
www.forsatnet . i r

یکشنبه
17 مرداد 1400

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

هزینه تولید برق در فصل بهار 32 درصد بیشتر شد

 13 چالش
صنعت برق ایران

 فرص��ت ام��روز: گزارش تازه مرکز آمار ایران از ش��اخص قیم��ت تولیدکننده بخش برق نش��ان دهنده افزایش
۳۲ درصدی هزینه تولید برق در فصل بهار است. به گفته مرکز آمار، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده 
کل بخش برق در فصل بهار 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( به ۳۲درصد رسید. یعنی 
میانگین قیمت دریافتی توسط نیروگاه های برق به ازای فروش محصول خود به شرکت های توزیع برق، در فصل 
بهار امسال نسبت به فصل بهار پارسال ۳۲ درصد افزایش داشته است. در همین حال، نهاد پژوهشی مجلس در...

شاخص کل بورس به رشد 1718 واحدی بسنده کرد

 همراهی سبز آیفکس
با بورس تهران
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جزییات عملکرد 3 ماهه شبکه بانکی

کدام بانک ها بیشتر وام دادند؟

بررسی 7 استراتژی کاربردی برای درآمدزایی در یوتیوب

چگونه در یوتیوب درآمدزایی کنیم؟ 
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از همـان زمان کـه زمزمه اجرای طرح صیانـت کاربران در فضای مجازی به گوش رسـید، دغدغه آن 
گـروه از کاربران که از فضای مجازی برای فروش آنالین ماشـین کارکرده بهره  می برند هم آغاز شـد. 

به گزارش بازار، تیرماه سـال جاری، مجلس شـورای اسالمی بررسی طرح صیانت کاربران در 
فضای مجازی را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این طرح در شورای نگهبان و تبدیل...

تاثیر طرح صیانت کاربران در فضای مجازی بر فروش آنالین خودرو

یادداشت
 بازار طال

به کدام سو می رود؟

محمد کشتی آرای
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر

این روزها قیمت انس جهانی تحت 
تأثی��ر رمزارزها قرار گرفته اس��ت. در 
ماه های اخیر بس��یاری از کش��ورها با 
کاهش تولید ناخالص ملی و در نتیجه 
منفی شدن رشد اقتصادی روبه رو شدند 
که همین مسئله موجب شد تا قیمت 
انس جهانی س��ر به صعود گذاش��ت و 
نزدیک به ۲ هزار دالر افزایش پیدا کرد. 
با توجه به کاه��ش ارزش دالر، قیمت 
انس تا ۲ ه��زار دالر افزایش پیدا کرد. 
بعد از ش��روع واکسیناسیون کشورها 
پیش بینی می ش��د ک��ه مجددا قیمت 
انس جهانی با کاهش همراه باش��د، اما 
با توج��ه به وجود معام��الت رمزارزها 
ک��ه به نوع��ی می توانیم بگویی��م بازار 
مالی بسیاری از کشورها را تحت تأثیر 
قرار داده و باعث ایجاد نوس��ان در این 
بازارها شده، مجددا قیمت طال و انس 
جهانی با افزایش همراه شد. در دو سه 
هفته اخیر ثبات قیمت در بازار جهانی 
مشاهده می شود. قیمت انس جهانی از 
کانال 1700 تا 1900 دالر در سه ماه 
گذشته در نوسان بوده و طبیعتا تأثیر 
قیمت ان��س جهانی در ب��ازار داخلی، 
یکی از عوامل اصلی قیمت طال و سکه 
اس��ت. دومین عاملی که در بازار طال و 
سکه کشور تأثیر می گذارد، قیمت ارز 
اس��ت. در چند ماه قبل از سیزدهمین 
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بی تردید طرح »صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی«، یکی از مهمترین 
بحث ه��ای افکار عمومی در این روزهاس��ت؛ طرحی که نگرانی ها و واکنش های 
زیادی برانگیخته و حسابی خبرساز شده است. به طوری که با باالگرفتن نگرانی ها 
از اجرای این طرح، صاحبان بیش از 50 کس��ب و کار آنالین در بیانیه ای طرح 
»صیانت« را تهدیدی برای موقعیت کاری خودش��ان دانس��تند و بیش از 800 
هزار نفر از ش��هروندان هم در یک کارزار اینترنتی »نه به طرح صیانت« را امضا 
کردند. همچنین غالمحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی در نامه ای 
به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از او خواست تا نظرات کارشناسان در تدوین 
این طرح مورد توجه قرار بگیرد. طالیی، رئیس کمیسیون فناوری اطالعات اتاق 
ایران هم در آخرین جلس��ه این کمیسیون نسبت به بی توجهی تدوین کنندگان 
طرح به تبعات بین المللی آن هشدار داد. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
نیز در دو نامه به ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، اجرای این طرح را موجب 
محدودس��ازی کاربران در دسترسی آزاد به اطالعات و همینطور کمرنگ شدن 
نقش دولت در تصمیم گیری های فضای مجازی دانست. با همه اینها اما مجلس با 
دفاع از تصمیم خود مصمم به بررسی این طرح در کمیسیون مشترک است. حاال 
پنج چهره فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی از نقطه نظر خود پاسخ داده اند که کدام 

جنبه از این طرح آنها را بیشتر از همه نگران کرده است؟
محمدمهدی فرقانی، رئیس س��ابق دانش��کده علوم ارتباطات دانشگاه عالمه 
درباره طرح »صیانت از حق��وق کاربران در فضای مجازی« می گوید: می توان از 
دو زاوی��ه به این طرح نگاه کرد. اول از بعد امکاناتی اس��ت که فضای مجازی در 
اختیار شهروندان گذاشته؛ فضای مجازی چه در حوزه اقتصاد و چه در حوزه های 
ارتباطات و اطالع رس��انی، فرهنگی و اجتماعی و... ظرفیت های جدیدی را برای 
تولید فکر، خالقیت، دانش و محتوا ایجاد کرده است. از همه اینها مهم تر، سهولت 
و گس��ترش فعالیت های اقتصادی به ویژه در ش��رایط کرونایی اس��ت که بخش 
مهمی از این فعالیت ها با رکود و کندی روبه رو بوده و بس��یاری از کس��ب وکارها 
در فضای مجازی می گذرند و همینطور بسیاری از خدمات از جمله بانکداری و... 
بر بس��تر این فضا انجام می شوند، اما از جنبه دیگر این طرح اثر روانی زیادی بر 
جامعه خواهد گذاشت. جامعه سال های سال طول کشیده است تا به مقتضیات 
فضای مجازی خو گرفته و سبک زندگی خود را شکل داده و آن را انتخاب کرده 
و در حال پیش بردن اس��ت. این طرح می تواند به ناگهان آن س��بک زندگی را 
مورد تهدید قرار دهد و تهدید سبک زندگی دربردارنده نوعی عدم امنیت روانی، 
احساس تهدید و در نتیجه ایجاد نارضایتی، تندخویی و پرخاشگری و امثال آنها 

خواهد بود. لذا امیدوارم این طرح مورد بازنگری قرار بگیرد.
فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال نیز درباره 
ط��رح »صیانت« ب��ه »پایگاه خبری ات��اق ایران« می گوید: در س��ال های آینده 
روز به روز جدال و رقابت های منطقه ای از جدال بر س��ر مس��ائل س��نتی تر به 
س��مت فناوری ها می رود. اینکه متخصصان حوزه هوش مصنوعی، تحلیل داده 
و بالک چین کدام کش��ور قوی تر  هس��تند و می توانند در جدال فناوری س��هم 
بیش��تری برای کش��ور و مردم خودش��ان به ارمغان بیاورند. ما با طرح صیانت 
یک��ی از خدمت هایی که به رقبای منطقه ای مان انجام می دهیم این اس��ت که 
سواره نظام های این جدال را دو دستی تقدیم آنها می کنیم. متخصصان و نخبگانی 
که در این جدال فناورانه هر کدام ش��ان می توانند دست باالی کشور ما را داشته 
باشند با پای خودشان به کشورهای دیگر می روند و تبدیل به برگ برنده امارات، 
ترکیه، آذربایجان، عربس��تان و خیلی از کش��ورهای دیگر می شوند که در اصل 

رقبای منطقه ای ما به حساب می آیند.
همچنین کامبیز نوروزی، روزنامه نگار و حقوق دان درباره تبعات طرح »صیانت 
از حقوق کاربران در فضای مجازی« اعتقاد دارد: طرح »صیانت از حقوق کاربران 

در فض��ای مجازی« مبتنی بر نقض اساس��ی ترین حقوق ش��هروندان جمهوری 
اس��المی تنظیم شده و با اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصل ۲9 این 
قانون، بند هفتم اصل ۳ قانون اساس��ی و اصول ۲۳ ، ۲4 و ۲8 در تضاد محض 
اس��ت. این طرح بیش از هر چیز در پی آن است که امکان دسترسی شهروندان 
ایرانی س��اکن در ایران را به منابع گردش اطالعات محدود کند. از این جهت به 
حکم اصل نهم قانون اساسی این طرح اگر هم تصویب شود به لحاظ ماهیت فاقد 
مشروعیت است. چون به حکم قانون اساسی مجلس نمی تواند قانونی وضع کند 

که آزادی های مشروع ملت را از آنها سلب کند. 
عادل طالبی، دبیر انجمن کس��ب وکارهای مجازی نیز به اش��تباه نگاه امنیتی 
به فضای دیجیتال اش��اره می کند و می گوی��د: این طرح از جنبه های متفاوت و 
متعددی ایراد دارد. مراحل تدوین آن مراحل درس��ت و کارشناسی نبوده است. 
هم��ه می دانند امنیت در فضای دیجیتال مهم اس��ت، اما نگاه امنیتی به فضای 
دیجیتال اش��تباه است. طراحان طرح مجموعه ای از اهداف و خواسته ها را جمع 
کرده و می خواهند با یک قانون آنها را مطرح کنند. در حالی که هر کدام از این 
بخش ها قانون مجزای خودش را می خواهد. به عالوه یک کمیس��یون فراقانونی 
ایج��اد کرده اند که خودش قانون تصویب می کن��د و خودش هم اجرا می کند و 
خ��ودش هم جریمه می کند. یعنی باالتر از آنچه ک��ه در حال حاضر هم داریم. 
بنابراین فرآیندهای تدوین این طرح اش��تباه است. به همین دلیل اعتقاد داریم 
کارشناسان باید بنشینند و برای آن دغدغه های بجا، طرح های درستی را تدوین 

کنند.
هادی خانیکی، اس��تاد ارتباطات و رئیس انجم��ن ایرانی مطالعات فرهنگی و 
ارتباطات هم می گوید: طرح »صیانت« که این روزها افکار عمومی را ملتهب کرده 
و تا حدودی در بخش هایی از جامعه نگرانی به وجود آورده است، در سطح اول به 
نظر می رسد به دنبال مسئله ارتباطات و حساسیت نسبت به گذرگاه های انتقال 
اطالعات از فضای جهانی به فضای ملی باش��د، اما این مسئله به نظر من، سطح 
اول از مس��ائل بزر گ تری اس��ت که آنها را باید در چارچوب حکمرانی دیجیتال، 
اقتدارگرایی دیجیتال، حقوق دیجیتال و آزادی دیجیتال مورد بررس��ی قرار داد. 
به نظر می رس��د فراتر از محدودیت هایی که در حوزه اطالع رسانی و ارتباطات و 
کس��ب وکارها به وجود می آید، مش��کالت دیگری که این طرح برای جامعه ما و 
س��طوح مختلفی از حکمرانی دیجیتال و قدرت قانونی نهادهای رسمی دارد نیز 
باید مورد واکاوی قرار بگیرد. به بیان دیگر، اگرچه حساس��یت ها نس��بت به این 
طرح بیشتر متوجه محدودیت اینترنت و فضای مجازی است، اما اشکال مهم تر 
آن در جای دیگری است. این طرح بلبشویی ایجاد می کند که نهادهایی نامرئی 
صاحب نظر می شوند. در حال حاضر چند دستگاه مشخص درباره فضای مجازی 
تصمیم گیری می کنند. اما در این طرح، کمیته های جدید تصمیم گیری درست 
ش��ده اس��ت که اصل حکمرانی مجازی را زیر سوال می برد. آنچه موجب نگرانی 
اصلی است، این است که با اجرایی شدن این طرح نوعی اقتدارگرایی دیجیتال و 

یک دولت مداخله گر نامحدود خواهیم داشت.

کارشناسان درباره طرح »صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی« چه می گویند؟

به سوی اقتدارگرایی دیجیتال

یوتیوب یکی از بزرگترین پلتفرم های اجتماعی در سراسر دنیا محسوب می شود. بسیاری از برندها برای بازاریابی 
و بارگذاری محتوای ویدئویی به طور مس��تقیم س��راغ یوتیوب می روند. این امر عالوه بر شهرت روزافزون موجب 
افزایش دامنه برندهای حاضر در این پلتفرم نیز شده است. البته فقط برندها در این فضای یوتیوب فعالیت ندارند، 
بلکه بسیاری از افراد به تنهایی در حال تولید محتوا و تالش برای درآمدزایی در این پلتفرم هستند. همه این نکات 
یوتیوب را بدل به گزینه ای جذاب برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کرده است. مهمترین مسئله 
در این میان توجه به نحوه درآمدزایی از این پلتفرم محبوب است. بدون تردید هدف نهایی هر برندی از حضور در 

شبکه های اجتماعی کسب درآمد است. بنابراین اگر خبری از سودآوری برای برندها نباشد، حضور در یوتیوب...



فرصت امروز: گزارش تازه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده 
بخش برق نش��ان دهنده افزایش ۳۲ درص��دی هزینه تولید برق در فصل 
بهار است. به گفته مرکز آمار، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده 
کل بخش برق در فصل بهار 1400 نسبت به فصل مشابه سال قبل )تورم 
نقطه به نقطه( به ۳۲درصد رس��ید. یعنی میانگین قیمت دریافتی توسط 
نیروگاه های برق به ازای فروش محصول خود به ش��رکت های توزیع برق، 
در فصل بهار امسال نسبت به فصل بهار پارسال ۳۲ درصد افزایش داشته 

است.
در همین حال، نهاد پژوهش��ی مجلس در ی��ک گزارش تحلیلی به 1۳ 
چال��ش پیش روی تولید ب��رق در ایران پرداخ��ت و از بحران های متعدد 
صنعت برق و رازهای انسداد این حوزه گزارش داد. ارزیابی مرکز پژوهش ها 
نشان می دهد در کنار نگاه غیراقتصادی به برق، مواردی نظیر »ناهماهنگی 
میان دس��تگاه  های متولی تامین و تولید نیروی برق«، »تفاس��یر متفاوت 
وزارتخانه ه��ای ذی نفع از قوانین« و البته »نب��ود حکمرانی یکپارچه« به 
مشکالت صنعت برق دامن زده است. به نظر می رسد علت العلل مشکالت 
صنعت برق به قیمت گذاری دس��توری و اقتصادی نب��ودن تولید برق در 
کش��ور برمی گردد. اهمیت کلیدی صنعت برق در فرآیند توسعه اقتصادی 
تا بدانجاست که عمال توس��عه اقتصادی بدون برق پایدار ممکن نیست و 
به تعبیر مرکز پژوهش ها، یکی از لوازم تحقق جهش تولید در کشور، رفع 

موانع و پشتیبانی از تولید در تامین نهاده های بخش برق است. 
تراز ناتراز تولید و مصرف برق کشور

بازوی پژوهش��ی مجل��س در گزارش تازه خود با عن��وان »مانع زدایی و 
پش��تیبانی از تولی��د در بخ��ش برق؛ موان��ع و راهکارها« ب��ه چالش های 
پی��ش روی تولید برق و راهکارهای رفع آن اش��اره کرد و این چالش های 
سیزده گانه را »عدم  بهینه سازی و ایجاد سیکل ترکیبی نیروگاه های گازی 
موجود«، »توقف احداث نیروگاه های جدید فسیلی و تجدیدپذیر«، »عدم  
نوسازی و بهینه سازی سیستم انتقال و توزیع قدرت«، »مکانیسم ناکارآمد 
قیمت گذاری«، »مدیریت ناکارآمد در تامین نهاده های تولیدی نظیر مواد 
اولیه، تجهیزات و س��وخت«، »عدم اقبال سرمایه گذاران برای فاینانس در 
صنعت برق«، »تعارض منافع میان وزارت نیرو و بخش خصوصی«، »پایین 
بودن حقوق ورودی تجهیزات دارای مش��ابه تولید داخل در صنعت برق«، 
»نب��ود ثبات در مق��ررات صادرات و واردات ب��رق«، »نبود امکانات آزمون 
استاندارد برای برخی کاالهای تولیدی در صنعت برق«، »مشکالت ناشی 
از تحریم در صادرات خدمات فنی و مهندس��ی«، »رکود در بازار توس��عه 
تجهیزات صنعت برق« و »قراردادهای یکجانبه وزارت نیرو« برش��مرد که 

مانع رشد تولید برق همسو با افزایش چشمگیر مصرف برق هستند.
راهکاره��ای پیش��نهادی مرک��ز پژوهش ها در این گ��زارش البته صرفا 

اقتصادی نیستند و ضمن نقد مسیرهای اداری، نواقص حقوقی )تفسیرهای 
متفاوت از یک قانون یا مقرره( یا مش��کالت سیاستی را بازگو کرده است. 
این نهاد پژوهشی سعی کرده در جدولی جامع ضمن اعالم این چالش ها، 
راهکارهایی را برای بهبود ش��رایط تولید ب��رق ارائه دهد. همچنین تالش 
کرده با شفاف کردن مسیر اجرای این راهکارها، سیاستگذار را به عملیاتی 
کردن آنها ترغیب کرده و مسیر را برای افزایش سرمایه گذاری در صنعت 

نیروگاهی ایران هموار نماید.
از آنجا که در وضعیت فعلی بخش عظیمی از نیروگاه های کشور نیازمند 
به روزرسانی، تجهیز و بازمهندسی هستند و مصرف برق کشور نیز به طور 
قابل توجهی هر سال افزایش می یابد، »حذف پدیده خاموشی« از سیمای 
اقتصاد ایران به اجرای این راهکارها گره خورده اس��ت. بدیهی است تداوم 
وضعیت فعلی موجب خواهد شد تا ظرفیت کنونی نیروگاه های کشور افت 

کرده و ایجاد ظرفیت جدید نیز به دست فراموشی سپرده شود.
گ��زارش مرکز پژوهش ها نش��ان می ده��د میزان ظرفی��ت نیروگاهی 
ایجادشده در صنعت برق در فاصله سال های 1۳84 تا 1۳90 بین ۳700 
ت��ا 4900 مگاوات بوده که به دالیل مختلف در دهه 90 به کمتر از نصف 
کاهش یافته و به س��طح 1800مگاوات در سال 1۳99 رسیده است. افت 
۳هزار مگاواتی در ایجاد ظرفیت نیروگاه البته بی دلیل نیست و به کاهش 
س��رمایه گذاری بخش دولتی و نیز فعاالن بخش خصوصی مربوط اس��ت. 
آنطور که در این گ��زارش آمده، حدود 500 پروژه به ارزش بالغ بر ۳هزار 
میلیارد تومان متوقف ش��ده اس��ت. این عدد وقتی اهمیت خود را نش��ان 
می دهد که بدانیم در برخی س��ال های دهه 90 )مث��ال 1۳91 یا 1۳95( 
میزان سرمایه گذاری به محدوده 500 میلیارد تومان تنزل پیدا کرده و در 
عموم سال های این دهه در محدوده هزار میلیارد تومان قرار داشته است. 
این ش��کاف که می رفت با اجازه صادرات برق به بازیگران بخش خصوصی 
جبران شود، از مجرای صدور پیوسته و غیرمنتظره بخشنامه ممنوعیت یا 
محدودیت صادرات، انگیزه س��رمایه گذاری بیش��تر در تولید برق را از بین 
برد. به طور خالصه، مرکز پژوهش ها با هدف عبور کشور از شرایط فعلی، 
صنعت ب��رق را نیازمند اصالحاتی می داند که بخ��ش عمده آنها در ادامه 

