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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه بررسی کرد

چشم انداز اشتغال 
در سال 1401

فرصت امروز: بررس��ی گزارش های رسمی نش��ان می دهد که بازار کار ایران با پنج عدم تعادل در ابعاد مختلف 
منطقه ای، استانی، جنسیتی، سنی و تحصیلی مواجه است. به موازات این عدم تعادل های پنجگانه، تقریبا از اواخر 
س��ال 1398 با همه گیری کرونا بود که ش��رایط خاصی بر فعالیت  های اقتصادی حاکم شد، به طوری که در سال 

گذشته بخشي از جمعیت فعال به جمعیت غیرفعال تبدیل شدند و از تعداد جمعیت فعال یك و نیم میلیون...

واردات خودرو از اردیبهشت آزاد می شود

 حذف تدریجی قرعه کشی خودرو 
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بیش از 3 میلیارد تراکنش بانکی در میانه زمستان

بیشترین سهم به کارتخوان ها رسید
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: اقتصاد سیاسی ایران در حالی آخرین سال قرن را پشت سر می گذارد که همچنان چشم 
به احیای برجام دارد. ایران دو موج گسـترده تحریمی را در ابتدا و انتهای دهه 90 از سـر گذرانده که 

اثرات آن در سـیر شاخص های اقتصادی و اجتماعی این سال ها هنوز قابل مشاهده است. در 
حال حاضر مذاکرات پیرامون احیای برجام در هتل کوبورگ وین دچار وقفه کوتاهی شده...

کدام صنایع بورسی از احیای احتمالی برجام سود می برند؟

4 سناریوی برجامی بورس تهران

نگـــاه
چین به کمک اقتصاد 

روسیه می رود؟
تنگنای روسی چین

حمله روس��یه ب��ه خ��اک اوکراین، 
بحرانی در اقتص��اد و روابط بین الملل 
پدی��د آورد ک��ه از زمان جنگ س��رد 
تاکن��ون س��ابقه نداش��ته اس��ت. این 
بحران ع��اوه بر پیامدهای سیاس��ی 
و تأثیر گ��ذاری ب��ر نظ��م بین المل��ل، 
اقتص��اد جهان را هم ه��دف قرار داده 
و قیمت ه��ا در بازاره��ای جهانی را به 
اوج رسانده اس��ت. غرب در واکنش به 
تهاجم روس��یه، به جای اقدام نظامی، 
تحریم ه��ای دامن��ه داری را وضع کرد 
و علیه روس��یه اعام جنگ اقتصادی 
ک��رد. در این می��ان، همگان منتظرند 
ت��ا واکنش چین را ببینند. به نوش��ته 
»نیویورک تایمز«، به  عنوان یك قدرت 
جهانی رو به رش��د، یک��ی از راه هایی 
ک��ه چین نفوذ خود را گس��ترش داده 
اس��ت، برقراری روابط مالی و اقتصادی 
نزدیك با کش��ورهایی است که تمایلی 
به پیروی از قوانین دیکته شده از سوی 
آمریکا و دیگر قدرت های غربی ندارند. 
این تفکر می گوید: مطمئنا چین همین 
کار را درباره روس��یه انجام خواهد داد. 
فقط یك مش��کل بزرگ وج��ود دارد: 
پ��ول. به  طور خاص پ��ول چین. چین 
برای کمك به روس��یه در راستای دور 
زدن تحریم ها، باید جایگزین مناسبی 
ب��رای دالر آمریکا ارائه ده��د. اما پول 
چین - رنمینبی - به سختی در خارج 
از چین استفاده می شود و تنها 3درصد 
از تجارت جهان با استفاده از آن انجام 

می گی��رد. حتی روس��یه و 
2چین تجارت خود...
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بانك پاس��ارگاد در سالی که گذشت، در بس��یاری از رتبه بندی ها و ارزیابی های 
بین الملل��ی ب��ه  عنوان تنها بانك ایرانی موفق به کس��ب رتبه ه��ا و عناوین مهم و 
چش��مگیری شد و توانس��ت نام کش��ور عزیزمان ایران را در فهرست های جهانی 
س��ربلند نگاه دارد. کس��ب رتبه 502 در بین 1000 بانك برت��ر جهان و انتخاب 
به عنوان بانك س��ال جمهوری اس��امی ایران، بخشی از افتخارات بانك پاسارگاد 
در س��ال 1400 بود. به گزارش روابط عمومی بانك پاس��ارگاد، این بانك در س��ال 
1400 شمسی که با سال های 2021 و 2022 میادی مقارن بود، موفق به کسب 
دستاوردها و عناوین بین المللی مهمی شد. اهمیت این موضوع از این جهت مطرح 
اس��ت که به  دلیل وضع تحریم های ظالمانه علیه کش��ورمان طی سال های اخیر، 
بانك های ایرانی در مبادالت خود با بانك های خارجی با مش��کات زیادی مواجه 
بودند و از این روی غالبا در رتبه بندی های جهانی نقش پررنگی نداشتند. علی رغم 
این شرایط، بانك پاسارگاد با تکیه بر توان مالی و سرمایه  انسانی کم نظیر خود نه 
تنها موفق شد به  عنوان تنها بانك ایرانی در این رتبه بندی ها بدرخشد، بلکه توانست 

در بس��یاری از ش��اخص ها از بانك های بزرگ منطقه و بعضا جهان پیشی گرفته و 
در رتبه باالتری بایستد. کلکسیون افتخارات جهانی بانك پاسارگاد در سال 1400 
با کسب عنوان »بانك اسامی سال ایران« آغاز شد؛ در بررسی ساالنه نشریه بنکر 
از بانك های اس��امی سراسر جهان، ش��اخص هایی نظیر سرمایه الیه یك بانك ها 
)Capital 1-Tier( و تغیی��رات آن، میزان کل دارایی های منطبق بر ش��ریعت، 
سود خالص از محل فعالیت های بانکداری اسامی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، 
نسبت هزینه به درآمدها و درصد تسهیات غیرجاری مرتبط با عقود اسامی مورد 
بررسی قرار می گیرند. بانك پاسارگاد قبل تر طی پنج سال متوالی از سال 2013 تا 

2017 نیز عنوان برترین بانك اسامی ایران را کسب کرده بود.
در ادامه با اعام لیس��ت 1000 بانك برتر جهان توسط نشریه بنکر، برگ زرین 
دیگری در دفتر افتخارات بین المللی بانك پاس��ارگاد ورق خورد و بانك پاس��ارگاد 
موفق ش��د به  عنوان تنها بانك ایرانی حاضر در این فهرس��ت، با 89 پله صعود در 
جایگاه 502 جهان قرار گیرد. نشریه بنکر در این رتبه بندی، شاخص های مالی نظیر 

سرمایه الیه یك و تغییرات آن، میزان کل دارایی ها، سود خالص، نرخ بازده حقوق 
صاحبان سهام، نسبت هزینه به درآمدها، توان بازپرداخت بدهی و درصد تسهیات 
غیرجاری بانك های جهان را تحلیل کرده و مورد مقایس��ه قرار می دهد. عاوه بر 
این، شاخص های غیرمالی مانند ابتکارات راهبردی بانك ها در ایجاد مزیت رقابتی، 
محص��والت نوآورانه و خدمات جدید در ح��وزه بانکداری، تاش های بانك ها برای 
توسعه کس��ب وکارهای نو، اقدامات انجام شده در زمینه فناوری های مالی و بانکی 
)فین تك( و در نهایت سرمایه گذاری های جدید برای گسترش دایره خدمات بانك 
نیز به  دقت ارزیابی می ش��وند. در این راس��تا، بانك پاسارگاد همچنین از نظر نرخ 
بازده سرمایه )ROC( با بازده 28.9درصدی رتبه اول خاورمیانه و رتبه 8 جهانی 
را کس��ب کرد و از نظر نرخ بازده دارایی ها )ROA( با بازده 1.64درصدی در رتبه 
5 خاورمیانه و 68 جهان ایستاد. بانك پاسارگاد از نظر رشد سرمایه الیه یك نیز در 
بین 25 بانك پیشروی جهان بود و با 47.43درصد رشد در رتبه 22 جای گرفت. 
بر این اس��اس، نش��ریه بنکر پس از در نظر گرفتن تمامی شاخص های عملکردی، 

مالی و سایر شاخص های مربوط به کسب وکار، عنوان »بانك سال 2021 جمهوری 
اسامی ایران« را برای هفتمین بار به بانك پاسارگاد اهدا کرد. بانك پاسارگاد قبل تر 
در س��ال  2010 و سال های متوالی 2012 تا 2016 نیز موفق به کسب این عنوان 

شده بود و از این حیث، پرافتخارترین بانك ایرانی شناخته می شود.
قطع��ه آخر پ��ازل افتخارات جهانی بانك پاس��ارگاد در س��ال 1400، انتش��ار 
لیس��ت 500 برند ارزنده بانکی جهان توس��ط موسس��ه بین المللی برندفاینانس 
)Brandfinance( بود. بانك پاس��ارگاد موفق ش��د بار دیگر به  عنوان تنها بانك 
ایرانی این فهرس��ت، رتبه 257 را در بین 500 برند بانکی برتر به خود اختصاص 
دهد. بانك پاسارگاد از سال 2015 در این رتبه بندی ساالنه که با رویکرد حق امتیاز 
یا Royalty Relief تهیه و منتشر می شود، حضور داشته و به  عنوان باارزش ترین 
برند بانکی ایرانی معرفی شده است. بانك پاسارگاد در سال اخیر موفق شد با 33 
پله صعود در این رتبه بندی نس��بت به دوره گذش��ته، رتبه 257 جهان را به خود 

اختصاص دهد و باالتر از بسیاری بانك های مطرح خاورمیانه و جهان بایستد.

فرصت امروز: بیش از دو هفته از زمان حمله روس��یه به خاک اوکراین می گذرد و 
دامنه جنگ رفته رفته تمام مرزهای سیاسی را دربر می گیرد. هرچند طرفین جنگ، 
دو کش��ور روس��یه و اوکراین هس��تند که هر دو از دل اتحاد جماهیر شوروی پدید 
آمده اند، اما در نمایی وس��یع تر، این دو کش��ور نمایندگی دو بلوک شرق و غرب را به 
عهده دارند و به همین دلیل، پیامدهای سیاسی و اقتصادی جنگ تنها به همین دو 
کشور و یا همسایه های آنان ختم نمی شود. آمریکا و اروپا در واکنش به تهاجم روسیه 
به جای واکنش نظامی به تحریم های اقتصادی روی آورده اند و شدت تحریم هایی که 

در این مدت کوتاه علیه مسکو اعمال کرده اند، بی سابقه بوده است.
ریشه های شکل گیری جنگ روسیه و اوکراین البته به سال ها دورتر برمی گردد. به 
دوران جنگ سرد که ایاالت متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در دو سوی شرق 
و غرب صف آرایی کرده و جهان را به دو اردوگاه س��رمایه داری و سوسیالیسم تقسیم 
ک��رده بودند. با اینکه ابهامات زیادی درباره آینده جنگ وجود دارد، اما هیچ تردیدی 
در این باره وجود ندارد که مناس��بات غرب و روس��یه دیگر هرگز مثل قبل نخواهد 
ش��د. برای آنکه تصویر روش��نی از ریشه های این جنگ سرد نوین داشته باشیم، باید 
به سال های پایانی حیات شوروی بازگردیم؛ به زمانی که میخائیل گورباچف به عنوان 
آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی و دبیرکل حزب کمونیست شوروی بر سر کار بود 
و گرچه به ایده  آل های سوسیالیس��تی باور داشت، اما به دنبال اصاحات داخلی بود، 
مخصوصا پس از فاجعه چرنوبیل در سال 1986. او از جنگ شوروی-افغانستان خارج 
شد و نشست هایی با رونالد ریگان، رئیس جمهوری آمریکا برای محدودیت ساح های 
هس��ته ای و پایان دادن به جنگ س��رد برگزار کرد. اصاحات داخلی گورباچف اما دو 

بازوی اصلی داشت: گاسنوست و پرسترویکا.
نگاهی به اصالحات داخلی گورباچف

جالب است که تبار میخائیل گورباچف هم به روسیه و هم اوکراین برمی گردد. او در 
یك خانواده فقیر دهقانی با تبار روس و اوکراینی در سال 1931 به دنیا آمد. از سال 
تولد گورباچف معلوم است که در دوره رهبری استالین، سال های ابتدایی زندگی اش 
را سپری کرد. گورباچف در سال های جوانی در مزارع اشتراکی به عنوان راننده ماشین 
کمباین کار کرد و سپس با پیوستن به حزب کمونیست شوروی به تدریج مسیر ترقی 
را در پیش گرفت. ابتدا پس از مرگ استالین به یکی از چهره های اصلی محلی برای 
استالین زدایی تحت رهبری نیکیتا خروشچف تبدیل شد و در ادامه به سمت دبیری 
کمیته مرکزی حزب رس��ید. پس از مرگ لئونیدبرژنف، رهبری شوروی به مدت سه 
سال وضعیت بی ثباتی داشت تا در نهایت این گورباچف بود که در سال 1985، سکان 
رهبری شوروی را در اختیار گرفت. او به عنوان آخرین رهبر اتحاد شوروی و دبیرکل 

حزب کمونیس��ت شوروی اگرچه در ابتدای مسیر خود تمایل زیادی به مارکسیسم-
لنینیسم داشت، اما با این حال هرچه به دهه 90 میادی نزدیك شدیم، تمایلش به 
نوعی از سوسیال دموکراسی بیشتر شد. گورباچف به دنبال اجرای اصاحات اساسی 
در شوروی بود و اصاحات داخلی او دو بازوی اصلی داشت: گاسنوست و پرسترویکا.

عبارت گاسنوست در زبان روسی به معنای »گشودگی« است. این عبارت از دیرباز 
در زبان روسی با نیت نشان دادن شکلی از شفافیت استفاده شده است. گورباچف هم 
در سال 1986 به کمك مشاوران خود، این عبارت را به عنوان شعاری سیاسی در کنار 
پرسترویکا به کار برد. آلکساندریاکولف که وزارت پروپاگاندای حزب کمونیست اتحاد 
شوروی را مدیریت می کرد، یکی از روشنفکرانی بود که در پشت برنامه های اصاحاتی 
گورباچف حضور داش��ت. منظور گورباچف و همراهانش از گاسنوس��ت این بود که 
شفافیت و گشودگی در فعالیت ها و نهادهای دولتی افزایش پیدا کند. این شعار نشان 
می داد هیأت دولت گورباچف در این مس��یر افتاده که به شهروندان این کشور اجازه 
دهد به صورتی آزادانه و عمومی درباره مشکات موجود در نظام خود و راه حل های 
بالقوه صحبت کنند. گورباچف مردم را تشویق می کرد که رهبری کشور را به باد انتقاد 
بگیرند و رسانه ها هم در این راه در کنار مردم بایستند. البته برخی از منتقدان که در 
بین آنها حقوقدانان هم حضور دارند، این شعار اصاحاتی شوروی را مبهم می دانند و 
ادعا می کنند این ش��عارها بدیل های خود را به تعدادی از آزادی های ابتدایی محدود 
کرده اس��ت. آلکسیسیمونوف، رئیس بنیاد دفاعی گاسنوست تعریفی کلیدی از این 
عبارت به دست می دهد و آن را به الک پشتی تشبیه می کنند که قصد دارد »به سمت 
آزادی بخزد و برود.« جالب آنکه پس از فروپاشی شوروی، ممنوعیت قاطع سانسور به 
بخشی از قانون اساسی فدراسیون روسیه تبدیل شد. البته این مسئله در روسیه امروز 
به شدت جنجال برانگیز شده است، زیرا دولت امروز روسیه مداخله های بسیار زیادی 

در مسیر دسترسی مردم به اطاعات می کند.
مواجهه شوروی گورباچف با غرب

بازوی دوم اصاحات گورباچف، پرس��ترویکا یعنی »بازس��ازی« یا همان »تعدیل 
س��اختاری« بود. منظور از بازسازی، تغییر کامل ساختار سیاسی و اقتصادی شوروی 
بود که گورباچف امید داش��ت به کمك آن بتواند »دوره رکود« را به پایان برس��اند. 
»دوره رکود« عبارتی اس��ت که خود گورباچف از آن برای توصیف وضعیت اقتصادی 
و اجتماعی ش��وروی در دوره زمانی 20 س��ال گذشته استفاده می کرد، یعنی از آغاز 

رهبری لئونیدبرژنف.
در قالب این طرح اصاحاتی، بس��یاری از وزارت خانه ها اختیار عمل بیشتری پیدا 
کردن��د و اصاحات بازاری بیش��تری در ش��وروی رخ داد. البته نبای��د فراموش کرد 

که هدف اصلی پرس��ترویکا این نبود که اقتصاد فرمایش��ی را به پایان برس��اند، بلکه 
می خواست کارایی اقتصاد سوسیالیستی این کشور را باالتر ببرد. فرآیند به کار بستن 
پرسترویکا منجر به کمبود و تنش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در شوروی شد. 
بسیاری از افراد از این اصاحات دل خوشی ندارند، زیرا به نظر آنها این برنامه منجر 
به صعود ملی گرایی و احزاب ملی گرا در دولت های عضو اتحاد شوروی شد. پرسترویکا 
هم مانند دیگر اصاحات سال های پایانی شوروی، امروزه به یکی از سرعت بخش هایی 

تبدیل شده  است که در نهایت منجر به فروپاشی شوروی شد.
در مورد تاثیر کش��ورهای غربی در پرس��ترویکا هم می توان به این نکته اشاره کرد 
که جرج بوش پدر که سال های پایانی دهه 80 پس از معاون اولی برای رونالد ریگان، 
خود به ریاست جمهوری آمریکا رسیده بود، بارها با گورباچف اعام همبستگی کرد، 
ام��ا هرگز دولت خ��ود را حامی اصاحات گورباچف معرفی نکرد. در واقع، سیاس��ت 
»نجات ندادن گورباچف«، سیاس��ت همیشگی دولت بوش بود که همین مسئله هم 
نش��ان می دهد غرب حمایتی حقیقی از گورباچف نمی کرد. البته نباید فراموش کرد 
که کمك مالی دولت آمریکا به برنامه پرسترویکا هم تقریبا با خساست طراحی شده 
بود که این مس��ئله کاما در اختیار بوش نبود. در این بین اما نباید فراموش کرد که 
گورباچف رفیق نیمه راه ایاالت متحده نبود و زمانی که این کشور برای متحد کردن 
دو آلمان با مش��کل روبه رو بود، گورباچف با راه حل خود به آنها کمك کرد. بوش هم 
زمانی گفته بود که »گورباچف شوروی را به مسیری درست هدایت می کرد. به او درود 
می فرس��تم. او کسی بود که پرس��ترویکا را معماری کرد و در زمان استقال دادن به 
لهس��تان، چکسلواکی و کشورهای دیگر، علی رغم تمام فشارهایی که در خانه تحمل 

می کرد، توانست شوروی را به  درستی مدیریت و کنترل کند.«
تفاوت اصالحات در چین و شوروی

پرس��ترویکا و اصاحات اقتصادی دنگ ش��یائوپینگ، ریش��ه های مشابهی دارند، 
ام��ا نتایجی کاما متفاوت در اقتصادهای کش��ورهای خود ایج��اد کرده اند. هر دوی 
این تاش ها در کش��ورهای بزرگ سوسیالیس��تی رخ داده اند که به سمت آزادسازی 
اقتص��ادی حرکت می کرد. با این حال علی رغم اینکه اقتصاد چین از آن زمان تاکنون 
پیوسته در حال رشد کردن است، تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحاد جماهیر 
ش��وروی به شدت در طول دهه 90 هم با افت روبه رو شد. اصاحات گورباچف بسیار 
تدریج��ی بودند و هنوز وجوه کان اقتصادی فراوانی را از اقتصاد فرمایش��ی در خود 
داشتند که از بین آنها می توان به کنترل قیمت ها، غیرقابل تبدیل کردن روبل، از بین 

بردن مالکیت خصوصی و انحصار دولت در عمده ابزار تولید اشاره کرد.
اصاحات گورباچف، تمرکز زیادی روی صنایع و تعاونی ها داش��ت و جای بس��یار 

اندکی برای سرمایه گذاری خارجی و تجارت بین الملل در آن باقی مانده بود. مدیران 
کارخانه ها مجب��ور بودند تقاضای دولتی را به موقع تحویل دهند، اما در زمان جذب 
سرمایه باید روی توانایی های خود حساب باز می کردند و دولت کمکی به آنها نمی کرد. 
اصاحات پرس��ترویکا تا حدی پیش رفت که موانعی جدید در اقتصاد شوروی ایجاد 
ش��ود و برای آنکه اقتصاد این کشور را به شکلی سالم دربیاورد، توان خاصی نداشت. 
یکی از مس��ائل مهم، این بود که اصاحات اقتص��ادی چینی از پایین به باال طراحی 
شده بود و در پرسترویکا وضعیت کاما متفاوت بود. البته پرسترویکا هم به این سمت 
حرکت می کرد که قیمت بازاری کاما وارد ش��وروی ش��ود، ام��ا عمر اتحاد جماهیر 
شوروی آنقدر طول نکشید که این کشور بتواند شاهد تاثیرگذاری این اصاحات شود.

