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شاخصبورستهرانپساز7ماهبهکانال1.4میلیونیبازگشت

فصل جدید بورس 
در دولت سیزدهم

فرصت امروز: آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته همزمان با اولین روز کاری دولت س��یزدهم برای سهامداران 
و بورس ب��ازان خوش��ایند بود؛ جایی که نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای با ثبت بازده��ی 2.2 درصدی پس از ۷ ماه 
توانست کانال 1.4 میلیون واحدی را پس بگیرد. بورس تهران در این روز رکوردهای دیگری نیز برجای گذاشت 
و بیشترین ارزش معامالت خرد در سال 1400 رقم خورد. نهایتا در پایان هفته گذشته شاخص کل بورس با رشد 

89 هزار و 55۶ واحدی و ثبت بازدهی ۶.80 درصدی از رقم یک میلیون و ۳1۶ هزار واحد در هفته نخست...

71درصدکاالهایخوراکی
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رئیساتحادیهفروشندگانلوازمخانگیتهرانتاکیدکرد

ضرورتتدویننقشهراهبرایصنعتلوازمخانگی

9مهارتبازاریابیدیجیتالبابیشترینتقاضادربازارکار
بازاریابی دیجیتال یکی از حوزه های پرکاربرد در دنیای کس��ب و کار اس��ت. امروزه هر برندی نیاز به طراحی 
کمپین براساس این الگو و همچنین مدیریت تعامالتش با مشتریان دارد. درست به همین خاطر در هر شرکتی 
دست کم یک بازاریاب دیجیتال حضور دارد.  نکته جالب درباره بازاریابی دیجیتال امکان ساماندهی این بخش فقط 
با داشتن یک رایانه و اتصال به اینترنت است. از آنجایی که برندها برای بازاریابی دیجیتال نیاز به سرمایه زیادی 
ندارند، بسیاری از برندها استفاده از چنین الگویی را جذاب ارزیابی می کنند. با این حساب مشاهده تمایل برندها 
برای اس��تفاده از چنین ش��یوه ای جای تعجب ندارد.  هر الگوی بازاریابی در صورت اجرا از س��وی افراد با مهارت 
باال بهترین نتیجه ممکن برای برندها را به همراه دارد. نکته مهم در این میان پیدا کردن بازاریابی حرفه ای برای 
مدیریت الگوی بازاریابی دیجیتال است، در غیر این صورت تمام تالش های یک تیم بازاریابی و کارآفرینان یک...
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مدیریتوکسبوکار
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فرصتامروز:ایراندرحالیدربینهفتکشـورنخسـتجهانبابیشـترینمیزاناستخراجارزهای
دیجیتالقرارداردکهبهدلیلبحرانخاموشـیوقطعیبرق،اسـتخراجرمزارزهاتاپایانشهریورماه

ازسویدولتممنوعاعالمشدهاست.بااینحالبررسیهانشانمیدهداستانهایتهران،
خراسانرضویوآذربایجانشرقیبیشترینمراکزاستخراجغیرمجازرمزارزرادربین...

تهران،خراسانرضویوآذربایجانشرقیبیشتریناستخراجغیرمجازرمزارزرادارند

جغرافیای استانی استخراج رمزارز

سرمقاله
جرمانگاریتصرفات
غیرمجازکارکنان
بانکهایخصوصی

علینظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی 

کانون بانک ها

بانک ه��ای  کارکن��ان  آی��ا 
خصوص��ی در ص��ورت تصرف 
غیرمج��از در ام��وال و وج��وه 
کارکن��ان  همانن��د  بانک ه��ا، 
بانک ه��ای دولتی تحت پیگرد 
جزائ��ی ق��رار می گیرند؟ جرم 
تصرف غیرقانون��ی در وجوه و 
اموال دولتی و عمومی چیست 
و ش��امل چه کسانی می شود؟ 
ج��رم تص��رف غیرقانون��ی در 
وجوه و اموال دولتی و عمومی، 
از جمله جرائم مالی نظیر جرم 
اختالس و جرم رش��وه خواری 
اس��ت که فقط ش��امل افرادی 
می ش��ود ک��ه رابط��ه کاری و 
اس��تخدامی با قوای س��ه گانه 
و دس��تگاه هایی ک��ه مأموریت 
ارائ��ه خدمات  س��ازمانی آنان 
عموم��ی اس��ت، دارن��د و در 
وجوه و اموال دولتی و عمومی 
س��ازمانی  وظیفه  که حس��ب 
در اختی��ار آنان ق��رار گرفته، 
تصرف غیرمج��از کنند و یا به 
عل��ت اهمال و تفریط در انجام 
وظایف اداری موجبات تضییع 
ام��وال م��ورد بح��ث را فراهم 

آورند.
ادامهدرهمینصفحه
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ادامهازهمینصفحه
س��اده ترین مثال در این زمینه، اس��تفاده غیرمج��از از اتومبیل اداری 
برای امور ش��خصی و مسافرت های خانوادگی است. در مباحث بودجه ای 
خرج کردن اعتبارات عمرانی برای پرداخت هزینه های جاری و پرس��نلی 
و پرداخت اضافه کار و پاداش های مدیریتی، از جمله مثال های بارز جرم 
تص��رف غیرمجاز در وج��وه و اموال دولتی و عمومی اس��ت. همین طور 
خس��ارت زدن س��هوی ب��ه ام��وال دولت��ی و عموم��ی در اث��ر اهمال و 
س��هل انگاری مستخدمین این دستگاه ها در شمول جرم مورد بحث قرار 

دارد؛ بنابراین در جرم تصرف غیرقانونی:
اوال؛ مته��م ب��ه جرم مورد بحث بایس��تی دارای نوع��ی رابطه کاری و 
اس��تخدامی با س��ازمان های دولتی و عمومی باش��د و جزو کارکنان آن 

مجموعه محسوب شود.
ثانیا؛ وجوه و اموالی که مورد تصرف و اس��تفاده غیرمجاز قرار می گیرد 
یا به علت اهمال و تفریط در معرض تضییع قرار می گیرد بایستی متعلق 
به دولت و مؤسس��ات مأمور به خدمات عمومی باش��د و یا حسب وظیفه 
س��ازمانی به آنان س��پرده ش��ده و در اختیار آنان قرار گرفته باشد. پس 

اموال خصوصی در دایره جرم مورد بحث قرار ندارند.
در واقع تفاوت اصلی جرم مورد اش��اره با جرم اختالس، این اس��ت که 
در جرم اختالس، مال و وجه دولتی و عمومی به نفع شخص مختلس یا 
به نفع دیگری برداشت و تملک می شود. همچنین در جرم رشوه خواری، 
کارمن��د دول��ت م��ال و وجهی می گی��رد ت��ا کاری غیرقانون��ی به نفع 
رش��وه دهنده انجام دهد، اما در ج��رم تصرف غیرقانونی فقط اموال مورد 
اس��تفاده غیرمجاز ق��رار می گیرد یا به علت اهمال و مس��امحه کارکنان 
دولتی، خسارتی بدان وارد می ش��ود. ماده 598 قانون مجازات اسالمی، 
جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی را چنین تعریف 
کرده است: »هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها 
و یا ش��هرداری ها و مؤسسات و ش��رکت های دولتی و یا وابسته به دولت 
و یا  نهادهای انقالبی و بنیادها و مؤسس��اتی ک��ه زیر نظر ولی فقیه اداره 
می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره 
می ش��وند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای 
س��ه گانه و همچنین نیروهای مس��لح و مأمورین به خدمات عمومی اعم 
از رس��می و غیررس��می،  وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و 
سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و 
مؤسس��ات فوق الذکر یا اشخاصی  که برحسب وظیفه به آنها سپرده  شده 
اس��ت را مورداس��تفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را 
به نفع خود یا دیگری داش��ته باشد،  متصرف غیرقانونی محسوب و عالوه 
بر جبران خس��ارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شالق تا )۷4( ضربه 
محکوم می شود و درصورتی که منتفع شده باشد عالوه بر مجازات مذکور 
به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است 
درصورتی که به علت اهمال یا تفریط  موجب تضییع اموال و وجوه دولتی 
گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور 

نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار  مصرف نموده باشد.«
بدی��ن ترتی��ب، تصرف��ات غیرمجاز کارکنان ش��رکت ها و مؤسس��ات 
خصوص��ی و غیردولت��ی مش��مول مقررات م��اده 598 قان��ون مجازات 
اسالمی نمی شود و نمی توان به اقدامات غیرمجاز و غیرقانونی آنان، جرم 
تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی و عمومی نس��بت داد. بانک ها و 
مؤسسات اعتباری خصوصی را نیز نمی توان به عنوان شرکت های وابسته 
به قوای س��ه گانه تلق��ی نمود تا جرم تصرف غیرقانون��ی در وجوه اموال 

دولتی به آنان قابل اس��تناد باش��د، اما آیا بانک ها و مؤسس��ات اعتباری 
خصوصی در اعداد مؤسس��ات مأمور به خدمات عمومی تلقی می ش��وند 
که درنتیجه اتهام یا جرم »تصرف غیرقانونی در وجوه اموال عمومی« به 

کارکنان این قبیل بانک ها قابل استناد باشد؟
در پاسخ باید گفت، ماده ۳  قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین 
به خدمات عمومی مصوب ۶ اردیبهش��ت ماه 1۳15، مأمورین به خدمات 
عمومی را چنین تعریف کرده است: »مأمورین به خدمات عمومی کسانی 
هس��تند که در مؤسس��ات ذیل خدمت می کنند: 1-مؤسس��ات خیریه 
ک��ه برحس��ب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادش��اه عصر اس��ت. 
2-مؤسس��ات خیریه و مؤسسات عام المنفعه که دولت یا شهرداری اداره 
می کند و یا تحت نظر دولت اداره می ش��ود. ۳-مؤسسات انتفاعی دولت 
یا مؤسس��ات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می شود.« بنابراین 
از قانون مورداش��اره نمی توان استنباط نمود که بانک های خصوصی جزو 
»مؤسسات مأمور به خدمات عمومی« محسوب می شوند. بند »ب« ماده 
1 قان��ون ارتقای س��المت نظ��ام اداری و مقابله با فس��اد مصوب 1۳8۷ 
مجلس و مجمع تش��خیص نیز مؤسس��ات خصوصی مأم��ور به خدمات 
عموم��ی را چنی��ن تعریف کرده اس��ت: »مؤسس��ات خصوصی حرفه ای 
عه��ده دار مأموریت عمومی، مؤسس��ات غیردولتی می باش��ند که مطابق 
قوانی��ن و مقررات، بخش��ی از وظایف حاکمیتی را برعه��ده دارند نظیر 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری، س��ازمان نظام پزشکی و سازمان 

نظام مهندسی.«
ماده 8 قانون مدیریت خدمات کش��وری نیز ام��ور حاکمیتی را بدین 
ش��رح تعریف کرده اس��ت: »امور حاکمیتی: آن دس��ته از اموری اس��ت 
که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کش��ور اس��ت و منافع آن بدون 
محدودیت ش��امل همه اقش��ار جامعه گردیده و بهره من��دی از این نوع 

خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود. از قبیل:
الف-سیاس��ت گذاری، برنامه ریزی و نظ��ارت در بخش های اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی
ب-برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد

ج-ایجاد فضای س��الم ب��رای رقابت و جلوگی��ری از انحصار و تضییع 
حقوق مردم

د-فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های الزم برای رش��د و توسعه کشور 
و رفع فقر و بیکاری

ه-قانون گذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی
و-حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی

ز-تروی��ج اخالق، فرهنگ و مبانی اس��المی و صیانت از هویت ایرانی، 
اسالمی

ح-اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی
ط-حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی

ی-تحقیقات بنیادی، آمار و اطالعات ملی و مدیریت کشور
ک-ارتق��ای بهداش��ت و آم��وزش عمومی، کنت��رل و پیش��گیری از 
بیماری ه��ا و آفت ه��ای واگیر، مقابله و کاهش اث��رات حوادث طبیعی و 

بحران های عمومی
ل-بخش��ی از امور مندرج در مواد 9، 10 و 11 این قانون نظیر موارد 
مذکور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی که انجام آن توسط 
بخش خصوصی و تعاونی و نمادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید 

هیأت وزیران امکان پذیر نمی باشد.«
بنابرای��ن عالوه بر قوانین مورد اش��اره، براس��اس قانون مصوب مجمع 

تش��خیص مصلحت نظام هم نمی توان بانک ه��ای خصوصی را به عنوان 
مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی و حاکمیتی تلقی نمود؛ زیرا 
هیچ کدام از قوانین و مقررات مورد بحث، بخش��ی از وظایف حاکمیتی را 
برعهده بانک های خصوصی نگذاشته است. در مجموع، با وجود صراحت 

قوانین اشاره شده در این زمینه، دو نظر حقوقی متفاوت مطرح است:
اول؛ عده ای معتقدند که بانک های خصوصی جزو مؤسس��ات مأمور به 
خدمات عمومی به ش��مار نمی آیند. لذا تص��رف کارکنان این بانک ها در 
وج��وه و اموال بانک به عنوان جرم تص��رف غیرقانونی موضوع ماده 598 
قانون مجازات اس��المی محسوب نمی ش��وند. چنانکه دادگاه تجدیدنظر 
یکی از اس��تان ها در این زمینه چنین رأی داده اس��ت: »در مقام تعیین 
مج��ازات و در جه��ت تفس��یر مضیق قوانی��ن کیفری و تفس��یر به نفع 
مته��م، این اقتض��ا وجود دارد که افرادی که مش��مول قانون هس��تند، 
دقیقا مش��خص باشند و در موارد ش��ک، به موارد منصوص قانونی اکتفا 
گردد؛ درحالی که چنانچه خالف این قاعده تفس��یر صورت گیرد، ممکن 
اس��ت افراد دیگری که در بخش های خصوص��ی، خدمات عمومی انجام 
می دهند نیز مشمول ماده 598 قانون مجازات اسالمی شوند؛ درحالی که 
از ماده قانون��ی مرقوم چنین برداش��تی صورت نمی گی��رد. از طرف دیگر 
یک��ی از اهداف خصوصی س��ازی بانک های دولتی، ای��ن بوده که نظارت 
دول��ت بر این بخش ها نیز به همان بخش های خصوصی واگذار ش��ده و 
بانک های خصوصی، خود وظیفه اداره و نظارت را براس��اس منافع بانک 
برعهده گیرند و در این پرونده نیز هیچ گونه شکایت و درخواست غرامتی 
از س��وی بانک مذکور صورت نگرفته و حتی از نامه س��رگروه بازرس��ی 
و تطبی��ق بانک...اس��تان... )صفحه20۳پرون��ده( برمی آید ک��ه اقدامات 
متهمین به دس��تور مدیران وقت بانک مذکور به عمل آمده است. علی هذا 
دادگاه ب��ا توج��ه به مراتب فوق و با بررس��ی اوراق و محتوی��ات پرونده، 
من حیث المجموع، بزه انتس��ابی ب��ه متهمین و تطبی��ق اعمال ارتکابی 
توسط ایشان با ماده598قانون مجازات اسالمی را محرز و مسلم ندانسته 
و به اس��تناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض 
دادنام��ه مذکور در قس��مت محکومیت متهمین، حکم به برائت ایش��ان 

صادر و اعالم می نماید.«
دوم؛ برخ��الف این نظر اما عده ای دیگ��ر معتقدند بانک های خصوصی 
جزو مؤسس��ات خصوصی مأمور به خدمات عمومی محس��وب می شوند. 
چنانکه یکی دیگر از محاکم در این مورد چنین رأی داده است: »بانک ها 
اعم از اینکه دولتی باش��ند یا خصوصی، خدمات عمومی ارائه می دهند، 
لذا کارمندان نیز در صورت ارتکاب بزه با ش��رایط قانونی مش��مول ماده 
فوق الذکر هس��تند، لذا دادگاه بزه انتس��ابی به متهمان را ثابت دانس��ته 
]و[ به اس��تناد ماده598قانون مجازات اس��المی مصوب1۳۷5هر یک از 
نامب��ردگان را به تحمل ۷0 ضربه ش��الق تعزیری )بزه درجه ۶( محکوم 

و اعالم می نماید.«
س��رانجام ای��ن اختالف نظر حقوق��ی در آرای مراجع قضایی مش��هود 
ش��د و با ارجاع به دیوان عالی کشور دس��تمایه صدور رأی وحدت رویه 
ش��ماره 898 مورخ 15 مهرماه 1۳99 هیأت محترم دیوان عالی کش��ور 
گردید. نماینده محترم دادس��تان کل کش��ور در این زمینه چنین اعالم 
نظر کرده اس��ت: »وضع ماده 598 قانون مذکور در فصل سیزدهم تحت 
عنوان »تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت« قرینه دیگری است که 
نمی توان احکام قانونی فصل مذکور را به اشخاص حقوق خصوصی اعمال 
نمود مگر اینکه نص صریح مخالف وجود داش��ته باشد که در مانحن فیه 
چنین نصی وجود ندارد.« اما دیوان عالی کش��ور، نظریه حقوقی نماینده 

دادس��تان کل کش��ور را نپذیرفته و کارکنان بانک ه��ای خصوصی را در 
ردی��ف »مأمورین به خدمات عمومی« تش��خیص داده و در این موضوع 
چنین رأی داده است: »مطابق ماده 598 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1۳۷5 مأموری��ن به خدم��ات عمومی همانند کارکنان دولت مش��مول 
حکم مقرر درخصوص تصرف غیرقانونی نس��بت به وجوه یا س��ایر اموال 
سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند. کارکنان بانک های خصوصی 
ک��ه تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گس��ترده پولی و بانکی 
ب��ه مردم می پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محس��وب 
می ش��وند و مش��مول مجازات مقرر در ماده فوق الذکر هس��تند. بر این 
اس��اس، رأی ش��عبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان یزد تا حدی که با این 
نظر انطباق دارد به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تش��خیص داده می شود. 
این رأی طبق ماده 4۷1 قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب 1۳92 با 
اصالحات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها 

و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن الزم االتباع است.«
ب��ه این ترتیب، گرچه از نظر موازین حقوقی و براس��اس قانون مصوب 
مجمع تشخیص و نیز قانون خدمات مدیرت کشوری، کارکنان بانک های 
خصوصی را به سختی می توان جزو مأمورین به خدمات عمومی به مفهوم 
موردنظر قانون گذار تلقی نمود، اما رأی دیوان عالی کش��ور فصل الخطاب 
این گونه اختالف نظرهای حقوقی اس��ت. بر این اس��اس با توجه به رأی 
ش��ماره 898 م��ورخ 15 مهرماه 1۳99 دی��وان عالی کش��ور، کارکنان 
بانک های خصوصی باید توجه داشته باشند که آنان نیز همانند کارکنان 
بانک های دولتی در مورد تصرف غیرمجاز در وجوه و اموالی که برحسب 
وظیفه در اختیار آنان قرار گرفته، مس��ئول هس��تند و در صورت تصرف 
غیرمج��از یا اهمال و تفریط منتهی به تضیی��ع این گونه اموال، عالوه بر 
ادارات بازرس��ی و کمیسیون رسیدگی به تخلفات کارکنان، بانک ممکن 
اس��ت تحت پیگرد مراجع جزایی قرار گیرد. الزم به تأکید است که رأی 
مورد بحث صرفا ناظر به »جرم تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال موضوع 
ماده 598 قانون مجازات اس��المی« است و شامل جرائم دیگر نمی شود. 
احترام به قوانین و اجرای دقیق آن توسط کارکنان بانک ها، خواه دولتی 

باشد و خواه خصوصی به ویژه در امور مالی به نفع همه مردم است.

