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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

در تحلیل بازوی پژوهشی اتاق ایران مطرح شد

نگرانی مالیاتی بخش خصوصی 
در ۱۴۰۲

اتــاق بازرگانــی ایــران در جدیدترین تحلیل خــود از الیحه بودجه ۱۴۰۲ به بررســی درآمدهــای مالیاتی 
پیش بینی شــده در این حوزه پرداخته و نگرانی های تولیدکنندگان را مطرح کرده اســت. در این گزارش به ابعاد 
مختلف مشکالت تولیدکنندگان در سال های گذشته تحت تاثیر مشکالت داخلی پرداخته شده و سواالتی درباره 
سیاست های مالیاتی دولت پرسیده شده است. در حالی که براساس برخی از بندهای مالیاتی الیحه بودجه سال 
۱۴۰۲ از جملــه بند )ت( تبصره ۶ مبنی بر کاهش نرخ مالیات موضوع ماده )۱۰۵( قانون مالیات های مســتقیم 
اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری در فعالیت های تولیدی حداکثر تا معادل هفت واحد درصد )۷%( و بند 
)هـ( تبصره ۲ مبنی بر مشمول مالیات شدن با نرخ صفر سودهای تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بورس 

و فرابورس، قرار است با هدف حمایت از تولید و تشویق سرمایه  گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس...

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای با افت 57 هزار واحدی به 
نیمه کانال 1.5 میلیونی رسید

یکشنبه سیاه بورس تهران
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سود عملیاتی صنعت بیمه 29 درصد رشد کرد

کارنامه بیمه در 9 ماهه 1401
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نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی روز یکشنبه به بررسی طرح مالیات بر سوداگری 
و ســفته بازی پرداختند و با موافقت آنها، اخذ حق الزحمه به تناســب ارزش معامالتی جهت صدور 

صورتحســاب الکترونیکی از مشاورین امالک و شــرکت های معتمد سلب شد. نمایندگان 
مجلس در جلسه روز گذشته در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد...

آخرین وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن

کمیسیون امالکی ها غیرقانونی شد؟

نگـــاه
زمان فراغت

به 4 ساعت در روز رسید
تغییر الگوی فراغت 

ایرانیان
با وجود آنکــه اوقات فراغت از 
دیرباز در زندگی انسان ها وجود 
داشــته، اما زمــان فراغت اصوال 
یک پدیده و مفهوم مدرن است. 
در نتیجه دگرگونی هایی که در 
ساختار زیســت اجتماعی پدید 
آمده و تحولی که در سازمان کار 
و فرآیند زندگی رخ داده اســت، 
امــری نوپدید به معنــای زمان 
فراغت تعریف شده است. نگاهی 
به الگوی فراغت در جامعه ایرانی 
نشان می دهد که خانواده همچنان 
در محوریت گذران اوقات فراغت 
قرار دارد، اما روند تغییرات نسلی 
باعــث پررنگ شــدن فراغت با 
دوستان و فراغت های مدرنی شده 
که کمتر با خانواده اتفاق می افتد. 
از ســوی دیگر، فراغت در فضای 
واقعی، جای خــود را به فراغت 
در دنیــای مجازی بــه ویژه در 
نسل جوان داده است. همچنین 
الگوی فراغت منفعــل در خانه 
طی سال های گذشته گسترش 
زیادی پیدا کرده که درباره چرایی 
رواج این الگوی فراغت در جامعه 
ایرانی باید به موانع شکل گیری 
الگوهای دیگــر توجه کرد. مثال 
یکی از موانع، الگوی اشتغال رایج 
در جامعه است که زمان فراغت 
بهینــه را به حداقل می رســاند. 

هزینه هــای  افزایــش 
2زندگی نیز جایی برای...

8 رجب ۱۴۴3 - سـال هفتم
شماره   ۲۱8۱

8 صفحه - ۵۰۰۰ تومان
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فرصت امروز: در ســال ۲۰۲۲ میالدی، قاره سبز پس 
از ســال ها به میدان جنگ روسیه و اوکراین تبدیل شد 
و پیامدهای سیاســی و اقتصادی این جنگ به شــکل 
بحران انرژی و تهدید امنیت غذایی، جهان را تکان داد. 
نشانه   های تغییرات اقلیمی نیز در سراسر جهان پررنگ تر 
شد و شبح شــیوع دوباره کرونا همچنان بر فراز جوامع 
باقی ماند. بنابراین هر تحلیلی از آینده و دورنمای جهان 
در ســال جدید میالدی با در نظــر گرفتن این متغیرها 
ممکن اســت. پــس از دو ســالی کــه مهمترین عامل 
شکل دهنده به دنیا، همه گیری کووید-۱9 بود، در حال 
حاضر مهمترین مســئله دنیا، جنگ روســیه و اوکراین 
اســت. تمام جهــان در ماه های آتی باید بــا تأثیرهایی 
درگیر باشد که این جنگ بر ژئوپلیتیک و امنیت جهانی 
باقــی می گذارد. جدای از این مســئله همچنین کنترل 
تــورم، هرج و مرج در بازار انرژی و مســیر نامشــخص 
چین در دنیای پس از همه گیری، اهمیت زیادی دارند. 
چیزی که همه این مســائل را پیچیده تر می کند، در هم 
تنیدگی همه آنها با هم است. در همین زمینه، هفته نامه 
»اکونومیســت« در گزارش ویژه ای به مناســبت ســال 
جدید میالدی به ۱۰ چالش کســب و کارها و هشــت 
رخداد محتمل سال ۲۰۲3 پرداخته است که به احتمال 

زیاد، توجه و انرژی زیادی را به خود جلب می کنند.
* فــدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا و ســایر 
بانک هــای مرکــزی غربی بــرای مهار تــورم همچنان 
نــرخ بهره را افزایش می دهند، اما چین سیاســت پولی 

انبساطی )کاهش نرخ بهره( را حفظ می کند.
* بحــران تورم بــه خریدکنندگان و خرده فروشــان 
آسیب می رســاند؛ حتی رشــد تجارت آنالین هم کند 
می شود. خرده فروشی آنالین ۱۴ درصد از کل فروش ها 
را تشکیل می دهد که باالتر از سهم ۱۰ درصدی در سال 

۲۰۱9 است، اما از رکورد سال ۲۰۲۲ عبور نخواهد کرد.
* کووید-۱9 جان های بیشتری را می گیرد، اما تعداد 
مرگ ومیرهای آن خیلی بیشتر از آنفلوآنزا نخواهد بود. 
چین احتماال دســت از ســختگیری در زمینه سیاست 
»کووید صفر« برمی دارد و ریســک افزایش مبتالیان در 

این کشور وجود خواهد داشت.
* اشتهای آسیا برای انرژی به تقاضا برای نفت کمک 
می کند و آن را ۵.۱ درصــد افزایش می دهد، در نتیجه 
می توانیم در انتظار رسیدن سطح تقاضا به سطوح پیش 
از همه گیری کرونا باشــیم. اوپک نیز با طمع بیشــتری 
تولیداتش را افزایش می دهد و منجر به تضعیف قیمت ها 

می شود.
* خطــرات رکــود اقتصــادی و افزایش نــرخ بهره 
نمی توانند مانع افزایش هزینه در حوزه فناوری شــوند 
کــه افزایش ۶ درصدی خواهد داشــت. فروش ابزارها و 
دســتگاه های فناورانه ناامیدکننده خواهد بود، اما بازار 

هوش مصنوعی به ۵۰۰ میلیارد دالر می رسد.
* شــرکت های بزرگ و مهم حوزه رسانه و سرگرمی 
به دنبال مشــترکان جدید خواهند بود و سعی می کنند 
با یکدیگر رقابت کنند. به همین خاطر سرمایه گذاری ها 
را به ویژه در بخش تولید محتوا افزایش می دهند. برای 
مثــال، نتفلیکس ســرمایه گذاری ۱۷ میلیــارد دالری 

خواهد داشت.
* فروش جهانی خودرو فقط یک درصد رشــد خواهد 
داشت، اما فروش وسایل نقلیه برقی رشد ۲۵ درصدی را 
تجربه خواهد کرد که دلیل آن، تغییر برنامه های مالیاتی 

چین برای حفظ و نگهداری تقاضا خواهد بود.
* آمریــکا به عنوان بزرگ ترین هزینه کننده در زمینه 
امــور دفاعــی، 8۰۰ میلیارد دالر صرف امــور دفاعی و 
نظامــی خواهد کرد که این رقم ســه برابر چین خواهد 

بود، اما بودجه  ها برای تطابــق با تورم، کوچک خواهند 
شد.

* قیمت ها کمی از اوج فاصله می گیرند. این اتفاق به 
شــرکت هایی که محدود شده اند، فرصت نفس کشیدن 
می دهــد تا بتوانند برای 8۰۰ میلیون نفر از مردم جهان 

که از گرسنگی رنج می برند، تولید داشته باشند.
* سفرهای هوایی به شکلی ســودده تبدیل خواهند 
شــد؛ چراکه ســفرهای هوایی بین المللــی خیزش 3۰ 
درصدی خواهد داشــت، اما به هر حال، میزان سفرهای 
هوایی همچنان کمتر از سطوح پیش از همه گیری کرونا 
خواهد بود. بسیاری از این افراد، کسانی هستند که برای 

کار سفر می کنند.
* اولین مســئله ســال ۲۰۲3 از نگاه »اکونومیست« 
همچنان تداوم جنگ در اوکراین اســت. قیمت انرژی، 
تورم، نرخ بهره، رشــد اقتصادی و کمبــود مواد غذایی 
همگی وابستگی نزدیکی به سرنوشت درگیری اوکراین و 
روسیه دارند. پیشرفت سریع اوکراین می تواند تهدیدی 
برای پوتین به حســاب بیاید، امــا محتمل ترین نتیجه 
نوعی وقفه فرسایشــی در ادامه این رونــد خواهد بود. 
روسیه به احتمال زیاد ســعی می کند این کشمکش را 
ادامه دهد و به این مسئله امیدوار باشد که کمبود انرژی 
و تغییرات سیاسی در آمریکا، مانع از تداوم حمایت غربی 

از اوکراین شود.
* ســایه رکود، دومین اتفاق محتمل سال است. حاال 
که بانک های مرکزی اقتصادهای بزرگ به منظور کنترل 
تــورم، نرخ بهره را بــاال می برند، به احتمــال زیاد این 
اقتصادها وارد رکود شوند. این رخداد یکی از آثار جانبی 
همه گیری کووید-۱9 اســت که با جهش قیمت انرژی، 
وخامت بیشــتری هم پیدا کرده است. رکود در آمریکا 
به احتمال زیاد شــدت کمتری داشته باشد، اما وضعیت 

در اروپا متفــاوت خواهد بود. با این حال، این مســئله 
یک مشکل جهانی خواهد بود؛ زیرا دالر قدرتمند منجر 
به آســیب دیدن کشورهای فقیری خواهد شد که همین 

حاال هم از افزایش قیمت مواد غذایی آسیب دیده اند.
* تغییرات اقلیمی، دیگر اتفاق محتمل ســال از نگاه 
»اکونومیست« است. حاال که کشورها قصد دارند به لحاظ 
انرژی به ســطحی از امنیت برسند، باز هم سوخت های 
فســیلی آلوده به شــکلی گسترده مورد اســتفاده قرار 
خواهند گرفــت. البته در میان مدت ایــن جنگ باعث 
خواهد شــد که ســرمایه بیشــتری متوجه انرژی های 
تجدیدپذیر شود. انرژی های بادی، خورشیدی، هسته ای 

و هیدروژنی از این مسئله سود خواهند برد.
* چین، مســئله دیگر دنیای ۲۰۲3 است. در حوالی 
ماه آوریل، جمعیت هند از جمعیت ۴3.۱ میلیارد نفری 
چین ســبقت خواهــد گرفت. با افــت جمعیت چین و 
فشارهای واردشده بر اقتصاد این کشور، به احتمال زیاد 
بحث های فراوانی راجع به این موضوع مطرح خواهد شد 
که آیا چین از لحظه اوج خود عبور کرده اســت یا خیر. 
رشــد اقتصادی کندتر چین به این معنا خواهد بود که 
اقتصاد این کشور هرگز به لحاظ ابعاد نمی تواند از آمریکا 

سبقت بگیرد.
* کشــمکش داخلی آمریکا نیز به نظر می رسد ادامه 
داشته باشــد. گرچه جمهوری خواهان عملکردی بدتر 
از چیزی که انتظــار می رفت، در انتخابات میان دوره از 
خود نشــان دادند، شــکاف های فرهنگی و اجتماعی در 
مورد مســائلی مانند حق ســقط جنین، حمل سالح و 
دیگر مسائل داغ روز قطعا تعمیق خواهد شد، مخصوصا 
در دوره ای کــه دیوان عالی این کشــور، تعدادی قانون 
جنجالــی تصویب کرده اســت. ورود رســمی »دونالد 
ترامپ« به رقابت های انتخاباتی ســال ۲۰۲۴ نیز بر این 

آتش شکاف، نفت خواهد ریخت.
* شــبح جنگ کماکان بر فراز جهان پــرواز خواهد 
کرد. تمرکز زیاد بر جنگ روســیه و اوکراین، ریســک 
وقوع درگیری در باقی نقاط دنیا را هم بیشــتر می کند. 
امــکان دارد چین از این فرصت اســتفاده کند و نیروی 
نظامــی خود را به ســمت تایوان روانــه کند. همچنین 
درگیری های چین و هند ممکن است در هیمالیا، جرقه 
جدیدی بخورد. شــاید هم ترکیه بر سر جزایر دریای اژه 

با یونان درگیر شود.
* با تغییر شــرایط ژئوپلیتیک جهانــی، اتحادها هم 
تغییراتی می کنند. ناتو با جنــگ اوکراین، جان تازه ای 
گرفته است و به دنبال دو عضو جدید است. آیا عربستان 
سعودی به پیمان ابراهیم خواهد پیوست و بلوکی جدید 
خواهد ساخت؟ گروه بندی های دیگری که اهمیت زیادی 
دارند، شــامل کواد و آکوکوس )گروه هایی که به رهبری 
آمریکا با چین مقابله می کنند( و آی۲یو۲ هســتند که 
مورد آخر به دنبال پیوند زدن هند، رژیم صهیونیســتی، 

امارات متحده و ایاالت متحده است.
* توریسم انتقامی، آخرین پیش بینی »اکونومیست« 
از دنیای ۲۰۲3 اســت. حاال که کووید رفته، توریست ها 
به احتمال زیاد از آن وضعیت پر از تعطیلی انتقام بگیرند 
و بازار جهانی توریسم به سطح ۴.۱ تریلیون دالری خود 
در سال ۲۰۱9 برسد. البته نباید فراموش کرد که حجمی 
از این عدد به خاطر تورمی است که طی این چهار سال 
پدید آمده است. تعداد سفرهای جهانی توریستی تقریبا 
۱.۶ میلیارد خواهد بود که هنوز هم کمتر از سطح ۱.8 
میلیارد سفری سال ۲۰۱9 خواهد بود. سفرهای تجاری 
مربوط به کســب وکارها هنوز هــم ضعیف خواهد بود؛ 
زیرا کاهش هزینه ها کماکان در دســتور کار بسیاری از 

شرکت ها قرار دارد.

وقتی تصمیم می گیرید کسب وکاری را راه بیندازید، صرفا 
کارآفرین بودن را انتخاب نمی کنید. راه اندازی کســب وکار 
یعنی درگیری شبانه روزی با چالش های بی شمار و فراوان، اما 
در محیط کســب وکار، فضا به این اندازه ناشناخته و مه آلود 
نیست که نتوان گفت چه چالش هایی انتظار شما را می کشد 
و ممکن اســت با چه خطرهایی روبه رو شــوید. وب سایت 
»کارآفرین«، هشت مورد از این خطرها را فهرست کرده است 
که خواندن آنها خالی از لطف نیست. اگر می خواهید کسب 
وکار خودتان را راه بیندازید، بهتر اســت از این هشت خطر 
دوری کنید: از اینکه »بیشتر بر محصول تمرکز می کنید تا 
درســت کردن یک گروه قوی«، »از اینکه درخواست کمک 
کنید، می ترســید«، »نمی دانید چطور باید یک کسب وکار 
واقعی را هدایت کرد«، »برندسازی شما خوب نیست و نامی 
که برای برند خود انتخاب کرده اید، ضعیف است«، »بر انجام 

کارها و وظایف اشتباه تمرکز می کنید«، »صبر ندارید«، »برای 
شناخت رقبای تان وقت نمی گذارید« و »پیش از آنکه تالش 

کنید، ناامید می شوید«.
* بیشتر بر محصول تمرکز می کنید تا درست کردن یک 
گروه قوی: حضور یک گروه خوب در سازمان کسب وکار شما، 
پیش و بیش از یک محصول خوب اهمیت دارد. بنابراین اگر 
ایده خالقانه ای دارید، پیش از به ثمر نشستن محصول به جمع 

کردن آدم های نوآور در کنار خودتان فکر کنید.
* از اینکه درخواست کمک کنید، می ترسید: خیلی زود 
در جهان کســب وکار می فهمید که هیچ کس مثل جزیره 
عمل نمی کند. سفر کسب وکار، یک سفر انفرادی نیست. به 
همین دلیل باید از دیگران بخواهید به شما سرمایه بدهند. اما 
این تنها جایی نیست که مجبور هستید روی کمک دیگران 
حساب کنید. گاهی صاحبان سرمایه به دلیل عدم درک و فهم 

مناسب از کسب وکار شما، تمایلی به سرمایه گذاری ندارند. 
اینجاست که باید از تجربه دیگر موارد موفق در محیط کسب 
وکار استفاده کنید. از اینکه از آنها کمک بگیرید اصال نترسید.

* نمی دانیــد چطــور باید یک کســب وکار واقعی را 
هدایــت کرد: اصوال مردم فکر می کننــد راه اندازی یک 
کســب وکار یعنی بتوانی چیزی را بسازی و به دیگران 
بفروشی. این در حالی است که آنها از چالش های مالی، 
چگونگی معامله با مشتریان و چگونگی تامین مواد اولیه 
در کســب وکارتــان بی خبرند و به آن فکــر نمی کنند. 
بنابراین اگر در این دسته از مردم جای می گیرید، بدانید 
شرکت شــما به جایی نمی رســد و خیلی زود شکست 

می خورید.
* برندسازی شما خوب نیست و نامی که انتخاب کرده اید، 
ضعیف است: نام استارت آپ باید به یاد بماند و به آسانی تلفظ 

شود. اسم استارت آپ باید به آسانی نوشته شود و درک معنای 
آن برای دیگران سخت نباشد. نکات بسیاری درباره انتخاب 
اســم و برندسازی در این زمینه وجود دارد. اگر به این نکات 
توجه کنید قطعا از خطر افتادن به چاله اسم بد و برند نامناسب 

در امان خواهید ماند.
* بر انجام کارها و وظایف اشتباه تمرکز می کنید: تمرکز 
بر بازار، مشتریان، گروه، محصول و فرهنگ شرکت است که 
درست است و نه موارد و چیزهای دیگر. اگر روی بخش هایی 
که اهمیتی ندارد تمرکز کنید، کسب وکار شما به طور حتم 

راه به جایی نمی برد.
* صبر ندارید: صبر یکی از مهمتریــن عوامل در کار هر 
استارت آپی است. اگر ایده ای دارید و می خواهید خیلی زود آن 
را اجرا کنید خوب است، اما باید بدانید که صبر نقشی کلیدی 

در توسعه کسب وکار شما ایفا خواهد کرد.

* برای شناخت رقبا وقت نمی گذارید: تا از رقبا و عملکرد 
آنها آگاه نشده اید، بهتر است هیچ تصمیمی نگیرید؛ چراکه 
در این صورت، تصمیم شما براساس داده های ضعیف شکل 
می گیرد و اجرا می شود. چنین تصمیمی به طور حتم شما را 
به نتایج ضعیف می رساند. بنابراین باید بدانید کدام شرکت ها 
با شما رقابت می کنند. آگاهی به اندازه کافی و کامل در این 
زمینه کمک می کند تا کسب وکارتان را در مسیر موفقیت 

قرار دهید.
* پیش از آنکه تالش کنید، ناامید می شــوید: شکست را 
نباید عالمت ادامه ندادن دید. شکست در واقع، یک فرصت 
است، فرصتی برای رشد. شکست به قول معروف، پل پیروزی 
اســت. هر شکست یک تجربه است و درس هایی که شما از 
هــر تجربه می گیرید، باید به ادامه تالش بینجامد و نه یأس 

و ناامیدی.