نکته جالب دیگر این مقایسه این است که پرسترویکا همراه با اصاحات سیاسی، 
یعنی همان گاسنوس��ت بود. اما در چین، اصاحات با برخورد جدی دولت چین به 
ویژه در قضیه میدان تیان آنمن همراه ش��د. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد 
که اگرچه چین همانند هر کشور بزرگ دیگری متشکل از قومیت های مختلف است 
که کنترل کشور را دشوار می کنند، اتحاد جماهیر شوروی نه متشکل از چند قومیت 
بلکه متشکل از چند کشور مختلف بود. مسئله ای که در این میان، آزاری ویژه برای 
گورباچف به همراه داش��ت، این بود که او نمی توانس��ت کنترل حزب را بر کشورهای 
دیگر کاما از بین ببرد، زیرا در صورت وقوع این مس��ئله، کش��ورهای دیگر بافاصله 

استقال خود را از شوروی کسب می کردند و تجزیه در این کشور اتفاق می افتاد.

فروپاشی شوروی چگونه رقم خورد؟
ماه گرفتگی روی پیشانی شرق

بانک پاسارگاد برای هفتمین بار بانک سال ایران شد و در جمع 500 برند ارزنده بانکی جهان ایستاد

عملکرد 1400 بانک پاسارگاد

استخدام نیروی کار در کسب و کارهای کوچک
مدیریت یك کس��ب و کار کوچك به ویژه در ابتدای مس��یر امر ساده ای نیست. شما در ابتدای فعالیت تان به 
عنوان مدیر یا صاحب یك کس��ب و کار کوچك باید به خوبی نس��بت به استخدام نیروی کار مناسب با شرایط 
کاری تان توجه نش��ان دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای جلب نظر مخاطب هدف و رقابت با 
دیگر برندها در بازار پیدا نکنید.  وقتی یك برند به دنبال اس��تخدام نیروی کار اس��ت، همیشه امکان استفاده از 
انتخاب های نادرست و مواجهه با مشکات فراوان پس از آن وجود دارد. این امر به شما برای ساماندهی کسب 
و کارتان در بازار کمکی نکرده و در نهایت مجبور به استخدام دوباره نیروی کار می شوید. چنین نکته ای نه تنها 
شما را در موقعیت نامناسبی از نظر مالی قرار می دهد، بلکه اجرای برنامه های شرکت را نیز با بحران فراوانی رو 
به رو خواهد کرد.  امروزه بسیاری از کارآفرینان در کسب و کارهای کوچك به دنبال راهکارهای مطمئن برای...



فرصت امروز: بررسی گزارش های رسمی نشان می دهد که بازار کار ایران 
با پنج عدم تعادل در ابعاد مختلف منطقه ای، اس��تانی، جنسیتی، سنی و 
تحصیلی مواجه اس��ت. به موازات ای��ن عدم تعادل های پنجگانه، تقریبا از 
اواخر سال 1398 با همه گیری کرونا بود که شرایط خاصی بر فعالیت  های 
اقتصادی حاکم شد، به طوری که در سال گذشته بخشي از جمعیت فعال 
ب��ه جمعیت غیرفعال تبدیل ش��دند و از تعداد جمعی��ت فعال یك و نیم 
میلیون نفر کاسته شد. نرخ مشارکت نیز حدود 3 درصد کاهش یافت و به 
41 درصد رسید. در این سال جمعیت شاغل یك میلیون نفر کاهش یافت 
و ای��ن میزان در بخش کش��اورزی 250 هزار نفر، در بخش خدمات 743 
هزار نفر و در بخش صنعت 17 هزار نفر بوده است. هرچند با سیاست های 
حمایت��ی دولت )نظیر پرداخت بیمه بیکاری و تس��هیات کرونایی(، آثار 
منفی کرونا از تابس��تان 1399 به مرور تعدیل شد، اما جمعیت زیادی که 
موقتا از بازار کار خارج ش��ده بودند، در صف انتظار برای بازگش��ت به بازار 

کار در سال جاری و آتی هستند و باید زمینه فعالیت   آنها را فراهم کرد.
مطالعات و تجربیات کش��ورها نشان می دهد که بدون ارتباط بین رشد 
اقتصادي و بازار کار، ایجاد اش��تغال پایدار غیرممکن اس��ت و صرفا اثرات 
محدودي دارد. در الیحه بودجه س��ال آینده در حالی دستیابي به رشد 8 
درصد هدف گذاري ش��ده که تحقق این هدف مستلزم رشد 4.48 درصد 
اش��تغال کشور است. تحقق این رشد حدود 5 درصدی اشتغال به معنای 
ایجاد بیش از یك میلیون اش��تغال جدید اس��ت که اجرای آن با توجه به 
عملکرد گذشته اقتصاد بسیار دش��وار و مستلزم بسیج کلیه ظرفیت  های 
اقتصادی اس��ت؛ به  وی��ژه اینکه ایجاد اش��تغال باید از کیفی��ت باالتر نیز 

برخوردار باشد.
شاخص های بازار کار در یک نگاه

مرکز پژوهش های توس��عه و آینده نگری س��ازمان برنام��ه و بودجه در 
گزارش تازه خود به »تحلیل و تبیین تحوالت بازار کار و چشم انداز آن در 
س��ال 1401« پرداخت. در بخش��ی از این گزارش به عدم تعادل های بازار 
کار ایران پرداخته ش��ده و آمده اس��ت: نرخ بیکاری کل نیروی کار، بیانگر 
عدم تعادل بازار کار در سطح کلی )کان( است و تمام اطاعات بازار کار را 
نشان نمی  دهد. برای شناخت تمامی جوانب بازار کار باید عدم تعادل های 
بازار کار را در ابعاد مختلف بین اس��تانی، شهری-روس��تایی، گروه سنی، 

جنس و سطح سواد بررسی کرد.
اولی��ن ن��وع عدم تعادل ب��ازار کار، عدم تعادل های منطق��ه  ای از منظر 
تفاوت  های موجود بین نرخ بیکاری اس��تان های کشور است. طبق آمارها، 
دامنه تغییرات نرخ بیکاری استانی )فاصله بین باالترین و پایین  ترین نرخ 
بیکاری اس��تانی( در   سال های 1396 تا 1398 روندی نزولی داشته و این 
روند در مقایس��ه تغییرات شش ماهه اول 99 و شش ماهه اول 1400 نیز 
قابل مشاهده است. دومین نوع عدم تعادل های منطقه  ای به تفاوت  های بین 
نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی مربوط است. نرخ بیکاری در مناطق 

روستایی نسبت به شهری در دوره 1396 تا نیمه 1400 همواره کمتر بوده 
است. با توجه به باالتر بودن نرخ مشارکت نیروی کار در روستاها نسبت به 
شهرها، پایین  تر بودن نرخ بیکاری در روستاها به معنای اشتغال  زایی بیشتر 
در مناطق روستایی است. با توجه به روند تبدیل روستاها به شهرها، برای 
بررسی وضعیت اشتغال  زایی مناطق روستایی بهتر است به   جای استفاده از 
تعداد جمعیت شاغل و تغییرات آن، از شاخص نسبت اشتغال به جمعیت 

15ساله و بیشتر استفاده شود.
س��ومین ن��وع عدم تعادل ب��ازار کار به تفاوت  های نرخ بی��کاری زنان و 
مردان برمی گردد. طبق آمارها همواره نرخ بیکاری زنان نس��بت به مردان 
بیش��تر بوده و این در حالی اس��ت که نرخ مشارکت زنان نسبت به مردان 
به مراتب پایین  تر اس��ت. بنابراین زنان در مقایس��ه با م��ردان، در انتخاب 
فرصت  های ش��غلی با محدودیت بیش��تری مواجهند   و بسیاری از مشاغل 
ماهی��ت مردانه دارد، اما ای��ن نوید وجود دارد که زنان ب��ه مرور در حال 
ورود به مش��اغل جدیدتر نسبت به گذشته هس��تند. چهارمین نوع عدم 
تعادل بازار کار نیز مربوط به تفاوت  های نرخ بیکاری بین گروه های س��نی 
اس��ت. چنانکه نرخ مشارکت جوانان )18-35ساله( کمتر از نرخ مشارکت 
بزرگساالن )36-59ساله( کشور است، زیرا بخشی از آنها در حال تحصیل 
در دانش��گاه ها هس��تند. همچنین نرخ بیکاری جوانان به مراتب باالتر از 
میانگین نرخ بیکاری کشور است و باالتر بودن نرخ بیکاری جوانان عمدتا 

به دلیل نداشتن سابقه کار، مهارت و سرمایه است.
عدم تعادل های بازار کار ایران

اولین علت کاهش نرخ بیکاری جوانان در س��ال گذش��ته و ش��ش ماه 
اول امس��ال ب��ه دلیل خروج بخش��ی از جوان��ان از بازار کار ب��ه  دلیل اثر 
مأیوس ش��وندگی ناشی از رکود اقتصادی و کاهش فشار عرضه کار آنها به   
عاوه شیوع بیکاری کرونا بوده که نشانه آن کاهش نرخ مشارکت جوانان 
در حدود 5واحد درصد نسبت به یك سال ونیم قبل است. به عبارت دیگر، 
نرخ بیکاری کاهش یافته، اما نه فقط به  دلیل ایجاد شغل بلکه بخشی از آن 
به  دلیل کاهش نرخ مشارکت رخ داده است. دومین دلیل آن )کاهش نرخ 
بیکاری جوانان( نیز افزایش ایجاد اشتغال برای جوانان است که این عامل 

هم به افزایش شاخص نسبت اشتغال جوانان منجر شده است.
پنجمین نوع عدم تعادل های بازار کار مربوط به فاصله نرخ بیکاری بین 
افراد با سطوح سواد مختلف است. نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی 
به مراتب باالتر از میانگین نرخ بیکاری کش��ور اس��ت که دلیل اصلی آن 
باال بودن فشار عرضه دانش آموختگان دانشگاهی در نتیجه فارغ  التحصیل 
ش��دن آنها از موسس��ات آموزش عالی و ورود به بازار کار است. همچنین 
نرخ مشارکت زنان دانش آموخته دانشگاهی خیلی بیشتر از نرخ مشارکت 
کل نیروی کار زنان اس��ت و این امر باعث ش��ده اس��ت که نرخ مشارکت 
کلی دانش آموختگان دانش��گاهی )62.1 درصد( بیش��تر از نرخ مشارکت 
کل نیروی کار )41.2 درصد( باش��د. نرخ مش��ارکت کل دانش آموختگان 

دانشگاهی در کل کشور روندی صعودی داشته و مهمترین منبع افزایش 
نرخ مشارکت در سال های اخیر بوده است.

از سوی دیگر، بازار کار در دو سال اخیر به  طور مستقیم درگیر عوارض 
همه  گیری کرونا بود و از آن تاثیر پذیرفت. عمق اثر کرونا بر بازار کار زمانی 
عینی  تر می  شود که بدانیم در این سال حدود1.5 1میلیون نفر از جمعیت 
فعال کاسته، حدود 2میلیون نفر به جمعیت غیرفعال افزوده شده و حدود 
یك  میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور تحلیل رفته است. اوج تاثیر کرونا 
بر کاهش جمعیت شاغل در بهار 1399 با رقم 1.5 میلیون نفر بود که این 
به مرور در فصول دیگر س��ال تعدیل ش��د و در نهایت در زمستان 1399 
تاثیر کرونا بر جمعیت شاغل به کمترین مقدار خود، یعنی در حدود 300 

هزار نفر رسید.
دورنمای اشتغال در سال جدید

ب��ا وجود بهبود ش��رایط اقتص��ادی از نیمه دوم س��ال 1399 و کاهش 
محدودیت  های کرونایی هنوز ارقام جمعیت فعال و شاغل کشور از عملکرد 
1398 فاصله دارد. در تابس��تان امس��ال جمعیت ش��اغل کش��ور به رقم 
23میلیون و 405هزار نفر رسید که با توجه به رقم 24میلیون و 273هزار 
نفر در س��ال 1398 حدود 868 هزار نفر کمتر است. یعنی با وجود بهبود 
شرایط اشتغال در سال جاری نسبت به سال گذشته هنوز اشتغال کشور با 
عملکرد 1398 )سال قبل از کرونا( فاصله زیادی دارد. درخصوص جمعیت 
فعال شرایط بدتر است، چراکه جمعیت فعال کشور از 27 میلیون و 167 
هزار نفر در س��ال 1398 به رقم 25 میلیون و 901 هزار نفر در تابس��تان 
امس��ال رس��ید که یك میلیون و 266 هزار نفر کاهش را نش��ان می دهد. 
درخصوص جمعیت 15ساله و بیشتر )جمعیت فعال و غیرفعال( نیز کرونا 
باعث ش��د تا بخشی از جمعیت فعال کش��ور به جمعیت غیرفعال تبدیل 
ش��ود. براساس آمارها جمعیت 15ساله و بیشتر در تابستان 1400 بالغ بر 
62 میلی��ون و 976 هزار نفر بود که از جمعی��ت 61 میلیون و 665 هزار 

نفری سال 1398 حدود یك میلیون و 311 هزار نفر بیشتر است.
بدین ترتیب، جمعیت زیادی که به دلیل ش��رایط کرونا موقتا از بازار 
کار خارج ش��ده بودن��د حاال در صف انتظار برای بازگش��ت به بازار کار 
هستند و پیش  بینی می  ش��ود با رفع نسبی محدودیت  ها، نرخ مشارکت 
اقتص��ادی )که از 44.1 درصد در س��ال 1398 به رقم 41.3 درصد در 
س��ال 1399 کاهش یافته بود( مجددا در س��ال ج��اری و آتی افزایش 
و به باالتر از 43 درصد برس��د. همانطور که اش��اره ش��د، تحقق رشد 8 
درصدی در بودجه س��ال آینده منوط به رش��د 4.48 درصدی اشتغال 
اس��ت. این رش��د به معنای ایجاد بیش از یك میلیون اش��تغال جدید 
)خال��ص ایجاد اش��تغال( در اقتصاد ایران اس��ت. با فرض تحقق رش��د 
اش��تغال 4.48 درصدی و افزایش نرخ مش��ارکت ب��ه 43 درصد، انتظار 

می رود نرخ بیکاری یك رقمی و به 9.7 درصد برسد.

بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه بررسی کرد

چشم انداز اشتغال در سال 1401

بحران ش��رق اروپا، سرمایه گذاران و مدیران مالی را بر آن داشته تا به 
پ��ردازش و پیش بینی پیامدهای درگیری روس��یه و اوکراین در اقتصاد 
جهانی بپردازند. تحلیلگران می گویند که احتماال قیمت طا به باالترین 
میزان خود افزایش خواهد یافت، چراکه ریسك حمله روسیه به اوکراین 
باعث آسیب به اقتصاد جهانی خواهد شد و تقاضا برای این فلز ارزشمند 
را که به طور س��نتی سرمایه امن محسوب می شود، باال خواهد برد. در 
سوی مقابل، رفتار ناامیدانه سهامداران در بورس های جهانی و بازارهای 
س��هام نتیجه روحیه تیره و تار س��رمایه گذاران اس��ت. به نظر می رسد 
خطرات متعددی، بازار سهام و سایر بازارهای مالی را تهدید می کند که 

با ادامه درگیری در اروپا، این خطرات تشدید خواهد شد.
ریس��ك گریزی تهاجم��ی ک��ه بازار س��هام را در روزهای دوش��نبه و 
سه ش��نبه تحت ِتأثیر قرار داد و موجب ش��د بازار س��هام ایاالت متحده 
آمریکا یك هفته دیگر قرمز بسته شود، یك موهبت ویژه برای طا بود 
و این فلز زرد ش��اهد افزایش قیمت ها و شکس��تن سد مقاومتی 2 هزار 
دالر ب��ود. ترس از »رکود تورمی« در اقتص��اد ایاالت متحده )وضعیتی 
ناخوش��ایند که در آن تورم باال باقی می ماند؛ درحالی که رشد اقتصادی 
کاهش می یابد( به نظر می رس��د که در این هفته مورد توجه بس��یاری 

از مدیران و س��رمایه گذاران قرار گرفته اس��ت. به گزارش پایگاه خبری 
ق��رن نو، آخرین باری که اقتصاد ایاالت متح��ده یك دوره واقعی رکود 
تورم��ی را تجربه کرد، در خ��ال بحران انرژی در دهه 1970 بود؛ البته 
شایعه هرگونه رکود تورمی همواره یك عامل اصلی برای قیمت طاست 
و س��رمایه گذاران به س��مت فلز گرانبها به عنوان محافظ سنتی هجوم 
می آورند. با توجه به اینکه فدرال رزرو آماده ش��روع افزایش نرخ ها برای 
مبارزه با باالترین سطوح تورم مصرف کننده ایاالت متحده در چند دهه 
اخیر ش��ده است، رکود تورمی فراتر از یك ش��ایعه و یا حدس و گمان 
اس��ت. در همین حال، قیمت طای سیاه حتی قبل از تأیید ممنوعیت 
واردات انرژی از روسیه و مطمئنا پس از آن، افزایش قیمت قابل توجهی 
داشته است، اما این بازارهای فلزات )گروه های صنعتی و گرانبها( بودند 
که برخ��ی از قابل توجه ترین جهش ها را ثبت کردند. در حالی که بهای 
وست تگزاس اینترمدیت به باالی 120 دالر در هر بشکه رسید، قیمت 
نیکل به  قدری باال رفت که بورس فلزات لندن مجبور ش��د معامات را 
متوق��ف کند و این اتفاق زمانی افت��اد که قیمت طا به باالترین رکورد 

تاریخ )باالتر از 2 هزار دالر در هر اونس( رسید.
سپس در معامات روزهای بعد بدون هیچ دلیل مشخصی که بتوان به 

آن اشاره کرد، بازارها تغییر مسیر دادند و به نظر می رسد که سهامداران 
در حال خرید و یا فروش باالی س��هم هستند. ارزش سهام داو بیش از 
600 واحد در جلس��ه اواسط هفته گذشته افزایش یافت و S&P موفق 
ش��د بهترین نوس��ان یك  روزه خود را در بیش از یك س��ال گذشته به 
ثبت برس��اند. افزایش ارزش س��هام ها یك عقب نش��ینی چشمگیر را به 
س��ایر بازارهای مالی تحمیل کرد و قیمت نف��ت خام )WTI( بیش از 
10 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد و طا نیز سطح حمایتی 2 هزار 

دالر را از دست داد.
در حال حاضر به نظر می رسد که قیمت ها در بازار طا مجددا صعودی 
 FOMC ش��ود؛ به خصوص در 16 مارس و پس از پایان جلس��ه بعدی
و اجرایی ش��دن اولین افزایش نرخ بهره در بیش از دو س��ال گذشته و 
اقتصاد ایاالت متحده وارد یك چرخه ناش��ناخته اقتصادی شود. فدرال 
رزرو همچنین هفته آینده پیش بینی های اقتصادی به روزشده را منتشر 
خواهد کرد و از این داده ها و همچنین جلسه پرسش و پاسخ می توان به 
درک بهتری از شدت ریسك در بازار رسید. هم اکنون هر اونس طا در 
بازارهای جهانی با کاهش قیمت هشت دالر و دو سنتی در روز گذشته 

هزار و 987 دالر و 99 سنت قیمت خورده است.

