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رشداقتصادیدرسالجاریبه3.1درصدمیرسد

دورنمای 2021 
اقتصاد ایران

فرصت امروز: بانک جهانی با بررس��ی دورنمای اقتصاد ایران، پیش بینی کرد که رش��د اقتصادی در سال جاری 
)۲۰۲۲-۲۰۲1( به رقم 3.1 درصد می رس��د. به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در س��ال های آینده نیز رش��د 
متوس��طی در حدود 3درصد خواهد داش��ت. چهار چالش مهم پیش روی اقتصاد ایران در گزارش بانک جهانی، 
»موج های آینده کرونا«، »ابهام درباره لغو تحریم ها«، »تنش های اخیر افغانس��تان« و »اثر تغییرات آب وهوایی بر 
بخش کشاورزی و صنعت« عنوان شده است. خبر امیدوارکننده این گزارش نیز آن است که اقتصاد ایران توانسته...
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دولت سیزدهم و بانک مرکزی 
بایستی جذابیت بازگشت منابع 
ارزی ب��ه چرخ��ه اقتص��ادی را 
تقوی��ت کنن��د. در دولت ه��ای 
قب��ل، چندنرخی ب��ودن ارز از 
جمله موانعی بوده که بس��یاری 
از افراد را برای بازگرداندن منابع 
اقتصادی  به چرخه  ارزی ش��ان 
کش��ور، با تردید مواجه ساخته 
اس��ت. معموال نرخ خرید ارز از 
صادرکنن��دگان به ن��رخ دولتی 
و نیمایی اس��ت که همیشه این 
نرخ ها با قیم��ت آزاد ارز، تفاوت 
داش��ته اس��ت. به همین دلیل 
صادرکننده حاض��ر نبود منابع 
ارزی خ��ودش را ب��ه دالل ی��ا 
واردکننده بدهد. این س��ازوکار، 
یک نوع سیاست تشویقی برای 
واردات ب��ود ن��ه ص��ادرات و در 
ای��ن بس��تر، ارز از صادرکننده 
ب��ا نرخ پایی��ن خری��داری و به 
واردکننده داده می شود که این 
یک نوع تشویق واردات محسوب 
می شود. از س��وی دیگر، عالوه 
بر چندنرخی بودن ارز، همیشه 
تامین نیاز ارزی صادرکننده در 

زمان های��ی که خودش 
2احتیاج داشته، با تاخیر...
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فرصت امروز: هر جا که پای ما انسان  ها در میان باشد، یعنی تکامل هم در راه است. این 
حرفی اغراق آمیز نیست؛ هر عرصه ای را که در نظر بگیرید انسان ها باعث تغییر و تحول 
در آن ش��ده اند و همیش��ه هم این روند به س��مت آینده ادامه دارد و البته آشفتگی های 
خ��اص خود را نیز به همراه می آورد. هرچند پیش بینی تحوالت جامعه بش��ری و میزان 
تاثیرگذاری آنها، موضوعی نیست که بتوان به سادگی انجامش داد، اما »ورلدنیوز مانیتور« 
در یک گزارش جامع تالش کرده اس��ت اطالعات حداقلی در مورد آنچه آینده با خود به 
همراه می آورد، عرضه کند. آینده ای که اینجا از آن رونمایی می ش��ود، حداکثر تا س��ال 

۲۰5۰ میالدی است.
یکم:جمعیتکجازیادوکجاکممیشود؟

در س��ال ۲۰1۹ گزارش افق جمعیت جهان توس��ط دپارتم��ان اجتماعی و اقتصادی 
سازمان ملل متحد منتش��ر شد که برآوردهای جالبی در خصوص جمعیت آینده زمین 
مطرح کرد. طبق این گزارش، جمعیت جهان تا اواسط قرن بیست و یکم به ۹.74 میلیارد 
نفر می رسد، یعنی باید انتظار داشت جهان ۲میلیارد نفر بیشتر از جمعیت کنونی اش داشته 
باشد. البته این گزارش درباره نحوه توزیع این جمعیت اضافه در کشورهای مختلف جهان 

پیش بینی خاصی ارائه نکرد.
واقعیت این اس��ت که قاره آس��یا از اواسط قرن بیستم بیشترین س��هم را در افزایش 
جمعیت جهان داشته است. البته رشد جمعیت در این قاره از اوایل قرن بیست و یکم رو 
به کاهش گذاشت و پیش بینی شده که تا سال ۲۰3۰، رشد جمعیت آسیا بالتغییر باقی 
بماند. با این حس��اب، جمعیت آسیا تا سال ۲۰5۰ میالدی در حدود 5 میلیارد نفر باقی 
خواهد ماند. بنابراین تنها یک قاره باقی می ماند که پتانسیل افزایش جمعیت قابل توجهی 
دارد و آن هم آفریقاس��ت. در حال حاضر، آفریقا 1.36 میلیارد نفر جمعیت دارد و انتظار 
می رود این جمعیت تا اواسط قرن حاضر به ۲.5 میلیارد نفر برسد؛ یعنی 83 درصد افزایش 
جمعیت. البته در صورت تحقق این موضوع هم باز آسیا پرجمعیت ترین قاره باقی خواهد 
ماند و پس از آن، آفریقا، آمریکای التین و منطقه کارائیب، قاره اروپا، آمریکای شمالی و 

اقیانوسیه قرار خواهند داشت.
دوم:درشهرهاچهاتفاقاتیرخمیدهد؟

بخش مهمی از تاثیر افزایش جمعیت در آینده بشر را باید در شهرها جست  وجو کرد. 
امروزه 56 درصد از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می کنند؛ یعنی تقریبا 4.4 
میلیارد نفر. اما تا س��ال ۲۰5۰ اوضاع تغییر خواهد کرد و پیش بینی ش��ده که جمعیت 
ش��هری به 6.6 میلیارد نفر برس��د، یعنی 68 درصد از کل جمعیت جهان ساکن شهرها 
خواهند بود. این بدان معناست که فشار مضاعفی در انتظار سیستم های زیست محیطی 
فعلی در شهرهای بزرگ خواهد بود. آنها حتی در زمان حال هم اوضاع خوبی ندارند؛ چه 
رسد به اینکه فشار مضاعفی را هم بخواهند تحمل کنند. معنای توسعه شهری این است 
که زمین های بیشتری باید صاف شود تا زیرساخت ها در آن به احداث برسد و منابع آب 
بیشتری باید به سمت مراکز شهری روانه شود و برق بیشتری برای استفاده آنها تولید شود 
و زمین های کشاورزی بیشتری کاربری خود را از دست خواهند داد. تشدید رشد نامتناسب 
مناطق شهری و روستایی در آینده به این معنا خواهد بود که کشاورزان کمتری مشغول 
به کار خواهند بود و این در کنار تاثیر گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی می تواند تا سال 
۲۰5۰ ش��رایط س��ختی را در تامین منابع غذایی بشر به وجود بیاورد. از همه بدتر اینکه 
تمام منابع موجود تا آن زمان فرس��وده و احتماال خالی خواهند ش��د. اما این همه ماجرا 
نیست. مشکل فقط به تولید مواد غذایی برنمی گردد، بلکه مسئله فقر و کمبودهای مختلف 
اجتماعی هم مطرح اس��ت. در چنین ش��رایطی احتمال اینکه معضالت بزرگ تری مثل 
خشونت و بحران های انسانی اتفاق بیفتند، بیشتر می شود. البته می توان پیش بینی کرد که 
اوضاع آینده خیلی هم بد نخواهد بود. بشر موجود نوآوری است و بنابراین حتی در بدترین 

شرایط آینده هم می تواند از راه های ابداعی، وضعیت خودش را بهتر کند.
سوم:ثروتمللچهتغییراتیمیکند؟

پیش بینی ش��ده که تعادل اقتصادی جهان از حاال تا سال ۲۰5۰ به شدت دستخوش 
تغییر شود. تغییرات در ثروت ملل مدتی است که شروع شده، اما نتایج آن را می توان در 

س��ه دهه آینده مشاهده کرد. طبق پیش بینی »بلومبرگ« که سال گذشته منتشر شد، 
ثبات اقتصادِی دوران پس از جنگ جهانی دوم که ملل توسعه یافته از آن بهره مند شدند، 
در حال پایان است. به صورت خالصه می توان گفت که اقتصاد جهان نوعی تغییر در مرکز 
ثقل خود را شاهد خواهد بود. سنگینی وزن ثروت که در دوران مدرن در جهان غرب دیده 
می ش��د، حاال به سمت اقتصادهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در حال حرکت 
است. در درجه اول، چین تا سال ۲۰35 در زمینه تولید ناخالص داخلی از آمریکا پیشی 
گرفته و به بزرگ ترین اقتصاد جهان بدل خواهد شد. همچنین تا سال ۲۰5۰، سهم آسیا 
از تولید ناخالص داخلی جهانی به بیش از 5۰ درصد خواهد رسید و پیش برنده های آن هم 
چین و سپس هند خواهند بود. آمریکای شمالی و اروپا هر یک سهم ۲۰ درصدی از تولید 
ناخالص داخلی جهان خواهند داشت و بقیه جهان، سهمی نزدیک به 1۰ درصد خواهد 
داشت. اگر بخواهیم درباره ثروتمندترین کشورهای جهان در آینده پیش بینی کنیم، ابتدا 
باید به فهرست ده  تایی کنونی این کشورها اشاره نماییم: آمریکا، چین، ژاپن، آلمان، فرانسه، 
هند، انگلیس، برزیل، ایتالیا و کانادا. اما پیش بینی ش��ده که تا س��ال ۲۰5۰ تغییراتی در 
این فهرس��ت به وجود بیاید و ثروتمندترین کشورهای جهان به این ترتیب باشد: چین، 
آمریکا، هند، اندونزی، آلمان، ژاپن، برزیل، فرانس��ه، انگلیس و ترکیه. این بدان معناست 
که برای اولین بار از زمان امپریالیسم تاکنون، ثروتمندترین کشورهای جهان دیگر فقط 
در اروپا و آمریکای شمالی نخواهند بود؛ بلکه کشورهای آسیایی و آمریکای التین هم در 
صدر جدول قابل مشاهده خواهد بود. همچنین گمانه زنی در مورد بزرگ ترین اقتصادهای 
بعدی جهان نشان می دهد که کشورهای خارج از اروپا و آمریکای شمالی، آینده خوبی در 
پیش دارند و از میان آنها می توان به روسیه، آرژانتین، آفریقای جنوبی، عربستان، ویتنام، 
نیجریه، مکزیک، لهستان، مالزی، بنگالدش، کلمبیا، مصر، ایران، هلند، پاکستان، فیلیپین 

و تایلند اشاره کرد.
چهارم:بادنیایاینترنتچهخواهیمکرد؟

بیش از نیمی از جمعیت جهان حاال به اینترنت دسترس��ی دارند و پیش بینی شده تا 
س��ال ۲۰5۰ این رقم خیلی باالتر برود؛ یعنی به ۹۰ درصد برسد. همچنین دستگاه های 
هوش��مند در منازل و گجت های مختلف نیز تا سال ۲۰5۰ کاربران بسیار بیشتری پیدا 
خواهند کرد. این هوشمندی مضاعف دستگاه های آینده همگی وابسته به الگوریتم های 
ریزیادگیری ماشینی، الگوریتم های پیش بینی و موارد مشابه خواهد بود. این تکنولوژی ها 
که نحوه پردازش اطالعات توس��ط انس��ان ها را تقلید کرده و از آن یاد می گیرند، یک راه 
دیگر را هم در آینده باز خواهند کرد و آن هم استفاده گسترده از ایمپلنت )ابزار مصنوعی( 
عصبی در بدن انسان ها خواهد بود. با دستگاه هایی مانند نورالینک، مردم قادر خواهند بود 

هم کنشگری جالبی با کامپیوترها و دستگاه های دیگر داشته باشند.
این تحوالت باعث خواهند ش��د که گذار از اقتصاد فیزیکی به دیجیتال تس��ریع شود. 
رشد در اقتصاد دیجیتال، داده محور است و ارزشمندترین منبع آن هم محتواست. از سوی 
دیگر، اوج گیری اینترنت اش��یا را شاهد خواهیم بود که در چارچوب آن، جهان واقعی به 
اینترنت شباهت پیدا خواهد کرد. به همین سیاق، امنیت اطالعات در آینده بسیار مهمتر 
خواهد شد و در مقابل، حریم خصوصی اهمیت خود را از دست خواهد داد. از همین حاال 
هم دوربین ها، حسگرها و نشانگرهای دیجیتال در همه جا پراکنده هستند و این روند در 
آینده تشدید خواهد شد. سپس اطالعات جمع آوری شده با استفاده از سیستم های پیچیده 
هوش مصنوعی به کار گرفته خواهند شد و الگوها و عادت ها و رفتارهای مختلف افراد بر 
همین مبنا قابل انتظار و پیش بینی خواهند بود و حتی در طبقه بندی های مخصوص به 

خود جا خواهند گرفت.
پنجم:صنایعومشاغلجدیدازکجامیآیند؟

شاید مهمترین حرفی که بتوان درباره صنایع و مشاغل آینده زد، این است که ترندهای 
تکنولوژیک با چنان س��رعتی در حال تغییر هستند و خواهند بود که روش کار، ارتباط، 
خرید و مصرف ما را در آینده بسیار بیشتر از قبل دگرگون خواهند کرد. این وضع طبیعتا 
باعث به وجود آمدن شغل ها و فرصت های سرمایه گذاری کامال متفاوتی می شود و به قول 
معروف هرچه را که مربوط به کسب و کار است متحول می کند. چهار ترند اصلی را می توان 

در این راستا بررسی کرد: بیکاری تکنولوژیک، مشاغل انعطاف پذیر، کوچک شدن سیستم 
تولید و رمزارزها و بالک ِچین ها. در گام نخست، اتوماسیون و انجام خودکار امور حتی در 
زمان حال هم دارد اهمیت برخی مشاغل فیزیکی را کم می کند و این وضع با گسترش 
سیستم  های روبوتیک و یادگیری ماشینی در آینده بسیار شدیدتر خواهد شد. در گام دوم، 
هرچه سیستم های اتوماتیک بیشتری در مسیر تولید فیزیکی مورد استفاده قرار گیرند، 
رشد مشاغل نیز بیش از پیش روی تولید محتوا و مالکیت معنوی متمرکز خواهد شد. این 
مسئله در کنار تکنولوژی های پیشرفته وایرلس باعث خواهد شد دورکاری هرچه بیشتر 
و در امور بسیار متفاوت تری انجام پذیر باشد. در گام سوم، امور صنعتی به دلیل استفاده 
از سیستم های روبوتیک بسیار محدودتر خواهند شد و بنابراین کوچک شدن سیستم های 
تولید به صورت خودبه  خود در اقتصادهای تکنولوژیِک آینده رخ خواهد داد. نهایتا هرچه 
فعالیت های اقتصادی بیشتری به صورت آنالین انجام گیرد، امکان مرکززدایی و معامالت 
مطمئن تر ایجاد خواهد شد. رویه مرکززدایی با استفاده از رمزارزها و بالک چین ها آسان تر 

خواهد شد و آنها جایگزین معامالت متعارف بانکی و پولی خواهند شد. 
ششم:درفضاچهاتفاقیخواهدافتاد؟

تا س��ال ۲۰5۰ انتظار می رود که صنعت فضایی تجاری به شدت رشد کند و ارزشش 
به چندین تریلیون دالر برسد. این در شرایطی رخ خواهد داد که امکانات بسیار عظیم در 
عرصه مخابرات، خدمات اینترنت، ماهواره های تحقیق و توس��عه و سوخت رسانی اقماری 
در اختیار این صنعت قرار خواهد گرفت. واقعیت اینجاست که فضا دارد دست یافتنی تر از 
گذشته می شود و هزینه های سفر به فضا پایین تر می آید. این به خاطر پیشرفت هایی است 
که در زمینه راکت های قابل استفاده مجدد و تجهیزات مشابه صورت گرفته است. بنابراین 
تا اواسط قرن بیست و یکم یا همان سال ۲۰5۰، ممکن است حتی به گردشگری فضایی، 
اقامت در هتل هایی در فضا و موارد مشابه هم برسیم. ماموریت های تجاری فضایی به ماه، 
گردشگری در ماه و حتی استخراج مواد معدنی از فضا همگی می توانند در آینده از رویا 
به واقعیت بدل شوند. به خصوص اگر استخراج مواد معدنی از خرده سیاره  های نزدیک به 
زمین قابل انجام باشد، فلزات ارزشمندی به دست خواهد آمد که می توانند اقتصاد جهان 

را دگرگون کنند. پا گرفتن صنعت فضایی تجاری می تواند واقعا آینده بشر را تغییر دهد.
هفتم:باگرمایشزمینچهخواهیمکرد؟

چندین دهه می گذرد از زمانی که دانش��مندان دریافتند دمای زمین دارد به ش��کل 
خطرناکی باال می رود. گرمایش زمین نتیجه مستقیم فعالیت های بشر روی محیط زیست 
و مصرف سوخت های فسیلی است که به افزایش سطح گازهای گلخانه ای و به خصوص 
دی اکس��ید کربن منجر شده است. البته میزان افزایش دما در همه نقاط جهان یکسان 
نیست و براساس پیش بینی ها، در مناطق مرکزی و شرقی آمریکای شمالی، مناطق مرکزی 
و جنوبی اروپا، منطقه مدیترانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی و همچنین آفریقای جنوب 
صحرا بیشتر از بقیه خواهد بود. در مناطقی که نزدیک به قطب ها واقع شده اند نیز مدت 
فصل غیریخی افزایش خواهد یافت. پیش بینی شده تا سال ۲۰5۰ مدار قطب شمال حتی 
تابستان های بدون یخ را هم تجربه کند. این یعنی سیستم جریان اقیانوس ها تحت تاثیر 
قرار می گیرد و آب های رهای بیشتری گرما را جذب کرده و بخار می شوند و بنابراین دمای 
اقیانوس ها باال خواهد رفت و این هم باعث آزادش��دن ذخایر گاز متان در اعماق اقیانوس 
منجمد شمالی خواهد شد. این دور باطل تنها به گرمایش بیشتر زمین می انجامد و آینده 

بشر روی زمین را بیشتر به خطر خواهد انداخت.
هشتم:جنگآببینکدامکشورهاست؟

در بس��یاری از مناطق جهان، صنعتی شدن سریع و نیز افزایش جمعیت باعث کمبود 
شدید آب شده است. در چین، مصر، هند، پاکستان، مکزیک و آمریکا مناقشه بر سر آب 
بس��یار جدی اس��ت. عالوه بر درگیری های محلی و منطقه ای، آب تا سال ۲۰5۰ به یک 
مناقشه مهم بین المللی بدل خواهد شد. این یعنی کشورهای همسایه بر سر دسترسی به 
منابع مشترک آب به روی هم اسلحه خواهند کشید و این مسئله به خصوص در کشاورزی 
خودش را نش��ان خواهد داد. در س��ال های اخیر، مفهوم »آتی آب« هم مثل آتی فلزات 
گران بها یا نفت بر س��ر زبان ها افتاده اس��ت. بنابراین مناقشه آب عالوه بر تبعات سنگین 

ژئوپلیتیکی و زیس��ت محیطی اش، دارد کم کم در بازاره��ای مالی نیز نقش ایفا می کند. 
معنایش این است که در آینده، این نقش بسیار مهم تر هم خواهد شد. در سال های اخیر، 
تکنولوژی نمک زدایی از آب هم بسیار مورد توجه قرار گرفته و سرمایه گذاری های زیادی 
در آن انجام شده و به نظر می رسد سرمایه گذاری های مشابه در آینده نیز ضروری باشد. 
آنچه که علم جدید آرکولوژی نامیده شده )ترکیب اکولوژی و معماری( احتماال در آینده، 

مسئله آب را در فضاهای شهری با تمرکز بیشتری بررسی خواهد کرد.
نهم:انرژیهایسبزترازکجامیآیند؟

این  هم��ه بدی های تغییرات اقلیمی را گفتیم، ای��ن را هم بگوییم که گرمایش زمین 
باعث ش��د تکنولوژی های خوب و پیش��رو در عرصه انرژی، تولید و حمل و نقل هم مورد 
توجه قرار گیرند. این روند به خصوص در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، خودروهای برقی 
و س��ایر تکنولوژی های سبز تا سال ۲۰5۰ با س��رعت پیشرفت خواهد کرد. هزینه ها در 
این حوزه ها کاهش خواهد یافت، رقابت باال خواهد رفت و البته میزان آزادشدن گازهای 
گلخانه ای نیز کاهش می یابد. در س��ال ۲۰18 حدود ۲8 درصد از برق تولیدی جهان از 
منابع انرژی تجدیدپذیر تولید شده بود و از آن میان هم انرژی برق آبی سهم 45 درصدی، 
انرژی هسته ای سهم ۲8 درصدی، انرژی بادی سهم 13 درصدی، انرژی خورشیدی سهم 
6 درصدی و س��وخت های زیستی س��هم 5 درصدی داشتند و 3 درصد هم سهم منابع 
متفرقه بود، اما پیش بینی سازمان اطالعات انرژی آمریکا این است که تا سال ۲۰5۰ سهم 
انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق جهان به 4۹ درصد برسد. البته به دلیل از بین رفتن 
بسیاری از زمین های قابل کشت، چاره ای نیست جز آنکه مناطق شهری سبزتر از گذشته 
ش��وند و کشاورزی شهری، کشاورزی عمودی و کشاورزی در آب مورد توجه قرار گیرند. 
تغییر سبز دیگر هم استفاده از خودروهای الکتریک است که تا سال ۲۰5۰ نیمی از بازار 
خودرو جهان را به خود اختصاص خواهند داد. با تمام این اوصاف، بشر باز هم نمی تواند 
ادعا کند که اطالعات کافی درباره آینده دارد. اصال اقتصاد سال ۲۰5۰ شاید برای ما که 
در سال ۲۰۲1 زندگی می کنیم، بسیار غیرقابل تشخیص باشد. احتمالش هست که تا آن 
زمان، نقش بانک ها و دولت های مرکزی از بین رفته باشد و ما در جهانی کامال اینترنتی 
زندگی کنیم، اما در شرایطی که پیشرفت های تکنولوژیک با سرعت زیاد در حال رخداد 
هس��تند، واقعا نمی توان پیش بینی کرد که تا آن زمان چه خواهد ش��د. تصمیمات ما در 
فاصله امروز تا سال ۲۰5۰ بسیار سرنوشت ساز است و می تواند راه نجات یا نابودی آینده 

برای فرزندان مان هم باشد.