تحت عنوان راهکارهای مانع زدا ارائه می شوند.
راهکارهای مانع زدا در صنعت برق کشور

با توجه به اینکه عمده خریدار تجهیزات صنعت برق وزارت نیرو است، تا 
زمانی که مشکل نقدینگی این وزارتخانه حل نشود، مشکالت شرکت های 
تابعه و بخش خصوصی این صنعت نیز الینحل باقی خواهد ماند، بنابراین 
اولی��ن گام برای حمای��ت از تولید داخلی در صنعت برق، »رفع مش��کل 
بدهی ه��ای وزارت نیرو« اس��ت. ایجاد درآمد پایدار ب��رای وزارت نیرو که 
هم کفاف هزینه های جاری و هم توس��عه ای و س��رمایه گذاری حاکمیتی 

اس��ت یک ضرورت اس��ت. در این راس��تا تدوین راهبرد برای حرکت به 
س��مت واقعی کردن قیمت برق از ضروریات است. جدا از این مورد مهم، 
توصیه مرکز پژوهش ها در راس��تای احیای سرمایه گذاری در صنعت برق، 
»تغییر رفتار دولت در زمینه صادرات برق« است. بر این مبنا توصیه شده 
دس��تگاه های مقررات گذار تجاری کش��ور مکلف ش��وند ضمن پیش بینی 
چالش ه��ای محیطی پیش رو، قوانین را به گونه ای وضع کنند که نیازمند 
کمترین تغییر طی یک دوره مشخص باشد تا از این طریق تولیدکنندگان 
با در نظر داشتن چشم انداز یک یا چندساله، برنامه های تولیدی خود را با 
اطمینان بیشتری دنبال کنند. وضع و لغو چندین باره ممنوعیت ها یکی از 
مصادیق اصلی در »عدم ثبات مقررات تجاری کشور« محسوب می شود که 

به تولیدکنندگان صادراتی طی سال های گذشته آسیب وارد کرده است.
»نهاد تنظیم گر برق« موضوعی اس��ت که در ماه های اخیر بارها و بارها 
از سوی این مرکز به دولت جهت سامان دادن به وضعیت بغرنج کشور در 
حوزه انرژی پیشنهاد شده است. تصور نویسندگان این گزارش آن است که 
تاسیس نهاد تنظیم گر بخش برق، می تواند زمینه ساز تقویت عوامل تولید 
برق که شامل س��رمایه و مواد اولیه هستند، شود. »نامساعدبودن محیط 
کسب وکار« به عنوان مجموعه فرآیندها، سیاست ها، شرایط حقوقی، نهادی 
و مقرراتی حاکم بر فعالیت های کسب وکارها، یکی از مشکالت ساختاری 
اقتصاد ایران و از جمله دالیل زمینه ای فراهم نبودن شرایط رونق تولید در 
کشور محسوب می شود. در اسناد باالدستی نیز تسهیل محیط کسب وکار 

مورد تاکید قرار گرفته است.
ازجمل��ه در بندهای ۲، 6 و 7 بخش امور اقتصادی سیاس��ت های کلی 
برنامه شش��م توس��عه بر بهبود مس��تمر فضای کس��ب وکار، تامین مالی 
فعالیت های ُخرد و متوس��ط و کاهش خطرپذیری فعالیت های اقتصادی 
و تجاری و در بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه شش��م توس��عه دولت مکلف 
به تالش مداوم در راستای ارتقای شاخص سهولت انجام کسب وکار بانک 
جهانی شده است. همچنین »پرداخت مطالبات بخش خصوصی« موجب 
می شود قدرت مالی این بنگاه ها حفظ شود و کارآفرینان بخش خصوصی 
بتوانند از ظرفیت مالی خود برای مقابله با ش��رایط تحریم اس��تفاده کنند 
تا نهاده های خود را به ش��کل بهینه تهیه کنند. همچنین توصیه ش��ده با 
ایجاد »س��هولت دسترس��ی به مواد اولیه« مانند فلزات اساس��ی از طریق 
سیاس��ت های حذف معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و مدیریت بورس 
عرض��ه فلزات و همچنین افزایش کارایی و س��رعت نظ��ام گمرکی برای 
واردات کاالهای خام خوراک کارخانه های تولیدی، توان واحدهای تولیدی 
برای مدیریت عرضه تقویت  شود. »بهبود مقررات و تسهیل امور و رویه های 
گمرک��ی« نیز از دیگر مواردی اس��ت که در گ��زارش مرکز پژوهش ها به 

اهمیت آن برای پایدارشدن تولید برق اشاره شده است.

هزینه تولید برق در فصل بهار 32 درصد بیشتر شد

13 چالش صنعت برق ایران

اینکه آیا ایده س��اخت س��الیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور 
امکان پذیر است یا نه، س��والی است که فعاالن بازار مسکن در روزها و 
هفته های گذشته درباره آن گمانه زنی کرده اند و برخی آن را در دسترس 
و برخ��ی دور و امکان ناپذیر دانس��ته اند. در این باره بیت اهلل س��تاریان 
کارش��ناس مسکن، هزینه تولید سالی یک میلیون واحد مسکونی را 4 
هزار هزار میلیارد تومان می داند و می گوید: دولت سیزدهم مدعی است 
که می تواند س��الی یک میلیون واحد مسکونی تولید کند. برای تحلیل 
این گزاره، باید چند مورد بیان شود. اول اینکه دولت ها اصال نمی توانند 
این میزان واحد مس��کونی بسازند. نه دولت ما، بلکه در جهان هم هیچ 
دولتی نمی تواند به شخصه سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد. در 

طول تاریخ هم تابه حال چنین اتفاقی رخ نداده است.
به اعتقاد او، آنچه بررس��ی بازار مس��کن ایران و جهان به ما نش��ان 
می دهد این است که دولت ها در بهترین شکل بیش از 40 تا 50 هزار 
واحد مس��کونی در سال قادر نیستند تولید کنند. آن هم به این شکل 
که پیمانکار استخدام کنند و تولید و عرضه را صورت بدهند. این میزان 
هم عمدتا در کشورهایی انجام می شود که مشکل مسکن در آنجا حل 
شده و در واقع مشکلی به این نام ندارند. بازارشان افزایش قیمت ندارد 
و به تعادل رسیده است. البته علی رغم اینکه بازار مسکن آنها به تعادل 
رس��یده، اما هنوز هم بخش��ی از دهک های پایین جامعه قدرت خرید 
مس��کن ندارند، آنها نه می توانند اجاره و ن��ه می توانند خانه بخرند. در 
این کشورهای توس��عه یافته هم تنها حدود ۳0 تا 50 هزار واحد تولید 
می شود، آن هم در قالب طرح هایی مانند اجاره به شرط تملیک، مسکن 
اجتماعی، مس��کن سازمانی و ملی یا طرح هایی مانند مسکن مهر. این 
طرح ها جزو همین 40، 50 هزار واحد تولید هس��تند و اصوال دولت ها 

نمی توانند بیشتر از این هم بسازند.
س��تاریان به حضور بخش خصوصی در س��اخت و ساز مسکن اشاره 

می کن��د و ادامه می دهد: اگر قرار باش��د بخش خصوص��ی را وارد بازی 
کنیم تا آنها س��الی یک میلیون واحد مسکونی بس��ازند، باید به نکات 
مهم دیگری توجه کرد. دولت باید امکاناتی را تأمین و بستری را ایجاد 
کند تا بخش خصوصی که 95 درصد س��هم تولید مسکن در کشور را 
در اختیار دارد، بتواند س��الی یک میلیون واحد مس��کونی بس��ازد. این 
اقدام مس��تلزم این است که کل ساختار اقتصادی مملکت عوض شود. 
یعنی تشکیالت دولت و ساختار اقتصادی تغییر کند. وی با بیان اینکه 
تولید یک میلیون واحد مس��کونی باید ح��دود 100 میلیون مترمربع 
تولید خالص داش��ته باش��د، می افزاید: هر ی��ک مترمربع تولید خالص 
مسکن، نیازمند یک مترمربع خدمات عمومی است؛ یعنی ۲00 میلیون 
مترمربع. هر یک مترمربع چه آموزشی و چه مسکونی به اندازه خودش 
زیرساخت می خواهد، زیرساخت هایی از جمله تلفن، گاز، برق، آب، جاده 
و زیرس��اخت های مختلف دیگر. با این حساب، دولت باید 400 میلیون 
مترمربع هزینه کند تا س��الی یک میلیون واحد مسکونی خالص قابل 
بهره برداری ش��ود. 400 میلیون مترمربع ضرب در 10 میلیون تومان - 
هزینه س��اخت هر یک مترمربع واحد مسکونی - رقمی حدود 4 هزار 

هزار میلیارد تومان می شود که به اندازه کل نقدینگی کشور است.
این کارش��ناس مسکن در پایان می گوید: حاال فرض کنیم که کشور 
مصمم به تولید چنین میزان واحد مس��کونی باش��د، اما برای آن باید 
گردش پول س��ریعی رخ ده��د. درواقع با این می��زان از حجم گردش 
پول در کش��ور نمی شود، سالی یک میلیون واحد مسکونی تولید کرد. 
تس��هیالتی که داده می ش��ود نهایتا به اندازه تس��هیالت 40 هزار واحد 
مس��کونی است نه یک میلیون. آن هم با تمام موارد شکوک، بازار رهن 
ثانوی، صندوق های مسکن، فاینانس و سرمایه گذاری خارجی. به عبارتی 
همه وهمه باید در خدمت گرفته شوند تا بتوان سالی یک میلیون واحد 
مس��کونی تولید کرد، ام��ا هیچ کدام از این ابزارهای مال��ی در ایران راه 

نیفتاده و جوابگو نیس��ت، آن هم به این دلیل که اقتصاد ما غلط است. 
ساختار اقتصادی نیمه دولتی و خصوصی مشکالت زیادی دارد. ساختار 
دولتی ضربه زیادی به بخش خصوصی زده و در واقع مسکن ضربه گیر 
اقتصاد دولتی ش��ده است. لذا تولید یک میلیون واحد مسکونی به این 
سادگی و راحتی نیست. ما در بهترین شرایط و دوران نتوانستیم چنین 

تولیدی را در بخش خصوصی داشته باشیم.
در س��وی مقابل، ایرج رهبر نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان، 
س��اخت س��الیانه یک میلیون واحد مسکونی در کش��ور را امکان پذیر 
می داند و می گوید: س��اخت یک میلیون واحد مس��کونی در س��ال در 
ص��ورت تامین زمین و منابع مالی قابل اجرا اس��ت. موضوع »زمین« و 
»تامی��ن منابع مالی« دو عامل مهم برای اجرای موفقیت آمیز هر طرح 
مسکن است و اگر این دو تدارک دیده شود، مشکل ساخت یک میلیون 
واحد مسکونی در سال حل خواهد شد؛ در سه سال گذشته تالش های 
زیادی برای الحاق زمین به وزارت راه و شهرس��ازی و اس��تفاده از آنها 
در طرح مسکن ملی شد، اما مطابق نیازها زمین آزاد نشد. عدم تامین 
زمین باعت عدم توسعه شهری و شهرک سازی می شود و در نهایت روی 

قیمت نهایی مسکن تاثیر می گذارد.
او با بیان اینکه روش های مختلفی برای جذب منابع مالی برای ساخت 
مس��کن وجود دارد، می افزاید: اگر اعتماد بین بخش خصوصی و دولت 
افزایش یابد و موضوع مالیات گیری از طرح های مس��کنی و خلف وعده 
در قراردادهای بین دولت و بخش خصوصی حل شود، انگیزه انبوه سازان 

برای مشارکت در ساخت و ساز افزایش خواهد داشت.
به گفته رهبر اکنون نقدینگی عظیمی در دست بخش خصوصی است 
که باید به کار گرفته شود، اما راه اصلی آن تضمین دهی دولت به بخش 
خصوصی اس��ت که از س��رمایه آنها بعد از مشارکت در ساخت مسکن 

حمایتی، کاسته نشود.

آیا طرح مسکنی دولت سیزدهم قابل اجراست؟

امکان سنجی ساخت یک میلیون خانه

نگـــاه

نجات اقتصاد با پس اندازهای دوران کرونا
پول های پاروشده را خرج کنید

این روزها از برخی از اقتصاددانان و کارشناس��ان می ش��نویم که 
پول زیادی در دوران همه گیری کرونا در حس��اب های مردم تلنبار 
ش��ده است و خرج شدن این پس اندازها می تواند باعث تسریع رشد 
اقتصادی در بس��یاری از کش��ورهای جهان شود، اما پرسش مهم و 
بزرگی که در اینجا مطرح می شود، این است که آیا مصرف کنندگان 

واقعا قصد دارند دوباره به عادت پول خرج کردن خود برگردند؟
به گزارش وال اس��تریت ژورنال، اقتصاددانان هش��دار داده اند که 
پیش بینی میزان تمایل خانوارها به خرج کردن در دوران پس��اکرونا 
اصال کار ساده و آسانی نیست. در واقع دوران همه گیری کرونا یک 
دوران اس��تثنایی و حتی بی س��ابقه بوده اس��ت؛ دورانی که در آن، 
پول زیادی در دس��تان افراد زیادی در یک دوره کوتاه بی اس��تفاده 
مانده اس��ت. آلفرد کامر، رئیس بخ��ش اروپایی صندوق بین المللی 
پ��ول در این خصوص می گوید: »پول ها پس انداز ش��ده اند اما هنوز 
از خرج ک��ردن آنه��ا خبری نیس��ت و پیش بینی رفتاره��ای آینده 

مصرف کنندگان هم مثل یک معمای حل نشده است.«
یکی از کلیدهای حل این معما این اس��ت که بفهمیم چه کسانی 
بیش��ترین پ��ول را در دوره کرون��ا جمع کرده ان��د. الگوهای هزینه 
خانواره��ا معموال به ش��دت با ه��م فرق دارد و عمدت��ا به درآمد و 
س��ن آنها وابسته اس��ت. به طوری که افراد مس��ن تر و ثروتمندتر 
معم��وال کمت��ر خرج می کنند و بخش بیش��تری از درآمدش��ان را 
ذخی��ره می کنند. در س��مت مقاب��ل اما افراد جوان ت��ر و کم پول تر 
ق��رار دارند. حال اگر این الگو را به ش��رایط فعلی هم تعمیم دهیم، 
می بینی��م که احتمال دارد بخش بزرگی از پول های پس اندازش��ده 
در دوران همه گی��ری کرونا، با س��رعت خرج نش��وند، اما حتی اگر 
این طور هم باشد، میزان پول خرج شده آنقدر هست که بتواند روند 
احیای اقتصادی در کشورها را تسریع کند. در این باره اقتصاددانان 
بارکلیز می گویند که حجم پول های ذخیره ش��ده واقعا زیاد اس��ت: 
غی��ر از پس اندازهایی که به صورت معمول انجام می ش��د، از زمان 
آغاز بحران کرونا در آمریکا 7 درصد از درآمد س��االنه خانوارها هم 
پس انداز ش��ده اس��ت. این رقم در انگلیس بالغ بر 6 درصد از تولید 
ناخال��ص ملی و در اتحادیه اروپ��ا بالغ بر 5 درصد از تولید ناخالص 

ملی است.
بخ��ش اعظِم این ذخای��ر، ظاهرا به صورت غیربرنامه ریزی ش��ده 
پس انداز ش��ده اند و علتش هم عدم توانای��ی مصرف کنندگان برای 
خرج کردن در حوزه های موردنظرشان به صورت عادی است. برخی 
از عادی تری��ن مخ��ارج خانوارها در دوران پی��ش از کرونا مثل غذا 
خوردن در رس��توران های محلی، حضور در اس��تادیوم های ورزشی 
و رفتن به س��فر- به طور کلی در دوران کرونا تعطیل ش��د و طبعا 
پول هایی که باید اینجا خرج می ش��د بی استفاده ماند. البته برخی 
مخارج ه��م بنا بر نیازهای دوران کرونا به مخ��ارج خانوارها اضافه 
ش��ده اس��ت که از جمله آنها می توان به خدمات قابل استفاده در 

منزل از جمله اشتراک تلویزیون های اینترنتی اشاره کرد.
البت��ه تا اینجا بحث بیش��تر در مورد خانوارهایی بوده اس��ت که 
شغل شان به صورت دورکاری قابل انجام بوده و در دوران کرونا هم 
از درآمدش��ان کاسته نشده اس��ت. نباید فراموش کرد که پول های 
خرج نشده اصال به شکل یکسان در میان خانوارها پراکنده نبوده اند. 
مثال در آمریکا بنا بر اعالم فدرال رزرو، بیشترین پس اندازها توسط 
یک پنج��م ب��االی ثروتمند جامعه انج��ام گرفته اس��ت. همچنین 
بررس��ی ها در انگلیس، فرانسه و آلمان که توسط یوگاو در ماه های 
ژانوی��ه و فوریه انجام ش��د، حاکی از آن بوده اس��ت که ۲0 درصد 
ثروتمند باالی جامعه عمال پس اندازهای خود را در دوران کرونا به 

نسبتی کامال بیشتر از بقیه جامعه افزایش دادند.
در باب ارتباط س��ن و پس ان��داز هم آمارها دوب��اره همین نکته 
را نش��ان داده اند که افراد مس��ن تر، درصد بس��یار زیادی از درآمد 
خ��ود را پس انداز می کنند. اقتصاددان��ان می گویند به همین دلیل 
نبای��د بر روی خرج ش��دن پس اندازهای گروه های س��نی باالتر در 
دوران پس��اکرونا حس��اب باز کرد. البت��ه در صورتی که بخش های 
گردش��گری و رستوران و تفریحات دیگر به صورت کامل باز شوند، 
روند خرج کردن پول های کرونایی س��رعت خواهد گرفت، اما اینکه 
تاثیرگذاری این پول ها برای احیای اقتصادهای مختلف دنیا در چه 

بازه زمانی انجام خواهد گرفت، مسئله روشن و واضحی نیست.
الی��ور راکاو از آکس��فورد اکانامیکز که مدتی اس��ت بر روی این 
مس��ئله کار کرده اس��ت، می گوید که حتی اگ��ر خانوارها به بخش 
زی��ادی از پس انداز خود دس��ت نزنند، باز هم پولی بیش��تر از یک 
س��ال گذشته خرج خواهد ش��د  و این خودش برای احیای اقتصاد 
کافی اس��ت. او پیش بینی کرده است که خانوارهای اروپایی تا سال 
۲050 می��الدی تقریبا یک پنجم از پول هایی را که در دوران کرونا 
پس انداز ک��رده بودند، خ��رج کنند. این یعنی تقریب��ا ۳.1 درصد 
افزایش در مخارج مصرف کنندگان در س��ال ج��اری میالدی. این 
رقم در س��ال ۲0۲۲ می��الدی به 7 درصد خواهد رس��ید و هرچه 
بخش های مختلف اقتصادی بیش��تری باز شوند، درصد خرج شدن 
پول در آنها هم باالتر خواهد رفت. راکاو پیش بینی کرده اس��ت که 
رش��د مخارج مصرف کنندگان در سال جاری و سال آینده میالدی 

