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ویژه

رونمایی از ابزارهای درآمدزایی جدید
در اینستاگرام و فیسبوک
مارک زاکربــرگ ،مدیرعامل مِتا از عرضه راههای بیشــتر برای درآمدزایی
تولیدکنندگان محتوا در اینســتاگرام و فیس بوک خبر داد و بعضی از ابزارهای
درآمدزایی فعلی را توسعه بخشید .به گزارش ایسنا ،زاکربرگ همچنین اعالم کرد
برای این که پول بیشتری به دست تولیدکنندگان محتوا برسد ،مِتا رویدادهای
آنالین پولی ،اشتراک هواداران ،بجها و محصوالت خبری مستقل رایگان را برای
تولیدکنندگان محتوا تا ســال  ۲۰۲۴حفظ خواهد کرد .این شــرکت پیش از
این اعالم کرده بود تا ســال  ۲۰۲۳این امکانات در اختیار تولیدکنندگان محتوا
قرار خواهند داشــت .زاکربرگ اعالم کرد مِتا ،مکان مشخصی را در اینستاگرام
آزمایش میکند که برندها میتوانند تولیدکنندگان محتوا را در آنجا کشف کنند
و این تولیدکنندگان برای محتوای خود پول دریافت کنند .این بازار تولیدکننده
محتوا ،به برندها امکان میدهد فرصتهای همکاری جدید را به اشتراک بگذارند.
بمحض این که برنــدی ،یک تولیدکننده محتوا پیدا کند که میخواهد با برند
مذکــور همکاری کنــد ،میتوانند پروژهای را با جزییاتــش در اختیار آنها قرار
دهد .مِتا اعالم کرد یک پوشه پیام رسانی همکاری در بخش پیامهای مستقیم
( )DMاینســتاگرام خواهد بود که تولیدکنندگان محتــوا و برندها میتوانند
پیشنهادها و پروژههای خود را در آنجا فیلتر کنند.
اقدام مِتا در ایجاد بازار برای تولیدکنندگان محتوا ،مشابه «بازار تولیدکننده
محتوای تیک تــاک» خواهد بود که پلتفرم بازاریابی اینفلوئنســر داخلی این
اپلیکیشن ویدیویی است .روشن است که بازار تولیدکننده محتوای مِتا بخشی
از تالشــهای مداوم این شــرکت در رقابت با تیک تاک و جذب شمار بیشتری
از تولیدکنندگان محتوا به پلتفرم خود اســت .مِتا اشتراکهای همکنش پذیری
راه اندازی خواهد کرد که به تولیدکنندگان محتوا اجازه میدهد به مشــترکان
پولی خود در پلتفرمهای خود ،امکان دسترسی به گروههای فیس بوک اشتراکی
را فراهم کنند .این شــرکت اعالم کرده که این گروههای انحصاری ،نخســتین
ســرمایه گذاری مِتا در ابزارهای درآمدزایی همکنشپذیر برای تولیدکنندگان
محتوا هســتند که به تولیدکنندگان محتوا امکان میدهــد پول از طرفداران
خود در پلتفرمهای دیگر ،دریافت کنند و به قابلتیهای انحصاری در فیس بوک
دسترسی پیدا کنند .زاکربرگ اعالم کرد شرکت مِتا ،دسترسی به برنامه «فیس
بوک ریلز پلی بونس» را برای تولیدکنندگان محتوای بیشــتری در فیس بوک
باز میکند و به تولیدکنندگان محتوا اجازه میدهد اینســتاگرام ریلز خود را در
فیس بوک هم منتشــر کرده و از آن درآمدزایی کنند .برنامه «فیس بوک ریلز
پلی بونس» ،بخشی از صندوق تولیدکننده محتوا یک میلیارد دالری مِتا است.
از هفتــه آینــده ،تولیدکنندگان محتــوا در آمریکا اگر بیــش از پنج ریلز
ســاخته باشــند و این ویدیوها در  ۳۰روز گذشــته مجموعا  ۱۰۰هزار بازدید
داشته باشند ،میتوانند برای برخورداری از برنامه «فیس بوک ریلز پلی بونس»
درخواســت کنند .زاکربرگ اعالم کرد مِتا اقالم مجازی «فیس بوک اســتارز»
که به طرفداران اجازه میدهد از تولیدکنندگان محتوای محبوب خود حمایت
کنند ،را برای همه تولیدکنندگان محتوای واجد شــرایط میگشــاید .از هفته
جاری تولیدکنندگان محتوایی که حداقل هزار هوادار در  ۶۰روز گذشته داشته
باشند ،واجد برخورداری از این طرح خواهند بود .تولیدکنندگان محتوا باید در
منطقهای باشند که استارز قابل دسترس است و مطابق با سیاستهای درآمدزایی
و درآمدزایی محتوای مِتا عمل کنند .بر اســاس گزارش وب سایت ت ِک کرانچ،
همچنین مِتا در حال تســت  NFTخود در اینستاگرام است تا تولیدکنندگان
محتوای بیشتری در سراسر جهان بتوانند  NFTخود را در اینستاگرام نمایش
دهند .بالکچینهای تحت پشتیبانی برای نمایش  NFTدر اینستاگرام ،اتریوم
و پلیژن هستند و پشتیبانی برای فلو و سوالنا به زودی اضافه خواهد شد .فیس
بوک همچنین در حال آزمایش است تا به تولیدکنندگان محتوا اجازه دهد بین
اینستاگرام و فیس بوک پست کنند .مِتا همچنین NFTها در اینستاگرام را با
 SparkARتست خواهد کرد.
آی تی

