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زنجیره  محصوالت  پایانی  قیمت 
سنگ آهن-فوالد

سنگ  شدن  واقعي  مزایاي  بررسي 
آهن براي صنعت فوالد کشور

و  دیجیتال  روابطعمومي  ظرفیت 
هویتسازي براي برند

رئیس انجمن سنگ آهن ایران به جایگاه زنجیره آهن و فوالد در تولید، اشتغال و ارزآوری برای کشور اشاره کرد و توسعه این 
زنجیره مهم وارزشمند را در گرو توجه همه جانبه به تمامی حلقه های زنجیره از معدن تا محصوالت نهایی و همچنین توسعه 
یکپارچه آنها دانست.                      ...ادامه صفحه 2

در  توسعه  اتحاد،  یک  با  تالش شود 
کل زنجیره فوالد رقم بخورد

بازار  انتظار  در  مثبت؛  چشمانداز 
فوالد کشور

تولید،  سال  در  ایمیدرو  رویکرد 
پشتیباني ها، مانع زدایي ها

 200 و  هزار  یک  از  بیش  شناسایي 
محدوده معدني امید بخش/ ثبت بیش 
سامانه  در  معدني  محدوده   8416 از 

کاداستر
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         ادامه از صفحه 1

گفت و گو

کل زنجیره فوالد رقم بخورد.
این  از  وارده  خسارات  میزان  کرد:  عنوان  وی 
بخش  این  تولیدکنندگان  برای  تصمیمات 
محاسبه شده  ایران  آهن  انجمن سنگ  توسط 
اعداد  این  اگر  که  است  ارائه  قابل  آنهم  آمار  و 
محاسبه شده به جای خسارت، وارد مدار تولید 
و  اکتشافات  و صرف  معدن می شد  بخش  در 
شاهد  بود  شده  معدنی  صنایع  تکمیلتجهیزات 
بودیم.  معادن می  توسعه  و  در حوزه  آن  تاثیر 
در سال گذشته تحریم ها سنگین تر و سخت تر 
و  واردات  برای  معدن داران  وهم اکنون  شده 
مشکل  با  نیازشان  مورد  ماشین آالت  نوسازی 
مواجه هستند. نتیجه عملکرد  دولت باعث شده 
که هزینهتولید و صادرات در کشور باال برود و 
تولیدکنندگان هم مواد مورد نیاز خود را گران تر 

می خرند .
رییس انجمن سنگ آهن ایران افزود: خواسته ما 
این بود که تصمیمات در زنجیره منصفانه باشد 
و هر طریقی برای عرضه و کشف قیمتدر یکی 
از حلقه ها در نظر گرفته می شود تمامی حلقه 
ها تابع همان دستورکار باشند در حالیکه قیمت 
همیشه  هایصادراتی  ممانعت  و  دستوری  های 
ابتدای زنجیره بوده است. در نهایت  گریبانگیر 
ریاست  اقتصادی  معاونت  نامه  شیوه  ابالغ  با 
جمهوری قدم رو به جلوییبرداشته شد هرچند 
که ایراداتی به این شیوه نامه نیز وارد بود اما نگاه 

یکسان به کل زنجیره، اقدامی مثبت است.
مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن گفت: 
همان طور که فوالدی ها اجازه کشف عادالنه 
دارند  را  کاال  بورس  در  محصوالتشان  قیمت 
کهروندی منطقی است، سنگ آهنی ها نیز باید 
بورس  رقابتی  را در فضای  بتوانند محصولشان 
بفروشند تا توسعه صنعت فوالد شامل کلزنجیره 

