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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

تنظیم بازار چگونه از قالب سنتی به قالب هوشمند می رود؟

 17 گام برای
مدیریت هوشمند بازار

فرصت امروز: مدیریت بازار با رویکردهای س��نتی تقریبا دیگر جایی در دنیای امروز ندارد و سال هاس��ت که در 
کش��ورهای توسعه یافته به جای رویکرد س��نتی و مداخله دولت، از رویکردهای تحولی و ابزارهای هوشمند برای 
تنظیم بازار اس��تفاده می ش��ود. نگاه دس��توری دولت به اقتصاد و در صدر آن، قیمت گذاری دستوری باعث به هم 
ریختگی بیش از پیش بازار می شود و در این بازار نامتوازن یا تولیدکننده به دلیل سقوط قیمت ها متضرر می شود 
و یا مصرف      کننده به دلیل جهش قیمت ها ضرر می کند. در بدترین حالت نیز هم تولیدکننده و هم مصرف      کننده 
از این آشفتگی بازار آسیب می بینند. بنابراین ضروری است که مدیریت بازار با رویکردهای تحولی و از طریق...

مسئول تنظیم  قیمت خودرو 
در بازار کشور کیست؟
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دولت چگونه از پس کسری بودجه برمی آید؟

سه گانه کسری بودجه 1401
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: بورس تهران در اولین روز معامالتی فصل زمستان، چرخشی را به نمایش گذاشت که از 
پایان حراج پاییزی سـهام حکایت داشـت. در حالی که کمتر کسی نسبت به برگشت بازار در آخرین 

روزهای برگ زیران بورس امیدوار بود، بسـته پیشـنهادی 10       بندی دولـت در حمایت از بازار 
سرمایه، تاالر شیشه ای را به رنگ سبز درآورد. رشد بیش از 3 درصدی شاخص بورس تهران...

شاخص بورس تهران در دومین روز معامالتی زمستان هم 26 هزار واحد رشد کرد

رشد دسته جمعی شاخص ها

یادداشت

اختالف نظر دولت و بخش 
خصوصی ادامه دارد
سنگ بزرگ 

»اینماد« پیش پاي 
کسب وکارها

اجباری ش��دن کاربس��ت نماد 
اعتم��اد الکترونیک��ی ی��ا همان 
»اینماد« برای کس��ب و کارهای 
مجازی و اینترنتی دردس��رآفرین 
ش��ده و فعاالن بخش خصوصی 
برای پیگیری این ماجرا روز گذشته 
به همسایگی دفتر رئیس جمهور 
رفتند و با رئیس مرکز بررسی های 
ریاس��ت جمهوری  اس��تراتژیک 
دیدار و گفت وگو کردند. اعتراض 
به اینماد اجباری البته محدود به 
فعاالن بخش خصوصی نیست و 
برخی از نماین��دگان مجلس نیز 
در روزهای گذشته به این موضوع 
انتقاد کرده اند. حال سوال این است 
ک��ه چرا »اینماد« برای کس��ب و 
کارهای مجازی و به ویژه پرداخت 
یارها )پرداخت های بدون کارت و 
درون برنامه ای( الزامی شده است 
و چرا فع��االن بخش خصوصی و 
کس��ب و کارهاي اینترنتي به آن 
اعتراض دارند؟ ماج��را از این قرار 
اس��ت که از یکس��و مرکز توسعه 
تجارت الکترونیکی معتقد اس��ت 
که موضوع پیشنهاد و الزامی بودن 
اخذ اینماد برای کسب و کارهای 
 مج��ازی از س��وی ای��ن مرکز و 
 بانک مرکزی مس��تند ب��ه ماده

آیین نام������ه  103   
2اجرایی ماده 14 الحاقی...

21 جمادی االول 1443 - س�ال هفتم
شماره   1929

8 صفحه - 5000 تومان

Sun.26 Dec 2021

فرصت امروز: کمتر از یک هفته به پایان سال 2021 باقی مانده است و 
اندیشکده ها و نشریات معتبر غربی به سنت هر ساله در آستانه سال جدید 
میالدی به انتخاب ش��خصیت س��ال و پیش بینی رخدادهای سال پیش 
رو می پردازند. در این راس��تا، اندیشکده شورای آتالنتیک مطابق سالیان 
گذشته در یک گزارش ویژه، رخدادهای احتمالی سال 2022 میالدی را 
پیش بینی کرده و درجه تحقق آنها را تخمین زده است. شورای آتالنتیک 
در این گزارش، 20 پیش بینی برای سال 2022 انجام داده و رخدادهای 

روابط بین الملل را از دریچه آینده پژوهی بررسی کرده است.
کرونا همچنان ما را تهدید می کند

با ظهور س��ویه امیکرون که بس��یار مس��ری تر از دلتا به نظر می رسد، 
بسیاری از کارشناس��ان معتقدند به دلیل آنکه بخش مهمی از جمعیت 
جهان واکسینه نشده اند احتماال جهش های ویروسی شدیدتر و با قابلیت 
گریز از واکسن وجود دارد. حتی در صورت واکسیناسیون به میزان بیشتر 
نی��ز کرونا یک تهدید باقی می ماند و باید خ��ود را برای زندگی با آن در 

سالیان آینده آماده کنیم. )احتمال زیاد(
روسیه به اوکراین حمله می کند

استقرار نیروهای نظامی روس��یه در نزدیکی مرز با اوکراین، نگرانی ها 
درباره احتمال حمله روس��یه را تش��دید کرده اس��ت. پوتین به ش��کل 
فزاین��ده ای به میراث خود فکر می کند و اوکراین را بخش��ی از یک ملت 
واحد با روس��یه قلمداد می کن��د. در ذهن پوتین، اش��تیاق زیادی برای 
انتقام گی��ری از آنچه او خیانت آمریکا از طریق گس��ترش ناتو در فضای 
پیرامونی ش��وروی سابق و روس��یه امروزی می داند، وجود دارد. اقدامات 
نظامی روسیه علیه اوکراین می تواند از تهدید به حمله نظامی برای فشار 

بر آمریکا تا تهاجم نظامی تمام عیار را دربر گیرد. )احتمال تقریبا زیاد(
چین اوج می گیرد و بهم می ریزد

به رغم ترس از رشد چین، تضعیف این کشور ممکن است خطر بزرگی 
ایجاد کند. کارزار سرکوب »شی جین پینگ« علیه بخش فناوری چین، 
شکنندگی نظام اقتصادی چین را آشکار می سازد. حزب کمونیست چین 
مس��یر تقویت ش��رکت های دولتی و کنترل بخش خصوصی را انتخاب 
کرده است. عده ای نگرانند که »شی« ممکن است با یک سیاست نظامی 
تهاجمی تر نس��بت به تایوان و تقویت حس ملی گرایانه قصد داشته باشد 
کاهش رش��د اقتصادی را جبران کند. اگر چی��ن از نظر اقتصادی دچار 
مشکل ش��ود این امر می تواند ثبات جهان را متزلزل سازد، چراکه چین 
30 درصد از رشد جهانی را در دهه گذشته هدایت کرده است. در نتیجه، 
چین ضعیف عالوه بر آنکه قدرتی س��تیزه جو خواهد ش��د، رشد اقتصاد 

جهان را کاهش خواهد داد و باعث اختالل بازارهای مالی و زنجیره تامین 
خواهد شد. )احتمال متوسط(

افغانستان فرو خواهد پاشید
افغانس��تان در حال مواجهه با بحران بشردوس��تانه بی سابقه ای است 
و احتمال فروپاش��ی دولت آن وجود دارد. براس��اس برنامه جهانی غذای 
س��ازمان مل��ل، 23میلیون افغ��ان پیش از آغاز زمس��تان با گرس��نگی 
مواجه می ش��وند. به دلیل ممنوعیت ها علیه طالبان، امکان کمک رسانی 
سازمان ملل به افغانستان محدود شده و بدتر شدن این وضعیت مشکل 
پناهجویان افغان را برای ایران، پاکس��تان و کش��ورهای اروپایی افزایش 

خواهد داد. )احتمال زیاد(
طبقه متوسط جهان الغر می شود

دومین قربانی بزرگ کرونا پس از 5 میلیون نفری که بر اثر ابتال به آن 
فوت کرده اند، طبقه متوسط جهانی است. ادامه این وضعیت می تواند به 
ضرر ثبات سیاسی کشورهای در حال توسعه باشد و حتی باعث سرنگونی 
دولت ها شود. کشورهای در حال توسعه از مشکالت اقتصادی شدیدتر و 

بی ثباتی سیاسی در سال پیش رو رنج خواهند برد. )احتمال زیاد(
نفت به بشکه ای 100 دالر می رسد

پیش بینی چرخه رونق و رکود در بازار نفت همیش��ه خطرناک است. 
دالیل تقریبی افزایش قیمت نفت، رشد تقاضا در سال 2021 پس از افول 
ناش��ی از شیوع کرونا و افزایش محدود تولید اوپک و اثرات چندین  ساله 

کاهش سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز است. )احتمال نسبتا زیاد(
تغییرات آب و هوایی ادامه دارد

جهان در دس��تیابی به اهداف آب و هوایی پس از نشس��ت بی نتیجه 
گالسکو شکست خورده است. انتشار جهانی کربن از زمان امضای پروتکل 
کیوتو در س��ال 199۷ تا ۶0 درصد افزایش یافت��ه و توافقنامه تغییرات 
آب و هوایی در بیست و ششمین نشست سازمان متحد در گالسکو نیز 
نگرانی ه��ا در مورد خطرات آب و هوایی را کاهش نداده اس��ت. )احتمال 

زیاد(
جهان دوباره دوقطبی می شود

در س��ال پیش رو جهانی دوقطبی ش��کل می گی��رد، اما تکرار جنگ 
س��رد با ش��وروی نخواهد بود. واشنگتن شیفته احیای جنگ سرد است، 
با همان پایان پیروزی غرب. برخی به تفاوت های اقتصاد ضعیف شوروی 
و اقتصاد برتر چین اش��اره می کنند. در دنیای دوقطبی، اقتصاد چین به 
قدری به اقتصاد غرب وابس��ته شده که در صورت آسیب، همه در چنین 
جهانی آسیب خواهند دید. چین با بیش از 2 میلیارد دالر حجم مبادالت، 

بزرگترین ش��ریک تجاری آمریکا در سال گذشته بود. رهبران چین نیز 
دیوانه وار در حال تالش برای آمریکایی زدایی کردن زنجیره تامین هستند. 
بزرگترین آسیب پذیری چین، فقدان صنعت تراشه با فناوری باالست. در 
صورت دوقطبی شدن جهان و نزاع بیشتر آمریکا و چین، همه ما فقیرتر 
خواهیم ش��د و کسب و کارهای آمریکایی فرصت تازه را در چین و سایر 
نقاط آسیا از دست خواهند داد. در جنگ سرد با چین، پایان خوش هرگز 

تضمین شده نخواهد بود. )احتمال متوسط(
عدم امنیت غذایی تشدید می شود

با عدم امنیت غذایی به واس��طه ش��یوع کرونا و تغییرات آب و هوایی، 
منازعات افزایش خواهد یافت. طبق گزارش برنامه جهانی غذا اکنون 15 
میلیون نفر بیشتر از پیش از شیوع کرونا در سال 2019 در معرض خطر 
گرس��نگی قرار دارند. در ماه نوامبر اعالم ش��د که 45 میلیون نفر در 43 

کشور در آستانه قحطی قرار دارند. )احتمال زیاد(
کشورهای بیشتری شکست می خورند

رتبه کش��ورهایی که در صدر فهرست کش��ورهای شکننده قرار دارند 
به ندرت در گزارش های س��االنه تغییر می کند. یمن، س��ومالی و سوریه 
مجددا در فهرس��ت سال 2021 میالدی قرار گرفته اند و در معرض خطر 
فروپاش��ی نظام حکومتی قرار دارند. کشورهای سودان جنوبی، آفریقای 
مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، چاد، س��ودان و افغانس��تان نیز در 

آستانه فروپاشی قرار دارند. )احتمال نسبتا زیاد(
احیای برجام شکست می خورد

ایران درخواست خود برای کاهش تحریم ها و تضمین آمریکا پیش از 
حصول توافق تازه را مطرح کرده است، کنگره بر دولت بایدن برای اعمال 
تحریم های سخت گیرانه تر علیه ایران فشار می آورد و رژیم صهیونیستی از 
احتمال حمله نظامی علیه ایران می گوید. همیشه این احتمال وجود دارد 
که محاسبات اشتباه یا درگیری های سهوی منجر به یک رویارویی نظامی 

بزرگ با ایران شود. )احتمال نسبتا زیاد(
زوال دموکراسی آمریکا ادامه دارد

س��الی که پیش روس��ت سالی اس��ت که در آن دموکراسی آمریکایی 
به ط��ور قابل توجهی با زوال مواجه خواهد ش��د. گ��زارش خانه آزادی، 
عقب نش��ینی دموکراتی��ک جهان را نش��ان می دهد و امتی��از آمریکا در 
یک دهه گذش��ته افت 11 امتیازی داش��ته است. عدم اطمینان به نتایج 
انتخابات ریاس��ت جمهوری و اینک��ه ۷0 درصد رأی دهندگان جمهوری 
خ��واه و 30 درص��د کل رأی دهن��دگان معتقدند بایدن ب��ه طور قانونی 
انتخاب نشده، همگی نشان از تضعیف دموکراسی آمریکایی دارد. به نظر 

می رسد همزمان با انتشار نظریات توطئه و اطالعات جعلی در شبکه های 
اجتماعی، شکاف سیاسی در آستانه انتخابات 2022 افزایش خواهد یافت. 

)احتمال زیاد(
سازمان تجارت جهانی اصالح می شود

اگر دولت بایدن قصد دارد به حفظ نظم بین الملل فراگیر و مبتنی بر 
قوانین کمک کند باید روند تجزیه اقتصادی را متوقف سازد و حمایت از 
کشورها را در برابر کرونا در اولویت قرار دهد. این امر مستلزم اصالحاتی 
در سازمان تجارت جهانی است، به خصوص در مورد قوانین تازه تجارت 
دیجیتال، شفافیت در مورد کمک ها و قائل شدن نقش بیشتر برای مسائل 

آب و هوایی، حقوق کار و آزادسازی تجارت. )احتمال متوسط(
یک واکسن جهانی تولید می شود

ما به واکس��نی جهانی نیاز داریم که علیه همه سویه های کرونا کارآمد 
باشد. پژوهش های امیدوارکننده ای در این باره در حال انجام است. از جمله 
در دانشگاه کارولینای شمالی و نتایج دلگرم کننده ای از آزمایش واکسن های 
تازه بر روی موش ها مش��اهده شده اس��ت. رویکرد ساخت واکسن جهانی، 
مشابه واکسن های فایزر و مدرنا است، با این تفاوت که »آر ان ای« به دست 

آمده از چندین سویه کرونا با یکدیگر ادغام می شوند. )احتمال متوسط(
هوش مصنوعی قانونمند می شود

اگرچ��ه هوش مصنوعی، فناوری تحت تس��لط آمریکا و چین اس��ت، 
اما اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد چارچوبی قانونی اس��ت تا استانداردهایی 
را مدون کن��د. پیش نویس قانون اتحادیه اروپ��ا محدودیت هایی را برای 
اس��تفاده از هوش مصنوعی و تجارت ب��ا آن تعیین می کند. ابتکار عمل 
اروپایی ه��ا باید آمری��کا را به ایجاد هنجاره��ای جهانی هوش مصنوعی 
تش��ویق کند. باید اجماعی فراآتالنتیکی ش��کل بگیرد تا همه کش��ورها 

ترغیب شوند. )احتمال اندک(
قوانین دیجیتال فراآتالنتیکی می شود

اتحادی��ه اروپا تعریف خ��ود را از حاکمیت فناوری به عن��وان بازاری 
برای رقابتی تر ک��ردن اتحادیه آغاز کرده اس��ت. اروپا رویکردی نظارتی 
دارد که مهارکننده دس��ت باز شرکت های آمریکایی خواهد شد و شکاف 
ترن��س آتالنتیک در مقررات فناوری را افزایش خواهد داد. کنگره باید از 
جاه طلبی اتحادیه اروپ��ا به عنوان فرصتی برای ایجاد مقررات دیجیتالی 
استفاده کند و دولت بایدن باید به دنبال یافتن زمینه مشترک همکاری 
با اروپا در مورد مسائل دیجیتالی باشد. اجماع آمریکا و اروپا، اهرمی برای 
ایجاد استانداردهای جهانی در مورد این موضوع و موضوعات دیگر خواهد 

بود. )احتمال متوسط(

آمریکا جلوی بحران اوکراین را می گیرد
آمری��کا نباید تصور کند که افزایش تحریم ها علیه روس��یه یا ارس��ال 
تس��لیحات به اوکراین، مانع پیش��روی پوتین خواهد ش��د. احتماال این 
اقدامات او را بیش��تر تشویق می کند تا حمالت بیشتری را علیه اوکراین 
انجام دهد. واش��نگتن باید راه هایی را برای کاهش تنش بر س��ر اوکراین 
بیابد تا از شدت تنش در روابط با مسکو کاسته و بر چین تمرکز بیشتری 

داشته باشد. )احتمال نسبتا کم(
آمریکا و چین به سمت تنش زدایی می روند

نشس��ت مجازی اخیر بایدن و شی نشان داد آن دو درک کرده اند که 
روابط میان دو ابرقدرت از کنترل خارج ش��ده و به سوی درگیری پیش 
می رود، آن هم در ش��رایطی که این دو رهب��ر باید بر چالش های داخلی 
خودش��ان تمرکز کنند. آس��یب پذیری های متقابل دو کشور در رابطه با 
سالح هسته ای می تواند آمریکا و چین را ترغیب به سازش با یکدیگر کند. 
دو کشور می توانند در حوزه امنیت انرژی، بی ثباتی افغانستان و برنامه های 
هس��ته ای ایران و کره شمالی با یکدیگر همکاری کنند. مشخص نیست 
که آیا آنها می توانند به عادی سازی روابط بپردازند یا نه، چراکه در سالیان 
اخیر بی اعتمادی بر روابط ش��ان حاکم بوده. با این وجود، اکنون دست کم 

فرصتی برای آزمایش نیت دو طرف وجود دارد. )احتمال متوسط(
همکاری فضایی قدرت ها بیشتر می شود

روس��یه مدعی است که آزمایش موش��کی اش به دلیل برنامه آمریکا 
برای ارتقای سیس��تم دفاع موشکی اس��تراتژیک ضروری بوده است. سه 
کشور چین روس��یه و آمریکا در سالیان اخیر به طور فزاینده ای در حال 
رقاب��ت با یکدیگر بوده اند و فضا را عرصه ای برای رقابت نظامی می دانند. 

)احتمال کم(
آمریکا از خودمختاری اروپا حمایت می کند

به نفع آمریکاست که اروپا به عنوان یک بازیگر، مسئولیت های بیشتری 
را برعهده بگیرد. دولت بایدن باید از خودمختاری استراتژیک اتحادیه اروپا 
به جای نگرانی از آنچه ممکن است این خودمختاری به ناتو آسیب بزند، 
اس��تقبال کند. تا زمانی که تهدید روسیه پابرجاست، کشورهای اروپای 
مرکزی خواس��تار ایفای نقش اصلی آمری��کا و ناتو در تامین امنیت اروپا 
خواهند بود. اگر دولت بایدن در مورد تمرکز اصلی ژئوپولیتیک بر آس��یا 
جدی باش��د، از خودمختاری و تجهیز اروپا برای مدیریت مس��ائلی چون 
پناهجویان اس��تقبال خواهد کرد. آمریکا که به تس��هیل ادغام اروپا پس 
از جن��گ جهان��ی دوم کمک کرده باید همچنان حامی اصلی آن باش��د 

)احتمال نسبتا کم(.

کیفیت و کمیت خدمت بانکی ارائه ش��ده طی 1۶سال فعالیت 
بانک پاسارگاد، توسعه پایدار در یک نهاد مالی را نشان می دهد. از 
مهمترین موارد نشان دهنده رشد و توسعه بانک پاسارگاد می توان 
به قرارگی��ری در جایگاه 290 در می��ان برترین برندهای بانکی 
جهان اش��اره کرد. همچنین کسب رتبه اول خاورمیانه و انتخاب 
به عنوان بانک س��ال جمهوری اسالمی ایران برای هفتمین بار، 
دریافت نش��ان زرین برند محبوب و رش��د چش��مگیر در بخش 
عملکردی، از دیگر ش��واهد رشد و توسعه در این بانک خصوصی 

است.
به گزارش »انتخاب«، نشریه معتبر بنکر در سال 2021، بانک 

پاس��ارگاد را برای هفتمی��ن بار به عنوان بانک س��ال جمهوری 
اس��المی ایران انتخاب کرد. در این رتبه بندی، بانک پاسارگاد از 
نظر نرخ بازده س��رمایه )ROC( رتبه اول خاورمیانه و رتبه 13 
جهان را نیز کسب کرد. شاخص های مربوط به عملکرد و کسب و 
کار، روند ارزیابی بانک سال 2021 را تعیین کرده است. این بانک 
در س��ال 2010 و همچنین از س��ال 2012 تا 201۶ به  صورت 
پیاپ��ی نیز این نش��ان را دریافت کرده بود که بر این اس��اس به 
عنوان پرافتخارترین بانک ایرانی شناخته می شود. بانک پاسارگاد 
همچنین طی س��ال های 2013 تا 201۷ توسط بنکر به  عنوان 

بانک اسالمی سال جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد.

بانک پاسارگاد همچنین در حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
نی��ز پیش��تاز نظام بانکی بوده و توانس��ته در س��ال 1400 در 
جش��نواره برن��د محبوب که توس��ط انجمن مل��ی حمایت از 
حق��وق مصرف کنن��دگان برگزار می ش��ود، نش��ان زرین برند 
محبوب مصرف کنن��دگان در بخش خدمات بانکی حضوری را 
از آن خود کن��د. این بانک در حوزه خدمات بانکداری مجازی 
و موبایل بان��ک نیز به عنوان برند محبوب بانکی معرفی ش��د. 
در بخ��ش عملک��ردی نیز ای��ن بانک، پیش��رفت قابل توجهی 
داش��ته اس��ت. طبق گزارش های مالی ارائه شده از سوی بانک 
پاس��ارگاد، درآمد حاصل از تس��هیالت اعطایی در هش��ت ماه 

ابتدای امس��ال 244.402.091میلیون ریال بوده که نسبت به 
سال گذش��ته 8۷درصد رشد داشته است. همچنین در هشت 
ماه ابتدای امس��ال کل سود سپرده های س��رمایه گذاری بانک 
1۶5.55۷.۶58 میلیون ریال بوده که رشد ۶8درصدی را نسبت 

به پارسال نشان می دهد.
از دیگر افتخارات بانک پاس��ارگاد می توان به دریافت تندیس 
زری��ن جایزه ملی مدیریت مالی ایران برای هفت س��ال متوالی، 
کسب رتبه اول از نظر بهره وری در میان 100 شرکت برتر ایران، 
انتخاب به  عنوان سازمان دانشی برتر )Make( در ایران و کسب 
رتبه دوم آسیا در محور رهبری دانش محور سازمانی، انتخاب به 

 عنوان بانک متعالی برای سه سال متوالی از سوی موسسه معتبر 
یورومانی، جایزه بین المللی امنیت و دسترسی آسان در خدمات 
بانکداری الکترونیکی از س��وی اتحادیه اروپا، دریافت نشان زرین 
شهرت و اعتبار در ارائه خدمات نوین بانکی )ITEC( و تندیس 
زری��ن نوآوری محصول برتر ایرانی باب��ت محصول خرید آنالین 
 Grand Officer اقساطی اش��اره کرد. همچنین اهدای نشان
به مدیرعامل بانک پاسارگاد به واسطه مدیریت نوآورانه از موسسه 
INNOVA و کسب عنوان چهره ماندگار در صنعت بانکداری 
کشور و خیر نمونه کش��وری به ایشان، تنها بخشی از افتخارات 

1۶ساله این بانک است.

