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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

سیستان و بلوچستان رکورد تورم استانی را شکست

جوالن زمستانی 
تورم استانی

در حالی که شاخص تورم ماهانه در دی ماه به 4.3 درصد، تورم نقطه به نقطه به 51.3 درصد و تورم ساالنه به 
46.3 درصد رسیده است، گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می دهد که سیستان و بلوچستان بار دیگر رکورد 
تورم استانی را شکسته و در صدر جغرافیای استانی تورم در اولین ماه زمستان جای گرفته است. براساس گزارش 
مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه از سطح 48.5 درصد در پایان آذرماه به سطح 51.3 درصد در پایان دی ماه رسیده 
و رشــد 2.8 واحد درصدی را در آغاز زمستان به ثبت رسانده اســت، یعنی خانوارهای کشور در دی ماه امسال 

به طور میانگین 51.3 درصد بیشتر از دی ماه پارسال برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان«...

دماسنج اصلی تاالر شیشهدماسنج اصلی تاالر شیشه  ای به نیمه کانال ای به نیمه کانال 1.61.6 میلیون واحدی رسید میلیون واحدی رسید

چندضلعی اصالح بورسچندضلعی اصالح بورس
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چرا گمرک ایران هنوز به سطح بلوغ دیجیتالی نرسیده است؟

توسعه دیجیتالی دروازه تجارت

8

مدیریتوکسبوکار
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یک کارشناس خودرو ضمن تاکید بر اینکه عرضه خودروها از مسیر قرعه کشی به هیچ وجه منجر به 
تنظیم بازار نشده و نمی شود گفت قیمتگذاری خودرو در بازار آزاد توسط نمایشگاه دارها و با نوسانات 

نرخ ارز شــکل می گیرد، اما عرضه خودرو در بورس کاال، تعادل بازار را نسبت به تکانه های 
ارزی حفظ خواهد کرد. پایان عرضه خودرو در قالب فرآیند قرعه کشی از ابتدای سال 1401...

با قرعه کشی نمی توان بازار خودرو را تنظیم کرد

نگـــاه
مجمع جهانی اقتصاد 

بررسی کرد
سپر دفاعی 

بنگاه های کوچک
بنگاه های کوچک و متوسط، 90 
درصد از تعداد بنگاه های اقتصادی 
جهان را تشکیل می دهند، اما این 
بنگاه هــا در آینده چــه عملکردی 
خواهند داشــت؟ مطالعات مجمع 
جهانی اقتصاد نشــان می دهد که 
67 درصــد از  بنگاه هــای کوچک 
و متوســط و همینطور بنگاه های 
میانی، مبارزه برای بقا را به عنوان 
چالش اصلی خود قلمداد می کنند. 
پایداری  ارتقای  دیجیتالی شــدن، 
و حفظ و توســعه اســتعدادها از 
محورهای اصلی هستند که می تواند 
آمادگی بنگاه های کوچک و متوسط 
را برای مواجهه با آینده بهبود دهد. 
دیجیتالی شــدن در تجارت و امور 
مالــی می توانــد تاثیر زیــادی بر 
افزایش کارایــی، کاهش هزینه ها، 
افزایش ســرعت و ارتقای شفافیت 
SMEها داشته باشد. نظرسنجی 
 )ICC( اتــاق بازرگانی بین المللی
دیجیتالی سازی  که  می دهد  نشان 
می تواند هزینه های مالی تجارت را 

تا 35 درصد کاهش دهد.
از سوی دیگر براساس برآوردها، 
بنگاه های کوچک و متوسط و میانی 
در مجموع تا 70 درصد از آلودگی 
جهانی را تولید می کنند. در حالی 
که SMEهای تولیدی 64 درصد 
از آلودگی هوا را موجب می شــوند، 

تنها 0.4 درصــد از این 
2بنگاه ها از سیستم...
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فرصت امروز: برای اهالی فناوری، کار کردن در شرکت های 
فناوری محوری مثل گوگل، اپل، مایکروســافت و تسال یک 
رویاست. حتی کار کردن در یکی از این شرکت ها، فرصتی 
بی نظیر برای آنهاســت. »سوکماسا کابایاما« به این فرصت 
رسید. نکته مهمتر، تکرار این رویا برای او بود. او هم در اپل 
کار کرد و تجربه آموخت و هم مدتی در تسال مشغول به کار 
شد. امروز او صاحب اســتارت آپی است که سرمایه گذاران، 
سرمایه شــان را از آن دریغ نمی کنند. »ســی ان بی سی« 
در یک گزارش از زندگی این کارآفرین، به فهرســت متنوع 

سرمایه گذاران عالقه مند به کار با او اشاره کرده است.
»سوکماسا کابایاما« هفت ســال در شرکت لگو در ژاپن 
کار کرد. او ســپس برای کار به شرکت اپل رفت و در یادگار 
»استیو جابز« به عنوان مدیر بخش آموزش مشغول به کار 
شــد. یکی از مهمترین کارهای او در شــرکت اپل، ترویج 
استفاده از آیپد در مدارس ژاپن بود. در همین زمان، فرصتی 
شــغلی به او پیشنهاد شد که رد کردن آن، کار آسانی نبود. 
تسال  از »سوکماســا کابایاما« خواست به عنوان مدیر این 
شــرکت در ژاپن مشغول به کار شود و این به معنای ارتباط 
مستقیم او با »ایالن ماسک«، ثروتمندترین کارآفرین جهان 
بود. راه انداختن خط تولید مدل S از خودروهای الکترونیکی 
در ژاپن اصال کار آسانی نبود. »کابایاما« این کار را انجام داد، 
امــا این چیزی نبود که او را ســیراب کند. او هدف دیگری 
داشت و می خواست کارآفرین شــود. این مرد 53 ساله در 
گفت وگو با »سی ان بی سی« گفته است: »خیلی مشغول 

فروش و بازاریابی بودم. اثربخشــی من روی محصول اصلی 
خیلی کم بود. در حالی که من همیشه فکر می کردم اینکه 

چیزی را از هیچ چیز بسازم، هیجان بیشتری دارد.«
در ســال 2016، »کابایاما« به دره سیلیکون آمد، به این 
امید که بتواند در مســیری که »اســتیو جابــز« و »ایالن 
ماســک« حرکت کرده اند، حرکت خــود را آغاز و بهترین 
محصول را به بازار عرضه کند. اکنون شــش سال از آن روز 
می گذرد و او به این هدف، یک گام نزدیک شــده است. او 
در سال 2017، اســتارت آپی به اسم »Uplift Labs« را 
تاسیس کرد. این پلتفرم با اتکا به هوش مصنوعی، روندهای 
تحلیلی را در فناوری سه بعدی پیاده می کند. براساس آنچه 
این شــرکت در معرفی خود می گوید، تیم های بیســبال و 
بســکتبال برای بهبود عملکرد بازیکنان در فرآیند نقاهت 
پس از مصدومیت، از خدمات این کســب وکار نوپا استفاده 
کرده اند. برای استفاده از این خدمات، تنها داشتن دو آیفون 
یا آیپد کافی اســت. همه حرکات ورزشــکاران در تیم های 
 Uplift« حرفه ای در زمین های بازی ضبط می شود و برای
Labs« ارسال می شود تا روند بهبودی و تغییر کنش های 
بازیکنان بررسی شود. بنیانگذار این استارت آپ که به تازگی 
8.5 میلیون دالر سرمایه از سرمایه  گذاران بنامی مثل »ست 
کوری« از ســتاره های NBA و سافت بانک جذب کرده، از 
سه نکته مهم برای راه اندازی کسب وکار می گوید: »توجه به 

جزییات«، »تمرکز بی پایان« و »پذیرش بازخوردها«.
* توجه به جزییات: کار کردن در تسال و اپل، این فرصت 

را برای »سوکماســا کابایاما« فراهم کرد تا به بینشی درباره 
چگونگی ساخت محصوالت موفق برسد. هرچند فرهنگ کار 
در اپل و تســال مشابه نیســت، اما در بین این شرکت های 
بزرگ، نقاط مشــترکی وجود دارد. »سوکماســا کابایاما« 
می گوید: »یکــی از نقاط مشــترک در فرهنگ کاری این 
دو شرکت، توجه به ســطحی از جزییات در کار است. این 
نکته ای است که باید برای راه اندازی کسب وکار خودتان، آن 
را به خوبی درک کنید.« مدیر »Uplift Labs« به مثالی 
در این زمینه اشــاره می کند. »کابایاما« می گوید که هم در 
تســال و هم در اپل به تجربه کاربــران به طور جزئی توجه 
می کننــد که در هر دوی این شــرکت ها، غیرعادی و البته 
بهترین کار اســت. به گفتــه وی، »وقتی یک آیفون جدید 
می خرید، می بینید که مدل بســته بندی آن طوری طراحی 
شده که باز و دیده شــدن تلفن هوشمند را با انتظار کاربر 
برای آن لحظه همراه کند. برخالف بســیاری از محصوالت، 
روکش سلفونی در این بسته بندی، طوری طراحی شده که 
به راحتی با انگشت کاربر قابل برداشتن است؛ در حالی که 
مجبورید برای برداشتن سلفون از محصوالت دیگر از ناخن 
یا قیچی اســتفاده کنید. اپل به این جزییات توجه می کند؛ 
در حالی که از نظر دیگران، لحظه باز کردن محصول، چیزی 

جز باز کردن در یک جعبه نیست.«
* تمرکز بی پایان: »کابایاما« بر این باور است که برای 
کسب وکارهای نوپا و استارت آپ ها، کلید موفقیت چیزی 
جز عرضه محصولی متناســب با تقاضای بازار نیست. او 

در این بــاره می گوید: »اگر به طــور ناگهانی، محصول 
یــا راه حلی که به مشــتریان عرضه کرده ایــد را از آنها 
بگیرید، چه بر سر زندگی شان می آید؟« تمرکز بی پایان 
در همینجاست که اهمیت پیدا می کند. صاحبان کسب 
وکارهای نوپا باید به طور دائم برای شــناخت آن بخش 
از مشــتریان که نیاز و تقاضای آنهــا را دنبال می کنند، 
تالش کنند. دردهای این بخش چیســت و آیا مرهمی 
موثر برای پایان یافتن این دردها را در اختیار دارید تا به 
آنها عرضه کنید؟« به عقیده »کابایاما«، در شرکت هایی 
مثل اپل و تسال، اثر مشخص سهم بازار بررسی می شود، 
اما رویکردهایی فراتر از این، زمینه ســاز توسعه شرکت 
اســت. او می افزاید: »این شــرکت ها هدف محورند یا به 
عبــارت بهتــر، رویکردمحورند. برای مثــال، می توانید 
به تســال نگاه کنید. رویکرد این شرکت، تشویق جهان 
و شتاب بخشیدن به حرکت کشــور در استفاده هرچه 
بیشتر از حمل و نقل متکی بر انرژی پایدار است. حرکت 
همیشــگی شرکت ها مبتنی بر چشم انداز با اتکا به همه 
نیروها در یک سازمان انجام می شود. همه کاری که انجام 
می دهید، حرکت برای رســیدن به هدف های بزرگ تر و 

خوب تر است.«
* پذیــرش بازخوردهــا: یکــی از کارهای مــورد عالقه 
»کابایاما« در اســتارت آپش، پاسخ دادن به تلفن مشتریان 
است. او تالش می کند تا جای ممکن این تماس ها را بشنود 
و با مشــتریان حرف بزند. به گفتــه وی، »چیزی که من را 

به هیجان می آورد، این اســت که بشنوم مشتریان، عاشق 
محصولی اند که بــه آنها عرضه می کنم، امــا نکته مهمتر، 
شــنیدن چیزهایی از زبان آنهاست که به بهتر شدن کار ما 
کمک می کند.« به قول »رید هافمن« از موسســان شبکه 
اجتماعی لینکدین، »هیچ چیز مثل عشــق کشنده نیست. 
اینکه 10 یا 100 کاربر از مشــکالت محصول بگویند، بهتر 
از داشتن 100 هزار کاربر است که می گویند محصول شما 

هیچ مشکلی ندارد.«
آنچــه »کابایامــا« آن را دنبال می کند، همین اســت. او 
تالش می کند بــه قطعه ای حیاتی در پازلی برســد که به 
درک چالش های ورزشــکاران در همه ابعاد کمک می کند. 
آنچه »Uplift Labs« به طور دائم از کاربرانش می پرسد، 
همین است: »آیا مشــکالتی در حفظ تعادل دارید؟ دامنه 
حرکت شــما چقدر است؟ مفاصل چطور کار می کنند و آیا 
در گذشته آسیب دیده اید؟« این پرسش ها به طور مستقیم 
بر عملکــرد بازیکنان در همه ورزش ها از جمله بیســبال، 
دوچرخه سواری، دویدن و حتی راه رفتن انسان هم اثر دارد. 
هیچ اســتارت آپی حتی از مجموعه کسب وکارهای نوپایی 
که از هوش مصنوعی استفاده می کنند، نتوانسته اند پیوندی 
بین یافته های به دســت آمده از وضعیت ورزشکاران برقرار 
کنند. بنابراین هر ورزشــکاری می تواند مثل یک آزمایشگاه 
ســیار برای بهبود عملکردش عمل کند. به قول »کابایاما«، 
»ریســک ناشــی از جراحات با این کار، به کمترین میزان 

ممکن می رسد.«

عربستان دیپلماسی اقتصادی جدیدی را براساس چشم        انداز 2030 ترسیم کرد
دیپلماسی اقتصادی در قرن 21

مدیر پیشین تسال برای راه اندازی کسب وکارها توصیه می کند

تجربه جزئی نگری در کارآفرینی

تولید محتوای اسپانسری: راهنمایی مختصر برای بازاریاب ها
تیم های ورزشــی قبل از اینکه خودشــان را برای رقابتی نفسگیر در مســابقات مختلف آماده کنند، سراغ 
اسپانسرهای ریز و درشــت می روند. بدون اسپانسر حتی بزرگترین تیم های دنیا هم یک روز دوام نمی آورند؛ 
چراکه بخش قابل مالحظه ای از منبع درآمدشان به این شرکت ها بستگی دارد. در عوض این همکاری مالی، 
شرکت ها فرصت نمایش تبلیغات شان در استادیوم های بزرگ و البته روی پیراهن ورزشکاران را پیدا می کنند. 
اینطوری یک معامله برد- برد شکل می گیرد.  ماجرای باال درباره دنیای تولید محتوا و تبلیغات نیز مصداق دارد. 
کارآفرینانی که محتوای شان به طور معمول در شبکه های اجتماعی چنگی به دل نمی زند، سراغ تولید محتوای 
اسپانسری می روند. به این ترتیب شانس بیشتری برای جذب نگاه ها به محتوای شان داشته و دیگر در حاشیه 
نخواهند ماند. نکته ای که این وسط خیلی ها به آن توجهی ندارند، ماهیت محتوای اسپانسری است. اصال این...

عربستان سعودی مهمترین کشور نفتی، مهمترین رقیب منطقه ای 
ایران و مهمترین عضو شورای همکاری خلیج فارس است. این کشور 
در ســال های اخیر، بحران جانشــینی پیچیده ای را از سر گذرانده و 
اهــداف بلندپروازانه ای برای نقش آفرینی در قرن 21 در چشــم انداز 
2030 تعریف کرده اســت. بررسی های مرکز پژوهش های اتاق ایران 
در گزارش »دیپلماسی اقتصادی عربســتان« نشان می دهد که این 
کشــور برمبنای چشم انداز 2030، دیپلماســی اقتصادی جدیدی را 
طراحی کرده و به  تدریج در حال اجرای آن است. شناخت دیپلماسی 
اقتصــادی عربســتان به  عنــوان مهمترین رقیب ایران و کشــوری 
که ممکن اســت در صــورت فرجام یافتن مذاکرات ایــران با آن، به 
بازاری مهم در محیط همســایگی بدل شود، ضرورت دارد. بر همین 
اساس، بازوی پژوهشی اتاق ایران به بررسی ابعاد مختلف دیپلماسی 
اقتصادی عربستان پرداخته و می گوید عربستان در راستای پیشبرد 
دیپلماسی اقتصادی خود در ســال های اخیر کوشیده تا ساختارهای 
ســخت و نرم تســهیل کننده تجارت خارجی را توسعه بخشد. این 
کشــور در حوزه رویه های گمرکی در ســال های اخیــر، اصالحات 
مهمی را صورت داده  اســت، به گونه ای که جایگاه آن در شــاخص 
تجارت فرامرزی به  عنوان یکی از شاخص های کلیدی گزارش فضای 
کســب وکار بانک جهانی از رتبه 150 در سال  2016 به رتبه 86 در 
ســال 2020 ارتقا یافته  است. براساس آمارهای بانک جهانی در حوزه 
تجارت کاالیی، مهمترین شرکای صادراتی عربستان در سال 2020، 

امارات متحده عربی با ســهم 4.8 درصد، چین با 4.41 درصد، هند با 
1.67 درصد، سنگاپور با 1.55 درصد و بحرین با یک درصد هستند.

شریک اول وارداتی عربستان نیز شامل چین با سهم 20.19 درصد، 
ایاالت        متحــده با 10.74 درصــد، امارات متحده عربی با 6.84 درصد، 
آلمان با 5.19 درصد و هند با 4.85 درصد است. در این دوره به ویژه 
زمان و هزینه واردات به عربستان ســعودی و صادرات از این کشــور 
نســبت به میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا کمتر شده  است 
که تحولی قابل توجه نسبت به گذشته در رویه های گمرکی عربستان 
محسوب می شود. در سطح کالن از زمان اجرایی شدن اتحادیه گمرکی 
شورای همکاری خلیج فارس در سال  2003، رویه های گمرکی میان 
کشورهای عضو شــورای همکاری از جمله عربستان سعودی یکسان 
بوده  است. البته هر کشوری ممکن است فهرست خود را از محصوالت 
ممنوعــه و محدودیت هــای وارداتی تعیین کند، امــا اعضا در حال 
ایجاد یک لیست مشــترک از محصوالت ممنوعه یا محدودیت های 
وارداتی اند. به لحاظ اعمال تعرفه ها بر واردات، عربستان به عنوان عضو 
سازمان تجارت جهانی و عضوی از موافقت نامه تجارت آزاد کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس در قالب قواعد این نهادها نرخ های تعرفه 

را اعمال می کند.
یکی دیگر از اقداماتی که در ســال های اخیر و در راستای توسعه 
اقتصاد غیرنفتی در دیپلماسی اقتصادی عربستان مورد توجه قرار گرفته 
 است، ارائه مشوق ها و حمایت های صادراتی است. در این راستا، بانک 

صادرات و واردات عربســتان EXIM توسط شــورای وزیران در 
سال  2019 ایجاد شد و در ســال 2020 با سرمایه 30  میلیارد  ریال 
سعودی برای تقویت صادرات و حمایت از پروژه های صنعتی و معدنی 
عملیاتی شد. در فوریه 2020، هیأت وزیران آیین نامه EXIM بانک 
را تصویب کرد. در حوزه تجارت خدمات، عربستان سعودی واردکننده 
خدمات با میانگین کســری ســاالنه 61  میلیارد دالر طی سال های 
2015 تا 2019 اســت. این رقم در سال  2015 باالترین میزان بوده 
و به 73.6 میلیارد دالر رســیده اســت؛ بااین حال،  صادرات خدمات 
عربستان سعودی به        طور قابل        توجهی در مدت مشابه افزایش یافته و از 
14.5 میلیارد دالر در سال  2015 به رقم 24.2 میلیارد دالر در سال 
 2019 رسیده است. عربستان، کشوری کلیدی در گردشگری مذهبی 
است و  میلیون ها نفر ساالنه به این کشور برای ادای حج سفر می کنند.

همچنین در بخش واردات، خدمات مرتبط با دولت تقریبا یک        سوم 
واردات خدمات را تشــکیل می دهند و پس         از آن حمل ونقل )22.5 
درصد در ســال  2019( و مســافرت )19.2 درصد در سال  2019( 
قرار می گیرد. سند جدید توسعه صنعتی این کشور که بر پایه کاهش 
نقش نفت در اقتصاد این کشــور و همراهی به انقالب چهارم صنعتی 
طراحی شده نیز در شــکل دهی به دیپلماسی  اقتصادی نقش        آفرین 
اســت. همچنین در راســتای تحقق چشــم        انداز 2030، ســاختار 
نهادی دیپلماسی  اقتصادی عربســتان در سال های اخیر در راستای 
تمرکزگرایی و افزایش اختیارات نهادهای بوروکراتیک متحول شــده 

اســت. شــورای همکاری خلیج        فارس همچنان در کانون دیپلماسی 
 اقتصادی عربســتان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری، 
مذاکرات آزادسازی تجاری را به        پیش می        برد. در حوزه سرمایه گذاری 
نیز عربســتان کوشــیده تا اصالحات بنیادینی در راســتای جذب 
ســرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر ســو تــالش می کند تا مازاد 
درآمدهــای نفتــی را در بخش های جذاب و آینــده دار زنجیره        های 
ارزش ســرمایه گذاری کند. کمک های توسعه        ای عربستان به  عنوان 
بخش مهمی از دیپلماسی  اقتصادی این کشور بر جهان درحال        توسعه 
متمرکز شده و در راستای منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور 

صورت می گیرد.
براســاس این گزارش، عربســتان که کشوري پادشــاهي با نظام 
تصمیم گیري متمرکز است، در ســال هاي اخیر تصمیم گرفته تا به 
دولتي توســعه گرا بدل شود و توسعه اقتصادي را در کانون استراتژي 
کالن خود و مهمترین ابزار مشروعیت بخشي نظام سیاسي قرار دهد. 
این تغییر راهبرد در قالب چشم انداز 2030 متجلي شده است، اگرچه 
استراتژي کالنش به  شدت بلندپروازانه و اقتصادمحور است. عربستان 
برمبناي این استراتژي امیدوار است مهمترین کشور در حال توسعه 
در جهان اسالم و حتي هاب جهاني تجارت و سرمایه گذاري شود. این 
کشــور قصد دارد با متنوع سازي اقتصادي از وابستگي به نفت نجات 
پیدا کند. بر همین اســاس در کانون استراتژي اقتصادي عربستان، 
اتصال به زنجیره هاي جهاني ارزش، بهبود محیط براي جذب سرمایه 

و توســعه تجارت به خوبي دیده مي شود. از لحاظ جغرافیایي شوراي 
همکاري خلیج فارس همچنان مهمترین اولویت عربستان سعودي در 
دیپلماسي اقتصادي محسوب مي شود و این کشور مي کوشد تا ضمن 
حفظ نقش رهبري در این شورا فرآیند گسترش اتصاالت با کشورها و 
مناطق دیگر در چارچوب موافقت نامه هاي تجارت آزاد را از طریق این 
شورا به پیش ببرد. افزون بر این، بهره گیري از موقعیت ژئواکونومیک 
عربســتان به عنوان حلقه وصل جریان هاي تجــاري جهاني نیز در 

دیپلماسي اقتصادي این کشور اولویت یافته است.
در حوزه جذب ســرمایه گذاري مستقیم خارجي نیز عربستان در 
ســال هاي اخیر، تحوالت مهمي به خود دیده اســت. یکي از اهداف 
کلیدي چشــم انداز 2030، ترویج و تســهیل سرمایه گذاري خارجي 
و افزایش ســهم آن در تولید ناخالص داخلي از 3.8درصد در ســال 
2021 به رقم 5.7 درصد در ســال 2030 اســت. با این حال، میزان 
سرمایه گذاري مســتقیم خارجي آن طي سال هاي 2015 تا 2019 
به  طور متوســط ســاالنه 5.2 میلیارد دالر بوده کــه کمتر از میزان 
سرمایه گذاري مســتقیم خارجي در سال هاي 2005 تا 2007 است. 
در آن مقطع این کشــور ســاالنه 18.2 میلیارد دالر سرمایه گذاري 
خارجي جذب کرده است. با این وجود، کماکان افزایش سرمایه گذاري 
خصوصي چــه خارجي و چــه داخلي، یکــي از بخش هاي کلیدي 
اســتراتژي کالن عربستان براي تنوع بخشي به اقتصاد، ایجاد اشتغال 

و دستیابي به توسعه پایدار است.