اکبریان عنوان کرد: سالهاست بحث عرضه سنگ آهن 
های  رفع چالش  برای  و  تبدیل شده  بزرگی  به سوال 
زنجیره نیز مورد هدف قرار گرفته،به طوریکه صادرات آن 
محدود و در مواردی ممنوع شده است، این اقدامی است 
که در هیچ کشوری حتی در زمان جنگ هم رخ نمی 
دهداما در حوزه سنگ آهن در سالهای  اخیر در صادرات 
های  هزینه  درحالیکه  است.  شده  لحاظ  محصول  این 
تولید و استخراج سنگ آهن درکشور روزانه با افزایش 
قابل توجهی روبرو می شود، در مقابل این افزایش هزینه 
وجود  خارجی  و  داخلی  فروش  بازار  یک  تولید،  های 
و  قیمت  برای  دستورات  درگیر  داخلی  بخش  داردکه 
عرضه است و صادرات نیز برای تجار در بخش خارجی 
به خاطر سیاست های اشتباه بامشکالت زیادی مواجه 
است. تولیدکنندگان را به بهانه خام فروشی از صادرات 
منع کرده اند و اگر هم اجازه این کار را بدهند تولید 
کنندهباید مالیات سنگینی پرداخت کند و به صورت 

کلی نمی توانند به بازار خارجی فکر کنند.
باالی  و دسترسی  ها  فوالدی  به صادرات  اشاره  با  وی 
بازارهای صادراتی گفت: ۴۰ درصد محصوالت  به  آنها 
امیدواریم  و  شود  صادرمی  باال  های  نرخ  با  فوالدی 
فوالدی ها همانند زمانی که صادر می کنند و قیمت های 
باالی جهانی را کسب می کنند، در زمان خرید مواد خام 
نرخ های سنگ  تعدیل  به  نیز نسبت  آهنشان  وسنگ 
آهن گالیه نکنند و تالش شود با یک اتحاد، توسعه در 

شود؛ از این رو اتحاد میان فعاالن صنعت به توسعه کل 
زنجیره فوالد منجر میشود.

اکبریان اظهار داشت: البته با کشف قیمت هایی که در 
افتاده  اتفاق  کاال  بورس  در  آهن  سنگ  اخیر  معامالت 
است باز هم سنگ آهنی هامتضرر هستند چراکه هزینه 
های تمام شده در شرایط فعلی کشور نسبت به پنج یا 
شش ماه پیش افزایش چشمگیری داشته است. ازسوی 
در  قیمت های جهانی  افزایش چشمگیر  علیرغم  دیگر 
فوالد، گندله، کنسانتره و سنگ آهن اما متاسفانه دولت 
با منع صادراتمحصوالت معدنی و سنگ آهن سبب شده 
معدن دار و فعاالن حوزه معدن از این افزایش قیمت ها 
و ارزآوری برای کشور و تحوالتی که درحوزه معدن می 
توانستند ایجاد کنند، بهره نبرد؛ در نتیجه این تحوالت، 

تالش ما اصالح معامالت داخلی با فوالدی ها است.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران تصریح کرد: تاکنون سنگ 
آهن به صورت تماما توافقی به فوالدی ها فروخته شده اما 
به دلیل افزایش قیمتها در بازار جهانی از یک طرف و باال 
رفتن هزینه های تولید از طرف دیگر، کمترین کاری که 
می توان برای بخش معدن انجام داد ایناست که فوالدی 
به خواسته چندین ماهه سنگ آهنی ها احترام بگذارند 
افزایش دهند.  و قیمت های خرید را نسبت به پارسال 
نه اینکه باکوچکترین افزایش قیمت در معامالت سنگ 
آهن در بورس کاال شاهد اعتراض برخی فعاالن باشیم. 
این اعتراض کامال غیرمنطقی است واگر بخواهند به این 
رویکرد خود ادامه دهند باعث خسارت و رکود در بخش 
معدن خواهد شد که در آینده دود آن نیز به چشم صنعت 
فوالدخواهد رفت. در جلسات با سیاست گذاران از مجلس 
گرفته تا مسئوالن وزارت صمت بحث بر سر این است که 
سود زنجیره در هر شرایطیباید به صورت متوازن در کل 
زنجیره توزیع شود. این در حالی است که سنگ آهنی 
ها هم از سمت دولت و هم از سوی فوالدی ها تحتفشار 

هستند و یک موضوع غلط به آنها دیکته می شود.

