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پیش بینی اقتصاد ایران 
تا 2026

فرصت امروز: »واحد اطالعات اکونومیس��ت« به س��نت هر س��اله در پایان س��ال ۲۰۲۱، گزارش هایی درباره 
ش��رایط و چش��م انداز اقتصادی کشورها منتش��ر کرده که از جمله این گزارش ها، »گزارش کشوری ایران« است. 
»اکونومیس��ت« در این گزارش، وضعیت سیاس��ی و اقتصادی ایران در س��ال ۲۰۲۱ را بررسی کرده و به تحلیل 
ش��رایط کش��ورمان با توجه به تغییرات اتفاق افتاده از اوایل اکتبر ۲۰۲۱ )میانه مهرماه ۱۴۰۰( پرداخته اس��ت. 
این گزارش همچنین به مهمترین روندهای سیاس��ی و اقتصادی جهان اش��اره کرده و چشم اندازی از چهار سال 
آینده و س��ناریوهای پیش روی اقتصاد ایران در بازه زمانی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲6 به روی ما گش��وده است. در »گزارش 
کشوری ایران« پیش بینی شده است که مازاد حساب جاری ایران به 9.9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال...
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پس از اعمال تغییرات بانک مرکزی بر روند تخصیص س��همیه ارز مس��افرتی در صرافی ها، گزارش های میدانی 
نش��ان می دهد که صرافی ها فروش ارز برای کش��ورهای با ویزا را در اولویت قرار می دهند و در پی محدودیت در 

عرض��ه لیر در برخی از صرافی ها، متقاضیان نیاز ارزی خود به لیر ترکیه را از دالالن تامین می کنند. به 
گزارش ایسنا، به تازگی بانک مرکزی در روند تخصیص ارز مسافرتی تغییراتی اعمال کرد که براساس...

شرایط جدید فروش ارز مسافرتی

سرمقاله
پیامدهایطرح
ضدتولیدمجلس

علینظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی 

کانون بانک ها

با وجود مخالفت کارشناس��ی 
مرک��ز پژوهش ه��ا، دو فوری��ت 
طرح جدید مجلس در حمایت 
از تولی��د، موس��وم ب��ه ط��رح 
و  کارخانج��ات  از  »حمای��ت 
واحدهای صنعت��ی و تولیدی« 
در جلس��ه علنی روز سه ش��نبه 
هف��ت دی مجلس ب��ه تصویب 
نمایندگان رس��ید. این طرح به 
صورت ماده واحده تنظیم و در 
آن گفته شده: »توقیف، ضبط و 
تولید،  ابزار  تملک ماشین آالت، 
تجهیزات، مواد اولیه و محصوالت 
واحده��ای  و  کارخانج��ات 
تولیدی و ف��روش اموال، اعمال 
محرومیت از خدم��ات بانکی و 
اجتماع��ی از قبی��ل بهره مندی 
از حس��اب بانکی، دس��ته چک 
بازرگان��ی، همچنی��ن  کارت  و 
اعمال مج��ازات حبس مدیران 
سرمایه گذاران واحدهای تولیدی 
ناش��ی از اتهام��ات اقتص��ادی، 
معطلی مواد اولیه و ماشین آالت 
در گمرکات کشور و یا هر اقدام 
دیگر که منتهی به توقف یا بروز 
اختالل در فعالیت های تولیدی 
و یا تعطیلی این واحدها گردد، 

ممنوع است.«
ادامهدرهمینصفحه
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صندوق امانات، مکانی امن و مطمئن در بانک برای حفظ 
و نگهداری از اس��ناد، اموال و اش��یای گران بها و مجهز به 
سیس��تم های مدرن ایمنی و حفاظتی است که مشتریان 
می توانند با اجاره این صندوق ها هرگونه اس��ناد و مدارک 
و اش��یای با ارزش خود را با خاطری آس��وده در این مکان 
نگهداری کنند. برای رفاه حال سپرده گذاران بانک پاسارگاد 
و تأمین امنیت و آس��ودگی خاطر ایشان، صندوق امانات 
بانک پاس��ارگاد آماده ارائه خدمات به مشتریان حقیقی و 
حقوقی ارجمند است. بر این اساس، مشتریان حائز شرایط 

می توانند اشیای گران بها، اس��ناد و... را در این صندوق ها 
که در س��ه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ در اختیارشان 
قرار می گیرد، به امانت بگذارند. اگر ش��ما س��اکن یکی از 
شهرهای تهران، کرج، تبریز، اردبیل، مشهد، شیراز، رشت، 
س��اری، کرمان، اهواز، دزفول، قشم و شهرکرد هستید، به  
راحتی می توانید امانات خود را به شعبه های منتخب بانک 

پاسارگاد بسپارید.
البته متقاضی اس��تفاده از خدم��ات صندوق امانات باید 
دارای حداقل ۱8 س��ال سن باشد. برای متقاضی دریافت 

صندوق امانات در استان های تهران و البرز نیز برخورداری 
از حداقل معدل موجودی شش ماهه به میزان 5۰میلیون 
ریال در حس��اب ج��اری یا ۱۰۰میلیون ریال در حس��اب 
کوتاه مدت و برای سایر استان ها ۲5میلیون ریال در حساب 
ج��اری یا5۰میلیون ریال در حس��اب کوتاه مدت در نظر 
گرفته شده است. همچنین در استان های تهران و البرز در 
هنگام ارائه درخواست اجاره صندوق امانات بایستی سپرده 
سرمایه گذاری بلندمدت با حداقل مبلغ 5۰۰میلیون ریال 
داشته باشید که این میزان برای سایر استان ها ۲5۰میلیون 

ری��ال اس��ت. البت��ه در صورتی که ش��ما در ش��عبه  فاقد 
صندوق امانات حس��اب داشته باشید، می توانید با دریافت 
معرفی نامه از ش��عبه خود، از خدمات نزدیک ترین ش��عبه 
مجهز به صندوق امانات بهره مند ش��وید. نحوه استفاده از 
خدم��ات صندوق امانات به این ترتیب اس��ت که صندوق 
مورد اجاره توسط مش��تری یا وکیل قانونی وی، در طول 
ساعات اداری قابل بهره برداری است. همچنین درخصوص 
شرایط و هزینه واگذاری صندوق باید گفت که مدت زمان 
قرارداد اجاره صندوق امانات حداقل یک سال و قابل تمدید 

اس��ت. اجاره بها ساالنه هر س��انتی متر مکعب حجم ۱۲۰ 
ریال )حداقل 6۰۰.۰۰۰ ریال( اس��ت. ودیعه اجاره بها نیز 
هشت برابر مبلغ اجاره بها و حداقل مبلغ ۴.8۰۰.۰۰۰ ریال 
است. گفتنی است شرایط اعالم شده مربوط به شعبه های 
دارای ظرفیت خالی اس��ت و عالقه من��دان به بهره مندی 
از ای��ن خدمت می توانند برای آگاهی از ش��رایط واگذاری 
صندوق به اش��خاص حقوقی و سایر اطالعات موردنیاز به 
شعبه های بانک پاسارگاد مراجعه کنند و یا با مرکز مشاوره 

و اطالع رسانی به شماره 8۲89۰ تماس حاصل فرمایند.

ادامهازهمینصفحه
 براساس تبصره یک این ماده واحده، »به منظور اجتناب از تعطیلی 
کارخانجات و واحدهای تولیدی، دستگاه های ذی ربط یا مراجع قضایی 
مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس 
مدیران یا س��رمایه گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختالل 
یا تعطیلی واحدهای تولیدی می ش��ود، خ��ودداری نموده و با تعیین 
تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی و 
توسعه ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد 
تولیدی و ایجاد اش��تغال جدید اقدام نمایند.« همچنین طبق تبصره 
۲، »هر فعل یا ترک فعل در عدم اجرای این قانون و مصوبات صادره، 
مشمول ماده 5۷6 قانون مجازات اسالمی بوده و جبران خسارات وارده 

و عدم النفع احتمالی برعهده مقام مسئول ذی ربط خواهد بود.«
اگرچه پس از تصویب دو فوریت این طرح در صحن علنی، کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس به عنوان کمیسیون متولی این طرح، اصالحاتی 
در آن اعمال کرد و نام آن را به »طرح دو فوریتی جلوگیری از تعطیلی 
واحدهای تولیدی« تغییر داد و در جلس��ه ۱۴ دی ماه آن را تصویب 
و ت��ا حدودی ای��رادات متن اولیه را برطرف کرد، اما به نظر می رس��د 
ایرادات س��اختاری این طرح همچنان به قوت خود باقی است. از متن 
اولیه این طرح می توان پیام اصلی آن را تش��خیص داد؛ »جلوگیری از 
وقفه یا تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی«؛ پیامی منطقی که 
در شرایط فعلی و در تنگنای تحریم های ظالمانه هیچ کس در لزوم آن 
تردیدی ندارد، چراکه تعطیلی واحدهای تولیدی و وقفه در امر تولید، 
کل اقتصاد را به چالش می کشد و مشکالت زیادی برای مردم به همراه 
خواهد داش��ت. با این وجود اما س��وال این است که چرا طرحی با این 
درجه از اهمیت به لحاظ کارشناسی از سوی مرکز پژوهش های مجلس 
و همچنین شبکه بانکی کشور مورد پذیرش قرار نگرفته و »ضدتولید« 

خوانده شده است؟
پیش��نهاددهندگان این طرح جنجالی در مقدم��ه توجیهی طرح 
خ��ود، »حمایت از تولی��د و تولیدگران و واحدهاي صنعتي در س��ال 
نام گذاري ش��ده توسط مقام معظم رهبري مدظله العالي به نام جهش 
تولید، پشتیباني ها و مانع زدایي ها و در رفع مشکالت واحدهاي صنعتي 
و تولی��دي و تبیین تدابیر به منظور جلوگی��ري از تعطیلي واحدها با 
توجه به ش��رایط خاص اقتصادي و مش��کالت ناش��ي از عدم فعالیت 
کامل آنها به دلیل بیماري کرونا و ضرورت توجه به اشتغال و کارکنان 
واحده��اي صنعتي و تولیدي و روند بهبود کس��ب و کار« را از جمله 
اهداف آن برش��مرده اند. همچنین رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ب��ه عنوان طراح و متقاضی دو فوری��ت این طرح گفته: »این 

طرح، عدم پلمب واحدهای تولیدی و صنعتی را دنبال می کند. تعطیلی 
کارخانجات و به زندان رفتن فعاالن اقتصادی به نفع کشور نیست. باید 
دس��ت قاضی را باز بگذاریم تا ضمن اینک��ه طلب افراد از کارخانجات 

پرداخت می شود، تعطیلی واحدهای تولیدی ارائه نشود.«
واقعیت اما این اس��ت که متن اولیه طرح از نظر نگارش حقوقی به 
خش��ت خام می ماند که اگر در س��اختار و جزییات آن اصالح اساسی 
صورت نگیرد، نه تنها از مش��کالت بانک��ی واحدهای تولیدی نخواهد 
کاس��ت، بلکه بر مش��کالت تولید خواهد افزود و افزون بر آن، مشکل 
مطالب��ات معوق بانک ها را دوچندان خواهد کرد. با اینکه هدف نهایی 
این طرح، »جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید« عنوان شده است، 
ام��ا در این بازار که هم��واره از باال و پایین رفت��ن لحظه ای قیمت ها 
در تالطم اس��ت و بس��یاری از معامالت به شیوه غیرنقدی و اعتباری 
صورت می گیرد، کدام فروش��نده ای حاضر است مواد اولیه را به روش 
اعتباری به کارخانه ای بفروشد که می داند هم بدهی این کارخانه قابل 
وصول نیست و هم مدیر این مجموعه قابل پیگرد نیست و هم اموال 
و ماش��ین آالت و تجهیزات آن از مصونیت قضایی برخوردار اس��ت؟! 
بنابراین اولین اثر منفی این طرح، رواج فرهنگ بی اعتمادی در جامعه 
و بسته شدن پرونده معامالت اعتباری و گرایش بازار به سوی معامالت 
نقدی و احتیاط یا پرهیز از معامله با صنعتگران است؛ کما اینکه بازوی 
کارشناسی مجلس در این مورد به درستی گفته است: »در قانون الحاق 
موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 
مصوب س��ال ۱39۷، به منظور بررس��ی و اتخاذ تصمیم درخصوص 
حل و فصل مش��کالت واحدهای تولیدی ب��ه ویژه در موارد مربوط به 
تکمیل و راه ان��دازی طرح های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف 
بدهی های معوق و همچنین رفع مش��کالت مرتبط با محیط زیست، 
منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی، ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل گردید. همچنین 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ریاست استاندار و تحت نظارت و 
سازماندهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان ها تشکیل گردید. 
بر همین اس��اس به نظر می رسد رفع مشکالت واحدهای تولیدی که 
می تواند مورد به مورد متفاوت باش��د باید در قالب های این چنینی که 
مصوبه مجلس نیز دارد، پیگیری گردد و از تصویب حکم کلی )فارغ از 

ایرادهای وارد بر متن حکم( پرهیز گردد.«
اف��زون بر این اس��تدالل، اقداماتی نظیر »توقی��ف، ضبط و تملک 
ماشین آالت، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصوالت کارخانجات 
و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی 
و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حس��اب بانکی، دسته چک و کارت 

بازرگان��ی، همچنین اعمال مج��ازات حبس مدیران س��رمایه گذاران 
واحده��ای تولیدی ناش��ی از اتهامات اقتصادی، معطل��ی مواد اولیه و 
ماشین آالت در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا 
بروز اختالل در فعالیت های تولیدی و یا تعطیلی این واحدها گردد«، از 
جمله صالحیت های ذاتی قوه قضائیه و مراجع قضایی چگونه می تواند 
برخ��الف اصل تفکیک قوا، مراجع قضای��ی را از اعمال صالحیت های 
قانون��ی و ذاتی اش محروم کند؟ به هر ح��ال، متن اولیه این طرح که 
دو فوریت آن تصویب شده، در جمعی متشکل از کارشناسان حقوقی 
خبره و مجرب بانک های دولتی و خصوصی در جلسه ای نسبتا طوالنی 
به دقت مورد بحث و بررس��ی ق��رار گرفت. جمع بندی ای��ن گروه از 
کارشناس��ان این بود که اجرای این طرح بدون اعمال اصالحات و رفع 
ایرادات آن، مش��کالت زیر را برای شبکه بانکی کشور به همراه خواهد 

داشت:
اول؛افزایشبیسابقهمطالباتمعوقبانکها

تس��هیالت معوق بانک ها همواره مشکل اساسی نظام بانکی کشور 
ب��وده، به طوری که قوای س��ه گانه در صدد رف��ع آن برآمده اند. توان 
تسهیالت دهی بانک ها و پرداخت به موقع تسهیالت به بخش ها و اقشار 
جامعه بس��تگی به وصول به موقع مطالبات بانک ه��ا دارد، در غیر این 
صورت، انباش��ت مطالبات معوق و بالوصول در بانک ها نه تنها کمکی 
به صنعتگران و تولیدکنندگان نمی کند، بلکه مش��کالت بانکی آنها را 
نیز دوچندان خواهد کرد و بانک ها را از پرداخت س��ود علی الحساب و 
سود قطعی سپرده های بانکی نیز محروم خواهد ساخت و در یک کالم، 

مشکل دیگری بر مشکالت فعلی کشور خواهد افزود.
دوم؛اخاللدرساختارهایقانونیوحقوقی

مفاد طرح مزبور، زمینه تعارض های متعدد میان متون قانونی کشور 
را فراهم خواهد ساخت. برای مثال، مغایرت و ایجاد تخصیص و نسخ 
در متون قوانین کنون��ی از قبیل قانون جدید صدور چک، قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون آیین دادرسی 
مدنی، قانون آیین دادرس��ی کیفری و حتی قوانین تجارت و مجازات 
اسالمی، از جمله تبعات و آثار نامطلوب این طرح است؛ بدین صورت 
که این طرح با حذف و زایل ساختن کلیه ابزارهای حقوقی و کیفری در 
اختیار بستانکاران، پرداخت بدهی اشخاص به نظام بانکی کشور را صرفا 
به توصیه ای اخالقی مبدل خواهد ساخت. همچنین با وجود بسیاری 
از قوانین از جمله »قانون حمایت صنعتی« به نظر می رس��د نیازی به 
تصویب طرح موردنظر نباش��د. با توجه به اینکه موضوع مذکور سابقا 
در قالب »قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های 
کشور« در سال ۱3۴3 تصویب شده و آیین نامه اجرایی آن نیز در سال 

۱396 مجددا مورد بازبینی قرار گرفته است، لذا طرح موضوع حمایت 
از واحدهای تولیدی، »سالبه به انتفاع موضوع« خواهد بود.

سوم؛ریسکپرداختتسهیالتبهواحدهای
تولیدی

از آنج��ا که در این ط��رح، اقداماتی نظیر »توقی��ف، ضبط، تملک 
ماشین آالت، ابزار تولید و...« ممنوع شده است، در نتیجه این موضوع 
ام��کان وصول مطالبات معوق بانک ها را به  طور کلی با مانع و محذور 
قانونی مواجه س��اخته و ریس��ک پرداخت تسهیالت و تعهدات بانکی 
ب��ه واحدهای تولیدی را به ش��دت افزایش می ده��د. بنابراین از منظر 
مدیریت ریسک، پرداخت تس��هیالت به واحدهای تولیدی، توجیهی 

نخواهد داشت.
چهارم؛عدمبازگشتمنابعوامکانتأمینمالی

در یک اقتصاد بانک محور، توان تس��هیالت دهی بانک ها وابسته به 
بازگشت اصل و سود تسهیالت پرداخت شده در موعد مقرر است. در 
صورت عدم بازگشت تسهیالت طبعا و مأال منبعی برای توزیع عادالنه 
تس��هیالت در شبکه بانکی کشور باقی نخواهد ماند و در نتیجه سایر 
متقاضیان واجد شرایط از دریافت تسهیالت بانکی محروم خواهند شد.