فرصت امروز: سازمان جهانی گمرک در سال  2003، مدل بلوغ گمرک 
دیجیتال را معرفی کرد که در آن، قابلیت یک سیســتم فناوری اطالعات 
برای تعامل با سیســتم های دیگر، چه در ســطح ملی و چه در ســطح 
بین المللــی در یک محیط پنجره واحد رقــم می خورد. مهمترین ویژگی 
مدل بلوغ گمرک دیجیتال به عنوان شــاخص ســازمان جهانی گمرک، 
دامنه تعامل گمرکی با دیگر گمرکات است و همچنین برای ارزیابی سطح 
بلوغ اداره گمرک از نظر دیجیتالی شــدن به کار مــی رود. در کنار دیگر 
سیستم     های دیجیتال گمرکی، سازمان ملل نیز سیستم آسیکودا را معرفی 
کرده و بستر دیجیتالی شدن گمرکات کشورهای در حال توسعه را فراهم 
آورده اســت. ایران ابتدا به استفاده از این سیســتم روی آورد، اما پس از 
مدت کوتاهی، آن را کنار گذاشــت و ســامانه جامع گمرکی را راه اندازی 
کرد. با وجود اینکه ســامانه جامع گمرکی، کار خود را از سال 1391 آغاز 
کرده، تاکنون نتوانسته کارایی الزم را برای تبادل رسمی داده های گمرکی 
با دیگر کشورها داشته باشد. سوال این است که آیا دلیل این امر، محرمانه 
بودن اطالعات تجارت ایران با کشورها به دلیل مبادالت غیررسمی است یا 
واقعا این سیستم برخالف ادعاها کارایی الزم برای تبادل داده های گمرکی 

با سایر کشورها را ندارد؟
نتایج یک مطالعه نشان می دهد که استفاده از برنامه های تبادل داده های 
گمرکی، نقش مهمی در کاهش حجم اسناد کاغذی و هزینه های اداری و 
همچنین حجم قاچاق کاال دارد، اما با این حال، در شرایطی که کشورهای 
جامائیکا، افغانســتان و لسوتو به  عنوان آخرین کشورها به سامانه سازمان 
ملل متصل شده اند، گمرکات ایران به عملکرد انفرادی مشغول است. عدم 
پذیرش سیســتم جهانی گمرکات از سوی گمرک ایران، تاثیر خود را در 
عملکرد ضعیف شاخص های تجاری کشور به ویژه شاخص تجارت فرامرزی 

نشان می دهد.
خیز جهان به سوی بلوغ گمرکی

معاونت بررســی های اقتصادی اتاق تهران در یــک گزارش به اهمیت 
دیجیتالــی شــدن فرآیندهای گمرکــی، مدل بلوغ گمــرک دیجیتال، 
سیســتم های متفاوت مورد استفاده کشــورها، وضعیت ایران در تبادل 
دیجیتال داده های گمرکی و اثر دیجیتالی ســازی فرآیندهای گمرکی در 
بهبود شــاخص های تجاری پرداخته است. بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی 
تهران در گزارش »تســهیل تجــارت با اســتفاده از ابزارهای دیجیتال« 
می نویسد: جهان در حال گذار از یک دوره صنعتی متکی بر منابع طبیعی 
به  ســوی یک دوره متکی بر دانش مبتنی بر مهارت ها، آموزش، پژوهش 
و توســعه اســت. در این میان، ظهور فناوری های ارتباطی جدید، امکان 
شــکل دهی اقتصاد جهانی را فراهم می     آورند. فعالیت های تجاری در یک 
مکان می توانند فعالیت های سایر مکان     ها را تحت تاثیر قرار دهند، از این رو 
تســهیل در روند تجارت از اهمیت ویژه     ای برخوردار بوده که در این راستا 

یکی از اقدامات صورت گرفته، دیجیتالی شدن فرآیندهای گمرکی است.

ادارات گمرک چندین دهه اســت که در حال بررســی دیجیتالی شدن 
فرآیندهای گمرکی هستند. امروزه تقریبا همه گمرکات از یک نوع سیستم 
کامپیوتری برای فرآیندهای ترخیص کاال اســتفاده می کنند. در مســیر 
تحول دیجیتالی شدن گمرک، همزمان با تکامل یا ظهور فناوری های جدید 
فناوری اطالعات، اســتفاده از پنجره واحد تجارت فرامرزی و سیستم     های 
تبادل داده های گمرکی از جمله راهکارهایی است که بسیاری از کشورها 
چه به صورت فیزیکی و چــه به صورت الکترونیک در پیش گرفته     اند. این 
ابزارهــا، ارتباطات هماهنگ را میان طرف     هــای تجاری تقویت می کنند، 
کشورها را قادر می ســازند با مدرن     سازی سیستم های مدیریت گمرکی، 
داده های تجاری به روز و موردنیاز را تولید کنند و همچنین برای اطمینان 
از پایداری سیســتم     ها و مالکیت آن توســط کشورهای کاربر و همسویی 
مقررات تجارت داخلی با هنجارهای بین المللی، ظرفیت     سازی انجام شود. 
به  طور کلی، تبــادل داده ها و همکاری با اپراتورهای تجارت الکترونیکی، 
یکپارچه ســازی ترخیــص کاال از گمرک را به  همراه خواهد داشــت، لذا 
اطالعات الزم برای دســتیابی به اهداف مشــترک در اختیار هر دو طرف 
قرار می گیرد. هنگامی که تبادل اطالعات انجام شود، گمرک اطالعات الزم 
در زمینه محموله     ها، مانند توضیحات، ارزش و مبدأ را در اختیار خواهند 

داشت که به آنها امکان ارزیابی بهتر ریسک را می دهد.
سامانه جامع گمرکی به جای آسیکودا

ســازمان جهانی گمرک در سال 2003 مدلی را برای پوشش الزامات 
امنیت زنجیره تامین تحت عنوان »بلوغ گمرک دیجیتال سازمان جهانی 
گمرک« معرفی کرد. در این مدل، قابلیت یک سیستم فناوری اطالعات 
برای تعامل با سیســتم های دیگر چه در ســطح ملی و چه در ســطح 
بین المللی، در یک محیط پنجره واحد رقم می خورد که شــاخص اولیه 
برای ارزیابی ســطح بلوغ اداره گمرک از نظر دیجیتالی شدن است. یک 
شرط اساسی برای ارتباط موفق بین افراد، این است که همه آنها به یک 
زبان صحبت کنند. این مورد برای ارتباط بین سیستم     های الکترونیکی 
نیز صادق اســت؛ یک زبان مشترک برای اطمینان از اینکه اطالعات به  
طور یکپارچه در سیستم     های مختلف فناوری اطالعات جریان دارد. در 
کنار دیگر سیســتم     ها، سیستم خودکار داده های گمرکی آسیکودا، یک 
سیســتم کامپیوتری مدیریت گمرک اســت که اکثر رویه     های تجارت 
خارجی را پوشــش می دهد. این برنامه فهرســت بارها و اظهارنامه     های 
گمرکی را به  همراه رویه     های حســابداری و ترانزیت رسیدگی می کند. 
این برنامــه همچنین می تواند برای تجزیــه و تحلیل آماری، داده های 
تجاری را تولید کند. برنامه سیســتم خودکار داده های گمرکی توسط 
آنکتاد توســعه  یافته  اســت. در حال حاضر این سیستم در 102 کشور 
و منطقــه در حال اجرا یا پیاده     ســازی اســت. نکتــه مهم درخصوص 
این برنامه، رایگان بودن آن اســت تا کشــورهای کمتر توســعه یافته و 
درحال توسعه بتوانند سیستم     های گمرک خود را از حالت کاغذی خارج 

کرده و برای تسهیل تجارت به تبادل داده های گمرکی با سایر کشورها 
بپردازند.

ایران در سال های 1382 تا 1391 از سیستم خودکار داده های گمرکی، 
آســیکودا استفاده کرد که باعث پیشــرفت در نظام گمرکی کشور شده 
 است، سپس به دلیل متفاوت بودن شرایط گمرکی ایران و همچنین نبود 
زیرساخت کافی برای پیاده سازی آسیکوداورلد، تهیه سامانه جامع گمرکی 
کشور به دانشگاه تهران واگذار شد که از سال  1391 تاکنون این سیستم 
به جای سیستم آسیکودا در نظام گمرکی کشور استفاده می شود. مقدمات 
تبادل داده های گمرکی با هشت کشور مهیا شده که از بین آنها، ترکیه و 
آذربایجان در مرحله آزمایش قرار دارند. در حال حاضر به  طور رسمی تبادل 

داده های گمرکی با هیچ کشوری صورت نمی گیرد.
رتبه ایران در تجارت فرامرزی

دیجیتالی     سازی فرآیندهای گمرکی از ابعاد گوناگونی، تجارت کشورها 
را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از شــاخص هایی که تاثیر این اقدام را طی 
ســال های قبل به وضوح نشان داده، شــاخص تجارت فرامرزی است. این 
شــاخص که تا سال  2020 هر ســاله به طور مستمر توسط بانک جهانی 
محاسبه شده، کشورهای جهان را براساس اقداماتی که در راستای تسهیل 
تجارت به واســطه کاهش زمان و هزینه های مرتبط با انطباق اســنادی، 
انطباق مرزی و حمل ونقل داخلی انجام داده اند، رتبه     بندی می کند. طبق 
آخرین گزارش بانک جهانی، بســیاری از اقتصادها بــا تبادل دیجیتالی 
داده های گمرکی، زمان انجام فرآیندهــای گمرکی را کاهش داده اند که 
منجر به بهبود امتیاز آنها در شــاخص تجارت فرامرزی شــده اســت. از 
جمله کشــورهای موفق می توان به افغانستان، گرانادا و جامائیکا در سال 
 2016 و آنگوال و لسوتو در سال  2018 اشاره کرد. این کشورها از سیستم 

آسیکوداورلد استفاده کرده     اند.
آخرین گزارش ســهولت کسب وکار در سال 2020 نشان می دهد امتیاز 
ایران در زیرشاخص تجارت فرامرزی، 66.2 بوده که آن را در جایگاه 123 
در میان 190 کشــور قرار می دهد. به رغــم اقدامات مفیدی که در زمینه 
توسعه و بهبود خدمات صادرات و واردات از طریق پنجره واحد ملی شامل 
بهبود فرآیند بارگذاری اسناد صادرات و واردات و همچنین بهبود فرآیند 
بازرسی و اداری برای صادرات و واردات در سال  2019 انجام شده، امتیاز 
ایران در زیرشــاخص تجارت فرامرزی در سال 2020 بدون تغییر مانده و 
از لحاظ رتبه     ای، دو پله ســقوط کرده اســت. با اینکه سامانه جامع امور 
گمرکی، کار خود را از سال  1391 آغاز کرده، تاکنون نتوانسته کارایی الزم 
را برای تبادل داده های گمرکی به صورت رســمی با سایر کشورها داشته 
باشــد. سوالی که در اینجا می تواند مطرح شود، این است که آیا دلیل این 
امر، محرمانه بودن اطالعات تجارت ایران با سایر کشورها به دلیل مبادالت 
غیر رســمی بوده یا به واقع این سیســتم برخالف ادعاهای صورت گرفته، 

کارایی الزم جهت تبادل داده های گمرکی با سایر کشورها را ندارد؟

چرا گمرک ایران هنوز به سطح بلوغ دیجیتالی نرسیده است؟

توسعه دیجیتالی دروازه تجارت

دور دوم عرضه ربع ســکه در بورس کاال از دیروز آغاز شد؛ با این تفاوت 
که قیمت توسط بانک مرکزی تعیین نخواهد شد و سازوکار بورسی دارد. 
از سوی دیگر نه تنها قرار است عرضه تا زمانی که 450 هزار سکه به اتمام 
برسد، ادامه یابد، بلکه ممکن است نیم سکه و تمام سکه نیز در بورس کاال 

عرضه شوند.
حجم عرضه به میزان مانده دارایی ســکه طالی ربع بهار آزادی متعلق 
به بانک مرکزی در نماد معامالتی گواهی ســپرده کاالیی سکه طالی ربع 
بهــار آزادی خزانه بانک رفاه کارگران با نام ربع ســکه 0312 رفاه )ن( و 
نماد )ســکه 0312 ن 06( است که از روز سه شنبه با دامنه نوسان مثبت 
و منفی 100 درصد میانگین قیمت موزون معامالت قابل معامله اســت. 
معامالت گواهی ســپرده کاالیی این نماد به صورت ثبت ســفارش انجام 
می شــود. دوره ثبت سفارش خرید از ســاعت 9 صبح شروع می شود و تا 
ساعت 13 ادامه دارد. خریداران در دوره ثبت سفارش خرید، سفارش خود 
را در دامنه نوســان قیمت ثبت می کنند. پس از پایان دوره ثبت سفارش 
خرید و حداکثر تا ســاعت 15 روز عرضه بانک مرکزی نسبت به ارائه کل 

اوراق قابل عرضه اقدام می کند.
در صورتی که حجم کل ســفارش های خرید ثبت شده با قیمتی معادل 
سقف دامنه تعیین شده بیش از کل اوراق قابل عرضه باشد، قیمت عرضه 
معادل قیمت ســقف بوده و گواهی ســپرده کاالیی به شیوه تخصیص به 
روش تسهیم تخصیص داده می شود. در غیر این صورت، تخصیص گواهی 
سپرده کاالیی براســاس اولویت قیمت و پرداخت به قیمت ثبت شده هر 
ســفارش انجام می شود. در پایین ترین قیمت معامله چنانچه حجم تقاضا 
بیشتر از حجم عرضه باقی مانده باشد میزان باقی مانده به شیوه تخصیص 
به روش تسهیم تخصیص داده می شود. در تخصیص به روش تسهیم در هر 

مرحله از تخصیص گواهی ســپرده کاالیی تعداد 100 ورقه بهادار )معادل 
یک ســکه ربع بهار آزادی( به هر کد متقاضی خرید در سامانه معامالتی 
تخصیص داده شــده و این روند تا تخصیص کل اوراق بهادار قابل عرضه 

ادامه می یابد.
منظور از تخصیص به شیوه تسهیم این است که برای مثال، تعداد گواهی 
سکه شش عدد است و سه نفر برای این گواهی ثبت سفارش کرده اند، اما 
تعداد ســفارش ها در مجموع به 12 عدد رسیده و در واقع، میزان تقاضا از 
عرضه بیشــتر شده است. در چنین شرایطی میانگین گرفته می شود و به 
هر فرد به نسبتی که سفارش ثبت کرده است، گواهی سکه تخصیص داده 
می شود. برای مثال، ممکن است فردی شش گواهی را ثبت سفارش کرده 

باشد؛ بنابراین نصف عرضه به این فرد تعلق می گیرد.
در همین زمینه، »هومن کرمی خرم آبادی« معاون اداره عملیات بازار باز 
بانک مرکزی، جزییات عرضه ربع ســکه در بورس کاال و چگونگی کشف 
قیمت در این بازار را تشریح کرد و به »ایسنا« گفت: تا زمانی که بازار نیاز 
داشــته باشد به این شکل حضور خواهیم داشت. بانک مرکزی قصد دارد 
عرضه ربع سکه در بورس کاال را ادامه دهد و از روز سه شنبه )چهارم بهمن 
ماه( این عرضه آغاز می شــود. هدف از عرضه سکه در بورس کاال، کنترل 
قیمت در بازار اســت و با توجه به اینکه حباب قیمتی در هفته گذشته با 
عرضه ای که صورت گرفت، شکســته شد و البته تنها کمتر از 10 درصد 
را که برنامه ریزی کرده بودیم، فروخته شــد، قصد داریم تا زمانی که 450 
هزار ربع سکه باقیمانده را هم در بازار عرضه کنیم. پس از تمام شدن 450 
هزار ربع سکه که هم اکنون در نزد بانک رفاه است، اگر نیاز احساس کنیم 
باز هم ربع سکه عرضه خواهیم کرد و حتی اگر الزم باشد نیم سکه و تمام 

سکه را هم عرضه می کنیم.

معاون اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی در پاســخ به سوالی مبنی 
بر اینکه چگونه کشــف قیمت صورت می گیرد و مردم چگونه می توانند 
قیمت مناســبی برای خرید ربع سکه از بورس کاال داشته باشند، افزود: 
مســلما دو پارامتر قیمت جهانی و نرخ ارز در تعیین قیمت ربع سکه و 
کشــف قیمتی آن موثر است، اما مردم باید برای انتخاب قیمت مناسب 
بــه چند نکته دیگر توجه کنند. نخســت آنکه مــردم باید به نرخ های 
ربع ســکه در هفته گذشته در بورس کاال نگاه کنند و قیمت ربع سکه 
را هم مد نظر داشــته باشند و مســلما بهترین قیمت بین این دو نرخ 
می تواند بــه متقاضیان کمک کند تا نرخ منطقی تــر و بهتری را برای 

خرید انتخاب کنند.
او با بیان اینکه عرضه ربع سکه در بورس کاال آنقدر هست و ادامه پیدا 
می کنــد که آنهایی که با قیمت های پایین تر هم درخواســت خرید ثبت 
می کنند موفق به خرید سکه خواهند شد، اضافه کرد: البته اگر به عنوان 
مثال همه سفارش ها در رنج حدود 5 میلیون یا 6میلیون تومان باشد یعنی 
اینکه قیمت ها بسیار با قیمت های منطقی فاصله داشته باشد مسلما هیچ 
یــک از متقاضیان برنده نخواهند شــد و در روزهای آینده هم عرضه ربع 
ســکه ادامه خواهد داشت؛ بنابراین میزان فروش ربع سکه در ادامه عرضه 
آن تاثیرگذار اســت. البته بانک مرکزی نمی خواهد به صورت ناگهانی در 
بازار ورود کند و عرضه سنگینی را انجام دهد بلکه تصمیم بر آن است که 
با درصدی مشخص و البته به صورت مستمر در بازار حضور داشته باشد. 
به گفته »کرمی«، در حال حاضر امکان تحویل فیزیکی ربع سکه در خارج 
از تهران مقدور نیست؛ بنابراین دارندگان گواهی می توانند در سایت بانک 
رفــاه ثبت نام کرده و زمانی که امکان مراجعه به خزانه بانک رفاه دارند را 

انتخاب کنند.

