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نگـــاه
عربستان و امارات شمشیر
را از رو بستند

قیمت نفت در برزخ
اوپک پالس

قیمت نف��ت در معامالت روز
دوش��نبه تحت تاثی��ر اختالف
اعض��ای اوپک پ�لاس کاهش
پیدا کرد .چنانکه بهای معامالت
نفت برنت  ۴۰سنت معادل ۰.۵
درصد کاهش یافت و به  ۷۵دالر
و  ۷۷سنت در هر بشکه رسید.
بهای نفت آمریکا نیز با  ۳۰سنت
معادل  ۰.۴درصد کاهش به ۷۴
دالر و  ۸۶س��نت در هر بش��که
رسید .نفت برنت هفته گذشته
یک س��نت کاهش داش��ت ،اما
نفت آمریکا  1.56درصد رش��د
کرد که شش��مین رشد هفتگی
متوالی این شاخص بود.
اوپ��ک پ�لاس روز جمعه به
افزایش تولید  2میلیون بشکه در
روز از اوت تا دسامبر سال ۲۰۲۱
و تمدید پیمان فعلی محدودیت
عرضه تا پایان سال  ۲۰۲۲رأی
داد ،اما اعت��راض امارات متحده
عربی مانع از تصویب توافق شد.
این یک اختالف علنی کمسابقه
میان اعضای این گروه محسوب
میشود که منافع ملی متفاوتی
دارند و این اختالف بر سیاست
اوپک پ�لاس تاثیر میگذارد .به
اعتقاد تحلیلگ��ران گروه بانکی
 ،ANZای��ن اتفاق ،جدیدترین
تحوالت ریس��کی ب��رای اتحاد
اوپک پالس به ش��مار
2
میرود که پس از...

تعیین سیاست ارزی مهمترین چالش دولت سیزدهم است

سیگنال برجامی
در بازار ارز

شاخص کل بورس  10هزار واحد تقویت شد

سبزپوشی بورس پس از  2روز

فرصت امروز :بازار ارز این روزها دستخوش نوسان قیمتهاست و پس از آنکه قیمت دالر در صرافیهای بانکی
ابت��دای ای��ن هفته از مرز  25هزار تومان عبور کرد ،روز گذش��ته بار دیگر به کانال  24هزار تومان بازگش��ت .در
همین حال بانک مرکزی دو روز پیش در گزارش��ی تحلیلی به متغیرهای اثرگذار بر بازار ارز پرداخت و از بهبود
رشد اقتصادی ،افزایش تجارت خارجی و چشمانداز مثبت مذاکرات برجام به عنوان سه عاملی نام برد که آینده...
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مسئوالن صنعت برق میگویند خاموشیها تا یک ماه آینده ادامه دارد

شرایط اضطراری در صنعت برق
2

بوکار
مدیریت و کس 

بازاریابی و توسعه برند با سرویس ریلز اینستاگرام
کسب و کارها باید همیشه موردپسند مشتریان باشند .اگر یک برند در طول زمان توانایی تاثیرگذاری
بر روی مش��تریان و تعامل با آنها را از دس��ت بدهد ،به تدریج تمام فعالیتهای آن بیفایده خواهد ش��د.
برندهای بزرگ همیشه راهکاری برای جلب نظر مشتریان و ادامه تعامل با آنها دارند .در این میان حضور
در شبکههای اجتماعی یکی از ایدههای بسیار جذاب محسوب میشود.
امروزه اینس��تاگرام به عنوان یکی از پلتفرمهای پرطرفدار در س��طح دنیا ش��ناخته میشود .همین امر
بسیاری از برندها را به سوی حضور در این پلتفرم هدایت کرده است .اگر شما هم به فکر حضور کسب و
کارتان در این فضا هستید ،باید اول از همه به دنبال استراتژی موفقی برای حضور در اینستاگرام باشید...
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بهبود پساکرونایی در اقتصادهای توسعهیافته آغاز شد
اقتصادها در ش��رایط بحرانی ،دچار اختالل میشوند ،اما ظاهرا
پس از بحران ،بهتر از گذش��ته ظاهر میش��وند .دلیل این بهبود
ناگهانی چیس��ت؟ این اتفاقی است که در شرایط کرونایی هم رخ
میدهد« .اکونومیس��ت» در این گزارش نشان میدهد که چطور
اقتصادها بهتر از دوران پیش از کرونا ،رشد خواهند کرد.
به گزارش «اکونومیس��ت» ،همهگیری س��ل در سال  ۱۸۳۰تا
پایان آن دهه ،آس��یبهای بزرگی به اقتصاد فرانسه وارد کرد .به
ط��وری که حدود  ۳درصد از پاریس��یها در عرض یک ماه جان
خود را از دس��ت دادند .در آن زمان ،بیمارس��تانها پر از بیمارانی
بود که پزش��کان حتی نمیتوانستند بگویند از چه رنج میبرند و
چرا جان خود را از دست میدهند .پایان عصر طاعون هم مساوی
با شروع انقالب صنعتی در فرانسه و بریتانیا بود ،اما هر کسی که
«بینوایان» را خوانده باش��د ،میتواند با آنسوی انقالب صنعتی
هم آشنا شود .مردم فقیر بیش از سایر افراد از این بیماری آسیب
دیدند .ثروتمندان هم تالش میکردند خودش��ان را از بیماری در

امان نگه دارند .فرانس��ه هم مدام تالش میک��رد از بیماریهای
مس��ری و واگیردار بگریزد و همین امر باعث ش��د تا این کشور با
بیثباتیهای سیاس��ی بسیاری روبهرو شود که تا آن زمان ،به آن
شکل تجربه نکرده بود.
در دنیای امروز ،همهگیری کرونا را داریم که کش��ورهای فقیر
را دچار بحرانهای بزرگ اقتصادی کردهاس��ت ،اما کش��ورهای
ثروتمند ظاهرا در دوران پس��اکرونایی قرار گرفتهاند و در مس��یر
بهبود قرار دارند .دولتها در کش��ورهای ثروتمند به تدریج تالش
میکنند که قوانین س��ختگیرانه و محدودیته��ای اجتماعی را
بردارند .دیگر به کسی اصرار نمیکنند که در خانه بمانند .دلیلش
این است که با واکسیناسیون ،تعداد کسانیکه به بیمارستان نیاز
پیدا میکنند ،کاهش پیدا کردهاست .در نتیجه مرگهای ناشی
از ویروس کرونا هم کاهش پیدا کرده است .بسیاری از تحلیلگران
میگویند امس��ال اقتصاد آمریکا رشد  ۶درصدی را تجربه خواهد
ک��رد .این رقم تقریبا  4درصد بیش��تر از رقم رش��د اقتصادی در

پول ،ماشین و آشوب

دوران پیش از کرونا اس��ت .دیگر کشورهای ثروتمند و پیشرفته
هم در مسیری نسبتا مشابه قرار دارند .بررسیهای «اکونومیست»
نشان میدهد که تولید ناخالص داخلی این کشورها در حال بهبود
اس��ت .سرعت پیشرفت اقتصادی این کشورها به ویژه کشورهای
گروه  ۷به قدری باالس��ت که خیلی از تحلیلگران تصورش را هم
نمیکردند .وضعیتی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم ،کامال
ناش��ناخته است .در تاریخ تاکنون چنین موقعیتی بیسابقه بوده
اس��ت ،اما به هر حال تاریخ هم به ما میگوید که همیش��ه پس
از یک بحران ،اقتصاد دوباره بهبود پیدا کرده و در مس��یر رش��د
قرار گرفتهاس��ت .بحران همیشه مردم و صاحبان کسبوکارها را
تش��ویق میکند که دست به ابداعات و ابتکاراتی بزنند که به آنها
کم��ک کند از عهده بحران بربیایند .همی��ن راههای نو ،میتواند
ش��رایط را بهتر از دوران پیش از بحران کند .در نتیجه اکنون هم
در شرایط کرونایی ،شاهد ابتکاراتی از مردم و کسبوکارها خواهیم
بود که وضعیت را بهبود خواهد بخشید.

در ش��رایط بحرانی ،مردم عموما تالش میکنند تا کمتر خرج
کنند و بیش��تر پسانداز داش��ته باش��ند .این وضعی��ت در زمان
جنگه��ا هم صورت میگیرد ،اما به محض اینکه ش��رایط عادی
میش��ود ،مردم هم تالش میکنند رفتاری عادی داشته باشند و
در نتیجه با ش��تاب به دنیای خرید باز میگردند .از قدیم شرایط
به همین شکل بوده و اکنون هم انتظار میرود که در مورد بحران
کرونا ش��رایط به همین شکل باش��د .در حال حاضر تعداد کمی
از آمریکاییها پساندازهای خ��ود را خرج کردهاند ولی به زودی
همین مصرفکنندگان دس��ت به جیب میشوند و پساندازهای
خود را روانه بازار میکنند .البته فقط بحث خرید و مصرف نیست.
نکته دیگری که باید در نظر داش��ت مسئله «عرضه» است .اینکه
کااله��ا و خدمات در چه وضعیتی به لحاظ تولی��دی قرار دارند،
اهمیت بس��یاری دارد .مردم معموال اهمیت زیادی به این مسئله
نشان نمیدهند که تولید به چه صورت بودهاست ،اما حقیقت این
است که در شرایط پس از بحران ،تولید به صورت ناگهانی افزایش

پی��دا میکند .در واقع ،تولیدکنندگان هم دس��ت به ماجراجویی
میزنند و با تولیدات بیش��تر ،وضعیت را کامال متحول میکنند.
در واقع آنها میخواهند پول بیشتری به دست بیاورند و در نتیجه
بیشتر از گذشته تولید میکنند .اقتصاد به هر حال باید در مسیر
بهبود قرار بگیرد ،اما نکته اینجاس��ت که بعد از بحران ،ش��رایط
هرچند عادی شده است ،اما تالش برای جبران اتفاقی که افتاده،
دوچندان میش��ود .به همین خاطر است که وضعیت اقتصاد در
دوران بحران ،سخت میشود اما در دوران پسابحران ،بسیار بهتر
از گذش��ته خواهد بود .به این ترتیب اکن��ون باید اینطور انتظار
داشت که کش��ورهای توسعهیافته ،پیشرفتی چشمگیر را تجربه
کنند .فشارهای بحران باعث میش��ود که شرایط پس از بحران،
بهتر باشد .این اتفاقی است که در حال حاضر رخ داده است .قصه
کرونا به س��مت خوب خود ،در مورد اقتصاد بهویژه در کشورهای
توس��عهیافته رس��یدهاس��ت .حاال باید دید در دو سال آینده چه
اتفاقاتی برای اقتصادهای جهان رخ میدهد.

«گاردین» از پروندههای قضایی علیه صنعت نفت گزارش داد

غولهای سیاه صنعت نفت

فرصت امروز :انتش��ار کربن یکی از عوامل مهم در آلودگی هوا
و تغییرات مخرب زیس��ت محیطی اس��ت و تالش برای مقابله با
انتشار کربن به عنوان یک اصل مهم زیست محیطی در سالهای
اخیر م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت .به همی��ن دلیل ،مطالعات
زیادی در مورد میزان انتش��ار کربن در هر بخش از اقتصاد انجام
شده اس��ت .در این راستا ،چندی پیش «مرکز مطالعاتی ریستاد
انرژی» گزارش��ی در مورد میزان دی اکس��ید کربن منتشر شده
در فعالیتهای باالدستی صنعت نفت و گاز طبیعی در  10کشور
بزرگ تولیدکننده نفت دنیا ارائه داد .این س��ومین سالی است که
«ریس��تاد انرژی» درباره میزان انتشار کربن در صنعت نفت و گاز
گزارش میدهد و در گزارش نخس��ت که در سال  ۲۰۱۸منتشر
شده بود ،آمریکا به عنوان کشوری که آالیندهترین و به تعبیری،
سیاهترین صنعت نفت و گاز جهان را دارد ،معرفی شد .در آن سال
در نتیجه فعالیتهای باالدستی صنعت نفت و گاز در آمریکا ۱۳۳
میلیون تن گاز دی اکسید کربن منتشر شد و کشورهای روسیه
و کانادا به ترتیب با انتشار ۱۱۶میلیون تن و  ۱۱۴میلیون تن گاز
دی اکسید کربن در جایگاه دوم و سوم جهان قرار گرفتند.
در حال حاضر در سراس��ر کره زمین ،ش��هرهای ساحلی با باال
آمدن س��طح دریا و در گوشهای دیگر بارشهای سیلآسا مواجه
هس��تند .اکنون که بحرانهای زیس��ت محیطی سراسر جهان را
دربر گرفته ،انگش��ت اتهام ،صنایع س��وختهای فسیلی را هدف
گرفته و تنه��ا در ایاالت متحده  ۱۲پرون��ده قضایی بر روی میز
محاکمه قرار گرفته اس��ت .اتهام آنها «سرکوب هشدارها در باب
تاثیر سوختهای فسیلی بر بحرانهای زیست محیطی» است.
در همین حال ،روزنامه «گاردین» مینویس��د :اکنون وقت آن
است تا جوامع ،خواس��تار پرداخت خسارت از سوی شرکتهای
نفت و گازی برای کاهش آسیب ناشی از به کارگیری سوختهای
فسیلی شوند .به نظر میرسد موج بیسابقه پروندههای قضایی در
باب ویرانهای که استفاده از سوختهای فسیلی بر دامن طبیعت

به جا گذاشته ،غولهای نفتی ایاالت متحده را با خود خواهد برد.
حاال پس از گذش��ت یک قرن اس��تفاده بیحد و حصر از قدرت
اقتصادی و سیاس��ی ،این کمپانیها ،بزرگترین تهدید وجودی در
طول زندگی ما به شمار میآیند.
برای نخستین بار در دهههای گذشته ،پروندههای قضایی برای
پاسخگو کردن کمپانیهای نفتی علیه آنچه فعاالن محیطزیست
آن را «بزرگترین پنهانکاری در تاریخ ایاالت متحده» میخوانند،
به جریان افتاده اس��ت .دهههاس��ت که غولهای نفتی در ایاالت
متحده آمریکا ،شنونده هشدار دانشمندان در باب خطرات تغییرات
اقلیمی و اس��تفاده از سوختهای فسیلی بودهاند ،اما گویی هیچ
یک از رهبران این شرکتها برای آن اهمیتی قائل نبودند .دانیل
فاربر ،استاد حقوق دانشگاه برکلی در کالیفرنیا اعتقاد دارد« :اکنون
م��ا در نقطه عطفی قرار داری��م و اوضاع باید برای ش��رکتهای
نفتی بدتر ش��ود .حتی اگر ش��انس زیادی برای پیروزی در دعوا
علیه ش��رکتهای نفتی وجود نداش��ته باشد ،اما کشف این نکته
که ش��رکتهای نفتی از مضر بودن محصوالت خود آگاه بودند و
درخصوص آن به مردم دروغ میگفتند ،سبب خواهد شد قدرت
آنان برای تاثیر بر فرآیندهای قانونگذاری جدید کمتر شود».
نش��ریه بریتانیایی «گاردین» به گزارشی در سال  ۱۹۷۹اشاره
میکن��د که در آن کمپانی نفتی اکس��ونموبیل در مطالعهای از
تاثیرات گسترده سوزاندن سوختهای فسیلی برای محیطزیست
س��خن گفته اس��ت .در نتیجهگیری این مطالع��ه آمده که «این
مش��کل بالقوه ،بسیار بزرگ و اضطراری است» .با وجود شواهدی
که این تحقیقات ارائه میدهند ،اما شرکتهای نفتی با همکاری
یکدیگر ،این اطالعات را از بین میبرند و با روایتهای اشتباه ،علیه
دانش رو به رشد مسائل اقلیمی قیام میکنند .صنایع سوختهای
فسیلی با ایجاد عدم اطمینان در افکار عمومی در باب پیامدهای
تغییرات اقلیمی و گرم ش��دن زمین ،برای دههها به حیات خود
ادامه دادند.

در بحران��ی ب��ودن آنچه در انتظار زمین اس��ت ،هیچ ش��ک و
تردیدی نیس��ت .بنا بر گزارشی که در هفتههای گذشته از سوی
سازمان ملل به بیرون درز کرده است ،هشدارهایی جدی در باب
بحرانه��ای اقلیمی وجود دارد ،از جمله طغی��ان دریاها ،گرمای
شدید و فروپاشی اکوسیس��تم .این گزارش تاکید کرده است که
حتی در صورت جلوگیری از انتشار سوختهای فسیلی ،زیست بر
روی کره زمین در دهههای آینده دستخوش تغییرات گستردهای
خواهد ش��د .پرواضح اس��ت که روندهای قانونی س��الها به درازا
خواهد انجامید ،اما فعاالن اقلیمی بر این باورند که این تازه ابتدای
کار است و در این مدت اسناد محرمانه دیگری از شرکتهای نفتی
کشف خواهد شد و فشار افکار عمومی سبب تغییر قوانین میشود.
در سوی دیگر ش��رکتهای نفتی در تالش هستند که پروندهها
را از دادگاهه��ای ایالتی به دادگاه فدرال ببرند تا ش��انس پیروزی
خ��ود را افزایش دهند؛ گرچه در این امر چندان موفق نبودهاند و
نخستین پرونده در سال  ۲۰۱۷در دادگاه ایالتی کالیفرنیا گشوده
شده است .به گزارش «گاردین» ،ماه گذشته دادگاهی در هلند به
کمپانی رویال داچ شل دستور دارد تا انتشار کربن را تا پایان دهه،
بالغ بر  ۴۵درصد کاهش دهد .در همان روز در هیوستون تگزاس،
فعاالن اقلیمی ،اکسونموبیل را ناچار کردند تا مسائل آب و هوایی
را در اولوی��ت خود قرار دهد .هیأتمدیره کمپانی ش��ورون نیز به
تازگی به کاهش انتشار کربن رأی داده است .همچنین پس از ۱۰
سال تالش دوستداران محیطزیست ،در اوایل ماه میالدی گذشته
پروژه خط لوله نفتی کیاس��تون ایکسال تعطیل ش��ده اس��ت.
اگرچه س��ال گذشته ،دادگاه فدرال ایاالت متحده آمریکا شکایت
 ۲۱جوان را که دولت این کشور با تشدید تغییرات اقلیمی ،ناقض
حقوق اساسی ش��ده رد کرد اما دولت بایدن با اقدامات نمادین و
برای جلب نظر رأیدهندگان جوان از تالش برای مس��ائل زیست
محیطی سخن گفته است .با همه این احوال ،وکالی آمریکایی بر
این باورند که اس��تداللهای قانونی در دادگاههای خارجی تاثیر

چندان��ی در دادگاههای آمریکایی ندارن��د و قوانین داخلی نیز به
دلیل تازگی موضوع ،محدودیته��ای زیادی دارند .دادگاه فدرال
در س��ال  ،۲۰۱۸نخستین تالش شهروندان نیویورک برای متهم
شناختن کمپانیهای نفتی به تشدید بحرانهای اقلیمی را عقیم
کرد .از کارولینای جنوبی تا هاوایی ،دادگاههای محلی با حجمی
از شکایات علیه شرکتهای نفتی روبهرو هستند تا آنان را موظف
کنند به سرعت در راستای بهبود شرایط اقلیمی گام بردارند.
پروندههایی که علیه ش��رکتهای نفت��ی روی میز قضات قرار
گرفت��ه ،بر این ادعا تاکید دارند که ش��رکتهای فعال در صنعت
نفت و گاز ،در باب تهدیدات فزاینده محصوالت خود ،پنهانکاری
کردهاند .کمپانی رویال دا چ شل ،همچون سایر شرکتهای نفتی،
با اتکا به تحقیقاتی که خودش��ان انجام دادند ،دهها سال فرصت
داش��تند که خود را برای عواقب این فجایع آماده کنند .در س��ال
 ،۱۹۵۸چارلز جونز از مدیران ارشد این کمپانی در یادداشتی برای
موسس��ه نفت آمریکا موس��وم به  APIدرخصوص روند افزایشی
انتشار کربن از اگزوز اتومبیلها هشدار داده بود .تحقیقات دیگری
در دهه  ۶۰میالدی منجر به نگرانی کمیته مش��ورتی کاخ سفید
در مورد تغییرات محس��وس و قابل اندازهگیری آب و هوا تا سال
 ۲۰۰۰ش��ده بود .گزارشهای موسسه نفت آمریکا نیز به افزایش
قابلتوجه دما تا پایان قرن بیستم اذعان کرده بودند.
سالهای سال ،دانش��مندان و محققان شرکت اکسون موبیل
در حال ثبت ش��واهد مربوط به پیامدهای سوزاندن سوختهای
فسیلی بودند .در سال  ،۱۹۷۸جیمز بلک ،مشاور علمی این غول
نفتی هش��دار داد که تنها  ۵تا  ۱۰سال زمان وجود دارد تا ناگزیر
به اتخاذ تصمیمات دشوار برای تغییرات در استراتژیهای بخش
انرژی نش��ویم .همچنین در سال  ۱۹۸۲متخصصان این شرکت،
نموداری طراحی کردند که به ص��ورت دقیق ،تغییرات دمایی را
تا به امروز نش��ان میدهد .پس از گزارش دانشمندان در باب این
تغییرات ،س��طح تحقیقات از سوی این شرکت آمریکایی کاهش

داده میشود .در دادخواستی که در ایالت مینهسوتا تنظیم شده،
آمده اس��ت که مدارک مربوط به دهه ۸۰میالدی نشان میدهد
میان دانش��مندان اکس��ون موبیل درخصوص تغییرات اقلیمی،
اجماع نظری مبنی بر اینک��ه تغییرات اقلیمی تاثیری قابلتوجه
بر زمین میگذارد ،وجود داش��ته است .تحقیقات همچنین نشان
میدهد که یک کارزار منظم و س��ازمانیافته توس��ط اکس��ون و
سایر شرکتهای نفتی برای فرافکنی علیه دانش تغییرات اقلیمی
و ممانعت از ش��کلگیری یک حرکت معن��ادار در جهت کاهش
انتش��ار کربن صورت گرفته اس��ت .بنا بر این دادخواست ،نه تنها
شرکتهای حوزه انرژی هوا را آلوده کردهاند ،بلکه سدی در برابر
جری��ان آزاد اطالعات نیز بودهاند .براس��اس گ��زارش «گاردین»،
کمپانی اکسون موبیل در کنار غولهای نفتی نظیر شورون ،بیپی،
رویال داچ شل و شرکتهای نفتی کوچکتر تالش کردهاند تا به
هر طریقی توجهها را از بحران رو به رش��د اقلیمی دور کنند .این
شرکتها بدنه تجاری موسسه نفت آمریکا را تامین مالی کردند و
با سرازیر کردن میلیونها دالر در پی آن بودند تا گزاره «تغییرات
اقلیمی یک مسئله نیست» را تحکیم کنند .صنعت سوختهای
فسیلی همچنین میلیاردها دالر در البیهای سیاسی هزینه کرده
اس��ت تا از تصویب قوانین نامطلوب برای خود و همچنین تامین
بودجه برای س��ازمانهای محیطزیس��تی و علمی مانند «ائتالف
جهانی اقلیمی» موس��وم به  GCCممانعت کند .در سال ۲۰۰۱
وزارت ام��ور خارجه ای��االت متحده اعالم کرد ک��ه جورج بوش
براس��اس همین اطالعات ،پروتکل کیوتو ب��رای کاهش گازهای
گلخانهای را رد کرده اس��ت .اکس��ون موبیل همچنین به بیش از
 ۴۰گروه برای انکار علوم تغییرات اقلیمی کمک مالی کرده است
که از جمله آن میتوان به موسسه جورج مارشال اشاره کرد .این
موسسه تحقیقاتی بعدها به دلیل تالش عمدی برای گمراه کردن
دانش��مندان محکوم شد چراکه همواره بر این طبل میکوبید که
تغییرات اقلیمی ساخته انسان نیست.
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عربستان و امارات شمشیر را از رو بستند