تشکیل گروه استانداردهای متاورس

شرکتهای مِتا ،مایکروسافت و سایر غولهای فناوری در تالش برای تبیین
مفهوم نوظهور متاورس ،گروهی را برای توســعه اســتانداردهای این صنعت
تشــکیل دادند که دنیاهای دیجیتالی جدید شــرکتها را با یکدیگر ســازگار
میکند.
به گزارش ایسنا ،اعضای «مجمع اســتانداردهای متاورس» شامل بسیاری
از شــرکتهای بزرگی هستند که در این فضا کار میکنند و از شرکتهای تراشه
ســازی تا بازی و همچنین نهادهای استانداردســازی مانند  W۳Cرا شــامل
میشوند .بزرگترین غایب فهرست این شرکتها ،اپل است که تحلیلگران انتظار
دارند با معرفی یک هدست واقعیت ترکیبی در سال میالدی جاری یا آینده ،به
یک بازیگر اصلی در رقابت متاورس تبدیل شود.
شرکتهای بازی روبلوکس و نیانتیک و همچنین پلتفرمهای کریپتویی مبتنی
بر متاورس مانند ســندباکس یا دسنترالند ،در میان اعضای این گروه نیستند.
اپل به هیات مدیره خود این محصول را نشــان داده اســت اما هنوز برنامههای
خود برای یک هدســت واقعیت ترکیبی را به صورت علنی معرفی نکرده است.
معرفی چنین دستگاهی ،اپل را وارد رقابت مستقیم با مِتا میکند که آینده خود
را بر مبنای رشد متاورس بنا گذاشته و سرمایهگذاری سنگینی در سخت افزار
انجام داده است تا نگرش خود به دنیاهای مجازی را به واقعیت تبدیل کند .مِتا
که ســابق بر این با نام «فیس بوک» شناخته میشد ،در راستای تغییر رویکرد
خود به سوی متاورس ،سال گذشته نام خود را تغییر داد و برنامههایی را برای
یک هدســت واقعیت ترکیبی بــا نام کد «کامبریا» فاش کرده که قرار اســت
امسال عرضه شود .اپل در ایجاد استانداردهای وب مانند  HTML۵در گذشته
مشارکت جدی داشته است .برای محتوای سه بعدی در متاورس ،اپل با پیکسار
روی فورمت فایل  USDZکار کرده و با ادوب برای اطمینان از پشتیبانی شدن
این فورمت ،همکاری کرده است.
نیل تروت ،یکی از مدیران شــرکت تراشه ســازی انویدیا که ریاست مجمع
اســتانداردهای متــاورس را برعهده دارد ،در بیانیهای بــه رویترز اعالم کرد :از
پیوستن هر شرکتی به این گروه شامل فعاالن دنیای کریپتو ،استقبال میشود.
بر اســاس گزارش رویترز ،وی گفــت :این گروه قصــد دارد ارتباطات بین
مجموعهای از ســازمانها و شرکتهای استاندارد را تســهیل کرده و همکنش
پذیری دنیای واقعی را به متاورس بیاورد اما اشــاره نکرد چطور غیبت اپل روی
این هدف تاثیر میگذارد.
جامعه جهانی