جرمانگاریتصرفاتغیرمجازکارکنانبانکهایخصوصی



فرصت امروز: گزارش مرکز آمار ایران از تورم س��بد خوراکی در تیرماه، 
آخری��ن گواه ناکارآم��دی ارز 4200 تومانی در م��اه پایانی فعالیت دولت 
دوازدهم است. با اینکه به گفته بانک مرکزی، در چهار ماهه امسال بیش 
از چه��ار و نیم میلی��ارد دالر ارز ترجیحی برای واردات کاالهای اساس��ی 
اختصاص داده ش��ده، اما تاثیر چندانی در مهار قیمت ها نداش��ته و رالی 
تورمی کاالهای خوراکی کماکان ادامه دارد. گزارش مرکز آمار از داده های 
قیمتی مواد خوراکی نش��ان می دهد، در تیرماه جز هفت مورد همه اقالم 
خوراکی نس��بت به ماه قبل افزایش قیمت داشته اند. به طوری که از بین 
5۳ قلم خوراکی، شش مورد تورم ماهانه باالتر از 10 درصد را ثبت کرده اند. 
تورم نقطه به نقطه نیز که س��طح قیمت ها را نسبت به ماه مشابه سال قبل 
مقایس��ه می کند، نش��ان می دهد تمام اقالم خوراکی به غیر از یک مورد 
نس��بت به تیرماه پارس��ال افزایش قیمت داشته اند و همچنین ۷ قلم کاال 
تورم نقطه به نقطه   باالتر از 100 درصد را ثبت کرده  اند. یعنی قیمت این ۷ 

قلم کاال در تیرماه نسبت به سال قبل دو برابر شده است.
تورم اقالم خوراکی، رابطه مس��تقیمی با س��فره مردم دارد و هر کدام از 
کاالها که حد بحرانی و هش��دار قیمتی را رد کند، به این معناست که آن 
کاال از سفره مردم حذف شده و یا به زودی حذف خواهد شد. طبق گزارش 
بازوی پژوهش��ی وزارت کار، ۷1 درصد کاالهای خوراکی در تیرماه از حد 

بحرانی قیمت عبور کرده اند.
آرایشتورمیخوراکیهادرابتدایتابستان

مطاب��ق گزارش مرکز آمار، از بی��ن 5۳ قلم خوراکی منتخب در تیرماه، 
تعداد ۳8 مورد رش��د قیمتی نقطه به نقطه باالتر از نرخ تورم نقطه به نقطه 
کل کش��ور داشته اند. در مجموع، تورم نقطه به نقطه همه اقالم خوراکی به 
غیر از یک مورد مثبت بوده و ۷ مورد نیز رش��د قیمتی نقطه به نقطه باالتر 
از 100 درصد را تجربه کرده اند. روغن نباتی جامد با رش��د قیمتی بیش از 
1۳8 درصدی در عرض یک سال، رکورد دار تورم نقطه به نقطه در بین اقالم 
خوراکی به شمار می آید. همچنین در تیرماه امسال قیمت روغن مایع به 
اندازه 92 درصد، قیمت ش��کر ۷5 درصد و قیمت مرغ ۶4 درصد نسبت به 

تیرماه سال گذشته افزایش قیمت را نشان می دهد.
تورم ماهانه خوراکی ها همچنان در مس��یر صعودی اس��ت و از بین 5۳ 
قلم خوراکی تنها ۷ مورد رشد قیمتی ماهانه منفی را تجربه کرده اند. این 
۷ مورد ش��امل گوشت گوسفندی، سیب زمینی، گوجه فرنگی، روغن نباتی 
جامد، هلو، موز و لیموترش است. لیموترش با کاهش قیمت 14.۶ درصدی 
رکورددار کاهش قیمت در بین اقالم خوراکی محس��وب می شود. گوشت 
گوس��فندی نیز با کاهش��ی 0.۶ درصدی، کمترین کاهش قیمت را ثبت 
کرده اس��ت. همچنین تنها مغز گردو، تورم ماهانه صفر  درصدی داشته و 
سایر کاالها که شامل 45 قلم خوراکی هستند تورم ماهانه ای باالتر از صفر 

 درصد داشته اند. در این بین، ۶ قلم خوراکی رشد قیمتی باالتر از 10 درصد 
را در تیر ماه تجربه کرده اند که اکثر آنها از گروه میوه و سبزیجات محسوب 
می شوند. این ۶ قلم خوراکی شامل پیاز، هندوانه، تخم مرغ ماشینی، خربزه، 
خیار و هویج فرنگی است. پیاز با تورم ماهانه   14درصدی رکورد دار افزایش 
قیمت ماهانه در بین اقالم خوراکی بوده است. نکته جالب اینکه نرخ تورم 
ماهانه کل کش��ور در تیرماه ۳.5 درصد گزارش شده و از 5۳ قلم خوراکی 
منتخب، تعداد 1۶مورد تغییر ماهانه  ای باالتر از نرخ ماهانه کل کشور را به 
ثبت رس��انده اند. به عنوان نمونه، مرغ 4.2  درصد و ش��کر 4.9 درصد رشد 

قیمت ماهانه را تجربه کرده اند.
همانطور که اش��اره ش��د، تورم نقطه به نقطه همه کااله��ا به غیر از یک 
قلم کاال مثبت بوده اس��ت. این س��خن بدان معناس��ت که همه کاالها به 
غیر از یک مورد در تیرماه امس��ال نسبت به تیرماه پارسال افزایش قیمت 
را تجربه کرده اس��ت. پرتقال تنها قلم کاالیی اس��ت که نسبت به تیرماه 
س��ال گذشته کاهش قیمت را تجربه کرده، اما سایر کاالها هر کدام رشد 
قیمتی قابل توجهی را ثبت کرده ان��د. طبق آمارهای قیمتی مرکز آمار، از 
5۳ قلم خوراکی منتخب، ۳8 مورد درصد تغییر ساالنه باالتر از نرخ تورم 
نقطه ای کل کشور )42.9 درصد( داشته اند. البته از این ۳8 قلم خوراکی، 
۷ مورد رش��د قیمتی نقطه به نقطه باالتر از 100 درصد را تجربه کرده اند و 
این یعنی قیمت ۷ قلم خوراکی نس��بت به تیر ماه پارسال بیش از دو  برابر 
شده است. این ۷ قلم شامل روغن نباتی جامد، نوشابه گازدار، هویج فرنگی، 
کره پاستوریزه، نخود، خامه پاستوریزه و هلو هستند و رشد قیمتی باالتر 
از 100 درص��د را ثبت کرده ان��د. در این بین، روغن نباتی جامد با رش��د 
قیمتی حدود 1۳8 درصدی رکورددار تورم نقطه به نقطه بین اقالم خوراکی 
به حساب می آید. همچنین شکر، رشد قیمتی نقطه به نقطه ۷5درصدی و 

مرغ ماشینی، رشدی حدود ۶4 درصد را ثبت کرده است.
کدامکاالازحدبحرانیقیمتعبورکرد؟

تورم کاالهای خوراکی، رابطه مس��تقیم با س��فره مردم دارد و آنطور که 
مرک��ز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار گزارش داده، حدود ۷1 درصد 
اقالم خوراکی در تیرماه از حد بحرانی قیمت ها عبور کرده اند. عبور از حد 
بحرانی و مرز هشدار به این معناست که کاالیی از سفره مردم حذف شده 

و یا به زودی حذف خواهد شد.
براس��اس گزارش ب��ازوی پژوهش��ی وزارت کار، متوس��ط قیمت اقالم 
خوراکی در تیرماه در مقایسه با ماه قبل نشان می دهد، بیشترین افزایش 
قیمت ها در کاالهای منتخب مربوط به پیاز )14 درصد(، تخم مرغ ماشینی 
)11.۶ درص��د( و خی��ار )10.۳ درصد( بوده اس��ت. همچنین در 4 قلم از 
کاالها، تغییرات منفی است و بیشترین کاهش در قیمت ها مربوط به اقالم 
موز )منفی ۷.2 درصد(، گوجه فرنگی )منفی 1 درصد(، سیب زمینی )منفی 

0.9 درصد( و گوش��ت گوس��فند )منفی 0.۶ درصد( بوده است. همچنین 
در ی��ک مورد از اقالم خوراکی مورد مطالعه، تغییرات بیش از 100 درصد 
بوده و بیشترین افزایش قیمت در اقالم کره پاستوریزه )120 درصد(، موز 
)94.2 درصد( و روغن مایع )92.۳ درصد( مش��اهده شده است. بیشترین 
کاهش قیمت مربوط به پرتقال )منفی 1.1 درصد( و کمترین میزان رشد 
در قیمت ها مربوط به سیب )۷.۶ درصد( و رب گوجه فرنگی )20.۳ درصد( 
بوده است. در این گزارش برای بررسی روند تغییرات قیمت اقالم خوراکی 
از سه حد مطلوب، هشدار و بحرانی استفاده شده است. حد مطلوب، حدی 
از قیمت کاالی منتخب است که باتوجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت در 
اطراف آن برای مصرف کننده قابل قبول به نظر می رسد و کنترل قیمت ها 
در این محدوده منجر به کاهش تورم خواهد شد. این حد براساس افزایش 
ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته شده که برای 
یک دوره یک س��اله 12 درصد خواهد بود. حد هشدار نیز حدی از قیمت 
کاالی منتخب اس��ت که نوس��انات قیمت از حد مطلوب خارج شده و در 
صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد ش��د. این حد براساس افزایش 
ماهانه حداکثر 1.5 درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته شده که برای 
یک دوره یک ساله 18 درصد خواهد بود. عبور قیمت ها از این حد، بیانگر 

ضرورت برنامه ریزی خاص برای کنترل قیمت هاست.
همچنین حد بحرانی، حدی از قیمت کاالی منتخب اس��ت که نش��ان 
می دهد قیمت اقالم از کنترل خارج ش��ده و این امر منجر به ایجاد تورم 
جهشی خواهد شد. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر 2 درصد برای 
قیمت هر کاال در نظر گرفته ش��ده که برای یک دوره یک ساله 24 درصد 
خواهد بود. در این ش��رایط اتخاذ تصمیمات س��ریع و اقدام عاجل و حتی 

مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت ها ضروری است.
ح��ال بررس��ی قیمت کاالها در مقایس��ه با روند تغیی��رات آن با حدود 
مطلوب، هشدار و بحرانی قیمت ها نشان می دهد، در تیرماه امسال متوسط 
قیمت حدود ۷1 درصد اقالم منتخب ش��امل برنج ایرانی درجه یک، برنج 
خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر 
ایرانی پاستوریزه، تخم مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، 
پرتقال، لوبیا چیتی، عدس و قند، ش��کر و چای خارجی بس��ته ای فراتر از 
حد بحرانی قیمت ها قرار دارند. درخصوص اقالم مرغ ماش��ینی، تخم مرغ 
ماشینی و روغن مایع امتداد شیب صعودی ماه قبل مشاهده شده و افزایش 
مجدد قیمت این کاالها دور از انتظار نیس��ت. همچنین متوس��ط قیمت 
اقالم خوراکی مانند س��یب زمینی و خیار در محدوده هش��دار قرار دارند. 
متوس��ط قیمت اقالمی مانند گوش��ت گوسفند، گوش��ت گوساله یا گاو و 
گوجه فرنگی در محدوده مطلوب هستند. متوسط قیمت اقالمی مانند پیاز 

و رب گوجه فرنگی نیز  بهتر از حد مطلوب است.

71درصدکاالهایخوراکیازحدبحرانیقیمتعبورکردهاند

فشار تورم خوراکی ها به کم درآمدها

ب��ه دلیل افزایش نرخ های اجاره در تهران، مقصد جدید مس��تاجران 
ش��رق تهران شهرهای پردیس، رودهن و بومهن شده و کرج و گرمدره 
ه��دف س��کونت اجاره نش��ین ها در غرب ته��ران اس��ت؛ در عین حال 
واس��طه های ملکی از رشد نسبی اجاره بها نسبت به اوایل تابستان خبر 

می دهند.
به گزارش ایس��نا، رصد بازار اجاره از رش��د قیمت ها نسبت به اوایل 
تابس��تان و ایجاد رک��ود در این ب��ازار حکایت دارد. مش��اوران امالک 
می گوین��د افزایش قیمت کاالها باعث ش��ده ت��ا صاحبخانه ها اجاره را 
مجددا افزایش دهند. از س��وی دیگر، مس��تاجران توانی برای پرداخت 
مبالغ موردنظر مالکان ندارند. در این ش��رایط اغلب مستاجران قرارداد 
خود را عمدتا باالتر از نرخ افزایش 25 درصد مصوب س��تاد ملی کرونا 
تمدید می کنند. در عین حال جابه جایی از شمال به جنوب و از جنوب 
به حاشیه تهران نسبت به دو سال قبل افزایش پیدا کرده است. گشتی 
در آگهی های اجاره نشان می دهد عمده فایل های عرضه شده در شمال 

تهران قرار دارد.
واس��طه های ملکی از رش��د بین 50 ت��ا 100 درص��د نرخ ها و کوچ 
اجاره نشین ها در شرق تهران به شهرهایی مثل پردیس، رودهن، بومهن 
و دماون��د خبر می دهند. در غرب تهران نیز مس��تاجران از محله هایی 
مثل پونک، جنت آباد، آریاشهر، شهران و شهرزیبا به مقاصدی همچون 

منطقه 21، وردآورد، گرمدره و کرج نقل مکان می کنند.
در منطقه 5 واقع در غرب تهران به عنوان اولین منطقه پرتقاضا برای 
خرید و اجاره در پایتخت متوس��ط نرخ رهن کام��ل 5 تا 5.5 میلیون 
تومان است و در واحدهای نوساز به ۷ تا 8 میلیون تومان نیز می رسد. 

این در حالی است که سال گذشته نرخ رهن کامل در غرب تهران بین 
2.5 ت��ا ۳.5 میلیون تومان بود. در منطقه 4 واقع در ش��رق تهران که 
منطقه ای پرتقاضا برای خرید و اجاره محسوب می شود، نرخ های اجاره 
به طور معمول 4 تا 4.5 میلیون تومان اس��ت. اما فعاالن بازار مس��کن 
از اتفاقی جدید ناش��ی از رشد قیمت مصالح ساختمانی خبر می دهند. 
مشاوران امالک می گویند در هفته های اخیر برخی مالکان که موفق به 
فروش واحدهای خود نشده اند قیمت پیشنهادی اجاره واحدهای نوساز 
را افزایش داده اند و قیمت رهن کامل این آپارتمان های کلیدنخورده به 

۶ تا ۷ میلیون تومان رسیده است.
کم توجهی به نرخ های مصوب س��تاد مل��ی کرونا نیز کماکان در بازار 
اجاره محس��وس است. دولت اعالم کرده اجاره بهای سالیانه نباید بیش 
از 25 درصد در تهران افزایش پیدا کند، اما کمتر صاحبخانه ای خود را 
پایبند به این مصوبه می داند. مش��اوران امالک می گویند که با توجه به 
ش��روط سه گانه برای تخلیه شامل فروش، تخریب جهت ساخت و ساز 
و س��کونت پسر تازه مزدوج شده مالک، راه برای دور زدن قانون توسط 
صاحبخانه ها فراهم است و مستاجران اغلب خود را وارد فرآیند شکایت 

به شورای حل اختالف نمی کنند.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک، هر نوع دخالت 
دستوری را منجر به تنش در بازار مسکن می داند و می گوید: نرخ گذاری 
در بازاری که کامال در اختیار بخش خصوصی اس��ت عمال بدون نتیجه 
خواهد بود و تنها ایجاد دعاوی در دس��تگاه قضایی را افزایش می دهد. 
در هفته های اخیر موارد بسیاری داشتیم که مستاجران می گویند قبل 
از مصوبه س��تاد کرونا بر س��ر نرخ های کمتر از 25 درصد با صاحبخانه 

توافق کرده بودیم، اما حاال مالکان به مستاجران می گویند طبق قانون 
باید پول پیش و اجاره را 25 درصد افزایش دهید. از طرف دیگر وقتی 
تورم 44 درصد است و شما سقف افزایش اجاره بها را 25 درصد تعیین 
می کنید تعادل را در اقتصاد به هم می زنید. این باعث می شود تا مالکان 
از اجاره دادن واحدها خودداری کنند که به کاهش خانه های اجاره ای، 

فشار تقاضا و افزایش نرخ ها در آینده منجر می شود.
او مهمترین عامل تعادل بخشی به بازار مسکن را افزایش ساخت وساز 
می داند و می افزاید: وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم درخصوص 
تولید و عرضه مس��کن کم کاریی داشت و این اواخر استراتژی »مسکن 
نخرید« را دنبال کرد. یعنی وقتی دیدند به دلیل عملکردش��ان قیمت 
مسکن چند برابر شده به مردم گفتند خانه نخرید تا ارزان شود. اما نه 
تنها قیمت پایین نیامد بلکه با رش��د 9 برابری نس��بت به سال 1۳92 
مواجه شدیم و حتی از اوایل سال 1۳98 که توصیه به نخریدن مسکن 
کردند متوسط قیمت هر متر خانه در تهران از حدود 1۳ میلیون تومان 

به ۳0 میلیون تومان رسید.
معموال افزایش قیمت مس��کن ب��ا فاصله زمانی بر روی ب��ازار اجاره 
تاثیر می گذارد. با اینکه از اواخر س��ال 1۳9۶ تاکنون قیمت مسکن در 
تهران حدود 4۶0 درصد افزایش پیدا کرده، آمارهای رس��می از رش��د 
ح��دود 100 درصدی اجاره بها حکای��ت دارد. البته نرخ های کف بازار 
با قیمت های اعالمی از س��وی بانک مرکزی مقداری متفاوت است؛ به 
طوری که گزارش های میدانی نش��ان می دهد طی چهار س��ال اخیر با 
افزایش حدود 150 تا 200 درصدی قیمت در بازار اجاره ش��هر تهران 

مواجه شده ایم.