ثمره تعهد، اعتماد و مشتری مداری
16سال افتخارآفرینی بانک پاسارگاد

مذاکرات احیای برجام شکست می خورد؟

20 پیش بینی برای 2022

17 کتاب برتر در زمینه بازاریابی ویدئویی
امروزه ویدئو به عنوان محبوب ترین نوع محتوا شناخته می شود و الزم است تا هر برندی، آن را اولویت اول 
اقدامات خود بداند. در این زمینه بدون ش��ک اگر س��طح اطالعات باالتری را داشته باشید، نتایج بهتری را هم 
تجربه خواهید کرد. ممکن است تصور کنید که استخدام تیم تولید محتوا، بهترین سیاست ممکن خواهد بود. 
با این حال فراموش نکنید که همکاری با آنها هزینه های زیادی را به همراه دارد که بدون شک برای برندهای 
نوپا و کس��ب و کارهای کوچک، س��خت خواهد بود. در این زمینه شما با مطالعه کتاب هایی که در ادامه قصد 
معرفی آنها را داریم، می توانید در بازار پررونق حال حاضر، به کسب درآمدهای بسیار خوبی دست پیدا کنید. 
درواقع پیدا کردن شغل در این حوزه، تضمین شده است و تنها باید سطح خود را به حرفه ای ها نزدیک کنید. در 
این راستا 1۷ کتاب برتر در زمینه بازاریابی ویدئویی را بررسی خواهیم کرد که هر یک از آنها توسط بسیاری...



فرصت امروز: مدیریت بازار با رویکردهای س��نتی تقریبا دیگر جایی در 
دنیای امروز ندارد و سال هاس��ت که در کش��ورهای توس��عه یافته به جای 
رویکرد سنتی و مداخله دولت، از رویکردهای تحولی و ابزارهای هوشمند 
برای تنظیم بازار استفاده می شود. نگاه دستوری دولت به اقتصاد و در صدر 
آن، قیمت گذاری دستوری باعث به هم ریختگی بیش از پیش بازار می شود 
و در ای��ن ب��ازار نامتوازن یا تولیدکننده به دلیل س��قوط قیمت ها متضرر 
می شود و یا مصرف      کننده به دلیل جهش قیمت ها ضرر می کند. در بدترین 
حالت نیز هم تولیدکننده و هم مصرف      کننده از این آش��فتگی بازار آسیب 
می بینند. بنابراین ضروری است که مدیریت بازار با رویکردهای تحولی و از 
طریق ابزارهای هوشمند صورت گیرد. در این راستا، بازوی پژوهشی وزارت 
صمت، 1۷ پروژه عملیاتی را برای مدیریت هوشمند بازار تعریف کرده که 
ب��ازار کاال و خدمات را با کمترین میزان مداخله دولت از قالب س��نتی به 

هوشمند تغییر می دهد.
* طراحی ب��ازار خدمات بازرگانی: یک��ی از راهکارهای ارتقای خدمات 
بازرگان��ی در ش��بکه توزی��ع، بهبود دسترس��ی فع��االن این ش��بکه به 
عرضه      کنندگان خدمات بازرگانی است. سکوهای خدمات کسب وکار، یکی 
از مصادیق این امر هس��تند که مشخصا نیاز کسب وکارها به انواع خدمات 
متمرکز اس��ت. اهمیت این بازارها در حوزه خدمات به قدری است که به 
اعتقاد سازمان آنکتاد، نقش موثری را در تسهیل تجارت خدمات حتی در 
س��طح بین المللی ایفا کرده و امکان دسترسی ارائه دهندگان انواع خدمات 
را ب��ه بازارهای جهانی با کمترین هزینه فراهم می آورند. بنابراین می توان 
گفت که وجود چنین بازار هایی در سطح داخلی نیز می تواند راهگشا باشد.

* تکمیل سامانه جامع تجارت: با تکمیل این پروژه امکان رصدپذیرکردن 
کاال در طول زنجیره و کنترل موجودی انبار میسر خواهد شد. در زنجیره 
تجاری، کاال از دو مس��یر واردات و تولید وارد می ش��ود و در طول زنجیره، 
خرید و فروش شده و در انتها از طریق مصرف یا صادرات از زنجیره تجاری 
خار ج می شود. در حال حاضر ثبت ورود کاال توسط کاربران سامانه تجارت 
صورت می گیرد و محل نگهداری کاال، از انبارهای موجود در سامانه جامع 
انبارها قابل انتخاب اس��ت. س��پس کاربر اقدام به فروش کاال به ش��خص 
بعدی می کند. اس��ناد فروش ثبت شده، به خریدار نمایش داده می شود و 
امکان تایید یا عدم تایید اسناد توسط خریدار وجود دارد. در نهایت، کاربر 
اق��دام به ثبت ص��ادرات، مصرف کاال در تولید محص��ول جدید یا تحویل 
کاال به مصرف      کننده نهایی کرده و کاال از زنجیره تجاری خارج می ش��ود. 
الزام اجرایی جهت ثبت اطالعات در سامانه، تخصیص ارز به واردکنندگان 
و تخصیص س��همیه مواداولیه به تولیدکنندگان است. عوامل زنجیره نیز 
متناسب با عملکرد در س��امانه جامع تجارت امکان دریافت کاال خواهند 

داشت.
* گس��ترش دامنه رصدپذیر: اهداف این پروژه فراهم کردن امکان رصد 
و کنترل موجودی کاالی اساس��ی در س��طح کش��ور، نظارت سیس��تمی 
جهت جلوگیری از گرانفروش��ی، احتکار و قاچاق کاال، بهبود، تس��هیل و 
شفاف س��ازی فعالیت عامالن تجاری، فراهم کردن امکان اعتبارس��نجی و 
رتبه بندی عادالنه فعاالن تجاری، یکپارچه سازی، اسناد و اطالعات حاصل 
از فعالیت ه��ای تج��اری بین دس��تگاهی و... در گروه      های کاالیی مختلف 
است. با انجام این پروژه سطح شفافیت در این زنجیره به مقدار قابل قبولی 

افزایش می      یابد.
* اعتبارس��نجی و رتبه بن��دی: از آنج��ا که اعتبارس��نجی و رتبه بندی 
کلیه بازیگران در بخش توزیع به دلیل گس��تره وس��یع و تعدد بازیگران و 
کسب وکارهای بزرگ مقیاس و کوچک مقیاس سنتی و مدرن فعال، در یک 
زمان کوتاه و در فاز اول این پروژه میسر نیست؛ لذا این پروژه تالشی جهت 
معرفی سازوکار اعتبارس��نجی و رتبه بندی کسب وکارهای توزیعی مدرن 
به عنوان اولین اقدام در مس��یر اعتبارس��نجی و رتبه بندی کسب      وکارهای 
بخش توزیعی کشور است که در فازهای بعدی به سایر بخش های توزیعی 

کشور نیز تسری خواهد یافت.
* توسعه نهادهای پشتیبان لجس��تیک: از آنجا که یکی از رویکردهای 
اساسی و مبنای توسعه لجستیک ایجاد بسترهای الزم برای بهبود عملکرد 

بخش تولید، تجارت و نظام توزیع کش��ور اس��ت، در این مسیر برداشتن 
س��ه گام توصیه می شود؛ گام اول »ایجاد نهادها و ساختارهای الزم جهت 
س��ازماندهی و ساماندهی کلیه ذی نفعان دولتی و بخش خصوصی« است. 
گام دوم »بررس��ی وضعیت موجود و تعیین جانمایی      های الزم در س��طح 
ملی و طراحی سیاست ها و برنامه      های توسعه و همچنین تکمیل و ایجاد 
نیازمندی      های لجستیکی برمبنای استانداردهای معین« است، اما گام سوم 
»پیاده      سازی و تقسیم وظایف هر دستگاه و پیگیری      های الزم برای توسعه 
لجس��تیک کشور« است. در این پروژه تاکنون فقط گام اول طراحی شده 

ولی تالش می شود این پروژه مصوبه الزم را از هیأت وزیران بگیرد.
* ارتقای کارآمدی خدمات توزیعی: صنوف عمده فروشی و شرکت های 
پخش و ش��رکت های لجستیکی عمده      ترین فعالیتی هستند که هم اکنون 
در کشور در حوزه خدمات توزیعی در حال فعالیت هستند. از دالیل اصلی 
عدم شکل      گیری و توسعه این شرکت های تخصصی به      رغم نیاز مبرم بدان      ها 
را می توان رس��میت نیافتن شرکت های لجستیکی در کشور و نبود متولی 
مش��خص و مرجع قانونی تعریف      شده برای راهبری و کنترل آن شرکت ها 
برش��مرد که نسبت به صدور مجوزها، اعمال مالحظات قانونی موردنیاز و 
نیز نظارت بر حس��ن فعالیت های آنها مسئول باش��د. بنابراین هدف این 
پروژه تدوین ضوابطی جهت توس��عه و نوسازی شبکه      های توزیعی عمده 
و حرکت به سمت ایجاد شرکت های لجستیکی و فروشگاه      های زنجیره ای 

عمده      فروشی خواهد بود.
* تکمی��ل س��امانه نظارت بازار: س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در راستای انجام وظایف خود نسبت به کارشناسی قیمت 
کاالهای مشمول قیمت گذاری اقدام و پس از تصویب توسط مراجع قانونی، 
قیمت مصوب را از طریق س��امانه اطالع رس��انی قیمت کاال و خدمات در 
اختیار افراد جامعه قرار می دهد، اما در حال حاضر این س��امانه در شرایط 
مطل��وب قرار ندارد و خدمات ده��ی آن مطابق با نیازمندی      های این حوزه 
طراحی نشده است. تکمیل س��امانه براساس مخاطبان و ذی نفعان پروژه 
با هدف شفافیت اطالع رسانی قیمت و قابلیت اطالع رسانی قیمت تثبیتی، 
ش��رکتی و رقابتی به مصرف کنندگان مطابق برندهای پرمصرف و س��هم 

زنجیره      های توزیع انجام خواهد شد.
* س��امانه تحلیل و پیش      بینی قیمت ها: راه اندازی س��امانه      ای که بتواند 
بازار کاالهای اساسی و پرمصرف جامعه را از لحاظ مولفه      های اصلی مرتبط 
با قیمت کاال مورد شناس��ایی دقیق      تری قرار داده و تحلیلی پیش      بینانه و 
راهکارمحور از وضعیت آتی ترس��یم کند، ضروری به نظر می رسد؛ چرا که 
این س��امانه عالوه بر درک عمیق      تر بازار، با نشان دادن تصویری از وضعیت 
فعلی و آتی بازار کاالها، امکان برنامه      ریزی و تصمیم گیری مناسب را برای 

سیاستگذار و فعاالن اقتصادی فراهم می کند.
* س��اماندهی واحدهای صنفی بدون مجوز: یکی از مشکالت مهم نظام 
اقتصادی کش��ور به خصوص در حوزه اصناف، به حض��ور و فعالیت تعداد 
زیادی از واحدهای صنفی مربوط می ش��ود که بدون دریافت پروانه کسب 
در حال فعالیت هس��تند. این واحدها مشکالتی را در زمینه      های مختلف 
از جمل��ه تولی��د و توزیع اس��تاندارد و اصولی کااله��ا و خدمات، توجه به 
حقوق اساس��ی مصرف      کنندگان و رضایتمندی آنان، همچنین نظارت بر 
عملک��رد واحدهای صنفی و اصناف ایجاد کرده اس��ت. در این پژوهش به 
ارائه راهکارها یا سیاست  هایی مناسب در راستای رفع یا کاهش این معضل 

پرداخته شده است.
* ارتقای کارآمدی کس��ب      وکارهای توزیعی: این پروژه با ارائه بسته      های 
تش��ویقی، تنبیهی و حمایتی در راستای س��اماندهی بازار خرده      فروشی و 
همچنی��ن ارائه قوانین و مقررات الزم و حذف قوانی��ن زائد در فاز اول به 

هدف خواهد رسید.
* اص��الح قواعد تنظی��م قیم��ت کاال: مهمترین هدف پ��روژه اصالح 
سیاس��ت ها و قواعد تنظیم قیمت کاال و خدم��ات، هماهنگی کامل نظام 
قیمت گذاری و ش��یوه      ها و دس��تورالعمل      های قیمت گذاری به  عنوان یکی 
از مولفه      ه��ای اثرگذار ب��ا برنامه      های اقتصادی و سیاس��ت های حمایت از 
تولیدکنندگان، مصرف      کنندگان و توس��عه صادرات اس��ت؛ به نحوی که در 

کنار س��ایر عوامل موثر در ای��ن حوزه در جهت تحقق اه��داف موردنظر 
هم      افزایی الزم را داشته باشد.

* طراحی ساختار قیمت خدمات: در حال حاضر نزدیک به 3میلیون واحد 
صنفی در سراسر کشور به فعالیت مشغول هستند. از این میان بیش از یک 
میلیون واحد صنفی خدماتی به صورت قانونی و غیرقانونی )دارای پروانه کسب 
و بدون پروانه( مشغول فعالیت هستند که متاسفانه پس از گذشت سال      ها، هنوز 
استاندارد مشخصی برای خدمات آنها تدوین نشده و هر  یک مطابق سلیقه و 
میل خود به ارائه خدمات می      پردازند. بنابراین ضروری است ضمن دسته بندی 
خدمات، نسبت به استانداردسازی هر نوع خدمت و تعیین ساختار قیمت برای 

آنها، اقدامات اساسی و زیر      بنایی انجام شود.
* استقرار نظام اصالح شده خدمات: از آنجا که بخشی از نیازهای عمومی 
جامعه در بخش خدمات توس��ط بنگاه های خرد اقتصادی نظیر واحدهای 
تضاد آنها با یکدیگر و همچنین تنوع مراکز صنفی ارائه می ش��ود، بنابراین 
در ای��ن بخش نیز تکثر قوانین و بعضا تصمیم گیری در زمینه تعیین نرخ 
خدم��ات منجر به عدم اتخاذ سیاس��ت های واح��د و درنتیجه دخالت امر 
غیرکارشناسی در تعیین قیمت خدمات واحدهای صنفی و سایر بنگاه های 
خرد ش��ده اس��ت. در این پروژه در فاز اول نس��بت به اصالح سیاست ها و 
قواعد تنظیم نرخ خدمات از طریق تدوین دستورالعمل جدید اقدام و پس 
از تعیین گروه      های خدماتی مش��مول و ارائه اولویت بندی و تعیین ضرایب 
در فاز دوم از طریق اصالح رویه      های موجود به اس��تقرار نظام اصالح ش��ده 

پرداخته می شود.
* درج قیم��ت تامین کننده: پروژه »درج قیم��ت تولیدکننده و قیمت 
واحد« برای ترغیب و تشویق بنگاه های صحیح العمل، شفاف      سازی قیمت ها 
و بهره      من��دی قانون��ی و منطقی هر یک از عوامل زنجی��ره تولید، توزیع و 
عرضه از سودهای مصوب قانونی و اطالع رسانی مستمر از قیمت انواع کاال 
و خدمات و همچنین کاهش بهای پرداختی توسط مصرف کنندگان الزم 
اس��ت. در شرایط فعلی به واس��طه اینکه رقابت حداکثری بین واحدهای 
تولیدی برای به دس��ت آوردن س��هم بازار از طریق اختصاص حاشیه سود 
بیش��تر برای ش��بکه توزیع دارد و عمال قیمت کمتر مبنای عمل نیست، 
میزان بهره      مندی شبکه توزیع از حاشیه سود تخصیص      یافته تعیین کننده 
فروش است. بنابراین نظام اطالع      رسانی قیمت باید به      گونه      ای تعریف شود 
ک��ه رقابت بین تولیدکنندگان و رقابت       بین ش��بکه      های مختلف توزیع را 

ایجاد کند.
* گس��ترش       ش��رکت های بازرسی: شرکت های بازرس��ی برای تاسیس 
و فعالی��ت در حوزه      های مرتبط نیازمند تایید صالحیت از س��وی مراجع 
ذی صالح نظیر س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران هستند که با دستگاه های 
بخش دولتی نیز تعامل دارند. بنابراین برای تقویت این ش��رکت ها و رفع 
موانع توسعه باید با اصالح قوانین، راه پیشرفت و گسترش آنها فراهم شود 
تا هم از لحاظ تعامل با دستگاه های دولتی و نیز همکاری با بخش خصوصی 

بتوانند نقش فعال      تری داشته باشند.
* اصالح س��اختار انجمن       های حمایت از مصرف کنندگان: از مهمترین 
موارد در جهت حمایت و توانمندس��ازی انجمن      ها ک��ه می تواند به عنوان 
بستری برای آماده سازی زمینه برای انجام وظایف و تکالیف انجمن      ها مورد 
اشاره قرار گیرد. در این پروژه به رفع نواقص و موانع پیش روی انجمن      ها و 
اشکاالت ساختار تشکیل انجمن      ها و نقش منفعالنه اعضای مجامع عمومی 
انجمن      های شهرستانی که صرفا در مواقع انتخابات انجمن ها حضور دارند 
نیز پرداخته می ش��ود؛ زیرا اولین اصل گسترش و تقویت انجمن      ها حضور 
اعضای خودجوش است که با ساختار ساده ولی اثربخش بتواند به اهداف 

پیش      بینی شده دست  یابد.
* ترویج اخالق کس��ب وکار: طرح ترویج اخالق کس��ب وکار به تغییرات 
اخالق کس��ب وکار و عوامل اجتماعی موثر بر این تغییرات می      پردازد. این 
طرح به  دنبال فراهم کردن دانش برای سیاس��ت گذاران و کارگزاران برای 
برنامه      ریزی به منظور گس��ترش اخالق کس��ب وکار است تا ضمن کاهش 
تخلف��ات اقتصادی، به افزایش اعتماد عمومی و گس��ترش اخالق عمومی 

یاری کند.

تنظیم بازار چگونه از قالب سنتی به قالب هوشمند می رود؟

17 گام برای مدیریت هوشمند بازار

با وجود آنکه حدود یک ماه قبل مس��ئوالن وزارت راه و شهرس��ازی از 
ام��کان ثبت نام تمامی اف��راد مجرد باالی 18 س��ال در طرح نهضت ملی 
مس��کن خبر دادند، اما این موضوع هنوز در ش��ورای عالی مسکن مصوب 

نشده و درخواست متقاضیان مجرد در سامانه ثمن رد می شود.
در آبان ماه امسال وزیر راه و شهرسازی گفت که در جلسه 24 آبان ماه 
با حضور رئیس جمهور، موضوع ثبت نام افراد مجرد با ش��رط متأهل شدن 
در زمان تحویل واحد بررس��ی خواهد ش��د و این امکان فراهم می ش��ود، 
ام��ا این موضوع کماکان محقق نش��ده و ثبت نام افراد مج��رد با پیام رد 
درخواس��ت به دلیل »عدم رعایت شرط سنی فرد مجرد« مواجه می شود. 
طبق جدیدترین اعالم وزارت راه و شهرس��ازی که روز گذشته انجام شد، 

کماکان شرط سنی 45 سال برای مردان مجرد و 35 سال برای زنان مجرد 
وجود دارد. معلوالن جس��می حرکتی با حداقل 20 سال و بیماران خاص 
نیز با تاییدیه وزارت بهداش��ت، بدون شرط سنی می توانند ثبت نام کنند. 
همچنین زنان و مردان سرپرس��ت خانوار که ب��ه دلیل متارکه به صورت 
مجردی زندگی می کنند و سرپرس��ت فرزندان خود هس��تند خانوار تلقی 

شده و بدون مالک سن می توانند ثبت نام کنند. 
همچنین براساس مصوبه تازه شورای عالی مسکن، مردان مجرد باالی 
45 س��ال س��ن و بیماران خاص ب��ا تاییدیه وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی، امکان ثبت نام در نهضت ملی مس��کن را دارند. برای 
مهاجران از کالنشهرها نیز سابقه سکونت به یک سال تقلیل پیدا کرده، 

به طوری که اگر کسی ساکن کالنشهری بوده و در شهر دیگری تقاضای 
مس��کن دارد، با حدود یک س��ال سابقه س��کونت در همان شهر امکان 
ثبت ن��ام در طرح نهضت ملی مس��کن را دارد. همچنین برای کارکنان 
دولت و نیروهای نظامی و روحانیون براس��اس حکم اداری و یا براساس 
تش��خیص حوزه های علمیه، سابقه س��کونت پنج ساله در طرح نهضت 
ملی مسکن موردنیاز نیس��ت. این افراد می توانند به جز تهران در سایر 
ش��هرهای کشور از این مزیت بهره مند شوند. از 28 مهرماه که ثبت نام 
طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده تاکنون بیش از 2 میلیون و 2۷3 نفر 
در س��امانه نهضت ملی مسکن ) به نشانی saman.mrud.ir( ثبت نام 

کرده اند و نام نویسی تا 15 دی ماه ادامه دارد. 

