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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

سطح تورم با وجود سیاست های انقباضی هنوز کاهش نیافته است

اپیدمی پولی مهار تورم
فرصت امروز: تورم مهمان ناخوانده  هر اقتصادی اســت و بانک های مرکزی همیشــه مشــغول نبردی بی پایان با 
امواج تورمی هســتند. ســاح اصلی بانک های مرکزی نه برای شکســت بلکه مهار تورم، تنظیم نرخ بهره  است. اما 
افزایش نرخ بهره یک تیغ دولبه اســت و می تواند پیامدهای منفی برای اقتصادهای جهان به همراه داشــته باشــد. 
حال در شــرایطی که بســیاری از سیاســت گذاران پولی در یک سال گذشــته برای مهار تورم به افزایش چندباره 
نرخ بهره اقدام کرده اند، ســوال این اســت که تا کجا می تــوان از ابزار نرخ بهره برای کنتــرل روند تورم بهره برد؟ 
در واقــع، ایــن مخاطره جدی در اقتصاد جهانی وجود دارد که افزایش بی ســابقه و ناهماهنــگ نرخ بهره می تواند 
بــه رکــود منجر شــود. البته برخــی از اقتصاددانان همیــن االن هم معتقدند کــه اقتصادهای بــزرگ جهان در 
رکــود به ســر می برند، امــا برخی از صاحب نظــران که دیدگاه هــای خوش بینانه تــری دارند، بر ایــن باورند که 
رکــودی رخ نخواهد داد و یا دســت کم تنها شــاهد انقباض فعالیت های اقتصادی در ســال آینــده خواهیم بود...

بازار مسکن شمال تهران از جنوب بازماند

دو دستگی در امالک پایتخت
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چرا بازار بدهی دولتی در اقتصاد ایران کارایی الزم را ندارد؟

فرمول نقدشوندگی اوراق بدهی
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: پس از آنکه شــاخص کل بورس تهران، هفته گذشته را با بازدهی منفی 0.24 درصدی 
و شاخص هم وزن با بازدهی مثبت 1.45 درصدی ســپری کرد، این روند در معامالت اولین روز هفته 

جاری ادامه یافت و شاخص کل بورس با افت 0.14 درصد و شاخص هم وزن با رشد 0.2 درصد 
مواجه شد. به نظر می رسد پس از گذراندن هفته های توفانی در میانه آبان ماه، نوسان در...

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای 0.14 درصد کاهش ارتفاع داد

سکته دوباره در بورس تهران

یادداشت
»صدای مردم، صدای خداست«

 عفو  عمومی
در توئیتر

مالک جدید توئیتر با نظر مثبت 
اکثریــت کاربــران، حســاب  های 
تعلیق شــده این شــبکه اجتماعی 
را مجــددا فعــال خواهــد کــرد. 
ایان ماســک که اخیــرا مالک و 
مدیرعامل توئیتر شده، با طرح یک 
پرسش غیررســمی از کاربران این 
شــبکه اجتماعی برای بازگرداندن 
حساب های تعلیق شده نظرسنجی 
کــرده بود. ماســک در نهایت روز 
پنجشــنبه )24 نوامبر( و در پاسخ 
به انتقاداتــی که معیارهای تعدیل 
محتــوا را تابع نظرات شــخصی او 
دانســته بودند، اعــام کرد که »با 
انتخاب مردم، عفــو از هفته آینده 
آغاز می شود.« او در پیام توئیتری 
خود بار دیگــر به یک ضرب المثل 
التین که پیشــتر از آن اســتفاده 
کرده بود، اســتناد کرد و نوشــت: 
»صدای مردم، صدای خداســت.« 
ثروتمندتریــن فرد دنیــا پیش از 
این نیز اقدام مشــابهی را در مورد 
فعال ســازی مجدد حساب دونالد 
پیشــین  رئیس  جمهوری  ترامپ، 

آمریکا انجام داده بود.
طبق اعام ایان ماســک، بیش 
از 3 میلیــون و ۱۶۰ هزار کاربر در 
شرکت  غیررسمی  نظرسنجی  این 
کــرده و 72.4 درصــد آنها گفتند 
توئیتر باید اجازه فعال شدن مجدد 
حساب های تعلیق شده را تا زمانی 

را نقض  کــه مقرراتــی 
2نکرده اند و یا »خطای...

2 جمادی االول ۱443 - سـال هفتم
شماره   2۱37

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان
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فرصت امروز: هفته نامه »اکونومیســت« در ســرمقاله این 
هفتــه خود به بحران انرژی اروپا پس از بروز جنگ در اوکراین 
پرداخته و می نویسد: »اروپا با بحران پایدار انرژی و ژئوپلیتیک 
مواجه است که موقعیت جهانی آن را به خطر خواهد انداخت.« 
به نوشته »اکونومیســت«، »اگر از دوستان اروپایی در سراسر 
جهان بپرسید که در مورد چشم انداز قاره سبز چه می اندیشند، 
اغلب با دو احساس متفاوت پاسخ می دهند. احساس نخست، 
تحســین است. اروپا برای کمک به اوکراین و مقاومت در برابر 
حمله روسیه، اتحاد کم نظیری برای تحمل هزینه های هنگفت 
از خود نشــان داده است، اما احســاس دوم، نوعی زنگ خطر 
است. فشــار بی رحمانه اقتصادی، آزمونی برای انعطاف پذیری 
اروپا در ســال 2۰23 و پس از آن خواهد بود. تغییر ســاختار 
سیستم انرژی جهانی، پوپولیسم اقتصادی آمریکا و شکاف های 
ژئوپلیتیک، رقابت پذیری بلندمدت اتحادیه اروپا و کشورهای 
غیرعضو از جمله انگلستان را تهدید می کند. اکنون دیگر فقط 
رفاه قاره اروپا نیســت که در معرض خطر است، بلکه شورای 

آتانتیک مورد تهدید قرار گرفته است.
فریــب اخبار خوب اروپا در چند هفته گذشــته را نخورید. 
قیمــت انرژی در اروپا نســبت به تابســتان کاهــش یافته و 
آب وهوای خوب به این معناست که ذخایر گاز تقریبا پر است. 
با این وجود، بحران انــرژی همچنان ادامه دارد. قیمت بنزین 
شش برابر بیشتر از میانگین بلندمدت آن است. در بیست و دوم 

نوامبر، روسیه تهدید کرد که آخرین خط لوله عملیاتی به اروپا 
را متوقف خواهد کرد، حتی با حمات موشکی باعث قطع برق 
اضطراری در سراسر اوکراین شد. ذخایر گاز اروپا الزم است یک 

بار دیگر در سال 2۰23 پر شود، اما این بار بدون گاز روسیه.
ساح انرژی والدیمیر پوتین، تلفاتی فراتر از اوکراین خواهد 
داشت. مدل سازی »اکونومیست« نشــان می دهد که در یک 
زمســتان معمولی، افزایش ۱۰ درصدی قیمت واقعی انرژی با 
افزایش ۰.۶ درصدی مرگ ومیر همراه اســت. از این رو، بحران 
انرژی در ســال جاری می تواند باعث بیش از ۱۰۰ هزار مرگ 
در میان افراد مسن در سراسر اروپا شود. بنابراین ساح انرژی 
پوتیــن می تواند جان افراد بیشــتری را در خــارج از اوکراین 
بگیرد تا توپخانه، موشــک ها و پهبادهای او که مســتقیما در 
عملیات های داخل این کشور درگیر هستند. این یکی دیگر از 
دالیلی اســت که مقاومت اوکراین در برابر روسیه، مبارزه اروپا 

نیز هست.
جنگ همچنین آسیب پذیری های مالی ایجاد می کند. تورم 
انرژی به بقیه اقتصاد اروپا ســرایت کرده و معضلی حاد برای 
بانک مرکزی اروپا در پی داشته است. بانک مرکزی اروپا برای 
کنترل قیمت ها، چاره ای جز افزایــش نرخ بهره ندارد، اما اگر 
استفاده از این ابزار نیز بیش از حد پیش برود، می تواند اعضای 
ضعیف تر منطقه یورو به ویژه ایتالیای بدهکار را دچار بی ثباتی 
کند. با شــدت گرفتن بحران انرژی، جنگ آسیب پذیری مدل 

تجاری اروپا را آشکار کرده است. بسیاری از شرکت های صنعتی 
اروپا به ویژه شرکت های آلمانی، دچار وابستگی مخربی به بازار 
انرژی روســیه هستند. در همین حال، بسیاری از شرکت ها به 
حکومت اســتبدادی دیگر، یعنی چین به  عنــوان بازار نهایی 
متکی هســتند. چشــم انداز قطع روابط با روسیه، هزینه های 
ســاختاری باالیی داشته و در سطوحی به معنای جدایی غرب 
و چین در بسیاری از اتاق های هیأت مدیره است. در این میان، 
ملی گرایی اقتصادی آمریکا تشــدید شــده است که با توفانی 
از یارانه ها و موج حمایت گرایی، وعده گســترش فعالیت ها را 
در سراســر اقیانوس اطلس می دهد. قانون کاهش تورم بایدن 
شامل 4۰۰ میلیارد دالر کمک برای انرژی، تولید و حمل و نقل 
اســت و شامل بازنگری مقررات ساخت آمریکا شده است. این 
طرح از بسیاری جهات شــبیه سیاست های صنعتی است که 
چین برای دهه ها دنبال کرده است. در حال حاضر، شرکت ها 
نسبت به یارانه های جدید واکنش نشان داده اند. »نورث ولت«، 
استارت آپ باتری ســوئدی از گسترش خط تولیدات خود در 
آمریکا خبر داده است. »ایبردروال« شرکت انرژی اسپانیایی نیز 
در آمریکا دو برابر بیشتر از اتحادیه اروپا سرمایه گذاری می کند. 
بسیاری از کارفرمایان هشدار می دهند که ترکیب انرژی گران 
و یارانه های آمریکایــی، اروپا را در معرض خطر صنعتی زدایی 
انبوه قرار می دهد. »بســف«، شرکت شیمیایی آلمانی اخیرا از 
برنامه های خود برای کاهش دائمی فعالیت ها در اروپا رونمایی 

کرده اســت. از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری، اروپا را 
فقیرتــر می کند و به کاهش قدرت اقتصــادی این قاره دامن 
می زند. در مقایسه با مسیر تولید ناخالص داخلی قبل از کووید، 
اروپا بدتر از هر بلوک اقتصادی دیگری عمل کرده است. از ۱۰۰ 
شــرکت با ارزش دنیا، اکنون تنها ۱4 شرکت اروپایی هستند. 
در چنین وضعیتی، سیاســتمداران وسوسه شده اند که قوانین 
ســختگیرانه خود را کنار بگذارند و با ارائه یارانه ها و بسته های 
حمایتی فزاینده به نیازهای شرکت ها پاسخ دهند. وزیر اقتصاد 
آلمان، آمریــکا را به »قبضه کردن ســرمایه گذاری ها« متهم 
کرده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه نیز خواستار 

»بیداری اروپایی« شده است.
بنابراین بحث یارانه ها به افزایش تنش ها بین آمریکا و اروپا 
دامن می زند. حمایت مالی و نظامی آمریکا از اوکراین، بســیار 
فراتر از حمایت های اروپایی است و از آنجا که این کشور برای 
مقابله با چین به سمت آسیا حرکت می کند، شکست اتحادیه 
اروپــا در پرداخت هزینه های امنیتی منطقــه خود، آمریکا را 
آزرده خاطر کرده است. اکثر اعضای ناتو نتوانسته اند این هدف 
را کــه 2 درصد از تولید ناخالــص داخلی را صرف امور دفاعی 
کنند، محقق نمایند. اتحادیه اروپا درباره جنگ روسیه به طرز 
شگفت آوری دچار ساده انگاری بوده است. اگرچه جنگ باعث 
شد که آمریکا و اروپا پس از گسست سال های ریاست جمهوری 
دونالــد ترامپ دوباره با هم متحد شــوند، حاال خطر درگیری 

طوالنــی و بروز تنش های اقتصادی میان این دو قدرت غربی، 
جهــان را تهدید می کند. احتمال اینکه به تدریج آنها دوباره از 
هم جدا شوند، پوتین و رئیس جمهور چین، شی جین پینگ را 

بسیار خشنود خواهد ساخت.
برای جلوگیری از ایجاد و تعمیق چنین شــکاف خطرناکی، 
آمریــکا بایــد تصویــر بزرگ تری را در نظر داشــته باشــد. 
حمایت گرایــی بایدن حتی با وجود حمایــت آمریکا از ارتش 
اوکراین و انبوه نفتکش هایی که کرانه اقیانوس اطلس را برای 
تامین انرژی اروپــا درمی نوردند، اروپــا را زمین گیر می کند. 
هدف اصلی سیاســت های اقتصادی بایدن اکنون متمرکز بر 
جلوگیری از تســلط چین بر صنایع کلیدی است: آمریکا هیچ 
عاقه راهبردی به جذب سرمایه گذاری اروپایی ندارد. در همین 
حال، اروپا باید از اقتصاد خود در برابر فشــار انرژی محافظت 
کند. طرح هایی که به درســتی هدف شان تخصیص یارانه به 
مصرف کنندگان و بنگاه ها برای نیازهای اولیه انرژی آنهاست، 
به تقاضاها پاســخ می دهند. اروپا در راســتای کاهش قیمت 
بلندمدت انرژی باید انقاب انرژی های تجدیدپذیر را ســرعت 
ببخشد و در عین حال، پویایی رقابت در بازارهای انرژی را زنده 
نگه دارد. همزمان اروپــا باید با واقعیت امنیتی جدید منطقه 
ســازگار شود و بودجه بیشتری را به اقدامات دفاعی اختصاص 
دهد تا بتواند زمانی که آمریکا نگاهش را به سمت آسیا تغییر 

می دهد، بار امنیت خود را به دوش بکشد.«

بسیاری از کشورها از گذشته های دور برای میزبانی جام جهانی 
فوتبال سرودست می شکســتند و تمام سعی خود را می کردند 
تــا میزبانی یک دوره از جام جهانــی را برعهده بگیرند، اما حاال 
ظاهرا این میل و رغبت برای برگزاری جام جهانی به پایان خود 
رسیده اســت. هفته نامه »اکونومیست« مطالعاتی انجام داده که 
نشــان می دهد میزبانان جام جهانی فوتبال بیشتر از آنکه سود 

کنند، دچار ضرر می شوند.
جام جهانی همیشه برای کشورها، اتفاقی فراتر از یک مسابقه 
فوتبال بوده است. از حضور بازیکنان و تیم های برتر جهان گرفته 
تا مهمان های ویژه از سراســر دنیا که هر کدام گرمای خاصی به 
این رقابت هــای فوتبالی می دهند و با حضور در کشــور میزبان 
باعث می شــوند که هر چهار سال یکبار حجم زیادی از مسافران 
و توریست ها به یک کشور ســرازیر شوند و رونقی به اقتصاد آن 
کشور دهند. بر کسی پوشیده نیست که میزبانی از فستیوال   های 
بین المللی، یک بازی دو سر برد است؛ هم برای میزبان و هم برای 
میهمانــان، خواه از بعد فرهنگی و خــواه از منظر اقتصادی. اگر 
از برخی تجربیات ناموفق ماننــد جام جهانی 2۰۱۰ در آفریقای 
جنوبی صرف نظر کنیم، عموما مزایای این میزبانی   ها بیشــتر از 
معایب آن بوده اســت. در ســالیان اخیر رقابت تنگاتنگی میان 
کشورهای خواهان میزبانی از این دست فستیوال   ها شکل گرفته 
است که گاه حتی پای سیاستمداران را هم به ماجرا باز می کند. 
هر از گاهی هم اخباری مبنی بر فساد مالی برای گرفتن این حق 

میزبانی به گوش می   رســد که آخرین آنها در غائله    میزبانی قطر 
برای جام جهانی 2۰22 بوده اســت. مزایای برگزاری جام جهانی 
آنقدر برای قطری ها مهم و با ارزش بوده که برای به دست آوردن 
این میزبانی از پایین تا باالی فیفا را خریدند و باج دادند. مسئوالن 
وقت فیفا نیز در مقابل پول سرشــار شیوخ قطری، توان نه گفتن 
نداشتند و به این ترتیب، جام جهانی 2۰22 به قطر رسید. سپس 
با لو رفتن اسناد فساد مالی در فیفا، این تنها مسئوالن وقت فیفا 
بودند که جایگاه خود را از دســت دادند و قطر به عنوان میزبان 
جام جهانی باقی ماند. البته حواشی قطر برای میزبانی جام جهانی 
همچنان ادامه دارد و پس از حواشــی مربوط به انتخاب قطر به 
عنوان کشــوری که حتی ســابقه یک دوره حضور در مهمترین 
تورنمنت فوتبالی جهان را نداشته، جنجال ها حاال به مسائل حقوق 
بشری رسیده است. رسانه های دنیا به ویژه رسانه های غربی، کشور 
قطر را به نقض حقوق بشــر در آماده کردن زیرساخت های جام 
جهانی متهم می کنند. عدم رعایت صحیح ایمنی کارگران در زمان 
ساخت استادیوم ها و هتل ها و کشته شدن بیش از ۶ هزار و 5۰۰ 
نفر در طول آماده ســازی، کار کردن بیش از ساعت مجاز در روز، 
گرفتن پاسپورت کارگران که از خروج کارگران ناراضی جلوگیری 
می کند، عدم پرداخت چند ماهه حقوق و حتی پرداخت کمتر از 
مبلغ توافق شده و... از جمله مواردی است که این روزها در مطالب 
رســانه ها به کرات به چشم می خورد. طبق تحقیقاتی که صورت 
گرفته است، 94 درصد کارگران در کشور قطر، غیربومی هستند و 

هر یک دقیقه 2۰ نفر مهاجر جدید وارد این کشور حاشیه خلیج 
فارس می شوند که اکثرا از جنوب شرق آسیا و برای کار کردن به 

