام این شرکت برگرفته از کلمه تنگژوآن بود که در چینی، 

پیامی برای تاختن بر دشمن است.
نخس��تین محصولی که ش��رکت ما هائوتنگ روانه بازار کرد، 
یک نرم افزار پیام رس��ان بود. ما هائوتنگ در گام نخست محصول 
را OICQ  نامگ��ذاری کرد، اما یک س��ال بعد، همین برنامه با 
نام QQ به مخاطبان عرضه ش��د. توسعه پیام رسان رایگانی که 
کاربران بیشتری را جذب کند به پول بیشتری نیاز داشت. همین 
بنیانگذاران ش��رکت تنس��نت را به فکر انداخت. در سال ۲۰۰۰ 
تالش آنها به جذب سرمایه از یک شرکت سرمایه گذار جسورانه 
موسوم به IDG انجامید. کمی بعد شرکت PCCW، بزرگترین 
شرکت مخابراتی هنگ کنگ هم به جمع سرمایه گذاران تنسنت 
اضافه شد. این شرکت 4.4 میلیون دالر در تنسنت سرمایه گذاری 
کرد. تنسنت در نهایت در سال ۲۰۰4 با عرضه سهامش در بازار 
هنگ کنگ عمومی ش��د و اکنون بزرگترین ش��رکت ارتباطات 
اینترنتی چین است. چت، پیام رس��انی گروهی، اخبار، پورتال و 
تجارت الکترونیک از جمله خدمات شرکت تنسنت به مشتریان 

در سراسر جهان است.
ش��رکت تنس��نت با مدیرعامل��ی ما هائوتنگ ت��الش کرد در 
جریان رقابت ب��ا بازیگران دیگری مثل گ��روه علی بابا، پیش از 
آنها عرضه اولیه سهام شرکت را انجام دهد. در اوت سال ۲۰۱4، 
شرکت تنس��نت با فراهم کردن فناوری های الزم از مشتریان به 
عن��وان همکارانش در تجارت الکترونیک اس��تفاده کند. یک ماه 
 Wang( بعد، م��ا هائوتنگ با میلیاردرهایی مثل وانگ جیانلین

Jianlin( و گ��روه دالیان وان��دا )Wanda Group(  و بایدوز 
رابین در انجام خریدهای آنالین بزرگ همکاری اش را آغاز کرد. 

هلدینگ تنس��نت را ام��روز مجموعه ای س��رمایه گذار معرفی 
می کنن��د که کارش ب��ا عرضه خدم��ات تبلیغات��ی و محتوایی 
درآمیخته اس��ت. شرکتی که در سال ۱۹۹8 با همکاری سه نفر 
از فارغ التحصیالن دانش��گاه شنزن ایجاد ش��ده، امروز در بازاری 
ب��ه ارزش 4۱4.3 میلی��ارد دالر کار می کن��د. براس��اس آخرین 
داده ه��ای منتشرش��ده از وضعیت ش��رکت تنس��نت، این گروه 
بزرگ س��رمایه گذاری و خدمات نرم افزاری، بی��ش از ۱۱۲ هزار 
و 77۰ کارمند در سراس��ر جهان دارد. در س��ال ۲۰۲۱، شرکت 
تنسنت به عنوان چهل وپنجمین شرکت جهان در رفتار مناسب 
با کارکنان معرفی ش��د. عالوه بر این، در فهرست صدتایی تهیه 
ش��ده از ش��رکت های موثر در حوزه فناوری،  شرکت تنسنت در 
رتبه ۱5 است. در سال ۲۰۱8، نشریه فوربس شرکت تنسنت را 
به عنوان بیس��ت و پنجمین شرکت با باالترین سطح نوآوری در 
جهان معرفی کرد. همچنین در همین س��ال، هلدینگ تنسنت، 
پنجاه و سومین مجموعه شرکت با رشد باال در جهان بود. تنسنت 
اکنون به درآمدی معادل 86.۹ میلیارد دالر در سال رسیده است. 
ارزش دارایی های این مجموعه ش��رکت فعال در حوزه نرم افزار و 
سرمایه گذاری، ۲53 میلیارد دالر برآورد شده است. گروه تنسنت 
در س��ال گذش��ته میالدی بیش از 34 میلیارد دالر سود را ثبت 

کرده است.

بازار 414 میلیارد دالری تنسنت چگونه شکل گرفت؟
سازنده پیام رسان ها

گرانی منابع انرژی چطور اقتصاد جهان را دگرگون می کند؟

شوک انرژی در قلب افزایش تورم

انتخاب رنگ برای برندینگ: اشتباهاتی که ممکن است برای شما هم اتفاق بیفتد!

آیا تا به حال به شباهت میان برندینگ و هنر نقاشی فکر کرده اید؟ کشیدن یک تابلوی زیبا مثل مونالیزا یا شام آخر نه تنها 
تصادفی نیست، بلکه حتی کپی کردن از آن هم کار سختی به نظر می رسد. هرچه باشد کسی مثل داوینچی بعد از زیر و رو کردن 
کلی ایده برای ترسیم نقاشی اش و انتخاب رنگ های مناسب با وسواس تمام موفق به خلق چنین اثری شده است. خب اگر چنین 
کاری بی نهایت آس��ان بود، هر کس��ی که از خانه اش قهر می کرد خیلی زود تبدیل به داوینچی دوم می شد. در دنیای برندینگ 
هم کارآفرینان باید ایده های طالیی در ذهن داشته باشند و بعد از کلی کلنجار رفتن با خودشان فقط و فقط بهترین ایده ممکن 
را اجرا کنند. وگرنه برندشان خیلی زود با سر سقوط می کند و حتی اسمی هم از آن در بین مشتریان باقی نخواهد ماند. البته 
شباهت دیگری هم بین این دو کار بی نهایت حساس وجود دارد و آن اهمیت رنگ هاست. همانطور که یک نقاشی تا زمانی که با 
رنگ های مناسب تزئین نشده باشد هیچ ارزشی ندارد، برندها هم تا وقتی مشتریان را وارد دنیای شگفت انگیز رنگ ها نکنند حتی...



فرصت امروز: چند س��الی اس��ت که کشورمان با ش��روع فصل گرما با 
کمبود انرژی برق مواجه می شود و مسئوالن وزارت نیرو تالش می کنند با 
محدودکردن مصرف برق صنایع، سهمیه بندی و قطع دوره ای روزهای گرم 
تابستان را به پایان برسانند. سوال مهم این است که چرا مسئوالن به فکر 
حل ریشه ای مشکل نیس��تند و چرا سرمایه گذاران به سرمایه گذاری های 
جدید و نیروگاه سازی عالقه ای نشان نمی دهند؟ راه حل اصلی برای پایان 

دادن به خاموشی ها چیست؟
صنعت برق ایران طی چهار دهه پس از انقالب اسالمی توانسته  است با 
دس��تیابی به دانش فنی ساخت و احداث تاسیسات تولید، انتقال و توزیع 
برق نه تنها کش��ور را از اتکا به ش��رکت های خارج��ی بی نیاز نماید، بلکه 
رتبه اول صادرات خدمات فنی و مهندسی را کسب کند و به عنوان یکی 
از قطب های انرژی برق در منطقه شناس��ایی ش��ود. با این وجود، بیش از 
یک دهه است که رشد این بخش زیربنایی و استراتژیک به دلیل ساختار 
ناکارآمد اقتصاد و مالی آن، متناس��ب با نیازهای توس��عه ای کشور محقق 
نگردیده و چندین سال است که در فصل گرما با تشدید میزان مصرف برق 
مشترکان، دسترسی به برق پایدار برای بخش های مولد اقتصادی و صنعتی 
کشور با مشکل مواجه شده و در مواقعی نیز خاموشی های اجباری رخ داده 
اس��ت که موجب نارضایتی بخش هایی از جامعه شده است. بنابر گزارش 
آژانس بین المللی انرژی، بیشترین میزان یارانه های انرژی که در جهان در 
سال ۲۰۱۹ به مصرف  کنندگان داده شده  است، متعلق به صنعت برق ایران 
بوده که به صورت غیرمس��تقیم از طریق تعرفه های برق دولتی که کمتر 
از قیمت تمام شده است، تخصیص می یابد. از پیامدهای زیانبار این نظام 
ناکارآمد اقتصادی، جدا از آنکه رشد این بخش را محدود ساخته و تحقق 
اهداف برنامه شش��م توسعه اقتصادی کشور را ناممکن کرده  است، اتالف 
باالی برق در بخش مصرف به دلیل به کارگیری تجهیزات با بازدهی کم و 
بی توجهی به شدت مصرف بدون در نظر داشتن هزینه های آن بوده  است. 
در این بین، سندیکای صنعت برق با اعالم بیانه ای، ۱۰ چالش این صنعت 

و مطالباتش از دولت را برای بهبود شرایط بیان کرده است:
۱-اعمال سیاست های مدیریت تقاضای برق اگرچه به عنوان تنها راه حل 
ش��رایط بحران کنونی برق برای اجتناب از خاموشی های پیش بینی نشده 
و مکرر، قابل پذیرش بوده  است، اما به دلیل تحمیل هزینه کسری حداقل 
۱۰هزار مگاوات به بخش های مولد و صنعتی کشور که موجب کاستن نرخ 
رشد اقتصادی و تورم در آینده خواهد شد، نمی تواند ادامه یابد. لذا انتظار 
می رود دولت و وزارت نیرو توس��عه زیرس��اخت های تولید و شبکه برق را 
برای پیش��گیری از بحران کمبود برق در س��ال های آتی در اولویت اصلی 

برنامه های خود قرار دهد. 
۲-بورس انرژی به عنوان یک نهاد مس��تقل نظام عرضه و تقاضای بازار، 

تقویت گردد به نحوی که بتواند به عنوان ساز و کار اصلی کشف قیمت های 
تعادلی برق، ایفای نقش کند. برای این منظور الزم است قیمت گذاری برق 
از نهادهای غیررقابتی مانند هیأت تنظیم بازار به تدریج به سمت نهادهای 
رقابتی بورس انرژی منتقل گردد و نقش هیأت تنظیم بازار از قیمت گذاری 
با اتکا به محاسباتی که عمال نتیجه آن از قبل معلوم است، با شکل گیری 
نهاد مستقل تنظیم مقررات بخش برق، به سمت حل تعارضات در بازارهای 

رقابتی و رفع نقص های بازار تغییر یابد.
3-ب��ه منظور کارآمدس��ازی نظ��ام عرض��ه و تقاضای بازاره��ای برق، 
انحصارزدای��ی از تجارت ب��رق در همه بازارها اع��م از بازارهای صادراتی، 
بازارهای خرده فروش��ی و بازار بهینه س��ازی در دستور کار وزارت نیرو قرار 
گیرد و ش��رکت های دولتی )تابعه و وابس��ته وزارت نیرو( از عرصه تجارت 
برق خارج شده و مطابق اسناد باالدستی ماموریت آنها، محدود به توسعه 
و نگهداری از زیرس��اخت های برق گردد. 4-مشارکت بخش خصوصی در 
توسعه صنعت برق نیازمند سرمایه گذاری های بلندمدت می باشد که بدون 
رفع و کاهش ریس��ک های بازگشت س��رمایه برای سرمایه گذاران، محقق 
نمی گردد. با توجه به بدهی انباش��ته ش��رکت های وزارت نیرو که موجب 
امتن��اع س��رمایه گذاران برای ورود ب��ه این صنعت گردیده  اس��ت، انتظار 
می رود اوال سیاس��ت تسویه بدهی های ش��رکت های تابعه در اولویت قرار 
گیرد، ثانیا س��از و کارهای مناسب برای پوشش ریسک و اطمینان بخشی 
سرمایه گذاران از اجرای تعهدات شرکت های دولتی وزارت نیرو فراهم شود.

5-زنجیره تامین صنعت برق )ش��رکت های س��ازنده، پیمانکار و مشاور 
و تامین کنندگان( و تولیدکنن��دگان انرژی برق بیش از 6۰ هزار میلیارد 
توم��ان از وزارت نیرو مطالبه معوقه دارند که عدم پرداخت این مطالبات، 
بقای کس��ب و کارهای این بخش را به خطر انداخته است. الزم است که 
دول��ت و وزارت نیرو پرداخت مطالبات این بخ��ش را در اولویت قرار داده 
و متناس��ب با حجم مطالبات و با استفاده از ظرفیت های بازارهای مالی و 

منابع داخلی، نسبت به تسویه بدهی های خود اقدام فوری نمایند.
6-با توجه به فرس��ودگی ش��بکه توزیع و فوق توزیع برق در بخش های 
مهمی از کش��ور که موجب باالرفتن مخاطرات شبکه و ناپایداری ناشی از 
خرابی تجهیزات می گردد، بازسازی و نوسازی شبکه در اولویت قرار گیرد 

و منابع مالی مناسب برای این بخش فراهم گردد.
7-توس��عه ساخت داخل و تامین تجهیزات کش��ور که  به عنوان محور 
سیاس��ت توس��عه صنعتی بخش برق در گذش��ته مورد توجه وزارت نیرو 
بوده ولیکن در س��ال های اخیر از اولویت خارج گردیده  اس��ت، با توجه به 
ش��عار سال، در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد و موانع ورود شرکت های 
دانش بنیان  به بازار صنعت برق برطرف گردد، مشکالت شرکت های داخلی 
س��ازنده تجهیزات مرتفع ش��ود و حمایت های الزم از تحقیق و توسعه و 

نوآوری در ش��رکت های صنعت��ی بخش خصوصی مورد توج��ه ویژه قرار 
گیرد. در این خصوص ضروری است با نظارت جامع و موثر بر شرکت های 
زیرمجموع��ه وزارت نی��رو، مفاد قانون حداکثر اس��تفاده از ت��وان تولید و 
خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی )مصوب ۱3۹8( کامال اجرا گردد 
و از خرید کاالهای دارای مش��ابه داخلی ب��ه ویژه کاالهای دانش بنیان، با 

قاطعیت جلوگیری شود.
8-مجموعه ش��رکت های پیمانکاری و مش��اوره ای نیرو که کارگزاران و 
مجریان اصلی توس��عه و ساخت تاسیس��ات تولید و شبکه برق می باشند، 
ب��ه دلیل قراردادهای یک طرفه و غیرمنصفانه، تمامی زیان های ناش��ی از 
افزایش هزینه های نهاده ها را متقبل می ش��وند. ادامه این وضعیت موجب 
از بین رفتن ظرفیت های مهندس��ی کش��ور می گردد که طی چهار دهه 
ایجاد ش��ده اند. مطابق ماده ۲3 قانون بهبود مس��تمر محیط کسب و کار، 
وزارت نی��رو و ش��رکت های مادرتخصصی موظفند نس��بت به اصالح این 
روی��ه قراردادی اقدام نمایند و مدل قرارداد تیپ و یکنواختی که به توافق 
نمایندگان صنفی و مدیران وزارت نیرو رسیده باشد را مبنای معامالت خود 
با بخش خصوصی قرار دهند و در تعدیل قراردادها به رعایت بخشنامه های 

تعدیل و فهارس بهای سازمان برنامه و بودجه، ملزم شوند.
۹-توس��عه ص��ادرات صنعت برق و تبدیل ایران ب��ه هاب انرژی منطقه 
در برنامه ششم توسعه کش��ور هدف گذاری شده بود که متاسفانه محقق 
نگردید. با توجه به اهمیت توس��عه صادرات انرژی برق، همچنین توسعه 
ص��ادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندس��ی برق، ضروری اس��ت که 
برنامه مش��خص و عملیاتی برای توسعه صادرات این بخش براساس یک 
نقش��ه راه مدون، در دستور کار وزارت نیرو قرار گیرد و در جهت حداکثر 
نمودن مبادالت تجاری با کش��ورهای مجاور و منطقه، راهبرد دیپلماسی 
تج��اری فعاالنه در همکاری بخش خصوصی به کار گرفته ش��ود. به عالوه 
انتظار می رود به منظور خلق و حفظ هویت جمعی برند شرکت های ایرانی 
صادرکننده، تدابیر مناسبی از جمله اعطای نشان صادراتی به شرکت های 

واجدالشرایط به کار گرفته شود.  
۱۰-رفع چالش های بنیادی و کلیدی صنعت برق و توسعه زیرساخت های 
آن، نیازمن��د اجماع ملی بین همه ذی نفعان در حاکمیت، فعاالن صنعت 
برق و مصرف کنندگان می باش��د و دستیابی به چنین اجماعی، بدون باور 
به مشارکت سازمان های مردم نهاد، که تجمیع کننده صدای بخش صنعت 
می باشند، ممکن نخواهد بود. لذا انتظار می رود وزارت نیرو، در عرصه های 
مختلف فرآیند سیاس��ت گذاری و اجرای سیاس��ت های این بخش، زمینه 
مش��ارکت واقعی و عملی نمایندگان بخش خصوصی را فراهم نموده و در 
راس��تای اجرای ماده 3  قانون بهبود مس��تمر محیط کسب و کار، نظرات 

تشکل ها را مدنظر قرار دهد.

بدهی دولت به شرکت های صنعت برق به 60 هزار میلیارد تومان رسید

1۰ مطالبه برقی بخش خصوصی

در ش��رایطی که بس��یاری از واحده��ای تولیدی و صنعت��ی از نبود 
نقدینگی رنج می برند و همچنین خطوط تولیدش��ان قدیمی اس��ت که 
صدالبته باعث بهره وری پایین و کاهش تولید محصوالت صنعتی ش��ده 
است؛ لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آالت واحد های تولیدی در سال 
۱4۰۱، چالش های جدی و اساس��ی ب��رای واحدهای تولیدی و صنعتی 
ایجاد کرده است. در واقع معافیت حقوق ورودی ماشین آالت واحد های 
تولیدی، روزنه امیدی برای نوس��ازی صنایع و واحدهای تولید و کاهش 
هزینه بهس��ازی خطوط تولید واحدهای قدیمی به ش��مار می رفت، اما 
دول��ت با لغو معافیت حقوق ورودی ماش��ین آالت واحد های تولیدی در 
س��ال جاری عمال هزینه های ورود ماش��ین آالت را افزایش داد و کار را 
پیچیده ت��ر کرد. براس��اس بند ص تبصره 6 قانون بودجه س��ال ۱4۰۱ 
ماش��ین آالت و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول 
پرداخت حقوق ورودی ش��ده اند. پیش از این واردات ماش��ین آالت خط 
تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری 
اسالمی ایران، مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز است 
به اس��تناد ماده ۱۱۹ قان��ون امور گمرکی، از پرداخ��ت حقوق ورودی 

معاف بود که در س��ال ۱4۰۱ این روی��ه تغییر کرد؛ موضوعی که باعث 
اعتراض گس��ترده واحدهای تولیدی و صنعتی و فعاالن اقتصادی شده 
اس��ت. مس��ئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت اع��الم می کنند به دو 
دلیل مس��ائل قانونی بودجه و مشکالت ارزی لغو معافیت حقوق ورودی 
ماش��ین آالت واحد های تولیدی در س��ال ۱4۰۱ رخ داده اس��ت، اما در 
مقابل فعاالن واحدهای تولید خواستار بازنگری در این مصوبه هستند و 

آن را مانع مهمی پیش روی محیط کسب و کار می دانند.
ب��ه اعتق��اد کارشناس��ان و صاحبنظ��ران، معافی��ت حق��وق ورودی 
ماش��ین آالت و تجهی��زات تولیدی و کش��اورزی و صنعتی که در قانون 
بودجه س��ال ۱4۰۱ برداش��ته ش��ده، به ضرر بخش های تولیدی کشور 
اس��ت. این تصمیم باعث می  شود که نوس��ازی و مدرن سازی صنعت و 
به روز ش��دن خطوط تولید و ماش��ین آالت صنعتی ب��ه خاطر دریافت 
حقوق گمرکی انجام نپذیرد. بر همین اساس هرچند این حکم در قانون 
بودجه قید شده اس��ت، اما شورای هماهنگی سران قوا می تواند در این 
خصوص ورود نماید و به صورت موقت تا بررس��ی همه ابعاد به صورت 
کارشناس��ی و تعیین تکلیف نهایی موضوع، مانع از اجرا و وصول حقوق 

ورودی در گمرکات کش��ور شود. کارشناسان حوزه صنعت بر این باورند 
که لغو معافیت حقوق ورودی ماش��ین آالت واحد های تولیدی در س��ال 
۱4۰۱ می تواند باعث خاموش��ی آرام واحدهای صنعتی و مرگ تدریجی 
خطوط تولید ش��ود. در همین خصوص محمدرض��ا مرتضوی، دبیرکل 
خانه صنعت، معدن و تجارت معتقد است که حذف این معافیت آخرین 
امتیاز واحد های تولیدی بوده که از آنها سلب شده است. او در این باره 
می گوید: »کارخانجات و واحدهای تولیدی می توانس��تند ماش��ین آالت 
خط��وط تولید خ��ود را با اس��تفاده از این معافیت وارد کش��ور کنند و 
هیچ سوءاس��تفاده یا اش��کالی در ای��ن کار وجود نداش��ت و دولت این 
امتیاز را داده بود تا واحدهای تولیدی بتوانند از این طریق دستگاه ها و 
ماشین آالت خود را در صورت نیاز نوسازی کنند و در این مسیر نیز نیاز 
به پرداخت عوارض گمرکی نیس��تند. لذا حذف این معافیت نه به سود 
تولید اس��ت و نه به س��ود دولت، چراکه وقتی یک واحد تولیدی با یک 
تکنولوژی روز و با تجهیزات خوبی راه اندازی می ش��ود به مرور زمان به 
سوددهی می رس��د و می تواند به به دولت مالیات دهد و مهمتر از همه 

اشتغال ایجاد کند.«

فعاالن تولیدی خواستار لغو مصوبه دولت هستند

مرگ تدریجی خطوط تولید

نگــــاه

صادرات ترکیه به اروپا 87 برابر ایران است
جاماندگی تجاری ایران از رقبا

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با بررسی وضعیت 
تجارت س��ه کشور ایران، ترکیه و عربستان س��عودی با اتحادیه اروپا 
نشان داده است که صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا 87 برابر صادرات 
ایران به این منطقه و صادرات عربس��تان سعودی به اتحادیه اروپا ۲8 
برابر صادرات ایران است. در این بررسی، مجموع صادرات ایران در پنج 
ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میالدی به اتحادیه اروپا معادل 464 میلیون 
یورو عنوان ش��ده است. ارزش صادرات ایران به اروپا در پنجمین ماه 
سال جاری میالدی )ماه مه( معادل ۱۰3 میلیون یورو بوده و در مقابل 
واردات کشور ما از اتحادیه اروپا در همین ماه سه برابر صادرات یعنی 
به میزان 3۰۱ میلیون یورو برآورد شده است. با این حال، ارزش کاال و 
اقالمی که عربستان سعودی در پنج ماهه نخست امسال به مقصد اروپا 
ارس��ال کرده است ۱3 میلیارد یورو برآورد شده و این بدان معناست 
صادرات عربستان س��عودی در این بازه پنج ماهه به این منطقه، ۲8 
برابر صادرات ایران به اتحادیه اروپاست. از صادرات ۱3 میلیارد یورویی 
عربس��تان س��عودی به اتحادیه اروپا، ۱۰ میلیارد یورو به اقالم نفتی 
اختصاص داش��ته و 3 میلیارد یورو نیز سهم کاالهای غیرنفتی است؛ 
ضمن آنکه صادرات این کشور به اتحادیه اروپا طی سه ماه منتهی به 

ماه مه ۲۰۲۲ رشد قابل توجهی را تجربه کرده است.
ام��ا ارزش صادرات ترکیه به اتحادی��ه اروپا بیش از صادرات ایران و 
عربستان سعودی بوده و این کشور طی پنج ماهه نخست سال ۲۰۲۲ 
مع��ادل 4۰ میلیارد یورو کاال به اتحادیه اروپا صادر کرده اس��ت. رقم 
ص��ادرات ترکیه ب��ه اتحادیه اروپا فقط در پنجمین ماه س��ال ۲۰۲۲ 
معادل 8 میلیارد و ۲7۲ میلیون یورو بوده و ارزش واردات این کشور 
از اتحادی��ه اروپ��ا در این ماه، معادل 8 میلی��ارد و ۲۹5 میلیون یورو 
برآورد ش��ده اس��ت. بدین ترتیب، صادرات ترکیه به اتحادیه اروپا در 
پنج ماهه نخس��ت س��ال جاری میالدی 87 برابر صادرات ایران بوده 
اس��ت. همچنین میزان تجارت ایران با اتحادیه اروپا در ماه مه س��ال 
۲۰۲۲ معادل 4۰4 میلیون یورو بوده است؛ در حالی که این رقم برای 
عربس��تان سعودی 3.8 میلیارد یورو و برای ترکیه ۱6.5 میلیارد یورو 
بوده است. در واقع تجارت دو کشور عربستان و ترکیه با اتحادیه اروپا 
در ای��ن ماه به ترتیب ۹ برابر و 4۰ برابر تجارت کش��ور ما با اتحادیه 

اروپاست.