نکاتی که برای راه اندازی موفق یک استارت آپ باید بدانید
8 راز موفقیت استارت آپ ها

در سال جدید گوش به زنگ چه اتفاقاتی باشیم؟

18 پیش بینی از سال 2023

ورود بی دردسر به حوزه کاری جدید؛ 6 نکته که باید بدانید
آدم ها وقتی سال های سال یک شغل مشخص داشته باشند، دیگر وصله تغییرش را نخواهند داشت. اینطور 
وقت ها حتی برداشــتن یک قدم متفاوت هم مثل مبارزه با غول افسانه های قدیمی سخت و غیرممکن به نظر 
می رســد. هرچه باشد کمتر کســی دوســت دارد بعد از یک عمر کار و تالش دوباره از اول همه چیز را شروع 
کند. البته دنیای کســب و کار همیشــه مطابق میل کارآفرینان جلو نمی رود. به همین خاطر کارآفرینانی که 
انعطاف پذیری الزم را نشان ندهند، دیر یا زود از عرصه رقابت کنار گذاشته خواهند شد. خب وقتی یک موقعیت 

کاری خوب اما متفاوت جلوی پای آدم قرار می گیرد، چرا به آن پشت پا بزنیم؟
وقتی یک دونده ماراتن بعد از ســال ها فرصت حضور در المپیک در قالب تیم دوی ســرعت را پیدا می کند، 

معموال به راحتی آن را از دست نخواهد داد. این دقیقا ماجرای ورود به حوزه های کاری جدید در قالب یک...



فرصت امروز: بیمه از جمله صنایع مهم و ارزنده ای اســت که با پوشش 
ریسک های مختلف موجب رونق و ثبات اقتصادی می شود و زمینه آرامش 
و اطمینان بخشی فعاالن اقتصادی را فراهم می آورد. با این وجود، صنعت 
بیمه در این سال ها با ریســک ها و چالش های گوناگونی مواجه شده که 
اثربخشــی آن را پایین آورده و باعث شــده این صنعت با تحمل ریسک 
عملیاتی باالیی در کشــور ایفای نقش کند. از قیمتگذاری دســتوری در 
بســیاری از رشــته های بیمه ای و تقلب و تخلف هــای فراگیر در صنعت 
بیمه گرفته تا معضل تحریم ها و غیبت شرکت های بیمه ای در موسسات 
رتبه بندی بین المللی و شیوع کرونا و... تنها گوشه ای از مشکالت و موانعی 

است که صنعت بیمه با آن دست و پنجه نرم می کند.
بــا وجود پایداری و تداوم این چالش ها، آخرین گزارش عملکرد صنعت 
بیمه نشان می دهد که سود خالص این صنعت در 9 ماهه امسال از مرز ۱۲ 
هزار میلیارد تومان عبور کرده که رشد ۱۲۲ درصدی را در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته نشان می دهد. البته رشد سود سازی تنها در ۶۰ درصد 
از شرکت های بیمه ای حاضر در بازار سرمایه اتفاق افتاده و ۴۰ درصد دیگر 
از شرکت ها نتوانسته اند عملکرد خود را بهبود بخشند. با این وجود، برخی 
از شرکت های بیمه ای که در ســال مالی گذشته زیانده بودند، توانستند 
در 9 ماهه ۱۴۰۱ به ســود برسند و در نقطه مقابل نیز برخی شرکت ها با 
وجود سود ســازی در سال مالی قبل، امسال اما با زیان روبه  رو شده اند. در 
مجموع، صورت های مالی شرکت های بیمه ای فعال در بازار سرمایه نشان 
می دهد که سود عملیاتی صنعت بیمه در 9 ماهه امسال به حدود ۷ هزار 
میلیارد تومان رســیده و این میزان نسبت به عملکرد سال گذشته حدود 

۲9 درصد رشد کرده است.
رشد 58 درصدی حق بیمه تولیدی

گزارش های  9 ماهه شــرکت های بیمه ای نشــان می دهد که نسبت 
خســارت چهار رشــته  بدنه اتومبیل، درمان، حوادث راننده و شخص 
ثالث-مازاد، باالتر از ســطح بازار بیمه بوده اســت. تعداد شــرکت های 
بیمه ای که گزارش عملکرد آنها تا پایان آذرماه امســال منتشــر شده 
است، به ۲8 شــرکت بیمه رسیده که شامل شــرکت های بیمه ایران، 

آســیا، البرز، دانا، پارســیان، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، دی، سامان، 
نوین، پاسارگاد، معلم، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، تجارت نو، 
حکمت صبا، امید، حافظ، آســماری، زندگی خاورمیانه و زندگی باران 
می شــود. برآیند این گزارش های 9 ماهه نشان می دهد که سهم بخش 
غیردولتی از حق بیمه تولیدی به ۷۴.۱ درصد و از خســارت پرداختی 
صنعت بیمه به ۷۲.۲ درصد رســیده است. همچنین حق بیمه تولیدی 
)بیمه نامه هایی که در این دوره صادر شــده است( و خسارت پرداختی 
بازار بیمه به ترتیب ۱۲۶.9 و ۶۴.۲ هزار میلیارد تومان و رشد حق بیمه 
تولیدی و رشد خسارت پرداختی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 

ترتیب ۵8.۴ و ۵۶.۷ درصد بوده است.
رشد ۵8.۴ درصدی حق بیمه تولیدی بازار عمدتا متأثر از رشته درمان با 
سهم 3۰.۱ درصد از پرتفوی بازار و رشد ۱۶۵ درصدی حق بیمه تولیدی 
)۲.۷ برابر شدن نسبت به مدت مشابه سال گذشته( است. نسبت خسارت 
بــازار بیمه با ۰.۶ واحد کاهش در مقایســه با 9 ماهه ابتدای ســال قبل 
به ۵۰.۶ درصد رســید. نسبت خسارت چهار رشته  بدنه اتومبیل، درمان، 
حوادث راننده و شخص ثالث-مازاد )به ترتیب با ۷۲.۱، ۶۵.8، ۵۴ و ۵۱.9 
درصد( باالتر از سطح بازار بیمه )۵۰.۶ درصد( بوده است. سهم سه رشته 
بیمه درمان، شــخص ثالث-مازاد و زندگی)عمــر( به ترتیب 3۰.۱، ۲9.۷ 
و ۱۴.۲ درصــد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار اســت. ۵۲.۵ میلیون 
بیمه نامه صادر و حدود ۵۵.۴ میلیون فقره خســارت پرداخت شده است. 
تعداد بیمه نامه های صادره و تعداد موارد خســارت پرداختی نسبت به 9 
ماهه ســال قبل به ترتیب ۴.۲ و 38.۴ درصد رشــد داشــته است. رشد 
۴۴.۲ درصدی تعداد بیمه نامه های صادره در بازار به طور عمده به واسطه 
رشد این تعداد در دو رشته شخص ثالث-مازاد و حوادث راننده به ترتیب 
با ۷.۲ و ۵.3 درصد رشــد و هر یک با ســهم حدودا 3۵ درصدی از کل 
تعداد بیمه نامه های صادره بوده است. افزایش 38.۴ درصدی تعداد موارد 
خســارت پرداختی بازار، بیشتر به دلیل رشد 3۵.۲ درصدی این تعداد در 
بیمه درمان با ســهم عمده )9۲.۲ درصد( از تعداد خسارت های پرداختی 

بازار بیمه بوده است.

سبقت خسارت ها از درآمدها
براساس صورت های مالی شرکت های بیمه ای فعال در بازار سرمایه، سود 
خالص صنعت بیمه در 9 ماهه امســال از ۱۲ هــزار میلیارد تومان عبور 
کرده اســت که نسبت به عملکرد مدت مشابه ســال قبل، رشد بیش از 
۱۲۲ درصدی را نشــان می دهد. این رشد سود سازی تنها در ۶۰ درصد از 
شرکت های بیمه ای اتفاق افتاده و بقیه شرکت ها به سود نرسیده اند. از آنجا 
که بیش از ۵ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان از ســود شناسایی شده بیمه دانا 
از محل فروش دارایی ها و ســود ناشی از تغییرات نرخ تسعیر ارز به دست 
آمده و همچنین فعالیت های عملیاتی دو شرکت بیمه نوین و بیمه ملت با 
زیان روبه رو بوده و سود سازی آنها در 9 ماهه امسال تنها از محل تغییرات 
نرخ تسعیر ارز اتفاق افتاده است، بنابراین برای تخمین بهتر عملکرد صنعت 
بیمه باید این موارد را کنار گذاشــت. به ایــن ترتیب با حذف این منابع 
مشخص می شود که سود عملیاتی صنعت بیمه در 9 ماهه ۱۴۰۱ حدود 
۷ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در مقایســه با عملکرد سال گذشته 

حدود ۲9 درصد رشد کرده است.
پایش عملکرد شــرکت های بیمه ای همچنین نشــان می دهد که رشد 
خســارت های پرداختی در بخش ثالث از حق بیمه های دریافتی پیشــی 
گرفته اســت. از آنجا که بیمه شــخص ثالت با قیمتگذاری دستوری به 
شرکت های بیمه ابالغ می شود و این قیمتگذاری دولت متناسب با ریسک 
تعهد پذیرفته شــده توسط شرکت های بیمه نیســت، این اتفاق )سبقت 
خســارت های پرداختی از حق بیمه های دریافتــی( چندان غیرمنتظره 
نیست. آمار شرکت های بیمه ای فعال در بازار سرمایه نشان می دهد که این 
شرکت ها در سال ۱۴۰۰، حدودا ۴3 درصد بیشتر از سال ۱399 خسارت 
پرداخت کرده اند؛ حال آنکه درآمد حق بیمه این شرکت ها تنها 3۶ درصد 
افزایش داشــته است. این موضوع در نیمسال نخست ۱۴۰۱ نیز به چشم 
می خورد و شرکت های بیمه ای در حالی توانسته اند در نیمه نخست امسال 
درآمدهای بیمه ای خود را نســبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان 
۶8 درصد افزایش دهند که هزینه خسارت آنها در همین مدت ۷۰ درصد 

افزایش یافته است.

سود عملیاتی صنعت بیمه 29 درصد رشد کرد

کارنامه بیمه در 9 ماهه ۱۴۰۱

مصرف ســاالنه گاز طبیعی کشــور به بیش از ۲۲8 میلیارد مترمکعب 
می رسد که ۷۰ درصد آن در بخش صنعتی و 3۰ درصد در بخش خانگی 
و تجاری مصرف می شود، این نسبت در زمستان برعکس بوده، به گونه ای 
که ۷۰ درصد گاز از ســوی مشترکان خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده 
مصرف می شود و حتی این مقدار به 8۰ درصد هم رسیده است. به گزارش 
»ایســنا«، در این روزهای زمســتان با وجود تولید و تزریق بیش از 8۴8 
میلیون مترمکعب گاز در روز به خطوط سراسری، اکنون بیش از یک ماه 
است که روزانه بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب در بخش خانگی، تجاری و 
صنایع غیرعمده مصرف می شود که هدررفت منابع، سرمایه و ثروت را در 
پــی دارد. از روزهای دی ماه ۱۴۰۱ مصرف روزانه بخش خانگی، تجاری و 
صنایع غیرعمده به دلیل سرمای شدید و پایداری هوا نسبت به  مدت مشابه 

پارسال تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.
آنطــور که »جواد اوجی«، وزیر نفت اعالم کرده، مصرف گاز طبیعی در 
بخش خانگی و تجاری معادل ۲ فاز پارس جنوبی نســبت به زمان مشابه 
پارسال افزایش یافته است. شدت مصرف انرژی در ایران ۲.۵ برابر میانگین 
جهانی است. هم اکنون روزانه 99۰ میلیون مترمکعب گاز ترش در کشور 
برداشت می شــود، روزانه از این مقدار گاز حدود 8۴8 میلیون مترمکعب 
در ۲۱ پاالیشگاه گازی کشور شیرین سازی و در بخش های مختلف کشور 
مصرف می شود. به گفته وی، امسال تولید گاز کشور نسبت به پارسال ۱3 
تا ۱۵ میلیون مترمکعب افزایش یافته است. هم اکنون روزانه بیش از ۱9۰ 
میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه های سراسر کشور تحویل داده می شود و 

هیچ گونه قطعی برق در سراسر کشور گزارش نشده است.
در مورد شــدت انرژی، چند عامل مهم تأثیرگذار بر کشورهای مختلف 
وجود دارد؛ »وسعت جغرافیایی و عوامل آب و هوایی«، »استفاده درست و 
همه جانبه از شبکه های اطالعاتی و مخابراتی و اینترنت«، »میزان درآمد«، 

»قیمت انرژی«، »نسبت سرمایه - نیروی کار«، »گسترش شهرنشینی« 
و به خصــوص »وضعیت اقتصاد و تجارت«، »کشــاورزی و شــبکه های 
حمل ونقل« در هر کشــور تأثیری مستقیم بر »شدت انرژی« دارند. حاال 
اگر همین چند عامل گفته شده را متناســب با آنچه در کشورمان وجود 
دارد، محاســبه کنیم، متوجه خواهیم شد که چرا براساس استانداردهای 

جهانی، میانگین مصرف انرژی در ایران ۲.۵ برابر مصرف جهانی است.
در آمارهای جهانی که هر ســال بررسی مجدد و به روزرسانی می شود، 
ایران همچنان در میان ۱۰ کشوری قرار دارد که بیشترین میزان مصرف 
انرژی را به خود اختصاص داده است. این موضوع سال هاست که به عنوان 
یــک موضوع مهم و نگران کننده، مرکز بحــث و نظر قرار دارد تا عوامل و 
ریشه های اصلی، شناسایی و راهکارهایی برای آن پیدا شود، اما اثرگذاری 
این بررسی ها در زندگی عموم مردم به شکل مطلوب دیده نمی شود. طبق 
آخرین اعالم، ایران نهمین مصرف کننده انرژی دنیاست و شاخص شدت 
مصرف انرژی ایران به بیش از ۰.۶3 درصد رســیده و طبق آمار، مجموع 
میزان مصرف و تلفات انرژی از عرضه، سبقت گرفته و این موضوع می تواند 
در آینده، ایران را به واردکننده انرژی تبدیل کند یا همچون کمبود منابع 
آب که امروزه با بحران آن مواجه شــده ایم، در مورد انرژی هم صدق کند، 

به طوری  که روزی با بحران تأمین منابع انرژی هم مواجه شویم.
راهکارهای کوتاه مدت و میان مدتی برای کاهش مصرف گاز در کشــور 
وجود دارد، از جمله راهکارهای کوتاه مدت در بازه یک تا پنج ساله می توان 
به افزایــش قیمت گاز در همه بخش ها شــامل نیروگاه ها، صنایع فوالد، 
سیمان و پتروشــیمی ها، صنایع خرد و مصارف خانگی بخش پرمصرف، 
اداری و تجاری با هر روش ممکن از جمله پلکانی، تدریجی، اعمال جرایم 
و حتی آزادسازی کامل قیمت ها، افزایش قیمت گاز در روزهای خیلی سرد 
و قیمت برق در روزهای خیلی گرم به منظور ترغیب مشترکان به کاهش 

مصرف انرژی در بازه زمانی اعالم شده اشاره کرد.
همچنین به واردات سریع وسایل گرمایشی و سرمایشی با راندمان باال 
و از نوع کم مصرف بدون تعرفه گمرکی و فروش توأم با تسهیالت آنها به 
مردم، تعطیلی یا محدودسازی مصرف گاز در صنایع عمده در روزهای اوج 
مصرف گاز، توسعه ســریع نیروگاه های خورشیدی فوتوولتائیک از طریق 
واردات پنل های خورشیدی و احداث آنها در نزدیکی شهرهای پرجمعیت 
یا دارای ســابقه کمبود، نوسازی، بهسازی و تعمیرات اساسی نیروگاه های 
فرســوده با هدف بهبود راندمان آنها، تســهیالت ارزان قیمت بانکی برای 
تعویض در و پنجره های فرســوده با انواع دوجداره، نوسازی موتورخانه ها، 

پکیج ها و کولرهای گازی قدیمی و فرسوده می توان اشاره کرد.
در حــوزه راه کارهای بلندمدت نیز می توان به بومی ســازی و ســاخت 
داخل تجهیزات روشنایی، سرمایشــی و گرمایشی کم مصرف در مقیاس 
وســیع و جایگزینی با تجهیزات پرمصرف و فرسوده، اجرای کامل مبحث 
۱9 مقررات ملی ساختمان در ساختمان های جدیداالحداث و بهسازی و 
نوسازی تمامی ساختمان های اداری و عمومی دولتی با هدف مصرف کمتر 
انرژی، ســرمایه گذاری و بهبود راندمان نیروگاه های کشور با بهره گیری از 
تجهیــزات و تکنولوژی های روز و تبدیل نیروگاه های حرارتی به ســیکل 
ترکیبی و همچنین نوســازی و بهسازی شبکه انتقال برق، توسعه و نصب 
فراگیر کنتورهای هوشمند و قرائت از راه دور با قابلیت قطع و وصل گاز و 
برق به منظور مدیریت پرمصرف ها اشاره کرد. هرچند ایران از نظر ذخایر 
گازی غنی اســت و مشــکالتی نیز در حوزه مدیریتی وجــود دارد، اما با 
ایــن حال نمی توان واقعیت مصرف فزاینده انــرژی در ایران را نیز نادیده 
گرفت؛ موضوعی که اگر از هم اکنون فکری به حال آن نشود قطعا در آینده 
دامنگیر کشور خواهد شــد، لذا الزم است همه مشترکان به این موضوع 

توجه داشته باشند.