امسال، سال رونق خواهد بود.
گذشته،  سال  در  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
شرایط خوبی نه از لحاظ داخلی و نه از لحاظ 
در  که  مکرری  تغییرات  و  داشتیم  بین المللی 
از  و  می افتاد  اتفاق  وزارتخانه  مختلف  سطوح 
طرفی، طرح مجلس را در رابطه با بازار فوالد 
ریاست  انتخابات  جدید  سال  در  و  داشتیم 
جمهوری را خواهیم داشت که تأثیر آن در بازار 
فوالد نسبت به تغییرات دیگر وزارتخانه و دیگر 

موارد کمتر خواهد بود.
دبیر انجمن سنگ آهن کشور با اشاره به اینکه 
تغییرات کشور را نمی توان به درستی ارزیابی 
کرد، تأکید کرد: با توجه به توافقی که با کشور 
مراحل  به  سند  این  قاعدتاً  شد،  انجام  چین 

دبیر انجمن سنگ آهن کشور با تأکید بر بهبود 
تصریح  جدید  سال  در  کشور  بین المللی  روابط 
کرد: امسال چشم انداز مثبت و خوبی در انتظار 

بازار فوالد است.

سعید عسگرزاده در گفتگو با فوالدبان در رابطه با روند 
بازار فوالد در سال ۱۴۰۰ گفت: اصوالً، تغییرات سیاسی 
وجود،  این  با  ولی  شود،  دربازار  افت  باعث  می تواند 
می توان سال ۱۴۰۰ را سال بسیار خوبی دانست یعنی 

جدیدی خواهد رسید و باید گفت ورود سرمایه به هر 
صنعتی می تواند آن را شکوفاتر کند.

وضعیت  دیگر،  طرف  از  افزود:  پایان  در  عسگرزاده 
بین المللی ما در برجام و توافق های احتمالی در مسائل 
تحریم بهبود پیدا خواهد کرد و هرچندف این مسائل 
خیلی مؤثر در موانع تولید نیستند و بحث های داخلی 
جدی تر هستند، اما چشم اندازی که پیش روی صنعت 

ما است، چشم انداز مثبت و خوبی به نظر می رسد.

چشم انداز مثبت؛ 
در انتظار بازار فوالد کشور
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رویکرد ایمیدرو در سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

شناسایی بیش از یک هزار و 2۰۰ محدوده معدنی امید بخش
ثبت بیش از ۸۴۱۶ محدوده معدنی در سامانه کاداستر

*ایجاد اشتغال برای بیش ازهفت هزار و 500 نفر 
در سال 99

*احیای 200 معدن در قالب طرح احیای معادن 
کوچک و متوسط

*تامین آب از خلیج فارس با مشارکت شرکت های بزرگ

*رشد متوازن ظرفیت های تولید و بومی سازی 
تجهیزات

تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   12 *تخصیص 
برای حوزه صنعت و معدن

*استفاده از ظرفیت بازار سرمایه

جملگی اقدامات و برنامه های فوق، در مسیر رونق 
و جهش تولید صورت گرفته و گامی برای پشتیبانی 
از تولید و اشتغال در بخش معدن و صنایع معدنی 
و  استراتژی  تدوین  با  ایمیدرو  آید.  می  شمار  به 
برنامه های اجرایی، در سال پیش رو با کمک تشکل ها 
و شرکت های خصوصی، به حمایت از تولید می پردازد.

جهت مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک کنید.

پشتیبانی  تولید،  سال  در  ایمیدرو  رویکرد 
ها، مانع زدایی هاایمیدرو به عنوان سازمان 
های  برنامه  و  استراتژی  تدوین  با  راهبر، 
اجرایی، در سال پیش رو با کمک تشکل ها 
و شرکت های خصوصی، به حمایت از تولید 

می پردازد.

به گزارش شاتا به نقل از ایمیدرو در سال »جهش 
تولید« شاهد افزایش قابل توجه تولیدات صنایع 
معدنی از جمله آلومینیوم، طال، کنسانتره و گندله 
سنگ آهن، آهن اسفنجی، شمش فوالد و مس 
کاتد شرکت های بزرگ بودیم به طوری که این 
به ثبت  را  تا 6۰ درصد رشد  بین 5  محصوالت 

رساندند.

