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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

جنگ روسیه و اوکراین چطور قیمت نفت را به مرز 100 دالر رساند؟

خیزش نفتی
فرصت امروز: درباره ش��روع تحوالت بزرگ در جهان، جای هیچ تردیدی وجود ندارد. در بیش از دو س��ال گذشته 
پاندم��ی کووید-19 باعث ش��ده ت��ا اختالل های بزرگی در زنجیره ه��ای تامین بین المللی به وجود آی��د و با اجرای 
سیاست های حمایتی از سوی دولت ها برای جبران تبعات همه گیری کرونا، نرخ های تورم باال بروند، اما عامل مهمی 
که در چند ماه گذشته بر سیاست و اقتصاد جهان، تاثیر پررنگ و دوچندانی گذاشته، جنگ روسیه و اوکراین است. 
هیچ کس اعتقاد ندارد که این جنگ، یک نزاع منطقه ای است که به زودی تمام می شود و تاثیری بر جهان ندارد. از 
همان ابتدا شاهد جبهه بندی بین شرق و غرب بر سر این جنگ بوده ایم و اثرات اقتصادی جنگ در اوکراین تا دورترین 
مرزهای جهان نیز احساس شده است. در ابعاد بزرگتر اغلب تحلیلگران بر این باورند که جهان در آستانه جنگ سرد 
جدیدی قرار دارد و غرب و شرق در حالت جنگ و تنازع باقی خواهند ماند. بنابراین کوچک تلقی کردن جنگ روسیه...

خودرو در صدر معامالت بورس باقی ماند

دومین سبزپوشی متوالی بورس
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تجربیات جهانی کاربرد بیمه در حوادث طبیعی بررسی شد

ابزارهای پوشش ریسک حوادث
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دولت قرار است خودروی اقتصادی وارد کند؛ خودرو هایی که نیاز همه دهک ها را پوشش دهد، اما این 
خودرو های اقتصادی چه ویژگی هایی دارد و سـطح ایمنی آنها چگونه است؟ هنوز از آیین نامه واردات 

خودرو رونمایی نشده است، اما گفته می شود هدف دولت واردات خودرو های 10 هزار دالری یا 
کمتر اسـت، اما بررسی ها نشان می دهد این خودرو ها به لحاظ کیفی شرایط مطلوبی ندارند...

ایران، خودروی صفر ستاره وارد می کند؟

نگـــاه
بازوی پژوهشی بخش 

خصوصی پاسخ داد
چرا صنعت فوالد 
ایران عقب ماند؟

ع��دم تأمی��ن به موق��ع مواد 
اولیه و قیمت گذاری دس��توری 
در زنجی��ره فوالد ای��ران باعث 
عق��ب مان��دن این صنع��ت از 
هدف گذاری تولید ۵۵ تنی سند 
چش��م انداز و همچنی��ن عقب 
ماندن از کش��ورهای همس��ایه 

نظیر ترکیه شده است.
ات��اق  صنای��ع  کمیس��یون 
بازرگان��ی ایران در گزارش��ی به 
موضوع قیمت گذاری در زنجیره 
ف��والد ایران و مقایس��ه صنعت 
فوالد ای��ران و ترکیه پرداخته و 
با اش��اره به اینکه براساس سند 
چشم انداز در افق 1۴۰۴، ایران 
بای��د به تولی��د ۵۵ میلیون تن 
فوالد در سال برسد، یادآور شده 
اس��ت: دالیل اصلی پسرفت در 
صنعت فوالد ایران، قیمت گذاری 
دستوری و تامین نشدن به موقع 
اس��ت.  زنجی��ره  اولی��ه  م��واد 
در ای��ن گ��زارش، تحریم ه��ا و 
انحصار فناوری نزد کش��ورهای 
پیشرفته، مداخله دولت در قالب 
قیمت گذاری دس��توری و عدم 
ایف��ای نقش تنظیم گری، پایین 
بودن ظرفیت حمل ونقل، بحران 
بی آبی، کمبود ب��رق و گاز و در 
نهایت تأمین به موقع مواد اولیه 
که به عنوان بزرگ ترین چالش 

از آن یاد شده، از جمله 
2دالیل...

۵ محرم 1۴۴3 - س�ال هفتم
شماره   2۰6۴
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فرص��ت امروز: اگرچه تنوع اقلیمی در ایران زمین، امکان تولید 
محصوالت متنوعی در بخش کشاورزی را فراهم ساخته، اما اراضی 
قابل کش��ت برای کشاورزی بس��یار محدود بوده و بین 12 تا 1۵ 
درصد از کل مس��احت کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت؛ 
یعنی بخش کش��اورزی ایران با وجود تنوع اقلیمی باال، از کمبود 
دو ش��اخص کلیدی آب و زمین حاصلخی��ز رنج می برد که البته 
سوءمدیریت در استفاده از این منابع نیز شدت و حدت این مسئله 
را دوچندان کرده اس��ت. از جمله نش��انه های این س��وءمدیریت 
می توان به بی توجهی به الگوی کشت مناسب )با توجه به وضعیت 
منابع آبی منطقه( اش��اره کرد که به بهره وری پایین عوامل تولید 
و حج��م باالی ضایعات در مراحل مختل��ف تولید تا مصرف و در 
نتیجه هدررفت منابع منتهی ش��ده است. سوال این است که چه 
سرنوشتی در انتظار کش��اورزی ایران است؟ آیا کشاورزی توجیه 
اقتصادی دارد، یا به واسطه منابع ارزان آب گسترش یافته است؟ 
به طور کلی، الگوی کش��ت س��ازگار با اقلیم ایران چیست؟ نتایج 
یک گزارش رسمی نشان می دهد که از کل زمین های زیر کشت 
کش��ور، بیش از 92 درصد به کش��ت آبی و بقیه به کشت دیمی 
اختصاص دارد. نکته جالب اینکه وزن کش��ت آبی در استان هایی 
که اقلیم گرم و خشک دارند و با بحران کم آبی دست و پنجه نرم 
می کنند، بیشتر و سنگین تر است؛ یعنی محصوالت آب بر عمدتا 
در مناطقی از کشور کشت می شود که اقلیم گرم و خشک دارند 
و به عقیده اغلب کارشناس��ان، تولید ای��ن محصوالت در چنین 

مناطقی به هیچ وجه توجیه اقتصادی و منطقی ندارد.
5 محصول با بیشترین میزان تولید آبی

براساس گزارش مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت جهاد 
کش��اورزی، تنها 7.63 درصد از محصوالت زراعی در بازه زمانی 
1۴۰۰-1399 از زمین های دیمی برداشت شده   اند؛ یعنی 92.37 

درصد محصوالت کش��اورزی در زمین های آبی کش��ت شده   اند. 
طبق آمارهای رس��می، اس��تان   های اصفهان، خوزستان، فارس، 
خراسان رضوی، آذربایجان غربی و تهران، بیشترین سهم را در وزن 
محصوالت نهایی کشاورزی به خود اختصاص داده   اند. جالب ابنکه 
وزنه تولید محصوالت کشاورزی در استان هایی سنگین است که 
اقلیم گرم و خشک دارند و کشت خود را در زمین های آبی انجام 
می دهند. در واقع، تنها دلیل آمار قابل توجه تولیدات کش��اورزی 
در این استان ها، وجود زمین   های زراعی آبی است و این استان   ها 
حتی س��طح کشت کمتری را هم به خود اختصاص داده   اند. پنج 
محصول زراعی آبی که بیش��ترین می��زان تولید بین محصوالت 
دیگر در کش��ت آبی را در این بازه زمانی داش��ته   اند شامل ذرت 
علوفه   ای، گندم، چغندرقند، نیشکر و یونجه است. البته نمی   توان 
گزاره »استان   های گرم و خشک نباید کشت آبی داشته باشند« را 
با اطمینان خاطر بیان کرد؛ چراکه کشاورزی و کشت آبی در این 
استان   ها، طی سال ها و بنا بر عرف انجام می   شد؛ اما حاال با تغییر 
ش��رایط زیست محیطی منطقه و کشور، کشت برخی محصوالت 

در استان های گرم و خشک توجیه منطقی ندارد.
اولین محصولی که بیش��ترین میزان تولید آبی را داشته، ذرت 
علوفه ای )با تولید 1۰.8 میلیون تن و سهم 18.۵1 درصد از کل 
میزان تولید آبی( اس��ت. این محصول در فارس با س��هم 22.27 
درصدی، در تهران با سهم 1۴.۰۵ درصدی، در خوزستان با سهم 
12.1 درصدی، در اصفهان با سهم 1۰.1۵ درصدی و در خراسان 
رضوی با سهم 7.12 درصدی در رتبه   های اول تا پنجم تولید شده 
اس��ت. این پنج استان 6۵.69 درصد از کل تولید علوفه   ای کشور 
را به خود اختصاص داده   اند. در ارتباط با گندم نیز خوزس��تان با 
سهم 16.83 درصدی، فارس با سهم 11.3۴ درصدی، کرمانشاه 
با س��هم 7.12 درصدی، خراسان رضوی با سهم 6.۴ درصدی و 

گلس��تان با س��هم ۵.3۵ درصدی، پنج تولیدکننده بزرگ گندم 
آبی هس��تند. رتبه دوم کش��ت زراعی آبی متعل��ق به گندم آبی 
اس��ت. این محصول زراعی دارای تولید 8.18 میلیون تن و سهم 
1۴.۰1 درصد از کل میزان تولید محصوالت زراعی آبی اس��ت و 
پنج استان حدود ۴7.۰3 درصد از کل تولید گندم آبی کشور را 
تامین کرده   اند. س��ومین محصول کشت آبی، چغندر است و این 
محصول آب   بر 6.26 میلیون تن تولید می ش��ود و سهم تولید آن 
1۰.73 درص��د از کل میزان تولید محصوالت زراعی آبی اس��ت. 
نکته مهم، نقش استان خوزستان در کشت چغندر است. هرچند 
خوزستان س��ال گذشته مش��کالت زیادی در تامین آب برخی 
مناطق خود داش��ت، آمارها نشان می دهد که در این بازه زمانی، 
17.8۵ درصد از تولید چغندرقند کشور به این استان اختصاص 
دارد. نیش��کر و یونجه هم چهارمین و پنجمین محصول پرتکرار 
کش��ت آبی است. نیشکر ۵.32 و یونجه 3.۵1 میلیون تن تولید 
شده اند و سهم نیشکر از کل تولید آبی 9.12 درصد و سهم یونجه 

6.۰1 درصد است.
5 محصول با بیشترین میزان تولید دیمی

گن��دم، جو، نخود، هندوان��ه و ذرت علوف��ه ای، پنج  محصول 
زراعی با بیش��ترین میزان تولید دیم در سال زراعی مورد بررسی 
بوده اند. بیشترین تولید دیم در سال زراعی 1۴۰۰-1399 مربوط 
به گندم بوده اس��ت. میزان تولید این محص��ول، 3.7۵ درصد از 
میزان تولید کش��ت دیمی در کل کش��ور بوده و 77.83 درصد 
از کل کش��ت دیمی را به خود اختصاص داده اس��ت. استان های 
کردس��تان با س��هم 13.37 درصدی، گلس��تان با سهم 12.۵۵ 
درصدی، کرمانش��اه با سهم 11.18 درصدی، آذربایجان شرقی با 
س��هم 1۰.۵2 درصدی و آذربایجان غربی با سهم 8.32 درصدی 
در رتبه ه��ای اول تا پنجم تولیدکنندگان گندم دیم کش��ور قرار 

داشته    و جمعا حدود ۵۵.9۵ درصد از کل تولید گندم دیم کشور 
در این بازه زمانی را تامین کرده   اند. دومین محصولی که بیش از 
همه در زمین های دیمی کشت شده، جو است که ۰.61 میلیون 
تن آن تولید دیمی و 12.68 درصد تولید آن از کل کش��ت آبی 
است. استان های کرمانشاه با س��هم 1۵.96 درصدی، لرستان با 
س��هم 13.1۴ درصدی، همدان با سهم 9.7۵ درصدی، اردبیل با 
سهم 9.32 درصدی و آذربایجان شرقی با سهم 8.21 درصدی در 
رتبه های اول تا پنجم تولیدکنندگان جو دیم کش��ور قرار دارند. 
این پنج اس��تان جمعا ۵6.38 درصد از کل تولید جو دیم کشور 
را تامین کرده   اند. نخود سومین محصول پرتکرار در کشت دیمی 
است؛ میزان تولید این محصول ۰.12 میلیون تن و کشت آن در 
کل زمین   های دیمی حدود 2.۵ درصد اس��ت. اس��تان کرمانشاه 
ب��ا س��هم 3۴.۵3 درصدی، لرس��تان با س��هم 22.3۵ درصدی، 
آذربایجان غربی با سهم 1۵.81 درصدی، کردستان با سهم 8.9۵ 
درصدی و آذربایجان ش��رقی با سهم 6.۵1 درصدی در رتبه های 
اول تا پنجم تولیدکنندگان نخود دیم کشور قرار دارند و این پنج 
اس��تان جمعا حدود 88.1۴ درصد از کل تولید نخود دیم کشور 
را تامین کرده   اند. هندوانه که کارشناس��ان نسبت به آب   بر بودن 
آن همواره هش��دار داده   اند، چهارمین محصول پرتکرار در کشت 
دیمی است. میزان تولید هندوانه حدود ۰.۰6 میلیون تن و مقدار 
تولید آن 1.17 درصد از کل زمین های دیمی اس��ت. استان های 
گیالن با س��هم ۵9.۴8 درصدی، خراسان جنوبی با سهم 18.76 
درصدی و گلس��تان با س��هم 12.1۵ درصدی در رتبه های اول 
تا س��وم تولیدکنندگان هندوانه دیم کش��ور قرار دارند. این سه 
اس��تان جمعا ح��دود 9۰.39 درصد از کل تولی��د هندوانه دیم 
کش��ور را تامین کرده اند. پنجمین محصول پرتکرار کشت دیمی 
نیز ب��ه ذرت علوفه   ای با تولید حدود ۰.۰۵ میلیون تن و س��هم 

۰.98 درصد از کل میزان تولید محصوالت زراعی دیم اختصاص 
دارد. استان های سیستان وبلوچس��تان با سهم 38.63 درصدی، 
گلستان با سهم 23.97 درصدی و البرز با سهم 11.۰۴ درصدی 
در رتبه   های اول تا سوم تولیدکنندگان ذرت علوفه ای دیم کشور 
قرار دارند. این سه استان حدود 73.6۴ درصد از کل تولید ذرت 

علوفه ای دیم کشور را تامین کرده   اند.
کشاورزان عمدتا غالت می کارند

بیشترین  درصد کش��ت زمین   های کل کشور به کشت غالت 
اختصاص دارد. س��هم غالت از بخش زمین    های زیر کش��ت در 
کش��ور، 8۰.18 درصد و از وزن کل محصوالت تولیدی، 28.28 
درصد است. طبق گزارش جهاد کشاورزی، همچنین سهم بخش 
حبوبات از زمین های زیر کشت کل کشور، 3.79 درصد و از وزن 
کل محصوالت تولیدی، ۰.۵۵ درصد است. محصوالت صنعتی در 
بازه زمانی سال 1399 تا 1۴۰۰ حدود ۴.86 درصد از زمین های 
زیر کش��ت کل کش��ور را به خ��ود اختص��اص داده بودند و این 
محص��والت از کل وزن محصوالت تولیدی در این مدت، 19.۴3 
درصد سهم داشته اند. بررسی آمارهای منتشرشده نشان می دهد 
که س��هم سبزیجات از کل زمین های زیر کشت در کشور، 2.96 
درصد بوده اس��ت. این بخش در بازه زمانی مورد بررس��ی حدود 
18.97 درصد از وزن کل محصوالت تولیدی را به خود اختصاص 
داده اس��ت. در همین مدت، 1.3 درصد از زمین   های زیر کش��ت 
در کل کش��ور، به محصوالت جالیزی اختصاص داده شده است. 
در عین حال، این محص��والت در این بازه زمانی 6.2۴ درصد از 
وزن کل محصوالت تولیدی را به کار گرفته اس��ت. سهم نباتات 
علوف��ه   ای ه��م 6.۴3 درصد از کل زمین های زیر کش��ت بوده و 
سهم این نباتات از وزن کل محصوالت تولیدی کشور نیز 26.31 

درصد بوده است.

تناقض عجیبی اس��ت که ب��ا وجود آنکه ایران ب��ا بحران آب 
دست و پنجه نرم می کند و در کمربند گرم و خشک زمین واقع 
ش��ده است، اما بیشترین میزان کش��اورزی کشور در زمین   های 
آبی انجام می شود. طبق آمارها، از 17میلیون اراضی قابل کشت 
دیم در ایران، تنها 1۰میلیون هکتار مس��اعد کش��ت اس��ت که 
تاکنون 6میلیون هکتار آن زیر کش��ت رفت��ه و ۴میلیون هکتار 
آن رها ش��ده است. همچنین سطح زیر کشت محصوالت زراعی 
در کش��ور حدود 11میلیون هکتار است و از این میزان، ۵۰.۴۵ 
درصد متعلق به زمین های دیم و ۴9.۵۵ درصد متعلق به زمین 

آبی است.
به طور کلی، زمین های دیم، زمین هایی هستند که می توانند 
با بهره گیری از کود، دانه، اصالح و برداشت و همچنین باران های 
موس��می حاصلخیز ش��وند و کش��اورزان در آن کش��ت کنند. 
زمین   ه��ای آبی هم آن دس��ته از زمین   هایی هس��تند که اگر به 
میزان کافی آب به آنها برسد می توان در آنها به فعالیت کشاورزی 
پرداخت. آنطور که وزارت جهاد کشاورزی در گزارش خود آورده، 

از 11 میلیون سطح زیر کشت محصوالت زراعی در کشور، بیش 
از ۵۰ درص��د ب��ه زمین های دیم و کمت��ر از ۵۰ درصد به زمین 
آبی اختصاص دارد. این گزارش همچنین به بررس��ی جغرافیای 
کشاورزی اقلیم های ایران پرداخته و آنها را به کشاورزی در اقلیم 
کوهستانی، کشاورزی در اقلیم گرم و خشک، کشاورزی در اقلیم 
گرم و ش��رجی و کشاورزی در اقلیم معتدل خزری تقسیم کرده 

است.
* کش��اورزی در اقلیم کوهستانی: در استان آذربایجان شرقی 
ک��ه دارای اقلیم کوهس��تانی اس��ت 79.۴ درص��د از زمین های 
اس��تان، دیم و 2۰.6 درصد زمین های آبی هس��تند. در اس��تان 
آذربایجان غرب��ی، 3۵.2 درص��د از زمین ها، آب��ی و 6۴.8 درصد 
زمین های دیم هس��تند. در اقلیم کوهس��تانی استان اردبیل نیز 
3۵.۴ درصد از زمین ها آبی و 6۴.6 درصد زمین های دیم هستند. 
اس��تان البرز هم 96  درص��د زمین آبی و ۴  درص��د زمین دارد. 
همچنین ۴۰.9 درصد از زمین های اس��تان ای��الم، زمین آبی و 
۵9.1 درصد زمین ها دیم هس��تند. در پایتخ��ت نیز 99  درصد 

زمین ه��ا آبی و تنه��ا یک درصد زمین دیم اس��ت. یکی دیگر از 
استان های کوهستانی کش��ور، چهارمحال و بختیاری است و در 
ای��ن اس��تان ۵۴.9 درصد از زمین   ها، آب��ی و ۴۵.1 درصد زمین 
دیم هس��تند. 3۵.۴ درصد زمین   های استان خراسان شمالی نیز 
آب��ی و 6۴.6 درصد از این زمین ها دیم هس��تند. 1۵.6 درصد از 
زمین های اس��تان زنجان هم آب��ی و 8۴.۴ درصد نیز زمین دیم 
هستند. در اس��تان قزوین هم ۴7.۵ درصد زمین ها آبی و ۵2.۵ 
درصد دیم هس��تند. در غرب کش��ور و در اس��تان کردستان نیز 
9.7 درص��د زمین ه��ا آبی و 9۰.3 درصد دیم هس��تند. در دیگر 
استان کردزبان کشور، یعنی کرمانشاه 2۴.6 درصد زمین ها آبی 
و 7۵.۴ درصد زمین ها دیم هستند. در کهگیلویه و بویراحمد نیز 
22.۴ درصد زمین ها آبی و 77.6 درصد زمین ها دیم هستند. در 
استان لرس��تان، میزان زمین های آبی 27.8 درصد و زمین های 
دیم 72.2 درصد اس��ت. همچنین 33.۴ درصد زمین های استان 
مرکزی، آبی و 66.6 درصد زمین دیم هس��تند. آخرین اس��تان 
کوهستانی کشور نیز طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی، استان 

همدان است که 29.2 درصد زمین ها در این استان آبی و 7۰.8 
درصد زمین ها دیم هستند.

* کش��اورزی اقلیم گرم و خش��ک: اقلیم بعدی مورد بررسی، 
اقیلم گرم و خش��ک اس��ت. در اقلیم گرم و خشک حدود 86.۵ 
درص��د از زمین های اس��تان اصفه��ان، زمین های آب��ی و 13.۵ 
درص��د زمین ها، دیم هس��تند. در حوزه جنوب کرم��ان، 99.9 
درص��د زمین ها آبی و ۰.1 درصد زمین ها هم دیم هس��تند. در 
استان خراسان جنوبی، 92.۵ درصد از زمین ها آبی و 7.۵ درصد 
از زمین ها هم دیم هس��تند. در خراسان رضوی هم 81.3 درصد 
زمین ه��ا آبی و 18.7 درصد زمین ها دیم هس��تند. همچنین در 
اس��تان سمنان که اقلیم گرم و خش��ک دارد حدود 76.۴ درصد 
زمین ها آبی و 23.6 درصد از زمین ها دیم هس��تند. در اس��تان 
فارس نیز 83.۵ درصد زمین های استان زمین آبی و 16.۵ درصد 
از زمین ها دیم هستند. 99  درصد از زمین های استان قم با اقلیم 
گرم و خش��ک هم زمین آبی و یک درصد دیم هس��تند. 99.2 
درصد از زمین های استان کرمان نیز زمین های آبی و ۰.8 درصد 

زمین های دیم هس��تند. در اس��تان یزد هم همه زمین های این 
استان زمین های آبی است.

