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کاهش مستمر 
مشارکت اقتصادی

فرصت امروز: در حالی که انتظار می رفت به علت شیوع کرونا شاهد افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مشارکت 
اقتصادی در سال 99 باشیم، اما در این سال اتفاق دیگری رخ داد و به موازات افت نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ 
بیکاری بهبود یافت. هرچند این کاهش نرخ بیکاري، گمراه کننده است و بهتر شدن وضعیت نرخ بیکاری به دلیل 
کاهش س��طح مشارکت اقتصادی رخ داده اس��ت. کمااینکه برخی از بیکاران در جست وجوی کار، یافتن شغل را 

رها کرده و یا آن را به زمان دیگری موکول کرده اند. طبق گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار، روند...

وزیرنفتخبرداد
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خوشبینیمدیراندرپایان99

راهکارهاییبرایجلوگیریازترکشرکتازسویکارمندان

چگونهکارمندانشرکترابرایطوالنیمدتحفظکنیم؟
حفظ کارمندان در دنیای کس��ب و کار امر ساده ای نیست. بسیاری از برندها پس از مدت زمانی اندک با 
درخواست های کارمندان شان برای استعفا مواجه می شوند. اغلب اوقات وضعیت نامنافسب شرکت یا تمایل 
کارمندان برای یافتن ش��غلی بهتر موجب این رویداد می ش��ود. بدون تردید هیچ کس��ب و کاری تمایل به 
از دس��ت دادن کارمندانش ندارد. این امر به طور ویژه ای در مورد کارمندان حرفه ای کس��ب و کار اهمیت 

پیدا می کند بنابراین بررسی برخی از راهکارهای مناسب برای حفظ کارمندان ایده مناسبی خواهد بود...
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دانشگاه هاروارد

آمریکا خوش شانس ترین کشور در تاریخ 
مدرن است. زندگی اش را به عنوان پایگاه 
حاشیه ای اروپایی آغاز کرد که ساکنانش 
به خاطر سختی سفر دریایی تا اروپا رسما 
خ��ود را دورافتاده به حس��اب می آوردند. 
وقتی ای��ن مستعمره نش��ین ها از بریتانیا 
مس��تقل ش��دند ضعیف، فقیر و بی نظم 
بودند، ام��ا در کمتر از یک قرن و نیم، آن 
۱۳ مستعمره نش��ین در سراسر آمریکای 
شمالی پخش ش��ده بودند، از یک جنگ 
داخلی جان ب��ه در برده بودن��د، از دیگر 
قدرت های غربی جان بیش��تری داشتند 
و بزرگترین و پویا تری��ن اقتصاد جهان را 
س��اخته بودند. این صعود ت��ا پایان قرن 
بیس��تم متوقف نشد، تا زمانی که پیروزی 
در جنگ س��رد آمریکا را به ابرقدرت دنیا 
تبدی��ل کرده بود. این یکی البته قرار نبود 
زیاد ادامه پیدا کند. آمریکایی ها دوس��ت 
دارند این داس��تان ج��ذاب را به فضیلت 
نیاکان ش��ان نس��بت دهند، ب��ه حکمت 
پدران بنیانگ��ذار آمریکا و به محس��نات 
س��رمایه داری لیبرال دموکرات آمریکایی، 
اما اگر بخواهیم واقعگرا باشیم باید قساوت 
قابل توجه علیه بومیان آمریکا و همچنین 
برده های واردات��ی از آفریقا را جزو دالیل 
موفقیت اقتصادی مستعمره شان به حساب 
آوریم و البته عامل خوش شانسی مفرط را 

هم نمی توانیم نادیده بگیریم.
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ادامهازهمینصفحه
آمریکایی ها خوش ش��انس بودند که آمریکای ش��مالی سرش��ار از 
زمین های حاصلخیز و منابع طبیعی بود، رودهایش قابل کش��تیرانی 
بودند و دمایش اکثرا مساعد بود. آمریکا از لحظه به وجود آمدنش از 
رقابت میان قدرت های بزرگ سود برد: فرانسه از انقالب آمریکا حمایت 
کرد تا رقیبش بریتانیا را تضعیف کند و زمانی که ناپلئون برای جنگ 
در اروپا به پول نیاز داش��ت آمریکا لوئیزیانا را مفت از فرانسه خرید و 
قلمروش را دو برابر کرد. جنگ در اروپا به عالوه به آمریکا کمک کرد 
از تصمیم احمقانه اش برای اش��غال کانادا در جنگ ۱8۱2 جان سالم 
به در برد. بریتانیا هم آنقدر س��رش ش��لوغ شکست دادن ناپلئون بود 
که نمی توانست با همه قدرت علیه مستعمره نشینان سابقش بجنگد. 
آمریکا آرام آرام با گسترش در سراسر قاره و گرفتن تگزاس، نیومکزیکو، 
آریزونا و کالیفرنیا از مکزیک توجه بیشتری جلب کرد اما قدرت های 
اروپایی آنقدر سرگرم رقابت با یکدیگر بودند که آمریکا هر کار دلش 
خواست کرد. تا سال ۱900 نگرانی بریتانیا از قدرت گیری آلمان باعث 
ش��د که از ادعاهای ارضی اش بر ش��مال غربی پسیفیک و آمریکای 

جنوبی دست بردارد و دل آمریکا را به دست آورد.
همزمان هیچ قدرت بزرگی آن امنیت بی زحمت کذایی را که آمریکا 
به خاطر جغرافیایش از آن بهره برده، تجربه نکرده  است. در 200 سال 
گذش��ته به جز بریتانیا، تمام قدرت های بزرگ دست کم یک بار مورد 
تاخت و تاز قرار گرفته اند و تعداد زیادی از آنها حتی اش��غال  شده اند. 
حت��ی بریتانیا هم در جریان بمب��اران آلمان ها در جنگ جهانی دوم 
حدود 50 هزار نفر از ش��هروندانش را از دس��ت داد. آخرین باری که 
نیروی بیگانه خاک آمریکا را اشغال کرد در جنگ ۱8۱2 بود و آمریکا 
در جریان دو جنگ جهانی قرن بیس��تم که اروپا و آس��یا را به ویرانی 
کشاند، رسما دست نخورده باقی ماند. این امنیت بی زحمت به آمریکا 
اجازه داد آخرین قدرت بزرگی باشد که به هر دو جنگ وارد می شود 
و به همین خاطر کمترین تلفات را دید و همین به واش��نگتن کمک 

کرد که بعد از پایان جنگ به عنوان قدرت مسلط دنیا شناخته شود.
نبای��د کتمان کرد که س��ران آمریکایی در بعض��ی از آن لحظات 
خوش شانس��ی، تصمیم��ات هوش��مندانه ای گرفتن��د و از موقعیت 
بیش��ترین بهره را بردن��د. آنها قانون اساس��ی ای تصویب کرده بودند 

که به آزادی های فردی بها می داد و همین یک اقتصاد کاپیتالیستی 
مهارنش��دنی و لجام گس��یخته به وجود آورد. آنها درهای کشورشان 
را روی مهاج��ران باز کردند و اگرچه میراث ش��رم آور برده داری هنوز 
با  آنهاس��ت، اما پیروزی شمالی ها در جنگ داخلی علیه جنوبی های 
برده دار باعث ش��د کش��ور دچار تجزیه نشود و از حداکثر پتانسیلش 

استفاده کند.
آمریکا از زمانی که قدرتی بین المللی ش��د اکثرا در بهترین زمان با 
دشمنانش رودررو شد. آلمان قدرت نظامی ویرانگری داشت، اما زمانی 
که ارتش آمریکا در ۱9۱8 با آنها روبه  رو شد، جنگ جهانی اول باعث 
فرسودگی شان شده بود. ارتش آلمان نازی از آلمان جنگ جهانی اول 
هم قدرتمندتر بود، اما آدولف هیتلر، استراتژیست ناشی ای بود و البته 
شوروی اصل جنگ با آلمان ها را انجام داده بود. در مورد جنگ با ژاپن 
ه��م نباید فراموش کرد که اقتص��اد ژاپن در ۱94۱ حدود یک پنجم 
آمریکا بود، رهبری ژاپن در دوره جنگ دچار شکاف عمیقی شده بود 

و هزاران سرباز ژاپنی مشغول جنگ در چین بودند.
بی تردید مهمترین رقیب آمریکا در همه این سال ها، شوروی بود، 
اما اینجا هم شانس با آمریکا یار بود. اقتصاد شوروی بسیار کوچک تر 
از آمریکا ب��ود، متحدانش ضعیف تر و غیرقابل اطمینان تر بودند و در 
آن واحد باید با چندین رقیب دست و پنجه نرم می کرد، در حالی که 
آمریکا در نیم کره غربی با هیچ تهدیدی روبه رو نبود. اقتصاد دستوری 
شوروی سرزمین عجایب اتالف و ناکارآمدی به حساب می آمد و سران 
این کش��ور باید درصد باالتری از تولید ناخالص داخلی خود را صرف 
بودجه دفاعی می کردن��د تا در رقابت با آمریکا جا نمانند. تالش های 
دیرهنگام میخائیل گورباچف در اصالح سیستم شکست خورد و اتحاد 
جماهیر شوروی نه با ضربه ای از آمریکا که با ناله ای از درون فرو پاشید.

نتیجه سقوط شوروی، دنیای تک قطبی آمریکایی بود. آمریکا دیگر 
رقیبی جدی نداشت و سیاستمداران و روزنامه نگاران خود را متقاعد 
کرده بودند که آمریکا فرمول جادویی موفقیت را در دنیایی که در آن 
جهانی سازی به س��رعت پیش می رفت، پیدا کرده است. دهه ۱990 

دهه آمریکا بود.
امروز چطور؟ آیا هنوز جهان در مشت آمریکاست و هرچه که آمریکا 
غیرمسئوالنه عمل کند باز تبعاتش دامنش را نمی گیرد؟ شاید، شاید 

هم نه. من چهار روند را می بینم که نشان می دهد دوران خوش شانسی 
آمری��کا احتماال به پایان خود رس��یده اس��ت؛ اول از همه آن امنیت 
بی زحمتی که آمریکا طی قرون اخیر از آن بهره برده مانند قبل کامل 
به نظر نمی رسد. از حرفم اشتباه برداشت نکنید؛ اینکه در نزدیکی مان 
دشمنی نداریم مزیت بزرگی محسوب می شود و هنوز هم دو اقیانوس 
عظیم از آمریکا در برابر تعداد زیادی از مشکالت محافظت می کنند. 
نام پنتاگون »وزارت دفاع« اس��ت اما نیروهای ارتش آمریکا اصوال از 
خاک این کش��ور دفاع نمی کنند. آنها در عوض به مناطقی دور اعزام 
می شوند تا شرایط سیاسی آنجا را شکل بدهند. چرا آنها می توانند این 
کار را بکنند؟ چون نیاز نیس��ت آمریکایی ها نگران اشغال کشورشان 

توسط مکزیک یا کانادا یا هر کشور دیگری باشند.
 اما 2020 به آمریکایی ها نشان داد که آن چتر حفاظتی که همیشه 
از آن بهره برده اند، دیگر به قدرت سابق نیست. مثال در کمتر از یک 
س��ال کرونا آمریکای های بیشتری را از مجموع کشته های آمریکا در 
جنگ جهانی اول، جنگ کره و جنگ ویتنام کش��ت. همین  حاال که 
این مقاله را می نویسم تعداد کشته های روزانه کرونا باالتر از کشته های 
یازدهم سپتامبر است. فاصله از دشمنان اهمیت دارد، اما ما را در برابر 

همه خطرها بیمه نمی کند.
ب��ه عالوه همین چن��د هفته پیش متوجه ش��دیم که یک قدرت 
خارجی )که گمان می کنند روس��یه باشد( توانسته در تعداد فراوانی 
از کامپیوترهای دولتی آمریکا نفوذ کند. هنوز از میزان دقیق خسارات 
وارده اطالع��ی نداریم، اما این ماجرا نش��ان می دهد در دنیای کنونی 
فاصله فیزیکی همیش��ه نمی توان��د جلوی آس��یب پذیری را بگیرد. 
آمریکا هنوز باید از اینکه در این موقعیت مکانی قرار دارد، احس��اس 

خوش شانسی کند، اما این مزیت به اندازه سابق بزرگ نیست.
منبع دوم نگرانی، چین اس��ت که در مقایس��ه با ش��وروی رقیب 
هولناک تری برای آمریکا به حساب می آید. شاید آمریکایی ها از ۱77۶ 
تا اواسط دهه ۱990 روی دور بُرد افتاده بودند، اما چینی ها از آن زمان 
به بعد وضع بهتری داشته اند؛ اقتصاد چین به زودی بزرگ تر از آمریکا 
خواهد شد، چین مدت هاست برخالف آمریکا خود را درگیر جنگ های 
پرهزینه نکرده است، نخبگان حاکم بر چین معتقدند که آنها در قرن 
کنونی یکی از قدرت های اصلی دنیا خواهند بود، سیستم کاپیتالیسم 

تک حزبی آنه��ا عموما تاکنون خوب عمل ک��رده، چین در نهادهای 
کلیدی بین المللی نقشی کلیدی دارد و در هر نقطه ای از جهان حضور 
اقتصادی خود را مس��تحکم کرده است. در آن زمان که ترامپ رابطه 
اقتصادی آمریکا با دیگر کشورها را به نابودی می کشاند، چین در حال 
امضای قراردادهای تازه تجاری و سرمایه گذاری در کشورها بود. چین 
ش��اید نتوانس��ت در ابتدا کرونا را درست مدیریت کند و باعث پخش 
آن در دنیا ش��د، اما واکنش ثانویه ب��ه آن )با همکاری مردم( به موقع 
بود و نگذاشت آمار قربانیان در این کشور ۱.4 میلیارد نفری از 5هزار 

نفر بیشتر شود.
البته ش��اید داریم چین را زیادی بزرگ می کنیم. درآمد سرانه در 
چین هنوز بسیار پایین تر از آمریکاست. پروژه جاده ابریشم نو که قرار 
بود با سرمایه گذاری سنگین پکن در تمامی قاره ها باعث افزایش نفوذ 
سیاسی، اقتصادی چین شود آنطور که شی جین پینگ امیدوار بوده 
پیش نرفته است. همزمان جهان غرب روز به روز بیشتر به دیپلماسی 
چینی بدبین می شود. با این همه حتی در بهترین سناریو برای آمریکا 
هم نمی توانیم چین را در رده رقبای سابق آمریکا قرار دهیم. چین قرار 

نیست به سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی دچار شود.
سومین دلیل برای بدبینی به آینده آمریکا، زخم هایی است که خود 
آمریکایی ها به پیکر این کش��ور زده اند. این لیس��ت طوالنی است؛ از 
دوقطبی کردن عامدانه جامعه توسط ترامپ با هدف بسیج حامیانش، 
بت س��ازی از کلمه »آزادی« تا آن حد ک��ه میلیون ها آمریکایی فکر 
می کنن��د ماس��ک ن��زدن در میانه کرونا ن��ه احمقانه ک��ه قهرمانانه 
اس��ت، ظهور و قدرت گیری مجموعه ای از دروغگوها، ش��ارالتان ها و 
کالهبردارهای راس��ت افراطی )مثل الکس جونز و بن ش��اپیرو( که 
توهم��ات توطئه و نفرت را می پراکنند و زندگی ش��غلی لوکس��ی را 
برای خود به وجود آورده اند، تاثیر فراگیر البی های ثروتمند بر جامعه 
سیاس��ی آمریکا، تاثیر عمیق پول بر سیاس��ت آمریکایی و سیس��تم 
معی��وب انتخاباتی که به طور فزاین��ده ای حاکمیت اقلیت را تقویت 
کرده، یک گروه از قدرتمندان حوزه سیاست خارجی که به هیچکس 
پاسخگو نیستند و از اشتباهات مهلک آمریکا درس نمی گیرند... من 

می توانم این لیست را طوالنی تر کنم، اما منظورم را گرفته اید.
و دلیل چهارم، مسئله گرم شدن زمین است. اتمسفر برایش اهمیتی 

ندارد که من و ش��ما درباره این مش��کل چه نظری داریم. اتمسفر به 
قوانین فیزیک و شیمی پایبند است و مسیر خودش را می رود. مردم 
آزادند ک��ه واقعیت تغییرات اقلیمی را انکار کنن��د، اما زمین به آنها 
توجهی ندارد. ژئوپلیتیک مس��اعد نمی تواند آمریکا را نجات دهد اگر 
جو زمین گرم تر و گرم تر ش��ود، داش��تن بهترین جت های جنگنده، 
موشک های قاره پیمای پیچیده، جنگ افزارهای ضدزیردریایی مدرن 
و توانایی های جنگ س��ایبری و دیگر نش��انه های ق��درت مدرن هم 
اینجا به کمک آمریکا نخواهند آمد. یک اقتصاد بزرگ، دانشمندان و 
مهندسان آموزش دیده و بخش خصوصی مبتکر شاید ضربه را مالیم تر 
کند و جلوی بدبختی قریب الوقوع را فعال بگیرد، اما چالشی که با آن 
روبه روییم هر س��ال بزرگ و بزرگ تر می شود. وقتی آنچه که دارد بر 
سر زمین می آید را با سیاست ناکارآمدی که گرفتارش هستیم ترکیب 
کنید، می بینید که طی یک یا دو نسل آینده، خوش شانسی سابقه دار 

آمریکا به پایان غم انگیزی خواهد رسید.
من زیادی بدبینم؟ امی��دوارم. آمریکا در حوزه های مختلفی هنوز 
قدرت خود را حفظ کرده است، به خصوص در حوزه علم و تکنولوژی 
و رقبایش هم با مش��کالت جدی خود دس��ت و پنجه نرم می کنند. 
بازگش��ت آمریکا به دوران تس��لط بی قید و شرط دهه ۱990 بر دنیا 
دیگر امکان پذیر نیست، اما اصالحات هوشمندانه می تواند این کشور را 
دوباره به مسیر امنیت و رفاه برساند. پایان دوران بدترین رئیس جمهور 

تاریخ آمریکا در کاخ سفید مطمئنا به این روند کمک می کند.
برنچ ریگ��ی، مدیر موفق بیس بال یک ب��ار گفته بود: 
»ش��انس، مابقی طرح و نقشه شماس��ت.« آمریکایی ها 
عموما احس��اس می کنند که موفقیت حق طبیعی ش��ان 
اس��ت، اما این کش��ور چند دهه است که مثل سابق کار 
نمی کند. اتو فون بیس��مارک، نخستین صدراعظم آلمان 
زمانی به مس��خره و با توجه به خوش شانسی های پیاپی 
آمریکایی ه��ا گفته ب��ود: »خداوند مش��یت خاصی برای 
احمق ها، مس��ت ها و ایاالت متحده آمری��کا مقدر کرده 
اس��ت.« آیا عص��ر خوش اقبالی آمریکایی ب��ه پایان خود 

