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بااعتراضکارفرمایان،افزایش1.5میلیونیحقوقکارگرانلغومیشود؟

 جزییات
حداقل دستمزد 1401

فرصت امروز: در چهارمین جلس��ه ش��ورای عالی کار برای تعیین دس��تمزد کارگران در س��ال 1401 که عصر 
چهارش��نبه هفته گذش��ته با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران و کارفرمایان برگزار ش��د، 

حداقل دستمزد کارگران 5۷.4 درصد افزایش یافت و به 4 میلیون و 1۷۹ هزار تومان رسید.
پس از 15 ساعت چانه زنی و مذاکرات طوالنی و فشرده در چهارمین نشست دستمزد کارگران باالخره اعضای 
شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران را 5۷.4 درصد افزایش دادند. بر این اساس حداقل دستمزد 

سال 1401 از 2 میلیون و ۶55 هزار تومان به 4 میلیون و 1۷۹ هزار تومان افزایش یافت. شورای عالی کار...
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علینظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

چندی پی��ش، روابط عمومی بانک 
مرکزی خب��ر داد »رئی��س  کل بانک 
مرکزی با بیان اینکه شاخص عملکرد 
بانک های قرض الحس��نه در مقایس��ه 
ب��ا بانک های دیگر مش��خص می کند 
این بانک ها در ثبات مناسب  تری قرار 
دارند، افزود: در تالش هستیم با کمک 
به این دو بانک، فرهنگ قرض الحسنه 
را بیش��تر تروی��ج دهیم.« به راس��تی 
قرض الحسنه چیست و آیا اساسا نهادی 
به نام قرض الحسنه  با کارکرد بانک ها 
به عنوان موسس��اتی کام��ال انتفاعی 
همخوان��ی دارد و بانک ها می توانند به 
قصد قربت به مردم وام قرض الحس��نه 
دهند و در کنار اش��تغال به بانکداری 
و کسب س��ود برای س��پرده گذاران و 
صاحبان س��هام بانک ه��ا، کار نیکوی 
قرض الحس��نه بدون چشمداشت سود 
ه��م داش��ته باش��ند؟کمک مالی به 
دیگران، یک��ی از مهمترین آموزه های 
اخالق��ی در فرهنگ اس��المی اس��ت. 
براس��اس این فرهنگ، مردمان دارا به 
کمک مردمان نیازمند می ش��تابند تا 
ب��دون منت با کمک مال��ی، گرهی از 
نیازمندی های مالی آنان را بگشایند و 
منتظر نباش��ند در قبال این احسان و 
نیکوکاری قرض گیرنده مبلغی اضافه بر 

وام به وی تقدیم کنند. 
ادامهدرهمینصفحه
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بانک پاس��ارگاد که طی سال های گذش��ته همواره توسط 
نهادها و انجمن های مرتبط با محیط زیس��ت به عنوان بانک 
سبز شناخته ش��ده اس��ت، در اقدامی دیگر به مناسبت روز 
درختکاری، ب��ا برنامه ریزی و اجرای »پویش کاش��ت نهال« 
بین هم��کاران ش��عبه های خود، نس��بت به غ��رس نهال و 
کاش��ت درخت در ش��هرهای سراس��ر کش��ور اقدام کرد. به 

گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک به فراخور فرا 
رسیدن پانزدهم اسفندماه، روز درختکاری و هم راستا با ایفای 
مسئولیت های اجتماعی سازمانی در حوزه محیط زیست ضمن 
اعالم فراخوان و برگزاری پویش »کاشت نهال« بین همکاران 
خود، نس��بت به غرس درخت و نهال در سراس��ر کشور اقدام 
کرد. در این پویش، هر یک از ش��عبه های بانک پاس��ارگاد با 

هماهنگی انجام شده نسبت به تهیه و کاشت گونه هایی از نهال 
نظی��ر ارغوان، نارون، زبان گنجش��ک، کاج، داغداغان، صنوبر 
و... ک��ه قابلی��ت رویش در خاک عادی، اس��تقامت در مقابل 
آلودگی و س��رما را دارا هس��تند، اقدام نمودند. گفتنی است 
بانک پاس��ارگاد در راستای کاهش مصرف کاغذ و جلوگیری 
از قطع درختان طی چند س��ال اخی��ر اقدامات مهمی نظیر 

آموزش مش��تریان در راستای اس��تفاده از بانکداری مجازی، 
حذف چاپ بروش��ور و تبلیغات کاغ��ذی و اجرای حداکثری 
تبلیغات و اطالع رس��انی بر بس��ترهای دیجیتال را در دستور 
کار قرار داده است. همچنین چاپ تقویم و سررسید ساالنه از 
اقالم تبلیغاتی بانک کنار گذاشته شده و هزینه آن به اقدامات 
بانک در راس��تای مس��ئولیت های اجتماعی اختصاص یافته 

است. جدا از این موارد، بانک پاسارگاد با گسترش سامانه های 
بانکداری الکترونیک و اتوماسیون اداری، تا حد ممکن نسبت 
ب��ه حذف کاغذ از ام��ور اداری و بانکی اقدام کرده اس��ت؛ به 
 نحوی که طب��ق آخرین آمار، بیش از ۹۶درصد تراکنش های 
انجام شده در شعبه های این بانک بر بستر الکترونیک و بدون 

نیاز به کاغذ صورت پذیرفته است.

ادامهازهمینصفحه
اخالقی بسیار نیکو و پسندیده که قرآن مجید در سوره بقره آیه 
245 در مورد آن گفته اس��ت: »)َمْن َذالَّذی یُقِرُض اهلل َقْرضاً َحَسناً 
َفُیضاِعَفُه لَُه اَْضعافاً َکثیَرًة ( کیس��ت که خدا را قرض الحسنه دهد و 
خدا ب��ر او به چندین برابر بیفزاید.« بنابراین در فرهنگ اس��المی، 
قرض الحسنه مفهومی کامال اخالقی و عملی خداپسندانه محسوب 
می شود. این نیکوکاری و کمک به نیازمندان با هدف جلب رضایت 
خداوند متعال انجام می شود. حال این فرهنگ اخالقی و اسالمی را 
چگونه می توان در صنعت بانکداری تعمیم و گس��ترش داد و از یک 
شرکت سهامی عام با ماهیتی کامال انتفاعی به نام بانک در گسترش 

مفاهیم اخالقی استفاده کرد؟
در حال حاضر در صنعت بانکداری، قرض الحسنه از دو جنبه تجهیز 
منابع )جذب سپرده ها( و تخصیص منابع )پرداخت وام( قابل بررسی 
است. برای روشن سازی موضوع، مروری بر قوانین و مقررات در مورد 
چگونگی ورود قرض الحس��نه به عملیات بانکی ایران ضروری است. 
در بانکداری بدون ربا تنها وام قابل پرداخت، وام قرض الحسنه است. 
لذا عنوانی دیگر ب��رای وام بانکی وجود ندارد. ماده 3 قانون عملیات 
بانکی بدون ربا در بحث تجهیز منابع گفته است: »بانک ها می توانند 
تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول س��پرده مبادرت نمایند: الف - 
س��پرده های قرض الحسنه که خود به س��پرده های جاری و پس انداز 
تقسیم می شود. ب: س��پرده گذاری سرمایه گذاری مدتدار.« بنابراین 
بانک ها در مقام تجهیز منابع می توانند س��پرده های قرض الحس��نه 
مردم را در دو قالب سپرده های جاری و سپرده قرض الحسنه پس انداز 
جذب کنند. هرچند در مورد ماهیت حقوقی »قرض بودن سپرده های 
جاری«، نظریات متفاوتی وجود دارد؛ خصوصا متن تبصره 1 ماده 21 
قان��ون اصالح صدور چک مصوب 13۹۷ بدی��ن مضمون: »در مورد 
چک هایی که پس از گذش��ت دو س��ال از الزم االجراشدن این قانون 
صادر می ش��وند، تسویه چک صرفا در سامانه تسویه چک )چکاوک( 
طب��ق مبلغ و تاریخ مندرج در س��امانه و در وجه دارنده نهایی چک 
براساس استعالم از س��امانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که 
مالکیت آنها در س��امانه صیاد ثبت نش��ده باشد، مشمول این قانون 

نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند.«
اصطالح مالکیت چک، ماهیت حقوقی »قرض بودن س��پرده های 
جاری« را تا حدی زیر س��وال برده است. از جهتی دیگر بعید است 
که دارندگان حس��اب جاری موجودی حساب خود را به قصد قرض 
دادن به بانک س��پرده باشند تا بانک موجودی حساب جاری شان را 
ب��ه عنوان قرض تملک نماید. لذا از نظر مبانی حقوقی، قرض تلقی 
کردن س��پرده های جاری، محل اما و اگرهای فراوان حقوقی است. 
اما به هر حال از نظر قانون عملیات بانکی بدون ربا، س��پرده جاری 
قرض محسوب می شوند. برابر موازین فقهی در قرض الحسنه گرفتن 

مبلغ اضافه بر قرض حرام اس��ت و ربای قرضی محس��وب می شود. 
نکته حقوقی در مورد س��پرده های قرض الحس��نه )اعم از س��پرده 
ج��اری یا پس انداز( آن اس��ت که از نظر قان��ون مدنی و نیز موازین 
شرعی، قرض از عقود تملیکی است، یعنی بعد از تحقق عقد قرض، 
مبلغ قرض به مالکیت قرض گیرن��ده )بانک( درمی آید ولی در ازای 
به دس��ت آوردن مالکیت موجودی حس��اب، بانک متعهد است در 
زمان مطالبه اصل یا مثل مال یا مبلغی را که قرض کرده اس��ت به 
قرض دهنده یا به ش��خصی که وی معرفی می کند، پرداخت کرده و 
تحویل دهد. ماده 15 آیین نامه اعطای تس��هیالت بانکی در این باره 
گفته اس��ت: »قرض الحسنه عقدی اس��ت که به موجب آن یکی از 
طرفی��ن ) قرض دهنده( مقدار معینی از م��ال خود را به طرف دیگر 
) قرض گیرنده( تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت 

عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید.«
بدی��ن ترتیب به علت خاصیت تملیکی عقد قرض، س��پرده های 
قرض الحس��نه ج��زو مناب��ع داخلی بانک ها محس��وب می ش��ود. 
پ��س بانک ها در س��پرده های قرض الحس��نه و جاری نبایس��تی به 
سپرده گذاران بهره بانکی پرداخت کنند. به بیان ساده، از نظر هزینه 
تجهی��ز منابع و قیمت تمام ش��ده منابع بانکی، س��پرده های جاری 
یا پس انداز قرض الحس��نه جزو منابع ارزان قیمت بانکی محس��وب 
می ش��وند، زیرا بانک ها برای جذب س��پرده پس انداز قرض الحسنه 
فقط هزینه جواز قرعه کشی قرض الحسنه و مقداری هزینه اداری را 
متحمل می شوند و همانند سپرده های سرمایه گذاری مدتدار ناچار 
نیستند به سپرده گذاران سود علی الحساب یا قطعی سپرده پرداخت 
کنند. به همین جهت، بانک ها در مورد جذب هرچه بیش��تر منابع 

قرض الحسنه، رقابتی نفسگیر و موثر دارند.
فارغ از این مباحث حقوقی، پرس��ش آن اس��ت که س��پرده های 
قرض الحس��نه بانک ه��ا چگونه بای��د در اختیار مردم ق��رار گیرد و 
ضوابط آن چیس��ت؟ زیرا در پرداخت وام قرض الحس��نه بانک ها به 
ج��ز کارمزد با نرخ مص��وب بانک مرکزی مجاز ب��ه گرفتن مبالغی 
دیگر از وام گیرنده نیس��تند و این موضوع موجب می ش��ود که وام 
قرض الحس��نه متقاضیان زیادی داشته باشد و منابع موجود بانک ها 
تکافوی درخواس��ت های مردم را نداشته باشد. مواد 1۶ و 1۷ قانون 
عملیات بانکی بدون ربا، این ضوابط را چنین تعیین کرده: »بانک ها 
ب��ه منظور تحقق اهداف مق��رر در بنده��ای 2 و ۹ اصل 43 قانون 
اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی 
از مناب��ع خود طبق ضوابطی که به تصویب ش��ورای پول و اعتبار و 
تأیید نخس��ت وزیر خواهد رسید، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت 
قرض الحس��نه می نمایند. الف � تأمین وسایل و ابزار و سایر امکانات 
الزم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات می باشند 
در شکل تعاونی. ب � کمک به امر افزایش تولید با تأکید بر تولیدات 

کشاورزی � دامی � صنعتی. ج � رفع احتیاجات ضروری. ماده 1۷ � 
هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستورالعمل 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران محاس��به و از قرض گیرنده 

دریافت خواهد شد.«
بنابراین براس��اس قانون مورد اش��اره، بانک ه��ا در مصرف منابع 
قرض الحسنه و همچنین تعیین میزان کارمزد وام های قرض الحسنه 
چندان که باید و شاید از آزادی عمل برخوردار نیستند. البته جذب 
منابع قرض الحس��نه پس انداز چندان راحت و آسان نیست، زیرا در 
س��پرده قرض الحسنه بهره یا سود به سپرده گذار پرداخت نمی شود. 
صرف نظر از جنبه اخالقی و معنوی قرض الحسنه، از جنبه اقتصادی 
سپرده قرض الحسنه بدین معناست که مردم به بانک قرض دهند تا 
بانک بخشی یا تمامی آن سپرده ها را به نیازمندان وام قرض الحسنه 
دهد. لذا از جنبه س��ود س��پرده گذاری س��پرده های قرض الحسنه 
خواه جاری یا پس انداز جاذبه اقتص��ادی برای مردم ندارد. بنابراین 
سیستم بانکداری برای ایجاد جاذبه اقتصادی سپرده قرض الحسنه، 
اهدای جوایز به صاحبان س��پرده پس انداز قرض الحس��نه از طریق 
قرعه کش��ی را ابداع کرده اس��ت. این تدبیر بانک��ی در جذب منابع 
س��پرده قرض الحسنه بسیار کارا و موثر است و در زمان قرعه کشی، 
حجم منابع قرض الحسنه بانک ها را به شدت افزایش می دهد. ظاهرا 
منع شرعی بر جوایز بانک ها برای سپرده های قرض الحسنه نیست، 
اما به طور منطقی، جوایز قرض الحس��نه قصد احس��ان و نیکوکاری 
برای پرداخت قرض الحس��نه را به حاش��یه می ران��د و جاذبه امید 
به برنده ش��دن جوایز را پررنگ خواهد س��اخت. این رویکرد کامال 
منفعت طلبانه بین فرهنگ قرض الحس��نه یعنی تالش برای ترویج 
نیکوکاری و کمک به نیازمندان و عملیات بانکی فرس��نگ ها فاصله 
می اندازد. خوش��بختانه ابداع »قرض الحس��نه ویژه« توس��ط بانک 
مرکزی تا حدی مشکالت بانکی نهاد قرض الحسنه را برطرف کرده، 
یعنی با اس��تفاده از این مکانیزم به جای درگیر شدن شبکه بانکی 
در مشکالت ناشی از جذب منابع قرض الحسنه، سپرده گذار خطوط 
کلی پرداخت وام قرض الحس��نه را مشخص می سازد. دستورالعمل 
قرض الحس��نه ویژه در ش��هریورماه 13۶۹ به ش��بکه بانکی کشور 
ابالغ ش��ده و در دی ماه 13۹0 نیز بازنگری و اصالح ش��ده اس��ت. 
اس��اس قرض الحس��نه ویژه مبتنی بر تعیین بانک ب��ه عنوان بانک 
عامل دارنده حس��اب قرض الحس��نه ویژه اس��ت. بانک در این نوع 
قرض الحس��نه، مبلغ س��پرده را از مش��تری قرض نمی گیرد. لذا در 
این زمینه مالک همچنان صاحب حس��اب است. در واقع، بانک در 
سپرده قرض الحسنه، عامل صاحب سپرده قرض الحسنه است که در 
چارچوب شرایطی که س��پرده گذار تعیین می کند، به عنوان عامل 
س��پرده گذار وام قرض الحسنه را به اشخاص معرفی شده توسط وی 
پرداخت می کند. این ویژگی باعث می ش��ود که بانک ها در انتخاب 

متقاضی وام قرض الحس��نه مداخله و درگیری نداش��ته باشند. ماده 
1 دس��تورالعمل شرایط و ضوابط افتتاح قرض الحسنه ویژه، حساب 
قرض الحس��نه ویژه را چنین تعریف کرده: »حس��اب قرض الحسنه 
ویژه به حس��ابي اطالق مي شود که؛ بانک تحت این عنوان افتتاح و 
وجوه تودیع ش��ده توسط اشخاص حقیقي و حقوقي به این حساب 
را طبق نظر تودیع کننده وجوه و براس��اس ش��رایطي که به موجب 
قرارداد عاملیت منعقده في مابین تودیع کننده و بانک معین مي شود 
به صورت قرض الحس��نه به اش��خاص حقیقي و مؤسسات خیریه و 
عام المنفعه اعطا می نماید.« همچنین در ماده ۷ این دس��تورالعمل 
تصریح ش��ده: »مبال��غ قرض الحس��نه اعطایي بان��ک از محل این 
حساب ها جزو تس��هیالت اعتباري اعطایي بانک محسوب نگردیده 
و خارج از حد مج��از اعتباري بانک خواهد بود.« بنابراین موجودی 
حساب های قرض الحس��نه ویژه، ماهیت تملیکی ندارند، زیرا رابطه 
بین بانک و دارنده حس��اب رابطه قرض گیرنده و قرض دهنده است 
بلکه  بانک فقط عامل دارنده حس��اب قرض الحس��نه ویژه محسوب 
می ش��ود که برمبنای ق��رارداد عاملیت در قبال خدمت��ی که ارائه 

می دهد فقط کارمزد مورد توافق را دریافت می کند.
ترویج فرهنگ و سنت پسندیده قرض الحسنه در بانکداری البته 
به شرط دور بودن این موضوع از میدان شعار و تبلیغات، امری بسیار 
نیکو و پسندیده است و مسلما مورد اقبال جامعه واقع خواهد شد، اما 

در این زمینه توجه به نکات زیر نیز خالی از لطف نیست:
1-س��اختار حقوقی بانک ها، شرکت سهامی عام با ماهیت کامال 
انتفاعی به منظور کس��ب س��ود ب��رای س��پرده گذاران و صاحبان 
س��هام بانک ها و تامین هزینه های موردنیاز برای اداره بانک اس��ت. 
هیچ ک��س باور ن��دارد که بتوان بان��ک را صرفا با درآم��د حاصل از 
کارمزد وام قرض الحسنه مدیریت و اداره کرد و پاسخگوی مطالبات 
س��پرده گذاران و صاحبان س��هام بانک ها ب��ود. بنابراین نمی توان از 
بانک ها انتظار داشت که صرفا نقش کمیته امدادی داشته باشد، زیرا 
منابع بانکی نامحدود نیس��ت ولی تقاضای وام قرض الحسنه فراوان. 
اجابت این همه درخواست با توجه به کثرت تقاضا قطعا امکان پذیر 
نیس��ت. به همین جهت انتظار می رود مجلس محترم برای تعیین 
تس��هیالت تکلیفی تحت عنوان قرض الحس��نه ابتدا از طریق بانک 
مرکزی، آماری مطمئن از منابع بانک های دولتی و خصوصی جهت 
تامین اعتبار و پرداخت به اقش��ار موردنظر نمایندگان داشته باشد، 
زیرا بدون شک تصویب وام بدون تامین منابع الزم، خلق پول و تورم 

افسارگسیخته را در پی خواهد داشت.
2-در وام قرض الحسنه بانک فقط کارمزد مقطوع با توجه به مبلغ 
و مدت وام می گیرد، به صورت کامل )در زمان دریافت وام( یا همراه 
با اقساط ماهیانه نسبت به مانده مبلغ وام و نه نسبت به مبلغ کامل 
وام در هر س��ال. بنابراین این تلقی که بانک ها در هر سال نسبت به 

اصل مبلغ وام، کارمزد از وام گیرنده می ستانند، صحیح نیست و اگر 
بانکی این گونه کارمزد وام قرض الحسنه را محاسبه و اخذ کند، قطعا 

تخلف کرده است.
3-در س��ه دهه گذش��ته با گس��ترش تدریجی و افزایش جوایز 
قرعه کش��ی حس��اب های قرض الحس��نه، به اعتقاد نگارنده، شبکه 
بانکی کشور از فرهنگ قرض الحسنه کم کم دور شده و در عملیات 
بانکی قرض الحسنه، جاذبه اقتصادی جایگزین جاذبه کمک به مردم 
و نیکوکاری ش��ده اس��ت. از این رو، ترویج و گسترش این فرهنگ، 
کمکی به ترویج مبانی بانکداری اسالمی نخواهد کرد. تصور می کنم 
مطلوب آن اس��ت که در بخش تجهیز منابع قرض الحسنه، بانک ها 
به جای قرض گیرنده نقش بانک عامل س��پرده گذار را داشته باشند؛ 
یعن��ی از مردم پول قرض نکنند، بلکه س��پرده قرض الحس��نه را به 
عنوان »بانک عامل« جذب نمایند و منابع جذب ش��ده را با شرایط 
موردنظر س��پرده گذار به اشخاص موردنظر وی وام دهند و در قبال 
این س��رویس بانکی فقط کارمزد عاملیت دریافت کنند. بازنگری و 
به روزرسانی دستورالعمل حساب قرض الحسنه ویژه و تاکید بر اجرای 

دقیق آن در این زمینه ضروری است.
4-اینکه حس��اب ج��اری و موج��ودی آن از نظ��ر حقوقی جزو 
س��پرده های قرض الحسنه تلقی شود، از نظر مبانی حقوقی، صحیح 
نیست. کدام شهروند در جامعه امروزی موجودی حساب جاری خود 
را به عنوان قرض الحسنه و با این قصد در اختیار بانک قرار می دهد 
و مس��ئوالن کدام بانک موجودی حساب جاری مشتری خود را به 
عن��وان ق��رض از وی دریافت می کنند! پس قص��د طرفین )بانک و 
مش��تری( در این زمینه هماهنگ نیست. به قول اهل علم، »ماقصد 
لم یقع وماوقع لم یقصد«. آنچه که در پدیده حساب جاری موضوع 
قصد مش��ترک بانک و مشتری است واقع نمی شود و آنچه که عمال 
در بانک اتفاق می افتد )س��پرده قرض الحس��نه( قطعا موضوع قصد 
مشترک بانک و سپرده گذار نیست. پس قانونگذار در زمینه محسوب 

نمودن حساب جاری به عنوان قرض الحسنه تجدیدنظر نماید.
اظهارنظر اخیر دکتر صالحی، رئیس کل محترم بانک مرکزی در 
مورد لزوم گس��ترش فرهنگ قرض الحس��نه به عنوان یکی از اقسام 
عملیات پولی و بانکی، متین و منطقی اس��ت، اما تحقق آن نیازمند 
تجدیدنظر اساسی در مبانی حقوقی انواع حساب های قرض الحسنه 
و نیز سیاست گذاری مناس��ب در زمینه تجهیز منابع قرض الحسنه 
و تخصیص آن به اقش��ار و بخش های نیازمند و آس��یب پذیر جامعه 
است. بنابراین برای تحقق یا گسترش پرداخت فرهنگ قرض الحسنه 
نمی توان منابع سپرده گذاران بانکی را مانند منابع دولتی تلقی کرد 
و بدون تامین اعتبار الزم، فرهنگ قرض الحس��نه را گس��ترش داد 
و همزمان بین بانک های کش��ور برای جذب منابع قرض الحسنه از 

طریق اعطای جوایز شاهد رقابت بین آنان بود.