* کش��اورزی در اقلیم گرم و ش��رجی: در اقلیم گرم و شرجی 
استان بوشهر 19  درصد از زمین ها، آبی و 81  درصد دیم هستند. 
اس��تان هرمزگان هم با اقلیم گرم و شرجی، 99.1 درصد زمین 
آبی و ۰.9 درصد زمین دیم دارد. در استان سیستان و بلوچستان 
با اقلیم گرم و خشک و همزمان شرجی 9۵.۵ درصد زمین ها آبی 
و ۴.۵ درصد زمین ها دیم هستند. استان خوزستان هم در اقلیم 
گرم و ش��رجی کوهس��تانی قرار دارد و در این استان، 8۰  درصد 

زمین ها آبی و 2۰  درصد دیم هستند.
* کش��اورزی در اقلیم معتدل خزری: س��ه اس��تان مازندران، 
گیالن و گلستان هم در منطقه معتدل خزری قرار دارند. استان 
گی��الن، 91.3 درصد زمین آبی و 8.7 درصد زمین دیم دارد. در 
استان مازندران نیز 8۴.7 درصد زمین ها، آبی و 1۵.3 درصد دیم 
هستند. در نهایت در استان گلستان هم ۵۰.3 درصد زمین ها آبی 

و ۴9.7 درصد دیم هستند.

نیمی از محصوالت زراعی در زمین های دیم کشت می شود
جغرافیای کشاورزی اقلیم های ایران

آیا کشاورزی در مناطق کم آب کشور توجیه اقتصادی دارد؟

به سوی الگوی کشت در ایران

شبکه های اجتماعی جدید برای بازاریابی بهتر
وقتی صحبت از ش��بکه های اجتماعی تازه می شود، بدون تردید اول از همه تیک تاک در ذهن بازاریاب ها نقش 
می بندد. این پلتفرم دوس��ت داش��تنی با کلی کاربر تازه و همچنین امکانات هیجان انگیز در طول سال های اخیر 
نگاه ها را به طور قابل مالحظه ای به خودش جلب کرده است. این امر سرمایه گذاری به شدت باال از سوی برندها 
برای بازاریابی در این پلتفرم را به همراه داشته است. امروزه بسیاری از برندها به دنبال حضور مناسب در فضای 
تیک تاک هس��تند. با این پلتفرم چینی تنها گزینه پیش روی شما برای سرمایه گذاری نیست.  امروزه شبکه های 
اجتماعی بسیار متنوعی برای بازاریاب ها و تیم های کاری در دسترس قرار دارد. به عبارت بهتر، دیگر دوران سلطه 
خدشه ناپذیر فیس بوک و توییتر به پایان رسیده است. نکته جالب اینکه برخی از شبکه های اجتماعی قدیمی نیز 

برای جا نماندن از موج تغییرات گسترده در تالش برای استفاده از امکانات تازه هستند. این امر در برخی از...



فرصت امروز: درباره شروع تحوالت بزرگ در جهان، جای هیچ تردیدی 
وجود ندارد. در بیش از دو س��ال گذشته پاندمی کووید-19 باعث شده تا 
اختالل های بزرگی در زنجیره های تامین بین المللی به وجود آید و با اجرای 
سیاست های حمایتی از سوی دولت ها برای جبران تبعات همه گیری کرونا، 
نرخ های تورم باال بروند، اما عامل مهمی که در چند ماه گذشته بر سیاست 
و اقتصاد جهان، تاثیر پررنگ و دوچندانی گذاشته، جنگ روسیه و اوکراین 
اس��ت. هیچ کس اعتقاد ندارد که این جنگ، یک نزاع منطقه ای اس��ت که 
ب��ه زودی تمام می ش��ود و تاثیری ب��ر جهان ندارد. از همان ابتدا ش��اهد 
جبهه بندی بین ش��رق و غرب بر سر این جنگ بوده ایم و اثرات اقتصادی 
جنگ در اوکراین تا دورترین مرزهای جهان نیز احس��اس ش��ده است. در 
ابعاد بزرگتر اغلب تحلیلگران بر این باورند که جهان در آستانه جنگ سرد 
جدیدی قرار دارد و غرب و ش��رق در حال��ت جنگ و تنازع باقی خواهند 
ماند. بنابراین کوچک تلقی کردن جنگ روسیه و اوکراین هیچ کمکی به 
تحلیل وضعیت جهان و شناس��ایی پیامدهای ناگزی��ر آن نخواهد کرد. از 
جمله پیامدهای مهم و ملموس این جنگ، افزایش قیمت طالی سیاه بوده 
و در واقع، جرقه افزایش قیمت نفت با شروع جنگ در اوکراین زده شد. در 
حالی که قیمت طالی سیاه سال ها بود که رقم 1۰۰ دالر را به خود ندیده 
بود، با آغاز جنگ در ش��رق اروپا، قیمت نفت روندی صعودی را در پیش 

گرفت و به نظر نمی رسد که به این زودی نزولی شود.
چرا قیمت نفت در حال خیزش است؟

به نوشته »اکونومیست«، خیلی ها دهه 7۰ میالدی را به خاطر می آورند، 
همان سال هایی که کشورهای عربی تصمیم گرفتند از نفت به عنوان یک 
سالح بهره بگیرند و به کمک آن، دولت های غربی را بابت حمایت از رژیم 
صهیونیس��تی تنبیه کنند. حاال دولت های 27 عضو اتحادیه اروپا تصمیم 
گرفته اند به صورت داوطلبانه این س��الح را به جان بخرند تا از این طریق 
جلوی پیش��روی روسیه در خاک اوکراین را بگیرند. آنها اعالم کرده اند که 
خریداری نفت روسیه، ممنوع است و تا پایان سال جاری میالدی نباید از 

طرف کشورهای اروپایی صورت بگیرد. قرار است اروپایی ها نفت را از طریق 
خطوط لوله دریافت کنند. اما به محض اینکه این خبر منتشر شد، قیمت 
نفت برنت حوزه دریای ش��مال به 12۰ دالر در ازای هر بشکه رسید. این 

باالترین قیمت نفت از ماه مارس تاکنون بوده است.
تصمیمی که کش����ورهای اروپایی گرفته اند، بسیار بااهمیت اس��ت. از 
طرفی اتحاد این کشورهای اروپایی را نشان می دهد و از طرف دیگر تالش 
آنها برای تنبیه کردن روس��یه را به نمایش می گذارد که در سطح جهانی 
مهم به ش��مار می آید. این اتفاق می تواند تهدیدی جدی برای درآمدهای 
ارزی روس��یه باش��د؛ چراکه آنها از این طریق یکی از مهمترین منابع ارز 
خارجی خود را از دس��ت می دهند. اتحادیه اروپا بزرگترین بازار نفت خام 
برای روسیه به شمار می آید. نیمی از صادرات نفت روسیه مربوط به همین 
منطقه اس��ت. حاال تصور کنید که همه اینها از دست برود. البته مواردی 
وجود دارد که ما را نس��بت ب��ه اثرگذاری این طرح م��ردد می کند. برای 
مثال در این طرح گفته ش��ده که تنها نفت دریایی روسیه ممنوع خواهد 
ش��د؛ یعنی نفتی که از طریق تانکرها منتقل می شود. البته دلیل این امر 
هم همان اتحاد اروپایی هاست، آنها برای اینکه بتوانند به مجارستان نفت 
بفرس��تند به خطوط لوله نیاز دارند. این کش��ور 6۵ درصد از نفت خود را 
از روس��یه وارد می کند و کامال وابس����ته به خط لوله دروژبا است )دروژبا 
در زبان روسی به معنای دوستی است(. هرچند نفت دریایی روسیه برای 
اروپا اهمیت زیادی دارد اما به هر حال تاثیر شگرفی روی بازارهای جهانی 

نخواهد گذاشت. به این ترتیب اثرات این طرح محدود خواهد بود.
از جنگ اقتصادی تا سالح نفتی

آیا نفتی که قرار اس��ت اروپایی ها از روس��یه خریداری نکنند، غیرقابل 
فروش می ماند یا به جاهای دیگری فروخته می شود؟ واقعیت این است که 
تا این لحظه صادرات نفت روسیه نه تنها کاهش نیافته بلکه نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته افزایش هم داشته است. جالب اینکه این کشور همین 
حاال هم تحت تحریم قرار دارد. بررس��ی های بانک جی پی مورگان نش��ان 

می دهد عمده این افزایش مربوط به هند اس��ت که به راحتی نفت روسیه 
را وارد می کند. سوال دیگر این است که آیا اروپایی ها می توانند مانع ورود 
نفت روسیه از طریق خطوط لوله شوند؟ مثال آلمان و لهستان گفته اند که 
واردات نفت روس��یه از طریق خط لوله دروژبا را متوقف خواهند کرد، اما 
واقعیت این است که حتی نمی توان تصور کرد مجارستان بدون این نفت 
چطور ادامه خواهد داد. ویکتور اوربان، نخست وزیر پوپولیست این کشور 
هم روی خوش��ی به تصمیم اتحادیه اروپا در این زمینه نشان نداده است. 
حال آنها می توانند از تخفیف های س��نگین نفتی روس��یه بهره مند شوند. 

واضح است که به این سادگی وارد بازی تحریم نشوند.
به هر حال، همه اتفاقاتی که اکنون ش��اهد آنها هستیم، دست به دست 
ه��م داده اند و قیم��ت نفت را باال برده اند. در واقع، بازار نفت تحت فش��ار 
ق��رار دارد. تقاضا برای نفت خام، پ��س از همه گیری کرونا ناگهان افزایش 
پیدا کرد. مصرف کنندگان هم دوباره روندی خیزشی را در پیش گرفته اند. 
دولت ها هم سعی دارند قیمت انرژی را به طریقی پایین نگه دارند و از این 
طریق از خودشان محافظت کنند. چین هم این روزها شرایط کرونایی را 
آسان گرفته و به این ترتیب به افزایش تقاضا برای نفت دامن زده است. به 

همین خاطر شاهد عطش جهانی برای نفت هستیم.
در حال��ی ک��ه ظاهرا جهان تش��نه نفت اس��ت، س��ازمان کش��ورهای 
صادرکننده نف��ت خام )اوپک( به همراه روس��یه هنوز تصمیم نگرفته اند 
تولید نفت خود را افزایش دهند؛ این یعنی به زودی شاهد پیشی گرفتن 
تقاضا از عرضه خواهیم بود و همه اینها به معنای افزایش قیمت نفت است. 
نکته اصلی اینجاست که افزایش قیمت نفت در نهایت به ضرر کشورهای 
اروپایی خواهد بود، اما در عین حال تمامی جهان را تحت تاثیر خود قرار 
خواهد داد. وقتی کشورهای عربی از تحریم نفتی به عنوان سالح در برابر 
اروپا اس��تفاده کردند، آسیب های کوتاه مدتی به غرب وارد شد، اما اکنون 
شرایط فرق دارد. آسیب هایی که اکنون در دنیای انرژی شاهد آن هستیم، 

بی تردید درازمدت خواهد بود.

جنگ روسیه و اوکراین چطور قیمت نفت را به مرز 100 دالر رساند؟

خیزش نفتی

مرکز پژوهش های اتاق ایران با انتشار دومین گزارش پایش اجرای قانون 
بهبود مس��تمر محیط کس��ب وکار، از اجرای 6۴.1۵ درصدی احکام این 
قانون و دس��تیابی ۵8.1۵ درصدی به اهداف آن در سال گذشته خبر داد. 
براس��اس یافته های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال 
1۴۰۰، رقم شاخص کل اجرای احکام پنجاه و سه گانه قانون معادل 6۴.1۵ 
درصد به دست آمده است که نسبت به سال 1399 با رقم شاخص ۵9.32 

درصد، حدود ۵ واحد افزایش نشان می دهد.
یافته های پایش قانون بهبود مس��تمر محیط کسب وکار در سال 1۴۰۰ 
حاکی از این اس��ت که رقم شاخص کل دس��تیابی به اهداف چهارده گانه 
قانون در این سال معادل ۵8.1۵ درصد به دست آمده که نسبت به سال 
1399 با رقم ش��اخص ۵2.39 درصد، معادل 6 واحد افزایش یافته است. 
همچنین یافته های پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال 
1۴۰۰ نش��ان می دهد که رقم ش��اخص کل اجرای احکام پنجاه وسه گانه 
قانون در بخش حاکمیت )دس��تگاه های اجرایی( مع��ادل ۵۴.۵9 درصد، 
در بخ��ش خصوصی و تعاونی )اتاق ها( مع��ادل ۴۰.82 درصد و در بخش 
مش��ترک )ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی( معادل 9۰.26 

درصد بوده است.
در ای��ن گزارش، میزان اجرای احکام ش��ماره ۴، 18، 2۰، 22، 2۵، 26، 
27، 29، 31، 3۵، ۴3 و ۴8 با مقدار 1۰۰ درصد، بیشترین و میزان اجرای 
احکام شماره 3۴ )صفر درصد( و ۵ شماره پنج )1۵ درصد( کمترین مقدار 
را نش��ان می دهند. بررسی ها نش��ان می دهد میزان دستیابی به هدف 11 
»افزایش نقش شورای گفت وگو در اصالح، حذف یا وضع مقررات در جهت 
بهبود محیط کسب وکار« دارای بیشترین مقدار )88.۰۴ درصد( و دستیابی 
به هدف 1۴ »جبران خسارت فعاالن اقتصادی ناشی از اتخاذ تصمیم های 

دول��ت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات« دارای کمترین مقدار 
)98.27 درصد( بوده اس��ت. فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کسب وکار 
شرکت کننده در نظرسنجی پایش قانون )1۰8 شخص حقیقی و حقوقی(، 
می��زان اجرا و تحقق اه��داف 3۰ حکم از احکام پنجاه وس��ه گانه قانون را 
معادل ۴۵.2۵ درصد اعالم کرده اند. از بین 17 دس��تگاه اجرایی یا نهادی 
که به طور مس��تقیم در این قانون برای آنها وظایف و احکامی تعریف شده 
و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود؛ فقط 9 دس��تگاه و نهاد نسبت به ارسال 
پاس��خ نامه و یا اطالعات موردنیاز در قالب جداول درخواس��تی و یا تهیه 

گزارش عملکرد، اقدام کردند.
قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، یکی از مهمترین قوانین مرتبط 
با محیط کسب وکار کشور است که به زعم طراحان و تصویب کنندگان آن، 
اجرای کامل و دستیابی به اهداف تعیین شده آن، تا حد بسیاری در بهبود 
شرایط کس��ب وکار در کش��ور و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد. 
در همین راس��تا و از زمان تصویب این قانون در بهمن ماه 139۰ تاکنون، 
گزارش های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای این قانون توسط نهادهای 
گوناگون به ویژه مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی تهیه و انتشار 
یافته اند که رویکرد عمده آنها، دریافت گزارش عملکرد )عمدتا فرآیندی( 
از دس��تگاه های اجرایی مرتبط به صورت ش��فاهی ی��ا کتبی و جمع بندی 
آن در قالب س��ه گروه احکام اجراش��ده، ناقص اجرا ش��ده و اجرانشده به 
همراه ارائه تحلیل ها و مس��تندات فرآیندهای اجرایی مربوط بوده اس��ت 
که در جای خود قابل تقدیر اس��ت. با توجه به اهمیت اجرای این قانون از 
منظر بخش خصوصی کشور، رویکرد جدید اتاق ایران در دوره نهم، پایش 
دوره ای و مس��تمر ش��اخص های عملکردی مرتبط با اهداف قانون توسط 
مرک��ز پژوهش های اتاق ایران به منظور آگاه��ی از آخرین وضعیت اجرای 

قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب وکار و ارزیابی میزان تحقق اهداف و 
اثربخشی آن است.

در این گزارش که دومین گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران در زمینه 
پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال 1۴۰۰ است؛ 
استفاده از روش جدیدی برای پایش مورد توجه قرار گرفته که در آن عالوه 
بر تعریف شاخص های عملکردی مرتبط با اهداف تدوین قانون و استعالم 
اطالعات ش��اخص ها از دس��تگاه های اجرایی ذی ربط، نس��بت به دریافت 
نظرهای خبرگان حوزه کسب وکار از طریق نظرسنجی از فعاالن اقتصادی 
در سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی ایران نیز اقدام شده و محاسبه نهایی 
میزان )درصد( تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون براساس تلفیق نتایج 
این دو گروه از اطالعات حاصل شده است. همچنین در فصل های مختلف 
این گزارش به صورت تفصیلی در مورد روش شناسی اجرای پایش، وضعیت 
اج��رای ه��ر یک از ۵3 حکم من��درج در قانون، دالی��ل ناکامی در تحقق 
اهداف، بررس��ی نقاط قوت و ضعف قان��ون و تعیین موارد نیاز به بازنگری 
و اص��الح و پیش��نهاد راهکارهایی برای هرچه بهتر اجرا ش��دن و افزایش 
اثربخشی قانون ارائه شده است. هرچند معدود دستگاه های اجرایی کشور، 
همکاری مناسبی در زمینه تأمین اطالعات بهنگام موردنیاز برای محاسبه 
ش��اخص های مربوط داش��تند؛ ازاین رو در مورد آن دسته از اطالعاتی که 
دس��تگاه های اجرایی ذی ربط در اختیار اتاق ایران نگذاشتند، از داده های 
موجود در گزارش سال گذشته استفاده شده است. مرکز پژوهش های اتاق 
ایران امیدوار است که تهیه این گزارش بتواند ضمن اصالح نقایص موجود، 
نقش��ه راهی برای همگرایی و تعامل بیش��تر می��ان ارکان نظام اقتصادی 
کشور( بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی )برای بهبود فضای کسب وکار 

با استفاده از ظرفیت های قانونی فراهم آورد.

مرکز پژوهش های اتاق ایران براساس اطالعات سال گذشته گزارش داد

نمره 17 دستگاه در بهبود محیط کسب وکار

نگاه

بازوی پژوهشی بخش خصوصی پاسخ داد
چرا صنعت فوالد ایران عقب ماند؟

عدم تأمین به موقع مواد اولیه و قیمت گذاری دس��توری در زنجیره 
ف��والد ایران باعث عقب ماندن این صنع��ت از هدف گذاری تولید ۵۵ 
تنی س��ند چش��م انداز و همچنین عقب ماندن از کشورهای همسایه 

نظیر ترکیه شده است.
کمیس��یون صنایع ات��اق بازرگانی ای��ران در گزارش��ی به موضوع 
قیمت گ��ذاری در زنجیره فوالد ایران و مقایس��ه صنعت فوالد ایران و 
ترکیه پرداخته و با اش��اره به اینکه براس��اس س��ند چشم انداز در افق 
1۴۰۴، ایران باید به تولید ۵۵ میلیون تن فوالد در سال برسد، یادآور 
ش��ده است: دالیل اصلی پسرفت در صنعت فوالد ایران، قیمت گذاری 
دستوری و تامین نشدن به موقع مواد اولیه زنجیره است. در این گزارش، 
تحریم ها و انحصار فناوری نزد کش��ورهای پیشرفته، مداخله دولت در 
قالب قیمت گذاری دس��توری و عدم ایف��ای نقش تنظیم گری، پایین 
بودن ظرفیت حمل ونقل، بحران بی آبی، کمبود برق و گاز و در نهایت 
تأمی��ن به موقع م��واد اولیه که به عنوان بزرگ تری��ن چالش از آن یاد 
شده، از جمله دالیل فاصله تولید فعلی فوالد با سند چشم انداز 1۴۰۴ 
اس��ت. آنطور که در این گزارش آمده اس��ت، برای دستیابی به برنامه 
افق 1۴۰۴، به استخراج 1۵۵ تا 168 میلیون تن سنگ آهن نیاز است 
که در حال حاضر تأمین نمی شود. کمیسیون صنایع اتاق ایران، شش 
دلیل عمده برای عدم تأمین به موقع مواد اولیه تولید فوالد برشمرده 
اس��ت که عبارتند از: عدم تولید م��واد اولیه )گندله( به میزان تولید و 
نیاز به واردات، کمبود در کنس��انتره داخلی و نی��از به واردات، نیاز به 
سرمایه گذاری در بخش اکتشاف، وجود انحصار در تولید و فروش مواد 

اولیه، قیمت گذاری دستوری و میزان سود در مراحل زنجیره فوالد.
براس��اس این گزارش، مارجین زنجیره از قراضه به ش��مش معادل 
۴7 درصد و مارجین زنجیره از ش��مش به میلگرد معادل 7.8 درصد 
اس��ت. این در حالی است که براس��اس قیمت های مصوب در بورس 
کاال سود حاصل از تولید محصوالتی همچون میلگرد حدود 6 درصد 
و س��ود حاصل از تولید پروفیل حدود 13 درصد اس��ت. این اعداد در 
ش��رایطی به تولیدکنندگان پایین زنجیره اجبار می شود که افزایش 
هزینه هایی همچون حمل ونقل، نیروی کار و ... از میزان سود حاصل 

از سرمایه گذاری در این صنایع به صورت مضاعف می کاهد.
در بخ��ش دیگری از این گزارش به مقایس��ه صنعت فوالد ایران و 
ترکیه پرداخته ش��ده و آمده است: میزان تولید فوالد ترکیه در سال 
2۰2۰ برابر با 3۵.8 میلیون تن بوده اس��ت که در رتبه بندی جهانی 
تولیدکنندگان فوالد این کش��ور را در رده هش��تم و دو رتبه باالتر از 
ایران قرار می دهد. تولید ایران در همین سال 29 میلیون تن گزارش 
شده است. این در حالی است که ترکیه برخالف ایران، بدون داشتن 
معادن و س��نگ آه��ن و با تکیه بر تأمین فوالد پای��ه با خرید قراضه 
آه��ن )بزرگ ترین واردکننده قراضه آهن در جهان( تبدیل به یکی از 
قطب های تولید فوالد در جهان شده است؛ آن هم با وجود قیمت های 
جهان��ی انرژی )برق و گاز( که در ح��دود 1۰ برابر قیمت حامل های 

انرژی در ایران است، محاسبه می شود.
این گزارش، یکی از مهمترین دالیل این میزان تفاوت تولید فوالد 
در ایران و ترکیه را تفاوت در مدل قیمت گذاری دانسته و افزوده است: 
زمانی که میزان عرضه و تقاضا مش��خص کننده قیمت در بازار خرید 
و فروش اس��ت، میزان حاشیه س��ود صنایع در هر قسمت از زنجیره 
فوالد براس��اس نیاز به محصوالت مرتبط با آن مشخص می شود، در 
نتیجه میزان سرمایه گذاری در بخش های سودآور بیشتر شده و موتور 
صنعت فوالد حرکتی رو به رش��د خواهد داش��ت. حرکتی که با مدل 
قیمت گ��ذاری دس��توری با کندی و یا توقف همراه اس��ت. جایی که 
سرمایه گذاران امنیت سرمایه گذاری را پایین دیده و سود خود را گره 
خورده با سیاست های انحصاری یک یا چند شرکت بزرگ می بینند، 
محل مناس��بی برای س��رمایه گذاری نخواهد بود بنابراین رش��د این 