رسیده است؟
منبع:فارنپالیسی

س��مت و س��وی اقتصاد جهانی نش��ان می دهد که کشورهای 
آس��یایی در حال سبقت گرفتن از کشورهای اروپایی و آمریکایی 
هس��تند. گزارش ت��ازه صندوق بین المللی پول به وضوح نش��ان 
می دهد که در پنج سال آتی چین بیش از یک پنجم کل افزایش 
تولید ناخالص داخلی جهان، به رشد اقتصادی دنیا کمک خواهد 
کرد و به این ترتیب، در زمینه تولید ناخالص داخلی پیشرو خواهد 
شد. این یعنی اقتصاد چین در سال های 202۱ تا 2022 میالدی 
20.4 درصد رش��د را تجربه می کند و پس از آن، آمریکا با رش��د 
۱4.8 درصد در رتبه دوم می ایس��تد. به گفته صندوق بین المللی 
پول، رتبه سوم و چهارم نیز به دو کشور آسیایی یعنی هند )رشد 
8.4 درصدی( و ژاپن )رشد ۳.5 درصدی( تعلق می گیرد، اما این 

تمام ماجرا نیست.
اقتصاددانان، قرن 2۱ را قرن آسیا می دانند و می گویند قاره کهن 

به دلیل رشد اقتصادی و روند دموگرافیک )جمعیت شناختی( در 
قرن بیس��ت و یکم نقش غالب را در اقتصاد جهان خواهد داشت. 
اقتصادهای آسیایی در حال بزرگتر شدن هستند و حتی در سال 
2020 و ب��ا وجود انقباض اقتصادی ناش��ی از ش��یوع کرونا، این 
موضوع تا حدی قابل ردگیری اس��ت، چنانکه آس��یایی ها از نظر 

برابری قدرت خرید از مابقی جهان در سال 2020 جلوتر بودند.
صندوق بین المللی پول همچنین با بررسی وضعیت ۱۳ شاخص 
کالن اقتصاد ایران در سالی که گذشت، از رشد 54 میلیارد دالری 
حجم اقتصاد ایران در این سال، تخلیه اثر تحریم ها بر بخش نفتی 
و تجارت ۱40 میلیارد دالری ایران با کشورهای جهان در این سال 
خبر داد. براس��اس برآوردهای ای��ن نهاد بین المللی، اقتصاد ایران 
پس از تجربه رش��د منفی ۶.8درصدی در س��ال 20۱9 با وجود 
تحریم های آمریکا، رش��د مثبت ۱.5درصدی را در س��ال 2020 

شاهد بوده است. با وجود تحریم های آمریکا ارزش تولید ناخالص 
داخلی ایران از رقم برآوردی 58۱ میلیارد دالری در س��ال 20۱9 
با افزایش 54 میلیارد دالری به ۶۳5 میلیارد دالر در سال 2020 

رسیده است.
بخش غیرنفتی ایران نیز در س��ال 2020 در حالی به 
رش��د مثبت ۱.۳درصدی رس��ید که این بخش در سال 
20۱9 می��الدی 0.9 درصد رش��د کرده ب��ود. همچنین 
بخ��ش نفتی ای��ران پ��س از رش��د منفی قاب��ل توجه 
۳8.9درصدی در س��ال 20۱9 با رشد مثبت ۳.۱ درصد 
در سال 2020 مواجه شده که این امر نشان می دهد اثر 
تحریم ه��ای نفتی آمریکا علیه ایران در س��ال 20۱9 به 
 طور کامل تخلیه ش��ده است.IMF تولید نفت ایران در 
س��ال 20۱9 را 2.۱9 میلیون بشکه در روز اعالم کرده و 

از افزایش این رقم به 2.2۳ میلیون بشکه در روز در سال 
2020 خبر داده اس��ت. صادرات نفت ایران که در سال 
20۱9 بالغ بر 490 هزار بشکه در روز بوده است در سال 

2020 به ۶40 هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود صادرات ایران در 
س��ال 2020 را ۶7.8 میلیارد دالر و واردات در این سال را 72.۶ 
میلیارد دالر برآورد کرده است. صادرات ایران در سال 20۱9 بالغ 
ب��ر 70.۳ میلیارد دالر و واردات ایران در این س��ال ۶7.2 میلیارد 
دالر اعالم شده بود. این نهاد بین المللی که کل ذخایر ارز و طالی 
ایران را در پایان س��ال 20۱8 بالغ ب��ر ۱2۱.۶ میلیارد دالر اعالم 
کرده بود معتقد است ذخایر ارزی ایران در پایان سال 20۱9 افت 
قابل توجه داش��ته و به ۱2.4 میلیارد دالر رس��یده و این رقم در 
پایان سال 2020 نیز بالغ بر 4 میلیارد دالر شده است. پیش بینی 

شده اس��ت روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال 202۱ متوقف 
ش��ود و در پایان این سال حجم ذخایر ارز و طالی ایران به ۱2.2 

میلیارد دالر و در سال 2022 به 2۱ میلیارد دالر برسد.
صندوق بین المللی پول نرخ رشد نقدینگی ایران در سال 2020 
را هم ۳4.5 درصد برآورد کرده اس��ت. رش��د نقدینگی ایران در 
سال 20۱9 نیز ۳0.9 درصد بوده است. همچنین اقتصاد ایران در 
سال 2020 تورم ۳۶.5درصدی داشته که این رقم نسبت به تورم 
IMF .۳4.۶درصدی سال 20۱9 افزایش محسوسی داشته است
همچنین تراز حس��اب های جاری ایران در س��ال 2020 را منفی 
4.5 میلیارد دالر برآورد کرده است. این نخستین بار در سال های 
اخیر است که تراز حساب های جاری ایران منفی می شود. در سال 
پیش از آن تراز حس��اب های جاری ایران مثبت ۳.8 میلیارد دالر 

گزارش شده بود.
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فرص��ت ام��روز: در حالی ک��ه انتظ��ار می رفت به علت ش��یوع کرونا 
ش��اهد افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ مش��ارکت اقتصادی در سال 
99 باش��یم، اما در این س��ال اتف��اق دیگری رخ داد و ب��ه موازات افت 
نرخ مش��ارکت اقتصادی، نرخ بیکاری بهب��ود یافت. هرچند این کاهش 
نرخ بیکاري، گمراه کننده اس��ت و بهتر ش��دن وضعیت نرخ بیکاری به 
دلیل کاهش سطح مشارکت اقتصادی رخ داده است. کمااینکه برخی از 
بیکاران در جست وجوی کار، یافتن شغل را رها کرده و یا آن را به زمان 

دیگری موکول کرده اند.
طب��ق گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار، روند صعودی نرخ 
مش��ارکت اقتصادی جمعیت ۱5ساله و بیش��تر در سال ۱۳99 متوقف 
ش��ده و به 4۱.۳ درصد رسیده اس��ت. مقایسه این رقم با نرخ مشارکت 
اقتصادی در س��ال ۱۳98 نش��ان می  دهد که این نرخ حدود 2.8 واحد 
درصد کاهش یافته اس��ت. به نظر می رسد س��هم جمعیت فعال کشور 
یعنی ش��اغالن و یا افرادی که در جس��ت وجوی کار هس��تند، در سال 
۱۳99 به طور قابل توجهی کاهش یافته است. به طوری که نرخ بیکاری 
و نرخ اشتغال نیز در سال ۱۳99 به ترتیب به 9.۶ درصد و ۳7.۳ درصد 
رسیده که نسبت به سال ۱۳98 به ترتیب ۱.۱ واحد درصد و 2.۱ واحد 

درصد کمتر است.
کاهشپیاپينرخمشارکتدرزنانومردان

براساس گزارشی که معاونت اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در بررسي 
وضعیت بازار کار طی س��ال هاي 95 تا 99 منتش��ر کرده است، به رغم 
کاهش بیکاري در این پنج س��ال، نرخ مش��ارکت اقتصادي نیز کاهش 
یافته است، یعنی افراد کمتري در بازار کار حاضر یا جویاي کار بوده اند. 
پرواضح اس��ت که کاهش نرخ مش��ارکت اقتصادي مي تواند آثار مخربي 
بر اقتصاد داش��ته باش��د که ازجمله آنها، ناامی��دي از انجام فعالیت هاي 
اقتصادي اس��ت. در این سال ها بار اشتغال زایي عمدتا بر دوش خدمات 
با س��هم باالي 50 درصد بوده اس��ت، هرچند که شیوع کرونا بیشترین 

لطمه را به این بخش در اقتصاد ایران وارد کرده است.
براس��اس این گزارش، نرخ مشارکت زنان در س��ال 99 براي دومین 
سال پیایي کاهش یافته و به ۱۳.9 درصد رسیده که نسبت به سال 98 
افت ۳.۱ درصدي داشته است. هرچند مشاهده روند نرخ مشارکت زنان 
از سال 95 حاکی از »تقریبا ثابت« بودن آن است و اینکه نرخ مشارکت 
نیمي از جمعیت کش��ور در این س��ال ها هیچ گاه بیش��تر از ۱7 درصد 
گزارش نش��د. این در حالي اس��ت که نرخ مش��ارکت اقتصادي مردان 
در س��ال 99 حدود 55 درصد بیش��تر از زنان اعالم شده است. در سال 

گذشته این نرخ ۶8.7 درصد بود که کاهشي 2.4 واحد درصدي نسبت 
به سال 98 را نشان مي دهد.

با استناد به گزارش اتاق بازرگاني تهران، نرخ مشارکت مردان در سال 
99 نیز براي دومین سال پیاپي کاهش یافته است. مقایسه اعداد و ارقام 
نرخ مش��ارکت اقتصادي براي هر دو گروه زنان و مردان نش��ان مي دهد 
که بهترین س��ال ها از نظر میزان مش��ارکت، سال های 9۶ و 97 بوده و 
پس از خروج آمریکا از برجام و همچنین شیوع کرونا، نرخ مشارکت نیز 
تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش یافته است. این امر را مي توان با کاهش 
نرخ بیکاري در ش��رایط کاهش فعالیت هاي اقتصادي به دلیل قرنطینه 
و محدودیت ه��ا نیز توجیه ک��رد. میانگین نرخ مش��ارکت اقتصادي در 
پنج س��ال منتهي به س��ال 99 برابر با 4۳.5 درصد و براي سال 99 نیز 
4۱.۳ درصد بوده است. این در حالي است که این نرخ براي کشورهاي 
OECD و اتحادی��ه اروپا باالت��ر از 75 درصد و در کش��ورهاي ترکیه، 

اندونزي و هند باالتر از ۶0 درصد گزارش شده است.
ب��ه گفته اتاق بازرگان��ي تهران، کم بودن نرخ مش��ارکت اقتصادي در 
ایران به دلیل عدم مش��ارکت و اس��تفاده حداکثري از زنان در بازار کار 
اس��ت. هرچند در این بین نباید از تاثیر تکانه هاي سیاسي و بین المللي 
بر اقتصاد ایران نیز به راحتي گذشت، چراکه این تکانه ها نظیر آنچه پس 
از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شیوع کرونا در ایران رخ داد، امید به 

آینده و میزان مشارکت اقتصادی را کاهش می دهد.
وقتیکاهشنرخبیکاري،گمراهکنندهاست

در بخش دیگري از این گزارش به وضعیت نرخ بیکاري اش��اره ش��ده 
و آمده اس��ت: نرخ بیکاري زنان و مردان ۱5 سال و بیشتر در سالي که 
گذشت به ترتیب ۱5.7 و 8.۶ درصد بوده که براي هر دو گروه کاهشي 
0.۶ درصدي نس��بت به سال 98 داشته اس��ت. نرخ بیکاري در شهرها 
براي س��ال گذش��ته، ۱0.4 و براي روستاها نیز 7.2 درصد گزارش شده 
که هر دو با کاهش روبه رو بوده اس��ت. نرخ بی��کاري جوانان ۱5 تا 24 
سال در سال حدود ۳0 درصد بوده که در سال گذشته به 2۳.7 درصد 
رس��یده که کمترین نرخ در پنج س��ال منتهي به 99 است، اما این رقم 
در کنار کاهش نرخ مش��ارکت اقتصادي، چندان جاي امیدواري ندارد، 
چراکه به معناي خروج این افراد از گروه افراد جویاي کار است. در این 
گروه س��ني، ۳۶ درصد زن��ان و 2۱.2 درصد م��ردان بیکارند. اما باالتر 
بودن نرخ بیکاري جوانان این گروه س��ني به اندازه ۱4.۱ درصد بیشتر 
از بیکاري کل کش��ور به نوعي نگران کننده است، چراکه باعث مي شود 
افراد جوان دیرتر به بازار کار وارد ش��وند که این امر مي تواند مش��کالت 

اجتماعي مانند باالرفتن سن ازدواج را نیز سبب شود.
در این میان، وضعیت بیکاري فارغ التحصیالن دانشگاه نگران کننده تر 
اس��ت، کما اینکه مقایس��ه اع��داد و ارقام نش��ان مي دهد ک��ه بیکاري 
فارغ التحصیالن 4.۶ درصد بیش��تر از بیکاري کل کش��ور است. در سال 
95 ح��دود ۱9 درص��د بی��کاران، فارغ التحصیالن آم��وزش عالي بودند 
که در س��ال 99 به ۱4.2 درصد رس��ید. از کل آنهایي که از دانش��گاه 
فارغ التحصیل ش��دند، 22.8 درصد از زن��ان و ۱0.4 درصد از مردان در 
سال گذش��ته بیکار بوده اند، یعنی براي آموزشي که در دانشگاه دیدند، 

بازار کاري نیافتند.
به  طور کلي، به نظر نمي رسد که در سال ۱400 تغییر محسوسي در 
وضعیت نرخ مش��ارکت اقتصادي رخ ده��د. به همین دلیل نرخ بیکاري 
ممکن است در س��ال جاری نیز کاهش یابد، چراکه تداوم شیوع کرونا، 
شرایط وخیمي را در کشور ایجاد کرده و این شرایط وخیم کرونایی جز 
با واکسیناس��یون از بین نمي رود. هرچند به دلیل ماهیت اقتصاد ایران 
و نوس��ان در نرخ رش��د، با واکسیناس��یون نیز مدت ها طول مي کشد تا 
تبعات کرونا از اقتصاد ایران تخلیه ش��ود بنابراین کاهش بیکاري نه تنها 

نکته امیدوارکننده اي نیست بلکه در نوع خود گمراه کننده نیز هست.
مشارکتدرروستاهابیشترازشهرهاست

نکته جالب دیگر اینکه وضعیت مشارکت اقتصادی جمعیت ۱5 ساله 
و بیش��تر در روس��تاها بهتر از شهرهاس��ت. کمااینکه این نرخ در سال 
گذش��ته و در روس��تاها 44.2 درصد در مقابل در ش��هرها 40.4 درصد 
اعالم شد. مطابق آنچه براي نرخ مشارکت کشور رخ داد، براي روستاها 
و ش��هرها نیز اتفاق افتاده و براي دومین س��ال پیاپي میزان مش��ارکت 
افراد در اقتصاد کاهش یافته است. بیشترین نرخ مشارکت در روستاها و 
ش��هرها براي دو سال 9۶ و 97 بوده که البته نرخ مشارکت کشوري نیز 

در این سال ها در سطح باالیي قرار داشت. 
همچنین از زمستان 95 تا زمستان سال گذشته، بخش خدمات بیش 
از 50 درصد بار اش��تغال زایي را بر دوش کش��یده است. هرچند در این 
مدت یک درصد از سهم این بخش در اشتغال کاهش یافته است. سهم 
باالي بخش خدمات در اشتغال زایي مي تواند هر تصمیمي که مستقیما 
به بازار کار مربوط مي ش��ود را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال، اگر 
تعطیلي هاي چند ب��اره و محدودیت هاي طوالني مدت به تعدیل نیروي 
کار منتهي ش��ود، قطعا ش��اغالن بخش خدمات را کم مي کند. شاید به 
همین دلیل باش��د که »مثبت ش��دن رشد اقتصادي« آنچنان که باید و 

شاید احساس نمي شود.

