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شنبه
8 خرداد 1400

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

مجمع جهانی اقتصاد معرفی کرد

 10 شغل جدید
پس از شیوع کرونا

فرصت امروز: مجمع جهانی اقتصاد در گزارش تازه خود به معرفی 10 شغل جدید در بحران کرونا پرداخته است که 
پس از همه گیری کووید19- از رشد نسبتا قابل توجهی برخوردار شده اند. اسامی این شغل های ده گانه جدید شامل 
تسهیلگر کار از خانه، مشاور تناسب اندام، مدیر طراحی منازل هوشمند، مشاور واقعیت گسترده، معماری محیط کار، 
ممیزی رس��یدگی به الگوریتم ها، کارآگاه داده، پیش��گویان فاجعه سایبری، معماران مسکن های کنار سواحل با جزر 

و مد و مدیر همکاری بین انسان و ماشین است. گزیده ای از گزارش مجمع جهانی اقتصاد را در ادامه می خوانید...

گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن شهر تهران

هر متر خانه ۲8 میلیون و 800 هزار تومان شد
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صف فروش در بازار خودرو
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: بازار سـهام در هفته نخسـت خردادماه دو نیمه متفاوت داشـت. درحالی چراغ شاخص 
کل بورس در دو روز پایانی هفته گذشته سبز شد که در مجموع هفته با افت 3.9 درصدی مواجه شد. 

بر این اسـاس، شـاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت هفته ای که گذشـت 
)چهارشنبه 5 خردادماه( با 45 هزار واحد کاهش به عدد یک میلیون و 109 هزار واحد رسید...

بورس تهران در هفته اول خردادماه کف خود را شکست

2 نیمه متفاوت بورس

سرمقاله
 قانون چک

اصالح در پی اصالح

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

از نظ��ر دان��ش حقوق، هی��چ قانونی 
ولو آنکه قانون اساس��ی باشد، جاودانه و 
تغییرناپذیر نیس��ت. نیازهای اقتصادی، 
سیاس��ی و فرهنگی جامعه و همچنین 
ضعف های شدید ساختاری و کارشناسی 
در نهای��ت قانونگذار را ناچ��ار به اصالح، 
نس��خ و یا ابطال قوانینی خواهد کرد که 
مشکالت اجرایی و ضعف های کارشناسی 
آن در عمل مشخص می شود. موضوعی 
که در مورد چک بانک��ی نمی توان انکار 
کرد، نقش ممتاز چک در پرداخت بهای 
معام��الت و تضمین معامالت اس��ت. با 
وجود گس��ترش روزافزون پرداخت های 
اینترنتی و ش��بکه ای هنوز جامعه برای 
پرداخت بهای معامالت کالن و تضمین 
معام��الت و تعه��دات از چک اس��تفاده 
می کند. در راستای همین اهمیت، قانون 
صدور چک از آن دست قوانین کهنسال 
اس��ت که از تاریخ تصویب آن در س��ال 
1۳۵۵ تاکنون بارها اصالح ش��ده است. 
در آخرین مرتبه نی��ز این قانون به طور 
مفصل در آبان ماه 1۳9۷ مورد بازنگری 
قرار گرفت. اصالح��ی که پدیده چک را 
به شدت س��امانه محور نمود و مفاهیمی 
جدی��د نظی��ر چ��ک الکترونیکی، چک 
م��وردی، ض��رورت صدور دس��ته چک 
براس��اس اعتبارسنجی س��امانه ای بانک 
مرکزی و ممنوعیت صدور چک در وجه 

حامل را به مقررات چک وارد ساخت.
ادامه در همین صفحه

1۷ شوال 1442 - س�ال هفتم
شماره   1۷89

8 صفحه - ۵000 تومان

Sat.29 May 2021

ادامه از همین صفحه
اص��الح قانون چک اما گویا پایانی ندارد، کما اینکه قانون چک 
بار دیگر در س��ال 1400 نیز دچار اصالح شد. البته دالیل اصالح 
مکرر قانون چک متفاوت اس��ت. به نظر می رس��د شتابزدگی در 
تصویب قان��ون، از مهمترین دالیل اصالح قانون چک باش��د که 
نتیجه اجتناب ناپذیر آن همانا تصویب قانون با اشکاالت ساختاری 
و کارشناس��ی، بی اعتنایی به نظرات کارشناسان و مدیران شبکه 
بانکی، فقدان بررسی دقیق و کارشناسی و باب سلیقه نمایندگان 
و همچنین تغییر رفتار اقتصادی مردم در نحوه اس��تفاده از چک 
است. به تازگی »قانون اصالح قانون صدور چک« فقط در سه ماده 
توسط مجلس شورای اسالمی تصویب شد و رئیس جمهوری آن 
را برای اجرا به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در 29 اردیبهش��ت 
ماه امسال ابالغ کرد. قس��مت عمده اصالحیه جدید قانون چک 
به تش��ریح مقررات چک های تضمینی که توس��ط بانک ها صادر 
می ش��ود، اختصاص یافته است. این نکته در مورد چک تضمینی 
الزم ب��ه یادآوری اس��ت که بانک مرک��زی در آذرماه 1۳9۷ طی 
بخش��نامه ای، ظهرنویس��ی و نقل و انتقال چک های تضمینی را 
ممنوع اعالم کرد و در بند 9 این بخش��نامه تاکید نمود: »اعضای 
هیأت مدیره و هیأت عامل بانک ها مسئول حسن اجرای مفاد این 
مصوب��ه بوده و در صورت قص��ور و تخلف، عالوه بر اعضای هیأت 
مدیره و هیأت عامل بانک، با کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط 

حسب مورد برخورد قانونی خواهد شد.«
تردیدی نیس��ت که شبکه بانکی کش��ور وظیفه دارد مقررات 
ابالغی بانک مرکزی را بی کم و کاس��ت اج��را نماید، اما از همان 

زمان، این پرسش در محافل حقوقی و به ویژه کمیسیون حقوقی 
کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی مطرح شد که با توجه 
به اینکه به موجب مقررات قانون تجارت و همینطور قانون صدور 
چ��ک، چک ذاتا قابل نقل و انتقال اس��ت، آیا می توان با آییننامه 
و بخش��نامه و بدون مصوبه مجلس، دارن��ده چک تضمینی را از 
حق قانونی اش برای نقل و انتقال چک محروم کرد؟ خوشبختانه 
تصویب این موضوع توس��ط مجلس ش��ورای اس��المی نشان داد 
که ممنوعیت نقل و انتق��ال چک های تضمینی نیازمند تصویب 
قانونگذار بوده و با بخشنامه و یا مصوبه نمی توان مردم را از حقوق 

قانونی شان محروم کرد.
نکات و موارد مهمی ک��ه از »قانون اصالح قانون صدور چک« 
در ارتب��اط با مقررات صدور و نقل و انتقال چک تضمینی مطرح 

شده، به این قرار است:
اول؛ ص��دور و تحویل چک های تضمین ش��ده توس��ط بانک ها 
به مش��تری صرفا از طریق س��امانه ص��دور یکپارچه الکترونیکی 
دس��ته چک )صیاد( امکان پذیر و مس��تلزم تکمی��ل برگه )فرم( 
درخواست توس��ط متقاضی در ش��عبه بانک در حضور متصدی 
بانکی، درج مشخصات هویتی و شماره حساب گیرنده روی چک 
تضمین ش��ده براساس دستورالعمل اعالمی توسط بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک 
مذکور در س��امانه صیاد است. س��امانه مذکور به هر برگه چک، 
شناسه یکتا اختصاص می دهد و بانک مرکزی موظف است امکان 
اس��تعالم اطالعات چک تضمین ش��ده را برای گیرنده )ذی نفع( 

فراهم نماید.

دوم؛ پرداخت مبلغ چک تضمین شده توسط بانک صرفا در وجه 
و به شماره حساب گیرنده )ذی نفع( که مشخصات وی روی چک 
تضمین ش��ده درج گردیده اس��ت، امکان پذیر است و ظهرنویسی 

برای انتقال چک تضمین شده فاقد اعتبار است.
سوم؛ ابطال چک تضمین  شده به درخواست متقاضی یا وکیل 
ی��ا نماینده قانونی وی با ارائه اصل چک جهت واریز وجه چک به 
 حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده )ذی نفع(، تنها 
تا یک ماه پس از صدور آن توس��ط بانک صادرکننده امکان پذیر 
اس��ت. همچنین پرداخت چک تضمین شده به گیرنده )ذی نفع( 
ب��ا ارائه اصل چک تنها پس از مهلت مق��رر در این بند منوط به 
تکمی��ل برگه )فرم(های مربوط به مبارزه با پول ش��ویی توس��ط 
متقاضی یا گیرنده )ذی نفع( و گزارش شعبه بانک به واحد مبارزه با 
پولشویی بانک صادرکننده است. چهارم؛ در صورت مفقودی چک 
تضمین ش��ده، هرگاه متقاضی و گیرنده )ذی نفع( هر دو به بانک 
صادرکننده مراجعه و نسبت به تکمیل و امضای برگه )فرم( اعالم 
مفقودی چک تضمین ش��ده و تعهدنامه عدم ادعا نسبت به چک 
مفقودش��ده اقدام نموده و نسخه المثنی آن را از بانک درخواست 
کنند، بانک مکلف اس��ت عالوه بر احراز هویت متقاضی و گیرنده 
)ذی نفع( نسبت به استعالم صحت مشخصات هویتی متقاضی و 
گیرنده )ذی نفع( از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی 
اقدام نماید و پس از ابطال چک مفقودشده، نسبت به صدور چک 

المثنی مطابق با اطالعات مندرج در سامانه صیاد اقدام کند.
پنجم؛ در صورت جعل چک تضمین ش��ده یا اس��تفاده از چک 
تضمین شده مجعول، مرتکب عالوه بر مجازات های قانونی مقرر، به 

حکم دادگاه به مدت دو تا شش سال از گرفتن چک تضمین شده 
محروم می شود. بدین ترتیب، قانونگذار با تصویب قانون جدید به 
ممنوعیت ظهرنویسی و نقل و انتقال و همچنین ابطال چک های 
تضمینی رس��میت قانونی بخشیده است. نکته شایان توجه دیگر 
در قانون جدید چک، تعیین تکلیف چک هایی است که براساس 
ماده ۶ قانون قبل، اعتبار س��ه س��اله داش��ته اند. در ای��ن باره در 
قانون مصوب س��ال 1۳9۷ مقرر شده بود: »بانک ها مکلفند برای 
ارائه دسته چک به مش��تریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور 
یکپارچه چک )صیاد( نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این س��امانه 
پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعالم از سامانه 
نظام هویت س��نجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، 
حس��ب مورد نس��بت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی 
اعتبارس��نجی موضوع ماده )۵( »قانون تسهیل اعطای تسهیالت 
و کاهش هزینه های طرح و تس��ریع در اجرای طرح های تولیدی 
و افزای��ش منابع مالی و کارایی بانک ه��ا مصوب ۵/ 4/ 1۳8۶« یا 
رتبه بندی اعتباری از موسسات موضوع بند )21( ماده )1( »قانون 
بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب 01/ 09/ 1۳84« 
اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی 
را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص 
می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه 
سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار 
باش��د، مشمول این قانون نمی ش��وند.« اما در قانون جدید چک 
مصوب س��ال 1400، عبارت »حداکثر مدت اعتبار چک از زمان 
دریافت دسته چک سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در 

آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند«، حذف 
ش��ده است. به هر حال، تجربه »قانون اصالح قانون صدور چک« 
نشان می دهد در صورت شتابزدگی در تصویب قوانین و بی اعتنایی 
ب��ه نظرات کارشناس��ان و اهل ف��ن، اصالح قانون پ��س از مدت 
کوتاهی، ضروری خواهد شد. به همین جهت، به جای شتابزدگی 
در تصویب قوانین مهم نظیر قانون صدور چک و همینطور قانون 
تجارت، توجه به نظرات اقتصاددانان و کارشناس��ان پولی و بانکی 
بسیار راهگشا خواهد بود و از بروز چالش های ساختاری و عملیاتی 
در سیس��تم بانکی کش��ور و ایجاد مش��کالت بانکی برای مردم 
جلوگی��ری خواهد کرد. به عنوان مث��ال، اگر یک متقاضی، چک 
تضمینی را بابت پرداخت بهای معامله ای می خواهد که قرار است 
در آین��ده انجام دهد، در صورت بهم خ��وردن معامله نباید برای 
ابطال چک تضمینی که به درخواست او صادر و تحویل شده، دچار 
مش��کل ش��ود و ابطال آن با وجود ارائه اصل چک منوط به تایید 
ذی نفع چک ش��ود. اخیرا نیز هیأت عمومی دیوان عالی کشور در 
مورد برگشت چک هایی که بابت بهای معامالت صادر می شود، به 
طور خالصه چنین رأی داده است: »با توجه به شرط منعقده بین 
طرفین که چنانچه یکی از چک ها برگشت بخورد معامله فسخ و 
ملک مسترد می شود ولو اینکه ملک توسط خریدار اول به اشخاص 
دیگری فروخته ش��ود معامله دوم باطل و ملک باید به فروشنده 
برگ��ردد.« این رأی به خوبی از اهمیت بس��یار ویژه »چک« برای 
قطعیت معامالت مردم حکایت دارد. نباید فراموش کرد که مالک 
در اصالح قانون چک، رفع مش��کالت م��ردم در صدور، دریافت و 

ابطال چک و بهره مندی بیشتر آنان از خدمات بانکی است.

مراسم افتتاح کارخانه تولیدی شرکت فناپ تک، به عنوان یکی 
از ش��رکت های فع��ال در حوزه فناوری اطالع��ات و زیرمجموعه 
هلدینگ فناپ و بانک پاس��ارگاد واقع در منطق��ه آزاد اروند، روز 
سه شنبه 4 خردادماه با حضور سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند، 
مدیرعامل بانک  پاس��ارگاد، مدیرعامل هلدینگ فناپ و جمعی از 

مسئوالن محلی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، احداث این کارخانه 
باعث ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از ۳۵0 نفر نیروی انسانی 
بومی و خودکفایی و داخلی س��ازی بیش از ۶0درصد محصوالت 
تولیدی شده است. در فاز اول بهره برداری از کارخانه، محصوالت 
ح��وزه تجهیزات بانک��ی و پرداخ��ت الکترونیک و در ف��از دوم، 

تجهیزات دیجیتال کاربردی تولید خواهد شد.
در مراسم افتتاح کارخانه تولیدی شرکت فناپ تک، دکتر مجید 
قاسمی مدیرعامل بانک  پاسارگاد ضمن آغاز سخنان خود با صلوات 
خاصه حضرت امام رضا )ع(، گروه مالی پاسارگاد را گروهی رضوی 
دانس��ت و در ایام آزادسازی خرمشهر و در روز مقاومت و پایداری 
با گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هیدان ایران اسالمی به خصوص 
ش��هدای خرمش��هر، این ش��هر را دیار دفاع از ش��رف و ناموس 
و تمامیت کش��ور توصیف کرد. او همچنین ب��ا بیان خاطراتی از 
روزهای مقاومت و پایداری که به شکست حصر خرمشهر انجامید، 
از ایثار و فداکاری های رزمندگان و شهدای جنگ تحمیلی در راه 

وطن، تجلی��ل کرد و خود را در قیاس با پاک بازی های ش��هدای 
هش��ت سال دفاع مقدس، بدهکارترین فرد در عرصه حفظ شرف 
و بزرگی و سربلندی ایران، معرفی نمود و تاریخ را در شرح و بیان 
مقاومت در مقابل تمام استکبار جهانی در برابر ایران قاصر دانست.
دکتر قاس��می همچنین با ش��رح خاطراتی از روزهای پیروزی 
انق��الب اس��المی و طنین انداز ش��دن پی��ام انقالب اس��المی و 
آموزه ه��ای قرآنی آن در جهان، پیام این انقالب را نه پیام جنگ، 
بلکه پیامی معنوی و الهی دانس��ت که س��تون های حکومت های 
دیکتاتوری جهان را به لرزه درآورده اس��ت. به گفته او، به همین 
دلیل است که پس از گذشت بیش از 40 سال، دشمنان هنوز از 
عناد با ایران انقالبی دس��ت برنداشته و اگر قادر به تحمیل جنگ 
دیگری به این کش��ور بودند، به قطع ای��ن کار را انجام می دادند. 
به ش��کر خدا، مرزهای دفاعی ایران ام��روزه در طول هالل اقتدار 
جمهوری اس��المی ایران تا غرب سوریه گس��ترده است و مانند 
گذشته دشمنان با بمباران تأسیسات و کارخانجات ما در خرمشهر 

نمی توانند به این خاک عزیز، ضربه ای وارد کنند.
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد در بخش دیگری از سخنان خود به 
حضور نمادهای شرکت سرمایه  گذاری پارس  آریان، بانک پاسارگاد، 
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( و بیمه 
پاس��ارگاد به نمایندگی از گروه مالی پاسارگاد در تابلوی بورس با 
ارزش بی��ش از 4.۳00.000 میلیارد ری��ال تنها ظرف حدود 1۵ 

سال اشاره کرد. او همچنین بر لزوم سرمایه گذاری 10 هزار میلیارد 
ریالی ش��رکت فناپ تک به عنوان یک��ی از زیرمجموعه های گروه 
مالی در منطقه تا سال 140۳ تأکید کرد و افزود که شرکت فناپ 
نیز به عنوان هلدینگ باالتر، باید تا س��ال 1404 ارزش فروش��ی 
بال��غ بر ۷40هزار میلیارد ریال و ارزش س��رمایه گذاری 2۶0هزار 
میلیارد ریالی داشته باشد. در مجموع، گروه مالی پاسارگاد ظرف 
هش��ت س��ال آینده باید صاحب صادرات غیرنفت��ی 10میلیارد 
دالری باشد که برای نیل به آن باید به میزان 1۵میلیارد دالر در 
پروژه های پایین دستی صنعت نفت از طریق گروه مالی پاسارگاد 
س��رمایه گذاری صورت پذیرد. او حضور هلدینگ گسترش انرژی 
پاس��ارگاد در انجام پروژه های پیچیده و فنی توس��عه میدان های 
نفتی جفیر و س��پهر را در این راس��تا دانست و در ادامه به حضور 
نخبگان و مهندسان توانای داخلی در پروژه های فنی هلدینگ های 
معدنی و انرژی گروه مالی اش��اره کرد و ت��وان فنی و رقابت پذیر 
بودن این شرکت ها با مجموعه های توانمند خارجی را مایه مباهات 

و تحسین بسیاری از مسئوالن کشور عنوان نمود.
قاسمی، شرکت فناپ را پیشرو در زمینه دیجیتالی شدن کشور 
معرف��ی کرد و این مجموع��ه را مصداق بیت »راهی بزن که آهی 
بر س��از آن توان زد/شعری بخوان که با او رطل گران توان زد« از 
حضرت حافظ عنوان کرد که در مصرع نخست آن به تدبیر کردن 
و در مص��رع دوم به تالش، مقاومت و دس��تیابی به افق های بلند 

اشاره شده است. مدیرعامل بانک پاسارگاد سپس به دستاوردهای 
علمی دانشگاه خاتم، به عنوان یکی دیگر از زیرمجموعه های گروه 
مالی پاس��ارگاد در فناوری های هم گرا اشاره کرد و پیرامون پروژه 
مشترک این دانشگاه با دانشگاه سوربون فرانسه و اختصاص بورسیه 
و فرصت تحصیلی برای دانشجویان ممتاز صحبت کرد. او گفت که 
دانشگاه خاتم، تنها دانشگاه کشور است که مجوز رشته کارشناسی 
ارش��د مهندس��ی داده را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ 
کرده و هدف این دانش��گاه را عبور از دانشگاه استنفورد بیان کرد 
که با استفاده از توان بالقوه دانشجویان نخبه در کشور و بازگشت 
نخبگان ایرانِی خارج از کش��ور در حال اجراست. قاسمی در پایان 
با ذکر نمونه هایی از به کارگیری نیروی فکر و خالقیت جوانان در 
مجموعه های فناپ و بانک پاسارگاد گفت که برای خدمت کردن 
کردن هیچ وقت دیر نیست و البته در عین حال همیشه دیر است.
دکتر حسین گروسی، سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند نیز 
با تشکر از مدیرعامل بانک پاسارگاد و هلدینگ فناپ جهت ایجاد 
مراکزی که فرصت های شغلی جدید را برای جوانان ایجاد می کند، 
گفت: ما یک چاه نفتی مش��ترک با عراق پیدا کردیم که در این  
خصوص هم از دکتر قاس��می طلب کم��ک کردیم. اما چاه اصلی 
نفت، همین فناپ اس��ت؛ نه آن چاه های نف��ت. چاه اصلی، امروز 
در فناوری های نوین، IT و ICT است که آن را به  درستی دکتر 
قاس��می و همکاران شان پیدا کردند. به گفته گروسی، درآمدهای 

نفتی کش��ورمان به نسبت بسیاری از کش��ورها، پایین تر است و 
دلیلش این است که سراغ فناوری های نوین نرفته ایم.