امکان ثبت نام مجردهای کمتر از 45 سال فراهم نیست

رد درخواست مجردها در نهضت ملی مسکن

دریچــه

اختالف نظر دولت و بخش خصوصی ادامه دارد
سنگ بزرگ »اینماد« پیش پاي کسب وکارها

اجباری ش��دن کاربس��ت نماد اعتم��اد الکترونیکی یا هم��ان »اینماد« 
ب��رای کس��ب و کارهای مجازی و اینترنتی دردس��رآفرین ش��ده و فعاالن 
بخش خصوصی برای پیگیری این ماجرا روز گذش��ته به همس��ایگی دفتر 
رئیس جمهور رفتند و با رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
دی��دار و گفت وگو کردند. اعتراض به اینماد اجباری البته محدود به فعاالن 
بخش خصوصی نیست و برخی از نمایندگان مجلس نیز در روزهای گذشته 
به این موضوع انتقاد کرده اند. حال س��وال این است که چرا »اینماد« برای 
کسب و کارهای مجازی و به ویژه پرداخت یارها )پرداخت های بدون کارت 
و درون برنامه ای( الزامی شده است و چرا فعاالن بخش خصوصی و کسب و 

کارهاي اینترنتي به آن اعتراض دارند؟
ماجرا از این قرار است که از یکسو مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقد 
اس��ت که موضوع پیشنهاد و الزامی بودن اخذ اینماد برای کسب و کارهای 
مجازی از س��وی این مرکز و بانک مرکزی مس��تند به ماده 103 آیین نامه 
اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولش��ویی اس��ت و هدف اصلی آن 
ساماندهی فضای تجارت الکترونیکی، جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی، 
کالهبرداری های اینترنتی، عرضه کاالهای قاچاق، ممنوعه و… است؛ حتی 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعالم کرده که کل فرآیند از ابتدای ثبت نام 
تا دریافت کد اینماد بدون س��تاره برخط بوده و به تازگی در مدت حداکثر 
10 دقیقه برای کاربران و به س��ادگی انجام می ش��ود و به دنبال تس��هیل 
حداکثری برای کس��ب وکارهای خرد و خانگی )که تعداد تراکنش های آن 
در ماه کمتر از 50 عدد و مجموع مبلغ تراکنش های آن در ماه کمتر از 50 
میلیون تومان باشد( بوده و فقط با احراز هویت و دامنه )و حذف سایر مراحل 
احراز(، عملیاتی و به  عنوان نخستین مجوز ثبت محور در کشور رونمایی شده 
بنابراین الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی به هیچ وجه مانعی 
برای کسب وکارهای اینترنتی نخواهد بود. از سوی دیگر طبق اعالم شاپرک 
نیز الزامی شدن اینماد در جهت اجرای قانون بوده و با اجرای آن، ثبت درگاه 
پرداخت اینترنتی از 800 مورد در روز به 200 مورد کاهش یافته اس��ت. به 
عبارتی وزارت صمت به همراه بانک مرکزی بر الزامی بودن اینماد برای کسب 
و کارهای مجازی به خصوص پرداخت یارها تأکید دارند و آن را راهی برای 

مبارزه با پولشویی در فضای مجازی می دانند.
اما وزارت اقتصاد همسو با بخش خصوصی می گوید که اینماد نباید اجباری 
باشد. بخش خصوصی و اکوسیستم استارت آپی، انجمن فین تک و پرداخت 
یارها هم اعتقاد دارند که الزام به اینماد باعث کاهش مشتریان خرد و حتی 
تعطیلی این دسته از کسب و کارها می شود و کسب و کارهای مجازی باید 
مس��تقیم از خود ش��رکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت )psp( ها برای 
دریافت درگاه اقدام کنند و در همین راستا نه تنها به دستگاه قوه قضائیه نیز 
شکایت کرده اند، بلکه در نامه ای به رئیس مجلس نامه خواستار خروج اینماد 
از انحصار دولت و سپردن آن به بخش خصوصی شدند؛ مهمتر اینکه برخی 
از نمایندگان مجلس نظیر محسن دهنوی نیز همراستا با بخش خصوصی و 
کسب و کارهای مجازی معتقد هستند که اینماد تأثیری در کاهش پولشویی 

و فرار مالیاتی ندارد و تنها شرایط کسب و کارها را دشوار کرده است.
پس از آنکه چندی پیش کمیس��یون اقتص��اد نوآوری و تحول دیجیتال 
اتاق بازرگانی تهران در یک بیانیه از اجباری شدن »اینماد« انتقاد کرد، حاال 
اعضای این کمیس��یون به همراه کردن جمعی از مدیران انجمن های حوزه 
پرداخت یاری به دیدار رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
رفتند تا ارزیابی خود را از این اتفاق با محمدصادق خیاطیان به عنوان یکی از 
افراد نزدیک به رئیس جمهور در میان بگذارند. در این نشست، فرزین فردیس 
و افش��ین کالهی، رئیس و نایب رئیس کمیس��یون اقتصاد نوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق تهران به همراه مهدی شریعتمدار رئیس انجمن فین تک، رضا 
قربانی رئیس کمیس��یون فین تک سازمان نظام صنفی رایانه ای و مصطفی 
نقی پورفر دبیر انجمن فین تک حضور داش��تند و در مقابل نیز محمدجواد 
هادی، معاون تس��هیل تجاری و توس��عه کاربردهای مرکز توسعه تجارت 

الکترونیکی نیز به دفاع از تصمیم اجباری شدن دریافت اینماد پرداخت.
فرزین فردیس در این دیدار، یکی از اهداف این کمیس��یون را شناسایی 
موانع موجود در محیط کسب و کارهای حوزه فناوری و استارت آپ ها و تالش 
برای یافتن راه حل هایی برای رفع موانع و چالش های این حوزه عنوان کرد 
و یادآور شد که این کمیسیون در اتاق تهران، تالش کرده  است تا راه هایی 
برای ارتباط و پیوند شرکت های نوآور و بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی 

به یکدیگر بیابد تا این بخش ها بتوانند نیازهای نوآوری خود را محقق کنند.
او با تاکید بر اینکه اکوسیس��تم اقتصاد نوآوری کشور همچنان از برخی 
دس��ت اندازها و تصمیم های اش��تباه، رن��ج می برد، اجبار اس��تارت آپ ها و 
کس��ب و کارهای اینترنتی به دریافت اینماد برای داش��تن درگاه پرداخت را 
چالش تازه دیگری برای فعالیت در این حوزه عنوان کرد و آن را در تضاد با 
مقررات و قوانین مربوط به تسهیل فضای کسب وکار دانست و تصریح کرد 
که این رویه، منجر به تشدید موج مهاجرت نخبگان حوزه فناوری از کشور 

خواهد شد.
به اعتقاد فردیس، راهکار نظارت و کنترل ریسک  ها در محیط کسب وکار، 
ایجاد مانع و سد در شروع فعالیت های اقتصادی یا جلوگیری از افزایش تعداد 
کسب و کارها نیست، بلکه باید به سمت تنظیم گری به موقع توسط نهادهای 
مس��ئول با رویکرد توسعه، گام برداش��ت و در شرایطی که کشور با تحریم 

خارجی مواجه است، تحریم های داخلی را نباید ایجاد کرد.
همچنین مصطفی نقی پورفر، دبیر انجمن فین تک نیز با اشاره به اینکه از 
سوم آذرماه امسال، سامانه شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی، این دستورالعمل 
را اجرایی کرده  است، گفت: به گفته مدیرعامل شاپرک و براساس آماری که 
این سامانه اعالم کرد، همزمان با اجباری شدن دریافت اینماد، ۷0 درصد ورود 

پذیرنده ها کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه آیین نامه ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی شامل 
پرداخت یارها نمی شود، یادآور شد که این تفسیر از این آیین نامه، مشکالت 

جدی برای کسب و کارهای حوزه پرداخت یاری و اینترنتی ایجاد کرده  است.
رضا قربانی، رئیس کمیسیون فین تک س��ازمان نصر نیز به آخرین 
آمار بانک مرکزی از کل گردش ابزارهای پرداختی شامل کارت خوان ها 
و درگاه های پرداخت اینترنتی اش��اره کرد که رقمی معادل ۶00 هزار 
میلیارد تومان گزارش شده اس��ت. به گفته وی، از این میزان 80 هزار 
میلیارد تومان در درگاه های اینترنتی جابه جا ش��ده و 30 هزار میلیارد 
تومان توسط ش��رکت های پرداخت یاری پردازش شده که گویای این 
واقعیت اس��ت که در اقتصاد مبتنی بر فضای آنالین چه میزان باالیی 
از پرداخت ها صورت می گیرد. از این روست که معتقدیم اجباری کردن 
دریافت اینماد، کس��ب وکارهای پرداخت یاری را از بین خواهد برد. او با 
این حال به این نکته نیز اشاره کرد که بانک مرکزی و شاپرک، توانایی 
رگوالتوری پرداخت یارها را ندارند و افزودن حلقه دیگری از مش��کالت 
به دور کسب و کارهای حوزه فناوری، مانع جدی پیش روی توسعه این 

بخش است.
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فرصت امروز: آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که متوسط قیمت فروش سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم از ۷0 هزار تومان در س��ال 1381 به 10میلیون و 500 
هزار تومان در پایان مهرماه امس��ال رس��یده است که از رشدی 150 برابری حکایت 
دارد. در آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، تحوالت قیمتی فروش سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم و جدید از سال 1381 تا پایان مهرماه 1400 ثبت شده است. اعداد و ارقام 
فروش سکه در این بازه تقریبا 20 ساله نشان می دهد که متوسط قیمت فروش یک 
س��که بهار آزادی در بازار آزاد تهران در س��ال 1381 به میزان ۷0 هزار تومان بوده و 
س��پس با گذشت چهار سال، متوسط قیمت فروش سکه طرح قدیم در سال 1385 
به 1۶۷ هزار و 955 تومان و س��که طرح جدید به 144 هزار و 19۶ تومان رس��یده 
است. همچنین قیمت فروش سکه طرح قدیم در سال 1389 به رقم 349 هزار تومان 
و س��که طرح جدید به 325 هزار و ۶5 تومان رس��یده که نسبت به قیمت ۷0 هزار 
تومان در سال 1381 تقریبا پنج برابر شده است. سمت و سوی قیمت سکه در دهه 
1390 نیز بیانگر رشد 18 برابری آن است که البته بیشتر این بار قیمتی در انتهای 
این دهه و به دلیل نوسان ارزی ناشی از خروج آمریکا از برجام رخ داده است. قیمت 
فروش سکه طرح قدیم، دهه 1390 را با قیمت 588 هزار و 991 تومان شروع کرد 
و در پایان مهرماه س��ال 1400 به قیمت 10 میلیون و 493 هزار تومان رس��یده که 
طی این مدت تقریبا 18 برابر رشد داشته است. عالوه بر این، متوسط قیمت فروش 
س��که طرح جدید در س��ال 1390 نیز معادل 5۶۷ هزار و 13۷ تومان بوده و پس از 
10 س��ال در مهرماه امسال به 11 میلیون و ۷13 هزار تومان رسیده است. همانطور 
که اشاره شد، افزایش های قابل توجه قیمت سکه بین سال های 139۷ تا سال 1400 
رخ داده که بیشترین عامل موثر در این زمینه همانا تحریم ها و نوسانات شدید ارزی 
به واس��طه خروج آمریکا از برجام بوده است. به طوری که قیمت سکه طرح قدیم و 
جدید در سال 139۷ معادل 3 میلیون تومان و در سال 1398 به میزان 4 میلیون و 
500 هزار تومان بوده است. در سال 1399 نیز قیمت سکه با افزایشی قابل مالحظه 
از 4 میلیون تومان در س��ال 1398 با حدود ۶ میلیون تومان افزایش به 10 میلیون 
تومان رس��یده است.  بنابراین تغییرات قیمت سکه در دو دهه اخیر بیانگر این است 

که قیمت سکه در این دوره زمانی 150 برابر شده است.

قیمت سکه طرح جدید سال    قیمت سکه طرح قدیم  ردیف 
_ ۷0 هزار تومان     1381  1
_ 8۶ هزار و 1۷0 تومان     1382  2

90 هزار و 18۷ تومان  104 هزار و 5۶2 تومان     1383  3
10۶ هزار و 582 122 هزار و 850 تومان     1384  4

144 هزار و 19۶ تومان  1۶۷ هزار و 955 تومان     1385  5
1۷2 هزار و 8۷۶ تومان  190 هزار و ۶۷8 تومان     138۶  ۶
205 هزار و 392 تومان  231 هزار و ۶42 تومان     138۷  ۷
241 هزار و 508 تومان  24۶ هزار و ۶1۶ تومان     1388  8
325 هزار و ۶5 تومان  349 هزار و ۶08 تومان     1389  9
5۶۷ هزار و 13۷ تومان  588 هزار و 991 تومان     1390  10

یک میلیون و 20 هزار و 5۷3 تومان  یک میلیون و 20 هزار و ۶19 تومان     1391  11
یک میلیون و ۶0 هزار و 3۷8 تومان  یک میلیون و 4۶ هزار و 32۶ تومان     1392  12

9۶5 هزار و 1۷۷ تومان  9۶2 هزار و 959 تومان     1393  13
933 هزار و 50 تومان  931 هزار و 143 تومان     1394  14

یک میلیون و 110 هزار و 500 تومان  یک میلیون و 102 هزار و 100 تومان     1395  15
یک میلیون و 32۶ هزار و 400 تومان  یک میلیون و 294 هزار و 100 تومان     139۶  1۶
3 میلیون و 554 هزار و 200 تومان  3 میلیون و 3۷۷ هزار تومان     139۷  1۷
4 میلیون و ۶18 هزار و 100 تومان  4 میلیون و 523 هزار و 400 تومان     1398  18

10 میلیون و ۷49 هزار تومان  10 میلیون و 2۷2 هزار و 200 تومان     1399  19
11 میلیون و 1200 تومان  10 میلیون و ۶92  هزار و 100 تومان   تا مهر 1400    20

تغییرات قیمت سکه در 2 دهه گذشته

قیمت سکه 1۵۰ برابر شد

فرصت امروز: کم و کس��ری بودجه 1401 چقدر است؟ این پرسش در 
روزهای گذش��ته و به وی��ژه از میانه آذرماه که الیحه بودجه س��ال آینده 
از پاس��تور به بهارستان رسید، پاسخ ها و بازخوردهای مختلفی در محافل 
کارشناس��ی و رسانه ای داشته اس��ت. بازوی کارشناس��ی مجلس نیز در 
پاس��خ به این سوال می گوید که الیحه بودجه 1401 در حدود ۷00 هزار 
میلیارد تومان کسري ساختاري دارد. این نهاد پژوهشی براي برآورد میزان 
کسري احتمالي بودجه سال آینده، به تجربه بودجه امسال اشاره می کند 
و می گوید: »کس��ري احتمالي دولت در س��ال 1400 بال��غ بر 290 هزار 
میلیارد تومان بود که بخش اصلي آن به دلیل بیش برآورد منابع حاصل از 
صادرات نفت،  واگذاري شرکت ها و فروش اموال دولتي ایجاد شد.« بنابراین 
با اس��تفاده از همین الگو، مرکز پژوهش ه��ا پیش بیني می کند که دولت 
در الیح��ه بودجه 1401 نیز در خوش بینانه ترین حالت 15۶ هزار میلیارد 
تومان با کسري مواجه باشد. هرچند که سپس اضافه می کند »با توجه به 
ناکافي بودن منابع اختصاص یافته جهت سیاست حمایتي، میزان کسري 

احتمالي تامین نشده به طور قابل توجهي رشد خواهد کرد.«
سال 1400 با نظر مجلس قانون بودجه دو سقفی تدوین شد. در سقف دوم 
قانون بودجه س��ال 1400 از محل منابع حاصل از صادرات نفت مازاد بر رقم 
س��قف اول و فروش اموال و دارایی های مازاد دولت مخارجی برای طرح های 
تملک دارایی های سرمایه ای، همسان سازی در صندوق تأمین اجتماعی و دیگر 
صندوق ها و بازپرداخت بدهی های دولت به نیروهای مس��لح پیش بینی شد، 
اما مطابق با آخرین اطالعات در دس��ترس از عملکرد بودجه در سال 1400 
و احتمال ضعیف عملکرد بیش از سقف اول، به نظر می رسد مبنای صحیح 

مقایسه الیحه بودجه سال 1401، سقف اول قانون بودجه سال 1400 است.
تحلیل مرکز پژوهش ها از الیحه بودجه سال آینده نشان می دهد منابع 
عمومی دولت در الیحه بودجه س��ال 1401 نسبت به پیش بینی عملکرد 
بودج��ه در س��ال 1400 حدود 9۶ درصد رش��د کرده اس��ت. دلیل مهم 
این رش��د، پیش بینی عدم تحقق بخش��ی از منابع بودجه سال 1400 در 
س��قف اول است. در الیحه بودجه سال 1401 سرفصل درآمدها به عنوان 
منبع پایدار تأمین مالی دولت، نس��بت به پیش بینی عملکرد سال 1400 
حدود ۶۶ درصد رش��د کرده است. این رشد قابل توجه می تواند حاکی از 

بیش برآوردی رقم درآمدها در الیحه بودجه سال 1401 باشد.
منابع حاصل از واگذاری دارایی های س��رمایه ای )صادرات نفت و فروش 
اموال( نس��بت به پیش بینی عملکرد قانون بودجه سال 1400 )که خود با 
بیش برآوردی بسیار زیادی همراه بود( حدود 580 درصد رشد داشته است. 
ای��ن افزایش قابل توجه از محل تغییر نرخ تس��عیر ارز حاصل از صادرات 
نفت به دلیل حذف ارز ترجیحی و همچنین به دلیل انتقال منابع حاصل 
از فروش خوراک میعانات گازی پتروشیمی ها از تبصره »14« به سرجمع 
منابع حاصل از نفت )حدود ۷0 هزار میلیارد تومان( حاصل ش��ده اس��ت. 
از س��وی دیگر، مصارف عمومی دولت در الیحه بودجه 1401 نس��بت به 
مصوب س��قف اول سال 1400، 4۶ درصد و نسبت به پیش بینی عملکرد 
حدود ۶8 درصد افزایش یافته است. رشد مخارج هزینه ای در قانون بودجه 
سال 1400 حدود ۶0 درصد بود که در الیحه بودجه 1401 به 38 درصد 
تنزل یافته اس��ت. مهمترین دلیل این امر را می توان کنترل رش��د حقوق 
و دس��تمزد کارکنان دانست. در الیحه بودجه سال 1401 سهم اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به قانون بودجه سال 1400، 4 درصد 
افزای��ش یافته و به 18 درصد رس��یده که گام مهمی در راس��تای تقویت 

سرمایه گذاری عمومی و تغییر روند کاهشی اخیر از سال 139۶ است.
نس��بت کس��ری تراز عملیاتی از بودجه عمومی دولت در الیحه بودجه 
س��ال 1401 )معادل 300 هزار میلیارد تومان( نسبت به بودجه سال های 
گذش��ته کاهش یافته است. البته به دلیل بیش برآوردی در بخش مالیات 
پیش بینی می ش��ود طی سال کسری تراز عملیاتی افزایش یابد. همچنین 
کس��ری احتمالی تأمین نش��ده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون 
بودجه 1400 حدود 30 درصد اس��ت در حالی که این نس��بت در الیحه 

بودجه سال 1401 حدود 11 درصد خواهد بود.
کسری بودجه س��اختاری که نمایش دهنده میزان تأمین مالی دولت از 
منابع غیرپایدار )نظیر اس��تقراض و فروش دارایی( است در الیحه بودجه 
س��ال 1401 در حدود ۷00 هزار میلیارد تومان اس��ت. کسری ساختاری 
بودج��ه دولت از محل منابع حاصل از نفت و گاز و میعانات، فروش اموال 
دولتی، برداشت از صندوق توسعه ملی و اوراق مالی اسالمی پوشش داده 
ش��ده است. تجربه س��ال های گذشته نش��ان می دهد که بخشی از منابع 

پیش بینی شده توس��ط دولت طی سال محقق نخواهد شد و به این دلیل 
دولت در طول سال با کسری احتمالی تأمین نشده مواجه خواهد شد. این 
کس��ری تأمین نشده که علت آن بیش برآوردی منابع عمومی دولت است 
در طول س��ال از محل عدم تخصیص بخش��ی از مصارف عمومی و بعضاً 
از مح��ل مجوزهای خارج از س��قف بودجه برای افزایش منابع )مجوزهای 
شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال های 1398 و 1399( تأمین 
خواهد شد. طبق ارزیابی کارشناسی، کسری احتمالی تأمین نشده سقف 
اول قانون بودجه سال 1400 حدود 290 هزار میلیارد تومان بود که بخش 
اصلی آن به دلیل بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت و خالص گاز 

و واگذاری شرکت ها و فروش اموال دولتی ایجاد شده بود.
براساس این گزارش، هر ساله بخش قابل توجهی از منابع بودجه عمومی 
دولت از محل صادرات نفت تأمین می ش��ود، هرچند که از س��ال 1398 
این منابع به دلیل تحریم کاهش داش��ته اس��ت. البته دلیل دیگر کاهش 
س��هم نفت در بودجه عمومی، تخصیص ارز حاصل از صادرات نفت با نرخ 
ترجیحی بوده که موجب کاهش منابع ریالی حاصل از نفت در بودجه شده 
است. در الیحه بودجه سال 1401 فروش 1.2 میلیون بشکه نفت در روز 
برآورد شده که با توجه به شرایط کرونایی به نظر نمی رسد که این میزان 
فروش نفت در س��ال با بیش برآوردی قابل توجه همراه باشد. متأسفانه به 
دلیل برآوردهای غیرواقع بینانه، میزان تحقق منابع حاصل از صادرات نفت 

در سال های گذشته بسیار کمتر از برآوردهای بودجه بوده است.
البته براس��اس الیحه بودجه 1401، دولت 20 واحد درصد از سهم 40 
درصدی صندوق توس��عه ملی از درآمد صادرات نفت و گاز را اس��تقراض 
کرده اس��ت که در س��رفصل واگذاری دارایی های مالی منعکس می شود 
)13۷ ه��زار میلیارد تومان(. همچنین به موجب بن��د »ی« تبصره »1« 
الیح��ه بودجه، تحویل نفت خام به نیروهای مس��لح به میزان حدود 4.5 
میلیارد یورو )به قیم��ت روز صادراتی( جهت پرداخت مطالبات و تقویت 
بنیه دفاعی پیش بینی ش��ده اس��ت. این دو مورد هرچند نوعی وابستگی 
بودج��ه ب��ه درآمدهای نفتی هس��تند، ولی به دلیل آنکه ذیل س��رفصل 
واگذاری دارایی های سرمایه ای ثبت نمی شوند، به منظور محاسبات میزان 

وابستگی بودجه به نفت در سال 1401 در نظر گرفته نشده است.

دولت چگونه از پس کسری بودجه برمی آید؟

سه گانه کسری بودجه 1401

بانکنامــــه

الزام بانک ها به رعایت نرخ سود سپرده
بانک مرکزی اولتیماتوم داد

بان��ک مرکزی در بخش��نامه ای به بانک ها بر رعای��ت نرخ 10 تا 
18 درصدی س��ود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 

تاکید کرده است.
بانک ها همواره به تخلف در س��ود متهم می ش��وند، به طوری که 
آنها معموال مصوبات ش��ورای پول و اعتبار درباره س��ود س��پرده ها 
و تس��هیالت را دور می زدند و س��ودهای باالت��ر از نرخ های مصوب 
دریافت می کنند. هرچند در طول س��ال های گذش��ته سعی شده با 
این تخلف بانک ها برخورد ش��ود، اما متاسفانه تاکنون کارساز نبوده 
اس��ت. پیش از این، فرهاد دژپس��ند وزیر س��ابق اقتصاد، بانک ها را 
موظف به رعایت دقیق نرخ های س��ود س��پرده و تسهیالت مصوب 
ش��ورای پول و اعتبار کرده و اخطار داده ب��ود که نرخ های باالتر از 
نرخ های مصوب ش��ورای پ��ول و اعتبار جز هزینه ه��ای قابل قبول 
مالیاتی محسوب نمی شوند و سازمان امور مالیاتی را مطابق گزارش 

سازمان حسابرسی موظف به انجام اقدام مورد نظر دانسته است.
حاال نی��ز بانک مرکزی در بخش��نامه ای به بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری اعالم کرده که براس��اس مصوبات هزار و دویس��ت و نود 
و هفتمین جلس��ه ش��ورای پول و اعتبار نرخ س��ود علی الحس��اب 
س��پرده های سرمایه گذاری مدت دار ما بین 10 تا 18 درصد تعیین 
شده و اجرای دقیق آن عالوه بر آنکه طی بخشنامه ای در بهمن ماه 
س��ال گذش��ته مورد تاکید قرار گرفته در جلسات ریاست کل بانک 
مرکزی با مدیران بانکی کش��ور نیز تصریح شده است. بانک مرکزی 
یادآور ش��ده که بررس��ی های به عمل آمده حاکی از آن اس��ت که 
نرخ های س��ود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار اش��خاص و علی الخصوص صندوق های س��رمایه گذاری از 
س��وی برخی از بانک ها و موسس��ات اعتباری رعایت نمی ش��ود، به 
طوری که با اس��تفاده از روش های متفاوت، نرخ سود موثر سپرده ها 
فرات��ر از موارد مصرح در ضوابط ابالغی بانک مرکزی اس��ت. بر این 
اس��اس، بانک مرکزی در بخش��نامه جدید خود، مدی��ران عامل و 
اعضای هیأت مدیره بانک ها و موسسات اعتباری را مسئول مستقیم 
اجرای دقیق این بخش��نامه معرفی کرده و از آنها خواسته اقدامات 

اصالحی الزم را به عمل آورند.