چرا بازارهای مالی نزولی شدند؟

سبقت طال از نفت

نگاه

چین به کمک اقتصاد روسیه می رود؟
تنگنای روسی چین

حمله روسیه به خاک اوکراین، بحرانی در اقتصاد و روابط بین الملل پدید آورد که 
از زمان جنگ سرد تاکنون سابقه نداشته است. این بحران عاوه بر پیامدهای سیاسی 
و تأثیر گ��ذاری بر نظم بین الملل، اقتصاد جه��ان را هم هدف قرار داده و قیمت ها در 
بازارهای جهانی را به اوج رس��انده اس��ت. غرب در واکنش به تهاجم روسیه، به جای 
اقدام نظامی، تحریم های دامنه داری را وضع کرد و علیه روسیه اعام جنگ اقتصادی 
کرد. در این میان، همگان منتظرند تا واکنش چین را ببینند. به نوش��ته »نیویورک 
تایمز«، به  عنوان یك قدرت جهانی رو به رش��د، یکی از راه هایی که چین نفوذ خود 
را گس��ترش داده اس��ت، برقراری روابط مالی و اقتصادی نزدیك با کشورهایی است 
که تمایلی به پیروی از قوانین دیکته ش��ده از س��وی آمریکا و دیگر قدرت های غربی 
ندارند. این تفکر می گوید: مطمئنا چین همین کار را درباره روسیه انجام خواهد داد. 
فقط یك مش��کل بزرگ وجود دارد: پول. به  طور خاص پول چین. چین برای کمك 
به روس��یه در راس��تای دور زدن تحریم ها، باید جایگزین مناسبی برای دالر آمریکا 
ارائه دهد. اما پول چین - رنمینبی - به س��ختی در خارج از چین اس��تفاده می شود 
و تنها 3درصد از تجارت جهان با استفاده از آن انجام می گیرد. حتی روسیه و چین 
تج��ارت خ��ود را عمدتا با دالر و یورو انجام می دهند. عاوه بر این، خطرات کمك به 
روسیه برای جلوگیری از ویرانی اقتصادی ممکن است برای چین بیشتر از هر پاداش 
احتمالی باش��د. بخش زیادی از اقتصاد خود چین به دالر آمریکا و س��اختمان مالی 
آن وابسته است. شرکت های چینی در سراسر جهان فعال هستند و از سیستم مالی 
آمریکا برای پرداخت حقوق کارکنان، خرید مواد و س��رمایه  گذاری استفاده می  کنند. 
چین بزرگ ترین صادرکننده جهان است و برای خرید کاالهایش عمدتا به دالر پول 
پرداخت می شود. اگر پکن با تحریم  های روسیه مخالفت کند، ثبات مالی خودش به 
خط��ر می  افتد آن هم در زمانی که رهب��ران آن بر احتیاط تاکید کرده  اند. همچنین 
معدود خطوط نجاتی که رهبران چین می  توانند عما به روسیه ارائه دهند، به اندازه 
کافی قوی نیس��تند که به این کشور کمك کنند تا در برابر خاموشی مالی آمریکا و 
متحدانش جان س��الم به در ببرد. این می تواند معامات فرامرزی را تس��هیل کند؛ 
یعنی به چین اجازه می دهد به فروش بسیاری از کاالهایی که برای بقیه جهان تولید 
می کند، به مس��کو ادامه دهد. این امر می تواند سرمایه گذاری ارزانی در شرکت های 
انرژی روسیه به دنبال داشته باشد. همچنین می تواند به بانك مرکزی روسیه اجازه 
دهد مقداری از آن 140میلیارد دالری را که در اوراق قرضه چینی در اختیار دارد، نقد 
کند. پکن حتی می  تواند یك بانك سرکش راه  اندازی کند تا به جابه جایی پول روسیه 
کمك کند؛ همان طور که برای ایران و کره ش��مالی انجام داده اس��ت. هیچ یك از این 
اقدامات برای متعادل کردن تحریم  ها علیه روسیه )که شامل قطع کردن بزرگ ترین 
بانك  های روس��یه از سیس��تم مالی جهانی و ممنوعیت واردات نفت و گاز توس��ط 
ایاالت متحده می شود( کافی نخواهد بود. »اسوار پراساد«، اقتصاددان دانشگاه کرنل 
می گوید: »چین قایق در حال غرق ش��دن اقتصاد روسیه را نجات نخواهد داد. شاید 
به آن قایق اجازه دهد کمی بیش��تر شناور بماند و با آهستگی بیشتری غرق شود.« 
دوستی عمیق بین »شی جین پینگ«، رهبر چین و »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهور 
روسیه به نزدیك تر شدن این دو کشور نسبت به دهه 1950 کمك کرده است؛ یعنی 
زمانی که مائو با جوزف اس��تالین و سپس نیکیتا خروشچف همکاری نزدیك داشت. 
گرم شدن روابط دیپلماتیك براساس تمایل مشترک برای پایان دادن به آنچه چین و 
روسیه به عنوان هژمونی اقتصادی و ژئوپلیتیك آمریکا می  دانند، بنا شد. هنگامی که 
شی و پوتین در آستانه بازی های المپیك پکن با هم ماقات کردند، اعام کردند که 
پیوند بین دو کشور »هیچ محدودیتی« ندارد. تهاجم روسیه به اوکراین چند روز پس 
از پایان بازی  ها، آمریکا و سایر کشورهای صنعتی را وادار کرد که موجی از تحریم  ها 
را با هدف ویران کردن اقتصاد روس��یه اعمال کنند. چین بارها از این اقدامات انتقاد 
کرده اس��ت. نخست وزیر »لی کچیانگ« روز جمعه در کنفرانس خبری ساالنه خود 
این مس��ئله را تکرار کرد و گفت: »تحریم های مربوطه به بهبود اقتصاد جهان لطمه 
می زند و این به نفع هیچ کس نیست.« اما انتقاد از تحریم ها یك چیز است و مخالفت 
با نظم مالی جهانی و خطر تحریم در داخل کش��ور هم چیز دیگری است. پکن قبا 
نشانه هایی مبنی بر عدم تمایل به انجام دومی ارائه کرده است. »بانك سرمایه گذاری 
زیرس��اخت آسیایی« به رهبری چین )بانك سرمایه گذاری که واشنگتن آن را رقیب 
بانك جهانی می داند( هفته گذش��ته اعام کرد که وام های خود به روسیه و باروس 
را ب��ه  دلیل جنگ در اوکراین متوق��ف خواهد کرد. برخی از بانك های چینی، تامین 
مالی کاالهای روس��یه را کاهش داده اند. »ریمون��د یونگ« از بانك ANZ می گوید: 
»بانك  های چینی در تاش هستند تا میزان مواجهه و تعامل خود با روسیه را کاهش 
دهند. می  توان گفت این نظریه که چین یك جایگزین مالی برای روسیه ارائه می  کند، 
همچنان محل س��وال است.« با این وجود، یك مقام ارشد بانکی چین هفته گذشته 
گفت که بانك ها لزوما روابط خود را با همتایان روس��ی خود قطع نمی کنند. »گوئو 
شوکینگ«، رئیس کمیسیون تنظیم مقررات بانکی و بیمه چین گفت: »ما در چنین 
تحریم  هایی شرکت نخواهیم کرد و به حفظ عادی مبادالت اقتصادی، تجاری و مالی 
با طرف  های مربوطه ادامه می  دهیم.« با انباش��ته ش��دن تحریم ها، حفظ این روابط 
اقتصادی بدون ریس��ك بیشتر سخت تر می ش��ود و گزینه های چین برای کمك به 
روسیه در حال کاهش است. کشورهای غربی روسیه را از سوئیفت محروم کرده  اند و 
عما بانك های روسی را از نظام مالی بین المللی بیرون کرده اند. چین در حال توسعه 
یك س��رویس جایگزین برای موسسات مالی به  منظور برقراری ارتباط تراکنش های 
فرامرزی به جای سوئیفت است، اما این سرویس در مقیاس کوچکی عمل می کند و 
نمی تواند عملکردی همچون سوئیفت داشته باشد. پس از توقف فعالیت های »ویزا« و 
»مسترکارت« در روسیه، چندین بانك روسی به UnionPay چین روی آوردند که 
گزینه های پرداخت را در حدود 180 کش��ور ارائه می دهد. برای اینکه چین پردازش 
پرداخت خود را ارائه دهد، معامات نباید به دالر باشد تا از مجازات جلوگیری شود. 
س��پس پولی اس��ت که روسیه در چین دارد. روس��یه از طریق ذخایر بانك مرکزی، 
س��رمایه  گذاری  های دولتی و یك قرارداد وام طوالنی مدت می  تواند به سرعت معادل 
بیش از 160میلیارد دالر یا حدود 16ماه از فروش نفت و گاز طبیعی روسیه به اروپا و 
آمریکا را در چین جذب کند. بخش بزرگی از این پول - حدود 140 میلیارد دالر - در 
اوراق قرضه و رنمینبی است. مابقی به توافق بین بانك  های مرکزی دو کشور مربوط 
می  شود که هر کدام را متعهد به وام  های کوتاه  مدت و بدون بهره به ارزش 24میلیارد 
دالر در مواقع اضطراری می  کنند. یك گزینه پرمخاطره تر از نظر دیپلماتیك این است 
که چین از طریق یك بانك کوچك چینی که به  طور خاص برای دور زدن تحریم ها 
تاسیس شده اس��ت، برای روسیه پولشویی کند. این همان کاری است که »شرکت 
ملی نفت چین« در س��ال 2009 با خرید یك بانك کوچك در اس��تان سین کیانگ 
در ش��مال غربی چین انجام داد و نام آن را به »بانك کونلون« تغییر داد. این بانك 
به ایران کمك کرد تا صدها میلیون دالر تراکنش انجام دهد. در سناریوی مشابهی، 
یك ش��رکت نفتی چینی می  تواند به جای پرداخت مس��تقیم به یك شرکت نفتی 
روس��ی برای نفت خام، به یك شرکت صوری و نیروهای دفتری آن در چین »هزینه 
مشاوره« بسیار زیادی برای تجارت نفت از طرف خود بپردازد. با این حال، در نهایت 
چنین عملیاتی احتماال تعطیل خواهد شد. این همان چیزی است که پس از تحریم 
»بانك کونلون« توس��ط خزانه داری آمریکا در س��ال2012 اتفاق افتاد. در سناریوی 
دیگر، ش��رکت های چینی با حمایت دولتی می توانند س��هام کشورهای غربی را در 
برخی از بزرگ ترین شرکت های نفت و گاز روسیه به  دست آورند. غول  های آمریکایی 
و اروپایی مانند »ش��ل« و »بریتیش پترولیوم« اعام کرده  اند که از س��رمایه  گذاری 
مشترک خود در روسیه به  دلیل این حمله خارج خواهند شد؛ اما خریداران زیادی به 

جز شرکت های دولتی چین وجود ندارند.
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فرصت امروز: مبلغ تراکنش های بانکی در بهمن ماه امس��ال نس��بت به 
سال گذشته 25 درصد افزایش پیدا کرده که بیانگر بازگشت تدریجی رونق 
به کسب وکارها است. براساس آخرین داده های آماری، میزان تراکنش های 
بانکی در بهمن ماه به بیش از 3 میلیارد و 223 میلیون تراکنش رسید که 
نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته 9.72 درصد رشد داشته و نسبت به 
دی ماه امسال هم تعداد تراکنش ها 4 درصد رشد کرده است. این تراکنش 
بی��ش از 3میلیاردی در بهمن ماه امس��ال از طریق بی��ش از 9.2 میلیون 
کارتخوان فروش��گاهی، 601 هزار ابزار موبایل��ی و 821 هزار ابزار پذیرش 
اینترنتی انجام ش��ده است. به لحاظ مبلغی نیز ارزش تراکنش های بانکی 
در بهمن ماه امس��ال نس��بت به ماه قبل رشدی 1.5 درصدی و نسبت به 
ماه مشابه سال گذشته رشدی 25 درصدی را نشان می دهد؛ به طوری که 
در بهمن ماه 6 میلیارد و 361 میلیون میلیون ریال تراکنش انجام ش��ده 
که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد و نسبت به بهمن ماه پارسال 25 درصد 

افزایش یافته است. 
در این دوره همچون برهه های قبل، بیشترین سهم به کارتخوان ها رسید 
و بیش از 91 درصد از کل تراکنش ها از طریق کارتخوان های فروشگاهی 
بوده اس��ت. ابزار پذیرش اینترنتی با 4.99 درصد و ابزار پذیرش موبایلی با 
3.32 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین مقایسه سهم تعداد هر 
یك از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در بهمن 
ماه 1400 نشان می دهد س��هم کارتخوان های فروشگاهی از بازار 76.72 
درصد بوده اس��ت که این میزان در دی ماه امس��ال، 75.84 درصد تعیین 
ش��ده بود و س��هم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در دومین ماه زمستان، به 

5.61 درصد رسیده که نسبت به دی ماه، کاهش یافته است.
رشد 25 درصدی تراکنش های بانکی

3 میلیارد و 223 میلیون تراکنش در بهمن ماه امسال از طریق بیش از 
9.2 میلیون کارتخوان فروشگاهی، 601 هزار ابزار موبایلی و 821 هزار ابزار 
پذیرش اینترنتی انجام ش��ده است. آنطور که شرکت شاپرک گزارش داده 
است، در بهمن ماه سال جاری بیش از 3 میلیارد و 223 میلیون تراکنش 
انجام شده که نسبت به دی ماه بیش از 4 درصد رشد داشته و همچنین 

نس��بت به بهمن ماه سال گذشته 9.72 درصد بیشتر شده است. تغییرات 
مبلغ��ی تراکنش ها نیز بیانگر افزایش 1.5 درصدی نس��بت به ماه قبل و 
رسیدن به رقم 6.361.189.113 میلیون ریال است. این در شرایطی است 
که رقم مذکور نسبت به ماه مشابه سال گذشته )بهمن ماه 1399( حدود 

25 درصد رشد داشته است.
از سوی دیگر، در بهمن ماه امسال بیش از 91 درصد از کل تراکنش ها 
از طریق کارتخوان های فروش��گاهی صورت گرفته است؛ به گونه ای که 
بررس��ی جدیدترین گزارش شاپرک از س��هم ابزارهای پذیرش از تعداد 
تراکنش ها در بهمن ماه امس��ال نش��ان می دهد، کارتخوان فروشگاهی 
با 91.70 درصد بیش��ترین س��هم را داش��ته و پس از آن ابزار پذیرش 
اینترنت��ی ب��ا 4.99 درصد و در نهای��ت ابزار پذی��رش موبایلی با 3.32 
درص��د در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین مقایس��ه تعداد هر یك 
از ابزارهای پذیرش فعال سیس��تمی در بهمن ماه امس��ال نسبت به ماه 
گذشته نشان می دهد تعداد ابزارهای فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، 
موبایل��ی و کارتخوان فروش��گاهی نس��بت ب��ه دی ماه ب��ا افت 17.77 
درصدی همراه بوده است؛ به طوری که تعداد ابزار پذیرش اینترنتی در 
بهمن ماه با افت 50.11 درصدی نس��بت به دی ماه به رقم 821.406 
رس��یده اس��ت. بنابراین مجموع تعداد این ابزارها )اینترنتی، موبایلی و 
فروش��گاهی( در یازدهمین ماه س��ال به رقم 10.717.318 رسیده که 

نسبت به ماه قبل بیش از 17 درصد کاهش داشته است.
همچنین مقایس��ه س��هم تعداد هر یك از این ابزاره��ای پذیرش فعال 
سیس��تمی از کل ابزارهای بازار در بهمن ماه امس��ال نشان می دهد سهم 
کارتخوان های فروشگاهی از بازار 76.72 درصد بوده است که این میزان در 
دی ماه امسال 75.84 درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی 
از بازار در دومین ماه زمستان به 5.61 درصد رسیده که نسبت به دی ماه 

کاهش یافته است.
جغرافیای استانی تراکنش ها در بهمن

در بررس��ی تعداد و مبلغ تراکنش های بهمن ماه مشخص شد که تعداد 
تراکنش به ازای مجموع ابزارهای پذیرش 3.224 میلیون تراکنش بوده که 

این تعداد تراکنش مبلغ 6.361 هزار میلیاردی را در پی داش��ته است. در 
این ماه سهم تعدادی و مبلغی تراکنش ها به ترتیب رشد 4.16 درصدی و 

1.50 درصدی را نسبت به ماه گذشته تجربه کرده است.
مجموع ابزارهای پذیرش در بهمن ماه با رشد منفی 17.77 درصدی به 
حدود 10.717 هزار ابزار رسیده است که از این تعداد 86.72 درصد سهم 
بازار ابزار کارتخوان فروش��گاهی، 7.66 درصد سهم ابزار پذیرش اینترنتی 
و 5.61 درصد نیز س��هم ابزار پذیرش موبایلی اس��ت. بیش��ترین سهم از 
مجم��وع تراکنش های بهمن ماه با 91.70 درصد متعلق به ابزار کارتخوان 
فروشگاهی و به لحاظ سرویس نیز بیشترین سهم در اختیار خدمت خرید 
کاال و خدمات با 87.79 درصد مجموع تراکنش هاس��ت. متوس��ط تعداد 
تراکن��ش هر ابزار پذیرش اینترنتی 196، هر ابزار پذیرش موبایلی 178 و 
متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی 318 تراکنش است و 
این در حالی است که متوسط مبلغی هر تراکنش ابزارهای پذیرش موبایلی 
و اینترنت��ی به ترتی��ب 0.12 و 5.12 میلیون ری��ال و در ابزار کارتخوان 

فروشگاهی 1.87 میلیون ریال است.
در بررسی نفوذ منطقه ای ابزارهای پذیرش شاخص ها در بعد کشوری و 
استانی نشان می دهد تعداد سرانه هر یك از ابزارها به ازای افراد باالی 18 
سال که متقاضی خدمات پرداخت الکترونیکی کارت هستند، به ازای هر 
10 هزار نفر 1.734 ابزار پذیرش فعال سیستمی است که باالترین سرانه 
ابزار پذیرش به کارتخوان فروشگاهی با 1.503 عدد به ازای هر 10 هزار نفر 
تعلق دارد. همچنین در بعد کش��وری حدود 52.12 عدد تراکنش به ازای 
هر فرد باالی 18 س��ال در طول بهمن ماه انجام گرفته اس��ت و بیشترین 
س��رانه تراکنش ابزارها نیز مجددا به کارتخوان فروشگاهی با 47.82 عدد 
تراکنش به ازای هر فرد باالی 18 س��ال در کش��ور تعلق داشته است. لذا 
باالترین نفوذ منطقه ای در بعد کش��وری به این ابزار پذیرش تعلق داشته 
اس��ت. بیشترین س��رانه تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی بهمن ماه هم به 
ترتیب در اختیار استان های یزد، مازندران و بوشهر است. بیشترین سرانه 
تراکنش ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با 70.04 تراکنش به ازای هر فرد 

باالی 18 سال متعلق به استان هرمزگان است.

بیش از 3 میلیارد تراکنش بانکی در میانه زمستان

بیشترین سهم به کارتخوان ها رسید

رئیس اتاق بازرگانی ایران در بیس��ت ویکمین نشست هیأت نمایندگان 
پارلمان بخش خصوصی، چند پیش��نهاد درخصوص مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی و همچنین الزامات اقتصادی پساتحریم ارائه داد و گفت که ایران 
در صورت احیای برجام باید تاش کند که رویکرد کان خود را به سمت 
توسعه اقتصادی برنامه ریزی کند. غامحسین شافعی در این نشست با بیان 
اینکه احتمال توافق یا عدم توافق هس��ته ای و جنگ روسیه با اوکراین از 
جمله وقایعی اس��ت که در روزهای اخیر در صدر اخبار ایران و جهان قرار 
گرفته است و حاوی پیامدهای متعددی برای اقتصاد کشورمان خواهد بود، 
گفت: جنگ روس��یه با اوکراین پارادایم فکری برخی از کشورهای درگیر 
توافق هس��ته ای را تغییر داده اس��ت. امیدواریم مس��ئوالن کشور با درک 
شرایط جدید مجموعه سیاست هایی را به  سرعت اتخاذ کنند که مانع آن 
شود که ایران اس��امی از بازیگر اصلی تبدیل به زمین بازی دیگران شود. 