پنجم؛نقضاصلاستقاللقوا
مفاد طرح موردنظر با ورود به حوزه شرح وظایف و صالحیت های قوه 
قضائیه و سلب ابزارهای حقوقی و کیفری در اختیار آن قوه، موجبات 
نقض اصل استقالل قوا را فراهم ساخته و به نوعی به تعدادی از اقشار 
جامعه، مصونیت قضایی داده است. بدیهی است که این موضوع مغایر با 

اصل تساوی افراد جامعه در برابر قانون است.
ششم؛ابهامدرنحوهوصولمطالباتمعوقبانکی

این طرح با سلب امکان توقیف ضبط و تملک اموال بدهکار توسط 
بستانکاران و س��لب اختیار قوه قضائیه برای اقدام در این زمینه عمال 
باعث می شود که وصول مطالبات بانک ها از واحدهای تولیدی و مدیران 
دس��ت اندرکار آن با چالش اساسی مواجه شود. متاسفانه در این طرح 
پیش��نهادی، هیچ راهکار قانونی برای وص��ول مطالبات از این واحدها 

پیش بینی نشده است.
هفتم؛مغایرتباقانوناساسیوسیاستهایکلی

نظام
مفاد این طرح در تعارض آشکار با فراز پایانی بند نهم سیاست های 
کلی برنامه شش��م توسعه اقتصادی ابالغی ۱39۴/۰۴/۰9 مقام معظم 
رهبری مبنی بر »لزوم کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت« 
و بند نهم سیاست های کلی نظام تقنینی مبنی بر »لزوم ابتناء قوانین بر 
نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قوانین« بوده و از این رهگذر 

در تعارض با اصل یکصد و دهم قانون اساسی است.
همچنین ع��الوه بر ایرادات گفته ش��ده، »قانون حمایت صنعتی و 
جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور«، به خوبی ظرفیت های قانونی 
برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی را فراهم آورده و در ماده 
3 آن مقرر شده است: »در مواردی که برای وصول وجوه عمومی که به 
عنوان وام صنعتی یا تنخواه گردان یا اعتبار یا ضمانت بانکی یا معامله با 
حق استرداد برای کارخانه پرداخت شده است مبادرت به صدور اجراییه 
گردد اعم از اینکه وجوه مزبور از طرف دس��تگاه های دولتی یا سازمان 
برنامه یا موسس��ات دیگری که تحت نظارت دولت اداره می شوند و یا 
موسساتی که از وجوه عمومی اعتبار یا وام ضمانت نامه در اختیارشان 
گذارده شده پرداخت شده باشد از تاریخ صدور اجراییه به وسیله مقام 
صالح، هیأت می تواند کارخانه را طبق مقررات این قانون تحویل گرفته 
و اداره کند.« بنابراین با وجود این قانون اساسا نیازی به تصویب قانون 

جدید برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی نیست.
در مجموع، نگرانی نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت واحدهای 
تولیدی، کامال منطقی و قابل س��تایش است، چراکه پیشرفت کشور 
در گروی پیش��رفت تولید و رشد اقتصادی اس��ت، اما در این رهگذر 
باید توجه داشت که بانکداری ایرانی مبتنی بر مبانی شرعی و قانونی 
»قانون عملیات بانکی بدون ربا« اس��ت. در این شیوه بانکداری مبتنی 
بر ارزش های اس��المی نمی توان برای حمایت از تسهیالت گیرندگان، 
حقوق قانونی س��پرده گذاران بانکی را نادیده انگاشت و با تصویب این 
قبیل طرح ها )بدون اصالح ایرادات س��اختاری آن( موجبات انباش��ت 
مطالبات معوق و الوصول بانک ها و تضعیف قدرت تسهیالت دهی آنان 

را فراهم ساخت.
فراموش نکنیم ک��ه مجلس محترم در ماده یک »قانون تس��هیل 
اعطای تسهیالت بانکی« در سال ۱386 تاکید کرده است: »به منظور 
تس��ریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرح های تولیدی )اعم از 
کاال یا خدمت( دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، 
از گیرندگان تسهیالت که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی 
و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می رسد، توسط بانک های عامل 
ممنوع اس��ت.« اما حاال در تناقضی آش��کار در طرح جدید، توقیف و 
تملک این قبیل وثایق، ممنوع شده است. در این صورت این پرسش 
مطرح می شود که در این موضوع مهم بانکی چرا تدبیر شایسته ای از 
سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای شفاف سازی نحوه وصول 
مطالبات بانک های تسهیالت دهنده از بدهکاران بانکی اندیشیده نشده 
اس��ت و شبکه بانکی کشور در فقدان ابزارهای قانونی چگونه می تواند 
مطالبات معوق و الوصول شده در اثر اجرای این طرح را وصول نماید؟

پیامدهایطرحضدتولیدمجلس

باخیالراحت،اماناتخودرابهبانکپاسارگادبسپارید

بهترینکارهایپارهوقتبرایسال2022
آیا شما هم به دنبال کسب درآمد در کنار شغل فعلی تان با کمترین زحمت ممکن هستید؟ این امر برای خیلی 
از کارآفرینان رویای بزرگ و در عین حال دس��ت نیافتنی محسوب می شود. شیوع کرونا در بسیاری از کشورها 
ضرورت توجه به کسب و کارهای جانبی را در کانون توجه قرار داد. درست به همین خاطر در طول سال ۲۰۲۱ 
بسیاری از مردم در سراسر دنیا در کنار شغل شان به دنبال یک کار جانبی و پاره وقت نیز بودند. این امر به خوبی 
در تالش کارآفرینان برای جس��ت و جوی فرصت های ش��غلی تازه نمایان است.  براساس گزارش موسسه بانک 
ریت )Bank Rate(، اکنون نزدیک به ۴5 درصد از ش��هروندان ایاالت متحده دارای کار جانبی هس��تند. نکته 
جالب اینکه بسیاری از این افراد مایل به تبدیل شغل پاره وقت شان به یک کسب  و کار تمام وقت و کامل هستند. 
گزارشی دیگر از سوی موسسه هاستل )Hustle( بیانگر عالقه 5۰ درصدی کارمندان به شغل اصلی شان است...



فرصت امروز: »واحد اطالعات اکونومیس��ت« به سنت هر ساله در پایان 
س��ال ۲۰۲۱، گزارش هایی درباره شرایط و چش��م انداز اقتصادی کشورها 
منتش��ر کرده که از جمله این گزارش ها، »گزارش کش��وری ایران« است. 
»اکونومیست« در این گزارش، وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران در سال 
۲۰۲۱ را بررس��ی کرده و به تحلیل شرایط کشورمان با توجه به تغییرات 
اتفاق افتاده از اوایل اکتبر ۲۰۲۱ )میانه مهرماه ۱۴۰۰( پرداخته است. این 
گزارش همچنین به مهمترین روندهای سیاس��ی و اقتصادی جهان اشاره 
کرده و چش��م اندازی از چهار سال آینده و سناریوهای پیش روی اقتصاد 
ایران در بازه زمانی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲6 به روی ما گش��وده است. در »گزارش 
کشوری ایران« پیش بینی شده است که مازاد حساب جاری ایران به 9.9 
درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲3-۲۰۲۲ رسیده و با تحریم های 
مجدد نفتی از س��ال ۲۰۲۴ کاهش ش��دیدی را تجربه می کند و نهایتا در 
سال ۲۰۲6 به کسری تبدیل می شود که ناشی از تغییرات حساب تجاری 
اس��ت. در گزارش حاضر، مهمترین بندهای گزارش »اکونومیست« درباره 
س��ناریوهای آین��ده اقتصاد ایران به نقل از مرک��ز پژوهش های اتاق ایران 

آمده است.
* تغییرات مهم از چهارم اکتبر: تأخیر در آغاز مذاکرات هسته ای نشان 
می دهد که هیچ گونه کاهش تحریمی پیش از س��ه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ 
به وقوع نخواهد پیوس��ت. لذا رش��د صادرات نفت در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ 
کمی کندتر و در س��ال ۲۰۲3-۲۰۲۲ کمی س��ریع تر از میزانی است که 
پیش بینی ش��ده بود. انتظار می رود نرخ ارز ایران در چهار سال آینده )بین 
سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲6( به طور متوسط حدود ۲3 هزار و 6۰۰ تومان در 
ازای هر دالر آمریکا باشد. همچنین با وجود اینکه نرخ تورم ساالنه تقریبا 
در سال ۲۰۲۱ باالتر از ۴۰ درصد بوده، پیش بینی می شود که در ماه پیش 

رو، نرخ تورم به زیر ۴۰ درصد کاهش یابد.
* ریسک های اصلی معطوف به پیش بینی ها: مخاطرات موجود به ترتیِب 
احتمال وقوع، اثرگذاری و میزان ش��دت عبارت اس��ت از ت��داوم مارپیچ 
ابرتورمی و از بین رفتن اطمینان به ریال، عدم برقراری توافق هس��ته ای، 
بدتر ش��دن شرایط اقتصادی و وقوع بحران بانکی درنتیجه سیاست پولی 

غیرمسئوالنه.
* چش��م انداز چهار س��ال آتی از منظر ثبات سیاسی: با انتخاب ابراهیم 
رئیس��ی به عن��وان رئیس جمهور در میانه س��ال ۲۰۲۱، به نظر می رس��د 
دولتمردان ایرانی رغبت کمتری به دنبال کردن دیپلماسی با غرب داشته 
باشند. همچنین کاهش استانداردهای زندگی از زمان وضع مجدد تحریم ها 
در اواسط س��ال ۲۰۱8 و نیز آس��یب های اقتصادی ناشی از بحران کرونا 
س��بب می شود که ثبات سیاس��ی این دولت در میان مدت با چالش هایی 

مواجه باشد.
* چشم انداز چهار سال آتی از منظر روابط بین الملل: بحرانی ترین جنبه 
سیاست خارجی ایران در سال های پیش رو، رابطه با آمریکا و تأمین منافع 
اقتصادی ناش��ی از کاهش تحریم اس��ت. در دولت بایدن و حداقل تا سال 
۲۰۲۴، ش��کل گیری توافق محتمل تر از عدم شکل گیری آن است، اما در 
میان مدت، شکس��ت آمریکا در تحمیل محدودیت های بیشتر بر حمایت 
ایران از نیروهای نیابتی خود در منطقه، ادامه بی میلی کسب وکارهای غربی 
برای سرمایه گذاری و تجارت با ایران و نیز ادامه جنگ در سایه با اسرائیل، 
سبب می شود که توافق امضاشده حدودا از اواخر سال ۲۰۲3 متزلزل شده 
و در اواخر س��ال ۲۰۲۴ و پس از انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا 
کامال با شکس��ت مواجه شود. همچنین مذاکرات ایران با عربستان هم در 
میان مدت بعید اس��ت به تغییر معناداری در روابط این دو کش��ور منتهی 
ش��ود. تمرکز ایران در راستای تالش برای افزایش تاب آوری، بر گسترش 
روابط با دو قدرت بزرگ ش��رقی )روس��یه و چین( خواهد بود. همچنین 
تمایل ایران به ثبات در طول مرزهای خود، این کش��ور را به سمت دنبال 
کردن یک رابطه عملی و عملیاتی با طالبان در افغانستان سوق خواهد داد.

* چش��م انداز چهار سال آتی از منظر روند سیاست ها: با توجه به انتظار 
کاهش تحریم ها از نیمه اول سال ۲۰۲۲، سیاست ایران در آغاز بر افزایش 
ظرفیت تولید در بخش نفت و گاز تمرکز خواهد داشت. سپس با باالرفتن 
سطوح فقر و بار تورم فزاینده بر مصرف خصوصی، دولت بر افزایش تولیدات 
صنعتی و تولیدات کارخانه ای، به عنوان ابزاری برای حفظ رش��د اقتصادی 
تمرک��ز خواهد کرد. از س��ال ۲۰۲۴ نیز تنش های ت��ازه و رو به افزایش با 
آمریکا باعث تشدید مجدد تحریم ها خواهد شد که مستلزم برقراری مجدد 

سیاست ها حول خودکفایی و تاب آوری است.
* چش��م انداز چهار سال آتی از منظر سیاست مالی: فشارهای مالی در 
کوتاه مدت همچنان شدید خواهد بود، اما به دلیل سطوح باالتر قیمت های 

جهانی نف��ت و درنهایت کاهش تحریم های آمریکا، چش��م انداز در اواخر 
س��ال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ بهبود خواهد یاف��ت. از آنجا که در حال حاضر 
درآمد نفت به جای واریز به خزانه دولت، صرف خرید کاال در نظام تهاتری 
می شود، پیش بینی می شود کسری مالی از ۷ درصد تولید ناخالص داخلِی 
برآورد شده برای سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ به 9.۷ درصد تولید ناخالص داخلی 
در س��ال ۲۰۲۱-۲۰۲۲  افزای��ش یابد، اما با کاه��ش تحریم در نیمه اول 
س��ال ۲۰۲۲ و بهبود ص��ادرات نفت، انتظار داریم که کس��ری بودجه در 
س��ال ۲۰۲۴-۲۰۲3 به طور متوس��ط به ۴.3 درصد تولید ناخالص داخلی 
محدود ش��ود. با این وجود، از اواخر س��ال ۲۰۲3 و شکست مجدد توافق 
هسته ای، درآمدهای نفتی و تا حدودی درآمدهای مالیاتی کاهش یافته و 
کسری بودجه به 5.9 درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲6-۲۰۲۷ 

خواهد رسید.
* چش��م انداز چهار س��ال آتی از منظر سیاست پولی: در سال ۲۰۲۲ و 
پیش از آنکه آثار ناشی از درآمدهای نفتِی باالتر، فشار تورمی بر پول ملی و 
فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه را تسهیل کند، بانک مرکزی نرخ 
سپرده یک شبه را افزایش خواهد داد. در ادامه و پیش از معکوس شدن این 
روند از س��ال ۲۰۲۴ و به واسطه شروع مجدد تحریم های آمریکا و افزایش 
تورم، بانک مرکزی چرخه انقباض پولی خود را به منظور حمایت از رش��د 

اقتصادی متوقف خواهد کرد.
* چش��م انداز چهار س��ال آتی از منظر رش��د اقتصادی: افزایش تولید 
صنعتی، صادرات باالتر نفت به چین و افزایش نرخ واکسیناسیون، موجب 
رش��د مثبت در س��ال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ خواهد شد. بااین حال طوالنی شدن 
مذاکرات، افزایش بیش��تر صادرات را در این س��ال محدود و بار تورمی را 
افزای��ش خواهد داد. لذا انتظار می رود رش��د واقعی تولید ناخالص داخلی 
در س��ال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به حدود ۲ درصد کاهش یابد. در س��ال ۲۰۲3-

۲۰۲۲ نیز افزایش ص��ادرات نفت تا حدود ۲۰۰ درصد باعث افزایش نرخ 
رشد اقتصادی به 8.9 درصد خواهد شد، اما به دلیل ماهیت نامتوازن این 
بازیابی، تجدید تحریم ها از س��ال ۲۰۲۴، احتماال اقتصاد را در س��ال های 

۲۰۲5-۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷-۲۰۲6 به رکود بازخواهد کشاند.
* چشم انداز چهار سال آتی از منظر تورم: کمبودهای مرتبط با تحریم 
و پولی کردن کس��ری بودجه باعث رس��یدن نرخ تورم ساالنه در ژانویه تا 
س��پتامبر به طور متوسط به ۴6.۴ درصد شد، اما افزایش صادرات نفت در 
نیمه نخس��ت دوره پیش بینی، کمبود ارز خارجی و تورم را کاهش داده و 
انتظار می رود که تورم در س��ال ۲۰۲۲ به ۲3 درصد کاهش یابد. با تداوم 
این روند، میانگین تورم در س��ال ۲۰۲3 ب��ه ۱۷.۲ درصد کاهش خواهد 
یافت، اما با شکس��ت توافق، در سال های ۲۰۲6-۲۰۲۴ مجددا تورم بروز 

خواهد کرد.
* چش��م انداز چهار س��ال آتی از منظر نرخ ارز: نرخ ارز به احتمال زیاد از 
اوایل تا اواس��ط سال ۲۰۲۲ تا اواخر س��ال ۲۰۲3 و به دلیل بهبود روابط 
با آمریکا تقویت می ش��ود، اما در اواخ��ر دوره پیش بینی و با اعمال مجدد 
تحریم ها به شدت تضعیف شده و به ۲9 هزار و ۷۷8 تومان در مقابل هر دالر 

آمریکا در پایان سال ۲۰۲6 خواهد رسید.
* چش��م انداز چهار سال آتی از منظر بخش خارجی: انتظار می رود که 
صادرات نفت در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سطح فعلی )بین 6۰۰ تا ۷۰۰ 
هزار بشکه در روز( افزایش یافته و به متوسط بیش از ۲ میلیون و در سال 
۲۰۲3 نیز به ۲.۴ میلیون بشکه در روز برسد. همچنین پیش بینی می شود 
که مازاد حساب جاری به طور متوسط به 9.9 درصد تولید ناخالص داخلی 
در س��ال ۲۰۲3-۲۰۲۲ رسیده و با ش��کل گیری مجدد تحریم های نفتی 
از س��ال ۲۰۲۴ کاهش ش��دیدی را تجربه کند و نهایتا در سال ۲۰۲6 به 

کسری تبدیل شود.
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پیش بینی اقتصاد ایران تا 2026
دریچــه

پای»ساختانقالبسبز«درمیاناست
بهسویکرهجنوبیبدونکربن

اهداف آب و هوایی کره جنوبی به معنای بازسازی اقتصاد این کشور خواهد 
بود؛ این تیتر گزارش تازه »اکونومیست« درباره نقطه عطف اقتصاد کره جنوبی 
اس��ت. نیمه جنوبی شبه جزیره کره در حالی در این سال ها به عنوان الگوی 
اقتصادهای نوظهور و سرمشق کشورهای در حال توسعه مطرح بوده که حاال به 
نظر می رسد به مرحله یک دگردیسی رسیده است. »اکونومیست« از سرنوشت 
مراکز صنعتی کره جنوبی سخن می گوید که در راه »ساخت انقالب سبز« یا 

باید دگرگون شوند و یا نابود گردند.
این گزارش با نقل قولی از بنیانگذار فقید هیوندای آغاز می ش��ود؛ »اگر ما 
خوب کار کنیم، کشور نیز خوب کار خواهد کرد و اگر کشور خوب کار کند، 
این باعث می ش��ود که ما خوب کار کنیم«. این متن روی دیوارهای کارخانه 
کشتی سازی سابق »هیوندای« در شهر گونس��ان واقع در ساحل غربی کره 
جنوبی نوشته شده که به نقل قولی از چانگ جو-یانگ، موسس فقید هیوندای 
اش��اره دارد و به طور خالصه اس��تراتژی توسعه کره جنوبی را نشان می دهد. 
یکسان سازی قدرت تولید با منافع ملی باعث سرمایه گذاری عظیم دولت در 

صنایع سنگین شد و همین امر کره جنوبی را ثروتمند کرد.
چهار س��ال پیش، کشتی سازی هیوندای و کارخانه خودروسازی GM در 
گونسان، به فاصله ۱۰ ماه از یکدیگر بسته شدند و ده ها  هزار شغل از بین رفت. 
به نظر می رسد در آینده تهدیدهایی از این دست بیشتر خواهد شد. با اینکه 
دولت کره جنوبی تضمین کرده تا سال ۲۰5۰ انتشار گازهای گلخانه ای را صفر 
کند، غول های صنعتی این کشور هیچ برنامه مشخصی ندارند؛ حال آنکه نحوه 
انجام این کار نه تنها آینده صنایع بلکه آینده شهرهای صنعتی کره جنوبی را 

نیز مشخص می کند.
ش��هرهای ساحلی کره جنوبی، یکی از نشانه های آشکار صنعتی شدن این 
کشور هستند. از دهه ۱96۰ بنادر متروکه ماهیگیری و تجاری به مراکز بزرگ 
صنعتی تبدیل ش��دند که مملو از کارخانه های کشتی سازی، خودروسازی و 
فوالد، پاالیشگاه های نفت و پایانه های کانتینری هستند. صنعت در کره جنوبی، 
3۷ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد؛ در حالی که این نرخ در 
کشورهای پیشرفته ۲۷  درصد است. همچنین بیش از 8۰  درصد این تولیدات 
صادر می شود. تولید ناخالص داخلی سرانه در اولسان به عنوان مهمترین شهر 
صنعتی کره، ۷5 درصد باالتر از میانگین ملی اس��ت. با پرس��ه زدن در موزه 
این شهر می توانید نمونه های صنعتی شدن را ببینید و از قصه ای که اولسان 
می خواهد از خود تعریف کند، باخبر شوید. شین هیونگ سوک، مدیر موزه 
می گوید: »ما از تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر ۱۰۰دالر ش��روع کردیم 

