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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

تجارت پنهان 12 میلیارد دالری چطور انجام می شود؟

 42 شیوه قاچاق
در ایران

فرصت امروز: آمارها نشان می دهد در کمترین حالت، ارزش قاچاق ورودی و خروجی )قاچاق معکوس( کاال در 
ایران بیش از ۱۲ میلیارد دالر است که در مقایسه با تجارت رسمی کشور، رقم قابل توجهی است و طیف وسیعی 
از کاالها از جمله پوش��اک، کفش، س��یگار، لوازم خانگی و لوازم آرایشی و بهداشتی را دربر می گیرد. این تجارت 
پنهان و زیرزمینی البته به س��بک ها و ش��یوه های مختلفی انجام می ش��ود و طبق گفته نهاد پژوهش��ی مجلس...

 سود 100 درصدی دالالن خودرو
از اختالف قیمت کارخانه و بازار

 عرضه خودرو
کماکان قطره چکانی است 
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ماهیت سازمان حمایت چطور تغییر می کند؟

ایست به رقابت

8

مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: بازار سـهام اولین هفته زمسـتان را با ادامه بهبود نسبی و رشد ارزش مبادالت به پایان 
رسـاند که منتهی به بازدهی 2.8 درصدی شاخص کل و نوسـان ارزش روزانه دادوستدها در محدوده 

4 هزار میلیارد تومان در هفته گذشـته شد. هرچند این بهبود نسبی معامالت بورس به دنبال 
رونمایی از بسته پیشنهادی 10  بندی دولت باعث امیدواری سهامداران شد و پس از افت...

بورس تهران هفته دوم زمستان را با کاهش 18 هزار واحدی آغاز کرد

افت دسته جمعی شاخص ها

نگــــاه
مجمع جهانی اقتصاد 

گزارش داد
چرا دنیا به سال 2022 

خوش بین است؟
چه احساس��ی درباره س��ال 
۲0۲۲ داری��د و آی��ا به س��ال 
می��ادی خوش بی��ن  جدی��د 
هستید؟ نتایج یک نظرسنجی 
وج��ود  ب��ا  می ده��د  نش��ان 
گسترش س��ویه اومیکرون در 
سراس��ر جهان، م��ردم به نحو 
ش��گفت آوری نس��بت به سال 
جدید احساس مثبتی دارند. به 
اقتصاد،  گزارش مجمع جهانی 
 )Ipsos( »ایپسوس«  موسسه 
تحقیق��ات  زمین��ه  در  ک��ه 
بازاره��ای جهان��ی و مش��اوره  
بنگاه��ی فعالی��ت می کند، در 
 ی��ک نظرخواه��ی از بی��ش از
 ۲۲ هزار شهروند بزرگسال در 
33 کشور جهان خواسته است 
تا پیش بینی های شخصی خود 
را برای سال ۲0۲۲ ارائه دهند. 
م��ورد  در  نگرانی ه��ا  اگرچ��ه 
افزای��ش قیمت ه��ا و تغییرات 
محیط زیس��ت همچنان ادامه 
دارد، ام��ا اکثر مردم احس��اس 
می کنن��د که اوضاع در س��ال 
جدید می��ادی بهت��ر خواهد 
ش��د. چنانک��ه آنتونی��ا لوپز از 
مدیران موسسه »ایپسوس« در 
این باره می گوی��د: »امید بهار 
ابدی اس��ت.« یافته ه��ای این 
نظرسنجی نشان می دهد که به 

کلی، سه چهارم  طور 
2پاسخ دهندگان...

۲8 جمادی االول ۱443 - س�ال هفتم
شماره   ۱934

8 صفحه - 5000 تومان

Sun.2 Jan 2022

ام��روزه تلفن  های همراه فراتر از یک وس��یله ارتباطی 
هس��تند و انج��ام کاره��ای روزان��ه را برای ما آس��ان تر 
کرده ان��د و امکانات زیادی را در اختیار ما قرار می دهند. 
همراه بانک ه��ا هم یک��ی از همین امکانات هس��تند که 
توس��ط بانک ه��ا در سراس��ر جه��ان به مش��تریان ارائه 
می شوند و خدمات مختلفی را در قالب یک اپلیکیشن بر 
روی تلفن همراه فراهم می سازند. مشتریان با استفاده از 
همراه بانک می توانند بدون حضور در ش��عبه، بخش قابل 
توجهی از کارهای بانکی خود را به س��اده ترین راه انجام 
دهند. همراه بانک پاس��ارگاد نیز ک��ه در مجموعه  گروه 
مالی پاسارگاد تهیه شده، دارای امکانات بی نظیری است 
و یک بانک همیشه بیدار و همواره در دسترس است. در 

این گزارش، امکانات این همراه بانک در بخش س��پرده و 
کارت را معرفی خواهیم کرد.

با استفاده از همراه بانک پاس��ارگاد می توانید وضعیت 
س��پرده خود را مشاهده کنید و اطاعات گردش حساب 
را در قال��ب فای��ل اکس��ل و پی دی اف دریاف��ت نمایید. 
همچنی��ن انتق��ال وجه بی��ن بانکی را به آس��انی انجام 
دهی��د. پش��تیبانی از س��پرده چن��د ارزی، فیلتر کردن 
لیست س��پرده ها، جابه جایی سپرده ها به صورت بصری، 
تعریف نام مس��تعار برای سپرده، نمایش وضعیت سپرده 
در انتق��ال وجه بین بانکی، نمای��ش چرخه های زمانی و 
قوانین انتقال در پایا و س��اتنا، جس��ت وجو در کارت ها و 
سپرده ها، نمایش نمودار گردش سپرده ها، نمایش نمودار 

تجمیعی گ��ردش س��پرده، اش��تراک گذاری گزارش ها، 
پرداخت قبض گروهی، انتقال وجه بین سپرده های خود 
در بانک پاسارگاد، انتقال وجه داخل بانکی )سپرده های 
دیگران(، انتقال وجه مس��تمر داخل بانکی و بین بانکی، 
یادداش��ت گذاری بر روی گردش سپرده و پنهان کردن 
موج��ودی در زم��ان ورود از جمل��ه امکاناتی اس��ت که 
همراه بان��ک پاس��ارگاد در بخش س��پرده به ش��ما ارائه 

می دهد.
در حوزه خدمات کارت نی��ز امکاناتی همانند دریافت 
موجودی کارت، امکان انتقال وجه کارت به سپرده و شبا، 
امکان کپ��ی کردن رمز پویا، دریافت رم��ز پویا در تمام 
تراکنش های کارتی و اتصال به س��امانه هریم، امکان به 

اش��تراک گذاری تصویر کارت، استعام نام دارنده کارت، 
پرداخ��ت قبض مس��تمر همراه اول، امکان خرید ش��ارژ 
به ص��ورت مس��تقیم و خرید رمز، امکان اس��کن کارت 
مب��دأ و مقصد، نمایش نام بیمه ش��ونده )پرداخت قبض 
بیمه(، افزودن چراغ قوه در زمان اس��کن بارکد، افزودن 
ش��رح در انتقال وجه کارت به کارت، استعام اطاعات 
صادرکننده قبض، امکان دریافت ۱0 گردش آخر کارت 
و انس��داد کارت و امکان پرداخت قبض از طریق اسکن 

بارکد را ارائه می دهد.
حال چطور می توانیم از همراه بانک پاس��ارگاد اس��تفاده 
کنی��م؟ ب��ا مراجع��ه به وب س��ایت بان��ک پاس��ارگاد و از 
bpi.ir/ طریق من��وی بانک��داری الکترونیک و یا لین��ک

mobilebank می توانید همراه بانک را متناسب با سیستم 
عامل تلفن همراه خود دریافت و نصب کنید. سپس جهت 
فعال س��ازی به س��امانه بانکداری مجازی و یا نزدیک ترین 
ش��عبه بانک پاسارگاد مراجعه و رمز عبور را دریافت کنید. 
نرم افزار را اجرا کرده، نام کاربری و رمز عبور مندرج در فرم 
رمز را برای ورود به سامانه در کادر مربوطه وارد کنید. حاال 
می توانید از خدمات بی شمار همراه بانک استفاده کنید. برای 
آشنایی بیشتر با امکانات و خدمات همراه بانک پاسارگاد و 
آموزش اس��تفاده از آنها، با مراجعه به صفحه اصلی سایت 
بانک پاس��ارگاد، منوی آموزش بانک��داری الکترونیک و یا 
لینک www.bpi.ir/elearning  از فیلم ها و محتوا های 

آموزشی استفاده کنید.

فرصت امروز: استیون اس��پیلبرگ، فیلم ساز و میلیاردر 
و  شناخته ش��ده ترین  از  یک��ی  آمریکای��ی،  سرش��ناس 
تحسین شده ترین چهره های هالیوود است. او در طول بیش 
از نیم قرن فعالیت حرفه ای خود در س��ینما، بیش از ۱00 
فیلم داس��تانی را تهیه و کارگردانی ک��رده و عایدی اش از 
فروش باکس آفیس ۲5میلیارد دالر بوده است. او همچنین 
ش��ریک و هم بنیان گذار ش��رکت فیلم س��ازی دریم  ورکز 
استودیوز اس��ت و ثروتش به 7.95 میلیارد دالر می رسد. 
نام اس��پیلبرگ بیش از هر چیز با ن��ام تولیدات ماندگار و 
پرهوادار س��ینمایی نظیر آرواره ها، ای ت��ی، ایندیانا جونز، 
نجات سرباز رایان و صدالبته فهرست شیندلر گره خورده 
اس��ت. هرچند نام و س��ابقه او عمدتا مرهون هنر هفتم و 
فعالی های س��ینمایی اش بوده است، اما می توان به خاطر 
داشت که کارگردانان سرشناس و فیلم سازان بسیار موفقی 
بوده ان��د که همانند او در فهرس��ت میلیاردرهای دنیا قرار 
ندارند. برای همین اس��ت که وقتی نام استیون اسپیلبرگ 
به میان می آید همواره به این موضوع هم اش��اره می شود 
که کارآفرینان، تاجران و به طور کلی، اهالی کس��ب و کار 
می توانن��د از او به عنوان یکی از الگوهای کارآفرینی درس 

بگیرند و بیاموزند.
آنچه در گزارش حاضر می خوانید، درس های کارآفرینی 
اس��پیلبرگ برای اهالی کسب و کار است که شامل هشت 
آموزه می شود: همیشه گوش به زنگ باشید، آماده اشتباه 
کردن باش��ید، از نش��ان دادن خ��ود نترس��ید، کار مورد 
عاقه تان را انجام دهید، ترس تنها یک کلمه اس��ت، نقطه 
ضعف را به نقطه قوت تبدیل کنید، دس��ت از رویاپردازی 
نکشید و برندی بس��ازید که ماندگار باشد. این گزارش از 
مطلب��ی در س��ایت »Success ۲ Addicted« ترجمه 

شده است.
همیشه گوش به زنگ باشید

ب��ه خود غره ش��دن، یک��ی از گناهان کبی��ره در عالم 
کارآفرینی اس��ت. اگ��ر می خواهید تازگ��ی و ارتباط تان با 
واقعیت را حفظ کنید باید چش��م و گوش ت��ان را باز نگه 

دارید و بیاموزید که با شرایط و مخاطرات چطور مطابقت 
پیدا کنید. وقتی اسپیلبرگ مشغول تهیه فیلم آرواره ها بود، 
با مجموعه ای بی حد و حصر از مشکات تکنیکی مختلف 
روبه رو ش��د که س��رعت تهیه فیلم را دچار مش��کل کرده 
بود. در واقع بس��یاری از عوامل و بازیگران فیلم ش��کایت 
می کردند ک��ه به خاطر این دش��واری های فنی همه چیز 
چقدر کند و آهس��ته پیش می رود. با این حال اسپیلبرگ 
به این ش��هرت دارد که می تواند در حین کار به راهکارها 
هم فکر کند و از موقعیت هایی که س��ر راه قرار می گیرند، 
بهترین حالت را بیرون بکشد. برای همین بود که آرواره ها 
عاقبت به یکی از موفق ترین فیلم های تاریخ سینما تبدیل 

شد و سه جایزه اسکار را از آن خود کرد.
آماده اشتباه کردن باشید

وقتی اس��پیلبرگ کارش را ش��روع کرد، تبدیل ش��دن 
به یک چهره معروف و ثروتمن��د، دورترین فکری بود که 
می توانس��ت به ذهنش خطور کند. زمانی که او نخستین 
فیلم مستقلش به نام نور آتش را در سال ۱963 کارگردانی 
کرد، کل س��ودی که از ساخت و فروش این فیلم برد تنها 
یک دالر بود! او قصد نداشت پول خوبی از ساخت این فیلم 
به جیب بزند و این کار را برای رش��د هنری خودش انجام 
داد. این فیلم ش��اید جایزه ای نگرفته باشد، اما اسپیلبرگ 
از ای��ن تجربه بس��یار آموخت. کارآفرین��ان هم به همین 
ش��یوه باید از خطاهای محاسباتی که در ابتدای راه انجام 
می دهن��د، یاد بگیرند. خطاه��ا می توانند بهترین معلم ما 

باشند.
از نشان دادن خود نترسید

وقتی کارتان را راه اندازی می کنید، نباید انتظار داش��ته 
باشید که گروه مشتریان دوان دوان به سراغ تان بیایند. باید 
اراده این را داشته باشید تا قدم جلو بگذارید تا درجاتی از 
موفقیت را ببینید. برای همین است که آدم ها باید بدانند 
شما که هستید و چه می فروشید و چرا آنها باید پولی را که 
به خاطرش زحمت می کشند، هزینه کسب وکار شما کنند. 
اینگونه بود که اسپیلبرگ کارش را به عنوان یک کارآموز 

بی مزد در اس��تودیو یونیورسال آغاز کرد. او می دانست که 
باید خودش را درست در مرکز همان صنعتی بگنجاند که 
دلش می خواهد در آن به موفقیت برسد، حتی اگر در این 
راه یک پنی هم دس��تش را نگیرد. بنابراین از نشان دادن 

خود هرگز نترسید.
کار مورد عالقه خود را انجام دهید

اگ��ر می خواهید در هر کاری ک��ه انجام می دهید موفق 
باش��ید باید آن کار ریش��ه در انگیزه ای قوی داشته باشد. 
بسیاری از فیلم های استیون اسپیلبرگ متأثر از تجربیات 
دوران کودکی اوس��ت که در اعم��اق وجودش باقی مانده 
بودند. به عنوان مثال، فیلم سوپر 8 )۲0۱۱( آینه ای است 
از اشتیاق اسپیلبرگ کوچک که می خواست در سال های 
کودکی فیلم بس��ازد. در این فیل��م، بچه ها از یک دوربین 
دستی ارزان قیمت برای ساختن فیلم خانگی و برای بعضی 
از صحنه ها از اسباب بازی های ش��ان اس��تفاده می کردند. 
اس��پیلبرگ خودش در کودکی همین کار را می کرد؛ او از 
قطار اسباب بازی اش برای خلق صحنه های فاجعه بار فیلمی 
که با دوربین هش��ت میلی متری ضبط می ش��د، استفاده 
می کرد. پس زمینه یه��ودی او هم در کارش اثرگذار بود و 
در نهایت منجر به ساخت فیلم فهرست شیندلر شد. جالب 
آنکه اسپیلبرگ در دوران کودکی به خاطر یهودی بودن از 

سایر بچه ها آزار می دید.
ترس تنها یک کلمه است

استیون اسپیلبرگ در طول کار حرفه ای اش، مشکات و 
دست اندازهای بسیاری را دیده است. احتماال او هم همیشه 
پاسخی برای تمامی مشکات نداشته و نمی توانسته نتیجه 
نهایی کارهایی را که دست به انجام شان می زده ببیند، اما 
هرگز نگذاشت ترس از ناشناخته ها در مسیر موفقیتش قرار 
بگیرد. اگر کاری درس��ت پیش نرود، او دیگران را سرزنش 
نمی کند و مسئولیت آنچه را رخ داده برعهده می گیرد. به 
جای اینکه از ترس جا بزند، تصمیم می گیرد به اس��تقبال 

آن برود.
هر کارآفرین موفقی به شما خواهد گفت که موفقیت در 

کس��ب و کار به معنای این است که باید به خودتان ایمان 
داشته باشید و همین طور به محصولی که تولید کرده اید، 
در غیر این صورت به راحتی ممکن اس��ت تمرکزتان را از 
دس��ت بدهید و از راهی که در آن هستید منحرف شوید. 
هرچن��د یک مفهوم اولیه بوده که ش��ما را از ابتدا ترغیب 
به حرکت کرده، اما باقی معادله بس��ته به اراده شما برای 
پیروی از آن تصویری اس��ت که در ذهن دارید. شاید همه 
متغیره��ا را ندانید و قطع��ا نمی توانید همه چیز را کنترل 
کنید، اما گاهی فقط باید دل به دریا بزنید و امیدوار باشید 

که بهترین نتیجه را خواهید گرفت.
ضعف را به قوت تبدیل کنید

اس��تیون اسپیلبرگ در مدرسه از زمره طردشدگان بود. 
تنها می گشت و دوس��تان بسیار کمی داشت. این تنهایی 
باعث ش��د که او برای خودش یک دوس��ت خیالی داشته 
باش��د که موجودی فرازمینی بود و بعدها مایه الهام یکی 
از فراموش نشدنی ترین فیلم های او شد: ای تی. رویاپردازی 
بی حد اس��پیلبرگ بعدا تبدیل به ی��ک مهارت مثال زدنی 
برای قصه گویی از پش��ت دوربین ش��د. او به جای مخفی 
شدن در پس ضعفش، از آن برای شناساندن خود استفاده 
کرد. از آنچه که باعث ش��د فیلم سازی فراموش نشدنی بار 
بیاید چه می توان آموخت؟ از انعطاف و خدمات مخصوص 
به افراد به عنوان تکنیک بازاریابی خود استفاده کنید. این 
تکنیک می تواند رقبای بزرگ شما را غافلگیر کند. اگر شما 
را به چشم یک نارقیب و بازیگر کوچک می بینند، می توانید 
از همین نکته به س��ود خودتان و کسب و کارتان استفاده 

کنید.
دست از رویاپردازی نکشید

اس��پیلبرگ دهه ها در صنعت فیلم سازی مشغول به کار 
بوده اس��ت و با این حال به نظر می رس��د ک��ه جادوی او 
برای ساخت فیلم هایی که در رتبه های باال قرار می گیرند 
همچنان دست نخورده باقی مانده است. از او نقل شده است 
که »ماهی یک بار آسمان انگار بر سرم خراب می شود و بعد 
فیلم دیگری پیش چشمم می آید که دلم می خواهد آن را 

بسازم.« س��اده اش اینکه اسپیلبرگ از فکر کردن در مورد 
ایده های فیلم س��ازی دست برنمی دارد. او از اینکه ژانرهای 
مختلف سینمایی را تجربه کند نمی ترسد. او ریسک پذیر و 
خاق است. آنچه از فیلم های اسپیلبرگ دریافت می کنید، 
سرگرمی ناب است، حتی اگر درام سنگینی مانند فهرست 
شیندلر باشد یا فیلمی واقع گرایانه و نفسگیر مانند نجات 
س��رباز رایان. از تاش برای س��اخت محصوالت و خدمات 
جالب دس��ت نکشید و به خاقیت ادامه دهید. کارآفرینی 

یعنی در همه حال و همه وقت در صدر بمانید.
برندی بساز که ماندگار باشد

موفقی��ت در کارآفرین��ی یعنی به دس��ت آوردن و نگه 
داش��تن اعتماد مشتریان تان. اس��تیون اسپیلبرگ چه در 
مقام کارگردان و چه در مقام تهیه کننده سینما همه آنچه 
را دارد در ای��ن راه می گ��ذارد. از زمانی ک��ه او به صنعت 
س��ینما قدم گذاش��ته، در م��ورد پروژه هایی ک��ه انتخاب 
می کند بس��یار بااحتیاط بوده است. البته که برخی از این 
پروژه های سینمایی به شکس��ت انجامیدند، اما اغلب آنها 
موفقیت خالص بودند. همین امر باعث شد که نامش آشنا 
باشد؛ یک برند س��اده و در عین حال ستودنی در صنعت 
فیلم س��ازی. هر بار نام اس��پیلبرگ را در میان عوامل یک 
فیلم ببینید، می دانید که آن فیلم، فیلمی خاص اس��ت و 
به نح��وی فیلم خوبی از آب درمی آی��د. بدین ترتیب، نام 
او به نوعی تبدیل ش��ده اس��ت به »همین ک��ه این نام را 
بدانم کافی اس��ت« که بهترین ن��وع تبلیغ برای یک فیلم 
اس��ت. از کسب وکارتان با سابقه و کارنامه خوب پشتیبانی 
کنید؛ نامی که معرف »کامل بودن« است. آخرین درسی 
که کارآفرینان می توانند از استیون اسپیلبرگ بیاموزند، این 
حقیقت س��اده است که یک نفر باید به اندازه ای استقامت 
داشته باشد که دس��ت آخر در آنچه انجام می دهد استاد 
شود. اس��پیلبرگ تمام وقتش را صرف خواندن نظریات و 
تئوری های فیلم س��ازی نکرد، چون می دانس��ت جز اینکه 
خودت تاش کنی، هیچ راهی وجود ندارد که بفهمی مرز 

باریک هنر و صنعت سینما در کجاست.

درس هایی از فیلم ساز سرشناس که از شما کارآفرین بهتری می سازد
کارآفرینی به سبک اسپیلبرگ

همراه بانک پاسارگاد؛ همیشه بیدار و همواره در دسترس

اینفلوئنسر مارکتینگ در سال 2022 چه وضعیتی خواهد داشت؟
آیا ش��ما تا به حال یک محصول را فقط به خاطر اینکه یک فرد مش��هور آن را توصیه کرده است، خریداری 
کرده اید؟ بس��یاری از مردم در سراس��ر دنیا این عادت در زمینه خرید را دارند. اینکه ش��ما یک محصول را به 
خاطر تبلیغ یک فرد مشهور خریداری کنید، شاید در نگاه نخست بسیار ساده انگارانه به نظر برسد، اما اطمینان 
باالیی در شما نسبت به کیفیت محصول موردنظر ایجاد خواهد کرد.  امروزه بسیاری از افراد در فضای آناین به 
عنوان متخصص های حوزه های گوناگون در تاش برای معرفی محصوالت تازه و مناسب به مشتریان هستند. 
این دسته از افراد برخاف نمونه های رایج در تبلیغات اقدام به ارزیابی دقیق یک محصول کرده و پس از ارائه 
اطاعات مناس��ب به شما دعوت به خرید خواهند کرد. درست به همین خاطر میزان تاثیرگذاری آنها بر روی 

مخاطب هدف به شدت باالست. این دسته از افراد به طور معمول تحت عنوان اینفلوئنسر شناخته می شوند...