این خواسته بخش خصوصی از مسئوالن کشور است.
او با اش��اره به اینکه اقدامات سال های گذشته اقتصادی بیشتر برای بقا 
بوده، نه توسعه، تشریح کرد: در صورت نهایی شدن توافق برجام و برطرف 
ش��دن تحریم ها و محدودیت ها بر اقتصاد ایران شایسته است که رویکرد 
مدیریت اقتصاد به سمت اقتصاد توسعه ای تغییر کند که این غایب بزرگ 
اقتصاد کش��ور در دهه گذشته است. بیم آن می رود که مشابه تجربه دور 
اول برج��ام این فرصت موقت باش��د، بنابراین بخش خصوصی پیش��نهاد 

می کند اقدامات سیاستی به تفکیك بازه زمانی کوتاه مدت و میان مدت در 
دستور کار دولت قرار گیرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: آزادسازی 
منابع مالی بلوکه شده ایران و همچنین فروش نفت کشور با قیمت های باال 
منابع ارزی قابل ماحظه ای نس��بت به سال های اخیر در دسترس مدیران 
کش��ور قرار خواهد داد. یك خطای راهب��ردی و همچنین واردات بی رویه 
کاالهای مصرفی و لوکس و افزایش قاچاق و پیگیری سیاست های ناپایدار 
عوام گرایانه و ایجاد رونق بی کیفیت و موقتی در اقتصاد کشور است. کاهش 
موقت نرخ ارز به زیر نرخ هایی که رقابت پذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد. 
اگرچه رفاه کوتاه مدتی را به دنبال خواهد داشت، اما به جریان فرار سرمایه 

از کشور و کاهش صادرات غیرنفتی دامن می زند.
شافعی، تامین پایدار مواد اولیه تولید و کاالهای اساسی را دیگر اولویت 
این حوزه دانست و افزود: هر اقدامی در کوتاه مدت نیازمند در نظر گرفتن 
تحوالت بین المللی به  ویژه پیامدهای ناش��ی از جنگ روس��یه با اوکراین 
است. این جنگ با توجه به درگیر شدن مستقیم بازیگران مهمی همچون 
روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا در آن، پیامدهای گسترده و قابل ماحظه ای 
بر رشد اقتصاد جهان و کاهش تولید برخی کاالها و افزایش قیمت بسیاری 
از کاالها و خدمات و اختال گس��ترده در زنجی��ره تأمین جهانی خواهد 
داش��ت. از دولت انتظار می رود با کمك بخش خصوصی نسبت به تأمین 
پایدار نیازهای اساسی کشور و تأمین شرکای تجاری جدی اقدام کند. به 

 ویژه آنکه چش��م انداز توقف این جنگ در هال��ه ای از ابهام قرار دارد و این 
احتمال می رود که این بحران ادامه پیدا کند.

او درباره برنامه ریزی های میان مدت در صورت احیای برجام نیز تصریح 
کرد: همان طور که اش��اره ش��د با توجه به گشایش های احتمالی ناشی از 
تواف��ق برجام در میان م��دت و بلندمدت انتظار می رود ک��ه یك رویکرد 
توس��عه محور مبتنی بر برنامه و کار کارشناس��ی در دستور کار دولت قرار 
گیرد. اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به  ویژه 10 س��ال گذش��ته با تورم 
بسیار باال، رکود اقتصاد و اشتغال زایی بسیار پایین و بی کیفیت و گسترش 
فقر و نابرابری مواجه بوده اس��ت و معموال سیاست گذار اقتصادی با اتخاذ 
سیاست های مسکن گونه، عاج ریشه ای مشکات را به آینده موکول کرده 
اس��ت. اتاق ایران قویا توصیه می کند با آسیب شناسی روزهای طی شده از 

تکرار اشتباهات گذشته در این حضور اجتناب شود.
رئی��س ات��اق بازرگانی ای��ران در پایان صحبتهایش اضاف��ه کرد: ثبات 
اقتصاد کان ش��رایط الزم برای رش��د اقتصادی پایدار و مس��تمر است و 
بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد به  خصوص در بخش های مولد به 
ثبات، امنیت و قابلیت پیش بینی پذیری برای انجام سرمایه گذاری نیازمند 
است. لذا بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و ایجاد فضای باثبات، آرام و 
شفاف در اقتصاد به منظور ارتقای ظرفیت های سرمایه گذاری مولد، یکی از 

مهمترین اولویت های اصاحات اقتصادی در ایران است.

اقتصاد ایران از مزایای احیای برجام چطور استفاده می کند؟

به سوی اقتصاد توسعه ای

بانکنامه

با افزایش 170 هزار تومانی در روز یکشنبه
سکه 12.5 میلیون تومان شد 

قیمت س��که در دومین روز هفت��ه در بازار تهران با افزایش 170 
ه��زار تومانی همراه بود و به نیمه کانال 12 میلیون تومانی رس��ید. 
بدی��ن ترتیب، ارزش هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید 
به 12 میلیون و 500 هزار تومان رس��ید و س��که تمام بهار آزادی 
طرح قدی��م نیز با قیم��ت 12 میلیون و 150 ه��زار تومان معامله 
ش��د. نیم س��که بهار آزادی 7میلیون و 150 هزار تومان، ربع سکه 
4 میلیون و 100 هزار تومان و س��که یك گرمی 2 میلیون و 500 
ه��زار تومان قیمت خورد. در بازار طا نی��ز نرخ هر گرم طای 18 
عی��ار به یك میلیون و 240 هزار تومان رس��ید و قیمت هر مثقال 
طا نیز 5 میلیون و 375 هزار تومان ش��د. اُنس جهانی طا نیز به 
دلی��ل تعطیلی بازارهای جهانی در هم��ان قیمت هزار و 990 دالر 

معامله شد.
همچنی��ن ن��رخ دالر در صرافی ه��ای بانکی دی��روز 207 تومان 
افزایش یافت و به رقم 24 هزار و 776 تومان رس��ید. قیمت فروش 
یورو نیز با افزایش 372 تومانی با رقم 27 هزار و 406 تومان معامله 
ش��د. قیمت خرید هر دالر 24 ه��زار و 529 تومان و نرخ خرید هر 

یورو نیز 27 هزار و 133 تومان اعام شد.

تورم ایران 6 برابر عراق و 2 برابر پاکستان است
دمای تورم در 20 کشور جهان

هرچند در ماه های گذش��ته با برنامه ریزی دول��ت، روند تورم در 
اقتصاد ایران کاهش��ی شده اس��ت، اما این آمار همچنان نسبت به 
میانگین جهانی باالس��ت. براساس جدیدترین بررسی هایی که اتاق 
بازرگانی تهران انجام داده، مقایس��ه تورم کشورهای منتخب نشان 
می ده��د که همچنان آرژانتین باالترین تورم جهان را دارد. تورم در 
این کشور آمریکای جنوبی بیش از 50 درصد تخمین زده می شود. 
پس از آرژانتین نیز کش��ور ترکیه قرار دارد. همسایه غربی ایران که 
از چند ماه قبل با ش��وک های اقتصادی جدیدی مواجه شده، هنوز 
نتوانس��ته اس��ت راهی برای مهار تورم پیدا کند و نرخ تورم در این 
کش��ور به بیش از 48 درصد رس��یده اس��ت. تورم ایران نیز در این 
مدت حدود 35 درصد تخمین زده شده و به این ترتیب تورم ترکیه 

حدودا 13 درصد بیش از ایران است.
همچنی��ن در رده های بعدی جغرافیای تورمی جهان، پاکس��تان 
ب��ا 13 درصد، برزیل با 10 درصد، لهس��تان با 9 درصد و روس��یه 
ب��ا 8درصد قرار گرفته اند. البته در روزهای گذش��ته و پس از حمله 
ارتش روس��یه ب��ه خاک اوکراین، تورم روس��یه نیز به ش��کل قابل 
توجهی افزایش یافته است که احتماال خود را در گزارش های بعدی 
نشان خواهد داد. در بررسی های انجام شده تورم آمریکا نیز به حدود 
7.5 درصد رس��یده اس��ت که نس��بت به ماه های قبل افزایش قابل 
توجهی را نش��ان می دهد. در س��وی مقابل و در میان کش��ورهای 
بررسی شده، چین با تورمی کمتر از یك درصد و عربستان سعودی 
با تورم 1.2 درصد بهترین عملکرد را داشته اند. آمارها نشان می دهد 
که تورم ایران حدودا 6.8 برابر تورم عراق و 2.8 برابر تورم پاکستان 

بوده است.
ات��اق بازرگانی تهران همچنین وضعی��ت تولید کاالهای منتخب 
صنعتی در اقتصاد ایران تا پایان دی ماه 1400 را نیز بررسی کرده 
اس��ت. بر این اس��اس تولید این کاالها به طور میانگین رش��د 4.3 
درصدی را به ثبت رسانده است و در میان 36 کاالی بررسی شده، 
23 کاال رش��د تولید داش��ته اند. در میان این کاالها، تولید کامیون، 
چرم، روغن س��اخته شده نباتی، اتوبوس، شمش آلومینیوم، ماشین 
لباسش��ویی و دوده بیشترین افزایش را نسبت به مدت مشابه سال 
قبل به ثبت رس��انده اند. همچنین الیاف اکریلیك، چینی بهداشتی، 
الکترو موتور، پودر شوینده و نخ سیستم پنبه ای و فیبر نیز بیشترین 

کاهش تولید را تجربه کرده اند.

پناهگاه امن کدام است؛ طال یا بیت کوین؟
بیت کوین در مرز 40 هزار دالر

طا قرن ها به نوعی پادش��اه قلمرو دارایی محس��وب شده است، 
اما بیت کوین در س��ال 2022 نیز گزینه قدرتمندی خواهد بود. به 
گزارش بیت کوین نیوز، در حال حاضر س��رمایه گذار بودن س��خت 
اس��ت اما وقت آن نیس��ت ک��ه از فروش یا خرید وحش��ت کنید و 
اکن��ون زمان خوبی برای تاکتیکی بودن اس��ت. در زمان نوس��انات 
بازار به دنبال دارایی هایی باشید که ارزش خود را در شرایط سخت 
حفظ کنند یا حتی افزایش دهند و این دارایی هاس��ت که به  عنوان 
پناهگاه های امن ش��ناخته می ش��وند. هنگامی که بازار گس��ترده تر 
سقوط می کند، بسیاری از سرمایه گذاران به پناهگاه های امن مانند 
اوراق قرضه یا فلزات گرانبها هجوم می آورند. آنان به دنبال حفظ یا 

حتی افزایش ثروتی هستند که به سختی به دست آورده اند.
برای قرن ها، طا یك پناهگاه امن برای سرمایه گذاران بوده است. 
با این حال، طی پنج س��ال گذشته یك بازیکن جدید یعنی ارزهای 
دیجیتال به این بازی پیوسته است. رمزارزها به هیچ عامل اقتصادی 
کان ی��ا به یك ارز مرکزی مرتبط نیس��تند و اغلب رمزارزها را به 
عن��وان »غیرمتمرکز« می بینی��د. با کاهش بازاره��ا در چند هفته 
گذشته، بحث بر سر بیت کوین در مقابل طا به  عنوان یك پناهگاه 

امن تر مطرح شده است.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1.75 
تریلیون دالر برآورد می ش��ود که این رقم نسبت به روز قبل 0.03 
درصد بیش��تر ش��ده اس��ت. در حال حاضر 42.50 درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت کوین اس��ت. بیت کوین 12 س��ال 
پیش توس��ط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر باک چین ایجاد 
ش��د و از س��ال 2009 معامات اولیه آن ش��کل گرفت.       حجم 
کل بازار ارزهای دیجیتال در 24 س��اعت گذش��ته 53.99 میلیارد 
دالر اس��ت که 32.59 درصد کاهش داش��ته اس��ت. حجم کل در 
ام��ور مالی غیرمتمرکز در حال حاضر 8.34 میلیارد دالر اس��ت که 
15.44 درصد از کل حجم 24 س��اعته بازار ارزهای دیجیتال است. 
حجم تمام س��که های پایدار اکنون 44.70 میلیارد دالر اس��ت که 
82.80 درصد از کل حجم 24 س��اعته بازار ارزهای دیجیتال است. 
بیت کوی��ن تا لحظه تنظیم این گزارش 39 هزار و 196 دالر قیمت 

خورده است.
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بورس تهران پلکانی صعود کرد
االکلنگ بورس و فرابورس

بازار سهام در روزهای آخر اسفند همچنان در مسیر نزولی حرکت می کند. 
اگرچه شاخص بورس تهران در نیمه نخست اسفندماه و برای پنجمین بار در 
طول سال جاری به کانال 1.3 میلیون واحدی رسید و سپس تا یك قدمی نیمه 
این کانال پیش رفت، اما در آخرین هفته معاماتی اسفندماه تغییر مسیر داد و 
در معامات روز شنبه 21 اسفندماه بیش از 15 هزار واحد کاهش یافت. به نظر 
می رسد با طوالنی تر شدن مذاکرات پیرامون احیای برجام و اثرپذیری منفی آن 
از بازخوردهای جنگ روسیه و اوکراین، بازار سهام در معرض رخوت دوباره ای 
قرار گرفته و به دلیل کاهش سرعت رشد قیمت ها در بازارهای جهانی شاهد 

تردید معامله      گران در زمین خرید سهام است.
پس از آنکه شاخص بورس تهران آخرین هفته سال را با رشد منفی آغاز کرد، 
این روند در دومین روز هفته با رشد کم رمق 2 هزار واحدی ادامه یافت و البته 
شاخص فرابورس نیز منفی شد. در جریان معامات روز یکشنبه 22 اسفندماه، 
شاخص کل بورس پس از نوسان های فراوان با افزایش 2 هزار و 379 واحدی 
به رقم یك میلیون و 335 هزار واحد رس��ید و شاخص هم وزن با 368 واحد 
افزایش، به رقم 338 هزار و 728 واحد را به ثبت رساند. در معامات دومین روز 
معاماتی هفته، بیش از 6 میلیارد و 57 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش 40 هزار و 446 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد 
شد. شاخص بازار اول افزایش 3 هزار و 786 واحدی و شاخص بازار دوم، کاهش 

یك هزار و 545 واحدی را تجربه کردند.
گروه فلزات اساسی در جریان معامات روز یکشنبه با 29 هزار و 384 معامله 
به ارزش 3 هزار و 98 میلیارد ریال در صدر گروه های بورسی نشست. همچنین 
گروه خودرو با 36 هزار و 591 معامله به ارزش 2 هزار و 334 میلیارد ریال، گروه 
فرآورده های نفتی با 25 هزار و 294 معامله به ارزش 2 هزار و 144 میلیارد ریال، 
گروه شیمیایی با 25 هزار و 138 معامله به ارزش یك هزار و 716 میلیارد ریال 
و گروه کانه فلزی با 12 هزار و 931 معامله به ارزش یك هزار و 353 میلیارد 

ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 2 هزار و 751 واحد، شرکت پاالیش نفت 
تهران با 425 واحد، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با 387 واحد، شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان با 293 واحد و شرکت پاالیش نفت بندرعباس با 235 
واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. در سوی مقابل نیز 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با 368 واحد، شرکت پتروشیمی شیراز 
با 155 واحد، شرکت کشتیرانی جمهوری اسامی ایران با 140 واحد، شرکت 
گروه سرمایه گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی خلیج فارس با 117 واحد و 
شرکت مخابرات ایران با 105 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص 
کل داشتند. در آن سوی بازار نیز شاخص کل فرابورس با کاهش 28 واحدی 
به رقم 18 هزار و 152 واحد رس��ید. بیش از 3 میلیارد و 315 میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 29 هزار و 757 میلیارد ریال دادوستد شد. 
در جریان معامات روز گذشته فرابورس ایران، شرکت پتروشیمی زاگرس با 
13 واحد، شرکت تولید نیروی برق دماوند با 7 واحد، بیمه پاسارگاد با 3 واحد، 
ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب با 2 واحد و ش��رکت ریل پرداز نوآفرین با 1.6 
واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت پلیمر 
آریا ساسول با 12 واحد، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با 5 واحد، شرکت 
بهمن دیزل با 4.7 واحد، شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید با 4.3 واحد 
و شرکت توسعه سامانه نرم افزاری نگین با 4 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر 

رشد شاخص داشتند.

نماگربازارسهام

فرصت امروز: اقتصاد سیاسی ایران در حالی آخرین سال قرن را پشت سر 
می گذارد که همچنان چش��م به احیای برجام دارد. ایران دو موج گسترده 
تحریمی را در ابتدا و انتهای دهه 90 از س��ر گذرانده که اثرات آن در سیر 
شاخص های اقتصادی و اجتماعی این سال ها هنوز قابل مشاهده است. در 
حال حاضر مذاکرات پیرامون احیای برجام در هتل کوبورگ وین دچار وقفه 
کوتاهی ش��ده است و پایان باز تحریم ها در اقتصاد ایران کماکان چشم به 
راه احیای توافقی مانده اس��ت که در آستانه نتیجه نهایی به مانع روسیه و 

بازخوردهای جنگ اوکراین برخورده است.
در آخرین روزهای اسفندماه و واپسین سال قرن شمسی و آخرین سال 
از »دهه از دس��ت رفته« همچنان همه نگاه ها به شهر وین دوخته شده 
اس��ت. دهه ای که به علت تورم و بیکاری باال و همچنین سرمایه گذاری 
و بهره   وری اندک از س��وی کارشناس��ان و تحلیلگران به »دهه از دست 
رفت��ه«، »دهه تاطم«، »ده��ه خاموش« و »دهه نااطمینانی« ش��هره 
ش��ده اس��ت. اقتصاد ایران در سال 1400 همچون س��الیان قبل   ، آماج 
سخت   ترین تحریم   های ظالمانه قرار گرفت و در تنگنای تحریم ها امکان 
به کار بس��تن سیاس��ت   های صحیح اقتصادی و اصاح��ات بنیادین در 
س��اختار اقتصاد برای بهبود وضعیت کسب و کار و معیشت مردم فراهم 
نشد. حال در آستانه پایان قرن، سوال این است که چه سرنوشتی انتظار 
اقتصاد ایران را در س��ال و قرن جدید می کشد و شاخص های اقتصادی 

در سال آینده به کدام سو خواهد رفت؟
در پاس��خ به این پرس��ش، یك تحلیلگر بازار سهام به چهار سناریوی 
برجام��ی در اقتصاد ای��ران و بورس تهران اش��اره می کند که تحقق هر 
ک��دام از این س��ناریوها، تاثیر بس��یار مهمی بر روی آینده بازار س��هام 
خواهد داش��ت. روزبه شریعتی با اشاره به واکنش های شدید بازار سهام 

ب��ه موازات اخبار مذاک��رات وین می گوید: به طور کل��ی می توان چهار 
س��ناریو برای مذاکرات سیاس��ی در نظر گرفت که هر کدام تاثیر بسیار 
مهمی روی آینده بازار س��رمایه خواهند گذاش��ت. او با تاکید بر اینکه 
بازار سرمایه در سال آینده با ابهامات زیادی رو به رو است، به »ایسنا« 
توضیح می دهد: »یکی از این ابهامات، آینده مذاکرات سیاس��ی اس��ت. 
اگر توافق صورت بگیرد و یك توافق اقتصادی گس��ترده ای باشد، منجر 
به ورود س��رمایه گذار به کش��ور و فروش دو و نیم میلیون بش��که نفت 
ایران و در نتیجه  منتج به تلطیف فضای اقتصادی می ش��ود. در چنین 
ش��رایطی، اقتصاد کش��ور با قیمت های کنونی بازارهای جهانی می تواند 
با دالر 25 هزار تومانی سرپا بماند و شرکت ها به سمت طرح توسعه ای 
برون��د و ب��ازار P/E  خوش بینی ببیند. در این ش��رایط صنایع برجامی 
همانند خودروس��ازها، بانکی ها، لیزینگی ها با ورود ش��رکت ها به داخل 
ایران متحول ش��ده و س��ایر صنایع نیز نفع می برند زی��را هزینه پول و 