و به اینجا رسیدیم.«
با پیوس��تن کره به سایر کشورها برای مهار تغییرات اقلیمی، قاعدتا مراکز 
صنایع س��نگین آن از محرک های رشد به مراکز بدهکار تبدیل خواهند شد. 
تکیه آنها بر س��وخت های فس��یلی، اولین دلیل قرار گرفتن کره جنوبی در 
مقام هفتمین کشور تولیدکننده گازهای گلخانه ای است. رئیس جمهور مون 
جای این قول داده کره جنوبی تا سال ۲۰5۰ بدون کربن خواهد بود. این هدف 
در آگوست ۲۰۲۱ در قانون آورده شد. گروه های زیست محیطی البته می گویند 
که اهداف رئیس جمهور مون هنوز برای انجام تعهدات کره جنوبی ذیل توافق 
پاریس کافی نیست. دولت هم اعتراف می کند که در کاهش انتشار گازهای 

گلخانه ای از دیگر کشورهای ثروتمند عقب مانده است.
پ��ارک س��نگ-این   ، اقتصاددانی که در دانش��گاه ملی س��ئول بر موضوع 
شرکت های خوشه ای در کره جنوبی تمرکز دارد، می گوید: »حرکت به سمت 
اقتصاد بدون کربن اگر جدی پیگیری ش��ود، بزرگ ترین چالش برای فعاالن 
تولیدکننده از زمان  گذار از صنایع س��بک به سمت صنایع سنگین در دهه 
۱9۷۰ خواه��د بود. این واقعیت ک��ه کره جنوبی خیلی دیر وارد عرصه بازی 
شده، کار را سخت تر می کند، زیرا اکنون در مدت کوتاه تر باید اصالحات بزرگی 

اتفاق بیفتد.
اگر دولت بخواهد به هدفش برسد، صنایع تولید کربن فشرده مجبور خواهند 
بود انتش��ار گازهای گلخانه ای خود را در سه دهه آینده تا 8۰  درصد کاهش 
دهند )کربنی که هنوز منتش��ر می ش��ود، باید در تاسیسات در حال توسعه، 
جمع آوری و ذخیره شود(. صنعت   زدایی و حرکت به سمت خدمات کم   مصرف 
انرژی، یکی از راه   های دستیابی به این هدف خواهد بود، اما با توجه به اهمیت 
تولید برای اقتصاد، عواقب آن برای کارگران و مراکز صنعتی که در آنجا زندگی 
می کنند، ویرانگر است و به نظر می رسد تنها راه جایگزین، تغییر صنعت است. 
کنگ سانگ-جین، محقق توسعه صنعتی دانشگاه سئول کره جنوبی می گوید: 
»ما نمی خواهیم نقش این صنایع را در روند رشد اقتصادی از دست بدهیم و 

تغییر آنها بسیار اهمیت دارد.«
اما تغییر و گذار چگونه خواهد بود؟ شرکت هایی که خودروهای بنزینی و 
دیزلی می سازند، مجبورند به سمت ساخت وسایل نقلیه دارای باتری و وسایل 
الکترونیکی حرکت کنند. کشتی سازی ها نیز باید وسایل نقلیه ای تولید کنند که 
با سوخت های سبز کار کنند و صنایع پتروشیمی نیز باید تولید این سوخت ها 
را در برنامه کاری خود قرار دهند. کوره های فوالدی باید با چیزی غیر از کک 
س��اخته شده از زغال سنگ کار کنند. همچنین برق که در حال حاضر برای 
صنعت و خانوارها عمدتا در نیروگاه های زغال سنگ تولید می شود، باید از منابع 
تجدیدپذیر تامین شود. مشابه تغییر از صنعت سبک به سنگین، تغییرات باید 
در شهرهای صنعتی مشاهده شود. در آینده دولت می خواهد شهرهایی مانند 
اولسان و گونسان را به مزارع بادی بزرگ غیر ساحلی وصل کرده و برای تولید 
برق در این شهرها از پنل های خورشیدی استفاده کند. هیدروژن سبز، انرژی 
کشتی   های کانتینری نسل بعدی و کوره   های فوالدی با کربن خنثی را تامین 

می کند.
برنامه های اخیر دولت، محرک هایی است که شرکت ها را به سمت این تغییر 
بزرگ تشویق می کند. البته فقدان آمادگی نشان می دهد که راه رسیدن به کره 
بدون کربن پر از دست انداز است و صنایع در برابر شوک ها آسیب پذیرند. کره 
برای رسیدن به انقالب سبز مشکالتی دارد که ابعاد مختلفی را دربر می گیرد، 
مثال هیچ تضمینی وجود ندارد که تعهدات زیست محیطی داده شده در این 
دولت، در انتخابات ریاس��ت جمهوری بعدی نیز باقی بماند، چراکه تغییرات 
آب وهوای��ی موضوع ج��دی کمپین های انتخاباتی در کره جنوبی نیس��ت و 
رئیس جمهور آینده ممکن است نیازی به تحت فشار قرار دادن شرکت های 
خوشه ای برای رسیدن به اهداف زیست محیطی قبلی احساس نکند. در نتیجه 
بس��یاری از مراکز صنعتی کره سرنوشتی شبیه گونسان خواهند داشت، زیرا 
س��رمایه گذاری در بازده فناوری های سبز در کشورهای دیگر و تولید بیشتر 
گازهای گلخانه ای باعث منسوخ شدن برخی از صنایع کره جنوبی خواهد شد. 
با وجود اینکه هزاران نفر گونسان را ترک کرده اند، اما تالش های دولت برای 
هدایت کارگران بیکار این شهر به سمت مشاغل جدید به کندی انجام می شود. 
در محل بندر اس��تعماری قدیمی، جایی که مسئوالن شهری مجموعه ای از 
پروژه های بازآفرینی ش��هری را راه اندازی کرده اند، بازدیدکنندگان یک موزه 
بزرگ که شبیه کشتی است، می   توانند تجربه تجارت برنج در دهه ۱93۰ را 
بازسازی کنند. اگر اقتصاد سبز کره جنوبی به سرعت حرکت کند، موزه شهر 

اولسان در ساحل مقابل به زودی حال و هوای متروکه ای خواهد یافت.
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فرصت امروز: دور هشتم مذاکرات وین که همزمان با سال نوی میالدی 
با وقفه ای سه روزه مواجه شده بود، از میانه هفته گذشته در هتل کوبورگ 
از سرگرفته شد و با سیگنال های مثبت برجامی و به خصوص سفر معاون 
وزی��ر امور خارجه کره جنوبی به وین و اعالم موافقت با آزادس��ازی فوری 
پول های بلوکه ش��ده ایران، قیمت دالر در پایان هفته گذشته در بازار آزاد 

تهران به کانال ۲8 هزار تومان رسید.
اسکناس سبز آمریکایی در حالی طی هفته های گذشته در مرز روانی 3۰ 
هزار تومان در حال نوسان بود که با مخابره سیگنال های مثبت برجامی از وین 
حاال به کانال ۲8 هزار تومان رسیده است. در حال حاضر، معامله کنندگان ارز 
در انتظار نتیجه مذاکرات احیای برجام هستند و در مقابل صرافی ها هم صف 
قابل مالحظه ای شکل نگرفته است. در آخرین روز کاری هفته ای که گذشت 
)چهارشنبه( دالالن در خیابان فردوسی هر دالر را حدود ۲8 هزار و 6۰۰ تومان 
تا ۲8 هزار و 8۰۰ تومان خریدند و نرخ فروش دالر در صرافی ها نیز تقریبا ۲6 
هزار تومان بوده است. پیشرفت های گزارش شده از دور هشتم مذاکرات وین از 
یکسو و اخبار منتشرشده درباره سفر مقام ارشد کره جنوبی به پایتخت اتریش و 
اضافه شدن او به جمع مذاکره کنندگان و ارتباط مستقیم این مقام با آزادسازی 
پول های بلوکه شده ایران در این کشور از سوی دیگر باعث شد تا قیمت دالر و 
دیگر ارزهای خارجی در روزهای پایانی هفته گذشته به کانال ۲8 هزار تومان 
بازگردد؛ حال آنکه قیمت دالر تا چندی پیش به مرز 3۱ هزار تومان هم رسیده 

و برای هفته های متمادی در کانال 3۰ هزار تومان در حال نوسان بود.
موافقتکرهباآزادسازیپولهایایران

کارشناسان می گویند با توجه به خبرهای خوب و مثبتی که از مذاکرات 
وین ش��نیده می ش��ود و همینطور موافقت کره جنوبی با آزادسازی فوری 
پول های بلوکه ش��ده ایران، باید منتظر کاهش هرچه بیش��تر قیمت دالر 
در روزهای آین��ده بود. بدهی کره  جنوبی به ایران در ازای خرید میعانات 
گازی در حدود ۷میلیارد دالر برآورد می شود که از سال ۲۰۱8 و به بهانه 
تحریم های آمریکا علیه ایران پرداخت نش��ده است.کارشناسان بازار ارز از 
دو جنبه مختلف این خبر را بررسی کرده اند؛ در نگاه نخست با آزادسازی 

این بدهی و تزریق آن توسط دولت به بازار ارز، میزان عرضه باالتر می رود 
که این امر می تواند در کاهش قیمت ارز و رس��یدن آن به قیمت تعادلی 
عرضه و تقاضای بازار برای ماه های آتی تاثیر بسزایی داشته باشد. همچنین 
س��فر چوی جونگ کان، مقام ارشد کره ای به وین و بیانیه وزارت خارجه 
کره جنوبی در آزادس��ازی فوری دارایی های مس��دود شده ایران می تواند 
نشانه مثبتی از پیشرفت های قابل توجه در روند مذاکرات وین و نزدیک تر 
ش��دن دیدگاه های طرف های برجامی به حصول توافق جدید باشد که در 
نتیجه آن، بازار ارز با ادامه مخابره این سیگنال مثبت از هتل کوبورگ وین 
می تواند به روند کاهش��ی خود ادامه داده و قیمت ارز طی روزهای آینده 

ریزش های بیشتری را شاهد باشد.
البته نوسانات به وجود آمده در آخرین روز کاری هفته گذشته تنها مختص 
بازار ارز نبوده و سکه تمام بهار آزادی نیز پس از مدت ها نوسان در کانال ۱3 
میلیون تومانی، باالخره این هفته کف حمایتی خود را شکست و به کانال ۱۲ 
میلیون تومان رسید. همچنین در پایان هفته گذشته سکه 3۲۰ هزار تومان 
و ه��ر گرم طال 35 هزار تومان نس��بت به ابتدای هفته ارزان ش��د و البته به 
موازات این ارزانی، حباب سکه نیز بزرگتر شد، زیرا میل به عرضه سکه  )توسط 

دارندگان سکه( کاهش داشت و معامالت نیز با احتیاط بیشتر انجام شد.
به موازات آزادسازی پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی همچنین 
احتمال آزادس��ازی پول های مسدودش��ده ایران در عراق هم جدی شده 
است. چنانکه س��خنگوی وزارت برق عراق اعالم کرده که وزارت برق این 
کش��ور آماده پرداخت همه طلب ایران اس��ت و به  زودی آن را به صندوق 
اعتب��اری بانک تجارت عراق واریز می کند. به اعتقاد کارشناس��ان، یکی از 
دالیل نوس��ان های قیمت دالر ظرف چند سال گذش��ته و به ویژه از سال 
۱39۷تاکنون، اعمال تحریم های جدید علیه ایران اس��ت که جریان ورود 
ارز را به کش��ور محدود کرده اس��ت. بر همین اساس هر نوع گشایشی در 
مذاکرات هسته ای که بتواند به کاهش تحریم ها و افزایش جریان ورود ارز 
به کش��ور منجر ش��ود، می تواند بر روند قیمت دالر به طور مستقیم تأثیر 
بگذارد. بر همین اس��اس به نظر می رسد بخشی از دالیل نزول قیمت دالر 

ظرف روز های گذش��ته به افزایش خوش بینی ها نسبت به آینده مذاکرات 
هسته ای بازمی گردد.

نگاهخوشبینانهبازارارزبهبرجام
بازار ارز تهران در هفته ای که گذش��ت حول مح��ور اخبار برجام چرخید. 
مذاکرات هسته ای اگرچه چند روزی به تعطیالت کریسمس رفت و دوباره ازسر 
گرفته شد، اما اخبار رسیده از وین باعث شد که قیمت اسکناس آمریکایی در 
بازار آزاد تهران ریزش کند. قیمت دالر از ابتدای هفته گذشته تا روز سه شنبه 
روند نزولی آرامی داش��ت، اما روز چهارشنبه سرعت کاهش آن شدت گرفت. 
بدین ترتیب، اسکناس آمریکایی که روز شنبه بر روی قیمت ۲9 هزار و ۷3۰ 
تومان قرار داشت در روز سه شنبه نسبت به ابتدای هفته 53۰ تومان کاهش 
یافت و به ۲9 هزار ۲۰۰ تومان رسید. روز چهارشنبه با اعالم خبر سفر معاون 
وزی��ر خارجه کره جنوبی به وین به دلیل گفت وگو درباره حل وفصل موضوع 
آزادس��ازی دارایی های مسدودشده ایران در این کشور، قیمت دالر کانال ۲9 

هزار تومان را هم از دست داد و با قیمت ۲8 هزار و 55۰ تومان معامله شد.
براس��اس این گزارش، نوسانات بازار ارز در ایران همانند سایر بازارها در 
کشورهای دیگر تحت تاثیر اخبار مثبت و منفی قرار می گیرد. در این بین، 
آزادس��ازی منابع مسدودی ایران، رفع تحریم ها و مذاکرات حول برجام از 
جمله اخبار مهم برای اقتصاد ایران هستند که بازار ارز اولین واکنش خود 
را به آنها نش��ان می دهد. اکنون در شرایطی که ادامه دور هشتم مذاکرات 
وین از روز دوش��نبه هفته اخیر شروع شده و اخبار مثبت از این مذاکرات 
منتش��ر می ش��ود، گزارش های میدانی از بازار ارز و اوضاع قیمت ها در این 
بازار حاکی از آن است که قیمت ها روند ریزشی دارد. دالالن، عامل اصلی 
روند کاهش��ی قیمت ها در بازار ارز را اخبار مثبت منتشرشده از مذاکرات 
وین می دانند و معتقدند که فعال قیمت ها کاهشی است و به فروشندگان 
ارز توصی��ه می کنند که اگر به پول حاص��ل از فروش این ارزها نیاز فوری 
ندارند، فعال دست نگه دارند. معامله کنندگان ارز در حال حاضر در انتظار 
نتیجه مذاکرات هس��تند و در مقاب��ل صرافی ها هم صف قابل مالحظه ای 

شکل نگرفته است و اغلب صرافی ها خرید و فروش ارز انجام نمی دهند.

قیمتدالربهکانال28هزارتومانبازگشت

دالر روی خط برجام
بانکنـــامه

معاونوزیراقتصاداعالمکرد
اعطایوام۹0میلیوندالریبانکجهانیبهایران

رئیس س��ازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران 
از تصوی��ب اعطای وام 9۰ میلی��ون دالری به ایران در بانک جهانی 
ب��رای مقابله با بیماری کرونا با وج��ود مخالفت آمریکا و البی رژیم 
صیهونیس��تی خبر داد. عل��ی فکری، معاون وزی��ر اقتصاد و رئیس 
س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک ه��ای اقتصادی و فن��ی ایران در 
ای��ن باره گفت: بانک جهانی با نادی��ده گرفتن تالش آمریکا و البی 
صهیونیس��تی با اعط��ای وام به وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 

پزشکی جمهوری اسالمی ایران موافقت کرد. 
او با اش��اره به اینکه این وام از پایین ترین نرخ سود در مقایسه با 
سایر فاینانس های بین المللی برخوردار است، افزود: تمامی نیازهای 
دارویی و تجهیزاتی وزارت بهداش��ت برای مقابل��ه با بیماری کرونا 
توسط س��ازمان بهداش��ت جهانی خریداری و به کشورمان تحویل 
می شود و به این ترتیب مشکالت نقل و انتقال بانکی و تحریم ها در 
این خصوص بی اثر خواهد بود. گفتنی اس��ت که دریافت این وام در 

آخرین جلسه هیأت دولت نیز به تصویب رسید.