ثبت نام وام ازدواج 300 هزار تومان آب می خورد
هفت خوان دریافت وام ازدواج

در ش��رایطی که متقاضی��ان وام ازدواج باید برای دریافت این وام 
مدت ه��ا برای ثبت نام در س��امانه مربوطه معطل باش��ند تا بتوانند 
اطالع��ات هویتی خود را ثبت و بانک عام��ل را انتخاب کنند؛ یک 
س��ایت با پشتیبانی 24 ساعته روند ثبت نام در سامانه وام ازدواج را 

با هزینه ای تقریبا 300 هزار تومانی انجام می دهد. 
به گزارش ایس��نا، زوج های ایرانی برای وام ۷0 میلیونی ازدواج با 
بازپرداخت 10 س��اله ابتدا باید در سامانه مربوطه اطالعات هویتی 
خ��ود را ثبت و بانک عامل را ب��رای پرداخت این وام انتخاب کنند. 
البته، برای زوج های زیر 25 و 23 س��ال واجد ش��رایط، وام ازدواج 
می تواند تا س��قف 100 میلیون توم��ان افزایش یابد. اما طبق اعالم 
متقاضیان، سامانه تعبیه ش��ده جهت ثبت نام وام ازدواج، مشکالت 
عدیده ای برای این افراد ایجاد کرده اس��ت که روند ثبت نام را برای 

آنها زمانبر و فرسایشی می کند.
 یک��ی از مش��کالت پرتکراری ک��ه بارها زوج ها اع��الم کرده اند، 
پذیرفته نش��دن مک��رر ُکد امنیتی ورود به س��امانه ب��رای تکمیل 
فرآیندهای ثبت نام اس��ت که بای��د چندین بار این کد را وارد کنند 
تا سرانجام وارد سامانه شوند. همچنین اعتبار نداشتن بانک ها برای 
پرداخت وام ازدواج از دیگر مشکالت متقاضیان این تسهیالت است 
که به عنوان مثال یک زوج مدت هاست که برای ثبت نام وام ازدواج 
تالش می کنند، اما س��امانه به آنها اعالم می کند که هیچ بانکی در 

استان شما اعتبار الزم برای پرداخت این وام را ندارد.
در ش��رایطی که روند ثبت نام برای وام ازدواج زمانبر و طاقت فرسا 
شده است، س��ایتی وجود دارد که مدعی است در کوتاه ترین زمان 
ممک��ن وام ازدواج ش��ما را برای هر بانک و ش��عبه ای که بخواهید 
ثبت نام می کند، اما این ثبت نام برای افراد معادل 288 هزار تومان 
آب می خورد. ثبت نام وام ازدواج از طریق این س��ایت اینگونه است 
که ابتدا بانک موردنظر و اس��تان خود را انتخاب می کنید س��پس با 
پرداخ��ت مبلغ 288 تومان به مراحل بعدی چون تکمیل اطالعات، 
دریاف��ت ک��د رهگیری و تعیین ش��عبه منتقل می ش��وید و تمامی 

تحوالت ثبت نام از طریق پیامک به اطالع شما می رسد.
بنابراین فارغ از عبور کردن زوج های ایرانی از هفت خوان رس��تم 
برای دریافت وام ازدواج چون معرفی ضامن به بانک و سخت گیری 
بانک ها باید به منظور ثبت نام این وام نیز مبلغی را هزینه کنند، در 
حالی که ثبت نام در سامانه وام ازدواج رایگان است، اما با مشکالت 
فنی این س��امانه مردم ترجیح می دهند تا ای��ن مبلغ را بپردازند تا 

سریع تر بتوانند وام خود را دریافت کنند.
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توصیه کارشناسان بازار جهانی طال
این هفته طال معامله نکنید

خوش بینی در فضای بازار طال در آستانه تعطیالت کریسمس که این فلز 
ارزشمند باالی 1800 دالر صعود کرد، قوی بود اما توصیه تحلیلگران این 

است که اگر مجبور نیستند هفته جاری معامله نکنید.
به گزارش ایس��نا، اکثر تحلیلگران وال اس��تریت خاطرنشان کردند که 
طال دوره فصلی قوی را ش��روع می کند، اما دو هفته آینده به دلیل حجم 
اندک معامالت، نوس��ان فوق العاده باالیی وجود خواهد داشت. بسیاری از 
شرکت ها در حال حاضر دفاترشان را پیش از تعطیالت سال نو برای امسال 
بس��ته اند. حجم اندک معامالت در نرخ مشارکت پایین در نظرسنجی این 
هفته کیتکونیوز منعکس شد. در نظرسنجی کیتکونیوز از تحلیلگران وال 
استریت 13 نفر شرکت کردند که از میان آنها 9 نفر معادل ۶9 درصد به 
افزایش قیمت طال رأی دادند و دو نفر معادل 15 درصد کاهش قیمت را 

پیش بینی کردند و به همین میزان نظری نداشتند.
در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایهگذاران ُخرد، ۶38 نفر شرکت 
کردن��د که از میان آنه��ا 343 نفر معادل 54 درصد به افزایش قیمت طال 
و 134 نف��ر معادل 21 درصد به کاهش قیمت ط��ال رأی دادند در حالی 
که 1۶1 نفر معادل 25 درصد نظری نداش��تند. تداوم خوش بینی به روند 
افزایش��ی قیمت طال در حالی مشاهده شد که این فلز ارزشمند معامالت 
هفته گذشته را در باالی 1800 دالر به پایان رساند و نسبتا در مقایسه با 
هفته پیش از آن تغییری نداشت. در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس 
طال روز پنجش��نبه با 9 دالر و 50 س��نت معادل 0.5 درصد افزایش، در 

1811 دالر و ۷0 سنت بسته شد.
اکثر تحلیلگران به طال در کوتاه مدت خوش��بین هستند زیرا دسامبر و 
نخستین ماه های سال نو از نظر فصلی دوره های قوی برای این فلز ارزشمند 
هس��تند. فیلیپ استرایبل، استراتژیست ارش��د بازار در شرکت »بلو الین 
فیوچرز« اظهار کرد: در 9 س��ال از 10 سال گذشته می توانستید با خرید 
طال در آخرین روز معامله پیش از کریس��مس و ف��روش آن تا 11 ژانویه 
س��ود کنید. همیشه ابهام زیادی در ابتدای سال وجود دارد بنابراین شاید 
سرمایه گذاران احساس راحتی بیشتری می کنند که طالی بیشتری را نگه 

دارند.
همراه ب��ا عوامل فصلی مثب��ت، تحلیلگران همچنین ب��ه دلیل بهبود 
دورنم��ای فنی طال که باالی 1800 دالر را حفظ کرده اس��ت، به این فلز 
ارزشمند خوشبین هستند. با این حال از نظر بعضی تحلیلگران طال باید 
مقاومت در س��طح 1815 دالر و سطح مقاومت بلندمدت در 1835 دالر 

را بشکند.
اما همه تحلیلگران به طال در کوتاه مدت خوشبین نیستند. دیوید میدن، 
تحلیلگر بازار ش��رکت »اکوئیتی کیپت��ال« می گوید اگرچه طال فضا برای 
صعود مالیم در هفته جاری دارد، اما با قوی ماندن دالر، خوش��بین بودن 
دشوار است. دالر به باالتر از رکورد نوامبر صعود نکرده است، اما همچنان در 
مسیر صعودی قرار دارد و این مسئله روی قیمت طال تاثیر منفی می گذارد. 
وقتی که بانک مرکزی آمریکا به دنبال س��ه دور افزایش نرخ های بهره در 

سال آینده است، مایل نخواهم بود دالر آمریکا را بفروشم.
کریستوفر وِکیو، استراتژیست ارشد بازار در شرکت دیلی فارکس هم به 
کیتکونیوز گفت: درباره طال در کوتاه مدت نظر خنثی دارد، اما وی نسبت 
به این فلز ارزش��مند خوشبین نیس��ت. طال فاقد اخبار بنیادینی است که 
قیمت ها را به شکل پایدار باالتر ببرد. اکنون که فدرال رزرو به دنبال افزایش 
نرخ های بهره در سال آینده است، بازده واقعی باید افزایش پیدا کند و این 

اتفاق برای قیمت طال منفی خواهد بود.

ریسک باال، معامله گران را تهدید می کند
 نگرانی صندوق بین المللی پول

درباره رمزارزها
صندوق بین المللی پول نگران ارزهای رمزنگاری شده است، به ویژه به این 
دلیل که این بازار نوپا با چنین س��رعت قابل توجهی در حال رشد است و 

مشمول مقرراتی نمی شود.
به گزارش س��ی ان بی س��ی، داده های جمع آوری شده توسط صندوق 
بین المللی پول نشان داد که ارزش کل بازار دارایی های کریپتو در سپتامبر 
امسال از 2تریلیون دالر فراتر رفت که نشان دهنده جهش 10 برابری نسبت 
به ابتدای سال 2020 است. ایوان پاپاژورگیو، از معاونت صندوق بین المللی 
پول، در ماه اکتبر گفت: سیس��تم ارز رمزنگاری ش��ده به طور قابل توجهی 
رشد کرده است. این فرآیند انعطاف پذیری قابل توجهی را نشان می دهد، اما 

تست های جالبی نیز وجود داشته است.
یکی از مشکالتی که صندوق بین المللی پول بر آن تاکید کرده این است 
که بس��یاری از افراد و مؤسسات مالی که این دارایی ها را معامله می کنند، 
عملکرد قوی ندارند. به این ترتیب، صندوق گفته که مشتریان در معرض 
خطر هس��تند و افزود که افش��ا و نظارت ناکافی در ای��ن فضا وجود دارد. 
عالوه بر این، معتقد اس��ت دارایی های رمزارز ش��کاف داده  ایجاد می کنند 
و می توانند درهای ناخواس��ته را برای پولش��ویی و همچنین تأمین مالی 
تروریس��م باز کنند. نهادهای دیگر خواس��تار اقدامات بیشتر برای ایمن تر 
کردن این س��رمایه گذاری ها ش��ده اند. ارزهای رمزنگاری ش��ده می توانند 
تفرقه انگیز باش��ند، برخی اس��تدالل می کنند که آنها آینده پول هستند 
و برخی دیگر اس��تدالل های مشکوک تری درباره ریس��ک های خود ارائه 

می کنند.
اف س��ی ای، تنظیم کننده مالی بریتانیا، در مورد ارتباط بین رسانه های 
اجتماعی و س��رمایه گذاری ارزهای رمزنگاری ش��ده هش��دار داده اس��ت. 
اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی معموال از کالهبرداران پول می گیرند تا 
به آنها کمک کنند، توکن های جدید را براساس حدس و گمان جمع آوری 
کنند. چارلز راندل، رئیس اف س��ی آی در س��خنرانی ماه سپتامبر گفت: 
برخی از اینفلوئنسرها کوین هایی را تبلیغ می کنند که اصال وجود ندارند. 
او اف��زود که به دلیل جدید بودن این فناوری، ندیده ایم که در یک چرخه 
مالی کامل چه اتفاقی خواهد افتاد. ما به سادگی نمی دانیم این داستان کی 
و چگونه به پایان می رسد، طبق هر گمانه زنی جدید، ممکن است که پایان 

خوبی نداشته باشد.
کاربران رسانه های اجتماعی با تعداد زیادی فالوور که به عنوان اینفلوئنسر 
ش��ناخته می شوند نیز دارایی های رمزنگاری ش��ده را در حساب های خود 
تبلی��غ کرده اند. یک متخصص گفت ک��ه ارزهای رمزنگاری اغلب در کنار 
پست ها تبلیغ می ش��وند که سبک زندگی پرزرق و برق را به کار گیرند و 
این ارتباط برای جوانان بسیار خطرناک و مضر است. سیاست گذاران باید 
به تبلیغات ارزهای رمزنگاری شده نگاه کنند و مطمئن شوند که ریسک های 
س��رمایه گذاری در این دارایی پرنوس��ان را برای م��ردم توضیح می دهند. 

قیمت ها می توانند حتی در یک روز معامالتی به شدت نوسان کنند.

خبرخوان

فرص��ت امروز: ب��ورس ته��ران در اولین روز معامالتی فصل زمس��تان، 
چرخش��ی را به نمایش گذاش��ت که از پایان حراج پاییزی سهام حکایت 
داشت. در حالی که کمتر کسی نسبت به برگشت بازار در آخرین روزهای 
برگ زیران بورس امیدوار بود، بسته پیشنهادی 10       بندی دولت در حمایت 
از بازار س��رمایه، تاالر شیش��ه ای را به رنگ س��بز درآورد. رشد بیش از 3 
درصدی ش��اخص بورس تهران در روز چهارش��نبه اول دی ماه و عبور از 
میانه کانال 1.3 میلیون واحدی با خیز بلند 40 هزار واحدی، نش��انه ای از 
تغییر روند معامالت بازار سهام و چرخش زمستانی بورس تهران است که 
این روند بهبود روز گذشته در دومین روز معامالتی زمستان )شنبه 4 دی 
ماه( با رشد دسته جمعی شاخص ها و افزایش 2۶ هزار واحدی نماگر اصلی 
تاالر شیش��ه ای ادامه یافت. به نظر می رس��د بازار سهام پس از پشت سر 
گذاشتن هفته های دشوار باالخره در مسیر بهبود قدم برداشته و زمستان 

حداقل تا اینجای کار به کام بورس تهران بوده است.
در جریان معامالت چهارمین روز دی ماه، شاخص کل بورس با افزایش 
2۶ هزار و 511 واحدی به رقم یک میلیون و 385 هزار واحد و ش��اخص 
کل با معیار هم وزن با 4 هزار و 15۶ واحد افزایش به رقم 3۶1 هزار و 992 
واحد رسید. در این روز بیش از ۶ میلیارد و 8۶0 میلیون سهم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش 42 هزار و 91۷ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار 
تهران دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، افزایش 23 هزار و 823 واحدی و 
شاخص بازار دوم، افزایش 39 هزار و 55۶ واحدی را تجربه کردند. در آن 
سوی بازار سرمایه نیز صعود آیفکس با افزایش 31 واحدی تداوم یافت تا 

سهامداران شاهد رشد دسته جمعی شاخص ها باشند.
گروه فلزات اساسی صدرنشین شد

بازار س��رمایه هفته جدید را صعودی آغاز کرد و در حالی ش��اخص کل 
ب��ورس بیش از 2۶ هزار واح��د افزایش یافت که در روز چهارش��نبه اول 
دی ماه نیز 40 هزار واحد ارتفاع گرفته بود. در جریان معامالت گذش��ته، 
صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 3 هزار و 590 واحد، ملی صنایع 
م��س ایران )فملی( با 2 ه��زار و 902 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 
با یک هزار و 905 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
ب��ا یک هزار و 84۷ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و 
۷01 واح��د، معدنی و صنعتی چادرملو )کچ��اد( با یک هزار و 45۷ واحد 
و گروه مدیریت س��رمایه گذاری امید )وامید( با یک هزار و 19 واحد تاثیر 
مثبت بر ش��اخص بورس داشتند. در س��وی مقابل نیز بورس کاالی ایران 
)کاال( با 130 واحد، صنعت غذایی کورش )غکورش( با 105واحد و س��ایر 
اشخاص بورس انرژی )انرژی 3( با ۷۷ واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس 
همراه ش��دند. ایران خودرو )خودرو(، ملی صنایع مس ایران )فملی(، فوالد 

مبارکه اصفهان )ف��والد(، بورس کاالی ایران )کاال(، پاالیش نفت اصفهان 
)شپنا(، پاالیش نفت تهران )شتران( و سایپا )خساپا( هم از جمله نمادهای 
پُرتراکنش بودند. گروه فلزات اساسی صدرنشین برترین گروه های صنعت 
ش��د و در این گروه 42۷  میلیون و 395 هزار برگه سهم به ارزش 3 هزار 
و 539 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. بدین ترتیب، گروه فلزات اساسی با 
49 هزار و 902 معامله به ارزش 3 هزار و 539 میلیارد ریال، گروه خودرو 
ب��ا 5۷ هزار و 2۶۷ معامل��ه به ارزش 3 هزار و 290 میلی��ارد ریال، گروه 
شیمیایی با 41 هزار و 918 معامله به ارزش 3 هزار و 20۶ میلیارد ریال، 
گروه فرآورده های نفتی با 2۷ هزار و 42۷ معامله به ارزش 2 هزار و 5۶1 
میلی��ارد ریال و گروه بانک ها با 2۶ هزار و 915 معامله به ارزش 2 هزار و 

399 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با افزایش 31 واحدی 
به رقم 18 هزار و 81۶ واحد رس��ید. در معامالت نخس��تین روز هفته در 
فرابورس ایران، بیش از 2 میلیارد و 199 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 94 هزار و 309 میلیارد ریال دادوس��تد شد. شرکت پلیمر 
آریاساسول با 30 واحد، شرکت سنگ آهن گهرزمین با 24 واحد، شرکت 
پتروش��یمی زاگرس با 19 واحد، شرکت پاالیش نفت الوان با 13 واحد و 
ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب با ۷ واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 
شاخص داشتند. همچنین بیمه پاس��ارگاد با 10۷ واحد، شرکت صنعتی 
مینو با 1۶ واحد، ش��رکت فراب��ورس ایران با ۶ واحد، ش��رکت ریل پرداز 
نوآفرین با 2.۶۷ واحد و گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی با 2.4 واحد 

بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص داشتند.
مواد خام و نیمه خام مشمول مالیات می شوند

بس��ته پیش��نهادی 10       بندی دولت در حمایت از بازار سرمایه در حالی 
توانس��ته محرک بهبود معامالت بورس ش��ود که به موازات آن، برخی از 
بندهای الیحه بودجه 1401 و مصوبات دولت باعث نگرانی س��هامداران و 
اهالی بازار ش��ده است. از جمله این بندها، ابالغ فهرست مواد خام و نیمه 
خام صادراتی مشمول مالیات است. طبق قانون مالیات های مستقیم، 20 
درص��د از درآمد حاصل از صادرات مواد خام مش��مول مالیات با نرخ صفر 
می ش��ود که هیأت دولت به تازگی فهرس��ت مواد خام و کاالهای نفتی را 
به تصویب رس��انده اس��ت. در این خصوص، یک کارش��ناس بازار سرمایه 
اعتقاد دارد که جای نگرانی برای بورسی ها در رابطه با ابالغ فهرست مواد 
خام و نیمه خام صادراتی نیس��ت، اما این مه��م برای فضای کلی اقتصاد 

غیرمناسب است.
همای��ون دارابی با بیان اینکه در اقتص��اد کنونی جهان، مفهومی به نام 
کاالی خ��ام و نیمه خام وجود ندارد، به س��نا می گوید: موضوع مهمی که 

دولتم��ردان باید بدان توجه کنند این اس��ت که در اقتصاد کنونی جهان، 
مفهوم��ی به نام کاالی خام، نیمه خام و... وجود ندارد؛ برای مثال می توان 
به اقتصادهای پرقدرت دنیا اشاره کرد؛ بسیاری از اقتصادهای پرقدرت مثل 
استرالیا که عمده صادرات آنها سنگ آهن و ذغال سنگ است هیچ اقدامی 
برای تبدیل کردن این مواد به فوالد انجام نمی دهند؛ یا روس��یه به عنوان 

صادرکننده گاز، این محصول را بدون فرآوری نهایی صادر می کند.
به گفته وی، چنین تصمیماتی پیغام غلط به اقتصاد و س��رمایه گذاران 
می ده��د و دولتمردان باید ب��ه این نکته توجه کنند ک��ه نمی توان تمام 
کاالهای خام را در داخل کش��ور مصرف یا فرآوری کرد. البته این تصمیم 
نمی تواند منجر به کاهش سودآوری شرکت های بورسی شود، اما می تواند 

چالش هایی ایجاد کند که به نفع کلیت اقتصاد کشور نیست.
داراب��ی با تاکید بر اینک��ه دولتمردان نه در این موضوع بلکه در س��ایر 
موضوعاتی که به س��رمایه گذاری مرتبط است باید متوجه باشند که یک 
تصمیم درس��ت یا غلط می تواند آثار مثبت یا تبع��ات منفی روی تولید، 
صادرات و اقتصاد کش��ور به جا بگذارد، توضیح می دهد: با توجه به اینکه 
در بودجه 1401 تصمیم به کاهش 5 درصدی مالیات شرکت های تولیدی 
گرفته شده که ش��رکت های تولیدکننده مواد خام و نیمه خام هم شامل 
می ش��ود ج��ای نگرانی در رابطه با ابالغ فهرس��ت مواد خ��ام و نیمه خام 

صادراتی مشمول مالیات وجود ندارد.
او سپس به اختالف میان ارز نیمایی و ارز آزاد اشاره می کند و می افزاید: 
ش��رکت هایی که لیست مواد اولیه آنها اعالم ش��ده، ارز خود را به صورت 
نیمایی می فروش��ند. این یعنی یک اجحاف 25 درصدی به ش��رکت های 
صادراتی تحمیل می ش��ود، اگر نرخ ارز نیمایی و آزاد به هم نزدیک شود؛ 
اثرگذاری چنین تصمیم هایی خنثی می شود. باید منتظر تحوالت بازار ارز 

نیما و آزاد باشیم که در چه مسیری قرار می گیرد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در پایان درخصوص تبعات منفی چنین 
مصوباتی بر صادارت کاالی غیرنفتی می گوید: اتخاذ چنین تصمیماتی در 
هیأت دولت منجر به کاهش صادرات غیرنفتی می ش��ود. در شرایطی که 
ف��روش نفت به دلیل تحریم ها با مش��کالت جدی رو به روس��ت، کاهش 
ص��ادرات غیرنفت��ی می تواند به افزایش ش��دید قیمت دالر منجر ش��ود. 
برای اقتصاد کش��ور باید سیاس��ت گذاری های بلندمدت داش��ت. در واقع 
س��رمایه گذاران روی تصمیم��ات و سیاس��ت گذاری های بلندمدت دولت 
حس��اب باز می کنند، اما اینکه بعد از چند سال معافیت مالیاتی صادرات، 
ناگه��ان برای بعضی از کاالها مالیات و عوارض صادراتی گذاش��ته ش��ود، 
تصمیم گیری غلط و اشتباهی است که عمال باعث می شود سرمایه گذاران 

از سرمایه گذاری تولیدی رویگردان شوند.