فرهنگقرضالحسنهوبانکداریکالسیک

هرشعبهبانکپاسارگاد،نهالیتازهبهطبیعتهدیهداد

مشخصاتیکپروژهاستانداردچیست؟
آشناییباسوالحلنشدهدنیایمدیریتپروژه

 در دنیای مدیریت پروژه )Project Management( کلی کارآفرین با طرح ها و ایده های رنگارنگ منتظر 
فرصتی برای یکه تازی در بازار هستند. شاید این توصیف از عرصه مدیریت پروژه آدم را یاد داستان های حماسی 
یا فیلم هایی با تم ماجراجویانه بیندازد، اما در واقعیت اصال از این خبرها نیس��ت، چراکه کش��تی تازه واردها در 
حوزه مدیریت پروژه همیشه خیلی زود غرق می شود! بی شک کارآفرینان جوان بسیار زیادی در چهارگوشه دنیا 
حضور دارند که تشنه یادگیری نکات تازه و صدالبته مدیریت پروژه های بلندپروازانه هستند. یکی از نصیحت های 
قدیمی و اعصاب ُخردکنی که چنین کارآفرینانی همیشه با آن رو به رو می شوند، مربوط به شاگردی بیشتر نزد 
بزرگان کسب و کار و سپس ورود به دنیای بی رحم کارآفرینی است. شما را نمی دانم، ولی من که با شنیدن این...



فرصت امروز: در چهارمین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 
کارگران در س��ال 1401 که عصر چهارشنبه هفته گذشته با حضور وزیر 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده کارگران و کارفرمایان برگزار ش��د، 
حداقل دستمزد کارگران 5۷.4 درصد افزایش یافت و به 4 میلیون و 1۷۹ 

هزار تومان رسید.
پس از 15 س��اعت چانه زنی و مذاکرات طوالنی و فش��رده در چهارمین 
نشست دستمزد کارگران باالخره اعضای شورای عالی کار حداقل دستمزد 
س��ال آینده کارگران را 5۷.4 درصد افزایش دادند. بر این اس��اس حداقل 
دستمزد سال 1401 از 2 میلیون و ۶55 هزار تومان به 4 میلیون و 1۷۹ 
هزار تومان افزایش یافت. شورای عالی کار همچنین درباره حق مسکن و 
بن خواربار نیز تصمیم گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را 850 هزار 
تومان و حق مس��کن را ۶50 هزار تومان تعیین کرد، اما مصوبه مهم شورا 
درخصوص میزان سایر س��طوح مزدی بود که آن را تا 38 درصد باال برد. 
بدین ترتیب، با افزایش 5۷.4 درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران 
از رقم 2 میلیون و ۶55 هزار تومان به 4 میلیون و 1۷۹ هزار تومان رسید 
و این رقم با محاس��به مبلغ حق مس��کن، بن خواربار و حق اوالد به بیش 
از ۶ میلی��ون و 200 ه��زار تومان افزایش پیدا ک��رد. به گفته وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، قدرت خرید جامعه کارگری در س��ال آینده ۹ درصد 

افزایش می یابد.
افزایش57.4درصدیدستمزدکارگران

اعضای ش��ورای عالی کار پس 15 س��اعت مذاکره طوالنی و فش��رده با 
افزایش 5۷.4 درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده موافقت 
کردن��د. همانطور که پیش از این وزیر کار وعده داده بود برای دس��تمزد 
کارگران خبرهای خوش��ی در راه اس��ت، این وعده سرانجام محقق شد و 
حداقل دس��تمزد کارگران برای سال آینده بیش از تورم تعیین شد تا کام 
کارگران در واپس��ین روزهای سال شیرین ش��ود. بدین ترتیب، از ابتدای 
سال آینده حداقل مزد روزانه برای کلیه کارگران مشمول قانون کار اعم از 
قرارداد دائم یا موقت، 13۹ هزار و 2۹۹ تومان تعیین شد. این میزان قبال 
88 هزار و 500 تومان بود. پایه سنوات نیز برای کارگرانی که حداقل یک 

سال سابقه کار داشته باشند، 210 هزار تومان تعیین شد.
همچنین میزان افزایش سایر سطوح مزدی که تا پیش از این 2۶ درصد 
مزد مبنا یا مزد ثابت بود، با تصمیم شورای عالی کار به 38 درصد افزایش 

پی��دا کرد که می توان از آن به عنوان مصوبه مهم ش��ورا یاد کرد. این بند 
مختص کارگرانی است که مش��مول طرح طبقه بندی مشاغل هستند. از 
س��وی دیگر، حق اوالد برای کارگ��ران دارای یک فرزند 41۷ هزار و ۹00 
تومان و برای دو فرزند  835 هزار و ۷۹5 تومان شد. مبلغ حق اوالد، سه 
برابر مزد روزانه است. مبلغ کمک هزینه مسکن نیز که پیش از این 450 
هزار تومان بود، با مصوبه شورای عالی کار به ۶50 هزار تومان و بن خواربار 
از ۶00 هزار تومان به 850 هزار تومان افزایش پیدا کرد. گفتنی است حق 
مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران به شمار می رود که برای اجرا باید به 

تصویب هیأت وزیران برسد.
حجت اهلل عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست 
دس��تمزد ش��ورای عالی کار گفت: »جلس��ه بیش از 14 س��اعت به طول 
انجامید که نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی به جمع بندی رسیدند 
و حداق��ل م��زد ماهانه 5۷.4 درصد افزایش پیدا کرد و رش��د خوبی را در 

دستمزد کارگران برای سال آینده داشتیم.«
او با بیان اینکه قدرت خرید مطلق کارگران ۹ درصد بیش از تورم خواهد 
بود، افزود: »عمده افزایش روی حداقل مزد برمبنای کسورات است و برای 
تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاد.« به گفته وزیر کار، »با افزایش 
دریافت��ی کارگران، دو اتفاق در بخش تولی��د خواهد افتاد: یکی بهره وری 
تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند 
داش��ت و دیگری، ب��ا افزایش قدرت، تقاضای موثر در اقتصاد هم بیش��تر 

خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد.«
ب��ا توجه به تعیین حداقل حقوق و دس��تمزد و مزایای جانبی و س��ایر 
س��طوح مزدی باالخره پرونده مزد 1401 در نهایت دقت و با جمع بندی 
کامل پیش از پایان سال بسته شد و همچنان که وزیر کار وعده داده بود 
برای دس��تمزد کارگران خبرهای خوش��ی در راه است، این اتفاق افتاد تا 
کام کارگران در واپس��ین روزهای سال شیرین شود. گفتنی است شورای 
عالی کار اسفندماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را با افزایش 3۹ 

درصدی به 2 میلیون و ۶55 هزار تومان افزایش داده بود.
واکنشکارفرمایانبهدستمزد1401

حداقل دس��تمزد کارگران، یکی از مهمترین مولفه های تعیین کننده 
اقتصاد اس��ت. براس��اس آمارها، 10.۷ میلیون کارگر بیمه شده مشمول 
قانون کار در کش��ور داریم که با احتساب خانواده های آنها به حدود 40 

میلیون نفر می رس��د و بیش از ۷5 درصد کارگران حداقل بگیر هستند 
که در زندگی آنها تأثیر بس��یاری دارد. با وجود افزایش 5۷.4 درصدی 
دس��تمزد س��ال آینده کارگران اما کارفرمایان معتقدند که این افزایش 
دس��تمزد تاثیری بر قدرت خرید کارگران ندارد. شدیدترین واکنش در 
این میان متعلق به حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران 
است که در توئیتی نوشته است: »افزایش 5۷درصدی مزد اثری بر رفاه 
و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داش��ت. این تصمیم غیرمسئوالنه و 
فاقد آینده نگری، صرفا به معنای پایان کار رس��می طیف گسترده ای از 
کسب وکارهای کوچک و متوس��ط متکی به نیروی کار است که ستون 

فقرات بازار کار را تشکیل می دادند.«
اصغ��ر آهنیها، نماینده کارفرمایان در ش��ورای عالی کار نیز در این باره 
گفته اس��ت: »با توجه به قیمت مواد اولیه و حامل های انرژی و مسئله ارز 
4200  تومانی که مثل یک صاعقه بر س��ر واحدهای تولیدی آمده است، 
انتظار داریم دولت به این سنگرسازان بی سنگر که در جبهه اقتصادی و کار 
و تولید سنگین ترین فشارها را تحمل می کنند، کمک کرده و مشکالتی که 

در بحث دارایی و بیمه با آن درگیر هستند، برطرف کند.«
حداقل دستمزد س��ال آینده کارگران در حالی 5۷ درصد افزایش پیدا 
ک��رده که پیش از این برخی از نمایندگان کارفرمایان گفته بودند افزایش 
حقوق کارگران اگر بیش از توان کارفرمایان باشد یا اجرا نمی شود و یا به 
م��وج بیکاری جدید دامن می زند. نکته دیگ��ری که درباره حداقل حقوق 
امس��ال مطرح می شود، این اس��ت که نرخ تورم 42 درصد است و افزایش 
حقوق کارگران 5۷درصد! یعنی برخالف سال های گذشته حداقل حقوق 
کارگران بیش از تورم افزایش یافته است. البته حداقل دستمزد ۶ میلیون 
و 200 هزار تومان همچنان با هزینه سبد معیشت خانوارها فاصله زیادی 
دارد، اما نمایندگان کارفرمایی معتقدند دولت به جای فش��ار روی بنگاه ها 
برای افزایش دس��تمزد کارگران، باید تالش کند که تورم مهار شود؛ چون 
تنها با کاهش تورم اس��ت که قدرت خرید خانوارها حفظ می شود. در غیر 
این ص��ورت، افزایش حداقل حقوق در ش��رایط تورمی نه تنها کمکی به 
معیش��ت کارگران نمی کند، بلکه می تواند به م��وج بیکاری و کاهش نرخ 
رشد اقتصادی دامن بزند. بر این اساس باید منتظر ماند و دید آیا بخشنامه 
حقوق سال 1401 با رقم مصوب شورای عالی کار اعالم می شود یا ممکن 

است حداقل حقوق تغییر کند.

بااعتراضکارفرمایان،افزایش1.5میلیونیحقوقکارگرانلغومیشود؟

جزییات حداقل دستمزد 1401

به روزهای پایانی س��ال رس��یده ایم اما به جز یک ش��رکت ترک که از 
قب��ل در ایران بوده، خبری از وعده حضور ش��رکت های چینی و ترکیه ای 
در »نهضت ملی مس��کن« نیست. اخیرا نیز وزیر راه و شهرسازی بر فعال 
کردن انبوه سازان داخلی در اجرای طرح »نهضت ملی مسکن« تاکید کرده 
اس��ت. به گزارش ایسنا، مس��ئوالن دولتی از جمله وزیر راه و شهرسازی 
بارها بر اس��تفاده از توان بخش خصوصی در طرح »جهش تولید و تامین 
مسکن« )نهضت ملی مسکن( تاکید کرده اند. از سوی دیگر، برنامه حضور 
شرکت های چینی و ترکیه ای در این پروژه برای ارتقای تکنولوژی ساخت، 
روی میز قرار دارد اما به جز یک شرکت ترک که از قبل در پروژه »مسکن 
مهر« شهرهای جدید پردیس و پرند فعال بود و هم اکنون در طرح »نهضت 
ملی مس��کن« شهر جدید بهارستان مش��غول به کار است، ماه هاست که 
خبری از حضور دیگر ش��رکت های خارجی نیست. به نظر می رسد وزارت 

راه و شهرسازی، نگاه خود را به داخل معطوف کرده است.
دولت برمبنای نظام فنی و اجرایی کش��ور در اواخر س��ال جاری هزینه 
ساخت واحدهای »نهضت ملی مسکن« را متری 4.5 میلیون تومان اعالم 
کرد، اما برخی از انبوه س��ازان داخلی بر مت��ری 5.5 میلیون تومان تاکید 
دارند. البته بعضی دیگر نیز هزینه های ساخت را باالی ۷ میلیون تومان در 

هر متر مربع تخمین می زنند. بر این اساس، استفاده از شرکت های خارجی 
برای کاهش قیمت مورد بررسی قرار گرفت. ارتقای فناوری ساخت، کاهش 
قیمت تمام شده و تهاتر نفت در شرایط تحریم از جمله اهداف دولت برای 
استفاده از ش��رکت های خارجی بود. حدود سه ماه قبل یک عضو شورای 
عالی مسکن گفته بود که در مذاکره با شرکت های خارجی به عدد کمتر از 

متری 3 میلیون تومان رسیده ایم.
با این حال، پس از آن دیگر خبری از شرکت های خارجی به میان نیامد 
و به نظر می رس��د طی پنج ماه گذش��ته رایزنی ها به نتیجه نرسیده است. 
در جلسه ای هم که اوایل آذرماه بین رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی 
با انبوه س��ازان داخلی برگزار شد، قاس��می از سازندگان ایرانی خواست در 
بحث ورود تکنولوژی و فناوری به کش��ور، اقدامات الزم را انجام دهند. او 
اواخر آبان ماه از مذاکره با شرکت های چینی برای ورود فناوری های نوین 
ساخت و ساز مسکن به کشور خبر داده بود. روز 18 اسفندماه اما وزیر راه 
و شهرس��ازی در نشست »بررسی روند تامین زمین و اجرای طرح نهضت 
ملی مس��کن«، بر فعال کردن انبوه س��ازان در اج��رای طرح »نهضت ملی 
مس��کن« و بهره مندی از توان بخش خصوصی در تولید مسکن در تمامی 

استان های کشور تاکید کرد.

موضوع مذاکره با چینی ها برای ورود به ساخت مسکن در قالب »قانون 
جهش تولید و تامین مسکن«، اولین بار 1۹ مهرماه از سوی اقبال شاکری، 
نماینده مجلس مطرح شد. هرچند او بعدا صحبت های منتسب به خود را 
تکذیب کرد و گفت که »ان ش��اءاهلل با توان داخلی موفق می ش��ویم...« اما 
چند روز قبل، موضوع مذاکره با چین از سوی وزارت راه و شهرسازی تایید 
شد. با این حال، مسئوالن وزارت راه و شهرسازی )وزیر و معاون او( ضمن 
اش��اره به استفاده از توان شرکت های خارجی به منظور ارتقای تکنولوژی 
ساخت در ایران گفته بودند که قرار نیست خارجی ها مسکن بسازند بلکه 
فناوری وارد می کنند. محمودزاده در این خصوص گفته بود که اگر مذاکره 

با خارجی ها به نتیجه نرسد با توان بخش داخلی کارها را جلو می بریم.
احداث 4 میلیون واحد مس��کونی ظرف چهار س��ال، یکی از مهمترین 
دغدغه های دولت اس��ت و قرار است از سال آینده با قدرت پیگیری شود. 
تاکنون بیش از 5 میلیون و 200 هزار نفر در این طرح ثبت نام کرده اند و 
معاون وزیر راه و شهرسازی گفته »ا ن شاءاهلل از اوایل سال آینده یک نهضت 
بزرگ ساخت و ساز در کشور خواهیم داشت«؛ نهضتی که به نظر می رسد 
اتکای اصلی آن بر 5 هزار ش��رکت انبوه سازی داخلی و بیش از 500 هزار 

مهندس ایرانی است.

برایخانهسازیدرایران

اژدهاواردمیشود؟

نگـــاه

چراتحریمروسیهباتحریمایرانقابلمقایسهنیست؟
کمپینتحریمیغربعلیهروسیه

اگرچه با وجود گمانه زنی ها، حمله ناگهانی روسیه به خاک اوکراین، همه را 
شوکه کرد، اما واکنش اقتصادی غرب به همان اندازه شگفت انگیز بوده است. 
به نوش��ته »اکونومیست«، دور اولیه تحریم ها در 24 فوریه بانک ها و صادرات 
فناوری روس��یه را هدف قرار داد. دور دوم در 2۶ فوریه دسترس��ی به شبکه 
پیام رسانی مالی سریع را قطع و ثروت خارجی الیگارشی های روسیه را تصرف 
کرد و مهم تر از همه، اکثر ذخایر بانک مرکزی روس��یه در خارج از کش��ور را 
مسدود کرد. پیش از این، اقتصاد هیچ کدام از کشور های عضو گروه 20 هرگز 
با چنین تحریم های اقتصادی ش��دیدی مواجه نشده و این همه تحریم را در 

مدت زمان کوتاهی تجربه نکرده بود.
رهبران اروپایی در مورد شدت تحریم های خود صریح هستند. برونو لومر، 
وزیر دارایی فرانسه گفت که غرب جنگ کامل اقتصادی و مالی علیه روسیه به 
راه خواهد انداخت، اما اهمیت این کمپین تحریمی فراتر از معنای ژئوپلیتیکی 
آن است. قبال ما شاهد تقویت ناتو، تحکیم اتحاد فراآتالنتیکی و اتحاد اتحادیه 
اروپا بوده ایم. با این حال، تحریم ها علیه روسیه نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد 
جهانی اس��ت. می توانیم با در نظر گرفتن ش��دت تحریم ه��ا، اندازه هدف یا 
نتیجه ای که دنبال می شود )توقف جنگ(، به دنبال اپیزود های تاریخی قابل 
مقایسه باشیم. در دو دهه گذشته تنها ایران، ونزوئال و افغانستان دارایی های 
خارجی بانک مرکزی شان مسدود شده است. آنچه روسیه را از همه این موارد 
متمایز می کند، اندازه آن اس��ت. روس��یه به عنوان یازدهمین اقتصاد بزرگ 
جهان در مقایس��ه با اقتصاد کوچک افغانستان و اقتصاد های متوسط ایران و 

بولیواری، یک غول بزرگ است.
جاه طلبی کس��انی که از تحریم ها استفاده می کنند، بسیار بزرگتر از پایان 
دادن به جنگ اوکراین اس��ت. اگر هدف جنگ اقتص��ادی غرب، پایان دادن 
به جنگ تجاوزکارانه پوتین در اوکراین باش��د، تجربه تاریخی نشان می دهد 
اقدامات متفاوتی موردنیاز است. تحریم ها به تنهایی سابقه ضعیفی در توقف 
ماجراجویی ه��ای نظام��ی دارند. در طول ق��رن بیس��تم، از 1۹ تالش برای 
اس��تفاده از تحریم ها به عنوان سیاس��تی برای جلوگیری از جنگ، تنها سه 
م��ورد موفقیت آمیز بوده که دو م��ورد از این تالش ها کار جامعه ملل بود. در 
جنگ های مرزی اولیه در بالکان بین یوگس��الوی و آلبانی در س��ال 1۹21 و 
بین یونان و بلغارستان در سال 1۹25 شاهد کارایی تحریم ها بودیم. استفاده 
موفقیت آمیز دیگر از تحریم ها، فش��ار مالی آمریکا بر استرلینگ بود که باعث 
ش��د لشکرکشی نظامی بریتانیا به مصر به پایان برسد و جنگ سوئز در سال 
1۹5۶ مدیریت شود. در دو مورد اول، تحریم ها به صورت تهدید به کار رفتند، 
اما در مورد سوم، یکی از متحدان جنگ سرد دیگری را تحت فشار قرار داد. 
تنها یک مورد وجود دارد که در آن کش��وری با وزن مشابه روسیه برای مهار 
تجاوزاتش تحریم شده است. در سال 1۹35، جامعه ملل تحریم هایی را علیه 
ایتالیای تحت مدیریت موسولینی که هفتمین اقتصاد بزرگ جهان بود، وضع 
کرد. این تحریم ها به دلیل حمله به اتیوپی در سال 1۹35 علیه ایتالیا وضع 

شد. البته این اقدامات نتوانست مهاجم را مهار کند.
حال این س��وال پیش می آید که تحریم های روس��یه چ��ه تاثیری خواهد 
داش��ت؟ شوک مالی اولیه مطمئنا ش��دید خواهد بود و منجر به تورم جدی 
و فالکت عمومی خواهد شد. با این حال، دلیلی وجود دارد که انتظار داشته 
باشیم اگر روسیه این بحران فوری را پشت سر بگذارد، پس از آن برای مدتی 
با نرخ رش��د پایین یا منفی پیش خواهد رفت. ایران در س��ال های 2012 و 
2018 در نتیج��ه تحریم های غرب دچار بحران های ارزی حاد ش��د، اما پس 
از انقباضات اولیه، شرایطش تعدیل و تثبیت شد. روسیه به شدت در اقتصاد 
جهانی ادغام شده، اما همچنین دارای پایگاه اقتصادی گسترده تر، درآمد  مالی 

بیشتر و بخش صادرات متنوع تر نسبت به ایران است.
انزوای اقتصادی روسیه پیامد های شگرفی برای اقتصاد جهان خواهد داشت. 
تحریم های جامع علیه ایران و ونزوئال عمدتا در بخش های خاصی از بازار نفت 
بر اقتصاد جهان تأثیر گذاشت، اما تحریم های غرب علیه مسکو مطمئنا تعدیل 
دردناکی را بر اقتصاد جهانی تحمیل می کند و بر توانایی روسیه برای تأمین 
س��هم متنوع خود از س��بد کاالی جهان تأثیر می گذارد. روسیه تولیدکننده 
۶درص��د آلومینیوم، ۷ درصد نی��کل، 12 درصد نفت خام و 18 تا 1۹ درصد 
گندم جهان است. صادرات گاز طبیعی و تأمین یک چهارم مس جهان را هم 
باید به این موارد اضافه کرد. مصر، تونس، عراق و لبنان به دلیل بسته شدن 
بنادر اوکراین در حال حاضر افزایش قیمت ها را تجربه کرده اند. تحریم ها ادامه 
عرضه مواد غذایی را ش��دیدا به تصمیم سیاست گذاران غربی وابسته می کند. 
بازار های مالی جهانی به حمایت بیشتر بانک های مرکزی برای جبران حذف 