درسال20۵0اینطورزندگیخواهیمکرد

9تصویرازآیندهجوامعبشری

مدیریتزمانبهسبکحرفهایها
در جهان امروز که افراد با انتخاب های متنوعی در طول روز مواجه هستند، مدیریت زمان به یک چالش 
بزرگ تبدیل ش��ده اس��ت. درواقع گالیه کردن از کمبود زمان به یک مسئله رایج تبدیل شده است. با این 
حال آیا واقعا ۲4 س��اعت ش��بانه روز کافی نیس��ت؟ اگر این موضوع درست باش��د پس چه منطقی وجود 
دارد که برخی از افراد به خوبی از زمان خود اس��تفاده می کنند و جزو موفق ترین ها هم محسوب می شوند. 
درواق��ع اگر این س��وال را از موفق های هر حوزه بپرس��ید، جوابی کامال متف��اوت خواهید گرفت. به همین 
خاطر اقدام هوشمندانه این است که از سبک آنها برای مدیریت زمان استفاده کنیم. در ادامه 1۰ اصلی را 
بررسی خواهیم کرد که جزو موارد مشترک افراد موفق برای مدیریت زمان بوده و با رعایت آنها حتما شاهد 

تغییرات بنیادین در وضعیت خود خواهید شد. به صورت کلی شما باید در رابطه با هر چیزی فهرست...



فرصت امروز: پس از کاهش رش��د ش��اخص تولید صنعتی شرکت های 
بورسی در تیرماه و مردادماه امسال که رشد این شاخص را به محدوده صفر 
درصد )نسبت به مدت مشابه سال قبل( رسانده بود، رشد این شاخص در 
شهریورماه اندکی بهبود یافته و به رقم 1.۹ درصد رسیده است. آنطور که 
بازوی پژوهشی بانک مرکزی از شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی 
گزارش داده است، محدودیت های تأمین برق برای صنایع سیمان و فوالد 
در ش��هریورماه همچنان باعث رشد منفی شاخص تولید این صنایع شده 
اس��ت، به طوری که صنعت فلزات اساسی و کانی های غیرفلزی به ترتیب 
رشد منفی 1.5 درصد و ۲.4 درصد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
تجربه کرده اند. البته این رشد منفی که این صنایع در ماه های تیر و مرداد 
تجربه کردند، کمتر بوده اس��ت. به عالوه کاهش موجودی انبار در صنعت 
فلزات اساسی نشان می دهد که تقاضا برای محصوالت این صنعت از تولید 

آنها پیشی گرفته است.
همچنین صنعت محصوالت ش��یمیایی در ش��هریورماه امس��ال مشابه 
ماه های گذش��ته رش��د تولیدی نزدیک به صفر داشته است. این در حالی 
است که فروش این صنعت در ماه های اخیر کمتر از تولیدش بوده که منجر 
به افزایش موجودی انبار در این صنعت ش��ده است. صنعت خودروسازی 
و قطعات نیز کماکان رش��د تولید باالی 1۰ درصد )نسبت به مدت مشابه 
سال قبل( خود را حفظ کرده است و رشد فروش در این صنعت بیشتر از 

رشد تولید بوده است.
خاموشیهمچنانمشکلعمدهصنایعاست

پژوهش��کده پولی و بانک��ی جدیدترین گزارش ماهان��ه تولید صنعتی 
با اس��تفاده از اطالعات شرکت های بورسی را منتش��ر کرد. بیش از ۲7۰ 
شرکت صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس که به صورت 
ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می کنند، بیش از نیمی از تولید کشور 
را در اختیار دارند؛ بنابراین با توجه به بررس��ی آمار این شرکت ها می توان 
وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. بررسی ها نشان می دهد 
که ش��اخص مستخرج از داده های این شرکت ها هم راستا با شاخص تولید 
صنعتی کل کشور است؛ لذا این شاخص در زمانی که شاخص های رسمی 
کل کشور با تأخیر منتشر می شوند و تواتر فصلی دارند، می تواند جایگزین 

خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد.
براساس این گزارش، شاخصها روند رشد تولید صنعتی نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته را از ش��هریورماه 13۹7 تا مردادماه 14۰۰ نشان 
می دهد. همچنین مقایسه شاخص تولید صنعتی محاسبه شده و شاخص 
تولید صنعتی مرکز آمار، حاکی از آن اس��ت که پس از کاهش قابل توجه 
تولید صنعتی در نیمه دوم س��ال 13۹7 و ابتدای سال 13۹8، رشد تولید 
این بخش از فصل چهارم 13۹8 صنعت مثبت شد که این رشد مثبت تا 

انتهای س��ال 13۹۹ ادامه داشت. در س��ال 14۰۰ تولید صنعتی کماکان 
رشد مثبت خود را ادامه داد و در اردیبهشت ماه به نرخ رشد به 6.8 درصد 
و در خردادماه به رش��د 7.7 درصد رسید. این روند افزایشی رشد شاخص 
تولید در تیرماه متوقف شد و رشد شاخص تولید در این ماه به 3.1 درصد 
رس��ید. آمار تولید شرکت های بورس��ی در مردادماه نیز نشان می دهد که 
روند کاهش��ی رش��د تولید که در تیرماه شروع شده در مردادماه نیز ادامه 
پیدا کرده و رشد شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی در این ماه به 
محدوده صفر درصد رس��ید، اما در شهریورماه این روند ادامه پیدا نکرد و 
رشد شاخص تولید صنعتی در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به 
1.۹ درصد افزایش یافت. بررسی شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی 
نشان می دهد که در 14 ماه اخیر شاخص تولید این شرکت ها در بازه 1۰۰ 
تا 1۰5 در نوس��ان بوده که نشان می دهد میزان تولید شرکت ها نسبت به 

سال پایه شاخص یعنی سال 13۹5 رشد محسوسی نداشته است.
گ��زارش بازوی پژوهش��ی بانک مرکزی نش��ان می دهد که خاموش��ی 
همچنان مش��کل عمده صنایع مختلف است و محدودیت های تأمین برق 
صنایع س��یمان و فوالد در شهریورماه مشابه تیرماه و مردادماه باعث رشد 
منفی ش��اخص تولید این صنایع شده اس��ت، به طوری که رشد شاخص 
تولید فلزات اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل در سه ماه تابستان به 
ترتیب منفی ۲.6، منفی 8.6 و منفی 1.5 درصد و برای صنعت کانی های 
غیرفل��زی نیز ب��ه ترتیب منفی 3.6، منفی 4.4 و منف��ی ۲.4 درصد بوده 
است. البته کاهش تولید این صنایع در شهریورماه نسبت به مرداد و تیرماه 

کمتر بوده است.
از س��وی دیگر، اگرچه رش��د تولید صنعت خودروسازی نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل در ماه های اخیر روند نزولی داش��ته، اما در شهریورماه 
کماکان رش��د تولید این صنع��ت باالتر از 1۰ درصد بوده اس��ت. صنعت 
محصوالت ش��یمیایی نیز در ش��هریورماه مشابه ماه های اخیر رشد مثبت 
نزدیک به صفر را داش��ته اس��ت. همچنین رشد تولید صنعت محصوالت 
دارویی در پنج ماه اخیر به صورت متوالی منفی بوده که این روند از ابتدای 

سال 13۹8 بی سابقه است.
وضعیتسودآوریصنایعدرآخرتابستان

اگرچه سودآوری در شرکت ها و صنایع، مسئله مالی به حساب می آید، اما 
برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع، داشتن حاشیه سود مطمئن از 
الزامات مهم است. براساس آمارها، 447 شرکت بورسی که اطالعات مربوط 
به س��ود و زیان آنها در س��ه ماهه ابتدای 14۰۰ در دس��ترس بوده است، 
65 ش��رکت زیانده بوده اند؛ حال آنکه در س��ه ماهه ابتدای 13۹۹ از بین 
همین ش��رکت ها 7۹ شرکت زیانده بوده اند که نشان می دهد شرکت های 
زیانده صنعتی کمتر ش��ده اند. همچنین سود اسمی این شرکت ها در سه 

ماهه امس��ال نسبت به سال قبل حدود سه برابر شده است، به طوری که 
جمع سود 447 شرکت در سه ماهه ابتدای سال 13۹۹ برابر با 357 هزار 
میلیارد ریال بوده که در س��ه ماهه ابتدایی امسال به 1۰7۰ هزار میلیارد 

ریال رسیده است.
همچنین از میان 476 ش��رکت که اطالعات مالی آنها در دو سال مالی 
اخیر در دسترس بوده، در 1۲ ماهه 13۹۹ معادل 34 شرکت زیانده وجود 
داشته که این تعداد نسبت به سال ۹8 )در بین همین شرکت ها(، ۲۰ واحد 
کاهش داش��ته است. رشد سود اسمی این ش��رکت ها نیز در سال 13۹۹ 
نسبت به س��ال قبل 133 درصد بوده است. رشد سود اسمی شرکت های 
بورسی در ۹ ماهه 13۹۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته به حدود 131 
درصد رسیده است. به عالوه، مقایسه سود اسمی شرکت های صنعتی در ۹ 
ماهه 13۹۹، 1۲ماهه 13۹۹ و سه ماهه ابتدایی 14۰۰ نشان می دهد رشد 
سود اسمی در ۹ ماه اخیر، روند صعودی داشته که بیشتر به دلیل افزایش 

قیمت دالر و افزایش سود شرکت های صادراتی بوده است.
اما رش��د سود در کدام صنایع بیش��تر بوده است؟ طبق آمارها، در بین 
صنایع مهم همانند س��نوات گذشته ش��رکت های خودروسازی و ساخت 
قطع��ات بدترین وضعیت را از نظر س��ودآوری دارند؛ ب��ه صورتی که تنها 
صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت های آن منفی می شود. تعداد 
ش��رکت های زیانده این صنعت در 1۲ماهه 13۹۹ پنج شرکت بوده است. 
البته نس��بت به تعداد شرکت های زیانده در س��ال 13۹8 پنج شرکت از 
ش��رکت های زیانده کمتر شده است. اما تعداد شرکت های این صنعت که 
در سه ماهه ابتدای 14۰۰ زیانده بودند، 1۲ شرکت بوده که نسبت به مدت 

مشابه پارسال سه شرکت کمتر است.
نگاهی به رش��د سود اسمی صنایع نش��ان می دهد که صنایع صادرات 
محور نظیر صنایع محصوالت ش��یمیایی و صنایع فلزات اساسی به دلیل 
رش��د نرخ ارز در دوره اخیر با رش��د باالی ۲۰۰ درصدی در س��ود اسمی 
خود نس��بت به مدت مشابه مواجه شدند. این در حالی است که صنایعی 
که تولیدکننده مواد و محصوالت ضروری و مصرفی هستند مانند صنایع 
دارویی و غذایی با توجه به قیمت گذاری های دولتی که وجود دارند، رشد 
س��ود اس��می کمتر از رشد تورم داش��ته اند. به طوری که رشد سودآوری 
صنعت محصوالت غذایی در س��ه ماهه نخس��ت امسال نسبت به پارسال 
16 درصد کاهش داشته و صنعت دارویی نیز تنها ۲۲ درصد افزایش سود 
داشته است. با توجه به اینکه تعداد شرکت های زیانده این دو صنعت نیز در 
سه ماهه ابتدایی سال 14۰۰ نسبت به سال قبل افزایش داشته، می توان 
گفت که قیمت گذاری دس��توری، این صنای��ع را در وضعیت نامطلوبی از 
منظر س��ودآوری قرار داده است که می تواند در بلندمدت، تداوم رشد این 

صنایع را با مشکل مواجه کند.

شاخصتولیدصنعتیشرکتهایبورسیبهبودیافت

استارت دوباره صنعت به وقت شهریور

س��ناریوهای افزایش قیمت نفت تا بش��که ای یکصد دالر، در حالی 
ج��ان می گیرد که نفت بش��که ای 8۰ دالر نیز در ح��ال حاضر برای 
بس��یاری از کش��ورهای اروپایی و آمریکایی دردسرساز شده است؛ به 
گفت��ه پایگاه خبری »اویل پرایس«، بحران انرژی که اوایل ماه جاری 
میالدی در اروپا آغاز ش��ده است، ممکن اس��ت اکنون در راه آمریکا 
باشد. گزارش اخیر »فایننشال تایمز« نیز نشان می دهد که یک جنگ 
واقعی برای محموله های گاز مایع آمریکایی بین خریداران آس��یایی و 
اروپایی در گرفته و به نظر می رس��د که آس��یایی ها پیروز این میدان 

جنگ هستند.
ب��ه گزارش »خبرآنالین«، افزایش قیمت نفت خام به معنای افزایش 
قیمت س��وخت اس��ت؛ افزایش قیمتی که برای هر رئیس جمهوری در 
ماه های اولیه کارش مشکل ساز خواهد شد. از همین رو بایدن از اوپک 
خواس��ته اس��ت که عرضه نفت را افزایش دهن��د، هرچند با وجود این 
درخواست کماکان عرضه طالی سیاه به بازار جهانی پایین است. در این 
زمینه، حسن مرادی، کارشناس انرژی می گوید: اگر در بازار تنش ایجاد 
شود الجرم برخی از کش��ورها نظیر هند به دلیل فشارهای تورمی که 

وجود دارد طبیعتا به سمت ایران کشیده می شوند.
او درخص��وص نق��ش افزای��ش قیمت نفت بر رش��د نرخ ت��ورم در 
اقتصاده��ای غربی می افزای��د: انرژی یکی از پارامتره��ای مهم اقتصاد 
مصرفی است به خصوص در کش��ورهای اروپایی که بخش عمده ای از 
هزینه های خانوار مربوط به آب، برق و گاز می ش��ود؛ بنابراین انرژی در 

مصارف و مخارج خانوار در کشورهای اروپایی جایگاه ویژه ای دارد و در 
حال حاضر افزایش قیمت نفت قطعا روی اقتصاد خانواده اثر می گذارد 
و آث��ار تورمی آن کلیت اقتصاد را دربر می گیرد. البته در کش��ورهایی 
مثل آلمان که اقتصاد پویاتری دارند تالش می ش��ود با اقدامات جبرانی 
مشکالت افزایش قیمت نفت حل شود، اما بازخورد افزایش قیمت نفت 

در کشورهایی نظیر آلمان نیز واضح است. 
به گفته مرادی، در کش��ورهایی مانند انگلیس نیز که پیشرو نیستند 
و مش��کالت معیش��تی و اقتصادی دارند، جبران این رشد قیمت ها در 
بازار نفت، کار س��اده ای نخواهد بود و این افزایش قیمت ها می تواند بر 
روی نرخ تورم در این کشور اثر گذارد و مشکالتی برای جامعه مصرفی 

انگلیس به وجود آورد.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که این افزایش قیمت ه��ا چقدر بازار 
محصوالت پتروش��یمی را تح��ت تاثیر قرار خواه��د داد، می گوید: آثار 
افزایش قیمت ها در بازار نفت بر روی صنعت پتروش��یمی غیرمستقیم 
است و قیمت اقالم پتروشیمی با سرعت سایر اقالم رشد نخواهد کرد، 
ام��ا بالطبع محصوالت پتروش��یمی نیز از این رش��د قیمت ها در امان 
نخواهند بود؛ محصوالت پتروشیمی در سبد خانوار جایگاه مهمی دارند 

و بر اقتصاد و سبد مصرفی خانوار تاثیر خواهند گذاشت.
مرادی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بحران انرژی در جهان 
می توان��د ایران را به توافق برجام بازگرداند، می افزاید: اگر در بازار تنش 
ایجاد شود الجرم برخی از کشورها نظیر هند به دلیل فشارهای تورمی 

که وجود دارد طبیعی اس��ت که به س��مت ایران کشیده شوند و حتی 
عالقه داش��ته باشند توافق هس��ته ای صورت گیرد و مذاکرات دوباره به 
جریان افتد و ایران می تواند س��وپاپ اطمینانی باش��د برای مش��کالتی 
که در بخش انرژی در جهان به وجود آمده اس��ت. حتی محتمل اس��ت 
که غرب توافقی تنها در حوزه انرژی و نفت با ایران داش��ته باشد. البته 
کش��ورهایی نظیر روسیه و عربستان و حتی عراق امکان جبران ظرفیت 
را دارند و بنابراین آنها به درآمد بیش��تری دست پیدا می کنند و بخشی 

از بازار نفت را به دست می آورند.
به اعتقاد این کارش��ناس انرژی، با وجود چنین ش��رکای قدرتمندی 
در بازار نفت باز هم امکان اینکه س��ایر کشورها به سمت ایران کشیده 
شوند، باالست و بحران انرژی می تواند تاثیر مثبتی بر ورود ایران به بازار 
انرژی به جا بگذارد و تمایل مصرف کنندگان برای حرکت به سمت ما را 
افزایش دهد. همچنین علی رغم اینکه اوپک سهمیه ها را افزایش نداده 
است، اما در گوشه کنار تخطی و تجاوز ممکن است بتواند مازاد بر آنچه 
سهمیه است به بازار سرازیر کند تا کشورهای اوپک از این آشفته بازار 

سودی ببرند.
طبق آخرین آمارها در حال حاضر هر بشکه نفت خام برنت با افزایش 
قیمت 44 س��نتی 8۲ دالر و 3۹ سنت قیمت خورده است و هر بشکه 
نف��ت خام وس��ت تگزاس نیز ب��ا افزایش قیمت یک دالر و 5 س��نتی 
بشکه ای 7۹ دالر و 35 سنت قیمت دارد. نفت خام سنگین ایران نیز در 

حال حاضر بشکه ای 78 دالر و 13 سنت معامله می شود.