صنایع نیز در هاله ای از ابهام قرار می گیرد.
برآین��د گزارش ات��اق بازرگانی ایران، توضیحات مش��خصی درباره 
تناقضات سیاس��ت گذار در تنظیم صنعت فوالد دارد و قیمت گذاری 
دس��توری، عدم تامین مواد اولیه مانند گندله ب��ه میزان تولید و نیاز 
ب��ه واردات، کمبود در کنس��انتره داخل��ی و نیاز ب��ه واردات، نیاز به 
س��رمایه گذاری در بخش اکتشاف و انحصار تولید و فروش مواد اولیه 
را از جمله دالیل عدم تامین به موقع مواد اولیه زنجیره فوالد برشمرده 
است. به گفته بازوی پژوهشی بخش خصوصی، حاشیه قیمت زنجیره 
از قراضه به شمش معادل ۴7درصد و حاشیه قیمت زنجیره از شمش 
به میلگرد معادل 7.8 درصد اس��ت. این در حالی اس��ت که براساس 
قیمت های مصوب در بورس کاال س��ود حاص��ل از تولید محصوالتی 
همچون میلگرد حدود 6درصد و س��ود حاصل از تولید پروفیل حدود 
13درصد است. با بررسی همین عوامل می   توان مدعی توزیع رانت در 
زنجیره فوالد ش��د. تخمین متوسط مارجین ناخالص و تقریبی حوزه 
نورد میلگرد آجدار نس��بت به ش��مش القایی از تفاوت زیاد آن با نرخ 
مارجین ش��مش و قراضه حکایت دارد. همچنین در فاصله دو هفته 
میانی فروردین 1۴۰1، برای اولین بار در قیمت پایه بورس ش��مش از 
میلگرد و مقاطع باالتر ایستاد و این امر در نتیجه مهندسی قیمت به 
نفع فوالدسازان صدر زنجیره بود و در نهایت هم به از هم پاشیده شدن 
قیمت محصول در سراسر زنجیره صنایع تکمیلی منجر خواهد شد که 

در نتیجه آن محصولی براساس ارزش ذاتی خود معامله نمی شود.
از سوی دیگر، این اعداد در شرایطی به تولیدکنندگان پایین زنجیره 
اجبار می ش��ود که افزایش هزینه   هایی همچ��ون حمل   ونقل، نیروی 
کار و... از میزان س��ود حاصل از سرمایه گذاری در صنایع پایین   دست 
زنجیره فوالد، به   صورت مضاعف می   کاهد. با همین استدالل می   توان 
یک��ی دیگر از دالیل اختالف تولید ف��والد در ایران و ترکیه را تبیین 
کرد؛ یکی از مهمترین دالیل این میزان تفاوت، وجود تفاوت در مدل 
قیمت گذاری است. اگر میزان عرضه و تقاضا مشخص کننده قیمت در 
بازار خرید و فروش باشد، میزان حاشیه سود صنایع در هر قسمت از 
زنجیره فوالد براساس نیاز به محصوالت مرتبط با آن مشخص می شود. 
در نتیجه میزان س��رمایه گذاری در بخش   های سودآور بیشتر شده و 
موتور صنعت فوالد در زنجیره   های پایین دست هم حرکتی رو به جلو 
خواهد داشت، اما اگر سیاست گذار حرکتی را که با مدل قیمت گذاری 
دس��توری با کندی یا توقف همراه اس��ت اعمال کند، سرمایه گذاران 
هم امنیت س��رمایه گذاری را پایین دیده و سود خود را گره خورده با 
سیاس��ت   های انحصاری یک یا چند شرکت بزرگ می   بینند. بنابراین 
انگیزه   های خود برای تولید و س��رمایه گذاری را از دس��ت می دهند و 
کشور هم محل مناس��بی برای سرمایه گذاری نخواهد بود؛ به همین 

دلیل هم رشد این صنایع در هاله   ای از ابهام قرار می گیرد.
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فرصت امروز: با وجود آنکه ایران کشور حادثه خیزی به شمار می رود، اما 
بیمه حوادث آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. در طول ۵۰ سال 
گذشته تعداد حوادث طبیعی در جهان، روند فزاینده ای داشته و براساس 
آمارها تعداد مرگ و میر ناش��ی از حوادث طبیعی از 1.19 میلیون نفر در 
دوره زمان��ی 198۰ تا 1999 ب��ه 1.23 میلیون نفر در دوره زمانی 2۰۰۰ 
تا 2۰19 رس��یده است. در همین راس��تا پیش بینی می شود که خسارات 
س��االنه حوادث طبیعی در جهان تا س��ال 2۰3۰ ب��ه ۴1۵ میلیارد دالر 
افزایش یابد. در بس��یاری از کش��ورهای دنیا از بیمه به عنوان ابزار تقسیم 
ریسک برای مدیریت ریسک های ناشی از حوادث طبیعی استفاده می شود. 
ت��ا جایی که می توان گفت، در مناطقی ک��ه احتمال بروز چنین حوادثی 
زیاد اس��ت، ابزارهای بیمه ای، پیشرفت چشمگیری داشته و معموال نتایج 
خوبی به دنبال داشته است. اگرچه مردم کشورمان در این سال ها از بیمه 
حوادث اس��تقبال چندانی نکرده اند، ولی از آنجا که در روزهای گذش��ته 
نقاط مختلفی از ایران با سیالب و تبعات آن درگیر بوده و امکان تکرار این 
ح��وادث نیز کماکان وج��ود دارد، بنابراین توجه به بیمه حوادث و به طور 
کلی، شناخت ابزارهایی که موجب کاهش ریسک این نوع حوادث شود، از 
اهمیت باالیی برخوردار است. چندی پیش، بازوی پژوهشی بیمه مرکزی 
در گزارشی به »بررسی ابزار   های انتقال ریسک حوادث طبیعی در صنعت 
بیمه« پرداخت و تجربیات جهانی کاربرد بیمه در فجایع طبیعی را بررسی 
کرد. حال که ورود سامانه مونسون به کشور باعث سیالب های گسترده و 
خس��ارات جانی و مالی زیادی ش��ده است، نگاهی به جزییات این گزارش 

خالی از لطف نیست.
ریسک حوادث طبیعی یعنی چه؟

از آنج��ا که حوادث طبیع��ی، زندگی افراد را تحت تاثی��ر قرار می دهد، 
س��رمایه گذاری در ابزارهای انتقال ریس��ک این حوادث باعث می شود که 
افراد آس��یب دیده، دسترسی س��ریعی به نقدینگی داشته باشند تا بتوانند 
تا ح��دودی آس��یب    وارده را جبران کنند. طبق تعری��ف مرکز تحقیقات 
اپیدمیولوژی حوادث طبیعی، یک وضعیت یا رویدادی که ظرفیت محلی 
را به ش��دت تحت تاثیر ق��رار می دهد و نیازمند تقاضای کمک از س��طح 
ملی یا بین المللی اس��ت یا یک رویداد پیش بینی نش��ده و اغلب ناگهانی 
که موجب به بار آمدن خس��ارت، تخریب و آس��یب رس��اندن به انس��ان 
می ش��ود، حادثه طبیعی است. کشته ش��دن 1۰ یا تعداد بیشتری انسان 
در آن حادثه، تحت تاثیر قرار گرفتن 1۰۰ یا تعداد بیش��تری انسان در آن 
حادثه، اعالم ش��رایط اضطراری توس��ط دولت پس از حادثه مذکور و نیاز 
به کمک   های بین المللی از جمله معیارهای حادثه طبیعی اس��ت. حوادث 
طبیعی به پنج گروه ژئوفیزیکی)مثل آتشفشان(، هواشناسی )مثل توفان(، 
هیدرولوژیکی)مثل سیل(، اقلیمی )مثل سقوط بهمن( و بیولوژیکی )مثل 

بیماری های اپیدمیک( تقسیم می شوند.
زمانی که از ریس��ک حوادث طبیعی و ت��الش برای کاهش آن صحبت 
می   کنیم، منظورمان احتمال وقوع خس��ارت توس��ط ح��وادث طبیعی به 

زندگی افراد و آسیب یا تخریب در یک دوره زمانی مشخص است. حوادث 
طبیعی و ریس��ک حوادث طبیعی دارای تفاوت هس��تند. تعریف ریسک 
حوادث طبیعی، مفه��وم رویدادهای مخاطره آمیز و حوادث فاجعه بار را به 
عنوان پیامدی از شرایط ریسک فعلی در نظر می گیرد. حوادث طبیعی در 
مواردی، شوک   های خارجی را در نظر می گیرد اما ریسک حوادث طبیعی 
ناش��ی از تعامل پیچیده میان فرآیندهای توس��عه است که موجب ایجاد 
شرایط مواجهه با ریسک، آسیب پذیری و مخاطره می شود. بنابراین ریسک 
حوادث طبیعی ترکیبی از شدت و دفعات وقوع یک مخاطره، تعداد افراد و 
دارایی   های در معرض ریسک و آسیب   پذیری آنها در مقابل خسارت است. 
ریسک های شدید شامل ریسک های حوادث طبیعی با احتمال وقوع پایین 
و تاثیر باال هس��تند؛ در حالی که ریسک های گس��ترده شامل حوادثی با 

احتمال وقوع باال و تاثیر کم هستند.
2 ابزار مدیریت ریسک حوادث

یک��ی از ابزارهای انتقال ریس��ک حوادث طبیع��ی، اوراق قرضه حوادث 
فاجعه آمیز اس��ت که با عنوان اوراق بیمه   ای ش��ناخته می ش��ود. این نوع 
اوراق در اواس��ط دهه 199۰ پس از توفان ان��درو که پرهزینه   ترین توفان 
تاریخ آمریکا بود، معرفی ش��د و سپس به س��رعت توسعه یافت. دلیل به 
وجود آمدن این اوراق، آن بود که خسارت   های ناشی از توفان اندرو، منجر 
به ورشکس��تگی برخی شرکت های بیمه ش��ده و موجب شد تا بیمه گران 
اولیه و بیمه گران اتکایی ب��ه دنبال راهکارهای جدیدی بوده تا در صورت 
وق��وع حوادث طبیعی در آینده، س��رمایه کافی برای پوش��ش خس��ارات 
داشته باش��ند. هدف اصلی از انتشار چنین اوراقی، کاهش هزینه پوشش 
بیمه   گران اتکای��ی، بیمه گران اولیه و خود بیمه   گران اس��ت. این اوراق    به 
دالیلی برای بیمه   گذاران جذاب هس��تند، زیرا ریس��ک هایی که پوش��ش 
می دهند با ریس��ک هایی از جمله ریس��ک بازار سهام، ریسک نرخ بهره و 
ریسک اعتباری همبس��تگی ندارد. در این نوع اوراق، سرمایه گذار میزانی 
از اوراق خری��داری کرده و پ��س از خرید آن دریافت   های دوره   ای منظمی 
خواهد داش��ت. چنانچه حادثه   ای با معیارهای مش��خص شده در قرارداد 
بیمه رخ دهد که خسارت آن بیش از دریافت   های دوره   ای اوراق باشد، در 
این صورت خس��ارت واردشده به فرد پرداخت شده، اما بخشی از اوراق یا 
کل اوراق او نکول خواهد شد. ناشر اوراق قرضه حوادث فاجعه آمیز معموال 
بیمه   گر اتکایی هستند ولی بیمه   گر می تواند یک نهاد دولتی، یک شرکت، 

یک صندوق بازنشستگی یا حتی یک سازمان غیرانتفاعی باشد.
از دیگر ابزارهای کاهش ریس��ک حوادث طبیعی، س��وآپ   های حوادث 
فاجعه آمیز است. این س��وآپ   ها از بازیگران بازار سرمایه به عنوان طرفین 
معامله اس��تفاده می کنند. در یک قرارداد سوآپ حوادث فاجعه آمیز، یک 
پرتفوی بیمه   ای با پرداخت   های بالقوه با یک ورقه اوراق بهادار و جریان   های 
نق��دی مرتب��ط با آن، مبادله می ش��ود. پ��س از آن ی��ک بیمه   گر متعهد 
می ش��ود که پرداخت   ه��ای دوره   ای را طبق یک اوراق بهادار مش��خص به 
س��رمایه گذار پرداخت کند که س��رمایه گذار در قبال آن مسئول است. در 

مقابل سرمایه گذار، تعهدات احتمالی پرتفوی بیمه شده را با پرداخت برای 
خس��ارات حوادث فاجعه آمیز براساس بزرگی یا شدت مورد توافق برعهده 
می گیرد. پرداخت   های صورت گرفته بیمه گر بر اوراق بهادار سرمایه گذار نیز 
معادل با حق بیمه اتکایی اس��ت. برای مثال، فیلیپین در دهه   های اخیر از 
طریق همکاری دولت با بانک  جهانی به دنبال بهبود بیمه حوادث طبیعی 

و راهی برای انتقال کارآمد ریسک این حوادث بوده است.
از اوراق مشتقه تا بیمه پارامتریک

اوراق مشتقه، ریسک خسارات مالی حوادث اقلیمی را پوشش می دهد. 
این اوراق    می توانند در هر نوع آب و هوایی معامله شده و در صورتی که دما 
از نقطه محرک، باال یا پایین   تر رود پرداخت   هایی را صورت می دهند. مثال 
اوراق مش��تقه آب و هوا در نیجریه یا ژاپن به دنبال حفاظت از کشاورزان 
در برابر ریس��ک الگو   های آب و هوایی نامطلوب است. عالوه بر این، نوعی 
اوراق قراردادهای آتی ب��رای آب وهوا یا حوادث فاجعه آمیز نیز وجود دارد 
که عمدتا توس��ط شرکت های بیمه    استفاده می   ش��وند و از بیمه گران در 
برابر خس��ارت   های آت��ی و هزینه   های مالی ح��وادث طبیعی، محافظت و 
امکان انتقال ریس��ک صدور بیمه   نامه   ه��ا را فراهم می کنند. یورکس یکی 
از بزرگ ترین بورس   های اوراق بهادار و اوراق مشتقه در جهان است که به 
عنوان اولین بورس اروپایی، قراردادهای آتی را برای توفان ارائه داده است.
اختیار معامله معوق حوادث فاجعه آمی��ز نیز از دیگر ابزارهای مدیریت 
ریسک حوادث است. بانک جهانی این محصول را به گونه   ای طراحی کرده 
که پرداخت خسارت توسط آن تقریبا بالفاصله پس از وقوع حادثه صورت 
می گیرد و روشی کارآمد و مقرون به صرفه برای تضمین در دسترس بودن 
نقدینگی است. در مورد استفاده از این ابزار می توان به اختیار معامله   های 
معوق با تاریخ سررسید 2۰ ساله در رومانی و همچنین اختیار معامله معوق 
حوادث طبیعی و آب و هوایی در مراکش اش��اره کرد که اس��تفاده از آنها 
ظرفیت مقابله با این حوادث و مدیریت ریسک آنها را بهبود بخشیده است.
همچنی��ن بیمه   های پارامتری��ک، نوعی دیگر از ابزارهایی اس��ت که از 
آن برای کاهش ریس��ک حوادث طبیعی استفاده می شود. پرداخت   ها در 
بیم��ه پارامتریک با توجه به ش��اخص   هایی مانند بارندگی، دما، رطوبت یا 
محصوالت کشاورزی صورت می گیرد. از مزایای بیمه پارامتریک می توان به 
هزینه معامله پایین   تر، مواجهه کمتر با مخاطره اخالقی و انتخاب نامناسب 
و پرداخت سریع پس از وقوع حادثه اشاره کرد. این ابزار انتقال ریسک در 
سراسر جهان استفاده می شود و موارد استفاده آن شامل بیمه پارامتریک 
کش��اورزی در تایلند، بیمه پارامتریک آب و هوا در هند، بیمه پارامتریک 
زلزله در نیوزیلند و بیمه پارامتریک سیل و توفان در بنگالدش است. بیمه 
خرد نیز از آخرین ابزارهای کاهش ریس��ک حوادث طبیعی است که پس 
از وقوع یک حادثه، دسترس��ی خانوارهای کم   درآمد، کش��اورزان و کسب 
و کاره��ا را به نقدینگی تضمین ک��رده و موجب از میان رفتن چرخه فقر 
می شود. بیمه خرد توفان در هائیتی و بیمه خرد آب و هوا در کنیا از این 

جمله هستند.

تجربیات جهانی کاربرد بیمه در حوادث طبیعی بررسی شد

ابزارهای پوشش ریسک حوادث

نمایندگان بخش خصوصی در نشست با رئیس کل بیمه مرکزی با انتقاد 
از نبود بستر و مشوق مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی واقعی 
در صنعت بیمه بر هوشمندسازی، تقویت روابط بین المللی و امکان تاسیس 
ش��رکت های جدید در این صنعت تاکید کردند. در این نشس��ت، مجتبی 
کاروان، رئیس کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق ایران گفت: متاسفانه 
ام��روز ش��اهد انعقاد قرارداده��ای یک طرفه و افزایش س��طح پرونده های 
شکایت در قوه قضائیه هستیم که قالب آنها به نفع بیمه گذار تمام می شود.
او با بیان اینکه قوانین جاری در صنعت بیمه به ۵۰ س��ال قبل مربوط 
می شود، خواس��تار به روز شدن این صنعت و پوشش ریسک های مختلف 
صنعت��ی، تولیدی و بازرگانی توس��ط بیمه ش��د و همچنین از بی توجهی 

نسبت به ضرورت فرهنگ سازی در صنعت بیمه بین مردم انتقاد کرد.
ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران نیز هوشمندسازی را 
تنها راه توس��عه صنعت بیمه عنوان و از آن به عنوان راهی برای شفافیت، 
توس��عه و جلوگی��ری از تخلفات یاد کرد و پیش��نهاد داد: کمیته ای برای 
استفاده از هوش مصنوعی در حوزه بیمه تشکیل شود تا با همکاری دولت 
و بخش خصوصی، در راس��تای هوشمندسازی صنعت بیمه قدم برداریم؛ 
چراک��ه اگر ب��ه این وجه از کار توجه نکنیم، فاصل��ه صنعت بیمه ایران با 

جهان بیشتر می شود.
محمدرضا خوش کیش، کارش��ناس صنعت بیمه هم در این نشس��ت، 
ارتقای ضریب نفوذ بیمه را یکی از ش��اخص های مهم برنامه ششم توسعه 
دانس��ت که متاس��فانه تا به امروز س��ازوکار و قوانینی برای تحقق درصد 
پیش بینی ش��ده در برنامه تعریف نشده اس��ت. او از استراتژی نانوشته ای 
مبن��ی بر اینکه هیچ ش��رکت جدیدی امکان فعالی��ت در صنعت بیمه را 
نداش��ته باش��د، انتقاد کرد و گفت: از حدود سال 97 تا به امروز سیاستی 
اتخاذ ش��ده ک��ه می گوید همین تعداد ش��رکت بیم��ه ای موجود کفایت 

می کند؛ در حالی که ضریب نفوذ با تعداد ش��رکت ها رابطه مستقیم دارد 
و براساس مطالعه جامعی که انجام شده، هرچه تعداد شرکت های در این 

صنعت بیشتر شود، روی ضریب نفوذ بیمه هم اثر مستقیم می گذارد.
غالمحسین جمیلی، عضو هیأت رئیس��ه اتاق ایران نیز به بی توجهی ها 
نس��بت به مسئله بیمه در کشور اش��اره کرد و گفت: رویکرد جدید بیمه 
مرکزی باید این باش��د که ش��رکت های جدید وارد عرصه ش��وند. ایجاد 
ش��رکت بیمه برای پوش��ش تخصصی در بخش حمل ونقل بسیار اهمیت 
دارد و کارس��از است. همچنین عدم همراهی شرکت ها در فروش خدمات 
پرریسک، یکی از معضالت جدی در این صنعت است که به اعتقاد جمیلی 
باید راهکاری برای آن پیدا کرد؛ چون فلسفه وجودی بیمه، پوشش ریسک 

است و باید در این مسیر همراه صنعت و تولید باشد.
اس��تفاده از ظرفیت بیمه توریس��تی در راس��تای تقوی��ت درآمدهای 
گردش��گری، خدمات دهی بیشتر و متنوع تر و امکان سرمایه گذاری بخش 
خصوص��ی واقعی در صنعت بیمه از دیگر خواس��ته های فعاالن اقتصادی 
در این نشس��ت بود. س��پس مجید بهزادپور، رئی��س کل بیمه مرکزی به 
مظلومیت صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: اندازه بازار بیمه در دنیا 7 هزار 
میلیارد دالر است که بیش از 9۰ درصد آن به کشورهای پیشرفته معطوف 
می ش��ود. سهم ایران از این بازار در س��ال 2۰21 با نرخ ارز ۴ هزار و 2۰۰ 
تومان از نظر پرتفو و تولید حدود 28 میلیارد دالر برآورد می شود که بسیار 

محدود است.
او از هدف گذاری در برنامه شش��م توس��عه و رسیدن به سهم 7 درصد 
ضریب نفوذ صنعت بیمه در کشور سخن گفت و با غیرواقعی خواندن این 
هدف گذاری، رشد صنعت بیمه را هماهنگ با رشد اقتصادی کشور دانست 
و افزود: با وجود ظرفیت هایی که در کش��ور داریم بدون شک نمی توان به 
عدد و اهداف تعیین ش��ده در برنامه برسیم، اما این عدد مسیر و جهت را 

مشخص می کند.
بهزادپ��ور، اس��تفاده از تکنول��وژی و ن��وآوری در صنعت بیم��ه را جزو 
برنامه های م��دون و موردانتظار صنعت عنوان کرد و گفت: فضای موجود 
باید باز و امکان اس��تفاده از فناوری های نو فراهم ش��ود. در این رابطه باید 
تصدی ه��ا و دخالت های بیمه مرکزی را کاه��ش دهیم، از طرفی با اعالم 
آمادگ��ی بازار می توانیم بخش اتکایی را واگذار می کنیم. به گفته وی، این 
صنعت در ذات، برون مرزی اس��ت و نمی ت��وان آن را درون زا دید. البته به 
دلیل تحریم ها، س��طح روابط بین المللی بیمه به کمترین حد خود رسیده 
است. با این وجود در تالشیم فضای تعامل و گفت وگو را باز کنیم و از جنبه 

آموزشی وارد عمل شویم.
مدیرعامل بیمه مرکزی با اس��تقبال از حضور پررنگ تر بخش خصوصی 
در صنعت بیمه به لزوم اصالحات قانون برای رس��یدن به این هدف اشاره 
ک��رد و ادامه داد: تا زم��ان اصالح قانون، حضور بخش خصوصی در مرجع 
تصمیم گیری و کمیس��یون های بررسی قوانین و سیاست ها می تواند برای 
پیش��برد اهداف بیمه مرکزی مناسب باش��د. راه حل توسعه صنعت بیمه، 
حضور ش��رکت های جدید است که باید همراه با تغییر ر وش های نظارتی 
بیمه مرکزی باش��د. ایجاد رقابت سالم، نکته ای است که باید اتفاق بیفتد 
و ب��رای تحقق آن نیازمند اضافه ش��دن بازیگ��ران جدید در صنعت بیمه 
هس��تیم؛ هرچند ای��ن مهم در صورت مهیا بودن بس��ترهای الزم صورت 
می گیرد. در این راستا دنبال تسهیل فرآیند ایجاد شرکت ها هستیم؛ امروز 
حدود دو س��ال برای تاسیس یک ش��رکت طول می کشد که باید کاهش 

پیدا کند.
او رفتن به س��مت هوشمندسازی صنعت بیمه را اجتناب ناپذیر توصیف 
کرد و گفت: هرچه دیرتر به س��مت هوشمندس��ازی برویم، فاصله مان با 

صنعت بیمه دنیا بیشتر می شود.