این کشور عنابی رنگ سفر می کنند.
حاال اما مطالعات جدید نشان می دهد که میزبانی جام جهانی 
چندان آش دهان سوزی به نظر نمی رسد و طبق مطالعه هفته نامه 
»اکونومیســت«، میزبانان جام جهانی فوتبال بیش از آنکه سود 
کنند، ضرر و زیان می بینند. بررسی ها نشان می دهد بین سال های 
۱9۶4 تا 2۰۱8 میادی، 3۶ رویداد بزرگ ورزشــی از جمله جام 
جهانی فوتبال و المپیک های تابســتانی و زمستانی برگزار شده 
اســت که 3۱ رویداد تنها ضرر و زیان بوده است. دانشگاه لوزان، 
۱4 جام جهانی فوتبال را بررســی کرده و گفته اســت تنها جام 
جهانی 2۰۱8 در روســیه ســودده بوده که بازگشت سرمایه آن 
4.۶ درصد برآورد شــده اســت؛ عددی بســیار ناچیز نسبت به 
میزان سرمایه گذاری انجام شده. برای همین در چند سال اخیر، 
موج های اجتماعی متعددی در جوامع شــکل گرفته که دولت ها 
میزبانی از جام های جهانی را عهده دار نشــوند. البته در گذشــته 
برگزاری جام جهانی فوتبال تا این اندازه پرخرج نبوده است. مثا 
هزینه برگزاری جام جهانی ۱9۶۶ در انگلســتان، تنها  2۰۰ هزار 
دالر به ازای هر فوتبالیســت بوده که این رقم در سال 2۰۱8 به 
رقم 7 میلیون دالر رســیده است. علت عمده این هزینه هنگفت 
به ساخت ورزشــگاه های جدید و افزایش تیم های شرکت کننده 
در تورنمت جام جهانی برمی گردد. برای همین است که در قطر 

وضعیت بدتر هم شــده است. قطر 3۰۰ میلیارد دالر در ۱2 سال 
گذشــته برای میزبانی از جام جهانی 2۰22 هزینه کرده است و 
انتظار ۱7 میلیارد دالر بازگشت سرمایه را دارد. البته دولتمردان 
قطری در دفاع از سرمایه گذاری خود می گویند عمده این هزینه 
مربوط به زیرساخت ها بوده و در رویدادهای بعدی مورد استفاده 
قرار می گیرد. البته همــه چیز به اقتصاد برنمی گردد و قطر تنها 
کشــور میزبان جام جهانی در تاریخ بــوده که از این رویداد مهم 
جهانی در روند توسعه کشــورش استفاده کرده است. در همین 
حال، »بلومبرگ« در گزارشــی به بررســی ارزش مالی تیم های 
حاضر در جام جهانی پرداخته و می گوید که ارزش مالی تیم های 
فوتبال، ماک موفقیت آنها در این تورنمنت نیســت. در گزارش 
»بلومبــرگ« و از میان 32 تیم حاضر در جام جهانی 2۰22، تیم 
ملی انگلســتان با ارزش حدود یک میلیارد و 3۰۰  میلیون دالر، 
گران قیمت ترین تیم حاضر در این رقابت هاست و حدودا 8۰ برابر 
تیــم ملی قطر ارزش دارد و اگر بنا باشــد تا قیمت تیم ها ماک 
تعیین قهرمان باشد، تیم ملی انگلیس باید قهرمان این رقابت ها 
شــود. بر همین اســاس و با توجه به شــرایط اقتصادی تیم ها، 
انگلیس باید در بازی نخســت خود با نتیجــه 2۱ بر یک، ایران 
را شکســت می داد. به گفته »بلومبرگ«، اگر قیمت تیم ها ماک 
موفقیت آنها باشد، منچسترسیتی که گران قیمت ترین تیم جهان 
اســت، باید موفق ترین تیم باشگاهی دنیا می بود. تیمی که تا به 
حال نتوانســته فاتح لیگ قهرمانان اروپا شود. مطابق پیش بینی 

»بلومبــرگ«، انگلیس پس از پیروزی بــر پرتغال، در یک فینال 
فشرده با شکســت دادن برزیل قهرمان جام جهانی خواهد شد. 
این پیش بینی براساس وضعیت اقتصادی تیم ها و ارزش بازیکنان 
صورت گرفته است؛ چراکه فهرست تیم ملی انگلیس ارزشی بالغ  
بر ۱.3 میلیارد دالر دارد و گران قیمت ترین تیم این رقابت هاست. 
تیــم انگلیس تقریبا 8۰ برابر تیم میزبــان یعنی قطر ارزش دارد 
که در انتهای جدول تیم های حاضر در جام جهانی از نظر ارزش 
ایستاده است. درخصوص ارزش بازیکنان فوتبال دانستن این نکته 
خالی از لطف نیست که حتی اگر تیمی حاضر باشد ۱۶۶ میلیون 
دالر برای ستاره فرانسوی، »کیلیان امباپه« پرداخت کند )قیمتی 
که براســاس وب ســایت »ترانســفرمارکت« بر روی این بازیکن 
گذاشته شده است( غیرمنطقی خواهد بود که انتظار داشته باشیم 
این بازیکن بتواند به اندازه »گارانگ کول« ستاره استرالیایی ۱۶۰۰ 
گل به ثمر برســاند؛ درصورتی که این بازیکن تنها ۱۰4 هزار دالر 
ارزش دارد. پلــه برزیلی که هنوز هــم بهترین بازیکن فوتبال در 
تمام دوران است، اولین بازی خود را در جام جهانی سوئد در سال 
۱958 و زمانی که تنها ۱7 سال داشت، انجام داد. در سال ۱9۶۰، 
تیم او یعنی سانتوس طبق گزارش ها، ساالنه ۱5۰هزار دالر به او 
پرداخت می کرد که حدود ۱.5 میلیون دالر به پول امروزی است 
و این روزها به میزان متوسط   دستمزد بازیکنان فوتبال پرداخت 
می شود. گفتنی است پاری سن ژرمن ساالنه ۱۱۰ میلیون دالر به 

امباپه می پردازد.

میزبانی جام جهانی همیشه سودآور نیست
فوتبال علیه اقتصاد

بحران پایدار انرژی و ژئوپلیتیک در قاره سبز

اقتصاد اروپا منجمد شد

چه اتفاقی برای سرویس IGTV در اینستاگرام افتاد؟
مرور تحوالت دنیای شبکه های اجتماعی بدون توجه به اینستاگرام همیشه یک چیزی کم دارد. از زمان 
شــروع به کار اینستاگرام سلطه فیس بوک و توییتر بر عرصه پلتفرم های اجتماعی به پایان رسید و از همه 
مهمتر کاربران موبایل تبدیل به هدف درجه یک توســعه دهندگان نرم افزار و صدالبته بازاریاب ها شــدند. 
چنین ســابقه درخشــانی خیلی از کارآفرینان را متقاعد کرد تا لقب بهترین پلتفرم دنیا را به اینســتاگرام 
 IGTV بدهند. البته این وســط همیشه کار مدیران اینستاگرام بی عیب و نقص نبوده است. مثا سرویس
که همین چند ســال قبل با کلی ســر و صدا راه اندازی شــد، حاال دیگر حتی یک خبر هم درباره اش به 
گوش نمی خورد.  مدیران ارشــد اینستاگرام سال 2۰۱8 برای رقابت با یوتیوب اقدام به راه اندازی سرویس 
IGTV کردند. منطق پشــت این کار بی نهایت ساده بود؛ در دنیایی که یوتیوب به عنوان اولین انتخاب...



فرصــت امروز: تورم مهمــان ناخوانده  هر اقتصادی اســت و بانک های 
مرکزی همیشــه مشــغول نبردی بی پایان با امواج تورمی هستند. ساح 
اصلی بانک های مرکزی نه برای شکست بلکه مهار تورم، تنظیم نرخ بهره  
است. اما افزایش نرخ بهره یک تیغ دولبه است و می تواند پیامدهای منفی 
برای اقتصادهای جهان به همراه داشته باشد. حال در شرایطی که بسیاری 
از سیاســت گذاران پولی در یک سال گذشــته برای مهار تورم به افزایش 
چندباره نرخ بهره اقدام کرده اند، ســوال این اســت که تا کجا می توان از 
ابــزار نرخ بهره بــرای کنترل روند تورم بهره بــرد؟ در واقع، این مخاطره 
جدی در اقتصــاد جهانی وجود دارد که افزایش بی ســابقه و ناهماهنگ 
نرخ بهره می تواند به رکود منجر شــود. البته برخی از اقتصاددانان همین 
االن هم معتقدند که اقتصادهای بزرگ جهان در رکود به سر می برند، اما 
برخی از صاحب نظران که دیدگاه های خوش بینانه تری دارند، بر این باورند 
که رکودی رخ نخواهد داد و یا دســت کم تنها شاهد انقباض فعالیت های 

اقتصادی در سال آینده خواهیم بود.
در حالی که بیشتر از 5۰ بانک مرکزی در سال 2۰22، نرخ بهره خود را 
باال برده اند و اعام کرده اند که نرخ تورم را به هر قیمت ممکن – حتی به 
بهای رکود و کند شدن رشد اقتصادی - پایین خواهند آورد، اما هفته نامه 
»اکونومیست« می گوید که با وجود سیاست های انقباضی سیاستگذاران 
پولی اما ممکن اســت تورم در سطح جهان کنترل نشود؛ این یعنی حتی 
اگر رکود رخ دهد، اقدامــات بانک های مرکزی برای مهار تورم ادامه پیدا 
خواهد کرد و به نظر می رسد که با وجود سایه رکود بر اقتصاد جهانی، تورم 

کماکان دست از سر اقتصادها برنخواهد داشت.
بازی تورم و رکود در اقتصاد جهان

به گزارش »اکونومیســت«، بــا اینکه بانک های مرکــزی اقتصادهای 
پیشــرفته جهان برای مقابله با تورم، سیاســت های انقباضی را در پیش 
گرفته انــد، مقاومت تورم در مقابل افزایش نرخ بهره موجب شــده برخی 
کارشناســان بگویند ممکن اســت اقتصاد جهانی وارد رکود شود و تورم 
همچنان ســطح باالیی داشته باشد. در اقتصاد ذیل مفهومی تحت عنوان 
»منحنی فیلیپس« گفته می شــود میان تورم و رکود، رابطه ای معکوس 
وجود دارد. این بدان معناست که زمانی که نرخ بیکاری از بیکاری طبیعی 
اقتصاد کمتر است، نرخ تورم مثبت خواهد بود و در صورتی که نرخ بیکاری 
کمتر از سطح معینی باشــد، نرخ تورم نیز کاهشی خواهد شد. بر همین 

اساس، افزایش نرخ بهره با افزایش هزینه استقراض، کاهش سطح فعالیت 
کســب و کارها را به دنبال دارد و با افزایش نرخ بیکاری، موجب می شــود 

سطح قیمت ها روند با ثبات تری به خود بگیرد.
با این وجود، آمارها نشان می دهد که سیاست های انقباضی بانک مرکزی 
چندان نتوانســته به کاهش سطح فعالیت کسب و کارها و بازار کار منتهی 
شود. در اولین روزهای گرم ســال 2۰22، »رکود اقتصادی« به کلیدواژه 
پرتکرار جســت وجوی گوگل در آمریکا تبدیل شــد. با این حال، به نظر 
می رسد این تصور چند ماه زودتر از جدی شدن احتمال وقوع آن در افکار 
عمومی جا افتاد. در کشورهای عضو OECD که بیش از ۶۰ درصد تولید 
جهــان را برعهده دارند، در 9 ماه ابتدای امســال اقتصاد در مجموع ۱.3 
درصد رشد کرد؛ این عدد خوبی نیست اما بد هم نیست. در همین مدت 
نرخ بیکاری در این کشورها یک درصد کاهش یافت. مخارج مصرف کننده 
نیز در همین مدت رشــد قابل توجهی داشــت. به نظر نشانه ای از رکود 
اقتصادی به چشم نمی خورد، اما در حال حاضر به نظر می رسد تصورات با 
واقعیت ها در حال هماهنگ شدن است. با افزایش نرخ بهره در بسیاری از 
کشورها از جمله کانادا و نیوزیلند، هزینه استقراض افزایشی شده و قیمت 

مسکن در حال کاهش است.
بدتر شدن شــرایط اقتصادی در داده های زمانی واقعی ظاهر می شود. 
طبق گزارش ماهانه گلدمن ساکس، در ماه گذشته برای اولین بار از دوران 
قرنطینه کرونا در ســال 2۰2۰، اقتصادهای ثروتمند جهان در حال بروز 
نشــانه هایی از کوچک تر شدن هســتند. با وجود این، کشورها با سرعت 
متفاوتی حرکت می کنند. عاوه بر آمریکا، بعضی کشــورها مانند استرالیا 
و اســپانیا همچنان با سرعت مناسبی در حال رشد هستند، اما اوضاع در 
دیگر کشــورها چندان بر وفق مراد نیست. سوئد، جایی که نرخ های بهره 
باال به بازار مسکن آسیب می زند، به سرعت در حال کاهش نرخ رشد است. 
بریتانیا تقریبا به طور قطعی در رکود است. در آلمان که قیمت بسیار باالی 
انرژی باعث تعطیلی صنایع شده است، احتماال در میان کشورهای ثروتمند 

بدترین وضعیت را دارد.
چرا مخارج خانوار کم نمی شود؟

با وجود این موج رکود همچنان ســطح باالی مخارج مصرف کننده به 
چشم می خورد. خانوارها در کشورهای ثروتمند هنوز روی تریلیون ها دالر 
»پس انداز مازاد« نشســته اند که بین ســال 2۰2۰ تا 2۰2۱ از چک های 

محرک و ســایر حمایت های مالی انباشته شــدند. این پول به آنها امکان 
می دهد حتی در مواجهه با کاهش درآمد واقعی با ســطح قبلی به مخارج 
خود ادامه دهند. همین موضوع باعث شده سطح قیمت ها به سمتی نرود 
که سیاستگذاران پولی انتظار دارند. با وجود افزایش نرخ بهره در کشورهای 
پیشــرفته، تورم بریتانیا در ماه اکتبر به ۱۱.۱ درصد رســید که باالتر از 
پیش بینی قبلی است. تورم کانادا نیز هیچ کاهشی را نشان نمی دهد. تقریبا 
در تمام این کشورها سطح تورم هسته که تورم را به شکل بهتری منعکس 

می کند، در حال افزایش است.
آمارهای تورمی و رکودی اقتصادهای پیشــرفته حاکی اســت که تورم 
این کشورها در ســه بعد »دامنه«، »دســتمزدها« و »انتظارات« بیشتر 
ریشــه دوانده است. زمانی که تورم آغاز شــد تنها به چند بازار و کاالی 
خــاص محدود بود. در آمریکا بازار خودروهای دســت  دوم، در ژاپن بازار 
مواد غذایی و در اروپا بازار انرژی با تورم دســت و پنجه نرم می کرد، اما در 
ماه اکتبر و در ســبد 3۶ کشــور ثروتمند جهان، حدود ۶7 درصد کاالها 
و خدمــات بیش از 4 درصد افزایش قیمت در یک ســال اخیر را تجربه 
کرده اند. دستمزدها نیز مسیر آینده تورم را تا حد زیادی ترسیم می کنند. 
وقتی هزینه نیروی کار کسب وکارها افزایش می یابد، آنها تمایل دارند آن 
را به شکل قیمت های باالتر به مشتریان منتقل کنند. در نیوزیلند، نروژ و 
سوئد رشد دستمزد همچنان در حال افزایش است. این چیزی نیست که 
در زمانی که چشــم انداز اقتصادی وخیم است، انتظار دیدن آن را داشته 
باشــید. از سوی دیگر، نظر سنجی ها نشــانه ای از کاهش انتظارات نسبت 
به تورم را نشــان نمی دهد. برخی شاخص ها حاکی است که عموم مردم 
تخمین می زنند قیمت ها در طول ســال آینده 5 درصد افزایش می یابد، 
همان طور که در ماه های گذشــته افزایش یافته اســت. انتظارات تورمی 
شرکت ها نیز به همان اندازه نگران کننده است. تنها نکته ای که می توان از 
تحوالت چند ســال اخیر اقتصاد کان دریافت، این است که اقتصاددانان 
چقدر تورم را ضعیف درک می کنند و این همان چیزی اســت که موجب 
تداوم آن می شــود. این وضعیت می تواند سیاستگذاران اقتصادی را بر سر 
یک دوراهی دردناک قرار دهد. اینکه با وجود کندتر شــدن اقتصاد، تورم 
کاهشی نشده است، سیاستگذار را با این انتخاب تلخ مواجه می کند که یا 
با فشــار بیشتر به اقتصاد، تورم را کنترل کند یا به مارپیچ قیمت ها اجازه 

دهد تا همچنان بتازد.

سطح تورم با وجود سیاست های انقباضی هنوز کاهش نیافته است

اپیدمی پولی مهار تورم

قیمت خانه در پرمعامله ترین منطقه جنوبی شــهر تهران در یک سال 
گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته؛ در حالی که متوسط رشد قیمت در شهر 
تهران 38 درصد و در منطقه یک فقط 2۶ درصد بوده اســت. به گزارش 
ایسنا، ســطح عمومی قیمت مسکن در شــهر تهران از مرز یک میلیارد 
تومان عبور کرده اســت. اگرچه در دو ماه اخیر، قیمت آپارتمان به ثبات 
نســبی رسیده، اما متأثر از رشــد قیمت اوایل سال و انتظارات تورمی در 
حــال حاضر نرخ ها دیگر در مناطق جنوبی نیز با توان متقاضیان مصرفی 
تناســب چندانی ندارد؛ مضافا اینکه تــورم این بخش هنوز به طور کامل 
متوقف نشده است. بررسی ها نشــان می دهد آذر و دی ماه سال گذشته 
در مناطقی از تهران امکان خرید آپارتمان هایی با ســطح قیمتی 8۰۰ تا 
9۰۰ میلیون تومان وجود داشــت، اما در حال حاضر به سختی می توان 
فایل هایی با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان پیدا کرد. به طور مثال، در 
آذرماه پارســال در منطقه ۱5 محله افسریه، قیمت پیشنهادی یک واحد 
49 متری ۱4 سال ساخت دارای انباری، 75۰ میلیون تومان تعیین شده 
بود. در منطقه ۱۶ محله جوادیه نیز یک آپارتمان 54 متری هفت ســاله 
دارای امکانات کامل )شامل آسانسور، انباری و بالکن( 9۰۰ میلیون تومان 
به فروش می رسید، اما در حال حاضر شاید با این نقدینگی بتوان به سختی 

آپارتمان باالی 2۰ سال در دو منطقه مذکور خریداری کرد.
طی یک ســال گذشته در منطقه ۱۶، قیمت مسکن با رشد 48 درصد 
مواجه شــده و به 2۶.3 میلیون تومان در هر متر مربع رســیده است. در 
منطقه ۱5 نیز متوســط قیمت از ۱۶.۶ میلیــون تومان در هر متر مربع 
به 25.۶ میلیون تومان افزایش یافت که شــاهد رشد 54 درصدی قیمت 