آیابحرانانرژی،ایرانرابهبرجامبازمیگرداند؟

بحرانانرژیاروپادرراهآمریکا

یادداشت

مسیریابیبازگشتمنابعارزیبهچرخهاقتصادی

سیدبهاءالدینحسینیهاشمی
کارشناس بانکی

دولت سیزدهم و بانک مرکزی بایستی جذابیت بازگشت منابع ارزی 
به چرخه اقتص��ادی را تقویت کنند. در دولت ه��ای قبل، چندنرخی 
بودن ارز از جمله موانعی بوده که بس��یاری از افراد را برای بازگرداندن 
منابع ارزی ش��ان به چرخه اقتصادی کش��ور، با تردید مواجه س��اخته 
اس��ت. معموال نرخ خرید ارز از صادرکنندگان به نرخ دولتی و نیمایی 
است که همیش��ه این نرخ ها با قیمت آزاد ارز، تفاوت داشته است. به 
همی��ن دلیل صادرکننده حاضر نبود منابع ارزی خودش را به دالل یا 
واردکننده بدهد. این سازوکار، یک نوع سیاست تشویقی برای واردات 
بود نه صادرات و در این بستر، ارز از صادرکننده با نرخ پایین خریداری 
و به واردکننده داده می شود که این یک نوع تشویق واردات محسوب 
می شود. از س��وی دیگر، عالوه بر چندنرخی بودن ارز، همیشه تامین 
نیاز ارزی صادرکننده در زمان هایی که خودش احتیاج داشته، با تاخیر 
بوده و یا انجام نش��ده و یا حتی به قیمت بازار آزاد تامین ش��ده است. 
یعنی اینکه کس��ی که ارز خودش را واگذار کن��د و دوباره خودش در 
ص��ف خرید ارز قرار گیرد، از چالش هایی اس��ت که باید برای رفع آن 

چاره اندیشی شود.
مشکل دیگر در مسیر بازگشت منابع ارزی به چرخه اقتصادی، این 
اس��ت که امروزه اگر واردکننده بخواهد ارز خود را به بانک ها بسپارد، 
روال به گونه ای اس��ت که این ارزها به ص��ورت ریال به وی برگردانده 
می ش��ود. بنابراین با توجه به اینکه یکی از سازوکارهایی که می تواند 
مناب��ع ارزی را افزای��ش دهد، افتتاح حس��اب ارزی در بانک هاس��ت، 
پیش��نهاد می شود که همچون بسیاری از کش��ورها، این حساب های 
ارزی به گونه ای افتتاح و پش��تیبانی شود که هر زمان صاحب حساب 
درخواست دریافت ارز خود را داشت، اگر به صورت یورو حساب را باز 
کرده، به صورت یورو به وی تحویل داده شود و اگر به دالر بوده باید به 
صورت دالری با او تسویه حساب انجام شود و به هیچ وجه نباید با وی 
به صورت ریال، حواله و یا به نرخ نیمایی محاسبه و تسویه انجام شود.

ای��ن روش یک منبع ب��زرگ ارزی خواهد بود؛ به این ش��کل که با 
پشتیبانی بانک مرکزی، حساب ارزی در بانک ها افتتاح می شود و هر 
وقت شخص صاحب حساب، درخواست ارز داشت، بدون وقفه ای، ارز را 
به هر صورتی که خواست، به وی تحویل دهند. حال این ارز چه منشأ 
داخلی داشته باشد و چه منشأ خارجی؛ این روش می تواند به جذب این 
منابع کمک کند. در حقیقت باید نظام بانکی به سمتی حرکت کند که 
حساب ارزی و حساب ریالی توسعه پیدا کند و بین این دو نوع حساب، 
به جهت ارائه خدمات تفاوتی وجود نداشته باشد. در حال حاضر بیش 
از 4۰ تا 5۰ میلیارد دالر ارز به صورت اسکناس در صندوق ها و خانه ها 
به عنوان سرمایه گذاری و ذخیره مردم وجود دارد. بنابراین با توجه به 
اینکه نگهداری این حجم ارز در خانه ها با ریسک باالیی همچون سرقت 
مواجه است، انتظار می رود که سازوکار جذابی برای عرضه این منابع به 

بانک ها برنامه ریزی شود.
هم اکنون در دنیا در بس��تر معامالت و عملیات ریپو و سلف، منابع 
ارزی جذب شبکه بانکی می شود. به عنوان مثال، در برخی از کشورها، 
ف��ردی که مناب��ع ارزی در اختیار دارد، به بان��ک مراجعه می کند و با 
توج��ه به اینک��ه در حال حاضر به منابع ارزی خ��ودش احتیاج ندارد 
و در ع��وض ش��ش ماه بعد به ای��ن ارز نیاز دارد، ارز خ��ود را به بانک 
می فروش��د و در مقابل، به نرخ ش��ش ماه آینده، ارز مورد نیاز خودش 
را پیش خری��د می کند. یعنی امروز منابع ارزی یک ش��خص به بانک 
فروخته می شود و برای شش ماه آینده با نرخ مشخص در زمان حال، 
پیشفروش میش��ود تا در زمان مورد نظر )شش ماه بعد(، ارز موردنیاز 
فرد متقاضی، بدون تغییر نرخ و وقفه به وی پرداخت شود. مزایای این 
کار آن است که شخص ارز خود را در خانه نگهداری نمی کند )ریسک 
س��رقت( و همچنین معادل ریالی آن را دریافت می کند تا بتواند برای 
برنامه اقتصادی و تولیدی، تامین مالی کند و از طرفی مطمئن است که 
شش ماه آینده تحت هر شرایطی، منابع مورد نیاز ارزی خودش تامین 
خواهد شد. در واقع شخصی که ارز در خانه و یا در خارج از کشور دارد، 
این منابع را در یک حس��اب ارزی با ضمانت و تعهد بانک مرکزی در 
یکی از بانک ها قرار می دهد و در بستر عملیات ریپو یا سلف، در ماه های 
آین��ده نیاز ارزی خودش را تضمین و تامین خواهد کرد. بنابراین باید 
توسط بانک مرکزی و دولت، سازوکاری عملیاتی شود که ارزی در خانه 
نماند و جذب چرخه اقتصادی کشور شود. اگر این منابع چند میلیارد 
دالری جذب شود، چرخه عرضه و تقاضای ارز هم روند متعادلی پیدا 

خواهد کرد و در نتیجه نرخ ارز هم تعدیل خواهد شد.
متاسفانه در گذشته شاهد خروج منابع ارزی به چند طریق از کشور 
بوده ایم. یکی از این روش ها، از طریق بزرگنمایی در واردات بود. یعنی 
به عنوان مثال، مش��تری یک میلیون دالر کاال می خرد ولی فاکتوری 
که ارائه می کند نش��ان می دهد که یک میلیون و 5۰۰ هزار دالر کاال 
خریداری شده است. بنابراین در اینجا به نام خرید کاال، 5۰۰ هزار دالر 
از کش��ور خارج شده است. در نتیجه باید با سازوکار مشخصی، منافع 
این کار برای واردکننده بی اثر شود تا منابع ارزی از کشور خارج نشود. 
روش دیگر نیز کم نمایی در صادرات است؛ مثال شخصی 1۰ میلیون 
دالر کاال صادر کرده، ولی رقم صادراتی را 7 میلیون دالر اظهار می کند. 
در نتیجه 3 میلیون دالر، خارج از کشور باقی مانده و به بیان دیگر، از 

چرخه اقتصادی خارج شده است. 
بنابراین پیش��نهاد می ش��ود که بانک��داری ما براس��اس معیارهای 
بین المللی به سمت افتتاح حساب های ارزی به صورت دالر، یورو، لیر 
و... حرکت کند تا هر ش��خص متقاضی در کنار حس��اب ریالی خود، 
یک حساب ارزی دالری و یورویی و... داشته باشد. در این راستا بانک 
مرکزی باید به س��متی حرکت کند که با ارائه بس��تر مناس��ب، قبول 
ارزهای خارجی در فروش��گاه ها، رس��توران ها و مراکز خدماتی داخل 
کشور، بالمانع و قانونی شود، زیرا می دانیم که اکثر صرافی ها، نماینده 
خروج ارز از کش��ور هس��تند، در نتیجه اگر یک رستورانی در شهری 
همچون تهران از مشتری های خارجی و یا کارکنان سفارت ها به جای 
ریال، ارز دیگری همچون دالر را دریافت کند، این مسیر منتج به عرضه 
این منابع ارزی به شبکه بانکی و به حساب ارزی آن رستوران می گردد. 
بنابراین برای اینکه منابع ارزی که در اختیار مردم اس��ت و یا خارج از 
کشور وجود دارد، جذب شبکه بانکی کشور شود، باید به سمت توسعه 
و ایجاد جذابیت حساب های ارزی با حفظ مالکیت و احترام به دارنده 

ارز حرکت کنیم.
منبع:ایِبنا
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فرصت امروز: بانک جهانی با بررس��ی دورنمای اقتصاد ایران، پیش بینی 
کرد که رش��د اقتصادی در سال جاری )۲۰۲۲-۲۰۲1( به رقم 3.1 درصد 
می رس��د. به گفته بانک جهانی، اقتصاد ایران در سال های آینده نیز رشد 
متوس��طی در حدود 3درصد خواهد داشت. چهار چالش مهم پیش روی 
اقتصاد ایران در گزارش بانک جهانی، »موج های آینده کرونا«، »ابهام درباره 
لغ��و تحریم ها«، »تنش های اخیر افغانس��تان« و »اثر تغییرات آب وهوایی 
بر بخش کش��اورزی و صنعت« عنوان ش��ده است. خبر امیدوارکننده این 
گزارش نیز آن اس��ت که اقتصاد ایران توانسته به کمک افزایش تدریجی 

تولید نفت و مهار محدود کرونا، از رکود دوساله اقتصادی خارج شود.
خروج اقتصاد ایران از کمای کرونا، نکته ای اس��ت که چند روز پیش در 
آخرین گزارش شاخص مدیران خرید نیز مشاهده شد. طبق گزارش مرکز 
پژوهش های اتاق ایران، با فروکش کردن پیک پنجم کرونا، شاخص مدیران 
خرید اقتصاد در ش��هریورماه امسال با جهش 8.۹6 واحدی )معادل 1۹.۲ 
درصد( به 55.55 واحد رسید که از شروع مجدد فعالیت اکثر کسب وکارها 
پس از دو ماه محدودیت جدی کرونایی حکایت دارد، اما هم زمان مسائلی 
نظیر افزایش شدید قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، رشد قیمت کاال و 
همچنین کمبود شدید نقدینگی در برخی از بنگاه های اقتصادی به عنوان 
تهدیدهای تولید باقی مانده است. بانک جهانی نیز در گزارش خود می گوید 
تحریم های اقتصادی در کنار هزینه های باالی پاندمی از یکسو باعث عدم 
تعادل مالی در اقتصاد ایران شده و از سوی دیگر، زمینه را برای بروز تورم 
باال مهیا کرده اس��ت. همچنین با وجود برخی پیشرفت ها در متنوع سازی 
اقتصاد، حضور پررنگ اقتصاد دولتی، مانع توسعه بخش خصوصی در مسیر 

اشتغال زایی و سرمایه گذاری است.
خروجاقتصادایرانازکمایکرونا

بان��ک جهانی در این گ��زارش، بر خروج اقتصاد ایران از رکود دوس��اله 
صحه می گذارد و همزمان »تورم ش��دید«، »وضعیت کرونا«، »بیکاری«، 
»آینده مبهم تحریم ها«، »خشکسالی و اختالل تامین انرژی  برای صنعت« 
و »تنش های اخیر افغانستان« را به عنوان چالش های شش گانه پیش روی 
اقتصاد ایران معرفی می کند. با توجه به این چالش ها، آینده رشد اقتصادی 
از نگاه بانک جهانی متوس��ط بوده و این رشد در محدوده 3درصد حرکت 

می کند.
براس��اس این گزارش، هرچند اقتصاد ایران توانس��ته به کمک اقدامات 
کاهش دهنده ویروس کووی��د-1۹ و افزایش تدریجی تولید نفت در نیمه 
دوم سال ۲۰۲۰ از رکود دوساله اقتصادی خارج شود، با وجود این، فعالیت 
اقتصادی ضعیف )به واسطه تحریم ها(، کاهش درآمدهای نفتی و هزینه های 
باالی پاندمی کرونا باعث کمبود مالی در اقتصاد ایران ش��ده و به افزایش 
فشارهای تورمی و کاهش ارزش پول منجر شده است. در این راستا، بانک 
جهانی دورنمای رش��د اقتصادی ایران را متوس��ط پیش بینی کرده است 
که تحت تاثیر چالش هایی نظیر موج های بعدی کرونا، نااطمینانی در رفع 

تحریم ها، تنش های اخیر افغانستان و تاثیرات آب و هوایی قرار دارد.
همچنین کاهش ش��دید درآمدهای نفتی به علت تحریم های آمریکا در 
س��ال ۲۰۲۰-۲۰1۹، همراه با همه گیری کرونا، چرخه هزینه های دولتی 
و نوس��انات اقتصاد ایران را تشدید کرده اس��ت. کاهش درآمدها نیز رفاه 
خانوارهای ایران را کاهش داده است؛ کاهش در درآمدهای خانوار به دنبال 
تعطیلی های کرونایی و افزایش هزینه های زندگی که حاصل افزایش تورم 
بوده، فش��ار بر خانوارهای کم درآمد ایرانی را افزایش داده است. با توجه به 
س��هم بزرگ خانوارهای آسیب پذیر در ایران، این شوک ها می توانند فقر را 
به می��زان زیادی افزایش دهند. در حالی که طیفی از اقدامات حمایتی با 
هدف جبران رفاه از دس��ت رفته صورت گرفته، ولی اثرات آن به واس��طه 
تورم از بین رفته اس��ت. تورم ایران همچنان به دلیل کاهش شدید ارزش 
پول و کسری درآمد بسیار باالست. ارزش پول ایران از سال ۲۰18-۲۰1۹ 
بیش از 4۰۰ درصد کاهش یافته و تورم ساالنه به طور متوسط 36 درصد 

بوده است.
وضعیتاقتصادایراندرسال2021

اقتصاد ایران پس از بیش از دو س��ال رکود توانسته تا حدی بهبود یابد. 
بازگش��ت تدریجی تقاضای جهانی و محدودتر ش��دن تعطیالت کرونایی 
به همراه رش��د بخش نفت )11.۲ درصد( و تولید )7.1 درصد(، به رش��د 
3.4 درصدی تولید ناخالص داخلی در س��ال ۲۰۲1-۲۰۲۰ منجر ش��ده 
اس��ت. در س��مت هزینه، مصرف بخش های دولتی و خصوصی به ترتیب 
تا ۲.3 و ۰.4 درصد کاهش یافته و ممنوعیت های وارداتی س��بب شده تا 
واردات تا ۲۹ درصد کاهش یابد و کاهش 5.4 درصدی صادرات را خنثی 
کند. از س��وی دیگر، آخری��ن داده های تولید صنعتی ایران گویای کاهش 

فعالیت های اقتصادی پس از ش��یوع کرونا دلتا در آگوست ۲۰۲1 با وجود 
افزایش تدریجی تولید نفت تا ۲.4 بش��که در روز اس��ت. نسبت جمعیت 
ش��اغل در دوره آوریل-ژوئن ۲۰۲1 نیز ۲.1 درصد پایین تر از سطح 3۹.8 
درصدی پی��ش از کرونا باقی مانده، به طوری ک��ه تاثیرات منفی به طور 
نامتناسبی بر زنان بیشتر بوده است. دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی 
برای تامین کس��ری مالی با مشکل مواجه است. به دلیل اینکه درآمدهای 
نفت��ی تنها 1۰درصد از درآمدهای دولت را تش��کیل می دهد، اثرات مالی 
بهبود در بازار جهانی نفت در سال ۲۰۲1-۲۰۲۰ محدود بوده است. دولت 
که با کاهش درآمدها روبه روس��ت، هزینه ها را برای کاهش اثرات منفی بر 
کس��ری متعادل کرده است؛ کسری بودجه حدود ۲درصد افزایش یافته و 
به 6.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی رس��یده اس��ت. تامین مالی کسری 
بودجه از طریق انتشار اوراق قرضه نیز به علت افزایش نااطمینانی اقتصادی 
و نرخ های بهره واقعی منفی، موفقیت کمتری داشته، به طوری که در دوره 
آوریل-سپتامبر ۲۰۲1 حدود 46 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته 
اس��ت. این موضوع باعث شده تا دولت از منابع صندوق استفاده و کسری 
بودج��ه را پولی کند. به دنبال انتظ��ارات تورمی به دلیل نااطمینانی ها در 
چشم انداز اقتصادی و مذاکرات هسته ای، تورم شاخص قیمت مصرف کننده 

در ماه آگوست ۲۰۲1 تا حدود 43.۲ درصد )به طور ساالنه( افزایش داشته 
اس��ت. این در حالی اس��ت که ارزش پول مجددا در دوره آوریل-آگوست 
۲۰۲1 حدود 16درصد کاهش داشته و قیمت کاالهای وارداتی را افزایش 

داده است.
دورنمایسالهایآیندهاقتصادایران

همچنین صادرات غیرنفتی ایران تا س��طح پی��ش از وقوع کرونا بهبود 
یافته و با 61درصد رش��د س��االنه به 17.6 میلیارد دالر رسیده، در حالی 
که واردات با ۲1درصد رش��د نس��بت به س��ال قبل به 16.6 میلیارد دالر 
رس��یده که به مازاد تجاری غیرنفتی منجر شده است. این رشد صادراتی 
عمدتا منعکس کننده بس��ته شدن مرزها در ش��روع ویروس کروناست. با 
وجود این، به دلیل تحریم های آمریکا و پیچیده شدن تجارت و معامالت 
مالی بین المللی، دسترسی ایران به ذخایر ارزی خارجی همچنان محدود 
باقی مانده است. بانک جهانی در پایان درباره چشم انداز میان مدت اقتصاد 
ایران می نویس��د: انتظارات درباره روند همه گیری، بهبود تقاضا از س��وی 
ش��رکای صادراتی و تحوالت ژئوپلیتیک، چشم انداز اقتصاد ایران را شکل 
می دهند. انتظار می رود متوس��ط رشد ساالنه تولید ناخالص داخلی ایران 
در میان م��دت زیر 3درصد باقی بماند. به لحاظ داخلی نیز ایمنی س��ازی 
آهس��ته در مواجهه با سویه دلتا و تعطیالت کرونایی به همراه نرخ پایین 
س��رمایه گذاری، محرک های کلیدی چش��م انداز اقتصادی ایران محسوب 
می ش��وند. انتظار می رود تاثیر س��ویه های جدید کرونا بر تقاضای جهانی 
همراه با تحریم های ادامه دار آمریکا، بر صادرات نفتی و غیرنفتی ایران تاثیر 
منفی داش��ته باشد. از سوی دیگر، اختالل در تجارت با همسایگانی چون 
افغانستان به دنبال تحوالت این کشور، می تواند صادرات را تضعیف کرده 
و دسترس��ی به ارز خارجی را حتی بیشتر کاهش دهد. به عالوه، افزایش 
چالش های آب و هوایی که به کمبود آب و انرژی منجر ش��ده اس��ت، به 
همراه تورم باال می تواند فش��ار بر طبقات آس��یب پذیر را افزایش داده و بر 

نارضایتی های اجتماعی بیفزاید.
اتفاق��ات مثبت احتمالی برای اقتصاد ایران نیز ش��امل رفع تحریم های 
اقتصادی اس��ت که می تواند به افزایش فعالیت های اقتصادی منجر شود؛ 
به خصوص پس از اینکه س��ال ها پایین تر از ظرفیت های بالقوه خود عمل 
کرده اس��ت. دولت جدید ای��ران در غیاب بازگش��ت درآمدهای نفتی در 
میان مدت با کمبود مالی روبه رو خواهد بود. به نظر می رسد با وجود رشد 
محدود درآمدهای غیرنفتی، چشم انداز نامطمئن افزایش درآمدهای نفتی، 
افزایش دس��تمزد و هزینه های بازنشستگی، همچنان توازن مالی ایران در 
حالت کمب��ود باقی بماند. از طرف دیگر، انتظار می رود دولت برای تامین 
مالی کس��ری همچنان به انتشار اوراق قرضه و فروش دارایی های عمومی 
ادامه دهد. انتش��ار بیش��تر اوراق در کوتاه مدت، خط��رات انتقال بدهی را 

افزایش می دهد و فروش دارایی ها بر فشارهای تورمی خواهد افزود.