چشمانداز بحران جهانی غذا
کاالهای کشاورزی در حالی کاهش یافتند که معاملهگران چشمانداز بهبود
یافته برای عرضه جهانی موادغذایی را با نشــانههایی از رشــد صادرات روغن
پالم از اندونزی و محصول بزرگ گندم روسیه در این فصل ارزیابی میکردند.
به گزارش ایســنا ،روغن پالم با افزایش محمولههــا در اندونزی ،حدود ۹
درصد در روز دوشــنبه ( ۲۰ژوئن) و  ۱.۸درصد دیگر در روز سهشــنبه افت
کرد .این یک بازگشــت از اواخر آوریل اســت ،زمانی کــه قیمتها به رکورد
باالیی رســید زیرا این کشور به طور موقت صادرات روغن پالم را برای کاهش
تــورم موادغذایی داخلی ممنوع و جنگ در اوکراین تجارت روغن آفتابگردان
را محدود کرد .در شــیکاگو ،با از سرگیری معامالت پس از تعطیالت ،قیمت
گندم و ذرت حدود  ۲درصد کاهش یافت .چشمانداز ذخایر گندم در آمریکای
شــمالی در حال افزایش اســت ،در حالی که تحلیلگران همچنان به افزایش
برآوردهای خود برای محصول گندم روســیه ادامه میدهند که انتظار میرود
پس از هوای مساعد در بهار ،نزدیک یا در حد رکورد باشیم.
این کاهش برای مصرفکنندگانی در سراســر جهان که با افزایش ســریع
هزینههــای زندگــی و ناامنی غذایی فزاینده مواجه هســتند ،آرامش خاصی
ایجاد میکند .شــاخص قیمت موادغذایی ســازمان ملــل یکی از بزرگترین
صادرکنندگان غالت و روغن نباتی ،پس از حمله روسیه به صادرات اوکراین،
از باالترین میزان در ماه مارس کاهش یافت.
چوآهــاک بین ،اقتصاددان گــروه بانکی ســرمایهگذاری مای بانک گفت:
نشــانههایی وجود دارد که بحران جهانی غذا ممکن است به اوج خود نزدیک
شــود .وی افزود :رکود روغن پالم ،فشــار بر قیمت روغن خوراکی را کاهش
خواهد داد .اندونزی در حال سرعتبخشیدن به محمولههای روغن پالم است
تا ذخایر ســرریز شــده خود را خارج کند که محمولههای رقیب مالزی را به
چالش میکشد .دادهها نشان میدهد که صادرات مالزی در  ۲۰روز اول ژوئن
نســبت به ماه قبل بیش از  ۱۰درصد کاهش یافته است این مقدار به هند و
اروپا کاهش یافت اما به چین افزایش یافت.

تورم نقطهای در خردادماه به  52/5درصد رسید

رکوردزنی تورم در دولت مدعی کنترل تورم

گروه اقتصادی  -محمدرضا حقی« :مهار
تورم» یکی از مهمترین موضوعاتی اســت که
نه تنها سید ابراهیم رئیسی دستورهای زیادی
برای ان صادر کرده  ،بلکــه دولتمردان گاه و
بیگاه درباره موفقیت در این موضوع داد سخن
سر میدهند و آن را از افتخارات بزرگ خود در
عمر  10ماهه دولت خود میدانند .اما همواره
در ایــن خصوص اما و اگرهایی وجود داشــته
است .اما و اگرهایی که حاال با اعالم نرخ تورم
خردادماه توســط مرکز آمار میتوان گفت که
دقیق تر از اظهارنظرهای دولتی است!
اولیــن دســتوری که از طرف رئیســی به
صراحت درباره مهار تورم داده شــد ،دستوری
بــود که در تاریخ  6مهر ســال گذشــته و در
جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر
شــد .رئیس جمهور در آن زمان در راســتای
کنترل تــورم ،بانک مرکــزی را موظف نمود
سیاســتهای پولی را متناســب با مدیریت
نقدینگی و کنتــرل تورم پیگیری کند .وی به
صراحت اعالم کرد که «مهار تورم مسأله مهم
و اولویت دولت اســت»« ،تــورم را خط قرمز
دولت» دانست و گفت« :دستگاههای اجرایی
از هرگونــه اقدامیکه منجر بــه افزایش تورم
میشود ،پرهیز کنند».
در طول ماههای پس از آن ،تالش شــد که
کاهش شــیب رشــد تورم موفقیت دولت در
مهار تورم تلقی شــود و در این خصوص اظهار
نظرهای بسیاری شــد .بر اساس آمار ماهیانه
مرکز آمار ،نرخ تورم نقطهای دقیقا یک ســال
پیــش در خرداد مــاه ( ١٤٠٠مــاه انتخابات
ریاســت جمهوری) عدد  ٤٧,٦درصد را نشان
مــیداد که به معنای این بــود که خانوارهای
کشــور به طور میانگین  ٤٧.٦درصد بیشتر از
خرداد  ١٣٩٩برای خرید یک «مجموعه کاالها
و خدمات یکسان» هزینه کرده بودند .نرخ تورم