شرایطجدیدفروشارزمسافرتی
پس از اعم��ال تغییرات بانک مرکزی بر روند تخصیص س��همیه 
ارز مس��افرتی در صرافی ه��ا، گزارش ه��ای میدانی نش��ان می دهد 
که صرافی ها فروش ارز برای کش��ورهای با وی��زا را در اولویت قرار 
می دهن��د و در پی محدودیت در عرض��ه لیر در برخی از صرافی ها، 
متقاضی��ان نیاز ارزی خود به لیر ترکیه را از دالالن تامین می کنند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، به تازگ��ی بانک مرکزی در رون��د تخصیص ارز 
مس��افرتی تغییراتی اعمال کرد که براس��اس آن، س��قف مقرر این 
سهمیه برای کشورهای با ویزا به صورت هوایی معادل ۲۰۰۰ یورو، 
برای کش��ورهای بدون ویزا به صورت هوایی 3۰۰ یورو و مسافرتی 
ب��ه صورت زمینی، ریل��ی و دریایی نیز 3۰۰ ی��ورو یا معادل آن به 
س��ایر ارزهاست. بانک مرکزی هدف خود از این اقدام را ساماندهی 

وضعیت فروش ارز مسافرتی اعالم کرده است.
در این راستا، گزارش های میدانی از صرافی ها حاکی از آن است 
که تغییرات در روند تخصیص ارز مس��افرتی بر شیش��ه صرافی ها 
برای اطالع متقاضیان هم��راه مدارک موردنیاز به منظور دریافت 
هر یک از سرفصل های فروش ارز بابت مصارف ارز خدماتی نصب 
ش��ده اس��ت. نکته حائز اهمیت در مش��اهده وضعیت فروش ارز 
مس��افرتی در صرافی ها این اس��ت که صراف ها بر اطالع از کشور 
مقصد مس��افر تاکید می کنند و بر نیاز ارزی فرد مبتنی بر کشور 
مقص��د پاس��خ می دهند که تخصیص ارز برای کش��ورهای با ویزا 
در اولویت قرار دارد. همچنین در مواردی دیده ش��ده اس��ت که 
صرافی ها به درخواس��ت متقاضیان برای دریافت لیر ترکیه جواب 
رد می دهند و این افراد برای رفع نیاز ارزی خود به دالالن مراجعه 
می کنند. از س��وی دیگر، اغلب صرافی ها خرید و فروش ارز انجام 
نمی دادن��د و صرافی ها عمدتا خلوت و صفی مقابل آنها تش��کیل 
نش��ده اس��ت. عالوه بر این، روند کاهش��ی قیمت ها در بازار ارز، 
ن��رخ ارز در صرافی ها را پس از حدود ش��ش ماه به رقم ۲6 هزار 

تومان رساند.
البته مدارک موردنیاز برای خرید ارز مسافرتی با بخشنامه جدید 
بانک مرکزی تغییری نکرده و بدین منظور مدارکی چون پاسپورت، 
ویزا ) برای کش��ورهای ش��امل دریافت ویزا(، عوارض خروج، اصل 
بلیت مهر ش��ده توس��ط آژانس، کارت ملی جدید هوش��مند، خط 
موبایل به نام ش��خص متقاضی، کارت بانکی به نام شخص خریدار، 
نش��انی کامل کد پس��تی ۱۰ رقمی متقاضی الزم است. در صورت 
اینترنت��ی بودن کد رهگیری و اطالعات ش��رکت صادرکننده بلیت، 
روند اخذ ارز مس��افرتی هفت روز مان��ده به تاریخ پرواز تا روز پرواز 

قابل انجام است.
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بانک های مرکزی جهانی قرار است سال ۲۰۲۲ را به طور متفاوتی سپری 
کنند، زیرا برخی بر خطر تورم در سال جدید و برخی دیگر بر تقویت رشد 
اقتصادی متمرکز هس��تند. البته همچنان همه گیری کرونا خطری برای 
تقاضا در سراسر جهان است و پس از ایجاد رکود در سال ۲۰۲۰، تشدید 
فشارهای قیمتی بعدی ناشی از آن نیز چالشی برای سیاست گذاران پولی 
خواهد بود. به گزارش مارکت، اقدام سریع برای کنترل قیمت ها در صورتی 
که تورم ب��ه هر حال کاهش یابد، می تواند به خنثی کردن سیاس��ت های 
انبس��اطی منجر شود. انتظار بیشتر برای تضمین بهبودی ممکن است به 
معنای افزایش تورم باشد که به اقدامات مهمتری نیاز خواهد داشت. فدرال 
رزرو قرار است برای اولین بار از سال ۲۰۱8 نرخ بهره را افزایش دهد. بانک 
مرکزی اروپا و بانک ژاپن سالی را که شروع کرده اند با نرخ هایی در سطوح 
پایین تر و در تالش برای حفظ رش��د به پایان می رسانند. همچنین چین 
شاخص معیار خود را کاهش می دهد زیرا مقامات تالش می کنند از کندی 

رشد اقتصاد شماره دو جهان جلوگیری کنند.
ج��روم پاول، رئیس فدرال رزرو و همکاران وی می توانند نرخ بهره را در 
م��اه مارس به محض مواجهه با داغ ترین تورم در ۴۰ س��ال اخیر افزایش 
دهن��د، اگرچه اُمیکرون ممکن اس��ت دلیلی برای تاخیر آن باش��د. بانک 
مرکزی آمریکا به حذف حمایت های سیاس��تی خ��ود برای پایان  دادن به 
خرید اوراق قرضه تا اواسط ماه مارس سرعت می بخشد. مقامات در آخرین 
پیش بینی های خود نرخ س��ه چه��ارم واحدی را در س��ال جاری افزایش 
می دهند. ت��ورم و نرخ بیکاری تا پایان س��ال ۲۰۲۲ به حدود 3.5 درصد 

کاهش می یابد.
بانک مرکزی اروپا در س��ال ۲۰۲۲ ش��روع به کاهش اقدامات سیاستی 
همه گیر خود می کند و خرید خالص اوراق قرضه تحت برنامه اضطراری را 
در ژانوی��ه قبل از مارس کاهش می دهد. همچنین بانک مرکزی اروپا بین 
شوک قیمتی و کندی بهبود قرار گرفته است. با این حال، کسادی در بازار 
کار، فش��ارهای قیمتی را محدود می کند و باعث می ش��ود که تورم باالی 
فعلی گذرا باش��د. همچنین بانک ژاپن، خرید بدهی شرکت ها را در پایان 
ماه مارس کاهش می دهد زیرا اقدامات برای حمایت در همه گیری کاهش 
می یابد اما محرک ها همچنان پابرجا خواهند ماند، حتی در شرایطی که بقیه 
جهان در مورد مهار افزایش قیمت ها نگران هستند. با این حال، چشم انداز 
ژاپن روشن نیست. بریتانیا هم بزرگ ترین اقتصادی است که هنوز به سمت 
کنترل تورم و دوری از محرک رش��د حرکت کرده است و به نظر می رسد 
سال ۲۰۲۲ سال هیجان انگیز برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران باشد. 
سرمایه گذاران بر این باورند که بانک کانادا روند صعودی را در سه ماهه اول 
س��ال ۲۰۲۲ آغاز کند. سیاست گذاران برای حذف محرک ها در اقتصادی 
رقابت خواهند کرد که اشتغال در آن از سطوح قبل از همه گیری گذشته و 
قیمت های باالتر کاالها باعث افزایش درآمد شده است. آفریقای جنوبی نیز 
می تواند چرخه افزایش نرخ خود را متوقف کند زیرا خطرات رشد اقتصادی 
ناش��ی از موج های بعدی ش��یوع کرونا به طور موقت بر نگرانی های تورمی 
بیشتر است. اقتصاددانان پیش بینی می کنند که ممنوعیت های مسافرتی 
بین المللی پس از ش��یوع اُمیکرون در آفریقای جنوبی باعث توقف بهبود 

اقتصادی این کشور می شود.

وضعیتبیکاریدرپایانپاییز
تعدادزنانشاغلکمشد

آخری��ن گزارش از وضعیت بیکاری و اش��تغال در ایران از کاهش تعداد 
بیکاران زن و مرد نشان دارد. آنطور که مرکز آمار ایران از وضعیت اشتغال 
و بیکاری در پایان فصل پاییز گزارش داده است، نرخ بیکاری افراد ۱5 ساله 
و بیشتر به 8.9 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۰.5 
درصد کاهش داشته است. در پاییز امسال همچنین جمعیت فعال ۱5 ساله 
و بیش��تر ۲5 میلیون و 8۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲3.5 میلیون 
نفر ش��اغل و ۲.3 میلیون نفر بیکار هستند و نسبت به پاییز سال گذشته 
بیکاران ۰.5 درصد و شاغالن ۰.۲ درصد کم شده اند. جزییات این گزارش 
از این حکایت دارد که از بین ۲.3 میلیون نفر بیکار در پایان پاییز، بیش از 
۱.6 میلیون نفر مرد هستند که حدود 85 هزار نفر از تعدادشان کم شده 
و نرخ بیکاری آنها ۰.5 درصد کاهش داش��ته است. تعداد زنان ۱5 ساله و 
بیش��تر بیکار در پاییز امسال نیز بیش از 653 هزار نفر گزارش شده که با 
کاه��ش ۴۷۰ هزار نفری همراه بوده و کاه��ش نرخ بیکاری آنها را به ۰.۲ 
درصد رسانده است. همچنین از بین جمعیت شاغل، بیش از ۲۰ میلیون 
نفر مرد هستند که تعدادشان نسبت به پاییز پارسال 3۱۷ هزار نفر اضافه 
شده است. سهم زنان از جمعیت شاغل نیز حدود 3.5 میلیون نفر است که 

از تعدادشان حدود ۱95 هزار نفر کم شده است.

دریچــه

فرصت امروز: ش��اخص بورس تهران س��وار بر موج ن��زول بیش از ۲ 
درص��د دیگ��ر از ارتفاع خود را از دس��ت داد و به ای��ن ترتیب یک گام 
دیگ��ر به نیمه کانال ۱.3 میلیون واحدی نزدیک تر ش��د. افت 3۴ هزار 
واحدی نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای در هفته دوم زمستان موجب توقف 
نبض بازار در رقم یک میلیون و 363 هزار واحد در پایان روز معامالتی 
چهارشنبه گذشته شد. به نظر می رسد نه تنها چراغ سبز بلکه تعادل و 
پایداری در بازار سرمایه مدت هاست که به دست فراموشی سپرده شده 
اس��ت و وضعیت این بازار هر هفته نسبت به هفته قبل قرمزتر می شود؛ 
موضوعی که در معامالت هفته گذش��ته نیز تکرار ش��د و ش��اخص کل 
ب��ورس با 3۴ هزار واحد اف��ت، بازدهی منفی ۲.۴ درص��دی را از خود 
به جای گذاش��ت. بدین ترتیب، ش��اخص کل با ایستادن در ارتفاع یک  
میلی��ون و 363 ه��زار واح��د در پایان این هفت��ه معامالتی به مرز یک 

میلیون و 35۰ هزار واحد نزدیک تر شد.
ش��اخص بورس تهران در حالی معامالت هفته گذش��ته را با رقم یک 
میلیون و 39۷ هزار واحد آغاز کرد که در انتهای این هفته به رقم یک  
میلیون و 363 هزار واحد رس��ید تا در پایان با افت 3۴ هزار واحدی به 
افت ۲.۴ درصدی بس��نده کند. ش��اخص کل )هم وزن( نیز با رقم 368 
ه��زار و 99 واحد معامالت هفتگی خود را آغاز کرد و در پایان هفته به 
359 هزار و ۴۷۱ واحد و شاخص قیمت )هم وزن( از ۲3۱ هزار و ۴95 

واحد به عدد ۲۲6 هزار و ۴3 واحد رسید.
نوسانبازارسهامادامهدارد

بورس تهران هفته دوم زمس��تان را با چراغ قرمز آغاز کرد، به طوری 
ک��ه ش��اخص کل بورس با ۱8 ه��زار و ۴۱۷ واحد کاه��ش به رقم یک 
میلیون و 3۷8 هزار واحد رس��ید. ش��اخص کل با معیار هم وزن هم ۴ 
هزار و 63۰ واحد س��قوط کرد و در رقم 363 هزار و ۴69 واحد ایستاد. 
ش��اخص کل فرابورس نیز در ای��ن روز با ۱۷۱ واحد کاهش به رقم ۱8 
هزار و 66۴ واحد رسید. هرچند روند نزولی بورس در روز شنبه تبدیل 
به روند نوس��انی در روز یکش��نبه و صعود آن ش��د، اما این صعود کامال 
بی جان بود، به طوری که شاخص کل بورس در این روز تنها ۲۲3 واحد 
افزایش یافت و به رقم یک میلیون و 3۷9 هزار واحد رسید. شاخص کل 
با معیار هم وزن هم با 5۲ واحد افزایش، رقم 363 هزار و 5۲۱ واحد را 
ثبت کرد. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با دو واحد 

کاهش در رقم ۱8 هزار و 66۰ واحد ایستاد.
روند نزولی بازار سرمایه در روز دوشنبه ازسر گرفته شد و شاخص کل 
ب��ورس با ۲ هزار و 9۷۱ واح��د کاهش در رقم یک میلیون و 3۷6 هزار 
واحد ایس��تاد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۷8 واحد کاهش یافت 
و رقم 363 هزار و ۲۴۱ واحد را ثبت کرد. شاخص کل فرابورس نیز 65 
واحد کاهش یافت و به رقم ۱8 هزار و 595 واحد رس��ید. روز سه شنبه 
هم جز س��قوط برای بازار سرمایه چیزی نداشت و شاخص کل بورس با 
۱3 هزار و ۲55 واحد افت در رقم یک میلیون و 36۲ هزار واحد ایستاد. 
ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز 3 هزار و ۲63 واحد کاهش یافت و به 
رقم 359 هزار و 98۲ واحد رس��ید. ش��اخص کل فرابورس هم با ۱63 

واحد کاهش در رقم ۱8 هزار و ۴3۱ واحد ایستاد.
در نهایت بازار س��رمایه هفته دوم زمستان را پرنوسان به پایان رساند 

و ش��اخص بورس در طول معامالت روز چهارش��نبه صعود و نزول های 
ش��دیدی را تجربه کرد. ش��اخص کل ب��ورس در حال��ی در این روز با 
3۰3 واح��د افزایش، رق��م یک میلیون و 363 ه��زار واحد را ثبت کرد 
که شاخص کل با معیار هم وزن 5۱۱ واحد کاهش یافت و به رقم 359 
هزار و ۴۷۱ واحد رس��ید. همچنین ش��اخص کل فرابورس با ۲۷ واحد 

کاهش، رقم ۱8 هزار و ۴۰3 واحد را به ثبت رساند.
چارهبورسبهگفتاردرمانینیست

برخ��ی از بندهای الیحه بودجه س��ال آینده که به صورت مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم به وضعیت بازار س��رمایه ارتباط دارد، باعث برانگیختن 

واکنش های منفی زیادی از س��وی فعاالن و اهالی این بازار شد؛ اتفاقی 
که باعث ش��د دولت ۱۰ پیش��نهاد بورس��ی را تصویب کند تا در قانون 
بودج��ه گنجانده ش��ود. البته در مورد اینکه آیا این ۱۰ فرمان بورس��ی 
در الیحه بودجه اعمال ش��ده یا نه، هنوز ابهاماتی وجود دارد که همین 

ابهامات به قرمز شدن وضعیت بازار در روزهای گذشته دامن زد.
در راس��تای اهمیت این ۱۰ پیش��نهاد بورس��ی و لزوم اعمال آن در 
بودجه س��ال آینده، کانون کارگزاران ب��ورس و اوراق بهادار با همکاری 
کانون نهادهای س��رمایه گذاری ایران در نام��ه ای خطاب به محمدرضا 
پورابراهیمی، رئیس کمیس��یون مجلس شورای اسالمی خواستار اتخاذ 
تدابیری ش��دند که لوایح بودجه به عنوان منش��أ ریسک سیستماتیک 
برای ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس و سرمایه گذاران تلقی نشده 
و به وس��یله ای برای پوشش کسری بودجه و بی انضباطی مالی دولت ها 
از این طریق و دس��ت اندازی به س��ود ش��رکت های بورسی با میلیون ها 
س��هامدار مس��تقیم و غیرمس��تقیم ب��دل نش��ود. مواردی ک��ه در این 
نامه بر آنها تاکید ش��ده اس��ت ش��امل اصالح فرمول ن��رخ گاز خوراک 
ش��رکت های پتروش��یمی، نرخ بهره مالکانه، تهاتر مطالبات شرکت ها از 
دولت، خام فروش��ی، حذف ارز ترجیحی، صندوق تثبیت، اخذ مالیات از 
س��ود سپرده اشخاص حقوقی، انتش��ار اوراق و مصوبات ۱۰ بندی ستاد 

اقتصادی دولت می شود.
حال در شرایطی که کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با همکاری 
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در این نامه به کمیسیون اقتصادی 
مجل��س، نظرات خ��ود را درباره اص��الح الیحه بودجه ۱۴۰۱ و بس��ته 
پیش��نهادی حمایتی دولت از بازار س��رمایه ارائه کرده اس��ت، دبیرکل 
کانون نهادهای س��رمایه گذاری می گوید که بهب��ود بورس به اراده نیاز 

دارد و گفتاردرمانی چاره کار نیست.
سعید اس��المی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران 
با اشاره به تصویب ۱۰ بند مذکور پس از ارائه الیحه بودجه سال آینده 
به ایس��نا می گوید: اینکه بودجه تقدیم مجلس می ش��ود و پس از چند 
روز ۱۰ بند از س��وی دولت تصویب می ش��ود، نش��ان می دهد که نظام 
برنامه ریزی در دولت مخدوش است. سوالی که در اینجا مطرح می شود، 
این اس��ت که اگر دولت قصد داش��ت چنین اصالحاتی انجام دهد، چرا 
آنها را در الیحه بودجه نیاورده اس��ت؟ به گفته اس��المی بیدگلی، قطعا 
این ۱۰ بند، اتفاق مهمی برای بازار س��رمایه اس��ت، اما ارائه آن پس از 
الیحه بودجه س��یگنال مثبتی به بازار نمی دهد. از طرف دیگر برخی از 
بندها برای اجرا حتما باید در بودجه آورده و به آن عمل شود. بنابراین 
حتما باید جزو مصوبات بودجه در نظر گرفته شود و پس از آن اراده ای 
برای اجرای آن وجود داش��ته باش��د، چراکه گفت��ار درمانی برای بهبود 

وضعیت بورس کافی نیست.
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به قلم: کینا ادواردز
کارشناس بازاریابی و فروش

مترجم: امیر آل علی

در حال حاضر رقابت میان برندها به قدری فش��رده ش��ده است که هر 
برندی به دنبال روش هایی برای بهبود جایگاه خود در بازار اس��ت. در این 
راس��تا بدون اس��تفاده از روش های متنوع و جدید، شانس موفقیت بسیار 
کمی را تجربه خواهید کرد. در این زمینه اگرچه اقداماتی از جمله آموزش 
تیم ش��رکت، به اقدامی رایج تبدیل ش��ده است. با این حال آموزش دادن 
به مش��تری از جمله مباحثی اس��ت که در چند سال اخیر مطرح شده و 
نتایج فوق العاده ای را به همراه داش��ته است. در این زمینه فراموش نکنید 
که آموزش امری مقطعی نبوده و الزم است تا دانش افراد به صورت مداوم 
به روز رسانی شود. در این راستا ممکن است تصور کنید که چنین اقدامی 
اهمیت باالیی را ندارد. به همین خاطر در ادامه هفت دلیل برای این ادعا 

را بررسی خواهیم کرد. 
1-احساسنیازرادرجامعههدفتقویتخواهدکرد

هنگامی که افراد طریقه استفاده از یک ابزار نظیر یک آلت موسیقی را 
ندارند، طبیعی است که احساس نیاز نیز در آنها پررنگ نخواهد بود. در این 
زمینه با آموزش اصولی و جامع، می توانید نیاز مخاطب را چند برابر نمایید. 
نمونه بارز این موضوع را می توان در برندهای نیکون و کنون مشاهده کرد 
که درصد باالیی از ش��رکت کنندگان دوره های عکاسی و ادیت عکس آن، 
حتی دوربین ندارند و نکته جالب این است که بیش از 8۰ درصد این افراد 
در پایان دوره، خرید خود را نهایی می کنند. در این زمینه ش��یوه آموزش 
نیز بس��یار مهم بوده و توصیه می شود که در کنار توجه به کاربردی بودن 

موضوعات، به جذابیت بصری اقدام خود نیز توجه داشته باشید. 
2-بهمشتریاحساسآرامشمیدهد

درواقع این امر که مش��تری بدان��د تمامی نیازه��ای اطالعاتی خود را 
می تواند از طریق شما برطرف نماید، نکته ای بسیار مهم خواهد بود. درواقع 
مش��تری در حین استفاده از محصول، ممکن اس��ت با سواالت مختلفی 
مواجه شود و ترجیح می دهد که از یک منبع مطمئن، پاسخ ها را پیدا کند. 
بدون ش��ک این موضوع در آرامش و اطمینان از س��طح باالی شما، تاثیر 
بسزایی را به همراه خواهد داشت. درواقع اعتمادسازی خصوصا در فروش 
آنالین امری سخت بوده و چنین اقدامی می تواند کمک بسیار خوبی باشد. 

