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حسابسرمایهایرانبهرغمبهبود1.8میلیارددالریهمچنانمنفیاست

ترازپرداختها
1400نیمهدر

فرصت امروز: طبق تعریف صندوق بین المللی پول، تراز پرداخت ها یک گزارش آماری است که مبادالت خارجی 
یک کشور را در یک دوره زمانی مشخص خالصه می کند. در واقع تراز پرداخت ها به گزارشی می گویند که حاوی 
خالصه معامالت اقتصادی کش��ور در س��طح بین المللی است. آخرین آمارهای اتاق بازرگانی تهران نشان می دهد 
که حساب سرمایه ایران با وجود بهبود 1.8 میلیارد دالری در پایان نیمه نخست امسال همچنان منفی است. به 
طوری که موازنه تراز پرداخت های کشور در نیمه نخست 1400 معادل منفی 47 میلیون دالر اعالم شده که در...

بازارارزبهاستقبالاحیایبرجاممیرود؟
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دریچــه
نظامیکسانیبرای

پاسپورتهاطراحیمیشود؟
آشفتگیکرونایی

درمرزها
دیپورت ن��واک جوکویچ، مرد 
ش��ماره یک تنی��س جه��ان از 
استرالیا بار دیگر به بحث ها درباره 
پاس��پورت واکس��ن دام��ن زده 
است. پاسپورت به کشورها اجازه 
می دهد از مرزهای خود حراست 
کنند، اما حاال در س��ومین سال 
همه گیری کووید-19، کش��ورها 
ب��ه فک��ر حراس��ت از مرزه��ای 
خ��ود در برابر بیم��اری کرونا هم 
هستند. پاسپورت های کرونا قرار 
اس��ت همین کار را انج��ام دهد، 
ام��ا همانطور که ماج��رای اخراج 
مرد ش��ماره یک تنی��س جهان 
از رقابت های گرنداس��لم استرالیا 
نش��ان داد، قضیه به این سادگی 

هم نیست.
پی��ش از جن��گ جهان��ی اول، 
بس��یاری از کش��ورها نی��ازی به 
اس��تفاده از پاس��پورت ی��ا همان 
گذرنامه نداش��تند ام��ا به محض 
اینکه تنش های جنگی آغاز شد، 
کشورها هم اعالم کردند افراد برای 
ورود و خروج باید اسناد و مدارکی 
ارائه کنند. این اسناد و مدارک به 
کشورها کمک می کرد از مرزهای 
خود حفاظ��ت کنند. نکته مثبت 
ماجرا این بود که مردم می توانستند 
از این طریق، آزادانه پا را از مرزهای 
کش��ور خ��ود فراتر بگذارن��د و به 

ک��ه  برون��د  جاهای��ی 
ب��ه آن... 2تخی��ل ه��م 

15 جمادی الثانی 1443 - س�ال هفتم
شماره   1946

8 صفحه - 5000 تومان

Tue.18 Jan 2022

فرص��ت امروز: »متاورس« ترکیب��ی از دو کلمه متا )Meta( به 
معنای فرات��ر و یونیورس )Universe( به معنای جهان اس��ت و 
از آن به عن��وان جهان برتر یاد می ش��ود. اولین بار ایده »متاورس« 
در س��ال 1992 در کت��اب »س��نوکراش« ب��ه نویس��ندگی »نیل 
استیونسون« مطرح ش��د. این رمان، ماجرای زندگی هکری جوان 
اس��ت که با دشمنانش در یک دنیای برتر یعنی »متاورس« مبارزه 
می کن��د. در دنیای متاورس، همه اف��راد عینک های مخصوص به 
چش��م دارن��د و با کمک آن به س��فر می روند یا مب��ارزه می کنند. 
این رمان با اس��تقبال خوبی مواجه شد و در نهایت به ساخت فیلم 
»آواتار« ساخته »جیمز کامرون« در سال 2009 و همچنین فیلم 
»بازیکن ش��ماره یک آماده« ساخته »استیون اسپیلبرگ« در سال 

2018 منتهی شد.
اغراق نیس��ت اگ��ر بگوییم »مت��اورس«، جدیدتری��ن مفهومی 
اس��ت که قرار است سبک زندگی انسان را دگرگون کند. اصطالح 
»مت��اورس« پس از تغییر نام »فیس بوک« به »متا« بیش��تر مورد 
توجه قرار گرفت و محص��ول جدید »مارک زاکربرگ«، ترکیبی از 
 )AR( واقعیت افزوده ،)VR( چند فناوری ازجمله واقعیت مجازی
و ویدئو است که احتماال در سال 2022 توسعه ای چشمگیر خواهد 
داشت؛ یک دنیای خاص که می توان از مزایای آن در هنر، آموزش، 
سرگرمی و بازی های دیجیتال بهره گرفت. هرچند همچنان برخی 
کارشناس��ان نس��بت به امنیت این فضا چندان خوشبین نیستند، 
اما برای بزرگترین برندها و ش��رکت های جهان، حضور در متاورس 
ک��ه »بلومبرگ«، آن را »یک فرص��ت و بازار 800 میلیارد دالری« 

توصیف می کند، بسیار وسوسه کننده است.
پیوندواقعیتورویادردنیایمتاورس

تاکن��ون کاربران از طریق وس��ایل دیجیتال��ی مثل تلفن همراه 
و تبلت ب��ه وبگردی در اینترن��ت می پرداختند، ام��ا حاال »مارک 
زاکربرگ«، مدیرعامل »متا« در قالب یک پروژه بلندپروازانه تصمیم 

گرفته فض��ای مجازی را برای کاربران ملموس ت��ر کند. کاربران با 
اس��تفاده از هدس��ت )هدفون مجهز به میکروف��ن( در »متاورس« 
حاضر می ش��وند. سنس��ورهای موجود در این هدس��ت های ویژه 
»متاورس« به بدل سه بعدی کاربران که شناسه آنها در متاورس به 
ش��مار می رود و »آواتار« نام دارد، کمک می کند با آواتارهای دیگر 
تماس چشمی برقرار کند. همچنین بدون اینکه کاربران مجبور به 
ترک خانه باشند، می توانند در مراسم عروسی و جشن تولد شرکت 
کنند، به دورترین نقاط جهان سفر کنند، خرید آنالین انجام دهند و 
حتی ورزش هایی مانند اسکی یا پاراگالیدر را انجام دهند. سفرهای 
فضایی، حضور در کنسرت ها و بازدید از موزه ها نیز بخشی دیگر از 

پتانسیل های »متاورس« است.
هرچند برخی گستره استفاده از »متاورس« را بیشتر به سرگرمی 
مح��دود کرده اند، ولی نوآوری یک دامدار ترکیه ای، خط بطالنی بر 
این ایده کش��ید. »ایزت کوچاک«، دامدار ساکن آکسارای تصمیم 
گرفت برای افزایش بهره وری دام هایش از »متاورس« کمک بگیرد. 
او از ایده گاوهای VR یا »س��ایبرگاو« استفاده کرد و با قرار دادن 
هدست واقعیت مجازی روی سر برخی از گاوها، به آنها القا کرد که 
در حال چرا در دش��تی سرسبز هستند. این دامدار در گام نخست 
برای دو گاو خود از این هدس��ت ها استفاده کرد و تولید شیر گاوها 
از 22 لیتر به 27 لیتر در روز رسید. دامداران در زمستان های سرد 
ترکیه نمی توانند گاوها را به فضای آزاد ببرند و به همین دلیل هم 
این دامدار تالش کرد با کش��اندن گاوها به دنیای متاورس، آنها را 
فریب دهد تا فکر کنند در طبیعت سرس��بز ق��رار دارند و به دلیل 
ش��ادتر بودن، شیر بیش��تری تولید کنند. البته این هدست ها قبل 
از راهیابی به ترکیه در مسکو آزمایش شدند. این دامدار قصد دارد 
10 هدس��ت دیگر خریداری کند تا مجموع تولید شیر در دامداری 

وی افزایش یابد.
همچنین ش��رکت »والت دیزنی« با توجه ب��ه مزایای متاورس، 

حق امتیاز این فناوری که واقعیت افزوده )AR( را به دنیای واقعی 
پیون��د می زند دریافت کرد تا در پارک دیزنی لند، بیش��ترین بهره 
را از امکان��ات »مت��اورس« بگیرد. این کمپان��ی مجوز ثبت اختراع 
»شبیه س��از دنیای مج��ازی« را دریافت کرده اس��ت، البته دیزنی 
درحال حاضر هم از فناوری واقعیت افزوده )AR( برای س��رگرمی 
در مقیاس بزرگ در پارک های موضوعی خود استفاده می کند، اما 
»متاورس«، مقیاس بسیار متفاوتی خواهد داشت و به شخصیت های 
دیزنی در ویترین فروشگاه ها، آبشارها و دیگر سازه های دنیای واقعی 
جان می بخشد تا بازدیدکنندگان دنیای تازه ای را تجربه کنند. برای 
مث��ال در »متاورس«، خان��واده ای که در کن��ار ویترین مغازه قدم 
می زنن��د، می توانند میکی موس را ببینند ک��ه هنگام عبور از آنها 

استقبال می کند.
خریدوفروشمیلیونیزمیندرمتاورس

نکته جالب دیگر اینکه با ظهور »متاورس«، میلیون ها دالر برای 
خری��د زمی��ن در فضایی که وجود فیزیکی ن��دارد، خرید و فروش 
می ش��ود. قیمت این قطعات زمین در چند ماه گذش��ته و از زمانی 
که »فیس بوک«، نام ش��رکت خ��ود را به »ِمتا« تغییر داد، حداکثر 
500 درصد افزایش پیدا کرده اس��ت. »ان��درو کیگل«، مدیرعامل 
وب س��ایت »توکنز« در تورنتو ک��ه در زمینه دنیاه��ای مجازی و 
توکن های غیرقابل معاوضه )NFT( مربوط به دارایی های دیجیتالی 
س��رمایه گذاری می کند، می گوید: »متاورس مس��یر بعدی شبکه 
اجتماعی اس��ت. می توانید به کارناوال بروید، به کنسرت موسیقی 

بروید، به موزه بروید.«
به گزارش »سی ان بی سی«، در این دنیاهای مجازی افراد واقعی 
در قالب شخصیت های کارتونی شکلی که آواتار نامیده می شوند و 
مش��ابه بازی ویدئویی چند نفره اس��ت، با یکدیگر تعامل می کنند. 
ام��روزه افراد می توانند از طریق ی��ک صفحه رایانه معمولی به این 
دنیاها دسترس��ی پیدا کنن��د، اما ِمتا و ش��رکت های دیگر بینش 

بلندمدت س��اخت دنیاهای غوطه ور )ایمرس��یو( 360 درجه ای را 
دارند که افراد از طریق گجت هایی مانند هدس��ت آکیلیس شرکت 
ِمتا می توانند به آنها دسترسی پیدا کنند. طبق گزارش اخیر شرکت 
»گری اس��کیل«، دنیای دیجیتالی می تواند به کس��ب و کاری به 
ارزش یک تریلیون دالر در آینده نزدیک رش��د کند. این ش��رکت 
اخیرا 2.5 میلیون دالر برای خرید یک قطعه زمین در دسنترا لَند 
که یکی از متاورس های محبوب اس��ت، هزینه کرد. مدیرعامل این 
ش��رکت می گوید قیمت ها در چند ماه گذشته 400 تا 500 درصد 

افزایش پیدا کرده اند.
یک متاورس جذاب دیگر، س��ندباکس اس��ت که در آن شرکت 
توسعه امالک مجازی »Republic Realm« حدود 4.3 میلیون 
دالر ب��رای یک قطعه زمی��ن هزینه کرده اس��ت. »جانین یوریو«، 
مدیرعامل این شرکت می گوید: شرکتش سال گذشته 100 جزیره 
خصوصی مجازی را هر یک به مبلغ 15 هزار دالر فروخته اس��ت و 
اکن��ون این جزیره ها هر کدام حدود 300 هزار دالر خرید و فروش 
می ش��وند که مش��ابه میانگین قیمت خانه در آمریکاست. به گفته 
وی، درست مانند امالک در دنیای واقعی، در متاورس هم موقعیت 
مکانی اهمیت دارد. وقتی برای نخس��تین بار به متاورس می روید، 
بخش هایی هس��تند که افراد در آنها جمع می ش��وند و مسلما این 
بخش ها ارزش بیش��تری از بخش هایی دارند که رویدادی در آنجا 
برگزار نمی ش��ود. مطمئنا قس��مت های پرترافیک س��رمایه گذاری 
بیش��تری را جذب می کنند. جال��ب اینکه خرید زمین در متاورس 
کامال ساده است و می توان از طریق پلتفرم یا یک سازنده انجام داد. 
البته سرمایه گذاری در امالک دیجیتالی، کسب و کار پرریسکی هم 
هست و به گفته کارشناسان، شما باید تنها پولی را هزینه کنید که 
آماده از دس��ت دادنش هستید. این دارایی ها مبتنی بر بالک چین 
هستند و همانطور که می دانیم، رمزارزها به شدت نوسان دارند اما از 

سوی دیگر ممکن است سوددهی زیادی داشته باشند.

امنیتمتاورسدرهالهایازابهام
صنعت گردش��گری جهان تحت تأثیر کرونا و ظهور متاورس با 
تغییرات جالبی مواجه اس��ت و با پیشرفت در چشم انداز دیجیتال، 
زمین��ه پیوند دنیای دیجیتال و واقعی ایجاد ش��ده اس��ت. برخی 
معتقدند در س��ال 2022 مردم می توانند پرواز و اقامت مجازی در 
اتاق ه��ای گران ترین هتل های جه��ان را تجربه کنند و حتی راهی 
س��فر در تونل زمان ش��وند و ب��ه آینده یا گذش��ته بروند. چندین 
شرکت هواپیمایی مانند بوئینگ در حال کار بر طرح های مهندسی 
س��ه بعدی همه جانبه ب��رای ارائه خدم��ات هواپیمایی تحت یک 
اکوسیس��تم دیجیتال واحد از طریق »متاورس« هستند. به اعتقاد 
برخی کارشناسان، »متاورس« تغییرات گسترده ای در صنعت سفر 
ایجاد خواهد کرد که البته این پیش بینی ها امیدوارکننده است زیرا 
بسیاری از رهبران صنعت گردشگری، سرمایه گذاری در تحقیقات 
دیجیتالی خود را آغاز کرده اند اما باید دید مسافران چگونه به این 

فناوری واکنش نشان می دهند.
در همی��ن حال، بزرگترین ش��رکت های فن��اوری جهان مانند 
مایکروس��افت، گوگل و اپل نیز در حال ایجاد »متاورس« هستند؛ 
دنی��ای واقعیت مج��ازی که در آن آواتاره��ا در بازی های ویدئویی 
و کالس های ورزش��ی ش��رکت می کنند، اما با این وجود همچنان 
ابهام ه��ا و تردیدهایی درباره امنیت مت��اورس وجود دارد. به گفته 
پژوهش��گران، آزار و اذی��ت و نفرت پراکن��ی در بازی های واقعیت 
مج��ازی که بخش��ی از دنیای »مت��اورس« هس��تند، رواج دارد و 
مکانیس��م های مناس��بی هم برای گ��زارش دادن آن وجود ندارد. 
طبق گزارش مرکز غیرانتفاع��ی مقابله با نفرت دیجیتال، در یکی 
از بازی های محبوب واقعیت مج��ازی یعنی VRChat، هر هفت 
دقیق��ه یک بار یک حریم خصوصی نقض می ش��ود و احتماال این 
مش��کالت با دسترسی شرکت ها به میلیاردها نفر، بیشتر و بزرگتر 

هم خواهد شد.

چند س��اعت پ��س از ف��وت محمدرض��ا یزدانی خرم، رئیس س��ابق 
فدراس��یون والیبال و کش��تی، رحمان گلزار شبس��تري طراح و سازنده 
ش��هرک اکباتان نیز در فلوریداي آمریکا درگذش��ت تا به فاصله یک روز 
جامع��ه مدیریتی ایران دو نفر از مفاخرش را از دس��ت دهد. از ش��هرک 
اکباتان به عنوان بزرگترین ش��هرک مسکوني ایران و خاورمیانه یاد شده 
و نام گلزار شبس��تري همواره با این ش��هرک گره خورده است. او متولد 
1308 در تاش��کند ازبکس��تان بود، اما به گفته خودش، پدر و برادرانش 
براي کار و تجارت از آذربایجان و شبستر به سمت ازبکستان رفته بودند 
و با اینکه خود متولد تاشکند بود اما در شناسنامه، محل تولدش را مشهد 
ثبت کرده بودند. وی پس از پایان دوره ابتدایي به مدرسه دارالفنون رفت 
و س��پس در رشته کشاورزی وارد دانشگاه شد، اما به دلیل عالقه وافرش 
به معماری، رشته کش��اورزی را رها کرد و وارد دانشکده هنرهای زیبای 
دانش��گاه تهران شد. او همزمان با تحصیل در دانشگاه، کار هم می کرد و 
عالقه زیادش به معماری و عمران باعث شد که خیلی زود وارد بازار کار 

شود و دفتر کار مستقلی راه بیندازد.
اما آنچه رحمان گلزار شبستري را به مهندسی تمام عیار بدل کرد، 
ش��روع پروژه شهرک سازی اکباتان بود. او در مقابل فروش خانه اش در 

خیابان ویالی تهران، 100 هزار متر از زمین های کنونی شهرک اکباتان 
را گرفت و با س��فر به پاریس، نظام الس��لطنه مافی را هم راضی کرد که 
بقیه زمین های منطقه را به او بفروش��د. در خاطرات او می خوانیم: »آن 
زمین ها متعلق به آقاي نظام الس��لطنه مافي، یکي از رجال قاجار که در 
پاریس زندگي مي کرد، بود. نظام السلطنه پیشکاري در ایران داشت که 
به کارهایش رسیدگي مي کرد. قرار شد این پیشکار اجازه فروش زمین 
به ما را از نظام الس��لطنه بگیرد اما او گفته بود که من باید حضوري با 
ایشان در پاریس صحبت کنم. دوستي داشتم به نام عباس مس فروش 
که برایش ویالي قش��نگي س��اخته بودم. خیلي مشتري هاي بازاري را 
او برای��م مي آورد. همیش��ه به من مي گفت ه��ر کاري مي خواهي کني 
م��ن براي س��رمایه گذاري حاضرم. وقتي زمین ه��ا را دیدم، به او گفتم 
که مي خواهم شهرک س��ازي کنم و به او پیشنهاد مشارکت دادم. آقاي 
مس ف��روش به من گفت: »بیا برویم منزل یکي از ش��یوخ و اس��تخاره 
کنیم براي ش��راکت«؛ اس��تخاره کردیم و خوب آمد. از آنجا که آمدیم 
بی��رون، آقاي مس فروش یک چ��ک 5 میلیوني به من داد و گفت: من 
با تو ش��ریکم. وقتي قرار شد پیش نظام الس��لطنه بروم، فقط همین 5 
میلیون تومان را نقدي داشتم و براي دیدن او به فرانسه رفتم. خانه اش 

در خیابان Avenue Foch، یکي از زیباترین خیابان هاي پاریس بود. 
طرح اولیه ش��هرک اکباتان با دیدن این خیابان در ذهنم نشس��ت. در 
پروژه هاي اولیه شهرک هم این ایده کامال منعکس است. وقتي به خانه 
او رفتم، نظام السلطنه روي تخت دراز کشیده بود. گفتم من مي خواهم 
این زمین ها را بخرم و شهرک بسازم و کمي هم در مورد ایده ام توضیح 
دادم. نظام الس��لطنه از جا بلند شد و من را بوسید و گفت: »این زمین 
براي تو. به پیشکارم مي گویم که این کار را انجام دهد؛ چقدر مي خواهي 
بابت آن پول بده��ي؟« من به  دلیل اینکه در مورد آن محل تحقیقات 
مفصلي انجام داده بودم، ارزش واقعي زمین نظام السلطنه را مي دانستم 
و قیمت واقعي را به او اعالم کردم. گفتم 5 میلیون و او هم قبول کرد. 
آن زمین را هم خریدم. این ش��د که 100 هزار متر زمین را که از قبل 
داشتم و 450 هزار متر زمین دیگر را هم خریدم. بعد از آن افکار شهرک 