کاریکاتور :تسنیم

سالیانه نیز در این ماه  43درصد بود .نرخ تورم
نقطهای در تیر ماه  ١٤٠٠به عدد  ٤٣,٦درصد
رسید و نرخ تورم سالیانه  44.2درصد بود .در
مردادمــاه  1400یعنی ماهی که ســاختمان
ریاست جمهوری و دولت تحویل رئیسی شد،
تورم نقطــه ای  43.2درصد و تورم ســالیانه
 45.2درصد بود.
در طول ماههای بعد این اعداد کمیکاهش
یافته بود که همین را دولت به معنای موفقیت
باالی خود میگرفت .نــرخ تورم نقطه ای در
آبان  35.7درصد و تورم سالیانه  44.4درصد
بــود .در بهمن ماه نرخ تــورم نقطهای به عدد
 ٣٥,٤درصد رســید و تورم سالیانه هم 41.4

درصد شــد .در فروردیــن  1401تورم نقطه
ای  35.6و تورم ســالیانه  39.2درصد شــد،
در اردیبهشت امســال هم نرخ تورم نقطه ای
 39.3درصد و تورم ســالیانه  38.7درصد شد.
به این ترتیب اگر نرخ تورم نقطه ای و سالیانه
را در اردیبهشت امسال نسبت به مردادماه سال
گذشته در نظر بگیریم ،تورم نقطه ای نزدیک
به  4درصد و تورم ســالیانه  6.5درصد کمتر
شده بود.
در ایــن مدت این موفقیــت به نظر دولت
بسیار گســترده بود! در فروردین ماه رئیسی
کاهــش تورم و هماهنگی تیم اقتصادی دولت
را جزو مهمترین موفقیتهای دولت دانســت.

کاهش قیمت جهانی نفت
قیمت نفت در معامالت روز چهارشنبه بازار جهانی
با فشار دولت آمریکا به شــرکتهای نفتی بزرگ برای
کمک به پایین بردن قیمت سوخت ،کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایســنا ،بهای معامالت وســت تگزاس
اینترمدیت آمریکا با یک دالر و  ۳۴ســنت معادل ۱.۲
درصد کاهش ،به  ۱۰۸دالر و  ۱۸ســنت در هر بشکه
رسید .بهای معامالت نفت برنت با یک دالر و  ۳۳سنت
معادل  ۱.۲درصد کاهش ،به  ۱۱۳دالر و  ۳۲سنت در
هر بشکه رسید .نفت برنت روز سه شنبه با  ۰.۵درصد
افزایش و شــاخص نفت آمریکا با یک درصد افزایش
بسته شــده بود .همزمان با افزایش کم سابقه قیمت
بنزیــن در آمریکا ،جو بایدن ،رئیــس جمهور آمریکا،
خواستار توقف موقتی  ۱۸.۳سنت مالیات فدرال روی
هر گالن بنزین شده است .بایدن دوشنبه هفته جاری
اعالم کرده بود در حال بررسی مطرح کردن تعلیق این
مالیات است .به گفته استفن اینس از شرکت مدیریت
دارایی  ،SPIحتی معاملهگــران نفتی اذعان کردهاند
که قیمتهای باالتر نفت و قیمتهای باالتر بنزین به

افزایش سریعتر نرخهای بهره آمریکا منتهی میشود و
دولت بایدن خالقیت بیشتری در عرصه سیاسی و مالی
برای مهار هیوالی تورم انرژی پیدا میکند.
مدیران هفت شــرکت نفتی که از سوی کاخ سفید
برای پایین بردن قیمتهای ســوخت تحت فشار قرار
گرفتهاند ،قرار اســت روز پنجشــنبه با رئیس جمهور
آمریکا دیدار کنند.
مایکل ویرث ،مدیرعامل شورون اظهار کرد :انتقاد از
صنعت نفت راه پایین بردن قیمتهای سوخت نیست.
وی در نامهای خطاب به بایدن گفت :این اقدامات برای
رویارویی با چالشهایی که با آنها مواجهه شدهایم ،مفید
نیستند.
با وجود نگرانیها نسبت به تورم ،تقاضا همچنان در
مسیر بهبود و رسیدن به سطح پیش از پاندمیکووید
قــرار دارد و همان طور که شــرکت بازرگانی ویتول و
شرکت اکسون موبیل هفته جاری اشاره کردند ،انتظار
میرود رشد عرضه از تقاضا عقب بماند و بازار را دچار
کمبود عرضه نگه دارد.