رشداقتصادیدرسالجاریبه3.1درصدمیرسد

دورنمای 2021 اقتصاد ایران
بانکنامـــه

دالردرصرافیهابهکانال26هزارتومانرسید
ادامهریزشقیمتسکه

در حالی هر دالر آمریکا روز دوش��نبه در ادامه روند نزولی روزهای گذش��ته 
به قیمت ۲7 هزار و 5۹۰ تومان در بازار آزاد تهران خرید و فروش ش��د که در 
صرافی های بانکی با 3۰۰ تومان کاهش نس��بت به روز قبل به قیمت ۲6 هزار 
و 8۹5 تومان داد و س��تد شد. قیمت فروش یورو نیز با 6۰۰ تومان کاهش به 
31 هزار و 57 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر ۲6 هزار و 36۰ تومان و نرخ 

خرید هر یورو نیز 3۰ هزار و 44۲ تومان اعالم شد.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران 
با ۲۰ هزار تومان کاهش به 11 میلیون و 6۰۰ هزار تومان رس��ید. سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و 3۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم سکه 
بهار آزادی 6 میلیون تومان، ربع سکه 3میلیون و 55۰ هزار تومان و سکه یک 
گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی 18 عیار به یک میلیون و 137 هزار تومان و هر مثقال طال به 4میلیون 
و ۹۲6 هزار تومان رسید. اُنس جهانی طال با پنج دالر کاهش، یک  هزار و 757 

دالر و شش سنت قیمت خورد.

رشد72درصدیفروشاوراقدرمردادماه
دولتچقدراوراقفروخت؟

در پنجمین ماه امسال، میزان انتشار اوراق بدهی در مقایسه با مدت مشابه 
س��ال قبل بیش از 7۲ درصد رش��د داشته اس��ت. طبق اعالم بانک مرکزی، 
وضعیت فروش اوراق مالی اس��المی تا پایان مردادماه امس��ال نش��ان می دهد 
مجموع اوراق بدهی منتشرش��ده در این مدت، 33 هزار و 3۰۰ میلیارد تومان 
بوده که در مقایس��ه با ماه گذشته با افزایش 7۲.۲ درصدی مواجه شده است. 
این در حالی اس��ت که مجموع این اوراق در پنج ماهه نخست سال 14۰۰ به 
رقم 7۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به پنج ماهه نخست سال 
قبل 7.8 درصد کاهش یافته اس��ت. عالوه بر این، میزان انتش��ار اوراق بدهی 
دولتی در مردادماه امس��ال با 161.4 درصد رش��د نسبت به ماه قبل، 3۲ هزار 
و 6۰۰ میلیارد تومان بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که اوراق بدهی دولتی 
منتشرش��ده در پنج ماهه ابتدایی سال جاری با افت 1۲.1 درصدی نسبت به 

پنج ماهه سال گذشته به رقم 57 هزار و ۹1۰ میلیارد تومان رسیده است.
از سوی دیگر، در بخش اوراق بدهی شهرداری در مردادماه امسال اوراقی در 
این خصوص منتشر نشده است. هرچند انتشار اوراق بدهی شهرداری در پنج 
ماهه ابتدایی امسال با بیش از 1۰۰ درصد افزایش نسبت به پنج ماهه نخست 
سال قبل، به رقم 67۰۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین در بخش اوراق 
بدهی ش��رکتی براساس اطالعات منتشرشده توسط بانک مرکزی، انتشار این 
اوراق در دومین ماه تابستان به رقم 7۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت 
به ماه قبل ۹.1 درصد کاهش داش��ته است. عالوه بر این، انتشار این اوراق در 
پنج ماهه امسال نیز با افت 1۹.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

به رقم 55۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

3اقتصاد امروز سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
20 مهر 1400
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باسودآوریشرکتهادرنیمهنخست1400
رکورد7سالهسودسازیشکست

بررسی وضعیت سودآوری شرکت ها نشان می دهد که در نیمه اول سال 
14۰۰ میزان س��ود محقق شده شرکت ها به رقم 415 هزار میلیارد تومان 
رسیده است که در نوع خود یک رکورد بی سابقه محسوب می شود و تقریبا 

معادل دو برابر سود محقق شده شرکت ها در کل سال 13۹۹ است.
به گزارش سنا، محاسبه ارزش دالری سود محقق شده شرکت ها در نیمه 
اول س��ال 14۰۰ نشان می دهد که شرکت ها تقریبا 15 میلیارد دالر سود 
داش��ته اند و این رقم یک میلیارد دالر بیش��تر از رکورد قبلی در نیمه اول 
سال 13۹3 است. الزم به ذکر است که طی یک دهه اخیر به طور متوسط 
حدود 31 درصد از سود شرکت ها در نیمه دوم سال محقق شده است و در 
صورت تداوم این روند در سال جاری، مجموع سود شرکت ها در پایان سال 

14۰۰ به ارقام قابل مالحظه ای بالغ خواهد شد.
در کنار افزایش میزان سود در نیمه اول سال 14۰۰، تداوم روند کاهشی 
نسبت تقسیم س��ود نیز اتفاق مهم دیگری بوده که رخ داده است. نسبت 
تقس��یم س��ود در نیمه اول س��ال 14۰۰ تنها معادل 5۲ درصد بوده که 
کمترین میزان طی سال های اخیر است و به این ترتیب شرکت ها اقدام به 
نگهداری و عدم توزیع حدود 1۹8 هزار میلیارد تومان از سود خود کرده اند. 
این موضوع به معنای دسترسی شرکت ها به حجم قابل مالحظه ای از منابع 
ارزان قیمت برای اموری نظیر تامین سرمایه در گردش است. الزم به ذکر 
اس��ت که در سال 13۹۹ ش��رکت ها تنها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان از 

سود خود را توزیع نکرده و نزد خود نگاه داشته بودند.
با توجه به موارد ذکرشده و براساس برخی فروض در رابطه با چشم انداز 
قیمت جهانی کاالها و نرخ ارز، در یک برآورد اولیه می توان انتظار داشت که 
در سال جاری میزان سود محقق شده شرکت ها به حدود 48۰ هزار میلیارد 
تومان بالغ ش��ود. برای س��ال آینده نیز در صورت پایداری س��طوح فعلی 
قیمت های جهانی، میزان س��ود ش��رکت ها می تواند به 75۰ هزار میلیارد 
تومان بالغ شد. البته محدودیت شرکت ها در دسترسی به حامل های انرژی 
و وضع موانع صادراتی، دو چالش مهمی هستند که می توانند مانع از تحقق 

این سطح از سودآوری برای شرکت های بورسی شوند.

نوبلاقتصاد2021
به3اقتصاددانآمریکاییرسید

نوبل اقتصاد س��ال ۲۰۲1 به سه اقتصاددان آمریکایی به نام های دیوید 
کارد، جاشا انگریست و گایدو ایمبنس رسید. جایزه علوم اقتصادی نوبل در 
سال ۲۰۲1 به سه آمریکایی به نام های دیوید کارد برای »مشارکت تجربی 
در اقتصاد کار« از دانش��گاه کالیفرنیا و همچنین جاشا انگریست و گایدو 
ایمبنس برای »مش��ارکت روش ش��ناختی آنها در تجزیه و تحلیل روابط 
عللی« از دانشگاه های استنفورد و موسسه فناوری ماساچوست و دانشگاه 

کمبریج اعطا شد.
روند اعطای جایزه نوبل اقتصاد در هر سال به این ترتیب است که ابتدا 
متقاضیان جایزه نوبل در کمیته نوبل آکادمی علمی رویال سوئد ثبت نام 
می کنند و کمیته نوبل مس��ئول انتخاب کاندیداها از بین تمامی ثبت نام 
ش��وندگان اس��ت. برنده یا برندگان نهایی جایزه نوبل اقتصاد با رأی گیری 
اعضای کمیته نوبل انتخاب خواهند ش��د. تا س��ال ۲۰16 به جز 7 درصد 
برن��دگان این جایزه، باقی از آمریکای ش��مالی یا اروپ��ای غربی بوده اند و 
تاکن��ون دو زن یک��ی در س��ال ۲۰۰۹  و یکی در س��ال ۲۰1۹ برنده این 
جایزه ش��دند. کمیته نوبل اقتصاد از س��وی بانک سوئد اولین بار در سال 
1۹68 نهادینه ش��د و اولین جایزه نوبل اقتصاد در س��ال 1۹6۹ به »رنجر 
فریچ« و »جان تینبرگن« به خاطر توسعه و کاربردی کردن مدل های پویا 
در تحلیل های اقتصادی داده ش��د. از سال 1۹6۹ تا سال گذشته میالدی 
)۲۰۲۰(، 5۲ جایزه نوبل علوم اقتصادی به 86 فرد برگزیده اعطا شده است. 
تاکنون ۲5 جایزه نوبل تنها به یک فرد اختصاص یافته اس��ت. جوان ترین 
فرد دریافت کننده نوبل 46 س��ال و پیرترین ۹۰ س��ال سن داشته است. 

متوسط سن دریافت کنندگان جایزه نوبل نیز 67 سال بوده است.
در س��ال ۲۰۲۰ نیز جایزه نوبل اقتصاد به دو اقتصاددان به نام های »پل 
میلگرام« و »رابرت ویلس��ون« از دانشگاه اس��تنفورد آمریکا برای »بهبود 
نظریه حراج و خلق قالب های جدید حراج« اختصاص یافت. در سال ۲۰13 
نیز یکی از کاندیداهای دریافت این جایزه، محمد هاشم پسران اقتصاددان 
ایرانی مقیم آمریکا بود. او برای تحقیقات در »معیارهای اقتصادسنجی در 
س��ری زمانی« به عنوان یکی از نامزدهای دریافت این جایزه در این سال 

معرفی شده بود.

گزارشمرکزآمارایراننشانمیدهد
73درصدایرانیانموسیقیگوشمیکنند

در سال گذشته 73.8 درصد از افراد 15 ساله و بیشتر در ایران موسیقی 
گوش کرده اند که متوس��ط میزان آن به حدود 3۰ دقیقه در روز می رسد 
و موس��یقی پاپ ایرانی و سپس موسیقی س��نتی، بیشترین طرفدار را در 

میان آنها دارد.
طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار از طرح های آماری جدید مرکز 
آمار ایران است که با هدف شناخت فعالیت ها و رفتارهای فرهنگی خانوارها 
و اس��تفاده از آن برای برنامه ریزی های فرهنگی کشور طراحی شده است. 
این آمارگیری در سال 13۹۹، برای افراد 15 ساله و بیشتر گونه ای طراحی 
ش��ده است که نتایج به تفکیک تمام اس��تان ها قابل ارائه بوده و در آن به 
43هزار و 7۰۰ خانوار ش��هری و 18 هزار و 86۰ خانوار روستایی و در کل 
به 6۲هزار و 56۰  خانوار مراجعه ش��ده و اطالعات مرتبط با حوزه کتاب 
و نش��ریات، موسیقی، ش��بکه های اجتماعی، فعالیت های ورزشی، تغذیه، 

سرمایه اجتماعی و ... افراد 15 ساله و بیشتر اخذ شده است.
مهمترین یافته های طرح در حوزه موس��یقی از این حکایت دارد که در 
سال گذشته 73.8 درصد از افراد 15 ساله و بیشتر موسیقی گوش کرده اند. 
موسیقی پاپ ایرانی بیشترین طرفدار را بین افراد 15ساله و بیشتر داشته 
و پس از آن موس��یقی سنتی قرار داشته اس��ت. سرانه زمان گوش کردن 
به موس��یقی افراد 15 ساله و بیشتر،  سه ساعت و ۲۹ دقیقه در هفته و به 
عبارت دیگر ۲۹ دقیقه و51 ثانیه در روز بوده است. در بین وسایل گوش 
دادن به موسیقی، تلفن همراه با 5۹.5 درصد بیشترین وسیله برای گوش 
کردن به موس��یقی بوده اس��ت. در میان استان های مختلف نیز بیشترین 
س��رانه گوش دادن به موس��یقی مربوط به استان خراسان شمالی با شش 
ساعت و 14 دقیقه و کمترین سرانه مربوط به استان سیستان و بلوچستان 

با یک ساعت و ۹ دقیقه بوده است.

خبرنــامه

فرص��ت امروز: ریزش دالری ش��اخص ب��ورس تهران ادام��ه دارد و 
هرچند ش��اخص کل بورس در روز گذش��ته به رشد کم رمق یک هزار 
واحدی دس��ت یافت و پس از دو روز منفی به مدار مثبت رس��ید، اما 
تحت تاثیر افت قیمت دالر، روز پرنوسانی را پشت سر گذاشت. قیمت 
دالر روز دوش��نبه در ادامه روند نزولی روزهای گذش��ته در بازار آزاد 
ته��ران به میان��ه کانال ۲7 هزار تومان رس��ید و در صرافی های بانکی 
نیز به کانال ۲6 هزار تومان عقب نش��ینی کرد. این امر تاثیر  خود را در 
کاهش قیمت سکه و طال در روزهای اخیر نشان داد و در بازار سرمایه 

نیز به ریزش دالری شاخص بورس منجر شد.
در جریان معامالت نوزدهمین روز مهرماه، با اینکه هر دو ش��اخص 
کل بورس و فرابورس در س��اعات ابتدایی معامالت دوش��نبه، روندی 
صعودی داشتند، اما در ادامه با روندی نزولی به کار خود پایان دادند. 
به این ترتیب، ش��اخص کل بورس تهران ب��ا افزایش یک هزار و 86۹ 
واحدی به رقم یک میلیون و 457 هزار واحد رس��ید و ش��اخص کل 
هم وزن با ۹۲6 واحد کاهش، رقم 413 هزار و 76۰ واحد را ثبت کرد. 
در معام��الت این روز بی��ش از 5 میلیارد و 154 میلیون س��هم، حق 
تق��دم و اوراق به��ادار به ارزش 51 هزار و 1۰ میلیارد ریال دادوس��تد 
ش��د. ش��اخص بازار اول، افزایش 3 هزار و 11 واحدی و شاخص بازار 
دوم، کاه��ش یک هزار و 336 واحدی را تجربه کردند. در آن س��وی 
بازار سرمایه نیز آیفکس با افزایش 51 واحدی به رقم ۲۰ هزار و 834 

واحد رسید.
آنچهدربازاربورسوفرابورسگذشت

در جریان معامالت سومین روز هفته، 1۲4 نماد مثبت و ۲6۰ نماد 
منفی بودند که از میان آنها ش��رکت پتروشیمی پردیس با 574 واحد، 
ش��رکت ملی صنایع مس ایران با 547 واحد، شرکت فوالد خوزستان 
ب��ا 3۹8 واحد، ش��رکت پتروش��یمی ن��وری با 3۹4 واحد و ش��رکت 
س��رمایه گذاری غدیر با 358 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د 
شاخص بورس داش��تند. در سوی مقابل، ش��رکت صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس با 857 واحد، ش��رکت پاالیش نف��ت بندرعباس با 3۰۰ 
واحد، ش��رکت پاالیش نفت اصفهان با ۲45 واحد، ش��رکت مخابرات 
ای��ران ب��ا ۲۲3 واحد و گروه مپن��ا با ۹۹ واحد بیش��ترین تاثیر منفی 
را بر ش��اخص بورس گذاش��تند. همچنین نماده��ای آریان کیمیاتک 
)کیمیات��ک(، پارس فوالد س��بزوار )فس��بزوار(، گ��روه دارویی برکت 
)برکت(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش نفت 
بندرعباس )ش��بندر(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( و معدنی دماوند 

)کدما( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند.

گروه ش��یمیایی با 66 هزار و 564 معامل��ه به ارزش 4 هزار و 74۰ 
میلی��ارد ریال، گروه خودرو با 56 هزار و 544 معامله به ارزش ۲ هزار 
و ۹71 میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی ب��ا 5۹ هزار و 43۹ معامله 
ب��ه ارزش ۲ هزار و ۹14 میلی��ارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 3۲ 
ه��زار و ۹85 معامله به ارزش ۲ هزار و 786 میلیارد ریال و گروه مواد 
داروی��ی با ۲5 هزار و ۲۲۰ معامله ب��ه ارزش یک هزار و 8۹4 میلیارد 

ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز  شاخص کل فرابورس با افزایش 51 
واحدی به رقم ۲۰ هزار و 834 واحد رس��ید. بر پایه معامالت سومین 
روز معامالتی هفته در فرابورس ایران، بیش از 3 میلیارد و 8۰ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 555 هزار و 613 میلیارد ریال 
دادوس��تد شد. در معامالت روز دوشنبه، 118 نماد فرابورسی مثبت و 
176 نماد منفی بودند که از میان آنها ش��رکت پتروش��یمی زاگرس با 
61 واحد، ش��رکت پلیمر آریاساسول با 18 واحد، شرکت پاالیش نفت 
الوان با 7.56 واحد، ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب با 6 واحد و بیمه 
تجارت نو با 4 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص فرابورس 
داش��تند. همچنین شرکت صنعتی مینو با 1۰ واحد، شرکت فرابورس 
ایران با ۹ واحد، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با 8 واحد، شرکت 
ذوب آه��ن اصفهان با 7 واحد و ش��رکت اعتباری مل��ل با 4 واحد، با 

بیشترین تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
ریزشدالریشاخصبورسادامهدارد؟

ریزش ه��ای بورس ته��ران در روزهای اخیر عالوه ب��ر علت دالری، 
می تواند نتیجه خروج پول از بازار س��رمایه باش��د. بورس اوراق بهادار 
تهران ح��ال و روز خوبی ندارد. این خالصه وضعیت این روزهای بازار 
س��رمایه اس��ت. همه اتفاقات خارج از بازار س��رمایه به ضرر بورس در 
حال پیش رفتن بوده و بس��یاری از سهامداران در روزهای گذشته باز 
هم فرار را به قرار ترجیح داده و روند خروج پول سهامداران حقیقی از 
بورس س��رعت گرفته است. تنها در معامالت روزهای شنبه و یکشنبه 
این هفته 14۰5 میلیارد تومان پول از بازار س��رمایه خارج شده است. 
در صورت��ی که ای��ن روند در روزهای آینده نیز ادامه داش��ته باش��د، 
می توان گفت که تمام حمایت های پیش روی بازار س��رمایه یکی پس 

از دیگری به دلیل مشخص نبودن آینده بازار از دست خواهد رفت.
اغلب کارشناس��ان، روند فعلی بازار سرمایه را نشأت گرفته از اخبار 
سیاس��ی و اقتص��ادی می دانن��د. کاهش کس��ری بودجه توس��ط تیم 
اقتصادی دولت سیزدهم، کاهش قیمت دالر، خبرهای آغاز دور جدید 
مذاکرات و البته ترس سهامداران از سقوط بازار به سبک سال گذشته، 

همه و همه در این روزها باعث شده است تا بورس لباس قرمز بپوشد. 
به عبارت دیگر، س��ه عامل نیاز س��رمایه گذاران به شناس��ایی سود در 
وضعیت فعلی در کنار افت قیمت دالر و تاثیر روانی آن بر بازار سرمایه 
توانسته در کاهش این روزهای بازار سرمایه نقش موثری داشته باشد. 
البته نباید از ش��ائبه کاهش ریسک های سیاس��ی به واسطه مذاکرات 
برجام نیز گذش��ت. همین موضوعات باعث شده تا بازار سرمایه در دو 
روز آغازی��ن این هفته حدود 3۲ هزار و 5۰۰ واحد س��قوط کند و در 