چگونه و با چه قیمتی از بورس سکه بخریم؟

آغاز دور دوم عرضه بورسی سکه

نگاه

مجمع جهانی اقتصاد بررسی کرد
سپر دفاعی بنگاه های کوچک

بنگاه های کوچک و متوسط، 90 درصد از تعداد بنگاه های اقتصادی جهان 
را تشکیل می دهند، اما این بنگاه ها در آینده چه عملکردی خواهند داشت؟ 
مطالعات مجمع جهانی اقتصاد نشــان می دهد کــه 67 درصد از  بنگاه های 
کوچک و متوســط و همینطور بنگاه های میانی، مبارزه برای بقا را به عنوان 
چالش اصلی خود قلمداد می کنند. دیجیتالی شــدن، ارتقای پایداری و حفظ 
و توسعه استعدادها از محورهای اصلی هستند که می تواند آمادگی بنگاه های 
کوچک و متوســط را برای مواجهه با آینده بهبود دهد. دیجیتالی شــدن در 
تجارت و امور مالی می تواند تاثیر زیادی بر افزایش کارایی، کاهش هزینه ها، 
افزایش سرعت و ارتقای شــفافیت SMEهــا داشته باشد. نظرسنجی اتاق 
بازرگانی بین المللی )ICC( نشــان می دهد که دیجیتالی ســازی می تواند 

هزینه های مالی تجارت را تا 35 درصد کاهش دهد.
از سوی دیگر براســاس برآوردها، بنگاه های کوچک و متوسط و میانی در 
SME مجموع تا 70 درصد از آلودگی جهانی را تولید می کنند. در حالی که

های تولیدی 64 درصد از آلودگی هوا را موجب می شــوند، تنها 0.4 درصد 
از این بنگاه ها از سیستم مدیریت زیست محیطی پیروی می کنند. دستیابی 
به استعدادها و حفظ آنها نیز از چالش های مهم پیش روی همه بنگاه هاست. 
اگرچــه همه بنگاه های بزرگ و کوچک به نوعی با اســتراتژی های گوناگون 
مدیریت استعداد درگیر هستند، ولی عموما ریسک ها برای بنگاه های کوچک 
و متوســط بیشتر است؛ زیرا آنها تا حد زیادی به تعداد محدودی از کارکنان 
برای اداره امور متکی هستند و در هنگام استعفا و یا از دست دادن کارکنان 

کلیدی بایستی تالش بیشتری برای حفظ و بهبود وضعیت کنند.
مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود، بنگاه های اقتصادی را براســاس دو 
معیار تعداد کارکنان و گردش مالی ساالنه به پنج دسته اصلی تقسیم می کند: 
»کارآفرینان مســتقل«، »بنگاه های خرد«، »بنگاه های کوچک و متوسط«، 
»بنگاه های میانی« و  »بنگاه های بزرگ«. به نظر می رسد بنگاه های کوچک و 
متوسط در خط مقدم آشفتگی های جهانی قرار دارند. دوران پساکووید به طور 
قابل توجهی، چالش برانگیزتر از آن چیزی است که اکثر مردم در ابتدا انتظار 
داشــتند. تشدید تنش های ژئوپلیتیک، بحران انرژی، اختالل زنجیره تامین، 
تورم شــدید و رخدادهای گســترده آب و هوایی، تنها گوشه ای از مشکالتی 
هستند که دهه آینده را به یک دهه سخت تبدیل می کند. بنگاه های کوچک 
و متوسط و بنگاه های میانی اغلب در خط مقدم مواجهه با چنین آسیب هایی 
هســتند. برخی تخمین ها نشان از تعطیل شــدن حدود یک سوم مشاغل 
کوچک در نتیجه همه گیری کرونا و تعطیلی دائمی آنها به دلیل شوک های 
همه گیری دارند. این موضوع باعث می شود که بسیاری از بنگاه های باقی مانده 
بر بقا و رشد خود تمرکز کنند که به نوبه خود اغلب مانع از توجه آنها به سایر 

عناصر ضروری برای رشد بلندمدت می شود.
براساس نظرسنجی انجام شده، چالشی که 67 درصد از مدیران بنگاه های 
کوچک و متوسط و همچنین بنگاه های میانی را به خود مشغول کرده، بقا و 
گسترش است و تقریبا نزدیک به نیمی از بنگاه های مزبور )حدود 48 درصد(، 
دسترسی به استعدادهای موردنیاز و حفظ آن را به عنوان یکی از چالش های 
اصلی خود مطرح می کنند. در مقابل، تنها 25 درصد از آنها فناوری و نوآوری 
را به عنوان یکی از حوزه های اصلی تمرکز خود عنوان کرده و همچنین تنها 
7 درصد از بنگاه های مشارکت کننده در نظرسنجی، پایداری را به عنوان یک 

چالش کلیدی خود می دانند.
براســاس گزارش مجمع جهانــی اقتصاد، آمادگی بــرای آینده به عنوان 
مجموعه ای از رویکردها، قابلیت ها و جهت گیری ها تعریف می شود که بنگاه ها 
را قادر می ســازد در آینده شکوفا شوند. آمادگی برای آینده شامل سه رکن 
اصلی است: رشد بلندمدت، تاثیر اجتماعی و ظرفیت تطبیق. رشد بلندمدت 
به معنای توانایی ایجاد قدرت مالی پایدار اســت که توسط مدل های تجاری، 
محصــوالت و یا خدمات نوآورانه ایجاد می شــود. تأثیر اجتماعی نیز توانایی 
پرداخت به اثرات خارجی بالقوه مثبت و منفی است، با توجه به اینکه نتایج هر 
کسب وکار به طور مثبت و در راستای اهداف محیطی، اجتماعی و حاکمیتی 
بر جامعه تأثیرگذار است. ظرفیت تطبیق هم به توانایی توسعه سطوح باالیی 
از انعطاف پذیری و چابکی گفته می شود که بنگاه را قادر می سازد تا فرصت ها 
را در زمان بروز شناسایی نموده و از آنها استفاده کند و در مدل های تجاری 

آینده تاثیرگذار باشد.
رهبری و اســتعداد به عنوان فرامحرک های آمادگی آینده مطرح هستند. 
یافته ها نشان می دهد که وجود رهبری قابل اعتماد، تأثیر مثبت و معناداری 
بر هر سه رکن آمادگی آینده بنگاه دارد. رهبری قابل اعتماد پیش بینی کننده 
قوی رشــد مالی بلندمدت، تأثیر اجتماعی و ظرفیت تطبیقی اســت. با این 
وجود، در حالی که وجود رهبران معتمد ضروری است و به شدت بر آمادگی 
آینده بنگاه ها تاثیرگذار اســت، ولی کافی نیست. همچنین استعداد باید به 
عنــوان دارایی اصلی برای بنگاه های کوچک تر در نظر گرفته شــود. در این 
زمینه، افراد »مناسب« به هدف بنگاه باور دارند، با دیگران همکاری می کنند 
و ویژگی های مکملی مانند تدبیر و اشتیاق در ایفای نقش های خود دارند. این 
بدان معنا نیست که افراد در بنگاه های بزرگ تر به عنوان یک دارایی در نظر 
گرفته نمی شوند و یا مهارت ها در ارتباط با استعدادها کامال بی اهمیت هستند. 
با این حال، با کمبود منابع مالی برای پیشــنهاد حقوق و مشوق های رقابتی، 
استخدام و آموزش افراد مناســب برای مشاغل کوچک تر، بسیار مهم است. 
بنگاه های کوچک تر نیز تمایل بیشتری به استخدام افراد کم صالحیت دارند 
که خواهان بســته های پاداش کمتری هستند. این باور ناشی از این است که 
مهارت های سخت را می توان توسعه داد؛ در حالی که تأثیرگذاری بر سازگاری 
فرهنگی دشوارتر است. هرچه اندازه سازمان کوچک تر باشد، عوامل مرتبط با 

تناسب استعدادها در استخدام نیروهای انسانی، اهمیت بیشتری دارد.
بنگاه های کوچک و متوســط یا همان SMEهــا و همچنین بنگاه های 
میانی، بسته به سطح بلوغ خود می توانند از »ظهور«، »توسعه« و »تحکیم« 
برای تقویت انعطاف پذیری اســتفاده کنند. در گام نخســت )ظهور(، وجود 
رهبرانی قابل اعتماد در بنگاه ها به طور مثبت و قوی بر آمادگی آینده آنها تأثیر 
می گذارد. آنها با چشم انداز و ارزش ها، خودآگاهی، خودتنظیمی، الگوبرداری 
مثبت و تشویق اصالت، رهبری می کنند. آنها تمایل به توانمندسازی کارکنان 
دارند که متعاقبا موجب افزایش تالش کارکنان برای انجام مأموریت سازمانی 
آنها می شــود. در گام دوم )توسعه(، تناسب استعدادها باید به عنوان محرک 
اصلــی انعطاف پذیری و تاب آوری برای بنگاه هــای کوچک تر درک و درنظر 
گرفته شــود. در این زمینه، افراد »مناســب« به هدف بنگاه اعتقاد دارند، با 
دیگران همــکاری می کنند و در ایفای نقش های خــود ویژگی های مکمل 
مانند تدبیر و اشتیاق دارند. بنگاه های کوچک تر می توانند به ارزش ها متوسل 
شوند و محیطی همســو با این ارزش ها فراهم کنند. همچنین در گام سوم 
)تحکیم(، در حالی که وجود هماهنگی میان رهبران و استعدادها به طور قابل 
توجهی بر انعطاف پذیری و آمادگی آینده بنگاه های کوچک تر تأثیر می گذارد، 
بنگاه های بالغ تر باید بر روی توســعه چارچوب های کسب وکار مانند جهت 
گیری، انعطاف پذیری مدل کسب وکار، شبکه ها، زیرساخت های دیجیتال و 

حکمرانی تمرکز کنند.
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در حالی که شاخص تورم ماهانه در دی ماه به 4.3 درصد، تورم نقطه به 
نقطه به 51.3 درصد و تورم ســاالنه به 46.3 درصد رسیده است، گزارش 
جدید مرکز آمار ایران نشــان می دهد که سیستان و بلوچستان بار دیگر 
رکورد تورم استانی را شکسته و در صدر جغرافیای استانی تورم در اولین 
ماه زمســتان جای گرفته است. براساس گزارش مرکز آمار، تورم نقطه به 
نقطه از سطح 48.5 درصد در پایان آذرماه به سطح 51.3 درصد در پایان 
دی ماه رســیده و رشــد 2.8 واحد درصدی را در آغاز زمســتان به ثبت 
رســانده است، یعنی خانوارهای کشور در دی ماه امسال به طور میانگین 
51.3 درصد بیشتر از دی ماه پارسال برای خرید یک »مجموعه کاالها و 
خدمات یکسان« هزینه کرده اند. تورم نقطه ای سیستان و بلوچستان اما از 
این میزان باالتر است و در حالی که میانگین کشوری تورم نقطه ای 512.3 
درصد است، بیشترین تورم نقطه ای با 66.7 درصد به سیستان و بلوچستان 
و کمترین آن با 43.9 درصد به اســتان بوشــهر تعلق دارد. صدرنشینی 
سیستان و بلوچســتان در تورم نقطه ای کشــور در حالی است که تورم 
نقطه ای خوراکی ها در این استان به سطح باالی 88.3 درصد رسیده است.
در شاخص تورم ماهانه نیز سیستان و بلوچستان در صدر ایستاده است؛ 
به طوری که بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهاي کشــور در ماهی که 
گذشت، به استان سیستان و بلوچستان با 6.1 درصد و کمترین نرخ تورم 
ماهانه به اســتان کرمان با 2.5 درصد اختصاص داشته است. طبق اعالم 
مرکــز آمار ایران، میزان تورم در 21 اســتان کشــور در دی ماه باالتر از 

میانگین کشوري بوده که در ماه های قبل سابقه نداشته است.
تب تورمی خوراکی ها

شاخص تورم نقطه ای در دی ماه امسال در حالی باالتر از مرز 50 درصد 
به ثبت رسیده است که نرخ تورم نقطه ای در سه ماهه فصل پاییز، سطحی 
پایین تر از 50 درصد را تجربه کرده بود. همچنین تعداد استا ن هایی که در 
دی ماه امسال نرخ تورم باالتر از میانگین کشوری را تجربه کرده اند، نسبت 

به ماه های قبل بیشــتر شده است. بررســی جزییات تورم ماهانه دی ماه 
از رشــد 6.7 درصدی قیمت کاالهای غیرخوراکی و رشــد 4.9 درصدی 
قیمت کاالهای خوراکی در سیســتان و بلوچستان حکایت دارد. از سوی 
دیگر تورم نقطه به نقطه سیســتان و بلوچســتان در دی ماه به رقم 66.7 
درصد رسید. عالوه بر سیســتان و بلوچستان، استان های دیگری هم در 
رالی تورمی ابتدای زمســتان شــاهد تورم باالیی بوده اند. در تورم ماهانه، 
اســتان های گیالن و قزوین با 5.4 درصد، اســتان های یزد و البرز با 5.2 
درصد در جایگاه های بعدی تورم ماهانه قرار گرفتند. در ســوی دیگر نیز 
برخی اســتان ها، تورم پایین تری نســبت به میانگین کشــوری را تجربه 
کردند؛ چنانکه اســتان های کرمان با 2.1 درصد، هرمزگان با 2.7 درصد و 
سمنان و لرستان هر کدام با 3.1 درصد پایین ترین سطح تورم را در میان 
استان های کشور به ثبت رساندند. همچنین در بخش تورم نقطه به نقطه 
پس از سیستان و بلوچستان، استان های آذربایجان غربی با 56.7 درصد و 
کردستان با 56.3 درصد، باالترین افزایش سطح قیمت ها را شاهد بودند. 
اســتان های بوشهر با 43.9 درصد، زنجان با 46.3 درصد و گیالن با 46.7 

درصد کمترین تورم نقطه به نقطه را در دی ماه ثبت کردند.
همانطور که در گزارش روز گذشــته »فرصت امروز« اشــاره شد، تورم 
نقطه به نقطه خوراکی ها در دی  ماه به حدود 70 درصد رســید. البته این 
تورم در برخی از اســتان ها شدیدتر و در برخی دیگر ضعیف تر ظاهر شد؛ 
به طوری که پس از سیســتان و بلوچستان، خراسان شمالی شاهد تورم 
قابل توجه 81.5 درصدی در بخش   خوراکی ها بود. چهارمحال و بختیاری 
با 74.6 درصدی و ایالم با ثبت تورم 72.8 درصدی در بخش خوراکی ها، 
رتبه های بعدی بیشــترین تورم نقطه به نقطــه خوراکی ها را از آن خود 
کردند. در ســوی مقابل نیز استان های بوشهر با 56.1 درصد، کهگیلویه و 
بویراحمد بــا 57.7 درصد و زنجان با 58.8 درصد کمترین تورم نقطه به 

نقطه خوراکی ها در سطح کشور را تجربه کردند.
خیز تورم غیرخوراکی ها

تــورم دی ماه همچنین شــاهد افزایش ســطح تــورم ماهانه کاالهای 

غیرخوراکی و خدمات نســبت به تورم ماهانه کاالهای خوراکی است. در 
حالــی که تورم ماهانــه خوراکی ها رقم 4.1 درصد ثبت شــده بود، تورم 
کاالهای غیرخوراکی و خدمات رقم 4.5 درصد را به ثبت رساند. در میان 
اســتان های کشــور، باالترین تورم ماهانه کاالهای غیرخوراکی را مطابق 
معمول اســتان سیستان و بلوچستان با 6.7 درصد به خود اختصاص داد. 
پس از این اســتان نیــز البرز با ثبت تورم ماهانــه 5.9 درصدی باالترین 
افزایش سطح قیمت ها را در بخش کاالهای غیرخوراکی و خدمات به ثبت 
رســاند. استان های قزوین و گیالن هم هر کدام با ثبت تورم 5.8 درصدی 
در این بخش در رده های بعدی قرار گرفتند. در بخش تورم نقطه به نقطه 
این گروه از کاالها، استان البرز با رقم 45.5 درصد در صدر آمارها ایستاد. 
چهارمحــال و بختیاری با 45.1 درصد و یــزد با 44.5 درصد در رده های 

بعدی تورم نقطه به نقطه کاالهای غیرخوراکی و خدمات جای گرفتند.
نگاهی به رخدادهای تورمی دی ماه نشان می دهد که پس از خوراکی ها، 
ســه گروه بهداشــت و درمان، هتل و رســتوران و همچنین حمل ونقل 
بیشترین افزایش قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کردند. 
بر همین اســاس، گروه بهداشت و درمان با ثبت تورم 53.8 درصد شاهد 
افزایش قابل توجهی بود. استان  البرز با 59.4 درصد افزایش در این گروه 
از کاالها و خدمات، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به مدت مشابه سال 
قبل تجربه کرد. استان های همدان با 55.3  درصد و چهارمحال و بختیاری 
با 55.2 درصد در جایگاه های بعدی افزایش قیمت بخش بهداشت و درمان 
قرار می گیرند. گروه هتل و رســتوران نیــز 78.4 درصد افزایش قیمت را 
تجربه کرد. هرمزگان با 94.8 درصد بیشترین تورم را در این بخش تجربه 
کرد. اســتان های قم با 93.3 درصد و کرمان بــا 93 درصد در رتبه های 
بعدی قرار دارند. گروه حمل ونقل نیز شاهد صدرنشینی استان سیستان و 
بلوچستان بود. این استان در دی ماه تورم نقطه به نقطه 55.8 درصدی را 
در این بخش به ثبت رســاند. استان های قزوین با 52.3 درصد و گیالن و 
لرستان هر دو با 51.7 درصد در رده های بعدی تورم نقطه به نقطه بخش 

حمل ونقل جای گرفتند.

سیستان و بلوچستان رکورد تورم استانی را شکست

جوالن زمستانی تورم استانی

در حالی که رئیس شــورای رقابت در نامه ای به رئیس سازمان بورس از 
توقف عرضه خودرو در بورس کاال سخن گفته، وزیر اقتصاد این موضوع را 
منوط به تصمیم شورای عالی بورس دانسته و گفته مجوز عرضه خودرو در 
بورس کاال به شورای عالی بورس داده شده و در این رابطه  هم شورا تصمیم 
خواهد گرفت. »احسان خاندوزی« روز گذشته نیز در یک نشست خبری 
از عرضه خودرو در بــورس کاال دفاع کرد و از نفع 2750 میلیارد تومانی 
مردم از عرضه بورسی خودرو خبر داد. او با اشاره به سازوکار عرضه خودرو 
در بورس کاال گفت: این امر یک سازوکار است و دولت برای تامین منفعت 
مردم در این زمینه، دو اقدام را در دســتور کار داشته است؛ یکی اقدامات 
ناظر به حوزه عرضه و یکی اقدامات ناظر به کوتاه کردن دست دالالن از این 
عرصه بود. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، یکی از راه های کوتاه کردن 
دست دالالن، عرضه خودرو در بورس کاالست که آمارها نشان می دهد از 
روش های قبلی موثرتر است . اگر کارشناسان اقتصادی، روش های دیگری 
هم ارائه دهند، اســتقبال می کنیم. امروز بیــش از 2750 میلیارد تومان 
قیمت خرید خودرو کمتر از قیمت خرید در بازار آزاد اســت و این میزان 
در جیب مردم باقی مانده است. وزارت صمت هم در پی زمان بندی منظم 

برای عرضه خودرو در بورس کاالست.
وزیر اقتصــاد همچنین از پابرجا ماندن یارانه نان در ســال آینده خبر 
داد و با اشــاره به اجرای فاز اول طرح هوشمندســازی یارانه آرد افزود: با 
اجرای این طرح مشخص شد روزانه حداقل 5000 تن از 21 هزار تن آرد 
یارانه ای از شبکه توزیع خارج می شود و به نان تبدیل نمی شود. شناسایی 
این هدررفت، دســتاورد فاز اول طرح است که متاسفانه با شیطنت های 

سیاست زده ای به عنوان نقطه ضعف دولت معرفی شد.
وی بــا بیان اینکه در فاز دوم به صــورت تدریجی جلوی این هدررفت 
گرفته خواهد شد، تصریح کرد: دولت سیزدهم یارانه نان را حذف نخواهد 
 کرد؛ یارانه نان از 70 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه امســال به 104 
هزار میلیارد تومان در الیحه پیشنهادی بودجه 1402 افزایش یافته است. 

همچنین در فاز اول اجرای این طرح بیش از 98 درصد نانوایی های کشور 
مجهز به مکانیســم رصد هوشمند توزیع آرد شــدند. 58 هزار نانوایی در 
شــهرها و 18 هزار نانوایی در روســتاها به این سیســتم مجهز شده اند. 
امیدوارم فاز دوم این طرح تا پایان ســال در تمام 30 اســتان کشور اجرا 
شود. بنابراین خبری از آزادسازی قیمت نان وجود ندارد و محدودیتی هم 
در تعداد عرضه نــان وجود ندارد. ضمن آنکه محدودیت تخصیص آرد به 

نانوایان نیز در مرحله دوم برداشته خواهد شد.
»خاندوزی« با اشاره به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال 
آینده توضیح داد: در الیحه 1402 ضریب میانگین افزایش حقوق در نظر 
گرفته شــده که بین 15 تا 25 درصد خواهد بود که به تناســب رده های 
حقوقی، رویکرد توازن و ایجــاد عدالت را رعایت می کنیم. ما برای اینکه 
میزان پیشنهادی افزایش حقوق در کشور به تورم دامن نزد تالش کردیم 
اندازه حداکثر میزان افزایشــی که در دخل دولت و درآمد بودجه ممکن 

است را در حقوق کارکنان دولت لحاظ کنیم.
او با اشــاره به ویژگی های الیحــه بودجه 1402 گفت: ســقفی برای 
تسهیالت تکلیفی شبکه بانکی برای اولین بار در الیحه بودجه آینده تعیین 
شــده که امیدواریم مجلس همراهی کنــد تا رقمش تغییر نکند؛ این امر 
کمک می کند به اینکه رابطه دولت با شبکه بانکی کشور و میزان فشاری 

که از ناحیه بودجه می تواند به ناترازی های بانکی وارد شود، کاهش یابد.
ســخنگوی اقتصادی دولت، وضع منابع ارزی کشور را خوب توصیف 
کــرد و ادامه داد: بنا به اعالم رئیــس کل بانک مرکزی، وضعیت منابع 
ارزی کشــور خوب اســت. حتی به جهت کنترل مصارف ارزی کشور 
هــم وضعیت مطلوبی داریم و بیش از 80 درصد نیازهای ارزی کشــور 
در بازار رســمی یعنی ســامانه نیما و بازار متشکل برای اسکناس ارزی 
تامین می شــود. متاسفانه در شــبکه ها و کانال هایی که خرید و فروش 
کاغــذی و قمار ارز انجام می شــود، بدون توجه به منابع ارزی کشــور 
و درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی کشــور، شــاهد افزایش نرخ در این 

بازارها بوده ایم که امیدواریم دســتگاه هایی که در این زمینه از ســوی 
دولت مســئولیت دارند، نقش خود را در ایــن بازارهای کاغذی و مهار 

آن به خوبی ایفا کنند.
»خاندوزی« همچنین از پرداخت بیــش از 50 هزار میلیارد تومان وام 
خرد بدون ضامن در شــبکه بانکی کشور خبر داد و افزود: از ابتدای سال 
تاکنون یک میلیون و 362 هزار فقره وام به ارزش بیش از 50 هزار میلیارد 
تومان فقط وام خرد بدون ضامن پرداخت شده است. از ابتدای سال تاکنون 
780 هزار و 659 فقره وام ازدواج به مبلغ 107 هزار میلیارد تومان پرداخت 
شــده که نسبت به دوره مشابه ســال قبل54 درصد رشد داشته است. از 
ابتدای امســال تا اول بهمن ماه 677 هزار و 785 فقــره وام فرزندآوری 
به مبلغ 27 هزار میلیارد تومان پرداخت شــده اســت. از تیرماه امسال از 
مجموع 228 هزار پرونده تشــکیل شده در شبکه بانکی برای دریافت وام 
ودیعه مسکن، 192 هزار نفر تسهیالت خود را به میزان 11 هزار میلیارد 

تومان دریافت کرده اند.
وزیر اقتصاد درباره وضعیت نهضت ملی مســکن نیز گفت: تغییر روش 
تامین مالی نهضت ملی مسکن و تغییر مدیریت در وزارت راه و شهرسازی 
موجب شــد عملکرد بانک ها در پرداخت تســهیالت در این طرح در حد 
انتظار نباشد و تالش می کنیم این عقب ماندگی ها جبران شود. در 10 ماهه 
امسال 807 هزار مورد افتتاح حساب داشتیم. بانک مسکن با 204 هزار نفر 
که پرداختی خود را تکمیل کرده اند، قرارداد منعقد کرده و بیش از 69 هزار 

میلیارد تومان تخصیص داده است.
وی با اشاره به میزان واریزی به حساب سازندگان مسکن در این طرح تا 
پایان دی ماه، آن را 47 هزار و 216 میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: در 
کنار این روش تامین مالی مسکن، وزارت راه و شهرسازی از سایر بانک های 
کشور کمک گرفته تا پیمانکاران وارد طرح شوند. در این روش، پیمانکار در 
طرف قرارداد با بانک، واحدهای مسکونی را می سازد و بعد از تکمیل واحد 

به متقاضیان تحویل داده می شود.

