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چرا پیوستن ایران به سازمان همکاری  شانگهای مهم است؟

 تمرین تجارت
آزاد آسیایی

فرصت امروز: ایران سرانجام پس از یک دهه انتظار عضو دائم سازمان همکاری  شانگهای شد. حضور و عضویت 
ایران به  عنوان عضو دائم یک نهاد امنیتی، دفاعی و البته اقتصادی با حضور کشورهای روسیه، چین، هند و البته 
قزاقس��تان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکس��تان و پاکستان یک گام به جلو در دیپلماسی و سیاست خارجی برای 
تمرین در یک سطح فراتر از روابط دوجانبه با کشورهاست، اما عضویت در این پیمان به خصوص از نظر اقتصادی...

بازار ارز در نیمه دوم سال به کدام سو می رود؟

باالبرهای دالر
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گروه خودرو با 80 هزار معامله در صدر معامالت یکشنبه ایستاد

ادامه سقوط آزاد بورس
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فعاالن بازار خودرو معتقدند زمزمه آزادسازی واردات خودرو باعث شده تا همه به نوعی منتظر ارزانی 
خودرو باشـند و دسـت از معامالت بکشـند. به گزارش تسـنیم، چند روزی از تصویب طرح واردات 

خودرو در صحن علنی مجلس میگذرد؛ طرحی که از همان سـاعات نخسـت تصویب موافقان 
و مخالفان خاص خود را داشت. برخی بر تأثیر مثبت آن بر بازار خودرو صحبت می کنند و...

طرح واردات خودرو با بازار چه کرد؟

یادداشت
 پیام عضویت ایران

در سازمان شانگهای

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

جمه��وری اس��امی ای��ران 
س��رانجام رس��ما وارد سازمان 
ش��د؛  ش��انگهای  هم��کار ی 
تحول��ی ک��ه اگرچ��ه بیش از 
یک دهه طول کش��ید، اما در 
زمانی رخ داد ک��ه ایران بیش 
از گذش��ته به حض��ور در این 
پیمان نیاز داش��ت. ب��ا آغاز به 
کار دولت جدید و جهت گیری 
سیاس��ت های آن در خصوص 
استفاده از ظرفیت های جهانی 
ب��رای مقابل��ه ب��ا تحریم های 
توس��عه همه جانب��ه  و  غ��رب 
پیم��ان  در  حض��ور  کش��ور، 
ش��انگهای نویدبخش آغازی بر 
پای��ان سیاس��ت های تحریمی 
محس��وب  ایران  اقتص��اد  ب��ر 
می ش��ود؛ موضوع��ی که حتی 
می توان��د بر سرنوش��ت مبهم 
برجام و تعیی��ن تکلیف آن به 
س��ود ایران موثر باشد. سازمان 
همکاری شانگهای، یک سازمان 
منطقه ای بین المللی اس��ت که 
از سال ۲۰۰۱ میادی تاسیس 
شده و در مجموعه سازمان های 
بین الملل��ی، یک��ی از مهم ترین 
نهادهاس��ت که در آن از حضور 
و نفوذ »غرب« ب��ه ویژه آمریکا 

به  و  نیس��ت  خب��ری 
2همین دلیل نیز ایران...
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فرصت امروز: از زمان پیدایش اینترنت در اوایل دهه ۹۰، این پدیده 
پیش��رفت های بسیاری کرده اس��ت، اما کارشناسان می گویند که وب 
هنوز در دوران طفولیت خود به سر می برد. با این تفاسیر کسی فکرش 
را نمی کرد که با ش��یوع ویروس کرونا، اینترنت تا این حد روی سبک 
زندگی  شهروندان تاثیر بگذارد، به طوری که دورکاری به شکل مسلط 
کار تبدیل شود و از سوی دیگر شاهد انفجار کسب و کارهای اینترنتی 
باشیم. بررسی فعالیت های تجاری صورت گرفته در عصر کرونا از رشد 
انفجاری تجارت الکترونیک در سراسر جهان حکایت دارد. در حالی که 
پیش بینی می ش��د بسیاری از کس��ب وکارها در فاصله یک دهه آینده 
بر بس��تر فضای مجازی شکل بگیرند، ش��یوع کرونا باعث شد سرعت 
پیوستن کسب وکارها به فضای آناین و تجربه فروش اینترنتی بیشتر 

شود و همه اینها به لطف پیدایش اینترنت رقم خورده است.
در همین حال، یافته های یک نظرس��نجی از سوی مرکز مطالعاتی 
Pew نش��ان می دهد نزدیک به ۹۰درصد شهروندان آمریکایی بر این 
باورند که اینترنت در طول همه  گیری کرونا ابزار مهم و برای 58درصد 
ابزار ضروری بوده اس��ت. 68درصد نیز معتقدند که ارتباطات آناین با 

وجود مفید بودن، جایگزین تماس حضوری نبوده است.
همانطور که اشاره شد، آمدن مهمان ناخوانده ای به نام کرونا، شرایط 
بازاره��ا را تغییر داده و س��بک زندگی آدمی را دگرگون کرده اس��ت. 
مدارس، مش��اغل و دفاتر کار تعطی��ل و میلیون ها تن ناگزیر به ماندن 
در خانه ش��دند. دولتم��ردان در این ایام محدودیت های بس��یاری را 
برای تجمعات انس��انی اعمال کردند و در این بین شیوه کار، ارتباط با 
دوستان، انجام کارهای روزانه، جشن و عزاداری به شدت تغییر کرد؛ این 
درست همان نقطه ای است که فناوری نقش بازی می کند. کما اینکه 
نتایج یک نظرس��نجی نشان می دهد که در این دوران، میزان استفاده 
از اینترنت و دیدگاه افراد در باب مفید بودن اینترنت تغییر کرده است.

براس��اس این نظرس��نجی که توس��ط مرکز مطالعات��ی Pew و با 
پرس و جو از بزرگس��االن آمریکایی انجام ش��ده، نزدیک به ۹۰درصد 

ش��رکت کنندگان ب��ر ای��ن باورند ک��ه اینترنت در ط��ول همه  گیری 
کووید-۱۹ برای آنها »مهم« بوده اس��ت. این در حالی است که قریب 
به 58درص��د افراد، اینترنت را جزئی »ضروری« از زندگی خود در این 
ایام خوانده اند. این نظر سنجی همچنین نشان می دهد که در یک سال 
گذش��ته، اینترنت برای افرادی ک��ه دارای تحصیات تکمیلی بودند، 
»ضروری« بوده اس��ت. بالغ بر 8۰درصد از این جامعه آماری گفته اند 
که از زمان شیوع همه گیری، با توسل به  تماس های ویدئویی ارتباطات 
خود را حف��ظ کردند. همچنین 4۰درصد از آمریکایی ها گفتند که از 
فناوری یا اینترنت به ش��یوه ای اس��تفاده کردند که برای آنها جدید یا 
متفاوت بوده اس��ت. برخی نیز با گسترش همه گیری به دنبال ارتقای 
خدمات خود بودند. به  طور مثال نزدیک به ۲۹درصد از کاربران، پهنای 
باند اینترنت خانه خود را برای تقویت س��رعت و کیفیت دسترس��ی 
به خدم��ات آنای��ن افزایش دادند. ب��ا این وجود، اس��تفاده از فناوری 
برای همه تنها یک ویژگی مثبت نبوده است. در ایامی که نشست ها، 
کاس ها و جلس��ات اداری به  صورت آناین برگزار می ش��ود، بیش از 
4۰درصد افراد از احساس فرسودگی خود سخن گفتند. از سوی دیگر، 
م��دت زمان صرف ش��ده در جلوی مانیتورها به دغدغ��ه جدی والدین 
تبدیل شده است. یافته های این نظرسنجی نشان می دهد که یک سوم 
از بزرگساالن سعی بر آن دارند که مدت زمان صرف شده در تلفن های 
هوشمند یا اینترنت را کاهش دهند. در همین راستا قریب به ۷۲درصد 
والدین گفتند که فرزندان شان نسبت به دوران پیش از همه گیری، مدت 
زمان بیشتری را جلوی صفحات نمایش صرف می کنند. برای بسیاری، 
تعامات دیجیتال تنها می تواند به عنوان یک رابطه مستقل و مجزا در 
ارتباطات شخصی باشد. حدود دوسوم آمریکایی ها یا به عبارت دقیق تر 
68درصد افراد بر این باورند که گرچه ارتباطات آناین برای آنان مفید 
بوده، اما جایگزینی برای تماس های حضوری و فیزیکی نبوده است. از 
س��وی دیگر، ۱۷درصد آمریکایی ها تاکید کردند که کیفیت ارتباطات 

آناین برای آنان همتراز با ارتباطات حضوری است.

اگرچه فناوری در دوران همه گیری با استقبال روبه رو شد اما برخی 
از انواع تکنولوژی نقش پررنگ تری در این میان بازی کردند. به عنوان 
نمونه، حدود 44 درصد پاس��خ دهندگان در این نظرسنجی بر این باور 
بودند که اپلیکیش��ن های ارسال پیام، کمک زیادی به  آنان برای حفظ 
ارتباطات ش��ان با دوستان و خانواده ها کرده است. تماس های صوتی و 
تصویری نیز به  ترتیب س��همی 38 و 3۰درص��دی در میان ابزارهای 
مفید در دوران کرونا داشته اند. همچنین شبکه های اجتماعی با سهمی 
۲۰درصدی و  ایمیل با سهمی ۱۹درصدی در رده های بعدی قرار دارند.
تجربه استفاده از فناوری در عصر کرونا برای همه تجربه دلنشین و 
آسانی نبوده است. در این ایام، شکاف های دیجیتال مربوط به استفاده 
از اینترنت و مقرون به صرفه بودن آن بیش از پیش برجسته شده است. 
برای همه آمریکایی هایی که به صفحه نمایش متکی هستند؛ کیفیت 
ارتباطات برای برگزاری جلسات، استفاده از شبکه های  مجازی و ارتباط 
با مدارس به طور یکسان دارای اهمیت است. نتایج این نظرسنجی نشان 
می دهد که نزدیک به نیمی از افرادی که در منزل به اینترنت پرسرعت 
مجهزند، گاهی اوقات در اتصال به اینترنت و کیفیت آن مشکل دارند. 
فرات��ر از این ابعاد، مقوله مقرون به صرفه بودن، یک دغدغه همیش��گی 
برای بخش��ی از کاربران فناوری دیجیتال اس��ت؛ از جمله والدینی که 
فرزند محصل دارند و افرادی که از این درگاه کس��ب درآمد می کنند 
تا شهروندانی که درآمد باالیی دارند. مقرون به صرفه بودن و مشکات 
مربوط به اتصال به ش��بکه، سبب ش��ده که حدود نیمی از کاربران که 
درآم��د کم��ی دارند و حدود یک چه��ارم از افراد بادرآمد متوس��ط تا 

حدودی نگران پرداخت قبض اینترنت خود در چند  ماه آینده باشند.
موضوع دیگر، رابطه میان س��طح تحصیات افراد با تجربیات آنان 
در استفاده از فناوری در دوران همه گیری است. نتایج این نظرسنجی 
نش��ان می دهد اف��رادی که تجربه تحصیات تکمیلی دارند، نس��بت 
به اف��رادی که دارای دیپلم یا تحصیات کمتر هس��تند، اس��تفاده ای 
دو برابری از ش��یوه های جدید و متفاوت در دوران همه گیری داشتند. 

همچنین میان اس��تفاده این دو گروه از تماس های تصویری در دوران 
کرون��ا، اختاف ۲۰درصدی وجود دارد. عاوه بر آن، ۷۱درصد افرادی 
که تحصیات عالیه داش��تند بر این باورند که دسترس��ی به اینترنت 
»ض��روری« اس��ت، در حالی که تنه��ا 45درصد افرادی ک��ه دیپلم یا 
تحصیات کمت��ر دارند بر »ضرورت« اینترنت تاکید دارند. از س��وی 
دیگر، همه افراد مهارت یکسانی در استفاده از فناوری ندارند. براساس 
نتایج این نظرس��نجی، حدود یک چهارم پاسخ دهندگان معتقدند که 
برای استفاده از کامپیوتر، تلفن هوشمند و سایر دستگاه های الکترونیک 
به کمک نیاز دارند. این مبارزه برای افراد مس��ن، حادتر است و برخی 
از آنان ناگزیر به یادگیری فناوری های جدید در دوران پاندمی ش��دند. 
حدود دو سوم بزرگساالن ۷5 سال به باال در گروهی قرار می گیرند که از 
آمادگی کمی برای این مواجهه برخوردارند. آمریکایی هایی که آمادگی 
کمتری در این حوزه دارند، در طول همه گیری، تجربه های متفاوتی از 
فناوری داشتند، درحالی که 8۲درصد از کسانی که مهارت کمتری در 
اس��تفاده از اینترنت دارند، معترفند که اینترنت در دوران همه گیری 
برای آنان »مهم« بوده، اما شمار کمی از آنان بر »ضرورت« اینترنت در 
زندگی شان صحه گذاشتند. همچنین ۲۱درصد از افراد این گروه گفتند 
که تعام��ات دیجیتال برای آنان چندان مفید نبوده اس��ت. با اعمال 
محدودیت های س��ختگیرانه در ش��هرهای جهان و به تبع آن تعطیلی 
مدارس، بس��یاری از دانش آموزان و والدین با تغییرات جدید و عمیقی 
روبه رو ش��دند. به طور کلی حدود ۹3درصد از والدین تایید کردند که 
آموزش فرزندان ش��ان در این دوران به طور کامل آناین بوده است. در 
این میان 6۲درصد والدین معتقدند که آموزش آناین فرزندان شان تا 
حدودی خوب پیش  رفته و 3۰درصد از دش��واری استفاده از آموزش 
آناین در این بازه زمانی سخن گفتند. این نظرسنجی همچنین نشان 
می ده��د که کودکان خانواده هایی با درآم��د پایین به احتمال زیاد در 
انج��ام تکالیف خود با موانعی مرتبط با فناوری روبه رو ش��دند. نزدیک 
به 34درصد از والدین در این نظرس��نجی تاکی��د کردند که در دوران 

تعطیلی مدارس با مش��کاتی همچون عدم دسترس��ی به کامپیوتر در 
خانه، در دسترس نبودن اینترنت و... روبه رو بودند. البته این معضات 
ب��رای خانوارهای بادرآمد پایین، دو چندان اس��ت. بال��غ بر 46درصد 
خانواده ها در این نظرسنجی گفتند که در دوران همه گیری دست کم 
یک  بار با این دش��واری ها دست و پنجه نرم کردند. 3۱درصد والدین 
با درآمد متوس��ط نیز مواجهه با مش��کات مربوط به فناوری را در این 
بازه زمانی گزارش دادند. عاوه بر مسائل مربوط به  آموزش از راه دور، 
تغییرات دیگری نیز متوجه روابط والدین و فرزندان بود. با توجه به  باال 
رفتن زمان اس��تفاده فرزندان از صفح��ات نمایش، حدود 3۹ والدینی 
که دارای کودک در س��نین مدرسه هستند، می گویند در زمان شیوع 
کرونا قوانین سختگیرانه ای برای استفاده کودکان از ابزارهای دیجیتال 
اعمال کردند و 43درصد والدین قوانین خانه خود را برای اس��تفاده از 
اینترنت تغییر ندادند. آنچه در این ایام در مناسبات میان افراد با جهان 
فناوری رخ داد، باعث حساس تر شدن شهروندان نسبت به  شکاف های 
فناوری شده و از سوی دیگر توجه سیاست گذاران را به  خود جلب کرده 
است. در حال حاضر بیشتر افراد از این ایده که مدارس باید فناوری های 
دیجیتال را در اختیار همه دانش آموزان قرار دهند؛ حمایت می کنند. 
ح��دود 3۷ درص��د از آمریکایی ه��ا می گویند که دولت موظف اس��ت 
اطمینان حاصل کند که همه آمریکایی ها در طول ش��یوع بیماری از 
اینترنت پرسرعت برخوردار هستند و در این میان دموکرات ها بیشتر 
از جمهوری خواه��ان بر این ام��ر تاکید می کنند. با وجود آنکه فناوری 
در دوران همه گی��ری به  برخی کمک کرده اس��ت تا ارتباطات خود را 
حفظ کنند، اما یک چهارم آمریکایی ها معتقدند که در مقایسه با قبل 
از همه گیری، احس��اس نزدیکی کمتری به اعضای خانواده و دوستان 
خود دارند. مخلص کام آنکه زندگی شخصی و اجتماعی انسان ها پس 
از پاندمی کرونا، ش��کل دیگری به  خود گرفته است و نقش فناوری و 
ارتباطات دیجیتال در این میان بارزترین نمود تغییراتی است که سبک 

زندگی انسانی را دگرگون کرده است.

همه گیری کرونا باعث شد تا خیلی ها خودشان را در خانه حبس 
کنند و به این ترتیب با بحران س��رگرمی مواجه شوند. به همین 
خاطر است که ناگهان ش��هروندان با زمان اضافی مواجه شدند و 
وضعیت صنعت سرگرمی متحول شد. اما این وضعیت دوام نیاورده 

و اکنون با شرایط متفاوتی روبه رو هستیم.
ب��ه گزارش »اکونومیس��ت«، افزای��ش وزن در عص��ر کرونا به 
پدیده ای رایج تبدیل ش��ده اس��ت. در م��ورد بس��یاری از افراد، 
افزایش وزن به قدری چشمگیر است که می توان آن را به راحتی 
تشخیص داد. بیشتر از یک سال و نیم است که در خانه های خود 
حبس شده ایم و به همین خاطر است که خیلی از افراد دیگر در 
لباس های قدیمی خود جا نمی ش��وند. یک��ی از کارهای رایج این 
شده است که افراد مدت ها روی مبل خانه دراز بکشند و به صفحه 
نمایش موبایل، لپ تاپ و تلویزیون خیره ش��وند. به همین خاطر 
اس��ت که صنایع فعال در این عرصه طی یک سال و نیم گذشته 
تمام تاش خود را کردند تا همه را در خانه های خود سرگرم کنند. 
همه دنبال این بودند که حواس خود را پرت کنند تا یادشان نیاید 

که در خانه هستند و به خاطر شیوع کرونا محبوس شده اند.
تمام ابزارهای س��رگرمی که خارج از خانه بودند، تعطیل شدند 
و بدی��ن ترتیب، ناگه��ان جمعیت زیادی با وقت و زمان بس��یار 
مواجه شدند. آنها زمان زیادی در اختیار داشتند، اما هیچ کاری از 
دست شان برنمی آمد. هیچ کاری نمی توانستند با آن زمان بکنند. 
مردمی که به مصرف عادت داش��تند حاال ب��ه دنبال ابزاری برای 
س��رگرمی بودند، ابزاری که با مصرف کردن آن سرگرم شوند. به 
این ترتیب، آنها به مصرف کاالهای فرهنگی روی آوردند؛ از فیلم 
گرفته تا کتاب، پادکست و بازی های ویدئویی. اینها هنوز باز بودند 

و می شد در خانه از آنها استفاده کرد.
اما این وضعیت دوام نخواهد آورد. واکسیناس��یون کرونا ادامه 
دارد و هر کسی که واکسن می زند، دیگر نمی خواهد در خانه بماند. 
یک س��ال و نیم سرگرم شدن با صفحه نمایش گوشی و لپ تاپ 
کافی بوده است. حاال باید بیرون رفت. اما قضیه به همین سادگی 
نیس��ت. مردم در کشورهای ثروتمند، واکسن می زنند و دیگر در 
خانه نمی مانند. محل کار افراد دوباره باز ش��ده و رستوران ها غذا 

می فروشند. همه جا در کشورهای ثروتمند، باز است. تاش همه 
بر این اس��ت که به زندگی عادی بازگردند. به این ترتیب، اکنون 
زمان اضافه ای که افراد در خانه با آن مواجه بودند، در حال کم و 
کوچک شدن است. این یعنی تمرکزی که در سال ۲۰۲۰ میادی 
بر روی صفحات نمایش گوش��ی، لپ ت��اپ و تلویزیون بود از روی 
این ابزارها برداش��ته شده اس��ت. زمان آزاد افراد، کمتر می شود و 
وضعیت تولیدات رسانه ای هم عوض خواهد شد، اما آیا اکنون به 
دوره ثبات رس��یده ایم؟ یا داریم از صخره به دره پرت می شویم و 

خودمان متوجه آن نیستیم؟
یک کارگر معمولی به طور میانگین در دوره همه گیری کرونا با 
افزایش ۱5 درصدی در وقت اضافی در خانه مواجه شد، اما نکته 
کمی جالب تر از این است. آنها نه تنها وقت بیشتری داشتند، بلکه 
به دلیل ماندن در خانه، پول شان را خرج نمی کردند یا کمتر خرج 
می کردند و در نتیجه نسبت به گذشته پول بیشتری هم داشتند. 
آمریکایی ها بخش��ی پول خود را ص��رف ورزش، پارک و گردش 
می کردن��د، اما در س��ال ۲۰۲۰ هزینه هایی که ص��رف این امور 

می ش��د، 3۰ درصد کاهش پیدا کرد. حاصل همه این زمان های 
اضافی هم این بود که همه ناگهان به صفحه نمایش گوش��ی های 
خ��ود روی آوردند. در بریتانیا، زمانی که افراد به صورت آناین با 
گوشی های خود سپری می کردند در سال ۲۰۲۰ به طور میانگین، 
یک س��اعت افزایش پیدا کرد. گویی آنها یک ساعت زمان اضافی 
به دست آورده بودند و آن یک ساعت را فقط با گوشی های همراه 

هوشمند خود پر می کردند.
اتص��ال ب��ه اینترن��ت در دوران همه گیری کرونا ب��ه یک امر 
اضط��راری و مهم تبدیل ش��د. در روزهای نخس��ِت همه گیری، 
خیلی ها به اینترنت دسترسی نداشتند، اما به لطف کرونا، اینترنت 
به دست بسیاری از ساکنان مناطق محروم هم رسید. البته فقط 
اینترن��ت نبود که ناگهان اهمیت پیدا کرد. توجه به تلویزیون هم 
به صورت ناگهانی بیشتر ش��د. استفاده از بازی های ویدئویی هم 
افزایش شدیدی پیدا کرد. این افزایش در کشورهای ثروتمند بیش 
از کشورهای فقیر مشهود بود. حتی کتاب هم ناگهان مشتری پیدا 
کرد. عده ای از افراد می خواستند زمان اضافه خود را با کتاب ها پر 

کنند. البته استقبال هر وسیله سرگرمی در میان نسل های مختلف 
با همدیگر تفاوت داشت، اما عموم افراد با اینترنت سرگرم شدند.

برنده اصلی در میان ابزارهای س��رگرمی، شبکه های اجتماعی 
بود. اپلیکیش��ن ها بی��ش از هر زمان��ی مورد اس��تقبال کاربران 
واقع ش��دند. خیلی ها که در طول عمرشان ش��اید یک بار هم از 
اپلیکیشن ها استفاده نکرده بودند، ناگهان به استفاده از برنامه های 
موبایل��ی روی آوردند، اما حاال وضعیت تغییر کرده اس��ت. گویی 
آدم ه��ا دیگر نمی خواهند زمان اضافه خود را صرف س��رگرمی با 
گوش��ی های همراه کنند. آنها می خواهند واکسن بزنند و از خانه 
بیرون بروند. آدم هایی که مدت ها روی شبکه های اجتماعی تمرکز 
داش��تند اکنون تصمیم گرفته اند فاصله ای میان خودشان و این 
شبکه ها بیندازند. حاال دیگر سرمایه گذاری در حوزه سرمایه گذاری 
چن��دان اثربخش نیس��ت. آنها که واقعا به دنبال س��رمایه گذاری 
هس��تند بهتر است فقط به سراغ واکسن بروند. مردم می خواهند 
خارج از خانه با چیزهایی غیر از صفحه نمایش گوشی، لپ تاپ و 

تلویزیون سرگرم شوند.