نظرسنجی از 115 بنگاه اقتصادی نشان می دهد
آثار حذف ارز ترجیحی بر زنجیره تولید

نظرس��نجی اتاق بازرگانی ایران از بنگاه های تولیدی و خدماتی که 
س��هم باالیی از مواد اولیه آنها با ارز ترجیحی تأمین می شد، از انتظار 
شرکت کنندگان برای افزایش قابل توجه قیمت تمام شده محصوالت و 
نیاز آنها به س��رمایه در گردش حکایت دارد. این نظرسنجی از سوی 
ات��اق ایران درخصوص »آثار اجرای سیاس��ت ح��ذف ارز ترجیحی« 
بر زنجی��ره تولید ۱۱5 بنگاه تولیدی و خدمات��ی فعال در حوزه های 
»فرآورده ه��ای لبن��ی«، »انواع روغن«، »ن��ان و فرآورده های آردی«، 
»انواع گوش��ت، مرغ و فرآورده ه��ای آن« و... که بیش از ۹۱ درصد از 
آنها، به  طور متوس��ط 55 درصد از مواد اولیه مورد نیاز خود را با ارز 
ترجیحی تأمین می کنند بالفاصله بعد از اجرای این سیاس��ت انجام 

شد. نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که:
حدود ۹3 درصد از فعاالن اقتصادی ش��رکت کننده در نظرسنجی، 
انتظار دارند که به واس��طه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت 
تمام ش��ده محصوالت یا خدمات ش��رکت به  طور متوس��ط افزایش 
۱34درصدی را تجربه کند. همچنین براس��اس نتایج حاصل شده از 
این نظرسنجی، پیش بینی می شود در اثر اجرای این سیاست، قیمت 
تمام ش��ده برخی از کاالهای اساس��ی و نهاده های کشاورزی، افزایش 

قابل توجهی را تجربه کند )بین 7۰ درصد تا 438 درصد(.
بررسی ها نشان می دهد: 8۹ درصد از فعاالن اقتصادی شرکت کننده 
در این نظرس��نجی، پیش بینی می کنند در اثر اجرای این سیاس��ت، 
میزان سرمایه در گردش مورد نیاز آنها با افزایش ۲۰7 درصدی مواجه 
گردد. همچنین براس��اس نتایج حاصل از این نظرسنجی پیش بینی 
می ش��ود میزان س��رمایه در گردش مورد نیاز برای تولید و یا تأمین 
برخی از کاالهای استراتژیک و نهادهای اساسی تولید محصوالت دامی 
و کشاورزی، نسبت به قبل از حذف ارز ترجیحی افزایش قابل توجهی 
داش��ته باشد. به  عنوان  مثال، پیش بینی می شود به واسطه اجرای این 
سیاست، میزان س��رمایه گردش مورد نیاز برای تولیدکنندگان انواع 
روغن به طور متوس��ط با افزایش 48۲ درصد، پرورش حیوانات )تولید 
گوش��ت، مرغ و...( به طور متوسط با افزایش ۲65 درصد، فرآورده های 
لبنی به طور متوس��ط با افزایش ۲۱۹ درصد، تولید سموم کشاورزی 
با متوس��ط افزایش ۲۰۹ درصد، نان و فرآورده های آردی با متوس��ط 
افزایش ۱88 درصد، خوراک حیوانات با متوسط افزایش 8۰ درصد و 
محصوالت کشاورزی و گلخانه ای با متوسط افزایش 38 درصد، مواجه 
ش��ود و از این گذر مشکل تأمین سرمایه گردش برای تولیدکنندگان 

این کاالها، حادتر از سایر فعالیت های تولیدی گردد.
براساس نتایج نظرسنجی اتاق ایران، 77 درصد از شرکت کنندگان 
در نظرس��نجی، انتظ��ار دارند که به واس��طه اجرای سیاس��ت حذف 
ترجیحی، میزان فروش آنها نس��بت به قبل از اجرای این سیاس��ت، 
به طور متوسط با کاهش 48 درصدی مواجه شود. همچنین براساس 
نتایج حاصل شده، تولیدکنندگان کاالی اساسی و نهاده های کشاورزی 
نظی��ر »پرورش حیوانات )تولید گوش��ت، مرغ و...(«، »تولید س��موم 
کشاورزی«، »فرآورده های لبنی«، »انواع روغن« و »نان و فرآورده های 

آردی« انتظار کاهش قابل توجه در فروش را دارند.
حدود ۱6 درصد از مش��ارکت کنندگان در نظرس��نجی، پیش بینی 
می کنند که در اثر اجرای این سیاست دسترسی به مواد اولیه، دشوارتر 
از گذشته گردد، درحالی که 37 درصد انتظار بهبود دسترسی به مواد 
اولیه مورد نیاز را دارند و 3۹ درصد پیش بینی می کنند، در اثر اجرای 
این سیاست تغییری در دسترسی به مواد اولیه حاصل نخواهد شد. در 
نهایت، از مشارکت کنندگان در نظرسنجی درخصوص نحوه مدیریت 
آثار و تبعات اجرای سیاس��ت حذف ارز ترجیحی و اقدامات حمایتی 
دولت س��ؤال پرسیده شد. براساس نتایج حاصل شده از پاسخ به این 
سؤال، 83 درصد از فعاالن تولیدی مشارکت کننده در نظرسنجی، در 
وهله نخس��ت، از دولت درخواست »حذف محدودیت و ممنوعیت بر 
ص��ادرات« دارند و ۲۹ درص��د از فعاالن اقتصادی بخش خدماتی، در 
وهله نخست، از دولت، درخواست »عدم مداخله در تعیین قیمت ها« 

بعد از اجرای این سیاست داشته اند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه
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فرصت امروز: گزارش س��ال ۲۰۲۲ ریس��ک های جهان��ی، با نگاهی به 
مخاطرات جهان در س��ال پیش رو و نیز شناس��ایی پنج ریس��ک اصلی و 
مهم برای کش��ورهای مختلف، توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده 
است. طبق ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد، نگرانی های عمده در سطح جهان 
عبارتند از: مسائل اجتماعی و محیطی، کاهش همکاری در حل چالش های 
جهانی ناشی از بهبود اقتصادی متفاوت، تشدید نابرابری ها در اثر تغییرات 
نامنظم آب و هوایی، افزایش تهدیدات س��ایبری در اثر افزایش وابس��تگی 
دیجیتالی، تش��دید ناامنی جهانی در اثر موانع وضع ش��ده بر روی جا به 
جایی افراد بین مرزها، مشکالت در استفاده از فرصت های فضایی و تاثیرات 

همه گیری بر تاب آوری کشورها.
انتشار و همه گیری کووید ۱۹ و بعد از آن سرعت و میزان واکسیناسیون 
در کش��ورهای مختل��ف روندهای یکس��انی را طی نکرده و کش��ورهای 
درحال توسعه به نس��بت اقتصادهای توسعه یافته آسیب بیشتری از وضع 
پیش آمده متحمل ش��دند؛ به طوری که چش��م انداز رش��د در این کشورها 
به استثنای چین، به نسبت برآوردهای پیش از پاندمی به میزان قابل توجهی 
کاهش نش��ان می دهد. این مسئله جهان را با ش��کاف درآمدی بیشتری 
روبه رو خواهد کرد و همکاری های بین المللی را برای کاهش مشکالت در 
س��طح جهانی کاهش خواهد داد. همه گیری، اثرات متفاوتی بر تاب آوری 
کش��ورها به جا گذاشته است، تغییرات ساختار تولید و وابستگی بیشتر به 
فناوری های دیجیتال، خطر حمالت س��ایبری را به همراه آورده و تشدید 
فاصله میان کش��ورها، ریس��کی برای تقویت انس��جام و همدلی در سطح 
جهانی اس��ت. وضع موانع بیشتر بر س��ر راه جابه جایی نیروی انسانی در 
بین مرزها، امید به آینده ای باثبات را در سطح اقتصادهای نوظهور کاهش 
می دهد و با تشدید آسیب های اجتماعی و افت سالمت روان همراه خواهد 
شد. تغییرات نامنظم آب و هوایی و شکست اقدامات اقلیمی نیز تهدید مهم 

دیگری برای جهان به شمار می رود.
اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟

در جدیدترین گزارش ریس��ک های جهانی مجمع جهانی اقتصاد، پنج 
ریسک اصلی شناسایی ش��ده برای اقتصاد ایران ش��امل بحران اشتغال و 
معیش��ت، س��رخوردگی گس��ترده جوانان، رکود اقتصادی طوالنی مدت، 
بحران منابع طبیعی، از دس��ت دادن تنوع زیستی و فروپاشی اکوسیستم 
هس��تند. بررس��ی روندهای آماری ایران با هدف سنجش صحت و اعتبار 
ریسک های شناسایی شده، نش��ان از تایید نگرانی های فوق دارد. براساس 

آمارهای موجود هرچند که نرخ بیکاری، از سال ۱3۹5 کاهش  یافته است، 
اما به نظر نمی رس��د این کاهش از محل افزایش مشاغل تمام وقت نتیجه 
شده باشد، زیرا س�هم شاغالن ب�ا 4۹ س�اعت کار در هفت�ه ب�ه کمتری�ن 
مق�دار خ�ود در ده�ه ۱3۹۰ رس���یده و رون�د آن از س���ال ۱3۹6 نی�ز 
کاهش���ی ب�وده اس�ت. از س���وی دیگ�ر مق�رری بگی�ران بیم�ه بی�کاری 
افزای�ش و بیم�ه ش���دگان مش���مول 3 درصد کاه�ش نش�ان می ده�د. 
در س���ال ۱3۹۹ س�هم اش�تغال غی�ررس���می از ش�اغالن ۱5 س��اله و 
بیش��تر، 58 درص��د بوده ک��ه رق��م قاب��ل توجه��ی اس��ت. آماره��ای 
ف��وق نش��ان می دهد ات��کای مح�ض ب�ه متغی���ر ن�رخ بی�کاری ب�رای 
تحلی�ل وضعی�ت اش�تغال کاف�ی نیست. بس�یاری از مش�اغل خصوص�ا در 
بخ��ش خدمات��ی، امنی��ت ش��غلی مناس��بی ندارن��د و آس��یب پذیری 
باالیی نس��بت ب��ه بحران ه��ای بخش��ی و مل��ی از جمل�ه پاندمی ه�ا 
ی�ا مح�دودش�دن دسترس�ی ب�ه اینترن�ت دارن�د. تجرب�ه ری�زش مش�اغل 
خصوص�ا در بخ�ش خدم�ات بع��د از همه گی��ری کووی��د ۱۹ از همی��ن 

دس��ت م��وارد است.
در زمینه بررسی معیش��ت، ارقام شاخص فالکت نشان می دهد از سال 
۱3۹5 تا ۱4۰۰ رقم این ش��اخص بیش از دو برابر شده است که به نوعی 
ناشی از رکود تورمی حاکم بوده است و ترکیب بیکاری و تورم باال معیشت 
جامعه را با بحران جدی مواجه می کند. متوس��ط درآمد خانوار شهری به 
متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در نقاط شهری نیز در سال 
۱3۹8 کمترین رقم را در دهه ۱3۹۰ داشته است و نسبت هزینه خالص 
مسکن به کل هزینه های خانوار ش��هری در فاصله ۱3۹6 تا ۱3۹۹ حدود 
۱.3 برابر ش��ده است. افزایش هزینه های مسکن، توانایی خانوارها را برای 
انجام س��ایر مخارج ضروری زندگی کاهش می دهد و تأمین معیش��ت را 
دشوارتر می کند. در دهک های اول تا پنجم روستایی و اول تا سوم شهری 
متوسط درآمد خانوار از هزینه های آن کمتر است. این مسئله ضمن آنکه 
نابرابری در توزیع درآمد را در سطح جامعه نشان می دهد، دشواری تأمین 
معیشت و پرداخت هزینه ها را برای درصد قابل توجهی از جمعیت گوشزد 

می کند.
آسیب پذیری تولید از تحریم

براساس آمارها، ن�رخ طالق ب�ه ازدواج در ده�ه ۱3۹۰ بی�ش از دو براب�ر 
ش�ده و هم�واره رون�دی افزایش�ی ط�ی ک�رده اس�ت. س�هم هزینه ه�ای 
فرهنگ���ی ب�ه هزین�ه کل در س���بد مصرف�ی خانواره�ای ش���هری در 

س���ال ۱3۹8 نس�بت ب�ه ۱3۹۰ حدود ۰.7 و س�هم هزینه ه�ای تفری�ح 
و س���رگرمی ۰.76 ش�ده اس�ت ک�ه ه�ر دو کاه�ش نش�ان می ده�د. در 
س�ال ۱3۹۹ ب�ه نس�بت س�ال نخس�ت برنام�ه شش�م توس�عه مجموع�ا 
36۹۱74 کیلوگ�رم م�واد مخ�در و روانگ�ردان بیش���تر کش���ف ش���ده 
اس���ت. مجموع�ه م�وارد ف�وق، نابس�امان ش�دن متغیره�ای مرتب�ط ب�ا 
س��ال   مت روان�ی جامع�ه را نش�ان می ده�د. رون�د متغیره�ای مرتب�ط ب�ا 
توزی���ع درآم�د نی�ز بهب�ود پای�داری نش���ان نمی ده��د و در م��واردی 
ک��ه ضری��ب جین��ی کاه��ش یافت��ه تنه��ا ب��ه یک یا نهایتا دو س��ال 
مح��دود ش��ده و بع��د مج��ددا افزای��ش یافت��ه اس��ت. ای��ن مس�ئله 
می توان��د یک��ی از دالیل ایج��اد س����رخوردگی در قش��ر زی��ادی از 

جمعی��ت خصوص��ا جوان��ان باش��د. 
رش����د اقتص��ادی )ب��ا و بدون نفت( در س����ال های ده��ه ۱3۹۰ 
متأث��ر از وابس����تگی س���اختار تولی�د اقتص�اد ای���ران ب�ه ارز و نی�ز 
همه گی�ری کرونا و تحری�م تغیی�ر ک�رده اس���ت. در فاصل�ه س�ال های 
۱3۹۲ ت���ا ۱3۹6 ک���ه ارزش پ���ول مل�ی در اقتص�اد ثب�ات نس���بی 
داش���ته، بیم�اری کرون�ا آغ�از نش���ده و کش���ور همچن�ان از تبع�ات 
ثب�ات ناش���ی از توافق�ات بین الملل�ی بهره من�د ب�وده اس���ت، رش���د 
اقتص�ادی از وضعی�ت نامناس���ب ناش�ی از ش����وک ارزی س��ال های 
ابتدای����ی ده��ه ۱3۹۰ خ��ارج ش����ده و مثب��ت می ش����ود؛ ب��ه 
ط��وری ک��ه رق����م ۹.۱3 درص��د را نی��ز در س���ال ۱3۹5 تجرب�ه 
می کن�د )رش���د اقتص�ادی ب�دون نف�ت ت�ا 3.۹    درص�د ب�اال م�ی رود(. 
س��پس همزم�ان ب�ا افزای�ش نزدی�ک ب�ه ۱۰ براب�ری ن�رخ ارز، خ�روج 
آمری���کا از برج�ام و همه گی�ری کرونا مج�ددا تولی�د کاه�ش می یاب�د 
و پ�س از دو دوره ن�رخ رش���د منف�ی مج�ددا مس���یر بهب�ود از س�ال 
۱3۹۹ آغ���از می ش���ود. مجموع���ه ای����ن م��وارد آس����یب پذیری 
س����اختار تولی��د در اقتص��اد ای��ران را نس����بت ب��ه ارزش پ��ول 
و موقعی��ت بین الملل��ی کش����ور را نشان می دهد. بنابراین از مجموع 
این بررس��ی های آماری می توان گفت که ریس��ک های شناسایی شده 
برای اقتصاد ایران معتبر بوده و اتخاذ سیاست های صحیح برای کاهش 
اثرات آنها بر اقتصاد ضروری اس��ت. همچنین دو نگرانی دیگری که در 
گزارش مجمع جهانی اقتصاد به آنها اش��اره نش��ده، اما طبق روندهای 
موجود مطرح هس��تند، شامل افزایش بی رویه سطح عمومی قیمت ها و 

افت رابطه مبادله است.

جدیدترین گزارش ریسک های جهانی مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد

5 ریسک اقتصاد ایران

س��قف تسهیالت س��اخت واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر تهران 
45۰ میلیون تومان، ش��هرهای باالی یک میلیون نفر 4۰۰ میلیون، سایر 
مراکز اس��تان ها 35۰ میلیون، دیگر شهرها 3۰۰ میلیون و روستاها ۲5۰ 
میلیون تومان با نرخ س��ود ۱8 درصد و طول مدت بازپرداخت ۲۰ س��اله 
تعیین ش��ده اس��ت. با توجه به آنکه معموال قیمت نهاده های ساختمانی 
و هزینه های س��اخت افزایش می یابد، وزارت راه و شهرس��ازی برای آنکه 
پروژه ها دچار رکود نش��ود هر از گاهی نرخ ها را تعدیل می کند. در همین 
حال، وزیر راه و  شهرسازی نیز از پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت ساخت 

مسکن خبر داده است.
به گزارش ایسنا، رستم قاسمی شامگاه دوشنبه در یک برنامه تلویزیونی 
به کلنگ زنی حدود 44۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: 
در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون به تعداد یک میلیون 
و 368 هزار واحد مس��کونی تعریف شده است که از کل واحدهای تعریف 
ش��ده، عملیات اجرایی بالغ بر ۹۲8 هزار واحد مس��کونی آغاز شده است 
که این پروژه ها در مراحل مختلف پیش��رفت از فونداسیون تا نازک کاری 
هس��تند و بالغ بر 43۹ هزار واحد مسکونی نیز کلنگ زنی شده اند که این 
واحده��ا در مراحل اخذ پروانه، تعیین پیمانکار و انعقاد قرارداد مش��ارکت 
مدنی با بانک هس��تند. به گفته وی، از پروژه های شروع شده حدود 576 
هزار واحد مسکونی مربوط به اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مناطق 
شهری، ۲۰3 هزار واحد مسکونی مربوط به خودمالکین و ۱58 هزار واحد 
مسکونی مربوط به نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی هستند.
وزی��ر راه و شهرس��ازی همچنین درب��اره وضعیت تامی��ن زمین برای 
واحدهای مسکونی جهت س��اخت، افزود: تاکنون به استعداد بالغ بر یک 
میلیون و 53۰ هزار واحد مس��کونی به صورت قطعی، زمین تامین ش��ده 
اس��ت. به اس��تعداد حدود ۱.4 میلیون واحد مس��کونی دیگ��ر نیز زمین 
شناس��ایی ش��ده اس��ت که این اراضی جهت الحاق به محدوده ش��هرها، 

تغییر کاربری، ایجاد شهرک های جدید در دستور کار شورای برنامه ریزی 
استان ها و شورای عالی معماری و شهرسازی کشور است.