3-سرمایهگذاریمناسبیاست
شما برای تولید محتوا یک هزینه کلی را پرداخت خواهید کرد و حقوق 
ماهیانه افراد باقی می ماند. این امر در حالی است که می تواند از طریق آن 
نتایج نامحدودی را به دس��ت آورید. ب��ه همین خاطر توجه به این بخش 
درست به مانند یک سرمایه گذاری پرسود خواهد بود. در این راستا نکته ای 

که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که شما تنوع بسیار باالیی را 
در اختیار دارید. به همین خاطر ابدا نباید نگرانی خاصی را داشته باشید و 
بهتر است که تنها بر یک اقدام تمرکز نکنید تا بتوانید از نتایج حداکثری 

بهره مند شوید. 
4-بهبودرابطهباجامعههدف

امروزه یکی از چالش های اصلی افراد این است که ارتباط خود با جامعه 
هدف و خصوصا مش��تری را حفظ کنند. درواقع ای��ن اقدام باعث خواهد 

ش��د تا اطمینان داشته باشید که سایر برندها نمی توانند موقعیت شما را 
به دست آورند. درواقع تنها پیدا کردن مشتریان جدید مهم نبوده و حفظ 
آنها نیز یک اولویت بس��یار مهم محس��وب می ش��ود. در این راستا شما با 
تولی��د محتوا می توانید مخاطب��ان خود را کامال درگیر ک��رده و از آن به 
عنوان بستری برای پیدا کردن مشتریان جدید هم استفاده کنید. در این 
زمینه شما تکنیک های مختلفی نظیر استفاده از چالش های مختلف برای 
بازنش��ر، همکاری با اینفلوئنس��رها و... برخوردار خواهید بود. با این حال 

همواره توصیه می شود که براساس یک بودجه بندی درست اقدام کنید و 
از اقدامات رایگان نیز غافل نشوید. 

5-افزایشاعتباربرند
برای این امر که مهارت ها و اعتبار خود را نش��ان دهی��د، آموزش دادن به 
مشتری یک اقدام بسیار تاثیرگذار خواهد بود. در این زمینه نکته ای که باید به 
آن توجه نمایید این است که تنها افرادی می توانند آموزش داشته باشند که در 
زمینه کاری خود کامال خبره هستند. در این زمینه آموزش می تواند خدمت 
رایگان شما محسوب شود که مشتری را وارد سطحی جدید می کند و بخشی 
از نیاز آنها را برطرف می نماید. تحت این شرایط طبیعی است که چنین اقدامی، 
توجهات را به سمت شما جلب خواهد کرد و خرید محصوالت شما، اولویت 
اول باش��د. با این حال فراموش نکنید که در آموزش، باید به دنبال تبلیغات 

غیرمستقیم باشید تا بهترین نتایج را مشاهده کنید. 
6-جلوگیریازمشکالتاحتمالی

بسیاری از مشکالت افراد به این خاطر است که به خوبی نحوه استفاده از 
محصوالت را نمی دانند و این امر باعث می شود تا تجربه خرید، به یک مورد 
تلخ بدیل ش��ود. این امر در حالی اس��ت که آموزش درست، باعث خواهد 
ش��د تا عمر استفاده از محصول نیر به مراتب بیش تر شده و افراد بهترین 
استفاده ممکن را داشته باشند. برای مثال در رابطه با هر محصول، معموال 
۱۰ اشتباه رایج وجود دارد که کیفیت کار و عمر کاالی خریداری شده را به 
شدت کاهش می دهد. تحت این شرایط با آموزش درست شما از بسیاری 

مشکالت و اتفاقات ناخوشایند احتمالی در امان خواهید ماند. 
7-فرصتتبلیغاتیمناسبیپیداخواهیدکرد

آموزش به مشتری خود یکی از اقداماتی است که باعث خواهد شد تا از 
آن بتوانید به عنوان فرصتی برای رش��د کسب و کار خود و فروش بیشتر 
استفاده کنید. درواقع بسیاری از برندها به این خاطر، مشهور می شوند. در 
این زمینه می توانید حتی فردی را در شرکت به عنوان یک چهره و برندی 
ش��خصی هم معرفی کنید تا وی تضمین کنن��ده اقدامات و موفقیت های 
آتی شما باشد. برای مثال اگر در زمینه تولید لوازم ورزشی فعالیت دارید، 
بدون شک وجود فردی به عنوان اینفلوئنسر، می تواند فضا را برای اقدامات 
بیش��تر شما مهیا س��ازد. در این زمینه فراموش نکنید که آموزش موفق، 
باعث خواهد ش��د تا افراد به صورت طبیعی اقدام به معرفی برند ش��ما به 

اطرافیان خود نیز نمایند. 
در آخر فراموش نکنید که بهتر اس��ت قب��ل از هر اقدامی، فعالیت های 
برندهای رقیب را مشاهده کنید تا بتوانید مواردی را که کمتر به آنها توجه 
شده، به عنوان مزیت رقابتی خود داشته باشید. تحت این شرایط طبیعی 
اس��ت که بهتر بتوانید توجهات را به س��مت خود جلب نمایید. همچنین 
فراموش نکنید که روش های آموزشی بسیار متنوع بوده و به همین خاطر 

وجود یک تیم تولید محتوا، کامال ضروری است. 
business2community.com:منبع

چرا آموزش به مشتری مهم است؟ 
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بهقلم:آلیساهیروسی
کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

تیک تاک در طول چند س��ال اخیر حسابی تمام کاربران در سراسر دنیا را به خودش 
جذب کرده اس��ت. همین امر برای بس��یاری از بازاریاب ها موضوع خوبی به منظور تولید 
محتوا بوده است. امروزه دیگر تقریبا تمام بازاریاب ها در تیک تاک حضور پررنگی دارند. 
در این میان باید آمار برندهای مختلف را نیز به بحث اضافه کرد. با این حساب تیک تاک 
دیگر یک پلتفرم کم اهمیت برای تیم های بازاریابی نیست. اگر شما تا به حال به حضور در 
تیک تاک و تولید محتوای تبلیغاتی توجه الزم را نشان نداده اید، باید هرچه زودتر روش 
کارتان را عوض کنید، در غیر این صورت به طور مداوم شمار باالتری از مشتریان تان را از 
دست خواهید داد. بی شک شروع به تولید محتوا و بازاریابی در تیک تاک برای کسانی که 
تا به حال هیچ تخصصی در این حوزه نداشته اند، امر دشواری محسوب می شود. در این 
میان باید به وضعیت برندهایی که به طور مداوم در دیگر پلتفرم ها عضویت داشته و اکنون 
به طور ناگهانی در تالش برای حضور در تیک تاک هستند نیز توجه کرد. درست به همین 
خاطر ما در این مقاله به دنبال برخی از ترندهای عالی و جذاب برای بازاریابی در تیک تاک 
هس��تیم. این امر در طول سال ۲۰۲۲ برای شما کاربردهای بسیار زیادی خواهد داشت. 
بنابراین اگر ش��ما هم به دنبال یک راهنمایی حرفه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان هستید، در ادامه با ما همراه باشید. 
ترندهایتیکتاکدقیقاچهچیزیهستند؟

وقتی از ترند حرف می زنیم، تقریبا یک مفهوم روش��ن در ذهن مان ش��کل می گیرد. 
هر ایده ای که در زمینه تولید محتوا مورد اس��تقبال کاربران قرار گیرد و تولیدکنندگان 
پرشماری براساس آن ویدئو تولید نمایند، ترند تیک تاک محسوب می شود. بی شک ترند 
در همه حوزه ها کاربرد دارد و برندها برای تولید محتوا اول از همه به سراغ ترندها می روند. 
با این حس��اب ش��ما در زمینه بازاریابی در تیک تاک نیز باید همین شیوه را مدنظر قرار 
دهید. این امر می تواند وضعیت ش��ما از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
به طور قابل مالحظه ای توسعه دهد. اگر شما تا به حال در زمینه تولید محتوای بازاریابی 
از ترندهای مطرح استفاده نکرده اید، باید تجدیدنظر اساسی در نحوه فعالیت بازاریابی تان 
صورت دهید. دلیل این امر نیز برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف و بازگش��ت 
سرمایه باالتر است. این امر به شما برای جلب نظر مخاطب هدف کمک خواهد کرد، در 

غیر این صورت وضعیت تان به طور قابل مالحظه ای با مشکل رو به رو خواهد شد. 
ترندهای تیک تاک اغلب اوقات به خوبی در میان کاربران مشخص می شود. به عالوه، 
شما همیشه امکان استفاده از ترفندهای کاربردی یا دیگر انواع ابزارها برای معرفی ترندها 
را دارید. این امر می تواند فعالیت شما در تیک تاک را به سرعت ساده نماید، در غیر این 
صورت شما دردسرهای زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهید داشت. 
امروزه کاربران واکنش بس��یار بهتری به ویدئوهای س��اخته شده براساس ترندهای برتر 
نش��ان می دهند. درس��ت به همین خاطر شما باید همیشه به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان براساس چنین ترندهایی باشید، در غیر این صورت هرگز فرصتی برای 
جلب نظر مش��تریان تان پیدا نمی کنید و خیلی زود بدل به یک برند کلیشه ای در میان 

آنها خواهید شد. 
چراترندهایتیکتاکبرایتولیدمحتوامهماست؟

پاسخگویی به این سوال کار خیلی سختی نیست. مهمترین مسئله در این بین اهمیت 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس ایده های تازه و متفاوت است. شاید فکر کنید 
ترندهای مطرح در س��طح تیک تاک به اندازه کافی کلیش��ه ای محسوب می شود. با این 
حال نکته مهم در چنین موقعیت هایی استفاده سریع از ترندهای برتر و تازه است. در این 
صورت شما هرگز فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را از دست نخواهید داد. این امر 
حتی می تواند تفاوت قابل مالحظه ای میان شما و دیگر برندها ایجاد نماید. به این ترتیب 

شما شانس بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان خواهید داشت.
یادتان باشد استفاده از ترندهای تولید محتوا در تیک تاک باید همیشه همراه با ارزیابی 
دقیق وضعیت بازاریابی تیم تان باشد، در غیر این صورت شما شرایط بسیار دشواری برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان پیدا خواهید کرد. معنای این امر ضرورت شخصی سازی 
محتوا به طور حرفه ای براساس نیازهای مشتریان و البته ماهیت برندتان است، در غیر این 

صورت بازگشت سرمایه تان براساس آنچه در ذهن دارید، صورت نخواهد گرفت. 
اگر ش��ما هم به دنبال ایجاد تمایز میان برندتان با دیگر کس��ب و کارهای حاضر در 
بازار هستید، استفاده از ترندهای تیک تاک بهترین راهکار خواهد بود. البته یادتان باشد 
س��رعت عمل شما در این میان امر تعیین کننده ای خواهد بود، در غیر این صورت شاید 
هرگز محتوای تان تاثیرگذاری الزم بر روی مخاطب را به همراه نداشته باشد. هدف ما در 
ادامه این مقاله بررسی ترندهای به نسبت ثابت در حوزه بازاریابی و تولید محتوا در تیک 
تاک است. به این ترتیب شما برای تولید محتوا و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
خیلی به دردسر نخواهید افتاد. در ادامه برخی از مهمترین ترندها در این میان را با هم 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
شوخیهایکوتاه

فضای شبکه های اجتماعی نباید همیشه جدی و کامال خشک باشد. به هر حال توسعه 
پلتفرم های اجتماعی برای تعامل راحت تر افراد با هم اس��ت. بنابراین شما باید این نکته 
مهم را همیشه مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا می کند. امروزه برخی از مدیران برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان ش��ان به دنبال تداوم روند تعامل خشک و بی روح در فضای 
شبکه های اجتماعی هستند. ترند مورد بحث در این بخش دقیقا در نقطه مقابل چنین 
اقداماتی قرار دارد. بر این اساس شما باید راهکار بهتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف ت��ان را مورد ارزیابی قرار دهید. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 
مخاطب تان کمک خواهد کرد. استفاده از انواع شوخی ها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف همیشه ایده جذابی محسوب می شود. این امر می تواند شما را در زمینه تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف وارد مرحله ای تازه نماید. بنابراین ش��ما باید همیش��ه استفاده از 
شوخی های روز و البته کوتاه را مدنظر قرار دهید. یادتان باشد فضای تیک تاک برای انتشار 
ویدئوهای کوتاه ساخته شده است. بنابراین اگر شما ویدئوهای طوالنی طراحی کنید، حتی 
یک کاربر هم به آن روی خوش نشان نخواهد داد. با این حساب حتی اگر ویدئوی اولیه 
شما خیلی طوالنی شد هم باید آنقدر ویرایشش کنید تا در نهایت ویدئویی زیر 3۰ ثانیه 
برای تان باقی بماند. این امر می تواند موفقیت شما در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را به طور کامل تضمین نماید، در غیر این صورت ش��رایط ش��ما برای جلب نظر 

مخاطب تان به طور مداوم دشوار خواهد شد. 
استفادهازموسیقیهایشاد

اس��تفاده از موس��یقی پس زمینه در تیک تاک امر عجیبی نیس��ت. امروزه بسیاری از 
کارب��ران برای فعالیت در تیک تاک از انواع موس��یقی ها س��ود می برند. این امر می تواند 
تاثیرگذاری محتوا بر روی کاربران را افزایش داده و لحظات خوش��ی برای کاربران ایجاد 
نماید. بنابراین اگر شما به دنبال تولید محتوا برای مخاطب هدف تان هستید، باید همیشه 
جلب نظرشان با استفاده از ویدئوهای کوتاه و تاثیرگذار را مدنظر قرار دهید. در این میان 

موسیقی های جذاب نیز می تواند کار شما را به شدت ساده نماید. 
بازاریاب ها همیشه به هنگام تولید محتوا در یک شبکه اجتماعی باید به شرایط آن توجه 
نش��ان دهند. این امر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای را فراهم 
می کند. اگر شما پیش از این به طور مداوم در اینستاگرام محتوا تولید کرده اید، اکنون باید 
کارتان را تا حد زیادی تغییر دهید. دلیل این امر نیز تفاوت های میان تیک تاک با دیگر 
شبکه های اجتماعی است. موسیقی و ویدئوی کوتاه در تیک تاک دو عنصر مهم برای تولید 
محتوا محسوب می شود. بنابراین اگر شما در استفاده از هر کدام از آنها با مشکل رو به رو 
شوید، کارتان به شدت گره خواهد خورد. توصیه ما در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف با استفاده مناسب و تنظیم شده از موسیقی های شاد و جذاب است. 

این امر وضعیت برند شما در نگاه مشتریان را به شدت تقویت خواهد کرد. 
ویدئوهایقبلوبعد

ویدئوهای قبل و بعد در تیک تاک و دیگر شبکه های اجتماعی برای نمایش تغییرات 
محسوس در انسان ها یا یک محصول خاص ساخته می شود. بدون تردید همه ما ویدئوهایی 
از افرادی که باشگاه می روند را دیده ایم که چطور در طول مدت زمانی کوتاه وضعیت شان 
به شدت تغییر کرده است. اگر شما به دنبال فروش یک محصول یا تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان هستید، استفاده از چنین الگویی برای طراحی محتوا کاربردی خواهد 
بود. شما باید اول از همه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی کاربران باشید. این امر می تواند وضعیت شما برای جلب نظر مشتریان را به شدت 
تغییر دهد. نکته مهم در این میان توجه به توانایی برندتان برای ساخت چنین ویدئوهایی 
است. به عنوان مثال، اگر شما محصولی در زمینه زیبایی دارید، می توانید نتیجه استفاده از 
آن در سالمت افراد را نشان دهید. این امر با یک ویدئوی کوتاه قبل و بعد از مدت زمانی 
اندک از اس��تفاده محصول تان به خوبی نظر کاربران را جلب خواهد کرد. به این ترتیب 
شما نیازی به سرمایه گذاری هنگفت بر روی تبلیغاتی پولی در شبکه های اجتماعی پیدا 

نمی کنید. امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان شان از چنین ایده ای 
استفاده می کنند. بنابراین اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان هستید، 

می توانید به سادگی هرچه تمام تر چنین ایده هایی را مورد استفاده قرار دهید. 
یادتان باش��د در زمینه اس��تفاده از ویدئوهای قبل و بعد باید تغییرات موردنظر کامال 
محسوس و جذاب باشد، در غیر این صورت شاید توانایی جلب نظر کاربران را به بهترین 
شکل ممکن پیدا نکنید. خوشبختانه امروزه ویدئوهای بسیار زیادی در این زمینه وجود 
دارد. بنابراین ش��ما مشکل خیلی زیادی برای الگوبرداری از دیگر برندهای موفق در این 

راستا نخواهید داشت. 
توجهبهمشکالتکاربران

مردم در زندگی روزمره شان مشکالت بسیار زیادی دارند. این امر درباره کاربران تیک 
تاک نیز مصداق دارد. بنابراین شما برای جلب نظر کاربران در تیک تاک می توانید تولید 
محتوا براساس دغدغه ها و مشکالت شان را مدنظر قرار دهید. این امر همیشه تاثیرگذاری 
باالیی بر روی کاربران به همراه خواهد داش��ت. شاید مهمترین چالش در این میان پیدا 
کردن دغدغه های کاربران باشد. اگر شما تجربه ای هرچند کوتاه در عرصه بازاریابی داشته 
باشید، به خوبی می دانید که ابزارهای کمکی گوگل در این میان کمک بسیار زیادی به 
شما خواهد کرد. منظور ما در این میان امکان استفاده از ابزارهایی نظیر گوگل ترندز، کی 
وردز و همچنین آنالیتیکس است. ش��ما در صورت بهره گیری از این ابزارهای رایگان به 

خوبی می تواند با دغدغه ها و مشکالت کاربران آشنا شوید. 
یادتان باشد ویدئوهای شما با محوریت دغدغه های کاربران باید همچنان کوتاه طراحی 
ش��ود. همچنین اشاره به یک راهکار ساده نیز می تواند تاثیرگذاری کمپین تان را به طور 
قابل مالحظه ای افزایش دهد. با این حس��اب در صورت امکان باید مش��ورت و همفکری 
با کارش��ناس های حرفه ای را نیز در دس��تور کارتان قرار دهید. این امر می تواند س��طح 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظ��ه ای افزایش داده و وضعیت 

برندتان را بهبود بخشد. 
امروزه بسیاری از برندها در زمینه تولید محتوا کمترین توجهی به دغدغه ها و مشکالت 
مشتریان ندارند. همین امر مشکالت زیادی پیش روی روند تعامل میان برند با مشتریانش 
قرار می دهد. اگر ش��ما به دنبال پرهیز از چنین مشکالتی هستید، باید همیشه استفاده 
از دغدغه ها و مشکالت اساسی مشتریان در روند تولید ویدئو را مدنظر داشته باشید. به 
این ترتیب دیگر دلیلی برای بی توجهی کاربران به ویدئوهای برندتان در تیک تاک باقی 

نخواهد ماند.
نمایشپشتصحنهکسبوکار

آشنایی با پشت صحنه کسب و کارهای جذاب و دوست داشتنی همیشه طرفدارهای 
خاص خودش را دارد. این امر می تواند وضعیت برند ش��ما را در یک چشم به هم زدن از 
این رو به آن رو کند. البته فرآیند تولید محصوالت یا ارائه خدمات به مش��تریان نیز باید 
جذابیت باالیی داشته باشد. خوشبختانه این امر درباره بسیاری از برندها مصداق دارد و 
شما به سادگی هرچه تمام تر امکان استفاده از جذابیت برندتان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را دارید. بنابراین همیش��ه در این راستا باید عملکرد بهینه ای از خودتان 
نش��ان دهید، در غیر این صورت وضعیت تان از نظر س��طح تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف به خطر خواهد افتاد.
نمایش پش��ت صحنه کس��ب و کار می تواند همراه با توضیح شیوه تولید محصول نیز 

