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دوشنبه
10 خرداد 1400

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

کرونا چه بر سر دنیای ما آورده است؟

مهمترین ریسک های 
2 سال آینده

فرص��ت ام��روز: لحظاتی را در تاریخ جهان س��راغ داری��م که همه چیز را به دوران قبل و پس از خود تقس��یم 
کرده اند. وقتی ابعاد هولناک پاندمی کرونا نمایان شد، بسیاری از مردم همین حس را داشتند و به تبعات کرونا در 
زندگی آینده شان اندیشیدند. رخدادی که با وقوع آن به نظر می رسد هیچ راه بازگشتی برای زندگی عادی سابق 
وجود ندارد و گویی این قطار پیش��اپیش ایس��تگاه را ترک کرده است. با وقوع کرونا و در مصاف ویروس و اقتصاد 
در بیش��تر از یک س��ال گذشته، سواالت زیادی مطرح ش��ده و اغلب اقتصاددانان و اندیشمندان در جست وجوی 
پاسخ این سواالت برآمده اند که کرونا چه تغییر شکل ژئوپلیتیکی ایجاد کرده، مهمترین ریسک های حال حاضر...

 نگاهی به حواشی 24 ساعت گذشته
در حوالی ساختمان میرداماد

همتی از بانک مرکزی رفت؟
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خودروسازان به دنبال واردات خودرو

عادت های رهبران تجاری متفاوت در دنیای کسب و کار
فعالیت به عنوان رهبر تجاری یا مدیر یک کس��ب و کار کار س��اده ای نیست. بسیاری از افراد از کودکی 
آرزوی فعالیت به عنوان مدیر یک کسب و کار را دارند، اما به محض اینکه چنین فرصتی فراهم می شود، 
هیچ ایده ای در رابطه با نحوه اجرای مس��ئولیت های گسترده ش��ان ندارند. این امر بیش��ترین آسیب را به 
کسب و کارها وارد می کند. نکته جالب در این میان استراتژی به طور کامل متفاوت رهبران تجاری موفق 
در دنیاس��ت. آنها به سادگی هرچه تمام تر بر روی کارمندان شان تاثیر گذاشته و فرآیند مدیریت کسب و 
کار را پیش می برند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار عجیب به نظر برسد، اما برای آنها به چندان هم 

پیچیده و سخت نیست.  نکته مهم درخصوص فعالیت کارآفرینان مختلف در زمینه رهبری تجاری و...
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: در حالی که روز گذشـته اغلب نگاه ها به سـاختمان شیشـه ای میرداماد و حاشـیه های 
انتخابات ریاسـت جمهوری در حوالی بانک مرکزی بود، بورس تهـران به روند صعودی خود ادامه داد 

و بیـش از 17 هـزار واحد افزایش یافت. به نظر می رسـد در حد فاصـل 18 روز باقی مانده تا 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بورس بیشترین تاثیرپذیری را از فعالیت های...

رشد 17 هزار واحدی در دومین روز هفته

بورس صعودی ماند

نگــــاه
نتفلیکس، کرونا و آینده 

پول در هنر هفتم
آیا کرونا باعث مرگ 

سینما شد؟
س��ال های  در  آنالی��ن  پخ��ش 
اخی��ر و به وی��ژه پ��س از پاندمی 
کرون��ا به عرص��ه رقاب��ت جدیدی 
می��ان غول های تکنول��وژی تبدیل 
ش��ده و به همین دلیل اس��ت که 
در چند روز گذش��ته خب��ر خرید 
یکی از قدیمی ترین اس��تودیوهای 
فیلم س��ازی هالیوود توس��ط غول 
تجارت الکترونیک دنیا یعنی آمازون 
حس��ابی خبرساز شده و حساسیت 
منتق��دان را برانگیخت��ه اس��ت؛ تا 
جایی که قانون گذاران هر دو حزب 
آمریکا به ای��ن خرید معترضند. به 
اعتقاد کارشناس��ان، خرید استودیو 
مترو گلدوین مایر که بیشتر خاطره 
پخش فیلم های جیمز باند را به یاد 
مخاطبان سینمایی می آورد، باعث 
می ش��ود که قدرت آمازون به طرز 
قابل توجهی بیشتر شده و رقابت با 
این غول تجارت الکترونیک هرچه 
بیش��تر ب��رای ش��رکت های دیگر 

دشوارتر شود.
موضوع گزارش حاض��ر البته نه 
خرید 8.5 میلیارد دالری ش��رکت 
س��ینمایی مترو گلدوین مایر توسط 
آمازون و گس��تره س��لطه این غول 
تکنولوژی بر صنعت فیلم س��ازی و 
رسانه ای جهان، بلکه پدیده پخش 
آنالی��ن و پیامده��ای آن ب��ر هنر 
سینماست. س��وال این است که آیا 

باعث مرگ سینما  کرونا 
2شده و عالوه بر قرنطینه و...

19 شوال 1442 - س�ال هفتم
شماره   1791

8 صفحه - 5000 تومان

Mon.31 May 2021

مراس��م امضای تفاهم نامه اجرای پروژه تامین  مالی احداث فاز 
اول پایانه مس��افری جدید فرودگاه امام خمینی )ره( روز ش��نبه 
هشتم خردادماه با حضور محمد اس��المی وزیر راه و شهرسازی، 
مجید قاس��می مدیرعامل بانک پاس��ارگاد، تورج دهقانی زنگنه 
مع��اون وزیر و رئیس س��ازمان هواپیمایی کش��وری، س��یاوش 
امیرمکری مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها و ناوب��ری هوایی ایران 
و جمعی از مس��ئوالن در محل سالن همایش هتل شرکت شهر 
فرودگاهی امام خمینی )ره( برگزار شد. در این مراسم، تفاهم نامه 
پروژه تأمین مالی، طراحی، ساخت، راه اندازی، بهره برداری و انتقال 
فاز اول پایانه مسافری شماره2 فرودگاه، بین شهر فرودگاهی امام 

خمینی )ره(، شرکت فرودگاه ها و گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به 
امضا رس��ید. وزیر راه و شهرس��ازی در این مراس��م با بیان اینکه 
توسعه یک فرودگاه بین المللی مناسب در ایران باید 20 سال پیش 
آغاز می شد، گفت: با احداث ترمینال جدید، فرودگاه امام خمینی 
)ره( اولین فرودگاه بین المللی ایران با قابلیت ترانزیت خواهد شد.

محمد اسالمی با اشاره به ظرفیت 500 میلیون مسافری غرب 
آسیا در حوزه هوانوردی، ادامه داد: ظرفیت 100 میلیون مسافر در 
سال که برای فرودگاه امام خمینی )ره( پیش بینی شده است، یک 
ظرفیت حداقلی است و باید بیشتر شود. اسالمی به وجود مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در جوار فرودگاه امام خمینی )ره( اشاره کرد 

و گفت: روز چهارشنبه هیأت دولت وضعیت سهمیه تجاری منطقه 
آزاد را تصویب کرد و از امروز این منطقه می تواند به عنوان منطقه 
آزاد فعالی��ت کن��د. به این ترتیب امیدواری��م یک هاب قدرتمند 
اقتصادی حول محور فعالیت هوانوردی در ش��هر فرودگاهی امام 
خمینی )ره( ش��کل گیرد. دکتر مجید قاسمی، مدیرعامل بانک 
پاس��ارگاد نیز در این مراس��م به پروژه های بزرگی نظیر خط لوله 
انتقال گاز به عراق، سرمایه گذاری های انجام شده در بخش صنایع 
و معادن، طرح توس��عه میدان نفتی سپهر و جفیر و... که توسط 
بانک پاس��ارگاد به انجام رسیده است، اشاره کرد و ابراز امیدواری 
نمود که با یاری خداوند متعال طی چهار سال آینده فاز اول پایانه 

مس��افری جدید فرودگاه امام خمینی )ره( به بهره برداری خواهد 
رسید. گفتنی است بر اساس این تفاهم نامه ظرفیت فرودگاه امام 
خمینی )ره( به بیش از ۳5 میلیون نفر در سال خواهد رسید. در 
حال حاضر ظرفیت فرودگاه 10 تا 12 میلیون مسافر در سال است 
که با اجرای فاز اول، 25 میلیون نفر به این ظرفیت افزوده می شود 
و ب��ا تکمیل کلیه فازهای این پ��روژه، ظرفیت نهایی این طرح به 
110 میلیون مس��افر در س��ال خواهد رس��ید. زمین اختصاصی 
برای احداث این پروژه ۶00 هکتار اس��ت و فاز اول این پروژه در 
مساحت 410هزار مترمربع در بازه زمانی 48 ماهه تاسیس خواهد 
ش��د. اپرون )فضای توقف هواپیما( در نظر گرفته شده برای پایانه 

مسافری معادل 100 هکتار است که ظرفیت پارک 70 هواپیما را 
خواهد داش��ت. همچنین در این پروژه مساحت حدود ۶0 هکتار 
برای باند دوم فرودگاه، راه ها و س��طوح پروازی و فضای الزم برای 
پارک 7 هزار خودرو در نظر گرفته ش��ده است. جهت اجرای این 
پروژه 80 درصد تامین مالی توس��ط گروه ارزش آفرینان پاسارگاد 
تامین می شود و شرکت های شهر فرودگاهی و شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران هر کدام 10 درصد از تامین مالی احداث این 
ترمینال را برعهده خواهند داشت. حجم سرمایه گذاری موردنیاز 
برای احداث فاز اول پایانه مسافری جدید فرودگاه امام خمینی)ره( 

نیز 40 هزار میلیارد تومان است.

فرصت امروز: 18 روز تا ماراتن 28 خردادماه 1400 باقی مانده 
و 7 نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری تالش می کنند با تبلیغات 
جذاب و س��ر دادن شعارها و برنامه های خوش آب و رنگ، توجه 
اف��کار عمومی را جلب کرده و برنده انتخابات ریاس��ت جمهوری 
سیزدهم ش��وند. برخی وعده یارانه 450 هزار تومانی می دهند و 
برخی دیگر از وام 500 میلیون تومانی حرف می زنند. یکی مدعی 
حل مشکالت بورس در سه روز می شود و دیگری از دادن حقوق 
به زنان خانه دار س��خن می گوید. س��وال اما این است که آیا این 
برنامه ها واقعا عملیاتی اس��ت و مناب��ع مالی چنین وعده هایی در 
ش��رایط حال حاضر اقتصاد ایران وجود دارد یا این شعارها عمدتا 
پوپولیس��تی و تنها برای جذب رأی اس��ت؟ در همین حال، اتاق 
بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود از ش��ش محور مهم و 
کلیدی برای اصالح شرایط اقتصادی در آستانه سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری رونمایی کرده و از دولت آینده خواسته 
اس��ت تا برای حل آنها، برنامه ریزی جدی نمای��د. به اعتقاد اتاق 
تهران، مردم کشش اصالحات ساختاری را دارند ولی دیگر کشش 
فریب خوردن بابت وعده های موقتی و بی س��رانجام دولتمردان را 
ندارند. تک رقمی کردن تورم، بهبود محیط کسب و کار، افزایش 
رقابت پذیری اقتصادی، تجدید س��اختار دولت، کاهش بیکاری و 
بهره برداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی، شش مطالبه پارلمان 

بخش خصوصی پایتخت از رئیس جمهوری آینده ایران است.
اولویت های پیشنهادی برای رئیس جمهور آینده

اتاق بازرگانی تهران در این گزارش با عنوان »انتظارات از دولت 
سیزدهم«  به نامزدان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
پیش��نهاد کرده که راه اصالحات س��اختاری اقتص��اد را در پیش 
بگیرند، چراکه مردم کش��ش اصالحات س��اختاری را دارند ولی 
دیگر کش��ش فریب خوردن بابت وعده های موقتی و بی سرانجام 
دولتم��ردان را ندارند. از نگاه بخش خصوصی برای دس��تیابی به 
ثبات در اقتصاد ایران بایس��تی ش��ش موض��وع در اولویت دولت 
آینده قرار گیرد که ش��امل تک رقم��ی کردن تورم، بهبود محیط 
کسب وکار با اولویت دهی به رفع موانع برای ظهور بنگاه های جدید، 
افزای��ش رقابت پذیری و تقویت برون گرایی ضمن رفع تبعیض ها، 
تجدید ساختار دولت، کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت 
اقتصادی و نهایتا بهره ب��رداری کارآمد و بهینه از منابع طبیعی و 

زیست محیطی است. به اعتقاد اتاق تهران، ۳8 اقدام برای تحقق 
این محورهای ش��ش گانه از رئیس جمهور آینده انتظار می رود و 
دولت س��یزدهم باید عزمی راسخ برای انجام اصالحات ساختاری 
سخت ولی ضروری از خود نشان دهد. این گزارش پیشنهاد کرده 
از آنجا که استمرار وضعیت نابسامان فعلی به صالح نیست، دولت 
س��یزدهم حتی به به��ای برخورد جدی با گروه ه��ای ذی نفع به 
س��مت اصالح اقتصاد گام بردارد. در این مسیر، توقف توزیع فقر 
و افزایش درآمد همگان که از طریق تامین رش��د پایدار اقتصادی 
و توزیع برابر فرصت ها حاصل می شود، یک ضرورت است. بخش 
خصوصی اعتقاد دارد رس��یدن به رش��د اقتصادی باال و تورم تک 
نرخ��ی در یک بازه  بلندمدت، موضوعی حیاتی اس��ت که اجرای 
آن با تسهیل ش��رایط فعالیت برای استفاده عموم از فرصت های 
کارآفرینی امکان پذیر است. در این راستا، پارلمان بخش خصوصی 
پایتخت تالش کرده اس��ت در یک بس��ته پیشنهادی، مهمترین 
نیازهای کشور در حوزه سیاست گذاری اقتصادی را ترسیم نماید.