همچنین دکتر شهاب جوانمردی، مدیرعامل هلدینگ فناپ در 
این مراسم گفت: گروه مالی پاسارگاد و در صدر آن دکتر قاسمی 
به موضوع کسب و کار و همچنین موضوع بنگاه داری نگاه متفاوتی 
دارد. او هیچ فعالیت اقتصادی ای را ش��روع نمی کند مگر اینکه از 
ابتدا آن فعالیت را در قالب مسئولیت اجتماعی ببیند. بنگاه ها در 
گروه مالی پاسارگاد، چیزی جز مسئولیت اجتماعی نیستند. دکتر 
قاسمی از طرح های مهم و بزرگ اقتصادی کشور حمایت می کند 
زیرا آب��ادی، اعتالی ایران و کرامت انس��انی برایش مهم اس��ت. 
همچنین وی به توس��عه اعتماد در این س��رزمین همت می کند 
چون سرمایه های اجتماعی و باوری که به سرمایه های اجتماعی 

دارد برایش مهم و کم نظیر است.
دکتر حیدر مغنی، مدیرعامل شرکت فناپ تک هم در این مراسم 
گفت: در حوزه نرم افزار در کشور پیشرفت های زیادی انجام شده، 
اما در حوزه سخت افزاری، این پیشرفت ها محسوس نیست. یکی 
از برنامه های شرکت فناپ تک، راهبری توسعه سخت افزاری است. 
مأموریت ش��رکت فناپ تک بحث تولید سخت افزار و اینکه بتواند 
به عنوان قطب دیجیتال کشور باشد، درنظر گرفته شده است. با 
افتتاح این کارخانه، شرکت فناپ تک با گذر از حوزه پرداخت، وارد 

حوزه زندگی هوشمند و سخت افزارهای دیجیتالی خواهد شد.

با حضور مدیرعامل بانک پاسارگاد و سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند
کارخانه تولیدی شرکت فناپ تک افتتاح شد

قانون چک؛ اصالح در پی اصالح

ام��روزه ش��بکه های اجتماعی را باید مهمترین بس��تر فعالیت برندها به حس��اب آورد. علت این امر نیز 
ب��ه این خاطر اس��ت که به طور متوس��ط اف��راد در حدود بیش از دو س��اعت از زمان ط��ول روز خود را 
به گش��ت و گ��ذار در ش��بکه های اجتماعی اختص��اص می دهند. همچنی��ن چنین بس��تری، مرزها را از 
بی��ن می برن��د و امکان مشتری س��ازی از هر نقط��ه ای را مهیا می کند. در این راس��تا اینس��تاگرام را باید 
باالت��ر از هر ش��بکه دیگری قرار داد. در ای��ن رابطه یکی از بخش هایی که می تواند ب��رای برندها، مزایای 
فوق العاده ای را داشته باشد، قابلیت الیو این شبکه است که بسیاری از کسب و کارها از آن به شیوه درست 
اس��تفاده نمی کنن��د. به همین خاط��ر در ادامه پنج اقدام ضروری در این زمینه را بررس��ی خواهیم کرد...

اصول استفاده تجاری از قابلیت الیو اینستاگرام 



فرص��ت امروز: مجمع جهانی اقتصاد در گزارش تازه خود به معرفی 10 
شغل جدید در بحران کرونا پرداخته است که پس از همه گیری کووید19- 
از رشد نسبتا قابل توجهی برخوردار شده اند. اسامی این شغل های ده گانه 
جدید شامل تسهیلگر کار از خانه، مشاور تناسب اندام، مدیر طراحی منازل 
هوشمند، مشاور واقعیت گسترده، معماری محیط کار، ممیزی رسیدگی به 
الگوریتم ها، کارآگاه داده، پیشگویان فاجعه سایبری، معماران مسکن های 
کنار س��واحل با جزر و مد و مدیر همکاری بین انس��ان و ماش��ین است. 

گزیده ای از گزارش مجمع جهانی اقتصاد را در ادامه می خوانید.
* تسهیلگر کار از خانه: پیش از سال 2020 میالدی، کمتر از ۵ درصد 
ش��رکت ها سیاست های دورکاری داش��تند. اما هم اکنون با توجه به اینکه 
انتظار م��ی رود پس از همه گیری کرونا نیز دورکاری همچنان عادی باقی 
بماند، ش��رکت ها به دنبال آن هس��تند که آموخته هایی را به کار گیرند تا 
تجربه کار از منزل را بهینه کنند. از این رو، تس��هیلگران کار از خانه دیگر 

یک فانتزی از مشاغل آینده نیستند و تبدیل به مشاغل فعلی شده اند.
* مش��اور تناس��ب اندام: ش��هروندان طی چند ماه قرنطینه و خانه نشینی 
ناش��ی از همه گیری کرونا دچار اضافه وزن شده اند. برای اصالح این وضعیت، 
رویکردهای پیش  بینی کننده و پیش��گیرانه مش��اوره تناس��ب ان��دام همراه با 
ابزارهای پوشاک دیجیتال نظیر ساعت های اپل و داشبورد FitBit، برای حفظ 
تناس��ب اندام به کار گرفته می ش��وند. آمارها نشان می دهد که این شغل طی 

فصل نخست سال 2021 میالدی با رشد 28.۷ درصدی همراه شده است.
* مدیر طراحی منازل هوشمند: یک درس پایداری که بسیاری از افراد 
از شیوع ویروس کووید19- آموختند، این بوده که منزل آنها همانند قلعه 
برای آنها اس��ت. با توجه به س��اخت منازل، یا مقاوم س��ازی آنها با فضای 
اختصاص��ی دفتر کار در خانه که مجهز به روتره��ا )routers( در مکان 
مناس��ب، عایق صوتی، ورودی ه��ای جداگانه صدامحور و اس��کرین های 

دیواری گوریال گلس هس��تند، افزایش مش��اغل مدی��ران طراحی منازل 
هوشمند سرعت بیشتری خواهد داشت.

* مش��اور واقعیت گس��ترده )XR(: با توجه به اینک��ه دورکاری و کار 
ک��ردن از راه دور مبتنی بر ابزار زوم )Zoom( بدون ش��ک جای خود را 
به قلمروهای سه بعدی فضای مجازی می دهد، مشاوران واقعیت گسترده 
)XR( ب��ا متخصصان فنی و مهندس��ان نرم افزار هم��کاری خواهند کرد. 
همکاری های کاری و آموزش��ی منجر به عرضه گس��ترده واقعیت مجازی 
)VR( و واقعی��ت افزوده )AR( ب��رای آموزش در حین کار نیروی کار )با 
Mu مسستفاده از پلتفر هایی نظیر Strivr( یا دوره های کارآموزی )مانند -

sion( برای افزایش بهره وری نیروی کار می شود.
* معماری محیط کار: همه چیز از غربالگری بهداش��تی گرفته تا نحوه 
اس��تفاده از آسانس��ورها در زمینه طراحی و سازماندهی محل های کار در 
دوران پس��اکرونا در حال بازنگری اس��ت. اهمیت رف��اه کارمندان و اینکه 
چگونه طراحی انسان محور ساختمان یک شرکت می تواند بر آن تاثیرگذار 

باشد، اکنون برای آینده مشاغل بسیار مهم و حائز اهمیت است.
* ممیزی رس��یدگی به الگوریتم ها: این س��بک زندگ��ی که همه افراد 
همیشه برای کار و فراغت آنالین هستند، برای برخی از شرکت ها به دلیل 
اس��تفاده از الگوریتم های دیجیتال مزیت رقابتی ایجاد کرده است. اما در 
همه جا، از ش��هر بروکس��ل گرفته تا واشنگتن، با توجه به افزایش نظارت 
قانونی بر داده ها، تقریبا این اطمینان حاصل شده است که وقتی صحبت 
از نحوه ساخت الگوریتم ها می شود، تایید آنها از طریق ممیزی ها، متضمن 

نیروی کار آینده خواهد بود.
* کارآگاه داده: فرصت ه��ای ش��غلی موج��ود ب��رای دانش��مندان داده 
همچنان س��ریعترین رشد را در گروه ش��غلی »الگوریتم ها، اتوماسیون و 
هوش مصنوعی« داش��ته است؛ به طوری که در فصل نخست سال 2021 

میالدی با رشد 42 درصدی همراه شده است. با توجه به تقاضای باال برای 
این ش��غل، نیروی کار دارای این مهارت، کمیاب نیز هستند. آنجاست که 
کارآگاهان داده کمک می کنند تا شکاف ها را در این زمینه کاهش دهند و 

شرکت ها بتوانند اسرار داده های حجیم را بررسی کنند.
* پیش��گویان فاجعه س��ایبری: جدا از ویروس کووید19-، جای بحث 
وجود دارد که بزرگترین فاجعه س��ال 2020 میالدی ادامه حمالت عظیم 
 Solar سایبری تحت حمایت دولت مانند حمله سایبری وارده به شرکت
Winds بوده است. از این رو، توانایی پیش بینی وقایعی از این دست برای 
پیش بینی وقایع فرهنگی بس��یار مهم اس��ت. براساس آمارها، فرصت های 
ش��غلی برای این حرفه در فصل نخست س��ال 2021 میالدی حدود 28 

درصد رشد داشته است.
* معماران مسکن های کنار سواحل با جزر و مد: چالش جهانی تغییرات 
آب و هوایی و باال آمدن س��طح دریاها ی��ک چالش همگانی باقی خواهد 
Tidewater a نااند. معماران مس��ک های کنار سواحل با جزر و مد )-
chitecture(، در برخ��ی از پروژه های بزرگ مهندس��ی عمران قرن 21، 
فعالیت خود را به گونه ای انجام خواهند داد که با طبیعت س��ازگار باشد، 
نه اینکه در مقابل و رویارویی با طبیعت قرار گیرد. در این راستا، در فصل 
نخست سال 2021 میالدی فرصت های شغلی برای این حرفه رشدی ۳۷ 

درصدی داشته است.
* مدیر همکاری بین انسان و ماشین: به دلیل همه گیری کرونا و یا سایر 
دالیل، افزایش بی وقفه استفاده از ربات ها در محل کار همچنان ادامه دارد. 
مدیران همکاری انس��ان و ماشین، بین انسان ها و ربات ها فعالیت خواهند 
ک��رد و همکاری های بی نظیری ایجاد می کنن��د. در حال حاضر، در فصل 
نخس��ت سال 2021 میالدی، مشاغل تکنیس��ین های رباتیک ۵0 درصد 

رشد داشته است.

مجمع جهانی اقتصاد معرفی کرد

10 شغل جدید پس از شیوع کرونا

صادرات نفت ایران در ش��ش ماه گذش��ته افزایش داش��ته و در حال 
حاضر بیشتر مش��تریان نفتی ایران منتظرند تا نتایج مذاکرات احیای 
برجام و چش��م انداز رفع تحریم ها در وین مشخص شود تا واردات نفت 
ایران را ازس��ر بگیرند. در این باره، آمریتا ِس��ن، مدیر تحقیقات شرکت 
انرژی اس��پکتس در مصاحب��ه ای به تلویزیون »بلومب��رگ« گفت: اگر 
مذاک��رات ایران و آمریکا درباره احیای برجام به نتیجه برس��د، احتماال 
نفت ایران زودترین زمانی که رس��ما وارد بازار می شود ماه اوت خواهد 

بود.
از سه شنبه گذشته دور پنجم مذاکرات ایران، آمریکا و سایر کشورهای 
حاضر در برجام آغاز ش��ده و روس��یه امیدوار است که این دور آخرین 
دور مذاکرات باش��د. به اعتقاد آمریتا ِس��ن، آمری��کا و ایران قصد دارند 
پیش از انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران به توافق برسند. اگر توافق تا 
هفته جاری اعالم ش��ود، دست کم دو ماه زمان خواهد برد تا نفت ایران 
از تحریم های آمریکا آزاد شده و وارد بازار جهانی شود. زیرا دولت بایدن 
هرگونه توافق حاصل شده در این مذاکرات را به کنگره خواهد فرستاد 
که ۶0 روز برای بررسی آن مهلت دارد. دولت آمریکا می تواند به شکل 
تئوری بازبینی کنگره را دور بزند، اما تحلیلگران انرژی اسپکتس انتظار 

ندارند چنین کاری را انجام دهد.
در کنار مذاکرات وین برای بازگش��ت آمری��کا به برجام، ایران تالش 
می کند جایگاه بازارهای نفتی خود را به  دست آورد. برای همین چندی 
قبل امیرحس��ین زمانی نیا، معاون وزیر نفت با محمد بارکیندو در وین 
دیدار کرد. البته تحرکات سایر تولیدکنندگان نفت نیز از بازگشت نفت 
ای��ران در آینده ای نزدیک به بازاره��ای جهانی خبر می دهد. گرچه در 
این میان برخی از خریداران س��نتی نفت ایران منتظر نتیجه مذاکرات 
نمانده ان��د و آنگونه که خبرگزاری »رویترز« اعالم کرده، چین به عنوان 
اصلی ترین مشتری ایران، واردات نفت خود از کشورمان را افزایش داده 

است.
براس��اس گزارش »رویترز«، صادرات نفت خام ایران به چین 4درصد 
افزایش داش��ته و در چند ماه اخیر این میزان از صادرات بی سابقه بوده 
اس��ت. همچنین ایران برای ازسرگیری تجارت نفتی خود با کشورهای 
آسیایی تماس هایی گرفته است. گفته می شود در این شرایط، هند هم 
که به نتیجه بخش بودن مذاکرات در وین امیدوار اس��ت، می خواهد در 

سال جاری میالدی در لیست واردکننده های نفت از ایران باشد و برای 
همین تالش هایش را هم آغاز کرده است. به طوری که مانیش راج، مدیر 
مالی ش��رکت »والندرا انرژی« چندی پیش گفته بود: ظرفیت صادرات 
ایران به 2میلیون بش��که در روز نزدیک می ش��ود و به نظر می رس��د با 
فروش نفت به خریداران چینی، در حال دور زدن تحریم هاس��ت. او بر 
این باور اس��ت که به محض رفع شدن تحریم هایی که در دوران دونالد 
ترامپ وضع ش��دند، یک میلیون بش��که در روز دیگر نفت ایران آماده 

ورود به بازار است.
همچنین آژانس بین المللی انرژی نیز در جدیدترین گزارش خود اعالم 
کرده با وجود تحریم های آمریکا، ایران شیرهای نفتش را از اواخر سال 
میالدی گذش��ته باز کرده و عرضه این کشور در مارس به 2.۳ میلیون 
بش��که در روز رس��ید که باالترین میزان در حدود دو سال اخیر است. 
گفته می شود سایر خریداران نفتی ایران نیز در انتظارند تا سیگنال های 
مثبت را از وین دریافت کنند و با رفع تحریم ها به جمع مشتریان نفت 
ایران باز گردند. الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه در این باره 
گفته: اوپک پالس از احتمال بازگشت صادرات نفت ایران به بازار جهانی 
به خوبی آگاه است و با در نظر گرفتن ایران، به محاسبه توازن عرضه و 

تقاضا خواهد پرداخت.
البته انرژی اسپکتس انتظار ندارد ایران بالفاصله پس از اینکه به بازار 
برگش��ت، تحت س��همیه تولید اوپک پالس قرار بگیرد. از سوی دیگر، 
شرکت جیبسون ش��یپ بروکرز برآورد کرده ایران ممکن است حدود 
۶9 میلیون بش��که نفت در ذخایر ش��ناور داش��ته باشد که پس از رفع 
تحریم های آمریکا به بازار عرضه می شوند. گروه مالی سیتی هم برآورد 
مش��ابهی داشته و گفته ایران احتماال حدود ۶۵ میلیون بشکه نفت در 
دریا و ۵4 میلیون بشکه در خشکی نگهداری می کند. اگر توافقی حاصل 
ش��ود و تحریم ها رفع ش��وند، ایران می تواند در مدت 10 تا 20 روز به 
بازاره��ای صادراتی مهم ازجمله هند و چی��ن نفت صادر کند. هرچند 
ریچارد متیوز، مدیر تحقیقات جیبس��ون شیپ بروکرز به »بلومبرگ« 
می گوید: ذخایر نفت ش��ناور ایران پس از رفع تحریم ها یکشبه ناپدید 
نمی ش��ود و باید مواردی مانند کانال پرداخت روشن شوند و همچنین 
تش��ریفات دیگر انجام ش��ود تا خریداران برای خرید قانونی نفت ایران 

اطمینان پیدا کنند.

اما همانطور که از صحبت های الکس��اندر نواک، معاون نخست وزیر 
روسیه مشخص اس��ت، اوپک پالس، تحرکات بازار و احتمال بازگشت 
نف��ت ایران را زیر نظ��ر دارد و به گفته منابع آگاه، اوپک پالس با وجود 
احتمال افزایش عرضه ایران، با توجه به روند احیای تقاضا در نشس��ت 
سه ش��نبه آینده احتماال به سیاست فعلی تسهیل تدریجی محدودیت 

عرضه پایبند می ماند.
این در حالی است که اوپک و متحدانش در ماه آوریل افزایش روزانه 
2.1 میلیون بشکه ای عرضه به بازار در فاصله ماه مه تا ژوئیه را تصویب 
کردند و این تصمیم برمبنای پیش بینی رشد تقاضای جهانی برای نفت 
با وجود افزایش آمار ابتال در هند بوده اس��ت. در این بین، قیمت نفت 
از زمان این تصمیم اوپک پالس به روند صعودی که در س��ال میالدی 
جاری داش��ته ادامه داده و اکنون بیش از ۳0 درصد افزایش در س��ال 
2021 نش��ان می دهد. با این حال چش��م انداز تولید باالتر نفت ایران با 
پیش��رفت مذاکرات وین برای احیای برجام، روند رش��د قیمت نفت را 

محدود نگه داشته است.
البته به گفته دو منبع آگاه در اوپک پالس که مایل نبودند نام ش��ان 
فاش ش��ود، هیچ مذاکراتی درباره تغییر سطح کاهش تولید برای ژوئیه 
وجود ن��دارد و تولیدکنندگان به برنامه فعل��ی افزایش تدریجی تولید 
پایبند می مانند. با این حال، چشم انداز تولید باالتر نفت ایران، گزینه ای 
است که نمی توان آن را نادیده گرفت. در حال حاضر، مذاکرات سیاسی 
در وی��ن میان قدرت های جهان��ی و ایران برای احیای برجام در جریان 
اس��ت و منابع صنعت نفت می گویند صادرات نفت ایران از اواخر سال 

2020 روند رو به رشدی داشته است.
با اینکه کندی چش��مگیر تقاضا ممکن اس��ت مانع برنامه های اوپک 
پالس شود اما در حال حاضر اوپک پیش بینی می کند تقاضای جهانی 
نفت با بهبود بیشتر تقاضا در نیمه دوم سال 2021 میالدی، ۶ میلیون 
بشکه در روز در سال جاری رشد کند. براساس گزارش »رویترز«، اوپک 
پالس در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج بحران شیوع ویروس کرونا 
از ماه مه سال 2020، دور جدید محدودیت عرضه به میزان 9.۷ میلیون 
بشکه در روز را به اجرا گذاشت و تا ژوئیه محدودیت عرضه این گروه به 
۵.8 میلیون بشکه در روز رسید. البته ایران به همراه لیبی و ونزوئال از 

مشارکت در محدودیت عرضه اوپک پالس معاف بوده است.