اکباتان شروع به رشد کرد.«
او در مصاحب��ه ای درباره س��اخت ش��هرک اکباتان گفت: »ش��هرک 
اکباتان را هفت س��ال قبل از انقالب شروع کردم و 40 سالم بود. ساخت 
اکباتان بیش از پنج سال طول کشید. وقتی برای جمهوری اسالمی رأی 
می گرفتند، مراس��م رأی گیری در اکباتان انجام ش��د؛ ولی وقتی از ایران 

آم��دم، فاز دو را هنوز تحویل نداده بودیم و فاز س��ه هم نزدیک به اتمام 
بود. متاسفانه بعضی ها شایعه کرده اند که من در اکباتان الگوبرداری کردم. 
ام��ا به هیچ وجه چنین نبوده؛ چیزی که در مورد اکباتان برای من باعث 
افتخار معماری مملکت ماس��ت، این اس��ت که اکباتان اولین شهرک و 
مجموعه س��اختمانی در دنیاست که 100 درصد ساختمان است و 100 
درصد فضای سبز. 2 میلیون و 400 هزار متر مربع ساختمان و 2 میلیون 
و 400 هزار متر مربع فضای س��بز در اکباتان وجود دارد. این ایده کامال 

خالقانه بود.«
طراح شهرک اکباتان درباره طراحی این شهرک هم افزود: »از اینکه 
گفته می ش��ود این ابتکار خارجی بوده، ناراحت می شوم. زمانی که من 
کار شهرک را شروع کردم و دفتر تشکیل دادم، دو مهندس دانمارکی 
به دیدنم آمدند و گفتن��د می توانند کار بتن برج ها را انجام دهند. آن 
موق��ع در تبلیغات م��ان گفته بودیم که می خواهیم ش��هرک را با بتن 
بس��ازیم. آنها گفتند که ما در این زمینه در دنیا اول هس��تیم. وقتی با 
هم صحبت کردیم از آنها خوشم آمد. به دانمارک رفتم و کارهای آنها 
را در آنجا دیدم. آن ساختمانی که به عنوان نمونه کارشان به من نشان 
دادند ساختمانی بود که خودش��ان هم آنجا زندگی می کردند. خیلی 

طراحی جالبی داش��ت. ارتباطات انسانی را کامال می شد با آن طراحی 
تقویت کرد. با دیدن آن س��اختمان، طراحی اولیه را که با الهام از آن 
خیابان Avenue Foch انجام داده بودم، تغییر دادم. اول می خواستم 
خیابانی مش��ابه آن خیابان Avenue Foch را وسط شهرک بسازم، 
اما با دیدن س��اختمان آنها در دانمارک، تصمیم گرفتم آن خیابان را 
پارکین��گ دو طبقه کنم و روی آن را ب��ازار و مرکز خرید تعبیه کنم. 
بنابراین ش��هرک اکباتان طوری طراحی شد که اگر یک خانم خانه دار 
می خواس��ت خرید کند، نیاز نبود که سوار ماشین بشود و در ترافیک 
تهران بماند. حتی مدرسه را به گونه ای جانمایی کردم که بچه ها بتوانند 
ب��دون آنکه از خیابان عبور کنند، با عبور از فضای س��بز به مدرس��ه 
بروند. اینها کارهایی بود که برای اولین بار در دنیا در ش��هرک اکباتان 

انجام شد.«
گفته می ش��ود گلزار در دهه 70 س��اخت آزادراه تهران- شمال را در 
ذهن داش��ت و هاشمي رفسنجاني دستور داده بود تا این پروژه توسط او 
انجام ش��ود و در مقابل به عنوان دس��تمزد، زمیني در انتهاي این آزادراه 
براي ساخت شهرکي جدید در اختیارش قرار بگیرد، اما با مخالفت هایی 

که صورت گرفت، اجازه اجراي این پروژه به او داده نشد.

بهبهانهدرگذشترحمانگلزارشبستری،خالقشهرکاکباتان
اکباتانچگونهساختهشد؟

قیمتامالکدیجیتالیسربهفلککشید

فرصت800میلیارددالریمتاورس

حقایقدنیایبازاریابیمحتوادرسال2021
بازاریابی محتوا یکی از محبوب ترین شیوه های تعامل با مشتریان و جلب نظر کاربران در شبکه های اجتماعی 
محسوب می شود. امروزه بسیاری از برندها برای جلب نظر مخاطب هدف شان از راهکارهای مختلف تولید محتوا 
سود می برند. اگر شما هم تا به حال راهکارهای زیادی را امتحان کرده اید، اما هنوز به موفقیت مورد انتظارتان 
نرس��یده اید، وقت ایجاد تغییرات اساسی در نحوه فعالیت تان فرا رس��یده است. با پایان سال 2021 زمینه های 
مناسب برای ارزیابی وضعیت دنیای بازاریابی در این میان به شدت مساعد شده است.  هدف اصلی در این مقاله 
بررسی برخی از حقایق دنیای بازاریابی محتوا در طول سال گذشته است. اگر شما هم مایل به آگاهی از آخرین 
دستاوردهای این حوزه و همچنین ترندهای عالی برای تولید محتوا در سال 2022 هستید، در این مقاله با ما 
همراه باشید. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف انگیزه و ایده های الزم را خواهد داد.  ما در...



فرصت امروز: طبق تعریف صندوق بین المللی پول، تراز پرداخت ها یک 
گزارش آماری است که مبادالت خارجی یک کشور را در یک دوره زمانی 
مشخص خالصه می کند. در واقع تراز پرداخت ها به گزارشی می گویند که 
حاوی خالصه معامالت اقتصادی کشور در سطح بین المللی است. آخرین 
آمارهای اتاق بازرگانی تهران نش��ان می دهد که حس��اب سرمایه ایران با 
وجود بهبود 1.8 میلیارد دالری در پایان نیمه نخس��ت امس��ال همچنان 
منفی اس��ت. به طوری که موازنه تراز پرداخت های کشور در نیمه نخست 
1400 معادل منفی 47 میلیون دالر اعالم ش��ده که در مقایس��ه با مدت 
مشابه سال قبل با بهبود 1.8 میلیارد دالری همراه شده است. تنها عامل 
مهم اثرگذار بر کاهش کس��ری تراز پرداخت ها در این دوره زمانی، بهبود 
حس��اب کاالیی کش��ور به دلیل افزایش توأمان صادرات نفتی و غیرنفتی 
است. بدین ترتیب، اقتصاد ایران در نیمه نخست 1400 شاهد بهبود 1.8 
میلی��ارد دالری موازنه کل تراز پرداخت ها به واس��طه افزایش حدود 7.8 
میلیارد دالری حساب جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل )افزایش 
10 میلیارد دالری صادرات نفتی و رش��د حدود 6 میلیارد دالری صادرات 
غیرنفتی( و همچنین بهبود نسبت پوشش واردات توسط صادرات غیرنفتی 
کش��ور به حدود 62 درصد و در مقابل تضعیف مجدد 2.4 میلیارد دالری 
خالص حس��اب س��رمایه و افت 893 میلیون دالری حساب خدمات بود. 
در نیمه نخست امسال مجددا سهم صادرات نفتی از کل صادرات کاالیی 
افزایش یافت و به حدود 52 درصد رس��ید. در بخش حس��اب کاالیی نیز 
تراز کاالی نفتی کشور در نیمه نخست امسال در مقایسه با نیمه نخست 
پارسال حدود 2.2 برابر بهبود یافت و در مقابل تراز کاالی غیرنفتی حدود 

1.2 میلیارد دالر تضعیف شد.
افزایش2.2برابریترازنفتیایران

آنطور که معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران گزارش داده است، 
موازنه تراز پرداخت های کش��ور در نیمه نخست 1400 معادل منفی 47 
میلیون دالر اعالم ش��ده که در مقایس��ه با مدت مش��ابه پارسال با بهبود 
1.8میلیارد دالری همراه اس��ت. تنها عامل مهم اثرگذار بر کاهش کسری 
تراز پرداخت ها در این مدت، بهبود حساب کاالیی کشور به واسطه افزایش 
توأم صادرات نفتی و غیرنفتی اس��ت. حس��اب کاالیی که در نیمه نخست 
سال 1399 حدود منفی 844 میلیون دالر بوده، در نیمه اول سال 1400 
با جهش قابل توجهی به حدود 8.1 میلیارد دالر رسیده است. رشد 118 
درصدی صادرات نفتی و افزایش حدود 51 درصدی صادرات غیرنفتی در 
نیمه ابتدایی 1400 در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل، از عوامل اصلی 
بهبود قابل توجه حس��اب کاالیی کش��ور در این مدت هستند. همچنین 

حساب خدمات و خالص حس��اب سرمایه، اثر کاهنده و تضعیف کننده بر 
موازنه کل پرداخت های کشور داشته اند.

براساس این گزارش، تراز کاالی غیرنفتی کشور در نیمه نخست 1400 
برابر با منفی 11 میلیارد دالر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 
حدود 12.8 درصد تضعیف ش��ده است. در این بازه زمانی، واردات کاالیی 
33.7 درصد و صادرات کاالی غیرنفتی هم حدود 51 درصد افزایش داشته 
که به دلیل باالتر بودن رقم واردات، اثر کاهندگی رشد واردات بیشتر بوده 
و با مش��ارکت منفی 75 واحد درصدی در برابر مشارکت حدود 62 واحد 
درصدی افزایش ص��ادرات غیرنفتی، در نهایت موجب تضعیف حدود 13 

درصدی تراز غیرنفتی شده است.
از س��وی دیگر، تراز نفتی ایران به دلیل واردات ناچیز کاالی نفتی و در 
مقابل صادرات باالی نفتی همواره مثبت اس��ت. ص��ادرات نفتی ایران در 
نیمه نخست 1400 با افزایش قابل توجه 118 درصدی همراه شد و از 8.6 
میلیارد دالر در نیمه اول سال گذشته به 18.7 میلیارد دالر در نیمه اول 
امسال رسید. رشد صادرات نفتی و در مقابل عدم واردات این گروه کاالیی 
در این دوره زمانی موجب افزایش حدود 2.2 برابری تراز نفتی کش��ور در 

این مدت شده است.
میانگین س��هم صادرات نفتی از کل صادرات کاالیی کشور در دو سال 
1396 و 1397 حدود 65 درصد بود که به دلیل تشدید تحریم و تحوالت 
بازار جهانی نفت، در س��ال 1398 به 49 درصد و در س��ال 1399 هم به 
42 درصد کاهش یافت. این س��هم در نیمه نخس��ت س��ال 1399 حدود 
42.5 درص��د بود که در نیم��ه اول 1400 به حدود 51.7 درصد رس��ید 
و نشان دهنده س��هم باالتر صادرات نفتی در صادرات کاالیی کشور است. 
گفتنی اس��ت منظور از صادرات نفتی در آمارهای بانک مرکزی، مجموع 
ارزش نف��ت خام، ف��رآورده نفتی، گاز طبیعی، میعانات گازی صادرش��ده 
توسط ش��رکت های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران، ملی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایران، ش��رکت های پتروش��یمی و سایرین )گمرکی و 

غیرگمرکی( است.
کسریحسابخدماتدوبارهبیشترشد

در دهه 90 تراز حس��اب خدمات همواره منفی و با کسری مواجه بوده 
اس��ت. براساس آمارها، کسری حساب خدمات در نیمه اول 1400 مجددا 
تضعیف ش��ده و منفی 2.2 میلیارد دالر اعالم شده که در مقایسه با مدت 
مش��ابه پارسال حدود 67 درصد افت داشته است. با توجه به افزایش توأم 
ص��ادرات خدمات )54.5 درص��د( و واردات خدمات )59.8 درصد(، عامل 
اصلی در تضعیف حس��اب خدمات، رشد بیشتر واردات خدمات در قیاس 

با صادرات آن بوده است. در این بازه زمانی، مشارکت صادرات خدمات در 
رشد حس��اب خدمات مثبت 73 واحد درصد و مشارکت واردات خدمات 
در رش��د این حساب، منفی 140 واحد درصد بوده که در نهایت منجر به 
تضعیف 67 درصدی حساب خدمات شده است. حساب خدمات در بهبود 
تراز پرداخت های کش��ور در این فصل، مش��ابه دوره ه��ای قبل، کاهنده و 

تضعیف کننده است.
در گزارش های بانک مرکزی معموال دو حس��اب سرمایه و مالی توأمان 
ارائه می ش��وند که حساب س��رمایه تراز پرداخت ها عمدتا شامل انتقاالت 
س��رمایه ای و حساب مالی ش��امل مبادالت انجام ش��ده در سرفصل های 
س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی، س��رمایه گذاری در س��بد مالی، سایر 
س��رمایه گذاری ها و تغییرات دارایی های ذخیره است. طبق آمارهای اخیر 
بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در نیمه نخست 1400 تضعیف شده 
و از منفی 3.9 میلیارد دالر در نیمه نخست پارسال به منفی 6.3 میلیارد 
دالر در نیمه نخس��ت امسال رسیده است. با توجه به عدم مشخص بودن 
اجزای حساب سرمایه کشور، بخشی از تضعیف این حساب را می توان به 
خروج سرمایه از کشور و عدم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت 
داد. همانطور که اشاره شد، حساب سرمایه نقش کاهنده و مشارکت منفی 
در موازنه کل تراز پرداخت های کشور در نیمه نخست 1400 داشته است.

اما یکی از شاخص های ارزیابی وضعیت تجارت یک کشور، نسبت پوشش 
واردات توسط صادرات است. این نسبت نشان می دهد که چقدر درآمدهای 
صادراتی برای تامین نیازهای ارزی واردات کفایت می کند. چنانچه نسبت 
مزبور برای کل صادرات کاالیی محاس��به شود، برای نیمه نخست 1400 
مشخص می ش��ود که مجموع صادرات کاالیی )نفتی و غیرنفتی( با مازاد 
حدود 29 درصدی، کل نیاز ارزی واردات کاالیی کشور را در این بازه زمانی 
تامین کرده اس��ت. این در حالی اس��ت که اگر صرفا درآمدهای صادرات 
غیرنفت��ی را در نظر بگیریم، نس��بت مزبور حدود 62 درصد می ش��ود که 
اگرچه نشان دهنده عدم کفایت درآمدهای غیرنفتی کشور برای تامین نیاز 
ارزی واردات کاالیی و لزوم استفاده از منابع نفتی است، ولی به طور نسبی 
اتفاق خوش��ایندی برای اقتصاد ایران محسوب می شود، زیرا باالترین رقم 
در مدت مش��ابه از س��ال 1390 تاکنون بوده و به نوعی حاکی از افزایش 
توان درآمدهای صادرات غیرنفتی برای پوش��ش نیاز واردات کاالیی کشور 
است. هر دو نسبت پوش��ش واردات توسط کل صادرات و پوشش واردات 
توسط صادرات غیرنفتی در نیمه نخست 1400 در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل بهبود یافته که ناشی از بهبود قابل توجه عملکرد صادرات نفتی و 

همچنین رشد صادرات غیرنفتی کشور در این مدت است.
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رئیس جمهور دیروز در نشس��ت با مدیران بانکی، پنج دستور ویژه برای 
اصالح رویه بانک ها در جهت تس��هیل امور م��ردم صادر کرد. بازنگری در 
نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت از جمله دس��تورات 
ابراهیم رئیس��ی به مدیران ارش��د بانکی بود که از آنها خواست حداکثر تا 
پایان س��ال کارگروهی برای بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توس��ط 
بانک مرکزی تش��کیل شود و اعالم نتیجه کند. همچنین سخت گیری بر 
بدحساب های حرفه ای، تسهیل پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی در ارائه 
تس��هیالت ُخرد به آنها به جای وثیقه و ضامن، واگذاری بنگاه های تولیدی 
تملیک شده توسط بانک ها و راه اندازی یا واگذاری سریع واحدهای تملک 
ش��ده تولیدی از دیگر فرامین رئیس جمهور در این نشس��ت بود. رئیسی 
همچنین از مدیران بانک ها خواس��ت که به بدهکاران بدحس��اب میدان 

ندهند و اسامی آنها را منتشر و دست شان را از منافع عمومی قطع کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه به نتیجه رس��یدن تحول اقتصادی در گرو 
موفقی��ت در ایجاد تحول در نظام بانکی اس��ت، گفت: وضع موجود نظام 

بانکی باید برمبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.
او با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، اصلی ترین وظیفه خود را ایجاد تحول 
در عرصه های مختلف و به ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح 
مطل��وب می داند، افزود: عدالت به عنوان مس��یر و مقصد حرکت، مبنای 
عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی اس��ت. نظام بانکی با دو دس��ته 
مشکالت درونی و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این 
مشکالت را مرتفع کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد بالطبع عدالت را 

نیز نقض کرده است.
رئیس��ی ادامه داد: خ��ود بانک ها با همکاری بانک مرک��زی، تا پیش از 
پایان س��ال کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکالت درونی نظام بانکی 

تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض ها، ایجاد شفافیت 
و تسهیل مسیر فعالیت های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان 
با بانک ها اقدام کنند. بزرگترین سرمایه بانک ها، آبرو و اعتبار نظام بانکداری 
کش��ور نزد مردم است که این سرمایه با امانتداری صحیح بانک ها از پول 
مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت این اعتبار، فساد در عملکرد 
نظام بانکی اس��ت و لذا نظام بانکی با »خودمراقبتی« پیش و بیش از هر 

کس مانع از مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.
وی ب��ر بازنگری در عملکردها در کنار بازنگری در مقررات بانکی تأکید 
کرد و گفت: هدف تحول و بازنگری در نظام بانکی، تطبیق کامل مراودات 
بانکی در کش��ور با احکام اسالمی اس��ت. به گفته رئیسی، تجربه و دانش 
مدیران بانکی سرمایه ای ارزشمند است که به ایجاد تحول واقعی در نظام 
بانکی کمک می کند. در عین حال مدیران بانک ها بدانند که شرط موفقیت 
در ایجاد تحول در نظام بانکی آن است که همه اجزا و کارکنان نظام بانکی 
به تحول مورد نظر مقید و متعهد باش��ند. مدی��ران بانکی همچنین باید 
ریسک پذیر و مسئولیت پذیر باش��ند و مدیری که شجاعت نداشته باشد، 

نمی تواند مجری خوبی برای سیاست های تحولی باشد.
رئیس جمهور س��پس از مدیران بانکی خواست که با حساسیت و دقت 
و در عین حال ش��جاعت در چارچوب مق��ررات الزام آور برای ایجاد تحول 
در نظام بانکی تالش کنند. او همچنین توس��عه زیرس��اخت ها و خدمات 
الکترونیک در بانک ها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد 
بانک ها دانس��ت. رئیس��ی بر ضرورت توسعه جریان قرض الحسنه در نظام 
بانکی نیز تأکید کرد و گفت: بانک ها تالش کنند کارمزد و سود تسهیالت 
اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیالت خرد 
به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک ها به مردم تسهیالت 

بدهند نه تضییقات.
به اعتقاد رئیس جمهوری، مقررات بانک ها در اعطای تسهیالت به مردم 
باید س��هل و آسان و در اعطای تس��هیالت به افراد بدحساب سختگیرانه 
باشد. بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی 
قطع و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب ها با بانک های متعدد 
در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی بین بانک ها وجود داشته باشد که از 

ارتباط چنین افرادی با بانک های مختلف و متعدد جلوگیری شود.
او با تاکید بر اینکه دریافت س��ود مش��ارکت از تس��هیالت بانکی دقیقا 
براس��اس مق��ررات مصوب و ابالغی بانک مرکزی انجام ش��ود، گفت: اخذ 
هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تس��هیالت گیرنده مجاز نیس��ت و 
باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه 
بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ 

را به آنها بازگردانید.
رئیسی در بخش دیگری از سخنانش، به تملیک واحدهای تولیدی اشاره 
کرد و افزود: بانک ها تا آنجا که ممکن اس��ت از تملیک واحدهای تولیدی 
خ��ودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار ش��دند، در کوتاه ترین زمان 
ممک��ن یا آن واحد تولیدی را مج��ددا راه اندازی و یا واگذار کنند تا تولید 

دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند.
وی در پایان، سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه های اقتصادی از سوی بانک ها 
را ام��ری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری 

اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانک ها باشد.
در این جلسه که بیش از دو ساعت طول کشید، رئیس کل بانک مرکزی 
نیز در س��خنانی به تش��ریح برنامه دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی 

کشور پرداخت.
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نظامیکسانیبرایپاسپورتهاطراحیمیشود؟
آشفتگیکروناییدرمرزها

دیپورت نواک جوکویچ، مرد شماره یک تنیس جهان از استرالیا بار دیگر 
به بحث ها درباره پاس��پورت واکسن دامن زده است. پاسپورت به کشورها 
اجازه می دهد از مرزهای خود حراس��ت کنند، اما حاال در س��ومین سال 
همه گیری کووید-19، کش��ورها به فکر حراست از مرزهای خود در برابر 
بیماری کرونا هم هس��تند. پاس��پورت های کرونا قرار است همین کار را 
انجام دهد، اما همانطور که ماجرای اخراج مرد ش��ماره یک تنیس جهان 
از رقابت های گرنداسلم استرالیا نشان داد، قضیه به این سادگی هم نیست.