به احیای اقتصاد در کشورهای اتحادیه اروپا منجر شود.
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بانک مرکزی هر هفته نرخ سود بین بانکی را اعالم می کند که در حال 
حاضر جدول تغییرات نرخ بهره بین بانکی نش��ان می دهد که این نرخ به 
18.08 درصد رسیده است. این در حالی است که در بازار بین بانکی نرخ 
سود پیش از این 18.17 درصد بوده و با کاهش 0.09 درصدی مواجه شده 
اس��ت. البته از آذرماه سال گذشته تا اوایل خردادماه امسال نرخ سود بین 
بانکی در محدوده 19 تا ۲0 درصد تثبیت ش��ده بود تا آنکه از اردیبهشت 
ماه مجدد روند کاهشی شروع شد و تا اواسط تیرماه نیز ادامه یافت. نهایتا 
این نرخ تا پایان تیرماه روند صعودی پیدا کرد و به 18.61 درصد رس��ید، 
اما از این زمان به بعد روند کاهشی پیدا کرده و به  18.08 درصد رسیده 
است که به نظر می رسد کنترل نرخ بازار بین بانکی در محدوده 18 درصد، 

سیاست بانک مرکزی در شرایط فعلی باشد.
گفتنی است؛ نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در 
بازار پول به نرخ های س��ود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد. در واقع 
این نرخ، قیمت ذخایر بانک هاس��ت و زمانی که آنه��ا در پایان دوره مالی 
کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کس��ری ذخایر می شوند، از سایر 

بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.
وضعیت بانک های تجاری در پرداخت تسهیالت

در همین حال، بررسی عملکرد بانک ها و موسسات اعتباری در فصل بهار 
نشان می دهد که مانده تسهیالت اعطایی در خردادماه امسال در مقایسه 
با اسفندماه سال گذشته رش��د 6.4 درصدی داشته است. طبق اطالعات 
منتشرش��ده از سوی بانک مرکزی، تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتب��اری تا پایان خردادماه امس��ال، معادل ۲546 ه��زار و 500 میلیارد 
تومان بوده که نس��بت به اس��فندماه سال گذشته با رش��د 6.4 درصدی 

مواجه ش��ده است. همچنین، تسهیالت قرض الحس��نه 8.4 درصد از کل 
تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات اعتباری قرض الحسنه را تشکیل داده 
و حجم عمده عملکرد تسهیالتی بانک ها مربوط به مرابحه با ۲9 درصد و 
فروش اقساطی با ۲1.4 درصد است. به لحاظ عددی در پایان خرداد سال 
جاری ۲1۲ هزار و 700 میلیارد تومان از کل تس��هیالت اعطایی بانک ها 
و موسس��ات اعتباری کش��ور قرض الحس��نه بوده که این میزان نسبت به 

اسفندماه سال گذشته، 4.8 درصد رشد را نشان می دهد.
از سوی دیگر، بانک های تجاری در کل ۳80 هزار و 600 میلیارد تومان 
تس��هیالت پرداخت کرده اند که با رش��د ۳.8 درصدی مواجه شده و سهم 
وام های قرض الحسنه از این میزان تسهیالت 5۳ هزار و ۳00 میلیارد تومان 
اس��ت که اعطای این وام از سوی بانک های تجاری در پایان سال گذشته 
7.4 درصد افزایش یافته است؛ گفتنی است 14 درصد از وام های بانک های 

تجاری را قرض الحسنه تشکیل می دهد.  
در بانک های تجاری کشور نیز سهم عمده تسهیالت پرداختی مانند بانک ها و 
موسسات اعتباری مربوط به فروش اقساطی به میزان ۳1.۳ درصد است که رقم 
آن 119 هزار میلیارد تومان در پایان خردادماه 1400 بوده است. عالوه بر این، 
8.۲ درصد تسهیالت بانک های تجاری به رقم ۳1۳ هزار میلیارد تومان در پایان 
خردادماه به تسهیالت جعاله اختصاص داشته که این رقم در اسفندماه سال 
قبل ۳15 هزار میلیارد تومان بوده است. به صورت کلی، سهم عمده تسهیالت 
پرداختی بانک های تجاری در پایان خرداد 1400 به فروش اقساطی، جعاله و 

قرض الحسنه اختصاص یافته است.
وضعیت بانک های تخصصی در پرداخت تسهیالت

همچنین بررس��ی عملکرد بانک های تخصصی در پرداخت تسهیالت تا 

پایان خردادماه سال جاری نشان دهنده این است که تسهیالت اعطایی با 
0.8 درص��د افزایش از رق��م ۳87 هزار و 700 میلیارد تومان به عدد ۳90 
هزار و 700 میلیارد تومان رس��یده که س��هم تس��هیالت قرض الحسنه از 
این میزان تس��هیالت اعطایی بانک های تخصصی معادل 19 هزار و 900 
میلیارد تومان بوده که با کاهش 0.4 درصدی در مقایس��ه با اس��فند سال 
گذشته مواجه شده است. گفتنی است که 5.1 درصد از وام های بانک های 

تخصصی را قرض الحسنه تشکیل می دهد.  
بزرگترین بخش تس��هیالت پرداخت شده در بانک های تخصصی کشور 
مربوط به فروش اقساطی می شود؛ به نحوی که در پایان خردادماه امسال 
4۲.5 درصد کل تس��هیالت اعطایی این بانک ها به رقم 166 هزار میلیارد 
تومان در بخش فروش اقساطی بوده و این رقم در اسفندماه سال گذشته 
ب��ه میزان 168 هزار و 100 میلیارد تومان بود. بانک های تخصصی نیز در 
بخش مشارکت مدنی تسهیالت قابل توجهی پرداخت کرده اند؛ به نحوی 
که 15.8 درصد کل منابع تس��هیالتی این بانک ها در پایان خرداد امسال 
به میزان 61 هزار و 600 میلیارد تومان در این بخش پرداخت شده است.

همچنین بررس��ی تس��هیالت اعطایی بانک های غیردولتی و موسسات 
اعتباری در پایان خردادماه امس��ال نشان می دهد که تسهیالت این بانک 
با 8.4 درصد رش��د به رقم 1775 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است 
و س��هم تسهیالت قرض الحسنه از این میزان تسهیالت 7.8 درصد ) 1۳9 
هزار و ۳00 میلیارد تومان( بوده که اعطای این نوع تسهیالت در این نوع 
بانک ها در خردادماه امس��ال 4.6 درصد رشد داشته است. همچنین ۳4.6 
درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه این بانک به 

رقم 614 هزار و ۲00 میلیارد تومان بوده است.

جزییات عملکرد 3 ماهه شبکه بانکی

کدام بانک ها بیشتر وام دادند؟

شاید حقیقت داشته  باش��د که آن چیزی که بسیار باال رفته است، بی تردید فرود 
خواهد آمد. این حقیقت در مورد بیت کوین بیش از همه صدق کرده اس��ت. پس از 
حمایت ایالن ماسک از این رمزارز شناخته شده، قیمت آن به طرز باورنکردنی در ماه 
فوریه رش��د کرد، اما با فروش دارایی های بیت-کوین شرکت تسال و البته لغو فروش 
ماشین ها با پرداخت توس��ط رمزارزها، بیت کوین سقوط ناگهانی را در ماه مه تجربه 
کرد. حاال اما ورق برگشته و بیت کوین در ۲4 ساعت گذشته با عبور از مرز 4۳ هزار 
دالر در آستانه انفجار قیمتی قرار گرفته است. این بیشترین قیمت پرچمدار ارزهای 
دیجیتال در بازار در دو ماه گذش��ته بوده اس��ت. به موازات افزایش ارزش بیت کوین، 
قیمت س��ایر ارزهای دیجیتالی هم رش��د کرد. به گزارش سی ان بی سی، بازار شایعه 
پذیرش بیت کوین و س��ایر ارزهای دیجیتالی توس��ط شرکت های بزرگ کماکان داغ 
است. پس از آرامکو و آمازون، شرکت شیائومی هم پذیرش رمزارزها را تکذیب کرد. 
پی��ش از ای��ن برخی از منابع خبری اعالم کرده بودند که نمایندگی این ش��رکت در 
پرتغال اعالم کرده اس��ت امکان خرید محصوالت با اس��تفاده از رمزارزها وجود دارد. 
به گفته یک س��خنگوی این ش��رکت، نمایندگی پرتغال متعلق به طرف ثالثی است 
که مس��تقل از دفتر مرکزی عمل می کند. در ادامه تالش ها برای اس��تفاده از ارزهای 
دیجیتالی در مبادالت پولی ملی، یک سناتور اروگوئه ای طرحی را به مجلس ارائه کرده 
است که در صورت تصویب، باعث قانونی شدن رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت خواهد 
ش��د. تب ارزهای دیجیتالی در آمریکای جنوبی محدود به اروگوئه نیس��ت و برخی 
نمایندگان مجلس پاراگوئه در حال انجام تالش مش��ابهی هستند. پیشتر السالوادور 
به نخس��تین کش��ور جهان تبدیل ش��د که بیت کوین را پول رسمی خود اعالم کرد.   
بیت کوین پس از ریزش های کم سابقه اخیر اکنون به تدریج در حال بازیابی و بازگشت 
به س��طوح قدرتمندتر است. اگرچه این رمزارز فاصله قابل توجهی با رکورد 6۲ هزار 

دالری خود دارد، اما در تالش اس��ت تا با تثبیت در کانال 40هزار دالری راه خود را 
به سمت رسیدن مجدد به قله 60 هزار دالری هموار کند. داده های درون شبکه نیز 
نش��ان می دهند که در روزهای اخیر نگهداری و خرید بیت کوین افزایش محسوسی 
داشته است.   به گزارش فوربس، از ماه مه، بیت کوین در بازه قیمتی ۳0 تا 4۲ هزار 
دالر معامله ش��ده اس��ت. هرچند افزایش قیمت بیت کوین و رسیدن به مرز 4۳ هزار 
دالر بسیاری را به شکستن سدهای مقاومتی در بازار ارزهای دیجیتال امیدوار کرد اما 
کتی استاکتن، مدیر فیرلید استراتژی می گوید رشد اخیر بیت کوین به معنای عبور از 
مقاومت های باالتر نیست. به گفته وی، »برای عبور موفقیت آمیز از مقاومت ها قیمت 
باید به طور متوالی بیش��تر از 4۲ هزار و 465 دالر بماند. در این ش��رایط اس��ت که 
می توان گفت یک رشد بزرگ اتفاق می افتد.« به باور استاکتن، اگر ارزش دارایی های 
دیجیتال بیشتر شود، مقاومت بعدی برای بیت کوین، مرز قیمتی 51 هزار دالر خواهد 
بود. ویلیام نوبل، از دیگر تحلیلگران در پلتفرم توکن متریک هم نظر مشابهی دارد و 
می گوید عبور از مرز 4۳ هزار دالر برای بیت کوین مهم است، اما اگر بیت کوین از این 
قیمت باالتر برود و دوباره آن را تجربه کند، می توان گفت که روند صعود در بازار رخ 
داده است.« به گفته نوبل »49 هزار دالر می تواند ایستگاه بعدی باشد.« بیت کوین در 
ماه های گذشته از سال ۲0۲1، به شگفتی آفرین بازارهای مالی تبدیل شد. به طوری 
که قیمت بیت کوین به 61 هزار دالر هم رس��ید، اما در نهایت به نصف آن بازگش��ت. 
اکنون ناظران و س��رمایه گذاران خرد هر افزایش قیمتی در بازار بیت کوین را زیر ذره 
بین می برند تا ببینند این رشد، آغاز یک انفجار قیمت دیگر است یا نه؟ مجموع ارزش 
بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 16۳0 میلیارد دالر برآورد می ش��ود که 
این رقم نس��بت به روز قبل 4.۲۳ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر 50 درصد 

کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین و 18 درصد در اختیار اتریوم است.

اگرچه بازار مس��کن در ماه های اخیر با کاهش معامالت مواجه ش��ده، اما کاهش 
تقاضای خرید مسکن تأثیری در قیمت اوراق تسهیالت نداشته است. به گزارش مهر، 
اگرچه در چهار ماهه نخست امسال با کاهش تعداد معامالت مسکن نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته مواجهیم، به گونه ای که در تیرماه امسال تعداد معامالت مسکن 
کاهش حدود 64 درصدی نسبت به تیرماه سال قبل داشته است، اما کاهش تقاضای 
خرید مس��کن در کاهش قیمت اوراق گواهی حق تقدم تس��هیالت مس��کن تأثیری 
نداشته است. متوسط قیمت اوراق تسهیالت مسکن در یک ماهه اخیر حول و حوش 

دامنه قیمتی 57 تا 6۳ هزار تومان در نوسان بوده است.
قیمت هر برگه اوراق تس��هیالت مس��کن صادره در فروردین امس��ال با نماد تسه 
0001 که در نخستین ماه سال جاری با نرخ 47 هزار و 100 تومان کشف قیمت شد، 
در معامالت روز ش��نبه با 59 هزار و 900 تومان در آخرین معامله به فروش رس��ید؛ 
آخرین قیمت این نماد در چهارشنبه هفته گذشته حدود 61 هزار تومان بود. باالترین 
قیمت فروش این نماد در تیرماه حدود 6۲ هزار تومان بود؛ اما متوسط قیمت این نماد 

معامالتی در تیرماه هرگز از دامنه 59 و 60 هزار تومان فراتر نرفت.
پرفروش ترین نماد معامالتی ش��نبه 16 مردادماه نیز به تس��ه 0001 با 64 هزار و 
۲00 برگه اختصاص داشت. دو نماد تسه 000۲ و 000۳ سه نماد پرفروش دیگر این 
روز بودند که به ترتیب 1۲ هزار و 700 و 9 هزار و ۳00 برگه از آنها به فروش رسید؛ 
متوس��ط قیمت هر یک نیز به ترتیب 60 ه��زار و 800 و 60 هزار و 954 تومان بود. 
نماد معامالتی تسه 0004 )اوراق مسکن تیرماه امسال( نیز با تقاضای خرید ۳1 هزار 

برگه ای جزو نمادهای پُرتقاضای ش��نبه بود که متوس��ط قیمت هر برگه از این نماد 
در معامالت این روز اوراق تس��هیالت مس��کن 60 هزار و 95۳ تومان محاس��به شد. 
همچنین ارزان ترین و گران ترین معامالت روز شنبه نیز هر دو به یک نماد اختصاص 
داشت؛ تسه 9811 )اوراق مسکن بهمن 98( در یک معامله با قیمت 57 هزار و 190 
تومان توانس��ت رکورد ارزان ترین برگه و در معامله ای دیگر با فروش 6۳ هزار و ۲00 

تومان عنوان گران ترین برگه تسهیالت مسکن را کسب کند.
در ح��ال حاضر ب��ه هر زوج تهرانی حداکثر ۲40 میلیون تومان تس��هیالت خرید 
مس��کن پرداخت می ش��ود که برای دریافت آن، نیازمند خرید 470 برگه اس��ت؛ با 
احتساب متوسط هر برگه 60 هزار تومان، ۲8 میلیون و 800 هزار تومان هزینه خرید 
این برگه ها خواهد بود. همچنین س��قف تسهیالت فردی نیز در تهران 140 میلیون 
تومان اس��ت که متقاضی دریافت وام خرید مس��کن باید ۲80 برگه 60 هزار تومان 
تسهیالت مسکن به ارزش 16 میلیون و 800 هزار تومان از فرابورس خریداری کرده 
تا بتواند این تسهیالت را دریافت کند. براساس اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت هر 
متر مربع واحد مسکونی در تهران در تیرماه امسال ۳0 میلیون تومان بود که وام ۲40 
میلیون تومانی حداکثر 8 متر و وام 140 میلیون تومانی نیز حداکثر 4.6 متر از یک 
واحد مس��کونی را پوشش می دهد. متقاضیان خرید یک واحد مسکونی 50 متری با 
احتساب متری ۳0 میلیون تومان، یک و نیم میلیارد تومان باید پرداخت کنند که وام 
مس��کونی زوجین تهرانی )۲40 میلیون تومان( تنها کفاف 16 درصد و وام مسکونی 

فردی )140 میلیون تومانی( 9.۳ درصد از هزینه یک واحد 50 متری را می دهد.

بیت کوین در آستانه انفجار قیمت است؟

پرواز بیت کوین

رکود بازار مسکن، قیمت اوراق تسهیالت را پایین نکشید

استقبال از تسه های امسالی

یادداشت

بازار طال به کدام سو می رود؟

محمد کشتی آرای
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر

ای��ن روزها قیمت انس جهانی تحت تأثیر رمزارزها قرار گرفته اس��ت. در ماه های 
اخیر بس��یاری از کشورها با کاهش تولید ناخالص ملی و در نتیجه منفی شدن رشد 
اقتصادی روبه رو ش��دند که همین مس��ئله موجب ش��د تا قیمت انس جهانی سر به 
صعود گذاش��ت و نزدیک به ۲ ه��زار دالر افزایش پیدا کرد. با توجه به کاهش ارزش 
دالر، قیمت انس تا ۲ هزار دالر افزایش پیدا کرد. بعد از شروع واکسیناسیون کشورها 
پیش بینی می شد که مجددا قیمت انس جهانی با کاهش همراه باشد، اما با توجه به 
وجود معامالت رمزارزها که به نوعی می توانیم بگوییم بازار مالی بس��یاری از کشورها 
را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد نوسان در این بازارها شده، مجددا قیمت طال و 
انس جهانی با افزایش همراه ش��د. در دو سه هفته اخیر ثبات قیمت در بازار جهانی 
مشاهده می شود. قیمت انس جهانی از کانال 1700 تا 1900 دالر در سه ماه گذشته 
در نوسان بوده و طبیعتا تأثیر قیمت انس جهانی در بازار داخلی، یکی از عوامل اصلی 
قیمت طال و سکه است. دومین عاملی که در بازار طال و سکه کشور تأثیر می گذارد، 
قیمت ارز است. در چند ماه قبل از سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از 
فعالیت های اقتصادی کشور تحت تأثیر این رویداد قرار گرفت و بسیاری از معامالت 
کاهش یافت. قیمت ارز هم با توجه به مدیریتی که انجام ش��ده بود یک مدار ثابتی 
را طی می کرد. نوسانات ارزی به شدت کاهش پیدا کرده بود و قیمت ارز در محدوده 
کانال ۲۳ تا ۲4 هزار تومان در نوس��ان بود. تا برگزاری انتخابات قیمت ارز همچنان 
کاهش داشت و یک چشم بازار ارز هم به مذاکرات احیای برجام در وین بود که این 
مذاکرات به دنبال صحبت ها و اقداماتی که در حال انجام بود مثبت ارزیابی می ش��د 
و همین مس��ئله موجب ش��ده بود قیمت ارز افزایش پیدا نکند. اما با طوالنی شدن 
مذاکرات و فرسایشی شدن آن مجددا قیمت ارز تحت تأثیر اخباری که از وین به ایران 
می رس��ید با نوسانات افزایشی همراه شد و درست یک هفته بعد از انتخابات ریاست 
جمهوری با فعال ش��دن بازارها و افزایش تقاضا در بازار، قیمت ارز افزایش پیدا کرد 
و نزدیک به کانال ۲6 هزار تومان صعود کرد. طبیعتا نوسانات قیمت انس جهانی به 
انضمام نوسانات قیمت ارز باعث شد قیمت طال و سکه هم تحت تأثیر این دو عامل 
اصلی با نوس��اناتی همراه باش��د. البته تقاضا هم به عنوان عامل سوم در این نوسانات 
دخیل بود. با توجه به کاهش سطح دادوستدها حباب سکه هم کاهش پیدا کرده بود 
و همین موضوع موجب شده بود تا قیمت طال و سکه هم کمی ثبات پیدا کند.از دو 
هفته قبل که مجددا فعالیت های اقتصادی شروع شد قیمت طال و سکه تحت تأثیر 
افزایش قیمت ارز و افزایش تقاضا قرار گرفت. انتظار می رود تا قبل از شروع ماه محرم 
و صفر فعالیت های اقتصادی بازار سکه و طال همچنان افزایش داشته باشد. برهه زمانی 
قبل از این دو ماه معموال فصلی اس��ت که بسیاری از مناسبت های مذهبی و مراسم 
ازدواج در کشور صورت می گیرد و همین باعث رونق بازار طال و سکه خواهد شد. در 
نقطه مقابل، معموال بازار طال و س��که در ماه محرم و صفر یک مقداری آرامش پیدا 
می کند و تحت تأثیر این دو ماه بسیاری از معامالت کاهش می یابد. البته اگر در این 
مدت محدودیت های کرونایی مجددی اعمال نش��ود چراکه بازار اصلی طالی کشور 
تعطیل می شود و همین مسئله عاملی برای کاهش مجدد قیمت طال و سکه خواهد 