بوده ایم؛ در حالی که متوسط نرخ افزایش قیمت در شهر تهران 38 درصد 
اعام شد. به نظر می رسد به دلیل همخوانی سطح قیمت خانه در مناطق 
جنوبی تهران با درآمد خانوارهای متوسط و پایین، فشار تقاضایی در این 
مناطق ایجاد شــده و با توجه به کاهش ساخت و ساز، قیمت آپارتمان در 
مناطق جنوبی، رشــد بیشتری را نسبت به مناطق میانی و شمالی تهران 
تجربه کرده اســت. در منطقه ۱۰ نیز کــه در بین مناطق جنوبی تهران 
از نظــر حجم معامات، رتبــه اول و در کل تهران، رتبــه دوم را به خود 
اختصاص می دهد، رشــد قیمت مسکن طی یک سال گذشته ۶۰ درصد 
بوده است. در مهرماه سال گذشته متوسط قیمت هر متر خانه در منطقه 
۱۰ به میزان 2۰.3 میلیون تومان بوده که مهرماه امســال به 32 میلیون 

تومان رسیده است.
آمارها در شرایطی از رشــد باالتر از میانگین قیمت مسکن در مناطق 
جنوبی پایتخت حکایت دارد که در منطقه یک شهر تهران، قیمت آپارتمان 
در یک سال گذشته 2۶ درصد افزایش یافته است. در منطقه 2 در شمال 
تهران نیز که رتبه ســوم از نظر تعداد معامــات را دارد، قیمت خانه در 
یک سال گذشــته 27 درصد رشد نشــان می دهد. ظاهرا متمایل شدن 
تقاضای خرید و فروش مســکن در هر دو بخش ســرمایه ای و مصرفی به 
سمت آپارتمان های کوچک متناســب با توان خرید بخش قابل توجهی 
از متقاضیان به شــکل رشد تورم مسکن مناطق جنوبی بروز یافته است. 
گزارش های میدانی از شهر تهران نشان می دهد که در حال حاضر آرامش 
نسبی در بازار مسکن وجود دارد. در مهرماه امسال نرخ رشد ماهیانه قیمت 
با ۱.2 درصد افزایش به صفر متمایل شــده و معامات با حدود 5 هزار و 

4۰۰ فقره به کمترین میزان خود در ســال جاری رســیده است. در حال 
حاضر طبق شاخص بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در تهران 
به 43.7 میلیون تومان و براســاس شــاخص مرکز آمار به 4۶.4 میلیون 
تومان رسیده است. از طرف دیگر به دلیل شرایط موجود جامعه، انتظارات 
تورمی در بخش مسکن کاهش یافته و زمینه برای ورود تقاضای مصرفی 

فراهم شده است.
بخشي از کارشناســان اقتصاد مسکن بر این باورند که یکي از دالیل 
افزایش قیمت  مســکن، کمبود عرضه است. آمارها حکایت از آن دارند 
که تولید فعلي مسکن در کشور متناسب با نیاز بازار نیست که این مهم 
به وضعیت کنوني بازار ملک دامن زده است. با وجود آنکه طرح دریافت 
مالیات از خانه هاي خالي اجرا شده است، اما به دلیل ضعف اطاعاتی در 
سامانه ملی اسکان هنوز نتوانسته باعث سرازیر شدن واحدهای خالی و 
احتکار شده در سطح بازار شود. در واقع، چالش بزرگ این طرح به نحوه 
شناســایي واحدهاي خالي برمی گردد. از ســوی دیگر، دولت سیزدهم 
در صدد ساخت ســاالنه یک میلیون مسکن در قالب طرح نهضت ملی 
مســکن است تا مشــکل کمبود عرضه مســکن در بازار حل شود، اما 
کارنامه این طرح در یک ســال گذشــته از عقب ماندگی آن نسبت به 
زمان بندی اولیه حکایت دارد و بار دیگر چالش های خانه ســازی دولتی 
را به رخ کشــیده اســت. برخي اقتصاددانان هم نسبت به تورم زا بودن 
تامین مالي این پروژه از خطوط اعتباري بانک ها و حتي اســتقراض از 
بانک مرکزي هشدار داده و معتقدند این پروژه منجر به تورم شدید در 

بازارهاي مختلف دارایي خواهد شد.

بازار مسکن شمال تهران از جنوب بازماند

دو دستگی در امالک پایتخت

نگـــاه

»صدای مردم، صدای خداست«
عفو  عمومی در توئیتر

مالک جدید توئیتر با نظر مثبت اکثریت کاربران، حســاب  های تعلیق شده 
این شبکه اجتماعی را مجددا فعال خواهد کرد. ایان ماسک که اخیرا مالک 
و مدیرعامل توئیتر شــده، با طرح یک پرســش غیررســمی از کاربران این 
شــبکه اجتماعی برای بازگرداندن حساب های تعلیق شده نظرسنجی کرده 
بود. ماســک در نهایت روز پنجشنبه )24 نوامبر( و در پاسخ به انتقاداتی که 
معیارهای تعدیل محتوا را تابع نظرات شخصی او دانسته بودند، اعام کرد که 
»با انتخاب مردم، عفو از هفته آینده آغاز می شــود.« او در پیام توئیتری خود 
بار دیگر به یک ضرب المثل التین که پیشتر از آن استفاده کرده بود، استناد 
کرد و نوشــت: »صدای مردم، صدای خداست.« ثروتمندترین فرد دنیا پیش 
از این نیز اقدام مشــابهی را در مورد فعال سازی مجدد حساب دونالد ترامپ، 

رئیس  جمهوری پیشین آمریکا انجام داده بود.
طبــق اعام ایان ماســک، بیش از 3 میلیون و ۱۶۰ هــزار کاربر در این 
نظرســنجی غیررسمی شــرکت کرده و 72.4 درصد آنها گفتند توئیتر باید 
اجازه فعال شدن مجدد حساب های تعلیق شده را تا زمانی که مقرراتی را نقض 
نکرده اند و یا »خطای فاحشی« مرتکب نشده اند، صادر کند. ماسک که حاال 
عاوه بر تسا و اسپیس ایکس، کنترل توئیتر هم در دستان اوست، بر این باور 
اســت که این شبکه اجتماعی، عرصه ای مجازی برای تضارب آراست و برای 
پیشبرد دموکراسی، امری الزم و ضروری است. البته منتقدان او می گویند که 
چنین دیدگاهی احتمال افزایش انتشــار اخبار جعلی و سخنان نفرت انگیز و 

همچنین سوءاستفاده را تشدید خواهد کرد.
ایان ماســک همزمان با اعام این »عفو عمومــی« همچنین در دیدار با 
کارکنان توئیتر از تعدیل هزینه های شــرکت و کاهش خدمات رفاهی مازاد 
به پرسنل خبر داد. او پیشــتر هم با دورکاری اکثر کارکنان توئیتر مخالفت 
کرده بود. حاال تغییر و تحوالت ایان ماســک در این شبکه اجتماعی باعث 
نگرانی بسیاری از کاربران شده و این سوال مطرح شده است که آیا جایگزین 
مناســبی برای توئیتر وجود دارد؟ هفته نامه »اکونومیست« در پاسخ به این 
پرسش می نویسد: »ایان ماســک اخیرا در توئیتی نوشت: »توئیتر بدترین 
اســت«، اما در ادامه افزود که »...اما بهترین هم هست.« البته همه با جمله 
دوم موافق نیســتند. بافاصله پس از خرید این شــبکه اجتماعی توســط 
ماســک با مبلغ 44 میلیارد دالر در روز بیســت وهفتم اکتبر، هشتگ کوچ 
توئیتــر )#TwitterMigration( ترند شــد. با توجه بــه برنامه هایی که 
ماســک برای این پلتفرم شبکه اجتماعی در نظر گرفته است، برخی کاربران 
در جست وجوی گزینه جایگزین برای مبادله اخبار، نماها و تصاویر حیوانات 
خانگی شــان هســتند. در حالی که کاربران فعلی توئیتر همزمان مشــغول 
 Reddit و Tumblr، Discord تجدیدنظر دربــاره پلتفرم های قدیمــی
هستند، کاربران تازه وارد در حال بررسی شرایط هستند تا ببینند چه شانسی 

برای دور زدن 24۰ میلیون کاربر توئیتر دارند؟
بســیاری از کاربران توئیتــر در حال مهاجرت گروهی به »ماســتادون« 
)Mastodon( هستند؛ یک شبکه اجتماعی غیرمتمرکز که در سال 2۰۱۶ 
توسط »یوگن روکو« توسعه دهنده آلمانی و تنها کارمند این شبکه اجتماعی 
راه اندازی شده است. این پلتفرم شبیه توئیتر است، اما خود را نقطه مقابل آن 
قرار می دهد: بدون هیچ تبلیغات و بدون الگوریتم و بدون فروش. ماستادون 
در روز دوازدهم نوامبر اعام کرد که از زمان نهایی شدن معامله خرید توئیتر، 
بیش از یک میلیون عضو جدید جذب کرده است، اما الگوی کوچک و مبتنی 
بر تامین مالی جمعی این شــبکه اجتماعی باعث شــده است که مدیریت و 
برآوردن نیاز این افزایش ناگهانی کاربران، کمی مشکل شود. ظاهرا ماستادون 
به کمک بیش از 4هــزار حامی و بعضی حمایت های کوچک دولتی، هر ماه 
مبلغی در حدود 2۰ هزار دالر دریافت می کند. این شــبکه اجتماعی بعد از 
مواجهه با این رشــد انفجاری کاربران، موقتا ثبت نام برای استفاده از خدمات 
دو سرور را متوقف کرده است. شبکه اجتماعی »کوهاست« )Cohost( هم 
شــاهد افزایش تعداد کاربرانش است. این پلتفرم که کارش را با تیم کوچکی 
از توســعه دهندگان و طراحان وب آغاز کرد، اخیرا رشــد چشمگیری داشته 
اســت. این شــبکه اجتماعی با رنگ های پاســتیلی و نماد حشره کوچک و 
خندانش، نسخه ای جذاب تر از توئیتر است و ارزش هایی شبیه به ماستادون 
دارد. ســه توســعه دهنده آن با دقت در حال نظم دادن به الگوی این پلتفرم 
اجتماعی برای به روزرســانی سایت و پذیرش لیست انتظاری شامل بیش از 
۱7 هزار کاربر جدید هســتند. بهبود الگوی عضوگیری این شبکه اجتماعی 
باعث می شود که کوهاســت به رقیبی جدی برای ماستادون تبدیل شده و 

توئیتر تنها بماند.
شــبکه اجتماعی »تروث سوشــال« )Truth Social( متعلق به دونالد 
ترامــپ، فضایی نســبتا جدی و نه چنــدان دنج و راحت دارد. این شــبکه 
اجتماعی در واقع محصول تاش رئیس جمهور ســابق آمریکا برای رقابت با 
توئیتر اســت که در سال 2۰2۱ حساب کاربری او را متوقف کرد، اما به نظر 
نمی رســد که تروث سوشال، رقیب چندان جدی باشد. ظاهرا سرمایه گذاران 
هم میل زیادی به سرمایه گذاری بیشتر در شرکت مادر این شبکه اجتماعی 
یعنی »گروه تکنولوژی و رسانه ترامپ« ندارند، چون این شرکت در ماه های 
اخیر ضررده بوده و درآمدهای حاصل از تبلیغات در آن بســیار ناچیز است. 
بســیاری از کاربران توئیتر از پلتفرم های ساخته شده به دست محافظه کاران 
و سیاســتمداران دست راســتی، اجتناب می کنند. نگرانی هــای مربوط به 
اظهارنظرهای نفرت انگیز هم این شــبکه اجتماعــی را به رقیبی نه چندان 
محبوب تبدیل کرده اســت. تروث سوشــال اخیرا برای عرضه در فروشگاه 

اپلیکیشن های گوگل پذیرفته شده است.
ضرورت یافتن یک جایگزین هم به آن نســخه ای از توئیتر بســتگی دارد 
که از تســلط ماسک جان ســالم به در می برد. بســیاری از مدیران در برابر 
تصمیم ایان ماسک برای اخراج گروه بزرگی از کارمندان و استعفای گروهی 
دیگر از کارمندان باتجربه و مستعد، باتکلیف مانده اند. با وجود متوقف شدن 
ســرویس توئیتر بلو معرفی شده توسط ماســک، تبلیغ دهندگان محتاط تر 
شــده اند. ارائه این سرویس که امکان خرید حساب های کاربری تاییدشده را 
به همه کاربران می داد، باعث ایجاد مشــکاتی در زمینه جعل هویت شــد. 
 Eli( »بعد از ارائه این ســرویس، یک حساب کاربری جعلی به نام »الی لیلی
Lilly( - داروساز بزرگ آمریکایی- ساخته شد و توئیت کرد که: »انسولین از 
حاال رایگان است.« همین موضوع به کاهش ناگهانی قیمت سهام این شرکت 
داروسازی منجر شد. مدیریت یک شبکه اجتماعی رقیب اعتراف کرده است 
که در روزهای اخیر تعداد زیادی از تبلیغ دهندگان توئیتر را وسوســه کرده 

است تا به طور گروهی توافقات شان را با توئیتر لغو کنند.
با این همه گویا ایان ماسک در آرامش است. او در توئیتی که در روز هفتم 
نوامبر منتشر کرد، مدعی شد: »میزان استفاده از توئیتر به باالترین حد خود 
رســیده است. امیدوارم سرورها ذوب نشوند!« با این وجود، او سه روز بعد در 
گزارشــی به کارمندان باقی مانده در توئیتر نســبت به احتمال ورشکستگی 
این شرکت هشدار داد. اگر توئیتر در حال سقوط باشد، همچنان یافتن یک 

جایگزین مناسب، سخت و دور از ذهن است.«
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فرصــت امروز: با وجود کارکردهای مهمــی که اوراق بدهی به همراه 
دارد، اما اوراق بدهی در ســال های گذشــته چندان کارایی مورد نظر 
را نداشــته اســت. دولت ها با انتشــار اوراق بدهی عاوه بر آنکه کم و 
کســری بودجه خود را پوشــش می دهند، از تامین مالی تورمی پرهیز 
می کنند. انتشــار اوراق بدهی دولتی در بســتر بازار سرمایه همچنین 
مزایای مختلفی نظیر انضباط بخشی مالی به پرداخت بدهی  های دولت، 
تضمین نقدشــوندگی اوراق در بازار سرمایه و فراهم کردن بستری برای 
جذب ســرمایه  گذاری خارجی به دنبال دارد، اما بسیاری از کاربردهای 
مهم اسناد خزانه و اوراق بدهی دولتی، ریشه در نقدشوندگی بسیار زیاد 
ایــن اوراق دارد و به عبارت بهتر، یکی از مهمترین عوامل ناکارایی بازار 
بدهی، مشــکل نقدشوندگی این ابزار بوده است. سوال این است که چه 

عواملی در نقدشوندگی بازار بدهی تاثیر دارد؟
نتایج یک گزارش رســمی نشان می دهد که نقدشوندگی باالی اوراق 
بدهی موجب می شود که بانک مرکزی به نرخ سود سیاستی خود نزدیک 
شــود و با اســتفاده از این ابزار به تنظیم نرخ بهره و مهار تورم بپردازد. 
عاوه بر این، نقدشــوندگی باالی اوراق موجب عمیق تر شدن بازارهای 
مالی در کشــور می شود. با این وجود، »ریســک نقدشوندگی اوراق«، 
»نبود  ســازوکار قابل اطمینان برای تسویه حســاب«، »عدم شفافیت 
و بی اطاعی از میزان ریســک«، »نا اطمینانی حاصل از نوســانات نرخ 
ارز«، »نبود  ســازوکار قوی و قدرتمنــد تعیین نرخ بهره« و»نبود قانون 
دائمی در ارتباط با انتشــار اوراق بدهی دولتی« از جمله عواملی است 

که نقدشوندگی اوراق در اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده است.
ابزاری برای سیاستگذاری مالی

پژوهشــکده پولــی و بانکی در گزارش »بررســی عوامــل موثر در 
نقدشــوندگی بازار بدهی دولتی« به بررســی چالش هــا و راهکارهای 
نقدشــوندگی بازار بدهی پرداخته اســت. طبق ارزیابی بازوی پژوهشی 
بانک مرکزی، انتشــار اوراق بدهی از جمله عواملی اســت که می تواند 
به کشــف نرخ ســود حقیقی در اقتصاد کمک کنــد و همچنین منجر 
به تعیین ســود در بازار و جایگزین سیاست های توصیه ای و دستوری 
تعیین نرخ ســود شــود. انتشــار اوراق بدهی منجر به تقویت ابزارهای 
سیاست پولی خواهد شد، اما تحقق اهداف مدنظر انتشار اوراق بدهی و 
ایجاد بازار بدهی، زمانی ممکن است که این اوراق از نقدشوندگی کافی 
برخوردار باشد. در صورتی که اوراق بدهی دولتی از نقدشوندگی خوبی 
برخوردار باشــند، بانک ها می توانند با تبدیل منابــع مازاد خود به این 
اوراق، از سودآوری بیشتری نسبت به سپرده گذاری این منابع مازاد نزد 
بانک مرکزی با نرخ کف کریدور بهره مند شوند؛ زیرا در این حالت منابع 
مازاد تبدیل شــده به اوراق به سرعت قابلیت نقدشدن دارد و می تواند با 
نرخی بیشتر از نرخ کف کریدور به بانک های متقاضی وجوه داده شود.