ایرانی ها ساالنه چقدر گاز مصرف می کنند؟

پدال گاز اقتصاد ایران

نگاه

زمان فراغت به 4 ساعت در روز رسید
تغییر الگوی فراغت ایرانیان

با وجود آنکه اوقات فراغت از دیرباز در زندگی انســان ها وجود داشته، 
اما زمــان فراغت اصوال یک پدیــده و مفهوم مدرن اســت. در نتیجه 
دگرگونی هایی که در ساختار زیست اجتماعی پدید آمده و تحولی که در 
سازمان کار و فرآیند زندگی رخ داده است، امری نوپدید به معنای زمان 
فراغت تعریف شده است. نگاهی به الگوی فراغت در جامعه ایرانی نشان 
می دهد که خانواده همچنان در محوریت گذران اوقات فراغت قرار دارد، 
اما روند تغییرات نسلی باعث پررنگ شدن فراغت با دوستان و فراغت های 
مدرنی شده که کمتر با خانواده اتفاق می افتد. از سوی دیگر، فراغت در 
فضای واقعی، جای خود را به فراغت در دنیای مجازی به ویژه در نســل 
جوان داده است. همچنین الگوی فراغت منفعل در خانه طی سال های 
گذشته گسترش زیادی پیدا کرده که درباره چرایی رواج این الگوی فراغت 
در جامعه ایرانی باید به موانع شکل گیری الگوهای دیگر توجه کرد. مثال 
یکی از موانع، الگوی اشتغال رایج در جامعه است که زمان فراغت بهینه 
را به حداقل می رساند. افزایش هزینه های زندگی نیز جایی برای هزینه 

فراغت باقی نگذاشته است.
آنطور که بازوی پژوهشــی مجلس در گــزارش »ارزیابی وضعیت 
فراغت در خانواده ایرانی« می گوید، »تماشاي تلویزیون و شبکه هاي 
ماهواره اي«، »انجام دادن کارهاي خانه« و »گردش و تفریح«، ســه 
اولویت اول افراد در وقت آزاد در ســال ۱39۴ بوده است. این الگوی 
فراغت ســپس با گذشــت زمان و تغییر سبک زندگی تغییر کرد؛ به 
طوری که در سال ۱39۵ »استراحت در خانه«، »تماشاي تلویزیون« 
و »معاشرت با اقوام و دوستان« به عنوان سه اولویت نخست چگونگی 
گذران اوقات فراغت در پیمایش ملی »ارزش ها و نگرش های ایرانیان« 
بیان شــدند. بنابراین می توان گفت که غالب رفتــار فراغتی افراد از 

الگوي فراغت منفعل پیروي می کند.
در آسیب شناســی فعالیت های اوقات فراغت، کمرنگ بودن نقش 
ورزش در فهرســت فعالیت های فراغتی، پایین بودن ســرانه مطالعه 
در ایران، رشــد زمان تماشــای برنامه های ماهواره ای و پررنگ شدن 
فضای مجــازی در پر کردن اوقات فراغت از لحــاظ گذران وقت در 
ایران گزارش شده است. به طور کلی می توان گفت که فراغت ایرانیان 
بــا معناي تفریح و گذران وقت پر می شــود و بــه کارکردهاي دیگر 
فراغت ازجمله خودسازي، رشد معنویت، شکوفایی خالقیت و... کمتر 
پرداخته می شود. از سوی دیگر، الگوی اشتغال به عنوان یکی از موانع 
فراغت بهینه در جامعه به شمار می آید. »تفریح و سرگرمی« در سبد 
هزینه خانوار، کمترین هزینه و »مسکن و بهداشت و درمان« بیشترین 
هزینه را به خود اختصاص داده اند و روند سهم »تفریح و سرگرمی« در 

سبد خانوار نیز کاهشی بوده است.
نکته مهم اینکه خانواده مهمترین گروه اجتماعی اســت که یک فرد 
ایرانی عالقه دارد فراغت خود را با آن بگذراند، اما باید توجه نمود که بین 
گذران فراغت در خانه و فراغت خانواده محور، تفاوت وجود دارد و بخش 
قابل توجهی از فراغت هاي خانه محور از جمله تماشاي تلویزیون و ماهواره 
و یا اســتراحت در منزل، منفعالنه و در ارتباط کمتري با خانواده است. 
همچنین توجه به تفاوت هاي نســلی در گذراندن اوقات فراغت و تمایل 
بیشتر نسل جوان به فراغت در فضاي مجازي هم حائز اهمیت است. از 
سوی دیگر، بین تعامل با خانواده و وضعیت استان به لحاظ سطح توسعه، 
رابطه بسیار قوی مشاهده شده است؛ به طوری که در استان های محروم، 

میزان تعامل با خانواده بیشتر از استان های توسعه یافته است.
در سال های گذشته، الگوی فراغت منفعل فردی )بیشترین مقدار 
آن تماشــای تلویزیون( در حال تغییر بــه الگوی فراغت فعال فردی 
)اســتفاده بیشتر از فضای مجازی( است و روند فراغت منفعل فردی 
در فضــای واقعــی در حال تغییر به فراغت فعــال جمعی در فضای 
مجازی اســت. به عبارت دیگر، نبود برنامه ریزي، غیرهدفمند بودن، 
خانه محور بودن، منفعل بودن و تأثیرپذیري از ابزارهاي فراغتی جهانی 

از ویژگی هاي اصلی الگوي فراغت در ایران است.
نتایج گزارش های میدانی نشان می دهد که میانگین زمان فراغت هر 
ایرانی در یک روز حدود ۴.۲ ساعت است که البته این میزان به تناسب 
نوع فعالیت افراد )شــاغل یا بیکار(، سن افراد، میزان تحصیالت، تجرد و 
تأهل، جنسیت، میزان درآمد خانوار و سطح توسعه یافتگی محل سکونت 
دســتخوش تغییر می شــود. البته نرخ اوقات فراغت، مسئله اساسی در 
موضوع فراغت نیست، بلکه کیفیت گذران اوقات فراغت در درجه اهمیت 
باالتری قرار دارد؛ زیرا مقایسه نرخ فراغت در ایران و دیگر کشورها نشان 

می دهد که زمان فراغت در ایران نرخ پایینی ندارد.
بررســی الگوی گــذران اوقات فراغت در ایران نشــان می دهد که 
فراغت های خانه محور و منفعل رو به رشد بوده است؛ به گونه ای که 
استراحت در منزل در بازه زمانی حدود ۴۰ سال، به عنوان منفعل ترین 
نوع فراغت با رشــد ۶۱۰ درصد روبه رو بوده اســت. نکته مهم دیگر 
در مورد فراغت های مورد اقبال در خانواده ها، فراغت هایی اســت که 
کمترین هزینه را داشته باشــد؛ به گونه ای که در کنار استراحت در 
منزل، تماشای تلویزیون و معاشرت با اقوام نیز درصد باالیی را به خود 
اختصاص داده است. بررســی جایگاه هزینه های فراغتی در هزینه-
درآمد خانوار نیز نشــان می دهد که فراغــت پایین ترین جایگاه را به 
خود اختصاص داده است. در نتیجه می توان گفت یکی از دالیل مهم 
در خانه محور شدن فراغت، هزینه های فعالیت های فراغتی است که 
در اولویت های اول خانواده قرار نمی گیرد. نکته دیگر در مورد کیفیت 
فراغت، حرکت آن از الگوهای سنتی به الگوهای مدرن است؛ به طوری 
که مصرف ماهواره با رشــد قابل توجهی روبه رو شده است و با توجه 
به اینکه ایــن تغییر بدون برنامه ریــزی و هدایتگری صورت گرفته، 
مدل های فراغتی جایگزین عمدتا منطبق بر فرهنگ بومی نبوده و به 

نوعی مروج فرهنگ غیربومی در جامعه خواهد بود.
تعیین متولی واحد و مشــخص براي راهبــري و هدایت موضوع 
فراغت، محوریت دادن به خانواده در برنامه ریزي فراغت، توجه به جنبه 
آموزش و مهارت آموزي در برنامه ریزي فراغت، نیازسنجی فعالیت هاي 
فراغتی براي هر اســتان، از جمله مواردی است که مرکز پژوهش ها 
در این گزارش در راســتاي گذران مطلــوب اوقات فراغت در جامعه 
ایرانی پیشــنهاد داده اســت. محدودیت های پژوهشی در این حوزه 
نشان می دهد، نبود آمارهای مقتضی فراغت و عدم یکپارچگی در ارائه 
داده ها به ویژه درخصوص فعالیت های فراغتی هر استان، فصلی بودن 
و نیز عدم رعایت شــیوه استفاده درست از ابزارهای گردآوری داده ها 
)ســاخت گویه برای پرسشــنامه(، از جمله مواردی است که باید به 
عنوان ابزارهای تبیین وضعیت موجود، در مسیر اصالح سبک فراغتی 

جامعه مورد توجه قرار گیرد.
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فرصت امروز: هفته نامه »اکونومیســت« در سرمقاله این هفته خود به 
بررسی اشــتباهات بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس پرداخته است که 
برخــی آن را ارباب پنهان جهان می دانند. این غول ســرمایه گذاری وال 
استریت چندی پیش، ســود سه ماهه چهارم خود را بسیار فاجعه بارتر از 
آنچه انتظار می رفت، منتشر کرد و حاال با مشکالت متعددی دست و پنجه 
نرم می کند. شــرکت خدمات مالی گلدمن از اکتبر گذشته در حال ایجاد 
تغییرات بنیادینی در نظم و طرح های شــرکت خود است و در این مسیر، 
یکی از بدترین نتایج سه  ماهه خود را طی یک دهه اخیر ثبت کرده است. 
هرچند گلدمن ساکس هنوز با مشکل جدی مواجه نشده است، اما به نظر 
می رسد در دام استراتژی ای گرفتار شده که بدان شهره است. تقالهای این 
نماد وال استریت نشان می دهد که اصالح و برقراری نظمی جدید در امور 

مالی جهان چقدر دشوار است.
پس از بحران مالی سال ۲۰۰۷، دو بانک بزرگ آمریکایی، مسیر جدیدی 
را در پیش گرفتند. »جی پی مورگان«، طیف وســیعی از خطوط تجاری 
مختلــف را در مقیاس بــاال به جامعه هدف خود تبدیــل کرد. »مورگان 
اســتنلی« نیز طرح درخشــانی برای مدیریت دارایی افراد ثروتمند ارائه 
کرد که ســود قابل اعتمادی را به همراه دارد. گلدمن اما به بازی معامالتی 
کالسیک خود، مشاوره در مورد معامالت و سرمایه گذاری سفارشی پایبند 
ماند. هرچند قوانین جدید کیفری سرمایه باعث شد این کار سود کمتری 
داشته باشد، اما سال ها عملکرد بدی در بازار سهام داشت و گرفتار رسوایی 
توســعه مالزی برهاد )۱mdb( شد که در آن، دولتمردان مالزی و امارات 
۱.۶ میلیارد دالر رشوه طی سال های ۲۰۰9 تا ۲۰۱۴ دریافت کردند. یکی 
از زیرمجموعه های گلدمن نیز در این پرونده محکوم شــد و شرکت آن را 

تحت عنوان »شکست نهادی« پذیرفت.
در وال  استریت قدم بزنید

به نوشته »اکونومیست«، گلدمن ساکس همیشه خود را استثنایی دانسته 
اســت. این بانک در سال ۱999، سهام خود را در نیویورک عرضه و اعالم 
کرد: »ما عزمی راسخ و تسلیم ناپذیر برای دستیابی به برتری در هر کاری 
که برعهده می گیریم، داریم.« نظریه پردازان توطئه مدت هاست که تصور 
می کننــد این بانک مخفیانه جهان را اداره می کند با این حال، اخیرا تنها 
چیز استثنایی در مورد نماد وال استریت، اشتباهات آن بوده است. گلدمن 
از مــاه اکتبر، برنامه خود را برای ســاختن یک بانک مصرف کننده بزرگ 
تغییر داده است. در سال ۲۰۱۶، بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس، یک 
بانک مصرف کنندگان به راه انداخت که ســپرده ها را جمع آوری می کرد، 
قابلیت های سرمایه گذاری آنالین را فراهم می ساخت و وام شخصی و کارت 
اعتباری صادر می کرد. حاال گلدمن در حال محدودکردن جاه طلبی هایش 
در این حوزه است و می خواهد منابع بانک را مجددا برای تقویت عملیات 
اصلی خود، یعنی بانکداری سرمایه گذاری و معامله گری متمرکز کند. این 
بانک ســرمایه گذاری، یکی از بدترین نتایج سه ماهه خود را در یک دهه 

اخیر ثبت کرده اســت. اگرچه این شــرکت هنوز با مشکل جدی مواجه 
نشده، اما در دام ایده ها و باورهای غلط سنتی خود افتاده است.

برای درک وضعیت امروز گلدمن باید در وال اســتریت قدم بزنید. پس از 
بحــران مالی ۲۰۰۷، دو بانک بزرگ آمریکایی »جی پی مورگان« و »مورگان 
استنلی«، مســیر جدیدی را در پیش گرفتند، اما گلدمن همچنان به بازی 
معامالتی خود، مشاوره در مورد معامالت و سرمایه گذاری سفارشی پایبند ماند. 
هرچند قوانین جدید کیفری سرمایه باعث شد این کار سود کمتری داشته 
باشــد، اما سال ها عملکرد بدی در بازار سهام داشت و گرفتار رسوایی توسعه 
مالزی برهاد )۱mdb( شد که در آن، دولتمردان مالزی و امارات ۱.۶ میلیارد 
دالر رشوه دریافت کردند. یکی از زیرمجموعه های گلدمن نیز در این پرونده 
محکوم شد و شرکت آن را تحت عنوان »شکست نهادی« پذیرفت. »دیوید 
سولومون« در سال ۲۰۱8 مســئولیت این شرکت را برعهده گرفت؛ مردی 
تندخو که تالش کرده با ری برندینگ و بازسازی شرکت به وسیله گسترش 

بخش مرکزی و تنوع بخشی، تغییراتی ایجاد کند.
جاه طلبی ها محدود می شود

 transaction( گلدمــن اکنون بانکــداری تراکنشــی - معامالتــی
banking( را به شــرکت های چندملیتی ارائــه می کند و به آنها کمک 
می کند تا وجوه خود را در سطح جهان جابه جا کنند )بانکداری تراکنشی 
– معامالتــی به معنای انتقال ایمن و کارآمد پــول نقد و اوراق بهادار در 
سیســتم های مالی اســت(. این بانک همچنین بخش مدیریت دارایی و 
ثروت خود را نیرومند کرده و کارکنان شرکت از آسمان خراش گلدمن در 
منهتن، رویای ایجاد یک بانک دیجیتال با بازار انبوه برای مصرف کنندگان 
عادی، از جمله عملیات کارت اعتباری را درســر داشــتند. بخش هایی از 
استراتژی »ســولومون« نتیجه داده است. سهم بازار گلدمن در ادغام ها و 
معامالت اوراق قرضه افزایش یافته و به آن کمک کرد تا در ســال ۲۰۲۱ 
با رونق گرفتن بازارها، ۲۱ میلیارد دالر ســود به دســت آورد. از دیدگاه 
مالیات دهندگان، این کار امن تر اســت و مهمتر از همه، قیمت سهام آن 

جایگاه از دست رفته را بازیابی کرده است.
با این حال، اگر با دقت بیشــتری نگاه کنید، متوجه می شــوید پروژه 
بازســازی بانک به طور وحشتناکی ناقص است. تنوع بخشی و درآمدهای 
بانکداری تراکنشــی ناچیز بــوده و بخش مدیریت دارایی اغلب توســط 
شــرط بندی های اختصاصی غیرشفاف به ســمت پایین کشیده می شود. 
رویــای ایجاد یک بانک مصرف کننده، دیگر مطلوب و شــیرین نیســت. 
گلدمن ۱۵ میلیون مشتری دارد، اما با زیان های بزرگ و هزینه های بدهی 
نیز مواجه شــده و به همین دلیل اســت که اکنون بخشی از عملیات را 
متوقف می کند. با آنکه چشــم انداز یک ســود جدید بزرگ کاهش یافته، 
همه چیز همچنان بر تجارت سنتی استوار است. سودآوری بخش بازرگانی 
بهبود یافته اما همچنان بی ثبات و معمولی اســت. در مجموع، گلدمن از 
منابع خود استفاده معقولی کرده و بازدهی ۱۴ درصدی از سهام در دوره 

تصدی »سولومون« ایجاد شده، اما عملکرد آن نامنظم است و از 33 درصد 
در اوایل ســال ۲۰۲۱ به تنها ۵ درصد در ســه ماهه آخر رســیده است. 
گلدمــن، نیمی از مواقع از همتایان آمریکایی خود و دوســوم مواقع از دو 
غول دیگر این صنعت یعنی »جی پی مورگان« و »مورگان استنلی« عقب 
مانده اســت. ســرمایه گذاران تصور می کنند گلدمن فقط به اندازه ارزش 
دفتری دارایی هایش می ارزد که نشان می دهد آنها در مورد اینکه گلدمن 
به طور مداوم بازدهی باالیی ایجاد کند یا حوزه های سودآور جدیدی پیدا 

کند، تردید دارند.
درس های اربابان دیروز جهان

تقالهای گلدمن به چندین درس اشــاره دارد. یکی اینکه گلدمن هنوز 
هــم برتری دارد، اما در یک صنعت بد. بانکداری ســرمایه گذاری، معایب 
یک فعالیت تنظیم شده )نیاز به ســرمایه و تشریفات اداری( را با مضرات 
یک فعالیت ســفته بازی ترکیب می کند. این شرکت می گوید در پرداخت 
منضبط تر شــده، اما سال گذشته ۱۵ میلیارد دالر پرداخت کرد؛ در حالی 
که ســودش نصف شد و به ۱۱ میلیارد دالر رسید. اقدام واقعی در تامین 
مالی خارج از بانکداری تنظیم شــده اســت، جایی کــه گروه جدیدی از 
ســتاره ها حکمرانی می کنند، نظیر بلک اســتون در بازارهای خصوصی. 
درس دوم این اســت که رقابت در بازارهای دیجیتالی که برنده همه چیز 
را می گیرد و بازنده محکوم به فناســت، دشوار است. گلدمن فکر می کرد 
ذکاوت و برند برای موفقیت کافی اســت، اما این تصور درســت نیست. 
هرچند میلیاردها دالر خرج کرده، اما پایگاه مشــتریانش از مشتریان پی 
پال یا آمازون کوچک تر مانده اســت. »جی پــی مورگان« به ۶۶ میلیون 
خانوار آمریکایی دسترسی دارد، اما شبکه فیزیکی وسیعی از شعب را نگه 
داشته اســت. گلدمن با همکاری اپل برای ارائه کارت اعتباری به مقیاس 
دیجیتالی دست یافت، اما از آنجا که اپل تقریبا یک میلیارد مشترک دارد، 
ایــن غول فناوری حرف اول و آخر را می زند. آخرین درس این اســت که 
رکود جهانی شــدن، افق وال استریت را کوچک کرده است. قبال نیمی از 
رشد شرکت را درآمدهای بین المللی تأمین می کرد؛ زیرا بانکداران آن اروپا 
را تسخیر و به آسیا نفوذ کردند. امروزه اما آنها تنها یک سوم رشد را تامین 
می کنند؛ چراکه رقبای داخلی ظهور کرده و برخی کشورها نسبت به منابع 

مالی خارجی محتاط شده اند.
آیا گلدمن می تواند غرور خود را دوباره به دســت آورد؟ »ســولومون« 
عاقالنه کارمندان را اخراج می کند و سرمایه گذاری های اختصاصی بانک را 
کاهش می دهد. با گذشت زمان ممکن است کارهای او با تغییراتی )مثال 
اداره بهتر بخش مدیریت دارایی  یا پیشگامی در فناوری جدید برای کاهش 
هزینه نیروی کار( یا حتی با ســازماندهی یک ادغام توجیه شود. فرهنگ 
عــزت نفس گلدمن با واقعیت ها در تضاد اســت. در عوض اکنون نیاز به 
انتقاد از خود دارد. برای اربابان دیروز جهان، این ممکن است سخت ترین 

جهش باشد.