جابهجاییازشمالبهجنوبوازجنوببهحاشیهشهر

مقصدجدیدمستاجرانتهرانی

نگـــاه

3فرضیهدربارهدرآمدوزندگیمردم
آدمهاچطورباپولرفتارمیکنند؟

تصور می کنید چند سال عمر کنید و در این سال ها چقدر درآمد 
کس��ب کرده و چقدر پ��ول خرج کنید؟ چرا در س��ال هایی از عمر 
پول بیش��تری خرج می کنید و چرا در س��ال هایی درآمد بیشتری 
به دس��ت می آورید؟ آیا می توان گفت همه افراد هرگز در عمر خود 
پ��ول قرض نمی کنند؟ اگر ن��ه، پس چرا در جوانی پول بیش��تری 
قرض می کنید؟ عالمان اقتصادی برای پاس��خ به این پرس��ش ها به 
فرضیه های مختلفی رس��یده اند. فرضی��ه چرخه عمر، درآمد دائم و 

درآمد نسبی از جمله این فرضیه هاست.
* فرضی��ه چرخه عمر: این فرضیه تالش��ی برای توضیح روش��ی 
اس��ت که مردم براس��اس آن درآمد خود را بین خ��رج و پس انداز 
تقس��یم می کنند. در این فرضیه مسئله چگونگی پول قرض گرفتن 
مردم هم توضیح داده ش��ده اس��ت. خرج یک انس��ان معمولی در 
دوره عمرش نس��بت به می��زان درآمد تغییر می کن��د و این تغییر 
بسیار اندک است. یک دلیل عمده تغییر اندک میزان مخارج نسبت 
ب��ه درآم��د در طول عمر افراد، با مفهوم هموار ش��دن مصرف قابل 
توضیح اس��ت. در این فرضیه توضیح داده ش��ده که جوانان به طور 
میانگین درآمد کم اما خرج باالیی دارند که ش��امل سرمایه گذاری 
در تحصیالت، آموزش، تش��کیل خانواده، خرید خانه و موارد دیگر 
می ش��ود. به همی��ن علت جوانان تمایل کمی ب��ه پس انداز دارند و 
بیش��تر قرض می گیرند، اما با باالرفتن س��ن، اوضاع تغییر می کند. 
افراد با باال رفتن سن به درآمد بیشتری می رسند و اقساط وام های 
خود را پرداخت می کنند. فرزندان ش��ان سراغ زندگی خود می روند 
و خودش��ان هم برای بازنشس��تگی آماده می شوند. بنابراین سرعت 
پس ان��داز و س��رمایه گذاری خ��ود را افزایش می دهن��د. در دوران 
بازنشس��تگی، درآمد اف��راد به طور عمده ناش��ی از مزایای دولتی، 
پس انداز و سرمایه گذاری هایی است که در دوران شاغل بودن خود 
انجام داده اند. فرض بر این اس��ت که از این دوره به بعد، آنها بخش 
عمده یا تمام درآمدش��ان را خرج کرده و با فروش دارایی هایی که 

دارند، به بیش از درآمدشان خرج می کنند.
* فرضی��ه درآم��د دائم: آیا م��ردم در زندگی مخ��ارج خود را با 
یکنواختی بیش��تری نسبت به درآمدش��ان توزیع می کنند؟ فرضیه 
درآم��د دائم می گوید تصمیم هایی که افراد درباره پول خرج کردن 
می گیرند، متأثر از مبلغی اس��ت که آنها برای درآمد متوس��ط خود 
در نظر می گیرند که آن را با عنوان درآمد دائمی افراد می شناسیم. 
در واق��ع، رش��د ناگهانی درآمد در کوتاه مدت منجر به رش��دی به 
اندازه س��ریع در مصرف کوتاه مدت نمی شود. اگر کسی ناگهان پول 
زیادی مثل برنده شدن بلیت بخت آزمایی گیرش بیاید چه؟ فرضیه 
درآم��د دائم می گوید مردم بخش عمده هر ن��وع درآمد ناگهانی را 

پس انداز می کنند.
* فرضیه درآمد نس��بی: مردم بیش از رفاه مطلق به رفاه نس��بی 
اهمی��ت می دهن��د. در واقع، افزایش حق��وق 100 دالری یک نفر، 
زمانی برایش خوش��حال کننده اس��ت که بداند دستمزد همکارش 
50 دالر افزایش یافته اس��ت. این فرضیه می گوید این شرایط برای 
ی��ک نفر از ش��رایطی ک��ه او و همکارش، هر دو مش��مول افزایش 
درآمد 200 دالری شوند، در اولویت است. مردم فقیر معموال حجم 
بیش��تری از درآمد خود را نس��بت به ثروتمندان مصرف می کنند، 
چراک��ه می خواهند اختالف س��طح مصرف خ��ود را کاهش دهند. 
فرضی��ه درآمد نس��بی می گوید مصرف خانوار تا حدی وابس��ته به 
درآمد نس��بی آن خانوار نس��بت به دیگر خانواده هاس��ت؛ برعکس 
فرضیه درآم��د دائم. اگر می خواهید درب��اره فرضیه ها، اصطالحات 
و علم اقتصاد بیش��تر بخوانید، کتاب »راهنمای علم اقتصاد، الف تا 
ی« را از دس��ت ندهید. این کتاب اثر متیو بیش��اپ از نویسندگان 

اکونومیست است.

کمیسیوناروپابررسیکرد
پیشتازاناقتصادجهانیتا2040

کمیس��یون اروپا در گزارش��ی به برآورد وضعیت اقتصاد جهان 
در سال های آینده پرداخت و پیش بینی کرد اقتصادهای نوظهور 
به ویژه کش��ورهای جنوب شرق آس��یا به تدریج سهم بیشتری 
از اقتص��اد جهان��ی را تصاح��ب خواهند کرد. براس��اس گزارش 
کمیسیون اروپا، تا س��ال 2040 میالدی، قدرت اقتصادی هفت 
کش��ور نوظهور )چین، هند، اندونزی، برزیل، روس��یه، مکزیک و 
ترکیه( می تواند به دو برابر قدرت اقتصادی هفت کش��ور صنعتی 
)آمریکا، انگلیس، فرانس��ه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن( برس��د. 
همچنین در سال 20۳0 هیچ کشوری به تنهایی ابرقدرت جهان 
نخواهد بود، یعنی چه آمریکا، چه چین و چه هر کش��ور دیگری 
قدرتی فراتر از بلوک های مختلف نخواهد داش��ت. تا همین سال 
یعنی س��ال 20۳0 میالدی، رش��د اقتص��ادی و جمعیت جوان 
کش��ورهای آس��یایی از قاره اروپا و آمریکای شمالی جلو خواهد 
زد. به همین دلیل این کش��ورها مقصد سرمایه گذاری جذابتری 

از غرب خواهند شد.  
همچنین تا س��ال 20۳0 روند رو به رش��د اقتصادهای منطقه 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا نظیر ایران، مص��ر و ترکیه ادامه پیدا 
خواه��د کرد. در همین حال، متوس��ط رش��د اقتصادی س��االنه 
کشورهای نوظهور در کوتاه مدت حدود 4 درصد و متوسط رشد 

اقتصادی ساالنه کشورهای پیشرفته 2 درصد خواهد بود.
آنط��ور ک��ه کمیس��یون اروپا پیش بین��ی کرده اس��ت، انتظار 
می رود تا س��ال 20۳0 میالدی گروه کش��ورهای نکس��ت الون 
)Next Eleven( ش��امل بن��گالدش، مص��ر، اندون��زی، ایران، 
مکزی��ک، نیجری��ه، پاکس��تان، فیلیپین، کره جنوب��ی، ترکیه و 
ویتن��ام در مجموع به قدرت اقتصادی باالت��ری از اتحادیه اروپا 
دس��ت یابند. همچنین تا پایان س��ال 2050 پیش بینی می شود 
که سهم کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا به 9 درصد کاهش یابد. 
این در حالی است که این رقم در سال 2018 معادل 1۶ درصد 
بوده اس��ت. اقتصاد آلمان نیز در س��ال 20۳0 میالدی کماکان 
بزرگترین اقتصاد اروپایی جهان باقی خواهد ماند، اما تداوم روند 
پیری جمعیت در این کشور اروپایی، مسئله ای است که می تواند 
به چالش��ی مهم و جدی برای چشم انداز اقتصادی این کشور در 

آینده نزدیک تبدیل شود.  
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فرصت امروز: ایران در حالی در بین هفت کشور نخست جهان با بیشترین 
میزان استخراج ارزهای دیجیتال قرار دارد که به دلیل بحران خاموشی و 
قطعی برق، اس��تخراج رمزارزها تا پایان شهریورماه از سوی دولت ممنوع 
اعالم ش��ده است. با این حال بررسی ها نش��ان می دهد استان های تهران، 
خراس��ان رضوی و آذربایجان شرقی بیش��ترین مراکز استخراج غیرمجاز 
رم��زارز را در بین اس��تان های کش��ور دارند. براس��اس آخری��ن آمارهای 
منتشرش��ده شرکت توانیر تا نیمه مردادماه امسال، تاکنون 4 هزار و ۶۷0 
مرکز غیرمجاز اس��تخراج رمزارز در سطح کشور شناسایی و توقیف شده 
اس��ت. جالب اس��ت که از این 4 هزار و ۶۷0 مرکز شناسایی شده تاکنون 
209 هزار و 24۳ دستگاه استخراج رمزارز توقیف و جمع آوری شده است، 
یعنی به طور میانگین هر مرکز اس��تخراج رمزارز از 45 دستگاه استخراج 
تشکیل شده است. بدین ترتیب، با شناسایی و توقیف این مراکز غیرمجاز 
رمزارز حدود 598 هزار و 424 کیلووات از ظرفیت ش��بکه برق کشور آزاد 
شده اس��ت. نقشه پراکندگی اس��تخراج غیرمجاز رمزارز از انتهای تیرماه 
تا دهه اول مردادماه نش��ان می دهد سه اس��تان خراسان رضوی، تهران و 
آذربایجان شرقی بیشترین مراکز غیرمجاز تولید رمزارز را به خود اختصاص 
داده ان��د و در وضعی��ت قرمز قرار دارند. از س��وی دیگر، 4 اس��تان فارس، 
لرستان، کرمانشاه و اصفهان نیز بین 5 تا 10 درصد مراکز استخراج رمزارز 
را به خود اختصاص داده و در وضعیت نارنجی به س��ر می برند. همچنین 
آمار شناس��ایی مراکز غیرمجاز اس��تخراج رمزارز در دو استان هرمزگان و 

کهگیلویه و بویراحمد صفر بوده است.
دالیلقطعیمکرربرقدرگرمایتابستان

در چن��د هفت��ه گذش��ته و به م��وازات گرم ش��دن هوا، قطع��ی برق، 
خانواده های ایرانی را آزار داده و مس��ئوالن وزارت نیرو از استخراج ارزهای 
مج��ازی به عنوان یکی از متهمان بهم خوردن ت��راز تولید و مصرف برق 
کش��ور یاد می کنند. کما اینکه اردکانی��ان، وزیر نیروی دولت دوازدهم در 
نشست علنی یکشنبه 9 خرداد مجلس، درباره علت قطعی های مکرر برق 
گفت: »جمع بندی بر این است که یکی از دو علت قطعی برق، افزایش دما 

و استخراج رمزارزها هستند.«
به گزارش خبرآنالین، مسئوالن با توجه به فراگیری استخراج غیرمجاز 
رمزارز، مش��وق هایی برای س��اماندهی وضع موجود در نظر گرفته اند و به 
م��وازات آن، اقدامات س��لبی نظیر شناس��ایی و برخورد ب��ا مالکان مراکز 
استخراج نیز در دستور کار است. از این رو، تعیین جایزه 20 میلیون تومانی 
برای معرفی دستگاه های استخراج رمزارز حاکی از گستردگی این تخلف و 

پیچیدگی شناسایی و برخورد با این پدیده است. آنطور که رجبی مشهدی، 
سخنگوی صنعت برق گفته، مشارکت مردم در شناسایی مراکز غیرمجاز 
اس��تخراج رمزارزها در کش��ور، یکی از بهترین و عملیاتی ترین شیوه های 
ممکن است و تا پایان تیرماه بیش از یک میلیارد تومان به معرفی کنندگان 

مراکز استخراج رمزارز پرداخت شده است.
همچنین با کش��ف روزانه صدها دستگاه اس��تخراج غیرمجاز رمزارز در 
سراسر کشور، روند کش��فیات همچنان ادامه دارد؛ استخراجی که از قرار 
معل��وم در واحدهای تولیدی راکد تا نیروگاه های تولید برق همه را درگیر 
کرده اس��ت. براس��اس آخرین گزارش وزارت نیرو، تا اوایل مردادماه و در 
کمتر از یک سال بالغ بر 454۷ مرکز استخراج رمزارز با بیش از 20۷ هزار 

دستگاه استخراج کننده شناسایی شده است.
در همی��ن حال، کارشناس��ان حوزه انرژی و رمزارز، دسترس��ی به انواع 
دس��تگاه های استخراج در بازار و ترغیب مردم به نصب آن حتی در منازل 
مسکونی را از جمله دالیل فراگیری این پدیده می دانند. آنها همچنین به 
دلیل فشار دستگاه های استخراج کننده بر شبکه برق و نوسانات آن، نسبت 
به پیامدهای خس��ارت بار به لوازم برقی مشترکین هم جوار این دستگاه ها 
هش��دار می دهند. به همین دلیل پس از ش��دت یافت��ن مصرف برق، در 
جلسه پنجم خردادماه هیأت دولت، حتی برای اندک ماینرهای مجاز هم 

استخراج انواع رمزارز دست کم تا پایان شهریورماه ممنوع اعالم شد.
به گفته بهلولی، مجری طرح تأمین برق مراکز استخراج رمزارز، به دلیل 
تعرفه های تخفیفی و برق ارزان در کش��ور، ایران جزو ۷ کشوری است که 
بیش��ترین میزان اس��تخراج رمزارز جهان در آنها انجام می شود. او چین، 
روسیه، آمریکا، قزاقستان، کانادا، ایسلند و ایران را ۷ کشوری عنوان کرده 
که بیش��ترین میزان اس��تخراج رمزارز در آنها صورت می گیرد. همچنین 
دانشگاه کمبریج در تازه ترین گزارش خود از وضعیت استخراج بیت کوین 
در جهان تخمین زده، سهم ایران حدود 4.۶ درصد از استخراج بیت کوین 
جهان باش��د. جزییات آماری دانش��گاه کمبریج همچنین نشان می دهد، 
استخراج بیت کوین در ایران طی زمستان پارسال و بهار امسال )نسبت به 
تابستان و پاییز 1۳99( حدود ۶0 درصد افزایش داشته است و این موضوع 

می تواند به کسری برق ایران در ماه های گرم سال مربوط باشد.
تطهیرمخاطراتارزهایمجازیباچههدفی؟

با این وجود، اخیرا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س در س��خنانی قابل تأمل با بی��ان اینکه س��هم ماینرها در قطعی 
ش��بکه برق کمتر از یک درصد اس��ت؛ از سیاس��ت گذاری وزارت نیرو در 

حوزه س��رمایه گذاری در بخش نیروگاهی انتقاد کرد و گفت: »صحبت از 
ماینره��ا به عنوان عامل قطعی برق، بهان��ه ای برای بی کفایتی وزارت نیرو 
و سیاس��ت گذاری اش��تباه این وزارتخانه اس��ت.« این در حالی است که 
حس��نوند، رئیس کمیس��یون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه باید جلوی 
فعالیت های غیرقانونی همچون فعالیت مراکز استخراج رمزارزها را گرفت، 
گفته: »معتقدیم رمزارزها بیش از آنچه اعالم می شود، برق مصرف کرده اند. 
یکی از بحث های مهم در خاموشی ها بحث استخراج رمزارزها بوده است.«

بررسی گفته های رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حاکی از غلبه تفکر 
سیاسی بر تحلیل کارشناسی است، چراکه به گفته کارشناسان، برآوردها 
از میزان استخراج ارزهای مجازی در کشور دقیق نیست و برق ارزان قیمت 
در کنار افزایش قیمت ارزهای مجازی، انگیزه استخراج در مقیاس کوچک 
و ب��زرگ از نیروگاه ها تا منازل مس��کونی و مزارع کش��اورزی را باال برده 
اس��ت. گواه این ادعا، شناس��ایی مراکز متنوع و قابل تأمل اس��تخراج در 
سطح کشور اس��ت. همچنین تبلیغات سودجویان حوزه رمزارز در فروش 
تجهیزات اس��تخراج و آموزش نحوه راه اندازی آن، جذب سرمایه افراد در 
قالب شرکت های رمزارز و تشویق به خرید و فروش ارزهای مجازی، نه تنها 
از منظر مصرف برق شبکه، بلکه به جهت تهدیدی برای امنیت اقتصادی 
غیرقابل انکار و قابل بررسی است، چراکه در مقطع کنونی هرگونه فعالیت 

در حوزه رمزارز غیرمجاز شناخته شده است.
نکته مهم در این میان، انگشت اتهام رسانه های معاند به سوی حاکمیت 
و تالش برای القای نگرش اس��تخراج رمزارز به صورت سازماندهی شده و 
سیس��تمی، تحت نظر مسئوالن کشور است. مسئله ای که اظهاراتی شبیه 
به آنچه رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس مطرح کرده، می تواند به آن 
دامن بزند، چراکه نوعی رفع اتهام از پدیده استخراج رمزارز به عنوان یکی 

از عوامل خاموشی های اخیر را به ذهن متبادر می کند.
براس��اس آنچه مطرح ش��د، ذات ش��فافیت گریز پدیده رمزارز بر کسی 
پوشیده نیست. با وجود اینکه استخراج غیرمجاز ارزهای مجازی، براساس 
قوانین حاکم بر این حوزه غیرقانونی محسوب می شود، اما سرمایه گذاری 
در این حوزه همچنان با قوت در جریان اس��ت و مخاطراتی برای اقتصاد 
ملی به جهت خروج س��رمایه از کشور و خس��ارت به سرمایه کاربران این 
بازار در پی داش��ته و دارد. همچنین قوانین بازدارنده کشورهای پیشرو در 
زمینه اس��تخراج رمزارز از جمله چین، می تواند موج جدیدی از ماینرها را 
در کش��ور فعال کند و در فضایی غیرشفاف، شاخص های اقتصاد کالن را 

هم تحت تأثیر قرار دهد.

تهران،خراسانرضویوآذربایجانشرقیبیشتریناستخراجغیرمجازرمزارزرادارند

جغرافیای استانی استخراج رمزارز

با اینکه بس��یاری از تحلیلگران بازار ارز، انتظ��ار ورود دالر به کانال 2۶ 
هزار تومانی را در هفته گذشته داشتند، اما روند معامالت برخالف انتظارها 
پی��ش رفت و قیم��ت دالر در کانال 25 هزار تومان باق��ی ماند. با کنترل 
قیمت دالر و همچنین کاهش قیمت اونس جهانی، قیمت سکه و طال نیز 
کاهش یافت و س��که 200 هزار تومان و ه��ر گرم طال در پایان هفته 12 

هزار تومان ارزان شد.
ب��ه گزارش ایرنا، ب��ازار ارز از ابتدای مردادماه رون��دی صعودی به خود 
گرفت و این روند با انتش��ار اخبار منفی درباره مذاکرات برجام، تش��دید 
ش��د تا جایی که دالر در هفته اول مرداد به مرز 2۶ هزار تومان رسید. به 
همین دلیل بسیاری از تحلیلگران با توجه به آنکه در روند مذاکرات برجام 
تغییری ایجاد نش��ده است، انتظار داشتند بازار روند صعودی خود را ادامه 
دهد؛ پیش بینی که در اولین روز هفته دوم مرداد محقق شد، اما در ادامه 

راه متوقف ماند.
به نظر میرسد بازار ارز در هفته ای که گذشت در میانه دو طیف متناقض 
اخبار و اتفاقات، روندی س��ردرگم داشت. از سویی اخباری درباره کاهش 
احتمال توافق برجام و همچنین تحرکات مش��کوک در حمله به کشتیها، 
سویه های افزایشی بازار را تقویت کرد و در سمتی دیگر مسائلی همچون 
عرضه بازارساز، کاهش نرخ حواله درهم و طرح مسئله تعطیلی دوهفته ای 
به دلیل ش��یوع کرونا، از جمله عواملی بود که س��ویه های کاهش��ی را در 

معامالت این هفته تقویت کرد.
رون��د تحوالت ب��ازار ارز در این هفته اما نش��ان داد که در میانه تمامی 
ای��ن تحوالت مهم، فعاالن بازار ارز ترجیح داده اند، تا زمان انجام مراس��م 
تحلیف آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در جایگاه ریاست جمهوری، از انجام 
واکنش هیجانی در بازار خودداری کنند و منتظر اعالم سیاست های جدید 

باشند. در همین راستا برخی کارشناسان از تاثیر قوی اولین مواضع رئیس 
جدید دولت، خصوصا در بحث مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، در مسیر 
حرکتی بازار طی روزهای آتی و احتمال کاهش تدریجی قیمت ارز سخن 
می گویند. همچنین عامل موثر دیگری که به اعتقاد کارشناس��ان میتواند 
بازار هفته پیش رو را تحت تاثیر خود قرار دهد، معرفی اعضای کابینه به 

مجلس است که ترکیب تیم اقتصادی دولت آینده را مشخص می سازد.
همچنی��ن به دلیل کاهش قیمت هر اونس طالی جهانی و کنترل نرخ 
ارز در بازار داخلی، روند قیمت  سکه و طال در بازارهای داخلی نیز در یک 
هفته اخیر )نسبت به اوجی که در روزهای پایانی هفته پیش از آن گرفته 
بود( نزولی شد. به طوری که سکه 200 هزار تومان و هر گرم طال 12 هزار 
تومان ارزان ش��د. نادر بذرافش��ان، دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر 
تهران درباره وضعیت یک هفته اخیر بازار س��که و طال داخلی به ایس��نا 
گفت: در روزهای پایانی هفته نخس��ت مردادماه تحت تاثیر رش��د قیمت 
اونس جهانی و نوسانات افزایشی نرخ ارز در داخل، قیمت سکه و طال رشد 
قابل توجهی پیدا کرد و به دنبال آن، میزان تقاضا در بازار نیز بیشتر شد. از 
ابتدای هفته دوم مرداد نیز به دلیل نوسانات کاهشی قیمت اونس جهانی 
و کنت��رل نرخ ارز در داخل مجددا تا حدودی از میزان تقاضا برای س��که 