سومین روز هفته نیز به رشد کم رمق یک هزار واحدی برسد.
قیم��ت دالر در روزهای گذش��ته ب��از هم کاهش یافت��ه و یک مرز 
حس��اس دیگر را از دست داده اس��ت. قیمت دالر عصر یکشنبه روی 
۲7 هزار و 75۰ تومان بود و مرز حس��اس ۲7 هزار و 8۰۰ تومان را از 
دس��ت داد. در روز دوش��نبه نیز به رقم ۲7 هزار و 55۰ تومان در بازار 
آزاد تهران رس��ید و در صرافی های بانکی نیز با کاهش 3۰۰ تومانی به 

کانال ۲6 هزار تومان عقبگرد کرد.
با کاهش قیمت دالر، ش��رکت های دالری ب��ورس نیز با چالش افت 
قیمت مواجه خواهند شد. این مسئله می تواند تاثیر فراوانی بر شاخص 
کل ب��ورس بگذارد. از آنج��ا که این نمادها بیش��تر در زمره نمادهای 
شاخص  ساز قرار دارند، همین افت را به کل بازار سهام تعمیم می دهند 
و همین مس��ئله نیز سبب کاهش قیمت همه نمادهای حاضر در بازار 
سرمایه می شود. به گزارش فارس، برخی کارشناسان معتقدند مدیریت 
کسری بودجه 5۰ درصدی به اندازه انتشار خبر امکان انجام مذاکرات 
در دهه دوم آبان ماه، برای روند قیمتی دالر تعیین  کننده بوده اس��ت. 
فعاالن بازار ارز می گویند حتی در صورت ش��روع دور جدید مذاکرات 
احی��ای برجام، حصول توافق احتمال��ی زمان بر خواهد بود و نمی توان 
انتظار داش��ت که مذاکرات در کوتاه مدت، قیمت دالر را در س��طوح 

پایین پایدار کند.
بررس��ی معامالت در روزهای شنبه و یکشنبه نشان می دهد، ارزش 
معامالت خرد در بازار س��رمایه افت زیادی داش��ته است. در روز شنبه 
ارزش معام��الت خرد 5 هزار و 3۰۰ میلیارد تومان و در روز یکش��نبه 
4 هزار و 6۰۰ میلیارد تومان بوده، حال آنکه میانگین ارزش معامالت 
خرد در هفته گذش��ته 6 هزار و 6۰۰ میلیارد تومان بوده اس��ت. افت 
معن��ادار ارزش معامالت خرد در کنار خ��روج پول حقیقی ها از بورس 
را می توان نش��انه ناامیدی س��هامداران خرد ب��ورس در معامالت این 
روزهای بازار س��رمایه دانست. حال باید منتظر ماند و دید شرکت های 
حقوقی می توانند از بازار س��رمایه حمایت کنند و وضعیت فعلی بورس 

را به سمت تعادل سوق دهند یا خیر؟

شاخصهایبورسیصعودراتابنیاوردند

روز پرنوسان بورس تهران

یک کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه بورس را می توان به عنوان 
یکی از بازارهای مناس��ب برای س��رمایه گذاری در شش ماهه دوم سال 
معرفی کرد، گفت بازار سرمایه می تواند نسبت به سایر بازارهای موازی 
تا پایان امسال بازدهی معقولی را در اختیار سهامداران قرار دهد و رشد 

خوبی را تجربه کند.
س��هیل کالهچی به مقایس��ه س��رمایه گذاری در بازار س��هام با دیگر 
بازارهای موازی پرداخت و به ایرنا گفت: بورس تا پایان سال می تواند به 
رشدی معقول دست پیدا کند، چرا که فضای حاکم برای سرمایه گذاری 
در بازارهای مختلف آرام  است و اتفاقی در هیچ یک از بازارها )از جمله 
دالر، طال و مس��کن( برای س��رمایه گذاری رخ نمی ده��د. همانگونه که 
معامالت بورس تحت تاثیر رکود ایجادشده قرار می گیرد، روند معامالت 
دیگر بازارهای س��رمایه گذاری هم وارد فضای رکودی می شود و دیگر با 

معامالت چندان پررونقی همراه نخواهند شد.
کالهچی ضمن تاکید بر کاهش ش��دید تعداد معامالت بازار مس��کن 
طی چند وقت اخیر خاطرنش��ان کرد: بازار ارز با افت و خیزهای اندکی 
هم��راه اس��ت، به نظر می رس��د که برآیند آن ناش��ی از ت��ورم و فضای 

اقتصادی حاکم در کش��ور باشد اما نرخ  ارز در بازار، کم شتاب به مسیر 
صعودی خود ادامه می دهد.

ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه ادام��ه داد: با توجه ب��ه وجود چنین 
ش��رایطی، بازار س��رمایه هم مس��یری مانند دیگر بازاره��ا را در پیش 
می گیرد و مس��یری آرام را برای صع��ود در پیش می گیرد، این بازار در 
مس��یر خود با افت و خیزهای زیادی همراه خواهد بود اما در نهایت رو 

به باال حرکت می کند.
او ب��ا بی��ان اینکه بازار س��هام را می توان به عنوان یک��ی از بازارهای 
معقول برای س��رمایه گذاری در ش��ش ماه دوم سال معرفی کرد، گفت: 
بازار س��رمایه نسبت به سایر بازارهای س��رمایه گذاری می تواند تا پایان 
س��ال بازدهی معقولی را در اختیار س��هامداران قرار دهد و نس��بت به 
دیگر بازارها رشد خوبی را تجربه  کند اما در این مدت سهامداران باید 
با توجه به تحلیل های انجام ش��ده سهام مناسبی را برای سرمایه گذاری 

در نظر بگیرند.
به اعتقاد کالهچی، به نظر می رس��د رشدی که طی چند ماه گذشته 
در بازار رخ داد بیش��تر به سمت س��هام بزرگ و شاخص ساز بازار بود و 

این موضوع باعث شد تا حرکت بازار به سمت صعود با سرعت بیشتری 
صورت گیرد. این کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به صنایع پیش��رو 
در نیم��ه دوم س��ال جاری نیز گفت: ممکن اس��ت در نیمه دوم س��ال 
بازار تغییر مس��یر دهد، اقبال بازار به س��مت س��هام متوسط پیش رود 
و س��هامی که به نوعی از رش��د بازار عقب ماندند بازدهی مناسبی را در 
اختیار س��هامداران قرار دهند. به نظر می رس��د صنعت سیمان و گروه 
بانکی بتوانند تا پایان سال، صنایع مناسب برای سرمایه گذاری و کسب 
بازدهی باش��ند؛ بنابراین می توان به این گروه ها نس��بت به سایر صنایع 

توجه ویژه ای داشت و بر روی آنها سرمایه گذاری کرد.
کالهچی در پایان خاطرنش��ان کرد: سهامداران در وضعیت فعلی بازار 
باید هدف قیمتی داشته باشند و دید سرمایه گذاری در بازار سهام را به 
صورت بلندمدت قرار دهند، همچنین سرمایه گذاران نباید انتظار کسب 
بازدهی های چشمگیر از بازار سهام همانند نیمه نخست سال گذشته را 
داشته باشند. سهامداران اگر در موقعیت مناسب اقدام به شناسایی سود 
نکنند در این بازار متضرر خواهند ش��د و س��ودهایی را هم که در زمان 

صعود بازار کسب کرده بودند از دست خواهند داد.

یککارشناسبازارسرمایهبررسیکرد
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جدیدترینآمارهادربارهدورکاری

بهقلم:جاشوآساپی
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

از زمان شیوع جهانی ویروس کرونا، دورکاری با اقبال فوق العاده ای مواجه 
ش��ده اس��ت. این اقدام مزیت های فوق العاده ای دارد که باعث شده تا بیش 
از نیم��ی از کارمندان، تمایل به ادامه فعالیت های خود به این ش��یوه دارند. 
مزیت هایی نظیر مدیریت زمان بهتر، از بین رفتن زمان رفت و آمد، کاهش 
هزینه ها و عدم نیاز به مرخصی، از جمله مهمترین مزایای این شیوه کاری 
محسوب می شود. در رابطه با معایبی نظیر عدم امکان کار تیمی، نکته ای که 
باید به آن توجه داش��ته باشید این است که پیشرفت تکنولوژی باعث شده 
اس��ت تا بتوانید به سادگی این مشکل را هم برطرف نمایید. در واقع وجود 
نرم افزارهای��ی نظیر ترلو، کمک می کند تا اف��راد زیادی بتوانند بر روی یک 
پروژه فعالیت نمایند و تقس��یم وظایف و نظارت ش��کل گیرد. برای مکالمه 
جلسه هم نرم افزارهای متنوعی وجود دارد. به همین خاطر مزایای این طرح 
به مراتب بیشتر از معایب آن است. بدون شک آگاهی از جدیدترین آمارهای 
مرتبط با دورکاری، نظر شما را به این شیوه پرسود کاری تغییر خواهد داد 

که در ادامه تعدادی از موارد برتر را بررسی خواهیم کرد. 
1-تعدادشغلهادرزمینهدورکاریدرحالافزایشاست

اگرچه تا قبل از کرونا تنها در حوزه هایی خاص ش��اهد دورکاری بوده ایم، 
با این حال این موضوع به س��رعت در حال تغییر اس��ت. درواقع به صورت 
مداوم به تعداد شغل هایی که به صورت دورکاری ادامه پیدا می کنند، افزوده 
می ش��ود. به همین خاطر ابدا نباید تصور کنید که این موضوع محدودیت 
باالیی دارد. تمایالت به این اقدام خود بیانگر س��ود دوطرفه دورکاری است. 
درواقع مدیران نیز تمایل دارند که تا حد امکان کارمندان به صورت دورکاری 
به فعالیت های خود ادامه دهند. با سرعت حال حاضر پیش بینی می شود که 
تا دو س��ال آینده، دورکاری به ش��یوه رایج انجام فعالیت ها، تبدیل شود. با 
تحلیل اقدامات انجام شده در این زمینه، می توانید به ایده های جدید برای 

استفاده حداکثری از دورکاری دست پیدا کنید. 
2-آمریکابیشازهرکشوریدورکاردارد

جدیدترین آمارها حاکی از آن اس��ت که بیش از 6۰ درصد دورکارها، در 
کشور آمریکا هستند. به  همین خاطر این کشور بهشت این افراد محسوب 
می شود. این موضوع به خوبی ظرفیت باالی سایر کشورها برای فعالیت در 
این زمینه را نشان می دهد. درواقع رقابت در این شیوه در غیر از آمریکا بسیار 
پایین بوده و این امر به معنای آن اس��ت که شما شانس رشد بسیار باالیی 
را خواهید داشت. در این زمینه طبیعی است که تجربه و خالقیت برندهای 
آمریکایی در زمینه دورکاری بسیار باال باشد. به همین خاطر الگو قرار دادن 

آنها یک اقدام کامال حرفه ای خواهد بود. 
3-امنیتبهدغدغهایجدیترتبدیلشدهاست

در ش��یوه رایج کاری، افراد دغدغه ای ب��رای امنیت ندارند. با این حال در 
خانه به خاطر آنکه از سیس��تم های ش��خصی استفاده می شود، دغدغه یک 
معضل اساسی است. درواقع بیش از ۹۰1 درصد دورکارها نسبت به مسئله 
امنیت اطالعات، نگران هستند. این امر خود به خوبی نشان می دهد که باید 
آموزش های الزم را داش��ته باشید و تیم امنیتی استخدام نمایید. به صورت 
کلی با رعایت چند نکته س��اده، تا 7۰ درصد احتمال بروز مش��کل از بین 

خواهد رفت. به همین خاطر ابدا نباید این موضوع را سخت تلقی نمایید. 
4-رضایتشغلیافزایشپیداکردهاست

اگر آمارهای رضایت ش��غلی قبل و بعد از دورکاری گس��ترده را مشاهده 
کنید، متوجه این موضوع خواهید شد که رضایت شغلی افزایشی چشمگیر را 
پیدا کرده است. مهمترین دالیل این امر عدم نیاز به رفت و آمد به شرکت، 
صرفه جویی در زمان و هزینه ها، از بین رفتن ساعت کاری مشخص و حضور 
بیشتر در کنار خانواده است. درواقع بیش از 8۰ درصد افرادی که به تازگی 
تجرب��ه دورکاری را پیدا کرده اند، از این تغییر اب��راز رضایت کرده اند. نکته 
جالب تر این است که در دورکارها به مراتب کمتر شاهد تغییر شغل هستیم. 
ادامهدرصفحهآخر

نماگربازارسهام

بهقلم:کارلدیوس
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

ش��یوع جهانی ویروس کرونا باعث ش��ده اس��ت تا دورکاری، تنها راه 
امکان ادامه فعالیت باشد. با این حال این موضوع مدیران را در شرایطی 
جدی��د قرار داده که طبیعی اس��ت با چالش هایی همراه باش��د. درواقع 
یکی از مهمترین این موارد، عدم دسترسی به کارمندان است که باعث 
می شود تا نظارت و پیگیری به اقدامی ظاهرا سخت تبدیل شود. با این 
ح��ال با نگاهی به آم��ار برندهایی که از مدت ها قبل در زمینه دورکاری 
فعالیت داش��ته اند، متوجه این امر خواهید ش��د که ابدا چالشی در این 
زمینه نباید وجود داش��ته باش��د. درواقع واقعیت این اس��ت که کنترل 
دورکارها به مراتب س��اده تر از س��ایر کارمندان است. دلیل این امر نیز 
به خاطر اس��تفاده از تکنولوژی است. درواقع تکنولوژی باعث می شود تا 
انجام حتی س��خت ترین کارها، کامال س��اده شود. در این زمینه نکته ای 
که باید به آن توجه داشته باشید این است که همواره باید از جدیدترین 
ابزارها اس��تفاده کرد. این امر باعث می شود تا با باالترین امکانات مواجه 
ش��وید. در ادامه 1۰ ابزار کاربردی مدیریت دورکارها در سال ۲۰۲1 را 

بررسی خواهیم کرد. 
Time Doctor-1

ای��ن ابزار به ص��ورت تخصصی در زمینه ردیاب��ی زمانی فعالیت دارد. 
نکته جالب این اس��ت که در بین مشتریان این ابزار، برندهای مطرحی 
نیز وجود دارد که کاربردی بودن آن را به اثبات می رس��اند. درواقع شما 
می توانید در کنار وظایف مشخص شده برای هر تیم، مدت زمان فعالیت 
آنها و مواردی که در حال انجام است را مشاهده کنید. همچنین امکان 
بررسی زمان ورود و خروج افراد به سیستم نیز وجود دارد. این موضوع 
درس��ت به مانند کنترل ورود و خروج کارمندان به ش��رکت است. نکته 
جالب این اس��ت که هر کارمن��د می تواند زمان اس��تراحت خود را نیز 
مشخص کند تا زمان س��نجش آنها متوقف شود. در نهایت آمار روزانه، 
هفتگی، ماهانه و س��االنه در اختیار ش��ما قرار می گیرد که می توانید از 
آن برای بررس��ی وضعیت کارمندان خود استفاده کنید. درواقع بسیاری 
از ش��رکت ها از این آمارها ب��رای تعیین مقدار حق��وق کارمندان خود 
اس��تفاده می کنند. این برنامه یک مهلت تس��ت 14 روزه رایگان دارد و 
پ��س از آن باید برای هر ماه، حق اش��تراک 7 دالری خریداری نمایید. 
با این حال برای دسترس��ی کامل به تمامی امکانات، هزینه آن مقداری 

افزایش پیدا می کند. 
Toggl Track-2

ای��ن برنامه هم ب��رای انواع سیس��تم های عام��ل رایان��ه و هم برای 
گوش��ی های هوش��مند وجود دارد و کمک می کند تا ام��کان پیگیری 
پروژه ها کامال س��اده شود. همچنین فضایی برای ارتباط افراد با یکدیگر 
وجود دارد که باعث می ش��ود تا س��ریعا بتوانید موارد موردنیاز را مطرح 
نمایید. حق اش��تراک آن ماهانه 1۰ دالر است. با این حال می توانید از 
نسخه رایگان آن که امکانات به مراتب کمتری را دارد، استفاده نمایید. 

RescueTime-3
ای��ن برنام��ه تنها برای مدیری��ت زمان و پیگیری نب��وده و از آن 
می توانید حتی برای برگزاری وبینار و جلس��ات مجازی نیز استفاده 
کنی��د. همچنین این برنامه ام��کان مسدودس��ازی برنامه هایی که 
ممکن اس��ت در حین کار هواس شما را پرت نماید، در اختیار دارد 
که بدون شک برای هر فردی، کامال کاربردی خواهد بود. همچنین 
می توانی��د پس از تعیین اهداف، برای ه��ر کارمند خود محدودیت 
زمانی ایجاد نمایید تا از اتالف وقت جلوگیری ش��ود. درواقع اگرچه 
شما در محل کار کارمندان خود حضور ندارید، با این حال هنگامی 

که زمان پایان دادن به یک فعالیت را که قبال در شرکت نیم ساعته 
تمام می شده، همین میزان مشخص کنید طبیعی است که دیگری 
ش��اهد تلف ش��دن زمان نخواهید بود و افراد مجبور هستند که در 
زمان مش��خص شده، با باالترین میزان تمرکز فعالیت کنند. این امر 
ام��کان انج��ام همزمان یک پروژه را کامال س��اده خواهد کرد. برای 
اس��تفاده از این برنامه نیاز است که حق اشتراک ماهانه 1۲ دالری 

آن را پرداخت نمایید. 

Hours-4
در این برنامه ش��ما اقدامات روز را مش��خص کرده و پس از آن شاهد 
شروع زمانسنج خواهید بود. هر فعالیت به محض آنکه به اتمام برسد، به 
شما اطالع داده خواهد شد. درواقع یکی از نکاتی که در زمینه دورکاری 
بای��د مورد توجه قرار دهید این اس��ت که حضور در خانه، باعث خواهد 
ش��د تا کارمن��دان وظایف باالت��ری را پیدا کنند. به همی��ن خاطر نیاز 
اس��ت که به مدیریت زمان آنها احترام بگذارید. برای مثال ممکن است 
کارمندی تمایل داشته باشد که در چهار ساعت صبح، تمامی اقدامات را 
به پایان برساند و کارمندی دیگر، در طول روز این چهار ساعت فعالیت 
را انج��ام ده��د. به همین خاطر ش��ما باید تا حدام��کان به این موضوع 
احترام بگذارید. در نهایت ماهانه می توانید از آمار کارمندان خود پرینت 
گرفته و برای آنها ارسال کنید. این موضوع شکایت ها از میزان حقوق را 
بدون ش��ک کاهش خواهد داد. حق اشتراک ماهانه این برنامه از هشت 

دالر به ازای هر ماه، شروع می شود. 
Timely-۵

ای��ن برنامه در کن��ار زمان بندی انجام کارها و نظ��ارت بر عملکردها، 
امکان مقایس��ه را نیز دارد. در این رابطه تنها مقایسه عملکرد کارمندان 
با یکدیگر نبوده و می توانید عملکرد افراد با آمارهای هفته گذشته را نیز 
مقایسه کنید. این امر کمک خواهد کرد تا دالیل پیشرفت و یا پسرفت 
افراد را س��ریعا شناس��ایی کرده و توصیه های الزم را داش��ته باشید. از 
نکات جالب دیگر، جداس��ازی زمان صرف شده کارمندان در بخش های 
مختلف اس��ت. ب��رای مثال می توانید آمار حضور اف��راد در اینترنت و یا 
ی��ک نرم افزار خاص را مش��اهده کنید. حق اش��تراک ماهانه آن، از 1۰ 

دالر شروع می شود. 