قیمت نفت در برزخ اوپک پالس

قیمت نفت در معامالت روز دوش��نبه تح��ت تاثیر اختالف اعضای
اوپک پالس کاهش پیدا ک��رد .چنانکه بهای معامالت نفت برنت ۴۰
س��نت معادل  ۰.۵درصد کاهش یافت و به  ۷۵دالر و  ۷۷س��نت در
هر بش��که رسید .بهای نفت آمریکا نیز با  ۳۰سنت معادل  ۰.۴درصد
کاهش به  ۷۴دالر و  ۸۶س��نت در هر بش��که رسید .نفت برنت هفته
گذشته یک سنت کاهش داشت ،اما نفت آمریکا  1.56درصد رشد کرد
که ششمین رشد هفتگی متوالی این شاخص بود.
اوپک پالس روز جمعه به افزایش تولید  2میلیون بش��که در روز از
اوت تا دس��امبر سال  ۲۰۲۱و تمدید پیمان فعلی محدودیت عرضه تا
پایان س��ال  ۲۰۲۲رأی داد ،اما اعت��راض امارات متحده عربی مانع از
تصویب توافق ش��د .این یک اختالف علنی کمسابقه میان اعضای این
گروه محسوب میشود که منافع ملی متفاوتی دارند و این اختالف بر
سیاست اوپک پالس تاثیر میگذارد .به اعتقاد تحلیلگران گروه بانکی
 ،ANZای��ن اتفاق ،جدیدترین تحوالت ریس��کی ب��رای اتحاد اوپک
پالس به شمار میرود که پس از فروپاشی تقاضا در اوج بحران کرونا،
همبستگی بزرگی نشان داده و بازار را به توازن برگردانده بود .فروپاشی
این اتحاد به سقوط قیمتهای نفت منجر خواهد شد.
ش��اهزاده عبدالعزیز بن س��لمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی روز
یکش��نبه در برابر مخالفت امارات با پیش��نهاد اوپک پالس ،خواستار
س��ازش و عقالنیت برای حفظ اتحاد گروه در مذاکرات روز دوش��نبه
ش��د و به ش��بکه تلویزیونی العربیه گفت« :باید به وضعیت فعلی بازار
رسیدگی ش��ود و در عین حال توانایی واکنش به تحوالت آتی حفظ
شود».
در حالی که اوپک پالس تالش میکند بازار نفت را متوازن نگه دارد
و از ماه آگوست با افزایش تقاضا بر میزان تولید خود بیفزاید ،امارات با
جاهطلبی خواستار دریافت سهمیه بیشتر تولید است و با طرحهای این
گروه مخالفت کرده اس��ت .به این ترتیب ،عربستان سعودی و امارات
متحده عربی تنشها در مذاکرات اخیر اوپک پالس را شدت بخشیدند
و اختالف دیپلماتیک کمسابقه متحدان قدیمی اقتصاد جهانی را درباره
میزان نفتی که ماه آینده دریافت میکند ،سردرگم نگه داشته است.
این اختالف تلخ اوپک پالس را ناچار کرد مذاکرات روز پنجش��نبه
درباره سیاس��ت تولید را روز جمعه ادامه دهد و دیدار بعدی برای روز
دوش��نبه برنامهریزی ش��ده و بازارها را در شرایطی که قیمت نفت به
باالی  ۷۵دالر در هر بشکه صعود کرده ،در برزخ نگه داشته است .اوپک
پالس نه تنها درباره سیاست تولید خود تا پایان امسال بلکه برای سال
 ۲۰۲۲هم مذاکره میکند و بنابراین راهکار اختالف اخیر تعیینکننده
سرنوشت بازار و صنعت نفت در سال آینده هم خواهد بود.
اختالف میان دو تولیدکننده بزرگ گروه اوپک روز یکش��نبه شدت
گرفت و هر دو کش��ور که معموال اختالفاتشان را بین خودشان نگه
میدارن��د ،این بار در تلویزیون علنی کردند .ریاض روی طرح خود که
مورد حمایت س��ایر اعضای اوپک پالس از جمله روس��یه قرار گرفته
اس��ت ،اصرار دارد .طبق ای��ن طرح ،تولید نفت باید در چند ماه آینده
افزایش پیدا کند ،اما توافق محدودیت عرضه با هدف ثبات بازار باید تا
پایان سال  ۲۰۲۲تمدید شود.
شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ،وزیر انرژی عربستان سعودی یکشنبه
شب در مصاحبه با تلویزیون بلومبرگ گفت« :ما باید توافق را تمدید
کنی��م .این تمدید اف��راد زیادی را در دایره راحت��ی قرار میدهد ».در
اظهاراتی که نشاندهنده عمق این اختالف دیپلماتیک است ،شاهزاده
عبدالعزی��ز افزود« :ابوظبی در داخل اتحاد اوپک پالس منزوی ش��ده
است .همه گروه در برابر یک کشور بود که برای من ناراحتکننده اما
واقعیت است».
اندکی پیش از اظهارات وزیر انرژی عربس��تان ،س��هیل المزروعی،
همتای اماراتی وی تمدید مدت توافق را رد و تنها از افزایش کوتاهمدت
تولید حمایت کرده و خواس��تار ش��رایط بهتر برای کشورش در سال
 ۲۰۲۲شده بود .مزروعی به تلویزیون بلومبرگ گفت« :امارات خواستار
افزایش بدون ش��رط تولید اس��ت که بازار ایجاب میکند .با این حال
تصمیم برای تمدید توافق تا پایان سال  ۲۰۲۲لزومی ندارد که اکنون
گرفته ش��ود ».ابوظبی متحدانش را در موقعیت دشواری قرار داده که
یا خواس��تههای من را بپذیرید یا اتحاد اوپک پالس متالشی میشود.
ناکامی در رسیدن به توافق بازار را با کمبود بیشتر عرضه روبهرو کرده و
باعث افزایش چشمگیر قیمتهای نفت میشود ،اما سناریوی فروپاشی
اتحاد اوپک پالس هم مطرح اس��ت ک��ه در این صورت بحران ریزش
قیمت نفت در سال گذشته تکرار خواهد شد .دفعه پیش اختالف میان
عربس��تان سعودی و روسیه باعث به راه افتادن جنگ قیمت و سقوط
قیمتها شده است.
ماهه��ا پس از آتش بس برای این جن��گ قیمت کوتاهمدت ،امارات
متحده عربی با مطرح کردن ایده خروج از اوپک بازارها را ملتهب کرد.
این بار تهدید مذکور را تکرار نکرد اما هنگامی که از شاهزاده سعودی
درباره احتمال خروج امارات س��وال ش��د ،وی تنها گف��ت« :امیدوارم
اینطور نباشد ».شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان ادامه داد« :بدون تمدید
توافق ،به توافق قبلی برمیگردیم که تحت آن تولید در اوت و پس از
آن افزایش پیدا نمیکند و احتماال تاثیر تورمی روی قیمت نفت خواهد
داشت ».وی درباره اینکه آیا گروه میتواند بدون موافقت امارات متحده
عربی تولیدش را افزایش دهد ،پاسخ داد« :نمیتوانیم».
در قلب این اختالف ،مس��ئله مبنای س��طح تولید در میان اس��ت.
کاهش یا افزایش تولید هر کش��وری براس��اس س��طح مبنای تولید
س��نجیده میشود .هرچه این سطح مبنا باالتر باشد ،این کشور اجازه
دارد نفت بیشتری تولید کند .امارات متحده عربی میگوید سطح تولید
فعلی این کش��ور که حدود  3.2میلیون بش��که در روز در آوریل سال
 ۲۰۲۰تعیین ش��د بسیار اندک است و باید  3.8میلیون بشکه در روز
تعیین شود.
عربستان و روسیه به دلیل واهمه از اینکه سایر تولیدکنندگان گروه
خواستار افزایش سهمیه تولیدشان شوند ،با درخواست امارات متحده
عربی برای محاس��به مجدد هدف تولید این کشور مخالفت کردهاند.
شاهزاده س��عودی گفته که ابوظبی با درخواست اخیرش بدعت بدی
را پایهگذاری میکند.
ابوظبی در آوریل س��ال  ۲۰۲۰سطح مبنای تولید فعلی را پذیرفت،
اما نمیخواهد به مدت طوالنیتری در این توافق بماند .ابوظبی هزینه
سنگینی برای توسعه ظرفیت تولید داشته و شرکتهای خارجی نظیر
غول فرانسوی توتال را جذب کرده است .اکنون که چشمانداز بازگشت
نفت ایران در صورت دس��تیابی به توافق هستهای جدید مطرح است،
صبر این کشور برای دستیابی به شرایط جدید توافق لبریز شده است.

شرایط اضطراری در صنعت برق

فرص��ت امروز :در یکی دو روز گذش��ته چندی��ن و چند میلیون نفر در
تهران و بیش��تر شهرهای ایران برق نداش��تند و قطعی پی در پی برق به
موازات گرمای هوا ،ش��هروندان را کالفه کرده اس��ت؛ اتفاقی که به گفته
مسئوالن وزارت نیرو ،در روزهای بعد هم ادامه خواهد داشت ،زیرا صنعت
برق در «وضعیت اضطراری» قرار گرفته است .در شرایطی که صنعت برق
ایران درگیر چالشهای قیمتگذاری دستوری ،فرسودگی خطوط انتقال
و کمبود س��رمایهگذاری است ،خشکسالی و افزایش شدید دمای هوا هم
مزید بر علت شده و صنعت برق را با چالشهای بیشتر و جدیتری مواجه
ک سوم
کرده است؛ بهطوری که میزان تولید برق نیروگاههای برقابی تا ی 
کاهش یافته و همین موضوع فش��ار را بر بقیه نیروگاهها بهشدت افزایش
داده است .این افزایش فشار منجر به توقف تولید برق چند نیروگاه حرارتی
یزاده ،مدیرعامل توانیر گفته
شده است .بر همین اساس ،محمدحسن متول 
ک ماه آینده ش��رایط برق« ،اضطراری» است .مدیرکل امور
که تا حدود ی 
مشترکین توانیر نیز گفته که مش��کل اصلی ،افزایش دمای هوا و کاهش
تولید نیروگاههای برقابی است .سخنگوی صنعت برق هم با بیان اینکه سه
روز بسیار گرم را پیش رو داریم ،گفت که روز یکشنبه نیاز مصرف به ۶۵
هزار و  ۹۰۰مگاوات رسید که تاکنون در صنعت برق سابقه نداشته است،
ام��ا با توجه به گرمای پیش رو ،احتمال اینکه این میزان حتی از  ۶۶هزار
مگاوات نیز فراتر برود ،وجود دارد.
تراز تولید و مصرف برق بغرنجتر شد
امسال هم گرمای هوا زود از راه رسید و هم میزان بارندگی در سطحی
نبود ک��ه نیروگاههای برقابی بتوانند برق موردنیاز کش��ور را تولید کنند.
آمارها نش��ان میدهد که بهدلیل کمبود آب نزدیک به 8هزار مگاوات از
برق تولیدی نیروگاههای برقابی از مدار خارج شده است؛ این یعنی اینکه
نزدیک به 14درصد از میزان تولید برق کش��ور کم شده است .این کاهش
شدید تولید برق در ش��رایطی اتفاق افتاده است که امسال هوا دستکم
 30روز زودتر گرم ش��ده و دمای هوا نیز باالتر رفته اس��ت .کولرهای آبی
روشن شدهاند و در نتیجه تقاضای برق افزایش یافته است .به بیان بهتر ،در
شرایطی که تولید برق بهشدت کاهش یافته ،تقاضا هم بهشدت افزایش
یافته اس��ت .این موضوع فشار شدیدی را به س��ایر نیروگاهها وارد کرده و
منجر به خروج برخی از نیروگاهها از مدار تولید شده است .البته مسئوالن

صنعت برق نگفتهاند که در چند روز گذشته کدامیک از نیروگاهها از مدار
تولید خارج شدهاند.
مصطفی رجبی مش��هدی ،س��خنگوی صنعت برق کش��ور بدون اینکه
اشارهای به این موضوع کند ،تنها گفت که دو نیروگاه تولید برق در کشور
بهدلیل مصرف باال از مدار خارج شده و به اورهال نیاز پیدا کردهاند .ناچار
شدیم براس��اس دستور ملی ،خاموشی برق را افزایش دهیم و قطعی برق
خارج از زمانبندی اعالم شده داشته باشیم.
او مهمترین دالیل این می��زان افزایش مصرف برق را ناهنجاری دمایی
توصیف کرد و افزود :در این ش��رایط شاهد افزایش یکباره و شدید دما در
همه نقاط کشور هستیم که باعث افزایش استفاده از وسایل سرمایشی در
کنار استفاده از سایر وسایل برقی میشود.
مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به اینکه نیروگاههای کشور توان تولید
بی��ش از  ۵۵هزار مگاوات را ندارند ،ادامه داد :هماکنون ش��اهد فاصله ۱۱
هزار مگاواتی تولید و مصرف برق هس��تیم که ای��ن میزان فاصله تولید و
مصرف را باید با فعالیتها و برنامههای جابهجایی بار صنایع و مش��ترکان
عمده پر کنیم و یا اگر امکانپذیر نباشد ،ناچار از اعمال خاموشی خواهیم
شد.
او درباره اینکه این شرایط چقدر ادامه خواهد داشت ،پاسخ داد :کمبود
بی��ش از  ۱۰هزار مگاواتی برق با صرفهجوی��ی و مدیریت بار قابل جبران
است ،اما ساخت نیروگاه امری زمانبر است که حتی با فرض داشتن زمان
مناسب ۲۰۰ ،هزار میلیارد تومان سرمایه برای ساخت این میزان نیروگاه
نیاز خواهیم داش��ت .با توجه به اینکه ش��رایط تولید برق در کشور ثبات
ندارد ،نمیتوانیم به مردم قول بدهیم که دیگر خاموش��ی خارج از برنامه
نخواهیم داشت.
محمدحس��ن متولیزاده ،مدیرعامل توانیر هم گفته است :پیشبینی ما
این اس��ت که یکماه س��خت پیشروی صنعت برق است و امیدواریم با
کاهش دما در روزهای آتی و رعایت مردم ،مش��کل برطرف ش��ود .گرمای
بیس��ابقه در ایران و اغلب کشورهای جهان عامل اصلی رشد مصرف برق
اس��ت .به ازای هر یک درجه افزایش دما حدود  ۱۵۰۰مگاوات به مصرف
برق کشور اضافه میشود .در ایران بهویژه که ۴۰درصد مصرف برق صرف
وس��ایل سرمایشی میشود ،این از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .به

گفته مدیرعامل توانیر ،مسئله بعدی برای روزهای آتی این است که گرمای
شدیدتری در تمام نقاط کشور اتفاق خواهد افتاد .بنابراین حساسیت این
قتری صورت گیرد.
هفته و هفته آینده بیشتر است و باید توجه دقی 
همچنین علی بخشی ،رئیس هیأت مدیره سندیکای صنعت برق دیروز
در نشس��تی خبری با بیان اینکه وقوع خاموش��یهای امس��ال کامال قابل
پیشبینی بود ،گفت :نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از  ۱۳۸۹تا ۱۳۹۹
به طور کلی نزولی بوده و از  8.8درصد در س��ال  ۱۳۸۹به  2.2درصد در
س��ال  ۱۳۹۹کاهش یافته و رشد متوسط س��االنه در  ۱۰سال گذشته ۳
درصد بوده است.
از موج خاموشی تا وضعیت تنش آبی
در همین حال ،حمیدرضا جانباز ،مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور
با بیان اینکه برنامهای برای قطع و جیرهبندی آب وجود ندارد ،از وضعیت
تنش آبی در  101شهر ایران خبر داد و گفت :در حال حاضر از میان ۳۰۴
شهر در معرض تنش آبی ۱۰۱ ،شهر در وضعیت قرمز تأمین آب قرار دارند.
در مجموع ،ورود به پيك پنجم كرونا ،وجود  101ش��هر در تنش آبي،
نبود آب آش��اميدني در استان سيستانوبلوچستان ،وضعيت قرمز بيماري
کرونا در مناطق جنوبی کش��ور و قطعيهاي بيبرنامه ،گاها سراس��ري و
طوالنيمدت برق تنها بخش��ي از آن چيزي اس��ت كه شهروندان در چند
وقت اخير با آن دست به گريبان هستند .اگر به اين موارد ،گرماي شديد
هوا در هفته جاري نيز اضافه ش��ود ،ش��ايد عمق آن چيزي كه مردم در
این روزها با آن مواجه خواهند ش��د ،توس��ط مسئوالن بيشتر حس شود.
در ش��رايطي كه برخي از كش��ورهاي اروپايي و آمريكايي محدوديتهای
اجتماعی را كاهش داده يا برداشتهاند و رقابتهای يورو  2020نيز با حضور
تماشاگر برگزار ميشود ،شروع پيك پنجم كرونا در ایران و اعمال چندباره
محدوديتها در شهرهاي قرمز ،مردم را بيش از گذشته كالفه و سردرگم
كرده و خاموشی و گرمای هوا این کالفگی را دوچندان کرده است.
قطعی مکرر و حتی گس��ترده برق در سراس��ر کش��ور از حدود یک ماه
پیش آغاز ش��د و آنطور که مس��ئوالن صنعت برق گفتهاند ،تا حدود یک
ماه آینده نیز کش��ور از نظر آب و به ویژه برق در «شرایط اضطراری» قرار
دارد .مس��ئوالن میگویند تنها راه عبور از این چالش ،کاهش مصرف برق
از سوی مردم است.

چرا صادرات محصوالت معدنی و فلزی در سال گذشته افت کرد؟

موانع توسعه معدنی در ایران

صادرات محصوالت معدنی و فلزی در نیمه نخس��ت س��ال گذشته
ح��دود  42درصد کاه��ش یافت و از جمله دالیل ای��ن افت صادراتی،
تحریم و کرونا و سیاستهای دولتی است .در این زمینه ،نهاد پژوهشی
مجلس در گزارش اخیر خود به بررسی ضرورت نظارت بر اجرا ،اصالح
و تنقیح قوانین و مقررات زیست محیطی و منابع طبیعی با هدف رفع
موانع تولید در حوزه فعالیتهای معدنی پرداخته و هدف از این گزارش
را ریش��هیابی تعارضات و تناقضات قوانین و مقررات زیست محیطی و
منابع طبیعی مرتبط با فعالیتهای معدنی خوانده است .به گفته مرکز
پژوهشها ،س��ازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها ،مراتع
و آبخیزداری ،وظیفه صیانت از محیط زیس��ت و منابع طبیعی کش��ور
را برعهده دارند ،اما در مس��یر انجام وظایف قانونی خود تعارضهایی با
فعالیتهای تولیدی ،صنعتی ،خدماتی ،عمرانی و معدنی پیدا کردهاند
ک��ه عموما موجب تخری��ب و آلودگی محیط زیس��ت و منابع طبیعی
میشوند.
مهمترین عامل اثرگذار بر بازار در ش��ش ماهه نخس��ت سال ،شیوع
جهانی ویروس کرونا بود که در ابتدای دوره شیوع این ویروس ،بسیاری
از معادن و صنایع معدنی به دلیل رعایت پروتکلهای بهداش��تی و نیز
باتوجهبه کاهش چش��مگیر تقاضای جهانی برای کامودیتیها ،سطح
تولید و تجارت خود را پایین بیاورند و درنتیجه این مسئله افت قیمت
اکثر محصوالت معدنی و فلزی را در دنیا سبب شد .مرکز پژوهشهای
مجل��س گزارش تح��والت داخلی و بینالمللی ح��وزه معادن و صنایع
معدنی در شش ماهه نخست سال  1399را منتشر کرده است.
مع��ادن و صنایع معدن��ی دنیا بهویژه چین توانس��تند تا پس از یک
دوره رکود و افت تقاضا و قیمتها ،روند روبهرشدی را در پیش گیرند.
راهاندازی مجدد کس��بوکارها در کشور چین و غلبه بر شیوع بیماری
در این کش��ور و درنظرگرفتن نق��ش مؤثر چین در بازار کامودیتیهای

دنیا ،تقاضای محصوالت معدنی و فلزی را مجددا ً افزایش داده و رش��د
قیمته��ا از ماه مه  2020آغاز و تا ماه س��پتامبر ادامه یافت .تضعیف
دالر در ای��ن ب��ازه زمانی یکی دیگر از دالیل مهم رویآوردن س��رمایه
ب��رای خرید محصوالت معدنی و فلزی ب��ود که موجب افزایش قیمت
کامودیتیها در دنیا شد.
پس از کنترل نسبی شیوع کرونا در چین در اوایل سال  ،1399گزارش
انجمن آهن و فوالد این کش��ور نش��ان داد که تولید روزانه فوالدسازان
مجددا ً افزایشیافته و موجودی انبارها بهس��رعت در حال تخلیه است
که نش��اندهنده رشد تقاضا و درنتیجه افزایش قیمتها بود .در خرداد
 1399و با آرام ش��دن ش��رایط ش��یوع ویروس کرونا در چین ،ضریب
بهرهبرداری از واحدهای کوره بلند این کش��ور نسبت به  63درصد ماه
فوریه ،رشد قابلمالحظهای کرد .موجودی انبارهای سنگآهن در بنادر
چین ،موجودی بیلت در انبارهای تانگشان و شاخص موجودی کک در
واحدهای ککسازی چین نیز نزولی شد که همه این موارد نشاندهنده
بهبود وضعیت فوالدس��ازان این کشور در بازه زمانی مورد اشاره بود که
باعث ش��د قیمتهای جهانی بعد از سقوط ماه فوریه ،روندی صعودی
را تجرب��ه کنند .عبور کش��ور چین از بحران کرون��ا و تحریک تقاضای
این کشور از طریق تعریف پروژههای زیرساخت بزرگمقیاس ،از عوامل
بهبود تقاضای فوالد و رشد قیمتها بود.
براس��اس این گزارش ،در مقایسه ش��ش ماهه نخست سال  1399با
همین زمان در سال  1398تولید بخش عمدهای از محصوالت معدنی و
فلزی در ایران با رشد روبهرو بوده است .در این مدت در مقایسه با مدت
مشابه سال قبل ،تولید پودر آلومینا  4.2درصد ،آلومینیوم  55.4درصد،
کاتد مس  5.5درصد ،سنگآهن  17.7درصد ،گندله  8.9درصد ،آهن
اسفنجی  12.9درصد ،شمش فوالدی  0.6درصد و محصوالت طویل و
تخت فوالدی  2.1درصد رشد داشته است .در این میان تولید کنسانتره

