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 بازار ارز
در فاز انتظار

در حالی که مذاکرات احیای برجام در وین درخصوص شرایط بازگشت طرفین ادامه دارد، بازار ارز تهران کم کم 
مهیای پذیرش شرایط تازه می شود. به گزارش خبرآنالین، بازار ارز ایران حساسیت بسیار باالیی را نسبت به وقایع 
سیاسی پیرامون داراست و هر اتفاقی زمینه را برای تحول این بازار مهیا می کند. حاال اما روزهای متمادی است...
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درحالیکهعرضهخودرودربورسازسـویکمیسـیونصنایعمجلسبهتصویبرسـیدهاست،یک
تحلیلگراقتصادیمعتقداسـتکهایناقدامرانتیاسـتوتنهاراهنجاتبازارخودرو،رقابتیکردن
فضابرایخودروسـازاناستکهباآزادشدنوارداتخودروباتعرفهپایینمحققمیشود.بهگزارش

ایسـنا،کمیسیونصنایعمجلسروزگذشتهازتصویبعرضهخودرودربورسکاالخبرداد
کهطبقاینمصوبه،خودروسازانبایدخودروهایتعیینشدهتوسطشورایرقابترافقط...

شرط کاهش قیمت ها در بازار خودرو

یادداشت

3

8 رمضان 1442 - سـال هفتم
شماره   1764

8 صفحه - 5000 تومان

Wed.21 Apr 2021

ــکیل سوپرلیگ اروپا همانطور  فرصت امروز: ایده جنجالی تش
ــن اهالی  ــدای زیادی در بی ــر و ص ــل پیش بینی بود، س ــه قاب ک
ــا و یوفا در بیانیه هایی تند  ــت به راه انداخت. فیف فوتبال و سیاس
ــگاه اروپایی در راه اندازی سوپرلیگ  و شدیداللحن، رفتار 12 باش
ــدار  ــد و به تمامی تیم ها و بازیکنان فوتبال هش ــوم کردن را محک
ــه معنای محرومیت از تمام  ــد که حضور در چنین رقابتی ب دادن

تورنمنت های اروپایی و ملی است.
ــمی راه اندازی  ــب همین هفته بود که بیانیه رس ــنبه ش یکش
ــوپرلیگ اروپا همراه با لوگو و جزییات برگزاری این  رقابت های س
مسابقات منتشر شد و طولی نکشید که این ماجرا به سوژه خبری 
ــت وزیر انگلستان،  ــانه ها تبدیل شد، تا آنجا که نخس نخست رس
رئیس جمهور فرانسه و دولتمردان چند کشور دیگر به این موضوع 

واکنش نشان دادند.
در بحبوحه انتشار این خبر نیز ژوزه مورینیو، سرمربی تاتنهام از 
سمت خود اخراج شد و جالب اینجاست که علت برکناری مورینیو 
ــوپرلیگ اروپا  ــه نتایج ضعیف تاتنهام بلکه مخالفتش با ایده س ن
عنوان شد. شاید برکناری مورینیو در هر زمان دیگری می توانست 
به بمب خبری رسانه ها تبدیل شود، اما پرواضح بود که این ماجرا 
ــوپرلیگ اروپا  ــا به ایده برگزاری س ــعاع واکنش ه کامال تحت الش
ــیه رانده شد. 12 باشگاه رئال مادرید،  قرار گرفت و کامال به حاش
بارسلونا، اتلتیکومادرید، منچستریونایتد، لیورپول، منچسترسیتی، 
ــوس و اینتر، تیم هایی  ــی، تاتنهام، میالن، یوونت ــنال، چلس آرس
هستند که رسما عضویت خود را در سوپرلیگ اروپا اعالم کردند.

ــت:  ــه فوتبال اروپا )یوفا( در بیانیه  خود در این باره نوش اتحادی
ــیون  ــتان، لیگ برتر، فدراس ــا به همراه اتحادیه فوتبال انگلس »م
ــازمان لیگ سری آ، فدراسیون فوتبال اسپانیا و  فوتبال ایتالیا، س

اللیگا متوجه شده ایم که چند تیم انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی 
قصد دارند برگزاری مسابقاتی تحت عنوان »سوپرلیگ اروپا« را به 
ــمی اعالم کنند. باید به صورت شفاف اعالم کنیم که  صورت رس
اگر این اتفاق بیفتد، ما به همراه لیگ برتر، اللیگا، سری آ و حتی 
ــاختن  ــا متحد می مانیم و تمام تالش خود را برای متوقف س فیف
ــوپرلیگ اروپا قرار است از ماه اوت  این پروژه به کار می بندیم.« س
با حضور شش تیم از لیگ برتر انگلستان )تاپ سیکس(، سه تیم 
از اللیگای اسپانیا و سه تیم از سری آ ایتالیا برگزار شود. البته این 
ــابقات قرار است با حضور 20 تیم برگزار شود که 15 تیم آن  مس
ــر حالتی عضو ثابت آن خواهند بود. از این 15 تیم فعال 12  در ه
باشگاه مشخص شده و سه تیم دیگر نیز به زودی تعیین خواهند 
ــاالنه وارد این رقابت ها  ــم دیگر هم س ــد. ضمن اینکه پنج تی ش
ــب کنند،  ــوند و در صورتی که نتوانند امتیازات الزم را کس می ش
در رقابت های سال بعد حضور نخواهند داشت. براساس بیانیه ای 
که این 12 باشگاه اروپایی در ارتباط با برگزاری سوپرلیگ منتشر 
ــت جایگزین لیگ قهرمانان اروپا و  ــت این تورنمن کردند، قرار اس
ــود که روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه هر  لیگ اروپا ش
ــود. این باشگاه ها می گویند که چند تیم دیگر  هفته برگزار می ش
ــد و مسابقات رسما از ماه اوت  نیز به جمع آنها اضافه خواهند ش
آغاز می شود. موضوع مهم در تشکیل و راه اندازی سوپرلیگ اروپا، 
ــگاه ها به همراه  ــودهای مالی هنگفتی است که برای این باش س
ــوپرلیگ، 15 باشگاه  ــت. براساس اعالم موسسان س خواهد داش
حاضر در این رقابت ها در مجموع ۳ میلیارد و 500 میلیون یورو 
دریافت خواهند کرد که این مبالغ برای انجام اصالحات و تغییرات 
ــترش  ــتادیوم ها و همچنین کمک به گس ــاخت ها، اس در زیرس
ــزرگ تخصیص داده  ــگاه های ب ــای فوتبال پایه این باش بخش ه

خواهد شد. قرار است سه تیم دیگر هم از جمع تیم های اروپایی به 
مسابقات سوپرلیگ اضافه شوند. هنوز اسامی این تیم ها مشخص 
ــده، اما در گمانه زنی ها از باشگاه هایی همچون پورتو، آژاکس،  نش
لیون، آ اس رم، دورتموند و الیپزیک نام برده می شود. البته گفته 
ــود که تعدادی از باشگاه های اروپایی نظیر پاری سن ژرمن  می ش
ــنهاد حضور در سوپرلیگ را نپذیرفته اند و آن  و بایرن مونیخ پیش
ــانه ها در گمانه زنی های  ــد. در عین حال برخی از رس را رد کرده ان
خود گفته اند که هنوز عدم حضور این دو باشگاه در جمع بزرگان 
ــت و ممکن است دو غول فوتبال آلمان و  فوتبال اروپا قطعی نیس
فرانسه هم به این رقابت ها اضافه شوند. جالب است که اعتراض ها 
ــه مدیران و بازیکنان و به طور  ــوپرلیگ اروپا تنها ب به برگزاری س
ــته و هواداران نیز با این ایده  کلی، اهالی فوتبالی اختصاص نداش
ــتریونایتد در  مخالفند. کما اینکه تعدادی از هواداران تیم منچس
مقابل ورزشگاه اولدترافورد، بنری نصب کردند و روی آن نوشتند: 
»فوتبال را فقرا خلق کردند و ثروتمندان آن را دزدیدند.« همچنین 
بیشتر هواداران فوتبال در شبکه های اجتماعی و در پاسخ به بیانیه  
باشگاه های محبوب خود درخصوص پیوستن به سوپرلیگ اروپا، 
ــان داده اند. انجمن  ــی خود را با کامنت های اعتراضی نش نارضایت
هواداران لیورپول با اشاره به اینکه از این تصمیم وحشت زده  شده 
ــت، گفته کامال با این ایده مخالف است. طرفداران چلسی در  اس
ــی« خوانده اند و طرفداران  ــه ای این تصمیم را »خیانت نهای بیانی
ــب درآمد بیشتر در  ــوپرلیگ را »توطئه ای برای کس ــنال س آرس
ــته اند. همچنین  ــرم آور دانس ــرایط بحران« خوانده و آن را ش ش
ــمگین شده اند و از  ــدیدا از این تصمیم خش طرفداران تاتنهام ش
ــریع تر  ــته اند تا هرچه س ــگاه خواس اعضای هیأت مدیره این باش

انصراف خود را از پیوستن به این مسابقات اعالم کنند.

ــتمداران نیز  ــده و سیاس ــت هم باز ش پای این ماجرا به سیاس
ــتند، کما اینکه  ــوپرلیگ اروپا هس ــه منتقدان برگزاری س ازجمل
ــکل گیری  ــش به این موضوع، تصمیم ش ــه اروپا در واکن اتحادی
ــت. بوریس  ــوپرلیگ را مغایر با تنوع و فراگیری در اروپا دانس س
جانسون، نخست وزیر بریتانیا نیز با بیان اینکه راه اندازی سوپرلیگ 
ــیار آسیب زننده خواهد بود، گفت: »ما از اقدامات  برای فوتبال بس
ــده به قلب بازی های  ــال حمایت می کنیم. این ای مقام های فوتب
ــور را  ــر کش ــی حمله می کند و طرفداران فوتبال در سراس داخل
ــر دارند باید  ــگاه هایی که این ایده را در س نگران خواهد کرد. باش
ــخگو باشند.« امانوئل  ابتدا به هواداران خود و جامعه فوتبال پاس
ــن ایده انتقاد کرد.  ــر اروپایی بود که از ای ــرون هم دیگر رهب ماک
ــوپرلیگ  ــش به راه اندازی س ــه در واکن ــس جمهوری فرانس رئی
ــر فوتبال اروپا یعنی یوفا  ــا گفت که پاریس از هیأت حاکم ب اروپ
ــر  حمایت می کند. ماکرون در بیانیه ای که در این خصوص منتش
ــگاه های فرانسوی  ــت: »رئیس جمهوری از موضع باش کرده، نوش
ــوپرلیگ اروپا امتناع کرده اند، استقبال  ــرکت در پروژه س که از ش
می کند.« ماکرون همچنین در ادامه این ایده را تهدید کننده اصل 
همبستگی و شایستگی های ورزشی دانست و افزود: »دولت فرانسه 
از تمام اقدامات یوفا، فدراسیون فوتبال فرانسه، لیگ فوتبال فرانسه 
ــابقات فدرال، ملی و  و فیفا در جهت محافظت از یکپارچگی مس
ــاختار سوپرلیگ اروپا که 12 باشگاه  اروپایی حمایت می کند.« س
اروپایی از آن رونمایی کرده اند، بسیار شبیه به لیگ هاي بسته نظیر 
ــت. این لیگ نسبت به مدل فعلي، مهمترین  NFL و NBA اس
ــگاه هاي برتر فوتبال اروپا از سال 1950 را به  ــاختار باش تغییر س
ــال ثروت به گروه هاي  ــان مي آورد و مي تواند بزرگترین انتق ارمغ
ــکل  ــي از تیم ها در تاریخ ورزش مدرن را پدید آورد. در ش کوچک

کنونی، لیگ قهرمانان معتبرترین تورنمت اروپایی است که مکمل 
رقابت های داخلی کشورهاست. سیستم فعلي صدها میلیون دالر 
درآمد ساالنه تلویزیوني و اسپانسر را به ثروتمندترین باشگاه هاي 
جهان منتقل مي کند، اما این قالب به تیم هاي کوچک تر هر کشور 
هم کمک مي کند. تیم هایي که از بازي و درخشش مقابل غول ها 
سود مي برند و در پولي که تیم ها بابت پخش تلویزیوني به دست 
مي آورند، سهیم مي شوند. اما مدل جدید سوپرلیگ با از بین بردن 
جذاب ترین و موفق ترین مسابقات اروپا که لیگ قهرمانان است و 
جدا کردن باشگاه هاي ثروتمند و کشاندن آن به رقابت هاي بسته 
ــیم میلیاردها دالر درآمد ساالنه را  تنها به این تیم ها امکان تقس
مي دهد. طبق اعالم سوپرلیگ، باشگاه هاي موسس در مجموع ۳.5 
ــیم  ــارد یورو را براي امضاي بنیاد مالي پایدار بین خود تقس میلی
خواهند کرد. به این معنا که هر کدام از باشگاه هاي موسس حدود 
400 میلیون دالر دریافت مي کند؛ بیش از چهار برابر آنچه قهرمان 

لیگ قهرمانان در سال 2020 به دست آورد.
ــانی که از ایده راه اندازی مسابقات سوپرلیگ اروپا  احتماال کس
ــنا بوده اند، اما به  ــت کرده اند، با عواقب چنین تصمیمی آش حمای
ــد که سطح مخالفت ها بسیار گسترده تر از آن چیزی  نظر می رس
بوده که پیش بینی می شده است. البته هنوز مشخص نیست که 
ــت این رقابت های تازه تاسیس چه خواهد شد، اما برخی  سرنوش
ــا برای متقاعدکردن این  ــران بر این باورند که احتماال یوف از ناظ
باشگاه های بزرگ اروپایی به تعاملی دوسویه با آنها دست خواهد 
ــتر آنها را به  ــالش خواهد کرد که با اعطای امتیازاتی بیش زد و ت
ــوپرلیگ اروپایی ترغیب نماید.  دست کشیدن از ایده تشکیل س
هرچند تا این لحظه یوفا این باشگاه ها را تهدید کرده و گفته که از 
رقابت های لیگ قهرمانان و لیگ اروپای این فصل کنار می گذارد.

ــت  ــبکه اجتماعی غالب در ایران اس کالب هاوس این روزها ش
ــا اختالل این  ــاره فیلترینگ و ی ــه خبری درب ــت ک و روزی نیس
اپلیکیشن صوتی شنیده نشود. آخرین حاشیه این پدیده اجتماعی 
ــی به کالب  هاوس و تهدید وزیر ارتباطات  نیز اختالل در دسترس
ــائبه  ــت. به موازات اختالل، ش ــه جریمه اپراتورهای خاطی اس ب
ــت، کما  ــگ کالب هاوس هم در افکار عمومی مطرح اس فیلترین
اینکه میانه فروردین ماه محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور 
در پاسخ به این سوال که آیا فیلتر کالب هاوس در دستور کار قرار 
دارد، گفت: »هنوز راجع به این مسئله تصمیم گیری نشده است.«
ــی از گفت وگوهایی که در کالب هاوس  پس از آن و هنگام یک
ــد و اینگونه شد  ــن دچار اختالل ش در جریان بود،  این اپلیکیش
ــائبه فیلترینگ آن را مطرح کردند، اما وزیر  که کاربران باز هم ش
ــدن  ارتباطات در واکنش به قطع مکرر ارتباط کاربران و مطرح ش
گمانه فیلترشدن کالب هاوس، گفت: »کالب هاوس فیلتر نیست و 
مشکالتی که برای کاربران ایجادشده ممکن است ناشی از مسائل 
فنی باشد. به نظر می رسد ماجرای فیلتر بودن، بیشتر یک فرافکنی 
ــت؛ فیلتر کردن، قواعد خاص خودش را دارد و نباید با مطرح  اس
ــدن کالب هاوس، اقدام به تشویش اذهان عمومی  کردن فیلتر ش

کرد.« با وجود این، اختالالت در کالب هاوس ادامه داشت تا اینکه 
روز یکشنبه 22 فروردین ماه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
ــه اپراتور همراه اول،  رادیویی )زیرمجموعه وزارت ارتباطات( به س
ایرانسل و مخابرات ایران، 24 ساعت فرصت داد تا اختالل مشهود 

در این شبکه اجتماعی را برطرف کنند.
دو روز پیش نیز محمدجواد آذری جهرمی در نامه ای به اسحاق 
ــاون اول رئیس جمهور، جریمه روزانه 50 میلیارد  جهانگیری مع
ــنهاد  ــرای اپراتورهای مختل کننده کالب هاوس را پیش تومانی ب
ــت: »در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز  داد و نوش
ــت و مخابرات مصوب 19  فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پس
آبان ماه 1۳92 مجلس شورای اسالمی، پیش نویس مصوبه هیأت 
وزیران درخصوص جریمه ایجاد محدودیت، اختالل یا انسداد در 
ــهروندان و کاربران به خدمات فضای مجازی خارج  دسترسی ش
ــط کارورها )اپراتورها( که به  ــده قانونی توس از روال های تعیین ش
امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای اطالعات، امور 
اقتصادی و دارایی و اینجانب رسیده است، برای طرح و تصویب در 

هیأت دولت به پیوست ایفاد می شود.«
ــه دیگر اختالل های  ــر ارتباطات، اگر تا یک هفت ــه گفته وزی ب

ــبکه حل نشود، جریمه روزانه 50 میلیارد تومان در انتظار  این ش
اپراتورهای متخلفی است که دسترسی به کالب هاوس را با اختالل 
ــق از فروش و  ــدن این اختالل تعلی ــه کرده اند. ادامه دار ش مواج

کاهش مدت پروانه را برای اپراتورها به  دنبال خواهد داشت.  
ــح رئیس جمهوری، به  ــتور صری هیأت وزیران نیز پس از دس
پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن تأکید بر حق آزاد 
ــهروندان در دسترسی به اطالعات و خالف برشمردن اقدامات  ش
ــرای این گونه تخلفات تصویب  ــنگینی ب اخیر اپراتورها، جرایم س
ــت رئیس جمهور، مصوب  ــه هیأت وزیران به ریاس کرد. در جلس
ــد در صورتی که کارورها خارج از روال های تعیین شده قانونی،  ش
ــداد در نرم افزارها، تارنماها )وب گاه ها(،  محدودیت، اختالل یا انس
ــایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به  برنامه های کاربردی و س
وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی( موظف است با جمع آوری مستندات 
فنی، ظرف )24( ساعت محدودیت، اختالل یا انسداد را به کارورها 
ــداد را در پایگاه  اعالم و همزمان مراتب محدودیت، اختالل یا انس

اطالع رسانی خود منتشر کند.
ــاعت از  ــن در صورتی که کارورها ظرف مدت )24( س همچنی

ــبت به رفع محدودیت، اختالل یا انسداد  زمان اعالم سازمان نس
ــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف  اقدام نکنند، س
است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف )500( میلیارد ریال کارور 
متخلف را جریمه کند و کارور موظف است با اعالم سازمان، مبالغ 

را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید.
ــازمان مذکور، کارور نسبت به  اگر پس از یک هفته از اعالم س
ــداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز  رفع محدودیت، اختالل یا انس
است عالوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت 
اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت 
ــدن اختالل پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون  مرتفع نش
مجازات اسالمی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی 

سازمان یادشده اقدام خواهد شد.
در این میان، ماجرای کالب هاوس به نشست سخنگوی دولت 
ــد و علی ربیعی درباره اظهارنظرهای ضد و نقیض  نیز کشیده ش
درخصوص بسته شدن شبکه اجتماعی کالب هاوس و نظر دولت 
در این زمینه گفت: »کسی نباید از آگاه شدن مردم واهمه داشته 
باشد. برخی خودشان توانایی گفت وگو با مردم و نخبگان را ندارند 
ــده اند. دیدگاه دولت  ــان ش و از صحبت دولتمردان با مردم هراس

ــت. باید مطابق قانون  ــبکه اجتماعی اس مبنی بر باز بودن این ش
ــای قانونی موجود برای  ــکایت و از اهرم ه از اختالل کنندگان ش
پاسخگویی متخلفان و هم برای حفظ فضای ایجادشده و بازشده 
استفاده شود.« با وجود این، به نظر می رسد اختالالت کالب هاوس 
کماکان ادامه دارد. به گزارش ایسنا، علیرضا معزی معاون ارتباطات 
و اطالع رسانی دفتر رئیس جمهوری روز یکشنبه 29 فروردین ماه 
در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: »پس از اختالل عمدی 
برخی اپراتورها در ارتباطات اینترنتی کاربران، هیأت وزیران پس از 
دستور صریح رئیس جمهور، ضمن تاکید بر حق آزاد شهروندان در 
دسترسی به اطالعات و خالف برشمردن اقدامات اخیر اپراتورها، 
به پیشنهاد وزیر ارتباطات، جرایم سنگینی برای اینگونه تخلفات 
ــات در مورد این  ــر ارتباطات و فناوری اطالع تصویب کرد.« وزی
ــنهاد به پیوست گفته که برای برداشته شدن این اختالل از  پیش
ــده است. در گام اول سازمان  ــمت اپراتورها، سه اقدام انجام ش س
ــت با جمع آوری  ــررات و ارتباطات رادیوی موظف اس تنظیم مق
ــاعت محدودیت ، اختالل یا انسداد  ــتندات فنی، ظرف 24 س مس
را به اپراتورها اعالم کند و همچنین جزییات این اختالل نیز باید 

روی سایت این سازمان اطالع رسانی شود.