او در مورد س��اخت شهرهای جدید هم یادآور شد: در طرح نهضت ملی 
مسکن برای تامین زمین مورد نیاز متقاضیان در شهرها و مناطقی که امکان 
تامین زمین در محدوده ش��هرها و نواحی متصل و پیوسته شهرها وجود 
ندارد، از ظرفیت ایجاد شهرها و و شهرک های جدید استفاده می شود. در 
مقطع فعلی ۲۰ شهر جدید موجود است و ایجاد 4۰ شهر جدید دیگر در 
دستور کار است که از این تعداد چهار شهر جدید گلمان، تایناک، گلمان 
و نایبند در مراحل نهایی ایجاد هستند. به گفته قاسمی، ایجاد 44 شهرک 
دولتی جدید در دس��تور است و در س��امانه ستاد شهرک سازی ایجاد 76 
ش��هرک جدید دیگر نیز توسط بخش خصوصی درخواست شده است. از 
جمله مسائل و مشکالت شهرهای جدید ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی 
و ایجاد حمل و نقل و شبکه های ارتباطی بین شهرهای جدید با شهرهای 
مادر اس��ت. در ایجاد ش��هرها و شهرک های جدید سعی شده است تا این 
موارد مد نظر قرار گیرد تا شهرک های جدید احداثی قابلیت سکونت پذیری 

مطلوب تری داشته باشند.
وزی��ر راه و شهرس��ازی همچنین در این برنامه زن��ده تلویزیونی درباره 
ویژگی های طرح نهضت ملی مس��کن و تفاوت ها و مزیت های آن نس��بت 
به طرح های قبل از جمله مس��کن مهر، تصریح کرد: در طرح نهضت ملی 
مس��کن با آسیب شناسی و بررسی مزایا و معایب و تجارب طرح های قبلی 
اجرا شده در حوزه مسکن، سعی شده است تا این طرح، معایب طرح های 
گذش��ته را نداشته و واحدهای مس��کونی طرح با کیفیت مطلوبی احداث 
و به متقاضیان مس��کن واگذار ش��ود. در این راستا سعی شده تا همزمان 
ب��ا تامین زمین و آغ��از عملیات اجرایی، اطالعات اراضی تامین ش��ده به 
دستگاه های خدمات رسان ارسال می شود تا این دستگاه ها به نحوی اقدام 
کنند تا همزمان با بهره برداری واحدها، خدمات مورد نیاز واحدها نیز تامین 

شود و واحدها قابل سکونت باشند.
او درباره علت تاخیر در تحویل واحدهای باقیمانده طرح مسکن مهر نیز 
گفت: تعداد کل واحدهای مس��کن مهر حدود ۲.۱ میلیون واحد مسکونی 
ب��وده ک��ه از این تعداد صرفا ی��ک میلیون و 6۰ هزار واحد مس��کونی در 
زمین های دولتی اجرا ش��ده اس��ت و مابقی مربوط ب��ه خودمالکین و در 
زمین های بخش خصوصی اجرا شده است. از تعداد کل واحدهای مسکن 
مهر اجرا شده در زمین های دولتی، بالغ بر ۹65 هزار واحد مسکونی تکمیل 
و به متقاضیان تحویل ش��ده است و حدود ۹8 هزار واحد باقیمانده است. 
از واحدهای باقیمانده اجرا شده در زمین های دولتی، حدود ۲8 هزار واحد 
مس��کونی در دست ساخت است و عملیات اجرایی آنها در دست پیگیری 
اس��ت ولی حدود 7۰ هزار واحد مسکونی دارای مشکالت حقوقی است و 
می بایس��ت جهت ادامه روند تکمیل این واحدها، مش��کالت حقوقی این 
واحدها مرتفع شود. از واحدهای تکمیل شده مسکن مهر حدود 65 هزار 
واحد مس��کونی به دلیل عدم تامین خدم��ات زیربنایی و روبنایی تحویل 

نشده است.
قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا از واحدهای باقیمانده مسکن مهر 
در آمار نهضت ملی مس��کن هم آمده است؟ گفت: صرفا حدود ۲3 هزار و 
۹۱6 واحد مس��کن مهر جهت تامین مسکن متقاضیان طرح نهضت ملی 
مسکن مورد استفاده قرار گرفته است که این واحدها نیز عموما واحدهای 
فاقد متقاضی دارای درصد پیش��رفت فیزیکی بس��یار پایین هستند. وی 
درباره زمان اتمام و بس��ته ش��دن پرونده مس��کن مهر نیز گفت: تا پایان 
س��ال جاری تمامی واحدهای مسکن مهر نیمه تمام و در دست اجرا )فاقد 
مش��کل حقوقی و معارض( تکمیل می ش��وند و پیگیری های الزم جهت 
تامین خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای تکمیل شده فاقد خدمات نیز 
صورت می پذیرد به نحوی که تا پایان سال خدمات این واحدها نیز تامین 

و قابل سکونت شوند.

وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد افزایش وام ساخت مسکن خبر داد

آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن

بانکنامه

سکه در نیمه باالی کانال 14 میلیون
سکه 150 هزار تومان ارزان شد

قیم��ت س��که طرح جدید ب��ا ۱5۰ ه��زار تومان کاهش قیم��ت در روز 
سه ش��نبه به ۱4 میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رس��ید. سکه تمام بهار آزادی 
ط��رح قدیم نیز  ۱4 میلیون و ۱5۰ هزار تومان معامله ش��د. نیم س��که 8 
میلیون و ۱5۰ هزار تومان، ربع س��که 5 میلیون و ۱5۰ هزار تومان و سکه 
یک گرمی 3 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ 
هر گرم طالی ۱8 عیار به یک میلیون و 363 هزار تومان رسید و قیمت هر 
مثقال طال 5میلیون و ۹۰7 هزار تومان ش��د. قیمت اُنس جهانی طال هم با 
هفت دالر کاهش به یک هزار و 7۲۰ دالر و 37 س��نت باقی ماند. همچنین 
قیم��ت دالر در صرافی ه��ای بانکی با ۲6 تومان افزای��ش با رقم ۲7 هزار و 
7۹۱ تومان به فروش رس��ید. هر اسکناس یورو نیز در صرافی های بانکی با 
۲8 توم��ان کاهش به ۲8 هزار و 757 تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر 
توس��ط صرافی های بانکی ۲7 هزار و 5۱5 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 

۲8 هزار و 47۰ تومان اعالم شد.

افزایش هزینه در دهک های ده گانه
شکاف تورمی دهک ها بیشتر شد

گزارش ه��ای رس��می حاکی از افزای��ش هزینه بین 4۹ ت��ا بیش از 66 
درصدی بین ۱۰ دهک اس��ت؛ تورم برای دهک دهم ثابت مانده ولی برای 
دهک اول افزایش داش��ته اس��ت. آنطور که مرکز آمار ای��ران گزارش داده 
اس��ت، در تیرماه امسال نرخ تورم ساالنه با روندی افزایشی به 4۰.5 درصد 
و تورم نقطه به نقطه )تغییر  ش��اخص نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل( با 
رش��د ۱.5 درصدی به 54 درصد رس��ید. همچنین تورم نقطه به نقطه در 
بین دهک ها با افزایش نس��بت به ماه قبل همراه بوده اس��ت؛ به طوری که 
در خ��رداد بین 4۹ تا 64 درصد متغیر بود ولی در تیرماه بین 4۹ تا 66.7 
درصد بوده اس��ت. بر این اس��اس برای دهک دهم که پردرآمدترین دهک 
اس��ت، افزایش هزینه نسبت به ماه قبل ثابت بوده ولی برای سایر دهک ها 
افزایش داش��ته اس��ت. افزایش هزین��ه برای ده��م اول از 64 در خرداد به 
66.7 درص��د در تیرم��اه، دهک دوم از 6۱ به 63.5، دهک س��وم 58.3 به 
6۰.7 درص��د، ده��ک چهارم 56.۹ به 5۹.۲ درصد، ده��ک پنجم 55.۲ به 
57.4 درص��د، دهک شش��م 54.۱ به 56.۲ درصد، ده��ک هفتم 5۲.8 به 
54.7 درصد، دهک هش��تم از 5۱.۲ به 5۲.۹ درص��د، دهک نهم 5۰.4 به 
5۱.6 درص��د و دهک ده��م  در 4۹ درصد ثابت باقی مانده اس��ت. فاصله 
تورم بین دهک اول تا دهک دهم در ش��اخص نقطه به نقطه به 7.7 درصد 
رس��یده که نس��بت به ماه قبل افزایش دارد. گفتنی اس��ت ش��اخص تورم 
براس��اس دهک های هزینه ای در ۱۰ دهک تقسیم می شود که دهک دهم 
پردرآمدترین و دهک اول کم درآمدترین این تقسیم بندی است. تغییر تورم 
دهک ه��ا  بس��تگی به ترکیب درآم��د و اینکه در ماه موردنظ��ر، کدام کاال 
افزایش قیمت بیشتری داشته،  متفاوت است، مثال وقتی خوراکی ها افزایش 

بیشتری داشته باشند، برای دهک های پایین تر، تورم باالتری دارد.

وزیر اقتصاد، استعفای صالح آبادی را تکذیب کرد
رشد 580 درصدی وصول درآمدهای نفتی

س��خنگوی اقتصادی دول��ت با بیان اینک��ه یک��ی از اولویت های رئیس 
جمهور کنترل تورم اس��ت، گفت بع��د از افزایش قیمت هایی که در خرداد 
و اردیبهشت وجود داش��ت، اقدام هایی برای کنترل موتور تورم انجام شده 
اس��ت. تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بودیم به طوری که در 
مقایس��ه با س��ال قبل 48 درصد رش��د منابع درآمدی بودجه محقق شده 
اس��ت. احسان خاندوزی در نشس��ت خبری هفتگی خود از افزایش وصول 
درآمده��ای نفت��ی خبر داد و گف��ت: وصولی خزانه از ف��روش نفت خام و 
میعانات در چهار ماهه نخس��ت امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

58۰ درصد رشد داشته است.
او درباره ورود روبل به بازار متش��کل ارزی نیز گفت: مسئولیت پیگیری 
این  محور مهم برعهده بانک مرکزی است و اقدامات خوبی هم شروع شده 
اس��ت. در سال های گذش��ته علی رغم اینکه تکلیف قانون برنامه ششم بود، 
درصد عملکرد و تحقق پایینی را شاهد بودیم. به گفته سخنگوی اقتصادی 
دول��ت، ب��ا توجه به اراده دول��ت اعم از انعقاد پیمان ه��ای پولی دوجانبه و 
چندجانبه اولین  گام را با روس��یه برداشتیم و در عمل منجر به ورود روبل 
به بازار متش��کل ارزی ش��د. گام های بعد چه با روس��یه و با سایر شرکای 
اقتصادی در پیش اس��ت و امیدواریم امسال سال خبرهای متناوبی در این  
محور باش��د. وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش��ی درباره نرخ سود بین بانکی 
افزود: به شایعات بی پایه دامن نزنید. استعفایی از سوی رئیس بانک  مرکزی 
در کار نبوده اس��ت و سیاس��ت س��تاد اقتصادی دولت همانی است که در 
بهمن سال گذشته توس��ط معاون اول ابالغ شد که تکالیف متعددی برای 
دس��تگاه ها وجود داشت؛ از جمله سود بین بانکی و موضوع جدیدی دنبال 

نمی شود. بنا است موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت بازماندگان سهام عدالت 
هم گفت: در بین بازماندگان دو س��طح را داریم که س��طح اول برمی گشت 
به گروه هایی که تحت پوش��ش نهادهای حمایتی قرار دارند، سطح دوم در 
مورد سایر شش دهکی بود که در قانون اجرای سیاست های اصل 44 آمده 
که آنها هم می توانند مشمول دریافت سهام عدالت قرار گیرند اما تعداد این 

افراد در سطح دوم بیشتر است.
خان��دوزی ادامه داد: با توجه به اینکه دول��ت باید تکالیف دیگری را هم 
در زمینه واگذاری س��هام امس��ال انجام می داد، اولویت را در دولت بر این 
قرار دادیم که در س��ریع ترین زمان ممکن برای گروه اول یعنی افراد تحت 
پوشش نهادهای حمایتی این کار را انجام دهیم که طبق اطالعاتی که بین 
دس��تگاه ها رد و بدل ش��ده قریب به 3 میلیون نفر افراد بازمانده  از س��هام 
عدالت هس��تند که اطالعات ش��ان در نهادهای تحت پوش��ش کشور وجود 
دارد و مش��مول دریافت س��هام هم هس��تند، ابتدا درخصوص این عده با 
فوریت مصوبه آماده شد که در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شده 
و در صف طرح در هیأت دولت قرار دارد. امیدواریم که در همین مردادماه 

مصوبه هیأت دولت را در این زمینه داشته باشیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: درخصوص س��طح دوم که تعداد زیادی از مردم 
هس��تند که در ش��ش دهک اول درآمدی قرار دارند، الزم اس��ت اطالعات 
دقیق ت��ری را از ای��ن افراد داش��ته باش��یم. در مورد افراد تحت پوش��ش 
نهادهای حمایتی بانک اطالعاتی نس��بتاً خوبی در دس��تگاه ها وجود دارد، 
ام��ا درخصوص جمعیت دوم تا تکمیل بان��ک اطالعات و اینکه ببینیم غیر 
از میزانی که باید به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان 
تامین اجتماعی س��هام اختصاص دهیم چه میزان سهام باقی خواهد ماند، 

برای دسته دوم هم مصوبه را دنبال خواهیم کرد.
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همه چیز به قیمت پایین برق برمی گردد
جذابیت استخراج رمزارز در ایران

نتایج یک گزارش رسمی نشان می دهد ایران دارای ذخایر بزرگ گاز و نفت 
است و یکی از ارزان ترین قیمت های برق در جهان را دارد. بنابراین طبیعی است 
با این قیمت برق، سرمایه گذاری مجاز و غیرمجاز در صنعت استخراج رمزارز، 

جذابیت اقتصادی باالیی داشته باشد.
به گزارش ایسنا، بازار جهانی استخراج رمزارزها و سهم کشورها از استخراج 
رم��زارز موضوع��ی متغیر اس��ت زیرا با نوس��انات در قیمت جهان��ی رمزارز و 
سیاس��ت های اتخاذی از سوی کشورها، میزان مش��ارکت در استخراج رمزارز 
بیت کوین نیز تغییر می کند. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، س��هم 
ایران از اس��تخراج رمزارزها در طی دو س��ال از ۲درص��د در مهرماه ۱3۹8 به 
3درصد در مردادماه ۱4۰۰ رس��ید. حداکثر س��هم ایران از بازار جهانی طبق 
تخمین مرکز وابسته به دانشگاه کمبریج 5 درصد بوده است. نکته قابل توجه 
این اس��ت که در فصل تابس��تان ۱4۰۰ که طبق دستور ریاست جمهور وقت، 
استخراج رمزارز در کشور ممنوع بوده، سهم ایران از بازار جهانی استخراج یک 
درصد افزایش داشته است. این موضوع احتماال به اجرای ممنوعیت استخراج 
در کشور چین در کنار کاهش ارزش رمزارز بیت کوین و درنتیجه کاهش اقبال 
به استخراج رمزارز در مناطقی که تعرفه برق در آنها باالتر است، قابل انتساب 
باشد. در نتیجه میزان سهم ایران از بازار جهانی استخراج رمزارز گویای میزان 
مصرف برق بیت کوین در ایران نیس��ت و برای تخمین مصرف برق اس��تخراج 
رمزارز بیت کوین باید میزان توان رایانشی که از ایران به این شبکه عرضه شده 
است را سنجید. طبق تخمین های دانشگاه کمبریج، سهم ایران از بازار استخراج 
رمزارز بیت کوین متغیر است، اما موضوعی که اهمیت دارد این است که صدور 
حکم ممنوعیت استخراج رمزارز در تابستان سال ۱4۰۰ با وجود وقوع قطعی 
برق و با وجود کاهش میزان اس��تخراج مجاز نتوانس��ته است مانع از استخراج 

غیرمجاز رمزارز بیت کوین شود.
اوج توان رایانش��ی که از س��مت کش��ور ایران به ش��بکه اس��تخراج رمزارز 
بیت کوین اختصاص یافته، در اسفندماه ۱3۹۹ و به میزان 7.45 میلیون تراهش 
بوده است. کشف چند مزرعه استخراج رمزارز غیرمجاز در اواخر سال ۱3۹۹ و 
آغاز بهار ۱4۰۰ مقداری از سهم ایران را کاهش داد، اما در تابستان هنگام صدور 
رسمی دستور خاموشی مزارع استخراج رمزارز، استخراج رمزارزها ازسوی مزارع 

غیرمجاز ادامه یافته است.
محاسبه سهم استخراج رمزارزها از خاموشی های برق نیازمند تعیین میزان 
مصرف تجهیزات اس��تخراج رمزارز کشور اس��ت. برای تخمین کران پایین و 
باالی میزان مصرف تجهیزات می توان فرض کرد که تجهیزاتی که این میزان 
توان رایانش��ی را تولید می کنند یا همه بس��یار قدیمی و پرمصرف هستند یا 
همه بهینه ترین تجهیزات موجود در بازار هستند. در این راستا، برای تخمین 
دقیق تر مصرف باید میانگین مصرف و توان تولیدی تجهیزات مجاز و غیرمجاز 
را محاس��به کرد. آمار کشفیات وزارت نیرو، نمونه خوبی از تجهیزات غیرمجاز 
را در اختیار ما قرار می دهد اما در نامه نگاری با وزارت نیرو مش��خص ش��د که 
احتماال مدل تجهیزات توقیفی، از نظر تعداد ثبت و ضبط نشده است. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نیز در بازه تدوین گزارش، اطالعات الزم را در اختیار 
مرکز پژوهش های مجلس قرار نداده و فقط بخشی از آمار غیرسمی از مراجع 

معتبر دریافت شده است.
براس��اس این گزارش، در فصل تابستان که فقط مزارع غیرمجاز به فعالیت 
 m3x خودش��ان ادامه داده اند، اگر همه تجهیزات غیرمجاز را از نوع پرمصرف
فرض کنیم مصرف برق استخراج رمزارز بیت کوین کشور از 7۰۰ مگاوات فراتر 
نرفته اس��ت. اگر فرض کامال بدبینانه این باش��د که تخمین دانشگاه کمبریج 
از مص��رف برق ایران به دلیل اندازه نمونه اش دارای خطا باش��د؛ با فرض اینکه 
ایرانیان سه برابر بیشتر از تخمین دانشگاه کمبریج در استخراج بیت کوین فعال 
بوده اند، مصرف برق استخراج بیتکوین ایران از ۱845 مگاوات فراتر نمی رود، اما 

کسری تراز برق ایران ۱4 هزار مگاوات تخمین زده شده است.
در نتیجه گرچه استخراج غیرقانونی رمزارز در تابستان ادامه داشته است، اما 
خاموشی های گسترده را نمی توان فقط به استخراج رمزارز نسبت داد. گرچه اگر 
ضعف کش��ور در مهار استخراج غیرقانونی ادامه دار باشد، می توان در سال های 
آینده برای استخراج رمزارزها در قطعی برق نقش جدی تری قائل بود. با توجه 
به رانت انرژی و روند فعلی سیاست ها این موضوع دور از انتظار نیست. به بیان 
دیگر، فاصله معنادار تعرفه برق تعیین شده برای استخراج رمزارز با تعرفه برق 
سایر مصارف نظیر کشاورزی، خانگی و صنعتی و همچنین ساماندهی نامناسب 
دستگاه های استخراج رمزارز موجب شده بسیاری از سرمایه گذاران این حوزه 
به استفاده غیرمجاز از شبکه برق تحت عنوان تعرفه های برق کشاورزی، خانگی 
و صنعتی روی آورند. همچنین به دلیل عدم ردیابی کلیه اس��تخراج کنندگان 
غیرمج��از رمزارز، محدود کردن مصرف برق آنها در س��اعات اوج مصرف برق 
نیز امکان پذیر نبوده و همین مس��ئله موجب تحمیل بار اضافی به شبکه برق 

شده است.
جذابیت استخراج رمزارز در ایران می تواند از چند حوزه قابل بررسی باشد. 
ای��ران به این دلیل که دارای ذخایر بزرگ گاز و نفت در جهان اس��ت، یکی از 
ارزان ترین قیمت های برق در جهان را دارد. برای مثال در روز ۲5 ش��هریورماه 
۱4۰۰، متوس��ط قیمت هر مگاوات س��اعت برق مصرف��ی در ایران حدود 6۱ 
هزار تومان برآورد ش��ده  اس��ت؛ این در حالی است که این عدد 4۰ برابر کمتر 
از متوس��ط قیمت برق در انگلس��تان یا ۱۰ درصد قیمت برق آلمان است. از 
آنجایی که دو فاکتور توان مصرفی دستگاه استخراج و نرخ هش آن در درآمد 
خالص رمزارز تعیین کننده است، قیمت برق مصرفی بسیار حائز اهمیت است، 
بنابراین طبیعی اس��ت با این قیمت برق س��رمایه گذاری مجاز و غیرمجاز در 

صنعت استخراج رمزارز در ایران جذابیت اقتصادی باالیی داشته باشد.