از تورم تک  رقمی تا استقالل بانک مرکزی
بسته پیشنهادی اتاق تهران، معضل تورم را به عنوان مهمترین 
و اولین اولویت اجرایی به دولت سیزدهم پیشنهاد کرده است. در 
این بس��ته سیاستی تاکید ش��ده که تورم باال یکی از اجزای مهم 
نبود ثبات اقتصادی و همچنین کاهش قدرت خرید جامعه است. 
تورم دورقمی و از دس��ت دادن ثبات اقتصادی، فضای نااطمینانی 
و عدم قطعیت را در اقتصاد تشدید می کند بنابراین ضرورت دارد 
ضمن اقدام برای کاهش نرخ تورم، به طور جدی از اعمال هر نوع 

سیاست اقتصادی ناسازگار با این هدف جلوگیری شود.
به اعتقاد اتاق بازرگانی تهران، اقدامات موردانتظار در راس��تای 
کنترل تورم به این شرح است: انجام اصالحات ساختاری با تاکید 
بر کاهش مستمر کسری عملیاتی بودجه دولت. این کاهش باید از 
طریق کاهش هزینه ها و تقویت پایه های مالیاتی در اقتصاد صورت 
گیرد. دومین مورد در تحقق کنترل تورم، تقویت اس��تقالل بانک 
مرکزی اس��ت. سومین موردی که مطرح ش��ده، تاکید بر اعمال 
انضباط پولی و مالی، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در 
کشور و کنترل دقیق رشد پایه پولی است. در عین حال، چهارمین 
مورد، حذف زمینه های ایجاد نااطمینانی، عدم قطعیت و افزایش 

ریسک در اقتصاد کشور است.

برای بهبود فضای کسب وکار چه باید کرد؟
بهبود محیط کسب وکار با اولویت دهی به رفع موانع برای ظهور 
بنگاه های جدید به عنوان دومین اولویت پیش��نهادی اتاق تهران 
مطرح شده است، چراکه بنا بر شواهد بین المللی، وضعیت محیط 
کسب وکار ایران برای انجام فعالیت های اقتصادی مساعد نیست. 
در این راستا، اتاق تهران اقداماتی را برای رفع موانع اداری و بهبود 

محیط کسب وکار پیشنهاد کرده است:
اوال تس��هیل اجرای رویه ورشکس��تگی برای خروج بنگاه های 
ناکارآم��د و ایج��اد فضا ب��رای ورود بنگاه های جدید در دس��تور 
کار دول��ت قرار گی��رد. حذف واقعی دخال��ت و تصدیگری دولت 
در اقتصاد از کانال حذف تس��لط مالکی��ت و مدیریت دولتی در 
فعالیت های اقتصادی، دیگر اقدامی است که باید مورد توجه دولت 
سیزدهم باشد. یکسان نگری و عدم تبعیض در اعطای امتیازات یا 
تش��ویق ها به کلیه فعاالن اقتصادی هم مسئله دیگری است که 
نیازمند توجه دولت اس��ت. اجرای واقعی مواد 2 و ۳ قانون بهبود 
مستمر کس��ب وکار و افزایش تعامل با بخش خصوصی در زمینه 
تصمیم سازی و تصمیم گیری، توصیه دیگر اتاق تهران است. حذف 
موانع اداری، پیچیدگی ها و سخت گیری ها در حوزه اجرای قوانین 
و مقررات مربوط به انجام کس��ب وکار در کشور با تاکید بر حوزه 
مقررات مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرکی هم موضوعی است که 
نباید دولت بعدی از آنها غافل شود. تقویت حاکمیت قانون، اجرای 
صحی��ح و به موقع قوانین و مقررات و ح��ذف برخوردها و اعمال 
سالیق شخصی به ویژه در حوزه مقررات تامین اجتماعی هم باید 

به تعجیل در دستور کار سیاست گذاران کشور قرار گیرد.
اتاق تهران انتظار دارد دولت بعدی به شناس��ایی و آشکارس��ازی 
پتانسیل حوزه های مولد و سودآور دارای مزیت های رقابتی توجه کند. 
در عین حال، دولت سیزدهم الزم است به خروج فعالیت های اقتصادی 
ناکارآمد مبتنی بر استفاده از منابع ارزان و دریافت حمایت های دولتی 
توجه کند. توصیه اتاق تهران به دولت آینده این است که بر توسعه 
بخش گردشگری و تامین الزامات توسعه این بخش به ویژه در زمینه 
تامین زیرساخت های الزم متمرکز شود. تنظیم سیاست های منطقی 
تحریک تقاضا با الزام محدودیت عدم افزایش مطالبات غیرجاری نظام 
بانکی هم از توصیه های دیگر این بسته پیشنهادی است. تسویه کامل 
بدهی ه��ای دولت به بخش خصوصی، اج��رای کامل و دقیق اصالح 

نظ��ام بانکی با هدف واقعی کردن نرخ س��ود و رقابت��ی کردن بازار 
پول و همچنین تس��هیل دسترسی فعاالن اقتصادی به منابع مالی، 
موضوع دیگری اس��ت که در این گزارش مطرح ش��ده است. حذف 
مقررات زائد و دس��ت و پاگیر و ارتقای ش��فافیت در بازار سرمایه به 
منظور اس��تفاده موثر از این بازار برای تامین مالی سرمایه گذاری ها 
و فعالیت های اقتصادی هم آخرین موردی است که در بخش بهبود 

فضای کسب وکار به آن اشاره شده است.
از افزایش رقابت پذیری تا تقویت برونگرایی

افزایش رقابت پذیری و تقویت برون گرایی ضمن رفع تبعیض ها، 
سومین توصیه اتاق تهران به دولت بعدی است. عدم مشارکت فعال 
اقتصاد ایران در زنجیره های ارزش جهانی، ش��کل گیری و توسعه 
فعالیت های اقتصادی انحصاری و شبه انحصاری، استمرار تخصیص 
یارانه انرژی، نظام دونرخی ارز و سیاست های تعرفه ای غیرمنطقی 
نامتوازن، مصادیق روشنی از رقابتی نبودن اقتصاد ایران است. اتاق 
تهران انتظار دارد دولت با تجدید رویکرد، ساختار و ماهیت مرکز 
ش��ورای رقابت از قیمت گذاری کاالها به تدوین سیاست های الزم 
برای حذف انحصارات در اقتصاد کشور در این زمینه راهگشا باشد. 
یکسان سازی و واقعی کردن نرخ ارز و پرهیز از تبدیل فرصت مزیت 
نرخ ارز افزایش یافته برای توسعه صادرات به تهدید، دیگر موضوعی 
است که باید مورد توجه دولت بعدی باشد، چراکه تحمیل هزینه 
جدید از ناحیه شوک کاهش آن بر بخش خصوصی اثر باالیی دارد. 
حذف الزام قیمت گذاری، حذف یارانه های انرژی، تنظیم و اجرای 
برنامه متوازن و منطقی س��ازی نظام تعرفه ای کش��ور در کنار رفع 
ممنوعیت های غیرش��رعی در تجارت کشور و منوط کردن ایجاد 
هر نوع محدودیت صرفا از طریق استفاده از ابزارهای فنی از دیگر 
توصیه هایی اس��ت که به دولت آینده شده است. همچنین تقویت 
تعامل موثر با کش��ورهای خارجی با هدف جذب س��رمایه گذاری 
مستقیم خارجی و مشارکت فعال در زنجیره ارزش جهانی، اولویت 

دیگری است که نباید از آن غافل شد.
تجدید ساختار دولت با عدم محوریت نفت

یکی از چالش های مهم، عدم اجرایی شدن برخی از سیاست های 
اقتصادی درس��ت در دولت هاس��ت که از طوالنی بودن فرآیندها، 
تصمیمات غیرکارشناس��ی و همچنین بزرگ و صلب بودن بدنه 
اجرایی فرس��وده دولت ناشی می شود. با توجه به تضعیف اقتصاد 

در دوران تحریم ها، وجود عقب ماندگی های قبلی و انجام به موقع 
و س��ریع اصالحات اقتصادی، به دولتی مدبر، چابک و شجاع نیاز 
است. بر این مبنا، اقدامات مدنظر بخش خصوصی که انتظار می رود 
در دولت بعدی مورد توجه قرار گیرد شامل عدم اجازه ورود نفت 
به بودجه و افزایش س��هم درآمدهای مالیاتی در بودجه از طریق 
معرفی و توس��عه پایه های مالیاتی،کاس��تن از مالکیت و مدیریت 
دولتی بر بنگاه های اقتصادی، استفاده از نیروهای کارآمد متخصص 
کارشناسی در بدنه سیاست گذاری دولت، تقویت پاسخگویی و ارائه 
آمار و اطالعات شفاف و به موقع به جامعه، الزام دولت به انجام کلیه 
تعهدات آن در قب��ال بخش خصوصی و اعمال تنبیهات و جرائم 
برای دستگاه های دولتی متخلف، تالش برای ایجاد ارتباط پویا و 
همسو بین برنامه های کالن توسعه، سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و برنامه و اقدامات دولت و همچنین کاستن از ناکارایی طرح های 
عمرانی از مسیر اجرای واقعی واگذاری آنها به بخش خصوصی از 

طریق خرید خدمات و مشارکت عمومی-خصوصی« است.
از کاهش بیکاری تا افزایش مشارکت اقتصادی

افزایش نرخ بیکاری به ویژه بیکاری جوانان تحصیلکرده و بحران 
رش��د منفی بهره وری نیروی کار در کش��ور، ازجمله چالش های 
مهم اقتصاد ایران اس��ت که از عدم رشد اقتصادی مناسب و عدم 
امکان جذب نیروهای کارآمد کیفی در بخش های مولد اقتصادی 
کشور ناشی می شود. در این راستا اتاق تهران انتظار دارد اقدامات 
متعددی مدنظر دولت بعدی قرار گیرد؛ نخس��ت اینکه توسعه و 
فرصت ده��ی به کارآفرینان جوان و اس��تارت آپ ها و فعالیت های 
دانش بنیان از طریق رفع موانع اداری برای تسهیل حضور و فعالیت 
آنها ضمن ارائه مشوق های مالی اثربخش در بازه زمانی مشخص و 
کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد. همچنین دولت آینده بر توسعه 
بخش خدم��ات به ویژه خدمات فناوری اطالع��ات و ارتباطات و 
دیجیتال تاکید بیشتری داشته باشد. تسهیل جذب سرمایه گذاران 
خارجی در بخش های اقتصادی از جمله صنعت و خدمات و توسعه 
فعالیت در زمینه صادرات توسط بنگاه های کوچک و متوسط در 
ح��وزه فعالیت های کاربر با تمرکز ب��ر راه یابی به بازارهای جهانی 
به خصوص بازارهای همس��ایه و کش��ورهای آفریقایی نیز از دیگر 
مواردی اس��ت که بایس��تی در اولویت دولت سیزدهم قرار گیرد 

و عملیاتی شود.