وضعیتبازارکاردر5سالگذشتهنشانمیدهد

کاهش مستمر مشارکت اقتصادی

بررس��ی های صندوق بین المللی پول نشان می دهد قیمت سر به  سر 
تولید نفت به  عنوان مبنای بودجه کش��ورهای خاورمیانه در سایه رشد 
قیم��ت نفت و بهبود اقتصادی، کاه��ش خواهد یافت. طبق پیش بینی

IMF، قیمت س��ر به س��ر ی��ا قیمت تمام ش��ده نفت که کش��ورهای 
خاورمیانه ب��رای متوازن کردن بودجه دولتی نیاز دارند، در س��ال های 
202۱ و 2022 ب��ا انتظ��ارات برای باالرفتن قیمت ه��ای نفت و بهبود 

اقتصادی، پایین تر خواهد رفت.
صندوق بین المللی پول در گ��زارش دورنمای منطقه ای خاورمیانه و 
آس��یای مرکزی که روز یکشنبه منتشر شد، پیش بینی کرد قیمت سر 
به س��ر یا قیمت تمام شده نفت عربستان سعودی از 77.90 دالر در هر 
بشکه در سال 2020 میالدی به 7۶.20 دالر در سال 202۱ و همچنین 

۶5.70 دالر در سال 2022 کاهش پیدا خواهد کرد.
طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، قیمت سر به سر عمان نیز 
از 95.80 دالر در س��ال 2020 به 72.۳0 دالر در س��ال 202۱ کاهش 
خواهد یافت و قیمت سر به سر امارات متحده عربی از ۶8.20 دالر در 
س��ال 2020 به ۶4.۶0 دالر در س��ال 2022 کاه��ش پیدا می کند. در 
مقابل، قیمت سر به سر کویت از ۶8.۱0 دالر در سال 2020 به ۶9.۳0 
دالر در س��ال 202۱ افزایش پیدا می کند، اما به ۶4.50 دالر در س��ال 
2022 کاهش خواهد یافت. قیمت س��ر به سر عراق هم از ۶۳.70 دالر 
در سال میالدی گذشته به 7۱.۳0 دالر در سال میالدی جاری افزایش 

خواهد یافت.
صندوق بین المللی پول در این گزارش نوش��ت: حساب های مالی در 
سراسر خاورمیانه در سال 2020 به طرز چشمگیری وخامت پیدا کردند 
که منعکس کننده درآمد کمتر به دلیل رش��د منفی تقاضای داخلی و 
افت قیمت ه��ای نفت و همچنین سیاس��ت های حمایتی برای خنثی 
ک��ردن پیامدهای ش��یوع پاندمی ویروس کرونا ب��ود. فاینانس عمومی 
صادرکنندگان نفت وخامت بیش��تری در مقایسه با واردکنندگان نفت 

داشت که نشان دهنده درآمد نفتی پایین تر بود.
کس��ری مالی منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا از ۳.8 درصد تولید 
ناخالص داخلی در سال 20۱9 به ۱0.۱ درصد در سال 2020 افزایش 
یاف��ت، اما قیمت های باالتر نفت و آغاز واکسیناس��یون به خصوص در 
امارات متحده عرب��ی، از دورنمای بهبودیافته بس��یاری از اقتصادهای 
ش��ورای همکاری خلیج فارس پش��تیبانی می کند. ب��ه گفته صندوق 
بین المللی پول، قیمت های نفت از س��ه ماهه چهارم سال 2020 بهبود 
یافته که منعکس کننده بهبود تقاضای جهانی و همچنین توافق اوپک 
پالس برای تمدید محدودیت عرضه و تصمیم عربس��تان سعودی برای 

کاهش تولید داوطلبانه بیشتر بوده است.
منحنی معامالت نفت نش��ان می دهد که قیمت ها در ماه های آینده 
نزدیک س��طح فعلی خواهند ماند و تا پایان سال 202۱ به 57 دالر در 
هر بش��که می رسند و در س��ال 2022 که انتظار می رود میزان عرضه 

افزای��ش پیدا کند، به 5۳ دالر در هر بش��که کاه��ش پیدا می کنند و 
همچنان پایین تر از میانگین قیمت ۶4 دالر هر بش��که نفت در س��ال 

20۱9 خواهند ماند.
ای��ن وام دهنده جهان��ی همچنین پیش بینی ک��رد فعالیت نفتی در 
کوتاه مدت مالیم باقی می ماند که منعکس کننده محدودیت تولید اوپک 
پ��الس و ادامه تحریم های آمریکا علیه ایران اس��ت. اگرچه پیش بینی 
می شود تولید ناخالص داخلی نفت به میزان 5.8 درصد در سال 202۱ 
رشد کند، اما این رشد عمدتا نتیجه افزایش تولید نفت لیبی به میزان 
2۳۳ درصد پس از بازگشایی میادین و بنادر نفتی این کشور در اواخر 
س��ال 2020 خواهد بود. پیش بینی می شود روند احیای واردکنندگان 

نفت در کوتاه مدت آهسته باشد و به 2.۳ درصد در سال 202۱ برسد.
براس��اس گزارش پالتس، صندوق بین المللی پول خاطرنش��ان کرد 
تغیی��رات اقلیمی بر خاورمیانه تاثیر گذاش��ته و بعضی از کش��ورهای 
این منطقه موج های گرم ش��دیدتر و مش��کل تامین آب را به ش��کل 
متداول ت��ری تجرب��ه خواهن��د کرد. ای��ن چالش ها احتم��اال عمیق تر 
خواهند شد و ضرورت شناسایی اولویت های سیاستی برای وفق پذیری 
و س��رمایه گذاری در زیرس��اخت منعط��ف در برابر ش��رایط اقلیمی را 
ایجاب می کنند. صادرکنن��دگان نفت منطقه همچنین با چالش گذار 
از وابس��تگی به نفت روبه رو هس��تند زیرا جهان به مرور از سوخت های 

فسیلی فاصله می گیرد.

صندوقبینالمللیپولپیشبینیکرد

کاهشقیمتتمامشدهبرایصادرکنندگاننفتخاورمیانه

دریچه

کووید-19چهتاثیریبربازیهایدیجیتالگذاشت؟
بازیکرونادرصنعتبازی

 Game( ویدئوی��ی  بازی ه��ای  توس��عه دهندگان  کنفران��س 
Developers Conference( چن��دی پی��ش از تقریبا 2500 
توس��عه دهنده بازی های ویدئویی در مورد کار در خانه )دورکاری( 
نظرس��نجی کرد که چگونگی تأثیر کرونا بر صنعت بازی را نش��ان 
می دهد. برخی از برجس��ته ترین روندها در این نظرس��نجی شامل 
تغییرات دورکاری برای اکثر توس��عه دهندگان بازی است که تقریبا 
نیمی از آنها س��اعت کار طوالنی تر و بهره وری کمتری را نسبت به 

قبل از شیوع کرونا گزارش می کنند.
ابتدا برای درک اینکه پاسخ دهندگان در چه جایی کار می کنند، 
از آنها خواس��ته ش��د که بیان کنند چند نفر در شرکت ش��ان کار 
می کنند. بیشتر توس��عه دهندگان در سازمان های بسیار کوچک یا 
بزرگ کار می کنند، چنانکه 20 درصد از پاسخ دهندگان گفتند که 
ب��ه  تنهایی کار می کنند و دومین بخش ب��زرگ یعنی ۱8درصد از 
پاس��خ دهندگان، در شرکت هایی کار می کنند که بیش از 500 نفر 
در آن سازمان اش��تغال دارند. درحالی که بخشی از پاسخ دهندگان 
گزارش داده اند که در ش��رکت هایی که تعداد کارمندان آنها بین ۶ 
تا 500 نفر اس��ت کار می کنند، ۱5 درصد بیان کردند که ش��رکت 

آنها شامل 2 تا 5  کارمند می شود.
از س��وی دیگر، کمتر از ۱0 درصد از توس��عه دهندگان به دالیل 
ناشی از شیوع کرونا به  طور دائم یا موقت از کار کنار گذاشته شدند. 
در پاس��خ به این س��وال که آیا درنتیجه همه گی��ری کار خود را از 
دست داده اید یا نه، 8 درصد از افراد گفتند که به دلیل همه گیری، 
شغل خود را از دس��ت  داده اند درحالی که 92درصد از افراد چنین 

شرایطی را تجربه نکرده اند.
ام��ا یک��ی دیگ��ر از نگرانی های مه��م، درک چگونگ��ی تأثیرات 
قرنطینه بر کسب وکار توسعه بازی ها بوده است. برای این منظور از 
پاسخ دهندگان پرسیده شد که آیا احساس می کنند رونق کسب آنها 
کاهش  یافته، به همان صورت مانده و یا در طول همه گیری رش��د 
کرده است؟ بیشترین س��هم یعنی ۳7 درصد از مشارکت کنندگان 
گفتند که احساس می کنند کسب وکار آنها تاکنون در همان میزان 
قبلی باقی  مانده اس��ت. جواب سایر پاس��خ دهندگان تقریبا به  طور 
یکنواخت در هر دو طرف س��قوط می کند. درحالی که 24 درصد از 
موارد اظهار داش��تند که تجارت آنه��ا تا حدودی کاهش یافته، 24 
درص��د دیگ��ر گفتند که تا حدودی افزایش  داش��ته اند. 7 درصد از 
مش��ارکت کنندگان بیان کردند که این میزان بسیار افزایش یافته و 
8 درصد چنین گفتند که کسب وکار آنها در طول همه گیری دچار 
رکود ش��ده است. با توجه به این نتایج، ما فرض می کنیم که شیوع 
کرونا ب��ه  طور معناداری بر تجارت اکثریت توس��عه دهندگان بازی 
تأثیر گذاش��ته اس��ت؛ برخی از آنها در ش��رایطی که دیگران رکود 
اقتصادی قابل توجهی را تجربه می کنند، تأثیرات افزایشی بر تجارت 
را تجربه کرده اند. س��وال دیگر نظرسنجی این بود که چگونه درآمد 
خانوارشان به دلیل کرونا تغییر کرده است ؟ در پاسخ، اکثریت )۶2 
درصد( بیان کردند که تاکنون وضعیتی تقریبا مش��ابه با پیش ازاین 
دوران داشته اند. ۱8درصد گفتند که درآمد آنها تا حدودی کاهش 
یافته و 8درصد ش��اهد کاهش بسیار جدی در درآمد خود بوده اند. 
تقریبا یک چهارم س��ازندگان بازی به دلیل مسائل ناشی از بیماری 
همه گی��ر، افت درآمد خانوار را تجرب��ه کرده اند. از طرف دیگر ، ۱0 
درصد از پاس��خ دهندگان چنین گفتند ک��ه درآمد آنها تا حدودی 
افزایش  یافته اس��ت و 2درصد بیان کردن��د که به دلیل همه گیری 

درآمد آنها به میزان بسیار افزایش  یافته است.
این سؤال که »آیا بازی شما به دلیل همه گیری دچار تأخیر شده 
است« از دیگر س��ؤاالت اصلی نظرسنجی بود تقریبا یک سوم )۳۳ 
درصد( از پاس��خ دهندگان جواب مثبت و 4۶ درصد  پاس��خ منفی 
داده اند. 2۱درصد از مش��ارکت کنندگان  ابراز کردند که این سؤال 
در مورد آنها کاربردی نیست، زیرا  به  عنوان  مثال آنها در آن زمان 

بر روی یک بازی کار نمی کردند.
همچنین در این نظرس��نجی از مخاطبان پرس��یده شد که آیا به 
دالیل همه گیری، مجبور به کار از خانه هستند یا خیر. 70 درصد از 
پاسخ دهندگان پاسخ مثبت و۳درصد پاسخ منفی دادند و 27 درصد 
گفتند که آنها پیش ازاین نیز از خانه کار می کردند. در عین حال، از 
پاس��خ دهندگان پرسیده شد که احساس می کنند چگونه دورکاری 
در طول همه گیری تحت تأثیر قرار گرفته است ، بیش از یک چهارم 
)27 درصد( گفتند که آنها شاهد این تأثیر بوده اند. بیشترین سهم 
یعنی ۳2 درصد از موارد احساس کرده اند که در هنگام کار از خانه، 
به��ره وری آنها تا حدودی کاهش یافته اس��ت ، درحالی که 9درصد 
احساس می کنند که بهره وری بسیار کاهش  یافته است. 24 درصد 
از پاس��خ دهندگان ابراز داشتند که احساس می کنند که تا حدودی 
به��ره وری خود را افزای��ش داده اند و 8 درصد بی��ان کردند که در 

هنگام کار از خانه بهره وری آنها بسیار افزایش  یافته است.

ژانرهایپرطرفداردربازیهایرایانهایایران
کاربرانایرانی56دقیقهدرروزبازی

میکنند
20 درص��د از بازیکنان بازی ه��ای رایانه ای در ایران که جمعیتی 
بالغ بر ۶ میلیون و 500 هزار نفر هستند، از پلتفرم رایانه برای بازی 
اس��تفاده می کنند و به طور متوسط 5۶ دقیقه در روز با این پلتفرم 
بازی می کنن��د. اگرچه واژه »بازی رایانه ای« بعضا به کل بازی های 
ویدئویی اطالق می شود، اما به شکل تخصصی این واژه برای پلتفرم 
رایانه که ش��امل دس��تگاه های رایانه ش��خصی و لپ تاپ هستند به 
کار م��ی رود.  معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی های رایانه ای یا مرکز 
تحقیق��ات بازی های دیجیتال )دای��رک( در تازه ترین پژوهش خود 
که سال ۱۳99 انجام شد، شاخص ترین اطالعات استفاده از پلتفرم 
رایانه در میان بازیکنان ایرانی را در قالب گزارشی منتشر کرد. این 
گزارش که با عنوان »نمای نزدیک ۱۳98- پلتفرم رایانه: رس��وخ« 
منتش��ر شده است، نشان می دهد این پلتفرم مسیر پرفراز و نشیبی 
را در این سال ها شاهد بوده و علی رغم از دست دادن بخشی از بدنه 
بازیکنان جوان و نوجوان خود؛ همچنان بخشی از بازیکنان قدیمی 
را به خود وفادار نگه  داش��ته اس��ت. اگرچه رشد بازی های موبایلی 
در جهان افزایش یافته و کنسول ها روزبه روز پیشرفت می کنند، اما 

همچنان رایانه به رشد خود ادامه می دهد.
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فرص��ت ام��روز: از میان ش��اخص های متن��وع و گوناگونی که توس��ط 
کشورها و سازمان های بین المللی منتشر می شوند، شاخص مدیران خرید 
)Purchasing Manager’s Index( یکی از مهمترین ش��اخص های 
اقتصادی اس��ت که مورد پذیرش اکثر کش��ورهای توسعه یافته و در حال 
توسعه قرار دارد و در حال حاضر برای حدود 29 هزار بنگاه بخش خصوصی 
در بیش از 40 کش��ور جهان محاسبه می شود. این شاخص در فارسی به 
اختصار »شامخ« نامیده می شود و اتاق بازرگانی ایران، ماموریت محاسبه و 

انتشار آن را به عهده دارد.
آخرین وضعیت شاخص مدیران خرید در اسفندماه گذشته نشان دهنده 
صدای پای رونق در اقتصاد ایران است و این شاخص در حالی در آخرین 
ماه زمس��تان رکوردش��کنی کرده و به 54.7۳ واحد رسیده که یک واحد 
باالتر از رقم بهمن ماه اس��ت و باالترین میزان در ۱8 دوره محاسبه شامخ 
اقتصاد به شمار می آید. همچنین شاخص مدیران خرید بخش صنعت در 
اسفندماه به 57.29 واحد رسید که اگرچه نسبت به ماه قبل ۱.04 واحد 
کاهش نش��ان می دهد، اما همچنان بر ش��رایط نس��بتا مساعد این بخش 
داللت دارد. وضعیت ش��اخص مدیران خرید در واپسین ماه سال گذشته 
نشان دهنده کاهش قابل مالحظه شاخص انتظارات تولید برای فروردین ماه 
۱400 اس��ت که با رسیدن به رقم 44.57 واحد، زنگ خطر افت تولید در 
شرایط تعطیالت نوروزی و شیوع موج چهارم کرونا در سراسر کشور را به 

صدا درآورده است.
شامخچیستوچگونهمحاسبهمیشود؟

شاخص مدیران خرید یا همان ش��امخ براساس پایش پرسشنامه ای به 
دس��ت می آید و تصویر جامع و ملموسی از ش��رایط اقتصاد کالن به ویژه 
وضعی��ت رونق و رکود در بخش های صنعت و خدم��ات ارائه می دهد. در 
طرح ش��امخ از پاسخ دهندگان خواسته می شود به ۱2 پرسش مطرح شده 
در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش )بهتر شده، بدتر شده و یا 
تغییری نکرده اس��ت( پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه 
قبل عدد یک، گزینه بدون تغییر عدد 0.5 و گزینه کمتر از ماه قبل عدد 
صفر برای آن پرسش ثبت می شود. مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان 
به هر یک از گزینه ها در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ در آن پرسش 
است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا صد است. 
عدد صفر و صد به ترتیب به معنای آن است که ۱00 درصد پاسخگویان 
گزینه »بدتر شده است« و »بهتر شده است« را انتخاب کرده اند. عدد 50 
نیز نش��ان دهنده عدم تغییر وضعیت نس��بت به ماه قبل، باالی 50 نشانه 
بهبود وضعیت نس��بت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدترشدن وضعیت 
نسبت به ماه قبل است. در این راستا، چنانچه عدد محاسبه شده زیر 50 
باش��د، اما از عدد محاسبه ش��ده ماه قبل بیشتر باش��د، نشان می دهد که 
سرعت بدترشدن وضعیت کاهش یافته است. در سوی مقابل، چنانچه عدد 
محاسبه شده باالی 50 باشد، اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می دهد 

که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.
حاال براس��اس آنچه مرکز پژوهش های اتاق ایران از شامخ کل اقتصاد و 
شامخ بخش صنعت در اسفندماه گذشته گزارش داده است، شامخ اقتصاد 
بهبود یافته و شامخ صنعت افت داشته است؛ از یک سو، شامخ کل اقتصاد 
ایران در آخرین ماه س��ال 99 به باالترین رقم در ۱8 ماه اخیر رسیده و از 
تداوم رونق اقتصادی در این ماه حکایت دارد، اما به موازات آن، ش��اخص 
انتظ��ارات تولید ب��رای فروردین ۱400 وضعیت خوبی ن��دارد. به عبارت 
دیگر، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده 
)44.57( پیش بینی رکود باال در فروردین ماه را نشان می دهد، چراکه طبق 
روال هر ساله کاهش در فعالیت ها در فروردین به  طور معمول وجود دارد 
و از س��وی دیگر ماه رمضان و همچنین تعطیالت بسیاری از کسب وکارها 
به دلیل موج چهارم کرونا بر این رکود تأثیرگذار اس��ت. از سوی دیگر نیز 
ش��امخ بخش صنعت نیز در اسفندماه به 57.29 رسیده است که هرچند 
ش��دت افزایش آن اندکی کمتر از بهمن ماه است، اما نشان دهنده رونق در 
اکثر فعالیت های صنعتی اس��ت. در اسفندماه همه زیرشاخص های اصلی 

ش��امخ صنعت به  غیر از موجودی مواد اولیه خریداری شده عدد باالی 50 
را ثبت کرده اند.