شد و حجم معامالت نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
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چگونه سهام عدالت خود را بفروشیم؟
صفر تا صد نحوه فروش سهام عدالت

درحالی که مش��موالن سهام عدالت که روش مستقیم را برای مدیریت 
س��هام خود انتخاب کرده بودند همچنان و بعد از گذشت یک سال امکان 
فروش س��هام خود را ندارند، غیرمس��تقیم ها می توانند با طی کردن چند 

مرحله سهام خود را به فروش بگذارند.
به گزارش ایس��نا، حدود یک س��ال و دو ماه از آزادسازی سهام عدالت 
گذشته اس��ت؛ فرآیندی که باعث شد مش��موالن این سهام به دو دسته 
مس��تقیم، شامل 19 میلیون سهامدار و غیرمس��تقیم شامل ۳0 میلیون 
س��هامدار تقس��یم ش��وند و درحالی که در روزهای نخس��ت آزادس��ازی 
مستقیم ها به دلیل شرایط آن روزهای بازار سرمایه به راحتی می توانستند 
۳0 یا 60 درصد سهام خود که آن روزها بیش از ۲0 میلیون تومان قیمت 
داشت را بفروشند، روند نزولی بازار بر این افراد سایه انداخت و نه تنها این 
افراد ش��اهد سقوط آزاد ارزش واقعی س��هام عدالت خود بودند، بلکه حق 
فروش سهام عدالت نیز از آنها گرفته شد و به نظر می رسد قرار است فروش 

سهام عدالت از سر گرفته شود!
در این میان ۳0 میلیون نفری که روش غیرمس��تقیم را برای مدیریت 
س��هام خود انتخاب کرده بودند سهامدار شرکت های سرمایه گذاری سهام 
عدالت شدند و هر فرد به اندازه دارایی خود در سهام عدالت، مالک بخشی 
از س��هام شرکت سرمایه گذاری استانی اس��ت. نماد این شرکت ها در بازار 
س��رمایه نیز درحال معامله اس��ت. برای مثال نماد شرکت سرمایه گذاری 

خوزستان وسخوز و نماد شرکت سرمایه گذاری قزوین، وسقزوین است.
این افراد برای فروش س��هام خود، اگر س��جامی نیس��تند، در ابتدا باید 
با ورود به س��امانه WWW.SEJAM.IR س��جامی شوند و کد بورسی 
 WWW.DDN.CSDIRAN.IR دریافت کنند. س��پس ب��ه س��ایت
مراجعه کرده تا دارایی سهام عدالت خود را مشاهده کنند. پس از انجام این 
فرآیند باید به سامانه معامالت کارگزاری مراجعه کرده و در قسمت تغییر 
کارگزار ناظر، نماد استانی خود را انتخاب و درخواست خود را ثبت کنند تا 
نماد تا 48 ساعت بعد به پرتفوی فرد اضافه شود. سرانجام فرد باید به پنل 
کارگزاری خود مراجعه کند، نماد خود را انتخاب کرده و به فروش برساند.

با وجود همه گیری کرونا
چرا مصرف بنزین اوج گرفت؟

مصرف بنزین در کش��ور در حال ثبت رکوردهای جدید است؛ براساس 
آنچ��ه که مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی در روزهای 
گذشته عنوان کرده اس��ت، میانگین مصرف بنزین در تیرماه سال جاری 
از 107 میلیون لیتر فراتر رفته اس��ت. این رکوردشکنی از آن جهت قابل 
تأمل اس��ت که مصرف بنزین در سال گذش��ته به دلیل افزایش قیمت و 
سهمیه بندی بنزین و کاهش ترددها در سایه شیوع ویروس کرونا به طرز 
چش��مگیری کاهش یافته و به رقم حدود 45 میلیون لیتر در روز رسید، 
اما متوس��ط مصرف در س��ال 1۳99 در کانال 75میلیون لیتر در روز قرار 
گرفت. بنابراین اکنون می توان چنین اس��تنباط کرد که با افزایش مصرف 
بنزین تا 107 میلیون لیتر، سیاست سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین 
که با آن هزینه های سیاس��ی و اجتماعی در سال 1۳98 همراه شد، قرین 

به شکست است؟
رضا پدیدار، رئیس کمیس��یون انرژی اتاق تهران بر این باور است که تا 
زمانی که اپیدمی کرونا همچنان پابرجا اس��ت و مردم از وس��ایل حمل و 
نقل شخصی استفاده می کنند، کماکان رشد مصرف بنزین تداوم داشته و 

میانگین مصرف حدود 95 تا یکصد میلیون لیتر خواهد بود.
پدیدار، با بیان اینکه »مصرف 107 میلیون لیتری بنزین مربوط به یک 
روز در اواسط تیرماه بوده است« ادامه داد: اینکه چرا به رغم افزایش قیمت 
بنزین، مصرف این کاال اوج گرفته است، با توجه ماهیت پیچیده داده های 
مربوط به تقاضا و مصرف حامل های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل دالیل 
متعددی را می توان برشمرد. میانگین مصرف بنزین کشور براساس آمارهای 
موجود در سال 1۳99 حدود 75 میلیون لیتر در روز بوده و امسال در دو 
فاز، میانگین 84 میلیون لیتر در روز و نهایتا 94 میلیون لیتر را ثبت کرده 
است. این میانگین مصرف در پیک پاندمی کرونا و استفاده روزافزون مردم 
از خودروی شخصی و همینطور فرا رسیدن فصل تابستان و مسافرت های 

تابستانی رقم خورده است.
او در ادامه با اشاره به نتایج مطالعاتی که در کمیسیون انرژی اتاق تهران 
در مورد عوامل موثر بر مصرف سوخت های فسیلی مانند بنزین و گازوئیل 
و تاثیرات��ی که این عوامل در تقاضای بنزین دارد، گفت: این مطالعه دوره 
زمانی س��ال های 1۳46 ت��ا 1۳98 را دربر می گیرد. عوام��ل تاثیرگذار بر 
مصرف س��وخت طی این س��ال ها، به ترتیب شامل جمعیت، قیمت، نرخ 
شماره گذاری خودروهای سبک، تولید ناخالص داخلی، فرهنگ رانندگی، 
وضعیت اس��تفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی شامل راه آهن، اتوبوس و 

خودروهای سنگین مسافربری و نرخ مصرف CNG است.
او ب��ا بیان اینکه در زمان اوج گیری ش��یوع کرون��ا، رفت و آمد مردم 
با وسایل نقلیه ش��خصی افزایش می یابد، ادامه داد: با توجه به عواملی 
که مورد اش��اره قرار گرفت، پیش بینی مصرف بنزین برای سال 1400 
حداکث��ر بین 95 تا یکص��د میلیون لیتر خواهد بود و در این ش��رایط 
سیاس��ت گذاری برای صرفه جویی در مصرف بنزین باید باجدیت مورد 
پیگی��ری قرار گیرد، چراکه هرچه مصرف بنزین در داخل افزایش پیدا 
کند، از ظرفیت صادرات کاس��ته می ش��ود. آمارهای غیررس��می نشان 
می دهد که صادرات بنزین در س��ال گذشته به روزانه حدود 40 تا 45 
میلیون لیتر رسیده و در سال جاری به دلیل افزایش مصرف داخلی، به 

۲5 تا ۳5 میلیون لیتر کاهش یافته است.
رئی��س کمیس��یون انرژی اتاق ته��ران با بیان اینک��ه ظرفیت تولید 
بنزین در کش��ور 115میلیون لیتر در روز است، گفت: ایران بزرگترین 

تولیدکننده بنزین در میان کشورهای عضو اوپک است.
پدیدار با اشاره به اینکه ایران تامین کننده بخشی از بنزین و گازوئیل 
موردنیاز کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان، ارمنستان و 
گرجستان است، ادامه داد: اگر ما، مصرف را کنترل نکنیم این به معنای 
کاهش ظرفیت صادراتی کش��ور اس��ت. در شرایطی که کشور به منابع 
ارزی نی��از دارد، باید نس��بت به صرفه جویی در مصرف فرهنگ س��ازی 
ص��ورت گی��رد. از طرف��ی خودروس��ازها نی��ز باید موظف باش��ند که 
خودروهایی با بهره وری باال در مصرف س��وخت تولید کنند. نکته قابل 
تأمل اینک��ه، میانگین جهانی مصرف بنزین در ه��ر 100 کیلومتر، در 
س��ال ۲000 مع��ادل 7.5 لیتر بود که این عدد اکنون به 5.5 رس��یده 
اس��ت. حال آنک��ه، میانگین مص��رف خودروهای ایرانی در مقایس��ه با 

مصرف جهانی چیزی حدود ۲دو برابر است.

خبرخوان

فرص��ت امروز: ش��اخص بورس ته��ران در پایان معامالت روز ش��نبه 
ش��انزدهم مردادماه با رش��د هزار و 718 واحدی به ع��دد یک میلیون 
و 407 هزار واحد رس��ید. برپایه معامالت نخس��تین روز هفته بیش از 
7 میلیارد و 84۲ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 59 
هزار و 4۳4 میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل هم وزن با 
99۳ واحد افزایش به 404 هزار و ۲48 واحد و ش��اخص قیمت هم وزن 
با 6۲7 واحد رش��د به ۲55 هزار و 415 واحد رس��ید. شاخص بازار اول 
یک هزار و 697 واحد کاهش و شاخص بازار دوم 1۲ هزار و 654 واحد 
رش��د داشت. گروه شیمیایی با 97 هزار و 675 معامله به ارزش 9 هزار 
و 9۳۲ میلی��ارد ری��ال، گروه بانک ها با 48 هزار و 788 معامله به ارزش 
5 ه��زار و 67 میلیارد ریال، گروه خودرو ب��ا 7۳ هزار و ۳۲0 معامله به 
ارزش 4 ه��زار و 1۳7 میلی��ارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 51 هزار و 
۳۳۲ معامل��ه به ارزش ۳ هزار و 99۲ میلی��ارد ریال و گروه کانه فلزی 
ب��ا ۳1 هزار و 817 معامله به ارزش ۳ هزار و 6۳ میلیارد ریال در صدر 

برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با افزایش 47 
واحدی به رقم ۲0 هزار و ۲41 واحد رس��ید تا همراهی س��بز آیفکس 
با بورس ته��ران رقم بخورد. در این روز همچنین ارزش س��هام عدالت 
0.9 درصد افزایش یافت و ارزش س��بد 5۳۲ هزار تومانی و یک میلیون 
تومانی س��هام عدالت به ترتیب به 1۳ میلیون و 189 هزار تومان و ۲4 
میلیون و 84۳ هزار تومان رس��ید. ارزش 60 درصد قابل فروش س��بد 
5۳۲ ه��زار تومانی س��هام عدالت هم به 7 میلی��ون و 91۳ هزار تومان 

رسید.
تداوم رشد شاخص در کانال 1.4 میلیونی

در آخرین روز کاری هفته گذش��ته همزمان با اولین روز کاری دولت 
س��یزدهم، ش��اخص بورس تهران پس از گذشت هفت ماه به کانال یک 

میلیون و 400 هزار واحد رسید. 
ش��اخص کل بورس روز گذش��ته نیز یک ه��زار و 718 واحد افزایش 
یافت و به پیش��روی در کان��ال 1.4 میلیون واحدی ادام��ه داد. در این 
روز نماده��ای صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با ۳ هزار و 998 
واحد، بانک ملت )وبملت( با 9۲۲ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 5۲۳ 
واحد، بانک صادرات ایران )وبصادر( با 418 واحد، سایپا )خساپا( با ۳۳0 
واحد، گروه صنعتی پاکشو )پاکشو( با ۲98 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
دارویی تامی��ن )تیپیکو( با ۲98 واحد، ایران خ��ودرو )خودرو( با ۲9۲ 
واحد و پتروشیمی فناوران )شفن( با ۲75 واحد و نفت و گاز پتروشیمی 

تامین )تاپیکو( با ۲6۳ واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس 
داشتند.

در س��مت مقابل، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارس��ان( با 675 
واح��د، فوالد خوزس��تان )فخوز( با 609 واحد، مل��ی صنایع مس ایران 
)فملی( با 497 واحد، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( 
ب��ا 49۲ واحد، گروه مپنا )رمپن��ا( با 477 واحد، پتروش��یمی پردیس 
)شپدیس( با 467 واحد، پتروشیمی نوری )نوری( با 465 واحد، شرکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با ۳88 واحد، گروه مدیریت 
س��رمایه گذاری امید )وامید( ب��ا ۳86 واحد و معدنی و صنعتی چادرملو 

)کچاد( با ۳58 واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس گذاشتند.
همچنین نماد س��پید ماکیان )سپید(، ش��رکت سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شس��تا(،  ملی صنایع مس ایران )فملی(، صنایع پتروش��یمی 
خلیج ف��ارس )فارس(، س��ایپا )خس��اپا(، گروه مدیریت ارزش س��رمایه 
صندوق بازنشس��تگی کشوری )ومدیر( و گروه دارویی برکت )برکت( از 
جمله نمادهای پُرتراکنش بورس بودند. گروه شیمیایی هم در معامالت 
روز ش��نبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 604 
میلیون و 61۳ هزار برگه س��هم به ارزش 9 ه��زار و 9۳۲ میلیارد ریال 

دادوستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از 47 واحد 
افزایش داش��ت و ب��ر روی کانال ۲0 هزار و ۲41 واح��د ثابت ماند. در 
ای��ن بازار ۳میلی��ارد و ۳57 میلیون برگه س��هم ب��ه ارزش 5۲ هزار و 
44 میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. نماد س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، 
پتروش��یمی مارون )مارون(، فرابورس ایران )فرابورس(، بیمه پاسارگاد 
)بپاس(، توس��عه و عمران اس��تان کرمان )کرمان(، بیم��ه کوثر )کوثر(،  
بیانک دی )دی(،  توزیع داروپخش )دتوزیع(، نفت پاس��ارگاد )ش��پاس( 
و صنعتی دوده فام )ش��صدف( تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. 
همچنی��ن پتروش��یمی زاگ��رس )زاگ��رس(، صنعتی مین��و )غصینو(، 
پتروش��یمی تندگویان )شگویا(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، سهامی ذوب 
آهن اصفه��ان )ذوب(، تولید نی��روی برق دماوند )دماون��د(،  بیمه دی 
)ودی(، ش��رکت س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، پاالیش نفت شیراز 
)شراز(، بیمه تجارت نو )بنو( و جنرال مکانیک )رنیک( با تاثیر منفی بر 

شاخص فرابورس همراه بودند.
سمت و سوی بورس در دولت جدید

دولت سیزدهم در حال معرفی اعضای کابینه خود به مجلس است تا 
کار خود را رس��ما آغاز کند. در این میان، سیاست های اقتصادی دولت 

رئیس��ی در کانون گمانه زنی کارشناس��ان قرار دارد و با توجه به تاکید 
رئیسی بر بازار سرمایه، انتظارات فعاالن این بازار از او بیشتر شده است. 
در این باره، یک تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه بازار سرمایه نسبت 
به گذشته بس��یار تغییر یافته و بیش از گذشته مورد اقبال عموم مردم 
قرار گرفته اس��ت، می گوید: در دولت سیزدهم، انتظارها درباره اهمیت 
بازار س��رمایه و رسیدگی به دغدغه های این حوزه بیش از پیش افزایش 

یافته است.
مهدی سوری با اشاره به وعده های دولت جدید نسبت به بازار سرمایه 
به س��نا، گفت: صحبت از برگرداندن تعادل و ثبات به بازار س��رمایه از 
جمله مباحثی اس��ت که این روزها درباره آن بحث و بررسی های بسیار 
می ش��ود. اگر دول��ت بخواهد تعادل و ثبات را به ب��ازار برگرداند باید از 
عناصر برهم زننده این تعادل جلوگیری و نسبت به حذف آن اقدام کند.
او ب��ا اش��اره به موضوعات��ی که تعادل ب��ازار را برهم می زن��د، افزود: 
خوش��بختانه در دولت جدید اعالم شده بازار سرمایه جایی برای تامین 
مالی دولت نیست و اگر استقالل بازار سرمایه به رسمیت شناخته شود، 
توجه به بازار س��رمایه به عنوان بازاری مهم در اقتصاد کشور و توجه به 
مردم که بخش زیادی از سرمایه های خود را وارد بازار سرمایه کرده اند، 

بیش از گذشته قابل توجه خواهد بود.
او با توضیح اینکه بازار س��رمایه با ابزارهای اس��تاندارد خود می تواند 
تعادل را حفظ کند، ادامه داد: اگر دولت بخواهد رویکرد گذش��ته یعنی 
تامین مالی خود را از بازار سرمایه و با ابزارهای غیراستاندارد ادامه دهد، 
به طور قطع ش��اهد رونق و تحول در بازار سرمایه نخواهیم بود، اما اگر 
تصمیم گیری در حوزه بازار س��رمایه برعهده س��ازمان بورس و خبرگان 
این حوزه باشد، شاهد اتفاق های خوب در بازار سرمایه و تحول بنیادی 

در اقتصاد کشور خواهیم بود.
او ب��ا تاکید بر عقب نش��ینی دول��ت از مداخله های مس��تقیم در بازار 
س��رمایه اس��ت، گفت: چنانچه مانع مداخله های مستقیم دولت در امور 
مرب��وط به بازار س��رمایه به وی��ژه در حوزه تصمیم گیری ش��ویم، بازار 
سرمایه با اصول مربوط به خود و الگوهای از پیش تعیین شده می تواند 

بر مشکالت غلبه کرده و رشد و تحول را در خود ایجاد کند.
س��وری با بیان اینکه در بازار سرمایه دو نوع بازدهی تورمی و بازدهی 
که در اثر رشد بهره وری و بهبود عملکرد شرکت ها به دست آمده، وجود 
دارد، گفت: متاس��فانه در اکثر دوره ها، رشد بازار سرمایه از جنس تورم 
بوده اس��ت بنابراین با اقتصاد و بازار س��رمایه خوب می توان مانع رشد 

تورم در اقتصاد کشور شد.