و مصنوعات طال کاسته شد و بازار به حالت رکود و نبود تقاضا بازگشت.
دبی��ر هیات مدی��ره اتحادیه طال و جواهر تهران اف��زود: در هفته ای که 
گذشت اونس جهانی طال همراه با نوسانات حدودا دو تا هشت دالر همراه 
شد و در پایان هفته نسبت به ابتدای هفته کاهش 10 دالری را ثبت کرد؛ 
از سوی دیگر به دنبال کاهش نرخ ارز در داخل و کاهش تقاضا، بازارهای 
داخلی نیز تحت تاثیر قرار گرفت. براین اس��اس از اواس��ط هفته نسبت به 
اوجی که در هفته پیش از آن، ش��اهد بودیم، روندی کاهشی برای قیمت 

سکه و طال در داخل آغاز  و تا پایان هفته ادامه دار شد.
به گفته وی، هر قطعه سکه تمام طرح جدید با حدود 200 هزار تومان 
کاهش نس��بت به ابتدای هفته، در پایان هفته به 11 میلیون و 200 هزار 
تومان رس��ید و همچنین هر قطعه سکه تمام طرح قدیم نیز 10 میلیون 
و 800 هزار تومان تعیین قیمت شد. در پایان هفته هر قطعه نیم سکه با 
ریزش 120 هزار تومانی به پنج میلیون و ۷50 هزار تومان و ربع س��که با 
افت 100 هزار تومانی به س��ه میلیون و ۶50 هزار تومان رسید. سکه های 
یک گرمی نیز در این هفته 50 هزار تومان ارزان تر ش��د و در پایان هفته 
دو میلی��ون و 250 هزار قیمت خورد. همچنین هر مثقال طال 1۷ عیار با 
کاهش حدود 48 هزار تومانی  به چهار میلیون و ۷۳5 هزار تومان و هر گرم 
طالی 18 عیار  نیز با افت 12 تومانی نسبت به آغاز هفته، به یک میلیون 

و 9۳ هزار تومان رسید.
بذرافش��ان با بیان اینکه در حال حاضر حباب حدودا 500 هزار تومانی 
ب��رای هر قطعه س��که وجود دارد، گفت: علیرغ��م کاهش تقاضا و کاهش 
قیمت  س��که در هفته ای که گذش��ت اما حباب سکه نسبت به هفته های 
پیش تر که در محدوده ۳00 هزار تومان بوده، افزایش یافته اس��ت؛ چراکه 
وقتی قیمت سکه به اوج رسید، این حباب بزرگ شد اما پس از آنکه قیمت 
سکه و طال مجدد کاهش یافت، حباب سکه به همان نسبت تخلیه نشد؛ 
قیمت هر مثقال طال مقداری کاهش یافت اما قیمت سکه متناسب با آن 
)مثقال طال( پایین نیامد؛ بنابراین سبب شد که تفاوت حباب سکه افزایشی 
باشد. چنانچه نوسانات خاصی برای اونس جهانی و همچنین در بازارهای 
داخلی صورت نگیرد و نرخ ارز کنترل و از ثبات نس��بی برخوردار باشد، با 
توجه به اینکه در آستانه ایام ماه محرم هستیم، احتمال اینکه ثبات داشته 

و حتی کاهشی باشد، بسیار است.

بازارهادرانتظاررونماییازکابینهسیزدهم

دالرایستاد،سکهوطالریخت

بانکنامه

بانکمرکزیگزارشداد
افت4درصدینرخدالردربهار

طبق اعالم بانک مرکزی، میانگین نرخ دالر در بهار امسال بیانگر 
این اس��ت که قیمت فروش این ارز در بازار نس��بت به پایان س��ال 

گذشته معادل 4.2 درصد کاهش یافته است.
بان��ک مرکزی در گزارش��ی نرخ فروش دالر در ب��ازار بین بانکی 
و بازار آزاد در فصل بهار امس��ال را اعالم کرده که براس��اس آن در 
فروردین م��اه دالر در بازار بین بانکی معادل 4200 تومان فروخته 
می شد و در همین ماه این نوع ارز در بازار آزاد به قیمت 24 هزار و 
542 تومان فروخته ش��ده است. عالوه بر این، در اردیبهشت امسال 
نیز نرخ فروش دالر در بازار بین بانکی و بازار آزاد به ترتیب معادل 
4200 و 22 هزار و 5۳۶ تومان بوده اس��ت. همچنین طبق گزارش 
بان��ک مرکزی، دالر در خردادم��اه در بازار بین بانکی معادل 4200 
تومان و در بازار آزاد به قیمت 2۳ هزار و 4۳۳ تومان فروخته شده 
اس��ت. بنابرای��ن دالر در بازار بین بانکی با ن��رخ 4200 تومان و در 
بازار آزاد با میانگین نرخ 2۳ هزار و 504 تومان در بهار سال جاری 
معامله ش��ده است. از آنجا که در سه ماهه پایانی سال گذشته نرخ 
ف��روش دالر در بازار بین بانک��ی 4200 تومان و در بازار آزاد نیز به 
طور متوس��ط 24 هزار و 541 تومان بوده اس��ت، در مقایسه با بهار 
امسال در بازار آزاد با 4.2 درصد با کاهش قیمت مواجه شده است. 
عالوه بر این، در این مدت نرخ این ارز در بازار بین بانکی نیز نسبت 
به بهار س��ال جاری تغییری نکرده و ثابت مانده اس��ت.    همچنین 
براساس جداول آماری بانک مرکزی، در خردادماه امسال یک هزار و 
۷0 هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه مدت نزد بانک ها سپرده گذاری 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 41.۷ درصد افزایش 
را نشان می دهد. دولت ها برای جلوگیری از افزایش تورم و نقدینگی، 
پول واقعی مردم را به س��مت ش��به پول هدایت می کنند. منظور از 
شبه پول، نوعی از سپرده های مدت دار است که امکان نقدشدن آن 
و هزینه کردن آن به آسانی مقدور نیست. اوراق قرضه، سپرده های 
بلندمدت، اس��ناد خزانه یا هرگونه اوراقی که نقدش��دن آن نیاز به 
صرف زمان داشته باشد، شبه پول است. براساس آمار بانک مرکزی 
در خرداد امس��ال، ش��به پول به میزان 2 هزار و 9۷9 هزار میلیارد 
تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳8.2 درصد 
رشد داش��ت. در خردادماه امسال، س��پرده گذاران مبلغ 229 هزار 
میلیارد تومان را به صورت قرض الحسنه پس انداز در اختیار بانک ها 
قرار دادند که نسبت به خرداد سال گذشته 48.9 درصد رشد داشته 
اس��ت. همچنین در دوره مذکور با توجه به نوس��انات س��که، طال و 
دالر، س��پرده های کوتاه مدت نیز مورد استقبال افراد بود و یک هزار 
و ۷0 هزار میلی��ارد تومان به صورت س��پرده کوتاه مدت موجودی 
بانک ه��ا بوده اس��ت. در برابر اس��تقبال از س��پرده های کوتاه مدت، 
س��پرده های بلندمدت یک تا پنج س��اله کم بوده اس��ت به گونه ای 
که س��پرده یک ساله 9.9 درصد، سه س��اله ۶0 درصد و پنج ساله 
1۷.8 درصد کاهش یافته است. البته براساس آمار میزان شبه پول 
در س��ه سال گذشته روند رو به رشدی داشته است و از یک هزار و 
۶۶9 هزار میلیارد تومان در خرداد 98 به میزان 2 هزار و 9۷9 هزار 

میلیارد تومان در خرداد 1400 رسیده است.

درپایانسالگذشته
چقدراسکناسدرگردشبود؟

براساس آخرین داده های آماری سال گذشته 81 هزار و 500 میلیارد 
تومان اسکناس و سکه در گردش بود که ۷۳ هزار و 500 میلیارد تومان 

آن دست مردم و ۶ هزار و ۷۶0 میلیارد تومان نزد بانک ها بود.
یک��ی از معیاره��ای تعیین نقدینگی اندازه گیری عرضه پول اس��ت 
که خود از مجموعه اس��کناس و مس��کوک در گردش و س��پرده ها در 
شبکه های بانکی به دست می آید. میزان اسکناس و سکه در گردش از 
سال 95 همواره روند صعودی داشته است و در سال 95 برابر 5۳ هزار و 
510 میلیارد تومان بود. در سال 9۶ رشد 5.2 درصدی داشته است. در 
سال 9۷ مجموع اسکناس و مسکوک در گردش برابر ۶5 هزار و ۷50 

میلیون تومان بود که رشد 1۶.8 درصد را نشان می دهد.
براس��اس این گزارش در سال 98 میزان اسکناس و سکه در گردش 
برابر ۷1 هزار و ۷50 میلیارد تومان می شود و می توان گفت رشد تک 
رقمی 9.1 درصدی داشته است. مهمترین رخداد سال 99 همه گیری 
کرونا بود و در این دوران میزان اس��کنان و س��که در گردش جامعه با 
1۳.۶ درصد رشد برابر 81 هزار و 500 میلیارد تومان می شود. بخشی 
از اسکناس در گردش در دست اشخاص، قسمتی نزد بانک ها و بقیه نیز 
نزد بانک مرکزی قرار دارد. سال گذشته ۷۳ هزار و 500 میلیارد تومان 
اسکناس و سکه دست مردم، ۶ هزار و ۷۶0 میلیارد تومان نزد بانک ها 
و یک هزار و 240 میلیارد تومان نزدک بانک مرکزی قرار داش��ت. در 
دوره مورد بررسی، اسکناس و سکه نزد افراد 20.2 درصد رشد داشت. 
در مقابل اسکناس و سکه نزد بانک ها و بانک مرکزی رشد منفی 24.9 

و 2۳ درصدی داشت.
بیت کوین با یک جهش بزرگ خود را به باالی ۳9 هزار دالر رساند. 
به گزارش سی ان بی س��ی، بیت کوین پس از ریزش های کم سابقه اخیر 
اکنون به تدریج در حال بازیابی و بازگشت به سطوح قدرتمندتر است. 
اگرچ��ه این رمزارز فاصله قابل توجهی با رک��ورد ۶2 هزار دالری خود 
دارد، اما در تالش اس��ت تا با تثبیت در کانال 40 هزار دالری راه خود 
را به سمت رسیدن مجدد به قله ۶0 هزار دالری هموار کند. داده های 
درون شبکه نیز نشان می دهند که در روزهای اخیر نگهداری و خرید 

بیت کوین افزایش محسوسی داشته است.  
کنگره آمریکا به دنبال معرفی الیحه جدیدی برای دریافت مالیات از 
فعالیت های مرتبط با رمزارزها از جمله مبادله و یا استخراج آنها است. 
با این حال، ش��ماری از نمایندگان به دنبال آن هس��تند تا اس��تخراج 
بیت کوین و انجام برخی تراکنشات را از دریافت مالیات معاف کنند. این 
الیحه مالیاتی به عنوان بخشی از تامین منابع مالی الیحه یک تریلیون 
دالری دولت آمریکا برای تقویت رشد اقتصادی این کشور و کاستن از 

تبعات کرونا است.
بانک مرکزی چین با پرریس��ک خواندن معامله ارزهای دیجیتالی، 
از تمام پلتفرم های اصلی این کش��ور خواس��ته اس��ت از فراهم کردن 
امکان انجام تراکنش های رمزارزها برای مش��تریان خودداری کنند. در 
کره جنوبی نیز س��ازمان خدمات مالی اعالم ک��رد 14 صرافی ارزهای 
دیجیتالی در این کشور را به دلیل تقلب تعطیل کرده است. مردم کره 
جنوبی عالقه زیادی به ارزهای دیجیتالی دارند و حجم معاالت مربوطه 

در این کشور، یکی از باالترین سطوح جهانی است.

3اقتصاد امروز  شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
16 مرداد 1400

شماره 1836



بورسکاالازموافقتبانکمرکزیخبرداد
عرضهاموالمازادبانکهادربورسکاال

مدیرعامل بورس کاال در نامه ای به مدیران عامل بانک های دولتی 
و خصوصی از موافقت بانک مرکزی بر اس��تفاده از س��ازوکار بورس 

کاال در فروش امالک و مستغالت مازاد بانک ها خبر داد.
ب��ه گزارش بورس کاالی ای��ران، حامد س��لطانی نژاد ۶ مردادماه 
نامه ای با موضوع »بهره گیری از س��ازوکار بورس کاالی ایران جهت 
واگ��ذاری اموال م��ازاد بانک ها با توجه به به اع��الم حمایت قانونی 
نهاده��ای ناظ��ر« را به مدیران عامل بانک ه��ای دولتی و خصوصی 
ارسال کرد و آمادگی بورس کاال برای عرضه اموال غیرمنقول مازاد 
بانک ها را اعالم کرد. در نامه س��لطانی نژاد آمده است: عطف به نامه 
مورخ 1۶ تیرم��اه 1400 بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران با 
موضوع موافقت با اس��تفاده از س��ازوکار حراج طبق دس��تورالعمل 
بازار فرعی بورس کاالی ایران به اس��تحضار می رساند بورس کاالی 
ایران به عنوان بزرگترین بازار متش��کل کاالیی کش��ور در راستای 
اجرای بند 19 سیاس��ت های کل��ی اقتصاد مقاومت��ی ابالغی مقام 
معظ��م رهبری درخصوص افزایش ش��فافیت و س��المت در اقتصاد 
و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا، فعالیت های 
ش��ایان قابل توجهی را داش��ته اس��ت. در ادامه این نامه مدیرعامل 
ب��ورس کاال ضمن اش��اره به راه ان��دازی تابلوی معام��الت امالک و 
مس��تغالت در بورس کاالی ایران در س��ال گذش��ته اذعان داشت: 
تاکنون برخی نهادها از جمله وزارتخانه ها و بانک ها موفق به فروش 
اموال غیرمنقول خود از طریق این بس��تر شده اند و برخی دیگر نیز 
در حال طی فرآیندهای پذیرش و عرضه امالک خود هستند. از این 
رو زیرساخت های نرم افزاری، سخت افزاری و مقرراتی موجود، امکان 
انجام انواع معامالت زمین و ساختمان با کاربری های گوناگون را در 

بورس کاال با بهره گیری از مکانیزم حراج فراهم کرده است.
سلطانی نژاد در این نامه تصریح کرده است براساس قوانین موجود 
در کش��ور از جمله ماده 1۷ قانون توس��عه ابزارها و نهادهای مالی 
جدید، بند ج ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه کشور 
و نیز براس��اس بند الف تبصره یک ماده 1۷ قانون رفع موانع تولید 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مزایای قانونی متعددی جهت 
عرضه امالک و مستغالت مازاد از طریق سازوکار بورس کاال در نظر 
گرفته ش��ده است. به عنوان نمونه با هدف تسهیل در فرآیند عرضه 
امالک و مس��تغالت در بازار فرعی بورس کاال، کلیه عرضه کنندگان 
از پرداخ��ت کارمزد پذیرش معاف بوده و تا پس از برگزاری حراج و 

انجام قطعی معامله، هزینه ای به فروشندگان تحمیل نخواهد شد.
او در خاتم��ه از مدیران عامل بانک ه��ای مربوطه دعوت کرد در 
صورت تمایل و صالحدید ب��ه عرضه اموال غیرمنقول مازاد خود از 

طریق بورس کاالی ایران اقدام کنند.

درفصلبهار1400
تامینمالیازبازارسرمایهرشدکرد

بررس��ی آمارها نش��ان می دهد که تامین مالی صورت گرفته از بازار 
سرمایه در سه ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 
10۳.5 درصد رشد کرده است. طبق گزارش بانک مرکزی، شاخص کل 
بورس در س��ه ماهه اول امسال معادل یک میلیون و 1۶8 هزار و ۶۶5 
واحد بوده که در مقایسه با بهار و پایان سال گذشته به میزان 8 درصد 
و 10.۶ درصد افت کرده است. از سوی دیگر، شاخص کل فرابورس نیز 
در این مدت 1۷ هزار و ۳19 واحد شده که در مقایسه با بهار پارسال 
22.1 درصد رشد و نسبت به پایان سال گذشته ۳.۷ درصد افت داشته 
اس��ت.   همچنین بهار امس��ال در بورس حجم معامالت معادل ۳05 
میلیارد سهم و ارزش آنها به میزان 18۶ هزار و 200 میلیارد تومان بوده 
که هر یک از این ارقام در مقایسه با بهار پارسال معادل ۳۷.5 درصد و 
۶۳.1 درصد افت کرده اس��ت. عالوه بر این، ارزش بازار سهام در بورس 
طی سه ماهه اول امسال معادل 4۶۶5 هزار و 900 میلیارد تومان بوده 
که در مقایسه مدت مشابه سال قبل و پایان سال گذشته به ترتیب 2 
درصد و 10.۷ درصد کاهش داش��ته اس��ت. در مجموع، طی سه ماهه 
اول س��ال جاری معادل ۷9 هزار و ۶00 میلیارد تومان تامین مالی از 
بازار سرمایه صورت گرفته که نسبت به بهار سال گذشته 10۳.5 درصد 

بیشتر شده است.

تنها19درصدازواحدهاتولیدیهستند
2.3میلیونواحدصنفیدرایران

جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت )صمت( نشان می دهد که تا پایان اردیبهشت امسال بیش از 
2میلیون و ۳00 هزار واحد صنفی در کشور فعال هستند که نیمی 
از آنها توزیعی و فقط حدود 19درصد آنها تولیدی هستند. در واقع 
تا پایان اردیبهشت امسال در مجموع بیش از 2 میلیون و ۳۳4 هزار 
واحد صنفی در کش��ور فعال است که تقریبا نصف آنها، یعنی بیش 
از یک میلیون و 100 هزار واحد، در بخش توزیعی کار می کنند. از 
نیم��ه باقی مانده، حدود 440 هزار واحد صنفی، یعنی 18.8 درصد، 
در بخ��ش تولید، ۳88 هزار، یعن��ی 1۶.۶ درصد در بخش خدمات 

فنی و ۳۶0 هزار، یعنی 15.4 در بخش خدمات فعال هستند.
در میان اس��تان ها، تهران میزبان بیشترین واحد صنفی است که 
۳18 ه��زار و 585 واحد را در خود جای داده اس��ت و کهگیلویه و 
بویراحم��د ب��ا 2۳ ه��زار و 94۳ واحد صنفی، کمتری��ن واحد را به 
خود اختصاص داده اس��ت. همچنین تهران با داش��تن بیش از ۶۶ 
هزار و کهگیلویه و بویراحمد با داشتن ۳2۶۶ واحد صنفی تولیدی، 
بیشترین و کمترین صنف تولیدی را به خود اختصاص داده است.

گفتنی اس��ت که تا پایان اردیبهشت امس��ال بیش از ۶۳ درصد 
واحدهای صنفی به کارتخ��وان، 18.8 درصد به ترازوی دیجیتال و 
2۶.۷ درصد واحدها به صندوق مکانیزه مجهز ش��ده اند. طبق اعالم 
عضو هیأت رئیس��ه اتاق اصناف ایران، شیوه کسب و کار در ایران و 
کشورهای توسعه یافته متفاوت و در نتیجه وضعیت سرانه واحدهای 
صنفی نیز متفاوت اس��ت، به طوری ک��ه در ایران به ازای هر واحد 
صنف��ی 2۷ تا 28 نفر مراجعه می کنند، اما این رقم در کش��ورهای 
توسعه یافته 1۷0 تا 180 و متوسط در دنیا 100 نفر است. اما تعداد 
زیاد اصناف منجر به کاهش درآمد آنها می ش��ود و به نفع خودشان 
هم نیس��ت و علت آن مشکالتی است که در حوزه سرمایه گذاری و 

ایجاد اشتغال در بخش صنعت و کشاورزی وجود دارد.