س��نگآهن با افت  3.2درصدی و کنس��انتره زغالس��نگ با افت 6.2
درصدی روبهرو بوده اس��ت .صادرات این بخش در ش��ش ماهه نخست
سال از نظر وزنی با افت  42درصدی و از نظر ارزشی با افت  43درصدی
مواجه بوده است .از مهمترین دالیل افت صادرات محصوالت معدنی و
فلزی میتوان به شرایط جدید ناشی از شیوع ویروس کرونا ،سیاستهای
تنظیم بازار دولت بهمنظور کنترل عرضه و قیمت محصوالت معدنی و
فلزی در کشور ،وضع عوارض صادراتی ،تشدید تحریمهای بینالمللی،
محدودی��ت در انتقال پول و حملونقل دریایی اش��اره کرد .یافتههای
این گزارش نش��ان میدهد س��ه راهکار اساس��ی برای حل تعارضات و
تناقضات زیس��ت محیطی و منابع طبیعی با فعالیتهای معدنی وجود
دارد .راهکار اول ،تدوین اس��تانداردها ،ضوابط و معیارهای فنی زیست
محیط��ی ب��رای فعالیتهای معدنی اس��ت به طوری ک��ه راهکارهای
مهندسی برای پیشگیری از آلودگی ،استانداردهای حد مجاز برای انواع
آلودگیها و برنامه پایش آلودگی ناش��ی از فعالیتهای معدنی به طور
دقیق و غیرقابل تفسیر مشخص شود .راهکار دوم شامل اصالح موادی
از قانون معادن به منظور مشخص کردن حریم دستگاهها و اعالم شفاف
مناطق ممنوع ،مش��روط و آزاد برای فعالی��ت معدنی برمبنای ضوابط
و معیارهای فنی اس��ت .همچنین الزم اس��ت تا تنقیح قوانین زیست
محیطی و منابع طبیعی مرتبط با فعالیتهای معدنی انجام شود و برخی
قوانین متناقض ،منقضی و منسوخ ،اصالح شوند و فعالیتهای معدنی
برمبنای قوانین و مقررات خاص خود انجام شود و ضوابط و راهکارهای
در نظر گرفته ش��ده برای سایر فعالیتها به فعالیتهای معدنی تسری
داده نشود .راهکار سوم ،نظارت بر اجرای برخی قوانین و مقرراتی است
که درحال حاضر معطل مانده و اجرایی نمیشوند و اجرای این قوانین و
مقررات میتواند بخش عمدهای از موانع تولید در حوزه معادن را برطرف
کرده و فضای کسب وکار را بهبود بخشد.
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بانک نامـــه
کاهش  ۱۸۰هزار تومانی قیمت سکه

دالر به کانال  ۲۴هزار تومانی رفت

قیمت دالر در س��ومین روز هفت��ه بار دیگر تغییر کان��ال داد و در
صرافیه��ای بانک��ی به کانال  24هزار تومان وارد ش��د .ن��رخ دالر در
صرافیهای بانکی با ۱۶۹تومان کاهش در روز دوشنبه به رقم  ۲۴هزار
و  ۸۵۲تومان رسید .قیمت فروش یورو نیز با  ۸۹تومان کاهش به ۲۹
هزار و  ۶۶۲تومان رسید .قیمت خرید هر دالر  ۲۴هزار و  ۳۶۰تومان و
نرخ خرید هر یورو نیز  ۲۹هزار و  ۷۵تومان گزارش شد.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار
تهران با کاهش  ۱۸۰هزار تومانی در روز گذشته به رقم  ۱۰میلیون و
 ۵۹۰هزار تومان رسید .سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز  ۱۰میلیون
و  ۴۰۰هزار تومان معامله ش��د .نیمسکه بهار آزادی  5میلیون و ۶۰۰
هزار تومان ،ربع س��که  3میلیون و  ۶۵۰هزار تومان و سکه یک گرمی
نیز  ۲میلیون و  ۲۵۰هزار تومان قیمت خورد .در بازار طال نیز نرخ هر
گرم طالی  ۱۸عیار به یک میلیون و  ۵۶هزار تومان رسید .قیمت هر
مثقال طال هم  4میلیون و  ۵۷۵هزار تومان ش��د .همچنین هر اونس
جهانی طال یکهزار و  ۷۹۲دالر قیمت خورد.
در اردیبهشت ماه امسال

فروش سفته و برات بیش از  ۲برابر شد

فرصت امروز :بازار ارز این روزها دس��تخوش نوسان قیمتهاست و پس
از آنک��ه قیمت دالر در صرافیهای بانکی ابتدای این هفته از مرز  25هزار
تومان عبور کرد ،روز گذشته بار دیگر به کانال  24هزار تومان بازگشت .در
همین حال بانک مرکزی دو روز پیش در گزارش��ی تحلیلی به متغیرهای
اثرگ��ذار بر بازار ارز پرداخت و از بهبود رش��د اقتص��ادی ،افزایش تجارت
خارجی و چش��مانداز مثبت مذاکرات برجام به عنوان س��ه عاملی نام برد
که آینده بازار ارز در سال  1400را شکل میدهد .به اعتقاد بانک مرکزی،
اولین متغیر بنیادین و اثرگذار در بازار ارز ،بهبود رشد اقتصادی و تولیدات
بخش صنعتی اس��ت .آمارهای رسمی نشان میدهد اقتصاد ایران در سال
 ۱۳۹۹پس از دو س��ال تجربه رکود ،رشد اقتصادی مثبت را ثبت کرده و
تولید کارگاههای بزرگ صنعتی بهبود یافته است .متغیر دوم ،آمار تجارت
خارجی است که در دو ماه نخست امسال رشد قابلتوجهی را تجربه کرده
و میزان صادرات افزایش چش��مگیری داشته است .عالوه بر این دو متغیر
اقتصادی ،چش��مانداز مذاکرات برجام نیز مثبت بوده و مجموع این عوامل
نشان میدهد که نوس��انات خارج از دامنه نرخ ارز ،زودگذر بوده و همسو
با تحوالت مثبت ،بازار ارز در مس��یر تعادل��ی حرکت خواهد کرد .به نظر
میرس��د مهمترین متغیر در میان این عوامل س��هگانه ،مذاکرات احیای
برجام باشد و در سایه رفع تحریمها و گشایشهای بینالمللی است که دو
متغیر نخست نیز میتوانند در مدار مثبت حرکت کنند.
اصالح سیاست ارزی؛ اولویت اقتصاد ایران
در ای��ن باره ،آلبرت بغزیان ،تحلیلگ��ر اقتصادی میگوید :بازار ارز تحت
تاثیر عوامل داخلی و خارجی متعدد دستخوش نوسان میشود و بیتردید
مس��یر حرکت مذاکرات و احیا یا عدم احیای برجام میتواند وضعیت بازار
ارز را روشن کند.
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران ب��ا بیان اینکه مهمتری��ن چالش دولت
سیزدهم که باید درباره آن تصمیمگیری شود ،نرخ ارز است ،به خبرآنالین
میگوید :نرخ ارز باید مش��خص شده و در محدودهای حفظ شود تا بتوان
بقیه کارها را با تثبیت نرخ ارز ادامه داد .به اعتقاد وی ،اصالح سیاستهای

ارزی یکی از مهمترین اولویتهای اقتصادی ایران است ،در غیر این صورت
بحث س��وداگری در س��ایر بازارها باقی خواهند ماند و نمیتوان به سمت
تولید و بهبود این بخش حرکت کرد.
ای��ن اقتصاددان با تاکید بر اینکه دولت س��یزدهم باید تکلیف برجام را
هم مش��خص کند ،ادامه میدهد :دولت آینده باید مذاکرات احیای برجام
را نهای��ی کند .نباید اجازه داد امیدواریها و یا بدگمانیها باعث ش��ود تا
نوسانات در بازار مشاهده شود زیرا اکنون شاهد باال و پایینشدن قیمتها
در بازار تحت تاثیر انتش��ار اخبار از مذاکرات برجام هستیم .در گام بعدی
به مس��ئله مهم کاالهای اساس��ی باید توجه کرد زیرا ب��ا تثبیت نرخ ارز،
قیمتگذاری کاالهای اساس��ی باید انجام ش��ود و این روند براساس ارزی
که برای تامین این کاالها اختصاص مییابد ،از حالت ثبات برخوردار شود.
ب��رای نمونه تاکنون نتواس��تهایم بازارهای تخممرغ ،گوش��ت ،مرغ و  ...را
ساماندهی کنیم.
او درباره نرخ منطقی ارز در دولت س��یزدهم میافزاید :نرخ منطقی یک
بحث است و ثبات نرخ ارز بحث دیگری است یعنی در بحث تثبیت،نرخ
ارز باید رو به کاهش باشد و نه رو به افزایش و باید توجه داشت این مسئله
به س��رانجام تصویب برجام و امکان ورود درآمدهای ارزی کش��ور بستگی
دارد .به عبارت دیگر با به س��رانجام رس��یدن برجام مشخص میشود چه
میزان درآمد ارزی و ذخیره ارزی داریم .تحت تاثیر این شرایط باید نرخ ارز
به کمتر از  ۱۵هزار تومان برسد و به اعتقاد بنده نرخ ارز کمتر از  ۱۵هزار
تومان میتواند س��بب امیدواری به کاه��ش قیمتها در بازارهای مختلف
شود در غیر این صورت چسبندگی فعلی قیمتها ادامه خواهد یافت.
ب��ه گفته بغزیان ،همانطور که گفته ش��د نرخ کمت��ر از  ۱۵هزار تومان
میتواند موجب ثبات قیمت ش��ود و اش��تغال و رشد اقتصادی را تضمین
کند و صرفا اینگونه نیست که ما برمبنای صادرات و واردات در مورد نرخ
ارز تصمیمگیری کنیم.
چگونه رشد نقدینگی را مهار کنیم؟
ای��ن اقتصاددان با بیان اینکه نرخ ارز نباید ت��ا این حد باال میرفت که

پایین آوردن آن موجب مقاومت میشد ،ادامه میدهد :کاهش نرخ ارز در
پایین آمدن قیمت سایر کاالها بسیار موثر است ،اما عدهای از باال بودن نرخ
ارز س��ود میبرند .به نظر من برای اینکه امیدی برای کاهش قیمتها در
بازارهای مختلف وجود داشته باشد و دستیابی به برخی کاالهای از حالت
رویا بودن خارج شود ،باید نرخ ارز را به زیر  ۱۵هزار تومان کاهش داد.
وی درب��اره اظهارنظر برخی از کارشناس��ان اقتصادی مبنی بر حجم
ب��االی نقدینگ��ی در جامعه و اینکه دولت س��یزدهم می��راثدار حجم
عظیمی از نقدینگی خواهد بود ،در مورد راهکار این مس��ئله میافزاید:
اعتقاد ندارم حجم نقدینگی در کش��ور باالست بلکه به نظر من به دلیل
اینکه قیمتها باالس��ت؛ نقدینگی افزایش یافته اس��ت .به عبارت دیگر
قبال برای خرید گوش��ت  ۴۰هزار تومان هزینه میکردیم اما اکنون باید
 ۲۰۰ه��زار تومان پرداخت کنیم بنابراین باید پرس��ید  ۱۶۰هزار تومان
مابهالتف��اوت این قیمت از کجا باید تامین ش��ود؟ بنابراین نقدینگی به
خاطر تورم اس��ت و بخش��ی از تورم به دلیل نقدینگی اس��ت و مواردی
مانن��د کمب��ود ارز و گران ش��دن آن و  ...موجب افزای��ش نرخ تورم در
جامعه شده است.
بغزیان با اشاره به چگونگی کنترل نقدینگی ادامه میدهد :نقدینگی که
از س��وی دولت ایجاد شده به افزایش تورم کمک کرده است ولی افزایش
قیمتها نمیتواند با نقدینگی پایین همراه شود و به حتم موجب باالرفتن
نقدینگی میشود .اینکه چه کنیم تا نقدینگی را کنترل کنیم راهحلی جز
هدایت نقدینگی به س��مت تولید نداریم و تا زمانی که بازارهای موازی و
سوداگری وجود دارد ،نقدینگی به سمت تولید حرکت نمیکند.
ب��ه اعتقاد این کارش��ناس اقتصادی ،عمده نقدینگی نزد بانکهاس��ت
بنابراین در نخستین گام باید بانکها را مجاب کنیم تا از آن ساختمانهای
م��ازاد و ام�لاک خود خالص ش��وند و آنها را تبدیل به پ��ول کرده و پول
را به تولیدکننده وام دهند .وی تاکید کرد :مش��کل اصلی ما تولید اس��ت
و نقدینگ��ی به س��مت تولید نم��یرود و راهکار این اس��ت ک��ه بانک از
هیأتمدیرههایی تشکیل شوند که برای تولید دل بسوزانند.

موانع فراکرونایی چگونه باعث عدم جذب سرمایه خارجی شد؟

نقشه جذب سرمایه در ایران و ترکیه

جذب سرمایه خارجی هرچند تحت تاثیر پاندمی کرونا در ایران و جهان
روندی کاهش��ی را از سال  ۲۰۲۰پیموده ،اما کشورمان درگیر چالشهای
خاص خود است که روند سرمایهگذاری خارجی را مختل میسازد.
به گزارش ایرنا ،گزارش سرمایهگذاری جهانی  ۲۰۲۱کنفرانس تجارت و
توس��عه سازمان ملل موسوم به «آنکتاد» که به تازگی منتشر شده ،فاصله
معناداری را میان ایران و کشورهای منطقه در حوزه جذب سرمایه خارجی
ب��ه روایت عدد و رقم نش��ان داد .این گزارش اگرچ��ه روایتگر کاهش ۳۵
درصدی کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال  ۲۰۲۰نسبت به سال
قبل از آن اس��ت ،ولی آمار تفکیکی نش��ان میدهد که برخی کشورها در
جذب سرمایه خارجی از همسایگان خود پیشی گرفتهاند.
براساس آمار آنکتاد ،ایران با جذب  1.3میلیارد دالر سرمایه خارجی در
س��ال  ۲۰۲۰نسبت به کشورهای امارات متحده عربی ،ترکیه و عربستان
ک��ه هر کدام به ترتیب موفق به جذب حدود  7.9 ،۲۰و  5.5میلیارد دالر
سرمایهگذاری مستقیم خارجی ش��دهاند ،عملکرد ضعیفتری نشان داده
است .از منظر سرمایهگذاری در سایر کشورها نیز امارات عدد قابل توجهی
به ثبت رس��انده و حدود  ۱۹میلیارد دالر در سایر کشورها سرمایهگذاری
خارجی داشته است .عربستان با  4.8و ترکیه با  3.2میلیارد دالر در جایگاه
بعدی قرار دارند و ایران تنها  ۷۸میلیون دالر س��رمایهگذاری خارجی در
سال  ۲۰۲۰انجام داده است.
براس��اس تعریف کنفرانس س��ازمان مل��ل در مورد تجارت و توس��عه،
سرمایهگذاری مستقیم خارجی عبارت از ایجاد و کسب منافع پایدار برای
اشخاص حقیقی و حقوقی کشوری در یک فعالیت اقتصادی واقع در کشور
دیگر اس��ت ،به نحوی که این منافع پایدار بر وجود رابطه بلندمدت میان
س��رمایهگذاری مستقیم از یک سو و موضوع سرمایهگذاری از سوی دیگر
داللت دارد.
ب��ا توجه به میزان تقریبا برابر جمعیت ایران و ترکیه ،قیاس دو کش��ور
مورد توجه بس��یاری اس��ت .براس��اس آماره��ای آنکتاد ،جری��ان ورودی
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران در سال  ۲۰۲۰در مقایسه با سال

 ،۲۰۱۹افتی ۱۱درصدی را تجربه کرده است .سهم ورودی سرمایهگذاری
مستقیم خارجی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ایران هم با کاهش 0.1
واحد درصدی نسبت به سال  ۲۰۱۹به  0.5درصد در سال  ۲۰۲۰رسید.
در عین حال ،جریان خروجی سرمای هگذاری مستقیم خارجی ایران نیز از
 ۸۵میلیون دالر در سال  ۲۰۱۹به  ۷۸میلیون دالر در سال  ۲۰۲۰رسیده
و کاهش  ۸درصدی را تجربه کرده است.
ای��ن در حال��ی اس��ت که براس��اس آماره��ای آنکتاد ،جری��ان ورودی
سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی ترکیه در سال  ۲۰۲۰حدودا شش برابر
ایران بود که البته نس��بت به سال  ۲۰۱۹حدود ۱۵درصد کاهش داشت.
س��هم جریان ورودی سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی از تشکیل سرمایه
ثابت ناخالص حدود  3.5درصد بوده که نسبت به سال  ۲۰۱۹تقریبا 1.4
واحد درصد کاهش داشته است .در مقابل ،جریان خروجی سرمایهگذاری
مس��تقیم خارجی ترکیه در این سال با رش��د  ۹درصدی به  3.2میلیارد
دالر رسیده است .هرچند بخشی از افت سرمایهگذاری ایران را میتوان در
چارچوب روند کاهشی سرمایهگذاری خارجی ناشی از پاندمی کرونا مورد
توجه قرار داد ،ولی علل مهم دیگری هم وجود دارد که فاصله معناداری را
میان ایران و همسایه غربی از نظر جذب سرمایه ایجاد کرده است.
از ن��گاه ناظران ،یک��ی از اصلیترین علل فاصله گرفت��ن ایران با رقبای
منطقهای در جذب س��رمایه خارجی را باید در تحریمهای آمریکا جست.
عادیس��ازی رابطه اقتصادی ایران با جریان جهانی ،اصلیترین پیشنیاز
جذب س��رمایهگذاری خارجی اس��ت که در س��الهای گذش��ته به دلیل
تحریمهای آمریکا باز هم دچار انس��داد شده اس��ت .در همین چارچوب
آمارها نش��ان میده��د میزان س��رمایهگذاری خارجی در کش��ورمان در
س��ال  ۲۰۲۰در پایینترین حد طی س��الهای اخیر بوده است .میانگین
س��رمایهگذاری خارجی ایران در فاصله س��الهای  ۲۰۰۵تا  ۲۰۰۷حدود
 2.4میلیارد دالر بوده اس��ت .این میزان در س��ال  ۲۰۱۷به اوج خود و به
بیش از  5میلیارد دالر رس��ید و با گذش��ت سه سال به پایینترین سطح
بازگشته است.

اف��زون بر تحریمه��ا ،عدم عضویت ایران در مجامع��ی مانند  FATFو
پیش از آن سازمان تجارت جهانی ،جذب سرمایه خارجی را با چالشهایی
جدی مواجه کرده است .این مسئله نه تنها تبادالت بانکی را با مشکالتی
جدی همراه کرده ،بلکه قرار گرفتن در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی
یا همان  FATFو افزایش ضریب ریسک اقتصادی ایران ،کشورمان را به
مقصدی پرمخاطره و خالی از جذابیت برای سرمایهگذاران خارجی مبدل
کرده است.
همچنین مس��ائل داخلی کشور به ویژه اختالفاتی که به ویژه در زمینه
برجام میان گروههای مختلف سیاسی جریان دارد ،دلیلی کافی برای پرهیز
سرمایهگذاران خارجی و حتی گریز سرمایههای داخلی عنوان شده است.
براساس آمارهای آنکتاد برای سال  ،۲۰۲۰ما نه تنها نتوانستهایم در جذب
سرمایهگذاری خارجی موفق عمل کنیم که حتی در حفظ سرمایه داخلی
و جلوگیری از خروج آنها نیز عملکرد قابل دفاعی نداریم.
غیرقاب��ل پیشبینی ب��ودن اقتصاد ای��ران ،هدایت دس��توری اقتصاد،
نوس��ان ش��دید نرخ ارز و شاخص بازار س��رمایه و در مجموع بیثباتی در
سیاس��تگذاریها و برنامهه��ای اقتص��ادی دلیلی کافی برای فرس��تادن
سیگنال به سرمایهگذارانی است که مهمترین شاخص در جذب آنان ثبات
در بازار و سیاستها است.
تداوم افت س��رمایهگذاری خارجی در کشورمان ،در آیندهای نه چندان
دور ،بخشه��ای مختل��ف اقتصاد به ویژه حوزه تولید و رش��د را با چالش
ج��دی مواجه خواهد کرد ،چنانکه این مش��کل اکنون هم ایجاد ش��ده و
بیش از پیش کش��ور را در تنگنا قرار داده است .تداوم مذاکرات برجامی و
تعیین تکلیف نحوه اجراییسازی آن با مشارکت کشورهای  ۴+۱و آمریکا،
تالش برای رفع تحریمها و عادیس��ازی روابط با نظام جهانی ،پیوستن به
اتحادیههای اقتصادی ،اتخاذ سیاستهای اقتصادی باثبات و غیردستوری،
پرهیز از دعواهای جناحی که تصویری بیثبات از کشور ارائه میدهد و ...
میتواند رتبه کش��ور را در جذب سرمایه خارجی به عنوان محرکی برای
رشد و تولید به عنوان نیاز اساسی کشور ارتقا دهد.