مازاد ارز های خارجی بزرگ روسیه از بازار های سوآپ ارز نیاز دارند.
اگرچه تحریم ها تاکنون علیه ضروری ترین کاال های صادراتی روسیه اعمال 
نش��ده اند، اما ترس از تحریم ها خریداران عمده، واسطه ها و مصرف کنندگان 
نهایی را ترسانده است. تصمیم بخش خصوصی برای عدم فعالیت در روسیه 
در حال افزایش است. »Maersk« و »msc«، دو غول باربری که یک سوم 
بازار جهانی کانتینر را کنترل می کنند، قبال سفارش حمل و نقل به روسیه و 
از مسکو را معلق کرده اند. بی پی و شل در حال خروج از صنعت نفت روسیه 
هستند. سفر های هوایی، گردشگری و سایر ارتباطات مسکو و غرب به سرعت 

در حال کاهش است.
پ��س از توافق هس��ته ای 2015، عالقه ناچیز غربی ها به تج��ارت با ایران 
نش��ان داد که واکنش های بیش از حد به تحریم ها ممکن اس��ت بیش��تر از 
خود تحریم ها اثرگذار باش��د. تحریم ها بر رفتار های تجاری تأثیر می گذارند. 
همچنین اثرات س��رریز پیش بینی نش��ده ای وج��ود دارد. کاهش ارزش پول 
روسیه بر پنج جمهوری آسیای مرکزی که ارزهای شان متکی به روبل است، 
تأثیر منفی گذاشته است. بدون کمک، سالی که با اعتراضات به دلیل افزایش 
هزینه زندگی در قزاقس��تان آغاز شد، مشکالت بیشتری را برای این منطقه 
به همراه خواهد داشت، اما شوک ها در حال حاضر بیشتر شده اند. اختالل در 
زمان جنگ، کمبود عرضه و ترس از تحریم ها ش��وک قیمت جهانی کاال ها را 
به همراه دارد. این ممکن است یک رکود جهانی را آغاز کند و ثبات سیاسی 

جوامع در خاورمیانه، آسیا و فراتر از آن را تضعیف کند.
تحریم ها دیگر ابزار تیغ جراحی نیس��تند که از جهانی ش��دن بهره برداری 
کنند. آنها در مقیاس کنونی توفانی هس��تند که ماهیت خود جهانی شدن را 
به طرق اساسی تغییر خواهد داد. مجازات حمله روسیه با اقدامات اقتصادی، 
مالی و دیپلماتیک ضروری است، اما سیاست گذاران غربی باید در طراحی این 
مداخالت محتاط باش��ند. تحریم ه��ا اثراتی بر تصمیم گیری بخش خصوصی 
دارند. وقتی این تصور که تدابیر دائمی هس��تند باقی بماند، هر فرصتی برای 
اس��تفاده از آنها برای هدایت شرایط به س��وی صلح در اروپای شرقی از بین 
خواه��د رف��ت. در یک اقتصاد جهانی ش��کننده، اثرات سیاس��ی و اقتصادی 
ناخواسته تحریم ها می تواند سریعا از کنترل خارج شود. سیاست گذاران غربی 
به جای عجله در تحریم های بیش��تر باید بر کمک مس��تقیم به اوکراینی ها 
برای دفاع از استقالل خود تمرکز کنند. آنها همچنین باید به سرعت شرایط 
روشنی را برای حذف تحریم ها ترسیم کنند تا تنش زدایی و پایان دادن به این 

جنگ فاجعه بار را تشویق نمایند.
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فرصت امروز: از بهبود اقتصادی نامساوی تا دسترسی نابرابر به واکسن و 
از شدت کاهش درآمد تا انحراف در یادگیری، کرونا تأثیر نامناسبی بر فقرا 
در س��ال 2021 داشته است. این امر باعث معکوس شدن توسعه شد و به 
تالش ها برای پایان دادن به فقر شدید و کاهش نابرابری ضربه زد. به دلیل 
همه گیری کرونا، فقر ش��دید در س��ال 2020 برای اولین بار در 20 سال 
گذشته افزایش پیدا کرد و حاال حدود 100 میلیون نفر دیگر نیز با کمتر 
از 1.۹0 دالر در روز زندگی می کنند. در شروع سومین سال پاندمی کرونا، 
بانک جهانی نتایج تحقیقاتی را به اشتراک گذاشته که شدت همه گیری و 

راه های حل بحران را نشان می دهد.
* دسترس��ی نابرابر به واکس��ن: س��ریع ترین راه برای پایان دادن به 
همه گی��ری، واکس��ینه کردن جهان اس��ت. با این ح��ال تنها ۷ درصد 
از م��ردم در کش��ورهای کم درآمد در مقایس��ه با ح��دود ۷5 درصد در 
کش��ورهایی با درآمد باال واکس��ن زده ان��د. ما به دسترس��ی عادالنه و 
گسترده به واکس��ن های مؤثر و ایمن کرونا برای نجات جان انسان ها و 
تقویت بهبود اقتصاد جهانی نی��از داریم. بانک جهانی تامین مالی برای 
خرید و توزیع واکسن در بیش از ۶4 کشور به مبلغ ۶.3 میلیارد دالر را 
اعالم کرد. تاکنون حدود 300 میلیون دوز واکسن از سوی بانک جهانی 
برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شد. این بانک همچنین با 
کوواکس و اتحادیه آفریقا برای حمایت از صندوق تامین واکسن آفریقا 
)AVAT( همکاری کرده که به کش��ورها کمک می کند تا برای 400 
میلیون نفر واکس��ن خری��داری و توزیع کنند. بان��ک جهانی همچنین 
ب��ا صندوق بین المللی پول، س��ازمان تجارت جهانی و س��ازمان جهانی 
بهداش��ت برای تش��کیل گروه ویژه چندجانبه در مورد کرونا به منظور 
افزایش هماهنگی بین مؤسسات چندجانبه، دولت ها و بخش خصوصی 
برای تسریع دسترسی به واکسن ها و سایر ابزارهای بهداشتی با استفاده 
از راه حل ه��ای مالی و تجاری پیوس��ته اس��ت. همچنی��ن تامین مالی 
بانک جهانی به کش��ورها کمک کرده تا محصوالت درمانی، تش��خیصی 
و اکس��یژن را خری��داری کنند. ب��ه طور کلی، بانک جهان��ی از بیش از 
100 کش��ور برای کمک به رس��یدگی به وضعیت اضطراری بهداشتی، 
تقویت سیس��تم های بهداش��تی و آمادگی همه گیری، محافظت از افراد 
فقیر، حمایت از کس��ب وکارها، ایجاد ش��غل و ش��روع یک بهبود سبز، 

انعطاف پذیر و فراگیر حمایت می کند.
* آمادگی کش��ورها در توزیع واکسن: در حالی که دسترسی به واکسن 
ب��رای نجات جان انس��ان حیاتی اس��ت، کش��ورها همچنین به داش��تن 
زیرس��اخت های اساس��ی برای اطمینان از تحوی��ل و توزیع موفقیت آمیز 
واکسن ها نیاز دارند. این بیماری همه گیر )بیش از هر زمان دیگری( نقاط 
ضعف بسیاری از سیستم های بهداشتی را آشکار کرده که اکنون سیستم ها 
را با چالش دوگانه واکنش به ش��یوع بیم��اری و حفظ خدمات ضروری و 
نجات دهنده مواجه کرده اس��ت. همچنین نشان می دهد که سیستم های 
بهداشتی قوی آمادگی الزم برای همه گیری را دارند. بانک از کشورها برای 
سرمایه گذاری در داشتن سیستم س��المت انعطاف پذیر حمایت می کند. 
بانک جهانی به همراه شرکا، آمادگی کشورها را برای توزیع ایمن واکسن 

کرونا در بیش از 140 کش��ور ارزیابی کرد. از آنجا که کش��ورها ش��روع به 
واکسینه کردن جمعیت خود کرده اند، این ارزیابی ها بینش های ارزشمندی 
در مورد آمادگی کش��ورها ارائه می دهد و نش��ان می دهد اکثر کشورها بر 
تقویت جنبه های اساسی زنجیره تحویل واکسن تمرکز می کنند که برای 
پیش��برد برنامه های واکسیناس��یون جمعیت آنها ضروری اس��ت. اگرچه 
کشورها شکاف هایی را در آمادگی دارند، اما اکثر آنها در برخی زمینه  های 

ضروری به اندازه کافی آماده شده اند.
* بازیابی نامساوی اقتصاد جهانی: همانطور که شکاف بین کشورها برای 
دسترس��ی به واکس��ن وجود دارد، در بهبود اقتصادی بین اقتصادهای با 
درآمد باال و با درآمد پایین و متوس��ط نیز این ش��کاف وجود دارد. طبق 
گزارش بانک جهانی در ماه ژوئن، در حالی که اقتصاد جهانی قرار اس��ت 
در سال 2021 رشد 5.۶ درصدی داشته باشد )قوی ترین سرعت آن پس 
از رکود در 80 س��ال گذشته( بهبود نابرابر خواهد بود. پیش بینی می شود 
اقتصاده��ای کم درآم��د در س��ال 2021 تنها 2.۹ درصد رش��د کنند که 
کندترین رشد در 20 سال گذشته به غیر از سال 2020 است که بخشی 

از آن به دلیل سرعت کند واکسیناسیون است.
* از دس��ت دادن درآمد 40 درصدی: این نابرابری در بهبود، زمانی که 
صحبت از زیان درآمدی می شود، به طور کامل دیده می شود. در حالی که 
م��ردم در تمام گروه های درآمدی در ط��ول همه گیری دچار ضرر و زیان 
ش��دند، 20 درصد فقیرترین شدیدترین کاهش درآمد را تجربه کردند. در 
س��ال 2021، درآمد آنها بیشتر کاهش یافت در حالی که ثروتمندترین ها 
اینگونه نبودند. این به آن دلیل است که 40 درصد فقیرترین افراد شروع 
به جبران زیان های درآمدی خود نکرده اند. کاهش درآمد باعث ش��ده که 
حدود 100 میلیون نفر بیش��تر در فقر ش��دید زندگی کنند. جای تعجب 
نیست که مردان و زنان، این بحران را به شیوه های متفاوتی تجربه کرده اند. 
بررسی داده های بانک جهانی نشان می دهد که زنان بیش از مردان از نظر 

شغل، درآمد و امنیت ضرر کرده اند.
* تج��ارت، موتور بازیابی جهانی: این تصادفی نیس��ت که افزایش فقر 
شدید زمانی اتفاق افتاده که اختالالت تجاری تحت تأثیر بیماری همه گیر 
رخ داده است. از لحاظ تاریخی، ارتباط تنگاتنگی بین تجارت و کاهش فقر 
وجود دارد. به طوری که کش��ورهای با درآمد پایین و متوسط سهم خود 
را از صادرات بین س��ال های 1۹۹0 تا 201۷ حدود دو برابر کردند؛ همان 
دوره ای که شاهد کاهش فقر شدید بودیم. تجارت همچنین نقش مهمی 
در بهبود اقتصادی دارد. این همه گیری تجارت جهانی را به شدت مختل 
کرد، ولی ما ش��اهد یک بازگشت قوی هستیم که به بهبود کمک خواهد 
ک��رد. تجارت ب��ا تامین تقاضای پایدار خارجی ب��رای صادرات و اطمینان 
از در دس��ترس بودن محصوالت و خدمات واس��طه ای وارداتی، به سرعت 
بخش��یدن به بهبود اقتصادی پس از همه گیری کمک می کند. کشورهای 
کمتر توس��عه یافته که توانای��ی محدودی برای تحریک بهب��ود از طریق 
بسته های محرک مالی دارند، به ویژه به بهبود تجارت به عنوان منبع رشد 
اقتص��ادی متکی اند. با توجه ب��ه این همه گیری که نیاز به انتقال کاالهای 
حیاتی از طریق مرزها را برجسته می کند، بانک جهانی از اصالحات تحت 

مدیریت کشور برای محدودکردن تأثیر همه گیری و تقویت بهبود اقتصادی 
حمایت می کند.

* افزای��ش بدهی در ط��ول همه گیری: بار بده��ی در بازارهای نوظهور 
و اقتصاده��ای در حال توس��عه در طول همه گیری افزای��ش یافته و این 
چال��ش در کش��ورهای کم درآمد حادتر اس��ت. طبق گزارش چش��م انداز 
اقتصاد جهانی، این اتفاق پس از یک دهه ای افتاد که ش��اهد س��ریع ترین 
و بزرگ ترین گس��ترش سطح بدهی در سراس��ر جهان بودیم. از آنجا که 
سیاست گذاران در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به دنبال 
بهبود از وضعیت کرونا هس��تند، باید مراقب باشند که حمایت مالی بیش 
از حد را در نظر نگیرند و به دنبال افزایش کارایی مخارج عمومی باش��ند. 
با این حال، بار بدهی مدت ها پس از کاهش ویروس احس��اس می ش��ود، 
زیرا هزینه های خدمات افزایش پیدا کرده و در راس��تای آن بهبود را کند 
می کند و مانع از تالش ها برای رس��یدگی به س��ایر چالش های توسعه )از 

جمله تغییرات آب و هوا( می شود.
* افزایش بی س��ابقه فقر در یادگیری: یکی از تأثیرات مخرب کرونا بر 
اقش��ار فقیر را می توان در زمینه آموزش مش��اهده کرد. این همه گیری 
ضربه شدیدی به زندگی کودکان خردسال، دانش آموزان و جوانان وارد 
ک��رد و نابرابری های آموزش را تش��دید کرد. ب��ه دلیل تعطیلی طوالنی 
م��دارس و نتای��ج ضعیف یادگی��ری، بانک جهانی تخمی��ن می زند که 
افزایش فقر یادگیری )س��هم کودکان 10 س��اله که نمی توانند متنی را 
بخوانند( در کش��ورهای با درآمد کم و متوس��ط می تواند به ۷0 درصد 
برس��د. این تأثیرات پایداری بر درآمده��ای آینده، کاهش فقر و کاهش 
نابرابری خواهد داشت. طبق آخرین برآوردها، این نسل از دانش آموزان 
اکنون در معرض خطر از دست دادن 1۷ تریلیون دالر درآمد مادام العمر 
هس��تند. در پاس��خ به این بحران، بانک جهانی سریعا حمایت خود را از 
کشورهای در حال توس��عه افزایش داده، با پروژه هایی که حداقل 432 
میلیون دانش آموز و 2۶ میلیون معلم )یک س��وم جمعیت دانش آموزان 
و نزدیک به یک چهارم نیروی کار معلم کنونی را ش��امل می ش��ود( را 

دربر می گیرد.
* قیمت ه��ای باالی ان��رژی: تصویر قیمت کاالها نیز مطلوب نیس��ت. 
براساس آخرین چش��م انداز بازارهای کاال، انتظار می رود قیمت انرژی در 
سال 2021 به طور متوسط بیش از 80 درصد نسبت به سال قبل افزایش 
یابد. از آنجا که انرژی یک کاالی حیاتی برای تولید مواد غذایی و گرمایش 
اس��ت، این افزایش قیمت ها می تواند پیامدهای پایین دستی داشته باشد. 
قیمت های باالتر انرژی در گذش��ته بر قیمت کود تأثیر گذاشته و به نوبه 
خود هزینه تولید مواد غذایی را افزایش داده اس��ت. با این حال، در نیمه 
دوم س��ال 2021، قیمت های مواد غذایی در واکنش به چشم انداز عرضه 
مطلوب جهانی ش��روع به تثبیت کرده اند، اما همچنان باالتر از سطح قبل 
از همه گیری هس��تند. تورم قیمت مواد غذایی داخلی در بیشتر کشورها 
در حال افزایش است و توانایی افراد فقیر را برای تهیه غذای سالم کاهش 
می دهد. این امر می تواند ناامنی غذایی در کش��ورهای در حال توس��عه را 

تشدید کند.

طبق اعالم آژانس آمار ملی روسیه، تورم قیمت مصرف کننده در روسیه 
طی ماه فوریه به باالترین میزان خود طی شش سال اخیر رسید و رکورد 
شکس��ت. نرخ تورم بیش از دو برابر هدف 4 درصدی بانک مرکزی روسیه 
است و این داده ها هنوز تاثیر تحریم های غرب علیه روسیه به دلیل جنگ 
اوکرای��ن را منعکس نمی کن��د. در حال حاضر تورم ب��اال بر قدرت خرید 
روس ه��ا که پس ان��داز کمی دارند ضرب��ه زده و تحریم های غرب احتماال 
قیمت بس��یاری از کاالها را حتی باالتر می برد؛ به ویژه که روبل روس��یه از 
ابتدای س��ال حدود 40 درصد از ارزش خود را از دس��ت داده اس��ت و هر 
کاالیی را که روس��یه وارد کند برای مصرف کنندگان گران تر تمام خواهد 

شد.
در این میان، اتاق بازرگانی تهران در گزارش تازه خود به بررسی آخرین 
وضعیت شاخص های اقتصاد اروپا و جهان پس از حمله روسیه به اوکراین 
پرداخت و نوش��ت: هرچند اختالف نظرهای سیاسی میان دولت مسکو و 
کی یف باعث به وجود آمدن جنگی جدید در منطقه اروپای ش��رقی شده، 
اما در کنار از بین رفتن زیرس��اخت ها و باالرفتن تلفات انسانی، این جنگ 

تبعات اقتصادی خاص خود را نیز خواهد داش��ت. با توجه به اینکه روسیه 
یک��ی از اصلی تری��ن تامین کنندگان نفت و گاز جهانی به ش��مار می رود، 
افزایش قیمت حامل های انرژی در طول روزهای گذش��ته در بس��یاری از 
کشورهای جهان به ثبت رسیده و از سوی دیگر با توجه به اینکه اوکراین 
از اصلی ترین تامین کنندگان گندم در اروپا به شمار می رود، بازار کاالهای 

اساسی نیز تحت تاثیر این جنگ قرار گرفته است.
در بررسی های اتاق بازرگانی تهران، نخستین تاثیر اقتصادی این جنگ 
در حوزه ش��وک ب��ه زنجیره های تامین، تولید و تقاضا در سراس��ر جهان 
بررسی شده است. برآوردها از این حکایت دارد که قیمت کاالهای اساسی 
مانن��د نفت خ��ام، گاز طبیعی، گندم، ذرت، روغ��ن آفتابگردان و پتاس با 
افزایش قیمت مواجه ش��ده اند و در صورت ادامه داش��تن جنگ، احتماال 
افزایش قیمت آنها تداوم نیز خواهد داش��ت. این افزایش قیمت بیشترین 
تاثی��ر خود را بر زندگی گروه های کم درآمد اقتصادی می گذارد. از س��وی 
دیگر، حمله روس��یه به اوکراین، در حوزه بازارهای مالی نیز اختالل هایی 
به وجود آورده اس��ت. با توجه به اینکه بس��یاری از دولت ها سیاست های 

حمایتگرایانه ای را در دس��تور کار قرار داده ان��د، این امر به افزایش ذخایر 
استراتژیک و ریسک محدودشدن تجارت منجر شده است.

بررس��ی ها نش��ان می دهد که ۹۶ میلیارد دالر حس��اب ج��اری و ۶30 
میلیارد دالر ذخایر ارزی، باعث ش��ده روس��یه در برابر تحریم های جدید 
اقتصادی تاب آوری بیشتری داش��ته باشد اما پیش بینی ها از این حکایت 
دارد که در صورت تداوم ش��رایط فعلی، رشد اقتصادی روسیه با افتی ۹.۷ 
درصدی مواجه ش��ود. در حوزه گاز ش��رایط اروپا پیچیده اس��ت. در سال 
2020، حدود ۷۹ درصد از گاز وارداتی اروپا از منبع روس��یه بوده اس��ت. 
حدود 12 درصد به آفریقا، 5درصد به کشورهای سی آی اس و فقط 2.4 
درصد به خاورمیانه تعلق دارد، به این ترتیب کاهش واردات گاز از روسیه 
برای بس��یاری از کش��ورهای اروپایی شرایطی دش��وار را به وجود خواهد 
آورد. هرچند بسیاری از کشورهای اروپایی طرح هایی را در زمینه افزایش 
استفاده از منابع تجدیدپذیر در دستور کار قرار داده اند، اما بسیاری از این 
طرح ها به س��ال ها زمان برای اجرای نهای��ی نیاز دارند و به این ترتیب در 
کوتاه مدت کشورهای اروپایی به گاز روسیه نیاز قابل توجه خواهند داشت.