باشد. در این مورد خاص شما می توانید ویدئوهای طوالنی یا سریالی را مدنظر قرار دهید. 
البته ویدئوهای شما نباید خیلی بیش از اندازه طوالنی شود. همین که تمام جزییات درباره 
تولید محصوالت تان را به مشتریان ارائه کنید، کافی خواهد بود. این امر می تواند درک و 

برداشت مشتریان از وضعیت شما را به طور قابل مالحظه ای بهبود بخشد. 
درخواستازدیگرانبرایهمکاریباشما

گاهی اوقات یک کاربر یا برند به تنهایی ترندی را در تیک تاک آغاز می کنند. این امر 
بیشتر درباره برندهای حوزه مد و پوشاک مصداق دارد. بنابراین اگر شما به دنبال راه اندازی 
یک ترند ویژه برای برندتان هس��تید، باید از همان ابتدا ب��ر روی همکاری دیگران برای 
توسعه ایده تان حساب کنید. این امر می تواند با یک درخواست ساده برای مشارکت دیگر 
کاربران یا اینفلوئنسرهای تیک تاک شروع شود. شما به این ترتیب فرصت بسیار خوبی 

برای تاثیرگذاری بر روی کاربران تان خواهید داشت.
یادتان باش��د درخواست ش��ما از دیگران باید اندکی جذابیت هم داشته باشد. درباره 
برندهای حوزه پوش��اک این امر شامل درخواس��ت از کاربران برای تولید ویدئو همراه با 
پوش��یدن لباس های برندشان اس��ت. این امر در صورتی که درست اجرا شود، خیلی زود 
تیک تاک را پر از ویدئوهای مربوط به برند شما خواهد کرد. نتیجه این امر افزایش فروش 
برندتان و س��طح تاثیرگذاری بس��یار باالتر بر روی کاربران خواهد بود. بنابراین شما باید 
همیش��ه نیم نگاهی به کس��ب موفقیت در این حوزه داشته باش��ید، در غیر این صورت 
ش��اید خیلی زود وضعیت تان در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مش��کالت 

جدی رو به رو شود. 
تولیدویدئوباحضورکارمندانشرکت

ویدئوهایی که بخشی از کارمندان شرکت هم در آن حضور دارند، همیشه برای برندها 
مفید اس��ت. این امر مشتریان را نسبت به آشنایی با برند موردنظر و بخش های مختلف 
آن ترغیب خواهد کرد. دلیل این امر نیز تصور بس��یاری از مش��تریان از برندها به مثابه 
سازمان هایی خشک و بی روح است. با این حساب وقتی شما ویدئوهای جذاب از برندتان 

منتشر می کنید، نظر کاربران فورا جلب خواهد شد. 
یادتان باشد در زمینه تولید ویدئو با حضور کارمندان شرکت شما باید یک ایده ساده 
و کوتاه را مدنظر قرار دهید. هدف اصلی در چنین ویدئوهایی به طور معمول نمایش جو 
صمیمی در داخل برندتان است. بنابراین شما باید به سادگی هرچه تمام تر برای جلب نظر 
مشتریان تان در این رابطه تالش نمایید، در غیر این صورت هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب تان پیدا نمی کنید.  بی ش��ک بازاریابی در تیک تاک همیشه امر ساده ای 
نیست. این روند می تواند برای بسیاری از برندها سخت و غیرقابل تحمل باشد. درست به 
همین خاطر شما باید همیشه در راستای جلب نظر کاربران اقدام نمایید. این امر اهمیت 
بس��یار زیادی برای برند ش��ما و نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. 
استفاده از ترندهای مورد بحث در این مقاله می تواند شروع خوبی برای فرآیند تعامل شما 
با مخاطب هدف باشد. نکته مهم اینکه شما باید به طور مداوم خودتان را در زمینه استفاده 
از ترندهای تازه به روز رسانی نمایید. در کنار این امر نیز باید ترکیبی از ترندها را مورد توجه 
قرار دهید. بی شک یک ترند مجزا هرگز جذابیتی برای کاربران ندارد. بنابراین محتواهای 
تولیدی شما در تیک تاک باید در عمل ترکیبی از تمام ترندهای موردنظر باشد، در غیر 
این صورت شاید شما هرگز فرصتی برای تعامل سازنده با مشتریان هدف تان پیدا نکنید. 
blog.hootsuite.com:منبع

ترندهای تولید محتوا در تیک تاک برای سال 2022

شنبه
18 دی 1400

شماره 1938



7ایران زمـــین www.forsatnet.ir7تلفن مستقیم: 86073290 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اخبار

پس از آمریکا و آلمان؛ ایران به این فناوری دست یافت
 ساخت دستگاه ریشه بر توربینی قابل تنظیم با سری برشی زنجیره ای 

در آبفای استان اصفهان
اصفهان- قاسم اسد: کارشناس آبفای استان اصفهان موفق به طراحی و ساخت 
دســتگاه ریشه بر توربینی قابل تنظیم با سری برشــی زنجیره ای شد.  عبدالرضا 
آهکی پژوهشگر جوان شاغل در آب و فاضالب منطقه ورزنه پس از هشت ماه کار 
پژوهشی موفق شد این دستگاه را با هدف رفع انسداد لوله های فاضالب از رسوبات 
معدنی، چربی ها و ریشه های درختان طراحی و تولید کند.  کاربرد دستگاه ریشه 
بر توربینی در لوله های فاضالب با سطح مقطع گرد با هر جنسی است و می تواند با 
برش هایی که در رسوبات یا ریشه های درختان نفوذ کرده در شبکه های فاضالب 
انجــام می دهد، گرفتگی لوله ها را برطرف کرده و جریان فاضالب را به حالت اول 

بازگرداند.  نیروی محرکه دستگاه ریشه بر توربینی از طریق دستگاه شست و شوی شبکه فاضالب تامین می شود و زنجیرهای متصل به آن 
با پرتاب شدن به اطراف جدار لوله، باعث رفع گرفتگی موجود در لوله های فاضالب می شود.  دستگاه ریشه بر توربینی طراحی شده توسط 
کارشناس جوان آبفای استان اصفهان عالوه بر 50 درصد وزن کمتر در مقایسه با نمونه مشابه خارجی، می تواند با بهره گیری از بازوهای 

منحصر به فرد خود، در رفع انسداد لوله هایی با قطرهای مختلف به کار گرفته شود. 

نشست صمیمانه مدیرعامل با کارکنان معاونت برنامه ریزی و تحقیقات 
شرکت برق منطقه ای خوزستان

اهواز- شبنم قجاوند: نشســت صمیمانه مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای 
خوزستان با کارکنان معاونت برنامه ریزی و تحقیقات این شرکت، برگزار شد. در ابتدای 
این نشســت کیومرث زمانی معاون برنامه ریزی و تحقیقات این شرکت، گزارشی از 
معاونت مربوطه شامل برنامه ها، اقدامات انجام شده و در دست اقدام ارائه کرد. در ادامه 
این نشست مدیران معاونت برنامه ریزی و تحقیقات برنامه های واحد خود را تشریح و 
در راستای اجرای بهتر امور، پیش نیازهای خود را مطرح کردند. کارکنان معاونت نیز به 
بیان خواسته ها و مشکالت خود مانند تدوین برنامه هایی برای باال بردن افزایش توان 

پرسنل، کمبود نیروی انسانی و مسائل رفاهی با مدیرعامل پرداخته و دغدغه های خود را مطرح کردند. محمود دشت بزرگ مدیرعامل 
شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز پس از شنیدن صحبت های کارکنان معاونت برنامه ریزی و تحقیقات، از نقش پرسنل در پیشبرد 
اهداف شرکت سخن گفت و از تالش برای رفع مسائل کارکنان و برنامه ریزی برای باال بردن جایگاه شرکت، صحبت کرد. مهدی باسطی نیا 
و کیوان خورسند اعضای هیئت مدیره شرکت ) معاون امور مالی و پشتیبانی و معاون منابع انسانی( و سعید برادران مدیر دفتر هیئت مدیره 
و مدیرعامل، نیز در این نشست به فراخور موضوعات مطرح شده، پاسخگوی دغدغه های کارکنان معاونت برنامه ریزی و تحقیقات شدند.

برگزاری مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و 
شهدای مقاومت در شرکت گاز مازندران

ساری – دهقان : مراسم دومین سالگرد سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
و شهدای مقاومت در شرکت گاز مازندران برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران به 
نقل روابط عمومی شــرکت گاز استان مازندران ، "آیت ا... علی معلمی" نماینده مردم 
مازندران در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم گفت:  بصیرت ویژگی بارز مکتب 
حاج قاســم سلیمانی است. وی افزود: یکی از عوامل مهمی که باعث پیروزی انقالب، 
ثبات و ۴۲ ســال دوام انقالب اسالمی با همان آرمان ها و ارزش ها قرار گرفته است؛ 
داشتن بصیرت و حق طلبی است. آیت اهلل معلمی، یکی دیگر از ویژگی های حاج قاسم 
ســلیمانی را اخالص در عمل مطرح کرد و اظهار داشت: این شهید واالمقام از تربیت 

شدگان مکتب اسالم ناب محمدی است و حاج قاسم  برهم زننده نقشه آمریکا در منطقه بود . امام جمعه شهرستان قائم شهر با اشاره به 
نقش محوری آمریکا در همه حوادث مخرب چهل سال گذشته انقالب بیان داشت: اقتدار مقام معظم رهبری و پای کار بودن مردم در کنار 

رشادت نیروهای مسلح باعث سرافرازی انقالب و ایران شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان: 
برگزاری سومین جلسه شورای مسکن استان به ریاست دکتر زنگانه 

استاندار گلستان
گرگان- نادر کرمی: مدیر کل راه و شهرســازی استان گلستان از برگزاری سومین 
جلسه شورای مسکن در سالجاری به ریاست استاندار خبر داد.سومین جلسه شورای 
مسکن استان در سالجاری به ریاست دکتر زنگانه استاندار گلستان  و با حضورسر کار 
خانم مهندس  همدم معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری ، مهندس محبوبی  
مدیر کل  راه وشهرســازی استان گلستان و  سایر مدیران دستگاههای اجرایی عضو 
شورا بصورت حضوری وفرمانداران شهرهای استان به صورت  ویدئو کنفرانسی  برگزار 
شد.مهندس محبوبی  مدیر کل  راه وشهرسازی استان گلستان با  بیان اینکه گزارش 

تعاونی های مسکن مشکل دار در قالب  مسکن مهر از دستور کار جلسه بوده است اظهار داشت:  حدود هزار واحد مسکن نیمه تمام طرح 
مسکن مهر  خودمالکی و یا تعاونی در استان  وجود دارد که اتمام این پروژه ها به رفع مشکالت بانکی و کمک نهادهای حمایتی نیاز دارد. 
وی افزود : در این جلسه مصوب شد دستگاه های اجرایی عضو شورا ، پیشنهادات خود برای حل مشکالت مالکان واحد های  نیمه تمام  
تعاونی و خودمالکی را در قالب یک درخواست روشن به استانداری ارایه کنند تا موضوع به صورت متمم به  مجموعه مصوبات سفر رییس 
جمهوری به استان الحاق شود.وی ادامه داد: در این جلسه  همچنین مقرر شد بنیاد مستضعفان گلستان در قالب  تفاهم نامه با وزارت راه و 
شهرسازی ،  تکمیل برخی از واحد های مسکونی را با تسهیالت ویژه در دستور کار قرار دهد.مدیرکل راه و شهرسازی گلستان برنامه ابالغی 
طرح نهضت ملی مسکن در بخش تسهیالت خودمالکی را تشریح کرد و گزارشی از ثبت نام ها و پاالیش متقاضیان ارائه داد و اظهار داشت: 
امکان ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن در گرگان، آق قال، بندرترکمن، گمیش تپه، مراوه تپه، مینودشت، خان ببین، فاضل آباد، کردکوی، 
نوکنده، علی آباد کتول، بندر گز، جلین، آزادشهر، تاتار علیا و فراغی مهیاست و در سایر شهرها  همزمان با تامین زمین ثبت نام انجام می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان:
گاز تحویلی به نیروگاه های گیالن 14.5 درصد افزایش یافته است

رشت- خبرنگار فرصت امروز: با توجه به افزایش 3.۲ درصدی دریافت گاز در 9 
ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، گاز تحویلی به نیروگاه های گیالن 
حدود 1۴.5 درصد افزایش یافته است. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین اکبر 
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از تحویل ۲.6 میلیارد مترمعکب گاز به نیروگاه های 
اســتان خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته )۲.۲9 میلیارد 
مترمکعب( حدود 1۴.5 درصد رشد داشته است. وی با بیان اینکه این مسئله به علت 
مدیریت صحیح مصرف گاز توسط مشترکین خانگی گیالن در سال جاری محقق شده 

است، اظهار داشت: به علت محدودیت گاز ورودی به  استان، مصرف بهینه گاز طبیعی در یک حوزه، موجب افزایش پایداری و استمرار جریان 
گاز برای مشترکین سایر حوزه های مصرف خواهد شد. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه گفت: شرکت گاز با تحویل مستمر گاز 
طبیعی به صنایع و نیروگاه ها موجب توسعه و رونق اقتصاد کشور شده است ولی برای استمرار این روند، صرفه جویی در سایر حوزه های 

مصرف بویژه مشترکین خانگی امری ضروریست.

حضور آنالین مدیران و کارکنان مخابرات منطقه مرکزی در مراسم دومین 
سالگرد شهادت سردار دلها

اراک- فرناز امیدی: مدیران و کارکنان مخابرات منطقه مرکزی در مراسم دومین 
سالگرد شهادت سردارسپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که از گلزار شهدای کرمان و 
از جوار مزار سردار دلها حاج قاسم سلیمانی برگزار شد ،از طریق شبکه ویدئو کنفرانس 
حضور یافتند. به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی در این برنامه زنده 
که به مناسبت شــهادت حضرت فاطمه زهرا )س( و دومین سالگرد سردار سلیمانی 
برگزار شد، مهندس لطفی مدیرمخابرات منطقه مرکزی باتفاق جمعی از همکاران در 
این مراسم حضور یافتند. گفتنی است دراین مراسم که با هماهنگی اداره کل ارتباطات 
و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران و مخابرات منطقه کرمان ، با حضور مهندس 

سلطانی مدیرعامل و مهندس بیدخام مدیرکل ارتباطات وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران ازگلزار شهدای کرمان بصورت زنده پخش 
شد ، برنامه مداحی ، سخنرانی مهندس سلطانی پیرامون شخصیت واالی سردار سلیمانی و پخش نماهنگی با موضوع سرداردلها انجام شدو 
بطور همزمان از طریق درگاه های ارتباطی نظیر ویدئو کنفرانس شاوک ، پخش زنده سایت شرکت مخابرات ایران ، پخش آنالین آپارت 

و هیئت همراه پوشش داده شد.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: رییس اتاق بازرگانی تبریز با تاکید 
بر توجه جدی به صنعت فرش آذربایجان شرقی گفت: توسعه این صنعت 
در این استان نیازمند بهره گیری از تمامی ظرفیت های این صنعت است.
یونس ژائله، در جلسه رسیدگی به مشکالت صنعت فرش آذربایجان 
شرقی با اشاره به جایگاه ویژه صنعت فرش در حوزه های صادراتی افزود: 
برای توسعه این صنعت، اقدامات الزم از سوی اتاق بازرگانی تبریز انجام 
شــده و در این راستا باید از ظرفیت های شورای گفت و گوی دولت و 

بخش خصوصی نیز استفاده کرد.
وی اظهار داشــت: توجه به این صنعت و توســعه آن عالوه بر رونق 
اقتصادی این استان موجب ایجاد اشتغال در بخش های مختلف مربوط 

به تولید و صادرات فرش می شود.
ژائله، ادامه داد: آذربایجان شرقی و به تبع آن تبریز به عنوان پایتخت 
فرش دستباف ایران، شناخته شده و سهم به سزایی در تولید و صادرات 
فرش دســتباف ایفا می کند، به طوری که به گفته کارشناسان امر 35 

درصد از صادرات فرش دستباف کشور را این استان تامین می کند.
در این جلسه که با حضور روسای اتحادیه های فرش استان، تشکل ها 
و سازمان های دولتی، فعاالن این حوزه و پیشکسوتان این صنعت برگزار 

شد، مشکالت صنعت فرش استان مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلســه مقرر شد مصوبات قبلی شورای گفت و گوی دولت و 
بخش خصوصی استان در حوزه فرش احیا و بازنگری شود، بسته های 
پیشنهادی توسط حوزه های مختلف برای فرش آماده و از ظرفیت مجمع 

نمایندگان استان جهت احیای حوزه فرش بهره برداری شود.
بررســی کارشناســی موضوع انتقال فرش از حوزه صمت به میراث 
فرهنگی از دیگر موضوعات مورد تاکید فعاالن این بخش در این جلسه 
بود. الزم به ذکر اســت؛ بافت فرش در آذربایجان شرقی دارای پیشینه 
کهن تاریخی است، به طوری که با تصویب شورای جهانی صنایع دستی 
در ســال 139۴، تبریز با در نظر گرفتن شاخص های مختلف به عنوان 

»شهر جهانی بافت فرش« انتخاب شد.
در زمان حاضر افزون بر 500 هزار بافنده فرش در آذربایجان شــرقی 
مشــغول فعالیت هستند که سیر نزولی صادرات، افزایش شدید قیمت 
مواد اولیه و کاهش سهم استان از بیمه قالبیافان مشکل اصلی آنان در 

این هنر- صنعت ارزآور محسوب می شود.

ارومیه - مرجان رونق: دکتر حســین مهدی زاده در جلســه 
صحن علنی شــورای اسالمی شهر که با حضور مدیر کل امور مالیاتی 
آذربایجان غربی برگزار شــد با اشاره به مقوله مالیات بر ارزش افزوده، 
بیان کرد:  ارزش افزوده ماحصل برخی فعل و انفعاالت حاکمیت های 
محلی به شهرداریهای تخصیص می یابد و شهرداری ها هم بر اساس 

آن خدماتی را بصورت عادالنه در نقاط مختلف شهر توزیع می کند.
وی به دغدغه مشــترک برخی شهرداریهای شــهرهای کشور در 
خصــوص دریافت مبلغ ارزش افزوده  اشــاره کــرد و گفت:  برخی 
شهرداریهای شهرهای کشور برایشان جای سوال است که سهم شان 
از بابت مالیات بر ارزش افزوده چه میزان اســت .شهردار ارومیه گفت: 
برخی شــهرهای کشور چون یزد و اصفهان مبلغ خوبی از بابت ارزش 
افــزوده دریافت می کنند و علــت آن به برخی ظرفیت ها خاص این 
شهرها بر می گردد .به گفته وی در آذربایجان غربی نیز جهت دریافت 

مالیات ارزش افزوده ظرفیت مضاعف در برنامه بودجه   1۴00  ایجاد 
شده است و می توان ارزش افزوده ای از  کانال مبادی مرزی و گمرگات 
زمینی برای اســتان دریافت کرد که با مشارکت و همراهی می توان 

حقممــان از بابت ارزش افزوده که مصوب قانونی هم هســت تحقق 
بخشــید و رقم خوبی از بابت آن دریافت کرد. وی با اشــاره به بحث 
ارزش افزوده بیمه های شــخص ثالث و شرکت های بیمه ای، اظهار 
کرد:   برخی مبالغ ارزش افزوده  حاصل از این مهم نیز واریز نشده است 
وی با اشــاره به فعالیت 16 هزار خودرو اســنپ در ســطح شهر، 
بیان  کرد  :فعالیت این تعداد خودرو در ســطح شهر مشکالتی چون 
استهالک  معابر شهری رقم می زند که می توان ارزش افزوده حاصل 
از آن را در  نــاوگان حمل و نقل عمومی، بهبود عبور و مرور شــهری 
و توســعه  زیر ســاخت های شهری اســتفاده کرد .به گفته شهردار 
ارومیه نباید بر اســاس آمارسال 1395 به شهر ارومیه نگاه کنیم چرا 
که جمیعت شــهر اکنون بیش از  ۸00 هزار نفر  است که باید سهم 
شهرمان از بابت مالیات بر ارزش افزوده را  بر اساس این میزان جمیعت 

دریافت کرد. 