پس از چسبیدن به صفحه های نمایش دیگر خبری از سرگرمی نیست
سردرگمی کرونایی صنعت سرگرمی

ارتباطات آنالین چقدر جای ارتباطات حضوری را گرفت؟

زندگی انسانی در فضای مجازی

مدیریت حرفه ای زمان در کسب و کار با تکنیک های اساسی 
تاش برای رسیدگی به تمام کارها در مدت زمانی محدود تجربه مشترک هر کارآفرینی محسوب می شود. بدون 
تردید زمان در دنیای کسب وکار ارزش بسیار زیادی دارد. همچنین شما برای ساماندهی کارهای مختلف تان هم 
زمان زیادی در اختیار ندارید. با این حساب مدیریت زمان بدل به یکی از مهم ترین کارهایی می شود که شما باید 
در فرآیند فعالیت تان ساماندهی کنید، در غیر این صورت خیلی زود با چالش های اساسی در زمینه تحویل پروژه ها 
در زمان مقرر مواجه خواهید ش��د.  مهارت های اساس��ی در مدیریت زمان به فرآیند تنظیم زمان در دسترس با 
حجم کارهای پیش رو اشاره دارد. به این ترتیب شما امکان تاثیرگذاری بر روی تمام کارها و رسیدگی به آنها در 
مدت زمانی محدود را خواهید داشت. همچنین تعادل میان زندگی شخصی و کاری تان هم رعایت خواهد شد. ایراد 
بسیاری از کارآفرینان بی توجهی به زندگی شخصی و در نهایت مواجهه با مشکات بسیار زیاد است. اگر شما قصد...



فرصت امروز: ایران س��رانجام پس از یک دهه انتظار عضو دائم سازمان 
همکاری  شانگهای شد. حضور و عضویت ایران به  عنوان عضو دائم یک نهاد 
امنیتی، دفاعی و البته اقتصادی با حضور کشورهای روسیه، چین، هند و 
البته قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان یک گام به 
جلو در دیپلماس��ی و سیاست خارجی برای تمرین در یک سطح فراتر از 
روابط دوجانبه با کشورهاست، اما عضویت در این پیمان به خصوص از نظر 
اقتصادی برای ایران چه مزایایی دارد و آیا می تواند به رشد سرمایه گذاری 

خارجی در ایران منجر شود؟
س��ازمان ش��انگهای هرچند یک نهاد و پیمان امنیتی و دفاعی به شمار 
می رود، اما هموارکننده مس��یر اجرای پیمان های اقتصادی نظیر اوراسیا، 
آسه  آن و دیگر پیمان های اقتصادی منطقه ای است و به همین دلیل ایران 
با ورود به جمع اعضای دائم پیمان ش��انگهای از این فرصت بهره مند شده 
که بتواند در روند تصمیم  گیری های پیمان های اقتصادی در حوزه آسیا و 
اقیانوسیه نقش متفاوت تری از گذشته را ایفا کند. همگرایی ایران و روسیه 
به عنوان صاحب و مالک بزرگ ترین ذخایر انرژی جهان از یک سو فرصتی 
در عرصه دیپلماس��ی انرژی خواهد بود. از س��وی دیگر همزمان ۲ کشور 
پرمص��رف و خریدار اصلی انرژی دنی��ا یعنی چین و هند هم عضو پیمان 
شانگهای هستند. کشورهای عضو پیمان شانگهای 4۰درصد جمعیت دنیا 
را به خود اختصاص داده اند. اندازه اقتصاد این کشورها ۲3هزار میلیارد دالر 
برآورد می شود و برای همین عضویت در شانگهای به معنای دسترسی به 

بازاری بسیار بزرگ است.
از چرخش به شرق تا عبور از غرب

کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، 4۰ درصد از جمعیت جهان 
را تش��کیل می دهند و پهنای جغرافیایی این کش��ورها بالغ بر 35میلیون 
کیلومترمربع است. حجم تجارت خارجی کشورهای عضو پیمان شانگهای 
نیز نزدیک به 4۰تریلیون دالر اس��ت و اندازه اقتصاد این کشورها ۲3هزار 
میلیارد دالر برآورد می ش��ود. به دلیل همین ویژگی هاس��ت که عضویت 
کامل ایران در این سازمان به معنای دسترسی به بازاری بزرگ و به منزله 

تمرین تجارت آزاد در سطحی باالتر از گذشته است.
یکی از ایده های در حال بررس��ی کش��ورهای عضور پیمان ش��انگهای، 

تش��کیل منطقه آزاد تجاری اس��ت که هدف از آن یکسان س��ازی حقوق 
گمرکی، برداشتن موانع صادراتی و سرمایه  گذاری مشترک است. با توجه 
ب��ه تحریم های آمری��کا و وضعیت مبهم برجام، عضوی��ت ایران در پیمان 
ش��انگهای می تواند به دور زدن تحریم ه��ا و افزایش قدرت چانه زنی ایران 
در مذاکرات هسته ای کمک کند. اعضای سازمان همکاری شانگهای با دارا 
بودن ۲5درصد از تولید ناخالص ملی دنیا، حضور 4 کش��ور از اعضای این 
سازمان در جمع قدرت های اتمی دنیا، عضویت ۲کشور برتر اقتصاد دنیا از 
منظر قدرت اقتصادی در این س��ازمان و همچنین عضویت چین و روسیه 
به عنوان ۲عضو از 5 عضو دائم ش��ورای امنیت س��ازمان ملل نشان  دهنده 

اهمیت این سازمان است.
بنابراین اگر نگوییم که یکی از مهمترین اتفاقات سیاس��ی – اقتصادی 
ایران با عضویت کامل در پیمان شانگهای رقم خورده، دست کم می توانیم 
بگوییم که ایران با ورود به این پیمان به عرصه ای از سیاست های منطقه ای 
و جهانی وارد شده است که می تواند نقش منطقه ای و جهانی کشورمان در 
معاهدات بین المللی را پررنگتر کند. کما اینکه یکی از انتقادات مهمی که 
در سالیان گذشته به سیاست های ایران می شد، بنیان نگذاشتن پیمان های 
منطقه ای و نپیوس��تن به پیمان های منطقه ای و جهانی بود. در این مدت 
ای��ران تنه��ا در دو پیمان جهانی اوپک و اکو عضو ب��وده که هر دوی این 

پیمان ها نیز به سال های پیش از انقاب برمی گردد.
اهمیت همکاری های اقتصادی در قالب پیمان و سازمان های منطقه ای 
در آنجاس��ت ک��ه این پیمان ها یکی از مؤثرترین عوامل در پیش��گیری از 
تهدیدهای مخاطره آمیز هستند. به عنوان مثال، اگر ایران حضور نفتی خود 
را در بازارهای جهانی در حد همان صادرات روزانه چند میلیون بشکه نفت 
نگه می داش��ت، آیا می ش��د او را به راحتی تحریم کرد و آیا اساسا سازمان 
اوپک می توانست مقابله نکند؟ یا اگر ایران می توانست خط لوله انتقال گاز 
خود را به پاکس��تان و هند نهایی کند، آیا این دو کش��ور به  راحتی تن به 
تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران می دادند؟ بنابراین اگر معامات تجاری دو 
جانبه تبدیل به یک معامله تجاری چندجانبه بش��ود، پرواضح اس��ت که 
اس��تحکام آن بیشتر و قوی تر خواهد ش��د و این همان نتیجه پیمان های 

منطقه ای است.

مزایای ورود ایران به پیمان شانگهای
مزای��ا و فرصت های حضور ایران در س��ازمان همکاری ش��انگهای را از 
چند جنبه می توان برش��مرد. سازمان همکاری های شانگهای که در ابتدا 
ش��انگهای 5 بود، یک س��ازمان میان دولتی اس��ت که برای همکاری های 
چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تش��کیل شده  است. این سازمان 
در س��ال ۱۹۹6 توس��ط رهبران چین، روسیه، قزاقس��تان، قرقیزستان و 
تاجیکس��تان با هدف برق��رار کردن موازنه در برابر نف��وذ آمریکا و ناتو در 
منطقه، پایه گذاری شد. اندکی بعد، ازبکستان هم به این سازمان پیوست و 
این سازمان رسما به »سازمان همکاری شانگهای« تغییر نام داد. در سال 
۲۰۱5 این سازمان با عضویت پاکستان و هند موافقت کرد. در حال حاضر 
نقش اصلی و تعیین کننده در سازمان شانگهای را دو کشور چین و روسیه 

به عهده دارند.
جدا از ابعاد سیاس��ی، مزایای اقتصادی عضویت ایران در این س��ازمان 
بی شمار است. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با جمعیتی بالغ 
بر 3 میلیارد نفر معادل یک س��وم جمعیت جهان را تشکیل می دهند. دو 
اقتصاد بزرگ دنیا ش��امل چین و هند در کنار ایران و روسیه با بیشترین 
ذخای��ر گاز و نفت جهان در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که نش��ان دهنده 
تجمیع قدرت های جهان در یک س��ازمان اس��ت. س��ازمان همکاری های  
شانگهای یا پیمان ش��انگهای با حدود ۲5 درصد تولید ناخالص ملی دنیا 
از جمله معدود سازمان هایی با ماهیت همزمان اقتصادی و امنیتی-نظامی 

است.
بر اس��اس اعام گمرک، میزان تجارت ایران با مجموعه کشورهای عضو 
پیمان ش��انگهای در س��ال گذش��ته به 55 میلیون تن کاال به ارزش ۲8 
میلیارد دالر رسید که سهم صادرات 46 میلیون تن به ارزش ۱4 میلیارد و 
6۰۰ میلیون دالر و سهم واردات ۹ میلیون تن به ارزش ۱3 میلیارد و 4۰۰ 
میلیون دالر بوده است. بیشترین حجم تجارت ایران با چین به ارزش ۱8 
میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر است و هند با 3 میلیارد و 4۰۰ میلیون دالر، 
افغانس��تان با ۲ میلیارد و 3۰۰ میلیون دالر، روسیه با یک میلیارد و 6۰۰ 
میلیون دالر و پاکس��تان با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر در رتبه های 

بعدی قرار دارند.

چرا پیوستن ایران به سازمان همکاری  شانگهای مهم است؟

تمرین تجارت آزاد آسیایی

ایران در روز جمعه ۲6 ش��هریورماه در جریان نشست سران سازمان 
همکاری ش��انگهای در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان به عضویت 
دائم این س��ازمان درآمد. به دنبال این رخداد، بس��یاری از رس��انه های 
خارجی با اعام این خبر تاکید کردند که عضویت در این سازمان، راه را 

برای بی اثر کردن تحریم های غرب علیه ایران هموار می کند.
ش��بکه »بلومبرگ« در این باره نوشت: »عضویت ایران در این باشگاه 
رو به رش��د اوراس��یایی که هدایت آن برعهده چین و روسیه است، به 
تهران برای رفع تحریم های آمریکا کمک خواهد کرد.« نش��ریه »نیِکی 
آسیا« هم با اشاره به تاش چندساله ایران برای به دست آوردن عضویت 
دائم در سازمان همکاری شانگهای نوشت که »اکنون این عضویت نفوذ 
جمهوری اسامی در منطقه آسیای میانه به ویژه همسایه اش افغانستان 

را افزایش خواهد داد.«
همچنی��ن خبرگزاری »آناتولی« در این باره گ��زارش داد: »ایران در 
ژوئن ۲۰۰5 به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای انتخاب 
شد. این کشور سرانجام پس از گذشت بیش از ۱5 سال با کمک روسیه 
به عضویت دائم این اتحادیه درآم��د.« خبرگزاری »آناتولی« ادامه داد: 
»والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روس��یه در س��خنرانی روز جمعه که 
به صورت ویدئوکنفرانس انجام ش��د، تاکید کرد که ایران نقش مهمی 
در منطق��ه ما ایفا می کند و از نزدیک با س��ازمان همکاری ش��انگهای 

همکاری دارد.«
شبکه »فرانس۲4« نیز در این باره گزارش داد: »جمهوری اسامی ایران 
با اس��تقبال از عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای، آن را چرخشی 
به س��مت شرق برای دسترس��ی به بازارهای جهانی و مقابله با تحریم های 
سخت و دشوار غرب می بیند.« به گفته این شبکه، »عضویت دائم ایران در 
پیمان شانگهای با کمک روسیه و چین انجام گرفت، چراکه آنها انتظار دارند 
مذاکرات هس��ته ای با تهران برای احیای برجام به نتیجه برسد. همچنین 
عضویت ایران در س��ازمان شانگهای و رفع تحریم های این کشور، فرصتی 

برای سرمایه گذاری در ایران ایجاد می کند.«

شبکه »بی بی سی فارسی« هم در گزارشی با تاکید بر اینکه »سازمان 
همکاری های ش��انگهای آغوش خود را به سوی ایران باز کرده« نوشت 
که »این کار گام تازه ایران به س��وی شرق است. سازمان همکاری های 
شانگهای سرانجام درهایش را به روی جمهوری اسامی ایران باز کرد؛ 
تحول��ی که اگرچه بیش از یک دهه طول کش��ید، اما در زمانی رخ داد 
ک��ه ایران بیش از همیش��ه به اقدامات مش��روعیت زای بین المللی نیاز 
دارد و در جریان مواجهه  با آمریکا و مجادله برنامه هس��ته ای، روزهایی 

سرنوشت ساز پیش رویش قرار گرفته است.«
»دویچه وله« آلمان هم در گزارش��ی نوش��ت که »ای��ران با حمایت 
روسیه و چین عضو دائم سازمان همکاری شانگهای شد. نشست سازمان 
همکاری شانگهای هم زمان با بیستمین سالگرد تاسیس این سازمان روز 
جمعه ۲6 شهریورماه در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان آغاز شد.«

همچنین خبرگزاری »ش��ینهوا« در یک گزارش به اقدام اخیر اعضا و 
رهبران سازمان همکاری های شانگهای در پذیرش ایران به عنوان یک 
عضو اصلی این سازمان اش��اره کرد )ایران سال ها خواستار عضویت در 
س��ازمان همکاری های شانگهای بوده است( و به طور خاص این رویداد 
را حام��ل امتی��ازات و مزایای زیادی برای ای��ران در حوزه های مختلف 
اقتصادی، سیاس��ی و امنیتی برش��مرد. به گفته »ش��ینهوا«، »ایران با 
عضویت در س��ازمان همکاری های ش��انگهای عما ان��زوای تحمیلی 
کش��ور های غربی علیه خود در حوزه دیپلماس��ی و مراودات سیاس��ی 
را کمرن��گ و تضعی��ف می کند و در عین حال، به واس��طه عضویت در 
این سازمان معتبر بین المللی، پرستیژ و آبروی بین المللی خود را ارتقا 
می دهد. این مسئله در نوع خود به زعم بسیاری از ناظران و تحلیلگران 
می تواند به عن��وان یکی از بزرگترین دس��تاورد های عضویت ایران در 

سازمان همکاری های شانگهای تلقی شود«.
خبرگزاری »ش��ینهوا« در ادامه می نویسد: »بسیاری از کارشناسان و 
تحلیلگ��ران بر این باورند که خیِز اخیر ایران برای عضویت در س��ازمان 
همکاری های ش��انگهای )ک��ه البته با موافقت اعضای این س��ازمان نیز 

مواجه ش��د(، حاکی از چرخش قابل توجِه سیاست های ایران به سمت 
توس��عه روابط با ش��رق و همکاری های منطقه ای است که در نوع خود 

می تواند مزایای بی شماری را برای تهران به همراه داشته باشد.«
در مجم��وع، تحلیلگران خارج��ی معتقدند که عضوی��ت ایران در 
س��ازمان همکاری های شانگهای می تواند دسترسی قابل توجه تهران 
به ب��ازار بزرگ و چندصد میلیونی کش��ور های عض��و را هموار کند. 
در ای��ن چارچ��وب، ایران می تواند تا حدی به ص��ادرات مواد نفتی و 
پتروشیمی خود به کشور های عضو سازمان شانگهای نیز امید داشته 
باش��د و در عین حال برخی نیاز های فناوران��ه، مالی و صنعتی خود 
را نی��ز از این منطق��ه تامین کند. جدا از این م��وارد، عضویت ایران 
در سازمان همکاری های ش��انگهای عما جایگاه آن در ابتکار بزرِگ 
دولت چین موس��وم به »ی��ک کمربند، یک راه« را تس��هیل کرده و 
موجب تقویت پیوند های ایران با دولت های آس��یای مرکزی می شود؛ 
مس��ائلی که در نوع خود حامل مزایا و منافع اقتصادی قابل توجهی 

برای ایران هستند.
همچنین عضویت ایران در این س��ازمان می تواند در بعد منطقه ای 
و بین المللی پیامد های سیاس��ی مثبتی برای تهران به دنبال داش��ته 
باش��د. تهران عما با تکیه با سازوکار دیپلماسی چندجانبه در قالب 
س��ازمان همکاری های ش��انگ های می تواند رواب��ط منطقه ای خود 
را توس��عه دهد و از س��ویی، در برابر فشار های گس��ترده سیاسی از 
س��وی دولت های غربی نیز روی حمایت کش��ور های عضو س��ازمان 
همکاری های ش��انگهای حساب کند. بس��یاری از تحلیلگران بر این 
باورند که تقویت روابط ایران با کشور های عضو سازمان همکاری های 
ش��انگهای که در منطق��ه پیرامونی ایران قرار دارن��د، عما می تواند 
کمک زیادی را به تهران جهت تحقق منافع ملی اش نماید؛ رویکردی 
که در نوع خود می تواند اثر تحریم های بین المللی بر ایران را کاهش 
و در عی��ن حال موقعیت و جایگاه منطقه ای و بین المللی ایران را نیز 

تقویت کند.

عضویت ایران در پیمان شانگهای از نگاه رسانه های غربی

چرخش به شرق و عبور از تحریم

سرمقاله

 پیام عضویت ایران
در سازمان شانگهای

غالمعلی رموی
کارشناس اقتصادی

جمهوری اس��امی ایران سرانجام رس��ما وارد سازمان همکار ی 
ش��انگهای ش��د؛ تحولی که اگرچه بیش از یک دهه طول کش��ید، 
ام��ا در زمانی رخ داد که ایران بیش از گذش��ته ب��ه حضور در این 
پیم��ان نیاز داش��ت. با آغ��از ب��ه کار دولت جدی��د و جهت گیری 
سیاست های آن در خصوص اس��تفاده از ظرفیت های جهانی برای 
مقابل��ه با تحریم های غرب و توس��عه همه جانبه کش��ور، حضور در 
پیمان ش��انگهای نویدبخش آغازی بر پایان سیاس��ت های تحریمی 
بر اقتصاد ایران محس��وب می ش��ود؛ موضوعی که حتی می تواند بر 
سرنوشت مبهم برجام و تعیین تکلیف آن به سود ایران موثر باشد.
سازمان همکاری شانگهای، یک سازمان منطقه ای بین المللی است 
که از س��ال ۲۰۰۱ میادی تاسیس ش��ده و در مجموعه سازمان های 
بین المللی، یکی از مهم ترین نهادهاس��ت ک��ه در آن از حضور و نفوذ 
»غرب« به ویژه آمریکا خبری نیست و به همین دلیل نیز ایران سال ها 
در تاش بود تا به این سازمان بپیوندد. درخواست رسمی ایران در سال 
۲۰۰8 میادی برای عضویت در این پیمان به دلیل برخی ماحظات 
سیاس��ی میان غرب و چین و روسیه به نتیجه نرسید. سپس در سال 
۲۰۱۰، عدم تحریم از سوی شورای امنیت سازمان ملل به عنوان یکی 
از ش��روط عضویت در سازمان همکاری شانگهای تعیین شد؛ شرطی 
که به طور مشخص ایران را نشانه رفته بود. حتی توافق برجام در سال 
۲۰۱5 نیز نتوانس��ت قفل درهای پیمان شانگهای را به روی ایران باز 
کند، اما تحوالت بعدی جهانی به نوعی توانس��ت بسترهای الزم برای 
عضوی��ت ای��ران در این پیمان را به تدریج فراهم کند که از جمله این 
تحوالت، آغاز س��تیز تجاری میان آمریکا و چین و همچنین افزایش 
تخاصم آمریکا علیه ایران با شروع دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
بود. این تنش های تجاری و سیاس��ی، زمینه تعمیق سیاست »نگاه به 
شرق« از سوی ایران و همچنین افزایش همگرایی میان روسیه و چین 
با ایران را استمرار بخشید. لذا تمایل قدرت های اصلی سازمان شانگهای 
به خصوص چین و روس��یه به حضور ایران در این پیمان بیشتر نمود 
پیدا کرد؛ موضوعی که همکاری ۲5 ساله ایران و چین نیز بر آن مهر 

تایید زد.
این پیمان از منظر اس��تراتژیک نیز حائز اهمیت است، به طوری 
که برای اولین بار سیاس��ت منطقه گرایی آس��یا در مقابل سیاست 
متمرک��ز اتحادی��ه اروپا و حتی غ��رب به رهبری آمریکا به ش��کل 
متکامل تری می تواند خودنمایی کند و انحصار سلطه غرب بر جهان 
را تا حدود زیادی به چالش بکش��د. بنا به قول مش��هور، س��ازمان 
همکاری ش��انگهای در ابتدا ابتکار عمل چین برای روبه رو شدن با 
دنیای بعد از اتحاد جماهیر ش��وروی در آسیای میانه بود؛ سیاستی 
ک��ه به مرور دایره هدف گذاری آن توس��عه پیدا کرد. س��ازمانی که 
پکن ابتدا برای توس��عه روابطش با برخی کشورهای مطرح آسیای 
میانه مثل قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و سپس ازبکستان و 
در نهایت روسیه بنیان گذاشت، هم اینک با حضور کشورهای مهم 
دیگری نظیر هند، پاکس��تان و اکنون ایران می تواند چش��م اندازی 
روش��ن از پای��ان حکفرمایی تج��ارت جهانی به رهب��ری آمریکا را 
بازتاب دهد؛ موضوعی که به سبب نقش آفرینی چین، روسیه، هند 
و حتی ایران در معادالت بین المللی می تواند همچنین رس��یدن به 
موفقیت های بیشتر را برای آسیا نوید دهد، تا عما همه قدرت های 
سیاس��ی و اقتصادی آس��یا که در معادالت بین الملل از بلوک غرب 

مستقل هستند، در این سازمان حضور داشته باشند.
اگرچ��ه س��ازمان همکاری ش��انگهای هنوز نتوانس��ته اس��ت از 
ظرفیت ه��ای کامل خ��ود برای ایفای نقش در مع��ادالت تجاری و 
سیاس��ی جهان بهره ببرد، زیرا همگرایی کامل��ی میان اعضای آن 
هنوز حکمفرما نیس��ت و تصمیمات این س��ازمان ضمانت اجرایی 
باالیی ندارد و الزم اس��ت تا تصمیمات با موافقت همه اعضا صورت 
گیرد؛ )موضوعی که در آینده شاید با تغییراتی همراه شود(، با این 
حال، دو عامل اساس��ی، این س��ازمان را به عنوان یکی از نهادهای 
مهم جهانی مطرح می کند؛ اول اینکه این س��ازمان، تنها س��ازمان 
بین المللی است که چین در آن نقش رهبری اصلی را برعهده دارد. 
این س��ازمان از این جهت، تجربه مهمی برای کش��وری اس��ت که 
نقش و قدرتش به ش��کل فزاینده ای در حال تغییر و تکامل است و 
همگام با توس��عه اقتصادی خیره کننده اش، به شکل بالقوه می تواند 
به بزرگ ترین ابرقدرت جهان در آینده تبدیل ش��ود. دوم اینکه این 
س��ازمان به مرور زیرساخت موردنیاز برای همگرایی و تشکیل یک 
بلوک سیاسی-اقتصادی مس��تقل از غرب را در اختیار قدرت هایی 
مانن��د چین، روس��یه، هند و ای��ران قرار خواه��د داد. البته باید به 
ای��ن نکته توجه کرد که اساس��ا تجربه نهاده��ای بین المللی با این 
مختصات در خارج از اروپا، تجربه ای نوپاس��ت و این احتمال هست 
که به دلیل موفقیت نهادهایی مانند اتحادیه اروپا، روزی در س��طح 
چنین سازمان هایی نیز دیده شود. از منظری دیگر، ایران نخستین 
کش��ور خاورمیانه است که به عضویت س��ازمان همکاری شانگهای 
درآمده اس��ت و همین امر می تواند مستمسک خوبی برای وسوسه 
قدرت های دیگر اقتصادی خاورمیانه مانند عربس��تان و ترکیه برای 
حضور در این پیمان ش��ود. واضح است که این موضوع می تواند بر 
قدرت مالی و اقتصادی س��ازمان همکاری ش��انگهای بیفزاید. این 
عضویت همچنین یک پیام روش��ن دیگر هم دارد و آن اینکه چین 
بیش از گذش��ته در روابطش با ایران به موضع روسیه نزدیک شده 