دریچه

واکنش منفی بازار س��رمایه به افزایش نرخ س��ود بین بانکی به بیش از 
۲۰ درصد، باعث ش��د تا رئیس کل بانک مرکزی و رئیس س��ازمان بورس 
در نشست مشترکی که روز گذشته داشتند تصمیم بگیرند تا این نرخ در 
چارچوب سیاست های پولی بانک مرکزی باقی بماند. به گزارش ایسنا، نرخ 
بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های 
س��ود یا بهره در س��ایر بازارها جهت می دهد که در واقع این نرخ، قیمت 
ذخایر بانک هاس��ت و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از 
روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر می شوند، از سایر بانک ها در بازار بین 

بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.
کارشناس��ان، افزایش س��ود بین بانکی را عامل مهم��ی برای مهار تورم 
و کاه��ش انتظارات تورمی می دانند، اما ش��رط آن را ت��داوم افزایش های 
چش��مگیر نرخ س��ود در بازار بی��ن بانکی بیان می کنند ک��ه این موضوع 
به سیاس��ت های بانک مرکزی وابس��ته اس��ت زیرا به اعتقاد آنها سیاست 
انبس��اطی بانک مرکزی مانع از روند صعودی نرخ سود در بازار بین بانکی 
می ش��ود و در پی آن نیز تاثیری در کاهش یا مهار تورم نخواهد داش��ت. 
اینکه چگونه افزایش نرخ بهره بین بانکی به کاهش تورم ختم می شود به 
این صورت است که افزایش این نرخ، افزایش سود سپرده ها و اوراق دولتی 
را در پی خواهد داش��ت که این امر، مردم را به سپرده گذاری در بانک ها و 
خرید اوراق دولتی تشویق می کند و به اعتقاد کارشناسان موجب می شود 
که مردم به سمت سرمایه گذاری در بازارهای طال، ارز، خودرو و ... نروند تا 
ای��ن موضوع تقاضا برای خرید این دارایی ها و قیمت آنها را کاهش  دهد و 

بدین ترتیب با کاهش انتظارات تورمی، تورم نیز کنترل شود.
سود بانکی باال رفت، بورس قرمز شد

نرخ سود بین بانکی برای بازار سرمایه مهم است؛ چراکه سرمایه گذاری 
در بانک نسبت به سرمایه گذاری در بورس برای بانک ها کم ریسک تر بوده 
و این موضوع منجر به خارج کردن نقدینگی توسط بانک ها از بازار سرمایه 
می شود. بررسی روند سود بین بانکی از ابتدای سال جاری تا بیست و سوم 
تیرماه نش��ان می دهد که نرخ این سود از ۲۰.36 درصد به ۲۱.۱4 درصد 
رس��یده است؛ در حالی که سقف نرخ تعیین ش��ده برای این موضوع ۲۰ 
درصد بوده و همین موضوع در روزهای اخیر به منفی ش��دن بورس دامن 
زده اس��ت. البته چندی پیش احس��ان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد درباره 
عبور سود بین بانکی از ۲۱ درصد و رسیدن آن به ۲۱.3۱ درصد گفت که 
سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن سود بین بانکی در محدوده ۲۰ 
درصد تغییر نکرده و برای حل این مس��ئله در جلسه شورای پول و اعتبار 

تصمیم گیری خواهد شد.  
در همین راس��تا، رئیس کل بانک مرکزی روز س��ه ش��نبه در نشست 
مشترک با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر لزوم یکپارچگی 
سیاست های پولی و مالی، تأکید کرد که نرخ سود بین بانکی در چارچوب 
سیاست های پولی کنترل خواهد شد. علی صالح آبادی با اشاره به موضوع 
نرخ سود بین بانکی به عنوان یکی از دغدغه های فعاالن بازار سرمایه گفت: 
نرخ س��ود در بازار بین بانکی طبیعتا متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم 

بازار تعیین می ش��ود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارس��از و در چارچوب 
سیاس��ت پولی ضدتورمی که به تأیید دولت نیز رسیده است، در این بازار 
حض��ور دارد و نرخ س��ود در این بازار را در چارچوب مش��خصی، کنترل 
می کند و در همین راس��تا نیز در جلس��ه روز گذشته، تصمیماتی در این 
خصوص اتخاذ ش��ده که با اجرای این تصمیمات، نرخ س��ود در بازار بین 

بانکی کنترل خواه�د شد.
رئیس کل بانک مرکزی در عین حال، رویدادهای اثرگذار بر بازار سرمایه 
را موضوعات چندگانه دانس��ت که می بایس��ت مورد توجه قرار گیرد و در 
همین راس��تا افزود: دغدغه فعاالن بازار سرمایه، مورد توجه تیم اقتصادی 
دولت و بانک مرکزی است و تدابیر الزم در این خصوص اتخاذ خواهد شد، 
البته باید توجه داشت که هرگونه سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه 
می بایست همراستا با سایر سیاست های دولت به ویژه سیاست کنترل تورم 

و اصالح نظام بانکی باشد.
صالح آبادی با تأکید بر لزوم پایبندی بانک ها و نهادهای مالی به نرخ های 
س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار افزود: س��ازمان بورس ساز و کارهای 
حمایت نظام بانکی از ش��رکت ها و نهادهای مالی فعال در بازار س��رمایه، 
از جمله بازنگری در برخی مقررات در حوزه نهادهای مالی، سیاس��ت های 
هدای��ت اعتب��اری با هدف تس��هیل و ایجاد مش��وق ب��رای تأمین مالی 
ش��رکت های فعال در بازار س��رمایه از بانک ها را بررسی و به بانک مرکزی 
پیش��نهاد کند و بانک مرکزی برای همکاری با بازار سرمایه در این زمینه 

آمادگی کامل دارد.
احتمال کاهش نرخ سود بین بانکی

از ای��ن صحبت های رئیس کل بانک مرکزی می توان اینگونه برداش��ت 

کرد که روند س��ود بین بانکی در روزهای آتی کاهش��ی شود زیرا خواسته 
فعاالن بازار س��رمایه، کاهش س��ود بین بانکی است؛ کما اینکه پیشتر نیز 
وزی��ر اقتصاد در واکنش به س��ود بین بانک��ی ۲۰.3۱ درصدی گفت که 
سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن سود بین بانکی در محدوده ۲۰ 
درصد تغییر نکرده و برای حل این مس��ئله در جلسه شورای پول و اعتبار 

تصمیم گیری خواهد شد.
در نشست روز گذشته همچنین مجید عشقی، رئیس سازمان بورس 
ب��ا تاکید بر اینکه متغیرهایی همچون اف��ت قیمت جهانی کاالها و یا 
برخ��ی تصمیمات ازجمله نرخ گذاری دس��توری کاالها نیز بر وضعیت 
درآمدی شرکت های بورسی و کاهش پیش بینی پذیری و اطمینان در 
بازار سرمایه اثرگذار اس��ت، گفت: امیدواریم برای حل این موضوعات 
نیز تدابیر الزم اتخاذ و اطمینان فعاالن بازار سرمایه به این بازار تقویت 
ش��ود. عش��قی به برخی راهکارها به منظور تقویت هم افزایی بازار پول 
و س��رمایه از جمله رف��ع برخی محدودیت ه��ا در تراکنش متقاضیان 
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، اصالح مقررات در حوزه 
نهادهای مالی وابسته به بانک ها، تسهیل ارائه خدمات شبکه بانکی به 
ش��رکت ها و نهادهای فعال در بازار س��رمایه اشاره کرد که با استقبال 
رئی��س کل بانک مرکزی مواجه ش��د و مقرر ش��د تدابیر پیش��نهادی 
در کمیت��ه مش��ترک بانک مرکزی و س��ازمان بورس مورد بررس��ی و 
تصمیم گیری قرار گیرد. در این ش��رایط باید منتظر ماند و دید که در 
هفته های پیش رو س��رانجام نرخ سود بین بانکی چه تغییری می کند 
که هم متناس��ب با سیاس��ت های پولی و ضد تورمی باشد و هم تاثیر 

منفی بر بازار سرمایه نداشته باشد.

در نشست مشترک رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس

ورق سود بین بانکی به نفع بورس برگشت
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امسال برق خانه ها به این دالیل قطع نشد
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید، با برنامه ریزی انجام شده 
از س��وی دولت، بار مصرفی برق در پیک تابستان مدیریت شده، اما خطر رفع 
نشده است. حمیدرضا صالحی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه در 
۱۰ سال گذشته، ما عمال سرمایه گذاری جدید در حوزه تولید نیروگاه و تولید 
برق را متوقف و فراموش کرده ایم و همانطور که کارشناس��ان از س��ال ها قبل 
هش��دار داده بودند، این موضوع سرانجام گریبان ما را گرفت و کار را به جایی 
رس��اند که میزان مصرف برق از ظرفیت تولید باالتر رفت و از سال گذشته ما 
تبعات این موضوع را دیدیم و خاموشی های گسترده تحت تاثیر این شرایط به 
وجود آمد. وی با بیان اینکه در سال جاری دولت و وزارت نیرو از چند ماه قبل 
برنامه ریزی ها برای مدیریت عرضه برق را در دستور کار قرار داده بودند، توضیح 
داد: برای آنکه خاموشی ها به حداقل برسد، چند موضوع به شکل همزمان در 
دستور کار قرار گرفت. نخست اعالم شد که ساعات کار ادارات، زودتر از زمان 
همیشگی تمام خواهد شد و به این ترتیب از ظهر به بعد، مصرف برق نهادها، 
سازمان ها و شرکت های عمومی به حداقل رسید که به مدیریت مصرف کمک 
مهمی کرد. از سوی دیگر یک جدول از پیش طراحی شده در اختیار واحدهای 
صنعتی قرار گرفت تا قطعی یا مدیریت شبکه از پیش برای آنها مشخص شده 
باشد و براساس آن تصمیم بگیرند. در نهایت بخشی از نیروگاه های نیمه تمام 
نیز توانس��تند بخش��ی از ظرفیت خود را فعال کرده و به شبکه برسانند. عضو 
ات��اق بازرگانی تهران ادامه داد: مجموع ای��ن اقدامات و البته برنامه ریزی برای 
واردات برق از ترکمنس��تان که البته در س��طحی محدود انجام شد، باعث شد 
که میزان خاموشی ها در سال جاری به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کند و 
دیگر موقعیت سال گذشته تکرار نشود. صالحی با بیان اینکه این برنامه ریزی ها 
تنها در کوتاه مدت جوابگو هستند، تشریح کرد: تا زمانی که ما سرمایه گذاری ها 
در صنع��ت برق را افزای��ش نداده و در یک فرآیند مداوم، ظرفیت جدید تولید 
نکرده و به مدار وارد نکنیم، نمی توان انتظار داش��ت که مشکل حل شود. وی 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه وزیر فعلی نیرو در برنامه ریزی برای توسعه و رشد 
نیروگاه ها از خود نگاهی مثبت نش��ان داده و امیدواریم که در آینده این نگاه 

مثبت به یک نتیجه ملموس بدل شود.

مطالبات گندمکاران به موقع پرداخت شود
رئیس س��تاد اجرایی فرمان حض��رت امام )ره( گف��ت وزارت جهاد 
کش��اورزی بای��د تمام تالش خ��ود را صرف خرید تضمین��ی گندم از 
کش��اورزان کند تا به طور کامل انجام شود و مطالبات آنها هم به موقع 
پرداخت ش��ود. به گزارش ایس��نا، عارف نوروزی در همایش آغاز سال 
زراع��ی جدید که با عنوان ط��رح جهش تولید در دیمزارهای کش��ور 
برگزار ش��د با بیان اینکه  وزارت جهاد کشاورزی باید تمام تالش خود 
را صرف خرید تضمینی گندم از کش��اورزان کند تا به طور کامل انجام 
شود و مطالبات آنها هم به موقع پرداخت شود، گفت: بدیهی است اگر 
کش��اورزان ب��ه موقع پول خود را دریافت کنند، در کنار مس��ئوالن در 
عرص��ه خواهند بود. وی ادام��ه داد: دولت باید تمام تالش خود را برای 
تامین نیاز کش��ور به گندم از طریق تولید داخل و خرید از کش��اورزان 
انجام دهد و به این صورت تعادل ارزی نیز ایجاد می شود. رئیس ستاد 
اجرایی فرم��ان حضرت امام)ره( اضافه کرد: با وجود خشکس��الی های 
دو سال اخیر ش��رایط تولید مطلوب بوده و این میزان تولید در چنین 
ش��رایطی بعید به نظر می رس��ید، اما به دلیل همت و تالش کشاورزان 
و مس��ئوالن و با یاری خدا این رقم محقق ش��د. وی با بیان اینکه همه 
مسئوالن کشور مسئولیت هایی دارند که باید به خوبی به آن عمل کنند، 
گفت: این پس��ندیده نیست که یک مسئول خود منتقد باشد و اگر هر 
کس به وظایف خود عمل کند مشکالت حل می شود. به گفته نوروزی 
با توجه به تحقیقی که در 7۰ هزار روستا انجام شده از سال ۱3۲6، دو 
سوم این روستاها یا به شهر تبدیل و یا خالی از سکنه شدند و سیمای 
روستایی خود را از دست داده اند. نوروزی ادامه داد: توسعه آبزی پروری 
در کش��ور از اقدامات مهمی است که می تواند امنیت غذایی را تضمین 

کند و باید در این زمینه سرمایه گذاری و تالش بیشتری شود.

نماگربازارسهام

سرپرس��ت معاونت اقتصادی استاندار س��منان گفت تأمین ۲ هزار 
و 5۰۰ دس��تگاه اتوبوس درون ش��هری طی قرارداد وزارت کش��ور با 
مجموعه عقاب افش��ان تعهد شده و از مهرماه سال جاری ماهانه ۲۰۰ 

دستگاه خودرو تحویل داده می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از س��منان، س��یدمحمدرضا صادقی، 
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بعدازظهر 
دی��روز در بازدی��د از مجموعه ش��رکت های گروه تولی��دی صنعتی 
عقاب افش��ان که به منظور بررس��ی روند تولید و اجرای تعهد قرارداد 
تأمین ۲ هزار و 5۰۰ دس��تگاه اتوبوس درون ش��هری به وزارت کشور 
و ش��هرداری تهران و بررس��ی و رس��یدگی به موارد و مسائل در این 
زمینه انجام شد، اظهار کرد: این مجموعه تولیدی مرکز خوشه تأمین 

قطعات خودرو و ارائه خودرو است.

وی افزود: ش��رکت تولیدی عقاب افش��ان از مراکز مهم و قابل دفاع 
در اس��تان سمنان است که همین مزیت و نقطه قوت سبب شد این 
مجموعه به شهرداری تهران و شخص وزیر کشور معرفی شود و مورد 

اعتماد وزیر قرار گیرد.
سرپرس��ت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بیان 
کرد: تأمین ۲ هزار و 5۰۰ دستگاه اتوبوس درون شهری مورد قرارداد 
وزارت کش��ور و مجموعه عقاب افشان قرار گرفته و طبق تعهدی که 
این ش��رکت به مجموعه اس��تانداری و وزارت کش��ور داده است، از 
مهرماه س��ال جاری ماهانه ۲۰۰ دستگاه خودرو تحویل داده خواهد 

شد.
صادقی عنوان کرد: امروز در این بازدید عالوه بر مش��اهده تکمیل 
خوش��ه قطعات و محصول نهایی در زیرمجموعه، انس��جام و نش��اط 

بس��یار مطلوبی با نیروهای جوان و با انگیزه و مدیریت همراه در این 
شرکت تولیدی با ظرفیت فنی قابل دفاع دیده شد.

وی تصریح کرد: وجود پتانس��یل های بهره گیری از ظرفیت شرکت 
دانش بنیان، مقابله با تحریم، تعامل علمی با دانش��گاه های معتبر دنیا 

و کشور و سایر موارد از این دست، بسیار ارزشمند است.
سرپرس��ت معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان تأکید 
کرد: ما در کنار مجموعه و در دفاع از این شرکت، جلسات متعددی را 
برگزار کردیم و انجام اقدامات طی هماهنگی و تعامل بس��یار مطلوب 

با دستگاه های اجرایی متولی امر در استان در دستور کار است.
صادقی خاطرنش��ان کرد: ارزآوری، جلوگیری از خروج ارز، تسهیم 
کارگران و مجموعه مهندس��ین در س��ود شرکت و اش��تغال آفرینی 

متناسب با شعار سال از مزایای مجموعه عقاب افشان سمنان است.

تحویل ماهانه ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به وزارت کشور از مهرماه

مالی��ات ب��ر نقل و انتقال خودرو را چه کس��ی بای��د پرداخت کند؟ 
پرداخت این مالیات حضوری است یا آنالین و مراحل آن چیست؟ در 

ادامه این مطلب به این سواالت جواب می دهیم.
ب��ه گزارش تجارت نیوز، مالیات بر نقل و انتقال خودرو برعهده مالک 
خودرو اس��ت، یعنی فروش��نده باید قبل از مراجعه ب��ه مرکز تعویض 

پالک مالیات نقل و انتقال خودرو را پرداخت کند.
ام��ا روند پرداخ��ت مالیات بر نق��ل و انتقال خودرو چگونه اس��ت؟ 
پرداخت این مالیات به صورت آنالین انجام می ش��ود و قبل از مراجعه 
به مرکز تعویض پالک، فروش��نده حتم��ا باید مالیات خودروی خود را 

پرداخت کرده باشد.
برای پرداخت مالیات باید به س��ایت س��ازمان امور مالیاتی کشور به 
آدرس cartransfer.tax.gov.ir مراجعه کرد. در صفحه اول سایت، 
س��ه باکس وجود دارد که فروش��نده باید روی بخ��ش مودی مالیاتی 
)فروش��نده( کلیک کند و از همی��ن طریق مالیات خودرو را به صورت 

آنالین پرداخت کند.
توجه کنید که اگر مالیات خودرو را پرداخت نکرده  باش��ید مراجعه 

ش��ما به مراکز تعویض پالک بدون نتیجه اس��ت و این کار فقط بعد از 
پرداخت مالیات بر نقل و انتقال خودرو انجام می شود.

پیش ت��ر رئیس مرکز ش��ماره گذاری و تعویض پ��الک پلیس راهور 
انتظامی کش��ور گفته بود »اگر متقاضی مالیات وس��یله نقلیه خود را 
نپرداخته باش��د سامانه نوبت دهی پلیس راهور برای نقل و انتقال برای 
وی قفل شده و نمی تواند نوبت اخذ کرده و در ادامه برای شماره گذاری 
وس��یله نقلیه خ��ود اقدام کند.« اگر وس��یله نقلی��ه ای مالیات خود را 

پرداخت کرده باشد، می تواند خدمات نقل و انتقال را دریافت کند.
همچنین برای اس��تعالم میزان مالیات خودرو س��امانه های بس��یار 
زی��ادی وجود دارد که متقاضی می تواند با وارد کردن ش��ماره پالک و 

کد ملی صاحب ماشین،  مبلغ مالیات خودروی خود را محاسبه کند.
میزان مالیات نقل و انتقال خودرو

اما مالیات نقل و انتقال خودروها چقدر است؟ مبلغ مالیاتی که برای 
نقل و انتقال خودرو بای��د پرداخت،  یک درصد قیمت کارخانه خودرو 
است. مالیات خودروهای خارجی هم ۲درصد ارزش گمرکی آن است.

اما هنگام خری��د و فروش خودرو،  طرفین بای��د هزینه های دیگری 

را ه��م پرداخت کنن��د. مالیات نقل و انتقال خودرو برعهده کیس��ت؟ 
در قانون کلمه مالک خودرو درج اس��ت. یعنی کسی که پالک خودرو 
متعلق به اوس��ت باید برای تعویض پالک مالی��ات خودرو را پرداخت 
کن��د تا در ادامه دریافت خدمات نقل و انتقال پالک جدید به نام فرد 

دیگری صادر شود.
تمامی جریمه ها و خالفی خودرو هم برعهده مالک خودرو است، اما 

هزینه تعویض پالک برعهده خریدار است.

شیوه پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو چگونه است؟
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نویسنده: علی آل علی

بازاریابی و برندینگ ب��دون همراهی افتخاری هزار و یک رنگ مختلف 
دس��ت کمی از یک عذاب بی پایان ندارد. هرچه باشد بعد از پایان یک روز 
سخت در محل کار یا حتی خانه مشاهده چند تا کمپین بازاریابی با رنگ 
و لعاب چش��م نواز می تواند طوری آدم را سر حال بیاورد که نگو و نپرس. 
از این نظر اس��تفاده از رنگ ها دقیقا مثل انقالب صنعت سینما با نمایش 
فیلم های رنگی به جای نمونه های س��یاه و سفید است. فکر می کنم شما 
هم قبول داش��ته باشید که تماشای فیلم های س��ه بعدی با انواع و اقسام 
ترکیب ه��ای رنگی مختلف خیلی هیجان انگیزتر از س��رگرم کردن زوری 

خودمان با فیلم های سیاه و سفید است، مگر نه؟
روانشناس��ی رنگ ها )Colors Psychology( ترن��دی برای امروز و 
فردا نیست، بلکه دهه هاست جای خودش را در دل بازاریاب ها و صدالبته 
کارآفرینان باز کرده است. شما می توانید با ترکیب رنگ های درست برای 
برندینگ یا حتی طراحی یک تبلیغ ساده مثل آب خوردن دل مشتریان را 
به دست بیاورید. در این صورت برای ماه ها و حتی سال ها برندتان در یاد 
و خاطره مشتریان باقی می ماند. البته به شرط اینکه دقیقا بدانید هر رنگ 

چه معنا و مفهومی دارد. وگرنه کاله تان حسابی پس معرکه خواهد بود. 
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم عرصه کسب و کار مثل بوم نقاشی 
اس��ت که بدون رنگ آمیزی حتی دل یک نف��ر را هم نمی برد. خب پیش 
خودت��ان فکر نکرده اید با یک هویت س��طحی و بدون حت��ی دو تا رنگ 
درس��ت و حسابی می توانید تبدیل به قهرمان مشتریان شوید؟ قبول دارم 
فاکتورهای بسیار متنوعی در تصمیم گیری مشتریان درباره یک برند تاثیر 
دارد، اما یادتان نرود که مردم این روزها با چشم ش��ان خرید می کنند. به 
زبان خودمانی، برند ش��ما مثل کتابی اس��ت که اگر جلد جذابی نداشته 
باش��د، هیچ کس به محتوایش سری نمی زند. پس اگر شما در زندگی تان 
معتقدید کتاب ها را نباید از روی جلدش��ان قضاوت کرد، لطفا در این یک 
مورد عقیده تان را کنار بگذارید. چراکه در عرصه کسب و کار همه برندها 

از روی جلدشان قضاوت می شوند. ماجرا جالب شد، نه؟
خیل��ی از کارآفرینان فکر می کنند روانشناس��ی رنگ ها کاری بی نهایت 
تخصصی و مخصوص دکترهای کاربلد اس��ت. بی شک روانشناسی رنگ ها 
موضوع جذابی در علم روانشناسی است، اما یادتان نرود نه شما یک استاد 
دانش��گاه هستید نه مشتریان تان دانشجوهای تشنه یادگیری روانشناسی 
رنگ ها. پس اجازه دهید قبل از اینکه در هزارتوی اصطالحات و روش های 
علمی گم ش��وید، به ش��ما این خب��ر خوش را بدهیم که م��ا از قبل فکر 
همه چیز را کرده ایم. این یعنی در این مقاله قرار اس��ت ش��ما یکبار برای 
همیشه قورباغه تان را قورت دهید و با ترس تان از روانشناسی رنگ ها مواجه 
شوید. البته ما در این مسیر مثل مربی های انگیزشی فقط به چندتا حرف 
خشک و خالی اکتفا نمی کنیم، بلکه در عوض شما را با مزایای روانشناسی 
رنگ ها در بازاریابی و برندینگ آش��نا می کنیم. بعد هم برای محکم کاری 
س��راغ رنگ های پرطرفدار در عرصه کسب و کار رفته  آنها را زیر ذره بین 
خواهی��م برد. پس منتظر چه هس��تید؟ قلم و کاغذت��ان را آماده کنید تا 