وی در  26فروردین نیز  ۴سال تورم  ۴۰درصد
را عامل اصلی گرانیها دانست و ابراز امیدواری
کــرد و گفــت :موفقیت دولت این اســت که
حدی جلوی سیل
ظرف هشت ماه توانسته تا ّ
تورمیگذشــته را بگیرد و نرخ رشد تورم مهار
شــده و در ماههای آتی کمتر و کمتر خواهد
شد.
با این همه با پایان خردادماه امسال ،وقتی
آمار تورم در این ماه اعالم شــد ،مشخص شد
که همین مقدار اندک کاهش شیب تورم هم
دیگر وجود ندارد! بنا به گزارش مرکز آمار ،نرخ
تورم نقطهای خرداد ماه  ١٤٠١در مقایســه با
مــاه قبل  ١٣,٢واحد درصد افزایش یافته و به

عدد  ٥٢,٥درصد رســیده است؛ یعنی عددی
حتی باالتر از خرداد  .1400نرخ تورم ســاالنه
نیز خرداد ماه  ١٤٠١برای خانوارهای کشــور
به  ٣٩,٤درصد رســیده که نســبت به همین
اطالع در ماه قبــل ٠.٧ ،واحد درصد افزایش
نشان میدهد .البته این را هم باید اضافه کرد
که نرخ تورم سالیانه پشت سر نرخ تورم نقطه
ای حرکت میکند و افزایــش کم نظیر تورم
نقطــه ای در خردادماه تاثیــر خود را در تورم
سالیانه ماههای آینده نشان خواهد داد و از االن
میتوان افزایش نرخ تورم سالیانه ماههای آتی
را اعالم کرد!
به این ترتیب میتوان ســخن سید ابراهیم
رئیسی مبنی بر اینکه «  ۴سال تورم  ۴۰درصد
را عامل اصلی گرانیهاســت» را به این صورت
تصحیح کرد که «  5ســال تــورم  ۴۰درصد
را عامل اصلی گرانیهاســت که یک سال آن
مربوط به دولت رئیسی است».
جالب اینجاســت که این افزایش تورم کم
نظیر در خردادمــاه در حالی رخ داد که هفته
پیش خاندوزی وزیر اقتصــاد اعالم کرده بود:
تالش دولت این اســت کــه از طریق انضباط
بخشی و نظارت صحیح بر بازار قیمتها کنترل
شــود و انتظار داریم در ماهها و فصول آینده
تورم و فشار قیمتی کاهش یابد .اما مکته جالب
و تاریخی درباره این وزیر این است که وی قبل
از انتخابات خردادماه  1400و قبل از تصاحب
صندلــی وزارت اقتصاد به صراحت اعالم کرده
بود :دولت بعد در ســال  ۱۴۰۱هیچکاری هم
که نکند ۱۰ ،تا  ۱۵درصد تورم کم خواهد شد!
به این ترتیــب باید گفت که دولت نه تنها در
این مدت هیچ کاری نکرده است بلکه سیاست
گذاری نادرســتی هم انجام داده که تورم در
حال باال رفتن اســت؛ و ای کاش در این مدت
هیچ کاری نمیکرد!

روند کاهشی نرخ طال در بازار جهانی
قیمت طال دیروز چهارشنبه با تقویت بازدهی دالر
و خزانــهداری کاهش یافت امــا قیمتها محدود بود
زیرا ســرمایهگذاران منتظر نشــانههای تازه در مورد
برنامههای سیاســت پولی بانکهای مرکزی بزرگ ،به
ویژه از سوی فدرال رزرو آمریکا بودند.
به گزارش ایسنا ،بهای هر اونس طال تا ساعت شش
و  ۱۵دقیقه صبح به وقت شرقی با  ۴.۴درصد کاهش
به  ۱۸۲۸دالر و  ۳۰سنت رسید و قیمت طالی آمریکا
نیز با  ۰.۲۴درصد کاهش به  ۱۸۲۹دالر و  ۳۰ســنت
رسید.
دالر تقویت شــد و شــمش با قیمــت دالر برای
خریداران سایر ارزها را گرانتر کرد.
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز ،اظهار کردند که
فدرال رزرو احتمــاال  ۷۵واحد پایه دیگر افزایش نرخ
بهــره را در ماه جوالی ارائه خواهد کرد و به دنبال آن
در ســپتامبر  ۵۰واحد درصــد افزایش خواهد یافت و
حداکثر تا نوامبر به یک چهارم درصد کاهش نخواهد
یافت .نرخ بهره باالتر و بازده اوراق قرضه هزینه فرصت