در این حالت، نرخ ســود بازار بین بانکی از نــرخ کف کریدور فاصله 
می گیرد و به نرخ ســود هدف بانک مرکزی نزدیک می شــود. از طرف 
دیگر، در حالتی که اوراق بدهی از نقدشوندگی خوبی برخوردار باشند، 
بانک هایی که دارای کمبود منابع هستند، مجبور نیستند در نرخ سقف 

کریدور از بانک مرکزی تســهیات اخذ کنند؛ زیرا منابع نقد به راحتی 
با نرخی پایین تر از نرخ ســقف کریدور در بازار بین بانکی قابل دسترس 
اســت و از این طریق نیز نرخ سود بازار بین بانکی از نرخ سقف کریدور 
فاصله می گیرد و به نرخ هدف نزدیک می شــود. بنابراین نقدشــوندگی 
اوراق بدهی دولت با کاهش نوســان نرخ ســود در کریدور نرخ ســود 
می تواند در دســتیابی بانک مرکزی به نرخ ســود سیاستی کمک کند. 
هرچه نقدشــوندگی اوراق بدهی دولت بیشــتر باشد و بتواند منابع نقد 
مورد نیاز در بازار بین بانکی در هر زمان قابل دســترس باشد، نرخ سود 
بازار بین بانکی از نرخ ســقف و کف کریــدور فاصله می گیرد و به نرخ 
سود سیاستی نزدیک تر می شود. در نتیجه هرچه نوسان نرخ سود کمتر 
باشد، بانک مرکزی می تواند بازه نوسان نرخ سود کریدور را کمتر کند. 
هر چقدر نرخ کف و ســقف کریدور از هم فاصله کمتری داشــته باشد، 

تحقق نرخ سود سیاستی ممکن تر خواهد بود.
چالش نقدشوندگی اوراق بدهی

عاوه بر آنکه نقدشــوندگی باالی اوراق بدهی موجب دستیابی بانک 
مرکزی به نرخ سود سیاستی شود، باعث افزایش عمق بازار این ابزار هم 
می شــود. با ورود اثرگذار اوراق بدهی دولتی به عنوان یک ابزار در بازار 
بین بانکی، ســاختار جدید برای این بازار فراهم می شود، بانک مرکزی 
از حالت منفعل خارج می شــود و به عنوان یک بازیگر فعال در بازار بین 
بانکی ایفای نقش می کند. ورود بانک مرکزی و خرید و فروش ابزارهای 
مالی از جمله اوراق بدهی دولتی باعث می شود سیستم تعیین نرخ سود 
بتواند از عملکرد مناســبی برخوردار شود و بازار بین بانکی از نوسانات 
زیاد از ناحیه نرخ های مبادالتی در امان باشد. این امر نیز در تحقق نرخ 

سود سیاستی راهگشا است.
نقدشوندگی اوراق بدهی در ایران همواره با چالش هایی مواجه است. 
بسیاری از کاربردهای مهم اسناد خزانه و اوراق بدهی در سیاستگذاری 
اقتصادی مربوط به نقدشــوندگی این اوراق اســت. یکی از چالش های 
نقدشــوندگی، ریسک ناشــی از تاطمات و بی ثباتی اقتصادی است. با 
توجــه به اینکه اوراق بدهی دولتی با ریســک ناشــی از کاهش ارزش 
پول ملی و ریسک ناشــی از تورم مزمن روبه رو است، بدون پیش بینی 
تمهیداتی برای پوشــش این مخاطرات، انتشــار اوراق بدهی مورد نظر 
بی نتیجــه خواهد بود. در وضعیتی که نــرخ تورم ثبات ندارد، نمی توان 
اوراق بلندمدت با نرخ مشــخصی منتشر کرد و انتظار داشت که جامعه 
آن را بپذیــرد. به عنوان یــک راهکار می توان اوراق مصــون از تورم را 
پیشــنهاد داد. اوراق مصون از تورم با شناور کردن نرخ بازدهی می تواند 
این مشــکل را حل کند. انتشار اوراق بدهی بلندمدت و پوشش ریسک 
تورم آن با متوســط نــرخ تورم بلندمدت، می توانــد جذابیت های الزم 
برای خرید اوراق توســط ســرمایه گذاران را محاسبه کند و در افزایش 
نقدشــوندگی اوراق بدهی راهگشا باشــد. دومین ریسک، ناشی از نبود 
بازار ثانویه مناســب برای اوراق است و یکی از موانع نقدشوندگی اوراق 
بدهــی دولتی، نبود بــازار ثانویه فعال و کارآمد برای اوراق اســت. در 
کشورها ریسک نقدشوندگی اوراق قرضه یا اسناد خزانه از طریق ایجاد 

بــازار ثانویه خنثی می شــود و دارنده این اوراق در هــر زمان می تواند 
دارایی خود را با ســود و زیان متعارفی نقد کند. ولی در ایران با وجود 
حضور اوراق بدهی در بازار ثانویه، نقدشوندگی دچار چالش هایی است. 
در ایران چنانچه قرار باشــد این ریسک پوشش داده شود، به ناچار الزم 
اســت نرخ سپرده ثابت بانکی بدون ریسک مبنا قرار گیرد و برای سایر 

ریسک ها از جمله ریسک تورم های باال درصدی به آن افزوده شود.
از عدم شفافیت تا نوسان ارز

از چالش های دیگر نقدشــوندگی اوراق، نبود  ســازوکار مطمئن برای 
تســویه حساب اوراق بدهی اســت که می تواند یکی از علل عدم اقبال 
ســرمایه گذاران به حضور در بــازار اوراق بدهی باشــد؛ زیرا حتی اگر 
سازمان برنامه دستور تسویه داشته باشد، ممکن است خزانه وجوه الزم 
برای تســویه را نداشته باشد. در چنین شرایطی، ریسک سرمایه گذاری 
در اوراق بدهــی برای خریــداران باال خواهد بود و او مســلما تمایلی 
بــرای ســرمایه گذاری در اوراق بهادار دولتی و همچنیــن )از آنجا که 
وضعیت مالی دولت، شــاخصه اطمینان در ســرمایه گذاری یک کشور 
اســت( ســرمایه گذاری در بخش خصوصی را نخواهد داشت. همچنین 
عدم شــفافیت و بی اطاعی از میزان ریســک بازده انواع اوراق بهادار و 
نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز، از دیگر چالش های نقدشوندگی 
اوراق بدهی دولتی اســت. مرتفع ســاختن نااطمینانی های ناشــی از 
بی ثباتی اقتصادی برای سرمایه گذاران خارجی می تواند عاوه بر استفاده 
از ظرفیت منابع مالی آنها برای تامین نیازهای مالی دولت، نقدشوندگی 
اوراق بدهی را نیز افزایش دهد. در این راســتا ایجاد ســپرده ای ارزی 
مصون از نوسانات تورم و نرخ ارز با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی، 

اقدامی موثر است.
گزارش پژوهشــکده پولی و بانکی در پایان می گوید که نبود  سازوکار 
قدرتمند تعیین نرخ بهره و نبود قانون دائمی در ارتباط با انتشــار اوراق 
بدهی دولتی، از چالش های نقدشــوندگی در اوراق محسوب می شوند. 
درباره چالش نخســت می توان گفت که هرگونه تاش در جهت ایجاد 
 ســازوکار تعیین نرخ بهره بازار محور، نقدشــوندگی اوراق را نیز بهبود 
خواهــد داد. حرکت به ســمت بازار بین بانکی دارایــی محور می تواند 
 ســازوکاری قوی و قدرتمند برای تعیین نــرخ بهره در بازار ایجاد کند. 
همچنین عدم مقررات گذاری کوتاه مدت بــرای اوراق بدهی دولتی در 
قانون بودجه ســاالنه که ســرمایه گذاران این حوزه را دچار سرگردانی 
می  ســازد، ایجاد مقررات دائمی در این خصوص در نقدشوندگی اوراق 
بدهی دولتی تاثیر شــگرفی خواهد داشت. اشکال مقررات گذاری برای 
اوراق بدهی دولتی در قوانین بودجه ســاالنه، این است که این قوانین 
یک ساله است. بنابراین نمی توان در قانونی که برای یک سال  باید اجرا 
شــود، برای اوراق بدهی بلندمدت مقررات گذاری کرد و همچنین برای 
ســرمایه گذاران بیم آن وجود دارد که با تغییرات سیاســتی در کشور، 
سیاســت ها در زمینه اوراق بدهی دچار تغییر شوند. بنابراین الزم است 
تعهداتی که دولت در افشــای اطاعات مربوط به صدور بدهی عمومی 

دارد، در احکام و قوانین دائمی مشخص باشد.

چرا بازار بدهی دولتی در اقتصاد ایران کارایی الزم را ندارد؟

فرمول نقدشوندگی اوراق بدهی

عرضــه اوراق ارزی در کنار اعام اخباری مبنی بر رشــد 3۰ درصدی 
تامین ارز برای واردات در سامانه نیما نتوانسته قیمت دالر را به کانال های 
کمتر از 35 هزار تومان برســاند. انتشــار اوراق ارزی و مبادله اوراق سکه 
در بورس کاالی ایران از جمله تمهیدات سیاســتگذار برای کاهش قیمت 
سکه و دالر در چند هفته گذشته بوده و هرچند اجرای این سیاست ها در 
روزهای نخســت تا حدی توانست جلوی روند افزایشی قیمت ارز و سکه 
را بگیرد، اما به نظر می رســد تاثیر انتشار اوراق کوتاه مدت بوده است. در 
معامــات پنجمین روز آذرماه اگرچه قیمت دالر در همان کانال 35 هزار 
تومان ثابت ماند، اما قیمت سکه و طا افزایش یافت، چنانکه قیمت سکه 
در روز شنبه با رشد ۱.۱۶ درصدی از میانه کانال ۱۶ میلیون تومانی عبور 
کرد. بهای نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب با رشد ۰.5۶ درصدی و ۰.5 

درصدی مواجه شدند.
آخرین اخبار از بازار ســکه و ارز در نخســتین روز هفته جاری نشــان 
می دهد که قیمت دالر در معامات آزاد و غیررسمی پایتخت در کانال 35 
هزار تومان پایداری می کند و فاصله قیمتی دالر آزاد و بازار متشکل ارزی 
به بیشتر از 2 هزار تومان رسیده است. قیمت دالر در حالی در میانه کانال 

35 هزار تومان جا خوش کرده که نرخ هر دالر آمریکا در صرافی های بانکی 
دیروز با 35۱ تومان افزایش نسبت به روز کاری قبل )پنجشنبه 3 آذرماه( 
به 3۱ هزار و 5۰۶ تومان رسید. هر یورو نیز در این صرافی ها با 434 تومان 
افزایش قیمت نسبت به پنجشنبه گذشــته با نرخ 32هزار و 773 تومان 
به فروش رســید. قیمت خرید هر دالر توسط صرافی های بانکی 3۱ هزار 

و ۱93 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 32 هزار و 447 تومان اعام شد.
ثبات قیمتی و عدم کاهش قیمت ارز در حالی اســت که در بازار سکه 
و طا، عرضه اولیه اوراق ســکه، کاهش حباب سکه را در پی داشته است. 
در این زمینه، محمد کشتی آرای، کارشناس بازار سکه و طا از اثربخشی 
انتشــار این اوراق و کاستن از حباب سکه از 2 میلیون و 7۰۰ هزارتومان 
خبر داده و می گوید: حباب سکه به یک میلیون و 5۰۰ هزارتومان رسید، 
اما با توقف فروش اوراق ســکه دوباره حباب افزایش یافته است. او درباره 
تاثیــر مثبت اوراق ارزی بر قیمت ارز نیز توضیح می دهد: اتفاق جالبی که 
در هفته گذشته رخ داد، این بود که انتشار اوراق قرضه ارزی توسط بانک 
مرکزی، تاثیر مستقیمی بر روی نرخ ارز داشت و سبب شد نرخ ارز در این 
هفته نوسان زیادی نداشته باشد؛ از همین رو، بازار سکه و طا نیز با آرامش 

توأم بود و این آرامش به ثبات قیمت ها نیز کمک کرد.
با این وجود، بازار مصنوعات طا، هفته جاری را با روند کاهشی قیمت ها 
آغاز کرد. در سایه ثبات قیمت دالر، با وجود افزایش قیمت هر اونس طا 
به میزان ۰.۰3 درصد و رســیدن قیمت بــه ۱.755 دالر، قیمت هر گرم 
طای ۱8 عیار در بازار ۰.۱ درصد کاهش یافت. بر همین اساس هر گرم از 
این نوع طا با قیمت یک میلیون و 52۱ هزار تومان معامله شد. همچنین 
قیمت هر قطعه سکه طرح جدید با افزایش ۱5۰ هزار تومانی در روز شنبه 
نســبت به روز کاری گذشته )پنجشنبه، سوم آذرماه( ۱۶ میلیون و 789 
هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز بدون تغییر در 
همان قیمت ۱5 میلیون و 8۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد. همچنین 
نیم ســکه با رشــد 5۰ هزار تومانی به 9 میلیون تومان، ربع سکه با رشد 
3۰ هزار تومانی به 5 میلیون و 98۰ هزار تومان و سکه یک گرمی با افت 
5 هزار تومانی به رقم 3میلیون و  و 4۰۰ هزار تومان رســید. در بازار طا 
نیز نرخ هر گرم طای ۱8 عیار به یک میلیون و 52۱ هزار تومان رسید و 
قیمت هر مثقال طا ۶ میلیون و 59۰ هزار تومان شد. بهای هر اُنس طا 

در بازارهای جهانی یک هزار و 755 دالر اعام شده است.

اثر کوتاه مدت انتشار اوراق ارزی

سکه باال رفت، دالر ثابت ماند

بانکنامه

تهران بیشترین چک های برگشتی را دارد
جغرافیای استانی چک در مهرماه

آمارهای بانک مرکزی درباره چک های برگشــتی در مهرماه سال 
جاری نشان می دهد که چک های برگشتی در این ماه از نظر تعداد 
۱2.3 درصد کاهش اما از نظر ارزش تغییری نداشــته و استان های 
تهران و ایام به ترتیب بیشــترین و کمترین چک های برگشتی از 

لحاظ تعداد و ارزش را به خود اختصاص داده اند.
جدیدتریــن آماری کــه بانک مرکزی از جریــان مبادالت چک 
منتشر کرده نشان می دهد که در مهرماه امسال حدود ۶.4 میلیون 
فقره چک به ارزش حدود 3۱8.5 هزار میلیارد تومان مبادله شــده 
اســت که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 5 و 4.9 درصد نســبت به 
ماه قبل کاهش نشــان می دهد. از سوی دیگر، بیش از 5.9 میلیون 
فقره چک با ارزش حــدود 283.2 هزار میلیارد تومان از چک های 
مبادله ای وصول شــده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4.4 
و 5.5 درصــد افزایــش دارد. در ماه مذکــور از کل تعداد و مبلغ 
چک های مبادله شــده به ترتیب 92.4 و 88.9 درصد وصول شده 
اســت. البته در کنار چک های وصولی بیش از 484 هزار فقره چک 
هم برگشــت خورده که از نظر تعــداد ۱2.3 درصد کاهش و مبلغ 

چک های برگشتی تغییری نداشته است.
همچنین در این مدت در اســتان تهران حــدود 2 میلیون فقره 
چک با ارزش بیش از ۱59.8 هزار میلیارد تومان مبادله شــده که 
بیانگر صدرنشــینی اســتان تهران در مبادله چک در سطح کشور 
است. چک های وصول شــده در تهران حدود ۱.9 میلیون فقره به 
ارزش حدود ۱43.4 هزار میلیارد تومان و چک های برگشتی بیش 
از ۱42 هزار فقره به ارزش حدود ۱۶.5 هزار میلیارد تومان گزارش 
شده است. عاوه بر این، در مهرماه امسال بیش از 4۶7 هـزار فقره 
چک بــه ارزش بیش از 34 هزار میلیارد تومان به دالیل کســری 
یا نبود موجودی برگشــت خورده که در واقــع از نظر تعداد 9۶.5 
درصد و از نظر ارزش نیز 9۶.3 درصد از کل چک های  برگشــتی به 
دالیل کسری یا نبود موجودی بوده است. از سوی دیگر، در استان 
تهــران بیش از ۱3۶ هزار فقره چک بــه ارزش بیش از ۱5.7 هزار 
میلیارد تومان به دالیل کسری یا نبود موجودی برگشت داده شده 
که در اســتان تهران از نظر تعــداد 95.8 و از نظر مبلغ نیز 95.4 
درصد چک های برگشــتی به دالیل کسری یا نبود موجودی به کل 

چک های برگشتی بوده است.  
همچنین بررســی نســبت تعداد و ارزش چک های برگشتی به 
کل چک های مبادله ای نشــان می دهد که بیشــترین نسبت تعداد 
چک های برگشــتی به کل چک های مبادله ای در استان به ترتیب 
به استان های چهارمحال و بختیاری )۱۰.3 درصد(، کردستان )9.9 
درصد( و خراســان شــمالی )9.7 درصد( اختصاص یافته اســت و 
استان های گیان )5.3 درصد(، کرمانشاه )۶.5 درصد( و خوزستان 
و گلســتان )هر کدام ۶.۶ درصد( پایین ترین نسبت تعداد چک های 
برگشــتی به کل تعــداد چک های مبادله ای را بــه خود اختصاص 
دادند. بیشــترین ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های 
مبادله شــده در استان به ترتیب به استان های یزد )۱۶.3 درصد(، 
کردستان )۱5.۶ درصد( و لرســتان )۱5.۱درصد( اختصاص یافته 
اســت و استان های البرز )9.۶ درصد(، گیان )8.3 درصد( و قزوین 
)9.3( درصد کمترین نســبت به ارزش چک های برگشــتی به کل 
چک های مبادله شــده در اســتان را به خود اختصــاص دادند. در 
همین حال، اســتان تهران با داشــتن ۱42 هزار و ۱۰۰ فقره چک 
برگشتی به ارزش بیش از ۱۶.4 هزار میلیارد تومان بیشترین تعداد 
و ارزش چک های برگشتی را به خود اختصاص داده است. از سوی 
دیگر، استان ایام پس از مناطق آزاد )3۰۰ فقره چک برگشتی( با 
داشتن 4۰۰ فقره چک برگشتی به ارزش ۱8.2 هزار میلیارد تومان 
در مهرماه کمترین تعداد و ارزش چک های برگشتی در کشور را به 

خود اختصاص داده است.