وزیر اقتصاد از عرضه خودرو در بورس کاال دفاع کرد

نفع 2۷50 میلیارد تومانی مردم

بانکنامه

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد
ورود بانک مرکزی به بازار آزاد ارز

رئیــس کل بانک مرکزی اعالم کرد که بانک مرکزی از این به 
بعد به بازار آزاد وارد می شــود و نرخ ساز خواهد بود. »محمدرضا 
فرزیــن« در صفحه شــخصی خود در توئیتر نوشــت: »از امروز 
بانک مرکزی و صرافی ها اقدامات مشــترکی در _احیای_ثبات 
اقتصادی در کشور انجام می دهند. بانک مرکزی زین پس به بازار 

آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ ساز خواهد بود.«
او پیــش  از این نیز در برنامه ای تلویزیونــی در این باره اعالم 
کرده بود که در بازار آزاد هم ورود می کنیم و برخالف گذشــته 
ســعی می کنیم در این بازار هم نرخ ســازی کنیم، چراکه هدف 
ایجاد ثبات ارزی در کشــور اســت. رئیس کل بانک مرکزی در 
روز یکشــنبه هفته جــاری گفته بود که در بخشــنامه جدید از 
روز سه شنبه )چهارم بهمن( فرصت حضور جدیدی به صرافی ها 
داده ایــم و به آنها گفته ایم به هر فــرد می توانند تا 5 هزار یورو 
ارز بفروشــند و اگر محدودیت سقف خرید برای صرافی ها تعیین 
کردیم به دلیل این اســت که می خواهیم معامالت ارز به سمت 
عرضه مثبت باشــد. به گفته »فرزین«، اگر از روز سه شــنبه که 
خرید و فروش ارز توسط صرافی ها آغاز می شود محدودیتی برای 
صرافی ها به وجود بیاید در بازار متشــکل در قالب حراج به آنها 
ارز می فروشــیم و به دنبال این هســتیم که در بازار آزاد به یک 

نرخ ساز تبدیل شویم.

رئیس کل پیشین بانک مرکزی بررسی کرد
کارنامه دولت ها در رشد نقدینگی

رئیس کل اســبق بانک مرکزی با اشــاره به رشــد دو برابری 
نقدینگی در دولت ســیزدهم گفت دولت بایــد برای مهار تورم 
از رشــد نقدینگی بیجــا جلوگیری کند. به گزارش »تســنیم«، 
»طهماســب مظاهری« درخصوص وضعیت نرخ ارز گفت: قیمت 
هــر کاالیی در بازار باید براســاس قانون عرضــه و تقاضا تعیین 
شــود و ارز هم مثل خودرو یا ســکه و هر کاالیــی از این قاعده 
مســتثنی نیست. رئیس کل اســبق بانک مرکزی افزود: در یک 
زمان تقاضای ارز اقتصادی نیست و از جنس حفظ ارزش دارایی 
اســت. وقتی ارزش پول مردم در حال از بین رفتن اســت، عقل 
طبیعی و اقتصادی و فطری هر انســان می خواهد ارزش دارایی 

را حفظ نماید.
او حفظ ارزش دارایی را براساس فطرت هر انسانی عنوان کرد 
و افزود: هر کس راه حلی متناســب با ابتکار و ســلیقه خود پیدا 
می کند. کســی طال و ملــک و دیگری موبایل یــا ارز خریداری 
می کنــد. در این بین باید اقدامی صــورت داد تا از بحران نجات 
پیدا کنیم و لذا باید بدانیم نقدینگی موجب قدرت خرید می شود.
این اقتصاددان با اشــاره به اینکه باید رشد نقدینگی را کنترل 
نمود تا از رشــد تولید فزونی نگیرد، خاطرنشان کرد: وقتی رشد 
نقدینگی ســالی 30 درصد فزونی گیرد و رشــد تولید ناخالص 
داخلی هــم 3 تا 5 درصد باشــد، مابه التفاوت ایــن دو، قدرت 
خریدی پدید می آورد که تورم را در پی خواهد داشت و بخشی از 
این تورم بر روی ارز سوار می شود. در ابتدای دولت احمدی نژاد، 
نقدینگــی 70 هــزار میلیارد تومان بود کــه در انتهای آن دوره 
حدود 300 هزار میلیارد تومان شــد. ســپس در دولت روحانی 
رقم نقدینگی بیش از 3 هزار هزار میلیارد تومان شد و در دولت 
رییســی این رقم تا اسفند پیش رو به 6 هزار هزار میلیارد تومان 

می رسد.
»مظاهــری« درباره راهکار مهار رشــد نقدینگــی نیز گفت: 
نقدینگی در دو سال دولت رییسی 100درصد اضافه شده و تولید 
ناخالص تا 8 درصد فزونی گرفته و مشخص است که همه کاالها 
و نه فقط ارز گران می شــود. دولت باید از رشــد نقدینگی بیجا 
جلوگیری کند و همه دولت ها هم در سراســر دنیا ابزار موجود را 
در اختیار دارند و می توان تجربه دیگر کشورها را دید که چگونه 

تورم و نقدینگی را کنترل می کنند.

قیمت طال به مرز 2 هزار دالر می رسد؟
کاهش دالر جهانی و ادامه صعود طال

قیمت طال در روز سه شنبه با کاهش ارزش دالر افزایش یافت؛ 
در حالی که ســرمایه گذاران با امید بــه افزایش کندتر نرخ بهره 
فدرال رزرو، منتظر آمارهای اقتصــادی ایاالت  متحده بودند. به 
گزارش »رویترز«، بهای هر اونس طال تا ســاعت 6 و 26 دقیقه 
صبح به وقت شــرقی با 3.8 درصد افزایش به 1934 دالر و 40 
ســنت رســید و قیمت طال در بازار معامالت آمریکا نیز با 0.2 
درصد افزایش به رقم 1935 دالر و 40 ســنت رســید. از سوی 
دیگر، شــاخص دالر 0.2 درصد کاهش پیدا کرد. دالر ضعیف تر، 
شــمش به قیمت دالر را برای بســیاری از خریداران مقرون به 
صرفه تر می کند. ســرمایه گذاران هم اکنون بر برآوردهای رشــد 
تولید ناخالص داخلی ســه ماهه چهــارم ایاالت متحده متمرکز 

شده اند که قرار است در روز پنجشنبه هفته جاری انجام شود.
در همین زمینه، »مت سیمپســون«، تحلیلگر ارشــد بازار در 
ســیتی ایندکس می گوید: هرگونه نشــانه ای از ضعیف تر شدن 
اقتصاد ایاالت متحده دلیلی بــرای انقباض کمتر فدرال رزرو در 
نظر گرفته می شــود و این امر می توانــد از طال حمایت کند که 
جریان های پناهگاه امن را نیز به همراه خواهد داشــت و احتماال 
بــه صعود طال به باالی 1960 دالر کمک می کند، اما با توجه به 
اهمیت این عدد ممکن اســت در اولین تالش خود از مرز 2 هزار 

دالر عبور نکند.
براســاس گزارش »رویترز«، نرخ بهره پایین تر برای شــمش 
ســودمند اســت و هزینه نگهداری دارایی غیربــازده را کاهش 
می دهد. انتظار می رود هند تعرفه واردات طال را کاهش دهد که 
می تواند فروش خرده فروشی را با ارزان تر کردن این فلز پیش از 
فصل اوج تقاضا در دومین مصرف کننده بزرگ شمش در جهان، 
افزایش دهد. گفتنی است در بازار سایر فلزات ارزشمند نیز بهای 
هر اونس نقره با 0.4 درصد افزایش به 23.54 دالر رسید. پالتین 
با 0.8 درصد افزایش به 1054 دالر و 88 سنت رسید و پاالدیوم 

با 0.6 درصد افزایش به 1713 دالر و 88 سنت رسید.
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دفاع مدیران گوگل از اخراج کارکنان
دولت آمریکا با گوگل درافتاد

براســاس اخبار منتشرشــده در پایان هفته گذشته، گوگل 12 هزار نفر 
از کارکنانــش را اخراج می کند. این تعداد نیروی کار که گوگل قرار اســت 
بــا آنها خداحافظی کند، معادل 6 درصد از نیروی کار در گوگل اســت. به 
گزارش »ســی ان بی ســی«، این تعداد اخراج کارکنان در 25 سال اخیر، 
بزرگترین تعدیل نیرو در گوگل اســت. همچنین خداحافظی بدون هشدار 
قبلی، کارکنان گوگل را نسبت به این تصمیم به اعتراض واداشته است، اما 
مدیران گوگل به ویژه مدیرعامل آن »ســاندار پیچای«، از تصمیم شرکت 
برای کاهش نیروی کار دفاع کردند. »ســاندار پیچای« در روز دوشنبه طی 
نشستی از کارکنان گوگل خواست تا با انگیزه به حرکت ادامه دهند؛ چراکه 
گوگل درگیر رقابت های سختی است، به ویژه در زمینه هوش مصنوعی. او 
همچنین در این نشســت تالش کرد درباره چرایی اخراج کارکنان، آن هم 
بدون هشدار قبلی توضیح دهد. »پیچای« در این نشست به کارکنان گوگل 
گفت: »می فهمم که درباره آینده شغلی تان نگرانید. همچنین برای همکاران 
خوبی که از دست داده ام، ناراحتم. درباره کسانی که خارج از ایاالت متحده 
آمریــکا با آنها همکاری می کردیم، تاخیر در تصمیم گیری درباره نقش ها و 
برقراری ارتباط، بدون تردید به اجرای پراضطراب تصمیم به اخراج کارکنان 

انجامید.«
در این نشست بعضی از کارکنان که خود را برای اخراج آماده می کردند، 
درباره معیارهای انتخاب افراد برای نبودن در شــرکت سوال داشتند. اخراج 
کارکنان درحالی در گوگل در حال انجام اســت که بعضی از این کارکنان، 
به تازگی ترفیع گرفته بودند. »پیچای« در پاســخ به این پرسش، به درآمد 
قابل توجه شرکت گوگل در سال 2021 اشاره کرد و اینکه این درآمد قابل 
توجه، گوگل را در مسیر استخدام هرچه بیشتر نیروی کار پیش برده است. 
درآمد گوگل در این سال 41 درصد رشد کرده است. گوگل تعداد کارکنان 
را متناسب با توسعه شرکت افزایش داده است و انتظار می رود این رشد ادامه 
پیدا کند. به گفته »پیچای«، گوگل استخدام ها را برای عقب نماندن گوگل 
به عنوان یک شــرکت با وجود افزایش درآمد انجام داده است. گوگل بیش 
از 30 هــزار مدیر دارد که فرآیند اخراج کارکنان در آن، با مشــورت با این 
مجموعه از مدیران انجام شده است. همچنین »ساندار پیچای« اعالم کرده 
است که این تصمیم را با مشورت »سرگئی برین« و »لری پیچ« به مرحله 

اجرا رسانده است.
اخــراج کارکنــان اما تنها چالش ایــن روزهای گوگل نیســت و وزارت 
دادگســتری آمریکا از گوگل درباره نفوذی که این غول جست وجو در بازار 
تبلیغات دیجیتالی دارد، شکایت می کند. »بلومبرگ« به نقل از منابع آگاه 
نوشت: انتظار می رود این پرونده پیش از پایان هفته جاری، در دادگاه فدرال 
تنظیم شود. وزارت دادگســتری آمریکا و گوگل در این باره حاضر نشدند 
اظهارنظر کنند. این شــکایت، دومین پرونده شکایت انحصارطلبی خواهد 
بود که وزارت دادگستری آمریکا علیه گوگل می گشاید. این شرکت در بازار 
تبلیغات دیجیتالی 278.6 میلیارد دالری آمریکا، بازیگر شماره یک بوده و 
عمده فناوری مورد استفاده برای خرید، فروش و نمایش تبلیغات آنالین را 

کنترل می کند.
این شــکایت همچنین پنجمین شــکایتی در آمریــکا خواهد بود که 
شیوه های کسب و کار گوگل را به چالش می کشد. دادستان های کل ایالتی، 
سه شکایت جداگانه علیه گوگل تنظیم کرده و مدعی شده اند این شرکت 
برخالف قوانین ضدانحصارطلبی، بازارهای جســت وجوی آنالین، فناوری 
تبلیغات و اپلیکیشــن ها در پلتفرم موبایل اندروید را تحت نفوذ دارد. طبق 
برآوردهای سال 2023 شرکت تحقیقاتی ئی مارکتر، گوگل در بازار 626.86 
میلیارد دالری تبلیغات دیجیتالی جهانی، شرکت شماره یک است و آمریکا، 
بزرگترین بخش این بازار به شــمار می رود. پیش بینی می شود فعالیت های 
تبلیغاتی آلفابت )شرکت مادر گوگل( در سال میالدی جاری، 73.8 میلیارد 
دالر درآمد تبلیغات دیجیتالی در آمریکا به همراه بیاورد. گوگل اداره سرویس 
خرید تبلیغات برای بازاریابان و ســرویس فروش تبلیغات را برای ناشران و 
همچنین یک بورس معامالت که در آن دو طرف، مبادالت را در مناقصه های 
برق آســا تکمیل می کنند را برعهده دارد. گوگل مدعی است بازار تبلیغات 
آنالین، پرازدحام و رقابتی است. این شرکت در اسناد دادگاه و اظهاراتی که در 
برابر کنگره داشته، خاطرنشان کرده است که رقیبان بزرگش در بازار فناوری 

تبلیغات شامل آمازون، متا پلتفرمز و مایکروسافت هستند.
براساس گزارش »بلومبرگ«، تفحص وزارت دادگستری از کنترل گوگل 
بر بازار فناوری تبلیغات، به دوران »دونالد ترامپ« برمی گردد. »ویلیام بار«، 
دادســتان کل وقت آمریکا از گوگل بر سر کســب و کار جست وجوی این 
شــرکت شــکایت کرده و مدعی شده بود این شــرکت قراردادهای توزیع 
انحصاری با اپراتورها و سازندگان تلفن همراه دارد تا مانع رقابت دیگران شود. 

این پرونده قرار است در ماه سپتامبر مورد رسیدگی قرار گیرد.

با وجود رشد سفر در نیمه نخست سال
درآمد اقامتگاه ها در پاییز آب رفت

مردم ایران در دو فصل نخست امسال نسبت به سال گذشته بیشتر سفر 
رفته اند، اما گزارش های تازه نشــان می دهد تمایل مردم به سفرهای داخلی 
در پاییز سال جاری 30 درصد کاهش یافته است. بازگشایی مدارس در کنار 
افزایش فشارهای اقتصادی را می توان از دالیل عمده کاهش سفر رفتن های 
مردم ایران در پاییز امسال دانست. گزارش علی بابا از رفتار مسافرتی مردم ایران 
در شش ماه نخست سال 1401، گویای رشد فروش هتل های داخلی در بهار و 
تابستان امسال است. این گزارش نشان می دهد که فروش هتل های داخلی در 
شش ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته، 81 درصد افزایش یافته 
است. همچنین فروش هتل های خارجی در همین بازه زمانی نسبت به شش 
ماه نخست سال گذشته، 60 درصد بیشتر شده است. علی بابا در این گزارش 
اعالم کرد که میانگین تعداد شب های اقامت مردم در هتل های داخلی به 2.04 
شب و هتل های خارجی به 3.76 شب رسیده است. این امر نشان می دهد که 
متوسط مدت اقامت مردم در سفرهای خارجی بیش از سفرهای داخلی است.

اکنون گزارش جاباما با ســهمی بیش از 50 درصد از بازار اقامتگاه منتشر 
شده که می گوید در فصل پاییز امســال میزان رزرو انواع اقامتگاه 30 درصد 
کاهش یافته است. جاباما می گوید که اثر کاهش میزان سفر در پاییز 1401، 
بیشتر متوجه میزبانان اقامتگاه هاست. میزبانان شمال کشور 3.2 میلیون تومان و 
ارائه دهندگان اقامتگاه در جنوب کشور 4.5 میلیون تومان در ماه، کمتر از آنچه 
باید درآمد داشته اند. این درحالی است که میزبانان جنوبی تنها شش ماه از سال 
درآمد دارند و با توجه به تغییرات در پاییز 1401، بیش از 12 میلیون تومان از 
درآمد سال خود را از دست داده اند. این کاهش درآمد تنها محدود به هر میزبان 
و اقامتگاه نیست. در بسیاری از شهرها، کل بوم تحت تأثیر قرار گرفته است. به 
عنوان مثال، به ازای هر اقامتگاه بوم گردی، حداقل برای 15 خانواده به  صورت 

غیرمستقیم اشتغال زایی می شود.

خبرنــامه

فرصت امروز: تاالر شیشــه ای از چهار روز معامالتی بهمن تنها یک روز 
رنگ سبز به خود دیده است؛ آن هم با عملکردی تقریبا خنثی در معامالت 
روز دوشنبه که روند صعودی بورس تحت تاثیر حواشی عرضه خودرو در 
بورس کاال قرار گرفت. در حالی که اغلب نمادهای بازار ســهام در ساعات 
ابتدایی معامالت دوشنبه سبزپوش بودند و نماگرهای بورسی روند صعودی 
داشــتند، اما با انتشار یک نامه، فضای بازار منفی شد و تاالر شیشه ای در 
این روز، دو نیمه متفاوت را به خود دید؛ به طوری که شاخص کل بورس 
تهران، نیمه اول معامالت دوشنبه را با وضعیتی سبز و پرتقاضا شروع کرد 
و بیش از 12 هزار واحد افزایش یافت، اما انتشــار نامه شــورای رقابت در 
مورد ممنوعیت عرضه  خودروی بورسی باعث فشار عرضه و کاهش سرعت 
صعود بورس شد؛ تا جایی که شاخص کل بورس در پایان به رشد یک هزار 
و 24 واحدی بسنده کرد و به ارتفاع یک میلیون و 653 هزار واحد رسید. 
با وجود رشد حداقلی و عملکرد خنثی بورس، خروج پول حقیقی نیز برای 

سومین روز متوالی در بهمن ماه تداوم یافت.
نماگر اصلی بــورس تهران در معامالت روز سه شــنبه از تکرار همین 
رشــد حداقلی نیز بازماند و افت 7 هزار واحدی را تجربه کرد. خروج پول 
حقیقــی برای چهارمین روز متوالی ادامه یافت و گروه های بانکی، نفتی و 
شیمیایی بیشترین میزان خروج پول حقیقی از بورس را تجربه کردند. در 
چهارمین روز معامالتی بهمن ماه، شاخص کل بورس 7 هزار و 892 واحد 
معادل 0.48 درصد کاهش یافت و تا سطح یک میلیون و 646هزار واحد 
عقب نشــینی کرد. شاخص کل با معیار هم وزن اما روند صعودی خود را - 
همچون روز دوشنبه - حفظ کرد و با 292 واحد افزایش به تراز 522 هزار 
و 994 واحد رســید. شاخص کل فرابورس نیز به عنوان سومین شاخص 
مهم بازار ســرمایه، روند منفی خــود را ادامه داد و با 78 واحد کاهش در 

معامالت سه شنبه، رقم 21 هزار و 272 واحد را نمایش داد.
روند منفی بورس در بهمن

بــا وجودی که بورس در دی ماه عملکرد مثبتی را ثبت کرد و در رتبه 
ســوم بازدهی بازارها پس از سکه و طال ایستاد، اما در معامالت بهمن ماه 

تحت تاثیر افزایش ریسک های سیاسی در روزهای اخیر، گزارش 9 ماهه 
شرکت ها، الیحه بودجه سال آینده، شکاف قیمتی دالر نیما و دالر آزاد و... 
روند متفاوتی را تجربه کرده است؛ به طوری که نماگر اصلی تاالر شیشه ای 
در چهار روز معامالتی بهمن ماه تنها یک روز ســبزپوش شــده است. در 
این میان، حواشــی عرضه خودرو در بورس کاال نیز به فهرســت فزاینده 
ریسک ها افزوده شــده و روند طبیعی دادوستدهای بورسی را بر هم زده 
است. بورس تهران به شیوه سنتی به نماد خودرویی خیلی وابسته است و 
از آن به عنوان لیدر خود استفاده می کند. شاید این موضوع خیلی درست 
نباشد، اما اتفاقاتی که برای نماد گروه خودرویی مخصوصا نماد خودرو رخ 
می دهد، تاثیر زیادی روی بازار سرمایه دارد، حداقل در چند سال اخیر که 

اینگونه بوده است.
شــاخص کل بورس تهران پس از دو روز قرمز در ابتدای هفته جاری، 
کار خود را در ســومین روز هفته با رشــدی کم رمق پی گرفت و بیش از 
هزار واحد در معامالت دوشــنبه افزایش ارتفــاع داد. با این وجود، نماگر 
اصلی بورس در معامالت روز گذشته بار دیگر به مدار منفی بازگشت و با 
افت 7 هزار واحدی تا نیمه کانال 1.6 میلیون واحدی عقب نشــینی کرد. 
خروج پول حقیقی برای چهارمین روز معامالتی تداوم یافت و 129 میلیارد 
تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. گروه های بانکی، نفتی و شیمیایی 

بیشترین خروج پول حقیقی را در معامالت سه شنبه تجربه کردند.
در جریان معامالت روز سه شنبه 4 بهمن ماه، شاخص کل بورس تهران 
بــا 7 هزار و 892 واحد معادل 0.48 درصد کاهش نســبت به روز کاری 
قبل تا سطح یک میلیون و 646 هزار و 55 واحد پایین آمد.  شاخص کل 
هم وزن نیز با رشــد 292 واحدی معادل 0.06 درصد در رقم 522 هزار و 
994 واحدی ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آیفکس( با افزایش 
292 واحدی در سطح 21 هزار و 272 واحد قرار گرفت. در پایان معامالت 
این  روز، 315 نماد رشــد قیمت و 341 نماد کاهش قیمت داشــتند. به 
عبارت دیگر، 48 درصد بازار رشــد قیمت داشتند و 52 درصد بازار افت 

قیمت را تجربه کردند.