کالس دوستانه مان را شروع کنیم!
روانشناسی رنگ ها: مفهومی کاربردی که همیشه اشتباه گرفته 

می شود
حاال که قرار اس��ت کلی درباره روانشناسی رنگ ها با هم گپ بزنیم، بد 
نیست کارمان را با یک تعریف شسته و رفته از آن شروع کنیم. شما االن 
مثل ورزشکاری هستید که آماده مسابقه دادن با رقبا و بردن تک تک شان 
اس��ت، اما هنوز دقیقا نمی داند در چه رش��ته ای قرار اس��ت مسابقه دهد. 
بی ش��ک چنین ورزشکاری نه تنها شانس��ی برای کسب مدال ندارد، بلکه 
خیلی شانس بیاورد به بدترین شکل ممکن از بقیه شکست نمی خورد. پس 
اجازه دهید تا دیر نش��ده و شما هم خیلی به لبه پرتگاه نزدیک نشده اید، 

برویم سراغ تعریف روانشناسی رنگ ها.
قبل از اینکه س��راغ روانشناس��ی رنگ ها برویم، بای��د تکلیف خودمان 
با روانشناس��ی به عنوان یک علم و رش��ته دانشگاهی مشخص کنیم. در 
ساده ترین شکل ممکن، روانشناسی مطالعه علمی ذهن و رفتارهای انسان 
اس��ت. مثل اینکه آدم ها در ش��رایط مختلف چطوری عصبانی می شوند و 
چرا بعضی از واکنش های پرخشاگری را نشان می دهند در حیطه بررسی 
این علم قرار دارد. البته شما به عنوان کارآفرین اصال قرار نیست با چنین 
عینکی دور و برتان را زیر نظر بگیرید. چرا که روانشناس��ی در این سطح 
اصال به درد ش��ما نمی خورد و راستش را بخواهید خیلی پیچیده تر از آن 
است که به همین راحتی بشود انجامش داد. البته ماجرا درباره روانشناسی 
رنگ ها از زمین تا آس��مان فرق دارد. پس کمی تحمل کنید تا به تعریف 

روانشناسی رنگ ها هم برسیم!
اگر بخواهیم از تعریف روانشناس��ی اس��تفاده کنیم، روانشناسی رنگ ها 
چیزی در مایه های مطالعه رنگ ها و اثرش��ان روی آدم های مختلف از آب 
درمی آی��د. البته ما در روزنامه فرصت امروز یک تعریف بهتر داریم. بر این 
اساس روانشناس��ی رنگ ها مطالعه ارتباط بین رنگ ها و رفتار آدم هاست. 
مث��ل اینک��ه رنگ قرمز در صنعت فس��ت فود چه تاثیری ب��ر روی رفتار 
مش��تریان، مثل خرید یا حتی توجه بیشتر به کمپین های یک برند، دارد 
در این قلمرو قرار می گیرد. ماجرا خیلی ساده تر از آن چیزی بود که حتی 

فکرش را می کردید، مگر نه؟
شاید فکر کنید روانشناس��ی رنگ ها فقط در مورد ترکیب رنگ لوگوها 
مصداق دارد. در این صورت باید حسابی ناامیدتان کنیم، چراکه روانشناسی 
رنگ ها تمام زیر و بم دنیای کسب و کار را شامل می شود؛ از کمپین های 
بازاریاب��ی گرفته تا رنگ محصوالت و حتی بس��ته بندی آنها، همه و همه 
به روانشناس��ی رنگ ه��ا گره خورده. آن هم یک گ��ره کور که هیچ جوره 
نمی ش��ود از شرش خالص شد.  خب شما االن اولین مرحله از آشنایی با 
روانشناسی رنگ ها را پشت سر گذاشته اید. البته هنوز تا پایان ماجرا کلی 
راه داریم. پس بی خودی خوش��حال نش��وید و اجازه دهید با خیال راحت 
مسیرمان را طی کنیم. در بخش بعدی ما تالش می کنیم تا به شما نشان 
دهیم آش��نایی با روانشناسی رنگ ها واقعا اوضاع کارتان را متحول خواهد 
کرد. پس با ما همراه باشید تا مطمئن تان کنیم روانشناسی رنگ ها بی گدار 

به آب زدن نیست و دقیقا همان برگ برنده ای است که منتظرش بودید.
چرا روانشناسی رنگ ها مهم است؟

دنیای دور و بر شما با رنگ های بی نهایت متنوعی احاطه شده است. از 
همان اول صبح که روزتان را ش��روع می کنید، رنگ آبی قوطی نوشیدنی 
ردبول جلوی چشم تان خواهد بود. بعد هم احتماال لباس های رنگارنگ تان 
را با هم مقایس��ه می کنید تا دس��ت آخر یکی را برای روز تازه تان امتحان 
کنی��د. در مراح��ل بعدی هم چه در محل کار و چ��ه در خانه کلی تبلیغ 

مختلف روی اعصاب تان رژه م��ی رود اما چون از رنگ های جذابی در آنها 
اس��تفاده شده، هیچ اعتراضی نسبت به مشاهده آنها نخواهید داشت. باور 
کنید یا نه، در دنیای دیجیتال امروز شما حتی اگر بخواهید هم راه فراری 
از دس��ت رنگ های مختلف ندارید. البته قبول دارم گاهی اوقات برندهایی 
س��ر و کله ش��ان پیدا می ش��ود که با کمپین های بازاریابی ی��ا برندینگ 
بی خودش��ان حسابی حال مشتریان را به هم می زنند، اما این فقط و فقط 

مواردی استثنایی را شامل می شود. 
اولین مزیت آش��نایی با روانشناسی رنگ ها مربوط به کمتر اذیت کردن 
مش��تریان اس��ت. خب اگر کسی را س��راغ دارید که دوست دارد همیشه 
مشتریان از دست برندش ناراضی باشند و در شبکه های اجتماعی حسابی 
غ��ر بزنند، م��ا را هم بی خبر نگذارید. همانطور که کیت رس��می یک تیم 
فوتب��ال کمک می کند تا طرفدارهای دو آتیش��ه این ورزش با کمال میل 
دس��ت به جیب ش��ده و از تیم قصه مان خرید کنند، در عرصه کس��ب و 
کار هم برندس��ازی با چاشنی رنگ های درست شما را با آسانسور و بدون 
توقف به غول مرحله آخر می رس��اند. این یعنی ش��ما به لطف ش��ناخت 
درست رنگ ها و بدون اینکه دست به سیاه و سفید بزنید مثل آب خوردن 

وضعیت تان در دنیای بازاریابی از این رو به آن رو می شود. 
ای��ن روزها خیلی از مردم می دانند مثال رنگ قرمز هم احساس��ات آدم 
را ب��ه جوش می آورد و هم اینکه نش��انه خطر اس��ت. در م��ورد رنگ آبی 
ه��م فکر می کنم فقط کس��انی که واقعا هیچ ارتباطی ب��ا بقیه ندارند در 
جری��ان اهمیت آن از نظر انتقال احس��اس آرامش نباش��ند، اما ماجرا در 
مورد رنگ هایی مثل زرد، نارنجی یا مشکی چطور است؟ آیا تا به حال به 
معنای این رنگ ها فکر کرده اید؟ ماجرا از آنجایی عجیب می شود که بدانید 
خیل��ی از برندها همین طوری بی خبر از همه جا بعضی از رنگ ها را برای 
برندشان انتخاب می کنند. این کار دقیق مثل آن است که یک جنگجوی 
افسانه ای بدون اینکه درباره حریفش تحقیق کند همین طوری به میدان 
نبرد برود. بی شک چنین جنگجویی با بی برنامگی تمام یک ریسک بزرگ 
روی ش��هرت و اعتبارش کرده که ممکن است به قیمت بی آبرویی محض 
تمام شود. پس اگر ش��ما دوست ندارید حتی نزدیک چنین ریسک هایی 

شوید، باید صفر تا صد روانشناسی رنگ ها را فوت آب باشید. 
از آنجایی که رنگ ها بخش اصلی تجربه دیداری ما در طول روز هستند، 
صرف نظر از آنها مثل فوتبال بازی کردن بدون توپ خواهد بود؛ همان قدر 
بی معنا و غیرممکن. اگر شما از آن دست کارآفرینانی هستید که سر تک 
تک جزییات برندش��ان مثل شرلوک هولمز سخت گیرند، احتماال تا حاال 
کلی خودتان را با کتاب های روانشناس��ی عذاب داده اید. خبر خوش اینکه 
ما قصد داریم در این بخش چند تا از محبوب ترین رنگ های دنیا را با هم 
تحلیل کنیم. اینطوری هم شما این رنگ ها را فوت آب می شوید، هم اینکه 
دیگر الزم نیست وقت تان را پای کتاب های قطور و بی نهایت تخصصی هدر 
دهید. پس کمربرندهای تان را محکم ببندید تا تخته گاز به سوی رنگ های 

پرطرفدار دنیای کسب و کار برویم. 
روانشناسی رنگ ها: آشنایی با رنگ های پرطرفدار!

ه��ر رنگی در این دنی��ا معنا و مفهوم خاص خ��ودش را دارد. همانطور 
که هیچ مرکز درمان و س��المتی از رنگ قرمز برای س��اختمانش استفاده 
نمی کند یا هیچ فس��ت فودی سراغ رنگ مش��کی نمی رود، شما هم باید 
رنگی متناس��ب با هویت و حوزه کاری برندتان انتخاب کنید. هرچه باشد 
مش��تریان عاشق چشم و ابروی شما نیس��تند و اگر کارتان را خوب انجام 
ندهید در یک چشم به هم زدن به جای مشتریان با هزاران طلبکار بی رحم 
تنها خواهید ماند.  اجازه دهید به جای مقدمه چینی های خسته کننده، یک 
راست برویم سر اصل مطلب. این شما و این هم تحلیل رنگ های پرطرفدار 

در بازاریابی و برندینگ.
قرمز: رنگ جلب توجه

آیا کسی را سراغ دارید که از رنگ قرمز خوشش نیاید؟ احتمال در میان 
دوستان شما یکی دو نفری هستند که از بعضی طیف های رنگ قرمز طوری 
تنفر دارند که انگار هر دفعه با دیدن آن دشمن ش��ان جلوی روی شان سبز 
می ش��ود. اگر دور این افراد محدود را خط بکش��یم، رنگ قرمز به طور کلی 
محبوب ترین طیف رنگ در دنیا محسوب می شود. کافی است با دقت نگاهی 
به اطراف تان کنید. از تابلوهای راهنمایی و رانندگی گرفته تا خرس هایی که 
زوج های جوان به هم هدیه می دهند و حتی لوگو فست فودهای بین المللی، 
همه و همه با طیف های مختلف رنگ قرمز عجین شده اند. بنابراین باید یک 

داستان شگفت انگیز پشت این همه محبوبیت رنگ قرمز باشد، مگر نه؟
گاهی اوقات بعضی افراد در همان برخورد اول همه نگاه ها را به خودشان 
جلب می کنند. شاید فکر کنید این افراد مهارت های ارتباطی قوی یا حتی 
کارنامه کارآفرینی درخش��انی دارند، اما راستش را بخواهید کاریزما برای 
برخی افراد یک توانایی ذاتی محس��وب می شود. این ماجرا در مورد رنگ 
قرمز هم مصداق دارد. باور کنید یا نه، حتی یک نفر هم در فروشگاه های 
بزرگ بدون اینکه نگاهش به محصوالت یا چارت های قرمز دوخته ش��ود، 
نمی تواند به راهش در بین غرفه ها ادامه دهد. درس��ت به همین خاطر ما 
لقب سوپراستار را به رنگ قرمز داده ایم. این رنگ به طور کلی مجموعه ای 
از احساس��ات را درگیر می کند که در پایین به بعضی از مهمترین هایش 

اشاره کرده ایم:
• انرژی و فعالیت ورزشی

• هیجان 
• عشق و عالقه

• دعوت به عمل و فعالیت بیشتر
• اعالم خطر )مثل تابلوهای راهنمایی و رانندگی یا تابلوهای اخطار(

همانطور که می بینید، رنگ قرمز مثل آب خوردن هرچی احساس قوی 
در دنیا هست را منتقل می کند. بنابراین اگر شما یک کسب و کار هنری 
دارید یا تم کارتان با خونسردی گره خورده است، نباید حتی به طیف های 
رنگ قرمز فکر هم بکنید. این کار نه تنها با هویت برندتان در تضاد خواهد 
ب��ود، بلکه به طور خ��ودکار تا آخرین مخاطب تان را ه��م می پراند. ماجرا 

پیچیده شد، نه؟
کارآفرینان��ی که قصد دارند برندهایی در صنعت فس��ت فود، ورزش یا 
س��رگرمی راه اندازی کنند، بی برو برگش��ت باید سری هم به طیف قرمز 
بزنند. از خرده فروشی تارگت گرفته تا لگو، نتفلیکس و حتی تیم منچستر 
یونایتد، همگی خیلی خوب اهمیت رنگ قرمز را درک کرده اند. پس شما 

چرا سرجای تان نشسته اید و هیچ کاری نمی کنید؟
م��ا در روزنام��ه فرصت امروز معتقدی��م از هر تکنیکی باید س��ر جای 
درس��تش اس��تفاده کرد. در مورد رنگ قرمز هم شما باید مرز باریک بین 
احساس عشق و عالقه با خطر را درک کنید. وگرنه دستی دستی خودتان 
را به دردس��ر انداخته و مش��تریان را هم طوری ناامید می کنید که حتی 
پشت سرشان را هم نگاه نکنند. پس قبل از اینکه با عجله رنگ قرمز را به 

داستان برندینگ یا بازاریابی تان اضافه کنید، نیم نگاهی به تجربه غول های 
دنیای کس��ب و کار داشته باش��ید. ما قبال در روزنامه فرصت امروز درباره 
داس��تان برندهای بزرگ کلی با هم گپ زده ایم، بد نیس��ت س��ری به آن 
مق��االت بزنید و تجربه چند تا از برندهای بزرگ مثل کوکا کوال که اتفاقا 

رنگ قرمز را بی عیب و نقص استفاده کرده اند، مرور کنید.
نارنجی: ترکیب عشق و عالقه با دوستی

نوس��تالژی بسیاری از آدم ها در کودکی با کارتون الک پشت های نینجا 
گره خورده اس��ت. اگر هنوز ه��م کودک درون تان ش��یطنت های خاص 
خودش را داش��ته باشد، باید اسم کاراکترهای اصلی این کارتون را خیلی 
خوب یادتان باش��د. اجازه دهی��د کمی کمک تان کنی��م، در آن کارتون 
شخصیتی به نام مایکل آنجلو نماد شوخ طبعی و حس دوستی بود. برای 
نش��ان دادن این ش��خصیت هم کارگردان های سریال سراغ رنگ نارنجی 
رفته بودند. فکر می کنم حاال دیگر خیلی خوب متوجه ماهیت رنگ نارنجی 

و سیگنالی که به مخاطب می دهد شده باشید، مگر نه؟
رنگ نارنجی وقتی اندکی تیره باشد، حس دوستی های دوران بزرگسالی 
را نش��ان می دهد ک��ه عالوه بر پختگی الزم همراه ب��ا اندکی احتیاط هم 
هس��ت. ماجرا درباره طیف روش��ن نارنجی کامال برعکس اس��ت. نارنجی 
روش��ن حال و هوای دوس��تی های دوران کودک��ی و اعتمادهای باال را با 
خودش به همراه دارد. البته می ش��ود به این احساسات اندکی شیطنت و 
بازیگوشی را هم اضافه کرد. دقیقا به همین خاطر برندی مثل نیکلودئون 
)Nickelodeon( از رنگ نارنجی برای لوگو خودش استفاده کرده تا به 

همه نشان دهد یک استودیو طراحی انیمیشن برای کودکان است. 
اگر ش��ما دوست دارید برندتان احساس��اتی نظیر دوستی یا شادکامی 
را ب��ه مخاطب منتقل کند، راه را کامال درس��ت آمده اید و نارنجی همان 
گزینه بی عیب برای تان اس��ت. البته این رنگ دوست داشتنی ویژگی ها یا 
به قول خودمانی پیام های دیگری هم دارد که در ادامه خیلی خالصه آنها 

را مرور می کنیم:
• احساس آرامش

• نگاه مثبت به دنیا و اتفاقات مختلف
• تقویت روحیه مخاطب

• شوخ طبعی
• احساس لذت و سرزندگی

مشهورترین برندهایی که از رنگ نارنجی استفاده می کنند، فانتا، مستر 
کارت و فایرفاکس هستند. فانتا که تکلیفش کامال مشخص است؛ نوشابه ای 
که قرار است احساس لذت و خوشی به شما بدهد و این کار را با ترکیب 
دوستی صمیمانه به خوبی هرچه تمام تر پیش می برد. از طرف دیگر مستر 
کارت هم قصد داش��ت در دنیایی که بس��یاری از کارت های بانکی درگیر 
مرزهای جغرافیایی بودند، یک دوست صمیمی و مطمئن برای توریست ها 
باشد. این ماجرا درباره مرورگر فایرفاکس هم کامال مصداق دارد. پس اگر 
شما هم قصد دارید احساس سرخوشی به مشتریان تان بدهید یا آنها را در 
فضایی دوستانه نسبت به کیفیت و امنیت محصوالت تان مطمئن سازید، 
رنگ نارنجی باید حتما بخش��ی از برندینگ یا فعالیت های مارکتینگ تان 

باشد. 
رنگ زرد: با ارزش و خیره کننده مثل طال!

قبل از اینکه دنیای دیجیتال زیر و بم زندگی انسان ها را تغییر دهد، اول 
صبح به جای صفحه گوش��ی این خورش��ید بود که به چشم آدم می آمد. 
احتماال خیلی از شما که هنوز معتاد فناوری های دیجیتال نشده اید، هنوز 
هم اول صبح با نور خورشید بیدار می شوید. با این حساب تعجبی ندارد که 
رنگ زرد یکی از طیف های محبوب در دنیا باش��د. مخصوصا برای کسانی 

که عاشق طال و جواهرات هستند!
زرد از آن دست رنگ هایی است که مثل روانشناس های معتمد دوست 
دارد هرطور شده حال شما را خوب کند. در این بین هم از احساساتی نظیر 
سرزندگی، مثبت اندیشی و توجه به خود استفاده می کند. فکر می کنم حاال 
دیگر خیلی خوب متوجه ش��ده باش��ید چرا اغلب آژانس های مسافرتی یا 
کمپین های بازاریابی مربوط به صنعت توریسم بی برو برگشت رنگ زرد را 

به برجسته ترین شکل ممکن در چشم مخاطب می کنند، مگر نه؟
از آنجایی که زرد ترکیب س��رزندگی و مثبت اندیش��ی است، برندهایی 
مثل لیز یا مک دونالد خیلی خوب از آن در کنار رنگ قرمز برای به اشتها 
انداختن مش��تریان استفاده می کنند. این مشتریان با رنگ قرمز احساس 
هیجان کرده و رنگ زرد هم احساس ش��ان نس��بت به احت��رام به خود و 
اندکی لذت بردن از زندگی را تقویت می کند. اگر از ما می شنوید، به غیر 
از صنعت غذا باید کمی هم در صنعت لوازم خانگی از رنگ زرد اس��تفاده 
کنید. هرچه باشد این روزها مردم بیشتر وقت شان را در خانه می گذرانند و 
خرید لوازم درجه یک اولویت همه مردم است. این دقیقا همان کاری است 
که IKEA با اس��تفاده از رنگ زرد انجام داده است. اگر این برند سوئدی 
توانس��ته محصوالت ارزان و در عین حال جذاب��ی با ترکیب رنگ زرد در 
برندینگ اش به دنیا ارائه کند، پس چرا شما نتوانید دقیقا مثل آن یا حتی 

بهترش را انجام دهید؟
ش��اید مهمترین برندی ک��ه از رنگ زرد در لوگ��و و برندینگ خودش 
اس��تفاده می کند، فراری باشد. یادتان هس��ت که گفتیم زرد نماد احترام 
به خود است. خب وقتی پای یکی از بهترین ماشین های دنیا وسط باشد، 
آدم باید هم به خودش احترام گذاشته و حتی بابت رانندگی پشت فرمان 

چنین خودرویی احساس غرور کند!
اگر شما کارتان نیازمند اندکی تقویت احساسات مثبت و دعوت از مردم 
به لذت بردن از زندگی شان است، رنگ زرد می تواند حسابی به شما کمک 
کند. البته قرار نیست فکر کنید این رنگ مشتریان را به هیجان می آورد. 
خب هرچه باشد یک دلیلی وجود دارد که کمتر تیم ورزشی از رنگ زرد 
اس��تفاده می کند. پس لطفا اگر دنبال هیجان و ریس��ک هستید، دور زرد 

را خط بکشید. 
صورتی: رنگی برای خانم ها

رن��گ صورت��ی برای خیلی ه��ا یادآور عالق��ه خانم ها به انواع و اقس��ام 
محصوالت با تم این رنگ اس��ت. از نظر روانشناختی، صورتی رنگی برای 
نشان دادن هویت زنانه است. دقیقا به همین خاطر برندهایی که محصوالت 
مخصوص خانم ها تولید می کنند، همیشه عالقه خاصی به این رنگ برای 
برندینگ یا مارکتینگ دارند. در این بین شاید بسته بندی اسباب بازی های 
مخصوص دختر بچه ها قبل از هر نکته دیگری به ذهن آدم برسد، اما یک 
عالمه از برندهای آرایشی و بهداشتی هم در این بین با دیگر کسب و کارها 
ش��ریک هستند. پس اگر فکر کرده اید رنگ صورتی فقط مخصوص دختر 

بچه هاست، کامال دراشتباهید!
رنگ صورتی برای خانم ها همیشه احساس آرامش و درک متقابل را به 
همراه دارد. دقیقا به همین خاطر اغلب اوقات استارت آپ هایی که به طور 

منحصری دنبال مشتریان خانم هستند از این رنگ استفاده می کنند. پس 
اگر شما عالقه ای به فعالیت در چنین حوزه هایی ندارید، باید همین حاال با 
کنار گذاشتن رنگ صورتی خیال خودتان را بابت این مسئله راحت کنید. 