فرص��ت امروز: آمارها نش��ان می دهد در کمترین حال��ت، ارزش قاچاق 
ورودی و خروج��ی )قاچ��اق معکوس( کاال در ایران بی��ش از ۱۲ میلیارد 
دالر است که در مقایسه با تجارت رسمی کشور، رقم قابل توجهی است و 
طیف وسیعی از کاالها از جمله پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی و لوازم 
آرایش��ی و بهداشتی را دربر می گیرد. این تجارت پنهان و زیرزمینی البته 
به سبک ها و شیوه های مختلفی انجام می شود و طبق گفته نهاد پژوهشی 
مجلس، 4۲ شیوه در رویه های وارداتی، صادراتی، ترانزیتی و سایر رویه های 

تجاری، به قاچاق کاال و ارز در کشور کمک کرده است.
اگرچ��ه عوامل متع��ددی نظیر نظ��ام تعرفه گذاری نامناس��ب و موانع 
غیرضروری در مس��یر واردات رس��می در ظهور پدی��ده قاچاق تاثیرگذار 
هس��تند، اما مرکز پژوهش ه��ای مجلس در گزارش خ��ود بر طبقه بندی 
شیوه های وقوع قاچاق کاال و ارز در مبادی رسمی و غیررسمی و همینطور 
آثار و راهکارهای مقابله با آن متمرکز ش��ده و 4۲ ش��یوه وقوع قاچاق را 
شناسایی و معرفی کرده است. از این 4۲ رویه قاچاق کاال و ارز در کشور، 
۱4 رویه برای ورود کاالی قاچاق، هشت رویه برای خروج غیرقانونی کاال، 
چهار رویه قاچاق از مس��یر ترانزیت، پنج رویه از سایر مسیرهای تجاری، 
هف��ت رویه قاچاق ارز و چه��ار رویه قاچاق از مبادی غیررس��می صورت 
گرفته اس��ت. بنابراین شناس��ایی و واکاوی هر یک از روش ها و شیوه های 
وقوع قاچاق کمک می کند تا متناسب با هر یک از روش های وقوع قاچاق، 

راهکارهایی متناسب آن اتخاذ شود.
تجارت پنهان کاال و ارز با 42 روش

قاچ��اق در ایران به ش��یوه های مختلفی هم از مبادی رس��می و هم از 
مبادی غیررس��می اتفاق می افتد. منظور از مبادی رسمی، مبادی ای است 
که گمرک ایران در آن مس��تقر اس��ت و در قالب رویه ها )فرآیندها( و به 
طرق مختلف ممکن است قاچاق کاال و ارز صورت گیرد. در مبادی ورودی 
کاال از خارج کش��ور به مناطق آزاد نیز گمرک مناطق مس��تقر است و در 
صورت ورود کاال به س��رزمین اصلی نظارت توس��ط گم��رک ایران انجام 
می ش��ود. بنابراین باید این مناطق را جزو مبادی رس��می کشور محسوب 
کرد. همچنین مبادی غیررس��می به مبادی ای گفته می شود که گمرک 
ایران در آن مستقر نیست و درنتیجه ورود و خروج کاال به طور غیررسمی، 

بدون اخذ مجوزها و بدون اعمال نظارت های ضروری صورت می پذیرد.
آنطور که بازوی کارشناس��ی مجلس توضیح داده اس��ت، از سال ۱39۲ 
به بعد، آمارهای مربوط به گزارش های س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال 

نشان می دهد در کمترین حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی )شامل 
قاچاق معکوس( بیش از ۱۲ میلیارد دالر بوده اس��ت که نسبت به تجارت 
رس��می کشور، رقم قابل توجهی اس��ت و طیف وسیعی از کاالها از جمله 
پوش��اک، کفش، سیگار، لوازم خانگی و لوازم آرایشی و بهداشتی را شامل 
می ش��ود. هرچند عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه گذاری نامناسب و 
موانع غیرضروری در مسیر واردات رسمی در ظهور پدیده قاچاق تاثیرگذار 
هس��تند، اما هدف اصلی این گزارش، احصا و طبقه بندی 4۲ شیوه وقوع 
قاچاق کاال و ارز در مبادی رس��می و غیررسمی، آثار و راهکارهای مقابله 
با این پدیده است که با توجه به پرونده های تشکیل شده در دستگاه های 

متولی بررسی شده است.
ای��ن گزارش ابتدا به رویه های واردات قاچ��اق کاال پرداخته و ۱4 روش 
قاچاق کاالی ورودی را برش��مرده اس��ت: واردات کاال یک��ی از رویه های 
گمرکی اس��ت که زمانی انجام می ش��ود که کاالی تجاری از خارج کشور 
به قلمرو داخلی وارد شود. واردات نیازمند انجام تشریفات رسمی و قانونی 
و اخذ مجوز و پرداخت حقوق و عوارض دولتی اس��ت. در موارد مکش��وفه 
کاالی قاچاق، مواردی مشاهده شده است که به دلیل نقض تشریفات قانونی 
در مس��یرهای رس��می، وقوع جرم قاچاق محرز است. به طوری که اظهار 
نادرس��ت کاالیی با حقوق ورودی کمتر به ج��ای کاالی با حقوق ورودی 
باال، جعل اسناد مربوط به اظهارنامه، تجمیع کاالی تعاونی مرزنشین، ورود 
کاالی قاچاق در پوش��ش مرجوعی کاالی صادراتی، خروج کاال از منطقه 
وی��ژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه آن،  واردات با بیش اظهاری 
وزن لفاف، اس��ترداد غیرقانونی حقوق ورودی با جعل اسناد، اظهار خاف 
واقع مش��خصات کاال و عدم اخذ مجوز و واردات کاال با مجوز جعلی ثبت 

سفارش از جمله این موارد هستند.
رویه های صادراتی و ترانزیتی در قاچاق

رویه ه��ای صادراتی از دیگر بس��ترهای قاچاق در ای��ن گزارش معرفی 
ش��ده است که به هشت روش انجام می ش��ود: قاچاق سوخت در پوشش 
کاالی دیگر، خروج گازوئیل در پوش��ش ترانزیت صوری، تس��هیل خروج 
گازوئیل از طریق حمل ونقل ریلی و خروج گازوئیل با تعبیه مخزن جاساز 
در تانکرهای صادراتی، قاچاق گازوئیل با سوءاس��تفاده از سهمیه سوخت 
ش��ناورها و قاچاق گازوئیل با اس��تفاده مکرر از فاکتورهای منش��أ، خروج 
کاالی یارانه ای تحت پوشش کاالی صادراتی، صادرات کود شیمیایی بدون 

استهاک مجوز/ با مجوز تکراری از جمله این موارد است.

رویه های ترانزیتی، سرفصل دیگری از قاچاق کاال است که به گفته مرکز 
پژوهش ها، در چهار مورد قاچاق کاال با سوءاستفاده از این رویه اتفاق افتاده 
اس��ت: اعام وصول صوری محموله در مقصد، تخلیه کاالی اظهارشده در 
بین مسیر ترانزیت، تخلیه کاالی اظهارنشده در بین مسیر ترانزیت، حمل 
کاالی قاچاق )از مبادی غیررس��می( تحت عنوان کاالی ترانزیت از جمله 

این موارد است.
قاچاق از طریق س��ایر رویه های تجاری نیز ش��امل پنج روش است که 
»واردات کاال با سوءاستفاده از سهمیه مسافری در مناطق آزاد«، »واردات 
کاال با سوءاستفاده از سهمیه مس��افری«، »ورود خودرو تحت عنوان ورود 
موقت – کارنه دوپاساژ )یک نوع جواز ورود خودرو به کشور است که توسط 
کانون های جهانگردی کش��ورهای ملحق به قرارداد گمرکی س��ال۱954 
نیویورک صادر می ش��ود( و عدم  خروج از کشور«، »ورود کاال تحت عنوان 
ملوان��ی بیش از حد مجاز« و »خ��روج کاالی ملوانی به صورت تجمیعی از 

استان های مرزی« را دربر می گیرد.
همچنین قاچاق از طرق مبادی غیررس��می، از دیگر بس��ترهای قاچاق 
است که ورود کاال از مرزهای زمینی و صعب العبور کوهستانی که مرزبانی 
و گمرک کنترل نمی کند، ورود کاال از طریق خورها و اسکله های غیرمجاز 
و متروکه و ورود کاالی غیرمجاز از طریق مسیرها و معابر مرزی غیررسمی 

از مواردی است که در این گزارش اشاره شده است.
مرکز پژوهش ه��ا همچنین در این گزارش ب��ه هفت روش درخصوص 
قاچاق ارز اش��اره ک��رده و آنها را »جمع         آوری ارز مداخل��ه  ای و خروج آن 
از مس��یر مناطق مرزی«، »ورود و خروج ارز از کش��ور از طریق جاساز«، 
»عدم ثبت یا ثبت صوری معامات ارزی در س��امانه س��نا«، »اس��تفاده از 
حس��اب         های بانکی مربوط به اشخاص نیازمند«، »تبانی در ثبت سفارش، 
ف��روش حواله ارزی تخصیصی، عدم واردات کاال یا واردات کاالی لوکس«، 
»صدور و ارائه فاکتورهای صوری توسط صرافی ها« و »افتتاح حساب بانکی 
در مناطق آزاد و انجام عملیات صرافی در سرزمین اصلی« برشمرده است.
در پایان این مطالعه نیز مهمترین پیامدهای اقتصادی و اجتماعی وقوع 
قاچاق بررسی شده اس��ت که از جمله آثار اقتصادی آن می توان به ایجاد 
اختال در فعالیت واحدهای تولیدی، ناکارایی سیاست های تجاری، انحراف 
در س��رمایه گذاری و فرار سرمایه، ایجاد اش��کال در تحلیل های اقتصادی 
مبتنی بر آمارهای نادرس��ت، کاهش درآمدها و افزایش هزینه های دولت، 

انتقال نیروی کار و تضییع حقوق مصرف کننده اشاره کرد.

تجارت پنهان 12 میلیارد دالری چطور انجام می شود؟

42 شیوه قاچاق در ایران

مرکز آمار ایران در گزارش تازه خود به ترس��یم تصویر هش��ت شاخص 
اقتصادی در تابس��تان ۱400 پرداخت و از رشد اقتصادی مثبت، افزایش 
نقدینگی، روند رو به رش��د س��که و دالر و توقف رشد تورم از مهرماه خبر 
داد. مرک��ز آمار در پایان هر فصل گزارش��ی از وضعیت اقتصادی کش��ور 
ارائ��ه می کن��د و در جدیدترین گزارش فصلی این نه��اد آماری، وضعیت 
ش��اخص های اقتصادی در پایان تابستان امسال به روز شد که ازجمله آن، 
رش��د اقتصادی 4.۲ درصدی با نفت و 3.3 درصدی بدون نفت و افزایش 

۲05 درصدی صادرات غیرنفتی است.
 )GDP( براس��اس گزارش مرکز آمار ایران، محص��ول ناخالص داخلی
بدون نفت به قیمت ثابت س��ال ۱390 در تابس��تان امسال، ۱6۲.3 هزار 
میلیارد تومان بوده که بیانگر رش��د اقتصادی 4.۲ درصد و رشد اقتصادی 
بدون نفت 3.3 درصد است. پیش از این مرکز آمار در گزارشی اعام کرده 
ب��ود که در نیم��ه اول ۱400، محصول ناخالص داخل��ی حدود 366 هزار 
میلیارد تومان با نفت و رشد اقتصادی به 5.9 درصد رسیده بود. همچنین 
GDP بدون احتس��اب نفت در نیمه اول امسال حدود 3۱3 هزار میلیارد 
تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 4.۱ درصد رشد داشت.

در رابطه با تورم نیز شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی کل کشور 
در فصل گذشته 338.7 ثبت شده و نشان از نرخ تورم 45.8 درصدی دارد. 
این در حالی اس��ت که شاخص تورم در سال جاری همواره روند افزایشی 
طی کرده و تا جایی پیش رفت که در ش��هریورماه نرخ 45.8 درصد ثبت 

ش��د که خود طی هشت سال گذشته یک رکورد در تورم ساالنه به شمار 
می رود، اما از مهرماه روند افزایش��ی متوقف و در مس��یر نزولی قرار گرفته 

است؛ به طوری که تورم ساالنه آذرماه 43.4 درصد ثبت شد.
گزارش مرکز آمار درباره نرخ بیکاری نیز نشان می دهد که نرخ بیکاری 
جمعیت ۱5 ساله و بیشتر در تابستان تک رقمی و 9.6 درصد بوده ولی با 
این حال افزایش 0.8 درصدی نسبت به فصل مشابه سال پیش دارد. دولت 
سیزدهم قول ایجاد یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی را داده که قرار 
است از نیمه دوم سال ۱400 تا پایان سال ۱40۱ و در طول ۱8 ماه آن را 
محقق کند. البته اینکه وزارت کار و سایر دستگاه های مربوطه تا چه اندازه 

در این رابطه موفق باشند، جای سوال دارد.
اما گزارش نقدینگی در فصل گذش��ته بیانگر رشد آن تا بیش از 4000 
هزار میلیارد تومان است که نسبت به تابستان پارسال ۱7 درصد افزایش 
داشته است. همچنین آمارها در رابطه با وضعیت شاخص کل بورس تهران 
نش��ان می دهد که این نماگر تاالر شیشه ای در تابس��تان امسال با ۱8.6 
درصد افزایش نس��بت به فصل گذش��ته به یک میلیون و 386 هزار واحد 
رسیده است. در این فصل ارزش جاری بازار سهام نیز ۱9.3 درصد و ارزش 
کل معامات بازار بورس اوراق بهادار نسبت به فصل گذشته 63.7 درصد 
افزایش داشته است. این در حالی است که شاخص بورس تهران این روزها 

نیز  در مرز کانال ۱.3 و ۱.4 میلیونی در نوسان است.
افزایش ۲05 درصدی صادرات غیرنفتی، دیگر نکته ای است که مرکز 

آمار بدان اشاره کرده و با استناد به جریان واردات از گمرک گفته است 
ک��ه بی��ش از ۱0 میلیون تن و به ارزش ۱۲ میلیارد دالر واردات ش��ده 
اس��ت که نسبت به دوره مشابه س��ال قبل به لحاظ وزنی 39.9 درصد 
و ارزش 37.6 درصد افزایش داش��ته اس��ت. در این فصل کل صادرات 
غیرنفت��ی از گمرک  ۲9.8 میلیون ت��ن و به ارزش بیش از ۱0 میلیارد 
دالر بوده اس��ت که نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۲05 
درصد افزایش و به لحاظ ارزش 5۲.۱  درصد افزایش داش��ته اس��ت. با 
این حال تازه ترین گزارش��ی که اخیرا گمرک ایران منتش��ر کرد، از این 
حکایت داش��ت که تجارت خارجی کش��ور در 9 ماهه امسال از مرز 7۲ 

میلیارد دالر گذشته است.
ش��اخص دیگر، میانگین قیمت سکه اس��ت که در تابستان امسال تمام 
بهار آزادی )طرح جدید( با 8.7 درصد افزایش حدود ۱۱.3 میلیون، سکه 
نیم  بهار آزادی با یک درصد رش��د 5.8 میلیون و س��که ربع  بهار آزادی با 
3.8 درصد افزایش حدود 3.6 میلیون تومان ثبت ش��ده اس��ت. همچنین 
متوس��ط نرخ دالر در بازار آزاد برابر ۲5 هزار و 800 تومان اعام شده که 
نس��بت به بهار ۱0.۱ درصد افزایش دارد. متوسط قیمت یورو در بازار آزاد 
نیز تا 30 هزار و 500 تومان ثبت شده که نسبت به فصل قبل 8.7 درصد 
افزایش داش��ته است. این در حالی است که آخرین قیمت ها از بازار سکه 
در روزهای ابتدایی زمس��تان نشان می دهد سکه تمام ۱3 میلیون و ۱00 

هزار تومان قیمت دارد.

رشد اقتصادی مثبت شد و تورم رو به کاهش گذاشت
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مجمع جهانی اقتصاد گزارش داد
چرا دنیا به سال 2022 خوش بین است؟

چه احساس��ی درب��اره س��ال ۲0۲۲ دارید و آیا به س��ال جدید 
میادی خوش بین هس��تید؟ نتایج یک نظرس��نجی نشان می دهد 
با وجود گس��ترش س��ویه اومیکرون در سراسر جهان، مردم به نحو 
شگفت آوری نسبت به سال جدید احساس مثبتی دارند. به گزارش 
مجمع جهانی اقتصاد، موسس��ه »ایپسوس« )Ipsos( که در زمینه 
تحقیقات بازارهای جهانی و مش��اوره  بنگاه��ی فعالیت می کند، در 
یک نظرخواهی از بیش از ۲۲ هزار شهروند بزرگسال در 33 کشور 
جهان خواس��ته اس��ت تا پیش بینی های شخصی خود را برای سال 
۲0۲۲ ارائ��ه دهن��د. اگرچه نگرانی ها در م��ورد افزایش قیمت ها و 
تغییرات محیط زیس��ت همچنان ادامه دارد، اما اکثر مردم احساس 
می کنند که اوضاع در سال جدید میادی بهتر خواهد شد. چنانکه 
آنتونیا لوپز از مدیران موسس��ه »ایپس��وس« در این باره می گوید: 

»امید بهار ابدی است.«
یافته های این نظرس��نجی نش��ان می دهد که به طور کلی، س��ه 
چه��ارم پاس��خ دهندگان )77 درصد( انتظار دارند س��ال بهتری در 
۲0۲۲ داش��ته باش��ند. همچنین 54 درص��د از ژاپنی ها خوش بین 
هستند که سال ۲0۲۲ برای آنها سال بهتری نسبت به سال ۲0۲۱ 
خواهد بود و این رقم در میان چینی ها 94 درصد است. البته وقتی 
در پایان س��ال ۲0۲0 از مردم در این باره س��وال ش��د، 90 درصد 
آنها گفتند که این س��ال )۲0۲0( س��ال بدی برای کشورشان بوده 
اس��ت. در پاسخ به همین س��وال در پایان سال ۲0۲۱، این رقم به 
77 درصد کاهش یافت. یعنی در س��ال ۲0۲۱ در حالی 56 درصد 
مخاطبان گفتند که س��ال بدی برای آنها و خانواده های ش��ان بوده 

است که این رقم در سال ۲0۲0 حدود  90 درصد بوده است.
مجم��ع جهانی اقتصاد در ادامه این گزارش به دالیل خوش بینی 
م��ردم به س��ال ۲0۲۲ پرداخته و پنج دلیل را برای آن برش��مرده 
است که شامل پیشرفت در مبارزه با کووید-۱9، مقابله با تغییرات 
اقلیمی، تاب آوری بیشتر جوامع، بهبود وضعیت اقتصادی و احتمال 

اندک تهاجم بیگانگان فضایی می شود.
پیشرفت در مبارزه با کووید-19

کووید-۱9 دلیل واضحی برای خوش بینی نیس��ت، اما پیش��رفت 
برنامه های واکسیناس��یون به مردم این امی��د را می دهد که اوضاع 
بهت��ر خواهد ش��د. بی��ش از نیم��ی از اف��راد مورد س��وال در این 
نظرس��نجی بر این ب��اور بودند که بی��ش از 80 درصد از جمعیت 
جهان حداقل یک دوز واکس��ن را در س��ال ۲0۲۲ دریافت خواهند 
کرد. مردم آمریکای التین بیش��ترین خوش بینی و انتظار موفقیت 
واکسیناسیون در سال ۲0۲۲ را داشته اند و این خوش بینی در پرو 
8۱ درصد، در برزیل 76 درصد و در شیلی 69 درصد بوده است. در 
نقط��ه مقابل، اروپایی ها بدبین ترین بوده اند و فقط 4۲ درصد مردم 
فرانس��ه، 38 درصد مردم س��وییس و 33 درصد م��ردم آلمان فکر 
می کنند که هدف 80 درصدی واکسیناسیون قابل دستیابی است.