شاخص کل بورس به رشد 1718 واحدی بسنده کرد

همراهی سبز آیفکس با بورس تهران

معامالت بورس پس از فراز و نشیب های زیادی که در یک سال گذشته 
تجربه کرد در نهایت در دومین هفته مردادماه روی دیگری از روند خود را 
به س��هامداران نشان داد و توانست چشم انداز روشنی را پیش روی فعاالن 
بازار قرار دهد. بازار سهام در نخستین روز معامالتی هفته گذشته معامالت 
پرنوسانی را پشت سر گذاشت و در نهایت با بیش از ۳0 هزار واحد رشد و 

غافلگیری سهامداران به معامالت خود پایان داد.
اکثر کارشناسان علت ایجاد چنین رشدی را در بازار افزایش قیمت دالر 
تا کانال بیش از ۲6 هزار تومان اعالم کردند و معتقد بودند به دلیل وجود 
رابطه مستقیم بین نرخ ارز و رشد شاخص بورس، با ورود نرخ ارز به مدار 
صعودی شاهد اثر مستقیم این اتفاق بر معامالت بورس و سبزپوشی اکثر 

نمادهای حاضر در بازار هستیم.
به دنبال چنین روندی در نخستین روز معامالتی هفته گذشته برخی از 
کارشناس��ان با اشاره به پیش بینی معامالت بورس در روزهای آینده اعالم 
کردند که بازار بعد از هر رشد پرشتابی می تواند برای مدتی موقت وارد مدار 
اصالحی ش��ود که ایجاد چنین روندی در بازار نباید س��هامداران را نگران 
وضعیت بازار کند و از ترس ریزش احتمالی بازار با رفتارهای هیجانی خود 
س��بب شتاب بخشیدن به روند اصالحی ش��اخص بورس و افزایش میزان 

ضرر و زیان سهامداران در بازار شوند. 
براساس پیش بینی سهامداران درخصوص احتمال ایجاد روند اصالحی 
بازار تا حدودی از رش��د شاخص بورس در بازار روز یکشنبه کاسته شد و 
در نهایت بازار در نخس��تین دقایق معامالت روز دوشنبه وارد مدار نزولی 
شد و با ۲ هزار واحد افت به معامالت خود پایان داد، اما بازار سهام در روز 

سه شنبه و همزمان با مراسم تنفیذ ریاست جمهوری، بار دیگر سهامداران 
را غافلگیر کرد و با 17 هزار واحد افزایش خوش بینی زیادی را نس��بت به 

آینده این بازار در دولت سیزدهم ایجاد کرد.
در این باره یک کارش��ناس بازار س��رمایه با بی��ان اینکه نقدینگی های 
پارک ش��ده در بیرون از بورس، آماده بازگش��ت شده اند، گفت: در صورتی 
که دامنه نوس��ان از معامالت بازار س��هام حذف شود سهامداران با تحلیل 
و ارزیاب��ی وضعیت ش��رکت ها وارد بازار می ش��وند و دیگر ش��اهد کندی 

نقدشوندگی در بازار نخواهیم بود.
عب��اس آرگون به اقداماتی که باید در دول��ت جدید در حوزه معامالت 
بازار سهام مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد اشاره کرد و به ایرنا، گفت: عدم 
دخالت در معامالت بازار یکی از مهمترین اقداماتی اس��ت که باید به طور 
حتم در دولت سیزدهم در دستور کار قرار بگیرد، بازار اکنون به وضعیتی 
رسیده است که نباید به هیچ عنوان دخالتی در آن صورت بگیرد بلکه باید 
اجازه داد تا به صورت خودکار به مس��یر خود ادامه دهد. س��ال گذشته به 
دنبال رشد بی سابقه ش��اخص بورس، شاهد حضور گسترده مردم به بازار 
س��هام بدون هیچ گونه آشنایی نسبت به معامالت آن بودیم که این اتفاق 
به هیچ عنوان درس��ت نیس��ت و به طور حتم منجر به ایجاد هیجان در 

معامالت بازار خواهد شد.
به گفته آرگون، س��هامداران باید از اتفاقات سال گذشته تجربه بگیرند 
و برای ورود به بورس و س��رمایه گذاری در این بازار، تحلیل وضعیت سهام 

مختلف را سرلوحه فعالیت خود در بازار سرمایه قرار دهند.
او سپس به وجود مشکالت فعلی در بازار سهام اشاره کرد و گفت: هرچه 

دخالت ها در بازار کاهش یابد، معامالت آن بهتر و منطقی تر می شود و به 
طور حتم از این طریق، بازار بعد از مدتی کوتاه به تعادل خواهد رسید. نظر 
ما قیمت گذاری کاالها از طریق بورس کاال اس��ت، به شرط آنکه هیچ گونه 
دخالتی در معامالت و قیمت گذاری این کاالها صورت نگیرد و باید اجازه 
داد تا قیمت گذاری به صورت آزاد و از طریق عرضه و تقاضا تعیین ش��ود. 
هرچه بتوان کاالی بیشتری را وارد بورس کاال کرد و قیمت گذاری از طریق 
مکانیزم این بازار انجام ش��ود، کمک بیشتری در زمینه قیمت گذاری ها و 

شفافیت در معامالت صورت خواهد گرفت.
نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی با بیان اینکه بازار 
س��رمایه باید به طور حتم متناسب با شرایط اقتصادی کشور پیش برود، 
گفت: بورس باید دماسنج اقتصادی کشور باشد و شاهد تغییرات ایجادشده 

اقتصاد کشور در تابلوی بورس باشیم.
وی نوس��ان را ذات بازار س��رمایه دانست و گفت: س��هامداران باید این 
موضوع را مدنظر خود قرار دهند که معامالت بورس، بدون نوس��ان هیچ 
معنایی ندارد و نشان می دهد که معامالت آن به درستی پیش نرفته است، 
همچنین بازار سرمایه از جمله بازار پرریسکی تلقی می شود که بهتر است 
سهامداران قبل از ورود خود به این بازار همه جوانب آن را در نظر داشته 

باشند تا کمتر متحمل ضرر و زیان های احتمالی در این بازار شوند.
آرگ��ون با تاکید بر اینکه بازار س��رمایه از ظرفیت و قابلیت زیادی برای 
رشد برخوردار است، گفت: باید در هر موقعیتی از ظرفیت های بازار سرمایه 
ب��رای تامین مالی دولت و بخش خصوصی اس��تفاده ک��رد تا بتوان از این 
طریق شاهد طی شدن مسیر رشد و صعود شاخص بورس در بازار باشیم.

یک تحلیلگر بازار سرمایه مطرح کرد

به سوی قیمت گذاری در بورس کاال
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طرحی برای سوخت گیری بدون پرداخت در جایگاه
مدیرعامل ش��رکت پرداخ��ت الکترونیک بانک ملی، از بررس��ی 
طرحی برای س��وخت گیری خودرو ها ب��دون پرداخت در جایگاه ها 
خبر داد. به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا وسیما، 
آقای محمدعلی محمودزاده در نشس��تی خبری گفت: طرحی را به 
ش��رکت پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی پیش��نهاد داده ایم که 
براساس آن خودرو ها در جایگاه ها اقدام به سوخت گیری می کنند و 
هزینه آن به صورت اعتباری محاسبه و از حساب افراد کسر خواهد 
ش��د. وی افزود: این طرح در حال بررسی است و در صورت اجرایی 
ش��دن، فرآیند سوخت گیری را بسیار راحت خواهد کرد. مدیرعامل 
شرکت پرداخت الکترونیک سداد اضافه کرد: دستگاه های پرداخت 
در جایگاه ها قبال در انحصار یک بانک بود، اما قرار است چهار یا پنج 
شرکت پرداخت در این فرآیند حضور داشته باشند که کیفیت ارائه 
خدم��ات را بهتر خواهد کرد. وی با اش��اره به خدمات غیرحضوری 
بانکی که با اس��تفاده از نرم افزار نش��ان بانک ارائه شده است، گفت: 
تاکنون 100 هزار فقره تس��هیالت حمایت از مشاغل آسیب دیده از 

کرونا به صورت غیرحضوری پرداخت شده است.

چرا مصوبه ممنوعیت سفر به خراسان رضوی 
ابالغ نمی شود؟

با توجه به افزایش تعداد بس��تری ها و فوتی های خراسان رضوی 
نسبت به پیک های گذشته، ستاد ملی مقابله با کرونا روز پنجشنبه 
به پیشنهاد ستاد کرونای خراسان رضوی، تمامی سفرها به خراسان 

رضوی از مبدأ تمام شهرستان های کشور را ممنوع اعالم کرد.
در حالی تمامی س��فرها به خراسان رضوی ممنوع اعالم شده که 
هنوز ش��اهد برقراری س��فرهای حمل ونقل جاده ای، ریلی و هوایی 
به مش��هد هستیم و تغییری در س��فرها به مشهد ایجاد نشده و در 
س��ایت های رس��می بلیت  قطار، اتوبوس و هواپیما به مشهد عرضه 
می ش��ود. ورود خودروهای غیربومی به شهرهای با وضعیت نارنجی 
و قرم��ز پیش از ای��ن ممنوع بود که این موضوع تنها ش��امل حال 
مش��هد و خراسان رضوی نمی ش��ود، اما با این وجود باز هم شاهد 
بی توجهی مس��افران و گردش��گران داخلی به این موضوع و حضور 
آنان در س��طح ش��هر مشهد و قانون ش��کنی آنان هستیم. سرهنگ 
محم��د قانعی نژاد، جانش��ین رئیس پلیس راه خراس��ان رضوی در 
گفت وگو با ایس��نا، درخصوص وضعیت س��فرها به خراسان رضوی 
اظهار کرد: از ابتدای مردادماه که وضعیت مش��هد بحرانی تر ش��ده، 
سفرها به خراسان رضوی نسبت به ماه گذشته 4 درصد و به مشهد 
۳ درصد کاهش داش��ته، اما با وجود اطالع رسانی ستاد کرونا مبنی 
بر ممنوعیت س��فر به خراسان رضوی، ممنوعیتی برای تردد وسایل 
حمل ونق��ل عمومی در محورهای خراس��ان رض��وی وجود ندارد و 
مصوبه س��تاد کرونا هنوز ابالغ نش��ده اس��ت. وی با اشاره به میزان 
خودروهای غیربومی متخلف یادآور ش��د: میزان خودروهای اعمال 
قانون ش��ده که هر روز در رس��انه ها اعالم می شود، آماری است که 
توس��ط مامورین راهنمایی و رانندگی ثبت شده است، این در حالی 
است که میزان خودروهای ثبت شده توسط دوربین های نظارتی که 

اعمال قانون می شوند بیش از این میزان است.
 جواد وحدتی فرد، معاون حمل ونقل اداره کل راهداری خراس��ان 
رض��وی، ج��واد معراجی فر، مدی��ر روابط عموم��ی اداره کل راه آهن 
خراس��ان رضوی و حس��ن جعف��ری، مدیر روابط عموم��ی فرودگاه 
بین المللی هاش��می نژاد مش��هد نیز از عدم ابالغ ممنوعیت س��فر و 
ت��ردد ناوگان حمل ونقل عمومی جاده ای، ریلی و هوایی به اس��تان 
گزارش داده  و تاکید کردند که موضوع ممنوعیت س��فر به مش��هد 
و خراس��ان رضوی باید از پایتخت به تمامی شهرس��تان های کشور 
ابالغ ش��ود تا هیچ گونه سفری از مبدا به س��مت مشهد و خراسان 

رضوی شکل نگیرد.

نماگربازارسهام

از همان زمان که زمزمه اجرای طرح صیانت کاربران در فضای مجازی به 
گوش رس��ید، دغدغه آن گروه از کاربران که از فضای مجازی برای فروش 

آنالین ماشین کارکرده بهره  می برند هم آغاز شد.
به گزارش بازار، تیرماه سال جاری، مجلس شورای اسالمی بررسی طرح 
صیانت کاربران در فضای مجازی را تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی 
این طرح در ش��ورای نگهبان و تبدیل این طرح به قانون، هر محتوایی که 
در شبکه اینترنت جهانی قرار می گیرد فارغ از اینکه در داخل کشور تهیه 
ش��ده باشد یا خارج از کش��ور، باید مجوزهای الزم را از یک شورای خاص 

اخذ کرده باشد.
اگرچه در این  باره اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد. اگرچه بسیاری از 
کارشناس��ان بر این باور هستند که دس��ت کم،  تا سه یا چهار سال آینده 
ام��کان اجرای طرح صیانت کارب��ران در فضای مجازی وجود ندارد. با این 
وج��ود اما فعاالن بازار خودرو نگران افت معامالت اینترنتی خودروها و در 
نتیجه کاهش فروش خودرو کارکرده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت این روند 
برای همه س��ایت های خرید و فروش آنالین رخ خواهد داد، اما از آنجا که 
ح��دود 70 درصد از حجم معامالت خ��ودرو به صورت معامالت اینترنتی 
انجام می شود، فروش آنالین ماشین کارکرده بیش از همه کاال تحت تاثیر 
اجرای احتمالی این طرح قرار خواهد گرفت. برخی شنیده ها حاکی از آن 
است در صورت راه اندازی اینترنت ملی در پی اجرای طرح صیانت کاربران 
در فضای مجازی، سایت های فعال در بازار فروش آنالین ماشین کارکرده 

بیشترین تاثیر را خواهد گرفت.
پیش بینی بازار خودرو بعد از اجرای طرح اینترنت ملی

قیمت ماشین و خرید خودرو دس��ت دوم از مهترین دغدغه های مردم 
در بازار خودرو اس��ت که حاال در صورت اج��رای طرح اینترنت ملی وارد 
فاز هیجان ش��ده است. با شروع به کار س��ایت های فروش آنالین ماشین 
کارکرده، نرخ بازار خودرو شفاف شد. به این صورت که قیمت روز خودرو و 

همچنین قیمت ماشین صفر  روزانه روی سایت های مربوطه درج و منتشر 
می ش��د. پس پیش بینی بازار خودرو در صورت اجرای طرح اینترنت ملی 

حول صعودی شدن قیمت ماشین در بازار می چرخد.
احتمال از میان رفتن ش��فافیت را می توان یکی از تاثیرات اجرای طرح 
اینترنت ملی بر نوسان قیمت خودرو دانست. از همین رو بهتر است اجرای 
طرح های��ی از جمله اجرای طرح اینترنت ملی باید با احتیاط و براس��اس 
اصول کارشناس��ی انجام شود. از این جهت است که فروش آنالین ماشین 

کارکرده بسیار برای مصرف کنندگان در بازار اهمیت دارد.
به نظر می رس��د مجلس شورای اسالمی در تالش است تا بررسی طرح 
مذکور را با حساسیت بیشتری در دستور کار قرار دهد. ایجاد بستر مناسب 
برای س��هولت خرید خودرو دس��ت دوم یکی از وظایف تصمیم سازان در 

حوزه خودرو است.
حاال مس��ئوالن اقتص��ادی بیش از هر زم��ان دیگری ب��ر اهمیت اخذ 
تصمیم های مهم و سیاست های راهبردی براساس چارچوب اقتصاد ایران 
آگاه ش��ده اند، در غی��ر این صورت بزرگترین بازار در کش��ور دس��تخوش 

نوسانات و هیجانات شدیدی خواهد شد.
تمایل کاربران به خرید ماشین های کارکرده

اج��رای طرح هایی مانند طرح صیانت، به دلیل تاثیر محسوس��ی که بر 
خرید خودرو دست دوم می گذارد، باید منطبق با اصول و شرایط حاکم بر 
بازار خودرو طراحی، تصمیم گیری و اجرا ش��ود. این روزها کاربران تمایل 
زیادی به خرید ماشین کارکرده دارند، چراکه طی سال های گذشته تاکنون 
و به دلیل افزایش قیمت خودرو، خرید و فروش خودرو نیز تحت تاثیر جو 
روانی گرانی قرار گرفت. به همین دلیل نیز این روزها خرید ماشین دست 
دوم بس��یار مقرون به صرفه است. بدیهی است که قیمت ماشین و تمایل 
کاربران به خرید خودرو دس��ت دوم، رابطه مس��تقیمی با یکدیگر دارد. از 
زمانی که نرخ بازار خودرو و قدرت خرید بس��یاری از دهک های درآمدی 

جامعه در جهت عکس یکدیگر حرکت کردند، خرید ماش��ین دست دوم 
برای بسیاری از گروه های درآمدی در اولویت قرار گرفت.

این روزها نمایشگاه های خودرو از فضای سنتی فاصله گرفته اند و تبلیغات 
کاغذی کمتری نسبت به گذشته  دارند. این در حالی است که  سایت های 
فضای مجازی عنان کار را در دس��ت گرفته  است. اگرچه  نرخ کارخانه ای 
خودروها طی س��ال های گذشته تاکنون به  صورت کامال دستوری تعیین 
می ش��ود، اما نظام عرضه و تقاضا در مس��یر خود حرکت می کند، ولی در 

بستر آنالین و مجازی.
بیش��ترین درصد معامالت خودرو ب��ه اتفاق معامالت در ب��ازار خودرو 
براساس نرخ های کشف شده در فضای مجازی و سایت های اینترنتی انجام 

می شود.
دلیل اقبال خرید خودرو دست دوم چیست؟

س��وال اینجاس��ت: دلیل تمایل کاربران به خرید ماش��ین های کارکرده 
چیست و چرا نباید دستخوش سیاست های هیجانی شود؟

پاسخ این پرسش در عملکرد خودروسازان طی سال های گذشته تاکنون 
نهفته اس��ت. به بیان دیگر، برنامه اش��تباه و بعض��ا غیردقیق پیش فروش 
خودروها که در بس��یاری از موارد موجب شده است خودرو دیرتر از موعد 
مقرر به دس��ت مشتری برسد، خواسته یا ناخواسته سبب تمایل به خرید 

خودرو کارکرده شده است.
دالیل اثرگذار دیگری نیز در تحلیل استقبال مردم از سایت های آنالین 
خودرو قابل طرح اس��ت. برای مثال، خریداران خودرو به تس��ت و بررسی 
خودروها  تمایل زیادی دارند. شرکت های مادر، امکان ایجاد چنین بستری 

را برای خریداران ندارند.
از س��وی دیگر زمانی که بازار خودرو افزایش قیمت پی در پی را تجربه 
کرد، پلتفرم های آنالین خرید و فروش خودرو برای بازگشت آرامش به این 

بازار و با نظر مقامات قضایی از درج قیمت روی سایت خودداری کردند.