پیشبینیرکودباالدرفروردینماه1400
ش��اخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در اسفندماه، 54.7۳ به 
دست آمده  که نسبت به بهمن ماه )5۳.7۳( با نرخ بیشتری افزایش داشته 
و فعاالن اقتصادی بخش خصوصی طی ۱8 ماه گذش��ته از ابتدای ش��روع 
طرح در بخش کل اقتصاد، بیش��ترین میزان این شاخص را ثبت کرده اند. 
ش��اخص میزان فعالیت های کسب وکار در اس��فندماه )58.۳9( نسبت به 
بهمن ماه )5۶.7۱( افزایش داشته و طی ۱8 ماه از شروع طرح به بیشترین 
مقدار خود رس��یده اس��ت. این ش��اخص به ترتیب در بخش ساختمان، 
خدمات و کش��اورزی و صنعت افزایش را داش��ته است. افزایش تقاضا در 

بسیاری از رشته فعالیت ها در ماه پایانی سال دلیل عمده آن بوده است.
ش��اخص میزان سفارشات جدید مش��تریان )55.52( اندکی نسبت به 
بهمن ماه )5۳.4۳(، افزایش داشته و این شاخص نیز بیشترین میزان خود 
را از ابتدای ش��روع طرح ثبت کرده اس��ت. بخش صنعت در میان س��ایر 
بخش ها بیش��ترین مقدار افزایش را در این شاخص داشته است. شاخص 

موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری ش��ده )4۶.87( نس��بت به ماه قبل 
)48.2۶( روند کاهش��ی داشته است و همانند ماه گذشته بیشترین سهم 

این کاهش مربوط به بخش خدمات و کشاورزی بوده است.
ش��اخص می��زان صادرات کاالها ی��ا خدمات کل اقتصاد در اس��فندماه 
)47.80( هرچند همچنان کاهشی است، اما همانند بهمن ماه نرخ کاهش 
کمی داشته اس��ت و بیشترین عدد شاخص از ابتدای شروع طرح را ثبت 
کرده است که عمدتا به دلیل بهبود صادرات در بخش صنعت است. طبق 
گزارش گمرک ایران، صادرات در اسفندماه افزایش ۱9۳ میلیون دالری و 

رشد ۶ درصدی را نسبت به بهمن ماه تجربه کرده است.
ش��اخص میزان فروش کاالها یا خدمات )۶0.۳0( نس��بت به بهمن ماه 
)5۳.72( نیز افزایش قابل توجهی داش��ته اس��ت و بیشترین مقدار خود را 
به ثبت رس��انده است. این شاخص در هر سه بخش کشاورزی و خدمات، 
س��اختمان و به ویژه صنعت، افزایش قابل توجهی داش��ته اس��ت. شاخص 
انتظ��ارات در ارتباط با می��زان فعالیت اقتصادی در م��اه آینده )44.57( 
پیش بینی رکود باال در فروردین ماه را نشان می دهد. از یک سو طبق روال 
هر س��اله کاهش در فعالیت ها در فروردین به  طور معمول وجود دارد و از 
س��وی دیگر ماه رمضان و همچنین تعطیالت بسیاری از کسب وکارها به 

دلیل گسترش مجدد کووید-۱9 بر این رکود تأثیرگذار است.
ب��ه  ط��ور کلی، همان طور که ش��اخص انتظ��ارات در ارتب��اط با میزان 
فعالیت ه��ا در ماه آینده )58.92( که توس��ط فعاالن اقتصادی پیش بینی 
می کرد در اس��فندماه و پایان س��ال همانند بهمن، اکثر فعالیت ها با رونق 
روب��ه رو بوده اند. ثبت رکورد بیش��ترین میزان افزایش سفارش��ات فعاالن 
اقتصادی در اسفندماه هم در افزایش تولید و شاخص کل مؤثر بوده است. 
این در حالی اس��ت که فعاالن اقتصادی در اکثر رشته فعالیت ها، وضعیت 

رکود را در فروردین ماه پیش بینی کرده اند.
شامخبخشصنعتبه5۸.34واحدرسید

ش��اخص مدیران خرید صنعت نیز در اسفند 57.29 نسبت به بهمن ماه 
افزایش داش��ته است، هرچند ش��دت افزایش آن اندکی کمتر از بهمن ماه 
است اما نشان دهنده رونق در اکثر فعالیت های صنعتی است. در اسفندماه 
همه زیرش��اخص های اصلی ش��امخ صنعت به  غیر از موجودی مواد اولیه 
خریداری ش��ده عدد ب��االی 50 را ثبت کرده اند. ش��اخص مق��دار تولید 
محصوالت در بخش صنعت )5۶.۱5( نسبت به ماه قبل )59.58( افزایش 
داشته و رونق اکثر فعالیت های صنعتی را نشان می دهد. افزایش تقاضای 
در اس��فندماه در افزایش تولید کسب وکارهای بخش های صنعتی اثرگذار 

بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )۶2.۱8( طی ۱0 ماه گذشته 
از اردیبهش��ت ماه باالترین مقدار خود را ثبت کرده است. این عدد با توجه 
به میزان مشابه آن در ماه پایانی سال گذشته که تقاضا تحت تأثیر کرونا 
بسیار کاهش یافته بود، افزایش تقاضا در همه رشته فعالیت های بخش های 
صنعتی را در این ماه نشان می دهد که این تقاضا با توجه به افزایش میزان 
صادرات، هم ناشی از تقاضای داخلی و هم خارجی است. شاخص موجودی 
مواد اولیه بار دیگر کمتر از ماه قبل ش��د و در اس��فندماه )49.42( اندکی 
نسبت به بهمن )50.9۳( کاهش یافت، این در حالی است که این شاخص 
در بهمن برای اولین بار طی 29 ماه گذشته عدد باالی 50 را تجربه کرده 
بود. شاخص قیمت مواد اولیه )79.98( نیز که طی ماه های گذشته کمی 
از شدت افزایش آن کاسته شده بود مجددا با شدت بیشتری افزایش یافت.
به  طور کلی، در اسفندماه وضعیت همه رشته فعالیت های صنعتی بهتر 
از ماه قبل بوده اس��ت و ش��اخص باالی 50 را ثبت کرده اند، اما برای ماه 
آتی کاهش در تولید به  غیر از صنایع نساجی، کانی غیرفلزی و پوشاک و 
چرم کاهش در تولید فروردین ماه را به  ویژه با گسترش مجدد همه گیری 
و آغاز ماه رمضان پیش بینی می کنند. همچنین براساس نظر اکثر فعاالن 
اقتص��ادی همراه ب��ا قیمت گذاری های جدید و همچنین افزایش س��طح 
حداقل حقوق و دستمزد، افزایش قیمت ها در اکثر فعالیت ها برای ماه های 

آتی قابل پیش بینی است.

شاخصمدیرانخریددراسفندماهرکورد1۸ماههراشکست

خوش بینی مدیران در پایان 99
بانکنامه

رشدناچیزنرخدالردرکانال24هزارتومانی
سکهبه10میلیونو530هزارتومانرسید

هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران در س��ومین روز 
هفته با افزایش ۱۱0 هزار تومانی نسبت به روز قبل به رقم ۱0 میلیون و 5۳0 
هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱0 میلیون و ۳00 هزار 
تومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و 200 هزار تومان، 
ربع سکه ۳ میلیون و 900 هزار تومان و سکه یک گرمی هم 2 میلیون و 200 
ه��زار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱8 عیار به یک 
میلیون و 40 هزار تومان رسید. هر مثقال طال نیز به قیمت 4میلیون و 508 
هزار تومان معامله شد. اونس جهانی طال نیز یک هزار و 7۳8 دالر و ۱0 سنت 
فروخته شد. نرخ دالر در صرافی های بانکی نیز با ۳2 تومان افزایش در مقایسه 
با روز یکشنبه به رقم 24 هزار و ۳20 تومان رسید.  قیمت فروش یورو هم با 
کاهش ۱۳۳ تومانی 28 هزار و ۳80 تومان شد. قیمت خرید هر دالر 2۳ هزار و 

8۳8 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 27 هزار و 8۱8 تومان بود.

علیرغمبرنامهریزیصورتگرفتهرخداد
ناکامیبانکمرکزیدرکاهشنرختورم

بانک مرکزی در سال گذشته اجرای سیاست هدف گذاری تورم را شروع کرد 
و در این زمینه نرخ تورم هدف برای یک سال 22 درصد تعیین شد، اما بررسی 
اعداد و ارقام از وضعیت تورم در سال گذشته نشان از محقق نشدن این هدف 

دارد؛ به طوری که پارسال را با تورمی معادل ۳۶.4 درصد به پایان رساندیم.
به گزارش ایس��نا، بانک مرکزی در اواخر بهار سال گذشته آمادگی خود برای 
اجرای سیاست هدف گذاری تورم را اعالم کرد و در این راستا هدف نرخ تورم را 
برای بازه یک ساله 22 درصد با دامنه مثبت و منفی دو واحد درصد تعیین کرد. 
بدین منظور، مرکز اصلی سیاس��ت های پولی و ارزی این بانک در سال گذشته 
معطوف به تورم هدف بود و برای رس��یدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ س��ود در 
بازار باز استفاده کرد که طی پارسال بانک مرکزی بر این امر متمرکز شد تا نرخ 
به��ره بین بانکی کاهش پیدا کند و طبق آخرین اظهارات رئیس کل این بانک، 
میانگین نرخ سود بین بانکی به ۱9.7درصد کاهش یافت. در این بین، کارشناسان 
اقتصادی موفقیت بانک مرکزی برای تحقق تورم 22درصدی را مستلزم همراهی 
دولت، کاهش کسری بودجه، پنهان نکردن کسری بودجه، موفقیت بانک مرکزی 
در عملی��ات  ب��ازار باز، هدف گذاری نرخ بهره و تورم می دانس��تند، اما بررس��ی 
آمارها درباره وضعیت تورم در سال گذشته بیانگر این است که نرخ تورم ساالنه 
اسفندماه پارسال برای خانوارها به ۳۶.4 درصد رسیده که نسبت به ماه قبل از آن 
)بهمن( 2.2درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین نرخ تورم نقطه ای در اسفند 
۱۳99 به  48.7 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارها به طور میانگین 48.7 درصد 
بیش��تر از اس��فند ۱۳98 برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« 
هزینه کرده اند. با این تفاس��یر، موارد ذکرش��ده از وضعیت تورم پارسال گویای 
این اس��ت که بانک مرکزی نه تنها در رس��یدن به تورم 22درصدی موفق نبوده 
است بلکه نتوانسته این متغیر را کنترل کند و مانع رشد افزایش  قیمت ها شود؛ 
به گونه ای که نابس��امانی در بازار کاالهای اساسی مصداق این امر است. در این 
زمینه، یک مقام مسئول در بانک مرکزی درباره اینکه چرا نرخ تورم به 22درصد 
نرسید؟ اعالم کرد که در مسیر تحقق هدف گذاری تورم ابتدا بانک مرکزی خوب 
پیش رفت، اما شوک ارزی در مهرماه سال گذشته دور از انتظار و برنامه ریزی ها 
بود و این بانک را از مس��یر تحق��ق تورم 22درصدی خارج ک��رد.  او ادامه داد: 
از س��وی دیگر، وضعیت بورس در سال گذش��ته در نزدیک نشدن به نرخ تورم 
هدف گذاری شده موثر بود؛ به این صورت که بازار در آن زمان خود را برای دالر 
40 تا 50 هزار تومانی آماده می کرد که انتظارات تورمی را زیاد کرد، اما در نهایت 
بازار ارز با افت های شدید مواجه شد.  این مقام مسئول، نرخ دالر را باالتر از هدف 
تورمی دانست و گفت: بانک مرکزی برای رسیدن به تورم 22درصد، نرخ دالر در 
س��امانه نیما را ۱7 هزار تومان پیش بینی کرد، اما اینگونه نشد و در حال حاضر 
نرخ دالر 5 تا ۶ هزار تومان از هدف تورمی این بانک باالتر است.  وی با تاکید بر 
اینکه هدف گذاری تورم به این معناس��ت که باقی سیاست های بانک مرکزی در 
این راستا تعیین شوند و حرکت کنند، گفت: بدین منظور نرخ سود سپرده های 
بانکی افزایش یافت. به گفته او، یکی از اولویت های رئیس کل بانک مرکزی این 
است که حتی با تاخیر زمانی هم که شده به نرخ تورم هدف گذاری دست یافت. 
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ارزشپولملیونرخارزمهمترینمسائلاقتصادی
چراارزشپولملیکماست؟

یک اقتصاددان با بیان اینکه مهمترین علت کاهش ارزش پول 
ملی از نظر فنی در تفاضل رشد نقدینگی با رشد اقتصادی است، 
گفت کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت در سه سال اخیر از 
یک طرف و هزینه های دول��ت در حمایت از طبقات محروم 
نیز از طرف دیگر دست به دست هم داده و نرخ تورم را به 

باالترین حد ممکن رسانده است.
س��عید لیالز در م��ورد موضوع کاه��ش ارزش پول ملی؛ 
حاص��ل تحریم ها ی��ا ناکارآمدی مدیریت��ی مهمترین علت 
کاه��ش ارزش پ��ول مل��ی را از نظر فنی در تفاضل رش��د 
نقدینگی با رش��د اقتصادی دانست و گفت: مسئله اصلی در 
اقتصاد ایران افزایش نقدینگی و رشد پایین اقتصادی است.
او کس��ری بودجه دولت و فساد در شبکه بانکی )ناترازی 
مناب��ع بانکی( را به عنوان دو عامل رش��د نقدینگی عنوان 
کرد و افزود: کاهش درآمدهای ارزی و ریالی دولت در سه 
س��ال اخیر از یک طرف و هزینه های دولت در حمایت از 
طبقات محروم نیز از طرف دیگر دست به دست هم داده و 

نرخ تورم را به باالترین حد ممکن رسانده است.
این مدرس دانش��گاه که در یک برنامه رادیویی س��خن 
می گفت،  نقش تحریم ها را نیز در کاهش رش��د اقتصادی، 
کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم بسیار پررنگ دانست 
و گفت: نرخ تورم در سال های 95 و 9۶ تک رقمی بود، اما 
از س��ال 97 به بعد به دلیل کاهش شدید درآمدهای ارزی 

دولت ناشی از تحریم ها تورم افزایش یافت.
لی��الز خاطرنش��ان ک��رد: اقتص��اد ایران قبل از ش��روع 
تحریم ها و کرونا از یک ناترازی وحش��تناک مزمن تاریخی 
در ح��وزه تورم رنج می برد به طوری که نرخ تورم از اوایل 
دهه 50 تاکنون به جز دو سه سال، همیشه دو رقمی بوده 
که این هم ناش��ی از بار مالی تکفل دولت ها و استقراض از 

بانک مرکزی بوده است.
ای��ن اقتصاددان ناکارآمدی مدیریتی را نیز در این قضیه 
دخیل دانس��ت و گفت: البته ای��ن ناکارآمدی را نمی توان 
فقط محصور در دولت دانست، چون وقتی قوه مقننه دائما 
وظایف سنگینی را بر دوش دولت می گذارد بازتاب آن هم 

در حوزه نقدینگی نمایان می شود.
وی ک��ه اعتق��اد چندانی هم به اس��تقالل بانک مرکزی 
ندارد به دالیل آن اشاره و اظهار کرد: طبق قانون اساسی، 
تنها حوزه ای که دولت می تواند در آن دخالت کند اقتصاد 
اس��ت و اگر بانک مرکزی هم مستقل باشد عمال نمی توان 
کاری انجام داد و دول��ت، دیگر کنترلی بر اقتصاد نخواهد 

داشت.
همچنین ارسالن ظاهری، کارش��ناس اقتصاد راهبردی 
بح��ث ارزش پول��ی ملی و نرخ ارز را از مهمترین مس��ائل 
اقتصاد ایران خواند و گف��ت: موضوع ارز همچون جراحی 
مغ��ز و اعص��اب ی��ک موض��وع کام��ال تخصصی ب��وده و 
نس��خه پیچی برای آن نیز نیازمند تخصص ویژه اس��ت. از 
س��ال ۱97۱ به بعد که نظام ارزی دنی��ا از حالت ثابت به 
ش��ناور تغییر کرد کشورهای پیش��رفته هم تعیین نرخ ارز 
را به بازار عمیق رقابتی که توان کش��ف نرخ داش��ته باشد 

سپردند.
این کارشناس اقتصاد راهبردی حفظ ارزش پولی ملی را 
نیازمند اقتدار بانک مرکزی دانست و بیان کرد: علت رشد 
نقدینگی، کس��ری بودجه دولت نیست بلکه این بانک های 
خصوصی هستند که نقش اصلی را در رشد پایه پولی ایفا 

می کنند.
ظاهری در پاس��خ به این سوال که اگر تحریم ها برداشته 
ش��وند ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت یا خیر گفت: 
ط��راح تحریم ها علی��ه ایران ب��ه دنبال هوش��مند کردن 
تحریم ها بود و االن هم اقتصاد ما حالت شرطی پیدا کرده 
است و مهمترین مانع تولید نیز مه آلود بودن مسیر اقتصاد 

و رویکرد وابستگی به مذاکرات است.
به اعتقاد وی، محاسبات نشان می دهد که صادرکنندگان 
غیرنفتی فقط در سال ۱۳98، حدود 2۱0 هزار میلیارد از 
مح��ل جهش ن��رخ ارز، رانت ریالی بردن��د که این رقم در 

قالب تورم از جیب مردم رفته است.

خبرنــامه

بازار سرمایه همچون روزهای قبل در روز دوشنبه نیز روندی کاهشی 
داشت و شاخص کل بورس بیش از 4 هزار واحد افت کرد. شاخص کل 
ب��ا این افت 4 هزار و 857 واحدی تا رقم یک میلیون و 22۶ هزار واحد 
عقب رفت. همچنین شاخص کل )هم وزن( با ۶7۳ واحد کاهش به 4۳4 
هزار و ۶97 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 4۳8 واحد افت به 28۳ 
هزار و ۱27 واحد رسید. شاخص بازار اول 4 هزار و ۶0۱ واحد و شاخص 
بازار دوم ۶ هزار و 205 واحد کاهش داشت. در معامالت این روز بیش 
از ۳ میلیارد و ۱۶9 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳0 

هزار و 98۶ میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بی��ن همه نمادها، نماد ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شس��تا( با 74۶ واحد، پتروش��یمی نوری )نوری( ب��ا 5۶۳ واحد، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با 4۱8 واحد، بانک ملت )وبملت( با ۳۶2 واحد، 
معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 250 واحد، فوالد خوزستان )فخوز( 
با ۱75 واحد، صنعتی بهش��هر )غبشهر( با ۶2 واحد، زامیاد )خزامیا( با 
58 واحد و پتروش��یمی بوعلی سینا )بوعلی( با 5۱ واحد تاثیر مثبت بر 

شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 
یک ه��زار و 29۳ واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و 5۱ 
واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با ۳80 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
غدیر )وغدیر( با ۳78 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با ۳59 
واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان )پارس��ان( با ۳۳4 واحد، توسعه 
معادن و فلزات )ومعادن( با ۳۱۳ واحد و پاالش نفت تهران )ش��تران( با 

۳00 واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
همچنین نمادهای گروه دارویی برکت )برکت(، ایران خودرو )خودرو(، 
ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، پاالیش نفت اصفهان 
)ش��پنا(، ملی صنایع مس ایران )فمل��ی(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 
و  ف��رآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال( در گروه نمادهای پُرتراکنش 
قرار داشتند. گروه مواد دارویی هم صدرنشین برترین گروه های صنعت 
شد و در این گروه ۱0۱ میلیون و 785 هزار برگه سهم به ارزش ۳هزار 

و ۱27 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس نیز بیش از 24 واحد 
افزایش داش��ت و ب��ر روی کانال ۱7 هزار و 79۶ واح��د ثابت ماند. در 
ای��ن بازار 982 میلیون و ۱77 هزار برگه س��هم ب��ه ارزش 405 هزار و 
997 میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. نمادهای پلیمر آریا ساسول )آریا(، 
پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، مدیریت ان��رژی امید تابان هور )وهور(، 