Harvest-6
در این برنامه ش��ما می توانی��د حقوق دادن را نیز ب��ه کاری خودکار 
تبدی��ل کنی��د. برای مث��ال این امر که ب��ه ازای هر س��اعت، مبلغی را 
مش��خص کنید، باعث خواهد ش��د تا در پایان ماه، ضمن تعیین حقوق 
هر یک از کارمندان، مبالغ به حس��اب آنها واریز ش��ود. همچنین امکان 
شخصی س��ازی این موضوع نیز وجود دارد تا بیش��تر مطابق نیاز ش��ما 
باش��د. برای مثال می توانید اس��تثناهایی را هم مشخص کنید تا عدالت 
بیش��تری برقرار ش��ود. نکته جالب دیگر این است که شما می توانید از 
این برنامه برای به دس��ت آوردن اطالع��ات دیگر نظیر وضعیت فروش، 
بازدید س��ایت و... استفاده کنید. حق اش��تراک ماهانه این برنامه از 1۲ 

دالر شروع می شود. 
Everhour-7

یکی از مشکالت در زمینه پیگیری کارمندان این است که همواره این 
احتم��ال وجود دارد که آنها اطالعات نادرس��تی را وارد کنند. به همین 
خاطر در این برنامه نیاز است که نتیجه کار برای شما ارسال شود. برای 
مثال اگر کارمند ش��ما ادعا دارد که یک س��اعت از زمان خود را صرف 
اقدامی کرده، الزم است تا نتیجه آن برای شما ارسال شود. این موضوع 
می تواند یک عکس و یا فیلم باش��د. امکان ارس��ال فاکتور و تبدیل ارز، 
این امکان را مهیا می کند تا همکاری با افرادی که در کش��ورهای دیگر 
فعالیت می کنند هم کامال ساده شود. با این حال این برنامه محدودیت 
از نظر تعدادی دارد. در این برنامه حق اشتراک وجود نداشته و به ازای 

هر نفر الزم است تا 1۰ دالر پرداخت کنید. 
Timeneye-8

در ای��ن برنامه ابتدا کارمندان برنامه روزانه خود را مش��خص خواهند 
کرد و براس��اس آن، پیگیری ها شروع می ش��ود. همچنین این برنامه به 
ش��ما امکان مدیریت بودجه را می دهد تا ب��ا دقت خرج نمایید. درواقع 
ش��ما می توانی��د ابتدای هر ماه، حق��وق تقریبی کارمن��دان را وارد این 
سیس��تم نمایید تا در آخرین روز، مبالغ افراد براس��اس عملکردش��ان، 
به حس��اب آنها واریز ش��ود. این برنامه امکان ایجاد گروه های مختلف را 
دارد. مزیت این امر، امکان فعالیت بهتر بخش هایی اس��ت که بیشترین 
ارتباط را با یکدیگر دارند. قیمت آن نیز از هفت دالر به ازای هر کارمند 
شروع می شود و بسته به نیاز شما، تا 13 دالر نیز افزایش پیدا می کند. 

ClickTime-9
در این برنامه در کنار بررسی وضعیت تمامی کارمندان، امکان بررسی 
پروژه ه��ا نیز وجود دارد. همچنی��ن می توانید برای ه��ر کارمند، برنامه 
پیشنهاد روزانه ارسال نمایید. آنها می توانند تغییرات الزم را اعمال کرده 
و برای ش��ما بفرستند و پیگیری ها نیز به صورت کامل توسط این برنامه 
انجام خواهد ش��د. همچنین شما می توانید اقدامات هر فرد و یا تیمی را 
از مدت ها قبل مشخص کرده و وارد سیستم نمایید و آنها به محض تمام 
ش��دن یک کار، مورد جدید را ارس��ال می کنند. مزیت این امر خصوصا 
هنگامی اس��ت که ش��ما با افرادی همکاری دارید که در خارج از کشور 
هستند. تحت این شرایط اگر صبح در یک کشور با نصفه شب در کشور 
ش��ما همراه باش��د، دیگر ناراحتی برای تماس کارمن��دان خود نخواهید 

داشت. حق اشتراک این برنامه به ازای هر کاربر، 1۲ دالر است. 
EmailAnalytics-10

حتی مش��اهده ایمیل ها نیز می تواند اقدامی زمانبر باشد. با این حال 
بس��یاری از ش��رکت ها از این ابزار برای ارتباط میان کارمندان استفاده 
می کنن��د. به همین خاطر این برنامه تالش کرده اس��ت تا با فیلترهای 
مختل��ف، مدیری��ت ایمیل را به اقدامی س��ریع و راح��ت تبدیل نماید. 
درواق��ع این برنامه کمک می کن��د تا ایمیل، به فضایی مناس��ب حتی 
برای پیگیری کارمندان تبدیل ش��ود. حق اشتراک آن 15 دالر به ازای 

هر کارمند است. 
timedoctor.com.biz30:منبع

مدیریت دورکارها با 10 ابزار کاربردی
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اخبار

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
گفت: موضوع فرهنگ از اصلی ترین موضوعات دولت سیزدهم است.

محمدمهدی اسماعیلی در سفر یک روزه خود به آذربایجان شرقی در 
دیدار با حجت االسالم و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان شرقی، با اعالم این مطلب اظهار کرد: تبریز از قله های 
دســت نیافتنی فرهنگ و هویت ایران اســت و به لحاظ ظهور و حضور 
چهره های تاثیرگذار علمی،   فرهنگی،   سیاســی و ادبی همواره سرآمد 
بوده و در عرصه ها و برهه های مختلف همچون دوران مشروطه و دوران 

دفاع مقدس فرماندهان بزرگی از این خطه برخاسته است.
وی اضافه کرد: حضور شخصیت های بزرگ علمی و فقهی در تبریز 
زبانزد عام و خاص اســت و این شــهر پایگاه بزرگ عاشوراییان و جبهه 
انقالب اســت. وی همچنین با اشــاره به آسیب  اهالی فرهنگ و هنر و 
مشاغل این حوزه از همه گیری کرونا، گفت: موضوع فرهنگ از اصلی ترین 
موضوعات دولت ســیزدهم اســت و نخستین مســئله مطرح شده در 
نخستین روز کاری ما توجه به مسئله معیشتی هنرمندان آسیب دیده از 
کرونا بود و امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده اندکی از بار مشکالت 

این حوزه کاسته شود.

وی همچنین به مشی و نگرش مردمی امام جمعه تبریز اشاره کرد و 
گفت: حرکت های خوبی که در این دوره از سوی ایشان شکل گرفته در 
سرمایه اجتماعی نظام تاثیرات مثبتی داشته است. اسماعیلی به گسترش 
واکسیناسیون و سیر صعودی آمار افراد واکسینه شده اشاره کرد و گفت: 
امیدواریم فعالیت های فرهنگی و هنری که بیشتر اجتماع محور هستند 
از ســر گرفته شود. وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی همچنین از اهتمام 
این وزارتخانه برای توجه بیش از پیش به مناطق کمتر توســعه یافته 

فرهنگی خبر داد. اسماعیلی همچنین با اشاره به موضوع نیروی انسانی 
شاغل در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از برنامه ریزی ها کالن برای 
بهره گیری از نیروی متعهد، جوان و انقالبی در فعالیت های این وزارتخانه 
خبر داد. وی گفت: شــورای فرهنگ  عمومی ظرفیت باالیی در استان 
ها محسوب می شود که با محوریت نماینده ولی فقیه در استان برگزار 
می شــود و از این رو می تواند محلی برای تصمیم گیری های کالن باشد 
و شــورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی نیز جرو شوراهای فعال در 
سطح کشور است و امیدواریم این روند ادامه یافته و زمینه تصمیم گیری 
های کاربردی و راهبردی فرهنگی برای اســتان در این شورا فراهم آید. 
وی همچنین از تالش وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی و توجه ریاست 
جمهوری به ســامان دهی موازی کارهای فرهنگــی خبر داد و گفت: 
امیدواریم این مشــکل با تبعیت از یک حکمرانی واحد فرهنگی مرتفع 
شود. اسماعیلی همچنین از ساماندهی امور بیمه اهالی فرهنگ، هنر و 
رسانه و تدابیر ویژه برای بیمه فعاالن قرآن نیز خبر داد. الزم به ذکر است 
محمد مهدی اسماعیلی در سفر یکروزه خود به استان آذربایجان شرقی 
برای شــرکت در آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی تئاتر کودک و 

نوجوان باغچه بان به شهرستان مرند نیز عزیمت کرد.

اهواز- شــبنم قجاوند: بنا بر اعالم ســازمان مدیریــت و برنامه 
ریزی اســتان خوزستان، شرکت برق منطقه ای خوزستان در موضوع« 
فرایندهای آموزشی«در بین ۶۷ دستگاه اجرایی استان در بخش شرکت 

های دولتی، رتبه دوم را کسب کرد.
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان خوزستان به منظور ارتقاء سطح آموزش دستگاه 
ها در ســال ۹۹ نسبت به بررسی کلیه فرایندها در امر آموزش دستگاه 
های اجرایی اســتان اقدام نموده که با توجه به ارزیابی به عمل آمده در 
بین ۶۷ دســتگاه اجرایی استان، در بخش شرکت های دولتی، شرکت 
برق منطقه ای خوزستان با کسب ۹۵ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز، رتبه 

دوم را بدست آورد.
کیوان خورسند معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خوزستان 
با بیان اینکه مهمترین رکن هرســازمان سرمایه انسانی آن می باشد و 
آموزش و ارتقاء ســطح دانش، مهارت و نگــرش مدیران و کارکنان در 
افزایش کارایی و بهبود عملکرد سازمانی است، در خصوص کسب رتبه 
دوم در بحث آموزش توضیح داد: دفتر برنامه ریزی منابع انســانی این 
شــرکت درسال ۹۹ و در شرایط خاص همه گیری بیماری کووید ۱۹ با 
برگزاری ۱۴۸ دوره ) الکترونیکی ( و ۱۶۴۵۶۰ نفرساعت آموزش با هزینه 
ای بالغ بر ۲۸ میلیارد ریال در زمینه های مدیریتی، شغلی اختصاصی 
،توانمنــدی های عمومی و فرهنگی، فــن آوری اطالعات و ارتباطات، 

توانست در بین ۶۷ دستگاه اجرایی استان، دربخش شرکت های دولتی 
رتبه دوم را کســب کند. بر اساس این گزارش، شرکت برق منطقه ای 
خوزستان در ســالهای ۹۶ و ۹۷ در بحث آموزش در بین دستگاه های 
اجرایی استان به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کرده بود و درسال 

۹۸ نیز به دلیل بیماری کرونا ارزیابی دستگاه های اجرایی انجام نشد.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: شــهردار تبریز گفت: حساب 
متمرکز سال ها است که در شهرداری اجرا می شود.

عباس رنجبر با اعالم این موضــوع اظهار کرد: اینکه در یک منطقه 
از شهر پروژه ای نداشته باشــیم و در منطقه ای دیگر ده ها پروژه باشد، 

قابل قبول نیست.
شــهردار تبریز با اشاره به طرح خزانه داری متمرکز اظهار کرد: بحث 
حساب متمرکز سال ها است که در شهرداری اجرا می شود. درآمدهایی 
در مناطق کســب شده و به حســاب متمرکز ریخته می شود. مرکز از 
این درآمد درصدی را کسر می کند و مابقی را برای اجرای بودجه های 
مصــوب به مناطق بــاز می گرداند. وی ادامــه داد: طرح هایی که ارائه 
می شود باید حسن باالیی داشته و مدیریت بهینه ای داشته باشد. هفته 
گذشــته گفتیم که از آبان  خزانه متمرکز را اجرایی خواهیم کرد، قطعا 
مزایای این طرح بیش از معایب آن است. شهردار تبریز عنوان کرد: ما 
نباید اجرای عدالت را از خزانه داری متمرکز داشته باشیم. خزانه متمرکز 

مدیریت بهینه منابع مالی است، نه اجرای عدالت. اگر به دنبال اجرای 
عدالت در شــهر هســتیم، باید در مرحله بودجه نویسی این موضوع را 
تعریف کنیم که خزانه متمرکز نمی تواند بودجه را به هم بزند. وی افزود: 
اصال قرار نیست از ردیف بودجه پروژه ها در یک منطقه کسر و به منطقه 
دیگری بفرستیم. اگر دنبال عدالت هستیم باید در پیش بینی پروژه ها 

اقدامات الزم را انجام دهیم.
رنجبر اظهار کرد: نباید اجازه دهیم انگیزه ها از بین برود و باید متعادل 
حرکت کنیم. قابل قبول نیست که در یک منطقه پروژه ای نداشته باشیم 
و در منطقه ای ده ها پروژه باشــد اما طبق اولویت بندی اگر نیاز باشــد 

می توانیم پروژه های با حساسیت باال را در اولویت بودجه قرار دهیم.

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان مرکزی در 
نشست خبری با اصحابه رسانه اظهارکرد: یکی از سنت های زیبای اسالمی 
و تجلی احســان و نیکوکاری در ســیره ائمه اطهار)ع( وقف است که با 
گســترش فرهنگ وقف در جامعه، زمینه مناسبی برای رشد ارزش های 
معنوی و الهی ایجاد می شود. واحدی افزود: وقف بارزترین مصداق احسان، 
صدقه جاریه و انفاق و منشا بسیاری از خدمات علمی، رفاهی، فرهنگی 
و هنری و بهداشتی در جامعه است، وقف دارای حوزه  بسیار گسترده از 
اقدامات است و اگر به درستی هدایت شود جامعه با کمبودهای اجتماعی، 
اقتصادی، آموزشی و فرهنگی روبه رو نمی شود. وی با اشاره به برنامه های 
دهه وقف در اســتان گفت: روز نخست دهه وقف با عنوان وقف، رسانه، 
تکریم واقفان خیراندیش، روز دوم با عنوان ترویج فرهنگ قرآن، عترت 
و مهدویــت، روز ســوم با عنوان خدمات فرهنگــی و اجتماعی جامعه، 
روز چهــارم با عنوان بقاع متبرکــه، ترویج فرهنگ زیارت و روز پنجم با 
عنوان وقف، کاهش آســیب های اجتماعی نامگذاری شده است. واحدی 
ادامه داد: روز ششم با عنوان وقف، توسعه فرهنگ و تمدن اسالمی، روز 
هفتم با عنوان توسعه آموزش و پژوهش و حمایت از نخبگان و موسسات 
دانش بنیان، روز هشتم با عنوان وقف، سالمت و بهداشت جامعه، روز نهم 
با عنوان وقف، اشــتغال و تولید، روز دهم با عنوان توسعه مشارکت های 

اجتماعی نامگذاری شده است. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی 
گفت: بیش از ۱۴۵ عنوان برنامه با محوریت بقاع متبرکه و موقوفات به 
مناسبت دهه وقف در سطح اســتان در نظر گرفته شده است . واحدی 
افزود: از ابتدای سال تاکنون ۵۵ وقف به ارزش حدود 3۰ میلیارد و ۵۰۰ 
میلیون تومان در زمینه کمک به دارو و درمان نیازمندان، هزینه تحصیل 
دانش آموزان، امور خیریه و ســایر موارد ثبت شده است و همچنین در 
راســتای حمایت از خانواده زندانیان از ۵۴ خانواده در قالب ۷۲ میلیون 
تومان با همکاری مراکز افق بقاع متبرکه، شوراها و خیریه حمایت شده 
است . وی در ادامه بیان داشت: کمک هزینه ازدواج به ۱۷ زوج به ارزش 
حدود ۵۹۲ میلیون تومان پرداخت شده و از ابتدای شیوع بیماری کرونا 
تاکنون ۷۵ هزار بســته معیشــتی به ارزش ۲۲ میلیارد تومان از محل 
موقوفات و کمک خیران تهیه و توزیع شده و بیش از ۷۱ هزار پرس غذای 
گرم با اعتبار ۲۱ میلیارد تومان و ۵ هزار و ۶۶۹ سبد بهداشتی با اعتبار 
۸۵۰ میلیون تومان تهیه شده است. مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان 
مرکزی تصریح کرد: توزیع هزار و ۲۶ بســته لوازم  التحریر با اعتبار ۲۱۱ 
میلیون تومان، کمک هزینه دارو و درمان ۷۰۰ نفر با اعتبار ۲۶۰ میلیون 
تومان، کمک به ۴ هزار و ۷۰۰ نفر از ایتام با اعتبار بیش از یک میلیارد 
تومان از محل موقوفات در یک ســال گذشته انجام شد. واحدی افزود: 

پروژه ۸ هزار و ۱۰۰ واحدی مسکن در اراک بزرگترین پروژه طرح مسکن 
در سازمان اوقاف کشور است که در دهه وقف کلنگ زنی آن انجام می شود 
همچنین کلنگ زنی مجموعه گلخانه ای کشت آناناس، آغاز فاز دوم پروژه 
۱۰۰ کیلوواتی انرژی خورشیدی که امروز به ۱۵ نیروگاه در استان رسیده، 
مطالعه و امکان سنجی در حوزه طرح های دانش بنیان، ۶ هزار و 3۰۰ متر 
توسعه و نوسازی بقاع متبرکه در راستای توسعه گردشگری مذهبی در 
استان از جمله اقداماتی هستند که در سطح استان انجام شدند. وی در 
پایان خاطرنشان کرد: اگر اصحاب رسانه در زمینه احیا موقوفات کمک 
کنند دولت نیاز ندارد برای حمایت مردم از طریق دستگاه های حمایتی 

اعتبار درنظر بگیرد بلکه همه از موقوفات بهره مند می شوند 

ایالم-هدی منصوری: مدیرعامل شــرکت گاز استان ایالم گفت: 
شهرستان چرداول دارای ۸۱ روستا می باشد که تاکنون ۷۷ روستای آن 
گازدار شده و تنها ۴ روستای فاقد گاز باقی مانده است که تا پایان سال 

جاری گازدار خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم؛ عباس شمس اللهی 
با اشاره به اینکه هم اکنون در شهرستان چرداول ضریب نفوذ گازرسانی 
در خانوار شــهری ۱۰۰ درصد و روستایی ۹۹ درصد می باشد، افزود: از 

ابتدای شروع عملیات گازرســانی در این شهرستان تاکنون، ۱۵ هزارو 
۲۱۱ خانوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار شده اند.

وی اظهار داشت: در مجموع در مناطق شهری و روستای چرداول ۱۱ 
هزارو ۷۲۶ انشــعاب علمک نصب شده است و تا پایان سال جاری، این 

شهرستان به مناطق سبز استان خواهد پیوست.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ایالم با اشــاره به اینکه ۴ شهر در 
شهرســتان چرداول شامل سرابله، بالوه، شباب و آســمان آباد گازدار 

هســتند، اظهار داشت: از ابتدای شــروع  عملیات گازرسانی به مناطق 
شهری و روستایی این شهرستان، بیش از ۶۱۹ هزارو ۴۸۷ متر خطوط 

لوله تغذیه و شبکه توزیع اجرا شده است.
شــمس اللهی با بیان اینکه تاکنون ۹۴ واحد صنعتی و تولیدی در 
شهرستان چرداول گازدار شده است، تصریح کرد: به منظور گازرسانی 
به مناطق شهری و روستایی این شهرستان 3۵ ایستگاه گاز نصب و راه 

اندازی شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

موضوع فرهنگ از اصلی ترین موضوعات دولت سیزدهم است

کسب رتبه دوم برق منطقه ای خوزستان در موضوع 
آموزش در بین دستگاه های اجرایی استان خوزستان

شهردار تبریز:

حساب متمرکز سال ها است که در شهرداری اجرا می شود

بزرگترین پروژه طرح مسکن اوقاف کشور در اراک اجرا می شود

تا پایان سال جاری همه روستاهای چرداول گازدار می شوند

در جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب وکارعنوان شد:
اصالح ساختار و اخذ تصمیمات سخت الزمه تحول اقتصاد کشور 

اصفهان- قاسم اسد: در پانزدهمین جلسه کمیسیون توسعه و بهبود محیط 
کسب وکار که با حضور رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان برگزارشد، 
شــرایط فعلی اقتصاد کشور و الزامات و راهبردهای توسعه ای مورد نیاز اقتصاد 
ایران بررسی شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این 
جلسه غالمرضا اخوان فرید، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار با 
بیان اینکه حجم باالی نقدینگی درکشور و بالتبع تورم ناشی از آن به یک بیماری 
مزمن تبدیل شده اســت، گفت: در سال گذشته حجم این نقدینگی درحالی 
۴۹درصد افزایش یافته که حدود ۸۵ درصد این رقم مربوط به سپرده های بانکی 
بوده است.  وی با اشاره به تاثیرعدم ثبات قیمت ها درکسری سرمایه درگردش واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: متاسفانه این امر مانع 
نوسازی ماشین آالت صنایع و توسعه این واحدها شده است.  عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان این موانع را ناشی ازعواملی 
چون افزایش نرخ ارز، تحریم های ظالمانه و بیماری کرونا دانست.  اخوان فرید ابراز امیدواری کرد با برداشته شدن تحریم ها، ثبات قیمت 
نفت و واکسینه شدن مردم درمقابل ویروس کرونا تجارت بین الملل به حالت طبیعی خود بازگشته و دولت جدید بتواند گام های مثبتی در 
راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و تسهیل کسب و کارها بردارد. در ادامه نعمت اهلل اکبری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اصفهان از دست رفتن جایگاه ایران در صحنه بین الملل و نداشتن جایگاه مناسب در ارزش افزوده جهان را سبب سهولت تحریم ایران 
برای کشورهای غربی دانست و گفت: داشتن رتبه برتر در شاخص اقتصادی تاثیر قابل مالحظه ای در تعامل ما با دیگر کشورها و افزایش 
سهم ما در تصمیم گیری های جهانی داشته و هزینه تحریم ایران را برای کشورهای غربی به شدت افزایش خواهد داد.  وی اقتصاد داخلی، 
روابط بین الملل و دیپلماسی خارجی ، افکارعمومی و سرمایه اجتماعی را از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشور برشمرد و تاکید کرد: این 
سه رکن الزم و ملزوم یکدیگر بوده و باید متناظر باهم متحول و تقویت شوند.  اکبری افزود: درحالی در زمینه اقتصاد داخلی و افکارعمومی 
اقدامات قابل توجهی نشده که از سوی دیگر در حوزه روابط بین الملل و دیپلماسی خارجی نیز، توفیق چندانی حاصل نشده است.  رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تصریح کرد: هم اکنون نیازمند اصالح ساختاری در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی هستیم. 