است و از گسترش روابطش با ایران ابایی ندارد.
بنابراین می ت��وان این مدعا را مطرح کرد ک��ه عضویت ایران در 
این سازمان، یک موفقیت برای دولت سیزدهم محسوب می شود و 
می تواند بر موقعیت بین المللی جمهوری اسامی خصوصا در دعاوی 
بین المللی مثل برجام اثر مثبتی داش��ته باش��د. ب��ا توجه به اینکه 
فرآیند عضویت کامل ایران در س��ازمان همکاری شانگهای احتماال 
تا دو س��ال به طول خواهد انجامید، الزم است که برنامه ریزی های 
الزم ب��رای حضور موث��ر و جدی ایران در این س��ازمان از س��وی 
متولی��ان امر مدنظر ق��رار گیرد، چراکه آثار ای��ن اقدامات می تواند 
در می��ان مدت و بلندمدت تاثیر ش��گرفی بر مراودات سیاس��ی و 
اقتصادی ایران داش��ته باشد و آن را به سمت توسعه و تعالی سوق 
دهد. همچنین با عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای عما 
بخش مهمی از مسیر الحاق به تجارت جهانی نیز هموار خواهد شد.
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فرصت امروز: اقتصاد ایران کماکان در حالت تعلیق و انتظار به سر می برد. 
هنوز آینده مذاکرات برجام مبهم است و اگرچه رئیس دولت سیزدهم گفته 
که از هر مذاکره دیپلماتیک برای حل مس��ئله تحریم ها استقبال می کند، 
اما آنچه مش��خص است اینکه برداشته شدن تحریم ها کار دشواری است و 
هنوز هیچ گام عملیاتی در این مس��یر برداشته نشده است. تنگناهای ارزی 
در حال��ی همچنان ادامه دارد که هنوز خبری از آزادس��ازی منابع ایران در 
کشورهای عراق و کره جنوبی نیست. از سوی دیگر روی کار آمدن طالبان 
در افغانس��تان و ناامنی همسایه ش��رقی در هفته های گذشته باعث پررنگ 
ش��دن نقش هرات در بازار دالر شد. همه این عوامل در مجموع باعث شده 
تا قیمت دالر در آخرین گام روز یکش��نبه در بازار آزاد تهران به ۲۷ هزار و 
3۲۰ تومان و در صرافی های بانکی به رقم ۲6 هزار و ۷۲۰ تومان برسد. در 
طول چند سال گذشته به ویژه از ابتدای سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام 
تاکنون، تحریم ها از کانال کاهش ذخایر ارزی ایران، نقش پررنگی در افزایش 
تنگناهای ارزی دولت و رشد قیمت دالر داشته است. درآمدهای نفتی ایران 
با تداوم تحریم ها کاهش یافته و در نتیجه آینده مذاکرات هسته ای برای بازار 
ارز اهمیت زیادی دارد؛ مذاکراتی که به دلیل روی کار آمدن دولت سیزدهم 
به تأخیر افتاده و قرار است به زودی از سر گرفته شود. برخی از تحلیلگران 
معتقدند که در صورت شکس��ت مذاکرات و ت��داوم تحریم ها، قیمت ارز به 
س��رعت افزایش خواهد یافت. در مقابل، ب��ا رفع تحریم ها، درآمدهای ارزی 

دولت افزایش می یابد و این موضوع می تواند مانع از رشد قیمت دالر شود.
سیگنال کسری بودجه به بازار ارز

قیمت اسکناس سبز آمریکایی روز گذشته در حالی در بازار آزاد تهران در 
کانال ۲۷ هزار تومان افت اندکی داشت که در صرافی های بانکی کماکان 
در کانال ۲6 هزار تومان در نوس��ان بود. درباره س��مت و سوی بازار ارز در 
ادامه سال، مهران بهنیا کارشناس اقتصادی می گوید: »برآورد وضعیت آتی 
تغیی��رات نرخ ارز به دو عامل »تغییرات عرضه و تقاضای ارز« و »تغییرات 
سطح عمومی قیمت ها« وابسته است. مثل هر بازار دیگری در بازار ارز نیز 
تحوالت عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند و سایر عوامل از طریق اثر 
بر عرضه و تقاضا بر قیمت اثر می گذارند. عامل دوم یعنی تغییرات س��طح 
عمومی قیمت ها نیز از طریق ایجاد تغییر در عرضه و تقاضای ارز بر قیمت 
آن اث��ر می گذارد، اما چون این عام��ل اثرات معناداری بر تحوالت نرخ ارز 

دارد، به عنوان یک عامل مجزا عنوان شد.«
به اعتقاد بهنیا، »مهم ترین مسیر عرضه ارز در اقتصاد ایران، درآمدهای 
نفتی اس��ت. بنابراین برای تحلیل وضعیت آتی نرخ ارز یک عامل کلیدی 
سرنوش��ت توافق برجام اس��ت که مش��خص می کند آیا کشورهای طرف 

تواف��ق و به خصوص آمری��کا اجازه صادرات نفت را ب��ه ایران می دهند یا 
خیر. البته اینکه به مرحله ای رسیده ایم که دارنده بزرگ ترین ذخایر نفت 
و گاز دنیا و کش��وری که از اصلی ترین موسس��ان اوپک بوده و در دوره ای 
بزرگ ترین تولیدکننده نفت این سازمان و اثرگذارترین تصمیم گیر آن بوده 
چشم انتظار تصمیم یک کشور برای آن است که چه میزان نفت و به چه 
کشوری صادر شود، به خودی خود نشان می دهد تحوالت نرخ ارز در آینده 

تا حد زیادی به تحوالت سیاسی وابسته است تا اقتصادی.«
او با اش��اره به اثر مذاکرات احیای برج��ام بر قیمت ارز می گوید: »البته 
باید توجه داش��ت که این مذاکرات و نتیجه آن صرفا یک تغییر در سطح 
ن��رخ ارز در کوتاه مدت ایجاد خواهد کرد و روند ن��رخ ارز در میان مدت و 
بلندمدت وابسته به متغیرهای اقتصادی است. بدین معنا که با فرض اینکه 
توافقی حاصل ش��ود یک تغییر قیمت نرخ ارز ط��ی یک دوره چند ماهه 
رخ خواه��د داد، اما تعیین کننده رون��د آن نخواهد بود. زیرا روند تغییرات 
نرخ ارز به روند س��ایر متغیرهای اقتصادی متصل اس��ت. مهم ترین متغیر 
اقتصادی اثرگذار بر روند تغییرات نرخ ارز، سطح عمومی قیمت ها است. با 
افزایش سطح عمومی قیمت ها در ایران، قیمت کاالهای داخلی نسبت به 
کاالهای خارجی برای مصرف کنندگان افزایش یافته و لذا مصرف کنندگان 
ب��ه تدریج کاالهای خارجی را جایگزین کاالهای داخلی می کنند و از این 
طریق تقاضا برای واردات و به تبع آن تقاضا برای نرخ ارز افزایش می یابد. 
این فرآیند س��بب می شود نرخ ارز نیز متناسب به تغییرات سطح عمومی 
قیمت ها تعدیل ش��ود. بنابراین در میان مدت و بلندمدت، مهم ترین عامل 
اثرگ��ذار بر نرخ ارز )با فرض ثابت بودن س��ایر عوامل مثل صادرات نفت( 
تغییرات تورم است. تغییرات تورم نیز به دلیل بحث سلطه مالی دولت بر 
سیاس��ت های پولی وابسته به میزان کسری بودجه دولت و درجات تأمین 
پولی آن از بانک مرکزی )چاپ پول( اس��ت. بنابراین کس��ری بودجه سال 

جاری تعیین کننده روند نرخ ارز طی یک سال پیش  رو خواهد بود.«
سمت و سوی برجام در بازار ارز

این کارش��ناس اقتصادی سپس به کسری بودجه امسال اشاره می کند 
و ادامه می دهد: »بودجه س��ال ۱4۰۰ با رق��م ۱۲۷۹ هزار میلیارد تومان 
اباغ ش��ده اس��ت. در بخش درآمدهای بودجه مقرر ش��ده است که 455 
هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای عمومی )عمدتا مالیات( تأمین مالی 
شود، 3۹5 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای نفتی و معادل 4۲۷ هزار 
میلیارد تومان از محل انتش��ار اوراق و فروش ام��وال و دارایی های دولت. 
بنابراین هر کدام از این بخش ها یک سوم بودجه را به خود اختصاص داده اند. 
تحقق یک س��وم اول درآمدها که درآمدهای عمومی است کم چالش ترین 

بخش اس��ت، اما یک س��وم دوم درآمدها یا هم��ان درآمدهای نفتی کاما 
نامشخص است؛ در قانون اباغی بودجه، چنانچه نرخ ارز ترجیحی 4۲۰۰ 
حذف نشود، باید میانگین صادرات نفت در کل سال ۲.3 میلیون بشکه در 
روز باش��د تا منابع حاصل از نفت تأمین شود. با توجه به اینکه در 4 ماهه 
ابتدایی این ارقام محقق نشده اند، الزم است در 8 ماه باقی مانده روزانه بیش 
از 3.5 میلیون بشکه نفت در روز صادر شود، و مابه التفاوت صادرات نفت و 
8 میلیارد ارز تخصیص داده شده برای کاالهای اساسی، در بازار به قیمت 
۲5 هزار تومان فروخته ش��ود تا منابع نفتی بودجه تأمین شود. در صورت 
حذف ارز ترجیحی این رقم با فروش ۲.۷ میلیون بشکه در روز قابل تحقق 
است، اما مس��ئله این است که حتی در حال بازگشت کامل به برجام نیز 

این ارقام صادرات نفت غیرقابل تحقق است.«
به گفته وی، »واگذاری دارایی های مالی نیز در قانون بودجه معادل 4۲۷ 
هزار میلیارد تومان لحاظ شده که از این میزان ۱۲۰.5 همت انتشار اوراق 
مالی، ۱6۱ همت واگذاری س��هام و 36.۲ همت استفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی اس��ت و باقی آن تا سقف 4۲۷ همت نامشخص است. تأمین 
مالی ۱6۱ همت از طریق واگذاری س��هام با توجه به ش��کنندگی شرایط 
فعلی بازار س��رمایه، ش��یوه چندان قابل اتکایی نیست. فروش اوراق مالی 
اس��امی نیز اگر محدود به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده باشد، 
با توجه به تجربه سال ۱3۹۹ قابل تحقق است، اما اگر ۱۱۰ هزار میلیارد 
تومان منابع نامشخص این بخش نیز از طریق اوراق تأمین شود، با توجه به 
کندی فروش اوراق در چهار ماه ابتدایی سال و احتمال تداوم این روند تا 
انتهای نیمه اول سال ۱4۰۰، فروش این حجم از اوراق در نیمه دوم سال 

تغییرات بزرگی در بازار پول و نرخ بهره ایجاد خواهد کرد.«
بهنی��ا در پایان در جمع بندی عوامل یادش��ده می گوی��د: »در مجموع 
می توان انتظار داش��ت که با توجه به ش��رایط پیش رو، حداقل یک سوم 
بودجه یعنی در حدود 4۰۰ هزار میلیارد تومان، از محل های تعیین ش��ده 
در قانون قابل تحقق نباش��د. لذا دولت چاره ای جز چاپ پول برای تأمین 
این میزان کسری نخواهد داشت و این به معنای افزایش 55 درصدی در 
پایه پولی، فقط از این محل خواهد بود. یعنی حداقل رش��د پایه پولی در 
سال ۱4۰۰ معادل 55 درصد خواهد بود. افزایش مورد انتظار در پایه پولی 
از اوج خود در سال ۱3۹۹ که معادل 4۰ درصد بود نیز باالتر است و انتظار 
م��ی رود با تأخیر، تورمی بیش از ت��ورم ۹۹ را نیز ایجاد کند. بنابراین نرخ 
ارز در ادامه سال جاری و اوایل سال بعد روند افزایشی را طی خواهد کرد. 
حال باید دید نتیجه مذاکرات آیا می تواند این روند افزایشی را تعدیل کند 

یا یک تکانه مثبت نیز به آن اعمال خواهد کرد!«

بازار ارز در نیمه دوم سال به کدام سو می رود؟

باالبرهای دالر

»قانون جهش تولید و تامین مسکن« در حالی روز گذشته طی نامه ای از 
سوی رئیس مجلس به دولت اباغ شد که تشکیل »شورای عالی مسکن« 
و »صندوق ملی مس��کن« از ابداعات این قانون است. با این حال، ساخت 
س��االنه یک میلیون واحد مسکن که در این قانون نیز دولت به آن مکلف 
ش��ده، همچنان از سوی صاحب نظران و فعاالن بازار مسکن با ابهام مواجه 

است.
محمدباقر قالیب��اف در نامه ای به رئیس جمه��ور، »قانون جهش تولید 
مسکن« را اباغ کرد. این قانون که دولت را مکلف به ساخت یک میلیون 
واحد مس��کن در سال کرده اس��ت، پس از چندین مرتبه رفت و آمد میان 
مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید و نهایتا برای اجرا به دولت اباغ 
شد. براساس »قانون جهش تولید مسکن«، »دولت موظف است نیاز ساالنه 
مس��کن کش��ور را تامین و به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند، تا در 4 سال 
نخست اجرای این قانون، ساالنه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد 

مسکونی در کشور تولید و عرضه شود.«
همچنین »ش��ورای عالی مسکن« با هدف برنامه ریزی، سیاست گذاری، 
نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در حوزه مسکن، تشکیل 
خواهد ش��د و ریاست این شورا نیز با »رئیس جمهور« خواهد بود. تشکیل 
»صندوق ملی مس��کن« از دیگر مفاد الزم االج��رای »قانون جهش تولید 
مسکن« است. قانون نویس برای تامین منابع این صندوق نیز اولویت هایی 
را تعیین کرده، از جمله آنکه منابع این صندوق از محل مالیات های مرتبط 
با حوزه زمین، مسکن، مستغات و ساختمان، منابع پیش بینی شده برای 
بخش مسکن در قوانین بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال 
اصل و فرع خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز 

مس��کن یکم در هر س��ال و منابع خیرین تعیین ش��ده است. همچنین 
مص��ارف این صندوق از جمله یارانه س��ود تس��هیات، تخفیف در هزینه 
صدور و تمدید پروانه س��اختمانی، گواهی پایان کار ساختمان، هزینه های 
تأمین و انتقال زیرس��اخت و مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی 
و کاربری های غیرانتفاعی در توس��عه شهری ایجادش��ده برای پروژه های 

مسکونی موضوع این قانون، تعیین شده است.
از دیگ��ر مف��اد این قانون، تکلی��ف بانک ها برای تخصیص س��االنه ۲۰ 
درصد از تس��هیات خود به ساخت مسکن اس��ت. با این حال، نرخ سود 
این تس��هیات هنوز اعام نشده است: »در سال اول اجرای قانون، میزان 
تخصیص تس��هیات بانک ها از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد 
ریال کمتر نباش��د و برای س��ال های آینده نیز حداقل منابع تس��هیاتی 
مذک��ور با افزایش درص��د صدرالذکر مطابق با نرخ تورم س��االنه افزایش 
یابد«. همچنین براس��اس تبصره این قانون، »تسهیات مربوط به ساخت 
واحدهای این قانون پس از دوره مش��ارکت به فروش اقس��اطی تبدیل و 
تعهدات آن به خریدار منتقل می ش��ود. مجموع دوران مشارکت و فروش 
اقساطی، ۲۰ ساله است«. همچنین در این قانون تصریح شده  است که » 
به منظور تامین مالی برنامه های حمایتی مس��کن، وزارت راه و شهرسازی 
از طریق صندوق ملی مسکن می تواند یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی 
بخش مس��کن نظیر اوراق رهنی مذکور در این قان��ون، اوراق خرید دین 
و س��ایر اوراق تامین مالی مس��کن را از محل منابع صندوق ملی مسکن 

پرداخت کند«.
وظیف��ه تامین زمین برای اجرای »قانون جهش تولید مس��کن« نیز به 
وزارت راه و شهرس��ازی واگذار شده و براساس آن »این وزارتخانه موظف 

اس��ت برای اجرای برنامه های حمایتی نسبت به واگذاری اراضی موردنیاز 
س��اخت مس��کن به صورت یک عقد اجاره ۹۹ ساله اقدام کند. عقد اجاره 
برای سال اول حداکثر معادل ۲۰ درصد قیمت منطقه ای زمین مسکونی 
متناس��ب با قدرالس��هم هر متقاضی در همان س��ال یا یک درصد ارزش 
کارشناس��ی روز زمین در ابتدای سال واگذاری تعیین می شود و این رقم 
برای س��ال های آینده تا ۹۹ س��ال، س��االنه به می��زان ۱5 درصد افزایش 
می یابد«. موضوع تامین مصالح ساختمانی برای اجرای پروژه های مسکونی 
این قان��ون نیز در قالب عرضه و پیش خرید مصالح س��اختمانی از طریق 
بورس کاال در نظر گرفته ش��ده و براساس آن »وزارت اقتصاد مکلف است 
امکان خرید مصالح ساختمانی از بورس را برای سازندگان مسکن حمایتی 
با معرفی وزارت راه و شهرسازی فراهم کند«. همچنین درخصوص تامین 
خدمات ساختمانی نیز در این قانون آمده که »هزینه صدور و تمدید پروانه 
س��اختمانی، گواهی پایان کار ساختمان تمامی برنامه های حمایتی وزارت 
راه و شهرس��ازی با 3۰ درصد تخفیف محاس��به و دریافت شود«. سازمان 
امور مالیاتی نیز مکلف ش��ده مالیات آماده سازی، محوطه سازی، زیربنایی 
و روبنایی و س��اخت مس��کن تمامی برنامه های حمایتی مسکن را معادل 

۱۰میلیون ریال به ازای هر واحد مسکونی محاسبه کند.
»قانون جهش تولید و تامین مس��کن« در حالی به دولت اباغ شده که 
کارشناسان با دیده تردید به برنامه ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکن 
می نگرند. این در حالی اس��ت که طرح »اقدام ملی مس��کن« که در دولت 
قبل کلید زده ش��د، همچنان با چالش هایی در اجرا همراه اس��ت و آنطور 
که مس��ئوالن اعام کرده اند، این طرح نی��ز در قالب »قانون جهش تولید 

مسکن« ادامه می یابد.

مجلس »قانون جهش تولید مسکن« را به دولت ابالغ کرد

تکالیف مسکن برای دستگاه ها

بانکنامه

قیمت دالر کاهش یافت
افت یکصد هزار تومانی سکه

اسکناس س��بز آمریکایی روز گذشته در حالی در بازار آزاد 
ته��ران در کانال ۲۷ ه��زار تومان افت اندکی داش��ت که در 
صرافی های بانک��ی به قیمت ۲6 هزار و ۷۲۰ تومان رس��ید. 
قیم��ت فروش ی��ورو نیز بدون تغییر هم��ان 3۱ هزار و 485 
تومان باقی ماند. قیمت خرید هر دالر ۲6 هزار و ۱۹۱ تومان 
و نرخ خرید هر یورو نیز 3۰ هزار و 86۱ تومان گزارش ش��د. 
همچنین قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید 
در بازار تهران با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی در روز یکش��نبه به 
رق��م ۱۱ میلیون و 65۰ هزار تومان رس��ید. س��که تمام بهار 
آزادی ط��رح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله 
شد. نیم  س��که بهار آزادی 5 میلیون و 85۰ هزار تومان، ربع 
س��که 3  میلی��ون و 48۰ هزار تومان و س��که ی��ک گرمی ۲ 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد. در بازار طا نیز نرخ 
هر گ��رم طای ۱8 عیار به یک میلی��ون و ۱۲5 هزار تومان 
رسید. قیمت هر مثقال طا نیز 4 میلیون و 8۷5 هزار تومان 
ش��د. هر اُنس جهانی طا نیز با توجه به تعطیلی بازار جهانی 
بدون تغییر همان یک هزار و ۷55 دالر و 5۱ سنت باقی ماند.

دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی پاسخ داد
چند نفر وام ودیعه مسکن گرفتند؟ 

دبی��ر ش��ورای هماهنگی بانک ه��ای دولتی و نیم��ه دولتی از 
پرداخت کمک ودیعه مس��کن به بی��ش از ۲5۰ هزار نفر تاکنون 

خبر داد.
علیرضا قیطاس��ی با بیان اینکه هم��ه بانک ها وام کمک ودیعه 
مسکن را پرداخت نمی کنند، گفت: از بین بانک های عضو شورای 
هماهنگ��ی بانک های دولتی و نیمه دولت��ی تنها پنج بانک ملی، 
ملت، تجارت، صادرات و س��په این تس��هیات را می پردازند که 
باقی بانک های عامل خصوصی هستند و شامل بانک شهر، آینده، 
اقتصاد نوین، پاس��ارگاد، پارس��یان، س��امان، کارآفرین، موسسه 

اعتباری ملل و گردشگری می شود. 
به گفته وی، بانک های عامل اعم از دولتی و خصوصی براساس 
مق��ررات، بخش��نامه ها و تفاهمی که با وزارت راه و شهرس��ازی 
دارند، در حال پرداخت کمک ودیعه مس��کن هس��تند و ممکن 
اس��ت از بین بانک های عامل سهمیه خود برای ودیعه مسکن را 
پرداخت کرده باش��د و افراد نتوانند در برخی اس��تان ها آن بانک 
را به عنوان بانک عامل در س��امانه ثبت نام ودیعه مسکن انتخاب 

کنند. 
دبی��ر ش��ورای هماهنگی بانک ه��ای دولتی و نیم��ه دولتی با 
تاکی��د بر اینکه متقاضیان ودیعه مس��کن ب��رای دریافت این وام 
به ش��عب مراجعه نکنند، افزود: تاکنون بانک های عضو ش��ورای 
هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی که بانک عامل پرداخت 
کمک ودیعه مس��کن هس��تند، به بیش از ۲5۰ هزار نفر این وام 
را پرداخت کرده اند که س��هم بانک های ملی، ملت، سپه، تجارت 
و صادرات به ترتیب بیش از ۱۰۰ هزار نفر، بیش از 4۰ هزار نفر، 
حدود 4۰ هزار نفر،حدود 4۰ هزار نفر و حدود ۲۰ هزار نفر است. 
گفتنی اس��ت از سال گذش��ته طرح پرداخت تسهیات ودیعه 
مسکن به عنوان یکی از برنامه های ستاد ملی کرونا به اجرا درآمد 
که پارسال مبلغ این وام در تهران 5۰ میلیون تومان، در شهرهای 
بزرگ 3۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱5 میلیون تومان بود، 
اما برای امسال افزایش یافت و سقف وام ودیعه مسکن در تهران 
از 5۰ به ۷۰ میلیون تومان و در دیگر کانش��هرها و سایر شهرها 
نیز به ترتیب 4۰ و ۲5 میلیون تومان شد. در این بین، متقاضیان 
وام ودیعه مس��کن می توانند تا پایان ش��هریور امسال در سامانه 
tem.mrud.ir ثبت نام و بانک ها ملزم هس��تند که تا آذرماه این 

تسهیات را پرداخت کنند. 