چهارمین روز خروج سرمایه
ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقــی به حقیقی بازار برای چهارمین 
روز متوالی منفی شد و 129 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج 
شد. در معامالت روز گذشته بیشترین خروج پول حقیقی به سهام خاور 
اختصاص داشــت که ارزش تغییر مالکیت حقیقــی به حقوقی آن 29 
میلیارد تومان بود. پس از خاور نیز بزرگان بازار با خروج سرمایه حقیقی 
مواجه شــدند و نمادهای فملی، وبملت، شپنا، فوالد و شتران بیشترین 
خروج پول حقیقی را ثبت کردند. در ســوی دیگر، بیشترین ورود پول 
حقیقی به حآفرین اختصاص داشت و پس از آن نیز نمادهای خودرو و 
فروژ بیشــترین ورود پول را داشتند. نمادهای شتران، شستا، وبملت و 
شپنا بیشــترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند و در مقابل 
نمادهای بوعلی، خساپا و افق با بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل همراه 
شــدند. در فرابورس نیز نمادهای بپاس، وســپهر و فزر بیشترین تأثیر 
کاهنده را بر شاخص کل فرابورس گذاشتند و نمادهای غصینو، هرمز و 
مارون بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص ثبت کردند. در بین نمادهای 
پرتراکنش بورس نیز خودرو بیشــترین تراکنش را داشت و اردستان و 
خگستر در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز نمادهای فروژ، 

گدنا و دی پرتراکنش ترین نمادها بودند.
در معامالت روز سه شــنبه ارزش معامالت کل بازار ســهام به 20 
هــزار و 616 میلیارد تومان رســید. ارزش معامالت اوراق بدهی در 
بازار ثانویه 10 هزار و 603 میلیارد تومان بود که 51 درصد از ارزش 
کل معامالت بازار را در این روز شامل می شود. ارزش معامالت خرد 
ســهام نیز با کاهش 30 درصدی به نسبت روز قبل به رقم 6 هزار و 
903 میلیارد تومان رســید. در معامالت روز گذشته، 115 نماد صف 
خرید داشــتند و 40 نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش 
صف های خرید با رشــد 23 درصدی به 873 میلیارد تومان رســید. 
مجمــوع ارزش صف های فروش نیز 3 درصــد کاهش یافت و 322 

میلیارد تومان ثبت شد.

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای به نیمه کانال 1.6 میلیون واحدی رسید

چندضلعی اصالح بورس

آخرین روابط مالی بین دو صندوق توســعه ملی و صندوق تثبیت بازار 
ســرمایه حاکی از آن اســت که عالوه بر تعهد واریز یک درصد از منابع 
صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، حدود 2 هزار میلیارد 
تومان در این بازار سرمایه گذاری مستقیم داشته است. به گزارش »ایسنا«، 
حدود دو ســال پیش با توجه به تالطمی که در بازار ســرمایه ایجاد شد، 
بحث سرمایه گذاری یک درصدی از منابع صندوق توسعه ملی پیش آمد 
و طبق محاســبات صورت گرفته برمبنای منابع ورودی به صندوق ارزی، 
مقرر شد تا حدود 12 هزار میلیارد تومان به صورت تدریجی در بازار سهام 
ســرمایه گذاری شود. بر همین اســاس، فرآیند واریزی تقریبا هر یک ماه 
یا دو ماه یک بار انجام می شــد و تــا روز یازدهم مهرماه که 500 میلیارد 
تومان از صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد، 
جمع این مبلغ به رقم 6500 میلیارد تومان رسید؛ به عبارت دیگر، طبق 
قرارداد 5500 میلیارد دیگر باقــی ماند. از طرف دیگر، از حدود 12 هزار 
میلیارد تومان باید 5 هزار میلیارد تومان از محل طلب صندوق توسعه ملی 
از ســازمان امور مالیاتی پرداخت می شد که فقط 2 هزار میلیارد تومان از 
پرداخت های صورت گرفته به صندوق تثبیت بازار ســرمایه، از محل این 
طلب بوده اســت و هنوز 3 هزار میلیارد تومان دیگر از سوی سازمان امور 

مالیاتی کشور به صندوق تثبیت بازار سرمایه برگردانده نشده است.

در این راســتا، اطالعاتی که صندوق توسعه ملی در مورد رابطه مالی 
بیــن این صندوق و صندوق تثبیت بازار ســرمایه در اختیار »ایســنا« 
قــرار داده، از این قرار اســت که طبق تبصره 2 مــاده 28 قانون رفع 
موانع تولید، صندوق توســعه ملی مجاز شــده اســت که یک درصد از 
منابع ساالنه خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده کند. عبارت 
»مجاز شده« نشــان دهنده عدم تکلیف است؛ بنابراین صندوق توسعه 
ملی مکلف به ســپرده گذاری این مقدار نیســت، بلکه مجاز است. مورد 
دوم این اســت که صندوق توسعه ملی طی چند سال اخیر در راستای 
حمایت از بازار سرمایه بیش از 6500 میلیارد تومان به حساب صندوق 
تثبیت بازار ســرمایه واریز کرده است که این مبلغ بیش از 60 درصد از 

منابع صندوق تثبیت را تشکیل می دهد.
از ســوی دیگر، طبق اساســنامه صندوق تثبیت بازار ســرمایه، این 
صندوق چهار منبع درآمدی دارد. منبع نخســت، ســرمایه ای است که 
توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تامین می شود. منبع دوم، مبالغی 
اســت که در لوایح بودجه به صورت ساالنه دیده می شود و منبع سوم 
نیز از محل کارمزدهای ســازمان بورس تامین می شود. منبع چهارم به 
صندوق توسعه ملی مربوط می شود. این صندوق ارزی می تواند بخشی 
از منابع را در صندوق تثبیت بازار ســرمایه سپرده گذاری کند. بیش از 

60 درصد منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه توسط صندوق توسعه ملی 
تامین می شود و کمتر از 40 درصد از منابع دیگر.

در همین راستا، قرارداد دو صندوق مبنی بر اینکه وجوه صندوق توسعه 
ملی در صندوق تثبیت بازار ســرمایه سپرده گذاری و یک نرخ بهره ثابتی 
دریافت شــود، تغییر پیدا کرد و نرخ بهره ثابت حذف شــد. بر این اساس 
مقرر شد صندوق توسعه ملی در سود و زیان صندوق تثبیت بازار سرمایه 
شــریک باشــد و دیگر نرخ بهره ثابت دریافت نکند. این موضوع ربطی به 

سرمایه گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی ندارد.
صندوق توســعه ملی در جهت حمایت از بازار ســرمایه و اســتفاده از 
فرصت های این بازار در ســال جاری عالوه بر وجــوه واریزی به صندوق 
تثبیت بازار سرمایه، حدود 2 هزار میلیارد تومان در این بازار سرمایه گذاری 
مســتقیم داشته است. همچنین قرارداد همکاری و واریز وجوه از صندوق 
توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار ســرمایه همانند گذشته در جهت 
حمایــت مضاعف از این بــازار ادامه دارد و این مهــم، ارتباطی با قرارداد 
همکاری ندارد. از طرف دیگر، با تصویب ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
در جلسه یکشنبه شب، ســرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق 
تثبیت بازار سرمایه، از طریق صندوق های پروژه و شرکت های سهامی عام 

جدیدالتأسیس انجام خواهد شد.

سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت به کجا رسید؟

روابط مالی دو صندوق

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه 
پزشکی استانبول

سی امین نمایشــگاه تجهیزات پزشکی و آزمایشــگاهی اوراسیا 
»Expomed Eurasia 2023« به  عنوان بزرگترین رویداد حوزه 
پزشــکی و آزمایشگاهی اوراســیا از 25 تا 27 اسفند ماه 1401 در 

مرکز نمایشگاهی تویاپ استانبول برگزار می شود.
به گزارش ایســنا، غالمرضــا رضائیان - مدیر پاویــون ایران در 
نمایشــگاه ترکیه - با بیان اینکه این نمایشــگاه از مجوز ســازمان 
توســعه تجارت ایران برخوردار است، گفت: این نمایشگاه، به عنوان 
رویداد برتر ترکیه در حوزه بهداشت و درمان، تامین کنندگان بخش 
پزشــکی را با صاحبان مشــاغل در ترکیه و بازارهای در حال رشد 

کشورهای همسایه اوراسیایی مرتبط می سازد.
وی بــا اظهــار اینکه این نمایشــگاه با مشــارکت بیش از 200 
شــرکت در زمینه تجهیزات پزشکی، سیســتم های عکس برداری، 
آنالیز پزشکی، تشخیص، درمان، محصوالت توانبخشی، دستگاه ها، 
سیستم ها، فناوری، تجهیزات، راه حل های بیمارستانی، سیستم های 
تصویربرداری هســته ای، فناوری های تصویربرداری نوری و پالسما 
با کیفیت باال، تجهیزات سی ســی یو، تجهیزات تنفســی، تجهیزات 
چشم پزشــکی، ونتیالتــور، تجهیــزات آزمایشــگاهی، تجهیزات 

بیمارستانی و دیگر شاخه های مرتبط برگزار می شود.
مدیــر پاویــون ایــران در نمایشــگاه ترکیه با اشــاره به حضور 
شــرکت هایی از کشورهای هندوســتان، مالزی، چین، تایوان، کره 
جنوبــی، آلمــان، لتونی و ایتالیا در ســی امین دوره از نمایشــگاه 
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی اوراســیا، گفت: ایران می تواند از 
ظرفیت برخی رویدادهای منطقه مانند ترکیه به عنوان فراهم کننده 
مقدمات حضور صادرکنندگان و تولیدکنندگان در بازارهای جهانی 

استفاده کند.
وی با اشــاره به اینکه این شرکت ها با حضور در نمایشگاه ترکیه 
ضمن آشنایی با فناوری و نوآوری روز دیگر کشورهای شرکت کننده، 
دستاوردهای دانشــی و تخصصی خود را نیز به نمایش می گذارند، 
تصریح کرد: شرکت های حاضر در نمایشگاه با معرفی توانمندی های 
خود و جذب مشــتریان بالقوه، می توانند به بازارهای جهانی برای 

ارائه محصوالت و خدمات راه یابند.
رضائیــان با اظهــار اینکه با توجه  به قابلیت هــا و توانمندی های 
صنعت پزشکی کشور راهکارهایی برای تسهیل حضور شرکت های 
ایرانی در این رویداد فراهم شــده است، توضیح داد: این تسهیالت 
در قالب اختصاص یارانه نمایشــگاهی صندوق نوآوری و شکوفایی 
به شــرکت های دانش بنیان تا ســقف یک میلیارد ریال و همچنین 
صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته به شرکت ها 

تا سقف 8 میلیارد ریال است.

تعرفه واردات خودرو؟ فقط 6 درصد!
براساس صورتجلســه الحاقی کارگروه اقتصادی واردات خودرو، 
تعرفه واردات خودروی کامل بســته به حجم موتور آن بین 6 الی 
31 درصد اعالم شده است. در این صورتجلسه اینطور ذکر شده که 
خودروهای وارداتی با حجم موتور زیر 1200سی سی و قیمت کمتر 

از 10 هزار یورو تنها شامل 6 درصد تعرفه می شوند.
این عدد برای خودروهای باالی 1200سی سی که قیمتی کمتر 
از 10 هزار یورو دارند 11 درصد اســت. همچنین خودروهای باالی 
10 هزار یورو که حجم موتور 1500ســی سی و کمتر دارند شامل 
21 درصد تعرفه و آنهایی کــه حجم موتور بین 1500 الی 2000 
سی سی دارند شامل 21 درصد تعرفه می شوند. این در حالی است 
کــه تعرفه وارد کردن قطعات خودرو بــه منظور مونتاژ، بین 25 تا 

35 درصد است!

نماگربازارسهام

یک کارشــناس خودرو ضمن تاکید بر اینکه عرضه خودروها از مســیر 
قرعه کشــی به هیچ وجه منجر به تنظیم بازار نشــده و نمی شــود گفت 
قیمتگذاری خودرو در بازار آزاد توسط نمایشگاه دارها و با نوسانات نرخ ارز 
شــکل می گیرد، اما عرضه خودرو در بورس کاال، تعادل بازار را نسبت به 

تکانه های ارزی حفظ خواهد کرد.
بــه گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایســنا، پایان عرضه 
خــودرو در قالــب فرآیند قرعه کشــی از ابتدای ســال 1401، از جمله 
اصلی ترین وعده های وزیر صنعت، معدن و تجارت طی قریب به یک سال 
اخیر بوده اســت و با تاکیدی که سخنگوی وزارت صمت ابتدای دی ماه 

کرد، تحقق این وعده را قوت بیشتری بخشید.
به گفته این مقام مسئول وعده حذف قرعه کشی تا پایان امسال همچنان 
بر قوت خود باقی اســت و قرعه کشی ها تا پایان امسال به صورت کامل، از 

دستور خارج خواهد شد.
در شــرایطی که کمتر از دو ماه تا پایان ســال باقی  مانده است، نه تنها 
این موضوع محقق نشــده؛ بلکه در آخرین طرح قرعه کشی ایران خودرو، 
9 میلیون و 600 هزار نفر برای 21 هزار دستگاه خودرو ثبت نام کرده اند؛ 
بررسی ها نشان می دهد شانس برنده شدن در این قرعه کشی تقریباً کمتر از 
0.2 درصد بوده است. این اتفاقات سبب شده است که از قرعه کشی خودرو 

به عنوان یک التاری ملی یاد شود.
در حال حاضر افرادی که قصد خرید خودرو ندارند هم دوســت دارند، 
شانس خود را برای یک سرمایه گذاری کوتاه مدت امتحان کنند؛ از همین 
رو فاصله عرضه و تقاضا نجومی می شــود؛ به طوری که دیدیم حدود 13 

درصد جمعیت کشور در آخرین طرح فروش ایران خودرو شرکت کردند.
از تیرماه سال جاری عالوه بر فروش خودرو از طریق قرعه کشی، عرضه 

خودرو در بورس کاال علی رغم نظرات موافق و مخالف بسیار، هم در دستور 
کار وزارت صمت قرار گرفت. این بحث و کشــمکش موافقان و مخالفان 
عرضه خودرو در بورس کاال از روز گذشــته )دوشنبه 3 بهمن ماه(، با نامه 

رئیس شورای رقابت به رئیس سازمان بورس، وارد فاز تازه ای شد.
به نظر می رســد در شرایط فعلی عرضه خودرو در بورس کاال، با کاهش 
تقاضای ســرمایه ای و سفته بازی، نتایج مطلوب تر و رضایتمندی بیشتری 

برای خودروسازان و مصرف کنندگان به دنبال دارد.
عرضه خودرو در بورس، نوسان گیران را به حاشیه می برد

در همین رابطه، مرتضی شــجاعی- کارشناس بازار و صنعت خودرو در 
گفت وگو با ایســنا، ضمن اشاره به وجود ســه نوع تقاضا در بازار خودرو، 
اظهار کرد: گروه اوِل متقاضِی همیشــگی خرید خودرو، مصرف کنندگان 
حقیقی هســتند؛ این در شرایطی اســت که طی سال های اخیر، افزایش 
قیمت خودرو در بازار آزاد، توان خرید این افراد را کاهش داده و این دسته 

فقط به خرید خودرو از طریق قرعه کشی و بورس کاال امید دارند.
وی ادامه داد: گروه بعدی متقاضیان خودرو، ســرمایه گذاران هســتند. 
برخی از افراد براســاس پیش بینی های خود از بازار به روش قرعه کشــی، 
بورس کاال یا حتی از بازار آزاد خودرو موردنظر خود را خریداری کرده و تا 
مدتی نگه می دارند. در نهایت اما گروه سوم خریداران خودرو، نوسان گیران 
هستند؛ این گروه در قرعه کشی خودرو با هر روشی از جمله اجاره کد ملی 

دیگران وارد چرخه قرعه کشی می شوند.
این کارشــناس خودرویی کشــور تاکید کرد: خوشبختانه این سبک از 
تقاضاهای نوســان گیران، در عرضه خودرو در بورس کاال وجود ندارد؛ بر 
همین اساس هم در آخرین قرعه کشی خودرو حدود 10 تا 11 میلیون نفر 
ثبت  درخواست کردند، اما در عرضه همان خودروها در بورس کاال نفرات 

کمتری مشارکت داشتند.
برای مصرف کنندگان، عرضه خودرو در بورس کاال مناســب تر اســت؛ 
چراکه به  دلیل رقبای کمتر در این بخش، احتمال خرید خودرو از طریق 
بازار سرمایه بیشتر است شجاعی در رابطه با کاهش تقاضای نوسان گیران 
از عرضــه خودرو در بورس کاال، تصریــح کرد: خرید خودرو از بورس کاال 
عالوه بر دســتورالعمل های خاص بــورس کاال، هزینه هایی از جمله 14 
درصد بیمه، عوارض و مالیات و ســختی مســیر بورسی شدن را دارد، به 
همین خاطر هم این بازار جذابیت نوسان گیری ندارد و تقاضای سرمایه ای 
و ســفته بازی در بازار سرمایه کاهش  یافته اســت. این درحالی است که 
برای مصرف کنندگان، عرضه خودرو در بورس کاال مناسب تر است؛ چراکه 
به  دلیل رقبای کمتر در این بخــش، احتمال خرید خودرو از طریق بازار 

سرمایه بیشتر است.
وی با بیان اینکه نرخ عرضه خودرو در بورس کاال نزدیک به نرخ بازار آزاد 
است، گفت: همین مسئله شانس موفقیت مصرف کننده در خرید خودرو 
از بورس را نسبت به حالت قرعه کشی بیشتر می کند؛ البته این مورد سبب 
شده تا تقاضای حداقلی بازار خودرو تقریباً به سمت صفر میل پیدا کند و 
پس از آن نیز اثر افزایش نرخ ارز بر بازار خودرو را کاهش دهد. به عبارتی 

عرضه خودرو در بورس کاال، بازار آزاد را متعادل نگه می دارد.
شــجاعی در همین رابطه ادامه داد: از طرفــی عرضه خودرو از مجرای 
قرعه کشی باعث تنظیم بازار نمی شــود، به طور مثال زمانی که نرخ دالر 
15 درصد رشد دارد، قیمت خودرو در بازار آزاد تا 25 درصد هم به صورت 
اســمی افزایش پیدا می کند و به نوعی در این حالت قیمتگذاری بازار آزاد 
تحت تأثیر شــدید نوسانات نرخ ارز شــکل می گیرد. ضمن اینکه فروش 

خودرو با شیوه قرعه کشی به نوعی شفاف هم نیست.

با قرعه کشی نمی توان بازار خودرو را تنظیم کرد

روح اله عباسپور گفت شورای رقابت نمی تواند برای عرضه خودرو در 
بورس قیمت تعیین کند، چراکه اگر اینگونه باشــد، طبیعتا باید برای 
مواد اولیه و قطعات خودرو هم قیمت دســتوری تعیین کنند که این 

موارد برخالف سیاست های اقتصادی است.
به گزارش صنعت ماشــین، روح اله عباسپور، سخنگوی کمیسیون 
صنایــع و معادن مجلــس درباره نامه شــورای رقابت به ســازمان 
بورس مبنی بــر لغو عرضه برخی از خودروهــا در بورس کاال گفت: 
اگر شــورای رقابت بخواهد برای عرضه خودرو تعیین تکلیف کرده و 
برای خودروســازان قیمت دستوری تعیین کند، باید برای مواد اولیه 
و قطعات خودرو هم قیمت دســتوری بگذارد. اینگونه نمی شــود که 

خودروســازان با قیمــت آزاد مواد اولیه و قطعــات خریداری کنند و 
شــورای رقابت برای عرضه و قیمت آنها، سازو کار مشخص کند. این 
موضوع باعث می شود که صنعت خودرو همچون سال های قبل دچار 

آسیب شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن گفت: ایران یکی از بزرگترین 
تولیدکننده هــای خودرو در خاورمیانه محســوب می شــود و عرضه 
خودرو در بورس کاال، مزیت  بزرگ برای کشــور به شمار می آید، اما 
نگرانی عمده ما در صنعت خودرو کیفیت و قیمت اســت که سازمان 
بــورس باید ســازوکاری طراحی کند که با کنترل یــا تعادل قیمت، 

کیفیت را افزایش دهد.

نماینده مردم قزوین بیان کرد: رشــد و اســتمرار عرضه خودرو در 
بورس کاال، دست دالالن این حوزه را قطع، سوداگری در این صنعت 
را حــذف و باعث شــفافیت معامالت و حمایــت از مصرف کنندگان 

می شود.

رئیــس اتاق بازرگانــی ایران می گویــد با وجود تــداوم تحریم های 
اقتصادی، امکان آن وجود دارد که تجارت مشترک ایران و ژاپن افزایش 

پیدا کند.
به گزارش ایسنا، غالمحسین شــافعی در جریان دیدار با سفیر ژاپن 
در تهــران، با اشــاره به قرابت فرهنگی و آداب و ســنن ایران و ژاپن و 
همچنیــن عالقه مندی مدیران ایرانی بــه الگوبرداری از مدیریت ژاپنی 
گفت: در طول ســال های گذشــته در مراودات تجاری با کشــور ژاپن 
کمترین مورد اختالف تجاری مشــاهده شده است. این امر نشانه روابط 
ســالم تجاری میان دو کشور اســت. او کمرنگ شدن روابط تجاری دو 
کشور در ســال های اخیر را ناشی از تحریم ها دانست و افزود: تالش بر 
این است که با بهره گیری از راهکارهای مناسب، امکان توسعه مناسبات 

تجاری بین دو کشور دوباره فراهم شود.
شــافعی موقعیت ژاپن در آ.سه. آن )ASEAN ( و ایران در سازمان 
همکاری های اقتصادی )ECO( زمینه مناسبی برای افزایش مناسبات 
تجاری بین دو کشــور به صورت منطقه ای دانســت و افزود: زمینه های 

همکاری بســیاری بین ایران و ژاپن از جمله در حوزه های خودرو، لوازم 
برقی، کشتی سازی، معدن، کشاورزی و ... وجود دارد.

رئیس اتاق ایران به دو مشــخصه ژاپنی ها اشاره کرد و گفت: ژاپنی ها 
رابطه بین انســان و ماشین و همین طور ارتباط سالم بین محیط زیست 

و تکنولوژی را به بهترین نحو برقرار کرده اند.
او با اشــاره به تشکیل کمیته مشــترک ایران و ژاپن گفت: به زودی 
این کمیته به اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و ژاپن ارتقا خواهد یافت. 
ما در راســتای نزدیک تر شدن همکاری های تجاری آماده تبادل هیأت 

تجاری با ژاپن هستیم.
براساس اعالم اتاق بازرگانی ایران، در این دیدار »یوری کن نو«، مشاور 
عالی رئیس اتاق بازرگانی ژاپن هــم گفت: به عقیده من همکاری های 
تجاری بین کشــورها می تواند ضامن برقراری صلح و ثبات باشد و این 

یکی از رسالت های اتاق های بازرگانی است.
او ابــراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک شــاهد افزایش همکاری 

میان دو کشور ایران و ژاپن باشیم.