هر اونس طال به 1755 دالر رسید
محرک صعود بازار طالی جهانی

بازار طــا، قیمت ۱755 دالر در هر اونس خــود را حفظ کرده 
است، اما تحلیلگران به ســرمایه گذاران هشدار می دهند که به این 
زودی ها انتظار حرکت ناگهانی را نداشته باشند زیرا این فلز گرانبها 
به شــدت به یک محرک جدید برای افزایــش قیمت ها نیاز دارد. 
تحلیلگــران کاال می گویند که سیاســت پولی تهاجمی فدرال رزرو 
همچنان مهمتریــن عامل برای بازار طاســت. در حالی که بانک 
مرکزی ایاالت متحده متعهد شده است که می تواند سرعت افزایش 
نرخ بهره را در دسامبر کاهش دهد، سرمایه گذاران همچنان تمایلی 
 ABC به ورود به بــازار ندارند. »نیکاس فراپل«، مدیرکل جهانی
Bullion در اســترالیا گفت که افزایــش قیمت طا از ابتدای ماه 
عمدتا کوتاه بوده اســت و ســرمایه گذاران برای پوشش معامات 
کوتاه مدت طا خریداری می کنند. به عقیده وی، سرمایه گذاران نیز 
محصوالتی را که دارای پشــتوانه طا هستند، خریداری نمی کنند. 
به نظر نمی رسد در شرایط فعلی هیچ حرکت صعودی دوام بیاورد. 
خریداران انگیزه ندارند و عاوه بر این، پیام فدرال رزرو این اســت 
که اگر چیزی باشــد، نرخ ها برای مدت طوالنی تری باال می مانند و 
این به دالر و نرخ ها کمک می کند، به نظر می رسد طا در مسیری 

کندتر به سمت باال و طوالنی صعود کرده است.
اگرچــه بازارهــا به دنبال این هســتند که فدرال رزرو ســرعت 
افزایش نرخ خود را تا 5۰ واحد در ماه آینده کاهش دهد، برخی از 
تحلیلگران گفته اند که هنوز برای نشان دادن هرگونه تغییر در بازار 
خیلی زود است. تحلیلگران کاال در TD Securities انتظار دارند 
که اظهارات تندروانه پاول بر طا تاثیر بگذارد؛ زیرا حرکت صعودی 
آن روند خود را طی کرده اســت. در کنار اظهارات پاول، پیش بینی 
می شــود که تقویم داده های اقتصادی شــلوغ تر در هفته پیش رو 
نیز نوســانات را به بازار بیفزایــد. اقتصاددانان گفته اند که داده های 
اشــتغال هفته آینــده می تواند انتظارات بازار را بر سیاســت پولی 
فدرال رزرو تحت تاثیر قــرار دهد. اقتصاددانان پیش بینی می کنند 
که حدود 2۰۰ هزار شــغل در ماه نوامبر ایجاد شده است. »آوری 
شــنفلد«، اقتصاددان ارشد در CIBC گفت: احتمال این است که 
افزایش شــغل نســبت به تعدیل مورد نظر ما بســیار باال باشد. به 
گزارش »رویترز«، تحلیلگران همچنیــن عنوان کردند که هرگونه 
ضعف در دالر آمریکا می تواند منجر به بازگشت قیمت طا به باالی 

۱8۰۰ دالر در هر اونس شود.
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جزییات عرضه و شرایط خرید خودروها
2174 خودرو در راه بورس هستند

قطــار عرضه خودرو در بورس کاال همچنان در حرکت اســت و 
در هفته جاری این بازار میزبــان خودروهای مختلفی خواهد بود. 
به گزارش ایســنا، بورس کاال از هفتم تا نهم آذرماه میزبان 2۱74 
دســتگاه خودرو خواهد بود که شــرایط خریــد و زمان تحویل هر 
کدام از این خودروها متفاوت است. ابتدا قرار است در هفتم آذرماه 
9۰۰ دســتگاه هایما S7 و هایما S5 توســط گروه صنعتی ایران 
خودرو روی تابلوی معامات برود. از این میزان 4۰۰ دستگاه هایما 
S7 ســفید، 2۰۰ دستگاه هایما S7 مشکی آبنوس سفارشی، 2۰۰ 
دســتگاه هایما S5 ســفید، 5۰ دســتگاه هایما S5 قرمز ونیزی و 
5۰ دســتگاه هایما S5 نقره ای تیتانیوم اســت. هایما S7 سفید با 
قیمت8۱۰ میلیون تومان و هایما S7 مشــکی آبنوس سفارشی با 
قیمت  833 میلیون و 5۰۰ هــزار تومان در بورس عرضه خواهند 
شد. ایران خودرو همچنین قیمت 7۰5 میلیون و 5۰۰ هزار تومان 
 S5 ســفید و 72۰ میلیون تومان را برای هایما S5 را بــرای هایما

قرمز ونیزی و نقره ای تیتانیوم اعام کرد.
هر کد ملی )خریداران حقیقی( مجاز به ثبت ســفارش بر روی یکی 
از کدهای عرضه شــده در تاریخ عرضــه و صرفا برای یک خودرو بوده 
و خریداران باید شرایط ســنی ۱8 سال را داشته و همانند عرضه های 
قبلی اشــخاصی که در عرضه های قبلی موفق به خرید خودرو شــدند 
امکان ثبت ســفارش ندارند. خریداران جهــت ادامه مراحل خرید باید 
همزمان با تســویه مبلغ معامله در بورس )حداکثر تا پایان مهلت مجاز 
تسویه در بورس( با مراجعه به سایت فروش اینترنتی محصوالت ایران 
خودرو  اقدام به ایجاد و تکمیل پروفایل شخصی کرده و در زمان مقرر 
که طی پیامک )تکمیل وجه هزینه های متعلقات قانونی( اطاع رسانی 
می شود عاوه بر انتخاب یکی از نمایندگی های مجاز، بیمه گر مورد نظر 
خود را در سایت انتخاب و نسبت به واریز وجه هزینه های جانبی اقدام 
کنند. هزینه جانبی در کلیه این خودروها شامل بیمه و شماره گذاری و 
هزینه ثابت جمعا به مبلغ 43 میلیون و 7۱3 هزار و ۱۰۰ ریال است و 
۱2 درصد مالیات و عوارض قانونی برای هایما S5 و ۱3 درصد مالیات 
و عوارض قانونی برای هایما S7 افزوده میشود که براساس مبلغ معامله 
محاســبه و توسط خریدار باید پرداخت شود. پیش پرداخت هایما 25 

درصد و تاریخ تحویل آن ۶ اسفندماه است.
همچنین هشتم آذر برای نخستین مرتبه  ۱۱۰۰ دستگاه تارا دستی 
و اتوماتیک و پژو 2۰7 اتوماتیک در بورس کاال عرضه خواهد شــد که 
از این میزان 5۰۰ دســتگاه تارا و ۶۰۰ دســتگاه پژو 2۰7 است. 25۰ 
دســتگاه تارا دستی شامل ۱۰۰ دســتگاه تارا دستی نقره ای تیتانیوم، 
۱۰۰ دســتگاه تارا دستی مشکی آبنوس و 5۰ دستگاه تارا دستی سبز 
کله غازی و همچنین 25۰ دســتگاه تارا اتوماتیک شامل ۱۰۰ دستگاه 
تارا اتوماتیک نقره ای تیتانیوم، ۱۰۰ دســتگاه تارا اتوماتیک مشــکی 
آبنوس و 5۰ دستگاه تارا اتوماتیک سبز کله غازی است. ایران خودرو، 
تارا دســتی نقره ای تیتانیوم و ســبز کله غازی را 2۶7 میلیون و 8۰۰ 
هزار تومان، تارا دســتی مشــکی آبنوس را 25۶ میلیون و 4۰۰ هزار 
تومان، تارا اتوماتیک نقره ای تیتانیوم و سبز کله غازی را 379 میلیون 
تومان و تارا اتوماتیک مشکی آبنوس را 3۶7 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان 
عرضه خواهد کرد. ایران خودرو در این روز همچنین ۶۰۰ دستگاه پژو 
2۰7 اتوماتیک را روی تابلو معامات می   برد که 3۰۰ دســتگاه آن پژو 
2۰7 اتوماتیک سفید، 2۰۰ دستگاه پژو 2۰7 اتوماتیک سقف شیشه ای 
مشــکی آبنوس، 5۰ دستگاه پژو 2۰7 سقف شیشه ای نقره ای تیتانیوم 
و 5۰ دســتگاه پژو 2۰7 اتوماتیک سقف شیشــه ای سبز کله غازی را 
عرضــه می کند که قیمت پایه برای پژو 2۰7 ســقف شیشــه ای 285 
میلیون و 4۰۰ هزار تومان و برای اتوماتیک سفید 279 میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان اعام شــد. این خودروها ششم اسفند به مشتریان تحویل 
می شود و پیش پرداخت در نظر گرفته شده برای آنها ۱۰۰ درصد است.
هر کد ملــی )خریداران حقیقــی( مجاز به ثبت ســفارش بر روی 
یکــی از کدهای عرضه شــده در تاریخ عرضه صرفــا برای یک خودرو 
اســت و خریداران باید ســن ۱8 سال تمام را داشــته و اشخاصی که 
در عرضه های قبلی موفق به خرید شــدند امکان ثبت سفارش ندارند. 
خریداران جهت ادامه مراحل خرید باید همزمان با تسویه مبلغ معامله 
در بــورس )حداکثر تا پایان مهلت مجاز تســویه در بورس( با مراجعه 
به ســایت: esale.ikco.ir اقدام به ایجاد و تکمیل پروفایل شــخصی 
کرده و در زمان مقرر که طی پیامک )تکمیل وجه هزینه های متعلقات 
قانونی( اطاع رسانی می شــود عاوه بر انتخاب یکی از نمایندگی های 
مجاز، بیمه گر مورد نظر خود را در سایت انتخاب و نسبت به واریز وجه 

هزینه های جانبی اقدام کنند.
هزینه ها شامل بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعا به مبلغ 43 
میلیــون و 7۱3 هزار و ۱۰۰ ریال به عــاوه ۱3 درصد بابت مالیات و 
عوارض قانونی برای تارا دســتی و ۱2 درصد برای تارا اتوماتیک و پژو 
2۰7 اتوماتیک که براساس مبلغ معامله محاسبه و توسط خریدار باید 
پرداخت شــود. در صورت عدم واریز هزینه فــوق حداکثر تا پنج روز 
تقویمی پس از ارسال پیامک )تکمیل وجه متعلقات قانونی( به نسبت 
زمــان تاخیر خریدار در واریز وجوه تکمیلی زمان تحویل خودرو تغییر 
خواهد کرد و رعایت مفاد اعامی در فایل پیوســت )شــرایط عمومی 

عرضه ایران خودرو( الزامی است.
نهم آذرماه نیز ۱74 دستگاه الماری ایما متعلق به مجتمع صنعتی آرین 
پارس موتور نیز شامل ۶8 دستگاه مشکی، ۶8 دستگاه سفید و 38 دستگاه 
خاکستری 9 آذر ماه روی تابلو معامات می رود. تحویل این خودروها 7۰ 
روزه و ۱9 بهمن ماه به مشــتریان تحویل می شود و قیمت پایه آن 98۱ 
میلیون تومان در نظر گرفته شده است. پیش پرداخت سفارش خرید این 
محصول 25 درصد و هر کد ملی صرفا مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی 
از کدهای عرضه شــده در تاریخ عرضه و برای یک دستگاه خودرو است. 
صدور سند و شماره گذاری خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود 
و خریداران جهت تحویل خــودرو باید یکی از نمایندگی های مجاز آرین 
پارس موتور را مطابق لیســت پیوست انتخاب کنند. همچنین خریداران 
ملزم به ایجاد و تکمیل پروفایل شــخصی و واریز وجه هزینه های جانبی 
همزمان با تســویه اصل مبلغ از طریق وبگاه سامانه فروش آناین الماری 
هستند. این هزینه ها شامل 9 درصد مالیات ارزش افزوده برمبنای قیمت 
نهایی فروش و 247 میلیون و 282 هزار و 2۶5 ریال جهت بیمه شخص 
ثالث، پاک، مالیات و عوارض شماره گذاری و عوارض شهرداری می شود. 
کلیه هزینه ها صرفا باید توسط شخص خریدار و از حساب بانکی شخص 
خریدار به حساب شرکت آرین پارس موتور از طریق وبگاه و درگاه پرداخت 

الکترونیک واریز شود.

بورسنامه

فرصــت امروز: پس از آنکه شــاخص کل بورس تهران، هفته گذشــته 
را با بازدهی منفی ۰.24 درصدی و شــاخص هــم وزن با بازدهی مثبت 
۱.45 درصدی ســپری کرد، این روند در معامات اولین روز هفته جاری 
ادامه یافت و شــاخص کل بورس با افت ۰.۱4 درصد و شاخص هم وزن با 
رشــد ۰.2 درصد مواجه شــد. به نظر می رسد پس از گذراندن هفته های 
توفانی در میانه آبان ماه، نوسان در بورس تهران شدت گرفته و از آخرین 
روز معاماتی هفته ســوم آبان ماه تغییراتی در میزان سرعت روند مثبت 
دادوستدهای بورسی ایجاد شده است. البته اصاح در روند های بازار های 
مالی، یک امر کاما طبیعی و جزو الزامات بازار ســهام محسوب می شود. 
اگر صعود قیمت ها با اصاح همراه نباشد، طبیعتا نمی توان انتظار داشت 
که روند صعودی شکل گرفته بتواند در بلندمدت ادامه داشته باشد؛ چراکه 
اگر روند صعودی یا نزولی بازار به شــکل طبیعی شــکل گرفته باشد، به 
دم و بــازدم حداقل چند روزه در میانه راه نیاز دارد و بدون آن، ریســک 
سرمایه گذاری افزایش پیدا می کند. از نگاه تحلیلگران بورسی، چشم انداز 
مبهم مذاکرات احیای برجام، محورهای الیحه بودجه سال  ۱4۰2، نوسان 
قیمت ارز و کاهش قیمت هــا در بازارهای جهانی از جمله عوامل مهمی 

است که مجددا بورس بازان و معامله گران را وارد فاز احتیاط کرده است.
در معامات اولین روز از هفته نخست آذرماه، شاخص کل بورس تهران 
با یک هزار و 979 واحد معادل ۰.۱4 درصد کاهش در ارتفاع یک میلیون 
و 4۰8 هزار واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن نیز با 799 واحد افزایش و 
ثبت رشــد ۰.2 درصدی در این روز به تراز 4۰8 هزار و ۱۰۱ واحد رسید. 
همچنین شاخص کل فرابورس به عنوان سومین شاخص مهم بازار سهام 
در معامات روز گذشــته 28 واحد کاهش یافت و در رقم ۱8 هزار و 5۶4 

واحد ایستاد.
شنبه قرمز در بازار سهام

بازار ســهام معامات اولین روز هفته جــاری را نزولی آغاز کرد و تنها 
شاخص کل هم وزن به رشد اندکی رسید. در جریان معامات روز شنبه 5 
آذرماه، شــاخص کل بورس تهران با یک  هزار و 979 واحد )معادل ۰.۱4 
درصد( کاهش در ارتفاع یک میلیون و 4۰8 هزار واحدی ایستاد. شاخص 
کل هــم وزن نیز با 799 واحد )معادل ۰.2 درصــد( افزایش به تراز 4۰8 
هزار و ۱۰۱ واحد رسید. بیش از ۶ میلیارد و 3۰3 میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار بــه ارزش 34 هزار و ۱۱ میلیارد ریال در معامات این روز 

بورس تهران معامله شد.

همچنین شرکت ایران خودرو )خودرو( با 733 واحد، شرکت کشتیرانی 
جمهوری اســامی ایران )حکشتی( با 53۶ واحد، شرکت سایپا )خساپا( 
با 2۶9 واحد، ســرمایه گذاری گروه توســعه ملی )وبانک( با 243 واحد، 
نفت پارس )شنفت( با 2۰2 واحد و گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 
)خگستر( با ۱۱2 واحد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند. 
در ســمت مقابل نیز شــرکت پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 544 
واحد، شــرکت پاالیش نفت تهران )شتران( با 542 واحد، شرکت پاالیش 
نفت اصفهان )شپنا( با 4۶2 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 432 
واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 257 واحد و پتروشــیمی پردیس 
)شپدیس( با 257 واحد، با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند. ایران 
خودرو )خودرو(، گسترش ســرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، سایپا 
)خساپا(، شرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش نفت 
تهران )شــتران(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( و پاالیش نفت بندرعباس 
)شــبندر( در گرووه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در 
معامات روز گذشته صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه 2 میلیارد و 255 میلیون برگه سهم به ارزش ۶ هزار و 59۱ میلیارد 

ریال دادوستد شد.
در آن ســوی بازار نیز شــاخص کل فرابورس ایــران بیش از 28 واحد 
کاهش داشــت و به رقم ۱8 هزار و 5۶4 واحد رســید. در این بازار بیش 
از 3 میلیارد و 38 میلیون برگه ســهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد 
دفعات معامات فرابورس بیش از ۱73 هزار و 477 نوبت بود. بهمن دیزل 
)خدیزل(، توزیع داروپخش )دتوزیع(، فرآورده های غذایی و قند چهارمحال 
)قچار(، توسعه سامانه نرم افزاری نگین )توسن(، پخش هجرت )هجرت( و 
ریل سیر کوثر )حسیر( با تاثیر مثبت بر شاخص کل فرابورس همراه بودند. 
همچنین پلیمر آریا ساسول )آریا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پاالیش 
نفت الوان )شــاوان(، آهن و فوالد غدیر ایرانیان )فغدیر(، صنایع مادیران 
)مادیرا(، پتروشــیمی مارون )مارون(، تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک 

)گدنا( بیشترین تاثیر منفی را بر این شاخص داشتند.
دوگانگی شاخص های بورسی

همچنین در پایان هفته گذشــته شاخص کل بورس پایین تر از هفته 
پیشــین قرار گرفت؛ در حالی که شــاخص هم وزن صعود کرد و باالتر 
از هفته قبل ایســتاد. روند شــاخص کل بورس در هفته ای که گذشت، 
پرنوســان بود. در اولین روز هفته شاخص کل بورس ریزش 2۰ هزار و 

42۰ واحدی را پشت سر گذاشت اما روز یکشنبه صعود کرد و ۱۱ هزار 
و 555 واحد باال آمد. روز دو شنبه نیز شاخص کل 4 هزار و 43۱ واحد 
رشد کرد. روز سه شــنبه شاخص منفی شد و 939 واحد کاهش یافت. 
در روز چهارشنبه نیز بار دیگر شاخص تغییر جهت داد و 2 هزار و 533 
واحد رشد کرد. بدین ترتیب، شاخص کل در آخرین روز کاری هفته به 
یک میلیون و 4۱۰ هزار واحد رســید و نسبت به آخرین روز معاماتی 
هفته قبل از آن 3 هزار و 385 واحد پایین   تر ایســتاد تا بازدهی هفتگی 
منفی 24 صدم درصد را ثبت نماید. شاخص هم وزن اما نسبت به هفته 
قبــل خود 5 هــزار و 83۶ واحد باال تر ایســتاد و بازدهی مثبت ۱.45 

درصدی را تجربه کرد.
میانگیــن ارزش معامات بورس در این هفته به 28 هزار و ۶9۱ تومان 
رسید که نسبت به رقم 24 هزار و 799 میلیاردی هفته پیشین، رشد ۱۶ 
درصدی داشــته است. میانگین ارزش معامات خرد بورس نیز به 3 هزار 
و 43۶ میلیارد تومان رســید که نســبت به رقم 3 هزار و ۶8۶ میلیاردی 
هفته پیشین، کاهش 7 درصدی را نشان می دهد. میانگین ارزش صف های 
فروش، 22۶ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته  پیشــین ۱4 میلیارد 
تومان بیشتر بود و رشد 7 درصدی داشت. باالترین رقم هفته 329 میلیارد 
تومان بود که در روز  شنبه ثبت شد و کمترین رقم 88 میلیارد تومان بود 
که در روز چهارشــنبه ثبت شد. میانگین ارزش صف های خرید نیز ۱77 
میلیارد تومان بود که از میانگین هفته گذشته 32 میلیارد تومان کمتر بود. 
همچنین میانگین ارزش صف های خرید ۱5 درصد کاهش یافت. باالترین 
رقم هفته 2۱2 میلیارد تومان بود که در روز یکشنبه ثبت شد و پایین ترین 

رقم با ۱۰۰ میلیارد تومان به روز  شنبه اختصاص داشت.
ادامه خروج پول حقیقی

در هفته گذشته همچنین روند ورود و خروج پول حقیقی پرنوسان بود. 
در روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی 
به حقیقی بازار منفی بود. روز شــنبه 7۰۰ میلیارد تومان خارج شد، روز 
دوشــنبه ۱49 میلیارد تومان و روز چهارشنبه 74 میلیارد تومان سرمایه 
حقیقی خارج شد. روز یکشنبه شاهد ورود 8۶ میلیارد تومان پول حقیقی 
بودیم و روز سه شنبه ۱۱3 میلیارد تومان سرمایه حقیقی به بازار سهام وارد 
شــد، اما در مجموع کل هفته 724 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس 
خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی ۱45 میلیارد تومان بود که 

نسبت به هفته پیشین 52 درصد کاهش یافت.