نفت ایران چه زمانی به بازار برمی گردد؟

بازگشت ۲ماهه به شرط احیای برجام

نگــــاه

رفتار ایرانیان در دهه 90 آنالین تر شده  است
تغییر الگوی ارتباطات در ایران

جدیدتری��ن گزارش بازوی پژوهش��ی وزارت کار نش��ان می دهد که الگوی 
ارتباط��ات در ایران تغییر کرده و ش��هروندان ایران��ی بیش از پیش به صورت 
آنالین هزینه می کنند. در واقع، رفتار ایرانیان در طول دهه 90 آنالین تر شده  و 
پول بیشتری برای آنالین شدن پرداخت کرده اند. آمارها همچنین نشان می دهد 
که جامعه ایران در حال فاصله گرفتن از عصر تلفن های ثابت و فکس است و 
دنیای آفالین دیگر جایی در زندگی ایرانیان ندارد. بر این اساس، سبک زندگی 
و الگوی ارتباطات به س��مت دسترس��ی به اینترنت سوق پیدا کرده و بررسی 
اثر هزینه های ارتباطات در سبد هزینه ها و الگوی ارتباطی مردم نشان دهنده 

تغییری بزرگ در جامعه 8۵  میلیون نفری ایران است.
براس��اس گزارشی که مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار از جزییات 
پولی که ایرانیان برای اس��تفاده از خدمات ارتباطات می پردازند منتشر کرده 
است، رش��د ارتباطات مبتنی بر اینترنت و شبکه های اجتماعی باعث شده تا 
سهم هزینه های استفاده مردم از تلفن و تلفکس به شدت کاهش یابد و به جای 
آن، هزینه ارتباطات اینترنت آنها افزایش یابد. در این راستا، سهم هزینه های 
ارتباطات مبتنی بر استفاده از تلفن و تلفکس ، به استثنای استان های خراسان 
شمالی، گلس��تان، هرمزگان، سمنان، ایالم، قم، کردس��تان، قزوین و یزد که 
روند افزایش��ی داشته، در اکثر اس��تان ها کاهش یافته و در خانوارهای شهری 
استان های البرز، کرمانشاه، همدان و سیستان و بلوچستان هیچ تغییری نکرده 

است.
همچنین تغییر در الگوی ارتباطی مردم طی سال های اخیر به ویژه با افزایش 
نفوذ اینترنت باعث شده تا شرکت های ارائه دهنده خدمات مخابراتی و ارتباطی 
س��رمایه گذاری سنگینی را برای در اختیارگرفتن سهم بیشتر از بازار خدمات 
ارتباطات آنالین انجام دهند و به تدریج خانوارهای ایرانی در حال فاصله گرفتن 
از روش های س��نتی ارتباطات از جمله گفت وگوی تلفنی و یا ارس��ال پیام از 

طریق فکس هستند.
گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار می گوید: هزینه ارتباطات 
نس��بت به هزینه کل یک خانوار شهری در س��ال 1۳98 در ۳  استان حاشیه 
خلیج فارس، ش��امل استان های بوش��هر با  ۳.4 درصد، هرمزگان ۳.2 درصد 
و خوزس��تان با ۳  درصد در باالترین رتبه کشور قرار دارد و خانوارهای ساکن 
در استان های گیالن، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان هر کدام با 1.9 
درص��د کمترین هزینه را به حوزه ارتباطات اختص��اص داده اند. به طور کلی، 
سهم هزینه های ارتباطات از هزینه کل یک خانوار شهری، در 1۳ استان کشور، 

بیشتر از میانگین سهم کشوری به میزان 2.۳ درصد بوده  است.
همانطور که اش��اره شد، این سهم در اکثر استان ها )به استثنای استان های 
خراس��ان شمالی، گلستان، هرمزگان، س��منان، ایالم، قم، کردستان، قزوین و 
یزد که روند افزایش��ی داش��ته( در اکثر استان ها کاهش یافته و در خانوارهای 
شهری استان های البرز، کرمانشاه، همدان و سیستان و بلوچستان هیچ تغییری 

نکرده است.
از س��وی دیگر، س��هم هزینه ارتباطات س��نتی از هزین��ه کل یک خانوار 
روس��تایی در س��ال 1۳98 در استان های بوش��هر با ۳.۵ درصد، سمنان ۳.2 
درصد و هرمزگان ۳.1 درصد از باالترین س��هم برخوردار بوده و اس��تان های 
گیالن، اردبیل و آذربایجان ش��رقی هر س��ه با 1.۷ درصد کمترین س��هم را 
ب��ه خود اختصاص داده اند. به طور کلی، س��هم هزینه ارتباطات از هزینه کل 
در خانوارهای روس��تایی 1۳ استان کشور بیش��تر از سهم کشوری به میزان 
2.۳ درصد گزارش ش��ده است. به این ترتیب، به استثنای استان های بوشهر، 
هرمزگان، س��منان، خوزستان، فارس، کردس��تان، اصفهان، کرمان و خراسان 
رضوی که با افزایش س��هم هزینه ارتباطات مواجه شده اند، این سهم در سایر 
استان ها کاهش یافته و تنها بین خانوارهای روستایی استان های زنجان، قزوین، 

یزد و گلستان هیچ تغییری نداشته است.
این اعداد و ارقام نشان می دهد تغییر در الگوی ارتباطی مردم در سال های 
گذش��ته به ویژه با افزایش نفوذ اینترنت باعث شده تا شرکت های ارائه دهنده 
خدمات مخابراتی و ارتباطی سرمایه گذاری سنگینی را برای در اختیارگرفتن 
سهم بیشتر از بازار خدمات ارتباطات آنالین انجام دهند و به تدریج خانوارهای 
ایرانی در حال فاصله گرفتن از روش های سنتی ارتباطات از جمله گفت وگوی 

تلفنی و یا ارسال پیام از طریق فکس هستند.
براس��اس گزارش بازوی پژوهش��ی وزارت کار، سهم هزینه خدمات پستی 
و همچنین هزینه تجهیزات تلفن و تلفکس تغییری نداش��ته اما سهم هزینه 
خدمات تلفن و فکس با کاهش اندک مواجه ش��ده، به طوری که سهم آن در 
س��بد هزینه ها  از 2.1 درصد در س��ال 1۳9۷ به 1.9 درصد در س��ال 1۳98 
رسیده، در حالی که هزینه خدمات پستی، تجهیزات تلفن و تلفکس، خدمات 
تلف��ن و فکس ب��ه ترتیب به میزان 112 درص��د، 40.۷ درصد و 12.۵ درصد 
بیشتر شده است. به عبارت بهتر، بیشتر مردم برای خرید تجهیزات  ارتباطات 
آنالین هزینه کرده اند و از ارتباطات س��نتی در حال فاصله گرفتن هستند، به 
طوری که هزینه خدمات پستی، هیچ تغییری نداشته اما سهم هزینه تجهیزات 
تلفن و تلفکس از هزینه کل، در دهک های دوم و پنجم، هفتم و هشتم اندکی 
افزایش پیدا کرده است. همچنین بیشترین مقدار سهم هزینه تجهیزات تلفن 
و تلفکس مربوط به خرید گوشی ثابت و تلفن همراه مربوط به دهک درآمدی 
دهم )ثروتمندترین( به میزان 4  درصد است، در حالی  که کمترین مقدار این 
س��هم مربوط به دهک درآمدی اول )فقیرترین( با یک درصد برآورد شده، در 
حالی که سهم هزینه خدمات تلفن و فکس شامل خرید سیم کارت تلفن همراه 
و مکالمات تلفنی از هزینه کل خانوار شهری در تمام دهک ها کمتر شده است.
در مجموع، دهک های اول، دوم و چهارم خانوارهای روستایی هیچ هزینه ای 
بابت خدمات پس��تی و مرس��والت پس��تی پرداخت نکرده ان��د و به جای آن ، 
دهک ه��ای درآمدی هش��تم و دهم با کمتر از نیم درصد بیش��ترین و دهک 
درآم��دی دوم ب��ا یک دهم درص��د کمترین هزینه را ب��رای تجهیزات تلفن و 
تلفکس انجام داده اند و حتی دهک اول هزینه ای بابت تجهیزات تلفن و تلفکس 
نداش��ته اند، اما در خانوارهای روستایی سهم هزینه تجهیزات تلفن و تلفکس، 
در دهک های سوم، هفتم، هشتم و دهم افزایش یافته  و بیشترین مقدار سهم 
هزینه خدمات تلفن و فکس مربوط به دهک های درآمدی سوم، چهارم، پنجم، 

ششم و هشتم و کمترین آن مربوط به دهک  درآمدی دهم بوده است.
طبق آمارها، در سال 1۳98 یک خانوار شهری به طور متوسط یک میلیون 
و ۷0 هزار تومان و یک خانوار روستایی ۶00 هزار تومان برای ارتباطات هزینه 
کرده اند که رش��د 2.۳ درصدی را برای خانوارهای ش��هری و روستایی نشان 
می دهد. همچنین متوس��ط هزینه ارتباطات در خانوارهای ش��هری در طول 
س��ال های 1۳90 تا 1۳98 روندی افزایش��ی داش��ته و از ۵00 هزار تومان در 
سال 1۳90 به یک میلیون و 100 هزار تومان در سال 1۳98 رسیده، یعنی در 
سال 1۳98 متوسط هزینه ارتباطات خانوارهای شهری به 2.۳  برابر مقدار آن 
در سال1۳90 رسیده است. همچنین متوسط هزینه ارتباطات در خانوارهای 
روستایی هم در دهه 90 روندی افزایشی داشته و از ۳00 هزار تومان در سال 
1۳90 به ۶00 هزار تومان در سال 1۳98 رسیده است، یعنی متوسط هزینه 
ارتباطات خانوارهای روس��تایی نیز در طول یک دهه گذشته بیش از دو برابر 

افزایش یافته است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: ۲86073290 www.forsatnet.ir
 شنبه
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فرصت امروز: گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن شهر تهران در 
اردیبهشت ماه امسال از کاهش 1.8 درصدی قیمت مسکن نسبت به ماه 
قبل و تداوم افت قیمت ها حکایت دارد. طبق اعالم بانک مرکزی، متوسط 
قیمت یک متر مربع مس��کن در ش��هر تهران طی اردیبهش��ت ماه به 28 
میلیون و 800 هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد کاهش 

و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶9.۷ درصد افزایش را نشان می دهد.
پس از توقف رشد قیمت در نخستین ماه از سال 1400 که دلیل عمده 
آن، تعطیالت فروردین ماه به واسطه عید نوروز و محدودیت های کرونایی 
گزارش شد، حاال بررسی تحوالت بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه 
1400 از افت قیمت این کاالی س��رمایه ای حکایت دارد. آمارهای رسمی 
نش��ان می دهد: در ماه گذشته متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر 
تهران به 28 میلیون و ۷9۶ هزار تومان رس��ید که نسبت به ماه قبل 1.8 
درصد کمتر و نسبت به ماه مشابه در سال قبل ۶9.۷ درصد بیشتر است. 
به گفته بانک مرکزی همچنین تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران در اردیبهشت ماه به ۳ هزار و 9۳8 واحد مسکونی رسید که گرچه 
نسبت به ماه نیمه تعطیل فروردین 88.1 درصد افزایش داشته اما نسبت 

به ماه مشابه سال قبل ۶۵.2 درصد کاهش نشان می دهد.
ترمز تورم مسکن پایتخت کشیده شد

پس از آنکه رش��د قیمت مس��کن در فروردین ماه ب��ه دلیل تعطیالت 
نوروزی و کرونایی متوقف شد، در اردیبهشت ماه دچار افت قیمتی شد تا 
به این ترتیب، ترمز تورم مسکن پایتخت کشیده شود. در این راستا، بررسی 
توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر 
بنا در اردیبهشت ماه سال 1400 حاکی از آن است که از مجموع ۳ هزار و 
9۳8 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۵.۷ 
درصد بیش��ترین س��هم را به خود اختصاص داده اند. این سهم در مقایسه 
با اردیبهش��ت ماه پارسال حدود ۳.1 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل 
به س��هم واحدهای با قدمت باال در گروه های ۶ تا 10، 11 تا 1۵ و 1۶ تا 

20 سال ساخت افزوده شده است. نگاهی به منحنی توزیع تعداد معامالت 
انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در اردیبهشت ماه امسال نیز 
نشان می دهد از میان مناطق بیست ودوگانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم 
1۵.۳ درصدی از کل معامالت، بیش��ترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را 

به خود اختصاص داده است.
همچنین مناطق 10 و 4 به ترتیب با اختصاص سهم های 9.۳ درصدی 
و 8.۳ درص��دی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷1.۵ درصد 
از کل تعداد معامالت انجام ش��ده در شهر تهران در اردیبهشت ماه امسال 
مربوط به 10 منطقه ش��هر )به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، 
10، 4، 2، ۷، 14، 1، 1۵، 8 و ۳( ب��وده و 12 منطق��ه باقیمان��ده 28.۵ 
درصد از کل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند. در اردیبهشت ماه 
سال 1400 همچنین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله ش��ده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 28 میلیون و 
800 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد کاهش و نسبت به 
ماه مش��ابه س��ال قبل ۶9.۷ درصد افزایش نشان می دهد. در بین مناطق 
بیست ودو گانه شهر تهران نیز بیشترین قیمت هر متر خانه ۶0 میلیون و 
210 ه��زار تومان در منطقه یک و کمترین آن با 11 میلیون و9۷0 هزار 
تومان در منطقه 18 بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۷۷.۶ درصدی 

در منطقه یک و ۵2.۶ درصدی در منطقه 18 مواجه شده اند.
تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی ش��هر تهران در دو ماهه س��ال 
1400 به حدود ۶ هزار واحد مس��کونی بالغ ش��د که در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل ۵1.9 درصد کاهش نشان می دهد. در این مدت متوسط 
قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی در شهر تهران 29 میلیون و ۶0 هزار تومان بوده است که 

نسبت به دوره مشابه سال قبل 80.1 درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب 
قیمت یک مترمربع بنا در اردیبهشت ماه سال 1400 حاکی از آن است که 
واحدهای مسکونی در دامنه های قیمتی 1۵ تا 20 میلیون تومانی به ازای 

هر مترمربع بنا با سهم 1۷.2 درصد، بیشترین سهم از تعداد معامالت شهر 
ته��ران را به خود اختصاص داده اند و دامنه های قیمتی 20 تا 2۵ میلیون 
تومان��ی و 10 تا 1۵ میلیون تومانی به ترتیب با س��هم های 14.9 و 12.۳ 
درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معامالت 
به گونه ای بوده است که ۵8.8 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از 
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران )28 میلیون و 800 

هزار تومان( معامله شده اند.
رشد 36 درصدی اجاره در سراسر کشور

توزیع فراوانی تعداد معامالت برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی 
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله ش��ده برحس��ب س��طح 
زیربنای هر واحد مس��کونی در اردیبهشت ماه سال 1400 نشان می دهد، 
بیشترین سهم از معامالت انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵0 
تا ۶0 مترمربع با سهم 1۵.2 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای 
زیربنای ۶0 تا ۷0 مترمربع با سهم 14.8 درصدی در رتبه بعدی قرار دارند. 
درمجموع در این ماه، واحدهای مس��کونی با س��طح زیربنای کمتر از 80 

مترمربع، ۵۶.1 درصد از معامالت انجام شده را به خود اختصاص دادند.
گزارش بانک مرکزی نش��ان می دهد در اردیبهش��ت ماه امس��ال توزیع 
فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله ش��ده برحسب ارزش هر واحد 
حاکی از آن اس��ت که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای 
مس��کونی با ارزش ۵00 میلیون تا یک میلیارد تومانی با اختصاص سهم 
21.4 درصد، بیش��ترین سهم از معامالت انجام شده را به خود اختصاص 
داده ان��د. واحده��ای دارای ارزش یک تا 1.۵ میلی��ارد تومانی و 1.۵ تا 2 
میلیارد تومانی نیز به ترتیب با اختصاص سهم های 1۶.9 و 12 درصدی در 
رتبه های بعدی قرار گرفته اند. درمجموع در این ماه، حدود ۵۳.۵ درصد از 
معامالت به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 2 میلیارد تومان اختصاص 
داشته است. همچنین بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران 
و در کل مناطق ش��هری در اردیبهشت ماه 1400 نشان دهنده رشد ۳2.۶ 

درصدی و ۳۶.۳ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن شهر تهران

هر متر خانه 2۸ میلیون و ۸00 هزار تومان شد

فرصت امروز: هرچند محور اصلی س��خنان حس��ن روحانی در جلس��ه 
روز چهارش��نبه هیات دولت به حواشی اعالم نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری و نامه او به رهبری اختصاص داش��ت، اما رئیس جمهور در پایان 
صحبتهایش گریزی به ماجرای خاموش��ی روزهای گذشته زد و استخراج 
رمزارزها را تا پایان ش��هریورماه امس��ال و اتمام فعالی��ت دولت دوازدهم 
غیرمج��از اعالم کرد. روحانی از وزیر نیرو باب��ت عذرخواهی از مردم برای 
قطعیهای برق تش��کر کرد و گفت: »نیروگاه اتمی ما وارد مدار ش��ده و به 
زودی به حداکثر ظرفیبت میرسد و نیروگاههای در حال تعمیر نیز سریعتر 
به مدار بازخواهند گش��ت تا مشکل قطعی برق برطرف شود. برای کمک 
به حل این مشکل از امروز تا پایان تابستان هرگونه فعالیت برای استخراج 
ارزهای دیجیتال حتی از سوی کسانی که مجوز دارند، غیرقانونی است تا 

مشکلی در تامین برق مردم پیش نیاید.«
رئیس جمه��ور همچنین به س��ه وزارتخانه نیرو، ارتباط��ات و اطالعات 
مأموریت داد تا با استخراج رمزارزها برخورد کنند و افزود: »درباره رمزارزها 
هم بحث ش��ده اس��ت که ۳00 مگاوات به صورت مجاز و 2000 مگاوات 
به صورت غیرمجاز صرف می کنند و هر کس��ی چند ماینر گذاشته و برای 
خودش بیت کوین و رمزارز استخراج می کند. وزارت نیرو، وزارت ارتباطات 
و اطالعات از امروز موظف هستند که جلوی این اقدام را بگیرند و از امروز 
تا پایان ش��هریورماه فعالیت استخراج رمزارز حتی برای آنها که مجاز بوده 

باید تعطیل شود.«
آیا مشکل خاموشی به رمزارزها برمی گردد؟

پس از صحبت های روحانی درباره ممنوعیت استخراج رمزارزها تا پایان 
فصل تابس��تان، ش��رکت توانیر نیز در اطالعیه ای به رمزارزهای غیرمجاز 
هشدار داد و اعالم کرد: »مطابق مجوزات صادره وزارت صمت تاکنون ۵0 
مرکز استخراج رمزارزها مجموع قدرت مصرفی 209 مگاوات در 14 استان 
با صنعت برق قرارداد بسته و در چارچوب مقررات فعالیت می کنند. با توجه 
ب��ه هماهنگی قبلی و مفاد ق��رارداد با توجه به اینکه در دوران اوج مصرف 
برق تابستان، اولویت اول صنعت برق،  تأمین برق مراکز حیاتی و حساس 
است، تمامی مراکز استخراج قانونی رمزارز از ابتدای خردادماه مصرف برق 
خود را متوقف کرده و این توقف فعالیت تا شهریورماه و پس از کاهش نیاز 

مصرف شبکه ادامه خواهد داشت.«
در همین حال، مصطفی رجبی مش��هدی، س��خنگوی صنعت برق در 
گفت وگو با ش��بکه خبر س��یما، تولید هر بیت کوین را معادل 100 س��ال 
مص��رف برق یک خانه قلمداد کرد و گف��ت: »تولید هر بیت کوین معادل 
100 سال مصرف برق یک خانه می شود... همچنین به ازای هر یک درجه 
افزای��ش دم��ا 1200 مگاوات به مصرف برق اضافه می ش��ود و پیش بینی 

می کنیم اوج مصرف برق در هفته پیش رو به ۵۷ هزار مگاوات برسد.«
اما واکنش دولت به مصرف برق مراکز استخراج رمزارزها در حالی است 
که فعاالن حوزه بالک چین و رمزارز، هجمه ها علیه مصرف برق استخراج 
ارزه��ای دیجیتال را درس��ت نمی دانند و معتقدند این میزان اس��تخراج 
نمی تواند نقش زیادی در خاموش��ی ها داشته باشد. به اعتقاد آنها، مصرف 
برق اس��تخراج رمزارز در ایران در مقایس��ه با تولید برق کشور قابل توجه 
نب��وده و اینکه بخواهی��م عدم مدیریت صحیح در صنعت ب��رق را به این 

صنعت ارتباط دهیم، منصفانه نیست.
در این باره، محمدرضا ش��رفی رئیس کارگروه اس��تخراج رمزارز انجمن 
بالک چین ایران از مقایس��ه صنعت استخراج بیت کوین با مصرف خانگی 
انتق��اد می کن��د و می گوی��د: ذوب آهن اصفهان خیلی بیش��تر از صنعت 
بیت کوین کشور برق مصرف می کند. استخراج بیت کوین هم صنعت است 
و باید با س��ایر صنایع قیاس ش��ود، نه با مص��ارف غیرمرتبط. وزارت نیرو 
می تواند کارشناسی کند که قطع برق به چه دلیل بوده و نتایج آن را اعالم 
کند. در آن صورت مشخص می شود که این قطعی ها به دلیل سوءمدیریت 

رخ داده و ارتباطی به سایر صنایع ندارد.
همچنین حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران 
درباره اینکه چه س��همی از خاموش��ی ها را می توان به استخراج کنندگان 
رمزارز نس��بت داد، می گوی��د: در میان عوامل کوتاه م��دت قطعا می توان 
سهمی را به اس��تخراج رمزارزها اختصاص داد، اما میزان این سهم بسیار 
محدود است. براس��اس اعالم توانیر، میزان بار مصرفی استخراج کنندگان 
رمزارز عددی بین ۵00 تا ۶00 مگاوات اس��ت که بخشی از آن را مجازها 
و بخش��ی را غیرمجازها تشکیل می دهند. حتی اگر اینطور محاسبه کنیم 
که برخی ماینرها کش��ف نش��ده و مثال مصرف آنها به 1000 مگاوات نیز 

می رسد، باز هم در مقایس��ه با کمبود 9000 مگاواتی در شبکه نمی توان 
سهم اصلی را به آنها داد. وزارت نیرو اعالم کرده که فعالیت ماینرهای مجاز 
را متوقف کرده است، اما با این وجود کمبودها جبران نمی شود و از این رو 

باید به آنها سهمی داد اما نباید در این سهم اغراق کرد.
جغرافیای استخراج ارز دیجیتال در ایران

گمانه زنی ها درباره میزان استخراج رمزارزها در ایران در حالی است که 
گزارش وزارت صمت نش��ان می دهد اس��تخراج جهانی سالیانه بیت کوین 
۳24 هزار معادل 11.9 میلیارد دالر اس��ت که برآورد می ش��ود استخراج 
فعلی این رمزارز به صورت غیررسمی در ایران سالیانه حدود 4 تا ۶ درصد 
تولید جهانی یعنی حدود 19 هزار و ۵00 بیت کوین باشد. همچنین از آنجا 
که ظرفیت استخراج کل دنیا 1۷۷ میلیون تراهش بر ثانیه است، می توان 
گف��ت در حال حاضر برای تولید معادل 1.۶ درصد از ظرفیت اس��تخراج 

جهانی رمزارز در ایران مجوز فعالیت وجود دارد.
براس��اس آمار و اطالعاتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت منتش��ر 
ک��رده، تاکنون ۳۳2۷ جواز تاس��یس در زمینه اس��تخراج رمزارز صادر 
ش��ده که 24۷۷ مورد از آنها معتبر اس��ت و مابقی باطل ش��ده اس��ت. 
هرچن��د اکث��ر مجوزها فاقد پیش��رفت فیزیکی ب��وده و فقط 99 طرح 
باالی ۵ درصد پیش��رفت داش��ته اند. همچنین بیش��ترین جواز تاسیس 
در اس��تان های زنجان با 282، آذربایجان غربی با 2۵4 و فارس با 2۳۳ 
مجوز و بیشترین پروانه بهره برداری به البرز با 4 منطقه ویژه اقتصادی، 
آذربایجان ش��رقی و مازندران با س��ه و گلس��تان و قزوی��ن با دو مجوز 

اختصاص یافته است.
براس��اس آمارهای وزارت صمت، میزان برق نصب شده در کشور 8۶ 
هزار مگاوات و ظرفیت در دسترس کشور ۵۶ هزار مگاوات است بنابراین 
اگ��ر اکنون همه واحده��ای دارای پروانه بهره ب��رداری با ظرفیت کامل 
خود مش��غول به فعالیت باش��ند، یعنی 191 مگاوات برق مصرف کنند، 
اس��تفاده آنها معادل 0.۳4  درصد کل برق نصب شده در کشور خواهد 
بود. اما اگر همه واحدهای دارای جواز تاسیس در آینده به تولید برسند، 
190۵ مگاوات معادل ۳.4 درصد کل برق نصب شده در کشور استفاده 

خواهند کرد.