پیش از جنگ جهانی اول، بس��یاری از کش��ورها نیازی به اس��تفاده از 
پاسپورت یا همان گذرنامه نداشتند اما به محض اینکه تنش های جنگی 
آغاز ش��د، کش��ورها هم اعالم کردند افراد برای ورود و خروج باید اسناد و 
مدارکی ارائه کنند. این اسناد و مدارک به کشورها کمک می کرد از مرزهای 
خود حفاظت کنند. نکته مثبت ماجرا این بود که مردم می توانستند از این 
طریق، آزادانه پا را از مرزهای کشور خود فراتر بگذارند و به جاهایی بروند که 

تخیل هم به آن راه پیدا نمی کند.
س��ال 1920 بود که دفترچه ای 32صفحه ای معرفی شد که نام کشور 
روی جلد آن قرار می گرفت و اطالعات شخصی فرد نظیر محل تولد و تاریخ 
تولد در آن قرار داشت. برخی دولت ها مثل دولت فرانسه در ابتدا مقاومت 
کردند. آنها می گفتند برگه هویتی خودشان از این دفترچه کم هزینه تر است، 
اما چند سال بعد همه ناگزیر آن را پذیرفتند. حاال دیگر همه پاسپورت ها 
یک شکل و یک دست هستند. فرقی نمی کند اهل بریتانیا باشید یا آمریکا، 

نگاهی به پاسپورت شما نشان می دهد که تاکنون به کجاها سفر کرده اید.
اکنون با شیوع کرونا، وضعیتی مشابه ایجاد شده  است. دولت ها در تالشند 
تا پاسپورت واکسن را معرفی کنند. آنها تالش دارند به کمک این پاسپورت، 
مانع ورود ویروس به مرزهای ش��ان شوند. حتی این مدرک می تواند مانع 
انتش��ار ویروس در رستوران ها و ورزشگاه ها شود. مردم باید به کمک ابزار 
مختلف ثابت کنند که واکسینه شده اند. در برخی موارد، ارائه مدرکی مثل 

تست منفی کرونا هم می تواند کمک کننده باشد.
البته در عصر جدید، دولت ها دست تنها نیستند و فناوری های مدرن به 
کمک آنها آمده اند. این فناوری ها در بخش های مختلف مثال در فرودگاه ها 
یا ترمینال های مختلف به کمک دولت ها می آیند. حتی به کمک همین 
فناوری های جدید، اپلیکیشن پاسپورت )نظیر اپلیکیشن گرین پس( هم 
ساخته شده تا به ویژه کارگرانی که خارج از مرزهای کشور خود کار می کنند، 
به کمک آن ثابت کنند واکس��ن تزریق کرده اند. همانند دوران جنگ که 
برخی کشورها برای حل بحران با یکدیگر متحد می شوند، اکنون هم در 
دوران کرونا، کش��ورها با یکدیگر متحد ش��ده اند تا برخی بحران ها را حل 
کنند. در هند نوعی کارت تایید با کد کیو آر طراحی شده که فرد از طریق 
آن می تواند ثابت کند واکسن زده  است. در انگلستان هم مردم می توانند از 
پزشک گواهی بگیرند یا گواهی الکترونیکی داشته باشند که نشان می دهد 
واکسینه شده اند. در آمریکا نیز جو بایدن هیچ تالشی برای ایجاد مرکز داده 
واحد در زمینه واکسیناسیون نکرده و به همین خاطر شرکت ها در بخش 

خصوصی اقدام کرده اند.
مشکل اینجاست که همه این پاسپورت ها کاربرد داخلی دارند. اکثر آنها 
کدهای کیو آر در تلفن همراه هوشمند هستند یا تکه ای کاغذ که گواهی 
می دهد فرد، واکسینه شده  است، اما این گواهی ها اطالعاتی متفاوت را در 
هر کش��ور ارائه می دهند. در واقع شکل واحدی در این زمینه وجود ندارد. 
در برخی از این مدارک فقط یک تیک ساده مشاهده می شود و در برخی 
هم فقط تاریخ تزریق واکس��ن آمده و هیچ اطالعات دیگری وجود ندارد. 
دوز بوستر هم هنوز در بسیاری از کارت های واکسن در کشورهای مختلف 

مشخص نیست و نوعی سردرگمی در رابطه با این دوز سوم وجود دارد.
ب��ه راحتی می توان تص��ور کرد که با این حج��م از اطالعات متفاوت و 
غیریکسان، چه هرج ومرجی در فرودگاه ها ایجاد می شود. برخی از افرادی 
که در فرودگاه مش��غول به کار هس��تند می گویند گویی قانون جنگل بر 
فرودگاه ها حاکم ش��ده و اصال نمی توان در م��ورد اعتبار مدارکی که ارائه 
می شوند به سادگی تصمیم گرفت. بدین ترتیب به نوعی استانداردسازی در 
زمینه پاسپورت های واکسن نیاز است. فناوری های دیجیتالی هم در عالم 
نظری می توانند کمک کنند، اما الزاما برای همه جهان مناس��ب نخواهند 
ب��ود. باید نظامی همگانی در این زمینه طراحی ش��ود که همه بتوانند به 
کمک آن فعالیت های خود را ادامه دهند و در عین حال نظارت بر وضعیت 
واکسیناسیون هم به درستی صورت بگیرد تا شاهد شیوع بیشتر بیماری 
نباشیم. نظام بالک چین برای بهره گیری از کارت های دیجیتالی بسیار موثر 
است، اما باید زیرساخت هایی فراهم شود که در همه نقاط دنیا بتوان از آن 
بهره گرفت. کرونا همانند جنگ جهانی است و آشوبی که به وجود آمده هم 
دست کمی از آشوب جنگ ندارد. به همین خاطر است که کشورها یک بار 
دیگر باید دور هم بنشینند و به فکر طراحی نظامی منسجم برای پاسپورت 

واکسن باشند.
 Henley« چند روز پیش نیز شرکت مشاوره جهانی شهروندی و اقامت
Partners &«، گزارش فصلی خود از رتبه بندی پاسپورت ها در آغاز سال 
2022 را اع��الم کرد. پایه این ارزش گذاری، اطالعات محرمانه و انحصاری 
انجمن بین المللی حمل و نقل جهانی )یاتا( است که مشخص می کند چه 
تعداد از 277 نقطه سرزمینی برای 199 پاسپورت )گذرنامه( در دسترس 
قرار گرفته اند. جایگاه گذرنامه ها نیز براساس شاخص هایی نظیر نیاز نداشتن 
به ویزا هنگام سفر، امکان دریافت ویزا در فرودگاه و مرزها و همچنین فرآیند 

و مدت زمان انتظار برای دریافت ویزا تعیین شده است.
در این رتبه بندی، شهروندان ژاپنی و سنگاپوری همانند سال های گذشته 
مطلوب ترین گذرنام��ه را در اختیار دارند و می توانند ب��دون ویزا به 192 
مقصد سفر کنند. ضعیف ترین پاسپورت نیز همانند سال های اخیر متعلق 
به افغانستان است و شهروندان این کشور فقط به 26 کشور دسترسی بدون 
ویزا دارند. همچنین گذرنامه ایران مشترکا با کنگو با امتیاز سفر بدون ویزا 
به 42 کشور، رتبه 101 جدول رتبه بندی پاسپورت های 2022 را به  دست 
آورد. جایگاه کنونی ایران مشابه سال 2020 است. ایران در نیمه اول سال 
2021 در حالی رتبه 99 را داش��ت که در این س��ال ها تغییر چندانی در 
وضعیت س��فر با گذرنامه ایرانی به کشورهای بیشتر ایجاد نشده است. در 
حال حاضر و بدون در نظر گرفتن محدودیت های کرونایی، با گذرنامه ایرانی 
می توان به جمهوری آذربایجان، قطر، لبنان، ترکیه، ارمنستان، گرجستان، 
عمان، سوریه، سریالنکا، مالدیو، ماکائو، کامبوج، مالزی، نپال، تیمور شرقی 
یا لسته از مس��تعمره های اندونزی، اکوادور، بولیوی، ونزوئال، جزایر کوک، 
میکرونزی، نیووی، جزایر پاالئو، س��اموآ، تووالو، دومینیکا، هائیتی، جزایر 
کی��پ ورد، جزایر کومورس، گینه بیس��ائو، کنیا، ماداگاس��کار، موریتانی، 
موزامبیک، روآندا، سنگال، سیشل، سیرالئون، سومالی، تانزانیا، توگو، اوگاندا 
و زیمبابوه بدون روادید و یا از طریق ویزای فرودگاهی س��فر کرد. هرچند 
بسیاری از این کشورها مقصد سفر ایرانی ها نبوده و پرواز مستقیم به آنها 

وجود ندارد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: پس از چند روز ریزش مقطعی قیمت دالر در بازار ارز، روز 
گذش��ته اتفاق مهمی در صرافی های بانکی رخ داد و قیمت دالر و یورو در 
صرافی های بانکی همزمان کانال عوض کردند. بدین ترتیب، اسکناس سبز 
آمریکایی در معامالت روز دوشنبه صرافی های بانکی با 282 تومان کاهش 
قیمت به کانال 25 هزار تومان بازگش��ت و با نرخ 25 هزار و 980 تومان 
معامله ش��د. به موازات دالر، قیمت فروش یورو نیز در صرافی های بانکی، 
کانال عوض کرد و به رقم 29 هزار و 257 تومان رسید. خرید هر دالر 25 

هزار و 465تومان و نرخ خرید هر یورو 28 هزار و 678 تومان اعالم شد.
قیمت دالر در بازار آزاد تهران نیز در حالی به کف کانال 27 هزار تومان 
رس��ید که در 27 روز نخست زمس��تان بیش از 10 درصد کاهش قیمت 
داشته است. نرخ دالر در اولین روز دی ماه در سطح 30 هزار و 150 تومان 
قرار داش��ت که این نرخ تا روز گذش��ته به 27 هزار و 100 تومان رسیده 
است. سیگنال های مثبت از مذاکرات وین و آنچه »شمارش معکوس احیای 
برجام« خوانده شده است، مهمترین عامل افت دمای دالر در دی ماه است. 
حاال با آهنگ ریزش��ی قیمت دالر در ب��ازار آزاد و صرافی های بانکی، این 
سوال مطرح می ش��ود که آیا بازار ارز به استقبال مذاکرات هسته ای رفته 

است و آیا این روند ریزشی دالر ادامه خواهد داشت؟
افتدمایدالردرابتدایزمستان

قیمت دالر در 27 روز نخست زمستان بیش از 10 درصد کاهش یافت 
و این افت دمای دالر در بازار آزاد تهران قابل توجه اس��ت. در صرافی های 
بانکی نیز قیمت دالر دیروز به کانال 25 هزار تومان بازگشت و به موازات 
دالر، یورو هم کانال عوض کرد. این روند کاهشی قیمت ها در بازار ارز، به 
کاهش قیمت ها در بازار س��که و طال نیز دامن زد و ارزش هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش 80 هزار تومانی در روز دوش��نبه به 
رقم 12 میلیون تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت 

11 میلیون و 200 هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 6 میلیون 
و 550 ه��زار تومان، ربع س��که 3 میلیون و 670 هزار تومان و س��که یک 
گرمی 2 میلیون و 250 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر 
گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 186 هزار تومان رس��ید و قیمت هر 
مثقال طال نیز 5 میلیون و 138 هزار تومان ش��د. قیمت اُنس جهانی طال 
هم با کاهش 3 دالری با نرخ یک هزار و 821 دالر و 68 سنت معامله شد.
به گزارش خبرآنالین، رفتار صرافان در روز دوشنبه با روزهای قبل کمی 
تفاوت داشت و در حالی که در روزهای اخیر معامالت بزرگ در بازار جریان 
نداشت، در روز دوشنبه بار دیگر معامالت ازسر گرفته شد. قیمت دالر در 
صرافی ه��ای بانکی 25 هزار و 980 تومان اعالم ش��د. هرچند قیمت دالر 
کاهشی اندک را نسبت به روز قبل داشت، اما به واسطه تغییر کانال، این 
کاهش بسیار مهم تلقی می شود. کاهش قیمت دالر در صرافی های بانکی، 
زمینه را برای کاهش بهای دالر در بازار آزاد نیز مهیا کرد و در نتیجه بهای 
دالر در بازار آزاد به کف کانال 27 هزار تومان رسید و در نتیجه هر دالر در 

بازار آزاد به محدوده 27 هزار و 100 تومان فروخته می شود.
در حالی که در روزهای اخیر خالی فروش��ان تالش گس��ترده ای را برای 
فروش دالر به قیمت های باالتر و تعیین نرخ در بازار به کار بستند، متوقف 
شدن معامالت بزرگ مانع از اثرگذاری فعالیت آنها شد. در بازار روز دوشنبه 
نیز وضعیت عادی گزارش ش��ده و بازگش��ت خرید و فروش به بازار سبب 
ش��ده است صرافانی که پیش از این با نصب اطالعیه ای عدم فعالیت خود 
در خرید و فروش ارز را گواهی می دادند، حاال به این نکته اذعان کنند که 
خرید و فروش را ازسر گرفته اند. نکته مهم اینجاست که براساس بخشنامه 
بانک مرکزی، فروش دالر تنها برای مصارف بیس��ت وپنج گانه مجاز است 
و در دست داشتن پاسپورت و همچنین در دست داشتن بلیت سفر برای 

خرید ارز مسافرتی مجاز اعالم شده است.

حساسیتدالربهمذاکراتاحیایبرجام
صرافان در پاس��خ به این سوال که آیا قیمت دالر همچنان کاهش خواهد 
یاف��ت، می گویند بهای ه��ر دالر می تواند تا کف کان��ال 25 هزار تومان نیز 
عقب نش��ینی کند اما نکته اینجاس��ت که این کانال هسته سخت مقاومتی 
برای دالر در صرافی های بانکی تلقی می3ش��ود. احتمال ورود دالر به کانال 
26 هزار تومان در بازار آزاد نیز بسیار باالست، اما صرافان به واسطه استناد به 
الیحه بودجه 1401 می گویند ریزش قیمت ها بیش از این میزان کمی دشوار 
به نظر می رسد، مگر معادالت بازار دستخوش تغییر شود. نرخ تسعیر ارز در 
حالی در الیحه بودجه سال آینده 23 هزار تومان تعیین شده است که همواره 
فاصله ای دو تا چهار هزار تومانی در وضعیت عادی میان این نرخ و بازار آزاد 
دیده می ش��ود. همانطور که اشاره شد، سیگنال های مثبت از مذاکرات وین، 
مهمترین عامل افت دمای دالر گزارش شده است. حال سوال این است که 
آیا حساسیت دالر به مذاکرات هسته ای بیشتر شده است؟ علی اصغر سمیعی، 
رئیس اس��بق کانون صرافان در پاسخ به این پرسش می گوید: »نگاه بازار ارز 
معط��وف به مذاکرات اس��ت و همین که قیم��ت دالر در این مدت افزایش 
نداشته است نشان می دهد که بازار واکنش مثبتی به اتفاقات اخیر نشان داده 
است.« یکی از صرافان خیابان فردوسی نیز در این باره می گوید: »نکته مهم 
این است که دالر مداوم روند افزایشی قیمت را تجربه می کرد، اما در شرایط 
فعلی این روند متوقف و س��پس کاهش��ی ش��د، اما طبیعی است که شاهد 
واکنش چکش��ی و هیجانی از سوی بازار نباشیم.« به نظر می رسد با حصول 
توافق در جریان مذاکرات هس��ته ای، همزمان با آزادس��ازی 7 میلیارد دالر 
دارایی بلوکه ش��ده ایران در کره جنوبی، تحریم های نفتی ایران نیز برداشته 
ش��ود. آنطور که گمانه زنی ها نشان می دهد، س��رعت توافق میان طرف های 
برجامی نیز در این روزها بیشتر شده و همه این موارد می تواند نشان دهنده 

چشم انداز کاهشی دالر در روزهای آینده باشد.