نگهداری طال را افزایش میدهد که هیچ بازدهی ندارد.
بازدهی اوراق  ۱۰ســاله خزانهداری ایاالتمتحده نیز
افزایش یافت و باعث شــد که شمش جذاب کمتری
داشته باشد.
به نقل از رویترز ،دو سیاستگذار بانک مرکزی اروپا
گفتند که دولتهای منطقه یورو نباید انتظار حمایت
بی قید و شــرط بانک مرکزی اروپــا برای جلوگیری
از افزایــش بیــش از حد هزینههای اســتقراض برای
بدهکارترین کشورها را داشته باشند.
اس پــی دی آر گلد تراســت ،بزرگترین صندوق
ســرمایه گذاری تحت پشــتوانه طال در جهان اعالم
کرد که داراییهایــش  ۰.۱۶درصد کاهش یافت و از
 ۱۰۷۵.۵۴تــن در روز جمعه به  ۱۰۷۳.۸۰تن در روز
سه شنبه رسید.
در بازار ســایر فلزات ارزشمند ،بهای هر اونس نقره
با  ۰.۸درصد کاهش به  ۲۱.۵۰دالر رسید ،پالتین ۰.۵
درصد کاهش یافت و به  ۹۳۲.۷۹دالر رسید و پاالدیوم
با  ۰.۶درصد کاهش به ۱۸۶۷دالر و دو سنت رسید.

ایجاد موانع در صنعت سیانجی ،زمینهسازی برای واردات بنزین است
رئیــس همایــش و مدیــر اجرایی اتحادیه کشــوری
سوختهای جایگزین ،سی ان جی و خدمات وابسته گفت:
اجرای طرح سی ان جی در مجموع  45میلیارد دالر سود
داشته و در ســالهای اخیر به صرفه جویی مستقیم 140
میلیون دالری منجر شده است.
علی محمودیان با بیان اینکه از ســال  1398و پس از
تصویب مصوبات شورای اقتصاد در خصوص تبدیل رایگان
یک میلیون و دویســت و شــش هزار خودروی عمومیبه
دوگانه ســوز وضع صنعت سی ان جی متحول شد ،افزود:
از همان موقع صنعت  20ســاله سیان جی مجددا رونق
پیدا کرد و اثرات مســتقیم و غیر مســتقیم مطلوبی را بر
جای گذاشت .وی با بیان اینکه با شروع عملی طرح توسط
پیمانکاران در اوایل ســال  1399تمام کارخانههای تولید
مخازن و کیتهای ســی ان جی شروع به فعالیت کردند و
کارگاههای تبدیل نیز در سراسر کشور فعال شدند ،افزود:
این صنعت زمینه ساز اشتغالزایی بیش از  50هزار نفر در
بیش از  2500جایگاه و کارخانه تولید مخازن سی ان جی
و کیت و همچنین بیش از هزار مرکز خدمات خودروهای
گاز ســوز(کارگاه تبدیل) در سراسر کشور شده است و در
واقع در گام دوم توســعه صنعت سی ان جی پس از وقفه
ای ،مجددا از سال  1398و با مصوبه شورای اقتصاد دوباره
آغاز شد.
به گفته وی این طــرح تاکنون حدود  90میلیون دالر

هزینه در بر داشــته و بیــش از  140میلیون دالر صرفه
جویی مســتقیم ناشــی از جایگزینی سوخت سی ان جی
بجای بنزین را بر جای گذاشته و با توجه به گستردگی این
صنعت در تمام ایران ،موجب رونق تولید در کشور نیز شده
اســت .محمودیان ادامه داد :از ســویی اجرای کامل طرح
با توجه به جامعه هــدف اصلی آن که وانتهای عمومیو
تاکسیها بوده است ،میتوانست باعث جایگزینی بیش از
 12میلیون لیتر بنزین با سی ان جی بطور روزانه شود که
برابر تولید بنزین در  5پاالیشگاه تهران ،تبریز ،شیراز ،الوان
و کرمانشاه میباشد .وی تصریح کرد :عالوه بر تمام مزایای
مستقیم فوق با وجود این طرح دولت در مقاطعی سهمیه
خودروهای عمومــیرا در کارگروه اجرایی بند  8کم کرده
که همگی به پشــتوانه این طرح بــوده و طبق برآوردهای
اولیه ،میزان صرفه جویی غیر مستقیم آن بسیار بیشتر از
صرفه جویی غیر مســتقیم طرح است که آمار دقیق آن را
میتوان از وزارت نفت دریافت کرد .مدیر اتحادیه کشوری
ســوختهای جایگزین تاکید کرد :با وجود این مزیتها،
طرح در  9ماه اخیر با مشکالت زیادی مواجه بوده و عمال
متوقف شــده که ضرر و زیان زیادی برای کشور به همراه
داشته است.
وی با اشاره به اینکه در صورت اجرای این طرح همانند
آغاز به کار آن ،اکنون میبایســت حدود  500هزار خودرو
تبدیل شــده بود ،اظهار کرد :این امر میتوانست به صرفه