شاخص بورس تهران در دومین روز معامالتی زمستان هم 26 هزار واحد رشد کرد

رشد دسته جمعی شاخص ها

اوراق تس��هیالت مسکن در هفته های گذش��ته اتفاقات زیادی را از سر 
گذرانده و قیمت هر برگ این اوراق در دو هفته قبل برای نخستین مرتبه 
از 100 هزار تومان عبور کرد. سپس بانک مسکن برای این اوراق تخفیف 
50 درصدی را در نظر گرفت و اکنون آخرین قیمت هر تس��ه به کمتر از 

90 هزار تومان رسیده است.
به گزارش ایس��نا، هفته دوم تا سوم آذرماه بود که قیمت هر برگ اوراق 
مسکن برای نخستین مرتبه از 100 هزار تومان عبور کرد و حتی به 11۷ 
هزار تومان نیز رس��ید و درحالی که این اوراق در اوج قیمت خود معامله 
می شدند بانک مس��کن اعالم کرد که هزینه دریافت تسهیالت مسکن از 
مح��ل اوراق گواهی حق تقدم تس��هیالت 50 درصد کاهش یافته اس��ت. 
البته این تخفیف به دلیل افزایش نرخ تسه، در مبلغی که متقاضیان باید 
پرداخ��ت می کردند تاثیری نداش��ت و تقریبا با زم��ان قبل از تخفیف و با 
تس��ه 80 هزار تومانی یکسان بود. به هر صورت روند صعودی قیمت تسه 
متوقف ش��ده و این اوراق باز هم به کانال 80 هزار تومان بازگش��ته است. 
بر این اساس اوراق مسکن فروردین، اردیبهشت  و خرداد امسال به ترتیب 
ب��ا قیمت ه��ای 89 هزار و 500، 8۷ هزار و 300 و 8۷ هزار و 200  تومان 
معامله می شود. اوراق تیر، مرداد و شهریورماه نیز با قیمت 8۷ هزار و 200 
تومان معامله می ش��وند. اوراق تسهیالت مسکن مهرماه 8۷ هزار و 100 و 
آب��ان ماه نیز 8۷ هزار و 400 تومان قیمت دارد که این گزارش براس��اس 

قیمت آبان ماه نوشته شده است.
بر این اس��اس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا 280 میلیون تومان 
تس��هیالت دریافت کنند که ش��امل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید 
مس��کن و 80 میلیون تومان وام جعاله می ش��ود؛  لذا برای دریافت 200 

میلیون تومان تسهیالت باید 400 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند 
که با تخفیف در نظر گرفته شده تعداد اوراق 200 و هزینه آن با تسه 8۷ 
هزار و 400 تومانی، 1۷ میلیون و 480  هزار تومان می  شود. همچنین با 
در نظر گرفتن 80 میلیون تومان وام جعاله که برای آن با تخفیف باید 80 
برگه به مبلغ 8 میلیون و ۷40 هزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه 

خرید اوراق 2۶ میلیون و 220هزار تومان می شود.
زوج های تهرانی نیز برهمین اساس می توانند تا سقف 480 میلیون تومان 
شامل 200 میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 80 میلیون 
تومان وام جعاله دریافت کنند که البته طبق تصمیم جدید، زوجین باید 400 
برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 34 میلیون و 9۶0 هزار 
تومان می شود که همراه با هزینه 8 میلیون و ۷40  هزار تومانی وام جعاله در 

مجموع باید 43 میلیون و ۷00هزار تومان پرداخت کنند.
همچنین سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت 
بی��ش از 200 ه��زار نفر برای مجرده��ا به 1۶0 و ب��رای زوجین به 320 
میلیون تومان رس��یده اس��ت که با توجه به اینکه مجردها با تخفیف باید 
1۶0 و متأهل های ساکن این شهرها نیز باید 320 برگه تسهیالت مسکن 
خریداری کنند، مجردها باید 13 میلیون و 984 هزار تومان و متأهل ها نیز 
باید 2۷ میلیون و 9۶8 هزار تومان پرداخت کنند. این وام برای مجردهای 
سایر مناطق شهری به 120 و برای زوجین این مناطق نیز به 240 میلیون 
تومان رس��یده است. بنابراین مجردها باید با پرداخت 5 میلیون و 244 و 
متأهل ها نیز با پرداخت 10 میلیون و 488 هزار تومان نسبت به اخذ این 

وام اقدام کنند.
جدا از تغییرات قیمتی وام مسکن، سوال این است که خانه دار شدن با 

نام نویسی در نهضت ملی مسکن ارزان تر درمی آید یا با وام خرید مسکن؟ 
محاس��بات نشان می دهد، متقاضیان مسکن از طریق نهضت ملی مسکن 
ارزان ت��ر و با پرداخت پول کمتری نس��بت به طرح خرید با وام مس��کن 
در ش��هرهای اطراف تهران خانه دار می شوند. به گزارش تسنیم، از آنجاکه 
بازپرداخت تس��هیالت نهضت ملی مسکن 20 ساله است، متقاضی تایید 
صالحیت ش��ده در دهک درآمدی یک تا س��ه طی 20 س��ال ماهانه باید 
حدود 2.9 میلیون قس��ط پرداخت کند. کل بازپرداخت وام 450 میلیون 
تومانی با نرخ س��ود 5 درصدی ۷12 میلیون تومان بوده که کل س��ود آن 

2۶2 میلیون تومان است.
نکته قابل توجه در نهضت ملی مس��کن اینکه متقاضی طی پنج مرحله 
آورده خود را تکمیل می کند. چندی قبل معاونت مس��کن و س��اختمان 
وزارت راه برای واریز 20 تا 40 میلیون تومان به  عنوان قس��ط اول آورده 
متقاضیان فراخوان داده بود. گفته می شود آورده متقاضیان در نهضت ملی 
مس��کن کمتر از 100 میلیون تومان خواهد بود که این رقم برای اقش��ار 
کم درآمد این آورده بس��یار کمتر خواهد شد. به طور کلی در نهضت ملی 

مسکن متقاضی با آورده حدود 100 میلیون تومانی خانه دار خواهد شد.
ح��ال اگر این اع��داد و ارقام را با قیمت اوراق مس��کن مقایس��ه کنیم 
درمی یابیم که قطعا ثبت نام در نهضت ملی مسکن و استفاده از این امکان 
برای خانه دار ش��دن نس��بت به اخذ وام خرید مسکن بسیار ارزان تر تمام 
می شود. در واقع یکی از مزیت های نهضت ملی مسکن این است که مانند 
طرح مسکن مهر، مردم از پس اندازهای آینده اقساط را پرداخت می کنند 
و نیازی نیس��ت همان ابت��دا برای دریافت وام خرید مس��کن هزینه های 

سنگینی را پرداخت کنند.

خانه دار شدن با نهضت ملی مسکن ارزان تر درمی آید یا با وام خرید مسکن؟

وام مسکن چند؟

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه

5 دی 1400

شماره 1929



در چه صورت قیمت خودرو کاهش می یابد؟
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت 
ایران گفت راه کنترل قیمت خودرو، افزایش تولید است و اگر این امر 
انجام ش��ود قیمت خودرو در حاش��یه بازار به قیمت کارخانه نزدیک 
می ش��ود. به گزارش راهبرد معاصر، روح اهلل طالبی عضو هیأت علمی 
دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: قیمت 
نهایی خودرو پس از محاسبه هزینه های بیمه، مالیات، شماره گذاری و 
… فراتر از 18 درصدی می شود که مجوز برای افزایش قیمت گرفته 
شده است. عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم 
و صنع��ت ایران افزود: از طرفی دولت دس��تور داده بود قیمت خودرو 
بای��د ثابت باش��د که این افزایش 18 درصدی با سیاس��ت های دولت 
تناق��ض دارد. طالبی گفت: بین قیمت کارخانه و بازار اختالف زیادی 
وج��ود دارد و برخی اعتقاد دارند ب��ا افزایش قیمت کارخانه و نزدیک 
شدن به قیمت خودرو در حاشیه بازار، تولیدات افزایش پیدا می کند؛ 
در حالی که قیمت خودرو در بازار قیمت واقعی نیست و حباب دارد. 
راه کنترل قیمت خودرو، افزایش تولید است و اگر این امر انجام شود 
قیمت خودرو در حاشیه بازار به قیمت کارخانه نزدیک می شود. طالبی 
گفت: افزایش تولید خودرو به یک میلیون و ۶00 هزار دستگاه تا سال 
1401 التهابات بازار را کاهش می دهد، اما در وضعیت فعلی باید فکری 

به حال واردات خودرو و آزادسازی آن کرد.

وزارت بهداشت نیامد؛ تمام داروها منهدم می شود
بعد از مکاتبات متعدد درباره تعیین تکلیف داروهای متروکه و قاچاق 
و عدم ورود وزارت بهداش��ت، سازمان اموال تملیکی اعالم کرد که با 

توجه به عدم تایید اصالت داروها تمامی آنها را منهدم خواهد کرد.
به گزارش ایس��نا، تعیین تکلیف کاالهای موجود در سازمان اموال 
تملیکی با دستور رئیس جمهوری و ورود قوه قضائیه به طور جدی تری 
در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت؛ کاالهایی که برآورد می شود حدود 
۶500 میلی��ارد تومان ارزش داش��ته و در دو م��اه اخیر حداقل 400 
میلیارد آن به مزایده گذاشته شده و یا بخشی دیگر منهدم شده است.
ام��ا در بین کاالهای در اختیار س��ازمان اموال تملیکی بخش قابل 
توجهی به داروهای متروک��ه و یا قاچاق اختصاص دارد که از چندی 
پیش این سازمان اعالم کرده بود باید وزارت بهداشت طبق قانون برای 
تحویل و تعیین تکلیف این اقالم اقدام کند. با این حال تازه ترین اعالم 
میرمعینی - معاون بهره وری و فروش سازمان اموال تملیکی- به ایسنا، 
نش��ان می دهد که با وجود مکاتبات صورت گرفته با وزارت بهداش��ت 
هنوز در مورد دارو اقدامی صورت نگرفته اس��ت. وی گفت: طبق ماده 
40 قانون سازمان اموال تملیکی، باید وزارت بهداشت نسبت به تحویل 
و تعیی��ن تکلیف اقالم دارویی اقدام کند، اما با وجود مکاتبات متعدد 
صورت گرفته در دو سال گذشته، تاکنون این وزارتخانه اقدامی در این 
رابطه انجام نداده است، در این شرایط سازمان اموال تملیکی با توجه 
به عدم تایید اصالت و مصرف انسانی از سوی سازمان غذا و دارو تمامی 
داروها را منهدم خواهد کرد. این در حالی اس��ت که چندی پیش هم 
در جریان تعیین تکلیف سرم های تاریخ گذشته که در اختیار سازمان 
اموال تملیکی قرار گرفته بود،  میرمعینی، با اش��اره به هزینه سنگین 
انه��دام اقالم از جمل��ه دارو گفته بود که ح��دود ۷0 درصد داروهای 

قاچاق خروجی و ساخت کارخانه های داخلی است.

نماگربازارسهام

در دولت جدید، وزارت صمت مسئول سیاست گذاری در تعیین قیمت 
خودروهای داخلی است و در ماه های ابتدایی شروع به کار در آبان ماه اقدام 
به اعطای مجوز به خودروسازان در جهت افزایش قیمت خودرو در کارخانه 
کرد ولی هیچ سازمان و مرجعی را به عنوان مسئول بررسی، کارشناسی و 
تعیین میزان رشد قیمت معرفی نکرد. این مجوز با دستور رئیس جمهور 
ملغی ش��د و بعد از آن س��تاد تنظیم بازار جایگزین ش��ورای رقابت برای 
محاس��به میزان رش��د قیمت در کارخانه معرفی شد. این ستاد توضیحی 
درخص��وص فرمول و یا نحوه محاس��به 10 تا 18 درصدی قیمت ها اعالم 

نکرد و مشخص نیست با چه متر و معیاری این مجوز صادر شده است.
 قیمت گذار خودرو دقیقا کدام مرجع است و چه الگویی قرار است برای 
تعیین قیمت خودرو لحاظ ش��ود؟ اینها پرس��ش هایی است که به واسطه 
تغییر احتمالی س��اختار وزارت صنعت، معدن و تجارت و ایجاد یک دفتر 
مستقل برای صنعت خودرو در این وزارتخانه، ذهن افکار عمومی و فعاالن 

صنعت خودرو را به خود مشغول کرده است. 
خودروسازان فعال و با توجه به افزایش قیمتی که اعمال کرده اند، حرفی 
از اصالح قیمت نخواهند زد، اما در آینده شرایط متفاوت خواهد بود. قطعا 
چند ماه دیگر زمزمه افزایش قیمت خودرو به گوش خواهد رس��ید و این 
در حالی است که مشخص نیست قیمت های جدید را کدام نهاد یا مرجع 

تعیین خواهد کرد و آیا اصال ممکن اس��ت دولت دس��ت از قیمت گذاری 
دستوری در حوزه خودرو بردارد؟

یکی از شعارهای دولت سیزدهم، کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری 
اس��ت. دولتی ها می گویند به دنبال تعیین دستوری قیمت نیستند، با این 
حال عملکرد ش��ش ماه  گذشته به خصوص در حوزه خودروسازی خالف 
این موضوع را نشان می دهد. تا همین دو ماه پیش، تعیین قیمت خودرو 
برعهده شورای رقابت بود؛ شورایی که هرچند وقت یک بار با بررسی سند 
و مدارک مالی خودروسازان، چند درصدی به قیمت محصوالت آنها اضافه 
می کرد و این رویه همواره مورد اعتراض ش��رکت های خودروس��از و حتی 
کارشناسان بود. شورای رقابت البته شهروندان را نیز نتوانست راضی کند، 

چه آنکه افکار عمومی هم از قیمت خودرو رضایت نداشتند.
 در نهایت تصمیم بر آن ش��د که شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو 
کنار گذاش��ته ش��ود؛ اتفاقی که گفته می ش��ود مصوبه شورای هماهنگی 
اقتصادی س��ران س��ه قوه پش��ت آن است. پس از حذف ش��ورای رقابت، 
وزیر صمت اعالم کرد که س��تاد تنظیم بازار مسئول تعیین قیمت خودرو 
است. این س��تاد حدودا 1۷ روز پیش رأی به افزایش قیمت 18 درصدی 
خودروهای داخلی داد تا خودروس��ازان پ��س از حدودا هفت ماه مجاز به 
باالبردن قیمت محصوالت خود ش��وند. این اتفاق قبل از تغییر س��اختار 

وزارت صم��ت رخ داد و حاال با توجه به چارت جدید این وزارتخانه، دفتر 
صنایع خودرو به وجود آمده و از آن س��و س��تاد تنظیم بازار هم به نوعی 
تفکیک ش��ده است.  گفته می ش��ود تصمیم گیری درباره قیمت کاالهای 
اساسی به ستاد تنظیم بازار مخصوص وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده 
و کاالهای صنعتی را نیز س��تاد تنظیم بازار مرتبط با وزارت صمت تعیین 
می کند. این در حالی اس��ت که مشخص نیس��ت آیا خودرو نیز در ستاد 
تنظیم بازار وزارت صمت قیمت گذاری خواهد ش��د یا دفتر صنایع خودرو 
این مسئولیت را برعهده خواهد داشت. تعیین قیمت خودرو در هر کدام از 
این دو بخش به معنای ادامه قیمت گذاری دستوری است، بنابراین دولت 
فعال قصدی برای حذف این سیاس��ت در خودروسازی ندارد. این در حالی 
است که اگر قرار بر تحقق شعار دولت مبنی بر کنار گذاشتن قیمت گذاری 
دس��توری باش��د، بخش خودرو یکی از گزینه های اصلی برای حذف این 
سیاست به حساب می آید. بسیاری از کارشناسان و فعاالن صنعت خودرو 
نیز معتقدن��د ادامه قیمت گذاری خودرو به روش دس��توری، نه به صالح 
تولیدکننده است و نه مصرف کنندگان واقعی. تداوم این سیاست همچنین 
جوالن دالالن و سوداگران در بازار خودرو را تمدید می کند. به اعتقاد آنها، 
تا وقتی این سیاست ادامه داشته باشد، قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک 

نخواهد داشت و معنایش ادامه رانت در بازار خودرو است.

مسئول تنظیم  قیمت خودرو در بازار کشور کیست؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می گوید خواسته و تاکید ما افزایش 
تیراژ تولید خودرو اس��ت، اما با ش��رایط کنونی که خودروسازان حدود 185 
هزار میلیارد تومان زیان انباش��ته و بدهی دارند، عملیاتی ش��دن وعده وزیر 
مبنی بر افزایش تیراژ تولید و حذف قرعه کش��ی در س��ال آینده بعید به نظر 
می رسد. دهقانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره ادعای 
وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه قرعه کشی خودرو در سال آینده 
با افزایش تیراژ تولید حذف می شود، گفت: در حال حاضر خودروسازان حدود 
185 هزار میلیارد تومان زیان انباشته، بدهی به مردم، قطعه سازان و بانک ها 
دارند، حال این س��وال ایجاد می شود که با این شرایط چگونه امکان افزایش 
تیراژ تولید را دارند؟ نماینده مردم ورزقان در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: 
خودروس��ازان اعتبارات حاصل از پیش فروش های انجام گرفته را نیز مصرف 
کردن��د بنابراین با چه اعتبار و س��رمایه ای، می توانن��د تیراژ تولید کنونی که 

ساالنه 800 هزار دستگاه خودرو است را به دو برابر افزایش دهند؟ وی با اشاره 
به اینکه در حال حاضر عالوه بر تقاضای موجود در بازار، 8 میلیون دس��تگاه 
خودرو فرس��وده نیز در ناوگان کشور موجود اس��ت که نوع دیگری از تقاضا 
اس��ت، اضافه کرد: حتی اگر از این پس نیز خودروسازان زیانی نداشته باشند 
چند س��ال طول می کشد که 185 هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته 
کنونی خود را جبران کنند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: 
از آنجا که طی سال های گذشته تولید خودروسازان از تقاضای بازار کمتر بوده، 
تقاضا در بازار انباشته شده است بنابراین افزایش تولید و حذف قرعه کشی با 
وجود تقاضای موجود در بازار پارادوکس است و اظهارات وزیر صمت با آنچه 
در واقعیت جریان دارد مطابق نیست. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
ادامه داد: خواس��ته و تاکید ما افزایش تیراژ تولید خودرو اس��ت، اما با شرایط 

کنونی عملیاتی شدن وعده وزیر بعید به نظر می رسد.

افزایش تولید خودرو با وجود زیان انباشته خودروسازان بعید به نظر می رسد
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ترجمه: علی آل علی

راه اندازی یک کس��ب و کار تازه همیش��ه کار اس��ترس آوری محسوب 
می ش��ود. بس��یاری از افرادی که پیش از شروع یک کس��ب و کار تازه به 
عنوان کارمند در یک برند دیگر مش��غول به کار بوده اند، بیش��تر اوقات با 
مس��ئولیت های سنگین راه اندازی یک کسب و کار آشنایی ندارند. درست 
به همین خاطر در همان گام های نخس��ت با شکس��ت های سنگین رو به 
رو می ش��وند. اگر ش��ما به دنبال پرهیز از چنین شکس��ت هایی در تالش 
ابتدایی تان برای تبدیل شدن به یک کارآفرین حرفه ای و راه اندازی کسب 
و کار مستقل تان هستید، نیازمند استفاده از تکنیک های حرفه ای خواهید 

بود. 
برایان پونتورو، کارش��ناس ارشد کس��ب و کار، در زمینه راه اندازی یک 
برند یا شرکت تازه بر روی برخی از اقدامات مهم و اساسی تاکید دارد. به 
گفته وی، اگر یک برند در ابتدای مسیرش به طور استانداردی کار را شروع 
نکند، همیش��ه با مشکالتی در زمینه تعامل با مشتریان یا تیم های کاری 
رو به رو خواهد بود. متاس��فانه بس��یاری از برندها در عمل به این توصیه 
کاربردی توجه نشان نمی دهند. به همین خاطر همیشه با مشکالتی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان رو به رو هستند. 
م��ا در این مقاله ب��ه دنبال برخ��ی از راهکارها و ن��کات حرفه ای برای 
راه اندازی کس��ب و کار هس��تیم. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان در یک بازه زمانی اس��تاندارد کمک خواهد کرد. همچنین در 
تالش ابتدایی تان برای ماجراجویی در دنیای کس��ب و کار نیز دردسرهای 
زیادی پیش روی تان قرار نخواهد گرفت. در ادامه برخی از مهمترین نکات 

در این رابطه را مورد بررسی قرار می دهیم. 
توجه به تمام ابعاد استارت آپ

هر برند بزرگی در دنیا اول از همه یک استارت آپ بوده است. استارت آپ 
مرحله قبل از ش��روع به کار یک ش��رکت اس��ت که بیش از هر نکته ای 
پیرامون ایده اصلی و راهکار تازه  کارآفرینانش شکل می گیرد. تقریبا تمام 
برندهای بزرگ و مشهور دنیا با یک ایده و راهکار تازه برای حل مشکالت 
مشتریان پا به عرصه کسب و کار گذاشته اند. درست به همین خاطر شما 
باید توجه ویژه ای به وضعیت برندها داشته باشید. این امر به شما الگوهای 
مناسبی برای یادگیری نحوه شروع به کارتان می دهد. بسیاری از برندها در 
این میان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان مسیری طوالنی را 
طی می کنند. اگر شما مایل به طی کردن چنین مسیر طوالنی ای نیستید، 

از اول کار باید ابعاد مختلف استارت آپ تان را مورد ارزیابی قرار دهید. 
برخی از کارآفرینان به محض اینکه یک ایده نسبی برای حل مشکالت 
مش��تریان به ذهن شان می رسد، شروع به ثبت ش��رکت و حتی برگزاری 
جلس��ات استخدامی برای کارمندان ش��ان می کنند. این امر شاید در نگاه 
نخست جذاب به نظر برسد، اما از نظر حرفه ای یک فاجعه تمام عیار خواهد 
بود. ش��ما برای ش��روع به کار در قالب مدیر یک کسب و کار مستقل باید 
اول از همه دیدگاهی همه جانبه نسبت به استارت آپ تان داشته باشید. آیا 
واقعا ایده ش��ما قابلیت تبدیل ش��دن به یک استارت آپ و سپس کسب و 
کاری موفق را دارد؟ پاسخگویی به این پرسش اهمیت بسیار زیادی برای 
شروع به کارتان در دیدگاهی گسترده خواهد داشت. متاسفانه بسیاری از 
کارآفرینان هرگز به این سوال مهم پاسخی مناسب نمی دهند. بنابراین شما 

باید کارتان را از همین نقطه شروع کنید. 
یک اس��تارت آپ فقط زمانی می تواند تبدیل به کس��ب و کاری مناسب 
شود که برنامه های مشخصی از س��وی کارآفرینان موسس آن برای تمام 
ابعاد مختلف موجود باشد. چنین امری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف بس��یار ضروری محس��وب می ش��ود. اس��تراتژی یک برند در حوزه 
بازاریابی، فروش، تعامل با مش��تریان و همچنین جذب س��رمایه گذار در 
همان ابتدای مس��یر امر تعیین کننده ای محسوب می شود. شما با چنین 
برنامه هایی امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مشتریان را پیدا می کنید. 
بنابراین باید همیش��ه نیم نگاهی به چنین ماجرایی در شرکت تان داشته 

باشید، در غیر این صورت وضعیت تان هیچ تغییری نخواهد کرد. 
کمک گرفتن از کارش��ناس های مختلف یا الگوبرداری از برندهای دیگر 
در چنین شرایطی برای بس��یاری از برندها امر جذابی محسوب می شود. 
متاس��فانه برخی از کارآفرینان در ابتدای مس��یر تبدیل شدن به مدیری 
حرفه ای و مدیریت کس��ب و کارش��ان از هرگونه کمک گرفتن از دیگران 
پرهیز می کنند. ش��اید این امر در نگاه نخس��ت نش��انه ای از تمایل افراد 
برای مدیریت کس��ب و کار به طور کامال مس��تقل باشد، اما در بلندمدت 
تاثیرگذاری بس��یار اندکی بر روی روند توس��عه کس��ب و کارشان خواهد 
داشت. درست به همین خاطر شما باید همیشه نسبت به استفاده از تجربه 
دیگر برندها واکنش مثبت نشان دهید، در غیر این صورت ماجراجویی تان 

در عرصه کسب و کار چندان طوالنی نخواهد بود. 
واقع گرایی

واقع گرایی در راه اندازی یک کسب و کار همیشه مهم و تاثیرگذار است. 
یادتان باش��د ش��ما به عنوان یک کارآفرین که قصد راه اندازی یک کسب 
و کار ت��ازه را دارد، در می��ان هزاران کارآفرین دیگر در سراس��ر دنیا قرار 
خواهید گرفت. همین امر باید موجب دید واقع گرایانه شما به مسائل شود. 
اگر هدف اصلی ش��ما تغییر کلی بازار کس��ب و کار در همان ماه های اول 
شروع به کارتان است، احتماال با اعمال فشار باالی بر روی خودتان و دیگر 
همکاران در همان ابتدا با شکس��ت س��نگینی رو به رو می شوید. بنابراین 

اهداف تان را به طور واقعی و ُخرد طراحی کنید. 
هیچ برندی در همان ابتدای کار موجب تغییر اساسی بازار نشده است. 
این امر باید درس مهمی برای شما در راستای مدیریت درست برند باشد. 
اگ��ر ش��ما این امر را به طور درس��ت مورد توجه ق��رار ندهید، خیلی زود 
ش��رایط تان برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف ب��ا چالش رو به رو 

خواهد شد. 
یکی از مش��کالتی که بس��یاری از کارآفرینان در همان ماه های نخست 
شروع به کار برندشان با آن رو به رو می شوند، انتظارات بسیار باال از شرکت 
و کارمندان اس��ت. این امر نتایج بسیار عجیب و ناامیدکننده ای برای شما 
خواهد داش��ت. یادتان باش��د خودتان و هر کدام از اعضای شرکت دارای 
محدودیت هایی در زمینه فعالیت کاری هس��تید. هرچه باش��د کارمندان 
ربات های هوش��مند نیس��تند که توانایی کار 24 س��اعته داش��ته باشند. 
همچنین فش��ار کاری باال نیز برای کارمندان مخرب خواهد بود. اگر شما 
دوست دارید همکاری بلندمدتی با کارمندان تان داشته باشید، باید همیشه 
این نکته مهم را مد نظر قرار دهید، در غیر این صورت هرگز فرصتی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان پیدا نمی کنید. 