تعیین تکلیف شورای رقابت برای عرضه خودرو در بورس، امکانپذیر نیست

راه هایی برای تجارت با ژاپنی ها
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5 تیپ شخصیتی که هر شرکتی به آنها نیاز دارد
به قلم: رکسان کلین

کارشناس حوزه مدیریت و کسب و کار
مترجم: امیر آل علی

یکی از سواالت همیشگی مدیران این است که در شرکت خود، به 
چه نوع افرادی بیش از همه نیاز دارند. در این رابطه اگرچه نظرات 
مختلفــی وجود دارد، با این حال جدیدترین تحقیقات حاکی از آن 
است که شما با پنج تیپ شخصیتی، می توانید حتی یک تیم کامل 
را در اختیار داشته باشید. این امر خصوصا زمانی که در ابتدای کار 
هستید و بودجه کافی برای استخدام گسترده را ندارید، بسیار مهم 
خواهد بود. درواقع با رعایت این اصل، با مشکالت به مراتب کمتری 
مواجه خواهید شــد و ریسک شروع کار شما به مراتب کاهش پیدا 
می کنــد. با این حال ابدا نباید تصور کنید که این مطلب، تنها برای 
مدیــران تازه کار و کســب و کارهای نوپا می باشــد. درواقع حتی 
افرادی که ده ها سال از شــروع کار آنها می گذرد نیز باید اطمینان 
پیدا کنند که این پنج تیپ شخصیتی را در شرکت در اختیار دارند 

که در ادامه تمامی آنها، بررسی خواهد شد. 
1-ریاضیدان

واقعیت این اســت که شــما به فردی نیاز خواهید داشت که به 
خوبــی بتواند با اعداد کار کند. این امر در تحلیل آمارها، بررســی 
حســاب ها و... کاربرد بســیاری را دارد. با در اختیار داشتن چنین 
فردی می توانید تمامی حسابرســی ها و تحلیل هــای آماری را به 
خوبی انجام دهید. نکته دیگری که باید به آن توجه داشــته باشید 
این اســت که چنین فردی باید مدرک دانشــگاهی مرتبط داشته 
باشد. درواقع صرف تجربه کاری، ابدا کافی نخواهد بود. درواقع تنها 
مسئله مدیریت مالی مطرح نبوده و چنین فردی باید بتواند قدرت 

تحلیل اعداد را نیز داشته باشد. 
2-تحلیلگر

این دســته از افراد به خاطر قدرت تحلیل باالی خود، می توانند 
بهترین مشــاوران و تصمیم گیرها باشند. درواقع مدیران شرکت به 
واسطه حجم کاری باالیی که دارند، مسائل را با دید همه جانبه نگاه 
نمی کنند و به همین خاطر وجود چنین فردی کامال ضروری است. 
نکته ای که باید به آن توجه داشــته باشــید این است که همکاری 
ریاضیــدان و تحلیلگر، کامال الزامی بوده و نتایــج بی نظیری را به 
همــراه دارد. به همین خاطر ابدا نباید تصور کنید که این دو حوزه، 

کامال جدا و متفاوت است. 
3-هنرمند 

بســیاری از چیزها نظیر دکوراسیون، بسته بندی و... به ظرافت و 
هنر خاصی نیاز دارد. به همین خاطر شــما باید فردی را در اختیار 
داشته باشید که روحیه هنری باالیی را به تیم منتقل نماید. در این 
رابطــه فراموش نکنید که چنین فردی بایــد به نرم افزارهای ادیت 
نظیر فتوشاپ مســلط باشد. درواقع از این فرد برای طراحی سایت 
و... نیز می توان اســتفاده کرد. با این حال نکتــه ای که باید به آن 
توجه داشــته باشید این است که درک هنر، معیار خاصی را ندارد. 
به همین خاطر الزم است تا به عملکرد چنین فردی اعتماد نمایید. 

4-رهبر فناوری
در جهان مدرن حال حاضر، الزم اســت تــا از تکنولوژی نهایت 
استفاده را داشته باشید. با این حال بدون فردی خبره در این زمینه، 
هیچ انتخابی بهترین نخواهد بود. به همین خاطر شما باید فردی را 
در اختیار داشــته باشید که بهترین ابزارها را معرفی کند و نیازهای 
شــما در این رابطــه را برطرف نماید. در این رابطه ایجاد شــبکه، 
برطرف کردن مشکالت نرم افزاری و سخت افزاری نیز مطرح خواهد 
بود. درواقع این افراد می توانند ضمن ایجاد مســیر مورد نیاز برای 
شرکت، مشکالت احتمالی در رابطه با حوزه های مختلف تکنولوژی 
را نیز برطرف نمایند. در ایــن زمینه برای صرفه جویی در هزینه ها 
می توانید فردی را اســتخدام کنید که در زمینه اقداماتی نظیر سئو 
نیز اطالعات کافی را دارد. با این اقدام شما می توانید به رشد هرچه 

بهتر سایت نیز کمک نمایید. 
5-فروشنده 

در آخر شما به فردی نیاز خواهید داشت که بتواند در بازار به شدت 
رقابتی حال حاضر، فروش شرکت را تضمین نماید. درواقع چنین فردی 
نسبت به تمامی روش های فروش، تسلط داشته و بهترین استراتژی ها 
را اتخاد می کند. این افراد به واســطه تســلط بر اصول مذاکره، حتی 
می توانند در زمینه پیدا کردن ســرمایه گذار نیز کمک بســیاری را به 
شرکت داشته باشند. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که فرد انتخاب شده باید چه در زمینه فروش حضوری و چه در زمینه 
فروش آنالین، کامال خبره محســوب شود و ایده های جدید ارائه دهد. 
یکی از ویژگی های فروشــنده خوب، قدرت تاثیرگذاری و ایجاد رابطه 
دوستانه در کمترین زمان ممکن است. به همین خاطر صرفا به مدارک 

افراد در انتخاب خود بسنده نکنید. 
entrepreneur.com :منبع
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به قلم: پیر ریموند
کارشناس مدیریت 
مترجم: امیر آل علی

بنا به دالیل مختلف ممکن است یک مدیر به سمت همکاری با فریلنسرها 
برود. این امر نه تنها بد نیست، بلکه برای هر برندی کامال ضروری می باشد. 
درواقع این افراد تعهدی به هیچ برندی نداشته و صرفا به صورت پروژه ای 
کار می کنند. این امر به معنای کاهش هزینه هایی نظیر اختصاص فضای 
کار و درگیر شدن با مواردی نظیر بیمه های مختلف است. با این حال کار 
کردن بــا این افراد، نیاز به توجه به نکاتی دارد که در صورت عدم رعایت 
آنها، ممکن اســت با یک کابوس واقعی مواجه شوید. این موضوع خصوصا 
برای افرادی که تجربه همکاری این شکلی را نداشته اند، کامال رایج است. 
در این رابطه پیدا کردن فریلنسرها با کمک اینترنت، کامال ساده شده است 
و شما حتی می توانید در کشورهای دیگر نیز نیروی کار داشته باشید. در 
این زمینه تنها کافی است که به ســایت Freelancer.com سر زده و 
گزینه های مناسب را انتخاب کنید. با این حال در هر کشوری، سایت ها و 
اپلیکیشن های بومی نیز وجود دارد که ممکن است برای شما کاربردی تر 
باشــد. در این رابطه پنج نکته مهم قبل از شروع همکاری با فریلنسرها را 

بررسی خواهیم کرد. 
1-نیازها را به خوبی بشناسید

نخســتین نکته ای که باید به آن توجه داشــته باشید این است که چه 
چیزهایی از یک فریلنســر می خواهید؟ در این رابطه شــما باید نیازهای 
شرکت را به خوبی تعیین کرده و توانایی ها را نیز مشخص نمایید. این امر 
باعث خواهد شــد تا صرفا به دنبال افرادی مطابق با نیازها باشید. در این 
رابطه بهتر است که در ابتدا با تیم فعلی خود صحبت نمایید. درواقع ممکن 
اســت فردی در داخل شرکت بتواند نیاز شما را برطرف کند و یا مواردی 
مطرح شود که از نظر شما پنهان مانده است. این امر باعث خواهد شد تا در 
آگهی جذب فریلنسر، نکات به خوبی ذکر شده باشد و درگیر روند مصاحبه 
گرفتن با افراد زیادی نشوید. درواقع مشخص نبودن انتظارات، در حین کار 

نیز مشکالت زیادی را به همراه دارد. 
2-بودجه بندی دقیقی را داشته باشید 

یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه نمایید، مســئله بودجه است. 
درواقع شــما بایــد بدانید که تا چه حد توان مالــی را در اختیار دارید تا 
افرادی را اســتخدام نمایید که با شرایط شرکت، همخوانی دارند. در این 
رابطه ممکن است شما یک فعالیت را به سه بخش تبدیل کنید تا در ابتدا، 
بخش مهمتر را تامین نمایید و پس از مدتی به سراغ دو مورد دیگر بروید. 

به همین خاطر نیز گفته می شــود که توجه به بودجه، امری بسیار مهم 
محسوب می شود. 

3-کار مورد نظر را به خوبی شرح دهید 
این امر که افراد بدانند که روند کار به چه صورت است و چه انتظاراتی 
وجود دارد، باعث خواهد شد تا همکاری به مراتب بهتری را داشته باشید. 
درواقع نباید تصور کنید که قادر خواهید بود  پس از عقد قرارداد، انتظارات 
جدی ای را تعیین کنید. درواقع افراد صرفا براســاس پروژه تعیین شــده، 
فعالیت خواهند کرد. همچنین در تشــریح کار بایــد زمان، مهارت های 
مورد نیاز، مبلغ پرداختی و... مشخص باشد. در این زمینه بررسی اقدامات 
انجام شــده از ســوی برندهای باتجربه در زمینه جذب فریلنســر، کمک 

بسیاری را به شما خواهد کرد. 
4-روند استخدام چندمرحله ای داشته باشید 

واقعیت این است که شما در استخدام فریلنسر، با گزینه های به مراتب 
بیشتری در مقایسه با استخدام رایج، مواجه خواهید بود. این امر می تواند 
باعث شــود که حتی تا چند ماه کامال درگیر باشید. به همین خاطر شما 
باید روند استخدام هوشمندانه ای را داشته باشید که در نهایت سه گزینه 
اصلی وجود داشــته باشد. در این مسیر می توانید بررسی رزومه را اولویت 
اول قرار دهید و تنها افرادی را قبول نمایید که رزومه آنها مطابق نیاز است. 
پس از آن می توانید افراد را با اقداماتی نظیر فرستادن متن قرارداد، کمتر 
نمایید. درواقع مصاحبه حضوری، باید آخرین مرحله باشد. همچنین بهتر 
اســت که قبل از عقد قرارداد، آزمایش چند روز داشته باشید تا مطمئن 

شوید که فرد موردنظر، توانایی های الزم را دارد. 
5-قوانین را مطالعه کنید 

در آخر نکته بسیار مهم این است که قوانین موجود در زمینه همکاری 
با فریلنســرها را مطالعه نمایید. در این زمینه می توانید بخش های مهم را 
برای فرد مورد نظر هم ارســال کنید تا دیگــر ادعاهای غیرقانونی وجود 
نداشته باشد. این امر به شما کمک خواهد کرد تا از رفتارهای غیرحرفه ای 
و خطرساز نیز خودداری نمایید. درواقع عدم توجه به قوانین باعث خواهد 
شد تا شما انتظارات و یا مواردی را مطرح نمایید که نتیجه آن عدم توجه 

به شما توسط فریلنسرهای برتر است. 
در آخــر فراموش نکنید که حتما ســابقه افراد را بررســی کنید. برای 
مثال این امــر که همکاری آنها با برند قبلی تا چه حد موفقیت آمیز بوده 
اســت، تنها با تماس با مدیر شرکت، امکان پذیر خواهد بود. همچنین به 
دنبال تمدیدهای کوتاه مدت باشــید تا در صورت بروز مشکل، بتوانید در 

کوتاه ترین مدت، فردی بهتر را استخدام نمایید. 
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اجرای نمایش »فنجان در طوفان چای« در چهل و یکمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر

قم- خبرنگار فرصت امروز: نمایش »فنجــان در طوفان چای« به 
نویسندگی و کارگردانی مرتضی مرتضوی راد در قالب ِ چهل و یکمین جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر در تاالر مولوی تهران به روی صحنه خواهد رفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان قم، 
محمدکاظم رضوانی معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی 
استان قم در این خصوص گفت: نمایش »فنجان در طوفان چای« به نویسندگی 
و کارگردانــی مرتضی مرتضوی راد که پیش تر از این در تیر 1401 در ســالن 
چهارسوی تاالر فرهنگ و هنر قم به روی صحنه رفته بود به عنوان اثر برگزیده 

بیست و سومین جشنواره استانی تئاتر قم به بیست و هفتمین جشنواره تئاتر منطقه ای فجر معرفی شد. رضوانی افزود: این نمایش در شهر 
شیراز و در قالب جشنواره یاد شده، جوایز متعددی را از آن خود کرد و در نهایت به عنوان برگزیده این رویداد به دبیرخانه جشنواره فجر 
معرفی شد. وی ادامه داد: در این نمایش هنرمندانی نظیر مرتضی ایجادی، محمدصادق مقدسیان، حانیه کیانی، سیدمحمدرضا پیغمبری، 
محمدامین امامی و سبا مرغی به ایفای نقش پرداخته اند. معاون هنری سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان قم افزود: از دیگر 
عوامل این نمایش می توان به »مهدی منصوری در ســمت دستیار کارگردان، طراح نور و صدا«، »هادی معزی طراح گرافیک«، »عماد 

فرجی مدیر تولید« و »علی مثقالی، آرمیتا زمانی و عابدی به عنوان اعضای گروه موسیقی« اشاره کرد.
رضوانی تصریح کرد: نمایش"فنجان در طوفان چای" به عنوان نماینده استان قم در چهل و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر روز 
دوشنبه دهم بهمن ماه در دو سانس 16:00 و 19:00 در سالن اصلی تاالر مولوی تهران به روی صحنه خواهد رفت. چهل و یکمین جشنواره 

بین المللی تئاتر فجر 25 دی لغایت 12 بهمن ماه به دبیری کوروش زارعی در تهران برگزار می شود.

گردهمایی 170 شرکت توانمند داخلی و خارجی در چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی عسلویه

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: رئیس پارک علم و فناوری خلیج 
فارس )بوشــهر( گفت: حضور 170 شــرکت توانمند داخلی در چهاردهمین 

نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی پارس جنوبی )عسلویه( قطعی شد.
ابوالحســن رزمی نیا در جمع خبرنگاران افزود: در نمایشگاه یاد شده آخرین 
فناوری ها و دســتاوردهای فنی و تخصصی شــرکت های سازنده و دانش بنیان 
داخلی کشور و همچنین نمایندگان شــرکت های خارجی و تامین کنندگان 
قطعــات و  تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی در معرض دید 

بازدیدکنندگان قرار می گیرد.
وی بیان کرد: حضور 170 شرکت بزرگ تولیدکننده و تامین کننده از سراسر کشور در محل دائمی نمایشگاه های پارس گامی ارزشمند 

در راستای تحقق شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی رهبر معظم انقاب است.
رزمی نیا ادامه داد: این شرکت ها با داخلی سازی بسیاری از نیازهای صنعت عاوه بر خنثی کردن تحریم ها مانع از خروج میلیاردها دالر 
ارز به خارج از کشور شدند که چنین دستاوردی در اوج تحریم های ظالمانه ستودنی است. وی گفت: حضور 170 شرکت در چهاردهمین 
نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی پارس جنوبی )عسلویه( فرصتی است تا فعاالن صنایع بویژه منطقه نسبت به شناسایی و تامین 
نیازهای خود از تولیدکنندگان داخلی اقدام کنند. رزمی نیا اظهار کرد: حضور پررنگ شرکت های دانش بنیان از دیگر ویژگی های برجسته 
این نمایشگاه است تا بار دیگر توانمندی متخصصان داخلی و نتایج ارزشمند حاصل از اعتماد به آنها به معرض نمایش درآید، این نمایشگاه 
توسط شرکت آتی ساز فناوری از شرکت های عضو پارک علم و فناوری خلیج فارس برپا می شود. وی یادآور شد: چهاردهمین نمایشگاه 
نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی پارس جنوبی)عسلویه( از 9 بهمن ماه در آستانه دهه شکوهمند به مدت چهار روز از ساعت 9 تا 17 پذیرای 

بازدیدکنندگان خواهد شد.

مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان خبرداد:
رشد 131 درصدی استخراج سنگ آهن در سنگان

مشهد - صابر ابراهیم بای : مدیر مجتمع سنگ آهن سنگان گفت: این 
مجتمع 16 میلیون و 860 هزار و 270 تن ســنگ آهن طی 9 ماهه امســال 
استخراج کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حاکی از رشد 131 درصدی 
است. محمد گل محمدی بیان کرد: مجتمع سنگان در بخش های تولید دانه 
بندی، باطله برداری و فروش کلوخه نســبت به مدت مشابه سال گذشته نیز 

رشد داشته است.
وی افزود: میزان باطله برداری در مجتمع ســنگان طی مدت یاد شده، 37 
میلیون و 726 هزار و 107 تن بوده که حاکی از رشد 191 درصدی نسبت به 

سال قبل دارد و از سوی دیگر همچنین میزان تولید دانه بندی در سنگان یک میلیون و 431 هزار و 590 تن بوده که رشد 137 درصد را 
به همراه داشته است. به گفته وی، میزان فروش کلوخه به سرمایه گذاران در 9 ماهه سال جاری، 11 میلیون و 460 هزار و 675 تن بوده 
که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 146 درصد افزایش داشته است. مجتمع سنگ آهن سنگان از زیرمجموعه های ایمیدرو محسوب 
می شود که در منطقه سنگان خواف در استان خراسان رضوی واقع شده است و بخش قابل توجهی از خوراک زنجیره فوالد را برعهده دارد.

در آستانه چهل و چهارمین سالگرد انقالب اسالمی ۲0 طرح آموزشی در 
استان مرکزی آماده بهره برداری است

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس استان 
مرکزی گفت : در آســتانه چهل و چهارمین سالگرد انقاب اسامی 20 طرح 

آموزشی در استان مرکزی آماده بهره برداری است
جواد لنجابی افزود: فضاهای آموزشی این تعداد طرح 12 هزار و 654 متر مربع 

در قالب 97 کاس درس است.
وی ادامه داد: 14 هزار و 14 متر مربع محوطه سازی و یک هزار و 593 متر 

دیوارکشی برای اجرای این طرح ها انجام شده  است.
مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس استان مرکزی خاطرنشان کرد: 

ایجاد مدرسه 12 کاسه شهر جدید امیرکبیر و مدرسه 2 کاسه روستای راهزان ناحیه یک اراک، تکمیل سالن ورزشی اردوگاه خمین، 
احداث مدرسه سه کاسه روستای سیر در خنداب، بازسازی مدرسه سه کاسه حسینعلی ایرانی روستای زرنوشه آشتیان از جمله طرح هایی 

است که بهره برداری از آنها همزمان با دهه مبارک فجر در استان مرکزی آغاز می شود.
لنجابی افزود: تکمیل مدرســه 2 کاسه روستای کله بید و مدرسه 2 کاسه روستای آدشته خنداب، ایجاد کانون شهرستان خمین، 
احداث مدرســه راهنمایی 12 کاسه عترت دلیجان، تکمیل مدرسه 2 کاسه روستای کریم آباد زرندیه و ایجاد مدرسه خیری 9 کاسه 

نیکان)سلمان ساوجی( شهرستان ساوه از دیگر طرح هایی است که همزمان با دهه فجر امسال در استان مرکزی بهره برداری  می شوند.
وی ادامه داد: تکمیل مدرسه سه کاسه روستای خیرآباد شازند، تکمیل مدرسه 2 کاسه روستای ایر فراهان، احداث مدرسه 6 کاسه 
روستای آقداش خنداب، تکمیل مدرسه 9 کاسه سعدی دلیجان، ایجاد سالن ورزشی خیری رستمی در هنرستان شهید اسدی ساوه، 
احداث مدرسه سه کاسه لوزدر علیا سریند، تخریب و بازسازی دبستان 6 کاسه حقیقت فراهان و احداث مجتمع آموزشی طالبی محات 

از دیگر طرح هایی است که همزمان با دهه مبارک فجر در استان مرکزی به بهره برداری می رسند.

آغاز عملیات اجرایی سه پروژه حوزه شهرسازی گلستان در دهه فجر 1401
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی گلستان از آغاز عملیات اجرایی 
سه پروژه حوزه شهرسازی در دهه فجر سال جاری خبر داد.مهندس محمود سوقی اظهار کرد: همزمان با سالروز پیروزی شکوهمند انقاب 
اسامی و دهه مبارک فجر عملیات سه پروژه در حوزه شهرسازی توسط اداره کل راه و شهرسازی گلستان آغاز می شود.وی افزود: تهیه 
نقشه پایه شهر گرگان به روش فتوگرامتری یکی از پروژه های قابل کلنگ زنی در دهه فجر 1401 است.سرپرست معاونت شهرسازی و 
معماری اداره کل راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: نقشه پایه، نقشه ای است که در آن عرصه مستحدثات در شهرها توسط عکسبرداری 
هوایی انجام می شود و این تصاویر در راستای تهیه طرح های توسعه و عمران شهری مورد استفاده قرار می گیرد.مهندس سوقی با بیان 
اینکه در تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهرها از این تصاویر استفاده خواهد شد، گفت: افق طرح جامع شهر گرگان تا سال 1400 بود و 
برای بازنگری طرح جدید تهیه نقشه هوایی با روش فتوگرامتری انجام می شود.وی افزود: این طرح با اعتباری بالغ بر 630 میلیون تومان 
و  از محل اعتبارات شورایعالی معماری و شهرسازی اجرایی خواهد شد.سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی 
گلستان همچنین گفت: از مزیت های تهیه نقشه هوایی و به روش فتوگرامتری می توان به پایین آوردن هزینه های نقشه برداری و افزایش 
در ضریب دقت تهیه طرح اشــاره کرد.مهندس ســوقی ادامه داد: این روش تصویربرداری برای اولین بار در شهر گرگان انجام خواهد شد 
و اجرای آن در ســایر شــهرهای استان در سنوات آینده در دستور کار اداره کل راه و شهرسازی گلستان قرار دارد.وی افزود: اجرای طرح 
محدوده هدف بازآفرینی شهر کاله از دیگر پروژه های قابل اجرای این اداره کل در دهه فجر سال جاری است.سرپرست معاونت شهرسازی 
و معماری اداره کل راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: در این طرح بازنگری محدوده هدف بافت های فرسوده شهری کاله مورد بررسی 
قرار می گیرد و پس از شناسایی در ستاد بازآفرینی شهری استان مطرح خواهد شد.مهندس سوقی  با بیان اینکه اجرای طرح تفصیلی 
کردکوی نیز در دهه فجر 1401 انجام خواهد شد، گفت: این طرح با برگزاری بیش از 30 جلسه کمیته کارشناسی مصوب و در کمیسیون 

ماده پنج استان نیز طرح و به تصویب خواهد رسید.