اقتصاد رقابتی و ثبات اقتصادی با چه شرایطی محقق می شود؟
انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم

با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل بانک پاسارگاد

تفاهم نامه ساخت فاز اول پایانه مسافری جدید فرودگاه امام  خمینی )ره( امضا شد



فرص��ت امروز: لحظاتی را در تاریخ جهان س��راغ داریم که همه چیز را 
به دوران قبل و پس از خود تقس��یم کرده اند. وقتی ابعاد هولناک پاندمی 
کرونا نمایان شد، بسیاری از مردم همین حس را داشتند و به تبعات کرونا 
در زندگی آینده ش��ان اندیشیدند. رخدادی که با وقوع آن به نظر می رسد 
هیچ راه بازگش��تی برای زندگی عادی سابق وجود ندارد و گویی این قطار 

پیشاپیش ایستگاه را ترک کرده است.
ب��ا وقوع کرون��ا و در مصاف ویروس و اقتصاد در بیش��تر از یک س��ال 
گذش��ته، سواالت زیادی مطرح ش��ده و اغلب اقتصاددانان و اندیشمندان 
در جس��ت وجوی پاسخ این س��واالت برآمده اند که کرونا چه تغییر شکل 
ژئوپلیتیکی ایجاد کرده، مهمترین ریس��ک های حال حاضر جهان کدام ها 
هس��تند و... فارغ از اینکه پاس��خ این پرس��ش ها چیس��ت، در همین گام 
نخس��ت، چند نکته قطعی به نظر می رسد؛ کرونا وضعیت بازارها را به هم 
زده، توانایی دولت ها را در مدیریت بحران نشان داده و تاثیر بلندمدت آن 
بر افق سیاس��ی و اقتصادی جهان هنوز به اندازه خود این ویروس، مبهم 

و ناشناخته است.
چندی پیش، اجالس داووس 2021 )البته به ش��کل آنالین( برگزار شد 
و مجمع جهانی اقتصاد از مهمترین ریسک های دو سال آینده گزارش داد؛ 
در ای��ن گزارش، 800 نفر از صاحب نظران، مهمترین ریس��ک های آینده 
جهان را برشمردند و البته همگی آنها به یک نکته اشاره کردند؛ اینکه تاثیر 
بلندمدت کرونا خطرناک تر از چیزی اس��ت که تصور می شود. گزیده ای از 

این گزارش را می خوانید.
تهدیدات کوتاه  مدت و بلندمدت کرونایی

کرونا س��ال ها پیش��رفت در زمینه کاهش فقر و نابرابری را تهدید کرد 
و باعث فرس��ایش انسجام اجتماعی ش��د. از بین رفتن مشاغل، باالرفتن 
ش��کاف دیجیتال، مختل ش��دن تعامالت اجتماعی و تحوالت ناگهانی در 
بازارها می تواند عواقب س��نگینی برای جوامع داش��ته باشد و فرصت های 
س��وخته فراوانی را برای بخش بزرگی از جمعیت جهان به ارمغان بیاورد. 
پیامدهای چنین روندی، ناآرامی های اجتماعی، شکاف سیاسی و تنش های 
ژئوپلیتیکی خواهد بود که می تواند واکنش ما به دیگر تهدیدات دهه آینده 
را تضعیف کند؛ تهدیداتی مثل حمالت سایبری، سالح های کشتار جمعی 

و مهمتر از همه گرم شدن زمین.
بحران کرونا باعث ش��ده چندین ریس��ک تبدیل ب��ه تهدیداتی جدی 
علیه دنیا ش��ود که احتمال دارد طی دو س��ال آینده با آنها روبه رو شویم 
و مهمترین  آنها بیکاری فزاینده، بحران معیشت، نارضایتی جوانان، رکود، 
فرس��ایش انس��جام اجتماعی و نهایتا حمالت تروریس��تی خواهد بود. در 
ح��وزه تهدیداتی که در میان مدت )۳ تا 5 س��ال( با آنها روبه رو خواهیم 
شد می توان به شکستن حباب بازارهایی مثل مسکن، بورس و طال اشاره 
کرد. در مورد ریسک های بلندمدت )5 تا 10 سال( مشکل اصلی همچنان 
مشکل گرم شدن زمین، بحران آب و هوایی و نابودی تنوع زیستی است.

از بحران معیشت تا انقالب چهارم صنعتی
کرونا باعث ضعیف شدن اقتصادها و همچنین افزایش شکاف اجتماعی 
ش��ده و این  دو عامل به افزای��ش نابرابری ها در حوزه های درمان، آموزش، 
ثبات مالی و تکنولوژی دامن زده اس��ت. این باعث شده کرونا روی بعضی 
گروه های اجتماعی و کش��ورها تاثیر ش��دیدتری بگ��ذارد. کرونا نه فقط 
تاکنون )زمان نوش��تن این گزارش( بی��ش از 2 میلیون قربانی گرفته که 

تاثیرات اقتصادی بلندمدتی بر جوامع گذاش��ته ک��ه فاجعه به بار خواهد 
آورد. اگر کاهش س��اعات کار را حس��اب کنیم ما فقط در س��ه ماهه دوم 
2020 چیزی حدود 495 میلیون ش��غل را از دس��ت داده ایم و این ضربه 
ناگهانی بالفاصله باعث افزایش نابرابری می شود و در نتیجه احیای اقتصاد 
متوازن نخواهد بود. طبق برآوردها فقط 28 کش��ور جهان در سال 2020 
رش��د اقتصادی را تجربه کردند. حدود ۶0 درصد از اعضای مجمع جهانی 
اقتصاد در این نظرس��نجی »بیماری های واگیردار« و »بحران معیشت« را 
دو تهدید کوتاه مدت برای دنیا توصیف کرده اند. از بین رفتن افراد به خاطر 
کرونا و بحران معیش��ت ناش��ی از آن برای خانواده ها، ریسک »فرسایش 
انسجام جامعه« را در کوتاه مدت باال می برد. کرونا همچنین انقالب چهارم 
صنعتی را س��رعت بخشید و برخی از نشانه های انقالب چهارم را می توان 
در این چهار دسته تقسیم کرد: گسترش دیجیتالیزه شدن تعامالت انسانی، 
گس��ترش تجارت الکترونیک، آموزش آنالین، و دورکاری. هر چهار مورد 
پیش از کرونا وجود داشت اما با بحران کرونا سرعت گرفت و این تحوالت، 
تاثیر خود را در سال های بعد از پایان کرونا هم حفظ خواهد کرد. تاثیر این 
تحوالت البته کامال مثبت نیست و ریسک تشدید نابرابری را با خود دارد. 
پاسخ دهندگان به نظرسنجی مجمع جهانی اقتصاد »نابرابری دیجیتال« را 
به عنوان تهدید جدی کوتاه مدت قلمداد کرده اند. ش��کاف رو به گسترش 
دیجیتال می تواند ش��کاف های اجتماعی را بدتر کن��د و دورنمای احیای 

اقتصادی برای همه گروه های جامعه را تضعیف کند.
دردسر جوان بودن و گرم شدن زمین

م��ا ب��ا نس��لی از جوانان مواجهی��م که رون��د طبیعی زندگی ش��ان در 
حساس ترین زمان مختل ش��ده و کرونا فرصت های آنها را سوزانده است. 
اگرچه حرکت به سمت جهان دیجیتال برای گروهی از جوانان فرصت های 
شغلی خوبی به وجود آورده، اما تعداد زیادی از نسل جوان در عصر یخی 
بازار کار به س��ن کار می رسند. نوجوانان و جوانان در سراسر دنیا در حال 
تجرب��ه دومین بحران عظیم جهانی طی یک دهه اخیر هس��تند. آنها در 
برابر تخریب محیط زیس��ت قرار گرفته اند، تبع��ات بحران مالی 2008 را 
ح��س کرده اند، با نابرابری فزاینده دس��ت و پنجه نرم کرده اند و با دنیایی 
مواجه ش��ده اند که به س��رعت به لحاظ صنعتی در حال تغییر است. این 
نس��ل با چالش های جدی در حوزه آموزش و س��المت روان روبه روست و 
دورنمای اقتصادی روشنی ندارد. نکته اینجاست که ریسک »سرخوردگی 
جوانان« تقریبا توس��ط جامعه جهانی نادیده گرفته شده و در کوتاه مدت 
به تهدیدی جدی تبدیل خواهد شد. اگر نسل کنونی مسیر مناسبی برای 
رسیدن به فرصت های آینده پیدا نکند و ایمانش را به نهادهای سیاسی و 
اقتصادی کنونی از دست بدهد، جامعه با مشکل جدی نارضایتی و اعتراض 
و ش��ورش روبه رو خواهد شد و دستاوردهای اجتماعی کشورها به راحتی 

از بین خواهد رفت.
از سوی دیگر، هیچ کدام از ما در برابر تغییرات آب و هوایی ایمن نیستیم 
و گرم ش��دن زمین همچنان ریس��کی فاجعه بار به حساب می آید. با آنکه 
تعطیلی ها و قرنطینه های جهانی ناشی از کرونا باعث کاهش تولید گازهای 
گلخانه ای در نیمه اول س��ال 2020 شد، بررسی شرایط مشابه در بحران 
مالی 2008 نش��ان می دهد که تولید گازهای گلخانه ای احتماال به حالت 
قبل برمی گردد. حرکت به س��مت اقتصادی سبزتر را نباید تا زمان پایان 
کرونا به تاخیر انداخت. از دید اعضای مجمع جهانی اقتصاد، »ناتوانی جهان 

در جلوگیری از گرم شدن زمین« تاثیرگذارترین ریسک بلندمدت بر زندگی 
ما خواهد بود.

تغییرات سریع و خاکستری دنیای صنعتی
ش��وک کرونا به اقتصاد، دولت ها را مجبور کرده به کسب و کارها کمک 
کنند تا جلوی ورشکس��تگی دس��ته جمعی آنها را بگیرند. نکته اینجاست 
ک��ه با پایان یافتن کرونا کس��ب و کارها با دنیای جدی��د روبه  رو خواهند 
شد. بحران باعث خواهد شد که روندهای موجود سرعت بیشتری بگیرند: 
دولت ها حمای��ت از تولیدات داخلی را تش��دید خواهند کرد و این یعنی 
واردات س��خت تر خواهد ش��د، همزمان تحوالت تکنولوژیک و اتوماسیون 
باعث خواهد شد که شکل کار کردن تغییر کند و حرکت به سمت کار در 
خانه )دورکاری( تشدید شود. رفتار مصرف کننده هم که طی دوران کرونا 
دس��تخوش تغییرات فراوان شده، به حالت قبل از کرونا برنخواهد گشت. 
این روندها ریس��ک های کس��ب و کار را افزایش خواهد داد و به خصوص 
در کشورهای در حال توس��عه شاهد به هم ریختگی خواهیم بود. کسب و 
کارهای کوچک از این روند بیش��ترین ضربه را خواهند خورد، چون برای 
مقابله با بحران ها سرمایه  مالی و انسانی اندکی دارند و ورشکسته خواهند 
شد. این یعنی افزایش شکاف میان شرکت های بزرگ و کوچک و در نتیجه 
کاه��ش پویایی ب��ازار و تقویت نابرابری. برای دولت ه��ا هم این به معنای 

دشوارتر شدن دستیابی به هدف توسعه پایدار است.
البت��ه همه چیز تیره و تار نیس��ت. همچنان فرصت ه��ای خوبی برای 
دولت ها و شرکت ها وجود دارد تا از بحران کنونی فرصت بسازند و بر رشد 
هوشمند، پاک و فراگیر س��رمایه گذاری کنند. هرچند با وجود آنکه چند 
کش��ور توانس��تند در مواجهه با کرونا اراده، انسجام و نوآوری نشان دهند، 
اکثریت دولت ه��ا در مدیریت بحران بد عمل کردند. بخش خصوصی نیز 
در مواردی بهتر توانس��ت بحران را مدیریت کند. کرونا نش��ان داد یکی از 
مهمترین جنبه های مدیریت، مدیریت ریسک است و دولت ها می توانند از 

شرکت ها در این زمینه ایده بگیرند.
کرونا چه تغییر شکل ژئوپلیتیکی ایجاد کرد؟

نوع واکنش به کرونا تنش ه��ای تازه  داخلی و خارجی )ژئوپلیتیکی( به 
وجود آورده که می تواند ثبات را تهدید کند. شکاف دیجیتال و همچنین 
ظهور »نس��ل گم ش��ده« دوران کرونا می تواند انسجام اجتماعی جامعه را 
مورد تهدید قرار دهد و در خارج از کشور هم باعث تضعیف اقتصاد جهانی 
و تقویت ش��کاف ژئوپلیتیکی شود. اینجاس��ت که اعضای مجمع جهانی 
اقتصاد دو تهدید »سقوط حکومت ها« و »سقوط چندجانبه گرایی« را جزو 