صنایع  و  معادن  امور  معاونت  سرپرست 
معدنی وزارت صمت از شناسایی بیش از یک 
هزار و 200 محدوده معدنی امید بخش خبر 
داد و گفت: ۷5۳ فقره از این محدوده ها به 

دارندگان خود پهنه واگذار می شود.

به گزارش شاتا، اسداهلل کشاورز در نشست بررسی 
پشتیبانی  برای  صمت  وزارت  پیشنهادی  بسته 
از تولید که با حضور وزیر صمت،  و مانع زدایی 
نمایندگان مجلس و فعاالن بخش خصوصی برگزار 
شد، با بیان این مطلب، افزود: همچنین نزدیک 
به 5۰۰ پهنه معدنی از طریق مزایده در اختیار 
واجدین شرایط و افراد دارای اهلیت و صالحیت 

برای فعال سازی قرار خواهند گرفت.
به  کشور  کل  در  پهنه   ۳۱۰ اینکه  بیان  با  وی 
مساحت بیش از یک میلیون کیلومتر مربع برای 
فعالسازی و آزادسازی وجود دارد، تصریح کرد: از 
این ۳۱۰ پهنه معدنی حدود ۱۲۰ پهنه معدنی 
آزادسازی شده و مطالعات آن به اتمام رسیده است 

و مطالعات ۱۹۰ پهنه دیگر نیز در دست اقدام است.

ثبت بیش از 8416 محدوده معدنی در سامانه 
کاداستر

سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صمت در ادامه افزود: همچنین تعداد محدوده های 
ثبت شده توسط سامانه کاداستر بیش از ۸ هزار و 
انجام  آن  استعالم  مورد  که ۸5۲  است  مورد   ۴۱6

گرفته است.
صدور 1089 پروانه اکتشاف در سال گذشته

کشاورز در ادامه با اشاره به برخی آمار مجوزها اضافه 
کرد: در سال ۱۳۹۹ )یک ساله گذشته( حدود یک 
هزار و ۸۹ پروانه اکتشاف صادر شده است که این 
پروانه ها مساحتی حدود ۸ هزار و ۸5۱ کیلومتر مربع 

را در بر می گیرد.
وی در ادامه تعداد گواهی های کشف صادره در ۱۲ 

ماه گذشته را 55۸ فقره اعالم کرد.
سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
از ۱۳ هزار و 6۴۳  از صدور بیش  صمت همچنین 

پروانه معدنی در سال قبل خبر داد.
وزارت  پیشنهادی  بسته  ارائه  و  اندیشی  هم  جلسه 
از  ها  زدایی  مانع  و  ها  پشتیبانی  زمینه  در  صمت 
تولید با حضور معاونان وزارتخانه، نمایندگان تشکلها 
و انجمنهای تخصصی بخش خصوصی و نمایندگان 

مجلس شورای اسالمی برگزار شد.
در این جلسه در خصوص محورهای مختلف این بسته 

پیشنهادی، بحث و تبادل نظر گردید.
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سنگ  شدن  واقعی  مزایای  بررسی 
آهن برای صنعت فوالد کشور

شده تا برخی از مشتقات مانند سنگ آهن و کنسانتره 
هماتیت که مصرفی در داخل در فرآیند تولید گندله 
کشور ندارند، دچار مشکل صادراتی باشند و برخی از 
تولید کننده ها باید ماه ها منتظر این تیک صادراتی 

باشند.
وی با تاکید بر درستی حذف تیک صادراتی افزود: این 
اتفاق خوبی خواهد بود به شرطی که اعدادی که برای 
عوارض صادراتی تعیین می شود؛ اعداد درست و منطقی 

باشد.
جعفری طهرانی با بیان اینکه نرخ های مورد استفاده در 
گمرک برای تعیین عوارض برای سال های قبل است و 
به روز رسانی نشده؛ تاکید کرد: در بحث عوارض دو بحث 
درصد عوارض و تعیین قیمت مبناء برای عوارض مطرح 
است که موضوع دوم از اهمیت بیشتری برخوردار است.