خبرنــامه

فرصت امروز: آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته همزمان با اولین روز 
کاری دولت س��یزدهم برای سهامداران و بورس بازان خوشایند بود؛ جایی 
که نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای با ثبت بازدهی 2.2 درصدی پس از ۷ ماه 
توانست کانال 1.4 میلیون واحدی را پس بگیرد. بورس تهران در این روز 
رکوردهای دیگری نیز برجای گذاشت و بیشترین ارزش معامالت خرد در 
س��ال 1400 رقم خورد. نهایتا در پایان هفته گذش��ته شاخص کل بورس 
با رش��د 89 هزار و 55۶ واحدی و ثبت بازدهی ۶.80 درصدی از رقم یک 
میلیون و ۳1۶ هزار واحد در هفته نخس��ت م��رداد به رقم یک میلیون و 
40۶ هزار واحد در هفته دوم مرداد رس��ید و پس از گذش��ت حدود ۷ ماه 
به ابرکانال 1.4 میلیونی بازگشت. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن 
1.۶4 درصد افزایش یافت و با رشد ۶ هزار و518 واحدی از رقم ۳9۶ هزار 
و ۷4۷ واح��د در هفته قبل به رقم 40۳ ه��زار و 2۶5 واحد در پایان این 
هفته رسید. نگاهی به روند معامالت بورس در هفته گذشته نشان می دهد 
ارزش کل معامالت در این هفته با ۷2 درصد رشد نسبت به هفته قبل از 
آن توانست از 1۶۷ هزار و ۳40 میلیارد ریال به 28۶ هزار و 990 میلیارد 
ریال برسد. همچنین حجم کل معامالت در این هفته نسبت به هفته قبل، 
رشدی 10۷.5 درصدی را ثبت کرد و از 18 هزار و 258 میلیون سهم به 

۳۷ هزار و 88۳ میلیون سهم رسید.
بازارسهامجلوافتاد،بازاربدهیعقبکشید

مهمترین اتفاق بازار س��رمایه در هفته ای که گذشت، ورود نماگر اصلی 
تاالر شیشه ای به کانال 1.4 میلیون واحدی پس از ۷ ماه بود و در مجموع، 
روند صعودی بورس تهران در این هفته نس��بت به هفته قبل، س��رعت و 
شدت بیشتری داشت، به طوری که شاخص کل بورس توانست دوباره وارد 
کانال یک میلیون و 400 هزار واحد شود. بررسی روند معامالت بورس در 
هفته دوم مردادماه نشان می دهد که ارزش کل معامالت با ۷2 درصد رشد 
توانست از 1۶۷ هزار و ۳40 میلیارد ریال به 28۶ هزار و 990 میلیارد ریال 
برسد. همچنین حجم کل معامالت با رشدی 10۷.5 درصدی از 18 هزار 

و 258 میلیون سهم به ۳۷ هزار و 88۳ میلیون سهم رسید.

بررسی وضعیت بازار اول سهام، بازار دوم سهام، بازار بدهی، بازار مشتقه 
و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله نشان می دهد که تنها روند بازار 
بدهی در این هفته نسبت به هفته قبل از آن نزولی بوده است، به طوری 
که ارزش معامالت در بازار اول س��هام از ۶۳ هزار و 221 میلیارد ریال در 
هفته قبل به 125 هزار و 181 میلیارد ریال در این هفته رسید که رشدی 
98 درصدی را نشان می دهد. همچنین حجم معامالت در این بازار با 1۳4 
درصد افزایش توانس��ت از ۶585 س��هم در هفته قبل به 15 هزار و 405 

میلیون سهم در این هفته برسد.
براساس این گزارش، ارزش معامالت در بازار دوم سهام با 94 درصد رشد 
از ۶0 ه��زار و ۶۷ میلیارد ریال در هفته اول مردادماه تا 11۶ هزار و 41۷ 
میلیارد ریال در هفته دوم مردادماه افزایش یافت. حجم معامالت در بازار 
دوم سهام نیز با رشدی 114 درصدی از 911۳ میلیون سهم به 19 هزار و 
508 میلیون سهم رسید. این در حالی است که روند حرکت بازار بدهی در 
این هفته نسبت به هفته قبل از آن نزولی بود، به طوری که ارزش معامالت 
در ای��ن بازار با 88 درصد کاهش از 88۶9 میلیارد ریال به 108۳ میلیارد 
ریال رس��ید. حجم معامالت بازار بدهی نیز کاهشی 88 درصدی را تجربه 

کرد و از 9 میلیون برگه به 1.10 میلیون برگه رسید.
بازار مشتقه نیز هفته ای صعودی را پشت سر گذاشت و ارزش معامالت 
در ای��ن ب��ازار با 24۶ درصد افزایش از 5۷ میلی��ارد ریال به 19۷ میلیارد 
ریال رس��ید. حجم معام��الت این بازار نیز از 1۷ میلیون ق��رارداد به 2.۷ 
میلیون قرارداد رس��ید که رشدی 21 درصدی را نشان می دهد. همچنین 
ارزش معامالت در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله رشدی 25.58 
درص��دی را تجربه ک��رد و از ۳5 هزار و 12۶ میلیارد ری��ال تا 44 هزار و 
112 میلی��ارد ریال افزایش یافت. حجم معامالت ای��ن بازار نیز از 25۳4 
میلیون یونیت به 2948 میلیون یونیت رسید که رشدی 1۶.۳4 درصدی 

را نشان می دهد.
این روند صعودی بورس در هفته ای که گذش��ت باعث ش��د تا شاخص 
کل ای��ن بازار دوباره بعد از حدود هفت ماه وارد کانال یک میلیون و 400 

هزار واحد شود. در این راستا، نماگر اصلی تاالر شیشه ای با بازدهی ۶.80 
درص��دی از رقم یک میلیون و ۳1۶ ه��زار واحد در هفته اول مردادماه به 
یک میلیون و 40۶ هزار واحد در هفته دوم مردادماه رس��ید و 89 هزار و 
55۶ واح��د افزایش یافت. همچنین ش��اخص کل با معیار هم وزن 1.۶4 
درصد افزایش یافت و با صعود ۶ هزار و 518 واحدی از ۳9۶ هزار و ۷4۷ 
واح��د در هفته اول مردادماه به رقم 40۳ هزار و 2۶5 واحد در هفته دوم 

مردادماه رسید.
پیشبینیوضعیتبورسدردولتجدید

در هفت��ه ای که گذش��ت، عمر دولت دوازدهم به پایان رس��ید و بورس 
تهران، اولین روز کاری دولت سیزدهم را با ورود شاخص کل به کانال 1.4 
میلیونی جش��ن گرفت. رئیس دولت سیزدهم در حالی بر صندلی پاستور 
تکیه زده است که سیدابراهیم رئیسی بارها در سخنان پیشین خود بر به 
تعادل رس��یدن بازار سرمایه تاکید کرده است. در این باره یک کارشناس 
بازار س��رمایه بر این باور است که اگر دولت اقداماتی را در زمینه سیاست 
خارجی و همچنین کس��ری بودجه انجام ندهد، وضعیت بازار سرمایه نیز 

چندان مطلوب نخواهد بود.
سعید جعفری با اشاره به کسری بودجه دولت به ایسنا، می گوید: دولت 
جدید باید در دو زمینه سیاس��ت خارجی و به تبع آن رفع کسری بودجه 
اقداماتی را انجام دهد. در واقع دولت باید به س��مت احیای برجام حرکت 
کند و از این طریق کسری بودجه را جبران نماید. در این شرایط است که 

بازار سرمایه در دولت سیزدهم، رشد مالیم و پایداری را تجربه می کند.
او همچنی��ن در مورد اهمیت جبران کس��ری بودج��ه توضیح می دهد: 
جبران کس��ری بودجه از طریق احیای برجام مهم اس��ت. زیرا اگر احیای 
برجام اتفاق نیفتد و دولت س��یزدهم قادر نباش��د صادرات نفت را افزایش 
دهد، احتمال اینکه در س��ود صنایع بزرگ مخصوصا پتروش��یمی و گروه 
فل��زات از طریق افزایش هزین��ه انرژی، افزایش هزینه خ��وراک، عوارض 
صادرات و برقراری مالیات دس��ت ببرد، زیاد اس��ت و این روند می تواند به 

بازار سرمایه آسیب بزند.
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فصل جدید بورس در دولت سیزدهم

محدودیت و قطعی اینترنت، پیامدهای اقتصادی هنگفتی به  همراه دارد، 
به گونه ای که در س��ال گذش��ته میالدی بیش از 2۷ هزار س��اعت قطعی 
اینترنت به ثبت رسید که در مقایسه با سال پیش از آن، 49 درصد افزایش 
یافته است. برآورد می شود مجموع زیان اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت 

در جهان در سال 2020 برابر با 4 میلیارد دالر باشد.
به گ��زارش ایرناپالس، امروزه اینترنت فقط یک ابزار ارتباطی نیس��ت. 
بسیاری از فعالیت های ما به اینترنت وابسته شده است؛ از یک گفت وگوی 
س��اده گرفته تا نقل و انتقال بین المللی پول، همه با اس��تفاده از اینترنت 
امکان پذیرند. همچنین گس��ترش اینترنت اش��یا نیز موجب ش��ده نقش 
اینترنت در زندگی ما بیش از پیش پررنگ ش��ود. براساس گزارش مجمع 
جهانی اقتصاد، هم اکنون تعداد دس��تگاه های متصل به اینترنت در جهان، 
از جمعیت افراد بیش��تر شده و پیش بینی می شود تا سال 2025 میالدی 
تعداد 41 میلیارد و ۶00 میلیون دستگاه مانند لپ تاپ، رایانه، تلفن همراه، 
ساعت هوشمند، خودپرداز، خانه های هوشمند و سایر دستگاه ها به اینترنت 

متصل  باشند.
بر این اساس، اینترنت به یکی از بخش های جدایی ناپذیر زندگی انسان 
در ابعاد گوناگون آن تبدیل ش��ده تا جایی که س��ازمان ملل متحد »حق 
دسترسی به اینترنت« را از حقوق بشر می داند و ایجاد اختالل در دسترسی 
به اینترنت، نقض حقوق بشر تلقی می شود. براساس اعالمیه جهانی حقوق 
بش��ر، همه مردم صرف نظر از نژاد، جنس��یت، زبان، مذهب و گرایش های 
سیاسی حق دارند از همه آزادی ها بهره مند شوند. این اعالمیه ۳0 ماده ای 
می گوید همه افراد آزاد متولد می شوند و از نظر حیثیت، کرامت و حقوق با 
یکدیگر برابرند. براساس اعالمیه جهانی حقوق بشر، هیچ کدام از ماده های 
این اعالمیه  حاضر نباید به گونه ای تفس��یر ش��وند که متضمن حقی برای 
دولت، جمعیت یا فردی باشند که به وسیله آن برای از میان بردن حقوق 
و آزادی های مندرج در این اعالمیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دس��ت 

بزند. براس��اس ماده 19 اعالمیه جهانی حقوق بشر »هر فردی حق آزادی 
نظر و بیان دارد و حق مزبور ش��امل آن اس��ت که در داشتن نظرات و در 
جست وجو، دریافت و اشاعه اطالعات و اندیشه ها با هر وسیله و صرف نظر 
از مرزها آزاد باشد.« عالوه بر ماده 19 اعالمیه حقوق بشر، ماده 15 میثاق 
بین الملل��ی حقوق اقتص��ادی و اجتماعی نیز متضمن حق دسترس��ی به 

اینترنت است.
با اینکه بیش از یک دهه از شناسایی اینترنت به عنوان یکی از حقوق بشر 
می گذرد، همچنان در گوشه و کنار دنیا با اقدامات محدودکننده دسترسی 
آزاد به اینترنت جهانی مواجه ای��م. اینترنت به عنوان ابزاری که می توان از 
آن برای حق آزادی بیان بهره مند ش��د، فق��ط در صورتی به اهداف خود 
دست می یابد که دولت ها به تعهدات خود در رابطه با توسعه سیاست های 
مؤثر برای دسترس��ی جهانی به آن عمل کنند. بدون سیاست های تعیین  
ش��ده و برنامه های اقدام، اینترنت به ابزار فناورانه ای تبدیل خواهد شد که 
فقط اقلیتی خاص به آن دسترس��ی پیدا می کنند و این موضوع به شکاف 

دیجیتال دامن می زند.
همانط��ور که گفته ش��د، ایجاد محدودیت و قطع دسترس��ی اینترنت، 
پیامدهای اقتصادی قاب��ل توجهی به  همراه دارد. به گزارش بلومبرگ، در 
سال گذشته میالدی هند بیشترین میزان محدودیت دسترسی به اینترنت 
را با حدود 9هزار س��اعت قطعی و محدودسازی پهنای باند ایجاد کرده و 
این محدودیت دسترس��ی زیان اقتصادی در حدود 2.8 میلیارد دالر را بر 
هند تحمیل کرده است. در مجموع در سال گذشته میالدی، بیش از 2۷ 
هزار س��اعت قطعی اینترنت ثبت شده که در مقایسه با سال پیش از آن، 
49 درصد افزایش یافته است. برآورد می شود مجموع زیان اقتصادی ناشی 

از قطعی اینترنت در سال 2020 برابر با 4 میلیارد دالر باشد.
از پیامدهای منفی قطعی اینترنت در سال گذشته میالدی، تأثیر آن بر 
وضعیت بهداشت و سالمت بوده است. در واقع در شرایطی که استفاده از 

خدمات سالمت محور در فضای مجازی در دوران همه گیری کرونا بیش از 
پیش مورد توجه قرار گرفته اس��ت، برخی دولت ها با ایجاد محدودیت در 
دسترس��ی به اینترنت، مردم خود را از خدمات بهداش��ت و درمان محروم 
می کنن��د. آمارهای س��ازمان ملل متحد نش��ان می دهد از س��ال 201۶ 
)1۳95( تاکن��ون حداقل ۷۶8 مورد اختالل اینترنتی توس��ط بیش از ۶0 
کشور جهان به وقوع پیوسته و حدود 190 مورد قطعی اینترنت، تجمع های 

اعتراضی مسالمت آمیز را تحت تأثیر خود قرار داده است.
در برخی کش��ورها مانند بنین، ب��الروس، جمهوری دموکراتیک کنگو، 
م��االوی، اوگاندا و قزاقس��تان نیز در بازه های زمان��ی نزدیک به انتخابات، 
محدودیت  دسترسی به اینترنت ایجاد شده است. این اختالالت در حالی 
ایجاد می شوند که به گزارش مجمع جهانی اقتصاد، اینترنت نقش پررنگی 
در مش��اغل آینده ایفا خواهد کرد. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، 
گسترش مشاغل و کسب وکارهای مبتنی بر فضای مجازی به ویژه پس از 
همه گیری کرونا، س��رعت بیشتری یافته و پیش بینی می شود که مشاغل 
بیشتری به صورت آنالین فعالیت کنند. بر این اساس، 48 درصد از شاغالن 
در معرض دیجیتال ش��دن مشاغل قرار دارند و به صورت بالقوه 44 درصد 

از مشاغل امکان تبدیل شدن به موقعیت های دورکاری را پیدا کرده اند.
بنا به پیش بینی این گزارش، پنجره فرصت بازآموزی و ارتقای مهارت 
شاغالن برای فعالیت در چنین فضایی، مدت زیادی باز نخواهد ماند زیرا 
در پنج س��ال آینده، 40 درصد ش��اغالنی که در شغل های کنونی خود 
باقی خواهند ماند و نیز 50 درصد از کل شاغالن، نیاز به بازآموزی هایی 
خواهد داش��ت تا بتوانند در فض��ای جدید بازار کار و کس��ب وکارهای 
آنالی��ن به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین در چنین ش��رایطی انتظار 
م��ی رود دولت ها محیط کس��ب وکار را برای همراهی ب��ا این روند نوین 
جهانی فراهم کنند زیرا آینده اشتغال، کسب وکار و اقتصاد کشور وابسته 

به این حق اساسی بشر است.
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ضریبنفوذتلفنهمراهدرکشوراز
155درصدعبورکرد

آخرین آمار حوزه فناوری اطالعات حکایت از ضریب  نفوذ 155.4 
تلفن همراه در کشور دارد.

به گزارش ایرنا، با توس��عه زیرساخت های ارتباطی و تغییر سبک 
زندگی مردم جهان، اس��تفاده از تلف��ن همراه به ویژه در یک و نیم 
سال گذشته و به واسطه شیوع کرونا، شدت گرفت. اکنون در کشور 
1۳1 میلیون و 82۳ هزار و ۳4۶ نفر مش��ترک تلفن همراه هستند 
که ضریب نفوذ این دستگاه در کشور را به 155.4 درصد رسانده اند.
ورود این فناوری ها به کش��ور نه تنها س��بک زندگی، بلکه شیوه 
کسب وکار، ارتباطات و روابط اجتماعی را دگرگون کرده و هم اکنون 
در آس��تانه ورود فناوری های نسل پنجم شبکه های همراه، تغییرات 
عمیق تری در راه اس��ت. به گزارش ایرن��ا، آخرین گزارش آماری از 
بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشور که توسط سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی منتش��ر ش��ده، نش��ان می دهد مانند 
گذش��ته در بخش اینترنت س��یار )با ضریب نفود حدود 9۶ درصد( 
رش��د مناسبی را شاهد بودیم، اما اینترنت ثابت با حدود 12 درصد 

ضریب نفوذ همچنان به دالیل مختلف از توسعه دورمانده است.
براساس بررس��ی های انجام شده، میزان ضریب نفود تلفن ثابت با 
جمع خطوط واگذاری شرکت مخابرات و شرکت های اینترنتی برابر 
با ۳4 درصد اس��ت. تعداد خطوط منصوب��ه مجموعه مخابرات ۳۷ 
میلی��ون و 21۳ هزار و ۶4۶ و تعداد خط��وط دایری 28 میلیون و 
8۷2 هزار و 412خط است. جمع کل خطوط فعال همراه اول برابر 
با ۷0 میلیون و 211 هزار ۶۶5 خط اس��ت. اپراتور ایرانس��ل با  5۶ 
میلیون و ۷08 هزار و 528 خط فعال در رتبه دوم است و در نهایت 
رایتل به عنوان اپراتور س��وم کمترین خطوط فعال را با 4 میلیون و 

90۳ هزار و 15۳ خط به نام خود ثبت کرده است.
طبق اطالعات ارائه ش��ده در گ��زارش رگوالتوری اکنون ۳2 هزار 
و 4۷0 س��ایت فعال ش��بکه تلفن همراه در کش��ور فعال اس��ت. بر 
این اس��اس هم��راه اول 28 هزار و ۳59 س��ایت ارائه دهنده نس��ل 
دوم اینترن��ت دارد و 18 ه��زار و ۶25 س��ایت ای��ن اپراتور مبتنی 
بر تکنولوژی۳G  و 1۶ هزار 50۷ س��ایت نیز س��هم نس��ل چهارم 
 2G ارتباطات اس��ت. اپراتور ایرانس��ل 14 هزار و 519 سایت فعال
دارد و تع��داد س��ایت های ۳G ای��ن اپراتور برابر ب��ا 14 هزار 549 
سایت و تعداد سایت های 4G آن 14 هزار 40۷ سایت است. رایتل 
به عنوان اپراتوری که به خاطر ارائه نس��ل س��وم شناخته می شود، 
س��ایت ارائه دهنده خدمت نس��ل دوم اینترنت ندارد و تعداد سایت 
۳G آن برابر با ۳ هزار 85۶ س��ایت است. سهم سایت های 4G این 
اپراتور نیز یک هزار و 55۶ س��ایت اس��ت. طبق گزارش رگوالتوری 
ضریب نفوذ اینترنت س��یار براساس تکنولوژی ۳G و 4G بین سه 
اپراتور )همراه اول، ایرانسل و رایتل( در مجموع با داشتن حدود 82 

میلیون مشترک، ضریب نفوذ 9۶.90 درصدی دارد.