جویــی روزانه حدود  6میلیون لیتــر بنزین منجر و باعث
جلوگیری از واردات بنزین در شــرایط خطیر تحریمهای
کنونی گردد ،اما متاســفانه تبدیل خودروهای به گاز سوز
در حدود  200هزار خودرو باقی مانده است.
محمودیان افزود :در واقع عدم اجرای طرح در ماههای
اخیر عالوه بر ایجاد ضرر و زیان به پیمانکاران که با تولید و
آماده سازی برای  300هزار لوله،مخزن و کیت قطعات گاز
ســوز آمادگی کامل اجرای فرایند تبدیل را دارند ،باعث به
هم خوردن تعادل ســبد سوخت و واردات بنزین به کشور
پس از چند سال خودکفایی نیز خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول به جای استفاده از این فرصت
بــی نظیر ملی برای صرفه جویی بنزیــن و صادرات آن و
در نتیجه ارزآوری برای کشــور در شــرایط سخت تحریم
ظالمانه ،فرصت ســوزی کرده و با توجه به مصرف بنزین
که نزدیک به تولید بنزین شــده اســت ،در آینده نزدیک
فرصــت صادرات را با واردات بنزیــن عوض خواهیم کرد.
این مقام مســئول عنوان کرد :با یک حســاب کتاب ساده
میتوان متوجه شد که در صورت واردات روزانه  6میلیون
لیتر بنزین به کشــور در آینده نزدیک ،دولت میبایســت
ساالنه حدود  2میلیارد دالر در شرایط کنونی ارزی کشور،
به واردات بنزین تخصیص دهد که تامین آن بسیار سخت
خواهــد بود .علی محمودیان بیان کرد؛ بر اســاس مصوبه
هیئت محترم وزیران از خرداد سال  1398به ازای هر متر

مکعب ســی ان جی که مالکان خودروهای گاز سوز ،گاز
ســی ان جی زده اند  392ریال جمع اوری شده است ،که
مجموع این مبالغ تا به امروز بالغ بر  1000میلیارد تومان
اســت .که مقرر بود این مبلغ برای ایمن ســازی و کمک
هزینه مالکان خودروهای گاز ســوز جهت دریافت گواهی
ســامت و کمک هزینه تعویض مخازن فرسوده پرداخت
شود .این 1000میلیارد تومان متعلق به مالکان خودروهای
گاز سوز هستند .چرا ساز و کار این مهم توسط وزارت نفت
و صمت اجرا نمیشود؟
وی در بخــش دیگر صحبتهای خــود از عدم اجرای
مصوبه شورای اقتصاد در باره احداث  700جایگاه سی ان
جی و توان داخلی برای اجرای این طرح که میتوانست از
صرفــه جویی حاصل از طرح تبدیل خودروها نیز برای آن
استفاده کرد انتقاد کرده و توجه دولت به این مصوبه را که
میتواند باعث تســهیل دسترسی این سرمایه عظیم ملی
گردد ،خواستار شد .محمودیان ضمن هشدار در خصوص
وضعیت نگران کننده موانع ایجاد شده در  9ماهه گذشته،
که کشــور را از صادر کننده بنزین بــه وارد کننده بنزین
تبدیــل خواهد کرد؛ ورود مدبرانــه رئیس جمهور محترم
بــه منظور حمایت از اشــتغالزایی و تحقق اهداف اقتصاد
مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری و همچنین جلوگیری
از واردات بنزین و رونق گرفتن تولید داخلی در سال تولید
دانش بنیان و اشتغالزا را خواستار شد.