بانکی که مخفیانه جهان را اداره می کند

3 درس گلدمن ساکس

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز یکشنبه به بررسی 
طرح مالیات بر ســوداگری و ســفته بازی پرداختند و با موافقت آنها، اخذ 
حق الزحمه به تناسب ارزش معامالتی جهت صدور صورتحساب الکترونیکی 
از مشاورین امالک و شرکت های معتمد سلب شد. نمایندگان مجلس در 
جلسه روز گذشته در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در 
مورد طرح مالیات بر ســوداگری و سفته بازی، با الحاق متن زیر به بند )ر( 
ماده 8 این طرح موافقت کردند: »مشــاورین امالک و شرکت های معتمد 
موضوع این بند، حق اخذ حق الزحمه به تناســب ارزش معامالتی جهت 
صدور صورتحســاب الکترونیکی را ندارند و حق الزحمه ایشان به موجب 
آیین نامه ای که ظرف مدت ســه ماه به پیشــنهاد وزارت راه و شهرسازی 
به تصویب هیأت وزیران می رســد براساس نرخ ثابت برای هر یک از انواع 

معامالت محاسبه خواهد شد.«
از سوی دیگر، پس از گذشت حدود یک و نیم سال از مذاکره و رایزنی با 
شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت ساختمان ایران، آخرین 
خبرها حاکی از آن است که سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن ایران 
توسط خارجی ها هنوز به حد قابل توجهی نرسیده، اما تالش ها برای رفع 
موانع ادامه دارد. به گزارش »ایسنا«، بحث حضور شرکت های خارجی در 
ایران برای سرمایه گذاری در بخش مسکن از سال قبل مطرح شد. استفاده 
از شرکت های خارجی می تواند به ارتقای صنعت ساختمان، کاهش مدت 
زمان اجرای طرح ها، کاهش قیمت تمام شده  مسکن در ایران و امکان تهاتر 
نفت کمک کند، اما بررســی ها نشان می دهد که موانع مبادالت بانکی به 
چالشی برای این ایده تبدیل شده است. »علی فکری«، معاون وزیر اقتصاد 

در این باره گفته اســت که سرمایه گذاری هایی توسط کشورهای همسایه 
در حوزه مسکن ایران انجام شده که ناچیز بوده است. موانعی در این بخش 

وجود دارد و در حال رفع آن هستیم.
از حدود یک سال و نیم قبل، وزارت راه و شهرسازی در زمان مرحوم 
»رســتم قاسمی« با شروع فعالیت دولت سیزدهم، مذاکراتی را با برخی 
کشــورها از جمله چین و ترکیه برای اجــرای پروژه های »نهضت ملی 
مســکن« آغاز کرد که تاکنون به نتایج قابل توجهی نرســیده اســت. 
این تصمیــم وزارتخانه موجب اختالف نظر بین ســازندگان داخلی با 
دولت شــد، اما بسیاری معتقدند ورود شــرکت های خارجی در جهت 
ارتقای فناوری ســاخت، یک فرصت محسوب می شود. البته وزارت راه 
و شهرســازی اعالم کرد که همزمان با رایزنی با شــرکت های خارجی، 
از توان شــرکت های ایرانی نیز غافل نیســت. اوایل امســال اعالم شد 
که موضوع صنعتی ســازی به فراخوان گذاشــته شده و از ۵8۶ شرکت 
داخلی که تاییدیه فنی دارند، خواســته شــده تا در طرح »نهضت ملی 
مسکن« سه مشخصه کیفیت، ســرعت اجرا و کاهش قیمت تمام شده 
را در دســتور کار قرار دهند. در ماه های گذشته جلسات مشترکی بین 
مســئوالن وزارت راه و شهرسازی با برخی شــرکت های داخلی برگزار 
شده و یکی از مهمترین دســتورکارهای این وزارتخانه، ارتقای فناوری 
ساخت بوده است. مجلس شــورای اسالمی نیز موضوع ارتقای فناوری 
صنعت ســاختمان را با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مورد 

بحث و بررسی قرار می دهند.
نزدیــک به یک دهه قبل بود که یک شــرکت ترکیــه ای برای اجرای 

طرح های مسکن مهر پردیس و پرند وارد ایران شد و فناوری قالب تونلی 
را نیز وارد کرد که در حال حاضر، ســازندگان داخلی از این مزیت دانشی 
اســتفاده می کنند. اسفندماه سال گذشته این شــرکت ترکیه ای اجرای 
تعدادی از واحدهای طرح مســکن ملی در شــهر جدید بهارستان را نیز 
برعهده گرفت، اما شرکت خارجی دیگری که فعالیت گسترده ای در ایران 
داشته باشد، وجود ندارد. در اســفندماه پارسال، مدیرعامل شرکت گروه 
سرمایه گذاری مسکن گفت که این شرکت با یک شرکت بزرگ ترکیه ای 
که قبال در ایران سابقه  فعالیت نداشته، مذاکراتی برای ورود به ایران صورت 
داده، اما ظاهرا تا امروز مذاکرات به نتیجه نرســیده است. برآیند اقدامات 
ماه های گذشته نشان می دهد که هنوز بحث ورود سرمایه گذاران خارجی 
برای تولید مســکن در ایران به نتیجه  دلخواه نرســیده اما مسئوالن قول 

داده اند که موانع را در این مسیر بردارند.
هنوز گزارش تحوالت بازار مســکن در دی ماه از ســوی بانک مرکزی 
منتشر نشده اســت، اما از گزارش های پیشین چنین برمی آید که حجم 
معامالت مســکن در ماه های اخیر با روند صعودی مواجه شــده است؛ به 
طوری که در شهریورماه ۶۰33، مهرماه ۵۴۱۶ و آبان 8۰۰۵ معامله  مسکن 
در پایتخت به امضا رســید. ماه گذشته نیز ۱۰ هزار و ۱8۴ فقره خرید و 
فروش آپارتمان در شهر تهران منعقد شد که از رونق نسبی حکایت داشت. 
عمده معامالت از نوع تبدیل بود و به گفته  مشــاوران امالک، خانه اولی ها 
سهم چندانی از بازار نداشتند، اما به نظر می رسد وسوسه تغییر قیمت های 
پیشنهادی توسط برخی مالکان می تواند رونق نیم بند بازار مسکن را مختل 

نماید.

آخرین وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بخش مسکن

کمیسیون امالکی ها غیرقانونی شد؟

بانکنامه

با مصوبه بانک مرکزی
شرایط واردات طال تسهیل شد

بانک مرکزی، شــرایط واردات طال به کشور را تسهیل کرد. طبق 
مصوبــه بانک مرکزی که از روز یکشــنبه 9 بهمن ماه قابلیت اجرا 
دارد، تســهیالت متعددی برای واردات طال به کشــور فراهم شده 
اســت. بر این اساس، شرط الزام به گشــایش اعتبار اسنادی برای 
واردات طال حذف شــد و از این به بعــد، واردکنندگان می توانند با 
اســتفاده از کلیه روش ها و ابزارهای پرداخت، اقدام به واردات طال 
کنند. همچنین محدودیت اســتفاده از منابع ارزی خود واردکننده 
برای واردات طال حذف و اســتفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات 
خود، صــادرات دیگران و ارز دیگران نیز بــرای واردات طال فراهم 
شــد. عالوه بر این، تســهیالتی در رابطه با ثبت اطالعات وارده در 
ســامانه تأمین ارز در نظر گرفته شده که جزییات آن در بخشنامه 
ارزی بانک مرکزی به کلیه موسســات بانکی ذکر شــده است. در 
این راســتا انتظار می رود با مصوبه بانک مرکزی، موانع ورود طال به 
کشور برطرف شده و شاهد افزایش ورود طال به کشور و به تبع آن 

تعدیل نرخ آن باشیم.

نوسان سکه در کانال 24 میلیون ادامه دارد
افت 100 هزار تومانی سکه

قیمت ســکه بهار آزادی طرح جدیــد با ۱۰۰ هزار تومان کاهش 
در روز یکشــنبه به ۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. براساس 
نرخ های اعالمی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، 
نقره و ســکه تهران، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید با قیمت 
۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دادوستد شد. سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز با ۴۰۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز قبل 
با رقم ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خریدوفروش شــد. همچنین 
نیم سکه ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، ربع  سکه 9 میلیون و ۲۰۰ 
هزار تومان و ســکه یک گرمی ۴ میلیون و 8۰۰ هزار تومان قیمت 
خورد. در بازار طال نرخ هــر گرم طالی ۱8 عیار ۲ میلیون و ۱۱۶ 
هــزار تومان و قیمت هر مثقال طــال 9 میلیون و ۱۶8 هزار تومان 
تعیین شــد. بهای هر اُنس طال در بازارهای جهانی یک هزار و 9۲8 

دالر و 9۵ سنت اعالم شد.
همچنین هر اسکناس دالر آمریکا در صرافی های بانکی با قیمت 
3۰ هــزار و ۶93 تومان و هر یورو 33 هــزار و 3۵۶ تومان معامله 
شــد. قیمت دالر نسبت به روز قبل، ثابت و یورو 3۰ تومان افزایش 
داشــت. نرخ خرید هر اسکناس دالر در بانک ها و صرافی های بانکی 
3۰ هــزار و ۴۱۶ تومان و نرخ فروش آن نیز 3۰ هزار و ۶93 تومان 
گزارش شد. نرخ خرید هر اسکناس یورو به 33 هزار و ۵۶ تومان و 

نرخ فروش آن به 33 هزار و 3۵۶ تومان رسید.

ماجرای واریزهای 40 هزار میلیاردی
در روزهای گذشــته تصاویر و خبرهایی درباره واریز بیش از ۴۰ 
هزار میلیارد تومان پول به حساب برخی افراد و برداشت آن مطرح 
شــده که بانک مربوطه، علت آن را »بروز خطای سیستمی« عنوان 
کرده است. به گزارش »ایسنا«، در روزهای گذشته تصاویر، کلیپ ها 
و خبرهایی در فضای مجازی منتشــر شد که نشان می دهد مبلغی 
حــدود ۴۰۴ هزار میلیارد ریال به حســاب برخی شــهروندان که 
مشــتریان بانک آینده هستند، واریز شده است که در برخی موارد 
بانک آن را برداشــت کرده و در برخی موارد از مشــتری خواسته 
است که حضورا به شعبه مراجعه کند و مبلغ واریزشده را برگرداند.
»محمدجــواد«، یکی از شــهروندان تهرانی اســت که این اتفاق 
برایش رخ داده اســت. او گفت که دوشنبه هفته گذشته ساعت ۱۰ 
شب پیامکی برایم ارسال شد با این مضمون که »اقساط تسهیالت 
شــما که به اشتباه دریافت شده است به حســاب شما بازگردانده 
می شــود«. اما وقتی این مبلغ را دیدم آن را جدی نگرفتم که چند 
ساعت بعد، یعنی ســاعت یک بامداد مبلغ ۴۰۴ هزار میلیارد ریال 
به حســاب من واریز شد و ســاعت 8:3۶ صبح این مبلغ از حسابم 
برداشت شــد. البته با توجه به اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان مبلغ 

بسیار باال و خارج از تصورم بود، آن را جدی نگرفتم.
این شــهروند تهرانی افزود: وقتی که پول از حسابم برداشت شد به 
بانک رفتم و ماجرا را از رئیس شعبه پرسیدم، اما از قبل انگار می دانست 
که من درباره کدام مبلغ صحبت می کنم. نهایتا به من اطمینان داد که 
هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و یک خطا و اشتباه عامل بوده 
اســت. همچنین ساعت ۱۷ همان روز از سمت بانک پیامکی دریافت 
کردم که به من اطمینان داد »هیچ مسئولیتی بابت این واریز متوجه 
من نیست و پیامک ارسالی مبنی بر واریز مبلغ ناشی از وصول ناموفق 
پرداخت الکترونیکی، خطای سیستمی بوده است«. این مشتری بانک 
آینده ادامه داد: پس از اینکه شــنیدم این اتفاق برای چند نفر دیگر از 
مشــتریان بانک آینده رخ داده، قدری نگران شدم و به فکر فرو رفتم و 
از مســئوالن می خواهم که این موضوع را پیگیری کنند و به صورت 
شفاف برای مردم توضیح دهند. از سوی دیگر انتظار دارم بابت خطایی 
که صورت گرفته مشــکلی از جمله مالیات، بحث یارانه و ... برای من 

اتفاق نیفتد.
همچنین »افکاری« از دیگر مشــتریان ایــن بانک در کرمان که 
ایــن اتفاق برای او هم افتاده اســت، گفت: چنــد روز قبل از این 
اتفاق مــن در کربال بودم که پیامک واریز مبلــغ ۴۰ هزار میلیارد 
تومان را دریافت کردم، اما متوجه مبلغ نمی شــدم؛ بنابراین از هتل 
با بانک تماس گرفتم که گفتند »این تنها یک عدد بوده و اشــتباه 
شــده است«. با وجود این صحبت ها توانستم مبلغی پول از حسابم 
جابه جا کنم اما تا این لحظه هیچ چیز مشخص نشده و بانک حسابم 
را مســدود کرده است. او ابراز امیدواری کرد که این مبلغ به جایی 
برگردد که متعلق به خودش بوده و گفت : از طریق نهادهای امنیتی 

پیگیر این موضوع است.
این اظهارات در حالی صــورت گرفته که بانک آینده در توضیح 
چند خطی درباره این اتفاق اعالم کرد: »اخیرا برخی مشتریان بانک 
آینده پیامکی مبنی بر واریز مبلغی به حساب خود دریافت کرده اند 
که موضوع، ناشــی از خطای سیســتمی و از سوی دست اندرکاران 
فنی بانک آینده و شرکت خدمات دهنده مرتبط بوده که با باالترین 
ســرعت و بدون هیچ آسیب و هزینه ای برای گیرندگان پیام، پایان 

یافته است.«
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وضعیت مبهم عرضه خودرو، کار دست بورس داد
دود بالتکلیفی در چشم سهامداران

حدود یک ماه است که مردم و سهامداران بورسی در انتظار تصمیم مسئوالن 
در مــورد ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس کاال هســتند؛ ابهامی که دوباره 
ســقوط های هیجانی را به بورس برگرداند و بازار را سرتاسر قرمز کرد. به گزارش 
»ایســنا«، چند ماه اســت که سرنوشــت فروش خودرو تغییر کرده و بخشی از 
خودروها از گردونه قرعه کشی به تابلوی بورس کاال آمدند؛ فرآیندی که هرچند 
در دنیا معمول نیست، اما باعث شد هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان از 
آن سود ببرند. طبق آمارها از شهریورماه تاکنون که عرضه خودرو در بستر بورس 
کاال آغاز شده اســت، بیش از ۴۶ هزار دستگاه انواع مختلف خودرو در این بازار 
مورد معامله قرار گرفته کــه ارزش این معامالت ۲۴ هزار و 8۴۰ میلیارد تومان 
بوده است. در مجموع، منافع حاصله برای تولیدکنندگان و خریداران نهایی نزدیک 
به ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده اســت، به طوری که ســود تولیدکنندگان 8۴۱۰ 
میلیارد و ســود خریداران نهایی ۶۵8۰ میلیارد تومان برآورد شده و درآمد مازاد 
شناسایی شــده برای دولت هم از طریق مالیات بر ارزش افزوده نیز ۷۶۰ میلیارد 

تومان بوده است.
در حالی که انتظار می رفت شرکت های خودرویی برنامه منظمی برای عرضه 
محصوالت خود در بورس کاال ارائه کنند، شــورای رقابت طی دو روز، خطاب به 
بورســی ها دو نامه مختلف نوشت. در نامه نخست شورا که دوم بهمن ماه ارسال 
شــد، آمده است »جلســات کارگروه خودرو در مرکز ملی رقابت با حضور همه 
ذی نفعان و متخصصان این حوزه به صورت فشرده و فوق العاده تشکیل و در حال 
بررسی بازار و جمع بندی دستورالعمل موضوع بند ۵ ماده ۵8 قانون سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در صورت تصویب شورای رقابت اطالع رسانی 
خواهد شد. شورای رقابت انتظار دارد، ضمن مالحظه اختیارات و وظایف قانونی 
این شــورا از اظهارنظرهای غیرمســتند و نادقیق پرهیز کرده و به بهینه شــدن 

تصمیمات شورا کمک شود.«
اما در نامه دوم که روز بعد از نامه اول منتشر شد، اعالم شد که باید خودروهای 
شــاهین، دنا و پژو ۲۰۷ از بورس کاال خارج شوند! البته این موضوع واکنش های 
زیادی را در پی داشت. وزیر صمت اعالم کرد آن نامه را ندیده و وزیر اقتصاد نیز بر 
اینکه شورای عالی بورس باید در مورد عرضه یا توقف عرضه خودرو در بورس کاال 
تصمیم بگیرد تاکید کرد، اما عجیب تر از همه، واکنش برخی اعضای شورای رقابت 
بود که صراحتا اعالم کردند نامه دوم فقط اظهارنظر رئیس شورا بوده و نه اعضای 
شــورا! سپس شورای عالی بورس در مورد ادامه یا توقف عرضه خودرو در بورس 
کاال جلسه ای برگزار کرد، اما هیچ کدام از اعضای شورا در مورد نتیجه جلسه شفاف 
صحبت نکردند و فقط اخباری پشت پرده مبنی بر تاکید شورای عالی بورس بر 
ادامه روند فعلی عرضه خودرو در بورس کاال منتشــر شد. این کشمکش بهانه ای 
برای بورس بود تا دوباره در دام سقوط های هیجانی بیفتد، شاخص کل که خود 
را برای فتح یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد آماده کرده بود، تحت تاثیر ابهام سهام 
خودرویی ها و احتمال قیمتگذاری دستوری عقب نشینی کرد و این عقب نشینی 
همچنان ادامه دارد. »مجید عشقی«، رئیس سازمان بورس نیز در نامه ای به رئیس 
شــورای رقابت نوشت که نامه بدون هماهنگی شورا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به 
سهامداران خسارت زد، اما »احسان خاندوزی« روز پنجشنبه ششم بهمن ماه در 
مورد وضعیت فروش خودرو در بورس اعالم کرد که مصوبه شــورای عالی بورس 
همان مصوبه قبلی است، اما درباره مشمول شدن ذیل قوانین رقابت و انحصار به 
طور قانونی، شــورای رقابت است که در این باره تصمیم می گیرد. او در پاسخ به 
سوالی درباره اینکه چرا شــورای رقابت با عرضه خودرو در بورس مخالف است؟ 
ادامه داد: ما به این موضوع نرسیدیم که شورای رقابت مخالف باشد و آن مصاحبه، 
نظر شخص رئیس شورای رقابت بود. به گفته »خاندوزی«، همان مصوبه شورای 
عالی بورس مبنی بر عرضه خودرو در بورس ادامه دارد مگر اینکه شورای رقابت 

تصمیم دیگری درباره قوانین رقابت و انحصار بگیرد.
به نظر می رسد دولت خود را از این ماجرا عقب کشیده و در انتظار تصمیمات 
کارشناس نشسته است؛ چراکه سخنگوی دولت چهارشنبه پنجم بهمن اعالم کرد: 
نگاه دولت این است که بررسی کنیم شیوه بهتری برای مردم یعنی مصرف کننده 
واقعی وجود داشته باشد که محصول با کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر در اختیار 
مردم قرار گیرد. باید اجازه دهیم تا نظر نهادهای کارشناســی و کارشناسان این 
حوزه گرفته شود تا هر شیوه ای که مناسب تر است، انتخاب شود. به اعتقاد وی، 
اینکه دالالن بخواهند تاثیرگذاری داشــته باشند و سودی به جیب دالالن برود 
یا اینکه از ســوی دستگاه های نظارتی یا هر مجموعه ای به نهادهای تخصصی و 
کارشناسی فشار وارد شود تا این نهادها با اعمال فشار تصمیم گیری کنند، اثرش 
استمرار مشکالت چند ده ساله ای است که در حوزه خودرو  داشته ایم. همانطور 
که گفتم باید اجازه دهیم نظرات نهادهای کارشناسی این حوزه گرفته شود و هر 
شیوه ای که مناسب تر و به نفع مردم است، انجام شود. دولت از این منظر دخالتی 
در کار نهادهای تخصصی نمی کند تا بهترین شــیوه به نفع مصرف کننده اعمال 
شود. اجازه بدهید دولت دخالتی در کار کارشناسی چه بورس کاال و چه شورای 

رقابت نکند، هر تصمیمی بگیرند دولت به همان ملتزم خواهد بود.