بالغ بر  ۹میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان سفته و برات در اردیبهشتماه
امسال در تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل  100.9درصد و
ماه مشابه سال قبل  41.2درصد افزایش یافت .عالوه بر این در دو ماه
اول س��ال جاری نیز حدود  ۱۳میلیارد و  ۷۹۰میلیون تومان سفته و
برات در شهر تهران فروخته شـد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل
 69.3درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین در اردیبهش��ـتمـاه معادل  ۳۰۰برگ س��فته و برات به
مبلغی معادل  ۱۵میلیارد و  ۳۴۰میلیون تومان در شهر تهران برگشت
خورد که در این ماه شاخصهای تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست
ش��ـده بـه ترتیـب به اعداد  43.5و  83.2رس��ید که در مقایسه با ماه
قبل از لحاظ تعداد  16.3درصد کـاهش و از لحاظ مبلـغ  32.7درصد
افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبـل هر دو شاخص مذکور
به ترتیب  57.8درصد و  26.1درصد کاهش نشان میدهد.
طبق اعالم بانک مرکزی ،ش��اخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و
برات واخواست شده در اردیبهشت ماه نیز به عدد  ۱۹۱رسید که عدد
ش��اخص مذکور در اردیبهشت ماه سال گذش��ته معادل  109.2بوده
است .عالوه بر این ،در دو ماه اول سال  ۱۴۰۰معادل  ۸۰۰برگ سفته
و برات به مبلغی معـادل  ۲۶میلیـارد و  ۹۱۰میلیون تومان در ش��هر
تهران برگش��ت خورد .در این دوره متوسط شاخصهای تعداد و مبلغ
س��فته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد  47.8و  ۷۳رسید که
نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد  26.6درصد کاهش و از
لحاظ مبلغ  12.8درصد افزایش نشان میدهد .از سوی دیگر ،شاخص
متوس��ط مبلغ یک برگ س��فته و برات واخواست شده در دو مـاه اول
س��ـال  ۱۴۰۰به عدد 155.8رسید که عدد ش��اخص مذکور در دوره
مشابه سال گذشته معادل  85.7بوده است.
بانک مرکزی اعالم کرد

تامین  5.5میلیارد دالر برای کاالهای اساسی

از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از  5.5میلیارد دالر ارز به نرخ
ترجیحی برای واردات کاالهای اساس��ی و دارو توسط بانک مرکزی
به صورت نقدی و اعتباری تامین شده است.
بانک مرکزی اعالم کرد :براساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت ،بانک
مرکزی میبایس��ت در شش ماهه اول سال جاری نسبت به تامین ارز
کاالهای اساس��ی و دارو به میزان  ۶میلی��ارد دالر به نرخ ترجیحی از
محل سهمیه ارزی مصوب و اعالم شده از سوی دولت اقدام کند .الزم
به ذکر است که س��همیه اعالمی مزبور ،شامل  4.5میلیارد دالر برای
اق�لام وارداتی تحت نظر وزارتهای صنع��ت ،معدن و تجارت و جهاد
کش��اورزی و  1.5میلیارد دالر برای دارو و تجهیزات پزش��کی وارداتی
تحت نظر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی است .بر این اساس
میزان ارز تامین ش��ده به نرخ ترجیحی از ابتدای س��ال تاکنون به این
ش��رح اس��ت :وزارت صمت  -جهاد ۴,۶۱۶ :میلیون دالر (ش��امل جو
 ۵۸۰میلی��ون دالر ،دانههای روغنی  ۸۸۳میلی��ون دالر ،ذرت ۱,۲۱۸
میلی��ون دالر ،روغن خام یا نباتی  ۱,۰۹۷میلیون دالر ،کنجاله س��ویا
 ۴۸۳میلیون دالر ،گندم  ۲۲۵میلیون دالر و سایر  ۱۳۰میلیون دالر)
و وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزشکی ۹۲۶ :میلیون دالر .جمع
کل ۵,۵۴۲ :میلیون دالر.
گزارش تازه بانک مرکزی نشان میدهد

کاهش دوباره نرخ سود بین بانکی

گ��زارش جدید بانک مرک��زی از عملکرد بازار بین بانکی نش��ان
میدهد نرخ س��ود بین بانکی به مانند ماههای قبل ،روند کاهشی را
طی میکند و به  18.12درصد کاهش یافته است.
جدول تغییرات نرخ س��ود بین بانکی نشان میدهد که نرخ سود در
این بازار از  19.76درصد در اردیبهش��ت ماه امس��ال به  18.12درصد
در دهمین روز تیرماه رسیده است .هفته قبل نرخ سود بین بانکی در
دامنه  18.46درصدی در نوس��ان بود ولی گزارش جدید بانک مرکزی
از عملکرد بازار بین بانکی نشان میدهد که به مانند ماههای قبل نرخ
سود بین بانکی روند کاهشی را طی میکند و برهمین اساس به 18.12
درصد رس��یده است .البته نرخ سود بین بانکی از خردادماه به زیر 19
درصد رسیده و در کانال  18درصدی در نوسان بوده است؛ این نرخ در
 27خردادماه  18.54درصد بوده و حتی در بیستم خردادماه به 18.42
درصد کاهش یافته بود .گفتنی اس��ت نرخ س��ود بین بانکی براساس
عرضه و تقاضا نوسان دارد به گونهای که با افزایش تقاضا برای دریافت
وام بین بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن ،نرخ سود باالتر
میرود و برعکس .برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش نرخ
س��ود بانکی میتواند نقش مهمی در حرکت نقدینگی از بانک به بازار
س��رمایه داشته باشد و س��بب رونق بازار سرمایه شود .در مقابل ،گروه
دیگری از کارشناسان میگویند نرخ بهره بین بانکی نباید کاهش یابد
زیرا اثرات تورمی شدیدی دارد و اگر نرخ بهره بین بانکی خیلی کاهش
پیدا کند ،موجب کاهش سود سپردههای بانکی میشود.
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خبرنــامه
عذرخواهی وزیر ارتباطات به خاطر آنتن ندادن موبایل

قطعی برق ،چراغ ارتباطات را خاموش کرد

افزای��ش مصرف برق در این روزهای گرم��ا ،منجر به قطعیهای مکرر در
ی آنتنهای موبایل و اینترنت
شهرهای مختلف کشور شده و این موضوع ،قطع 
را هم به دنبال داش��ته است .باتریهای س��ایتهای  ،BTSدر حالی وظیفه
تابآوری برای تامین برق تجهیزات و آنتن را دارند که تابآوری سایتها به بازه
دو تا چهار ساعته محدود است و اگر قطعی برق ادامه پیدا کند ،این سایتها
هم خاموش میشوند.
در حال حاضر استفاده اینترنت عموم مردم در ایران ،از دیتای موبایل است
و قطعی آنتنهای موبایل ،میتواند ناشی از قطعی برق باشد که این روزها به
دلیل افزایش مصرف برق رخ داده ،این در حالی اس��ت که با قطع شدن برق،
دس��تگاههای مودم هم از کار میافتند و این یعنی اینترنت ثابت هم در این
شرایط قابل استفاده نیست و قطعی برق ،مشکالت قطعی اینترنت را هم برای
کاربران ایجاد کرده است.
در این راستا وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به دلیل عدم آنتندهی موبایل
همزمان با قطعی برق از شهروندان عذرخواهی کرد و گفت :باتری دکلهای
تلفن همراه ،برای دو ساعت پاسخگوی قطع برق هستند ،اما در برخی نواحی،
هشت ساعت برق مستمر شهری در دسترس نیست .در تالش برای بهبودیم و
از مشکل بهوجودآمده پوزش میطلبیم.
محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر در پاس��خ به سوال یکی از کاربران که
گفته بود بهتر نیست شرکتها برای عدم وجود آنتن در زمان قطع برق پاسخگو
باشند ،کلیه BTSهای مخابراتی دارای  UPSهستند و اگر نیستند باید علت
داشته باشد ،افزود :همه باید پاسخگو باشند .باتری دکلهای تلفن همراه ،برای
دو س��اعت پاسخگوی قطع برق هستند؛ پس از دشارژ کامل ،نیازمند هشت
ساعت اتصال به شارژر هستند تا به طور کامل شارژ شوند .متأسفانه در برخی
نواحی ،هشت ساعت برق مستمر شهری در دسترس نیست .در تالش برای
بهبودیم و از مشکل بهوجودآمده پوزش میطلبیم.
او همچنین در پاسخ به کاربر دیگری که پرسیده بود چرا باید در سال ۲۰۲۱
برق ش��هری بیش از دو ساعت برود ،توضیح داد :فرکانس مثل ترازوی شبکه
بر ق است.وقتی مصرف از تولید پیشی گرفت ،فرکانس افت میکند و وقتی
تولید از مصرف بیشتر شد ،فرکانس افزایش پیدا میکند .مغز شبکه برق وظیفه
تثبیت فرکانس را دارد و مجبور اس��ت وقتی مثل این روزها مصرف بیش از
تولید شد ،بار شبکه را کم کند .اینکه چرا در سال  ۲۰۲۱مصرف ایران بیش از
تولید است ،دالیل متعددی دارد.اول در مصرف ،امسال به دلیل شرایط جوی و
گرمای بیسابقه ،رشد مصرف بیش از میزان پیشبینیشده است.دوم در تولید،
سرمایهگذاریدرایجادنیروگاههایجدیدمطابقپیشبینیهانبودهاست،دلیل
عمده هم کمبود منابع است.
آذری جهرمی درباره علت کمبود منابع هم بیان کرد:اول تحریمها که مانع
بزرگ جذب س��رمایهگذاری خارجی اس��ت.دوم اینکه صنعت برق به دلیل
تعرفههای دستوری ،اقتصاد خودایستایی ندارد و وابسته به منابع دولتی است.
مشخصا در تامین منابع هم مشکالت عدیده وجود دارد .در کنار همه اینها باید
به کاهش بارش هم پرداخت ،نیروگاههای برقابی به دلیل حفظ منابع آبی با
حداکثر ظرفیت خود در مدار نیستند.البته مسئله برنامه تعمیرات نیروگاهها و
از مدار خارج بودن برخی از نیروگاهها هم مسئلهای طبیعی است و عمال توان
جبران کمبود تولید نیروگاههای برقابی را ندارند.
بنابر آماری که وزیر ارتباطات از دکلهای مخابراتی در سطح کشور ارائه کرد،
اکنون  7هزار دکل مخابراتی تنها در شهر تهران قرار دارد :روشن کردن 7هزار
دیزل ،جدا از عملیات نگهداری بسیار دشوار و پرهزینه ،منبع آلودگی بزرگی
برای تهران محسوب میشود .به همین دلیل ،دیزل ژنراتور به تعداد محدود و
تنها در سایتهای مادر نصب شده است.
پیشنهادی که کاربران فضای مجازی برای روشن ماندن دکلهای مخابراتی
داشتند ،استفاده از سلولهای خورشیدی بود ،اما این کار نشدنی است .جهرمی
در پاس��خ به این کاربران افزود :مصرف یک س��ایت مخابراتی چند صد برابر
یک دوربین شهری است و پیشنهاد اینکه تمام سایتهای مخابراتی با سلول
خورشیدی کار کنند ،عمال اجرایی نیست.
اکثر شهروندان از مبلغ یارانه رضایت ندارند

رضایتسنجی یارانه نقدی

نتایج یک افکارس��نجی آنالین نش��ان میدهد اکثریت قریب به اتفاق
پاس��خگویان (94.7درصد) از میزان کنونی یارانه پرداختی رضایت ندارند.
همچنین  67.1درصد نیز با ادامه روند پرداخت یارانه به ش��یوه کنونی در
دولت آینده مخالف هستند.
هدفمندسازی یارانهها از مهمترین بخشها در طرح تحول اقتصادی است که
به تغییر فرآیند دادن یارانههاانجامید .در این فرآیند که در اواخر دهه  ۱۳۸۰به
اجرا گذاشته شد با حذف تدریجی یارانهها از مواد سوختی ،مواد خوراکی ،آب،
برق و س��ایر اقالم نوع تخصیص تغییر و بخشی از این یارانههای حذف شده
به صورت نقدی به مردم پرداخت ش��د .در این سالها میزان و نحوه پرداخت
یارانهها تغییری پیدا نکرده است .در این راستا خبرگزاری ایرنا نظرسنجی آنالین
هفتگی خود را به موضوع«نحوه پرداخت یارانه در دولت آینده » اختصاص داد
و از مخاطبان خود خواست تا در این مورد نظرات خود را بیان کنند .پرسشهای
این نظرسنجی در روزهای  ۶تا  ۱۳تیرماه بر روی سایت ایرنا قرار گرفت و  ۷هزار
نفر در این نظرسنجی آنالین شرکت کردند.
در این نظرسنجی چهار سوال؛ ۱-آیا با ادامه روند پرداخت یارانه به شیوه
کنونی در دولت آینده موافق هستید؟ ۲-آیا از میزان کنونی پرداخت یارانه
راضی هستید؟ ۳-پیشنهاد شما به دولت آینده برای نحوه تخصیص یارانهها
چیست؟ ۴-به نظر شما پرداخت یارانه چه تاثیری در زندگی مردم داشته
اس��ت؟ مطرح شد .در پاسخ به این س��واالت 94.7 ،درصد پاسخگویان از
می��زان کنونی یارانه پرداختی رضایت ندارند 3.2 .درصد نیز اعالم رضایت
کردند و  2.1درصد هم «تاحدی» از این میزان رضایت دارند.
نتایج این افکارسنجی همچنین نشان داد  67.1درصد با پرداخت یارانه
به شیوه کنونی در دولت آینده مخالف هستند و  23.4درصد اعالم موافقت
کردند و  9.5درصد در این خصوص نظری ندادند.
همچنین در پاسخ به این سوال که پیشنهاد شما به دولت آینده برای نحوه
تخصیص یارانهها چیست؟  ۴۳.۴درصد «اختصاص یارانه به عموم خانوادهها
مطابق با افزایش نرخ تورم» را پیشنهاد دادند«.افزایش مبلغ یارانه خانوادههای
سه دهک پایین» با  ۲۲.۷درصد«،حذف یارانهها همه خانوادهها و اختصاص آن
به بخش تولید و مسکن» با  ۲۰.۴درصد و«حذف یارانه خانوادههای دهکهای
باال» با  ۱۳.۵درصد از دیگر پیش��نهادهای انتخاب ش��ده پاسخگویان است.
همچنین  42.9درصد پاسخگویان درخصوص تاثیر پرداخت یارانه در زندگی
مردم؛ اعالم کردند «وضع زندگی مردم بدتر ش��ده اس��ت»  ۴۱.۹درصد بیان
کردند «دریافت یارانه تاثیری در زندگی مردم نداش��ته است» و  15.2درصد
معتقدند«وضعیت زندگی مردم بهتر شده است».

بــــورس

www.forsatnet.ir

تلفن مستقیم86073290 :

شاخص کل بورس  10هزار واحد تقویت شد

سبزپوشی بورس پس از  2روز

فرصت امروز :شاخص بورس تهران پس از دو روز استراحت ،در سومین
روز هفت��ه مثبت ش��د و بیش از  10هزار واحد افزای��ش یافت .در جریان
معامالت روز دوشنبه  14تیرماه شاخص کل بورس  ۱۰هزار و  ۸۹۳واحد
رش��د داش��ت و به رقم یک میلیون و  ۲۵۴هزار واحد رسید .در معامالت
این روز بیش از ۶میلیارد و  ۷۱۴میلیون سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار به
ارزش  ۴۹هزار و  ۸۷۵میلیارد ریال داد و ستد شد .همچنین شاخص کل
با معیار هموزن با  4هزار و  ۳۹۵واحد افزایش به  ۳۸۶هزار و  ۴۷۶واحد
و ش��اخص قیمت هموزن با 2هزار و  ۸۰۸واحد رشد به  ۲۴۶هزار و ۹۵۱
واحد رسید .شاخص بازار اول  ۱۰هزار و  ۳۶۱واحد و شاخص بازار دوم ۱۳
هزار و  ۹۰۷واحد افزایش داشتند.
گروه شیمیایی با  ۵۳هزار و  ۸۵۷معامله به ارزش  ۵هزار و  ۷۱۸میلیارد
ری��ال ،گروه خودرویی با  ۶۸ه��زار و  ۲۸۰معامله به ارزش  ۴هزار و ۱۹۰
میلی��ارد ،گروه فرآورده نفتی با  ۳۵هزار و  ۹۰۹معامله به ارزش  ۳هزار و
 ۹۵۸میلیارد ،گروه فلزات اساس��ی با  ۴۵هزار و  ۶۱۵معامله و به ارزش ۳
هزار و  ۴۸۶میلیارد ،گروه مواد دارویی با  ۴۲هزار و  ۲۱۶معامله به ارزش
 ۲هزار و  ۷۱۹میلیارد و گروه بانکیها با  ۲۴هزار و  ۹۹۰معامله به ارزش
 ۲هزار و  ۴۳۶میلیارد در صدر برترین گروهها قرار گرفتند.
کدام سهمها شاخص بورس را باال کشیدند؟
در معامالت روز دوشنبه نمادهای نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو)
با یک هزار و  ۱۰۴واحد ،پاالیش نفت اصفهان (شپنا) با  ۹۵۳واحد ،ملی
صنایع مس ایران (فملی) با  ۸۰۲واحد ،پتروش��یمی پردیس (شپدیس) با
 ۵۱۷واحد ،مخابرات ایران (اخابر) با  ۵۱۱واحد ،بانک پارسیان (وپارس) با
 ۴۹۸واحد ،معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با  ۴۸۷واحد ،پاالیش نفت
تهران (شتران) با  ۴۷۰واحد ،سرمایهگذاری غدیر (وغدیر) با  ۴۱۵واحد و
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران (حکشتی) با  ۳۵۷واحد تاثیر مثبت بر
شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل ،شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) با ۶۰۵
واحد ،پتروش��یمی ن��وری (نوری) با  ۳۲۵واحد ،صنایع ش��یمیایی فارس
(شفارس) با  ۲۱۴واحد ،شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان کرمان
(س��کرمان) با  ۱۱۰واح��د ،گروه مدیریت س��رمایهگذاری امید (وامید) با
 ۹۷واحد ،س��رمایهگذاری امید (والبر) با  ۸۸واحد و فوالد مبارکه اصفهان
(فوالد) با  ۷۳واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
براساس این گزارش ،شرکت فنرسازی خاور با  ۱۰درصد ،شرکت سپنتا

ب��ا  7.48درصد ،ش��رکت باما با  6.62درصد ،ش��رکت دارویی لقمان با ۵
درصد ،شرکت بورس اوراق بهادار تهران با  5.99درصد و شرکت لیزینگ
کارآفرین با  4.98درصد بیش��ترین افزایش قیمت را داش��تهاند .از سوی
دیگر ،ش��رکت صنایع پتروش��یمی فارس با  25.54درصد ،شرکت آسان
پرداخت پرشین با  4.6درصد ،شرکت رینگسازی مشهد با  4.59درصد،
ش��رکت آلومراد با  4.58درصد ،شرکت تکنوکار با  4.35درصد و شرکت
سیمان ایالم با 4.23درصد بیشترین کاهش قیمت را داشتهاند.
همچنین نماده��ای لیزینگ کارآفری��ن (ولکار) ،گ��روه دارویی برکت
(برکت) ،شرکت س��رمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) ،گروه مدیریت
ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (ومدیر) ،پاالیش نفت اصفهان
(ش��پنا) ،فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) و فرآوری معدنی اپال کانی پارس
(اپال) در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داش��تند .همانطور که گفته شد،
گروه ش��یمیایی در معامالت این روز صدرنشین برترین گروههای صنعت
شد و در این گروه ۴۱۸میلیون و  ۸۱۷هزار برگه سهم به ارزش  5هزار و
 ۷۱۸میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از  ۹۴واحد افزایش
داش��ت و ب��ر روی کانال  ۱۸ه��زار و  ۲۱۰واحد ثابت مان��د .در این بازار
 2میلی��ارد و  ۳۶میلیون برگه س��هم ب��ه ارزش  ۱۶۹هزار و  ۱۵۰میلیارد
ریال دادوستد شد .نماد پتروشیمی تندگویان (شگویا) ،پتروشیمی مارون
(مارون) ،گروه توس��عه مالی مهر آیندگان (ومهان) ،گروه س��رمایهگذاری
میراث فرهنگی (س��مگا) ،فرابورس ایران (فرابورس) ،زغالس��نگ پرورده
طبس (کزغال) ،سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) ،توسعه و عمران استان
کرمان (کرمان) ،صنایع ماش��ینهای اداری ایران (مادیرا) و صنعتی مینو
(غصینو) تاثیر مثبت بر ش��اخص فرابورس داش��تند .همچنین پلیمر آریا
ساس��ول (آریا) ،بیمه کوثر (کوثر) ،آس��یا سیر ارس (حآس��ا) ،تولید برق
عس��لویه مپنا (بمپنا) ،بیمه معلم (ومعلم) و بیمه س��امان (بساما) با تاثیر
منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
جزییات توزیع مرحله دوم سود سهام عدالت
روز دوش��نبه همچنین بخش دوم سود س��هام عدالت به حساب بیش
از  43میلیون س��هامدار واریز شد .بر این اس��اس ،مرحله دوم سود سهام
عدالت بابت عملکرد سال مالی منتهی به  ۲۹اسفندماه  ۱۳۹۸شرکتهای
سرمایهپذیر شامل  ۴۰درصد و جمعا به مبلغ بیش از  ۳۴۰۰میلیارد تومان
به حس��اب  ۴۳میلیون و  ۸۳۷هزار و  ۴۱۳س��هامداری که شماره حساب

بانکی معتبر در قالب شماره شبا بانکی که قبال به سازمان خصوصیسازی و
یا شرکت سپردهگذاری مرکزی اعالم کرده بودند واریز شد .البته از مجموع
 ۳۶ش��رکت بورسی و فرابورس��ی از دو شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و
پتروشیمی جم به دلیل افزایش سرمایه آنها سود سهام مشموالن دریافت
نشد تا مشموالن سهام عدالت از مزایای حق تقدم و سهام جدید ناشی از
افزایش سرمایه بهرهمند شوند.
همچنین شرکتهای مخابرات ایران و گروه مپنا علیرغم پیگیریهای
متعدد تمام و یا بخشی از سود سهام خود را پرداخت نکردهاند و با محاسبه
این دو گروه از باقیمانده سود سهام عدالت به میزان  ۵۰درصد ۴۰ ،درصد
آن به حساب مشموالن واریز شده است.
در مجموع ،مش��موالنی که ارزش اولیه س��هام آنها یک میلیون تومان
است ،به طور کلی باید  ۳۶۷هزار تومان دریافت کنند که بر این اساس در
مرحل ه اول  ۱۸۵هزار تومان ( ۵۰درصد) و در مرحله دوم  ۱۴۴هزار تومان
( ۴۰درصد) سود دریافت کردند .همچنین سهامدارانی که ارزش اولیه آنها
 ۵۳۲هزار تومان اس��ت در مرحل ه اول حدود  ۹۹هزار تومان و در مرحله
دوم حدود  ۷۷هزار تومان سود دریافت کردهاند.
این مش��موالن به طور کلی باید  ۱۹۵هزار تومان س��ود دریافت کنند.
سهامدارانی که ارزش اولیه سهام آنها  ۴۹۲هزار تومان است باید  ۱۸۰هزار
تومان س��ود دریافت کنند .لذا در مرحل ه اول  ۹۱هزار و  ۴۰۰تومان و در
مرحله دوم  ۷۱هزار و  ۱۰۰تومان دریافت کردهاند و در نهایت افرادی که
س��هام عدالت  ۴۵۲هزار تومانی دارند باید به طور کلی  ۱۶۵هزار و ۹۰۰
تومان سود دریافت کنند که بر این اساس در مرحل ه اول  ۸۴هزار تومان و
در مرحله دوم  ۶۵هزار و  ۳۰۰تومان سود گرفتهاند.
براس��اس اطالعی��ه ش��رکت س��پردهگذاری مرک��زی اوراق بهادار و
تس��ویه وجوه ،همچنین آن دسته از مش��موالن اعم از روش مستقیم و
غیرمستقیم که به دلیل اش��کاالت موجود در حساب بانکی آنان امکان
واریز س��ود س��هام عدالت فراهم نشده بود و در این فاصله زمانی با ارائه
اطالعات درس��ت نسبت به رفع مشکل اقدام کردهاند یا در فاصله زمانی
اسفندماه سال گذش��ته تاکنون در سامانه سجام ثبتنام کردهاند ،سود
سهام آنان به صورت تجمیع ش��ده به میزان ۹۰درصد پرداخت خواهد
ش��د .س��هامداران میتوانند برای اطالع از مبالغ واریزی در مراحل اول
و دوم به س��ایت  www.sahamedalat.irمراجعه کرده یا با شماره
 ۱۵۶۹تماس بگیرند.