امروزه بس��یاری از کارمندان تمایلی برای فعالیت در یک ش��رکت تازه 
تاسیس ندارند. دلیل این امر نیز مواجهه با شرایط کاری سخت و انتظارات 
غیرواقعی مدیران در چنین ش��رکت هایی اس��ت. اگر ش��ما به دنبال یک 
همکاری بلندمدت و استاندارد با کارمندان حرفه ای در شرکت تان هستید، 
بای��د از همان ابت��دا انتظارات منطقی را مطرح کنید. ای��ن امر کارمندان 
را نس��بت به همکاری با ش��ما و کس��ب و کارتان ترغیب خواهد کرد. با 
این حس��اب دیگر مشکلی برای قانع کردن کارمندان به منظور حضور در 
ش��رکت تان نخواهید داشت. این امر یکی از مهمترین نکات برای فعالیت 

کاری مناسب در عرصه کسب و کار محسوب می شود. 
طراحی برنامه چندجانبه برند

فعالیت در بازار کسب و کار همیشه امری ساده و سرگرم کننده نیست. 
بسیاری از کارآفرینان در طول سال با کلی بحران و موقعیت های استرس آور 
دست و پنجه نرم می کنند. نکته مهم در این میان داشتن برنامه ای دقیق 
برای تمام شرایط و اتفاق های پیش رو است. به عبارت دقیق تر، شما باید 
آمادگی الزم برای مواجهه با هر ش��رایطی در کس��ب و کارتان را داش��ته 
باشید. این امر می تواند صرفا نوعی آمادگی ذهنی باشد یا اینکه برنامه ای 
مدون از سوی شما طراحی گردد. در هر صورت در صورت افزایش استرس 
کاری ش��ما باید براساس الگوهایی از پیش تعیین شده فعالیت نمایید، در 

غیر این صورت هرگز فرصتی برای جلب نظر مشتریان پیدا نمی کنید. 
یکی از اشتباهاتی که بسیاری از برندها در ابتدای شروع به کارشان انجام 
می دهند، اشتباه گرفتن مخاطب هدف شان است. این امر ناشی از طراحی 
برنامه به طور تک بعدی اس��ت. یادتان باشد مشتریان هدف شما همیشه 
یک قشر ثابت را تشکیل نمی دهد. امروزه برندها مشتریان بسیار متنوعی 
در بازار دارند. بنابراین شما هم باید آمادگی الزم برای مواجهه با مشتریان 
دارای س��لیقه های متفاوت اما عالقه مند برای خرید از برندتان را داش��ته 
باشید، در غیر این صورت به قیمت از دست دادن تمام مشتریان فقط گروه 

اندکی از مخاطب هدف تان را مورد توجه قرار خواهید داد. 
بدون ش��ک طراحی برنامه چندجانبه برای بس��یاری از کارآفرینان تازه 
کار امر بسیار دشواری محسوب می شود. درست به همین خاطر شما باید 
همیشه از توصیه ها و مش��ورت های کارآفرینان برجسته استفاده نمایید. 
شکی نیست که مالقات با کارآفرینان حرفه ای همیشه امکان پذیر نیست. 
هرچه باشد چنین کارآفرینانی برنامه کاری بسیار فشرده ای دارند. درست 
به همین خاطر ش��ما بای��د در تالش برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف ت��ان همیش��ه به این نکته مه��م توجه الزم را نش��ان دهید. راهکار 
مناسب برای این امر تالش برای مطالعه مصاحبه ها و همچنین استفاده از 
راهکارهای جانبی چنین افرادی است. شما در این صورت به سادگی هرچه 

تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
ش��ما به عنوان یک کارآفرین که در ابتدای مس��یرش ق��رار دارد، باید 
همیش��ه انتظارات از خودتان و دیگران را در پایین ترین سطح ممکن قرار 
دهید. این امر به ش��ما برای تاثیرگ��ذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف 
کمک خواهد کرد. وقتی ش��ما انتظارات بس��یار زی��ادی از خودتان و تیم 
کاری داشته باشید، همیشه نتایج الیه مطابق میل تان نخواهد بود. در این 
ص��ورت طراحی یک برنامه همه جانبه و تالش برای توس��عه آرام برند در 
همه جنبه های برند ایده بهتری از کسب سودهای کالن در همان ماه های 
ابتدایی خواهد بود. درس��ت به همین خاطر شما باید از همان اول به فکر 
طراحی یک برنامه حرفه ای با استفاده از توصیه های مختلف باشید. در این 

میان همفکری با دیگر اعضای برند نیز ایده مناسبی خواهد بود. 
سرمایه گذاری بر روی منابع و امکانات اولیه موردنیاز شرکت

هر برندی برای ش��روع به کار باید برخی از امکانات موردنیاز کارمندان 
را تهی��ه نمای��د، در غیر این صورت راه اندازی کس��ب و کار چیزی به غیر 
از هزین��ه اضافی برای ش��ما نخواهد بود. در این میان اگر ش��ما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، بای��د از همان ابتدا تمام 

شرایط ممکن را برای تیم کاری تان آماده نمایید. 
بدون ش��ک فراهم س��ازی تمام امکانات و منابع حرف��ه ای از همان گام 
نخس��ت برای برندها امری غیرممکن محسوب می شود. درست به همین 
خاطر ش��ما باید به دنبال تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان به طور 
حرفه ای باش��ید، در غیر این صورت وضعیت تان به طور مداوم با مش��کل 

رو به رو می شود. 
اگر ش��ما کارمند حرفه ای در شرکت های بزرگ دنیا بوده اید، در صورت 
تمایل برای راه اندازی کس��ب و کار مستقل تان همیشه امکان پیدا کردن 
سرمایه گذار در همان گام های نخست را خواهید داشت. این امر اعتماد به 
نفس ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان را به طور قابل مالحظه ای 
افزایش می دهد. کارمندانی که از جذب سرمایه مناسب از سوی یک برند 
تازه تاس��یس اطالع داشته باشند، همیشه تمایل باالتری برای همکاری با 
برند موردنظر نشان خواهند داد. بنابراین شما مسیر بسیار ساده تری برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان طی خواهید کرد. 
نکته مهمی که در اینجا باید بدان توجه داشت، واکنش شما در صورت 
مواجهه با ش��رایط ناگوار برای تامین سرمایه اولیه است. این امر می تواند 
استرس بسیار زیادی برای شما و تیم کاری تان به همراه داشته باشد. نکته 
اساسی در این بین تالش برای طرح مسئله به طور دقیق با کارمندان تان 
اس��ت. به این ترتیب ش��ما زمان الزم برای تامین سرمایه را برای خودتان 
فراهم خواهید کرد. این امر در کوتاه مدت به ش��ما امکان ادامه فعالیت و 
جلوگیری از ترک ش��رکت از س��وی کارمندان تازه کار را می دهد، در غیر 
این صورت شما فقط به طور مداوم انتظار کارمندان از جذب سرمایه های 

عظیم را افزایش خواهید داد. 
سرمایه گذاری بر روی بازاریابی برای برند تازه تاسیس

وقتی شما یک کس��ب و کار تازه را شروع می کنید، تمام شرایط آنطور 

که انتظارش را دارید، پیش نمی رود. هرچه باش��د برند شما تازه تاسیس 
ش��ده و کمتر کس��ی در بازار آن را می شناسد. درس��ت در همین مرحله 
اهمیت بازاریابی و توس��عه برند از طریق یک اس��تراتژی بازاریابی درست 

مطرح می شود. 
بس��یاری از برندها تا چند س��ال پس از راه اندازی اولیه برندش��ان هیچ 
برنامه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان ندارند. این امر شامل 
فقدان برنامه بازاریابی نیز می ش��ود. دلیل این امر اغلب اوقات تالش برای 
توس��عه مناسب برند و سپس س��رمایه گذاری بر روی بازاریابی و تعامل با 
مش��تریان عنوان می گردد. نکته مهم اینکه ش��ما در ط��ول ماه های اولیه 
تاس��یس برند در صورتی که خیلی زود فرآیند فروش را با موفقیت شروع 
نکنید، ش��رایط دش��واری برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب تان خواهید 
داشت. درست به همین خاطر باید همیشه به دنبال جلب نظر مشتریان به 
بهترین شکل ممکن باشید، در غیر این صورت هرگز فرصت مناسب برای 

جلب نظر مشتریان را پیدا نخواهید کرد. 
یک برنامه بازاریابی به طور معمول شامل تعیین مخاطب هدف، انتخاب 
پلتفرم های اجتماعی مناسب و سپس شروع به تولید محتوا براساس سلیقه 
کاربران اس��ت. بدون تردید این امر دشواری های بسیار زیادی پیش روی 
شما قرار می دهد. نکته مهم اینکه شما برای تعیین دقیق وضعیت برندتان 
در قب��ال نکات فوق باید هزین��ه و زمان باالیی را اختصاص دهید. این امر 
برای تمام بازاریاب ها و تیم های کاری در برندهای تازه تاسیس امکان پذیر 
نیست. بنابراین باید دنبال راهکار ساده تری باشید. توصیه ما در این میان 
تالش برای هدف گذاری بر روی دیگر برندها و عملکرد بازاریابی شان است. 
این امر به ش��ما برای اطالع از تمام ترندها، الگوهای رفتاری مش��تریان و 
بهترین ایده های تولید محتوا کمک خواهد کرد. شما با چنین کاری بدون 
نی��از به صرف هزینه قابل مالحظه امکان جلب نظر مش��تریان را خواهید 

داشت. 
تحقیق پیش از تصمیم های مهم

تصمیم گیری ه��ای مهم برای هر کس��ب و کاری بخ��ش مهمی از کار 
محسوب می شود. شما به عنوان موسس یک برند باید در برخی از زمان ها 
تصمیم های مهم و سرنوشت سازی بگیرید. اگر تصمیم های شما براساس 
تجربه قبلی و بدون مطالعه درباره وضعیت کنونی بازار باشد، ریسک کارتان 
به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. شما در این صورت باید 
وضعیت تان را به طور مداوم بهبود بخشید، در غیر این صورت به احتمال 

زیاد هیچ شانسی برای جلب نظر مشتریان پیدا نمی کنید. 
مطالعه بازار همیشه پیش��فرض های عجیبی در ذهن کارآفرینان ایجاد 
می کند. اگر ش��ما در این میان همیش��ه نگران س��ختی های مطالعه بازار 
هس��تید، باید به یاد داشته باش��ید که امروزه راهنمایی ها و تکنیک های 
بس��یار زیادی برای مطالعه بازار در دسترس است. همچنین شما برای هر 
کدام از تصمیم های تان الزم نیس��ت تمام جزییات بازار را مورد توجه قرار 
دهید، در غیر این صورت ش��انس تان ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
کاری که ش��ما در زمینه مطالعه ب��ازار پیش از تصمیم گیری باید انجام 
دهید، توجه به تمام جزییات و بخش های مختلف کاری است. این امر البته 

فقط برای تصمیم  گیری در حوزه موردنظرتان باید دنبال ش��ود. به عنوان 
مثال، اگر ش��ما قصد س��رمایه گذاری بر روی اینستاگرام به عنوان پلتفرم 
اصل��ی بازاریاب��ی برندتان را دارید، باید اندکی درباره وضعیت این ش��بکه 
اجتماعی و واکنش کاربرانش به محتوای بازاریابی تحقیق کنید. سپس با 
مقایسه با این پلتفرم با دیگر شبکه های اجتماعی موجود در بازار می توانید 
تصمیم گیری درس��ت و بدون دردسری را داش��ته باشید. بی شک چنین 
تصمیمگیری های مهمی با مطالعه بازار بسیار دقیقتر صورت خواهد گرفت. 
اگر شما به این نکته مهم توجه نشان ندهید، شانس تان برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا می کند. 
استخدام یک حسابدار

بسیاری از کارشناس های کسب و کار نسبت به استخدام یک حسابدار 
از همان ابتدای شروع به کار برند هشدار می دهند. این امر به دلیل تالش 
برای پایین نگه داش��تن هزینه های شروع به کار برند ارائه می شود. با این 
حال اگر شما دوست دارید وضعیت مالی تان از همان ابتدای کار با برنامه ای 
دقیق پیش برود، باید همیشه یک حسابدار حرفه ای در کنار برندتان داشته 
باش��ید. این امر می تواند وضعیت مالی شما را همیشه مطابق برنامه قبلی 

نگه دارد و شما را در مسیر تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان کمک کند. 
گاهی اوقات برندها در ابتدای مسیر شروع به کارشان نسبت به همکاری 
با حس��ابدارهای حرفه ای توجه الزم را نشان نمی دهند. درست به همین 
خاطر با مشکالت زیادی از جمله کمبود مداوم منابع مالی مواجه می شوند. 
وقتی شما نسبت به شرایط مالی برندتان اطالع دقیقی داشته باشید، دیگر 
هیچ مشکلی پیش روی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش 
نخواهد آمد. این امر نکته بسیار مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف محس��وب می شود. بنابراین اگر شما به دنبال جلب نظر مشتریان و 
بهبود وضعیت برندتان از همان ابتدای کار هستید، باید همیشه استخدام 
یک حس��ابدار کاربلد به عنوان اولین اقدام اس��تخدامی برندتان را مدنظر 

قرار دهید. 
امروزه بیشتر برندهای تازه تاسیس به دلیل مواجهه با مشکالت مالی با 
شکست رو به رو می شوند. حضور یک حسابدار در این میان به شما برای 
جلب نظر مش��تریان به بهترین شکل ممکن کمک می کند. بنابراین شما 
برای پرهیز از ضررهای غیرقابل پیش بینی و بحران های مالی هم که شده 
باید از یک حس��ابدار کمک بگیرید. آن هم از همان روزهای اول شروع به 
کارتان.  امروزه ش��روع به کار در یک حوزه کاری تازه برای تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان امر ساده ای نیست. ش��ما برای اینکه تجربه ای مناسب از 
بازاریابی و راه اندازی کس��ب و کار تازه داشته باشید، باید از همان ابتدای 
امر به دنبال استفاده از توصیه های حرفه ای باشید. نکات مورد بحث در این 

مقاله می تواند شروع مناسبی برای شما و برندتان محسوب شود. 
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تمام کارهایی که برای راه اندازی یک کسب و کار تازه باید انجام دهید
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مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان خبر داد:
عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در استان خوزستان آغاز شد

 اهواز- شبنم قجاوند: رضایی مدیر کل خوزستان مدیرکل راه و شهرسازی 
خوزســتان گفت: عملیات اجرایی ۵ هزار و ۴۰۰ واحد مسکونی درقالب طرح 
نهضت ملی مســکن در خوزستان آغاز شده اســت .رضا رضایی اظهار داشت: 
طرح نهضت ملی مسکن شامل مســکن شهری و روستایی، بخش خصوصی 
و بافت فرســوده است .وی با اشــاره به اقدامات انجام شده در راستای اجرای 
طرح اقدام ملی مســکن که با طرح جدید جهش تولید مســکن یکی شده و 
به عنوان طرح نهضت ملی مســکن شــناخته می شود گفت: براساس مصوبه 
دولت زیرســاخت های مورد نیاز پروژه های طرح  نهضت ملی مسکن از طرف 

دســتگاههای خدمات رسان ارائه می شود .وی با تاکید بر موضوع ضرورت تکمیل بارگذاری مدارک متقاضیان مسکن گفت: یکسری از 
ثبت نام ها به صورت ناقص انجام شده و انتظار می رود متقاضیان با تکمیل مدارک خود کمک کنند تا هر چه سریع تر متقاضیان موثر 
شناخته و عملیات اجرایی پروژه ها آغاز شود  .رضایی، به پرداخت تسهیالت بانکی در نهضت ملی مسکن پرداخت و افزود: برای متقاضیان 
شرکت دراین نهضت در مرکز استان ۳۵۰ میلیون تومان، برای سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان و برای ساخت مسکن در روستاها نیز 
۲۵۰ میلیون تومان تسهیالت پیش بینی و پرداخت می شود .مدیرکل راه و شهرسازی استان خوزستان با بیان اینکه متقاضیان برای ثبت 
نام به سامانه SAMAN.MRUD.IR مراجعه کنند، گفت: برای بانوان مجرد باالی ۳۵ سال و مردان مجرد باالی ۴۵ سال و بیماران 
خاص، بدون شــرایط تاهل، امکان ثبت نام وجود دارد .وی تخفیف عوارض صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری ها و تخفیف در بحث 
مالیات را از دیگر مزایای طرح نهضت ملی مسکن عنوان کرد .رضایی افزود: انتظار می رود متقاضیان هرچه سریع تر نسبت به تکمیل و 

بارگذاری اطالعات خود اقدام کنند.

با هدف کسب آمادگی تولید برق در نیروگاه شهید رجایی عملیاتی شد؛
خروج یک واحد گازی از شبکه سراسری برای انجام تعمیرات

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: واحد شماره ۵ گازی نیروگاه شهید رجایی 
تحت تعمیرات بازدید دوره ای قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق شــهید رجایی، واحد 
شماره ۵  گازی این نیروگاه برای انجام تعمیرات بازدید محفظه احتراق و نازل 

ها، از مدار تولید خارج و در دست تعمیرات قرار گرفت.
در تشریح فعالیت تعمیرات این واحد آمده است: بازدید از تجهیزات محفظه 
احتراق، تعویض الینر و ترانزیشــن ها، بازدیــد و تعویض تجهیزات نازل های 
سوخت به همراه بازدید از نازل مرحله اول، همچنین بازدید از بویلر و تجهیزات 

آن، بخشی از فعالیت های حوزه مکانیک است که در این دوره از سوی متخصصان این حوزه به انجام می رسد.
در حوزه الکتریک و ابزار دقیق هم بازدید از تجهیزات الکتریکی، تست رله ها، بازدید و تست ژنراتور، بازدید از استارترها، ترانسفورماتورها، 
همچنین بازدید و تست الکتروموتورها، بازدید و تست تجهیزات ابزاردقیقی و کنترل والوها، بازدید و تست استاپ والوها، بای پاس والوها و ... 
از مهم ترین فعالیت هایی است که متخصصان این حوزه ها نسبت به انجام آن اقدام خواهند نمود. گفتنی است، هرساله به منظور اطمینان 
از عملکرد واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در تولید انرژی الکتریکی، برای کمک به پایداری شبکه سراسری برق، واحدهای این نیروگاه 

متناسب با ساعت کارکرد آن، تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرد.

در بندر شهید باهنر صورت گرفت؛
تجهیز و بازسازی ملزومات مبارزه با آلودگی نفتی در شناورهای سنتی 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: از زیســت بوم و حفاظت از محیط 
زیســت دریایی مقداری تجهیزات مقابله با آلودگی هــای دریایی خریداری و 
برروی شــناورهای سنتی مســتقر در این بندر نص  و تجهیزات فرسوده این 
شناورها نوســازی شــد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان،«حمیدرضا محمدحســینی تختی« با بیان اینکه آالینده هاي ناشي 
از فعالیت هاي خشــکي و دریایی تهدید بزرگي براي اکوسیستم هاي دریایي 
و ســالمت عمومي محسوب می شوند اظهار داشت: تجهیز بنادر و شناورها به 
ملزومات پاکســازي و مقابله با آلودگي نفتي در دریا یکي از اهداف  مهم پیش 

رو است که  نقش مهمی در تعیین معیارهاي ارزیابي و کنترل دوره اي و حصول اطمینان از اثر بخشي برنامه ها دارد . این مقام مسئول 
مدیریت اصولی پســماندها برای جلوگیری از ورود انواع پســماندها به دریا را اقدامی مهم و ضروری دانست و افزود: در این راستا در بندر 
شهید باهنر به کلیه شناورهای سنتی جهت جمع آوری زباله،کیسه های پالستیکی داده و در ازای آن قبض پسماند دریافت  می شود . 
محمدحسینی تختی انجام مانور های دوره ای مبارزه با آلوگی نفتی در جهت ارتقای سطح آمادگی  پرسنل در مواجهه سریع با آلودگی 
های احتمالی را از دیگر اقدامات برشمرد و خاطر نشان کرد: خرید و بازسازی تجهیزات مقابله با آلودگی نفتی به ارزش ۳۵۰ میلیون ریال 
اقدامی است تا برای مقابله با هر گونه آلودگی احتمالی و مسائل زیست محیطی آمادگی بیشتری  داشته باشیم. به گفته حسینی ملزومات 

تهیه شده شامل، تجهیزات مکانیکی و هیدرولیکی نظیر، بوم ساحلی، اسکیمر، پدهای جاذب و یک فروند شناور مقابله با آلودگی است .

مانور عملیاتی اطفاء حریق و امداد و نجات در سه نقطه بندر گناوه
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: مسئول ایمنی و آتش نشانی اداره  کل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر از انجام موفقیت آمیز مانور عملیاتی اطفاء حریق 
و امداد و نجات همزمان در ســه نقطه از بندر گناوه خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی حیدر مجدنیا مسئول ایمنی و آتش نشانی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر در اینباره گفت :بمنظور ارتقاء سطح دانش و ارزیابی توان عملیاتی 
نیروهای آتش نشــانی درمقابله با حریق و حوادث احتمالی و همچنین امداد و 
نجات مصدومان،  مانور بزرگ عملیاتی اطفاء حریق و امداد و نجات همزمان در 
سه نقطه از بندر گناوه برگزار شد. مجدنیا افزود: از دیگر اهداف این مانور میتوان 
به ارتقاء سطح هماهنگی بین تیم های همکار در زمان رخداد های احتمالی و 
همچنین آموزش و فرهنگ ســازی ایمنی در سطح بندر و شناورها و کارگران 
اشاره کرد. وی اضافه کرد : در ابتدای مانور  جلسه ای آموزشی و توجیحی نیز 
برای عوامل درگیر در مانور برگزاز شــد. مسئول ایمنی و آتش نشانی اداره کل 

بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر اشاره کرد: آتش نشانان این مانور را طبق سناریوی طراحی شده و در زمان مقرر و همچنین با رعایت 
تمامی اصول و اســتانداردهای الزم با موفقیت به پایان رســاندند.  وی بیان کرد: در پایان نیز جلسه  بررسی و ارزیابی بمنظور شناخت 
نقاط ضعف و قوت مانور با حضور تیم های عملیاتی و عوامل شرکت کننده  برگزارشد. مجدنیا افزود: در این مانور آتش نشانی اداره کل 
بنادر و دریانوردی، یگان حفاظت ،تاسیسات،برق،امور بندری،HSE، امور دریایی، اسکله،کنترل و ترافیک دریایی اداره بندر و دریانوردی 
گناوه وهمچنین آتش نشانی شرکت بندرسازان،آتش نشانی شهرداری بندر گناوه،اورژانس شهری،جمعیت هالل احمر،پلیس راهور،نیروی 

دریابانی و  شناورهای آتش خوار ) فرهام و آزادی ۳(مشارکت کامل داشتند.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن :
بیش از 10 هزار و 700 مورد پایش دمای ادارات، مدارس و نهادهای دولتی 

در گیالن انجام شده است
رشت- خبرنگار فرصت امروز: در آذرماه 1۴۰۰، بیش از 1۰ هزار و 7۰۰ 

مورد پایش دمای ادارات، مدارس و نهادهای دولتی گیالن صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن – حســین اکبر مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن با اعالم انجام بیش از 1۰ هزار و 7۰۰ مورد پایش دمای نهادهای 
دولتی گیالن در آذرماه سال جاری گفت: مهم ترین هدف از اجرای این طرح، 
نهادینه سازی فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی در بخش های مختلف 
جامعه است. وی با اشاره به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور درخصوص لزوم 
کاهش 1۰ درصدی مصرف گاز نهادهای دولتی و پایش و بازرســی مستمر در 
این خصوص گفت: این شرکت با هدف پایداری جریان گاز مشترکین خانگی، 
هم راستا با سایر شرکت های گاز استانی اقدام به اجرای طرح پایش دمای ادارات 
و نهادهای دولتی کرده اســت و با برگزاری مستمر جلسات کمیته پایش دما، 

اقدامات انجام شده در این خصوص را مورد بررسی قرار می دهد. مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن درخصوص نتایج بازرسی های انجام 
شده در آذر ماه گفت: ماحصل بیش از 1۰ هزار و 7۰۰ مورد بازدید و پایش ادارات، نهادها، مدارس و بانک ها، اعالم اخطار به ۵۳۵ نهاد 
پرمصرف و ثبت 8 مورد قطع گاز بوده است. حسین اکبر درخصوص مدیریت مصرف گاز در سازمان ها و ادارات استان گفت: این نهادها می 
توانند با  استفاده از وسایل گازسوز استاندارد با برچسب انرژی باال )A و B(، خاموش نمودن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل، رعایت 
دمای آسایش در محیط کار )18 الی ۲1 درجه(، روشن نمودن وسایل گرمایشی یک ساعت پیش از شروع کار و خاموش کردن آن یک 

ساعت قبل از پایان وقت اداری و انجام معاینه فنی مستمر موتورخانه ها تا حد زیادی در مصرف گاز صرفه جویی نمایند.