کالبهاوسچگونهشبکهاجتماعیمحبوبایرانیانشد؟
سورپرایزکالبهاوس

واکنشهابهایدهبرگزاریسوپرلیگاروپاادامهدارد
جنگثروتدرمستطیلسبز

تعاملباجهان؛
مقدمهواقعیسازی

قیمتها

فرهاداحتشامزاد
فعال اقتصادی

 4200 دالر  ــری  رانت پذی
انکارناپذیر  ــی  واقعیت ــی،  تومان
ــال 97 اقتصاد ایران  است. از س
ــالت تخصیص ارز  ــار معض دچ
4200 تومانی و مبنا قرار گرفتن 
این نرخ در محاسبات مالی شده 
ــت و این چالش ها همچنان  اس
ادامه دارد. تعمیق فساد یکی از 
ــای دالر 4200 تومانی  چالش ه
ــتوری یک  ــت و تحمیل دس اس
ــن معادالت  ــم ریخت ــرخ و به ن
ــرای بخش خصوصی،  تجارت ب
ــت.  اس آن  ــوارض  ع ــر  دیگ از 
ــهم  هرچند بخش خصوصی س
ــادرات غیرنفتی  عمده ای در ص
ــور دارد، اما محاسبات مالی  کش
ــت  تجارت در اختیار دولت اس
ــاس تصمیم دولت، نرخ  و براس
ــود  ــی و نرخ س ــوارض گمرک ع
ــود. در  تعیین می ش ــی  بازرگان
ــود بازرگانی، ارز  تعیین نرخ س
ــبه  4200 تومانی مبنای محاس
ــاس  ــت، اما براس قرار گرفته اس
ــال 1400، این  قانون بودجه س
ــبات کنار گذاشته  نرخ از محاس
می شود. کنار گذاشتن نرخ های 
ــدی  ــات ج ــتوری از مطالب دس

ــی  خصوص ــش  بخ
است...

بررسی۵توصیهکاربردیبرایبازاریابیاینستاگرامی

IGTVبازاریابیوتوسعهکسبوکاربااستفادهازسرویس
ــخص ندارد. مزیت های بخش IGTV و  ــرویس IGTV اکنون دیگر نیازی به بیان مش ــتفاده از س اس
ــب و کارها روشن است. درست به همین خاطر شمار  ــتاگرام برای تمام کس به طور کلی بازاریابی در اینس
ــرویس IGTV برای تاثیرگذاری بر روی  ــتفاده از س باالیی از برندها در این پلتفرم حضور فعالی دارند. اس
مخاطب هدف ایده تحول آفرینی محسوب می شود. یکی از درخواست های مداوم کارشناس های بازاریابی از 
اینستاگرام افزودن امکان بارگذاری ویدئوهای طوالنی بود. این امر از زمان رونمایی اینستاگرام از سرویس 

IGTV مدنظر قرار گرفته است. توسعه کسب و کار با استفاده از امکانات این سرویس برای بسیاری از...



ــال 2020 تمامی کشورها با شیوع کرونا درگیر بودند و ناگزیر به  در س
تزریق نقدینگی به اقتصادشان شدند. به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، از 
فصل سوم سال 2019 تا پایان فصل سوم سال 2020 میزان بدهی دولتی 
ــورها بیش از 54 درصد  ــد کرد و درآمد کش در دنیا 20 هزار میلیارد رش
ــان می دهد در انتهای فصل سوم 2020، ارزش  کاهش یافت. برآوردها نش
ــید که معادل ۳65  ــان به مرز 272 هزار میلیارد دالر رس بدهی های جه
ــت. از طرف دیگر، اقتصاد دنیا در  ــد تولید ناخالص داخلی جهان اس درص
ــوم 2020 با کاهش چشمگیر ارزش تولید ناخالص داخلی  فصل دوم و س
ــورها به جز چین اتفاق افتاد و  ــئله ای که در تمامی کش ــد. مس روبه رو ش
ــه دهه گذشته رکود را  ــورها مثل استرالیا برای اولین بار در س برخی کش

تجربه کردند.
ــت  ــی اقتصاد، کانادا در جایگاه نخس ــاس رتبه بندی مجمع جهان براس
ــد بدهی در سال 2020 قرار گرفت و میزان بدهی های  بیشترین نرخ رش
ــتاد و  ــرد. ژاپن در رتبه دوم ایس ــد ک ــور 80 درصد رش مردم در این کش
بدهی های مردم این کشور 56 درصد افزایش یافت. آمریکا، بریتانیا و چین 
ــورها به ترتیب  ــوم تا پنجم را دارند و میزان بدهی در این کش جایگاه س
ــد کرد. کشورهای نیوزیلند، مالزی،  48 درصد، 40درصد و ۳۳ درصد رش
فرانسه، ترکیه، اسپانیا، کلمبیا، روسیه و کره جنوبی نیز در رتبه های بعدی 

ایستاده اند.
ــترالیا، برزیل و مکزیک قرار  ــت هم کشورهای اس در انتهای این فهرس
ــترالیا نسبت به مدت  ــال 2020 میزان بدهی اس ــوم س دارند. در فصل س
ــال قبل از آن 12درصد رشد کرد ولی بدهی خانوار نه تنها رشد  مشابه س
نکرد بلکه با کاهش 5 درصدی همراه بود. دلیل این مسئله اجرای سیاست 
امکان استفاده مردم از منابع مالی صندوق های بازنشستگی در این کشور 
ــده  ــال با بحران مالی روبه رو ش ــود. به تعبیر بهتر، مردمی که در این س ب
ــال ها کار برای  ــه تاکنون و طی س ــتند از منابع مالی ک ــد می توانس بودن
ــتگی پس انداز کرده بودند، استفاده کنند و در نتیجه درآمد کافی  بازنشس
برای امرارمعاش داشتند. در این سال بدهی خانوارها در کشورهای اتریش 
و یونان هم روند نزولی داشت ولی نرخ کاهش بدهی های خانوارها در این 

کشورها کمتر از یک درصد بود.
ــوم 2020 میزان بدهی دنیا 272 هزار میلیارد  در مجموع، در فصل س
دالر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.9 درصد رشد کرد )در فصل 

سوم 2019 میزان بدهی در جهان 252 هزار میلیارد دالر بود( اما در این 
ــترین بار بدهی را به دوش کشیدند. در این  سال کشورهای صنعتی بیش
ــورها دولت ها میلیاردها دالر به اقتصاد تزریق کردند تا مانع از تعمیق  کش
و تشدید رکود شوند و این سیاست سبب شد تا بدهی های دولتی در این 
ــورهای در حال توسعه حمایت های  ــورها رشد کند. در مقابل در کش کش
ــی دولت ها از اقتصاد و مردم کم بود و همین امر نرخ افزایش بدهی ها  مال
را کمتر کرد، ولی تأثیر این سیاست در بلندمدت را می توان در کمتربودن 
ــرعت احیای اقتصادی این کشورها در مقایسه با کشورهای صنعتی در  س

پساکرونا دانست.
آمارها نشان می دهد در یک سال مورد مطالعه میزان بدهی کشورهای 
صنعتی دنیا 8درصد رشد کرد، در حالی که نرخ رشد بدهی کشورهای در 
ــورهای صنعتی در فصل سوم  حال گذار 7.7 درصد بود. ارزش بدهی کش
ــال 2020 برابر با 196 هزار میلیارد دالر بود که 15 هزار میلیارد دالر  س
نسبت به سال قبل از آن رشد کرد، در حالی که بدهی کشورهای در حال 
گذار با تجربه رشد کمتر از 5 هزارمیلیارد دالری به 76 هزار میلیارد دالر 
ــید. البته شمار کشورهای صنعتی و توسعه یافته ای که در این مطالعه  رس

قرار گرفته اند کمتر از نصف کشورهای در حال گذار است.
ــی میزان بدهی ها باید مدنظر قرار گیرد، میزان  ــاخصی که در بررس ش
ــت. کشورهایی که میزان بدهی  بدهی به تولید ناخالص داخلی کشورهاس
به تولید ناخالص داخلی پایینی داشته باشند، شرایط مالی مناسبی دارند 
و توانایی بازپرداخت بدهی های خود را بدون مواجهه با هیچ گونه مشکلی 
ــورهایی که میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی  خواهند داشت. اما کش
ــکالت زیاد و حتی ورشکستگی را  ــد، احتمال مواجهه با مش آنها باال باش
دارند. برای اینکه معیار مناسبی برای تشخیص سطح پایین و باالی بدهی 
ــد، بانک جهانی اقدام به ارائه  ــته باش به تولید ناخالص داخلی وجود داش
اطالعات تکمیلی کرده است. بر این اساس، در صورتی که میزان بدهی به 
تولید ناخالص داخلی یک کشور کمتر از 77 درصد باشد، اوضاع اقتصادی 
ــت و نگرانی زیادی در مورد بازپرداخت بدهی ها وجود  ــور متعادل اس کش
ــص داخلی بیش از این  ــل اگر میزان بدهی به تولید ناخال ــدارد. در مقاب ن
ــد در زمره اقتصادهای بدهکار معرفی می شود. بررسی ها نشان  سطح باش
ــد ناخالص داخلی بعد  ــبت به تولی ــر یک درصد افزایش بدهی نس داده ه
ــد اقتصادی کشور 0.017  ــود تا نرخ رش ــطح 70درصد باعث می ش از س

ــتی به تأثیر بحران کرونا  ــال کاهش یابد. برای اینکه به درس درصد در س
بر اقتصاد پی ببریم، می توانیم نرخ بدهی در بخش های مختلف اقتصاد را 
بررسی کنیم و تغییر میزان بدهی نسبت به فصل سوم سال 2019 )یعنی 
ــورهای  زمانی که خبری از کرونا نبود( را مورد مطالعه قرار دهیم. در کش
ــاله  ــی دولت به تولید ناخالص داخلی در بازه یک س ــی میزان بده صنعت
مورد مطالعه 21درصد رشد کرد، در حالی که نرخ رشد بدهی بخش های 
ــی به تولید ناخالص داخلی 11درصد و برای خانوارها 6 درصد بود.  غیرمال
ــورهایی که سیاست تزریق به عنوان  ــد بدهی های دولتی در کش این رش
راهکار حمایت از مردم و اقتصاد معرفی شد و دولت ها هزاران میلیارد پول 
تزریق کردند، قابل پیش بینی بود. از طرف دیگر، این بودجه های حمایتی 
ــود مشمول قانون مالیات  ــد تا توان مصرفی خانوارها حفظ ش که باعث ش
نبود و به همین دلیل درآمدهای دولت ها هم روند نزولی داشت. وضعیت 
در بازارهای در حال گذار نیز متفاوت است. در این کشورها بیشترین نرخ 
رشد بدهی در بخش های غیرمالی مشاهده شد که 11درصد بود. هم اکنون 
سهم بدهی بخش های غیرمالی در بازارهای در حال گذار به تولید ناخالص 
ــوم سال 2019 میزان بدهی  ــور 104درصد است. در فصل س داخلی کش
خانوارها در کشورهای صنعتی به تولید ناخالص داخلی 72 درصد بود ولی 
در فصل سوم سال 2020 سهم بدهی خانوارها به 78 درصد تولید ناخالص 
ــید. از طرف دیگر، نرخ رشد بدهی در بخش های غیرمالی هم  داخلی رس

چشمگیر بود و از 91 درصد به 102 درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
در بازارهای در حال گذار میزان بدهی خانوارها به تولید ناخالص داخلی 
ــوم سال  ــال 2019 برابر با 40 درصد بود و در فصل س ــوم س در فصل س
ــهم بدهی بخش های  ــید. در همین بازه زمانی س 2020 به 44 درصد رس
ــذار از 9۳ درصد به 104 درصد افزایش  ــی در بازارهای در حال گ غیرمال
یافت. برای مقایسه این آمارها در سطح جهانی باید به متوسط های جهانی 
ــهم بدهی خانوارها در دنیا 60  ــوم سال 2019 س رجوع کرد. در فصل س
ــید. در  ــال بعد به 65 درصد رس درصد تولید ناخالص داخلی بود و یک س
ــاله میزان بدهی بخش های غیرمالی از 92درصد  همین بازه زمانی یک س
تولید ناخالص داخلی به مرز 10۳ درصد رسید. نکته دیگر اینکه در جریان 
بحران مالی 2008 هم دولت ها از سیاست تزریق به اقتصاد برای حمایت از 
مردم استفاده کردند، ولی میزان تزریق در این دوره و شدت آسیب پذیری 

اقتصاد اصال قابل مقایسه با بحران کرونا نیست.

چگونهمیزانبدهیبه3۶۵درصدتولیدناخالصداخلیدنیارسید

سونامی بدهی؛ میراث کرونا

ــید پنج سال گذشته چگونه  اگر از یک تولیدکننده بزرگ نفت بپرس
ــت و نابودی تقاضا صحبت  ــت احتماال درباره ریزش قیمت نف بوده اس
ــد، دیدگاه کامال  ــوال کنی ــد، اما اگر از یک واردکننده بزرگ س می کن

متفاوتی خواهد داشت.
ــت از ریزش قیمت ها که  ــس، واردکنندگان نف ــه گزارش اویل پرای ب
ــت ارزان پر کنند، راضی  ــان را از نف ــت مخازن ش به آنها اجازه داده اس
ــتند و حتی می توان گفت که پاندمی باعث شد قیمت ها به رکورد  هس
تاریخی پایینی سقوط کنند که مشکل اوپک به عنوان بزرگترین گروه 

کشورهای صادرکننده نفت جهان است.
ــت با محدود  اوپک و متحدانش در قالب گروه اوپک پالس سال هاس
ــردن عرضه، تالش کرده اند قیمت های جهانی نفت را تقویت کنند و  ک
ــارج از کنترل اوپک بوده، درجات مختلفی از  تحت تاثیر دالیلی که خ
موفقیت را تجربه کرده اند. با این حال می توان گفت که تالش های این 
گروه مثمرثمر واقع شده و قیمت های نفت اکنون بسیار باالتر از سطح 
یک سال پیش است، اما خریداران به نفت ارزان دست یافتند و به دنبال 
ــتند و مشکل اوپک این است که آنها این قیمت ها را  خرید ارزان تر هس

پیدا می کنند.
ــاله ایران و چین که سرمایه گذاری نفتی  ــند توافق 25 س امضای س
ــته ای دارد احتماال باعث نگرانی همتایان ایران در  در آن جایگاه برجس
ــت. این خبر که چین در حال حاضر میزان زیادی نفت  اوپک شده اس
از ایران خریداری می کند هم احتماال باعث خوشحالی آنها نشده است. 
ایران نفت خود را به دلیل اینکه در شرایط تحریم های آمریکا خریداران 
ــد و چین به دلیل وابستگی  کمتری وجود دارد، کمی ارزان تر می فروش
ــه واردات نفت دارد، به خرید آن می پردازد. رویترز از اوایل  باالیی که ب
ــایر  ــه افزایش واردات چین از ایران س ــاه جاری گزارش کرده بود ک م
تولیدکنندگان از جمله روسیه، آنگوال و برزیل را ناچار کرده است قیمت 

نفت خود را به منظور رقابتی نگه داشتن آن کاهش دهند.

ــه رویترز گفته بود این  ــاره به نفت ایران، ب یک بازرگان چینی با اش
بشکه های حساس مانع عرضه از نقاط دیگر می شوند زیرا ارزان هستند. 
در این بین عربستان سعودی اقدامی انجام داد که ممکن است ناامیدی 
ــور که بزرگترین  ــد. این کش یا اعتماد بیش از حد محرک آن بوده باش
ــبت به ریزش قیمت های  ــت و بی نهایت نس تولیدکننده عضو اوپک اس
ــیب پذیر است، اعالم کرد قیمت فروش نفت خود به خریداران  نفت آس
آسیا را که بزرگترین بازار نفت جهان و محرک رشد تقاضا است، افزایش 
می دهد. طبیعتا هیچ کدام از کشورهای چین و هند از این افزایش قیمت 
راضی نیستند اما برخالف گذشته که هیچ جایگزینی برای نفت اوپک 

وجود نداشت اکنون جایگزین هایی وجود دارد.
هند که مخالف سرسخت تالش های اوپک برای تقویت قیمت هاست، 
فورا دست به کار شده و منابع واردات نفت خود را متنوع کرد. این کشور 
ــتان را به میزان چشمگیری  ــروع سفارش خرید نفت از عربس برای ش
کاهش داد. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد پس از اینکه ریاض 
ــکه قیمت نفت برای خریداران آسیایی را  ــنت در هر بش افزایش 40 س
ــفارش خرید ماه مه به  ــگاه نفت بزرگ هند س اعالم کرد، چهار پاالیش

عربستان را ۳6 درصد کاهش دادند.
ــرکت ایندین اویل نفت از  مطبوعات هند اخیرا گزارش کردند که ش
ــه تازه ترین عضو کلوپ تولیدکنندگان  گویان خریداری خواهد کرد ک
جهانی نفت است. طبق گفته مقامات دولتی، قیمت نفت گویان رقابتی 
ــازی منابع واردات نفت  ــو با برنامه های متنوع س بوده و این خرید همس
ــت  ــت. خریداران بزرگ نفت به نفت ارزان عادت کرده اند و بعید اس اس

فورا این عادت را رها کنند.
خوشبختانه برای آنها عرضه زیادی وجود دارد و صادرکنندگان بیش 
از نیاز مصرف کنندگان به خرید، به فروش نیاز دارند دست کم تا زمانی 
ــی بهبود پیدا کند. اوضاع تا آن  ــه تقاضا پس از فروکش کردن پاندم ک
زمان ممکن است تغییر کند اما در حال حاضر دورنمای تقاضا نامعلوم 

مانده است.
در این بین، اقتصادهای متکی به نفت مانند کشورهایی که عضو اوپک 
ــش هزینه های بودجه و تامین مالی  ــتند به درآمد نفتی برای پوش هس
ــازی اقتصادشان نیاز دارند. خبر خوب این است که  تالش های متنوع س
پیش  بینی های اخیر اوپک و آژانس بین المللی انرژی از دورنمای تقاضا، 
مثبت بوده و خبر بد این است که پیش  بینی های مثبت قبلی با سدی 

از واقعیت روبه رو شده اند.
ــال  آژانس بین المللی انرژی و اوپک انتظار دارند تقاضا برای نفت امس
بهبود چشمگیری پیدا کند، اما به نظر می رسد در برابر هر اتفاق خوب، 
یک مانعی وجود داشته باشد. واکسیناسیون در آمریکا ممکن است به 
ــیده باشد اما آمار ابتال در این کشور نیز رو به افزایش  رکورد باالیی رس
ــومین  ــه کووید-19 در هند که س ــن آمار مبتالیان ب ــت و همچنی اس
ــت نیز روند صعودی پیدا کرده  ــده بزرگ نفت در جهان اس مصرف کنن
ــه دلیل همه نوع هزینه ای که انجام  ــت. اقدامات محرک اقتصادی ب اس
می شود خبر خوبی است، اما برای همیشه ادامه پیدا نمی کند. خستگی 
ــا را افزایش دهد اما با  ــت تقاض ــرایط پاندمی هم ممکن اس مردم از ش
ــود دارد، این بهبود ممکن  ــفرهای امن وج قوانین جدیدی که برای س
ــت کامل نباشد یا چند ماه طوالنی تر از آنچه در ابتدا تصور می رفت  اس

زمان ببرد.
ــت تقاضا تا چه مدت ضعیف  به عبارت دیگر هیچ کس مطمئن نیس
ــئله عادت های مصرف کنندگان بزرگ به نفت  خواهد ماند اما وقتی مس
ارزان مطرح می شود، اهمیتی ندارد. با تامین کنندگان زیادی که وجود 
دارند، خریداران قدرت انتخاب بیشتری پیدا کرده اند. تولید نفت شیل 
ــت. اگرچه رشد تولید نفت شیل محدود  آمریکا نیز در حال افزایش اس
شده اما همچنان وجود دارد و اگر شتاب پیدا کند ممکن است به جنگ 
قیمت جدید و دور دیگری از ریزش قیمت منتهی شود. این امر عادت 

چین و هند به نفت ارزان را تنها ماندگارتر خواهد کرد.