حملهروسیهچهبالییبرسراقتصادجهانآورد؟
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رشداقتصادیدرپاییزامسال3.5برابرشد
به گفته مرکز آمار، رش��د اقتصادی در پاییز امس��ال که اولین 
فصل عملکرد دولت س��یزدهم محسوب می شود، نسبت به مدت 
مشابه سال قبل بیش از 3.5 برابر شده است. داده های مرکز آمار 
بیانگر آن اس��ت که در پاییز امسال نرخ رشد اقتصادی کشور به 
قیمت های ثابت س��ال 13۹0 به 3.۹ درصد افزایش یافته است، 
در حالی که در پاییز سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور 1.1 
درصد بود. بدین ترتیب رش��د اقتصادی کش��ور در پاییز امسال 

نسبت به پاییز سال قبل 3.5 برابر شده است.
رش��د اقتصادی کش��ور بدون نفت هم در پاییز به 3.8 درصد 
رس��یده در حالی که در پاییز س��ال 13۹۹ رشد اقتصادی بدون 
نفت کش��ور فقط 0.۶ درصد بود. بر این اس��اس، رشد اقتصادی 
بدون نفت کشور در اولین فصل عملکرد دولت سیزدهم بیش از 
شش برابر نسبت به فصل مشابه دولت قبل رشد کرده است. این 
آمار نش��ان می دهد که رش��د اقتصادی در دولت سیزدهم صرفا 
ناشی از افزایش صادرات نفت نبوده و سایر بخش های اقتصادی 

هم رشدهای به مراتب بهتری نسبت به دولت قبل داشته اند.
براس��اس گزارش مرکز آم��ار، در ۹ ماهه س��ال 1400 تولید 
ناخال��ص داخل��ی )GDP( به قیمت ثابت س��ال 13۹0 به رقم 
54۹۷ ه��زار میلی��ارد ریال با نفت و 4۷20 ه��زار میلیارد ریال 
بدون احتس��اب نفت رس��یده اس��ت، در حالی ک��ه رقم مذکور 
در مدت مش��ابه س��ال قبل با نفت 5231 ه��زار میلیارد ریال و 
بدون نفت 454۶ هزار میلیارد ریال بوده که نش��ان از رشد 5.1 
درص��دی تولید ناخال��ص داخلی با نف��ت و 3.8 درصدی تولید 
ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه س��ال 1400 دارد. این در 
حالی اس��ت که در مدت مشابه سال قبل رشد اقتصادی با نفت 

منفی یک درصد و بدون نفت منفی 0.8 درصد بود.
نتای��ج محاس��بات حاکی از آن اس��ت که رش��ته فعالیت های 
گروه کش��اورزی منفی ۹.3 درصد )شامل زیربخش های زراعت 
و باغ��داری، دام��داری، جنگلداری و ماهیگی��ری(، گروه صنایع 
و معادن 1.۷ درصد )ش��امل: اس��تخراج نفت خام و گازطبیعی 
4.13 درصد، سایر معادن منفی 5.2 درصد، صنعت 4.3 درصد، 
ان��رژی 1.5 درصد و س��اختمان 3.۶ درصد( و فعالیت های گروه 
خدمات 1.5 درصد )ش��امل زیربخش های عمده وخرده فروشی، 
فعالیت ه��ای خدماتی مربوط به تأمین ج��ا و غذا، حمل و نقل، 
انبارداری، پست، اطالعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه، 
مس��تغالت، کرایه و خدمات کس��ب و کار و دامپزش��کی، اداره 
امور عمومی و خدمات ش��هری، آموزش، فعالیت های مربوط به 
سالمت انس��ان و مددکاری اجتماعی و س��ایر خدمات عمومی، 
اجتماعی، ش��خصی وخانگی( نسبت به ۹ ماهه سال 13۹۹ رشد 

داشته است.

خریدوفروشسکهرونقگرفت
رکوردجدیدانسجهانی

قیمت انس جهانی طال در هفته ای که گذشت، رکورد جدیدی 
را ثبت کرد و به بهای 2هزار و ۷0 دالر رس��ید و خرید و فروش 
س��که و طال در بازار داخل رونق یافت. بررس��ی بازار سکه و طال 
در واپسین روزهای اسفندماه حاکی از این است که قیمت سکه 
با توجه به ثبت رکوردهای  جدید انس جهانی طال نوسان داشت، 
ام��ا با این حال باز هم در کان��ال 12 میلیون تومان باقی ماند و 

تمایلی به ترک این محدوده قیمتی نداشت.
س��که طرح جدید در نخستین روز هفته سوم اسفندماه یازده 
میلیون و ۹۹5 هزار تومان بود و روز بعد 130 هزار تومان ارزان 
شد، اما در روز دوشنبه دوباره وارد کانال 12 میلیون تومان شد 
و تا پایان هفته در این کانال نوس��ان داشت. باالترین قیمتی که 
س��که طرح جدید در هفته گذشته معامله شد مبلغ 12میلیون 
و 280 ه��زار تومان و پایین ترین رق��م 11 میلیون و 820 هزار 

تومان بود.
نوسان در بازار طالی خام در هفته گذشته نیز قابل توجه بود. 
به طوری که هر گرم طال 18 عیار روز شنبه یک میلیون و 1۹8 
هزار تومان بود و در روز دوش��نبه به ی��ک میلیون و 210 هزار 
تومان رس��ید. نرخ طالی خام در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 
به ترتیب برابر ی��ک میلیون و 23۷ هزار تومان و یک میلیون و 
22۹ هزار تومان بود و در پایان هفته معادل یک میلیون و 21۷ 

هزار تومان معامله می شد.
روز شنبه بهای هر مثقال طال 5میلیون و 220 هزار تومان بود 
که روز دوشنبه با نرخ 5 میلیون و 245 هزار تومان هم خرید و 
فروش می شد. هر مثقال طال روز سه شنبه برابر 5 میلیون و 3۶0 
هزار تومان بود، اما در دو روز پایان هفته قیمت آن کاهش یافت 
به طوری که روز چهارش��نبه برابر 5 میلیون و 32۶ هزار تومان 
و روز پنجشنبه 5 میلیون و 2۷2 هزار تومان داد و ستد می شد.
محمد کش��تی آرای، نایب رئی��س اتحادیه طال و جواهر تهران 
درباره تحوالت بازار طال طی هفته گذش��ته گفت: هفته گذشته 
قیمت طال به باالترین رقم خود در تاریخ رسید و هر انس 2 هزار 
و ۷0 دالر فروخته ش��د که تاکنون چنین رکوردی را نداشتیم و 
علت آن جنگ اوکراین و روسیه است که موجب افزایش قیمت 
نفت و در نتیجه افزایش بهای طال ش��د. به گفته کش��تی آرای، 
هفته گذش��ته نوسان قیمت انس جهانی طال از یک هزار و ۷۹3 
دالر ب��ه 2 ه��زار و ۷0 دالر رس��ید. روز پنجش��نبه قیمت انس 
جهان��ی در محدوده 2هزار دالر بود و با توجه به اینکه از التهاب 
بازار کاسته شده بود باعث شد قیمت ها در این روز نسبت به روز 

قبل از آن کاهش یابد.
نایب رئی��س اتحادیه طال و جواهر تهران افزود: حباب س��که 
ب��ا توجه به افزایش تقاضا برای خرید انواع س��که در بازار نیز از 
120 هزار تومان ب��ه 2۶0 هزار تومان افزایش یافت. در مجموع 
معامالت طال در هفته سوم اسفندماه در مقایسه با هفته قبل از 
آن رونق داش��ت و داد و ستدها افزایش داشت. قیمت ها در بازار 
طال در هفته س��وم اسفندماه با نوسان زیادی همراه بود که این 
امر بیشتر ناشی از افزایش قیمت انس جهانی طال بود. در هفته 
گذش��ته همچنین قیمت ارز نوسانات کمی داشت و همچنان در 

بازار آزاد در کانال 25 هزار تومان معامله می شد.
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دریکقدمینیمهکانال1.3میلیونی
چراغبورسسبزشد

بازار س��هام در هفته ای که گذشت برخالف هفته های قبل، 
روندی صعودی داش��ت و چراغ های س��بز بورس یکی پس از 
دیگری روش��ن شدند. بررس��ی آمار معامالت بورس تهران در 
هفته س��وم اسفندماه نش��ان می دهد که ارزش کل معامالت 
بورس در این هفته با 125 درصد افزایش از 133 هزار و 135 
میلی��ارد ریال در هفته قبل به 2۹۹ هزار و ۶۷3 میلیارد ریال 
رس��ید. حجم کل معامالت نیز رشدی 118 درصدی را تجربه 
ک��رد و از 20 هزار و 5۹۶ س��هم در هفت��ه قبل به 44 هزار و 

۹3۹ میلیون سهم در این هفته رسید.
معامالت ب��ه تفکیک بازارها نش��ان می دهد که فقط ارزش 
معام��الت در بازار مش��تقه نزولی بود و با 38 درصد کاهش از 
4۷3 میلیارد ریال در هفته قبل به 2۹3 میلیارد ریال در این 
هفته رسید. این در حالی است که ارزش معامالت در بازار اول 
س��هام با 1۷۹ درصد رشد از 35 هزار و 244 میلیارد ریال در 
هفته قبل به ۹8 هزار و ۶40 میلیارد ریال در این هفته رسید. 
همچنی��ن ارزش معامالت در بازار دوم س��هام رش��دی 100 
درص��دی را تجربه کرد و از 52 ه��زار و ۹81 میلیارد ریال به 
10۶ هزار و 248 میلیارد ریال رسید. ارزش معامالت در بازار 
بدهی نیز با افزایش��ی 3۶۶ درصدی از 23۷۹ میلیارد ریال در 
هفته قبل به 11 هزار و 103 میلیارد ریال در این هفته رسید. 
همچنین ارزش معامالت در صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامل��ه ۹8 درصد افزایش یاف��ت و از 42 هزار و 58 میلیارد 

ریال به 83 هزار و 3۶3 میلیارد ریال رسید.
ش��اخص بورس تهران نی��ز به یک قدمی نیم��ه کانال 1.3 
میلیون واحدی رس��ید. ش��اخص کل بورس در هفته گذشته 
توانس��ت ۶۷ ه��زار و 158 واح��د افزایش یاب��د و از رقم یک 
میلی��ون و 281 ه��زار واحد در هفته قبل ب��ه یک میلیون و 
348 هزار واحد در پایان این هفته برسد. شاخص کل با معیار 
هم وزن هم بیش از هش��ت واحد افزایش یافت و از 334 هزار 
و 1۶3 واح��د در هفته قبل به 342 هزار و ۶۹1 واحد در این 

هفته رسید.

سودسهامعدالتاینهفتهواریزمیشود
مدیر ناشران س��ازمان بورس از پرداخت سود سهام عدالت 
در روزهای نخس��ت هفته جاری خبر داد و گفت مشموالنی 
که ارزش اولیه سهام آنها 532 هزار تومان است بالغ بر ۶00 
هزار تومان س��ود دریافت می کنند. انصاری با بیان اینکه 3۶ 
شرکت س��رمایه پذیر س��هام عدالت وجود دارد، افزود: از این 
تعداد 32ش��رکت س��ودده بودند که ح��دود 2۹ هزار و ۶00 
میلی��ارد تومان پول باید وصول می ش��د که 28 هزار و 500 

میلیارد تومان وصول شده است.
وی با بی��ان اینکه ۶1۶ میلیارد تومان به حس��اب افزایش 
س��رمایه ها رفته اس��ت، گفت: دو ناش��ر مخابرات و س��یمان 
دشتستان به تعهد واریز سود خود عمل نکرده اند که سازمان 
بورس پرونده حقوقی این شرکت ها را به مراجع قضایی ارسال 
کرده اس��ت. بر این اساس سود س��هام عدالت 4۹ میلیون و 
188 هزار مش��مول س��هام عدالت ظرف س��ه ت��ا چهار روز 
آینده واریز خواهد ش��د. مدیر ناشران سازمان بورس در مورد 
باقیمانده سود سهام عدالت س��ال ۹8 نیز توضیح داد: مقدار 
باقیمانده س��ود س��ال ۹8 نیز همزمان با سود سال ۹۹ واریز 
خواهد ش��د. البته یکی از شرکت هایی که سود سهام عدالت 
سال ۹8 را واریز نکرده بود، مخابرات بود که پرونده سال قبل 

این شرکت به مراجع قضایی ارسال شده است.

نماگربازارسهام

فرص��ت ام��روز: ب��ازار ارزه��ای دیجیت��ال در حالی به مقص��د جدید 
س��رمایه گذاران در ایران و جهان تبدیل ش��ده اس��ت که برآوردها نشان 
می دهد بی��ش از 12 میلیون ایرانی صاحب رمزارز هس��تند. البته انگیزه 
دارندگان رمزارز در کش��ور متفاوت اس��ت و بخش اعظم جمعیت آنها در 
ماه های گذش��ته و پس از تجربه تلخ و ناکام سرمایه گذاری در بازار سهام 
روانه این بازار شده اند تا بلکه بخشی از ضرر و زیان بورسی خود را جبران 
کنند. براساس نتایج یک مطالعه که ابتدای امسال در اتاق بازرگانی تهران 
تش��ریح ش��د، بیش از ۶2 درصد مردمی که رمزارز خریداری کرده اند، در 
ش��ش ماه اخیر وارد این بازار ش��ده اند. این امر نش��ان می دهد عدم ثبات 
اقتصادی و وجود انتظارات تورمی باعث ش��ده اس��ت تا مردم به واس��طه 
رفتارهای هیجانی به بازارهای مختلف رفت و آمد داشته باشند، به طوری 
که یک روز به س��راغ س��رمایه گذاری در بازار ارز و سکه می روند، یک روز 
س��ودای بورس  بازی و خریدوفروش سهام در سر می پرورانند و این روزها 
که بازار رمزارزها داغ اس��ت به قصد س��رمایه گذاری و حفظ ارزش پول به 

سمت آن گسیل شده اند.
در همین حال، گزارش س��ال صراف��ی ارز دیجیتال نوبیتکس که بیش 
از ۷0 درصد س��هم بازار رمزارزها در ایران را در اختیار دارد، اخیرا منتشر 
شد که آمارهای جالب توجهی را درباره میزان تمایل کاربران نوبیتکس به 
انواع ارزهای دیجیتال، تعداد معامالت آنها، میزان دارایی کاربران رمزارزی 
با توجه به سن و جنس��یت آنها، تعداد سرمایه گذاران استان های مختلف 
و... را به نمایش می گذارد و می توان با اس��تفاده از این آمار، نمایی کلی از 
اندازه بازار رمزارزها در ایران و ویژگی های کاربران این بازار را ترسیم کرد.

جغرافیای استانی ارزهای دیجیتال
گ��زارش س��ال صرافی نوبیتکس نش��ان می ده��د عالق��ه ایرانی ها به 
س��رمایه گذاری روی دوج کوین، بیت کوین، کاردانو و اتریوم بیشتر از سایر 
ارزهای دیجیتال اس��ت، به طوری که دوج کوین 1۷ درصد از سهم دارایی 
رم��زارزی کاربران این صرافی را به خود اختصاص داده اس��ت. بعد از آن 
بیت کوین و اتریوم هر یک با حدود 14 درصد، کاردانو با 11 درصد، شیبا 
با 10 درصد و تتر با ۷ درصد، بیشترین سهم دارایی کاربران نوبیتکس را 

به خود اختصاص داده اند.
براساس این گزارش، در سال 2021 میالدی، 154 میلیون و 444 هزار 

و ۷18 سفارش منجر به معامله در نوبیتکس ثبت شده است. در این مدت 
تع��داد 13 میلیون و 5۷5 هزار و ۶53 واریز ریالی، 4 میلیون و 5۶8 هزار 
و ۹40 واری��ز رمزارزی و 13 میلیون و 1۷4 هزار و 2۹8 برداش��ت رمزارز 
و ریال انجام ش��ده است. تعداد سفارشات ثبت شده در نوبیتکس در سال 
2021، با رش��د 1۹00 درصدی مواجه بوده اس��ت که حکایت از افزایش 
ناگهانی توجه ایرانیان به بازار رمزارزها دارد. در س��ال گذشته میالدی به 
 ط��ور میانگین روزانه 3۹2 هزار معامله موف��ق در بازارهای ریالی و تتری 
نوبیتکس انجام ش��ده اس��ت. دوج کوین چه در بازاره��ای ریالی و چه در 
بازارهای تتری، بیش��ترین تعداد معامالت نوبیتکس را به خود اختصاص 
داده، هرچند س��هم معامالت دوج کوین در بازارهای ریالی بیش��تر است. 
در بازار ریالی، ش��یبا و ترون با س��هم ۹ و 8 درصدی در رتبه دوم بعد از 
دوج کوی��ن قرار گرفته اند، ام��ا در بازارهای تتری، بعد از دوج، بیت کوین و 

اتریوم با سهم ۹ درصدی بیشترین تعداد معامالت را داشته اند.
همان طور که حضور زنان در بازارهای تجاری بورسی بین المللی معموال 
پایین تر از مردان اس��ت، در حوزه رمزارز نیز 84 درصد کاربران نوبیتکس، 
م��رد و 1۶ درصدش��ان زن هس��تند. از نظر میزان دارای��ی نیز 85 درصد 
دارایی ه��ا در اختیار م��ردان و 15 درص��د در اختیار زنان اس��ت. آمارها 
همچنین نش��ان می دهد 44 درصد کس��انی که وارد دنی��ای کریپتو در 
نوبیتکس ش��ده اند، 31 تا 40 سال س��ن دارند؛ یعنی 1۹ درصد کاربران 
نوبیتکس  42 تا 50 س��اله هس��تند، 1۷ درصد بین 25 تا 30 سال سن 
دارند، 14 درصد 18 تا 24 ساله، 5 درصد 51 تا ۶0 ساله، یک درصد ۶1 
تا ۷0 س��اله و کمی بیش��تر از صفر درصد ۷1 تا 80 ساله هستند. این در 
حالی اس��ت که شاخص دارایی کاربران ۷1 تا 80 ساله سه برابر میانگین 
کل کاربران اس��ت. دلیل این موضوع این اس��ت که کاربران در این سن، 
کمت��ر دارایی خود را به کیف پول های ش��خصی انتقال می دهند و عموما 

دارایی شان را در کیف پول صرافی نگهداری می کنند.
از نظر میانگین س��نی نیز این گزارش نشان می دهد که میانگین سنی 
کاربران نوبیتکس، 34.8 سال است. این آمار به تفکیک جنسیتی حاکی از 
آن است که میانگین سنی مردان  34.۶ سال و میانگین سنی زنان 35.۹ 
سال است. جالب است بدانید که 1۷ درصد سبد دارایی مردان دوج کوین، 
14 درصد بیت کوین و 13 درصد اتریوم اس��ت، اما در س��بد دارایی  زنان،  

18 درصد اتریوم، 1۷ درصد بیت کوین و 15 درصد دوج کوین قرار دارد که 
نشان می دهد زنان، کمتر ریسک میم کوین هایی مثل دوج را می پذیرند.

رمزارزهای محبوب جوانان و میانساالن
براساس گزارش سال نوبیتکس می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاران 
ایرانی هر چه س��ن بیشتری داشته باشند، کمتر س��راغ ارزهای دیجیتال 
پرریس��ک مثل میم کوین ه��ا می رون��د. در گروه های س��نی پایین تر نیز 
دوج کوین بیش��ترین سهم از سبد دارایی رمزارزی کاربران نوبیتکس را در 
اختیار دارد، اما در سنین باالتر، بیت کوین و اتریوم بیشترین سهم از سبد 
دارایی رمزارزی را به خود اختصاص داده اند؛ به طوری که در بین کاربران 
18 تا 24 س��اله حدود 1۷ درصد دارایی ب��ه دوج کوین اختصاص یافته و 
13 درص��د ب��ه بیت کوین  اما در میان کاربران ۷1 تا 80 س��اله باید گفت 
که 2۶ درصد س��بد دارایی این کارب��ران، بیت کوین و ۶ درصد دوج کوین 
است. همچنین 28 درصد از فعاالن ارزهای دیجیتال نوبیتکسی در استان 
تهران مستقر هستند و استان خراس��ان رضوی با ۹.۶ درصد در رتبه دوم 
ق��رار دارد؛ آذربایجان ش��رقی و اصفهان نیز هر ک��دام با ۷ درصد در رتبه 
س��وم بیشترین تعداد کاربر در بین اس��تان ها قرار دارند. استان های ایالم، 
سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد هم با کمترین تعداد کاربر در 

نوبیتکس، در انتهای فهرست استان ها قرار گرفته اند.
مجموع دارایی های موجود در نوبیتکس نشان می دهد که حدود یک سوم 
کل دارایی موجود در کیف پول کاربران نوبیتکس در اختیار سرمایه گذاران 
تهرانی اس��ت و همان طور که قابل پیش بینی اس��ت، فعاالن این اس��تان 
بیشترین تأثیر را بر معامالت ارز دیجیتال ایران دارند. بدین ترتیب می توان 
پایتخت را در بازار ارزهای دیجیتال پیشرو دانست. پس از استان تهران نیز 
کاربران اس��تان های خراسان رضوی با ۹.۹ درصد و اصفهان با ۶.۶ درصد، 
بیشترین میزان دارایی رمزارزی را در اختیار دارند. در مجموع چه از نظر 
تعداد کاربران جدید که وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده اند و چه از نظر 
میزان معامالت و حجم س��رمایه، شاهد روند شتابان و رو به رشدی هم در 
سطح جهان و هم در سطح ایران بوده ایم. گزارش سال نوبیتکس می تواند 
تحلیل��ی از روحیات و رویکرد کاربران ایرانی و همچنین چش��م اندازی از 
آین��ده، پیش روی فعاالن این بازار قرار دهد؛ بازار در حال توس��عه ای که 

برخی معتقدند آینده در اختیار آن خواهد بود.