ریسک های بلندمدت ناشی از کرونا دسته بندی می کنند.
قدرت های متوس��ط )دولت های پرنفوذی که در کنار هم اقتصادشان از 
مجموع دو ابرقدرت اقتصاد چین و آمریکا بزرگتر می ش��ود( عموما مدافع 
همکاری های چندجانبه در حوزه های بازرگانی، دیپلماسی، محیط زیست، 
امنیت و اخیرا بهداشت جهانی هستند، اما اگر تنش های ژئوپلیتیک کنونی 
ادامه پیدا کند، قدرت های متوسط نمی توانند به کمک هم احیای اقتصاد 
بین المللی را آسان تر کنند و جهان را در برابر بحران بعدی آماده تر کنند. 
به همین خاطر است که ش��رکت کنندگان در نظرسنجی داووس 2021، 
»شکاف در روابط میان کشورها«، »درگیری بین کشورها« و »ژئوپلیتیکی  
ش��دن منابع« را جزو ریسک های اساسی س��ه تا پنج سال آینده توصیف 

 .کرده اند   

کرونا چه بر سر دنیای ما آورده است؟

مهمترین ریسک های 2 سال آینده

در بیش��تر از یک س��الی که از آغاز پاندمی کرونا گذش��ته، مصایب 
این ویروس بر س��المتی بشر را به خوبی دریافته ایم و دنبال کرده ایم و 
می دانیم که بیش از 2 میلیون نفر بر اثر آن درگذشته اند. مثل هر پدیده 
دیگری، پدیده کرونا هم باالخره از حالت بن بست و شوکی که به ما وارد 

کرده بود، خارج شد و اخبار خوب و بدی را به ما تحمیل کرد.
به گ��زارش »نیکی ایژن ریوی��و«، خبر خوب این اس��ت که باالخره 
واکسن های موثری برای این بیماری در دسترس قرار گرفته اند. خبر بد 
هم این است که حداقل تا یک سال دیگر باید حالت »شروع و توقف« 
در رون��د برون رفت از این بحران را تحمل کنیم و تبعات پیچیده آن را 
به نحوی مدیریت کنیم. البته بعضی کشورها و بعضی طبقات اجتماعی 
برای بحران های پیش رو آماده تر هستند و همین دقیقا بزرگترین مانع 
احیا و بازگشت به حالت عادی است. احیای K شکل بازارها به خودی 
خود نگران کننده هست، اما احیای K شکل کشورها حتی پتانسیل آن 

را دارد که بدتر و نگران کننده تر هم باشد، اما چرا؟
اول اینکه روند ناهموار احیا باعث خواهد شد که شکاف بین کشورها 

گسترش یابد. در اقتصادهای توسعه یافته، بحران کرونا به شدت به درآمد 
و عایدی افراد در طبق��ه کم درآمد و نیز کارکنان بخش خدمات ضربه 
زد. زنان و مهاجران بیش��تر از بقیه آسیب دیدند و تحمل سنگین ترین 
بارهای اقتصادی بر دوش آنها افتاد. در این بین، کشورهایی که توانایی 
مالی برای کمک به شهروندان خود را در اختیار دارند، قطعا در موقعیت 
برتری قرار دارند، اما حتی در آمریکای ثروتمند هم موانع زیادی بر سر 
راه ارائه کمک مالی به آس��یب دیدگان وجود داش��ته است. در اروپا هم 
موضوع بسته های مشوق مالی کرونا با سرعت بیشتری تصویب شد اما 
عمال تا نیمه دوم س��ال جاری توزیع آنها ش��روع نخواهد شد. از سوی 
دیگر، اروپا و آمریکا هر دو در سال های اخیر با پوپولیسم مواجه بوده اند 
که از نارضایتی مردمی از نظام سیاسی و هراس از آینده نامطمئن تغذیه 

کرده و حاال هم بحران کرونا موضوع را تشدید کرده است.
در اقتصادهای در حال توس��عه یک سناریوی مشابه در جریان است 
و گروه های کم درآمد بیشترین ضربه را از بحران کرونا متحمل شده اند. 
این باعث تشدید شکاف های طبقاتی، دینی و قومیتی در این کشورها 

خواهد شد. کشورهای در حال توسعه تمایل داشته اند که در این دوران 
س��خت، از وام  های بین المللی بهره بگیرند اما مسئله افزایش بدهی ها و 
نیز احتمال ُکندی احیای اقتصاد جهان باعث شده که خیلی ها در این 
خصوص محتاط عمل کنند. قطعا اگر روند جهش کرونا ادامه داش��ته 
باش��د، احیای اقتصاد جهان هم کندتر خواهد شد. ممکن است عده ای 
بگویند مشکالت هر کشور را نباید به صورت مجزا، مهم قلمداد کرد، اما 
واقعیت این اس��ت که ما در دنیایی بسیار جهانی شده زندگی می کنیم 
و تا وقتی تمام کش��ورها قادر به مدیریت تبعات اقتصادی کرونا نش��ده 
باش��ند، ضربات آن در تمام جهان احس��اس خواهد شد. درست است 
که سال 2020 س��ال دردناکی برای اقتصاد جهان بود، اما سال جاری 
میالدی می تواند خیلی بهتر باش��د چون واکنش اقتصادی کشورها به 
بحران دارد بهتر و بهتر می شود. با این وجود، بحران کرونا همچنان در 
سال جاری میالدی هم به پیچیده کردِن وضعیت سیاست داخلی و نیز 
مسائل ژئوپلیتیک ادامه خواهد داد و بنابراین سیاست گذاران همچنان 

روزهای سختی را برای عبور از بحران در پیش خواهند داشت.

چرا بحران کرونا در سال 2021 هم دست از سر ما برنمی دارد؟

نااطمینانی کرونایی

نگـــاه

نتفلیکس، کرونا و آینده پول در هنر هفتم
آیا کرونا باعث مرگ سینما شد؟

پخش آنالین در س��ال های اخیر و به ویژه پ��س از پاندمی کرونا به عرصه 
رقابت جدیدی میان غول های تکنولوژی تبدیل ش��ده و به همین دلیل است 
که در چند روز گذشته خبر خرید یکی از قدیمی ترین استودیوهای فیلم سازی 
هالیوود توس��ط غول تجارت الکترونیک دنیا یعنی آمازون حس��ابی خبرساز 
ش��ده و حساسیت منتقدان را برانگیخته اس��ت؛ تا جایی که قانون گذاران هر 
دو حزب آمریکا به این خرید معترضند. به اعتقاد کارشناسان، خرید استودیو 
مترو گلدوین مایر که بیشتر خاطره پخش فیلم های جیمز باند را به یاد مخاطبان 
سینمایی می آورد، باعث می شود که قدرت آمازون به طرز قابل توجهی بیشتر 
ش��ده و رقابت با این غول تجارت الکترونیک هرچه بیش��تر برای شرکت های 

دیگر دشوارتر شود.
موضوع گزارش حاضر البته نه خرید 8.5 میلیارد دالری ش��رکت سینمایی 
مترو گلدوین مایر توسط آمازون و گستره سلطه این غول تکنولوژی بر صنعت 
فیلم سازی و رسانه ای جهان، بلکه پدیده پخش آنالین و پیامدهای آن بر هنر 
سینماس��ت. سوال این اس��ت که آیا کرونا باعث مرگ سینما شده و عالوه بر 
قرنطین��ه و لزوم فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از اجتماعات در س��الن های 

سینما، پخش آنالین نیز کاتالیزور دیگری در راستای مرگ هنر هفتم است؟
به گزارش »بیزینس ویک«، وقتی شرکت وارنر مدیا روز سوم دسامبر اعالم 
کرد که همه فیلم های سینمایی ای را که قرار است طی سال آینده پخش کند 
همزمان روی HBO Max )سیس��تم پخش آنالینش( خواهد گذاشت آه از 
نهاد عاشقان سینما و منتقدان درآمد. آنها بر مرگ سالن های سینما و تجربه 
دلپذیر آن مویه کردند، اما آنها یک نکته مهم را از قلم انداختند: مرگ سینما به 
معنای پایان درآمدهای نجومی بازیگران و کارگردانان خواهد بود. برای دهه ها، 
ستارگان سینما و کارگردانان هالیوود هم دستمزد می گرفتند و هم درصدی از 
سود فیلم نصیب شان می شد و آن زمان که فیلمی می گرفت آنها به شدت سود 
می بردند. بقیه گروه فیلمس��ازی، نویسندگان و دیگر بازیگران از جای دیگری 
پاداش می گیرند: هر زمان که نس��خه دی وی دی فیلم فروش برود یا شبکه ای 

تلویزیونی آن را پخش کند به آنها درصدی می رسد.
اما حاال با کرونا و نتفلیکس اوضاع فرق کرده است. اکثر فیلم هایی که روی 
نتفلیکس و دیگر س��رویس های آنالین پخش می ش��وند دیگر وارد سالن های 
سینما نمی ش��وند. این س��رویس ها، دس��تمزد کارگردان، بازیگران و بقیه را 
همان اول پرداخت می کنند. این یعنی ستارگان، تهیه کنندگان و کارگردانان 
نمی توانند از محبوبیت ناگهانی فیلم ش��ان بین تماشاچیان سینما سود ببرند. 
به همین خاطر است که کریس اسپایسر، مدیر شرکت حقوقی متخصص در 
صنعت سرگرمی می گوید: »سیستم پخش آنالین، این پتانسیل را دارد که کل 
سیستم مالی سینما را تغییر دهد. به جای اینکه پول اصلی به تهیه کنندگان و 

ستارگان برسد، به سرویس آنالین خواهد رسید.«
براساس آمار ددالین، پرسودترین فیلم سینمایی سال 2019 »انتقام جویان: 
پای��ان ب��ازی« 900 میلیون دالر برای ش��رکت والت دیزنی ب��ه ارمغان آورد. 
ستارگان چنین فیلم محبوبی می توانند پول خیلی خوبی به جیب بزنند. طبق 
گزارش ها، دستمزد و سهم رابرت داونی جونیور بازیگر نقش اول فیلم از سود 
آن حدود 75 میلیون دالر بوده اس��ت. البته ب��ه ازای هر رابرت داونی جونیور 
تعداد زیادی تهیه کننده و سرمایه گذار هستند که پول از دست می دهند: پنج 
فیلم بزرگ از استودیوهای مختلف هالیوودی در سال 2019 هر کدام بیش از 

100 میلیون دالر ضرر کردند.
سرویس های پخش آنالین نظیر نتفلیکس راه کم ریسک تری را پیش روی 
تهیه کنندگان فیلم و تلویزیون می گذارند. وقتی یکی از این سرویس ها فیلمی را 
می خرد عموما همه حقوق پخش آن در سراسر دنیا را یکباره پرداخت می کنند 
و از این لحاظ خیال س��ازنده فیلم را از نحوه واکنش تماش��اچیان به فیلمش 
راحت می کند. گروهی از فیلم سازان این شیوه را ترجیح می دهند به خصوص 
آنهایی که پروژه های کوچک شخصی ش��ان در سیس��تم ابرقهرمانانه هالیوود 
جایی ندارد. مثال آلفونسو کوارون، فیلم سیاه و سفید »ُرما« را براساس دوران 
کودکی اش در مکزیکوسیتی به اسپانیولی ساخت. تعداد کمی از استودیوهای 
هالیوودی راضی می شدند که چنین چیزی را تهیه کنند، اما نتفلیکس آن را 
به طور آنالین در 190 کشور پخش کرد و کوارون به خاطرش اسکار بهترین 

کارگردانی را گرفت.
موفقیت نتفلیکس و افول تعداد تماشاچیان سالن های سینما تمام شرکت 
بزرگ رس��انه ای را به ساخت فیلم برای سرویس های پخش آنالین وادار کرده 
اس��ت. این روند پیش از کرونا هم وجود داش��ت و کرونا آن را تشدید کرد، اما 
تصمیم غافلگیرانه کمپانی برادران وارنر که کل تولیدات 2021 خود را همزمان 
در HBO Max و سالن های سینما اکران کند باعث خشم سرمایه گذاران و 
فیلم سازانی شد که فکر می کردند برای سالن های سینما فیلم می سازند و قرار 
است درآمدهای نجومی نصیب شان شود. مدیران برادران وارنر طی هفته های 
بعد از اعالم خبر، تالش زیادی کردند از این گروه فیلم س��ازان دلجویی مالی 
ش��ود، اما دلجویی کارساز نیست و تفاوت درآمد پخش آنالین و آفالین واقعا 