دغدغهونگرانیجدیداوپک

نفتایرانواردمیشود

دریچه

۶میلیوندوزواکسنبرایکارگرانخطتولید
قیمتواکسنبخشخصوصیچقدراست؟

رئیس اتاق بازرگانی تهران از انعقاد قرارداد بخش خصوصی برای 
واردات 6میلیون دوز واکسن کرونا به منظور واکسیناسیون کارگران 
ــرکت های بخش خصوصی ایران  ــوط تولید خبر داد و گفت ش خط
ــن کووید-19  ــرارداد خرید 6میلیون دوز واکس ــق به امضای ق موف

شده اند که به  تدریج وارد کشور خواهد شد.
ــأت  ــه هی ــتین جلس ــته در نخس ــاری روز گذش ــعود خوانس مس
ــال 1400 که به  صورت مجازی برگزار  نمایندگان اتاق تهران در س
شد، به مشکالت اقتصادی اشاره کرد و گفت: باوجود تمام مشکالت 
اقتصادی ناشی از محدودیت های تحریم، ویروس کرونا نیز همچنان 
ــه و فعاالن  ــیاری را برای جامع ــرد و نگرانی های بس ــی می گی قربان

اقتصادی ایجاد کرده است.
ــی خیلی از  ــاهد تعطیل ــاری، در پیک چهارم ش ــه گفته خوانس ب
ــتیم و یا با کارکنان کمتری به کار  بخش های اداری و خدماتی هس
خود ادامه می دهند، اما بخش تولید نمی تواند تعطیل شود زیرا این 
ــد با قوت به کار  ــت و ارزاق مردم ارتباط دارد و بای ــش با معیش بخ

خود ادامه دهد.
ــدای از جامعه  ــان اینکه بخش تولید ج ــاق تهران با بی ــس ات رئی
ــی از بیماری ابتال به  ــان کرد: در این بخش نگران ــت، خاطرنش نیس
ــن نگرانی را  ــا عاملی که می تواند ای ــت و تنه ــیار زیاد اس کرونا بس

برطرف کند، تزریق واکسن است.
ــورها که واکسیناسیون را انجام داده اند،  ــاره به برخی کش او با اش
ــد نتوانیم به  اندازه کافی  ــح کرد: تحریم ها در ایران موجب ش تصری
ــدیم. البته با  ــن زمینه روبه رو ش ــم و با تأخیر در ای ــداری کنی خری
ــئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی و تأکید رئیس جمهوری  توجه به مس
درخصوص حضور بخش خصوصی در واردات واکسن و کمبودهایی 
موجود مقرر شد در زمینه واردات واکسن به دولت کمک کرده و در 

این خصوص اقدام کند.
ــال، بخش  ــه از ابتدای س ــا بیان اینک ــس اتاق ایران ب ــب رئی نای
ــت  خصوصی در این زمینه فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: درخواس
ــه واردات دارو در این  ــال در زمین ــرکت های معتبری فع کردیم ش

موضوع اقدام کنند.
ــن  ــرکت های تولید واکس ــان اینکه ش ــران با بی ــس اتاق ته رئی
محصوالت خود را پیش فروش کرده اند، تصریح کرد: با ارتباطاتی که 
ــرکت های تخصصی ایرانی داشتند توانستند قراردادهایی را امضا  ش
کنند و موفق شدند قرارداد خرید 6میلیون دوز واکسن را امضا کنند 
ــریع تر طی شود به  تدریج  و به  زودی اگر مراحل اداری آن هرچه س

و فاز به فاز وارد می شود.
به گفته خوانساری، در این مرحله هدف این است که بخش تولید 

و به ویژه کارگران را واکسینه کنیم تا خللی در تولید ایجاد نشود.
ــده برای واردات این واکسن  وی با بیان اینکه ارز اختصاص داده ش
ارز آزاد است، افزود: انتظار ما این است صاحبان مشاغل و کارخانه ها 
ــن ها را تقبل کنند تا هزینه به کارگران تحمیل  هزینه تأمین واکس
ــالمتی  ــود و به س ــود البته فکر می کنم وقتی این کار اجرایی ش نش
ــری هزینه ها را خود  ــه و چرخش تولید کمک کند، هر مدی کارخان

تقبل کند.
ــع پیش روی  ــایی موان ــه اقدامات اتاق برای شناس ــان ب او در پای
ــی که بر سر تولید وجود دارد  ــاره کرد و گفت: موانع اساس تولید اش
ــران قوا خواهیم  ــایی و مکتوب کرده ایم که آنها را برای س را شناس
فرستاد. سه چهار عامل اصلی وجود دارد که یکی از آنها تورم است. 
ــال جاری پیش بینی ۳9 درصد تورم شده است اما اگر کسری  در س
ــیم تورم بیش از این پیش بینی ها خواهد  ــته باش بودجه باالیی داش
ــت که متأسفانه در بودجه سال  ــد. بحث بعدی ارز چندنرخی اس ش
1400 بازهم ارز چندنرخی و حداقل دونرخی را خواهیم داشت که 
ــودن یارانه ها موضوع دیگری  ــت. هدفمندنب این هم مانع جدی اس
ــازمان انرژی جهانی، یارانه ای که ایران پرداخت  است؛ طبق آمار س
ــر آن را در 25 هزار تومان  ــه اگ ــت ک ــد 86 میلیارد دالر اس می کن
ــان و این فقط یارانه  ــود هزاران هزار میلیارد توم ضرب کنیم می ش
ــت که دولت ایران پرداخت می کند. مسائل بعدی در  ــوختی اس س
ــتگاه هایی برمی گردد که در امر تولید  ــاط با موانع تولید به دس ارتب
ــترین عاملی  ــنجی که انجام داده ایم بیش ــتند. در نظرس دخیل هس
ــت و بعد  ــج می برند بحث تأمین اجتماعی اس ــه بنگاه ها از آن رن ک

دستگاه های دیگری قرار دارند.
ــاق بازرگانی تهران  ــه ات همچنین ناصر ریاحی، عضو هیأت رئیس
ــی توضیحاتی داد و  ــط بخش خصوص ــن توس درباره واردات واکس
ــه که مورد برنامه ریزی قرار  ــع خبرنگاران گفت: تاکنون آنچ در جم
گرفته واردات تعدادی واکسن از سوی فعاالن بخش خصوصی برای 
کارگران و پرسنل خطوط تولید کشور است که خوشبختانه اقدامات 
مناسبی در این زمینه صورت گرفته و امیدواریم در آینده نه چندان 

دور شاهد واردات این واکسن ها باشیم.
ــی واحدهای اقتصادی  او با بیان اینکه نیروی کار امروز رکن اساس
ــمار می رود، افزود: در بسیاری از شرکت های بزرگ،  و تولیدی به ش
ــی از سرمایه مدنظر  ــرکت به عنوان بخش نیروی کار در تراز مالی ش
قرار می گیرد و ما نیز در ایران باید چنین دیدگاهی نسبت به نیروی 
کار داشته باشیم و تالش کنیم شرایط برای فعالیت آنها فراهم شود.
ــه داد: وقتی نیروی کاری  ــس اتحادیه واردکنندگان دارو ادام رئی
ــود، قطعا میزان زیان کارفرما بسیار باال  در محل کار خود حاضر نش
خواهد بود. در دوره کرونا نیز ما دیدیم که فشار بر نیروی کار بسیار 
ــرپا  ــواری زیاد برای تامین نیازهای مردم و س باال رفته و آنها با دش

ماندن خطوط تولید فعالیت کردند.
ــن کرونا نیروهای تولید  ــی با بیان اینکه تامین هزینه واکس ریاح
ــیار بیشتر خواهد بود، توضیح داد: در  از هزینه های جاری کرونا بس
ــت یکی از نیروها  حال حاضر وقتی در یک خط تولیدی، جواب تس
مثبت می شود، رئیس شرکت یا مدیرکارخانه باید از تمام افراد فعال 
ــت کرونا بگیرد که قطعا هزینه باالیی خواهد داشت  در آن خط تس
ــرمایه انسانی  ــوی دیگر درگیری نیروی کار با کرونا نیز به س و از س

آسیب فراوانی می زند.
ــی بخش خصوصی  ــن واردات ــد واکس به گفته وی، به نظر می رس
عددی بین 200 تا 250 هزار تومان قیمت خواهد داشت و با توجه 
ــد بهترین گزینه برای  ــد، به نظر می رس ــرایطی که تشریح ش به ش
ــت  ــن و تزریق آن به نیروی کار اس کارفرما تامین هزینه این واکس
ــار مالی بر  ــوند و هم فش ــینه ش تا هم بخش مهمی از جامعه واکس

کارگران وارد نشود.
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ــرایط  ــام در وین درخصوص ش ــرات احیای برج ــی که مذاک در حال
ــم مهیای پذیرش  ــازار ارز تهران کم ک ــن ادامه دارد، ب ــت طرفی بازگش

شرایط تازه می شود.
به گزارش خبرآنالین، بازار ارز ایران حساسیت بسیار باالیی را نسبت 
ــه را برای تحول  ــت و هر اتفاقی زمین ــی پیرامون داراس به وقایع سیاس
ــت قیمت دالر در  ــن بازار مهیا می کند. حاال اما روزهای متمادی اس ای
ــان دارد و به تدریج روندی  ــال 2۳ و 24 هزار تومان نوس ــدوده کان مح
ــی را تجربه می کند، با این حال تحوالت رخ داده در رفتار فعاالن  کاهش
بازار ارز حکایت از آن دارد که احتمال ریزش قیمت ها قوت گرفته است.

ــت. یکی صف  ــن روزها با دو صف خاص روبه رو اس ــازار ارز ایران ای ب
ــازار آزاد و دیگری صف  ــروش آن در ب ــی ملی و ف ــت ارز از صراف دریاف
ــر دو صف با  ــد که ه ــای خانگی در بازار. به نظر می رس ــروش دالره ف
ــازی سود و پیشگیری از زیان بیشتر از سود حاصله در  هدف حداکثرس
سال های اخیر شکل گرفته است. همین دو المان و نشانه نشان می دهد 

که بازار ارز ایران به مرور مهیای تحوالت مثبت می شود.
چرا بازار ارز مترصد کاهش قیمت هاست؟

ــکا در صرافی های بانکی فاصله ای بین  ــن روزها بهای هر دالر آمری ای
ــن ارز آمریکایی در بازار آزاد دارد و این  ــا 700 تومان با بهای ای 500 ت
بدان معناست که خرید دالر از صرافی ملی با کارت ملی و فروش آن در 
بازار آزاد می تواند سود آنی در محدوده یک میلیون تومان را به خریدار 

ــاس رویه حاکم بر بازار هر فرد می تواند ساالنه 2 هزار  ارزانی دارد. براس
ــته باشد. این مقدار سهمیه ارزی  و ۳00 دالر از صرافی ملی خرید داش
ــال با کارت ملی تعلق  ــت که فقط هم یک بار در س ــاالنه هر فرد اس س
ــان محدود 500 تومانی در  می گیرد. موج تقاضا نیز زمینه را برای نوس

بازار ایجاد کرده است.
ــام، مولفه مهم  ــه احیای برج ــته از مذاکرات وین و پروس البته گذش
دیگری بازار ارز را تحت تاثیر قرار داده است. این مولفه همان آزادسازی 
پول های بلوکه شده ایران در عراق است. آنطور که سید حمید حسینی 
ــازی ارزهای  ــره راه آزادس ــی 10 بندی باالخ ــت توافق اعالم کرده اس
بلوکه شده ایران در این کشور  همسایه را هموار کرده است. عراق بابت 
ــد گاز و برق، بدهی نزدیک به 6میلیارد دالری به ایران دارد. البته  خری
ــوری نیست که اقدام به بلوکه کردن پول های ایران کرده  عراق تنها کش
است. کما اینکه بخشی از منابع ارزنده ایران در کشورهای کره جنوبی، 
ــت که البته خبرهایی از آزادسازی این  ــده اس ژاپن، عمان و... بلوکه ش

منابع در عمان به تازگی به گوش رسیده است.
سرنوشت اف ای تی اف چه می شود؟

براساس این گزارش، برخی از کارشناسان این روزها دلیل چسبندگی 
ــف لوایح اف ای تی اف در  ــی از عدم تعیین تکلی ــاالی قیمت ارز را ناش ب
ــح مرتبط با اف ای تی اف  ــخیص مصلحت نظام می دانند. لوای مجمع تش
در این مجمع از چندی پیش در دستور کار بررسی است و پیوستن به 

ــت. این در حالی  اف ای تی اف هنوز مخالفان و منتقدان فراوانی را داراس
ــت که موافقان پیوستن به اف ای تی اف معتقدند که عدم پیوستن به  اس
ــن کارگروه می تواند زمینه را برای تداوم تحریم ها فراهم کند، چراکه  ای
ــد  حتی در صورت لغو تحریم ها و افزایش صادرات نفت و همینطور رش
ــول حاصل از این صادرات امکان ورود به  ــادرات غیرنفتی ایران، اما پ ص
ــت زیرا اف ای تی اف بر مسئله مراودات بانکی بین  کشور را نخواهد داش
ــیاه این کارگروه مالی  ــت س ــورها داللت دارد و قرارگیری در لیس کش
می تواند سیستم بانکی ایران را همچنان در تحریم و انزوا نگه دارد. این 
ــت که مخالفان و منتقدان اف ای تی اف معتقدند پیوستن به  در حالی اس
این کنوانسیون می تواند راه های دور زدن تحریم ها را فاش کند. هرچند 
ــه در دوران تحریم با  ــورهایی ک ــی طرف های تجاری ایران و کش تمام
ایران همکاری داشته اند نیز عضو اف ای تی اف هستند و تنها ایران و کره 

شمالی بیرون از این کنوانسیون قرار دارند.
ــواس باالیی در حال  ــر بازار ارز با وس ــد در حال حاض به نظر می رس
رصد وضعیت در حوزه سیاست داخلی و خارجی است و در فاز احتیاط 
ــاس انتظار می رود تالش  ــار، معامالت را پیش می برد. بر این اس و انتظ
ــل آن به ریال در روزهای آتی باال بگیرد.  ــرای نقدکردن دالرها و تبدی ب
ــت، اما همچنان باید منتظر  این پیش بینی صرافان از آینده بازار ارز اس
ــور در حوزه مذاکرات وین و لوایح  تعیین تکلیف وضعیت در داخل  کش

مرتبط با اف ای تی اف ماند.

باجدیشدنمذاکراتاحیایبرجام،رفتارمعاملهگرانارزتغییرکرد

بازار ارز در فاز انتظار

ــری از ریزش بازار  ــی را برای جلوگی ــازمان بورس تمهیدات مختلف س
سرمایه در پیش گرفته و از جمله این تمهیدات جدید، تغییر دامنه نوسان 
ــتورالعمل گره معامالتی است. هرچند مصوبه ای که در آغاز  و اصالح دس
این هفته از سوی رئیس سازمان بورس اعالم شد، با بازخوردهای متفاوتی 
ــت. انتقادها به تصمیم  ــد و واکنش های مختلفی به همراه داش روبه رو ش
ــازمان بورس نهایتا تا آنجا پیش رفت که دو روز بعد، یکی از دو تمهید  س
ــده یعنی رفع گره معامالتی به طور موقت تعلیق شد. همچنین از  اعالم ش
اول اردیبهشت ماه دامنه نوسان بورس به مثبت 6 و منفی ۳ تغییر می یابد 
و باید دید این تمهید بورسی از امروز چه تاثیری در روند معامالت بورس 

تهران خواهد داشت.
ــت که دامنه نوسان تغییر می کند. سابقه تغییر  البته این اولین بار نیس
ــان از  ــال برمی گردد که دامنه نوس ــان بورس به 25 بهمن ماه پارس نوس
ــی 2درصد تغییر کرد، یعنی از  ــت و منفی 5درصد به مثبت 6 و منف مثب
ــان پایین ترین  حالت متقارن خارج و به حالت نامتقارن درآمد. دامنه نوس
ــه  رسمی  ــت که در آن دامنه، طی یک یا چند جلس تا باالترین قیمتی اس
معامالتی بورس، قیمت سهم می تواند نوسان داشته باشد و برای جلوگیری 
از آشفتگی در بازار محدودیت نوسان قیمت اوراق بهادار وجود دارد. تغییر 
دامنه نوسان از متقارن به نامتقارن در بازار سرمایه کشور، اتفاق بی سابقه ای 
ــرمایه اعمال شد و طبق آخرین  ــی به بازار س بود که با هدف تعادل بخش
مصوبه شورای عالی بورس، حاال قرار است دامنه نوسان از امروز چهارشنبه 

به مثبت 6 و منفی ۳ درصد افزایش پیدا کند.
در این زمینه، یک تحلیلگر بازار سرمایه، تغییرات مکرر برای بازار سرمایه 
را یک آسیب جدی برای این بخش دانست؛ به ویژه در شرایط ملتهب که 
ــت. فردین آقابزرگی در گفت وگو  بدترین زمان تغییر قوانین و مقررات اس
ــرمایه این را به  عنوان یک اصل  ــا ایرناپالس، توضیح داد: فعاالن بازار س ب
ــیب است؛ به ویژه  ــرمایه یک آس می دانند که تغییرات مکرر برای بازار س
ــن زمان تغییر قوانین  ــب اعم از مثبت و منفی که بدتری ــرایط ملته در ش
ــازمان بورس به علت فشارهای مکرری که  ــت، با این حال س و مقررات اس
ــتاب اصالح قیمت را بگیرد، ناگزیر از این  ــود تا جلوی ش بر آن وارد می ش

موضوع است.

به اعتقاد وی، در اسفندماه بازار به  طور خودکار به سمت تعادل حرکت 
ــان به منفی 2 تا مثبت 6 درصد  ــاهد بودیم که دامنه نوس می کرد، اما ش
ــا 10 روز این قانون  ــه در یک هفته ت ــد ک ــر کرد. آن زمان گفته ش تغیی
ــت که اصالح  ــود، اما دو ماه از این قانون می گذرد و بعید اس اصالح می ش
ــود و به حالت گذشته بازگردد، هرچند دوباره شاهد تغییر اندک دامنه  ش

نوسان بودیم.
ــی قوانین و مقررات، ادامه  ــدار درباره تغییرات پی در پ آقابزرگی با هش
داد: این روند مناسب نیست و تجربه خوبی از این موضوع نداریم. در شش 
ــده نداشته ایم. در این  ــته نیز بازخورد خوبی از تغییرات انجام ش ماه گذش
مدت نظام صندوق های سرمایه گذاری به شدت تغییر کرد و در شش ماهه 
نخست سال به صندوق های با درآمد ثابت تکلیف شده بود که باید سهام 
خود را عرضه کنند تا نسبت سهام از دارایی های این صندوق ها به 5 درصد 
برسد. پس از آنکه وضعیت بازار نامناسب شد، به این فکر افتادند که مانع 

از کاهش شاخص کل شوند. اینها خود عامل بازدارنده است.
او درباره افزایش دامنه نوسان نیز گفت: به طور قطع بازگشت به دامنه 
ــان -5 تا +5 گزینه بهتری نسبت به شرایط کنونی است، با این حال  نوس
دامنه منفی ۳ بهتر از منفی 2 است. منتها باید توجه کرد این انتخاب بین 
ــب حذف دامنه نوسان است. برای مثال در  ــت و گزینه مناس بد و بدتر اس
ــاعت روند قیمتی به  شکل طبیعی پی گرفته  بازار رمزارزها ظرف چند س
ــود. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: بازار به تغییراتی که قرار  می ش
ــت از ابتدای اردیبهشت اعمال شود، واکنش خوبی نشان نداد و در روز  اس
ــدند. باید هرچه سریع تر  ــهم ها صف فروش ش اعالم این موضوع، همه س
موانع رشد بازار سرمایه برطرف شود؛ از جمله انتشار اوراق که ضربه اساسی 
ــن محل و به نام عملیات بازار باز یا کنترل نرخ بهره دارد به بازار وارد  از ای
ــود. به گفته آقابزرگی، بازار سرمایه در کنار بازار پول، وظیفه تأمین  می ش
ــتفاده از بازار سرمایه برای تأمین کسری  مالی بنگاه ها را برعهده دارد. اس
بودجه دولت و انتشار اوراق برای جذب نقدینگی حقوقی ها و نهادهای مالی 
بزرگ که تحت نظارت یا اداره دولت هستند از جمله مسائلی است که با آن 
روبه رو هستیم. این نهادها به  صورت دستوری، خریدهایی انجام می دهند 
و از آنجایی که کسری بودجه از این طریق تأمین می شود، عمال تفاوتی با 

چاپ پول ندارد. او انتشار اوراق را به تیغ دو لبه تشبیه کرد و افزود: گروهی 
از کارشناسان استدالل می کنند بین چاپ پول و انتشار اوراق، دومی گزینه 
ــار اوراق هم نوعی چاپ پول  ــت، اما این افراد می دانند که انتش بهتری اس
ــرعت صورت  ــفاف و با س ــت و تغییر در پایه پولی هرچند به صورت ش اس
ــار  ــرد، اما در نهایت آثار تورمی دارد. به همین علت معتقدم انتش نمی گی
ــود، با این حال اوراق منتشرشده نرخ  اوراق باعث کاهش نرخ بهره نمی ش
ترجیحی دارد، یعنی به صورت اسمی 15درصد و 5 تا 6 درصد نیز به صورت 
انعقاد قرارداد پرداخت می شود و تأثیری در کاهش نرخ بهره ندارد. ضمن 
اینکه اگر نرخ بهره را کاهش یافته یا در شرف کاهش می دیدیم، آیا نباید 
نرخ تأمین مالی و تسهیالت بانکی کاهش یافته باشد؟ کدام بنگاه را سراغ 
ــد که با نرخی کمتر از 28 درصد از نظام بانکی تأمین مالی می کند؟  داری
ــت موفقیت آمیز نبوده و فقط آسیبش این است که از  این یعنی آن سیاس
طریق بازار سرمایه و به نام عملیات بازار باز دارند تأمین نقدینگی می کنند 

که خود پاشنه آشیل بازار سرمایه شده و به آن آسیب وارد می کند.
ــرای آن نیز گفت:  ــره معامالتی و تعلیق اج ــاره موضوع رفع گ وی درب
ــته همه فعاالن بازار به صورتی که همه رضایت داشته باشند،  تأمین خواس
ــتند با باز  ــت. برخی از فعاالن بازار و ذی نفعان اعتقاد داش امکان پذیر نیس
گذاشتن دامنه نوسان یا شمولیت گره معامالتی، ارزش دارایی آنها کاهش 
ــدارد، بدون در نظر  ــع از آنجایی که بازار حالت طبیعی ن ــد. در واق می یاب
ــوند. ظاهرا این  گرفتن این مالحظه، با کاهش ارزش دارایی روبه رو می ش
ــرد تا اجرای رفع گره  ــازمان بورس را نیز مجبور ک نظر غالبی بوده که س
معامالتی را متوقف کند. در صورتی که ریشه اصلی رسیدن به تعادل بازار 
ــت، یکی توقف و به حداقل رساندن انتشار اوراق و دیگری به  دو بحث اس
تعادل رساندن قیمت با باز کردن دامنه نوسان. در این صورت قیمت ها به  
ــرعت به تعادل می رسند، اما ممکن است آزاردهنده باشد. این تحلیلگر  س
بازار سرمایه در انتها گفت: مصلحت اندیشی هایی وجود دارد که بنا به دالیل 
ــره معامالتی همچنان که در آیین نامه و  ــف صورت می گیرد؛ رفع گ مختل
ــیدن به  ــده بود، یکی از راه های قانونی برای رس مقررات در نظر گرفته ش
تعادل است، اما به گونه ای دارد دیکته می شود که روند اصالح قیمت ُکند 

شود.