دوجکوین،بیتکوینواتریومارزهایدیجیتالمحبوبایرانیانهستند

چشم انداز رمزارزها در ایران
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مشخصاتیکپروژهاستانداردچیست؟
آشناییباسوالحلنشدهدنیایمدیریتپروژه

نویسنده:علیآلعلی

در دنیای مدیریت پ��روژه )Project Management( کل��ی کارآفرین با طرح ها و 
ایده های رنگارنگ منتظر فرصتی برای یکه تازی در بازار هستند. شاید این توصیف از عرصه 
مدیریت پروژه آدم را یاد داستان های حماسی یا فیلم هایی با تم ماجراجویانه بیندازد، اما در 
واقعیت اصال از این خبرها نیست، چراکه کشتی تازه واردها در حوزه مدیریت پروژه همیشه 
خیلی زود غرق می شود! بی شک کارآفرینان جوان بسیار زیادی در چهارگوشه دنیا حضور 
دارند که تشنه یادگیری نکات تازه و صدالبته مدیریت پروژه های بلندپروازانه هستند. یکی 
از نصیحت های قدیمی و اعصاب ُخردکنی که چنین کارآفرینانی همیش��ه با آن رو به رو 
می شوند، مربوط به شاگردی بیشتر نزد بزرگان کسب و کار و سپس ورود به دنیای بی رحم 
کارآفرینی اس��ت. شما را نمی دانم، ولی من که با شنیدن این دست از نصیحت ها دوست 
دارم از عصبانیت سرم را به دیوار بکوبم. هرچه باشد شما در دنیایی که به سرعت در حال 
تغییر است فرصت زیادی برای ورود به دنیای کسب و کار و طراحی پروژه های دلخواه تان 
ندارید. مسئله کسب تجربه هم در این میان مثل داستان فوتبالیستی است که باید در طول 
فصل های متمادی مهارتش را بیش��تر کرده و تجربه خوبی هم کس��ب کند. وگرنه هرگز 
تبدیل به بازیکنی در حد و اندازه مسی یا رونالدو نخواهد شد.  ما در روزنانه فرصت امروز 
معتقدیم هر کسی می تواند وارد دنیای مدیریت پروژه شده و با سرعت هرچه تمام تر دنبال 
آرزوهایش برود. البته به شرط اینکه چارجوب های این حوزه را مثل کف دستش بشناسد. 
وگرنه مثل راننده فرمول یکی خواهد بود که به جای شرکت در مسابقات مخصوص این 
رشته در رالی داکار حضور پیدا کرده است. شکی نیست که هر دو مسابقه رانندگان درجه 
یکی را به خود دیده، اما هیچ راننده فرمول یکی حتی شانس قهرمانی در رالی داکار را هم 
ندارد. خب حتما یک دلیلی هست که رانندگان حرفه ای خیلی از این شاخه به آن شاخه 
نمی پرند و فقط روی رشته تخصصی شان متمرکز هستند، مگر نه؟ اگر بخواهیم از همان 
مثال باال استفاده کنیم، باید گفت که گاهی اوقات کارآفرینان به گمان اینکه مشغول طراحی 
یا مدیریت پروژه هستند آنقدر از مسیر اصلی منحرف می شوند که آخر سر سر از ناکجاآباد 
درخواهند آورد. ش��کی نیست که هیچ کارآفرینی دوست ندارد حتی تجربه ای نزدیک به 
چنین اتفاقی را هم پشت سر بگذارد، اما در قانون بی رحمانه دنیای کسب و کار اصال این 
چیزها سرش نمی شود. شما اگر نمی خواهید کشتی های تان خیلی زود غرق شود و عمر 
فعالیت تان در دنیای مدیریت پروژه در حد یک سریال چند قسمتی باشد، باید قبل از هر 
کاری خیلی خوب با اساسی ترین مفهوم این حوزه آشنا شوید. حتما از خودتان می پرسید 
مهمترین مفهوم این حوزه چیست؟ جواب این سوال بی شک یکی از کوتاه ترین پاسخ های 
تاریخ محس��وب می شود: پروژه! اشتباه نکنید، ما مثل کمدین های مشهور قصد نداریم با 
شما شوخی کنیم، بلکه مسئله آشنایی با مفهوم پروژه خیلی جدی تر از این حرف هاست. 
همانطور که یک خلبان تا زمانی که با تمام امکانات هواپیما و شیوه هدایت استاندارد یک 
هواپیما آشنا نشود، حتی خواب فعالیت در خطوط هوایی معتبر را هم نخواهد دید، شما 
هم در مسیر پرپیچ و خم رسیدن به آرزوهای تان در دنیای مدیریت پروژه اول از همه باید 
مشخصات یک پروژه درست و حسابی را بشناسید.                     ادامهدرصفحهآخر

نماگربازارسهام

بهقلم:کاروینمارا
خبرنگار

مترجم: امیر آل علی

بدون ش��ک در هر زمینه ای اگر نکات ابتدایی رعایت نشود، شانس 
رش��د را از دس��ت خواهید داد. در رابطه با ش��بکه های اجتماعی که 
امروزه به عضو جدانش��دنی زندگی روزمره افراد تبدیل ش��ده اس��ت 
ه��م، این موضوع ص��ادق بوده و دلیل اصلی عدم موفقیت بس��یاری 
از صفحات، عدم توجه به این نکته مهم اس��ت. در این راس��تا آگاهی 
باعث خواهد شد تا بتوانید اقدامات را به صورت کامال حرفه ای انجام 
دهید و در نتیجه، عملکرد بهتری را هم داش��ته باشید. در این راستا 
فراموش نکنید که فعالیت کسب و کارها در این فضا، به یک موضوع 
حیاتی تبدیل ش��ده اس��ت. به همین خاطر ابدا نباید مسئله را ساده 
تلقی نمایید و الزم اس��ت تا از همین امروز، برای استفاده حداکثری 
از این فضا برنامه ریزی کنید. در ادامه سه اصل حیاتی برای موفقیت 
در شبکه های اجتماعی را بررسی خواهیم کرد. نکته ای که باید به آن 
توجه نمایید این است که مواردی که قصد بررسی آنها را داریم صرفا 
برای کس��ب و کارها نبوده و هر فردی که خواهان کسب مخاطب در 

این بستر است، باید آنها را رعایت نماید. 
1-پلتفرممناسبراانتخابکنید

نخس��تین نکت��ه ای که باید ب��ه آن توج��ه نمایید این اس��ت که 
پلتفرم مناس��بی را انتخاب کرده باش��ید. در این زمینه ممکن است 
یوتیوب به مراتب بهتر از اینس��تاگرام ب��ا توجه به نیاز و خصوصیات 
منطقه موردنظر ما باش��د. برای تصمیم گیری بهتر توصیه می ش��ود 
ک��ه جدیدترین آماره��ا در رابطه با ش��بکه های اجتماعی مختلف را 
بررس��ی کرده و عملکرد رقبای خود را مش��اهده کنید. در این زمینه 
ممکن اس��ت ش��ما به فعالیت در چند ش��بکه هم نیاز داشته باشید. 
نکت��ه دیگری که بای��د مورد توجه قرار دهید این اس��ت که نباید از 
اختصاص بودجه برای این موضوع واهمه داشته باشید. درواقع تصور 
اش��تباه بس��یاری از افراد این اس��ت که با هرگونه فعالیتی می توانند 
به مش��تری دس��ت پیدا کنند. این امر در حالی است که هر شبکه، 
قوانی��ن خاص خ��ود را دارد و اصول موفقیت آنها باید رعایت ش��ود. 

ب��رای مث��ال در یوتیوب، وج��ود اینترو در ویدئو بس��یار مهم بوده و 
کیفیت کار، یک اصل محس��وب می ش��ود. درواقع شما شانسی برای 
رشد از طریق ویدئوهای ابتدایی نخواهید داشت. در کنار این مسئله 
در تیک تاک، س��رگرم کننده بودن، اصل اول اس��ت و شما باید توان 
تاثیرگذاری در چند ثانیه را داش��ته باش��ید. این امر در حالی اس��ت 
که در اینس��تاگرام، عکس با کیفی��ت در کنار توضیحات کامل، مهم 
ب��وده و بای��د تکنیک هایی را رعایت نمایید که منجر به دیده ش��دن 
بیشتر می شود که استفاده از هشتگ ها، از جمله ساده ترین این موارد 

محسوب می شود. 
2-برایارتباطاتخودمحدودیتقائلنشوید

درواقع مهمترین دس��تاورد شما از شبکه های اجتماعی، ارتباطاتی 
اس��ت که به دس��ت خواهید آورد. در این زمینه توصیه می ش��ود که 
راهکارهای متنوعی را داشته باشید تا ارتباط شما با مخاطبان، فراتر 
از یک رابطه اقتصادی شود. در کنار این مسئله نکته دیگری که باید 
مورد توجه قرار دهید این اس��ت که ارتباط��ات تنها به پیدا کردن و 
حفظ مش��تری محدود نبوده و ش��ما می توانید با مدیران و برندهای 
مختلف آشنا شوید که نتیجه آن، زمینه های همکاری مختلف است. 
درواق��ع با توجه به عدم محدودیت ش��بکه های اجتماعی به مکان و 
زمان، ش��ما حتی می توانید در کش��ورهای دیگر، مش��تری و همکار 
پیدا کنید. درواقع امروزه بس��یاری از برندها به جای ایجاد نمایندگی 
در یک کش��ور دیگر که اقدامی هزینه بر محس��وب می شود، فردی را 
در کش��ور موردنظر به عنوان واس��طه پیدا می کنند و ب��ا این اقدام، 
محص��والت خود را به ب��ازاری دیگر عرضه می کنند که ش��بکه  های 

اجتماعی، فرصت پیدا کردن چنین افرادی را مهیا کرده است.
3-ازفیلموعکساستفادهکنید

اگر برای تولید فیلم و عکس های باکیفیت برنامه ای نداشته باشید، 
بدون ش��ک محکوم به شکس��ت خواهید بود. در ای��ن زمینه توصیه 
می ش��ود که از یک فرد حرفه ای اس��تفاده کنید. درواقع انجام کارها 
توس��ط افراد نابلد، اگرچه در ظاهر صرفه جویی در بودجه را به همراه 
دارد، با این حال موقعیت ش��رکت را در شرایط بدی قرار خواهد داد. 
در این راس��تا توصیه می شود که اقدامات سایرین را تحلیل نمایید تا 
ضم��ن رعایت ترندهای موجود، اقدامی جدید را در دس��تور کار قرار 
دهید. درواقع راز موفقیت اصلی ش��ما، خالقیت و نوآوری اس��ت. در 

این زمینه بس��یاری از افراد را می توان مث��ال زد که بدون هیچ گونه 
بودجه ای و صرفا با قرار دادن ویدئو و عکس های خالقانه و چشم نواز 

از محصوالت خود، به درآمدهای باورنکردنی رسیده اند.
در آخ��ر فراموش نکنید که این م��وارد تنها اصول اولیه بوده و ابدا 
نباید خود را به آنها محدود نمایید. با این حال رعایت این موارد، باید 

قبل از هر اقدام دیگری انجام شود. 
practicalecommerce.com:منبع
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بهقلم:جسیسامراک
کارشناس بازاریابی و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

دورکاری یکی از الگوهای پیش��رو در زمینه مدیریت کسب و کار و فعالیت کارآفرینی 
محسوب می شود. امروزه بسیاری از برندها برای رهایی از دست محدودیت های ناشی از 
کرونا و همچنین اس��تفاده از تمام توانایی نیروی کار در زمینه توس��عه برندشان اقدام به 
استفاده از این شیوه کاربردی می کنند. اگرچه دورکاری از مدت ها قبل در دنیای کسب 
و کار مورد توجه قرار داشت، با این حال پس از همه گیری کرونا بدل به گزینه ای جذاب 
و اجتناب ناپذیر برای بازاریاب ها ش��د. این امر برای بسیاری از برندها و کارآفرینان دارای 
اهمیت زیادی بوده و امکان ادامه کار حتی در صورت حضور کارمندان برند در فاصله های 
مکانی زیاد را فراهم کرده اس��ت.  امروزه همه گیری کرونا در مقایس��ه با سال های قبل تا 
حد زیادی مهار ش��ده اس��ت. با این حال استفاده از شیوه های دورکاری هنوز هم در اوج 
محبوبیت قرار دارد. اگر شما در کسب و کارتان مایل به همکاری با برخی از کارمندان در 
ش��هرها یا کشورهای دیگر هستید، می تواند به سادگی هرچه تمام تر اقدام به استفاده از 
این تکنیک کاربردی نمایید. این امر به شما فرصت همکاری با بهترین نیروی های کار در 
بازار را می دهد. با این حساب دیگر شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش 
روی تان نخواهد بود.  بدون تردید استفاده از روش دورکاری در دنیای کسب و کار نیازمند 
اقدام برای توجه به نکات بس��یار زیادی اس��ت. در این شرایط شما ارتباط روزمره و رو در 
روی ثابت را ندارید. بنابراین باید روش کارتان را به طور قابل مالحظه ای تغییر دهید، در 

غیر این صورت شاید هرگز فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا نکنید. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مشکالت مربوط به مدیریت تیم های کاری 
در قالب دورکاری و بررسی راهکارهای حرفه ای برای مدیریت بهینه این حوزه است. اگر 
شما در این میان مهارت الزم برای مدیریت این چالش ها و استفاده از بهترین تکنیک های 
ممکن را نداشته باشید، کارتان به شدت با مشکل رو به رو خواهد شد. در ادامه ابتدا برخی 
از چالش های اصلی دورکاری و س��پس تکنیک های کارب��ردی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 
مشکالتاصلیدرفرآینددورکاری

تفاوتزمانی
دورکاری ب��رای مدیران یکی از ش��یوه های جذاب به منظور هم��کاری با تیم های دارای 
مهارت های متمایز است. در این بین حتی فاصله زمانی و مکانی کارمندان نیز تا حد زیادی 
کمرنگ شده است. با این حساب شما می توانید به بهترین شکل ممکن اقدام به استفاده از 
تکنیک های مربوط به دورکاری در حوزه کسب و کارتان نمایید. با این حال چالش اصلی در 
این میان مسئله تفاوت زمانی میان اعضای تیم است. اگر یکی از کارمندان شما در کانادا و 
دیگری در نروژ سکونت داشته باشد، همکاری میان آنها بدل به امری بی نهایت دشوار خواهد 
شد. شما در این صورت باید برای هر کدام از آنها وقت جداگانه ای تعیین کرده و شرایط تان 
را به طور قابل مالحظه ای تغییر دهید، در غیر این صورت هیچ فرصتی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف و بهینه سازی شرایط تان نخواهید داشت.  بدون تردید بسیاری از تیم های 
کاری اختالف زمانی بسیار زیادی با هم ندارند. با این حال این مسئله در صورت بی توجهی 
شما می تواند یکی از مشکالت اساسی برای مدیریت پروژه و بهینه سازی فعالیت تان در دنیای 
کسب و کار را شکل دهد. راه حل پیشنهادی ما در این بخش استفاده از ساعت های مناسب 
برای تمام اعضای شرکت به منظور برگزاری جلسات است. همچنین عضویت کارمندانی که 
از نظر مکانی به هم نزدیک تر هستند در یک تیم کاری گزینه مناسبی خواهد بود. اینطوری 

دیگر نیازی به نگرانی فراوان درباره تفاوت زمانی و مشکالت مدیریت تیم تان نخواهد بود. 
ارتباطاتکمتر

ارتباطات میان کارمندان در قالب دورکاری یکی از مشکالت بسیار مهم برای کارمندان 
محسوب می ش��ود. این امر برای بسیاری از کارمندان موقعیت کاری خطرناکی را ایجاد 
کرده و دیگر امکان همکاری را به آنها نمی دهد. بدون تردید استفاده از ابزارهای دیجیتال 
نظیر زوم یا اسکایت برای ارتباط آنالین گزینه های بسیار خوبی است. با این حال چنین 
فناوری هایی هر چقدر هم که پیشرفت کنند، باز هم جای تعامل حضوری کارمندان با هم 
را نخواهد گرفت. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک خاصی 
نکرده و شرایط تان را از نظر مدیریت درون شرکت به شدت دشوار خواهد کرد.  بسیاری از 
تیم های کاری در شرایط فعالیت حضوری هفته ای یک بار جلسه مشترک برگزار می کنند. 
این امر درباره برندهایی با فرآیند دورکاری باید به طور قابل مالحظه ای متفاوت باشد. بر 
این اساس شما باید به طور مداوم و حتی روزانه اقدام به همکاری با اعضای تیم تان نمایید، 
در غیر این صورت شاید هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا نکنید. 
همچنین ارتباطات میان اعضای شرکت تان هم به طور مداوم ضعیف تر خواهد شد. این امر 
می تواند شانس شما در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای 
تغییر داده و موجب ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شود.  امروزه تیم های 
کاری ک��ه تعامل کمتری با هم دارند، به طور معمول کیفیت کاری بی نهایت پایین تری 
هم از خودشان نشان می دهند. درست به همین خاطر شما باید همیشه به دنبال بهبود 
رابطه میان اعضای تیم تان باشید. این امر حتی در فرآیند دورکاری نیز در قالب استفاده 
از فناوری های نوین امکان پذیر است. تنها نکته مهم در این میان تالش برای استفاده از 
جلسات آنالین میان اعضای شرکت و تیم های کاری بسیار بیشتر از گذشته است. این امر 

ارتباطات میان اعضای شرکت را به طور قابل مالحظه ای توسعه خواهد داد. 
دشواریهمکاریوکاربررویپروژهها

کار بر روی پروژه ها در زمینه دورکاری امر چندان ساده ای نیست. بدون تردید برخی از 
فعالیت ها در دنیای کارآفرینی به طور حضوری هم سخت و دشوار است. اگر در این میان 
دورکاری را نیز به فرآیند موردنظر اضافه کنیم، دیگر تکلیف کارمان از قبل مشخص خواهد 
بود. این امر برای بسیاری از برندها مسئله بسیار دشواری را ایجاد کرده و امکان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را به طور کامل از بین می برد. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید 
به طور مداوم در تالش برای تاثیرگذاری بر اعضای تیم ش��رکت و جلب همکاری شان با 
هم باش��ید.  توصیه ما در این میان برای ساده س��ازی فرآیند دورکاری از نظر کار بر روی 
پروژه های مختلف استفاده از ابزارهای مدیریت پروژه است. برخی از ابزارهای نظیر آسانا 
)Asana(، ترلو )Trello( و اسلک )Slack( در قالب خدمات رایگان و ویژه در دسترس 
بازاریاب ها و کارآفرینان قرار دارد. شما با استفاده از چنین ابزارهایی به بهترین شکل ممکن 
امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا خواهید کرد.  ش��ما در دنیای کس��ب و 
کار برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امکان استفاده از بسیاری خدمات متفاوت را 
دارید. این امر برای بسیاری از کارآفرینان امر بی نهایت مهمی محسوب می شود و امکان 
ساده س��ازی کارها را به همراه دارد. متاس��فانه در عمل برخی از کارآفرینان به این نکته 
مهم توجه الزم را نش��ان نمی دهند. درس��ت به همین خاطر همیشه در زمینه دورکاری 
با مش��کالت مربوط به استفاده از خدمات درست رو به رو هستند. اگر شما در این میان 
تمایلی به تجربه مشکالت موردنظر ندارید، باید از همان ابتدا استفاده از ابزارهای حرفه ای 

برای مدیریت تیم های کاری در قالب دورکاری را مدنظر قرار دهید. 
بهترینراهکارهابرایمدیریتتیمهایدورکاری

شما برای مدیریت تیم های کاری در قالب فرآیند دورکاری نیازی به استفاده از شیوه های 
بی نهایت عجیب یا نوآورانه ندارید. امروزه همیشه راهکارهای تازه برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف در دسترس برندها قرار دارد. این امر در مورد مدیریت تیم های کاری نیز 
مصداق دارد. بنابراین شما به جای نگرانی و استرس بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف باید به دنبال راهکارهای س��اده و کاربردی باش��ید. در ادامه برخی از این 

راهکارها را با شما در میان خواهیم گذاشت. 

استفادهازنظراتهمه
مدیریت تیم های کاری یا کسب و کارها در چشم اندازی گسترده باید شامل استفده از 
امکانات و توانایی های همه اعضای برند باشد. در این صورت شما بدون تحمل دردسرهای 
اضافی امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را داش��ته و ش��انس تان برای جلب نظر 
آنها بی نهایت افزایش پیدا می کند.  بدون تردید کارمندان ش��ما حتی در قالب دورکاری 
اطالعات دقیقی از مش��تریان و وضعیت برند دارند. بنابراین همکاری با همه آنها به طور 
حرفه ای می تواند شرایط تان را به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار دهد. این امر نیاز 
شما برای همکاری با موسسه های حرفه ای و گران قیمت در زمینه مشاوره کسب و کار را به 

طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. با این حساب 
دیگر مشکلی برای شما از نقطه نظر تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف باقی نمی ماند. این امر می تواند 
فرصت های بسیار زیادی پیش روی تان برای جلب 
نظ��ر مخاطب هدف و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به همراه داش��ته باش��د.  یکی از راه حل های 
ساده برای اس��تفاده از نظرات تمام اعضای شرکت 
در قال��ب دورکاری بهره گیری از جلس��ات آنالین 
است. البته منظور ما در این بخش برگزاری جلسات 
ش��لوغ با حضور همه اعضای ش��رکت نیست. بلکه 
ش��ما در هر روز باید نس��بت به برگزاری جلسه با 
تیم خاصی از شرکت اقدام نمایید. این امر می تواند 
فرصت های پیش روی ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی اعضای ش��رکت و استفاده از نظرات شان را به 
طور قابل مالحظه ای توسعه دهد.  یادتان باشد در 
دنیای کس��ب و کار همیش��ه راه حل های بی عیب 
و نقص از طریق هم اندیش��ی با اعضای ش��رکت و 
کارش��ناس های حرفه ای به دست می آید. اگر شما 
به هر دلیلی به کارش��ناس های حرفه ای در دنیای 
کسب و کار دسترسی ندارید، می توانید در عوض بر 

روی کارمندان تان حساب کنید. 
تقویتروحیهاعضایشرکت

دورکاری فقط برای مدیران شرکت ها امری سخت و غیرمنتظره نیست. از سوی دیگر 
کارمندان هم با مشکالت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر 
مشتریان رو به رو خواهند بود. این امر به طور ویژه ای برای کارمندانی که در طوالنی مدت 
به کار حضوری و ارتباط نزدیک با همکاران شان عادت دارند، مصداق پیدا می کند. درست 
به همین خاطر شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باید به طور مداوم استفاده 
از راهکارهایی برای تقویت روحیه اعضای شرکت تان را در نظر داشته باشید. دلیل این امر 
نیز اتکای کامل برندها بر روی اعضای شرکت تان برای بهینه سازی وضعیت کسب و کار در 
بازار است. با این حساب اگر شما سرمایه گذاری درستی در این حوزه نداشته باشید، کارتان 
در زمینه انگیزه بخشی به کارمندان و بهینه سازی وضعیت برند به شدت دشوار خواهد شد. 
روحیه هر کارمندی در طول فرآیند کاری به طور مداوم کاهش پیدا می کند. دلیل این 
امر اختالفات در شرکت یا حتی شرایط ناگوار بازار است. فشار کاری در فرآیند دورکاری نیز 
این امر را تشدید خواهد کرد. درست به همین خاطر شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف باید اول از همه روحیه کارمندان را را تقویت نمایید. این امر گاهی اوقات با برخی از 
توصیه های ساده و خودمانی به بهترین شکل ممکن دنبال می شود. بنابراین شما در چنین 
موقعیت هایی باید بهتر از هر مشاور دیگری در کنار کارمندان تان باشید. این امر موقعیت تان 

به عنوان یک مدیر کسب و کار را به طور قابل مالحظه ای بهینه سازی خواهد کرد. 
توجهبهاولویتها

بسیاری از مدیران آنقدر درگیر کارهای جزئی هستند که در نهایت تصویر کلی برندشان 
را فراموش می کنند. منظور ما از این مثال، اشاره به اولویت های یک برند در زمینه تعامل 
با مخاطب هدف اس��ت. این امر می تواند ش��رایط شما در بازار را به طور قابل مالحظه  ای 
چالش برانگیز س��ازد. یک مدیر خوب باید همیش��ه اولویت های کاری را مدنظر داشته و 
همکاری با کارمندان را نیز به طور ویژه ای دنبال نماید.  شناسایی اولویت ها برای کارمندان 
همیشه امر ساده ای نیست. در این موقعیت مدیران باتجربه باید به کمک کارمندان آمده 
و جهت گیری اساسی برندشان را مشخص سازد. این امر برای بسیاری از شرکت ها نقش 
تعیین کننده ای در بازار خواهد داش��ت. بنابراین ش��ما هم باید به خوبی برای تحقق این 
هدف در بازار فعالیت نمایید.  شناخت اولویت ها با تمرکز بر روی اهداف برند به ساده ترین 
شکل ممکن تحقق پیدا می کند. این امر برای شرکت هایی با استراتژی دورکاری نیازمند 
ارتباطات قوی با کارمندان و تعیین اولویت های برند به طور دقیق است، در غیر این صورت 
شاید هرگز توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر آنها را پیدا نکنید.  شما 
بعد از اینکه اولویت های برندتان در بازار را مشخص کردید، باید آن را در قالب یک فایل 
دقیق و واضح در اختیار تمام اعضای شرکت قرار دهید. این امر به شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شرایط تان را به طور قابل مالحظه ای توسعه می دهد. 