حمل و نقل پایین می آید.«
او س��پس به سناریوی دوم اشاره می کند و می گوید: »سناریوی دیگر 
این اس��ت که توافق ش��کل نگیرد و مذاکرات شکس��ت بخورد. در این 
ش��رایط با توجه ب��ه اینکه فروش نفت ایران به زیر یك میلیون بش��که 
در روز می رس��د و با توجه به کس��ری بودجه، آخر س��ال آینده ش��اهد 
6.4 میلیون میلیارد تومان حجم نقدینگی خواهیم بود. در این ش��رایط 
تبدیل شبه پول به پول سرعت می گیرد و مردم برای فرار از تورم، پول 
را در هر بازاری می چرخانند. بنابراین س��ناریوی شکست منجر به تورم 

وحشتناک و رشد قیمت دالر تا بیش از 32 هزار تومان می شود.«
این تحلیلگر بازار س��هام با اشاره به س��ناریوی سوم و ادامه مذاکرات 
وین به صورت فرسایش��ی ادامه می دهد: »سناریوی بعدی این است که 

مذاکرات به صورت فرسایشی ادامه داشته باشد. در این فضای برزخ گونه 
تورم به صورت خزنده و آرام رشد می کند. رکورد تورمی در جامعه شکل 
می گیرد که بازار س��رمایه هم متأثر از این فضا فرسایش��ی جلو خواهد 
رفت. س��ناریوی دیگر این اس��ت که توافقی بسیار محدود شکل بگیرد؛ 
در حد اینکه ایران بتواند حدود 2میلیون بش��که نفت بفروشد و معادل 
آن، کاالهای اساسی وارد کند. در این شرایط کشور سال آینده را یر به 
یر می گذارند، اما اگر قیمت ه��ای جهانی باال بمانند، وضعیت به مراتب 
بهتر از س��ال 1399 خواهد بود. یك میلیون بشکه نفت 100 دالری در 
سال حدود 37 میلیارد دالر می شود که چهار برابر میانگین فروش نفت 

در سال 1399 است.«
ش��ریعتی با تاکید بر اینکه »نرخ اس��تهاک در کش��ور  باال رفته و از  
نرخ تشکیل سرمایه ثابت بسیار بیشتر شده است«، می افزاید: »صنایع و 
شرکت ها، صنعت گاز، نفت و برق در حال فرسوده شدن هستند و نیاز به 
سرمایه گذاری مجدد و بازسازی و نوسازی دارند. اگر این اتفاق رخ ندهد 
باید در زمینه قطعی انرژی، منتظر اتفاقات بدتری از سال 1399 باشیم 
و با وجود آنکه دومین دارنده ذخایر نفت و گاز هس��تیم، از چند س��ال 
آینده مجبور به واردات گاز می ش��ویم. اگر توافق نیم بند صورت بگیرد و 
فروش نفت در مبادله کاالی اساسی باشد، تورم 30 درصد باقی می ماند 
و بازار سرمایه آرام با تورم 30 درصدی رشد می کند.« به گفته این فعال 
بورس��ی، »بازار با متغیرهای امروزه گزینه جذاب زیادی دارد. سهم ها به 
قدری ریزش داشته اند که P/E  فوروارد بسیاری از شرکت ها به 4 تا 5 
واحد رسیده اس��ت. همچنین P/E میانگین تی تی ام بازار به محدوده 
زیر هفت واحد رس��یده که خیلی جذاب است و قطعا توافق و روشن تر 

شدن فضا به فضای بازار سهام هم خیلی کمك می کند.«

کدام صنایع بورسی از احیای احتمالی برجام سود می برند؟

4 سناریوی برجامی بورس تهران
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اسناد نابودی 250 تن سرم آلمانی
 جامانده از فاکتور8!  

250 تن سرم وارداتی، همین چند روز پیش له شد و از بین رفت 
ولی ماجرایی که بر آن گذشته به همین سادگی نیست؛ پنج سالی 
س��رگردان بوده و با وجود کمبود و نیاز بیم��اران، به تدریج جلوی 

چشم مسئوالن نابود شده است.
به گزارش ایسنا، هشتم اسفندماه 1400، سازمان اموال تملیکی 
از انهدام حدود 250 تن س��رم خب��ر داد، کمی قبل تر در مردادماه، 
گم��رک ایران اعام کرده بود که این میزان س��رم از س��ال 1395 
تاکنون در گمرک مانده و ترخیص نشده و در نهایت تاریخ انقضای 
آن گذش��ته است. به روال اتفاق های اینچنینی که در حوزه تجارت 
می افتد و بارها بخش زیادی از کاالها فاس��د و از بین رفته و کسی 
مس��ئولیت آن را برعهده نمی گیرد، این بار هم دس��تگاه ها سعی بر 

انداختن توپ در زمین دیگری داشته و یا سکوت اختیار کردند.
همین بهانه ای بود تا با مرور بر آنچه بر محموله سرم  در این پنج 
سال گذش��ت، بخش��ی از چرخه معیوب تجاری و قواعد و مقررات 
آن ک��ه گاه��ی کار را به اینجا می رس��اند مورد بررس��ی قرار گیرد. 
بر این اس��اس طی پیگیری های ص��ورت گرفته، حداقل 50 مکاتبه 
بین شرکت واردکننده و دستگاه های مختلف بررسی شد. همچنین 
موضوع  از دس��تگاه های ذی ربط و ش��رکت نیز  پرسش و خواسته 
ش��د تا مواضع خود را اع��ام کنند که تاکن��ون توضیحی دریافت 

نشده است.
وضعیت 2 سال مهم در سرنوشت سرم ها مشخص نیست

محموله 250 تنی س��رم منهدم شده به بخشی از واردات شرکت 
داروسازی »شیراز سرم« از شرکت »BBRAUN« آلمان در سال 
1395 مربوط است که ترخیص آن بعد از یك وقفه، از سال 1397 
بار دیگ��ر به جریان می افت��د. با وجود پیگیری انجام ش��ده اطاع 
دقیق��ی از این ماجرا بین س��ال 1395 تا 1397 ک��ه زمان مهمی 
برای ترخیص این کاال بوده، در دس��ت نیس��ت ولی ظاهرا محموله 
واردات��ی بع��د از اظهار به گمرک، به دلیل عدم ترخیص، در س��ال 
1396 متروکه اعام و به سازمان اموال تملیکی ارجاع داده می شود 
ولی بار دیگر صاحب کاال درخواست برگشت و طی فرآیند ترخیص 
می کند، در مکاتبات ش��رکت شیراز س��رم آمده که به دلیل تغییر 
س��هامداران و مدیریت عامل، ترخیص این محموله به تاخیر افتاده 

است.
ترخیص به جریان افتاد و گمرک درخواست نامه رسمی کرد

به هر ترتیب جریان از س��ال 1397 به نحوی دیگر پیش می رود 
و با گذش��ت زمان، ای��ن  بار تاریخ انقضای س��رم های وارداتی برای 
شرکت حاشیه ساز می شود؛ به طوری که در اواخر مهرماه همان سال 
به دنبال تاکید گمرک، شرکت برای به روزرسانی مجوز ترخیص، با 
سازمان غذا و دارو مکاتبه می کند ولی حدود یك ماه بعد نامه نگاری 
دیگری با همین سازمان انجام داده که نشان می دهد با وجود اینکه 
در آن مقطع به دلیل کمبود، بیمارس��تان ها و شرکت های مختلفی 
درخواس��ت این سرم ها را داش��ته و با هماهنگی سازمان غذا و دارو 
اقدامات الزم برای ترخیص انجام شده بود، گمرک با توجه به تاریخ 
محدود انقضای این اقام، درخواس��ت نامه رسمی تایید از سازمان 

غذا و دارو کرده است.

نماگربازارسهام

وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت )صمت( با بیان اینکه تعهد ارزی فعا 
حذف نمی شود، از درج همزمان قیمت مصرف کننده و تولیدکننده روی 
کاالها به طور موقت خبر داد و گفت که مهلت مصوبه ممنوعیت واردات 
خودرو تا اواخر اردیبهشت سال آینده است که دیگر تمدید نخواهد شد 
و با توجه به تقاضای انباش��ته، احتماال تا بیش از 100 هزار خودرو وارد 

خواهد شد.
به گزارش ایس��نا،  س��یدرضا فاطمی امین در ی��ك برنامه تلویزیونی، 
اظهار کرد: برای بهبود وضع خودرو برنامه دو س��اله تنظیم ش��ده است. 
همچنین از اواسط س��ال آینده بسیاری از مسائل در زمینه قرعه کشی، 
کیفیت و موضوعات دیگر یك به یك حل خواهد شد، ولی یك دوره دو 

ساله برای حل کامل مسائل صنعت خودرو الزم است.
وی با اش��اره به دستورالعمل 8 ماده ای رئیس جمهوری برای صنعت 
خودروس��ازی گف��ت که از ابتدای ش��هریور حداقل هفته ای دو تا س��ه 
جلس��ه در حوزه خودرو برگزار می ش��ود. یکی از موضوعاتی که در این 
دس��تورالعمل مطرح ش��د یك و نیم برابر ش��دن تولید خودرو در سال 
آینده اس��ت، در حالی که امسال کمتر از یك میلیون خودرو تولید شد. 
البته تك تك این محورها با ش��رکت های خودروس��ازی بررسی شده و 

میزان تولید ماهانه شرکت ها در سال آینده مشخص شده است.
معرفی 3 خودروی جدید در سال آینده

فاطمی امی��ن با بیان اینک��ه تولید خودرو در س��ال آینده 50 درصد 
افزایش خواهد داش��ت، تاکید کرد که باید زیرس��اخت ها فراهم شود و 
یکی از زیرس��اخت ها، تأمین مالی زنجیره است. همچنین ایران خودرو 
در س��ال آینده خودروهای 405 و سمند، سایپا هم تیبا را از رده خارج 
خواهند کرد و برنامه ریزی برای معرفی س��ه خودروی جدید در س��ال 

آینده انجام شده است.
مافیای خودرو چه کسانی هستند؟

وی درباره وجود مافیای خودرو هم تصریح کرد: مافیا وجود دارد، اما 

در جاهایی که شاید با تصور مردم متفاوت باشد یعنی شبکه هایی وجود 
دارد که منافع آنها اجازه نمی دهد اتفاقات خوبی بیفتد. بنابراین منافعی 
شکل گرفته که با منافع مردم همراستا نیست و وظیفه ما شناسایی آنها 

و حل این مسائل است.
وزیر صمت ب��ا تاکید بر لزوم واگذاری خودروس��ازی به مردم، اظهار 
کرد: در حال حاضر دولت س��هم کوچکی در ایران خودرو و سایپا دارد، 
اما یکی از نقص ها، س��اختار س��هامداری ایران خودرو و سایپاس��ت. در 
دوره ای به اش��تباه ایران خودرو و سایپا سهامدار خودشان شدند، یعنی 
س��ایپا درآمد داش��ته و به جای اینکه درآمد را صرف تحقیق و توس��عه 

محصول کند خودش 40 درصد از سهام شرکت را خریده است.
به گفته وی این شرایط دو نقص دارد. اول اینکه منابع از تولید خارج 
ش��د و دوم اینکه مدیرعامل سایپا، مدیرعامل شرکتی را تعیین می کند 
که این شرکت به هیأت مدیره ای که در شرکت سایپا باشد رأی می دهد 
و هیأت مدیره س��ایپا، مدیرعامل را تعیین می کند. البته در مورد ایران 
خودرو این ش��رایط خفیف تر است و یکی از دستورات رئیس جمهوری 

اصاح این شرایط است.
مصوبه ممنوعیت واردات خودرو تمدید نمی شود

وزی��ر صمت با بیان اینکه مش��کات صنعت خودرو زیاد اما قابل حل 
است، گفت: ممنوع شدن واردات خودرو برای حمایت از صنعت خودرو 
نبود، بلکه برای مدیریت تراز ارزی کش��ور بود، چراکه در س��ال 1396 
تحریم ها اعمال ش��د و فروش نفت کاه��ش پیدا کرد. مصوبه ممنوعیت 
واردات خ��ودرو تا اواخر اردیبهش��ت س��ال آینده فرص��ت دارد که در 
دول��ت قصد نداریم آن را تمدید کنیم. بنابراین به طور خودکار از اواخر 
اردیبهش��ت سال آینده واردات خودرو آزاد خواهد شد. البته در سنوات 
گذش��ته تا 100 هزار خودرو واردات داش��تیم که فکر نمی کنم در سال 

آینده بیش از این تعداد واردات انجام شود.
وی افزود: برآورد می شود تعداد قابل توجهی خودرو وارد خواهد شد، 

چراکه س��ه س��ال واردات خودرو انجام نش��ده و تقاضای انباشته وجود 
دارد. بنابراین ممکن اس��ت تا 100 هزار خودرو و ش��اید بیشتر واردات 
انجام ش��ود. چون دولت این محدودیت را ندارد بنابراین واردات خودرو 

و افزایش تولید داخل، بازار را تأمین خواهد کرد.
به گفته وی در کش��ور ح��دود یك میلی��ون و 500 هزار تقاضا 
وجود دارد، اما عرضه تولیدات داخل در این سال ها به یك میلیون 
رس��یده است، اما این فاصله را خودروس��از پوشش نداده تا جلوی 

واردات را بگیرد.

واردات خودرو از اردیبهشت آزاد می شود

 حذف تدریجی قرعه کشی خودرو 
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به قلم: برندا بارون
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

آیا تا به حال توجه کرده اید که چگونه برخی از افراد موفق می شوند همه 
کارها را انجام دهند و هنوز زمان زیادی برای وقت گذاشتن دارند؟ آنها به 
سادگی می دانند چگونه زمان خود را در محل کار سازماندهی و مدیریت 
نمایند. با این حال مدیریت زمان می تواند برای بسیاری از صاحبان مشاغل، 
کارمندان و خوداشتغال ها به طور یکسان یك مبارزه دائمی باشد. اگر از راه 
دور کار می کنید و مجبور هس��تید عاوه بر کار، با حواسپرتی های زندگی 
خانگی خود کنار بیایید، مدیریت زمان حتی مشکل تر است. خوشبختانه، 
نکاتی وجود دارد که می تواند به شما کمك کند زمان خود را بهتر مدیریت 
کنی��د و در این آموزش، 13 نکته مدیریت زم��ان را برای کار جمع آوری 
کرده ای��م. ما همچنی��ن چند مزیت مدیریت زمان خ��وب و اینکه چگونه 

می تواند به شما در بهره وری بیشتر کمك کند را به اشتراک می گذاریم.
مدیریت زمان خوب چندین مزیت دارد. همه چیز این نیس��ت که کار 
خود را سریع تر تکمیل کنید بلکه کارآمدتر شدن و کاهش سطح استرس 
ش��ما نیز مهم است. در اینجا پنج مزیت اصلی مدیریت خوب زمان آورده 

شده است.
1.استرس کمتر

اگر در حال حاضر تاش می کنید لیس��ت کارهای تان را تکمیل کنید و 
به انجام آنها ادامه می دهید، احتماال احساس استرس می کنید. با مدیریت 

زمان در انجام به موقع وظایف خود نیز بهتر خواهید شد.
در نتیجه، می توانید پیشرفت ملموسی را مشاهده کنید. به گفته انجمن 
مدیریت استرس، مدیریت خوب زمان منجر به احساس استرس کمتر در 

مورد عقب ماندن می شود.
2.زمان بیشتر

وقتی زمان خ��ود را به خوبی مدیریت می کنید، می توانید وظایف خود 
را به موقع انجام دهید. در نتیجه زمان بیش��تری برای صرف فعالیت ها و 

سرگرمی هایی که از انجام آنها لذت می برید دارید.
3.تعادل بهتر بین کار و زندگی

در کنار زمان بیش��تر برای صرف سرگرمی ها و سایر فعالیت های اوقات 
فراغت، از تعادل بهتری بین کار و زندگی نیز بهره مند خواهید ش��د. این 

می تواند به شما در کاهش احساس خستگی و فرسودگی کمك کند.
4. شروع به دستیابی اهداف

وقتی شروع به مدیریت بهتر زمان خود کنید، می توانید کارهای بیشتری 
انجام دهید. این کار مستقیما با توانایی دستیابی به اهداف خود در مدت 
زمان بسیار کوتاه تری مرتبط است. در ادامه 12 نکته مدیریت زمان برای 

بهبود بهره وری در کار را بررسی خواهیم کرد.
1.چگونگی گذراندن زمان را بررسی کنید

آی��ا به عنوان یك خویش��فرما از خانه کار می کنید، به دلیل همه گیری 
کنونی به طور موقت از راه دور کار می کنید یا می خواهید زمان خود را به 
عنوان صاحب کسب و کار بهتر مدیریت کنید؟ نکات گفته شده را بخوانید 
تا به شما کمك کند زمان خود را بهتر مدیریت کنید و بهره وری بیشتری 

داشته باشید.
مهمترین مسئله: اگر می خواهید در مدیریت زمان خود بهتر شوید، باید 
بدانی��د که چگونه آن را خرج می کنید. ممکن اس��ت فکر کنید فقط نیم 
ساعت طول می کشد تا صندوق ورودی خود را تمیز کنید، اما در واقعیت، 
ممکن اس��ت دو ساعت طول بکش��د. مثا، ممکن است فکر کنید که در 
انجام تحقیقات بسیار خوب عمل می کنید تا متوجه شوید که با اعان های 

رسانه های اجتماعی حواس تان پرت می شود.
اس��تفاده از یك برنامه ردیابی زمان می تواند به ش��ما کمك کند زمان 
موردنظر برای هر کار را کشف کنید. متعهد شوید که به مدت یك هفته 
از یك برنامه ردیابی زمان استفاده کنید و سپس به گزارش ها نگاه کنید تا 

ببینید واقعا یك کار چقدر طول می کشد.

2.تعیین اهداف و اولویت بندی وظایف
چ��ه یك خویش��فرما یا یك کارمن��د، باید بدانید که ب��رای چه چیزی 
تاش می کنید. چه آزادی مالی باش��د، چه افزای��ش حقوق یا ارتقا، همه 
ما اهدافی داریم. هنگامی که در مورد آن اهداف ش��فاف هستید، در مورد 
چگونگی رس��یدن به آن نیز برنامه ای واضح خواهید داش��ت. این به شما 
کمك می کند روی کارهایی که باید انجام ش��وند تمرکز کنید و مطمئن 

ش��وید که ابتدا روی آنه��ا کار می کنید. 
همه چیزهای دیگر را می توان زمانی که 
مهمترین وظایف شما از لیست انجام شد، 

بررسی کرد.
3.تهیه برنامه روزانه

برنامه ری��زی روزان��ه از کارهایی را در 
نظر بگیرید که حتما باید انجام ش��وند. 
می توانید این کار را اول صبح یا به عنوان 
آخرین کار در شب قبل از اینکه لپ تاپ 
خود را برای ش��ب ببندید، انجام دهید. 
دانستن اینکه قرار است روی چه چیزی 
کار کنی��د می تواند برای بهره وری ش��ما 
معج��زه کند و به ش��ما کمك کند روی 

چیزهایی که مهم هستند تمرکز کنید.
4.تنظیم محدودیت زمانی

طبق قانون پارکینس��ون: مق��دار کار 
افزای��ش می یاب��د تا زمان موج��ود برای 

تکمیل آن پر شود.
به عبارت دیگر، اگر پنج س��اعت برای 
تکمی��ل یك کار اختص��اص دهید، پنج 
ساعت طول می کش��د تا آن کار را تمام 
کنی��د. این ب��ه این دلیل اس��ت که کار 
پیچیده تر می ش��ود تا زمان اضافی را در 

نظر بگیرد.
بنابراین به جای حدس زدن مدت زمان انجام یك کار، یك محدودیت 

زمانی تعیین کنید و ببینید چقدر می توانید انجام دهید.
5.تکنیک پومودورو را امتحان کنید

تکنی��ك پومودورو ی��ك روش مدیریت زمان اس��ت ک��ه از یك تایمر 
)زمانسنج( برای تقسیم کار به فواصل زمانی استفاده می شود. هر بازه کاری 
)به نام پومودورو( معموال 25 دقیقه است و پس از آن یك استراحت پنج 
دقیقه ای وجود دارد. پس از تعداد معینی پومودورو تکمیل شده، می توانید 
استراحت بیشتری داشته باشید. زمانی که می خواهید کاما روی کار خود 

تمرکز کنید، رویکرد خوبی است.