بورسنامه

فرصت امروز: نماگر اصلی بورس تهران در معامالت یکشنبه، بزرگ ترین 
ریزش تاریخی را پشت سر گذاشت و با افت بیش از ۵۷ هزار واحدی و از 
دســت دادن کانال ۱.۶ میلیونی، از نیمه کانال ۱.۵ میلیون واحدی پایین 
آمد. شــاخص کل هم وزن نیز بیش از ۱9 هزار واحد افت کرد و همچنین 
هزار و 9۲8 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار ســهام خارج شــد. به نظر 
می رســد پس از فراز زمســتانی بورس تهران در معامالت دی ماه، حاال 
شاهد فرود زمستانی بورس در بهمن ماه هستیم؛ به طوری که نماگرهای 
بورسی از سطوحی که در اولین ماه زمستان درنوردیده اند آشکارا در حال 
عقب نشینی هستند. دماســنج اصلی تاالر شیشه ای پس از ثبت بازدهی 
منفی بیش از ۴ درصد در هفته نخست بهمن ماه، هفته دوم را هم نزولی 
آغاز کرد و پس از آنکه در معامالت روز شــنبه با افت ۱۱ هزار واحدی به 
مرز یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد رسید، در معامالت روز گذشته نیز 3.۶۲ 
درصد دیگر ریزش کرد و تا ســطح یک میلیون و ۵۴۲ هزار واحد پایین 
رفت. خروج سرمایه حقیقی نیز به منوال روزهای قبل کماکان ادامه یافت 
و بیش از هزار و 9۲8 میلیارد تومان پول حقیقی در معامالت یکشــنبه از 
بورس خارج شــد. نماگر هم وزن بازار نیز پس از کاهش ۱.۶۲ درصدی در 
اولین روز هفته، دیروز هم 3.88 درصد افت داشت و تا تراز ۴8۴ هزار واحد 
عقب نشــینی کرد. بدین ترتیب از نمادهای کوچک گرفته تا بزرگان بازار 

همگی در معامالت هفته جاری یکدست قرمزپوش شدند.
انتظار می رود که به واسطه گزارش های ضعیف شرکت ها در پایان پاییز، 
زمستان سردی در بازار سرمایه حکمفرما شود و بورس در خواب زمستانی 
فرو رود. ادامه حواشــی عرضه خودرو در بورس کاال، تحریم های سیاسی 
جدید، قیمتگذاری دستوری، شکاف دالر نیما و دالر آزاد و چراغ سبز بانک 
مرکزی برای افزایش سود سپرده بانکی نیز از دیگر عواملی است که بورس 
را از مدار تعادل خارج کرده و با این اوصاف به نظر می رســد اصالح بورس 

در روزهای آینده به درازا خواهد کشید.
ریزشی ترین روز تاریخ بورس

در ریزشی ترین روز تاریخ بورس تهران، شاخص کل ۵۷ هزار و 9۰۰ واحد 
سقوط کرد و تا سطح یک میلیون و ۵۴۲ هزار و ۱83 واحد پایین آمد. شاخص 

هم وزن نیز با سقوط ۱9 هزار و ۵۶۲ واحدی در رقم ۴8۴ هزار و ۶39 واحدی 
ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( با کاهش ۶۰۴ واحدی در 
سطح ۲۰ هزار و ۲۲3 واحد قرار گرفت. در پایان معامالت یکشنبه، ۵9 نماد 
رشد قیمت و ۶۰۴ نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 9 درصد بازار 
رشد قیمت داشتند و 9۱ درصد بازار افت قیمت را تجربه کردند. ارزش خالص 
تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای هفتمین روز متوالی منفی شد و 
هزار و 9۲8 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شــد. در معامالت این 
روز همانند روز قبل، بیشترین خروج پول حقیقی به سهام شتران اختصاص 
داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 8۵ میلیارد تومان بود. 
پس از شــتران نیز نمادهای فملی، فوالد، شستا و شپنا بیشترین خروج پول 

حقیقی را داشتند.
نمادهای فوالد، کگل و فملی بیشــترین تأثیر را در افت شاخص کل و 
در مقابل نمادهای وبیمه، فاما و ســصفها بیشــترین اثر مثبت را بر رشد 
شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای کگهر، بپاس و آریا با بیشترین 
تأثیر کاهنده و نمادهای حگهر، رافزا و کتوکا با بیشــترین اثر فزاینده بر 
این شاخص همراه شدند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز اردستان 
بیشــترین تراکنش را داشــت و خودرو و شســتا در رتبه های بعدی قرار 
گرفتند. در فرابــورس نیز نمادهای کرمــان، دی و فروژ پرتراکنش ترین 
نمادها بودند. ارزش معامالت کل بازار ســهام به ۱۷ هزار و 8۷۷ میلیارد 
تومان رســید. ارزش معامالت اوراق بدهی در بــازار ثانویه ۷ هزار و ۲۶۵ 
میلیــارد تومان بود که ۴۱ درصد از ارزش کل معامالت بازار را در این روز 
شــامل می شود. ارزش معامالت خرد ســهام نیز با افزایش ۷ درصدی به 

نسبت روز قبل به رقم ۷ هزار و ۷8۲ میلیارد تومان رسید. 
در معامالت یکشــنبه، 38 نماد صف خرید داشتند و 3۱۱ نماد با صف 
فروش مواجه شــدند. ارزش صف های خریــد با افت ۲۰ درصدی به 38۶ 
میلیارد تومان رســید و ارزش صف های فروش نیز با ۱۰۱ درصد افزایش 
بــه هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان رســید. در پایان معامالت یکشــنبه نماد 
اردستان )شرکت سیمان اردستان( با صف خرید ۲۱۱ میلیارد تومانی در 
صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پس از اردستان نیز نمادهای 

غدانه )شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان( و فمراد )شرکت آلومراد( 
بیشــترین صف خرید را داشتند. بیشــترین صف فروش نیز به نماد فاذر 
اختصاص داشــت و نمادهای گدنا، غاذر، وآذر و فلوله در رتبه های بعدی 

ایستادند.
حواشی عرضه خودروی بورسی

بیش از 9۵3 میلیارد تومان در جریان دادوستدهای روز شنبه و بیش از هزار 
و 9۲8 میلیارد تومان در دادوستدهای روز یکشنبه خروج پول حقیقی ثبت 
شد. کارشناسان می گویند انتشار بدون هماهنگی نامه رئیس شورای رقابت 
پیرامون توقف عرضه خودرو در بورس کاال، تبعات بسیار بدی برای بازار سرمایه 
داشــته و این مهم، افت این روزهای بورس را رقم زده است. »مجید عشقی« 
رئیس سازمان بورس نیز سه روز پیش در پاسخ به نامه رئیس شورای رقابت، 
از زیان ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی توقف عرضه خودروی بورسی به سهامداران 

سخن گفت و بار دیگر خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کاال شد.
یک کارشــناس بازار ســرمایه در این باره می گوید: اقتصاد دستوری و 
دخالت دولت در تمام اقتصادهای جهان تا حدودی وجود دارد اما مسئله 
اصلی، میزان این دخالت اســت. مهمترین چالش بازار ســرمایه در حال 
حاضر موضوع دخالت هــای دولت در آن اســت. دخالت های دولت تنها 
مربوط به قیمتگذاری نیست، بلکه دولت در سایر زمینه ها شامل حاکمیت 
شرکتی و مدیریت شرکت ها نیز ورود می کند. به نظر می رسد دولت هنوز 
حق مالکیت ســهامداران را به رسمیت نشاخته و همین موضوع موجب 
از دســت رفتن اعتماد ســرمایه گذاران برای ورود به این بازار شده است. 
»علیرضا قدرتی« در گفت وگو با »ســنا« ادامــه می دهد: یکی از مواضع 
اصلی مخالفان عرضه خودرو در بــورس کاال، انحصاری بودن محصوالت 
خودروســازان اســت و اینکه محصوالت انحصاری نبایــد در بورس کاال 
عرضه شوند. مقصر اصلی انحصاری بودن صنعت خودرو، دولت است که با 
دخالت های خود در قیمتگذاری و مدیریت، مانع از ورود بخش خصوصی 
به این صنعت شده است، اما مسئله عرضه کاالی انحصاری در بورس کاال 
حل شده و سایر محصوالت مانند فوالدی ها نیز سال هاست که در بورس 

کاال معامله می شوند.

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای با افت 57 هزار واحدی به نیمه کانال 1.5 میلیونی رسید

یکشنبه سیاه بورس تهران

اتاق بازرگانی ایــران در جدیدترین تحلیل خود از الیحه بودجه ۱۴۰۲ 
به بررســی درآمدهای مالیاتی پیش بینی شــده در این حوزه پرداخته و 
نگرانی های تولیدکنندگان را مطرح کرده اســت. در این گزارش به ابعاد 
مختلف مشکالت تولیدکنندگان در سال های گذشته تحت تاثیر مشکالت 
داخلی پرداخته شده و سواالتی درباره سیاست های مالیاتی دولت پرسیده 
شده اســت. در حالی که براساس برخی از بندهای مالیاتی الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۲ از جمله بند )ت( تبصره ۶ مبنی بر کاهش نرخ مالیات موضوع 
ماده )۱۰۵( قانون مالیات های مســتقیم اشــخاص حقوقی دارای پروانه 
بهره برداری در فعالیت هــای تولیدی حداکثر تا معادل هفت واحد درصد 
)۷%( و بند )هـ( تبصره ۲ مبنی بر مشــمول مالیات شــدن با نرخ صفر 
سودهای تقسیم نشده شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس، قرار 
اســت با هدف حمایت از تولید و تشویق ســرمایه  گذاری در شرکت های 
پذیرفته شده در بورس و فرابورس، میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 

کاهش پیدا کند.
در برخی دیگــر از بندها از جمله بندهــای ل )توقف کاهش نرخ های 
مالیاتی(، ن )حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام( 
و ث )محــدود کردن برخــورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت 
ســرمایه گذاری در مناطق کمتر توســعه یافته( تبصره ۶، افزایش میزان 
مالیات بر درآمدهای اشــخاص حقوقی به صورت مســتقیم و یا از طریق 
محدودکردن معافیت های موجود دنبال شده و بنابراین اثر منفی بر تولید و 

اعمال فشار مضاعف بر بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.
پارلمــان بخش خصوصی، انتقــاد خود را اینطور مطــرح کرده که در 
شــرایط فعلی اقتصاد ایران، فعالیت های تولیدی رسمی که در چمبره ای 
از کژکارکردی های نظام مالیاتی، کمبود تقاضای مؤثر، بی ثباتی متغیرهای 
قیمتی کلیدی به ویژه افزایش قیمت انرژی )خصوصا قیمت گاز طبیعی در 
صنایع انرژی بر(، نرخ ارز و نرخ بهره، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، 
قطعی مکرر گاز طبیعی در زمستان و برق در تابستان و ... گرفتار شده اند، 

باید فشار اصلی تامین مالی منابع عمومی دولت را بر دوش بکشند و بیش 
از پیش در خط مقدم مالیات ســتانی قرار گیرنــد. افزایش ۱۲8 درصدی 
مالیات بر درآمد شرکت های غیردولتی در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ نسبت 
به قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ که قرار است نسبت به سایر انواع مالیات ها، 
بیشترین میزان از کل درآمد مالیاتی الیحه بودجه را تامین کند )سهمی 

در حدود 3۰.9 درصد(، به تنهایی گواه این مدعا است.
بخشی از رشد ۱۲8 درصدی مورد اشاره، ناشی از نرخ تورم باالی اقتصاد 
در سال جاری است. باید توجه داشت اخذ »مالیات تورمی«، توان تجهیز 
واقعی بنگاه های اقتصادی را کاهش خواهد داد و این مورد در کنار افزایش 
قیمــت نهاده های وارداتی )به دلیل افزایــش قیمت ارز( و افزایش قیمت 
نهاده هــای داخلی )به دلیل تورم(، کاهش تــوان تولیدی بنگاه ها را رقم 
خواهد زد. به این ترتیب با تخلیه این منابع به دلیل مالیات ستانی، نیاز به 
تامین منابع با اســتقراض از بانک ها )که وضعیت مطلوبی ندارند( افزایش 

خواهد یافت.
مشــکل دیگری که از ناحیه رشــد ۱۲8 درصــدی مالیات بر درآمد 
شــرکت های غیردولتی و در یــک کالم بیش بــرآوردی مالیاتی برای 
بنگاه های تولیدی ایجاد خواهد شــد، اعمال فشــار مضاعف از ســوی 
مأموران وصول مالیات بر بخش خصوصی  و نامناســب تر شدن محیط 

کســب وکار است. با توجه به عدم گســترش پایه های مالیاتی و کاهش 
معافیت هــای مالیاتی در قوانین مرتبط در ســال های اخیر و عدم توان 
جلوگیــری از فــرار مالیاتی به دلیل عدم ایجاد زیرســاخت مناســب 
اطالعاتی از فعالیت های اقتصادی؛ رشــد ۱۲8 درصدی مورد اشــاره و 
افزایــش درآمدهای مالیاتی موردنظر در الیحه بودجه، صرفا می تواند از 
طریق اعمال فشار بیشــتر مودیان شناسنامه دار و شفاف فعلی به انواع 
و اقسام روش ها، توســط ماموران وصول مالیاتی، محقق شود و این به 
مفهوم تنگنای اقتصادی بیشــتر برای فعاالن اقتصادی بخش خصوصی 

آن هم در شرایط رکود اقتصادی است.
گفتنی اســت این انتقادات در حالی مطرح شده که دولت پیش از این 
در چنــد نوبت تاکید کرده که افزایش درآمد مالیاتی را در حوزه هایی که 
تاکنون کمتر زیر ذره بین بوده و فرار مالیاتی داشــته اند پیگیری می کند 
و برای تولیدکنندگان، تســهیالت مالیاتی جدیدی در نظر گرفته اســت. 
»احســان خاندوزی« سخنگوی اقتصادی دولت، چند روز قبل گفته بود: 
در مورد درآمد نفتی، دولت تالش کرد بیش برآورد نداشــته باشد و عدد 
واقع بینانــه ای را در نظر بگیرد. همچنیــن در مورد بخش تولید هم برای 
دومین ســال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر شرکت های تولیدی را مصوب 

کردیم که امیدواریم مجلس هم آن را تایید کند.

در تحلیل بازوی پژوهشی اتاق ایران مطرح شد

نگرانی مالیاتی بخش خصوصی در 1402

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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نویسنده: ماری هارکورت
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی
واقعیت این است که کسب شهرت، یکی از مواردی است که هر فردی 
بــه آن تمایل زیــادی را دارد. درواقع این امر برای شــما موفقیت و پول 
بیشتری را به همراه خواهد داشت. برای مثال یک مربی مشهور، می تواند 
پیشنهادهای کاری به مراتب بیشــتری را داشته باشد. با این حال تصور 
اشتباه این است که شهرت به مرور زمان به دست می آید. این امر در حالی 
اســت که با انجام اقداماتی، می توانید این مسیر را طی کمتر از یک سال 
تا حدود زیادی طی نمایید. این امر خصوصا برای کارآفرینان جوان، کامال 
ضروری بوده و باعث می شود که سرمایه گذارهای بهتری نیز به سراغ آنها 
بروند. در این رابطه ممکن اســت تصور کنید که نیاز به اختصاص بودجه 
هنگفت اســت. اگرچه نمی توان کتمان کرد که با صرف پول زیاد می توان 
به شهرت رســید، با این حال این امر تنها گزینه موجود نبوده و با انجام 
اقداماتی بدون هزینه، می توانید حتی شهرتی باالتر را به دست آورید. در 
ادامه پنج اقدام ســاده و در عین حال تاثیرگذار در این رابطه را بررســی 

خواهیم کرد. 
1-مهمان پادکست ها باشید 

واقعیت این است که پادکســت ها بیشترین سرعت رشد در مقایسه با 
انواع محتواها را دارند. به همین خاطر فعالیت در این زمینه بدون شــک 
تاثیرگذار خواهد بود. با این حال ایجاد یک کانال و ضبط پادکست، اقدامی 
زمانبر محسوب می شود و یک کارآفرین با توجه به حجم کاری باالی خود، 
نمی تواند فعالیت الزم را داشــته باشد. به همین خاطر اقدام هوشمندانه 
این اســت که به عنوان مهمان در پادکســت های حوزه کسب و کار خود 
حضور داشــته باشید. برای این اقدام تنها کافی است تا با مدیران کانال ها 
ارتباط گرفته و در رابطه با یک موضوع مشــخص، با آنها به توافق برسید. 
نکته ای که باید به آن توجه داشــته باشید این است که حتما تحقیقات 

الزم را داشــته باشید و یک سناریوی جذاب را ایجاد کنید تا مخاطب به 
خوبی جذب شما شود. این امر باعث خواهد شد تا پس از مدتی به فردی 
محبوب تبدیل شــوید. در این رابطه فراموش نکنید که فعالیت های خود 
را تنها به یک کانال محدود نکرده و از تمامی ظرفیت ها اســتفاده کنید. 
همچنین پس از حضور در چند برنامه، ممکن است کانال هایی که به شما 
جواب منفی داده اند، نظر خود را تغییر داده باشند. به همین خاطر نباید از 
پیگیری کردن دوباره، احساس بدی را پیدا کنید. نکته مهم دیگر این است 
که حتما پس از قبول شدن، چند برنامه قبلی را گوش دهید تا با روند کار 
کانال موردنظر، آشنا باشید. در این زمینه اگر بتوانید یک موضوع سریالی 
را ایجاد نمایید، بدون شک باالترین حد نتایج را برای شما به همراه دارد. 
این امر باعث خواهد شــد تا به صورت مداوم، مهمان یک کانال باشید که 

خود یادآوری الزم برای اسم شما را به همراه دارد. 
2-مشارکت در مقاله ها 

برای این امر که رزومه قوی تری را داشــته باشید، منتشر کردن مقاله 
یکی از بهترین اقدامات محسوب می شود. درواقع با توجه به قوانین موجود 
در زمینه چاپ مقاالت علمی، شــما باید نکات حرفه ای را رعایت کرده و 
نمی توانید محتواهای تکراری را به عنوان مقاله خودتان به چاپ برسانید. 
به همین خاطر ارزش آنها در رزومه شــما بســیار باال اســت. با این حال 
کار کردن بر روی یک موضوع به تنهایی، کامال زمانبر محســوب می شود. 
تحت این شرایط مشارکت، اقدامی هوشمندانه تر بوده و شما می توانید در 
بخش هایی، کمک رســان باشید. با این اقدام نیز نام شما به عنوان یکی از 
نویسنده ها درج می شود و می توانید از آن به عنوان یک اقدام سودمند در 
رزومه خود استفاده کرده و به عنوان یک عامل تبلیغاتی استفاده نمایید. 
درواقع افرادی که مقاله را مطالعه کنند، بدون شک شما را به عنوان فردی 
کاربردی حساب خواهند کرد. در کنار این موضوع شما می توانید مقاالت 
معمولی در سایت رسمی شرکت، شبکه های اجتماعی مختلف و نشریات 

داشته باشید و با این اقدام، نام خود را بیشتر بر سر زبان ها بیندازید. 

3-کانال یوتیوب ایجاد نمایید 
از ویدئو به عنوان محبوب ترین نوع محتوا نام برده می شــود که در این 
زمینه یوتیوب، بســتر اصلی اشتراک گذاری آنها می باشد. در این رابطه با 
ایجــاد کانالی به نام خودتان، می توانیــد آموزش های تخصصی در حوزه 
فعالیتی که دارید، ارائه کنید. در این رابطه می توان کارآفرینان مختلفی را 
نام برد که کانالی به نام خود در یوتیوب دارند. این امر باعث خواهد شد تا 
افراد ضمن آشنا شدن با شما، اعتماد سریع تری را نیز به برندی که ایجاد 
کرده اید، داشته باشند. با این حال فراموش نکنید که اولویت اقدامات شما 
باید ارائه مطالب مفید و یا ســرگرم کننده باشد و از فعالیت صرفا تجاری، 
فاصله بگیرید. درواقع هنر مهم این است که در بخش هایی از صحبت های 
خود به برندتان اشــاره داشته باشید که حالت تبلیغاتی به خود نگیرد. در 
این رابطه برای این امر که از فعالیت های خود نهایت کسب نتایج را داشته 
باشید، الزم است تا نسبت به موضوعاتی که ترند هستند، توجه ویژه ای را 

از خود نشان دهید. 
4-دستاوردها را در معرض نمایش قرار دهید

به عنوان فردی که در ابتدای مســیر قرار دارد، الزم اســت تا به دنبال 
کسب موفقیت های هرچند کوچک باشید. درواقع آنها زمینه رشد به مراتب 
باالتر را به همراه خواهد داشــت. در این زمینه شما باید حتی ساده ترین 

دســتاوردها را در معرض نمایش قرار داده و از آنهــا به عنوان افتخارات 
فعالیت های خود، نام ببریــد. با این حال این امر به معنای بزرگ نمایی و 
ارائه مواردی نیست که غیرحقیقی محسوب می شوند. درواقع هر ادعا باید 
قابل اثبات باشد و فراموش نکنید که در جهان امروز، سرعت انتقال اخبار، 
دیوانه کننده اســت. به همین خاطر حتی یک رسوایی می تواند به معنای 

مهر پایانی بر تمامی فعالیت های شما باشد. 
5-وب سایت داشته باشید 

به عنوان آخرین توصیه الزم اســت تا یک وب سایت را برای خود ایجاد 
نمایید. درواقع بدون ســایت، شــما عمال در بازار حضور نخواهید داشت. 
این امر در حالی اســت که بســیاری از افراد تصور می کنند با فعالیت در 
شبکه های اجتماعی، دیگر نسبت به این موضوع بی نیاز هستند. با این حال 
سایت، مهمترین بستر شما در فضای اینترنت محسوب شده و الزم است تا 
فعالیت کامال حرفه ای را داشته باشید. درواقع توجه به انواع محتوا در کنار 
جذابیت بصری، فروش آنالین شما را تضمین می کند. نکته دیگری که باید 
به آن توجه داشــته باشید این است که سایت شما باید از باشگاه مشتری 
برخوردار باشــد. این امر باعث خواهد شد تا بانک های اطالعاتی مورد نیاز 

را ایجاد کرده و در نهایت برنامه ریزی های کامال حرفه ای داشته باشید. 
entrepreneur.com :منبع

5 تکنیک کسب شهرت برای کارآفرینان جوان 
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به قلم: مت برتمن 
نویسنده حوزه بازاریابی و تبلیغات