وزیر اقتصاد خبر داد
 آغاز انتشار صورت های مالی

شرکت های دولتی 
وزیر اقتصاد از آغاز انتش��ار صورت های مالی ش��رکت های دولتی 
زیرمجموعه این وزارتخانه برای ش��فافیت بیش��تر و نظارت عمومی 
ب��ر عملک��رد آنها خبر داد و گفت یکی از س��از و کارهای اساس��ی 
ب��رای بهبود عملکرد ش��رکت ها و همچنین کاهش فس��اد و اتاف 
مناب��ع که در برخی از ش��رکت ها وجود دارد اس��تفاده از ابزارهای 
عمومی برای نظارت بر عملکرد شرکت ها است. این نظارت ها باعث 
می ش��ود شرکت هایی که اموال مردم در دست آنها است با وسواس 
بیش��تری مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد. یکی از روش هایی که 
تاکنون برای نظارت بر شرکت های دولتی مغفول بوده همین انتشار 
صورت ه��ای مالی اس��ت که تاکنون بخش زی��ادی از عملکرد مالی 

شرکت ها پنهان بوده است.
احس��ان خاندوزی افزود: در عین حال شرکت هایی که در بورس 
اوراق بهادار ثبت ش��ده اند عملکرد آنها از طریق س��ایت کدال قابل 
بررس��ی اس��ت و صورت های مالی ش��ش ماهه و یک ساله منتشر 
می ش��ود و س��وءعملکردها و اس��تفاده نادرس��ت از منابع زیر نظر 
دقیق س��هامداران قرار می گیرد، اما درخصوص شرکت های دولتی 
چنی��ن رویه ای وج��ود نداش��ت. وزارت اقتصاد تصمی��م گرفت با 
اصاح این رویه، نظارت کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی بر عملکرد 

زیرمجموعه های خود را شروع کند.
طبق اعام وزارت اقتصاد، خاندوزی ادامه داد: براس��اس وعده ای 
ک��ه در چهاردهم ش��هریور داده بودیم تاش کردیم به س��رعت و 
پیش از موعد مقرر صورت های مالی آن دسته از شرکت های دولتی 
زیرمجموع��ه وزارت اقتصاد را که آماده ش��ده بود در س��ایت کدال 
بارگ��ذاری کنیم. هم اکن��ون و با مراجعه به س��ایت کدال، می توان 
صورت ه��ای مالی بیمه ای��ران، بانک ملی، بیم��ه مرکزی، صندوق 
تامین خس��ارات بدنی، س��ازمان حسابرس��ی و دیگر ش��رکت ها را 
مش��اهده کرد. در هفته های آینده با نهایی ش��دن صورت های مالی 
س��ایر شرکت ها به تدریج این فهرس��ت افزایش پیدا خواهد کرد تا 
بدین وسیله در دولت سیزدهم با افزایش نظارت های عمومی شاهد 

بهبود عملکرد شرکت های دولتی باشیم.
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32 روز فرصت دارید تا مشمول مالیات نشوید
سامانه امالک و اسکان مجددا فعال شد

س��امانه اماک پ��س از ۷۰ روز توقف، بار دیگر بارگذاری ش��د و مالکان و 
مستأجران می توانند اطاعات ملکی و سکونتی خود را ثبت کنند.

سامانه اماک و اسکان کشور از ۲۷ شهریور بار دیگر پس از ۷۰ روز توقف، 
بارگذاری شده و همه سرپرستان خانوار اعم از مالکان و مستأجران می توانند 
اطاعات ملکی خود را در سامانه ثبت کنند. براساس اصاحیه 5 آذرماه ۱3۹۹ 
تبصره ۱ ماده 54 مکرر قانون مالیات های مس��تقیم موسوم به قانون مالیات 
بر خانه های خالی، وزارت راه و شهرس��ازی مکلف به راه اندازی سامانه اماک 
و اس��کان کشور اس��ت که در آن همه اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست 

اطاعات سکونتی و ملکی خود را اظهار کنند.
این س��امانه رسما فعالیت خود را از ۱۹ فروردین امسال آغاز کرد که طبق 
قانون باید ظ��رف دو ماه از آغاز فعالیت، کلیه اطاعات خانوارها در آن لحاظ 
می ش��د؛ اما به دلیل عدم استقبال سرپرستان خانوار از خوداظهاری ملکی و 
سکونتی، ستاد ملی مقابله با کرونا ثبت اطاعات شهروندان را تا پایان مهرماه 
امس��ال تمدید کرد. با این حال از ۱۹ تیرماه به دالیل فنی، س��امانه مذکور از 

دسترس خارج شد تا اینکه پس از ۷۰ روز توقف، فعالیت آن مجددا آغاز شد.
رس��تم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز سه شنبه هفته گذشته در حاشیه 
افتتاح نمایشگاه صنعت ساختمان در جمع خبرنگاران گفته بود بارگذاری مجدد 
سامانه اسکان »به زودی« انجام خواهد شد. براساس اصاحیه قانون مالیات بر 
خانه های خالی، اشخاص حقیقی و حقوقی که تا پایان مهلت قانونی اقدام به 
درج اطاعات ملکی-سکونتی خود نکنند، اماک آنها به عنوان خانه خالی لحاظ 
و نه تنها مشمول مالیات بلکه مشمول »جریمه« مالیاتی خواهد شد. نرخ مالیات 
بر خانه های خالی در سال اول شش برابر مالیات بر اجاره، سال دوم ۱۲ برابر و 
سال سوم ۱8 برابر مالیات بر اجاره خواهد بود. طبق قانون، این جریمه مالیاتی 

برای اشخاص حقوقی، دو برابر ارقام مذکور است.

بانک مرکزی، رشد اقتصادی بهار را اعالم کرد
تحوالت اقتصادی در فصل بهار

براساس محاسبات بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در فصل 
اول ۱4۰۰ )ب��ه قیمت ه��ای پایه س��ال ۱3۹5(، با نفت ب��ه رقمی حدود 
34۷۷.۰ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود 3۱48 هزار میلیارد ریال 
رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش 6.۲ و 4.۷ 

درصدی برخوردار است. 
بانک مرکزی اع��ام کرد: در این دوره به اس��تثنای ارزش افزوده گروه 
کش��اورزی که متأثر از خشکس��الی و کاهش تولید محص��والت زراعی با 
کاه��ش عملکرد ۰.۹ درصدی مواجه ش��د، ارزش افزوده س��ایر گروه های 
اقتصادی ش��امل »نفت«، »صنایع و معادن« و »خدمات« از افزایش��ی به 
ترتیب مع��ادل ۲3.3، ۲.۱ و ۷.۰ درصدی برخوردار بوده اند. ذکر این نکته 
ضروری اس��ت که تحقق رشد ۷.۰ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در 
سه ماهه اول سال ۱4۰۰ و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در سه 
ماهه اول سال ۱3۹۹ متأثر از پیامدهای شیوع بیماری کرونا با کاهش ۲.5 
درصدی مواجه ش��ده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات 

منفی شیوع ویروس کرونا است.
همچنین بررسی سهم فعالیت های مختلف اقتصادی در بخش خدمات 
نشان می دهد که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده این بخش عمدتا در نتیجه 
افزایش ارزش افزوده فعالیت های »حمل و نقل و انبارداری«، »بهداشت و 
مددکاری اجتماعی«، »عمده فروش��ی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه 
موتوری«، »اطاعات و ارتباطات« و »حرفه ای، علمی و فنی« بوده اس��ت. 
هزینه های مصرفی بخش خصوصی نیز که در س��ال ۱3۹۹ به میزان ۰.5 
درصد کاهش داشت، از فصل چهارم سال گذشته روند رو به بهبود ملموسی 
به خود گرفته و در فصل ابتدایی سال جاری نیز رشد ۲.۲ درصدی را تجربه 
کرد. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل نیز در فصل اول سال جاری 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل -3.5 درصد تحقق یافت که در 
این ارتباط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آالت رشد قابل توجه 
۱5.8 درصدی را تجربه کرد؛ در حالی که تشکیل سرمایه ثابت در بخش 
س��اختمان کاهش معناداری )-۱۰.3 درصد( را به ثبت رس��اند.  همچنین 
صادرات و واردات کاالها و خدمات )به قیمت های ثابت(، پس از کاهش به 
ترتیب ۱۰.4 و ۲8.۷ درصدی در سال ۱3۹۹، در سه ماهه اول سال ۱4۰۰ 

به ترتیب با رشد 35.6 و 3۰.5 درصدی همراه بودند.

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
سرمایه گذاری خارجی تقریبا صفر در ایران

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می گوید که س��رمایه گذاری 
خارج��ی در اقتص��اد ایران در طول این س��ال ها تقریبا صفر ب��وده و باید 
برای عبور از این ش��رایط فکری اساس��ی کرد. مهرداد عباد با بیان اینکه 
اگ��ر ایران قصد دارد در مس��یر توس��عه اقتصادی گام هایی بلن��د بردارد، 
رش��د سرمایه گذاری یکی از اصلی ترین ش��اخص های آن است، گفت: در 
کنار سرمایه گذاری داخلی، متاسفانه در سال های گذشته در حوزه جذب 
س��رمایه گذاری خارجی نیز نتوانس��ته ایم موفق عمل کنیم و باید در این 
حوزه تغییراتی اساسی اجرایی شود. در شرایطی که کشوری مانند امارات 
سرمایه گذاران خارجی را از مالیات معاف کرده و با چنین روش هایی سعی 
در تش��ویق خارجی ها دارد، متاس��فانه در ایران مقدمات جذب آنها فراهم 
نشده و باید چه در حوزه مشوق ها و چه در زمینه امنیت سرمایه کارهای 
کان انجام ش��ود. او با بیان اینکه در داخل نیز حمایت از س��رمایه گذاران 
به درستی پیگیری نشده است، تشریح کرد: با وجود آنکه ما در سال های 
اخیر همواره شعار حمایت از تولید داخل دادیم، اما در عرصه عمل بسیاری 
از خواسته های تولیدکنندگان فراهم نش��ده است. تولیدکنندگان در این 
سال ها حتی برای تامین مواد اولیه نیز با مشکات جدی مواجه بودند و از 

این رو باید در عمل به حل مشکات فکر کرد.
عباد با اشاره به فهرست طوالنی کاالهای ممنوعه وارداتی به ایران گفت: 
براساس دستورالعمل های دولت، واردات بیش از ۲۰۰۰ قلم کاال به کشور 
ممنوع است و این در حالی است که برخی از این کاالها به عنوان مواد اولیه 
یا کاالی واس��طه ای در تولیدات صنعتی موردنیاز هستند و همین موضوع 
برای تولیدکنندگان مشکل ساز شده است. باید از این نگاه که همه کاالها 
باید در ایران تولید ش��ود عبور کنیم. مزیت رقابت در تولید کاال بیشترین 
اهمیت را دارد. باید با اس��تفاده از نظر کارشناس��ان از س��ویی روی تولید 
کاالهایی که امکان صادرات آنها و ارزآوری برای کش��ور وجود دارد تمرکز 
شود و از سوی دیگر مقدمات واردات کاالهای موردنیاز به کشور را فراهم 
کنیم. با در کنار هم قرار دادن این رویکرد می توان انتظار داشت که بسیاری 

از مشکات در این بخش برطرف شوند.

خبرخوان

فرصت امروز: حدود دو هفته اس��ت که ترمز صعود بازار سرمایه کشیده 
ش��ده و ش��اخص بورس تهران که از مرز کانال ۱.5 میلیون واحدی عبور 
کرده بود، حاال به ابتدای کانال ۱.4 میلیون واحدی رسیده است. این روند 
نزولی در آخرین گام با افت ۲۹ هزار و ۷4۱ واحدی در روز یکشنبه دنبال 
شد و شاخص کل بورس به رقم یک میلیون و 4۲۰ هزار واحد رسید. در 
معامات دومین روز هفته، بیش از ۷ میلیارد و ۲3۲ میلیون س��هم، حق 
تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷4 هزار و ۹۷ میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. 
شاخص کل با معیار هم وزن نیز با 8  هزار و ۹38 واحد کاهش به 43۱ هزار 
و دو واحد و ش��اخص قیمت هم وزن با 5 ه��زار و 64۰ واحد افت به ۲۷۱ 
هزار و ۹63 واحد رسید. شاخص بازار اول کاهش ۲4 هزار و 836 واحدی 

و شاخص بازار دوم، کاهش 5۰ هزار و 4۲5 واحدی را تجربه کردند.
گ��روه خودرو با 8۰ هزار و 5۰8 معامله به ارزش 4 هزار و 8۷8 میلیارد 
ریال، گروه فلزات اساسی با 58 هزار و 65۲ معامله به ارزش 4 هزار و ۲6۲ 
میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با ۷۱ هزار و ۹۱ معامله به ارزش 3 هزار و 
۷6۲ میلیارد ریال، گ��روه فرآورده های نفتی با 3۷ هزار و 85۱ معامله به 
ارزش 3 هزار و ۲6 میلیارد ریال و گروه بانک ها با ۲۹ هزار و 35 معامله به 
ارزش ۲ هزار و 4۲3 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند. در 
آن س��وی بازار سرمایه نیز آیفکس با کاهش 3۲۱ واحدی نیمه کانال ۲۱ 

هزار واحد را از دست داد.
دیروز در بازار بورس و فرابورس چه گذشت؟

در جریان معامات بیس��ت و هشتمین روز شهریورماه، ۷۲ نماد مثبت 
و 3۱8 نماد بورس��ی منفی بودن��د که از میان آنها، پارس فوالد س��بزوار 
)فسبزوار( با ۱58 واحد، گروه دارویی سبحان )دسبحا( با ۷۰ واحد، بیمه 
البرز )البرز( با 64 واحد، آهنگری تراکتورسازی ایران )خاهن( با 63 واحد، 
آری��ان کیمیا تک )کیمیاتک( با 5۷ واحد، س��یمان فارس و خوزس��تان 
)س��فارس( با 5۰ واحد، پتروش��یمی فناوران )شفن( با 45 واحد و توسعه 
معادن و صنای��ع معدنی خاورمیانه )میدکو( با 44 واحد بیش��ترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۲ هزار و ۹۲8 
واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و ۹68 واحد، ملی صنایع 
م��س ایران )فملی( با یک ه��زار و ۹4۱ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو 

)کچ��اد( با یک ه��زار و ۷۲6 واحد، معدنی و صنعت��ی گل گهر )کگل( با 
۲ ه��زار و ۷۱۷ واح��د و توس��عه معادن و فلزات )ومع��ادن( با یک هزار و 
س��ه واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند. همچنین شرکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، آریان کیمیا تک )کیمیاتک(، 
سپید ماکیان )سپید(، ایران خودرو )خودرو(، سایپا )خساپا(، گروه دارویی 
برکت )برکت( و فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( از جمله نمادهای پُرتراکنش 
بودند. گروه خودرو هم در معامات این روز صدرنش��ین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه یک  میلیارد و ۷۷4 میلیون برگه سهم به ارزش 

4 هزار و 8۷8 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از 3۲۱ واحد کاهش 
داش��ت و بر روی کان��ال ۲۱ هزار و ۱46 واحد ثابت مان��د. در این بازار 3 
میلیارد و ۱4 میلیون برگه سهم به ارزش ۱4۲ هزار و 555 میلیارد ریال 
داد و ستد شد. در معامات روز یکشنبه فرابورس ایران، ۷۱ نماد فرابورسی 
مثب��ت و ۱84 نماد منفی بودن��د که از میان آنه��ا، مجتمع جهان فوالد 
سیرجان با ۲3 واحد، بیمه اتکایی ایرانیان با 4 واحد، شرکت سرمایه گذاری 
صبا تامین با 3 واحد، ش��رکت توکا ریل با ۲.5۷ واحد و شرکت ریل پرداز 
نوآفرین با ۲ واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د ش��اخص فرابورس 
داشتند. همچنین شرکت پلیمر آریاساسول با 55 واحد، بیمه پاسارگاد با 
3۷ واحد، ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب با 3۷ واحد، شرکت پتروشیمی 
زاگرس با ۱۹ واحد و ش��رکت پتروشیمی تندگویان با ۱6 واحد بیشترین 

تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند.
آیا ریزش شاخص های بورسی ادامه دارد؟

شاخص بورس تهران در پایان معامات هفته اي که گذشت با 38 هزار 
واحد کاهش نس��بت به هفته قبل از آن ب��ه عدد یک میلیون و 488 هزار 
واحد رس��ید. همچنین در معامات روز گذشته نیز این شاخص با ریزش 
۲۹ ه��زار واح��دی به ابتدای کان��ال ۱.4 میلیون واحدی رس��ید. در این 
مدت بخش��ي از پول هاي حقیقي از بازار سرمایه خارج شدند که به گفته 
کارشناسان، این روند با نامعلوم بودن آینده مذاکرات برجام همچنان ادامه 
خواهد داشت. هرچند که برخی دیگر از کارشناسان می گویند اصاح هاي 
اخیر بورس مي تواند رواني و نش��أت گرفته از جو رواني باشد که پیرامون 

آینده مذاکرات وجود دارد.

یک کارشناس بازار سرمایه در این باره می گوید: هرچند قیمت ها در بازار 
ارزنده است اما احتماال این روند تا اواسط مهرماه ادامه خواهد داشت. روزبه 
ش��ریعتی در مورد صعود ش��اخص کل بورس در تابستان به ایسنا، گفت: 
دلیل صعود شاخص کل بورس تا محدوده یک و 5۰۰ هزار واحد، عقبگرد 
از نگرش قبلی بود، چراکه بازار در فصل بهار بر این باور بود که در تیرماه 
قطعا توافق سیاس��ی صورت می گیرد، چند ۱۰ میلیارد دالر پول به کشور 
برمی گردد و قیمت دالر به کمتر از ۲۰ هزار تومان می رسد، اما زمانی که 
وارد تیرماه ش��دیم، بازار متوجه ش��د نه تنها اتفاقات مذکور رخ نمی دهد، 
بلکه گزارش های پولی بانک مرکزی نش��ان می دهد که وضعیت نقدینگی 
وخیم شده اس��ت. بنابراین بازار خود را با دالر ۲5 هزار تومانی وفق داد و 
ش��اخص کل از یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد تا یک میلیون و 5۰۰ هزار 

واحد افزایش یافت.
وی ادام��ه داد: بازار به نقطه ثبات رس��یده و در این منطقه درگیر چند 
ابهام کوچک است. البته باید گفت حتی اگر بازار ۱۰ تا ۱5 درصد دیگر هم 
پایین تر برود باز هم تقاضای قابل توجهی به س��مت آن خواهد آمد. حتی 
روز ش��نبه که روند بازار منفی ب��ود، ارزش صف فروش بازار 8۰۰ میلیارد 
تومان بود و نمادهای در وضعیت صف فروش کمتر از بهار بودند، زیرا بازار 
این ذهنیت را ندارد که قرار است اتفاق وحشتناکی رخ دهد و قیمت دالر 

به سرعت کاهش یابد.
این تحلیلگر بازار س��رمایه افزود: ش��ایعاتی در مورد نرخ سود ۲3 تا ۲5 
درصد و همچنین شایعاتی در مورد حضور آقای طیب نیا که رابطه خوبی 
با افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم دارد به بازار دامن می زند، اما به طور 
کلی بازار در شهریور خنثی بوده و منتظر است تا متوجه شود آیا مذاکرات 
ش��روع خواهد ش��د یا نه و همچنین از نظر سیاسی و تجاری چه اتفاقاتی 
رخ خواهد داد. از یک طرف گزارش های ش��هریورماه هفته آینده منتش��ر 
می شود و از طرف دیگر بازار منتظر نرخ خوراک پاالیشی ها، نرخ گاز صنایع 
و وضعیت انتش��ار اوراق بیش از ۲۰۰ هزار میلیار تومانی اس��ت که گفته 

می شود قرار است دولت برای کسری بودجه به فروش برساند.
ش��ریعتی با تاکید بر اینکه با شفاف تر شدن ابهامات مذکور، مسیر بازار 
بهتر می ش��ود، تاکید کرد: بازار گران نیس��ت و بسیاری از سهم ها شرایط 

ارزنده دارند. اما احتماال این روند اواسط مهرماه ادامه داشته باشد.

گروه خودرو با 80 هزار معامله در صدر معامالت یکشنبه ایستاد

ادامه سقوط آزاد بورس

با وجود وعده و وعیدهای بسیار در مورد واگذاری دو باشگاه استقال و 
پرسپولیس به بخش خصوصی، اما همچنان چنین اتفاقی رخ نداده است. 
با این وجود، به نظر می رسد دولت سیزدهم چراغ سبز واگذاری سرخابی ها 
را روش��ن کرده است؛ کما اینکه ابراهیم رئیس��ی نظر مثبت خود در این 
زمینه را پیش از برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری، در دیدار جمعی از 
ورزشکاران و پیشکسوتان اعام کرده بود. حال حمید سجادی، وزیر ورزش 
و جوانان در جدیدترین اظهارات خود، گفته که واگذاری این دو باشگاه به 

بخش خصوصی نهایتا تا 6۰ روز آینده کلید می خورد.
به گفته س��جادی، مقدمات کار در دوره مدیریت قبلی وزارت ورزش و 
جوانان طی شده است و در حال حاضر دو باشگاه آماده واگذاری هستند. 
کار سختی در پیش نیست، طی یک تا دو ماه آینده این اتفاق رخ می دهد 
و به تدریج پیش می رود و بخشی از سهام را می توان به مردم واگذار کرد. 

پاس گل را به ما داده اند و ما فقط باید گل بزنیم.
اما وعده واگذاری دو باشگاه در آینده نزدیک در حالی مطرح شده که از 
نگاه کارشناس��ان این حوزه، واگذاری دو باشگاه کار سهل و آسانی نیست. 
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس کمیس��یون صنایع اتاق بازرگانی ایران 
در این خصوص به خبرآناین، می گوید: واگذاری این دو باش��گاه بس��یار 
کار پیچیده ای اس��ت و به این آسانی ها ش��دنی نیست. یک عزم عمومی 
می خواهد که مجلس، قوه  قضائیه و دولت باید پش��ت آن بایستند. در کل 
بازی و ش��وخی با این دو تیم که این همه طرفدار دارند، اصا امکان پذیر 

نیست.
او با بیان اینکه همه وزرا در س��ال های گذش��ته بدون استثنا قول دادند 
ک��ه ما این کار را می کنیم، اما هیچ اتفاق مهمی نیفتاد، ادامه می دهد: به 
آرشیو نگاه کنید، زمانی که من عضو هیأت مدیره پرسپولیس بودم، وزیر 

وق��ت اعام کرد که ما به زودی ای��ن کار را انجام می دهیم. من همان جا 
مصاحبه کردم و گفتم همه اینها فقط حرف است و این اتفاق اصا نخواهد 
افتاد. در نهایت به این نتیجه رس��یدند که س��هام را ب��ه بورس ببرند و 5 
درصد را عرضه کنند و بگویند خصوصی س��ازی کردیم. عضو سابق هیأت 
مدیره باش��گاه پرسپولیس متذکر می شود: ساختار این دو تیم به گونه ای 
نیست که به آسانی و با شرایط سهل بشود آنها را خصوصی کرد؛ با توجه 
به طرفداران بسیار وسیعی که دارند، با توجه به برندی که در ایران دارند 
و نگاه سیاسی ای که به این دو باشگاه وجود دارد، کار بسیار سختی است. 
البته ش��اید راحت ترین راه این باش��د که بگوییم 5 درصد بلوک مان را در 
بورس واگذار کردیم و آن زمان اس��مش را خصوصی س��ازی بگذاریم، اما 
خصوصی سازی این گونه نیس��ت. برای خصوصی سازی باید ابتدا سهام به 
تعدادی از مردم واگذار شود و بعد سهام شناسایی و عرضه شود و در بین 
مردم کاما واضح و شفاف باشد که هیچ کس بیشتر از ۱۰، ۱5 درصد سهم 
نداش��ته باشد. اما این اتفاق نمی افتد و من بعید می دانم. روغنی گلپایگانی 
می افزای��د: هیچ کدام از دولت ها این کار را انجام ندادند و دولت جدید هم 
نمی تواند به آس��انی این کار را انجام دهد، زیرا مسائل بغرنج و پیچیده ای 
وجود دارد که الینحل اس��ت. خصوصی س��ازی این دو باشگاه، شجاعت، 
تدبی��ر و کار تخصصی نیاز دارد و در عین حال، نیاز به حمایت همه جانبه 
مسئوالن کشور است. عضو سابق هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس می گوید: 
خصوصی س��ازی دو باشگاه پرسپولیس و اس��تقال را نشدنی می دانم که 
البته حتی اگر 5 یا ۱۰ درصد سهم هم در بورس برود، من آن را خصوصی 
نمی دانم. در حال حاضر ش��ما ایران خودرو را خصوصی می دانید؟ سایپا را 
خصوصی می دانید؟ کماکان دولت دارد هیأت مدیره این شرکت ها را تعیین 
می کند. اکثر شرکت هایی را هم که به اسم سهام  عدالت خصوصی کردیم، 

کماکان دس��ت دولت اس��ت. حرف ما این اس��ت که اگر خصوصی سازی 
قرار اس��ت اتف��اق بیفتد، کاما باید از تصمیم گیری دولتی خارج ش��ود و 
دولت در هیچ موضوع آن حق دخالت نداش��ته باش��د؛ اال قانون گذاری و 
نظارت بر قوانین. او درباره اینکه یکی از مشکات خصوصی سازی استقال 
و پرس��پولیس را صورت های مالی دو باش��گاه می دانن��د، می گوید: وقتی 
شرکتی می خواهد وارد بورس شود، باید صورت های مالی شفاف و درست 
داش��ته باشد و حداقل در سه دوره متوالی باید سود داشته باشد. وضعیت 
صورت های مالی، بدهی، بستانکاری و مطالبات باید شفاف و روشن باشد. 
در حال حاضر مکانیزمی که برای خصوصی سازی به توافق رسیده شده، از 
طریق عرضه بورس صرفا شناس��ایی عرضه سهم است؛ به این معنا نیست 
ک��ه به بورس همین االن رفته اس��ت، بلکه از طری��ق مکانیزم های بورس 
شناسایی سهم می کنند و در بازار عرضه می کنند. ما اگر بخواهیم شرکتی 
را داخل بورس ببریم، ش��رایط و ضوابط خاص خود را دارد. از سوی دیگر، 
صورت های مالی این دو باش��گاه به ش��دت پیچیدگی دارد. این باشگاه ها 
بدهی به سازمان امور مالیاتی، اشخاص، بازیکنان و سازمان ها و نهادها هم 
دارند. اینها مواردی است که امکان ورود باشگاه ها به بورس وجود ندارد؛ به 
جز اینکه از طریق مکانیزم های بورس، شناسایی عرضه سهام صورت گیرد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به اینکه برای بخش 
خصوصی توجیه دارد که این دو شرکت را خرید کنند؟ عنوان می کند: بله، 
در حال حاضر همه باش��گاه ها در دنیا به صورت خصوصی اداره می شوند. 
حتما توجیه اقتصادی دارد، اما همین نیاز به زیرساخت دارد. یکی از مسائل 
مهم، حق پخش است. این یک موضوع بسیار مهم است و اگر صداوسیما 
اعام کند که حق پخش این دو باشگاه را می دهم، دیگر شاید این دو تیم 

نیاز به بودجه دولتی نداشته باشند.