استخراج ارزهای دیجیتال تا پایان تابستان ممنوع شد

علیه رمزارزها

خبرخوان

کدام دارایی مشمول و معاف از مالیات جدید است؟
مالیات عایدی بر سرمایه در راه

ب��ا تصوی��ب کلیات ط��رح مالیات بر عای��دی س��رمایه در مجلس، 
سرمایه گذاری در بازارهای طال، ارز، مسکن و خودرو، در زمان فروش و 

به تناسب مدت زمان مالکیت مشمول پرداخت مالیات می شود.
نمایندگان مجلس روز چهارشنبه ۵ خردادماه کلیات طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه را تصویب کردند که از این پس طبق مدت تملک، اگر 
فردی طال، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش آن 
کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت 
کند. پیش از این نمایندگان مردم در مجلس، طرحی را با عنوان طرح 
مالیات بر عایدی سرمایه تقدیم هیأت رئیسه مجلس کردند که سرانجام 

پس از کش و قوس های بسیار، کلیات این طرح به تصویب رسید. 
مالیات بر عایدی س��رمایه یکی از پایه های مالیاتی است که اگرچه 
می تواند به افزایش منابع عمومی بینجامد اما عمدتا کارکرد تنظیم گری 
داشته و می تواند با تضعیف فعالیت های غیرمولد و کاهش انگیزه های 
س��وداگرانه نقش موثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، 
خودرو، طال و ارز ایفا کند. در همین راستا طرح قانون مالیات بر عایدی 
سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد، کاهش نوسانات 
بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسکن، طال و ارز همچنین جلوگیری 

از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها پیشنهاد شد.
حال س��وال این است که چه دارایی هایی مشمول مالیات می شوند؟ 
بررس��ی این طرح نش��ان می دهد، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال 
آن نس��بت ارزش تملکش، عایدی سرمایه محس��وب و هر نوع نقل و 
انتقال دارایی های زیر در زمان انتقال در کلیه مناطق کش��ور از جمله 
مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می شود: 
1-ام��الک با انواع کاربری و حق واگذاری محل 2-انواع وس��ایل نقلیه 
موتوری زمینی ۳-طال، شمش طال، طالی آب شده، زیورآالت از جنس 
طال، پالتین و جواهرآالت 4-انواع ارز خارجی. از سوی دیگر، اگر واحد 
مسکونی یا وسیله نقلیه مورد معامله، تنها واحد مسکونی یا وسیله نقلیه 
تحت تملک اش��خاص حقیقی باالی 18 س��ال و بیش از یک سال در 

تملک وی باشد، مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
اما چه دارایی هایی معاف از مالیات بر س��رمایه هس��تند؟ براس��اس 
این طرح، اولین انتقال امالک نوس��از و نیمه س��اخت، انتقال باغ ها و 
زمین های زراعی بیرون از حریم ش��هری، انتق��ال بالعوض به والدین، 
همس��ر دائم و فرزندان باالی 18 س��ال و اعطای وکالت به آنها، انتقال 
ترکه به صورت ارث یا وصیت، انتقال به منظور وقف با تأیید س��ازمان 
اوقاف امور خیریه و انتقال قهری امالک مس��کونی مش��مول پرداخت 
مالیات مذکور نمی شوند. عالوه بر این، هرگونه ارز انتقال یافته از خارج 
از کش��ور که منشأ آن به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد، به خصوص 
ناشی از صادرات، در صورتی که عرضه آن در مهلت قانونی مقرر به تأیید 

بانک مرکزی رسیده باشد، از این مالیات معاف است.
در این میان، آنچه در این زمینه حائز اهمیت است، چگونگی محاسبه 
این مالیات و نرخ آن اس��ت که طبق ط��رح جدید مجلس، امالک در 
صورت نگهداری کمتر از یک سال مشمول 40 درصد مالیات بر عایدی 
سرمایه می شوند. با نگهداری امالک بیش از یک سال، ساالنه سه واحد 
درصد از نرخ مالیات بر عایدی س��رمایه کم می شود و از سال دوازدهم 
به بعد با نرخ ثابت 4درصد مشمول مالیات می شوند. طبق این گزارش، 
اراضی بایر نیز معادل 40 درصد مالیات بر عایدی س��رمایه می پردازند. 
همچنین نگهداری انواع خودرو در کمتر از یک سال معادل ۳0 درصد 
مشمول مالیات می شود و در صورت نگهداری بیش از یک سال، ساالنه 
10 واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از سال چهارهم به بعد با 
نرخ ثابت صفر درصد محاس��به می شود. از سوی دیگر، نگهداری سایر 
دارایی های��ی )طال، ارز، جواهرآالت و...( که مش��مول مالیات بر عایدی 
س��رمایه هس��تند باید به ش��رح زیر مالیات متعلق��ه را بپردازند: 1-با 
نگهداری کمتر از یک س��ال مع��ادل ۳0 درصد 2-با نگهداری بیش از 
یک تا دو سال ساالنه 20 درصد ۳- بیش از دو سال معادل 10 درصد.

بنابراین با اجرای مالیات از عایدی س��رمایه، اگر یک فرد خانه ، طال، 
ارز و یا خودرویی را خریداری و س��پس براس��اس زمان تملک اقدام به 
فروش آن کند، باید از محل سود این معامله، بخشی را به عنوان مالیات 
پرداخت کن��د که از این طریق تقاضای س��وداگرایانه و داللی کنترل 
می ش��ود تا بازارهای مس��کن، طال، ارز و خودرو از حالت سرمایه محور 
بودن به مصرف متقاضیان نیازمند تغییر کند. البته تنها اجرای مالیات 
بر عایدی س��رمایه نمی تواند دالالن را از بازارهای کشور حذف کند و 
آنها را کنترل و به ثبات برساند بلکه در کنار این مالیات باید سیاست و 

ساختارهای کالن اقتصادی هم اصالح شود.

بیشترین و کمترین آمار سجامی در کدام استان هاست؟
استان های پیشتاز در ثبت نام سجام

مردم پنج استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی و 
خوزستان در اردیبهشت ماه در سجامی شدن پیشتاز بودند و در مقابل 
مردم پنج استان ایالم، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، سمنان و خراسان 

جنوبی کمترین ثبت نام در سجام را داشتند.
آمارهای اردیبهش��ت  ماه 1400 نشان می دهد در این ماه 1۷2 هزار 
و2۵1 احراز هویت در س��امانه  »سجام«  صورت گرفته است. براساس 
اطالعاتی که شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه 
منتش��ر کرده است، در اردیبهشت ماه امس��ال تعداد 1۳8 هزار و 88 
ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه سجام 
صورت گرفته و تعداد احراز هویت شده ها نیز در این ماه به 1۷2 هزار و 
2۵1 مورد رس��یده است. در فروردین ماه امسال نیز تعداد ثبت نام در 
سامانه س��جام ۳19 هزار و 491 و تعداد احراز هویت شده ها نیز ۳۵۳ 
هزار و ۳0 مورد بوده اس��ت. همچنین تعداد نفرات ثبت نام ش��ده در 
سامانه سجام در دومین ماه بهار به تفکیک هر استان حاکی از آن است 
که ۵ استان تهران با 28 هزار و 8۵۵ مورد، خراسان رضوی با 11 هزار 
و ۳8 مورد، اصفهان با 10 هزار و 8۳۵ مورد، آذربایجان شرقی با ۷40۵ 
مورد و خوزستان با ۷219 مورد در صدر بیشترین ثبت نام شده ها در 
کل کش��ور قرار دارند. از س��وی دیگر براساس آمارهای منتشرشده، ۵ 
اس��تان ایالم با ۶۵8 مورد، کهگیلویه و بویراحمد با 8۷0 مورد، زنجان 
12۵2 مورد، سمنان با 12۵2 مورد و خراسان جنوبی با 1۳4۷ مورد در 
انتهای لیست کمترین ثبت نام شده های در بین سایراستان ها قرار دارند. 
گفتنی است سامانه س��جام  »سامانه جامع ثبت اطالعات مشتریان«  
ب��رای الکترونیک کردن و خودکار کردن فرآیند جمع آوری و مدیریت 
اطالعات مش��تریان است و عملیاتی شدن این س��امانه باعث افزایش 

دقت، سرعت و بهره وری در زمینه جمع آوری اطالعات است.
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دالر در کانال ۲3 هزار تومانی باقی ماند
بازار ارز چشم انتظار تحوالت وین

ب��ازار ارز در هفته نخس��ت خردادماه چش��م انتظار تعیین تکلیف 
تحوالت داخلی و خارجی بود و بدون تغییر در این دو حوزه نوسان 
قیمتی ش��دیدی را تجربه نکرد. هرچند بازار ارز در هفته  گذش��ته 
شاهد افزایش نرخ دالر و یورو و ورود دالر به کانال 2۳ هزار تومانی 
بود، اما این افزایش قیمت با روندی بس��یار آهس��ته همراه بود که 
از نگران��ی این بازار نس��بت به تحوالت روزه��ای آتی حکایت دارد. 
بررس��ی روند معامالت و قیمت ارز نش��ان می ده��د در هفته ای که 
گذشت، بازار ارز نسبت به روند مذاکرات هسته ای در وین همچنان 
نگاه تردیدآمیز خود را حفظ کرد و درخصوص اعالم لیس��ت نهایی 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری، واکنش خاصی نشان نداد.

در ای��ن هفته نیز  مانند دو هفته پیش��ین، قیمت ارز در بازار آزاد 
و صرافی های بانکی با روندی بس��یار آرام و طی نوسان هایی محدود 
ش��اهد افزایش قیمت بود. مهمترین اتفاق بازار ارز در این هفته در 
روز دوم اتفاق افتاد که قیمت دالر در بازار آزاد وارد کانال 2۳ هزار 
تومان شد. این اتفاق که بدون مقاومت جدی رخ داد تا پایان هفته 
پایدار ماند و در آخرین معامالت روز پنجش��نبه دالر به قیمت 2۳ 

هزار و 200 تومان معامله شد.
این روند آرام افزایش��ی در نرخ ارز در حالی رخ داده است که در 
روزهای پایان هفته پیشین و پس از انتشار اخباری مثبت در رابطه 
با مذاکرات وین که پنجمین دور آن در حال برگزاری بود، انتظارات 
کاهشی در بازار پدید آمد و بازار در برابر ورود قیمت دالر به کانال 
2۳ هزار تومانی مقاومت نش��ان داده بود. بااین وجود، ابهام درنتیجه 
مذاکرات نشست وین، منجر به این شد که همچنان نگاه تردیدآمیز 
فع��االن اقتصادی به نتیجه این مذاکرات به قوت خود باقی بماند و 

در روند بازار ارز تغییر جدی ایجاد نشود.
از س��وی دیگر اعالم لیست نهایی افراد واجد شرایط برای حضور 
در انتخابات ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان نیز اتفاق مهم 
دیگ��ری بود ک��ه در این هفته اتف��اق افتاد و برخ��ی از تحلیلگران 
ب��ازار ارز در انتظار واکن��ش بازار به این اقدام بودن��د؛ انتظاری که 
بازهم به مانند بسیاری از تحوالت مهم دیگر محقق نشد و نشان داد 
که فعاالن این بازار منتظر نتیجه تحوالت حوزه سیاس��ت داخلی و 
خارجی در روزهای آینده هس��تند؛ به همین دلیل کارشناسان بازار 
ارز معتقدن��د تا دریافت س��یگنال بعدی از وین، ب��ازار همچنان در 

وضعیت آرام به سر خواهد برد.
البته تحلیلگران نس��بت به تداوم ای��ن وضعیت آرام تردید دارند. 
نتیج��ه مذاکرات وی��ن برای احی��ای برجام و همچنی��ن برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ازجمله مهمترین عواملی هس��تند که 
می توانن��د در کوتاه م��دت بر روند حاکم ب��ازار ارز تأثیر بگذارند. به 
همین دلیل برخی از کارشناس��ان وضعی��ت آرام این روزهای بازار 
را به آرامش پیش از توفان تش��بیه کرده ان��د. البته گروه دیگری از 
کارشناسان معتقد هستند که نباید منتظر تحول و نوسان شدیدی 
در ب��ازار ارز ب��ود، به نظر آنه��ا وضعیت رکود و ثب��ات در بازار ارز 

همچنان تداوم خواهد یافت.

با وجود افزایش 350 هزار تومانی
حباب سکه در حال تخلیه است

هرچن��د به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت اونس جهانی 
طال، قیمت سکه در هفته گذشته ۳۵0 هزار تومان افزایش یافت، 
اما حباب س��که در حال تخلیه ش��دن اس��ت؛ این تحلیل نایب 
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران از آخرین وضعیت بازار س��که 
و طال اس��ت. محمد کش��تی آرای درباره وضعیت یک هفته اخیر 
بازار س��که و طال می گوید: قیمت جهانی طال با یک ثبات نسبی 
از ابت��دای هفته که 1881 دالر بود، آغاز ش��د و این ثبات تا روز 
چهارش��نبه ادامه داشت اما در روز پنجش��نبه تا بیش از 1900 
دالر ه��م پیش رفت. افزایش قیمت اونس جهانی طال تحت تاثیر 
مسائل اقتصادی و سیاس��ی به ویژه تورم ناشی از کرونا و کاهش 
ارزش دالر ایجاد ش��ده است بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی 
دنی��ا، به زودی هر اونس جهانی طال به کانال 2000 دالر خواهد 

رسید.
به اعتقاد او، در هفته ای که گذش��ت، به طور متوس��ط قیمت 
اونس جهانی 1۷ دالر افزایش یافت و در روز پنجشنبه به 1908 
دالر رس��ید، ام��ا آخرین قیمت ثبت ش��ده برای ه��ر اونس طال 
1989 دالر است. طبیعتا افزایش قیمت اونس جهانی به انضمام 
افزایش نرخ ارز در داخ��ل که حدود ۳۵0 تومان هر دالر آمریکا 
به طور متوسط طی یک هفته اخیر افزایش یافت، قیمت سکه و 
طال را نیز تحت تاثیر قرار داد. در حال حاضر قیمت ارز در داخل 
کش��ور تحت تاثیر مذاکرات وین و اخبار مثبت و منفی پیرامون 
آن اس��ت که سبب ایجاد نوسان نرخ ارز می شود بنابراین هرگونه 
نش��انه های مثبت از مذاکرات وین، نرخ ارز را کاهش می دهد. در 
صورتی که چنین اتفاقاتی بیفتد، به طور مسلم قیمت سکه و طال 

هم کاهش خواهد داشت. 
کش��تی آرای در رابطه با تغییرات قیمتی س��که و طال در هفته 
گذش��ته افزود: س��که طرح قدیم از 10 میلیون تومان در ابتدای 
هفت��ه ب��ا افزایش 2۵0 هزار تومانی ب��ه 10 میلیون و 2۵0 هزار 
تومان رسید. سکه تمام طرح جدید نیز با حدود ۳۵0 هزار تومان 
ب��ه 10 میلیون و 410 ه��زار تومان افزایش قیمت داش��ت. نیم 
س��که، ربع س��که و س��که های یک گرمی نیز هر یک با ۵0 هزار 
تومان افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته، در آخرین معامالت 
پایان هفته به ترتیب اینگونه تعیین قیمت ش��ده اند که نیم سکه 
۵میلی��ون و 900 ه��زار تومان، ربع س��که ۳میلیون و 900 هزار 
تومان و سکه های یک گرمی 2 میلیون و 2۵0 هزار تومان قیمت 
دارند. بر این اس��اس بیشترین میزان افزایش قیمت را سکه طرح 
جدید داش��ته است به این دلیل که حباب آن بسیار کاهش پیدا 
کرد. اینکه نیم س��که، ربع س��که و سکه های یک گرمی، افزایش 
کمتری را نس��بت به س��که های تم��ام تجربه کرده ان��د، به علت 
کاهش تقاضا برای خرید این قطعات سکه هاست. نکته قابل توجه 
این اس��ت که در هفته گذشته، حباب سکه به پایین ترین سطح 
خود رس��ید؛ حداقل میزان حباب سکه طی هفته اخیر  ۵0هزار 

تومان و حداکثر آن 100 هزار تومان بوده است.

بانکنامه

فرصت امروز: بازار س��هام در هفته نخس��ت خردادماه دو نیمه متفاوت 
داش��ت. درحالی چراغ ش��اخص کل بورس در دو روز پایانی هفته گذشته 
س��بز ش��د که در مجموع هفته با افت ۳.9 درصدی مواجه ش��د. بر این 
اساس، ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت هفته ای 
که گذشت )چهارشنبه ۵ خردادماه( با 4۵ هزار واحد کاهش به عدد یک 
میلیون و 109 هزار واحد رسید و حدود 4درصد افت داشت، این در حالی 
اس��ت که در دو روز پایانی معامالت هفتگی، ش��اخص بورس مثبت بود و 
بخش��ی از ریزش هفته را جبران کرد. به عبارت دیگر، با اینکه در سه روز 
نخس��ت هفته ای که گذشت، قیمت ها نزولی بودند و شاخص کل حتی با 
کانال 1.1 میلی��ون واحدی خداحافظی کرد، ام��ا در دو روز پایانی هفته 
براس��اس روند بازارهای جهانی، بهبود فرآیند نقدش��وندگی و سیگنالهای 
مثبت اقتصادی، سهام بزرگ به محدوده سبز تابلو حرکت کردند و در ادامه 
شاهد تحرکات مثبت در نمادهای کوچک تر بودیم و بار دیگر نماگر اصلی 
تاالر شیش��ه ای به سمت سطوح باالتر از 1.1 میلیون واحد حرکت کرد. با 
این حال، از میانه مردادماه سال گذشته که روند ریزش بازار سرمایه آغاز 
شد، این برای اولین بار بود که شاخص کل بورس به زیر کانال یک میلیون 

و 100 هزار واحد می رسید.
روند حرکتی بورس در هفته نخست خرداد

بازار سرمایه هفته گذشته را همانند هفته های پیش از آن با چراغ قرمز 
س��پری کرد و برای اولین بار از زمان آغاز روند ریزش��ی بورس از مردادماه 
س��ال گذش��ته تاکنون به زیر کانال یک میلیون و 100 هزار واحد لغزید. 
ش��اخص کل بورس در روز ش��نبه اول خردادماه با 2۷ هزار و ۵91 واحد 
ن��زول تا رقم یک میلیون و 12۷ هزار واحد کاهش یافت. این روند در روز 
یکش��نبه نیز ادامه یافت و ش��اخص کل بورس با 20 ه��زار و 421 واحد 
کاهش به رقم یک میلیون و 10۷ هزار واحد رس��ید. در روز دوشنبه و در 
ادامه این روند ریزش��ی، ش��اخص کل بورس کف خود را شکست و با 12 
ه��زار و 189 واحد کاهش، رقم یک میلیون و 9۵ هزار واحد را ثبت کرد. 
همانطور که گفته ش��د، کاهش ش��اخص کل به زیر یک میلیون و 100 
هزار واحد برای نخس��تین بار از مرداد س��ال گذشته تاکنون اتفاق افتاد و 

همواره ش��اخص کل حتی در پایین ترین حد خود بیش از یک میلیون و 
100 هزار واحد بود.