مترجم: امیر آل علی
این اصطالح برای نخستین بار توسط دیوید میرمن در سال ۲۰۱۱ ابداع 
شــد و استراتژی محسوب می شود که براساس آن شما از مهمترین اخبرا 
روز اســتفاده می  کنید تا برند خود را تبلیغ نمایید. در این زمینه شما هر 
خبری را قبل از ترند شــدن، مورد توجه قرار خواهید داد تا با استفاده از 
کشش آن، بتوانید توجهات را به سمت خود جلب نمایید. نکته ای که در 
این بخش باید به آن توجه داشته باشید این است که اخبار شما در بسیاری 
از موارد ممکن اســت مواردی ناقص و یا در حد شــایعه نیز باشند. با این 
حال شما از آن در زمان مناسب، استفاده خوبی را خواهید برد. این موضوع 
خصوصا در شــبکه های اجتماعی که نظارت خبری بر روی آنها به مراتب 
کمتر اســت، کامال امکان پذیر بوده و می تواند باعث شود تا به یک باره، به 
عنوان یک ترند و به عنوان محتواهای پیشنهادی، مطرح شوید. درواقع با 
این اقدام نه تنها ســئو بهتری را هم به دست خواهید آورد، بلکه شانس 
جذب مشتری نیز افزایش چشمگیری را پیدا می کند. با این حال قبل از 
پرداختن به مراحل کار و نکاتی که باید به آن توجه داشــته باشید، الزم 

است تا درباره نکات منفی و مثبت این موضوع صحبت شود. 
مزایا:

۱-این اقدام بسیار ساده بوده و تنها کافی است تا اخبار را رصد نمایید. 
این امر در حالی اســت که در تمامی استراتژی های بازاریابی دیگر، حجم 

کار به مراتب بیشتر است. 
۲-به صورت مداوم می توانید از این اســتراتژی استفاده کرده و جامعه 

مخاطبان خود را با تنوع باالتری همراه سازید. 
3-این دسته از محتواها با باالترین نرخ تعامل همراه هستند. درواقع هر 
فردی تمایل دارد که نسبت به اخبار مهم روز، نظر خود را اعالم کند. این 
امر در حالی است که حتی جذاب ترین محتواها نظیر یک کلیپ خنده دار 

نیز از چنین قدرتی برخوردار نیست. 
۴-وفاداری مخاطب نسبت به شــما را افزایش می دهد و دلیل این امر 
نیز به خاطر ایجاد حس کنجکاوی اســت تا افــراد هر روز اخبار جدید را 

مشاهده نمایند. 
معایب:

۱-با توجه به این امر که فرصت بررســی اخبار وجود ندارد، این موضوع 
علی رغم تمامی نتایج خوبی که به همراه دارد، اعتبار برند را خدشــه دار 

می سازد. 
۲-ممکن است با شکایت هایی نظیر نشر اکاذیب مواجه شوید که یکی از 
ویژگی های این استراتژی محسوب می شود و برای آن راهکاری نیز وجود 
ندارد. در این رابطه شــما هر خبری را نیز نباید منتشر نمایید. برای مثال 
یک اتهام که هنوز اثبات نشــده است می تواند اتفاقات بدی را برای شما 
به همراه داشته باشــد. درواقع شما باید به خوبی بدانید که کدام خبرها، 
دردسر بیشتری نسبت به ســودهای احتمالی دارند. درواقع شما در این 

بخش نباید از اخالقیات دور بمانید. 
3-درک درستی از اتفاقات پیش رو نخواهید داشت و نمی توانید آمارهای 

درستی را نیز داشته باشید. 
پس از آگاهی از مزایا و معایب این اقدام، اکنون الزم است تا به مراحل 

کار آشنا شویم که به صورت کلی چهار اقدام، ضرورت دارد. 
1-موضوعات درستی را انتخاب نمایید

نکته ای که باید به آن توجه داشــته باشید این است که تعداد اخبار در 
طول روز بسیار زیاد بوده و حتی اگر مهمترین آنها را نیز مورد توجه قرار 
دهید، بازهم زمان کافی را در اختیار نخواهید داشت. در این زمینه فراموش 
نکنید که اخبار باید با حوزه کســب و کار شــما نیز ارتباط الزم را داشته 
باشــد. برای مثال یک برند مد و پوشاک، می تواند درباره پوشش بازیگران 
در مراســم شب گذشته، خبری را منتشر نماید و به حواشی پیرامون آن 
بپردازد. با این حال خبری در حوزه ای دیگر نظیر ورزش، بدون شک برای 
آنها نتیجه ای را به همراه ندارد. درواقع هدف از این اقدام، آشنا شدن افراد 
بیشــتر از وجود شما می باشد تا در نهایت شانس فروش باالتری را داشته 
باشید. در این زمینه بررسی کلمات کلیدی حوزه کسب و کار شما، بررسی 
ایونت های مهم، توجه نشــان دادن به بالگرها، انجمن ها، اتاق های گفت و 
گو، ترندها، رقبا و... از جمله مواردی محسوب می شود که باعث خواهد شد 

تا موضوعات مناسب را بتوانید انتخاب نمایید. 
2-برنامه ریزی درستی را داشته باشید 

واقعیت این اســت که حجم کاری در این بخش، نســبتا باال بوده و هر 

لحظه ممکن اســت خبری را از دســت بدهید. به همین خاطر شما باید 
لیســتی از ایونت ها و اتفاقات پیش رو را تهیه کرده و خود را از روز قبل 
آماده نمایید. در این رابطــه انواع ابزارها وجود دارد که کار برنامه ریزی را 

برای شما آسان تر می کند. 
3-نحوه بیان را جدی بگیرید 

درواقع این امر که شما اخبار را چگونه بیان می کنید، تفاوت ها را رقم 
می زند. در این زمینه شــما باید ســلیقه جامعه هدف خود را شناسایی 
کرده و به دنبال روشــی جدید باشــید. در این رابطه ممکن اســت از 
درونمایه طنز اســتفاده کنید و یا اخبار را بــه صورت فایل صوتی و یا 
اینفوگرافی درآورید تا آگاه شــدن نســبت به آنها، ساده تر شود. برای 
موفقیت در این بخش توصیه می شــود که عملکرد رقبا را بررسی کرده 
و بــه دنبال یک نمونه جدید و موفق خارجی باشــید. نکته مهم دیگر 
این اســت که باید با ترفندهای مختلف نظیر مطرح کردن یک سوال، 
مخاطب را به واکنش و قرار گرفتن در مسیر موردنظر خود، سوق دهید. 

4-زمان را جدی بگیرید 
با توجه به این امر که بهترین زمان اســتفاده از یک موج خبری، قبل 
از ترند شــدن آن می باشــد، الزم است تا ســریعا موارد را پیدا کرده و 
سرعت باالیی در تبدیل آنها به فرمت خاص خود، داشته باشید. در این 
زمینه شــما باید بدانید که در چه بســترهایی قرار است خبرها منتشر 
شود و براساس ویژگی های هر یک، اقدام نمایید. برای مثال در توئیتر، 
خالصه اخبار به مراتب شــانس رشــد باالتــری را دارد. با این حال در 
فضای دیگر نظیر اینســتاگرام، شما باید به دنبال تعداد زیادی عکس و 
ارائه توضیحات کامل باشید. این امر در حالی است که در یوتیوب، شما 
باید کلیپی برای پوشــش اخبار ایجاد نمایید. به همین خاطر شما عمال 
نمی توانید از یک فرمت، برای بسترهای مختلف خود استفاده کنید. در 
این زمینه فراموش نکنید که شــما از یــک خبر نمی توانید برای مدت 
طوالنی اســتفاده کنید. درواقع ارزش آنها ممکن است در کمتر از یک 
ساعت، به صورت کامل از بین برود.  نکته مهم دیگر این است که حجم 
کاری در این بخش، باید مقدار مشــخصی باشد. درواقع با فعالیت بیش 
از حد، بدون شــک نتایج عکس را به دست خواهید آورد. در این زمینه 
ممکن است بهترین میزان مصرف برای شما در حد ماهی و حتی سالی 
چند خبر در حوزه هایی با باالترین میزان تاثیر باشــد. به همین خاطر 
نباید تصور کنید که به علت مزایای خوبی که در این طرح وجود دارد، 

شما در میزان استفاده از آن آزاد هستید. 
در آخر چند نمونه از موج سواری خبری موفق که توسط برندهای مطرح 

مورد استفاده قرار گرفته شده را بررسی خواهیم کرد. 
اوبر

این برند در ماه های اولیه انتشــار ویروس کرونا، خبری را منتشر 
کرد که به سرعت با محبوبیت جهانی همراه شد. درواقع از هر فردی 
که از خدمات این شرکت استفاده نمی کند، قدردانی کرد. این امر در 
حالی است که چنین اتفاقی به معنای قطع شدن جریان سودآوری 
شرکت بوده، ولی باعث شد تا از خبر کرونا بتوانند برای مطرح کردن 
خودشان به عنوان برندی محترم که جان مشتری برای آنها مهمتر 

است، استفاده کنند. 
گوگل

گوگل هر ســاله با مطرح کردن جست و جوهای برتر در موتور جست 
و جوگــر خود، دنیای اینترنت را به تســخیر درمی آورد. این یک نمونه از 
اهمیت فعالیت کم ولی درست می باشد و نمونه ای است که نشان می دهد 
که شما تنها به پوشش اخبارهای خارجی محدود نبوده و می توانید از موارد 

جذاب درون شرکتی نیز استفاده درستی را داشته باشید. 
searchenginejournal.com :منبع

همه آن چیزی که باید درباره موج سواری خبری بدانید
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اخبار

مدیر عامل شرکت گاز استان خوزستان:
همه شهرهای خوزستان زیرپوشش شبکه گاز قرار دارند

اهواز - شــبنم قجاوند: نادرقلی زری میدانی مدیر عامل شرکت 
گاز اســتان خوزســتان در گفتگو با روابط عمومی این شرکت گفت: 
همه شــهرهای خوزستان زیر پوشش گاز شهری و ۸۶ درصد جمعیت 

روستاهای استان از گاز طبیعی بهره  مند هستند
نادرقلی زری میدانی گفت: برخی از مناطق شهری و حاشیه ای به علت 
نبود زیرســاخت های الزم هنوز گازرسانی نشده ولی به تدریج با برنامه 
ریزی و بهبود زیرساخت ها، عملیات گازرسانی به نقاط فاقد گاز شهری 
انجام می  شود. وی گفت: تنها روستاهای شهرستان سردسیر اندیکا از 

میانگین بهره مندی گاز روستایی کشور به علت سخت گذر بودن روستاها پایین است که هم اکنون در حال گازرسانی به 
روستاهای فاقد گاز هستیم.  زری میدانی افزود: در خصوص گازرسانی به بخش چلو از توابع شهرستان اندیکا با رفع معارض 

های مسیر لوله های اصلی، سال آینده شروع خواهد شد.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان مرکزی:
پرداخت یک هزار میلیارد ریال غرامت به کشاورزان استان مرکزی 

هدفگذاری شد
اراک- فرناز امیدی: مدیرشعب بانک کشاورزی استان مرکزی گفت: 
پرداخت یک هزار میلیارد ریال غرامت محصوالت کشــاورزی در ســال 
زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ توسط بیمه کشــاورزی این استان به فعاالن این 
بخش هدفگذاری شــد. داریوش عظیمی افزود: ۷۵ درصد این اعتبارات 
تاکنون به کشاورزان اعطا شده و پرداخت بقیه این منابع مالی به فعاالن 
این بخش در حال انجام است. وی عمده خسارت های وارده به محصوالت 
زراعی استان مرکزی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ را مربوط به خسارت 
خشکسالی عنوان کرد و ادامه داد: ۸۴۰ میلیارد ریال برای پرداخت غرامت 

به کشاورزانی که محصوالت آنها بر اثر خشکسالی خسارت دیده اند، در نظر گرفته شده است. مدیرشعب بانک کشاورزی استان 
مرکزی اضافه کرد: بیشــتر خســارت های وارده به باغات استان در این مدت، مربوط به سرمازدگی بهاره، آفتاب سوختگی و 
ترکیدگی انار بود که پرداخت ۷۰ میلیارد ریال در این زمینه در دستور کار بیمه محصوالت کشاورزی استان مرکزی قرار دارد. 
عظیمی گفت: پرداخت ۶۰ میلیارد ریال در زمینه خسارت های وارده به زیر بخش دام و طیور و ۳۰ میلیارد ریال نیز برای جبران 
خسارت به سایر زیر بخش ها از جمله منابع طبیعی، ابنیه، شیالت و آبزیان و زنبور عسل در این مدت در نظر گرفته شده است. 
وی با یادآوری وضعیت بیمه محصوالت کشــاورزی استان مرکزی از ابتدای سال زراعی جاری )اول مهرماه امسال( تاکنون، 
گفت: ۱۰۵ هزار هکتار محصوالت زراعی، یک هزار هکتار محصول و ۶۰۰ هکتار تنه درخت در بخش باغات استان و ۱۱۶ هزار 
راس دام در این مدت، تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی قرار گرفت. مدیرشعب بانک کشاورزی استان مرکزی افزود: ۱۰ 
میلیون قطعه طیور، ۱۶ هزار هکتار منابع طبیعی و ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه آبزیان استان نیز از ابتدای سال زراعی جاری 
)اول مهرماه امسال( تاکنون تحت پوشش بیمه محصوالت کشاورزی قرار گرفت. عظیمی با یادآوری اجرای برنامه بیمه »طرح 
جهش تولید« در دیم زارها، گفت: این بیمه با حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و وزارت جهادکشاورزی در حال اجرا 
است و مابه ازای بیمه هر هکتار گندم و جو دیم، ۵۰۰ هزار ریال یارانه از طرف ستاد اجرایی امام)ره( و ۵۰۰ هزار ریال از طرف 
وزارت جهادکشاورزی پرداخت می شود. وی ادامه داد: حق بیمه سهم بیمه گزار در استان مرکزی برای بیمه هر هکتار گندم 
دیم یک میلیون و ۹۱۰ هزار ریال است که با احتساب یک میلیون ریال یارانه طرح جهش تولید، ۹۱۰ هزار ریال باید توسط 
کشاورزان برای بیمه هر هکتار گندم دیم پرداخت شود. مدیرشعب بانک کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: کشاورزان 
برای بیمه جو دیم نیز با احتساب کسر یک میلیون ریال یارانه از محل طرح جهش تولید، می توانند با پرداخت ۶۹۹ هزار ریال 
برای هر هکتار از جو دیم محصول خود، از مزایای بیمه بهره مند شوند. عظیمی گفت: از مجموع پیش بینی های انجام شده برای 
بیمه ۱۳۰ هزار هکتاری محصوالت کشاورزی استان مرکزی در طرح جهش تولید تاکنون، حدود ۵۰ درصد از محل این طرح 
بیمه شده و برآورد می شود با توجه به فرصت باقی مانده )۱۵ بهمن ماه جاری( کشاورزان با مراجعه به مراکز جهادکشاورزی و 

شرکت های خدمات بیمه ای استان، از مزایای مناسب یارانه این طرح بهره مند شوند. 

رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان خوزستان:
 بیش از هزار مورد بازرسی کاال در سه ماهه سوم سال جاری 

صورت گرفته است
اهواز - شبنم قجاوند: اسفندیار چهرازی رئیس بازرسی فنی شرکت 
گاز استان خوزستان از بازرسی بیش از هزار مورد کاال توسط این واحد 
در سه ماهه سوم سال جاری خبر داد. اسفندیار چهرازی رئیس بازرسی 
فنی این شرکت گفت: یکی از فعالیت ها و فرایندهای مهم امور بازرسی 
فنی، کنترل کیفیــت کاالی مورد اســتفاده در پروژه ها و تعمیرات و 
نگهداری می باشد.  وی در ادامه افزود: در سه ماهه سوم سال جاری هزار 
و ۱۷2 مورد بازرســی اقالم و کاالی خریداری شده از طریق امور کاال، 

اقالم در تعهد پیمانکاران و تامین کنندگان صورت گرفته است.

کشاورز خبر داد:
اصالح و بهینه سازی رایگان ۱۴7  موتورخانه  در ایالم

ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از اصالح و بهینه سازی ۱۴۷ موتورخانه در سطح استان در ۹ ماهه 
اول سال جاری خبر داد و گفت: در راستای بهینه سازی مصرف گاز موتورخانه ها در بخش های مختلف اداری، خانگی، تجاری و 
آموزشی بیش از ۱۵ میلیارد ریال به مجریان طرح بهینه  سازی پرداخت شده است. "محمود کشاورز" با اشاره به اینکه در این 
طرح اصالح و ترمیم عایق کاری موتورخانه، تنظیم مشعل و نصب رسوب گیر سختی آب برای مشترکین مشمول بصورت رایگان 
انجام می شود، افزود: با اجرای این طرح عالوه بر صرفه جویی در مصرف گاز مشترکین، باعث کاهش هزینه گازبهای آنها نیز 
خواهد شد. وی با بیان اینکه با اجرای این طرح گاز مصرفی واحدها ۱۵ درصد کاهش می یابد، اظهار داشت: از ابتدای شروع این 
طرح تاکنون، ۴2۱ مشترک در سامانه ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۳۳۵ مورد اجرا و ۸۶ مورد دیگر در دست اقدام است. 
مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به اینکه از ابتدای شروع طرح تاکنون و در راستای بهینه سازی مصرف گاز موتورخانه های 
اداری، خانگی، تجاری و آموزشی بیش از ۳2 میلیارد ریال به پیمانکاران مجری پرداخت شده است، تصریح کرد: طرح ملّی 
اصالح و بهینه سازی موتورخانه ها در سال ۱۳۹۹ آغاز شده و متقاضیان پس از ثبت نام در سامانه شرکت ملّی گاز و با توجه به 
میزان مصرف گاز موتورخانه، مشمول پرداخت کمک هزینه اصالح و بهینه سازی موتورخانه حداکثر تا ۱۰۰ درصد هزینه اجرای 
آن از سوی شرکت گاز استان می شوند. کشاورز گفت: در این طرح سه عامل اصلی صرفه جویی در مصرف موتورخانه ها شامل 
عایق کاری، نصب رسوب گیر آب ورودی و تنظیم مشعل توسط ناظرین شرکت گاز مورد بررسی قرار گرفته و یک شرکت مورد 
تأیید و دارای صالحیت، بعنوان مجری طرح انتخاب و پس از انعقاد قرارداد با مالک ساختمان، بسته به میزان نیاز موتورخانه به 
اصالح و بهینه سازی، مبالغی که در سامانه بهینه سازی به آن تعلق گرفته است توسط شرکت گاز به مجری پرداخت می شود. 
وی تأکید کرد: این طرح به منظور کاهش هدر رفت انرژی و اصالح مصرف گاز در موتورخانه آغاز شده و فرصتی مناسب برای 
انجام اصالح و بهینه سازی موتورخانه است که مردم از این فرصت استفاده کنند و با استفاده از پرداخت هزینه توسط شرکت 

گاز، هزینه های مستمر مصرف گاز و استهالک موتورخانه و آالینده های زیست محیطی را کاهش دهند.

در راستای حمایت از فوتبال رشت
دیدار سرپرست شهرداری رشت با مدیرعامل تیم فوتبال داماش گیالن

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش واحد خبـــر مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت ، یوسف یزدانی در دیدار با 
مدیرعامل تیم داماش گیالن گفت : شهرداری رشت از ورزش و بخصوص 
تیم های فوتبالی شهر حمایت میکند. در این دیدار سید مهدی آقازاده ، 
مدیر عامل تیم فوتبال داماش گیالن با شرح کلیاتی از مشکالت و دغدغه 
های موجود در باشگاه داماش خواستار ادامه توجهات مسئوالن شهری 
و حمایت از این تیم شــد. سرپرست شهرداری رشت با ذکر این مطلب 
که ورزش فوتبال، پرمخاطب ترین رشته ورزشی در بین شهروندان است 

گفت : شهرداری رشت همواره از گذشته تاکنون حامی مالی و معنوی تیم های ورزشی شهر رشت بوده است. یوسف یزدانی 
گفت : دغدغه های شهروندی در راستای موفقیت ها و صعود تیم های فوتبال رشت بسیار باالست و مجموعه مدیریت شهری 
رشت بر این امـر واقف است. یزدانی گفت : ورزش بعنوان سالم ترین فعالیت شهروندی در جوامع شمرده شده و شهرداری 
رشت در صدد است تا به موازات حمایتهایی که در ادوار گذشته از تیم سپیدرود رشت داشته، از تیـم مردمی و پرطرفدار داماش 
گیالن نیز حمایت و پشتیبانی نماید. سرپرست شهرداری رشت در باب حمایت از تیم داماش گیالن قولهای مساعد داد و گفت 
: امیدواریم شاهد موفقیتهای روز افزون دو تیم سفیدرود و داماش گیالن و ایجاد روحیه نشاط در بین شهروندان رشت باشیم.