شماره 1926
یکشنبه
5 دی 1400

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی آذربایجان شرقی با مردم باسمنج دیدار و در جریان مشکالت 
آنان قرار گرفت.  بر اساس هماهنگی های بعمل آمده از سوی بیت امام 
جمعه شهر باسمنج و در راستای رسیدگی به مشکالت مردم این منطقه، 
برنامه دیدار مردمی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی 
در محــل میز خدمت و پیش از خطبه های نماز جمعه باســمنج، در 
مسجد جامع حضرت ولیعصر )عج( برگزار شد.  در این دیدار، مهم ترین 
موضوعات و درخواست ها، مربوط به مشکالت مسکن مهر باسمنج بود 
که ضمن پذیرش درخواســت های مراجعین دستورات الزم به معاونان 
مربوطه صادر شــد.  در این دیدار معاون امور تعاون و معاون روابط کار 
و معاون شهرستان تبریز و مدیر روابط عمومی و حقوق شهروندی اداره 
کل، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی را همراهی 
کردند. الزم به ذکر است مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان 
شرقی در محل میز خدمت، با 1۰۰ نفر از مراجعه کنندگان دیدار و در 
جریان مشکالت آنان قرار گرفت.  حسین فتحی همچنین در سخنرانی 
پیش از خطبه های نماز جمعه باسمنج، خدمت به مردم را موهبت بزرگ 
الهی عنوان کرد و آمادگی مجموعه خدمت گذاران اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در رسیدگی به مشکالت مردم و رفع 
موانع موجود را اعالم کرد.  فتحی در ادامه ســخنرانی خود گزارشی از 
دیدار مردمی و مهم ترین مســائل عنوان شــده را به سمع و نظر امام 
جمعه و نمازگزاران عزیز ارائه کرد و ابراز امیدواری نمود با هماهنگی ها و 
پیگیری های مستمر انشااهلل شاهد حل و فصل معدود مشکالت موجود 
در روز هــای آتی خواهیم بود.  بعد از خطبه ها و برگزاری نماز پرفیض 

جمعه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی و معاونان 
وی از پروژه مسکن مهر باسمنج، بازدید و از نزدیک ضمن دیدار با جمعی 

از ساکنین این مجتمع، هماهنگی ها و دستورات الزم را صادر کرد.
افتتاح مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی تسکو در تبریز

مرکز مشاوره کارآفرینی تسکو با حضور حسین فتحی مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتان در تبریز افتتاح و شروع بکار کرد.  مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در آئین افتتاح این مرکز با 
بیان نقش راهبردی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در توسعه اشتغال 
و ســر مایه گذاری اظهار کرد: برای دستیابی به اشتغال پایدار و هدایت 
ســرمایه گذاری به سمت تولید و ارزش آفرینی در جامعه، فعالیت این 
مراکز نقش مهمی در مشاوره و شناسایی و ارزیابی ظرفیت های جدید 
کسب و کار و نهادینه کردن فرهنگ کار و نوآوری خواهد داشت. حسین 
فتحی با تاکید بر اهتمام ویژه مقام عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به موضوع کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای نوآور و دانش بنیان، افزود: 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه ویژه ای به ورود نیروهای خالق 
و نوآور به عرصه های کار و تولید دارد و در این راستا حمایت و مشوق 
های قانونی در توسعه امر کارآفرینی توانسته فرصت های خوبی را برای 
رشد مراکز کارآفرین و دانش بنیان ایجاد کند.  وی با اشاره به ویژگیهای 
الزم برای شروع یک کسب و کار تصریح کرد: ارزیابی و ایده کسب و کار، 
تهیه مدل کسب و کار، تحقیقات بازار، مشاوره تهیه برنامه کسب و کار، 
تهیه برنامه ریزی و تبلیغات، مشــاوره و ارائه خدمات حقوقی در زمینه 
ثبت محصول و یا مارک تجاری و روشهای محافظت از آن، مشاوره و ارائه 
خدمات در زمینه مجوزها برای شروع یک فعالیت از مهم ترین وظایفی 
است که مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی ارائه خواهند داد. فتحی با 
بیان ضرورت امر مشاوره در زمینه های مختلف ایجاد یک کسب و کار 
افزود: مشاوره در زمینه روش های تامین مالی برای شروع کسب و کار، 
مشاوره در زمینه انواع خدمات بیمه کسب و کار، مشاوره در زمینه جذب 
نیروی انسانی برای شروع کسب و کار، ارائه ایده های جدید و مدل های 
کســب و کار آماده شده بر اساس نیازهای بازار، مشاوره در زمینه مکان 
مناسب برای شروع کسب و کار، و موارد قانونی  در زمینه های مرتبط با 
کسب و کار در نظام سالمت، از موارد مهمی است که در برنامه کاری این 
مراکز ارائه خواهد شد. وی مشاوره در زمینه مسائل مرتبط با ثبت شرکت 
و مباحث مالیاتی و حقوقی و اساسنامه شرکت، مشاوره در زمینه استفاده 
بهینه از تکنولوژی در کسب و کار، مشاوره در زمینه استفاده از تکنولوژی 
IT در کسب و کار، مشاوره و هدایت افراد دارای ایده های کسب و کاری 
دانش محور به مراکز تخصصی تکنولوژی و مشاوره در زمینه استراتژی 

ورود به بازار کار را از دیگر برنامه های این مراکز بر شمرد.

ایالم- هدی منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره 
به اینکه گازرسانی شهری در استان به ایستگاه پایانی رسید و شهر پهله 
هم به شهرهای گازدار ایالم پیوست، گفت: با گازرسانی به شهر پهله از 
توابع شهرستان دهلران، هم اکنون همه شهرهای این دیار گازدار شدند.

عباس شــمس اللهی در آئین افتتاح گازرســانی به شهر پهله که با 
حضور نماینده حوزه جنوبی استان در مجلس شورای اسالمی و جمعی از 
مسئوالن محلی برگزار شد، با بیان اینکه امروز طی آئینی عالوه بر شهر 
پهله، 7 روســتای بخش زرین آباد شامل بردی، زرآب، زالوآب، بوستانه، 
هفتکده، احمد آباد و گلوزه نیز گازدار شدند و این مهم در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی و توجه به مناطق کمتر برخوردار استان انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه با گازرسانی به این شهر و 7 روستای مذکور، بیش 
از یکهزارو ۹۵۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند، اظهار داشت: 
در این مناطق یکهزارو ۲۰۰ علمک نصب و ۶۵ هزار متر شبکه توزیع و 

۳۹ کیلومتر خط تغذیه فلزی اجرا شده است. 
مدیرعامل شرکت گاز اســتان ایالم با اشاره به اینکه با گازدار شدن 
شهر پهله، کل ۲۶ شهر استان ایالم گازدار شدند، اظهار داشت: با تالش 
جهادی همکاران شرکت گاز استان خوشبختانه آخرین شهر ایالم گازدار 

و ضریب نفوذ گاز در مناطق شهری استان 1۰۰ درصدی شد.
شــمس اللهی با بیان اینکه با گازرسانی به شهر پهله یکهزارو ۳۰۰ 
خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار شــدند، تصریح کرد: تحریم های 
ظالمانه، کمبود شــدید کاالهای مورد نیاز اجرای عملیات، توپوگرافی 
خشــن منطقه و عبور از کوههای صعب العبور در مسیر این خط باعث 
شد که کار گازرسانی به شهر پهله با کندی انجام شود که خوشبختانه با 

تالش جهادی این مهم نیز به اتمام رسید.

وی با اشاره به اینکه گازرسانی به شهر پهله و روستاهای مسیر یکی 
از ســخت ترین و صعب العبور پروژه های گازرسانی در سطح استان بود 
که خوشبختانه این موضوع محقق و مردم این مناطق به آرزوی دیرینه 
خود رسیدند، خاطرنشان کرد:تاکنون یکهزارو ۲۰۰ عملک در شهر پهله 
و روستاهای اطراف نصب شده  اســت و برای اجرای پروژه گازرسانی به 
شهر پهله و روستاهای مسیر بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات 

داخلی شرکت ملّی گاز ایران هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه  این پروژه در سال 
1۳۹۶ شــروع و در ســال جاری به اتمام رسید و در مجموع ۶ شرکت 
پیمانکاری بومی در این پروژه فعالیت کردند، اظهار داشت: هم اکنون ۹7 

درصد جمعیت روستایی استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
همچنین نماینده حوزه جنوبی مردم استان ایالم در مجلس شورای 
اســالمی از صدور مجوز اجرای گازرسانی به 8 روستای شهرستان های 
دهلران و دره شهر که قبال بدالئل مختلف فاقد توجیه گازرسانی بودند، 
خبر داد و گفت: مجوز گازرســانی به روســتاهای این دو شهرستان با 
پیگیری های انجام شــده با مسئوالن ذیربط در سطح شرکت ملی گاز 

ایران اخذ شده است.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: جلسه مشترک شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشــور با آب منطقه ای و آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
برگزار شــد. جلسه بررســی برنامه های پایداری کمی و کیفی خدمات 
یکپارچه آب شهری و روستایی در سال 1۴۰۰، بصورت ویدئو کنفرانس 
در محل شــرکت آبفای استان برگزار شد. در این جلسه کشفی، معاون 
راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ضمن 
اشاره به اهمیت موضوع این نشست گفت: وضعیت آبی آذربایجان شرقی 
به ویژه تبریز و شــهرهای اقماری آن بسیار مهم بوده و از اولویت های ما 
می باشد. کشفی ادامه داد: آذربایجان شرقی عملکرد درخشانی در گذر از 
تنش آبی 1۴۰۰ داشته و جای تقدیر دارد. وی اضافه کرد: از اقدامات دیگر 
خوب و مؤثر اخیر موضوع اجرای تله متری بود که امیدواریم این سامانه 
به زودی تکمیل شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شرقی نیز در این نشست از همراهی های شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشــور و شرکت آب منطقه ای استان تشــکر کرد و به ارائه گزارشی از 
وضعیت تولید و مصرف در شهرهای مختلف استان پرداخت و همچنین 
از لزوم کسب آمادگی برای اوج مصرف در سال 1۴۰1 خبر داد. علیرضا 

ایمانلو با اشاره به اهمیت پایداری کیفی و کمی آب، اظهار کرد: از الزامات 
این پایداری، مخازن هســتند و این موضوع در تبریز نیز اهمیت ویژه ای 
دارد. این مقام مســوول افزود: برای کالنشهر تبریز 1۲ حلقه چاه با دبی 
۲8۰ لیتر بر ثانیه در مدار قرار گرفته، همچنین ۶ حلقه در حال اتمام و 
۲ حلقه نیز در حال اجرا است. ایمانلو با اشاره به مشکل آب میانه گفت: 
آب منطقه متأثر از رودخانه است که با توجه  به خشکسالی اخیر، کیفیت 
و کمیت آب شــرب کاهش یافته است. به گفته وی، برنامه ای در دست 
اجرا اســت که تا زمان به بهره برداری رسیدن سد میانه، ۲ حلقه چاه نیز 
به شبکه بهره برداری این شهر اضافه گردد. علیرضا ایمانلو در ادامه افزود: 
خوشبختانه مقرر گردیده شرکت های بزرگ مثل پتروشیمی و پاالیشگاه 
تبریز، برای نیمی از آب مصرفی خود، از پساب استفاده کنند که بخشی 
انجام شده و تا آخر سال 1۴۰1 بالغ بر 7۰ درصد از پساب استفاده خواهند 
کرد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان نیز در این جلسه از مهندس 
کشفی و مهندس ایمانلو به خاطر حمایت هایی که در سال ۹۹ و ۴۰۰ از 
آب استان انجام داده اند، مراتب قدردانی خود را ابراز و اعالم کرد و گفت: 
وظایف آب منطقــه ای و آب و فاضالب در تأمین و افزایش پایداری آب 

برای کالنشهر تبریز در قالب 7 پروژه تعیین شده است و یکی از آنها خط 
نهند است که بخش عمده آن اجرا شده ولی برای افزایش ظرفیت الزم 
است ۴۰۰ متر دیگر از خط انتقال لوله گذاری و ایستگاه پمپاژ اورهال شود. 
وی گفت: بررسی و امکان سنجی استفاده از ظرفیت سدهای استان برای 
تأمین آب شرب در حال انجام است و همچنین با همکاری آبفای استان 
مقرر گردید امکان سنجی حفر و تجهیز چاه و بررسی کمی و کیفی آن ها 
با رویکرد جمع آوری و انتقال به مخازن انجام گیرد.  وی افزود: به منظور 
آمادگی کامل برای پیک مصرف سال 1۴۰1، رینگ تبریز بسیار اهمیت 

دارد و این پروژه به خوبی در حال اجرا می باشد.

ساری – دهقان : سرپرست منطقه ۹ عملیات انتقال گاز در دیدار با 
همکاران پژوهشی منطقه بر استمرار و ارتقای فعالیت های پژوهشی و 

توجه به استقرار پروژه مدیریت دانش در منطقه تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه ۹ عملیات 
انتقال گاز، محی الدین مفخمی سرپرســت منطقه به مناسبت هفته 
پژوهش منطقه با همکاران امور پژوهش دیدار و از فعالیت های پژوهشی 
آنان جهت تحقق اهداف منطقه در راســتای پایــداری جریان گاز در 
اســتان های شمالی تقدیر و تشکر کرد. وی در این دیدار با تبریک این 
هفته، اقدامات پژوهشی منطقه ۹ را بر اساس تعریف نظام نامه پژوهش 
و فنــاوری وزارت نفت، مطلوب عنوان کرد و بر اســتمرار و ارتقای این 

اقدامات و همچنین تعیین دقیق نیازهای پژوهشی منطقه تاکید کرد.
مفخمی با بیان اینکه پویایي مستمر سازمان ها در فرآیند ها از طریق 
پژوهش، فناوري و نوآوري محقق می شــود، خاطرنشان کرد: سازماني 
که اهتمام و سرمایه گذاري بیشتری بر روي پژوهش و فناوري در ابعاد 

مختلف داشته باشد موفقیت بیشتری برای آن حاصل می شود.
سرپرست منطقه ۹ عالوه بر اشاره به استمرار فعالیت های پژوهشی در 
منطقه، بحث استقرار مدیریت دانش در منطقه را نیز مهم دانست و تاکید 

کرد که این امر نیز باید در کنار مسائل پژوهشی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

خدمت به مردم موهبت بزرگ الهی است

شمس اللهی:

شهر پهله هم به شهرهای گازدار ایالم پیوست

معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور:

آذربایجان شرقی عملکرد درخشانی در گذر از تنش آبی دارد

تاکید بر ارتقای فعالیت های پژوهشی و توجه به مدیریت 
دانش در منطقه 9 عملیات انتقال گاز

اصفهان- قاسم اسد: مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
استان اصفهان از امضای تفاهم نامه اولیه برای استقرار دائمی نمایشگاه  

منطقه ای اصفهان در بندر بصره کشور عراق خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نمایشــگاه های بین المللی استان 
اصفهان، علیرضا مرتضوی با اشــاره به سفر دو روزه خود به کشور عراق 
و اســتان بصره، گفت: از مدت ها پیش برنامه ریزی برای استقرار دائمی 
نمایشــگاه منطقه ای اصفهان در بند بصره را در دستور کار قرار دادیم و 
خوشبختانه طی این سفر دو روزه به عراق، تفاهم نامه اولیه استقرار این 

نمایشگاه به امضا رسید تا گام های اجرایی آن نیز آغاز شود.
وی با اشــاره به اینکه استقرار نمایشگاه منطقه ای اصفهان در بصره 
عراق کمک قابل توجهی به شرکت ها، برندها، تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی اصفهانی خواهد داشت تا محصوالت خود را به بازارهای جهانی 
عرضه کنند، افزود: بر اساس این تفاهم نامه، نمایشگاه بین المللی اصفهان 
یک فضای نمایشگاهی دائمی را در بندر بصره در اختیار خواهد داشت 
که در تمامی روزهای سال نسبت به برپایی نمایشگاه و ارائه توانمندی ها، 
پتانسیل  ها، کاالها، محصوالت و خدمات شرکت های ایرانی و اصفهانی در 

این فضای مطلوب اقدام خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اشاره به 
دیدارهای خود در شهر بصره ادامه داد: در دیدارهای جداگانه با وابسته 
اقتصادی کنســولگری ایران در بصره، مدیر دفتر سرکنســول ایران در 
بصره، رئیس اتاق بازرگانی بصره، شــهردار بصره و مدیر سرمایه گذاری 
شهرداری بصره درباره اتفاق جدیدی که نمایشگاه بین المللی اصفهان در 

این استان استراتژیک عراق رقم خواهد زد رایزنی های متعددی انجام شد 
و خوشبختانه مسئوالن بصره نیز از استقرار نمایشگاه منطقه ای اصفهان 

به صورت ویژه استقبال کردند.
وی در پاســخ به این ســوال که چرا بصره به عنوان نخستین مقصد 
استقرار نمایشــگاه های منطقه ای اصفهان انتخاب شده است، تصریح 
کرد: شهر بصره تنها شهر عراق است که به دریا و خلیج همیشه فارس 
راه دارد؛ بصــره را به دلیل وجود کانال های آب که از داخل شــهر عبور 
می کند به ونیز شرق می شناسند و از گذشته دور تاکنون به عنوان یکی 

از بندرگاه های مهم تجاری شناخته می شود.
مرتضوی با تاکید بر اینکه اقتصاد عراق، اقتصادی مبتنی و وابسته به 
منابع است و باید گفت که بیشتر منابع این کشور در استان بصره قرار 
دارد، یادآور شــد: حدود 8۵ درصد مبــادالت تجاری و اقتصادی عراق 
با کشــورهای دیگر از طریق پایانه های دریایی بصره صورت می گیرد؛ 
دسترســی این اســتان به آب های آزاد، ارزش افزوده ویژه ای برای این 
استان ایجاد کرده تا در روند بازسازی عراق به عنوان قطب برتر کشور در 

سطح منطقه و جهان بهتر از گذشته مطرح شود.

بصره، نخستین مقصد استقرار نمایشگاه های منطقه ای اصفهان در کشورهای همسایه
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4 ایده برتر برای برگزاری دوره های آموزشی

به قلم: الدا راشی
کارشناس تولید محتوا 

مترجم: امیر آل علی

ام��روزه از تولی��د محتوا به عنوان مهمترین اقدام بازاریابی نام برده می ش��ود که در این بین محتواهای 
آموزش��ی باالترین نقش ممکن را دارند. با این حال در رابطه با آموزش جامع بودن موضوعی بس��یار مهم 
ب��وده و م��وارد پراکنده تنها باعث آزار مخاطب خواهد ش��د. به همین خاطر امروزه بس��یاری از برندها به 
دنبال ایجاد محتواهای آموزش��ی در قالب دوره و پکیج های آنالین و آفالین هس��تند که خود درآمدهای 
بس��یار خوبی را نیز به همراه دارد. در این زمینه حتی اگر به دنبال کس��ب درآمد از این اقدام هم نباشید، 
فراموش نکنید که مخاطبان آگاه تر، احس��اس نیاز بیش��تری را هم خواهند داش��ت که تحت این شرایط 
محصوالت برند شما، در دسترس ترین بوده و به واسطه اعتماد شکل گرفته که ناشی از کیفیت باالی دوره 
آموزش��ی شما است، شانس باالیی برای تبدیل ش��دن آنها به مشتری وجود خواهد داشت. در این زمینه 
آمارها حاکی از آن اس��ت که بیش از 80 درصد افرادی که دوره آموزش��ی یک شرکت را سپری می کنند، 
حتما از آنها خرید خواهند کرد. در این راس��تا آگاهی از جذاب ترین حوزه ها برای مخاطبان، بدون ش��ک 
باعث خواهد ش��د تا از زمان و بودجه خود، باالترین حد نتایج را به دس��ت آورید که در ادامه چهار مورد 

منتخب آن را بررسی خواهیم کرد. 
1-علوم کامپیوتر و تکنولوژی

این دو حوزه به قدری جذاب و کاربردی و در عین حال متنوع هس��تند که ش��ما می توانید فعالیت های 
مداومی را داش��ته باشید. برای مثال امروزه ایجاد وب س��ایت، مسائل مرتبط با سئو و کدنویسی، از جمله 
اقدامات��ی اس��ت که بس��یاری از افراد تمایل ب��ه یادگیری آنه��ا را دارند. در این زمینه ش��ما می توانید با 
آموزش های به روز و با تمرکز بر معرفی بهترین ابزارهای جانبی، موفقیت خوبی را داش��ته باش��ید. در این 
زمین��ه توصیه می ش��ود که از قبل نمونه های موفق را بررس��ی کنید تا در نهای��ت بتوانید عملکرد موفق 
داش��ته باشید. در این زمینه فراموش نکنید که با توجه به گسترش چشمگیر گوشی های هوشمند، توجه 
به مس��ائل مرتبط با این موضوع بس��یار مهم است. برای مثال بس��یاری از افراد تمایل دارند که مشکالت 
س��اده گوش��ی تلفن خود را بدون نیاز به رفتن به تعمیرگاه، برطرف نمایند. درواقع این وس��یله به قدری 
کاربردی شده است که عدم حضور حتی یک روزه آن، بدون شک سخت خواهد بود. در ادامه نکته ای که 
باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که نحوه استفاده از نرم افزارها را یاد بدهید. برای مثال در رابطه 
با رایانه های شخصی، آموزش پریمیر، از جمله نرم افزارهایی است که مورد توجه جدی قرار گرفته و الزم 

است تا به آن توجه ویژه داشته باشید. 
2-تجارت و مدیریت 

اگرچه در گذشته تنها افراد محدودی می توانستند برای خود کسب و کاری را ایجاد نمایند. با این حال 
این امر امروزه به مراتب س��اده ش��ده و بسیاری از برندها را می توان مثال زد که از طریق فروش اینترنتی 
و دورکاری، س��ریعا وارد بازار می ش��وند. با این حال برای آموزش اصول تجارت، افراد نباید دیگر صرفا به 