س��پس در روز سه شنبه چهارم خردادماه ورق بورس برگشت و شاخص 
کل بورس با 9 هزار و ۷4۷ واحد صعود دوباره به باالی کانال یک میلیون 
و 100 هزار واحد رسید و رقم یک میلیون و 10۵ هزار واحد را ثبت کرد. 
در نهایت در روز چهارشنبه پنجم خردادماه نیز شاخص کل با ۳91۵ واحد 

افزایش، رقم یک میلیون و 109 هزار واحد را ثبت کرد.
شاخص کل )هم وزن( نیز هفته گذشته را با رقم ۳9۶ هزار و 981 واحد 
آغاز کرد و در پایان هفته به ۳8۳ هزار و 140 واحد رسید که حاکی از افت 
1۳ هزار و 841 واحدی بود. شاخص قیمت )هم وزن( هم از رقم 2۵۷ هزار 
و 11 واحد در ابتدای هفته به عدد 24۷ هزار و ۶08 واحد در انتهای هفته 
رس��ید که از کاهش 9 هزار و 40۳ واحدی حکایت داش��ت. همچنین در 
پنج روز معامالتی این هفته بورس، نمادهای پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، 
توسعه و عمران امید )ثامید(، ملی صنایع مس ایران )فملی(، پاالیش نفت 
تهران )شتران(، لیزینگ پارسیان )ولپارس(، گسترش سرمایه گذاری ایران 
خودرو )خگستر(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( ازجمله 

نمادهای پرتراکنش بودند.
در این هفته، منس��وجات و واس��طه گری های مالی و پولی جزو صنایع 
مثبت بازار بودند. همچنین صنایع استخراج سایر معادن، بانک ها، خودرو 
و قطعات، فرآورده های نفتی، استخراج کانه های فلزی، رایانه، دستگاه های 
برقی، دارویی، چند رشته ای صنعتی، محصوالت فلزی و... از جمله صنایعی 

بودند که بازدهی منفی را در بازار ثبت کردند.
بانک ها 10 درصد افت کردند خودرویی ها 10 درصد

در معامالت هفته ای که گذش��ت )منتهی به ۵ خرداد 1400(، صنعت 
منسوجات با تک نماد »نمرینو« افزایش قیمت 22.۵ درصدی را ثبت کرد. 
ایران مرینوس تمامی روزهای هفته را با صف خرید سپری کرد و در اغلب 
روزها معامالت پرحجمی نیز داش��ت که به سبب آن قیمت پایانی تقریبا 
توانست سقف روزانه را پر کند. در هفته مورد بررسی همچنین گروه  سایر 
معادن افت 12.۵ درصدی را ثبت کرد. پس از آن نوبت به بانکی ها رسید. 

زیرمجموعه های بانکی در حالی اولین هفته خرداد را پش��ت سر گذاشتند 
که میانگین قیمت س��هام آنها کاهش 10.8 درصدی را ثبت کرد. حمل و 

نقل نیز افت 9.2 درصدی را نشان داد.
در میان اخبار اثرگذار بر صنایع بورس��ی، این هفته دو خودروساز بزرگ 
کش��ور با وجود اعالم مخالفت با نرخ گذاری ش��ورای رقابت، اما مجددا از 
متقاضی��ان برای فروش برخ��ی خودروهای پرتیراژ ب��ا موعد تحویل 90 
روزه ثبت نام کردند. همچنین روز سه ش��نبه بود که کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی برای بررسی موضوع قیمت گذاری دستوری 
جلس��ه ای با حضور مدیرعامل ایدرو، رئیس ش��ورای رقابت، مدیران عامل 
ای��ران خودرو و س��ایپا و نمایندگان قطعه س��ازان ترتی��ب داد. حجت اهلل 
فیروزی، س��خنگوی کمیس��یون مذکور پس از این جلسه گفت: »در این 
نشست گزارش��ی از سناریوهای پیش بینی ش��ده درباره وضعیت خودرو، 
نیازهای صنعت خودروس��ازی و افق این صنعت در س��ال 1404 ارائه شد 
که براساس آن باید به سه موضوع نیازهای توسعه ای، جایگزین خودروهای 

فرسوده و صادرات توجه ویژه داشت.«
حال باید دید پس از انتقادات چندساله کارشناسان و مدیران به معضالت 
قیمت گذاری دستوری آیا این قفل از پای خودروسازان باز می شود تا دیگر 
ش��اهد افزوده ش��دن زیان انباشته این شرکت ها نباش��یم یا هر سال باید 
رقمی به عنوان زیان در صورت های مالی غول های خودروسازی قرار گیرد. 
در این ش��رایط خودرویی ها معامالت هفتگی خ��ود را با افت قیمت ۷.4 
درصدی س��پری کردند اما از منظر ارزش دادوس��تدها رتبه چهارم را در 
اختیار گرفتند. همچنین در گروه سیمانی پس از پذیرش شرکت سیمان 
فارس در تاریخ 22 اردیبهش��ت ماه به عنوان نخس��تین پذیرش امسال و 
پذیرش محصول 4 ش��رکت س��یمانی دیگر در 29 اردیبهشت ماه این بار 
نوبت شرکت های سیمان فارس نو، سیمان ساوه و سیمان صوفیان بود تا 
با پذیرش محصوالت آنها در بازار اصلی بورس کاال، صنعت سیمان در پیچ 
آخر خروج از نظام قیمتگذاری قرار گیرد. کارشناسان می گویند خروج این 
محصول از دایره قیمتگذاری دس��توری شرایط جدیدی را در بازار سرمایه 

رقم می زند.

بورس تهران در هفته اول خردادماه کف خود را شکست

2 نیمه متفاوت بورس

ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران در گزارشی به تشریح اقدامات انجام 
شده در حوزه اوراق اختیار فروش تبعی پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری بازار س��رمایه، اس��تفاده از اوراق تبعی س��هام 
در عرضه اولیه برای ایجاد اطمینان به س��رمایه گذاران و تش��ویق آنها به 
س��رمایه گذاری بلندمدت، همچنین اصالح دس��تورالعمل معامالت اوراق 
اختیار فروش تبعی برخی از اصلی ترین اقدامات انجام شده در حوزه اوراق 

اختیار فروش تبعی توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران است.
براساس این گزارش، یکی از مهمترین موضوعات مربوط به حوزه اصالح 
دستورالعمل اوراق فروش تبعی شامل اصالح قوانین حاکم بر اوراق تبعی 
تامین مالی به هنگام اقدامات شرکتی سهام پایه )بازنگری در فرمول تعدیل 
تعداد و قیمت اوراق تبعی در زمان افزایش سرمایه( است، به طوری که از 
متضرر شدن سرمایه گذاران که عموما صندوق های سرمایه  گذاری هستند 

)ایجاد نوسان در NAV( جلوگیری شود.
یکی دیگر از موارد اصالحی در دس��تورالعمل اوراق فروش تبعی مربوط 
به اصالحات بندهای مربوط به اوراق تبعی با کارکرد بیمه سهام و به دلیل 
اشتباهات مکرر سرمایه گذاران در خرید اوراق بدون پشتوانه و بی اثر شدن 
حق اختیار خریداری ش��ده است. شایان ذکر است، در دستورالعمل قبلی 
در ش��رایط خرید اوراق تبعی توسط سرمایه گذار بدون داشتن دارایی پایه 

ی��ا بیش از مانده دارایی پایه، اوراق مازاد فاقد اعتبار بوده و مبلغ پرداختی 
توسط س��رمایه گذار پس از کسر هزینه های مربوطه به عنوان خسارت به 

عرضه کننده تعلق می گرفت.
بازنگری در بند فوق به این شکل است که چنانچه سرمایه گذار در انتهای 
روز معامالتی خرید اوراق تبعی، دارایی پایه را تحت مالکیت نداشته باشد 
یا بیش از تعداد دارایی پایه در اختیار، اوراق اختیار فروش تبعی خریداری 
کرده باشد یا مجموع خرید روز و مانده دارایی شخص در نماد تبعی مذکور 
از س��قف خرید اعالمی در اطالعیه عرضه برای هر کد بیشتر باشد، اوراق 
اختیار فروش تبعی م��ازاد، فاقد اعتبار بوده و وجه پرداختی جهت خرید 
پس از کس��ر هزینه های احتمالی در صورت وجود به خریدار اوراق اختیار 

فروش تبعی بازگردانده خواهد شد.
ارائه پیش��نهادهای اصالحی به کمیته انتش��ار اوراق تبعی درخصوص 
اصالح و تس��ریع فرآیند عرضه و میزان توثیق موردنیاز برای انتشار اوراق 
تبعی، برگزاری جلس��ات توجیه��ی متعدد با هلدینگ ها و ش��رکت های 
س��رمایه گذاری با هدف انتش��ار اوراق تبعی با کارکرد بیمه س��هام و نیز 
تس��هیل و تسریع در فرآیندهای اجرایی انتشار اوراق تبعی برخی از دیگر 
اقدامات انجام شده در حوزه اوراق اختیار فروش تبعی توسط شرکت بورس 
اوراق بهادار تهران اس��ت. بنابر این گزارش، تهیه و انتشار کلیپ و مطالب 

آموزشی و انجام مصاحبه های متعدد با هدف افزایش آگاهی سرمایه گذاران 
از کارکرده��ای ای��ن ابزار، پیگیری و اصالح فرآین��د معامالت اوراق تبعی 
با کارکرد بیمه س��هام با همکاری ش��رکت مدیریت فناوری بورس تهران، 
مکاتبه با ش��رکت های OMS به منظور انتش��ار بیانیه ریس��ک معامالت 
اوراق تبعی و مکاتبه با شرکت های کارگزاری به منظور ارائه اطالعات الزم 
به مش��تریان نیز از دیگر موارد انجام ش��ده در حوزه اوراق اختیار فروش 
تبعی هستند. خاطرنشان می شود، پیگیری سیستمی کردن فرآیند اعمال 
اوراق تبعی از س��وی سازمان و ش��رکت مدیریت فناوری بورس تهران، از 
دیگر موارد بوده اس��ت. فرآیند فعلی به این شکل است که سرمایه گذاران 
درخواس��ت های اعمال خود را به روش های اعالمی از سوی کارگزاران به 
ایش��ان اعالم کرده و شرکت های کارگزاری اطالعات تجمیعی را در قالب 
فایل اکسل از طریق اتوماسیون اداری برای شرکت بورس ارسال می کنند 
و ش��رکت ب��ورس نیز پس از اص��الح و تجمیع اطالع��ات، آن را از طریق 

اتوماسیون برای شرکت سپرده گذاری ارسال می کند.
در نظر داشته باشید، فرآیند مذکور به شکل دستی بوده است که احتمال 
خطای کاربری از سوی تمامی اشخاص درگیر در فرآیند اعمال را افزایش 
داده و حجم کار زیادی را به شکل غیرمنطقی به کارگزار و ارکان تحمیل 

کرده است؛ از این رو، سیستمی شدن این فرآیند اقدامی الزامی است.

کارنامه بورس در حوزه اوراق اختیار فروش تبعی

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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خاموشی ها تمام نشده، منتظر باشید
از هفته گذش��ته خاموشی های گاه و بیگاه مهمان خانه های 
مردم شده، هرچند که چندین روز است که میزان خاموشی ها 
کاه��ش یافته اما پیش بینی می ش��ود که در هفته پیش رو با 

افزایش دما شاهد تکرار خاموشی ها باشیم.
به گ��زارش ایس��نا، خاموش��ی های پراکنده در کش��ور در 
ابت��دا بدون اطالع قبلی اتفاق می افت��اد که موجب نارضایتی 
و گله مردم ش��د س��رانجام صنعت برق پ��س از عبور از دوره 
غافلگیری اقدام به انتش��ار جداول خاموشی کرد؛ جداولی که 
چن��دان منطبق ب��ر واقعیت نبود، در نهای��ت پس از تحمیل 
خاموشی های مکرر بر مردم جداول نسبتا درستی منتشر شد.

موضوع��ی که طب��ق گفته مس��ئوالن صنعت ب��رق پایدار 
نخواهد بود و باید منتظر خاموشی ها در هفته پیش رو باشیم، 
مصطفی رجبی مش��هدی س��خنگوی صنعت برق درخصوص 
دالیل کاهش خاموش��ی ها در کشور به ایسنا گفت: باتوجه به 
بهبود ش��رایط دمایی کشور و کاهش دما که منجر به کاهش 
اس��تفاده از کولرها و وس��ایل سرمایشی ش��ده شاهد کاهش 
4۵00 مگاوات��ی مصرف برق بودیم و عالوه بر آن مش��ترکان 
خانگ��ی و صنعت��ی ب��رای مدیریت مصرف مش��ارکت جدی 

داشتند که منجر به کاهش مصرف برق شد.
جمع آوری ۳۵2 مگاوات رمزارز غیرمجاز

وی ب��ا اش��اره  ب��ه اقدامات انجام ش��ده ب��رای جمع آوری 
رمزارزهای غیرمجاز، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۳۵2 مگاوات 
از مراکز اس��تخراج رمزارز جم��ع آوری و در اختیار نهادهای 
انتظام��ی و قضایی قرار گرفتند و این طرح در بیش از 2۶00 
مرک��ز اتفاق افتاده اس��ت و طی روزهای آتی نی��ز این روند 

ادامه دارد.
نیروگاه بوشهر به کمک روشنایی کشور آمد

به گفته س��خنگوی صنعت برق کش��ور از سه روز گذشته 
نیروگاه اتمی بوش��هر وارد مدار شده و در حداکثر تولید خود 

قرار دارد و بخشی از برق کشور را تامین می کند.
افزایش دما و خاموشی در راه است

رجبی مش��هدی با اش��اره به پیش بینی های صورت گرفته 
برای هفته آینده نیز گفت: در اغلب نقاط کشور شاهد افزایش 
دم��ا خواهیم بود و پیش بینی می ش��ود که میزان مصرف نیز 
رش��د قابل توجهی داش��ته باش��د و ما تمام ت��الش خود را 
می کنیم که با اقدامات مدیریت مصرف و طرح های تش��ویقی 
ک��ه در اختیار داری��م بتوانیم محدودیت ه��ای احتمالی را به 

حداقل ممکن برسانیم.
مردم همکاری کنند

وی ادام��ه داد: قطعا در صورتی که امکان رفع محدودیت ها 
مقدور نشد به شرکت های توزیع، سامانه برق من اطالع رسانی 
خواهیم کرد. تقاضای ما این اس��ت که مش��ترکان در ساعات 
اوج مص��رف میزان مصرف خ��ود را کاهش دهند و در گذر از 

این شرایط ما را همراهی کنند.
وی در پاس��خ به این س��وال که برای هفت��ه آینده احتمال 
خاموش��ی وجود دارد و یا خیر؟ گفت: براس��اس ارزیابی های 
ص��ورت گرفت��ه هفته آین��ده وضعیت دمایی رو ب��ه افزایش 
اس��ت و در روزهای آینده برای انتش��ار جداول اطالع رسانی 
خواهیم کرد، ولی هفته بسیار گرمی پیش رو داریم و نیازمند 

همکاری مردم هستیم.

ترخیص کاالهای اساسی قضایی شد
ترخیص فوری کاالهای اساس��ی در حالی در روزهای اخیر 
در دستور کار دس��تگاه های مربوطه قرار گرفته که دادستانی 
کل نیز به ماجرای دپوی ۶میلیون تنی کاالهای اساس��ی وارد 

شده و ضرب االجل تعیین کرده است.
به گزارش ایس��نا، پایان اردیبهشت ماه زمانی بود که مصوبه 
مرب��وط به ترخیص کاالهای اساس��ی که م��ورد تایید رئیس 
جمه��وری قرار گرفت��ه بود از س��وی وزارت صمت به گمرک 

ایران ابالغ شد.
ای��ن در حالی بود که از ابتدای س��ال جاری بار دیگر حجم 
کاالهای اساس��ی دپو ش��ده در گمرک و بن��ادر افزایش یافته 
و به حدود ۶ میلیون تن رس��یده بود و بر این اس��اس حدود 
یک ماه پیش با بررس��ی موانع ترخی��ص و تعیین راهکارهای 
مربوط��ه، گ��زارش آن به رئی��س جمهوری اع��الم و وی نیز 
بالفاصله موافقت خود را اعالم و دس��تگاه های اجرایی را ملزم 

به اجرا کرده بود.   
اما در تازه ترین اقدام برای تسریع ترخیص کاالهای اساسی، 
دادس��تانی کش��ور نیز به موضوع وارد شده اس��ت؛ به طوری 
که معاون قضایی دادس��تان کل کش��ور با تاکید بر اینکه باید 
کاالهای اساس��ی به فوریت ترخیص ش��ود گفت��ه که در این 
زمینه بخش��نامه ای به دادس��تان های بندرعباس، بندر انزلی، 

چابهار، امیرآباد و یک شهر دیگر صادر شده است.
دادس��تانی کل کش��ور، تکلی��ف ک��رده که دادس��تان های  
ش��هرهای  بندرعباس، بندر انزلی، چابهار، امیرآباد و یک شهر 
دیگ��ر بر نحوه ترخیص این اقالم اساس��ی نظ��ارت و برخورد 
می کنند که صاحبان کاال س��ریعا به گمرکات جهت ترخیص 

مراجعه کنند.
این در حالی است که از ابتدای هفته گذشته، گمرک ایران 
مصوبات مربوطه را به گم��رکات اجرایی ابالغ و صاحبان کاال 
را مکلف کرد که به س��رعت نس��بت به ترخیص کاالها اقدام 
کنند چراکه عمده موانع پیش روی ترخیص با مصوبات اخیر 

برداشته شده بود.
براساس مصوبه اخیر برای ترخیص کاالهای اساسی، ترخیص 
90 درصدی کاالهای اساسی که از پایان سال گذشته متوقف 

شده بود دوباره تمدید و در دستور کار قرار گرفت.
همچنین گمرک موظف شد متقاضیانی که خواستار استفاده 
از رویه اعتباری برای ترخیص کاالهای اساس��ی خود هستند 
را به بانک مرکزی هدایت کند. همچنین لیست ثبت سفارش 
کاالهای اساس��ی موجود در گمرک به تفکیک صاحبان کاال و 
شماره ثبت سفارش جهت پیگیری تخصیص و تأمین ارز این 

کاال با توجه به هماهنگی با وزارت صمت اعالم شود.

نماگربازارسهام

در حالی که یک هفته  از اعمال مصوبه مجوز شورای رقابت برای افزایش 
قیم��ت محصوالت و اعالم قیمت ه��ای جدید می گذرد، اما ب��ازار خودرو 

اعتنایی به این افزایش قیمت نکرده است.
در حالی که یک هفته  از اعمال مصوبه مجوز شورای رقابت برای افزایش 
قیم��ت محصوالت و اعالم قیمت ه��ای جدید می گذرد، اما ب��ازار خودرو 
اعتنایی به این افزایش قیمت نکرده و به س��بب اینکه تعداد فروشندگان 
خودرو بیش از خریداران اس��ت، لذا تقاضای کاذب ایجاد نشده و قیمت ها 
نسبت به پیش از اعالم قیمت های جدید خودروسازان تغییری نکرده است.
به گزارش س��ایت طال ، 1۳ اردیبهشت ماه س��ال جاری مجوز افزایش 
قیمت محصوالت دو خودروساز بزرگ کشور با هدف متعادل سازی قیمت 
در بازار خودرو توسط شورای رقابت صادر شد. این افزایش قیمت براساس 
تورم بخش��ی یک ساله اعالم ش��ده توس��ط بانک مرکزی و پس از کسر 
تورم های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1۳99 و در نهایت 
پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری محاسبه شده که برای تمامی 
خودروهای مشمول دس��تورالعمل قیمت گذاری ش��ورا، تا پایان شهریور 

1400 اعمال و اجرا می شود.
براس��اس مصوبه مذکور، به قیمت محصوالت گروه ایران خودرو به طور 
متوسط 8.2 درصد و به محصوالت گروه سایپا به طور متوسط 8.9 درصد 

افزوده ش��ده است. در ش��رایطی که دو خودروساز بزرگ چندان از میزان 
افزایش قیمت ها رضایت نداشتند و خواستار تغییر مصوبه شورای رقابت و 
افزایش بیش��تر قیمت ها بودند، در نهایت پس از گذشت حدود 20 روز از 
تصویب مجوز افزایش قیمت ها، این مصوبه به خودروسازان ابالغ و افزایش 

قیمت ها از ابتدای هفته ای که گذشت، لحاظ شد.
به یاد داریم که هر زمان قیمت های رسمی خودروها افزایش یافت، بازار 
هم به تبع آن قیمت ها ر ا باال برد، اما این بار علی رغم اینکه از ابتدای هفته 
قیمت های جدید محصوالت دو خودروس��از اصلی اعالم ش��ده است، بازار 

خودرو واکنشی نشان نداد و تغییری در قیمت ها ایجاد نشده است.
در ای��ن رابطه، س��عید موتمن��ی- رئیس اتحادی��ه نمایش��گاه داران و 
فروش��ندگان خودرو- در گفت وگو با ایسنا، از آرامش در بازار خودرو خبر 
داده و اظهار کرد: افزایش قیمت محصوالت در کارخانه تاثیری بر قیمت ها 
در بازار خودرو نداشت و همچنان آرامش بر بازار خودرو حاکم است. ضمن 
اینکه نوسانات ارزی کم شده و افزایش قیمت ارز نداریم بنابراین تقاضای 
کاذب نیز در بازار ش��کل نگرفته که بخواهد قیمت ها را دستخوش تغییر 
کند. وی افزود: در حال حاضر تقاضا در بازار خودرو کم است و تنها محدود 
به تقاضاهای مصرفی است؛ هیچ تقاضای کاذبی به لحاظ سرمایه گذاری در 
بازار خودرو وجود ندارد و اگر معامله ای انجام شود، توسط مصرف کننده های 

واقعی اس��ت. برخی به امید آنکه ریزش بیش��تری در نرخ ارز شکل گیرد، 
منتظر هستند تا خرید خود را با قیمت های پایین تر انجام دهند.
آنقدر که فروشنده در بازار هست، خریدار نیست

این مقام صنفی تاکید کرد: البته با توجه به اینکه در شرایط فعلی بیش 
از آنکه خریدار در بازار وجود داشته باشد، فروشنده دیده می شود، ممکن 
است صاحبان خودرو قیمت ها را در سایت های فروش افزایشی ثبت کنند 
ام��ا معامله حقیقی به ج��ز در موارد معدود و ب��رای تامین نیاز به خودرو 
مصرفی، در بازار شکل نمی گیرد. موتمنی در رابطه با میزان عرضه به اندازه 
خودروسازان به بازار نیز گفت: آماری به صورت مکتوب که بیانگر میزان کم 
و زیاد شدن عرضه باشد، در اختیار نیست اما به صورت کلی می توان گفت 
که اگر عرضه به اندازه کافی از س��وی خودروسازان به بازار تزریق می شد، 
فاصله قیمتی کارخانه و بازار کمتر و کمتر می شد؛ ضمن اینکه از ابتدای 
سال جاری همچون ماه های پایانی سال گذشته، تقاضای چندانی در بازار 

وجود ندارد. اگر عرضه به بازار زیاد بود، فاصله این دو قیمت کمتر بود.
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو ته��ران در پایان 
تصری��ح کرد: با توجه به اینکه معامل��ه چندانی در بازار صورت نمی گیرد، 
قیمت ها نسبت به دو- سه هفته گذشته تغییری نداشته و همان قیمت های 

هفته آخر اردیبهشت ماه است.