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: رئیس ســازمان مدیریت 
و برنامه ریــزی آذربایجان شــرقی با اشــاره به وجــود کارخانه ها و 
زیرساخت های تولید اتوبوس درون شهری در استان، بر ضرورت ورود 
جــدی صنعتگران به این عرصه تاکید کرد. داود بهبودی در جلســه 
تدوین و نهایی ســازی برنامه های رشــد اقتصادی اســتان در بخش 
صنعت، اظهار کرد: دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی تکلیف 
برنامه ششم توســعه بود که عملکرد اقتصادی کشور نشان می دهد 
این میزان رشد تحقق نیافته است. وی افزود: در مقطع کنونی دولت 
اصلی ترین اولویت خود را روی تحقق رشد اقتصادی متمرکز کرده؛ 
بر این اســاس الزم اســت تمام منابع و ظرفیت های استان در جهت 
توســعه صادرات، ارتقاء بهره وری، جذب ســرمایه گذاری و در نهایت 
دستیابی به رشــد اقتصادی مورد انتظار ساماندهی شود. بهبودی بر 
لزوم تکمیل زنجیره تامین صنایع اولویت دار اســتان از جمله ساخت 
ماشــین آالت، قطعات خودرو، لوازم خانگی و کیف و کفش، تاکید و 
تصریح کــرد: با تکمیل زنجیره ارزش و تامیــن این صنایع می توان 
زمینه توانمندسازی و رقابت پذیری واحدهای تولیدی استان را ارتقاء 
بخشید. این اقتصاددان همچنین استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ارس 
و منطقه ویژه اقتصادی ســهالن به عنوان پارک لجســتیک را برای 

تحقق رشــد اقتصادی مورد انتظار ضروری برشمرد. رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: جایگاه صنعتی 
اســتان در کشور هرچند قابل قبول اســت، ولی باید برای ارتقاء این 
جایگاه برنامه ریزی های موثرتری صورت گیرد. وی با انتقاد از رشــد 
شــتابان صنایع فوالدی در اســتان، گفت: با روندی که پیش می رود 
آذربایجان شرقی تبدیل به پناهگاه صنایع آالینده در کشور شده است 

که برای این مسئله نیز باید چاره اندیشی های الزم صورت گیرد.
تولید کامیونت و کامیون در آذربایجان شرقی

در این جلســه رئیس ســازمان صمت آذربایجان شرقی، به تشریح 
اقدامات و برنامه های بخش صنایع و معادن بر اساس مالحظات تحقق 
رشد اقتصادی پرداخت و گفت: در استان چهار هزار و 190 واحد صنعتی 
دارای پروانه بهره برداری فعالیت می کنند، تعداد 6۸0 فقره جواز تأسیس 
هم صادر شده است. غالمعلی راســتی تصریح کرد: در مجموع حدود 
۴۸00 واحد فعال صنعتی در استان با اشتغالزایی 130 هزار نفری فعالیت 
می کنند. وی افزود: برای توسعه بخش صنعت در نظر داریم 110 واحد 
راکد و نیمه فعال صنعتی اســتان را که ۲۲ واحــد از اینها در خارج از 
شــهرک ها و ۸۸ واحد نیز داخل شهرک ها مستقل شده اند را به چرخه 
تولید بازگردانیم. راســتی تولید خودرو در استان را از جمله طرح های 

اولویت دار صنعت برشمرد و گفت: یکی از شرکت های مستقر در استان 
بزودی تولید کامیونت و کامیون را در داخل اســتان شروع می کند. این 
مسئول میزان صادرات استان را در هشت ماهه گذشته یک میلیارد دالر 
اعالم و تصریح کرد: در این مدت میزان صادرات استان نسبت به مدت 
مشابه ســال قبل 53 درصد افزایش یافته است. رئیس سازمان صمت 
اســتان در ادامه به تشریح وضعیت معدنی آذربایجان شرقی پرداخت و 
افزود: ظرفیت ذخایر معادن اســتان ۸.۷ میلیارد تن و رتبه اول ذخایر 
معدنی متعلق به آذربایجان شــرقی است. راستی اذعان داشت: از حدود 
۷0 نوع ماده معدنی شناخته شده کشور 5۲ نوع ماده معدنی در استان 
وجود دارد. وی راه اندازی معدن نفلین سینیت با 5.۲ میلیارد تن ذخیره 
معدنی و کارخانه کاتد مس را از جمله مگاپروژه های بخش معدن استان 

اعالم کرد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد اســتان قم از 
تشکیل نخستین اندیشــکده امدادیاران رسانه ای کشور با هدف بهره 
مندی از نخبگان و صاحبنظران حوزه ارتباطات و رسانه به عنوان بازوی 
فکری مشورتی این نهاد خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته 
امداد، محسن مســعودیان راد، مدیرکل کمیته امداد استان قم با بیان 
اینکه اندیشکده امدادیاران رسانه ای کمیته امداد استان قم با پیشنهاد 
اداره روابط عمومی و اطالع رسانی و به همت پایگاه مقاومت بسیج شهید 
قاضی طباطبایی )ره( کمیته امداد استان تشکیل و برگزار شد گفت: برای 
نخستین جلسه این اندیشکده 9 نفر از صاحبنظران در حوزه ارتباطات 
و رســانه دعوت شدند. وی با بیان اینکه این اندیشکده همزمان با دهه 
بصیرت و شهادت ســردار دلها حاج قاسم سلیمانی برگزار شد تصریح 
کرد: افراد نخبه و فعال رســانه ای این اندیشکده به عنوان بازوی فکری 

و مشــورتی کمیته امداد اســتان قم در تدوین برنامه های کالن روابط 
عمومی با این نهاد همکاری خواهند داشت. مسعودیان راد، با بیان اینکه 

برای رسیدن به یک روابط عمومی پویا، هوشمند و کارآمد تشکیل این 
اندیشکده بسیار ضروری اســت تأکید کرد: تمام خدمات کمیته امداد 
استان قم باید پیوست تخصصی رسانه ای داشته باشد. مدیرکل کمیته 
امداد استان قم، تغییر شکل فقر سنتی جامعه به فقر نوین را یادآور شد 
و گفت: در چنین شرایطی برای کاهش و از بین بردن فقر بهره بردن از 
نظرات نخبگان و صاحبان فن رسانه و تکنولوژی و ابزارهای نوین بسیار 
ضروری اســت. وی با بیان اینکه استان قم باید نگاه مردم به خدمات و 
طرحهــای این نهاد تغییر کند ادامه داد: برای این تغییر نگرش جامعه، 
باید فرآیند و ساز و کارهای رسانه ای این نهاد در همه ابعاد تغییر کند. 
مســعودیان راد ابراز امیدواری کرد که با تشکیل اندیشکده امدادیاران 
رسانه ای شاهد اتفاقات بسیار مهم و مبارکی در عرصه ارتباطات و اخبار 

این نهاد باشیم.

ایالم- هدی منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به 
اینکه تعامل با ذینفعان سرلوحه کار این شرکت است، گفت: در راستای 
تحقق نامگذاری سال جاری و کمک به واحدهای تولیدی، این شرکت 
با واحدهای صنعتی از جمله پتروشیمی و کارخانه سیمان ایالم تعامل 
سازنده ای دارد. عباس شــمس اللهی در دیدار با دادستان ایالم افزود: 

دستورات قضایی در جلسات اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید راهگشا 
است و انتظار می رود این موضوع همچنان استمرار داشته باشد. وی با 
بیان اینکه در حال حاضر 90 روستا در سطح استان هنوز کار گازرسانی 
در آنها انجام نشده است، اظهار داشت: از این تعداد، مجوز گازرسانی به 
۴0 روســتای اســتان اخذ و در حال حاضر در مرحله انتخاب پیمانکار 

و فرآیند مناقصه می باشند. مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: 
استان ایالم یکی از مناطق سبز کشور می باشد که 100 درصد شهری 
و 9۷ درصد جمعیت روستایی آن از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند. 
شمس اللهی خاطرنشان کرد: مراجعات مردمی و درخواست گازرسانی 
به مناطق حاشــیه ای خارج از حریم مناطق شهری و روستایی یکی از 
مشکالتی است که شرکت گاز استان با آن مواجه است، انتظار می رود 
آحاد مختلف مردم قبل از ساخت و ساز به نهادهای ذیربط مراجعه کنند 

تا با مشکل مواجه نشوند.

رییس اتاق بازرگانی تبریز:

۳۵ درصد صادرات فرش دستباف کشور را آذربایجان شرقی تامین می کند

شهردار ارومیه:

جهت عمران شهری، باید سهم مان از بابت مالیات بر ارزش افزوده از دولت اخذ کرد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی خبر داد؛

وجود زیرساخت های تولید اتوبوش شهری در آذربایجان شرقی

با حضور صاحبنظران حوزه ارتباطات و رسانه:

نخستین اندیشکده امدادیاران رسانه ای کشور در کمیته امداد استان قم تشکیل شد

شمس اللهی:

تعامل با ذینفعان سرلوحه کار شرکت گاز ایالم است

رشت- خبرنگار فرصت امروز: آیت ا... فالحتی،نماینده ولی فقیه 
گیالن و امام جمعه شهرستان رشت به همراه هیئت همراه صبح امروز 
دوشنبه 13 دی ماه از تاسیسات و عملیات انبار نفت شهید بهمنی مقدم 
رشت بازدید کردند . به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه گیالن : پس از بازدید ازتاسیسات و عملیات انبار نفت 

به مناســبت دومین سالگرد شهادت سردارسپهبدحاج قاسم سلیمانی 
جلسه ای با حضور مدیر ، مسئولین ستادی و عملیاتی در نمازخانه انبار  
نفت برگزار شد .  در این نشست مدیر منطقه گیالن ، کورش باالدست ، 
در قالب گزارشی عملکرد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گیالن را در زمینه سوخت رسانی طی دو سال گذشته به اختصار توضیح 
داد و اقدامات در دست اجرای آتی را نیز به سمع ونظر نماینده ولی فقیه 
رســاند . نماینده ولی فقیه ضمن تسلیت بابت شهادت حضرت زهرای 
مرضیه )س( و سالگرد شــهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی از 
خدمات کارکنان شرکت نفت و رانندگان نفتکشها تقدیر نمود و گفت 
: » هرکس یک گام برای دیگران بردارد مجاهد و رزمنده اســت و عمل 

به تکلیف و وظیفه از اهم الزامات برای هر فرد در هر جایگاه است . «  
هوشــیاری در برآوردخطرات احتمالی و پیش بینی حوادث قبل از 
بروز و در نطفه خفه کردن آن ، ایجاد امنیت و نظارت بیش از پیش بر 
جایگاهها و مجاری عرضه سوخت ، تفقد و دلجویی ازرانندگان نفتکش ها 
که سوخترسانی را در هر شرایطی به نحو مطلوب به  انجام می رسانند از 
جمله توصیه های امام جمعه گیالن به مسئولین شرکت نفت استان بود .

دراین مراسم همچنین از یکی از مدیران عامل شرکت های حمل و 
نقل، 10 نفر از رانندگان شــرکت های حمل و نقل و سه شرکت حمل 
ونقل استان گیالن که عملیات سوخترسانی را در ایام سال برعهده دارند 

؛ در قالب لوح ، کارت هدیه و گل تقدیر شد .  

بازدید نماینده ولی فقیه استان ازتاسیسات و عملیات 
انبارنفت شهید بهمنی مقدم فرآورده های نفتی
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آیا شما هم به دنبال کسب درآمد در کنار شغل فعلی تان 
با کمترین زحمت ممکن هس��تید؟ این امر برای خیلی از 
کارآفرینان روی��ای بزرگ و در عین حال دس��ت نیافتنی 
محس��وب می شود. ش��یوع کرونا در بس��یاری از کشورها 
ض��رورت توجه به کس��ب و کارهای جانب��ی را در کانون 
توجه قرار داد. درست به همین خاطر در طول سال ۲۰۲۱ 
بسیاری از مردم در سراسر دنیا در کنار شغل شان به دنبال 
ی��ک کار جانبی و پاره وقت نیز بودند. این امر به خوبی در 
تالش کارآفرینان برای جس��ت و جوی فرصت های شغلی 
تازه نمایان اس��ت.  براس��اس گزارش موسسه بانک ریت 
)Bank Rate(، اکنون نزدیک به ۴5 درصد از شهروندان 
ایاالت متحده دارای کار جانبی هستند. نکته جالب اینکه 
بس��یاری از این افراد مایل به تبدیل ش��غل پاره وقت شان 
به یک کس��ب  و کار تمام وقت و کامل هستند. گزارشی 
دیگر از س��وی موسسه هاس��تل )Hustle( بیانگر عالقه 
5۰ درصدی کارمندان به ش��غل اصلی شان است. معنای 
ای��ن امر کاهش تمایل به کار اصلی از س��وی بس��یاری از 
کارمندان و کارآفرینان در طول س��ال های اخیر است. در 
این می��ان عالقه و انگیزه برای ادامه فعالیت های پاره وقت 
با رش��دی معنادار به نزدیک ۷6 درصد رسیده است. این 
گزارش ها به خوبی اهمیت روبه فزونی شغل های جانبی را 
در سراس��ر دنیا نشان می دهد. با این حساب اگر شما هم 
برای سال آینده به دنبال یک کار پاره وقت هستید، در این 
می��ان تنها نخواهید بود.  یک��ی از مزایای اصلی در زمینه 
ش��روع یک کار پاره وقت امکان انتخاب ساعت های کاری 
همراه با انعطاف پذیری بس��یار ب��اال و همچنین دورکاری 
یا فعالیت از خانه اس��ت. گزینه اخیر با توجه به ش��رایط 
کرونایی و اس��تقبال بس��یاری از مردم از کار در خانه امر 
بسیار جذابی محسوب می شود. با این حساب شما امکان 
ش��روع به کار از خانه و رسیدگی به تمام فعالیت های تان 
ب��دون نیاز به نگرانی بابت نحوه س��اماندهی وظایف تان را 
خواهید داش��ت. این امر جذابیت بسیار زیادی برای شما 
و اطرافیان تان خواهد داش��ت.  امروزه کسانی که مایل به 
وقت گذرانی بیش��تر در کنار خانواده شان هستند، به طور 
مداوم در تالش برای تبدیل کارهای جانبی و پاره وقت شان 
به یک کسب و کار کامل هستند. هدف اصلی در این مقاله 
بررسی برخی از بهترین کارهای پاره وقت برای کارآفرینان 
در طول س��ال پیش رو است. در ادامه برخی از مهمترین 

کارهای موردنظر را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 
چهعواملیکارپارهوقترامحبوبترازکاراصلیمیکند؟

پاس��خگویی به این س��وال که چرا کار جانبی در طول 
سال های اخیر محبوبیت بسیار بیشتری در مقایسه با کار 
اصلی کارآفرینان پیدا کرده اس��ت، امر س��اده ای نیست. 
بس��یاری از افراد فش��ار کاری کمتر در فعالیت جانبی را 
دلی��ل این امر تلقی می کنند. با این حال تمایل بس��یاری 
از افراد برای تبدیل کار جانبی شان به نوعی کار اصلی این 
فرضیه را رد می کند. ما در ادامه برای نشان دادن اهمیت و 
تاثیر کار جانبی بر روی افراد دست به بررسی های بیشتری 
خواهیم زد. این امر به شما برای درک اهمیت کار جانبی 
و چرای��ی محبوبیتش در میان دیگران کمک خواهد کرد. 
در ادامه برخی از نکات موردنظر را با هم بررسی می کنیم. 

دستمزدهایمناسب
کارآفرین��ان و ب��ه طور کلی مردم همیش��ه ب��ه دنبال 
دستمزدهای بهتر هس��تند. این امر برای بسیاری از افراد 
حتی انگیزه کافی به منظور ترک شغل شان را نیز تشکیل 
می ده��د. بنابراین اگر ش��ما به دنبال پیدا کردن ش��غل 
بهترین هستید، باید همیشه سطح دستمزدها را به عنوان 
یک نکته اساس��ی مورد توجه قرار دهید. این امر می تواند 
میزان انگیزه تان برای کار بیشتر و حتی صرف نظر از شغل 

اصلی تان را باال ببرد. 
امروزه بسیاری از کارآفرینان کار جانبی یا پاره وقت را به 
عنوان نوعی سرگرمی و تالش برای کسب مهارت های باالتر 
م��ورد ارزیابی قرار می دهند. با این حال بحران همه گیری 
کرونا و احس��اس نیاز برای کار جانب��ی یا به عبارت بهتر 
فعالیتی که امکان ادامه دادنش از خانه وجود داشته باشد، 

چنین ذهنیتی را به طور کامل از بین برده است. 
ساعتهایکاریانعطافپذیر

گاهی اوقات کارآفرینان اص��ال حوصله حضور در محل 
کار در ابتدای صبح را ندارند. متاس��فانه همه مردم شغلی 
هماهنگ با ساعت مورد انتظارشان ندارند. درست به همین 
خاطر همیشه با مشکالت متعددی رو به رو می شوند. اگر 
ش��ما به دنبال کاری با س��اعت های انعطاف پذیر هستید، 
باید به ش��غل های پاره وقت توجه نشان دهید. اغلب اوقات 
ش��غل ها دارای س��اعت های کاری انعطاف پذی��ر و امکان 

تاثیرگذاری ویژه بر روی افراد است. 
نکته مهم درباره س��اعت های انعطاف پذیر امکان انجام 
دادن کارهای موردنظر بدون نیاز به ترک ش��غل اصلی تان 
است. با این حساب اگر شما هم به دنبال یک کار مطمئن 
و در عین حال جانبی هس��تید، کارهای پاره وقت بهترین 
گزینه خواهد بود. شما در این میان حتی امکان یادگیری 

مهارت های تازه را نیز خواهید داشت. 
ترکیبکاروسرگرمی

ترکیب کار و س��رگرمی به معن��ای امکان لذت بردن از 
فعالیت کاری بدون نگرانی نس��بت به تقابل آن با س��لیقه 
ش��خصی تان است. س��االنه بس��یاری از افراد فقط به این 
خاطر که موقعیت شغلی شان هیچ هماهنگی ای با سلیقه 
و توانایی های ش��ان ندارد، کارش��ان را ترک می کنند. این 
امر می تواند وضعیت ش��غلی ش��ما را در یک چشم به هم 
زدن در شرایط بسیار دشواری قرار دهد. بنابراین شما باید 
همیشه به دنبال فعالیت کاری در موقعیتی مناسب باشید. 
این امر می تواند انگیزه ش��ما ب��رای فعالیت کاری بهتر را 

افزایش دهد. 
اغل��ب کارآفرینان برای پیدا کردن ش��غلی هماهنگ با 
سلیقه شان اقدام به ش��روع به کار در موقعیت های شغلی 
پاره وق��ت می کنند. درس��ت به همین خاط��ر خیلی زود 
این دس��ته از افراد شغل پاره وقت ش��ان را به شغل اصلی 
خود ترجیح خواهند داد. با این حس��اب مش��اهده تمایل 
کارآفرینان برای پیگیری کارهای جانبی شان به هیچ وجه 

تعجب آور نخواهد بود. 
بهترینکارهایپارهوقتبرایکارآفریناندرسال

2022
نویسندهمستقل

آیا ش��ما قلم خوبی دارید؟ ش��اید هم نویسندگی نوعی 
تفریح و سرگرمی برای تان باشد. در هر صورت شما امکان 
اس��تفاده از مهارت ت��ان در این حوزه برای کس��ب درآمد 
جانبی را دارید. چنین امری به ش��ما برای فعالیت شغلی 

هرچه بهتر در عرصه کسب و کار کمک خواهد کرد. 
بسیاری از نویس��نده های بزرگ دنیا در ابتدا این کار را 
به عنوان یک سرگرمی یا شغل جانبی مدنظر قرار داده اند. 
همین امر موجب امتحان ایده های مختلف می شود. هرچه 
باش��د ش��ما در کاری که به عنوان ش��غل دوم محسوب 
می کنید، آزادی عمل بس��یار باالتری خواهید داش��ت. به 
همین خاطر امکان پیش��رفت تان به طور قابل مالحظه ای 

بیشتر خواهد شد. 