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای 0.14 درصد کاهش ارتفاع داد

سکته دوباره در بورس تهران

در شــرایطی که در وثیقه بودن سهام شرکت های خودرو سازی  به مانع 
بزرگی بر ســر خصوصی ســازی  در این صنعت تبدیل شده، وزیر اقتصاد 
گفته است: در هفته های آینده سهام وثیقه خودروسازها با سهام های سایر 
شــرکت های دولتی که در نوبت واگذاری های فوری نیســتند، جایگزین 
خواهد شد. با این کار امکان واگذاری سهام خودروسازان در روز های آینده 

فراهم می شود.
رئیس  جمهور در جریان بازدیدی که اســفند پارســال از شرکت های 
خودرو ســازی  داشت با صدور یک فرمان هشــت ماده ای از وزیر صنعت 
خواســت تا ظرف شــش ماه مقدمات واگذاری ســهام این شرکت های 
خودرو ســازی  به بخش خصوصــی را فراهم کند. با وجــود اینکه مهلت 
تعیین شــده از ســوی رئیس جمهور دو ماه قبل به پایان رسید، اما هنوز 
امکان واگذاری سهام شرکت های سایپا و ایران خودرو فراهم نیست. علت 
این است که بخشی از سهام دولت در این دو شرکت در وثیقه بانک هاست. 
در گذشته شرکت های خودرو ساز به دلیل مشکات مالی بخشی از سهام 
خود را برای دریافت تسهیات بانکی در وثیقه گذاشته اند، بنابراین تا زمانی 
که سهام وثیقه شده آزاد نشود امکان واگذاری سهام این دو شرکت وجود 
ندارد. هم اکنون 5 درصد از ســهام دولت در ایران خودرو و ۱8 درصد در 
سایپا به طور کامل در وثیقه است؛ بنابراین ابتدا باید این وثیقه ها آزاد شود 

تا امکان واگذاری آن فراهم شود.
بر همین اساس ماه گذشته رئیس جمهور در نشست شورای  عالی اصل 
44دســتور داد، سهام شرکت هایی که در فهرست واگذاری هستند ظرف 
یک ماه از وثیقه خارج و آزاد شــود تا امکان واگذاری سهام این شرکت ها 
فراهم شــود. طبق مصوبه شورای  عالی اصل 44، اگر این کار در این مدت 
انجام نشــود وزارت اقتصاد مجاز است این ســهام را از محل سایر سهام 

دولت جایگزین کند. با این دستورالعمل مسیر واگذاری سهام شرکت های 
خودرو سازی  هموار شد.

حاال یک ماه بعد از صدور این دســتور آنطور که وزیر اقتصاد در جریان 
سومین نشســت بررسی نحوه واگذاری سهام خودروســازان اعام کرده: 
ظرف هفته های آینده ســهام وثیقه شرکت های ایران خودرو و سایپا آزاد 
خواهد شد و این به معنای فراهم شدن امکان واگذاری سهام این دو شرکت 
است. احسان خاندوزی در این باره گفت: با دستوری که به رئیس سازمان 
خصوصی سازی  دادم طی هفته های آینده سهام وثیقه خودروسازها با سهام 
شرکت های دیگر دولتی که در نوبت واگذاری های فوری نیستند، جایگزین 
خواهد شد. او در مورد واگذاری سهام تودلی شرکت های خودرو سازی  نیز 
گفت: حل مسئله سهام تودلی که گره در حوزه مدیریتی و مالکیتی صنعت 
خودرو ایجاد کرده باید در اولویت قرار بگیرد. براســاس بررسی انجام شده 
امیدوارم ظرف هفته های آینده وزارت صنعت مدل نهایی پیشنهادی خود 
را قطعی کند و ورود به واگذاری سهام خودروساز ها، یک ورود دوراندیشانه 
تخصصی و بلندمدت با دل نگرانی نســبت به سرنوشــت این صنعت در 

آینده باشد.
رئیس ســازمان خصوصی  ســازی  نیز درباره آزادســازی ســهام وثیقه 
خودروسازان گفت: در شورای  عالی اصل 44 در ماه گذشته با دستوری که 
رئیس جمهوری اباغ کرده، مقرر شــده سهام شرکت هایی که در فهرست 
واگذاری هســتند آزاد شــود. ظرف یک ماه باید این کار انجام شود و اگر 
این کار صورت نگیرد این اجازه به وزارت اقتصاد داده شــده اســت که از 
محل سایر ســهام موجود در فهرســت واگذاری آنها جایگزین شوند. به 
گفته حسین قربان زاده، جلسات نهایی بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت 
تشکیل می شود و این وزارتخانه یک سند مشترک را به صورت شفاف اعام 

می کند تا شاهد اقدام عملی برای واگذاری سهام شرکت های خودرو سازی  
باشــیم. او در مورد واگذاری ســهام شــرکت های زیرمجموعه یا تودلی 
شرکت های خودرو سازی  نیز گفت: سهم دولت در ایران خودرو 5 درصد و 
در سایپا ۱7 درصد است که ماک نیست بلکه باید نگاه جامع تری به این 
داشــت و زیرمجموعه های کل این دو شرکت به نحوی واگذار شود که هم 
نقدینگی داخل شرکت بیاید و هم شرکت ها به بهره وری و کارایی برسند.

با وجود آنکه آزاد سازی  سهام در وثیقه شرکت های خودرو سازی  هم  اکنون 
مهمترین مانع در برابر خصوصی ســازی  سهام شرکت های ایران خودرو و 
سایپا است، با این حال واگذاری سهام این شرکت ها با چالش های دیگری 
همچون قیمت گذاری دستوری نیز مواجه است. به زعم کارشناسان و تأیید 
وزارت اقتصاد و ســازمان خصوصی سازی،  تا زمانی که قیمت محصوالت 
شــرکت های خودرو سازی  به صورت دستوری تعیین می شود خریداران به 
خرید سهام این شرکت ها تمایل چندانی نخواهند داشت؛ زیرا قیمت گذاری 
یکی از عوامل اصلی زیانده بودن شرکت های خودرو سازی  است و مالکانی 
که قصد خرید سهام این شرکت ها را دارند، تمایلی ندارند که یک شرکت 
زیانده را خریداری کنند. طبق آخرین اطاعات هم اکنون جمع کل زیان 
انباشــته شرکت های خودرو ســازی  از مرز ۱5۰ هزار میلیارد تومان فراتر 
رفته و بخش عمده آن ناشــی از قیمت گذاری دســتوری است. آنطور که 
وزیر اقتصاد به تازگی اعام کرد، این موضوعی اســت که کارشناســان و 
مقام های مسئول درباره آن اتفاق نظر دارند و باید درباره آن چاره اندیشی 
کرد. به گفته خاندوزی، نکته مهم این اســت کــه همه بر لزوم تغییر در 
نظام قیمت گذاری های غلطی که در صنعت خودرو وجود داشــت، تأکید 
دارند و حرکت به ســمت شــفافیت و رقابت و حذف داللی ها و واسطه ها 

مورد توجه است.

به گفته وزیر اقتصاد در هفته های آینده

سهام خودروسازها از وثیقه خارج و برای فروش آزاد می شود
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به قلم: انجمن کارآفرینان جوان 
مترجم: امیر آل علی

یکی از دغدغه های همیشگی برای مدیران تازه کار این است که بتوانند 
عملکرد درخشــانی را داشته باشــند. این امر در حالی است که در اکثر 
مواقع، این اتفاق رخ نمی دهد، با این حال این امر یک قانون طبیعی نبوده 
و می توان با اقداماتی مناسب، احتمال کسب نتایج بهتر را افزایش داد. در 
ایــن رابطه انجمن کارآفرینان جوان، به عنوان افرادی که این مرحله را با 
موفقیت طی کرده اند، توصیه هایی را مطــرح کرده اند که در ادامه آنها را 

بررسی خواهیم کرد. 
1-به پرسش »چرا« بها دهید )بیل مالهولند(

بهترین اقدام برای مدیران تازه کار این اســت که نســبت به همه چیز 
ذهن پرسشــگری را داشته باشند. درواقع آنها باید بدانند که چرا وضعیت 
شرکت در حال حاضر این گونه است و کارمندان با چه معیارهایی استخدام 
شده اند. این امر تنها دو سوال ساده بوده و ذهن پرسشگر شما باید نسبت 
به همه چیز، ســواالت مختلفی را داشته باشند. این امر کمک می کند تا 
در مدت زمانی کوتاه درک درک درســتی از جنبه های مختلف رسیده و 
متوجه نکاتی شــوید که تاکنون مورد بی توجهی قرار گرفته است. درواقع 
به هر میزان که سطح اطاعات واقعی شما بیشتر باشد، تصمیم گیری های 
بهتری را هم خواهید داشت. در این مسیر شما ابدا تنها نبوده و می توانید 

از افراد مختلف نظیر کارمندان باسابقه شرکت، استفاده نمایید. 

2-اعتماد زیادی به تیم کاری خود داشته باشید )میتو کاپاال(
یکی از سیاســت های بسیار اشتباه مدیران تازه کار این است که به تیم 
شرکت به عنوان موارد آزمایشــی نگاه می کنند تا در صورت عدم کسب 
نتایج موردنظرشان، تغییرات الزم را اعمال نمایند. این امر در حالی است 
کــه هنر مدیریت، بهبود وضعیت موجود بوده و اولویت شــما باید حفظ 
کارمندان باشد. درواقع استخدام گســترده، امری زمانبر و سخت بوده و 
می تواند شما را وارد یک بازی پرریسک کند. درواقع تیم شرکت، مهمترین 
سرمایه محسوب می شود و اخراج آنها، کاما هزینه بر است. به همین خاطر 
باید در ابتدا به آنها این باور را القا کنید که کاما اعتماد دارید تا احساس 
امنیت شــغلی داشته باشــند. این امر باعث خواهد شد تا به مدیری قابل 
احترام تبدیل شوید. در این رابطه پس از مدتی فعالیت، افرادی که نتوانند 
خود را با انتظارات جدید تطبیق دهند، اخراج خواهند شــد. با این حال 
تغییرات گســترده در روز اول، ابدا سودمند نخواهد بود. درواقع مهمترین 

دغدغه مدیران تازه کار باید این باشد که اعتماد تیم را به دست آورند. 
3-تنها به عنوان ناظر عمل کنید )اندی کاروزا(

واقعیت این اســت که هر مدیر، اصول خاص خود را دارد و برای هماهنگ 
شدن کارمندان، نیاز به زمان است. در این رابطه توصیه می شود که دخالت های 
بی جا را فراموش کرده و اجازه دهید که تیم شرکت خود کسب تجربه کند. 
درواقع باید تاش کنید که تیم شــرکت به مرحله ای برســد که خود بتواند 
چالش ها را برطرف کند، در غیر این صورت وابستگی اولیه، تا ابد باقی خواهد 
ماند و این مسئله باعث می شود که شما از پرداختن به وظایف اصلی مدیریتی 
خود، غافل شــوید. همچنین الزم است تا در چند روز اول کار خود، اقدام به 

بازدید از تمامی بخش های شرکت نمایید و سعی کنید تا با افراد و وضعیت 
حال حاضر، آشنا شــوید. این تجربه به دست آمده در تصمیمات شما تاثیر 
بسزایی را خواهد داشــت. درواقع در موارد متعددی مشاهده شده است که 
مدیران تصوراتی را دارند که با واقعیت موجود در تضاد بوده و این امر می تواند 

چالش های زیادی را به همراه داشته باشد. 
4-انتظارات مشخصی را داشته باشید )ریچارد فونگ(

نامشــخص بودن، یکی از دغده های اصلی کارمندان محسوب می شود. 
درواقع آنها نمی دانند که مدیر جدید چه انتظاراتی از آنها خواهد داشت. در 
این زمینه شما باید از همان روزهای اول، جلسه ای را ایجاد نمایید و تمامی 
کارمندان را نسبت به ایده های خود و انتظارات، آگاه سازید. همچنین بهتر 
است که جلسات خصوصی با هر یک از افراد تیم شرکت نیز داشته باشید. 
در این جلســه می توانید وضعیت افراد را یادآور شده و انتظارات جدید را 
گوشزد نمایید و ایده های آنها را بشنوید. درواقع بهتر است که در این بخش 
به مانند یک مربی دلسوز باشید و به معنای واقعی به افراد کمک نمایید. 
درواقع تنها تعیین انتظارات کافی نبوده و شــما باید در نحوه رسیدن به 

سطح جدید نیز پشتیبان تیم خود باشید. 
5-آموزش مناسب داشته باشید )توماس گریفین(

اگر خواهان این امر هستید که نتایج جدیدی را به دست آورید الزم است 
تا آموزش داشــته باشید. درواقع اگر بتوانید یک ماه نخست فعالیت خود 
را به برگزاری چند دوره فشــرده آموزشی )مطابق نیاز شرکت( اختصاص 
دهید، باعث خواهد شــد تا تیم شرکت بتواند ســطح الزم برای اقدامات 
جدید و خلق اتفاقات نو را داشــته باشــد. درواقــع یک چالش مدیریتی 

برای شــما، قرار دادن تیم شرکت در مسیر شکوفایی است. در این مرحله 
فراموش نکنید که شما باید پس از رساندن افراد به سطح جدید، به دنبال 
آموزش مداوم باشــید. درواقع در جهان به شدت متغیر حال حاضر حتی 
ممکن است در طول یک سال، نیاز به بروز رسانی چند باره سطح اطاعات 

کارمندان خود داشته باشید. 
6-دسترسی به اطالعات را ساده نمایید )جان برکت(

نه تنها شــما برای تصمیمات خود نیاز بــه اطاعات جامع دارید. بلکه 
کارمنــدان نیز برای راندمــان کاری باالی خود نیاز دارند که ســریعا به 
اطاعات موردنیاز، دسترسی پیدا کنند. به همین خاطر توصیه می شود که 
اطاعات گذشته را سر و سامان داده و بانک اطاعات جدید در زمینه های 
مورد نیاز، ایجاد نمایید. برای دسترسی ساده و امن، استفاده از فضای ابری 

بهترین گزینه محسوب می شود. 
7-به سطح خودتان توجه ویژه نمایید )اکشار بونا(

یکی از بدترین تصورات که در بین مدیران تازه کار بسیار رایج است قرار 
داشتن در سطح مناسب می باشد که این امر مشکات زیادی را به همراه 
دارد. درواقع اگر به سطح خودتان راضی باشید، مسیر رشد خود را محدود 
کرده اید و این امر در حالی اســت که شما در ابتدای مسیر مدیریت قرار 
دارید. به همین خاطر شما باید حداقل در روز، دو ساعت مطالعه تخصصی 
داشــته باشید و یک برنامه منظم را ایجاد نمایید که هر ساله، سطحی به 
مراتــب بهتر را در خود ایجاد نمایید. در این زمینه اســتفاده از تجربیات 

مدیران قبلی نیز می تواند یک گزینه بسیار خوب محسوب شود. 
allbusiness.com :منبع
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اخبار

به همت بنیاد برکت مرکزاستان قم؛
طرح های اشتغال زایی در شهرستان کهک حمایت می شوند

قم- خبرنگار فرصت امروز: بنیاد برکت از طرح های اشــتغال زایی در 
شهرســتان کهک حمایت می کند. مجموعه بنیاد برکت در این راستا در سال 
جاری در کمیته اشــتغال زایی شهرســتان کهک ۷ روستای هدف را مشخص 
کرده است. گفتنی است، این روستاها شامل کرمجگان، بیدهند، صرم، خورآباد، 
فردو، قباد بزن و ورجان هستند که به همراه شهر کهک جهت پیاده سازی مدل 
ســحاب و آسمان در دســتور کار قرار گرفته اند. الزم به ذکر است، طی ۳ ماه 
گذشته نیز تسهیل گران بنیاد برکت در روستاها و شهر کهک، ضمن برگزاری 
جلسات متعددی با متقاضیان، دوره های آموزشی متناسب با متقاضیان را نیز 

دنبال کرده اند. همچنین صندوق های خرد در جهت تقویت روحیه اجتماعی و کهک به اشتغال پایدار نیز راه اندازی شده و تاکنون بیش از 
۷۰۰ نفر اهلیت سنجی و ۴۰۰ نفر به بانک  معرفی شده اند.

تشکیل جلسه بررسی وضعیت پروژهای آبرسانی در فرمانداری فومن
رشت- خبرنگار فرصت امروز: جلسه بررسی وضعیت پروژهای آبرسانی 
با حضور فرماندار، مدیر عامل شرکت آبفا و بخشدار مرکزی شهرستان فومن در 
محل فرمانداری این شهرســتان برگزار شــد. به گزارش دفتر روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن؛ مدیر امور آبفای فومن بیان 
داشت: باتوجه به پیگیریهای انجام شده از سوی فرماندار شهرستان فومن، جلسه 
بررسی وضعیت پروژه های آبرسانی با حضور موسی فکور فرماندار، مازیار علیپور 
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب گیالن و بخشدار مرکزی شهرستان فومن در 
محل فرمانداری برگزار شد، در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر درخصوص 

روند پیشرفت این عملیات، فرماندار فومن باتوجه به مراجعات  مردم به فرمانداری، خواستار تسریع در اجرای پروژه ها شد. وحید مهجور 
گفت: مدیر عامل شرکت با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب با تمام توان خود جهت خدمات رسانی به مشترکین در سطح شهر و روستا 
تالش می کند، افزود در صدد هستیم تا با مساعدت فرمانداری و طرح در کمیته برنامه ریزی نسبت به جذب اعتبارات از طریق سازمان 
برنامه بودجه اقدامات الزم بعمل آوریم. وی ادامه داد: مدیر عامل شــرکت، فرماندار و ســایر مســئولین از پروژه لوله گذاری و راه اندازی 
تاسیسات آب شرب گوراب پس و فتحلی محله که مجموعا آب شرب جمعیتی بالغ بر هزار و 5۰۰ نفر ساکن روستاهای مذکور را تامین 
می کند بازدید کردند. مهجور تصریح کرد: برای این پروژه تاکنون1۰ میلیارد و 2۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده و جهت تکمیل آن 

نیاز به 2۰ میلیارد ریال تامین اعتبار می باشد.