بازارارزبهاستقبالاحیایبرجاممیرود؟

بازگشتدالربهکانال25هزارتومان

ش��رایط زندگی امروزی، تحت تاثیر پیش��رفت روزاف��زون تکنولوژی 
و پاندمی کرونا تغییرهای ش��گرفی داش��ته که منجر به کمرنگ ش��دن 
تقاض��ای دریافت خدمات حضوری در بخش های مختلف ش��ده  اس��ت. 
خدم��ات  بانکی نیز ب��ه  عنوان یکی از بخش ه��ای پرمخاطب و ضروری 
تحت تاثیر این تغییرات قرار گرفته  است. بانک ها همواره تالش کرده اند 
به س��طوح مختلف نیازهای موجود توجه کنند و راه حل  های متناسب با 
خواس��ت مخاطبان را به آنها ارائه دهن��د. درواقع امروزه افراد با حداقل 
سواد دیجیتال و اس��تفاده از یک گوشی تلفن همراه می توانند خدمات 

متنوعی را دریافت کنند. 
در ای��ن میان روش ه��ای ارائه خدمات بانکی باید ب��ا  توجه به دانش، 
امکانات و نیاز مش��تریان طراح��ی و در اختیار آنها قرار گیرد. به همین 
دلی��ل بانک ه��ا از طری��ق روش های مختل��ف ازجمله تارنم��ای بانک، 
نرم افزاره��ای تلفن همراه و... خدمات خود را در اختیار مش��تریان قرار 
می دهند. یکی از این روش ها که محدودیت هایی مانند لزوم بهره مندی 
از دانش فعالیت در فضای دیجیتال، اس��تفاده از تلفن همراه هوش��مند 
و دسترس��ی به اینترنت را حذف کرده  اس��ت و خدمات را به  راحتی در 
اختیار مش��تریان بانک ها قرار می دهد استفاده از سامانه های مبتنی بر 

کدهای USSD است.
 در این راس��تا بانک پاس��ارگاد از ابتدای تأس��یس، همسو با آخرین 
دس��تاوردهای دنی��ای دیجیتال، ان��واع خدمات غیرحض��وری خود را 
به ش��کل های مختلف از جمل��ه بانک��داری الکترونی��ک، نرم افزارهای 
تلفن همراه، وب اپلیکیشن و... در اختیار هموطنان عزیز قرار داده  است. 
استفاده از سامانه آنی بانک پاسارگاد )امپاد( یکی از روش های ارائه شده 

 USSD در این راس��تا اس��ت. این س��امانه با بهره گی��ری از تکنولوژی
خدمات بانکی را در اختیار تمام مش��ترکان شبکه های تلفن همراه قرار 
داده است. برای استفاده از این سامانه کافی  است شماره # 720* را در 
شماره گیر تلفن همراه وارد نمایید و مجموعه ای از خدمات را بدون نیاز 

به اینترنت در تلفن همراه خود دریافت کنید.
در س��امانه #720* گزینه ه��ای پرکارب��رد ب��ه  راحت��ی در اختی��ار 
اس��تفاده کنندگان ق��رار گرفته اس��ت. از جمله مواردی که در س��امانه 
آنی بانک پاس��ارگاد ارائه ش��ده  اس��ت می توان به اس��تفاده از همبانک 
)اس��تعالم چ��ک، رمز دوعامل��ی اینترنت بانک، مانده حس��اب، دریافت 
شناس��ه ش��با و رمز پویای کارت(، خرید انواع ش��ارژ س��یم کارت های 
اعتباری، پرداخت قبض )موبایل، قبض خدماتی و قبض جریمه(، خرید 
بس��ته های اینترنت، دریافت رم��ز پویای کارت، دسترس��ی به نرم افزار 
و س��ایت پی پ��اد، مسدودس��ازی کارت و پرداخت کمک ه��ای خود به 

موسسه های خیریه اشاره کرد.
دسترس��ی به این مجموعه، بسیار ارزشمند است مشروط به اینکه در 
رقابت با دیگر س��امانه های موجود در بازار با س��رعت و دقت بیش��تری 
خدم��ات را ارائه کند. امروزه کاربران با دنیایی از برنامه های دیجیتال و 
اینترنتی بانک ها روبه رو هستند. در این میان، سامانه ای می تواند موفق تر 
باش��د که مانند سامانه #720*  بهترین و آس��ان ترین راه را ارائه کند. 
مرکز مش��اوره و اطالع رسانی بانک  پاس��ارگاد به شماره تماس82890 
https:// در تارنمای این  بانک به نش��انی CRM  و همچنین س��امانه

www.bpi.ir/crm آماده  پاس��خگویی به س��وال ها و ارائه  دانسته های 
بیشتر درخصوص این سامانه می باشد.

سامانه#720*بانکپاسارگادیکمیانبرشگفتانگیز

نقشUSSDهادرعصردیجیتال

حملونقلریلی

رمزپولبانکمرکزیبهصورتآزمایشیاجرامیشود
»رمزریال«درآستانهرونمایی

پس از دو س��ال کار به گفته مس��ئوالن بانک مرکزی، نمونه پایلوت یا آزمایشی 
رمزپول بانک مرکزی آماده شده و به زودی اجرا می شود. معاون فناوری نوین بانک 
مرکزی در حاشیه مراسم هفتمین همایش مالی اسالمی با بیان اینکه رمزپول بانک 
مرک��زی با نام رمزریال به صورت آزمایش��ی به زودی اجرا می ش��ود، افزود: موضوع 
رمزارز در کشور ذی نفعان و متولیان متعددی دارد. هم اکنون این موضوع به معاونت 
اقتصادی رئیس جمهوری س��پرده شده و جلسات متعددی در این خصوص برگزار 
و پیش��رفت خوبی هم داشته است و امیدوارم در هفته های آینده خبرهای خوبی را 
بش��نویم. به گفته وی، فتوای رهبر معظم انقالب درخصوص رمزارز راهگشا و دقیق 
بود و موضوع را به مباحث قانونی واگذار کردند و موارد قانونی نیز در حال پیشرفت 
است و همگرایی خوبی بین قوای مختلف انجام می شود. در مسائل شرعی با توجه به 
اعتماد خوب رهبری به متخصصان به زودی شاهد گشایش هایی خواهیم بود و اگرچه 

علما نظرات متعدد و متفاوتی دارند، اما مبنا براساس نظر رهبری راهگشاتر است.
او درخص��وص انتش��ار رمزارز نیز گف��ت: راهکار بانک مرکزی ب��رای حل تناقض بین 
تمرکززدایی که در ذات رمزارزها است و از سوی دیگر موضوع حاکمیت پول کشورها وجود 
دارد بحث رمزپول ملی کش��ورها مطرح شده است. بسیاری از بانک های مرکزی کشورها 
در این خصوص فعالیت می کنند، در بانک مرکزی کشور ما نیز از چند سال گذشته این 
موضوع مطرح ش��ده و اقدامات فنی انجام ش��ده و مقررات آن در شورای پول و اعتبار نیز 
تصویب شده است. به زودی فاز آزمایشی رمز پول بانک مرکزی با نام رمزریال اجرا می شود 
و استفاده عمومی دارد و به صورت اسکناس است اما در فضای دیجیتال منتشر و در اختیار 
مردم قرار می گیرد. معاون فناوری بانک مرکزی درباره اس��تفاده از رمزارز در واردات کاال 
ه��م گفت: مصوبه مردادماه هیأت وزیران بود که در واردات از رمزارز اس��تفاده کنیم که 
آیین نامه های اجرایی آن در حال تدوین است و به زودی اجرا و جزییات این موضوع اعالم 
می ش��ود  و هدف این اس��ت که افرادی که می خواهند در واردات از رمزارز استفاده کنند 
مشکلی نداشته باش��ند. پیش از این نیز سیدابوطالب نجفی، مدیرعامل شرکت خدمات 
انفورماتیک گفته بود: این ش��رکت حدود دو سال روی پلتفرم و زیرساخت رمزپول بانک 
مرکزی کار مستمر انجام داده و هم اکنون نمونه پایلوت رمزپول توسط این شرکت آماده 
شده است. مسئله پروژه رمزپول فقط تبدیل ریال به فرم دیجیتال نیست بلکه باید ابعاد 
اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و ریس��ک ها را نیز در نظر بگیریم که این مس��ئله نیازمند 
مطالعات سنگین است. تولید رمزپول بانک مرکزی از دولت قبل شروع شده بود. پیش از 
این عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک  مرکزی در یادداشتی درباره رمزپول بانک 
مرکزی نوشته بود: در سال های اخیر مباحث متعددی درباره نسبت بانک های مرکزی و 
رمزارزها و رمزپول ها در جهان مطرح ش��ده اس��ت. خصوصا نحوه تنظیم گری رمزارزها و 
نسبت آنها با سیاست گذاری پولی و ارزی از مباحث پرچالش این حوزه است. طی دو سال 
گذشته، تشکیل جلسات بررس��ی و قاعده گذاری در باالترین سطوح سیاست گذاری های 
اقتصادی جهان درباره رمزارزها بارها تکرار ش��ده اس��ت و الگوی مواجهه با این پدیده، با 
اهداف متفاوت مورد بررس��ی قرار گرفته است. ازجمله اهداف بانک های مرکزی مختلف، 
افزایش کنترل درخصوص انتقال اعتبار، بین المللی کردن ارز ملی و حتی تغییر در معماری 
سیس��تم پولی است. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هم با بررسی این روند جدید 
جهانی و متمرکز شدن بر الگوهای مختلف در پی انتخاب بهترین راهبرد ممکن در این 

حوزه است و ویرایش اولیه سند جامع رمزپول را تهیه کرده است.
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رمزارزهاجایگزینحوالهمیشوند؟
از س��ال 2009 که ارزهای دیجیتال معرفی ش��دند اغل��ب ابزاری برای 
س��رمایه گذاری در نظ��ر گرفته ش��ده اند و جایگزینی ب��رای ارزهای رایج 
نبوده اند، اما در چند سال گذشته این نگرش تغییر کرده و برخی از کشورها 

آنها را ارز قانونی معرفی کرده اند و این ایده در حال آزمایش است.
به گزارش تایمز، یکی از مزایای ارزهای دیجیتال قابلیت استفاده از آنها 
به عنوان حواله اس��ت با این حال، 10 کشور ممنوعیت یا محدودیت های 
قابل توجهی برای ارزهای دیجیت��ال ایجاد کردند به این معنا که خدمات 

حواله نمی تواند از این پتانسیل بازار استفاده کنند.
براساس گزارش بانک جهانی، حواله ها صنعت بزرگ جهانی است و طبق 
گزارش بانک جهانی، جریان وجوه ارس��الی به کشورهای با درآمد پایین و 
متوسط تنها در سال 2020 به بیش از 540 میلیارد دالر می رسد و هزینه 

حواله یکی از اهداف توسعه پایدار سازمان  ملل است.
ارز دیجیت��ال، ابزاری برای افزایش س��رعت و کاه��ش هزینه حواله ها 
پیش��نهاد شده اس��ت اما محیط نظارتی برای دارایی های دیجیتال مبهم 
اس��ت. براس��اس نتایج مطالعه جدید نیمی از 10 بازار برتر ارس��ال حواله 
از جمله ای��االت  متحده، آلمان و امارات متحده عربی مقررات دوس��ت دار 
رمزنگاری ایجاد کرده اند و 30 درصد موضع خنثی دارند. دو بازار از 10 بازار 
برتر ارسال کننده حواله یعنی چین و روسیه نیز موضع ضدرمزنگاری را در 
دستور کار خود قرار دادند. ارزهای دیجیتال به سرعت به یکی از رایج ترین 
واژه ها در پرداخت های برون مرزی تبدیل ش��ده است و طرفداران آن ادعا 
می کنند که می تواند سرعت را افزایش داده و هزینه ها را در مقایسه با سایر 
راه حل های ارس��ال حواله کاهش دهد. رمزارزها این پتانس��یل را خواهند 
داشت که بخشی از ترکیب کلی انتقال پول شوند، اما انتظار نداشته باشید 

که تنها رویکرد پرداخت های جهانی محسوب شوند.

بیتکوینسراشیبیسقوطراطیمیکند؟
س��رمایه گذاران به دنبال نشانه هایی هستند که بزرگترین ارز دیجیتال 
روند نزولی خود را پایان دهد و براس��اس ارزش بازار وارد چرخه صعودی 
جدید ش��ود، اما بیت کوین در بحبوحه مشکالت اقتصادی به کاهش خود 
ادامه می دهد همچنین اتریوم و اکثر آلت کوین های دیگر نیز از یک الگوی 
کند مش��ابه پیروی می کنند. به گزارش کوین دس��ک، جو دی پاسکوال، 
مدیرعامل صن��دوق تامینی بیت بول کپیتال گفت: مس��یر بیت کوین در 
روزهای گذشته نوسانی بود، روند مشخصی نداشت و حجم معامالت آن نیز 
کم بود؛ زمانی که بیت کوین افت شدیدی را تجربه می کند، سرمایه گذاران 

و معامله گران به دنبال خرید تهاجمی برای کاهش و برگشت هستند.
مشکالت بازار رمزارزها در حالی رخ می دهد که سویه اُمیکرون در حال 
افزایش اس��ت و بسیاری از مشاغل با مش��کالت زنجیره تامین و افزایش 
هزینه م��واد خام مقابله می کنند. بانک مرکزی ایاالت  متحده نیز گزارش 
کرد که تورم به 7درصد رس��یده و باالترین رقم در 40 سال گذشته است. 
خریداران بیت کوین در تالش هس��تند تا روند نزولی دو ماهه را معکوس 
کنند زیرا ارزش رمزارزها حدود 30 درصد از باالترین رقم تاریخی نزدیک 
ب��ه 69 ه��زار دالر خود در ماه نوامبر کاهش یافته و اکنون ش��اخص های 

تحلیلی تکنیکال نشان می دهند که فروش در حال تثبیت است.
بیت کوین در هفته گذشته حدود 3 درصد افزایش داشت اگرچه کاهش 
اخیر در حجم معامالت نش��ان می دهد که ممکن اس��ت نوسانات قیمتی 
بزرگ رخ دهد. با این وجود، تحلیلگران پس از ش��روع ضعیف بیت کوین 
در سال جدید اکنون افزایش قیمت را پیش بینی می کنند. بیت کوین هم 

اکنون در کانال 42 هزار دالری قرار دارد.

گرانترینوارزانترینمحلههایتهران
طبق جدیدترین برآوردها در دی ماه امسال، قیمت مسکن در زعفرانیه 
به عنوان گران ترین محله شهر تهران 91.7 میلیون تومان در هر متر مربع 
و در خاورش��هر به عنوان ارزان ترین محله 11.5 میلیون تومان در هر متر 
مربع است. به گزارش ایسنا، میانگین مسکن در تمامی مناطق تهران طی 
بازه زمانی یکم تا بیس��ت و شش��م دی ماه 1400 براساس 17 شاخص از 
جمله معامالت قطعی، نرخ تورم، آخرین ملک معامله شده در منطقه، سن 
بنا، امکانات واحد مسکونی، متراژ، طبقه، دسترسی به سرانه های خدماتی و 
تفریحی، موقعیت منطقه ای و ... برآورد شده است. بر این اساس زعفرانیه، 
ب��اغ فردوس و محمودیه به ترتیب ب��ا 91.7، 89.9 و 88.7 میلیون تومان 
در هر متر مربع سه محله گران قیمت و از طرف دیگر خاورشهر، یافت آباد 
جنوبی و قیامدش��ت به ترتیب با 11.5، 12.3 و 12.9 میلیون تومان س��ه 

محله ارزان در بازار مسکن شهر تهران محسوب می شوند.
قیمت تخمینی مسکن که براساس شاخص های مذکور از سامانه کیلید 
به دس��ت آمده نش��ان می دهد در دی ماه 1400 محله ه��ای زعفرانیه با 
متوس��ط 91.7 میلیون تومان، باغ فردوس 89.9 میلیون، محمودیه 88.7 
میلیون، ولنجک 87.1 میلیون، حصار بوعلی 86.4 میلیون، تجریش 84.4 
میلیون، دزاش��یب 81.5 میلیون، جماران 81.3 میلی��ون، فرمانیه 81.1 
میلیون و ش��هرک غرب با 79.5 میلیون تومان در هر متر مربع به ترتیب 
10 محله گران قیمت تهران هستند. از سوی دیگر میانگین قیمت هر متر 
خانه در 10 محله ارزان ش��هر تهران به ترتیب در خاورشهر 11.5 میلیون 
تومان، یافت آباد جنوبی 12.3 میلیون، قیامدشت 12.9 میلیون، دولت خواه 
جنوبی 13.3 میلیون، دولت خواه ش��مالی 13.7 میلیون، یافت آباد شمالی 
13.8 میلیون، هرندی 14 میلیون، مطهری 14.4 میلیون، سعیدآباد 14.5 
میلیون و علی آباد جنوبی 14.5 میلیون تومان است. مطابق شاخص دیگری 
که از قیمت پیش��نهادی آگهی های س��امانه مذکور در بازه زمانی 1 تا 26 
دی ماه 1400 به دست آمده 30 محله گران قیمت شهر تهران به ترتیب 
فرمانیه، زعفرانیه، دروس، نیاوران، قیطریه، درختی، س��عادت آباد، امانیه، 
اختیاریه، آسمان، شهرک غرب، ضرابخانه، داوودیه، ونک، آراج، یوسف آباد، 
دارآباد، حس��ین آباد، دربند، کوی نصر، دزاشیب، قلهک، سوهانک، ازگل، 
نیلوفر، شاهین، مرزداران شرقی، شهید محالتی، سیدخندان و اباذر است. 
در این لیست فرمانیه با 88.4 میلیون تومان در هر متر مربع گران ترین و 

اباذر با متری 47.8 میلیون تومان ارزان ترین محله هستند.
همچنین براس��اس نرخ پیشنهادی آگهی های دی ماه امسال 30 محله 
ارزان قیمت در بازار مسکن شهر تهران به ترتیب دولت خواه شمالی، زمزم، 
اتابک، ش��وش، ش��ادآباد، هاش��م آباد، مطهری، رضویه، تقی آباد، مینابی، 
وصفنارد، یافت آباد، اندیش��ه، زهتابی، مقدم، هرندی، خلیج فارس، هفده 
ش��هریور، امامزاده حس��ن، آذری، جوانمرد قصاب، مس��عودیه، مختاری، 
جلیلی، بروج��ردی، یاخچی آب��اد، جوادیه، طیب، ابوذر ش��رقی و نفرآباد 
است که در این لیس��ت دولت خواه شمالی با متری 14.5 میلیون تومان 
ارزان ترین و نفرآباد با متری 17.7 میلیون تومان گران ترین محله هستند.