تحلیل گر ارشد بین المللی صنعت فوالد و سنگ آهن 
با اشاره به ارزیابی های غیر دقیق در گمرک گفت: باید 
ارزیابی های قیمت سنگ آهن حداقل هر ماه به روز 
رسانی شده چرا که در حال حاضر تغییرات قیمت در 
بازارهای جهانی تقریبا روزانه است و امکان دارد که برخی 
از ارزیابی ها پایین تر از قیمت واقعی و برخی باالتر از نرخ 

جهانی انجام شود.
جعفری طهرانی عوارض 6۰ تا ۷۰ درصدی را برابر عدم 
کل  مدیر  افزود:  و  دانست  صادرات  برای  دولت  اجازه 
محترم دفتر صنایع معدنی وزارت صمت این اعداد را 
برای سنگ آهن مگنتیت بیان کردند که با توجه به نیاز 

تحلیل گر ارشد بین المللی صنعت فوالد و سنگ آهن معتقد است برنامه 
ریزی اشتباه در سال های اخیر عالقمندی سرمایه گذاران به سرمایه 
گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی را کم کرده است. کیوان جعفری 
طهرانی می گوید: فاصله نرخ سنگ آهن در داخل با نرخ جهانی بیش 
از دو برابر است و این فاصله نسبتا باال عالقمندی به سرمایه گذاری را 
به شدت کاهش داده است و احتماال کمبود مواد اولیه باالدستی دامن 
همه را در چند سال آینده می گیرد. به اعتقاد وی، رشد سرمایه گذاری 
در بخش معدن به سود صنعت فوالد کشور و تامین نیاز مواد اولیه این 

صنعت خواهد بود.

به گزارش فوالدبان، کیوان جعفری طهرانی تحلیل گر ارشد بین المللی صنعت 
فوالد و سنگ آهن با اشاره به رشد ۳۰ درصدی قیمت پایه سنگ آهن در بورس 
کاال، گفت: ما نباید این مسئله را از یاد ببریم که به علت برنامه ریزی اشتباه طی 
سالهای گذشته عالقه مندی به سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی 

و مخصوصا سنگ آهن به شدت کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: عوارض صادراتی ۳۰ درصدی برای گندله و ۴۰ درصدی برای 
کنسانتره که حدود 5-6 سال قبل وضع شد، عالقه به سرمایه گذاری در حوزه 
فراوری و تولید محصول با ارزش افزوده باال، بویژه در بخش کنسانتره سازی را به 
شدت کاهش داد و طبیعتا مشکل اساسی کمبود کنسانتره که امروز با آن دست 
و پنجه نرم می کنیم نتیجه چنین اقدامی است، چرا که این کمبود در واقع در 
حوزه سنگ آهن به وجود آمده و باعث فرار سرمایه ها از این بخش شده است.

جعفری طهرانی با بیان اینکه در سال جاری گندله سازان با کسری حدود 
۳ میلیون تنی خوراک رو به رو هستند؛ تصریح کرد: کمبود خوراک گندله 
سازی نتیجه سیاست ها و اقدامات نادرستی است که در سال های گذشته 

اتخاذ شده است.
وی با تاکید بر دیربازده بودن فعالیت معدنی افزود: فعالیت معدنی، یک فعالیت 
دیربازده بوده که با ریسک فراوانی نیز در حوزه اکتشاف همراه است. همین علتی 
است برای عدم توجه سرمایه گذاران به این بخش تا جایی که شرایط کمبود 

ذخایر سنگ آهن در حال حاضر به وجود آمده است.
جعفری طهرانی با اشاره به توسعه وادغام عمودی )Merging( معدنی های بزرگ 
و توجه به تولید فوالد؛ گفت: برای کاهش عالقه مندی معدنی ها به تولید 
فوالد و ایجاد توجه سرمایه گذاران به بخش معدن باید محصوالت باالدستی 
نظیر کنسانتره و سنگ آهن به قیمت های واقعی تر و نزدیک به فروش برسند.