مدیر اداره بنادر و دریانوردی کیش خبر داد
آغاز بازرسی و ثبت قایق های تفریحی بدون هویت درکلوپ های دریایی 

جزیره کیش
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر اداره بنادر و دریانوردی کیش گفت: فرآیند بازرسی ایمنی و فنی قایق های تفریحی 
بدون هویت درکلوپ های دریایی جزیره کیش با همراهی تیم کارشناسی اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناوران و موسسات رده بندی آغاز 
شده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "مهدی امامدادی" اظهار داشت: فرآیند بازرسی ایمنی و فنی 
و تفریحی قایق های بدون هویت با همراهی تیم کارشناسی اداره مرکزی بازرسی و ثبت شناوران و موسسات رده بندی با هدف  تسهیل 
در فرآیند بازرسی و ثبت شناورها و حذف تردد مالکان به مرکز استان در اداره بنادر و دریانوردی کیش از روز شنبه 1۴ آبان ماه آغاز شد. 
وی ادامه داد:  این اقدام در جهت رفع موانع احراز شــرایط مالکیت شــناورهای فعال متناسب با آیین نامه اجرایی ماده 28 قانون دریایی 
ایران و دریافت مجوزهای الزم برای ثبت 25۰ فروند قایق های تفریحی زیر مجموعه کلوپ های دریایی کیش و در راستای اجرای دستور 
العمل مصوب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مورد ساماندهی شناورها و انضباط بخشی به ترددهای دریایی در آب های داخلی 
و سرزمینی کشور انجام می شود . مدیر اداره بنادر و دریانوردی کیش افزود: با توجه به استقرار تیم صدور تا پایان هفته جاری تا 25 آبان 
در این اداره از صاحبان شناورها جهت حضور و تکمیل فرآیند ثبت به همراه گواهینامه ایمنی صادر شده توسط موسسات رده بندی به 
محل این اداره مراجعه و از فرصت ایجاد شده استفاده کنند. به گفته امامدادی؛ با ثبت این قایق ها در سامانه جامع دریایی سازمان بنادر و 

دریانوردی و دریافت شماره ثبت دائم مشکل تخصیص و دریافت سوخت این شناورها نیز مرتفع می شود.

سفر پربار رییس جمهور به اسالمشهر
اسالمشهر-  سحرعمروانی: رییــس جمهور در ادامه بازدیدهای میدانی 
از شهرستان های استان تهران و به منظور بررسی مسائل و مشکالت شهرستان 
اسالمشهر، وارد این شهرستان شد و مورد استقبال جمعی از مسئوالن و مقامات 
محلی قرار گرفت . به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسالمشــهر، رییس 
جمهور در ابتدا با بازدید از روند عملیات اجرایی بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی این 
شهرســتان، از تداوم اجرای این پروژه طی یک سال گذشته قدردانی کرد و بر 
تسریع در تکمیل پروژه جهت بهره برداری شهروندان تاکید کرد. در ادامه رییس 
جمهور با حضور در ایستگاه مترو میدان نماز، بازدیدی از روند احداث و پیشرفت 

این پروژه ملی داشت و با توضیحات مسئوالن شهری در جریان روند اجرای این پروژه قرار گرفت و در خصوص تامین منابع مالی این پروژه 
قول مساعد داده شد. آیت اهلل رییسی پس از حضور در شورای اداری شهرستان که با همراهی استاندار و مقامات شهرستانی برگزار شد، 
در جمع مردم اسالمشهر در سالن ورزشی آپرین حاضر شد و طی سخنرانی خود خبرهایی از پیگیری پروژه ها های کالن این شهرستان 
از جمله تکمیل بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی، تامین منابع مالی پروژه مترو اسالمشهر، پیگیری در خصوص رفع مشکالت احداث کمربندی 

شمالی شهر در توافقات با راه آهن، احداث بندر خشک آپرین و ... به شهروندان داد.     

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی مطرح کرد؛
تحقق ۵۴ درصدی تعهد اشتغال در استان مرکزی

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان مرکزی 
با اشــاره به تحقق 5۴ درصدی تعهد اشتغال در استان گفت: 1۳ هزار فرصت 
شغلی ایجاد شده است. جمشید امیدی در حاشیه نشست مشترک کارگروه های 
تخصصی اشــتغال استان و شهرســتان خنداب، گزارشــی از روند تخصیص 
تســهیالت ایجاد مشاغل خانگی در بخش های مختلف ارائه کرد و گفت: سهم 
اســتان مرکزی در ایجاد اشتغال امســال 2۳ هزار و 8۰۰ نفر است. وی اضافه 
کرد: با ایجاد 1۳ هزار فرصت شغلی جدید از ابتدای امسال، تاکنون 5۴ درصد 
تعهد استان مرکزی در بحث اشتغالزایی محقق شده است. نماینده مردم اراک، 

کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی هم گفت: در این نشست سهم تسهیالت اشتغال که در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گرفته 
و اقداماتی که بانک ها و دستگاه ها انجام داده اند بررسی شد. آصفری افزود: گزارشی را که دبیرخانه شورای اشتغال استان ارائه کرد رضایت 
بخش نیست و بانک های عامل متأسفانه به تعهدات خود عمل نکردند و تولید کننده ها نسبت به ضمانت های بانکی گالیه دارند. میرزاخانی 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم در این جلسه گفت: دستگاه های اجرایی که متولی ایجاد اشتغال هستند باید تا پایان سال 
پاسخگویی دولت در میزان سهم اشتغال مربوطه باشند. بررسی مشکالت 1۹ واحد صنعتی نیمه فعال و تعطیل مستقر در شهرک صنعتی، 
رفع موانع تولید، اشتغال و توسعه واحدهای تولیدی، اجرای طرح های کشاورزی، بررسی میزان جذب تسهیالت اشتغالزایی، توزیع عادالنه و 

استقرار صنایع در بخش های مختلف شهرستان از موضوعاتی بود که درباره آن تبادل نظر و تصمیم گیری شد.

مدیر شعب بانک کشاورزی ایالم:
۸۰ درصد وام های تسویه شده کشاورزان به آنها باز پرداخت  می شود 

ایالم-هدی منصوری:مدیر شــعب بانک کشاورزی ایالم گفت: بهره برداران بخش کشاورزی که تسهیالت دریافتی خود را تا پایان 
آذرماه به طور کامل تسویه کنند، بانک 8۰ درصد از کل مبلغ وام تسویه شده را مجدد به صورت تسهیالت جدید به فرد پرداخت می کند. 
بهزاد عزت پناه لطیفی اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات بانک کشاورزی برای بهره بردارانی که به هر عنوان از عوامل قهری طبیعت 
نظیر سیل و خشکسالی آسیب دیده ، متضرر و خسارت های آنها از طریق کارگروه های تعیین خسارت شهرستان محل سکونت و مرکز 
استان تایید شده اند و سررسید وام آنها 1۴۰۰ بوده است، تسهیالت دریافتی این اشخاص به مدت سه سال امهال می شود. وی یادآور 
شد: طبق این بخشنامه تاکنون 1۹ هزار و 25۰ نفر از محل بند خ تبصره ۳۳ مطالبات دارای سررسید 1۴۰۰ به مدت سه سال مشمول 
امهال بخشودگی می شود. مدیر شعب بانک کشاورزی ایالم افزود: همچنین از محل یارانه دولتی به مبلغ 1۹۰۰ میلیارد ریال سود، دیرکرد 
و ســایر متفرقه های پرداختی وام ها بخشــیده شده و اصل وام ها نیز برای این بهره برداران هفت هزار و 2۰۰ نفر است که به مدت سه 
سال امهال می شود. عزت پناه لطیفی با بیان اینکه امهال اصل و سود تسهیالت برای بهره برداران مستقیم بخش تولید کشاورزی است، 
تاکید کرد: صنایع تبدیلی و تکمیلی که به طور مستقیم از بالیای قهری آسیب نمی بینند و فعاالن در بخش خدمات کشاورزی مشمول 
بند خ و امهال نمی شوند و همچنین سررسید تسهیالت نیز در امهال تسهیالت تاثیرگذار است. وی در مورد امهال وام های سال 1۴۰1 
نیز تاکید کرد: بخشنامه و دستورالعملی برای امهال تسهیالت سررسید سال 1۴۰1 هنوز ابالغ نشده است و کشاورزان به مطالب مندرج 

در فضای مجازی بسنده نکنند.

اهواز - شــبنم قجاوند: سید کریم حســینی نماینده مردم 
اهواز،باوی،کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسالمی طی بازدیدی که 
بهمراه صفری فرماندار و تعدادی از مسئوالن شهرستان باوی از نیروگاه 
رامین داشــت بر توجه جدی وزارت نیرو به رفع چالشهای مالی و فنی، 
اجرای برنامه های توسعه ای و تقویت تولید این نیروگاه تاکید نمود. سید 
کریم حسینی ضمن تقدیر از تالش ها و  اقدامات این نیروگاه در تامین 
برق مورد نیاز مردم و صنایع خوزســتان گفت: تولید این انرژی حیاتی 
در  شــرایط تحریمها و موقعیت سخت اقتصادی دستاوردی ارزشمند 
اســت که توسط تالشگران نیروگاه رامین محقق شد. حسینی با اشاره 
به اهمیت و جایگاه ممتاز اســتان خوزستان در تولید برق کشور افزود: 
رفع موانع تولید و چالشــهای صنایع از رویکردهای ماست و با توجه به 
عدم اجرای طرح های توســعه ای و بهینه سازی تجهیزات در نیروگاه 
رامین شــاهد افت تولید برق این نیروگاه طی سالهای اخیر بودیم که 
ادامه این روند در این نیروگاه می تواند چالشهای جدی برای خوزستان 
و کشــور ایجاد کند.  وی نیروگاه رامین را یک ســرمایه ملی و دارای 
اهمیت و  جایگاه اســتراتژیک دانســت که طی ۴۳ سال تولید پایدار و 
مستمر انرژی برق توانست ضمن خدمت رسانی مستمر و تامین آسایش 
مردم باعث ایجاد و یا تقویت زیرســاخت های متعددی همچون صنایع 
نفت،گاز،پتروشیمی،نیشکر ، فوالدی و سایر صنایع در استان شده است. 
نماینده مردم اهواز،باوی،کارون و حمیدیه با تاکید بر تســریع احداث 

نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای ویس اظهار داشت: احداث این نیروگاه 
ضمن تقویت سطح تولید برق استان خوزستان باعث اشتغالزایی مستقیم 
و غیرمســتقیم در منطقه باوی خواهد شــد و  مدیران وزارت نیرو می 
بایست روند اجرای این پروژه را تسریع دهند.   حسینی تالش مدیران 
این مجموعه در کاهش مشــکالت کارگری،  اجرای طرح طبقه بندی 
مشــاغل، جذب نخبگان ، اجرای فرآیندهای اســتخدامی و همچنین 
تبدیل وضعیت اشتغال کارگران پیمانکاری و ایثارگران در نیروگاه رامین 
را مــورد تقدیر قرار داد و اظهار امیــدواری نمود با پیگیری ها و رایزنی 
هایی که نمایندگان مجلس صورت خواهند داد شــاهد بهبود این روند 
در نیروگاه رامین خواهیم بود. حسینی ضمن تبریک و آرزوی موفقیت 

برای مهندس محسن حافظی بیرگانی سرپرست جدید نیروگاه رامین 
گفت: انتخاب مدیران بومی برای شــرکتها و سازمانهای استان بدلیل 
آشــنایی کامل با چالشها و پتانسیل های درون ســازمانی و آگاهی از 
شرایط منطقه ای همواره مورد تاکید و استقبال نمایندگان مجلس است 
و ضمن تقدیر از مدیران صنعت برق بابت این انتصاب، امیدواریم شاهد 
تحقق این رویکرد در سایر شرکتها و دستگاههای استان باشیم. مهندس 
حافظی سرپرست نیروگاه رامین نیز با اشاره به دانش و تجربه ارزشمند 
متخصصان نیروگاه رامین در اجرای طرح های عملیاتی و بهره برداری و 
ارائه خدمات فنی-مهندسی به سایر صنایع کشور ، به  ارائه گزارشی از 
روند تولید برق و تعمیرات اساسی و میان دوره ای واحدها بمنظور ارتقا 
ســطح آمادگی تولید برق در تابســتان و  پیک مصرف 1۴۰2 پرداخت 
و  خواســتار توجه جدی مسئوالن و همکاری بیش از پیش نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در رفع مشکالت  و چالشهای بزرگترین نیروگاه 
بخاری کشور شــد. وی به قابلیت های مطلوب نیروگاه رامین بمنظور 
بهبود 2۰۰ الی ۳۰۰ مگاواتی تولید برق این مجموعه پرداخت و اظهار 
امیدواری نمود با رفع این موانع شاهد بهبود تولید این نیروگاه و تقویت 
سطح خدمت رســانی به مردم و صنایع استان خواهیم بود. الزم بذکر 
اســت نیروگاه رامین اهواز با ۶ واحد تولیدی بزرگترین نیروگاه بخاری 
کشور است و نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز مردم و  صنایع استان 

خوزستان و پشتیبانی از شبکه سراسری برق کشور ایفا می کند.

یزد- مرتضی نوراللهی پور: معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی 
جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان 
اینکه همه مشکالت کشور توسط خود مردم و در داخل کشور قابل حل 
است افزود: مجموعه سپاه و بسیج از ابتدا در کنار مردم بوده اند و از مردم 
بودن و برای مردم بودن مایه افتخار آنهاست لذا در همه حوادث از جمله 
ســیل و زلزله در کنار مردم بودیم و در این حوادث مجموعه سپاه جزو 
اولین نهادهایی بوده که در منطقه حاضر شــده و آخرین نهاد هم بوده 
که از منطقه خارج شــده است. سردار سیدضیاء الدین حزنی در دومین 
اجتماع جهادگران بســیجی اســتان یزد در قالب رزمایش جهادگران 
فاطمی 2 با تبریک هفته بســیج افزود: گنج های پنهان کشــور مردم 
هستند و همه کسانی که در مسیر خدمت به جامعه از بسیجیان حمایت 
و با این بخش همراهی می کنند، بسیجی هستند. وی تصریح کرد: هر 
کسی در این نظام پشت میزی نشسته باید همواره آماده خدمتگزاری و 
نوکری مردم باشد و در این مسیر آنچه که خیلی اهمیت دارد با هم کار 

کردن است که باعث موفقیت در کارها و حل مشکالت مردم می شود. 
ســردار حزنی در بخشی دیگر از ســخنان خود خاطرنشان کرد: اگر 
دولت درگیر تجارت شــود زمینه ضعف خود و فقر شهروندان را فراهم 

مــی آورد، اما بالعکس اگر مردم تجارت کنند، دولت ها قوی و مردم نیز 
ثروتمند می شــوند، این در حالی است که در دولت های گذشته شاهد 
بودیم که بانک ها خودرو ، اماکن و سکه خرید و فروش می کردند که این 

مسئله موجب ضعیف شدن دولت و فقیرشدن مردم شده بود.
معــاون هماهنگ کننــده قــرارگاه مرکــزی جهاد ســازندگی و 
محرومیت زدایی ســپاه پاسداران انقالب اســالمی گفت: تکلیف همه 
بخش ها خدمت به شهروندان است، بنابر این مالک شایستگی مدیران، 

میزان افزایش رضایت مندی مردم از خدمات آنان است.
وی ادامه داد: رســالت همه ما امروز این است که با رفع مشکالت و 
معضالت، موانع را از سر راه توسعه کشور برداریم و بر این باور هستیم که 
هیچ بن بستی در کشور وجود ندارد بنابراین یا باید راهی بسازیم و یا با 

ارائه راه حل از این گردنه خارج شوییم.
سردار حزنی  اضافه کرد: برخی برای انجام کارها در مناطق مختلف 
کشور هزاران دلیل می تراشند اما همه باید برای رضای خدا تالش کنیم 
تا اقدمات مختلف در کشور به نتیجه برسد. معاون هماهنگ کننده قرارگاه 
مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
تصریح کرد: باید در راستای خدمت به مستضفعان و محرومان تالش کرد 

و مردم باید از میز و منصب مسئوالن نفع ببرند.
وی افزود: بســیجیان و گروه های جهادی و قرارگاه های جهادی باید 
از نیابــت مردم، مطالبه گری کنند و با همدیگر کار کردن را به دیگران 
آموزش بدهند تا از این طریق عقب ماندگی ها برطرف شود، آنچه خیلی 
اهمیت دارد با هم کار کردن است که باعث موفقیت در کارهای و حل 
مشــکالت مردم می شود و این مشارکت و همدلی دستگاه های اجرایی 

باعث اجرای موفق طرح ها می شود.