تثبیت بیتکوین در محدوده  20هزار دالری

کدام دارایی امن است؟

مزایای نگهداری بیتکوین نســبت به طال بارها تبلیغ
و بحث شــده اســت .این دو دارایی یکی دارایی فیزیکی
و دیگری به عنوان «طالی دیجیتال» شــناخته میشوند،
هر دو در مــورد اینکه کدام ذخیره با ارزش بهتر اســت
همواره جای بحث بودند و در مقابل یکدیگر قرار گرفتند.
از آنجایی که ســقوط بیتکوین در هفته گذشــته بیداد
کرد ،بار دیگر بحث در مورد مزایای نگهداری دارایی نسبتا
پایدار مانند طال در مقایســه با یک دارایی بیثبات مانند
بیتکوین مطرح شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از کوین ،هفته گذشته قیمت
بیتکویــن بیــش از  ۳۰درصد کاهش یافــت و این امر
منجر به دریای قرمز بازار رمزارزها شــد زیرا بقیه ارزهای
دیجیتال نیــز از این روند پیروی کردنــد .در این مدت،
ارزش ساالنه بیتکوین به میزان قابلتوجهی کاهش یافت
و ایــن امر ،عملکــرد دارایی دیجیتــال را که برای مدتی
طوالنی از همتای فیزیکی خــود بهتر بود بار دیگر مبهم
کرد .بازدهی سال به سال طال مثبت باقی مانده در حالی
که بیتکوین به ســمت قرمز کاهش یافته اســت .از روز
سهشنبه ،طال نســبت به سال گذشته  ۰.۶درصد افزایش
یافته اســت که آن را در قلمرو سبز قرار میدهد .در مورد
ارزش بیتکویــن ،این ارز دیجیتــال در حال حاضر ۵۵
درصد از ارزش سال خود تا به امروز کاهش یافته است.
نوسانات بیتکوین باعث نگرانی کسانی شده است که

در بازار ســنتی مالی فعال هستند اما به یکی از بزرگترین
جاذبهها برای کسانی تبدیل شده است که در این دارایی
ســرمایهگذاری کردهاند .این رقم در سال گذشته بیش از
 ۵۰درصد رشــد کرده بود و بــه باالترین حد خود یعنی
۶۹هزار دالر رســید و در  ۶ماه بــه کمترین میزان خود
یعنی ۱۷هزار و  ۶۰۰دالر کاهش یافت.
در حالی که فــروش ،ارزش بیتکویــن را تکان داده
اســت اما طال تا این حد تاســف بار نبوده است .بنابراین،
وقتی صحبت از این میشود که کدام یک از این داراییها
بهعنوان پوشش بهتر تورم عمل میکند ،طال اکنون از ارز
دیجیتال جلوتر است.

بیت کوین سقوط میکند؟

روند بهبود بیتکوین در چند روز گذشته دلگرم کننده
بوده اســت .پس از رسیدن به پایینترین سطح در قلمرو
۱۷هزار دالری ،بازیابی از آن زمان ثابت بوده است .با این
امر ،بــرای اولین بار در هفته گذشــته ،بهبودی باالتر از
میانگین متحرک پنج روزه رخ داده است.
با وجود این ،فشــار فروش همچنان باالست و فروش
بیشــتر بازار را تکان میدهد و حمایــت از ۱۸هزار دالر
شروع شده است.
البته نوسانات بیتکوین و رسیدن به پایینترین ارزش
در چرخه فعلی ،پیامدهایی داشــته و به این مکتب فکری
اعتبــار داده که دارایــی دیجیتال به پایینترین ســطح

بازار نزولی خود نرســیده اســت به علت این واقعیت که
بیتکویــن قبال حداقل  ۸۰درصد در تمام بازارهای قبلی
خود سقوط کرده اســت و احتماال پایینترین قیمت آن
حدود ۱۳هزار دالر خواهد بود.
عالوه بــر این ،انتظار میرود که این کاهش حدود ۱۵
ماه پس ازهالوینگ قبلی رخ دهد و در زمانی در سه ماهه
چهارم سال  ۲۰۲۲به پایینترین ارزش خود میرسد.
مجموع ارزش بــازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال
حاضر  ۹۰۱.۴۰میلیارد دالر برآورد میشــود که این رقم
نســبت به روز قبل  ۰.۹۵درصد کمتر شده است .در حال

حاضر  ۴۳.۳۰درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار
بیتکوین بوده که در یک روز  ۰.۰۰درصد افزایش داشته
است.
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در  ۲۴ساعت گذشته
 ۷۰.۸۹میلیارد دالر اســت که  ۱.۷۰درصد کاهش داشته
اســت .حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر
 ۶.۵۲میلیارد دالر است که  ۹.۲۰درصد از کل حجم ۲۴
ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است .حجم تمام سکههای
پایدار اکنون  ۶۱.۲۳میلیارد دالر است که  ۸۶.۳۸درصد
از کل حجم  ۲۴ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