وعده خصوصی سازی استقالل و پرسپولیس ادامه دارد

اما و اگرهای خصوصی سازی سرخابی ها
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تبعات یک تصمیم در واردات شیرخشک
 کاالی اساسی، ممنوعه شد!

تکرار تصمیم های یکدفعه ای و نه چندان سنجیده در تجارت، این بار 
غذای اطفال را هدف قرار داد و طی اقدامی عجیب، شیرخش��ک را از 
ردیف کاالهای اساس��ی مش��مول ارز ترجیحی به گروه دو و در ادامه 
کاالهای ممنوع الورود فرستاد. دستگاه های ذی ربط که توافقی در این 
رابطه نداشتند، بعد از یک سال باتکلیفی تصمیم به برگشت این کاال به 
گروه کاالهای اساسی گرفته اند؛ روندی که موجب دپوی چند ۱۰۰ تن 
مواد اولیه تولید شیرخشک و احتمال افزایش قیمت غذای نوزادان شده 
است. به گزارش ایسنا، اخیرا رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک 
نوزاد، از دپوی 5۰۰ تنی مواد اولیه تولید شیرخش��ک در گمرک خبر 
داد و با اش��اره به تغییر گروه کاالیی به عنوان دلیل این رس��وب اعام 
کرد که اگر این کاال به گروه یک برنگردد، افزایش قیمت شیرخش��ک 
اتفاق خواهد افتاد. جریان دپوی شیرخش��ک و اینکه چه اتفاقی افتاده 
که مواد اولیه این کاالی ضروری برای نوزادان امکان ترخیص ندارد، در 
بین مکاتبات دستگاه های مربوطه و همچنین پیگیری از گمرک ایران 
و دریافت توضیحاتی از صاحب کاال مورد بررسی قرار گرفت و مشخص 
شد تصمیماتی در تغییر تعرفه و گروه کاالیی  و به نوعی عدم هماهنگی 
در این رابطه موجب بروز مش��کل در ترخیص کاال شده است. البته به 
گفته معاون فنی گمرک ایران، اخیرا طی جلسه ای که بین دستگاه های 
ذی ربط برگزار شده این موضوع حل و فصل و احتماال به زودی مشکل 
برط��رف و کاال به گروه یک برخواهد گش��ت. در ای��ن رابطه، الزم به 
یادآوری اس��ت که دریافت کنندگان ارز ترجیحی در گروه یک کاالیی 
قرار دارند که از سال ۱3۹۷ که ارز 4۲۰۰ تومان به چرخه تجاری کشور 
وارد ش��د، به تدریج محدودتر ش��د؛ به طوری که در حال حاضر شش 
قلم کاالی اساسی در کنار بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی 
ارز 4۲۰۰ تومانی را دریافت می کنند و مابقی اقام در گروه های دیگر 
بوده و مشمول دریافت ارز نیمایی است که تقریبا هم قیمت نرخ بازار 

است، می شود.  
وقتی تعرفه تغییر کرد و شیرخشک جاماند 

اما بررس��ی اس��ناد و مکاتبات درباره جریان شیرخش��ک از این 
حکایت دارد که تا پایان س��ال ۱3۹8، شیرخشک صنعتی کم چرب 
)SMP( که ماده اولیه مورد نیاز تولید شیرخش��ک اطفال است، در 
گروه یک کاالیی قرار داش��ته و مشمول دریافت ارز 4۲۰۰ تومانی 
بوده اس��ت اما در س��ال ۱3۹۹ در کتاب مقررات صادرات و واردات 
تغییر تعرفه برای شیرخشک صنعتی گاو اتفاق افتاده و در حالی در 
گروه یک قرار می گیرد ک��ه اولویت کاالیی یک جهت واردات ماده 
اولیه شیرخشک اطفال به تعرفه جدید انتقال پیدا نمی کند. بر این 
اس��اس، ماده اولیه تولید شیرخش��ک کم چرب، از گروه یک خارج 
شده و در گروه دو قرار می گیرد که در این حالت دیگر مشمول ارز 

4۲۰۰ نبوده و باید با ارز نیمایی تامین ارز شود.  
سازمان غذا و دارو: شیرخشک را به گروه یک برگردانید

با توجه به مش��کاتی که با این اقدام ایجاد و امکان ویرایش ثبت 
س��فارش به دلیل تغییر گروه کاالیی وجود نداش��ت مکاتباتی بین 
انجمن صنفی تولیدکنندگان شیرخش��ک با وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و سازمان غذا و دارو صورت می گیرد که از جمله آن سازمان 
غذا و دارو طی مکاتباتی با وزارت صمت برای حل مش��کات پیش 
آمده درخواس��ت برگش��ت کاال به گروه یک و تخصیص ارز 4۲۰۰ 
تومان می دهد و  اعام می کند که به منظور رفع مشکل تامین مواد 
اولیه و حمایت از تولید کاالی ضروری و اس��تراتژیک شیرخش��ک 
اطفال در کشور، طبق توافق قبلی، مساعدت الزم را در دو گزینه ای 
ش��دن تعرفه جدید، جهت انتخاب گزین��ه ارز 4۲۰۰ تومانی برای 

شرکت های تولیدکننده شیرخشک به عمل آورد.
وزارت صمت: شیرخشک مشمول ارز 4200 نیست

اما پاس��خی که در ادامه از سوی صمت به س��ازمان غذا و دارو اعام 
می شود، به نوعی منفی است و  اعام می کند که طبق اباغ معاون اول 
رئیس جمهور در فروردین ماه سال ۱3۹۹ که مورد تایید رئیس جمهور 
بوده است، ایجاد شرط دوگانه ارزی یعنی انتخاب بین تخصیص ارز گروه 
یک یا دو برای وزارت بهداشت صرفا برای تخصیص ارز به دارو، تجهیزات 
و ملزومات پزشکی بوده و استفاده از این امکان فنی جهت تخصیص ارز 
با نرخ دولتی 4۲۰۰ تومان امکانپذیر نیس��ت.  به عبارتی با اینکه وزارت 
بهداشت ماده اولیه تولید شیرخشک را دارو تشخیص داده و وجود آن در 
گروه یک کاالیی را الزامی می داند وزارت صمت آن را مشمول ندانسته 
و تاکی��د دارد که ارز 4۲۰۰ تومان فقط ب��ه دارو، تجهیزات و ملزومات 
پزش��کی اختصاص یافته و شامل شیرخشک نمی ش��ود. این ماجرا که 
موجب سردرگمی واردکنندگان شیرخشک شده است، جریان 5۰۰ تن 
ماده اولیه شیرخشک نوزادان  که در حال حاضر در گمرک وجود داشته 

و امکان ترخیص ندارد را نیز دربر  می گیرد.
صاحب کاال: ناگهان متوجه شدیم کاال از گروه اساسی خارج شد!

در همی��ن رابطه ایس��نا، موض��وع را از صاحب شیرخش��ک های 
دپوشده نیز پیگیری کرد و  وی توضیح داد که شیرخشک کم چرب 
در گروه یک کاالیی قرار داشت و ما براساس ثبت سفارش هایی که 
داش��تیم نس��بت به واردات این کاال که در گروه یک و مشمول ارز 
4۲۰۰ توم��ان بود اق��دام کردیم. اما زمانی که بخش��ی از این ثبت 
سفارش وارد و بخشی دیگر در دستور کار قرار داشت ناگهان متوجه 
ش��دیم که محموله های بعدی از همان ثبت سفارش دیگر  مشمول 

گروه یک نیست و گروه کاالیی آن را به دو تغییر داده اند.  
به گفته صاحب شیرخشک های دپوشده در گمرک، ورود این کاال به 
گروه دو از سویی باعث افزایش قیمت آن و مابه التفاوت قابل توجهی با 
ارز 4۲۰۰ تومان می شد و از سویی امکان ویرایش سیستمی هم وجود 

نداشت و برای ترخیص کاال با مشکل مواجه شده اند.
اقدام عجیب: ورود شیرخشک به گروه ممنوعه ها

موضوع جالب تری که وارکننده به آن اشاره داشت این بود که بعد 
از مدت��ی متوجه می ش��وند کاال از گروه دو به گروه ۲۷ تغییر کرده 
است! این در حالی است که اولویت ارزی گروه ۲۷ کاالیی، غیرفعال 
و به نوعی واردات ممنوع اس��ت و مش��خص نیست که اقدام وزارت 
صمت و س��ایر دس��تگاه ها بر چه مبنایی ص��ورت گرفته که کاالی 
اساسی در گروه یک به یک کاالی ورود ممنوع تبدیل شده است؟

صاحب کاال با اش��اره ب��ه اینکه این نح��وه تصمیم گیری موجب 
س��ردرگمی ما برای تعیین تکلیف کاال ش��ده است، گفت که اخیرا 
جلسه ای برگزار شد که با موافقت صورت گرفته مقرر شده بود کاال 
ب��ه گروه یک برگردد، ولی ظاهرا بانک مرکزی مکاتبه دفتر مقررات 
و ص��ادرات وزارت صمت را نپذیرفته و تاکید ش��ده باید موضوع به 

طور کتبی از سوی وزیر صمت اعام تا اعمال شود.

نماگربازارسهام

فعاالن بازار خودرو معتقدند زمزمه آزادسازی واردات خودرو باعث شده 
تا همه به نوعی منتظر ارزانی خودرو باشند و دست از معامات بکشند.

به گزارش تس��نیم، چند روزی از تصویب طرح واردات خودرو در صحن 
علنی مجلس میگذرد؛ طرحی که از همان ساعات نخست تصویب موافقان 
و مخالفان خاص خود را داش��ت. برخی بر تأثیر مثبت آن بر بازار خودرو 
صحبت می کنند و عده ای دیگر عدم زیرساخت کافی برای اجرای طرح را 

بیان و اعام می کنند در شرایط فعلی نتایج قابلی توجهی نخواهد داشت.
اما از آن طرف واکنش بازار خودرو نسبت به این طرح قابل توجه است. 
فع��االن بازار خودرو معتقدند در طول چند ماه اخیر بازار خودرو در رکود 
مطلق قرار داش��ت و در دو هفته اخیر تاحدودی معامات به بازار برگشته 
بود، اما زمزمه آزادسازی واردات خودرو باعث شده تا همه به نوعی منتظر 

ارزانی خودرو باشند و دست از معامات بکشند.

ام��روز فق��ط آن دس��ته از افرادی که نی��از ضروری به ف��روش خودرو 
دارن��د اقدام ب��ه معامله کرده و مابق��ی تمایلی به فروش خ��ودرو ندارند. 
مصرف کنندگان هم خوشبین به کاهش قیمت ها هستند و خبری از رونق 

در خرید و فروش نیست.
ب��ه اعتقاد فع��االن بازار پی��ش از اعام ط��رح واردات خ��ودرو مالکان 
خودروه��ای خارجی تصور می کردند خودروهای عتیقه در اختیار دارند و 
قیمت های نجومی را برای آنها مطرح می کردند همین افراد امروز احساس 
خطر کرده و نمی دانند سرنوشت سودهای باالیی که از فروش خودروهای 

کارکرده خارجی کسب می کردند چه خواهد شد.
بررسی بازار خودروهای خارجی نشان از آن دارد که طی چند روز اخیر 
خودروی ۱ میلیاردی ح��دود ۲۰۰ میلیون تومان، خودروی ۲ میلیاردی 
حدود 3۰۰ میلیون تومان و خودروهای باالی 3 میلیارد و نیم باالی 45۰ 

میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده اند.
 در حال حاضر النترای ۱ میلیارد و 4۰۰ میلیونی تومانی به ۱ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان و سانتافه ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی به ۱ میلیارد 

و 8۰۰ هزار تومان رسیده است.
عاوه ب��ر رکود در فروش خودروهای خارجی در محصوالت داخلی هم 
بازار ش��اهد کاهش معامات است و حتی در برخی از محصوالت کاهش 
قیمت هایی هم به وجود آمده است. بر همین اساس  پراید ۱۱۱ با قیمت 
۱53 میلی��ون تومان، پژو ۲۰6 تی��پ ۲ با قیمت ۲5۰ میلیون تومان، پژو 
۲۰6 تیپ 5 با قیمت 3۰4 میلیون تومان، پژو پارس س��ال با قیمت ۲8۱ 
میلیون تومان،  سمند ال ایکس ۲4۷ میلیون تومان، تیبا ۲ با قیمت ۱6۰ 
میلیون تومان، دنا با قیمت 3۲8 میلیون تومان و رانا پاس ۲۷3 میلیون 

تومان به فروش می رسد.

طرح واردات خودرو با بازار چه کرد؟

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسامی ضمن انتقاد 
از آزادس��ازی واردات خودرو به کش��ور بر تعمیق داخلی سازی قطعات در 

راستای کاهش قیمت خودرو تاکید کرد.
س��ید علی موس��وی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، درباره طرح 
آزادسازی واردات خودرو اظهار داشت: در شرایط فعلی و بحرانی که کشور 
با کمبود ارز مواجه اس��ت واردات خودرو نه تنها تاثیری بر حل مشکات 
صنعت خودرو نخواهد داش��ت بلکه وضعیت را از آنچه هست بدتر خواهد 

کرد.
وی ب��ا تاکید بر فرمایش��ات مقام معظم رهبری مبن��ی بر جلوگیری از 

واردات غیراصول��ی به کش��ور بیان کرد: با واردات خ��ودرو چالش تولید و 
قیمت خودرو در داخل حل نخواهد ش��د، چراکه افزایش تولید و کاهش 
قیمت خودرو در گرو تعمیق داخلی سازی و عدم وابستگی به تامین قطعات 
از خارج است. نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسامی ادامه داد: در 
حال حاضر یکی از مشکات خودروسازان افزایش قیمت تمام شده خودرو 
اس��ت در حالی که می توان از طریق داخلی س��ازی بخش قابل توجهی از 

هزینه های تولید و بالطبع قیمت خودرو را کاهش داد.
موسوی در پاسخ به این سوال که واردات خودرو به کشور از طریق چه 
منابع ارزی صورت خواهد گرفت، گفت: واردات خودرو قطعا مش��روط به 

عدم استفاده از ارز نیمایی و دولتی خواهد بود.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسامی درخصوص 
پیش��نهاد کمیس��یون صنایع مبنی بر واگذاری واردات خودرو به شورای 
رقاب��ت به عن��وان مرجع تصمیم گی��ر برای تعیین تع��داد، مدل و کاس 
خودروهای وارداتی تش��ریح کرد: ش��ورای رقابت تاکن��ون در حمایت از 
حق��وق مصرف کننده موفق عمل نکرده اس��ت. البته این به معنای حذف 
شورای رقابت به عنوان نهادی قانونی از فرآیند قیمت گذاری نیست، اما باید 
عملکرد بهتری از خود ارائه دهد تا بتوان نتیجه عملکرد این نهاد در کاهش 

قیمت خودرو و رضایت مصرف کنندگان را مشاهده کرد.

از ابتدای س��ال جاری ایران خودرو ۱88 هزار و 38۹ دستگاه و سایپا 
۱۷3 هزار و 3۱۱ خودرو سواری تا پایان مردادماه تولید داشته اند.

به گزارش بازار )گروه خودرو(: زیان تولید و انباشته شرکت های ایران 
خودرو سایپا براساس صورت های مالی منتشره در سال ۹۹ به 83 هزار 
میلیارد تومان رسیده که این رقم طی گفت وگوی منتشرشده »بازار« با 
آرش محبی  نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان کشور از ۱۱۰ 
هزار میلیارد تومان نیز در اواس��ط تابس��تان جاری گذشته است. بر این 
اساس به گفته احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان این احتمال 
وجود دارد که دو خودروس��از بزرگ کش��ور در ص��ورت ادامه زیاندهی 

مشمول ماده ۱4۱ قانون تجارت شوند.
نکت��ه قابل توجه در اینجاس��ت که از زمان س��کانداری فاطمی امین 
در وزارت صم��ت تاکنون تغییراتی برای بهبود ش��رایط تولید و فروش 
خودروس��ازان در نظر گرفته نشده است. در این گزارش به بررسی آمار 
تولید و فروش خودروس��ازان مذکور از ابتدای س��ال و در دو ماهه اخیر 

خواهیم پرداخت.
گ��روه صنعتی ایران  خودرو در پنج ماهه نخس��ت س��ال جاری ۱88 
هزار و 38۹ دس��تگاه تولید داشته اس��ت که این رقم در ماه مرداد 3۱ 
هزار و ۲46 دس��تگاه بوده است که این آمار نسبت به سال گذشته افت 
۱.5 درصد را نشان می  دهد که به دلیل ایجاد خودروهای کف و کاهش 

نقدینگی است.
آمار تولید و فروش ایران خودرو در 2 ماه اخیر

کمبود نقدینگی، زیان انباشته و بدهی خودروسازان به زنجیره تامین به 
عنوان سه ضلع اصلی مشکات جاری خودروسازان کشور معرفی می شود؛ 

معضاتی که نه تنها خودروسازان را با چالش مواجه کرده بلکه با افزایش 
هزینه ه��ای تولید و ب��اال رفتن بهای خودرو قدرت خرید مش��تریان را به 

پایین  ترین سطح ممکن رسانده است.
در بررس��ی صورت مالی گروه صنعتی ایران  خودرو مربوط به پنج ماهه 
نخست سال جاری که سایت کدال منتشر کرده، این خودروساز ۱88 هزار 
و 38۹ دستگاه تولید داشته است. در ماه مرداد سال جاری این خودروساز 
3۱ هزار و ۲46 دستگاه تولید را ثبت کرده است. این آمار نسبت به سال 
گذشته افت ۱.5 درصد را نشان می دهد که به دلیل ایجاد خودروهای کف 

و کاهش نقدینگی رخ داده است.
در ای��ن می��ان هایما و تارا کمترین میزان تولید و فروش را در لیس��ت 
مربوط به ماه مرداد دارند. این در حالی است از ابتدای سال مالی تا تیرماه 
سال جاری، این خودروساز تولید محصوالتی از جمله دانگ فنگ، رنو تندر 
۹۰ و پژو ۲۰۰8 را در لیست برنامه های خود داشته است، اما تولید همین 

محصوالت در مردادماه براساس آمار منتشرشده صفر بوده است!
نکته قابل توجه این اس��ت که به رغم اینکه ایران  خودرو همواره به این 
موضوع اصرار دارد که دانگ فنگ یک شریک تجاری قابل قبول است، اما 
به نظر می رس��د با عملکرد در تولید محصول نمی توان چندان امیدی به 

ادامه حرکت با این خودروساز چینی داشت.
س��ایپا به نس��بت گروه صنعتی ایران خودرو از زیان انباش��ت کمتری 
برخوردار اس��ت. این خودروس��از براساس آمار منتشرش��ده در پنج ماهه 
نخست سال جاری ۱۷3 هزار و 3۱۱ دستگاه خودرو تولید داشته و در ماه 
مرداد سال جاری با تولید ۲۷ هزار و 8۱۹ دستگاه خودرو توانسته به رشد 

۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته دست یابد.

کارنامه تولید و فروش تیر و مرداد سایپا
زیان انباش��ته خودروس��ازان نه تنها منجر به کاهش عرضه خودرو به 
بازار شده بلکه قیمت محصوالت در بازار را نیز افزایش داده است. سایپا 
به نس��بت گروه صنعتی ایران خودرو از زیان انباشت کمتری برخوردار 
اس��ت. این خودروس��از براساس آمار منتشرش��ده در پنج ماهه نخست 
س��ال جاری ۱۷3 هزار و 3۱۱ دس��تگاه خودرو تولید داشته است. این 
خودروس��از در ماه مرداد س��ال جاری ۲۷ هزار و 8۱۹ دستگاه خودرو 
تولید کرده که رش��د ۱۲ درصدی را نس��بت به سال گذشته در کارنامه 

خود ثبت کرده است.
در مدت عنوان ش��ده کمتری��ن تیراژ تولید ب��ه محصوالتی چون 
خودرو ش��اهین و وانت پراید مربوط می ش��ود. در تیرماه سال جاری 
این خودروس��از 5۰ دستگاه خودرو سواری پراید فروش داشته است. 
این درحالی اس��ت که تولید این محصول متوقف ش��ده، اما همچنان 
در لیس��ت فروش دومین خودروس��از کش��ور وجود دارد. نکته قابل 
توجه در اینجاس��ت که س��اپیا برخاف ایران  خودرو، از ابتدای سال 
مالی تا پایان مردادماه 4۹8 دستگاه خودرو را برای صادرات به فروش 

رسانده است.
با توجه به اینکه دو خودروساز بزرگ کشور در پنج ماهه نخست سال 
جاری تنها توانس��تند 36۱ هزار و ۷۰۰ دس��تگاه خودرو تولید داش��ته 
باش��ند، به نظر می رس��د از برنامه ای که در ابتدای س��ال جاری وزارت 
صمت اعام کرده اس��ت باز خواهند ماند. براس��اس اعام وزارت صمت 
در فروردین ماه س��ال جاری، هدف گذاری تولید برای سال ۱4۰۰ یک 

میلیون و ۲5۰ هزار دستگاه خودرو است.