اهواز - شبنم قجاوند: نشســت خبری مدیران حوزه انرژی در 
اتاق خبر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان خوزستان برگزار شد .
اتاق خبر اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی خوزســتان با حضور 
مدیران حوزه انرژی استان)گاز، برق منطقه ای، آب و فاضاب و پخش 

فرآورده های نفتی( در این اداره کل برگزار شد. 
در ابتدای این نشســت حجت االسام و المســلمین رضا کاه کج 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان خوزستان گفت: ما در اتاق خبر 
بدنبال چالش ها و نکاتی هســتیم که مورد سوال مردم است و در کنار 
آن یک همفکری بــرای ارایه خدمات و گزارش عملکرد دولت به مردم 

می باشد . 
محمدی مدیر پخش فرآورده های نفتی اهواز نیز در این نشست بیان 
کرد: ســوخت رسانی از چند طریق صورت می گیرد و بنا به مقتضیات 
مختلف از جمله کشتی و نفتکش این اقدام انجام می شود. وی افزود : 
سوخت رسانی که بر عهده شرکت پخش فرآورده های نفتی است شامل 
ســوخت رسانی به نیروگاه ها ، موسسات کشاورزی و جایگاه ها و غیره 
می شــود. محمدی ادامه داد : امسال شرایط خاصی بود و این سرما را 
در گذشته کمتر تجربه کرده بودیم که تمام مسولین تاش نمودند و با 
تامین ســوخت مورد نیاز نیروگاه ها قطعی برق در این حوزه نداشتیم . 
مدیر پخش فرآورده های نفتی اظهار داشت: تامین سوخت نیروگاه رامین 
و بهبهــان و غرب کارون از جمله فعالیت هایی بود که صورت گرفت و 
حتی به نیروگاه های سنندج ، پرند و کرمانشاه نیز سوخت رسانی نمودیم 
. محمدی بیان کرد: در سنوات گذشته حتی در عرصه سوخت سی ان 
جی کاهش افت فشار را در جایگاه ها داشتیم که امسال این موارد تکرار 
نشد . وی گفت : میانگین مصرف سوخت بنزین در استان 3٫5 میلیون 

لیتر در روز می باشد . 
زری میدانی مدیرعامل شرکت گاز استان خوزستان در این نشست 
عنوان داشت : شرکت ملی گاز ایران و استان خوزستان با توجه به نوع 
خدماتی که ارائه می کند بیشترین ارتباط را با مردم دارد . وی بیان کرد: 
امسال سرما زیادی را شاهد بودیم که تمهیداتی پیش بینی کرده بودیم 
تا قطع گاز نداشته باشــیم و در حالی که امسال در بیش از 20 استان 
دمای منفی داشتیم فشار گاز در بسیاری از بخش ها پایدار بود و فقط 
در تربت جام بود که در مقطعی قطعی گاز رخ داد. زری میدانی گفت : 
یکی از دالیل قطع گاز آن است که تولید گاز ما در جنوب اتفاق می افتد 

و بیشترین مصرف گاز در شمال کشور رخ می دهد. 
عباسیان معاون بهره برداری و توسعه فاضاب خوزستان گفت : دولت 
سیزدهم در اولین سفر به اهواز با نگاه ویژه ای که داشتند 8 هزار میلیارد 
تومان برای اهواز و 8 هزار میلیارد تومان برای توسعه شبکه آب و فاضاب 
استان تخصیص دادند که برنامه ریزی برای تصفیه 500 هزار متر مکعب 

فاضاب انجام شد. معاون بهره برداری و توسعه شبکه فاضاب خوزستان 
بیان کرد : اجرای این پروژه ها بخشــی از مشکل اشتغال را حل خواهد 
کرد و بخشی از آب مورد نیاز صنعت را نیز تامین خواهد کرد. وی ادامه 
داد : هــم اکنون در بخش فاضاب بیــش از 150 جبهه کاری در حال 
انجام است و با اتمام این پروژه ها شاخص بهره مندی از فاضاب از 39 
درصد به 65 درصد خواهد رسید .  عباسیان گفت : در دو سال گذشته 
فعالیت های زیادی در کشور صورت گرفته است و امیدوارم با اتمام این 
پروژه ها شاخص های بهداشتی افزایش یابند. بادی موسوی معاون برق 
منطقه ای استان خوزستان نیز در این نشست اظهار داشت : برق منطقه 
ای متولی نگهداری و توزیع برق در دو اســتان خوزستان و کهگیلویه و 
بویراحمد است و برق را از تولید کنندگان دریافت می کنیم و به شرکت 
های توزیع و مشــترکین بزرگ می دهیم .  موســوی گفت : برق را از 
طریق پست ها و خطوط انتقال می دهیم و مشترکین بزرگ نیز خطوط 

انتقال خود را دارند.  
در ادامه ی نشســت اصحاب  رســانه به طرح سواالت و دیدگاه های 
خود در حوزه مسائل مربوط به حوزه فعالیت مدعوین پرداخته و مباحث 
مختلفی مطرح شد. ازجمله در این نشست امید حالی بیان کرد : ارگان 
ها نباید پشت بخشنامه ها مخفی شوند و اگر کمبود هایی وجود دارد باید 
به مردم گفته شود و دلجویی صورت بگیرد .  حالی گفت : خوزستان 
یعنی مدنیت و مدرنیت و مدیران ما باید در این سطح باشند چراکه تاریخ 
خوزستان به 7 هزار سال قبل بر می گردد و باید کارهای بزرگی در استان 
صورت بگیرد تا رضایت مردم را در پی داشــته باشد. حالی همچنین 
گفت : تولید انرژی باید به سمت شکل های نوین و انرژی های تجدید 

پذیر برود و از شکل سنتی خارج شود.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مراســم تقدیر از برگزیدگان 
پنجمین ساالنه شهر پژوهی شهرداری رشت 1401 در دفتر شهردار و 

در دومین جلسه شورای پژوهش شهرداری رشت برگزار شد
به گزارش واحد خبـــر مدیریت ارتباطات و امــور بین الملل روابط 
عمومی شــهرداری رشت یکشــنبه دوم بهمن ماه 1401 به مناسبت 
پنجمین ساالنه شهرپژوهی شهرداری رشت مراسم تقدیر از برگزیدگان 

این رویداد در ساختمان شهرداری رشت انجام شد. 
همچنین در بخش دوم این جلسه  معرفی اولویت های پژوهشی برای 
فعاالن این رشته و طرح های قابل ارائه به شهرداری از سوی پژوهشگران 

و دانشجویان رشته های مرتبط اعام گردید. 
در این مراســم اعام شــد: به دنبال فراخوانی که به مناسبت هفته 
پژوهش، در چهار رویداد: ششــمین جشنواره پژوهشگر برتر، پنجمین 
جشنواره پروپوزال و نخستین مسابقه کتابخوان و کتابشناس برتر برای 
کارکنان این شــهرداری اعام شــده بود، پنجمین ساالنه شهرپژوهی 
شــهرداری رشــت برگزار شــد و نفرات برگزیده که به داوری اساتید 
هیات علمی دانشــگاه های گیان و پیام نور و همچنین نیروی انسانی 
تحصیلکرده و دارای مقطع دکترا در بدنه شــهرداری رشت درآمده بود،  
اعام گردید.  همچنین اولویت های پژوهشی شهرداری رشت که توسط 
اداره مطالعات و پژوهش از سوی معاونت ها و سازمانهای شهرداری احصا 

و جمع بندی گردید، در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت در این جلسه که با حضور 
دکتر ابرقویی معاون مدیرکل امور شهری استانداری، دکتر آزمون ، رییس 
اداره مطالعات و پژوهش شهرداری رشت و تعدادی از مدیران و پرسنل 
شاغل در شهرداری رشت برگزار شد اظهار داشت: توسعه شهری بدون 
پژوهش امکان پذیر نیست و اهمیت تحقیق و پژوهش در مدیریت شهر 

و پیشبرد مطلوبهای مورد نظر در این راستا اهمیتی فوق العاده دارد.

وی گفت: آموزشهای ضمن خدمت اولویتی است که برای بهبود کار 
باید به آن پرداخت  و با توجه به پتانسیل ها و انگیزه کاری که در پرسنل 
شهرداری در سازمانهای مختلف دیده می شود ، نباید این مهم را از نظر 
دور داشت. وی ضمن تشکر از همکارانی که در  برگزاری پنجمین ساالنه 
شهرپژوهی شــهرداری رشت تاش نموده اند گفت: پژوهش و آموزش 
در کنار ارائه خدمات برای بهبود عملکرد شهرداری باید مورد توجه قرار 
گیرد. سرپرست شهرداری رشت ابراز امیدواری کرد که شهرداری رشت 
مرجعی باشــد برای ارائه و اجرای طرح های پژوهشی، عمرانی و ایجاد 

ظرفیتهای جدید اقتصادی.
دکتر ابرویی ،  معاون مدیرکل امور شــهری اســتانداری در سومین 
جلسه شــورای پژوهش شهرداری رشــت کفت: میتوانیم در حرکتی 
حمایتی از پایان نامه های دانشــجویان با موسسات علمی و دانشگاهی 
قرارداد ببندیم و حل معضات شــهری را با پرداختن نخبه های علمی 

شهر به این اولویتها پیش ببریم.
 در این جلسه حمید آزمون مدیر نوسازی و تحول اداری گفت: پس 
از دریافت  و جمع بندی موضوعات، محورها و عناوین پژوهشــی از 5 

معاونت، 10 سازمان و مناطق پنجگانه شهرداری رشت، 69 موضوع در 
این جلسه معرفی گردیده که پیش از این نیز از طریق نامه نگاری جهت 
بررسی اولیه به پیوســت برای اعضای شورای پژوهش شهرداری رشت 
ارسال شده بود. همچنین ممکن است در این میان موضوعاتی مغفول 
مانده باشد که خارج از مصوبات این جلسه مطرح می شود و طرح آنها 

نیز به شرط تایید شدن در شورای پژوهش بامانع میباشد.
وی گفت: اعضای شورای پژوهش 69 اولویت مشخص شده را بررسی 
و طی دو هفته آینده به شــهرداری رشت ارائه نمایند که اطاع رسانی 
رسمی آن از طریق پورتال شهرداری رشت و مدیریت نوسازی و تحول 
اداری انجام می گیرد. علی بهارمســت، معاون برنامه ریزی و توســعه 
سرمایه انسانی شهرداری رشت نیز در این رابطه تصریح کرد: اولویتهای 
مصوب شده در این سازوکار از فیلترهایی عبور کرده و برای پیشگیری از 
هزینه های غیر ضروری مدارک و مطالعات مرتبط گذشته در کتابخانه 

مرکزی شهرداری رشت جمع آوری گردیده است.
بهارمست  عنوان کرد: الزم است مانند دیگر کانشهرها نظیر تهران 
اصفهان و تبریز، چشــم اندازی بیست ساله از عملکردهای پیش رو را 
در برنامه راهبردی - عملیاتی شــهرداری رشت که مطالعات آن توسط 
دانشــگاه گیان آغاز شده، تدوین نماییم و در ادامه و در برشهایی پنج 
ســاله این اقدامات را دسته بندی نموده و کلیه پروژه ها و برنامه ها در 
مسیر  تحقق چشم انداز توسعه شهر قرار گیرد. وی اشاره  داشت : به این 
ترتیب با روی کار آمدن هر شــورا، چشم اندازی مشخص و برنامه های 
کاری معین در آن بازه زمانی در دسترس خواهد بود و از هدر رفت انرژی 
و هزینه پرهیز خواهد شــد. در این جلسه موضوعات مدیریت پسماند، 
حمل و نقل ترافیک، مباحث شهرسازی و معماری و برندسازی شهری به 
همراه موضوعات سیما، منظر، فضای سبز و زیباسازی شهری از مهمترین 

رویکردهای شهرداری رشت برای سالهای پیش رو نام برده شد.

ســاری - خبرنگار فرصت امروز: بازدید رییس دانشــگاه 
علوم پزشــکی مازندران و نماینده شهرستان های ساری و میاندرود از 

بیمارستان فاطمه الزهرا)س( ساری انجام شد.
به گزارش خبرنگار روزنامه تیرنگ به نقل روابط عمومی دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران، در بازدید نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس 
شــورای اسامی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بخش های 
مختلف مرکز قلب مازندران بر تسریع در راه اندازی دستگاه های سیتی 
آنژیو و اســپکت سیتی در مرکز قلب مازندران تاکید شد.   دکتر فرهاد 
غامی رئیس دانشگاه علوم پزشــکی مازندران در بازدید از مرکز قلب 
مازندران و بخش اســتقرار دستگاه اسپکت سیتی این مرکز با تاکید بر 
اینکه مرکز قلب مازندران نه تنها به مردم استان بلکه به بیماران استان 
هــای همجوار نیز خدمات ارائه می دهد افزود: این مرکز باید به صورت 

کامل تجهیز گردد و در این راستا به کمک خیرین  نیازمند هستیم. 

دکتر غامی تاکید کرد؛ مرکز قلب مازندران به یک ساختمان متمرکز 
و مجهز نیازمند اســت و در صورتی که خیرین، زمین الزم را در اختیار  
دانشــگاه علوم پزشــکی مازندارن قرار دهند، جهت ساخت و تجهیز 

بیمارستان جایگزین پیگیری های الزم انجام خواهد شد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ضمن موافقت با تخصیص اعتبار 
مورد نیاز جهت نصب دستگاه سی تی آنژیو و اسپکت سی تی به مرکز 
قلب مازندران، از تاش های پزشکان، پرستاران، مدیران و کارکنان مرکز 

قلب مازندران تقدیر کرد.
دکتر بابایی نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسامی 
با اشاره به انجام پیگیری های الزم جهت تحویل دستگاه سی تی آنژیو 
256 اسایس به مرکز قلب مازندران در تماس با وزیر بهداشت و معاونین 
وی خواستار پیگیری موارد مطروحه در بازدید مشترک با رئیس دانشگاه 

علوم پزشکی مازندران شد. 

 گفتنی اســت مرکز قلب مازندران بعنوان تنها مرکز تخصصی قلب 
در اســتان با 220 تخت مصــوب و 176 تخت فعال، دارای بخش های 
جراحی قلب، آنژیوگرافی اسکن هسته ای  ICU ، CICU ، CCU و 

دیگر بخش های پاراکلینیکی می باشد .
 گفتنی است در این بازدید که 4 ساعت به طول انجامید از بخشهای 
آنژیوگرافــی، اتاق عمل ، اورژانس ، بخش های بســتری  و محل نصب  
دســتگاه های سیتی آنژیو و اسپک سیتی بازدید و از نزدیک در جریان 

اقدامات مرکز قرارگرفتند

 روز گرم اتاق خبر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 
با حضور مدیران حوزه انرژی

پنجمین ساالنه شهر پژوهی شهرداری رشت 1401 برگزار شد

راه اندازی دستگاه اسپکت سیتی در مرکز قلب 
مازندران تا پایان سال 1401

یزد - مرتضی نوراللهی پور: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی یزد با 
اشاره به اینکه برای نخستین بار است که آیین هنری جشنواره منطقه ای 
فیلم ایســاتیس در این استان برپا می شــود بیان داشت :  942 اثر به 
دبیرخانه شــصت  وپنجمین جشنواره منطقه ای فیلم ایساتیس در یزد 
واصل شــده است . احسان عابدی در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه 
از مجموع آثار ارسال شده 422 مورد مربوط به بخش فیلم است که از 
این تعداد 64 اثر به بخش مسابقه راه یافته است افزود : در بخش عکس 

هم 520 اثر واصل که 20 مورد ان توسط هیات داوران پذیرفته شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی یزد گفت : شــصت وپنجمین 
جشنواره منطقه ای سینمای جوان یزد- ایساتیس از فردا سه شنبه چهارم 
بهمن ماه در دو بخش اصلی فیلم کوتاه و عکس در شهر میراث جهانی 
یزد آغاز خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: این جشنواره با حضور یکصد 
تن از هنرمندان استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و 
بلوچستان، اصفهان، هرمزگان، کرمان، چهارمحال و بختیاری، سمنان، 
قم و یزد برگزار خواهد شد و و اکران فیلمهای راه یافته به بخش مسابقه 
نیز طی روزهای چهارم تا ششم بهمن ماه جاری در سه سانس 16:30 
تا 18:30، 18:30 تا 20:30 و 20:30 تا 22:30 در سالن سبز مجموعه 
سینمایی تک یزد صوتر خواهد گرفت. عابدی گفت : جشنواره یاد شده 

در 2 بخــش فیلم و عکس از فردا / چهارم بهمــن / به مدت چهار روز 
با حضور 100 هنرمند از 10 اســتان کشــور برگزار می شود. مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسامی یزد در بخش دیگری از سخنان خود  گفت : 
این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای سینمایی، تثبیت 
جایگاه فیلم کوتــاه به عنوان یکی از مقوله های مهم فرهنگی با رویکرد 
ایجاد تنوع و تکثر در انواع فیلم کوتاه از طریق تأکید بر ژانرهای سینمایی، 
برگزار خواهد شــد و در این دوره توجه به ســینمای بومی و فیلم های 
ژنریک در الویت انتخــاب و داوری خواهند بود. وی داوران بخش فیلم 

این جشنواره را شامل سیدجال دهقان اشکذری، سهیا پورمحمدی، 
ابوذر حیدری، مجتبی قاســمی، آرش رستاخیز، حسین ریگی و عباس 
خسروی نژاد خواند و افزود: بخش عکس این دوره از جشنواره را نیز سید 
ناصر مهین طاهری، سید عباس میرهاشمی و محسن راستانی قضاوت 
خواهند کرد. » سید مجید هاشمی« مدیر انجمن سینمای جوان یزد و 
دبیر اجرایی این جشنواره  نیز در این نشست با اشاره به اینکه برای اولین 
بار پیچینگ آثار منتخب در سطح جشنواره منطقه ای برگزار خواهد شد 
افزود : فیلمهای در سطح نیمه حرفه  ای تا 15 میلیون و فیلمهای حرفه 
ای تا 70 میلیون تومان مورد حمایت قرار خواهند گرفت. دبیر اجرایی 
جشــنواره  به آغاز زمان گشایش نمایشگاه عکسهای راه یافته به بخش 
مســابقه پرداخت و تصریخ داشــت :  این دوره از جشنواره ساعت 10 
صبح فردا سه شــنبه برگزار و آیین پایانی این دوره از جشنواره ساعت 
18 روز جمعــه هفتم بهمن ماه خواهد بــود . وی در بخش دیکری از 
سخنان خود نیز با اشاره به برنامه های جنبی این دوره از جشنواره گفت: 
نشستهای تخصصی ایده تا فیلم را در روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه و 
کارگاه تخصصی زیباشناسی تصویر را با حضور استاد »اسفندیار شهریار« 
و نشســت تخصصی نگاهی به عکاسی مســتند معاصر با حضور استاد 

»مهدی وثوق نیا« در روز پنجشنبه ششم بهمن ماه خواهیم داشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی یزد خبر داد
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نویسنده: علی آل علی
تیم های ورزشــی قبــل از اینکــه خودشــان را برای 
رقابتی نفسگیر در مســابقات مختلف آماده کنند، سراغ 
اسپانسرهای ریز و درشــت می روند. بدون اسپانسر حتی 
بزرگترین تیم های دنیا هم یک روز دوام نمی آورند؛ چراکه 
بخش قابل مالحظه ای از منبع درآمدشان به این شرکت ها 
بســتگی دارد. در عــوض این همکاری مالی، شــرکت ها 
فرصت نمایش تبلیغات شان در استادیوم های بزرگ و البته 
روی پیراهن ورزشــکاران را پیدا می کنند. اینطوری یک 

معامله برد- برد شکل می گیرد. 
ماجــرای باال درباره دنیای تولیــد محتوا و تبلیغات نیز 
مصداق دارد. کارآفرینانی که محتوای شان به طور معمول 
در شبکه های اجتماعی چنگی به دل نمی زند، سراغ تولید 
محتوای اسپانسری می روند. به این ترتیب شانس بیشتری 
برای جذب نگاه ها به محتوای شان داشته و دیگر در حاشیه 
نخواهند ماند. نکته ای که این وسط خیلی ها به آن توجهی 
ندارند، ماهیت محتوای اسپانســری است. اصال این مدل 
محتواها چی هستند و چه ویژگی هایی دارند؟ فرق شان با 

محتوای ارگانیک چیست؟ 
باور کنید یا نه، خیلــی از کارآفرینان حتی یک جواب 
خشــک و خالی برای سوال باال در چنته ندارند. به همین 
خاطر تولید محتوای اسپانســری عمــال تبدیل به عرصه 
آزمون و خطای بی پایان شــده است. ما در این مقاله قصد 
داریم یکبار برای همیشه تکلیف این مدل محتوا را روشن 
کرده و به شایعات بی اساس درباره اش پایان دهیم. اگر شما 
هم دوست دارید کمی اطالعات تان درباره این نوع محتوا 
را بیشتر کرده و تولید محتوای اسپانسری را شروع کنید، 
این مقاله همان چیزی است که بدان نیاز دارید. در ادامه به 
صورت خیلی کوتاه و خودمانی تولید محتوای اسپانسری را 

زیر ذره بین خواهیم برد. 
محتوای اسپانسری چیست؟

 قبــل از هــر کاری باید گپ و گفت دربــاره محتوای 
اسپانســری را با یــک تعریف دقیق از آن شــروع کنیم. 
همانطور که در مقدمه گفتیم، محتوای اسپانسری مفهومی 
اســت که کمتر کسی اطالع دقیقی درباره ماهیتش دارد. 
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم هر نوع محتوایی که 
با هدف جلب نظر مخاطب هدف و آگاهی بهتر کاربران از 
یک برند طراحی شود، محتوای اسپانسری خواهد بود. در 

یک دسته بندی کلی، انواع این محتوا به این شکل است:
پســت های پروموت شــده: در این الگــو بازاریاب ها با 
همکاری پلتفرم های اجتماعی پست شــان را بیشــتر در 
معرض دیــد کاربران قرار می دهند. به این ترتیب شــما 
می توانیــد در عین حال که با دیگران بر ســر جلب نظر 
کاربران رقابت می کنید، عمال با پرداخت مقدار مشخصی 

پول بازدید بیشتری برای پست تان داشته باشید. 
همکاری اسپانسری مالی: در این الگو شما به جای اینکه 
خودتان دســت به کار شده و اقدام به تولید محتوا کنید، 
از یک شخص ثالث استفاده خواهید کرد. مثال همکاری با 
اینفلوئنسرها به خوبی در قالب این مفهوم جای می گیرد. 
در این صورت دیگر بازاریاب ها نگران مســئله باورپذیری 
محتوای شان نخواهند بود. از طرف دیگر به دلیل شهرت 
باالی اینفلوئنسرها یا هر فرد معموال مشهوری دردسرهای 

جلب نظر کاربران رفع می شود.
تفاوت اصلی دو تــا الگوی باال در مدل همکاری برندها 
نهفته اســت. در حالی که در ســناریو اول شــما به طور 
مســتقیم با شبکه های اجتماعی سر و کار دارید، در مدل 
دوم هسته تمرکز بر روی همکاری با اشخاص حقیقی مثل 

اینفلوئنسر یا سلبریتی هاست. 
تکنیک هایی برای تولید هرچه بهتر محتوای اسپانسری

حاال که کلیت این مدل را یاد گرفتید، نوبتی هم باشــد 
بایــد کارمــان در زمینه اســتفاده از آن در میدان واقعی 
بازاریابی را شروع کنیم؛ چراکه آگاهی از مدل اسپانسری 
تا وقتی تولید محتوا به همراه نداشته باشد، هیچ دردی از 
شما دوا نخواهد کرد. ما در ادامه سعی می کنیم بعضی از 
تکنیک ها و توصیه های کلیدی در این راستا را مرور کنیم. 