مقابله با تغییرات اقلیمی
اگرچ��ه مردم در سراس��ر جهان انتظار دارند ک��ه بایای طبیعی 
شدید اقلیمی ناشی از گرمایش جهانی در سال ۲0۲۲ تشدید شود 
)به ویژه که کشورهای اروپایی در سال ۲0۲۱ به شدت تحت تاثیر 
سیل قرار گرفتند( اما خوش بینی بیشتری نسبت به آمادگی مردم 
برای اقدام در جهت توقف آن وجود دارد. بیش از دو پنجم افراد در 
این نظرس��نجی )45 درصد( انتظار دارند که در سال ۲0۲۲ تعداد 
کمتری نس��بت به س��ال ۲0۱9 س��فر کنند، اما در آسیا قوی ترین 
دیدگاه مبنی بر تغییر عادت ها با 68 درصد در چین، 67 درصد در 

سنگاپور و 66 درصد در مالزی دیده می شود.
تاب آوری بیشتر جوامع

تقریبا یک س��وم مردم در سراس��ر جهان انتظار دارند که جامعه 
آنها در نتیجه اتفاقات دو سال گذشته تحمل بیشتری داشته باشند. 
این احس��اس در چین قوی ترین بوده اس��ت؛ جایی که 83 درصد 
مردم انتظار افزایش تحمل را در س��ال ۲0۲۲ دارند، در عین حال 
تنها 9 درصد از مردم فرانسه با چنین نظری موافق هستند. چنانکه 
بی��ش از هفت نف��ر از هر ۱0 نف��ر )7۱ درصد( فک��ر می کنند که 
با بازگش��ت مردم به محل کار در ادارات طی س��ال ۲0۲۲، مراکز 
ش��هرها پرجنب و جوش تر خواهند ش��د. همچنین 9 نفر از هر ۱0 
نف��ر )87 درصد( در چین می گویند این احتم��ال رخ می دهد، اما 
در آرژانتی��ن، برزیل و کلمبی��ا چهار نفر از هر پنج نفر )78 درصد( 

چنین نظری دارند.
بهبود وضعیت اقتصادی

خوش بینی نس��بت ب��ه وضعیت اقتصاد جهان��ی در حال افزایش 
اس��ت. انتظارات مردم برای ثبات بازار بورس در سال ۲0۲۲ بیشتر 
از س��ال ۲0۲۱ اس��ت، س��الی که 40 درصد گفته بودند بازارهای 
اصلی بورس در سراس��ر جهان با احتمال س��قوط مواجهند. اگرچه 
س��ه چهارم مردم در سراس��ر جهان انتظار دارند ک��ه قیمت ها در 
کشورهای ش��ان س��ریع تر از درآمدها افزایش پیدا کند، بیش از دو 

پنجم )4۲ درصد( سقوط بازار بورس را بعید می دانند.
تهاجم بیگانگان فضایی

البت��ه هنوز جای نگرانی در س��ال ۲0۲۲ زیاد اس��ت. نتایج این 
نظرس��نجی نشان می دهد که تهاجم بیگانگان در صدر لیست اکثر 
افراد ق��رار ندارد و تنه��ا ۱4 درصد پاس��خ دهندگان فکر می کنند 
ک��ه این احتمال وج��ود دارد. هرچند این موضوع در هند بیش��تر 
به چش��م می خورد و تقریبا یک س��وم مردم هن��د انتظار دارند که 
میزبان بازدیدکنندگان از س��یاره دیگر در این سال خواهند بود. در 
همی��ن حال، 39 درصد از م��ردم می گویند که انتظار دارند بایای 
طبیعی، ش��هرهای کشورش��ان را تحت تاثیر قرار دهد. 38 درصد 
فکر می کنند هکرهای یک قدرت خارجی ممکن است سیستم های 
آی تی آنها را خراب کند و 34 درصد فکر می کنند که ممکن است 
از ساح های هسته ای استفاده شود و ۲7 درصد از هوش مصنوعی 

سرکش می ترسند.
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سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از دیرباز به عنوان یکی 
از نهادهای برهم زننده اقتصاد رقابتی، با انتقاد و هجمه اقتصاددانان به ویژه 
مدافعان اقتصاد آزاد مواجه بوده و به اعتقاد منتقدان، این دست سازمان ها 
و نهادها مانع از رقابت در بازار آزاد می شوند. حال در تازه ترین اتفاق، معاون 
اول رئیس جمهور با اباغ مصوبه اخیر هیأت وزیران، وزارت صمت را مامور 
تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان کرده است.
اصاح س��اختار و اساس��نامه، انتقال وظایف به اصن��اف و حتی انحال 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همواره در این سال ها 
و از س��وی دولت های گذشته در دستور کار قرار داشته، اما این اصاحات 
هی��چ گاه اتفاق نیفتاده و همچنان روی کاغذ مانده اس��ت. حاال با تصویب 
هیأت وزی��ران، وزارت صمت مکلف ش��ده تا با همکاری س��ازمان اداری 
و اس��تخدامی کش��ور، پیش��نهادها برای تغییر ماهیت س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان را تدوین نماید. این تصویب نامه هفته 
گذش��ته از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور اباغ شد و بدین 
ترتیب، وزارت صمت باید ظرف مدت سه ماه، برنامه های خود برای تغییر 
ماهیت این س��ازمان را اعام کند. همچنین براساس این مصوبه، سازمان 
برنامه و بودجه کش��ور نیز مامور شده اس��ت تا در همین مدت، مقدمات 
تغییر ساختار و ماهیت س��ازمان هدفمندسازی یارانه ها را تدوین و اعام 
نماید. حال باید منتظر ماند و دید آیا دولت سیزدهم با این مصوبه نهایتا در 

مسیر اقتصاد رقابتی گام برخواهد داشت و یا تشدید نظارت ها؟
فرصت صمت برای تغییر ماهیت سازمان

دولت ها عموما برای مقابله با تورم و افزایش قیمت ها، اقدام به سرکوب 
قیمتی و قیمت گذاری دس��توری می کنند ت��ا کاالها با قیمت پایین تر به 
دس��ت مردم برسد. هرچند به گفته کارشناسان، این اقدام نه تنها تاکنون 
ب��ه تثبیت قیم��ت کاالها کمکی نکرده بلکه خود ب��ه عاملی برای جهش 
تقاضا و التهاب بیشتر قیمت ها و همچنین بازار رانت و داللی تبدیل شده 
اس��ت. تعیین دس��توری قیمت ها عاوه بر تحمیل هزینه های سنگین به 

تولیدکنندگان و عدم س��وددهی مناسب، قدرت رقابت پذیری تولید را نیز 
از بی��ن ب��رده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین 

واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است.
وقتی قیمت گذاری صورت می گیرد، تولیدکننده این سیگنال را می گیرد 
که تولید با ریس��ک بیش��تر و س��ود انتظاری کمتر همراه است. بنابراین 
در بس��یاری از موارد، قیمت گ��ذاری کاال و خدمات موجب کاهش رقابت، 
تضعیف تولید و تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می شود. در واقع 
قیمت گذاری دس��توری رابطه ذی نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج 
و در چارچوب های دس��توری غیرقابل اجرایی قرار داده است. با این حال 
هیچ گاه عرضه و تقاضا در چارچوب دستورات محدود نشده و در نهایت به 

ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است.
در این بین، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از جمله 
نهادها و س��ازمان های قیمت گذاری اس��ت که در سال های گذشته نوک 
پیکان انتقاد کارشناسان و فعاالن اقتصادی قرار گرفته و کم حاشیه نداشته 
اس��ت. از جمله در سال 94 وقتی سازمان حمایت با افزایش قیمت بلیت 
قطاره��ا مخالفت کرد، عب��اس آخوندی وزیر وقت راه و شهرس��ازی، این 
س��ازمان و سایر نهادهای مشابه را کمونیست خواند و گفت که این کارها 
تبعیت از مارکس و دیدگاه های سوسیالیس��تی است. به اعتقاد منتقدان، 
سازمان حمایت با دخالت در امر قیمت گذاری تبدیل به یک خودتحریمی 

شده که تولید را دچار خسارت های فراوانی کرده است.
حاال بار دیگر پرونده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
با ورود دولت س��یزدهم بازگشایی ش��ده و به نظر می رسد که با ماموریت 
وزارت صم��ت برای تغییر ماهیت این س��ازمان، زمینه انحال س��ازمان 
حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان و یا محدود کردن اختیارات و 

واگذاری این وظایف به اصناف و اتحادیه ها فراهم شده است.
سازمان حمایت باالخره منحل می شود؟

در همین راس��تا به تازگی محمد مخب��ر، معاون اول رئیس جمهور طی 
اباغیه ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواس��ته اس��ت تا با همکاری 
س��ازمان اداری و استخدامی کش��ور، ظرف مدت سه ماه نسبت به تغییر 
ماهیت س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام کند. در 
نام��ه معاون اول رئیس جمهور که یکم دی ماه صادر ش��ده، آمده اس��ت: 

»ب��ا توجه به مواد 5 و 6 اساس��نامه س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان مصوب ۱358 و ماده 5 اساس��نامه س��ازمان هدفمندی 
م��ورخ  ش��ماره ۱0۱975/ت44۲5۲  تصویب نام��ه  موض��وع  یارانه ه��ا 
۱389.5.۲7 وظایف و اختیارات س��ازمان های یادشده از مصادیق وظایف 
سیاس��ت گذاری و حاکمیتی محسوب و به ترتیب وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند با همکاری سازمان اداری 
و اس��تخدامی کشور، ظرف س��ه ماه از تاریخ اباغ این تصویب نامه نسبت 
به ارائه پیش��نهادهای الزم به ش��ورای عالی اداری برای تغییر ماهیت این 

سازمان های مذکور اقدام نماید.«
ب��ه این ترتیب، با تصویب هیأت وزیران، از یکس��و وزارت صمت مکلف 
شده است تا با همکاری سازمان اداری و استخدامی، برنامه های خود برای 
تغییر ماهیت س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را اعام 
کند و از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مامور شده است تا 
طی همین مدت، مقدمات تغییر ساختار و ماهیت سازمان هدفمندسازی 
یارانه ها را تدوین کند. همانطور که اشاره شد، تغییر ساختار و حتی انحال 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنن��دگان و انتقال وظایف آن 
به اتحادیه ها و اصناف، دس��ت کم در یکی دو دهه گذش��ته بارها از سوی 
دولت های مختلف مطرح شده و راهکارهایی هم برای آن ارائه شده است، 
ام��ا با این حال تغییری در وضعیت حاکمیتی این نهاد دولتی رخ نداده و 
این در حالی اس��ت که بخش خصوصی همپای اغلب اقتصاددانان همواره 
از مدافعان جدی برچیده ش��دن س��ازمان حمایت بوده و معتقد است که 
نظارت های چندالیه عاوه بر فرصت سوزی در عرصه رقابت، فساد را هم در 

فضای کسب و کار کشور تشدید می کند.
ح��ال ماموریت ب��ه وزارت صمت برای تغییر ماهیت س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان، در ش��رایطی از س��وی دولت ابراهیم 
رئیس��ی اباغ شده که این نهاد همچنان در نمودار جدید سازمانی وزارت 
صمت )که چندی پیش رونمایی شد( حضور دارد. بنابراین باید تا سه ماه 
دیگر منتظر ماند و دید برنامه دولت سیزدهم برای ایجاد تغییرات در یکی 
از نهادهای آزاردهنده اقتصاد رقابتی چیست و آیا این دولت راه دیگری در 
پیش خواهد گرفت، یا آنکه اصاحات در این بخش به مانند دولت های قبل 

تنها روی کاغذ باقی خواهد ماند.

ماهیت سازمان حمایت چطور تغییر می کند؟

ایست به رقابت

س��ال ۲0۲۱ میادی، سالی رویایی برای ارزهای دیجیتال بود و در این 
س��ال اتفاقاتی رخ داد که ش��اید پیش بینی وقوع آنه��ا کمتر به ذهن هر 
تحلیلگری می رسید. مثا کمتر کسی فکرش را می کرد تسا در این سال 
بیت کوین بخرد، یا کشور السالوادور ارز دیجیتال را به عنوان ارز رسمی در 
کشورش به رسمیت بشناسد. از همین رو، بسیاری از کارشناسان می گویند 
که سال ۲0۲۲، سال قانون گذاری های بیشتر، پذیرش بیشتر و نوآوری های 
بیش��تر در دنیای رمزارزها خواهد بود. در عین حال برخی از تحلیلگران با 
توجه به الگوی س��ال های گذشته معتقدند که با پایان فروش های نهادی 
و تزریق س��رمایه جدی��د در بازار، بیت کوین در آینده ای نزدیک رش��دی 

قریب  الوقوع خواهد داشت.
نگاهی به عملکرد ارزهای دیجیتال در سال ۲0۲۱ نشان می دهد که در 
این س��ال کوین بیس وارد نزدک ش��د، السالوادور بیت کوین را به  رسمیت 
شناخت و بسیاری از نهادهای قانون گذاری بارها در مورد ارزهای دیجیتال 
صحبت کردند و همین مس��ئله سیلی از پوشش رسانه ای را به  سمت این 
حوزه روانه کرد. از س��وی دیگر، نباید فراموش کرد که در دنیای دیجیتال 
امروز، پوشش رس��انه ای، نیروی محرکه مقبولیت و پذیرش هر پدیده ای 

است.
بدین ترتیب، کمتر کارشناس و متخصصی در این حوزه را می توان پیدا 
کرد که افزایش پذیرش و مقبولیت ارزهای دیجیتال و باک چین در سال 
۲0۲۱ را انکار کند. پیش��رفت های قانون گ��ذاری و توجه نهادهای ارزهای 
امنیتی به بهتر کردن ش��رایط برای فعالیت ارزهای دیجیتال باعث شد تا 
پذیرش و مقبولیت این ارزها تا حد قابل  توجهی افزایش پیدا کند. بسیاری 
از همین کارشناس��ان، ۲0۲۱ را تازه اول راه مقبولیت و پذیرش رمزارزها 

می دانند و معتقدند در سال های آینده، این موارد بهتر و بهتر می شوند.
س��ال ۲0۲۱ پر از زمان هایی بود که می ش��د اش��ک شادی را در چشم 
س��رمایه گذاران ارزهای دیجیتال دید؛ س��الی که قیمت ارزهای دیجیتال 
بارها جهش کرد و در نهایت به تریلیون دالری  شدن این صنعت انجامید. 
در سال ۲0۲۱ شاهد پاسخ به یکی از سواالت چندساله بیت کوین بودیم؛ 
اینکه آیا صندوق های قابل  معامله در بورس بیت کوین مجوز می گیرند؟ تا 
پیش از تأیید ETF ش��رکت والکری در آمریکا، کمیسیون بورس و اوراق 
بهادار این کش��ور که مس��ئول اعطای مجوز به چنین صندوق هایی است، 
بارها و بارها درخواست های شرکت های مختلف را رد کرده بود، اما باالخره 
تس��لیم شد و در ماه اکتبر )مهر( شاهد عرضه اولین صندوق قابل  معامله 
در بورس بیت کوین در آمریکا بودیم. این اتفاق این امکان را فراهم می کند 

که س��رمایه گذاران نهادی با خیال راحت روی بیت کوین س��رمایه گذاری 
کنند، چراکه این صندوق ها در بس��تری قانون گذاری شده عرضه می شوند 
و مش��کات قانونی گریبان ش��رکت ها را نخواهد گرف��ت. پس از والکری، 
صندوق قابل معامله در بورِس شرکت پروشیرز هم موفق شد مجوز خود را 

از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا دریافت کند.
همچنی��ن یک��ی از اتفاق های مهمی که باعث رش��د بیت کوین و دیگر 
ارزهای دیجیتال ش��د، این بود که ش��رکت تس��ا در ماه فوریه )بهمن( 
ب��ه  صورت رس��می و در بیانیه ای اعام کرد که ح��دود ۱.5 میلیارد دالر 
بیت کوی��ن خریده اس��ت. این ش��رکت قصد خود از خری��د بیت کوین را 
متنوع  سازی دارایی های ش��رکت عنوان کرد؛ اتفاقی که فرانسیس سوارز، 
ش��هردار میامی در مصاحب��ه  ای اعام کرد که این »ش��روعی تازه« برای 

بیت کوین است.
حدود ش��ش ماه پیش بود که  السالوادور رسما اعام کرد که بیت کوین 
را ب��ه عنوان پول قانونی به رس��میت خواهد ش��ناخت. پ��س از تصویِب 
اس��تفاده از بیت کوین به عنوان پول قانونی و ابزار مبادله، این کش��ور به 
اولین کش��وری تبدیل ش��د که یک ارز دیجیتال را به عنوان پول رسمی 
به  رسمیت می شناس��د. البته بانک جهانی در بیانیه ای اعام کرد که این 
تصمیم الس��الوادور را به رسمیت نمی شناس��د. در کنار این تحوالت البته 
بیت کوین روزهای پرنوس��انی را هم در این سال تجربه کرد، اگرچه که به 
ص��ورت کلی روند این ارز دیجیت��ال در کنار ارزهای دیجیتال دیگر رو به 
رش��د بود تا جایی که پس از عبور قیمت بیت کوین از مرز 53 هزار دالر، 
ارزش بازار ارزهای دیجیتال هم به بیش از یک تریلیون دالر رسید و رشد 
آن تا بیش از 3 تریلیون دالر هم ادامه پیدا کرد، ولی بعد با افت رو به رو 
ش��د و در حال حاضر در محدوده ۲.5 تریلیون دالری است. این اتفاق در 
حالی رخ داد که س��ال قبل از آن، ارزش بازار ارزهای دیجیتال تنها ۱78 

میلیارد دالر بود.
حال سوال این است که بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال سال جدید 
میادی را چگونه س��پری خواهند کرد؟ این س��وال و پرس��ش میلیون ها 
سرمایه گذاری است که بر روی رشد این ارزها حساب کرده اند و البته با دو 
نگاه رو به رو هستند؛ برخی از کارشناسان معتقدند که بیت کوین و ارزهای 
دیجیتال دیگر در ماه های گذش��ته رش��د و جهش خود را کرده اند و سال 
۲0۲۲ را با آرامش و حاش��یه س��ود کم طی خواهند کرد و در مقابل نیز 
بخشی از کارشناسان معتقدند که رشد و جهش ارزهای دیجیتال همچنان 
در س��ال ۲0۲۲ ادامه خواهد داشت و در این بین، بیت کوین ممکن است 

جهش های طایی را در پیش داش��ته باشد. البته نباید خیلی هم امیدوار 
بود زیرا برخی از کارشناس��ان نظیر کارول الکس��اندر، پروفسور امور مالی 
در دانش��گاه ساسکس پیش بینی کرده که در س��ال ۲0۲۲ امکان سقوط 
قیم��ت بیت کوین تا محدوده ۱0 ه��زار دالر هم وجود دارد؛ عددی که در 
حال حاضر غیرقابل تصور به نظر می رس��د. از سوی دیگر به اعتقاد برخی 
تحلیلگران، بیت کوین با ورود به سال ۲0۲۲ به ویژه از سوی نزدیک ترین 
رقیبش یعنی اتریوم، در معرض خطر افزایش رقابت قرار می گیرد، هرچند 
که در حال حاضر، بیت کوین همچنان به  عنوان بازیکن غالب بازار رمزارزها 
باقی مانده اس��ت. با اینکه بیت کوین سال ۲0۲۱ را بسیار پرقدرت شروع 
کرد و در مجموع به بازدهی 59 درصدی در این سال رسید، اما بزرگترین 
رمزارز جهان، آخرین ماه سال میادی یعنی دسامبر را با افت ۱9 درصدی 
به پایان رساند که بزرگترین ضرر ماهانه آن از ماه مه است. همچنین این 
ماه برای بزرگترین ارز دیجیتال جهان بدترین ماه دس��امبر از سال ۲0۱3 
تاکن��ون بوده اس��ت. آنچه می توان از آن با عن��وان »دنده معکوس قیمت 

بیت کوین با آغاز سال ۲0۲۲ میادی« تعبیر کرد.

رونق ارزهای دیجیتال در سال جدید هم ادامه خواهد داشت؟

چشم انداز رمزارزها در 2022

حملونقلریلی

ماجرای 80 میلیارد تومان سکه بالتکلیف
سکه های گلدکوئست وارد بازار می شود؟

حدود 80 میلیارد تومان سکه های گلدکوئست از سال ها پیش هنوز 
تعیین تکلیف نشده و در اختیار س��ازمان اموال تملیکی قرار دارد. در 
جریان تعیین تکلیف کاالهای موجود در سازمان اموال تملیکی اخیرا 
در بازدید معاون دادستان تهران از انبارهای این سازمان، موضوع تعیین 
تکلیف 80 میلیارد تومان سکه گلدکوئست )که از حدود ۱5 سال پیش 
مانده است( مورد بررسی قرار گرفت. اینکه جریان این سکه ها چیست، 
میرمعینی، معاون فروش و بهره وری سازمان اموال تملیکی درباره آن 
به ایسنا، می گوید: هر کاالیی که به سازمان اموال تملیکی اعام شود، 
فروش آن منوط به دس��تور قضایی اس��ت. سکه های گلدکوئست هم 
مربوط به س��نوات گذشته بوده و پرونده طوالنی مدت قضایی دارد. از 
این رو هر زمان که پرونده های آن تعیین تکلیف و حکم صادر ش��ود، 

سازمان اموال تملیکی آن را اجرایی خواهد کرد.
ای��ن مقام مس��ئول در س��ازمان ام��وال تملیکی با اع��ام اینکه 
س��که های گلدکوئس��ت در حال حاضر در اختیار این سازمان قرار 
دارد، توضی��ح می دهد: تاکنون حکمی در مورد نحوه تعیین تکلیف 
آن صادر نش��ده و این در حالی اس��ت که نحوه ف��روش نیز باید از 
س��وی قضایی اعام و مش��خص شود که این س��که ها قرار است در 
حال��ت اولیه واگذار و یا اینکه به حالتی دیگر تغییر کند. میرمعینی 
در مورد احتمال واگذاری س��که های گلدکوئست به عموم مردم نیز 
یادآور شد که این سکه ها ارزش موزه ای دارند و اینکه به چه نحوی 

واگذار شود، منوط به حکم صادره از قوه قضائیه است.
گفتنی اس��ت که سکه های گلدکوئس��ت مربوط به دوران فعالیت 
شرکت های هرمی قبل از دهه 90 در ایران است که این شرکت ها، 
سکه های طا را که نقش و نگار متفاوتی داشتند، در جریان فعالیت 

به خریداران تحویل می دادند.

وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی توضیح دادند
جزییات تامین مالی زنجیره ای تولید

وزی��ر اقتصاد و رئیس کل بانک مرک��زی درباره مزیت های روش 
تامی��ن مالی زنجیره ای که از روز گذش��ته به ص��ورت پایلوت اجرا 
می شود، توضیح دادند. احسان خاندوزی در برنامه امضای تفاهم نامه 
وزارت صم��ت و بانک های عامل برای تامین مالی زنجیره ای، گفت: 
تامین مالی زنجیره ای یک اق��دام تحولی با همکاری وزارتخانه ها و 
شبکه بانکی اس��ت. امیدواریم این اقدامات یکی از حلقه های مقاوم 
ش��دن اقتصاد ایران در برابر فش��ارهای تحریم های بین المللی باشد 

و به تقویت تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تجار و ... منجر شود.
او با بیان اینکه مسئله تامین مالی تولید در دولت سیزدهم تبدیل 
به یک کان پروژه جدی، مستمر، پیش برنده و رو به آینده می شود، 
تصری��ح کرد: هدف اصلی این اس��ت که همه مس��یرهای منتج به 
تس��هیل و ارزان کردن تامین و س��اماندهی تامین مالی تولید و هر 
آنچه به بنگاه های تولیدی و صادرات کمک می کند را کوتاه کنیم تا 

فعاالن اقتصادی کمتر دغدغه تامین مالی داشته باشند.
ب��ه گفته وزیر اقتصاد، هم افزایی تامین مالی تولید حاصل گزارش 
فصلی ارزیابی موانع کس��ب و کار است که براساس آن تامین مالی 

در صدر سه اولویت موانع کسب و کار و تولید قرار داشته است.
وی ب��ا بیان اینکه این نوع اقدامات طرح تامین مالی کمک کننده 
و تس��هیل کننده است و همچنین اس��اس ارتباط تولیدکنندگان و 
ش��بکه بانک��ی را منتظم تر می کند، ادامه داد: ع��اوه بر این صف و 
تقاضاه��ای صوری و کاذب را نیز از بی��ن می برد. البته انتظار داریم 

شبکه بانکی دولتی در این زمینه پیشگام باشد.
ب��ه گفته خاندوزی، تکمی��ل زنجیره تامین مالی تولید، توس��عه 
دامنه فعالیت زنجیره در رشته فعالیت های صنعتی و تکمیل شبکه 
بانکی پش��تیبان، سه گامی اس��ت که در مرحله آزمایشی طرح باید 

رصد و پیگیری و سال آینده به صورت کامل مستقر شود.
همچنین علی صالح آبادی در این مراسم با بیان اینکه تامین مالی 
زنجیره تولید موضوع مهمی است که منجر به تامین نیاز  نقدینگی 
بنگاه ها، کم شدن نقدینگی بانک ها، بهبود ترازنامه بانک ها و تسهیل 
نظارت بر پرداخت تس��هیات می شود، گفت: با اجرای این طرح به  
ج��ای تمرکز صرف بر نقدینگ��ی، از ابزارهای اعتباری بهره خواهیم 
برد. یکی از اهداف مهم طرح این است که فعالیت بانک ها به سمت 
فعالیت های تولیدی و در واقع اعتبارات به سمت تولید هدایت شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تامین مالی تولید باعث کاهش 
هزینه تمام شده محصول و کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها می شود، 
افزود: نتیجه اجرای این روش تامین مالی، هدایت و نظارت بر اعتبارات 
اس��ت و این کار به صورت آزمایش��ی با هفت بانک که زیرساخت های 
این کار در آنها فراهم ش��ده انجام می ش��ود. البته باید توجه داشت که 
دستورالعمل زنجیره تامین و برات الکترونیک به همه بانک ها اباغ شده 
است. صالح آبادی همچنین با بیان اینکه بخش های فلزات، ساختمان، 
خودرو، لوازم خانگی، ماشین آالت و تجهیزات در مرحله نخست در این 
روش تامین مالی زنجیره ای حضور دارند، توضیح داد: این روش تامین 
مالی قابل تعمیم به س��ایر بخش هاس��ت و به تازگی مذاکرات با وزارت 

جهاد کشاورزی برای تامین مالی از این طریق نیز شروع شده است.
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چالش های کرونایی اوپک پالس تکرار می شود؟
تاب آوری اوپک پالس در 2022

س��ال ۲0۲۱ که رش��د چش��مگیر قیمت ها فش��ار مصرف کنندگان بر 
تولیدکنندگان بزرگ برای افزایش بیش��تر تولید را به دنبال داشت، سال 
پرچالش��ی برای اوپک پاس بود، اما س��ال ۲0۲۲ می تواند س��ال خوبی 
برای این گروه باش��د. به گزارش ایس��نا، اوپک پاس در دو سال گذشته 
اقدامات غافلگیرکننده ای انجام داد. نخست در ابتدای پاندمی کرونا شاهد 
اختاف دو تولیدکننده بزرگ گروه ش��امل عربس��تان و روسیه بود که به 
دلیل به تفاهم نرسیدن درباره نحوه مدیریت بحران شیوع کووید۱9- علیه 
هم جبهه گرفتند. س��پس این دو تولیدکننده آشتی کرده و گروه را برای 
اجرای عمیق ترین کاهش تولی��د تاریخ اوپک در واکنش به نابودی تقاضا 
بر اثر شیوع کرونا متحد کردند. سال ۲0۲0 در مجموع شاهد رویدادهای 

کم سابقه ای بود.
اما سال ۲0۲۱ هم تفاوت چندانی نداشت و سال پرچالشی برای اوپک 
پاس بود زیرا روند بهبود قیمت ها آغاز شد. امری که مقاومت در برابر آن 
برای تولیدکنندگان به خصوص اقتصادهای وابسته به نفت منطقه خلیج 
فارس و آفریقا دش��وار بود. با این حال این تولیدکنندگان در برابر افزایش 
قیمت ها مقاومت کردند و با پایبندی به توافق نفتی، تولید نفت را مجموعا 
400 هزار بش��که در روز در هر م��اه افزایش دادند. این برنامه همچنان تا 
ژانویه ادامه داشته است. در حالی که وزیران اوپک پاس قرار است چهارم 
ژانویه برای بازبینی سیاست تولید دیدار کنند، بعضی از تحلیلگران نسبت 
به مازاد عرضه نفت هش��دار می دهند. تحلیلگران اوپک در میان این عده 
نیستند چراکه این گروه انتظار دارد شیوع واریانت اومیکرون تاثیر محدود 

و موقتی بر تقاضا داشته باشد.
اما اوپک در دو سال گذشته ثابت کرده است که می تواند محتاط باشد. 
از همان ابتدای تش��کیل گروه اوپک پاس که اعضای آن تصمیم گرفتند 
تولیدشان را در واکنش به افزایش تولید نفت شیل آمریکا کاهش دهند تا 
امس��ال که پس از موج های پی در پی شیوع کووید۱9- رویکرد منعطفی 
در قبال تنظیم سیاست تولید داشتند، اوپک پاس پنج سال پر از چالش 

را سپری کرده است.
ماهی��ت پرچالش همکاری میان این تولیدکنن��دگان با در نظر گرفتن 
اولویت های مختلف کش��ورهای عضو قابل پیش بینی بود. با این حال این 
اتحاد حتی با وجود موانعی که سر راهش وجود داشت مانند ناتوانی عراق 
برای پایبندی به س��همیه تولید )که بابت آن با دریافت س��همیه کاهش 
تولید بیشتر جریمه شد( تا حدودی موفق شد و این چالش ها ممکن است 

تاب آوری اوپک پاس را در برابر شوک های آتی بیشتر کرده باشند.
به گفته تحلیلگران، نخستین چالش پیش روی اوپک پاس، عرضه مازاد 
بر تقاضای نفت خواهد بود. با این حال چالش مذکور چندان جدی نبوده 
و بیشتر موقتی دیده می شود تا زمانی که موج شیوع اومیکرون عبور کند. 
فرض بر این گذاش��ته شده که به بدی موج های قبلی شیوع باشد که آن 
هم بسیار بعید است زیرا دولت ها دیگر توان تحمل یک قرنطینه طوالنی 
دیگر را ندارند. چالش بزرگتر آنطور که ناظران صنعت نفت و اعضای اوپک 
می گویند، کاهش ظرفیت مازاد تولید اس��ت. طبق اع��ام اداره اطاعات 
انرژی آمریکا، ظرفیت مازاد تولید اوپک در س��ه ماهه چهارم سال ۲0۲۲ 
ممکن اس��ت به 5.۱۱ میلیون بش��که در روز کاهش پیدا کند که بس��یار 
پایین تر از 9 میلیون بشکه در روز در سه ماهه چهارم سال ۲0۲۱ خواهد 
بود. اداره اطاعات انرژی آمریکا ظرفیت مازاد تولید را به عنوان تولید نفتی 
تعریف می کند که می تواند ظرف مدت 30 روز آغاز ش��ود و برای 90 روز 
ادام��ه پیدا کند. آژانس بین المللی ان��رژی ظرفیت مازاد تولید را به عنوان 

تولیدی تعریف می کند که می تواند در مدت 90 روز افزایش پیدا کند. 
ظرفیت مازاد تولید هر تعریفی داش��ته باش��د، در حال کاهش اس��ت 
زی��را ذخایر نفتی ثابتی وجود ندارد. ذخایر نفت که مورد بهره برداری قرار 
نگرفته اند، غیرقابل اس��تخراج می شوند و این دلیل مهمی بود که بسیاری 
از تولیدکنندگان نفت هنگامی که پاندمی باعث نابودی تقاضا شد، تمایلی 
برای ازس��رگیری فعالیت چاه های رها شده نداشتند. هنگامی که یک چاه 
نفت رها می ش��ود، ممکن اس��ت هرگز به تولید کامل یا هرگونه تولیدی 

برنگردد.
توقف فعالیت چاه ها ممکن است یکی از دالیلی باشد که روسیه اکنون 
به نزدیک ظرفیت کامل تولید نفت خود رسیده که بسیار پایین تر از سطح 
پیش از ش��یوع پاندمی است. این کشور سابق بر این بیش از ۱۱ میلیون 
بش��که در روز نفت تولی��د می کرد، اما طبق اطاعات ش��رکت های نفتی 
روس��یه، مجموع تولید به ۱0.9 میلیون بش��که در روز نزدیک شده است. 
هرچند که الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه گفته است تولید تا 
ماه مه به ۱۱.3 میلیون بشکه در روز بهبود پیدا می کند. بنابراین عمده این 
ظرفی��ت مازاد تولید در اوپک و به طور دقیق در خاورمیانه خواهد بود، اما 
حتی ظرفیت مازاد تولید به تعمیرات و نگهداری نیاز دارند و این تعمیرات 
به معنای نیاز به سرمایه گذاری است و جذب سرمایه گذاری در تولید نفت، 

این روزها دشوارتر شده است.
ش��اهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان اوایل دسامبر 
گفت که عربس��تان س��عودی یکی از معدود کش��ورهایی خواهد بود 
که ظرفیت تولید نفت را در س��ال ۲0۲۲ افزایش می دهد. او با بیان 
اینکه »ما در آس��تانه دوره ای هس��تیم که می تواند خطرناک باشد«، 
گفت: »اگر هزینه بیش��تری برای س��رمایه گذاری  به منظور حفظ و 
افزای��ش ظرفیت تولید انجام نگیرد، بحران انرژی وقوع پیدا می کند. 
من به نوعی پیش بینی نمی کنم اما هشدار می دهم که ظرفیت مازاد 
تولی��د از میان خواهد رفت.« محمد الجدان، وزیر دارایی عربس��تان 
هم در اظهاراتی مش��ابه گفت: »گذار انرژی و عبور به س��مت منابع 
ان��رژی تجدیدپذیر باید کاما محتاطانه مدیریت ش��ود تا از افزایش 
قیمت ه��ای نفت جلوگیری کند زیرا تقاض��ا برای انرژی همچنان رو 

به رشد است.«
البته فقط سعودی ها نیستند که درباره سرمایه گذاری هشدار می دهند. 
دانیل یرگین از شرکت آی اچ اس مارکیت نیز می گوید: »جهان به سمتی 
می رود که به دلیل سرمایه گذاری ناکافی در نفت و گاز با سلسله بحران های 
کمبود انرژی مواجه خواهد شد و همه می دانند که شرکت های نفتی آمریکا 
س��وددهی نقدی را به رشد تولید اولویت داده اند در حالی که شرکت های 
بزرگ نفتی برای بهبود وجهه خود، میلیاردها دالر بودجه برای انرژی کم 

کربن صرف می کنند.«
براساس گزارش اویل پرایس، همه اینها به معنای آن است که جهان از 
نظر امنیت انرژی ممکن اس��ت چند س��ال دشوار پیش رو داشته باشد. از 
س��وی دیگر اوپک پاس ممکن است سود سرشاری نصیب خود کند زیرا 
عرضه نفت به دالیل بنیادین محدود می ماند. البته همچنان احتمال وقوع 
دوباره نابودی تقاضا در صورت غافلگیر ش��دن دوباره توسط پاندمی وجود 
دارد، اما اوپک پاس حضور دارد و این تجربه را قبا پش��ت س��ر گذاشته 

است. بنابراین در برابر چنین بحرانی دوام پیدا کرده و قوی تر خواهد شد.

نفـــت

فرصت امروز: بازار س��هام اولین هفته زمستان را با ادامه بهبود نسبی و 
رش��د ارزش مبادالت به پایان رس��اند که منتهی به بازدهی ۲.8 درصدی 
ش��اخص کل و نوسان ارزش روزانه دادوستدها در محدوده 4 هزار میلیارد 
تومان در هفته گذش��ته ش��د. هرچند این بهبود نس��بی معامات بورس 
به دنبال رونمایی از بس��ته پیش��نهادی ۱0  بندی دول��ت باعث امیدواری 
سهامداران شد و پس از افت سنگین قیمت سهام در نیمه دوم فصل پاییز، 
تاالر شیشه ای به رنگ سبز درآمد، اما نوسان شاخص بورس تهران در مرز 
ورود ب��ه کانال ۱.4 میلیون واحدی در این هفته نش��ان داد که همچنان 

بورس تهران برای بازگشت به رشد پایدار مسیر دشواری در پیش دارد. 
تجربیات گذشته نش��ان می دهد عمدتا سیاست گذار بورسی برای حل 
چالش های بازار س��هام تنها به بسته های سیاستی کوتاه مدتی اکتفا کرده 
است که گرچه به لحاظ روانی در یک دوره محدود زمانی تاثیر مثبتی بر 
جای گذاش��ته، اما به طور بنیادی نتوانسته جلوی رکود فرسایشی بورس 
را بگیرد. از س��وی دیگر خواس��ته ها و مطالبات بحق سهامداران و فعاالن 
بورسی در این سال ها همچنان بر زمین مانده است و نه محدودیت دامنه 
نوس��ان مطابق خواسته فعاالن بورس��ی حذف شده و نه تبعات مشکاتی 
همچون قیمت گذاری دستوری دست از سر بازار سهام برداشته است. روند 
نوسانی بورس تهران در آغاز هفته دوم زمستان هم به چشم آمد و شاخص 
بورس تهران در اولین روز هفته جاری و یازدهمین روز دی ماه با افت ۱8 

هزار واحدی در کانال ۱.3 میلیونی پسروی کرد.
ارزش صف های فروش بیشتر از خرید

در جریان معامات روز شنبه ۱۱ دی ماه، همه شاخص ها روندی نزولی 
داش��تند، به طوری که شاخص کل بورس با ۱8 هزار و 4۱7 واحد کاهش 
به رقم یک میلیون و 378 هزار واحد و ش��اخص کل با معیار هم وزن با 4 
هزار و 630 واحد افت به رقم 363 هزار و 469 واحد رس��ید. در این روز 
بیش از 5میلیارد و 907 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 
3۲ هزار و 844 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. شاخص بازار اول، کاهش 
۱6 هزار و 77۱ واحدی و شاخص بازار دوم، کاهش ۲6  هزار و 883 واحدی 

را تجربه کردند.
در معامات روز گذشته 86 نماد بورسی مثبت و 305 نماد منفی بودند 
ک��ه از میان آنها گ��روه دارویی برکت )برکت( ب��ا 47 واحد، بورس کاالی 
ایران )کاال( با 44 واحد، گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( با ۲4 
واحد، فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر )قپیرا( با ۲3 واحد و کشتیرانی 
جمهوری اس��امی ایران )حکش��تی( با ۲۱ واحد تاثیر مثبت بر شاخص 

بورس داشتند. در سمت مقابل نیز فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۲هزار 
و ۱۲0 واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار و 360 
واحد، پتروش��یمی پردیس )شپدیس( با یک هزار و 77 واحد، پتروشیمی 
ن��وری )ن��وری( با 974 واحد، معدنی و صنعت��ی چادرملو )کچاد( با 9۱3 
واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 736 واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با 69۲ واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 59۱ واحد، پاالیش 
نفت تهران )ش��تران( با 57۲ واحد و پاالیش نفت بندرعباس )شنبدر( با 
536 واحد با تاثیر منفی بر ش��اخص همراه ش��دند. گ��روه خودرو هم در 
معامات این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
یک  میلیارد و 546 میلیون برگه سهم به ارزش 3هزار و ۲68 میلیارد ریال 

داد و ستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با افت ۱7۱ واحدی 
ب��ه ۱8 هزار و 664 واحد رس��ید. در این ب��ازار ۲ میلیارد و 97 میلیون 
برگه س��هم به ارزش ۲۱ هزار و 8۲8 میلیارد ریال داد و س��تد شد. در 
معامات اولین روز هفته در فرابورس ایران، ۱0۲ نماد فرابورسی مثبت 
و ۱39 نماد منفی بودند که از میان آنها مجتمع جهان فوالد س��یرجان 
)فجهان(، بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای(، سنگ آهن گهر زمین )کگهر(، 
فرآورده ه��ای غذایی و قند چهارمحال )قچار(، صنعتی بهپاک )بهپاک(، 
 داروسازی سبحان انکولوژی )دسانکو(، جنرال مکانیک )رنیک( و تولید 
و صادرات ریش��مک )ریش��مک( با تاثیر مثبت بر ش��اخص فرابورس و 
همچنین پلیمر آریاساس��ول )آریا(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس(، صنعتی مینو )غصینو(، پاالیش نفت الوان )ش��اوان(، 
پتروشیمی تندگویان )شگویا(، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا( 
و صنایع پتروش��یمی تخت جمشید )ش��جم( با تاثیر منفی بر شاخص 

فرابورس همراه شدند.
در مجموع، در بازار روز گذشته صف های فروش به ارزش 5۱36 میلیارد 
ریال بر صف های خرید به ارزش 973 میلیارد ریال غلبه کردند و بیشترین 
خروج پول هوش��مند مربوط به نمادهای اهرم، کارا و کارین و بیش��ترین 
ورود پول هوشمند نیز مربوط به نمادهای خ کاوه، ه� فارس و زلپارس بود.

ریزش سرمایه مردم بدون بازارگردان
ارزش صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله یا همان ETF ها تحت 
تاثیر نوس��ان بازار همچنان نزولی است و درحالی که دارایکم حدودا با 
قیمت روز عرضه معامله می ش��ود، پاالیش��ی یکم هن��وز هم زیر قیمت 
روز عرض��ه درحال معامله اس��ت و با اینکه وع��ده بازارگردان برای این 

دو صندوق داده ش��ده بود، هنوز هم س��هامداران ش��اهد از بین رفتن 
س��رمایه های خود در این دو صندوق بی بازارگردان هس��تند. به گزارش 
ایسنا، سال گذشته و درحالی که شاخص کل برای گذر از مرز ۲ میلیون 
 ETF واحد کمین کرده بود، وعده عرضه س��ه صندوق دولتی در قالب
داده و قرار ش��د صندوق نخست بانکی و بیمه ای، صندوق دوم پاالیشی 
و صندوق سوم خودرویی و فلزی باشد. دولت بنا داشت باقیمانده سهم 
خود در برخی بانک ها، بیمه ها، پاالیش��گاه ها و شرکت های خودرویی و 
فوالدی را عرضه و از این طریق س��هام خود را به مردم واگذار کند. این 
صندوق ها با ۲0 تا 30 درصد تخفیف به مردم واگذار ش��د و هر ایرانی 

دارای کد ملی می توانست خریدارشان باشد.
صندوق اول با نام دارا یکم در اوایل تابس��تان پارس��ال عرضه و در سوم 
تیرماه قابل معامله شد. وزارت اقتصاد از طریق این واگذاری، به نمایندگی 
از دولت، باقیمانده س��هام خود در بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران 
و بیمه ه��ای البرز و اتکایی امین را واگذار کرد. در پذیره نویس��ی صندوق 
دارایکم بیش از 4میلیون نفر مش��ارکت کردند. صندوقی که همراس��تا با 
روزهای صعودی بازار، بازدهی چشمگیری داشت و تا ۲00 درصد سود هم 
پیش رفت. این س��وددهی طوری بود که حتی با وجود س��قوط چشمگیر 
شاخص کل بورس همچنان در سود قرار داشت. در حال حاضر و تا زمان 
نگارش این گزارش، دارایکم با قیمت ۱۱ هزار تومان در حال معامله است 

که تنها هزار تومان از قیمت روز عرضه باالتر است.
مسیر سوددهی پاالیشی یکم از همان ابتدا از دارایکم جدا شد. پاالیشی 
یکم باقیمانده س��هام دولت در چهار پاالیش��گاه تهران، تبریز، اصفهان و 
بندرعب��اس بود که عرضه آن با اخت��اف بین وزارت نفت و وزارت اقتصاد 
کلید خورد و بهانه ای برای ریزش بازار ش��د. هر واحد این صندوق در روز 
عرض��ه ۱0 هزار تومان قیمت داش��ت اما در روزهای ریزش��ی به 5 هزار 
تومان یعنی نصف قیمت روز عرضه هم رسید. در حال حاضر این صندوق 
با قیمت 7 هزار تومان معامله می ش��ود که 3 ه��زار تومان زیر قیمت روز 

عرضه است.
جالب اینکه وعده های مس��ئوالن در مورد س��اماندهی وضعیت این دو 
صندوق، ید طوالیی دارد. از س��وی دیگر، سیاست سازمان بورس از حدود 
دو س��ال قبل این است که همه س��هم ها بازارگردان داشته باشند، اما این 
موض��وع در مورد س��هام دولت صدق نکرد و با وج��ود اینکه وعده آن در 
بازه های زمانی متفاوت از س��وی مسئوالن داده شد، هنوز هم سهامداران 

شاهد از بین رفتن سرمایه های خود در این دو صندوق هستند.

بورس تهران هفته دوم زمستان را با کاهش 18 هزار واحدی آغاز کرد

افت دسته جمعی شاخص ها

گزارش ها نش��ان می دهد که از آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون سکه 
امامی یک میلیون و 653 هزار تومان، هر گرم طای ۱8عیار حدود ۲00 
هزار تومان، دالر 3 هزار و 57۱ تومان و بورس 6 هزار و 973 واحد رش��د 

داشته است.
به گزارش خبرآناین، دقیقا پنج ماه از زمانی که ابراهیم رئیس��ی کلید 
نهاد ریاست جمهوری را از حسن روحانی تحویل گرفت، می گذرد و از آن 
زمان تاکنون قیمت ها بسیار متفاوت شده است. هرچند یکی از وعده های 
رئیس دولت سیزدهم، رساندن تورم به نصف میزان فعلی و پس از آن، تک 
رقمی کردن تورم بوده، اما طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم مهرماه 43.4 

درصد اعام شده است.
تغییر محس��وس قیمت دالر، طا و سکه در ۱5۱ روز گذشته به حدی 
بوده اس��ت که امروز کارشناسان به دولت هشدار می دهند این روند نشان 
از پایان ماه عسل دولت دارد. جدا از بازار سهام که جای خود دارد و در این 
بازه زمانی روند مثبتی در آن رخ نداد، گزارش ها نشان می دهد که در عصر 
ابراهیم رئیسی، سکه امامی یک میلیون و 653 هزار تومان، هر گرم طای 
۱8عیار حدود ۱99 هزار و 400 تومان، دالر 3 هزار و 57۱ تومان و بورس 

6 هزار و 973 واحد رشد داشته است.
افزای��ش حدود 3 هزار و 57۱ تومان قیم��ت دالر از ۱۲ مرداد تاکنون، 
بس��یاری از بازارها را وارد مس��یری جدید کرده است. دولت دوازدهم ۱۲ 
مردادم��اه بازار ارز را ب��ا دالر ۲5 هزار و 7۲9 تومانی به دولت س��یزدهم 

تحویل داد و هم اکنون عددی که از قیمت دالر در بازار ارز دیده می شود، 
در حدود ۲9 هزار و 300 تومان اس��ت؛ این یعنی افزایش ۱۲.۱ درصدی 
قیمت اسکناس سبز آمریکایی. البته بررسی قیمت ها در ۱5۱ روز گذشته 
نشان می دهد که در نیمه آذرماه دالر حتی وارد کانال 3۱ هزار تومان نیز 
شد و از همان روز، تصویر قیمت دالر در بازار آزاد از روی تمامی سایت ها 

حذف شد و جای آن را دالر سنا گرفت.
در بازار س��که نیز رش��د یک میلیون و 653 هزار تومانی را از ۱۲ مرداد 
تاکنون ش��اهد بودیم. هر قطعه س��که امامی در نیمه مرداد ۱۱ میلیون و 
484 هزار تومان قیمت داشت و حاال در بازار باید سکه امامی را با قیمت 
۱3 میلیون و ۱37 هزار تومان خریداری کرد. در این بازه زمانی پنج ماهه 
هر قطعه سکه امامی رشد ۱4.39 درصدی را تجربه کرده است. البته تغییر 
اعداد و ارقام بازار س��که در ۱5۱ روز گذش��ته نشان می دهد که بیشترین 
رشد قیمت سکه در روز ۲4 آذرماه با عدد ۱3 میلیون و 3۱8 هزار تومان 

رقم خورده است.
همچنین بازار طا از ۱۲ مرداد امسال تاکنون و در عصر ابراهیم رئیسی 
از رش��د قیمت ها بی نصیب نبوده است؛ تا جایی که قیمت هر گرم طای 
۱8عیار در حدود ۱99 هزار و 400 تومان گران ش��ده است. ۱۲ مردادماه 
ه��ر گرم طای ۱8عی��ار با قیمت یک میلیون و 99 هزار و 600 تومان به 
فروش می رفت و این در حالی اس��ت که هم اکنون در بازار یک میلیون و 
۲99 ه��زار تومان قیم��ت دارد. بدین ترتیب، هر گ��رم طای ۱8عیار در 

این دوره پنج ماهه ۱5.3 درصد رش��د داش��ته است. در این میان، بررسی 
تغییرات بازار طا در این مدت پنج ماه نشان می دهد که ۱5 آذرماه قیمت 

طا به رقم یک میلیون و 3۱9 هزار و 400 تومان هم رسیده بود.
اما بورس از رش��د قیمت ها تقریبا کمترین س��هم را داش��ته و این در 
شرایطی است که یکی از وعده های دولت سیزدهم، بهبود بازار سهام بوده 
و به نظر می رسید که در دولت رئیسی شاهد رشد شاخص بورس باشیم. 4 
هزار و 746 واحد رشد، عددی است که شاخص بورس از ۱۲ مرداد تاکنون 
به خود دیده اس��ت. در روز تحویل کلید نهاد ریاست جمهوری به ابراهیم 
رئیسی، شاخص بورس در رقم یک میلیون و 375 هزار و 6۱۲ واحد قرار 
داش��ت و این در حالی اس��ت که هم اکنون این عدد با حدود 0.34 درصد 
رش��د به حوالی رقم یک میلیون و 380 هزار واحد افزایش یافته اس��ت. 
بیشترین رشد شاخص بورس، ششم شهریورماه اتفاق افتاد که شاخص کل 

عدد یک میلیون و 575 هزار و 76۲ واحد را ثبت کرد.