فعاالن اقتصادی در نشست با رئیس کل بیمه مرکزی خواستار شدند

به روزرسانی قوانین صنعت بیمه

بانکنامه

بدون تغییر قیمت در روز گذشته
سکه 14 میلیون و 800 هزار تومان شد

قیمت س��که طرح جدید در روز سه ش��نبه تغییری نداش��ت و در همان 
رقم 1۴ میلیون و 8۰۰ هزار تومان معامله شد. سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز 1۴ میلیون و 1۰۰ هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم سکه 8 
میلیون و 2۰۰ هزار تومان، ربع س��که ۵ میلیون و 2۰۰ هزار تومان و سکه 
ی��ک گرمی 3میلیون و 1۰۰ هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ 
هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 368 هزار تومان رس��ید و قیمت 
ه��ر مثقال طال ۵میلیون و 928 هزار تومان ش��د. قیمت اُنس جهانی طال 
هم با 2 دالر افزایش به یک  هزار و 773 دالر و 67 س��نت رس��ید. قیمت 
ف��روش دالر در صرافی های بانکی نیز با 27تومان افزایش با رقم 27 هزار و 
89۴ تومان مبادله ش��د. هر اس��کناس یورو در صرافی های بانکی هم با ۵6 
تومان افزایش به 28 هزار و 8۵۵ تومان رسید. قیمت خرید هر دالر توسط 
صرافی های بانکی 27 هزار و 617 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار 

و ۵68 تومان گزارش شد.

با اعالم بانک مرکزی
پرداخت وام به مردها مشروط شد

بان��ک مرکزی در بخش��نامه ای به بانک ها اعالم کرد که براس��اس قانون 
خدمت وظیفه عمومی، ارائه تس��هیالت بانک��ی از جمله وام فرزندآوری به 
متقاضیان ذکور مشروط به استعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی آنهاست. 
در بخش��نامه بان��ک مرکزی آمده اس��ت: »درخصوص ابالغ ج��ز )2( بند 
ال��ف تبصره )16( قانون بودجه س��ال 1۴۰1 موضوع پرداخت تس��هیالت 
قرض الحسنه فرزند به آگاهی می رساند، حسب بند ب مفاد ماده 1۰ قانون 
خدمت وظیفه عمومی مقرر ش��ده است »دریافت هرگونه وام و کمک های 
کش��اورزی، صنعتی، دامداری و مس��کن از طریق بانک ه��ا و وزارتخانه ها و 
موسسات دولتی وابسته به دولت و نهاد قانونی مستلزم ارائه مدرک دال بر 

رسیدگی به وضع مشمولیت آنان در سازمان وظیفه عمومی است.
همچنین بانک های عامل موظفند پیش از ارائه هرگونه تس��هیالت بانکی 
از طری��ق وب س��رویس تعاملی آن بانک با ش��بکه پی��ام الکترونیک دولت 
)س��باد( نس��بت به اس��تعالم وضعیت نظام وظیفه عمومی متقاضیان ذکور 
اخذ تس��هیالت، اقدام کنند. بر این اساس، صرفا اشخاص ذکوری که پاسخ 
اس��تعالم وضعیت نظام وظیف��ه عمومی آنها در وب س��رویس فوق »مجاز« 
باش��د، امکان استفاده از تس��هیالت بانکی از جمله تسهیالت قرض الحسنه 
فرزند را دارا خواهند بود و اشخاصی که پاسخ استعالم وضعیت نظام وظیفه 
عمومی آنها در وب سرویس مذکور »غیرمجاز« اعالم شده امکان استفاده از 
تس��هیالت مذکور را نخواهند داش��ت«. بر این اساس، پدران فرزندان متولد 
یکم فروردین ماه 1۴۰۰ به بعد و حداکثر تا دو سال پس از تاریخ تولد فرزند 
می توانند نس��بت به ثبت نام در سامانه تسهیالت قرض الحسنه فرزند اقدام 
کنند که پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه فرزندآوری به پدر، یک بار برای 
هر فرزند متولدشده امکان پذیر است. مبلغ این تسهیالت به ازای فرزند اول 
2۰ میلی��ون تومان و به ازای فرزن��د دوم ۴۰ میلیون تومان و به ازای فرزند 
س��وم 6۰ میلیون تومان و به ازای فرزند چهارم 8۰ میلیون تومان و به ازای 
فرزن��د پنج به بعد 1۰۰ میلی��ون تومان اس��ت. دوره بازپرداخت هر یک از 
این تس��هیالت نیز به ترتیب 36، ۴8، 6۰، 72 و 8۴ ماهه اس��ت و با توجه 
به تنفس ش��ش ماهه تسهیالت قرض الحس��نه فرزندآوری، سررسید اولین 
قسط ش��ش ماه بعد از تاریخ عقد قرارداد اس��ت. متقاضیان وام فرزندآوری 
پس از ثبت نام در س��امانه مربوطه باید با همراه داش��تن مدارکی چون اصل 
و کپی تمامی صفحات شناس��نامه پدر و فرزند، اصل و کپی کارت ملی پدر، 
کدپس��تی 1۰ رقمی و آدرس کامل محل سکونت و کد رهگیری 1۰ رقمی 
دریافتی از س��امانه پس از انجام ثبت نام با گذش��ت 12 روز کاری، به شعبه 
مربوطه مراجعه و نس��بت به تش��کیل پرونده اقدام کنند. البته با ابالغ این 
بخشنامه بانک مرکزی، پدران برای دریافت وام فرزند عالوه بر مدارک اعالم 
شده باید وضعیت مشمولیت آنها در نظام وظیفه استعالم و در صورت مجاز 

بودن می توانند این تسهیالت را دریافت کنند.

آیا قراردادها هنوز افشا نشده است؟
چرایی عدم بازگشایی نماد سرخابی ها

در حالی که حدود پنج ماه از پایان پذیره نویس��ی س��رخابی ها گذشته و 
وعده های زیادی در مورد زمان بازگش��ایی نماد دو باشگاه از سوی سازمان 
خصوصی سازی داده شده، این اتفاق هنوز رخ نداده و رئیس سازمان بورس 
در آخرین اظهارنظر خود اعالم کرد دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس باید 
اطالعاتی که فرابورس می خواهد را افش��ا کنند. مجید عشقی در گفت وگو 
با ایس��نا، به این س��وال که آیا دلیل عدم بازگش��ایی نمادهای استقالل و 
پرس��پولیس عدم افش��ای قراردادهای این دو تیم اس��ت، پاس��خ داد: یک 
موضوع افش��ای قراردادها و موضوع دیگ��ر برگزاری مجامع فوق العاده برای 
اصالح اساسنامه است. اگر این اتفاق رخ دهد نمادها بازگشایی خواهد شد. 
به گفته وی، دو تیم اس��تقالل و پرس��پولیس بای��د اطالعاتی که فرابورس 
می خواهد را حتما افش��ا کنند. براس��اس این گزارش، پذیره نویس��ی تعداد 
یک میلیارد و 236 میلیون و 99 هزار و 6۵6 س��هم از سهام جدید شرکت 
فرهنگی ورزش��ی استقالل ایران )سهامی عام( در نماد معامالتی )استقاللح 
1( و تعداد یک میلیارد و 3۴ میلیون و 8۴۰ هزار و ۵67 س��هم از س��هام 
جدید شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس )سهامی عام( در نماد معامالتی 
)پرسپولیس��ح 1( ناش��ی از س��لب حق تقدم به روش ثبت سفارش در تابلو 
نارنجی بازار پایه فرابورس ایران که از 1۵ اسفندماه آغاز شده بود سرانجام 
در 28 اسفند به پایان رسید. طبق آمارها در پذیره نویسی پرسپولیس 32۰ 
هزار نفر مش��ارکت کردند. 261 میلیارد تومان از س��هام این باشگاه توسط 
حقوقی ها و بیش از 88 میلیارد تومان نیز توس��ط حقیقی ها خریداری شد. 
همچنین 286 هزار نفر در پذیره نویس��ی استقالل شرکت کردند که 28۰ 
میلیارد تومان از س��هام این باشگاه توس��ط حقوقی ها و 79 میلیارد تومان 
توس��ط حقیقی ها خریداری شد. تاکنون از س��وی سازمان خصوصی سازی 
وعده های مختلفی در مورد زمان بازگش��ایی نماد دو باش��گاه داده شد که 
هیچ کدام اجرایی نش��د. بر این اساس چندی پیش حسین قربانزاده، رئیس 
سازمان خصوصی س��ازی با تاکید بر اینکه استقالل و پرسپولیس باید متن 
قراردادهای خود را افش��ا کنند گفته بود که از زمان بورس��ی شدن، این دو 
باش��گاه حتما بای��د رویدادهای عمده مالی خود را در س��ایت کدال بورس 
افش��ا و متن کامل همه قراردادها را عالوه ب��ر تنظیم گران تخصصی مانند 
س��ازمان لیگ و... به شرکت فرابورس و سازمان خصوصی سازی ارائه کنند. 
پیگیری ها از ش��رکت فرابورس در مورد علت عدم بازگش��ایی نماد دو تیم 
مذکور به نتیجه نرسید، اما به نظر می رسد مشکل افشای قرارداد توسط دو 

باشگاه همچنان پابرجاست.
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قابل توجه متقاضیان خرید خودرو
چگونه از بورس کاال خودرو بخریم؟

رئی��س اداره ناظران و ام��ور تاالرهای ب��ورس کاالی ایران جزییات 
عرضه و نحوه خرید خودرو در بورس کاال را تش��ریح کرد. چهارش��نبه 
26 مردادماه قرار است دو محصول دیگنیتی و فیدلیتی گروه بهمن در 

بورس کاالی ایران عرضه شود.
ب��ه گزارش کاالخبر، حمیدرضا رحمنی، رئی��س اداره ناظران و امور 
تاالره��ای ب��ورس کاالی ای��ران در برنامه اخبار بورس ش��بکه خبر به 
جزییات عرضه و نحوه خرید خودرو در بورس کاال اش��اره کرد و گفت: 
چهارش��نبه 26 مرداد دو محص��ول دیگنیتی و فیدلیت��ی گروه بهمن 
موتور در قالب 6 ردیف در بورس کاال عرضه می شود. به گفته رحمنی، 
متقاضیان برای خرید این خودروها در بورس کاال ابتدا باید نس��بت به 
اخ��ذ کد معامالت بورس کاال اقدام کنند. نحوه اخذ کد بورس کاال نیز 
به این شکل است که متقاضیان به یکی از کارگزاری های مجاز مراجعه 
و به ص��ورت آنالین یا حض��وری کد ب��ورس کاال را دریافت می کنند. 
البته پیش تر باید در س��امانه س��جام ثبت نام کرده و احراز هویت شده 
باشند. متقاضیان پس از اخذ کد بورس کاال نیز باید نسبت به گشایش 
حس��اب وکالتی اقدام کنند. حساب وکالتی حسابی است که به بورس 
کاال ای��ن ام��کان را می دهد که پس از آنکه خری��دار در فرآیند رقابت 
ش��رکت کرده و کاال را خریداری کرد، بتواند از آن حس��اب برداش��ت 
کند و به این ترتیب مراحل تس��ویه انجام ش��ود. نکته ای که باید به آن 
توجه شود این است که برای خرید خودرو، باید 3۰ درصد قیمت پایه 
خودرو در حساب وکالتی خریدار موجود باشد. به این ترتیب زمانی که 
ثبت س��فارش صورت می گیرد این مبلغ تا زمان انجام فرآیند حراج در 

حساب وکالتی مسدود می شود.
رئی��س اداره ناظ��ران و ام��ور تاالرهای ب��ورس کاالی ای��ران درباره 
محدودیت های خرید خودرو از بورس کاال نیز افزود: در حال حاضر هر 
کد ملی صرفا مجاز به ثبت س��فارش روی یکی از کدهای عرضه ش��ده 
اس��ت و صرفا هم امکان خرید یک دس��تگاه خودرو را دارند. همچنین 
صدور س��ند و شماره گذاری نیز تنها به اسم خریدار خواهد بود. پس از 
انجام فرآیند حراج و نهایی ش��دن خریدار، یکسری هزینه های عوارض، 
شماره گذاری و هوشمندس��ازی کارت خودرو که در اطالعیه عرضه به 

آن اشاره شده لحاظ می شود.
رحمن��ی درباره فرآیند ح��راج اضافه کرد: پس از نهایی ش��دن ثبت 
سفارش خریداران در روزی که عرضه و فرآیند حراج صورت می گیرد، 
خریداران بر مبنای قیمت پایه در فرآیند حراج شرکت و در صورتی که 
تقاضا از عرضه بیش��تر باشد در رقابت شرکت خواهند کرد و همچنین 
مالیات بر ارزش افزوده ای که پرداخت خواهد شد برمبنای قیمت نهایی 

است که خریدار در سامانه ثبت و خرید خود را نهایی کرده است.

45 درصد بازار سوپرمارکت ها در دست 45 برند است
سهم 0.2 درصدی ایران از بازار جهانی

خری��د آنالین در گام نخس��ت مح��دود به غذا بود اما در یک س��ال 
گذش��ته، کمتر کاالی��ی را می توان یافت که در فض��ای مجازی عرضه 
نش��ود. اس��نپ اکس��پرس در گزارش��ی به بررس��ی صنع��ت کاالهای 
س��وپرمارکتی در ایران پرداخته اس��ت. براس��اس این گ��زارش، اندازه 
بازار کاالهای س��وپرمارکتی در جهان در سال 2۰21 به بیش از 12.۴ 
میلیارد دالر رس��یده اس��ت. این بازار از س��ال 2۰17 تا 2۰21 به طور 
متوسط در سال ۵.۵ درصد رشد کرده است. سهم فروش آنالین در کل 
این بازار اما به 7.۴ درصد در جهان می رس��د. بررسی ها نشان می دهد 
س��هم قاره های آسیا - اقیانوسیه از بازار کاالهای سوپرمارکتی، با وجود 
زندگی 6۰ درصد از جمعیت کل جهان در این قاره ها، 36 درصد است. 
این درحالی اس��ت که قاره آمریکای ش��مالی با سهم 8 درصدی از کل 
جمعیت جهان، 26 درصد سهم از کل بازار کاالهای سوپرمارکتی را به 
خود اختصاص داده است. در سال گذشته میالدی همچنین سهم بازار 
ای��ران از بازار جهانی کاالهای س��وپرمارکتی کمتر از ۰.2 درصد اعالم 
شده است. اندازه بازار این کاالها در ایران تنها 23 میلیارد دالر است و 
سرانه آن برای هر نفر در سال به 27۰ دالر می رسد. این در حالی است 
که این رقم در ترکیه با جمعیتی مش��ابه ایران 1۴2۴ دالر تخمین زده 
شده و در کشوری مثل فرانسه، رقم سرانه خرید کاالهای سوپرمارکتی 

به ۴9۴6 دالر می رسد.
در ای��ران، گروه لبنیات و بس��تنی با س��هم 19.3 درصدی از میزان 
ف��روش کااله��ای س��وپرمارکتی در رتب��ه نخس��ت ایس��تاده اس��ت. 
نوش��یدنی ها، تنقالت و کاالهای آرایش��ی و بهداشتی در جایگاه دوم و 
چهارم از کاالهای سوپرمارکتی فروخته شده در ایران قرار گرفته است. 
زیرگروه بس��تنی و فال��وده پرفروش ترین محص��ول از نظر تعدادی در 
خرید حضوری و آنالین افراد از سوپرمارکت های ایرانی است. همچنین 
س��یگار از نظر مبلغی، پرفروش ترین محصول در خرید حضوری و شیر 
پرفروش ترین محصول در خرید آنالین بوده اس��ت. سهم ۴۵ برند برتر 
از بازار سوپرمارکتی در ایران به ۴۵ درصد می رسد. کوکاکوال، چی توز، 
مزمز، پگاه، کاله، دامداران، میهن، س��ن ایچ، ش��یرین عس��ل، گلستان، 
هراز، مهرام، اکتیو، فرمند، تالونگ، عالیس، سان اس��تار، پپس��ی، الیت، 
ایس��تک، نامی نو، رانی، نس��تله، الدن، اویال، طبیعت و مای بیبی این 

سهم را در اختیار دارند.

بورسنامه

فرصت امروز: بورس تهران هفته هاست که روند خوبی را سپری نمی کند. 
از روزهای آخر اردیبهش��ت ماه، روند اصالحی قیمت سهام آغاز شد و در 
حال حاضر، ارزش معامالت خرد س��هام به س��طح کمت��ر از هزار میلیارد 
تومان رسیده است. این وضعیت - رکود فرسایشی بورس – باعث کالفگی 
سهامداران خرد و خروج آنها از گردونه معامالت بورس شده است. در واقع، 
چشم انداز مبهم بورس تهران، اعتماد بورس بازان نسبت به بازار را بیش از 
پیش کاهش داده و بسیاری از سهامداران تحت تاثیر این چشم انداز مبهم 
و مه آلود، از تاالر شیش��ه ای خارج شده و در جست وجوی بازاری امن تر به 

بازارهای موازی و رقیب کوچ کرده اند.
ب��ورس تهران در بی��ش از دو ماه گذش��ته روی دور تند س��قوط قرار 
گرفته و برآیند عواملی نظیر نومیدی بورس بازان از احتمال احیای برجام، 
تبعات اقتصادی جنگ روس��یه و اوکراین، تداوم چشم انداز کاهشی قیمت 
کامودیتی ها، قیمت گذاری دس��توری، تثبیت مصنوعی نرخ ارز در سامانه 
نیما و جذابیت بازارهای رقیب باعث تعمیق رکود در تاالر شیش��ه ای شده 
اس��ت، به طوری که خروجی همه اینها، ش��کل گرفتن صف های طوالنی 
فروش و خروج فزاینده س��رمایه از بورس است. قیمت ها در حالی هر روز 
کاهش می یابند و ش��اخص ها به عقب برمی گردند که به نظر می رسد هر 
آنچه از ابتدای س��ال 1۴۰1 تاکنون به دس��ت آمده و به عنوان دستاورد 
بورس شناخته می شده است، همچون کوه یخی در مواجهه با موج فزاینده 
گرمای هوا در حال آب ش��دن اس��ت. با این حال، روند ریزشی بورس در 
معامالت دو روز گذش��ته متوقف شده و دماسنج اصلی تاالر شیشه ای در 

این دو روز بیش از 6 هزار واحد افزایش ارتفاع داده است.
رشد دسته جمعی شاخص ها

پس از آنکه ش��اخص کل بورس تهران در معامالت روز دوشنبه به رشد 
۴ هزار واحدی رس��ید، در معامالت روز سه شنبه به این روند مثبت ادامه 
داد و بیش از 2 هزار واحد افزایش یافت. در جریان معامالت روز سه شنبه 
11 مردادماه، ش��اخص کل بورس با افزایش 2 هزار و ۴12 واحدی به رقم 
یک میلیون و ۴3۰ هزار واحد و ش��اخص هم وزن با 22۴ واحد افزایش به 
رقم 38۰ هزار و ۵87 واحد رس��ید. در این روز بیش از 3 میلیارد و 68۰ 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 22 هزار و ۴6۰ میلیارد 
ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار اول، افزایش 
یک هزار و 6۵8 واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش ۵ هزار و 18۴ واحدی 

را تجربه کردند.

ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با 6۴2 واحد، شرکت توسعه 
معادن و فلزات با 636 واحد، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین با 23۵ واحد، ش��رکت گس��ترش نفت و گاز پارسیان با 233 واحد 
و ش��رکت پتروشیمی نوری با 191 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 
شاخص کل داشتند. در سوی مقابل نیز بانک پارسیان با 3۵2 واحد، گروه 
داروی��ی برکت با 1۰9 واحد، ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر با 1۰۵ 
واحد، شرکت بورس کاالی ایران با 1۰2 واحد و شرکت پتروشیمی فناوران 
با 81 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص کل همراه شدند. گروه 
خودرو در جریان معامالت سه شنبه با 39 هزار و 961 معامله به ارزش 2 
هزار و ۴98 میلیارد ریال در صدر گروه های بورسی نشست. همچنین گروه 
شیمیایی با 2۰ هزار و 99 معامله به ارزش یک هزار و ۵3۰ میلیارد ریال، 
گروه فرآورده های نفتی با 12 هزار و 369 معامله به ارزش یک هزار و 186 
میلیارد ریال، گروه بانک ها با 8 هزار و 3۰3 معامله به ارزش 697 میلیارد 
ریال و گروه چندرش��ته ای صنایع با 7 هزار و 298 معامله به ارزش ۵97 

میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با افزایش 2۴ واحدی 
ب��ه رق��م 18 هزار و 762 واحد رس��ید. در این بازار بی��ش از 2 میلیارد و 
۴2 میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 13۰ هزار و 366 
میلیارد ریال دادوستد شد. شرکت پتروشیمی زاگرس با 21 واحد، شرکت 
پاالیش نفت شیراز با 1۴ واحد، بیمه پاسارگاد با ۵ واحد، شرکت پاالیش 
نفت الوان با 3 واحد و ش��رکت حمل ونقل گهرترابر سیرجان با 2.6 واحد 
بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت صنعتی 
مینو با 6.۵ واحد، شرکت فرابورس ایران با ۵.7 واحد، شرکت تولید نیروی 
برق دماوند با ۴.6 واحد، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی با 2 واحد و 
ش��رکت بهمن دیزل با 1.۵ واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص 

فرابورس همراه شدند.
با قیمت گذاری دستوری چه کنیم؟

س��ایه قیمت گذاری دس��توری همچنان بر س��ر بازار سرمایه سنگینی 
می کند و رئیس سازمان بورس، مسئولیت اصلی در پیگیری این موضوع را 
متوجه مدیران ش��رکت ها دانسته است. در این زمینه، یک کارشناس بازار 
سرمایه با اشاره به راه حل احقاق حق صاحبان سهام در برابر قیمت گذاری 
دس��توری، درخصوص عدم ایف��ای تعهدات ماده 9۰ سیاس��ت های اصل 
۴۴ قانون اساس��ی به سنا می گوید: باتوجه به ماهیت حقوقی شرکت های 

سهامی و اینکه شرکت شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران دارد، اصوال 
باید قائل به تفکیک اختیارات مدیران از اختیارات مجامع عمومی ش��د تا 
هر ارگانی اختیار الزم برای انجام وظایف قانونی خود را داش��ته باش��د. از 
طرف دیگر با توجه به مس��ئولیت مدنی و جزائی مدیران، منطقی به نظر 
می رس��د که اختیارات قانونی الزم و کافی برای انجام وظایف مدیریت به 

آنان تفویض شود.
او در مورد لزوم اعتماد مقابل س��هامداران و مدیران شرکت می افزاید: 
محدودک��ردن اختیارات مدیران در اساس��نامه و ب��ا تصمیماتی که در 
مجامع عمومی اخذ می شود، فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان 
س��هام معتبر اس��ت اما در مقابل  اش��خاص ثالث معتبر نیست. باتوجه 
به ماهیت حقوقی ش��رکت س��هامی و اینکه ش��رکت شخصیت حقوقی 
مستقل از سهامداران دارد، اصوال باید قائل به تفکیک اختیارات مدیران 
از اختی��ارات مجامع عمومی ش��د تا هر ارگانی اختی��ار الزم برای انجام 
وظایف قانونی خود داش��ته باش��د؛ از طرف دیگر باتوجه به مس��ئولیت 
مدنی و جزائی مدیران، منطقی به نظر می رسد که اختیارات قانونی الزم 
و کاف��ی برای انجام وظایف مدیریت به آنان تفویض ش��ود. اگر مدیران 
از مجامع عمومی تبعی��ت کنند؛ این امر موجبات حذف اختیارات آنان 
را فراهم می س��ازد که با سیس��تم مدیریت به هیچ وجه سازگار نخواهد 
بود. همان گونه که در اصل ۴۰ قانون اساس��ی بیان ش��ده، هیچ کس��ی 
نمی تواند اعمال حق خود را وس��یله ضرر دیگ��ری قرار دهد؛ همچنین 
اصل آزادی اش��خاص در اس��تعمال حق در صورت استفاده نامتعارف و 
به قصد ضرر محدود می ش��ود. به عقیده این فعال بازار سرمایه، ضمانت 
قانونی منع سوءاس��تفاده از حقوق عینی را به ش��کل الزام صاحب حق 
به جبران خس��ارات و یا محدودیت و یا منع از اجرای آن می توان دید. 
همچنین مقررات فعلی درخص��وص این موضوع کافی نبوده و ضروری 
است این نظریه به عنوان یک قاعده عمومی در مبحث معینی در قانون 
مدنی بیان ش��ده و معیارهای سوءاس��تفاده از حق و راهکارهای قانونی 
ممانعت از اجرای حق به قصد اضرار تعیین ش��ود. در این صورت هیأت 
مدی��ره و مدیرعامل و مقامات ناظر بازارس��رمایه در س��طح جهان و در 
کش��ورهای مختلف، وظیف��ه خود می دانند که ب��رای حمایت از حقوق 
سرمایه گذاران، مخالفت عواملی همچون موضوع قیمت گذاری دستوری، 
کمک به شفافیت و کارایی بازار، اصالح قوانین و مقررات و تکمیل آنها 

اقدام کنند.

خودرو در صدر معامالت بورس باقی ماند

دومین سبزپوشی متوالی بورس

بعد از چالش های فراوان و اما و اگرهای بسیار درباره عرضه خودرو در بازار 
سرمایه، آنطور که اطالعیه جدید بورس کاال نشان می دهد، از 26مردادماه 
امس��ال عرضه خودرو در بورس کاال دوباره از سر گرفته خواهد شد. با وجود 
یک دور عرضه موفقیت آمیز دو محصول متعلق به گروه بهمن در بورس کاال 
در ابتدای س��ال  جاری، قرار بود از خردادماه با پذیرش محصوالت س��ایر 
ش��رکت های خودرو سازی ، بازار مبادالت خودرو در بورس کاال توسعه پیدا 
کند، اما این طرح با مخالفت وزارت صمت مواجه شد و بدین ترتیب، جلوی 
عرضه های بیش��تر در بورس کاال گرفته شد. در نتیجه این اتفاق، ماه قبل 
شورای بورس تشکیل جلسه داد و در نشستی که با حضور وزیر اقتصاد و 
وزیر صمت برگزار شد، اختالف ها حل و قرار شد بار دیگر عرضه خودرو در 
بورس کاال ازسرگرفته شود. حاال اطالعیه بورس کاال نشان می دهد که قرار 
است عرضه های جدید بار دیگر ازسرگرفته شود. به نظر می رسد این موضوع 
ناشی از توافق بین مسئوالن بازار سرمایه و وزارت اقتصاد با وزارت صمت 
است که می تواند راه را برای عرضه محصوالت سایر شرکت های خودرو ساز 

ازجمله سایپا و ایران خودرو نیز باز کند.
بورس کاال با انتش��ار اطالعیه ای رسمی در سامانه کدال اعالم کرد: در 
عرضه نخست، 6۰۰دستگاه خودروی فیدلیتی و دیگنیتی گروه بهمن در 

تاریخ 26مردادماه در بورس کاال عرضه می ش��ود. طبق توافق انجام شده 
قرار اس��ت در این روز 3۵۰دس��تگاه فیدلیتی و 2۵۰دستگاه دیگنیتی 
متعلق به گروه بهمن  موتور راهی تاالر صنعتی بورس  کاال شود. براساس 
این اطالعیه، عرضه 8۵ دس��تگاه از این خودروها فیدلیتی 7نفره تیپ2 
مشکی و 9۰دستگاه فیدلیتی 7نفره تیپ2 سفید است که با قیمت های 
772میلیون تومان عرضه خواهند ش��د. همچنین 8۵دستگاه فیدلیتی 
۵نفره تیپ یک مش��کی و 9۰دس��تگاه فیدلیتی ۵نفره تیپ یک سفید 
نیز به قیم��ت 7۵8میلیون و۵۰۰هزار تومان عرضه خواهند ش��د. طبق 
اطالعات ارائه ش��ده از ب��ورس کاال، 2۵۰دس��تگاه از خودرو های عرضه 
ش��ده نیز دیگنیتی پرایم مشکی و س��فید هستند که هر یک به قیمت 
821میلیون و۵۰۰هزار تومان عرضه می ش��وند. در جریان این عرضه هر 
کد ملی مجاز به ثبت سفارش روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ 
عرضه و صرفا برای یک دستگاه خودرو است. صدور سند و شماره گذاری 
خودرو فقط به اسم شخص خریدار خواهد بود. همچنین خریداران برای 
تحویل خودرو باید یک��ی از نمایندگی های مجاز بهمن موتور را مطابق 

فهرست انتخاب کنند.
پیش تر نی��ز خودروی کارا متعل��ق به این خودروس��ازی در بورس 

عرضه ش��ده و مورد معامله قرار گرفته بود. در مجموع 139دس��تگاه 
کارای تک کابین و دوکابین مورد معامله قرار گرفته بود که 81دستگاه 
کارای دوکابین و ۵8دس��تگاه کارای تک کابین بود. گفتنی است پس 
از انتش��ار اطالعیه عرضه دو محصول گ��روه بهمن برای عرضه در روز 
26 اَمردادماه در بورس کاالی ایران، گروه خودروسازی سایپا نیز برای 
عرضه خودروی ش��اهین خ��ود در بورس کاال اع��الم آمادگی کرد. به 
اعتقاد کارشناسان، عرضه خودرو در بورس هم می تواند به قیمتگذاری 
منطق��ی خودرو کمک کند و هم باعث رونق بازار س��رمایه ش��ود. در 
ماه ه��ای گذش��ته بورس بعد از یک دوره جهش دوب��اره با افت و خیز 
بسیار همراه شده است و وضعیت بورس کاال هم که قرار است خودرو 
در آن عرضه ش��ود ش��بیه تاالر اصلی است. در روزهای گذشته ارزش 
روزانه معامالت خرد بازار س��هام با کاهش محسوسی مواجه شده و به 
کمتر از 2هزار میلیارد تومان رس��یده است. در چنین شرایطی رئیس 
س��ازمان بورس، عامل وقوع رکود در ب��ورس را کاهش قیمت جهانی 
کاالهای پایه در جهان دانس��ته اس��ت. بازار سهام از اواخر اردیبهشت 
ماه با یک روند نزولی مواجه شده و با وجود رشد های کوچک مقطعی، 

این روند نزولی همچنان ادامه دارد.

پس از اما و اگرهای فراوان

عرضه خودرو به بورس کاال بازگشت
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حاشیه سازی برای طرح نوسازی ناوگان 
فرسوده حمل و نقل

فهرست 22 ش��رکت واردکننده  ناوگان سنگین خودرو از 
س��وی سازمان راهداری برای ارزیابی چگونگی مشارکت در 
طرح کلید به کلید و طرح نوس��ازی ب��وده و موضوع تخلف 
در اس��تفاده از ناوگان فرسوده مطرح نبوده و گویا برخی با 
صدور حکم قبل از قضاوت و ارزیابی به دنبال حاشیه سازی 

رفته اند.
به گزارش مردم س��االری آنالین، ب��ا توجه به اینکه مجوز 
واردات خودروهای س��نگین معطوف به وزارتخانه است، اما 
برای واردات یک خودروی س��نگین ابتدا باید یک خودروی 
فرسوده اسقاط شود و سازمان سوخت و ناجا و … تاییدیه 
الزم برای اجرایی ش��دن آن را ص��ادر کنند. در دولت قبلی 
طرح کلید به کلید برای نوس��ازی ناوگان فرسوده اجرا شد 
و تنها بخش��ی از رانندگانی ک��ه در آن طرح ثبت نام کرده 
بودند موفق به دریافت خودرو ش��دند و ب��ه دلیل تغییرات 
نرخ ارز برای واردات و هزینه های نوس��ازی آن، طرح ناکام 
ماند و دولت طرح دیگری با عنوان نوسازی ناوگان فرسوده 
کلی��د زد و عده ای که در طرح قبلی ثبت نام کرده و موفق 
به دریافت خودرو نش��ده بودند مجبور ش��دند تا در سامانه 
جدید ثبت نام کنند، اما این مس��ئله حاشیه ساز شده است، 
زی��را ثب��ت یک پالک در دو ط��رح این ش��ائبه را به وجود 
آورده که یک راننده دوباره از تس��هیالت استفاده کرده، به 
همین دلیل سازمان راهداری در نامه ای فهرست 22 شرکت 
واردکنن��ده را برای ارزیابی پالک های ثبتی به یکی از دفاتر 
خود ارس��ال کرده، اما این موضوع به عنوان تخلف رسانه ای 
شده، در حالی که نامه ای درون سازمانی در جهت رسیدگی 

موضوع بوده است.
یک کارشناس حمل و نقل در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
موج، با تایید این موضوع که شائبه استفاده بیش از یک بار از 
طرح نوسازی مسئوالن را به ارزیابی پالک های ثبتی واداشته 
اس��ت و این تنها یک فرض بوده به همین دلیل رسیدگی به 
این مسئله برای اطمینان بوده و به معنای بروز تخلف نیست، 
گفت: واقعیت این اس��ت ک��ه در دولت قب��ل در طرح کلید 
ب��ه کلید راننده ثبت نام می کرد و خودروی فرس��وده تحویل 
می داد و خودروی نو تحویل می گرفت. برخی راننده ها که در 
آن طرح ثبت نام کرده بودند به دلیل توقف طرح در ادامه در 
طرح نوسازی خودرو توسط وزارت راه ثبت نام کرده اند، حاال 
گفته شده ممکن اس��ت از برخی شماره خودروهای فرسوده 
سوءاستفاده شده باش��د، در حالی که سازمان سوخت و ناجا 
که به نوعی برای خودروهای اقس��اطی تاییدیه صادر می کند 
واکنش��ی نس��بت به خبر اس��تفاده یک خودروی فرسوده در 
دو طرح نوس��ازی نداش��ته، زیرا هیچ گاه این سازمان ها برای 
یک پالک دو تاییدیه صادر نمی کنند بنابراین شائبه ای باطل 
مطرح شده است. او با بیان اینکه برخی رسانه ها فهرست 22 
ش��رکت واردکننده ماشین آالت سنگین را که توسط سازمان 
راهداری به زیرمجموعه های خود ارسال کرده تا ارزیابی شوند 
را منتش��ر کرده اند، تصریح کرد: به طور قطع راننده هایی که 
در طرح کلید به کلید از تس��هیالت نوسازی استفاده کرده اند 
دیگر از این ش��ماره برای طرح جدید نوسازی نمی توانسته اند 
اس��تفاده کنند و تنها ثبت نام کننده های��ی که از طرح قبلی 
جامانده بودند دوباره ثبت نام کرده و این ش��بهه باعث ش��ده 
تا ناوگان های ثبت ش��ده ارزیابی ش��وند، اما متاسفانه برخی 
رس��انه  ها با تیت��ر تخلف و … به دنبال حاشیه س��ازی و … 

بودند.

نماگربازارسهام

دولت قرار اس��ت خودروی اقتصادی وارد کند؛ خودرو هایی که نیاز همه 
دهک ها را پوشش دهد، اما این خودرو های اقتصادی چه ویژگی هایی دارد 

و سطح ایمنی آنها چگونه است؟
هنوز از آیین نامه واردات خودرو رونمایی نش��ده است، اما گفته می شود 
هدف دولت واردات خودرو های 1۰ هزار دالری یا کمتر است، اما بررسی ها 
نشان می دهد این خودرو ها به لحاظ کیفی شرایط مطلوبی ندارند و ستاره 

ایمنی آنها صفر است. آیا دولت قرار است چنین خودرو هایی وارد کند؟
دو روز قب��ل آیین نام��ه واردات خودرو در کمیس��یون صنایع و معادن 
بررسی ش��د. حاال رئیس این کمیسیون می گوید خودرو هایی مانند تیبا، 
سمند و پژو ۴۰۵ از رده خارج شده اند، اما تاکنون معادل داخلی برای آنها 
تعیین و تولید نشده و یکی از اهداف آیین نامه مذکور، واردات خودرو هایی 
اس��ت که نیاز تمامی اقش��ار درآمدی را پوشش دهند؛ خودرو هایی که به 

گفته این نماینده مجلس قیمت آنها کمتر از 1۰ هزار دالر و حدود 6 تا 8 
هزار دالر است و احتماال تعرفه واردات آنها بین 1۰ الی 2۰ درصد است.

ام��ا ک��دام خ��ودرو را می توان وارد ک��رد؟ پیش از این مس��ئله واردات 
خودرو ه��ای هندی مطرح ب��ود. مرکز پژوهش های مجلس ماه گذش��ته 
گزارشی منتشر کرد و در آن لیست خودرو های اقتصادی که ایران می تواند 

وارد کند را در جدولی عنوان کرد.
دو تا س��ه مدل خودروی اقتصادی هندی که اگرچه قیمت آنها ۵ تا 7 
هزار دالر اس��ت، اما سطح ایمنی آنها بس��یار پایین است و هیچ ستاره ای 
ندارد. دیگر خودرو های این لیس��ت هم وضعیت مشابهی دارند خودرویی 
مانند نسخه هندی هیوندای i1۰ که تنها دو ستاره دارد یا خودروی داچیا 
س��اندرو 2۰22 که آن هم دو ستاره دارد و از نظر ایمنی وضعیت غیرقابل 

قبولی دارد.

پایان انحصار صنعت خودرو؟
برخی معتقدند صرف باز ش��دن قفل واردات، دس��تاورد خوبی اس��ت و 
می تواند به انحصار خودروسازان پایان دهد، اما عده دیگری می گویند حاال 
که مسئله واردات خودرو مطرح است، دولت باید واردات را آزاد کند و نوع 
خودرو و قیمت آن را به واردکنندگان بسپارد نه اینکه برای واردات خودرو 
هم س��قف تعیین کند. این رفتار، ادامه رفتار انحصارگرایانه ای اس��ت که 
دولت تاکنون در عرصه خودرو داشته و گویی به خودروسازان این سیگنال 
را می دهد که واردات به نحوی نیست که انحصار آنها را به مخاطره بیندازد.
در حالی که هدف اصلی آزادس��ازی واردات خودرو این است که انحصار 
خودروسازان داخل شکسته شود و آنها یا قیمت را کمتر کنند و یا کیفیت 
را ارتقا دهند، اما حاال به نظر می رسد قرار است خودرو هایی وارد شود که 

هیچ کدام کیفیت بهتری از نمونه های داخلی ندارد.

ایران، خودروی صفر ستاره وارد می کند؟

در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
اس��تان تهران که ظهر دوش��نبه 1۰ مردادماه در اتاق تهران برگزار ش��د، 
خودروس��ازان به نقد بازگشت و احیای برخی از استانداردهای اجباری که 
اواخر سال 98 تعلیق شده بود، پرداختند و با اعالم اینکه، تحریم ها سدی 
بلند پیش روی پیاده س��ازی برخی از استانداردهای اجباری در این صنعت 
است، بازگشت استانداردهای تعلیق شده قبلی را مانعی بزرگ برای ادامه 
تولید در صنعت خودرو کشور و عاملی برای تداوم زیان انباشته شرکت های 
خودروساز بیان کردند. بخشی از استانداردهای اجباری صنعت خودرو، طی 
سال 98 از س��وی شورای عالی استاندارد برای اجرا از سوی خودروسازان 
مصوب و الزامی شد، اما اواخر همان سال، برخی از این استانداردها به دلیل 
تنگناهایی که تحریم ها ایجاد کرده بود، تعلیق ش��د. با این حال، سازمان 
ملی اس��تاندارد سال گذش��ته تصمیم گرفت تا استانداردهای تعلیقی، بار 

دیگر احیا شده و خودروسازان را ملزم به رعایت و اجرای آن کرد.
نمایندگان ش��رکت های خودروس��ازی و صنعت خودرو، طی نشس��ت 
کارگ��روه تخصصی ش��ورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اس��تان 
ته��ران، ای��ن درخواس��ت که از س��وی مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی 
ایران خودرو نیز مطرح ش��ده است را ضروری دانستند که اصالح برخی از 
استانداردهای اجباری برای این صنعت، در جلسه شورای گفت و گوی دولت 
و بخش خصوصی اس��تان تهران مطرح و از مجرای این مرجع تصمیم گیر، 
اس��تانداردهای به گفته خودروسازان، دس��ت و پاگیر در شرایط کنونی، به 

حالت تعلیق باقی بماند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه که مسئوالن سازمان 
ملی اس��تاندارد ایران، به رغم دعوت، در این نشست حاضر نشدند، مدیران 
گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا در یک گزارش تحلیلی، از مشکالت 
اجرای اس��تانداردهای تعلیقی و الزام دوباره س��ازمان ملی اس��تاندارد به 

پیاده س��ازی آن در تولیدات این دو ش��رکت، سخن گفتند و ضمن اعالم 
اینکه، برنامه زمان بندی اجرای اس��تانداردهای تعلیق ش��ده را تهیه و به 
اطالع س��ازمان متولی استاندارد کشور رسانده اند، پیشنهادهایی نیز برای 

اجرای بهینه الزامات استانداردی در صنعت خودرو مطرح کردند.
گفت و گوی مستقیم با حاکمیت برای رفع مخاطرات اقتصادی

با این حال، دبیرکل اتاق تهران در جمع مدیران شرکت های خودروسازی 
کش��ور، در سخنانی بر تالش همه جانبه صنعتگران و کارآفرینان از جمله 
صنعت خ��ودرو، برای حذف مداخالت دولت و حاکمیت در اقتصاد که به 
گفته وی، اس��باب فساد و رانت را در کشور فراهم می کند، تاکید کرد و از 
س��وی دیگر، هم صدایی خودروس��ازان با دیگر بخش های اقتصادی، برای 
آزادسازی واردات خودرو را گامی تاثیرگذار در ارتقای کیفی صنعت دیرپای 
خودرو در ایران دانس��ت. بهمن عشقی، با اشاره به اینکه کشور از ناترازی 
تکنولوژیک و تکنولوژی ناکارآمد، رنج می برد و ریشه بروز مصائب اقتصادی 
را عدم توجه و رفع این نقصان دانس��ت، گفت: در دنیای امروز، بس��یاری 
از کش��ورها برای عبور از بحران ها و مقابله با برخی سیاست های تحمیلی 
از س��وی قدرت های جهان��ی و برای حفظ منافع خ��ود در دوران گذار از 
پیامدهای س��خت گیرانه اقتصادی، روش ه��ا و رویکردهای عقالنی به کار 

می گیرند که بعضا با سیاست های پیشین آن کشورها نیز در تضاد است.
وی افزود: در ایران نیز انتظار این اس��ت که سیاست گذاران در حالی که 
منافع ملی را ارجح قرار می دهند، ش��رایط حاکم بر اقتصاد و بازیگران این 
عرصه را نیز مدنظر داشته باشند و با اتخاذ تصمیماتی که مناسب و معقول 

در وضعیت موجود نیست، صنایع را در تنگنا قرار ندهند.
دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه، تراز صنعت خودرو در ایران، از آنچه که 
بخش صنعت ملی کشور در آن به سر می برد، پایین تر نیست و به رغم تمام 
مش��کالت و موانعی که از محل تحریم های خارجی و تصمیمات نادرست 

داخلی با آن دست به گریبان است، تولید در این صنعت ادامه دارد، گفت: 
صنعت خودروسازی کشور، از قطعه سازان تا کارخانه هایی که خطوط تولید 
خودرو در آن فعال اس��ت، از جمله بخش هایی اس��ت ک��ه باید به دفاع و 
حمایت از آن پرداخت و به همان میزان که س��ازمان ملی اس��تاندارد نیز 
نهادی اثرگذار در کشور است و حمایت از این سازمان نیز واجب است، اما 
باید با تعامل و حرکت در مسیر گفت و گوهای نتیجه محور و با هدف کاهش 
لطمات و آس��یب های بیشتر به صنعت، ایرادات و ابهامات موجود در نظام 

استانداردی خودرو در کشور را اصالح کرد.
وی همچنین به همراهی خودروس��ازان با افکار عمومی در آزادس��ازی 
واردات خ��ودرو و حمایت از فضای رقابتی و در کنار آن، حذف مداخالت 
غیرضروری نهادهای دولتی در فرآیند تولید و نظام عرضه خودروس��ازان 
تاکید و مدیران ارشد صنعت خودرو را ترغیب به بیان دیدگاه های رقابتی 

و رانت گریز نزد افکار عمومی کرد.
عشقی در عین حال، بر تقویت تشکل های فعال در صنعت خودرو کشور 
تاکید کرد و یادآور شد که نهادهای خصوصی در این بخش، طی انسجام 
و هم فک��ری اثربخ��ش، توان البی گری خود را ارتق��ا دهند و با مراجعه به 
نهادهای تاثیرگذار حاکمیتی، اجازه ندهند برخی تصمیمات دستگاه های 
اجرایی که خالف منافع ملی است، صنایع را با چالش بیشتر مواجه کنند.