وگرنه حسابی به دردسر خواهید افتاد. 
بی ش��ک رنگ صورتی برای برندی مثل باربی مکمل بسیار خوبی برای 
جلب نظر دختر بچه ها محس��وب می شود. با این حال به طور کلی کاربرد 
رنگ صورتی خیلی کمتر از بقیه رنگ هاست. پس اگر سراغ آن رفتید، باید 
ش��ش دانگ حواس تان جمع باشد که یک وقت اشتباهی نکنید که نشود 
جبرانش کرد. هرچه باشد در بازار مشتریان فقط یکبار به شما فرصت خطا 

کردن می دهند و بعد از آن دیگر هیچ شانسی در بازار ندارید. 
سبز: طبیعت، آرامش و دیگر هیچ

زندگ��ی پردغدغه و اصطالحا م��درن آدم ها را بی نهایت از طبیعت دور 
کرده است. باور کنید یا نه، زمانی انسان ها به جای هوای پر از دود و آالینده 
در یک فضای بی نهایت سالم با هوایی تمیز روزشان را شروع می کردند. از 
آنجایی که همیشه طبیعت با جنگل های سرسبز برای ما عجین شده است، 
تعجبی ندارد که رنگ سبز برای من و شما یادآور طبیعت باشد.  همانطور 
که می شود حدس زد، رنگ سبز مورد عالقه برندهای حوزه سالمت و صد 
البته کمپین های حفاظت از محیط زیس��ت است. قول می دهم اگر همه 
س��ازمان های محیط زیس��تی دنیا را زیر و رو کنی��د، حتی یک مورد هم 
پیدا نمی کنید که رنگ سبز در لوگو یا کمپین های بازاریابی اش جا خوش 
نکرده باشد. البته رنگ سبز فقط مخصوص طبیعت یا کمپین های زیست 
محیطی نیست، بلکه طرفدارهای دو آتیشه دیگری هم در سراسر دنیا دارد. 
اجازه دهید قبل از هر نکته ای چند تا احساسات مهمی که این رنگ منتقل 

می کند را با هم مرور کنیم:
• تعادل

• سالمتی و تن درستی
• طبیعت

• رشد و توسعه
• صلح
• ثروت

• مادی گرایی
بی شک مورد آخر در فهرست باال حسابی شما را شوکه کرده است. واقعا 
چ��را رنگی که با طبیعت گره خورده باید نماد مادی گرایی باش��د؟ جواب 
ما برای این س��وال کامال ساده و کاربردی است. از آنجایی که تمام منابع 
ثروت مادی از دل طبیعت به دس��ت می آید، کامال منطقی است که رنگ 
سبز برای خیلی از مردم بیانگر مواهب طبیعی و امتیازاتی باشد که با یک 
بهره برداری ساده از دل طبیعت به دست می آید. ماجرا آنطور که فکرش را 

می کردید پیش نرفت، مگر نه؟
ادامه دارد...

روانشناسی رنگ ها در بازاریابی و برندینگ: همراه با تحلیل رنگ های پرطرفدار!

چهار شنبه
5 مرداد 1401

شماره 2059
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اخبار

نماینده ولی فقیه در هرمزگان:
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس افتخار نظام است

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان 
گفت: پاالیشگاه ستاره خلیج فارس افتخار نظام جمهوری اسالمی ایران است، 
رشد این مجموعه همه ما به خصوص مقام معظم رهبری را خوشحال می کند 
و امیدواریم به فضل خداوند دســتاوردهای درخشان این مجموعه تداوم داشته 
باشــد. به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس، 
حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده در دیدار با مدیرعامل شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس بیان کرد: مقام معظم رهبری نگاه ویژه به این پاالیشــگاه دارند و 
فرموده اند نفت ستاره خلیج فارس نقشه دشمنان در تحریم بنزین را نقش بر آب 

کرد. حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده خاطرنشان کرد: هر صنعتی عالوه بر آالیندگی های زیست محیطی، تأثیر مستقیم بر معیشت 
مردم آن منطقه دارد و توقع ما این است صنایع که آورده ای را برای کشور دارند در ابتدا بخشی از مشکالت اشتغال آن استان را مرتفع کنند.
وی افزود: در هرمزگان نیروی انســانی آموزش دیده وجود دارد و برای جذب در صنایع استان رویکرد جذب نخبگان با اولویت نیروی 
بومی را باید مد نظر قرار داد. حجت االسالم و المسلمین عبادی زاده افزود: از حمایت های شرکت نفت ستاره خلیج فارس در رفع مشکالت 
مسجد جامع بندرعباس نیز تشکر می کنم و حمایت های الزم خود را برای پیش بری ساخت بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس انجام 
خواهیم داد زیرا خیر آن به استان خواهد رسید. مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس نیز در این نشست با بیان نقش پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس در تولید بنزین کشور ابراز کرد: با اجرای طرح افزایش ظرفیت چشم انداز ما این است ظرفیت پاالیشی ستاره خلیج فارس را 
به 540 هزار بشکه برسانیم و این پاالیشگاه را در شمار 10 پاالیشگاه بزرگ جهان قرار دهیم. جعفرپور خاطرنشان کرد: راه اندازی شیفت 
چهار پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را برنامه ریزی کرده ایم که در این راستا با اولویت نیروی بومی ماندگار با برگزاری آزمون تخصصی اقدام 

به جذب نیرو خواهیم کرد.

در راستای حفاظت از محیط زیست و پایداری تولید توسط نفت و گاز مارون انجام شد
ایمن سازی خط لوله ۱۲ اینچ خروجی كارخانه گاز مایع ۴۰۰ به ۵۰۰

اهواز - شبنم قجاوند: خط لوله 12 اینچ خروجی کارخانه گاز مایع 400 به 
500 حد فاصل مجتمع صنعتی شماره 3 شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
تا غرب رودخانه رامشــیر ایمن سازی شد. مدیر عامل این شرکت از تالش های 
کارکنان در شــرایط سخت آب و هوایی خوزستان و همکاری بخش خصوصی 
داخلی به خاطر اتمام موفقیت آمیز و بهینه این پروژه تقدیر کرد و گفت: اهدافی 
چون افزایش ضریب ایمنی و حفاظت از زیســت بوم پیرامونی، پیشــگیری از 
ریسک نشت خط لوله و پایداری تولید را در برنامه ریزی ایمن سازی خط مذکور 
مد نظر داشــتیم. مهندس حمید کاویان افزود: تامین کاال)عمدتا لوله(، احداث 

جاده دسترسی، حدود 10.5 کیلومتر لوله گذاری و 18 کیلومتر تست هیدرواستاتیک عالوه بر ساخت و نصب 400 تکیه گاه، مهمترین 
بخش های اجرایی این پروژه بودند که توسط نگهداری و تعمیرات خطوط لوله شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون راهبری شد. وی با 
بیان اینکه ایمن سازی خطوط لوله مستقیما با ایمنی روستاهای همجوار و سالمت همجواران در ارتباط است، خاطرنشان کرد: همه تالش 
ها روی آرامش مردم و به صفر رســاندن ریســک های مرتبط با نشت خطوط لوله متمرکز شده است و از هیچگونه اقدامی در این راستا 

کوتاهی نخواهیم کرد؛ اقدامات پیشگیرانه همواره مهم تر و موثر تر بوده اند.

 فرماندار تنگستان از مدیریت امور آب و فاضالب این شهرستان 
قدردانی كرد
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابــط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر، احمد لطفی در نشست بررسی 
آبرسانی شهرستان اجرا طرح های توسعه و نوسازی شبکه آبرسانی در شهرها و 
روســتاهای تنگستان را مورد ستایش قرار داد و بیان کرد: در شش ماه گذشته 
طرح های نوسازی شبکه آبرسانی در نقاط مختلف تنگستان تسریع یافت و این 
مهم سبب جلوگیری از بروز مشکالت شد. وی با بیان اینکه اکنون شبکه فرسوده 
در برخی نقاط شهری و روستایی تنگستان وجود دارد گفت: با تالش مدیر آبفا و 
مجموعه شرکت آب و فاضالب استان بوشهر اقدامات مهم و موثر انجام شد تا در 

تابستان توزیع و تامین آب مدیریت شود. فرماندار تنگستان باتاکید بر برخورد با انشعابات غیرمجاز در تنگستان افزود: با کسانیکه انشعاب 
آب غیرمجاز دارند باید برخورد و از فعالیت این انشعابات جلوگیری شود. لطفی با تاکید بر توجه به توسعه شبکه آبرسانی خاطر نشان کرد: 
با توجه به اجرا طرح ملی نهضت مسکن الزم است شبکه آبرسانی در اجرا این طرح ها تسریع شود تا وقفه ای در اجرا ساخت مسکن ایجاد 

نشود. وی از اجرا طرح آبرسانی در روستای رستمی و سمل قدردانی کرد.

هشت هزار و ۵۰۰ خودرو در گیالن رایگان دوگانه سوز شدن
رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن ، کورش باالدست ، از دو گانه سوز شدن رایگان هشت هزار و 500 
دستگاه خودرو در استان خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن و به نقل از مدیر منطقه از  ابتدای اجرای طرح 
رایگان دوگانه سوز شدن خودروهای عمومی تاکنون هشت هزار و 691 دستگاه 
خودرو در ســامانه GCR.NIOPDC.IR ثبت نــام نمودند که از این تعداد 
هشت هزار و 500 دستگاه خودرو دوگانه سوز شدند و 264 خودرو نیز در دست 
بررســی و اقدام است . وی با اشــاره به رشد پنج درصدی عملیات دوگانه سوز 

شدن خودروها در ماه جاری نسبت به ماه گذشته تأکید کرد :»مالکان خودروهای عمومی جامانده مشمول طرح رایگان دوگانه سوز نمودن 
خودروهای ســبک )مسافربرهای عمومی ، شخصی و وانت بارها ( پس از مراجعه به سامانه GCR.NIOPDC.IR ، ثبت نام و دریافت 

پیامک مرتبط در کارگاههای مجاز تبدیل اقدام  فرمایند

 نشت یابی ۱6۵۰  كیلومتر شبکه گاز طبیعی طی سه ماهه سالجاری 
در استان اردبیل

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت گاز استان اردبیل 
از نشــت یابی یک هزار و 650 کیلومتر شبکه و خط تغذیه گاز طبیعی طی 
سه ماهه ابتدایی سالجاری در استان اردبیل خبرداد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل ؛ میر سعید سید متین؛ مدیر عامل این شرکت ارتقاء 
ضریب ایمنی و افزایش امنیت شــبکه های گاز طبیعی را از اهداف این پروژه 
عنوان نمود و اظهار کرد: طی ســه ماهه ابتدایی ســالجاری یک هزار و 650 
کیلومتر شــبکه توزیع و تغذیه به همراه 38 هزار انشعاب تجاری و خانگی و 
مورد بازرسی و نشت یابی قرار گرفت؛ که این مهم با توجه به اقلیم استان در 

جهت استفاده ایمن مشترکین از گاز طبیعی و افزایش ضریب اطمینان شبکه های توزیع و تغذیه گاز طبیعی در شهرها و روستاهای 
اســتان انجام گرفت. ســید متین در ادامه می افزاید: نشــت یابی یکی از وظایف خطیر و حساس شرکت گاز استان می باشد چرا که 
نگهداری از تاسیســات گاز طبیعی به ویژه تاسیســات مدفون ، اهمیت بسزایی دارد و هرگونه کوتاهی و غفلت در این حوزه می تواند 
صدمات و خسارات فراوان و جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. این مقام مسئول در خصوص برنامه ریزی برای نشت یابی شبکه 
ها و انشعابات در طی سالجاری نیز به اقدامات مهم امور بازرسی این شرکت اشاره نمود و افزود: با برنامه ریزی مدون در هر منطقه و 
مطابق با اســتانداردهای شرکت ملی گاز ایران پروژه نشت یابی با بهره مندی از پیشرفته ترین دستگاههای نشت یابی و قابلیت های 
نرم افزاری و سخت افزاری متناسب با شرایط جغرافیایی هر منطقه در حال اجراست و تا پایان سال نیز تعداد 207 هزار انشعاب گاز 

طبیعی مورد نشت یابی قرار خواهد گرفت. 

كشف ۱۱۱میلیارد تومان در اولین مرحله طرح استانی مبارزه با زمین 
خواری در گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سردار "سعید دادگر" اظهار داشت: با توجه به اهمیت حفظ منابع طبیعی و تاکیدات سلسله مراتب 
فرماندهی فراجا در این حوزه، اولین مرحله طرح استاني مبارزه با زمین خواري با جدیت در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی 
گلستان با همکاری اداره کل منابع طیبعی و هماهنگی با مراجع قضائی قرار گرفت.وی افزود: ماموران با اشراف اطالعاتی و هماهنگی با 
مراجع ذیصالح، موفق به کشف 11 فقره تصرف غیرمجاز اراضی ملی در شهرستان های گرگان، علی آباد کتول، آزادشهر و مینودشت به 
متراژ 62 هزار و 365 متر مربع شدند.فرمانده انتظامي استان گلستان با بیان اینکه برابر اعالم کارشناسان ارزش زمین های مورد نظر، بیش 
از 111 میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: در همین راستا 11 متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع 
قضائی معرفی شدند.سردار دادگر خاطرنشان کرد: شهروندان می توانند در صورت اطالع از هرگونه موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت 

از طریق سامانه 110 به پلیس اطالع دهند تا اقدامات قانونی در این راستا انجام شود.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: ســید مجتبــی خدمت بین دانا 
در نشست با ســرمایه  گذاران مسکن ســاز با بیان اینکه به مشکالت 
ســرمایه گذاران مســکن ســاز در صدور پروانه و اســتعالمات واقف 
اســت، گفت: زیبنده نیست برای رشــتی که مدعی اولین ها می باشد، 
سرمایه گذاران مسکن از سایر شهرهای کشور وارد شوند. به گزارش واحد 
خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت - سرپرست 
شهرداری رشت در نشســت با سرمایه  گذاران مسکن ساز که دوشنبه 
ســوم مرداد ماه 1401 برگزار شــد، با بیان اینکه مشکالت موجود در 
عرصه صنعت ســاختمان بسیار زیاد است، اظهار داشت: در شهر رشت 
ظرفیتهای خوبی در سرمایه گذاری مسکن وجود دارد و زیبنده نیست، 
برای رشــتی که مدعی اولین ها می باشد چنین سرمایه گذارانی از سایر 

شهرهای کشور وارد شوند.
سرپرست شهرداری رشت ضمن اشــاره به رواج بلند مرتبه سازی و 
همچنین مهاجرتهای بسیار زیادی که به این شهر می شود، اذعان کرد: 
این مهاجرتها طبعا مشکالتی را در حوزه ترافیک و پارکینگ برای شهر 

رشت ایجاد کرده است.

سید مجتبی خدمت بین دانا اذعان کرد: به مشکالت سرمایه گذاران 
مسکن به ویژه در بحث صدور پروانه واقفم و از برخی استعالم هایی که در 
این زمینه می شود، رضایت ندارم و پیشنهاد میکنم کارگروهی تشکیل 

شود تا جلساتی را در این زمینه برای رفع مشکالت برگزار کند.
وی تقویت و افزایش ارتباطات ســرمایه  گذاران مسکن با شهرداری 
رشــت را خواستار شد و اذعان کرد: شــهرداری رشت در کنار سرمایه  

گذاران مسکن ساز است و برای رفع مشکالت کار آنها و مانعی که وجود 
دارد مضایقه نمیکند. سرپرست شهرداری رشت خطاب به سرمایه  گذاران 
مســکن اضافه کرد: هر زمان که خواستید جایی سرمایه گذاری کنید و 
احســاس کردید که می توانید با شهرداری به توافق و تفاهم برسید، ما 

برای همکاری مشترک و انعقاد قرارداد آمادگی داریم.
خدمت بین دانا با تاکید بر اینکه در حوزه ســرمایه گذاری شهرداری 
رشت پروژه های زیادی با شرایطی خوب وجود دارد، اذعان کرد: مراجعه 
سرمایه  گذاران مسکن به سازمان سرمایه گذاری شهرداری رشت می تواند 

هم برای آنها و هم برای شهرداری مثمرثمر واقع شود.
در پایان این جلســه، سرمایه گذاران مســکن ساز هم در خصوص 
موانع، چالش ها و مشکالت حوزه کاری خود از جمله صدور پروانه های 
ســاختمانی، مباحث کمیســیون ماده صد و ماده پنج، اخذ پایان کار، 
مشکالت حوزه نسق ســازان، تعرفه عوارض سالیانه، مدیریت یکپارچه 
شهری و رفع موانع ساخت و سازها با رعایت ضوابط و قوانین مواردی را 
بیان داشته و درخواست کردند تا کارگروه انتقال تجربیات، مشکالت و 

آسیب شناسی تشکیل شود.

قم- خبرنگار فرصت امروز: نشست امناء اعتاب مقدس شیعیان 
جهان با حضور تولیت ها و نمایندگان اعتاب مقدس جهان تشیع برگزار 
شد و ضمن همفکری نسبت به برگزاری مراسم اربعین حسینی بر هم 

افزایی، تعامل و گسترش ارتباطات بین اعتاب مقدس تأکید شد.
به گزارش پایگاه خبری آســتان مقدس حضرت معصومه سالم اهلل 
علیها، نشســت امنای اعتاب مقدس شیعیان جهان با حضور تولیت ها 
و نمایندگان اعتاب مقدس علویه، حسینیه، عباسیه، کاظمیه، عسکریه، 
رضویه و معصومیه و نمایندگان سازمان اوقاف و امور خیریه اسران، تولیت 
مســجد کوفه، دیوان وقف شیعی و مزارات عراق روز گذشته به میزبانی 

عتبه علویه برگزار شد.
این نشست به ریاست حیدر الشّمری رئیس دیوان وقف شیعی عراق و 
دبیری سیدعیسی خرسان تولیت عتبه علویه برگزار و در این نشست بر 
هم افزایی، تعامل و گسترش ارتباطات بین اعتاب مقدس تأکید و راجع 

به مراسم اربعین نیز مطالبی بیان شد.
حجت االسالم والمسلمین سید علی اکبر حسینی نژاد که به نمایندگی 

از آیت اهلل سعیدی تولیت حرم مطهر بانوی کرامت در این نشست حضور 
داشــت اظهار کرد: اعتاب مقدس باید به مسائلی که مورد نیاز جامعه 
است بپردازند و در این راستا آستان مقدس حضرت معصومه سالم اهلل 
علیها ابتکار عملی در راه اندازی ترتیل خوانی جمعی قرآن کریم انجام 
داده است و باید پا را فراتر بگذاریم و مفاهیم قرآنی را با همکاری اعتاب 

مقدس در جامعه گسترش دهیم.
وی تصیح کرد: گروه های مخربی در رژیم صهیونیستی و کشورهای 
دیگر راه اندازی شدند تا شبهاتی را مطرح کنند و ارتباط نسل جوان را با 
اهل بیت قطع کنند و نگذارند که جوانان به سمت اعتبات مقدس و اهل 

بیت علیهم السالم بروند.
مشاور تولیت آســتان مقدس بانوی کرامت با اشاره به اهمیت نظام 
خانواده و خطراتی که خانوده را تهدید می کند، گفت: دشمنان به دنبال 
از بین بردن نظام خانواده هستند و خوب است که اعتاب مقدس در این 
زمنیه همکاری کنند و پاسخ شبهات را بدهند و اجازه ندهند که دشمن 

به اهدافش برسد.
وی با بیان اینکه اربعین از ظرفیت های بزرگ شیعه است، افزود: باید 
به این مراسم عظیم نگاه فرهنگی داشته باشیم و خوب است که تبلیغات 
متنوعی راجع به اهمیت توسل و زیارت اهل بیت علیهم السالم و تحکیم 
نظام خانواده در طول مسیر اربعین انجام شود و زائران برای تقابل با نقشه 

های دشمن توجه داده شوند.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: نماینده بوشــهر در مجلس، 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان و فرماندار بوشهر طی نشستی با 
حضور مردم این روستا روند اجرا و پیشرفت پروژه های حوزه آب هلیله 

بندرگاه بوشهر را مورد بررسی قرار دادند.
ابوالحسن عالی در این نشست با تشریح روند اجرا آب شیرین کن هلیله 
بندرگاه بوشهر اظهار داشت: این پروژه ظرفیت تولید یک هزار مترمکعب 

آب در شبانه روز دارد و به زودی تکمیل و افتتاح می شود.
همچنین شرکت آبفا پروژه احداث مخزن و خطوط انتقال آب این دو 

روستا را با اعتباری بالغ بر 200 میلیارد ریال در دستور کار خود دارد.

مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اســتان بوشــهر بیان کرد: برای 
راه اندازی پروژه آب شیرین کن افزون بر 11 میلیارد تومان سرمایه گذاری 
شده که آب تولیدی به صورت تضمینی از سرمایه گذاری خریداری و به 

شبکه آبرسانی منتقل می شود.
وی باتأکیــد بر توجه به مدیریت مصرف آب برای گذر از تابســتان 
گفت: مشــارکت مردم در همه بخش ها ستودنی است که تعامل مردم 

در مدیریت مصرف آب امری مهم و ضروری است.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسالمی نیز خواستار 
تسریع در راه اندازی این پروژه شد و گفت: با توجه به بحران کم آبی الزم 

است هر چه زودتر این پروژه ها وارد مدار بهره برداری شود.
عبدالکریم جمیری با قدردانی از تالش شــبانه روزی شــرکت آب و 
فاضالب اســتان بوشهر افزود: افتتاح طرح های آبرسانی نقش مهمی در 
حل و کاهش مشــکالت مردم دارد که باید هر چه زودتر تکمیل و وارد 

مدار بهره برداری شود.

اهواز - شبنم قجاوند: عملیات اصالح نقطه معیوب از خط لوله 
انتقالی نفت مسجدســلیمان به اهواز در کوتاه ترین زمان ممکن با 
همت کارکنان بخش های مختلف شــرکت بهره برداری نفت و گاز 

مسجدسلیمان انجام شد .
طی این عملیات که از نخســتین دقایق روز یکی از روزهای گرم 
مرداد ماه آغاز گردید، کارکنان بخش های مختلف مدیریت عملیات/ 
مدیریت فنی/ HSE / ترابری و پشتیبانی تولید با حضور در منطقه 
اعالم شده اقدام به شروع عملیات اصالحی خط لوله مذکور نمودند.