ش��رکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، شهرس��ازی و خانه س��ازی باغمیشه 
)ثب��اغ(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، مجتمع صنایع الس��تیک یزد )پیزد(، 
س��نگ آه��ن گهرزمین )کگه��ر( و هلدینگ صنایع معدن��ی خاورمیانه 
)میدکو( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار داش��تند. همچنین نمادهای 
س��هامی ذوب آه��ن اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، 
سرمایه گذاری صباتامین )صبا(، پتروشیمی مارون )مارون(، زغال سنگ 
پرورده طبس )کزغال(، توس��عه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم(، برق و 
ان��رژی پیوند گس��تر پارس )بپیوند( و گروه توس��عه مالی مهر آیندگان 

)ومهان( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.
در این باره، یک کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه تورم انتظاری 
در جامعه رو به کاهش بوده و در کوتاه مدت، از رش��د یا ریزش سنگین 
در بازارهای سرمایه گذاری اثری نخواهد بود، می گوید: بورس در انتظار 
تعیی��ن تکلی��ف نتیجه مذاکرات مرب��وط به برجام و انتخابات ریاس��ت 

جمهوری است.
امیرعلی امیرباقری به افت این روزهای معامالت بورس اش��اره کرد و 
به ایرنا، گفت: از هفته گذشته و با نزدیک شدن به انتهای هفته به دلیل 
داغ تر ش��دن بحث مربوط به بازگشت آمریکا به برجام و مذاکرات وین، 
فشار فروش در بازار سرمایه شدت گرفت و عمال در روزهای پایانی هفته 

بازار دچار فشار شدید فروش بود.
او با بیان اینکه س��ایه مذاکرات برجامی بر س��ر کلیت بازار از جمله 
مس��ائل بس��یار مهمی تلقی می ش��ود که باید مورد توجه قرار گیرد، 
گف��ت: اکن��ون مهمتری��ن عامل تاثیرگ��ذار در کلیت بازار و ریس��ک 
موجود در بازار ریس��ک سیاسی و مباحث مرتبط با برجام است که در 
رأس ریس��ک های موجود قرار گرفته اس��ت. اکنون با توجه به مسائل 
تغییر رویکرد سیاس��ی آمریکا در مقوله برجام و احتمال بازگشت آن، 
درخواس��ت طرف ایرانی مبنی بر لغو هم��ه تحریم ها و همچنین منع 
پذیرش مذاکرات گام به گام احتمال بازگش��ت طرف غربی به برجام و 

لغو تحریم ها وجود دارد.
به اعتقاد امیرباقری، از آنجایی که کلیت بازار به دلیل فشار تورم و با 
محوریت نرخ ارز رشد کرده بود دسترسی به منابع ارزی ایران و کاهش 

ریسک های سیاسی می تواند فشاری را در کلیت بازار ایجاد کند.
وی با بیان اینکه به دو علت، احتمال ایجاد فش��ار فروش س��نگین و 
ریزش قوی در بازار شکل نخواهد گرفت، گفت: فردی که سهامدار بوده 
اس��ت به دلیل ضرر و زیان های س��نگینی که متحمل شده است اقدام 
به فروش و عرضه س��هام خود در بازار نمی کند. از س��وی دیگر با توجه 

به اینکه مبنای خریداران برای س��رمایه گذاری در بورس، نرخ ارز و نرخ 
تورم اس��ت، افراد در ش��رایط فعلی مبادرت به خرید نمی کنند بنابراین 
در کوتاه مدت معامالت کم حجمی را در بازار ش��اهد خواهیم بود و نباید 
انتظار روند س��نگین و حجم باالی معامالتی را در کلیت س��هام داشته 

باشیم.
این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد: از این به بعد نباید در انتظار 
رشد کلی بازار سهام بود بلکه اگر قرار باشد رشدی در بازار صورت گیرد 

عمدتا به صورت گروه به گروه یا سهم به سهم خواهد بود.
او ب��ا بیان اینکه باید با مس��ائل جدید حاکم در کش��ور و تاثیر آن با 
بازار مواجه ش��د، افزود: چشم انداز سیاس��ی و تورم انتظاری با توجه به 

گشایش های سیاسی به طور قطع دستخوش تغییر خواهد شد.
امیرباق��ری با تاکید ب��ر اینکه انتخابات ریاس��ت جمه��وری از دیگر 
ریسک های سیاسی است که می تواند بر کلیت بازار اثرگذار باشد، گفت: 
معام��الت بازار همیش��ه در ای��ن برهه از زمان به دلی��ل وجود ابهام در 
کش��ور به س��مت احتیاط پیش می رود، بازار به صورت ادواری در اواخر 
دولت فعلی و تحویل به دولت بعدی صبر می کند و دس��ت نگه می دارد 
تا سیاست های کلی کشور مشخص شود و بعد مبادرت به معامله خواهد 
کرد. این موضوع در کاهش حجم معامالت بازار تاثیرگذار است و همین 
امر موید حجم کم معامالت و عدم خیزش های جدید در بازار می شود.

ب��ه گفته وی، ب��ازار س��رمایه در دوران وجود تورمی به س��مت نگاه 
دارایی محور، س��وق پی��دا می کند و از آنجایی که ت��ورم انتظاری رو به 
کاهش می رود نگاه سودمحور جایگزین نگاه دارایی محور خواهد شد به 
همین دلیل بازار باید برای انجام معامالت به س��مت تحلیل پیش برود 
و سرمایه گذاران باید با نگاه تحلیلی قوی تری به بازار نظر داشته باشند.
این تحلیلگر بورس در پایان با بیان اینکه اکنون کلیت بازار در انتظار 
تعیین تکلیف سیاس��ی است تا مشخص شود ش��رایط سیاسی به کدام 
س��مت س��وق پیدا خواهد کرد، گفت: در صورت لغ��و همه تحریم ها و 
برداشته شدن ریسک از سر بازار، فشاری در کوتاه مدت بر نرخ ارز وارد 
می ش��ود، اما نباید انتظار این وجود داش��ته باش��د که نرخ ارز به ارقام 
خیلی پایین برس��د و به دنبال آن بازار با ریزش��ی سنگین مواجه شود. 
نزول بازار سرمایه بخشی از اصالح خود را برای قیمت ارز پیشخور کرده 
اس��ت و از طرفی، دولت فعلی و مدیران اقتصاد به این نگاه دس��ت پیدا 
کردند که نگه داش��تن نرخ ارز در اعداد پایی��ن نه تنها کمکی به کلیت 
اقتصاد نمی کند بلکه گاهی تاثیر خود را در قالب ش��وک های تورمی در 

اقتصاد کشور ظاهر می کند.

اصالحبورستهرانتاکجاادامهدارد؟

بورس بر مدار نزول

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه

24 فروردین 1400

شماره 1758



جزییاتافزایش150درصدی
قیمتبرنج

افزای��ش تا ۱50درص��دی قیمت برنج های واردات��ی و نرخ بیش 
از 42 ه��زار تومانی هر کیلو برنج ایرانی تا پایان س��ال گذش��ته در 

گزارش های رسمی ثبت شده است.
ب��ه گزارش ایس��نا، برنج مصرف��ی از دو مح��ل تولید داخل و 
بخش��ی از واردات تأمین می ش��ود. برنج ه��ای وارداتی تا ابتدای 
س��ال گذشته مشمول دریافت ارز 4200 تومان بود که با حذف 
آن، تأمین ارز أین کاال با نرخ س��امانه نیما که معموال نزدیک به 
بازار اس��ت انجام می ش��ود. از آن زمان در کنار افزایش نرخ ارز 
موانعی در ترخیص وجود داشت که موجبات افزایش قیمت این 

کاال را فراهم کرد.
افزایشقیمتبرنجایرانیتا42هزارتومان

براس��اس تازه ترین آمار مرکز آمار ایران از وضعیت قیمت و تورم 
کاالهای مورد نیاز مردم قیمت برنج ایرانی از اس��فند ۱۳98 که هر 
کیلو به طور متوس��ط 2۳هزار و ۶00 تومان بوده تا اس��فند س��ال 
گذشته که به طور متوسط تا ۳5 هزار تومان قیمت خورده افزایش 
47.5 درصدی داش��ته اس��ت. برنج ایرانی حتی تا بیش از 42 هزار 

تومان نیز قیمت خورده است.
برنجخارجیبهمرز30هزارتومانرسید

در مورد برنج های خارجی هر کیلو از آن در اسفند ۱۳98 به طور 
متوس��ط 9700  تومان عرضه شده ولی به تدریج در شرایط جدید 
روند صعودی قیمت آن ش��روع ش��ده است؛ به طوری که در بهمن 
ماه سال قبل به طور متوسط 2۳ هزار و 900 تومان و در اسفند تا 
24 هزار و 200 تومان افزایش قیمت داش��ته و حداکثر 29 هزار و 

400 تومان نیز برای آن ثبت شده است.
بر این اساس هر کیلو برنج خارجی با افزایش قیمت ۱50درصدی 

در پایان سال گذشته مواجه بود.
واردات936هزارتنیوموانعترخیص

ام��ا اینکه وضعیت واردات برنج چگونه بوده بررس��ی آمار گمرک 
ایران نشان می دهد که در سال گذشته 9۳۶ هزار تن به ارزش 8۶8 
میلیون دالر برنج وارد ش��ده است و آخرین آمار از موجودی کاالی 
اساس��ی تا اواس��ط فروردین ماه بیانگر موجودی ۳۶ هزار تنی برنج 

در گمرک و بنادر است.
در نیمه دوم سال گذشته ترخیص برنج از گمرک با موانعی همراه 
ب��ود و حتی در انتقادات صاحبان کاال موضوع قرار گرفتن برنج های 
مانده در بنادر در آس��تانه فس��اد مطرح ش��د، مسئوالن گمرک نیز 
دلیل عدم ترخی��ص را تأمین ارز اعالم کرده بودند، اما در نهایت با 
توافقات صورت گرفته بانک مرکزی نس��بت به صدور کد رهگیری 

اقدام و ترخیص برنج آغاز شد.
ب��ا این حال در ادامه موضوع اس��تاندارد برنج های وارداتی مطرح 

بود و ترخیص بخشی از آن با این مانع مواجه شد.
وی با اش��اره به اقدامات صورت گرفته ب��رای خریدهای اعتباری 
ادامه داد: در مقطعی دیگر نیز در مورد واردکنندگان کاال به صورت 
اعتباری، وزارت صمت لیس��ت ۱4 ش��رکت را اعالم کرد که بتوانند 
بدون ارائه کد رهگیری بانک نس��بت به ترخیص اقدام کنند و بانک 
مرکزی متعهد شد که اعالمیه تامین ارز اعتباری را صادر و سه ماه 

بعد از آن نسبت به تامین ارز اقدام کند.

نماگربازارسهام

وزیر نفت با اشاره به شعار سال که »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« 
اس��ت بر حمایت از ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت آپ ها در سال 
ج��اری تاکید کرد و گفت وزارت نف��ت از طریق بودجه ۱400 می تواند 

800 میلیارد تومان منابع را برای حمایت از استارت آپ ها هزینه کند.
به گزارش روز دوش��نبه ایرن��ا، »بیژن زنگنه« روز دوش��نبه در آیین 
گش��ایش صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با اش��اره به اینکه در 
اجرای خط لوله گوره به جاسک توانستیم بخش اصلی ورق ها را در یک 
همکاری با فوالد مبارکه و اکس��ین خوزستان به نتیجه برسانیم، افزود: 

اکنون همه ورق ها تامین شده و لوله ها نیز تحویل داده شده است.
وزیر نفت با تاکید بر ضرورت همکاری با جهان برای تقویت توان ملی، 
گف��ت: با توجه به ظرفیت فناوری، ای��ران می تواند حرف های بااهمیتی 

بیش از خود نفت و منابع طبیعی برای گفتن در منطقه داشته باشد.
زنگنه با بیان اینکه قراردادهایی که امروز امضا می ش��ود حاصل ماه ها 
تالِش تع��داد زیادی از مدیران و کارشناس��ان برای توس��عه فناوری با 
توجه به ظرفیت دانش بنیان اس��ت، تصریح کرد: بی شک آینده کشور نه 
در گرو تولیدهای س��نتی بلکه در گرو توجه به ظرفیت های دانش بنیان 
و توس��عه فناوری ملی اس��ت که البته این کار جز در همکاری با جامعه 

جهانی اتفاق نمی افتد.
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه همکاری های جهانی س��بب تقویت توان ملی 
می شود، بیان  داشت: اگر می خواهیم تیم ملی فوتبال قوی داشته باشیم 
ب��ه  طور حت��م باید با تیم های درجه یک جهان مس��ابقه دهیم، اگر هم 
می خواهیم کشتی گیران تراز نخست در سطح جهانی پرورش دهیم باید 

چنین مسابقاتی داشته باشیم.
وزیر نفت گف��ت: بدون حضور در جری��ان رقابت های طبیعی جهان، 
نمی توانی��م از یک س��طح ملی فراتر و به س��طح جهان��ی برویم، امروز 

هم��کاری با جهان یک اصل اس��ت و ما به  طور حت��م باید به آن توجه 
کنیم.

وی تاکید کرد: س��اخت انواع کاتالیس��ت ها در فرآین��د تولید بخش 
دیگری از کارها بود.

به گفت��ه زنگنه، کاری ک��ه اکنون به صورت ج��دی دنبال می کنیم 
س��اخت ماش��ین های دوار مانند توربین ه��ا و کمپرس��ورهای انتقال و 

کمپرسورهای فرآیندی است.
وی با اش��اره به دو اقدام مهم وزارت نفت برای حمایت از شرکت های 
دانش بنیان، افزود: اقدام نخس��ت، تاسیس پارک نوآوری و فناوری نفت 
اس��ت که اساس نامه آن تایید و ارکان آن مس��تقر شده و فعال شده اند 
و مکان الزم در نظر گرفته ش��ده اس��ت. از ای��ن پارک ها چندین مورد 
تاس��یس شده است، اما پارک نفت جزو نخس��تین مواردی است که از 

طرف بخش تقاضا تاسیس شد.
زنگن��ه ادامه  داد: صندوق پژوه��ش و نوآوری که به صورت غیردولتی 
تاسیس شد هم جزو نخستین صندوق های پژوهشی و فناوری است که 
از طرف تقاضا ایجاد شده است، این در حالی است که چنین اقدام هایی 

همیشه از طرف عرضه بود.
وی گفت: همواره صنعتگران و دانشگاه ها این صندوق ها یا پارک ها را 
تاس��یس می کردند، اما این بار ش��کار به دنبال شکارچی بوده است زیرا 
طرف تقاض��ا با طرح تقاضای خود، طرف عرض��ه را به فعالیت تحریک 

می کند.
وزیر نفت اظهار داشت: این مسئله مهمی است به ویژه از طرف صنعت 
نفت که بزرگترین س��رمایه گذاری ها در آن انجام می ش��ود و بزرگترین 

محرک اقتصاد در بخش فناورانه می تواند باشد.
وی تاکید کرد: صندوق پژوهش و نوآوری نفت با ۱00 میلیارد تومان 

سرمایه کار خود را شروع کرد و امسال باید سرمایه خود را چندین برابر 
کن��د، وزارت نفت نیز از طریق قان��ون ۱8 بودجه ۱400 می تواند 800 
میلیارد تومان منابع را برای حمایت از اس��تارت آپ ها هزینه کرده و به 

این صندوق کمک کند. 
زنگن��ه بیان  داش��ت: طرح های متع��ددی داریم که امس��ال از طریق 
اهرم ه��ای پارک نوآوری و صن��دوق با همکاری اج��زای دیگر به انجام 

برسانیم، از جمله طرح احیای چاه های مرده و کم بازده.
وی ادامه  داد: برای ش��رکت های فناور، خرید خدمات از ش��رکت های 
فناور برای نمک زدایی،  بهینه س��ازی مصرف انرژی و خرید تضمینی که 

یک رکن آن گواهی کیفیت است، پارسال به انجام رسید.
این مقام مس��ئول اضافه  کرد: خرید تضمینی با هدف حمایت مالی از 
استارت آپ ها، مراکز نوآوری در دانشگاه ها به صورت شعبه های مستقل 
و مش��ترک و خرید تضمینی، بیش از یک سال پیش مطرح شده بود و 
به نتیجه می رس��د.  صندوق پژوه��ش و فناوری غیردولتی صنعت نفت 
روز دوش��نبه دو قرارداد در زمینه خرید تضمینی و دو قرارداد در زمینه 

سرمایه گذاری خطرپذیر امضا کرد.

وزیرنفتخبرداد

حمایت ۸۰۰ میلیارد تومانی وزارت نفت از استارت آپ ها در سال جاری
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بهقلم:لوئیساآلن
D۳D کارشناس بازاریابی و ویراستار محتوا در موسسه

ترجمه: علی آل علی

مدیریت یک کسب و کار تولیدی هرگز کار ساده ای نیست. مشکالت 
و پیچیدگی های بس��یار زیادی پی��ش روی فعالیت برندها در این حوزه 
وجود دارد. مدیران اغلب اوقات س��اماندهی کس��ب و کارهای تولیدی 
را س��خت ترین چالش حرفه ای ش��ان قلمداد می کنند. وقتی مدیران در 
تالش برای ساماندهی کس��ب و کارهای تولیدی هستند، در عمل باید 
به دنبال ساماندهی نیروی کار، مواد اولیه، تجهیزات شرکت و همچنین 
بازارهای مختلف باشند. این امر در مقایسه با دیگر کسب و کارهای رایج 
دارای مشکالت بسیار بیشتری است. درست به همین خاطر بسیاری از 

مدیران از حضور در چنین کسب و کارهایی انصراف می دهند. 
مدیریت کس��ب و کارهای تولیدی کار ساده ای نیست، اما غیرممکن 
هم نخواهد بود. هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از راهکارهای 
مدیریت کس��ب و کارهای تولیدی است. در ادامه برخی از نکات مهم و 

تاثیرگذار در این حوزه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
تعییناهدافورویکردها

مدیران کس��ب و کارهای تولیدی پیش از دس��تیابی به موفقیت باید 
تعریف دقیقی از آن داش��ته باشند. اهداف هر کسب و کار نحوه نیل آن 
به سوی موفقیت را تعیین می کند. متاسفانه بسیاری از مدیران در عمل 
تعریف درس��تی از اهداف شرکت ندارند بنابراین صحبت از موفقیت در 
چنین فرآیندی همیش��ه در ابهام خواهد بود.  هر کس��ب و کار تولیدی 
براساس وضعیت خط تولید، بازار و تمایل مشتریان باید اهداف منحصر 
به فردی را تعیین نمایند. این امر نیاز به شخصی سازی اهداف را مطرح 
می س��ازد. اگر کس��ب و کارها به این نکته مهم توجه نداش��ته باش��ند، 
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی بازارهای هدف نخواهند داشت. اشتباه 
برخ��ی از مدیران در کس��ب و کارهای تولیدی تالش برای اس��تفاده از 
الگوهای برنامه ریزی و اهداف دیگر برندها بدون هرگونه اعمال تغییری 
در آنهاس��ت. این امر اغلب اوقات با شکست های بسیار سنگینی همراه 
خواهد ش��د. دلیل این امر نیز عدم انطباق برنامه های دیگر شرکت ها با 

وضعیت یک کسب و کار در عرصه عمل است. 
پاس��خ به پرس��ش هایی در ارتباط با اهداف مناسب برای برند باید در 
هر کسب و کار به طور منحصر به فرد یافت شود. این امر اهمیت بسیار 
زیادی برای برندها دارد. اگر به طور مداوم به دنبال الگوبرداری از دیگر 
برندها باش��یم، در نهای��ت هیچ مزیت و تفاوتی برای کس��ب و کارمان 

ایجاد نخواهد شد. 