مدیرعامل بورس انرژی خبر داد

معامالت «گواهی صرفهجویی کاالیی» راهاندازی میشود

مدیرعامل بورس انرژی ،ه��دف از انجام معامالت «گواهی صرفهجویی
کاالیی» را اس��تفاده از مکانیزمهای تشویقی برای استانداردسازی مصرف
صنایع دانس��ت و گفت از طریق این مکانیزم ،گاز صرفهجویی شده توسط
صنایع در اختیار خودش��ان قرار میگیرد و آنها میتوانند تا چند س��ال به
فروش گاز صرفهجویی شده خود بپردازند.
علی نقوی روز گذش��ته در نشس��تی خبری به ارائه خالص��ه آماری از
مهمترین اقدامات این ش��رکت در س��الهای گذشته پرداخت و گفت :در
حال حاضر حدود  ۷۴کارگزاری به انجام معامالت بورس انرژی میپردازند،
در این حوزه  ۹۶ایس��تگاه معامالتی وجود دارد و حدود  ۴۰۸کاال و اوراق
تاکنون در بورس انرژی پذیرفته شده است که توسط  ۷۱شرکت در بورس
انرژی عرضه میشوند .همچنین برق نیز در بورس انرژی توسط  ۷۴نیروگاه
در بورس انرژی عرضه میش��ود .در عین حال بالغ بر  ۱۳۰۰فعال داخلی
و  ۶۰۰فعال خارجی در بورس انرژی کد داشته و در حال فعالیتند و این
موضوع نشان از شناخت مناسب این بازار توسط فعاالن حوزه انرژی است.
نقوی با تشریح برنامههای بورس انرژی در سال  1400ادامه داد :بورس
انرژی در سال جاری چند برنامه اصلی را در دستور کار دارد که نخستین
آن راهاندازی بازار قراردادهای آتی برای فرآوردههای نفتی اس��ت ،در همه
بورسهای کاالیی دنیا بیشترین حجم معامالت را قرارداد مشتقه به خود
اختصاص داده اس��ت که شامل قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله است.
راهاندازی این بازار از چند س��ال گذش��ته در دستور کار بورس انرژی بوده
و اکنون در مرحله تس��ت نرمافزار معامالتی قرار داریم تا به محض اتمام
تس��تها در نیمه نخس��ت س��ال معامالت قرارداد آتی را در بورس انرژی
آغاز کنیم.
به گفته مدیرعامل بورس انرژی ،در نخستین مرحله درخواست کاالهایی
مانن��د بنزین ،متانول ،میعان��ات گازی و نفتا را به هیأت پذیرش ارس��ال
کردهایم و قصد داریم تا قرارداد آتی را در این چهار محصول آغاز کنیم و

در ادامه سایر فرآوردههای نفتی را به معامالت خود اضافه خواهیم کرد.
او همچنی��ن از راهاندازی معامالت «گواه��ی صرفهجویی کاالیی» خبر
داد و گفت :اقدام دیگری که پیگیر اجرای آن برای س��ال جاری هس��تیم
راهاندازی «گواهی صرفهجویی کاالیی» اس��ت .با توجه به اینکه در ایران،
ان��رژی خارج از اس��تانداردهای روز دنیا در حال مصرف اس��ت و ما یکی
از مصرفکنن��دگان بزرگ انرژی در دنیا هس��تیم .تالش بر این اس��ت تا
به کمک ابزار جدید «گواهی صرفهجویی کاالیی» به بهینهس��ازی مصرف
انرژی بپردازیم .درحال حاضر راهاندازی بازار بهینهسازی مصرف انرژی به
عهده بورس انرژی قرار داده شده است ،آییننامههای آن در شورای عالی
انرژی تصویب ش��ده است و دس��تورالعمل اجرایی راهاندازی این بازار هم
هفته گذشته در شورای عالی انرژی تصویب شده است.
نقوی درخصوص راهاندازی بازار گاز طبیعی در س��ال جاری نیز گفت :بنابر
مصوبات بودجه سال  ۱۴۰۰کشور ،مقرر شده است تا سقف  10میلیارد متر
مکعب گاز طبیعی از طریق بورس عرضه شود که در راستای اجرای این بند
بودجه ،آییننامهای در هیأت وزی��ران درخصوص راهاندازی بازار گاز طبیعی
تصویب شد که بر این اساس ،امیدواریم به زودی در زمینه انجام معامالت گاز
طبیعی هم بتوانیم با همکاری شرکت ملی گاز اقداماتی را انجام دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بورس انرژی در انجام معامالت نفت
خام با وزارت نفت مشکلی دارد ،گفت :برای انجام معامالت نفت در بورس
انرژی بسترها و زمینههای الزم مهیاست و بورس انرژی آمادگی کامل در
انجام این اقدام را دارد و در این زمینه هیچ مشکل و اختالفی با وزارت نفت
و وزارت نیرو ندارد ،اما در نظر داش��ته باشید برای رونق معامالت نفت در
بورس انرژی و موفقیت در این موضوع ضروری است تا عرضههای مستمر
و منظمی در این خصوص داشته و به بورس انرژی به عنوان محلی شفاف
برای انجام معامالت و کشف قیمت اعتقاد داشته باشیم ،زیرا در این شرایط
اس��ت که خریداران با اطمینان میتوانند از این ب��ازار خرید کرده و برای

بازارهای هدف خود برنامهریزی دقیقی داشته باشند.
او ای��ران را بزرگترین صادرکننده بنزین در منطقه خواند و با اش��اره به
عرضه بنزین در رینگ صادراتی بورس انرژی افزود :ایران س��ال گذش��ته
صادرکنن��ده بزرگ بورس انرژی در منطقه و قیمتس��از منطقه در بحث
بنزین ب��ود .بنزین معامالتی ایران در منطقه ش��اخص اس��ت ،زیرا برای
عرضه بنزین در بورس چه دریایی و چه زمینی اراده وجود داشته است و
همچنین رقابت جدی در این حوزه در سال جاری وجود دارد.
مدیرعامل بورس انرژی همچنین در مورد وضعیت صنعت برق در بورس
انرژی گفت ۶۰ :درصد تولید برق کش��ور توس��ط بخش خصوصی صورت
میگی��رد و  ۳۰درصد نفت تولیدی برای مصرفکنن��ده باالی  ۵مگاوات
است .در قانون برنامه ششم توسعه و رفع موانع تولید بر کشف قیمت برق
در بورس تأکید شده است.
نقوی ادامه داد :س��ال گذش��ته در هیأت وزیران مصوبهای تصویب شد
که مصرفکننده باالی  ۵م��گاوات معامالت خود را از طریق بورس انجام
دهد که این موضوع از اردیبهشت سال جاری انجام شد .وزارت نیرو کمی
دیر به بازار بورس توجه نش��ان داد و حجم معامالت برق در بورس انرژی
بسیار پایین است .وزارت نیرو و شرکت توانیر هم تولیدکننده هستند ،هم
خریدار و هم رگوالتور .این در حالی است که بخش رگوالتور باید جدا شود.
قیمت برق در سالهای گذشته تغییر نکرده است و این باعث شده بخش
خصوصی نسبت به ایجاد نیروگاه جدید رغبتی نداشته باشد.
وی در م��ورد راهان��دازی صندوق پ��روژه در بورس ان��رژی اضافه کرد:
نخس��تین صندوق پروژه برای نیروگاه پرند تشکیل شد .انتقال دارایی به
صن��دوق پروژه معاف از مالیات ش��د و مکاتباتی ب��ا وزارتخانههای نفت و
نیرو از س��وی بورس انرژی انجام و این بورس برای تشکیل این صندوقها
اعالم آمادگی کرد .البته تش��کیل صندوق پ��روژه در وزارت نیرو در حال
انجام است.
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با حذف قیمتگذاری دستوری
تمام عواید حاصل از فروش باید به خودروساز برسد

نماينده مجلس ش��وراي اس�لامي گفت عرضه خودرو در بورس كاال و
کشف قیمت بدون قیمتگذاری دستوری در صورتی که همه عواید حاصل
از فروش به خودروس��از برسد میتواند مفید باش��د ،توزیع رانت از جیب
سهامداران پسندیده نیست.
محس��ن عليزاده در گفتوگو با خبرخ��ودرو ،افزود :اینکه پس از عرضه
خودرو در بورس مابهالتفاوت قیمتگذاری ش��ورای رقابت و قیمت فروش
در بازار به حساب خودروساز وارد نشود باعث افزایش زیان خودروسازان و
سهامداران میشود .تنها راه عبور از مشكالت صنعت و بازار خودرو حذف
قيمتگذاري دس��توري اس��ت که در آن کل عواید فروش به خودروس��از
برسد.
عضو كميسيون اقتصاد مجلس افزود :قیمتگذاری دستوری با تاخیرهای
چند ماه��ه در قیمتگذاری و قیمتهای غیرواقعی موجب زیان ش��دید
خودروس��ازان و سهامداران شده است .با ادامه قیمتگذاری دستوری و با

روش قرعهکشی فقط توزیع رانت در مرحله اول عادالنه میشود و تمامی
خودروه��ا در نهایت به دالالن میرس��د .توزيع رانت دهها هزار میلیاردی،
صنعت خودرو و قطعهسازی را دچار مشکالت عدیدهای کرده است.
عليزاده با بيان اينكه اگر ميخواهيم بازار س��رمايه خوبي داشته باشيم
و بورس رونق يابد ،الزم اس��ت كه نظام قيمتگذاري دستوري درخصوص
همه كاالها از جمله خودرو را حذف كنيم ،خاطرنشان كرد :در حال حاضر
فق��ط دو نماد خودرويي در ب��ورس نداريم بلكه بيش از  40نماد در حوزه
قطعهسازي و مرتبط با صنعت خودروسازي وجود دارد كه اگر قيمت نه به
صورت دستوري توسط شوراي رقابت ،بلكه توسط توليدكننده و براساس
بهاي تمام ش��ده توليد تعيين ش��ود ،زمينه رونق تمامي نمادهاي مرتبط
ب��ا صنعت خودرو فراهم خواهد ش��د و رانت موجود در ب��ازار نيز از ميان
خواهد رفت.
وي تصريح كرد :مالک قیمتگذاری باید عرضه و تقاضای واقعی باش��د

و صرف نداشتن خودرو نباید مالک قرار گیرد چراکه مصرفکننده واقعی
بدین شیوه قابل شناسایی نیست و بیش از  ۹۵درصد خودروهای واگذاری
به دالالن میرسد.
اين عضو كميس��يون اقتصاد مجلس خاطرنشان كرد :وقتي خودروساز
خودرو را به قيمت واقعي عرضه كند متحمل ضرر و زيان نميشود و براي
توس��عه خطوط توليد نيز توانايي بيش��تري خواهد داشت .اگر خودروساز
بتواند فضاي توليد را توسعه دهد ،قطعا ميتواند به دنبال بازارهاي صادراتي
نيز باشد.
عليزاده افزود :صادرات خودرو سبب ارزآوري ميشود ،ميتوانيم اشتغال
را افزايش دهيم و اقتصاد مقاومتي را به معناي واقعي اجرا كنيم.
وي خاطرنش��ان كرد :حذف قيمتگذاري دستوري بايد حمايت و اجرا
شود تا شركتهاي خودروسازي متحمل زيان و ناچار به تامين منابع مالي
و بانكي براي جبران آن نشوند.

اظهار تمایل خارجیها برای همکاری دوباره با صنعت قطعه
رئیس انجمن قطعهسازان همگن استان تهران از بدهی  60هزار میلیارد
تومانی خودروس��ازان به ش��بکه تامین خبر داد و گفت در حال حاضر به
دلیل قیمتگذاری دستوری تولید هر خودرو برای خودروساز با  60میلیون
تومان زیان همراه است که در مجموع منجر به توزیع ساالنه بیش از 100
هزار میلیارد تومان رانت شده است.
به گزارش پدال نیوز ،محمدرضا نجفیمنش در نشس��ت خبری مجازی
موانع توس��عه صنعت قطعات خودرو با تاکید بر اینکه خودروس��ازان توان
پرداخت بدهی به قطعهسازان را ندارند و اکنون برای نجات از مسیر پیش
رو دس��ت به دامن فرمانداریها و استانداری ش��دیم ،افزود :خودروساز با
قیمتگذاری دس��توری توان پرداخت ن��دارد و زیاندهی در حال افزایش
اس��ت و در صورت ادامهدار بودن این زیان ،صنعت خودرو با چالش مواجه
میش��ود .وی ادامه داد :در ح��ال حاضر برای یک خودرو  1500تا 1700
یورو ارزبری وجود دارد که  37درصد مربوط به مواد اولیه میش��ود که در
اختیار خودروساز نیست  30درصد قطعات شامل الکترونیک است که در
دنیا نیز قیمت تراشه افزایش یافته و با کمبود مواجه هستیم که الزم است
کشور در این زمینه وارد عمل شود.
نجفیمن��ش با بیان اینکه در حال حاضر ارزبری ایران خودرو  560یورو

و س��ایپا  509یورو اس��ت که از طریق واردات تامین میشود ،اظهار کرد:
براساس برنامهریزیها مقرر ش��د داخلیسازی 300میلیون یورو در سال
انجام ش��ود که در صورت تحقق داخلیس��ازی بیش از  90درصدی هیچ
زمانی تحریم نخواهیم شد.
رئیس انجمن قطعهسازان همگن اس��تان تهران در ادامه میزان ارزبری
برای تولید یک خودروی سی کی دی را  6تا  8هزار یورو دانست و تصریح
کرد :این اعداد در حالی اس��ت ک��ه واردات یک خودروی کامل  10تا 20
هزار یورو مصرف ارزی به همراه دارد.
نجفیمنش از تمایل خارجیها برای همکاری در صنعت خودرو و قطعه
خبر داد و اظهار کرد :در حال حاضر تمایل برای ادامه همکاری قطعهسازان
و خودروسازان خارجی با ایران وجود دارد و این تمایل به صراحت عنوان
شده ،چراکه آنها نس��بت به انجام سرمایهگذاری در ایران اقدام کردهاند و
بازار ایران نیز بازار خوبی برای آنها است.
وی ادامه داد :این کش��ورها از ترس فشار آمریکا هنوز به صورت رسمی
تمایل خود را اعالم نکرده و در انتظار احیای برجام هستند که در صورت
تحقق قطعهسازان ایرانی این بار با شرایط سختگیرانه وارد کار میشوند تا
در صورت فش��ار دوباره آمریکا کمترین ضرر را متحمل شویم .ضمن آنکه

باید توجه کنیم که با آمریکایی جماعت وارد کار نش��ویم و در عین حال
نسبت به افزایش توان داخلی اقدام کنیم .نجفیمنش در ادامه با تاکید بر
ضرورت خصوصیسازی در صنعت خودرو اظهار کرد :در حال حاضر تعیین
مدیریت برعهده دولت است این در حالی است که اگر خواستار پیشرفت
صنعت خودرو و مانع از زیاندهی بیش��تر این صنعت هس��تیم الزم است
دولت دست از مدیریت برداشته و این صنعت را به بخش خصوصی واگذار
کند .رئیس انجمن قطعهس��ازان همگن استان تهران در ادامه ارزش بازار
قطعات در سال گذش��ته را  160هزار میلیارد تومان اعالم و تصریح کرد:
در ص��ورت اصالح قیمتها این رقم در س��ال جاری به  250هزار میلیارد
تومان میرسد این در حالی است که ارزش بازار افتر مارکت نیز هم اکنون
حدود  100هزار میلیارد تومان است زیرا بازار خدمات پس از فروش اقالم
تند مصرفی هستند که اعداد سنگینی را شامل میشوند .بر این اساس در
حال حاضر  55تا  60درصد قطعات در داخل تامین میشود که پیشبینی
میشود این عدد به  80تا  90درصد افزایش یابد.
به گفته وی ،با میزهای داخلیسازی برگزار شده تاکنون  120میلیون
ی��ورو ارزب��ری کاهش یافته و با برنامهریزی انجام ش��ده این عدد به 300
میلیون یورو در سال و سپس به  700میلیون یورو خواهد رسید.

در نشست خبری موانع توسعه صنعت قطعات خودرو مطرح شد

تنها ۳۰درصد مشکالت قطعهسازان خودرو مربوط به تحریمهاست

مدیران ارشد صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو صبح روز
گذش��ته در قالب یک نشس��ت خبری مجازی به بررسی مهمترین موانع
پیش روی صنعت قطعهسازی پرداختند و به سواالت رسانهها در این زمینه
پاسخ دادند .به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» ،محمدرضا نجفیمنش
رئیس ای��ن انجمن نقدینگی را مهمترین چال��ش و مانع صنعت قطعات
خودرو کش��ور عنوان کرد و افزود :قطعهسازان باید مواد اولیه را به صورت
نقدی تهیه کنند در حالی که خودروس��ازان هزینه قطعات را طی ش��ش
ماه تا یک س��ال میپردازند .وی اف��زود :این مدت زمان در جهان حداکثر
 15روز ت��ا یک ماه به طول میانجامد .نجفیمنش همچنین دولتی بودن
خودروسازان را دومین چالش بزرگ صنعت قطعهسازی عنوان کرد و گفت:
دولتی بودن خودروس��ازان به روشهای مختلفی میتواند چالشساز شود
ک��ه یکی از آن موارد تغییر مکرر مدیران این صنعت و تاخیر در پرداخت
بدهیها اس��ت .امیرحس��ین جاللی ،رئیس هیأت مدی��ره انجمن صنایع

همگن نیرومحرکه در پاس��خ به س��وال خبرنگار «عصر خودرو» ،مبنی بر
اینکه آیا داخلیسازی با تیراژ کنونی صنعت خودرو کشور توجیهپذیر است،
گفت :داخلیس��ازی موضوع وسیعی است که میتواند شامل کپیکاری یا
خلق قطعه ش��ود ،اگر خلق یا طراحی را یاد بگیریم ،قس��مت اعظم کار را
انجام دادهایم و داخلیسازی توجیهپذیر است ،اما باید توجه داشته باشیم
که در یک قرارداد دو طرفه در زمینه داخلیس��ازی ،دو طرف خودروس��از
و قطعهساز باید به این موضوع پایبند باشند .جاللی همچنین در ادامه از
فعالیت قطعهسازان با ظرفیت حداکثر  50درصدی در شرایط کنونی خبر
داد و در تش��ریح علت این موضوع گفت :در بررسیهای ما مشخص شده
اس��ت که  70درصد علت این موضوع مربوط به مش��کالت داخلی است و
تنها  30درصد آن به تحریمها مربوط میشود .فرسودگی و قدیمی بودن
تجهیزات و ماشینآالت مورد استفاده در صنعت قطعهسازی کشور سوژه
دیگری بود که به عنوان دومین سوال خبرنگار «عصر خودرو» مطرح شد

و نجفیمنش در پاس��خ به این موضوع گفت :نزدیک به  1200قطعهساز
طی  10سال اخیر موفق به نوسازی دستگاههایشان نشدهاند و اگر قطعه
باکیفیت میخواهیم باید دس��تگاهها بهروز شوند .وی افزود :خودروسازان
نیز برای تحقق این موضوع باید بدهیش��ان به قطعهس��ازان را بپردازند و
وزارت صنعت نیز به این فکر باش��د .نجفیمنش همچنین گفت :البته در
این بین ماش��ینآالت ساخت داخل مناسبی داریم که براساس تکنولوژی
 2021هماکنون در برخی ش��رکتها مورد استفاده قرار میگیرند ،اما این
دس��تگاهها س��هم کمی در صنعت دارند .حس��ن کاظمینی ،عضو انجمن
صنایع همگن قطعهس��ازان در پاس��خ به پرس��ش دیگ��ر خبرنگار «عصر
خودرو» ،مبنی بر مش��کالت احتمالی عدم حضور شرکتهای خارجی در
زمینه انتقال دانش گفت :برای رشد صنعت خودرو باید با دنیای خارج در
ارتباط باش��یم .ما به تنهایی نمیتوانیم و قطعا ضرر میکنیم و تا نتوانیم
انتقال دانش داشته باشیم مشکل برطرف نخواهد شد.
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نماگر بازار سهام
اعتراض صاحبان صنوف به اعمال محدودیتها

براساس گفتههای رئیس اتاق اصناف تهران ،نارضایتی از ادامه تعطیلی
صنوف بسیار باالست و صاحبان صنوف و بازاریان تاکید دارند که باید
همراه اصناف ،سازمانها و ارگانهایی از جمله بانکها ،سازمانهای امور
مالیاتی و ...نیز همگام با اصناف تعطیل شوند .به گزارش ایسنا ،در پی
آغاز موج پنجم کرونا ،از روز گذشته تنها گروه شغلی یک در شهرهای
قرم��ز امکان فعالیت دارند و فعالیت مش��اغل گروهه��ای  ۳ ،۲و  ۴در
شهرهای قرمز ممنوع شد .روز گذشته قاسم نوده فراهانی ،رئیس اتاق
اصناف تهران نیز از تعطیلی فعالیت صنوف گروههای شغلی  ۳ ،۲و ،۴
از جمله بازار بزرگ تهران از روز یکشنبه  ۱۳تیرماه ،تا زمانی که شهر
تهران از وضعیت قرمز خارج شود ،خبر داد .در این شرایط قاسم نوده
فراهانی ،رئیس اتاق اصناف تهران در نامهای به محسن بندپی ،استاندار
اس��تان تهران ،با اشاره به اینکه «ش��رایط اقتصادی صاحبان صنوف و
خانوادههای آنها ،به مرحلهای از بحران و آس��یبهای مختلف رسیده
اس��ت که دیگر امکان تعطیلی واحدهای صنفی برای فعاالن اقتصادی
ممکن نیس��ت» ،گفته :از سوی دیگر فشارهای روحی و روانی آستانه
تحملی برای صنوف باقی نگذاش��ته است .بنابراین با توجه به وضعیت
بس��یار بد فعاالن اقتصادی به دلیل تعطیلی پی در پی آنها از س��وی
ستاد ملی کرونا و افزایش هزینههای صنوف از جمله حاملهای انرژی،
مالیات ،هزینه پرسنلی ،اجاره واحد صنفی ،عوارض پسماند شهرداری
و دهها معضل و مش��کل دیگر ،وضعیت را به سمتی هدایت کرده و در
این شرایط مدیریت و کنترل صنوف را غیرقابل پیشبینی کرده است.
او همچنی��ن در ای��ن نامه تصریح ک��رده که طبق گزارش��ات واصله
نارضایتی از ادامه تعطیلی صنوف بس��یار باالس��ت و صاحبان صنوف و
بازاریان تاکید دارند «همراه اصناف ،سازمانها و ارگانهایی که با حوزه
اصناف از جمله بانکها ،سازمانهای امور مالیاتی و ...نیز همگام با اصناف
باید تعطیل شوند» و نباید بار همه مشکالت و آسیبهای ویروس کرونا
به دوش اصناف قرار گیرد .به گفته رئیس اتاق اصناف ،صاحبان صنوف
تاکید دارند اگر قرار باش��د تعطیلی طبق روال گذشته صرفا برای حوزه
اصناف اعمال شود ،امکان نافرمانی صنوف از رعایت و پذیرش دستورهای
صادرشده بسیار باالست و ممکن است با چالشهای خیابانی و اعتراضات
صنفی همراه شود .گفتنی است که اعمال محدودیتها در موج قبلی که
سهمگینترین موج کرونایی بود و مشاغل گروه  ۳ ،۲و  ۴را چهار هفته
تعطیل کرد ،انتقادات زیادی از سوی مسئوالن صنفی به همراه داشت و
در نهایت اتاق اصناف به ستاد ملی کرونا پیشنهاد داد ک ه مشاغل گروه
 ۲که بیشترین واحدهای صنفی را شامل میشود ،در شرایط قرمز نیز با
تشدید پروتکلها مجاز به فعالیت باشند که این پیشنهاد اجرا شد .طبق
اعالم مسئوالن صنفی ،حدود  ۳۵تا  ۴۰درصد واحدهای صنفی اجارهای
هس��تند و نقش صنوف از شیوع ویروس کرونا کمتر از  ۱۵درصد است
و سهم حمل و نقل عمومی در گسترش بیماری خیلی بیشتر است.