آزادسازی واردات خودرو مشکالت صنعت خودرو را تشدید خواهد کرد

تولید خودروسازان کمتر از برنامه نیم سال

 ابهام در تحقق تولید یک میلیون و 250 هزار دستگاه خودرو
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کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

راه اندازی یک کس��ب و کار پاره وقت برای بسیاری از کارآفرینان رویای 
بزرگی محسوب می شود. اینکه شما در عین فعالیت کاری به طور متمرکز 
یک کسب و کار مس��تقل نیز داشته باشید، ایده ای نیست که به سادگی 
امکان عبور از آن وجود داش��ته باش��د. درس��ت به همین خاطر در طول 
س��ال های اخیر تعداد کس��ب و کارهای پاره وقت به طور قابل ماحظه ای 

افزایش یافته است. 
بس��یاری از افراد که دغدغه های روزمره بسیار زیادی دارند، برای ایجاد 
تعادل میان زندگی شخصی و کاری شان به سراغ کسب و کارهای پاره وقت 
می روند. اگر شما هم به هر دلیلی دنبال راه اندازی چنین کسب و کارهایی 
هس��تید، ما در این مقاله ایده های جذاب برای ش��ما داریم. در ادامه یک 
راهنمای کامل از نحوه راه اندازی کس��ب و کارهای پاره وقت را با هم مرور 

خواهیم کرد. 
کسب و کار پاره وقت چیست؟

کسب و کار پاره وقت تعریف های بسیار زیادی دارد، اما از نظر کارشناسی 
به هرگونه کس��ب و کاری که کمتر از 4۰ س��اعت در هفته از صاحبانش 
وقت بگیرد، گفته می ش��ود. این نوع کس��ب و کارها به طور معمول هیچ 
محدودیت س��نی برای کارآفرینان ن��دارد. بنابراین هر فردی، از کارمندن 
بازنشسته گرفته تا دانشجویان، امکان راه اندازی یک کسب و کار پاره وقت 
را دارند. این امر به کارآفرینان برای ورود به این حوزه انگیزه بسیار زیادی 

می دهد. 
نکته مهم درباره کسب و کارهای پاره وقت اهمیت آنها برای کسانی است 
که به تازگی وارد یک کار تمام وقت ش��ده اند. این امر برای آنها فرصتی به 
منظور رشد و توسعه یک کسب و کار پاره وقت و سپس در صورت تمایل 
پرداختن تمام وقت به آن می دهد. اینطوری ش��ما دیگر الزم نیست برای 
راه اندازی کس��ب و کار ش��خصی تان به طور کامل دست از تمام کارهای 

دیگرتان بکشید. 
ش��اید ت��ا همین چند س��ال پیش کس��ب و کارهای پاره وقت بیش��تر 
مخصوص دانشجوها یا دانش آموزان بود، اما اکنون ایده ای بسیار عالی برای 
تمام افراد درگیر در عرصه کسب و کار محسوب می شود. این امر به شما 
برای ورود همراه با احتیاط به عرصه کارآفرینی کمک خواهد کرد. بنابراین 
اگر شما هم برای ورود به دنیای کارآفرینی تردیدهای زیادی دارید، شروع 

یک کسب و کار پاره وقت بهترین ایده خواهد بود. 
بخش های اصلی در راه اندازی کسب و کار پاره وقت

راه اندازی کس��ب و کار در هر نوع و قالبی که باش��د، سختی های خاص 
خودش را دارد. وقتی شما در یک شرکت دیگر به طور تمام وقت مشغول 
کار هس��تید یا اینکه دغدغه های زیادی دارید، راه اندازی کسب و کار بدل 
به امری سخت و حتی غیرممکن می شود. هدف ما در این بخش راهنمایی 
ش��ما برای راه اندازی کس��ب و کار پاره وقت تان به ساده ترین شکل ممکن 
اس��ت. به این ترتیب دیگر زمان زیادی از شما گرفته نخواهد شد و امکان 

رسیدگی به دیگر کارهای تان را نیز خواهید داشت. 
شروع کار در فرآیند راه اندازی کسب و کارهای پاره وقت باید با شناسایی 
برخی از ویژگی های اساس��ی آنها باشد. بر این اساس به نکات ذیل توجه 

نمایید. 
حل کردن یک مشکل

اولین ویژگی کس��ب و کارهای پاره وقت حل کردن یکی از مش��کات 
مش��تریان است. اگر کسب و کار ش��ما توانایی حل مشکات مشتریان را 
نداش��ته باش��د، کمتر کسی بدان توجه نش��ان خواهد داد. به هر حال هر 
کسب و کاری باید یک مشکل اساسی را حل کند، حتی اگر پاره وقت باشد. 
بدون شک انتظارات از کسب و کارهای پاره وقت بسیار گسترده و بزرگ 
نیست. مهم ترین نکته در این میان توانایی شما برای جلب نظر مشتریان با 
راه حل تان برای مشکل آنهاست. این امر نظر مشتریان را به بهترین شکل 
ممکن جلب خواهد کرد. همچنین به شما فرصت عالی برای معرفی کسب 

و کارتان به آنها خواهد داد. 
یک��ی از بارزترین مثال ها درباره کس��ب و کاره��ای پاره وقت مربوط به 
موسسه های خدمات بهداشتی در دوران کروناست. اغلب این موسسه های 
به طور آناین اقدام به ارائه کمک های اولیه پزشکی و بهداشتی به بیماران 
کرونای��ی می کنن��د. این امر یک ایده عالی برای کس��ب و کاری پاره وقت 
است که فقط در آن باید مهارت و دانش الزم برای پاسخگویی به سواالت 

بیماران را داشته باشید. 
توجه به تخصص و عالقه به کار

ش��ما برای اینکه در یک حوزه پاره وقت مش��غول به کار شوید، باید اول 
از هم��ه عاقه تان را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید توانایی 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نداش��ته باشید. اغلب کارآفرینان به 
دلیل عدم عاقه به حوزه کاری فعلی ش��ان در تاش برای تاس��یس یک 
کس��ب و کار پاره وقت هس��تند. بنابراین باید نسبت به عاقه اصلی تان به 
حوزه ای که قصد ش��روع فعالیت در آن را دارند، مطمئن ش��وید، در غیر 
این صورت به احتمال زیاد پروژه کس��ب و کار پاره وقت تان با شکست رو 

به رو خواهد شد. 
شما پیش از اینکه کارتان را در حوزه پاره وقت شروع کنید، باید به یک 
س��وال ساده پاسخ دهید. این سوال شامل اولویت بندی عاقه تان در حوزه 
کس��ب و کار است. چنین پاسخی به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی 
مخاطب هدف کمک خواهد کرد، در غیر این صورت شاید انتخابی اشتباه 
انج��ام داده و تمام فرصت تان ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از 

بین برود. 
گاهی اوقات مش��ورت با اعضای خانواده و تاش برای دریافت ایده های 
آنها در زمینه راه اندازی کسب و کار پاره وقت نیز ایده بسیار خوبی خواهد 
بود. این امر برای بس��یاری از کس��انی که خیلی خوب مهارت ها  و عاقه 
خودشان را نمی شناسند، بسیار کاربردی است. اینطوری شما بدون زحمت 
زیاد امکان آشنایی با سلیقه تان از طریق نظرات دوستان و اعضای خانواده 

را خواهید داشت. 
هزینه های اندک کسب و کارهای پاره وقت

وقتی ش��ما در تاش برای راه اندازی کس��ب و کاری پاره وقت هستید، 
مهم ترین ویژگی آن مربوط به هزینه های اندکش اس��ت. شما قرار نیست 
یک کس��ب و کار با هزینه های سرس��ام آور را مدیری��ت کنید. بنابراین به 
جای ایده های عجیب و غریب تاش برای گردآوری سرمایه های هنگفت 

به دنبال راه اندازی هرچه س��اده تر کارتان باش��ید. این امر به ش��ما امکان 
تمرکز بر روی ای��ده اصلی تان را می دهد. همچنین بدون توجه به بودجه 
در دسترس تان شانس راه اندازی یک کسب و کار عالی را خواهید داشت.

 بسیاری از افراد به هنگام راه اندازی کسب و کار پاره وقت به طور مداوم 
درگیر هزینه های آن هس��تند. این امر شاید ش��ما را در همان ابتدای امر 
به طور کامل ناامید س��ازد. پس تا زمانی که کسب و کارتان حسابی رشد 
نکرده، نیازی نیس��ت به حوزه مالی و تامین سرمایه فکر کنید. مهم ترین 
اولویت ش��ما در این بخش تامین س��رمایه و تاثیرگذاری مناسب بر روی 
مش��تریان اس��ت. بقیه موارد به طور جانبی باید مدنظرتان قرار گیرد، در 
غیر این صورت در یک کس��ب و کار پاره وقت که اغلب هم تنها اداره اش 

می کنید، حسابی تحت فشار قرار خواهید گرفت. 
بدون تردید یکی از نکات اساس��ی در زمینه راه اندازی کسب و کارهای 
پاره وقت مربوط به نحوه اس��تفاده از ابزارهای بازاریابی و مدیریت کسب و 
کار با هزینه اندک اس��ت. اگر ش��ما هم دنبال چند ابزار ساده و کاربردی 

هستید، نمونه های ذیل کاما با شرایط شما سازگار خواهد بود:
• وردپرس: وردپرس برای هر کارآفرین تازه کاری امکان طراحی سایت با 
هزینه بسیار اندک را می دهد. اگر شما تجربه طراحی سایت داشته باشید، 
حتی امکان ساماندهی این بخش به طور کاما رایگان را نیز پیدا خواهید 
کرد. نکته مهم در این میان اطمینان از تمام بخش های طراحی س��ایت و 

سپس مراجعه به وردپرس برای مدیریتش است. 
• گوگل آنالیتیکس: گوگل آنالیتیکس بدون اینکه حتی یک دالر از شما 
دریافت کند، اطاعات بسیار حرفه ای و مفیدی در اختیار شما قرار می دهد. 
این ابزار حرفه ای تمام اطاعات موردنیاز کس��ب و کارها را تامین کرده و 

بدون تردید شما را نسبت به خرید یک ابزار گران بی نیاز خواهد کرد. 
• ترلو: ترلو یکی از ابزارهای عالی برای س��ازماندهی کارها در کس��ب و 
کار است. این ابزار به شما فرصت رسیدگی به کارهای مختلف تان براساس 
برنامه مشخص و پیش تعیین شده را می دهد. به این ترتیب دیگر خبری 

از ناتوانی برای رسیدگی به کارهای مختلف نخواهد بود. 
ابزارهایی برای توسعه کسب و کارهای پاره وقت

ب��دون تردید ابزارهای��ی که ما در پایان بخش قبلی مورد بررس��ی قرار 
دادیم، جذابیت های بس��یار زیادی دارد، اما ش��ما برای توس��عه کسب و 
کار پاره وقت ت��ان به ابزارهای دیگری نیز نیاز خواهید داش��ت. این ابزارها 
باید نیازهای ش��ما در زمینه بازاریابی و توس��عه کس��ب و کار را به طور 
قابل ماحظه ای پوش��ش دهد. درس��ت به همین خاطر ما در این بخش 
به س��راغ برخی از مشهورترین ابزارهای دنیا رفته ایم. این امر به شما برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک شایانی خواهد کرد. 
)Facebook Ads( فیس بوک ادز

اب��زار اولی ک��ه در اینجا قصد معرفی اش به ش��ما داریم، فیس بوک ادز 
است. این ابزار به شما امکان بازاریابی و نمایش تبلیغات به طور حرفه ای را 
می دهد. اگر شما هم در تعامل با مشتریان دچار مشکات زیادی هستید، 
باید به فکر استفاده از این ابزار حرفه ای باشید. بدون تردید ابزار فیس بوک 
برای شما کاما رایگان نخواهد بود، اما با توجه به حجم باالی کاربران این 
پلتفرم امکان تعامل با مش��تریان گس��ترده ای را به شما می دهد. بنابراین 
س��رمایه گذاری در این بخش برای کسب و کارتان کاما سودمند خواهد 

بود. 
اغل��ب بازاریاب ه��ا وقتی محت��وای تبلیغاتی ش��ان را در فیس بوک ادز 
بارگذاری می کنند، امکان مش��اهده جزییات دقی��ق درباره عملکرد آن را 
خواهند داش��ت. شاید این امر بسیار ساده به نظر برسد، اما به شما امکان 

برنامه ریزی و تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف را خواهد داد.
بس��یاری از برندها پس از اینکه به دنب��ال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف می روند، امکان شناس��ایی نقاط ضعف ش��ان برای ع��دم تکرار در 
تاش های بعدی را ندارند. این امر به طور معمول مش��کات بسیار زیادی 
برای کس��ب و کارها به همراه دارد. فیس بوک ادز به ش��ما امکان ارزیابی 
مش��کات کمپین های قبلی و رفع آنها در تاش ه��ای بعدی را می دهد. 

به این ترتیب کمپین های شما همیشه برای مشتریان جذاب خواهد بود.
بدون تردید جلب نظر مخاطب هدف از سوی یک کسب و کار پاره وقت 
جذابیت های بسیار زیادی دارد. این امر به شما امکان مطرح شدن در میان 
مش��تریان و حتی رقابت با برخی از برندهای دیگر را نیز می دهد. بنابراین 
شما باید همیشه نیم نگاهی به تجربه تبلیغات در فیس بوک داشته باشید. 

شاپیفای
شاپیفای یکی از خرده فروشی های آناین مناسب برای کسب و کارهای 

پاره وقت اس��ت. این پلتفرم طرح های حمایتی بس��یار زیادی برای کسب 
و کاره��ای کوچ��ک و پاره وقت دارد. با این حس��اب ش��ما در تاش های 
ابتدایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امکان حس��اب کردن 

روی این خرده فروشی را خواهید داشت. 
بس��یاری از کس��ب و کارهای تازه تاس��یس و پاره وقت از همان ابتدا به 
سراغ آمازون می روند. شاید این امر وجهه حرفه ای بسیار باالیی برای شما 
به همراه داش��ته باش��د، اما نکته اساسی درباره توانایی شما برای رقابت با 
برندهای بزرگ در فضای گس��ترده آمازون است. شاپیفای با حمایت های 
اولیه ای که از کس��ب و کار پاره وقت ش��ما می کند، امکان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف و حتی رقابت با برخی از برندها را به شما خواهد داد. 

بنابراین شروع کار با شاپیفای ایده مناسبی خواهد بود. 
)Chatfuel( چت فول

اس��تفاده از ربات های چت امری مخص��وص برندهای بزرگ و حرفه ای 
نیست. شما در کس��ب و کارهای پاره وقت تان امکان استفاده از چت فول 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داش��ت. این امر به 
شما امکان طراحی ربات های چت و همچنین پاسخگویی بسیار سریع به 

مشتریان را می دهد. 
امروزه مشتریان از هیچ نکته ای به اندازه انتظار طوالنی برای پاسخ برندها 
متنفر نیستند. بنابراین شما با استفاده از ربات های چت امکان قرار گرفتن 
در فهرست برندهای محبوب مشتریان را خواهید داشت. اینطوری کسب و 

کار پاره وقت تان کاما آماده فعالیت تمام وقت خواهد بود. 
چ��ت فول به عنوان ابزاری با رابط کاربری س��اده در ازای ارائه خدمات 
حرفه ای فقط ماهانه ۱5 دالر از شما دریافت خواهد کرد. این رقم با توجه 
به اینکه شما برای طراحی ربات چت در این پلتفرم نیاز به مهارت خاصی 

ندارید، منطقی به نظر می رسد. 
تکنیک های حرفه ای برای کسب و کارهای پاره وقت

اکنون ش��ما تا حد زیادی ابزارهای موردنیازتان برای راه اندازی کس��ب 

و کار پاره وقت را در دس��ترس دارید. حاال نکته مهم آش��نایی با برخی از 
تکنیک ها برای راه اندازی و موفقیت تضمینی در این حوزه است. در ادامه 

برخی از نکات اساسی در این رابطه را بررسی می کنیم.
)Domain( خرید یک دامین

وقتی ش��ما آماده شروع به کار کس��ب و کار پاره وقت تان هستید، باید 
قبل از هر نکته دیگری نسبت به خرید یک دامین توجه نشان دهید. این 
امر امکان راه اندازی سایت رسمی بدون دردسر را برای شما فراهم خواهد 
کرد. برخی از کس��ب و کارها تا مدت ها پس از ش��روع به کارش��ان هیچ 
دامین رس��می ندارند. همین امر موجب بروز مش��کات فراوانی برای آنها 
خواهد شد. شاید شما وقتی در نهایت تصمیم تان برای ثبت یک دامین را 
گرفتید، متوجه ش��وید امکان ثبت آن را ندارید. این امر مشکات فراوانی 
پیش پای شما برای ثبت دامین قرار می دهد. بنابراین شما باید از هر نظر 

آماده باشید. 
نکت��ه جالب درب��اره خرید دامین امکان پرداخت س��االنه بین 3 تا ۱۰ 
دالر برای آن اس��ت. به این ترتیب شما در صورت پیدا کردن دامین مورد 
عاقه تان با هزینه ای بسیار اندک امکان ثبتش را خواهید داشت. این امر به 

شما امکان استفاده انحصاری از دامین موردنظر را می دهد. 
یادگیری از رقبا

بدون تردید همیش��ه نکاتی درباره رقبا هس��ت که به شما برای توسعه 
کس��ب و کارتان کمک خواهد کرد. شما باید نکات موردنظر را به بهترین 
ش��کل ممکن یاد گرفته و در تاش برای استفاده عملی از آنها باشید، در 
غیر این صورت شاید هزینه بسیار زیادی برای یادگیری شیوه موفقیت در 

بازار پرداخت کنید. 
یادگیری از رقبا به اندازه کافی ایده ساده ای هست. بنابراین شما نیازی 
به کمک دیگران در این رابطه نخواهید داش��ت. تنها کاری که ش��ما باید 
انجام دهید، تاش برای پیدا کردن یک رقیب موفق و سپس تحلیل دالیل 

موفقیتش است. این امر به اندازه کافی به شما کمک خواهد کرد. 
اهمیت عنصر تداوم

کسب و کار پاره وقت شما حتی اگر در نهایت تبدیل به یک کسب و کار 
تمام وقت ش��ود هم باز باید نسبت به تداوم فعالیت تان توجه نشان دهید. 
اگر ش��ما به هر دلیلی از فعالیت در حوزه کس��ب و کارتان کنار بکش��ید، 
خیلی زود برندتان از ذهن مش��تریان پاک خواهد ش��د. پس از همان اول 
باید فعالیت دقیق و مداوم را مدنظر داش��ته باشید، در غیر این صورت به 

احتمال زیاد شانسی برای موفقیت در بازار نخواهید داشت. 
امروزه بس��یاری از کارآفرینان به دنبال راه اندازی کسب و کار پاره وقت 
هستند. اگر شما هم به دنبال اجرای ایده تان در این قالب هستید، استفاده 
از نکات مورد بحث در این مقاله نقطه شروع مناسبی برای تان خواهد بود. 
quicksprout.com :منبع
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اخبار

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیــرکل تامین اجتماعی 
آذربایجان شــرقی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۲۵۱ تبعه خارجی 
تحت پوشش این مجموعه هستند گفت: این تعداد از تمامی امکانات و 

خدمات سازمان همچون سایر اعضا برخوردارند.
جعفر سمساری مجموع افراد بیمه شده سازمان تامین اجتماعی در 
آذربایجان شــرقی را یک میلیون و ۷۹۲ هزار و ۶۱۵ نفر اعالم کرد که 
از این تعداد بیش از ۴۱۰ هزار نفر را بیمه شدگان اجباری تشکیل می 
دهند و از مجموع بیمه شــدگان استان یک میلیون و ۹۱ هزار و ۹۳۷ 
نفر را بیمه شدگان تبعی و ۷۰۰ هزار و ۶۷۸ نفر را بیمه شدگان اصلی 

شامل می شود.
سمساری اظهار کرد: بر اســاس آخرین آمارهای موجود رسته های 
حرف و مشاغل آزاد، رانندگان، کارگران ساختمانی، قالی بافان و اختیاری 
دارای بیشترین تعداد بیمه شده در سازمان تامین اجتماعی آذربایجان 
شرقی بوده  و زنبورداران، خادمین مساجد و باربران نیز دارای پایین ترین 

تعداد بیمه شده هستند.
وی مجموع افراد تحت پوشش تامین اجتماعی آذربایجان شرقی را 
دو میلیــون ۱۵۰ هزار و ۶۰۶ نفر اعالم کرد و ادامه داد: از مجموع بیمه 
شدگان اصلی آذربایجان شرقی ۸۳ درصد را آقایان و ۱۷ درصد را بانوان 

تشکیل می دهد.
سمساری تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی آذربایجان شرقی را  
۳۵۷ هــزار و ۹۹۱ نفر اعالم کرد که از این تعداد ۸۸ درصد را آقایان و 
۱۲ درصد را بانوان تشکیل می دهند و ۲۱۳ هزار و ۹۷۴ نفر را مستمری 
بگیران اصلی و ۱۴۴ هزار و ۱ نفر را مستمری بگیران فرعی شامل می 
شــود. وی از ثبت تعداد ۱۲۸ هزار و ۱۴۵ لیســت اینترنتی در سامانه  
تامین اجتماعی آذربایجان شرقی طی شهریور ماه جاری خبر داد و گفت: 
در همین مدت یکهزار و ۱۷۰ فقره  کمک هزینه کفن و دفن، دو هزار 
و ۴۸۸ مــورد کمک هزینه بارداری، یک هزار و ۳۰۰ فقره کمک هزینه 
ازدواج و تعداد ۷ مورد هزینه نقص عضو به بیمه شدگان تامین اجتماعی 

آذربایجان شرقی پرداخت شده است.
سمساری ارایه ۱۷ مورد هزینه سفر، ۱۰۰ هزار و ۳۵ مورد هزینه ایام 
بیمــاری و ۱۰ هزار و ۹۳۳ فقره هزینه اروتز و پروتز را از دیگر اقدامات 

تامین اجتماعی آذربایجان شرقی طی ماه جاری اعالم کرد.

اصفهان- قاسم اسد: بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
ساختمان با حضور رستم  قاسمی وزیر راه و شهرسازی و مشارکت ذوب 
آهن اصفهان و شرکت های داخلی و خارجی، ۲۲ شهریورماه در محل 

نمایشگاه بین المللی تهران گشایش یافت.
رستم  قاسمی وزیر راه و شهرســازی از غرفه ذوب آهن اصفهان در 
این نمایشــگاه بازدید نمود و با توضیحات کارشناسان و مسئوالن غرفه 
در جریان آخرین تحوالت و دستاوردهای تولیدی ذوب آهن اصفهان از 

جمله ریل راه آهن قرار گرفت. 
وزیر راه و شهرســازی، ذوب آهن اصفهــان و محصوالت آن را یاری 
رسان دولت در تامین مسکن برای هموطنان برشمرد و ضمن آگاهی از 
انواع تولیدات و مشکالت و محدودیت های تولیدی ذوب آهن اصفهان بر 

رفع مشکالت تامین مواد اولیه این شرکت تاکید کرد.
محمود محمود زاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهر سازی 
نیز ضمن بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار آتشکار با 

قدردانی از زحمات کارکنان ذوب آهن اصفهان در تولید و تامین نیازهای 
اولیه مسکن در کشور به پروژه ساخت هر سال یک میلیون مسکن در 
کشور اشاره کرد و افزود: وزارت راه و شهرسازی آمادگی دارد که با پیش 

خرید تولیدات، در تامین مالی این شرکت همکاری نماید. 
وی گفت: وزارت راه و شهر سازی در صدد است که با هماهنگی دیگر 
سازمان های مرتبط به کاهش قیمت تمام شده تولیدات ذوب آهن اصفهان 
کمک کند تا از این طریق هم این شرکت و هم مصرف کنندگان منتفع شوند . 
گفتنی است؛ بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ساختمان که تا ۲۵ 
شهریور ماه دایر خواهد بود با استقبال و حضور فعال شرکت های داخلی 
و خارجــی به منظور ارائه آخرین دســتاوردها و فن آوری های صنعت 
ساختمان جهان و تعامالت بازرگانی و تبادل نظر صاحب نظران در حال 

برگزاری می باشد.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: سرپرســت معاونــت اجتماعی و 
پیشــگیری از وقوع جرم دادگســتری کل آذربایجان شرقی اعالم کرد: 
دادگســتری استان به موضوع کســری بنزین در جایگاه های سوخت 

استان ورود کرده و موضوع را بررسی می کند.
احمد موقری در جلسه بررسی مشکالت موجود در ارتباط با کسری 
بنزین جایگاه های سوخت، افزود: این امر ناشی از تبخیر و حمل و نقل 
بنزین باید با دقت کامل بررســی شده و تقاضای اتحادیه جایگاه داران 

استان در این زمینه باید رسیدگی شود.
وی اظهار داشت: مطالب و مشکالت موجود کسری بنزین جایگاه های 
سوخت ناشی از تبخیر به انضمام نظریه کارشناسی شرکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی، جهت مالحظه و امعان نظر باید به معاونت 

اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منعکس شود.
موقری ادامه داد: با توجه به پیگیری معاونت اجتماعی و پیشــگیری 
از وقــوع جرم قوه قضاییه در این رابطه و مکاتبات انجام شــده در این 

زمینه، نامه مشاور وزیر نفت و مدیرکل دفتر وزارت نفت و شرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایــران در خصوص موضوع عنوان 

شده، واصل شده است.
وی تعداد جایگاه های ســوخت آذربایجان شــرقی را بیش از ۱۸۰ 

جایگاه اعالم کرد.
در این نشســت مقرر شد شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتی و اتحادیه جایگاه های سوخت تک منظوره و چند منظوره 
آذربایجان شرقی نظرات و پیشــنهادات کارشناسی خود را به همراه  
ارایه راهکارهای عملی و اجرایی آن برای برون رفت از موضوع عنوان 
شــده، به صورت مکتوب در سریعترین زمان جهت اقدام مقتضی به 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ارسال 

کنند.