در این اقدام که علیرغم گرمای فزاینده و رطوبت بسیار باالی این 

روزهای تابســتان داغ استان خوزستان بدون وقفه و تا ساعت 1:30 
بامداد روز بعد ادامه یافت، اعضای تیم عملیاتی موفق شدند ضمن 
غلبه بر مشــکالت فنی و شــرایط خاص ایجاد شده و اصالح نقطه 

معیوب، جریان انتقال نفت را مجدداً برقرار سازند .
در عکس های این گــزارش ، وضعیت حضور کارکنان عملیاتی 
در محیــط آلوده به گاز خطرنــاک H2S ، رطوبت باالی منطقه و 
بکارگیری تجهیزات حفاظت فردی مناســب در عمق چند متری 
زمین ، به خوبی گویای ایثار ، جانفشــانی و صعوبت کار پرســنل 
زحمت کش شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خصوصاً 

پرسنل پرتالش اداره تعمیرات خطوط لوله در بدترین شرایط آب و 
هوایی و زمانی می باشد . پرسنلی که با قدرت ایمان و خودباوری و 
تکیه بر دانش ایرانی و اراده ی آهنین شان توانسته اند با تحمل انواع 
و اقســام مرارت ها از همه گیری ویروس کرونا و هجوم ریزگردها و 
گرمای سوزان هوا گرفته تا صعب العبور بودن چاه ها و تأسیسات ، 
تولید طالی سیاه را در سرزمین سوزان خوزستان همواره در وضعیت 
مطلوب نگاه داشته و این محصول استراتژیک و حیاتی برای اقتصاد 
کشــورمان را تولید، فرآورش و برای مصرف داخلی و صادرات روانه 

مبادی مربوطه نمایند .  

ایالم-هدی منصوری:مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ایالم گفت: در ســه ماه گذشته 14میلیون لیتر بنزین در سطح 

استان صرفه جویی شده است.
علی اصغر چاغروندی گفت: با مصرف این مقدار سی ان جی در سطح 
استان در بهار امســال معادل 14 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه 
جویی شده اســت،که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل چهار درصد 

رشد در مصرف سی ان جی مشاهده می شود.
وی با اشاره به طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی در 
 gcr.niopdc.ir استان افزود : متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه

نسبت به ثبت نام اقدام کنند. چاغروندی با بیان اینکه کاهش استفاده از 
سوخت های مایع و افزایش شاخص های محیط زیستی از اهداف اجرای 
طرح دوگانه سوز کردن خودروها است، تصریح کرد: تاکنون 550 خودرو 
عمومی در اســتان ایالم دوگانه سوز شده و یک کارگاه در مرکز استان 
برای انجام اقدامات فنی طرح فعال است. حسین دریکوندی رئیس سی 
ان جی منطقه گفت: مصرف روزانه سی ان جی استان در سه ماه اول سال 
جــاری 152هزار مترمکعب بوده و این مقدار فرآورده در 23 جایگاه که 
شامل 9جایگاه تک منظوره سی ان جی و 14 جایگاه دو منظوره )بنزین، 

نفتگاز و سی ان جی(، توزیع شده است.

سرپرست شهرداری رشت در نشست با سرمایه گذاران مسکن ساز :

آمادگی شهرداری رشت برای تقویت همکاریها با سرمایه گذاران 

نشست امنای اعتاب مقدس شیعی در حرم امیرالمؤمنین)ع( برگزار شد

در نشست نماینده بوشهر در مجلس، مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان و فرماندار بوشهر

روند ساخت پروژه های حوزه آب روستاهای هلیله 
وبندرگاه بوشهر مورد بررسی قرار گرفت

با ایثار كاركنان نفت و گاز مسجدسلیمان

نقطه معیوب خط لوله انتقال نفت مسجدسلیمان به اهواز اصالح و وارد مدار شد

صرفه جویی ۱۴ میلیون لیتری مصرف بنزین در استان ایالم

ساری - دهقان : سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز از اجرای 
26 پروژه ایمن سازی خطوط لوله در بستر رودخانه ها و مناطق رانشی 

با صرف اعتبار 440 میلیارد ریال در این منطقه عملیاتی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز، محی الدین مفخمی در حاشــیه بازدید از پروژه های ایمن 
ســازی خط لوله در بستر رودخانه های خروشان این منطقه عملیاتی 
اظهار کرد: منطقه 9 به عنوان یکی از مناطق ده گانه شرکت انتقال گاز 
ایران، یک هزار و 481 کیلومتر خط لوله و به واسطه شرایط جغرافیایی 
اســتان های شمالی 12 هزار و 532 تجهیز دارد که این تعداد تجهیز 
3 برابر بیشــتر از سایر مناطق عملیاتی است. وی با بیان اینکه شرایط 
اقلیمــی منطقه 9 و عبور خطوط لوله از جنــگل، کوه، دره و رودخانه 
های دائمی و فصلی، نگهداری، حفظ و حراســت از خطوط لوله را در 
این منطقه نســبت به مناطق دیگر دشوارتر کرده است، افزود: منطقه 
9 عملیات انتقال گاز جهت جلوگیری و به حداقل رســاندن خسارت 
ســیل و طغیان رودخانه ها به خطوط لوله پــروژه های عظیمی را در 
راستای ایمن سازی شریان های گاز در سه استان شمالی انجام داده و 

همچنین پروژه های دیگری را نیز در دست اجرا دارد. سرپرست منطقه 
9 عملیات انتقال گاز با بیان اینکه برداشت از رودخانه ها و طغیان آن ها 
در مواقع بارندگی یکی از فاکتورهای اصلی مخاطرات و حادثه ساز برای 
خطوط لوله در مسیل ها و رودخانه ها در این منطقه است، خاطرنشان 
کرد: عالوه بر آن وجود اراضی رانشی و باتالقی باعث خوردگی، شناور و 
نمایان شدن و یا شکستگی لوله در این مناطق می شود از این رو پروژه 

های ایمن سازی در نقاط رانشی نیز به صورت ویژه پیگیری شده است. 
مفخمی در ادامه تعداد پروژه های ایمن ســازی خطوط لوله در بستر 
رودخانه ها و نقاط رانشی را 30 پروژه عنوان کرد و یادآور شد: تعداد 26 
مورد نظیر پروژه های رودخانه های سروالت، قزلجه آق امام، زرین گل، 
مرسه رود، فاضل آباد، چشمه کیله، ماشالک، شاهرود، شفارود، صفارود 
و همچنین تعدادی از نقاط رانشــی نیز در این منطقه به اتمام رسیده 
اســت، پروژه های ایمن سازی خط لوله در بستر رودخانه های اسپینه 
رود، کاظــم رود، تجن و یک مورد پروژه ایمن ســازی خط در منطقه 
رانشی محدوده لوشان نیز در حال اجراست. سرپرست منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز میزان اعتبار صرف شده جهت اجرای 26 پروژه ایمن سازی 
انجام شده در این منطقه را حدود 440 میلیارد ریال اعالم کرد و ضمن 
خداقوت و قدردانی از همکاران منطقه، افزود: استانداردها و دستورالعمل 
های الزم و ضوابط کمی و کیفی در اجرای این طرح ها رعایت شده و 
به ثمر نشستن این پروژه ها در زمان تعریف شده نشان از عزم و تدبیر 
در تحقق این پروژه های سخت و مهم در راستای ماموریت انتقال پاک، 

ایمن، پایدار و بهره ور گاز طبیعی در شمال کشور بوده است.

اجرای ۲6 پروژه ایمن سازی در منطقه 9 عملیات انتقال گاز
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آیا تا به حال به شباهت میان برندینگ و هنر نقاشی فکر کرده اید؟ 
کش��یدن یک تابلوی زیبا مثل مونالیزا یا شام آخر نه تنها تصادفی 
نیست، بلکه حتی کپی کردن از آن هم کار سختی به نظر می رسد. 
هرچه باش��د کس��ی مثل داوینچی بعد از زیر و رو کردن کلی ایده 
برای ترسیم نقاشی اش و انتخاب رنگ های مناسب با وسواس تمام 
موفق به خلق چنین اثری شده است. خب اگر چنین کاری بی نهایت 
آسان بود، هر کسی که از خانه اش قهر می کرد خیلی زود تبدیل به 

داوینچی دوم می شد.
در دنیای برندینگ هم کارآفرینان باید ایده های طالیی در ذهن 
داش��ته باش��ند و بعد از کلی کلنجار رفتن با خودشان فقط و فقط 
بهترین ایده ممکن را اجرا کنند. وگرنه برندش��ان خیلی زود با سر 
سقوط می کند و حتی اسمی هم از آن در بین مشتریان باقی نخواهد 
ماند. البته ش��باهت دیگری هم بین این دو کار بی نهایت حس��اس 
وجود دارد و آن اهمیت رنگ هاست. همانطور که یک نقاشی تا زمانی 
که با رنگ های مناسب تزئین نشده باشد هیچ ارزشی ندارد، برندها 
هم تا وقتی مشتریان را وارد دنیای شگفت انگیز رنگ ها نکنند حتی 

یک فروش خشک و خالی هم نخواهند داشت. 
داس��تان برندینگ با چاش��نی رنگ های مختلف ش��اید در نگاه 
نخست شبیه یک مسابقه فوتبال بی نهایت هیجان انگیز باشد، اما اگر 
حواس تان نباشد می تواند در یک چشم به هم زدن طوری پیچیده 
ش��ود که حتی باور هم نکنید. خب پیش خودتان که فکر نکرده اید 

انتخاب رنگ برای برندینگ کاری بی نهایت ساده است، مگر نه؟
باور کنید یا نه، س��االنه میلیون ها برند در گوش��ه و کنار دنیا به 
خاطر برندینگ غیراصولی محکوم به فراموشی می شوند. از آنجایی 
که م��ا در روزنامه فرصت امروز اصال دوس��ت ندارید چنین اتفاقی 
برای شما یا کسب و کارتان رخ دهد، مقاله کنونی را به بحث درباره 
برندینگ و مسئله انتخاب رنگ اختصاص داده ایم. اجازه دهید همین 
اول کاری خیال تان را باب��ت محتوای مقاله مان راحت کنیم. اینجا 
قرار نیس��ت ما مثل کالس های کسل کننده درس پای تخته برویم 
و همینط��ور بی وقفه حرف های تکراری و دس��ت چندم تحویل تان 
دهیم. خب هرچه باشد کارآفرینان امروزی آنقدر باهوش هستند که 
چندباری ویژگی های روانی رنگ ها را مرور کرده باش��ند و کمی هم 
درب��اره برندینگ بدانند. کاری که ما در این مقاله می خواهیم انجام 
دهیم، کمک به شما برای ورود به مرحله ای تازه از برندسازی است!

بی شک برندسازی با انتخاب رنگ های جذاب برای هر کارآفرینی 
یک رویای مهم محس��وب می ش��ود. با این حال اگر شما نتوانید از 
رنگ های درس��ت و حس��ابی که پیام دقیقی به مش��تریان بدهد 
استفاده کنید، دست آخر بدون حتی یک سنت سود سر خانه اول 
باز می گردید. درس��ت به همین خاطر م��ا در روزنامه فرصت امروز 
قصد داریم چندتا از مهمترین اشتباهاتی که در برندسازی با چاشنی 
انتخاب رنگ صورت می گیرد را زیر ذره بین ببریم. پس اگر شما هم 
نگران این هس��تید که یک وقت تمام زحمات چند س��اله و اعتماد 
مش��تریان را با یک انتخاب رنگ نادرس��ت به باد دهید، تا آخر این 

مقاله با ما همراه باشید. 
چرا رنگ ها در برندسازی مهمند؟

قب��ل از اینکه با عجله س��راغ بخش های بع��دی مقاله یا به زبان 
خودمانی اصل مطلب برویم، بد نیس��ت درباره یک نکته مهم فکر 
کنیم. اینکه اصال چرا رنگ ها در برندس��ازی اینقدر مهمند، سوالی 
است که کمتر کسی حتی درباره اش فکر می کند؛ چه برسد به اینکه 
واقعا دنبال جوابی برای آن بگردد. با این حس��اب اصال بیجا نیست 
ک��ه وضعیت ۹۹ درصد برندها در بازار را مثل تک تیراندازی بدانیم 
که حتی یکبار هم اسلحه واقعی را از نزدیک ندیده است؛ همینقدر 

عجیب و باورنکردنی!
م��ا در روزنام��ه فرصت امروز همیش��ه قبل از اینکه س��راغ یک 
استراتژی یا راهکار طالیی برویم، صفر تا صد آن را بررسی می کنیم. 
یکی از بخش های مهمی هم که هیچ وقت از قلم نمی افتد، صحبت 
کردن درباره مزایای آن استراتژی است. اصال بر فرض که برندینگ با 
چاشنی انتخاب رنگ های درست برای همه کارآفرینان مثل فرشته 
نجات باشد، تکلیف شما در این میان چیست؟ به زبان خودمانی، این 
اس��تراتژی محبوب چه سودی برای شما و کسب و کارتان دارد؟ ما 
در ادامه این بخش سعی می کنیم برای چنین سواالتی جواب های 
دندان گیری جفت و جور کنیم تا از شر آخرین شک و تردیدهای تان 
نسبت به اهمیت ترکیب برندینگ با انتخاب رنگ های درست خالص 

شوید. 
شناخت سریع تر برند در بین مشتریان

دنیای ماش��ین ها تن��وع بی نهای��ت باالی��ی دارد. از خودروهای 
خانوادگی آلمانی گرفته تا س��وپر اسپرت های بوگاتی و خودروهای 
جمع و جور ش��رق آسیا، همه و همه دامنه وسیعی از حق انتخاب 

ب��ه مردم دنی��ا داده اند. در این بین بعض��ی از برندها خیلی بهتر از 
س��ایر رقبا جای شان را در دل مشتریان باز می کنند. اجازه دهید از 
یک مثال کاربردی اس��تفاده کنیم. اگر همین حاال از شما بخواهیم 
درباره خودروهای اس��پرت فکر کنید، اول از همه یاد چه اسم هایی 
می افتید؟ احتماال بدون حتی یک ثانیه فکر کردن اس��م هایی مثل 
المبورگین��ی، بوگاتی و فراری را ردیف خواهید کرد. قبول دارم این 
سوال خیلی ساده بود. پس اجازه دهید اندکی آن را سخت تر کنیم. 
وقتی پای خودروهای لوکس و اسپرت در میان باشد، چه رنگ هایی 

در سرتان رژه می روند؟ 
بی شک سوال باال به سادگی مورد قبل نیست، اما اگر چند ثانیه 
درباره اش فکر کنید ماجرا خیلی ساده تر از اینها خواهد شد. شما را 
نمی دانم، ولی برای من یکی که اسم خودروهای اسپرت همیشه با 
رنگ قرمز، نارنجی و گاهی مش��کی گره خورده اس��ت. مثال همین 
محصوالت فراری را در نظر بگیرید. اصال مگر می شود ماشین فراری 
را در رنگی به غیر از قرمز یا خودروهای المبورگینی را در رنگی به 

جز نارنجی تصور کرد؟ 
استفاده از روانشناسی رنگ ها در برندینگ به شما کمک می کند تا 
طیف خاصی از رنگ ها را با پیام ویژه برندتان تحویل مشتریان دهید. 
همانطور که اغلب مردم دنیا تا ماشین قرمز یا نارنجی می بینند، یاد 
فراری و المبورگینی می افتند، ش��ما هم می توانید در دنیای کسب 
و کار کاری کنید که برندتان با یک یا چند رنگ مش��خص عجین 
ش��ود. آن وقت بدون حتی یک دالر هزینه بازاریابی هر روز میلیون 
ها مشتریان به شما و محصوالت تان فکر می کنند؛ به همین سادگی.

تقویت احساسات مشتریان
اگر از مش��تری های دوآتیش��ه مک دونالد باشید، شاید برای تان 
جالب باشد که چرا همیشه وقتی دور و بر شعبه های این فروشگاه 
قدم می زنید به طور ناگهانی گشنه تان می شود. انگار مک دونالد به 
طور حیرت انگیزی می داند چطوری ش��ما را مجبور به خرید فست 
فودهای خوش��مزه اش کند. ما اصال دوست نداریم پای فرمول های 
طالیی یا جادویی را به بحث مان باز کنیم، اما راس��تش را بخواهید 
م��ک دونالد واقعا یک فرمول جادویی برای ای��ن کار دارد و آن هم 
انتخاب رنگ های درس��ت برای لوگوی خودش است. ماجرا جالب 

شد، نه؟
ترکیب رنگ قرمز و زرد در لوگو مک دونالد شاید برای خیلی از 
آدم ها یک ترکیب تصادفی باشد، اما حرفه ای های بازار خیلی خوب 
می دانند این ترکیب به هیچ وجه اتفاقی نیست. رنگ قرمز می تواند 
مثل آب خوردن احساس��ات مخاطب را درگیر کرده و از نظر روانی 
احساس گش��نگی به آنها دهد. مک دونالد هم برای اینکه همیشه 
فست فودهایش شلوغ و پر از مشتری باشد، از این رنگ ها در لوگو و 
دکور داخلی و خارجی شعبه هایش استفاده می کند. دقیقا به همین 
خاطر وقتی شما از کنار شعبه های این برند عبور می کنید، مقاومت 
کردن در برابر خرید یک برگر خوشمزه تبدیل به سخت ترین کار دنیا 

می شود؛ حتی سخت تر از صعود به قله اورست!
برندینگ وقتی با انتخاب رنگ های درس��ت و دقیق همراه شود، 
می تواند ش��ما را ت��ا آن باال باالها بب��رد و کاری کند که حتی یک 
مشتری هم از زیر دست تان در نرود. پس اگر شما هم دوست دارید 
تبدیل به برند محبوب مشتریان شده و حتی یک مخاطب مستعد 
هم از کنار برندتان خیلی بی تفاوت عبور نکند، باید از همان اول کار 

رنگ های اصلی در برندینگ تان را با وسواس انتخاب کنید. 
برندسازی با چاشنی ثبات

بعضی از تیم های فوتب��ال برای یک فصل عالی بازی می کنند و 
بعد به کلی از گردونه رقابت با بزرگان خارج می ش��وند. مثال همین 
تی��م لسترس��یتی را در نظر بگیرید. چند س��ال پی��ش این تیم با 
رانیری حسابی حال غول های انگلیس را گرفت و تبدیل به قهرمان 
شگفت انگیز لیگ برتر شد. با این حال در سال های بعد هر تیمی از 
راه رس��ید سه چهارتا گل به قهرمان سابق زد و حسابی آبرویش را 
برد. داستان بعضی از کسب و کارها در عرصه برندینگ نیز دقیقا به 
همین شکل است. اگر شما با کوچک ترین موفقیتی دست از تالش 
بکشید، خیلی زود در قعر جدول لیگ قهرمانان کسب و کارها باید 
برای بقا دست و پا بزنید. درست در چنین لحظاتی است که اهمیت 
کار برندهایی مثل نایک یا مایکروسافت به چشم می خورد. خب به 
هر حال پشت دهه ها ثبات چنین برندهایی باید یک راز مهم وجود 

داشته باشد، مگر نه؟
 برندی مثل مایکروسافت همینطور الکی تبدیل به محبوب ترین 
تولیدکننده سیستم عامل در دنیا نشده است. ماجرا از این قرار است 
که مایکروسافت از همان نس��خه های اولیه ویندوز حساب ویژه ای 
روی رنگ آبی باز کرده بود و از آن در رابط کاربری سیستم عاملش 
حسابی س��ود برد. نتیجه امر اینکه این روزها هر خوره کامپیوتری 
ک��ه رنگ آبی می بیند، فورا یاد پنجره های وین��دوز یا ارورهای ریز 
و درش��تش می افتد. خب مگر یک برند چه چیزی بیشتر از اینکه 

مشتریان همیشه به یادش باشند می خواهد؟

وقتی ش��ما از یک طیف رنگ مش��خص برای برندینگ استفاده 
کنید و همیشه یادتان باشد جزییات کمپین تان را با آن تنظیم کنید، 
به مرور زمان مشتریان حتی با دیدن آن رنگ ها هم یاد شما خواهند 
افتاد. این یعنی بدون دس��ت زدن به س��یاه و سفید و فقط با کمی 
چاشنی استفاده مدام از رنگ های اصلی برند می توانید در بازار برای 

خودتان سری میان سرها دربیاورید. 
تنظیم درک مشتریان از برند

شما دوست دارید مشتریان چه درکی از برند شما داشته باشند؟ 
بعضی از کارآفرینان دیوانه وار عاشق معرفی برندشان به مثابه کسب و 
کاری شاد و شوخ طبع هستند. از طرف دیگر هم برخی از کارآفرینان 
ی��ک جلوه جدی و کامال حرف��ه ای را ترجیح می دهند. فرقی ندارد 
ش��ما به کدام ی��ک از دو طرف این نمودار عالق��ه دارید، در نهایت 
این رنگ های لوگو و دیگر جلوه های بصری برندتان است که حرف 

آخر را می زند. 
برندهایی مثل اپل که همیش��ه س��عی کرده اند جدی و قاطع به 
نظر برسند، معموال میانه خوبی با رنگ های مشکلی و سفید دارند. 
اینطوری شما می توانید خودتان را یک برند حرفه ای معرفی کنید 
که از قضا حد و حدود خودش را هم خیلی خوب می داند. حاال اگر 
در این بین برندی پیدا شود که ماهیت بی نهایت شوخ و خودمانی 
داش��ته باشد، اما از رنگ مشکی برای برندینگ استفاده کند، بی برو 

برگشت کالهش پس معرکه خواهد بود. 
همانط��ور که هیچ کارگردانی نمی تواند فیلم بازها را مجبور کند 
روی خوش به اثرش نش��ان دهند، شما هم نمی توانید مشتریان را 
ب��ا زور و تهدید ش��یفته برندتان کنید. در عوض تنه��ا کاری که از 
دس��ت تان برمی آید، اس��تفاده از ترکیب رنگ های درست با هویت 
برندتان است. اینطوری دست کم مشتریان می دانند با چه نوع کسب 
و کاری طرف هستند و انتظارات درستی هم از آن خواهند داشت. 
اشتباهات رایج در برندسازی با چاشنی رنگ ها: فهرستی 