تحلیل گر ارشد بین المللی صنعت فوالد و سنگ آهن با بیان اینکه فاصله نرخ 
سنگ آهن در داخل با نرخ جهانی بیش از دو برابر است؛ تاکید کرد: ما به دلیل 
دارا بودن ذخایر سنگ آهن باید امتیازاتی را برای فوالدسازان کشور قائل باشیم 
اما در حال حاضر این فاصله قیمتی آنقدر زیاد است که عالقه مندی به سرمایه 
گذاری را به شدت کاهش داده است و سرمایه گذاران بدون توجه به اینکه 
احتماال کمبود مواد اولیه باالدستی دامن همه را در چند سال آینده بگیرد به 

دنبال تولید محصوالت میانی و پایین دستی هستند.
به خصوص  و  اولیه  نرخ مواد  افزایش  تاکید کرد:  ادامه  جعفری طهرانی در 

سنگ آهن یک نیاز اساسی بوده و به طور قطعی باید این اتفاق رخ دهد.
تحلیل گر ارشد بین المللی صنعت فوالد و سنگ آهن با اشاره به حذف تیک 
صادراتی گفت: تیک صادراتی و امضای طالیی همواره یک سوال بوده و باعث 

 درصد تغییر نسبت
به دو هفته گذشته

قیمت روز جمعه مورخ: 1400/02/10

۷.۴۳ ۱۸۹.۸۱$ سنگ آهن با عیار %62

6.۷۳ ۲۲5.۳۰$ سنگ آهن با عیار %65

۹.5۳ ۲۱۹.۱۳$ کنسانتره با عیار %66

۱۰.۲۲ ۲5۲.۳۸$ گندله

۰.۱5 65۳.5۰$ شمش فوالدی

-۱.۹5 سامانه نیما ریال ۲۲۷.۹۴۸

-۳.۹۲ سامانه سنا ریال ۲۲۹.۳۱۹

-۱۰.۰5 بازار آزاد ریال ۲۲۲.۹۰۴

قیمت پایانی محصوالت زنجیره  سنگ آهن-فوالد

نوع ماده
دالر

داخلی تولید کنندگان کنسانتره تا حدی طبیعی و قابل توجیه است.
وی ادامه داد: عمال با این اعداد صادرات از معادن سنگ آهن مگنتیت کم 
عیار در برخی از استان های نزدیک به بنادر، مثل بندر چابهار که فاصله بسیار 
زیادی با داخل کشور دارند و کنسانتره سازان به علت هزینه باالی حمل 
زمینی، قیمت بسیار نازلی برای خرید پیشنهاد می نمایند که عمال توجیه 

اقتصادی برای تولید را از معادن می گیرد، زیان آور است.
جعفری تهرانی تصریح کرد: توصیه علمی، فنی و کاربردی می نمایم که در 
فاز اول، برای معادنی که در شعاع زیر ۲5۰ کیلومتری بنادر دریایی کشور قرار 
دارند، یک تخفیفات بیشتری روی عوارض صادراتی اعمال شود تا این معادن 

جانی دوباره بگیرند.
کارشناس ارشد بین المللی صنعت  فوالد و سنگ آهن  در تبیین توصیه 
خود تشریح کرد: در طول ۲۰ سال گذشته نیز مشابه این اقدامات تشویقی 
را سایر کشورهای جهان به ۴ صورت ذیل برای توسعه معادن سنگ آهن 

خود انجام داده اند:
۱-  تخفیف بر روی عوارض صادراتی مشابه هند.

۲- دادن جایزه صادراتی مشابه آفریقای جنوبی و در برهه ایی از زمان ایران.
۳- تخفیف بر روی مالیات عملکرد مشابه چین.

۴- معافیت از مالیات برای یک دوره خاص برای سرمایه گذاران خارجی: مشابه 
کانادا برای شرکت آرسلورمیتال و قزاقستان برای شرکت ایسپات کارمت.