خبرنــامه

فرص��ت امروز: در روزی که قیمت دالر در بازار آزاد تهران به کف کانال 
27 ه��زار تومان و در صرافی های بانکی به س��قف کان��ال 25 هزار تومان 
رس��ید، ش��اخص بورس تهران با کاهش بیش از 4 ه��زار واحدی به کف 
کان��ال یک میلیون و 300 هزار واحد نزدیک تر ش��د. در جریان معامالت 
روز دوشنبه، ش��اخص کل بورس با کاهش 4 هزار و 271 واحدی به رقم 
یک میلیون و 306 هزار واحد و شاخص هم وزن با یک هزار و 394 واحد 
کاه��ش به رقم 345 هزار و 84 واحد رس��ید. بی��ش از 4 میلیارد و 579 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 32 هزار و 809 میلیارد 
ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار اول، کاهش 
4 هزار و 155 واحدی و شاخص بازار دوم، کاهش 5 هزار و 411 واحدی را 
تجربه کردند. در آن سوی بازار سرمایه اما شاخص کل فرابورس تنها با سه 
واحد افزایش در رقم 17 هزار و 875 واحد ایستاد. در مجموع، در این روز 
هم همانند روزهای گذشته زور صف های فروش به صف های خرید چربید، 
به طوری که 39 نماد به ارزش 934 میلیارد ریال صف خرید و 117 نماد 

به ارزش 3441 میلیارد ریال صف فروش بودند.
در همی��ن حال، پس از آنکه برخی از بنده��ای الیحه بودجه 1401 از 
جمله نحوه محاسبه نرخ گاز پتروشیمی ها به تالطم بازار سرمایه دامن زد، 
وزیر اقتصاد از 10 فرمان بورسی رونمایی کرد که در آن نحوه محاسبه نرخ 
گاز اصالح شده بود. در حالی که اعمال این بسته سیاستی در الیحه بودجه 
باعث تردیدهای زیادی شده بود، حاال به نظر می رسد ماجرا به نفع بورس 

تمام شده و الیحه بودجه سال آینده در این خصوص اصالح شده است.
خیالبورسبازانباالخرهراحتشد

برخی از بندهای الیحه بودجه 1401 از جمله نحوه محاس��به نرخ گاز 
پتروشیمی ها باعث ش��د تابلوی معامالت بورس دوباره قرمز شود و از آن 
زمان تاکنون بازار سرمایه دوباره از تعادل خارج شده و درگیر و دار از دست 
دادن کانال یک میلیون و 300 هزار واحد اس��ت. البته هش��ت روز بعد از 
تقدیم الیحه بودجه، وزیر اقتصاد از تصویب 10 پیشنهاد بورسی در دولت 
خبر داد و گفت: براس��اس این پیش��نهادها مالیات نقل و انتقال سهام به 
صندوق تثبیت برگردانده و 30 هزار میلیارد تومان هم به صندوق تثبیت 
بازار وارد می ش��ود. در سال 1401 سقف قیمت گاز خوراک پتروشیمی ها 
معادل گاز صادراتی است. سقف قیمت سوخت گاز صنایع عمده معادل 40 
درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شد. قیمت گاز صنایع سیمانی هم 
10 درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود. مالیات تولیدی ها 5 درصد 

کمتر می شود و فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نمی کند.
به گفته احسان خاندوزی، 10 درصد وجوه حاصل از عرضه اولیه دولتی 
برای بازارگردانی در نظر گرفته می ش��ود. همچنین رئیس سازمان بورس 

برای جلس��ات س��تاد اقتصادی و تصمیم گیری برای انتش��ار اوراق دعوت 
می شود. هر چقدر جریان ورودی پول به بازار کم شود انتشار اوراق دولتی 
هم کمتر می ش��ود. نرخ تسعیر دارایی های ارزی بانک ها معادل 90 درصد 
نرخ نیمایی اعالم می شود. بانک مرکزی نیز موظف شده میانگین نرخ سوِد 

بازار بین  بانکی را در سقف 20 درصد مدیریت کند.
البت��ه روی خوش صحبت های وزیر اقتصاد برای بازار س��رمایه چندان 
طوالنی نبود و ش��ایعاتی که در مورد گنجانده نشدن 10 پیشنهاد بورسی 
در الیحه به گوش می رس��ید دوباره وضعی��ت بورس را قرمز کرد. هرچند 
هفته قبل این شایعات تکذیب و وزیر اقتصاد دوباره اعالم کرد که 10 محور 
در الیحه اعمال می ش��ود، اما باز هم در روزهای گذشته اخبار غیررسمی 
از مخالف��ت س��ازمان برنامه و بودج��ه با برخی موارد این بس��ته حکایت 
داش��ت؛ موضوعی که نمود آن در روند حرکت بازار به خوبی مشخص بود 
و س��هامداران چند روزی اس��ت که معامالت را با روزی 5 درصد منفی به 

پایان می برند.
اما هیأت دولت به تمام این شایعات پایان داد و در جلسه ای که شامگاه 
یکش��نبه برگزار ش��د، هیأت وزیران در راس��تای مصوبه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت درخصوص نحوه محاس��به نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها، 
با اصالح الیحه بودجه س��ال 1401 در ای��ن خصوص موافقت کرد. بدین 
ترتیب، فرمول محاس��به نرخ گاز خوراک پتروشیمی ها مانند سال 1400 
محاس��به و اعمال می ش��ود. همچنین نرخ گاز س��وخت پتروش��یمی ها، 
پاالیش��گاه ها و صنایع پایین دس��تی، مجتمع های احیای فوالد و مصارف 
مربوط به یوتیلیتی ش��امل برق، آب، اکس��یژن و ... آنها معادل 40 درصد 
نرخ خوراک گاز پتروشیمی است و برای صنایع سیمان و سایر صنایع نیز 
معادل 10 درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین می گردد. هرچند بازار 
سرمایه نسبت به اخبار منفی دچار بیش واکنشی شده و در مقابل به اخبار 
مثبت واکنشی نشان نمی دهد، اما امید می رود این تصمیم هرچند که عمر 
آن کوتاه و یک ساله است، کمی به متعادل شدن بازار سرمایه کمک کند.

بورسبهکانال1.3میلیونینزدیکشد
در ادامه روند نزولی بازار س��رمایه، ش��اخص بورس تهران روز گذش��ته 
بیش از  4 هزار واحد دیگر عقب رفت تا به کف کانال 1.3 میلیون واحدی 
نزدیک تر ش��ود. ش��اخص کل بورس در این روز با کاهش 4 هزار و 271 
واح��دی به رقم یک میلیون و 306 هزار واحد رس��ید. ش��اخص هم وزن 
نی��ز با یک هزار و 394 واحد کاهش، رق��م 345 هزار و 84 واحد را ثبت 
کرد. همچنین بیش از 4 میلیارد و 579 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 32 هزار و 809 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران 
دادوستد شد. شاخص بازار اول 4 هزار و 155 واحد و شاخص بازار دوم نیز 

5 هزار و 411 واحد کاهش یافتند.
شرکت ایران خودرو با 579 واحد، شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان 
با 384 واحد، شرکت پاالیش نفت بندرعباس با 268 واحد، شرکت سایپا 
با 141 واحد و ش��رکت بورس کاالی ایران با 124 واحد بیش��ترین تاثیر 
مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. در سوی مقابل، شرکت ملی صنایع 
م��س ایران با 698 واحد، بانک ملت با 557 واحد، ش��رکت فوالد مبارکه 
اصفهان با 438 واحد، ش��رکت پتروشیمی فناوران با 417 واحد و شرکت 
سرمایه گذاری غدیر با 395 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص 
کل همراه ش��دند. گروه خودرو با 44 هزار و 206 معامله به ارزش 2 هزار 
و 718 میلیارد ریال، گروه شیمیایی با 34 هزار و 263 معامله به ارزش 2 
هزار و 121 میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 27 هزار و 968 معامله 
ب��ه ارزش یک هزار و 836 میلیارد ریال، گ��روه اداره بازارهای مالی با 17 
هزار و 621 معامله به ارزش یک هزار و 422 میلیارد ریال و گروه بانک ها 
با 13 هزار و 651 معامله به ارزش یک هزار و 193 میلیارد ریال در صدر 

برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با افزایش 3 واحدی 
به رقم 17 هزار و 875 واحد رس��ید. شاخص فرابورس اگرچه پس از آغاز 
معامالت که روند افزایشی به خود گرفته بود در مسیری معکوس حرکت 
ک��رد، اما در نهایت در پایان معامالت تنها با 3 واحد افزایش، س��بز ماند. 
حجم معامالت این روز فرابورس قابل توجه بود و از افزایش داد و ستدهای 
بلوکی در بازار خبر داد. عمده کاهش ش��اخص فرابورس ناش��ی از منفی 
ش��دن س��نگ آهن گهر زمین بود که افت زیادی را تجربه کرد. از س��وی 
دیگر، ش��رکت صنعتی مینو بیش��ترین تأثیر مثبت را در افزایش آیفکس 

داشت.
در معامالت س��ومین روز هفته در فرابورس ایران، بیش از 3 میلیارد و 
59 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک میلیون و 501 
هزار و 963 میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. ارزش بازار اول و دوم فرابورس 
ایران به 9 میلیون و 845 هزار و 858 میلیارد ریال رسید. ارزش بازار پایه 
فرابورس نیز به بیش از3 میلیون و 172 هزار و 530 میلیارد ریال رسید. 
ش��رکت صنعتی مینو با 11 واحد، ش��رکت فرابورس ایران با 5.59 واحد، 
شرکت پتروشیمی تندگویان با 4.3 واحد، بیمه اتکایی ایرانیان با 4 واحد و 
بیمه سامان با 3.96 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. 
همچنین ش��رکت س��نگ آهن گهرزمین با 7 واحد، ش��رکت پتروشیمی 
زاگرس با 2.6 واحد، شرکت کلر پارس با 2 واحد، شرکت جنرال مکانیک 
با 1.54 واحد و شرکت پتروشیمی مارون با 1.45 واحد با بیشترین تاثیر 

منفی بر رشد شاخص همراه شدند.

شاخصبورستهرانبهکفکانال1.3میلیونواحدینزدیکشد

افتبورسهمپایدالر

گزارش آماری که از س��وی وزارت صمت منتش��ر ش��ده نشان می دهد 
بنگاه   های تولیدکننده تا پایان آبان ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از شبکه بانکی تسهیالت بیشتری دریافت کرده   اند، اما به دلیل صرف 
عمده این منابع برای سرمایه در گردش که حدود 79 درصد کل تسهیالت 
را تش��کیل می دهد، مس��ئله تقویت بنیه تولید و رشد تشکیل سرمایه در 

بخش صنعت به فراموشی سپرده شده است.
شواهد موجود برگرفته از آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک 
مرکزی نشان می دهد، تامین مالی بخش صنعت و معدن تنها در حد رفع 
امور جاری اس��ت و به رشد ملموس تشکیل س��رمایه بخش تولید منجر 
نشده است. از آنجا که منابع مالی دو طرح تبصره »18« و تسهیالت رونق 
تولید عمدتا به اس��تان   های معدودی تزریق می شود، دست طیف وسیعی 
از واحدهای تولید در اس��تان   های کشور از دسترس��ی به منابع مالی دور 
مانده است. در حالی عطش واحدهای تولید برای سرمایه در گردش با هر 
بار جهش تورم ش��دت می گیرد که این موضوع موجب خواهد ش��د، توان 
بنگاه   ها برای تجهیز و خرید ماشین    آالت که روی بنیه صنایع برای نوآوری 

و بهره   وری اثر می   گذارد، تضعیف شود.

بررسی گزارش تامین مالی اقتصاد در شبکه بانکی طی سال جاری نشان 
می دهد، در هش��ت  ماه منتهی به آبان ماه 1400 با رش��د 65درصدی به 
واحدهای اقتصادی سراس��ر کش��ور 1727هزار میلیارد تومان تسهیالت 
تزریق ش��ده اس��ت. اعطای وام به کسب وکارها در س��ال جاری در حالی 
رش��د چش��مگیری داشته که سال گذش��ته تا پایان هشت  ماه منتهی به 
آبان 1399 در مجم��وع 1043 هزار میلیارد تومان وام به همه بخش   های 
اقتصاد پرداخت ش��ده بود. مرور کارنامه شبکه بانکی در سال جاری نشان 
می دهد، تا پایان آبان ماه امسال بیش از 515هزار میلیارد تومان تسهیالت 
به بنگاه   های دو بخش صنعت و معدن اعطا ش��ده که گویای س��هم 29.9 
درصدی تولید از وام   های بانکی است. این عدد در حالی رشد 69 درصدی 
را نس��بت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است که در هشت  ماه 
منته��ی به آبان 1399 در مجموع 304هزار میلیارد تومان تس��هیالت به 
تولیدکنن��دگان دو بخش صنعت و معدن پرداخت ش��ده بود؛ عددی که 
از س��هم 29درصدی بخش تولید از کل تس��هیالت پرداختی شبکه بانکی 

حکایت دارد.
یکی از نکات جالب درباره س��هم بخش تولی��د از وام   های بانکی، میزان 

س��رمایه در گردش است. ارقامی که وزارت صمت اعالم کرده است نشان 
می ده��د، از کل 515ه��زار میلی��ارد تومان، بی��ش از 78درصد یا معادل 
406 هزار میلیارد تومان س��هم س��رمایه در گردش بوده که گویای رش��د 
ش��تابان نیاز بنگاه   های اقتصادی به تس��هیالت بر اثر افزایش ش��دید نرخ 
تورم و تش��دید نوسانات ارزی اس��ت؛ موضوعی که اثر خود را روی بهای 
مواد اولیه، هزینه نیروی انس��انی و هزینه   های دیگر بنگاه گذاش��ته و نیاز 
فعاالن اقتصادی به وجوه نقد را تشدید می کند. صحت این وضعیت وقتی 
مش��خص می شود که آمار هشت ماه 99 از تزریق حدود 227 هزار میلیارد 
تومان تسهیالت به بخش   های صنعت و معدن حکایت دارد؛ عددی که از 
سهم حدود 74درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیالت تزریق شده به 
بخش تولید خبر می دهد. بررس��ی بیشتر اعداد دو گزارش وزارت صمت و 
بانک مرکزی در سال های 1400 و 1399 نشان می دهد، از کل تسهیالت 
تزریق شده به بخش   های صنعت و معدن، تنها 98 هزار میلیارد تومان سهم 
تشکیل سرمایه بوده است. به این ترتیب کمتر از 20درصد کل تسهیالت 
پرداخت��ی به صنع��ت و معدن راهی یکی از دو بخش توس��عه و ایجاد در 

واحدهای صنعتی شده و بنیه صنعت را تقویت کرده است.

چقدرتسهیالتبهواحدهایصنعتیتزریقشد؟
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دربازارلوازمخانگیچهمیگذرد؟
نیسان ها با کارتن های لوازم خانگی دنبال آدرس مغازه ها می گردند تا بارشان 
را زمین بگذارند. روی تابلوها همچنان اس��م برندهای قدیمی می درخش��د؛ 
برندهایی که حاال واردات شان متوقف شده و قاچاق است. بازار امین حضور پر 
از مغازه های عمده و خرده فروشی لوازم خانگی است. بعضی از مغازه دارها سعی 
می کنند برندهایی را به مش��تری معرفی کنند که کمتر شناخته ش��ده است. 
برخی مش��تری ها به جیب شان نگاه می کنند و ارزان ترین را انتخاب می کنند 
و برخی دیگر دنبال برندهای معروف خارجی اند و به برندهای داخلی چندان 
خوش بین نیس��تند. زن و مرد جوانی وارد یکی از مغازه ها می ش��وند. به قصد 
خرید جهیزیه آمده اند و خرید یخچال به عهده آقاداماد اس��ت. عروس خانم 
اصرار دارد یخچال ساید بای ساید بخرند و فروشنده سعی می کند متقاعدش 
کند که دیگر س��اید بای ساید مقرون به صرفه نیست و برای پُر کردنش باید 
20 میلیون تومانی هزینه کند. فروشنده با چرب زبانی عروس خانم را متقاعد 
می کند یک یخچال معمولی بخرد. قیمت کاالهای ایرانی با توجه به برندهای 
معروف و کمترشناخته شده فرق می کند؛ از قیمت 5 میلیون تومان برای یک 
یخچال ساده گرفته تا 50 میلیون تومان. قیمت برندهای خارجی هم که سر 
به فلک می کش��د.   در بازار امین حضور عده زیادی جزئی فروش��ی می کنند 
و ع��ده ای دیگر به صورت عمده و پخش کار می کنند. در س��طح ش��هر هم 
ش��رکت های مختلف، فروش لوازم خانگی را انج��ام می دهند. مغازه دارها دل 
پُری دارند و هیچ کدام به آینده شغلی ش��ان خوش بین نیس��تند و می گویند 
بالتکلیفند. روزهای خوش شان به زمانی برمی گردد که مرزها باز بوده و واردات 
لوازم خانگ��ی آزاد. چراکه ممنوعیت واردات به نفع کارخانه دار و تولیدکننده 
ایرانی تمام شده که با خیال راحت و نبود هیچ رقیبی کاالهایی با هر کیفیت را 
روانه بازار می کنند و بیچاره مصرف کنندگان. آنقدر بازار کارخانه دارها داغ است 
که حتی به صادرات هم فکر نمی کنند. از س��ال 1397 واردات لوازم خانگی 
ممنوع شد و دو برند معروف خارجی که در ایران فعالیت می کردند بساط شان 
را جمع کردند. با این حال هنوز هم برندهای خارجی به صورت مس��افری یا 
قاچاق وارد کشور می شوند و با قیمت های باال مشتری های خودشان را دارند.

»مس��عود«، 20 س��الی می ش��ود که وارد این بازار ش��ده و درباره کیفیت 
و خدم��ات پ��س از ف��روش کااله��ای ایرانی به ایس��نا، می گوی��د: »معموال 
تولیدکننده ه��ای داخلی مواد اولیه درجه دو و س��ه رو از چین وارد می کنند 
که خب طبیعتا کیفیت خوبی ن��داره. هیچ کدوم از برندهای ایرانی نمی تونن 
بازار لوازم خونگی ایرانو تامین کنن. عده ای از مردم  اصال حاضر نمی شن بابت 
کاالهای ایرانی  پول بدن. بعضیام به خاطر قیمت پایین تر مجبورن محصول 
ایرانی بخ��رن. واقعا کیفی��ت ایرانیا به هیچ وجه قابل مقایس��ه با محصوالت 
خارج��ی نیس. از طرف دیگه تولیدکننده ه��ای ایرانی به بهونه های مختلف، 
قیمت محصوالتش��ونو چند بار تو س��ال باال می برن. قبل از این، سالی یه بار 
افزایش قیمت داش��تن اما حاال می بینیم تا سه بار هم قیمتاشونو زیاد کردن. 
بعضی از این افزایش قیمت ها با مجوز قانونیه و خیلی هاشون هم بدون مجوز. 
معموال با شروع سال جدید 10 تا 15 درصد روی همه قیمتا میره اما حاال به 
بهونه ه��ای مختلف از باال رفتن نرخ دالر گرفته تا حقوق کارگر و قیمت مواد 

اولیه می بینیم که قیمتا هی باال میره.«

نماگربازارسهام

 آیین معارفه رئیس جدید سازمان صمت با حضور مدیران دستگاه های 
اجرای��ی، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صمت، فع��االن اقتصادی، مدیران 
تشکل ها و رئیس و دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت استان در مشهد 

برگزار شد .
بنا به اعالم روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی 
در این نشس��ت  حسن حس��ینی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در 
سخنانی از گران فروشی خودروهای چینی در ایران و عقب ماندگی صنعت 

خودرو به شدت انتقاد کرد .
حس��ن حسینی با اشاره به عقب ماندگی های صنعت خودروسازی ایران 

اظهار داشت: ثمره مدیران دولتی خودروساز برای مردم چه بوده است.
وی اف��زود :چ��را خودروهای چینی را س��ه برابر قیمت این کش��ور در 
ب��ازار داخلی می فروش��ند. وی گفت: وضع امروز صنع��ت خودرو حاصل 

سیاست های وزارت صمت است.
وی در ادامه با اش��اره به عملکرد مدیران بخش خصوصی در حوزه های 
مختلف تصریح کرد: هرچه که سکان به بخش خصوصی واقعی واگذار شده 

است، شاهد موفقیت بوده ایم؛ لذا باید به این بخش اعتماد کرد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت همچنین از خدمات جواد خزاعی در 

زمان تصدی سازمان صمت استان تجلیل و بر همکاری با رئیس جدید این 
س��ازمان تاکید کرد. در این مراسم، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت هم گف��ت: در دوره جدید مدیریتی این وزارتخانه با ارائه 
سبکی جدید 106 عنوان پروژه تحولی تعریف شده است که باید گزارش 

عملکرد این پروژه ها هر سه ماه یک بار ارائه شود.
ش��هاب جنابی روز دوش��نبه در مراس��م تودیع و معارفه سرپرس��ت و 
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراس��ان رضوی اف��زود: برنامه 
آمایش صنعت، معدن و تجارت خراس��ان رضوی با مش��ارکت و همفکری 
دست اندرکاران مختلف در حال تدوین بوده و تا پایان سال نهایی می شود.

مدیرکل ح��وزه وزارتی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت گفت: اهمیت 
سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بر هیچ کس پوشیده نیست 
زیرا بخش های صنعت، معدن و تجارت استان ظرفیت های بی شماری دارد 
که در کل کش��ور زبانزد است و از این جهت مدیر جدید سازمان می تواند 

در به فعلیت رساندن این ظرفیت ها نقش مهمی ایفا کند.
رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این 
نشست گفت: حمایت از تولید کاال، تولید خدمات، معدن، صادرات، تامین 
مواد اولیه و اس��تفاده از این ظرفیت در اس��تان مهمترین وظایف سازمان 

صنعت، معدن و تجارت است که در این راستا باید موانع را از جلوی پای 
سرمایه گذاران برداشت و نسبت به جذب سرمایه گذاران اهتمام ورزید.