عظیم است.
وارن��ر بعد از اعالم خبر پخش آنالین، مذاکره با تهیه کنندگان، س��تاره ها 
و س��رمایه گذاران را بر س��ر قراردادهای تازه شروع کرد. سازندگان فیلم های 
پرهزینه ای چون ماتریکس 4، تل ماس��ه و... توانس��ته ان��د در ارتفاعات، در 
مذاکرات هم دس��تمزد تضمین ش��ده باالتری را قبل از اکران بگیرند و هم 
درصد پاداش خود را از اکران )هرچند محدود( سینمایی باال ببرند. جیسون 
کیالر، مدیرعامل وارنر مدیا گفت که »جهت گیری ما در چنین وضعیت هایی 
همیشه س��خاوتمندانه بوده اس��ت.«  اگرچه کیالر گفته که این استراتژی 
پخش واکنشی موقت به کروناست، اکثر مدیران صنعت سرگرمی معتقدند 
که بازگشت وارنر و دیگر شرکت ها به مدل قدیمی دشوار خواهد بود. جیسون 
بالم، تهیه کننده آمریکایی می گوید: »سخت است که خمیردندان را به تیوپ 

برگردانید.«     
ویروس باشد یا نباشد، اکثریت کسب و کار سینما آنالین خواهد شد و این 
همان راهی است که تلویزیون رفت. نتفلیکس در سال 2021 بیش از 70 فیلم 
سینمایی منتشر خواهد کرد، آمازون و هولو هم چند ده فیلم سینمایی دیگر 

را به همین شیوه اکران خواهند کرد.
اس��تودیوهای سنتی که طی س��ال های اخیر مزایای »تجربه سینمایی« را 
می س��تودند و در برابر موج نتفلیکس مقاومت می کردند حاال به س��رعت در 
حال تولید فیلم برای س��رویس های آنالین شرکت مالک شان هستند. دیزنی 
فیلم هایش را در دیزنی پالس پخش خواهد کرد و سرچ الیت پیکچرز که سابقه 
درخش��انی در تولید فیلم های اس��کاری دارد برای هولو فیلم خواهد ساخت. 
HBO Max همین حاال هم فیلم های اختصاصی خودش را پخش می کند. 
حتم��ا فیلم هایی خواهند بود ک��ه هفته ها و ماه ها اکران س��ینمایی خواهند 
داش��ت و بعد آنالین پخش می ش��وند اما آنها در اقلیت خواهند بود. همزمان 
پرهزینه ترین فیلم ها هم زودتر از س��ابق وارد شبکه های آنالین خواهند شد. 
کیالر می گوید: »اگر به صنعت رس��انه در 15 س��ال گذش��ته نگاه کنیم یک 
روند جلب توجه می کند. تغییر! تنها چیزی که می توانیم رویش حساب کنیم، 

همین تغییر است.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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پ��س از ثبت نام غیرمنتظ��ره رئیس کل بانک مرک��زی در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و تایید صالحیت عبدالناصر همتی از س��وی شورای 
نگهب��ان، زمزمه ه��ای تغییر س��کاندار بان��ک مرکزی مطرح ش��د. این 
گمانه زن��ی با ش��روع فعالیت های انتخاباتی کاندیداها تقویت ش��د و در 
چند روز گذش��ته صحبت هایی از اختالف نظ��ر رئیس جمهور و رئیس 
بانک مرکزی در این خصوص منتشر شد. تا اینکه شنبه شب این هفته 
همتی در پیام رس��ان کالب هاوس حاضر ش��د و با بی��ان اینکه »رئیس 
جمه��ور به من گفتند که اگر در رقابت ها بخواهید بمانید باید اس��تعفا 

بدهید«، این اختالف نظر را تایید کرد.
در حال��ی که از هم��ان ابتدای اعالم نامزدی همتی در س��یزدهمین 
انتخابات ریاس��ت جمهوری به نظر می رس��ید که این اتفاق بی گزند بر 
س��کانداری او در بانک مرکزی نباش��د، اما همتی همچنان بر حضور در 
انتخابات مصر بود. نهایتا صحبت های شنبه شب رئیس بانک مرکزی در 
کالب هاوس با غیبت او در جلس��ه روز یکشنبه هیأت دولت همراه شد 
ت��ا به جای او، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در جلس��ه دولت 
شرکت کند. هرچند پیشتر خبرهایی درباره انتصاب حمید پورمحمدی، 
معاون اقتصادی س��ازمان برنامه و بودجه به ریاس��ت بانک مرکزی نیز 
منتشر شد که پورمحمدی آن را نپذیرفت و ترجیح داد تا پایان فعالیت 

دولت دوازدهم در سازمان برنامه و بودجه حاضر باشد.
همتی رفت، پورمحمدی نپذیرفت، کمیجانی آمد

چند روزی اس��ت که پس از احراز صالحی��ت عبدالناصر همتی برای 
کاندیداتوری انتخابات ریاس��ت جمهوری، اخبار تاییدنشده ای مبنی بر 
»فشارها بر ارزپاشی بانک مرکزی برای کاهش نرخ ارز و مخالفت رئیس 
کل بانک مرکزی« مطرح ش��ده اس��ت. در پی این موضوع، شنبه شب 
گذش��ته همت��ی در واکنش به ای��ن موضوع در کالب ه��اوس با تاکید 
بر اینکه »رئیس جمهور درخواس��تی برای ارزپاش��ی از من نداشته اند«، 
توضی��ح داد: »رئیس جمهور به من گفتند که اگر در رقابت ها بخواهید 
بمانید باید استعفا بدهید. من گفتم به نظرم مشکلی ندارد، اما اگر شما 
نظرتان بر این است، قبول می کنم. ایشان صاحب اختیار هستند و حتما 
تشخیص ش��ان درست است.« همتی همچنین از تفویض اختیاراتش به 
قائم مقام بانک مرکزی س��خن گفت و افزود مدتی اس��ت که قائم بانک 

مرکزی امور این بانک را در دست گرفته است. به این ترتیب، در حالی 
که پیش��تر اخباری مبنی ب��ر عزل رئیس کل بان��ک مرکزی در فضای 
مجازی مطرح ش��ده بود، رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را تلویحا 
تایید کرد و در جلس��ه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم 
حضور نیافت تا قائم مقامش در س��اختمان پاس��تور حضور یابد. بر این 
اس��اس، این شائبه تقویت شده است که همتی احتماال دیگر رئیس کل 
بانک مرکزی نیست. هرچند هنوز این خبر از هیچ مبادی رسمی تایید 

و اعالم نشده است. 
در ای��ن میان همچنی��ن صحبت هایی در رابطه ب��ا جایگزینی حمید 
پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه به جای همتی در ساختمان 
الجوردی میرداماد مطرح ش��د که س��ازمان برنامه و بودجه این خبر را 
تکذیب کرد. پیگیری ها از س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور نشان داد با 
وجود پیشنهادی که به پورمحمدی برای ریاست کل بانک مرکزی داده 
ش��ده، او تمایلی به پذیرش این مقام نداش��ته و ترجیح داده کماکان تا 
پایان عمر دولت دوازدهم معاون س��ازمان برنامه و بودجه باقی بماند. به 
م��وازات پورمحمدی، از اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی و محمد 
نهاوندیان نیز به عنوان جانش��ین همتی نام برده ش��د، اما با این حال، 
هنوز گزینه نهایی مش��خص نش��ده و بانک مرکزی نیز موضعی در این 

رابطه نداشته است.
به این ترتیب، به نظر می رس��د کار بیستمین رئیس کل بانک مرکزي 
ای��ران پ��س از کاندیداتوري اش در انتخابات ریاس��ت جمهوري به پایان 
رس��یده و رئیس جمهور به دنبال جایگزینی اوس��ت. به گفته وب سایت 
»اقتصادنی��وز« )از رس��انه هاي »زدیک ب��ه همتي(، »نح��وه ثبت نام و 
تاکتیک همتي در عرصه انتخابات« موجب شده تا روحاني به دنبال فرد 
جایگزین براي وي باش��د. همتي رئیس خود را از نامزدي مطلع نکرده 
در حالي که س��ایر گزینه ها چنین کاري را کرده اند. او انفرادي و از نظر 
دولت با تک روي وارد عرصه انتخابات ش��ده است. از سوی دیگر، همتي 
در عرصه نامزدي به هیچ وجه نقش نامزد دولت را بازي نمي کند و تالش 
دارد مس��تقل از روحاني به دفاع از عملک��رد خود بپردازد؛ تاکتیکي که 
براي روحان��ي گران مي آید زیرا یکي از اعضاي ارش��د تیم اقتصادي او 
قص��د دارد با دف��اع از کارنامه خود به نقد عملکرد دولت بپردازد. از این 
رو روحاني به دنبال آن است که فاصله گذاري همتي با خود را از طریق 

برکناري اش جبران کند.«
از ساختمان میرداماد تا ساختمان پاستور

در حالی که در دو س��ال گذش��ته، دو معاون محمدباقر نوبخت یعنی 

فره��اد دژپس��ند به عنوان وزیر اقتصاد و س��عید نمکی ب��ه عنوان وزیر 
بهداش��ت انتخاب شده اند، باشگاه خبرنگاران صبح یکشنبه خبر داد که 
حمید پورمحمدی، س��ومین معاون نوبخت نیز رئیس کل بانک مرکزی 
ش��د. این در حالی بود که س��اعتی بعد، پورمحمدی این خبر را تکذیب 
کرد و گفت: »در چند روز اخیر فش��ارهای زیادی وجود داشت که بنده 
این پست را قبول کنم و باعث افتخار است که در کنار همکاران سابقم 
باش��م، اما ترجیح بر این اس��ت که مس��ئولیت بودجه را نیمه تمام رها 

نکنم.«
ب��ا اینکه از همان ابتدای ثبت نام غیرمنتظره همتی برای انتخابات 
دولت س��یزدهم، به نظر می رس��ید که این اتفاق بی گزند بر ریاست 
او در بان��ک مرکزی نباش��د و در روزه��ای گذش��ته گمانه زنی های 
غیررس��می در این خصوص جریان داش��ت، اما از ش��نبه ش��ب و با 
صحبت ه��ای همتی در کالب هاوس، این گمانه ه��ا رنگ واقعیت به 
خ��ود گرف��ت و همتی از اختالف نظر روحانی ب��ا او درباره حضورش 
در صحنه انتخابات و اثرات منفی بر نظام پولی و بانکی کشور سخن 
گفت. آنطور که همتی ش��نبه ش��ب گفته، »رئی��س جمهور گفتند 
اگ��ر می خواهید در انتخابات بمانی��د نمی توانید رئیس بانک مرکزی 
بمانی��د. البته من گفتم که فعالیت ه��ای انتخاباتی تاثیری ندارد ولی 
شما صاحب اختیار هستید. البته شنیده ام با برخی اقتصاددان ها هم 

صحبت کرده اند برای جانشینی.«
در نهایت، روز یکش��نبه همتی در جلسه ستاد اقتصادی دولت حضور 
نیافت و اکبر کمیجانی، قائم مقام او در جلس��ه دولت ش��رکت کرد. در 
همین حال، سیدحمید پورمحمدی از جمله کسانی بود که برای ریاست 
بانک مرکزی با او صحبت شد، اما او بنا به دالیلی نپذیرفت. پورمحمدی 
در گفت وگو با »فارس« با اش��اره به ش��بهه قبول تصدی پست ریاست 
کل بانک مرکزی که از س��وی برخی رس��انه ها منتش��ر شد، گفت: »در 
چن��د روز اخیر فش��ارهای زیادی وجود داش��ت که بنده این پس��ت را 
قبول کنم و باعث افتخار اس��ت که در کنار همکاران س��ابقم باش��م اما 
ترجیح بر این اس��ت که مس��ئولیت بودجه را نیمه تمام رها نکنم.« به 
گفته معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه، »پیشنهادی در 
رابطه با تصدی پس��ت ریاس��ت کل بانک مرکزی وجود داشت که آن را 
قبول نکردم.« پورمحمدی در دولت احمدی نژاد و دوران ریاست محمود 
بهمن��ی بر بانک مرکزی ب��ه عنوان قائم مقام رئی��س کل بانک مرکزی 
فعالیت داش��ت. معاون بانکی وزیر اقتصاد و دارایی نیز از دیگر س��وابق 

پورمحمدی است.