تعیینانتظارات
تعیین انتظارات برای همکاری با تیم های دورکار امر مهمی محسوب می شود. این نکته 
به دلیل ارتباطات کمتر شما با چنین کارمندانی نقش حیاتی پیدا می کند. با این حساب 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید ب��ه طور مداوم در تالش برای تعیین 
انتظارات تان در قالبی شفاف باشید، در غیر این صورت شاید همکاری با آنها بدل به امری 
بی نهایت سخت و پیچیده شود.  بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

سختی های بسیار زیادی را به جان می خرند. این امر به دلیل بی توجهی به تعیین تمام 
ش��رایط کار در ابتدای برای اعضای دورکار ش��رکت است. این امر می تواند به طور مداوم 
سوءبرداشت هایی در میان اعضای شرکت را به همراه داشته باشد. بنابراین شما پیش از 
ش��روع به کار برندتان در دنیای کسب و کار باید به طور مشخص انتظارات تان را تعیین 
نمایید، در غیر این صورت هرگز فرصتی برای جلب نظر مخاطب هدف و بهینه س��ازی 

موقعیت برندتان در بازار پیدا نمی کنید. 
تعیینخطقرمزهاومحدودیتها

هر تیم کاری برای همکاری یا پیشبرد یک پروژه با خطر قرمزها و محدودیت هایی رو 
به رو است. این نکات از سوی تیم مدیریت کسب و 
کار به طور دقیق تعیین می شود. با این حساب دیگر 
مشکلی از نظر سطح همکاری میان اعضای تیم با 
بخش مدیریت پیش نخواهد آمد.  ش��اید برخی از 
کارمندان دورکار شما انتظار دریافت حقق باالتر یا 
حتی ابزارهای حرفه ای را داشته باشند. اگر شما به 
ه��ر دلیلی امکان تامین این موارد را ندارید، باید به 
طور مشخص در قالب خط قرمزها و محدودیت ها 
آن را بیان نمایید، در غیر این صورت ش��اید هرگز 
فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا 
نکنید.  اگر شما در زمینه همکاری با تیم های کاری 
به دنبال س��اماندهی برخی از پروژه های کاری تان 
هس��تید، همکاری با دورکارها می تواند نکته بسیار 
مهمی باشد. این امر باید از سوی شما به طور دقیق 
ص��ورت گیرد. به عن��وان مثال، حداکث��ر زمان در 
دس��ترس کارمندان برای ساماندهی هر پروژه را به 
طور دقیق مشخص نمایید. این امر می تواند شانس 
شما در بازار را به طور قابل مالحظه ای توسعه داده و 
شرایط تان برای جلب رضایت مشتریان را به شدت 
ساده سازد.  بدون تردید در دنیای کسب و کار هیچ 
چیز به اندازه تاخیر در آماده سازی پروژه ها بر روی 
اعتبار یک برند تاثیر منفی ندارد. بنابراین شما در ارتباط با تیم دورکارتان باید به طور مداوم 
شرایط تان را به دقیق ترین شکل ممکن توضیح دهید، در غیر این صورت شاید فرصت های 

پیش روی تان به طور مداوم کمتر از گذشته شود. 
ریشهیابیمشکالت

برخی از مشکالت در دنیای کسب و کار به طور مداوم ادامه پیدا می کند. این مشکالت 
شاید گاهی اوقات از سوی شما به سادگی هرچه تمام تر حل شود، اما هیچ تضمینی برای 
توقف همیشگی آنها نیست. دلیل این امر ریشه دار بودن برخی از مشکالت در دنیای کسب 
و کار است. بنابراین شما برای حل این دست مشکالت باید ریشه های آن را شناسایی کرده 
و آن را به طور اصولی حل کنید.  مشکالتی که در تیم های دورکاری روی می دهد، گاهی 
اوقات یک ش��رکت را برای ماه ها با بحران رو به رو می سازد. درست به همین خاطر شما 
به عنوان مدیر یک تیم کاری یا شرکت باید همیشه حواس تان به مشکالت جاری جمع 

باش��د. این امر برای شما اهمیت بس��یار زیادی داشته و امکان رفع هر مشکلی در همان 
مرحله نخست را به همراه دارد.  بدون تردید مدیران و رهبران تجاری در طول زمان کار 
بر روی مشکالت متفاوت و حل چالش های گوناگون را در کارنامه کاری شان دارند. بر این 
اساس شما برای بهبود وضعیت تان باید اول از همه جلوی بروز مشکالت را بگیرید. این امر 
با ارزیابی دقیق وضعیت برند و ارتباط نزدیک با اعضای شرکت امکان پذیر است. در مرحله 
بعد تالش ش��ما باید پرهیز از توس��عه درگیری ها در تیم برندتان باشد. این امر از طریق 
برگزاری جلسات فوری با حضور تمام طرف های منازعه و تالش برای مدیریت آن پیش از 
تبدیل شدن به یک بحران تمام عیار است. بدون تردید وقتی طرف های معترض در شرکت 
فرصت بیان نظرات شان را پیدا کنند، بسیاری از مشکالت به طور خودکار حل خواهد شد. 

بنابراین شما باید همیشه این نکته مهم را در دستور کار قرار دهید. 
گردآوریبازخوردهابهطورناشناس

برخی از مدیران برای بهبود وضعیت کاری تیم شان به طور مداوم در تالش برای گردآوری 
بازخوردهای آنها هستند. این امر وقتی به طور واضح صورت گیرد، همیشه خطر عدم بیان 
تمام واقعیت از سوی کارمندان را به همراه خواهد داشت. درست به همین دلیل شما باید 
به طور مداوم عملکردتان در این راس��تا را بهینه س��ازی نمایید. این امر شامل تالش برای 
گردآوری نظرات کارمندان به طور ناش��ناس است. یکی از ساده ترین راهکارها در این میان 
اس��تفاده از لینک های نظرسنجی ناش��ناس خواهد بود. به این ترتیب تمام اعضای شرکت 
امکان بیان نظرات ش��ان به طور حرفه ای و به دور از تعارف را خواهند داش��ت. ش��ما وقتی 
در قالب مدیر یک ش��رکت عملکردتان را براساس انتظارات و درخواست های کارمندان تان 
بهینه سازی نمایید، همیشه امکان تاثیرگذاری بر روی آنها به بهترین شکل ممکن را خواهید 
یافت. این امر ش��انس ش��ما در عمل را به شدت توسعه داده و فرصت های بی نظیری برای 
مدیریت تیم تان در قالب دورکاری پدید می آورد.  یادتان باش��د ش��ما در صورت گردآوری 
نظرات و ایده های کارمندان تان باید به خوبی از آنها س��ود ببرید، در غیر این صورت انگیزه 
کارمندان برای همکاری با شما و ارائه ایده های شان به طور قابل مالحظه ای افت پیدا خواهد 

کرد. این امر می تواند موقعیت تان در بازار را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار دهد. 
ارائهتوصیههایحرفهایبهکارمندان

کارمندان یک ش��رکت همیش��ه به دنبال اس��تفاده از توصیه های حرفه ای در مسیر 
کاری شان هستند. این امر اگر از سوی مدیران باتجربه صورت گیرد، اعتبار بسیار بیشتری 
نیز خواهد داشت. یکی از معیارهای رابطه خوب میان کارمندان و مدیران مربوط به عالقه 
آنها برای دریافت راهنمایی از سوی مدیران است. بنابراین اگر شما به دنبل بهبود رابطه تان 
با کارمندان در فرآیند دورکاری هس��تید، باید از همان ابتدای شروع به همکاری نسبت 
ب��ه ارائه توصیه های حرفه ای به آنها اقدام نمایید. این امر می تواند جایگاه ش��ما در میان 
کارمندان را به طور قابل مالحظه ای توسعه داده و وضعیت تان را نیز بهینه سازی نماید. با 
این حساب دیگر هیچ مشکلی پیش روی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 
بهبود موقعیت برندتان وجود نخواهد داشت.  بی شک امروزه مدیریت تیم های کاری امر 
دشواری محسوب می شود. اگر در این میان فرآیند دورکاری را نیز در نظر داشته باشید، 
با یک معمای تمام عیار رو به رو خواهیم شد. درست به همین خاطر شما در عمل باید از 
بهترین شیوه های ممکن برای بهینه سازی وضعیت تان سود ببرید. توصیه های مورد بحث 

در این مقاله گامی مهم برای بهینه سازی شرایط تان در این میان خواهد بود. 
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اخبار

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان: 
تخصیص اعتبارات ملی حوزه آب و فاضالب استان بوشهر 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: با پیگیرى استاندار بوشهر و مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر از ردیف هاى ملى ۲۴۰۰میلیارد ریال جهت 

اجراى طرح هاى حوزه آب و فاضالب استان بوشهر اختصاص یافت
عبدالحمید حمزه پور اظهار داشت: با پیگیرى هاى انجام شده و حمایت هاى 
استاندار محترم استان بوشهر در این راســتا ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال براى 

تسریع تکمیل طرح هاى حوزه آب و فاضالب استان اختصاص یافت.
وى با بیان اینکه از مبلغ یاد شــده یک هــزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به صورت 
نقدى تأمین شده است تصریح کرد: یک هزار میلیارد ریال هم به صورت استاد 
خزانه تخصیص یافته است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر افزود: 
این اعتبارات به منظور تکمیل، اجــرا پروژه ها و پرداخت مطالبات پیمانکاران 
تخصیص یافته است. حمزه پور مهمترین پروژه در تخصیص اعتبارات یاد شده 
را اجرا خطوط انتقال آب شهر بوشهر دانست و تصریح کرد: تکمیل خط انتقال 

آب شیرین کن ۳۵ هزار مترمکعب شهر بوشهر، تکمیل و احداث مخزن ذخیره آب به ظرفیت ۲۵ هزار مترمکعب در شهرستان هاى مختلف 
در تخصیص این اعتبار مورد توجه قرار گرفته است. وى نوسازى خطوط انتقال آب شهرستان کنگان ،دیلم ،دیر، دالکى را دیگر پروژه ها 

دانست و خاطر نشان کرد: تکمیل طرح آبرسانى به شهرستان جم از جمله پروژه هاى شاخص در تخصیص این اعتبار است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر بیان کرد: در حوزه فاضالب ارتقا تصفیه خانه فاضالب و تکمیل شبکه فاضالب شهر بوشهر 
و احداث ایستگاه پمپاژ و شبکه جمع آورى فاضالب منطقه ساحلى شهر گناوه مورد توجه ویژه قرار گرفته است. حمزه پور احداث ایستگاه و 
شبکه جمع آورى فاز سوم منطقه فرهنگیان شهر دیلم را از دیگر پروژه ها دانست و تصریح کرد: همچنین مبلغ یک هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال 

از محل اعتبارات استانى براى تکمیل پروژه هاى آبرسانى در سطح شهرها و روستاهاى استان اختصاص یافته است.

آسیب دیدگی خط لوله دریافت میعانات گازی پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس مرتفع شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس از رفع آسیب دیدگى و اتصال خط لوله انتقال میعانات گازى ابرپاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس با تکیه بر توان فنى و کارگروهى متخصصان جوان این شرکت 
خبر داد. به گزارش روابط عمومى و امور بین الملل شــرکت نفت ستاره خلیج 
فارس، »محمدعلى دادور« در این خصوص بیان کرد: با توجه به بارندگى هاى 
هفته گذشــته در استان و وقوع سیالب، بستر رودخانه کل در حوالى روستاى 
گچین تغییر کرد و این سیالب به مسیر خط لوله انتقال میعانات گازى پاالیشگاه 
ســتاره خلیج فارس وارد شد. وى ادامه داد: مطابق استانداردها خط لوله انتقال 

میعانات گازى در بستر رودخانه ایمن سازى شده است اما با وقوع سیل در فواصل دورتر از رودخانه، سیالب به مسیر اطراف خط لوله انتقال 
خوراک این پاالیشگاه تغییر مسیر داد و با توجه به فشار وارده از دو نقطه دچار آسیب دیدگى شد. 

دادور با بیان اینکه در زمان وقوع رخداد، شــیرهاى خودکار مسیر را مسدود کردند، گفت: پس از رسیدن خط بانان شیرهاى بزرگ تر 
باالدستى نیز بسته شدند تا از خسارات احتمالى بیشتر پیشگیرى شود و بالفاصله نیروهاى عملیاتى به محل حادثه اعزام شدند و عملیات 

 ترمیم خط انتقال آغاز شد.
دادور در تشریح اقدامات براى رفع آسیب دیدگى خط لوله افزود: طى روزهاى اخیر دو سد خاکى در اطراف مسیر جدید سیالب احداث 

شد و لوله هاى آسیب دیده شناسایى شدند.
وى با بیان اینکه قرارگیرى لوله ها در مسیر سیالب، عملیات رفع آسیب دیدگى را با دشوارى هاى فراوانى رو به رو کرده بود، ادامه داد: 
متخصصان شرکت نفت ستاره خلیج فارس با اقدامات جهادى بى وقفه در چندین شبانه روز این دو خط لوله را به یکدیگر اتصال دادند و 

ارتباط خط لوله برقرار شد تا دریافت میعانات گازى از میدان مشترک پارس جنوبى از سرگیرى شود.
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اظهار کرد: با وجود این شرایط عملیات تولید پاالیشگاه ستاره خلیج فارس لحظه اى با وقفه 
رو به رو نشد و روزانه بالغ بر ۴۳ میلیون لیتر بنزین تولیدى خود را با توجه به نیاز بیشتر کشور در این هفته،  به شرکت ملى پاالیش و 

پخش فرآورده هاى نفتى تحویل داد.
وى یکى از وظایف پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را برداشت صیانتى از میدان مشترک گازى پارس جنوبى تصریح کرد و خاطرنشان کرد: 
در این مدت یک کشتى میعانات گازى را از مخازن این میادین بارگیرى کردند و با هماهنگى و برنامه ریزى هاى صورت گرفته با مدیریت 
نظارت بر تولید و امور بین الملل وزارت نفت، برداشت میعانات گازى را در سطح مطلوب حفظ کردیم تا فشار گاز طبیعى در کشور با توجه 

به فصل زمستان و نیاز هم وطنان با افت مواجه نشود.
دادور در پایان با بیان اینکه اتصال خط لوله براى دریافت خوراک پاالیشــگاه برقرار شــده است، گفت: پس از هواگیرى خط تا ساعات 
پایانى امشب، مانند گذشته تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز دریافت خوراک بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازى حهان را خواهیم داشت. گفتنى 
اســت خط لوله پاالیشگاه ستاره خلیج فارس که ۳88 کیلومتر طول دارد، پس از طى کردن مسیرى صعب العبور از استان هاى بوشهر، 
فارس و هرمزگان به پاالیشگاه ستاره خلیج فارس مى رسد که مسئولیت نگهدارى و تعمیرات این خط انتقال تنها بر عهده این شرکت است.

بخشودگی گازبهاء قریب به 25000 مشترک تحت پوشش سازمانهای 
حمایتی در استان اردبیل

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: در راستاى اجراى بند )ى( تبصره 
8 قانون بودجه سال 1۴۰۰ قریب به ۲۵۰۰۰ مشترک گاز تحت پوشش 
سازمانهاى حمایتى از مزایاى بخشودگى گازبها در سقف الگوى مصرف 

در سال 1۴۰۰ بهره مند گردیدند.
به گزارش روابط عمومى شرکت گاز استان اردبیل؛ سردار اسماعیلى 
مدیر عامل این شرکت در این خصوص اظهار داشت: بر اساس اطالعات 
واصله از کمیته امداد امام خمینى )ره( و اداره کل بهزیســتى اســتان 
اردبیل تا کنون قریب به ۲8۰۰۰ مشترک گاز مشمول بند مذکور توسط 

کمیته امداد امام خمینى )ره( و اداره کل بهزیســتى به این شــرکت معرفى گردیدند که پس از بررســى اطالعات و انجام 
اعتبار سنجى هاى الزم اطالعات تعداد ۲۵۰۰۰ مشترک صحیح تشخیص داده شده و بخشودگى گازبهاى ایشان از ابتداى 
ســال  1۴۰۰ در سقف الگوى مصرف در سیستم جامع  مشترکین شرکت گاز اعمال گردیده است که از این تعداد ۲۵۰۰ 
مشترک مربوط به مددجویان اداره کل بهزیستى و تعداد ۲۲۵۰۰ مشترک مربوط به مددجویان کمیته امداد امام خمینى 
)ره( میباشــند. این مقام مسئول با اشاره به اینکه شــرکتهاى گاز استانى براساس این قانون مکلف هستند ضمن دریافت 
اطالعات خانوارهاى محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى )ره( و سازمان بهزیستى کشور، تعرفه این مشترکان را 
در دامنه مصرف تعیین شده از ابتداى سال صفر محاسبه نمایند؛ افزود: کلیه اطالعات دریافتى پایش شده و اطالعات فاقد 
اعتبار جهت تصحیح به سازمانهاى حمایتى مذکور ارسال گردیده و این شرکت آمادگى دارد تا در صورت دریافت اطالعات 
تکمیلى مددجویان در اسرع زمان اقدامات الزم را جهت برخوردارى این مشترکین عزیز از مزایاى بند )ى( تبصره 8 قانون 

بودجه سال 1۴۰۰ انجام دهد.
اسماعیلى در ادامه به مددجویان مشمول بند مذکور توصیه نمود با صرفه جویى در مصرف گاز سقف الگوى مصرف را با 

توجه به اقلیم منطقه خود رعایت نمایند زیرا معافیت گازبهاى مذکور در سقف سه پله اول مصرف اعمال خواهد شد.
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در پایان از سایر مددجویان نهادهاى مذکور که مشترک شرکت گاز میباشند و هنوز 
اطالعات آنها از طریق نهادهاى مذکور به این شرکت واصل نگردیده است درخواست  نمود هر چه سریع تر شماره اشتراک 

گاز خود را به نهادهاى حمایتى مربوطه اعالم نمایند.

به مناسبت روز درختکاری و با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان 
چندین اصله نهال غرس شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت روز درختکارى  چندین اصله  نهال توسط در مخابرات منطقه گلستان کاشته شد.باحضور 
دکتر غالمعلى شهمرادى و تنى چند از مدیران و روساى مخابرات استان و همزمان با ادارات مخابرات شهرستانها همچنین سایر مناطق 
مخابراتى در سراسر کشور ، چندین اصله نهال به مناسبت روز درختکارى کاشته شد.این برنامه که هرساله با هدف احیاى محیط زیست و 

منابع طبیعى برگزار مى شود امسال هم اجرا و در تعدادى از فضاى هاى مراکز و ادارات مخابرات نهال کاشته شده است.

 تجلیل از جانبازان مخابرات منطقه گلستان 
به مناسبت میالد ابوالفضل العباس )ع(

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت میالد باسعادت ابوالفلضل العباس )ع( از جانبازان مخابرات منطقه گلستان تجلیل شد.با 
حضور دکتر غالمعلى شــهمرادى و همکاران جانباز مخابرات استان ،  جشن اعیاد شعبانیه و میالد با سعادت امام حسین )ع( ، حضرت 
ابوالفضل )ع( و امام سجاد )ع( برگراز شد.در این جشن مدیر مخابرات منطقه گلستان ضمن تبریک حلول ماه شعبان و اعیاد پربرکت این 
ماه ، روز جانباز را به همکارانى که به مقام جانبازى نائل شده اند تبریک  گفت و افزود: جانبازان الگوى شجاعت و ایثار و جوانمردى بوده و 
رشادت آنها مثال زدنى است. در این جشن که همراه با مولودى خوانى بود با تقدیم هدایایى از جانبازان مخابرات منطقه گلستان تجلیل شد.

اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملى 
حفارى ایران گفت: این شرکت نقش بارزى در ایجاد فرصت هاى شغلى 

و ایفاى مسئولیت هاى اجتماعى در  استان خوزستان دارد
دکتر حمید رضا گلپایگانى در نشست هم اندیشى با مدیر و اعضاى 
خانه مطبوعات استان خوزستان، افزود: این شرکت ملى و متعلق به مردم 
است و تالش نموده که همسو با انجام وظایف ذاتى و همکارى با دستگاه 
هاى اجرایى،  در چارچوب مســئولیت هــاى اجتماعى، در برنامه هاى 
مختلف مشارکت فعال داشته باشد. وى با تشریح عملکرد این شرکت به 
عنوان یکى از شرکت هاى تابع شرکت ملى نفت ایران در بیش از چهار 
دهه گذشته در فرآیند حفظ، نگهداشــت و افزایش تولید نفت و گاز ، 
اظهار کرد: ملى حفارى هم اکنون نیز همه توان فنى، تخصصى، عملیاتى 
و پشــتیبانى خود را در جهت اجراى طرح هاى مهم توسعه اى صنعت 

نفت و صدور خدمات فنى و مهندسى به کار گرفته است.
گلپایگانى به ارتباط نزدیک و هم افزایى و همکارى میان این شرکت 

و رسانه هاى جمعى اشاره کرد و با استقبال از تقویت این همکارى ها، 
گفت: رســانه ها با انعکاس فعالیت ها و عملکرد این سازمان ، همراهى 
موثرى در جهت معرفى توانمندى هاى این شرکت و اهمیت و جایگاه 

آن در صنعت نفت داشته اند.