امیررضا رجبی افزود: تالش خواهم کرد ارتباط مس��تقیم و مستمری با 
دستگاه های اجرایی همکار و تشکل های خصوصی در بخش های مختلف 

داشته باشم.
سرپرست سابق سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در 
این نشس��ت به دشواری ها و مشکالت هش��ت ماه مسئولیت خود در این 
سازمان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با همت همکاران در این سازمان و 
دستگاه های اجرایی همکار، کشتی سازمان صنعت از توفان ماه های گذشته 

به خوبی عبور کرد.
جواد خزاعی افزود: هرچند در این مدت گاه توبیخ سازمان های نظارتی را 
در برخی مسائل دریافت کردم، اما تالش نمودم طبق شعار سال، از تولید 

حمایت کرده و موانع را از مسیر تالش فعاالن اقتصادی بردارم.
امیررض��ا رجبی با حکم وزیر صنعت، مع��دن و تجارت به عنوان رئیس 
جدید س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراس��ان رضوی معرفی شد وی 
پی��ش از این به عنوان معاون امور ش��رکت های بنی��اد بهره وری موقوفات 

آستان قدس رضوی فعالیت داشته است.

فروشیگرانازتجارتومعدن،صنعتخانهرئیسشدیدانتقاد
خودروهایچینیدرایرانوعقبماندگیصنعتخودرو

میزان تولید ایران خودرو، سایپا و زامیاد در آذر 1400 نسبت به آبان 
افزایش داش��ته اس��ت. همچنین معاون تولید شرکت زامیاد از شکست 

رکورد تولید روزانه در زامیاد خبر داد.
در سال 1400 خودروسازان داخلی با مشکالت زیادی از جمله تامین 
قطعات و تولید روبه رو بودند. همچنین یک مس��ئله ای که ایران خودرو 

و سایپا تحت تاثیر قرار داده است زیان انباشته بسیار زیاد آنها است.
با توجه به تیراژ تعیین ش��ده از سوی وزارت صمت برای سال 1400، 
خودروس��ازان به ط��ور ماهان��ه باید 92 ه��زار و 500 دس��تگاه خودرو 
تولید کنند این در ش��رایطی اس��ت در ماه آذر ح��دود 78 هزار خودرو 
تولی��د کرده اند. این کاهش میزان تولید در صورتی رخ داده اس��ت که 
فاطمی امین، وزی��ر صمت وعده افزایش میزان تولید خودروس��ازان در 
سال های آینده را داده است. این وعده افزایش قیمت ها در صورتی است 
که حتی میزان تولید خودروسازان در سال 1400 به اهداف تعیین شده 

نرسیده است.
با توجه به ش��رایطی که در تولید خودرو وجود دارد، بعید اس��ت که 

وعده رشد 100 هزار دستگاهی در سال 1400 به نتیجه برسد.
مش��کل نقدینگی و تامین تراشه های الکترونیک دو مانع مهمی است 
که از ابتدای سال، تولید خودروسازان را در مسیر نزولی قرار داده است. 
کارشناسان صنعت خودرو عقیده دارند مشکل نقدینگی خودروسازان با 

حذف قیمت گذاری دستوری می تواند تا حد زیادی رفع شود.
از طرف��ی خودروس��ازان می��زان عرضه و ف��روش خودرو های خود را 
کاهش دادند. کارشناس��ان صنعت خودرو بر این عقیده هستند که یکی 

از عواملی که موجب عدم عرضه خودرو توس��ط خودروسازان شده است 
قیمت خودرو ها است. عبداهلل مشکانی به تجارت نیوز، گفته بود سیاست 
گذش��ته نگر شورای رقابت برای مش��خص کردن شرایط تولید و تعیین 
قیم��ت خودرو ها یکی از مهمترین عواملی اس��ت ک��ه موجب به وجود 

آمدن زیان انباشته خودروسازان شده است.
مشکانی معتقد است خودروسازان به دلیل جلوگیری از زیان و جبران 
هزینه های تولید و قطعات، خودرو ها را انبار می کنند تا بتوانند با افزایش 

قیمت خودرو بخشی از هزینه های خود را جبران کنند.
او در ادام��ه توضیح داد: ایران خودرو و س��ایپا با ن��رخ دالر 25 هزار 
تومان��ی خودرو های خودرو را تولید می کنند، اما حدودا با نرخ دالر 15 

هزار تومانی آنها را به فروش می گذارند.
این کارشناس افزود: در حالی که خودرو ها در بازار خودرو با دالر 35 

هزار تومانی معامله می شود.
عب��دهلل مش��کانی توضی��ح داد که وج��ود این اخت��الف قیمت ها در 
تولی��د، خرید و فروش خودرو ها تنها برای دالالن س��وددهی دارد و هم 

خودروساز و هم خریدار واقعی ضرر می کنند.
براساس اطالعات موجود در سایت ُکدال، ایران خودرو در آذر 1400 

نسبت به آبان افزایش تولید داشته است.
ای��ران خودرو در آبان حدود 40 هزار خودرو تولید کرد که این میزان 
در آذر 1400 به حدود 43 هزار خودرو نزدیک شده است. ایران خودرو 
از ابتدای س��ال 1400 تا پای��ان آذر، به طور میانگین حدود یک هزار و 

205 خودرو تولید کرده است.

گروه خودروس��ازی س��ایپا، در آب��ان 1400 ح��دود 29 هزار و 500 
خودرو تولید کرده است که این میزان در آذر به حدود 31 هزار دستگاه 

رسیده است.

یک کارشناس انرژی با بیان اینکه »تنها 200 هزار خودروی فرسوده به 
صورت غیرمجاز LPG مصرف می کنند«، گفت پیشنهاد می شود به دلیل 
تهدید امنیت جانی خود این افراد و دیگر افراد جامعه، این خودروها سریعا 

شناسایی و به صورت رایگان تبدیل به سی ان جی سوز شوند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تسنیم، محمدحسین 
کشاورز باحقیقت، کارشناس انرژی اظهار داشت: با توجه به مباحث ایمنی 
و هزینه بر بودن و به جهت داشتن استانداردهای بسیار باال، هزینه احداث 

جایگاه LPG بسیار باالتر از جایگاه CNG است.
وی اف��زود: ب��رای مثال جایگاه پایانه بیهقی که توس��ط پیمانکار ژاپنی 
ساخته شده، به دلیل استانداردهای باال در بخش ایمنی، حدود 3 میلیون 
دالر هزینه برداشت که این میزان برای جایگاه های دیگر حتی با احتساب 
کاهش اس��تانداردها، از یک میلیون دالر، یعنی 30 میلیارد تومان )بدون 
احتساب زمین و انشعابات آب و برق و گاز( کمتر هزینه دربر نخواهد داشت. 
این کارشناس انرژی با بیان اینکه »با توجه به شبکه عظیم گازرسانی در 
کشور در هر نقطه ای امکان احداث جایگاه CNG مقدور است«، گفت: اما 
در بحث گاز مایع دولت یک هزینه دیگری برای ذخیره سازی گاز مایع به 
مدت حداقل 30 روز در نقاط مختلف کشور که می خواهند از این سوخت 
اس��تفاده کنند باید پرداخت کند و با توجه به شرایط نگهداری LPG که 
در مخازن کروی تحت فش��ار ذخیره سازی می ش��ود، ساخت این مخازن 

بسیار پرهزینه خواهد بود.
وی ادام��ه داد: اگر ب��ه این هزینه ها، هزینه های حم��ل گاز مایع را هم 
اضافه کنیم، هزینه های بس��یاری بر دوش دولت و مردم خواهیم گذاشت، 
در صورتی که در بحث CNG به جهت استفاده از شبکه گازرسانی کشور 

این هزینه نزدیک به صفر است.
 نیمی از ظرفیت سوخت رسانی CNG بی استفاده مانده

کش��اورز با بیان اینکه »در حال حاضر حدود 2500 ایستگاه CNG با 
ظرفیت تامین  حدود 41 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در کشور وجود 

دارد«، گفت: با وجود این زیرساختی که در بخش CNG ایجاد شده، در 
حال حاضر حدود نیمی از این ظرفیت سوخت رسانی در کشور بی استفاده 

مانده است.
این کارش��ناس ان��رژی تصری��ح کرد: ورود LPG به س��بد س��وخت 
خودروهای کش��ور یک اشتباه بزرگ است و کمترین سودی برای مردم و 
دولت به دنبال نخواهد داش��ت؛ در عین حال عدم النفع هایی نیز به کشور 

تحمیل می کند.
 LPG وی افزود: در طرحی که در مجلس مطرح اس��ت، قیمت هر لیتر
به میزان 1000 تومان در نظر گرفته ش��ده، اگر چنین قیمت ارزانی برای 
عرضه LPG در س��بد س��وخت خودروها در نظر گرفته ش��ود، عالوه بر 
تحمی��ل یارانه پنهان آن به بیت الم��ال، این اختالف قیمت مطمئنا باعث 
نابودشدن تدریجی صنعت CNG در کشور و تهدید امنیت شغلی  حدود 

200 هزار نفر جمعیت شاغل در این صنعت خواهد شد.
کش��اورز با اشاره به ورشکستگی برخی شرکت ها و کارخانجات فعال در 
صنعت CNG در س��ال های گذشته به دلیل سیاست گذاری های غلط در 
بخش انرژی کشور و عدم ثبات تصمیم گیری در این حوزه گفت: اگر دوباره 
بخواهیم ثبات این صنعت و رغبت مردم به دوگانه س��وز کردن خودروها با 
CNG را با یک طرح غیرکارشناس��ی، برهم زده و به مس��یر غلط ببریم، 
احتمال به حاش��یه رفتن صنعت CNG و عدم النف��ع از معطل ماندن و 

بی استفاده ماندن بخش عظیمی از زیرساخت های آن وجود دارد.
وی افزود: اینکه موافقان ورود LPG به سبد سوخت خودروها معتقدند 
که این س��وخت با ورود به سبد س��وخت خودروها، فقط جایگزین بنزین 
مصرفی کش��ور می شود و صنعت CNG را تحت الش��عاع قرار نمی دهد، 
فرض درستی نیست و قطعا شاهد رقابت نابرابر LPG و CNG خواهیم 
ب��ود و اگر قیمت LPG به میزان 1000 تومان در هر لیتر در نظر گرفته 
شود، بدون شک شاهد آسیب دیدن صنعت CNG کشور خواهیم بود و 

این نه به نفع مردم است و نه به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

مقایسهمیزانتولیدخودروسازان

فقط200هزارخودرویفرسودهبهصورتغیرمجازLPGمصرفمیکنند

خألهایCNGباLPGپرنمیشود
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اخبار

مسئول روابط عمومی منطقه ساری :
روسای دو ناحیه در منطقه ساری معارفه شدند

ساری – دهقان : مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری گفت : طی احکامی روسای دو ناحیه بابلسر و بابل در شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری تودیع و معارفه شدند . به گزارش 
خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، عباس خلیل پور مسئول روابط عمومی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد : در دی ماه 1400 
با صدور احکام جداگانه ای از سوی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری ، علی شاهرخی و علیرضا حالج به ترتیب در نواحی بابلسر و بابل 
به عنوان رئیس ناحیه منصوب شدند . عباس خلیل پور افزود : در مراسم تودیع 

و معارفه روسای دو ناحیه بابل و بابلسر که با حضور مدیر و روسای ستادی و نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری و 
جمعی از مقامات محلی انجام شد  سبحان رجب پورمدیر شرکت سخنانی در مورد موقعیت استراتژیک این دو شهر ایراد کرد و با معرفی 
و اهداء حکم به علیرضا حالج و علی شاهرخی از سوابق مدیریتی موفق آنها در پستهای قبلی تقدیر کرد . سبحان رجب پور در ادامه از 
درخشش روسای قبلی خیر اله .. وحدانی وعلیرضا کلمر نتاج به ترتیب در دو ناحیه بابل و بابلسر در خدمت رسانی درست و به موقع و با 
کمترین تنش  قدردانی کرد و اظهار داشت : روسای این دو شهر و همکارانشان در بحران سالهای گذشته و بحران کارت هوشمند سوخت 
آبان 1400 تالش زیادی کردند و با سوخت رسانی به موقع نگذاشتند هیچ جایگاه و مصرف کننده عمده ای بدون سوخت مانده یا از چرخه 
تولید بازماند ، بر خود الزم میدانیم که از آنها بابت تالششان تقدیر کنیم . رجب پور تاکید کرد : هر زمان این شرکت با مشکلی برخورد کرد 
کارکنان ستاد و نواحی تابعه این شرکت با تالش و کوشش شبانه روزی و از خود گذشتگی در عبوراز مشکالت همکاری صمیمانه داشتند 

و امید است با انتصابات جدید شاهد افزایش بهره وری و منشاء خیرو برکت در این شهرستانها باشیم.

مدير امور آب و فاضالب شهرستان ارومیه
اصالح و توسعه بیش از 7 كیلومتر از شبكه آبرساني شهرستان ارومیه 

ارومیه - مرجان رونق: به گزارش نماینده فرصت امروز در اس��تان صابر 
خسروزاده با اشاره به فرسودگي شبکه و ترکیدگي هاي لوله هاي خطوط انتقال 
آب در برخي نقاط شهرستان ارومیه اظهار کرد: بر این اساس بالغ بر 6 کیلومتر 
و 870 متر از ش��بکه و خطوط انتقال آب در سطح شهرستان طي سال جاري 

تاکنون اصالح و نوسازي شدند.
وي با اشاره به رشد جمعیت، گسترش و توسعه شهري و افزایش تقاضا براي 
خرید انشعاب آب شرب و اضافه شدن دو مخزن جدید توحید یک و مهرطرزیلو 
به شبکه آب شهرس��تان ارومیه اذعان کرد: بر این اساس نیز بالغ بر 380 متر 

توسعه شبکه و خطوط انتقال آب را شاهد بودیم تا بتوانیم انشعابات الزم براي متقاضیان را فراهم آوریم. مدیر امور آب و فاضالب شهرستان 
ارومیه در پایان از نصب یک هزار و 858 انشعاب آب جدید در سطح شهرستان ارومیه طي سال جاري خبر داد.

انتصاب رئیس كارگروه اجرايی مديريت جامع كیفیت منابع آب گیالن
رشت - خبرنگار فرصت امروز: با حکم تقی زاده خامسی معاون وزیر در 
آب و آبفا، سید محسن حسینی سالکده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای 
گیالن به مدت ۲ س��ال بعنوان رئیس کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت 
منابع آب اس��تان گیالن منصوب شد.  طی حکمی از سوی معاون وزیر در آب 
و آبفا، مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان گیالن به عنوان رئیس کارگروه 
اجرایی مدیریت جامع کیفیت منابع آب اس��تان گیالن منصوب شد. بنابراین 
گزارش، براساس مصوبه کارگروه سیاستگذاری در راهبری مدیریت جامع کیفیت 
منابع آب وزارت نیرو با حکم تقی زاده خامس��ی معاون وزیر در آب و آبفا، سید 

محسن حسینی سالکده رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن به مدت ۲ سال بعنوان رئیس کارگروه اجرایی مدیریت جامع کیفیت 
منابع آب استان گیالن منصوب شد.

بازديد معاون مدير كل بازرسی كشور از ۲پروژه آبشیرين كن بزرگ شهر 
بوشهر 

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: معاون تولید و توسعه سازمان بازرسی 
کل کشور گفت: با شناسایی و رفع موانع فراروی اجرای آب شیرین کن بوشهر 
زمینه برای سرعت بخشی به اجرای این پروژه ها فراهم می شود. به گزارش روابط 
عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان بوشهر، نعمت اهلل ترکی 
روز یکشنبه در بازدید از پروژه های آب شیرین کن بوشهر اظهار کرد: در بازدید 
از این پروژه ها روند اجرای آنها بررسی و همچنین مشکالت و موانع فراروی این 
پروژه ها شناسایی می شود. وی بیان کرد: در سفرهای استانی نیز پروژهای مهم 
عمرانی و تولیدی در بازدید میدانی و نشس��ت با مدیران مربوطه مورد بررسی 

قرار  گیرند تا چالش ها و مشکالت فراروی آنها برطرف شود. ترکی ادامه داد: پروژه های آب شیرین کن بهره برداری شده در استان بوشهر 
اکنون 10 درصد آب شرب مورد نیاز استان را تامین می کنند که پیش بینی شده با اجرا پروژه های در دست اجرا این میزان به بیش از 
30 درصد افزایش یابد. وی عنوان کرد: تسریع در تکمیل پروژه ها و رفع موانع و مشکالت در زمینه مشکالت بانکی از جمله هدف های مهم 
در بازدید از پروژه های عمرانی و تولیدی است. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر نیز گفت: استان بوشهر هم اکنون نزدیک 
به 100 هزار متر مکعب آب شیرین کن در دست احداث دارد که پیش بینی شده این پروژه ها تا سال 140۲ به بهره برداری برسند. وی 
اظهار کرد: شتاب بخشی در روند اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران پروژه های آب شیرین کن و همچنین سرعت بخشی در روند ترخیص 
اقالم مورد نیاز آب شیرین کن ها از گمرک از جمله خواسته های مهم در حوزه پروژه های آب شیرین کن استان بوشهر است. حمزه پور 
یادآور شد: برنامه ریزی های صورت گرفته پروژه آب شیرین کن جزیره شیف تا بهمن ماه و فاز نخست آب شیرین کن 17 هزار مترمکعبی 

بوشهر تا پایان امسال وارد مدار شود.

حل مشكل جمع آوری فاضالب منطقه بی بیان توسط شركت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان

اهواز - شبنم قجاوند: پروژه بهسازي و ترمیم شبکه جمع آوري فاضالب 
بخش��ي از منازل منطقه بي بیان به همت  ش��رکت بهره ب��رداري نفت وگاز 
مسجدس��لیمان اجرا شد. اداره خدمات مهندسي و بهسازي اماکن و تاسیسات  
مدیریت خدمات، در راس��تاي عمل به مسئولیت هاي اجتماعي خود اقدام به 
بهس��ازي و ترمیم بخشي از شبکه فاضالب منازل بي بیان نمود. طي این اقدام 
شبکه فاضالب از قطر 6 اینچ به قطرهاي 1۲ تا 16 اینچ در عمق 4 متري تغییر 
یافت تا بدینوسیله مشکالت ناشي از انشعابات غیر اصولي حدود ۲50 خانوار غیر 
شرکتي به ش��بکه فاضالب و 50 منزل سازماني این شرکت که اغلب آنها هم 

بصورت اماني در اختیار سایر دوایر دولتي مي باشد براي مدت زمان طوالني برطرف گردد. الزم به ذکر است ساخت و سازهاي خارج ا ز 
اصول شهرسازي و بي رویه شهري ، ایجاد باغچه و فضاي سبز بر روي شبکه جمع آوري فاضالب، موجب گردیده بود که عالوه بر افزایش 
دبي خارج از توان شبکه، ریشه هاي درختان نیز با نفوذ به درون شبکه موجب انسداد و سر ریز فاضالب به خیابانهاي اطراف و آلودگي و 

مخاطرات بهداشتي شود که با جایگزیني و ارتقاي قطر شبکه جمع آوري فاضالب، مشکالت مربوطه مرتفع گردید.

برگزاری جلسه شورای فرهنگی درمخا برات منطقه مركزی
اراک- فرناز امیدی: در آستانه میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و 
ایام اهلل دهه مبارک فجر،جلسه شورای فرهنگی در مخا برات منطقه مرکزی برگزار 
شد.  به گزارش اداره روابط عمومی مخا برات منطقه مرکزی،  این نشست با حضور 
مهندس لطفی ، مدیر منطقه واعضای شورای فرهنگی با دستورکاربزرگداشت 
میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و ایام اهلل دهه مبارک فجر در ساختمان 
ش��هید ناصری اراک  برگزار شد. براساس این گزارش مهندس لطفی در ابتدای 
این جلسه ضمن گرامی داشت یاد وخاطره شهدای گرانقدر انقالب اسالمی، اظهار 
داش��ت: در آستانه چهل وسومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و 
میالد با س��عادت حضرت فاطمه زهرا )س( قرار داریم و شایس��ته است مراسم 
گرامیداش��ت این ایام هر چه با شکوه تر برگزار گردد. در ادامه این نشست دبیر 
ش��ورای فرهنگی مخا برات منطقه مرکزی، رئوس برنامه های در دست اجرای 
این ش��ورا  را برای جمع حاضر تشریح نمود و مقرر شد در جهت تحقق برنامه 

های مطرح شده اقدامات الزم به عمل آید . گفتنی است در پایان این جلسه سایر اعضا نیز نقطه نظرات وپیشنهادات خود را مطرح نمودند .