نماگربازارسهام

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران گفت صنعت لوازم خانگی 
نیازمند نقش��ه راه است و بدون آن، همه س��رمایه گذاری های انجام شده 

در سال های گذشته برای توسعه و تنوع محصوالت به هدر خواهد رفت.
»اکبر پازوکی« در گفت  وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: لوازم خانگی 
یک صنعت پول ساز است و باید قابلیت رقابت پذیری بیشتری داشته باشد؛ 
امروز نیازمند ورود فناوری های جدید و آخرین تکنولوژی ها برای توس��عه 
این صنعت هس��تیم. پازوکی تاکید کرد: انتظار می رود در دولت سیزدهم 
این صنعت صاحب نقشه راه شده، چالش های آن به درستی احصا و برای 

توسعه صادرات آن گام های اساسی برداشته شود.
لزومتوجهبهذائقهروزجامعهدرتولید

ای��ن مقام صنفی ادام��ه  داد: توجه نداش��تن به ذائقه جامع��ه، یکی از 
مش��کالت این صنعت است، به عنوان مثال در حالی که بیشتر خانواده ها 
ب��ه ناچ��ار در واحدهای کوچک 50 تا ۶0 مت��ری زندگی می کنند، تولید 
ظرف شویی های بزرگ دیگر توجیه ندارد، اما شاهدیم همچنان واحدها به 

تولید این قبیل محصوالت ادامه می دهند. وی گفت: امروز در حالی 220 
کارخانه اجاق گازسازی در کشور فعالیت دارند که در ایتالیا به عنوان قطب 
اصلی تولید این محصول فقط دو شرکت فعال هستند یا 2۷ تولیدکننده 

یخچال در کشور فعالیت دارند.
پازوک��ی بیان  داش��ت: این در حالی اس��ت که چینی ها امروز توس��عه 
قطعه سازی در این صنعت را در دستور کار خود قرار داده اند و به صادرات 

انواع قطعات، موتور و قالب به دیگر کشورها می پردازند.
وی اضاف��ه  کرد: افزایش تولیدات کارخانجات می تواند به کاهش قیمت 
تمام ش��ده تولیدات بینجامد، البته در این میان نیاز اس��ت تا قیمت مواد 
اولیه اصلی مورد نیاز از جمله فوالد، مس، مواد پتروشیمی و ... که عمدتا 

با قیمت های جهانی محاسبه می شوند، تعدیل شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران به رکوردشکنی ها در تیراژ 
تولید انواع لوازم خانگی در سال گذشته اشاره کرد، اما گفت: این رکوردها 

اگر به دست مردم رسیده و سر سفره افراد برود، ارزشمند است.

به گزارش ایرنا، ماه گذشته »علیرضا رزم حسینی«  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در مشهد گفت: با وجود تحریم های اقتصادی، تولید لوازم خانگی 
در کش��ور رشد زیادی داش��ته و با تولید انواع آن در این حوزه، در آستانه 

رسیدن به خودکفایی قرار گرفته ایم.
 پازوکی اظهار داش��ت: در حالی که لوازم خانگی گران تولید می ش��ود، 

اما در عمل می بینیم که یقه کسبه به جرم گران فروشی گرفته می شود.
به گزارش ایرنا، بررس��ی ها حاکی اس��ت وزارت صنع��ت برمبنای توان 
شرکت ها و کارخانجات داخلی، برای سال 1400 تولید یک میلیون و 200 
هزار دستگاه انواع تلویزیون )تولید یک میلیون و 100 هزار دستگاه در 11 
ماهه 99(،   یک میلیون و 900 هزار دستگاه یخچال و فریزر )همین میزان 
تولید تا پایان بهمن ماه پارسال(،   یک میلیون و 50 هزار دستگاه کولر آبی 
)یک میلیون و 1۷ هزار و ۶00 دس��تگاه در 11 ماهه 99( و یک میلیون 
و 80 هزار دس��تگاه ماشین لباسش��ویی )یک میلیون و 119 هزار و ۳00 

دستگاه در سال 99( را برنامه ریزی کرده است.

جدیدترین آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
)صمت( نش��ان می دهد که تا پایان اردیبهشت امسال بیش از 2میلیون و 
۳00 هزار واحد صنفی در کش��ور فعال هستند که نیمی از آنها توزیعی و 

فقط حدود 19 درصد آنها تولیدی هستند.
به گزارش ایسنا، تا پایان اردیبهشت امسال در مجموع بیش از 2 میلیون 
و ۳۳4 هزار واحد صنفی در کش��ور فعال است که تقریبا نصف آنها، یعنی 

بیش از یک میلیون و 100 هزار واحد، در بخش توزیعی کار می کنند.
از نیمه باقی مانده، حدود 440 هزار واحد صنفی، یعنی 18.8 درصد، در 
بخش تولید، ۳88 هزار، یعنی 1۶.۶ درصد در بخش خدمات فنی و ۳۶0 

هزار، یعنی 15.4 در بخش خدمات فعال هستند.
در میان اس��تان ها، تهران میزبان بیشترین واحد صنفی است که ۳18 
هزار و 585 واحد را در خود جای داده است و کهگیلویه و بویراحمد با 2۳ 

هزار و 94۳ واحد صنفی، کمترین واحد را به خود تختصاص داده است.

همچنین تهران با داش��تن بی��ش از ۶۶ هزار و کهگیلویه و بویراحمد با 
داشتن ۳2۶۶ واحد صنفی تولیدی،  بیشترین و کمترین صنف تولیدی را 
به خود اختصاص داده اس��ت. گفتنی است که تا پایان اردیبهشت امسال 
بی��ش از ۶۳ درصد واحدهای صنفی به کارتخوان، 18.8 درصد به ترازوی 

دیجیتال و 2۶.۷ درصد واحدها به صندوق مکانیزه مجهز شده اند.
طبق اعالم عضو هیأت رئیس��ه اتاق اصناف ایران، شیوه کسب و کار در 
ایران و کشورهای توسعه یافته متفاوت و در نتیجه وضعیت سرانه واحدهای 
صنفی نیز متفاوت اس��ت، به طوری که در ایران به ازای هر واحد صنفی 
2۷ تا 28 نفر مراجعه می کنند، اما این رقم در کش��ورهای توس��عه یافته 
1۷0 ت��ا 180 و متوس��ط در دنیا 100 نفر اس��ت، اما تع��داد زیاد اصناف 
منجر به کاهش درآمد آنها می ش��ود و به نفع خودشان هم نیست و علت 
آن مشکالتی اس��ت که در حوزه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در بخش 

صنعت و کشاورزی وجود دارد.

فعالیتبیشاز2.3میلیونواحدصنفیدرکشور
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اخبار

قم- خبرنــگار فرصت امروز: طرح حمایت از احداث و توســعه 
ساختمان های سازگار با محیط زیست در شهرداری قم رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی شــهرداری قــم ، طرح حمایت از احداث و 
توسعه ساختمان های سازگار با محیط زیست در شهرداری قم در حاشیه 
آئین افتتاح، بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی ۱۲ پروژه ی شهری قم که 
در هشتمین هفته از اجرای طرح “قم در مسیر تحول” و با حضور حضرت 
آیت اهلل اعرافی مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور، نماینده بیت شهید 
آیت اهلل سید محمدباقر حکیم، شهردار، رئیس و اعضای پنجمین دوره و 
برخی از منتخبین ششمین دوره شورای اسالمی شهر قم و جمع دیگری 
از مسئوالن استانی و شهری برگزار شد، رونمایی و ثبت نام از متقاضیان 

شرکت در این طرح آغاز شد.
بر اساس این گزارش، طرح حمایت از احداث و توسعه ساختمان های 
سازگار با محیط زیست با برآورد پنجاه میلیارد ریال کاهش درآمدهای 

شهرداری در هرسال از دوره آزمایشی آغاز و تا سال ۱۴۰۵ ادامه دارد.
در این طرح برآورد کاهش هزینه های مصرف انرژی تا ۶۰۰ میلیارد 
ریال در هرسال با جلب مشارکت شــهروندان در تأمین هزینه اولیه و 
همچنین نگهداری از تأسیسات و تجهیزات مربوطه پیش بینی شده است.

از مهم تریــن اهداف این طرح می توان به حرکت در مســیر اجرای 
اقدامات زیست محیطی برنامه دوم راهبردی قم ۱۴۰۴ در تحقق شهری 
خرم و همچنین زمینه ســازی برای اصالح سبک زندگی شهروندان از 
طریق اصالح کالبدی فضاهای زیســتی مســکونی، آموزشی و اداری 
اشــاره کرد. ویژگی های بارز این پروژه نیز که به عنوان نخستین تجربه 
در کشور برای ایجاد سازوکار یکپارچه با همراهی دیگر ذی نفعان طرح 
مانند شرکت آب و فاضالب، شرکت توزیع نیروی برق، شرکت مخابرات، 

شرکت گاز استان و … اجرا می شود، تحقق اهداف کالن محیط زیستی 
شــهری بدون صرف هزینه های هنگفت و از طریق ارزش آفرینی برای 
جلب مشارکت فعال شهروندان، توسعه مشارکت شهروندان در مدیریت 
پسماند از مبدأ، توسعه مشارکت شهروندان در افزایش فضاهای سبز در 
ساختمان ها از قبیل احداث بام سبز، نماهای سبز، تراس های سبز و … 
است. از دیگر ویژگی های طرح حمایت از احداث و توسعه ساختمان های 
سازگار با محیط زیست می توان به توسعه مشارکت شهروندان در مصرف 
بهینه منابع آب و انرژی در ســاختمان ها، اشــتغال زایی از طریق ایجاد 
ســازوکار یکپارچه برای حمایت از شــرکت های دانش بنیان و یا دارای 
خدمــات فناورانه در حوزه تکنیک های مرتبط با ســاختمان ســبز و 
کسب وکارهای وابسته، مشارکت مستقیم محیط های علمی و دانشگاهی 
برتر کشــور در اجرا و ارزیابی نتایج طرح و اجــرای طرح در یک دوره 
آزمایشی )پایلوت( و سپس ارزیابی طرح باهدف اتخاذ تصمیمات آتی بر 

اساس نتایج واقعی اشاره کرد.
این طرح همچنین برافزایش توان علمی و جلب مشارکت مهندسان 
و متخصصان استان قم در حوزه های مختلف انرژی، آب، پسماند و منابع 

محیط زیست تمرکز دارد.

بوشهر-خبرنگار فرصت امروز:  منطقه ده عملیات انتقال گاز رتبه 
سوم برتر ارزیابی سالیانه سالمت اداری و مقابله با فساد را در بین مناطق 
عملیاتی شرکت انتقال گاز ایران بدست آورد. به گزارش روابط عمومی 
منطقه ده عملیات انتقال گاز، علی نصیحت کن سرپرست منطقه با بیان 
اینکه این منطقه توانسته در بین مناطق عملیاتی شرکت انتقال گاز رتبه 
برتر ارزیابی سالیانه در خصوص سالمت اداری و مقابله با فساد را کسب 
کند، افزود: این ارزیابی به اســتناد ماده ۲8 قاونون ارتقاء سالمت نظام 
اداری و مقابله با فســاد، وضعیت شرکت ها در اجرای وظایف قانونی را 

بررسی و با هم مقایسه می کند.
وی ادامه داد: خوشــبختانه منطقه ده عملیات با ۲3 درصد افزایش 
امتیازنسبت به دوره قبل، بعنوان سومین منطقه برترعملیاتی قرارگرفته و 

این برتری بی شک حاصل تالش و اراده همکاران است.
نصیحت کن درادامه یادآورشد: هرساله با برگزاری نشست های هم 
اندیشی درراستای استفاده از خرد جمعی وتشکیل کمیته های راهبری 

سالمت نظام اداری انجام می گردد که گام های مثبتی به منظور اجرایی 
شدن قانون یاشده درسطح منطقه برداشته می شود .

به گفته سرپرســت منطقــه ده عملیات انتقــال گاز، این منطقه 
عملیاتی دربرنامه سالیانه خود همچنان به دنبال اجرای دقیق مقررات 
اســت و برای ارتقای هرچه بیشترسالمت نظام اداری اهتمام ویژه ای 

دارد.
برپایه این گزارش گفتنی اســت، امور بازرسی شرکت ملی گاز ایران 
هرســاله طبق الگوهایی عملکرد شرکت های تابعه را در حوزه سالمت 
نظام اداری را بررســی و ارزیابی می کند. کــه در هفتمین دوره از این 
سنجش، منطقه ده عملیات انتقال گاز براساس  شاخصه هایی از جمله؛ 
قانون گرایی، شــفافیت، پاســخگویی، انضباط اداری و مالی  به عنوان 

سومین منطقه عملیاتی برتر معرفی گردید.

اهواز- شبنم قجاوند: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: فاز اول پســت فوق توزیع ۱3۲ به 33 کیلو ولت پیام جدید، در 

شهرستان دزفول به بهره برداری رسید و وارد مدار شد.
محمود دشــت بزرگ بیان کرد: فاز اول پست پیام جدید دزفول ۵۰ 

مگاولت آمپر ظرفیت دارد و دارای ۴ فیدر خروجی است.
وی ارزش سرمایه گذاری این پروژه را ۲۲۰ میلیارد ریال اعالم کرد و 
افزود: با بهره برداری از این پست، بار پست های فوق توزیع پربار منطقه 
تعدیل می شود و کمک می کند که پایداری شبکه افزایش و ولتاژ شبکه 
برق جنوب دزفول بهبود پیدا کند. همچنین امکان تبدیل ولتاژ ۱۱ به 

33 کیلو ولت پست فرعی دزفول ایجاد شده است.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد: از مهرماه سال 
۹۹ تاکنون با احتساب ظرفیت فوق، ۵۵۲ مگا ولت آمپر در بخش انتقال 
و فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت در استان های 

خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.
دشــت بزرگ اضافه کرد: تالش کرده ایم در کنار مدیریت شــبکه و 
حفــظ پایداری آن با توجه به عدم تعادل در تولید و مصرف برق، پروژه 
های عمرانی شــرکت و ایجاد ظرفیت ها و زیرساخت های جدید را نیز 
ادامه دهیم که حاصل آن بهره برداری از سه پروژه )پست موبیل جنوب 

غرب اهواز، برقداری ورود و خروج خط ۱3۲ کیلو ولت دشت آزادگان - 
سوسنگرد اصلی، در پست سرو دشت آزادگان و بهره برداری از فاز اول 

پست پیام جدید دزفول( عمرانی در چند روز گذشته بوده است.

ساری – دهقان  : سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
از کشف و ضبط ۵۲۹  دستگاه استخراج رمز ارز غیرمجاز از ابتدای 

سال ۱۴۰۰ خبر داد.  
مهندس سید کاظم حسینی کارنامی  گفت : استفاده و بکارگیری 
غیرمجاز دستگاه های ماینرافزایش احتمال آسیب رساندن به لوازم 
الکتریکی همسایگان از قبیل تلویزیون، یخچال و کولر و اعمال جرایم 

ســنگین برای سوءاســتفاده کنندگان از برق یارانه ای را به همراه 
خواهد داشــت . وی ادامه داد :  از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۲۹ 
دستگاه ماینر غیرمجاز از ۵3 مرکز غیرقانونی استخراج رمزارز توسط 
همکاران و مسئولین تست و بازرسی استان و امورهای توزیع برق با 
هماهنگی مسئولین قضایی و با همکاری ماموران انتظامی در نقاط 
مختلف مازندران کشف و ضبط شده است که مبلغی حدود ۴ میلیارد 
ریال بهای انرژی بابت جریمه این دسته از مشرکین صادر شده است. 
وی گفت: از ابتدای  این طرح تاکنون که  به منظور  کشف و ضبط  
دستگاه اســتخراج رمز ارز غیرمجاز که از سال ۹8 آغاز شده است  
حدود 3۱۲۰ دستگاه  استخراج رمز ارز از ۱۲۹ مرکز غیر مجاز جمع 

آوری شده که  مبلغی  حدود ۶۹ میلیارد ریال بابت جریمه برای این 
دسته از مشترکین صادر شده است . 

حســینی کارنامی خاطرنشــان کرد : با وجود ارائه دستورالعمل 
واگذاری انشعاب برق به صورت قانونی برای این دسته از مشترکین 
متاســفانه برخی افراد سودجو به صورت غیرقانونی اقدام به فعالیت 
دراین زمینه می نمایند که باعث افزایش مصرف و بروز مشــکالت 
فراوان در کنترل بار مشــترکین و در شرایط بحرانی بروز خاموشی 
های ناخواسته می شود . به همین منظور این شرکت طی قرادادی 
اقدام به انجام فرآیند شناسایی این دسته از افراد با جدیدترین روش 

ها در حوزه داده کاوی نموده است.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: عوامل مختلفی که غیرمنتظره و 
بعضا پدیده ای کامال جدید بودند مصرف بیش از حدی را خارج از توان 

شبکه برق کشور به صنعت برق تحمیل کردند.
"بهمن داراب زاده" مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن یا اشاره 
به شرایط ویژه صنعت برق، گفت: گرمای زودرس و غیر منتظره، وقوع 
پدیده خشکســالی، کاهش محسوس نزوالت جوی، کاهش ذخیره آب 
ســدها و در نتیجه کاهش تولید برق نیروگاه های آبی و رشد و افزایش 
مراکز غیرمجاز رمزارز همه و همه دســت به دست هم دادند و شرایط 
ویژه ای را برای صنعت برق رقم زدند و مصرف بیش از حدی را به شبکه 

برق تحمیل کردند.
وی افزود: با کاهش تولید برق نیروگاه های برق آبی که اجتناب ناپذیر 
هم بود و افزایش رشــد مصرف انرژی برق ، استفاده بهینه از انرژی برق 
بهترین راهکار برای جلوگیری از خاموشــی ها بود. با رعایت چند نکته 

ساده مانند؛ اســتفاده از روشنایی طبیعی در طول روز، خاموش کردن 
المپ های اضافی، تنظیم دمای کولر بر روی ۲۵ یا ۲۶ درجه سانتیگراد 
و عدم استفاده همزمان از لوازم پرمصرف برقی به راحتی می توانیم این 

ناهمخوانی در تراز تولید و مصرف را جبران کنیم.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: سهم بسزایی از مصرف 
برق توسط وسایل سرمایشی مربوط به سازمان ها و دستگاه های اجرایی 
اســت که تغییر و کاهش ساعات کار ادارات موجب شد تا صرفه جویی 

مصرف برق را در دستگاه های اجرایی شاهد باشیم.
وی افزود: علی رغم رعایت مدیریت مصرف انرژی برق توســط اکثر 
دستگاه های اجرایی، باز شاهد بودیم که بعضی از ادارات در این زمینه 

خوب عمل نکردند که به ناچار برق این ادارات قطع شد.
وی افزود: اســتان گیالن موقعیت خاص و ویژه ای در بخش انرژی 
های تجدید پذیر دارد که در کشور بی نظیر می باشد و پتانسیل بسیار 
خوبی جهت احداث نیروگاه های بادی و خورشیدی در استان وجود دارد 
و ترغیب سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این بخش از استراتژی 

های مهم و اساسی شرکت برق منطقه ای گیالن می باشد.