توجهبهمدیریتمنابعمادی
مناب��ع مادی هر ش��رکت فقط ش��امل محصوالتش نیس��ت، بلکه در 
مقیاس��ی وس��یع تمام ماش��ین ها و لوازم تولیدی را نیز دربر می گیرد. 
توجه به مدیریت مناسب این منابع اهمیت باالیی خواهد داشت. برخی 
از مدیران در ش��رکت های تولی��دی به این بخش توجه الزم را نش��ان 
نمی دهند. ساده ترین تاثیر این امر مواجهه با خرابی ابزارهای شرکت به 
طور ناگهانی اس��ت. این امر شاید برای مدت زمانی قابل مالحظه تمام 
فعالیت های ش��رکت را تعطیل نماید بنابراین همیش��ه باید نس��بت به 

وضعیت مدیریت منابع مادی شرکت توجه داشته باشیم. 
بخشی از فرآیند مدیریت منابع مادی به برنامه ریزی برای سود حاصل 
از تولید برمی گردد. این امر باید برای توس��عه کس��ب و کار یا دست کم 
به روز نگه داشتن ابزارهای در دسترس اختصاص پیدا کند. اگر این نکته 
مدنظر برندها قرار نداشته باشد، در بلندمدت برای رقابت با دیگر برندها 

به مشکالت زیادی برخورد خواهند کرد. 
یکی از نکات مهم برای مدیریت منابع مادی و به طور کلی کس��ب و 
کارهای تولیدی توجه به همکاری با شرکت های زنجیره کسب و کارمان 
اس��ت. این امر به معنای ایجاد ارتباط نزدیک با کسب و کارهای دارای 
بازار مکمل با کسب و کارمان است. شاید این امر در نگاه نخست بسیار 

سخت به نظر برسد، اما مزیت افزایش فروش بدون نیاز به درگیر شدن 
با رقبا را به همراه خواهد داشت. به عنوان مثال، اگر کسب و کار شما در 
زمینه تولید مواد غذایی فعالیت دارد، همکاری با برخی از رس��توران ها 

برای سود مشترک ایده جذابی خواهد بود. 
توسعهورکشاپهایحوزهافزایشبهرهوری

هر کس��ب و کار تولیدی برای موفقیت نیاز به افزایش سطح تولید با 
اس��تفاده از ابزارهای مناسب و همچنین کاهش هزینه های غیرضروری 
دارد. مهمتری��ن نکته در این میان بهبود وضعیت بهره وری ش��رکت در 
نگاه کلی است. بخشی از بهره وری مربوط به نیروی کار است. اگر نیروی 
کار شرکت مهارت و توانایی باالیی داشته باشد، هزینه های کسب و کار 

به شدت کاهش پیدا کرده و سرعت تولید افزایش خواهد یافت. 
متاسفانه امروزه امکان تقویت توانایی و مهارت کارمندان بدون صرف 
هزینه از سوی ش��رکت ها امکان پذیر نیست بنابراین برندها باید به این 
نکته توجه ویژه ای داش��ته باشند. راه اندازی ورکشاپ های مختلف برای 
بهبود توانایی های اعضای شرکت یکی از ایده های مناسب در این میان 
اس��ت. برخی از برندها نس��بت به برگزاری چنین کارگاه هایی بی توجه 
هس��تند بنابراین مشاهده ناتوانی چنین برندهایی برای توسعه کسب و 

کارشان امری طبیعی خواهد بود. 

برخی از اقدامات از سوی تیم مدیریتی امکان افزایش بهره وری نیروی 
کار ب��دون نیاز به برگزاری دوره های آموزش��ی را ب��ه همراه دارد. بدون 
تردید تمام کارمندان تمایل به فعالیت در یک محیط تمیز و پرنور دارند 
بنابراین اگر فرآیند تولید زباله های زیادی را تولید می کند، باید نس��بت 
به تمیز نگه داش��تن محیط شرکت و همچنین نورپردازی مناسب اقدام 
نمایید. در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگ��ذاری بر روی کیفیت 

کاری کارمندان نخواهید داشت. 
سرمایهگذاریبررویفناوریهاینوین

فناوری های تولید در سراسر دنیا در حال توسعه است. این امر فرآیند 
تولید محصوالت از س��وی ش��رکت ها را به طور م��داوم تحت تاثیر قرار 
می ده��د. با این حس��اب هر کس��ب و کار باید توانای��ی بهبود وضعیت 
تولیدی اش با سرمایه گذاری بر روی فناوری های تولیدی را داشته باشد. 
متاس��فانه بسیاری از ش��رکت های تولیدی هنوز با فناوری های چندین 
س��ال پیش مش��غول به فعالیت هس��تند. این امر نه تنها از نظر کیفیت 
تولید، بلکه از نقطه نظر هزینه های تولید نیز مش��کالت زیادی به همراه 

خواهد داشت. 
یک��ی از نوآوری ه��ای قاب��ل مالحظ��ه در زمین��ه تولی��د مربوط به 
پرینترهای س��ه بعدی است. این پرینترها امکان چاپ هرگونه طرح سه 
بعدی در مدت زمانی اندک را به همراه آورده اس��ت. ش��اید بسیاری از 
مردم نمونه های خانگی چنین پرینترهایی را مشاهده کرده باشند. نکته 
جال��ب در این میان ماهیت بس��یار حرف��ه ای نمونه های صنعتی چنین 
پرینترهایی اس��ت. اس��تفاده از آنها امکان کاه��ش هزینه های تولید و 

همچنین افزایش دقت در تولید را به همراه خواهد داشت. 
توجهبهاستراتژیبازاریابیوفروشرقابتی

توجه به سطح رقابت در عرصه کسب و کار اهمیت بسیار زیادی دارد. 
امروزه بسیاری از برندها به این نکته مهم توجه الزم را نشان نمی دهند. 
اگر رقابت فش��رده در عرصه کس��ب و کار را از یاد ببریم، احتمال بروز 

شکالت گسترده از نظر فروش فراهم خواهد شد. 
س��رمایه گذاری بر روی ح��وزه بازاریابی برای برنده��ای تولیدی نیز 
ض��رورت دارد. اگر این ام��ر را به خوبی مدنظر قرار ندهیم، مش��کالت 
ف��روش برند به طور م��داوم افزایش خواهد یافت. برخ��ی از برندها در 
این راس��تا به طور مداوم با آژانس های بازاریاب��ی همکاری دارند. نکته 
مه��م در این میان ایج��اد تیم بازاریابی و فروش ب��رای پیگیری امور با 
هزینه کمتر و منطبق با نیازهای برند اس��ت. ش��اید ای��ن امر در وهله 
نخس��ت هزینه بسیار زیادی به همراه داش��ته باشد، اما تاثیرگذاری اش 
نس��بت به ش��یوه های رایج همکاری با موسس��ه های بازاریابی و فروش 

بسیار بیشتر است. 
smallbusinessbonfire.com:منبع

چالش های مدیریت کسب و کارهای تولیدی
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اخبار

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت مهندسی آب 
و فاضالب کشــور و اعضاء کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی از 
سایت احداث تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ شرقی شهر بندرانزلی بازدید 
کردند. به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و 
فاضالب اســتان گیالن، حمیدرضا جانباز در این بازدید ضمن تأکید بر 
تسریع روند مناقصه تکمیل تصفیه خانه شرقی انزلی گفت: این تصفیه 
خانه با پیشرفت حدود 85 درصد در مرحله تعیین پیمانکار جدید می 
باشد که با تهیه لیست ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط، نسبت به 
برگزاری مناقصه اقدام خواهد شــد. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور افزود: باید از تمامی ظرفیت های منابع مختلف اعتباری 
جهت احداث این تصفیه خانه استفاده نمود. وی همچنین در بازدید از 
سایت محل احداث ایستگاه پمپاژ فاضالب شرقی انزلی، ضمن تشریح 
سختی و مشکالت عملیات اجرایی با توجه به بافت خاک و لجنی بودن 
محــل احداث پروژه، اضافه کرد: تلمبه خانه حاضر با پیشــرفت حدود 
43درصــد در حال اجرا می باشــد . مهندس جانباز اظهار داشــت: با 
تخصیص اعتبارات کافی، پیش بینی می شود این پروژه امکان تکمیل و 
بهره برداری تا پایان نیمه اول سال 1401 را خواهد داشت. وی همچنین 
خاطرنشان کرد: مبلغ اولیه قرارداد 143 میلیارد ریال می باشد و جهت 
تکمیل آن عالوه بر هزینه های انجام شــده تاکنون، مبلغ 180 میلیارد 
ریال دیگر مورد نیاز است و جمعیت برخوردار از این پروژه 57 هزار نفر 

خواهند بود. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور همچنین 
تصریح کرد: جهت اجرای احجام باقیمانده طرح فاضالب در بخش شرقی 
انزلی، استفاده از ظرفیت ماده 56 قانون الحاق به ارزش 1730 میلیارد 
ریال در دســتور کار شرکت آب و فاضالب استان گیالن قرار گرفت که 
در فراخوان، دو پیمانکار شــناخته شده حضور دارند و فراخوان مرحله 
ســوم نیز بزودی انجام خواهد شد و امید اســت با استفاده از ظرفیت 
بخش خصوصی، قســمتی از احجام باقیمانده طــرح را به مرحله اجرا 
گذاشت. در ادامه بازدید، مهندس جانباز در جلسه ای با حضور ریاست 
کمیسیون عمران مجلس و همچنین نماینده مردم شهر بندرانزلی در 

مجلس شورای اسالمی یادآور شد: پهنه هایی از شهر فاقد هرگونه طرح 
اجرایی می باشد که مشاور طرح در حال مطالعه بوده و مقرر شد طی دو 
ماه آینده، طرح تکمیل و جهت اخذ مجوز ماده 23 برای افزایش احجام، 
اقدام الزم صورت پذیرد. وی همچنین افزود: در صورت تخصیص 100 
درصدی اعتبار سال 1399 و همچنین تخصیص کامل اعتبار پیوست 
قانون بودجه سال 1400 به میزان 380 میلیارد ریال ، شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور نیز با تخصیص اعتبارات مناسب از منابع مختلف 
جهت تکمیل تصفیه خانه شرقی و دو واحد تلمبه خانه در شرق و غرب 
انزلی با شــرکت آب و فاضالب اســتان گیالن مساعدت الزم را خواهد 
داشت که این پروژه ها پایان 6 ماهه اول سال 1401 قابل بهره برداری 
باشــند. مهندس جانباز درخصوص ساخت و تکمیل یک واحد تصفیه 
خانه آب به روش BOT خبر داد و اضافه کرد: این تصفیه خانه با استفاده 
از ظرفیت بخش خصوصی در اســفند ماه ســال 1399 وارد مدار بهره 
برداری شد که قابلیت تأمین آب 70% شهروندان گیالن برای 18 شهر و 
568 روستا تا افق طرح در سال 1425 با جمعیت 2 میلیون و 400 هزار 
نفر را داراست و هم اکنون نیز 14 شهر و 198 روستا تحت پوشش این 
تصفیه خانه هستند که از آب با کیفیت سد آیت اهلل بهجت شهر بیجار 
برخوردارند . مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور همچنین 
افزود: با بهره برداری از این تصفیه خانه میزان ســهمیه آب شرب شهر 

بندرانزلی از 310 لیتر بر ثانیه به 370 لیتر بر ثانیه افزایش یافت.  

ساری – دهقان : به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران، 
دکتر یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران در مراسم کلنگ 
زنی احداث مجتمع گردشگری سد الیماالت که با حضور دکتر حسین 
زادگان و دیگر مسئوالن استانی و شهرستانی برگزار گردید ضمن اشاره به 
ظرفیت ها و پتانسیلی که سد ها، رودخانه ها و دیگر تاسیسات آبی دارند 
و تا بحال مغفول مانده بود گفت: تغییر در نگرش باعث ایجاد توسعه می 
گردد و این بار با نگرشی نو توانستیم قدمی مهم برای توسعه گردشگری 
استان برداریم . وی افزود: با عنایت استاندار محترم اجرای فاز گردشگری 
در سدها در راستای اقتصاد مقاومتی و عالوه برآن در رودخانه ها، آببندان 
ها و دیگر تاسیســات آبی ذیل پروژه های استان قرار گرفت و یکی پس 
از دیگری در حال اجراســت. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران 
خاطر نشان کرد: از طرفی دیگر در تفاهم نامه ای  که مابین وزارت نیرو 
و سازمان میراث فرهنگی منعقد شد اقدامات شایسته ای به انجام رسید 
و قرارداد گردشگری ســد الیماالت بعنوان پنجمین سد در استان طی 

مراســمی با حضور ویدئو کنفرانس وزیر نیرو در هفته چهل و ســوم از 
#پویش هرهفته_الف_ب_ایران به سرمایه گزار بخش خصوصی مبادله 
و واگذار گردید که امروز شــاهد اجرای عملیات کلنگ زنی آن هستیم. 
ایشان ضمن اشاره به قرارداد 50 میلیارد تومانی برای سرمایه گذاری در 

حوزه گردشگری سد الیماالت توسط سرمایه گذار بخش خصوصی تصریح 
نمود: ســد الیماالت دارای زیبایی منحصر به فردی است واین موضوع 
انتظارات شــرکت آب منطقه ای مازندران را از ســرمایه گذار این طرح 
باال خواهد برد. در ادامه دکتر حســین زادگان استاندار مازندران ضمن 
اشاره به ســابقه خوب سرمایه گذار این پروژه در پروژه های گردشگری 
دیگر گفت: میلیاردها تومان صرف ساخت این پروژه شده تا زیبایی های 
این منطقه را دوچندان کند و باید نهایت استفاده و بهره وری را از هزینه 
های صرف شده برای توسعه استان برد. ایشان افزود: در گذشته این سد 
تامین کننده آب کشاورزی برای کشاورزان محترم منطقه بوده و در حال 
حاضر ضمن استفاده در بخش کشاورزی باید از ظرفیت های بیشتر آن 
در توسعه و اشتغال زایی منطقه استفاده نمود حسین زادگان ضمن تشکر 
و قدردانی از دکتر محمدابراهیم یخکشــی گفت: توسعه استان نیازمند 
مشارکت همگانی است و ان شااهلل با همکاری یکدیگر بتوانیم با توسعه ، و 

ایجاد بستر مناسب مردم را به این طبیعت زیبا نزدیک کنیم.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: بنادر غرب هرمزگان مدیر بنادر و 
دریانوردی غرب هرمزگان از تخلیه و بارگیری بیش از 5 میلیون تن انواع 

کاال در سال گذشته خبر داد.
قاسم عسکری نسب، مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در گفت 
وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به عملکرد 
بنادر غرب استان درسال گذشت، گفت: در سال 99 حدود پنج میلیون و 
347 هزار تن انواع کاال در بنادر غرب استان هرمزگان تخلیه و بارگیری 
شده است. وی ادامه داد: از مجموع عملیات تخلیه و بارگیری، دو میلیون 
و 504 هــزار و 697 تن مربوط بــه  فرآورده های نفتی  و همچنین دو 

میلیون و 842 هزار و 306 تن کاال های غیرنفتی شامل )میوه و تره بار، 
خشکبار، مواد معدنی و مصالح ساختمانی ( بوده که به کشورهای حوزه 

خلیج فارس صادر شده است
وی افزود: در مجموع شاخص ها رشدی 35 درصدی را نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته  نشان می دهد. عسکری نسب به تدابیر اتخاذ شده 
درجهت رفع تمرکززدایی و متنوع سازی با هدف تقویت  بنادر کوچک  
به عنوان یکی از اولویت مهم ســازمانی اشاره کرد و گفت: بندر چارک، 
بندر آقتاب، بندر شیو و بندرلنگه در 12 ماهه سال 99 علی رغم وجود 
تحریم ها و شرایط متاثر از  ویروس کووید 19 به عنوان کانون های مهم 

تخلیه و بارگیری در غرب اســتان هرمزگان رشد تصاعدی داشته اند . 
شایان ذکراست، اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه به عنوان هسته مرکزی 
بنادر غرب هرمزگان و پایتخت ترانزیت خودرو کشور با پوشش 10 بندر 

تجاری و مسافری، پشتیبانی نیمی از جزایر کشور را برعهده دارد.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز از 
ثبت 53 شرکت طی سال 99 در پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار 
اتاق تبریز خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ابوالفتح ابراهیمی در 
خصوص خدمات پنجره واحد کسب و کار اتاق تبریز گفت: تالش برای 
بهبود فضای کسب و کار از سال ها قبل جزو دغدغه های اصلی دولت و 
بخش خصوصی بوده است که در این راستا با تالش های صورت گرفته، 
پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار سال گذشته در استان آغاز به کار 
کرده و هم اکنون مشغول به ارائه خدمت است.  وی ادامه داد: در پنجره 
واحد فیزیکی، ثبت شرکت با مسئولیت محدود و همچنین سهامی خاص 
انجام می گیرد که در طی سال گذشته، 53 مورد ثبت شرکت در پنجره 

واحد فیزیکی شروع کسب و کار اتاق تبریز صورت گرفته است. 
ابراهیمی افزود: پروســه کاری ثبت شرکت تا پیش از افتتاح پنجره 
واحد کسب و کار، بیشتر از دو ماه زمان می برد که این امر با تالش ارگان 
ها و ادارات مربوطه در عرض سه روز امکان پذیر شده است.  نائب رییس 
اتاق تبریز گفت: سه مرحله اثرگذار بر روی زمان و فرآیند شروع کسب و 
کار شامل امور مربوط به ادارات مالیات، تامین اجتماعی و ثبت شرکت ها 
بوده که با ایجاد پنجره واحد کسب و کار، این زمان به طور چشمگیری 
کاهش یافته است.  خاطرنشان می شود عالقمندان می توانند برای ثبت 
شــرکت در کمترین زمان به اتاق بازرگانی تبریز واقع در خیابان ارتش 

شمالی مراجعه کرده و از خدمات این پنجره واحد بهره ببرند.

بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و رئیس کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسالمی از پروژه های فاضالب بندرانزلی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران :

طرح گردشگری سد الیماالت منجر به توسعه و اشتغال زایی خواهد شد

تشریح اقدامات بنادر غرب هرمزگان در سال 1۳۹۹

تخلیه و بارگیری بیش از 5 میلیون تن انواع کاال 

نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز خبر داد؛

ثبت 5۳ شرکت در پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار اتاق تبریز

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز گفت :
بازسازی بیش از یک هزار قطعه صنعتی با تالش متخصصان این نیروگاه 

انجام شد
 اهواز - شبنم قجاوند: خلیل محمدی افزود: به منظور صرفه جویی ارزی و 
جلوگیری از هدر رفت منابع مالی در سال 99، بازسازی بیش از یک هزار و 120 
قطعه و تجهیزات نیروگاهی به دست متخصصان این نیروگاه انجام شد.  وی با 
بیان اینکه تداوم تولید و کاهش هزینه ها از جمله پارامتر های اصلی در بهره وری 
از نیروگاه های تولید برق هستند، اظهار داشت: کارکرد بیشتر قطعات نیروگاهی 
تحت شرایط سخت کاری از قبیل؛ درجه حرارت و فشار کاری باالی سیال باعث 
آسیب دیدگی و استهالک باالی این قطعات می شود. خلیل  محمدی، عیب یابی 
به موقع و بازســازی قطعات آسیب دیده و مستهلک در کوتاه ترین زمان در امر 
تولید برق را ضروری برشمرد. نیروگاه رامین اهواز با 6 واحد تولیدی و با مجموع ظرفیت یک هزار و 850 مگاوات ساعت بزرگترین نیروگاه 
بخاری کشور است و ضمن تولید پایدار انرژی حیاتی برق و پشتیبانی از شبکه سراسری، بسیاری از قطعات مورد نیاز خود را با تکیه بر 

دانش، تجربه و تخصص کارکنان خود طراحی و مورد ساخت قرار می دهد.

اجرای 1400 ویزیت در قالب طرح پایش سالمت
 قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان 
قم گفت: ســال گذشته 1403 ویزیت برای 1043 نفر از خانواده معظم شهدا و 
ایثارگران در قالب طرح پایش ســالمت انجام شد. به گزارش ایثار واحد استان 
قم، حجت االســالم حســن هنرمند افزود: در راســتای حفظ و ارتقای سطح 
سالمت والدین معظم شهدا و جانبازان معزز برنامه طرح پایش سالمت با حضور 
پزشکان پایش انجام می شود. وی ادامه داد: سال گذشته با 43 پزشک عمومی و 
متخصص در راستای اجرای طرح پایش سالمت قرار منعقد شد. حجت االسالم 
هنرمند ادامه داد: در این طرح والدین معظم شــهدا و جانبازان مشمول طرح از 
جمله جانبازان ضایعه نخاعی و 70درصد به صورت دوره ای تحت معاینه بالینی در منزل و انجام آزمایش ها قرار گرفته و وضعیت سالمتی 
ایشان بررسی می شود. وی عنوان کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا برنامه طرح پایش به صورت محدودتر و بخشی از آن به شکل غیر 

حضوری و از طریق برقراری تماس تلفنی و پیگیری مسایل درمانی جامعه هدف انجام شده است.

نقل از مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گیالن در کمترین زمان ممکن انجام شد؛ 
پاسخگوئی صد در صدی شکایات سامانه 0۹۶۲۷ فرآورده های نفتی گیالن

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به نقل از مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه گیالن ، کورش باالدست ، از ابتدا لغایت پایان اسفند ماه سال 
گذشــته مجموعا" 93 مورد شــکایت ، انتقاد و پیشنهاد در سامانه پاسخگوئی 
)09627 ( شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن به ثبت رسید 
و در اســرع وقت و کمتر از زمان 72 ســاعت ، رســیدگی و به صد درصد آن 
پاسخ داده شد . به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن ؛ با توجه به تاکید به تکریم ارباب رجوع و رعایت الزامات بهداشتی 
درخصوص جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا ، تسریع در رسیدگی به شکایات 
مردمی از اهم برنامه هایی است که مدیر منطقه در دستور کار اکید این شرکت قرار داده است . باالدست ضمن اشاره به پاسخگوئی  24 
ساعته این شرکت اذعان کرد: درسامانه شکایات 09627 تیم بازرسی این شرکت در کمترین زمان به تک تک موارد رسیدگی و موجبات 
رضایت ارباب رجوع فراهم شد .  وی همچنین افزود : ارایه سوخت با کمیت و کیفیت مطلوب و برخورد مناسب با مردم از مهمترین اهداف 

مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن در اجرای بهینه تکریم ارباب رجوع است .

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری گرگان؛ هشدار آتش سوزی های فصل گرما
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: روابط عمومی شــهرداری گرگان موسی الرضا صفری رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری گرگان، اظهار داشت: زنگ هشدار آتش سوزی های مراتع و زمین های بایر سطح شهر در چند روز اخیر به صدا در آمد.صفری افزود: 
با تماس شهروندان مبنی بر مشاهده حریق در ارتفاعات دخانیات بانک شهر آتش نشانان از ایستگاه شماره 6 برای اطفاء حریق به محل اعزام 
و با تالش و زحمت فراوان و در گرمای هوا موفق به اطفاء حریق شــدند  .وی ادامه داد: با آغاز گرمای فصلی، کمبود آب و رطوبت موجب 
خشک شدن علف های هرز در سطح مراتع و مزارع می شود و در بیشتر موارد با سهل انگاری افرادی باعث بروز حریق های گسترده در سطح 
شهر و روستاها می شود و از شهروندان خواستاریم تا از انداختن ته سیگار و زغال روشن و اشیاء شیشه ای در جنگل و روشن نمودن آتش 
خودداری کنند.صفری خاطرنشان کرد : براساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و به موجب ماده 675 قانون مجازات 
اسالمی، حریق عمدی توسط اشخاص جرم تلقی شده و مجازات از 2 الی 5 سال حبس دارد، از این رو به شهروندان توصیه می گردد از 

آتش زدن علف های خشک پرهیز کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک با شماره 110 تماس بگیرند.

مدیر عامل شرکت گاز استان:
رکورد گازرسانی به صنایع استان ایالم در سال جهش تولید شکسته شد 

ایالم - منصوری: مدیر عامل شــرکت گاز اســتان ایالم گفت: در سال 99 که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال جهش تولید 
نامگذاری گردید، رکورد گازرسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی استان ایالم شکسته شد.  به گزارش روابط عمومی؛ عباس شمس اللهی 
افزود: در چند سال اخیر مقام معظم رهبری)مدظله العالی( نامگذاری سال را بر روی تولید متمرکز نموده است تا دستگاه های اجرایی در 
حوزه مأموریت کاری خود گام های اساســی برای حمایت و رفع مشکل واحدهای تولیدی برای رونق اقتصادی کشور بردارند. مدیرعامل 
شرکت گاز استان ایالم تصریح کرد: هم اکنون 959 واحد تولیدی و صنعتی در استان گازدار می باشند که در سال گذشته با گازرسانی 
به 183 واحد، از بدو تاُســیس شرکت گاز استان ایالم یک رکورد محسوب می شود. شمس اللهی با بیان اینکه در سال گذشته از سوی 
ستاد شرکت ملّی گاز ایران جایگزینی 15 هزار مترمکعب گاز با سوخت های فسیلی مایع برای شرکت گاز استان ایالم مصوب شده بود که 
این شرکت با گازرسانی به صنایع مذکور با 147 درصد تحقق اهدف، جایگزینی 22 هزار مترمکعب گاز را رقم زده است. وی با اشاره به 
اینکه هم اکنون 11 شهرک صنعتی فعال در سطح استان گازدار شده است، افزود: در سال گذشته شهرک صنعتی سیروان گازدار شده و 
گازرسانی به شهرک صنعتی هلیالن نیز در برنامه سال جاری شرکت قرار دارد. وی با بیان اینکه مابقی شهرک های صنعتی استان به دلیل 
غیر فعال بودن یا عدم وجود زیر ساخت ها، قابلیت گازرسانی ندارند، اظهار داشت: شرکت گاز استان در راستای تحقق شعار امسال که از 
سوی مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( بنام تولید، مانع زدایی ها، پشتیبانی ها نامگذاری شده است در حوزه گازرسانی به صنایع تولیدی 

برنامه های مدونی در دستور کار قرار داده که به مرور زمان اجرایی می شوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان  خبر داد:
51 درصد از حجم مخزن ذخیره آب سد اکباتان پر است

همدان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای استان همدان گفت: 51 درصد از حجم مخزن ذخیره آب سد 
اکباتان پر است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، مهندس منصور ستوده، با بیان اینکه در از ابتدا  سال آبی جاری 
تاکنون شاهد بارندگی 259 میلیمتری در همدان بوده ایم، گفت: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته میزان بارندگی 354 
میلیمتر و در بلندمدت 260 میلیمتر گزارش شده است. وی بیان کرد: میزان بارندگی نسبت به سال گذشته 27 درصد و نسبت به بلندمدت 
1 درصد کاهش داشته که امیدواریم در ماه های آینده بارندگی بیشتری داشته باشیم. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان با 
اشاره به وضعیت سد اکباتان افزود: هم اکنون 51 درصد سد اکباتان پر است و در حال حاضر 0.75 مترمکعب در ثانیه آب از سد اکباتان 
برداشــت می شــود. ستوده حجم آب سد آبشینه را 5 میلیون مترمکعب معادل 100 درصد ظرفیت آن بیان کرد و گفت: حجم آب سد 

شیرین سو 3.2 میلیون مترمکعب است که 73 درصد آن پر است. 

کسب رتبه دوم بندر بوشهر در ارزیابی شاخص های HSE ،مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل

بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره HSE، مدیریت بحران و 
پدافند غیر عامل اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از کسب رتبه دوم این 
اداره در ارزیابی ســازمان بنادر و دریانوردی خبر داد. به گزارش روابط عمومی، 
نرگــس علیپور رییس ادارهHSE ، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل 
بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهردر اینباره گفت: در ارزیابی ساالنه اداره کل 
مدیریــت بحران ،پدافند غیر عامل و HSE ســازمان بنادر و دریانوردی که در 
خصوص  عملکرد فعالیت ها مرتبط بر اســاس الزامات بین المللی صورت می 
پذیرد، اداره HSE، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اداره کل بنادر و دریانوردی 
اســتان بوشــهر موفق به کسب رتبه دوم در بین بنادر کشور شد. علیپور افزود: این شاخص ها مرتبط با سطوح مدیریت عملکردی و در 

شاخه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست میباشد که کلیه فرایند های اداره کل در قالب دامنه کاربردی را مورد ارزیابی قرار میدهد.

سه شنبه
24 فروردین 1400

شماره 1760

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شرقی از تخصیص 147 هزار میلیارد ریال 
یارانه سوخت در سال 1399 با توزیع فرآورده های نفتی و گاز مایع در 
این اســتان خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علی روح اللهی با 
اشــاره به پرداخت یارانه سوخت و سهم آن در سبد خانوار استان گفت: 
با توجه به تفاوت قیمت مصوب داخلی و نرخ فوب خلیج فارس در سال 
گذشــته 147هزار میلیارد ریال یارانه سوخت در استان تخصیص داده 
شده اســت. وی با بیان اینکه بیشترین مبلغ یارانه سوخت به فرآورده 
نفتگاز اختصاص دارد، اظهار داشت: به دلیل گستردگی مصرف نفتگاز در 
بخش حمل و نقل، صنعت، کشاورزی وخدمات بیش از 67 هزار میلیارد 
ریال در بازه زمانی مذکور به توزیع نفتگاز اختصاص یافته اســت. مدیر 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی افزود: 
با توجه به گسترش روزافزون مصرف گاز طبیعی در خانوارهای شهری 
و روستایی تعداد خانوارهای نفت سفید سوز استان به طور چشمگیری 
کاهش یافته اســت و از یک میلیون خانوار ساکن در استان تنها حدود 
17 هزار خانوار نفت ســفید سوز هستند لذا حدود 1700 میلیارد ریال 
یارانه سوخت در استان به فرآورده نفت سفید تخصیص داده شده است.
رشد سه درصدی مصرف سوخت سی ان جی در سال 1۳۹۹ 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
با اشــاره به مصرف سی ان جی در بخش حمل و نقل استان گفت: در 
طول سال 1399 مصرف گاز طبیعی با رشد نزدیک به سه درصد نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل مواجه بوده است. علی روح اللهی با اشاره به 
اهمیت اســتفاده از ســوخت پاک در رشد و توسعه اقتصادی منطقه و 

همچنین کاهش آالیندگی های ناشی از مصرف سوخت های فسیلی به 
ویژه در بخش حمل و نقل گفت: با وجود کاهش مصرف سوخت به دلیل 
محدودیت های پیشگیری از ویروس کووید 19 مصرف سی ان جی در 
بخش حمل و نقل اســتان با رشد نزدیک به سه درصد روبرو بوده است 
. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
تصریح کرد: مصرف سی ان جی بعنوان سوخت جایگزین فرآورده بنزین 
عالوه بر کمک به حفظ محیط زیســت مــی تواند فرصتی برای صرفه 
جویــی در هزینه مازاد در تولید و توزیع بنزیــن، صادرات این فرآورده 
و درآمدزایــی از ایــن طریق را فراهم آورد به طوری که در طی ســال 
1399 بیش از 692 میلیون مترمکعب ســی ان جی در بخش حمل و 
نقل استان مصرف شده است که معادل همین میزان در مصرف بنزین 
صرفه جویی بعمل آمده است. وی خاطرنشان کرد: طرح گازسوز کردن 
رایگان خودروهای عمومی باری و مسافری در آذربایجان شرقی همچنان 
ادامه دارد لذا مالکین خودروهای مذکور که تاکنون در این خصوص اقدام 

نکرده اند می توانند جهت دریافت نوبت گازسوز کردن خودرو درسایت 
GCR.niopdc.ir ثبت نام کنند.

توزیع 1۶۶ میلیون لیتر نفتگاز در بخش کشاورزی آذربایجان 
شرقی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی 
همچنین گفت: 166 میلیون لیتر نفتگاز در بخش کشــاورزی استان 
طی ســال 1399 توزیع شده اســت . علی روح اللهی با اعالم این خبر 
افزود: تخصیص ســهمیه ســوخت بخش کشــاورزی بر اساس سطح 
زمین زیر کشــت، تعداد ادوات کشاورزی و اجرای طرح راستی آزمایی 
انجام می گیرد. وی افزود: در راســتای ارائه خدمات مطلوب و کســب 
رضایت مندی مشتریان، 166 میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی 
استان در ســال 1399 توزیع شده اســت . روح اللهی با اشاره به آغاز 
طرح توزیع الکترونیکی نفتگاز با استفاده از زیرساخت بانکی از مرداد ماه 
سال 1399 تصریح کرد: اجرای این طرح گامی دیگر در راستای تحقق 
دولت الکترونیک می باشد و مصرف کنندگان جزء فرآورده نفتگاز می 
توانند بدون مراجعه حضوری، جهت ثبت درخواست سوخت و استفاده 
از خدمات ســوخت رسانی فروشندگی های برای دریافت سهمیه خود 
اطالعات بانکی خود را در بخش مربوطه در ســامانه درخواست فرآورده 
های نفتی )newtejaratasan.niopdc.ir( ثبت کنند. مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی اضافه کرد: اجرای 
این طرح عالوه بر تسهیل خدمات سوخت رسانی و صرفه جویی در وقت 
و هزینه شهروندان و هموطنان فعال در بخش های مختلف کشاورزی، 
صنعتی و خدماتی موجب کاهش نزدیک به 3 درصدی مصرف نفتگاز 

بخش کشاورزی نسبت به سال 1398 گردیده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی خبر داد؛ 

تخصیص 14۷هزار میلیارد ریال یارانه سوخت در سال 1۳۹۹

سه شنبه
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بهقلم:کارولینمیتشل
کارآفرین مستقل و نویسنده حوزه کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

حف��ظ کارمن��دان در دنیای کس��ب و کار امر س��اده ای 
نیس��ت. بس��یاری از برنده��ا پ��س از مدت زمان��ی اندک 
با درخواس��ت های کارمندان ش��ان ب��رای اس��تعفا مواجه 
می ش��وند. اغلب اوقات وضعیت نامنافسب شرکت یا تمایل 
کارمن��دان ب��رای یافتن ش��غلی بهتر موجب ای��ن رویداد 
می ش��ود. ب��دون تردید هی��چ کس��ب و کاری تمایل به از 
دس��ت دادن کارمندانش ندارد. این امر به طور ویژه ای در 
مورد کارمندان حرفه ای کس��ب و کار اهمیت پیدا می کند 
بنابراین بررس��ی برخی از راهکارهای مناس��ب برای حفظ 

کارمندان ایده مناسبی خواهد بود. 
گاهی اوقات کس��ب و کارها پس از مدت زمانی اقدام 
به جایگزین ساختن کارمندان شان می کنند، با این حال 
همیش��ه چنین گزینه ای در دسترس برندها قرار ندارد. 
اگر کارمندان اهمیت بس��یار زیادی برای شرکت داشته 
باش��ند، از دست دادن ش��ان هزینه های بسیار زیادی به 
همراه خواهد داش��ت. به عنوان مثال، اگر یک ش��رکت 
مدی��ر بخش بازاریابی اش با س��ابقه کاری ۱0 س��اله را 
از دس��ت بدهد، مدت زمان��ی زیادی از نظ��ر بازاریابی 
آس��یب پذیر خواهد ش��د. در ادامه نگاهی ب��ه برخی از 
توصیه ه��ای مناس��ب برای حفظ کارمندان در ش��رکت 

خواهیم داشت. 
جذابسازیکار

مردم همیش��ه مایل به حضور در کارهای جذاب هستند 
بنابراین اگ��ر کارمندان تان تمایل به ترک ش��رکت دارند، 
باید این مس��ئله را مدنظر قرار دهی��د. وقتی جذابیت های 
کاری شرکت به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا می کند، 
کارمندان نیز تمایلی برای ادامه همکاری نخواهند داش��ت. 
این امر موجب ترک ش��رکت از س��وی کارمندان می شود. 
جذاب س��اختن کارها ب��رای کارمن��دان پیچیدگی زیادی 
ندارد. مهمترین مسئله تالش برای کمک به آنها به منظور 

پیگیری وظایف شان بدون دردسر است. 
ارائ��ه امکان��ات و ابزاره��ای کمک��ی پیش��رفته بهترین 
گزینه برای بهبود وضعیت کس��ب و کارها از نظر جذابیت 
کاری ش��ان خواهد بود. بس��یاری از برنده��ا در طول مدت 
زمان طوالن��ی اقدام به ایجاد تغیی��ر در وضعیت ابزارهای 
در دس��ترس تیم های مختلف ش��رکت نمی کنند. این امر 
چالش های بس��یار زیادی برای هر کس��ب و کار به همراه 
خواهد داش��ت بنابراین برندها باید به این نکته توجه الزم 
را نش��ان دهند. در غیر این ص��ورت کارمندان با اعتراض و 
ناراحتی نس��بت به بی توجهی مدیران ارش��د برند اقدام به 

ترک کسب و کار خواهند کرد. 