صف فروش در بازار خودرو

باب��ک صدرایی گفت اینکه ما خ��ودرو را دو نرخی می کنیم، یعنی فقط 
بسترها و زمینه ها را برای ایجاد رانت فراهم کرده ایم.

بابک صدرایی، کارش��ناس صنعت خودرو در گفت و گو با قدس آنالین، 
درخصوص قیمت گذاری دس��توری در ش��ورای رقاب��ت و آنچه دولت به 
خودروس��ازان تحمیل می کن��د، گفت: اصوال قیمت گ��ذاری بدون منطق 
چه در کارخانه و غیر کارخانه راهبرد بس��یار اشتباهی است، قیمت گذاری 
دس��توری به این معناس��ت که خودروس��از در کارش با مردم آنقدر عدم 
ش��فافیت دارد که قیمت تولیدات خود را اعالم نمی کند و یک نهاد دیگر 

باید برای محصوالت شرکت های خودروسازی کشور قیمت اعالم کند. 
وی در این باره خاطرنشان کرد: مشخص است ساخت خودرو هزینه های 
ریالی و ارزی دارد لذا هزینه هایی که شرکت خودروسازی دارد کامال شفاف 
اس��ت و قیمت کل خرید لوازم یدکی، کل ش��بکه عرضه خدمات شبکه و 
توزیع تولید همگی مش��خص است، به اضافه درصد سودی که خودروساز 
برای خود برمی دارد، تمامی این موارد، قیمت تمام شده خودرو را مشخص 
می کن��د، مثل همه جای دنیا که قیمت تمام ش��ده یک کاال، هزینه تمام 

شده، به اضافه سود تولیدکننده می شود قیمت تمام شده کاال.

بابک صدرایی در ادامه تصریح کرد: با تمام این تفاصیل قیمت تمام شده 
خودرو، شفاف است و به صورت شفاف باید اعالم شود، اینکه ما خودرو را 
دو نرخی می کنیم، یعنی فقط بسترها و زمینه ها را برای ایجاد رانت فراهم 
کرده ای��م، مثال در حال حاضر می گویند چندین و چند هزار ماش��ین در 
انبارهاست، حتی ماشین هایی که در قرعه کشی ها بیرون آمده ،این تأخیرها 
ناشی از کدام اتفاق ها و عوامل است؟ آیا غیر از دو نرخی کردن و دو مدل 
قیمت گذاش��تن بر روی قیمت کارخانه اس��ت، مواردی که بساط فساد را 

گسترش می دهد لذا قیمت خودرو باید شفاف انجام شود.
وی ب��ا انتق��اد ب��ه قیمت گ��ذاری دس��توری خاطرنش��ان ک��رد: اصال 
قیمت گذاری دس��توری توهین به ش��رکت های خودروسازی کشور است، 
مگر این شرکت ها نمی دانند هزینه تمام شده ماشین چقدر تمام می شود، 
که یک نهاد دیگر  برای شان قیمت گذاری کند؟ بنابراین ما در ایران با یک 

طنز عجیب مواجهیم. 
صدرای��ی در این زمینه افزود: بر ف��رض مثال تولیدکننده مداد می داند 
پوس��ت و ذغال مداد و  هم��ه عوامل دیگر مثل دس��تمزد کارگر، هزینه 
تولید، سود خود تولیدکننده چقدر می شود، لذا می تواند قیمت تمام شده 

را مش��خص کند آن هم به صورت ش��فاف، حاال شورای رقابت و نهادهای 
دیگ��ری که هر ک��دام در کار دیگری دخالت می کنند، با یکدیگر لجبازی 
می کنند و در نهایت قیمت ها به صورت شفاف روشن نمی شود، عامل عدم 
تعادل در بازار و غیرشفاف بودن قیمت خودرو می شوند، از یک طرف دولت 
برای مسائل سیاسی در صنعت خودرو قیمت گذاری می کند، از یک طرف 
دیگر می گوید قیمت ماش��ین در کارخانه این میزان اس��ت از سوی دیگر 
همین محصول قیمت گذاری شده دستوری در بازار آزاد با دو برابر  قیمت 
کارخانه به فروش می رسد لذا رانت ایجاد می کند، در صورتی که اگر تفاوت  
قیم��ت بین کارخانه و بازار از بین ب��رود رانت هم از بین می رود، بنابراین 
می ت��وان نتیجه گیری کرد که برخی مایل به از بین رفتن رانت موجود در 
بازار خودروی کش��ور نیس��تند، به همین خاطر همچنان بر قیمت گذاری 
دس��توری اصرار دارند، در حالی که در اقتصاد چیزی به اسم قیمت گذاری 

دستوری وجود ندارد.
وی در این  باره خاطرنش��ان کرد: در اقتصاد باید متناسب با شرایط روز 
هزینه را برشماری به اضافه سود کنی و  قیمت تمام شده مشخص شود، لذا 

تا زمانی که قیمت گذاری دستوری وجود دارد یعنی رانت توزیع می شود.

مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران با اش��اره به سیستم اعالم 
زمان بن��دی حرکت اتوبوس ها در عین حال گفت ش��رکت واحد در هیچ 

دوره ای متولی مانیتورهای ایستگاه های اتوبوس نبوده است.
 به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو«، محمود ترفع در مورد سیس��تم 
اعالم زمان بندی حرکت اتوبوس ها گفت: این سیستم یک انقالب در حمل 
و نقل اتوبوسی و یکی از بهترین اقدامات در جهت حفظ کرامت مسافران 
بوده اس��ت. وی درباره مانیتورهای اطالع رسانی برنامه زمان بندی حرکت 
اتوبوس ها که در ایس��تگاه های اتوبوس نصب ش��ده اند، خاطرنش��ان کرد: 
متولی آن مانیتورها در هیچ دوره ای ش��رکت واحد نبوده است، شهروندان 
می توانند از نرم افزار »تهران باس« که برای گوشی های همراه طراحی شده 
و در هر دو سیس��تم عامل اندروید و آی او اس قابل اس��تفاده است، برای 

دریافت برنامه زمان بندی حرکت اتوبوس ها استفاده کنند.

کمبود راننده، نگهبان و نیروی خدمات در اتوبوسرانی تهران
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوس��رانی تهران درباره چابک سازی و جذب 
نیرو در این شرکت گفت: موضوع چابکسازی از دوره های قبل نیز مدنظر 
بود و در راس��تای خصوصی س��ازی، هر س��ال بخش��ی از نیروها بازخرید 
یا بازنشس��ته ش��ده اند. ترفع اف��زود: البته باید توجه داش��ت که موضوع 
چابک س��ازی حد و حدود دارد و قرار نیست حمل و نقل عمومی را آنقدر 

محدود کنیم که به کل جمع شود.
وی با اش��اره ب��ه اینکه در آذرماه 8۵ مصوبه خصوصی س��ازی توس��ط 
دولت ابالغ ش��د و در دی ماه همان س��ال، حد و حدود این چابک س��ازی 
براساس مصوبه ش��ورای ش��هر تحت عنوان ماده واحده چگونگی اجرای 
خصوصی سازی مشخص ش��د، اظهار کرد: براس��اس ماده واحده مذکور، 
ش��هرداری تهران مکلف اس��ت در هر ش��رایط،  40 درصد از ناوگان را به 

صورت ملکی حفظ کند و برای حفظ این 40 درصد، نیازمند نیرو است.
ترفع درباره تعداد نیروهای ش��رکت واحد گفت: اسفندماه سال گذشته 
8۳0 نفر در شرکت واحد بازنشسته شدند که 4۳0 نفر از آنها راننده بودند 

و برای جایگزین کردن آنها، استخدام نیروهای جدید ضرورت دارد.
براس��اس گزارش روابط عمومی ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران، وی با 
بیان اینکه در مجموعه اتوبوسرانی تهران، کمبود راننده، نگهبان و نیروی 
خدمات داریم، تصریح کرد: با توجه به اینکه در سال 99 تعداد 8۳0 نفر، 
در سال 98 تعداد ۷00 نفر و در سال 9۷ تعداد ۶00 نفر از کارکنان شرکت 
واحد بازنشس��ته شده اند، قطعا جذب نیروهای جدید برای جایگزینی این 
اف��راد ضروری اس��ت، مگر اینک��ه بگوییم همه این اف��راد در تمامی ادوار 
مدیریت شهری، مازاد بوده اند و به رغم عدم نیاز به حضور آنها، در استخدام 

بوده و همچنان حقوق دریافت می کرده اند.

دو نرخی بودن قیمت خودرو فقط رانت ایجاد می کند

 قیمت گذاری دستوری توهین به شرکت های خودروسازی است

تهرانی ها چگونه از زمان بندی حرکت اتوبوس ها مطلع شوند؟
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اخبار

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: وزیر نیرو اجرای پروژه های 
بزرگ آب و فاضالب در اســتان هرمــزگان را یکی از ثمرات یکپارچه 
سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی در کشور دانست. 
رضا اردکانیان در مراسم بهره برداری از پروژه های آبرسانی هرمزگان 
از طریــق ارتباط ویدئو کنفرانس افزود: شــرکت های آب و فاضالب 
روستایی بیش از سه دهه فعالیت داشت که فرصت پرداختن جدی به 
بحث فاضالب در این سیســتم میسر نشد اما با اجرای طرح یکپارچه 
ســازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی این مهم محقق 
شــد و امروز شاهد به ثمر نشســتن طرح بزرگ جمع آوری فاضالب 
روســتایی در تیاب هستیم که یکی ثمرات این توجه در کشور است. 
وی ابراز امیدواری کرد، با تجمیع همه منابع و چابکی بیشتر مجموعه 
مجال بیشــتری برای توجه به روســتاها پیش آید. گام ارزنده ای در 

اجرای پروژه های آبرســانی هرمزگان برداشــته شد وزیر نیرو، افتتاح 
سه پروژه آبرسانی و فاضالب در هرمزگان که امروز مورد بهره برداری 

قرار گرفت به عنوان ســه گام ارزنده یاد کرد که مردم شهرستان های 
بشاگرد، میناب و بندرعباس از آن بهره مند شدند. به گفته اردکانیان، 
افتتاح پروژه آبرســانی از سد سهران به گوهران و ۱۳ روستای مسیر، 
افتتاح آب شــیرین کن مهــدی آباد و افتتاح تصفیه خانه و شــبکه 
جمع آوری فاضالب تیاب را حاصل تالش های انجام شــده مسئوالن 
هرمزگان دانست که در شرایط سخت به بهره برداری رسید. وی اتکای 
هرمزگان بویژه شــهر بندرعباس به منابع آب شــیرین کن ها را یک 
اقدام ارزنده دانست و گفت: اجرایی شدن این سیاست باعث شد تا آب 
مورد نیاز جمعیت زیادی از هرمزگان در شرایط خشکسالی با اطمینان 
باالیی تولید شــود. وزیر نیرو در پایــان از تالش های فریدون همتی 
اســتاندار هرمزگان و امین قصمی مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 

هرمزگان نیز بصورت ویژه تقدیر کرد

قـــم  - خبرنگار فرصت امروز: کارکنان کمیته امداد اســتان قم به 
مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر در ســازمان انتقال خون استان حاضر 
و خــون خود را به بیماران و نیازمندان خون اهــدا کردند. به گزارش پایگاه 
اطالع رســانی کمیته امــداد، محمود تلخابی، رئیــس اداره روابط عمومی و 
اطالع رسانی کمیته امداد استان قم بابیان اینکه امدادگران این استان در طول 
ســال چند نوبت در سازمان انتقال خون حاضر می شوند و خون خود را اهدا 

می کنند تصریح کرد: این اقدام خداپسندانه در روزهای شیوع ویروس کرونا 
و کاهش ســطح ذخایر فرآورده های خونی کشــور بیشتر از قبل بوده است. 
وی ضمن گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر قهرمان افزود: مانند رزمندگان 
دوران دفاع مقدس که در برابر دشــمنان این مرزوبوم از میهن اسالمی دفاع 
کردند، امروز نیز امدادگران این نهاد با خدمت به محرومان و رفع مشــکالت 

آن ها در جنگ اقتصادی با دشمنان و تحریم های آن ها هستند.

همدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان همدان با اشاره به کاهش بارندگی و سطح پایین منابع آبی در 

استان گفت: صرفه جویی تنها راه عبور از بحران آب است.
»سید هادی حسینی بیدار« روز دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری، 
هماهنگی و فرماندهی عملیات پاســخ به بحران اســتان  با اشــاره به 
خشــک سالی و کاهش نزوالت آســمانی در سال جاری اظهار داشت: 
کمبود آب شــرب در استان جدی و وضعیت کنونی آب در پنجاه سال 
گذشــته بحرانی است. وی با بیان اینکه مصرف آب با توجه به افزایش 
دمای هوا، شیوع ویروس کرونا افزایش پیدا کرده عنوان کرد: بر مبنای 
گزارشات دریافتی، تا پایان هفته گذشته ۲۳۰ میلیمتر بارش در استان 
به ثبت رســیده که این رقم ۳۰ درصد کاهش نســبت به بلند مدت و 
۴۴ درصدکاهش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. مدیر عامل 
شــرکت آب و فاضالب استان همدان ادامه داد: سال گذشته در مدت 
زمان مشــابه سد اکباتان ۳۵ میلیون متر مکعب آب و هفت هزار لیتر 

بر ثانیه ســرریز و ورودی داشت در حالی که امسال ۲۱ میلیون آب در 
ســد اســت و ورودی کال زیر هزار لیتر در ثانیه است. حسینی بیدار با 
تاکید بر اینکه مطابق گزارشــات دریافتی، در شرایط فعلی ۳۴ درصد 
از حجم ســد اکباتان خالی است، گفت: گسترش شهرنشینی، افزایش 
جمعیت، توسعه صنعتی شهرها، باال رفتن استانداردهای زندگی و در 
شرایط کنونی شــیوع ویروس کرونا از دالیل افزایش مصرف و کاهش 
حجم ذخایر آبی بوده است. وی با بیان اینکه ما توانستیم با کمک مردم 
در مدیریت مصرف اقدامات مطلوبی و چشــمگیری انجام دهیم ابراز 
امیدواری کرد با اســتفاده بهینه از آب های سطحی در همدان بحران 
پیش رو کنترل شود. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان همدان 
با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگر نیازمند همکاری 
و همراهی مشترکین به منظور مدیریت مصرف هستیم، عنوان کرد: بر 
اســاس برآوردهای انجام شده، مشترکین خانگی در استان همدان ۳۳ 
درصد حجم آب را به منظور اســتحمام، ۲۰ درصد در ســرویس های 

بهداشتی ، ۱۴ درصد به منظور شستشوی البسه، ۱۰ درصد به منظور 
پخت و پز، ۱۰ درصد به منظور شستشــوی ظــروف، هفت درصد در 
نظافت و آبیاری باغچه ها، سه درصد به منظور راه اندازی کولر و تهویه 
منزل و سه درصد را به منظور آشامیدن مورد استفاده قرار می دهند. 

حسینی بیدار ضمن اشاره به برخی راهکارهای مدیریت مصرف گفت: 
از شــهروندان و هم استانی های تقاضا داریم با کاهش زمان استحمام 
به هشت دقیقه، نصب سردوش های کاهنده مصرف، استفاده از فالش 
تانک های دو زمانه، بستن شیر آب در فواصل شستشوی دست ها و یا 
وضو گرفتن، بهره گیری از حداکثر ظرفیت ماشین های لباسشویی و 
ظرف شویی همکاران ما را در ارائه مدیریت شرایط بحرانی یاری کنند. 
وی یادآور شــد: کولرهای آبی به اندازه یک فرد پرمصرف در شبانه روز 
آب مصرف می کنند، بنا بر این با استفاده از ایجاد سایه بان برای کولرها، 
نشت یابی لوله های تغذیه کولر و وارسی و سرویس منظم آنها باید در 

مصرف آب صرفه جویی شود.

اصفهان – قاســم اسد: شرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان فراخوان ساخت انیمیشن، موشن، 
کلیپ با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب را منتشر 

کرد. 
بر اســاس این فراخوان همه رده های سنی می 
توانند آثار خود را تا تاریخ ۳۱ خرداد ماه سال جاری 

به دفتر دبیر خانه فرخوان ارسال نمایند.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان 
اصفهان افزود: عالقه منــدان می توانند آثار خود را 

بر روی لوح فشــرده به دبیرخانــه فراخوان واقع در 
اصفهان، خیابان هزار جریب، خیابان شــیخ کلینی، 
خیابان جابــر بن حیان، روابــط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
کدپستی 8۱689۳6۵۵6 و یا از طریق شبکه های 

اجتماعی به شماره ۰9۳8۰89۳7۵۱ ارسال کنند.
مهرداد خورســندی به مشخصات فنی آثار اشاره 
کرد و افزود: آثار تولیدی باید کمتر از ۲ دقیقه و بدون 
لوگو و آرم شرکت ســازنده باشند و درقالب فرمت 

QUALITY۴8۰-HIGH(  mp۴( تهیه شوند.
وی در خصــوص اعالم نتایج ایــن فراخوان بیان 
داشت: در هفته اول تیر ماه، مصادف با هفته صرفه 
جویی در مصرف آب به ســه اثر برتر جوایز نفیسی 
اهدا می شود. خورسندی با بیان این که آبفای استان 
اصفهان حق بهره برداری از تمامی آثار را دارد عنوان 
کــرد: روابط عمومی آبفای اصفهان از نفرات برتر در 
ســاخت کلیپ، انیمیشن و موشن گرافی با موضوع 

مدیریت مصرف، دعوت به همکاری می نماید.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیرکل میــراث  فرهنگی، 
گردشگری و صنایع  دستی آذربایجان شرقی گفت: بیش از چهار میلیارد 
تومان با مشارکت اداره کل پست استان برای مرمت خانه مجتهدی های 
تبریز هزینه شــد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، احمد حمزه زاده، در 
حاشیه افتتاح اولین خانه موزه تمبر ایران افزود: با افتتاح این خانه موزه، 
ســی و هفتمین موزه استان راه اندازی شــد. وی اظهار داشت: مرمت 
این خانه تاریخی در پنج ســال گذشته انجام  شــده است و اکنون به 
محلی برای نمایش ۲۰۰ تابلوی شــکیل تمبــر دوره های مختلف از 
ســال ۱۳۴۰ تاکنون مجهز و آماده بازدید تبدیل شده است. مدیرکل 
میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی آذربایجان شرقی گفت: خانه 
تاریخی مجتهدی ها متعلق به دوره قاجار بوده و در بافت جهانی و تاریخی 
کهن شــهر تبریز قرار دارد. اولین خانه موزه تمبر ایران امروز هم زمان با 
هفته میراث فرهنگی با حضور معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت 

ملی پست و جمعی از مدیران استانی افتتاح شد. در فاز نخست افتتاح 
نخستین خانه - موزه تمبر ایران در تبریز، تمبرهای دوره پس از پیروزی 
انقالب اسالمی، تعدادی از تمبرهای پهلوی دوم و نیز کارت پستال هایی 

از کشورهای مختلف جهان به نمایش گذاشته شده است.  قرار است در 
فاز دوم و توســعه ای نخستین خانه - موزه تمبر ایران در تبریز، اشیا و 
ابزار پستی از قبیل مهرهای قدیمی پست تبریز و ابزار آالت قدیمی به 
جای مانده از تلگرافخانه تبریز و ادارات پست آذربایجان شرقی به نمایش 
گذاشته شود. راه اندازی جمعه بازار تمبر و هم افزایی برای انجام پژوهش 
های مرتبط با تمبر به عنوان اوراق بهادار و تاریخی از دیگر برنامه های 
آتی خانه - موزه تمبر تبریز اســت.  خانه تاریخی »مجتهدی« تبریز به 
عنوان یکی از صدها خانه تاریخی این کهن شهر  در سال ۱۳8۱ با شماره 
7۵۳6 در فهرســت آثار ملی کشور به ثبت رسیده است. محل استقرار 
نخستین »خانه - موزه تمبر« ایران در تبریز در کوچه پیرسمساری در 
بافت تاریخی »بازار تبریز« واقع شده است که ساختمان قدیمی و یکصد 
ساله پست آذربایجان تا ۳۰ سال قبل در مقابل آن برپا بود و پس از آن 

به دلیل تعریض خیابان تخریب شد.