تغییر قیمت ها از 12 مرداد تا 11 دی ماه امسال )تومان(
۱۱ دی      میزان افزایش قیمت        درصد تغییر قیمت ۱۲ مرداد  کاال 

۱4.39 درصد  ۱.653.000  ۱3.۱37.000  ۱۱.484.000 سکه 
۱5.3 درصد  ۱99.400  ۱.۲99.000  ۱.099.600 طای ۱8 عیار 
۱۲.۱ درصد  3.57۱  ۲9.300  ۲5.7۲9 دالر 
0.34 درصد  4.746  ۱.380.358  ۱.375.6۱۲ بورس 

ارز و سکه در 5 ماه گذشته چقدر گران شدند؟

بازدهی بازارها در دولت سیزدهم
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راه نجات صنعت خودرو

احد میرزایی
کارشناس صنعت خودرو

به گزارش صنعت ماشین، یک کارشناس در یادداشتی نجات صنعت 
خ��ودرو ایران را در گرو حمایت از هرگونه اقدام راهبردی و واقع بینانه 
در م��ورد این صنعت، بدون توجه به جریان س��ازی های غیرتخصصی 
دانست. در یادداشت احد میرزایی آمده است: زمزمه های طرح موضوع 
اس��تیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت )صمت( توس��ط نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��امی در بازه زمانی کوتاهی که از ش��روع به کار 
دولت سیزدهم می گذرد، نش��ان از اهمیت فعالیت این وزارتخانه نزد 

آحاد جامعه دارد.
برخی مدعی هس��تند که طرح این قبیل موضوعات، مانع از اتخاذ 
و اج��رای تصمیمات واقع بینانه و منطق��ی در مجموعه وزارت صمت 
خواهد ش��د. این درحالی  اس��ت که هر ناظر آگاه و منتقد منصفی بر 
این امر بدیهی اذعان دارد که س��نجش عملکرد یک وزیر، بدون آنکه 
فرصتی منطقی برای پیشبرد برنامه ها در اختیار او قرار گیرد، نمی تواند 
مبنای ارزیابی صحیح و همه جانبه  باش��د و حداقل الزم است فرصت 
مناسب و چند ماهه به وزیران داد تا در آن بازه زمانی که حداقل زمان 
موردنیاز برای اشراف بیشتر بر اوضاع، برنامه ریزی کاربردی و پیشبرد 
برنامه های عملیاتی اس��ت، بتوانند نتیجه تصمیمات خود را در جهت 

بهبود وضعیت ارزیابی کنند.
این موضوع در سخنان اخیر رئیس مجلس شورای اسامی هم نمود 
داش��ت که از نمایندگان مجلس خواس��ت به دول��ت فرصت دهند تا 

برنامه های خود را عملیاتی کنند.
در ای��ن میان وزیر صنع��ت، معدن و تجارت با اق��دام واقع بینانه و 
جس��ورانه که در موضوع اصاح قیمت خودرو انجام داد، اکنون بیش 
از ه��ر زمان و خارج از عرف، در معرض انتقادات برخی جریان ها قرار 
گرفته اس��ت؛ در حالی ک��ه این تصمیم فاطمی امین نش��ان داد وزیر 
صم��ت، تصمیمات کاربردی و دارای اث��رات مثبت درازمدت را فدای 

مصلحت های مقطعی و رویکردهای سطحی نگرانه نمی کند.
فاطمی امین وزیری است که از بیرون به صنعت تحمیل نشده و به 
دلیل سوابق خود، شناخت مناسبی از صنعت و به ویژه صنعت خودرو 
دارد و ت��اش می کند با تصمیمات کاربردی و واقع بینانه برای صنعت 
خودرو منافع خودروساز و مصرف کننده را که مکمل یکدیگر هستند، 

به موازات یکدیگر تامین کند.
طبیعتا برخی نگرش های مقطعی و فاقد بینش تخصصی و درازمدت 
که منافع خریداران را هم در نظر نمی گیرند مخالف تصمیماتی هستند که 
منافع خودروساز و مصرف کننده، در کنار یکدیگر تامین شود و همین امر 
موجب بسط جریان  سازی های سطحی نگر می شود؛ جریان سازی هایی که 
از یک سو خود را دلسوز مصرف کنندگان نشان می دهند؛ درحالی که منافع 
درازمدت مصرف کنندگان را به فراموش��ی می سپارند و از سوی دیگر، بر 
طبل زیاندهی خودروسازان می کوبند بدون آنکه به این نکته بدیهی توجه 
داشته باش��ند که بخش اعظم عوامل زیانده شدن صنعت خودروسازی، 
در اختیار خودروسازان نیست و از بیرون به این صنعت تحمیل می شود 
که قیمت گذاری دستوری، یکی از این عوامل است. در چنین شرایطی، 
لزوم پرهیز از جریان سازی های غیرکارشناسی، بیش از هر زمان دیگری 
احس��اس می ش��ود، چراکه این گونه اقدامات غیرمنطق��ی، نه می تواند 
زمینه رش��د صنعت خودرو را فراهم کند و نه مطالبات مصرف کنندگان 
را تامین کند. در س��الی که از س��وی رهبر معظم انقاب به عنوان سال 
»تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نام گذاری شده است، تمامی ارکان 
سیاس��ت گذاری، اجرایی و سایر حوزه های مرتبط کشور باید با یکدیگر 
همراهی کنند تا ضمن پش��تیبانی از بخش تولید، موانع را از پیش روی 
صنع��ت بردارند که این امر نه تنها موجب رونق بخش تولید در کش��ور 
خواهد شد و رشد صنعتی را تسهیل و تسریع می کند، بلکه موجب اشتغال 
پایدار نیز می ش��ود و در نهایت محصول کیفی تر و مطلوب را به دس��ت 

مصرف کنندگان واقعی خواهد رساند.
این نکته در صنعت خودرو که با موانع بی شماری دست به گریبان 
اس��ت و جهش آن در مسیر بهبود تولید و همچنین تثبیت اشتغال، 
مستلزم رفع این موانع است، اهمیتی حیاتی دارد. صنعت خودرو نقش 
مهم��ی در تحقق اه��داف کان وزارت صم��ت دارد و تنها راه نجات 
صنعت خودرو، حمایت از هرگونه اقدام راهبردی و واقع بینانه در مورد 
این صنعت، بدون توجه به جریان سازی های غیرتخصصی است که در 
نهایت س��ود تولیدکننده و مصرف کننده را به موازات یکدیگر تامین 

خواهد کرد.

نماگربازارسهام

رئی��س اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو تهران با اش��اره به س��ود ۱00 
درص��دی دالالن خودرو از اختاف قیم��ت کارخانه و بازار خودرو گفت با 
وجود افزایش ۱8 درصدی قیمت کارخانه ای خودرو، خودروس��ازان هنوز 

عرضه به بازار را افزایش نداد ه اند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانش��جو، سعید مؤتمنی در رابطه 
با آخرین وضعیت عرضه و قیمت خودرو در بازار، اظهار داش��ت: طی چند 
هفت��ه اخیر قیمت خ��ودرو در بازار تغییر چندانی نداش��ته و تقریبا ثبات 

قیمت ها حفظ شده است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه طی چند ماه اخیر تقاضای کاذب در بازار خودرو 
وجود نداشته است، افزود: در حال حاضر خریداران خودرو مصرف کنندگان 
واقعی هستند بنابراین اگر شرکت های خودروساز نیز عرضه خودرو به بازار 

را افزایش می دادند، قیمت ها تا حدودی کاهش می یافت.
مؤتمنی با بیان اینکه افزایش یا نوسان قیمت ارز نیز عاملی برای افزایش 
قیمت خودرو در بازار اس��ت، بیان داشت: نوس��ان نرخ ارز نیز در ماه های 
اخیر چندان قابل توجه نبوده است به همین دلیل قیمت خودرو تغییرات 

چندانی نداشته و تقریبا ثابت مانده است.
وی درباره تاثیر کنار گذاشتن ش��ورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و 
واگذاری آن به س��تاد تنظیم بازار بر قیمت خودرو، گفت: مس��ئله قیمت 
خودرو ناش��ی از قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت یا ستاد تنظیم 
بازار نیست و اینکه شورای رقابت یا ستاد تنظیم بازار تعیین کننده قیمت 
خودرو باشند تفاوت چندانی ندارد بلکه مسئله اصلی تامین نیاز بازار است 

که متاسفانه این نیاز به طور کامل تامین نمی شود.
مؤتمنی با اش��اره به اینکه عرضه خودرو از طریق ثبت نام و قرعه کشی 
نیاز خودروسازان را تامین نمی کند، افزود: این کار فقط سود هنگفتی برای 

دالالن در بازار خودرو دارد. وی افزود: در حالی که ما به عنوان نمایشگاه دار 
موف��ق به ثبت ن��ام و خرید خ��ودرو از طریق قرعه کش��ی ش��رکت های 
خودروسازی نمی شویم، اما عده ای دالل که معلوم هم نیست با چه روشی 

موفق به ثبت نام می شود سود های کانی را به دست می آورند.
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو بیان داشت: دالالن خودرو را به 
قیمت کارخانه از طریق ثبت در سایت و قرعه کشی خودروسازان خریداری 
می کنند و س��پس با قیمت بازار به فروش می رس��اند و مصرف کنندگان 
واقع��ی که موفق به خرید خودرو از طریق ثبت نام در س��ایت نش��ده اند 
مجبورند که خودرو موردنیاز خود را از دالالن با قیمت بس��یار بیش��تر از 

کارخانه خریداری کنند.
موتمن��ی با بیان اینکه فقط یک درصد از ثبت نام کنندگان در طرح های 
قرعه کش��ی فروش خ��ودرو از ش��رکت های خودروس��از مصرف کنندگان 
واقعی هس��تند، گفت: دالالن با ثبت نام در طرح های فروش قرعه کش��ی 
خودروس��ازان با توجه به اختاف قیمت کارخان��ه و بازار بین 70 تا ۱00 

درصد سود می کنند.
وی اظهار داش��ت: اگرچه قیمت خ��ودرو اخیرا ۱8 درصد افزایش یافته 

است، اما باز هم سود های کانی نصیب دالالن بازار خودرو می شود.
مؤتمنی با تاکید بر اینکه شرکت های خودروساز باید نیاز بازار را تامین 
کنن��د، گفت: مقرر ش��ده بود تا ب��ا افزایش قیمت خودرو، خودروس��ازان 
خودرو های ناقص کف پارکینگ ها را تکمیل و روانه بازار کنند، اما این مهم 
اتفاق نیفتاده است و اگرچه ستاد تنظیم بازار افزایش ۱8 درصدی قیمت 
خ��ودرو را مدتی پیش اعام کرد، اما هنوز خودروس��ازان عرضه به بازار را 

افزایش نداده اند.
وی اف��زود: در حال حاضر دالالن نیاز ب��ازار خودرو را تامین می کنند و 

خودرو های صفر که توس��ط این افراد در قرعه کش��ی ها خریداری می شود 
در فض��ای مجازی با اختاف بس��یار زیاد نس��بت به قیم��ت کارخانه به 

مصرف کنندگان فروخته می شود.
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو اظهار داش��ت: اگر خودروسازان 
نی��از بازار را ب��ه موقع تامین کنند نه تنها قیمت ه��ا کاهش می یابد بلکه 

واسطه گری در بازار خودرو نیز کم می شود.
وی افزود: در حال حاضر نمایش��گاه داران خ��ودرو، خودرو های کارکرده 
را در نمایش��گاه های خود عرضه می کنند، زیرا خودرو های صفر در دست 
دالالن اس��ت و همانطور که اش��اره شد از طریق فضای مجازی با اختاف 

بسیار زیاد نسبت به قیمت کارخانه به فروش می رسد.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو بیان داشت: با توجه به ممنوعیت 
واردات خودرو اکنون نمایش��گاه داران فق��ط خودرو های کارکرده را عرضه 
می کنند، زیرا قادر به واردات خودرو برای عرضه نیستند و با وجود دالالن 

بازار خودرو امکان خرید خودرو از شرکت های خودروساز را نیز ندارند.
مؤتمن��ی بیان داش��ت: در س��ال 97 اختاف قیمت خ��ودرو در بازار و 
کارخانه بین ۲ تا 5 میلیون تومان بود، اما با توجه به عرضه محدود اختاف 
قیمت خودرو بین کارخانه و بازار به نزدیک ۱00 درصد نیز رسیده است.

وی اف��زود: به عنوان مثال قیمت خودرو ۲06 تیپ ۲ در کارخانه حدود 
۱50 میلیون تومان اس��ت، اما قیمت همین خودرو در بازار ۲73 میلیون 

تومان است.
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو تهران بیان داشت: قیمت خودرو 
۲06 تیپ 5 در بازار امروز 3۲3 میلیون تومان و قیمت ۲07 دنده ای سقف 
شیشه ای ۲73 میلیون تومان است. همچنین قیمت 405 دوگانه سوز مدل 

99 امروز در بازار ۲87 میلیون تومان است.

صاحبان خانه ه��ای باالی ۱0 میلیارد و خودروهای با ارزش��ی بیش از 
ی��ک میلیارد تومان باید تا پایان بهمن ماه مالیات بپردازند که طبق اعام 
مس��ئوالن س��ازمان امور مالیاتی، اطاعات این خانه ها و خودروها باید در 
اختیار این س��ازمان قرار بگیرد تا نسبت به مطالبه مالیات اقدام کنند که 

تاکنون این اطاعات دریافت نشده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، طبق بودجه س��ال جاری دو ن��وع مالیات جدید به 
سیس��تم مالیات س��تانی کشور اضافه ش��ده که ش��امل مالیات بر خانه  و 

خودروهای لوکس است.
براس��اس قانون، خودروهای لوکس، خودروهایی هستند که در انتهای 
س��ال ۱400 قیمت س��اخت یا واردات آن، باالی یک میلیارد تومان باشد 
که قیمت این خودروها توسط سازمان امور مالیاتی اعام می شود و مالکان 
این خودروها باید تا بهمن ماه سال جاری این مالیات را پرداخت کنند، در 
غیر این صورت قادر به نقل و انتقال خودرو نیستند و باید مبلغ مالیات را 

در زمان نقل و انتقال پرداخت کنند.
چه خانه و خودروهایی لوکس هستند؟ 

نرخ مالیات ساالنه این خودروها به شرح ذیل است:
۱- تا مبلغ ۱.5 میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل 

یک درصد 
۲- تا مبلغ 3 میلیارد تومان نس��بت به مازاد ۱.5 میلیارد تومان معادل 

۲ درصد 

3- تا مبلغ 4.5 میلیارد نسبت به مازاد 3 میلیارد تومان معادل 3 درصد 
4- نسبت به مازاد 4.5 میلیارد معادل 4 درصد

همچنین، خانه هایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از ۱0 
میلیارد تومان باشد، خانه لوکس محسوب شده و مالک آن باید در بهمن 
امسال این مالیات را پرداخت کند که خانه های در حال ساخت و در سال 

تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند.
در این بین، الزم اس��ت بدانید نرخ مالیات ساالنه این خانه های لوکس 

نیز به شرح ذیل است:
۱- نسبت به مازاد ۱0 میلیارد تا ۱5 میلیارد تومان؛ یک در هزار
۲- نسبت به مازاد ۱5 میلیارد تا ۲5 میلیارد تومان؛ دو در هزار
3- نسبت به مازاد ۲5 میلیارد تا 40 میلیارد تومان؛ سه در هزار

4- نسبت به مازاد 40 میلیارد تا 60 میلیارد تومان؛ چهار در هزار
5-نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان به باال پنج در هزار

لوکس نشین ها باید تا آخر بهمن مالیات بدهند 
طبق این گزارش، کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی باید مالیات ساالنه 
مربوط به هر یک از واحدهای مس��کونی و خودروهای تحت تملک خود و 

افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری پرداخت کنند.
در این زمینه، آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس 
حاکی از آن اس��ت که آیین نامه مربوط به مالی��ات خودروهای لوکس در 
تاریخ ۱400/09/۲8تصویب شده و به سازمان امور مالیاتی اباغ شده است 

اما اخذ مالیات از این خودروها منوط به دریافت اطاعات از نیروی انتظامی 
اس��ت که طبق اعام معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی، این 
س��ازمان در حال رایزنی برای دریافت این اطاعات اس��ت و هر بخش از 
اطاعات این خودروها به س��ازمان مالیاتی برسد، نسبت به مطالبه مالیات 

آنها اقدام می شود.
توضیحات مس��یحی درباره مالیات خانه های گران قیمت نیز بیانگر این 
اس��ت که آیین نامه این موضوع مهرماه امس��ال به تصویب رس��ید و باید 
اطاعات آن از طریق دستگاه های مربوطه در این زمینه در اختیار سازمان 
مالیاتی قرار گیرد. همچنین در این باره تفاهم نامه ای با شهرداری داشتیم و 
قرار شد اطاعات ظرف مهلت مقرر به دست ما برسد. درحالی که یک ماه 
از مکاتب��ات می گذرد و قرار ب��ود ۱5 روزه این اطاعات را به ما بدهند اما 

هنوز به دست سازمان نرسیده است.

سود 100 درصدی دالالن خودرو از اختالف قیمت کارخانه و بازار

عرضه خودرو کماکان قطره چکانی است 

از مالیات  لوکس نشین ها چه خبر؟

دبی��ر انجمن واردکنن��دگان تایر از رف��ع ممنوعی��ت واردات تایرهای 
سواری به کش��ور خبر داد و گفت واردات رسمی تایرهای سواری موجب 
انحصارزدایی صنعت تایر شده و تولیدکنندگان داخل را موظف به فروش 

محصوالت خود براساس عرضه و تقاضا خواهد کرد.
سیدمحمد میرعابدینی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، ضمن اشاره 
به آزادسازی واردات تایرهای سواری عنوان کرد: در حال حاضر تنها مشکل 
در زمینه واردات تایرهای سواری تایید ثبت سفارش ها است و در صورتی 
که وزارت صمت با مباحث مربوط به سابقه واردکنندگان موافقت کند ثبت 

سفارش ها تایید و واردات تایرهای سواری به کشور تسریع خواهد شد.
وی یادآور شد: با توجه به افزایش قاچاق تایرهای سواری که فاقد تعرفه 
40 درصد و مالیات هستند، واردات رسمی دیگر توجیه اقتصادی ندارد، اما 
در هر حال رفع ممنوعیت تایرهای سواری بهتر از ممنوعیت است چراکه 

اندک شرکت هایی قادر به ثبت سفارش خواهند شد.
دبی��ر انجمن واردکنن��دگان تایر همچنی��ن درخصوص رون��د واردات 
تایرهای س��نگین به کش��ور گفت: وزارت صمت با در نظر گرفتن سابقه 

برای واردکنندگان مس��یر ورود تایرهای سنگین به کشور را دشوار کرده 
بود که خوش��بختانه این مشکل تا حدودی مرتفع شده و ثبت سفارش ها 

در حال انجام است.
میرعابدینی با اش��اره به افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر واردات الس��تیک 
اظهار داش��ت: اختاف قیمت بین ارز نیما و آزاد در گذشته باعث می شد 
واردات تای��ر مقرون به صرفه باش��د اما اکنون با افزای��ش قیمت ارز نیما 
واردات صرف��ه اقتص��ادی ندارد و به همین دلیل ثبت س��فارش زیادی را 
شاهد نیستیم، اما کمبود الستیک در کشور تا حدودی با واردات تایرهای 
قاچاق جبران می ش��ود. وی اضافه کرد: با توج��ه به اینکه خرید تایرهای 
وارداتی با دالر انجام می ش��ود با رش��د نرخ دالر، قیمت تایرهای وارداتی 
نیز افزای��ش یافته و اختاف قیمت بین تایرهای تولی��د داخل و وارداتی 
بیشتر خواهد شد. دبیر انجمن واردکنندگان تایر در پایان خاطرنشان کرد: 
واردات رس��می تایرهای س��واری موجب انحصارزدایی صنعت تایر شده و 
تولیدکنندگان داخل را موظف به فروش محصوالت خود براس��اس عرضه 

و تقاضا خواهد کرد.