تاثیر طرح صیانت کاربران در فضای مجازی بر فروش آنالین خودرو

یک کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه تولید خودرو در س��ال 
99 نس��بت به سال 96، 4۳ درصد کاهش یافت، گفت فرآیند معیوب 
تولید و عرضه در صنعت خودرو طی این س��ال ها فقط به نفع دالل و 

واسطه بوده است.
رس��ول س��لیمانی در گفت وگو با خبرنگار مه��ر، در مورد وضعیت 
صنعت خودروی کش��ور، اظهار داش��ت: میزان تولید خودرو در سال 
96 حدود 1.6 میلیون دستگاه بود که این میزان در سال 99 به 900 
هزار دستگاه رسید که نشانگر کاهش 4۳درصدی تولید خودرو است.
ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو اف��زود: همچنین نتایج بررس��ی 
صورت های مالی حسابرس��ی شده دو خودروس��از بزرگ کشور نشان 
می ده��د که مجموع زیان انباش��ته این دو خودروس��از از 11.6 هزار 
میلیارد تومان در پایان س��ال 96 به 66 هزار میلیارد تومان در پایان 
ش��ش ماه اول سال 99 رسیده اس��ت. به عبارت دیگر میزان مجموع 
زیان انباشته دو خودروساز بزرگ در طول ۲.5 سال تقریبا شش برابر 

شده است.
وی ادام��ه داد: عامل اصلی ایجاد زیان انباش��ته عدم افزایش قیمت 
مصوب متناس��ب ب��ا افزایش قیم��ت نهاده های تولید اس��ت. چه در 
دوره ای که س��تاد تنظیم بازار مس��ئول تعیین قیم��ت خودرو بود و 
چه حاال که ش��ورای رقابت مسئول تعیین قیمت است، قیمت خودرو 
متناسب با رشد قیمت نهاده های تولید افزایش نیافته است؛ به عنوان 
نمونه می توان به عدم افزایش قیمت خودرو در پاییز و زمستان 1۳99 
اشاره کرد که ش��ورای رقابت با وجود اعالم تورم بخشی توسط بانک 
مرک��زی از افزایش قیمت خودداری کرد. زیان ناش��ی از عدم افزایش 
قیمت در زمستان 1۳99 حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

فاصله بین قیمت بازار و کارخانه فقط به نفع دالل است
س��لیمانی در ادامه با بیان اینک��ه حدود 50 درصد از قیمت خودرو 
مرب��وط به م��واد اولیه مورد اس��تفاده در تولید خودرو اس��ت، گفت: 
قیمت پایه م��واد اولیه تولید داخل در بورس کاال با ضریبی از قیمت 
جهان��ی تعیین می ش��ود و قیمت نهایی نیز پ��س از رقابت خریداران 
در بورس کاال تعیین می ش��ود. نتیجه این ش��یوه فروش این است که 
تولیدکنن��دگان کاالهای نهایی مانند خودرو و لوازم خانگی مواد اولیه 

را در اکثر موارد نزدیک به قیمت جهانی خریداری می کنند.
وی اف��زود: مواد اولیه و قطعات وارداتی نیز با ارز نیما وارد کش��ور 
می ش��ود و قیمت ارز نیما و آزاد در اکثر موارد نزدیک به هم هستند. 
در نتیج��ه مواد اولیه تولیدکنندگان با قیمت نزدیک به قیمت جهانی 
به دس��ت تولیدکننده می رسد، اما به دلیل ایرادات موجود در ساختار 
قیمت گذاری کاال به خصوص خودرو، قیمت های مصوب متناس��ب با 
افزایش قیمت مواد اولی��ه افزایش نمی یابد که نتیجه این کار کاهش 

نقدینگی تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید است.
این کارش��ناس صنعت خودرو اظهار داش��ت: کاه��ش میزان تولید 
نی��ز افزای��ش قیمت کاالها در ب��ازار را در پ��ی دارد و در این فرآیند 
معیوب هم تولیدکننده و هم مصرف کننده زیان می کند؛ ضمن اینکه 
ب��ه دلیل ایج��اد فاصله بین قیمت بازار و قیمت مصوب واس��طه گری 

رونق می گیرد.
4 ایراد فرمول قیمت گذاری شورای رقابت

وی در م��ورد ایرادات فرمول قیمت ش��ورای رقاب��ت، تصریح کرد: 
در فرمول ش��ورای رقابت قیمت جدید براساس قیمت قبلی محاسبه 
می ش��ود، بنابراین اگر در هر بار به روز رس��انی مقدار اندکی خطا در 
محاسبه تورم بخشی تولیدکننده یا سایر عوامل رخ دهد این خطاها با 
مرور زمان جمع می شوند و سبب ایجاد خطای قابل توجه در محاسبه 

قیمت می شوند.
س��لیمانی افزود: همچنین محاسبه قیمت با استفاده از تورم بخشی 
تولیدکنن��ده صورت می گیرد، این ش��اخص اقتصادی توس��ط بانک 
مرکزی محاس��به و اعالم می ش��ود این فرآیند زمانبر است و موجب 
تأخیر در به روز رس��انی قیمت می شود در نتیجه در تورم های شدید 
خودروسازان نمی توانند تا زمان اعالم این شاخص قیمت ها را افزایش 

دهند که نتیجه آن کاهش نقدینگی و تولید است.
وی ادام��ه داد: عدم لحاظ تمام هزینه های مالی ناش��ی از تولید نیز 
از دیگر ایرادات اس��ت؛ در فرمول ش��ورای رقاب��ت هزینه های مالی تا 
س��قف 5 درصد در قیمت تمام ش��ده لحاظ می ش��وند این در حالی 
اس��ت که هزینه مالی خودروسازان تقریبا معادل 1۲ درصد از قیمت 

تمام شده است.

کاهش43درصدی تولید خودرو و سودی که دالل ها بردند
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اخبار

رییس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراســری استان 
آذربایجان شــرقی گفت: اولویت امور این انجمن، ساماندهی و پیگیری 
مســائل و حقوق صنفی اعضا است. اسد فالح با اعالم این مطلب اظهار 
کرد: مدیران دفاتر نمایندگی جراید سراسری در استان بلحاظ تقویت و 
توسعه جریان رسانه های مکتوب و فعالسازی دفاتر با هزینه های سنگین 
و اعتبارات مالی شــخصی، نقش مهمی در بازتاب ملی اخبار استانی و 

محلی ایفا می کنند.
سرپرستان، پرجمعیت ترین اقشار رسانه 

وی رونق اشــتغال در این بخش از جامعه رســانه استان را متوجه 
عملکرد قریب به یکصد سرپرستی دارای پروانه فعالیت دفتر نمایندگی 
از ارشاد عنوان کرد و افزود: با احتساب تنها یکنفر کارکن طرف همکار 
با دفاتر سرپرستی می توان جمعیت ۲۰۰ نفری فعاالن این بخش را از 
پرجمعیت ترین اقشار رسانه استان نامید. فالح، رویکرد انجمن صنفی 
دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری را فعالیت مستقیم زیرنظر اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعامل و همکاری با اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی در چارچوب اساسنامه این نهاد رسانه ای جدیدالتاسیس 
عنوان کرد و گفت: مطالبات و حقوق صنفی سرپرستان جراید کشوری 
در تمامــی حوزه های کاری، از آغاز فعالیت هیئت مدیره و بازرســان 
منتخب مورد اهتمام و پیگیری جدی بوده است. وی افزود: سرپرستان 
جراید سراسری جزو اقشار خوداتکا و پرجمعیت خانواده رسانه استان 

هستند.
ضرورت توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا جهت تمدید اجاره 

نامه و پروانه دفاتر سرپرستی
وی با اشاره به شیوه نامه همکاری با دفاتر سرپرستی و نمایندگی های 

رسانه ها، خواستار اجرای دقیق مفاد این شیوه نامه در خصوص مزایای 
مصرح ماده ۷ شد و اظهار داشت: با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا، 
انتظار می رود همکاری های الزم برای تسهیل امور مربوط به تایید مجدد 
اجاره نامه های بارگذاری شده یکسال گذشته در سامانه جامع رسانه ها 
جهت تمدید پروانه فعالیت دفتر نمایندگی رسانه ها، صورت گیرد. اسد 
فالح همچنین از اعالم آمادگی برای استقرار دفتر انجمن صنفی دفاتر 
نمایندگی روزنامه های سراسری در اماکن خالی و موجود تحت االختیار 
اداره کل فرهنگ و ارشاد همچون دفاتر مستقر سایر تشکل های رسانه 
ای آذربایجان شــرقی از جمله انجمن صنفی روزنامه نگاران و انجمن 

صنفی مدیران مسوول مطبوعات استان، خبر داد.
ظرفیت سازی برای ساماندهی توزیع جراید سراسری

وی با برشمردن ظرفیت های جاری، ساماندهی و بهینه سازی روند 
توزیع جراید سراســری در استان آذربایجان شــرقی را از جمله موارد 
قابل اجــرا در آینده نزدیک عنوان کرد. فــالح، در ادامه از برنامه های 

پیشنهادی انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری برای 
گســترش تعامالت و همکاری های مشترک با ارشاد استان مواردی را 
برشــمرد و گفت: در حالیکه شاهد اقبال و حضور بیش از ۹۰ درصدی 
جراید کشوری بر روی پیشخوان کیوسک های فروش مطبوعات استان 
هستیم لیکن علیرغم این ویژگی و پوشش یومیه اخبار استان در جراید 
سراسری، تناسبی با میزان سهم روزنامه های سراسری در برخورداری از 
آگهی های دولتی توزیع شده به استناد آمار موجود سامانه جامع رسانه 

ها، مشاهده نمی شود.
آگهی های دولتی و ثبتی عادالنه تخصیص و توزیع شوند

وی، اضافــه کرد: بیالن اخیر مربوط به فقدان پنج ماهه توزیع آگهی 
های دولتی برای اکثریت قریب به اتفاق روزنامه های سراســری دارای 
پروانه دفتر سرپرستی در اســتان، قابل افتخار نیست و انتظار می رود 
شاهد عدالت در توزیع و تخصیص انواع آگهی های دولتی و ثبتی، طبق 
ضوابط جاری باشیم.  رییس انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های 
سراسری استان آذربایجان شرقی، بر تمرکز توزیع و تقسیم عادالنه کلیه 
آگهی ها توسط ارشاد تاکید کرد و خواستار مشارکت شهرداری تبریز و 
مناطق دهگانه و ســازمان های تابعه با اداره کل فرهنگ و ارشاد استان 
در این زمینه شــد. وی همچنین از پیش بینی تدوین بسته حمایتی - 
اقتصــادی و ارائه طرح ویژه این انجمن با موافقت و همکاری تعدادی از 
روزنامه های سراسری برای تخصیص فضا و افزایش سرانه اخبار تولیدی 
اســتانی و نیز کاهش قابل توجه هزینه های نشــر آگهی های ضروری 
ارگان های دولتی و دســتگاه های اجرایی با بهره مندی از تسهیالت و 
تخفیفات ماخوذه، به مناسبت رویدادهای تقویمی پیش رو در ایام مربوط 

به نکوداشت هفته خبرنگار و هفته دولت، خبر داد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مرداد ماه سال جاری از14 نفر از 
کارکنان واحد فن آوری و اطالعات ، روابط عمومی و امور اداری طی لوح 

تقدیری مزین به امضاء مدیر منطقه تقدیر شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گیالن ؛ این مراســم با حضور مدیر منطقه ، دکتر کورش باالدســت ، 

معاونین و مسئولین واحدها و تنی چند از کارکنان برگزار شد .
مدیــر منطقه ضمن تبریک دهه امامت و والیــت  و تقدیر از  کلیه 
همکاران در حوزه های مختلف شــرکت گفت : » نقش واحد IT و فن 
آوری اطالعات با توجه به نقش بی بدیل آن در ســازمانها بر هیچکس 
پوشیده نیست و دنیای امروز بشــدت وابسته به این تکنولوژی بوده و 

پیشرفت در کلیه عرصه ها مدیون متخصصان این حوزه می باشد .«  
وی افزود از همکاران عزیز و سخت کوش فن آوری و اطالعات انتظار 

دارم که ارتقاء سیســتمهای نفت افزاری و سخت افزاری را همچنان در 
دســتور کار خود داشته باشند تا همچنان این شرکت طالیه دار دانش 
IT  در سطح کشور باشد «. وی با اشاره به وظیفه خطیر روابط عمومی 
درخصوص انعکاس فعالیت ها ، دســتاوردها و عملکرد کارکنان گفت : 
» روابط عمومی پل ارتباطی داخل ســازمانی و خارج ســازمانی است ؛ 
کارکنان این شرکت در تمام فصول سال در سرما و گرما وظیفه سوخت 
رســانی را به نحو احسن انجام می دهند و اطالع رسانی و انعکاس این 
فعالیت ها و دست آورد های شرکت در حوزه های مختلف از مهمترین 
وظایف واحد روابط عمومی اســت . « مدیر منطقه  گفت : » در تغذیه 
اطالعات در طبقه بندی همکاران پیمانکاری بین مناطق 3۷ گانه منطقه 
گیالن جزو اولین مناطق بوده و توانسته است موجب به ثمر نشستن این 
مهم گردد . که در انجام این کار زحمات زیادی توسط همکاران عزیز امور 

اداری علی الخصوص مریم باقری انجام شد . «   
وی با بیان اینکه واحدهای IT فن آوری و اطالعات ، روابط عمومی و 
امور اداری از واحدهای محوری سازمان می باشند و در کارکرد سازمانی 
بسیار موثر هستند افزود : » این مجموعه با تالش و پشتکار سعی کردند 
بهترین خود باشند . « در پایان مراسم نیز مدیر منطقه و سایر همکاران 
به رضا بابا احمدی ، بابت انتصاب در سمت معاونت مالی اداری تبریک 

گفته و برای وی آرزوی موفقیت نمودند.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: توان تولید واحدهای گازی نیروگاه 
شهید رجایی قزوین با بهره گیری از سیستم »مه پاش« افزایش یافته 

است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، 
بهمن غنوی معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره 
به پیاده سازی راهکارهای مقابله ای با گرمای تابستان برای افزایش توان 
تولید در این شرایط گفت: با هدف افزودن به توان تولید انرژی الکتریکی، 
6 واحد گازی این نیروگاه مجهز به سیستم خنک کننده ی هوای ورودی 
به کمپرســور است که با راه اندازی این سیستم در ماه های گرم سال، 
بیش از 3۰ مگاوات به توان تولیدی نیروگاه شهید رجایی افزوده می شود.

غنوی افزود: یکی از مهم ترین عوامل موثر در توان تولیدی واحدهای 
گازی، دمای هوای ورودی به کمپرسور این واحدها است به طوری که با 
کاهش دمای هوای ورودی، میزان تولید واحدهای گازی افزایش می یابد. 
معاون تعمیرات و نگهداری نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی در 
ادامه بیان داشت: به همین منظور پس از پیگیری های و بررسی روش 

های موثر در کاهش دمای هوای ورودی به کمپرسور واحدهای گازی، 
سیستم مه پاش که وظیفه کاهش دمای هوای ورودی به کمپرسور را بر 
عهده دارد، در این واحدها نصب شده است و هرساله با آغاز فصل گرما، 

با کمک این سیستم بر توان تولید واحدهای گازی افزوده می شود.
غنوی ادامه داد: خنک کردن هوای ورودی کمپرســور با استفاده از 

سیســتم »مه پاش« یکی از کارآمدترین روش هایی است که در حال 
حاضر در نیروگاه های دارای واحدهای گازی از آن اســتفاده می شود. 
در واقع هر سیستم »مه پاش«، با دارا بودن 5 پمپ فشار قوی، به طور 
هوشمندانه با پایش دمای محیط و رطوبت، وارد عمل شده و آب را در 
ورودی کمپرسور واحد گازی پس از عبور از نازل ها به )مه( تبدیل می 
کند، سپس هوای فیلتر شده در مجاورت )مِه سرد( قرار گرفته و خنک 
می شــود که با ورود هوا با دمای کمتر به کمپرسور، توان تولید برق در 
Evapo�واحد افزایش می یابد. در واحدهای گازی از دو روش تبخیری 
ration و تبریدی Refrigeration برای خنک کاری هوای ورودی به 
کمپرسور استفاده می شود. در این میان، سیستم خنک کاری واحدهای 
گازی نیروگاه شهید رجایی از نوع سیستم های تبخیری FOG  بوده 
که براساس جذب گرمای نهان تبخیر از محیط اطراف خود سبب کاهش 
دمای هوای ورودی به کمپرســور و به دنبال آن، افزایش ضریب تراکم 
پذیری هوا در این تجهیز می شود که در نهایت با افزایش فشار خروجی 

کمپرسور، توان خروجی توربین ارتقا می یابد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان مدیریت حمل 
و نقل بار و مسافر شــهرداری بندرعباس گفت: با پیگیری های صورت 
گرفته، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبلغ 1۷ میلیارد ریال 
به صورت کمک بالعوض و همچنین مبلغ دیگری به عنوان تسهیالت 
در راستای بهسازی و تعمیر ناوگان اتوبوسرانی به این سازمان اعطا کرده 
اســت. حسین اخالقی با اشــاره به اینکه این سازمان 1۷ میلیارد ریال 
کمک بالعوض در دو بخش از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های 
کشور دریافت کرده است، اظهار کرد: به منظور رفع دغدغه شهروندان 
برای ترددهای روزانه خود به وســیله ناوگان حمل و نقل عمومی، کار 
بهسازی 63 دستگاه اتوبوس صورت گرفته و آماده خدمات به شهروندان 

در کلیه مناطق شهر بندرعباس شده است.
وی افزود: اتوبوس هایی که تاکنون بهسازی شده شامل 41 دستگاه 

اتوبوس پارســین و ۲۲ دســتگاه اتوبوس آرین است که  در مسیرهای 
محدوده آبشورک و چهچکور و از سمت غرب نیز تا شهرک پیامبر اعظم، 

با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی آماده خدمات رسانی به شهروندان 
شده است. این مقام مسئول بیان کرد: هزینه بهسازی این اتوبوس ها بالغ 
بر 1۷ میلیارد ریال است که بخش عمده آن شامل هزینه قطعات مصرفی 
از جمله شیشه، لنت، تسمه، انواع سنسورها، آینه باطری و ..  . است. رئیس 
ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری با تشریح کلیات 
این اقدام، اعالم کرد: با رفع مشــکالت این 63 دســتگاه اتوبوس، امید 
است بخشی از دغدغه شهروندان جهت انجام ترددهای روزانه و ضروری 

برطرف شده و خدمت رسانی در بخش اتوبوسرانی بهبود یابد.
اخالقی در ادامه نیز با بیان اینکه عالوه بر بهســازی این اتوبوس ها، 
تعدادی اتوبوس دیگر نیز نیازمند تعمیر اساسی است، تصریح کرد: برای 
ورود این اتوبوس ها که هزینه هر دستگاه حدود دو میلیارد ریال برآورد 

شده نیز، پیگیری های الزم صورت گرفته است.

در آستانه روز خبرنگار اعالم شد؛

انجمن دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری مسائل و حقوق صنفی را پیگیری می کند

 از کارکنان واحد فن آوری و اطالعات ، روابط عمومی 
و امور اداری شرکت نفت منطقه گیالن تقدیر شد

با هدف کمک به پایداری شبکه سراسری تولید برق در تابستان؛

افزایش تولید نیروگاه شهید رجایی با استفاده از سیستم مه پاش واحدهای گازی

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس خبر داد:

کمک بالعوض و اعطای تسهیالت سازمان شهرداری ها برای بهسازی ناوگان اتوبوسرانی

عملیات اطفاء حریق 6 موتور لنج باری در بندر گناوه
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه از 
انجام عملیات اطفاء حریق شش موتور لنج باری در این بندر خبر داد.به گزارش 
روابط عمومی، داود بهادری رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه در اینباره گفت: 
در پی وقوع آتش ســوزی یک فروند موتور لنج باری  درســاعت 3 بامداد روز 
پنجشنبه مستقر در خور بندر گناوه و سرایت آتش به 5 فروند موتور لنج باری 
دیگر ،بالفاصله  هماهنگی الزم انجام وعملیات جداسازی  شناورهای دچار حریق 
بمنظور عدم ســرایت آتش به دیگر شناورها در دستور کار قرار گرفت بهادری 
افزود : همچنین بصورت همزمان توسط  شناور آتشخوار آزادی و تاور های اطفاء 
حریق  بندر عملیات اطفاء حریق موتور لنج های حادثه دیده صورت پذیرفت. رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه اضافه کرد: با توجه به 
حجم گسترده آتش سوزی و به جهت پشتبانی و انجام عملیات بهتر، طی هماهنگی انجام شده شناورهای ناجی ۹ از جزیره خارگ، یدکش 
تاسوعا از بندر بوشهر، شناور کروبوت گلوبال آرو از منطقه بهرگان و خودروهای اتش نشانی  بهمراه تیم عملیاتی از بندر بوشهر به بندر 
گناوه اعزام شدند. وی عنوان کرد : در ساعات اولیه آتش سوزی نیز به جهت سرعت عمل در انجام عملیات اطفاء حریق  خودروهای اتش 
نشانی اداره بندر گناوه، شهرداری گناوه،بندر دیلم، بندر ریگ، بندر امام حسن،نیروگاه سیکل ترکیبی و دهیاری چهار روستایی با حضور 
در موقعیت حادثه، مشارکت کامل را در عملیات اطفاء حریق ایفاد نمودند. بهادری بیان کرد: با انجام عملیات گسترده و حجم وسیع آتش 
و پس ازگذشت چهار ساعت نیم،  خوشبختانه آتش سوزی تحت کنترل درآمد  اما متاسفانه  4 فروند شناور  بصورت کامل  و دو فروند 
دیگر به میزان پنجاه درصد دچار خسارت شدند. رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه افزود: با حضور معاونین دریایی و فنی و مهندسی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و همچنین رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی در بندر گناوه ،بالفاصله جلسه اضطراری تشکیل شد 
و مقرر گردید ضمن بررسی دقیق علت حادثه نسبت به خارج سازی و پاکسازی حوضچه از بقایای شناورهای سوخته اقدام شود. گفتنی 

است، علت حادثه کماکان  توسط کارشناسان در دست بررسی میباشد و بمحض دریافت گزارش به اطالع عموم مردم خواهد رسید.