رونمایی از طرح حمایت از احداث و توسعه ساختمان های سازگار با محیط زیست در قم

منطقه ده عملیات انتقال گاز رتبه سوم برتر سالمت اداری را كسب كرد

مدیر عامل شركت برق منطقه ای خوزستان:

فاز اول پست فوق توزیع پیام جدید در دزفول وارد مدار شد

سرپرست شركت توزیع نیروی برق مازندران خبر داد :

كشف و ضبط 529دستگاه رمز ارز غیرمجاز توسط شركت 
توزیع برق مازندران در چهارماهه نخست سالجاری

مدیر عامل شركت برق منطقه ای گیالن:

عوامل مختلفی مصرف بیش از حد برق را به شبكه برق تحمیل كردند

شش اداره گاز ناحیه در شهرستان های ایالم مجهز به تجهیزات مدیریت 
بحران شدند

ایالم-منصوری: مدیر عامل شــرکت گاز استان ایالم از تجهیز ۶ اداره گاز ناحیه در شهرستان های استان به وسایل بحران خبر داد و 
گفت: در سال جاری ادارات گاز نواحی ایالم، چوار، آسمان آباد، لومار، بدره و صالح آباد با اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد ریال به تجهیزات مقابله با 
بحران مجهز شدند. “عباس شمس اللهی” با اشاره به اینکه در سال گذشته ادارات گاز شهرستان های مهران، دره شهر، دهلران، سرابله، ایوان، 
آبدانان و ملکشاهی به وسایل و امکانات بحران تجهیز شدند تا در مواقع بحران و ضروری بتوانند از این اقالم بصورت عملیاتی استفاده کنند، 
افزود: هم اکنون کلیه ادارات گاز نواحی استان غیر از اداره گاز هلیالن که اخیراً مستقل شده، به وسایل و امکانات بحران مجهز شده اند و 
در آینده نزدیک، تجهیز اداره گاز این ناحیه نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.  وی با اشاره به اینکه برای هر کدام از ادارات گاز ناحیه در 
شهرستان های استان، ۲۲ قلم وسایل و امکانات بحران خریداری شده است، اظهار داشت: هدف از خرید این تجهیزات، ایجاد آمادگی قبل 
از بحران، شناسایی بهتر توان تجهیزاتی مقابله با بحران، کنترل و حفظ جریان پایدار گاز می باشد که با این اقدام، امکان واکنش در شرایط 
اضطراری به صورت مستقل برای هر یک از ادارات گاز نواحی در شرایط بحرانی و قطع ارتباط با مرکز استان و سایر نواحی فراهم می شود.  
مدیر عامل شرکت گاز استان با بیان اینکه در راستای کنترل و مدیریت حادثه، شرایط اضطراری پیش آمده، کاهش آسیب ها و صدمات به 
شبکه و تاُسیسات گازرسانی و همچنین پایداری خدمات رسانی و تاُمین پایدار گاز، اینگونه تجهیزات خریداری شده است، تصریح کرد: این 
وسایل شامل آچار شیرهای پلی اتیلن و فلزی، ابزارآالت مورد نیاز، اسکوئیزر دستی و هیدرولیک، موتور برق، دستگاه جوش الکتروفیوژن و 
غیره بوده است.  شمس اللهی با بیان اینکه 3 نوع حوادث بحران ساز از جمله صنعتی، طبیعی و انسان ساز وجود دارد که می بایست برای 
مقابله با آنها ابزار و امکانات فراهم کنیم، خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های مدون شرکت برای خرید تجهیزات بحران، خوشبختانه نیاز 

ادارات گاز شهرستان  ها به تجهیزات مقابله با بحران رفع شده است.

مدیركل میراث فرهنگی استان مركزی:
مرمت و بازسازی گذر چهارسوق بازار تاریخی اراک آغاز شد

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل میراث  فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی 
استان مرکزی از آغاز مرمت گذر چهار سوق و سرای نقشینه بازار تاریخی اراک 
خبر داد.  به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی 
استان مرکزی مصطفی مرزبان گفت: مجموعه بازار تاریخی اراک دارای ۲۰ سرا 
و تیمچه بافرم و پالنی متفاوت و خاص در دوره فتحعلی شــاه قاجار در مرکز 
بافت شهری ســلطان آباد احداث شده است و یکی از زیباترین بازارهای ایران 

محسوب می شود.
وی اظهــار کرد: بازار تاریخی اراک، یکــی از مهمترین جاذبه های فرهنگی، 
تاریخی، اقتصادی و ارزشمند شهر اراک به شمار می رود که پس از گذشت ۲۰۰ سال از عمر آن همچنان مرکز فرهنگی و اقتصادی اراک 
محسوب می شود. مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی با اشاره به مرمت و بازسازی نقاط حادثه خیز و خطرآفرین بازار تاریخی اراک، رقم 
اعتبار اختصاص یافته به این بخش از مرمت را حدود ۵ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این عملیات مرمتی در پی قرارداد با پیمانکار شروع 
شد. مرزبان افزود: این عملیات شامل: مرمت بام و مرمت طاق آسیب دیده سرای نقشینه و همچنین اجرای پوشش بام و عایق رطوبتی 
در گذر چهارسوق بازار تاریخی اراک است. وی بیان کرد: امسال مرمت نقاط حادثه خیز و خطرآفرین به ویژه مرمت طاق های آسیب دیده 
و شکسته بازار، سراها و تیمچه ها در دستور کار قرار دارد و برخی از سراها و تیمچه های بازار تاریخی اراک نیز نظیر سرای نو )راستین( با 

اعالم آمادگی مالکین و کسبه به صورت مشارکتی با میراث فرهنگی به زودی مرمت و بازسازی خواهد شد.
در پایان مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی تأکید کرد: این مجموعه تاریخی در طول زمان دچار آسیب هایی شده است که مرمت 
آن ضرورت دارد. بر همین اساس سال گذشته موضوع طرح احیا و مرمت بازار تاریخی اراک در دستور کار قرار گرفت و بخشی از سراهای 

دارای اولویت مشمول مرمت شد و این رویه در سال ۱۴۰۰ نیز ادامه دارد.

شهردار گرگان: 
میادین و مسیرهای اصلی گرگان امسال به طور ویژه سیاهپوش می شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: شهردار گرگان بر سیاه پوش شدن ویژه میادین و مسیرهای اصلی این شهرستان تاکید کرد.حجت 
االسالم عباسعلی گرزین، مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان به همراه حجت االسالم رضا دیلمی، معاونت فرهنگی این اداره کل با حضور 
در دفتر شهردار گرگان با دکتر عبدالرضا دادبود دیدار و گفتگو کردند.دکتر دادبود در این دیدار اظهار کرد: برنامه های ویژه ای را نسبت 
به فضاسازی محیطی در سطح شهر برنامه ریزی کرده ایم.شهردار گرگان افزود: برنامه های فضاسازی محرم امسال مانند پارچه آرایی عزا، 
خیمه های عزاداری و توجه به ســیاه پوشی میادین و معابر اصلی شهر و برنامه های دیگر، نسبت به سال گذشته تقویت خواهد شد.در 
ادامه مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان، ضمن تشکر از زحمات شهرداری گفت: فضاسازی ها باید به نحوی باشد تا گرگان به صورت ویژه 
نماد شهر عزادار دیده شود.حجت االسالم عباسعلی گرزین افزود: از اقدامات فضاسازی محیطی شهرداری در مناسبت های ملی و مذهبی 
تشکر کرده و این خواسته از شهرداری است تا نسبت به فضاسازی های محرم همچون سال گذشته اقدامات فضاسازی محیطی را تقویت 

و کار ویژه ای انجام پذیرد.

كسب رتبه سوم كشوری در زمینه صدور اسناد مالكیت
رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن 
گیالن، مهندس محمد اکبرزاده مدیرکل بنیاد مســکن استان به همراه رئیس 
امور زمین حوزه عمران روســتایی و مسئول روابط عمومی این نهاد با مهندس 
نوذری مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان دیدار کرد. در ابتدا مهندس اکبرزاده 
مدیرکل بنیاد مســکن اســتان ضمن تبریک انتصاب به مدیرکل ثبت اسناد و 
امالک استان اظهار کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان با همکاری اداره ثبت 
اســناد و امالک توانسته در سه ماهه نخست سالجاری با هدف ساماندهی نظام 
مالکیت منازل مسکونی روستایی رتبه سوم کشوری را کسب نماید. وی ادامه داد: 
اقدامات جدي در خصوص صدور اسناد در شهرهاي زیر ۲۵ هزار نفر صورت پذیرفته و با تالش مدیران شعب بنیاد مسکن و ثبت اسناد در 
شهرستانها خوشبختانه هیچ مشکلي در این خصوص وجود ندارد. مهندس نوذری در ادامه این دیدار ضمن تقدیر و قدردانی از حضور مدیر 
کل بنیاد مسکن گفت: مجموعه ثبت اسناد و امالک هیچ گاه بنیاد مسکن را از خود جدا نمیداند و آمار اسناد صادره طي سالیان اخیر نشان 
از جایگاه بنیاد مسکن و اعتماد دو طرفه دارد. وي از وجود وجه اشتراکاتي بین دو دستگاه سخن گفت و اقدامات بنیاد مسکن در عمران 
روستاها را بسیار مناسب دانست. مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان ضمن اشاره به رابطه تنگاتنگ این دو اداره کل در تشکیل پرونده و 
صدور اسناد مالکیت روستایی گفت: با توجه به آمار عملکرد نسبت به تعهدات سال جاری این انتظار را داریم که با ارسال پرونده از طرف 

بنیاد مسکن قبل از پایان سال جاری صدور سند از میزان تعهداتمان فراتر رود.

كارگاه آموزشی » اصول مدیریت رسانه در خانواده« برگزار شد
اهواز- شبنم قجاوند: کارگاه آموزشی » اصول مدیریت رسانه در خانواده« با 
هدف تحکیم بنیان خانواده به صورت وبینار در شرکت برق منطقه ای خوزستان 

برگزار شد.
شهناز احمدی روزبهانی مشاور مدیرعامل در امور زنان و خانواده، برگزاری این 
برنامه را در راستای برنامه های امور زنان و خانواده وزارت نیرو اعالم کرد و گفت: 
هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی، تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء سطح آگاهی 
خانواده ها در خصوص فرهنگ اســتفاده از اینترنت، ماهواره و فضای مجازی و 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جهت داشتن خانواده ای سالم بوده است.

حجت االسالم روحانی نژاد کارشناس ارشد رسانه و خانواده نیز در این وبینار آموزشی، بیان کرد: رسانه ها امروزه به عنوان عضوی از 
خانواده در جامعه ما تبدیل شده اند که می توانند بر روی رفتارهای ما تاثیر مثبت و منفی بگذارند و بر روابط با فرزندان و زوجین تاثیر 
گذار باشد. وی افزود: برای اینکه خانواده ها اسیر رسانه های جمعی و شبکه های اجتماعی نشوند الزم است که مهارت های استفاده از این 

تکنولوژی ها را بیاموزند که از این موضوع با عنوان »سواد رسانه ای« یاد می شود.
این کارشناس رسانه و خانواده در ادامه وبینار، راهکارها و اصول ده گانه مدیریت رسانه در خانواده را تشریح کرد.

همچنین در پایان این کارگاه آموزشی از کارمندان نمونه و مروجین فرهنگ عفاف و حجاب و فعالین در حوزه های فرهنگی و دینی 
شرکت برق منطقه ای خوزستان، تقدیر به عمل آمد.

كارگروه ویژه گرامیداشت ماه محرم در شهرداری گرگان تشكیل شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: کارگروه ویژه فضاسازی و گرامیداشت ایام ماه محرم به دستور دکتر دادبود در شهرداری گرگان 
تشکیل شد.این کارگروه شامل معاونین و روسای سازمان های تابعه شهرداری از امروز )سه شنبه( کار خود را آغاز کرد.دکتر عبدالرضا 
دادبود شــهردار گرگان با دســتور ویژه نسبت به فضاسازی مناسب و گرامیداشت ماه عزاداری سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل 
الحســین )ع و یاران باوفای ایشــان تاکید داشته است.شهرداری گرگان همه ساله در ایام ماه محرم در کنار سایر دستگاه های متولی 
اقدام به فضاســازی محیطی گســترده از قبیل نصب بنر، بیلبورد، پوستر و المان های با مضمون محرم و عاشورا می کند.در نخستین 
جلسه کارگروه ویژه در خصوص شیوه های نوین فضاسازی محیطی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و مقرر شد از ابتدای هفته آینده 
و پیش از شــروع ماه محرم، نسبت به شروع تبلیغات شــهری اقدامات الزم انجام شود.همچنین مقرر شد باتوجه به شرایط نامطلوب 
شهرســتان گرگان از نظر شیوع ویروس کرونا، برنامه های شــهرداری با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی و حتی االمکان به 

صورت غیرحضوری برگزار شود.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس از اهدای ۴۰ تخت بیمارستانی 
به شبکه درمان هرمزگان در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، 
»نرگس صداقت« شــرکت نفت ستاره خلیج فارس را از صنایع پیشرو 
در عمل به مسئولیت های اجتماعی خواند و گفت: در این شرکت سعی 
شده است تا مردم هرمزگان و ایران به عنوان ذی نفعان اصلی شرکت دیده 
شوند و این پاالیشگاه تالش در راستای ایجاد توسعه ی پایدار را همواره 

مدنظر قرار داده است.
وی در تشــریح اهداف اهدای ۴۰ تخت بیمارستانی به شبکه درمان 
هرمزگان نیز بیان داشت: این روزها مدافعان سالمت و شبکه ی درمان در 
حال مبارزه ی شبانه روزی برای مقابله با ویروس کرونا هستند و مدافعان 

امنیت سبد سوخت کشور در ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس در راستای 
عمل به مســئولیت های اجتماعی خود به یاری شبکه ی درمان استان 

شتافتند. مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس ارزش ریالی این تعداد تخت بیمارستانی را قریب به ۱۷ میلیارد 
ریال عنوان کرد و گفت: در ماه های اخیر سعی کرده ایم عالوه بر تالش ها 
برای تکمیل بیمارستان نفت ستاره خلیج فارس که بی شک نقش بسزایی 
در ارتقا زیرساخت های درمانی هرمزگان خواهد داشت، از طرق دیگر نیز 

همراه و پشتیبان شبکه درمان استان باشیم.
وی در پایان به اقدامات گسترده در ایجاد شیوه نامه ای همه جانبه برای 
کنترل شیوع ویروس کرونا در این پاالیشگاه اشاره کرد و افزود: توجه ویژه 
به فاصله گذاری فیزیکی، استانداردسازی رستوران و سایر اماکن عمومی 
با شرایط ویژه ی کرونا، انجام مداوم تست های PCR و انجام بیماریابی، 
توزیع روزانه قریب به ۱۰ هزار ماسک، تجهیز کمپ های قرنطینه و ارائه ی 

خدمات مشاوره ای تنها گوشه ای از اقدامات در این حوزه بوده است.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شركت نفت ستاره خلیج فارس خبر داد:

اهدای 40 تخت بیمارستانی به شبكه درمان هرمزگان
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ترجمه:علیآلعلی

بازاریابی دیجیتال یکی از حوزه های پرکاربرد در دنیای کسب 
و کار اس��ت. امروزه هر برندی نیاز به طراحی کمپین براس��اس 
این الگو و همچنین مدیریت تعامالتش با مشتریان دارد. درست 
به همین خاطر در هر شرکتی دست کم یک بازاریاب دیجیتال 

حضور دارد. 
نکته جالب درباره بازاریابی دیجیتال امکان س��اماندهی این 
بخش فقط با داش��تن یک رایانه و اتصال به اینترنت اس��ت. از 
آنجایی که برندها برای بازاریابی دیجیتال نیاز به سرمایه زیادی 
ندارند، بس��یاری از برندها اس��تفاده از چنین الگویی را جذاب 
ارزیابی می کنند. با این حس��اب مش��اهده تمایل برندها برای 

استفاده از چنین شیوه ای جای تعجب ندارد. 
هر الگوی بازاریابی در صورت اجرا از سوی افراد با مهارت باال 
بهترین نتیجه ممکن ب��رای برندها را به همراه دارد. نکته مهم 
در این میان پیدا کردن بازاریابی حرفه ای برای مدیریت الگوی 
بازاریابی دیجیتال است، در غیر این صورت تمام تالش های یک 
تیم بازاریابی و کارآفرینان یک شرکت نقش بر آب خواهد شد. 

اگر شما به عنوان یک بازاریابی قصد ورود به حوزه دیجیتال 
را دارید، باید برخی از مهارت های اساسی را در خودتان تقویت 
نمایید. فقط در این صورت شانس پیدا کردن شغلی مناسب در 
حوزه بازاریابی دیجیتال را خواهید داش��ت، در غیر این صورت 
ش��اید خیلی زود توانایی تاثیرگذاری بر روی بازار و پیدا کردن 

پیشنهاد کاری تازه را از دست بدهید. 
بدون تردید مهارت پیدا ک��ردن در تمام حوزه های بازاریابی 
دیجیتال امر سخت و زمانبری محس��وب می شود. با این حال 
اگر شما قصد تبدیل شدن به بازاریابی همه فن حریف را دارید، 
باید به خوبی این دردس��ر را به جان بخری��د. هدف اصلی این 
مقاله بررس��ی برخی از مهارت های پرتقاضا در زمینه بازاریابی 
دیجیتال اس��ت. این مقاله به شما برای افزایش مهارت های تان 
به طور استراتژیک کمک خواهد کرد. پس با ما همراه باشید تا 
مهمترین مهارت های این حوزه را یاد بگیرید و بتوانید موقعیت 
شغلی مناسبی برای خودتان به عنوان بازاریاب دیجیتال دست 

و پا نمایید. 
کارشناس مدیریت سئو

مدیریت سئو از آن دست کارهایی است که کمتر کسی بدان 
عالقه دارد. اغلب بازاریاب ها و کارآفرینان حوزه س��ئو را بسیار 
سخت و پیچیده ارزیابی می کنند. درست به همین خاطر کسی 
تمایل به حضور در این فضا ندارد. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی برندها و دریافت پیشنهاد همکاری هستید، باید همیشه 
ب��ه دنبال بهبود مهارت ت��ان در این حوزه باش��ید، در غیر این 
صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 

نخواهید داشت. 
کسب و کارها در زمینه سئو حاضرند هزینه های بسیار زیادی 
انجام دهند. اینکه سایت یک برند در گوگل رتبه مناسبی داشته 
باش��د، با هیچ معیار مالی قابل ارزیابی نیست. بنابراین شما در 
این حوزه از مزیت دسترسی به بودجه های بسیار زیاد بهره مند 

خواهید شد. 
یکی از نکات مهم در زمینه مدیریت س��ئو آشنایی درست با 
الگوریتم گوگل است. شاید این امر برای شما بسیار سخت باشد، 
چراک��ه الگوریتم این برند به طور مداوم در حال تغییر و تحول 
اس��ت. با این حساب شما تجربه بس��یار سختی برای انطباق با 

آخرین به روز رسانی های این الگوریتم خواهید داشت. 
بسیاری از بازاریاب ها اصال وارد حوزه سئو نمی شوند. درست 
به همین خاطر حوزه موردنظر تقاضای بس��یار زیادی در میان 
کارآفرینان و برندها ایجاد کرده است. اگر شما زمان کافی برای 
ش��رکت در دوره های حرفه ای مدیریت س��ئو را داشته باشید، 
کارتان در آینده برای پیدا کردن موقعیت شغلی مناسب بسیار 

راحت خواهد شد. 
شما به عنوان کارشناس مدیریت سئو اگر توانایی بیان نکات و 
اصطالحات حرفه ای در این حوزه به زبانی ساده را داشته باشید، 
حتی بیشتر از قبل تقاضای همکاری با برندهای مختلف دریافت 
خواهید کرد. این امر ش��ما را بدل به کارشناسی خبره در بازار 
می کند که هر برندی مایل به همکاری با آن است. با این حساب 
شما در زمینه تاثیرگذاری بر روی برندهای مختلف و پیدا کردن 

شغل مورد عالقه تان هیچ مشکلی نخواهید داشت.
PPCطراحتبلیغات

تبلیغ��ات PPC ی��ا پرداخ��ت در ازای هر کلی��ک هنوز هم 
زنده است. بس��یاری از بازاریاب ها فکر می کنند در دوره ای که 
ش��بکه های اجتماعی قدرت بس��یار زیادی در بازار دارند، دیگر 
این نوع از تبلیغات معنایی ندارد. با این حال هنوز هم بسیاری 
از برندها ب��رای تبلیغات PPC هزینه بس��یار زیادی پرداخت 
می کنند. این امر موجب تمایل بسیاری از بازاریاب های دیجیتال 
برای فعالیت در بخش مورد نظر شده است. مهمترین نکته در 
این میان نیاز به کسب اطالعات به روز و داشتن آخرین امکانات 
ممکن است، در غیر این صورت شما شانسی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
ام��روزه کارب��ران ب��رای جس��ت وجوی محتوا در گ��وگل از 
دستگاه های هوشمند مختلفی استفاده می کنند. این امر نیاز به 
بهینه سازی تبلیغات PPC را به همراه داشته است. بنابراین اگر 
ش��ما مهارت کافی در زمینه بهینه سازی تبلیغات تان را نداشته 
باشید، خیلی زود سطح تاثیرگذاری تان بر روی مخاطب هدف 

از بین خواهد رفت. 
ش��اید در نگاه نخس��ت طراحی تبلیغات PPC کار بس��یار 
س��اده ای به نظر برسد، اما در عمل همه چیز به این سادگی ها 
نیس��ت. ش��ما باید از صفر تا صد این حوزه را خودتان مدیریت 
کنید. بنابراین ش��اید در بخش��ی از راه نیاز ب��ه راهنمایی های 
حرفه ای داش��ته باشید. اگر ش��ما به عنوان بازاریاب دیجیتال 
توانایی قانع کردن برند موردنظرتان بری ایجاد یک تیم کوچک 
به منظور مدیریت تبلیغات PPC را داشته باشید، بخش قابل 

مالحظه ای از مشکالت تان در این حوزه رفع خواهد شد. 
کارشناسشبکههایاجتماعی

ش��بکه های اجتماعی در طول س��ال های اخیر همه مردم را 
به خودش��ان جلب کرده اند. امروزه کمتر کس��ی در دنیا هست 

که دس��ت کم یک اکانت در شبکه های اجتماعی نداشته باشد. 
اغلب مردم روزشان را با چک کردن شبکه های اجتماعی شروع 
می کنند و آخر شب هم سری به این فضا می زنند. با این حساب 
حض��ور برندها در ش��بکه های اجتماعی امر مهمی محس��وب 
می شود. ش��ما با حضور مناسب در این فضا امکان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان به بهترین ش��کل ممکن را خواهید 

داشت.
کس��ب و کاره��ا همیش��ه در تالش ب��رای حض��ور در کنار 
مشتریان شان هستند. با این حساب فعالیت گسترده بازاریابی 
و تبلیغاتی در ش��بکه های اجتماعی امر عجیب��ی نخواهد بود. 
شما برای حضور موفق در این فضا باید مهارت باالیی در زمینه 
گردآوری و پردازش داده های مربوط به کاربران داش��ته باشید، 
در غیر این صورت نظرات کارشناسی تان بیشتر حالت شانسی 

به خودش خواهد گرفت. 