وزیر نیرو در مراسم بهره برداری از پروژه های صنعت آب و فاضالب هرمزگان؛

 تصفیه خانه فاضالب تیاب نتیجه یکپارچه سازی شرکت های 
آب و فاضالب شهری و روستایی است

هم زمان با سالروز آزادسازی خرمشهر:

امدادگران کمیته امداد استان قم، خون، اهدا کردند

مدیر آبفا همدان:  صرفه جویی تنها راه عبور از بحران آب است

از سوی آبفای استان اصفهان انجام شد؛

 فراخوان ساخت انیمیشن، موشن، کلیپ 
با موضوع مدیریت مصرف بهینه آب

مدیرکل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی آذربایجان شرقی اعالم کرد:

هزینه چهار میلیارد تومانی برای مرمت خانه تاریخی »مجتهدی ها« در تبریز

نشست خبری مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن
خاموشی ها و نوسانات سراسری است/ مدیریت مصرف خاموشی ها را 

کاهش می دهد
رشــت - خبرنگار فرصت امروز: محمد اســماعیل هنرمند با اشاره به 
خاموشــی ها  گفت: وزارت نیرو با اعمال خاموشــی های ساعتی از ناپایداری 
سراســری جلوگیری کرده است. مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان 
گیالن افزود: نیروگاههای برق کشور به هم پیوسته است و از مجموعه نیروگاهها 
برق کل کشــور تامین می شود اگر مشــکلی در یک نقطه ای از کشور ایجاد 
شود برق کل کشــور از مدار خارج و قطع می شود.  محمد اسماعیل هنرمند 
با برشــمردن علل بروز مشکالت گفت : کم آبی وکاهش آب پشت سدها ،رشد 
مصرف ، کاهش میزان تولید برق در نیروگاههای برق آبی،اســتفاده غیر قانونی 
رمز ارز ها، افزایش زودرس دمای هوا و باال رفتن مصرف برق در کل کشور منجر به اعمال خاموشی های ساعتی شده است . هنرمند گفت 
: سهم خاموشی در هر استان براساس ۲۰درصد پیک مصرف  همان استان تعیین شده است  وی افزود در اردیبهشت ماه امسال در استان 
گیالن با افزایش ۱۰ درصدی رشد مصرف رو به رو شدیم که در مقایسه با سال گذشته میزان این رشد در کشور ۲۰ درصد بود و در تیرماه 
سال گذشته درگیالن این رشد ۵ درصد بود مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن افزود: در استان گیالن بیش از ۳۰ مورد 
رمز ارزهای غیر مجاز و غیرقانونی با  بیش از ۴ هزار و ۵7۲ دستگاه کشف شد که با۴ میلیون کیلووات ساعت مصرف غیر قانونی برق، رقمی 
بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان خسارت به وزارت نیرو وارد کردند با شناسایی رمز ارز های غیر مجاز و اعمال مدیریت مصرف و همراهی مردم  
می توانیم تابستان کم مشکل یا بی مشکلی را سپری کنیم. وی اضافه کرد :سرقت تجهیزات یکی دیگر از مشکالت است سال گذشته 
علی رغم همکاری های بسیار خوب نیروی انتظامی, بسیج و مردم همیشه همراه ۲۰میلیارد تومان  از تجهیزات نیروی برق استان گیالن  
درسال 99به سرقت رفت که جایگزینی این تجهیزات زمان بر و هزینه بر است لذا از مردم خوب استان گیالن می خواهم که هر گونه موارد 
مشکوک را اطالع رسانی کنند تا شاهد کاهش مشکالت باشیم   مدیر عامل توزیع نیروی برق در مورد تعرفه های برق امسال گفت: بر 
اساس مصوبه هیات وزیران تعرفه های برق سال ۱۴۰۰ افزایش یافت و از ابتدای سال جاری بر اساس مصوبه هیئت  تعرفه های صنعتی، 
کشاورزی و خانگی 7 درصد افزایش یافته است و مشترکین پرمصرف خانگی عالوه بر 7 درصد ۱6 درصد افزایش هزینه پر مصرفی خواهند 

داشت  وی یادآور شد: از اول خرداد ماه سال جاری مشترکین پرمصرف با افزایش ۲۳ درصدی روبه رو خواهند شد   

دیداررزمندگان حاضر در عملیات بیت المقدس  با مدیر مخابرات منطقه گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: همکاران رزمنده حاضر در عملیات بیت 
المقدس با مدیر مخابرات منطقه گلستان دیدار داشتند.دکتر غالمعلی شهمرادی 
که به مناسبت سوم خرداد سالروزآزادسازی خرمشهر در جمع  همکاران رزمنده 
حضور داشت با اشاره به اتحاد و همدلی بی نظیر مردم در ایام جنگ گفت: علی 
رغم کمبود امکانات فراوان ، این همبستگی و ایثار و همدلی مردم بود که توانستیم 
در مراحل مختلف جنگ تحملیی پیروز باشیم .وی افزود: یادآوری خاطرات جنگ 
و مطالعه و بازخوانی وصیت نامه شهداء کمک بزرگی در جهت ترویج روحیه ایثار و 
اتحاد است که می تواند در شرایط کنونی برای بهبود اوضاع کشور تاثیر گذار باشد.
وی  با توصیف عملیات بیت المقدس گفت : در سخت بودن این عملیات همین بس  که حضرت امام خمینی )ره( طی بیانیه ای خطاب به 
ملت ایران فرمودند »خرمشهر را خدا آزاد کرد« .مدیر مخابرات منطقه گلستان حماسه آزاد سازی خرمشهر را در همه ابعاد آن، اعم از نظامی،  
حماسه ای و فرهنگی، نقطه عطف مهمی در تاریخ انقالب اسالمی ایران دانست و از همکاران رزمنده که بصورت ویدئو کنفرانسی در جلسه 

حضور داشتند خواست: تا با بازگویی خاطرات ایام جنگ تحمیلی به نسل امروز ، درگسترش وفاق و روحیه خدمت موثر باشند.

رییس کمیته داوران بانوان اهواز اعالم کرد:
مجوز قضاوت بانوان داور تکواندو  اهواز در سال 1۴۰۰ صادر شد

اهواز - شبنم قجاوند: با اعالم رییس کمیته داوران بانو هیات تکواندو اهواز 
؛ همزمان با برگزاری و قبولی داوران در دوره هماهنگی ســالیانه، مجوز قضاوت 
در ســال ۱۴۰۰ برای بانوان داور اهوازی صادر شــد. همزمان با برگزاری دوره 
هماهنگی سالیانه داوران توسط فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران داوران 
اهوازی  در پایان دوره و پشــت ســر گذاشتن ازمون  مجوز قضاوت  قضاوت در 
سال ۱۴۰۰ را دریافت نمودن. بر پایه همین گزارش خانم حسینی اذعان داشت 
 ) online ( بصورت بر خط )؛ این دوره در دو بخش پومسه و کیوروگی) مبارزه
توسط فدراسیون تکواندو  برگزار  و همزمان با دیگر داوران کشور ، داوران اهوازی 
در قسمت بانوان در کالس های رشد ، ارتقاء و دانش افزایی ) Refresher Course ( و همچنین  هماهنگی سالیانه شرکت  و در پایان 
دوره و پشت سر گذاشتن موفق ازمون همگی مجوز قضاوت در سال پیش رو را دریافت نمودن. حسینی در خصوص برگزاری مسابقات 
تکواندو نیز اظهار داشت علی رغم  محدودیت های کرونایی در این مدت داوران پومسه در سال گذشته قضاوت های مسابقات مجازی را 
نیز با موفقیت برگزار نموده و داوران کیورگی هم پس از اخذ مجوز برگزاری مبارزات  از آمادگی کامل برای قضاوت برخوردار می باشند. 
حســینی همچنین ادامه داد اهمیت این دوره آشــنایی داوران با قوانین و مقررات پارا تکواندو ) تکواندو معلولین( برای اولین بار در دوره 
هماهنگی داوران بوده است. شایان ذکر است.سیده سعیده حسینی مربی بین المللی دانش اموخته از آکادمی کوکی وان کره جنوبی از 

داوران رسمی فدراسیون تکواندو جمهوری اسالمی ایران می باشد  که در کارنامه خود عنوان بهترین دارو کشور را به ثبت رسانده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن گفت :
باید برای پیشرفت صنعت استان از نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی، 

بیشتر بهره جست
رشت - خبرنگار فرصت امروز: توسعه صنعت باید به سمت ایجاد پارک 
های علم و فناوری ، شرکت های دانش بنیان و صنایع هایتک باشد. به گزارش 
روابط عمومی ، فریبرز سعیدی کیا مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان 
گیالن در خصوص اهمیت منابع طبیعی و حفظ محیط زیست گفت : با توجه به 
اهمیت گیالن از لحاظ برخورداری از موهبت های الهی همچون منابع طبیعی ، 
جنگل و دریا ، این استان باید به سمت صنایع سبز یعنی صنایع وابسته و سازگار 
با محیط زیســت و منابع طبیعی گام بــردارد. وی افزود : گیالن ظرفیت های 
بســیاری در صنایع مربوط به فعالیت های دریایی آبزی پروری، جنگل و سایر 
حوزه های طبیعی دارد و وجود شهرک های صنعتی می تواند زیربناهای الزم برای توسعه صنعت های مختلف را در این منطقه فراهم کند. 
رییس هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن گفت : فعالیت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی منطبق 
با مسائل محیط زیستی بوده که می تواند حاکی از توسعه صنعت به همراه رعایت مسائل زیست محیطی باشد. وی اضافه کرد : برای ایجاد 
اشــتغال پایدار در اســتان ، عالوه بر تحولی که باید در بهره وری منابع آب ، دریا ، بخش های کشاورزی ، آبزی پروری و دامپروری ایجاد 
شود ، باید حوزه صنعت نیز توسعه یابد. عیدی کیا خاطرنشان کرد : توسعه صنعت باید به سمت ایجاد پارک های علم و فناوری ، شرکت 
های دانش بنیان و صنایع هایتک باشد تا از نیروهای تحصیلکرده دانشگاهی، بیشتر بتوان بهره جست. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی 
استان گیالن به وجود برخی مشکالت پیش روی واحدهای صنعتی از جمله سرمایه در گردش اشاره و اضافه کرد : امیدواریم با تحرکی که 

در بانک ها بوجود آمده این مشکالت برطرف شود.

در ارزیابي شرکت مادر تخصصي تولید نیروي برق حرارتي:
 روابط عمومي نیروگاه شهیدسلیمي نکا خوش درخشید

ساری_ مرآتی: روابط عمومي شرکت مدیریت تولید برق نکا موفق به کسب رتبه دوم 
در ارزیابي عملکرد روابط عمومي هاي صنعت تولید برق حرارتي کشور در سال ۱۳99 شد. 
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومي شــرکت مدیریت تولید برق نکا، محسن 
طرزطلب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصي تولید نیروي برق حرارتي با 
اهداي لوح تقدیر، روابط عمومي نیروگاه شهید سلیمي را به عنوان دومین روابط عمومي برتر در 
ارزیابي عملکرد روابط عمومي هاي این صنعت در سال ۱۳99 معرفي نمود. در لوح اهدایي به 
سید میثم عمادي سرپرست روابط عمومي شرکت مدیریت تولید برق نکا آمده است: در هزاره 
ســوم، علم ارتباطات و دست اندرکاران آن حوزه، شریانهاي اطالع رساني و عامل همبستگي 
مخاطبان و سازمانها به شمار مي روند و بي تردید روابط عمومي ها از جایگاه مهم و انکارناپذیري 
در روند آگاهي بخشي و انسجام بین مردم و حاکمیت برخوردارند.  با عنایت به کسب رتبه دوم توسط شرکت مدیریت تولید برق نکا در 
ارزیابي عملکرد فعالیت روابط عمومي هاي شرکت هاي مدیریت تولید در سال ۱۳99، از تالش هاي ارزنده و مساعي خالصانه جنابعالي در 
مسیر کسب این رتبه، تقدیر و تشکر مي نمایم.   از بارگاه آن شکور مجیب، سالمتي و سربلندي شما را در تمامي مراحل زندگي و توفیق ادامه 
خدمت به نظام جمهوري اسالمي و مردم شریف ایران را مسالت مي نمایم.  به منظور بررسي عملکرد روابط عمومي هاي صنعت تولید برق 
حرارتي، فعالیت هاي شاخص روابط عمومي هاي این صنعت به صورت فصلي از سوي روابط عمومي شرکت مادر تخصصي تولید برق حرارتي 
مورد ارزیابي قرار مي گیرد که پس از بررسیهاي بعمل آمده، مدیران روابط عمومي شرکت هایي که بیشترین امتیاز را کسب نمودند، روز ۲7 

اردیبهشت مصادف با روز ارتباطات و روابط عمومي، طي ارتباطي ویدئو کنفرانسي معرفي و لوح تقدیر دریافت نمودند.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: رییس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شــرقی گفت: این شرکت در 
6۳ شــهر و یک هزار و ۵۰۰ روستا برای چهار میلیون نفر جمعیت ارائه 
خدمات می کند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علیرضا ایمانلو در جریان 
بازدید از فاز ۲ تصفیه خانه آب نظرکهریزی با اعالم این خبر اظهار کرد: 
مصرف آب در اســتان به طور چشمگیری افزایش یافته است بر همین 
اساس مردم باید از مصارف غیرضروری و خانه تکانی خودداری کنند. وی 
ایجاد شبکه فاضالب را یکی از ضروری ترین تاسیسات مورد نیاز جوامع 
بشــری جهت رعایت بهداشت عمومی عنوان کرد و گفت: در این راستا 
9/67 درصد از جمعیت شهری استان و ۵/78درصد شهروندان تبریزی 
از پوشش تاسیسات جمع آوری و دفع فاضالب برخوردار می باشند که 
امیدواریم تا پایان دولت یازدهم حدود ۱۲۰ کیلومتر شبکه جدید فاضالب 
در مدار بهره برداری قرار گیرد. ایمانلو، الگوهای توصیه شده برای مصارف 
سرانه خانگی برای هر نفر را ۱۵۰ لیتر در شبانه روز عنوان کرد و گفت: 
متاسفانه در استان سرانه مصرفی  ۲۰۰ الی ۲۲۰ لیتر می باشد.  رییس 

هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
با تشریح روند اجرایی پروژه تصفیه خانه آب نظرکهریزی گفت: این پروژه 
شــامل احداث آبگیر، خط انتقال بطول ۱۲ کیلومتر با لوله پلی اتیلین 
۲۰۰ میلی متری، نیرورســانی با مبلغ ۱۰ میلیارد تومان که ازسال 9۱ 
شــروع و با پیشرفت 9۰ درصد با تکمیل عملیات اجرایی به عنوان یکی 
از پروژه های دولت در آخر تیرماه امسال افتتاح و مورد بهره برداری قرار 

می گیرد. علیرضا ایمانلو از تولید ۲ برابری آب شــرب شهر نظرکهریزی 
خبرداد و گفت: با فرهنگ سازی می بایست الگوی مصرف در این شهر 
نیز رعایت شــود. وی به کاهش بارندگی و نزوالت آسمانی امسال اشاره 
کرد و بر رعایت هرچه بیشتر مصرف آب طبق الگوهای شرکت مهندسی 
آبفای کشــور تاکید کرد و افزود: متوسط مبلغ تمام شده هر مترمکعب 
آب در سطح اســتان حدود ۲ هزار تومان است و این درحالی است که 
متوســط فروش آب طبق تعرفه های مصوب خانگی حدود 8۰۰ تومان 
است. فرماندار هشــترود نیز در جریان بازدید از تصفیه خانه آب شرب 
نظرکهریزی گفت: ۱۲ میلیارد تومان برای تکمیل طرح مجتمع آبرسانی 
آلمالو مصوب شده است. امینیان گفت: یک میلیارد و ۱6۰ میلیون تومان 
برای 6 پروژه تامین آب آشــامیدنی روستاهای پاراالر، المشان، ذوالبین، 
پوستین دوز، مجتمع آبرسانی سهند و توسعه بازسازی شبکه تاسیسات 
آبرسانی هشترود مصوب شده است. وی یادآور شد: مبلغ ۵ میلیارد تومان 
هم برای ارتقای کیفی تصفیه خانه آب شرب شهر هشترود در نظر گرفته 

شده و عملیات اجرایی آن ظرف مدت یکماه آینده شروع خواهد شد.

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

آبفا آذربایجان شرقی برای چهار میلیون نفر ارائه خدمات می کند
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به قلم: اشلی سگورا 
کارشناس حوزه شبکه های اجتماعی

مترجم: امیر آل علی

ام��روزه ش��بکه های اجتماع��ی را باید مهمترین بس��تر 
فعالی��ت برندها به حس��اب آورد. علت این ام��ر نیز به این 
خاطر اس��ت که به طور متوس��ط افراد در ح��دود بیش از 
دو س��اعت از زمان طول روز خود را به گش��ت و گذار در 
ش��بکه های اجتماعی اختصاص می دهند. همچنین چنین 
بس��تری، مرزها را از بین می برند و امکان مشتری سازی از 
هر نقطه ای را مهیا می کند. در این راستا اینستاگرام را باید 
باالتر از هر ش��بکه دیگری ق��رار داد. در این رابطه یکی از 
بخش هایی که می تواند ب��رای برندها، مزایای فوق العاده ای 
را داش��ته باشد، قابلیت الیو این شبکه است که بسیاری از 
کس��ب و کارها از آن به شیوه درست استفاده نمی کنند. به 
همی��ن خاطر در ادامه پنج اق��دام ضروری در این زمینه را 

بررسی خواهیم کرد.
1-پرسش و پاسخ 

در هر ش��بکه ای اگر ب��ه بهبود ارتباط خ��ود با مخاطب 
توجهی نداش��ته باشید، بدون ش��ک همه چیز را از دست 
خواهی��د داد. در ای��ن راس��تا هی��چ چیز به ان��دازه پخش 
مستقیم نمی تواند اعتماد افراد را افزایش دهد. با این حال 
اش��تباه بزرگ این اس��ت که خود را محدود به محصوالت 
نمایید. این امر در حالی اس��ت که مهمترین اصل، اعتماد 
به افراد اس��ت. به همین خاطر نیز ش��ما بای��د خودتان را 
نش��ان بدهید. در این راس��تا توصیه می شود که هر هفته، 
الیو پرس��ش و پاسخ داشته باش��ید و هر بار، یکی از افراد 
تی��م حضور پی��دا کند. در ای��ن رابطه ش��ما می توانید به 

صورت مستقیم، سواالت کاربران را پاسخ دهید. همچنین 
می توانی��د موضوعاتی مرتبط با حوزه کاری خود را انتخاب 
نمایی��د و در رابطه با آن به گفت و گو بپردازید. در نهایت 
نکته ای که نباید فراموش کنید این اس��ت که فردی دیگر، 
داده های به دس��ت آمده را گردآوری نماید. برای مثال اگر 
یکی از مخاطبان از عالیق خود صحبت کرده، الزم اس��ت 

تا آن را ثبت نمایید.  
۲-نقد و بررسی محصوالت

امروزه بس��یاری از افراد با جعبه گش��ایی، نقد و بررس��ی 
محصوالت به شهرت بس��یاری دست پیدا کرده اند. در این 
زمینه چرا خودتان این اق��دام را انجام نمی دهید؟ این امر 
بدون ش��ک برای مخاطب تاثیرگذار خواهد بود. به همین 
خاطر یکی دیگر از کاربردهای الیو اینستاگرام می تواند این 
باشد که محصوالت خود را به صورت کامل معرفی نمایید. 
در این زمینه نکته طالیی این اس��ت که از طرفداری بی جا 
خودداری کنید در غیر این صورت فعالیت ش��ما تاثیرگذار 
نخواهد بود. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید 
این است که فعالیت شما بیش از حد طوالنی نشود. در این 
زمینه در حدود 20 دقیقه کافی خواهد بود. برای مدیریت 
زم��ان توصیه می ش��ود که از افراد بخواهید س��واالت خود 
را در دایرک��ت مط��رح کنند. این امر باعث خواهد ش��د تا 
ش��ما هم زمان کافی برای پاس��خ دادن به صورت کامل را 

داشته باشید. 
3-پشت صحنه اقدامات را نشان دهید 

پش��ت صحنه هر اقدامی می تواند کامال تاثیرگذار باشد. 
در این راس��تا توصیه می ش��ود که با این اقدام، شفافیت و 
صداقت خود را نش��ان دهید. برای مثال اگر یک رستوران 
هس��تید، به صورت مداوم، آش��پزخانه و روند کار روزانه را 
نش��ان دهید. در این زمینه با کمی خالقیت می توان موارد 

بس��یار جالبی را هم تولید نمود. در نهایت فراموش نکنید 
که الیوهای خود را س��یو کنید تا امکان مشاهده آن برای 
س��ایرین هم وجود داشته باش��د. در غیر این صورت شما 
نی��از به تکرار موارد خواهید داش��ت که بدون ش��ک برای 

مخاطبان قدیمی، موردی آزاردهنده محسوب می شود. 
4-با متخصصان همکاری داشته باشید 

تنوع داش��تن اقدامات شما امری بس��یار مهم محسوب 
می ش��ود. با این ح��ال مورد مهمتر این اس��ت ک��ه اقدام 
ش��ما، ارزش باالیی را داشته باش��د. در این زمینه همواره 
محتواهای آموزش��ی، مورد توجه ج��دی قرار دارد. در این 
زمینه هم��کاری با بهترین ه��ای عرصه کار خ��ود نه تنها 
جذابی��ت باالیی را به همراه دارد، بلکه اعتبار برند ش��ما را 
نی��ز افزایش می دهد. در ای��ن زمینه نکته ای که باید به آن 
توجه داش��ته باش��ید این است که س��عی کنید موضوعات 
انتخاب ش��ده حاصل همفکری با فرد موردنظر باش��د. در 
س��ناریو الیوها می توانید به صورت غیرمس��تقیم، اشاره ای 
به محصوالت خود هم داش��ته باشید. درواقع امروزه تبلیغ 