لزوم استفاده از ظرفیت تاکسی ها و اتوبوس های استان به عنوان 
حسینیه های سیار در محرم

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تبلیغات اسالمی قم بر لزوم استفاده 
از ظرفیت تاکسی ها و اتوبوس های استان به عنوان حسینیه های سیار در محرم 
تاکید کرد. به گزارشــی ، حجت االسالم مرتضی شعبان زاده در وبینار گفتمان 
تبلیغی محرم  با موضوع مســئولیت پذیری اجتماعــی و بحران جمعیت طی 
ســخنانی اظهار داشــت: در قم 6 هزار دستگاه تاکسی و 5۰۰ دستگاه اتوبوس 
داریم که یک راننده تاکســی روزانه با 5۰۰ تَن و راننده اتوبوس نیز با پنج هزار 
تَن در ارتباط است. وی افزود: در طرح حسینیه سیار به فکر این هستیم که یک 
ســاعت مانده به اذان ظهر و  یک ساعت به اذان مغرب از زبان مداحان، شاعران 
آیینی و ستایشگران جوان و کنشگران که نقشی در احیای امر به معروف و نهی از منکر دارند به بحث مباحث فرهنگی و دینی بپردازیم. این 
مسئول ادامه داد: در این طرح از امکانات رسانه ای و صدا و سیما استفاده خواهیم کرد و رانندگان موظف هستند که در این ساعت ها رادیو 
خودرو را روشن کنند. وی با تاکید بر اینکه رانندگان خودشان را خادمان امام حسین بدانند گفت: باید با تشکل های مردمی برنامه ریزی 
کنیم و با سازمان تاکسیرانی و اتوبوس رانی تعامل کنیم تا رانندگان سفیران  در تبیین و ابالغ معارف شوند. شعبان زاده ادامه داد: همچنین 
خودروهایشان را با یک پرچم کوچک به نام سید ساالر شهیدان سیاه پوش کنند که این امر تاثیر بسیاری در تبلیغ احکام و مسائل دین 
اسالم و مباحث فرهنگی دارد. وی بیان داشت: در کنار این خودروها می توانیم از خودروهای وانت بار نیز برای پخش مداحی، مسائل احکام و 
مباحث تربیتی و فرهنگی در مناطق مختلف سطح شهر استفاده کنیم. مدیرکل تبلیغات اسالمی قم به نقش زنان در ترویج مباحث فرهنگی 
و دینی پرداخت و گفت: برای  نهضت سیاه پوش کردن اماکن عمومی و سر درب منازل باید از ظرفیت بانوان استفاده کنیم تا با استفاده از 
چادرهای مشکلی بالاستفاده این کار صورت گیرد. وی با اشاره به اقدام های فرهنگی و گروه های تبلیغی در سطح شهر گفت: در قم حداکثر 
1۰ درصد جمعیت با روحانیت در ارتباط هستند و ۹۰ درصد مردم جایی هستند که روحانیت در آنجا نیستند از این رو باید با استفاده از 

ظرفیت گروه های تبلیغی و تشکل های مردمی به ترویج امر به معروف و نهی از منکر بپردازیم .

جعفرپور سرپرست شهرداری کالنشهر اراک شد
اراک- فرناز امیدی: براساس رای اعضای شورای کالنشهر اراک »جعفرپور« 
سرپرست شــهرداری اراک شد.  مراسم تحلیف اعضای شورای ششم اراک  در 
سالن اجتماعات فرمانداری این کالنشهر با حضور جمعی از مسئوالن و منتخبان 
شورای ششم شهر اراک برپا شد. در این مراسم جمعی از مسئوالن استانی استان 
مرکزی، مدیران شهرستانی اراک و همچنین خبرنگاران و اصحاب رسانه استان 
حضور داشــتند تا شورای ششم آغاز به کار کند. پس از مراسم تحلیف اعضای 
شورای شهر در گلزار شهدای اراک حضور یافته و به مقام شامخ شهدای انقالب 
اســالمی در اراک ادای احترام کرده و با ذکر فاتحه ای با امام راحل و آرمان های 
بلند شــهدا تجدید بیعت کردند. پس از این، اعضا با حضور در ساختمان شورای شهر انتخاب سرپرست شهرداری اراک را در دستور کار 
قراردادند که در این بین دو گزینه »محمد جعفرپور« از کارکنان شهرداری و »سعید بیاتیان« سرپرست فعلی شهرداری اراک به رای گذاشته 
شد. در پایان رای گیری اعضای شورای ششم سعید بیاتیان ۲ رای از 11 رای و محمد جعفرپور ۹ رای از 11 رای اعضای شورای ششم را 

کسب کردند تا کلید مدیریت شهری به جعفرپور به عنوان سرپرست فعلی شهرداری اراک برسد.

کارمند برق منطقه ای خوزستان باالترین نمره داوری تکواندو آمریکا را کسب کرد
اهواز- شبنم قجاوند: کارمند شرکت برق منطقه ای خوزستان باالترین نمره ممکن 
در دوره بین المللی داوری تکواندو در امریکا را کسب کرد. اسماعیل اسفندیاری نماینده 
جمهوری اســالمی ایران پس از دوره آموزشــی و رقابت در هفتمین دوره آنالین آزمون 
)REFEREE REFRESHER COURSE( داوران بین المللی فدراســیون 
جهانی تکواندو WT در آمریکا، با کسب نمره 1۰۰ از 1۰۰ عنوان داور برتر را کسب کرد. 
این دوره به مدت دو روز به میزبانی واشــنگتن دی سی ایاالت متحده آمریکا برگزار شد 
که در آن اسفندیاری کارمند شرکت برق منطقه ای خوزستان افتخار آفرینی و موفق به 
کسب رتبه برتر شد.  بر اساس این گزارش، اسماعیل اسفندیاری مربی و داور بین المللی 
فدراســیون جهانی تکواندو و رییس کمیته داوران خوزستان است و یه عنوان ناظر فنی 

فدراسیون، نظارت بر عملکرد مربیان و باشگاه ها را بر عهده دارد.

توزیع بسته های تبلیغاتی مدیریت مصرف ایمن و بهینه از گازطبیعی 
توسط شرکت گاز استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: در راستای مسئولیت اجتماعی و با هدف فرهنگ سازی استفاده ایمن وبهینه از گاز طبیعی،شرکت 
گازاستان گلستان بسته تبلیغاتی را بین تعدادی اهالی روستای نوده شریف و محمد آباد توزیع کرد . این بسته ها که حاوی پیامها و مضامین 
مرتبط با مدیریت مصرف گاز طبیعی بوده، جهت فرهنگ سازی و آگاهی  بخشی  مشترکین از اهمیت و جایگاه گاز طبیعی ، بهمراه مباحث  
ایمنی در مصرف وسایل گازسوز و خطرات احتمالی ناشی از بی توجهی به رعایت نکات ایمنی  و همچنین اقدامات و روشهای بهینه  صرفه 
جویی در مصرف گاز توزیع گردیده است.گفتنی است این شرکت جهت باال بردن سطح  دانش مردم و آشنایی با مباحث ایمنی و صرفه 
جویی در مصرف گاز،همه ساله در طول سال،بسته هایی را حاوی کتابچه ها ،بروشورها و وسایل تبلیغاتی بصورت رایگان در مراسمات و 

برنامه های مختلف در سطح استان توزیع می کند .   

افزایش بالغ بر 12 درصدی مصرف CNG  طی چهار ماهه ابتدای سال جاری
رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن ، کورش باالدست ، گفت : » طی چهار ماهه ابتدای سال جاری بالغ 
بر 1۲۲ میلیون متر مکعب گاز CNG به مصرف رسید که این مقدار در مقایسه 
 ) CNG با همین مدت در ســال 13۹۹ ) نزدیک به 11۰ میلیون متر مکعب

حاکی از افزایش 1۲.۲ درصدی مصرف این فرآورده است .
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن ، 
مدیر منطقه با اشاره به اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت  از ۲4 آبان ماه سال 
۹8 و استقبال مردم از مصرف CNG ، اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن 
خودروها ، ثابت ماندن قیمت CNG  را از مهمترین عوامل رشد مصرف این سوخت پاک است . وی ضمن تاکید بر جایگزینی سوخت 
پاک CNG به جای بنزین برای صرفه اقتصادی وکاهش آالینده های زیست محیطی افزود : »  بالغ بر 1۰۰ میلیون لیتر در سال ۹۹  و 
بالغ بر 11۲ میلیون لیتر در سال جاری در مصرف بنزین در استان صرفه جوئی شد . « وی افزود : » در استان گیالن یکصد باب جایگاه 
عرضه کننده CNG فعال است که با توجه به پایش مستمر وضعیت عملکرد و تجهیزات فنی این جایگاه ها سوخت رسانی در وضعیت 
مطلوبی قرار دارد . « وی همچنین گفت : » در حال حاضر1۰۰ جایگاه عرضه کننده CNG در استان گیالن فعال است که از این تعداد 

38 باب جایگاه دو منظوره ) بنزین ، نفتگاز و CNG ( و  6۲باب جایگاه تک منظوره CNG می باشد.«

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : دارندگان ادوات کشاورزی برای دریافت پالک با در دست 
داشتن مدارک مورد نیاز به ادارات جهاد کشاورزی و پلیس راهور مراجعه 

فرمایند تا از دریافت سوخت به موقع بهره مند شوند 
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، ســبحان رجب 
پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری در جلسه 
ویدئو کنفرانس که با موضوع تامین و توزیع به موقع سوخت مورد نیاز 
در سامانه سدف در تاریخ 14۰۰/5/1۲ به میزبانی این شرکت برگزار شد 
، بیان کرد : دارندگان ماشــین آالت کشاورزی برای پالک گذاری می 
باید در مرحله اول به جهاد کشاورزی محل سکونت خود و پلیس راهور 
مراجعه نموده و ثبت نام نمایند و بعد از بیمه این ماشین آالت و انجام 

فرآیند تعریف شده پالک گذاری انجام خواهد شد .
سبحان رجب پور در این جلسه که با حضور متولیان جهاد کشاورزی 
، پلیس راهور ، اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز سراســر کشور به صورت 
ویدئو کنفرانســی  برگزار شد از انجام موفق این طرح در برخی مناطق 

کشــور گفت و اظهار کرد : عدم اســتقبال برخــی از دارندگان ادوات 
کشــاورزی در مازندران از این طــرح به دلیل هزینه های باالی بیمه و 
درآمد پایین برخی مالکین می باشــد  که الزم است با بررسی بیشترو 
رفع موانع از سوی ادارات متولی ، دارندگان ماشین آالت کشاورزی از این 
خدمات بهرمند شوند . رجب پور اذعان کرد : تعداد ادوات کشاورزی در 

مازندران ۲3۰۰۰ دســتگاه می باشد  که از این تعداد در  شهرستانهای 
زیر مجموعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری ۲۷۰۰ 
دستگاه پالک گذاری شدند و تعداد 5۷۰۰ ماشین آالت نیز در بدو خروج 
از کارخانه سازنده پالک شدند . وی افزود : 3۰۰۰ دستگاه از این ادوات 

کشاورزی بدلیل وارداتی بودن امکان پالک گذاری آنها وجود ندارد .
مدیر منطقه ساری تاکید کرد : مابقی دارای شرایط پالک گذاری بوده 
و با توجه به خرده مالک بودن آنها و مشکالت مالی تا کنون برای پالک 
گذاری مراجعه نکردند. رجب پور در ادامه گفت : تا کنون ۲۰۰۰ دستگاه 
ادوات کشاورزی با پرونده سازی مراحل پالک گذاری آنها در دست اقدام 
اســت . رجب پور گفت : براساس تصمیم ملی در آینده نزدیک تحویل 
سوخت منوط به داشــتن پالک بوده و به ماشین آالت کشاورزی فاقد 

پالک ، سوخت تعلق نخواهد گرفت .
در این جلســه اعضا به بررسی مشــکالت پرداخته و مقرر شد تا با 
راهکارهایی برای همه ادوات کشاورزی از قبیل  اعمال محدودیتها و یا 

مشوق حمایتی برای پالک گذاری  در نظر گرفته شود .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

بزودی ماشین آالت کشاورزی پالک شده سوخت دریافت می کنند
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به قلم: پیجی کوپر و کارولینا میکوالیچیک
Hoousuite کارشناس بازاریابی در موسسه

ترجمه: علی آل علی

یوتیوب یکی از بزرگترین پلتفرم های اجتماعی در سراس��ر 
دنیا محس��وب می ش��ود. بس��یاری از برندها برای بازاریابی و 
بارگذاری محتوای ویدئویی به طور مس��تقیم س��راغ یوتیوب 
می رون��د. این امر عالوه بر ش��هرت روزافزون موجب افزایش 
دامن��ه برندهای حاضر در این پلتفرم نیز ش��ده اس��ت. البته 
فق��ط برنده��ا در این فضای یوتی��وب فعالی��ت ندارند، بلکه 
بسیاری از افراد به تنهایی در حال تولید محتوا و تالش برای 
درآمدزایی در این پلتفرم هس��تند. همه این نکات یوتیوب را 
بدل به گزینه ای ج��ذاب برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کرده است. مهمترین مسئله در این میان توجه 
به نحوه درآمدزایی از این پلتفرم محبوب اس��ت. بدون تردید 
هدف نهایی هر برندی از حضور در شبکه های اجتماعی کسب 
درآم��د اس��ت. بنابراین اگر خبری از س��ودآوری برای برندها 
نباشد، حضور در یوتیوب و دیگر شبکه های اجتماعی سودی 

به همراه نخواهد داشت. 
یکی از ش��یوه های سنتی برای کس��ب درآمد در یوتیوب 
نمایش تبلیغات در کانال اس��ت. این امر به طور ویژه ای برای 
اینفلوئنسرها و کسانی که به تنهایی مشغول تولید محتوا در 
یوتیوب هستند، کاربرد دارد. اگرچه این تکنیک تاثیرگذاری 
بسیار زیادی بر روی وضعیت مخاطب هدف دارد، اما به تنهایی 
برای جلب نظر کاربران کافی نیس��ت. بسیاری از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان نی��از به راهکارهای 
تازه دارند. این امر از نقطه نظر کس��ب درآمد نیز مزایای قابل 

مالحظه ای برای هر برند به همراه خواهد داشت. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات 
در زمینه کسب درآمد از یوتیوب است. شاید این امر در نگاه 
نخست به هیچ وجه ساده نباشد، اما با استفاده از تکنیک های 
کاربردی امکان پیش��برد این هدف به بهترین ش��کل ممکن 
فراهم می شود. در ادامه برخی از مهمترین استراتژی ها در این 

میان را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
پیوستن به پروژه همکاری یوتیوب

برنام��ه همکاری یوتیوب یکی از راهکارهای دسترس��ی به 
خدمات ویژه در این پلتفرم اس��ت. ش��ما نی��ازی به پرداخت 
هزینه به یوتیوب برای پیوستن به پروژه همکاری اش ندارید. 
تنها نکته مهم در این میان فراهم س��ازی ش��رایط و امکانات 
ویژه ای از س��وی یوتیوب برای فعالیت هرچه بهتر اکانت های 
ش��خصی و همچنین برندها در زمینه تولید محتوای جذاب 
ب��رای کارب��ران اس��ت. اینطوری هم ش��ما به ش��هرت قابل 
مالحظه ای در یوتیوب می رس��ید و هم این پلتفرم همیش��ه 

محتوای جذاب برای مخاطب هدفش خواهد داشت. 
همکاران یوتیوب دسترس��ی بسیار ساده تری در مقایسه با 
دیگران به منابع کس��ب درآمد دارن��د. این امر تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را به شدت ساده می سازد. شاید شما پس 
از سال ها فعالیت در یوتیوب و عدم کسب درآمد مناسب باید 
اس��تراتژی تان را عوض کنید و هیچ گزینه ای به اندازه پروژه 

همکاری با یوتیوب به کارتان نخواهد آمد. 
کاربرانی و برندهایی که به پروژه یوتیوب اضافه می ش��وند، 
امکان دسترس��ی به راهکارهای مختلف برای کسب درآمد از 
کاربران، دریافت حق اش��تراک برای نمایش محتوای ویژه و 
امکانات مختلف برای ارائه به طرفداران وفادارشان را دارند. این 
امر اکانت شما را بدل به گزینه ای جذاب برای تمام کاربران در 

سراسر یوتیوب خواهد کرد. 
نخستین کاری که شما برای اضافه شدن به پروژه یوتیوب 
باید انجام دهید، ایجاد حس��اب رس��می در این پلتفرم است. 
شما پس از ایجاد اکانت به طور مستقیم امکان اضافه شدن به 
پروژه موردنظر را ندارید، بلکه باید برخی از معیارهای یوتیوب 
را کس��ب کنید. این معیارها ش��امل دس��ت کم هزار فالوور و 
همچنین 4هزار ساعت تماشای ویدئوهای تان از سوی کاربران 
در طول یک سال گذشته است. به این ترتیب شما امکان ورود 
به پروژه همکاری با یوتیوب را پیدا خواهید کرد. شاید این امر 
بیش از اندازه س��خت باشد، اما دست کم اجازه ورود برندها و 
اینفلوئنسرهای غیرحرفه ای به پروژه یوتیوب را می گیرد. شما 
برای اضافه شدن به این پروژه باید دست کم چند ماهی روی 

اکانت تان کار کنید. 
پس از اینکه ش��ما ش��رایط الزم برای عضوی��ت در پروژه 
همکاری یوتیوب را پیدا کردید، گام بعدی عضویت در بخش 
AdSense اس��ت. این بخش به شما تمام امکانات الزم برای 
تولید محتوای به شکل حرفه ای و دسترسی به ابزارهای ویژه 
برای کسب درآمد را می دهد. به این ترتیب شما شانس تولید 
محتوای حرفه ای و استفاده از راهکارهای مختلف برای کسب 

درآمد از کاربران را خواهید داشت. 
پس از اینکه ش��ما اکانت تان را در بخش AdSense ثبت 
کردید، نوبت به آشنایی با امکانات تازه ای می رسد که یوتیوب 
در اختیارت��ان قرار می دهد. مهمترین اب��زار موردنظر بخش 
 )Donate( کس��ب درآمد اس��ت. این بخش امکان دونی��ت
مستقیم برای اکانت تان از س��وی کاربران را فراهم می سازد. 
نکته مهم در این میان ضرورت داشتن حداقل 18 سال برای 

کسب درآمد در یوتیوب است. 
یکی دیگر از نکات جالب برای کس��ب درآم��د در یوتیوب با 
استفاده از س��رویس AdSense مربوط به ارائه ویدئوهای ویژه 
اس��ت. چنین ویدئوهایی فقط در صورت خرید حق اشتراک از 
سوی کاربران برای آنها نمایش داده می شود. بنابراین شما فرصت 

طالیی برای کسب درآمد از طریق یوتیوب را خواهید داشت. 
اگر ش��ما کانال بس��یار خوب و پرطرفداری داشته باشید، 
همیش��ه امکان دریافت حق عضویت برای نمایش هر کدام از 
ویدئوهای تان را خواهید داشت. این امر شامل الزام کاربران به 
پرداخت حق عضویت کلی برای دسترسی به تمام ویدئوهای 
برندتان است. بنابراین اگر شما ویدئوهای جذابی برای کاربران 
داری��د، باید به طور قابل مالحظ��ه ای این نکته را مدنظر قرار 

دهید. 