دانشگاه  بهداشتی  معاون  رشت- سمانه عادلی راجیری: 
علوم پزشکی گیالن گفت:درصد چاقی در همه گروه های سنی 
در استان گیالن بیشــتر از میانگین کشوری است و به تبع آن 
بیماری های غیرواگیر دیابت ، فشار خون، قلبی و عروقی ، انواع 
سرطان ها و همچنین مرگ و میر ناشی از آن ها نیز بیشتر است.

دکتر ســید محمود رضوانی معاون بهداشــتی دانشگاه علوم 
پزشکی گیالن در نشســت خبری با رسانه های گروهی استان 
اظهار داشت: سیزدهمین بسیج ملی تغذیه سالم با شعار “حال 
خوب با وزن مناسب ” از 2۴ دی ماه تا ۷ بهمن ماه سال جاری 

در سراسر کشور برگزار می شود.
وی افزود:لزوم داشــتن حال خوب داشتن وزن مناسب است 

و افراد باید برای حفظ سالمتی خود کنترل وزن داشته باشند.
معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی گیالن با بیان اینکه 
چاقی فقط در ایران نیســت و ۸۰۰ میلیون نفر در دنیا با چاقی 
زندگی می کنند ، خاطرنشان کرد:طی ۸ سال آینده این تعداد به 
یک میلیارد نفر می رسد. وی تصریح کرد:در کشورهای در حال 
توسعه روند چاقی بیشتر است و نه تنها روند افزایش آن متوقف 

نشده بلکه در حال دوبرابر شدن است.
دکتر رضوانی با اشاره به تغییر الگوی مرگ و میر در کشورهای 
توســعه یافته و حتی ایران یادآورشد:در گذشته بیماری هایی از 
قبیل اسهال ، ذات الریه ، ماالریا و... موجب مرگ و میر افراد می 
شدند اما در حال حاضر ۴ بیماری غیر واگیر دیابت ، فشار خون 
باال ، سرطان و بیماری های قلبی و عروقی موجبات مرگ و میر 

افراد را رقم می زند.

وی مهمترین عامل ابتال به بیمــاری های غیرواگیر را چاقی 
عنوان کرد و گفت:افراد چاق بیشــتر از دیگران مستعد ابتال به 
بیماری های دیابت ، سرطان ، فشار خون و بیماری های قلبی و 
عروقی هستند. رضوانی متذکر شد:یکی از تبعات و معایب کووید 
۱۹ کم تحرکی ، مصرف زیاد مواد غذایی ، افزایش وزن و ضعیف 
شدن سیستم ایمنی بدن است که آموزش و اطالع رسانی در این 
راستا می تواند تاثیرگذار باشد و این آموزش ها و اطالع رسانی ها 

میبایست در اختیار مردم قرار گیرد.
وی در تعریف چاقی گفت:چاقی تجمع بافت چربی بیش از حد 
طبیعی است که هرچقدر درجه چاقی باالتر باشد احتمال ابتال 

به بیماری های قلبی و عروقی، سرطان ها و... بیشتر می شود.
دکتــر رضوانی با بیان اینکه چاقی از عــدم تعادل انرژی بین 
کالری دریافت شــده و کالری مصرفی حاصل می شود ، عنوان 
کرد:افزایــش غذاهای پرانرژی سرشــار از قند و چربی ، کاهش 

تحرک بدنی به دلیل تغییر سبک زندگی ، تغییرات در الگوهای 
رژیــم غذایی و فعالیت بدنی اغلــب نتیجه تغییرات محیطی و 
اجتماعی مرتبط با توســعه و فقدان سیاســت های حمایتی از 

عوامل چاقی محسوب می شوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تأکید بر اینکه 
حدود ۵۰ درصد مرگ و میر در اســتان گیالن ناشی از عوارض 
چاقــی و بیماری های غیرواگیر )قلبی و عروقی ، ســرطان ها و 
.. .( است ، خاطرنشــان کرد:اختالالت اسکلتی و عضالنی ، انواع 
سرطان های رحم ، پروستات ، ســینه، کبد ، روده بزرگ و... از 

دیگر عوارض چاقی است.
وی با اشــاره به چاقی در دوران کودکی تصریح کرد:کودکان 

چاق بیشتر در معرض ابتال به بیماری های غیر واگیر قرار دارند.
دکتــر رضوانی بیان کرد:چاقی در ابتــال افراد به انواع بیماری 
ها تاثیرگذار اســت و با افزایش چربی بدن ، سیستم ایمنی بدن 

ضعیف تر و درمان بیماری سخت تر می شود.
دکتر رضوانی متذکر شد:درصد چاقی در همه گروه های سنی 
در استان گیالن بیشــتر از میانگین کشوری است و به تبع آن 
بیماری های غیرواگیر دیابت ، فشار خون، قلبی و عروقی ، انواع 
سرطان ها و همچنین مرگ و میر ناشی از آن ها نیز بیشتر است.

وی تاکید کرد:بهترین نظام های بهداشتی دنیا نیز در خصوص 
تغذیه و پیشگیری از چاقی نمی توانند بیشتر از 2۵ درصد نقش 
آفرینی کنند و این بیان کننده نقش و همکاری سایر سازمان ها 
و دستگاه های فرهنگی در راستای ترویج و نهادینه کردن تغذیه 

سالم ، سبک صحیح زندگی و پیشگیری از چاقی است.

ساری - دهقان : مدیر عامل شرکت گاز مازندران وضعیت 
فشار گاز در استان را متعارف توصیف کرد و گفت: در حال حاضر 
جریان گاز حدود ۴۰ جایگاه سی ان جی استان در راستای کمک 
به رانندگان خودروهای مسافری بین شهری و تاکسی های داخل 

شهر وصل شده است.
به گزارش خبرنگار روزنامهتیرنگ به نقل روابط عمومی شرکت 
گاز استان مازندران، قاسم مایلی رستمی بیان داشت: از آن جایی 
که سرما و برودت هوای استان های کشور همچنان تداوم دارد، 
خطر شکنندگی افت فشار گاز استان وجود دارد، پس توقع بر این 
است که مردم مازندران برای کمک به هموطنان همچنان مصرف 

بهینه و صرفه جویی گاز را ادامه بدهند.
مدیر عامل شرکت گاز مازندران گفت: یکی از مهم ترین عواملی 
که می تواند این شــرکت را در استمرار جریان گاز کمک شایانی 

کند، صرفه جویی حداکثری مردم در مصرف گاز اســت و تنها با 
کاهش حداقل یک درجه دمای منزل حدود ۶ درصد در مصرف 
گاز صرفه جویی خواهد شــد. وی اظهار داشت: اگر مردم مصرف 

گاز خود را به درســتی مدیریت کننــد و در زمان کاهش دما از 
یک وسیله گرمایشی با دمای متعادل استفاده کنند هرگز شاهد 
افت فشار نخواهیم شد. گفتنی است استان مازندران دارای 2۱۳ 
جایگاه سوخت است که ۱2۶ مورد آن مربوط به سوخت بنزین 
بوده و باقی جایگاه های گاز طبیعی است. این استان همچنین 
دارای 2 شرکت پخش فراورده های نفتی یکی با نام منطقه ساری 

و دیگر با نام منطقه نوشهر و چالوس است.
طبق دستوررالعمل استانداری مازندران به دلیل برودت هوا به 
منظور تداوم جریان گاز مشــترکان خانگی، از حدود سه هفته 
قبل عالوه بر این که گاز تمامی ســی ان جی های استان قطع 
شد، بسیاری از واحد های تولیدی و صنعتی از جمله نیروگاه ها، 
صنایع چوب و کاغذ، مرغداری ها، گلخانه های بزرگ و سالن های 

ورزشی و پذیرایی نیز به سمت سوخت دوم رفتند.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل آموزش فنی و حرفه 
ای استان بوشهر گفت :با توجه به اینکه شهرستان دیر بزرگترین 
بندر صیادی کشور است مجموعه پرورش ماهی در قفس در این 
شهرستان استارت خورده و انشاهلل در سفر ریاست محترم جمهور 
افتتاح خواهد شد. عبدالمجید دراهکی  در جمع اصحاب رسانه با 
اعالم این خبر افزود: مساحت این زمین یک هکتار و مرکز اداری 
۱۵۰۰متر مربع  که فاز اول احداث شده و مرکز سنجش و مرکز 
آزمون ۱۵۰۰متر که در فاز دوم خواهد بود اعتبار تعیین شــده 
که ۱۳ میلیارد تومان بوده اســت که ۱۰ میلیارد آن هزینه و ۳ 
میلیارد تا پایان سال تامین خواهد شد که بخشی از طریق شورای 

راهبردی پتروشیمی ها بوده است.

دراهکی  گفت: در پورتال فنی حرفه ای تاکنون ۶۰ حرفه در 
حوزه شیالت صنایع دریایی آبزیان تدوین شده است.

 وی افزود :اســتارت اولین مرکز تخصصی صنایع کشاورزی و 
نخیالت در دشتستان  زده شده که ساختمان آن ازقبل و ایجاد 

سوله و گلخانه های از سال گذشته بوده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان بوشهر با بیان اینکه 
تفاهم نامه ای آموزش توانمند ســازی کارگران در حوزه نخیالت 
در استان در اتاق بازرگانی و صندوق بیمه عشایر برای اولین بار با 
انجمن ملی خرما تدوین شده است افزود :مقرر شده تمام کارگران 
در حوزه کاشــت و برداشت و و فرآوری نخیالت فعال  و دریافت 
گواهینامه از مجموعه فنی حرفه ای بگیرند و تحت پوشش بیمه  

صندوق بیمه عشــایر قرار گرفته که بر اساس دستورالعمل ۸۰ 
درصد پول بیمه را دولت پرداخت میکند

. دراهکی  با بیان اینکه در راستای فرمایشات  مقام رهبری در 
حوزه دانش بنیان اولین مرکزآموزشی نواوری که وابسته به پارک 
علم و فناوری است و استقرار  کارآموزان فنی حرفه ای به عنوان 
شرکت های دانش بنیان در گناوه در حال احداث  است افزود :که 
در طرح توجیهی آن شورای گسترش فنی حرفه ای کشور برای 
مجوز مقدمات صورت گرفته شده است و در حال راه اندازی است.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: دبیرکل مجمع شــهرداران 
آسیایی از معرفی ظرفیت ها و فرصت های سرمایه گذاری شهر گرگان 
به نمایندگان کشــورهای خارجی خبر داد.حمیدرضا غالم زاده در 
حاشیه نمایشگاه بین المللی شهر پایدار به میزبانی جزیره کیش اظهار 
داشــت: افتخار می کنیم شهر گرگان به عنوان یکی از اعضای فعال 
مجمع شهرداران آسیایی تلقی می شود و در این نمایشگاه حضور دارد.

غالم زاده افزود: در این نمایشگاه برای ما اهمیت داشت که در غرفه 
شهرداری گرگان حضور پیدا کنیم و همزمان دیدارهایی با تعدادی 
سفرا و شهرداران کشورهای خارجی تشکیل دادیم.به گفته وی، شهر 
گرگان ظرفیت های همکاری متنوعی در حوزه بین المللی دارد و نیاز 
است ظرفیت های سرمایه گذاری به کشورها و شهرهای عضو مجمع 
شــهرداران آسیایی معرفی شود تا از این طریق فرصت های سرمایه 

گذاری در این شهر ایجاد گردد.الزم به ذکر است، نخستین نمایشگاه 
بین المللی شهر پایدار با حضور شهرداری های شهرهای بزرگ ایران، 
با رویکرد هوشمندســازی، حمل و نقل و توســعه و اقتصاد پایدار از 
ششم الی نهم بهمن ماه در جزیره کیش در حال برگزاری است.غرفه 
اختصاصی شهرداری گرگان نیز در محل نمایشگاه برپا شده است و 
در این بازه زمانی پذیرای بازدیدکنندگان و سرمایه گذاران خواهد بود .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن مطرح کرد؛

چاقی در همه گروه های سنی در استان گیالن بیشتر از میانگین کشوری است

مدیر عامل شرکت گاز مازندران :

جریان گاز در ۳۰ درصد جایگاه های سی ان جی مازندران وصل شد

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر:

بزرگترین مجموعه پرورش ماهی در قفس 
درشهرستان دیر استان بوشهر افتتاح می شود

فرصت های سرمایه گذاری شهر گرگان به سفیران و شهرداران آسیایی معرفی می شود

اردبیل- خبرنگار فرصــت امروز: دیدار مدیر کل کمیته 
امداد امام خمینی )ره( با مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در 
راستای ایجاد هماهنگی و تعامل حداکثری در ارائه خدمات بهینه 

به مددجویان این نهاد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، میر سعید 
ســید متین ، مدیر عامل این شرکت در این دیدار که در محل 
ساختمان ستاد مرکزی این شرکت برگزار شد؛ ضمن عرض خدا 
قوت به مدیران و کارکنان کمیته امداد به دلیل خدمات ارزنده 
این نهاد به اقشار بی بضاعت ؛ انجام این کار بزرگ خیرخواهانه 
را جزو نیکوکارترین خدمات عنوان نمود و افزود: شــرکت گاز 
همکاری های خوبی با کمیته امــداد امام خمینی)ره( در ارایه 
خدمات گازرســانی به خانواده های بی بضاعت داشته است که 
قطعا برکات این اقدامات، شــامل حال کارکنان و خانواده های 

آنان خواهد شد.
سید متین در حوزه ایفای نقش موثر در فعالیتهای عام المنفعه 
در قالب مســئولیت های اجتماعی شرکت به برنامه ریزی های 
منســجم در رابطه با ارایه خدمات به اقشار تحت حمایت و کم 
برخوردار اشــاره نمود و خبر اظهار داشت : برای واگذاری رایگان 
انشعاب گاز به جامعه هدف این مجموعه در راستای اجرای ماده 

۸۰ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه ، آمادگی کامل داریم و در 
همین راســتا در ده ماهه نخست سالجاری تعداد ۱۵2 انشعاب 
گاز به مجموعه مددجویان کمیته امداد ، سازمان بهزیستی و .... 

واگذار شده است.
وی بــا بیان اینکه خدمات حمایتی در راســتای تالش برای 
توانمند شــدن خانواده های مددجویان ارائه می شود، ادامه داد : 
در ده ماهه نخست سالجاری ۹2 انشعاب گاز رایگان برای خانواده 
های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و ۶۰ انشعاب 
گاز به خانواده های محترم تحت پوشــش بهزیستی به صورت 

رایگان ارائه شده است.
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در رابطه با محاسبه مبلغ 
گازبهاء برای جامعه هدف تحت پوشــش کمیته امداد و سازمان 
بهزیســتی با بیان اینکه طبق بند )ک( تبصره ۱۵ بودجه سال 
۱۴۰۱، گاز مشترکان کم مصرف تحت پوشش این دو نهاد رایگان 
می باشد، افزود: تعداد مشمولین مددجویان جهت برخورداری از 
مزایای گازبهای رایگان مددجویان کم مصرف که از ابتدای سال 
گذشــته تا به حال به شرکت گاز معرفی شده اند جمعاً بیش از 
۴۸ هزار مشترک می باشد و کل مبلغ بخشودگی گازبهای این 

مددجویان بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال طی این مدت بوده است.

این مقام مســئول خدمات ارایه شــده به خانواده های تحت 
پوشش را در راستای مســئولیت های اجتماعی شرکت گاز در 
عنوان نمود و ضمن اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در 
خصوص محرومیت زدایی ؛ اظهار داشــت: طی یکسال گذشته 
شــرکت گاز اســتان با اجرای طرح لوله کشــی داخلی منازل 
مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی به 
تعــداد ۶۳۴ مورد بیش از ۳۴ هزار میلیــون ریال در این طرح 

هزینه نموده است.
در پایان این دیدار، علیرضا حسین نژاد ؛ مدیر کل کمیته امداد 
امام خمینی )ره( استان نیز فرصت را غنیمت شمرده و از تالش 
های بی شــائبه مدیران و کارکنان خدوم شرکت گاز در حمایت 
از جوامع هدف در ســطح استان تقدیر و تشکر نمود و گفت: بی 
تردید، اعمال خیرخواهانه در پیشــگاه خداوند متعال، بدون اجر 
نخواهد ماند و لطف و محبت حق تعالی به عنوان پاداش اعمال 
بندگان صالح و نیکوکار، شــامل حال محسنین و خادمان مردم 

خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:

 از تمام ظرفیت ها در حمایت از خانواده های 
کم برخوردار و بی بضاعت بهره می بریم
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تیک تاک به عنوان یکی از مهمترین شبکه های اجتماعی حال حاضر، موفق شده است تا میلیون ها کاربر را 
به سمت خود جلب نماید. درواقع نرخ تعامل در این شبکه، باالتر از سایر رقبا بوده و همواره شاهد ترندشدن 
چالش های مختلف هســتیم. این امر در حالی است که این شبکه، عمال تازه کار محسوب می شود و فعالیت 
خود را از سال ۲۰۱۶، آغاز کرده است. درواقع در این شبکه شما باالترین شانس رشد را در اختیار دارید. دلیل 
این امر نیز به خاطر سیاست استفاده از ویدئوهای کوتاه است. درواقع دیدن یک ویدئو خصوصا آنکه کمتر از 
دو دقیقه باشد، بدون شک برای هر فردی ساده بوده و این امر باعث می شود تا امکان مشاهده چندین پست 
در تنها یک ساعت، امکان پذیر شود. تحت این شرایط طبیعی است که محتواهای شما نیز شانس دیده شدن 
داشته باشند. با این حال موضوع به این سادگی هم نبوده و برای موفقیت در این شبکه، الزم است تا پنج اصل 

را مورد توجه قرار دهید که در ادامه تمامی آنها بررسی خواهد شد. 
1-داده های خود را بررسی نمایید 

نخســتین نکته ای که باید به آن توجه داشــته باشید این است که حتما باید از قرار داشتن خود در مسیر 
رشد، اطمینان حاصل نمایید. با این حال این موضوع را نمی توان با تصورات خودتان پیش برد. درواقع شما نیاز 
دارید تا از اطالعات صفحه خود، استفاده کرده و برنامه ریزی های الزم را داشته باشید. درواقع گاهی حتی یک 
تغییر کوچک نیز نتایج بسیار خوبی را به همراه دارد. خوشبختانه تیک تاک ابزارهای الزم برای رسیدن به این 
هدف را در اختیار شما قرار داده است. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که تالش 
کنید تا فعالیت های خود را در قالب یک کمپین درآورید تا اقدامات، انسجام الزم را پیدا کند. درواقع شما باید 
بدانید که با چه هدفی وارد این شبکه شده اید و چه نتایجی را می خواهید به دست آورید. پس از آن الزم است 
تا داده ها را به صورت مداوم بررسی کنید تا از قرار داشتن خودتان در مسیر درست، اطمینان داشته باشید. 