وی در همی��ن رابط��ه، ب��ر اص��الح نظ��ام تعامل��ی و گفت و گومح��ور 
بخش خصوصی با حاکمیت تاکید کرد و گفت: تشکل ها در بخش خصوصی 
با همراهی صنایع بزرگ که در تولید ناخالص ملی و اش��تغال زایی کش��ور 
نقش پررنگ دارند، برای گفت و گوی مس��تقیم با دستگاه های حاکمیتی و 
نظارتی به طور جدی وارد عمل شده و مخاطراتی که از محل تصمیمات و 
سیاست گذاری های اشتباه، به تهدید جدی برای کشور بدل شده است را 

با مقامات ارشد کشور در میان بگذارند.

خودروسازان: استانداردهای اجباری را لغو کنید تا تولید خودرو زیاد شود !
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به قلم: دیانا ریتچی
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

فعالیت در دنیای کس��ب و کار همراه با فش��ار روحی و اس��ترس بسیار 
زیادی است. شاید برخی از کارآفرینان این فشار کاری را به طور مشخص 
ب��روز ندهند، اما این امر به معنای فقدان فش��ارهای عصبی در این حوزه 
نیست. بسیاری از افراد به دلیل فشارهای کاری فراوان در حوزه کاری شان 
فقط چند ماه پس از ش��روع به کار اقدام به ترک موقعیت شغلی و عوض 
کردن کلی حوزه فعالیت ش��ان می کنند. این امر نقش مهمی برای آینده 
کاری این دس��ته از افراد دارد. با این حس��اب اگر شما هم به دنبال تغییر 
کارتان در پی فشار بسیار زیاد هستید، باید قبل از اینکه بی جهت موقعیت 
شغلی دلخواه تان را تغییر دهید، اندکی به جزییات نیز فکر کنید. اگر شما 
توانایی مدیریت اس��ترس و کاهش آن در محیط کار را داشته باشید، آن 
وقت تغییر حوزه کاری دیگر ایده ای ضروری و اجتناب ناپذیر نخواهد بود. 

هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات برای مدیریت 
استرس به طور حرفه ای است. اگر شما هم در طول سال های اخیر به طور 
مداوم با اس��ترس در محل کار دس��ت و پنجه نرم کرده اید یا اینکه مدیر 
بخش��ی پر از فشار کاری هستید، نکات مورد بحث در این مقاله می تواند 
برای شما کارایی باالیی داشته باشد. در ادامه برخی از مهمترین نکات برای 
کاهش فشار کاری و استرس در محل کار را مورد بررسی قرار می دهیم. 

جست و جو برای دلیل استرس
گاهی اوقات اس��ترس افراد در محیط کار ریشه در دالیل دیگری دارد. 
بدون تردید همیش��ه امکان عصبانیت ش��دید از دست همکاران یا حتی 
بروز مش��کالتی در رابطه میان ش��ما وجود دارد. با این حال امروزه برخی 
از کارمندان به دلیل مش��کالت غیرکاری دچار اس��تری می شوند. بر این 
اساس برایان رابینز، کارشناس کسب و کار، همیشه استفاده از شیوه هالت 
)HALT( برای درک ریش��ه اس��ترس را توصیه می کند. این شیوه برای 
کشف ریشه اس��ترس هایی که دلیل کاری ندارند، بسیار سودمند خواهد 
بود. بر این اس��اس شما باید یک راه حل ساده را در پیش بگیرید: »وقتی 
استرس دارید، نباید از خود یا دیگران درباره گرسنگی، عصبانیت، تنهایی 
یا خس��تگی سوال کنید«. بس��یاری از افراد با طرح چنین سواالتی بیش 
از هر زمان دیگری عصبی می ش��وند. این امر می تواند توانایی ش��ما برای 
مدیریت خودتان و تاثیرگذاری بر روی روند فعالیت تان را به ش��دت تحت 
تاثیر قرار دهد. با این حس��اب شما دیگر توانایی الزم برای تاثی گذاری بر 

روی مخاطب هدف تان را نخواهید داشت. 
اغل��ب اوق��ات افراد بهتری��ن درک از وضعیت ش��ان را دارند. نکته مهم 
اینکه ش��ما باید با درکی که از وضعیت خودتان دارید، نسبت به مدیریت 
استرس تان اقدام کنید. اگر ریشه مشکالت شما و استرس تان در خارج از 
محیط کار قرار دارد، تالش های ش��ما باید معطوف به حل این مشکل به 

طور حرفه ای باش��د، در غیر این صورت شاید هرگز توانایی تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان را نداشته باشید. 

ساماندهی کارها
وقتی کارها روی هم انبار ش��ود، کارآفرینان حتی با مش��اهده فهرست 
کارها نیز اس��ترس خواهند گرفت. ای��ن امر یک واکنش طبیعی در میان 
بسیاری از افراد محسوب می شود. درست به همین دلیل شما باید به طور 
مداوم در تالش برای مدیریت کارها به طور حرفه ای باشید. شاید این امر 
در ابتدا بسیار ساده به نظر برسد، اما در بلندمدت تاثیرگذاری بسیار خوبی 

بر روی مخاطب هدف به همراه خواهد داشت. 
امروزه کارآفرینانی که مدیریت زمان و توانایی ساماندهی دقیق کارها را 
دارند، اغلب اوقات مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نخواهند داش��ت. این امر می تواند به آنها برای بهبود شرایط ش��ان کمک 
کرده و موقعیت شان در بازار را به طور قابل مالحظه ای بهینه سازی نماید.

یادتان باشد ساماندهی کارها به معنای شروع فعالیت کاری با سخت ترین 
وظیفه ممکن نیست. ش��ما در این میان باید درک درستی از وظایف تان 
در ش��رکت داشته باشید. همچنین گاهی اوقات افراد براساس تجربه یک 
روند کاری مناس��ب وضعیت شان را پیدا می کنند. این امر نقش مهمی در 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داشته و وضعیت تان در بازار را مدیریت 
خواه��د کرد.  یکی دیگر از نکاتی که کارآفرینان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف باید به طور مداوم در ذهن داشته باشند، مربوط به استفاده 
از عادت های درست است. برخی از عادت ها به طور مداوم عادت های افراد 
را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین ش��ما امکان تاثیرگذاری بهتر بر روی 
مخاطب هدف تان با ترک عادت های نامناسب را خواهید داشت. این نکته 

می تواند به ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک کرده و 
موقعیت تان در بازار را توسعه دهد.

امروزه فعالیت سازمانی در شرایطی که کارمندان عادت های نامناسب شان 
را کنار گذاشته باشند، بسیار راحت تر از هر وضعیت دیگری است. بنابراین 

شما باید به طور مشخص این ایده را در ذهن داشته باشید. 
مطالعه مجالت

امروزه مجالت بسیار متنوعی در دسترس مردم قرار دارد. این امر یکی 
از بهترین فرصت ها برای کارآفرینان در طول روز به منظور رفع خس��تگی 
و مدیریت اس��ترس در محل کار را ارائه می کند. بس��یاری از افراد دارای 
عالقه های مشخصی هستند. این امر در صورتی که شما مجالت مطابق با 
سلیقه تان را پیدا کنید، تاثیرگذاری بسیار خوبی به همراه خواهد داشت. با 
این حساب شما می توانید به سادگی هرچه تمام تر اقدام به تاثیرگذاری بر 

روی وضعیت تان از نظر روحی و سطح استرس نمایید. 
مطالعه مجالت شاید در ابتدا امری بسیار ساده به نظر برسد، اما در عین 
سادگی تاثیرگذاری الزم را نیز به همراه دارد. بنابراین شما می توانید بدون 
دردسر اضافه اقدام به استفاده از مزایای این شیوه نمایید. درست به همین 
خاطر در بس��یاری از شرکت ها به طور پیشفرض مجالت بسیار زیادی در 

دسترس کارمندان قرار دارد. 
مطالعه مجله به کارآفرینان امکان رهایی از موقعیت های س��خت کاری 
و همچنین اندکی آرامش خاطر را می دهد. درس��ت به همین دلیل شما 
باید همیش��ه این ایده طالیی برای بهینه سازی وضعیت تان در بازار کار را 
مدنظر قرار دهید. اگر در طول روز اندکی احساس استرس کردید، استفاده 
از برخی توصیه های کاربردی می تواند نقطه قوت کارتان در این میان باشد. 

اندکی استراحت و ماساژ صورت
وقتی افراد استرس زیادی دارند، به طور معمول فعالیت کاری شان همراه 
با کیفیت زیادی نخواهد بود. این امر باید به مثابه یک نش��انه مناس��ب به 
منظور اس��تراحت مد نظر قرار گیرد. وقتی ش��ما در پی استرس باال اقدام 
به اندکی استراحت می کنید، فرصت کافی به خودتان برای بازیابی روحیه 
و کاهش س��طح استرس موردنظر را خواهید داد. این امر می تواند به شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و س��طح استرس تان 
را نیز تا حد مناس��بی کاهش دهد. بنابراین دیگر مش��کلی از نظر س��طح 
تاثیرگذاری بر روی وضعیت کاری تان و ادامه روند فعالیت با سطح استرس 

پایین تر نخواهید داشت. 
یادتان باشد امروزه بس��یاری از اشتباهات کاری در وضعیت پراسترس 
کارمندان صورت می گیرد. درست به همین خاطر اگر شما با سطح باالیی 
از استرس مواجه هستید، بهترین راهکار تالش برای صرف نظر از فعالیت 
کاری برای چند دقیقه خواهد بود. در کنار این ش��یوه ش��ما می توانید به 
س��ادگی برای دقایقی صورت تان را ماس��اژ دهید. این امر استرس فراوان 
موج��ود در ذهن تان را تا حد قابل مالحظ��ه ای کاهش خواهد داد. به این 
ترتیب دیگر دلیلی برای نگرانی نس��بت به اشتباهات ناخواسته در عرصه 
کس��ب و کار نخواهد بود. این نکته می تواند توانایی شما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظ��ه ای تحت تاثیر قرار دهد. 
بی ش��ک هیچ کارآفرینی به طور مداوم از استرس دور نیست. بنابراین اگر 
شما استرس تان را مدیریت کنید، شانس بهتری برای تعامل با مشتریان و 

همکاران تان در بازار خواهید داشت. 
ادامه در صفحه 8

چطور استرس تان در محل کار را کاهش دهید؟
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اخبار

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
530 هزار لیتر سوخت به پروازهای حج تمتع تحویل شد

ساری - دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
گفت : با تالش شبانه روزی کارکنان مرکز سوختگیری هواپیمایی منطقه ساری 
، عملیات ســوخت رسانی به ناوگان هوایی زائرین حج تمتع 1401 با موفقیت 

انجام شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، سبحان رجب پور مدیر 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری ، بیان کرد : سوخت رسانی 
به ناوگان هوایی فرودگاه بین المللی دشــت ناز ساری به منظور اعزام زائرین به 
مکه معظمه به صورت شبانه روزی و با پشتیبانی فنی، تدارکاتی و لجستیکی 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری به بهترین  نحوه ممکن انجام شد و در مجموع با 12 پرواز رفت و برگشت به پایان رسید.
سبحان رجب پور اظهار کرد : تعداد پروازهای حجاج در مرحله رفت  به مقصد مدینه با 6 پرواز انجام شد و در مرحله برگشت نیز با همین 
تعداد پرواز ، حجاج را از مدینه به ساری باز گرداندند که در مجموع 1514 نفر زائر جابجا شد . سبحان رجب پور  از روند سوخت رسانی 
ایمن به پروازها در فرودگاه بین المللی ساری ابراز خرسندی نموده و ادامه داد : با توجه به 12 پرواز انجام شده در مرحله رفت و برگشت 

حدود 530 هزار لیتر سوخت به هواپیماهای زائرین حج تمتع امسال تحویل شد .

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین خبر داد
اجرای عملیات خط کشی در 50 کیلومتر از راه های استان طی تیرماه امسال

قزویــن - مســعود زارع: بــه  نقــل از پایــگاه خبــری وزارت راه و 
شهرســازی)قزوین(، احسان شهبازی گفت:خط کشی راه ها یکی از مهم ترین 
راهکارهای ارتقای ایمنی جاده و کاهش حوادث و تسهیل سفرهای برون شهری 

است که ساالنه در حدود 2هزار کیلومتر از راه های این استان انجام می شود.
وی اضافه کرد:یکی از عواملی که در اجرای مناســب عملیات خط کشی و 
ماندگاری بیشــتر خطوط ترافیکی تاثیر دارد عبور نکردن وسایل نقلیه از روی 
این خطوط در ساعات اولیه خط کشی است که رانندگان باید نسبت به آن توجه 
ویژه ای داشته باشند. شهبازی ادامه داد:نصب 2هزار و ۸00 متر طول گاردریل 

جدید، ایجاد 2هزار و 300 متر طول شیار لرزاننده، نصب یک مورد روشنایی نقطه ای و دو چراغ چشمک زن، نصب 12 متر مربع تابلوهای 
اطالعاتی و 6عدد تابلوهای اخطاری و انتظامی از دیگر اقدامات این معاونت در راستای ارتقای ایمنی راه ها طی تیرماه امسال بوده است.

وی گفت:به منظور بهسازی و ترمیم رویه راه های استان نیز در ماه گذشته 20 باند کیلومتر عملیات روکش آسفالت در سطح راه های 
استان انجام شد. معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین افزود:در همین مدت همچنین 2هزار تن آسفالت 

گرم و 310 تن آسفالت سرد جهت لکه گیری راه های استان قزوین به مصرف رسیده است.

20 مجلس عزاداری دهه اول محرم در حرم حضرت سید معصوم)ع(
قم- خبرنگار فرصت امروز: ویژه برنامه های سوگواره بصیرت عاشورایی در 

حرم مطهر امامزاده سید معصوم)ع( اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم، آســتان 
مقدس امامزاده سید معصوم)ع( به عنوان یکی از بقاع شاخص استان قم، از جمله 

حرم های مطهر مجری سوگواره بصیرت عاشورایی خواهد بود.
بر این اساس طی دهه اول ماه محرم، هر شب بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء، 
مراسمی با سخنرانی حجت االسالم پناه زاده و مداحی جمعی از مادحین اهل بیت 

عصمت و طهارت)ع( تدارک دیده شده است.
همچنین مراسم دیگری هم هر روز ساعت 17 با سخنرانی و مداحی اساتید حوزوی ویژه خواهران در این بقعه متبرکه برگزار می شود.

از دیگر برنامه های این بقعه متبرکه برای دهه اول می توان به برپایی تجمع »لبیک یا حســین« در روز دوم محرم و برگزاری همایش 
»احلی من العسل« با حضور نوجوانان منطقه همزمان با ششمین روز ماه اشاره کرد. ضمنا هماهنگی الزم برای پوشش رسانه ای مستقیم 
حرکت دسته باشکوه عزاداری روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی از شبکه  استانی و شبکه های سراسری صورت گرفته است. گفتنی است 
مرکز افق آستان مقدس امامزاده سید معصوم)ع( از مدتی قبل سیاهپوش کردن بقعه متبرکه را به انجام رسانده و فضاسازی محیطی برای 

شروع سوگواره بصیرت عاشورایی صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:
 پرداخت بیش از 304 میلیارد ریال ارزش افزوده 

به حساب امور مالیاتی ایالم 
ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از پرداخت 304 میلیارد و 9۸2 میلیون ریال مالیات برارزش افزوده فروش 

محصوالت بابت سال 1400 بصورت مستقیم و غیرمستقیم به حساب امورمالیاتی ایالم خبر داد.
"روح اله نوریان" با بیان اینکه سال مالی 1400 این مبلغ به صورت مستقیم و غیر مستقیم به حساب امور مالیاتی استان ایالم واریز شده 

است، افزود: پرداخت اینگونه مالیات ها و ارزش افزوده صرف پروژه های عمرانی در سطح استان می شود.
وی با بیان اینکه از این مبلغ 120 میلیارد ریال بصورت مستقیم و 1۸5 میلیارد ریال به صورت غیر مستقیم توسط پیمانکاران واریز 
شده است، اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده فروش محصوالت این واحد صنعتی در سال گذشته نزدیک به 305 میلیارد ریال بوده که 
مبلغ 120 میلیارد ریال آن به صورت مستقیم به حساب امور مالیاتی واریز و مابقی  توسط پیمانکاران ارائه کننده خدمات این پاالیشگاه 
پرداخت شده است. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه پرداخت اینگونه مالیات ها باعث رشد پروژه های عمرانی در اقصی 
نقاط استان می شود، تصریح کرد: شرکت پاالیش گاز ایالم هر ساله با پرداخت مالیات و ارزش افزوده به رشد و توسعه استان کمک می کند.
نوریان با اشاره به اینکه در اجرای ماده 17 قانون مالیات ارزش افزوده، این شرکت هرساله به حساب امور مالیاتی استان واریز می کند، 
گفت: در سه ماهه اول سال جاری نیزمالیات بر ارزش افزوده فروش محصوالت تولیدی این پاالیشگاه 45 میلیارد و 51۸ میلیون ریال بوده 
که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به حساب امورمالیاتی ایالم واریز شده است. نوریان از پرداخت 3۸ میلیارد ریال بابت عوارض آالیندگی  
این واحد صنعتی در سال گذشته خبر  داد و افزود: در سه ماه اول سال جاری نیز 5 میلیارد ریال بابت عوارض آالیندگی به حساب سازمان 

امور مالیاتی استان واریز شده است.

صادرات بیش از 9 میلیون و723 هزارتن کاال از استان بوشهر 
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل صنعت،معدن و تجارت استان 
بوشهرگفت: بالغ بر 9میلیون و723 هزار تن کاال بدون احتساب میعانات گازی به 
ارزش حدود 5 میلیارد و 164 میلیون دالر از گمرکات استان طی چهار ماهه اول 
سال جاری صادر شده است. به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت،معدن و 
تجارت اســتان بوشهر؛ مهدی صفوی افزود : طی مدت زمان مذکور این میزان 
صادرات از استان بوشــهر از نظروزنی 12 و از نظر ارزشی 79 درصد نسبت به 

مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. 
صفوی عنوان کرد : عمده کاالهای صادراتی  شــامل محصوالت پتروشیمی، 

مواد معدنی،انواع آبزیان و سبزیجات و صیفی جات بوده که به کشورهای چین ، امارات متحده عربی، هند ، آفریقای جنوبی، نیجریه، سودان، 
موزامبیک ، ترکیه، پاکستان و سنگاپور از استان بوشهر صادر شده است . مدیر کل صمت استان اعالم کرد: طی بازه چهارماه نخست امسال   
واردات قطعی حدود 206 هزارتن کاال به ارزش بالغ بر 672 میلیون دالر از گمرکات استان به کشور وارد شده است که نسبت به مدت 
مشــابه ســال گذشته از نظر وزنی 45 درصد و از نظر ارزشی 95 درصد افزایش داشته است . صفوی تشریح کرد: عمده کاالهای وارداتی 
شامل ماژول ال ای دی ،انواع پارچه، برنج ، انواع چای، انواع الستیک، قطعات موتورسیکلت و دوچرخه ، انواع دستگاه پخت و پز رستورانی 
، قطعات و لوازم یدکی خودرو سورای از کشور های چین ، امارات ، روسیه ، هند ، تایلند، فیلیپین ، ترکیه، سریالنکا، جمهوری کره و ژاپن 

بیشترین سهم برای واردات به استان بوشهر داشته است.

آسیب های جدی باران شدید به شبكه های برق گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : بارندگی شدید و اصابت صاعقه به تجهیزات  و 
تاسیســات برقی در غروب روز 5 شــنبه خسارت هایی به شبکه های برق استان وارد نمودند که خوشبختانه خاموشی های ناشی از این 
خسارت با تالش بی وفقه همکاران  رفع گردید.سید احمد موسوی گفت : در پی هشدار اداره کل هواشناسی مبنی بر بارش باران شدید 
و رعد و برق ، اکیپ های عملیاتی این شرکت در سرتاسر استان در آماده باش کامل قرار گرفته بودند که در این بارندگی شدید تعداد 30 
فیدر 20 کیلوولت مورد خسارت  و قطع  گردیده که  در قالب 13 اکیپ بالغ بر 210 نفر ساعت تالش توانستند  نسبت به رفع  خاموشی 
های ناشــی از قطعی فیدرهای برق اقدام نمودند.وی افزود :این خاموشــی ها 90 مگاوات - ساعت انرژی توزیع نشده به شرکت تحمیل 
نمودند و عمده موارد خسارت دیده شده دررفتگی جمپر ،پارگی سیم ناشی از سقوط درختان بر روی شبکه های برق، پانچ مقره و خروج 
پست های فوق توزیع بودند.موسوی اضافه کرد : بیشترین موارد خسارت به شبکه های برق درشهرستانهای گرگان ، آق قال  و کردکوی 
بودند که خوشبختانه این خاموشی ها رفع گردید و در حال حاضر کلیه خطوط شبکه های توزیع حالت پایدا دارند و در هیج جای استان 
خاموشی ناشی از  باران و طوفان نداریم. و همچنان کلیه همکاران عملیاتی در سراسر استان جهت خدمت رسانی بهتر به هم استانی های 

گرامی در آماده باش کامل هستند.