روند افزایش قیمت مرغ تا ۱۱۸درصد

در جریان نوس��ان بازار مرغ ،قیمت این کاالی مصرفی مردم با افزایش
بیش از ۱۱۸درصدی مواجه شده است .به گزارش ایسنا ،از نیمه دوم سال
گذشته بازار مرغ نوسان زیادی پیدا کرد و هیچگاه دستگاهی مسئولیت این
افزایش شدید قیمت گوشت مرغ را برعهده نگرفت و همچنان هم نوسان
قیمت این کاال در بازار ملموس است .این در حالی است که بررسی جریان
تغییر قیمت مرغ در گزارش مرکز آمار که در رابطه با متوسط قیمت اقالم
خوراکی منتش��ر شد نش��ان میدهد که این محصول در خردادماه سال
جاری نس��بت به همین ماه در سال گذشته ۱۱۸.۸درصد افزایش قیمت
داشته و حتی نس��بت به اردیبهشتماه امسال تا مرز 5درصد گران شده
است .قیمت هر کیلو مرغ در خردادماه سال گذشته به طور متوسط ۱۲
ت امسال تا دو برابر افزایش داشته
هزار و  ۴۰۰تومان بوده که در اردیبهش 
و به  ۲۵هزار و  ۸۰۰تومان رس��یده اس��ت .این محصول در خرداد نیز به
طور متوسط بیش از  ۲۷هزار تومان فروش رفته و حتی قیمت باالی ۳۱
هزار تومان هم برای آن ثبت شده است .روند افزایش قیمت مرغ از تیرماه
سال گذشته تا خردادماه سال جاری اینگونه بوده که به طور متوسط ۱۷
هزار و  ۲۰۰در تیرماه ،در مرداد  ۱۷هزار و  ۱۸ ،۹۰۰هزار و  ۱۰۰شهریور،
 ۱۹هزار و  ۲۰۰مهر ۲۴ ،هزار و  ۲۰۰آبان ۲۷ ،هزار و  ۳۰۰آذر ۲۱ ،هزار
دی ۲۳ ،هزار بهمن ۲۵ ،هزار و  ۸۰۰اسفند قیمت خورده و در سال جاری
به طور متوس��ط  ۲۷هزار و  ۳۰۰فروردین ۲۵ ،هزار و  ۸۰۰اردیبهشت و
 ۲۷هزار و  ۱۰۰در خردادماه برای هر کیلو گوشت مرغ قیمت ثبت شده
است .در رابطه با میزان افزایش قیمت مرغ و کنترل بازار اقدامی که صورت
گرفت ،تصویب واردات مرغ با ارز ترجیحی بود که در اسفندماه مصوب شد
 ۵۰هزار تن از این کاال با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد کشور شود و در خردادماه
سال جاری نیز بار دیگر هیأت دولت واردات  ۱۲۰هزار تن گوشت مرغ به
کشور با ارز  ۴۲۰۰تومان را تصویب کرد ولی تاکنون گزارشی در رابطه با
میزان واردات از محل این مصوبات منتشر نشده است.

بررسی خارج از نوبت
ثبت سفارشهای مربوط به تولید

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
استان تهران از صدور و تمدید بیش از  ۲۶۰۰فقره کارت بازرگانی در
س��ه ماهه اول امس��ال در تهران خبر داد و گفت درخواستهای حوزه
تولید خارج از نوبت بررس��ی و تایید میش��ود و در حوزه بازرگانی نیز
کمتر از یک هفته زمانبندی و از کارتابل خارج میش��ود .هوش��نگ
رضائی ثمرین در گفتوگو با ایسنا ،از صدور  ۵۷۲کارت جدید بازرگانی
و  ۲۰۵۱فقره کارت تمدیدی ،در س��ه ماهه اول سال جاری خبر داد.
وی اف��زود :این میزان صدور و تمدید کارت به نس��بت مدت مش��ابه
سال گذش��ته کاهش یک درصدی داشته که دلیل آن نظاممندی در
صدور کارتها در جهت جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است.
رئیس اداره بازرگانی خارجی اس��تان تهران همچنین از کاهش زمان
رس��یدگی به پروندهای ثبت س��فارش خبر داد و گفت :در فصل اول
امس��ال  ۱۹هزار پرونده وارد کارتابل س��ازمان صمت شده که پس از
بررس��ی کارشناسان ۱۵هزار و  ۴۹۰پرونده به ارزش بر  ۴۹۹۳میلیون
یورو تایید شده است .به گفته وی درخواستهای حوزه تولید خارج از
نوبت بررسی و تایید میشود و در حوزه بازرگانی نیز کمتر از یک هفته
زمانبندی و از کارتابل خارج میشود.
این مقام مسئول بیشترین کاالهای بررسی و تایید شده را مواد اولیه
خام و واسطهای تولید و ماشینآالت و قطعات صنعتی که ساخت داخل
نداشتهاند عنوان کرد.
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رهبری
معماهای پیش روی کارآفرینان
در شروع کسب و کار
به قلم :ایوان ویدجایا
کارشناس کسب و کار و مدیر سایت noobpreneur.com
ترجمه :علی آلعلی
شروع کس��ب و کار تازه برای هر کارآفرینی دشوار است ،به ویژه
اگر ش��ما نخس��تین تجربه کارآفرینیتان را نیز پشت سر بگذارید.
بسیاری از کارآفرینان در ابتدای مسیر با پرسشها و به عبارت بهتر
معماهای بسیار بزرگی مواجه میشوند .اگر شما توانایی حل و فصل
ای��ن معماها در کوتاهترین زمان ممکن را نداش��ته باش��ید ،نه تنها
زمان ارزشمندی را از دست میدهید ،بلکه شاید حتی از رقبایتان
هم عقب بمانید.
شما به عنوان صاحب یک کسب و کار تمام بار مسئولیت آن را بر
دوش میکشید .اگر هر مشکلی در این میان پیش بیاید ،مسئولیت
اص��ی متوجه ش��ما خواهد بود .بنابراین ش��ما بای��د در کوتاهترین
زمان ممکن نس��بت به پذیرش مسئولیتها و همچنین تالش برای
مواجهه مناس��ب ب��ا معماهای پیش رویتان اق��دام کنید .هدف ما
در ادامه بررس��ی برخ��ی از مهمترین معماهای پیش روی ش��ما و
راهکارهای حل و فصلشان است.
معمای اول :انتخاب زمان درست
زمانبندی برای راهاندازی کس��ب و کار همیشه دردسرساز است.
بس��یاری از کارآفرینان میان راهاندازی فوری کس��ب و کار و انتظار
برای زمان مناسب سرگردان هستند .شاید شما هم چنین وضعیتی
داشته باش��ید .متاس��فانه در این رابطه هیچ راهکار یگانهای وجود
ندارد .همین امر نیز سختی ماجرا را دوچندان میکند.
مهمترین مسئله در رابطه با راهاندازی کسب و کار تازه مربوط به
ارزیابی وضعیت بازار اس��ت .هرگاه بازار به دور از بحرانهای شدید
باشد ،زمان خوبی برای راهاندازی کسب و کار تازه محسوب میشود
بنابراین ش��ما باید در س��ریعترین زمان ممکن نس��بت به انتخاب
درس��ت اقدام نمایی��د .هیچ راهکار دیگری نی��ز در این میان پیش
رویتان قرار ندارد.
برخی از کارآفرینان به طور مداوم منتظر فرصت مناسب هستند.
ای��ن امر ش��اید در نگاه نخس��ت ایدهای جذاب باش��د ،اما در مدت
زمانی اندک حتی انگیزه ش��ما برای ش��روع کسب و کار تازه را هم
از بین خواهد برد بنابراین ش��ما باید انتخاب درس��تی در این رابطه
داشته باشید.
معمای دوم :اندازه کسب و کار
شروع یک کسب و کار تازه همیشه با پرسش درباره اندازه کسب
و کار همراه اس��ت .خیل��ی از کارآفرینان هیچ ای��دهای در رابطه با
این مس��ئله ندارند .اگر ش��ما دارای بودجه مناس��ب و ایده درستی
برای ش��روع کسب و کارتان هستید ،ش��روع کار در اندازه بزرگ و
بینالمللی ایده بدی نخواهد بود.
امروزه اغل��ب کارآفرین��ان دارای بودجههای محدودی هس��تند
بنابرای��ن تالش برای رقابت با برندهای ب��زرگ از همان ابتدای کار
چندان منطقی نیست .شما با بودجه محدود باید اول از همه نسبت
به بهینهس��ازی ش��رایط کس��ب و کارتان اقدام نمایید .بنابراین در
صورت داش��تن بودجه محدود نیازی به ق��رض گرفتن مبالغ کالن
نیس��ت .چنین امری فقط فش��ارهای اولیه بر روی کسب و کارتان
را افزایش میدهد.
معمای سوم :انتخاب سرمایهگذار مناسب
انتخ��اب س��رمایهگذار برای هر برندی مهم اس��ت .س��رمایهگذار
مناسب تکلیف شما در بازار را مشخص میکند .اگر یک سرمایهگذار
نامناس��ب گیر شما بیاید ،همیشه دردسرهایی برای توسعه کسب و
کار و حت��ی اجرای یک پروژه س��اده خواهید داش��ت بنابراین باید
نسبت به انتخاب درست در این زمینه اقدام نمایید.
خوش��بختانه ش��ما امکان برگزاری جلسات با س��رمایهگذارهای
مختل��ف و انتخ��اب بهترینها را دارید بنابرای��ن معمای پیش روی
ش��ما با کنترل احساسات و تالش برای ارزیابی تمام سرمایهگذارها
به راحتی حل میشود .همیشه یادتان باشد که نداشتن سرمایهگذار
خیلی بهتر از همکاری با یک سرمایهگذار بد است.
اگر ش��ما ایده مناسبی برای کس��ب و کارتان داشته باشید ،شمار
باالیی از س��رمایهگذارها اقدام به ارائه پیش��نهاد همکاری به ش��ما
خواهن��د ک��رد .نکته مه��م در این می��ان تالش برای هم��کاری با
سرمایهگذارهای دارای سابقه مناسب است.
معمای چهارم :کنترل شرایط یا توسعه برند
اگر ش��ما حتی یک روز هم تجربه مدیریت کس��ب و کار داش��ته
باش��ید ،به خوبی با معمای کنترل ش��رایط یا توس��عه برند آشنایی
داری��د .انتخ��اب از می��ان دو گزینه فوق همیش��ه دش��وار و حتی
غیرممک��ن ب��ه نظر میرس��د .نکته اساس��ی در این می��ان تعیین
اس��تانداردهایی برای کسب و کارتان در زمان شروع است .به عنوان
مثال ،وقتی برند شما در زمینه سودآوری به مرحله مشخصی رسید،
شما میتوانید با خیال راحت شروع به توسعه کسب و کارتان کنید
در غیر این صورت کنترل ش��رایط و وضعیت فعلی باید در دس��تور
کارتان قرار گیرد.
منبعnoobpreneur.com :
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بررسی تاثیر اینترنت اشیا بر عرصه کسب و کار

اینترنت اشیا چطور دنیا را دوباره به هم وصل کرده است؟

به قلم :تاهین بهات
کارشناس کسب و کار و بنیانگذار موسسه Intelivita
ترجمه :علی آلعلی
فناوریهای بسیار کمی در دنیا هستند که توانایی تاثیرگذاری چند
تریلیون دالری بر روی اقتصاد جهانی را دارند و اینترنت اش��یا یکی از
آنهاس��ت .براساس گزارش موسس��ه مک کینزی ،میزان تاثیر اینترنت
اش��یا بر روی اقتصاد جهانی تا س��ال  2025بالغ بر  11تریلیون دالر
خواهد ب��ود .این فناوری در دوران اوج بیکاری ناش��ی از کرونا به داد
بسیاری از کسب و کارها رسید .این امر با وصل کردن دوباره تیمهای
کاری به هم و سرپا نگه داشتن برندها روی داد .با این حساب صحبت
از تاثی��ر چند تریلیون دالری این فن��اوری خیلی دور از ذهن نخواهد
بود.
ش��رکتهایی که از فناوری اینترنت اشیا اس��تفاده میکنند به طور
عمده بر سادهس��ازی ،کنترل بهینه و همچنین اتوماس��یون در عرصه
فعالی��ت کاری تمرکز دارند .این موارد به نوعی مزایای جذاب اینترنت
اشیا در حوزه کسب و کار را نشان میدهد.
امروزه فناوری اینترنت اش��یا از لوازم خانگی تا محصوالت بهداشتی
در دس��ترس ق��رار دارد .هدف اصلی در این مقاله بررس��ی حوزههای
تاثیرگ��ذاری این فن��اوری و نحوه نجات دادن دنیای کس��ب و کار به
لطف این تکنولوژی جدید است .در ادامه برخی از مهمترین حوزههای
تاثیرگذاری این فناوری را مرور خواهیم کرد.
 .1اینترنت اشیا و حوزه سالمت
کارآفرینان حوزه س�لامت و بهداش��ت از چند س��ال پیش اقدام به
استفاده از اینترنت اشیا برای مدیریت پروندههای بیماران و پیشبینی
برخی از بیماریهای احتمالی را ش��روع کردهاند .بدون تردید شما هم
در برخی از درمانگاهها ی��ا داروخانهها با گجتهای کوچک مخصوص
بیماران س��رطانی و همچنین برخی دیگر از بیماریهای خاص مواجه
ش��دهاید .چنین گجتهایی به لطف اتصال به فناوری اینترنت و هوش
مصنوعی که دارند به سرعت وضعیت بیماران را در پایگاههای پزشکی
بارگذاری کرده و در صورت نیاز توصیههای مقدماتی را بیان میکنند.
اس��تفاده از اینترنت اش��یا برای بس��یاری از درمانگاهه��ا به معنای
کاهش مراجعههای حضوری و مشکالت ناشی از ازدحام جمعیت برای
بیماران و کادر درمانی است .بنابراین در سالهای پیش رو باید انتظار
افزایش استفاده از چنین گجتهایی را داشته باشیم.
 .2اینترنت اشیا و حوزه تولید
اینک��ه یک برند چقدر محصول و به چه صورت تولید کند ،س��والی
با جوابهای بس��یار اندک و احتمالی است .امروزه دستگاههای دارای
اینترنت اش��یا امکان خودکارس��ازی فرآیند تولید و هوش��مند کردن
ای��ن فرآیند را دارند .معن��ای این امر کاهش هزینههای تولید و امکان
ارزیابی دقیق مقدار تولید اس��ت .همچنین با کاهش اشتباهات تولید
میزان خسارتهای ناشی از خطای نیروی انسانی نیز کاهش مییابد.
اینترن��ت اش��یا در م��واردی که کار تولید بس��یار تخصصی اس��ت،
توصیهه��ا و کمکهای جانبی برای کارش��ناسها ب��ه همراه دارد .این
امر موجب سادهس��ازی فرآیند تولید و امکان تاثیرگذاری هرچه بهتر
ب��ر روی کیفیت محصول نهایی را به همراه دارد .به عالوه نیاز کس��ب
و کارها به نرمافزارهای واسطهای برای دریافت اطالعات موردنیازشان
را نیز رفع خواهد کرد .با این حس��اب چنین کاری برای تمام برندها و
موسسههای مزایای مشخصی به همراه دارد.
 .3اینترنت اشیا و خانههای هوشمند
داش��تن خانههای هوش��مند دیگر یک رویا نیس��ت .ام��روزه امکان
زندگ��ی در خانههای بینهایت هوش��مند که بس��یاری از کارها را به
طور خ��ودکار انجام میدهن��د ،بیش از هر زمان دیگ��ری به واقعیت

نزدیک ش��ده است .شما با در دست داشتن یک ریموت کنترل بسیار
کوچک ام��کان مدیریت نکات مختلفی نظیر می��زان نور ،نحوه تهویه
هوا و همچنین فعالیت وس��ایلی نظیر ماشین لباسشویی و ظرفشویی
را خواهید داشت.
اینکه اخطاری در صورت خرابی بخشی از خانه به ساکنان داده شود،
یکی از نکات بسیار جذاب است .این امر به لطف فناوری اینترنت اشیا
در بی��ش از هر زمان دیگری در دس��ترس ق��رار دارد .بنابراین امکان
حضور در یک خانه کامال هوشمند به کمترین نیاز به فعالیت از سوی
ساکنان روز به روز توسعه پیدا میکند.
بدون تردید اینترنت اشیا در زمینه هوشمندسازی خانهها معجزهای
تم��ام عیار انجام نمیدهد .نکته مهم در این میان بهینهس��ازی تجربه
مردم از خانههایشان است.
 .4اینترنت اشیا و صنعت حمل و نقل
یکی از مهمترین تاثیرات فناوری اینترنت اشیا در زمینه حمل و نقل
نمایان میشود .این امر به لطف برند تسال قابل مالحظه است .تسال از
چند سال گذش��ته اقدام به طراحی خودروهای دارای امکان رانندگی
خودکار کرده اس��ت .این امر تجربه م��ردم از رانندگی را به طور قابل
مالحظهای تغییر داده است.
اگر ش��ما از آن دس��ت افرادی هس��تید که رانندگی را خیلی دشوار
میبینید ،دیگر دوران تحمل س��ختیها تمام ش��ده است .خودروهای
تسال امکان رانندگی خودکار را به شما میدهند .بنابراین کنترل همه
چیز با بهروزترین اطالعات آنالین در دست خودروی شما خواهد بود.
شما هم تا زمان رسیدن به مقصد حسابی استراحت خواهید کرد.
یک��ی دیگر از مزایای فناوری اینترنت اش��یا ام��کان چکآپ کامل
خودرو بدون نیاز به مراجعه به تعمیرگاههای رسمی است .این فناوری
در صورت نیاز ش��ما را نس��بت به ضرورت تعویض برخی قطعات مثل
بات��ری ماش��ین مطلع میکن��د .همچنین میزان س�لامت بخشهای
مختلف و همینطور امکان ذخیزهس��ازی انرژی برای طی مسافتهای
بیش��تر نیز از جمله تاثیرات این فناوری بر روی صنعت خودروس��ازی

اس��ت .با این حساب انتظار مش��تریان از خودروهای تازه به طور قابل
مالحظهای افزایش پیدا خواهد کرد.
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رئیس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامههای سراسری استان آذربایجان شرقی:

اخبار

گام بلند بانک مهر ایران برای خانه دار شدن محرومان در گلستان

گرگان  -خبرنگار فرصت امروز :بنیاد مســکن گلســتان و بانک قرض
الحسنه مهر ایران در گلستان در راستای تحقق گام دوم انقالب ،برای ارائه وام
قرض الحســنه ساخت و تکمیل مسکن روستاییان ،تفاهم نامه همکاری امضا
کردند.تفاهم نامه همکاری مشترک بین اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی
گلســتان و مدیریت شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان گلستان در
راستای گسترش مراودات بانکی و حمایت از طرح مسکن جوانان با حضور عیسی
امامی ،عضو هیأت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران ،سید مصطفی صالحی
مدیر شعب بانک در استان گلستان و سید محمد حسینی مدیر کل بنیاد مسکن
گلستان به امضا رسید.عضو هیأت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران در این آئین اظهار کرد :بانک مهر ایران با تنوع محصوالت دامنه
خدمــات را در جوامع گروهی افرایش داده است.عیســی امامی افزود :امروزه مردم به واســطه بانک مهــر ایران متقاضی اخذ خدمت از
دســتگاههای اجرایی هستند.وی بیان کرد :دستگاههای اجرایی خدمات رسان به واسطه همکاری با بانک مهر ایران دیگر منتظر ابالغ و
تخصیص بودجه نیستند و در جلسه با اتاق بازرگانی استان اذعان کردم بانک مهر پتانسیل این را دارد که با رویکرد قرض الحسنه منجی
اقتصاد کشور شود.امامی با بیان اینکه منابع بانکها باید به صورت متمرکز در کف خدمت به مردم برای اقتصاد خرد و مولد قرار بگیرد،
گفت :بانک قرض الحسنه مهر ایران با توسعه فعالیتهای خود در کنار نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد ،بنیاد برکت و آستان قدس
برای توسعه اشتغال پایدار و مولد در سطوح خرد و امروز در کنار بنیاد مسکن برای توسعه خدمات عمران روستایی و ساخت مسکن برای
جوانان از طریق پرداخت تسهیالت ارزان قیمت در قالب طرح کاال کارت ،و با رویکردهای اینچنین قطعاً در پنج سال آینده جزو پنج بانک
برتر کشور خواهد شد.عضو هیأت مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران اضافه کرد :پیشبرد رضایت مردم و توسعه خدمات بانک در ارائه منابع
ارزان قیمت به مردم بستر مهمی در نقش چشمگیر بانک مهر ایران در جامعه است.وی عنوان کرد :ضمن تشکر از مدیران و کارشناسان
بنیاد مسکن که همواره با ارائه خدمات بنیادی به مردم و اقشار ضعیف جامعه در بحث مسکن رضایت عمومی را در جامعه ایجاد کردهاند،
نتیجتاً تفاهم ایجاد شده نقطه عطف تعمیم و گسترش این خدمت به تمام کشور خواهد شد.امامی افزود :تاکنون در بانک قرض الحسنه
مهر ایران بیش از  46هزار میلیارد ریال برای توسعه عمران روستایی و خدمات به محرومین از طریق معرفی بنیاد برکت و کمیته امداد
تســهیالت قرض الحســنه پرداخت شده است و امیدواریم تفاهم ساخت مسکن روستایی با بنیاد مسکن هم شروع فاز جدید حمایت از
محرومان و توسعه اقتصادی و پیشبرد مسئولیت اجتماعی در گام دوم انقالب توسط این بانک و بنیاد مسکن باشد.در ادامه مدیر شعب بانک
مهر ایران در استان گلستان هم با ابراز خرسندی از اهتمام صورت پذیرفته از سوی مدیران و کارشناسان بنیاد مسکن برای تحقق تفاهم
بزرگ حمایت از محرومین گفت :این تسهیالت از محل طرح کاال کارت بانک مهر ایران با کارمزد چهار درصد و تا سقف  ۳۰۰میلیون ریال
به هر فرد متقاضی پرداخت میشود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی اعالم کرد:

رفع تصرف  1۲هزار و  ۳5۰متر مربع از اراضی دولتی استان مرکزی

اراک -فرناز امیدی :مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از رفع تصرف
 12هــزار  ۳5۰متر مربع از اراضی دولتی به ارزش  8۰۰میلیارد ریال در خرداد
ماه ،توسط یگان حفاظت این اداره کل خبر داد.
احمد مرزبان بیان داشــت :پرســنل فرماندهی یگان حفاظت این اداره کل،
خرداد ماه امســال در قالب  ۷پرونده با اجرای احکام رفع تصرف فوری و اجرای
احکام قطعی صادرشده توسط مراجع قضایی موفق به رفع تصرف از اراضی ملی
شدهاند .مدیرکل راه و شهرســازی استان مرکزی اظهار داشت :طی ۳6۰مورد
گشت یگان حفاظت این اداره کل (خودرویی –موتورسیکلت) در عملیات های
جداگانه رفع تصرف  12هزار  ۳5۰متر مربع از اراضی دولتی به ارزش  8۰۰میلیارد ریال ،شامل رفع تصرفات فوری و اجرای احکام قطعی
قضایی صورت پذیرفت .مرزبان اضافه نمود :بیشترین رفع تصرفات از حیث مساحت در این مدت متعلق به شهرستان ساوه به میزان ۹هزار
و  85۰متر مربع بوده که از این حیث شهرستان شازند با 2هزار  5۰۰متر مربع در رتبه بعدی قرار دارد .وی در ادامه بیان داشت :ارزش
ریالی بیشترین آمار رفع تصرفات استان مرکزی مربوط به شهرستان ساوه به ارزش  455میلیارد ریال بوده که از این حیث شهرستان
شازند با  ۳25میلیارد ریال در رتبه دوم قرار دارد .در پایان مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح کرد :سامانه ارتباط مردم با یگان
حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان در زمینه زمین خواری با شماره  1656آماده دریافت هرگونه اخبار و گزارشات مردمی در راستای
مقابله با هرگونه تصرف اراضی تحت پوشش درسراسر استان است.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گیالن :

کمیته رسیدگی به تعاونی های مشکلدار موظف به پیگیری و رفع مشکالت
شرکت های تعاونی است

رشت  -خبرنگار فرصت امروز :مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
گیالن  :هم اندیشی و استفاده از ظرفیت دستگاه ها و بانک های زیرمجوعه وزارت
تعاون،کار و رفاه اجتماعی نظیر بانک توســعه تعاون نیز در رفع این مشکالت
موثر است .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
گیالن :نشستی به منظور رفع مشکالت شرکت تعاونی ملچ چوکا با حضور عباس
علیزاده مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان گیالن و واسعی مدیر امور
شعب بانک توسعه تعاون استان در این شرکت برگزار شد .علیزاده در این نشست
که تحویلداری مدیر تعاون استان نیز حضور داشت گفت :باید با توجه بیشتر در
شناسایی به موقع مشکالت شرکت های تعاونی استان ،و بررسی موانع در کمیته رسیدگی به تعاونی های مشکلدار با ارایه راهکارهای موثر
از ایجاد اخالل در روند تولید این شــرکت ها جلوگیری شــود .وی با اشاره به حضور واسعی اضافه کرد :هم اندیشی و استفاده از ظرفیت
دســتگاه ها و بانک های زیرمجوعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نظیر بانک توســعه تعاون نیز در رفع این مشکالت موثر است .وی
همچنین با اشاره به قانون تسهیل تسویه بدهی بانکی خواستار پیگیری واسعی در خصوص بهره مندی شرکت تعاونی ملج چوکا از مزایای
آن در صورت عدم منع قانونی برای رفع این مشکل شد .این شرکت از سال  1۳۹1تا کنون در زمینه تولید پالت چوبی با  ۳۰نفر نیروی
کار با میزان تولید روزانه  65۰و ساالنه 2۳۰هزار عدد پالت و صادرات (غیر مستقیم) با مبلغ صد و  1۰هزار دالر مشغول به فعالیت است.

گردشگری آبی قدمی برای توسعه در مازندران

ساری – دهقان  :شرکت آب منطقه ای مازندران اقدام به شناسایی ظرفیت
های موجود در اجرای طرح گردشگری آبی در رودخانه ها  ،تاالب ها  ،سدها و
کلیه تاسیسات آبی نموده که از مهمترین آنها می توان به طرح گردشگری در
سدهای سنبل رود  ،صالح الدین کال  ،الیماالت  ،شیاده و برنجستانک اشاره کرد
که قدمی نو برای استان خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی  ،حاجی زاده مدیر تجهیز
منابع مالی و گردشگری با اشاره به شناسایی ظرفیت  4۰طرح گردشگری در
استان گفت :خوشبختانه قرارداد  15طرح منعقد گردید و در سه ماهه اول سال
 14۰۰دو طرح گردشگری در آببندان یوسف آباد محمودآباد و دیگری در بستر رودخانه هراز را به مرحله امضا قرارداد رساندیم.
ایشان افزود :در طرح های مذکور  4۰8میلیارد تومان تا  4سال آینده سرمایه گذاری خواهد شد و امکان اشتغال برای  ۷۰نفر فراهم
می شود .
وی در پایان با اشــاره به طرح های در حال تصویب در کمیته گردشــگری تصریح کرد  :طرح گردشگری در آببندان های پنبه زارکتی و
جوربند و در بستر رودخانه نکارود تا هفته های آتی منعقد می شود.

در بهار امسال به انجام رسید ؛

ساخت  16۰نوع قطعه مورد نیاز نیروگاه شهید رجایی از سوی متخصصان داخلی

قزوین  -خبرنگار فرصت امروز :در  ۳ماهه امســال با استفاده از توانمندی های داخلی ،تعداد  16۰نوع قطعه مورد نیاز واحدهای
نیروگاه شهید رجایی ،طراحی و ساخته شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی ،مهران پوررمضان مدیر امور بازرگانی نیروگاه با بیان این خبر گفت :به
منظور حفظ آمادگی واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی برای تولید برق پایدار ،بیش از  16۰نوع از قطعات مورد نیاز واحدهای  1۳گانه
نیروگاه شهید رجایی با استفاده از ظرفیت های داخلی ،در اداره ساخت داخل این شرکت ،طراحی و توسط قطعه سازان داخلی ساخته
شده است .پوررمضان افزود :در پی اعالم نیاز به قطعات و تجهیزات کاربردی در واحدهای سیزده گانه این شرکت درسه ماهه اول امسال،
متخصصان اداره ساخت داخل با مدیریت «حامد گرجی» کارشناس این اداره ،در  ۳ماهه سال جاری ،اقدام به نقشه برداری و طراحی تعداد
 16۰نوع قطعه مورد نیاز نموده که برای ساخت ،در اختیار قطعه سازان داخلی قرار گرفت.
مدیر امور بازرگانی نیروگاه در ادامه بیان داشت :سیل های توربین بخار ،اورینگ مورد استفاده در برج های خنک کننده اصلی و کمکی
نیروگاه سیکل ترکیبی ،چرخ دنده های گیربکس واحد های گازی و ،...اقالمی است که به تعداد  ۹22عدد قطعه از آن ها طراحی شده است.
وی افزود :برای ساخت این تعداد قطعه و تجهیزات ،نقشه های فنی آن در داخل نیروگاه و از سوی متخصصان اداره ساخت داخل
شرکت انجام و توسط سازندگان داخلی ،ساخته شده که در واحدهای نیروگاه به بهره برداری رسیده است .گفتنی است فعالیت های
اداره ســاخت داخل نیروگاه شهید رجایی ،مبتنی بر هدف کاهش وابســتگی به شرکت های خارجی و به منظور کاهش هزینه های
جاری انجام می شود.

روزنامه های سراسری صاحب انجمن صنفی شدند

رئیس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامههای سراســری استان
آذربایجان شــرقی ،سرپرستان استانی جراید کشوری را از مظلومترین
اقشار رسانه های مکتوب عنوان کرد و اظهار داشت :قریب به  ۹۰روزنامه
سراسری دارای دفتر نمایندگی در استان فعالیت دارند که بر این اساس
می توان گفت بیشترین جمعیت رســانهای آذربایجان شرقی در این
بخش ،متمرکز است.
اســد فالح در نشست مشــترک اعضای هیات مدیره و بازرسان این
انجمن تازه تاسیس با جعفر سمساری ،مدیرکل تأمین اجتماعی استان
آذربایجان شرقی ،با بیان اینکه طی سنوات اخیر عمدهترین مشکالت در
حوزه مطبوعات ،دامنگیر این قشــر رسانهای بوده است ،افزود :فعاالن
این حوزه همچنان مشــکالت مختص خود را دارند و متاســفانه جزو
مظلومترین قشر مطبوعات استان محسوب میشوند .وی ضمن قدردانی
از تعامالت ،همکاریهای رسانهای و حمایتهای معنوی این ادارهکل از
تشــکل های رسانه ای و اصحاب جراید ،از حمایت های خاص استاندار
آذربایجان شرقی و همچنین همراهی مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
اســتان در خصوص ایجاد و تسهیل زمینه های تاسیس انجمن صنفی
دفاتر نمایندگی روزنامه های سراســری ( استان آذربایجان شرقی ) به
نیکی یاد کرد .وی ،با اشاره به موضوع حمایت دولت در قالب تسهیالت
کرونا از رسانهها تصریح کرد :در بررسی آمار مشموالن این تسهیالت در
اســتان و در سطح سرپرستان جراید سراسری ،شاید به ندرت میتوان
نمونهای یافت که سرپرستان از چنین حمایتی برخوردار شده باشند.
مشکالت فراروی سرپرستان جراید سراسری در
آذربایجان شرقی
فالح ،ادامه داد :وجود مشکالت متعدد و توسعه دامنه آن سرپرستان
استانی جراید کشوری را بشدت آزار می داد تا اینکه با همت جمعی از
فعاالن دردمند این عرصه و برای اولین بار در سطح کشور ،فقدان چنین

تشکل تخصصی رســانه ای در آذربایجان شرقی برطرف شد و انجمن
صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری استان آذربایجان شرقی با
طی تشریفات و روند قانونی و نیز فراخوان اعضا و برگزاری مجمع جهت
تصویب اساسنامه و برگزاری انتخابات جهت تعیین ارکان انجمن ،رسما
در اردیبهشت ماه سال جاری تاسیس شد و فعالیت خود را زیر نظر اداره
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان شروع کرد.
رئیس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراســری استان
آذربایجان شرقی خاطرنشــان کرد :اقتصاد رسانه به لحاظ شیوع کرونا
دچار آسیب های جدی و بعضا جبران ناپذیری گشته و تبعات منفی آن
دامنگیر حوزه فعالیتی سرپرستان جراید کثیراالنتشار نیز شده است .اسد
فالح ،کاهش درآمدهای آگهی بویژه در بخش دولتی آنرا از دیگر چالش
های مهم ســنوات اخیر برای جامعه سرپرســتان استانی روزنامه های
کثیراالنتشــار در آذربایجان شرقی عنوان کرد و افزود :میزان تخصیص
و تقسیم انواع آگهی های دولتی برای نشریات محلی  ۷۰درصد و برای
روزنامه های سراســری  ۳۰درصد در استان اعمال می شود با اینحال
متاسفانه بعضا شــاهدیم که در همین مقیاس و به استناد آمار موجود

قابل مشاهده در سامانه جامع رسانه ها ،سهمیه کمتری از این محل به
همکاران سرپرست اختصاص داده شده است.
نگاه حمایتی برای رشد مطبوعات حائزاهمیت است
وی ،نــگاه حمایتی را برای رشــد مطبوعــات حائزاهمیت ذکر کرد
و گفت :تمرکز حمایت ها بــه مطبوعات محلی و بی اعتنایی به نقش
مهم و تاثیرگذار روزنامه های کثیراالنتشــار ،نه تنها به رشــد و تقویت
متوازن مطبوعات و جریان جامع رسانه ای منتج نمی شود بلکه موجب
محرومیت اســتان از ظرفیت سراســری مطبوعات هم می شود و بی
تردید تداوم چنین رویکــردی منجر به فقدان و مرگ تدریجی حضور
روزنامههای سراسری در استان و بدنبال آن کاهش و حذف اخبار استانی
در روزنامههای سراسری ،حذف و از دست دادن جایگاه اخبار استانی در
سبد اخبار ملی ،زمینگیر شدن اغلب رسانهایهای فعال در این حوزه
و نتیجتــا بیکاری فراگیر بخش پرتعدادی از جمعیت شــاغل در دفاتر
نمایندگی روزنامه های سراسری خواهد شد.
استقبال از برگزاری مشترک جشنواره بیمه و رسانه
وی بــا قدردانی از تالشها و حمایتهای معنــوی مدیرکل تأمین
اجتماعی آذربایجان شرقی از اصحاب مطبوعات و رسانهها ،ضمن اعالم
آمادگی متقابل برای برگزاری مشترک اولین جشنواره رسانه و بیمه با
مشــارکت انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامههای سراسری استان
آذربایجان شرقی ،خواســتار بهرهمندی اعضای این انجمن از خدمات
درمانی ،تسهیالت و تخفیفات این حوزه شد و اضافه کرد :بخش درمان
اداره کل از حوزههای مهم و برجستهای است که نمیتوان از عملکرد و
نقش اجتماعی آن در مقابله با کرونا و درمان این بیماری غافل شد ،لذا
قدردان زحمات فعاالن سنگر درمان می باشیم و خواهان ایجاد تعامل
و پیوند این بخش با اعضای عضو انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه
های سراسری استان آذربایجان شرقی هستیم.

آغاز بهره برداری از  14طرح تولیدی،خدماتی و زیرساخت بندری در منطقه آزاد انزلی

با میزان سرمایه گذاری  8میلیون یورو و  ۳884میلیارد ریالی بخش خصوصی
زمینه اشتغالزایی مستقیم برای  446نفر فرآهم شد

رشت  -خبرنگار فرصت امروز :به گزارش مدیریت روابط عمومی
و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی ،مهندس علی اوسط اکبری
مقدم ،رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان با بیان اینکه در ششمین
دور از افتتاح پروژه های مناطــق آزاد از مجموع  66پروژه ای که مورد
افتتاح قرار می گیرند  14طرح تولیدی،خدماتی و زیرســاخت بندری
متعلق به منطقه آزاد انزلی اســت اظهار داشت :از میان این طرح ها 2
پروژه در زمینه زیرساخت بندری 2،پروژه خدماتی در حوزه گردشگری-
خودرویی 1 ،پروژه تجاری-مسکونی ۹،پروژه تولیدی-صنعتی مشتمل بر
تولیدپوشاک،الکترونیک،آرایشی-بهداشتی،شیمیایی،لوازمخانگی،و...می
باشــند .وی با اشاره به جذب سرمایه گذاری خارجی  8میلیون یورویی
و  24میلیارد ریالی توســط یکی از سرمایه گذاران بخش خصوصی که
در حوزه تولید المپ زمینه اشتغالزایی مستقیم برای  6۳نفر را به وجود
آورده ،افزود :حجم ســرمایه گذاری ریالی در طرح های فوق از ۳884
میلیارد ریال عبور کرده و با تبدیل سرمایه ارزی به ریالی این میزان به
 6164میلیارد ریال بالغ خواهد شــد و موجبات ایجاد شغل برای 446
نفر پدید آمده است .مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از مجموع این
طرحها ،مجتمع تجاری و مسکونی مهتاب با حجم سرمایه گذاری 2۰۰۰
میلیارد ریالی و میزان اشتغالزایی  1۰۰نفر در این برنامه خبر داد و گفت:

از ســوی دیگر در حوزه زیرساخت های بندری؛ ساختمان امور دریایی
مجتمع بندری کاسپین با صرف هزینه  1۰میلیارد ریالی از سوی بخش
خصوصی و ایجاد اشــتغال برای  15نفــر و مخزن  5هزار تنی با میزان
سرمایه گذاری ۷۰میلیارد ریال توسط سرمایه گذار و اشتغالزایی  5نفره؛
به صورت رسمی در مسیر ارائه خدمات قرار می گیرند .مهندس اکبری
مقدم طرح های ســرمایه گذاری در بخش خدمات را شامل رستوران
گردان و مجتمع نمایشــگاهی و تعمیرگاهی خودرو عنوان کرد که به
ترتیب  45۰و  25۰میلیارد ریال و فرآهم نمود شغل به صورت مستقیم

بــرای  12۰نفر عنوان کرد .مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد انزلی بهره
برداری از طرح توســعه تولید پوشاک را پنجمین طرح تولیدی عنوان
که با صرف هزینه  25میلیارد ریالی و ایجاد فرصت شغلی برای  15نفر
شروع به کار می کند اعالم کرد و افزود :طرح توسعه تولید مخازن پلی
اتیلن با ســرمایه گذاری  15۰میلیارد ریالی و اشتغالزایی برای  2۰نفر،
افتتاح واحد تولیدی کاالی خواب با میزان ســرمایه گذاری  25میلیارد
ریال و فراهم نمودن فرصت شغلی برای  15نفر ،و در نهایت شروع به کار
کارخانه تولید روغن های خوراکی با حجم سرمایه گذاری  22۰میلیارد
ریالی و تولید لوازم خانگی با ســرمایه گذاری  22۰میلیارد ریالی که به
صورت مجموع برای  ۳5نفر شغل ایحاد شده؛ طرح های سرمایه گذاری
تولیدی-صنعتی است که با دستور رییس جمهور به صورت رسمی در
مدار تولید قرار می گیرند .گفتنی است سازمان منطقه آزاد انزلی دارای
 14۹واحد تولیدی با میزان اشتغالزایی مستقیم برای حدود  4۰۰۰نفر
در دو شــهرک صنعتی و خارج از آن است و هم اکنون مراحل احداث
سومین شهرک صنعتی منطقه در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین با
دارا بودن مساحت  5۰هکتاری نه تنها مجموع پهنه های صنعتی منطقه
به دو برابر افزایش می یابد بلکه ضریب اشتغالزایی و افزایش واحدهای
تولیدی از دو برابر فراتر خواهد رفت.

مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان خبر داد:

بیش از  54هزار خانوار در سال  99از گاز طبیعی برخوردار شده اند

بندرعباس -خبرنگار فرصت امروز :به گزارش روابط عمومی
شرکت گاز استان هرمزگان،فواد حمزوی،مدیر عامل شرکت گاز استان
هرمزگان با بیان این مطلب ،اظهار کرد :از مهم ترین پروژه های انجام
شــده در سال  ،۹۹گازرسانی به فازهای 6و  ۷بندرعباس ،شهر رودان
و  16روســتای پارسیان بوده که با بهره برداری از این پروژه ها،جمعا
 54هزار و  1۹۳خانوار از گاز طبیعی برخوردار شده اند .حمزوی افزود:
در حــال حاضر  ۹هــزار و  4۷۹خانوار روســتایی و  124هزار و6۹5
خانوار شهری استان هرمزگان از نعمت گازطبیعی بهره مند هستند.
وی خاطر نشان کرد :در سال گذشته ،دو هزار و  44۰کیلومتر خطوط
لوله گاز ،مورد نشت یابی قرارگرفت و بیش از  ۹65مورد نشتی ،کشف
شــد که این امر موجب جلوگیری از هدر رفت منابع ،کاهش ریسک
و از دســت دادن سرمایه های ملی شده اســت .مدیر عامل شرکت
گاز اســتان هرمزگان ضمن اشاره به این که بیش از ۹8درصد گاز در

هرمزگان در بخش صنایع مصرف می شــود ،تصریح کرد:در سال ۹۹
نیز در اســتان هرمزگان 15 ،صنعت از جمله 8گلخانه ۳،مرغداری2 ،
نیروگاه ،یک کارخانه و یک شــهرک صنعتی از این نعمت خدادادی

بهره مند شده اند.
مصرف گاز در هرمزگان بیش از  18درصد رشد داشته است
مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان ،میزان مصرف گاز طبیعی
در ســال  ۹۹در این اســتان را  ۷میلیارد و 68۳میلیون و  ۳55هزار
متر مکعب اعالم کرد و افزود:این میزان مصرف گاز در ســال گذشته
به مدت مشابه ســال  ،۹8بیش از  18درصد رشد داشته است .وی
اظهارکــرد :از این مقدار گاز مصرفی ،مصــارف نیروگاه ها با بیش از
41درصد،خانگی با 2۳.4درصد CNG ،با  ۳.۳درصد و صنعتی با .5
رشد به نسبت سال  ،۹8همراه بوده است .حمزوی افزود :پیش بینی
می شود تا پایان سال  ،14۰۰حدود  45درصد از خانوار استان ،تحت
پوشش گاز شهری و روســتایی قرار گیرند و چشم انداز این شرکت
تا پایان ســال  14۰2نیز ،گازرســانی به 6۰درصد خانوارهای استان
هرمزگان می باشد.

سخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشور گفت:

 8۰۰مگاواتبرقتولیدیبخشخصوصیبهظرفیتبرقخوزستاناضافهشد
اهواز -شبنم قجاوند :سخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشور
گفــت 8۰۰ :مگاوات ظرفیت بخش های خــارج از صنعت برق عمدتا
در بخش خصوصی ،از نیمه اول خردادماه به توان تولیدی شــبکه برق
خوزستان اضافه و مقرر شده تا پایان تابستان به تولید و تزریق توان به
شبکه ادامه دهند .کیومرث زمانی بیان کرد :برای جبران بخشی از کاهش
 6۰درصدی تولید برق نیروگاه های برق آبی که به واسطه خشکسالی رخ
داده است با پیگیری های به عمل آمده  8۰۰مگاوات برق تولیدی نیروگاه
های بخش خصوصی با توافقات انجام شده و قیمت ترجیحی برای چهار
ماهه پیک ،به شبکه برق استان افزوده شد.
وی افزود :نیروگاه شرکت فجر انرژی خلیج فارس در منطقه ویژه بندر
امام و ماهشهر  52۰مگاوات ،نیروگاه غرب کارون شرکت مپنا که برای
تأمین برق میادین نفتی جنوب غرب اهواز طراحی و ساخته شده بود به
میزان  26۰مگاوات و نیروگاه پاالیشگاه آبادان حدود  2۰مگاوات از توان

تولیدی خود را به شبکه سراسری و محلی تزریق می کنند.
سخنگوی صنعت برق جنوب غرب کشور تصریح کرد :یکی از دالیل
رفع کامل خاموشــی های برنامه ریزی شده در خوزستان در خردادماه

سال جاری ،اضافه شدن این ظرفیت های تولیدی به شبکه بوده است.
زمانی ادامه داد :در حال حاضر با کاهش بیش از پیش ذخائر برق آبی و
محدودیت در تولید این نیروگاه ها و مدیریت مصرف در صنعت و کاهش
ساعت کاری ادارات ،نیاز به واردات حدود  4هزار مگاوات دیگر از شبکه
برق سراســری حتی در ساعات غیر پیک ( )OFF PEAKمی باشد
که بیش از  ۳۰۰۰مگاوات آن معموال از شبکه سراسری تامین و مابقی
بصورت افزایش محدودیت به صنعت و تا حدی محدودیت شهری اعمال
می گردد .وی تاکید کرد :از مشترکین تحت نظارت شبکه برق خوزستان
در دو استان کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان ،تقاضا می شود با رعایت
کردن اقدامات مدیریت مصرف به ویژه ســرلوحه قرار دادن شعار «کولر
اضافی خاموش» ضمن کاهش هزینه های برق مصرفی خود ،تالشگران
صنعت برق را در خدمات رسانی بهتر و کاهش محدودیت ها و پایدار نگه
داشتن شبکه یاری رسانند.