غیرمستقیم، تاثیر به مراتب بیشتری را دارد. 
5-احساس نیاز را در مخاطب خود افزایش دهید 

با برخی از اقدامات ش��ما می توانید حس نیاز به محصول 
را در مخاط��ب خ��ود افزایش دهید. برای مث��ال یک برند 
تولیدکنن��ده لباس ورزش��ی، اگر هر روز نیم س��اعت را به 
الی��وی اختصاص دهد ک��ه در آن تمارین ورزش��ی انجام 
می ش��ود و مرب��ی در آن از لباس های خود برند اس��تفاده 
کرده باش��د، این موضوع باعث خواهد ش��د تا مخاطبان به 
س��مت خرید متمایل تر شوند. در این راستا فراموش نکنید 
ک��ه در الیو حتما به نور کافی، کیفیت تصویر، اس��تفاده از 
میکروفن و حضور در محیطی جذاب، توجه داشته باشید. 
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به قلم: دنیل بیشاپ
نویسنده حوزه مدیریت 

مترجم: امیر آل علی

ش��یوع جهانی ویروس کرونا باعث ش��ده اس��ت تا اکثر 
برندها مجبور به اس��تفاده از دورکاری باشند. این موضوع 
باعث تغییراتی در فضای کس��ب و کار شده و نتایج مثبت 
آن، مدیران را به س��مت تداوم این ش��یوه متمایل ساخته 
اس��ت، با این حال آیا نس��بت به اقداماتی ک��ه در رابطه با 
کارمن��دان دورکار باید در اولویت قرار گیرد، اطالع دارید؟ 
بدون ش��ک عدم توجه به این موارد می تواند تجربه ای تلخ 
را به همراه داش��ته باش��د. در رابطه با مزیت های دورکاری 
توج��ه به برخی از آمارها مهم اس��ت. برای مثال به صورت 
معمول، افراد نزدیک به دو ساعت زمان برای رفت و آمد از 
محل کار به خانه اختصاص می دهد. این امر در حالی است 
که یک کارمند دورکار، از زمانی که بیدار می ش��ود، آماده 
ش��روع فعالیت خواهد بود. همچنین مدی��ران نیز دیگر به 
اختصاص فضای کاری نیاز نداشته و این امر باعث می شود 
ک��ه در هزینه ها صرفه جویی ش��ود. درواقع دورکاری باعث 
می ش��ود که دیگر محدود به اس��تخدام از منطقه فعالیت 
خود نباش��ید. در ادامه اصولی را بررس��ی خواهیم کرد که 
باعث می ش��ود تا راندمان کاری دورکاها به حداکثر ممکن 

برسد. 
1-اهداف بلندمدت و کوتاه مدت ایجاد نمایید 

ب��رای این امر ک��ه فعالیت ها در راس��تای یک هدف و با 
نظم انجام ش��ود، تعیین اهداف بس��یار مه��م خواهد بود. 
درواقع یکی از اشتباهات رایج مدیران این است که اهداف 
و انتظ��ارات خود را به درس��تی تعیین نمی کنند و این امر 
باعث می ش��ود که کارمند اقداماتی را انجام دهد که الزامی 
محس��وب نمی ش��وند. به همین خاطر از ابت��دای کار الزم 
است تا به خوبی کارمندان دورکار خود را نسبت به اهداف 
بلندم��دت و کوت��اه مدت آگاه نمایید و پس از آن نس��بت 
به اقداماتی که باید انجام ش��ود، همفکری داش��ته باشید. 
درواقع همفکری کمک خواهد کرد تا روند کارها به مراتب 
بهتر پیگیری شود. در آخر فراموش نکنید که میان اهداف 
بلندمدت و کوتاه مدت ش��ما باید ارتباط الزم برقرار باشد 
و حتم��ا این موارد را مکتوب نمایید تا در هر لحظه امکان 

مشاهده مجدد آنها وجود داشته باشد. 
۲-شماره تلفن مجازی ایجاد نمایید 

برای کنترل هزینه ها این امر که  از ش��بکه های ارتباطی 
اس��تفاده کنید، امری بس��یار مهم خواهد بود. با این حال 
بهتر اس��ت که هر کارمند یک ش��ماره مجازی و یا حداقل 

مخصوص کار داش��ته باش��د. این امر باعث خواهد ش��د تا 
امنی��ت آنها تامین ش��ود و همواره ام��کان پیگیری موارد 
وجود داشته باشد. در این زمینه ایجاد یک سیستم تلفنی 
گوی��ا نیز به بهبود ارتباط با مش��تری کم��ک خواهد کرد. 
درواقع یکی از مش��کالت رایج کارمندان دورکار این است 
که درگیر مکالماتی می ش��ود که به صورت مستقیم با آنها 
ارتب��اط ن��دارد. در نهایت این اقدام کم��ک خواهد کرد تا 
افراد دقیقا ندانند که فرد پاس��خ دهنده، در کدام کشور و یا 
منطقه قرار دارد که این امر جلوه ای حرفه ای تر به کس��ب 

و کار شما می دهد.
3-از اهمیت وبینارها غافل نشوید 

دور بودن کارمندان از یکدیگر نباید باعث شود که از کار 
تیمی غافل شوید. در این زمینه ضروری است تا وبینارهای 
منظمی را داسته باش��ید تا درباره اقداماتی که انجام شده 
اس��ت، گفت و گو نمایی��د. در این زمین��ه فراموش نکنید 
که افراد بای��د در گروه  های مختلف قرار گیرند. برای مثال 
ممکن اس��ت تیم فروش، به وبینارهای روزانه نیاز داش��ته 
باش��د که حضور ش��ما و یا س��ایر کارمن��دان، ضرورتی را 
نداشته باشد. درواقع ش��ما باید بسترهای الزم برای حفظ 
ارتب��اط کارمندان را ایجاد نمایید. همچنین ایجاد گروه در 
یک شبکه ارتباطی و استفاده از فضای ذخیره سارزی ابری، 

به بهبود هرچه بیشتر اقدامات شما کمک خواهد کرد. 
4-از آموزش غافل نشوید 

امروزه با توجه به رشد تکنولوِژی، یادگیری نیز به مراتب 
ساده تر ش��ده است. درواقع تا چند س��ال گذشته افراد به 
حضور در آموزش��گاه ها محدود بودند. ب��ا این حال اکنون 
می ت��وان بدون خارج ش��دن از خانه و یا دفتر کار خود، در 
ی��ک دوره آنالین حضور پیدا ک��رد. در این رابطه برندهای 
ارائه دهنده چنین خدماتی، تخفیف های ویژه برای کسب و 
کارها در نظر گرفته اند که این امر باعث می شود تا فعالیت 
در این زمینه چندان هزینه بر نباشد. هنگامی که کارمندان 
ش��ما در معرض آموزش درس��ت و مداوم باش��ند، طبیعی 

است که راندمان کاری آنها نیز متحول شود.
5-جوایزی را تعیین نمایید 

از دیگر اقداماتی که الزم اس��ت تا مورد توجه قرار دهید، 
ایجاد تمایل برای بهبود و پیش��رفت است. درواقع هنگامی 
که افراد تصور کنند تنها کافی اس��ت ت��ا در حد انتظارات 
ظاهر ش��وند، طبیعی اس��ت ک��ه تمایلی به بهترش��دن را 
نداش��ته باشند. در کنار این مسئله نکته دیگری که باید به 
آن توجه داش��ته باشید این است که نگاه شما به کارمندان 
باید کامال عادالنه باش��د. در موارد متعددی مشاهده شده 
اس��ت که مدیران ب��ه کارمندان کش��ورهای دیگر، نگاهی 
عادالنه در مقایس��ه با کارمن��دان هموطن خود ندارند. این 

نکته را همواره مورد توجه داشته باشید که در جهان امروز، 
چنین اقداماتی حتی می تواند منجر به اخراج شما شود. در 
کنار این موضوع با ش��ناخت بهتر کارمندان خود می توانید 
مش��وق های بهتر و شخصی سازی ش��ده پیدا کنید. با این 
حال به صورت کلی اقداماتی نظیر اضافه حقوق، مرخصی، 
جای��زه نق��دی و کارت هدیه از رایج ترین موارد محس��وب 

می شود. 
6-ساعت کاری شناور داشته باشید 

ب��ا توجه ب��ه این امر که اف��راد در منازل  خود هس��تند، 
طبیعی اس��ت که انتظ��ارات دیگری از آنها وجود داش��ته 
باش��د. درواق��ع هنگامی ک��ه در محل کار هس��تید، دیگر 
اعضای خانواده با شما کاری ندارند، با این حال این مسئله 
ب��رای دورکارها صادق نخواهد بود. تحت این ش��رایط اگر 
انتظار داش��ته باشید که افراد در ساعت های خاصی حضور 
و فعالیت داش��ته باشند، بدون ش��ک نتایج بدی را تجربه 
خواهید کرد. در این راستا توصیه می شود که تنها خروجی 
را م��ورد توج��ه قرار دهی��د و افراد را در زم��ان انجام آنها 
آزاد بگذاری��د. از دیگر نکاتی که الزم اس��ت تا به آن توجه 
نمایید این است که از افراد بخواهید زمان پیشنهادی خود 
برای اقداماتی نظیر برقراری تماس تصویری و ایجاد وبینار 
را مط��رح نماین��د. تمامی این موارد کم��ک خواهد کرد تا 

سختی های کار، کمتر شود. 
7-بررسی عملکرد داشته باشید 

این امر که افراد را در پایان هر ماه نس��بت به عملکردی 
که داش��تند، مطلع نمایید کمک خواهد کرد تا ضعف ها به 
خوبی شناس��ایی شود و در تالش برای رفع آنها باشید. در 
ای��ن زمینه فراموش نکنید که این اقدام ش��ما نباید حالت 
متهم کردن را داش��ته باش��د. درواقع ش��ما باید همواره به 
حفظ روحیه تیم خود نیز توجه داش��ته باش��ید. در نهایت 
فرام��وش نکنی��د که هیچ دلیل��ی برای ادام��ه همکاری با 
کارمندی وجود ن��دارد که نمی تواند انتظ��ارات را برآورده 
نماید. درواق��ع اگر تالش ها برای تغییر با نتایج الزم همراه 
نبود، توصیه می ش��ود که به دنبال فردی جدید باشید. در 
این زمینه بهتر اس��ت که قبل از مطرح کردن این امر، فرد 
موردنظر را پیدا کنید. علت این امر به این خاطر اس��ت که 
چنین خبری، می تواند باعث ش��ود که راندمان کاری فرد، 

به پایین ترین حد ممکن برسد.
8-از دیگران یاد بگیرید 

در نهایت توصیه می شود که شیوه رفتاری مدیران دیگر را 
به عنوان الگوی خود قرار دهید و مقاالت مرتبط با این موضوع 
را به صورت مدام مطالعه نمایید. این امر کمک خواهد کرد تا 

همواره بهترین رفتارها و اقدامات را داشته باشید. 
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اصول استفاده تجاری از قابلیت الیو اینستاگرام 

اصول همکاری با دورکارها 

10 راز افزایش تعامل با مخاطبان در شبکه های اجتماعی 

به قلم: سیدنی کالنتون

بدون شک شبکه های اجتماعی را باید بستری بسیار مهم برای اقدامات بازاریابی به حساب آورد. در این رابطه شما تنها 
زمانی می توانید فروش خوبی را داشته باشید که تعامل با مخاطب، مورد توجه قرار گیرد. تحت این شرایط آیا تاکنون از خود 
پرسیده اید که به صورت کلی چه رفتارهایی را باید در شبکه های اجتماعی داشته باشید؟ درواقع اشتباه رایج اکثر کسب و 
کارها این است که چند روش محدود را در دستور کار خود قرار می دهند که طبیعی است باالترین سطح نتایج را به همراه 
نداشته باشد. حتی یک مشورت نادرست نیز می تواند نتایج فاجعه باری را در بازار به شدت رقابتی حال حاضر در پی داشته 
باشد. به همین خاطر پس از مشورت از بهترین های حوزه بازاریابی اینترنتی و متخصصان شبکه های اجتماعی، 10 راهکار 

انتخاب شده است که در ادامه هر یک از آنها را بررسی خواهیم کرد. 
1-مخاطبان و میزان تعامل حال حاضر را بسنجید : نخستین نکته ای که باید نسبت به آن آگاهی پیدا کنید این 
است که در حال حاضر چه وضعیتی را دارید؟ درواقع ممکن است شما به فعالیت های بنیادین نیاز داشته باشید و یا کمی 
بهبود کافی باشد. برای این موضوع الزم است تا تعداد الیک ها، کامنت ها و ویو استوری های خود را با تعداد مخاطبانی که 
دارید، مقایسه نمایید. این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که حتی در بهترین حالت هم بیش از نیمی از دنبال کنندگان 
ش��ما حتی الیک هم نمی کنند و این موضوع بس��یار طبیعی است. همچنین باید به این نکته توجه نمایید که چه طیف 
مخاطبی مدنظر ش��ما است. درواقع ممکن اس��ت ۵0 مخاطب هدف، بهتر از هزاران مخاطبی باشد که تبدیل به مشتری 
نمی شوند. در این مرحله توصیه می شود که از مخاطبان فعال خود تا حد امکان اطالعات کسب نمایید. این امر باعث می شود 

که متوجه بسیاری نکات مشترک در بین آنها شوید که در برنامه ریزی های آتی، کمک رسان خواهند بود.
2-اهداف مشخصی داشته باشید : اهداف غیرواقعی باعث خواهد شد تا تالش های شما با نتایج مورد انتظار همراه 
نباش��د که این امر بدون ش��ک منجر به ناامیدی شما می شود. در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
است که هیچ گاه یک شبه نمی توان به وضعیت ایده آل دست پیدا کرد. به صورت میانگین شما به زمانی در حدود دو سال 
نیاز خواهید داشت تا صفحه ای مناسب را ایجاد نمایید. تحت این شرایط بسیار مهم است که اهداف بلندمدت و کوتاه مدتی 
را انتخاب نمایید که در طول یکدیگر و مکمل هم هستند. در نهایت فراموش نکنید که شما باید پیگیری های الزم را نسبت 

به اهداف انجام دهید تا از روند رو به رشد، اطمینان داشته باشید. 
۳-مخاطبان را به واکنش تشویق نمایید : اگرچه بسیار ساده به نظر می رسد، با این حال این امر که مستقیما از 
افراد بخواهید که اقداماتی نظیر الیک، کامنت و اشتراک گذاری محتواها را انجام دهند، خود باعث خواهد شد تا میزان این 
امر افزایش پیدا کند. با این حال برای این امر که از این بخش باالترین حد نتایج را به دست آورید، الزم است تا مشوق های 
متنوعی را داشته باشید. برای مثال قرعه کشی و تعیین جایزه، همواره تاثیرگذار است. پس از مدتی فعالیت و کسب اطالعات 
از ویژگی های مخاطبان خود می توانید موارد بهتری را ارائه نمایید تا واکنش نشان دادن نسبت به شما، به عادت افراد تبدیل 
شود. نکته ای که نباید فراموش کنید این است که اگر محتوای شما ارزشمند و جذاب باشد، خود باعث خواهد شد تا افراد 
بیشتری با شما تعامالت الزم را داشته باشند. به همین خاطر الزم است تا به کیفیت محتواهای خود نیز توجه داشته باشید. 
4-محتواه��ای موردنی��از مخاطبان خود را انتخاب کنید: این امر که براس��اس نیاز مخاطب گام بردارید، امری 
بس��یار مهم محسوب می شود. در این زمینه برای شناس��ایی می توانید از نرم افزارهای مختلفی استفاده نمایید که سلیقه 
جامعه هدف شما را از طریق اقداماتی نظیر پیدا کردن بیشترین جست و جوها در بستر اینترنت، پیدا می کنند. با این حال 
اقدامات س��اده تری هم وجود دارد. برای مثال پرس��ش مستقیم هم می تواند شما را به پاسخ موردنیاز برساند. در این راستا 
تنها کافی است تا نظرسنجی داشته باشید و از افراد بخواهید که موضوعات مورد عالقه خود را انتخاب نمایند. نکته ای که 
در این بخش باید مورد توجه خود قرار دهید این است که برای نیاز مخاطب، نقطه پایانی وجود نداشته و الزم است تا به 
صورت مداوم به دنبال موارد جدیدتر باشید. درواقع در شبکه های اجتماعی صرفا فعالیت مهم نبوده و الزم است تا فعالیتی 

حرفه ای و نتیجه بخش داشته باشید.  
۵-از عکس و فیلم استفاده نمایید : با توجه به این امر که مشاهده به مراتب ساده تر از مطالعه است، توصیه می شود 
که تمامی محتواهای شما حاوی عکس و فیلم باشد. درواقع شما باید به دنبال ساده تر کردن همه چیز باشید. در این زمینه 
حتی استفاده از اینفوگرافی ها و پادکست ها نیز بسیار مهم خواهد بود. به صورت کلی اگر محتوای شما بیش از 400 کلمه 
است، شانس مطالعه آن به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. در نهایت این نکته را فراموش نکنید که عکس و فیلم حرفه ای، 
جذابیت اقدام شما را افزایش می دهد و از نظر سئو نیز دارای نتایج مثبت است. تحت این شرایط طبیعی است که شانس 

دیده شدن باالتری را داشته باشید. 
۶-اعتبار خود را افزایش دهید : اعتماد کردن در بستر اینترنت امری بسیار سخت است. به همین خاطر نیز توصیه می شود 
که به دنبال افزایش اعتبار خود باشید. در این راستا کسب مجوزها اگرچه الزامی ترین اقدام است. با این حال نباید از همکاری 
با افراد معتبر و مشهور نیز غافل شوید. این امر اعتبار برند شما را افزایش می دهد. در این راستا شما با اقداماتی نظیر نقد و 
بررسی محصول، در نهایت می توانید فروش باالتری را هم داشته باشید. همچنین برای این امر که ماندگار شوید، الزم است تا 
فعالیت مداومی را داشته باشید. به همین خاطر هم کمک گرفتن از فردی به عنوان ادمین صفحه شما در شبکه و یا شبکه های 

اجتماعی، امری کامال مهم خواهد بود. به صورت میانگین پیام های کاربران باید در کمتر از یک ساعت، پاسخ داده شود. 
۷-به ایونت ها و ترندها توجه داش��ته باش��ید : بسیاری از اتفاقات است که مورد توجه جدی افراد قرار دارد که با 
توجه به آنها می توانید موفقیت های فوق العاده ای را به دس��ت آورید. در این زمینه انواع ایونت ها هر ماه برگزار می ش��ود که 
می تواند راهی برای تعامل بیشتر با مخاطبان شما باشد. در این زمینه فراموش نکنید که شما همواره می توانید برگزارکننده 
ایونت ها هم باش��ید. در شبکه های اجتماعی، به صورت مداوم برخی از موضوعات به عنوان ترند مطرح می شوند که توجه 
به آنها بدون شک زمینه تعامل بهتر و بیشتر را به همراه دارد. درواقع بسیاری از صفحات، با توجه به این بخش مخاطبان 

بسیاری را جذب می کنند.
8-زمان بندی مناسب را فراموش نکنید : اگرچه انتشار محتواهای ارزشمند و جذاب امری بسیار مهم است با این حال اگر 
آنها در زمانی مناسب و براساس ترتیب ارسال نشوند، شانس موفقیت کمی را خواهید داشت. در این راستا فراموش نکنید که 
زمان طالیی ارسال محتوا، برای هر پلتفرم و منطقه ای متفاوت است. درواقع نباید خود را محدود به آمارهای جهانی کنید. در 
این زمینه بهترین راهکار این است که به عملکرد برندهای رقیب توجه داشته باشید. در نهایت زمان بندی کمک خواهد کرد 

تا مخاطبان بتوانند محتواهای مورد عالقه خود را شناسایی کرده و پیگیر شما باشند که خود زمینه تعامل را به همراه دارد. 
9-پیشنهادهای جذاب ارائه دهید : پیشنهادی ارائه دهید که باعث شود تا افراد تمایل الزم برای اشتراک گذاشتن 
ش��ما با اطرافیان را داش��ته باشند. در این راستا با کمی شناخت مخاطبان می توانید موارد بسیار جالبی را پیدا کنید. نکته 
دیگری که الزم است تا به آن توجه داشته باشید این است که شما باید در تالش برای شروع ارتباط باشید. به همین خاطر 

بهانه هایی برای پیام دادن مستقیم به مخاطبان را پیدا کنید. 
10-شوخ طبعی را فراموش نکنید : در نهایت اگر افراد با شما احساس راحتی الزم را داشته باشند، طبیعی است که تمایل 
آنها برای پیام دادن به شما نیز افزایش پیدا کند. در این زمینه توصیه می شود که یک سیاست کلی را داشته باشید. پس از 
کسب اطالعات الزم، اقدام به شخصی سازی شوخی های خود نمایید. این امر که اطالعات را یادداشت کنید، کمک خواهد 
کرد که همواره بتوانید شیوه مورد عالقه افراد را تکرار کنید. در این رابطه توصیه می شود که نگاهی به عملکرد برندهای موفق 

داشته باشید. آمارها در این زمینه حاکی از آن است که استفاده از ایموجی ها، در این زمینه بسیار کاربردی است.
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