دانشگاه محدود باشند. 
همچنی��ن مطالع��ه کتاب های متعدد نیز از حوصله افراد خارج بوده و در این راس��تا وجود یک دوره 
جامع و کاربردی، بدون ش��ک جذابیت بس��یار باالیی را به همراه خواهد داش��ت. در این زمینه توصیه 
می شود که محتواهای خود را در چند فرمت منتشر نمایید. برای مثال در کنار فایل ویدئویی، خالصه 
متن��ی و حت��ی فایل صوتی آن را قرار دهید. درواقع امروزه گوش دادن به صوت که از آن تحت عنوان 
پادکست هم نام برده می شود، به این خاطر که باعث می شود تا افراد بتوانند از زمان مرده خود استفاده 
کنند، مورد توجه جدی قرار گرفته اس��ت. در کنار این مس��ئله، ش��ما می توانید آموزش هایی را برای 

مدیریت داشته باشید. 
این مسئله تنها به شرکت ها مختص نبوده و هر فردی باید در زندگی شخصی خود نیز مهارت مدیریت 
باالیی داش��ته باش��د. به همین خاطر ابدا با محدودیت باالی مخاطب مواجه نخواهید ش��د. در این بخش 
صحبت کردن از مواردی نظیر انواع ش��یوه های بازاریابی، اصول س��ئو، مباحث مرتبط با بالگری و... کامال 

مناسب خواهد بود. 
3-هنر و صنایع دستی

از جمله مهارت های جذاب برای بس��یاری از افراد هنر و صنایع دس��تی است. دلیل این امر نیز به خاطر 
وجود بازار مناس��ب در کنار عدم نیاز به ابزارهای خاص اس��ت که باعث می شود تا هر فردی در خانه خود 
بتوان��د در ای��ن رابطه اقدام نماید. در این زمینه انواع فروش��گاه های آنالین نظیر آم��ازون وجود دارد که 
می توانید از طریق آن محصول خود را به فروش برسانید. در این رابطه بهتر است که صنایع دستی منطقه 
خودتان را آموزش دهید و در زمینه هنر نیز عکاسی، طراحی گرافیکی، انیمیشن، طراحی داخلی از جمله 
حوزه های بسیار محبوب هستند. با این حال در صورتی که در رابطه با هر یک از این موارد کارهای زیادی 
انجام ش��ده است و ایده ای جدید برای آموزش آنها ندارید، توصیه می شود که موارد هرچند کم اهمیت تر 
را مورد توجه قرار دهید و برای آنها بازار مناس��ب را ایجاد نمایید. با این اقدام ش��ما به عنوان اولین برند 

فعال در این زمینه معرفی خواهید شد. 
4-سالمت 

بدون ش��ک مهمترین دارایی هر فردی س��المتی او محسوب می ش��ود. در این زمینه شما می توانید با 
دوره های آموزش��ی مختلف، به این موضوع کمک نمایید. درواقع هر فردی باید مراقبت های شخصی الزم 
را داش��ته باشد تا احتمال درگیر ش��دن با انواع بیماری ها به مراتب کمتر شود. در این رابطه بیماری های 

روانی، با توجه به جامعه پراسترس حال حاضر، حتی مهمتر از بیماری های جسمی هستند. 
به همین خاطر اولویت قرار دادن آن می تواند نتایج بهتری را به همراه داش��ته باشد. در این راستا 
ش��ما می توانید مدیتیشن، آموزش انواع دس��تور پخت برای گیاه خواران، اصول کاهش وزن، یوگا و... 
را آم��وزش دهید. در این زمینه توج��ه به اخبار جهانی و جدیدترین تکنولوژی ها و مقاالت مرتبط با 
س��المت نیز از دیگر اقداماتی اس��ت که در صورت توجه به آن، بدون ش��ک نتایج بسیار خوبی را به 

دست خواهید آورد. 
در آخر نکته ای که باید به آن توجه نمایید این است که به ارتباط حوزه انتخابی با کسب و کار خود نیز 
توجه داش��ته باش��ید. درواقع هدف از تمامی این اقدامات، افزایش تعداد مشتریان است و به همین خاطر 
الزم است که توجه داشته باشید در چه زمینه ای در حال افزایش آگاهی مخاطبان خود هستید. همچنین 
ممکن اس��ت در منطقه ش��ما، موارد دیگری از محبوبیت بسیار باالیی برخوردار باشد. به همین خاطر ابدا 

نباید خود را به این چند مورد محدود تصور کنید. 
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: آرون گرینبرگ
کارشناس حوزه اقتصاد

مترجم: امیر ال علی

ام��روزه ویدئو به عنوان محبوب ترین نوع محتوا ش��ناخته 
می ش��ود و الزم است تا هر برندی، آن را اولویت اول اقدامات 
خ��ود بداند. در این زمینه بدون ش��ک اگر س��طح اطالعات 
باالتری را داش��ته باشید، نتایج بهتری را هم تجربه خواهید 
کرد. ممکن است تصور کنید که استخدام تیم تولید محتوا، 
بهترین سیاست ممکن خواهد بود. با این حال فراموش نکنید 
که هم��کاری با آنها هزینه های زیادی را ب��ه همراه دارد که 
بدون ش��ک برای برندهای نوپا و کس��ب و کارهای کوچک، 
سخت خواهد بود. در این زمینه شما با مطالعه کتاب هایی که 
در ادام��ه قصد معرفی آنها را داریم، می توانید در بازار پررونق 
حال حاضر، به کس��ب درآمدهای بس��یار خوبی دست پیدا 
کنید. درواقع پیدا کردن ش��غل در این حوزه، تضمین ش��ده 
است و تنها باید سطح خود را به حرفه ای ها نزدیک کنید. در 
این راستا 1۷ کتاب برتر در زمینه بازاریابی ویدئویی را بررسی 
خواهیم کرد که هر یک از آنها توس��ط بس��یاری از نوابغ این 

حوزه، توصیه شده است. 
1-بازاریابی ویدئویی به زبان ساده )2018(

نویسنده: میشل کالرک 
درواقع برای بس��یاری از اف��راد بازاریابی ویدئویی به خاطر 
ناش��ناخته بودن، یک اقدام بیش از حد س��خت محس��وب 
می ش��ود. این امر در حالی است که این موضوع اگر با رعایت 
نکاتی همراه باشد، به قدری جذابیت دارد که در رده یکی از 
رویایی ترین شغل ها قرار خواهد گرفت. این کتاب تالش کرده 
است تا به زبانی ساده، تمامی آنچه که برای بازاریابی ویدئویی 
الزم است تا مورد توجه قرار دهید را با ذکر مثال های متعدد، 
بیان نماید. نکته جالب دیگر این است که در فصل پایانی این 
کتاب، برندهای برتر و شیوه کار آنها مورد ارزیابی قرار گرفته 
که باعث می شود تا یک دوره تحلیل رقبا و برندهای موفق را 

داشته باشید و آمادگی باالتری را به دست آورید. 
2-بازاریابی ویدئویی جذاب )2019(

نویسنده: آمانی چنل 
اگر با ذکر آمارهای مختلف به شما گفته شود که تنها با در 
اختیار داشتن یک گوشی هوشمند با دوربین باکیفیت، یک 
میکروفون و مهارت ادیت می توانید درآمدهای بسیار باالیی 
را داش��ته باشید، ممکن است بسیار تعجب کنید. درواقع در 
این راس��تا تنها کافی اس��ت بدانید که درآمد روزانه بسیاری 
از بالگرها از درآمد ماهانه کارمندان عادی نیز بیش��تر است. 
درواقع امروزه به علت دسترس��ی گس��ترده افراد به اینترنت 
و جذابیت ش��بکه های اجتماعی نظیر یوتیوب و اینستاگرام، 
ش��ما می توانید با یک دوره زمانی یک ساله و یا حتی کمتر 
که کامال به میزان جذابیت بازار هدف ش��ما بستگی دارد. به 
درآمدهای بسیار خوبی دس��ت پیدا کنید. این امر در حالی 
اس��ت که بس��یاری از افراد تصور می کنند شغل هایی نظیر 
والگ��ری، واینری و تولید محتوا ب��رای برندهای مختلف، به 
عنوان شغل دوم است و نمی توان به آن اعتماد الزم را داشت. 
این امر در حالی اس��ت که در این حوزه، ش��ما تنها به یک 
فعالی��ت محدود نبوده و می توانید عمال س��قف درآمدی نیز 
بی معنا خواهد بود. برای مثال ش��ما می توانید در کنار آن که 
یک والگر موفق، استریمر و یا حتی یوتیوبر، برای سایر برندها 
نیز تولید محتوا داش��ته باشید. در این کتاب تمامی اقداماتی 
که برای رس��یدن به این سطح الزم است تا مورد توجه قرار 
دهید، به خوبی تشریح شده و به شما کمک خواهد کرد تا با 

رازها و تجربه افراد موفق، آشنا شوید. 
3-از گوشی هوشمند خود کسب درآمد داشته 

باشید )2017(
نویسنده: مایکل کانینگ

ایده این کتاب بس��یار ساده اس��ت. درواقع شما می توانید 
بدون هیچ وس��یله ای و تنها با تلفن همراه خود کسب درآمد 
داش��ته باشید و آن را به یک ماشین پولسازی برای خودتان 
تبدیل کنید. این امر در حالی است که مطالعه این کتاب به 
زمانی کمتر از یک ساعت نیاز دارد و ترفندهایی آموزش داده 
می شود که بتوانید ویدئویی جذاب تولید کرده و یا مدیریت 
صفحات دیگران را به عنوان ادمین، در دس��ت بگیرید. برای 
مثال شما می توانید استاپ موشن های جذابی از محصوالت 
تهیه کنید که یک نوع بس��یار جذاب از ویدئوها محس��وب 
می ش��ود. با این حال این امر به آموزش انواع اپلیکیشن های 
مفید در زمینه بازاریابی ویدئویی نیاز دارد که در این کتاب به 

خوبی از آنها صحبت شده است. 
4-جدیدترین قوانین در زمینه بازاریابی ویدئویی 

)2017(
نویسنده: آنا هندلی

در جهان به ش��دت متغیر حال حاضر، طبیعی اس��ت که 
در هر حوزه ای پس از چند س��ال ش��اهد تغییرات گسترده 
باشیم. به همین خاطر ضروری است تا نسبت به جدیدترین 
آنها آگاهی پیدا کرده و خود را آماده کنید. برای مثال ش��ما 
باید بدانید که س��لیقه مخاطب حال حاضر، چگونه اس��ت و 
این امر بدون ش��ک در عملکرد شما تاثیر بس��زایی را دارد. 
این کتاب درواقع تالش کرده اس��ت تا مجموعه ای از قوانین 
را ایجاد نماید که باعث خواهد ش��د تا در کار خود، موفقیت 

چشمگیری را تجربه کنید. 
5-کاربرد یوتیوب برای کسب و کارها )2019(

نویسنده: کارین کر
نویسنده این کتاب به این موضوع معتقد است که یوتیوب 
بهترین بس��تر برای فعالیت تجاری کسب و کارها محسوب 
می ش��ود. دلیل این موضوع نیز به این خاطر اس��ت که این 
شبکه، پرمخاطب ترین بستر اشتراک گذاری ویدئو محسوب 
می ش��ود و ویدئو نیز مهمترین محتوا است. با این حال برای 
موفقیت در این بستر جذاب، شما باید به نکاتی توجه داشته 
باشید که این کتاب به خوبی درباره آنها صحبت کرده است. 
نکته جالب دیگر این اس��ت که دالیل موفقیت چندین برند 

و یوتیوبر مطرح نیز در این کتاب به صورت مفصل، تش��ریح 
شده است. 

6-مزایای بازاریابی ویدئویی برای کسب و کارهای 
کوچک )2019(

نویسنده: دروتی چمبرز
براساس آمارها، درصد اس��تفاده کسب و کارهای کوچک 
از ویدئو برای بازاریابی، کمتر از 30 درصد اس��ت. این امر در 
حالی اس��ت که چنین اقدامی می تواند زمینه رقابت با حتی 
بزرگترین برندها را به همراه داشته باشید. نکته ای که باید به 
آن توجه داش��ته باشید این است که تنها در ویدئو می توانید 
اعتمادسازی سریعی را داشته باشید. دلیل این امر نیز به این 
خاطر اس��ت که افراد می توانند محصول را به خوبی مشاهده 
کرده و با آن آش��نا شوند. این امر در حالی است که مشاهده 
ویدئو، به مراتب س��اده تر از مطالعه متن ها طوالنی است. این 
کتاب تالش کرده اس��ت تا با دالیل مختلف، برندها را نسبت 

به اهمیت فعالیت در زمینه بازاریابی ویدئویی، آگاه س��ازد و 
اقدام��ات الزم برای فعالیت در این حوزه نیز تش��ریح ش��ود. 
درواقع در این کتاب شما می توانید با دوره های مختلف تولید 
محتوا، فیلمبرداری و ادیت آشنا شوید و در نهایت در صورت 
عدم زمان کافی برای فعالیت در این حوزه، بهترین آژانس ها 

جهت برون سپاری این اقدام نیز معرفی شده است. 
7-تولید محتوای افسانه ای )2013(

نویسنده: جو پوالیزی
برخی از محتواها را می توان مثال زد که حتی پس از چند 
سال نیز به خوبی در ذهن افراد باقی مانده و به یک نوستالژی 
تبدیل می شوند. با این حال چه دالیلی باعث می شود تا یک 
محتوا بیش از حد موفق باش��د؟ این کتاب تالش کرده است 
تا با بررسی برترین محتواهای 10 سال اخیر، به مجموعه ای 
از دالیل دست پیدا کند که با رعایت آنها شما نیز می توانید 
یک محتوای خارق العاده داش��ته باش��ید. درواقع موضوعات 
ای��ن کتاب نه تنها برای بازاریابی ویدئویی، بلکه برای هر نوع 

محتوایی کاربرد باالیی را دارد. 
8-قوانین محتواها )2012(

نویسنده: آنا هندلی
در هر حوزه ای یکس��ری قوانی��ن وجود دارد که در صورت 
عدم رعایت آنها، بدون ش��ک شکستی تلخ را تجربه خواهید 
کرد. این امر درس��ت به مانند قوانین رانندگی بوده و ش��ما 
ب��دون توجه به آنها، همواره ب��ا خطر تصادف مواجه خواهید 
بود. نکته جالب این اس��ت که ای��ن کتاب در هر فصل، یکی 
از انواع محتوا را مورد بررس��ی قرار داده است و با مطالعه آن 
می توانید آمادگی و س��طح اطالعات بس��یار خوبی در زمینه 
تولید محتوا داشته باشید. مزیت دیگر نیز این است که جدا 
بودن فصل ها باعث خواهد ش��د تا براساس نیاز خود، بتوانید 

سریعا به محتوای موردنظر دست پیدا کنید. 
9-رازهای بازاریابی ویدئویی )2019(

نویسنده: گری دین
در ه��ر حوزه ای می توان نکات��ی را معرفی کرد که معموال 
مورد توجه قرار نمی گیرند و یا حاصل تجربه چندین س��اله 
افراد محس��وب می ش��ود و رعایت آنها می توان��د انقالبی در 
وضعیت شما را به همراه داشته باشد. بدون شک این موضوع 
در زمینه بازاریابی ویدئویی نیز صادق بوده و نویسنده در اثر 
خود بیش از 50 راز را بررسی کرده است که با رعایت تمامی 
آنها، موفقیت شما تضمین شده خواهد بود. نکته بسیار جذاب 
دیگر این اس��ت که ایمیل نویسنده کتاب در صفحه آخر آن 
ذکر ش��ده تا بتوانید سواالت و مشکالت خود را با وی مطرح 
کنید. درواقع نویسنده به حدی نسبت به رازهای خود در این 
کتاب مطمئن اس��ت که این اق��دام را به نوعی تضمین برای 

گفته های خود تبدیل کرده است. 
 10-راز جذب نگاه مخاطب )2018( 

نویسنده: دیوید پارک 
در زمین��ه تولید محت��وا برخی از اقدام��ات فنی بوده و 
برخی دیگر نکات اصولی محس��وب می ش��وند. برای مثال 
داشتن یک دوربین باکیفیت، از جمله موارد فنی محسوب 
می ش��ود. با این حال نکات اصولی، تاثیر به مراتب بیشتری 
را دارد. ب��رای مث��ال اف��راد می توانند با ظاهر س��اده یک 
ویدئوی با س��ناریو و موضوع بسیار مهم کنار بیایند و آن را 
نادی��ده بگیرند. با این حال یک محتوایی که از نظر بصری 
جذاب اس��ت ولی محتوای خاصی ندارد، بدون ش��ک کنار 
گذاشته خواهد ش��د. درواقع نویسنده در این کتاب تالش 
کرده اس��ت تا اصولی را معرفی نماید که باعث خواهد شد 
تا در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، مخاطب حداکثری 

برای ویدئوهای خود داشته باشید. 

11-قبیله سازی )2018(
نویسنده: آدام الدلس

جذب مخاطب جدید به تنهایی کافی نبوده و الزم اس��ت 
تا برنامه ای برای حفظ آنها داش��ته باشید. درواقع این کتاب 
ش��ما را با مفهومی تحت عنوان س��اخت قبیله آشنا می کند 
که با رعایت آن می توانید نس��بت ب��ه حفظ مخاطبان خود 
تا حدود زیادی اطمینان داش��ته باش��ید. نکت��ه ای که نباید 
فراموش کنید این است که مخاطب امروز، ابدا تمایلی ندارد 
که صرفا بازدیدکننده اقدامات شما باشد. به همین خاطر شما 
باید ترفندهای مختلفی را مورد استفاده قرار دهید که باعث 
خواهد شد تا وفاداری در مخاطبان شما تقویت شود. در این 
زمینه با تبدیل کردن مخاطب به طرفدار، می توانید ش��اهد 
اش��تراک گذاری باالی محتواهای خود و تبلیغات خودجوش 
باش��ید که تمامی این موارد در نهایت به رشد سریع تر شما 

منجر می شود. 
12-بازاریابی محتوایی برای کسب و کارها )2018(

نویسنده: مایکل اسمیت
بدون ش��ک فعالیت در حوزه های مختلف، تفاوت هایی را 
ب��ا هم دارد. برای مثال نمی توانید اصول یک والگر را برای 
تولید محتواهای تجاری یک کس��ب و کار، مورد اس��تفاده 
ق��رار دهید. در این زمینه بس��یاری از اف��راد قادر به تولید 
محتواه��ای جذاب و باکیفیت هس��تند ول��ی در چگونگی 
ب��ه نمای��ش درآوردن آن و جذب مخط��اب حداکثری، با 
مش��کالتی مواجه هس��تند. در این راستا کتاب فوق تالش 
کرده است تا مواردی را بررسی کند که باعث خواهد شد تا 
شانس دیده شدن محتواهای شما چندین برابر شود. برای 
مثال یکی از نمونه های س��اده آن، س��ئو ویدئو است که به 
مجموعه روش هایی اطالق می شود که باعث خواهد شد تا 
ویدئوی شما در موتورهای جست و جو، بهتر دیده شوند و 

در صفحه اول جست و جوها قرار گیرد. 
13-راهنمای گام به گام بازاریابی ویدئویی )2017(

نویسنده: الکساندر فرگوسن
درواقع مشکل اصلی بس��یاری از افراد که باعث می شود 
تا در زمینه بازاریاب��ی ویدئویی اقدامی را انجام ندهند این 
است که در این زمینه اطالعاتی ندارند و نمی دانند که کار 
خود را باید از کجا شروع کنند. همین امر باعث می شود تا 
در صورت تالش در این زمینه، با نتایج بدی مواجه ش��وند 
و برای همیش��ه این حوزه پرس��ود را کنار بگذارند. در این 
راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
ک��ه توصیه  های کلی نمی تواند راهنمای خوبی برای ش��ما 
باش��د. با این حال این کتاب از همان ابتدا با انتهای مسیر 
موفقی��ت در زمینه بازاریابی ویدئویی را تش��ریح کرده و از 
آن می توان به عنوان یک راهنمای مناسب، استفاده کنید. 

14-راز فروش در بازاریابی ویدئویی )2019(
نویسنده: ریک سزار

درواق��ع این امر که چگونه م��وارد موردنظر خود را بیان 
کنید، مورد بسیار مهمی است که حتی می تواند مرز میان 
موفقیت و شکست شما را تعیین نماید. در این زمینه آمارها 
حاکی از آن است که اقدامات صرفا تبلیغاتی، ابدا جذابیتی 
را برای مخاطب ندارد. در این راستا شما باید به دنبال تولید 
محتواهای ارزشمندی باشید که در آن، تبلیغ غیرمستقیم 
هم صورت گرفته اس��ت. این موضوع باعث خواهد ش��د تا 
برند و محصول ش��ما به خوبی در ذهن مخاطب حک شود. 
در ای��ن زمینه می توان فیلم های س��ینمایی را مثال زد که 
در آنها به صورت مستقیم یک محصول را تبلیغ نمی کنند 
و بازیگر آن اب��دا در رابطه با ویژگی های محصول صحبتی 
نمی کند. برای مثال در س��ری فیلم های جیمز باند، خودرو 
بازیگر نقش اصلی اس��تون مارتین اس��ت ک��ه این موضوع 
باعث شده تا فروش این شرکت افزایش چشمگیری را پیدا 
کند. این امر در حالی اس��ت ک��ه در فیلم حتی یک کلمه 
درباره این محصول صحبتی نش��ده است. درواقع بازاریابی 
ویدئویی با فروش مستقیم تفاوت های زیادی را دارد و الزم 
اس��ت تا نکاتی را رعایت نمایید که نویسنده در اثر خود به 

خوبی آنها را تشریح کرده است. 
15-داستان سرایی در ویدئو )2019(

نویسنده: پاتریک فالر
داستان س��رایی یکی از تکنیک های بس��یار قوی در زمینه 
بازاریابی محس��وب می ش��ود. با این ح��ال در ویدئو چگونه 
می توان از این شیوه استفاده کرد؟ این کتاب با ذکر نمونه های 
موفق بس��یار، تالش کرده است تا ش��ما را با نحوه انجام این 

اقدام آشنا سازد. 
16-وایرال شدن )2015(

نویسنده: دن انگالدر
وایرال شدن زمانی مطرح می شود که محتوای شما فراتر 
از حد تصور دیده ش��ود. در این زمینه ترند را نیز می توان 
نوعی وایرال به حساب آورد. در این زمینه ساده ترین اقدام 
این اس��ت که با صرف بودجه هنگفت و تبلیغات گسترده، 
ویدئ��و خود را به اکثریت جامعه هدف نش��ان دهید. با این 
حال این امر تضمینی برای فروش شما نخواهد بود و نوعی 
دیده شدن اجباری صورت گرفته است. با این حال در این 
کتاب به اصولی پرداخته شده است که باعث خواهد شد تا 
بدون نیاز به صرف بودجه های هنگفت بتوانید وایرال شدن 

را به صورت مداوم تجربه کنید. 
17- 3 گام فروش در یوتیوب )2016(

نویسنده: پاتریک پیچارد
بدون ش��ک هر فردی می تواند در یوتیوب فعالیت داشته 
باشد. با این حال هر فردی نمی تواند فروش باالیی را تجربه 
کند. نویسنده این کتاب سعی کرده است تا در کنار بررسی 
اش��تباهات رایج کسب و کارها، فروش در اینستاگرام را در 
سه مرحله ساده تش��ریح نماید. این موضوع کمک خواهد 
کرد تا افراد بتوانند از این شبکه با کاربران میلیاردی، نتایج 
فوق العاده ای را به دس��ت آورند. درواقع در فروش اینترنتی 
ب��ه علت از بی��ن رفت��ن محدودیت های زمان��ی و مکانی، 

می توانید فروشی فراتر از حد تصور داشته باشید. 
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