برای  گمرک  ارزیابی  اعداد  باید  عوارض  تعیین  برای  گفت:  پایان  در  وی 
عیارهای مختلف سنگ آهن اصالح شده و به نظر من برای فاصله هر بازه از 
عیارهای سنگ آهن یک درصدی را در نظر بگیرند و که این مسئله مستلزم 
استفاده از مشورت انجمن سنگ آهن ایران به عنوان متولی اصلی است 
چرا که بدون اصالح نرخ های ارزیابی گمرکی امکان دارد این مسئله نتیجه 

مطلوب را در پی نداشته باشد.قب
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یادداشت و مقاله

ظرفیت روابط عمومی دیجیتال و هویت سازی برای برند
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استفاده نمی کند قطعا در رقابت متضرر خواهد شد. 
امروز دیگر طراحی یک تقویم محتوایی هوشمندانه 
انتشار مدون محتوا در شبکه های  برای  و خالقانه 
روابط عمومی  با  نیست.  کافی  برند  یک  اجتماعی 
دیجیتال که به یکی از بخش های اصلی هر کمپین 
بازاریابی تبدیل شده، می توان در ساخت و توسعه 
برند یک کسب و کار موثر عمل کرد. برندها نیاز به 
یک هویت جامع آنالین دارند تا بتوانند یک رابطه 
برقرار  با مخاطبان خود  استاندارد و مداوم  تعاملی 
کنند. انسانی سازی یک برند به معنای ایجاد نقاط 

اتصال با استفاده از پیام های دیجیتال پی آر است.
یا  باشد  برند  ابعاد یک  درباره  پیام ها می تواند  این 
نمایندگان  یا  اینفلوئنسرها  طریق  از  که  پیام هایی 
برند مطرح می شود که به برند این امکان را می دهد 
که در قالب یک شخصیت با مخاطبان خود ارتباط 
واقعی برقرار کند. به عباری دیگر دیجیتال پی آر این 
امکان را برای برند فراهم می کند تا به جای تمرکز بر 
فروش خدمت یا محصول به اعتبارسازی و ایجاد و 

پرورش ارتباط تعاملی با کاربران خود بپردازد.
اما چگونه می توان یک کمپین دیجیتال پی آر طراحی 
و اجرا کرد که هم باعث ایجاد افزایش آگاهی از برند 
یا خدمت  محصول  فروش  افزایش  و   )Awareness(
شود؟ مخاطب به دنبال یک »داستان« جذاب است. 
از طریق روایت یک داستان خالقانه و موثر می توان 
پیام یک برند را به  شکلی اثربخش در پلت فرم های 

شبکه های اجتماعی به مخاطب هدف منتقل کرد.
از  )استفاده  اینفلوئنسرها  طریق  از  برندها  وقتی 
ظرفیت روزنامه نگارانی که در شبکه های اجتماعی 
به  اینفلوئنسرها  و  وبالگ نویسان  هستند،  اثرگذار 
شکل دادن اعتبار یک برند در فضای آنالین کمک 
در  خود  کاربری  حساب های  یا  می کند(  زیادی 
شبکه های اجتماعی با مخاطبان خود در حال تعامل 
شبکه های  کاربران  نظر  می کنند  تالش  هستند، 

اجتماعی را به سوی خود جلب کنند و واکنش 
کاربری  به حساب های  مثال  برای  کنند.  ایجاد 
نگاه  توییتر  در  ایرانی  استارت آپ های  برخی 
کنید )نه حساب های کاربری پشتیبانی( کاربران 
نمی دانند چه کسی پشت حساب کاربری نشسته 
است اما آنها برای تعامل مثل شوخ طبعی وارد 
توییتر  در  برند  یک  کاربری  حساب  با  تعامل 
شبکه های  در  برندها  این  عمال  می شوند. 
اجتماعی محتوایی را تولید می کنند که ارتباط 
کمی با فروش محصول یا خدمت دارد اما بیشتر 