آذربايجان شرقی – ماهان فالح: دومین جلسه مرکز پژوهش های 
اتاق تبریز با موضوع بررسی بودجه 1401 و با حضور استاندار آذربایجان 

شرقی و رییس اتاق تبریز برگزار شد.
دومین جلسه مرکز پژوهش های اتاق تبریز ظهر چهارشنبه با موضوع 
بررس��ی بودجه 1401، مزایا و معایب آن ب��ا حضور تعدادی از اعضای 
هیات علمی مرکز پژوهش های اتاق تبریز، اس��اتید دانشگاهی، رییس 
اتاق تبریز و همچنین حضور سرزده استاندار آذربایجان شرقی در اتاق 

تبریز برگزار شد.
رئیس اتاق تبریز در این جلسه گفت: با وجود این که آذربایجان شرقی 
از قطب های فرش دنیا است ولی مشکالت این صنعت در بودجه سال 
آینده فراموش شده و مسائل مختلف برای ساماندهی این حوزه به هیچ 

عنوان مدنظر گرفته نشده است.
یونس ژائله با اش��اره به اهمیت اج��رای مگاپروژه های مختلف برای 
تکمیل زنجیره تولید در رش��د و شکوفایی استان افزود: اجرای زنجیره 
تولی��د صنایع چرم و کفش ک��ه در تبریز قدمتی 100 س��اله دارند و 
همچنین مگاپروژه های صنایع غذایی، پروژه های تولید خودرو، تولید 

انرژی و معادن تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی استان خواهند داشت.
وی ادامه داد: در حالی که باید کاتد مس و تکمیل زنجیره تولید این 
موارد از ابتدا تا پایان در نظر گرفته شود، متاسفانه منابع اصلی این سرمایه 
ملی کنسانتره از استان خارج می شود و هیچ گونه ارزش افزوده ای برای 

مردم آذربایجان ندارد.
رئی��س اتاق تبریز  تاکید کرد: با توجه به نرخ 4.8 درصد جمعیت، از 
لحاظ اقتصادی 3.5 درصد اقتصاد کشور را در اختیار داریم که این آمار 
شایسته آذربایجان نیست بنابراین در جلسات مختلف تالش می کنیم 

این موارد را به گوش مسئوالن برسانیم.
ژائله با بی��ان این که بخش خصوصی و دولت می توانند با همکاری 
یکدیگر برای توسعه استان قدم بردارند، گفت: تمام موارد مربوط به بخش 
خصوصی به هم��راه راهکار قابل قبول در قالب یک جمعبندی ابتدا به 

نمایندگان استان و سپس به مقامات ارائه خواهد شد.
وی با بیان اینکه نقاط ضعف بودجه باید برجسته و مطرح شود، گفت: 

بدین وس��یله اقداماتی که منجر به رش��د استان می شود، شناسایی و 
تامین مالی خواهد شد. 

ژائله با اشاره به اهمیت اجرای مگاپروژه های مختلف در زنجیره های 
تولید استان تاکید کرد: زنجیره های مختلفی مانند صنعت کفش و چرم 
در اس��تان وجود دارد که تعری��ف آن در الیحه بودجه و حمایت از این 

زنجیره ها منجر به رشد استان می شود.
رئیس اتاق تبریز گفت: تنها با گفتار نمی توان مس��یر توسعه را طی 
کرد بنابراین برای به حرکت درآوردن استان تمام موارد شناسایی شده، 

مصوب می شود تا به صورت عملی اقدامات مورد نیاز را پیگیری کنیم.
ژائله ادام��ه داد: اگر بخش خصوصی زنجیره های تولید را در صنایع 

مختلف تکمیل کند، استان به جایگاه و قدرت اولیه خود باز می گردد.
در این جلسه جمعی از اس��اتید دانشگاهی و اعضای مرکز پژوهش 
های اتاق تبریز به بحث پیرامون بودجه 1401، نقاط ضعف و قوت، تاثیر 
تغییر نرخ و مبلغ مالیات در بودجه و تاثیرات آن بر بازرگانی و صنعت و 

همچنین تغییرات نرخ ارز، فرصت ها و تهدیدات آن پرداختند.
الزم به ذکر اس��ت مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی تبریز به منظور 
ایفای نقش موثر در راهبری اقتصادی استان از طریق بهبود محیط کسب 
و کار و تقویت فرهنگ نوآوری، کارآفرینی و رقابت پذیری ایجاد شده و 
به دنبال بهره گیری از نظرات اساتید دانشگاهی و ایجاد ارتباط دو سویه 

مابین دانشگاه و صنعت است.

گرگان – نگین كرمی: مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان از 
ثبت نام بیش از 48 هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مسکن در گلستان 
خبر داد.مهندس محبوبی مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان درباره 
آخرین آمار ثبت نام متقاضیان در طرح نهضت ملی مس��کن در استان 
گفت : تاکنون 48046 متقاضی در استان گلستان تا ۲5 دیماه سالجاری 
در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند .وی در خصوص جزئیات 
آمار ثبت ن��ام کنندگان اعالم کرد: تاکنون در ش��هر گرگان 17۲۲4، 
در ش��هر مینودش��ت 477۹ ، در ش��هر آق قال ۲۹31 ، در شهر گنبد 
۲۹0۹ نفردر سامانه نهضت ملی نام نویسی کرده اند.مهندس محبوبی 
در خصوص جزئیات ثبت نام مردان مجرد باالی ۲3 س��ال سن در طرح 
نهضت ملی مسکن تشریح کرد: در راستای حمایت و تسهیل در ازدواج 
جوانان، ثبت نام مردان مج��رد متقاضی در طرح  های حمایتی تامین 
مسکن وزارت راه و شهرس��ازی صورت می پذیرد و ثبت نام متقاضیان 

از ساعت 1۲ ظهر روز دوشنبه ۲0 دیماه سالجاری آغاز شده و به مدت 
یک ماه ادامه دارد.وی ادامه داد: متقاضیان مرد مجرد با داشتن حداقل 
۲3 سال در هنگام ثبت نام تا 44 سال تمام فاقد سابقه مالکیت مسکن 

و یا زمین با کاربری مس��کونی و دارا بودن سابقه سکونت در شهر محل 
تقاضا براس��اس ضوابط ابالغی وزارت راه و شهرسازی و عدم استفاده از 
امکانات دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن می توانند نسبت به ثبت نام 
اقدام کنند و در صورت احراز این ش��رایط، تایید اولیه خواهند شد.وی 
افزود : متقاضیان قبل از انعقاد قرارداد واگذاری واحد مسکونی تعهدنامه 
محضری مبنی بر تحویل عقدنامه ازدواج رسمی باید ارائه نمایند.مهندس 
محبوبی در خصوص جزئیات ش��رایط انعقاد ق��رارداد و تحویل واحد 
مسکونی به متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن تصریح کرد: در اتصال 
کلیه متقاضیان ثبت نامی به پروژه  ها و تحویل واحدها اولویت با متقاضیان 
متاهل اس��ت و نهایی شدن ثبت نام و انعقاد قرارداد با متقاضی در زمان 
انجام انتخاب واحد پروژه تخصیصی براساس ضوابط ابالغی وزارت راه و 
شهرسازی و منوط به واریز س��هم آورده ابالغی، ارائه عقد نامه رسمی 

ازدواج به اداره کل راه و شهرسازی استان و درج آن در سامانه است.

ايالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به 
اینکه عدم رعایت الگوی مصرف باعث افزایش پلکانی گازبها می ش��ود، 
گفت: تعرفه گازبهای خانگی در ماههای سرد سال که از 16 آبان تا پایان 
فروردین ماه می باش��د در 3 پله اول نسبت به سال قبل هیچ تغییری 
نکرده است. عباس شمس اللهی با بیان اینکه دامنه مصرف بر پایه 5 اقلیم 
توس��ط هیاُت وزیران به ش��رکت ملّی گاز ایران ابالغ شده است، افزود: 
قیمت دامنه مصرف گازبهای خانگی از پله چهارم تا نهم، هر پله نسبت 
به پله قبل مشمول 40 درصد افزایش قیمت و از پله نهم تا دوازدهم از ۲ 

تا 4 برابر افزایش پیدا خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه آئین نامه اجرایی 
بند "ی" تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه س��ال جاری کل کشور در 
بخش گاز توس��ط هیاُت وزیران به مجموعه شرکت ملّی گاز ایران ابالغ 
شده است، تصریح کرد: نرخ تعرفه های مصارف خانگی که توسط هیاُت 

دولت تعیین شده الزم االجراست.

 وی خاطرنشان کرد: مشترکین گاز طبیعی بخش خانگی که مصرف 
گاز آنها در دوره بازه زمانی 16 آبان تا 15 اس��فند ماه نس��بت به دوره 
مشابه سال قبل کاهش یابد، به ازای هر یک واحد درصد کاهش مصرف، 
مشمول تخفیف پاداش صرفه جویی معادل 3 واحد درصد و حداکثر تا 

سقف 45 درصد تخفیف در گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم در خصوص مصرف گاز مشترکین 
واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: در صورتیکه مشترکین صنعتی گاز با 
مصرف 5 هزار مترمکعب در ساعت و باالتر با درخواست شرکت ملّی گاز 
ایران در دوره زمانی 16 آبان تا 15 اسفندماه هر سال، حداقل برای 5 روز 
متوالی مصرف خود را به میزان 30 درصد نسبت به روزهای مشابه قبل 
کاهش دهند، متناسب با میزان کاهش مصرف، مشمول تخفیف معادل 

10 درصد گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.
ش��مس اللهی افزود: در اجرای بند "ی" تبصره 8 قانون بودجه سال 
جاری، مصارف گاز طبیعی افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی از 

جمله کمیته امداد و بهزیس��تی تا سقف 3 پله اول در هر اقلیم رایگان 
بوده و تنها مازاد مصارف آنها مشمول پرداخت گازبها خواهد شد که در 
صورت عدم رعایت الگوی مصرف، این دسته از مشترکین نیز مشمول 

اعمال تعرفه پلکانی خواهند شد.
مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان از ورود جبهه هوای سرد طی هفته 
اخیر به استان خبر داد و از کلیه مشترکین خواست ضمن رعایت نکات 
و الزام��ات ایمنی، با صرفه جویی و کاهش مصرف گاز خود، گرما بخش 

منازل هموطنان در سایر نقاط سردسیر کشور باشند.

آذربايجان شرقی - ماهان فالح: رئیس جدید سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم 
و برای پیروزی در این جنگ نیاز به استراتژی و برنامه داریم تا زمان را از 

دست ندهیم و حساب شده عمل کنیم.
محمد فرشکاران، با اعالم این مطلب اظهار کرد: زادگاه بنده تبریز است 
و از آذربایجان شرقی بی خبر نیستم؛ چالش ها، مشکالت و پتانسیل های 

استان را به خوبی می شناسم.
وی افزود: اگر وحدت و همدلی میان ارکان مختلف استان برقرار باشد، 
بسیاری از مسائل قابل حل خواهد بود و مسیر توسعه هموار می شود  که 

البته به نظر می رسد این وحدت و همدلی برقرار است.
فرش��کاران با اش��اره به ظرفیت های غنی معدنی و گردش��گری و 
همجواری استان با کش��ورهای خارجی یادآور شد: با محترم شمردن 
صاحبان  فکر، سرمایه گذاران و صنعتگران می توانیم گام های بلندی در 

جهت پیشرفت استان برداریم.
رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ادامه داد: 
برای رونق کس��ب و کار باید بازار ایجاد شود؛ کسب و کارهای کوچک 

معموال در GDP و تقویت رشد اقتصادی استان چندان موثر نیستند؛ 
اما کسب و کارهای بزرگ و صاحبان سرمایه در استان پتانسیل بزرگی 
هستند که می توانند در نرخ اشتغال استان تاثیرگذار بوده و استان را وارد 

بازارهای خاص کنند.
وی با بیان اینکه رویکرد مدیران ارش��د استان و نمایندگان حرکت 
به س��مت وفاق و تعامل در جهت توسعه استان است، افزود: تبریز یک 

ش��هر تاریخی، ش��هر اولین ها و دروازه ورود مدرنیته به ایران است که 
همه این عناوین با تالش مردم این دیار و س��رمایه گذاری های مناسب 

کسب شده است.
فرشکاران اذعان داشت: در مسیر توسعه استان هم باید اصول علمی 
و منطقی کار، با توجه به آمایش س��رزمین رعایت شود و هم کارهای 
عملیاتی و اجرایی شدن طرح ها مورد توجه قرار گیرد؛ اهتمام همه این 
باشد که فضای توسعه را تقویت کنیم تا به موقع بتوانیم سهم استان را از 
اعتبارات و پروژه ها دریافت کنیم و استان را به سمت خودکفایی هرچه 

بیشتر سوق دهیم.
رئیس جدید س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی تاکید 
کرد: ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و برای پیروزی در این جنگ 
نیاز به استراتژی و برنامه داریم تا زمان را از دست ندهیم و حساب شده 

عمل کنیم.
وی در پایان صحبت های خود تاکید کرد: در فضاي همدلي و وحدت 
از همه ظرفیت هاي محلي و ملي براي ارتقاء جایگاه اقتصادي اس��تان 

آذربایجان شرقي و بهبود شاخص هاي آن استفاده خواهم کرد.

در دومین جلسه مركز پژوهش های اتاق تبريز اعالم شد؛

اهمیت اجرای مگاپروژه ها در زنجیره های تولید آذربایجان شرقی

 آخرين آمار متقاضیان طرح نهضت ملی مسكن 
در استان گلستان بیش از۴۸هزارنفرتا ۲۵ ديماه سالجاری

شمس اللهی: 
عدم رعايت الگوی مصرف باعث افزايش پلكانی گازبها می شود

رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزی آذربايجان شرقی: 

برای پیروزی در جنگ اقتصادی نیاز به استراتژی و برنامه داريم

قم - خبرنگار فرصت امروز: تولیت آستان مقدس حضرت معصومه 
سالم اهلل علیها با بیان اینکه ما باید شبهات و سؤاالت مردم را پاسخ دهیم 
تا مشکالت فرهنگی بحث جمعیت حل شود، ادامه داد: طبع انسان ازدیاد 
نسل را دوست دارد ولی تبلیغات شیطان طبع انسان ها را به هم زده و 
از حالت فطری خارج کرده اس��ت و می بینیم که روز به روز آمار سقط 

جنین بیشتر می شود.
به گزارش پایگاه خبری آس��تان مقدس حضرت معصومه س��الم اهلل 
علیها، آیت اهلل سیدمحمد س��عیدی در دیدار معاون وزیر بهداشت که 
پیش از ظهر امروز در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد، 
اظهار کرد: اهل بیت)ع( که از ما خواسته اند به زیارت بیایید نخواستند 
که قبر و ضریحی را نگاه کنیم و ذکر و نمازی بخوانیم و برویم بلکه می 
خواستند که در ضمن زیارت یک تحول در شخص و شخصیت و جامعه 

انسان پدید بیاید.
وی با بیان اینکه مردم باید در پی زیارت معلوماتی را کس��ب کنند و 

والیتمداری خود را اعالم کنند، گفت: زیارت شما زیارتی است که همراه 
با دغدغه برای رفع مشکالت و تقویت سالمت مردم است و اهل بیت)ع( 

این زیارت را دوست دارند.
امام جمعه قم با اشاره به سالروز وفات حضرت ام البنین)س( ابراز کرد: 

حضرت ام البنین ش��خصیتی بود که تواضع و ادب خود نسبت به اهل 
بیت)ع( را نشان داد و در این راه به احترام حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
از نام خود که فاطمه بود صرفنظر کرد و خود را ام البنین می نامید که 

برای ما درس است.
سعیدی با بیان اینکه امروزه با تبلیغات شیطان تمام ارزش ها تبدیل به 
ضدارزش شده است، گفت: شیطان در مسیر عبادت خدا تمام چیزهایی 
که ارزش بود را با تبلیغات و رسانه های خود تبدیل به ضدارزش کرد و 
امروز ما در بحث جمعیت می بینیم که شیطان کاری کرده است که قوه 
شهوانی انسان که برای تولید نسل قرار داده شده به ابزاری برای فساد و 
فحشاء تبدیل شود. وی با بیان اینکه ما باید شبهات و سؤاالت مردم را 
پاسخ دهیم تا مشکالت فرهنگی بحث جمعیت حل شود، ادامه داد: طبع 
انسان ازدیاد نسل را دوست دارد ولی تبلیغات شیطان طبع انسان ها را 
به هم زده و از حالت فطری خارج کرده است و می بینیم که روز به روز 

آمار سقط جنین بیشتر می شود.