اصفهان - قاسم اسد: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
اصفهان در نشســت خبری »همایش فرصت های تأمین مالی 
شرکت های دانش بنیان« تأمین مالی از طریق بورس و فرابورس 

را مطالبه جدی فعاالن اقتصادی دانست. 
به گــزارش روابط عمومــی اتاق بازرگانــی اصفهان مجتبی 
کاروان، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران 
و نایب رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی 
اصفهان تأمین مالی از طریق بورس و فرابورس را مطالبه جدی 
فعاالن اقتصادی دانست و گفت: متأسفانه در حوزه فرهنگ سازی 
درباره تأمین مالی از بازارهای سرمایه نسبت به سایر کشورهای 
جهان ضعیف عمل شده و کشورمان در این زمینه در رتبه پایینی 

قرار دارد.
وی با بیان اینکه در کشــورمان تأمین مالی از طریق بازار پول 
متداول تر اســت، ادامه داد: در کشــورهای توسعه یافته نیمی از 
تأمین مالی شرکت ها از طریق بازار سرمایه انجام می شود؛ بنابراین 
از شرکت فرابورس ایران تقاضا داریم این فرآیند را تسهیل کند 

که البته نسبت به گذشته بهبود یافته است.
کاروان بر تقویت اطالع رســانی در ایــن زمینه تأکید کرد و 
گفت: برای تأمین مالی شــرکت ها از طریق بازار سرمایه بهتر 
است شرکت ها بر اساس رتبه ای که در نظام رتبه سنجی کسب 
می کنند الزامی به ارائه تضمین بانکی نداشته باشند تا به سمت 
بازار پول ســوق پیدا نکنند. خوشــبختانه هم اکنون در حوزه 
پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه شاهد شرایط بهتری هستیم 
کــه امیدوارم تداوم یابد چون هیچ بازاری در دنیا شــفاف تر از 
بازار سرمایه نیست. باید توجه داشت بازار سرمایه بازار ریسک 
است اما بازدهی و میزان رشد آن از تمام بازارهای دیگر بیشتر 

بوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به ضربه ای 
که در چند سال اخیر به اعتماد عمومی درباره بازار سرمایه وارد 
شد، افزود: در آن زمان برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی و عدم 
اطالع رسانی صحیح به مردم باعث ایجاد آشفتگی در بازار سرمایه 
شد که البته این امر برای ما روشن بود و در نامه ای به وزیر وقت 

این اتفاق را پیش بینی کرده بودیم.

ظرفیت های اصفهان در بازار سرمایه 
میثم فدایی مدیرعامل شرکت فرابورس ایران نیز در این نشست 
خبری اظهار داشت: شرکت های دانش بنیان خاص و پیشرویی در 
اصفهان فعالیت می کنند و این اســتان از ظرفیت مناسبی برای 
توسعه فعالیت های این شرکت ها در بازار سرمایه برخوردار است.

وی با اشــاره به تالش شرکت فرابورس برای فعالیت با نگاهی 
جدید در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین افزود: نباید بازار 
سرمایه را محدود به شهر و استان تهران بدانیم بلکه بازار سرمایه، 
بازاری به وسعت ایران است که می تواند از ظرفیت تمام استان ها 

بهره ببرد.
فدایی با بیان اینکه بازار سرمایه برای تأمین مالی شرکت های 
دانش بنیــان در مراحل مختلف ابزارهــای گوناگونی دارد، ادامه 
داد: صندوق های VC یکی از ابزارهای تأمین مالی شرکت های 
دانش بنیان در مرحله ایده اســت. هم اکنون بازار ســرمایه 14 
صنــدوق VC دارد که با جمع آوری منابــع مالی از مردم آماده 
سرمایه گذاری در استارتاپ ها هستند. همچنین این صندوق ها 
با بیش از 400 میلیارد تومان منابع مالی آماده تزریق این منابع 
به شرکت های دانش بنیان هستند که پارک علم و فناوری و اتاق 
بازرگانی اصفهــان می توانند طرح های نیازمند تأمین مالی را به 
ایــن صندوق ها معرفی کنند. کرات فاندینگ دیگر روش تأمین 
مالی است و هم اکنون 14 سکوی تأمین مالی جمعی وجود دارد 
که آماده حمایت از شرکت های دانش بنیان استان اصفهان است.

مدیرعامل شرکت فرابورس با اشاره به انجام 102 میلیارد تومان 

تأمین مالی جمعی برای کسب وکارهای دانش بنیان در سال 1400 
تصریح کرد: در ســال جاری نیز تاکنون 95 میلیارد تومان طرح 
تأمین مالی جمعی تعریف و 75 میلیارد تومان تأمین مالی قطعی 
برای 24 طرح در سکوهای کرات فاندینگ انجام شده است. جالب 
اینکه یکی از طرح های بزرگ استان اصفهان با جمع آوری هشت 
میلیارد تومان در یکی دو ساعت رکورد سریع ترین تأمین مالی 
را شکست. به نظر می رســد با توجه به منایع موجود در استان 
اصفهان و سطح ریسک پذیری سرمایه گذاران، سکوی تأمین مالی 

مربوط به طرح های این استان می تواند موفق باشد.
پنج شرکت دانش بنیان در شرف عرضه در بازار سرمایه

فدایی صندوق ســرمایه گذاری خصوصــی و پذیرش در بازار 
ســرمایه را دیگر روش های تأمین مالی شرکت های دانش بنیان 
دانست و افزود: هم اکنون چهار صندوق سرمایه گذاری خصوصی 
بازار ســرمایه از شرکت های ورشکسته، شرکت هایی که نیازمند 
تجدید ســاختار مالی یا تأمین مالی برای رشد سریع تر هستند 
حمایت می کند. هم اکنون 54 شرکت دانش بنیان در بازار سرمایه 
و 19 شرکت در فرابورس داریم و پنج شرکت نیز در شرف عرضه 
در بازار ســرمایه داریم و اســتان اصفهان نیز سهم خوبی از این 

شرکت ها دارد.
وی با اشاره به تعیین مسیر ســبز در فرابورس برای تسهیل 
پذیرش شرکت های دانش بنیان گفت: می توان از ظرفیت شرکت-
پروژه نیز برای پذیرش این شرکت ها استفاده کرد. در این روش  
50 درصد آورده مالی توسط موسسین و 50 درصد آورده توسط 

سرمایه گذاران در بورس تأمین می شود.
مدیرعامل شــرکت فرابــورس درباره بروکراســی های اداری 
دست وپاگیر تأمین مالی که بر سر راه افراد دارای ایده وجود دارد، 
گفت: اکوسیستم نوآوری کشور در سال های گذشته ارتباط خوبی 
با بازار سرمایه برقرار نکرده و خأل نشست های هم فکری احساس 
می شود. اصفهان در تعداد شرکت های دانش بنیان جزو سه استان 
برتر کشور است اما سوال اینجاست که چند همایش تأمین مالی 
برای شرکت های دانش بنیان در اصفهان برگزار شده است؟ تالش 
کرده ایم با مجوزدهی منطقه ای و برگزاری همایش و جلســات 

هم فکری در اصفهان این روند را تسهیل کنیم.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل گاز گیالن طی بازدید از 
پروژه های شهرستان زابل که همراه با مدیریت امور گازرسانی شرکت 
ملی گاز، عضو کمیسیون انرژی مجلس، نماینده زابل و مسئولین استانی 
و شهرســتانی انجام شــد، از پیشــرفت 92 درصدی پروژه های فعال 
گازرسانی در این منطقه خبر داد. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، در 

این بازدید که روز جمعه 7 مرداد 1401 انجام شد، عیسی جمال نیکویی 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت: هم اکنون بالغ بر 106 
کیلومتر خط تغذیه و 520 کیلومتر شبکه گاز در منطقه سیستان کار 
شــده است. وی با بیان اینکه با تکمیل این طرح، 5 شهر زابل، ادیمی، 
دوست محمد، زهک و محمدآباد بهره مند از گاز طبیعی خواهند شد، 
گفت: این شهرها در مجموع دارای 41 هزار و ۸36 خانوار بوده و مجموع 

هزینه گازرسانی به آنها بالغ بر 4۸3 میلیارد تومان می باشد.
جمال نیکویی با اشــاره به این موضوع که پیمانکاران طرح به دلیل 
تســریع در پیشــرفت پروژه و عدم مواجهه با ترافیک شهری و شرایط 

جوی، در شــب نیز کار می کنند، بیان کــرد: مطابق برنامه زمانبندی 
عملیات شــبکه گذاری گاز شــهرهای ادیمی، دوست محمد، زهک و 
محمد آباد به زودی به پایان می رسد و فاز 3 شهر زابل نیز در نیمه اول 

سال جاری تکمیل خواهد شد.
مدیرعامل گاز گیالن در پایان با بیان اینکه پرســنل این شرکت به 
همراه پیمانکاران اجرایی پروژه به صورت مستمر و شبانه روزی در حال 
پیشبرد طرح گازرسانی به منطقه سیســتان می باشند، اظهار داشت: 
تکمیل این طرح ملی و بزرگ نیازمند مســاعدت و همراهی بیشــتر 

مسئولین استانی و شهرستان های مربوطه می باشد.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از 
شرکت تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو بازدید کرد.

شرکت تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو یکی از شرکت های توانمند 
در کنار برق منطقه ای خوزستان بوده که اقدامات و کارهای تعمیراتی 
برق منطقه ای خوزستان را انجام می دهد و در حوادث و حفظ پایداری 
شبکه برق نقش تاثیرگذاری دارد. این بازدید در راستای افزایش تعامل 
و همــکاری دوجانبه مابین دو شــرکت انجام گرفته اســت و محمود 
دشــت بزرگ نیز از اقدامات شرکت تعمیرات در رفع حوادث و اشکاالت 
ایجاد شده در شبکه تقدیر کرده است. در این بازدید مدیرعامل شرکت 

برق منطقه ای خوزســتان از بخش های مختلف شــرکت تعمیرات و 
نگهــداری انتقال نیرو و توانایی تجهیزاتی و فنی آنها نیز بازدید کرده و 
آنها را مورد بررسی قرار داده است. وی همچنین پس از بازدید از قسمت 
های عملیاتی، فنی و آزمایشگاهی با پرسنل عملیاتی و فنی این شرکت 
به صورت میدانی مالقات و از تالش های شــبانه روزی این تالشــگران 
صنعت برق قدردانی نمود. دشت بزرگ در پایان این بازدید در نشست 
با مدیرعامل این شــرکت بر افزایش تعامل و همکاری مابین دو شرکت 
تاکید و راه های حفظ و پایداری شبکه برق را در شرایط گوناگون مورد 
بررســی قرار داد ه اند. بررسی وضعیت شبکه برق منطقه ای خوزستان و 

ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در آن، از دیگر محورهای این نشست 
بوده است. سید مهرداد بالدی موسوی معاون بهره برداری و سید حجت 
اله موسوی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز 

در این بازدید حضور داشتند.

اراک- فرنــاز امیدی: معاون آبخیــزداری اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اســتان مرکزی گفت: 25 درصد سازه های 
آبخیزداری این استان در پی بارش های اخیر در شهرستان های 
محالت، شازند، فراهان، بخشی از تفرش و خنداب آبگیری شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان مرکزی، رضا عظیمی افزود: بــا توجه به میزان بارش ها 
در شهرســتان های محالت، تفرش، شــازند، فراهان و خنداب 
حدود 2 میلیون متر مکعب از روان  آب های ســطحی و سیالب 
در این شهرســتان ها پشت سازه های آبخیزداری اداره کل منابع 

طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی کنترل و ذخیره سازی شد.
وی ادامــه داد: بارش هــای اخیر هی چگونه خســارتی برای 
ســازه های آبخیزداری اســتان مرکزی از جمله بندهای خاکی، 
سنگ و مالتی و سدهای این استان وارد نکرده  و همه این سازه 

ها سالم هستند.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
مرکزی با یادآوری مزایای اجرای طرح های آبخیزداری در حوزه 

های آبخیز استان و کشور گفت: عملیات آبخیزداری در هر نقطه 
از اراضی طبیعی و آبخیزداری استان و کشور انجام شده و روان 
 آب های سطحی و سیالب هیچگونه خسارتی به اراضی زیر دست 

وارد نکرده است.
عظیمی خاطرنشــان کرد: جاری شدن سیالب در دشت های 
استان و کشور که امکان انجام عملیات آبخیزداری وجود نداشته 

خسارت هایی را برای اراضی زیر دست این اراضی به همراه داشته  
است.

وی ادامه داد: اجرای عملیات آبخیزداری نقش مهمی در کنترل 
سیالب داشته و جنگل ها و پوشش گیاهی با کنترل روان آب ها 
موجب می  شــوند آب باران در خاک نفوذ کند و در سفره  های 

زیرزمینی ذخیره شود.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
مرکزی خاطرنشــان کرد: انجام عملیات آبخیــزداری عالوه بر 
افزایش آب چشــمه  ها، قنوات و چاه  ها نقش مهمی در کاهش 
شوری آب  های زیرزمینی و کاهش فرسایش خاک به همراه دارد.
عظیمی کنترل فرســایش و تقویت پوشش گیاهی را از دیگر 
مزایای انجام عملیات آبخیزداری عنــوان کرد و افزود: عملیات 
آبخیــزداری افزایش حاصلخیزی، حفظ رطوبت خاک و افزایش 
محصوالت کشاورزی را به همراه داشته شده و با انجام عملیات 
آبخیــزداری می  توان از ورود ســالیانه 250 میلیون مترمکعب 

رسوب به مخازن سدها جلوگیری کرد.

در نشست خبری »همایش فرصت های تأمین مالی شرکت های دانش بنیان« عنوان شد؛

تأمین مالی از طریق بورس و فرابورس مطالبه جدی فعاالن اقتصادی است

مدیرعامل گاز گیالن: 

 پروژه های گازرسانی به منطقه سیستان 
92 درصد پیشرفت داشته است

بازدید مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان از شرکت 
تعمیرات و نگهداری انتقال نیرو

25 درصد از سازه های آبخیزداری منابع طبیعی استان مرکزی آبگیری شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوشــهر گفت: با پیگیری های صورت گرفته از سوی این 
اداره کل و ستاد حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر رویه ترانزیت 
خارجی در بندر گناوه برقرار شد. به گزارش روابط اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر، محمد شکیبی نسب در تشریح خبر 
یاد شده اظهار کرد: برقراری رویه ترانزیت خارجی در بندر گناوه 
فرصتی ارزشمند برای رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های متعدد 
اشتغالزایی در این  بندر اســت. وی بیان کرد: افزایش مبادالت 
تجاری بندر گناوه با کشورهای حوزه خلیج فارس، امکان جذب 

بیشتر صاحبان کاال و همچنین افزایش حجم تخلیه و بارگیری 
از دیگر مزیت های برقراری رویه ترانزیت خارجی در بندر گناوه 
محســوب می شود. شکیبی نسب ادامه داد: با توجه به ظرفیت 
باالی بندر گناوه این بندر در کنار سایر بنادر استان بوشهر مورد 
توجه ویژه ســازمان بنادر اســت. وی اظهار کرد: برقراری رویه 
ترانزیت خارجی همگام با آغاز اجرا  طرح  های جامع و توسعه ای 
در بندر گناوه نویدبخش آینده ای درخشان برای این بندر است که 
باید از این ظرفیت ها نهایت استفاده صورت گیرد. شکیبی نسب با 
اشاره به اهمیت برقراری رویه ترانزیت خارجی در بندر گناوه ادامه 

داد: در این راستا از همراهی و تالش های موثر ستاد حوزه نظارت 
گمرکات استان، اداره بندر و دریانوردی گناوه و اداره کل گمرک 
گناوه برای برقراری رویه ترانزیت خارجی کمال قدردانی را داریم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خبر داد

رویه ترانزیت خارجی در بندر گناوه برقرار شد
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توجه به تمرین های یوگا
یوگا یکی از ورزش های بی نهایت مناس��ب برای اعصاب و روان اس��ت. درس��ت به همین دلیل بسیاری از 
کارآفرینان حرفه ای اقدام به استفاده از تمرین های مورد نظر در این راستا می کنند. اگر شما فرصت کافی برای 
شرکت در کالس های یوگا را دارید، باید به طور مداوم این شیوه را مدنظر قرار دهید. این امر سطح استرس 
شما را به طور قابل مالحظه ای کاهش داده و امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز به همراه دارد. 
نکته مهم دیگر اینکه ش��ما برای بهینه س��ازی فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید به طور مداوم 
ذهن تان را از اس��ترس های قدیمی خالی کنید، در غیر این صورت به طور مداوم وضعیت تان در این میان به 
هم ریخته خواهد بود.  تمرین های یوگا در ابتدای صبح زمان زیادی از کارآفرینان نمی گیرد. با این حال شما با 
چنین تمرین هایی به سادگی هرچه تمام تر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. این 
نکته شما را برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف آماده کرده و میزان تنش های احتمالی با همکاران 
را نیز تا حد قابل قبولی کاهش می دهد. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید به طور مداوم برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف از این شیوه سود ببرید.  امروزه دسترسی به تمرین های یوگا بسیار ساده شده است. بر این 
اساس شما می توانید با اندکی جست و جو در شبکه های اجتماعی یا فضای اینترنت با تمرین های یوگا آشنا 
شوید. این امر شما را از حضور در باشگاه بی نیاز کرده و صرفه جویی باالتری در زمان تان به ارمغان می آورد. 

کنار گذاشتن موقتی افکار
وقتی ذهن ش��ما درگیر باش��د، کیفیت کاری تان افت پیدا می کند. همین امر می تواند سطح استرس شما 
را بی نهای��ت افزایش داده و موقعیت تان را نیز در ش��رکت به خطر اندازد. اگ��ر کارآفرینان برای مدت زمانی 
طوالنی با اس��ترس در بازار فعالیت داش��ته باش��ند، به مرور زمان دیگر هیچ کس از آنها حرف شنونی الزم را 
نخواهد داش��ت. درس��ت به همین دلیل شما باید به فکر راهکاری برای کاهش استرس تان باشید.  از آنجایی 
که بس��یاری از افکار همراه با اس��ترس هستند، یکی از نکات حرفه ای در زمینه مدیریت استرس شامل کنار 
گذاشتن موقتی افکار حاوی استرس است. شما با چنین کاری امکان تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف 
را داش��ته و موقعیت تان در بازار به طور قابل مالحظه ای بهینه س��ازی خواهد شد.  بدون شک کنار گذاشتن 
افکار برای فعالیت مناس��ب در شرکت امر سختی محسوب می شود. این نکته برای کسانی که به طور مداوم 
درگیر بحث های گسترده هستند و افکار زیادی در سرشان شکل می گیرد، دشواری بیشتری به همراه خواهد 

داشت. با این حال اندکی تمرین در این میان کار شما را بی نهایت ساده تر از هر زمان دیگری خواهد کرد. 
نفس عمیق بکشید

برخی از مشکالت در دنیای کسب و کار نیازی به افکار عجیب یا راه حل های سخت ندارد. اگر شما در محل 
کار به طور مداوم با سطح باالیی از استرس رو به رو هستید، یکی از شیوه های ساده در این میان اندکی تنفس 
عمیق تر است. این شیوه ساده به شما برای کسب آرامش و بازگشت ضربان قلب تان به حالت طبیعی کمک 
می کند. با این حساب اگر به دنبال تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف تان هستید و کار بدون استرس 
را هم دوست دارید، باید همیشه نفس عمیق را در دستور کار قرار دهید. این شیوه در هر شرایطی قابل اجرا 
بوده و ش��انس ش��ما را بی نهایت افزایش می دهد.  بسیاری از افراد در طول روز تنفس مرتبی ندارند. این امر 
می تواند موجب افزایش استرس و عصبانیت شدید آنها در محل کار شود. با این حساب اندکی تنفس منظم تر 
به شما برای تاثیرگذاری بهتر بر روی همکاران و پیگیری کامال حرفه ای کارها کمک خواهد کرد. با این حساب 
دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی شما یا دیگر همکاران تان نخواهد بود. 

استراحت دادن به عضالت
ش��ما در طول روز باید اندکی به عضالت تان اس��تراحت دهید. نشس��تن مداوم پش��ت می��ز کار یا حتی 
دوندگی های زیاد از بخشی به بخش دیگر شرکت می تواند سطح استرس شما را بی نهایت افزایش دهد. این 
امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک ش��ایانی کرده و فرصت های تان را نیز به طور قابل 
مالحظه ای کاهش خواهد داد. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
همیش��ه از راهکارهای حرفه ای س��ود ببرید، در غیر این صورت شاید کمتر فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی 
وضعیت کاری تان داش��ته باشید.  فعالیت همراه با استرس گاهی اوقات در قالب گرفتگی عضالت خودش را 
نشان می دهد. در وضعیت های پیچیده چنین امری می تواند چند روزی شما را از فعالیت کاری دور نگه دارد. 
درست به همین خاطر استراحت دادن به عضالت یا ماساژ آنها از سوی خودتان می تواند نقش مهمی در طول 

روز برای کاهش استرس و خطرات ناشی از آن داشته باشد.
رفتن به مکان مورد عالقه تان

گاهی اوقات در نزدیکی محل کار یک پارک یا رستوران مورد عالقه شما وجود دارد. چنین مکان هایی به 
شما احساس بسیار خوبی داده و فرصت تاثیرگذاری بر روی روند استرس تان را به همراه دارد. نکته مهم در این 
میان رفتن به مکان دلخواه تان در برخی از ساعت های کاری است. توصیه ما انتخاب زمان هایی پر از استرس 
برای رفتن به مکان های مورد عالقه تان است. این امر می تواند برای شما جذابیت بسیار زیادی به همراه داشته 
و موقعیت تان را نیز به طور چش��مگیری بهبود بخشد.  امروزه بس��یاری از افراد هیچ راه حلی برای مدیریت 
استرس شان ندارند. در این میان شما می توانید با مدیریت مناسب استرس تان در این راستا نقش مهمی در 
فعالیت کاری بهینه موسسه تان داشته باشید. این امر حتی نقشه راهی برای دیگر همکاران تان نیز خواهد بود. 
بدون تردید مالقات دس��ته جمعی با همکاران در مکانی که بدان عالقه دارید، جذابیت زیادی خواهد داشت. 