امروزه بس��یاری از برندها برای حضور مناسب در شبکه های 
اجتماعی اقدام به اس��تخدام کارشناس ش��بکه های اجتماعی 
می کنند. وظیفه اصلی چنین فردی ارائه گزارش ها و توصیه های 
حرفه ای برای برندها به منظور حضور مناس��ب در ش��بکه های 
اجتماعی اس��ت. اگر شما به چنین نکته ای توجه الزم را نشان 
دهید، خیلی زود به عنوان یک کارش��ناس حرفه ای شبکه های 

اجتماعی در بازار جا می افتید.
بازاریابیایمیلی

بازاریاب��ی ایمیلی یک��ی از س��اده و کم هزینه ترین الگوهای 
بازاریاب��ی محس��وب می ش��ود. البت��ه در این می��ان آگاهی از 
تکنیک های حرفه ای ایمیل مارکتینگ هم دارای اهمیت زیادی 
اس��ت. اگر شما مهارت های الزم در این حوزه را نداشته باشید، 
خیلی س��خت توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را 

پیدا خواهید کرد. 
بازاریاب��ی ایمیلی قدیمی تری��ن الگوی بازاریاب��ی دیجیتال 
محسوب می ش��ود. با این حساب شما به س��ادگی امکان پیدا 
کردن افرادی حرفه ای در این حوزه را دارید. اس��تفاده از تجربه 
اف��راد موردنظر برای تقویت مهارت تان در این حوزه امر مهمی 
محسوب می شود. شما با چنین کاری به سادگی هرچه تمام تر 
امکان حضور در عرصه ایمیل مارکتینگ و تبدیل شدن به فردی 

مطمئن در این میان را دارید. 
یکی از نکات مهم در زمینه ایمیل مارکتینگ مهارت در تمام 
بخش های آن است. این امر شامل طراحی یک کمپین، آزمایش 
آن و س��پس ارسال محتوا برای مخاطب هدف می شود. در آخر 
نیز ش��ما باید میزان موفقیت کمپین را به دقت ارزیابی کرده و 
نتیجه آن را در قالب گزارش��ی دقیق برای مدیران برند ارس��ال 
نمایید. فق��ط در این صورت امکان تاثیرگذاری بر روی مدیران 
موردنظر و جلب نظرشان برای پیشبرد کارها را خواهید داشت. 
بسیاری از بازاریاب ها در حوزه ایمیل مارکتینگ هنوز هم به 
مهارت ها و الگوهای س��نتی اعتقاد دارند. این امر کار آنها را به 
شدت سخت می کند. هرچه شما تمایل بیشتری برای یادگیری 
اصول اساسی و حرفه ای در این حوزه داشته باشید، مهارت تان 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بیشتر می شود. 
با این حس��اب ش��ما پیش از ش��روع کارتان ب��ه عنوان یک 
بازاریاب حرف��ه ای در زمینه ایمیل مارکتینگ باید به خوبی با 
روش های به روز در این حوزه آش��نا شوید. در غیر این صورت 
هیچ خبری از موقعیت شغلی مناسب در این میان نخواهد بود. 

بازاریابیموبایلی
گوش��ی های موبای��ل در طول چند س��ال اخیر رش��د قابل 
مالحظه ای از نظر فناوری مورداس��تفاده در خودشان داشته اند. 
این امر اهمیت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل 
مالحظه ای افزایش می دهد. شاید تا پیش از این نهایت خالقیت 
برندها در ارتباط با بازاریابی موبایلی ارسال پیامک های تبلیغات 

بود، اما اکنون شرایط به طور کامل فرق کرده است. 
ش��ما امکان س��رمایه گذاری بر روی بازی های موبایلی برای 
همکاری بازاریابی و همچنین ش��بکه های اجتماعی مخصوص 
گوش��ی های هوشمند مثل اینستاگرام و اس��نپ چت را دارید. 
چنین امری شما را به س��رعت بدل به برند محبوب مشتریان 

خواهد کرد. 
فرصت شغلی مناسب برای بازاریاب ها در چنین فضایی کامال 
واضح است. شما به سادگی هرچه تمام تر امکان تاثیر گذاری بر 
روی برندها و دریافت پیشنهادهای همکاری در صورت آگاهی 
دقی��ق از تکنیک های بازاریاب موبایل��ی را دارید. نکته مهم در 
ای��ن میان ارائه ایده های بازاریابی تازه اس��ت. چنین امری نگاه 

هر برندی را به خودش جلب می کند. با این حس��اب شما هیچ 
مش��کلی در راس��تای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان 

نخواهید داشت. 
یکی از نکات جالب درباره ایمیل مارکتینگ، ارزش باالی آن 
است. براساس گزارش انجمن بازاریابی موبایلی، ارزش این حوزه 
بالغ بر 10.4۶ میلیارد دالر در سال است. با این حساب شما با 
کس��ب مهارت در این حوزه امکان درآمدزایی به طور حرفه ای 

را خواهید داشت. 
تجزیهوتحلیلکمپینهایبازاریابی

ه��ر کمپین بازاریاب��ی ای نیازمن��د تجزی��ه و تحلیل دقیق 
اس��ت. ش��ما باید دقیقا درباره نقاط ضع��ف و قوت کمپین تان 
آگاهی داشته باش��ید، در غیر این صورت توانایی چندانی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. بسیاری 
از برندها در این میان برای جلب نظر مخاطب هدف شان مسیر 
بسیار دشواری را پیش رو دارند. دلیل این امر ناتوانی برای درس 
گرفتن از کمپین های قبلی و تکرار اشتباهات شان به طور مداوم 
اس��ت. در این میان یک تحلیلگر حرفه ای برای هر برندی الزم 

است. 
کار ش��ما به عنوان تحلیلگر کمپین ها کامال روش��ن اس��ت. 
ش��ما باید اطالعات مربوط به هر کمپین را به س��ادگی هرچه 
تمام تر تجزیه کرده و در قالب اطالعات دقیق در اختیار مخاطب 
هدف تان قرار دهید. اینطوری شما امکان جلب نظر برندها برای 

همکاری بلندمدت را پیدا می کنید.
خوشبختانه امروزه ابزارهای بسیار زیادی برای کمک به شما 
در راستای تجزیه و تحلیل کمپین ها وجود دارد. شما باید برای 
ارائ��ه گزارش هایی دقیق به مخاطب هدف از تمام ظرفیت این 
حوزه اس��تفاده نمایی��د. پس در عمل ی��ک بازاریاب دیجیتال 
در رابط��ه با تجزیه و تحلیل کمپین ه��ا اول از همه به ابزارهای 
حرفه ای وابس��ته است. شناسایی ابزارهای مناسب در این میان 
باید براساس سطح نیاز شما و همچنین بودجه در دسترس تان 
صورت گیرد. با این حس��اب هیچ پاس��خ یگان��ه ای برای تمام 

بازاریاب ها در این راستا وجود ندارد. 
مدیریتمحتوا

ما امروزه در عصر اطالعات زندگی می کنیم. اگر یک برند در 
این میان برنامه ای برای مدیریت محتوای تولیدی اش نداش��ته 
باشد، حسابی به دردس��ر خواهد افتاد. درست به همین خاطر 
اغلب برندها دارای یک مدیر محتوا برای نظارت بر روند تولید و 
به روز نگه داشتن تمام محتواها هستند. این امر فرآیند زمانبری 
محسوب می شود. درست به همین خاطر برندها فقط افراد بسیار 

حرفه ای در این حوزه را استخدام می کنند. 
شما برای اینکه به عنوان مدیر محتوا در یک برند مشغول به 
کار شوید، باید اول از همه مقداری تجربه در حوزه های عمومی 
بازاریابی دیجیتال داشته باشید، در غیر این صورت تاثیرگذاری 
ب��ر روی برنده��ا و همکاری با آنها بدل ب��ه یک امر غیرممکن 

می شود. 
مهمترین چالش پیش روی یک مدیر محتوا مربوط به نظارت 
ب��ر طراحی و تولید محتوای جذاب در ش��بکه های اجتماعی و 
همچنین ایجاد هماهنگی میان نیاز تیم بازاریابی و بودجه برند 
است. چنین امری زمان زیادی از فرد موردنظر می گیرد و از همه 
مهمتر اینکه نیازمند درک درستی از نیازهای دو طرف ماجرا در 
این میان است، در غیر این صورت شاید با اختصاص بودجه زیاد 

در عمل برای برند موردنظر مشکالت مالی زیادی ایجاد شود. 
اتوماسیونبازاریابی

اتوماسیون فناوری بسیار مهمی در عرصه بازاریابی محسوب 
می شود، با این حال همه بازاریاب ها توانایی کار با آن را ندارند. 
مهمترین مس��ئله در این میان تقویت مهارت های کار با چنین 
ابزاری برای بازاریاب هاست. اگر این امر مدنظر شما قرار نداشته 
باشد، هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
پیدا نخواهید کرد. بنابراین باید در این راس��تا عملکرد بس��یار 

خوبی از خودتان نشان دهید. 
اتوماس��یون بازاریاب��ی کار تیم ه��ای کاری را ب��ه طور قابل 
مالحظه ای س��اده می کند. ش��اید تنها نکته مهم در این میان 
ایجاد هماهنگی در میان بخش های مختلف شرکت برای نحوه 
اس��تفاده از چنین فناوری ای اس��ت، در غیر این صورت ش��ما 
توانای��ی تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف تان را به طور قابل 

مالحظه ای از دست خواهید داد. 
اس��تفاده از اتوماس��یون بازاریاب��ی نیازمند آگاه��ی دقیق از 
حوزه های��ی نظیر نح��وه جلب نظر مخاطب هدف، ش��یوه های 
تبدیل آنها به مش��تریان برن��د و همچنین ارائ��ه گزارش های 
دقیق درباره عملکرد در این حوزه اس��ت. متاس��فانه بسیاری از 
بازاریاب ها دارای اطالعات دقیق در این حوزه نیستند. درست به 
همین خاطر اغلب اوقات توانایی تاثیرگذاری بر روی برندها برای 

همکاری مشترک را از دست می دهند. 
ارتقایتجربهمشتریانازبرند

ارتقای تجربه مش��تریان از برند آخرین مهارت مهم در حوزه 
بازاریابی دیجیتال است. این مهارت به شیوه های اعمال تغییر در 
محتوای بازاریابی و همچنین طراحی س��ایت رسمی برند برای 
تعامل بهینه با مش��تریان و بهبود تجربه شان از برند اشاره دارد. 
بسیاری از برندها در این حوزه عملکرد خوبی از خودشان نشان 
نمی دهند. درس��ت به همین خاطر در عمل مش��کالت زیادی 

پیش روی شان قرار می گیرد.
یک بازاریاب دیجیتال در حوزه ارتقای تجربه مشتریان امکان 
استفاده از مهارت های مختلفی را دارد. مهمترین مسئله در این 
میان شناخت درست از مشتریان و تالش برای اعمال تغییرات 
در عملکرد برند موردنظر براساس شناخت موردنظر است. دست 
آخر هم نتیجه کار باید به طرز محس��وس ب��رای مدیران برند 
قابل مشاهده باشد، در غیر این صورت حتی بهترین گزارش های 

ممکن هم ارزشی برای برندها نخواهد داشت. 
ب��دون تردی��د فعالیت به عن��وان بازاریاب دیجیت��ال همراه 
ب��ا س��ختی های بس��یار زیادی اس��ت. ب��ا این حال اگر ش��ما 
مهارت های تان را در این حوزه تقویت نمایید، امکان پیدا کردن 
فرصت های شغلی مناسب را خواهید داشت. توجه به مهارت های 
مورد بحث در این مقاله برای پیدا کردن یک موقعیت ش��غلی 

عالی در این حوزه امر مهمی خواهد بود. 
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 Z توس��عه کس��ب و کار در دنیای کنونی به طور گریزناپذیری به ویژگی های نسل جوان یا همان نسل
گره خورده است. شما نه تنها نیازمند استفاده از این نسل به عنوان نیروی کار کسب و کار هستید، بلکه 
در بازار نیز با آنها به عنوان گروه مهمی از مش��تریان در تعامل خواهید بود. بنابراین چاره ای جز آش��نایی 
با ویژگی های منحصر به فردش��ان ندارید. این امر آنها را به طور چش��مگیری از دیگر گروه های مشتریان 

متمایز می کند. 
اگر ش��ما به دنبال توس��عه کسب و کارتان با محوریت مشتریان هس��تید، باید به طور ویژه ای تعامل با 
مش��تریان نس��ل Z را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی 
آنها پیدا نکنید. در ادامه برخی از مهمترین نکات در رابطه با تفاوت های عمده مش��تریان نس��ل جوان با 
نس��ل قبلی ش��ان را مورد بررس��ی قرار خواهیم داد. این امر به شما برای تعامل هرچه بهتر با این نسل در 

قالب مشتریان تان کمک خواهد کرد. 
فاصلهبیننسلی

هر نسلی دارای فاصله ای مشخص با نسل قبلی است. درست به همین خاطر در یک نگاه می شود تعلق 
هر فرد به نس��ل را تش��خیص داد. نکته مهم در رابطه با فاصله بین نس��لی میان گروه Z و افراد میانسال 
مربوط به نحوه استفاده آنها از اینترنت است. امروزه دنیای آنالین مهمترین کانال ارتباطی میان برندها و 
مشتریان شده است. در حالی که افراد میانسال تمایل باالتری برای استفاده از توییتر و فیس بوک دارند، 
نس��ل Z به طور ویژه ای اینس��تاگرام و یوتیوب را مورد توجه قرار می دهد. این امر در مورد اس��تقبال از 

پلتفرم های جدید مانند کالب هاوس و تیک تاک نیز مصداق دارد. 
Zتنوعدرونینسل

مشتریان نسل Z دامنه وسیعی از برندها را مدنظر قرار می دهند. این امر خبر بسیار خوشی برای برندها 
محس��وب می ش��ود. در حالی که مشتریان میانس��ال فقط برخی از برندها را مدنظر قرار می دادند، مفهوم 
وفاداری به یک برند بزرگ برای مش��تریان نس��ل کنونی تقریبا بی معناست. این امر همراه با تمایل برای 
جست وجوی برندهای تازه شرایط مناسبی برای کسب و کارها به منظور پیدا کردن مشتریان تازه از میان 

این نسل فراهم کرده است. 
اگر شما به اندازه برندهای بزرگ در بازار مشهور نیستید، این امر به معنای ناتوانی برای موفقیت نیست. 
بس��یاری از مش��تریان نس��ل جوان تمایل باالیی برای پیدا کردن برندهای تازه دارند. بنابراین شما امکان 
جلب نظر این دس��ته از مش��تریان به س��ادگی هرچه تمام تر را خواهید داشت. بخشی از این امر ناشی از 
تنوع درونی نسل Z است. این امر موجب شده تا مشتریان این نسل به دامنه وسیعی از برندها توجه نشان 

دهند و در هر حوزه ای نیز به دنبال برندهای جدید و متنوع باشند.
عادتهایخرید

مش��تریان نس��ل جوان تمایل به ادامه خرید از برندهایی که محصوالت دارای امکانات شخصی س��ازی 
می فروش��ند، دارند. امروز یکی از نکات مهم برای نس��ل جوان امکان شخصی س��ازی محصوالت اس��ت. 
بنابراین ش��ما هرچه گزینه های شخصی سازی بیش��تری به آنها ارائه دهید، تمایل شان برای خرید از شما 
افزایش پیدا خواهد کرد. اگر ش��ما به این نکته مهم توجه نش��ان ندهید، بسیاری از مشتریان این نسل را 

از دست خواهید داد. 
عادت خرید مش��تریان نسل Z به طور چشمگیری با شخصی سازی گره خورده است. بنابراین اگر شما 
این نکته را به طور قابل مالحظه ای مدنظر قرار ندهید، ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان 

به طور چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد. 
توجهبهمحیطزیست

مشتریان نسل Z بیش از هر گروه سنی دیگری به محیط زیست و اهمیتش توجه دارند. با این حساب 
اگر برند شما در زمینه حفاظت از محیط زیست فعالیت مناسبی داشته باشد، خیلی زود مدنظر مشتریان 
ق��رار می گیرد. نکته جالب در این میان تمایل مش��تریان نس��ل جوان برای پرداخ��ت هزینه باالتر برای 
محصوالت در صورت اطمینان از رعایت نکات زیس��ت محیطی در فرآیند تولیدش��ان است. با این حساب 

شما فرصت طالیی برای جلب نظر مشتریان نسل Z دارید. 
اگر ش��ما به موقع تغییرات درس��ت در راستای حفاظت از محیط زیس��ت را در کسب و کارتان صورت 

دهید، به سادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
اهمیتالمانهایانسانیدربازاریابیوتبلیغات

اگرچه نس��ل Z به طور کامل با فناوری های دیجیتال احاطه ش��ده اس��ت، اما در زمینه تعامل با برندها 
همیشه المان های انسانی را به دیگر طرح های دیجیتال ترجیح می دهد. با این حساب شما برای تعامل با 
مش��تریان این نس��ل بیش از هر زمان دیگری نیاز به نمایش جلوه ای انسانی از برندتان دارید، در غیر این 

صورت شاید فرآیند جلب نظر مخاطب هدف بیش از اندازه برای تان سخت و دشوار شود. 
اس��تفاده از یک ش��خصیت واقعی در تبلیغات و محتوای بازاریابی اغلب اوقات بازخورد بسیار بهتری از 
س��وی مشتریان نس��ل Z دریافت می کند. بنابراین شما باید همیشه به این نکته مهم توجه الزم را نشان 

دهید، در غیر این صورت در بلندمدت از نظر تعامل با مشتریان این نسل دچار مشکل خواهید شد. 
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