مدیرعامل شرکت ملى حفارى ایران با این توضیح که بالغ بر 18 هزار 
نفر در بخش هاى عملیاتى و ستادى این شرکت به کار اشتغال دارند، به 
خدمات این مجموعه بزرگ صنعتى در همراهى و همیارى در مواقع بروز 
حوادث غیر مترقبه نظیر سیل و زمین لرزه اشاره کرد و افزود: رسانه هاى 
جمعى خاصه در استان با اطالع رسانى دقیق و به موقع، نقش شایسته 

اى در افزایش آگاهى هاى عمومى و فرهنگ سازى دارند.
در این نشســت که اعضاى خانه مطبوعات استان، مشاور مدیرعامل 
در امور رسانه و رئیس روابط عمومى شرکت حضور داشتند آقاى افشار 
پرویزى بابادى مدیر خانه مطبوعات استان خوزستان در معرفى و فعالیت 
هاى خانه مطبوعات توضیحاتى ارایه و زمینه هاى هم افزایى، همکارى 

هاى مشترک و بهبود تعامالت با شرکت ملى حفارى را بیان داشت.
تقویت همکارى با رســانه هاى جمعى در اســتان، حمایت از خانه 
مطبوعات و نشریات محلى و  موضوع مطالبات مطبوعات از دیگر مواردى 

بوده که در این نشست مطرح و بر آن تاکید گردید.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: شهردار بناب گفت: تفاهم نامه 
توسعه فعالیت هاى مالى و سرمایه گذارى شهردارى با بخش خصوصى 

براى جذب چهار هزار میلیارد ریال امضاء شد.
فرید پناهى در این خصوص اظهار کرد: شــهردارى بناب در راستاى 
افزایش سرانه شهروندى از بودجه شهردارى و ایجاد ظرفیت هاى مالى، 
اقتصادى، سرمایه گذارى و جذب منابع بیشتر براى اجرایى کردن پروژه 
هاى شهرى، تفاهم نامه الزم با بخش خصوصى منعقد کرد.  وى افزود: 
مطابق این تفاهم نامه براى اجرایى کردن طرح مسیرگشایى و بدنه سازى 

خیابان آب به خیابان امام، طرح ایجاد و احداث و بهره بردارى پارک آبى، 
طــرح زیب الین تپه قره قوش، جذب حدود ۲ هزار میلیارد ریال اوراق 
مشــارکت و حدود چهار هزار میلیارد ریال جذب  سرمایه گذار بخش 
خصوصى، مورد توافق طرفین قرار گرفت. شهردار بناب افزود: با اجرایى 
شدن مفاد این تفاهم نامه، سرانه شهروندى از بودجه شهردارى بیش از 
سه برابر افزایش خواهد یافت. پناهى یادآور شد: این سرانه در بناب هم 
اکنون پایین تر از متوســط کشورى بوده ولى با اجراى مفاد این تفاهم 

نامه، سرانه مذکور به باالتر از متوسط کشورى افزایش خواهد یافت.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: معاون حفاظت و بهره بردارى 
شرکت آب منطقه اى گیالن گفت : استفاده از آب باران و الیروبى انهار 
و زهکش ها، راهکارى مناسب براى استفاده بهینه از آب در کشت و کار 
برنج است.   به گزارش روابط عمومى آب منطقه اى گیالن؛ محمدجواد 
خانى پور در گفتگوى با بخش خبر ۲۰ صدا و ســیماى مرکز گیالن با 
اشــاره به اینکه الیروبى انهار و زهکشى آنها یک هفته اى است که آغاز 
شده گفت: این کار هر ســال با هدف جلوگیرى از هدر رفت آب انجام 
مى شود. وى با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۷۰ میلیون متر مکعب آب 
در پشت سد سفیدرود ذخیره شده است، افزود: در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته کاهش ۶۰ درصدى داشته ایم.
خانى پور با بیان اینکه این میزان کاهش ذخیره حجم آب پشت سد 
سفیدرود بى سابقه بوده است، گفت: انتظار مى رود با توجه به حجم منابع 

برفى حوزه سفیدرود وضعیت ذخیره آب در ماه هاى آینده بهتر شود.
معاون حفاظت و بهره بردارى شرکت آب منطقه اى گیالن در ادامه با 

تأکید بر اینکه کشاورزان باید براى بهره مندى بهتر از انهار الیروبى آنها را 
انجام دهند، ادامه داد: همچنین استفاده خوب از بارش نزوالت آسمانى 

نیز باید از سوى کشاورزان مورد توجه قرار گیرد.
وى به برخى اقدامــات آب منطقه اى گیالن براى تأمین منابع آب 
کشاورزى در فصل زراعى اشاره و اضافه کرد: بهره بردارى ۷11 ایستگاه 
پمپاژ و چاه عمیق از مهم ترین اقدامات شــرکت آب منطقه اى گیالن 
است. خانى پور با بیان اینکه الیروبى انهار، کانال ها و زهکش هاى یکى 
دیگر از اقدامات براى بهره مندى بهتر از منابع آبى است، گفت: در همین 
راستا امسال الیروبى ۵۰۰ کیلومتر از انهار، کانال ها و زهکش ها استان 
در دستور کار قرار دارد. وى با اشاره به آغاز این طرح در هفت شهرستان 
اســتان گیالن، افزود: در 1۵ شهرستان نیز پیمانکارها مشخص و در دو 

شهرستان نیز تعیین پیمانکار از هفته آینده آغاز مى شود.

قم- خبرنگار فرصت امروز: نماینده ولى فقیه در اســتان قم از 
روند ساخت مجتمع توانبخشــى ایثار قم بازدید کرد که این مجتمع 
ویژه جانبازان و خانواده هاى آن ها و به منظور حذف سفرهاى درمانى 
جانبازان به تهران، کاهش هزینه هاى درمانى و ایجاد فضاهاى ورزشى و 

توان بخشى درحال ساخت است.
به گزارش پایگاه خبرى آســتان مقدس حضرت معصومه سالم اهلل 
علیها، آیت اهلل سعیدى با همراهى جمعى از مسئوالن استانى، از مجتمع 
توان بخشــى ایثار که در 8 هزار متر مربع زیربنا در دست احداث است 

و تاکنون بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکى داشته است بازدید کرد.
این مجتمع براى خدمات رســانى به جانبازان قمى و خانواده هاى 
آن ها به منظور حذف ســفرهاى درمانى جانبــازان به تهران، کاهش 
هزینه هاى درمانى، ایجاد فضاهاى ورزشى و توان بخشى ساخته شده 

است.
رویکرد خاص به مسائل درمانى و ورزشى از جمله اهداف راه اندازى 
این مرکز اســت که در آن بخش هاى فیزیوتراپى، سالن توان بخشى، 
سالن هیدروتراپى، استخر و سونا براى جانبازان درنظر گرفته شده است.

ســاری - دهقان : مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب مازندران از 
مشترکین خواست شستشوهاى خانگى را تا ۲۵ اسفند به پایان برسانند 
و با مدیریت مصرف و جلوگیرى از مصرف بى رویه آب ، مانع کاهش فشار 
در شــبکه هاى توزیع و یا قطع احتمالى آب شوند. به گزارش مازندران 
به نقل روابط عمومى شــرکت آب و فاضالب مازندران ؛ مهندس بهزاد 
برارزاده در گفتگویى با بیان اینکه هرســاله در روزهاى پایانى ســال به 
دلیل افزایش شستشوهاى خانگى با کاهش فشار و یا قطع آب در شهرها 
و روستاهاى استان مواجه مى شویم، اظهار داشت: مردم عزیز استان با 
به کارگیرى وســایل کاهنده مصرف و روشهاى درست استفاده از آب ، 
شســت و شوهاى خانگى خود را تا ۲۵ اســفند به پایان برسانند تا در 
ساعات پایانى سال و ایام تعطیالت نوروز خللى در شبکه توزیع آب رخ 

ندهد. وى افزود: جایگزینى براى آب وجود ندارد و منابع آب شیرین در 
دسترس بسیار ناچیز است ، بیش از ۹۰ درصد آب آشامیدنى استان هم 
از اعماق بیش از صد متر زیرزمین برداشت مى شود که جایگزین شدن 
آن بیش از صد ســال زمان نیــاز دارد، بنابراین باید قدر آب این نعمت 
بى بدیل الهى را بدانیــم و تنها با ۲۰ درصد صرفه جویى در مصرف از 

هدررفت آب جلوگیرى کنیم.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران با بیان اینکه متوسط سرانه 
مصرف استاندارد آب در جهان 1۵۰ لیتر و در کشور ما حدود 1۶۰ الى 
18۰ لیتر است،خاطرنشان کرد: این میزان در مازندران به ۲۰۰ لیتر و 
در بعضى از مناطق باالدست حتى به ۴۰۰ لیتر هم مى رسد لذا ضرورى 

است در مصرف آب تغییر رفتار دهیم و آب را درست مصرف کنیم.

مهندس برارزاده در بخش دیگرى از ســخنانش با اشــاره به تدابیر 
اندیشــیده براى تعطیالت نوروز در راســتاى ارایــه خدمات به مردم و 
مســافران گفت: در تعطیالت پیش رو  ضمن راه اندازى کشــیک هاى 
نوروزى همکاران در سطح ستاد و شهرستان ها ، تیم هاى عملیاتى و رفع 

اتفاقات نیز  به صورت شبانه روز حضور فعال خواهند داشت.
وى در پایان از مشترکین خواست در صورت بروز هر گونه مشکل و 

اتفاقى با سامانه 1۲۲ تماس بگیرند. 

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در نشست هم اندیشی با خانه مطبوعات خوزستان:

 ملی حفاری نقش بارزی در ایجاد فرصت های شغلی 
و ایفای مسئولیت های اجتماعی در این استان دارد

شهردار بناب خبر داد؛

شهرداری بناب چهار هزار میلیارد ریال سرمایه از بخش خصوصی جذب می کند

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گیالن: 

الیروبی انهار و زهکش ها، راهکاری مناسب برای استفاده بهینه از آب

با همراهی مسئوالن استانی انجام شد؛

بازدید آیت اهلل سعیدی از روند ساخت مجتمع توان بخشی ایثار قم 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب مازندران خواستار شد:

25 اسفند پایان شستشوی های خانگی

اراک- فرناز امیدی: در آســتانه ایام نوروز و با هدف ارتقاى منظر 
راه هــا، همزمان با هفته منابع طبیعى بیــش از ۲۲۰ کیلومتر از حریم 
راه هاى اســتان مرکزى توســط راهداران جهادگر اداره کل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى اســتان مرکزى پاکســازى و بالغ بر 1۰ تن زباله 

جمع آورى شد.
مهرداد جهانى مدیر کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مرکزى 
از بسیج ۲۶۰ نفر راننده و راهدار براى پاکسازى حریم راه هاى استان خبر 
داد و افزود: یکى از مهم ترین عناصر راه، حریم آن است که امروز با تالش 
راهداران سراسر استان در اقدامى جهادى بیش از ۲۲۰ کیلومتر از آن با 

هدف زیباسازى و ارتقاى منظر راه ها پاکسازى شد.
وى خاطرنشان کرد: پاکسازى حریم راه ها همواره بصورت جارى در 
طول ایام سال توسط ادارات راهدارى و حمل و نقل جاده اى شهرستان ها 
انجام مى شــود لذا براى ثبت نمادین این رویداد و اهمیت ســفرهاى 
نوروزى روز چهاردهم اسفندماه در سراسر کشور در قالب طرح سراسرى 
پاکسازى حریم راه هاى کشور توســط سازمان راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى برگزیده شده تا در ایام پیش رو، کاربران بهنگام عبور از جاده ها 

از زیبایى بصرى راه ها بهره مند شوند.

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مرکزى اظهار داشت: 
براى اجراى این طرح، ۹۰ دســتگاه انواع ماشین آالت سبک و سنگین 

راهدارى شامل لودر، گریدر، کمپرسى و... بکار گرفته شده است.
به گفته وى متأســفانه یکى از معضالت جارى در راه ها بویژه راه هاى 
فرعى و روســتایى تخلیه نخاله هاى ساختمانى در حریم جاده و گاهى 
اوقات در شــانه خاکى راههاست که متأســفانه در برخى موارد منجر 
به حوادث تلخى نیز شــده اســت لذا به همین منظور به اطالع عموم 

مى رســاند در صورت مشاهده چنین مواردى در هر ساعت از شبانه روز 
حتما با شــماره تلفن 1۴1 تماس حاصل نموده و این گونه تخلفات را 
به کارشناســان مرکز مدیریت راه هاى اداره کل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى اطالع دهید. جهانى تأمین ایمنى الزم و کافى در سطح و حریم 
راه ها را مهم ترین دغدغه راهداران برشمرد و گفت: از ابتداى سال جارى 
تاکنون براى افزایش ضریب بخشــندگى حاشــیه راه ها بیش از ۴۵۵ 
کیلومتر شیب شیروانى احداث و اصالح شده است که مهم ترین نتیجه 
حاصل از این اقدام کاهش چشــمگیر واژگونى در راه ها نسبت به مدت 
مشــابه خود در سال هاى گذشته است. وى افزود: عالوه بر احداث ۲۲۵ 
کیلومتر و اصالح ۲۳۰ کیلومتر شــیب شیروانى، بیش از ۶۲۰ کیلومتر 
عملیات شانه سازى، اصالح شانه خاکى و رفع افتادگى آن از لبه آسفالت 

و ایمن سازى نقاط پرتگاهى در طول راه هاى استان انجام شده است.
مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مرکزى ضمن اشاره به 
تالش هاى بعمل آمده براى تحقق اهداف دهه ایمنى در استان مرکزى 
گفت: در حوزه راهدارى در برنامه بلند مدت در نظر داریم ســاالنه 1۰ 
درصد از راه هاى اســتان را با اولویت رفع نقاط پرتگاهى و اصالح شانه و 

حریم راه ها از ایمنى الزم برخوردار سازیم.

در راستای اجرای طرح سراسری پاکسازی حریم راه های کشور صورت پذیرفت:

پاکسازی 220 کیلومتر از حریم راه های استان مرکزی

شماره 1981
شنبه
21 اسفند 1400

شنبه
21 اسفند 1400

شماره 1980



ادامهازصفحه5
اینطوری دیگر خبری از غافلگیری های گاه و بی گاه در مسیر کارآفرینی تان نخواهد بود و دقیقا 
در همان مسابقه ای حضور پیدا می کنید که در آن حرفه ای هستید.  ما در این مقاله قصد داریم 
خیلی ُرک و پوست کنده شما را با مشخصات و ویژگی های یک پروژه استاندارد در دنیای کسب 
و کار آشنا کنیم. برای این کار هم به جای مقدمه چینی های کلیشه ای یک راست می رویم سراغ 
تعریف استاندارد پروژه و مشخصات اساسی آن. پس اگر شما هم دوست دارید با مشخصات یک 

پروژه شسته و رفته آشنا شوید، هیچ جوره این مقاله را از دست ندهید.
پروژهدردنیایکسبوکار:تعریفیسادهوکاربردی

اگر از مخاطب های پر و پا قرص روزنامه فرصت امروز باشید، خیلی خوب می دانید که ما بدون 
تعریف دقیق و بی نقص یک استراتژی یا مفهوم دست به سیاه و سفید هم نخواهیم زد. پس طبیعی 
است که مثل یک پژوهشگر حرفه ای کارمان را اول از همه با تعریف پروژه در دنیای کسب و کار 
شروع کنیم. قبول دارم هر کسی یک تعریف دم دستی از این مفهوم در چنته دارد، اما اگر همین 
اول کار تکلیف مان را با تعاریف مختلف روشن نکنیم، شاید در ادامه هر کدام تان یک مسیر متفاوت 
را پیش بگیرید و دست آخر هم مثل تیم فوتبالی شویم که هر کسی در آن ساز خودش را می زند. 
فکر می کنم حاال دیگر خیلی خوب متوجه ش��ده باشد چرا داریم کارمان را با وسواسی شبیه به 

شرلوک هولمز از تعریف پروژه شروع می کنیم، مگر نه؟
اجازه دهید برای یک لحظه هم که شده همه تعاریف رنگارنگی که درباره پروژه در ذهن 
داری��م را کن��ار بگذاریم. اینطوری می توانید مثل آب خ��وردن تعریف معتبر ما را جایگزین 
حرف ه��ای عجیب و غریبی که قبال به گوش تان خورده نمایید. اگر بخواهیم تعارف را کنار 
بگذاریم، پروژه به مجموعه اقدامات کوتاه مدتی اشاره دارد که با تمرکز بر روی کسب یک یا 
چند نتیجه شس��ته و رفته دنبال می شود. فرقی هم ندارد که شما خودتان پروژه شرکت را 
پیگیری کنید یا اینکه با گزینه های ساده تری مثل برون سپاری خیال خودتان را راحت کنید؛ 
در هر صورت پروژه ماهیت کوتاه مدتی دارد و نباید خیلی آن را کش دارد. دقیقا به همین 
خاطر پروژه از زمین تا آسمان با استراتژی فرق دارد. در حالی که در پروژه همیشه اهداف کوتاه 
مدت مدنظر است، در استراتژی پای اهداف دور و دراز در میان است.  حاال که با یک تعریف 
دست اول از پروژه آشنا شدید، بد نیست یکبار برای همیشه هرچه تعریف رنگارنگ دیگر در 
سرتان دارید را دور بریزید. باور کنید یا نه، خیلی از تعاریفی که قبال به گوش تان خورده اصال 
ربطی به دنیای مدیریت پروژه ندارد. یکی از اشتباهات خنده دار در این میان، طرح بعضی از 
تعاریف مربوط به اس��تراتژی در مدیریت پروژه است. انگار هر کسی از راه رسیده فقط برای 
اظهار فضل یک سری کلمات را با هم ترکیب کرده و به اسم تعریف پروژه به خورد دیگران 

داده است؛ همینقدر عجیب و باورنکردنی!
شما االن مثل بازیگری هستید که خیلی خوب با فرق بین بازیگری سینما و تئاتر آشنا شده، 
اما هنوز ویژگی های هر کدام را زیر ذره بین نبرده است. ما در بخش بعدی در کنارتان هستیم تا 
نگاهی به مشخصات و ویژگی های یک پروژه استاندارد بیندازیم. اینطوری دیگر مو الی درز کارتان 

در این حوزه نخواهد رفت.
مشخصاتیکپروژهاستانداردچیست؟

بعد از یک مقدمه مفصل و تعریفی دقیق درباره مفهوم پروژه نوبتی هم باشد باید سری به اصل 
مطلب بزنیم. خب شما تا اینجای کار مثل هواداران فوتبال کل تبلیغات و صحبت های کارشناس ها 
را تحمل کرده اید تا یک بازی هیجان انگیز ببینید، نه؟ ما اصال قصد نداریم ش��ما را بیش از این 
منتظر بگذاریم، فقط قبل از اینکه برویم سراغ ویژگی های یک پروژه استاندارد، اجازه دهید یک 

نکته مهم را با شما در میان بگذاریم.
امروزه خیلی ها فکر می کنند هرچه تعاریف پیچیده تر و عجیب بیشتری پیرامون یک مفهوم 
شکل بگیرید، جذابیت آن مثل سوپراستارهای هالیوودی بیشتر می شود. شاید این نکته درباره 
منابع درسی یا قطعات ادبی مصداق داشته باشد، اما دست کم در دنیای کسب و کار اصال جایی 
برای آن نیست. دقیقا به همین خاطر ما در مقاالت مان همیشه دور عبارت های پیچیده و خیلی 
تخصصی را با خودکار قرمز پررنگ خط می کشیم. این یعنی اگر شما در دنیای مدیریت پروژه کامال 
صفر کیلومتر هم باشید، این مقاله مثل یک کالس جذاب و هیجان انگیز صفر تا صد مشخصات 

پروژه های استاندارد را یادتان می دهد؛ به همین سادگی.
منحصربهفردبودن:مشخصهاصلیپروژههاییباکیفیتجهانی!