ایجادانجمنکارمندان
ایجاد انجم��ن کارمندان و تالش برای نزدیک س��اختن 
آنها به هم راهکار جالبی اس��ت. گاهی اوقات کارمندان به 
دلی��ل ناتوانی برای ارتباط مناس��ب با هم اق��دام به تغییر 
حوزه کاری شان می کنند. صرف دست کم هشت ساعت در 
روز برای کار در ش��رکت بدون ارتباط معن��ادار با دیگران 
س��خت خواهد بود بنابراین باید نسبت به تجربه کارمندان 

در محیط شرکت توجه نشان دهیم. 
بس��یاری از کارمن��دان ت��ازه کار در ش��رکت های بزرگ 
احساس تنهایی بسیار زیادی را تجربه می کنند. اگر این امر 
به طور قابل مالحظه ای برای کسب و کارها مهم نباشد، به 
سرعت کارمندان تازه شان را از دست خواهند داد بنابراین 
برنده��ا در عمل باید انگیزه کافی برای تاثیرگذاری بر روی 
روند فعالیت کس��ب و کارشان را داشته باشند. در غیر این 
ص��ورت وضعیت تعامل میان کارمندان به ش��دت دش��وار 
خواهد شد.  یکی از راهکارهای مناسب برای تاثیرگذاری بر 
روی کارمن��دان برای ارتباط بهتر با هم مربوط به برگزاری 
جلسه های دوستانه یا رویدادهای هفتگی به منظور آشنایی 
هرچه بهتر کارمندان با هم اس��ت. این امر نقش مهمی در 

ارتباط مناسب کارمندان با یکدیگر خواهد داشت. 
تقوی��ت فرهنگ ش��رکت در ح��وزه تعامل می��ان افراد 
نکته مهمی محس��وب می ش��ود. بس��یاری از برندها برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف نی��از به تعامل نزدیک 
کارمندان ش��ان دارند. این امر بدون ت��الش تیم مدیریتی 
ب��رای ایجاد فضایی بهتر به نتیجه نخواهد رس��ید بنابراین 
باید این نکته مهم در نظر تمام مدیران قرار داشته باشد. 

ارائهتخفیفهاوپیشنهادهایجذاب
کارمندان برای ماندن در شغل ش��ان نیاز به تخفیف ها و 
پیشنهادهای جذاب از سوی تیم مدیریتی دارند. اگر کسب 
و کار ش��ما در حوزه تولید مواد خوراکی فعالیت دارد، ارائه 
برخی از محصوالت همراه با تخفیف گسترده به کارمندان 
ام��ری ضروری خواهد بود. این امر یکی از نکات مهم برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی کارمندان برای هم��کاری بلندمدت 

است. 
شرکت های بزرگ همیشه تخفیف های گسترده ای برای 
کارمندان ش��ان لحاظ می کنند. این ام��ر موجب همکاری 
بلندمدت با کارمندان برای مدت زمانی طوالنی می ش��ود. 
همچنی��ن کس��ب و کاره��ای کوچ��ک نیز ب��ه دلیل نرخ 
باالی تمایل کارمندان ش��ان برای ترک ش��رکت نیز از این 

استراتژی سود می برند. 
گاهی اوقات کسب و کارها برای حفظ کارمندان شان باید 
پیشنهادهای جذابی به آنها دهند. برخی از شرکت ها برای 
حفظ نیروی کار ماهرش��ان آنها را در س��ود نهایی شریک 
می کنند. همچنین با ارائه س��هام ش��رکت ب��ه آنها امکان 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی کارمندان برای هم��کاری بلندمدت 

فراهم خواهد شد.

بحثمهمدستمزدوپول
ب��دون تردید بح��ث مالی مهمترین انگی��زه کارمندان 
ب��رای تغییر حوزه کاری ش��ان اس��ت. این ام��ر اهمیت 
بسیار زیادی برای تمام کس��ب و کارها دارد بنابراین به 
طور مداوم باید به فکر ارائه پیش��نهادهای مالی بهتر به 
کارمندان باش��یم. اغلب کس��ب و کارها ساالنه اندکی بر 
دستمزد کارمندان ش��ان اضافه می کنند، با این حال اگر 
کارمندان ش��رکت دارای مهارت های حرفه ای هس��تند، 
بای��د این امر را در مدت زمانی کوتاه تر صورت دهیم. در 
غیر این صورت آنها به دنبال موقعیت های شغلی بهتری 

خواهند رفت. 
اگر کسب و کارها توانایی افزایش دستمزد کارمندان شان 
را ندارن��د، باید دس��ت کم وضعیت را به طور دقیق ش��رح 
دهند. گاه��ی اوقات کارمندان به دلیل فقدان اطالع دقیق 
از وضعی��ت برنده��ا تمایلی ب��رای ادامه همکاری نش��ان 
نمی دهن��د. ای��ن امر ب��رای برندهای بزرگ ب��ه طور قابل 
مالحظه ای دردسرس��از خواهد بود بنابراین باید همیشه به 

این نکته مهم توجه نشان دهیم. 
فراهمسازیشرایطارتقایسازمانی

کارمندان اغلب اوقات مایل به ارتقای س��ازمانی هستند. 
این امر احس��اس پیش��رفت ش��غلی را در آنه��ا برانگیخته 
خواهد کرد. کس��ب و کارها باید روندهای مش��خصی برای 
ارتقای ش��غلی کارمندان ش��ان داشته باش��ند. در غیر این 
صورت مش��کالت زیادی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی 
کارمندان پیش خواهد آمد. اگر کسب و کارها توانایی الزم 
ب��رای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی کارمندان را از دس��ت 
بدهند، دیگر حتی با پول بیش��تر نیز امکان ادامه همکاری 

فراهم نخواهد شد. 
ارتقای سازمانی همیش��ه یک اصل مهم برای کارمندان 
اس��ت. البته کس��ب و کارها نی��ز در این می��ان بهره قابل 
مالحظ��ه ای از امکان ارتقای س��ازمانی کارمندان خواهند 
برد. دسترسی به کارمندان حرفه ای و دارای تجربه همیشه 
مفید اس��ت. یک��ی از مزیت های ای��ن امر ام��کان ارتقای 
کارمندان برتر به پس��ت های مدیریتی اس��ت. این دسته از 
کارمن��دان به دلیل آگاهی دقیق از ش��رایط کس��ب و کار 
و دغدغه ه��ای کارمندان توانایی بهبود وضعیت ش��رکت را 

خواهند داشت. 
ام��روزه بس��یاری از ش��رکت ها در م��دت زمان��ی اندک 
کارمندان ماهرش��ان را از دس��ت می دهند. ای��ن امر برای 
کس��ب و کارهای بزرگ باید عبرت برانگیز باشد. بسیاری از 
برندهای بزرگ در م��دت زمانی طوالنی اقدام به همکاری 
ب��ا کارمندان ش��ان می کنن��د. این ام��ر بدون اس��تفاده از 
تکنیک های حرفه ای امکان پذیر نیست. شروع فرآیند حفظ 
کارمندان با استفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله 

ایده مناسبی خواهد بود. 
smallbusinessbonfire.com:منبع

بهقلم:پیترآدامز
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

تی��م اجرایی نای��ک به تازگ��ی خبر خرید اس��تارت آپ 
داتال��وگ را به طور رس��می تایید کرده اس��ت. این امر به 
معن��ای خرید یک اس��تارت آپ حوزه فن��اوری اطالعات و 
مدیریت ابرداده ها از س��وی ش��رکت ورزش��ی نایک است. 
خری��د موردنظر در ط��ول یک دهه اخیر ام��ر عجیبی در 
عملکرد نایک محسوب نمی شود. برنامه اصلی نایک افزایش 

توان اس��تفاده از اطالعات کاربردی برای ارائه خدمات بهتر 
اس��ت. بدون تردید هیچ مشتری و کارشناس حوزه کسب 
و کاری انتظار اس��تفاده حرفه ای نایک از اطالعات پیچیده 
بازار را ندارد، با این حال نایک در زمینه توس��عه کس��ب و 

کارش به کوچکترین نکات نیز توجه نشان می دهد. 
ج��ان دوناه��و، مدیرعامل برن��د نایک، در م��ورد خرید 
اس��تارت آپ داتالوگ بر روی کمک این ش��رکت به بهبود 
اس��تفاده نایک از اطالع��ات کاربردی و هوشمندترش��دن 
خدماتش اش��اره کرده اس��ت. یکی از اه��داف اصلی خرید 
داتالوگ تقویت ارتباط مس��تقیم میان نایک و مشتریانش 
است بنابراین در طول سال های پیش روی نیاز نایک برای 

همکاری با برنامه های واسطه ای در شبکه های اجتماعی یا 
ب��ه طور کلی فضای آنالین کاهش ش��دیدی خواهد یافت. 
این امر ع��الوه بر صرفه جوی��ی در هزینه های برند موجب 

تاثیرگذاری بهتر بر روی مشتریان نیز خواهد شد. 
داتالوگ چهارمین خرید بزرگ نایک در طول س��ال های 
اخیر محس��وب می ش��ود. برنامه کلی نایک کاهش نیاز به 
بازاریاب های مس��تقل در زمینه کس��ب و کارش اس��ت، با 
این حس��اب شاید در سال های آینده نیز تعداد بیشتری از 
استارت آپ های حوزه مدیریت اطالعات و بازاریابی از سوی 

نایک خریداری شود. 
marketingdive.com:منبع

راهکارهاییبرایجلوگیریازترکشرکتازسویکارمندان

چگونه کارمندان شرکت را برای طوالنی مدت حفظ کنیم؟

خریداستارتآپداتالوگازسوینایک

چالشحفظتمرکزدرمحیطکار

بهقلم:جیکوبپیپنگر / کارآفرین مستقل و کارشناس مسائل مالی 
ترجمه: علی آل علی

حفظ تمرکز در محیط کار امر بس��یار دش��واری اس��ت. کارآفرینان برای دستیابی به اهداف شان نیاز به 
تمرکز کافی در محیط کار دارند. امروزه المان های بسیار زیادی برای حواس پرتی در دسترس کارآفرینان 
قرار دارد بنابراین اگر آنها به دنبال حذف این موارد و بهبود وضعیت تمرکزش��ان در محیط کس��ب و کار 
نباشند، در عمل با مشکالت زیادی برای دستیابی به اهداف شان مواجه خواهند شد.  هدف اصلی در این 
مقاله بررسی برخی از مهمترین راهکارها برای حفظ تمرکز در محیط کسب و کار است. شاید این نکات 

چالش حفظ تمرکز در محیط های کاری را کاهش دهد. 
نگارشایدههایذهنیبررویکاغذ

هنوز کاغذ به عنوان یکی از ملزومات اصلی در محیط های کاری وجود دارد. استفاده از تکنیک نگارش ایده های ذهنی 
بر روی کاغذ اهمیت بسیار زیادی برای یافتن ایده و همچنین خالی کردن ذهن مان از دغدغه های مختلف است. شاید 
بس��یاری از مردم این ایده را بیش از اندازه س��اده در نظر بگیرند. نقطه مزیت نگارش ایده های ذهنی بر روی کاغذ نیز 
همین امر است. استفاده از نکات ساده برای کاهش دغدغه های ذهنی و بهبود سطح تمرکز اهمیت بسیار زیادی دارد. 

مطالعهکتاب
امروزه شمار بسیار اندکی از مردم هنوز کتاب می خوانند. مطالعه کتاب شاید برای برخی از افراد نوعی تفریح 
باش��د، اما در حوزه کس��ب و کار راهکاری مناسب برای فراموشی دغدغه ها و کاهش میزان حواس پرتی است. 
حفظ تمرکز در محیط کسب و کار با اختصاص زمانی اندک برای مطالعه فراهم خواهد شد. نکته مهم در این 
میان اختصاص زمان های کوتاه، به عنوان مثال در میانه روز، برای مطالعه است. اگر این امر مدنظر کارآفرینان 

قرار نداشته باشد، بخش قابل توجهی از روز به کتابخوانی اختصاص پیدا خواهد کرد. 
موبایلتانرافراموشکنید

موبایل ها در طول یک دهه اخیر فناوری بسیار پیشرفته ای را ارائه داده اند. امروزه امکان استفاده از گوشی های 
هوشمند برای جست وجو در اینترنت، چک کردن شبکه های اجتماعی و حتی تجربه بازی های دارای کیفیت 
باال وجود دارد. بنابراین گوش��ی های هوش��مند یکی از منابع اصلی حواس پرتی در میان کارآفرینان محسوب 
می ش��ود.  اگر پیش از شروع کار در دفتر شرکت اقدام به کنار گذاشتن گوشی همراه مان کنیم، شانس بسیار 
بیشتری برای حفظ تمرکز در ساعت های اداری خواهیم داشت. شاید این امر بسیار ساده به نظر برسد، اما در 

عین حال تاثیرگذاری مناسبی بر روی حفظ تمرکز در محیط کار خواهد داشت. 
ایجادعادتهایکاری

بس��یاری از افراد در طول س��اعت های کاری برخی از عادت هایی خاص را مدنظر قرار می دهند. این امر 
شامل استراحت 5 دقیقه ای به ازای هر یک ساعت کار و بسیاری دیگر از عادت های دیگر است. اگر شما 
در حوزه کسب و کار با مشکالت زیادی برای حفظ تمرکز مواجه هستید، باید این نکته را به بهترین شکل 
ممکن مدنظر قرار دهید. توس��عه برخی از عادت های کاربردی از س��وی کارآفرینان امکان حفظ تمرکز را 

بیش از هر زمان دیگری افزایش خواهد داد. 
smallbusinessbonfire.com:منبع

چگونهکسبوکارمانرابرایتحوالتآیندهآمادهکنیم؟

noobpreneur.com بهقلم:ایوانویدجایا/کارشناس کسب و کار و صاحب سایت
ترجمه: علی آل علی

دنیای کسب و کار در طول 50 سال گذشته به طور غیرمنتظره و سریعی تغییر کرده است. هیچ دلیلی 
ب��رای تصور ثبات در عرصه کس��ب و کار در می��ان کارآفرینان و حتی مردم عادی وج��ود ندارد بنابراین 
ش��رکت ها و موسس��ه های مختلف باید آماده تغییرات پیش رو در دنیای کس��ب و کار باشند. در غیر این 
صورت شانسی برای بقا نخواهند داشت. در ادامه برخی از نکات مهم برای تداوم فعالیت کسب و کارها و 

آماده سازی شان در برابر تغییرات آینده را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
استفادهازمزیتهاییادگیریماشینی

فناوری یادگیری ماش��ینی در طول س��ال های اخیر انقالبی در حوزه کسب و کار ایجاد کرده است. این 
فناوری به ش��رکت ها امکان پیگیری بس��یاری از امور بدون نیاز به نیروی کار را داده است. نتیجه این امر 

امکان اختصاص زمان بیشتر به فعالیت در پروژه های تخصصی از سوی کارمندان شرکت هاست. 
ماش��ین ها در طول س��ال های آینده بیش از هر زمان دیگری جایگزین عامل انسانی در کارهای ساده و 
پایه ای خواهند شد. اگر کسب و کار شما در حال استفاده از نیروی انسانی برای کارهایی در حیطه توانایی 

ماشین هاست، باید نسبت به ایجاد تغییر در کسب و کارتان اقدام نمایید. 
توجهبهدورکاری

س��ال 2020 موجب تغییرات شگرفی در وضعیت کاری کسب و کارها شد. دورکاری به عنوان یک ترند در همین 
سال میان بسیاری از کسب و کارها داغ شد. آینده دنیای کسب و کار با این ترند پیوند بسیار نزدیکی دارد. کسب و 
کارهای دارای توانایی برای دورکاری باید این فرآیند را به عنوان راهکاری برای کاهش هزینه ها مدنظر قرار دهند. شاید 
در نگاه نخست این امر عجیب باشد، اما با دورکاری بدون نیاز به کاهش کیفیت عملکرد کارمندان امکان صرفه جویی 
قابل مالحظه در هزینه برند وجود دارد.  ش��اید با پایان بحران کرونا امکان بازگش��ت کس��ب و کارها به روند فعالیت 
سابق شان وجود داشته باشد، اما نکته مهم توجه به تجربه های به دست آمده در این دوران است. استفاده از تجربه های 
موردنظر برای بهبود وضعیت کسب و کار نکته بسیار مهمی محسوب می شود. یکی از این نکات حوزه دورکاری است. 

ایجادکسبوکاربرپایهارزشها
کسب و کارها اغلب اوقات نسبت به توانایی شان برای گردآوری تیم های حرفه ای و همچنین ارائه خدمات باکیفیت اهمیت 
می دهند. نکته مهم در این میان تغییر اولویت های مشتریان در این میان است. امروزه مشتریان بیش از هر زمان دیگری 
به ارزش های هر کسب و کار توجه می کنند بنابراین استفاده از ارزش های مهم و پایبندی به آنها ضروری است.  انتظارات 
مش��تریان از برندها در آینده به طور مداوم افزایش خواهد یافت. این امر به معنای ضرورت توجه به دغدغه های مش��تریان 
است. همکاری با مشتریان در زمینه دغدغه هایی نظیر حفاظت از محیط زیست برای هر برندی حیاتی است. در غیر این 
صورت فرآیند جلب نظر مشتریان به شدت دشوار و پیچیده خواهد شد.  کسب و کارها برای تحوالت آینده باید از همین 
اکنون آماده شوند. متاسفانه بسیاری از برندها نسبت به این امر مهم توجهی نشان نمی دهند. درست به همین خاطر اغلب 
کسب و کارها در برابر تحوالت مختلف با بحران های عظیم مواجه می شوند. توجه به نکات خالصه مورد بحث در این مقاله 
noobpreneur.com:مقدمه مناسبی برای آماده سازی کسب و کارها برای تحوالت آینده است.               منبع
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