ازامروزدامنهنوسانمثبت۶ومنفی3درصدمیشود
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فرهاداحتشامزاد
فعال اقتصادی

رانت پذیری دالر 4200 تومانی، واقعیتی انکارناپذیر است. از سال 
ــاد ایران دچار معضالت تخصیص ارز 4200 تومانی و مبنا  97 اقتص
ــبات مالی شده است و این چالش ها  قرار گرفتن این نرخ در محاس
ــی از چالش های دالر 4200  ــاد یک همچنان ادامه دارد. تعمیق فس
ــتوری یک نرخ و بهم ریختن معادالت  ــت و تحمیل دس تومانی اس
ــت. هرچند  ــش خصوصی، از دیگر عوارض آن اس ــارت برای بخ تج
ــور دارد،  ــهم عمده ای در صادرات غیرنفتی کش بخش خصوصی س
اما محاسبات مالی تجارت در اختیار دولت است و براساس تصمیم 
ــود.  ــود بازرگانی تعیین می ش دولت، نرخ عوارض گمرکی و نرخ س
ــبه  ــود بازرگانی، ارز 4200 تومانی مبنای محاس ــن نرخ س در تعیی
ــت، اما براساس قانون بودجه سال 1400، این نرخ از  قرار گرفته اس

محاسبات کنار گذاشته می شود.
ــدی بخش  ــتوری از مطالبات ج ــای دس ــتن نرخ ه ــار گذاش کن
ــک می کند.  ــدن قیمت ها کم ــت، چراکه به واقعی ش خصوصی اس
ــور برای ورود به تجارت  ــئله ای که با توجه به لزوم آمادگی کش مس
ــژه به آن توجه کرد.  ــی و بازارهای بین المللی باید به طور وی جهان
ــود بازرگانی هم مصداقی  ــبات س حذف ارز 4200 تومانی از محاس
ــدن قیمت هاست، اما نکته  ــتورهای دولتی و واقعی ش از حذف دس
ــرایط اقتصاد ایران در سه سال گذشته و سرگذشت  ــاز، ش مسئله س

کسب وکارهای خصوصی است.
افزایش قابل توجه هزینه های کسب وکارها و در نهایت مشتریان 
نهایی با توجه به نرخ تورم داخلی، مسئله ای است که در واقعی سازی 
ــه سال گذشته  قیمت ها باید به آن توجه کرد. تولیدکنندگان در س
ــادر به تجهیز و  ــان های ارزی، ق ــار تحریم ها و نوس ــا توجه به فش ب
ــازی آن نبوده اند. همچنین با توجه به  ــعه خطوط تولید و نوس توس
ــان های ارزی، در تامین مواد اولیه متحمل هزینه های سنگین  نوس
ــده اند بنابراین باید واقعی سازی قیمت ها را به طور تدریجی آغاز  ش
ــش هزینه های تولید را در اولویت قرار داد.  ــرد و پیش از آن، کاه ک
ــهیل شرایط برای  ــرمایه گذاری، اصالح نظام بانکی و تس افزایش س
ــرمایه خارجی از راه های کاهش هزینه های تولید است که  جذب س
اجرایی شدن درصد باالیی از آن، به بهبود روابط سیاسی و اقتصادی 

کشورمان با دنیا گره خورده است.

همتی:100میلیوندالربهوزارتبهداشتدادیم
جزییاتتأمینارزبرایخریدواکسنکرونا

ــس کل بانک مرکزی از پرداخت حداقل 100میلیون دالر با نرخ  رئی
ــت خبر داد.  ــن کرونا به وزارت بهداش ــی برای خرید واکس ارز ترجیح
عبدالناصر همتی در جدیدترین یادداشت اینستاگرامی خود به تشریح 
آخرین وضعیت تأمین ارز برای خرید واکسن کرونا پرداخت و نوشت: 
»ضرورت تأمین واکسن کرونا و انجام واکسیناسیون علیه ویروس کرونا 
قطعا بایستی مهمترین دغدغه کشور باشد. بانک مرکزی از همان ابتدا 
علی رغم همه محدودیت های نقل و انتقال مالی ناشی از تحریم، تمام 
ــن براساس  تالش خود را برای تأمین فوری ارز موردنیاز واردات واکس
سفارش وزارت بهداشت و درمان، به  عمل آورده است. برمبنای قرارداد 
ــن تخصیص  کوواکس، 178 میلیون دالر برای 16.8میلیون دوز واکس
و قسط اول آن نیز پرداخت و واردات آن آغاز شده است. البته هرگونه 
ــت ارز بابت واردات  ــت جهت پرداخ ــت و اعالم وزارت بهداش درخواس
ــن تأمین می شود. تاکنون نیز براساس میزان تقاضا و درخواست  واکس
ــیه و چین، ارز الزم تأمین و  ــورهای روس ــن از کش برای خرید واکس
ــده است. در حال حاضر نیز تخصیص ارز برای واردات  واردات انجام ش
ــاس دستور رئیس جمهور، در اولویت تأمین است،  با ارز نیمایی، براس
ــئولیت های اجتماعی  بنگاه های بزرگ توانمند می توانند در انجام مس
ــت نقش آفرینی کنند. امروز نیز بانک  خود با هماهنگی وزارت بهداش
ــر با نرخ ارز ترجیحی برای این  ــزی حداقل 100میلیون دالر دیگ مرک
منظور تخصیص داد تا با اعالم وزارت بهداشت پرداخت کند، این روند 

تأمین ارز برمبنای درخواست ها تداوم خواهد داشت.«

وزیراقتصاددرپاسخبهسوالنمایندگان:
زمانصدورمجوزکسبوکارراکاهشدادیم

ــب و  ــه گفته وزیر اقتصاد، در حال حاضر 50درصد مجوزهای کس ب
کار در فضای الکترونیکی انجام می شود و عملکرد وزارت امور اقتصادی 
ــال گذشته در این باره بسیار مطلوب بوده است. فرهاد  و دارایی در س
دژپسند روز گذشته در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سوال مشترک 
ــت و ۳7 نفر از نمایندگان درباره علت عدم اجرای قانون  روح اهلل نجاب
ــت های کلی اصل 44 مبنی بر ضرورت شفافیت و بهبود  اجرای سیاس
ــب و کار، گفت: در سال 99 ما بررسی های کارشناسی  مجوزهای کس
ــیار زیادی انجام  خود در هیأت واگذاری را افزایش دادیم و اقدامات بس
ــود رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار  دادیم که می تواند باعث ش
ــی  ــدا کند که البته امیدواریم بانک جهانی در این باره سیاس ارتقا پی
برخورد نکند. به گفته وی، ایجاد پنجره واحد برای ثبت شرکت ها یکی 
ــال 99 در تهران و چهار کالنشهر  ــی ما بود که در س از اقدامات اساس
ــرکت ها از 72 روز به کمتر  ــد که فاصله ثبت ش ــد و باعث ش انجام ش
ــال 97 فعاالن  ــاعت کاهش یابد. وزیر اقتصاد ادامه داد: در س از 72 س
ــان خود را تلف  ــوز باید حداقل 54 روز زم ــب مج اقتصادی برای کس
ــئله نشان از  ــت روز کاهش یافته و این مس می کردند، اما االن به هش
تحول و اقداماتی است که ما در این باره انجام داده ایم. در حال حاضر 
50درصد مجوزهای کسب و کار در فضای الکترونیکی انجام می شود و 
عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال گذشته در این باره بسیار 
ــت. او با بیان اینکه اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون  مطلوب بوده اس
بارها رضایت خود را از بهبود دریافت مجوز کسب و کار اعالم کرده اند، 
ــاالن صنوف جهت دریافت مجوز  ــت: در حال حاضر 54 درصد فع گف
کسب و کار نیاز به مراجعه حضوری ندارند و می توانند اطالعات خود را 
در سامانه ای بارگذاری کنند. همچنین تعداد مجوزها برای کسب و کار 
ــدود هزار و 598 مورد به هزار و 199 مورد کاهش یافته و تقریبا  از ح
400 قلم مجوز را کاهش دادیم که به این معناست، تعداد مجوزهایی 

که فعاالن اقتصادی باید دریافت کنند، کاهش یافته است.
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جمعی از روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران با ارسال نامه ای به 
ــازمان بورس و اوراق بهادار، پیشنهادهای خود را  دهقان دهنوی، رئیس س
ــرمایه ارائه دادند. روسای کمیسیون های بازار  جهت بهبود عملکرد بازار س
ــرمایه، معادن و صنایع معدنی، صنایع، حمل و نقل و لجستیک،  پول و س
احداث، خدمات فنی و مهندسی و حقوقی و حمایت های قضایی و مقرراتی 
ــت »بررسی  ــنودی از برگزاری نشس اتاق ایران ضمن قدردانی و ابراز خش
ــارات بخش  ــت و انتظ ــالی که گذش ــورس و اوراق بهادار در س ــائل ب مس
ــال تولید، پشتیبانی ها و  ــازمان بورس و اوراق بهادار در س خصوصی از س
موانع زدایی ها« که روز یکشنبه پانزدهم فرودین ماه با حضور رئیس سازمان 
بورس و روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران برگزار شد، طی نامه ای 
به محمدعلی دهقان دهنوی، پیشنهادهای خود را برای بهبود عملکرد بازار 

سرمایه ایران ارائه دادند.
در ابتدای این نامه تاکید شده: با توجه به شرح موضوعاتی که در نشست 
ــیون های تخصصی اتاق ایران و رئیس سازمان  ــای کمیس ــترک روس مش
ــد و مورد توافق طرفین قرار گرفت، پیشنهاداتی با هدف  بورس مطرح ش

برنامه ریزی و بهبود عملکرد بازار سرمایه به شرح زیر ارائه می شود:
ــتمر محیط کسب و کار، مقرر گردد  ــتناد به قانون بهبود مس 1 - با اس
ــادار، در معاونت های زیرمجموعه از جمله اداره  ــازمان بورس و اوراق به س
ــی به  ــنامه یا الزام بخش ــران، پیش از صدور هرگونه بخش ــارت بر ناش نظ
ــران و به طور اخص  ــرکت های عضو بورس، با اتاق ای ــر موردی برای ش ه
کمیسیون تخصصی بازار پول و سرمایه مشورت نمایند تا با مشکالتی که 

امروز در بسیاری از مجوزها، الزام ها و اجبارها وجود دارد، مواجه نگردد.
2 - لغو اجبار دریافت مجوز تاسیس شرکت های سهامی عام با هر میزان 

سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار. 
۳ - اعالم مستندات و الزامات و مقررات موردنیاز جهت پذیرش و تعیین 
ــی مدارک و  ــخص جهت بررس مدت زمان کوتاه حداکثر یک ماهه و مش

پاسخگویی به درخواست ورود شرکت ها به فرابورس.
ــهامداران عمده یا شرکت های عضو  ــنامه اجبار و الزام س 4 - لغو بخش

بورس به بازارگردانی.
5 - ممانعت از اظهارنظرهای غیرتخصصی توسط مقامات کشور و سایر 
ــت در امور اجرایی  ــی و ممانعت از مداخله دول ــراد، انجام کار کارشناس اف
بازار سرمایه و فعالیت هایی است که نظم بازار را برهم می زند. تجربه سال 
ــورس و زیان های  ــهامداران خرد و مردم عادی در ب ــته و حضور س گذش
ــت نمود که باید  ــدند ثاب ــنگینی که طبقات ضعیف جامعه متحمل ش س
ــور و افراد غیرمتخصص از اظهارنظر در مورد بورس و شرایط  مقامات کش
ــازمان بورس در این موارد حق  ــت س بورس خودداری نمایند و فقط ریاس

اظهارنظر داشته باشد.
6 - تسهیل و صدور فوری مجوز کارگزاری های استانی در سراسر کشور 
ــیس شرکت های مشاوره و رتبه بندی به قید فوریت. با حذف  و اجازه تاس
ــرایط اعطای مجوز تاسیس  ــوار و اتخاذ تمهیدات ویژه ای ش ــروط دش ش
ــرکت های کارگزاری، سبدگردان، خدمات مشاوره و رتبه بندی و مشاور  ش

سرمایه گذاری استانی را تسهیل کند.
ــون نفر امروز در بازار  ــترده بیش از ۳0 میلی 7 - با توجه به حضور گس
سرمایه، آموزش همگانی از اهم واجبات است بنابراین می بایست سازمان 
بورس از طریق رسانه ملی در اوقات مفید و به طور مستمر در هر هفته یا 
ــش ماه و در زمان های یک ساعته  هر دو هفته یک بار، حداقل به مدت ش

)60دقیقه ای( آموزش همگانی آحاد جامعه را برای آنان آغاز کند.
8 - ایجاد سریع سازوکار شرکت های پروژه محور برای تکمیل طرح های 
ــرایط  ــت با ش نیمه تمام ملی که حجم آن امروز بیش از 2500 همت اس
آورده شرکت های مجری و صاحبان پروژه ۳0 درصد، سهم دولت۳0 درصد 
و فروش 40 درصد از طریق بازار سرمایه در بورس با مدت مشخص پروژه 

و گزارش توجیهی فنی و اقتصادی.
ــازوکار شرکت های پروژه محور جهت عرضه سهام در بازار  9 - ایجاد س

سرمایه.
10 - موافقت و ایجاد شرایط حضور آسان شرکت های پیمانکاری جهت 

عرضه سهام در بازار سرمایه.
ــرکت های عرضه کننده کاال در  ــذف اعضای هیأت مدیره یا ش 11 - ح
ــیمی خلیج  بورس کاال در هیأت مدیره بورس مانند فوالدمبارکه و پتروش

فارس با قید فوریت.
12 - با عنایت به ورود قوه محترم قضائیه به پرونده تخلفات بورسی در 
سال 1۳99، ضرورت تعریف دقیق مصادیق جرم و تخلف در بازار سرمایه 
و جلوگیری از برخورد سلیقه ای با پرونده هایی که نیازمند رسیدگی قضایی 
ــت. همچنین انتظار می رود این قوه در برخورد  ــد از ضروریات اس می باش
ــرکت های دولتی، عمومی و خصوصی ضمن رعایت  با متخلفان اعم از ش
ــرمایه گذاران و  ــی از برخوردهای قهری که موجب ترس س ــن قانون موازی
فعاالن بازار از قبول سمت های مدیریتی و سرمایه گذاری می گردد اجتناب 

کند.
 ETF ــه صورت صندوق های ــهم در اختیار دولت چه ب 1۳ - عرضه س
دولتی و چه به شکل تهاتر بدهی با بانک ها تنها در صورت واگذاری قطعی 

مدیریت شرکت های مذکور انجام شود.
14 - حذف الزام عضو کارشناس مالی در هیأت مدیره شرکت ها.

ــای  ــتور العمل اجرایی افش ــرای دقیق بند 6 مکرر ماده 7 دس 15 - اج
ــازمان، مبنی بر الزام شرکت ها به  ــرکت های ثبت شده نزد س اطالعات  ش
ــار اطالعات وضعیت عملیات ماهانه در حداکثر پنج روزکاری بعد از  انتش

پایان هر ماه در سامانه کدال.
ــیدگی به تخلفات و جرائم شرکت های بورسی به اتاق  16 - ارائه نحوه رس
ایران و کمیسیون های حقوقی و حمایت قضایی و بازار پول و سرمایه جهت 
ارائه اظهارنظر و انتشار اطالعات الزم به منظور اطالع کلیه شرکت های بورسی. 
ــرکت ها و اشخاص در صورتی که اطالعی از قوانین نداشته باشند و ندانند  ش
ــیدگی کمتر  کجا تخلف به وقوع می پیوندد، طبیعتا امکان تخلف یا عدم رس
وجود خواهد داشت بنابراین درخواست می گردد موارد قابل رسیدگی و تخلف و 
شرایط آن به اتاق ایران و کمیسیون های تخصصی ارائه گردد تا با بررسی و در 
صورت نیاز اصالحات الزم، پیشنهادات به بورس صورت گیرد و پس از تدوین 

مجدد برای تمامی ذی نفعان اطالع رسانی گردد.
17 - حذف مجوز افزایش سرمایه در سازمان بورس.

18  - قوانین، دستورالعمل ها و برخی ضوابط اجرایی متناسب با شرایط 
ــیدن به اهداف  ــاس میزان کارایی و رس ــرمایه نبوده و براس فعلی بازار س
ــت.  ــی و در برخی موارد حذف نیازمند اس ــده به بازنگری اساس تعیین ش
اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی آمادگی دارد تا در این زمینه و به 
منظور پیشنهاد حذف و یا اصالح این دستورالعمل ها همکاری نزدیکی با 

سازمان محترم بورس و اوراق بهادار داشته باشد.

نگاه

ــبزپوش شد و  فرصت امروز: بورس تهران در آخرین روز فروردین ماه س
رشد بیش از 2 هزار واحدی را ثبت کرد. البته شاخص کل بورس در اولین 
ساعات معامالت سه شنبه رشد قابل توجهی داشت، اما به مرور و در ادامه 
معامالت سی و یکمین روز فروردین ماه افت کرد، به طوری که در ساعات 
ــت و مجددا به یک  ــون و 217 هزار واحد کاهش یاف ــی تا یک میلی میان
ــید، اما نهایتا با رشد 2  هزار و 824 واحدی  میلیون و 220 هزار واحد رس
ــاخص کل  ــتاد. همچنین ش روی رقم یک میلیون و 219 هزار واحد ایس
ــاخص قیمت  )هم وزن( با 99 واحد کاهش به 4۳1 هزار و 67۳ واحد و ش
)هم وزن( با 64 واحد افت به 281 هزار و 10 واحد رسید. شاخص بازار اول 
۳ هزار و 42 واحد و شاخص بازار دوم 2 هزار و ۳41 واحد افزایش داشتند. 
در معامالت روز گذشته بیش از 5میلیارد و 614 میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 45 هزار و 4۳ میلیارد ریال داد و ستد شد. در آن 
سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس حدود پنج واحد افزایش داشت و 

بر روی کانال 17 هزار و 784 واحد ثابت ماند.
ــودرو )خودرو(،  ــران خ ــت )برکت(، ای ــروه دارویی برک ــای گ نماده
ــرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، بانک تجارت )وتجارت(، سایپا  س
ــاپا(، پاالیش نفت اصفهان )شتران( و بانک ملت )وبملت( ازجمله  )خس
نمادهای پُرتراکنش بورس بودند. گروه بانک ها هم همچون روزهای قبل 
ــد و در این گروه یک میلیارد و  ــین برترین گروه های صنعت ش صدرنش
ــهم به ارزش 6  هزار و 714 میلیارد ریال دادوستد  961 میلیون برگه س

شد.
ازتاثیرمذاکراتبرجامیتاتمهیداتبورسی

ــته بر مدار نزولی سیر کرده و بسیاری  ــهام در چند هفته گذش بازار س
ــال گذشته  ــتان س ــتند. اگرچه از تابس از نمادها در صف فروش قفل هس
ــت،  ــه ای روزهای پرافت و خیزی را به خود دیده اس ــا امروز تاالر شیش ت
ــرایط کنونی یکی از بی سابقه ترین و عجیب ترین دوره هایی است که  اما ش
ــت سر می گذارد. رکود بورس هر روز عمیق تر می شود و  بورس تهران پش
ــی برای به تعادل رساندن بازار همچنان به  جلسات سیاست گذاران بورس
ــته می خورد. در این بین، این روزها از هر گوشه و کناری خبری از  در بس
ــد که سرمایه گذاران همه بازارها را  مذاکرات احیای برجام به گوش می رس
در فضایی انتظاری قرار داده و فضای کم رمقی را شاهدیم. در بازار سهام اما 

صنایع مختلف بورسی اثر متفاوتی را از برجام می پذیرند.
ــوده و طبیعتا در صورت احیای برجام  ــی از گروه ها صادرات محور ب برخ

ــد و برخی دیگر  ــا کاهش درآمد مواجه خواهند ش ــش نرخ دالر، ب و کاه
ــری از نرخ دالر  ــوند یا اث ــناخته می ش ــه تحت عنوان صنایع داخلی ش ک
ــل کرده و از آنجا که برخی از مواد  ــد یا برخالف صادراتی ها عم نمی پذیرن
اولیه خود را از آن سوی مرزها تامین می کنند، از کاهش نرخ دالر خشنود 
و راضی می شوند. در بلندمدت اما رفع تحریم ها می تواند بر عملکرد تمامی 

شرکت ها اثری مثبت و مطلوب برجای گذارد.
ــایش سیاسی را منوط به  ــهام به دنبال گش ــان، رفتار بازار س کارشناس
ــکا به برجام و  ــت آمری ــت دالر می دانند و معتقدند بازگش ــانات قیم نوس
هرگونه تغییر و تحول در حوزه دیپلماسی در کوتاه مدت، دالر را به مسلخ 
قیمتی می کشاند، اما کاهش قیمت دالر به عنوان اولین واکنش اقتصادی 
ــم انداز لغو تحریم ها، پیامدهای مختلفی  به مذاکرات احیای برجام و چش
ــایش  ــا معتقدند همه بازارها به محض گش ــت. آنه بر بورس خواهد داش
ــوند اما هر کدام از این بازارها در  دیپلماتیک با ریزش قیمت مواجه می ش

میان مدت و بلندمدت سرنوشت متفاوتی را از سر می گذرانند.
ــاس این گزارش، همچنین جدا از تحوالت دیپلماتیک و مذاکرات  براس
برجامی، تمهیدات مختلفی از سوی متولی بازار سرمایه برای جلوگیری از 
ادامه ریزش بازار اندیشیده شده و ازجمله این تمهیدات، تغییر دامنه نوسان 
و تزریق 24 هزار میلیارد تومانی به بازار سرمایه است. در این زمینه، یک 
کارشناس بازار سرمایه درباره وضعیت کنونی این بازار و ابعاد تأثیرگذاری 
ــرمایه همواره تحت تاثیر  تزریق 24 هزار میلیارد تومانی می گوید: بازار س
دو عامل تکانه های قیمتی و عوامل بنیادی است. در شرایط فعلی در حالی 
که اکثر قیمت کامودیتی ها در حال فتح قله های قیمتی 15 ماه اخیر خود 
هستند، اما وجود ابهاماتی همانند بالتکلیفی قیمت دالر به دلیل مذاکرات 
ــر برجام، احتمال وقوع دستیابی به توافق، همچنین انتخابات  ایران بر س

پیش رو از عوامل کاهش انگیزه برای افزایش تقاضا است.
ــرمایه در  ــماوی درخصوص عوامل تأثیرگذار بر بازار س محمدابراهیم س
ــنا ادامه می دهد: از منظر تکانه های قیمتی، علی رغم اینکه  گفت وگو با س
شاهد اصالح های قیمتی قابل توجهی بودیم اما جو محافظه کاری و ترس  
به دلیل ریزش شدید ماه های اخیر بر بازار مستولی گشته که از عواقب آن 
می توان به کم واکنشی به اخبار مثبت و بیش واکنشی به اخبار منفی اشاره 
کرد. در حال حاضر بازار سرمایه فعلی دیگر آن بازار سرمایه سال های قبل 
نیست که نقش تقریبا غیرقابل محسوسی در اقتصاد داشت، بلکه هم اکنون 
به لطف سهام عدالت بیش از 57 میلیون نفر در بازار حضور دارند و از این 

رو تصمیمات مربوطه باید کامال کارشناسانه باشد و همه ابعاد آن در نظر 
گرفته شود.