واردات رسمی تایرهای سواری موجب انحصارزدایی از صنعت تایر می شود
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کارشناس حوزه اقتصاد 

مترجم: امیر آل علی

با توجه به اینکه تنها چند روز تا پایان سال باقی مانده، بسیاری از افراد به 
دنبال آن هستند که بهترین حوزه های کاری را پیدا کنند. درواقع پس از دو 
س��ال سخت کرونایی، بسیاری از افراد ش��غل خود را از دست داده و بسیاری 
دیگر نیز به فکر ایجاد کس��ب و کاری برای خود هستند. علت این امر نیز به 
خاطر نمونه های بسیار موفقی است که به عنوان برندهای نوپا، در این دو سال با 
موفقیت های فوق العاده ای مواجه شده اند. درواقع کار کردن برای خود، از جمله 
خواسته های اصلی بسیاری از افراد محسوب می شود. در این زمینه نکته ای که 
باید به آن توجه داش��ته باشید این است که اگر بهترین ایده ها را مورد توجه 
خود قرار ندهید، همواره این احتمال وجود دارد که زمان خود را صرف اقدامی 
کنید که ممکن اس��ت بهترین س��طح نتایج را به همراه نداشته باشد. تحت 
این شرایط با توجه به بهبود وضعیت کرونا به خاطر واکسیناسیون جهانی و 
با توجه به این امر که احتماال با شروع مجدد و قدرتمند بسیاری از کسب و 
کارها مواجه خواهیم بود. این امر به معنای از دست رفتن یک فرصت ایده آل 
محس��وب می شود. درواقع اگر در س��ال ۲0۲۲ یک کسب و کار را برای خود 
ایجاد نکنید ممکن است این فرصت تا سال ها نصیب شما نشود. در این راستا 
توصیه می ش��ود که فعالیت خود را با یک کسب و کار کوچک شروع نمایید. 
درواقع شما یک کسب و کار کوچک را می توانید به مرحله ای برسانید که به 
یک برند قدرتمند و جهانی تبدیل شود. با این حال اگر بخواهید بدون تجربه 
و اطمینان از توانایی های خودتان یک کسب و کار بزرگ را نقطه شروع قرار 
دهید، وارد یک اقدام پرریسک خواهید شد. درواقع آمارها حاکی از آن است 
که در این حالت، بیش از 80 درصد برندها حتی قادر به پایان رساندن سال 
اول فعالیت خود نخواهند بود. این نکته را نیز همواره به خاطر داشته باشید 
که بزرگترین برندهای حال حاضر جهان، در ابتدا ش��روعی بسیار کوچک را 
داشته اند و این مسئله ابدا یک نقطه ضعف محسوب نخواهد شد. در این راستا 
پرسودترین ایده ها برای عاقه مندان به کسب و کارهای کوچک در سال ۲0۲۲ 

را بررسی خواهیم کرد. 
1-حوزه کودکان 

درواقع با توجه به این امر که شرایط امروز به نحوی است که معموال هر دو 
نفر خانواده به کار مش��غول هستند، مراقبت از فرزندان به یک چالش جدی 
تبدیل شده است. در این راستا بسیاری از خانواده ها تمایل ندارند که فرزندان 
خود را در محیط خارج از خانه نظیر مهد کودک قرار دهند و تجربه کرونا نیز 
این حس را تقویت کرده اس��ت. درواقع اکنون یک نیاز جدی وجود دارد که 
بازار آن برای تقریبا تمامی خانواده ها خواهد بود. در این زمینه شما می توانید 
ابزارهای مراقبت از کودکان و هر چیز مرتبط با آن را تولید نمایید. آمار بسیار 
جالبی در این زمینه وجود دارد و براساس آن افراد هنگام خرید برای کودک 
خردسال خود، به کیفیت بیشتر از قیمت آن توجه دارند. دلیل آن نیز به خاطر 
حساسیت های باالی مراقبت از آنها است. به همین خاطر نیز در صورت تولید 
ابزاری کاربردی و جذاب، بدون شک شما بازار خود را در کوتاه ترین زمان پیدا 
خواهید کرد. در این زمینه می توانید از ایده های موفق اجراشده در سایر کشورها 
نیز استفاده کنید. در این زمینه ساده ترین اقدام نیز این است که از زمان های 
بیکاری خود به عنوان پرستار بچه استفاده کنید. درواقع در صورتی که دورکار 
هس��تید، حتی می توانید خانه خود را به مکانی امن برای نگهداری کودکان 
همسایه تبدیل کنید. آمارها در این زمینه حاکی از آن است که حداقل درآمد 
شما در این زمینه ۲9 هزار دالر در سال خواهد بود که شما می توانید با قبول 
مراقب��ت از چند نوزاد، این مبلغ را چند برابر هم نمایید. با این حال فراموش 
نکنید که این رقم پایین ترین سطح بوده و شما می توانید با اقدامات متنوع، 
میزان آن را به مراتب افزایش دهید. در این زمینه می توانید همزمان مراقبت از 
حیوانات خانگی و تولید لوازم مرتبط با آنها را نیز برعهده بگیرید که خود بازار 

بسیار خوبی را به همراه دارد. 
2-مربی مجازی

امروزه مس��ئله حفظ س��امتی به یک چالش بسیار جدی تبدیل شده 
اس��ت. درواقع اکثر افراد به قدری درگیر کار و مسائل مختلف هستند که 
فرصت رفتن به باشگاه و توجه کافی به خودشان را پیدا نمی کنند. در این 
زمینه وجود یک مربی، می تواند همه چیز را دگرگون کند. درواقع بسیاری 
از افراد تصور می کنند که به تنهایی هم می توانند ورزش کنند. با این حال 
فراموش نکنید که س��االنه بسیاری از افراد به خاطر تمرین های اشتباهی 
که دارند با آس��یب های جدی مواجه شده و عما نتایج عکس را به دست 
می آورند. در این راستا با در اختیار داشتن یک مربی حرفه ای، متوجه این 
امر خواهید ش��د که رسیدن به تناس��ب اندام، به معنای سختی کشیدن 

زی��اد هم نبوده و به س��ادگی می توانید بدون نیاز ب��ه امکاناتی خاص، در 
این زمینه فعالیت کنید. به همین خاطر در صورتی که شما حتی در یک 
حوزه ورزشی، مهارت داشته باشید می توانید به یک مربی تبدیل شوید. با 
این حال رفتن به باش��گاه حتی برای خودتان نیز چالش هایی را به همراه 
دارد و درآمد ش��ما را در سطح مشخصی، محدود نگه خواهد داشت. این 
امر در حالی اس��ت که یک مربی مجازی، می تواند همزمان صدها شاگرد 
برای خود داشته باشد و این امر به معنای درآمدهای بسیار باال خواهد بود. 
درواقع فراموش نکنید که خطر کرونا همچنان وجود دارد و طبیعی است 
که باالترین شانس پیدا کردن مشتری به نسبت سال های قبل را خواهید 
داشت. با این حال توصیه می شود که نمونه فعالیت های انجام شده را مورد 
بررسی قرار دهید و تاش کنید تا سبکی جدید را وارد کار کنید. این امر 
باعث خواهد شد تا نتایج به مراتب بهتری را از اقدامات خود داشته باشید. 
در این زمینه شما می توانید با برندهای موجود نیز همکاری داشته باشید. 
میانگین درآمد مربی های مجازی، حدودا 70 هزار دالر در س��ال اس��ت و 
کاما به تعداد ش��اگردان شما بستگی دارد و در کنار آن می توانید برنامه  
غذایی نیز تعیین کنید و آپش��ن های بیشتری را ارائه دهید تا درآمد شما 
به مراتب بیش��تر شود. درواقع دلیل جذابیت این حوزه این است که شما 
در کنار ورزش کردن خود که به حفظ سامت شما منجر می شود، کسب 

درآمد نیز دارید. 
3-توسعه دهنده وب

ب��ه صورت خاص��ه اگر بخواهی��م درباره ای��ن حوزه صحب��ت کنیم، 
توسعه دهنده وب شخصی است که طرح سایت را به یک وب سایت تبدیل 
می کن��د. این اقدام نیاز به دانش کدنویس��ی دارد. ب��ا توجه به این امر که 
امروزه هر برندی به یک سایت برای خود نیاز دارد، شما می توانید مشتریان 
زیادی را داشته باشید. در این راستا حتی اگر مهارت های کافی را ندارید، 
می توانید در دوره های آناین و آفاین موجود شرکت کرده و مهارت های 
الزم را به دست آورید. در رابطه با میانگین درآمد این افراد نیز رقم ۱00 
هزار دالر در سال معرفی شده است که بدون شک می توانید میزان آن را 
حتی چندین برابر نمایید. در این زمینه شما می توانید با کمی مهارت در 
زمینه مدیریت س��ایت، اصول سئو و حتی فعالیت در حوزه ادمینی، تنوع 

درآمد بسیار خوبی را تجربه کنید. 
4-دستیار اجرایی

تصور یک ش��رکت که در آن مدیریت بتواند به تنهایی تمامی اقدامات 
الزم را انجام دهد، کاما دور از ذهن خواهد بود. تحت این ش��رایط وجود 
دستیار اجرایی، کاما ضروری است. درواقع این افراد تاش می کنند تا به 
مدیریت نهایت کمک را داش��ته باشند. در این زمینه شما حتی می توانید 
این اق��دام را به صورت دورکاری هم انجام دهید. درواقع ش��ما می توانید 
حتی در کنار یک شغل ثابت، به صورت پاره وقت در این رابطه اقدام نمایید. 
با این حال اگر مهارت هایی نظیر مدیریت زمان ش��ما ضعیف است، بدون 

شک در این حوزه با مشکات زیادی مواجه خواهید شد. 
5-ترجمه 

از ترجمه به عنوان یکی از ش��غل هایی نام برده می ش��ود که هیچ گاه با 
بحران مواجه نخواهد ش��د. علت این امر نیز به این خاطر اس��ت که شما 
حت��ی در خانه و با کمترین امکانات نی��ز می توانید در این زمینه اقدامات 
الزم را انجام دهید و این بخش، موردنیاز بس��یاری از کسب و کارها است. 
درواقع شما تنها به ترجمه متن محدود نبوده و می توانید در زمینه پخش 
زنده و بس��یاری موارد دیگر نیز فعالیت داشته باشید. در این زمینه تاش 
برای فعالیت جهانی از سوی بسیاری از شرکت ها، نیاز به این بخش را به 
مراتب بیشتر کرده است. در این زمینه توصیه می شود که در کنار تسلط 
به زبان موردنظر، از یادگیری قواعد زبان مبدأ نیز غافل نش��وید تا بتوانید 
رسایی الزم را داش��ته باشید. در این راستا شما حتی می توانید در کشور 
مقصد نیز فعالیت داشته باشید و برای زبان های بین المللی نظیر انگلیسی، 
ش��ما عما در هر نقطه ای از جهان می توانید فعالیت داشته باشید و یا به 
صورت دورکاری با برندهای فعال در کشورهای مختلف، همکاری نمایید. 

درواقع در این حرفه درآمد شما کاما نامحدود است. 
6-آموزش

امروزه افزایش مهارت ها به یک خواسته جهانی تبدیل شده و هر فردی 
سعی می کند که هر ساله، حداقل یک مهارت جدید را یاد بگیرد. در این 
راستا شما می توانید از حوزه هایی که نسبت به آنها شناخت کافی را دارید، 
کس��ب درآمد داشته باشید. در این راس��تا جذابیت های این اقدام، کسب 
درآم��د مداوم از یک فعالیت قدیمی اس��ت. برای مثال ش��ما می توانید تا 
سال ها یک دوره آموزشی آفاین را به فروش برسانید. درواقع کمبود زمان 
و هزینه های باالی حضور در آموزش��گاه ها باعث ش��ده است تا دوره های 

آموزشی آناین و آفاین مورد توجه جدی قرار گیرد. 

7-برنامه ریز رویداد
بدون ش��ک در بین تمامی گزینه های معرفی ش��ده، این مورد را حتی 
ممکن است تا به حال نشنیده باشید. با این حال بسیاری از رویدادها وجود 
دارد که نیاز به مدیریت دقیق داشته و فردی باید مسئولیت آن را برعهده 
بگیرد. در این راس��تا شما می توانید یکی از آنها باشید. با این حال مهارت 
اصلی در این بخش توانایی زمان بندی، مدیریت و توجه به جزییات است. 

8-حمل و نقل 
بیش از 80 درصد افراد برای حمل و نقل از دوس��تان و اطرافیان کمک 
می گیرند. با این حال این اقدام همواره با آسیب های مختلف بدنی و انواع 
حادثه ها همراه بوده است. با این حال در چند سال اخیر برندهایی را شاهد 
هستیم که تمامی مسئولیت جا به جایی افراد را برعهده می گیرند. این امر 
باعث خواهد شد تا یک فشار بزرگ از روی دوش شما برداشته شود. این 
اقدام با تنها یک وانت و یا کامیون نیز امکان پذیر بوده و می توانید برندی را 
در منطقه خود ایجاد نمایید. درواقع کمتر کسی را می توان پیدا کرد که از 

اقدامات مرتبط با جا به جایی رضایت داشته باشد. 
9-اینفلوئنسر

به طور کلی اینفلوئنسر فردی است که در شبکه های اجتماعی به صورت 
تخصصی اقدام به تولید محتوا می کند. در این زمینه شما می توانید در یک یا 
چند حوزه به اینفلوئنسر تبدیل شوید. منبع اصلی درآمد این افراد نیز تبلیغات 
بوده و با حضور در شبکه هایی نظیر یوتیوب، می توانید درآمدهای قابل توجهی 
را داشته باشید. در این زمینه پس از کسب شهرت می توانید برندی مخصوص 
به خود را نیز ایجاد نمایید و از این طریق ش��انس فروش باالیی را هم تجربه 
نمایید. در این زمینه وجود یک ایده جدید، بدون شک راز اصلی موفقیت شما 
خواهد بود. برای مثال اگر می خواهید باگر سفر باشید، می توانید برنامه سفر 
برای دیگران نیز ایجاد کرده و از این طریق درآمد مستقیم و غیرمستقیم به 
دست آورید. درواقع با توجه به مهارت شما در سفر، بسیاری از افراد این تمایل 
را پیدا خواهند کرد که از طریق مسیرهای پیشنهادی شما، تجربه سفری بهتر 
را کسب کنند. در این زمینه شما علی رغم دریافت هزینه می توانید با اقامتگاه ها 
و رستوران ها نیز وارد همکاری شده و در ازای هزینه هایی، مشتری سازی داشته 
باشید. درواقع این امر تنها یک ایده ساده از ده ها اقدامی است که شما در این 

زمینه می توانید انجام دهید. 
10-تولید محتوا 

امروزه نیاز بس��یار مهم هر برندی این اس��ت که محتوای مناسب تولید 
نماید. در این راستا شما می توانید حتی به تنهایی در این زمینه اقدام کرده 
و مدیریت صفحات افراد را برعهده بگیرید. شروع این اقدام نیز به گذراندن 
دوره های آموزشی نظیر کار با نرم افزارهای ادیت فیلم و عکس نیاز دارد. در 
کنار این مسئله شما باید به دنبال خرید یک دوربین و تجهیزات مرتبط با 
آن باشید. این نکته را فراموش نکنید که شما همزمان می توانید با چندین 

برند همکاری داشته باشید که خود به افزایش درآمد شما کمک بسیاری 
را خواهد کرد. در آخر فراموش نکنید که ممکن است عاقه اصلی شما در 
حوزه ای خارج از موارد معرفی شده باشد. تحت این شرایط توصیه می شود 
که به دنبال آن بروید. دلیل این امر نیز به این خاطر است که فعالیت در 
حوزه مورد عاقه باعث خواهد ش��د ت��ا کار معنای متفاوتی را پیدا کند و 
به عنوان سرگرمی مطرح ش��ود. تحت این شرایط مواردی نظیر ناامیدی 
و خس��تگی بی معنا خواهد بود و یکی از شروط موفقیت، عاقه داشتن به 
حوزه کاری اس��ت. همچنین فراموش نکنید که شما ممکن است در یک 
حوزه نه چندان موفق، به ایده ای بسیار جذاب دست پیدا کنید که می تواند 
آن صنعت را دگرگون کند. به همین خاطر ابدا نباید تصور کنید که شما 

تنها به موارد معرفی شده محدود هستید. 
business2community.com  :منبع
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اخبار

آغاز نمایشگاه کشاورزی اصفهان با تاکید بر همگرایی برای رفع مشکالت 
کشاورزان

اصفهان- قاسم اسد: بیستمین نمایشگاه جامع کشاورزی اصفهان در حالی 
آغاز شد که همه کارشناسان و مسئوالن حاضر در آن بر همگرایی قوای سه گانه 

برای رفع مشکالت کشاورزان و فعاالن حوزه کشاورزی تاکید کردند.
به گزارش روابط عمومی نمایشــگاه بین المللی اصفهان، این نمایشگاه که به 
عنوان بزرگترین نمایشگاه تخصصی حوزه کشاورزی در منطقه مرکز و جنوب 
کشــور شناخته می شود، طی روزهای نهم تا دوازدهم دی ماه برپا خواهد بود و 

عالقمندان می توانند از ساعت 10 تا 18 به بازدید از آن بپردازند.
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نمایشگاه بین المللی اصفهان در آیین گشایش 

این نمایشگاه با اشاره به اینکه نمایشگاه کشاورزی اصفهان نسبت به سال های گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است، گفت: این نمایشگاه 
در حالی برگزار می شود ه از نظر ابعاد، حجم و کیفیت برگزاری، یکی از بزرگترین رویدادهای نمایشگاهی در حوزه کشاورزی است.

علیرضا مرتضوی با اشــاره به حضور نمایندگان 13 استان کشور در نمایشگاه کشاورزی اصفهان افزود: شرکت های فعال در حوزه های 
آبیاری، لوله و اتصاالت، بذر، کود، ماشین آالت و مکانیزاسیون در این نمایشگاه حضور خواهند داشت و اهداف بزرگی را پیگیری خواهند کرد.
وی با اشاره به اهداف برپایی نمایشگاه گفت: یکی از مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه کشاورزی اصفهان، آشنایی تولیدکنندگان داخلی 
با توزیع کنندگان و صادرکنندگان است؛ بر همین اساس، امیدواریم زمینه صادرات محصوالت مرتبط با حوزه کشاورزی فراهم آید و فعاالن 
این حوزه بیش از پیش بازار خود را توسعه دهند. رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این مراسم با 
تاکید بر اینکه باید به دنبال دانشی باشیم تا عموم کشاورزان را به سوی افزایش بهره وری هدایت کند، گفت: کشور ما یک سوم میانگین 
دنیا بارش و سه برابر میانگین دنیا، تبخیر آب دارد و باعث ایجاد سختی برای حوزه کشاورزی ما می شود؛ این موارد و مشکالت دیگر باید 

با توسعه تکنولوژی از میان برداشته شود و مصرف آب در کشاورزی کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم:
خانواده شهدا مایه خیر و برکت نظام و انقالب هستند

ایالم- هدی منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه دیدار با خانواده های معظم شهدا، روحیه والیت مداری و دفاع 
از کشور را دو چندان می کند، گفت: خانواده های معظم شهدا مایه خیر و برکت نظام و انقالب هستند.

عباس شمس اللهی به مناسبت سالروز شهادت شهید واالمقام مهندس محمد جواد تندگویان وزیر نفت جمهوری اسالمی ،در دیدار با 
جمعی از خانواده های معظم شهدا، افزود: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون ایثار و از جان گذشتگی شهدای واال مقام و صبر و استقامت 
خانواده معظم شهداست. وی با بیان اینکه تکریم خانواده های شهدا تکلیف هر فردی است که نسبت به خون شهدا ادای دین می کند، اظهار 
داشت: رشد و بالندگی کشور مرهون فداکاری شهدا و جانبازان دوران هشت سال دفاع مقدس است. مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره 
به اینکه همه مدیون ایثارگری شهدا و رزمندگان هستیم و امنیت و آرامش کنونی ایران حاصل رشادت های آنان است، تصریح کرد: تا زمانی 
که روحیه شهادت طلبی در جامعه حاکم است، دشمن نمی تواند آسیبی به نظام و آرمان های انقالبی وارد کند. شمس اللهی خاطرنشان کرد: 
فرهنگ ایثار، شهادت، مجاهدت و حماسه در ایران اسالمی باید همیشه زنده بماند زیرا عزت و اقتدار کشورمان به خاطر ایثار و شهادت است. 
گفتنی است مدیرعامل شرکت گاز استان و اعضا شورای پایگاه بسیج و کمیته ایثارگران شرکت به همراه نماینده اعزامی مشاور وزیر نفت در 
امور ایثارگران به مناسبت سالروز شهادت وزیر نفت با جمعی از خانواده های معظم شهدا دیدار و گفتگو و از ایشان دلجویی و تفّقد کردند.

در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد 
شستشوی مخازن ذخیره ای آب شرب شهر گلستان 

اسالمشهر- سحر عمروانی :  به منظور ارتقاء کیفی آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین محترم مخازن ذخیره ای شهر گلستان  
شستشو و راه اندازی مجدد گردید . این خبر را مدیر امور آبفای شهر گلستان اعالم کرد و گفت : در راستای دستورالعمل صادره از حوزه 
معاونت نظارت بر بهره برداری بمنظور افزایش کیفی آب شرب شهروندان و مشترکین محترم ، لذا مطابق برنامه سالیانه شستشو ، بازبینی و 
رفع معایب و راه اندازی مجدد مخازن و همچنین به روز رسانی تجهیزات و تاسیسات مرتبط با مخازن در دستور کار قرار گرفته و انجام می 
پذیرد .  محسن آذری ضمن تشریح عملیات انجام شده در این خصوص یاد آور شد : از اوایل دی ماه امسال و مطابق برنامه زمانبندی و روال 
سالهای قبل عملیات شستشوی 31 هزار متر مکعب مخازن این شهر شروع گردیده و در حال حاضر با بیش از 75 درصد پیشرفت فیزیکی 
در حال انجام و رو به اتمام است . مدیر امور آبفای شهر گلستان خاطر نشان کرد : این عملیات با صرف هزینه ای معادل 750 میلیون ریال 
از محل اعتباران جاری و داخلی انجام می پذیرد که طی آن ضمن به روز سانی و بازدید دقیق تجهیزات و اتصاالت و پس از خارج سازی 
کامل ماسه و امالح ته نشین شده ، مخازن مذکور مجددا با آب ژاول و کلر شستشو گردیده و سپس آبگیری و در مدار توزیع قرار می گیرد . 

ساماندهی ایستگاه تقلیل فشار گاز در نشست مدیران شرکت گازاستان 
گلستان و منطقه 9 عملیات انتقال گاز 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  با هدف هماهنگی جهت ساماندهی ایستگاه CGS و ایستگاه شیرمشترک گرگان و همچنین تبادل 
نظر در خصوص  ادامه روند همکاری  در راســتای خدمات رســانی و توزیع   پایدار گاز تاپایان ایام سرد ، علی طالبی  مدیرعامل شرکت 
گازاستان گلستان  با حضور در منطقه 9  عملیات انتقال گاز با محی الدین مفخمی دیدار و گفتگو کردند.در این دیدار طالبی مدیرعامل گاز 
استان ، با اشاره به اهمیت همکاری دو شرکت در زمینه پایداری جریان گازمشترکین ، درخصوص  موضوع تامین ،استمرار و پایداری جریان 
گازبا فشارمناسب تا پایان فصل سرما مطالبی را بیان نموده و خواستار ادامه روند همکاریها دراین زمینه شد.  وی در ادامه درخواست داشت 
تا جهت ساماندهی ایستگاه تقلیل فشار CGS و ایستگاه شیر مشترک گرگان  نیزحسب مذاکرات انجام شده قسمتی از زمین ایستگاه 

مذکور افزایش یابد که مورد موافقت  مدیرمنطقه 9 عملیات انتقال گاز قرار گرفت.  