طالیی برای همه
حاال که متوجه ش��دید رنگ ها تا چه اندازه برای برندینگ موفق 
مهم هس��تند، باید کم کم برویم س��راغ اصل مطلب. قبول دارم تا 
همین جای کار هم یک س��فر بی نهایت طوالنی با هم داش��ته ایم، 
اما اگر کمی بیش��تر حوصله کنید، بخ��ش جذاب ماجرا خیلی زود 
شروع می شود. تا اینجای کار شما فقط تیزر اولیه مقاله ما را مشاهده 
کرده ای��د، پس اجازه دهید بدون هرگونه مقدمه ای و تا دیر نش��ده 
برویم س��راغ اصل مطلب. این ش��ما و این هم اش��تباهات رایج در 

برندینگ با چاشنی انتخاب رنگ ها.
دنبال کردن سرسری ترندها: اشتباهی بزرگ و رایج

خیل��ی از کارآفرینان دوس��ت دارند هر روز یک ای��ده تازه برای 
میخکوب کردن مش��تریان از خودش��ان نشان دهند تا همه عاشق 
برندشان باشند. چنین هدف بزرگی به طور معمول خیلی راحت با 
دنبال کردن سرسری ترندها در زمینه برندینگ گره می خورد. شاید 
فکر کنید این امر مشکل خیلی بزرگی نیست، اما راستش را بخواهید 
چنین درکی از برندینگ می تواند یک شبه تمام اعتبار برندتان را به 
باد دهد. هرچه باشد احتیاط بی نهایت زیاد برندها در عرصه برندینگ 

باید یک دلیل مشخصی داشته باشد، مگر نه؟
در عرصه برندس��ازی هم مثل دنیای مد و پوش��اک گاهی اوقات 
ترندهای مختلف چش��م همه را خی��ره می کند. از آنجایی که همه 
مخاطب های روزنامه فرصت امروز کارآفرینان کاربلدی هستند، فکر 
می کنم نیازی به یادآوری این نکته نیس��ت که دنبال کردن بی قید 
و ش��رط ترندها می تواند حسابی به کسب و کارتان آسیب بزند. اگر 
باور ندارید، کافی است که بازیگری فکر کنید که به جای تمرین های 
سخت و تالش برای پیدا کردن متد بازیگری مخصوص خودش فقط 
دنبال تقلیدهای دس��ت چندم از ستاره های هالیوودی باشد. شاید 
چنین بازیگری با خوش شانسی چند تا نقش در فیلم و سریال های 
کلیش��ه ای پیدا کند، اما هرگز خبری از نامزدی در جش��نواره های 

معتبر سینمایی برایش نخواهد بود. 
بی شک هر کسی در دنیای کسب و کار نظر خاص خودش درباره 
برندین��گ را دارد. این امر می تواند در مورد انتخاب رنگ های اصلی 
برای برند هم مصداق داشته باشد. اشتباه نکنید، ما اصال قصد نداریم 
به ش��ما بگوییم فقط و فقط یک نظر معتبر درباره این نکات وجود 
دارد. در عوض تنها یک توصیه خودمانی داریم و آن هم نگاه کردن 
به ترندهای برندینگ با اندکی بدبینی است. آیا به راستی ترندی که 
امروز هزاران طرفدار دو آتیش��ه دارد، واقعا به درد کسب و کار شما 
و هویت برندتان می خورد؟ باور کنید یا نه، حتی چند دقیقه کوتاه 
فکر کردن به چنین سوالی هم می تواند جلوی یک فاجعه تمام عیار 
در دنیای برندینگ را بگیرد. پس همیشه حواس تان باشد ترندهای 
محبوب را به همین راحتی ها قبول نکنید و قبل از اینکه دست به 

مهره شوید، کمی کارآگاه بازی دربیاورید. 
یادتان باش��د اگر شما در عرصه برندسازی اشتباهی انجام دهید، 
خیلی کم پیش می آید که مشتریان شانس دوباره ای به شما دهند. 
معن��ای این امر ضرورت ش��روع از نقطه صفر پس از شکس��ت در 
برندینگ اس��ت. ش��ما را نمی دانم، ولی من که اصال حال و حوصله 
ش��روع کردن از نقطه صفر بعد از شکست را ندارم. پس بهتر است 
طوری در دنیای برندس��ازی قدم بردارید که نه دل مشتریان بلرزد، 

نه الزم باشد با کلی زحمت دوباره از صفر کارتان را شروع کنید. 
استفاده بیش از اندازه از یک رنگ: ذوق زدگی ممنوع!

آیا شما تا به حال وارد یک اتاق شده اید که با فقط و فقط با یک 
رنگ تزئین ش��ده باشد؟ اگر جواب تان برای این سوال مثبت است، 
احتماال کم و بیش با س��ردرد بعد از حضور در چنین اتاق هایی هم 
آشنایی دارید. حتی زیباترین رنگ ها از نظر مردم مختلف هم اگر 
خیلی زیاد مورد استفاده قرار گیرد، مثل یک شیرینی خوشمزه دل 
آدم را می زند. بنابراین هنر کارآفرینان در اس��تفاده درست و اصولی 
از رنگ ها در برندینگ نهفته اس��ت. وگرنه هر کس��ی بلد اس��ت با 

زیاده روی در استفاده از یک رنگ حال مشتریان را بد کند. 
در دنیای مدرن برندینگ دیگر فقط طراحی لوگو نیس��ت، بلکه 
طراحی س��ایت و حتی کمپین های بازاریابی دیجیتال را نیز شامل 
می ش��ود. این یعنی شما هر لحظه با مش��تریان سر و کار داشته و 
۲4 س��اعته در کنارشان خواهید بود. اگر قرار باشد در قرن ۲۱ هم 
مثل دوران س��ینمای سیاه و س��فید فقط از یک یا دو رنگ به طور 
بی رویه در کارتان بهره ببرید، هیچ جایی در بین برندهای محبوب 
دنیا نخواهید داش��ت. پس تا دیر نشده تیغ انتقاد را بردارید و مثل 
یک منتقد بی رحم رنگ های موجود در س��ایت، اکانت های برندتان 
در شبکه های اجتماعی و در یک کالم گوشه و کنار هویت دیجیتال 
برندتان را زیر تیغ ببرید. اینطوری دست کم مطمئن می شوید کلی 
از وق��ت و هزینه تان بی خودی هدر نرفته و تاثیر معکوس نداش��ته 

است.

همانطور که اس��تفاده بیش از حد از یک رنگ می تواند معجون 
برندینگ ش��ما را بی مزه کن��د، اگر ده ها رن��گ را کنار هم تحویل 
مش��تریان دهید هم همان آش و همان کاسه در انتظارتان خواهد 
ب��ود. از آنجایی که هر رنگ معنای خاص خودش را دارد، حتی فکر 
ک��ردن ب��ه اینکه یک برند ده تا رنگ را ب��ا هم ترکیب کند و با دل 
خوشی محض انتظار استقبال بی نظیر مشتریان را داشته باشد هم 
بیشتر شبیه سکانس فیلم های کمدی است تا واقعیت. پس خوب 
حواس ت��ان را جمع کنید ت��ا یک وقت از آن طرف بام نیفتید و کار 
دست برندتان ندهید. توصیه ما در این بخش مثل روز روشن است. 
ش��ما نه تنها نباید از یک رنگ به طور بی رویه در برندینگ استفاده 
کنید، بلکه ترکیب رنگ های مختلف هم می تواند کار دست تان دهد. 

فراموش کردن مشتریان: همیشه پای مشتریان در میان 
است

یکی از نصیحت های قدیمی که این روزها حس��ابی روی اعصاب 
و روان کارآفرینان رژه می رود، این اس��ت که »مشتریان بزرگترین 
دارایی هر برند هس��تند«. قبول دارم این نصیحت بیش��تر ش��بیه 
کلیدواژه هایی است که مش��اورهای قدیمی به بهانه آن از هر دری 
با آدم حرف می زنند، اما دس��ت ک��م درباره برندینگ هنوز هم این 
ضرب المث��ل قدیمی کاربرد دارد. باور کنی��د یا نه، حتی برندهایی 
مثل گوگل یا نایک هم بدون مشتریان شان هیچ هستند؛ بله درست 

شنیدید، هیچ!
خیلی از کارآفرینان یادش��ان می رود در نهایت برندشان باید نظر 
مشتریان را جلب کند، نه کس دیگری را. همین هم باعث می شود 
برندینگ را به زمین بازی شخصی خودشان تبدیل کنند. شاید در 
نگاه اول برندینگ با سلیقه شخصی خیلی ایرادی نداشته باشد، اما 
یادتان نرود وقتی پای مشتریان در میان باشد همه حساب و کتاب ها 
به هم خواهد ریخت. از این نظر کار ش��ما شبیه کارگردان تئاتری 
اس��ت که در نهایت نمایش��ش باید نظر منتقدان و تماشاچی ها را 
جلب کند. وگرنه دیگر حتی یک مدیر هنری هم جلوی راهش سبز 

نمی شود و باید روی صحنه بردن نمایش را فقط در خواب ببیند. 
اگر دارید پیش خودتان فکر می کنید فهمیدن سلیقه مشتریان 
در حوزه برندینگ سخت تر از خنثی کردن بمب است، باید بگوییم 
س��خت دراشتباهید. چراکه شما قرار نیست در عصر حجر مشغول 
نظرخواهی از مشتریان باشید. در عوض هزار و یک ابزار گوناگون در 
دسترس شماست تا مثل آب خوردن از نظر مشتریان مطلع شده و 
کارتان را به سادگی هرچه تمام تر پیش ببرید. یکی از این ابزارهای 
به در بخورد گوگل آنالیتیکس )Google Analytics( است. این 
ابزار به شما کمک می کند تا مثل آب خوردن وضعیت برندتان را زیر 
ذره بین برده و متوحه نظرات مشتریان درباره کسب و کارتان شوید. 
در این بین ش��ما می توانید با کمی تیزهوشی از گوگل برای پرس 
و جو درباره نظرات مش��تریان پیرامون رنگ های اصلی برندتان هم 
استفاده کنید. البته همیشه گزینه طراحی پرسشنامه های کالسیک 
هم دم دست تان خواهد بود. پس با خیال راحت سراغ مشتریان رفته 
و حرف دل شان را بشنوید. اینطوری در بلندمدت طوری نظرشان را 

جلب می کنید که نگو و نپرس.
بی توجهی به رقبا: وقتی باید حواس تان به همه باشد!

یک مسابقه اتومبیلرانی، مثال رالی داکار را در نظر بگیرید که ده ها 
راننده حرفه ای از سراسر دنیا در آن با هم رقابت می کنند. بدون شک 
در چنین مسابقه نفسگیری هر راننده باید سعی کند بهترین عملکرد 
را از خودش نش��ان دهد. قبول دارم مهارت رانندگی و کنار آمدن با 
شرایط سخت نقش کلیدی در این میان دارد، اما یک لحظه غفلت از 
وضعیت رقبا کافی است تا نتیجه تمام زحمات یک راننده دود شود 
و به آس��مان برود. چنین ماجرایی در دنیای کسب و کار هم کامال 
مصداق دارد. به زبان خودمانی، شما قرار نیست خیلی راحت مسیر 
خودتان را بروید و اصال حواس تان به کس��انی که با زیرکی تمام از 

کنارتان سبقت می گیرند، نباشد. 
خیلی از کارآفرینان فکر می کنند همین که برندشان را با هزار و 
یک زحمت برای مشتریان جذاب کنند، دیگر باید هر لحظه منتظر 
هجوم مش��تریان به فروش��گاه ها و خرید تک تک محصوالت شان 
باش��ند. اگر ش��ما هم اینطور فکر می کنید، باید حسابی ناامیدتان 
کنیم، چراکه کس��ی در بازار برای ش��ما فرش قرم��ز پهن نکرده و 
اگر نتوانید لحظه به لحظه از موفقیت های رقبای تان درس بگیرید، 

سرتان بی کاله خواهد ماند. 
ما قبال در روزنامه فرصت امروز درباره اینکه چطور رقبا را زیر نظر 
بگیرید و درباره شان مو را از ماست بیرون بکشید حسابی با شما گپ 
زده ای��م. اینجا اصال قصد نداریم دوباره همان نکات را مطرح کرده و 
حوصله تان را س��ر ببریم. پس بد نیست قبل از اینکه برندسازی تان 
با چاشنی رنگ ها را شروع کنید، نیم نگاهی به وضعیت رقبا داشته 
باشید. حتی اگر رقبای تان درگیر استراتژی های اشتباه باشد، بازهم 
شما می توانید از اشتباهات آنها درس گرفته و سه هیچ از آنها جلو 

بیفتید. 
تا یادمان نرفته به شما بگوییم ارزیابی رقبا قرار نیست از برندتان 
را تبدیل به یک کپی ناشیانه از بقیه کند. این یعنی شما فقط باید از 
تجربه دیگران استفاده کنید تا برندینگ مخصوص خودتان را پیش 
ببرید. دوست داشته باشید یا نه، این روزها مشتریان برای برندهای 
کپی کار تره هم خرد نمی کنند. پس بی خودی خودتان را با استفاده 
از تکنیک های دست چندم بقیه برندها خسته نکنید. همین که از 
اش��تباهات یا موفقیت های آنها در انتخاب رنگ های درست درس 
بگیرید، کافی خواهد بود. در ادامه مس��یر هم فقط باید به این فکر 
کنید چطور یک مرز پررنگ و واضح میان خودتان و رقبا بکشید تا 

مشتریان شما را با هیچ برند دیگری اشتباه نگیرند؛ همین و بس!
استفاده بیش از حد از رنگ مشکی: اشتباهی که تمامی ندارد

رنگ مشکی برای خیلی از افراد بی نهایت جذاب و چشم نواز است. 
البته اگر در اس��تفاده از این رنگ زی��اده روی کنید، احتماال بعد از 
چند روز دیگر حال تان از آن به هم خواهد خورد. هرچه باشد رنگ 
مشکی می تواند احساس غم و غصه را برای مخاطب به همراه داشته 
باشد. پس حواس تان باشد در برندینگ خیلی روی مشکی حساب 

باز نکنید. 
احتماال اخطارهای ما درباره رنگ مشکی حسابی شما را حساس 
کرده اس��ت. با جس��ت و جویی س��اده کلی برند با تم مش��کی در 
برندینگ شان پیدا می شوند. سر و کله این برندها از ناکجا پیدا نشده 
و اتفاقا بعضی از آنها مثل نایک حسابی هم اعتبار دارند. با این حساب 
بد نیس��ت از خودمان بپرسیم چطور برندی مثل نایک با یک رنگ 

کامال حساس و پرریسک اینطوری دل مشتریان را برده است. 
ماج��رای نایک با برندینگ حیرت انگیزش به اس��تفاده درس��ت 
و اصول��ی از رنگ مش��کی برمی گردد. اجازه دهی��د قبل از اینکه با 
اصطالحات عجیب گیج تان کنیم، خیلی راحت بگوییم استفاده کم 

و همراه با رنگ هایی مثل سفید یا خاکستری می تواند بار منفی رنگ 
مشکی را تا حد زیادی کاهش دهد. این دقیقا همان کاری است که 
نایک به خوبی انجام می دهد. اگر دقت کرده باشید، نایک همیشه از 
پس زمینه مشکی و رنگ اصلی سفید استفاده می کند. این امر درباره 
طراحی محصوالت یا حتی طراحی کمپین های بازاریابی هم مصداق 
دارد. همانطور که می بینید، نایک کار خودش را خیلی سخت نکرده 
و قید رنگ مشکی را هم نزده است. در عوض مثل آب خوردن تاثیر 
منفی این رنگ را با استفاده از سایر رنگ های روشن کم کرده است. 
اینطوری هم هویت برندش حفظ شده، هم مشتریان خیلی از دست 

نایک عصبانی نشده اند. 
یادتان باش��د رنگ مشکی همیشه هم بد نیست. با این حال اگر 
ش��ما دوست دارید در طراحی سایت تان همه کاربران را راضی نگه 
داری��د، لطفا همین حاال بی خیال هر ایده ای برای اس��تفاده از رنگ 
مشکی به عنوان پس زمینه سایت تان شوید. چراکه این رنگ طوری 
کارتان را س��خت می کند که حتی یک نفر هم زحمت سر زدن به 
سایت تان را نکشد. ماجرا از این قرار است که رنگ مشکی وقتی به 
عنوان پس زمینه استفاده شود، مطالعه ساده ترین متن های دنیا را 
هم تبدیل به کاری نفسگیر خواهد کرد. این یعنی شما باید دور این 
رنگ برای طراحی س��ایت تان را با خودکار قرمز خط بکشید و هیچ 
وقت هم سراغش نروید. وگرنه در مسابقه ماراتن برندها آخرین نفر 

خواهید شد. 
بی توجهی به محل فروش محصوالت و شیوه کاربرد رنگ ها: 

هر چیزی جایی و مکانی دارد!
آیا تا به حال فروش��نده دوره گردی را دیده اید که در یک پاس��اژ 
بی نهایت لوکس دنیا فروش محصوالتش باشد؟ یا حتی برندی مثل 
اپ��ل را در حال ف��روش محصوالتش در بازارهای اجناس اس��توک 
یا تاناکورا دیده اید؟ ش��اید فکر کنید ما ش��وخی مان گرفته، اما در 
پس س��واالت باال نکته مهمی نهفته اس��ت. اینکه شما قصد دارید 
محصوالت تان را کجا بفروشید اگر مهمتر از خود برندسازی نباشد، 

دست کمی هم از آن ندارد. ماجرا جالب شد، نه؟
اگر ش��ما محصولی دارید که در خرده فروش��ی های بزرگ مثل 
تارگت عرضه می ش��ود، بای��د دنبال رنگ هایی با می��زان باالیی از 
جلب توجه باشید. طیف قرمز یا نارنجی می تواند هدف شما در این 
موقعیت ها را برآورده کند. در عین حال آبی یا س��بز شما را به یک 
سقوط آزاد دعوت خواهد کرد. هرچه باشد رنگ های آرام بخش اصال 
در نگاه اول آدم را میخکوب نمی کنند. پس به جای اینکه الکی دور 
خودتان بچرخید، از همان اول تکلیف تان با محل فروش محصوالت 
را روشن کنید. وگرنه تا به خودتان بیایید، همه مشتریان تان را رقبا 

درو کرده اند.
یادتان باش��د ش��ما قرار نیس��ت در یک محصول، بسته بندی یا 
هر المان بصری دیگری بیش��تر از س��ه رنگ را با هم ترکیب کنید. 
اینطوری احتمال بروز خطا در کارتان حسابی افزایش پیدا می کند. از 
طرفی چشم مخاطب تان را هم به سادگی هرچه تمام تر خسته کرده 
و ش��انس تان برای یک برندینگ بی نظیر را نزدیک به صفر خواهید 
کرد. در عوض اگر تعداد رنگ های محدود و متناس��ب با هم باشد، 
می توانید در بازار یکه تازی کنید. منظور ما از تناسب میان رنگ ها 
توجه به معنای هر کدام است. مثال شما هرگز نباید رنگ قرمز را با 
چیزی به جز زرد ترکیب کنید. چراکه قرمز از یک طرف در همان 
لحظه نخس��ت نظ��ر مخاطب را جلب می کند و زرد هم احس��اس 
ش��ادی، لذت و از سویی دوس��تی برای دیگران دارد. اینطوری شما 
می توانید بدون دردس��ر اضافه نظر مخاطب تان را مثل آب خوردن 

جلب کرده و کارتان را بی نهایت ساده پیش ببرید. 
شاید استفاده از ترکیب رنگ های ثابت برای برندینگ در دنیایی 
که خبری از شبکه های اجتماعی نبود، بهترین ایده ممکن محسوب 
می ش��د. با این حال ش��ما االن در دنیای کام��ال دیجیتالی زندگی 
می کنید. این یعنی حتی یک ثانیه بی توجهی به پلتفرم های مختلف 
شما را به قعر جدول قهرمانی در عرصه برندینگ هل می دهد. فرض 
کنید ش��ما قرار اس��ت لوگو برندتان را روی یک تیشرت یا خودرو 
س��واری درج کنید. در این صورت شاید استفاده از رنگ های اصلی 
لوگوی تان خیلی ایده جذابی محسوب نشود. درست به همین خاطر 
توصی��ه ما تغییر رنگ لوگو در صورت ضرورت اس��ت. البته چنین 
نصیحتی فقط درباره لوگو مصداق دارد چراکه مشتریان معموال طرح 
لوگوها را هم از حفظ هس��تند. با این حساب اگر خودرو یا تیشرت 
مورد نظر ش��ما پس زمینه ای مطابق رنگ اصل��ی لوگوی تان دارد، 
بد نیس��ت کمی خالقیت به خ��رج داده و رنگ لوگوی تان را تغییر 
دهید. این طوری کارتان بدون دردسر پیش رفته و دیگر الزم نیست 

خودتان را به زحمت بیندازید. 
حرف آخر

برندینگ تاریخچه ای به اندازه تالش آدم ها برای فروش محصوالت 
به یکدیگر دارد. البته از همان روز اول این فرآیند جذاب به شکل و 
شمایل امروزی اش نبود و در طول قرن ها حسابی زیر و شده است. 
امروزه استفاده از رنگ ها در برندینگ ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
از این نظر رنگ ها نقشی مثل جلوه های ویژه در فیلم های سینمایی 
دارن��د که بدون آنها ش��رکت هایی مثل مارول خیلی وقت پیش ها 
ورشکسته می شدند. ما در این مقاله به جای اینکه به چند تا توصیه 
خش��ک و خالی درباره برندینگ با ترکیب رنگ های مناسب اکتفا 
کنیم، شما را به یک ماجراجویی جذاب به دل اشتباهات برندینگ 
بردیم. حاال نوبتی هم باش��د این شما هستید که باید درباره کاربرد 

نکات و تکنیک های مورد بحث در این مقاله نظر بدهید. 
م��ن و همکارانم در روزنامه فرصت ام��روز امیدواریم نکات مورد 
بحث در این مقاله کمکی هرچند کوچک به شما در مسیر انتخاب 
رنگ های اصلی و برندس��ازی براساس آنها کرده باشد. مثل همیشه 
اگر سوال یا نکته تکمیلی داشتید، می توانید همین جا آن را با ما در 
میان گذاشته یا سری به سایر کانال های ارتباطی مان بزنید. اینطوری 
کارش��ناس های ما در کوتاه ترین زمان ممکن به سراغ تان آمده و تا 

جواب سوال تان را پیدا نکنند از پا نخواهند نشست.
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انتخاب رنگ برای برندینگ: اشتباهاتی که ممکن است برای شما هم اتفاق بیفتد!