ابعادتأثیرگذاریتزریق24هزارمیلیاردتومانی
ــورس و اوراق بهادار با اتخاذ  ــازمان ب ــماوی، در این بین س به اعتقاد س
تصمیماتی مستقل از دولت می تواند بازار را از درون توسعه دهد. این نوع 
ــبی برای روی ریل قرار گرفتن  تصمیمات می تواند همانند سوخت مناس
ــد. باالخص پس از کاهش ابهامات تصمیمات  بازار در مسیر صعودی باش

اخذشده، می تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد.
ــرمایه گذاری و  ــرکت های س ــرمایه با بیان اینکه ش ــال بازار س این فع
ــهیالت بدون دلیل منطقی منع شده  هلدینگ ها مدتی بود که از اخذ تس
ــت موفق به طراحی ابزاری به نام  ــال ها مبادرت در نهای بودند و پس از س
اوراق اجاره سهام شدند، می افزاید: طی جلسه ای که رئیس سازمان بورس 
ــرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها داشتند، توافقی مبنی  با مدیران ش
بر تزریق حدود 24 هزار میلیارد تومان به بازار سرمایه از طریق انتشار این 
اوراق به سرانجام رسید. مهمترین اتفاق در این مسیر این بود که سازمان 
ــتای مانع زدایی، موافقت اصولی با انتشار این  بورس تصمیم گرفت در راس

اوراق را در کمترین زمان ممکن برای متقاضیان صادر کند.
ــرمایه می گوید:  ــی این اوراق در بازار س ــاره به اثربخش او در ادامه با اش
ــرمایه بگذارد، در یک  این رویداد از چند بعد می تواند اثر مثبتی بر بازار س
ــد  ــرایط بازار را بهبود می بخش بعد تزریق این حجم از نقدینگی به بازار ش
ــی به اخبار  ــه موجب تقلیل کم واکنش ــش ترس و در ادام ــب کاه و موج
ــی به اخبار منفی خواهد شد. از بعد دیگر این رویداد  مثبت و بیش واکنش
ــدن بی اعتمادی چیره شده بر بازار سرمایه می شود، زیرا  باعث کمرنگ ش
ــتقیم و درونزای سیاست گذاران سازمان را لمس  سهامداران حمایت مس

می کنند و اطمینان خاطر نسبی برای شان ایجاد می شود.
ــرکت های  ــهامداران ش ــن اوراق، س ــار ای ــماوی، با انتش ــه س ــه گفت ب
ــی از طریق تامین مالی به  ــرمایه گذاری و هلدینگ ها مبلغ قابل توجه س
ــبت به بازار پول( به دست می آورند. از طرف دیگر، این  ــبت ارزان )نس نس
وجوه تامین شده، توسط تیم های حرفه ای سرمایه گذاری این شرکت ها در 
سهام ارزنده سرمایه گذاری خواهد شد و در نهایت در آینده از بازدهی آن 
ــورت کاهش ابهامات فعلی در بازار  ــد. در مجموع در ص منتفع خواهند ش
ــدن زمان و تعیین تکلیف متغیرهای اسمی است،  ــتلزم سپری ش که مس

اثربخشی این تصمیم بر همگان آشکار خواهد شد.

درآخرینروزفروردینماهوبارشدی2هزارواحدی

بورس سبزپوش شد

دوم مهرماه سال گذشته به منظور حفظ تعادل عرضه و تقاضا در بازار و 
بازگشت ثبات، معامالت الگوریتمی برای تمامی سرمایه گذاران حقیقی و 
حقوقی به جز بازارگردانان دارای مجوز در همه نمادهای معامالتی بورس 
ــا کاهش فضای هیجانی  ــکل موقت معلق و هم اکنون ب ــورس به ش و فراب
ــور،  ــن برآوردها از آغاز حرکت جدید اقتصاد کش ــرمایه و همچنی بازار س
ــت معامالت الگوریتمی به بازار سرمایه فراهم است.  ــرایط برای بازگش ش
ــعه  ــرمایه ضمن تاکید بر ضرورت توس در این رابطه صاحب نظران بازار س
معامالت الگوریتمی می گویند در فضای آرام و بازگشت ثبات به بازار این 
نوع معامالت عامل افزایش سطح کارایی بازار است. به اعتقاد کارشناسان، 
ــوان از نقش معامالت الگوریتمی در  ــد صنعت IT نمی ت در آینده و با رش
بازار سرمایه چشم پوشی کرد و قطعا معامالت الگوریتمی گسترش خواهد 
یافت و هرچند الگوریتم مزایای زیادی دارد، در عین حال معایب آن را نیز 
نباید نادیده گرفت. در گزارش حاضر، بخشی از صحبت های کارشناسان در 

اتاق اختصاصی کالب هاوس بورس24 را می خوانید:
ــاوری بورس تهران:  ــرکت مدیریت فن ــان، مدیرعامل ش * روح اهلل دهق
معامالت الگوریتمی به دلیل ریزش بازار سهام متوقف شد. سیاست گذاران 
و ناظر بازار سرمایه، برای رفع هیجان و ترس بازار، این معامالت را متوقف 
ــتند تا  کردند و در بازارهای دنیا نیز معموال الگوریتم ها تحت نظارت هس
خللی در روند بازار ایجاد نکنند. شرایط جدید تا حدود زیادی نگرانی نهاد 
ناظر و بورس ها را برطرف کرده است و البته باید تاکید کنیم که الگوریتم ها 
 IT ــد صنعت می توانند بازار را تحت تاثیر قرار دهند، اما در آینده و با رش
ــرمایه چشم پوشی کرد و  نمی توان از نقش معامالت الگوریتمی در بازار س
قطعا معامالت الگوریتمی گسترش خواهد یافت و هرچند الگوریتم مزایای 
زیادی دارد، در عین حال معایب آن را نیز نباید نادیده گرفت، با این حال 

به هیچ عنوان موافق توقف معامالت الگوریتمی نیستیم و تالش های زیادی 
در زمینه راه اندازی مجدد این نوع از معامالت داشتیم.

ــخیص نیستند  ــایی و تش اما برخی از معامالت الگوریتمی قابل شناس
ــل جدید با  ــر حال، الگوریتم ها جزئی از بازار خواهند بود و نس ــی در ه ول
برخورداری از تکنولوژی و دانش کامپیوتر، این گروه از معامالت را به بازار 
ــی را به کار گیریم. در  ــرد، اما باید ابزارهای نظارتی دقیق ــد ک وارد خواهن
واقع نمی توان بدون برخورداری از ابزارهای نظارتی دقیق، بازار را مدیریت 
ــعه بازار و ورود نقدینگی بیشتر، سیستم های نظارتی نیز باید  کرد. با توس

به روز شود.
ــداد کدهای  ــر امید: مدیریت تع ــوی، مدیرعامل تحلیلگ ــد موس * امی
ــرکت های بزرگ  ــاد با حجم کم، مدیریت یک کد با حجم باال مانند ش زی
سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری، استفاده ناشران یا صندوق های 
ــوندگی در بازار و استفاده توسط  بازارگردانی از الگوریتم برای ایجاد نقدش
ــت.  ــن کارکردهای معامالت الگوریتمی اس ــهامداران حقیقی مهمتری س
ــبد،  ــی می تواند به چرخش و مدیریت س ــالت الگوریتم ــن معام همچنی
سبدگردان ها کمک کند. البته در زمان صعود بازار، متاسفانه سبدگردان ها 
ــتفاده چندانی از  ــتقیم، اس ــرمایه گذاری مس ــه دلیل تمایل مردم به س ب

الگوریتم ها نکردند.
ــورس: زمانی که  ــرکت ب ــأت مدیره ش ــقی نژاد، عضو هی ــواد عش * ج
تکنولوژی در ریزترین مسائل اجتماعی و اقتصادی وارد شده، بازار سرمایه 
نیز نمی تواند از آن رویگردان باشد. نگاهی به بازارهای سرمایه گذاری دنیا 
نشان می دهد که ورود نقدینگی با حجم بسیار باال، توسعه این بازارها را به 
ــت. کاربران مختلف، صندوق های بازارگردانی و سبدگردان ها و  دنبال داش
در مجموع حقوقی ها مخاطب و کاربر اصلی معامالت الگوریتمی هستند، 

اما نباید این شائبه پیش آید که سرمایه گذاران خرد، نقشی در این زمینه 
ــهامداران خرد از  ــدم راه اندازی معامالت الگوریتمی برای س ندارند. معتق
ــرای راه اندازی آن  ــرایط، ضوابط و مقررات خاصی ب ــت، اما ش واجبات اس
الزم است. قطعا افزایش حجم معاالت، رشد نقدشوندگی و افزایش ارزش 

معامالت از مهمترین نتایج استفاده از معامالت الگوریتمی خواهد بود.
ــحرخیز، رئیس کارگروه فناوری اطالعات کانون کارگزاران:  * احمد س
دلیل ممنوعیت معامالت الگوریتمی در بازار سهام چه بود؟ در پاسخ باید 
ــال گذشته و در پی ریزش قیمت ها در بازار سهام، سازمان بورس  گفت س
ــت  ــوال مهم این اس و اوراق بهادار معامالت الگوریتمی را متوقف کرد. س
ــخیص داد که درخواست ارسال شده از سوی فرد  که چگونه می توان تش
ــده یا الگوریتم؟ این در حالی است که پشت آن الگوریتم نیز یک  انجام ش
شخص قرار گرفته و ممکن است معامله گر بدون واکنش به نامه ها و ابالغیه 
ــه دهد. به عبارت  ــت معامله، همچنان به کار خود ادام ــی بر ممنوعی مبن

دقیق تر هیچ تمیزی بین الگوریتم و معامله گر نداریم.
ــمی سبدگردان هستند که از تکنولوژی  ــته از افراد گروه های رس یک دس
ــمی و  ــته دیگر به طور غیررس ــتفاده می کنند و در مقابل دس الگوریتم اس
ــخصی از این الگوریتم ها استفاده می کنند. نمی توانیم از  سبدگردان های ش
انجام این معامالت جلوگیری کنیم چون قابل شناسایی نیستند. مصوبه قبلی 
مبنی بر ممنوعیت معامالت الگوریتمی تنها آن گروه از مخاطبانی را محدود 
کرد که قصد داشتند به صورت رسمی و دارای مجوز از الگوریتم ها استفاده  
کنند و چنانچه به صورت غیررسمی قصد این کار را داشتند، شناسایی آنها 
عمدتا امکان پذیر نیست. درخصوص کارگزاری ها هم باید عنوان کرد که این 
نهادهای مالی مسئول ارسال سفارش معامله گران به بازار هستند و به همین 

دلیل مخاطب ابالغیه سازمان بورس، کارگزاران هستند.

کارشناسانبازارسرمایهدرکالبهاوسمطرحکردند
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رئیسکنفدراسیونصادراتخبرداد
کدامیکازصادرکنندگانمشمولمعافیت

مالیاتینمیشوند؟
ــیون صادرات ایران گفت صادرکنندگانی که رفع  رئیس کنفدراس
ــال 97 را نکرده اند، مشمول معافیت مالیاتی نخواهند  تعهد ارزی س
ــیون صادرات،  ــزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراس ــود. به گ ب
ــد ارزی صادرکنندگان در  ــیوه رفع تعه ــد الهوتی در مورد ش محم
ــکالت مطرح شده در  ــال های 97 تا 1400 گفت: با توجه به مش س
ــت ارز صادراتی  حوزه رفع تعهد ارزی و اتفاقاتی که در حوزه بازگش
ــدودی از نمایندگان و فعاالن حوزه  ــال 97 رخ داد، تعداد مح از س
ــاق بازرگانی ایران گردهم  ــادرات در کمیته ارزی که به ابتکار ات ص
ــیوه نامه ها و ابالغیه ها، نظرات  ــی ش ــالش کردند با بررس آمدند، ت
بخش خصوصی را جمع آوری کرده و به سیاست گذاران ارائه گردید.
وی افزود: بر این اساس اعضای کمیته ارزی اتاق چندین نشست 
را با رئیس جمهور برگزار کرده و چند مکاتبه را با معاون اول رئیس 
ــد؛ ضمن اینکه به  ــس کل بانک مرکزی صورت دادن ــور و رئی جمه
ــوری و مکاتباتی به مقامات  ــنهاداتی را به صورت حض موازات، پیش
ــنهادات، پذیرفته شده و  ــی از پیش ــئول ارائه دادیم، ولی بخش مس
ــنامه ها ابطال و بخشنامه  ــد، به نحوی که بخش ــی دیگر رد ش بخش
ــر، صادرکنندگان را گرفتار  ــد که همین ام دیگری جایگزین می ش
ــردرگم می کرد. به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در  و س
ــئوالن عالی کشور  ــنهاداتی که در مکاتبات خدمت مس نهایت پیش
ــال های 97 تا 1400 دیده  ــته رفع تعهد ارزی س ــد، در بس ارائه ش
ــال با تعویق رخ داده و همین امر، به  ــده که اگرچه 2.5 تا ۳ س ش
دلیل اجرایی نبودن بخشنامه ها، منجر به سوءاستفاده از کارت های 
ــان 250 صادرکننده نما با  ــزود: در این می ــی گردید. وی اف بازرگان
ــطه  ــای بازرگانی، کاالیی را صادر و به واس ــتفاده از کارت ه سوءاس
ــور وارد شد،  ــایه آنها به کل صادرکنندگان کش آن، اتهاماتی در س
ــازمان  ــوی کمیته ارزی اتاق و س ــتمر از س اما با پیگیری های مس
ــت؛ به نحوی که این  ــعه تجارت، این بخشنامه صادر شده اس توس
ــاون اقتصادی رئیس جمهور  ــنامه اخیر، پیرو ابالغیه 177 مع بخش
ــد را در دل صادرکنندگان ایجاد کرده  ــورت گرفته که بارقه امی ص
ــت؛ اگرچه روحیه آن ابالغیه واردات محور بوده، اما از آنجایی که  اس
ــد، سکه دو رویی برای  منابع ارزی باید از ارز صادرات تأمین می ش
ــه گفته الهوتی، موضوع رفع  ــدگان و واردکنندگان بود. ب صادرکنن
ــع تعهد ارزی در زمان  ــد ارزی صادرکنندگانی که یا امکان رف تعه
ــه این افراد داده  ــته اند و اکنون یک فرصت دیگری ب ــرر را نداش مق
ــد فروش های ریالی  ــبت به رفع تعه ــده تا ۳1 خرداد 1400 نس ش
ــتند اقدام کرده و تا  ــن 97 تا 16 مرداد 97 داش ــه از 22 فروردی ک
ــت: افرادی  ۳1 خرداد 1400 رفع تعهد ارزی نمایند. وی اظهار داش
ــتند، طبق  ــکل مواجه هس ــال 97 صادرات کرده و با مش که در س
ــت، به  ــتندات خود را به همراه درخواس ــتورالعمل باید مس این دس
ــازمان توسعه تجارت ارائه دهند و  ــتقر در س کمیته اقدام ارزی مس
ــتی که آنجا داده اجازه ای که از سوی کمیته اقدام ارزی  با درخواس
ــد ارزی نمایند. الهوتی  ــده، تا ۳1 تیرماه 1400 رفع تعه صادر ش
گفت: در این بخش به نظر می رسد مشکل صادرکنندگان سال 97 
تا حدودی برطرف خواهد شد و البته این را هم باید اشاره داشت که 
صادرکنندگانی بوده اند که تا 80 درصد هم رفع تعهد ارزی کرده اند 
و به دلیل برخی از مشکالت نتوانستند که رفع تعهد ارزی نمایند.

وی افزود: این مصوبات فقط برای رفع تعهد ارزی است و مشمول 
ــود؛ چراکه  ــترداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان نمی ش اس
ــور برگردانده اند  ــانی که به موقع ارز را به کش باید تفاوتی میان کس
ــد و آن هم عدم استفاده  ــانی که به تأخیر ارز را آورده اند باش با کس
از معافیت مالیاتی است و این صرفا به منزله رفع تعهد ارزی است.
ــت و فرد  ــت ارز صادراتی تخلف اس الهوتی ادامه داد: عدم بازگش
ــهیالت  ــوق های صادراتی، معافیت های مالیاتی، تس متخلف از مش

بانکی و تمدید کارت بازرگانی محروم خواهد شد.
وی افزود: در مورد 98 و 99 که البته 1400 را هم تعیین تکلیف 
کرده است، در دو بخش موضوع را تشریح کرده است، به نحوی که 
ــا توجه به هزینه های تحمیلی بر صادرکنندگان به دلیل تحریم یا  ب
ــکل، کمیته اقدام ارزی پیشنهاد  قیمت های پایه صادراتی دچار مش
ــت ارز صادراتی را داده بود که دولت با  ــد تعدیل در بازگش 20درص

10درصد موافقت کرد.
به گفته الهوتی، صادرکنندگان با بازگشت 90درصد ارز صادراتی 
ــد؛ ضمن اینکه این  ــد رفع تعهد ارزی نمای ــه خود می توان اظهارنام
ــت؛ ضمن اینکه  ــال های 98، 99 و 1400 پابرجا اس قاعده برای س
روش های بازگشت ارز به پنج روش نیز مورد تایید قرار گرفته است.
ــعه صادرات گفت: برای  ــیون تسهیل تجارت و توس رئیس کمیس
ــالت صورت می گیرد یا عراق  ــورهایی که به صورت ریالی معام کش
ــتان که شبکه صرافی گسترده ندارند، فروش ارز به صورت  و افغانس

اسکناس به صرافی مورد تایید قرار گرفته است.
ــزود: واگذاری کوتاژها برای واردات در صورت تایید کمیته  وی اف
اقدام ارزی صرفا برای کاالهای خاصی قابل استفاده خواهد بود، ولی 
در سال 98 تا 1400 ارز صادراتی باید به لیست 1000 قلمی وزارت 
صنعت اختصاص یابد تا واردات آنها صورت گیرد؛ البته لیست قابل 
ــه اقدام ارزی این اختیار را  ــت و کمیت تغییر و افزایش و کاهش اس
دارد که بتواند این کاالها را با نظر تشکل ها و پیشنهادات تشکل ها، 
ــج روش مهم خواهد بود و تا  ــالح کند. به گفته الهوتی، این پن اص
ــای صادراتی و واردات به نام  ــکالت واگذاری کوتاژه حد امکان مش
ــنهادی  خود را برطرف کند؛ ضمن اینکه عرضه در نیما با نرخ پیش
ــا نیز عرضه ارز را  ــت ندارد و می توان در نیم ــده محدودی صادرکنن
ــقف  ــینان تا س ــورت داد. وی افزود: در مورد پیله وران و مرزنش ص
ــودگی بازگشت ارز  ــوی وزارت صمت دارای بخش تعیین شده از س
ــمول رفع  ــقف مش خواهد بود و در عین حال مابقی باالتر از آن س
تعهد ارزی خواهد بود. به گفته الهوتی، صادرکنندگان خدمات فنی 
ــی مکلف به بازگشت 10درصد مبلغ کل قرارداد براساس  و مهندس

صورت وضعیت مورد تایید کارفرما خواهد بود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، کاالهایی که به عنوان نمونه و 
تست به خارج از کشور صادر شده یا برای حضور در نمایشگاه ها از 
کشور خارج می شود، مشمول ایفای تعهد ارزی نیستند و البته کلیه 
ــای صادراتی باید ظرف مدت چهار ماه ارز حاصل از صادرات  کااله
ــور برگردانند و بازگشت باالتر از این مهلت تعیین شده، از  را به کش

سوی وزارت صمت باید تایید شود.