شما به عنوان یک نویس��نده امکان نگارش انواع مقاله، 
راهنماهای س��فر، معرفی نامه ها، پس��ت های ش��بکه های 
اجتماع��ی و هزاران مورد دیگر را دارید. نکته جالب اینکه 
توانایی نگارش مناس��ب در بیشتر کسب و کارها موردنیاز 
است. با این حال اگر شما مهارت نویسندگی خوبی داشته 
باشید، هرگز بدون شغل باقی نخواهید ماند. چنین امری 
مزیت بسیار مهمی برای شما و کسب و کارتان خواهد بود. 

کارشناسارشد
آیا شما به جای نویسندگی مایل به ارائه راهنمایی های 
حرفه ای به دیگران هستید؟ در این صورت فعالیت به عنوان 
کارش��ناس ارشد می تواند موردپسندتان قرار گیرد. امروزه 
بسیاری از افراد برای فعالیت پاره وقت به سراغ کارشناسی 
می  روند. چنین امری ش��امل ارائه راهنمایی های حرفه ای 
در حوزه های تخصصی خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شما 
در زمین اقتصاد یا مدیریت مالی تحصیالت تکمیلی خوبی 

داش��ته باشید، امکان فعالیت به عنوان مشاور اقتصادی یا 
مالی را خواهید داش��ت. در این صورت تمام وظیفه ش��ما 
برقراری تماس تلفنی با طرف مقابل و ارائه راهنمایی های 
حرفه ای به وی خواهد بود. چنین امری ساعت های بسیار 
کوتاهی از شما در طول روز می گیرد و در صورت عملکرد 
مناسب می توانید در بلندمدت موقعیت شغلی بسیار خوبی 

برای خودتان دست و پا کنید. 
امروزه در هر حوزه ای نیاز به یک کارش��ناس ارش��د یا 
حرفه ای احس��اس می ش��ود. برخ��ی از مهمترین حوزه ها 
که ش��ما در صورت داش��تن مهارت می توانی��د به عنوان 
کارشناس در آنها مشغول به کار شوید، به شرح ذیل است:

• بازاریابی
• روابط عمومی

• فروش
• تبلیغات

)IT( فناوری اطالعات •
)HR( منابع انسانی •

• حسابداری
ش��ما در صورت داشتن مهارت در هر کدام از حوزه های 
فوق به سادگی امکان شروع به کار در قالب یک مشاور را 
خواهید داشت. اگر در این میان اندکی بازاریابی و تبلیغات 
را نیز چاشنی کارتان کنید، خیلی زود درآمدتان از این کار 

به ظاهر جانبی از شغل اصلی تان فراتر می رود. 
بالگر

راه اندازی وبالگ ش��خصی و تولید محتوا در آن ش��غل 
رویایی محسوب می شود. شما در این شغل امکان فعالیت 
گسترده و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید 
داش��ت. با این حس��اب هیچ مانعی پیش روی شما برای 
فعالیت بهینه در زمینه موردنظر نخواهد بود. ش��اید تنها 
نکته منفی در این میان ضرورت طی یک دوره آموزش��ی 
باش��د. ب��ه هر حال تبدیل ش��دن به یک بالگر و س��پس 
اینفلوئنس��ر بدون آموزش های الزم امری سخت و دشوار 

خواهد بود. 
خوش��بختانه امروزه کالس های آموزش��ی بسیار زیادی 
در زمینه بالگری در دس��ترس قرار دارد. درست به همین 
خاطر شما می توانید به سادگی هرچه تمام تر از کالس های 
مورد نظر س��ود ببرید. س��پس در حوزه های مختلف فضا 

برای فعالیت شما فراهم می شود. 
همانطور که برای تبدیل ش��دن به یک کارشناس ارشد 
حوزه های بس��یار زیادی در دسترس شما قرار دارد، ماجرا 
درباره بالگری نیز به همین ترتیب است. شما فرصت های 
کاری بس��یار متنوعی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف پیش روی خودت��ان دارید. این موقعیت ها می تواند 
وضعیت شغلی تان را به طور قابل مالحظه ای تغییر داده و 
حتی سرنوشت کاری تان را نیز دستخوش تغییرات مثبت 

زیادی کند. 
بی ش��ک امروزه فعالیت ب��ه عنوان یک اینفلوئنس��ر یا 
بالگر ایده بدی نیس��ت. اگر ش��ما مهارت و تخصص قابل 
مالحظه ای در یک حوزه خاص دارید، شروع به کار در آن 
حوزه همیشه ایده مناسبی خواهد بود. شما به این ترتیب 
فرصت بس��یار خوبی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف تان پیدا خواهید کرد. این امر خیلی زود نظر بسیاری 
از برندها و موسسه های تجاری را به همکاری با شما جلب 
می کند. با این حس��اب از نظر مالی نیز مش��کالت زیادی 

پیش روی شما نخواهد بود. 
ام��روزه نزدیک به 3۱ میلیون بالگ��ر در ایاالت متحده 
وجود دارد. این امر به خوبی اهمیت تبدیل ش��دن به یک 
بالگر و درآمد باالی آن را نش��ان می دهد. به همین خاطر 
اگر ش��ما هم به دنبال فعالیت در این حوزه هستید، باید 

هرچه زودتر دس��ت به کار شوید، در غیر این صورت شاید 
خیلی زود توانایی تان ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را از دس��ت بدهید. این امر می تواند هزینه بس��یار 
سنگینی برای شما به همراه داشته باشد. بنابراین همیشه 
نیم نگاهی به بالگری داشته باشید. این امر در صورتی که 
ش��ما مهارت باالیی در نوشتن متن یا ضبط ویدئو داشته 

باشید، برای تان بسیار سرگرم کننده نیز می شود. 
طراحیوگرافیک

طراح��ی و گرافیک از آن دس��ت کارهایی اس��ت که به 
دلیل ترکیب با هنر برای بس��یاری از افراد خوشایند است. 
اگر ش��ما هم تا حدودی ذوق هن��ری دارید، چنین کاری 
می تواند برای ش��ما بس��یار جذاب و هیجان انگیز باش��د. 
بس��یاری از مردم در سراس��ر دنیا به دنبال موقعیت های 
ش��غلی هنری هستند. حاال اگر شما چنین موقعیتی را به 
عنوان کار پاره وقت مدنظر قرار دهید، وضعیت تان به طور 

قابل مالحظه ای بهبود پیدا می کند. 
فعالی��ت به عنوان ط��راح یا گرافیس��ت در طول دوران 
کرونا افزایش دو برابری داشته است. یکی از دالیل این امر 
تقاضای باال برای چنین کاری در طول دوران کروناس��ت. 
اگر ش��ما هم در طول س��ال های اخیر با توجه به ش��یوع 
کرونا بسیاری از موقعیت های شغلی تان را از دست داده اید، 
باید هرچه س��ریع تر نسبت به حضور در این حوزه واکنش 
نشان دهید. دلیل این امر نیز امکان شروع به کار در حوزه 
موردنظر با اندکی آگاهی از ش��یوه های طراحی و ویرایش 

محتواست. 
اس��تفاده از محتوای ویدئویی در طول یک دهه اخیر در 
میان برندها رواج بسیار زیادی پیدا کرده است. درست به 
همین خاطر اگر ش��ما مهارت کافی در ویرایش محتوای 
ویدئویی داش��ته باشید، به س��ادگی هرچه تمام تر امکان 
جلب نظر مش��تریان تان را خواهید داشت. این امر به شما 
فرصت بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
و همچنین کس��ب رزومه ای قدرتمن��د در یک حوزه تازه 

می دهد. 
با توجه به اینکه بازار کار برای طراح های گرافیک بسیار 
زیاد اس��ت، ش��ما در صورت تمایل امکان شرکت در چند 
دوره آموزش��ی و سپس ش��روع به کارتان در این حوزه را 
خواهید داش��ت. این امر می تواند ش��رایط شما را به طور 
قابل مالحظه ای توس��عه بدهد. به این ترتیب دیگر خبری 
از مشکالت رایج در زمینه شروع به کار در قالب یک طراح 

گرافیک نخواهد بود. 
توسعهدهندهسایت

توسعه دهنده سایت یا طراح سایت اهمیت بسیار زیادی 
در دنیای کس��ب و کار دارد. امروزه هیچ برندی بدون یک 
س��ایت جذاب و تعاملی امکان جلب نظر مش��تریانش را 
ندارد. درس��ت به همین خاطر شما باید همیشه به دنبال 
تعامل با مش��تریان به بهترین شکل ممکن باشید. در این 
می��ان برندها برای افزایش کارایی و جذابیت سایت ش��ان 
ب��ه طور م��داوم به دنبال هم��کاری با طراح های س��ایت 
حرفه ای هس��تند. اگر ش��ما در این می��ان مهارت خوبی 
در زمینه طراحی و به روز رس��انی س��ایت داش��ته باشید، 
به س��ادگی امکان کس��ب یک موقعیت شغلی پاره وقت را 
خواهید داش��ت.  بی شک در طول س��ال های اخیر بازدید 
از سایت برندها به منظور آشنایی با حوزه کار و همچنین 
محصوالت شان دیگر بدل به نوعی عادت رایج شده است. 
درست به همین خاطر شما باید در تالش برای پیدا کردن 
موقعیت شغلی تازه به این نکته مهم نیز توجه نشان دهید، 
در غی��ر این صورت هیچ شانس��ی ب��رای بهبود وضعیت 

شغلی تان نخواهید داشت. 
فعالیت به عنوان توس��عه دهنده س��ایت برای کس��انی 
که تا به حال تجربه ای در این زمینه نداش��ته اند، همیشه 
س��خت و دشوار اس��ت. نکته مهم اینکه شما در این میان 
به سادگی هرچه تمام تر فرصت شروع به کار در قالب یک 
شغل جانبی را دارید. چنین امری موجب پرهیز از هرگونه 
استرس و فشار کاری بیش از اندازه ای بر روی شما خواهد 
شد. بنابراین الزم نیس��ت خیلی به خودتان در این رابطه 
فش��ار بیاورید. هرچه باشد شما در تالش برای پیدا کردن 
یک شغل پاره وقت و س��پس در صورت تمایل تبدیل آن 
به یک موقعیت شغلی تمام وقت هستید. پس همیشه این 

نکته مهم را مدنظر قرار دهید. 
طراحدورههایآنالین

اغل��ب مردم تمای��ل باالیی برای ش��رکت در دوره های 
آموزش��ی دارند. شاید تنها مشکل اساس��ی در این میان 
س��اعت های نامناس��ب برگزاری دوره های آموزشی باشد. 
یک راهکار عالی در این میان استفاده از دوره های آموزش 

آنالین اس��ت. بی تردید اغلب مردم در طول زندگی ش��ان 
دس��ت کم یک بار از دوره های آنالین استفاده کرده اند. به 
همین خاطر ش��ما نیز برای اس��تفاده از دوره های آنالین 

نباید نگرانی زیادی به خودتان راه دهید. 
اگر ش��ما مهارت ی��ا دانش کافی در ی��ک حوزه خاص 
دارید، اس��تفاده از آن در قالب طراحی یک دوره آموزشی 
ایده جذابی خواهد بود. ش��ما همچنین امکان همکاری با 
س��ایر کارآفرینان برای طراح��ی دوره موردنظرتان را نیز 
خواهید داش��ت. با این حساب هیچ مانعی پیش روی شما 
برای موفقیت در حوزه کس��ب و کار نخواهد بود. این امر 
می تواند کمک بسیار مناسبی به شما برای فعالیت کاری 
در چارچوبی استاندارد نماید. بنابراین نباید هرگز تردید و 

شکی به خودتان در این راستا راه دهید. 
عکاس

عکاس��ی و ثبت تصاویر حرفه ای همیشه مهارتی مورد 
ستایش محسوب می ش��ود. امروزه المان های بصری برای 
هر برندی اهمیت باالیی دارد. ش��ما با یک عکس مناسب 
امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف و تعامل 
در سطحی باالتر با آنها را خواهید داشت. درست به همین 
خاطر باید همیش��ه چنین مهارتی را به عنوان یک حوزه 
کاری مهم و دارای درآمد مناسب مدنظر قرار دهید. چنین 
امری می تواند ذهنیت شما نسبت به حوزه کسب و کار را 
ب��ه طور کامل عوض نماید.  اغلب اوقات مردم برای تفریح 
ی��ا پر کردن اوقات فراغت اقدام به عکاس��ی می کنند. اگر 
شما یک دوربین نیمه حرفه ای نیز داشته باشید، عکاسی 
می تواند تبدیل به مهارتی جذاب برای ش��ما شود. این امر 
ع��الوه بر پر ک��ردن اوقات فراغت می توان��د اندکی درآمد 
اضافی نیز برای تان به همراه داشته باشد. بسیاری از مردم 
در سراس��ر دنیا برای عکاس��ی دوره ه��ای حرفه ای را طی 
می کنند. البته اگر ش��ما دوره های مورد نظر را طی نکرده 
باش��ید، با یک جست و جوی ساده در اینترنت امکان پیدا 
کردن محتوای آموزشی کامال رایگان را خواهید داشت. به 
این ترتیب دیگر مشکلی پیش روی تان برای فعالیت شغلی 

و کسب درآمد در سطح حرفه ای باقی نمی ماند. 
اغلب اوقات شما برای فروش هر کدام از عکس های تان 
مبلغ مش��خصی پول دریافت می کنید. این امر بس��ته به 
کیفیت عکس و خالقیت تان در ثبت آن می تواند باالتر نیز 
برود. توصیه ما در این میان برای شما توجه به نیاز برندها 
در زمینه تهیه عکس های تان اس��ت. به این ترتیب ش��اید 
حتی به عنوان یکی از اعضای تیم بازاریابی برندهای بزرگ 

نیز پیشنهاد کاری دریافت کنید. 
مدیریتشبکههایاجتماعی

هر کس��ب و کاری برای تعامل بهتر با مشتریان اقدام به 
راه اندازی اکانت رس��می در شبکه های اجتماعی می کند. 
نکته مهم اینکه همه برندها فرصت و نیروی کار کافی برای 
مدیریت اکانت های رسمی ش��ان در شبکه های اجتماعی 
را ندارند. همین امر موجب تمایل برندها برای اس��تخدام 
افرادی به طور غیررس��می برای مدیریت اکانت های شان 
می ش��ود. ش��ما در این بخش نقش ادمی��ن اکانت برندها 
را ب��ازی می کنید. این امر ش��ما را در تعامل مس��تقیم با 
مش��تریان قرار می دهد. نکته جالب اینک��ه چنین کاری 
هم نوعی کس��ب درآمد با خیال راحت اس��ت، هم اینکه 
آش��نایی خوبی با مش��تریان برای ش��ما به همراه خواهد 
داشت. بنابراین اگر در آینده به دنبال کسب درآمد به طور 
حرفه ای باشید، وضعیت تان به طور قابل مالحظه ای بهبود 

پیدا می کند. 
شما به عنوان مدیر یک شبکه اجتماعی کارهای زیادی 
را نباید انجام دهید. برخی از مهمترین وظایف شما در این 

میان به شرح ذیل است:
• برنامه ریزی و زمان بندی برای بارگذاری محتوا

• تعامل با فالوورها به طور صمیمانه
• پوشش زنده رویدادهای مهم برند

• ارائه خدمات مشتریان و پیگیری درخواست های شان
• بررسی سلیقه مشتریان و ارائه انواع راهنمایی ها به تیم 

بازاریابی برای تولید محتوای بهتر
ویراستار

ویرایش یکی از حوزه های جذاب و در عین حال پرتقاضا 
در میان کارآفرینان محس��وب می شود. بسیاری از برندها 
برای پیگیری کارهای ش��ان به این حوزه نیاز دارند. با این 
حساب اگر شما انگیزه کافی برای فعالیت جانبی به عنوان 
حسابدار را داشته باشید، موقعیت های شغلی بسیار زیادی 
پیش روی تان خواهد بود.  ویراستاری به طور کلی در چند 
حوزه قابل بحث است. شما به عنوان یک نویسنده یا کسی 
که به این حوزه عالقه دارد، امکان فعالیت به عنوان ویراستار 
و انتشاراتی های مختلف را دارید. همچنین اگر میانه خوبی 
با ویرایش محتوای ویدئویی ی��ا کار با ابزارهای مربوط به 
ویرایش ویدئو داشته باشید، پیشنهادهای همکاری بسیار 
زی��ادی دریافت خواهید کرد. این امر می تواند برای ش��ما 

موقعیت شغلی بسیار خوبی فراهم نماید. 
امروزه بس��یاری از افراد حوزه ویراس��تاری را به عنوان 
یکی از شغل های اصلی مورد توجه قرار می دهند. این امر 
می تواند شما را از فعالیت در هر شغلی دیگری نیز بی نیاز 
س��ازد. البته الزم نیست همین ابتدای کار فشار زیادی بر 
روی خودتان ایجاد نمایید. هدف ش��ما در این بخش باید 
اول از همه انتخاب ویراس��تاری به هر شکلی در قالب یک 
شغل پاره وقت باشد. سپس در صورت تمایل همیشه امکان 
تبدیل این حوزه کاری به یک ش��غل تمام وقت را خواهید 

داشت. 
بی ش��ک امروزه کارهای پاره وقت بس��یار زیادی پیش 
روی ش��ما قرار دارد. هدف ما در این مقاله بررسی برخی 
از بهترین و مهمترین ش��غل های پاره وقت بود. شما امکان 
انتخ��اب از میان گزینه های مورد بحث در این مقاله برای 
فعالیت کاری در سال ۲۰۲۲ را دارید. معیار اصلی در این 

میان توجه به سلیقه و مهارت های تان خواهد بود. 
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