شما با چنین کاری به سادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا می کنید. 
)TED Talks( نگاه کردن به سخنرانی های تد

استفاده از موقعیت های مناسب و شیوه های حرفه ای برای کاهش استرس همیشه عالی به نظر می رسد. با 
این حال در عمل بسیاری از افراد توانایی استفاده از تکنیک های درست را ندارند. در این میان سخنرانی های 
تد با ارائه توصیه های حرفه ای برای کارآفرینان در حوزه های مختلف به مدیریت استرس نیز کمک می کند. 
برخی از افراد وقتی مشغول یادگیری یک مهارت تازه هستند، استرس های شان را به کلی فراموش می کنند. 
با این حساب شما می توانید از سخنرانی های تد برای فراموش کردن استرس ها و بازگشت به وضعیت عادی 
کاری سود ببرید. در این صورت دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی تان 
نخواهد بود.  بدون تردید اندکی جست و جو در شبکه های اجتماعی یا حتی سایت تد به شما امکان دسترسی 
به ویدئوهای بس��یار عالی و حتی تخصصی در زمینه مدیریت اس��ترس را می دهد. نکته جالب اینکه چنین 
توصیه هایی به طور معمول از سوی کارآفرینان موفق یا کارشناس های حرفه ای در زمینه استرس ارائه می شود. 

با این حساب شما مشکلی بابت اجرای درست ایده های تان نخواهید داشت. 
استفاده از قانون 20-20-20

یکی از قانون ها و روش های تاثیرگذار برای کاهش سطح استرس و رفع خستگی تحت عنوان 2۰-2۰-2۰ 
ش��ناخته می ش��ود. این قانون بی نهایت ساده و در عین حال تاثیرگذار اس��ت. بر این اساس شما باید هر 2۰ 
دقیقه به مدت 2۰ ثانیه به یک نقطه که دست کم 2۰ فوت با مانیتور یا محل دید عادی تان فاصله دارد، خیره 
شوید. این امر به شما برای بازیابی سطح انرژی تان کمک کرده و سطح بهره وری تان را نیز بی نهایت افزایش 
می دهد. با این حساب دیگر نیازی نسبت به استفاده از شیوه های عجیب و غریب در این میان نخواهد بود. 
calendar.com :منبع

به قلم: میشله سیکا
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

وقتی صحبت از ش��بکه های اجتماعی تازه می ش��ود، بدون 
تردید اول از همه تیک تاک در ذهن بازاریاب ها نقش می بندد. 
این پلتفرم دوس��ت داش��تنی ب��ا کلی کاربر ت��ازه و همچنین 
امکان��ات هیجان انگی��ز در طول س��ال های اخی��ر نگاه ها را به 
ط��ور قابل مالحظه ای ب��ه خودش جلب کرده اس��ت. این امر 
سرمایه گذاری به ش��دت باال از سوی برندها برای بازاریابی در 
این پلتفرم را به همراه داشته است. امروزه بسیاری از برندها به 
دنبال حضور مناسب در فضای تیک تاک هستند. با این پلتفرم 
چینی تنها گزینه پیش روی شما برای سرمایه گذاری نیست. 

امروزه ش��بکه های اجتماعی بسیار متنوعی برای بازاریاب ها 
و تیم های کاری در دس��ترس ق��رار دارد. به عبارت بهتر، دیگر 
دوران س��لطه خدشه ناپذیر فیس بوک و توییتر به پایان رسیده 
اس��ت. نکته جالب اینکه برخی از شبکه های اجتماعی قدیمی 
نی��ز برای جا نماندن از موج تغییرات گس��ترده در تالش برای 
اس��تفاده از امکانات تازه هس��تند. این ام��ر در برخی از موارد 
س��رویس های تازه ای برای بازاریاب ها به ارمغان آورده اس��ت. 
بنابراین ش��ما به س��ادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف بدون دردسر اضافه را خواهید داشت. 
ه��دف اصل��ی در ای��ن مقاله مروری ب��ر برخ��ی از بهترین 
ش��بکه های اجتماع��ی تازه و س��رویس های جدیدش��ان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. این امر به شما برای 
بازاریاب��ی بهینه و تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف 
کمک ش��ایانی خواهد کرد. با این حساب دیگر مشکلی از نظر 
سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی تان نخواهد 
بود. در ادامه برخی از مهمترین پلتفرم های تازه و سرویس های 
نوآورانه در ش��بکه های اجتماعی را مورد ارزیابی قرار خواهیم 

داد. 
تیک تاک

همانطور که در ابتدای این مقاله اش��اره شد، تیک تاک یکی 
از مشهورترین شبکه های اجتماعی تازه تاسیس در سراسر دنیا 
محسوب می شود. این پلتفرم چینی در طول مدت زمانی کوتاه 
شهرت بسیار زیادی پیدا کرده و اکنون شمار باالیی از کاربران 
برای اس��تفاده از آن انگیزه باالیی دارند. شمار اینفلوئنسرها و 
همچنین اس��تقبال بی نظیر کاربران سراس��ر دنیا از این اپ در 

کشورهای مختلف به خوبی بیانگر اهمیت این اپ است. 
اگرچه تیک تاک هنوز مس��یر بس��یار طوالن��ی برای تبدیل 
شدن به یکی از برندهای بزرگ در زمینه شبکه های اجتماعی 
را پی��ش رو دارد، ام��ا ت��ا همین ام��روز نی��ز کار بزرگی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف انجام داده اس��ت. براساس 
گزارش موسس��ه استاتیس��تا، ام��روزه با توجه به گس��تردگی 
تیک ت��اک، فقط 9 درصد از بازاریاب ها در سراس��ر دنیا اقدام 
به اس��تفاده از این اپ ب��رای اهداف تبلیغاتی ش��ان می کنند. 
معنای این امر امکان س��رمایه گذاری ش��ما بر روی تیک تاک 
بر دریافت نتایج مناس��ب است. شما با چنین کاری به سادگی 
هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا 
می کنید. با این حساب دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف و بهینه س��ازی وضعیت تان در این میان 

باقی نخواهد ماند. 
یادتان باشد دنیای بازاریابی برای بسیاری از برندها همراه با 
تغییرات مداوم بوده اس��ت. در این میان سطح باالی رقابت در 
بسیاری از شبکه های اجتماعی برای کارآفرینان سخت و دشوار 
اس��ت. همین امر تیک تاک را بدل به یکی از گزینه های بسیار 
جذاب برای بازاریابی کرده اس��ت. در فضایی که رقبای بزرگی 
برای برند ش��ما حضور ندارند، شما می توانید با اندکی توجه به 
جزیی��ات و تاثیرگذاری بهینه ب��ر روی مخاطب هدف وضعیت 
بازاریابی تان را به ط��ور قابل مالحظه ای تغییر دهید. آن وقت 
دیگر نیازی برای نگرانی نسبت به استفاده از فرصت های پیش 

رو در تیک تاک برای برندتان نخواهد بود. 
یادتان باش��د تیک تاک پلتفرمی مورد عالقه در میان نس��ل 
جوان اس��ت. بنابراین اگر شما به دنبال تعامل با مشتریان این 
نسل به طور حرفه ای هستید، باید اول از همه استفاده از تیک 
تاک را در کانون توجه قرار دهید. این امر از برند شما کسب و 

کاری مطابق میل مشتریان نسل جوان خواهد ساخت. 
کالب هاوس

کالب هاوس یکی دیگر از شبکه های اجتماعی تازه تاسیس 
در دنیای دیجیتال محسوب می شود. بدون شک در دنیایی که 
فرمت ویدئو برای همه کاربران جذابیت خاصی دارد، تمرکز بر 
روی فرمت صوتی ش��جاعت بس��یار زیادی نیاز دارد. البته این 
مسئله با توجه به استقبال کاربران از انواع پادکست ها در طول 
س��ال های اخیر خیلی هم عجیب نیست. مدیران کالب هاوس 
ب��ا تالش برای تبدیل فضای پادکس��ت ها به حوزههای تعاملی 
اقدام به توس��عه پلتفرم شان کرده اند. با این حساب کاربران در 
شبکه اجتماعی موردنظر امکان بحث و گفت و گو به طور زنده 

با یکدیگر را خواهند داشت. 
امروزه بس��یاری از افراد ب��رای برگ��زاری کارگاه ها یا بحث 
درب��اره نکات مختل��ف از کالب هاوس س��ود می برند. این امر 
به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و 
وضعیت تان را نیز به طور قابل مالحظه ای بهینه س��ازی خواهد 

کرد. 
نکت��ه مهم درخصوص کالب هاوس ت��الش برای بازاریابی با 
اس��تفاده از ش��یوه های منحصر به فرد اس��ت. به عبارت بهتر، 
ش��ما فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از 
ش��یوه های قدیمی در کالب هاوس را ندارید. درست به همین 
خاط��ر باید بی��ش از هر زمان دیگری در تالش برای آش��نایی 
با فضای تازه کالس هاوس و س��ازگاری با آن باش��ید، در غیر 
این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای بازاریابی و بهینه س��ازی 

فرصت های تان در این فضا پیدا نکنید.
کالب هاوس هن��وز از گزینه های تبلیغاتی به طور رس��می 
پش��تیبانی نمی کند. معنای ای��ن امر ضرورت بازاریابی ش��ما 
ب��ه طور ارگانیک یا دس��ت کم همکاری ب��ا روم های حرفه ای 

و محبوب اس��ت. این امر انگیزه ه��ای بازاریاب ها برای فعالیت 
بدون هزینه باال در کالب هاوس را به شدت افزایش داده است. 
در م��ورد کالب هاوس نیز مانند تیک تاک ش��باهت هایی از 
نظر س��طح فعالیت میان کاربران وجود دارد. این پلتفرم هنوز 
در ابتدای راه قرار داش��ته و سهم زیادی هم از بازار شبکه های 
اجتماعی ندارد. با این حال نوآوری اش در زمینه ارتباط صوتی 
بر خط شمار باالیی از کاربران با هم در قالب روم های مختلف 
خالقانه به نظر می رس��د. همین امر برای بسیاری از شبکه های 
اجتماعی دیگر نیز الهام بخش بوده است. با این حساب شما به 
سادگی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه سازی 
ش��رایط تان را خواهید داشت. این نکته مهم باید همیشه مورد 
توجه شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف قرار داشته 
باش��د، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود توانایی تان در این 

حوزه از بین برود. 

توییتر اسپیسز
توییتر اسپیس��ز )Twitter Spaces( یکی از سرویس های 
ت��ازه توییتر برای جلب نظر کاربران محس��وب می ش��ود. این 
س��رویس در واکنش ب��ه ظهور ش��بکه های اجتماعی جدید و 
تهدید اساسی برای ش��بکه های اجتماعی قدیمی تر راه اندازی 

شده است. 
نکته اساس��ی در این میان س��ختی ارزیابی میزان استقبال 
دقیق کاربران از سرویس اسپیسز است. دلیل این امر نیز عدم 
تمایل توییتر برای درگیر س��اختن کارب��ران با آمارگیری های 
پش��ت س��ر هم و همچنین مش��کالت رایج در این راستاست. 
همی��ن امر به کاربران فرصت اس��تفاده از توییتر به س��ادگی 
هرچه تمام تر را داده اس��ت. این س��رویس به طور مشخص در 
رقابت با کالب هاوس از س��وی توییتر راه اندازی شده است. بر 
این اساس شما مانند کالب هاوس در اینجا امکان ایجاد روم و 
گفت و گوی زنده با دوستان تان را خواهید داشت. چنین امری 
نقش مهمی در رقابت مناس��ب میان توییتر با دیگر شبکه های 

اجتماعی نوظهور داشته است. 
یک��ی از ترنده��ای مه��م در دنی��ای ش��بکه های اجتماعی 
محبوبی��ت دوب��اره و س��ریع فرمت صوتی اس��ت. همین نکته 
بس��یاری از بازاریاب ها را به س��وی استفاده از فرمت مورد نظر 
هدایت کرده اس��ت. با این حساب جهت گیری توییتر به سوی 
اس��تفاده از فرمت صوتی و دسترسی راحت کاربران به مزایای 
آن امری عجیب ی��ا غیرمنتظره نخواهد بود. نکته مهم در این 
میان نحوه اس��تفاده از مزایای این بخ��ش در عرصه بازاریابی 
اس��ت. بس��یاری از برندها هنوز خودشان را برای نوآوری مورد 
نظ��ر آماده نکرده اند. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید قبل 
از ب��روز هر اتفاقی به بازاریابی در پلتفرم های ش��بیه به کالب 
هاوس ع��ادت کنید. این امر می تواند ش��ما را در مدت زمانی 
کوتاه تبدیل به یکی از شبکه های اجتماعی پرطرفدار در سطح 
دنیا کند. با این حساب دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف پیش روی شما قرار نمی گیرد. 
اینستاگرام ریلز

سرویس ریلز )Reels( در طول یک سال اخیر جذابیت های 
بس��یار زی��ادی برای کاربران به همراه داش��ته اس��ت. این امر 
به ش��ما در قالب سرویس��ی ش��بیه به تیک تاک امکان ضبط 
ویدئوهای کوتاه و انتشارشان به طور گسترده را می دهد. نکته 
مهم در این رابطه احس��اس خطر فوری اینس��تاگرام از سوی 
تیک تاک اس��ت. پلتفرمی که در مدت زمان��ی اندک کاربران 
بیشماری را جلب کرده اس��ت، برای اینستاگرام نیز خطرناک 
محس��وب می شود. درس��ت به همین دلیل سرویس ریلز برای 
رقابت با تیک تاک و ویدئوهای جذابش مورد توجه قرار گرفته 

است. 
اگرچه سرویس ریلز هنوز به محبوبیت تیک تاک نیست، اما 
تالش اینستاگرام برای بهینه سازی آن قابل توجه است. این امر 
بس��یاری از کاربران را نس��بت به استفاده از ریلز به جای تیک 
ت��اک ترغیب کرده اس��ت. نکته مهم اینک��ه تیک تاک به طور 
رسمی هنوز در بس��یاری از کشورها خدمات ارائه نمی کند. به 
همین دلیل ش��ما با استفاده درست از اینستاگرام ریلز فرصت 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مش��تریان در بازارهایی ک��ه تیک تاک 

ندارند، خواهید داشت. 
اس��تفاده از موسیقی های مناس��ب در کنار ویدئوهای کوتاه 
همیش��ه ایده مهمی محسوب می ش��ود. این امر در تیک تاک 
ب��ه خوبی تاثیرگذاری اش را نش��ان داده اس��ت. از آنجایی که 
حضور برندها در اینستاگرام بیشتر از هر زمان دیگری افزایش 
پیدا کرده اس��ت، اس��تفاده تجاری از ریلز بسیار بیشتر از تیک 
تاک اس��ت. این امر باید برای ش��ما به مثابه یک نکته اساسی 
باش��د. پس اگر به دنبال بازاریابی بی دردس��ر و تاثیرگذاری بر 
روی کاربران بیش��مار هس��تید، باید همیش��ه به فکر توجه به 
اینس��تاگرام ریلز باشید، در غیر این صورت شاید فرصتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی تان قرار نگیرد. 

اسپاتیفای گرین روم
اسپاتیفای در تالش برای رقابت با دیگر شبکه های اجتماعی 
و توسعه سطح خدماتش به ابعاد تازه ای دست پیدا کرده است. 
تا پیش از این اسپاتیفای صرفا برای کاربران یک آرشیو بزرگ 
از موزیک بود. با این حال اکنون آرام آرام به سوی تبدیل شدن 
به یک پلتف��رم اجتماعی برای اهالی موس��یقی پیش می رود. 
یکی از نخس��تین نش��انه های این امر نیز اضاف��ه کردن امکان 
گفت و گ��وی آنالین میان کاربران در روم های متعدد اس��ت. 
این امر از بس��یاری جهات نوعی واکنش به محبوبیت فزاینده 
کالب هاوس است. با این حساب شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف امکان بهینه س��ازی فرصت های تان با استفاده از 

چنین راهکاری را خواهید داشت. 
بازاریاب هایی که به دنبال تاثیرگذاری بر روی مش��تریان در 
دنیای هنر و موس��یقی هستند، باید به طور ویژه ای از خدمات 
اس��پاتیفای سود ببرند. این امر به شما فرصت هماهنگی بسیار 
باال با مخاطب هدف تان را می دهد. بنابراین مش��کل زیادی از 

نظر تاثیرگذاری ویژه بر روی هنردوستان نخواهید داشت. 
بس��یاری از بازاریاب ها و برندهای فعال در حوزه های هنری 
به طور مداوم نس��بت به فقدان یک پلتفرم تماما هنری انتقاد 
کرده اند. اگر ش��ما هم چنین وضعیتی داش��ته اید، دیگر نیازی 
به نگرانی نیس��ت. چراکه شما به سادگی هرچه تمام تر فرصت 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
گرین روم یکی از س��رویس های تازه و خالقانه اس��پاتیفای 
محسوب می شود. اگرچه در ابتدا فقط هنرمندان رسمی به این 
س��رویس دسترسی داشتند، اما اکنون تقریبا تمام کاربران این 
پلتفرم امکان اس��تفاده از این س��رویس را دارند. با این حساب 
بازاریاب ها باید توجه ویژه ای به اسپاتیفای داشته باشند. چراکه 
این س��رویس موسیقی به زودی در جمع شبکه های اجتماعی 
قرار خواهد گرفت. آن وقت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
با استفاده از چنین پلتفرمی یکی از نکات بسیار مهم در دنیای 

کسب و کار خواهد شد. 
دیسکورد

دنیای بازی های رایانه ای توس��عه بس��یار زی��ادی پیدا کرده 
است. درس��ت به همین دلیل احس��اس نیاز برای یک پلتفرم 
کامال اختصاصی در این میان حس می ش��ود. این امر به خوبی 
از س��وی مدیران دیسکورد مورد توجه قرار داشته است. با این 
حساب شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف عالقه مند 
به دنیای گیم دیگر نیازی به نگرانی ندارید. دیسکورد به عنوان 
یک��ی از پلتفرم های محبوب در دنیای گیمرها میلیون ها کاربر 
فع��ال در طول روز دارد. این امر به بازاریاب ها و اس��تودیوهای 
بازی س��ازی برای س��رمایه گذاری بر روی این شبکه اجتماعی 

کمک زیادی می کند. 
اگر ش��ما در دنیای کسب و کار به دنبال جلب نظر گیمرها 
ب��ه محصوالت تان هس��تید، یک��ی از بهتری��ن پلتفرم ها برای 
س��رمایه گذاری همین دیسکورد اس��ت. شما با چنین کاری به 
س��ادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
را خواهی��د داش��ت. همچنین از نقطه نظر حرفه ای نیز ش��ما 
می توانید مخاطب هدف تان را به راحتی تحت تاثیر قرار دهید. 
دیس��کورد س��رویس های رس��می برای تبلیغات برندها در 
پلتفرمش ندارد. با این حال شما محدودیتی نیز برای بازاریابی 
در این شبکه اجتماعی نخواهید داشت. با این حساب می توانید 
به سادگی هرچه تمام تر بر روی این پلتفرم سرمایه گذاری کرده 
و در دنی��ای گیم بر روی مخاطب هدف تان تاثیرگذاری الزم را 
ب��ه ارمغان بیاورید. نکته اساس��ی در این بی��ن اتکای محوری 
دیس��کورد به فرمت صوت است. از این نظر میان این پلتفرم و 
کالب هاوس شباهت های بسیار زیادی وجود دارد. تنها تفاوت 
در این میان اختصاص دیس��کورد به دنیای گیم است. بنابراین 
اگر ش��ما در حوزه موردنظر فعالیت نداری��د، بازاریابی در این 

پلتفرم شاید چندان برای تان جذاب و هیجان انگیز نباشد. 
توئیچ

یکی دیگر از ش��بکه های اجتماعی مناسب برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف توئیچ اس��ت. این پلتفرم به شما امکان 
تعام��ل ب��ا کاربران بر م��دار ویدئوهای الی��و را می دهد. مانند 
دیس��کورد، این پلتفرم نیز اول از همه ب��رای گیمرها طراحی 
ش��ده است. امروزه بسیاری از مردم عالقه مند به تماشای بازی 
گیمرهای مش��هور و حرفه ای هستند. با این حساب شما یا هر 
گیمر دیگری می توانید به سادگی هرچه تمام تر از توئیچ برای 
نمایش بازی های تان س��ود ببرید. این امر ش��ما را در موقعیت 
بس��یار خوبی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف قرار 

می دهد. 
ب��دون تردی��د توئیچ هن��وز هم در مقایس��ه با بس��یاری از 
ش��بکه های اجتماعی بزرگ دارای کاربران اندکی است. با این 
ح��ال بس��یاری از برندها از همین حاال به توئیچ توجه نش��ان 
داده ان��د. دلیل این امر نیز محوریت ویدئ��و و همچنین امکان 
همکاری س��اده با گیمرها در این فضاس��ت. بنابراین اگر شما 
هم مایل ب��ه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، 
می توانید به ساده ترین شکل ممکن با برخی از گیمرها در این 
فضا همکاری داشته باشید. نکته مهم اینکه همکاری موردنظر 
ب��ه دلیل تازگی توئیچ برای کاربران و همچنین گیمرها هزینه 
بس��یار پایین تری ب��ه همراه خواهد داش��ت. بنابراین نیازی به 

نگرانی در این رابطه نخواهد بود. 
ردیت

ردی��ت )Reddit( یکی از ش��بکه های اجتماعی مبتنی بر 
تعامل میان کاربران با محتوای چندرس��انه ای است. این یعنی 
شما فرصت بارگذاری انواع فرمت های محتوایی در این پلتفرم 
را دارید. بسیاری از برندها از این پلتفرم برای دریافت بازخورد 
کاربران و همچنین اس��تفاده از نظرات و توصیه های شان سود 
می برند. بنابراین اگر شما به دنبال تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 
مخاطب هدف تان هس��تید، می توانید به سادگی هرچه تمام تر 

شانس تان را در این میان امتحان کنید. 
ردیت فضایی بس��یار دوس��تانه میان کاربران و برندها ایجاد 
می کند. شما در این فضا می توانید هر نوع سوال یا درخواستی 
از مشتریان مطرح کنید. بنابراین اگر به بازخوردهای مشتریان 
نیاز باالیی دارید، ردیت بهترین گزینه برای شما خواهد بود. 
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