6. استفاده از برنامه های مدیریت زمان
برنامه های مدیریت زمان می توانند برای بهره وری شما معجزه کنند. آنها 
می توانند به شما نشان دهند که زمان خود را کجا می گذرانید تا بتوانید از 

حواسپرتی در آینده جلوگیری کنید.
به طور مشابه، برنامه های ردیابی زمان می توانند به شما نشان دهند که 

واقعا چقدر برای هر کار مشخصی وقت می گذارید.
7.عوامل حواسپرتی را مسدود 

نمایید
به غی��ر از برنامه ه��ای مدیریت زمان، 
برنامه هایی وج��ود دارند که می توانند به 
ش��ما در کاهش حواسپرتی کمك کنند. 
بیایید با آن روبه رو شویم: اینترنت مملو 
از مواردی اس��ت که توجه شما را جلب 

می کند.
8.تفویض اختیار و برونسپاری را در 

دستور کار خود قرار دهید
قب��ا اش��اره ک��ردم که باید لیس��ت 
و  کنی��د  بررس��ی  را  خ��ود  کاره��ای 
بی رحمان��ه وظایف خود را اولویت بندی 
کنی��د. در حال��ی که ای��ن کار را انجام 
می دهی��د، به این فکر کنید که آیا همه 
آن وظایف باید توس��ط شما انجام شود 
یا خیر. آیا وظایفی در لیست شما وجود 
دارد که بتوان آن را به ش��خص دیگری 
مح��ول کرد؟ ش��اید بتوانی��د برخی از 

وظایف را برونسپاری کنید.
9.محیط خود را سازماندهی کنید

وقتی محیط ش��ما نامرتب است، پیدا 
کردن چیزهای��ی که نیاز دارید دش��وار 
اس��ت. مدت��ی را صرف س��ازماندهی نه 
تنها میز کار، بلکه فایل های موجود در رایانه خود کنید. اگر یك سیستم 
بایگانی در جای خود دارید اما هنوز احساس می کنید که وقت خود را برای 

جست وجوی فایل ها تلف می کنید، آن را دوباره انجام دهید.
یك قرارداد نامگذاری برای فایل ها و پوشه های خود ایجاد کنید و آنها را 
در همه جا اعمال کنید. به عنوان مثال، می توانید پوشه های رایانه خود را 

به همان روش گوگل درایو سازماندهی کنید.
10.استفاده از میانبرها را جدی بگیرید

تقریبا هر برنامه ای که به صورت روزانه استفاده می کنید فهرست کاملی 
از میانبرها دارد که می توانید به جای تکیه بر منوهای متنی از آنها استفاده 

کنی��د. ع��ادت کردن به آنها و حفظ کردن آنها ممکن اس��ت مدتی طول 
بکش��د، اما زمانی که آنها را بشناس��ید، می توانید س��ریع تر کار کنید. اگر 
نمی خواهی��د زمان زیادی را صرف حفظ کردن همه آنها به طور همزمان 
کنید، فهرستی از آن میانبرها را چاپ کنید و آن را نزدیك رایانه خود نگه 
دارید. سپس هر روز به آن مراجعه کنید و خیلی زود می توانید از آنها حتی 
بدون چیت شیت استفاده کنید. اگر از رایانه مك استفاده می کنید، حتی 
می توانی��د یك جلد صفحه کلید با میانبرهای��ی برای برخی از برنامه های 

پرکاربرد تهیه کنید.
11.از قبل برنامه ریزی نمایید

ش��روع هفته کاری بدون دانس��تن اینک��ه چه کاری باید انجام ش��ود، 
دستوری برای یك فاجعه است. به جای اینکه دائما این کار را انجام دهید، 
زمانی را در یکش��نبه برای برنامه ری��زی و آمادگی برای هفته پیش رو در 

نظر بگیرید.
به لیس��ت اهداف خود نگاه کنید و آن اه��داف ماهانه را به اهداف 
هفتگی کوچك تر تقس��یم کنید. س��پس اهداف هفتگی را به کارهای 
کوچك تر تقس��یم کنید. انج��ام این کار ش��ما را در چارچوب ذهنی 
درس��ت قرار می دهد. صبح دوش��نبه وارد دفتر خود خواهید ش��د و 
دقیقا می دانید چ��ه پروژه هایی نیاز به توجه دارند و چه وظایفی باید 

ابتدا انجام شوند.
12.ضرب االجل های خود را باال ببرید

این ممکن است غیرقابل درک به نظر برسد، اما سعی کنید یك مهلت 
برای یك پروژه یا کار یك روز زودتر از موعد واقعی تعیین کنید. بسیاری 
از مردم فکر می کنند که تحت فش��ار بهترین کار را انجام می دهند و کار 

روی چیزی را تا روز مقرر به تعویق می اندازند.
13.انجام همزمان چند کار را کنار بگذارید

انج��ام چند کار به طور همزمان عالی به نظر می رس��د، اما در حقیقت، 
طبق س��ایت س��امت روان می تواند تأثیر منفی بر بهره وری شما داشته 
باش��د. به هر حال نمی توان چن��د کار انجام داد، اف��رادی که چند کار را 
انجام می دهند، در واقع بسیاری از کارها را همزمان انجام نمی دهند، بلکه 
به س��رعت یك کار را به کار دیگری تغییر می دهند. مطالعه ای از انجمن 
روان شناسی آمریکا نش��ان می دهد که تعویض کار می تواند تا 40 درصد 
از زمان تولیدی یك فرد هزینه داش��ته باش��د. اگر به آن فکر کنید زمان 

زیادی است.
در آخر فراموش نکنید که موارد فوق، صرفا اقداماتی اس��ت که س��ریعا 
باعث می شود تا مدیریت زمان خود را در سال جدید بهبود بخشید. با این 
حال ممکن است مشکاتی وجود داشته باشد که رفع آنها زمانبر هستند. 
برای مثال ترک عادت های غلط، یکی از این موارد محس��وب می شود. به 

همین خاطر ابدا نباید خود را به این 13 اصل محدود نمایید. 
business.tutsplus.com :منبع
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اخبار

بهمن نقی پور عنوان کرد؛
دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز باید مبلغ فرهنگ 

قرآنی باشند
آذربایجان شرقی - ماهان فالح: رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با 
تاکید بر اینکه استادان، کارمندان و دانشجویان قرآنی باید در زمینه های علمی، 
اخالقی و رفتاری زبانزد باشند، گفت: دانشجویان و کارکنان دانشگاه باید مبلغ 
آموزه های قرآنی و وحیانی باشــند. بهمن نقی پور در آیین اختتامیه بیست و 
ششمین دوره جشنواره قرآنی هدهد، قرآن کریم را دارای برنامه زندگی برای 
انسان ها تعریف کرد و با ابراز تاسف از کمرنگ شدن فرهنگ قرآنی و اسالمی در 
جامعه، افزود: شایسته است عظمت قرآن و مفاهیم عالی آن به صورت صحیح 
و هنرمندانه در محافل علمی گســترش داده شــود و در این زمینه استادان و 

دانشجویان علوم پزشکی باید بیش از پیش کوشا و فعال باشند. وی نشر و گسترش فرهنگ و آموزه های قرآنی را با عمل کردن به آنها 
امکان پذیر دانست و اظهار داشت: بازگویی آیات و مفاهیم قرآنی در محیط دانشگاهی عامل نرم شدن دلها به یاد خدا است و باید توجه 
داشت که یاد خدا به انسان ها، آرامش می دهد و موجب امید به آینده شده و انسان را از یاس و خستگی دور می سازد.  نقی پور با اشاره 
به اینکه قرآن همه ابعاد و زوایای زندگی مادی و معنوی انسان ها را برای سعادتمند شدن در نظر گرفته است، ادامه داد: مسائل علمی و 
نیز سالمت جسمانی انسان ها به صورت بسیار کامل و مبسوط در قرآن مورد توجه قرار گرفته شده است. وی با بیان اینکه قرآن، انسان 
ها و مومنان را به تدبر و تفکر در کتاب آفرینش و خلقت دعوت می کند، یادآور شد: انسان با توجه به خلقت و کتب آفرینش، عظمت 
پروردگار، معاد و زندگی دوباره پس از مرگ را بیش از پیش درک می کند و ســبب تربیت درســت انسان می شود. مدیر امور فرهنگی 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز با اشاره به اینکه جشنواره قرآنی هدهد بستری برای یادگیری قرآن و معارف اهل بیت)ع( است، اظهار 
کرد: برگزاری این جشــنواره ســبب ایجاد انگیزه برای فعالیت های قرآنی در محیط دانشگاهی بر اساس رقابت سالم می شود.  محمود 
فیضی با بیان اینکه در  بیســت و ششمین دوره جشنواره قرآنی هدهد شاهد حضور حداکثری اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه 
بودیم، ادامه داد: در این جشنواره یک هزار و ۸۲۰ نفر از دانشگاهیان علوم پزشکی در بخش های آوایی، ادبی، پژوهشی، فن آوری، معارف 
اســالمی و هنری شــرکت کرده بودند. وی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۲ مقام اولی، یک مقام دومی و یک مقام سومی را دانشگاه تبریز 
کسب کرده و امیدوارم با اعالم نتایج دیگر بخش ها، موفقیت دانشگاه در این جشنواره بیش از پیش شود.  فیضی با اشاره به اینکه انس 
با قرآن کریم به فهم عمیق تر از این کالم الهی می انجامد، ادامه داد: ممارست در همنشینی با قرآن کریم سبب نهادینه شدن ارزش 
های الهی در انسان می شود؛ به گونه ای که انسان در زندگی خویش از این مفاهیم عالی بهره می گیرد و در همه لحظه های زندگی 

متاثر از این مفاهیم و ارزش ها می شود.

ایمنی سازی یک میلیون و ۲۳۰ هزار راس دام در استان مرکزی علیه 
بیماری تب برفکی 

اراک- فرناز امیدی: سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماری دامی اداره 
کل دامپزشــکی استان مرکزی گفت: یک میلیون و ۲۳۰ هزار و ۸۰۰ راس دام 
ســبک و سنگین این استان در نیمه دوم سال جاری علیه بیماری تب برفکی 
ایمن سازی شدند. به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی، 
دکتر مهدی جان محمدی افزود: یک میلیون و ۶۵ هزار و ۷۳۰ راس دام سبک 
و ۱۶۵ هزار و ۶۰ راس دام ســنگین معادل ۸۵ درصد دام های سنگین استان 
مرکزی علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند. وی ادامه داد: کاهش جمعیت 
دامــی در مناطق روســتایی از مهمترین عوامل تحقق نشــدن ۱۰۰ درصدی 

واکسیناسیون دام ها علیه بیماری تب برفکی است. سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماری دامی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی 
خاطر نشان کرد: دام های سنگین روستایی در این طرح به صورت رایگان علیه بیماری تب برفکی ایمن سازی شدند. جان محمدی افزود: 
در واکسناســیون دام های سبک نیز واکســن به صورت رایگان و مایه کوبی به صورت بهادار در استان مرکزی انجام شده است. وی ادامه 
داد:  بیماری تب برفکی از جمله بیماری های ویروسی مسری در بین جمعیت دام ها است که شیوع آن خسارات اقتصادی فراوانی را در 
واحدهای پرورش دام به همراه دارد. سرپرست اداره بهداشت و مدیریت بیماری دامی اداره کل دامپزشکی استان مرکزی خاطرنشان کرد: 
واکسیناسیون دام ها نقش موثری در مقابله با بیماری های دامی برعهده داشته و نیاز است دامداران ضمن واکسیناسیون دام ها برای مقابله 
و جلوگیری از شیوع بیماری ها رعایت اصول بهداشتی، قرنطینه ای، کنترل تردد دام، دفن بهداشتی تلفات و ضد عفونی دامداری ها را در 

دستور کار خود قرار دهند.

تقدیر مدیران صنعت برق از مدیرعامل فوالد خورستان
اهواز- شبنم قجاوند:  مدیران عامل شرکت توانیر و برق منطقه ای خوزستان 
از مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان به دلیل همکاری در مدیریت مصرف برق، 
تقدیــر کردند. آرش کردی مدیرعامل شــرکت توانیر با اهدای لوح تقدیری به 
امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان، از همکاری وی در مدیریت 
مصرف برق در سال ۱4۰۰ که باعث گذر موفق از پیک بار شبکه و تامین انرژی 
مشترکین برق کشور شــده بود، قدردانی کرد. محمود دشت بزرگ مدیرعامل 
شــرکت برق منطقه ای خوزســتان نیز با اهدای لوح تقدیر به امین ابراهیمی 
مدیرعامل شرکت فوالد خوزســتان، از همکاری وی و مجموعه شرکت فوالد 

خوزســتان در مدیریت مصرف انرژی برق در سال ۱4۰۰ قدردانی کرد. محمود دشت  بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
با حضور در نمایشــگاه فوالد، این لوح های تقدیر را به مدیرعامل شــرکت فوالد خوزســتان اهدا کرد. در این دیدار همچنین بر تعامل و 
همکاری دوجانبه در اســتمرار تامین انرژی برق از سوی برق منطقه ای خوزستان و مدیریت مصرف برق از سوی فوالد خوزستان تاکید 
شد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در حاشیه اهدای لوح تقدیر، از نمایشگاه بومی سازی فوالد نیز بازدید کرد. کیومرث زمانی 
معاون برنامه ریزی و تحقیقات و سید حجت اله موسوی سرپرست دفتر روابط عمومی نیز در برنامه اهدای لوح تقدیر و بازدید حضور داشتند.

مدیر عامل شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن :
نباید لحظه ای از یاد شهدا غافل بمانیم

رشت- خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت بزرگداشت روز شهدا، آیین نام 
گذاری یکی از ساختمان های معاونت بهره برداری و نام گذاری سالن کنفرانس 
معاونت بهره برداری به نام شهید واالمقام صنعت برق و شرکت، شهید "بهمن 
حســین جانی" با حضور مدیر عامل، معاونین، مدیران و کارکنان شرکت برق 
منطقه ای گیالن و اصحاب محترم رســانه در معاونت بهره برداری برگزار شد. 
بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت سهامي برق منطقه اي گیالن در این آیین 
گفت: آبرو، اقتدار و امنیت ما مرهون خون شهدا است که وجود مبارک خود را 
فدای انقالب و اسالم نمودند. وی افزود: شهدا همیشه زنده و جاودان هستند و 

برنامه های برگزار شده، فقط برای یادآوری به خودمان است تا لحظه ای از یاد شهدا غافل نمانیم و راه پرافتخار شان را ادامه دهیم. آیین 
های این چنینی فقط تذکر و یادآوری به خودمان است که بدانیم انقالبمان با خون پاک شهدا به بار نشسته و بهای سنگینی برای انقالب 
که خون شهدا باشد پرداخت کرده ایم. داراب زاده گفت: تنها با ادامه دادن راه شهدای گرانقدر خواهیم توانست از اهداف و آرمان های آنها 
محافظت کنیم. هدف اصلی شهدا محافظت از اسالم و انقالب بود و ما در صورتی که در این راه قدم بگذاریم، توانسته ایم روح مطهر شهدا 
را از خودمان راضی و خشنود نماییم. شایان ذکر است که به مناسبت بزرگداشت روز شهدا، کاشت ۸ درخت در محوطه زمین فوتبال پست 
شهید سیادتی، مزین به نام ۸ شهید واالمقام صنعت برق استان و شرکت و زیارت، غبارروبی و گل افشانی مزار مطهر شهدای شهرستان 

رشت نیز برگزار شد.

 شهردار کرمانشاه : یک منطقه جدید تجاری و اداری باید 
در کالنشهر کرمانشاه ایجاد شود

کرمانشاه - سارا دشتی : شهردار کالنشهر کرمانشاه با اشاره به اینکه امروز 
بافت فرسوده کرمانشاه کشش این همه مجتمع و مراکز تجاری و اداری را ندارد، 
گفت: باید یک منطقه جدید تجاری و اداری در کالنشهر کرمانشاه ایجاد شود تا 

بسیاری از کسبه، صنوف و پزشکان به این مکان جدید منتقل شوند.
نادر نوروزی در نشست خبری با خبرنگاران در هتل پارسیان کرمانشاه افزود: 
با ایجاد این منطقه جدید تجاری و اداری بسیاری از مشکالت شهر حل می شود 
و این در حالی است که شهرهای چون تبریز و اصفهان این کار را انجام داده اند.

وی در ادامه همچنین از آمادگی شــهرداری برای انتقال میدان تره بار به ۶۲ 
هکتار زمین تهیه شــده در ماهیدشت در صورت رضایت کســبه خبر داد و افزود: ۳۰ هکتار زمین در پشت شهرک ُمالحسینی در نظر 
گرفتیم و اگر سازمان همیاری همکاری الزم را داشته باشد همه مشاغل بازیافتی و ضایعاتی جعفرآباد و مالحسینی باید به شهرک جدید 
بازیافتی منتقل شود. شهردار کرمانشاه آلودگی های بصری را یکی دیگر از معضالت این شهر دانست و گفت: بسیاری از تابلوهای اضافی 
نصب شده در شهر را برمی داریم و همچنین با ۲۰۰ کسبه مذاکرات الزم انجام شده تا طرح همسان سازی تابلوها اجرایی شود و هر مغازه 

یک تابلو با ابعاد مشخص را نصب کند.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: رییس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی تبریز با اشاره به کسب رتبه اول این اتاق در حوزه 
آموزش در بین اتاق های کشور، گفت: در ۱۱ ماه سال جاری ۸۱ دوره 
آموزشی عمومی و دوره آموزشی ADR- CPC بین المللی رانندگان 
حرفه ای و حمل کاالهای خطرناک از سوی این اتاق تشکیل شده است. 
ژائله، افزود: در این دوره ها ۱۲ هزار و ۹۶۰ نفرساعت آموزش عمومی، 
پنج هزار و ۶4۰ نفرساعت آموزش بین الملل شرکت کرده و برای ۶۰۰ 
نفر هر کدام ۱۶ ســاعت و در مجموع ۹ هزار و ۶۰۰ نفرساعت آموزش 
کارت بازرگانی ارایه شده است. وی با اشاره به فعال سازی مرکز پژوهش 
ها و ســتاد نوآور و فن آور اتاق بازرگانی تبریز، اظهار داشت: در حوزه 
بیــن الملل اتاق تبریز ۱۰ هیات  خارجی را به صورت حضوری و هفت 
هیات را نیز به صورت وبینار پذیرش کرده است. رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشــاورزی تبریز گفت: در این مدت اتاق تبریز ۸۱۵ 
مورد مشاوره  برای اعضا و غیر اعضا ارایه کرده و چهار مورد طرح  پایش 
محیط کسب و کار انجام داده است. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی تبریز گفت: این اتاق در ۱۱ ماه ســال جاری ۱۹ هزار و 
4۳۶ فقره گواهی مبدا برای صادرات کاال از اســتان صادر کرده است. 
یونس ژائله، افزود: این گواهی ها برای صدور بیش از ۷۸۲ هزار و ۳۷۲ 
تــن کاالی صادراتی به ارزش 4۲4 میلیون و ۱۸۷ هزار و 4۰۸ دالر در 
حوزه های مختلف صادر شــده اســت. وی اظهار داشت: عمده کاالها 
و محصوالت صادر شــده از جمله شامل کاالهای صنعتی، محصوالت 