واحد یک بخار نیروگاه نکا از مدار خارج شد
ســاری- مرآتی :واحد یک بخار نیروگاه شهیدسلیمي نکا بمنظور انجام 
تعمیرات میاندوره اي از مدار خارج شــد.  سرپرست معاونت مهندسي و برنامه 
ریزي شــرکت با اعالم این خبــر افزود، این واحد طبــق برنامه زمانبندي و با 
هماهنگي مرکز کنترل شبکه برق ایران به منظور حفظ آمادگي و تولید پایدار 
انرژي در فصول ســرد ســال به مدت  ۲۰ روز تحت عملیات میاندوره اي قرار 
گرفت.  ســید موســي نظام زاده گفت: در طول تعمیرات این واحد فعالیتهاي 
مختلفي به شــرح زیر بر روي تجهیزات واحد انجام مي شود: رفع نشتي مسیر 
ورودي به والو) شیر صنعتي ( ماسل فیلتر کندانسور فرعي، بررسي و رفع اشکال 
والو خروجي فید پمپ هايRL۲۲,۲3 ، رفع اشکال پائین بودن فشار روغن روغنکاري توربین اصلي، بررسي علت افزایش ارتعاش اف دي 
فن یک به حد آالرم، رفع اشکال ضعف عایقي سطوح اطراف یاتاقانهاي ایرهیترها و رفع اشکال از محلهاي نشتي دود با توجه به ظهور آالرم 
یاتاقان ایرهیتر، رفع نشتي از مبدل A۰، رفع اشکال پائین بودن خال کندانسور فرعي، وکیوم دراپ تست کندانسور هاي اصلي و فرعي، 
قلیاشوئي بویلر و ایرهیتر ها، تنظیم مشعلهاي بویلر، رفع اشکال از باند اسکرین ها، بررسي امکان انتقال آالرم درجه حرارت کلد ري هیت 
به پنل بهره برداري، پیگیري جمع آوري آب خنک کاري پکینگ فید پمپ ها، ضخامت سنجي و تعویض لوله هاي سوت بلوئر، رادیوگرافي 
سقف بویلرها، اتصال مسیر درین سوت بلوئر بویلر به ونت سوت بلوئر ایرهیترها، بازدید و تعویض قطعات دایورتر سوئیچ ترانسفورماتورهاي 

اصلي، رفع نشتي کاتیون شماره دو تصفیه خانه اصلي، بازدید پره هاي ردیف آخرتوربین فشار ضعیف و فید پمپ توربیني.

ایجاد بسترهای خدمات الکترونیک در شرکت آبفای گیالن
رشــت- خبرنگار فرصت امروز: خدمات شرکت آب و فاضالب گیالن به 

صورت الکترونیک و شبانه روزی به مشترکین این شرکت ارائه می شود.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن؛ مدیر دفتر توسعه فناوری و خدمات الکترونیک این شرکت در مصاحبه با 
برنامه در مسیر توسعه شبکه باران گفت: شرکت آب و فاضالب استان، خدمات 
خود را در بسترهای مختلف به مشترکین ارائه می دهد که یکی از این بسترها، 
ارائه خدمات الکترونیک به صورت ۲۴ ســاعته از طریق مرکز ارتباطات مردمی 
۱۲۲ اســت. حمیدرضا ناطقی افزود: مردم اســتان در هر نقطه ای که باشند با 
شماره گیری ۱۲۲ می توانند از خدمات غیرحضوری شرکت آب و فاضالب گیالن مانند رفع حوادث، اعالم کارکرد کنتور و فروش انشعاب 
بهره مند شوند. وی تصریح کرد: یکی دیگر از بسترهای خدمات الکترونیک شرکت آبفای گیالن کد ussd به شماره ۱۲۲#*۶۶۵۵* 
اســت که هم اســتانی های عزیز با شماره گیری این کد می توانند شماره همراه خود را ثبت کرده و قبوض آب را دریافت کنند. ناطقی 
گفت: پورتال شرکت به آدرس www.gpww.ir و سامانه پیامکی به شماره ۲۰۰۰۰۱۵۲۲ نیز از دیگر بسترهای ارائه خدمات الکترونیک 
شرکت آبفای گیالن بشمار می رود. وی افزود: با ارائه خدمات الکترونیک، عالوه بر صرفه جویی در زمان، مصرف برق، کاغذ و حفظ محیط 

زیست، مشترکین نیز خدمات شرکت آب و فاضالب را راحت تر و به صورت غیرحضوری در مدت زمان کوتاه تری دریافت می کنند.

در نیمه نخست امسال:
330 طرح اشتغال برای مددجویان کمیته امداد قم ایجاد شد

قم- خبرنگار فرصت امروز: معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان 
قم از پرداخت ۹۶,۵ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی به 33۰ نفر 
از نیازمندان استان خبر داد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، مهرداد 
مصلح، معاون خودکفایی و اشــتغال کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه در 
نیمه نخست امسال ۹۶,۵ میلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی به 
نیازمندان پرداخت شده است گفت: نتیجه اعطای این تسهیالت ایجاد 33۰ طرح 
اشتغال در استان است. وی با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست امسال 33۰ فقره وام 
به مددجویان این نهاد در اســتان پرداخت شده است تصریح کرد: ۱۸۹ فقره از 
این تسهیالت از محل منابع بانکی، ۱۲۸ فقره از محل صندوق امداد والیت و ۱3 فقره از محل هم افزایی با بانک مهر ایران به سرپرستان 
خانوارهای تحت حمایت و فرزندان ذکور مستعد کار آنها پرداخت شده است. معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداد استان قم، با اشاره به 
اینکه در نیمه نخست سالجاری ۱۰3 مورد اشتغال از طریق کاریابی انجام شده است گفت: ۵۰ درصد این تسهیالت به کارفرمایان و بقیه 
آن نیز به صورت پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال محقق خواهد شد. مصلح از آموزش ۱۶۷ نفر از مددجویان 
در زمینه های کسب و کار خبر داد و گفت: این افراد با گذراندن دوره های فنی و حرفه ای، موفق به دریافت گواهینامه مهارت شغلی در 

زمینه های مختلف و ورود به بازار کار شده اند.

طی 6ماهه نخست سالجاری صورت گرفت:
صدور بیش از1300 فقره پروانه عبور ترافیکی در استان گیالن

رشت- خبرنگار فرصت امروز: سعید حسین رضایی، رئیس اداره ایمنی 
و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان گیالن با اعالم این 
خبر گفت: در ۶ ماهه سالجاری ۱ هزار و 33۹ فقره پروانه عبور بارهای ترافیکی 
از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن برای متقاضیان 
صادر شد. این مقام مسئول افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
3۸ درصد کاهش داشته است. حسین رضایی در ادامه گفت: به منظور حفظ و 
حراست از راه و ابنیه ی فنی راهها و نیز تامین ایمنی تردد و عدم بروز اختالل 
در تردد وسائط نقلیه در محورها، مشخصات بارهایی که نیاز به حمل شدن دارند 
باید به لحاظ وزن و ابعاد منطبق با مقادیر تعریف شده در مقررات حمل و نقل بار در راهها باشد. وی گفت: در برخی شرایط خاص، علی 
رغم مقررات موجود ، نیاز به جابجایی محموله هایی با مشخصاتی خارج از مقادیر تعریف شده در مقررات حمل و نقل بار در راهها وجود 

دارد که این بارهای خاص ملزم به دریافت پروانه عبور از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای می باشند.

کاشت درخت به جای رفتن به زندان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: محمد پرتوی ریس اداره منابع طبعی و آبخیزداری علی آباد کتول گفت:در سال جاری ۱۰ مورد حکم 
قضایی جایگزین حبس با موضوع کاشت نهال در این شهرستان خبر داد.محمد پرتوی اظهار داشت: با رای قاضی علی آبادی، ۱۰ نفر از 
محکومین به حبس  به جای زندان به کاشت اصله نهال جنگلی مکلف شده اند.وی با اشاره به این که گلستان از استان های پیشرو در صدور 
آرای جایگزین حبس است افزود: مجازات های جایگزین حبس برای کسانی که جرایم سبک مرتکب می شوند،  سابقه دار نیستند و  برای 
مجرمانی که امنیت شهروندان را به مخاطره نمی اندازند، صادر  می شود.پرتوی افزود: در فرایند اجرای این طرح کارشناسان منابع طبیعی  

در کشت این نهال ها نظارت داشته و تا یک سال از آنها مراقبت می کنند.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: وزیر راه و شهرسازی با اشاره 
به اینکه چهار میلیون واحد مســکونی در چهار ســال احداث خواهد 
شــد بر همراهی استانداران در شناســایی و معرفی اراضی برای اجرای 
قانون جهش تولید مســکن تاکیــد کرد. به گــزارش اداره ارتباطات و 
اطالع رسانی راه و شهرســازی استان بوشهر، رستم قاسمی وزیر راه و 
شهرســازی در سفر به استان بوشهر در نشستی با اقشار مختلف مردم 
که در فرمانداری  شهرستان کنگان برگزار گردید  ، اعالم کرد: در جلسه 
ای که قبل از ســفر معاون اول رییس جمهوری به بوشــهر انجام شد، 
اعتبارات خوبی برای استان بوشهر تخصیص یافته است که فردا در سفر 
رییس جمهوری به  استان، اعالم می شود. عضو کابینه دولت سیزدهم 
با اشاره به اینکه کریدور نوارساحلی جنوب از پیشرفت مناسبی برخوردار 
است، گفت: تکمیل این کریدور برای چهار استانی که از آن می گذرد، 
بســیار مهم و استراتژیک است . در خصوص تکمیل بندر کنگان نیز به 
ســازمان بنادر و دریانوردی اعالم کردیم که برای توسعه بندر کنگان و 

بنادر جنوبی اعتبار الزم را تدوین و به وزارتخانه پیشنهاد بدهد تا مراحل 
تصویب آن انجام شود. وزیر راه و شهرسازی از دیگر موضوعاتی را که در 
سفر به استان بوشهر بررسی شد، موضوع توسعه حریم شهرها برشمرد و 
گفت: موضوع حریم شهر سیراف در جلساتی که با وزارت کشور برگزار 

خواهد شد، حل می شــود.  اراضی حریم شهرها، اراضی کنار شهرها و 
خارج از حریم با پیشنهاد وزارت راه جزو حریم شهر خواهد شد تا برای 
ساخت مســکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن مورد استفاده قرار 
بگیرد. قاســمی توضیح داد: در خصوص مسکن نیز تعهد ما  این است 
که چهارمیلیون مسکن ظرف چهار ســال در کشور احداث شود. برای 
اینکار برنامه ریزی ها انجام و زمین هایی نیز پیش بینی شــده است. وی 
بر شناسایی و معرفی اراضی دولتی توسط استانداران به عنوان مسئول 
شورای مسکن اســتان تاکید کرد و گفت: زمین های درون شهرها که 
متعلق به دولت اســت باید شناســایی و به اداره کل استان اعالم شود. 
آن اراضی با تغییر کاربری در اختیار دهک های یک تا ۵ جمیعتی برای 
اجرای طرح جهش تولید مسکن قرار خواهد گرفت. وزیر راه و شهرسازی 
با اشــاره به اینکه هفته آینده سامانه ثبت نام متقاضیان چهار میلیون 
واحد مسکونی قانون جهش تولید مسکن آماده خواهد شد، بر ثبت نام 

متقاضیان واقعی در سامانه تاکید کرد. 

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد؛

حل موضوع حریم شهر سیراف در جلسه ای با وزارت کشور 
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بهترینگروههایآنالیندرزمینهبازاریابی

بهقلم:ربکالیو / خبرنگار
مترجم: امیر آل علی

امروزه جهان به سمتی در حال حرکت است که اینترنت در حال تسخیر تمامی جنبه های زندگی است. 
درواقع امروزه می توان با افراد مختلف از سراسر جهان ارتباط داشت و حتی به عنوان همکار، فعالیت هایی 
را انجام داد. در کنار تمامی مزیت های این موضوع، چنین ش��رایطی باعث ش��ده اس��ت تا با گزینه های 
متعددی مواجه باشیم که این امر تصمیم گیری را بسیار سخت کرده است. درواقع پیدا کردن بهترین ها، 
دیگر س��اده محس��وب نمی ش��ود. به همین خاطر اعتماد ک��ردن به داده ها و توصیه ه��ای افراد حرفه ای، 
می تواند اقدامی هوش��مندانه باشد. بدون شک عضویت در گروه های بین المللی به شما فرصت یادگیری و 
تعامل با بهترین ها را فراهم می آورد و حوزه بازاریابی را باید مهمترین بخش در هر کسب و کار به حساب 

آورد. در ادامه هفت گروه از بهترین ها در زمینه بازاریابی را بررسی خواهیم کرد. 
1-Demand Curve

تعداد اعضا: 3۰ هزار نفر / هزینه: رایگان / مناسب برای: مدیران استارت آپ، بازاریاب ها و معامله گران
در این گروه هر روز ش��اهد ارس��ال اخبار مهم که به بازاریابی ارتباط دارد هستیم. همچنین هر روز در 
رابطه با یک موضوع بحث می شود و که برندهای بزرگ نظر و تجربیات خود را مطرح خواهند کرد و فردا 
می توانید خالصه بحث گذش��ته را مشاهده کنید. همچنین افراد می توانند سواالت خود را مطرح کرده و 
در صورت نیاز به گفت و گوی بیشتر با افرادی که ایمیل خود را ذکر کرده اند، ارتباط نزدیک تری داشته 
باشند. درواقع پاسخ برخی از سواالت ممکن است بیش از حد طوالنی باشد یا تکراری محسوب شود که 
تحت این شرایط، اولویت این است که ارتباط از طریق ایمیل انجام گیرد. همچنین در این گروه می توانید 

زمینه همکاری و اسپانسر برای ایده های خود را پیدا کنید. 
2-Swipe files

تعداد اعضا: 6 هزار نفر / هزینه: ۹۹ دالر حق اشتراک ساالنه / مناسب برای: بازاریاب ها و کارآفرینان
اگرچه این گروه مبلغی را از شما به عنوان حق اشتراک ساالنه دریافت می کند، با این حال امکان حضور 
رایگان یک هفته ای نیز وجود دارد. این امر باعث خواهد ش��د تا از کاربردی بودن آن، اطمینان به دس��ت 
آورید. این س��ایت دارای هفت بخش مجزا اس��ت. برای مثال در یک بخش صرفا سواالت بررسی می شود 
و در بخش��ی دیگر ترندها مورد ارزیابی قرار می گیرند. این طبقه بندی باعث ش��ده اس��ت تا افراد براساس 
نی��از خ��ود اقدام نمایند. با این حال پرطرفدارترین بخش، مربوط به ایده ها اس��ت که در آن افراد خبره و 
مدیران برندهای مختلف، از جدیدترین ایده های کاربردی خود که برای کسب و کار آنها تاثیر بسزایی را 

داشته است، صحبت می کنند. 
3-Women in tech seo

تعداد اعضا: ۲ هزار نفر / هزینه: رایگان / مناسب برای: زنان کارآفرین و افراد فعال در حوزه سئو
با توجه به این امر که تعداد بانوان در رده های باالی کاری به مراتب کمتر از آقایان است وجود گروهی 
تخصصی که در آن تمامی کاربران را بانوان تش��کیل می دهند، بدون ش��ک فوق العاده خواهد بود. نکته ای 
که باید به آن توجه داش��ته باشید این اس��ت که هم در فیس بوک و هم در اسلک، می توانید این گروه را 
مش��اهده کنید که محوریت کار هر دو، یکس��ان اس��ت. با این حال تعداد کاربران فیس بوک آن در حدود 
5۰ هزار نفر بیشتر است. امروزه بازاریابی بدون توجه به اصول سئو، امری غیرممکن است و در این گروه 
ضمن آموزش، اقدامات موثر و منسوخ شده نیز مورد بررسی قرار می گیرد. این امر در حالی است که شما 
نمی توانید از این بس��تر برای رفع مش��کالت خود نیز استفاده کنید. در این گروه نظم کاری فوق العاده ای 
وجود دارد که باید برطبق آن رفتار کنید. برای مثال هر روز پنج پس��ت برتر ارس��ال می شود که شما تنها 
می توانید در همان روز سواالت خود را مطرح نمایید. با این حال برای بخش سواالت، فضایی جداگانه در 

نظر گرفته شده تا دسترسی ها ساده تر باشد. 
4-R/marketing

تعداد اعضا: 365 هزار نفر / هزینه: رایگان / مناسب برای: هر فردی که به حوزه بازاریابی و تبلیغات عالقه دارد
ب��ا توج��ه به این امر که برای این گروه محدودیت خاصی وجود ندارد، ش��اهد اس��تقبال بی نظیر از آن 
هس��تیم که در ش��بکه اجتماعی ردیت فعال اس��ت. مطالب این گروه به روز، س��اده و در عین حال کامال 
کاربردی است تا برای تمامی افراد، سودمند باشد. تفکیک موضوعی باعث شده است تا استفاده از محتواها 

بسیار ساده باشد همچنین می توانید از بخش گفت و گو و پرسش از کارشناسان نیز استفاده کنید. 
4-The marketing meetup

تعداد اعضا: 3 هزار نفر / هزینه: رایگان / مناسب برای: بازاریاب ها، فریلنسرها و کارآفرینان
ایده ایجاد این گروه توسط جو گالور پس از یک نمایشگاه تخصصی مطرح شد که با استقبال دوستان 
همراه بود. درواقع به نظر وی، مهمترین دس��تاورد هر نشس��ت و همایش��ی، ارتباط برقرار کردن است که 
در جهان امروز می توان با اس��تفاده از تکنولوژی به این خواس��ته دس��ت پیدا کرد. این گروه صرفا برای 
استفاده از تجربیات دیگران و تحلیل جدیدترین اتفاقات است. همچنین از این بستر می توان برای ایجاد 