نگاهی به حواشی 24 ساعت گذشته در حوالی ساختمان میرداماد

همتی از بانک مرکزی رفت؟

تورم در اقتصاد ایران از دهه 50 هجری شمسی شروع شد، در دهه 40 
میانگی��ن تورم 1.۶ درصد بود، ولی به یکباره ت��ورم در دهه 50 به 1۳.5 
درصد افزایش یافت. سپس در دهه ۶0 میانگین تورم به 18.1 درصد، دهه 
70 معادل 24.4 درصد، دهه 80 معادل 14.7 درصد و دهه 90 معادل 24 
درصد رسید. در حال حاضر و براساس آمار های جهانی، ایران در جمع پنج 
کشوری قرار دارد که باالترین نرخ تورم را در جهان دارند و همین امر باعث 
شده است که اقتصاد ایران در یک دهه اخیر شرایط بغرنجی را تجربه کند. 
این وضعیت در سه سال گذشته و با خروج آمریکا از برجام و سیاست فشار 
حداکثری ترامپ به اوج خود رسید و حال در بزنگاه 28 خردادماه باید دید 

نامزدان انتخابات ریاست جمهوری چه برنامه ای برای کنترل تورم دارند.
از س��وی دیگر، با وجود اینکه آمارها از وضعیت تورم در کشور همچنان 
حکای��ت از دو رقمی و صعودی بودن نرخ آن دارند و هدف گذاری تورم در 
س��ال گذشته هم محقق نش��د، طبق اعالم رئیس کل بانک مرکزی باید 
در این روزها تورم هدف تعدیل و اطالع رس��انی می ش��د اما تاکنون از این 
موضوع خبری نیس��ت. به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در اواخر بهار سال 
گذشته آمادگی خود برای اجرای سیاست هدف گذاری تورم را اعالم کرد و 
در این راستا هدف نرخ تورم را برای بازه یک ساله 22 درصد با دامنه مثبت 
و منفی دو واحد درصد تعیین کرد. بدین منظور، مرکز اصلی سیاست های 
پولی و ارزی این بانک در س��ال گذشته معطوف به تورم هدف بود و برای 

رسیدن به آن، از ابزار مدیریت نرخ سود در بازار باز استفاده کرد.
در این بین، کارشناس��ان اقتصادی موفقی��ت بانک مرکزی برای تحقق 
ت��ورم 22درصدی را مس��تلزم همراه��ی دولت، کاهش کس��ری بودجه، 

پنهان نکردن کسری بودجه، موفقیت بانک مرکزی در عملیات بازار باز و 
هدف گذاری نرخ بهره و تورم می دانستند، اما بررسی آمارها درباره وضعیت 
تورم در س��ال گذشته بیانگر این است که نرخ تورم ساالنه اسفند پارسال 
برای خانوارها به ۳۶.4 درصد رس��یده که نسبت به ماه قبل از آن )بهمن( 

2.2 درصد افزایش را نشان می دهد.
همچنین نرخ تورم نقطه ای در اسفند 1۳99 به  48.7 درصد رسیده؛ 
یعنی خانوارها به طور میانگین 48.7 درصد بیش��تر از اسفندماه 1۳98 
برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکس��ان« هزینه کرده اند. از 
سوی دیگر، س��یر صعودی نرخ تورم در دو ماه ابتدایی امسال نیز ادامه 
داش��ته؛ به گونه ای که برخی نمایندگان مجل��س اعالم کردند نرخ تورم 
در فروردین از 50 درصد عب��ور کرده و جدیدترین اطالعات مرکز آمار 
درباره نرخ تورم در اردیبهش��ت ماه نیز حاکی از عبور این متغیر از 41 

درصد است.
با این تفاس��یر، بانک مرکزی نه تنها در رس��یدن به تورم 22 درصدی 
موفق نبوده، بلکه نتوانس��ته این متغیر را کنترل کند و مانع رشد افزایش  
قیمت ها شود؛ به گونه ای که نابس��امانی در بازار کاالهای اساسی مصداق 
این امر اس��ت. در این زمینه، رئیس کل بانک مرکزی تاثیر شیوع ویروس 
کرونا بر درآمدهای ارزی و درآمدهای دولتی و فشار حداکثری آمریکا علیه 
اقتصاد ایران را از جمله عوامل و دالیل نرسیدن به تورم هدف گذاری شده 
اعالم کرد. طبق گفته همتی، افزایش نرخ ارز به ۳2 هزار تومان موجب شد 
تا هدف گذاری تورم محقق نشود، زیرا بانک مرکزی برای رسیدن به تورم 
22 درصد، نرخ دالر در سامانه نیما را 17 هزار تومان پیش بینی کرده بود. 

همچنین در حالی که کارشناسان اقتصادی تنها موتور محرکه تورم را خلق 
پول در بی انضباطی مالی در بانک ها می دانند، همتی معتقد اس��ت که اگر 
ناترازی بودجه و صادرات و واردات از بین نرود، تورم از بین نخواهد رفت. 
در ایران برای رس��یدن به تورم هدف، س��ه ابزار نرخ ارز، نرخ ریال و 
مقدار ری��ال وجود دارد که طبق گفته رئی��س کل بانک مرکزی، برای 
تورم هدف نرخ ارز 17 هزار تومان تعیین ش��ده بود که شوک های ارزی 
مانع از موفق عمل کردن این ابزار برای تورم هدف ش��د و بانک مرکزی 
ه��م توضیحی درباره اینکه ن��رخ 17 هزار تومانی برای ارز چرا و چگونه 
تعیین شد، نداد. از سوی دیگر، نرخ ریال یا نرخ بهره به عنوان ابزار دیگر 
در راس��تای تورم هدف در اوایل سال گذشته پایین بود؛ به گونه ای که 
کف داالن نرخ سود بین بانکی در ابتدا حدود 4درصد بود اما کم کم به 
14 درص��د افزایش یافت. همچنین نرخ س��قف آن 22و نرخ تعادلی آن 
18 درصد تعیین شد که متناسب با رشد نقدینگی نبود و به دلیل تاثیر 
تغییرات نرخ س��ود بین بانکی بر بازار سرمایه، این ابزار هم نتوانست در 

این راستا موفق عمل کند. 
آخرین ابزار بانک مرکزی هم اجرای سیاس��ت مقداری کنترل ترازنامه 
بانک ها بود که تاکنون گزارش��ی از آن منتش��ر نشده است تا عملکرد این 
سیاس��ت مورد ارزیابی قرار گیرد بنابراین فعال تصویر روش��نی از عملکرد 
بانک مرکزی و چگونگی اس��تفاده از ابزارها در مس��یر تحقق هدف گذاری 
ت��ورم وج��ود ندارد و طب��ق آخرین اظه��ارات همتی قرار ب��ود به زودی 
هدف گذاری تورمی برای سال 1400 تعدیل و اطالع رسانی شود اما تاکنون 

از این موضوع خبری نشده است.

وعده کاهش تورم چه شد؟

هسته سخت تورم

بانکنامه

احتمال افزایش تسهیالت
کلیات وام اجاره تصویب شد

به گفته وزیر راه و شهرس��ازی، کلیات افزایش و تداوم وام ودیعه 
مسکن در ستاد ملی کرونا به تصویب رسیده است.

طرح پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن به عنوان یکی از برنامه های 
ستاد ملی کرونا در سال 1۳99 به اجرا رسید که از 920 هزار ثبت 
ن��ام ۳۳2 هزار نفر مدارک خود را تکمی��ل و به نظام بانکی معرفی 
ش��دند. از این تعداد تا اواس��ط فروردین ماه امس��ال 22۳ هزار نفر 
تسهیالت خود را دریافت کردند. دولت همچنین پرداخت وام ودیعه 
مسکن را به منظور کمک به اقشار اجاره نشین به تصویب رساند که 
در تهران 50 میلیون تومان، در ش��هرهای بزرگ ۳0 میلیون تومان 
و در سایر شهرها 15 میلیون تومان بود. امسال نیز آنطور که اخیرا 
محمد اس��المی، وزیر راه و شهرس��ازی خبر داده کلیات افزایش و 
تداوم وام ودیعه مس��کن در س��تاد ملی کرونا مصوب شده است. با 
توجه به این صحبت اس��المی، امکان افزایش س��قف این تسهیالت 
وجود دارد که احتماال پس از بررسی جزییات آن اعالم خواهد شد.
مصوبه دیگر س��تاد ملی کرونا در س��ال گذش��ته تمدید اجباری 
قراردادهای اجاره بود که امس��ال نیز این مصوبه به قوت خود باقی 
اس��ت و تا سه ماه بعد از اعالم رس��می اتمام پایان کرونا قابل اجرا 
خواه��د ب��ود. هر فردی که اجاره اش تمام ش��ده باش��د با درصدی 
که اعالم خواهد ش��د مجددا اجاره نامه خ��ود را تمدید خواهد کرد 
و نیازی به اسباب کش��ی وج��ود ندارد. در واقع مال��کان نمی توانند 
مستأجران را جواب کنند. هنوز درصد افزایش نرخ امسال مشخص 
نش��ده ولی سال گذشته س��قف مجاز در تهران 25 درصد، در سایر 

کالنشهرها 20 درصد و دیگر نقاط شهری 15 درصد بود.
وزی��ر راه و شهرس��ازی با بیان اینک��ه در ای��ام همه گیری کرونا 
بس��یاری از موجران و مالکان، اجاره بها را افزایش ندادند، گفت: در 
بخش هایی مش��کالتی بین موجران و مس��تأجران وجود داشت که 
شوراهای حل اختالف به آنها رسیدگی کرد. در عین حال، شوراهای 
حل اختالف خالف مصوبه ستاد ملی کرونا، حکم به تخلیه را صادر 
نکرده است. انتظار است تا با این مصوبه مردم مراعات حال یکدیگر 
را در این ایام همه گیری کرونا داش��ته باش��ند تا همه با هم از این 

بحران عبور کنیم.
گفتنی اس��ت تس��هیالت مرابحه خرید کاال و خدم��ات یا همان 
وام کم��ک ودیع��ه اجاره ب��ه می��زان 50، ۳0 و 15 میلیون تومان، 
از اوایل مردادماه 1۳99 در س��تاد ملی مقابله با کرونا تصویب ش��د 
و مهلت پرداخت آن تا پایان اس��فندماه به اتمام رس��ید. س��ود این 
تس��هیالت 1۳ درصد است. نحوه بازپرداخت آن بدین صورت است 
که در روش اول، گیرندگان وام )مس��تأجران( می توانند تس��هیالت 
را یک س��اله دریافت کنند و صرفا س��ود آن را ماهانه بپردازند و در 
پایان س��ال، اص��ل آن را پرداخت کنن��د. در روش دوم، متقاضیان 
می توانند وام را س��ه س��اله دریافت کنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و 
فرع آن را به بانک بپردازند. مس��تأجران در تهران ماهانه 540 هزار 
تومان، کالنشهرها ۳20 هزار تومان و سایر شهرها 1۶0 هزار تومان 

پرداخت خواهند کرد.

پیشروی دالر به کانال 24 هزار تومانی
سکه به 10 میلیون و 8۹0 هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران 
با افزایش 2۶0 هزار تومانی در روز یکشنبه همراه بود و به رقم 10 
میلیون و 890 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز 10 میلیون و 800 هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که 
بهار آزادی ۶ میلیون و 100 هزار تومان، ربع سکه 4 میلیون تومان 
و س��که یک گرمی هم 2 میلی��ون و ۳50 هزار تومان قیمت خورد. 
در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 101 
ه��زار تومان رس��ید. قیمت مثقال طال هم 4 میلی��ون و 770 هزار 
تومان ش��د. همچنین هر اونس جهانی طال یک هزار و 904 دالر و 

45 سنت فروخته شد.
ن��رخ دالر نیز در صرافی های بانکی در روز یکش��نبه به مرز کانال 
24 هزار تومانی رسید و با 4۳8 تومان افزایش در دومین روز هفته 
2۳ ه��زار و 9۶1 تومان قیمت خورد. قیمت فروش یورو هم با 971 
تومان افزایش نس��بت به روز ش��نبه به رقم 29 هزار و 110 تومان 
رسید. قیمت خرید هر دالر 2۳ هزار و 48۶ تومان و نرخ خرید هر 

یورو نیز 28 هزار و 5۳۳ تومان بود.