اسپن های طوالنی خطوط برق فوق توزیع کهگیلویه و بویراحمد ایمن شدند
اهواز- شبنم قجاوند: مجری طرح های خطوط برق شرکت برق منطقه ای 
خوزستان از رفع نقاط حادثه خیز و ایمن سازی خطوط 132 کیلو ولت بهبهان- 
دهدشت- یاسوج خبر داد. امیر قائدی گفت: با توجه به معیوب شدن سیم هادی 
خطوط 132 کیلوولت بهبهان - دهدشــت - یاســوج در دو نقطه و همچنین 
خطای عملکرد خطوط مزبور در اسپن های بین دکل های به طول 890 و 880 
متر، نصب 20 عدد اسپیسر بین فازی 9 متری، در نقاط مشخص و نیز تعمیر 
سیم های هادی معیوب در دستور کار قرار گرفت. وی با بیان اینکه این خطاها 
در شرایط نامناسب جوی بخصوص در فصول پاییز و زمستان در شبکه رخ می 

داد، افزود: با توجه به اینکه اسپن های ذکر شده حدود سه برابر اسپن های معمول طول داشت و منطقه کوهستانی، صعب العبور، بادخیز 
و برفگیر و مابین دو دره وسیع قرار داشت، با عملیاتی بسیار دشوار و پر مخاطره 20 عدد اسپیسر در نقاط مشخص این اسپن ها نصب 
شد. مجری طرح های خطوط برق شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: این اقدام که موجب پایداری خطوط فوق توزیع و بهبود 
عملکرد مهندسی ناحیه کهگیلویه و بویر احمد شد، با همکاری امور بهره برداری این ناحیه انجام و هزینه آن چهار میلیارد ریال بوده است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی: 
 یگان های حفاظت دستگاه های دولتی  بازوی توانمند 

برای حفاظت از آثار و ابنیه تاریخی
اراک- فرنــاز امیدی: فرمانده یگان حفاظــت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی اســتان مرکزی  با بیان اینکه یگان های حفاظت 
دســتگاه های دولتی؛ بازوی توانمنــد برای حفاظت از آثــار و ابنیه تاریخی 
هســتند گفت: تفاهم نامه همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دســتی و یگان های حفاظــت ادارات به منظور همکاری بیشــتر و 
بهره مندی از ظرفیت های طرفین به امضا رسید. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی، محمد خسروی 
گفت: روز گذشــته نشســتی با حضور  بهزاد نیا فرمانده یگان حفاظت منابع 

طبیعی و آبخیز داری، شــیخی فرمانده یگان حفاظت دادگستری، حاتمی فرمانده یگان حفاظت جهاد کشاورزی و معصومی  فرمانده 
یگان حفاظت مسکن و شهرسازی انجام شد. خسروی افزود: این نشست در راستای تعامل و همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی و 
به منظور همکاری های بیشتر و بهره مندی از ظرفیت های مشارکتی، تقویت همگرایی و هم سویی در اعتالی فرهنگ حفظ و نگهداری از 
دارایی های ملی، تعامل در هم پوشانی وظایف و تبادل تجربیات مورد نظر در مأموریت های مشابه انجام شد. فرمانده یگان حفاظت اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی  با اشاره به گستردگی حوزه استحفاظی و کثرت و پراکندگی آثار تاریخی، 
این یگان استفاده از مشارکت های اجتماعی خصوصا یگان های حفاظت دستگاههای اجرایی استان مرکزی گفت: این تعامل و همکاری 
به صورت  دو ســویه و مستمر با یگان های حفاظت  دادگستری، منابع طبیعی و آبخیز داری، جهاد کشاورزی، مسکن و شهرسازی در 

دستور کار قرار دارد.
خسروی ادامه داد: جلب مشارکت های اجتماعی موجب استفاده بهینه از ظرفیت و پتانسیل های موجود در مناطق مختلف استان می شود 
که گاهی در برخی مناطق به دالیل بعد مسافت و یا ثعب العبور بودن دسترسی به آثار و جلوگیری از انجام برخی تخلفات حوزه میراث 
فرهنگی سخت و زمان بر است که با تعامالت صورت گرفته و هماهنگی و همکاری نیروهای  یگان های حفاظت می توان در بیشتر اوقات از 

وارد آمدن خسارات سنگین  به ابنیه تاریخی و یا سرقت اشیاء تاریخی در حفاری های غیر مجاز جلوگیری کرد.
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قم- خبرنگار فرصت امروز: وزیر کشور و مسئوالن این وزارتخانه 
از باغ پرندگان قم بازدید کرده و در جریان نحوه ساخت و مدیریت این 

مجموعه قرار گرفتند.
به گزارش شهرنیوز، احمد وحیدی وزیر کشور به همراه رئیس سازمان 
شــهرداری ها و دهیاری های کشور و دیگر مسئوالن وزارت کشور از باغ 

پرندگان قم بازدید کردند.
عباس ذاکریان، معاونت خدمات شهری شهرداری قم در این بازدید 
با اشــاره به محدودیت های ایجاد شــده برای ایــن مجموعه به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا و دیگر مشکالت اظهار داشت: جلسات منظمی 
با مجموعه دامپزشکی و محیط زیســت برای ساخت و مدیریت این 

باغ وجود دارد.
وی افزود: به دلیل پیشــگیری از شــیوع بیماری ها، پیشنهاد جمع 

آوری پرندگان رها در مجموعه مورد توجه قرار گرفت که در این مسیر 
تــالش کردیم تمام پرندگان در حصار قرار گرفته و از برخورد نزدیک با 

بازدیدکنندگان جلوگیری شود.
پیام جوادیان، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم 
هم در این بازدید با اشاره به ایجاد زیست گاه پرندگان و گلخانه گیاهان 

حاره ای در این باغ گفت: این مجموعه ایزوله است 
تا مشکلی برای محیط زیست و طیور در استان ایجاد نشود.

وی با اشاره به بازچرخانی آب در این باغ به منظور جلوگیری از هدر 
رفت آب افزود: تمام آبیاری این بوستان با سیستم های هوشمند تحت 

فشار صورت می گیرد.
مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری قم با اشاره به 
اینکه بوستان هزار هکتاری از باغ پرندگان آغاز شده و تا نزدیکی مسجد 
مقدس جمکران امتداد دارد اظهار داشــت: شیوع ویروس کرونا موجب 

ایجاد برخی محدودیت ها در این مجموعه شده است.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیرعامل شرکت گاز استان 
آذربایجان شــرقی ضمن ارج نهادن به تالش های اثربخش فعاالن این 
عرصه که متضمن تحقق اهداف توسعه کشور در زمینه های علمی و فن 
آوری می باشد، گفت: پژوهش گذرگاه اصلی توسعه پایدار و تولید علم 

در صنعت گاز می باشد.
سّیدرضا رهنمای توحیدی با اشــاره به اینکه پژوهش در سازمان با 
تولید علم و آگاهی زمینه جهش تولید و اقدامات نوآورانه و تحول گرایانه 
در صنعــت گاز می گردد، افزود: امور پژوهش و فن آوری شــرکت گاز 
استان یکی از دپارتمان های فعال در تولید علم و دانش افزایی می باشد.

وی با اشــاره به اقدامات مهم پژوهشی در سال جاری اظهار داشت: 
برگزاری 10 جلســه شــورای پژوهش، بررســی بیش از 20 موضوع 
پژوهشی، اجرا و راهبری 22 پروژه پژوهشی و 10 پایان نامه تحصیالت 
تکمیلی حمایت شده، ارائه 5 مقاله در نشریات و کنفرانس های معتبر 
داخلی و بین المللی، برگزاری 8 ســمینار ارائه نتایج و دســتاوردهای 
پژوهشــی، راهبری تفاهم نامه همکاری های آموزشــی و پژوهشی با 
دانشگاه های تبریز، صنعتی سهند، شهید مدنی آذربایجان، آزاد اسالمی 

تبریز، علوم پزشــکی تبریز، پیام نور اســتان، پارک علم و فن آوری و 
جهاد دانشــگاهی واحد آذربایجان شرقی، برگزاری نشست مشترک با 
شبکه تبادل فن آوری معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری برای 
اســتفاده از ظرفیت  های موجود در شرکت  های دانش بنیان در حوزه 
توزیع گاز و... از مهم ترین اقدامات این شرکت در حوزه پژوهش و فن 

آوری بوده است.

توحیدی ضمن برشمردن دســتاوردهای مهم پژوهشی شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی، تصریح کرد: نهایی شدن ثبت اختراع »سامانه  
تست غیر مخرب ســرجوش های الکتروفیوژن لوله های پلی اتیلنی«، 
انتشــار محتوای چندرسانه ای آموزشــی اندازه گیری و کنترل فشار و 
دما، ارائه راهکارهای کاربردی برای ارتقای کارایی سیستم صدور پروانه 
کار، تدوین نظامنامه ارتقای کیفیت زندگی کارکنان ســازمان، تدوین 
دستورالعمل اجرایی چابک سازی سازمانی، تدوین کتاب »عوامل موثر 
بر وقوع حــوادث در مصرف کنندگان خانگی گاز طبیعی و راهکارهای 
پیشگیری از آن«، ارائه راهکارهای کاربردی برای بهبود پیروی از الزامات 

HSE و... دستاوردهای تحقیق و پژوهش در سال جاری می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به 
فعالیت شرکت گاز به عنوان قطب پژوهشی »طراحی و ساخت تجهیزات 
گازرسانی« در کشور خاطرنشان کرد: امسال متناسب با نیازهای بومی 
کشور و بهینه سازی تجهیزات موجود، دانش فنی ساخت نمونه اولیه 2 
دستگاه مورد نیاز در حوزه اجرای پروژه های گازرسانی و بازرسی سیستم 

حفاظت کاتدیک شبکه های گاز ایجاد گردیده است.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیالن، اولین نمایشگاه کار استان گیالن 
بــا حضور عباس علیزاده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن در 

دانشگاه فنی و حرفه ای استان افتتاح شد.
علیزاده در حاشیه این افتتاح، آشنایی دانشجویان و دانش آموختگان 
با بازار کار را الزام جدی برگزاری این نمایشگاه دانست و خاطرنشان کرد: 
ارتباط صنعت و دانشگاه باید به طور جدی برقرار شود تا دانشگاه بتواند 

بر اساس نیازمندی های صنعت نیروی انسانی متخصص تربیت کند.
وی بر ارتباط صنعت و دانشــگاه بر اساس زیست بوم اشتغال استان 
تاکید و خاطر نشــان کرد: مراکز دانشگاهی باید مهارت محور باشند تا 
صاحبان صنایع نیز از نیروی انسانی خالق و دارای مهارت بهره مند شوند. 
وی نقش کارفرمایان را نیز در این زمینه بســیار حائز اهمیت دانست و 

افزود: کارفرمایان باید با به کارگیری نخبگان خالق دانشگاهی موجب 
ارتقای جایگاه صنعت شوند.

علیزاده به نقش تسهیلگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه 
ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره کرد و افزود: در گذشته در زمینه ارتباط 
صنعت و دانشگاه مشکالت زیادی وجود داشت که ایجاد مراکز کاریابی 
و مشاوره شغلی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخش زیادی 
از این مشکالت را مرتفع کرده است و این مراکز با ایجاد بانک اطالعاتی 
از نیروهای متخصص، نیازهای صاحبان صنایع را شناسایی و موجبات 

اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی را فراهم می کنند.
مدیرکل در پایان به دستور رئیس جمهور محترم در خصوص ایجاد 
یک میلیون و هشتصد و پنجاه شغل جدید تا  پایان سال 1401 اشاره 
کرد و ابراز داشت: باید با تالش جهادی و استفاده از پتانسیل دانشگاهیان 

و با کمک صاحبان صنایع در این مسیر گام برداریم تا شاهد ایجاد اشتغال 
پایدار در کشــور باشیم. شایان ذکر است این نمایشگاه با هدف آشنایی 
کارجویان با کسب و کارهای منتخب، معرفی کارفرمایان موفق در قالب 
شرکت های کارآفرین، آشنایی با انتظارات و مهارت های مور نیاز اشتغال 
و کارآفرینی و آشنایی دانشــجویان و دانش آموختگان با طیف متنوع 

مهارت های شغلی گشایش یافت.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: معاون ورزشی سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز از راه اندازی آکادمی های تخصصی 

ورزشی شهرداری در آینده ای نزدیک خبر داد.
محمد علیپور در مراســم تجلیل از بانوان کارمند شــهرداری که در 

مسابقات مختلف موفق به کسب عناوین برتر شده بودند، اظهار داشت: 
حضور بانوان در عرصه های مختلف به ویــژه ورزش را ارج نهاده و برای 

توسعه زیرساخت های الزم برای توسعه ورزش بانوان تالش می کنیم.
علیپور افزود: باید با تمرکز بیشتر انرژی بیشتری به رفع نواقص موجود 
اختصاص دهیم تا بتوانیم فقر حرکتی ایجادشده در دوره شیوع ویروس 
کرونا را جبران کنیم. این مقام مسوول اضافه کرد: باید با ارتباط درست 
با همشهریان عزیز آن ها را برای حضور در میادین ورزشی ترغیب کرده و 

در راستای توسعه ورزش شهروندی گام برداریم.
علیپور گفت: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده ای نزدیک 
شاهد راه اندازی آکادمی های تخصصی برای توسعه ورزش پایه و کمک به 

رشد استعدادهای ناب ورزشی شهرمان خواهیم بود.
لیال بیگ نژاد، مدیر ورزش بانوان سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری تبریز هم ضمن اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای 
توســعه ورزش بانوان اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود الزم است 
اقشار مختلف به ویژه بانوان، با برنامه ریزی مناسب، زمان ویژه ای را برای 
فعالیت های ورزشی اختصاص دهند چرا که ورزش از ابتال به بسیاری از 
بیماری های جسمی و روحی جلوگیری کرده و در بهبود آنها نیز موثر 
است. وی خاطرنشان کرد: به دنبال افزایش رویدادهای ورزشی در حوزه 
بانوان هســتیم و در مناسبت های مختلف از فرصت های موجود برای 

برگزاری این رویدادها استفاده می کنیم.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: در راستای تداوم برنامه دیدار 
چهره به چهره مردم با مسئوالن، مالقات عمومی مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان هرمزگان روزهای سه شنبه هر هفته  با مراجعان 
برگزار شــد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی منابع طبیعی هرمزگان؛ در 
این برنامه مالقات مردمی روزهای سه شنبه که معاونین و برخی روسای 
ادارات این اداره کل نیز حضور دارند، ضمن بررســی مشکالت مردمی، 
راهکارهای قانونی ارائه و دستورات الزم را صادر می شود. مدیرکل منابع 

طبیعی و آبخیزداری اســتان هرمــزگان دراین خصوص گفت: مالقات 
عمومی با مردم امری مهم است و این حق قانونی مردم است که بتوانند 
با مسئوالن ارتباط مستقیم داشته باشند و از نزدیک معضالت و مشکالت 
خود را مطرح کنند. وی ضمن تشکر از مردم که با صبر و تحمل در این 
دیدارها مشکالت و خواسته های خود را مطرح می کنند افزود: خدا را 
شاکریم که توانسته ایم با اهتمام نسبت به برگزاری مالقات های عمومی 
اقدام کنیم و تا حد توان خود مشــکلی از مشکالت مراجعان را برطرف 

سازیم. گفتنی است براساس آمارهای موجود طی سه ماهه سوم امسال 
70نفر ، با مدیرکل منابع طبیعی وابخیزداری هرمزگان دیدار چهره به 
چهره داشــته و در حوزه های حفاظت و احیای منابع طبیعی و صیانت 
از انفال به مشاوره وراهنمایی وگره گشایی در چارچوب قانون پرداختند. 
الزم به ذکر است جلسات مردمی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان هرمزگان در جهت تسریع در حل مشکالت مردم به طور مستمر 

برگزار می شود.

بازدید وزیر کشور از باغ پرندگان قم

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

پژوهش گذرگاه اصلی توسعه پایدار و تولید علم در صنعت گاز است

آیین گشایش اولین نمایشگاه کار استان گیالن با حضور 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن برگزار شد

محمد علیپور اعالم کرد؛
آکادمی های تخصصی ورزشی شهرداری تبریز راه اندازی می شود

در سه ماهه سوم امسال؛
مدیرکل منابع طبیعی وابخیزداری هرمزگان با70 ارباب رجوع دیدار کرد

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ســاری گفت : با آغاز فصل زمستان شرکت های موزع گاز مایع موظف 
شــدند تا در شناسایی مصرف کنندگان واقعی اعم از خانگی ، صنفی و 
صنعتی با بررسی افزایش تراکنش ها و پیگیری از تاسیسات مردمی و 

نمایندگی های توزیع گاز مایع اهتمام الزم را به عمل آورند .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، سبحان رجب پور 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری درنشست هم 
اندیشی و هماهنگی موزعین گاز مایع منطقه ساری  که در دی ماه سال 
1400 با حضور کارشناسان  شرکت و مدیران موزع  گاز مایع انجام شد 
، اظهار کرد : هدف از برگزاری این نشست حمایت از تاسیسات مردمی 
، اســتاندارد سازی و ارائه خدمات و سرویس مطلوب تر به مردم شریف 

استان در فصل سرما است .
وی افزود : با توجه به فصل ســرما شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتــی منطقه ســاری در بخش گاز مایع و ســرویس دهی مطلوب به 
شهروندان از آمادگی باالئی برخوردار است و تامین گاز مایع در مناطق 

فاقد گاز و صعب العبور روستاها از اولویتهای این شرکت می باشد .

سبحان رجب پور بیان کرد : با توجه به بازدیدهای بعمل آمده ، مشکل 
قابل مالحظه ای در امر توزیع گاز مایع در سطح منطقه ساری مشاهده 
نشــده است  و موزعین گاز مایع نهایت همکاری را با این شرکت دارند 
و توقع این شرکت همکاری الزم شرکت های موزع در تامین گاز مایع 
واحدهای صنفی و تولیدی خصوصا نانوایی ها در هنگام قطع احتمالی 

گاز طبیعی می باشد .

رجب پور اذعان کرد : تامین و توزیع گاز مایع ، ایمن سازی تاسیسات و 
ارائه خدمات به موقع و مطلوب به شهروندان  با نظارت دقیق کارشناسان 
و بازرســان ما در قالب گشت های محسوس و نا محسوس  صورت می 
پذیرید و موزعین موظف هستند در شرایط بحران افت احتمالی فشار 
گاز طبیعی نسبت به ذخیره سازی 30 درصد مخازن برای مدیرت کردن 
بحران در نظر بگیرند . مدیر منطقه ساری رعایت اصول حرفه ای و ایمنی 
را از اولویتهای شرکتهای توزیع گاز مایع اعالم نمود و تاکید کرد  : رعایت 
اســتاندارد 841 ، ممانعت از شارژ کپسولهای غیر مجاز ، کالیبره کردن 
مستمر دستگاههای سیلندر پر کنی ، تعویض شیر و سیلندرهای معیوب 

و ...مد نظر بازرسان منطقه ساری می باشد .
رجب پور تاکید کرد : آندسته از مصرف کنندگان گاز مایع که تا کنون 
در سامانه سدف ثبت نام نکرده اند به منظور دریافت به موقع سوخت با 
اولویت اقدام نمایند. رجب پور با اشاره به اینکه هیچ مشکلی در تامین 
و توزیع گاز مایع در سطح منطقه وجود ندارد افزود : با توجه به ذخیره 
ســازی گاز مایع در کشور و آمادگی شرکت های موزع و عوامل توزیع ، 

شرایط مطلوب خدمات رسانی در سه ماهه آخر سال وجود دارد .

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

جلسه هم اندیشی و هماهنگی سوخت رسانی در شرایط بحرانی با موزعین گاز مایع
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آیا شما تا به حال یک محصول را فقط به خاطر اینکه یک 
فرد مش��هور آن را توصیه کرده است، خریداری کرده اید؟ 
بسیاری از مردم در سراسر دنیا این عادت در زمینه خرید 
را دارند. اینکه ش��ما یک محص��ول را به خاطر تبلیغ یک 
فرد مش��هور خریداری کنید، شاید در نگاه نخست بسیار 
س��اده انگارانه به نظر برس��د، اما اطمینان باالیی در ش��ما 

نسبت به کیفیت محصول موردنظر ایجاد خواهد کرد. 
ام��روزه بس��یاری از اف��راد در فضای آنای��ن به عنوان 
متخصص های حوزه ه��ای گوناگون در تاش برای معرفی 
محصوالت تازه و مناسب به مشتریان هستند. این دسته از 
اف��راد برخاف نمونه های رایج در تبلیغات اقدام به ارزیابی 
دقیق یک محصول کرده و پس از ارائه اطاعات مناسب به 
شما دعوت به خرید خواهند کرد. درست به همین خاطر 
می��زان تاثیرگذاری آنها بر روی مخاطب هدف به ش��دت 
باالس��ت. این دس��ته از افراد به طور معمول تحت عنوان 
اینفلوئنسر شناخته می شوند. همان کسانی که برندها در 

اغلب مواقع تمایل باالیی برای همکاری با آنها دارند. 
حضور در بازار کس��ب و کار همیش��ه همراه با مشاهده 
اینفلوئنسرهای گوناگون است. شاید تا یک دهه پیش این 
دسته از افراد اهمیت زیادی در بازار نداشتند، اما امروزه با 
توسعه شبکه های اجتماعی اهمیت و تاثیرگذاری آنها برای 
برندها به شدت افزایش پیدا کرده است. درست به همین 
خاطر ش��ما هم باید در برندتان از آنها به خوبی اس��تفاده 
نمایی��د، در غیر این صورت یکی از فرصت های عالی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را از دست خواهید 

داد. 
وقتی صحبت از اینفلوئنس��ر مارکتینگ می شود، همه 
مردم یک تصور مش��ابه در ذهن دارند. با این حال ش��ما 
برای ش��روع همکاری حرفه ای با این دس��ته از افراد باید 
اطاعات دقیقی درب��اره کارویژه و نحوه عملکرد این افراد 
داش��ته باش��ید. در غیر این صورت شاید هر لحظه امکان 
اشتباه گرفتن این افراد با دیگر فعال های حوزه بازاریابی و 
تبلیغات وجود داشته باشد. یک اینفلوئنسر به طور معمول 
تولیدکننده محتوا محسوب می شود. این امر در همکاری 
با برندها به منظور افزایش آگاهی مشتریان از یک کسب و 
کار، فروش باالتر و همچنین افزایش ترافیک سایت خواهد 
بود. البته در این میان اهداف جانبی مانند حضور پرشمار 

مشتریان در رویدادهای برندها نیز مدنظر قرار می گیرد. 
نکته مهم درخصوص فعالیت اینفلوئنسرها تاثیرگذاری 
باالی شان بر روی مخاطب هدف است. این امر اغلب اوقات 
به دلیل تخصص یا شهرت باالی این افراد در میان کاربران 
روی می دهد. درس��ت به همین خاطر همکاری برندها با 
اینفلوئنسرها اغلب اوقات با سودآوری بسیار زیادی همراه 
است. بازگشت سرمایه قابل ماحظه در این شیوه بسیاری 
از برندها را نسبت به فعالیت در راستای بازاریابی همراه با 
نقش آفرینی اینفلوئنسرها ترغیب کرده است. با این حساب 
ش��ما هم باید برای فعالیت در ای��ن حوزه برنامه ای جدی 

داشته باشید. 
بدون ش��ک حضور اینفلوئنس��رها در تم��ام بخش های 
زندگی ما قابل مش��اهده اس��ت. این امر با جست و جویی 
س��اده در ش��بکه های اجتماعی به بهترین ش��کل ممکن 
مش��خص می شود. شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نیازمند همکاری نزدیک با این دسته از افراد هستید. 
با این حال انتخاب بهترین اینفلوئنس��رها برای برند هرگز 
کار ساده ای نیست. به همین خاطر ما در این مقاله به دنبال 
برخی از ساده ترین راهکارها برای همکاری با اینفلوئنسرها 
هس��تیم. در این میان تغییرات مهم در این حوزه در سال 

پیش روی را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
انواع اینفلوئنسرها

اینفلوئنس��رها ش��اید در نگاه نخس��ت یک گروه دارای 
اشتراکات زیاد به نظر برسند، اما دارای انواع بسیار زیادی 
هستند. این امر برای برندها و تیم های بازاریابی بسیار مهم 
خواهد بود. شما باید با شناخت درست از انواع و گونه های 
اینفلوئنسر اقدام به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
نمایید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب تان نخواهید داشت. در ادامه به بررسی برخی 
از مهمترین انواع اینفلوئنسرها خواهیم پرداخت.