زمینه های همکاری مشترک هم استفاده کرد.
۵-Dave marketing group

تعداد اعضا: ۲ هزار نفر / هزینه: 1۰ دالر حق اشتراک ماهانه / مناسب برای: بازاریاب ها
در این گروه به صورت تخصصی بازاریابی در شبکه های اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد و آموزش های 
مداومی به اشتراک گذاشته می شود. نکته ای که در این بخش باید به آن توجه داشته باشید این است که 
در این گروه حتی می توان دنبال فرصت های شغلی هم بود. مالک انتخاب بهترین راهکارها نیز نظرسنجی 

است که در نوع خود جالب است.
6-Superpath

تعداد اعضا: 3 هزار نفر / هزینه: رایگان / مناسب برای: کارآفرینان و بازاریاب ها
تمرک��ز اصل��ی این گروه گلچین ک��ردن بهترین محتواها از برترین س��ایت های حوزه بازاریابی اس��ت. 
محبوب ترین موضوعات نیز در حوزه تولید محتوا اس��ت. همچنین بخش دیگری وجود دارد که مخصوص 

گفت و گو بوده و بیشتر برای پاسخ دادن به سواالت مورد استفاده قرار می گیرد.
ahrefs.com:منبع

indeedبهقلم:تیمنویسندگانسایت
مترجم: امیر آل علی

در جهان امروز که افراد با انتخاب های متنوعی در طول روز 
مواجه هستند، مدیریت زمان به یک چالش بزرگ تبدیل شده 
است. درواقع گالیه کردن از کمبود زمان به یک مسئله رایج 
تبدیل شده اس��ت. با این حال آیا واقعا ۲4 ساعت شبانه روز 
کافی نیس��ت؟ اگر این موضوع درست باشد پس چه منطقی 
وجود دارد که برخی از افراد به خوبی از زمان خود اس��تفاده 
می کنند و جزو موفق ترین ها هم محس��وب می شوند. درواقع 
اگر این س��وال را از موفق های هر حوزه بپرسید، جوابی کامال 
متفاوت خواهید گرفت. به همین خاطر اقدام هوشمندانه این 
اس��ت که از سبک آنها برای مدیریت زمان استفاده کنیم. در 
ادامه 1۰ اصلی را بررسی خواهیم کرد که جزو موارد مشترک 
افراد موفق برای مدیریت زمان بوده و با رعایت آنها حتما شاهد 

تغییرات بنیادین در وضعیت خود خواهید شد. 
1-فهرستداشتهباشید

به صورت کلی ش��ما باید در رابطه با هر چیزی فهرس��ت 
داشته باشید. با این حال در این بخش منظور فهرست کارها 
است که مهمترین آن، تعیین اقدامات به صورت روزانه است. 
در این زمینه موارد دیگر نظیر فهرست هفتگی، ماهانه و حتی 
ساالنه را هم می توان مثال زد. با این حال با توجه به این امر 
که هدف استفاده حداکثری از زمان در طول شبانه روز است، 
برنامه روزانه کاربردی تر خواهد بود. در این زمینه شما باید از 
روز قب��ل، تمامی اقداماتی که می خواهید فردا انجام دهید را 
وارد فهرس��ت نمایید. پس از این اقدام الزم است تا آنها را در 
س��ه گروه قرار دهید که شامل موارد بسیار مهم، متوسط ها و 
کم اهمیت ها است. این موضوع باعث می شود تا همواره ذهن 
شما نسبت به موارد آگاه باشد. درواقع یکی از مشکالت بزرگ 
افراد این اس��ت که مواردی را در طول روز فراموش می کنند 
که این امر باعث مش��کالتی خواهد ش��د. در این رابطه شما 
حتی می توانید از نرم افزارها و اپلیکیشن های موجود استفاده 
کنید. مزیت این اقدام، امکانات متنوع این ابزارها است که کار 
را برای ش��ما س��اده تر خواهد کرد. پس از این اقدام شما باید 
ترتیب انجام هر یک از موارد را تعیین نمایید و زمانی تقریبی 
را قائل ش��وید. تحت این ش��رایط ممکن است برای برخی از 
اقدامات زمان کافی وجود نداش��ته باشد. در این مرحله شما 
باید ویرایش های الزم را ایجاد نمایید. درواقع هدف اصلی این 
اس��ت که اقدامات بسیار ضروری را تا پایان روز انجام دهید و 
در این مسیر، کم اهمیت ها را می توان کنار زد و یا مقدار آن را 
کاهش داد. پس از این اقدام، فهرست روزانه شما آماده خواهد 
بود که الزم است در پایین روز، تمامی این موارد را برای فردا 
هم انجام دهید. اگرچه در ظاهر این اقدام، بیش از حد زمانبر 
خواهد بود. با این حال واقعیت این است که در بدترین شرایط 

به بیش از 15 دقیقه زمان نیاز نخواهید داشت. 
2-تنهابرروییکفعالیتتمرکزنمایید

مش��کل بزرگ بسیاری از افراد این است که تصور می کنند 
که انجام همزمان چند فعالیت، منجر به افزایش س��رعت کار 
خواهد شد. با این حال این عقیده کامال نادرست بوده و آمارها 
حاکی از آن است که چنین اقدامی تنها درصد خطا را افزایش 
می دهد. باعث می شود که شما اقدامات را در زمانی طوالنی تر 
انجام دهید. این امر در حالی اس��ت که اگر به هر یک از آنها 
به صورت جداگان��ه بپردازید. در مجموع مدت زمان کمتری 
اش��غال خواهد شد. در این رابطه احتمال بروز خطا هم کمتر 
است. دلیل این امر به این خاطر است که برای انجام هر کاری 
ش��ما به تمرکز نیاز خواهید داش��ت. در این رابطه حتی یک 
تداخل کوچک، می تواند به صورت کامل تمرکز ش��ما را نابود 
نماید و برای به دست آوردن مجدد آن، نیاز به زمانی طوالنی 
خواه��د بود. به همین خاطر توصیه می ش��ود که تنها زمانی 
اقدامی دیگر را انجام دهید، که فعالیت قبلی به پایان رسیده 
باشد. نکته مهم دیگری که باید به آن توجه نمایید این است 
که بسیاری از افراد تصور می کنند که در رابطه با تک فعالیتی 
ب��ودن، منظور عدم انج��ام همزمان فعالیت ه��ای موجود در 
فهرست روزانه است. همین امر باعث می شود که آنها در حین 
کار از گوشی خود استفاده کنند و به صورت مداوم، شبکه های 
اجتماعی را چک کنند. با این حال همانطور که در موارد قبل 
هم بیان ش��د، شما در حین انجام یک فعالیت نیاز به تمرکز 
کافی دارید. به همین خاطر هیچ اقدام دیگری نباید درحین 
آن انجام دهید. تحت این ش��رایط ممکن اس��ت تصور کنید 
که رعایت این اصل برای فعالیتی طوالنی، امکان پذیر نخواهد 
ب��ود. در این رابطه ش��ما باید اصل یک س��اعت را همواره به 
خاطر داشته باشید. درواقع تفاوتی ندارد که مشغول چه کاری 

هس��تید، ش��ما اجازه فعالیت بیش از یک ساعت را نخواهید 
داش��ت و پس از آن نیاز است که اس��تراحتی هرچند کوتاه 
داشته باشید. به همین خاطر هم یک فعالیت طوالنی را باید 
به چند قسمت تبدیل کرد. با این حال بهتر است که همه آنها 
در کنار هم باش��ند. دلیل این موضوع به این خاطر است که 
شما در حین پرداختن به یک اقدام، به آن عادت خواهید کرد. 
تحت این ش��رایط منطقی خواهد بود که زمان خود را صرف 

اقدامی دیگر نمایید. 
3-برایهراقداممحدودیتشدیدزمانیداشته

باشید
درواق��ع هر فردی در ذات خود تمایل به راحتی دارد. تحت 
این ش��رایط طبیعی اس��ت که یک اق��دام را در مدت زمانی 
طوالنی تر انجام دهید. با این حال این سیاس��ت باعث خواهد 
شد تا از روز خود بهترین استفاده را نداشته باشید. همچنین 

این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که انسان به شرایط 
خ��ود عادت خواهد کرد. به همین خاطر اگر به زمان کمتری 
فکر کنید، این موضوع باعث خواهد شد تا به دنبال راهکارهای 
جدید باشید که خود در رشد شما تاثیر بسزایی را دارد. نکته 
دیگری که الزم است تا آن را مورد توجه قرار دهید، این اصل 
است که هر فردی به شرایط جدید خود عادت خواهد کرد. به 
همین خاطر در صورتی که تنها یک هفته خود را با تغییرات 
همراه سازید، پس از آن به عادت رفتاری شما تبدیل می شود 

و دیگر فشار روزهای اول را شاهد نخواهید بود. 
4-یکروزدرهفتهرابهبرنامهریزیکلیاختصاصدهید
اگرچه در موارد قبل اعالم ش��د که شما باید هر شب برای 
ف��ردای خود برنامه ریزی نمایید. با این حال اگر از قبل برنامه 
کلی تری وجود نداشته باشد، این اقدام نتایج الزم را به همراه 
ندارد. درواقع بدون نگاه هفتگی، ش��ما تنها قادر به تشخیص 
اقدام��ات الزم نخواهید بود. برای مثال ممکن اس��ت تمایل 
داشته باشید که هر هفته حداقل یک کتاب را مطالعه کنید. 
ای��ن موضوع تنها زمانی امکان پذیر اس��ت که نگاهی هفتگی 
داشته باش��ید. این موضوع کمک خواهد کرد تا امکان ایجاد 
ارتباط و در یک راستا کردن روزها، شکل گیرد. در این زمینه 
بهتر اس��ت که روز آخر هفته را به این اقدام اختصاص دهید. 
علت این امر به این خاطر اس��ت که ش��ما درگیری کمتری 
داشته و طبیعی است که زمان کافی برای فکر کردن درست 
را داش��ته باشید. در این زمینه نکته بسیار مهم این است که 
هم��واره احتمال دارد همه چیز مطابق برنامه ریزی جلو نرود. 
به همین خاطر نیز هر شب باید برنامه خود را تحلیل کرده و 
در صورت ع��دم رعایت قاعده ای که در آخر هفته طرح ریزی 
ش��ده، تغییرات الزم را اعمال نمایید. در این زمینه می توانید 
برنامه هفتگی  خود را با یکدیگر مقایس��ه کرده و به عملکرد 
خود امتیاز دهید. این امر باعث می ش��ود تا همواره در تالش 

برای بهترشدن باشید. 
۵-جوایزیرابرایخودتعییننمایید

بدون شک انجام کارهای سخت و خسته کننده، برای هیچ 
فردی جذابیت ندارد. با این حال برخی از این اقدامات ضروری 
بوده و الزم است تا آنها را به صورت مداوم انجام دهید. تحت 
این شرایط چگونه می توان انگیزه انجام آنها را در خود تقویت 
ک��رد؟ درواقع با تعیین جوایزی، ای��ن چالش تا حدود زیادی 
برطرف خواهد شد. برای مثال برای هر فردی صبح زود ورزش 

کردن یک اقدام س��خت محسوب می شود. با این حال جوایز 
می تواند شما را به انجام این اقدام مهم، ترغیب نماید. 

6-بهآیندهتوجهداشتهباشید
این امر که بدانید اقدامات امروز شما چه تاثیری را در آینده 
به همراه دارد باعث خواهد شد تا تمایل برای انجام آنها بیشتر 
شود. برای مثال این امر که بدانید مطالعات امروز تا پنج سال 
آین��ده چه تغییرات مثبتی را به همراه خواهد داش��ت، بدون 
ش��ک در ش��ما ایجاد تعهدی را به همراه دارد. در این زمینه 
شما باید نسبت به نتایج انجام اقدامات و یا طفره رفتن از آنها، 

آگاهی داشته باشید. 
7-تمامیاقداماتراخودتانانجامندهید

مش��کل بزرگ بسیاری از افراد این است که تصور می کنند 
هر اقدامی را باید خودشان انجام دهند. با این حال این موضوع 
ابدا صادق نبوده و ش��ما باید تقس��یم وظایف داش��ته باشید. 
درواقع یک برنامه روزانه بیش از حد شلوغ، هر فردی را کالفه 
خواهد کرد. تحت این شرایط شما باید اقداماتی که حتما باید 
توسط خودتان انجام شود را شناسایی کرده و تنها بر روی آنها 
تمرکز نمایید. برای مثال امروزه انواع سرویس هایی وجود دارد 
که می توانید به وسیله آنها، خریدهای خود را به صورت آنالین 
انج��ام دهید. با این اقدام دیگر نیازی به صرف زمان برای این 
اقدام غیرضروری نخواهد بود. همچنین در شرکت و حتی در 
خانه نیز می توانید بس��یاری از اقدامات را با همکاری یکدیگر 
انج��ام داده و یا اقداماتی را به دیگران محول نمایید. با نگاهی 
به افراد موفق نیز پی به این امر خواهید برد که آنها الزاما بیش 
از دیگران فعالیت نمی کنند. درواقع آنها به خوبی می دانند که 
چه اقداماتی باالترین حد تاثیر را دارد و الزم است که توسط 
خودشان انجام ش��ود. در این زمینه رعایت اصل 8۰/۲۰ هم 
کاربردی خواهد بود. براس��اس این قانون، 8۰ درصد نتایج در 
هر زمینه ای تنها از ۲۰ درصد عوامل به دس��ت می آید. برای 
درک بهتر این موضوع توصیه می شود که مقاله های مرتبط با 

آن را مطالعه کنید. 
8-اهدافدرستیبرایخودداشتهباشید

یکی دیگر از مش��کالت رای��ج افراد این اس��ت که اهداف 
درس��تی برای خود ندارند. این موضوع باعث می شود تا زمان 
زیادی را در مس��یری از دست بدهند که عمال نتیجه الزم را 
به همراه ندارد. به همین خاطر ش��ما باید موارد روزانه خود را 
یک بار دیگر بررسی کنید و اطمینان داشته باشید که هدفی 
درست را انتخاب کرده اید. این امر باعث خواهد شد تا از اتالف 

زمان جلوگیری شود. 
9-نهگفتنرایادیگیرید

نه تنها در رابطه با دیگران، بلکه ش��ما باید به خودتان هم 
در مواقع موردنیاز نه بگویید. دلیل این امر به این خاطر است 
که شما در طول روز با انتخاب های نامحدود و زمانی محدود 
مواجه هستید. به همین خاطر عمال فرصت برای پرداختن به 
هر اقدامی را نخواهید داشت. با توجه به این امر که در موارد 
قبل اعالم شد که شما باید برای هر روز خود برنامه ای درست 
داشته باشید، طبیعی است که با شرایطی مواجه شوید که نیاز 
است پاسخ شما منفی باشد. برای مثال ممکن است برحسب 
عادت بخواهید در ش��بکه های احتماعی گشت و گذار داشته 
باش��ید. با این حال با علم به این موض��وع که چنین اقدامی 
حداقل یک س��اعت ش��ما را درگیر خواهد کرد، الزم است تا 
به این خواسته خود نه بگویید. درواقع بسیاری از اقدامات در 
طول ش��بانه روز وجود دارد که باید کاهش پیدا کند و دلیل 
آن، تاثیرگذار نبودن آنها در روند زندگی است. نمونه های این 
موضوع را می توان در تماشای برنامه  های تلویزیونی، بازی های 
رایانه ای و شبکه های اجتماعی دانست که به صورت میانگین 
بیش از هشت ساعت از زمان شبانه روز افراد را اشغال می کند. 
در ای��ن رابطه حت��ی گزینه های به ظاهر درس��ت هم باید با 
دقت صورت گیرد. برای مثال ش��ما زمان کافی برای مطالعه 
تمامی کتاب ها را نخواهید داش��ت. به همین خاطر نیاز است 
که اولویت بندی خوبی داشته باشید. در این زمینه شناسایی 
عادت های منفی و کنار گذاش��تن آنها هم بسیار مهم خواهد 

بود.  
10-مهارتهایخودراارتقادهید

مناسب نبودن مهارت ها خود از جمله عواملی است که باعث 
می شود تا افراد با کمبود وقت مواجه شوند. در این رابطه توصیه 
می شود که برای بهبود آنها زمان بگذارید. برای مثال ممکن است 
سرعت تایپ شما پایین باشد، بدون شک اگر این ضعف را برطرف 
نمایید، مدیریت زمان نیز بهتر انجام خواهد شد. همچنین شما نیاز 
داری��د که آرامش درونی خود را افزایش دهید و با ورزش مداوم، 
آستانه تحمل خود را ارتقا بخشید. این امر باعث می شود تا در برابر 

فشارها، با خستگی و احساس بد کمتری مواجه شوید. 
indeed.com:منبع

ادامهازصفحه۵
۵-راندمانکاریافرادافزایشپیداکردهاست

یکی از نکات مهم این است که برخالف تصورات، افراد در هنگام 
دورکاری بهتر و حتی بیش��تر کار می کنند. دلی��ل این امر نیز به 
خاطر س��اعت کاری دلخواه و کاهش تایم های اضافی است. چنین 
موضوعی فضا را برای رشد بیشتر شرکت مهیا می کند. نکته ای که 
باید به آن توجه داشته باشید این است که در دورکاری بسیاری از 
هزینه ها کاهش پیدا می کند و حتی کارمندان نیز به حقوق کمتر 
راضی هس��تند. به همین خاطر ش��ما بودجه کافی برای اقدامات 
بیش��تر را خواهید داشت. با این حال توصیه می شود که از آموزش 
کارمندان خود غافل نش��وید. این موضوع به س��ادگی با یک دوره 

آنالین، امکان پذیر است. 
6-افزایشمهارتهابهیکترندتبدیلشدهاست

با توجه به این امر که افراد اوقات فراغت بیشتری را دارند، تمایل 
به افزایش مهارت ها، با رش��دی خیره کننده همراه شده است. این 

موضوع چند دلیل مه��م دارد که یکی از مهمترین آنها دوره های 
رایگان متنوعی است که از زمان پاندمی کرونا شاهد آن هستیم. در 
این راستا اگر بتوانید به این تمایل جدید کارمندان خود در مسیر 
مثبت و مفید برای شرکت، جهت بدهید بدون شک بهترین نتایج 

را به دست خواهید آورد.
7-برندزومبیشترینرشدراداشتهاست

از بی��ن تمامی برندهایی که امکانات الزم برای دورکاری را مهیا 
می کنند هیچ یک به اندازه زوم موفق ظاهر نشده است. این مسئله 
ب��ه خوبی این نکته را نش��ان می دهد که ابزاره��ای ایجاد وبینار، 
بیشترین تقاضا را دارد. درواقع آمارها در رابطه با این برند، رشد 87 
درصدی را نشان می دهد که یک رکورد جدید محسوب می شود. 
یکی از مزیت های این برند ساده بودن محیط کاربری آن است که 

می تواند نکته ای آموزشی برای هر برندی محسوب شود. 
8-بیشترینخالقیتهایحوزهتکنولوژیراشاهدهستیم

اگر بخواهیم یک حوزه را نام ببریم که در دو سال اخیر بیشترین 

خالقیت و اقدامات جدید را داشته است، بدون شک هیچ گزینه ای 
ب��ه اندازه دورکاری را نمی توان نام ب��رد. درواقع امروزه فعالیت در 
زمینه تولید ابزارهای بهبود دورکاری، بسیار سودآور با ریسک کم 

است. 
9-دورکاریکنارنخواهدرفت

در آخر ممکن اس��ت تصور کنید که شرایط حال حاضر 
کام��ال موقت ب��وده و به زودی ش��اهد تغییرات گس��ترده 
خواهی��م بود. با این حال حتی در ش��رایط حال حاضر که 
در اکثر کشورهای پیش��رفته شاهد واکسیناسیون هستیم 
ه��م دورکاری با قدرت به کار خ��ود ادامه می دهد. درواقع 
آمارهای حال حاضر بیانگر آن اس��ت که این شیوه به قوت 
خود باق��ی خواهد ماند. به همین خاط��ر حتی ایجاد یک 
کس��ب و کار در این زمینه و سرمایه گذاری برای تداوم آن، 

ابدا پرریسک نخواهد بود.
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مدیریت زمان به سبک حرفه ای ها
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