فروش محصوالت و تولیدات 
هر برند و حتی کارآفرین مستقلی محصولی برای فروش در 
شبکه های اجتماعی دارد و شاید یوتیوب به اندازه اینستاگرام 
فضایی رایج برای فروش محصوالت نباش��د، اما در این مسیر 
هیچ چیز جلودار شما نیست. امروزه کاربران هرچه بیشتری 
اقدام به وقت گذرانی در یوتیوب می کنند. بنابراین شما باید به 
بهترین شکل ممکن از حضور گسترده کاربران در این پلتفرم 

سود ببرید. 
نخس��تین کاری که ش��ما برای ف��روش محصوالت تان در 
یوتیوب باشد انجام دهید، نمایش طرحی مفهومی از آن است. 
البته اگر محصول شما به تولید انبوه رسیده است، باید نسخه 
نهایی را به مخاطب نش��ان دهید. اینطوری کاربران آشنایی 
بس��یار خوبی با محصول ش��ما پیدا خواهند کرد. هرچه شما 
توانایی باالتری برای بیان جزییات محصوالت تان داشته باشید، 
در نهایت تاثیرگذاری بیش��تری ب��ر روی مخاطب هدف تان 

خواهید داشت. 

بسیاری از کسب و کارهای نوپا در عمل محصوالت محدودی 
برای ارائه به مشتریان دارند. نکته مهم در این میان تالش برای 
تمرکز بر روی ویژگی های منحصر به فرد محصوالت تان است. 
اگر شما این بخش را به خوبی پشت سر بگذارید، به بهترین 
شکل ممکن امکان فروش محصوالت تان را پیدا خواهید کرد، 
در غی��ر این صورت ش��رایط بازاریابی و تاثیرگ��ذاری بر روی 

مخاطب هدف برای شما روز به روز دشوارتر می شود. 
امروزه برخی از افراد در یوتیوب فقط طرح های مفهومی از 
محصوالت ش��ان را نمایش می دهند. این امر به آنها برای پیدا 
کردن یک شرکت یا کارخانه بزرگ برای تولید محصوالت شان 
کم��ک خواهد کرد. بنابراین ش��ما به بهترین ش��کل ممکن 
امکان تبدیل رویاهای کودکی تان به ایده های واقعی در فضای 
یوتی��وب را دارید. تنها مهارت موردنی��از در این بین توانایی 
ترس��یم تصویری جامع از طرح مفهومی محصول تان اس��ت. 
اینطوری به س��ادگی هرچه تمام تر امکان تعامل با برندهای 

بزرگ به منظور تولید انبوه محصول تان را خواهید داشت. 
اگر ش��ما همین حاال هم محصوالتی ب��رای فروش دارید، 
بای��د یک صفح��ه جداگانه را به عنوان فروش��گاه برندتان در 
نظ��ر بگیرید. لینک ای��ن صفحه باید برای تم��ام کاربران در 
دس��ترس باشد تا به س��ادگی هرچه تمام تر فرصت عضویت 
در فروش��گاه تان را داشته باش��ند، در غیر این صورت شما به 
سختی شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

پیدا خواهید کرد. 
دست آخر اگر شما مشغول تولید ویدئوهای سرگرم کننده 
برای کاربران هس��تید، باید همیشه اشاره ای هرچند کوتاه به 
محصوالت تان در آنها داش��ته باشید. این کار موجب افزایش 

انگیزه کاربران برای خرید محصوالت تان می شود.
تولید محتوای دارای اسپانسر

اگر شما کانال محبوبی در یوتیوب داشته باشید یا اینکه در 
مقیاس ُخرد در یک بازار محلی چهره ای شناخته شده باشید، 
امکان پیدا کردن اسپانسر را خواهید داشت. امروزه بسیاری از 
اسپانسرها برای تولید محتوا با چهره های در حال رشد و عضور 
پ��روژه همکاری یوتیوب تعامل دارند. این امر موجب کس��ب 
درآم��د بدون نیاز به مجبور کردن کاربران به پرداخت هزینه 
برای تماشای ویدئوهای تان می شود. بسیاری از برندها در این 
میان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان به دنبال 
اینفلوئنسرهای بزرگ نیستند. دلیل این امر توجه روزافزون به 
بازارهای محلی و چهره های تاثیرگذار در مقیاس ُخرد اس��ت. 
بنابراین اگر شما در این فضا فعالیت مناسبی داشته باشید، به 
بهترین شکل ممکن امکان جلب نظر اسپانسرهای مختلف را 

خواهید داشت. 
نخس��تین گام پس از پیدا کردن ی��ک برند برای همکاری 
تعیین ش��رایط آن اس��ت. اگر ش��ما بدون توجه به این نکته 
وارد ح��وزه همکاری با برند مقابل تان ش��وید، هیچ شانس��ی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و کس��ب درآمد از 
اسپانس��رتان نخواهید داش��ت. بس��یاری از برنده��ا در طول 
س��ال های اخیر با مشکالت بسیار زیادی از نقطه نظر فعالیت 
اسپانس��ری مواجه ش��ده اند. دلیل اصلی این امر ناتوانی برای 
تعیین دقیق شرایط همکاری است. چنین امری در بلندمدت 

تمام برندهای درگیر در مسئله را دچار مشکل خواهد کرد. 
ب��ا توجه ب��ه نکات فوق، ش��ما باید اول از هم��ه در زمینه 
همکاری با یک برند در قالب اسپانس��ر ش��رایط همکاری را 
مش��خص نمایید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای یک 
همکاری بلندمدت نخواهید داش��ت. همچنین ش��اید برای 
پیگیری ماجرا مجبور به مراجعه ب��ه دادگاه های حقوقی نیز 
شوید. بنابراین کارتان را از همان نقطه نخست مطمئن و دقیق 

شروع نمایید. 
توجه به گزینه بازاریابی وابسته

اگر مخاطب های یوتیوب ش��ما س��طح باالی��ی از تعامل و 
وفاداری نسبت به شما را دارند، می توانید به دنبال برندهایی 
برای بازاریابی وابسته )Affiliate Marketing( باشید. این 

الگوی بازاریابی به طور معمول ش��امل همکاری یک یوتیوبر 
یا اینفلوئنس��ر با یک یا چند برند به منظ��ور پروموت کردن 
محصوالت و افزایش ترافیک سایت ش��ان است. شما با تولید 
محتوا درباره آن برند یا محصوالتش به خوبی امکان انجام این 
کار را دارید. نکته مهم در این میان عدم حضور مستقیم برند 
موردنظر به عنوان اسپانسر فعالیت های شماست، بلکه محتوای 
تولیدی کانال شما به طور ویژه بر روی خدمات این برند تمرکز 
دارد. با این حس��اب شما در عمل به عنوان بازاریاب های برند 
موردنظر فعالیت می کنید. این امر شاید در مراحل اول بسیار 
عجیب و حتی مشکل س��از باشد، اما به س��رعت شما امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به سادگی آب خوردن 

را پیدا می کنید. 
اغلب اوقات در بازاریابی وابسته شما براساس مقدار افزایش 
ترافیک س��ایت یا میزان فروش برند موردنظر کس��ب درآمد 
می کنی��د. نکته مهم در این میان تعیی��ن میانگین فروش و 
ترافیک سایت برند موردنظر برای ارزیابی تاثیر همکاری شما 
بر روی افزایش نرخ های فروش و ترافیک س��ایت اس��ت، در 
غیر این صورت هیچ معیاری برای دریافت حقوق همکاری در 

دست نخواهید داشت. 
یوتی��وب اغلب اوق��ات امکان فعالیت یوتیوبره��ا به عنوان 
بازاریاب وابس��ته را می دهد. این امر برای ش��ما فرصت بسایر 
عال��ی به منظور تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف ایجاد 
خواهد کرد. بنابراین باید به بهترین ش��کل ممکن در تالش 
برای استفاده از چنین فرصتی در راستای بازاریابی بهتر باشید، 
در غیر این صورت یکی از ش��انس های اصلی تان برای کسب 

درآمد در فضای یوتیوب را از دست داده اید. 
ترغیب طرفداران برای پرداخت هزینه

برخی از افراد در یوتیوب ب��ه طور مداوم ویدئوهای جذاب 
و هیجان انگی��ز بارگذاری می کنند. این امر تم��ام کاربران را 
به تماشای ویدئوهای ش��ان ترغیب می کند. یکی از ایده های 
مناس��ب برای کس��ب درآمد از تولید محتوا در یوتیوب قرار 
دادن یک باکس ویژه برای دونیت )Donate( کردن از سوی 
کاربران است. این امر در رابطه با گیمرهای حرفه ای و استریم 
کردن بازی های ش��ان به طور مستقیم کاربرد دارد. اینطوری 
گیمرها در طول زمان پخش مستقیم تجربه بازی شان امکان 

کسب درآمد از طریق مخاطب شان را دارند. 
مهمترین مسئله در زمینه کس��ب درآمد از کاربران توجه 
به سلیقه ش��ان است. برخی از یوتیوبرها برای ترغیب کاربران 
به دونیت کردن از گزینه الیو چت استفاده می کنند. این امر 
امکان تعامل مستقیم میان یوتیوبرها و مخاطب هدف شان را 
می دهد. اگر شما چهره ای محبوب در میان کاربران باشید، به 
راحتی هرچه تمام تر فرصت کسب درآمد از شرایط موردنظر 

را خواهید داشت. 
استفاده از باکس دونیت

استفاده از گزینه دونیت برای کسب درآمد همیشه جذاب و 
هیجان انگیز است. گاهی اوقات یوتیوبرها نه برای کسب درآمد 
از ویدئوهای شان، بلکه پیگیری یک پروژه بزرگ نیاز به تامین 
مالی دارند. بس��یاری از یوتیوبرها در چنین ش��رایط به طور 
مستقیم سراغ کاربران می روند. این امر با درج یک باکس ویژه 
در گوش��ه صفحه اصلی کانال شان برای اهدای مبلغی بسیار 
اندک از سوی کاربران صورت  می گیرد. به این ترتیب کاربران 
برای یک ویدئوی خ��اص هزینه پرداخت نمی کنند، بلکه به 
یوتیوبر موردنظر برای پیشبرد پروژه اش یاری می رسانند. این 

امر اهمیت بسیار زیادی برای کاربران دارد. 
اگر ش��ما ایده ای بزرگ دارید و در این میان نیاز به کمک 
مالی کاربران پیدا کرده اید، اس��تفاده از ی��ک باکس ویژه در 
کانال تان ایده بس��یار خوبی خواهد بود. ش��ما با چنین کاری 
به سادگی امکان جلب نظر کاربران در صورت جذابی ایده تان 

برای آنها را خواهید داشت. 
فروش محتوا به رسانه ها

وقتی ش��ما یک محتوای جذاب در یوتیوب ایجاد می کنید 
و آن در م��دت زمانی کوتاه وایرال می ش��ود، اغلب رس��انه ها 
مایل به بازنش��رش هس��تند. نکته مهم در این میان ضرورت 
پرداخت حق بازنش��ر محتوا از سوی رسانه ها به شماست. به 
این ترتیب ش��ما راهکاری دیگر برای کسب درآمد از یوتیوب 

را پیدا کرده اید. 
مهمترین مسئله برای همکاری با رسانه ها یا هر برند دیگری 
که مایل به استفاده از محتوای تان است، قرار دادن یک آدرس 
ایمیل اختصاصی برای امور کاری اس��ت. این امر ارتباط میان 

شما و رسانه ها را بسیار ساده خواهد کرد. 
یکی دیگر از راهکارهای کسب درآمد از اینستاگرام مربوط 
ب��ه تولید محت��وای اختصاصی برای یک برند اس��ت. چنین 
ویدئوهایی نه از سوی شما، بلکه اکانت رسمی برند موردنظر 
منتش��ر می شود. اگر ش��ما در چنین ویدئوهایی حضور پیدا 
کنید، به طور ویژه ای امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
برندها را خواهید داشت. این امر به طور معمول همراه با هزینه 
همکاری بس��یار باالیی است. بنابراین شما باید همیشه روی 
خوشی به پیشنهاد همکاری در این قالب نشان دهید، در غیر 
این صورت شاید برندها انگیزه شان برای همکاری با شما را از 

دست بدهند. 
مهمترین مسئله در زمینه همکاری با برندها در زمینه تولید 
ویدئ��وی اختصاصی برای آنها مربوط ب��ه ارتباط میان حوزه 
فعالیت ش��ما و آنهاس��ت. اگر ارتباط میان شما بسیار دور و 
غیرمنطقی باش��د، همکاری موردنظر نتیجه خوبی به همراه 
نخواهد داشت. بنابراین باید از همان ابتدا نوعی گزینش برای 
انتخاب یک برن��د به منظور همکاری را مدنظ��ر قرار دهید، 
در غیر این صورت ش��اید هرگز توانای��ی جلب نظر مخاطب 

هدف تان را پیدا نکنید. 
ام��روزه حضور در یوتیوب به عنوان تولیدکننده محتوا یک 
امر عادی محسوب می شود. بسیاری از برندهای شخصی نیز 
در این فضا حضور دارند. اگر ش��ما به دنبال کس��ب درآمد از 
یوتیوب هس��تید، باید استراتژی های مورد بحث در این مقاله 
را مدنظر قرار دهید. اینطوری مسیر ورودتان به درآمدزایی از 

یوتیوب بسیار ساده خواهد شد. 
blog.hootsuite.com :منبع

بررسی 7 استراتژی کاربردی برای درآمدزایی در یوتیوب

چگونه در یوتیوب درآمدزایی کنیم؟ 
چالش های پیش روی مدیران عامل  تازه کار و راه حل های آن

به قلم: زک اِبِروین
کارآفرین و کارشناس کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

فعالیت به عنوان مدیرعامل یک ش��رکت آرزوی هر کارآفرینی محس��وب می ش��ود. این موقعیت شغلی 
آزادی عمل بس��یار زیادی در اختیار ش��ما قرار می دهد. همچنین امکان اج��رای ایده های دلخواه تان نیز 
فراهم خواهد ش��د. با این حال همه داس��تان مدیرعاملی دلخواه ش��ما نخواهد بود. این حوزه سختی های 
خاص خودش را هم دارد. با این حساب شما برای مواجهه با سختی های این حوزه باید کامال آماده باشید. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از س��ختی ها و چالش های مدیران عامل تازه کار است. اگر شما 
هم مایل به آگاهی از چالش های موردنظر و البته راه حل های آن هستید، در این مقاله با ما همراه شوید. 

حجم باالی کاری
اغلب مدیران عامل تازه کار با حجم کاری باالیی مواجه هستند. دلیل این امر فعالیت در یک کسب و کار 
تازه تاسیس یا جهت گیری برند موردنظر برای نوآوری در بازار است. وقتی یک برند در تالش برای نوآوری 
در بازار باش��د، امکان فعالیت به طور یکسان با دیگر برندها را ندارند. این امر فشار زیادی بر روی مدیران 

و کارمندان شرکت ایجاد می کند، اما نشانه ای مهم از رشد سریع آن نیز خواهد بود. 
هیچ کارآفرینی در دنیای کس��ب و کار بدون فعالیت س��خت و پرفش��ار به موفقیت های بزرگ نرسیده 
اس��ت. بنابراین شما باید در این حوزه مهارت قابل مالحظه ای از خودتان نشان دهید، در غیر این صورت 
شانس��ی برای بقا در حوزه کار نخواهید داش��ت. بسیاری از مدیران عامل تازه کار به سرعت نسبت به فشار 
کارشان اعتراض می کنند. این امر در عمل فرصت مشارکت در یک استارت آپ آینده دار را از شما خواهد 

گرفت. 
شما به عنوان مدیرعامل در موسسه ای که قصد نوآوری در بازار را دارید، باید وارد حوزه های ناشناخته 
بس��یار زیادی ش��وید. این امر همیشه ساده نیست. درست به همین خاطر شما در عمل نیاز به کار بیشتر 

خواهید داشت. این امر شما را برای ورود به عرصه های تازه کسب و کار آماده می سازد. 
مشکل تازه وارد بودن در برند

وقتی شما کارتان را به تازگی شروع کرده باشید، همیشه دیگران با شک و تردید به شما نگاه می کنند. 
ای��ن امر حتی در مورد مدیران عامل تازه کار نیز مصداق دارد. مهمترین مس��ئله در این میان تالش برای 
جلب اعتماد دیگران اس��ت. در این میان ش��ما با دو گروه مختلف سر و کار خواهید داشت. گروه نخست 
مدیران ارش��د برند هس��تند. این دسته از افراد انتظارات باالیی از ش��ما برای بهبود وضعیت برند خواهند 

داشت. بنابراین شما باید اعتماد مناسبی در میان این دسته از افراد ایجاد کنید. 
گروه دوم ش��امل کارمندان برند هستند. این دسته از افراد همیشه نسبت به مدیران عامل تازه کار گارد 
می گیرند. شما برای جلب اعتماد این دسته از افراد باید خودتان را به عنوان مدیری همیشه در دسترس 
معرفی کنید. این امر هر کارمندی را به کیفیت کاری شما جلب خواهد کرد. اشتباه برخی از مدیران عامل 
در این میان شروع کارشان با کیفیت بسیار باال و سپس کاستن از آن است. این امر کارمندان و همچنین 
مدیران برند را به طور قابل مالحظه ای نسبت به کیفیت کاری تان ناامید خواهد کرد. بنابراین باید نسبت 

به عملکرد مناسب در این حوزه همراه با تداوم باال توجه داشته باشید. 
چالش همفکری با دیگران

مدیران عامل تازه کار و جوان همیشه دوست دارند ایده های خودشان را اجرا کنند. در این میان چالش 
اساس��ی تقاضای تیم های مختلف کارمندان برای نقش آفرینی در فرآیند تصمیم گیری ش��رکت است. اگر 
ش��ما به این نکته مهم توجه الزم را نش��ان ندهید، خیلی زود بدل به مدیری کلیش��ه ای از نظر کارمندان 
خواهید شد. بدون تردید در چنین شرایطی تاثیرگذاری بر روی کارمندان و حفظ کیفیت کاری باالی شان 
امر بس��یار دشواری خواهد بود. درس��ت به همین خاطر بسیاری از برندها در عمل توانایی تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف در این شرایط را از دست می دهند. 
اگر ش��ما در این میان به عنوان مدیرعامل شرکت به همفکری با دیگران توجه نشان دهید، به سادگی 
هرچ��ه تمام ت��ر امکان مدیریت این چالش را خواهید داش��ت. این امر ش��ما را در وضعیت مناس��بی قرار 

می دهد. همچنین در مدت زمانی کوتاه به مدیری محبوب در میان کارمندان تبدیل خواهید شد.
entrepreneur.com :منبع
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