ساری - دهقان : به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج ، طرح آبرسانی 
گالش پل محمودآباد با حضور مهندس فرزانه نماینده مردم شهرستانهای 
نور و محمودآباد در مجلس،مهندس بهزاد برارزاده مدیر عامل و معاونان 
آبفا مازندران ،ائمه جمعه محمودآباد و ســرخرود،فرماندار محمودآباد 
و جمعی از مســئوالن و مردم منطقه به بهره برداری رســید و بیش از 
25۰۰خانوار از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی پایدار برخوردار شدند. 
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
مازندران؛ در آئین افتتاح طرح آبرسانی گالش پل محمودآباد، مدیر عامل 
شرکت ضمن ابراز خرسندی از بهره مندی تعداد زیادی از مردم این شهر 
از آب آشامیدنی سالم و پایدار و گرامیداشت هفته بسیج اظهار داشت: 
ایــن طرح با هدف افزایش تامین آب شــرب پایدار و توان انتقال آب با 
اجرای عملیاتی شامل بازسازی و بهسازی یک حلقه چاه با آبدهی ۳5لیتر 
در ثانیه و احداث خط انتقال به طول 1۰۰۰متر انجام شــده است. وی 
اعتبار هزینه شده را ۴5میلیارد ریال اعالم کرد و افزود:حوزه محرومیت 
زدایی در آبرسانی روستایی از افتخارات ما در کنار بسیج است و حضور 

مردم در کنار پایگاهها نیز از برکات این همدلی محسوب می شود. مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب مازندران با تاکید بر همت بلند خدمتگزاران 
نظام در راســتای خدمت رسانی جهادی و انقالبی در حوزه آبرسانی به 
ویژه در مناطق محروم گفت: برای حل مشــکالت کمبود آب در استان 
پروژه هایی در قالب طرحهای کوتاه مدت،میان مدت و بلندمدت تعریف 

کردیم و عالوه بر تخصیص اعتبار برای پروژه های محرومیت زدایی در 
روستاها ، برخی از پروژه های روستایی را هم برای دریافت اعتبارات الزم 
در لیست تنش آبی گنجاندیم. نماینده مردم شهرهای نور و محمودآباد 
هم طی سخنانی با تبریک هفته بسیج و قدردانی از اجرای طرح آبرسانی 
گالشپل محمودآباد در راستای رفاه مردم گفت:آب به عنوان مایه حیات 
،طهارت مردم و نیازمند خدمات رســانی مستمر است، لذا طی برنامه 
ریزی فوری با تالش مسئوالن ذیربط بخش زیادی از چاههای کشاورزی 
در استان که قابلیت شرب داشتند وارد مدار بهره برداری شد. وی خدمت 
رسانی صادقانه به مردم را وظیفه اصلی دولتمردان خواند و افزود: طرح 
آبرســانی گالشپل از مطالبات ضروری مردم منطقه بود که خوشحالیم 
خدمتگزاران نظام این مهم را به منصه بروز و ظهور رســاندند. در ادامه 
حجت االســالم جباری امام جمعه و دکتر علیزاده فرماندار محمودآباد 
ضمن قدردانی از کارکنان شــرکت آبفا مازندران،موضوع چالش آب را 
دغدغه جهانی خواندند و بر احیای چاههای تخریب شده در راستای رفع 

مشکالت کمبود آب در فصل تابستان تاکید کردند.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: باهدف نمایش سطح آمادگی 
و سنجش گروه های واکنش اضطراری  و همچنین آمادگی مقابله با 
فصل سرد ، مانورحضور کارکنان  بسیجی شرکت گاز استان گلستان  
برگزار شد. در این مراسم که علی طالبی مدیرعامل شرکت گازاستان 
گلســتان، اعضای کمیته بحران وکارگروه های عملیاتی، تعمیرات، 
پشتیبان واطالع رسانی و تبلیغات، دراداره گاز منطقه یک شهرستان 
گرگان حضور داشتند،درآغاز قاسم  نجاریان رئیس پدافند غیرعامل 

ومدیریت بحران شرکت گاز گلستان  ضمن خوشآمدگویی ، گزارشی 
ازاهداف انجام  این مانــور و وظایف و اختیارات هریک ازگروه های 
واکنش اضطراری ارائه نمودند.  در ادامه ســیدجواد موسوی رئیس 
اداره گاز منطقه یک گرگان و همچنین سیستانی رئیس حراست  و 
ضمیری رئیس HSE شرکت گاز استان گلستان ، هر کدام  بصورت 
جداگانه براهمیت آمادگی نیروها ،سطح هوشیاری و توجه بیش از 
پیش به انجام وظایف محوله  بویژه دراین ایام  تاکید داشتند. دراین 

مانور همچنین علی طالبی مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان با 
تقدیر ازمتولیان برگزاری این مانور گفت:انجام این مانورها ونمایش 
حضور و آماده ســازی نیروها با رعایت نظم و دقت نظرحائز اهمیت 
بوده ومی تواند تمرین و پیش زمینه ای برای مواجهه با حوادث واقعی 
و پیش بینی نشده باشد.طالبی با  تاکید براستمرار برگزاری اینگونه 
مانورها  به تشــریح روند توزیع و حجم مصرف گاز استان  پرداخته 
و   خواســتار هوشیاری وآمادگی هرچه بیشتر نیروهای عملیاتی و 
پشــتیبانی و ســایرین درزمان ضرورت و بحران هــای احتمالی و 
همچنین خدمات رسانی مناسب و مطلوب بویژه در ایام سرد سال 
شدند تا امسال را نیز همانند سنوات قبل بدون هیچ نگرانی به پایان 

برسانیم .

نماینده نماینده مردم اهواز،باوی،کارون و حمیدیه در مجلس:

تقویت تولید برق نیروگاه رامین نیازمند توجه جدی وزارت نیرو است

سردار سیدضیاء الدین حزنی در دومین اجتماع جهادگران بسیجی استان یزد

اعتیاد، بیکاری، طالق و اقتصاد نارکارآمد چهار مشکل آزار دهند در کشور است

با حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران صورت گرفت:

بهره مندی ۲۵۰۰خانوار محمودآبادی از نعمت آب شرب سالم

با هدف آمادگی و سنجش گروه های واکنش اضطراری

 مانور حضور در اداره گاز منطقه یک گرگان برگزارشد

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز:  به گزارش روابط عمومی 
شــهرداری و شورای اســالمی شــهر برازجان، با هدف جلب رضایت 
شهروندان و توســعه امکانات و تجهیزات در سطح شهر تمامی پروژه 
های عمرانی شهرداری برازجان فعال هستند. شهردار برازجان در این 
خصوص با اشــاره به پروژه اجرای دیوار حفاظت دره گرمسیری گفت: 
این پروژه با متراژ 12۰ متر طول با هدف جلوگیری از خسارت سیل به 

شهروندان و جلوگیری از بحران در حال انجام است. 
مرتضی قدوســی با بیــان اینکه اکنون 22 پــروژه عمرانی مهم در 
تمامی محالت سطح شــهر به صورت عادالنه فعال است، افزود: پروژه 
دیوار حفاظتی شــمال خیابان حماسه، حد فاصل خیابان شهید جوان 
تا میدان شــهیدان حسینی مقدم یکی از پروژه هایی است که به علت 
قرار داشتن در کنار معابر عمومی، خیابان و مناطق مسکونی از اهمیت 
خاصی برخوردار است. اکنون این پروژه با متراژ ۴۰۰ متر طول در حال 
اجرا است. مرتضی قدوسی با بیان اینکه مسیر حد شمال بلوار غدیر به 
متراژ 25۰۰ متر مربع بهســازی )پیاده روسازی( می شود اظهار کرد: 
همچنین سالن همایشات ۷۰۰ نفری تاالر فرهنگی شهید سلیمانی نیز 
تاکنون 8۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در صورت تامین اعتبار از 
محل اعتبارات استانی این پروژه مهم و ضروری تا پایان سال جاری به 

اتمام خواهد رسید. قدوسی با تاکید بر پاکسازی مسیرهای عبور سیل 
اذعان داشت: مسیر های عبور سیل باید از وجود هرگونه موانع پاکسازی 
و دره های فصلی دیوارچینی شوند تا از تشدید خسارت های احتمالی 
ســیل در آینده جلوگیری شود؛ هر ساله با شروع فصل بارش ها شاهد 
آبگرفتگــی معابر و ورود آب دره فصلی به منازل شــهروندان در محله 

کمال آباد بودیم. 
امــا با اجرای دیوار حفاظتی دره فصلی به میزان 5۰۰ متر طول این 
مشــکل برای همیشه رفع می شود. شهردار برازجان در خصوص دیگر 

پروژه های عمرانی فعال ســطح شهر خبر داد: با توجه به شروع بارش 
های فصلی یکی از عمده فعالیت های این حوزه آمادگی در برابر حوادث 
و بحران های ناشــی از بارش های ســیل آسا و دفع آب های سطحی 
است. ایجاد و اصالح شبکه هدایت آب های سطحی در مناطق مختلف 
شهر به منظور رفع مشکالتی نظیر آبگرفتگی معابر که در فصول پربارش 
گریبانگیر برخی نقاط در سطح شهر می شود حائز اهمیت است؛ از این 
رو فرایند اصالح کانال دفع آب های ســطحی و رفع مشکل آبگرفتگی 
معابر در سطح شهر به متراژ 12 هزار متر طول به سرعت در حال انجام 
است. قدوسی از پوشش سقف کانال دفع آبهای سطحی  مابین میدان 
نــور تا میدان مقاومت و ایجاد پیــاده راه خبر داد و افزود: این پروژه به 
میــزان 22۰۰ متر مربع با هدف ایجاد امنیت و جلوگیری از خطرات و 
حوادث ناگهانی و تســهیل در عبور و مرور احداث شده است. شهردار 
برازجان با اعالم اینکه پارک های سطح شهر از دیدگاه تامین فضاهای 
فراغتی و بســتر ارتباط و تعامل اجتماعی حائز اهمیت بوده و طراحی 
پارک های سطح شهر باید متناسب با آن منطقه انجام شود ادامه داد: 
در راستای افزایش سرانه فضای سبز و ایجاد فضای امن توام با رفاه برای 
مادران و فرزندانشان احیا و بهسازی پارک شهید کشتکار با مساحت 1۴ 

هزار متر مربع در مرحله اجرا است.

قدوسی شهردار برازجان خبر داد؛

تمامی پروژه های عمرانی برازجان فعال است
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نویسنده: علی آل علی
مرور تحوالت دنیای شبکه های اجتماعی بدون توجه 
به اینســتاگرام همیشــه یک چیزی کــم دارد. از زمان 
شــروع به کار اینستاگرام ســلطه فیس بوک و توییتر بر 
عرصــه پلتفرم های اجتماعی به پایان رســید و از همه 
مهمتــر کاربران موبایــل تبدیل به هــدف درجه یک 
توســعه دهندگان نرم افزار و صدالبته بازاریاب ها شدند. 
چنین سابقه درخشــانی خیلی از کارآفرینان را متقاعد 
کرد تا لقب بهترین پلتفرم دنیا را به اینستاگرام بدهند. 
البته این وسط همیشه کار مدیران اینستاگرام بی عیب و 
نقص نبوده است. مثا سرویس IGTV که همین چند 
ســال قبل با کلی ســر و صدا راه اندازی شد، حاال دیگر 

حتی یک خبر هم درباره اش به گوش نمی خورد. 
مدیران ارشد اینستاگرام ســال 2۰۱8 برای رقابت با 
یوتیوب اقــدام به راه اندازی ســرویس IGTV کردند. 
منطق پشــت این کار بی نهایت ســاده بود؛ در دنیایی 
که یوتیوب بــه عنوان اولیــن انتخاب برای تماشــای 
ویدئوی بلند شــناخته می شــود، چرا اینستاگرام عرض 
اندامــی در این رابطه نداشــته باشــد؟ همین ذهنیت 
هیجان انگیز ســنگ بنای تلویزیون اینســتاگرام )همان 
IGTV خودمان( شــد. احتماال شــما هم تماشــای 
ویدئوهای طوالنی در اینســتاگرام را به یاد دارید؛ همان 
ویدئوهایی که معموال برندهــا همزمان در یوتیوب هم 

آپلود می کردند!

اگر به تازگی هوس آپلود ویدئوهای طوالنی در اینستاگرام 
 IGTV به سرتان زده باشد، احتماال برای پیدا کردن گزینه
حســابی به دردســر افتاده اید. انگار که این سرویس دیگر 
وجود خارجی ندارد و اینستاگرام هم اصا صدای ماجرا را 
درنیاورده است. با این حساب بد نیست از خودمان بپرسیم 

چه بایی سر سرویس IGTV آمده است؟ 
 IGTV کوتاه ترین جواب برای سوال باال »توقف پروژه
از طرف مدیران ارشد متا« است. با این حال الزم نیست 
خیلی نگران شــوید؛ چراکه امکان به اشــتراک گذاری 
ویدئوهای بلند در اینستاگرام هنوز هم وجود دارد. ما در 
این مقاله قصد داریم جوابی مفصل برای این ســوال که 
»چه بایی سر سرویس IGTV آمده؟« پیدا کنیم. در 
این بین بعضی از تغییرات اینســتاگرام و نحوه استفاده 
بازاریاب هــا از آن را نیز زیر ذره بین خواهیم برد. پس با 
ما همراه باشــید تا یکی از پرسر و صداترین پروژه های 

اینستاگرام را مرور کنیم. 
چرا پروژه IGTV شکست خورد؟

یوتیــوب با سیســتم پرداخت ســهم تولیدکنندگان 
محتوا در طول ســال های اخیر گــرد و خاک بی نهایت 
زیادی در بازار داشته است. اگر تا حاال اسم این سیستم 
بــه گوش تان نخــورده، اجازه دهیــد آن را با یک مثال 
کاربردی بررسی کنیم. فرض کنید شما یک اینفلوئنسر 
حرفــه ای در صنعت خــودرو هســتید. در این صورت 
احتماال منبع اصلی درآمدتان پیدا کردن اسپانســرهای 
مختلف خواهد بود. یوتیوب خودش به عنوان اسپانســر 
اصلــی تولیدکنندگان محتوا دســت به کار شــد و به 
حساب های رسمی که تعداد مشــخصی دنبال کننده و 
بازدید ویدئو داشته باشند، بخشی از درآمد تبلیغاتی اش 
را اختصــاص می دهد. به زبان خودمانی، شــما با تولید 
محتوا در یوتیوب دیگر الزم نیست حتی دنبال اسپانسر 
برای درآمدزایی باشــید. فکر می کنم حاال دیگر خیلی 
خوب فهمیده باشــید چرا چند سالی است همه دنبال 

تولید محتوا در یوتیوب هستند، مگر نه؟
اینســتاگرام با راه اندازی ســرویس IGTV در واقع 
قصد داشــت برای یوتیوب خط و نشان بکشد. مدیران 
ارشد اینستاگرام بارها و بارها بر روی لزوم اصاح شیوه 
پرداخت هزینه به اینفلوئنسرها و به طور کلی اکانت های 
پربازدیــد تاکید کرده بودند. با ایــن حال تعلل اعصاب 

ُخردکن آنها باعث شد یوتیوب بازار را در مشت خودش 
بگیرد. وقتی هم که ســال 2۰۱8 اینســتاگرام باالخره 
ســرویس IGTV را رونمایی کــرد، تیک تاک کم کم 

داشت پا می گرفت )چه بدشانسی بزرگی!(.
با ورود موج کرونا به زندگی روزمره خیلی از مردم دیگر 
حوصله پلتفرم های قدیمی را نداشــتند. درست در همین 
زمان تیک تاک با تم موزیکال و ویدئوهای کوتاه دل مردم 
را برد. بی شک کنار هم قرار دادن ظهور تیک تاک و تغییر 
سلیقه کاربران به سوی ویدئوهای کوتاه به خوبی شکست 
پروژه IGTV را مشخص می ســازد. در چنین موقعیتی 
ادامه این پروژه فقط اینســتاگرام را تبدیل به سوژه خنده 
کاربران می کرد. به همین خاطر از ســال گذشــته به روز 

رسانی تلویزیون اینستاگرام رسما متوقف شد. 
بی شــک پذیرش شکســت برای برندی بــه بزرگی 
اینستاگرام ساده نیســت، اما وقتی پای میلیون ها دالر 
بودجه وسط باشــد، ادامه دادن روندهای قدیمی هرگز 
به صاح نیســت. از قدیم گفته اند »جلوی ضرر را از هر 
جا بگیری منفعت است« و این دقیقا همان کاری است 
که مدیــران متا درباره ســرویس IGTV انجام دادند. 
البتــه نباید فکر کنید دیگر خبری از ویدئوهای طوالنی 
در اینســتاگرام نیست؛ چراکه زاکربرگ و رفقا به همین 

راحتی ها پا پس نمی کشند!
تغییرات فرمت ویدئو در اینستاگرام

اینســتاگرام دیگر به طور رسمی از تلویزیون خودش 
پشــتیبانی نمی کند، اما این به معنــای خداحافظی با 
ویدئوهای طوالنی نیســت. در عوض مدیران متا سعی 
کرده اند با ترکیب نیازهای کاربران به ویدئوهایی شــبیه 
تیک تاک و یوتیوب با یک تیر دو نشان بزنند. این روزها 
شــما بدون توجه به مدت زمــان ویدئوی تان می توانید 
آن را همینطــور بی مقدمه در اینســتاگرام آپلود کنید. 
البته اگر ویدئوی تان زیر یک دقیقه باشد، در قالب ریلز 
)Reels( در دســترس خواهد بود. این سرویس به طور 
مشخص برای رقابت با تیک تاک راه اندازی شده و از نظر 

رابط کاربردی با تیک تاک مو نمی زند. 
تکلیف ویدئوهای طوالنی در اینســتاگرام دیگر خیلی 
پیچیده نیســت؛ چراکه نه نیــازی به نصب اپ جداگانه 
بــرای آن دارید و نــه حتی اینســتاگرام خیلی مته به 
خشــخاش می گذارد. در عوض ویدئوهــای طوالنی نیز 

مثل بقیه پســت ها بارگذاری شــده و در دسترس قرار 
می گیــرد. این گام رو بــه جلو برای کاهــش اعتراض 
کاربران نسبت به دردســرهای تلویزیون اینستاگرام مد 

نظر قرار گرفته است. 
این روزها اینســتاگرام بیش از هر زمان دیگری شبیه 
تیک تاک و یوتیوب شــده اســت. رقابت شــدید میان 
ایــن پلتفرم ها برای بقا در بازار آنقدر داغ شــده که هر 
بیننده ای را به حیرت می اندازد. البته این وســط تکلیف 
اینســتاگرام خیلی روشن نیست؛ چراکه یوتیوب و تیک 
تاک طرفــداران پر و پاقــرص خودشــان را دارند، اما 
اینستاگرام عما احساس خطر کرده است. بنابراین باید 
انتظار تغییرات هرچه بیشتر در ساختار اینستاگرام برای 
زنده نگه داشــتن پلتفرمش را داشــته باشیم. وگرنه در 
طول ســال های آینده اینستاگرام هم در کنار پینترست 

تبدیل به یک پلتفرم نیمه مرده خواهد شد. 
زمانی نه چنــدان دور حتی یک پلتفرم اجتماعی هم 
نزدیک اینســتاگرام نبود و هیچ تهدیدی متوجه این اپ 
دوست داشــتنی نبود. با این حال زمانه حســابی عوض 
شــده و مدیران متا چاره ای به غیــر تاش برای حفظ 
موقعیت شــان ندارند. قبول دارم هنوز هم اینســتاگرام 
رتبه نخســت شــبکه های اجتماعی را دارد، اما اگر دیر 
بجنبد این رتبه تبدیل به یک خاطره دور و دراز خواهد 
شــد. خب ماجرا یاهو و شکست های پی در پی از گوگل 
را که یادتان نرفته است؟ شما می توانید بزرگترین موتور 
جســت وجو یا در این مورد شبکه اجتماعی باشید و باز 
هم طی زمان یک سقوط آزاد تمام عیار را تجربه کنید. 
شکی نیســت که اینســتاگرام در حال پوست اندازی 
اســت. تغییرات مداوم در این پلتفــرم کمی کاربران را 
اذیت کرده، اما اگر روند تغییرات و آپدیت اپ همینطور 
ادامه داشته باشد، می توان به آینده اش امیدوار بود. این 
امر دســت کم درباره وضعیت ویدئوهــا مصداق دارد و 
بــرای بقیه حوزه ها باید کمــی حوصله به خرج دهیم و 

چشم به آینده داشته باشیم. 
منابع:

https://www.makeuseof.com/what-
/happened-to-igtv-on-instagram
https://blog.hubspot.com/marketing/
is-igtv-gone

مروری بر جنجالی ترین سرویس اینستاگرام

چه اتفاقی برای سرویس IGTV در اینستاگرام افتاد؟