صنایع غذایی، ماشــین آالت و وسایل مکانیکی و قطعات، محصوالت 
پتروشیمی و شیمیایی، سنگ و مواد کانی و معدنی و محصوالت دامی 
است. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: در 
این مدت یک هزار و ۱۱۰ فقره کارت بازرگانی از سوی این اتاق صادر 
و تمدید شــده که از این تعــداد ۹۹ کارت حقیقی و ۲4۵ فقره کارت 
حقوقی صادر و ۱۸۳ کارت حقیقی و ۵۸۳ کارت حقوقی تمدید شــده 
اســت. ژائله، تعداد کارت های عضویت صادره و تمدید شده در ۱۱ ماه 
سال جاری را 4۵۵ فقره اعالم کرد و ادامه داد: از این تعداد ۲۱۰ کارت 
حقیقــی و ۷۶ کارت حقوقی صــادر و ۹۶ کارت حقیقی و ۷۳ کارت 
حقوقی تمدید شده اســت. وی یادآوری کرد: در این مدت ۱۷ هزار و 
۷۶۳ جلد کارنه تیر از ســوی اتاق بازرگانی تبریز صادر و ثبت شده که 

این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سه هزار و 4۲۷ فقره 
افزایش یافته اســت. ژائله، ادامه داد: در ۱۱ ماه سال جاری ۳۷ جلسه 
کارگروه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و ۱۱ جلسه اصلی 
در این اتاق تشــکیل شده و ۶۶ دستور جلسه، ۸۱ مصوبه استانی، ۶۰ 
پیشــنهاد ملی، ۱۶ دستاورد ملی و استانی، ۲۱ مصوبه اجرا شده و ۶۰ 
مصوبه در حال پیگیری استانی حاصل تشکیل این جلسات است.  وی 
با اشاره به وظایف شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان 
اظهار داشت: این شــورا محلی برای تبادل نظر و گفت و گوی دولت، 
بخش خصوصی و قوه قضاییه است و وقتی مصوبه ای در آن تصویب می 
شود قطعا سازمان دولتی مزبور موظف به اجرای آن است. رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: اخیرا شائبه ای مبنی بر 
انتقاد استاندار آذربایجان شرقی از اجرایی نشدن مصوبات شورای گفت 
و گوی استان مطرح شده است که سخنان استاندار خطاب به مدیران 
دولتی و تاکیدی به آنان برای پیگیری درست مصوبات شورا بود. ژائله، 
افزود: اتاق تبریز کار پیگیری مصوبات را به درســتی انجام داده و قطعا 
اجرای مصوبات بر عهده اتاق نبوده و بخش های دولتی موظف به اجرا 
هستند و سخنان استاندار نیز ناظر بر این موضوع بود. وی با بیان اینکه 
باید قدردان کارآفرینان و فعــاالن اقتصادی جامعه بود، یادآوری کرد: 
باید از افرادی که به افزایش اشتغال و درآمدزایی در کشور کمک کرده 
اند، قدردانی کرد چراکه بخش خصوصی در زمان و شرایط کنونی، بار 

سنگینی را به دوش می کشد.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی با 
تأکید بر اینکه سیاست ها و اقدامات مربوط به تنظیم بازار باید پیوست 
رســانه ای و فرهنگی داشته باشد، گفت: عامل بخشــی از تورم در بازار 
کاالهای اساسی، روانی است و انعکاس اقدامات و بازرسی های میدانی، 
اثر به ســزایی بر کنترل این عامل دارد. عابدین خّرم در جلسه قرارگاه 
امنیت غذایی استان، اظهار داشت: سیاست تنظیم بازار یکی از کارهای 
ضروری بود کــه در دولت مردمی به اولویت تبدیل شــد و تالش ها و 
پیگیری های دستگاه های مســئول در این حوزه باعث ثبات در تأمین 
و توزیع کاال هســتیم. وی افزود: ســپردن مســئولیت تأمین و توزیع 
محصوالت غذایی به جهاد کشاورزی، اقدام درستی است؛ چراکه تعدد 
متغیرها، تصمیم گیری را سخت می کرد. خّرم با اشاره به اینکه تنظیم 
بازار، تابع عرضه و تقاضاست و این دو بخش باید هماهنگ باشند، افزود: 
در سال های گذشــته، بخش های تأمین و توزیع کاال هماهنگ نبودند 

و نگرانی شــدیدی درخصوص کاالهای اساسی وجود داشت؛ اما امروز 
تالش های کارشناسان جهاد باعث آرامش و طمأنینه در تامین و توزیع 
کاال شده است. وی با اشاره به اینکه نرخ تورم در آذربایجان شرقی نسبت 

به استان های دیگر بیشتر است، افزود: بخشی از علت این رخداد، روانی 
اســت و اگر اقدامات مربوط به تنظیم بازار، پیوست رسانه ای و فرهنگی 
داشته باشد، اثر بسزایی در کنترل تورم خواهد داشت. استاندار آذربایجان 
شرقی با تأکید بر اینکه مسئوالن باید با حضور میدانی در عرصه، نتیجه 
تصمیمــات و اقدامات خود را لمس کنند، افزود: باید در بازرســی ها و 
نظارت های میدانی اهتمام بیشــتری داشته باشیم و این بازرسی ها در 
سطح جامعه منعکس شــود. وی افزود: در بحث نان، کنترل از مبدأ تا 
نانوایی ضعیف است و شــاهد فروش آرد یارانه ای در بازار آزاد و کاهش 
کیفیت نان هســتیم؛ لذا کنترل قیمت و کیفیت نان بسیار مهم است. 
خّرم در خصوص عرضه میوه شــب عید نیز با بیان اینکه در کوتاه مدت 
برنامه ریزی منسجمی شده است تا آحاد مردم به میوه دسترسی داشته 
باشند؛ گفت: در میان مدت باید میادین عرضه میوه در قالب بازارچه های 

محلی احداث شده و این محل ها به طور مستمر رصد و پایش شوند.

رشت-  خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی مهندس 
علی دقیق مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس گیالن صبح روز 
چهارشنبه مورخ۱۸/۱۲/۱4۰۰ در جمع اعضای شورای معاونین با اشاره 

به مصوبه اخیر مجلس شورای اسالمی، از اختصاص یک درصد از درآمد 
شرکتها و سود خالص بانکها و موسسات انتفاعي به مدرسه سازی خبرداد.

وی ضمن تشکر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، حمایت 
آنان را از مدرسه سازی از جمله اقدامات ماندگار در جهت توسعه عدالت 

آموزشی دانسته و آن را بسیار ارزشمند توصیف نمود.
مهندس دقیق با اشــاره به همدلی و همراهی نمایندگان محترم در 
به تصویب رساندن این مصوبه بســیار ارزشمند، ابراز داشت: آموزش و 
پرورش هرگز این اقدام بزرگ و انقالبی مجلس را فراموش نخواهد کرد.

مدیرکل نوســازی مدارس گیالن با بیان اینکه در استان گیالن نیز 
شــاهد حمایت همه جانبه نمایندگان محترم از حوزه تعلیم و تربیت و 
توســعه فضاهای آموزشی هستیم، تصریح نمود: وکالي ملت در بخش 
هزینه ای بــا هدف حمایت از فرهنگیان و دانش آموزان مناطق محروم 
مصوب کردنــد؛ در اجراي ماده یک قانون تنظیم بخشــي از مقررات 

مالي وزارت اموزش و پرورش، شــرکتهاي دولتي مکلف هستند ضمن 
هماهنگي با وزارت آموزش و پرورش معادل یک درصد از درآمد شرکتها 
و ســود خالص بانکها و موسســات انتفاعي را صرف احداث مدرسه در 
روســتاهاي فاقد مدرسه و توسعه عدالت امرزشــي، پرداخت سرانه و 

مطالبات فرهنگیان نمایند.
مهندس دقیق با اشــاره به اینکه توسعه و گسترش عدالت آموزشی 
در  سند تحول بنیادین آموزش  و پرورش مورد تاکید قرار گرفته، افزود: 
با این اقدام جهادی نمایندگان محترم شاهد پویایی بیشتری در توسعه 
فضاهای آموزشــی در مناطق محروم خواهیم بود. وی در پایان  بابیان 
اینکه این مصوبه نیازمند دو ســوم آرای نمایندگان مجلس بود، اذعان 
داشت: همدلی نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی و اهتمام ویژه 
آنان به وزارت آموزش و پرورش منجر به تصویب این مصوبه با دو سوم 

آرای نمایندگان شد که باید قدردان این اقدام انقالبی بود.

در حوزه آموزش؛

اتاق تبریز رتبه اول در بین اتاق های کشور را کسب کرد

استاندار آذربایجان شرقی:

پیوست رسانه ای برای برنامه های تنظیم بازار ضروری است

مدیرکل نوسازی مدارس گیالن خبرداد:

 اختصاص یک درصد از درآمد شرکتها و سود خالص بانکها و موسسات انتفاعي به مدرسه سازی

قم- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم گفت: برای موفقیت در 
اجرای طرح های بازآفرینی شــهری، باید تفویض اختیار الزم از مرکز به 
ستاد استانی صورت پذیرد. به گزارشی، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد 
در جلســه ستاد بازآفرینی شهری طی سخنانی بیان کرد: اراضی ۳۲ و 
4۸ هکتاری پردیســان در سال های گذشته شاهد تصمیمات مختلفی 
بودند و در سفر اخیر رئیس جمهوری به قم قرار بر این شده که در اختیار 
ســتاد بازآفرینی شــهری قم قرار بگیرند. وی با تأکید بر اینکه تاکنون 
وحدت رویه ای در مدیریت بافت های فرسوده شهری وجود نداشته است، 
ادامه داد: همچنین فقدان اعتبارات، نبود جذابیت سرمایه گذاری وعدم 
ارائه مشوق های حمایتی از دیگر چالش های مهم بافت فرسوده قم است. 
شهردار قم بیان داشت: در یک دوره ای با تصویب مجلس شورای اسالمی 
قرار بود تا هرسال ۱۰ درصد از بافت فرسوده شهرها توسط وزارت راه و 

شهرسازی بازسازی شود که هیچ گاه عملیاتی نشد.
ســقائیان نژاد تأکید کرد: تمرکز اقدامــات و فعالیت های مربوط به 
بازآفرینی شهری در تهران طی ســال های اخیر سبب کندی اقدامات 
بومی در شهرهای دیگر شده بود که به همین منظور با پیشنهاد استان 
قم قرار شــد تا ستادهای بازآفرینی اســتانی به صورت مستقل قدرت 
تصمیم گیری و اعمال نظر در بافت فرسوده و طرح های اطراف حرم مطهر 
داشته باشد که به دلیل تغییرات وزارتخانه این پیشنهاد نیز به سرانجام 
مطلوبی نرسید. شهردار قم گفت: ستاد بازآفرینی شهری با تغییراتی که 
در مرکز در رابطه با آن انجام گرفت، عمالً از حدود ســه ســال گذشته 
تعطیل شده است و در دوره جدید الزم است تا تکلیف ستاد بازآفرینی 
استان در چارچوب اصلی خود مشخص شود تا امکان تدوین برنامه های 

مدیریت شهری و مدیریت استانی در سال ۱4۰۱ فراهم گردد.
ســقائیان نژاد ابراز داشت: یک نکته مهم در خصوص ستاد بازآفرینی 
شهری این است که باید تفویض اختیار الزم از مرکز به این ستاد برای 

آغاز طرح ها و برنامه های موردنظر انجام بگیرد.
شــهردار قم در ادامه با اشــاره به پروژه محله دروازه ری، عنوان کرد: 
در خصــوص این طرح در ابتدا باید اعتبارات الزم به صورت کامل احصا 
و مشــخص شود و برخی تجربیات ناموفق شهرهای دیگر در بازآفرینی 

خــاص آن موردتوجــه قرار بگیرد و تا تصویب طرح بر اســاس نگاهی 
عملیاتی باشد.

وی بیان داشــت: شــورای اسالمی شــهر در حال بررسی لکه های 
محرومیت شهر قم است و ۱۹ لکه محروم در این خصوص شناسایی شده 

در طرح توازن محله ای موردتوجه مدیریت شهری قرارگرفته است.
شهردار قم با اشاره به برخی معذوریت های مالی در اجرای طرح های 
و چشم اندازهای بلندمدت، بیان داشت: طی سال های اخیر تهران هفت 
برنامه پنج ساله و برخی کالن شهرهای دیگر نیز پنج برنامه اجرا کرده اند 
این در حالی است که قم تنها یک برنامه پنج ساله را به سرانجام رسانده 

و امسال در سال اول برنامه دوم قرار دارد.
ســقائیان نژاد یادآور شد: اگر بخواهیم طرح های عمرانی که در حوزه 
بازآفرینی شهری تصویب می شود، به مرحله اجرا برسد باید نگاه عملیاتی 
بر آن حکم فرما بوده و منطبق با شرایط اعتباری و توان مالی شهرداری 
و سایر دستگاه های مسئول پیش بینی شود. گفتنی است در این جلسه 
مقرر شد کارگروهی برای تعیین تکلیف طرح های در حال اجرا در ضلع 
شرقی حرم مطهر حضرت معصومه )س( تشکیل شود، همچنین کلیات 
طرح سند مشــارکتی بازآفرینی محله دروازه ری قم در راستای طرح 

توسعه این محله مطرح شد و موردبررسی قرار گرفت.

شهردار قم :

لزوم تقویت نگاه عملیاتی در پروژه های بازآفرینی
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اهواز- شــبنم قجاوند: معاون برنامه ریزی و تحقیقات شــرکت 
برق منطقه ای خوزســتان از طراحی یکــی از بزرگترین و مقاوم ترین 
ترانسفورماتور قدرت کشور با شــرایط بهره برداری در دمای ۶۰ درجه 

 سانتی گراد خبر داد.
کیومرث زمانی با اعالم این خبر بیان کرد: به منظور تامین برق مورد 
نیاز جهت جمع آوری گازهای مشــعل واقع در مناطق آغاجری، مارون، 
رامشیر و رگ سفید که دارای شرایط آب و هوایی خاص شامل رطوبت و 
دمای باال و همچنین آلودگی ناشی از صنایع نفت و گاز در منطقه است، 
ترانسفورماتوری با قابلیت کارکرد در این شرایط هوایی طراحی و ساخته 
شده است. وی افزود: این ترانس که یکی از بزرگترین ترانسفورماتورهای 
قدرت در کشــور بــا ظرفیت ۳۱۵ مگاولت آمپر در ســطح ولتاژ 4۰۰ 
کیلوولت با شــرایط بهره برداری در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد است با 
مدیریت و الزام شــرکت برق منطقه ای خوزســتان و سفارش مشترک 

صنعتی شــرکت پاالیش گاز بیدبلند در شرکت ایران ترانسفو ساخته 
شده است.

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان 
کرد: در سایر نقاط کشور ترانسفورماتورهایی با تحمل دمایی 4۰ تا 4۵ 
درجه و در خوزستان تا ۵۰ درجه طراحی می شد اما بعد از حوادث سال 
۱۳۹۵ در خوزستان مقاومت ترانس ها به ۵۵ درجه و در سال ۹۶ دمای 
طراحی به ۵۸ درجه افزایش یافت که اولین ابرترانس قدرت بهره برداری 
شده از این نوع، سال جاری در پست پیروزان این شرکت به بهره برداری 
رسیده است. زمانی تصریح کرد: ترانس فعلی رکورد قبلی را نیز شکسته 
و تحمــل دمای ۶۰ درجه را دارد و تاکنون یکی از مقاوم ترین تجهیزات 
برق قدرت ساخته شده در مقابل تغییرات اقلیمی و افزایش دما در کشور 
و احتماال دنیا اســت. وی افزود: برنامــه آزمون های فنی قبل از تحویل 
این ترانس شامل تســت های تجهیزات بخش الکتریال و مکانیکال در 

محل آزمایشگاه فشار قوی شرکت ایران ترانسفو با حضور نمایندگان این 
شرکت و شرکت پاالیش گاز بیدبلند با موفقیت انجام گرفته  و عملیات 
حمل و نصب آن در شــبکه فشــار قوی برق خوزستان به زودی انجام 
می شود. معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: این ترانس در پست ایثار شرکت برق منطقه ای خوزستان نصب و 
راه اندازی خواهد شد و طبق برنامه زمانبدی بنا است که عملیات تست 

قبل از بهره برداری در فروردین سال ۱4۰۱ انجام شود.

بزرگترین و مقاوم ترین ترانس برق قدرت کشور در مقابل 
تغییرات اقلیمی  در راه شبکه برق خوزستان  
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کسب و کارهای کوچک و تکنیک های کسب رتبه های برتر گوگل 

به قلم: ایوان ویدجایا
noobpreneur.com کارشناس کسب و کار و مدیر سایت

ترجمه: علی آل علی

کسب و کارهای کوچك برای حضور در عرصه بازاریابی دیجیتال همیشه مشکات زیادی پیش رو دارند. 
این امر از محدودیت بودجه بازاریابی گرفته تا دشواری های دیده شدن در فضای آناین را شامل می شود. در 
مورد اخیر، کسب رتبه های مناسب در گوگل به مثابه نوعی آرزوی دست نیافتنی برای برندها مطرح می شود. 
بنابراین اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و مطرح کردن نام کسب و کار کوچك تان در بازار 

هستید، باید هر طور شده راهکاری برای به دست آوردن رتبه های مناسب گوگل پیدا کنید. 
هدف اصلی در این مقاله جست و جو برای برخی از مهمترین راهکارهای تبدیل شدن به برندی حرفه ای 
در دنیای گوگل است. این امر برای کسب و کارهای کوچك در صورتی که تکنیك های حرفه ای در دسترس 
داش��ته باشند، دیگر نوعی آرزوی دس��ت نیافتنی نخواهد بود. در ادامه برخی از مهمترین نکات برای تبدیل 
شدن کسب و کارهای کوچك به بازاریاب هایی حرفه ای و کسب رتبه های مناسب گوگل را مورد بررسی قرار 

می دهیم. 
افزایش سرعت بارگذاری سایت برند

سایت برند شما باید سرعت بسیار زیادی در زمینه بارگذاری صفحات داشته باشد. این امر به مشتریان برای 
بازدید از سایت شما کمك کرده و ترافیك تان به طور طبیعی افزایش پیدا می کند. اغلب اوقات وقتی کاربران 
با سایتی بسیار کند رو به رو می شوند، حتی یك لحظه هم در آن نمی مانند. این رفتار طبیعی هر کاربری در 
دنیای دیجیتال و پرس��رعت کنونی محسوب می شود. بنابراین اگر شما توانایی استفاده از چنین راهکاری را 
ندارید، باید به طور قابل ماحظه ای در استراتژی های فعالیت برندتان تجدیدنظر انجام دهید. این امر می تواند 

بسیاری از مشکات تان در بازار را رفع کرده و موقعیت بهتری پیش روی برندتان قرار دهید. 
گوگل در زمین رتبه بندی سایت ها همیشه به سرعت بارگذاری توجه ویژه ای نشان می دهند. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمك کرده و شانس تان را بی نهایت افزایش می دهد. بنابراین هر چند 

وقت یك بار برای بهینه سازی سرعت سایت تان اقدام نمایید.
تولید محتوای باکیفیت

شما در سایت رسمی یا شبکه های اجتماعی باید همیشه محتوای باکیفیت پیش روی مخاطب هدف قرار 
دهید. این امر تمرینی برای تداوم حضور در فهرست برندهای مورد عاقه آنها خواهد بود. بسیاری از برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه به دنبال راهکارهای متنوع و گاهی عجیب هستند. این امر 
می تواند شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت کاهش دهد. درست به همین خاطر 
شما باید عملکرد هوشمندانه ای در این راستا داشته باشید. توصیه ما در این میان تاش برای حفظ کیفیت 
باالی محتوای بازاریابی است. این امر شامل ارزیابی مداوم ترندهای بازار و تحلیل رفتار مشتریان است. بنابراین 
شما می توانید همیشه بهترین محتوای ممکن را پیش روی مخاطب هدف تان قرار دهید. این نکته شانس تان 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت افزایش می دهد. 
کاهش حجم محتوای بصری سایت

یکی از نکاتی که بر روی رتبه نهایی سایت شما در گوگل تاثیر دارد، سرعت بارگذاری محتوای بصری است. 
این امر باید بسیار سریع صورت گیرد. اگر کاربران برای مشاهده یك عکس در سایت شما چند ثانیه معطل 
شوند، خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی آنها کاهش پیدا می کند. نکته مهم در این میان تاش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای است. این امر با کاهش حجم محتوای بصری سایت 
صورت می گیرد. به عبارت ساده، شما باید پیش از بارگذاری محتوای سایت تان اقدام به کاهش اندازه و حجم 
محتوای بصری کنید. این امر س��رعت بارگذاری صفحه س��ایت را افزایش داده و در نتیجه رتبه سئو بهتری 