اینفلوئنسر ُخرد
اینفلوئنس��رهای خرد به طور معمول افرادی را ش��امل 
می ش��ود که در بازارهای محلی و در میان افرادی محدود 
دارای ش��هرت هستند. این دسته از اینفلوئنسرها به جای 
ش��هرت های جهانی فقط بر روی دامنه خاصی از کاربران 
تاثیرگ��ذاری خواهند داش��ت. به همین خاط��ر خبری از 
هم��کاری برندهای جهان��ی برای راه ان��دازی کمپین های 

بین المللی با آنها نیست. 
شاید در نگاه نخست اینفلوئنسرهای ُخرد شانس زیادی 
برای همکاری با برندها نداشته باشند، اما امروزه بسیاری از 
برندها برای بازاریابی محلی اول از همه سراغ این دسته از 
افراد می روند. دلیل این امر نیز امکان تاثیرگذاری بهتر بر 
روی بازارهای محلی با این افراد اس��ت. با این حساب شما 

برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان در یک بازار محلی به 
جای اینکه سراغ ایده های پرخرج بروید، باید از همان ابتدا 

یک اینفلوئنسر محلی را پیدا نمایید. 
همکاری می��ان برندها و اینفلوئنس��رهای محلی اغلب 
اوقات بس��یار کوتاه مدت اس��ت. این امر شاید ایده خوبی 
به نظر برس��د، اما از نظر ثبات برند برای ش��ما دردسرساز 
خواهد ش��د. اگر همکاری ش��ما با اینفلوئنس��رها ماهیت 
طوالنی مدت داشته باشد، به سادگی هرچه تمام تر فرصت 
جلب نظر مشتریان را خواهید داشت. بنابراین در همکاری 
با این دسته از افراد باید چنین نکته ای مدنظر قرار گیرد. 

اینفلوئنسرهای سلبریتی
س��لبریتی ها نی��ز می توانند در برخ��ی از حوزه ها نقش 
اینفلوئنس��ر را ب��ازی نماین��د. بدون تردید هم��ه ما افراد 
مشهوری که در ش��بکه های اجتماعی کلی طرفدار دارند 
را می شناس��یم. ای��ن افراد گاه��ی اوق��ات در همکاری با 
برندها اقدام به معرفی محصوالت تازه می کنند. شاید این 
امر بسیار ساده به نظر برس��د، اما تاثیرگذاری اش بر روی 

مخاطب هدف بسیار باال خواهد بود. 
تفاوت میان سلبریتی های اینفلوئنسر با دیگر نمونه ها در 
ش��هرت بسیار باالی آنهاست. تقریبا همه مردم در سراسر 
دنیا این افراد را به خوبی می شناسند. بنابراین هزینه باالی 
همکاری ب��ا آنها نیز امر عجیبی نخواهد بود. این دس��ته 
اینفلوئنس��رها به طور معمول همکاری با برندهای بزرگ 
را ترجی��ح می دهند. البته کمتر برند کوچکی هم در عمل 
ریس��ک همکاری با این دس��ته از اینفلوئنسرها را به جان 

خواهد خرید. 
نکته مه��م در زمینه همکاری با س��لبریتی ها در قالب 
اینفلوئنسر توجه به حوزه مش��ترک کاری است. اگر برند 
ش��ما هیچ حوزه مش��ترکی با فرد موردنظر نداشته باشد، 
توانایی ت��ان ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به 
ش��دت کاهش خواهد یافت. یکی از نمونه های مناس��ب 
در این زمینه مربوط به همکاری میان برندهای پوش��اک 
با بازیگران حرفه ای اس��ت. این امر ش��اید در نگاه نخست 
ایده ای کاس��یک در حوزه بازاریابی محس��وب ش��ود، اما 
به دلیل محبوبیت و حضور گس��ترده بسیاری از بازیگران 

در ش��بکه های اجتماعی در گروه اینفلوئنس��ر مارکتینگ 
طبقه بندی خواهد شد. 

با توجه به نکات مورد بحث، اگر شما به دنبال بازاریابی 
با کمک اینفلوئنسرها هستید، سلبریتی ها فقط در صورتی 
که کمپین تان بین المللی باش��د، به کمک تان می آیند، در 
غیر این صورت همکاری ب��ا آنها فقط هزینه اضافی برای 
برندتان خواهد بود. این امر بار مالی بس��یار سنگینی روی 

برندتان خواهد داشت. 
اینفوئنسرهای وبالگ نویس

امروزه بازاریاب ها نقش بسیار مهمی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف ایفا می کنند. هر شرکتی برای موفقیت 
در بازار به یک تیم حرفه ای بازاریابی نیاز دارند. نکته مهم 
در ای��ن می��ان ضرورت توجه به وباگ ه��ا به عنوان یکی 
از مهمترین فرمت های تعامل با مش��تریان اس��ت. امروزه 
بس��یاری از مشتریان در صورت عاقه به یک برند یا حوزه 

کاری اش مایل به مطالعه متن های بسیار طوالنی هستند. 
این متن های تخصصی به طور معمول در وباگ ها منتشر 
می شود. به این حساب حضور شما در زمینه وباگ نویسی 

می تواند مزیت بسیار مهمی برای برندتان باشد. 
یکی از حوزه هایی که اینفلوئنسرها توجه ویژه ای به آن 
دارند، وباگ نویس��ی اس��ت. البته نکته مهم در این میان 
تفاوت معنای وباگ نویسی در عرصه فعالیت آنها به آنچه 
اغل��ب مردم در ذهن دارند، اس��ت. امروزه وباگ نویس��ی 
حتی در قالب فرمت ویدئو نیز مصداق دارد. این امر شامل 
ویدئوهای به نس��بت طوالنی شامل بررسی محصوالت یا 
حوزه ای خاص از فعالیت کاری اس��ت. بنابراین شما دیگر 
با فرمت متن به طور انحصاری برای وباگ نویس��ی رو به 
رو نیستید. این امر پیشرفت مهمی در زمینه وباگ نویسی 

محسوب می شود. 
بس��یاری از کس��ب و کارها برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف نیازمند جلب نظر مشتریان به بهترین شکل 
ممکن هستند. اگر ش��ما به طور مشخص دارای برخی از 
مش��تریان وفادار در حوزه کاری تان هستید، شانس بسیار 
باالیی برای تبدیل آنها به مشتریانی با تمایل هرچه باالتر 
برای خرید خواهید داش��ت. ای��ن امر از طریق همکاری با 
برخی از اینفلوئنس��رها در زمین��ه تولید محتوای وباگی 

روی می دهد. 
همکاری با اینفلوئنسرهای فعال در زمینه تهیه محتوای 
وباگی برای جلب نظر مش��تریان تازه نی��ز اقدام جذابی 
محس��وب می ش��ود. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف کمک شایانی خواهد کرد. بنابراین اگر 
به دنبال تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف حرفه ای تان 
هس��تید، باید ایده هایی فراتر از صرف همکاری با آنها در 
قالب پروژه های مربوط با اینفلوئنس��رهای ساده را در سر 
داش��ته باشید. وباگ نویسی و همکاری با اینفلوئنسرهای 
ماهر در این میان ایده جذابی برای این بخش خواهد بود. 
چنین امری به ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف کمک ش��ایانی خواهد کرد. بنابراین باید همیش��ه 
در ای��ن زمین��ه عملکردت��ان را به بهترین ش��کل ممکن 

بهینه سازی نمایید. 
بسیاری از برندها برای بازاریابی هرگز به وباگ ها توجه 
نشان نمی دهند. این امر به دلیل ارزیابی این حوزه به مثابه 
بخش��ی از فرآیند کلیش��ه ای بازاریابی است. همانطور که 
امروزه س��رویس های ایمیل هنوز ه��م طرفدارهای خاص 
خ��ودش را دارد، وباگ ها نیز کانال ارتباطی مهمی برای 
برندها محسوب می ش��ود. بنابراین شما باید همیشه این 

کانال مهم را مدنظر قرار دهید. 
اینفلوئنسرهای پلتفرم های اجتماعی

اینفلوئنس��رها حضور بسیار گس��ترده ای در شبکه های 
اجتماعی نی��ز دارند. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داشته و به برندها برای 
همکاری هرچه ساده تر با این دسته از افراد کمک می کند. 
ش��بکه های اجتماعی در طول سال های اخیر اهمیت شان 
را ب��ه طور قابل ماحظه ای حفظ کرده ان��د. این امر برای 
بس��یاری از برندها به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف اهمیت زیادی پیدا کرده اس��ت. درس��ت به همین 
خاطر بسیاری از برندها اینفلوئنسر مارکتینگ را با فعالیت 

در شبکه های اجتماعی مورد شناسایی قرار می دهند. 
اینس��تاگرام، توییتر، فیس بوک و ب��ه تازگی تیک تاک 
مهمترین ش��بکه های اجتماعی در سراس��ر دنیا محسوب 
می شوند. این پلتفرم ها دارای میلیاردها کاربر فعال بوده و 
اهمیت ش��ان در حوزه بازاریابی به طور مداوم افزایش پیدا 
می کن��د. در این می��ان برخی از برندها ب��ه غیر از حضور 
برند خودش��ان در ب��ازار به دنبال هم��کاری بلندمدت با 
اینفلوئنسرها نیز هستند. چنین امری برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف اهمیت بسیار زیادی خواهد داشت. 
همکاری با اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی به طور 
معمول امر دش��واری نیست. این فرآیند شامل پیدا کردن 
یک فرد مناس��ب و س��پس هماهنگی با وی برای توسعه 
آگاهی مشتریان از برند شما در قالب تولید محتوا خواهد 
بود. شما به این ترتیب امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 

مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
ب��دون تردید بس��یاری از برندها ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف ش��ان با مشکات بس��یار زیادی رو به 
رو هس��تند. این امر همکاری با اینفلوئنس��رهای حرفه ای 
در ش��بکه های اجتماعی را بدل به امری جذاب می کند. با 
این حساب اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان هس��تید، باید این امر را به طور قابل ماحظه ای 

مدنظر قرار دهید. 
یکی از نمونه های جذاب در زمینه همکاری میان برندها 

با اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی مربوط به برند اورو 
)Orro( اس��ت. این برند در زمینه توس��عه خوراکی های 
گیاه��ی فعالی��ت دارد. هم��کاری ای��ن برند ب��ا برخی از 
اینفلوئنس��رهای گیاه خوار در راستای توسعه محصوالتش 
یک��ی از جذاب ترین نمونه ه��ای هم��کاری در این میان 
محس��وب می شود. با این حساب ش��ما باید همیشه برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان در این راستا انگیزه 

کافی را نشان دهید. 
آمارهای جالب اینفلوئنسر مارکتینگ در سال 2021

بازاریابی همراه با اینفلوئنسرها دیگر یکی از گزینه های 
اصلی برای برندها محس��وب می ش��ود. درست به همین 
خاطر انتخاب آن برای برندها یک امر ساده یا دلبخواهانه 
نیس��ت. ش��ما به عنوان بازاریاب باید همیشه همکاری با 
این دس��ته افراد را مدنظر ق��رار دهید، در غیر این صورت 
ش��انس تان ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به 

شدت کاهش پیدا خواهد کرد. 
سال ۲0۲۱ از بسیاری از جهات برای بازاریاب ها سخت 
و عجی��ب بود. ب��ا این حال حوزه اینفلوئنس��ر مارکتینگ 
رکوردهای تازه ای را به ثبت رساند. این امر برای بسیاری از 
برندها آغاز بازگشت به شرایط بازاریابی و فروش عادی پس 
از بحران همه گیری کرونا محس��وب می شد. در این راستا 
همکاری میان برندها و تاثیرگذاری شان بر روی مشتریان 
نیز اهمیت زیادی دارد. اگر شما به دنبال استفاده از الگوی 
اینفلوئنسر مارکتینگ هستید، توجه به برخی از نکات مهم 
که همکاران ما در موسسه هاب اسپات گردآوری کرده اند، 
ضرورت خواهد داش��ت. در این رابطه به نکات ذیل توجه 

نمایید:
• در س��ال ۲0۲۱ نزدی��ک به 58 درص��د از بازاریاب ها 
همکاری با اینفلوئنسرها را یکی از تجربه های عالی دوران 
کاری ش��ان عن��وان کرده اند. این امر حت��ی در زمینه کار 
متخصص های س��ئو نیز تاثیر داش��ته است. با این حساب 
فعالیت ش��ما در این می��ان دارای اهمیت بس��یار زیادی 

خواهد بود. 
• 80 درصد از بازاریاب ها نس��بت به تاثیرگذاری فرآیند 
همکاری با اینفلوئنسرها در حوزه بازاریابی تاکید داشته اند. 
این امر در سال ۲0۲۱ یکی از شیوه های بازاریابی برتر در 
مقایسه با دیگر الگوهای رایج محسوب می شود. درست به 
همین خاطر برندها باید جهت گیری کاما برجسته ای در 

این راستا داشته باشند. 
• در س��ال ۲0۲۲ نزدی��ک به 86 درص��د از بازاریاب ها 
برنامه ای ویژه برای ادامه روند بازاریابی در رابطه با استفاده 
از اینفلوئنسر مارکتینگ دارند. معنای این امر رضایت باالی 
بازاریاب ها از این الگو در طول سال های اخیر است. بنابراین 
ش��ما نیز امکان اس��تفاده از این الگو در حوزه بازاریابی را 

خواهید داشت. 
• 7۱ درص��د از بازاریاب ها در زمینه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اینفلوئنس��ر مارکتین��گ را ابزاری ضروری 
قلمداد کرده و برنامه ویژه ای برای افزایش بودجه بازاریابی 
در این بخش دارند. با این حساب برند شما نیز باید افزایش 
بودجه در این راس��تا را مورد توجه قرار دهد، در غیر این 
صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان 

نخواهید داشت.
• همکاری میان برندها و اینفلوئنس��رها به طور ویژه ای 
برای جلب نظر نس��ل مش��تریان Z یا جوان اهمیت دارد. 
بنابراین برند شما باید تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به بهترین ش��کل ممکن را مدنظر ق��رار دهد، در غیر این 
صورت شانسش برای جلب نظر مشتریان به شدت کاهش 

پیدا خواهد کرد.
• بازگش��ت س��رمایه در الگوی اینفلوئنس��ر مارکتینگ 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. شما برای جلب نظر مشتریان 

باید همیشه این الگو را مدنظر قرار دهید. دلیل این امر نیز 
تضمین بازگشت س��رمایه باال در الگوی مورد بحث است. 
به عاوه، ش��ما امکان س��رمایه گذاری بر روی مشتریان با 
کمترین هزینه را نیز در این الگو خواهید داش��ت. چنین 

امری اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. 
چگونه کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ طراحی کنیم؟

طراحی کمپین اینفلوئنس��ر مارکتینگ یکی از کارهای 
به نسبت سخت در حوزه بازاریابی محسوب می شود. دلیل 
این امر نیز اشتباهات رایج در زمینه همکاری با این دسته 
از افراد اس��ت. درست به همین خاطر شما برای تعامل با 
مشتریان تان باید برنامه ای ویژه داشته باشید، در غیر این 
ص��ورت فقط هزینه بازاریابی تان را اتاف خواهید کرد. در 
ادامه این بخش برخی از تکنیک های مناسب برای طراحی 
کمپین بازاریابی با همکاری اینفلوئنسرها مورد بررسی قرار 

می گیرد. 
تعریف اهداف کمپین

هر کمپین بازاریابی باید اهداف مش��خصی داشته باشد. 
برندهایی که بدون هدف وارد یک حوزه بازاریابی می شوند، 
اغلب اوقات چیزی به غیر از شکس��ت به دست نمی آورند. 
همانطور که در ابت��دای این مقاله مورد بحث قرار گرفت، 
اه��داف بازاریابی تنوع بس��یار زی��ادی دارد. بنابراین اگر 
ش��ما هنوز درباره آن به خوبی فکر نکرده اید، باید ش��روع 
کمپین ت��ان را ب��ه تاخی��ر بیندازید، در غی��ر این صورت 
سرنوش��تی بهتر از شکس��ت مالی س��نگین در انتظارتان 
نیس��ت.  برخ��ی از مهمتری��ن اهداف ب��رای کمپین های 
بازاریابی شامل دسترسی به مشتریان تازه، افزایش تعامل 
با کاربران و همچنین فروش باالتر اس��ت. البته در زمینه 
تعیین اهداف هر برند براس��اس موقعیت خاص کس��ب و 
کارش امکان شخصی سازی وضعیت را نیز خواهد داشت. 
بنابراین ش��ما باید در این رابطه عملک��رد کاما حرفه ای 
داشته باشید. الگوبرداری از دیگر برندها شاید همیشه ایده 
جذابی باش��د، اما در این مورد نتیجه ای به غیر از شکست 

برای برندتان به همراه نخواهد داشت. 
تعریف مخاطب کمپین

مخاطب کمپین یکی از مهمترین نکات برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان محسوب می ش��ود. اگر شما در زمینه 
همکاری با اینفلوئنس��رها هیچ تعریفی از مشتریان تان به 
آنها ارائه نکنید، شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی آنها به 
شدت کاهش پیدا می کند. اینفلوئنسرها در صورت آگاهی 
از ماهیت مشتریان هدف شما امکان تولید محتوا براساس 
س��لیقه آنها را خواهند داشت. بنابراین ش��ما باید در این 
رابطه عملکردتان را به شدت بهینه سازی نمایید. این نکته 
به برندها ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک 

ویژه ای خواهد کرد. 
طراحی پرس��ونای مش��تری یکی از کارهایی است که 
برندها را به بهترین ش��کل ممکن در زمینه اینفلوئنس��ر 
مارکتینگ از رقبا جلو می اندازد. چنین امری شاید بسیار 
کلیش��ه ای به نظر برسد، اما به برندها امکان تقسیم بندی 

مشتریان و شخصی سازی ارتباط شان با آنها را می دهد. 
همکاری با اینفلوئنسرها در تمام مراحل طراحی کمپین 
یکی از نکات مهم محسوب می شود. این امر به شما فرصت 
بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان خواهد داد. 
بنابراین ش��ما باید همیش��ه همکاری با آنها را در شرایط 
بسیار حرفه ای دنبال نمایید، در غیر این صورت کمپین تان 

دیر یا زود به مشکات اساسی برخورد خواهد کرد. 
تعیین بودجه

بدون ش��ک برندها منبع مالی بی نهایتی برای بازاریابی 
ندارند. همین امر اغلب اوقات دردس��رهای بس��یار زیادی 
ب��رای بازاریابی پیش روی آنها قرار می دهد. اگر ش��ما به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید 
اول از همه بودجه تان را مش��خص نمایید. این امر به شما 
در زمینه انتخاب انواع اینفلوئنسرها نیز کمک خواهد کرد، 
در غیر این صورت شاید در میانه راه کمپین تان با کمبود 
منابع مالی به طور گسترده رو به رو شود. این امر مشکات 
پی��ش روی برندت��ان را به طور قاب��ل ماحظه ای افزایش 

خواهد داد. 
توجه به توانایی برند برای تعیین بودجه همیش��ه نکته 
مهمی محس��وب می ش��ود. متاسفانه بس��یاری از برندها 
ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب ه��دف توانایی مالی 
کس��ب و کارش��ان را در آخرین مراحل مورد ارزیابی قرار 
می دهن��د. چنین امری وضعیت بازاریابی برندها را به طور 
قابل ماحظه ای دش��وار خواهد کرد. به همین خاطر شما 
باید همیش��ه در تاش برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 
مخاطب هدف باش��ید. این امر در مراحل ابتدایی همراه با 
تعیین یک بودجه مناس��ب برای برند خواهد بود، در غیر 
این صورت شما شانس بسیار مناسبی برای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان را از دست خواهید داد. 
مرور فعالیت اینفلوئنسرهای مدنظر

اینفلوئنس��رها همیش��ه با برندها در همکاری هستند. 
بنابراین ش��ما برای انتخاب یک اینفلوئنس��ر نباید عجله 
کنید. ارزیابی وضعیت هر اینفلوئنس��ر و تاش برای مرور 
برخی از کارهای قبلی اش ایده جذابی در این میان خواهد 
بود. اگر س��ایر برندها نس��بت به هم��کاری با وی رضایت 
باالیی دارند، همکاری ش��ما ب��ا آن برند نیز جذاب خواهد 
بود، در غیر این صورت باید به س��رعت س��راغ گزینه های 
بعدی در لیست تان بروید. این امر یکی از نکات مهم برای 

اینفلوئنسر مارکتینگ حرفه ای محسوب می شود. 
وقتی ش��ما در تاش برای همکاری با یک اینفلوئنس��ر 
هستید، باید اول از همه اعتبار برندتان را مدنظر قرار دهید. 
این امر به ش��ما برای تاثیر گذاری بهتر بر روی مشتریان 
کمک خواهد کرد. اگر یک اینفلوئنس��ر ارتباط مناسبی با 
حوزه فعالی��ت برندتان ندارد، همکاری با وی فقط موجب 
کاهش اعتبار برندتان خواهد شد. بنابراین باید به سادگی 

هرچه تمام تر همکاری موردنظر را لغو کنید. 
منبع: هاب اسپات

اینفلوئنسر مارکتینگ در سال 2022 چه وضعیتی خواهد داشت؟