نماگربازارسهام

در حالی که عرضه خودرو در بورس از سوی کمیسیون صنایع مجلس به 
تصویب رسیده است، یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است که این اقدام رانتی 
ــازان  ــت و تنها راه نجات بازار خودرو، رقابتی کردن فضا برای خودروس اس

است که با آزادشدن واردات خودرو با تعرفه پایین محقق می شود.
به گزارش ایسنا، کمیسیون صنایع مجلس روز گذشته از تصویب عرضه 
ــازان باید  ــورس کاال خبر داد که طبق این مصوبه، خودروس ــودرو در ب خ
ــده توسط شورای رقابت را فقط از طریق بورس کاال  خودروهای تعیین ش
ــورای رقابت  ــط ش عرضه کنند و قیمت پایه عرضه خودرو در بورس توس

تعیین می شود.
ــورای رقابت و فروش  همچنین، مابه التفاوت حاصله از قیمت مصوب ش
ــازی و خرید تجهیزات  خودروها در بورس کاال، در اختیار نهضت قطعه س

حمل و نقل عمومی قرار می گیرد.
ــم خانی - کارشناس اقتصادی- در گفت وگو با  در این زمینه، میثم هاش
ــوری در دنیا وجود ندارد که خودرو همزمان دو  ــنا، با بیان اینکه کش ایس
قیمت داشته باشد و در بورس عرضه شود، اظهار کرد: ساختار بازار خودرو 

از سال 1۳97 تا 1۳99 تقریبا پنج برابر کل یارانه نقدی ساالنه رانت ایجاد 
کرده است که سوءاستفاده های زیادی از این بابت صورت گرفت.

ــته  ــوری قصد عرضه خودرو را نداش وی افزود: نه تنها پیش از این کش
است بلکه در آینده هم این کار را انجام نمی دهد، اما اگر ما می خواهیم بر 
این اقدام اشتباه پافشاری کنیم، یک مسئله پیش می آید که مازاد پولی که 
ــود، زیرا شورای رقابت یک قیمتی را برای خودرو  باقی می ماند، چه می ش
ــی دارد و باید  ــتری متقاضیان ــن می کند که در بورس با قیمت بیش تعیی

مشخص شود که مابه التفاوت این دو قیمت را چه کنیم؟ 
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: پیشنهاد مجلس این است که این پول 
ــل و نقل عمومی صرف  ــازان و خرید تجهیزات حم برای نهضت قطعه س
ــود که تجربه چند دهه نشان می دهد، نه تنها این پول به بخش حمل  ش
ــده بلکه بودجه جاری این بخش نیز از  ــور پرداخت نش و نقل عمومی کش

بین رفته است . 
هاشم خانی افزود: درباره نهضت قطعه سازان نیز این سوال پیش می آید 
که مشکل قطعه سازان چیست که باید این پول به آنها داده شود؟ مشکل 

قطعه سازان این است که خودروسازان زیانده شدند و نمی توانند پول آنها را 
بدهند. در حالت عادی به جای اینکه پول را به خودروسازان بدهیم تا آنها 
بدهی خود به قطعه سازان را پرداخت کنند، تصمیم گرفته می شود تا این 

پول به چه قطعه سازی داده شود یا نشود.  
ــای ارتقای کیفیت  ــازان از این به بعد به ج ــا بیان اینکه قطعه س وی ب
محصوالت خود، سعی می کنند تا به آن پول دست پیدا کنند، گفت: برای 
ــور باید اجازه داده شود تا خودرو با تعرفه  بهبود اوضاع بازار خودرو در کش
ــفاف برای  ــود، از این طریق قیمت ها با ثبات، یکنواخت و ش پایین وارد ش
ــانی که در بخت آزمایی برنده می شوند، کاهش می یابد و  همه نه تنها کس

سوءاستفاده هایی هم صورت نمی گیرد. 
ــناس اقتصادی در پایان با تاکید بر اینکه تنها راهکار مناسب  این کارش
ــت که شورای رقابت قیمت را تعیین نکند و عرضه و  برای خودرو این اس
تقاضا در بازار تعیین کند، بیان کرد: برای اینکه مانع گران فروشی خودرو 
ــته باشند که این امر هم با آزادسازی  ــویم باید خودروسازان رقیب داش ش

واردات خودرو محقق می شود. 

شرط کاهش قیمت ها در بازار خودرو

ــم به واگذاری  ــوال تملیکی طی توافقی تصمی ــازمان ام در حالی س
ــنهاد  ــودرو وارداتی متروکه در مناطق آزاد گرفته و این پیش 1500 خ
ــه می گویند برخی  ــئوالن مربوط ــی قرار دارد که مس در جریان بررس
محدودیت ها مانع از فروش این خودروها در سرزمین اصلی شده است.
ــوال تملیکی و  ــازمان ام ــرا مکاتباتی بین س ــنا، اخی به گزارش ایس

ــه با تعیین تکلیف 1500  ــورای عالی مناطق آزاد در رابط دبیرخانه ش
خودروی متروکه تحت اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد، صورت 
ــازمان پیشنهاد فروش و شماره گذاری این خودروها در  گرفت و این س

مناطق آزاد را ارائه کرد که ظاهرا با استقبال همراه شد. 
ــق آزاد با معاون  ــورای عالی مناط ــه طی مکاتبه دبیرخانه ش در ادام

ــتثنی  اول رئیس جمهور، موضوع اصالح مصوبه 1۳96 در رابطه با مس
ــای واردات خودرو  ــذاری از ممنوعیت ها و محدودیت ه ــدن این واگ ش

مطرح شد.
اما اینکه جریان این واگذاری چیست و چرا در داخل فروش نمی رود 
ــازمان  ــت که میرمعینی - معاون فروش و بهره برداری س موضوعی اس

اموال تملیکی - در مورد آن به ایسنا توضیحاتی ارائه کرده است.
جریانپیشنهادواگذاریخودروهادرمناطقآزاد

وی با اشاره به الزام ماده 8 قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی مبنی 
ــماره گذاری  ــال گفت: ش بر تعیین تکلیف اموال در اختیار طی یک س
خودروهای دپوشده در سازمان اموال تملیکی با محدودیت هایی مواجه 
ــازمان اموال  ــکان تعیین تکلیف آنها فراهم نبود ولی با پیگیری س و ام
تملیکی شاید تعیین تکلیف خودروهای متروکه موجود در این سازمان 

به زودی در دستور کار قرار بگیرد.
میرمعینی توضیح داد: محدودیت هایی مانند عدم استاندارد، نداشتن 
اوراق فنی، عدم وجود نمایندگی های مجاز برای خدمات بعد از فروش، 
ــی و یا لوکس بودن آنها وجود داشت که  ــی س انجین باالی 2500 س
ــازمان در یکی از تصمیمات جمع بندی شده،  ــد مسئوالن س موجب ش
ــق آزاد و تجاری  ــئوالن مناط ــا مس ــات فنی ب ــزاری جلس ــن برگ ضم
ــن خودروها در این مناطق آماده و برای  طرحی برای تعیین تکلیف ای

تصمیم گیری نهایی به هیأت دولت ارائه کند.
ــوه قضائیه و  ــت ق ــتور ریاس ــتای انجام دس وی با بیان اینکه در راس
ــف کلیه اموال در اختیار،  ــدات وزیر اقتصاد به منظور تعیین تکلی تاکی
ــکیل کارگروه های ویژه اقدامات فوری برای تسریع در تعیین  ضمن تش
ــده است،  ــوبی عملیاتی ش تکلیف کلیه اموال از جمله خودروهای رس
یادآور شد که در صورت اجرایی شدن طرح فروش خودروهای دپوشده 
ــق آزاد و ویژه اقتصادی، ضمن تعیین  ــازمان اموال تملیکی در مناط س
ــوبی در سازمان، تمهیدات ویژه ای برای نوسازی  تکلیف خودروهای رس
ــژه اقتصادی بدون انتقال ارز  ــاوگان حمل و نقل در مناطق آزاد و وی ن

کلید خواهد خورد.
به گزارش ایسنا، خودروهایی که اکنون در جریان واگذاری به مناطق 
ــیار مورد بحث بوده اند و با  ــال  اخیر بس آزاد قرار دارند طی یکی دو س
وجود مهلت های تعیین شده از سوی هیأت وزیران برای تعیین تکلیف 
ــه دلیل محدودیت های  ــده در گمرک، ب یا ترخیص خودروهای دپوش
ــتاندارد تعیین کرده بود  ــرایطی که سازمان ملی اس موجود به ویژه ش

امکان ترخیص پیدا نکردند.
ــی در مورد  ــته حواش ــال گذش ــت که حتی در س ــن در حالی اس ای
ــا بی ام دبلیو  ــه و ی ــودن خودروهایی مانند بنز، پورش ــتاندارد ب غیراس
ــنیده ها از این حکایت دارد که  ــد، با این حال ش در بین آنها ایجاد ش
ــازمان ملی استاندارد نیز در راستای تعیین تکلیف خودروهای  اخیرا س
ــت  ــورت داده و همکاری خود را اعالم کرده اس ــده اقداماتی ص دپوش
ــرزمین اصلی  که می تواند حتی به امکان تعیین تکلیف خودروها در س

منتهی شود.

سازماناموالتملیکیبهایسنااعالمکرد

دلیلعدمفروشخودروهایوارداتیمتروکهدرسرزمیناصلی
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اخبار

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: رییــس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی به منظور 
بررسی وضعیت آب شرب ورزقان و روستاهای تابعه با فرماندار این 
شهرستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علیرضا 
ایمانلو به منظور بررسی وضعیت آب شرب ورزقان و روستاهای تابعه 
با فرماندار این شهرستان دیدار و گفتگو کرد. رییس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی در 
جلسه بررسی مسائل و پروژه های آب و فاضالب ورزقان، گزارشی از 
وضعیت آب این شهرستان،  نحوه تامین و توزیع آب شرب، طرح ها 
و پروژه های آبرسانی در حال اجرا و نیز محدودیت های منابع تامین 
مالی برای تکمیل اجرای طرح ها را ارایه کرد و خواســتار مساعدت 
و همکاری در زمینه تخصیص بموقع اعتبارات شد. علیرضا ایمانلو 
پروژه بزرگ آبرســانی به ۶۵ روستای شهرســتان را بسیار مهم و 
حیاتی عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح مشکل نبود و کمبود 
آب شرب در بسیاری از مناطق شهرستان برای همیشه رفع خواهد 
شد. رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی اجرای شبکه، خط انتقال و تصفیه خانه فاضالب 
شهر ورزقان را یک ضرورت دانست و تاکید کرد: با عنایت به اینکه 
مطالعات این طرح به اتمام رســیده، با جلب مشارکت معدن مس 

سونگون این پروژه زیرساختی در شهرستان اجرایی خواهد شد. 
یک هزار و ۴۹۰ روستا تحت پوشش شبکه آبفا قرار دارند 

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان آذربایجان شــرقی 
همچنین گفت: در حوزه آبرسانی کارهای بسیار خوبی به خصوص 
در ارتباط با اقشــار پایین جامعه انجام شده است. علیرضا ایمانلو 
اظهار کرد: در آذربایجان شرقی ۲ هزار و ۷۰۸ روستای دارای سکنه 
اســت که از این تعداد یک هزار و ۴۹۰ روستا تحت پوشش شبکه 
آبفای کشور قرار دارند و پوشش جمعیتی که در آذربایجان شرقی 
از خدمات آب شــرب بهره مند هستند ۹۲ درصد است. وی افزود: 
بر این اســاس در هفت سال اخیر یکهزار و ۴۴ میلیارد ریال برای 

اجرای ۲۹۷ طرح حوزه آب در استان هزینه شد. ایمانلو در خصوص 
اقدامات انجام شده در بخش تامین و توزیع آب شرب بهداشتی در 
هفت سال اخیر گفت: در حالی که در سال آغازین دولت دوازدهم 
۱۲۱ کیلومتر شــبکه آب جدید در سطح استان احداث شده بود، 
سال بعد ۱۹۱ کیلومتر و در سال ۱۳۹۴ شمسی نیز ۱۵۳ کیلومتر 
دیگر به طول شبکه اضافه شــد. فرماندار ورزقان نیز در این دیدار 
گفت: برای رفع مشــکل کمبود آب شرب روستاهای شهرستان به 
 ویژه روســتاهای بزرگ منطقه می بایست تا تکمیل پروژه آبرسانی 
۶۵ روســتا راهکارهای کوتاه مدت، اتخاذ و اجرایی شود. این مقام 
مسوول همچنین از اختصاص مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال برای پروژه 
بزرگ آب رسانی ۶۵ روســتا از محل تخفیف حقوق دولتی معدن 
مس ســونگون موضوع تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن خبر داد و 
تصریح کرد: اعتبار تخصیص یافته از محل تخفیف سال ۹۷ بوده و 
برای سال های ۹۸ و ۹۹ نیز از همین محل برای تسریع در تکمیل 
پروژه مذکور اعتبار الزم تخصیص خواهد یافت. فرماندار شهرستان 
ورزقان در ادامه، تکمیل نواقص تصفیه خانه فاضالب مسکن مهر این 
شهرستان، انجام مطالعات فاضالب روستای گردشگری گل آخور، 
اجرای شبکه آب شرب در روستاهای فاقد شبکه و احداث ساختمان 

اداری آب و فاضالب ورزقان را نیز خواستار شد.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: با دســتور رئیس جمهور، 
تولید انبوه موتور پر قدرت و کم مصرف سه سیلندر با استاندارد 
یورو ۶ در شــرکت توســعه قوای محرکه تیوان قزوین به بهره 
برداري رســید به گزارش روابط عمومي شــرکت شــهرکهاي 
صنعتي اســتان قزوین؛ در راستاي تحقق شــعار سال "تولید، 
پشــتیبانی ها، موانع زدایــی ها"  و به دســتور دکتر روحانی 
رئیس جمهور و به صورت ویدئــو کنفرانس و با حضور جمالی 
پور استاندار قزوین، آقا محمدی عضو تشخیص مصلحت نظام، 
سیاهکلی نماینده مردم شریف قزوین، آبیک و البرز در مجلس 
شــورای اسالمی،  خانپور مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی 
استان و جمعي از مسئولین کشوري و استاني  طرح کالن ملی 

طراحی و ســاخت خانواده موتور پر قــدرت و کم مصرف یورو 
۶بزرگترین و پیشــرفته ترین کارخانه تولید موتور کشــور در 

شرکت توســعه قوای محرکه تیوان مستقر در  شهرک صنعتی 
کاسپین به بهره برداري رسید.  با افتتاح این خط تولیدی زمینه 
اشــتغال ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و ۴ هزار نفر غیر مستقیم 
مهیا شده است.که میزان سرمایه گذاري این واحد تولیدي ۲۰ 
هزار میلسارد ریال مي باشد. این کارخانه دانش بنیان قادر است 
۱۰ نوع موتور ســه سیلندر و ۴سیلندر خودرو تولید کند که در 
فاز اول ۳۵۰ هزار دستگاه موتور سه سیلندر خودرو تولید و روانه 
کارخانه های خودروسازی می شود. آزمایشگاه ملی مرکز نوآوری 
قوای محرکه پیشرفته الکتریکی، هیبریدی و احتراقی برای انواع 
خودروها با توان ۴۳۰ کیلوات هم در شرکت توسعه قوای تیوان 

راه اندازی شده است.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل بنادر و دریانوردی 
اســتان گیالن گفت: عملیات کانتینری بنادر استان در سال ۹۹ 
نســبت به ســال قبل از آن بیش از ۸۶ درصد افزایش یافت . به 
گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن، 
دکتر حمیدرضا آبایی در گفت و گویی با اشــاره به رشد  عملیات 
کانتینری بنادر گیالن در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، اظهار داشت 
: فقــط در مجتمع بندری انزلی بیــش از ۶ هزار TEU کانتینر 
تخلیه و بارگیری شــده و این بندر توانست در سال ۹۹ به رشد 
۷۳ درصدی در این زمینه برســد.  وی ادامه داد: در بندر آستارا 
نیــز با ورود TEU ۶۹۷ کانتینر، عملیات کانتینری ۱۰۰ درصد 
رشد را نشان می دهد.  مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن 

با اشاره به افزایش چشــمگیر صادرات مواد نفتی از بنادر گیالن 
در ســال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ خاطرنشان کرد: در سال گذشته 
۱۰ هزار و ۶۵۴ تن مواد نفتی از بندر انزلی به ســایر کشــورها 

صادر شــده است و همچنین در این مدت بندر آستارا ۱۵ هزار و 
دویست و بیست هزار تن صادرات مواد نفتی را تجربه کرده است. 
وی با اشــاره به رشــد ۳۶ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری در 
بنادر گیالن، تصریح کرد : خوشبختانه بنادر استان گیالن در سال 
گذشته به عملکردی بالغ بر دو میلیون و ۸۸ هزار تن دست یافت 
و این درحالیست که مجتمع بندری انزلی با عملکرد یک میلیون 
و ۳۸۳ هزار تنی خود ۳۴ درصدی را تجربه کرده اســت.   آبایی 
اذعان داشــت: همچنین ورود شناورها به بندر آستارا ۴۴ درصد 
رشد داشت و طی سال گذشته ۱۳۸ فروند کشتی به بندر آستارا 
و ۵۳۸ فروند کشــتی به بندر انزلی با بیش از درصد  ۱۹ درصد 

رشد، وارد شده است.  

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی از توزیع بیش از ۴ 
میلیارد لیتر انواع فرآورده های نفتی در سال ۱۳۹۹ از انبارهای 
نفت این منطقه خبــر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علی 
روح اللهی در اولین جلســه حمل و نقل در ســال ۱۴۰۰ که با 
رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشــتی 
در سالن اجتماعات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
آذربایجان شــرقی برگزار شــد، ضمن اعالم این خبر از تعامل و 
همکاری شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی و رانندگان 
ساعی نفتکش ها تشکر کرد و گفت: با همت مجموعه تالشگران 
عرصه سوخت رسانی در سال گذشته مشکلی در خصوص تأمین 
و توزیع سوخت نداشتیم. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی منطقه آذربایجان شرقی افزود: در بازه زمانی مذکور روزانه 
به طور متوســط ۱۴ میلیون لیتر و در طول ســال ۹۹ بیش از 
۴ میلیارد لیتــر انواع فرآورده های نفتــی از انبارهای نفت این 
منطقه در استان و سایر نقاط مصرف توزیع شده است. در ادامه 

جلسه مسائل مطروحه در خصوص ساماندهی نفتکش ها، نحوه 
جایگزینی نفتکش های جدید، جذب موقت نفتکش ها، بارنامه ها 
و حمل و نقل ریلی با مشارکت و هم اندیشی مدیریت و مسئولین 
منطقه، شــرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی، نماینده 
اتحادیه کامیون داران و تانکرداران و نماینده شــرکت های تک 
پیمان مورد بحث و بررســی قرار گرفته و تصمیمات مقتضی در 
مورد هر یک از موضوعات اخذ گردید. مدیر شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی در خاتمه یادآور شد: 
تعداد ۵۰۰ دستگاه نفتکش اعم از شش چرخ، ده چرخ و تریلی در 
امر سوخت رسانی این منطقه فعال هستند. روح اللهی اضافه کرد: 
این تعداد نفتکش بدون احتســاب نفتکش های آزاد و صادراتی 

می باشد.