خالصه کردن هدف ها
دانشــجویی را در نظر بگیرید که سال کنکور قصد دارد 
در رشــته هنر آزمون دهد. بی شــک هر کسی که رویای 

نشســتن پشت صندلی دانشگاه هنر را دارد، باید یکسری 
منابع یکسان را مطالعه کند. با این حال بعد از اینکه غول 
کنکور را پشــت سر گذاشته شود، نوبت به انتخاب اهداف 
می رسد. آیا شما دوست دارید یک نوازنده شوید یا رویای 
درخشش در ادبیات داســتانی را دارید؟ هر جوابی که به 
چنین ســواالتی بدهید، بر روی وضعیت آینده تان تاثیر 
خواهد داشت؛ چراکه بعد از انتخاب رشته تقریبا هیچ راه 
برگشتی وجود ندارد. اشــتباه نکنید، ما قصد نداریم این 
مقاله را تبدیل به یک میز مشاوره کنکور کنیم. در عوض 
همه حرف مان اهمیت تعیین اهداف در هر کاری اســت. 
شما به عنوان یک بازاریاب قبل از اینکه شروع به همکاری 
با دیگران در زمینه تولید محتوای اسپانســری کنید، باید 

هدف تان از این کار را مشخص کنید. 
توصیه ما در این بخش شــروع کار بــا جواب دادن به 
یک سوال کامال ساده است: هدف تان از بازاریابی چیست؟ 
بعضی از برندها دوست دارند از همان لحظه شروع به کار 

شــهرت باالیی در بین مشــتریان داشته باشند. در حالی 
که عده ای دیگر دنبال فروش بیشــتر هستند. هدف شما 
هرچه باشد، شیوه تولید محتوا را تحت تاثیر قرار می دهد. 
همین که اهداف تان را مشــخص کردید، دست کم دیگر 
بین نــوع محتوا و اهداف کاری تان تضاد فاحشــی وجود 

نخواهد داشت. 
بعضــی از بازاریاب ها یا حتی کارآفرینان وقتی نوبت به 
مارکتینگ می رســد، با هزار و یک جور بهانه خودشــان 
را گــول می زنند. انگار که انتخاب بعضــی از اهداف برای 
خودش کالس خاصــی دارد که هیچ کس نباید امتیازش 
را از دســت بدهد. توصیه ما در چنین شــرایطی صداقت 
تمام عیار با خودتان است. هرچه باشد هیچ کس در ذهن 
شما نیست و تا اهدا ف تان را مثل روز روشن نکنید، کسی 
به دادتان نخواهد رســید. یادتان نرود در دنیای بازاریابی 
کمتر کسی تحمل شکست را دارد اما اگر اهداف شما بیش 
از اندازه بلندپروازانه باشد، شکست تان حتمی خواهد بود. 
پس یک لطفی به خودتان و دیگران کرده و اهداف منطقی 

انتخاب کنید؛ همین و بس.
بعد از اینکه کار بر روی اهداف بازاریابی تمام شــد، باید 
خالصه ای از هر هدف تعریف کنید. اینطوری تیم بازاریابی 
یا اینفلوئنسر قصه مان درک درستی از اهداف تان خواهند 
داشت. یادتان نرود خیلی وقت ها بازاریاب ها ایده ای کامال 

متفاوت از همکاران شــان درباره اهداف مارکتینگ در سر 
دارند. پس تا دیر نشده ایده ذهنی تان را روی کاغذ بیاورید 

تا بقیه هم از آن مطلع شوند. 
تعیین بودجه

تولید محتوای اسپانسری مثل بازاریابی ارگانیک نیست. 
شاید در بازاریابی ارگانیک شما بتوانید بدون مشکل مالی 
دست به تولید محتوا بزنید، اما درباره محتوای اسپانسری 
ماجرا کامال برعکس اســت. برندهایی که ســرمایه ای در 
دست ندارند، معموال فقط از دور فعالیت بقیه شرکت ها در 
حوزه اسپانسرینگ را تماشا می کنند. به همین خاطر قبل 
از اینکه وارد این رقابت نفسگیر شوید، باید فکری به حال 
بودجه تان کنیــد. خب انتظار ندارید که بودجه همینطور 

یکهویی سر و کله اش از ناکجا آباد پیدا شود؟
ما در این بخش ســه مرحله اساسی برای تعیین بودجه 
مورد نیاز در فرآیند تولید محتوای اسپانســری را مد نظر 
داریم. همانطور که یک تهیه کننده قبل از شــروع پروژه 

ســینمایی صفر تا صد کار را زیر ذره بین می برد، شما هم 
باید کل هزینه های احتمالی را یک دور محاســبه کنید. 
اول از همه اســتراتژی بازاریابی تان مهم خواهد بود. قصد 
شــما همکاری با اینفلوئنسرهاســت یا خودتان محتوا را 
تولید کرده و بعدا از طریق شــبکه های اجتماعی پروموت 
می کنید؟ جواب این ســوال تا حد زیادی استراتژی تان را 

روشن خواهد کرد. 
بعد از اینکه کارتان با تعیین استراتژی تمام شد، نوبت 
به برآورد هزینه ها می رســد. اجازه دهید دور تکنیک های 
پیچیده را فاکتور بگیریم و این بخش را به زبان خودمانی 
توضیح دهیم. اینجا شــما بایــد کل هزینه های احتمالی 
پــروژه بازاریابی تان را برآورد کنیــد. بهترین راه هم برای 
این کار تحلیل کمپین رقباســت. اینکه رقبا چقدر برای 
کمپین شان پول پیاده شده اند، تکلیف شما را نیز مشخص 
می کند. پس منتظر چه هستید؟ همین حاال دست به کار 

شده و سر و گوشی در کمپین رقبا آب دهید. 
بررسی بازگشت سرمایه دلخواه

هر بازاریابی انتظار دســتیابی به نتایی مشخص از دل 
فرآیند بازاریابی را دارد. دقیقا به همین خاطر همکاری با 
شــبکه های اجتماعی یا افراد مشهور توجیه پذیر می شود. 
خب اگر قرار بود شما با همکاری برندها نیز دوباره همان 
نتایج قبلی را کســب کنید، دیگر دلیلی نداشت این همه 

پول پای محتوای اسپانسری خرج کنید. 
وقتی درباره بازگشت سرمایه حرف می زنیم، در واقع یک 
مفهوم کامال کمی را مد نظر داریم. اینکه شما دوست دارید 
در ازای هر دالر هزینه پای کمپین تان چند دالر بازگشت 
سرمایه داشته باشید، نکته ای نیست که به این سادگی ها از 
کنارش عبور کنید. معموال مارکترها دوست دارند بازگشت 
سرمایه شــان بی نهایت باال باشــد. قبول دارم این رویای 
شیرین برای همه جذاب است، اما در دنیای واقعی خبری 
از بازگشت سرمایه نامحدود نیست. بنابراین در اولین قدم 
باید عینک واقع بینی را به چشم زده و همه چیز را بر این 
اساس بررســی کنید. در غیر این صورت چیزی جز یک 

سقوط آزاد تمام عیار نصیب تان نخواهد شد. 
ما در روزنامه فرصت امروز برای تعیین بازگشت سرمایه 
به شیوه ای استاندارد سه گام اساسی را طراحی کرده ایم. در 
اولین قدم شما باید معیارهای دقیقی برای ارزیابی بازگشت 
سرمایه انتخاب کنید. آیا دوست دارید میزان تعامل تان با 
مخاطب بیشتر شود؟ نظرتان درباره نرخ تبدیل چیست؟ 
اگر قرار باشــد معیارهای موجود در عرصه مارکتینگ را 
مرور کنیم، تا صبح بحث مان ادامه پیدا می کند. نکته مهم 
اینکه شما باید معیارهای دقیقی داشته باشید. وگرنه حتی 

یک قدم نیز کارتان جلو نخواهد رفت. 
بعد از اینکه معیارتان برای بازگشــت سرمایه را انتخاب 
کردیــد، نوبت به ارزیابی آن معیار در طول اجرای کمپین 
می رسد. اگر از ما می شنوید، ارزیابی و جمع بندی کمپین 
را به مرحلــه آخر موکول نکنید؛ چراکــه در این صورت 
کارتان حســابی بیخ پیدا کرده و دیگر نمی توانید مو را از 
ماســت بیرون بکشید. در عوض توصیه کلیدی ما بررسی 

مــداوم وضعیت کمپین و ارزیابی معیارها در طول اجرای 
آن است. اینطوری حتی اگر مشکلی در میانه راه پدید آید، 

شما فرصت کافی برای رفع آن را خواهید داشت. 
آخرین توصیه ما در این بخش نیم نگاهی به رقبا داشتن 
اســت. هرچه باشــد رقبا هم تمام این حساب و کتاب ها 
را داشــته و حاال در بازار حضور دارنــد. اگر فکر کرده اید 
فقط خودتان به بازگشــت سرمایه فکر می کنید، حسابی 
دراشتباهید. در عوض الگوبرداری از رقبا حسابی به دردتان 

خواهد خورد. 
تولید محتوای باکیفیت

محتوای اسپانســری تنوع بی نهایت زیادی دارد. فرمت 
ســنتی متن را که فاکتور بگیریم، ویدئو، اینفلوگرافی ها، 
انواع تصاویر و پادکست ها در دسترس بازاریاب ها قرار دارد. 
مسئله کلیدی این وســط انتخاب فرمت دلخواه براساس 
نیازها و شــرایط برند اســت. اگر به این نکته مهم توجه 
نداشته باشید، بهترین ایده ها برای تولید محتوا هم دردی 

از شما دوا نخواهد کرد. 
اجــازه دهید بحث مــان در این بخش را با یک ســوال 
کلیدی ادامه دهیم. وقتی درباره محتوای باکیفیت حرف 
می زنیم، اول از همه چه چیزی به ذهن تان می رسد؟ قبول 
دارم این ســوال خیلی سخت تر از آنی است که به تنهایی 
جوابش را پیدا کنید. پس اجازه دهید کمی در این راستا 
کمک تان کنیم. اولین گام برای تولید محتوای باکیفیت که 
هر مخاطبی را انگشت به دهان بگذارد، ارجاع به مخاطب 
هدف است. شــما نمی توانید بدون اشاره به مشتریان تان 
انتظار تولید یک محتوای درجه یک را داشــته باشــید. 
همانطور کــه بازیکنان فوتبال تمام تالش شــان را برای 
جلب نظر تماشــاگران انجام می دهند، شما هم باید همه 
فکرتان جلب رضایت مشتریان باشد. این وسط هم اشاره 
به مشتریان و مشکالت شان بهترین ایده ممکن خواهد بود. 
بعد از اینکه شما به مشکالت مشتریان فکر کردید، باید 
در طراحی محتوا از شعارها یا عبارت هایی استفاده کنید 
که به بهترین شکل ممکن سلیقه و نیاز مشتریان را نشان 
می دهد. هرچه باشــد آدم ها در دنیای شــلوغ شبکه های 
اجتماعــی بیش از هر نکته دیگــری به محتوای جذاب و 
خیره کننده واکنش نشــان می دهند. پس به جای اینکه 
خودتان را با ترندهای عجیب و غریب ســرگرم کنید، یک 
راست سراغ خواسته های مشتریان بروید. این بهترین ترند 

بازاریابی برای کسب و کارتان خواهد بود. 
در مرحلــه بعد بازاریاب ها باید فکــری به حال رنگ و 
لعاب تبلیغات شان کنند. توصیه ما در روزنامه فرصت امروز 
ایجــاد هماهنگی میان رنگ های به کار رفته در کمپین و 
رنگ های اصلی لوگو برند است. اینطوری کمپین تان حتی 

از چند کیلومتری نیز اسم برندتان را داد خواهد زد. 
تا اینجای کار شــما تقریبا یک کمپین کامل را دارید. 
از ایــن مرحله به بعد باید خــرده کاری ها را انجام دهید. 
 Call to( منظور ما اضافــه کردن یک دعوت به عمــل
Action( به کارتان اســت. هرچه باشــد کاربران پس از 
مشاهده محتوای تان باید از انگیزه اصلی شما مطلع شوند. 
وگرنه چه بســا هیچ وقت دست به کار نشده و محتوایی 
جذاب برای برندتان تولید نکنند. آن وقت شــما می مانید 
و کلی کاربر که بعد از تماشــای محتوای تان بی تفاوت از 

کنارش رد می شوند. 
شــاید فکر کنید طراحی دعوت به عمل کاری در حد و 
اندازه نگارش یک فیلمنامه است اما ما در روزنامه فرصت 
امروز اصال چنین عقیده ای نداریم؛ چراکه نه شــما نقش 
نویسنده را دارید و نه حتی کاربران انتظار اثری حیرت انگیز 
را می کشند. همین که در انتهای محتوا درخواست تان را 
مختصر و مفید با کاربران در میان بگذارید، کارتان به اندازه 
کافی حرفه ای خواهد بود. پس منتظر چه هستید؟ همین 
حاال دست به کار شده و قبل از بارگذاری محتوای تان یک 
دعــوت به عمل بدان اضافه کنید. قول می دهم با این کار 

حسابی مشتریان را خوشحال خواهید کرد. 
تصمیم گیری درباره همکاری با اینفلوئنسرها

شما االن تقریبا هر آنچه درباره تولید محتوای اسپانسری 

الزم داشتید، یاد گرفته اید. از اینجا به بعد فقط یک نکته 
کلیــدی باقی می ماند. اینکه قصد دارید با اینفلوئنســرها 
همــکاری کنید یا خودتان دســتی بر آتــش دارید. در 
صورتی که دور اینفلوئنسرها را خط بکشید، تنها گزینه تان 
همکاری تبلیغاتی با پلتفرم های اجتماعی خواهد بود. پس 
در ایــن رابطه باید خیلی دقیق عمــل کنید؛ چراکه یک 
اشتباه اوضاع تان را طوری به هم می ریزد که نگو و نپرس. 
از آنجایی که حرف برندها در شبکه های اجتماعی بُرش 
چندانی بیــن کاربران ندارد، خیلــی از بازاریاب ها همان 
اول کار همکاری با اینفلوئنســرها را انتخاب می کنند. اگر 
شما هم هوس چنین همکاری کرده اید، باید چندتا نکته 
کلیدی را پس ذهن تان داشــته باشید. در ادامه بعضی از 
مهمترین نکات برای همکاری با اینفلوئنســرها در زمینه 

تولید محتوای اسپانسری را مرور خواهیم کرد:
اول از همه باید اینفلوئنســری پیدا کنید که در حوزه 
کاری تان فعالیت دارد. چنین فردی به شما فرصت خوبی 
برای اثرگذاری بر روی مشتریان داده و انتظارات را برآورده 
خواهد کرد. خب پیش خودتان فکر نکرده اید که همکاری 
با اینفلوئنسری کامال بی ربط به حوزه کاری تان برای شما 

موفقیتی به همراه داشته باشد؟
قبل از اینکه در اولین برخورد با یک اینفلوئنســر شروع 
به همکاری بــا وی کنید، باید کمی دربــاره هزینه های 
برنامه تان فکر کنید. بــه زبان خودمانی، چقدر بودجه دم 
دست تان است و آیا از پس همکاری با چنین اینفلوئنسری 
برمی آییــد؟ جواب این ســوال تکلیف خیلــی چیزها را 
مشــخص کرده و جلوی یک همکاری بی نتیجه را خواهد 

گرفت. 
مطمئن شوید اینفلوئنســر قصه ما متوجه منظور شما 
می شود. بی شــک هیچ کارآفرینی دوست ندارد کلی پول 
خرج همکاری با کسی کند که اهداف و نیازهای شرکتش 
را درک نمی کند. این طوری شــما حس سرمایه گذاری را 
خواهید داشت که یک شبه کل سرمایه اش در بورس دوِد 

هوا شده است. 
مطالعه موردی: محتوای اسپانسری در اینستاگرام

امیدوارم تا اینجای بحث خیلی خســته نشــده باشید؛ 
چراکــه ما هنوز یک بخش مهم از کارمــان باقی مانده و 
آن چیزی نیست به غیر از مطالعه موردی تولید محتوای 
اسپانســری. ما برای این کار یک راســت رفته ایم سراغ 
مشــهورترین شبکه اجتماعی دنیا. اینســتاگرام عالوه بر 
اینکه یک عالمه کاربر فعال در سراســر دنیا دارد، معموال 
انتخاب اول بازاریاب ها نیز هست. به همین خاطر بررسی 
راه و چاه تولید محتوای اسپانسری در این فضا ایده خوبی 

خواهد بود. 
اولین نکته ای که درباره اینستاگرام باید مد نظر داشته 
باشید، ضرورت استفاده از پروفایل تجاری برای همکاری 
اسپانسری با دیگران است. یعنی شما چه بخواهید با خود 
اینســتاگرام برای پروموت کردن محتوا کار کنید چه پای 
اینفلوئنسرها وسط باشد، باید اکانت تجاری داشته باشید. 
کافی است برای این کار سری به تنظیمات اینستاگرام زده 
و اکانت تان را از حالت شــخصی به تجاری تبدیل کنید. 
اینطوری اولین قدم برای بارگذاری محتوای اسپانسری را 

برمی دارید. 
از آنجایی که اینستاگرام دوست دارد با کاربرانش روراست 
باشد، محتوای اسپانسری تیک مخصوصی دارد. این یعنی 
محتوای اسپانســری شما یک تیک مشــخص در باالی 
خودش خواهد داشت که نشان دهنده همکاری اسپانسری 
شــما با اینستاگرام یا هر موسسه دیگری خواهد بود. تنها 
تفاوت درج عبارت »Sponsored« برای پروموت محتوا 
 »Paid Partnership« از طرف اینســتاگرام و عبارت
بــرای همکاری تجــاری با اینفلوئنسرهاســت. اینطوری 

کاربران متوجه تفاوت کار شما خواهند شد. 
اگر قصد دارید محتوای تان در اینســتاگرام را پروموت 
کنیــد، باید اول به بخش تنظیمــات پروفایل تان مراجعه 
کنید. ســپس تــب »Boost Post« را انتخاب کرده و 
هدف تان از پروموت محتوا را مشــخص کنید. این هدف 
می تواند افزایش بازدید پروفایل، ترافیک ســایت یا حتی 
دریافت دایرکت بیشــتر باشــد. در مرحلــه بعدی نوبت 
به انتخاب مخاطب هدف می رســد. بــا این کار الگوریتم 
اینستاگرام متوجه مخاطب هدف شما شده و محتوای تان 
را به دست کاربران بی عالقه نمی رساند. در نهایت نیز باید 
بودجــه دلخواه و مدت زمان اجرای کمپین را مشــخص 
کنید. اینطوری اینستاگرام بقیه کارها را به طور اتوماتیک 

انجام می دهد. 
حاال اگر برنامه تان همکاری با یک اینفلوئنســر اســت، 
باید مراحل کمی متفاوت را طی کنید. بر این اســاس به 
بخش تنظیمات رفته و گزینه بیزینس را انتخاب نمایید. 
 Branded Content در تب »محتــوای برند« یا همان
 Approve Content( »گزینه »تایید تولیدکننده محتوا
Creator( را انتخاب کــرده و نام کاربردی پروفایلی که 
قصــد همکاری تبلیغاتی بــا آن را دارید، درج کنید. حاال 
طرف مقابل هر محتوای اسپانســری برای تان تولید کند، 

تیک رسمی و نام کاربری شما را یدک میکشد.
بی شک تولید محتوای اسپانسری حساسیت های خاص 
خــودش را دارد. بــا این حال مراحل مــورد بحث درباره 
اینســتاگرام کمابیش در سایر شــبکه های اجتماعی نیز 
کاربرد دارد. بنابراین اگر دوست دارید کاربران را شگفت زده 
کرده یا تاثیر مثبتی روی آنها بگذارید، الزم نیست برای هر 
پلتفرم یک آموزش پیچیده ببینید. سناریوی مورد بررسی 
درباره اینســتاگرام به اندازه کافی کاربردی خواهد بود تا 

شما را از شر هر آموزش دیگری خالص کند. 
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