حاکمیت اسالم به برکت خون شهدا محقق شد

قم -خبرنگار فرصت امروز :مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران
اســتان قم در دیدار با مدیرکل دادگستری قم ضمن گرامیداشت هفته
قوه قضاییه و بزرگداشت شهدای هفتم تیرگفت :تحقق حاکمیت اسالم و
استمرار آن به برکت خون شهداست.
حاکمیت اسالم به برکت خون شهدا محقق شد
به گزارش ایثار واحد استان قم ،حجت االسالم حسن هنرمند با حضور
در دادگستری قم افزود :خون شهدای هفتم تیر باعث استحکام پایههای
انقالب اســالمی شــد و به برکت این خونها پرچم مقدس جمهوری
اسالمی بر بلندای قله های عزت و اقتدار در حال اهتزاز است.

وی افزود :خون شــهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس امروز به ثمر
نشسته و موجب عزت ،امنیت ،اقتدار و عظمت نظام اسالمی در دنیا شده
است .رئیس کل دادگستری قم نیز در این دیدار گفت :امروز مفتخریم
مجری احکام اســالمی در جامعه باشــیم و این از برکت خون شهدا و
پایداری خانواده معظم شــهدا است ،خونهایی که باعث شد تا حکومت
اسالمی بعد  14۰۰سال از رحلت پیامبر عظیم الشان دوباره استقرار یابد.
حجتاالســالم علی مظفری افزود :خدمت به خانواده معظم شهدا و
ایثارگران مایه افتخار است و نیرو های دادگستری دلسوزانه پیگیر امور
این خانواده ها هستند.

بازاریابی و توسعه برند با سرویس ریلز اینستاگرام

به قلم :لیندسی پاراموری
بازاریاب دیجیتال و مدیر بخش بازاریابی موسسه گان ِت
ترجمه :علی آلعلی
کسب و کارها باید همیشه موردپسند مشتریان باشند.
اگر ی��ک برند در طول زمان توانایی تاثیرگذاری بر روی
مش��تریان و تعام��ل با آنها را از دس��ت بدهد ،به تدریج
تمام فعالیتهای آن بیفایده خواهد شد .برندهای بزرگ
همیشه راهکاری برای جلب نظر مشتریان و ادامه تعامل
با آنها دارند .در این میان حضور در شبکههای اجتماعی
یکی از ایدههای بسیار جذاب محسوب میشود.
ام��روزه اینس��تاگرام به عن��وان یک��ی از پلتفرمهای
پرطرفدار در س��طح دنیا ش��ناخته میش��ود .همین امر
بس��یاری از برنده��ا را به س��وی حضور در ای��ن پلتفرم
هدایت کرده اس��ت .اگر ش��ما هم به فکر حضور کسب
و کارتان در این فضا هس��تید ،باید اول از همه به دنبال
اس��تراتژی موفقی برای حضور در اینس��تاگرام باش��ید.
امروزه اینس��تاگرام و به طور کلی ش��بکههای اجتماعی
دیگر دارای فضایی س��اده و سرراس��ت نیس��تند .وجود
سرویسهای مختلف در هر پلتفرم کار با آن را جذاب و
اندکی پیچیده کرده است.
یکی از س��رویسهای جدید اینس��تاگرام تحت عنوان
ریلز ش��ناخته میش��ود .این س��رویس برای بارگذاری
ویدئوه��ای کوت��اه رونمایی ش��ده اس��ت .ه��دف اصلی
اینس��تاگرام در راهاندازی این سرویس به نوعی مقابله با
تیک تاک اس��ت .نکته مهم در این میان امکان استفاده
تیمهای بازاریابی از ویژگ��ی موردنظر برای تاثیرگذاری
هرچ��ه بهتر بر روی مش��تریان اس��ت .ه��دف اصلی در
این مقاله بررس��ی برخی از ایدههای مناس��ب و جذاب
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از
بخش ریلز است .ما در ادامه برخی از مهمترین ایدهها و
توصیهها در رابطه با بازاریابی و توسعه برند از این طریق
را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
استفاده از موسیقی و کپشن کوتاه
ویدئوه��ای ریل��ز ش��باهت بس��یار زی��ادی ب��ه تیک
ت��اک دارد .همانط��ور که در تیک تاک ه��ر ویدئویی از
موزیک استفاده میکند ،شما هم برای افزایش جذابیت
ویدئوهایت��ان بای��د از موزیک اس��تفاده نمایید .امروزه
موزیک یک عنصر مهم در جلب نظر کاربران محس��وب
میشود .بدون تردید شما نیازی به موسیقیهای عجیب
و غری��ب ندارید ،بلکه باید به س��ادهترین ش��کل ممکن

در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان با استفاده
از ایدهای س��اده و سرراست باش��ید .با این حساب یک
موس��یقی بیکالم ساده و در عین حال جذاب را انتخاب
نمایید .این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف کمک شایانی خواهد کرد.
اس��تفاده از کپشنهای مناسب نقش مهمی در آگاهی
مخاطب از ماهیت ویدئوی کوتاه ش��ما دارد .این امر نرخ
عدم مشاهده ویدئوها را به طور قابل مالحظهای کاهش
میدهد .بنابراین ش��ما فرصت تاثیرگ��ذاری به بهترین
ش��کل ممکن بر روی کاربران را خواهید داش��ت .بدون
تردی��د هیچ برن��دی تمایل به مش��اهده بازدید اندک از
ویدئ��و ریلزش ن��دارد .این امر یعنی از بی��ن رفتن تمام
هزینههای برند در درازمدت.
تگ کردن اکانتهای مرتبط
ت��گ ک��ردن اکانته��ای مرتب��ط نق��ش مهم��ی در
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف دارد .بس��یاری از
برنده��ا ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاط��ب هدف از
هم��کاری یکدیگر اس��تفاده میکنند .اگر ش��ما دارای
رابطهای قوی و مناس��ب با دیگر برندها داش��ته باشید،
امکان همکاری در فرآیند بازاریابی را خواهید یافت .این
امر به ش��ما فرصت بسیار عالی برای تاثیرگذاری بر روی
مشتریان میدهد.
ت��گ ک��ردن اکانتهای مرتب��ط همیش��ه مربوط به
برندهای دیگر نیس��ت .گاهی اوقات یک اینفلوئنس��ر یا
موسسهای عمومی نیز هدف خوبی خواهد بود .مهمترین
مس��ئله در ای��ن میان ارتب��اط میان اکان��ت موردنظر و
ماهیت پس��ت ریلز شماس��ت .در غیر ای��ن صورت تگ
کردن کاربر مورد نظر هیچ فایدهای برای ش��ما نخواهد
داشت .همچنین شاید موجب دلخوری کاربران نیز شود.
بازنشر ویدئوی ریلز در بخش فید
همانط��ور که ویدئوهای بخش  IGTVبدون بازنش��ر
در بخش فید برای مخاطب هدف به نمایش درنمیآید،
باید برای نمایش هرچه بیشتر ویدئوهای بخش ریلز نیز
به دنبال راهکارهای جذابی بود .این امر شامل بارگذاری
ویدئوهای بخش ریلز و سپس بازنشرشان در قسمت فید
است .این امر نرخ مشاهده ویدئوهای مورد نظر را به طور
قابل مالحظهای افزایش میدهد.
بس��یاری از کاربران در زمینه تعامل با برندها همیشه
مش��کل عدم نمای��ش محت��وا را دارند .این امر ش��امل
دشواریهای پیدا کردن پستهای بخش  IGTVو ریلز
است .اگر شما در این رابطه اطالعرسانی درستی داشته
باشید ،نرخ تاثیرگذاری ویدئوهای موردنظر به طور قابل
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مالحظهای افزایش پیدا خواهد کرد ،در غیر این صورت
باید منتظر کاهش چش��مگیر بازدیدها از سوی کاربران
باش��ید .این امر مشکالت بسیار زیادی پیش روی کسب
و کارها قرار میدهد.
استفاده از استوریهای قدیمی در بخش ریلز
بس��یاری از برندها هرگز از اس��توریهای قدیمیشان
اس��تفاده نمیکنند .ای��ن امر به معن��ای افزایش حجم
اس��توریهای آرش��یو ش��ده و عدم کاربرد دوبارهش��ان
برای کس��ب و کارتان اس��ت .یک ایده مناس��ب در این
میان اس��تفاده از ویدئوهای بخش استوری برای طراحی
پستهای ریلز است.
مهمتری��ن نکته در این رابطه در اختیار داش��تن یک
ایده جذاب برای اس��تفاده دوب��اره از ویدئوهای قدیمی
برند اس��ت ،در غیر این صورت کاربران احس��اس تعامل
نزدیک با کسب و کار ش��ما را نخواهند داشت .بسیاری
از برندها با بازنش��ر بدون تغییر ویدئوهای برند در عمل
هی��چ جذابیتی برای مخاطب هدف ایجاد نمیکنند .این
امر یکی از مسائل مهم در زمینه بازاریابی و توسعه برند
محسوب میگردد.
یک��ی از ایدهه��ای ج��ذاب برای اس��تفاده دوب��اره از
اس��توریهای قدیم��ی مرور خاط��رات اس��ت .این امر
احس��اس نوس��تالژیک جذابی برای مش��تریان به همراه
خواهد داش��ت .بنابراین ش��ما به راحتی امکان استفاده
دوباره از ویدئوهای بخش استوری و تاثیرگذاری بر روی
مشتریان را خواهید یافت.
بازنشر ویدئوهای تیک تاک در ریلز
امروزه برخی از برندها به سوی حضور در فضای تیک
تاک رفتهاند .این امر اهمیت بس��یار زیادی از نقطه نظر
بازاریاب��ی دارد .اگرچه تیک تاک پلتفرم بس��یار جذابی
اس��ت ،اما هن��وز تعداد کاربران��ش با اینس��تاگرام قابل
مقایسه هم نیست .این امر به معنای عدم حضور بسیاری
از کاربران در تیک تاک اس��ت .بنابراین ش��اید کاربران
موردنظر به خوبی محتوای تیک تاکی ش��ما را مشاهده
نکنند .یک��ی از ایدههای جذاب ب��رای تولید محتوا در
بخش ریلز بازنش��ر ویدئوهای تیک تاک اس��ت .این امر
جذابیت بخش ریل��ز برندتان را به طور قابل مالحظهای
افزای��ش میدهد .بنابراین ش��ما دیگر نی��ازی به تحمل
دردس��رهای طوالنی برای پیدا کردن ویدئوهای مناسب
در این بخش نخواهید داشت.
افزودن تیتر به تصویر کاور
امروزه هر ویدئویی در شبکههای اجتماعی دارای یک
تصویر کاور است .وقتی از تصویر کاور صحبت میکنیم،
منظورمان تصویری است که به صورت پیشفرض و قبل
از باز کردن ویدئو برای کاربران به نمایش درمیآید .اگر
ش��ما به ویدئ��وی موردنظر توجه الزم را نش��ان ندهید،
امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور کاربردی
را نخواهید داش��ت .مهمترین نکته در رابطه با انتخاب
تصوی��ر کاور انتخاب یک صحنه ج��ذاب از ویدئویتان
اس��ت .این امر نقش مهمی در دع��وت از کاربران برای
مش��اهده ویدئوی ش��ما دارد ،در غیر این صورت کسب
و کارتان حس��ابی با مش��کل مواجه خواهد ش��د .بدون
تردید کمتر برندی نس��بت به شیوه تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدف با اس��تفاده از تصویر کاور ویدئوها آگاهی
دارد .بنابراین الگوبرداری از برندهای بزرگ در این میان
هیچ مش��کلی به همراه ندارد .این امر نه تنها اعتبار شما
را ب��ه خطر نخواهد انداخت ،بلکه ش��ما را به مرور زمان
ب��دل به برن��دی حرفهای در زمینه انتخ��ب تصویر کاور
ویدئوها خواهد کرد.
تهیه ویدئوهای آموزشی
ویدئوهای آموزش��ی همیش��ه ب��رای کارب��ران دارای
جذابیت خاصی اس��ت .این امر بس��یاری از برندها را در
مسیر طراحی ویدئوهای آموزشی قرار میدهد .اگر شما
تا ب��ه حال چنی��ن کاری را انجام ندادهای��د ،ویدئوهای
بخش ریلز بهترین فرصت را به ش��ما میدهد .مهمترین
مسئله در این میان طراحی ویدئوها به طور کامال کوتاه
اس��ت ،در غیر این صورت ش��ما در عمل یک پس��ت را
طراحی کردهاید.
بخش ریلز فرصت بسیار اندکی از نظر زمانی در اختیار
ش��ما قرار میدهد .بنابراین شما نباید توصیههایتان را

خیل��ی طول دهید .اغلب اوقات بیان یک نکته یا توصیه
س��ریع بهترین راهکار ممکن خواهد بود .این کار شما را
در م��دت زمانی کوتاه بدل به یک برند حرفهای در نگاه
مشتریان خواهد کرد.
به اشتراکگذاری داستان مشتریان
هر برندی در طول زمان داستانهای مختلفی از سوی
مش��تریانش دریافت میکند .چنین داستانهایی نقش
مهمی در توس��عه برند و بازاریابی دارد .اگر شما داستان
موردنظر را به بهترین ش��کل ممکن با دیگر مشتریان به
اش��تراک بگذارید ،امکان جلب نظر کاربران به س��ادگی
هرچه تمامتر را خواهید داش��ت .برخی از برندها در این
میان برای تاثیرگذاری بهتر بر روی کاربران از مشتریان
موردنظر برای بیان داستانشان استفاده میکنند.
همانطور که گفتیم ،بخش ریلز فرصت بس��یار اندکی
در اختیار برندها برای تولید ویدئو قرار میدهد .بنابراین
ش��ما باید خیلی س��ریع عمل نمایید .نکته مهم در این
میان تالش برای بیان یک دیدگاه کوتاه و س��اده است،
در غیر این صورت داستان موردنظر بیش از اندازه طول
میکش��د .این امر به معنای ناتوانی برای تاثیرگذاری بر
روی مشتریان و بروز دردسرهای بعدی خواهد بود.
داستان مشتریان باید احس��اس خوشایندی در دیگر
کارب��ران ایجاد کن��د .در غیر این ص��ورت واکنشها به
برندتان منفی خواهد بود .با این حساب بد نیست پیش
از بارگ��ذاری نهایی ویدئو آن را مورد ارزیابی قرار دهید،
در غیر این صورت ش��اید ش��ما خیلی دیر متوجه عدم
تاثیرگذاری ویدئویتان شوید.
یادآوری رویدادهای مهم به مشتریان
ش��اید برند ش��ما یک جش��نواره مهم پیش رو داشته
باش��د و مایل به حضور مش��تریان در آن اس��ت .در این
ص��ورت ی��ادآوری جش��نواره موردنظ��ر مهمترین نکته
خواهد بود .بسیاری از برندها در عمل هیچ ایدهای برای
تاثیرگذاری بر روی مشتریانشان در جشنوارهها ندارند.
این امر موج��ب صرف حجم باالیی از هزینهها و ناتوانی
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان میشود.
یادآوری رویدادهای مهم به مش��تریان زمان زیادی از
ش��ما نمیگیرد ،اما به بهترین ش��کل ممکن توجه آنها
را جلب میکند .ش��ما با ای��ن کار در عمل حضور اندک
مشتریان در جشنواره یا مراسم برندتان را حذف خواهید
کرد .بنابراین همیش��ه مدتی قبل از ش��روع مناس��بت
برندت��ان به دنب��ال تولید محتوای مناس��ب و جلب نظر
مشتریان باشید.
طراحی ویدئوهای قبل و بعد
ویدئوهای قبل و بع��د ( )Before and Afterیکی
دیگ��ر از ایدههای جذاب برای جلب نظر کاربران اس��ت.
چنی��ن ویدئوهایی به طور معمول بس��یار کوتاه اس��ت.
بنابراین ش��ما مشکلی از نظر اس��تفاده از آنها نخواهید
داش��ت .مهمترین مس��ئله در این میان توجه به ایدهای
مناس��ب برای طراحی چنین ویدئوهایی اس��ت .شما به
عنوان مثال امکان اس��تفاده از ویدئوهای موردنظر برای
نمایش تاثیر محصوالتتان بر روی زندگی مش��تریان را
دارید .به عنوان مثال اگر ش��ما محص��والت تمیزکننده
تولی��د میکنی��د ،نمای��ش قبل و بع��د از اس��تفاده از
محصوالتتان به بهترین ش��کل ممکن تاثیرش را نشان
میده��د .ویدئوهای قبل و بعد به ش��ما فرصت بس��یار
خوب��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف میدهد.
دلیل این امر تمایل مش��تریان برای مش��اهده وضعیت
محصوالت و تاثیرش��ان اس��ت .اگر یک مشتری به طور
کامل نسبت به تاثیرگذاری یک محصول مطمئن نشود،
هرگز خبری از خرید نخواهد بود.
به اشتراکگذاری پیامهای انگیزشی
ترغیب مش��تریان بری انجام دادن ی��ک کار یا تعامل
بیش��تر با ش��ما کار سختی به نظر میرس��د .بسیاری از
برندها برای این امر هیچ برنامه مشخصی ندارند .درست
به همین خاطر مشتریان به طور مداوم به آنها بیتوجهی
میکنند .اگر ش��ما در این میان اس��تراتژیتان را تغییر
دهی��د و در یک ویدئوی بخش ریلز اق��دام به ترغیب و
انگیزه بخش��ی به مش��تریان نمایید ،وضعیتتان به طور
قابل مالحظهای بهبود خواهد یافت.
پیامهای انگیزش��ی همیش��ه برای کارب��ران جذابیت

دارد .گاهی اوقات ش��ما در آس��تانه انجام دادن یک کار
هستید و فقط به یک انگیزه کوچک نیاز دارید .ویدئوی
انگیزشی برند ش��ما میتواند همان انگیزه کوچک برای
مشتریان باشد .پس هرگز خودتان را دستکم نگیرید.
صحبت درباره خبرنامه برند
عضوی��ت کارب��ران در خبرنامه برن��د گام مهمی برای
تبدیلش��ان به مشتریان وفادار است .این امر به سادگی
امکانپذیر نیس��ت .دلیل آن هم روش��ن است :کاربران
نمیخواهن��د بیجه��ت صن��دوق دریافت ایمیلش��ان
را ش��لوغ کنن��د .بنابراین ش��ما باید ای��ده جذابی برای
تعامل با مش��تریانتان داشته باشید ،در غیر این صورت
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان برای ش��ما بدل به امری
غیرممکن خواهد شد.
صحبت درب��اره خبرنامه برند به معن��ای بیان مزایای
عضویت در آن است .اگر شما اندکی تخفیف بیشتر برای
مشتریان حاضر در خبرنامهتان در نظر بگیرید ،وضعیت
بازاریابیتان به طور قابل مالحظهای بهبود خواهد یافت.
این امر انگیزه کافی برای عضویت در خبرنامه برند را به
مشتریان میدهد.
معرفی محصوالت برند و مزایای آنها
معرف��ی محص��والت برند به ط��ور معم��ول در قالب
مراسمهای ویژه صورت میگیرد .نکته مهم در این میان
ام��کان بیان ویژگیها و نحوه کار ب��ا محصوالت برند به
طور بس��یار خالصه اس��ت .این امر ایده مناس��بی برای
طراحی ویدئو در بخش ریلز فراهم میکند .بنابراین شما
باید از آن بهترین استفاده را ببرید.
مش��تریان در صورت عدم آش��نایی با نح��وه کارکرد
محص��ول ی��ک برند هیچ تمایل��ی برای اس��تفاده از آن
نخواهند داش��ت .بنابراین ش��ما باید نسبت به این نکته
توجه ویژهای نشان دهید ،در غیر این صورت شاید تمام
زحماتتان در طراحی محصوالت از بین برود.
ویدئوهای ریلز به دلیل ماهیت کوتاهشان بهترین ایده
برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان را دارد .این بخش به
طور س��اده و سریع ش��یوه کار با محصوالت و همچنین
ویژگیهای آن را در دسترس کاربران قرار میدهد.
پاسخگویی به سواالت مشتریان
مشتریان همیش��ه از برندها س��وال دارند .این امر به
معن��ای ضرورت اس��تفاده از ی��ک روش کاربردی برای
تاثیرگ��ذاری بر روی مش��تریان اس��ت .پاس��خگویی به
س��واالت مش��تریان باید همیش��ه دقیق و کوتاه صورت
گیرد ،در غیر این صورت ش��اید در فرآیند پاس��خگویی
ب��ه مش��تریان در عمل حوصلهش��ان را س��ر ببرید .این
ام��ر تاثیرگ��ذاری ویدئوه��ای برندتان را به ط��ور قابل
مالحظهای کاهش میدهد .اگر سواالت مشتریان بسیار
تخصصی بود ،استفاده از یک کارشناس حرفهای در تهیه
ویدئوی ریلز ضروری اس��ت .این امر اعتبار پاسخ شما را
به طور قابل مالحظهای افزایش میدهد .همچنین شاید
ویدئوی مورد نظر در شبکههای اجتماعی وایرال شود.
برگزاری یک مسابقه کوچک
برگزاری مس��ابقه در ش��بکههای اجتماعی ایده بسیار
جذابی اس��ت .ش��ما در بخش ریلز امکان دعوت از سایر
کاربران برای تهیه ویدئ��وی پیرامون برند یا محصوالت
تان را دارید .این امر فضایی بس��یار جذاب برای کاربران
ایج��اد میکن��د .همچنی��ن موقعی��ت مناس��بی برای
تاثیرگذاری بر روی کاربران به همراه خواهد داشت.
ایده اصلی برای برگزاری مس��ابقه باید به اندازه کافی
س��اده باشد تا مش��تریان را جلب کند .همچنین تعیین
یک جای��زه جذاب نیز نقش مهم��ی در افزایش هیجان
کاربران خواهد داش��ت .بنابراین ش��ما ب��ا برگزاری یک
مس��ابقه کوچک به بهترین ش��کل ممک��ن امکان جلب
نظ��ر کارب��ران و تعامل با آنها را خواهی��د یافت .این امر
بهترین مثال از تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف
محسوب میشود.
بدون تردید بازاریابی در بخش ریلز دردسرهای خاص
خ��ودش را دارد .بس��یاری از برنده��ا در این میان هیچ
ایدهای برای کار با بخش ریلز ندارند .اگر شما هم با این
بخش آشنایی کافی ندارید ،ایدههای مورد بحث در این
مقاله کار شما را به شدت ساده خواهد کرد.
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