گــرگان- خبرنگار فرصت امروز: مخابرات منطقه گلســتان در 
شــاخص مدت زمان  رسیدگی به شــکایات مردمی رتبه دوم را کسب 
کرد .دکتر غالمعلی شــهمرادی با اعالم این خبر افزود: سامانه ۱۹۵ که 
برای ثبت شکایات مردم از مخابرات در نظر گرفته شده است و رسیدگی 

سریع و به موقع به شکایات یکی از وظایف مهم برای ما تلقی می شود.
وی تامین نیاز مشترکان و ارائه خدمت بر اساس خواسته آنها را ضروری 
دانست و آنرا عامل رضایتمندی در مشریان عنوان کرد .مدیر مخابرات 
منطقه گلســتان با قدردانی از همکاران دســت اندرکاردر رسیدگی به 

شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۵ ، کسب رتبه دومی در این شاخص را 
در ماه مرداد ، موجب خرسندی دانست و ابراز امیدواری کرد  با پیگیری 
های مســتمر و رفع مسائل مخابراتی مشــرکان بتوانیم رضایتمندی 

حداکثری مشتریان را کسب نماییم .

همدان- سمیه اعظمی:  مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح همدان 
گفت: با توجه به بحران کم آبی نه تنها در کشــور بلکه در جهان باعث 
خواهد شد که معیشت در بخش کشاورزی در استان همدان با چالش 
مواجه شود و برای جبران این خسارت باید بخش صنعت را فعال کنند.

 عبدالمجید دیناروند در این خصوص ادامه داد: استان همدان منبع 
غنی ســیلیس است و برای استخراج سیلیس احتیاج به برق است و به 

طبع آن برای تولید برق به نیروگاه نیاز است.
وی ادامه داد: با توسعه نیروگاه شهید مفتح همدان و افزایش تولید این 
مجموعه، در آینده به لحاظ معیشتی استان همدان تبدیل به ۲ بخش 

کشاورزی و صنعتی خواهد شد. 
رتبه برتر آمادگی تولید نیروگاه شهید مفتح در بین نیروگاه های 

کشور
 مدیرعامل نیروگاه شــهید مفتح همدان با اشــاره به کارنامه خوب 
نیروگاه شهید مفتح گفت: در ۲ یا ۳ سال گذشته نیروگاه توانسته است 
کارنامه بسیار خوبی را ارائه دهد و در بین نیروگاه های کشور رتبه آمادگی 

تولید را کسب نماید.
دیناروند در خصوص حجمه هایی که در مورد نیروگاه وجود داشــت 
گفت: تیم مدیریت جدید زمانی شروع به کار کرد که در استان با حجمه 

آلودگی هوا، مصرف آب زیرزمینی توسط نیروگاه و ... مواجه بود. 
وی ادامه داد: تیم مدیریتی نیروگاه شهید مفتح در این ۲ سال سعی 
کرد  با عملکرد مثبت، صعه صدر و توضیحات کافی، واقعیت های تالش 

مجاهدانه همکاران را به تصویر بکشد.
افزایش 30 درصدی تولید نیروگاه شهید مفتح  در بهار سالجاری

مدیرعامل نیروگاه شهید مفتح استان همدان در خصوص پیش بینی 
مشکالت در سال جاری گفت: تیم مدیریتی نیروگاه شهید مفتح در اواخر 
اسفند سال گذشته با توجه به ذخایر آبی پشت سدها، گرمای زودرس و 

کم آبی را پیش بینی کرده بود. 

رشت- خبرنگار فرصت امروز: شــرکت آب و فاضالب استان گیالن 
بعنوان دستگاه اجرایی "شایســته تقدیر” در حوزه توسعه و ترویج فرهنگ 
اقامه نماز در سال ۱۳۹۹ معرفی شد. به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آب و فاضالب استان گیالن؛ بر اساس ارزیابی انجام شده از 
سوی ستاد اقامه نماز استان، شرکت آبفای گیالن در زمینه توسعه و ترویج 
فرهنگ نماز بعنوان دستگاه اجرایی شایسته تقدیر شناخته شد.در متن لوح 
تقدیر ارسالن زارع استاندار گیالن و سید ابوطالب حجازی مدیر ستاد اقامه 

نماز استان خطاب به سید محسن حسینی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب گیالن آمده اســت؛ نماز تجلی عشق، معراج مومن، 
سیمای دین، سرود وحدانیت و کلید همه نیکی هاست که با آن زندگی روح 
می یابد و اعمال آدمی با تمســک به آن زینت می گیرد. از این رو خادمان 
نماز و تالشگران این عرصه با بکارگیری تمامی ظرفیت ها برای نشر معارف 
معنوی و در راستای ترویج، ترغیب و اقامه این فریضه الهی بسترسازی نموده 

و گام های موثری بر می دارند. 

مدیرکل تامین اجتماعی استان:

۲۵۱ تبعه خارجی تحت پوشش تامین اجتماعی آذربایجان شرقی است

وزیر راه و شهرسازی:

ذوب آهن اصفهان یاری رسان دولت در تامین مسکن است

یک مقام مسوول:

دادگستری آذربایجان شرقی کسری بنزین جایگاه های سوخت را بررسی می کند

کسب رتبه مخابرات منطقه گلستان در شاخص مدت زمان رسیدگی به شکایات مردمی

با تحقق طرح توسعه نیروگاه شهید مفتح،

همدان به لحاظ معیشتی تبدیل به بخش کشاورزی و صنعتی می شود

تجلیل از شرکت آبفای گیالن در حوزه ترویج فرهنگ اقامه نماز

دامپزشکی استان مرکزی در قالب طرح نذر آب 15 هزار دام را درمان کرد
اراک- فرناز امیدی: مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: ۱۵ هزار دام 
مناطق محروم اســتان سیستان و بلوچستان امســال در قالب طرح نذر آب با 
مشارکت بخش خصوصی دامپزشکی این استان درمان شدند. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی، محسن شانقی افزود: این دام ها در 
۳۰ روســتای محروم استان سیستان و بلوچستان توسط دکتر علی دالوری و 
دکتر بابک نوابی در بازه زمانی یک هفته معاینه و درمان شــدند. وی ادامه داد: 
۲ میلیــارد ریال دارو و انواع ویتامین های دامی برای درمان دام ها در این مدت 
در روستاهای هدف توزیع شد و بسته های معیشتی  نیز در اختیار خانواده های 
نیازمندان این منطقه قرار گرفت. مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی گفت: ۲ تن برنج، ۵۰۰ جفت کفش و تعدادی فرش از سوی بخش 
خصوصی دامپزشکی استان مرکزی در مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان توزیع شده است. شانقی خاطرنشان کرد: طرح نذر آب 
هر سال از سوی هالل اهمر در راستای خدمت رسانی به مناطق محروم کشور اجرا می شود و بخش خصوصی دامپزشکی استان مرکزی 

نیز در این طرح حضور فعال داشته  است.

نخستین کراس آور ساخت داخل کشور در مترو قم نصب شد
قم- خبرنگار فرصت امروز: معاون فنی و اجرایی سازمان قطار شهری قم از 
شتاب گیری روسازی در مترو قم خبر داد و گفت: برای اولین بار کراس آورهای 
ساخت ایران در مترو قم نصب می شوند. داریوش زارع در گفت وگویی ، با اشاره 
به آخرین وضعیت پروژه مترو شــهر قم اظهار داشت: سرعت روسازی مترو قم 
برای آماده شدن برای انجام تست گرم  به شدت اوج گرفته و در حال حاضر نیز 
سه اکیپ در ایستگاه های مختلف مشغول فعالیت هستند. معاون فنی و اجرایی 
سازمان قطار شهری قم ابراز کرد: یک اکیپ در ایستگاه ۹ به سمت ایستگاه ۸ ، 
اکیپ دوم از ایستگاه ۱۰ شروع کرده تا ایستگاه ۱۱ و اکیپ سوم نیز حدفاصل 
ایستگاه ۱۲ تا ۱۳ فعال هستند. وی با بیان اینکه در روزهای اخیر موفق شدیم روسازی خط یک از ایستگاه ۹ تا ۱۴ و دپو به صورت کامل 
اجرا کنیم، افزود: حدود یک هزار متر از فاز دوم نیز به صورت کامل  اجراشده است و مابقی نیز به سرعت در حال کار انجام است. زارع با 
تأکید بر اینکه حدود ۱۰ روز است که نصب کراس آورها آغاز شده است، اذعان کرد: اوایل این هفته نخستین کراس آور داخل کشور که 
برای نخستین بار توسط نیروهای متخصص کشور ساخته شده در حدفاصل ایستگاه های ۹ و ۱۰ مترو قم به صورت کامل نصب می شود. وی 
خاطرنشان کرد: همچنین این هفته نیز انجام مرحله جوشکاری آغاز و پیش بینی می شود که پس از یک هفته عملیات نصب ریل سوم نیز 

آغاز می گردد، با ورود ادوات نیز همزمان آماده نصب می شود.

ارجمندزاده عنوان کرد:
سامانه یکپارچه بلیت الکترونیکی سفرهای دریایی ، عملیاتی شد

بوشــهر – خبرنگار فرصت امــروز:  مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر از 
عملیاتی ســازی سامانه یکپارچه بلیت الکترونیک سفرهای دریایی خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی،ســیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر در اینباره گفت: به 
دنبال اجرای سیاست های راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی و با توجه به برنامه دوم اصالح 
نظام اداری کشــور در خصوص توســعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی اداری، طراحی و 
تولید ســامانه مذکور و سرویس دهی آن از بستر اینترنت جهت افزایش رفاه مسافران گرامی 
و پشتیبانی از ســفرهای ایمن دریایی، صورت گرفت. ارجمندزاده افزود: سامانه فروش بلیت 
اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر با آدرس daryatik.ir، ضمن هوشمند 
نمودن فرآیند خرید بلیت سفرهای دریایی با توجه به شرایط خاص جزیره خارگ، باعث ارتقای 
امنیت این نوع مسافرت ها، خدمات رسانی مطلوب به هموطنان و کاهش صف انتظار مسافران 
گردیده است.  وی عنوان کرد: از مهم ترین مزایای اجرای این طرح، ثبت الکترونیکی اطالعات 
فردی توســط مســافر، پرداخت الکترونیک هزینه بلیت از طریق درگاه بانکی، تهیه فهرست 
مسافران)List Passenger( قبل از زمان خروج شناور از بندر، سهولت در پوشش بیمه سفرها و تسریع در عملیات جستجو و نجات 

در شرایط اضطرار می باشد.

رئیس سازمان فاوا شهرداری رشت خبر داد : 
ارتقای زیرساختهای پردازشی داده های شهرداری با راه اندازی سرورهای جدید

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: رئیس سازمان فاوا شهرداری رشت خبر داد : ارتقای 
زیرساختهای پردازشی داده های شهرداری با راه اندازی سرورهای جدید ۸ دستگاه سرور جهت 
راه اندازی ســامانه های مورد نیاز در مناطق و سازمانهای شهرداری توسط سازمان فناوری 

اطالعات و ارتباطات شهرداری رشت خریداری و راه اندازی شد. 
۸ دستگاه سرور جهت راه اندازی سامانه های مورد نیاز در مناطق و سازمانهای شهرداری 
توســط سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری رشت خریداری و راه اندازی شد.  به 
گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت - در راستای تجهیز 
و ارتقای زیرساخت پردازشی جهت راه اندازی سامانه های مورد نیاز در مناطق و سازمانهای 
شــهرداری رشت، هشت دستگاه سرور در شش ماه نخست سال ۱۴۰۰ خریداری و به بهره 
برداری رسید. رئیس سازمان فاوا ضمن اعالم این خبر بیان داشت: سرورهای مذکور از نسل 
جدید شرکت های معتبر تولید کننده در این حوزه بوده و با اعتباری بالغ بر بیست و پنج میلیارد ریال خریداری گردیده است.  روح اهلل 
یزدانی افزود: سه دستگاه سرور جهت ارائه سرویس در سامانه ی یکپارچه شهرسازی و نوسازی در شهرداریهای مناطق دو، سه و چهار در 

نظر گرفته شد و به بهره برداری رسید. 
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری رشت در ادامه خاطر نشان کرد: یک دستگاه سرور جهت استقرار سامانه مدیریت 
اطالعات امالک و بازارچه های سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و یک دستگاه نیز به منظور استفاده در مرکز 

کنترل ترافیک شهرداری رشت تخصیص یافت.

فرماندار شهریار در جلسه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان شهریار:
مردم و خیرین شهریار کمک حال انجمن حمایت از زندانیان باشند

شهریار- خبرنگار فرصت امروز: طاهری فرماندار شهریار با اشاره به حضور 
پررنگ مردم شــهریار در تمامی مســائل اجتماعی و خیریه، از مردم شریف و 
خیرین محترم شهرســتان شهریار برای کمک و همراهی با انجمن حمایت از 

زندانیان دعوت  کرد. 
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرســتان شــهریار، جلسه انجمن 
حمایت از زندانیان شهرســتان شهریار با حضور امام جمعه شهریار، طاهری 
فرماندار شــهریار، عسگری پور دادستان شــهریار و سایر اعضای این انجمن 
برگزار شــد. نوراله طاهری فرماندار شــهریار در این جلسه ضمن تقدیر از 
تالش های اعضا و حامیان انجمن حمایت از زندانیان، اظهار کرد: مردم شهرستان شهریار در موضوعات خیریه و کمک به نیازمندان 
سوابق درخشانی از مدت های گذشته همچون جنگ تحمیلی تا حوادث اخیر همچون مبارزه با کرونا داشته و کمک های به موقعی 

انجام داده اند. 
وی افزود: انجمن حمایت از زندانیان از دیرباز در مجموعه شهرستان شکل گرفته و کمک های قابل توجهی در این زمینه انجام گرفته 
و انجمن فعلی با تغییر اعضا و هیئت مدیره کارهای جدیدی را در سطح شهرستان آغاز کرده است. فرماندار شهریار بیان کرد: انجمن 
حمایت از زندانیان شهرستان شهریار طی برنامه ریزی صورت گرفته در پی ایجاد درآمدهای پایدار به منظور حمایت از خانواده زندانیان 

هستند که در هر حال این درآمدها کفاف رسیدگی به خانواده های زندانیان با مسائل و مشکالت فراوان را نمی دهد.

گامی دیگر در راستای خدمت رسانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در 
حوزه فناوری اطالعات

سـاری – دهقان : بـه گزارش خبرنـگار مازنـدران به نقل روابـط عمومی، 
دکتـر محمدرضـا منتظریون مدیر آمار و فناوری اطالعات و ارتباطات دانشـگاه 
علـوم پزشـکی مازندران با اعـالم این که سـرورهای جدید G۱۰ بـا تکنولوژی 
جدیـد جهـت مراکـز درمانی و سـتاد مرکزی این دانشـگاه پیاده سـازی و اجرا 
شـد افـزود : ایـن اقـدام بـا هـدف بـروز رسـانی زیرسـاخت هـا ، ارتقاء سـطح 

امنیـت، سـرعت و کیفیـت خدمـات در حوزه فنـاوری اطالعات انجام شـد . 
وی اجرای این پروژه را محقق شـدن بخشـی از اهداف نقشـه راه دانشـگاه 
در حـوزه فنـاوری اطالعـات و تحولـی بـزرگ در مراکـز درمانـی دانسـت و 
اظهـار امیـدواری کـرد؛ ایـن اقـدام موجـب افزایـش سـطح رضایـت مندی 

مـردم گردد.

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: به سفارش این شرکت برای اولین بار در کشور نوع جدیدی از دکل 
های ۴ مداره ۱۳۲ کیلو ولت در حال طراحی و ساخت است و بخشی از 

آنها نیز تحویل این شرکت شده است.
محمود دشــت بزرگ اظهار کرد: دکل های ۴ مداره ۱۳۲ کیلوولت 
دارای تایپ تســت که برای اولین بار در کشور ساخته شدند نسبت به 
نمونه قبلی دکل های ۴ مداره ) دکل های ۴۰۰ کیلوولت با کراس آرم 
بلند برای خطوط ۴ مداره ۱۳۲ کیلوولت ( وزن کمتری دارند که این امر 

کاهش هزینه تمام شده خط را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ارزش سرمایه گذاری طراحی و ساخت این دکل ها 
۱۳۰ میلیارد ریال اســت، افزود: دکل های نوع جدید حدود ۴۰ درصد 
نسبت به نوع قبلی کاهش وزن دارند و ابعاد فونداسیون آنها نیز نسبت 
به طرح های قبلی ۳۵ درصد کوچکتر شــده است. همچنین این دکل 

های ۴ مداره مطابق با شرایط آب و هوایی خوزستان طراحی و ساخته 
می شوند.

دشــت بزرگ ادامه داد: عالوه بر کاهش هزینه ها این بهینه ســازی 
کمک می کند که مسیر کریدوری کمتری )زمین کمتری( اشغال کنند 

و نصب و راه اندازی آنها نیز سریع تر شده است.
وی تصریح کرد: دکل های مذکــور برای احداث خطوط ۱۳۲ کیلو 
ولت ۴ مداره خروجی پست ۴۰۰ کیلو ولت پیروزان به سمت پست های 
شهید حمید و نبوت اهواز استفاده خواهند شد و شامل ۲۰ دستگاه دکل 
آویزی و ۷ دستگاه دکل زاویه جمعاً به وزن ۴۱۲۹۷۹ کیلوگرم است که 
در حال حاضر دکل های آویزی ســاخته و تحویل داده شده اند و دکل 
های زاویه در شرکت یاسان در حال ساخت و تست می باشند و در ماه 

های پیش رو تحویل داده می شود.
بر اســاس این گزارش، محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق 

منطقه ای خوزستان و مهدی ابوعلی گله داری معاونت طرح های توسعه 
این شرکت نیز از مراحل ساخت و تست ۴ تیپ دکل های ۴ مداره ۱۳۲ 
کیلو ولت در شــرکت یاسان بازدید و بر روند ساخت و تست این دکل 
ها نظارت و گزارش های الزمه را از مراحل پیشرفت کار دریافت کردند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:

نوع جدید دکل های ۴ مداره در راه شبکه برق خوزستان

دوشنبه
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دوشنبه
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انتظارات کارمندان نسل جوان از برندها

به قلم: آندره آ بکر / کارشناس کسب و کار - ترجمه: علی آل علی

اگر شما به دنبال جلب نظر کارمندان نسل جوان برای همکاری و فعالیت در شرکت تان هستید، باید خواسته ها و انتظارات 
آنها را به طور قابل ماحظه ای مدنظر قرار دهید. این امر برای ساماندهی یک همکاری مناسب و حرفه ای ضروری خواهد 
بود. بسیاری از کسب و کارها در عمل تفاوتی میان همکاری با کارمندان نسل جوان و دیگر نسل ها قائل نیستند. این امر 
شاید در نگاه نخست ایراد خاصی نداشته باشد، اما در بلندمدت شانس شما برای تعامل با آنها را به شدت کاهش خواهد داد.  
افزایش جمعیت کارمندان نسل جوان در حوزه های مختلف کاری زنگ خطری برای تمام برندها محسوب می شود. بر این 
اساس شما باید برای جلب نظر این نسل برای همکاری با برندتان نکات مختلفی را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت 
شاید حتی یک کارمند نیز از میان این نسل نسبت به همکاری با کسب و کار شما تمایل نشان ندهند.  هدف اصلی در این 
مقاله بررس��ی برخی از مهم ترین انتظارات کارمندان نسل جوان در رابطه با همکاری با کسب و کارهای مختلف است. در 

ادامه برخی از مهم ترین نکات در این راستا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
فرصت ارتقای ش��غلی مش��خص: کارمندان نسل جوان بیش از هر نکته دیگری به ارتقای شغلی فکر می کنند. اگر شما 
توانایی سازماندهی فرصت های ارتقای شغلی برای آنها را نداشته باشید، شانس تان برای جلب نظر آنها به شدت کاهش پیدا 
خواهد کرد. این امر شما را بدل به برندی می کند که هیچ کارمند جوانی حتی حاضر به شرکت در جلسه های استخدامی اش 
هم نخواهد بود.  اگر ش��ما از همان ابتدای ش��روع به همکاری با کارمندان جوان نحوه ارتقای شغلی شان را توضیح دهید، 
انگیزه آنها برای فعالیت بهتر افزایش پیدا خواهد کرد. این امر به شما برای بهبود وضعیت برندتان کمک می کند. توصیه ما 
در این بخش ترسیم چشم اندازی دقیق برای کارمندان نسل جوان برای دستیابی به موقعیت های مدیریتی در شرکت تان 
است. البته این امر باید در بلندمدت محقق شود، در غیر این صورت انگیزه بی دلیلی در کارمندان تان ایجاد خواهید کرد.  