همدان - خبرنگار فرصت امروز: صوفی شهردار همدان، دهبانی 
صابر مدیر منطقه یک، علیضمیر معاون امور زیربنایی و فتحیان نسب 
معاون شهرسازی و معماری شــهرداری همدان یک از روند اجرای 
پروژه ها در سطح منطقه یک بازدید کردند. شهردار همدان با اشاره به 
اجرای۱۱۰ پروژه عمرانی و خدماتی سال۱۴۰۰ در شهرداری منطقه 
یک عنوان کرد طی ســالیان اخیر شهرداری منطقه یک همدان با 
اجرای پروژه های پرتعداد و اثربخش توانســته است عالوه بر کسب  
رضایت شهروندانی که در این منطقه سکونت دارند به سمت توسعه 
پایدار که یکی از نیازهای اساســی در شــهر است حرکت کند. وی 
ادامه داد در ســال جاری ۱۶۳۰میلیارد ریال جهت اجرای صد و ده 
پروژه عمرانی و خدماتی در ســطح منطقه یک در نظر گرفته شده 
است که از مهم ترین آنها می توان به معبرگشایی، توسعه و اجرای 
فضاهای سبز، احداث پارکنیگ های طبقاتی، بهسازی معابر با استفاده 
از آســفالت ریزی خیابان ها و پیاده رو سازی و پروژه های فرهنگی 
و اجتماعی اشــاره کرد. دهبانی صابر مدیر منطقه یک یکی از پروژه 
های بزرگ شــهرداری منطقه یک در سالجاری را احداث پارکنیگ 
پشــت هتل مرمر دانســت که با توجه به مکان قرارگیری می تواند 
راهگشای ترافیک آن منطقه باشد و با استفاده از بودجه ۳۱۰ میلیارد 
ریالی که برای این پروژه در نظر گرفته شده است امیدواریم پیشرفت 
خوبی از آن را در ســال ۱۴۰۰ شاهد باشیم. دهبانی صابر با اشاره به 
اینکه افزایش سریع جمعیت و بویژه جمعیت شهری ، ممکن است 

نظام زیستی شهرها را به شیوه های گوناگون مختل کند،  از این رو 
توسعه ی فضای سبز مناسب در شهرها می تواند یکی از عوامل موثر 
در کاهش این تاثیرات باشد عنوان کرد شهرها در مقام کانون تمرکز، 
فعالیت و زندگی، برای این که بتوانند پایداری خود را تضمین کنند، 
چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر ازسیستم های طبیعی 
ندارند. فضاهای سبزشــهری به عنوان بخش زنده و حیاتی ساختار 
مورفولوژیک و عامل اصلی توازن اکولوژیک شهرها، نقش بنیادین در 
پایداری زیست محیطی شهرها دارند عنوان کرد در سال جاری بیش 
از ۵۰۰ میلیارد ریال جهت توســعه فضای سبز در نظر گرفته شده 
اســت که از جمله آنها می توان به اتمام پارکهای هنرســتان و پل 
نیازمنــد، تملک و ادامه احداث پارک ۴۸ هکتاری بلوار ارم و احداث 
سایت بالن سواری، ادامه احداث پارک والیت، اتمام احداث مخزن دو 

هزار مترمکعبی بلوار ارم،  ترمیم مسیر گنجنامه و... اشاره کرد.

وی ادامه داد در دو سال اخیر بیش از ۱۷۰ هزار متر مربع از پیاده 
رو های سطح منطقه استانداردسازی شدند که شهروندان نیز استقبال 
خوبی از این موضوع داشــتند و فرهنگ پیــاده روی نیز به صورت 
گســترده تری  بین شــهروندان در حال اشاعه است و در سالجاری 
نیز ۱۰۰میلیارد به ادامه عملیات پیاده رو ســازی در سطح منطقه 
یک از جمله کوی مدرس، بلوار مصیب مجیدی، محله کبابیان، کوی 
خاتــم و... اختصاص یافته اســت. مدیر منطقه یک با بیان اینکه در 
تابستان سال گذشته که فصلی مناسب جهت آسفالت ریزی می باشد 
با استفاده از اکیپهای دستی و فینیشری بیش از سی و هشت هزار 
تن آسفالت ریزی در سطح منطقه صورت پذیرفت گفت همواره یکی 
از درخواستهایی که شهروندان از شهرداری دارند آسفالت ریزی معابر 
اســت که در سالجاری نیز بیش از ۲۱۰ میلیارد ریال جهت این امر 
اختصاص یافته است تا کمتر معبری را بتوان یافت که از این نظر دچار 
مشــکالتی باشد. مدیر منطقه یک همچنین عنوان کرد پروژه های 
اجتماعی و فرهنگی سهمی ۱۹۱ میلیارد ریالی از بودجه شهرداری 
منطقه یک را به خود اختصاص داده اند که از مهم ترین این پروژه ها 
می توان به ادامه عملیات اجرایی سایت موزه میدان امام )ره( اشاره 
کرد که تا تابستان سالجاری به اتمام می رسد، تکمیل و تجهیز سالن 
اصلی و پوشش تاالر همایش های بین المللی و قرآنی، احداث چمن 
مصنوعی ورزشگاه شهدای شهرداری، احداث ساختمان چندمنظوره 

کوی مدرس و... دانست. 

با حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی بررسی شد؛  

پروژه بزرگ آبرسانی به ۶۵ روستای شهرستان ورزقان

با دستور رئیس جمهور:

تولید خانواده موتور کم مصرف یورو ۶ در شهرك صنعتي قزوین آغاز شد 

مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن:

رشد ۸۶ درصدی عملیات کانتینری بنادر گیالن در سال ۹۹

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اعالم کرد؛

توزیع بیش از ۴ میلیارد لیتر انواع فرآورده های نفتی از آذربایجان شرقی

 شهردار همدان در بازدید از پروژه های منطقه یک:

اجرای صد و ده پروژه عمرانی و خدماتی در منطقه یک با هدف ارتقای هرچه بیشتر کیفیت زندگی شهروندان

افزایش تولید برق ، آهنگی که از نیروگاه رامین به گوش می رسد
اهواز – شبنم قجاوند: مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز از افزایش ۵۰ مگاواتی 
تولید برق در واحد شــماره ۲ این نیروگاه با پایان عملیات تعمیرات میان دوره ای 
خبــر داد. خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز با اشــاره به اتصال مجدد 
واحد شــماره ۲ نیروگاه به شبکه سراسری برق کشور پس از انجام تعمیرات میان 
دوره ای و رفع چالش های فنی با توان ۲۷۰ مگاوات ســاعت، گفت: حفظ و تقویت 
واحد های تولید برق به منظور تولید مســتمر و پایدار این انرژی حیاتی و مورد نیاز 
مردم به ویژه در فصل تابستان مهم ترین و اساسی ترین رویکرد ما است. وی با بیان اینکه به همین منظور اقدام به اجرای عملیات 
تعمیرات میان دوره ای واحد ۳۰۵ مگاواتی واحد شــماره ۲ کردیم، افزود: این واحد نیروگاه از سال گذشته تاکنون به دلیل بروز 
ویبره در یاتاقان ۲ روتور توربین ip و یاتاقان ۵ روتور توربین LP دچار محدودیت های تولید برق شده بود و به همین دلیل طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته و با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان بومی، پروژه تعمیرات میان دوره ای این واحد را جهت رفع 
این مشکالت اجرایی نمودیم. محمدی گفت: واحد شماره ۲ با عملیات رفع ایراد های ویبره توربین در یاتاقان های ۳ و ۴ و ۵ و 
همچنین اسیدشویی کندانسور و رفع محدودیت های ناشی از آن و نیز رفع اشکال ها و محدودیت های بویلری ظرفیت تولید آن 
پس از افزایش ۵۰ مگاواتی از ۲۲۰ مگاوات به ۲۷۰ مگاوات افزایش یافته است. مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز با اشاره به قدمت 
باالی واحد های تولید برق نیروگاه بیان کرد: امیدواریم با اقدام های انجام شده سطح تولید این واحد نیروگاهی طی روز های آتی 
نیز بهبود و ارتقاء یابد، ضمن اینکه به موازات رفع این چالش ها، تعمیرات پیشگیرانه در بخش های تجهیزات ثابت، دوار مکانیک، 
الکتریکال و ابزار دقیق نیز صورت گرفته است.  گفتنی است نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی بزرگترین نیروگاه بخاری کشور 

است و نقش مهمی در پشتیبانی از شبکه سراسری برق کشور و خدمت رسانی به مردم ایفاء می نماید.

گام عملی در پشتیبانی از تولید؛
جایگاه مطلوب خراسان رضوی در گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی 
مشهد - صابر ابراهیم بای: مدیرعامل شرکت گاز استان با 
اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به موضوع تولید و اشتغال گفت: 
در سه سال گذشته بیشترین حجم گازرسانی به واحدهای تولیدی 
و صنعتی کشور در خراســان رضوی انجام شده که این اقدام گام 
بلندی در پشتیبانی از تولید می باشد. حسن افتخاری با اعالم این 
مطلب اظهار کرد: بر اســاس گزارش شرکت ملی گاز تا پایان سال 
۱۳۹۹، تعداد ۱۱۶۸ واحد تولیدی و صنعتی در خراســان رضوی از محل اعتبارات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و مستند به مصوبه شورای اقتصاد گازرسانی شده است. وی افزود: با گازرسانی انجام شده به ۱۱۶۸ واحد تولیدی و صنعتی در 
خراسان رضوی، ۶۶ میلیون و ۸۶۱ هزار لیتر سوخت مایع صرفه جویی شده که این مهم عالوه بر کاهش هزینه های تولید موجب 
کمک به رشد اقتصادی استان و کشور و حفظ و صیانت از محیط زیست می شود. افتخاری ادامه داد: بر اساس این طرح که از 
سه سال گذشته آغاز شده، اعتبار مورد نیاز برای اجرای شبکه و گازرسانی تا درب واحدهای تولید و صنعتی توسط شرکت ملی 
گاز ایران و وزارت نفت نفت تامین می شود. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تصریح کرد: یکی از سیاست های شرکت گاز 
استان حمایت و پشتیبانی از مجموعه های تولیدی و صنعتی است. در سه سال گذشته رقمی بالغ بر ۲۹۰ میلیارد تومان برای 
گازرســانی به واحدهای تولیدی و صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد در این استان هزینه شد. این مقام مسئول از حمایت  
شرکت ملی گاز ایران، همراهی مسئولین استانی و تالش و ایثار کارکنان شرکت گاز خراسان رضوی در تحقق اهداف ابالغی برای 
ارائه خدمات به بخش تولیدی استان قدردانی کرد و افزود: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ توسط مقام معظم رهبری به عنوان 
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها شرکت گاز خراسان رضوی مصمم است تا امسال نیز بیشترین سهم و عملکرد کشور را 
در زمینه تامیین سوخت پاک گاز طبیعی و گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی با استفاده بهینه از ظرفیت قانونی ماده ۱۲ 

قانون رفع موانع تولید را محقق کند. 

مدیرکل اوقاف قم عنوان کرد: 
هزینه 1۹ میلیارد تومانی از عواید موقوفات برای فعالیت های اجتماعی در قم

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل اوقاف اســتان قم گفت: طی یک سال 
گذشته و از محل عواید موقوقات، بیش از ۱۹ میلیارد تومان برای انجام فعالیت های 
اجتماعی و کمک به نیازمندان در سطح استان قم هزینه شده است. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم، حجت االسالم والمسلمین عباس 
اســکندری در دیدار با آیت اهلل فاضل لنکرانی اظهار کرد: در دوره جدید مدیریتی 
اوقاف سعی کرده ایم نظم و انضباط قابل قبولی به مجموعه بدهیم که شامل رعایت 
بیشــتر قوانین ســازمانی و شرعی است. وی افزود: مجموعه همکاران اوقاف هم تالش و هم یاری فراوانی داشتند و هم اکنون به 
نظم و انسجام قابل قبولی دست یافته ایم. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه تالش مضاعفی در همه بخش های 
این اداره کل وجود دارد گفت: هم اکنون رتبه اوقاف قم از ۱۷ به ۲ ارتقا یافته است. وی ادامه داد: حضور این اداره کل در حوزه 
کمک رسانی به نیازمندان و مستمندان به ویژه طی یک سال اخیر که فشار اقتصادی از یک سو و شیوع کرونا از سوی دیگر، موجب 
بروز مشکالت فراوانی شده اند چشمگیر است.اسکندری از هزینه کرد ۱۹ میلیارد تومانی اوقاف طی یک سال گذشته خبر داد و 
گفت: این مبلغ صرف خرید و توزیع بسته های معیشتی برای نیازمندان، تهیه و توزیع غذای گرم، آزادی زندانیان که تعداد آنها 
به بیش از ۵۰ نفر در سال گذشته می رسد و فراهم کردن تجهیزات بیمارستانی برای مراکز درمانی، ویزیت و داروی رایگان برای 
نیازمندان با محوریت بقاع متبرکه شده است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم تصریح کرد: این کمک ها از محل موقوفات 
خاص با نیات مشــخص یا موقوفات عام بوده که با رعایت همه مصوبات و قوانین شــرعی و همچنین در جهت کمک به اجرای 
پروتکل های بهداشتی بوده است. وی ادامه داد: سعی کرده ایم تا آنجا که در توان داریم، اجاره بهای منازل مسکونی خانواده های 
نیازمند یا امالک تجاری موقوفه را که در دوران شیوع کرونا رونق چندانی نداشته اند اخذ نکنیم. اسکندری با بیان اینکه به خاطر 
محدودیت های کرونا، بیشــتر روزهای ســال گذشته بقاع متبرکه بسته بودند گفت: با این حال سعی کرده ایم با تکیه بر فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی و همچنین تولید و پخش برنامه های تلویزیونی از جوار حرم های مطهر امامزادگان، فعالیت های 

فرهنگی و مذهبی را ادامه بدهیم.

استاندار گلستان : تعداد بیماران کرونایی استان رو به افزایش است و همه 
مکلف به رعایت دستورالعمل ها هستند

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: استاندار گلستان با اشاره به شیب افزایشی بیماری کرونا در استان اظهار کرد: تعداد بیماران 
کرونایی استان رو به افزایش است و به ۶۸۶ بیمار رسیده و همه مکلف و موظف به رعایت دستورالعمل های بهداشتی، ترددی و 
حضور کارکنان هستند.دکتر هادی حق شناس در جلسه ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا ضمن آرزوی قبولی طاعات و 
عبادات و تبریک روز ارتش جمهوری اسالمی تصریح کرد: تنها در ۲۴ ساعت گذشته ۱۶۰ بیمار به بستری های استان اضافه شده 
اســت و این درحالیست که در ابتدای فروردین تعداد کل بستری های استان به ۱۸۰ بیمار رسیده بود.وی افزود: مراکز درمانی 
تامین اجتماعی، سپاه، نیروی انتظامی، ارتش و آموزش و پرورش با پذیرش بیماران سرپایی مبتال به کرونا دانشگاه علوم پزشکی 
را یاری دهند.اســتاندار گلستان گفت: مدیران دستگاه های اجرایی موظف اند بر اساس پروتکل نهایتاً از یک سوم کارمندان در 
شهرهای قرمز، یک دوم کارمندان در شهرهای نارنجی و دو سوم کارمندان در شهرهای زرد در محل کار استفاده کنند و باقی به 
صورت دورکاری به انجام وظایف محوله بپردازند.دکتر حق شناس یادآور شد: تا کنون ۹۹۰۰ دوز واکسن وارد استان شده و به 
گروه های هدف تزریق شده و محموله ۱۳ هزار واکسن دیگر نیز به زودی به وارد استان می شود.وی ادامه داد: تمام پروتکل ها 
در راستای ارائه واکسن به گروه های هدف باید رعایت شود و با افراد خاطی برخورد خواهد شد تا مبادا بی اعتمادی در جامعه 
ایجاد شود.استاندار گلستان خاطر نشان کرد: استقرار دستگاه رادیو تراپی در بیمارستان ۵ آذر و آنژیوگرافی در بیمارستان قلب 
کردکوی اتفاقات خوبی بود که در حوزه درمان در هفته گذشته رخ داد تا برخی کمبود ها موجب دردسر بیماران نشود و در عین 

حال باید به مردم بگوییم که در راستای تهیه ملزومات دارویی کرونا و تهیه ماسک و اکسیژن و ... مشکل خاصی وجود ندارد.

در راستای تحقق نامگذاری سال 13۹۹ بعنوان سال جهش تولید:
33 واحد صنعتی و تولیدی در شهرستان بدره گازدار شدند

ایالم - منصوری: رئیس اداره گاز شهرستان بدره از گازدار شدن ۳۳  صنایع مختلف در شهرستان بدره خبر داد و گفت: شرکت 
گاز استان ایالم به منظور تحقق نامگذاری سال گذشته، برنامه های مدونی برای گازرسانی به مراکز صنعتی و تولیدی در دستور 
کار قرار داد تا بتواند نقش خود را در تحقق شعار سال عملیاتی کند بطوریکه از مجموع ۶۴ واحد تولیدی و صنعتی گازدار موجود 
در این شهرســتان، بیش از ۵۰ درصد آنها در ســال ۹۹ گازدار شده اند. به گزارش روابط عمومی؛ فرهاد موالیی با بیان اینکه با 
اتمام گازدار شدن مناطق شهری و روستایی بدره، این شهرستان در سال ۹۹ این شهرستان بعنوان سومین شهرستان سبز استان 
معرفی شد، افزود: ضریب نفوذ گازرسانی در مناطق شهری و روستایی بدره ۱۰۰ درصد می باشد. وی اظهار داشت: در مجموع 
دو شهر بدره و چشمه شیرین و ۲۵ روستای شهرستان مذکور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و این مهم اولین قدم در 

راستای محرومیت زدایی و توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان ایالم است.
رئیس اداره گاز شهرستان بدره تصریح کرد: بیش از ۵ هزار و ۶۰۷ مشترک گاز در شهرستان بدره وجود دارد که از این تعداد 

دو هزار و ۱۰۵ شهری و سه هزار و ۵۰۲ مشترک روستایی می باشد.
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بهقلم:جیمیاشلی
کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

ــتفاده از سرویس IGTV اکنون دیگر نیازی به بیان  اس
ــش IGTV و به طور کلی  ــخص ندارد. مزیت های بخ مش
ــب و کارها روشن  ــتاگرام برای تمام کس بازاریابی در اینس
ــمار باالیی از برندها در  ــت به همین خاطر ش ــت. درس اس
ــرویس  ــتفاده از س ــی دارند. اس ــرم حضور فعال ــن پلتف ای
ــب هدف ایده  ــذاری بر روی مخاط ــرای تاثیرگ IGTV ب
ــود. یکی از درخواست های  ــوب می ش تحول آفرینی محس
مداوم کارشناس های بازاریابی از اینستاگرام افزودن امکان 
ــذاری ویدئوهای طوالنی بود. این امر از زمان رونمایی  بارگ
ــرویس IGTV مدنظر قرار گرفته است.  ــتاگرام از س اینس
توسعه کسب و کار با استفاده از امکانات این سرویس برای 
ــیاری از بازاریاب ها و حتی دست اندرکاران کسب و کار  بس
اساسی است. در ادامه به بررسی برخی از ایده های مناسب 
ــعه کسب و کار با استفاده از سرویس  برای بازاریابی و توس

IGTV خواهیم پرداخت. 
IGTVبازنشروبازآفرینیمحتوابرایانتشاردر

تولید محتوا در شبکه های اجتماعی امر رایجی محسوب 
ــیاری از برندها به طور مداوم در اینستاگرام  ــود. بس می ش
محتوایی در قالب پست و استوری بارگذاری می کنند. یکی 
ــرای تولید محتوا در بخش  ــاده و کم هزینه ب از ایده های س
ــت و  ــر و بازآفرینی محتوای پس IGTV تالش برای بازنش
استوری برند است. این امر با اندکی خالقیت امکان طراحی 
ویدئوهای طوالنی برای برندها را به همراه خواهد داشت. 