باعث ایجاد واکنش از سوی کاربران می شوند.
است  راه هایی  از  یکی  شوخ طبعی  از  استفاده 
سوی  از  تعامل  ایجاد  باعث  می تواند  برند  که 
کاربران شود اما قدرشناسی، اشتیاق، همراهی، 
که  است  ویژگی هایی  جمله  از  و...  همدردی 
می توان از طریق دیجیتال پی آر برای یک برند 
به واسطه  و  کرد  ایجاد  اجتماعی  شبکه های  در 
با  برند  از طرف یک  انسانی مداومی  ارتباط  آن 
کاربران برقرار کرد. با گذشت زمان برندهایی که 
با این رویکرد در شبکه های اجتماعی با کاربران 
تعامل برقرار می کنند یک هویت یا یک چهره از 
خود در ذهن مخاطب شان می سازند. آنها به جای 
اینکه یک برند یا یک کسب و کار ناشناس باقی 
یا...  همراه  شاد،  یک شخصیت  به عنوان  بمانند 
شناخته می شوند که اعتمادسازی هم کرده اند. 
به این ترتیب هدف اصلی حضور در شبکه های 
است  ارتباط  ایجاد  اول  درجه  در  که  اجتماعی 

محقق می شود.
با این حال نباید از کیفیت و تنوع محتوا )مانند 
ویدئو یا میم ها و...( براساس شناخت درست از 
مخاطب غافل شد. برند باید در عین داشتن یک 
هویت جذاب و صمیمی در شبکه های اجتماعی 
توان آموزش توصیه های مفید در حیطه حرفه 
خود و ایجاد بینش و آگاهی را هم داشته باشد. 
به این ترتیب به مخاطبانش امکان این را بدهد 
که به سادگی متوجه مهم ترین موضوعات حیطه 
که  است  شرایط  این  با  بشوند.  برند  این  کار 
هویت کاملی برای برند در فضای دیجیتال شکل 
می گیرد و روابط عمومی برند کارش را با موفقیت 

انجام داده است.
نکته مهم در حوزه روابط عمومی دیجیتال رصد 
شبکه های اجتماعی و محافظت از اعتبار و شهرت 
برند است. استفاده از سرویس های مانیتورینگ 
برای متخصصان دیجیتال پی آر ضروری است تا 

از این هویتی که شکل گرفته محافظت شود.

حمید جعفری
متخصص روابط عمومی و ارتباطات بازاریابی

دیجیتال  یا  دیجیتال  روابط عمومی  ظرفیت 
ایرانی  کسب وکارهای  از  بسیاری  برای  پی آر 
ناشناخته است و این درحالی است که استفاده 
از این امکان برای برندها در شبکه های اجتماعی 
حیاتی است. دیجیتال پی آر یکی از رویکردهای 
بازاریابی آنالین است که با هدف افزایش آگاهی 
طراحی  آنالین  فضای  در   )Awareness( برند  از 
به  شبیه  بسیار  پی آر  دیجیتال  می شود.  اجرا  و 
روابط عمومی سنتی است. هر دو اهداف مشترکی 
دارند و تالش می کنند تا به شناخته شدن بیشتر 
ابزاری  در  آنها  تفاوت  تنها  و  کنند  کمک  برند 

است که به کار می گیرند.
هویت سازی  و  دیجیتال   روابط عمومی  ظرفیت 

برای برند
 در روابط عمومی دیجیتال با استفاده از روش هایی 
 SEO ،مانند بازاریابی محتوا، شبکه های اجتماعی
و همکاری با اینفلوئنسرها می توان یک استراتژی 
فضای  در  برند  موثر  حضور  برای  قدرتمند 
و  اینترنت  سریع  رشد  با  کرد.  طراحی  آنالین 
اینترنتی متخصصان  بازاریابی  توسعه روش های 
دیجیتال پی آر می توانند از مزایای طیف وسیعی 
از کانال های بازاریابی مانند رویدادهای آنالین یا 
وبینارها، شبکه های اجتماعی، رسانه های آنالین 
دارم  قصد  یادداشت  این  در  کنند.  استفاده  و... 
روابط عمومی  چرا  که  بپردازم  موضوع  این  به 
دیجیتال مهم است و چگونه می توان از آن بهره 

برد.
دیجیتال  روابط عمومی  از  کسب و کاری  اگر 
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