آيت اهلل سعیدی:

كلید حل مشكل جمعیت در پاسخ به شبهات و سؤاالت مردم است

شماره 1943
سه شنبه
28 دی 1400
سه شنبه
28 دی 1400

شماره 1946
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بازاریابی محتوا یکی از محبوب ترین شیوه های تعامل با مشتریان و جلب 
نظر کاربران در ش��بکه های اجتماعی محسوب می شود. امروزه بسیاری از 
برندها ب��رای جلب نظر مخاطب هدف ش��ان از راهکارهای مختلف تولید 
محتوا س��ود می برند. اگر شما هم تا به حال راهکارهای زیادی را امتحان 
کرده ای��د، اما هنوز به موفقیت م��ورد انتظارتان نرس��یده اید، وقت ایجاد 
تغییرات اساسی در نحوه فعالیت تان فرا رسیده است. با پایان سال 2021 
زمینه های مناس��ب برای ارزیابی وضعیت دنیای بازاریابی در این میان به 

شدت مساعد شده است. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از حقایق دنی��ای بازاریابی 
محتوا در طول س��ال گذشته است. اگر شما هم مایل به آگاهی از آخرین 
دس��تاوردهای این حوزه و همچنی��ن ترندهای عالی برای تولید محتوا در 
سال 2022 هستید، در این مقاله با ما همراه باشید. این امر به شما برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف انگیزه و ایده های الزم را خواهد داد. 
م��ا در این مقاله برای بررس��ی حقایق دنیای بازاریابی محتوا به س��راغ 
موسسه بازاریابی محتوا )Content Marketing Institute( رفته ایم. 
در ادامه مهمترین نکات و حقایق این حوزه را براساس نظر کارشناس های 

حرفه ای این موسسه مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 
تولیدمحتواازسویکارمندانشرکت

تولید محتوا از س��وی تیم های تخصصی بازاریابی ایده بس��یار مطلوبی 
برای تیم های بازاریابی محسوب می ش��ود. امروزه بسیاری از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان مسیر بسیار سخت و دشواری را 
پی��ش رو دارند. این امر گاهی اوقات کار تیم های بازاریابی را به طور قابل 
مالحظه ای س��خت می کند. با این حساب شما باید گاهی اوقات به دنبال 
استفاده از کمک دیگر افراد در زمینه بازاریابی نیز باشید. این امر می تواند 
ش��رایط ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را به طور قابل 
مالحظه ای بهبود بخش��د. ش��ما به این ترتیب فرصت بسیار خوبی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا کرده و وضعیت بازاریابی تان به 

شدت تحت تاثیر قرار می گیرد.
تولید محتوا از سوی کارمندان شرکت شاید در نگاه نخست ایده چندان 
جذابی محسوب نش��ود، اما توانایی تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب 
هدف را به همراه دارد. درست به همین خاطر شما باید در صورت امکان 
به کارمندان ش��رکت اجازه تولید محتوا درباره برندتان را بدهید. این امر 
نه تنها تصویری حرفه ای و صمیمانه از برندتان به اشتراک می گذارد، بلکه 
فرصت بسیار خوبی به اعضای تیم بازاریابی برای بیان رضایت شان نسبت 

به کار در برند شما می دهد. 
امروزه مش��تریان مایل به خرید از برندهایی هستند که کارمندان شان 
تعامل بس��یار خوبی با آنها دارند. بنابراین اگر شما دستاورد خوبی در این 
راستا داشته باشید، به طور طبیعی وضعیت تعامل تان با مشتریان به طور 

قابل مالحظه ای بهبود پیدا خواهد کرد. 
یکی از اهدف مهم در زمینه اس��تفاده از کارمندان ش��رکت برای تولید 
محتوا درباره برند کاهش فشار از سوی تیم بازاریابی است. این امر در طول 
سال گذشته برای بسیاری از برندهای فعال در زمینه کسب و کار که تیم 
بازاریابی نداشته اند، راهگشا بوده است. با این حساب اگر شما هم به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس این رویکرد هستید، باید هرچه 
سریع تر نس��بت به ترغیب کارمندان تان برای تولید محتوا درباره برندتان 
اق��دام نمایی��د، در غیر این صورت خیلی زود قافی��ه را به دیگر رقبای تان 

واگذار خواهید کرد. 
توجهبهمعیارهایدقیقدرحوزهتولیدمحتوا

تمام معیارها و ارزیابی های صورت گرفته در دنیای بازاریابی به درد برند 
شما نمی خورد. هر کسب و کاری براساس هدفی که در دنیای بازاریابی و 
تولید محتوا دنبال می کند، باید جهت گیری درس��تی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدفش داشته باشد. این امر نقش مهمی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف و بهبود شرایط برند به همراه خواهد داشت. 
یکی از مثال های واضح درباره تفاوت س��طح اهمیت معیارهای مختلف 
برای برندهای گوناگون مربوط به یک برند تازه تاس��یس و کسب و کاری 
اس��ت که پس از چند س��ال حضور در بازار به دنبال فروش هرچه باالتر 
محصوالتش است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای تیم های کسب و کار 
دارد. بدون تردید برندی که تازه اولین ماه های فعالیتش را دنبال می کند، 
بیشتر از همه به دنبال افزایش آگاهی مشتریان از برندش است. در حالی 
که برندهای معتبرتر در وهله نخس��ت به دنبال فروش باالتر خواهند بود. 
این امر به خوبی تفاوت معیارهای اصلی هر دو برند برای بازاریابی محتوا را 
نشان می دهد. بنابراین اگر شما به دنبال راهکاری واحد برای هر دو برند به 
منظور تولید محتوا هستید، به احتمال زیاد خیلی زود با مشکالت عمده ای 

رو به رو خواهید شد. 
بدون تردید اس��تفاده از معیارهای نادرست در زمینه بازاریابی می تواند 

برای هر برندی دردسرس��از شود. این امر وضعیت بسیاری از برندها را به 
طور قابل مالحظه ای دشوار و پیچیده می سازد. بنابراین اگر شما به دنبال 
تولید محتوا و تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید 
اول از همه معیارهای درس��تی در زمین��ه بازاریابی انتخاب کنید. این امر 

تفاوت میان برندهای برنده و بازنده در بازار را مشخص می سازد. 
همکاریباموسسههایبازاریابی

برخی از مش��کالت و ایرادات برنده��ا در زمینه تولید محتوا و تعامل با 
مش��تریان به این سادگی ها قابل حل نیست. درست به همین خاطر شما 
باید همیش��ه همکاری با موسسه های حرفه ای در زمینه بازاریابی و تولید 
محتوا را مدنظر قرار دهید. امروزه بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف شان به دنبال استفاده از بهترین کیفیت محتوا هستند. 
با این حساب شما هرچند وقت یک بار هم که شده باید دست کم همکاری 
محدودی برای موسسه های بازاریابی داشته باشید. چنین امری شما را از 
دستاوردهای مهم این حوزه و امکان استفاده از فناوری های نوین بهره مند 

خواهد ساخت. 
متاس��فانه بس��یاری از برندها در زمینه تولید محتوا و بازاریابی همیشه 
به دنبال راهکارهای کلیش��ه ای و اتکای صرف به خودش��ان هستند. این 

ام��ر می تواند ش��رایط آنها را به طور قابل مالحظه ای دش��وار س��اخته و 
وضعیت ش��ان را وخیم تر س��ازد. هرچه باشد شما به تنهایی شانس بسیار 
کمی برای رقابت با برندهای بزرگ در بازار دارید. درست به همین خاطر 
باید همیش��ه به دنبال همکاری حرفه ای به برخ��ی از برندهای معتبر در 
زمینه تولید محتوا باش��ید، در غیر این صورت شاید خیلی زود توانایی تان 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین برود. 
امروزه همکاری با موسس��ه های حرفه ای در زمینه تولید محتوا بیشتر 
از اینک��ه یک رویک��رد لوکس یا نوعی ه��در دادن منابع مالی باش��د، به 
تاثیرگ��ذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. درس��ت 
به همین خاطر ش��ما باید همیش��ه این توصیه مهم را مدنظر قرار دهید، 
در غیر این صورت ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
شدت کاهش خواهد یافت و حتی شاید با ریزش مشتری نیز مواجه شوید. 
بی شک پیدا کردن موسسه های معتبر بازاریابی برای برندها امر چندان 
س��ختی نیست. اگر شما تا به حال هیچ همکاری با موسسه های بازاریابی 
نداش��ته اید، می توانید به س��ادگی با یک جس��ت و جوی س��اده در میان 
برندهای دیگر با آژانس های بس��یار متعددی آشنا شوید. این امر وضعیت 
ش��ما در ب��ازار را به طور قاب��ل مالحظه ای بهبود می بخش��د. به هر حال 

کارش��ناس های حرفه ای تیم های مشاوره می توانند سطح کیفیت فعالیت 
شما را به طور چشمگیری افزایش دهند. با این حساب هیچ مشکلی پیش 

روی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد بود. 
انتشارمحتوابهعنواننویسندهمهمان

انتشار محتوا به عنوان نویسنده مهمان در سایت ها یا وبالگ های بزرگ 
ش��اید امری کلیش��ه ای به نظر برس��د، اما هنوز هم تاثیرگذاری خودش 
را دارد. امروزه بس��یاری از مش��تریان برای خرید ی��ک محصول به دنبال 
تحقیق و جست و جوی پیش��رفته هستند. همین امر فرآیند پیدا کردن 
س��ایت های معتبر را تس��هیل می کند. حاال اگر ش��ما به عنوان مس��ئول 
بازاریابی یا مدیرعامل یک شرکت در سایت های معتبر تولید محتوا داشته 
باش��ید، فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان بسیار ساده تر از هر 
زمان دیگری خواهد ش��د. دلیل این امر نیز تمایل کاربران برای تعامل و 
خرید از برندی است که حضور حرفه ای در سطح اینترنت داشته و دامنه 

ارتباطاتش گسترده باشد. 
بدون تردید در هر حوزه کاری برخی از س��ایت ها و حتی نش��ریه های 
تخصص��ی وجود دارد. با این حس��اب ش��ما ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مش��تریان تان در چنین بازارهای��ی باید به دنبال تولی��د محتوا در منابع 

موردنظر باش��ید. این منابع برای مشتریان حکم راهنمای صمیمانه ای را 
دارد ک��ه در صورت مواجه��ه با تردیدهایی به هن��گام خرید قابل اعتماد 
خواهد بود. با این حس��اب شما باید همیشه به استفاده از منابع موردنظر 
توجه نشان دهید، در غیر این صورت شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب تان به طور شگفت انگیزی کاهش پیدا می کند. 
امروزه بس��یاری از س��ایت ها و وبالگ های تخصصی حوزه کسب و کار 
نسبت به دریافت محتوای یک برند در قالب رایگان استقبال زیادی نشان 
می دهند. دلیل این امر نیز هزینه های تولید محتوا برای این سایت هاست. 
با این حساب اگر شما به دنبال تعامل با سایت های معتبر هستید، نیازی به 
نگرانی نیست. البته در این میان باید کیفیت محتوای تولیدی شما نیز در 
سطح استانداردی قرار داشته باشد، در غیر این صورت هیچ شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. این امر می تواند در 
بلندمدت برای شما و کسب و کارتان دردسرساز شده و حتی فرصت های 
همکاری با س��ایت های معتبر را نیز از شما دریغ نماید. بنابراین به هنگام 
تولی��د محتوا برای همکاری با س��ایت ها و وبالگ های تخصصی در حوزه 

کسب و کار باید همیشه حواس تان به کیفیت نهایی کارتان باشد. 
فناوریبهمثابهابزارکمکیبهکانونتوجهتولیدمحتوا

استفاده از فناوری های تازه در تولید محتوا و بازاریابی برای هر تیم کاری 
ج��ذاب خواهد بود. این امر امکان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را 
توسعه داده و به شما برای جلب نظر آنها کمک می کند. در این میان اگر 
ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهبود وضعیت تان به 
طور حرفه ای هستید، باید استفاده از فناوری های تازه را در دستور کار قرار 
دهید. این امر می تواند به شما برای جلب نظر کاربران کمک ویژه ای نماید. 
یکی از اشتباهاتی که تیم های بازاریابی و تولید محتوا در فرآیند استفاده 
از فناوری های ت��ازه در تولید محتوا انجام می دهند، تمرکز صرف بر روی 
فناوری های تازه و تالش برای به رخ کشیدن آنها در تولید محتواست. این 
امر شاید در نگاه نخست بسیار جذاب باشد، اما شما نمی توانید با حساب 
کردن روی این گزینه تمام مشکالت تان را حل و فصل نمایید. نکته مهمتر 
در این میان س��رمایه گذاری بر روی ایده های نوآورانه اس��ت. در این میان 
فناوری های تازه نیز باید به عنوان ابزار کمکی مورد توجه قرار گیرد، در غیر 
این صورت شما هیچ شانسی برای تعامل با مشتریان تان نخواهید داشت. 

اگر ش��ما هم در طول سال های اخیر به طور مداوم برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان به استفاده از فناوری های تازه بدون توجه به زمینه 
استفاده ش��ان روی آورده اید، باید تجدیدنظر اساسی در نحوه تولید محتوا 
و بازاریابی تان انجام دهید، در غیر این صورت خیلی زود با ریزش ش��دید 

مخاطب برندتان رو به رو خواهید شد. 
یکی از ترندهای تازه در زمینه تولید محتوا مربوط به استفاده از فناوری 
واقعیت مجازی و افزوده اس��ت. این امر می تواند برای برند ش��ما مزایای 
بسیار زیادی داشته باشد، اما به شرط اینکه شما در زمینه استفاده از این 
فناوری بیش از اندازه افراط نکنید. بی ش��ک مشتریان در صورت مشاهده 
محتوایی به شدت بی کیفیت در قالب فناوری های نوین نظرشان نسبت به 
برندتان بسیار منفی خواهد شد. درست به همین خاطر شما باید همیشه 

حواس تان به وضعیت برندتان باشد، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی 
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و جلب نظرشان پیدا نکنید. 
استفادهاززاویهایتازهبرایتولیدمحتوا

بس��یاری از برندها در زمینه تولید محتوا به طور مداوم از کلیش��ه های 
رایج سود می برند. این امر در نگاه نخست مشکل چندان بزرگی نیست، اما 
اگر ش��ما بیش از اندازه روی قدرت تاثیرگذاری کلیشه ها حساب کنید به 
سرعت با چالش رو به رو خواهید شد. درست به همین خاطر باید همیشه 
در راس��تای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ب��ه دنبال ایده های تازه و 
خالقانه ای باش��ید، در غیر این صورت شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به شدت کاهش پیدا می کند. 
بدون تردید تولید محتوای جذاب برای کاربران همیش��ه کار س��اده ای 
نیس��ت، اما در عین حال شما الزم نیست خودتان را بیش از اندازه خسته 
نمایید. یکی از راهکارهای ساده در این میان استفاده از ایده های برندهای 
بزرگ و ترکیب شان با یکدیگر است. همچنین در صورتی که تعامل خوبی 
با مش��تریان برندتان داشته باش��ید، پیدا کردن ایده های تازه و زاویه های 

خالقانه برای تولید محتوا چندان دور از دسترس نخواهد بود. 
یادت��ان باش��د بهترین اس��تراتژی و ایده ب��رای تولید محتوا همیش��ه 
س��خت ترین گزینه ممکن نیست. گاهی اوقات شما امکان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان با ایده های بس��یار ساده و خودمانی را دارید. پس 
بی جهت کارتان را سخت و پیچیده نکنید. این امر می تواند وضعیت شما 

را به طور قابل مالحظه ای دشوار و پیچیده نماید. 
تنها نکته ای که شما باید به خوبی در زمینه تولید محتوا رعایت کنید، 
توجه به نوآوری مناسب ایده بازاریابی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اس��ت، در غیر این صورت شاید شما خیلی زود برای تاثیرگذاری بر 
روی کارب��ران ب��ا چالش رو به رو ش��وید. آن وقت بخش قابل مالحظه ای 
از تالش های تان برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف بی نتیجه باقی 
خواهد ماند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای تیم های بازاریابی دارد و باید 
بخش گس��ترده ای از تالش های شما را به خودش اختصاص دهد، در غیر 

این صورت وضعیت تان به شدت دشوار و پیچیده می شود. 
ضرورتبازگوکردنارزشهایبرنددرمحتوا

یک محتوا بدون اینکه نام برند شما در آن مشخص شود، باید هویت تان 
را بیان کند. این امر اغلب اوقات از سوی برندهای بزرگ به بهترین شکل 
ممکن دنبال می شود. درست به همین خاطر شما در زمینه تولید محتوا 
در طول س��ال پیش رو باید عملکرد به ش��دت حرفه ای از خودتان نشان 
دهید. این امر ش��امل اس��تفاده از ارزش ها و فرهنگ ویژه برند در زمینه 

تولید محتواست. 
بی تردید هر برندی در  تعامل با مشتریان برخی از وعده ها و تعهدات را 
قبول می کند. این امر می تواند در رابطه با حفظ محیط زیست یا حمایت 
از برخی از گروه های خاص اجتماعی باشد. اگر شما هم در این رابطه تعهد 
مش��خصی در برابر مشتریان تان دارید، باید به خوبی آنها را عملی سازید. 
تصور برخی از برندها از فرآیند تعامل با مشتریان شامل تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان به شیوه های ساده است. این امر گاهی اوقات موجب فراموشی 
تعهدات از س��وی برندها و نادیده گرفتن آنها می شود. در این صورت شما 
با مش��کالت بسیار زیادی مواجه خواهید شد. درست به همین خاطر باید 
همیش��ه عملکردتان در زمینه تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کامال 
حرفه ای باش��د، در غیر این صورت خیلی زود از فهرس��ت برندهای مورد 

عالقه مشتریان کنار گذاشته خواهید شد. 
توجهبهسئویمحتوا

تولید محتوا همراه با داشتن یک ایده عالی فقط نیمی از ماجرا را شکل 
می دهد. یکی از نکات مهم در این میان توجه به سئوی محتواست. بی شک 
محتوایی که در رتبه های پایین س��ئوی گوگل قرار داشته باشد، نظر هیچ 
کارب��ری را به خودش جلب نمی کند. به هر ح��ال امروزه کاربران فقط به 
دنبال لینک های ابتدایی گوگل هستند و حوصله مراجعه به صفحات بعدی 
جست و جوی شان را ندارند. درست به همین خاطر استفاده از شیوه های 

حرفه ای در زمینه سئوی محتوا امری ضروری خواهد بود. 
اش��تباه برخی از برندها در زمینه اس��تفاده از سئوی محتوا تالش برای 
تولید محتوا در وهله نخس��ت و س��پس پیاده س��ازی تکنیک های سئو بر 
روی محتوای موردنظر اس��ت. این امر مشکالت بسیار زیادی برای شما و 
کسب و کارتان ایجاد خواهد کرد. توصیه ما در این میان مدنظر قرار دادن 
تکنیک های سئو از همان ابتدای شروع به کارتان در حوزه سئو است. این 
امر می تواند وضعیت شما در بازار را به طور قابل مالحظه ای بهبود بخشد. 
به این ترتی��ب دیگر نیازی برای نگرانی در راس��تای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان نخواهد بود. این امر ش��ما را به بهترین شکل ممکن در 
کانون توجه مشتریان قرار داده و دسترسی به محتوای تان را به شدت ساده 
می سازد. درست به همین خاطر شما باید از همان گام نخست برای تولید 
محتوا نس��بت به سئوی آن توجه ویژه ای نشان دهید، در غیر این صورت 
هرگز فرصتی مناسب برای جلب نظر مخاطب تان پیدا نخواهید کرد. این 
امر می تواند در بلندمدت شرایط تان را به طور چشمگیری دشوار سازد. به 

همین خاطر باید همیشه این نکات را رعایت نمایید. 
وقتی صحبت از نکات س��ئو در زمینه بازاریابی و تولید محتوا می شود، 
اول از هم��ه باید به کلیدواژه ها توجه نش��ان دهیم. این امر وضعیت کلی 
محتوای شما را مشخص خواهد کرد. بنابراین توصیه ما به شما استفاده از 
تکنیک های سئو یا به عبارت بهتر کلیدواژه های کاربردی با اندکی مطالعه 
عمیق بازار است. در این میان هم نیروهای کمکی بسیار زیادی در زمینه 
تعامل با مش��تریان پیش روی شما قرار دارد. یکی از این نیروهای کمکی 
همان موسس��ه های بازاریابی هس��تند که در بخش های قبل درباره شان 
صحب��ت کردی��م. البته ب��ه غیر از چنین موسس��ه هایی همیش��ه امکان 
بهره گیری از ابزارهایی نظیر گوگل کی وردز نیز برای ش��ما فراهم اس��ت. 
بنابراین ش��ما هیچ مش��کلی برای پیدا کردن کلیدواژه های مورد نظرتان 

پیش رو نخواهید داشت. 
نمایشپشتصحنهتولیدمحتوابهمشتریان

مشتریان در بازار همیشه به دنبال پشت صحنه تولید محتوا هستند. این 
امر جذابیت بس��یار زیادی برای آنها دارد. اگر ش��ما مشتریان زیادی برای 
برندتان پیدا کرده اید، نمایش پش��ت صحنه تولید محتوا و تاثیرگذاری بر 
روی آنها ایده جذابی خواهد بود. این امر می تواند وضعیت شما را به طور 
قابل مالحظه ای بهبود بخشد. بنابراین شما در عمل تاثیرگذاری بهتری بر 

روی مخاطب تان خواهید داشت. 
یک��ی از ن��کات مهم در نمایش پش��ت صحنه فرآیند تولی��د محتوا به 
مخاطب هدف تالش برای نمایش وجهه ای جذاب از آن است. بی شک اگر 
مشتریان شما برداشت معمولی یا حتی کلیشه ای از فرآیند تولید محتوای 
شما داشته باشند، نظرشان به سرعت تغییر می کند. این امر با وجود شمار 
باالیی از برندهای رقیب برای ش��ما اهمیت زیادی دارد. بنابراین همیشه 
حواس تان به این نکته مهم باش��د، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود 

توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین برود. 
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