برنامه ریزی مالی: کسب و کارهایی که یک برنامه مالی دقیق داشته باشند، بهترین شکل ممکن فرصت جلب نظر مخاطب 
هدف ش��ان را پیدا می کنند. این امر ش��امل کارمندان نسل جوان نیز می شود. به هر حال کمتر کسی تمایل به کار کردن 
در شرکتی که هیچ آینده ای ندارد، نشان خواهد داد. بنابراین شما باید در همان ابتدای کارتان به کارمندان تان نسبت به 
برنامه ریزی مالی و توسعه کسب و کار اطمینان دهید، در غیر این صورت فرصتی برای جلب نظرشان برای همکاری نخواهید 
داش��ت.  برنامه ریزی مالی در حوزه کس��ب و کار اغلب اوقات از سوی کارآفرینان مورد بی توجهی قرار می گیرد. این امر به 
دلیل تاش برای ساماندهی کسب و کار در لحظه است. اگر شما در این میان توجه ویژه ای به وضعیت مالی کسب و کارتان 

داشته باشید، در مقایسه با رقبای تان گزینه ای بهینه برای کارمندان نسل جوان خواهید بود. 
ایجاد احس��اس کار تیمی: کارمندان نس��ل جوان به دنبال همکاری با شرکتی هستند که احساس تعلق به یک سازمان 
بزرگ و منسجم را در آنها ایجاد کند. این امر به آنها امکان احساس تعلق به یک کسب و کار را می دهد. همچنین انگیزه شان 
برای همکاری بلندمدت با کسب و کارها نیز به طور قابل ماحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد.  اگر شما امکان ایجاد احساس 
کار تیمی و تعلق به یک سازمان منسجم را داشته باشید، به سادگی هرچه تمام تر کارمندان جذب شما خواهند شد. به این 

ترتیب دیگر نیازی برای نگرانی نسبت به جذب این دسته از کارمندان و همکاری بلندمدت با آنها نخواهد بود. 
س��اعت کاری انعطاف پذیر: نس��ل جوان بیش از هر نکته دیگری به خاطر ساعت های غیرمنظم خواب و فعالیت روزانه 
ش��ناخته می شود. با این حساب ش��ما باید برنامه ای انعطاف پذیر برای ساعت های کاری آنها داشته باشید. این امر موجب 
افزایش تمایل این دسته از کارمندان برای همکاری با شما خواهد شد. همچنین کیفیت کاری این دسته از کارمندان نیز 
با چنین برنامه کاری به طور قابل ماحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد.  بدون تردید ساعت های کار انعطاف پذیر شما نباید 
برنامه کلی کسب و کارتان را با مشکل رو به رو سازد. نکته مهم در این میان ایجاد تعادل در زمان کار منعطف کارمندان و 

entrepreneur.com :همچنین تاش برای پیشبرد برنامه های برند به طور مناسب است.                      منبع

حذف استوری اقدام جدید لینکدین 

به قلم: مت سوترن / نویسنده حوزه تکنولوژی - مترجم: امیر آل علی

لینکدین به عنوان بزرگ ترین خرید تاریخ مایکروسافت، شبکه تخصصی کسب و کار محسوب می شود که از سال 
۲۰۱۰ کار خود آغاز کرده و اکنون یکی از ۱5 شبکه پرطرفدار جهان محسوب می شود. در جدیدترین اعامیه این 
شرکت، قرار است که بخش استوری از دسترس تمامی کاربران حذف شود. درواقع این طرح ابتدا توسط اسنپ چت 
عرضه شد که با استقبال بسیار خوبی همراه بود، ولی اینستاگرام بهترین استفاده را از آن برده و اکنون پرکاربردترین 
قابلیت آن محسوب می شود. با این حال این موضوع برای لینکدین کاما برعکس بوده و بنا بر آمارها، این بخش ابدا 
مورد توجه قرار نگرفته است. درواقع کاربران این شبکه ترجیح می دهند که محتواهای آنها برای همیشه در صفحه 
باقی بماند. در این رابطه توییتر نیز چند ماه قبل، مشابه این طرح را به کار  برده و استوری را کنار گذاشته است. این 
امر نکته بسیار مهی را به اثبات می رساند که تقلید کردن یک طرح موفق ابدا به معنای تکرار نتایج نخواهد بود. درواقع 
انتقاد جدی ای که بسیاری از تحلیلگران نسبت به لینکدین دارند این است که قبل از اضافه شدن این قابلیت، نیاز بود 
تا نظرسنجی هایی صورت گیرد تا نسبت به استقبال از آن اطمینان حاصل شود. در این زمینه اگرچه ادعاها حاکی از 
آن است که این قابلیت آزمایشی بوده است، با این حال این موضوع به معمای از دست رفتن هزینه فرصتی بوده که 
لینکدین می توانست برای یک طرح نوآورانه صرف نماید. اگرچه سرعت رشد لینکدین در مقایسه با سیار رقبا، بسیار کم 
بوده است. با این حال نکته ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که هدف این شبکه، جذب حداکثری نبوده 
و توجه خود را تنها به آن دسته از مخاطب هایی معطوف کرده که در حوزه های کسب و کار فعالیت دارند. به همین 
خاطر نیز باید آنها را در استراتژی اقیانوس آبی قرار داد. درواقع مقایسه کردن لینکدین با سایر شبکه ها، ابدا درست 
نبوده و این برند، یک طرح جدید را پیاده سازی کرده است که الزمه آن، توجه به یک قشر محدود است. با این حال 
آمارها در زمینه درآمدزایی این برند، بسبار مثبت بوده و دلیل آن نیز به خاطر امکانات متنوع آن است. در این زمینه 
کاربران تا پایان سال همچنان می توانند از قابلیت استوری استفاده کنند. با این حال این ویژگی دیگر برای سال جدید 
وجود نخواهد داشت. در این راستا به نظر می رسد که لینکدین تا آن زمان تمرکز خود را بر روی یک طرح خاقانه برای 
اشتراک گذاری بهتر انواع محتوا و تعامل بیشتر کاربران پیاده سازی نماید تا همچنان تنوع امکانات آن حفظ شود. درواقع 
با توجه به این امر که در حال حاضر محتواهای ویدئویی در صدر عایق افراد قرار دارد، تمرکز بیشتر در این زمینه بدون 
شک اقدامی هوشمندانه خواهد بود. با این حال تمامی انتظارات، برای ارائه یک نوآوری جدید از سوی این شبکه است. 
بدون شک این امر با توجه به حمایت مایکروسافت به عنوان یک غول حوزه تکنولوژی، کاما امکان پذیر خواهد بود. 
یکی از طرح های موفق سال گذشته، رزومه نویسی برای کاربران است که با استقبال بسیار خوبی همراه شد. این طرح 
نتیجه همکاری مشترک مایکروسافت و لینکدین بوده و به نظر می رسد که باید منتظر یک همکاری جدید باشیم. در 
این زمینه همچنان قابلیت پخش زنده لینکدین، به کار خود ادامه خواهد داد. در این زمینه هنوز آمار دقیقی نسبت به 
میزان استقبال از این طرح جدید نیز وجود ندارد. درواقع ممکن است حتی در صورت عدم استقبال الزم، شاهد حدف 

آن نیز باشیم. این امر به معنای آن است که لینکدین دیگر هیچ شباهتی به اینستاگرام نخواهد داشت. 
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به قلم: مارتینا برتوس
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

تاش برای رس��یدگی به تمام کارها در مدت زمانی محدود 
تجربه مش��ترک هر کارآفرینی محسوب می شود. بدون تردید 
زمان در دنیای کسب وکار ارزش بسیار زیادی دارد. همچنین 
ش��ما برای ساماندهی کارهای مختلف تان هم زمان زیادی در 
اختی��ار ندارید. با این حس��اب مدیریت زم��ان بدل به یکی از 
مهم ترین کارهایی می شود که شما باید در فرآیند فعالیت تان 
س��اماندهی کنید، در غیر این صورت خیلی زود با چالش های 
اساسی در زمینه تحویل پروژه ها در زمان مقرر مواجه خواهید 

شد. 
مهارت های اساسی در مدیریت زمان به فرآیند تنظیم زمان 
در دسترس با حجم کارهای پیش رو اشاره دارد. به این ترتیب 
ش��ما امکان تاثیرگذاری بر روی تمام کارها و رسیدگی به آنها 
در مدت زمان��ی محدود را خواهید داش��ت. همچنین تعادل 
میان زندگی شخصی و کاری تان هم رعایت خواهد شد. ایراد 
بسیاری از کارآفرینان بی توجهی به زندگی شخصی و در نهایت 
مواجهه با مشکات بس��یار زیاد است. اگر شما قصد پرهیز از 
مشکات این چنینی را دارید، مقاله کنونی مخصوص شماست. 
در ادامه برخی از مهم ترین نکات در رابطه با مدیریت زمان را 

مورد بررسی قرار می دهیم. 
الگوی کارایی خودتان را یاد بگیرید

هر فردی برای فعالیت مناس��ب در عرصه کسب و کار یک 
الگوی مشخص دارد. اگر شما به خوبی از الگوی کاری خودتان 
که بیش��ترین بهره وری را به همراه دارد، آگاهی داشته باشید 
دیگر نیازی به امتحان کردن ایده های مختلف نخواهید داشت. 
این امر اهمیت بسیار زیادی برای صرفه جویی در زمان و ایجاد 
فرصت های بهتر به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

دارد. 
بسیاری از افراد نس��بت به شیوه مناسب برای فعالیت شان 
آگاهی ندارند. در این شرایط فعالیت براساس الگوهای سنتی 
همیشه مشکات زیادی به همراه خواهد داشت. با این حساب 
شما باید به طور قابل ماحظه ای در تاش برای شخصی سازی 
الگوه��ای مختلف برای خودتان باش��ید، در غی��ر این صورت 
ش��انس چندانی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان 
نخواهید داشت. همچنین از نظر مدیریت زمان هم تغییری در 

فعالیت شان بروز پیدا نخواهد کرد.
اولویت بندی کارها

ب��دون تردی��د کارهایی که برای ش��ما و کس��ب و کارتان 
اولویت دارد، باید اول از همه س��اماندهی شود. بنابراین تاش 
برای س��اماندهی کارهایی که اهمیت کمتری دارند، شما را با 
بحران  های متعدد رو به رو خواهد کرد. یکی از ایده های مناسب 
در این میان تاش برای استفاده از نظرات اعضای شرکت برای 
طبقه بندی و اولویت بندی کارهاس��ت. این امر به شما امکان 

استفاده از نظرات و ایده های دیگران را نیز می دهد. 
گاهی اوقات کارآفرینان درک نسبی از وضعیت اهمیت کارها 
دارند. با این حال در عمل درک آنها نس��بت به شرایط اشتباه 
است. این امر مشکات بسیار زیادی از نقطه نظر مدیریت زمان 
برای ش��ما به همراه خواهد داش��ت. توصی��ه ما در این بخش 
تاش برای اس��تفاده از نظرات دیگران به منظور اولویت بندی 
کارها به بهترین شکل ممکن است. این امر به شما فرصت عالی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می دهد. 
اگر ش��ما پس از گفت وگو و هم اندیش��ی با همکاران تان به 
س��ادگی هرچه تمام تر یک فهرس��ت از کارهای مهم را تهیه 
کنی��د، از نظر مدیریت زمان مش��کل خاص��ی پیش روی تان 
نخواه��د بود. این امر اغلب اوقات به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی شرایط کس��ب و کار و صرفه جویی در کارها 
کمک خواهد کرد. به ای��ن ترتیب دیگر خبری از نگرانی های 

لحظه آخری برای ساماندهی کارها نخواهد بود. 
اندازه گیری زمان کارها

هر کاری باید زمان درس��تی از ش��ما برای رسیدگی بگیرد. 
شما تا زمانی که نس��بت به زمان موردنیاز برای انجام هر کار 
اطاع نداشته باش��ید، امکان بهینه سازی کارها و کاهش این 
زمان را پیدا نخواهید کرد. با این حساب شما باید به طور قابل 
ماحظه ای برای مدیریت زمان به سراغ اندازه گیری مدت زمان 
الزم برای رس��یدگی به کارهای تان باشید. به عنوان مثال، اگر 
ارزیابی دوباره محتوای بازاریابی پیش از انتشار در طول روز دو 
ساعت از شما زمان می گیرد، شما پس از اندازه گیری این زمان 
امکان بهینه سازی کارتان برای مدیریت زمان را خواهید داشت، 
در غیر این صورت بدون هیچ معیاری برای اندازه گیری شرایط 

شما به طور قابل ماحظه ای دشوار خواهد شد. 
بهترین ابزارها برای اندازه گیری مدت زمانی که برای کارهای 
مختل��ف اختصاص می دهی��د، Toggl و Clockify اس��ت. 
این ابزارها به طور دقیق زمانی را که ش��ما برای هر کار صرف 

می کنید، اندازه گیری می کند. 
همکاری ها را ساده تر کنید

ش��ما با همکاری دیگران امکان س��اماندهی س��خت ترین 
کاره��ای دنی��ا را هم خواهید داش��ت. این امر به ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی روند مدیریت زمان کمک شایانی می کند. 
گاهی اوقات کارهای بس��یار سخت با کمک دیگران در مدت 
زمانی اندک انجام می شود. نکته مهم در این میان ساده سازی 
فرآیند ساماندهی همکاری هاست. تا زمانی که شرایط همکاری 
بسیار سخت و پیچیده باشد، کمتر کسی برای همکاری با شما 
تمایل نش��ان خواهد داد. ای��ن امر به معنای ضرورت پیگیری 
کارها به طور انفرادی و مواجهه با مش��کات بس��یار گسترده 

خواهد بود. 
اگر شما در شرایطی هستید که تیم های مختلف بر روی یک 
پروژه کار می کنند، باید به طور قابل ماحظه ای در تاش برای 
ایجاد ساز و کارهای همکاری نزدیک باشید، در غیر این صورت 
حتی ساده ترین پروژه های کاری نیز مدت زمان بسیار طوالنی 

زمان از شما خواهد گرفت. 
امروزه با توجه به شرایط کرونایی امکان استفاده از ابزارهای 

آناین به طور قابل ماحظه ای افزایش پیدا کرده است. بنابراین 
ش��ما در عمل باید به سوی اس��تفاده از ابزارهای آناین برای 
ساده س��ازی تعام��ل میان تیم های مختلف کس��ب و کار گام 
بردارید، در غیر این صورت ش��رایط تان از نقطه نظر مدیریت 

زمان به طور مداوم سخت تر خواهد شد. 
استفاده از زمان های استراحت

اگر کارمندان در طول روز بدون اس��تراحت مشغول به کار 
باشند، بخش قابل ماحظه ای از توان شان را از دست می دهند. 
این امر در بلندمدت انگیزه تمام کارمندان را از بین می برد. با 
این حس��اب شما باید به طور قابل ماحظه ای در تاش برای 
استفاده از فرصت های استراحت در طول روز باشید. هر چقدر 
هم که ش��ما س��خت کار کنید، باز هم در صورت بی توجهی 
به اس��تراحت های مدام هیچ تغییری در روند کار ش��ما ایجاد 
نخواهد ش��د. همچنین با خستگی های فراوان امکان مدیریت 

زمان را نیز از دست می دهید. 

شما در طول روز هر وقت احساس خستگی زیادی کردید، 
باید اندکی صبر کرده و س��پس دوباره فرآیند کار را پیگیری 
کنید. ای��ن امر نه تنها کیفیت کاری ت��ان را افزایش می دهد، 
بلکه باعث پیگیری فرآیند کس��ب و کار در مدت زمانی کمتر 
نیز خواهد ش��د. با این حساب شما هیچ مشکلی از نقطه نظر 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
انعطاف پذیر باشید

گاه��ی اوق��ات کارهای اساس��ی ش��ما در ط��ول روز گره 
می خورند. همچنین امکان بروز یک تغییر سازمانی نیز همیشه 
وجود دارد. با این حس��اب ش��ما به عنوان یک کارآفرین باید 
آماده هر اتفاقی باش��ید. این امر از نقط��ه نظر مدیریت زمان 
نیازمند انعطاف پذیری باالیی اس��ت. اگر ش��ما انعطاف پذیری 
مناس��بی از خودتان نشان ندهید، خیلی زود توانایی تان برای 
پیش��برد بهینه پروژه ها کاهش خواهد یافت. این امر همراه با 
افزایش زمان موردنیاز برای رسیدگی به کارها یک فاجعه تمام 

عیار را شکل می دهد. 
توصیه ما در این بخش اختصاص بخشی از زمان روزتان به 
اتفاق های پیش بینی نشده اس��ت. اگر رویداد ناگهانی در این 
شرایط اتفاق افتاد، ش��ما اندکی زمان بیشتر خواهید داشت، 
در غیر این صورت هم کمی به زمان استراحت تان اضافه شده 
است. در هر صورت شما مشکل چندان خاصی برای مدیریت 
زمان و پیگیری کارهای تان با بیشترین کیفیت ممکن نخواهید 

داشت. 
حفاظت از زمان 

افراد در طول روز صدها گزینه برای اتاف وقت ش��ان دارند. 
این امر اغل��ب اوقات برخی از کارآفرین��ان را درگیر کارهایی 
می کن��د که اهمیت چندانی نداش��ته و فرصت رس��یدگی به 
کاره��ای دیگر را نیز به طور قابل ماحظه ای کاهش می دهد. 
بی تردید هم��ه کارآفرینان چنی��ن المان ه��ای جذابی برای 
وقت گذران��ی را دور و برش��ان دارند. نکته مه��م در این میان 
بی توجهی به المان های موردنظر و در صورت امکان تاش برای 
کنار گذاشتن ش��ان در ساعت های کاری است. این امر به شما 
ام��کان تمرکز کافی بر روی روند فعالیت کاری تان را می دهد. 
همچنین از نقطه نظر مدیریت زمان نیز بخش قابل ماحظه ای 

از وقت در دسترس تان را ذخیره خواهد کرد. 
ش��ما به عنوان کارآفرین باید هر طور که ش��ده از زمان در 
دس��ترس تان محافظت کنید، در غیر ای��ن صورت خیلی زود 
با مش��کات اساسی برای رسیدگی به کارها مواجه می شوید. 
اگ��ر از همان ابتدا نس��بت به کاهش زم��ان کارهای اضافی و 
غیرضروری در ساعت های کاری اقدام نمایید، دیگر جایی برای 

نگرانی نسبت به کمبود وقت نخواهید داشت. 
استفاده از نرم افزارهای مدیریت پروژه

نرم افزارهای مدیریت پروژه نه تنها به تیم های مختلف کاری 
امکان رس��یدگی به پروژه های واحد را می دهد، بلکه از لحاظ 
مدیریت زمان نیز اهمیت باالیی دارد. بس��یاری از کارآفرینان 
برای ایجاد هماهنگی در کارهای شان به نرم افزارهای مدیریت 
پروژه اتکا دارند. با این حس��اب اگر ش��ما به طور مناس��بی از 
چنین نرم افزارهایی استفاده نمایید، کارتان برای مدیریت زمان 

بسیار ساده خواهد شد.
بدون تردید مدیریت زم��ان در پروژه هایی که چندین تیم 
مختلف در آن مش��ارکت دارند، امر بس��یار سختی محسوب 

می شود. نرم افزارهای مدیریت پروژه در این میان به شما برای 
ایج��اد یک نظم مش��خص و همچنین صرفه جوی��ی در زمان 
کم��ک خواهد کرد. نکته مهم اینکه اگر پروژه های مش��ترک 
بدون نرم افزارهای کاربردی س��اماندهی شود، به احتمال زیاد 
شما توانایی برای ساماندهی آن در زمان مقرر نخواهید داشت. 

ایجاد یک روند ثابت و حفظ آن
وقتی شما به نوع خاصی از فعالیت عادت می کنید، تداوم آن 
بسیار راحت تر از پیگیری یک روند تازه خواهد بود. این امر در 
حوزه مدیریت زمان نیز مورد توجه قرار دارد. با این حساب اگر 
شما عادت های مناسبی در زمینه فعالیت کاری داشته باشید 
که از نقطه نظر مدیریت زمان هم مناسب باشند، نباید به هیچ 
وجه آنها را تغییر دهید. بس��یاری از کارآفرینان به طور مداوم 
دنبال تغییر ش��یوه های فعالیت شان هستند. این امر شاید در 
نگاه نخست بسیار جذاب به نظر برسد، اما در مدت زمانی اندک 
شما را از نظر مدیریت زمان به دردسر خواهد انداخت. توصیه 
ما در این بخش بهبود روند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
است. این امر به شما امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی کیفیت 
کاری تان را می دهد. همچنین زمان اندکی هم صرف پیگیری 
کارها می ش��ود. به هر حال وقتی ش��ما به کاری عادت کرده 
باش��ید، دیگر انجام دادنش در بلندمدت برای شما امر سخت 

و دشواری نخواهد بود. 
به تیم تان اتکا کنید

دنیای کس��ب و کار امری انفرادی نیست. بنابراین شما باید 
در همه ش��رایط به تیم تان اعتماد و اتکا داشته باشید. یکی از 
مشکل های رایج در میان کارآفرینان عدم اطمینان به تیم های 
کاری اس��ت. این امر کارآفرینان را با دردسرهای زیادی برای 
پیگیری هر فرآیند به طور انفرادی مواجه می سازد. توصیه ما 
در این بخش تاش برای ایجاد جوی صمیمی در میان اعضای 
تیم کاری و همچنین اعتماد به آنهاست. اگر شما پس از ایجاد 
یک تی��م کاری باز هم تمام فعالیت های ش��رکت را خودتان 
ساماندهی کنید، دیگر دلیلی برای تداوم حضور تیم موردنظر 

وجود نخواهد داشت. 
شما هر جایی که با مشکل در زمینه مدیریت زمان رو به رو 
می شوید، باید نیم نگاهی به توانایی های تیم تان داشته باشید. 
این امر شما را در مسیر کاهش زمان موردنیاز برای ساماندهی 
کاره��ای مختلف کم��ک خواهد کرد، در غی��ر این صورت به 
طور مداوم باید به دنبال مس��یرهایی برای پیش��برد کارها با 

دردسرهای فراوان به طور شخصی باشید. 
زمان مالقات های تان را کاهش دهید

امروزه بس��یاری از ماقات های حوزه کس��ب و کار نه تنها 
ض��رورت زیاد ندارد، بلکه از نظر منطق��ی زمان خیلی زیادی 
هم طول می کشد. شما در ماقات های کاری باید صرف نظر از 
تعارف های رایج دقیقا منظور اصلی تان را بیان کرده و در تاش 
برای دستیابی به یک توافق مناسب باشید، در غیر این صورت 
پس از س��اعت ها برگزاری یک جلسه کاری در نهایت توانایی 

دستیابی به یک توافق مناسب را نخواهید داشت. 
اگر ش��ما پیش از برگزاری جلس��ه کاری تم��ام محورهای 
اساسی اش را مشخص ساخته و هدف تان را هم تعیین نمایید، 
دیگر دلیلی برای طوالنی شدن آن وجود نخواهد داشت. به این 
ترتیب شما در مدت زمانی کوتاه امکان تعامل با طرف مقابل 
را پیدا کرده و زمان اضافی برای تان باقی خواهد ماند. این زمان 
اضافی در بس��یاری از کارها و فعالیت های شما حیاتی خواهد 

بود. بنابراین بی جهت ماقات های کاری را طوالنی نکنید. 
حذف المان های پرت کننده حواس

حواس��پرتی در محیط کار یک��ی از مهم ترین دالیل ناتوانی 
برای مدیریت زمان اس��تاندارد است. این امر در میان بسیاری 
از کارآفرینان رواج دارد. اگر شما در تاش برای مدیریت زمان 
به طور اس��تاندارد و کاربردی هس��تید، باید نسبت به حذف 

المان های پرت کننده حواس از محل کارتان اقدام نمایید. 
امروزه اغلب کارآفرینان در قالب دورکاری به فعالیت های شان 
ادامه می دهند. این امر به معنای حضور در خانه و ساماندهی 
کارها از این محل اس��ت. بدون ش��ک المان های بسیار زیادی 
برای حواس��پرتی در خانه وجود دارد. با این حساب شما باید 
به طور قابل ماحظه ای نس��بت به دوری از چنین المان هایی 
اقدام نمایید. یکی از ساده ترین المان های پرت کننده حواس در 
خانه موبایل و تلویزیون است. اگر شما بخشی از خانه تان را به 
دورکاری اختص��اص داده اید، باید اول از همه تمام المان هایی 
مثل تلویزیون و موبایل تان را از آنجا دور نگه دارید، در غیر این 
صورت به طور ناخودآگاه حواس تان پرت ش��ده و مدت زمان 
زیادی را از دس��ت خواهید داد. این امر مشکات بسیار زیادی 

برای شما به همراه خواهد داشت. 
ارزیابی عملکرد قبلی

وقتی ش��ما هر اصاحی را در محیط صورت می دهید، باید 
نس��بت به نتیجه آن بر روی روند مدیریت زمان توجه داشته 
باش��ید. ایراد برخ��ی از کارآفرین��ان تاش برای اس��تفاده از 
تکنیک های مختلف مدیریت زمان و در نهایت عدم اندازه گیری 
تاثیرش��ان است. این امر شما را در یک جریان بی پایان بهبود 

وضعیت مدیریت زمان قرار می دهد. 
اگر ش��ما در ارزیابی وضعیت مدیریت زمان تان متوجه عدم 
تغییر شرایط ش��دید، باید تکنیک های مورد استفاده تان را به 
طور قابل ماحظه ای اصاح نمایید، در غیر این صورت هرگز 
توانای��ی تاثیرگذاری ب��ر روی کارهای پی��ش رو و همچنین 

بهینه سازی زمان در دسترس تان را نخواهید داشت. 
اگر هم تکنیک های مورد استفاده تان در زمینه مدیریت زمان 
کاربرد باالیی داشته باش��د، دیگر نیازی برای اعمال تغییرات 
اساسی در این فرآیند نیست. شما هرگز ضرورتی برای تغییر 
تکنیکی ک��ه خوب کار می کن��د، نداری��د. بنابراین بی جهت 

خودتان را به دردسر نیندازید. 
امروزه مدیریت زمان نکته بس��یار مهمی در عرصه کسب و 
کار محسوب می شود. بسیاری از کارآفرینان برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاط��ب هدف به طور م��داوم نیازمند اس��تفاده از 
تکنیک های کاربردی در این حوزه هس��تند. اگر ش��ما هم به 
دنبال بهبود وضعیت تان در این راستا هستید، توصیه های مورد 

بحث در این مقاله نقطه شروع مناسبی خواهد بود. 
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مدیریت حرفه ای زمان در کسب و کار با تکنیک های اساسی 