برای تان به همراه خواهد داشت. 
همکاری با وبالگ ها

همکاری با وباگ های مختلف یا راه اندازی یك وباگ رس��می برای برند گزینه مناس��ب دیگری در این 
میان محسوب می شود. شما با چنین کاری به سادگی دامنه وسیعی از کاربران عاقه مند به حوزه کاری تان 
را دور هم جمع می کنید. در کنار این مسئله شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیز به شدت 
افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین همیش��ه راه اندازی یا دس��ت کم همکاری با برخی از وباگ های معتبر در 

حوزه کاری تان را مدنظر داشته باشید.
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: گرنت اولسن
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

مدیریت یك کسب و کار کوچك به ویژه در ابتدای مسیر 
امر ساده ای نیست. شما در ابتدای فعالیت تان به عنوان مدیر 
یا صاحب یك کس��ب و کار کوچك باید به خوبی نسبت به 
اس��تخدام نیروی کار مناسب با شرایط کاری تان توجه نشان 
دهید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای جلب نظر 

مخاطب هدف و رقابت با دیگر برندها در بازار پیدا نکنید. 
وقتی یك برند به دنبال استخدام نیروی کار است، همیشه 
امکان استفاده از انتخاب های نادرست و مواجهه با مشکات 
فراوان پس از آن وجود دارد. این امر به شما برای ساماندهی 
کس��ب و کارتان در بازار کمکی نکرده و در نهایت مجبور به 
اس��تخدام دوباره نیروی کار می شوید. چنین نکته ای نه تنها 
ش��ما را در موقعیت نامناسبی از نظر مالی قرار می دهد، بلکه 
اجرای برنامه های ش��رکت را نیز با بح��ران فراوانی رو به رو 

خواهد کرد. 
امروزه بسیاری از کارآفرینان در کسب و کارهای کوچك به 
دنبال راهکارهای مطمئن برای استخدام نیروی کار هستند. 
این امر برای شما اهمیت ویژه ای داشته و امکان تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را نیز به همراه خواهد داشت. اگر شما 
یك بار برای همیش��ه نیروی کار مناسبی با شرایط برندتان 
استخدام نمایید، وضعیت تان به طور مداوم بهبود پیدا کرده 
و دیگر دغدغه ای بابت اس��تخدام دوباره کارمندان نخواهید 

داشت. 
ه��دف اصلی در این مقاله م��رور برخی از مهمترین نکات 
در رابطه با اس��تخدام نیروی کار مناسب در کسب و کارهای 
کوچك اس��ت. بدون تردید برندهایی که به تازگی کارش��ان 
را ش��روع کرده یا در بازارهای محلی حضور دارند، ش��رایط 
به ش��دت متفاوتی با برندهای ب��زرگ دارند. به همین خاطر 
اس��تفاده از شیوه اس��تخدام مربوط به برندهای بزرگ برای 
چنین کسب و کارهایی فایده ای به همراه ندارد. بنابراین اگر 
شما هم در یك کسب و کار کوچك دغدغه استخدام نیروی 
کار را دارید، باید هرچه زودتر نس��بت به تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به شیوه ای حرفه ای اقدام نمایید، در غیر این 
صورت شاید دیگر شانسی برای جلب نظر مخاطب هدف تان 

پیدا نکنید. 
توسعه استراتژی کسب و کار

هر کس��ب و کار برای استخدام نیروی کار باید به نیازها و 
شرایطش توجه نشان دهد. این امر به معنای ارزیابی وضعیت 
برند و س��پس اقدام به اس��تخدام نیروی کار خواهد بود. اگر 
ش��ما در این میان به چنین نکته مهمی توجه الزم را نشان 
ندهید، دیگر شانس زیادی برای استخدام نیروی کار مناسب 
را نخواهید داش��ت. امروزه بس��یاری از برندها حتی پیش از 
طراحی اس��تراتژی کسب و کارشان اقدام به استخدام نیروی 
کار می کنند. این امر شاید در نگاه نخست ایراد خیلی زیادی 
نداش��ته باشد، اما شاید در یك چش��م به هم زدن شما را با 
تعدادی کارمند نامناسب برای برنامه برندتان رو به رو سازد. 
توصیه ما در اولین بخش مقاله کنونی تاش برای طراحی 
و توسعه استراتژی کسب و کارتان است. این امر وضعیت شما 
در بازار را مشخص کرده و امکان پیگیری اهداف تان را فراهم 
می س��ازد. وقتی شما اهداف درس��تی در بازار داشته باشید، 
امکان استخدام نیروی کار متناسب با نیازتان را خواهید یافت. 
این امر در نهایت به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کمك کرده و شرایط تان در بازار را نیز به شدت توسعه 

می دهد. 
بس��یاری از کارآفرینان بدون اطاع از شرایط بازار و نحوه 
واکنش نسبت به تحوالت آن اقدام به شروع فرآیند کسب و 
کار می کنند. این امر می تواند شرایط بسیار دشواری برای آنها 
پدید آورد. وقتی در بازار همه برندها با قدرت و آگاهی دقیق 
از وضعیت بازار مش��غول فعالیت هستند، ورود بدون مقدمه 
شما به این حوزه چیزی به غیر از هزینه اضافی برای برندتان 

نخواهد داشت. 
پیش بینی آینده بازار و همچنین سرنوشت کسب و کار به 
شما برای استخدام نیروی کار مناسب کمك شایانی خواهد 
کرد. این امر شما را در موقعیت بسیار مناسبی برای ارزیابی 
گزینه های مختلف برای اس��تخدام قرار می دهد. بدون تردید 
هر برندی در زمان اس��تخدام نیروی کار با گزینه های زیادی 
رو به رو خواهد بود. در اغلب موارد تصمیم گیری درباره یکی 
از گزینه ها بی نهایت سخت می شود. درست به همین خاطر 
ش��ما باید برای تاثیرگذاری بر روی وضعیت برندتان همیشه 

اهداف و استراتژی کلی تان را در نظر داشته باشید. 
طراحی اس��تراتژی شما را در مسیر مشخصی برای توسعه 
برن��د قرار می دهد. با این حس��اب دیگر تصمیم گیری درباره 
سرنوشت برندتان امری غیرممکن یا حتی دشوار نخواهد بود. 
تنها کاری که ش��ما در این میان برای جلب نظر مش��تریان 
بای��د انجام دهید، انتخاب نیروی کار درس��ت و هماهنگ با 
اهداف تان است. این امر شما را در مسیر توسعه کسب و کار 
و تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف یاری خواهد کرد. 

نگارش توضیحات موقعیت شغلی
افرادی که مایل به همکاری با شما و برندتان هستند، باید 
اطاع دقیقی از موقعیت شغلی و انتظارات شما داشته باشند، 
در غیر این صورت نه تنها وقت خودتان را تلف می کنید، بلکه 
گزینه های موردنظر نیز به دلیل بی اطاعی از ش��رایط کاری 
به س��ادگی قید ش��ما را خواهند زد. این امر شرایط ویژه ای 
برای شما و کس��ب و کارتان ایجاد می کند. به همین خاطر 
باید در راستای تاثیرگذاری بر روی داوطلب های همکاری با 
شما همیشه اندکی توضیح درباره موقعیت شغلی را مد نظر 
قرار دهی��د، در غیر این صورت ش��اید هرگز موقعیتی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف ت��ان پیدا نکنید. این امر 
می تواند فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت 

دشوار کرده و شانس تان در این مسیر را نیز کاهش دهد. 
شما در زمینه ارائه توضیحاتی درباره موقعیت شغلی افراد 

در شرکت تان امکان استفاده از تمام ابزارهای در دسترس را 
دارید. این ام��ر می تواند از مطالعه نمونه توضیحات حرفه ای 
برندهای بزرگ در اینترنت ش��روع شود. شما با چنین کاری 
به خوبی امکان آگاهی از یك توضیح حرفه ای درباره موقعیت 
شغلی و نحوه بیان انتظارات تان را خواهید یافت. بدون تردید 
همکاری با کارمندی که از همان روز اول نس��بت به وظایف 
و مسئولیت هایش آگاهی دقیق دارد، بسیار راحت تر از سایر 

گزینه های احتمالی است. 
یادتان باش��د ش��ما در ن��گارش توضیحات مرب��وط به هر 
موقعیت ش��غلی باید تعادل میان مسئولیت ها و توانایی افراد 
را نیز مدنظر قرار دهید. به بیان دقیق تر، اگر انتظارات ش��ما 
از کارمندان بس��یار زیاد باشد، کمتر کسی مایل به همکاری 
ب��ا برندتان خواهد بود. این نکته اغلب اوقات مورد بی توجهی 
کارآفرینان قرار می گیرد. به همین خاطر توانایی ش��ان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور مداوم کاهش پیدا 
کرده و شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب شان پیدا 

نمی کنند. 

امروزه نیروی کار بس��یار زیادی در بازار وجود دارد. در این 
میان آرزوی هر برندی همکاری با نیروی کار حرفه ای در بازار 
است. این امر شاید در نگاه نخست مشکل چندانی پیش روی 
برندها قرار ندهد، اما اگر سخت گیری کارمندان حرفه ای در 
بازار را به ماجرا اضافه کنیم، آن وقت ماجرا دیگر خیلی ساده 
نخواهد بود. این امر می تواند شرایط شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را به طور قابل ماحظه ای تحت تاثیر قرار 
دهد. خب وقتی نیروی کار حرفه ای در میان نباش��د، تعامل 
با مش��تریان و دسترس��ی به اهداف برند نی��ز بدل به آرزوی 

غیرممکن خواهد شد.
اطمینان از آماده بودن مدارک و ملزومات اداری

پس از اینکه شما افراد موردنظرتان برای شرکت در جلسه 
اس��تخدامی را انتخاب کردید، باید نیم نگاهی به آماده بودن 
مدارک و ملزومات اداری هم داش��ته باش��ید. معنای این امر 
آمادگی اداری ش��ما برای اس��تخدام هر ک��دام از افراد مورد 
مصاحبه در صورت لزوم است. بدون تردید کارمندان آستانه 
تحمل زیادی برای انتظار در زمینه استخدام ندارند. بنابراین 
اگر ش��ما پس از مصاحبه و آش��نایی با مهارت های هر کدام 
از آنها خیلی زود نس��بت به اس��تخدام رس��می و طی کاغذ 
بازی های مرس��وم اقدام نکنید، شاید برندی دیگر به سادگی 
کارمند دلخواه تان را استخدام نماید. آن وقت شما به سادگی 
یکی از نیروهای کاری خوب در بازار را از دست داده اید. این 
امر می تواند شرایط ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
بدون تردید مدارک موردنیاز برای اس��تخدام رس��می یك 
کارمند در هر منطقه ای متفاوت اس��ت. بنابراین ش��ما پیش 
از برگزاری جلس��ات تان باید هماهنگی الزم با س��ازمان های 
اداری و دولتی را داش��ته باش��ید. اینطوری به سادگی هرچه 
تمام تر فرصت استخدام نیروی کارتان را پیدا کرده و فرآیند 
تاثی��رذاری بر روی مخاطب ه��دف را پیگیری خواهید کرد. 
این امر می تواند ش��رایط تان در بازار را بهینه س��ازی کرده و 

موقعیت تان را نیز به طور قابل ماحظه ای توسعه دهد. 
هرچه سرعت عمل شما در استخدام نیروی کار باالتر باشد، 
در نهایت شانس بیشتری برای همکاری با کارمندان حرفه ای 
خواهید داشت. دلیل این امر بی میلی کارمندان حرفه ای برای 
انتظار در صف اس��تخدامی اس��ت. بدون تردید اگر شما هم 
خودت��ان را به جای کارمندان حرفه ای در ب��ازار قرار دهید، 
این نکته را به خوبی درک خواهید کرد. پس همیش��ه پیش 
از ماقات با کارمندان نس��بت به آماده س��ازی شرایط برای 
استخدام ش��ان در صورت نیاز توجه نش��ان دهی��د. این امر 
شانس شما در بازار را به طور قابل ماحظه ای افزایش داده و 

فرصت های بی نظیری برای برندتان فراهم خواهد کرد. 
انتشار درخواست استخدام به طور رسمی

انتشار درخواس��ت استخدام نیروی کار شاید ایده ای ساده 
و حتی ابتدایی به نظر برس��د، اما در عمل تاثیرگذاری بسیار 
زی��ادی بر روی روند فعالیت کس��ب و کارهای کوچك دارد. 
وقت��ی برن��دی مثل نایك ی��ا اپل در تاش برای اس��تخدام 
نیروی کار هستند، بس��یاری از کارمندان با رزومه های قوی 
پش��ت در صف می کشند. با این حال شرایط در مورد کسب 
و کارهای کوچك به طور کاما متفاوتی پیش می رود. ش��ما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیشه اقدام به 
انتشار درخواست اس��تخدامی تان به طور رسمی نمایید، در 
غی��ر این صورت تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف بدل به 

امری غیرممکن خواهد شد. 
امروزه س��ایت ها و پلتفرم های بسیار زیادی برای کمك به 

کارآفرین��ان در زمینه پیدا کردن بهترین نیروی کار بازار در 
دسترس قرار دارد. یکی از بهترین این ابزارها شامل لینکدین 
اس��ت. این نکته به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کمك کرده و ش��انس تان در ب��ازار را نیز به طور قابل 
ماحظه ای افزایش می دهد. خب تا وقتی کارمندان نس��بت 
به حضور برند ش��ما در بازار اطاعی نداش��ته باشند، انتظار 

موفقیت در زمینه استخدام امری غیرواقعی خواهد بود. 
اگر ش��ما هم به دنبال تعامل با کارمندان حرفه ای در بازار 
هستید، باید همیشه از راهکارهای حرفه ای و تازه برای تعامل 
با آنها سود ببرید این امر به شما فرصت های بسیار خوبی برای 
پیدا کردن نیروی کار مناسب با شرایط برندتان خواهد داد. 

مقایسه رزومه ها
کسب و کارها به طور معمول پس از اعام رسمی نیازشان 
به نیروی کار باید منتظر دریافت رزومه های مختلف باش��ند. 
این امر به شما برای ارزیابی کیفیت افراد مایل برای همکاری 
با ش��رکت تان کمك کرده و نوعی گزینش را پیش روی تان 
قرار می دهد. بی تردید شما امکان برگزاری جلسه استخدامی 
با حضور همه افراد مای��ل به همکاری با برندتان را نخواهید 
داشت. درست به همین خاطر باید در ابتدای امر رزومه های 
مختلف را با دقت فراوان با هم مقایسه کرده و سپس دست به 
انتخاب بزنید، در غیر این صورت خیلی زود توانایی تان برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین می رود. 
یادتان باشد ش��ما برای ارزیابی رزومه ها باید با معیارهای 
ساده ش��روع کنید. این طوری در طول زمان به تدریج تمام 
رزومه های دارای کیفیت نامناسب را کنار گذاشته و در نهایت 
فقط کارمندان بااس��تعداد و دارای مهارت باال باقی خواهند 
ماند. این نکته شانس تان برای تشکیل یك تیم کاری حرفه ای 

و باتجربه را به شدت افزایش می دهد. 
بی تردی��د هر برندی برای اس��تخدام نیروی کار معیارهای 
خ��اص خودش را دارد. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف کمك کرده و ش��انس تان در عمل را به 
طور قابل ماحظه ای افزایش می دهد. بنابراین ش��ما باید به 
ط��ور مداوم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به 
مقایسه رزومه ها با هم و انتخاب بهترین گزینه ممکن نمایید. 
در این میان معیارهای شما نظیر میزان تجربه یا تنوع مهارتی 

نیز کمك شایانی به فرآیند انتخاب خواهد کرد. 
برگزاری جلسات استخدامی

پس از اینکه شما مس��یری طوالنی برای استخدام نیروی 
کارتان پش��ت س��ر گذاش��تید، نوبت به برگزاری جلس��ات 
استخدامی می رسد. این جلس��ات باید برای شما مهم تلقی 
شده و تکلیف نهایی کارمندان تان را روشن می کند. بنابراین 
باید رفتار حرفه ای در این جلسات داشته باشید، در غیر این 
صورت شاید ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان 

دلخواه از بین برود. 
بس��یاری از کارمندان باتجرب��ه و دارای مهارت های متنوع 
در صورت مشاهده ناتوانی کارآفرینان برای مدیریت جلسات 
اس��تخدامی خیلی زود اقدام به ترک جلس��ه و حتی در نظر 
گرفتن دیگر برندها خواهند کرد. با این حساب اگر شما برای 
اولین بار قصد برگزاری جلس��ات اس��تخدامی را دارید، باید 
به خوبی نس��بت به فرآیند مدیریت این جلس��ات نیز اطاع 
کس��ب نمایید، در غیر این صورت شاید هرگز شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهینه س��ازی شرایط تان 
پی��دا نکنید. این امر می توان��د موقعیت تان در بازار را به طور 

قابل ماحظه ای دشوار سازد. 
بی تردید از دس��ت دادن نیروی کار در پی مدیریت ضعیف 
جلس��ه یا عدم هماهنگی شرح وظایف و مسئولیت های یك 
موقعیت س��ازمانی با انتظارات واقعی ش��ما صدمه زیادی به 
اعتبار کس��ب و کارتان خواهد زد. به همین خاطر شما باید 
همیشه همکاری با نیروی کار به بهترین شکل ممکن و تاش 
برای جلب نظر آنها را به طور حرفه ای را در نظر داشته باشید، 
در غیر این صورت خیلی زود بدل به برندی کلیشه ای در بازار 
می شوید که حتی یك نفر نیز مایل به همکاری با شما نیست. 

استخدام و خوشامدگویی به کارمند موردنظر
پس از اینکه ش��ما جلس��ه اس��تخدامی را به پایان بردید، 
نوبت به تصمیم گیری نهایی می رس��د. ش��ما در این شرایط 
باید نس��بت به استخدام یك یا چند فرد مورد نیازتان از بین 
تمام افراد حاضر در جلسه اقدام نمایید. بی شك این امر ساده 
نیست. به همین خاطر اغلب اوقات کسب و کارها برای تماس 
با فرد موردنظر و استخدام وی چند روز زمان الزم دارند. این 
امر می تواند ش��رایط شما را به طور قابل ماحظه ای ساده تر 
نمای��د. در پایان کار تصمیم گیری درباره وضعیت نیروی کار 
مناس��ب برای شرکت باید با هم اندیش��ی میان شما و دیگر 
اعضا صورت گیرد. این امر به ش��ما دیدگاه دقیق تری درباره 
کارمن��د موردنظر خواهد داد. به این ترتیب ش��ما با آگاهی 
و دقت بیش��تر فرصت تصمیم گیری درباره این نکته مهم را 

خواهید داشت. 
بدون تردید اس��تخدام یك نیروی کار برای ش��رکت شما 
مسئولیت زیادی به همراه دارد. اغلب اوقات برندها به سادگی 
امکان اخراج نیروی کار رسمی شان را ندارند. به همین خاطر 
ش��ما باید دقت باالیی در زمینه اس��تخدام کارمندان داشته 
باشید. این امر می تواند همراه با استفاده از تجربه سایر برندها 
در زمینه استخدام باش��د. در هر صورت برند شما در نهایت 
مجبور به اس��تخدام بهترین نیروی بازار خواهد بود، در غیر 
این صورت ش��اید خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر 

روی بازار از بین برود. 
پس از اینکه شما تصمیم تان درباره انتخاب یك نیروی کار را 
گرفتید، نکته نهایی خوشامدگویی به فرد موردنظر است. این امر 
به شما موقعیت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی عضو تازه 
وارد ش��رکت داده و وجهه حرفه ای برندتان را به نمایش خواهد 
گذاشت. برخی از کسب و کارها حتی مراسم خوشامدگویی به 
کارمند جدیدشان را به طور زنده در شبکه های اجتماعی پوشش 
می دهند. در این رابطه انتخاب کاما با شماس��ت. پس با خیال 
راحت نسبت به استخدام نیروی کار مناسب و خوشامدگویی به 

شیوه دلخواه تان اقدام کنید. 
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