ــه بارگذاری یک  ــتاگرام اقدام ب ــی یک برند در اینس وقت
پست می کند، پست موردنظر برای 24 ساعت امکان جلب 
ــر دیگر نباید  ــس از زمان موردنظ ــر کاربران را دارد. پ نظ
ــوای موردنظر را  ــوی محت ــار جلب نظر کاربران از س انتظ
ــوای یک برند به  ــاعت محت ــت بنابراین پس از 24 س داش
ــیو تبدیل می شود. بازنشر و بازآفرینی چنین محتوایی  آرش
ــت. مهمترین  ــت خواهد داش ــش IGTV اهمی برای بخ
ــان ویدئوها در بخش  ــئله تالش برای افزایش مدت زم مس
ــران برای  ــل تمایل کارب ــر به دلی ــن ام ــت. ای IGTV اس

مشاهده ویدئوهای بلند در این بخش ضروری است. 
ــیاری از کاربران هرگز پست های یک برند را مشاهده  بس
ــا نحوه نمایش محتوا  ــد. این امر ارتباط نزدیکی ب نمی کنن
ــتاگرام دارد. اکنون  برای کاربران در آپدیت های تازه اینس
دیگر پست ها براساس زمان بارگذاری برای کاربران نمایش 
ــاس میزان تعامل کاربران با  داده نمی شود. در عوض براس
یک برند چنین محتوایی برای آنها نمایش داده خواهد شد. 
این امر شانس برندها برای استفاده از محتوای بخش پست 
ــرد بنابراین تنها  ــرویس IGTV را تقویت خواهد ک در س
ــانی محتوای  نکته مهم در این میان بازآفرینی و به روز رس

قدیمی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. 
ساختبرنامههایسریالی

ــی نظیر  ــا پلتفرم های ــرای رقابت ب ــرویس IGTV ب س
ــده است. این امر اهمیت بسیار زیادی  یوتیوب رونمایی ش

برای بازاریاب ها دارد. اگر کسب و کار شما شرایط مناسبی 
ــریالی دارد، باید هرچه زودتر  برای راه اندازی یک برنامه س
ــیاری از برندهای بزرگ برای  ــر قرار دهید. بس آن را مدنظ
ــه راه اندازی چنین  ــران اقدام ب ــل هرچه بهتر با کارب تعام
ــاده ترین ایده ها در این  ــت. یکی از س برنامه هایی کرده اس
ــت برندمان در بخش  ــار نسخه ویدئویی پادکس میان انتش

IGTV است. 
براساس گزارش موسسه استاتیستا، 27.2 درصد کاربران 
ــتاگرام دست کم در طول هفته یک برنامه سریالی در  اینس
ــن امر اهمیت  ــاهده می کنند. ای ــرویس IGTV را مش س
بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. 
بدون تردید تمام ناظران و دست اندرکاران عرصه بازاریابی 
ــوای ویدئویی بر روی کاربران  ــش تاثیرگذاری محت از افزای
ــرمایه گذاری در این حوزه اهمیت  آگاهی دارند بنابراین س

بسیار زیادی خواهد داشت. 
ــریالی  یکی از مزیت های طراحی و اجرای برنامه های س
امکان جلب نظر کاربران به طور مداوم است. شاید این امر 
ــت عجیب به نظر برسد، اما کاربران تمایل به  در نگاه نخس
مشاهده محتوای دارای ارتباط با یکدیگر در بازه های زمانی 
ــر از تولید محتوای  ــد بنابراین این گزینه بهت طوالنی دارن

جداگانه و بدون ارتباط برای برندها کارساز خواهد بود. 
بارگذاریویدئوهایآموزشی

ــه  ــتاگرام همیش ــی در اینس بارگذاری ویدئوهای آموزش
ــائل در  ــی از مهمترین مس ــت. یک ــکالتی اس همراه با مش
ــرای بارگذاری ویدئوهای طوالنی در حوزه  این میان نیاز ب
 IGTV آموزش است بنابراین پیش از رونمایی از سرویس
ــت. اکنون  ــکالت زیادی داش ــتاگرام از این نظر مش اینس
ــر مدت زمانی در  ــی با ه امکان بارگذاری محتوای آموزش
ــتاگرام فراهم شده است. این امر دارای اهمیت بسیار  اینس

زیادی از نقطه نظر بازاریابی است. 
ــب و کارها دارای نکات بسیار زیادی برای  ــیاری از کس بس
ــئله در این میان  ــتند. مهمترین مس آموزش به کاربران هس
ــت. این امر امکان  ــاب موضوعاتی جذاب و تاثیرگذار اس انتخ
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای 
ــما در زمینه تولید  ــب و کار ش ــش خواهد داد. اگر کس افزای
ــرداری از دیگر  ــی ندارد، الگوب ــی تجربه کاف محتوای آموزش
برندها ایده بسیار جذابی خواهد بود. جست وجوی هشتگ های 
ــی در اینستاگرام ایده های بسیار  مربوط به ویدئوهای آموزش

جذابی در اختیار بازاریاب ها قرار خواهد داد. 
بارگذاریویدئوهایپرسشوپاسخ

ــب و کارها امری طبیعی محسوب  ــش پیرامون کس پرس
ــخگویی به پرسش  ــیاری از برندها برای پاس ــود. بس می ش
ــه دلیل  ــد. این امر ب ــو دارن ــه تهیه ویدئ ــاز ب ــران نی کارب
ــی و همچنین امکان  ــوای ویدئوی ــذاری بهتر محت تاثیرگ
ــم نواز است. اغلب  نمایش داده های کاربردی در قالبی چش
ــخ مدت زمان  ــش و پاس ــات ویدئوهای مربوط به پرس اوق
 IGTV بسیار اندکی دارند بنابراین برای استفاده از بخش
ــت. نخست، باید شمار قابل  باید به دو نکته مهم توجه داش
مالحظه ای از پرسش های کاربران را در بخش IGTV در 
قالب ویدئو مورد بررسی قرار دهیم. دوم، در صورت تمایل 
ــائل  ــت به انتخاب مس ــی یک موضوع باید دس برای بررس

بسیار پیچیده و مهم بزنیم. این امر تهیه ویدئوهای طوالنی 
درباره یک مسئله را توجیه پذیر خواهد ساخت. 

یکی از مشکالت اصلی در زمینه تولید ویدئوهای پرسش 
ــن ناتوانی کاربران برای  ــخ عدم باورپذیری و همچنی و پاس
ــرورت نمایش  ــت. این امر ض ــن با ویدئو اس ــاط گرفت ارتب
ــانی از کسب و کارمان را  جلوه ای صمیمی و همچنین انس
ضروری می سازد. بدون تردید برای تهیه چنین ویدئوهایی 
باید از یک مجری برای جلب نظر کاربران استفاده کرد. در 
ــورت از نظر نمایش جلوه های بصری مربوط به  غیر این ص
مسئله مورد بررسی به مشکل خواهیم خورد. وقتی کاربران 
ــیار بیشتری  ــند، انگیزه بس با یک مجری اصلی مواجه باش

برای تعامل با کاربران خواهند داشت. 
نمایشموردیمحصوالت

ــش محصوالت و آموزش کار با آنها برای هر کاربری  نمای
جذابیت دارد. بدون تردید تولیدکننده یک محصول بهترین 
ــت و ویژگی های آن را دارد بنابراین  آگاهی در مورد کیفی
ــتفاده را ببرند.  ــد از این نکته نهایت اس ــب و کارها بای کس
ــای جذاب برای  ــب و کار در تهیه ویدئوه ــارت هر کس مه
ــوالت تعیین کنندگی  ــوان رونمایی از محص نمایش به عن
ــی در صورت رونمایی  ــیاری از برندها حت خاصی دارد. بس
از بهترین محصول های شان نیز توانایی جلب نظر مخاطب 
هدف را ندارند. دلیل اصلی این امر مربوط به عدم استفاده 

از جلوه های بصری جذاب است. 
ــتگی به توان  ــب از محصوالت بس تهیه ویدئوهای مناس
ویرایش محتوا از سوی تیم های بازاریابی نیز دارد بنابراین 
ــب برای تهیه  ــالوه بر ابزارهای مناس ــتا ع باید در این راس
ویدئوها بر روی توانایی ویرایشی ویدئوها نیز سرمایه گذاری 

نماییم. 
ــر مخاطب هدف باید آنها را  ــب برندها برای جلب نظ اغل
نسبت به کیفیت و کاربرد محصوالت در کنار قیمت مقرون 
ــان راضی نمایند. این امر در قالب فرمت ویدئو  به صرفه ش
ــیار ساده تر از هر الگوی دیگری روی خواهد داد. بخش  بس
IGTV زمان کافی برای پیگیری چنین امری را در اختیار 
ــان نباید ویدئوهای  ــد. البته در این می ــا قرار می ده برنده
ــود.  ــش از اندازه طوالنی ش ــب وکارمان بی ــی کس بازاریاب
ــش از اندازه طوالنی از نقطه نظر تاثیرگذاری  ویدئوهای بی

بر روی مخاطب هدف در رتبه های پایینی قرار می گیرد. 
بدون تردید شبکه های اجتماعی نقش مهمی در زندگی 
ــبکه های  روزمره کاربران ایفا می کنند. یکی از مهمترین ش
ــتاگرام است. فعالیت برندها در  اجتماعی در این میان اینس
ــدف خاصی صورت  ــاس ه ــبکه های اجتماعی باید براس ش
ــی از بهترین اهداف از  ــا مخاطب هدف یک ــرد. تعامل ب گی
ــوب می شود بنابراین برندها باید  نقطه نظر بازاریابی محس
ــان دهند. شاید استفاده  به این نکته مهم توجه الزم را نش
ــب و کارها عادی  از بخش IGTV هنوز برای برخی از کس
ــد، اما مزیت های این بخش در مقایسه با تولید  ــده باش نش
ــیوه کار با آن را  ــت نیاز به یادگیری ش محتوا در قالب پس
ــای مورد بحث در  ــتفاده از توصیه ه ــازد. اس ضروری می س
ــروع مناسبی برای یادگیری نحوه کار با بخش  این مقاله ش

IGTV برای بازاریابی بهینه خواهد بود. 
smallbusinessbonfire.com:منبع

بهقلم:تیموتیکارتر
SEO.co کارآفرین و عضو تیم پژوهش بازاریابی موسسه

ترجمه: علی آل علی

بازاریابی محتوایی برای بیش از یک دهه گزینه مورد عالقه 
ــب و کارها بوده است. این امر سطح باالیی از رقابت  تمام کس
در میان برندهای مختلف را به همراه داشته است. اکنون اگر 
یک کسب و کار در تالش برای بازاریابی محتوایی باشد، رقبای 
بسیار زیادی را خواهد داشت. همین امر فعالیت منحصربه فرد 
در عرصه بازاریابی را ضروری می سازد. اکنون شهرت روزافزون 
ــده  ــی محتوایی بدل به مهمترین نقطه ضعف اش ش بازاریاب
است. شمار باالیی از محتوای تولیدی براساس این الگو دارای 
کیفیت الزم نیست. درست به همین خاطر دیگر تاثیرگذاری 
مناسبی بر روی مخاطب هدف نخواهد داشت. این امر برداشت 
ــبت به عرصه بازاریابی محتوایی را به شدت  کلی کاربران نس
تحت تاثیر قرار داده است بنابراین برندها مسیر بسیار دشواری 
ــتا پیش  برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در این راس
 ،Growth Badger ــاس گزارش موسسه روی دارند.  براس

ــایت  امروزه نزدیک به 600 میلیون وبالگ و 1.7 میلیارد س
تجاری در سراسر دنیا فعالیت دارد. این امر تولید محتوا برای 
ــی بزرگ  تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را بدل به چالش
می کند. رعایت برخی از نکات در این راستا برای تاثیرگذاری 

بهتر بر روی مخاطب هدف ضروری است. 
مسیرهایموفقیتدربازاریابیمحتوایی

ــت در بازاریابی  ــما در تالش برای موفقی ــب و کار ش کس
محتوایی سه مسیر عمده پیش روی دارد:

ــه بازاریابی یکی از  ــرای موفقیت در عرص • صرف هزینه ب
ساده ترین گزینه هاست. اگر یک برند در طول ماه مبلغ ۳ هزار 
دالر بر روی بازاریابی محتوایی سرمایه گذاری نماید، به شرط 
ــتفاده از ایده های خالقانه نزدیک به 4 هزار دالر بازگشت  اس

سرمایه را تجربه خواهد کرد. 
ــا یکی دیگر از ایده های  ــاد تمایز میان برندمان و رقب • ایج
جذاب است. این امر بیشتر از اینکه با بودجه کسب و کار سر 
و کار داشته باشد، مرتبط با ایده های تازه و امکان ایجاد تمایز 
میان برندمان و رقباست بنابراین برای برندهایی بدون بودجه 

کالن ایده مناسبی خواهد بود. 
• آخرین مسیر مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

مربوط به امتحان المان های تازه است. این امر نیاز به زمان زیادی 
برای جمع بندی دارد. کسب و کارها در این نقطه باید کاری که 

هرگز پیشتر انجام نشده است، در حوزه بازاریابی اجرا نمایند. 
کیفیتهمیشهبرترازکمیتاست

مقدار محتوای تولیدی یک برند در طول روز یا ماه به هیچ 
ــن میان تولید محتوای  ــه اهمیتی ندارد. نکته مهم در ای وج
ــیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی  ــت. بس باکیفیت اس
مخاطب هدف نیاز به استفاده از توصیه های مختلف دارند. این 
امر همیشه بازاریاب ها را دچار سرگیجه می کند. یکی از نکات 
ــوط به رعایت یک قاعده طالیی یعنی  مهم در این میان مرب

اولویت کیفیت بر کمیت محتواست. 
ــوای بازاریابی در عمل هویت  ــب و کارها با تولید محت کس
آنالین شان را نشان می دهند بنابراین توجه به کیفیت در این 
ــیاری از برندها توانایی  ــیر ضروری خواهد بود. امروزه بس مس
ــیوه های مختلف را  ــذاری بر روی مخاطب هدف با ش تاثیرگ
دارند، اما مسئله اساسی نحوه نمایش کسب و کار به مخاطب 
ــت. جلوه یک برند باید همیشه برای مخاطب هدف  هدف اس
ــد. این امر بدون توجه به کیفیت محتوا  حرفه ای و معتبر باش

امکان پذیر نخواهد بود. 

بازاریابیمحتواییمنحصربهفرددرعرصهرقابتیامروز

بررسی۵توصیهکاربردیبرایبازاریابیاینستاگرامی

IGTV بازاریابی و توسعه کسب و کار با استفاده از سرویس
بررسیاستراتژیخاصتبلیغاتپلتفرمزوم

چراپلتفرمزومازتبلیغاتپشتیبانینمیکند؟

بهقلم:نورمنگوآدانگو
کارشناس کسب و کار و فناوری

ترجمه: علی آل علی

ــبک زندگی نسل جوان نیست. امروزه بسیاری از کسب  ــی از س برقراری تماس های ویدئویی فقط بخش
ــتفاده از پلتفرم های برقراری تماس های ویدئویی  ــی از کرونا اقدام به اس ــرایط ناش و کارها با توجه به ش
ــامل بیدارشدن از خواب و شروع  ــی از کرونا ش ــرایط ناش کرده اند. زندگی روزمره اغلب کارآفرینان در ش
فعالیت کاری با استفاده از اپ های ارتباط ویدئویی است. نرم افزار زوم در این میان جذابیت بسیار زیادی 
ــبکه های اجتماعی عمومی برای ایجاد ارتباط از سوی کاربران عادی  ــاید ش ــب و کارها دارد. ش برای کس
ــد، اما بدون تردید نیازهای خاص و متغیر کسب و کارها را پوشش نمی دهد. نرم افزار زوم در  ــب باش مناس

راستای رفع نیاز کسب و کارها اقدام به ساماندهی این بخش کرده است. 
ــال قبل بهبود زیادی پیدا کرده است، اما هنوز هم  ــبت به س ــال 2021 نس ــرایط کرونا در س اگرچه ش
ــرکت ها به صورت حضوری امکان ناپذیر است. بسیاری از برندها همچنان از شیوه های  پیگیری فعالیت ش
ــتفاده می کنند. بدون تردید تجربه  ــرای مدیریت پروژه و همچنین پیگیری کارهای روزانه اس دورکاری ب
این شیوه از کارآفرینی برای هیچ کس ساده نیست. نکته مهم در این میان استفاده از نرم افزارهای کمکی 

برای بهبود وضعیت کسب و کار است. 
مدیران و بازاریاب ها در سراسر دنیا تحت فشار زیادی هستند. فشار باالی سرمایه گذارها برای پیگیری 
ــوی دیگر  ــرکت از س ــوددهی از یک طرف و تالش برای تاثیرگذاری بر روی اعضای تیم ش دوباره روند س
برای تمام برندها سخت شده است. این امر با توجه به فرآیند دورکاری سخت تر نیز شده است. استفاده از 
ــختی مسیر را کم می کند. این امر شامل دسترسی  نرم افزارهای ارتباط ویدئویی در این میان اندکی از س
ــت. چنین امری از بروز بسیاری مشکالت  ــرکت به یکدیگر در کمترین زمان ممکن اس اعضای تیم های ش

در زمینه کسب و کار و پیگیری امور جلوگیری خواهد کرد. 
ــان  ــبکه های اجتماعی مربوط به نمایش تبلیغات در پلتفرم ش بدون تردید یکی از راهکارهای اصلی ش
ــب و کارها به همراه دارد. شاید در این میان برخی  ــودآوری قابل مالحظه ای برای کس ــت. این امر س اس
ــبکه های  ــند. به عنوان مثال، فیس بوک و ش ــه با دیگران باش ــرایط بهتری در مقایس از پلتفرم ها دارای ش
ــرایط بهتری از نظر  ــب و کار دارای ش ــابقه طوالنی در عرصه کس ــی زیرمجموعه اش به دلیل س اجتماع
ــتند. این امر در مورد پلتفرم هایی نظیر کالب هاوس یا تیک تاک به  ــنهادهای تبلیغات هس دریافت پیش
ــت. دلیل این امر نیز راه اندازی تازه چنین پلتفرم هایی و عدم تمایل برندها برای نمایش  مراتب کمتر اس

محتوای تبلیغاتی در آنهاست. 
شاید مشاهده عدم تمایل برخی از شبکه های اجتماعی برای نمایش تبلیغات در پلتفرم شان هر کاربری 
ــازد. حتی بزرگترین شبکه های اجتماعی نیز قید درآمدزایی با نمایش تبلیغات را نمی زنند.  را متعجب س
ــتثنا باشد. این امر برای کاربران شرایط بسیار ویژه ای را  ــاید در این میان وضعیت پلتفرم زوم نوعی اس ش

فراهم می کند. 
چرا زوم استفاده از گزینه تبلیغاتی برای کسب سود را رها کرده است؟ این پرسش برای اغلب کاربران 
ــما نیز چنین پرسشی دارید، در این مقاله پاسخ مناسبی پیدا خواهید  ــت. اگر ش در این پلتفرم مطرح اس
کرد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در زمینه استراتژی عدم نمایش تبلیغات در زوم را بررسی خواهیم 

کرد. 
چرازومازتبلیغاتپشتیبانینمیکند؟

ــت. کاربران عادی امکان استفاده  ــش توجه به شیوه استفاده از زوم اس ــخ به این پرس منطقی ترین پاس
ــت. این نکته  ــب و کارهاس ــل این امر ارائه این نرم افزار به طور اختصاصی برای کس ــد. دلی از زوم را ندارن
اهمیت بسیاری از نقطه نظر تحلیل این شبکه اجتماعی دارد. کسب و کارهای مخلتف برای بهره گیری از 
ــتراک ماهانه پرداخت کنند، با این حساب تبلیغات نمایش  خدمات زوم در زمینه ارتباط ویدئویی باید اش
ــب و کارها برای استفاده از این پلتفرم هزینه  ــت. وقتی کس دیگر توجیهی برای مدیران زوم نخواهد داش
ــت رفتن مشتریان می شود. البته در این  ــتر موجب از دس ماهانه پرداخت می کنند، نمایش تبلیغات بیش
ــبکه های اجتماعی همچنان تبلیغات شخصی سازی شده برای کاربران نمایش می دهند،  میان برخی از ش
با این حال زوم به دلیل ارتباط ویدئویی امکان نمایش تبلیغات مانند دیگر شبکه های اجتماعی را ندارد. 
ــب و  ــت. به ویژه اگر پای کس ــیار محدود اس گزینه های نمایش تبلیغات برای تماس های ویدئویی بس
ــب و کارها تمایل به پرداخت هزینه عضویت بیشتر برای استفاده  ــیاری از کس ــد. بس کارها در میان باش
ــن مدیران این پلتفرم به جای تمرکز بر روی  ــر و نمایش تبلیغات از پلتفرم زوم دارند بنابرای بدون دردس
ــرمایه گذاری کرده اند. آیا شما حاضر به توقف  ــود بلندمدت شان س ــود کوتاه مدت از تبلیغات بر روی س س
ــتید؟ بدون  ــاهده تبلیغات هس ۳0 ثانیه ای یکی از مهمترین تماس های ویدئویی در حوزه کاری برای مش
ــتراتژی فعلی زوم برای عدم نمایش تبلیغات بسیار  ــش منفی است بنابراین اس ــخ به این پرس تردید پاس

هوشمندانه به نظر می رسد. 
ــات تماس ویدئویی با  ــب و کارها برای خدم ــبکه اجتماعی مخصوص کس ــون به عنوان تنها ش زوم اکن
ــود. همین امر مدیران زوم را به سوی جذب کسب و کارها پیش از ورود دیگر  ــناخته می ش کیفیت باال ش
ــازون در آینده نزدیک وارد عرصه ارائه  ــت. اگر گوگل یا آم ــای بزرگ به این حوزه هدایت کرده اس برنده
خدمات تماس ویدئویی شوند، گوگل از چند ماه پیش این اقدام را انجام داده است، آیا زوم توانایی رقابت 
مناسب با آنها را خواهند داشت؟ بدون شک زوم در رقابت با برندهای بزرگ دچار مشکالت زیادی خواهد 

شد بنابراین استراتژی فعلی این برند نکته مهمی برای جذب مشتریان وفادار است. 
استراتژیاصلیزومدرزمینهتبلیغات

یکی از مهمترین نکات در توسعه هر شبکه اجتماعی توجه به امنیت اطالعات کاربران، انصاف در تعیین 
قیمت سرویس ها و همچنین رقابت نزدیک با دیگر رقباست. زوم در این راستا دقت نظر بسیار زیادی به 
ــیار زیاد تالش برای نمایش محتوای  ــت. راهکار زوم برای تبلیغ پلتفرم در میان رقبای بس خرج داده اس
تبلیغاتی خودش در گوشه و کنار تماس های ویدئویی به صورت نامحسوس است. به عنوان مثال، لوگوی 

زوم در گوشه باالی تصویر ویدئوکنفرانس هرچند لحظه یک بار نمایش داده می شود. 
بدون تردید این نوع تبلیغات هیچ درآمدی برای زوم به همراه ندارد. تنها هدف زوم در این میان تالش 
ــتفاده از ارائه خدمات باکیفیت است. به هر حال سود اصلی  برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس
زوم از فروش حق عضویت در پلتفرمش به برندها حاصل می شود بنابراین نیاز چندانی، دست کم در زمان 

حال، برای نمایش محتوای تبلیغاتی نیست. 
clickz.com :منبع
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