در دنیای کسب و کار کلی برند رنگارنگ مثل یک ماراتن نفسگیر در رقابت با هم هستند. هدف 
همه آنها هم جلب نظر مشتریان و کسب سود از این طریق است. حاال اگر شما می خواهید در این 
فضای به شدت رقابتی شانسی برای بقا داشته باشید، باید مستقیم بروید سراغ ایده های دست اول 

برای پروژه های تان. وگرنه کاله تان حسابی پس معرکه خواهد بود. 
اجازه دهید برای درک بهتر مس��ئله این بخش از یک مثال دم دس��تی استفاده کنیم. فرض 
کنید ش��ما قصد خرید یک رمان را دارید. در این صورت احتماال به جز توصیه های دوس��تان و 
اعضای خانواده نیم نگاهی هم به مطالعه برش هایی از آن در اینترنت خواهید داشت. به هر حال 
اینجا پای کلی وقت شما برای مطالعه کتاب در میان است و اگر به این موضوع هزینه نسبتا باالی 
خرید کتاب را هم اضافه کنیم دیگر جایی برای اشتباه باقی نخواهد ماند. یک فرض هوشمندانه 
در این میان مقایسه نظرات منتقدان ادبی با هم درباره کتاب های جدید بازار است. از آنجایی که 
معم��وال منتقدان و کتاب بازهای حرف��ه ای به ویژگی منحصر به فرد بودن و حرف های تازه یک 
کتاب توجه دارند، ش��ما با تقلب از روی دس��ت آنها می توانید بهترین کتاب بازار را تهیه کنید؛ 

همینقدر ساده و راحت!
ماجرای فوق درباره دنیای پروژه هم مصداق دارد. شما برای اینکه مثل آب خوردن پروژه هایی 
در کالس جهانی طراحی کنید باید شش دانگ حواس تان به ماهیت خاص آن باشد. این اولین و 
شاید مهمترین ویژگی یک پروژه در دنیای کسب و کار است. پس یک لطفی به خودتان بکنید 
و اولین قدم در دنیای آشنایی با مشخصات پروژه را محکم بردارید.  گاهی اوقات کارآفرینان فکر 
می کنند ویژگی منحصر به فرد بودن پروژه یعنی اینکه قبال هیچ ایده یا پروژه مشابهی در دنیا اجرا 
نشده باشد. شما را نمی دانم، ولی به نظر من که پیدا کردن ایده های کامال جدید در دنیای کسب و 
کار تقریبا غیرممکن است. حتی استیو جابز هم با پروژه به روز رسانی مداوم گوشی های آیفون نیم 
نگاهی به امکانات محصوالت رقبا داشت. با این حساب شما به جای جست و جوی بی نتیجه برای 
ایده های کامال تازه و انقالبی باید سعی کنید بهترین پروژه برای برندتان را پیدا کنید. این کار هم 

فقط و فقط با در نظر داشتن شرایط ویژه کسب و کارتان امکان پذیر خواهد بود. 
بی ش��ک کارآفرینانی ک��ه میانه خوبی با تعاریف نظری و گاها گمراه کنن��ده ندارند، خیلی با 
توضیح��ات ب��اال ارتباط برقرار نخواهند کرد. پس اجازه دهید از ی��ک مثال دیگر برای درک این 
ویژگی پروژه استفاده کنیم. یک شرکت تولید خمیر دندان را در نظر بگیرید. این شرکت احتماال 
محصوالت بهداشتی دیگری هم تولید می کند و دنبال توسعه کسب و کارش در سریع ترین زمان 
ممکن اس��ت )خب مگر برندی هم هست که چنین هدفی نداش��ته باشد؟(. یک پروژه خاص و 
منحصر به فرد در این میان برای شرکت قصه مان می تواند مطالعه درباره نحوه افزایش براق کنندگی 
مدل های مختلف خمیر دندانش باشد. این پروژه نه خیلی انقالبی است، نه بیش از اندازه بزرگ 
است، اما مزیت مهمی به شرکت داستان ما در برابر رقبا خواهد داد؛ به ویژه اگر بقیه شرکت های 

رقیب هنوز به فکر چنین کاری نیفتاده باشند!
یادتان نرود اگر پروژه ای خیلی بزرگ باشد، کم کم وارد دنیای استراتژی های کالن کسب و کار 
یا عملیات تولیدی خواهید شد. پس همیشه ویژگی منحصر به فرد بودن را در مقیاس های ُخرد 

مدنظر قرار دهید و دست کم در دنیای پروژه خیلی بلندپروازی نکنید.
زمانمندی:هرچیزیدردنیایکسبوکارپایانیدارد

اگر یادتان باشد در ابتدای این مقاله گفتیم تفاوت اصلی پروژه یا استراتژی در مدت زمان اجرای 
هر کدام است. در پروژه دست شما برای پیاده سازی طرح های دور و دراز حسابی بسته است. پس 
باید به جای بلندپروازی هایی که بیشتر در دنیای ادبیات و رمان ها به چشم می خورد، کامال روی 
زمین راه بروید. نگران نباشید، ما قصد نداریم کلی سنگ ریز و درشت جلوی پای تان بگذاریم، بلکه 

هدف مان کامال عکس این ماجراست. 
وقتی یک س��رمربی وارد باش��گاهی تازه می شود، از همان لحظه اول طرح و برنامه دقیقی در 
ذهن دارد. مثال قهرمانی در جام حذفی را در نظر بگیرید؛ این هدف باید حتما در سال اول حضور 
سرمربی قصه مان محقق شود. وگرنه هیأت مدیره تیم خیلی راحت سراغ گزینه های بعدی می روند 
و احتماال طرفداران دو آتیشه تیم هم به کادر فنی رحم نخواهند کرد. ماجرا در دنیای مدیریت 
پروژه هم دقیقا به همین شکل است. شما باید طرح یا ایده های تان را در مدت زمانی مشخص اجرا 
نمایید. وگرنه هیچ جوره فرصت تحقق طرح و برنامه های تان را پیدا نمی کنید. خب هرچه باشد در 
دنیای کسب و کار کسی عاشق چشم و ابروی شما نیست و اگر نتوانید خیلی زود پروژه های تان 
را نهایی کنید، به راحتی آب خوردن جایگاه تان را از دست می دهید.  ما در روزنامه فرصت امروز 
برای اینکه شما همیش حواس تان به زمان مندی پروژه ها به عنوان یکی از کلیدی ترین ویژگی آنها 
باشد، یک سوال خیلی ساده و کاربردی برای تان در نظر گرفته ایم. بر این اساس قبل از اینکه کارتان 
بر روی پروژه را شروع کنید یا حتی آن را به مدیران ارشد پیشنهاد دهید، از خودتان بپرسید در 

صورت فراهم بودن صفر تا صد شرایط چقدر زمان و بودجه برای کارتان الزم خواهید داشت؟
 امیدوارم جواب شما برای سوال باال هر چی که هست، بیشتر از شش ماه نباشد. به عالوه، بودج  
ای متناسب با توان برندتان نیز انتخاب کرده باشید، در غیر این صورت بی برو برگشت کار شما 
بیخ پیدا می کند و شاید حتی در پروژه تان به موفقیت نزدیک هم نشوید؛ چه برسد به اینکه جشن 
کامل شدناش را بگیرید! فکر می کنم شما هم قبول داشته باشید که هیچ کس دوست ندارد ماه ها 
و سال ها بر روی پروژه ای کار کند که حتی سرنوشتش هم معلوم نیست. به همین خاطر مدیران 
حرفه ای در دنیای پروژه ها همیشه در متن پیشنهادی شان حداکثر زمان الزم برای تحقق صفر تا 
صدی کارش��ان را هم ذکر می کنند. پس اگر شما هم دوست دارید یک پا مدیر پروژه در کالس 
جهانی باشید، باید همیشه زمان اجرای آن را کوتاه نگه دارید؛ دقیقا مثل دونده های المپیک که 

باید هرچه زودتر از خط پایان عبور کنند. 
قابلاندازهگیریبودن:کلیدیترینویژگییکپروژهحرفهای

آی��ا ت��ا به حال برای تان پیش آمده بعد از کلی تالش در دنیای کس��ب و کار به خودتان بیایید و 
هیچ موفقیتی پیش روی تان نباش��د؟ قبول دارم این اتفاق بس��یار بیشتر از یک رویداد ناامیدکننده 
است و می تواند مثل شکست در فینال جام جهانی با روح و روان بازیکنان تیم مغلوب بازی کند، اما 
ماجراجویی کارآفرینان در دنیای کسب و کار همیشه مثل فیلم های کالسیک پایان خوشی ندارد.  از 
آنجایی که تمام مخاطب های روزنامه فرصت امروز کارآفرینان باهوش هستند، احتماال همین حاال 
داری��د پیش خودتان درباره ماجرای فوق فکر می کنید. اجازه دهید قبل از اینکه درگیری ذهنی تان 
حسابی بیخ پیدا کند، به کمک تان بیاییم. ماجرای بسیاری از شکست های کارآفرینان در مدیریت پروژه 
نه به خاطر برنامه ریزی غلط یا هزار و یک دلیل کلیشه ای دیگر، بلکه بی توجهی به امکان اندازه گیری 
پروژه است. به زبان خودمانی، اگر شما پروژه تان را طوری طراحی کنید که اصال امکان اندازه گیری اش 

وجود نداشته باشد، حتی قبل از شروع به کار هم شکست تان را تضمین کرده اید؛ به همین سادگی!

ویژگی ای که در این بخش قصد داریم از آن رونمایی کنیم، قابلیت اندازه گیری میزان پیشرفت 
پروژه است. شاید پیش خودتان فکر کنید این ویژگی خیلی ساده و آماتور است، اما واقعیت کامال 
برعکس این ماجرا را نشان می دهد. اگر نسبت به ادعای ما شک دارید، کافی است برای یکبار هم 
که شده سعی کنید ایده ذهنی تان درباره پروژه آتی شرکت را روی کاغذ بیاورید. االن فهمیدید 
چرا خیلی از پروژه ها حتی قبل از اینکه به طور رسمی طراحی شوند، از دور رقابت حذف می شوند؟ 
فرمول طالیی ما در این بخش برای تبدیل یک پروژه به نمونه ای قابل اندازه گیری ساده تر از آنی 
است که حتی فکرش را هم می کنید. همانطور که یک دانشجو باید از همان روز اول متناسب با 
حجم درسی و کتاب هایی که برای امتحان دارد شروع به بخش بندی منابع و مطالعه منظم شان 
کند، شما هم باید کارهای مورد نیاز برای تحقق پروژه را دقیقا مشخص کنید و در یک تقسیم بندی 
زمانی حرفه ای شروع به کار بر روی آنها نمایید. اینطوری دیگر هیچ وقت با استرس تمام نشدن 

پروژه یا کالفگی های مربوط به نااطمینانی از میزان پیشرفت کارتان رو به رو نخواهید شد. 
امکاندسترسیبهاهدافپروژه:نکتهایکهکمترموردتوجهقرارمیگیرد!

خیلی از کارآفرینان فکر می کنند دنیای کس��ب و کار شبیه به کارتون های دیزنی است و هر 
آرزوی دور و درازی که دارند باید اینجا دنبال کنند. اگر ش��ما هم جزو این دس��ته از کارآفرینان 
هستید، باید همین حاال از شما بخواهیم تمام فکر و خیال های مربوط به این نوع عملکرد را کنار 
بگذارید. خب اگر یک پروژه آنقدر دست نیافتنی است که بیشتر شبیه موضوع فیلم های علمی و 

تخیلی به نظر برسد، اصال چرا باید وقت و پول تان را پای آن هدر بدهید؟
وقتی صحبت از اهداف قابل دسترسی می شود، شما باید همیشه به دو بخش مهم کار توجه 
داشته باشید. بخش اول شامل استفاده از لنز واقع گرایی در تعیین اهداف پروژه است. اجازه دهید 
کارمان را با یک مثال کلیدی پیش ببریم. فرض کنید ش��ما به تازگی یک ش��رکت تولید لوازم 
ورزش��ی راه انداخته اید. در این صورت تالش برای عرضه محصوالت در بازارهای محلی می تواند 
هدف بسیار خوبی برای کسب و کارتان باشد. با این حال اگر شما پروژه ای برای رقابت با کفش های 
سری جردن برند نایک در طول سه ماه آینده داشته باشید، نتیجه کارتان ناگفته پیداست. خب به 
هر حال اینجا پای برندی در میان است که حتی اسمش هم هر مشتری را میخکوب می کند.  فکر 
می کنم تا اینجای کار خیل خوب متوجه ویژگی سوم یک پروژه استاندارد شده اید. خوشبختانه 
اغلب کارآفرینان درک درستی از توانایی تیم و منابع مالی شان دارند. با این حساب شما تا رعایت 
این مشخصه اساسی در پروژه ها فقط و فقط یک قدم فاصله دارید و آن هم استفاده از واقع گرایی 
در تمام قدم های تان در دنیای کارآفرینی است. اگر هم در این بین نیاز به کمک داشتید، می توانید 
همیشه نیم نگاهی به گزارش های بخش حسابداری داشته باشید. این طوری دیگر برنامه های تان 

ردخور نخواهد داشت و تخته گاز به سوی موفقیت با چاشنی واقع گرایی خواهید رفت.
ارتباطپروژهباحوزهکاریبرند:ازاینشاخهبهآنشاخهپریدنممنوع!

اگ��ر نگاه��ی گذرا به دور و برت��ان بیندازید، با یک عالمه کارآفرین رو به رو می ش��وید که در 
حوزه های بسیار متنوعی مهارت دارند، اما دست آخر هیچ موفقیت حرفه ای نصیب شان نشده است. 
شاید در یک نگاه کوتاه این اتفاق خیلی عجیب باشد. به هر حال وقتی یک کارآفرین مهارت های 
متنوعی دارد، باید انتظار موفقیتش در بازار را هم داشته باشیم. پس چرا این همه کارآفرین نسبتا 

ماهر و در عین حال شکست خورده در بازار وجود دارد؟
بی ش��ک هر کس��ی برای س��وال باال جواب خاص خودش را دارد. با این حال اگر قرار باشد ما 
در روزنامه فرصت امروز برای آن جواب درست و حسابی فراهم کنیم، یک راست می رویم سراغ 
کیفیت مهارت ها و ارتباط ش��ان با هم. به زبان خودمانی، شما نمی توانید در حوزه های بی نهایت 
غیرمرتبط به هم س��رک بکشید و دست آخر انتظار داشته باشید همه آن تجربیات و مهارت ها 
به کارتان بیاید. چراکه ساز و کار دنیای کسب و کار کامال متفاوت از این جریان است. در عوض 
کارآفرینان موفق و مشهور همیشه در حوزه های مرتبط به هم مهارت کسب می کنند. این امر ساده 
به آنها برای پشت سر گذاشتن هر رقیبی کمک می کند و تقریبا هیچ برندی در دنیا پیدا نمی کنید 
که عالقه مند به همکاری با آنها نباشد.  وقتی در اول راه مان در این مقاله درباره تعریف پروژه با هم 
حرف زدیم، به کسب نتایج شسته و رفته اشاره کردیم. این یعنی نتیجه نهایی پروژه تان باید در 
عمل به کار شرکت بیاید. وگرنه اصال چرا باید یک شرکت هزینه ماجراجویی شما در دنیایی که 
کمترین ارتباطی هم با حوزه تخصصی اش ندارد، پرداخت کند؟  قبول دارم پیگیری وسواس گونه 
ارتباط پروژه ها با ماهیت کس��ب و کار خیلی کار ساده یا حتی دوست داشتنی نیست. خب مگر 
کار س��اده ای هم در دنیای کس��ب و کار وجود دارد؟ البته این به معنای عبور از هفت خان رستم 
برای ارزیابی این نکته نیس��ت. تنها کاری که ش��ما در این راستا باید انجام دهید، جواب دادن به 
یک س��وال بی نهایت س��اده در هر قدم از کارتان است. اجازه دهید این سوال مهم را با هم مرور 
کنیم: آیا پروژه اش که در سر دارید، کمکی به پیشرفت برندتان در حوزه تخصصی اش می کند؟  
اگر شما جواب قاطعانه ای برای سوال باال دارید، الزم نیست حتی یک دقیقه هم کارتان را عقب 
بیندازید و باید هرچه زودتر مثل قهرمان های افسانه ای به کمک مشتریان بروید. با این حال اگر 
مثل یک راننده تازه کار برای ش��رکت در مس��ابقات مردد هستید و حسابی دست تان می لرزد، 
احتماال پروژه تان خیلی ربطی به حوزه فعالیت فعلی برند شما ندارد؛ همین قدر ساده و بی تکلیف!
سلسلهمراتبیبودنوداشتنعمرمفید:وقتیهرپروژهایپایانیدارد

هر چیزی در این دنیا عمر مفیدی دارد. این عبارت شاید در یک نگاه اجمالی کامال بدیهی و 
واضح به نظر برسد. با این حال خیلی از کارآفرینان و مدیران پروژه وقتی پای کسب و کار وسط 
باش��د، اصال میانه خوبی با این قانون ندارند. حتما می پرسید چطور چنین اتفاقی ممکن است؟ 
جواب ما برای این سوال کلیدی عالقه شدید بعضی از کارآفرینان به ادامه یک روند مطمئن با کمی 

چاشنی تنبلی است. البته در این مورد کارآفرینان تنبل کمی حق هم دارند. به هر حال استفاده 
از یک روش قدیمی و نسبتا مطمئن خیلی راحت تر از تحمل دردسرهای مربوط به پیدا کردن 
راهکاری تازه است، مگر نه؟ ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم همانطور که یک تکنیک فوتبال 
عمر مفیدی دارد و بعد از چند س��ال سرمربی ها باید دنبال تاکتیک های تازه تر باشند، در زمینه 
مدیریت پروژه هم شما باید بعد از چند ماه پروژه تان را سرهم بندی کرده و سراغ ایده های تازه تر 
برود. وگرنه شاید سال های سال مشغول یک پروژه پیش پا افتاده باشید و بقیه رقبا مثل دونده های 
المپیک از شما جلو بزنند. ما برای اینکه چنین تجربه تلخی برای شما یا هر کارآفرین دیگری تکرار 
نشود، در این بخش قصد داریم سلسله مراتب پروژه یا به زمان ساده مراحل آن را برای شما زیر ذره 

بین ببریم. اینطوری دیگر خبری از اتالف وقت با ارزش تان پای یک پروژه نخواهد بود. 
بی تردید مدیریت پروژه آنقدر کار مهمی هست که کلی بخش و اجزای مختلف برای آن طراحی 
کنیم. با این حال در این بخش ما قصد داریم ساده ترین بخش های ممکن را به شما معرفی کنیم. 
اگر دوست داشتید این بحث را بی عیب و نقص یاد بگیرید، می توانید سری به مقاله های قبلی ما 
بزنید و مثل آب خوردن با مراحل مدیریت پروژه آشنا شوید. تا از خیلی از بحث دور نشده ایم، اجازه 

دهید مراحل پروژه در ساده ترین شکل ممکن را بررسی کنیم:
)Planning( برنامه ریزی •  / )Initiation( شروع •

)Closure( پایان دادن به پروژه •  / )Implementation( اجرا •
اگر یادتان باشد قبل از این به شما گفتیم که یک پروژه باید ظرف چند ماه انجام شود. با این 
حساب شما نهایتا برای هر کدام از بخش های فوق یک ماه فرصت دارید. وگرنه خیلی زود سر و کله 
گردآب دردسرها پیدا می شود و شاید هرگز رنگ پایان پروژه تان را هم نبینید. شاید پیش خودتان 
فکر کنید این تحلیل از دنیای مدیریت پروژه خیلی خشک و انعطاف ناپذیر است، اما راستش را 
بخواهید این یک قانون اصال شوخی بردار نیست و باید سعی کنید هر طور شده با آن کنار بیایید؛ 

البته اگر شغل تان را دوست دارید!
حاال که با مراحل مدیریت پروژه به طور خیلی خالصه و خودمانی آشنا شدید، بد نیست سری 
هم به ماهیت سلسله مراتبی آن بزنیم. این یعنی شما در اجرای پروژه باید جای هر مرحله را به 
درستی بشناسید و به موقع آن را اجرا کنید. باور کنید یا نه، بعضی از کارآفرینان هنور پروژه را 
شروع نکرده دنبال اجرا یا پایان دادن به آن هستند. اگر شما هم مدیرانی این شکلی دور و برتان 
دارید، نتیجه کارشان احتماال چیزی بهتر از یک شکست پر سر و صدا نخواهد بود و بهتر است 

اصال فکر گرد و خاک کردن در بازار با چنین برنامه هایی هم به سرتان نزند. 
نیازبههمکاریبینبخشهایمختلفشرکت:همهبراییکهدفواحد!

دنیای کسب و کار شباهت زیادی به صحنه تئاتر دارد. همانطور که تمام اعضای یک تیم تئاتر 
برای اجرای درست نمایش باید دست به دست هم دهند، در دنیای کسب و کار هم اعضای شرکت 
برای موفقیت باید مثل س��اعت دقیق و هماهنگ کار کنند. وگرنه نه خبری از موفقیت در بازار 

خواهد بود و نه پای سودهای کالن به میدان می آید. 
مثال باال شاید کمی شبیه به مقدمه رمان های خواندنی باشد، اما در دنیای واقعی کسب و کار 
بیشتر شبیه به قوانین خدشه ناپذیر است تا متون ادبی. پس اگر شما هم دوست دارید پروژه های 
بی عیب و نقصی را اجرا کنید، باید همیشه نیم نگاهی به همکاری بین بخش های مختلف داشته 

باشید. وگرنه اسم فعالیت تان هر چیزی باشد، دست کم پروژه نیست. ماجرا جالب شد، نه؟
امروزه در برنامه ریزی برای اجرای پروژه های مختلف معموال نقش تیم ها یا بخش های گوناگون 
ش��رکت مو به مو بیان می ش��ود. اینطوری بخش های ش��رکت مثل بازیکنان یک تیم دقیقا از 
وظایف ش��ان آگاهی پیدا کرده و قهرمانی در تمام جام ها بدل به امری تضمین ش��ده می شود. از 
سوی دیگر وقتی تکلیف تمام جزییات کار روشن باشد، دیگر دلیلی برای نگرانی و استرس هم 
نخواهد بود. پس شما می توانید با خیال راحت یک لیوان چای برای خودتان بریزید و پیشرفت 
پروژه تان را تماشا کنید؛ همینقدر جذاب و هیجان انگیز! یادتان باشد شما به عنوان مدیر یک پروژه 
باید همیشه آمادگی الزم برای حل و فصل تعارضات بین بخش های مختلف شرکت بر سر اجرای 
پروژه را داش��ته باش��ید. اگر بخواهیم به زبان ساده این ماجرا را توضیح دهیم، نقش شما در این 
میان شبیه به یک قاضی است که باید با دقت اعتراضات و شکایت های طرف های مختلف درگیر 
در پروژه را گوش کرده و دست آخر داوری منصفانه ای نماید. قول می دهیم اگر این کار را با دقت 

انجام دهید، وضعیت تان شبیه به مدیری افسانه ای در بازار خواهد شد. 
سخن پایانی: خب حاال دیگر تشخیص یک پروژه حرفه ای با نمونه ای از قبل شکست خورده 
نباید کار سختی برای شما باشد. اگر شما کارآفرین کارکشته ای باشید، شاید به ما اعتراض کنید 
که مشخصات پروژه های حرفه ای خیلی بیشتر از این حرف هاست. بی شک در این مورد تا حدودی 
حق دارید، اما یادتان نرود که همیشه در هر حوزه ای برخی از ویژگی ها اهمیت بسیار بیشتری در 
مقایسه با گزینه های حاشیه ای دارد. از آنجایی که ما در روزنامه فرصت امروز همیشه دنبال بهترین 
راهنمایی ها هستیم، به جای اینکه سرتان را با کلی ویژگی ریز و کلیشه ای دربیاوریم، ترجیح دادیم 
مثل حرفه ای ها یک راست برویم سراغ مشخصات اساسی یک پروژه بی نقص. پس لطفا اندکی دوز 
کمال گرایی تان را پایین بیاورید و کارتان را با همین ویژگی های دقیق پیش ببرید. قول می دهیم 

همین ویژگی ها هم مثل یک معجون جادویی نگاه تان به دنیای مدیریت پروژه را زیر و رو کند. 
م��ن و همکاران��م در روزنامه فرصت ام��روز امیدواریم نکات مورد بحث در ای��ن مقاله درباره 
مش��خصات یک پروژه استاندارد کمکی هرچند کوچک به شما برای آشنایی با این حوزه کرده 
باشد. مثل همیشه اگر سوال یا نکته اضافه ای در این رابطه داشتید، ما همیشه از دریافت نظرات و 

سواالت تان خوشحال خواهیم شد. 

مشخصات یک پروژه استاندارد چیست؟ آشنایی با سوال حل نشده دنیای مدیریت پروژه