2-شخصیت خود را بازتعریف نمایید 
اگرچه ممکن اســت این موضوع کمی گیج کننده به نظر برســد. با این حال واقعیت این است که شما باید در 
ویدئوهای خود، نسخه ای از خودتان را نشان دهید که مورد پسند مخاطب خواهد بود. درواقع شما باید اطمینان 
داشته باشید که الگوی رفتاری و اخالقی شما، منجر به کاهش محبوبیت نخواهد شد. برای مثال ممکن است شما 
در حالت عادی، فردی باشید که کمتر لبخند می زند با این حال در ویدئو ها، به عکس این موضوع نیاز پیدا خواهید 
کرد. در این راستا فراموش نکنید که اکثر کاربران تیک تاک، کم تر از ۲۴ سال سن دارند. به همین خاطر بسیار مهم 
است که اخالق را رعایت کرده و الگوی خوبی باشید، در غیر این صورت با انواع شکایت ها مواجه خواهید شد که 
حتی ممکن است ادامه فعالیت را برای شما غیرممکن سازد. به صورت کلی شما باید بدانید که در حال نشان دادن 
چه تصویر و تاثیری هستید. این موضوع می تواند فعالیت شما را برای سال های متوالی، تضمین نماید. در این زمینه 
با بررسی محبوب ترین پست های موجود در تیک تاک و نظرات کاربران، می توانید سریع تر به الگوی مناسب برسید. 
در این زمینه فراموش نکنید که شما نمی توانید به تنهایی، موفقیت مداوم را داشته باشید. به همین خاطر محکوم به 
همکاری با تیک تاکرهای دیگر هستید. در این رابطه میکرو اینفلوئنسرها، نتایج بهتری را برای شما به همراه خواهند 
داشت. دلیل این امر نیز به خاطر مخاطبان تخصصی تر، مقرون به صرفه بودن و نرخ تعامل باالتر آنها به خاطر امکان 

پاسخگویی و ارتباط با مخاطبان موجود )به علت کمتر بودن( می باشد. 
3-مسیر خود را بازتعریف نمایید 

واقعیت این است که بسیاری از افراد و برندها، مسیر درستی را برای خود تعیین نمی کنند و نکته جالب این 
است که بر روی این موضوع تاکید بیهوده و بیش از حدی نیز دارند. به همین خاطر است که شما باید مسیر 
خود را مورد بازبینی قرار داده و از تناسب آن با شرایط جدید، اطمینان حاصل نمایید. این نکته را به خاطر 
داشته باشید که مخاطبان تیک تاک، افراد جوانی هستند که تمایل زیادی به هیجان دارند. تحت این شرایط 
اگر ویدئوهای شما جذابیت باالیی را نداشته باشد، بدون شک موفقیت خاصی را نیز به دست نخواهید آورد. 
در این راستا از آزمایش کردن روش های مختلف واهمه نداشته باشید و سعی کنید که هدف های متنوعی را 
برای خود تعیین نمایید. برای مثال افزایش تعداد الیک، بازدید و کامنت، یکی از اهداف مهم محسوب می شود 
که برای رسیدن به این هدف، می توان ده ها اقدام را تنظیم کرد. همچنین فراموش نکنید که در تیک تاک، 
افراد نمی خواهند که صرفا بازدیدکننده محسوب شوند. به همین خاطر الزم است تا استراتژی درستی برای 
فراخوان عمل داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که محتوای شما، پتانسیل تکرار توسط مخاطبان را دارد. 

درواقع شما باید سعی کنید که مواردی را تولید کنید که می توانند به خوبی ترند شوند. 
4-لوگوی جدید ایجاد نمایید 

واقعیت این است که بسیاری از افراد لوگوی ابتدایی خود را به صورت بسیار عجوالنه انتخاب می کنند که 
پتانسیل های الزم برای رشد را نداشته و بیش از حد معمولی محسوب می شود. در این زمینه نکته ای که باید 
به آن توجه داشته باشید این است که لوگو باید بیانگر هدفی باشد که شما در پی آن هستید. به همین خاطر 
حتمــا از فردی متخصص در این زمینه کمک بگیریــد. درواقع طراحی لوگو، یک هنر مهم در علم بازاریابی 
محسوب می شود و نباید آن را ساده طلقی کرد. در این زمینه یاد گرفتن از برندهای دیگر، نکته مهمی بوده 

و می تواند به شما ایده های بسیار خوبی را بدهد. 
5-انعطاف پذیر باشید 

درواقع خود بزرگ بینی و اعتقاد بی دلیل به روش کاری، از جمله مواردی اســت که می تواند باعث شود تا 
شما از رسیدن به حداکثر نتایج، دور شوید. درواقع شما باید حتی از رقیب مستقیم خود نیز نکاتی را بیاموزید 
و بهتر است که هر روز، ویدئوهای دیگران را مورد بررسی قرار دهید. درواقع اقدامات تکراری، برای شما نتایج 
خوبی را به همراه نخواهد داشت و شما تنها زمانی می توانید از دایره تقلید خارج شوید که نسبت به اقدامات 
موجود، آگاهی داشته باشید. همچنین فراموش نکنید که بزرگترین تیک تاکرها، در ابتدا به درخشانی امروز 

نبوده اند و مهم این است که در مسیر، پیشرفت داشته باشید. 
در آخر فراموش نکنید که اگرچه شبکه های اجتماعی بسترهای رایگان برای فعالیت محسوب می شوند، با این حال 
این امر نباید باعث شود که شما از اختصاص بودجه برای تبلیغات غافل بمانید. درواقع امروزه شبکه های اجتماعی، 
مهمترین بستر فعالیت های بازاریابی محسوب می شوند و حتی توصیه می شود که روش های قدیمی که در جهان 
امروز دیگر جایی ندارند را کنار گذاشته و 8۰ درصد بودجه بازاریابی خود را به شبکه های محبوب اختصاص دهید. 
همچنین فراموش نکنید که هر شبکه، فضای مخصوص به خود را دارد و به همین خاطر ابدا نباید از یک محتوا، برای 
تمامی آنها استفاده کنید. درواقع شما حتی نباید ویدئوهای تیک تاک را در سایت اصلی قرار دهید. همچنین هر 
ساله از سوی شبکه ها، الگوریتم های جدیدی معرفی می شود که با رعایت آنها، شانس موفقیت باالتری را پیدا خواهید 

کرد. به همین خاطر مطالعه در زمینه شبکه اصلی خود را هیچ گاه متوقف نکنید. 
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نویسنده: علی آل علی
آدم ها وقتی سال های سال یک شغل مشخص داشته باشند، 
دیگــر وصله تغییرش را نخواهند داشــت. اینطور وقت ها حتی 
برداشــتن یک قدم متفاوت هم مثل مبارزه با غول افسانه های 
قدیمی ســخت و غیرممکن به نظر می رسد. هرچه باشد کمتر 
کســی دوســت دارد بعد از یک عمر کار و تــالش دوباره از اول 
همه چیز را شروع کند. البته دنیای کسب و کار همیشه مطابق 
میل کارآفرینان جلو نمــی رود. به همین خاطر کارآفرینانی که 
انعطاف پذیری الزم را نشــان ندهند، دیر یا زود از عرصه رقابت 
کنار گذاشته خواهند شد. خب وقتی یک موقعیت کاری خوب 
اما متفاوت جلوی پای آدم قرار می گیرد، چرا به آن پشت پا بزنیم؟
وقتی یــک دونده ماراتن بعد از ســال ها فرصت حضور در 
المپیک در قالب تیم دوی ســرعت را پیدا می کند، معموال به 
راحتی آن را از دســت نخواهد داد. ایــن دقیقا ماجرای ورود 
بــه حوزه های کاری جدید در قالب یک کارآفرین اســت. اگر 
شــما کارآفرین باهوشی باشید، همیشــه دنبال فرصت های 
تازه خواهید رفت. این وســط هم اصال اهمیتی ندارد دیگران 
درباره تان چه فکری می کنند یا مســیر پیش روی تان چقدر 
ســخت اســت. البته مخاطب های روزنامه فرصت امروز اصال 
الزم نیست نگران سختی ماجراجویی در حوزه های کاری تازه 
باشند؛ چراکه ما اینجا کنارتان هستیم تا از این چالش هم به 

راحتی عبور کنید. 
اگر شــما هم مدت هاســت یک حوزه کاری تــازه نظرتان 
را جلب کرده اما از ترس دشــواری های مســیر دائما امروز و 
فردا می کنید، حاال دیگر باید دســت به کار شوید. ما در ادامه 
تکنیک های کاربردی برای ورود بی دردسر به حوزه های کاری 
جدید را بررســی می کنیم. کافی اســت کمی صبر کرده و تا 
پایان با ما همراه باشــید. آن وقت بــه ترس تان بابت امتحان 

حوزه های تازه خواهید خندید!
چطور وارد یک حوزه تازه شویم؟

ورود به یک کسب و کار یا حتی بازار تازه هیچ وقت راحت 
نیســت. خیلی از کارآفرینان فکر می کننــد برای فعالیت در 
حوزه ای کامــال جدید باید کار قبلی شــان را فراموش کنند. 
اگر شــما هم اینطور فکر می کنید، پــس هیچ چیزی درباره 
شرکت های بزرگ و چندملیتی نمی دانید؛ همان شرکت هایی 
که در هر حوزه ای که فکرش را بکنید وارد شــده و مشــغول 

فعالیتند. 
بی شک همه کارآفرینان در سراسر دنیا توانایی مدیریت چند 
حوزه کاری به طور همزمان را ندارند. به همین خاطر ما در این 
مقاله دنبال راهکاری منطقی برای مدیریت حداکثر دو یا سه 
کار متفاوت رفته ایم. اگر شما هم دوست دارید کمی کارتان را 
توسعه داده و وارد بازارهای جدید شوید، این مقاله مخصوص 
شماست. اجازه دهید بدون هیچ توضیح کلیشه ای دیگری یک 
راست برویم سراغ اصل مطلب. این شما و این هم تکنیک های 

طالیی ما برای ورود بی دردسر به حوزه کاری جدید.
آشنایی با مدیران حرفه ای: بهترین منبع اطالعاتی 

شما
جوانی را در نظر بگیرید که برای ساعت های خالی روزانه اش 
قصد دارد در یک باشــگاه ورزشــی ثبت نام کند. بی شــک 
گزینه های پیش روی جوان قصه مان آنقدر زیاد هست که هر 
کســی را گیج کند. به همین خاطر معموال آدم ها در این طور 
مواقع قبل از هر کاری سراغ مشورت با ورزشکارهای حرفه ای 
می روند. این دقیقا همان کاری اســت که شما هم باید انجام 
دهید. خب مدیرانی که ســال های ســال است در یک حوزه 
مشــخص فعالیت دارند، بهتر از هر کســی راه و چاه بازار را 
می دانند. پس به جای اینکه وقت تان را با محاسبات غلط تلف 

کنید، باید یک راست سراغ آنها را بگیرید. 
اگر آدم خجالتی هســتید، الزم نیســت یک راست سراغ 
مدیــران بزرگ رفته و به طور حضوری با آنها گفت وگو کنید. 
در عــوض کارتان را با چند تا ایمیل یا تماس تلفنی شــروع 
کنید. شاید خیلی از مدیران حوصله کمک به شما را نداشته 
باشــند اما در این میان کم نیستند کســانی که با روی باز از 
شــما اســتقبال خواهند کرد. البته این وسط باید حواس تان 
باشــد خودتان را به عنوان یک رقیب گردن کلفت برای آنها 
معرفی نکنید. وگرنه اوضاع تان حســابی به هم خواهد ریخت. 
خب هرچه باشد کسی حاضر نیســت به رقیب احتمالی اش 

کمک کند، مگر نه؟

وقتی چند کلمه با یــک مدیر حرفه ای حرف بزنید، اوضاع 
بازار کامال دست تان می آید. اشتباهی که خیلی از کارآفرینان 
هنگام ورود به یک حوزه تازه مرتکب می شوند، بی گدار به آب 
زدن اســت. به زبان خودمانی، آنها فکر می کنند حوزه کاری 
جدید دقیقا مثل تجربه های قبلی شان است. به همین خاطر 
هم خیلی زود با شکستی سنگین از بازار حذف خواهند شد. 
این امر نه تنها برای کارآفرینان حســابی مشکل ساز می شود، 
بلکه اعتبارشان را هم به باد خواهد داد. پس خیلی عجله نکنید 

و قبل از هر کاری با چند تا مدیر کارکشته مشورت کنید. 
مرور قوانین کاری: به وقت آشنایی با حقوق کار

در هر حوزه ای شــیوه فعالیت برندها متفاوت است. چه بسا 
شــرایطی که شما در شرکت تان کامال قانونی تصور می کنید، 
در بازاری دیگر یا حتی حوزه ای متفاوت کامال برعکس باشد. 
درســت به همین خاطر کارآفرینان بــرای ورود به حوزه های 

جدید بای حواس شان به قوانین و اوضاع حقوقی نیز باشد. 
کسانی که تجربه فعالیت در حوزه های مختلف را دارند، به 
خوبی از ماهیت متفاوت فعالیت در حوزه های گوناگون مطلع 
هســتند. این امر نه تنها برای مدیــران چالش های زیادی به 
همراه دارد، بلکه شرکت های بزرگ را عمال با شرایط حساسی 
رو به رو خواهد کرد. به همین خاطر ما در روزنامه فرصت امروز 
توصیه مان آشنایی با قوانین و شرایط حقوقی هر حوزه کاری 
قبل از شروع به کار است. اینطوری شما وسط فعالیت تان یکهو 

غافلگیر نخواهید شد. 
خوشبختانه این روزها قوانین مربوط به هر حوزه کاری کامال 
مشــخص است. بنابراین شما الزم نیســت خیلی به خودتان 
ســخت گرفته یا نگران کارتان باشــید. به عالوه، مشاورهای 
حقوقی همیشه و همه جا آماده کمک به کارآفرینان هستند. 
پس اگر میانه خوبی با متن های حقوقی ندارید، بهتر اســت 
همیــن اول کاری خیال خودتان را راحــت کرده و همکاری 
با یک موسســه حقوقی را در دستور کار قرار دهید. خب یک 
کارآفرین که همیشه یک تنه نمی تواند به جنگ دیگران برود، 

مگر نه؟
زیر و رو کردن ویکی پدیا: کسب اطالعات عمومی

بازاریابی را در نظر بگیرید که به دلیل کمبود نیرو باید چند 
وقتی حوزه روابط عمومی را نیز ســر و ســامان دهد. در این 
صورت احتماال یکی از اقدامات بی نهایت ساده از طرف چنین 
بازاریابی مراجعه به ویکی پدیا خواهد بود. این دانشنامه بزرگ 
تقریبا درباره هر موضوعی که فکرش را بکنید، مقاله دارد. پس 

چرا وقتی به آن نیاز داریم، سراغش را نگیریم؟
یکی از مزایــای جالب ویکی پدیا آپدیــت مداوم مقاالتش 
است. شاید فکر کنید یک آدم همه چیز دان مرتبا مقاالت این 
دانشنامه را آپدیت می کند، اما واقعیت اصال اینطوری نیست. 
در عوض این کاربران عادی هســتند که بسته به مهارت شان 
مقاالت مختلــف را ویرایش می کنند. مثال اگر شــما دنبال 
مقاله ای درباره بازاریابی باشید، این مقاله از طرف بازاریاب های 
واقعی نوشــته و دائما ویرایش می شود. با این حساب احتماال 
قبول دارید که اعتبار چنین مقاالتی حسابی باالست، مگر نه؟

ویکی پدیا از آن دســت ســایت هایی است که اگر به عنوان 
منبع به استاد دانشگاه تان معرفی کنید، حسابی سرش سوت 
می کشــد. با این حال در زندگی روزمره استفاده از اطالعات 
آن اصال ایده بدی نیست. چه بسا با همین دست فرمان شما 
بتوانید کلی از مشــکالت تان را هم حــل کنید. مثال همین 
آشــنایی با حوزه های کاری تازه را در نظر بگیرید؛ ویکی پدیا 
در این موقعیت حساس اطالعات خوبی در اختیارتان خواهد 
گذاشت. پس منتظر چه هســتید؟ همین حاال دست به کار 

شده و سری به مقاالت ویکی پدیا بزنید. 
بررسی اکانت لینکدین مدیران موفق: راهکاری 

همیشه جذاب
در هر حوزه بعضی از کارآفرینان مثل ســتاره های موسیقی 
راک می درخشند. احتماال شــما هم در حوزه کاری تان کلی 
از این آدم ها ســراغ دارید که اتفاقا در شــبکه های اجتماعی 
هم حسابی فعال هســتند. در این صورت باید بدون معطلی 
سراغ آنها رفته و اطالعات موردنیازتان را پیدا کنید. البته اینجا 
خبری از ارســال ایمیل یا مالقات حضوری نیست. در عوض 
مقاالتی کــه این مدیران در شــبکه های اجتماعی بارگذاری 

می کنند، هدف اصلی شما خواهد بود. 
کسانی که آشــنایی خوبی با دنیای دیجیتال دارند، خیلی 

خوب لینکدین را می شناسند. این پلتفرم به طور اختصاصی 
برای کارآفرینان طراحی شده و محل بحث های جذابی است. 
پس اگر دوســت دارید نکات تــازه ای درباره حوزه های کاری 
متفاوت یاد بگیرید، لینکدین بهترین گزینه دیجیتال خواهد 
بود. شما در این پلتفرم با مقاالتی از طرف مدیران موفق رو به 
رو خواهید شد. خب تا وقتی چنین منبع معتبری دم دست تان 

است، چرا از آن استفاده نمی کنید؟
این روزها کمتر کســی حوصله مقاالت طوالنی را دارد. به 
همین خاطر کارآفرینان در لینکدین دقیقا این نکته را رعایت 
کرده اند. پس الزم نیســت نگران اعصاب ُخردی های ناشی از 
مطالعه مقاالت طوالنی در این پلتفرم باشید. در عوض کارتان 
را به راحت ترین شکل ممکن شروع کرده و از آن لذت ببرید. 
قول می دهم بعد از مطالعه دو سه تا مقاله طوری با حوزه کاری 

دلخواه تان آشنا شوید که نگو و نپرس. 
ارزیابی انتقادی محصوالت بازار: پیش به سوی ایده ای 

برای تولید
وقتی شــما وارد یک بازار تازه می شــوید، باید با دست پر 
کارتان را شــروع کنید. وگرنه هیچ فرقی بــا برندهای دیگر 
نخواهید داشت. این وسط هم مشتریان به راحتی آب خوردن 
از کنارتان رد می شــوند. بی شــک گپ و گفت درباره یافتن 
ایده هــای تازه خیلی راحت تر از انجام آن در عمل اســت. به 
همین خاطــر ما در اینجا یک فرمول طالیــی برای تان کنار 
گذاشــته ایم. احتماال شــما هم بارها و بارها هنگام خرید از 
محصوالت مختلف ایــراد گرفته اید. مخصوصا اگر قصد خرید 
از حــوزه تخصصی تان را داشــته باشــید. آن وقت کلی ایراد 
مختلف هســت تا به کار دیگران بگیرید. آخر سر هم از بین 
محصوالت مختلف مثل یک منتقد سختگیر فقط بهترین را 

انتخاب خواهید کرد. 
ماجــرای باال اگرچه برای خیلی از آدم ها خاطرات زیادی را 
زنده می کند، اما در عین حال فرمولی جذاب برای پیدا کردن 
ایده های طالیی هم هست. خب وقتی شما ایراد کار دیگران را 
متوجه شوید، به راحتی می توانید آن را رفع کرده و مشکل تان 
را هم حل کنید. پس منتظر چه هستید؟ همین حاال کارتان 
را مثل یک منتقد ســختگیر شروع کرده و همه محصوالت را 
زیر تیغ انتقاد ببرید. قول می دهم بعد از چند ساعت ایده های 
بسیار عالی برای تولید محصول خودتان داشته باشید. از اینجا 
به بعد هم همه چیز به اراده تــان برای تولید محصوالت تازه 
بســتگی خواهد داشت. یادتان باشــد، مشتریان به برندهایی 
کــه بالفاصله بعد از ورود به بازار شــروع به تولید محصوالت 
باکیفیت می کنند، همیشــه روی خوش نشان می دهند. پس 
الزم نیست الکی ترس به دل تان راه دهید. کافی است فرمول 
این بخش را دنبال کرده تا همه چیز در بلندمدت باب میل تان 

شود. 
آمادگی برای چالش های جدید: آخرین تکنیکی که 

باید یاد بگیرید
ورود به هر حوزه تازه ای مثل روز اول مدرسه است. درست 
زمانی که هیچ کدام از ما دوستی نداشتیم و اصال درباره مدرسه 
چیزی هم نمی دانستیم. معموال کودکانی که توانایی سازگاری 
با شــرایط مختلف را داشته باشند، به راحتی با اوضاع مدرسه 
کنار می آیند. چنین ویژگی حتی در بزرگســالی هم کاربردی 
خواهــد بود. مثال همیــن ورود به حوزه کار تــازه را در نظر 
بگیرید؛ وقتی شــما توانایی باالیی برای سازگاری با تغییرات 
جدید داشته باشید، دیگر خبری از غافلگیری به هنگام فعالیت 
کاری نخواهد بود. اینطوری می توانید به راحتی هرچه تمام تر 
کارتان را شــروع کرده و حتی یک لحظه هم نگران مشکالت 

پیش روی نباشید. 
بی شــک ورود به یک کار تازه چالش های زیادی به همراه 
دارد. شاید شما به تنهایی از پس خیلی از آنها هم برنیایید. با 
این حال ذهنیت تان باید آماده انعطاف با شرایط ناپایدار باشد. 
اینطوری حتی در سخت ترین شرایط هم تسلیم نخواهید شد. 
پس قبل از اینکه وارد بازاری تازه شــوید، این نکته محوری را 

با خودتان مرور کنید. 
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