مالیاتی که مردم را نقره داغ می کند
چالش های مالیات بر عایدی سرمایه

پ��س از مدت ها انتظ��ار برای مالیات بر عایدی س��رمایه که نوید 
کاهش س��فته بازی و دالل��ی در بازارهای مال��ی را مطرح می کرد، 
باالخ��ره مجلس، کلیات طرح مالیات بر عایدی س��رمایه را تصویب 
کرد. طبق این طرح، اگر فردی طال، ارز، مسکن و خودرو خریداری 
و سپس اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق 
مدت نگهداری آن س��رمایه، بخش��ی را به عن��وان مالیات پرداخت 
کند. کلیات این طرح در حالی در مجلس تصویب ش��ده که در آن 
برای محاس��به عایدی سرمایه کسر میزان تورم لحاظ نشده است و 
ایراداتی به آن وارد می شود که نه تنها آن را از عدالت محوری دور 

می کند، بلکه مردم را  نیز تحت فشار قرار می دهد. 
در این زمینه، وحید ش��قاقی شهری، کارشناس اقتصادی با بیان 
اینکه مالیات بر عایدی س��رمایه برای کنترل سوداگری افراطی یک 
ابزار کارآمد است، به ایس��نا، گفت: از آنجا که اقتصاد ایران سالیان 
سال می شود که درگیر س��وداگری افراطی است، مالیات بر عایدی 

سرمایه بسیار برای آن کمک کننده است. 
طبق گفته این تحلیلگر اقتصادی، مالیات بر عایدی سرمایه برای 
اینکه قابلیت اجرا داش��ته و به عدالت نزدیک باشد، باید از دو شرط 
برخوردار باشد که یکی مالک قرار دادن کسر تورم از خالص عایدی 
س��رمایه برای مالیاتس��تانی و دیگری تصاعدی شدن نرخ مالیات بر 
عای��دی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن اس��ت. به عبارت دیگر، 
هر چقدر س��رمایه در دوره های زمانی کوتاه تری مبادله ش��ود، باید 
نرخ مالیات عایدی حاصل از آن سرمایه نیز تصاعدی باشد. اگر طرح 
مجلس به این دو ش��رط توجه نکرده باشد، از نظر عدالت محوری و 

عقالنیت اقتصادی مشکل دارد.
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در شورای  گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد
وضعیت نگران کننده سرمایه گذاری

نمایندگان بخش دولتی و خصوصی در نخس��تین گردهمایی ش��ورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در سال 1400، به مسئله 
سرمایه گذاری و منفی شدن خالص سرمایه با پیشی گرفتن نرخ استهالک 
از س��رمایه گذاری پرداختند. همچنین فعاالن بخش خصوصی مشکالت 
صنعت ساخت وساز را با نمایندگان دولت در میان گذاشتند. در انتهای این 
نشست، انوشیروان محسنی بندپی، رئیس شورای  گفت وگوی استان تهران 
از احتمال تغییر شیفت های کاری دستگاه های دولتی و صنایع برای کاهش 

قطعی برق در استان تهران خبر داد.
در هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفت وگوی استان تهران که با حضور 
اس��تاندار تهران به عنوان رئیس این ش��ورا و رئیس اتاق تهران در کسوت 
دبیر ش��ورای گفت وگوی پایتخت برگزار شد، مس��ائل و انتظارات انجمن 
صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران مطرح شد 
و همچنین وضعیت س��رمایه گذاری ها در بخش های مختلف مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت. براساس آنچه در این جلسه مطرح شد، رشد موجودی 
س��رمایه خالص کل، برای اولین بار در سال 1۳98 منفی شده است یعنی 
میزان رش��د  سرمایه گذاری نتوانس��ته میزان استهالک سرمایه را در سال 

مذکور جبران کند.
این جلسه با طرح مسائل انجمن انبوه سازان آغاز شد و سپس رئیس اتاق 
بازرگانی تهران در ادامه به برخی چالش های حوزه ساخت وساز اشاره کرد و 
گفت: یکی از مسائلی که در بیمه اجباری کارگران ساختمانی وجود دارد، 
آن است که سازمان تامین اجتماعی میان حق بیمه کارگران ساختمانی در 
بخش مسکونی و اداری تفاوت قائل شده و این نوعی اجحاف است؛ در واقع 
عوارض صدور پروانه س��اختمان های اداری یک ونیم برابر مسکونی است و 
حق بیمه نیز بر همین مبنا محاسبه شده و در آغاز پروژه دریافت می شود.

به گفته مس��عود خوانس��اری، اجبار تعیین ناظر از سوی سازمان نظام 
مهندسی مشکالت دیگری را ایجاد کرده و جایگاه مشاور و پیمانکار را که 
از گذشته بر ساخت وس��از نظارت داشتند، به حاشیه رانده است. عالوه بر 
این چالش ها، فرآیند صدور جواز معموال حدود یک سال به طول می انجامد 

که این مسئله هزینه تمام شده را افزایش  می دهد.
در ادام��ه این جلس��ه، نوب��ت به ارائه گ��زارش تحلیلی در م��ورد روند 
 سرمایه گذاری در بخش های مختلف رسید. در آغاز این بحث، قائم مقام دبیر 
شورای  گفت وگوی استان تهران با اشاره به مزیت های نسبی  سرمایه گذاری 
در ایران، از جمله پایین بودن هزینه پرس��نلی، انرژی ارزان، دسترسی به 
مواد اولیه، نرخ مالیاتی پایین، مزیت های موجود در هزینه های حمل ونقل 
و مزیت جغرافیایی ایران گفت: این مزیت ها برای هر  س��رمایه گذاری حائز 
اهمیت است؛ چراکه از محل آنها  می تواند دست کم 25 درصد مزیت قیمت 
یا قدرت رقابت را در مقابل رقبا ایجاد کرده و سود تضمینی کسب کند، اما 
ش��رط الزم برای ایجاد اشتیاق در  سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی، 
حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع زدایی و ایجاد زیرساخت های الزم و حذف 

بوروکراسی اداری و هزینه های غیرقانونی است.
محمد عیدیان در ادامه با اشاره به وضعیت  سرمایه گذاری در ایران طی 
سال های گذشته گفت: گزارش های آنکتاد نشان  می دهد که میزان جذب 
 سرمایه گذاری خارجی در ایران از 4.۶۶ میلیارد دالر در سال 2012 به 1.5 

میلیارد دالر در سال 2019 رسیده است.
پس از ارائه این گزارش، ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران 
در گزارش��ی تحلیلی به بررسی وضعیت  سرمایه گذاری و موجودی خالص 
س��رمایه در طول 1۶ سال از سال 1۳8۳ تا 1۳98 پرداخت. او با اشاره به 
اینکه  س��رمایه گذاری موتور محرکه رشد اقتصادی و الزمه نیل، به توسعه 
اقتص��ادی و اجتماعی اس��ت، ادامه داد: روند نزولی نرخ س��رمایه گذاری و 
 کاهش تشکیل سرمایه ناخالص ساالنه، موجب استهالک ظرفیت های رشد 
اقتصادی، کاهش درآمدهای عمومی، نزول درآمد س��رانه، گسترش فقر و 
بیکاری، تضعیف توان دولت برای اداره اقتصادی کش��ور و فاصله گرفتن و 

عقب ماندگی بیشتر اقتصاد از سایر رقبای منطقه ای و جهانی خواهد شد.
به گفته وی، بررسی تغییرات تشکیل سرمایه ناخالص و استهالک آن در 
اقتصاد ایران نش��ان می دهد که در روند بلندمدت، ساالنه بیش از دو برابر 
اس��تهالک سرمایه های ثابت، سرمایه جدید تش��کیل شده است، اما روند 
تش��کیل سرمایه ساالنه، در س��ال های دهه 1۳90 به شدت کاهش یافته 
است؛ به نحوی که در سال 1۳98، سرمایه گذاری های جدید قادر به جبران 

استهالک دارایی های ثابت قبلی نشده است.
بهادرانی با بیان اینکه نرخ تش��کیل س��رمایه ثابت ناخالص، در سال97 
منفی 12.۳ و در س��ال 98 منفی 5.9 درصد و در مجموع دو س��ال حدود 
17.5 درصد رش��د منفی داش��ته اس��ت، ادامه داد: مش��کل کاهش روند 
 س��رمایه گذاری فقط مش��کل این دو سال نیس��ت بلکه یکی از معضالت 
اقتصادی ایران، در س��ال های اخیر به حس��اب می آید؛ ب��ه نحوی که در 
مجموع 9 س��ال 90-98 فقط سه سال نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 
مثبت بوده و بقیه س��ال ها منفی بوده که نش��ان دهنده روند کاهشی این 
شاخص اقتصادی است. در حالی که متوسط سالیانه رشد تشکیل سرمایه 
در دهه 80 معادل 7.19 درصد به قیمت ثابت بوده، متوس��ط رش��د در 9 
ساله دهه 90 معادل منفی 5.۳۳ درصد بوده است. رشد موجودی سرمایه 
خالص کل، برای اولین بار در سال 1۳98 منفی شده و این بدان معناست 
که میزان رشد  سرمایه گذاری نتوانسته میزان استهالک سرمایه را در سال 

مذکور جبران کند.
او با تش��ریح میزان  سرمایه گذاری در بخش هایی چون کشاورزی، نفت، 
صنعت، معدن، ساختمان و حمل و نقل به وضعیت فرار سرمایه به خارج 
اشاره کرد و گفت: گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد خالص حساب 
س��رمایه ایران در س��ال 98 به میزان ۶.7 میلیارد دالر منفی بوده اس��ت 
که می تواند نش��انه ای از خروج س��رمایه از ایران باش��د. افزون بر این، در 
طول 9 س��ال از 1۳90 تا پایان س��ال 1۳98 فقط در یک س��ال، خالص 
حساب سرمایه مثبت بوده و بقیه سال ها منفی بوده است؛ به نحوی که در 
طول 9 سال، سالیانه به طور متوسط 11 میلیارد دالر به صورت رسمی از 
کشور خارج شده است. البته منفی بودن رقم حساب سرمایه بیانگر تمامی 
س��رمایه های خارج شده از کشور نیست اما نشانه قابل اعتنایی از وضعیت 

خروج سرمایه است.
او »فضای کس��ب وکار نامس��اعد« و »چش��م انداز مبهم اقتصادی« را از 
مهمتری��ن دالیل اقتصادی کاهش رش��د  س��رمایه گذاری، کاهش خالص 
سرمایه، کاهش بهره وری سرمایه و خروج سرمایه از کشور دانست و ارتقای 
رتبه ایران در شاخص های حوزه کسب وکار، ایجاد امنیت در سرمایه گذاری 
از طریق پایبندی مسئوالن ملی، استانی و محلی به وعده های داده شده و 
نیز رفع اختالل های ناشی از تحریم ها، برنامه ریزی برای کاهش تورم، به ویژه 
از طریق اصالح سیاست های مالی دولت و جلوگیری از تکانه های ارزی را به 
عنوان پیشنهاداتی برای افزایش جذب  سرمایه گذاری در کشور مطرح کرد.

رویداد

فرصت امروز: در حالی که روز گذشته اغلب نگاه ها به ساختمان شیشه ای 
میرداماد و حاشیه های انتخابات ریاست جمهوری در حوالی بانک مرکزی 
ب��ود، بورس ته��ران به روند صعودی خ��ود ادامه داد و بی��ش از 17 هزار 
واحد افزایش یافت. به نظر می رس��د در حد فاص��ل 18 روز باقی مانده تا 
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، بورس بیشترین تاثیرپذیری 

را از فعالیت های انتخاباتی کاندیداها و نتایج انتخابات داشته باشد.
شاخص بورس تهران در روز یکشنبه روندی پرنوسان داشت و در حالی 
که در ساعات میانی معامالت تا رقم یک میلیون و 1۶۳ هزار واحد صعود 
ک��رده بود، اما در س��اعات پایانی معامالت افت ک��رد و نهایتا تا رقم یک 
میلی��ون و 15۶ هزار واحد کاهش یافت. در مجموع، ش��اخص کل بورس 
در نهمین روز خردادماه 17 هزار و ۳77 واحد رش��د کرد و در ارتفاع یک 
میلیون و 15۶ هزار واحد ایستاد. در همین حال، شاخص کل )هم وزن( با 
9۳ واحد کاهش به ۳85 هزار و 5۳۶ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 
۶0 واحد افت به 248 هزار و 799 واحد رسید. شاخص بازار اول 15 هزار 
و 954 واحد و ش��اخص بازار دوم 24 هزار و ۶1 واحد افزایش داش��ت. در 
معامالت روز یکشنبه بیش از 7 میلیارد و 50۳ میلیون سهم، حق تقدم و 

اوراق بهادار به ارزش 58 هزار و ۶۳2 میلیارد ریال داد و ستد شد.
صدرنشینی فرآورده های نفتی در معامالت

در بی��ن همه نمادها، نماد ف��والد مبارکه اصفهان )ف��والد( با 2 هزار و 
77۳ واح��د، مل��ی صنایع مس ای��ران )فملی( با یک ه��زار و ۶44 واحد، 
ش��رکت س��رمایه گذاری تامی��ن اجتماعی )شس��تا(  با یک ه��زار و ۳44 
واحد، معدن��ی و صنعتی گل گهر )کگل( با یک هزار و 270 واحد، صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار واحد، نفت و گاز پتروشیمی 
تامین )تاپیکو( با 9۳۳ واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 927 واحد، 
شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 825 واحد، پاالیش نفت بندرعباس 
)شنبدر( با ۶8۶ واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با ۶8۶ واحد 
و پاالیش نفت تهران )ش��تران( با ۶5۳ واحد، بیش��ترین تاثیر مثبت را بر 

شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل، نمادهای گروه مپنا )رمپنا( با 418 واحد، گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید )وامید( با 217 واحد، داروسازی جابربن حیان )دجابر( 
با 182 واحد، کیمیدارو )دکیمی( با 11۶ واحد، س��رمایه گذاری کشاورزی 
کوث��ر )زکوث��ر( با 10۶ واح��د، صنعتی زرم��اکارون )غزر( ب��ا 91 واحد، 
سرمایه گذاری ملی ایران )ونیکی( با 91 واحد و تامین سرمایه امید )امید( 

با 87 واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس گذاشتند.
همچنین نمادهای صنعتی زرماکارون )غزر(، ایران خودرو )خودرو(، ملی 

صنایع مس ایران )فملی(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، س��ایپا )خساپا(، 
بهس��از کاش��انه تهران )ثبهس��از( و گروه دارویی برک��ت )برکت(  ازجمله 
نمادهای پُرتراکنش بورس بودند. گروه فرآورده نفتی هم در معامالت این 
روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 5۶0 میلیون و 

785 هزار برگه سهم به ارزش ۶ هزار و 44۳ میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص فرابورس نزدیک به 109 واحد 
افزایش داش��ت و بر روی کانال 17 ه��زار و 841 واحد ثابت ماند. در این 
ب��ازار یک میلیارد و 97۶ میلیون برگه س��هم ب��ه ارزش 28 هزار و 8۳۶ 
میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه 
)میدکو(، پلیمر آریاساسول )آریا(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، نفت ایرانول )ش��رانل(، 
صنایع ماشین های اداری ایران )مادیرا(، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 
)صبا(، زغال سنگ پرورده طبس )کزغال( و پتروشیمی تندگویان )شگویا( 
بیش��ترین تاثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. همچنین نمادهای 
سنگ آهن گهر زمین )کگهر(، صنعتی مینو )غصینو(، گروه سرمایه گذاری 
می��راث فرهنگی )س��مگا(، بیمه دی )ودی(، نفت پاس��ارگاد )ش��پاس(، 
س��یمان ساوه )ساوه(، ریل پرداز سیر )حریل(، زرین معدن آسیا )فرزین(، 
س��رمایهگذاری مالی س��پهر صادرات )وسپهر(، شهرس��ازی و خانه سازی 
باغمیش��ه )ثباغ( و توسعه خدمات دریایی و بندری سینا )حسینا( با تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
پیش بینی بورس تا انتخابات ریاست جمهوری

کمتر از 20 روز تا انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی مانده و در حالی 
که بازار س��هام از یک سو مترصد نتایج انتخابات ریاست جمهوری است، 
از س��وی دیگر چش��م به مذاکرات احیای برجام در وین نیز دارد و این دو 
رخداد باعث ش��ده تا تحلیل های مشخصی درباره سمت و سوی حرکتی 
بورس در بین کارشناس��ان وجود نداشته باشد. در این باره، یک تحلیلگر 
بازار س��رمایه اعتقاد دارد: نشانه هایی از تعادل در بازار سرمایه نمایان شده 
است و هرچند تا انتخابات نمی توان انتظار رشد چشمگیری از بازار داشت، 

اما می توان امیدوار بود که بازار راه تعادل خود را پیدا کرده است.
روزبه شریعتی به بررسی وضعیت بازار سرمایه پرداخت و با اشاره به تاثیر 
ریزساختارها در این بازار به ایسنا گفت: یکی از عواملی که جو بازار را تحت 
تاثیر قرار داده و باعث قفل ش��دن بازار شده بود این بود که بیش از 400 
نماد بازار از ابتدای صبح با صف فروش همراه می شدند. باید گفت ابهاماتی 
مانند انتخابات ریاست جمهوری، بحث توافق هسته ای، چشم انداز نرخ ارز 
در آینده، نگرش رئیس جمهور جدید به بازار سرمایه، بازار پول، نرخ بهره 

و... عواملی بود که باعث می شد سرمایه گذاران ریسک گریز محتاط تر جلو 
روند و جو بازار طوری ش��ده بود که نزدیک به 400 نماد در صف فروش 

قفل شوند.
او با اش��اره دو راه حل و نش��انه های به تعادل رس��یدن بازار ادامه داد: 
بسیاری از تحلیلگران بر این باور بودند که بازار در ابتدا باید به تعادل برسد 
و دو راه حل برای این موضوع مطرح می ش��د. نخست آنکه دولت بخشی 
از منابع عظیم مالی را که از بازار تامین کرده بود، به بازار برگرداند. تاکید 
می کن��م، بخش قابل توجه، نه اینکه برای مث��ال 5 هزار میلیارد تومان از 
صندوق توسعه ملی تثبیت شود و هرچند وقت یک بار هزار میلیارد تومان 
به بازار تزریق شود. در این راه حل، باید منابع قابل توجهی وارد بازار شود 

و صف های فروش را جمع کند.
به اعتقاد این تحلیلگر بازار سرمایه، راه حل دیگر این بود که زمان بدهیم 
و وارد بحث زیرساختاری در بازار می شدیم. همچنین نمادها بعد از مجامع 
سالیانه بدون دامنه نوسان بازگشایی شوند تا عرضه و تقاضای بازار قیمت 
تعادلی را تعیین کند. این اتفاق هرچند بس��یار رنج آور و بغرنج بود اما جو 
بازار را به س��مت تعادل می رس��اند. به طوری که صف های فروش در روز 
ش��نبه از حدود 4۳0 صف به ۳00 سهم رس��ید. همچنین ارزش صفوف 
ف��روش از نزدیک به ۶ هزار میلیارد توم��ان در دو هفته قبل به نزدیک 4 
هزار میلیارد تومان رسیده است. هرچه عوامل مبهمی که به آن اشاره شد 

شفاف تر می شود، بازار رنگ و بوی بهتری پیدا می کند.
ش��ریعتی با تاکید بر اینکه چهره بازار همچنان نامتعادل اس��ت، گفت: 
بازار با اینکه کال به حالت تعادل برسد و ارزش صفوف فروش نیز کمتر از 
هزار میلیارد تومان ش��ود، کمی فاصله دارد که می تواند تا انتخابات زمانبر 
باش��د. با توجه به اینکه هنوز عوامل ابهام پابرجا است انتظار نمی رود بازار 
رشد آنچنانی داشته باشد اما خوش بین هستم، زیرا نشانه هایی از تعادل در 

روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته قبل و همچنین روز شنبه دیده شد.
وی با بی��ان اینکه حجم معام��الت به عنوان مهمترین دماس��نج بازار 
محس��وب می شود، افزود: در روز ش��نبه ارزش معامالت خرد بازار ۳700 
میلیارد تومان بود که از 24 فروردین به بعد باالترین ارزش معامالت است. 
همچنین 481 میلی��ارد تومان ورود پول حقیقی ب��ه بازار صورت گرفت 
که از پنجم اس��فند به بعد اتفاق نیفتاده بود. نشانه دیگر، خروج پول قابل 
توجه از صندوق های با درآمد ثابت بود. هرچند که با این روند س��هم های 
کوچک به گره معامالتی می روند و انتظار می رود حداقل سهامداران عمده 
یک شرکت سهامی عام، زمانی که سهم شان یک اصالح طوالنی و قیمتی 

داشته، وارد عمل شود و نشانه هایی از حیات خود را نشان دهد.

رشد 17 هزار واحدی در دومین روز هفته

بورس صعودی ماند

تنها کمت��ر از 10 روز برای ثبت اطالعات واحدهای مس��کونی و محل 
اقامت در سامانه ملی امالک و اسکان کشور فرصت باقی است و بعد از آن 
عالوه بر اینکه خانه های ثبت  نش��ده به عنوان خانه خالی تلقی می شوند و 
مشمول جرائم مالیاتی خواهد شد، افرادی که محل اقامت خود را در این 
سامانه مشخص نکرده باشند به گفته مسئوالن دولتی از خدمات دولتی و 
اجتماعی محروم می شوند. طبق ماده54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، 
همه سرپرستان خانوار باید اطالعات ملکی و اقامتی خود را در سامانه ملی 
امالک و اس��کان ثبت کنند. وزارت راه و شهرسازی براساس قانون مصوب 
مجلس و به عنوان مجری این طرح، یک دوره دو ماهه از تاریخ 19فروردین 
ماه تا 19خردادماه 1400 را برای ثبت اطالعات ملکی و اقامتی سرپرستان 
خانوار در س��امانه ملی امالک و اسکان کش��ور تعیین کرده و این فرصت 

هفته دیگر )چهارشنبه 19 خرداد( به پایان می رسد.
در این باره محمد اس��المی، وزیر راه و شهرس��ازی گفته است: داشتن 
مس��کن ب��رای زندگی و همچنین ی��ک اقامتگاه در ش��هر دیگر برای هر 
سرپرس��ت خانوار مجاز اس��ت؛ اما افزون بر آن، مش��مول مالیات مضاعف 

خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی، هدف اصلی طرح مالیات بر خانه های خالی را این 

نکته می داند که مالکان خانه های خالی یا واحد خود را به بازار اجاره بیاورند 
یا با فروش آن، برای س��رمایه گذاری به بخش های دیگر مانند سایر بازارها 
منتقل کنند؛ به  گونه ای که در نهایت س��رمایه  گذاری در بخش مس��کن، 

صرفا به سمت تولید برود.
همچنین طبق اعالم مسئوالن وزارت راه و شهرسازی، خوداظهاری مردم 
در س��امانه ملی امالک و اسکان کشور، یکی از مهمترین مقدمات اجرای 
طرح پیوند کد ملی و کد پس��تی در کشور است که از چند سال پیش در 
دستور کار قرار گرفته و در اصل قرار است چراغ راه سیاستگذار برای هدایت 
یارانه ها، توزیع منابع و همچنین برنامه ریزی برای حوزه های مختلف به ویژه 
مسکن باشد. در این میان به لطف اصالح قانون مالیاتی در مجلس، کارها 
شتاب بیشتری گرفته و اطالعات ملکی و اقامتی همه سرپرستان خانوار در 
حال ثبت در سامانه ملی امالک و اسکان است. با نهایی شدن پیوند کد ملی 
و کد پستی، برای خانوارهای ایرانی براساس محل اقامت سرپرست خانوار، 
یک کد یکتا صادر خواهد ش��د که کارکردی شبیه کد ملی دارد و با دربر 
گرفتن مشخصات رس��می محل اقامت افراد دارایی های ملکی، جایگزین 
آدرس پستی برای ارائه خدمات دولتی، بانکی و خدمات اجتماعی خواهد 
بود. بر این اساس، دیر یا زود طبق قانون و بنا به  نظر سیاستگذار به همه 

اقامتگاه های ثبت شده در سامانه امالک، کد یکتا اختصاص می یابد و پس از 
آن ارائ��ه همه خدمات دولتی مش��روط به ارائه ای��ن کد خواهد بود. طبق 
اظهارنظر متولیان امر، برای اجرای طرح های حمایت اجتماعی نظیر سبد 
معیشت و یارانه نقدی از مستندات این سامانه استفاده می شود و خدماتی 
نظیر دریافت گواهینامه، پالک و مدارک خودرو، بهره مندی از یارانه برق، 
آب و گاز، انجام امور بانکی نظیر افتتاح حس��اب و دریافت دس��ته چک و 

بسیاری امور دیگر به ارائه کد یکتا منوط خواهد شد.
گفتنی اس��ت افراد برای ثبت اطالعات ملکی و اقامتی در س��امانه ملی 
امالک و اس��کان کشور باید به نش��انی amlak.mrud.ir مراجعه کنند. 
پس از ورود افراد به این سامانه، فهرست امالک متعلق به فرد نمایش داده 
می شود، اما احتمال نمایش امالک واگذار یا فروخته شده و حتی تکراری 
نیز در این س��امانه وج��ود دارد که کاربر می تواند ب��ا انتخاب گزینه های 
موج��ود، این اطالعات را اصالح کند. مس��تأجران نیز برای ثبت اطالعات 
به مش��خصات اصلی ملک نظیر متراژ دقیق، کد نوسازی ملک، کد ملی و 
شماره تلفن همراه مالک نیاز دارند که بخشی از آنها در اجاره نامه رسمی 
نوش��ته شده و مابقی از طریق سند، قبض عوارض ساالنه ملک یا با سؤال 

از مالک قابل دریافت است.

کمتر از 10 روز تا ثبت اطالعات در سامانه امالک زمان باقی است

خانه های خالی در تور مالیاتی
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قطع آب چقدر جدی است؟
چندی پیش مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور در مورد 
احتمال قطعی آب در 101 ش��هر قرمز خبر داد که طبق گفته 
کارشناس��ان با روند فعلی مدیریت قطع��ی آب چندان دور از 

ذهن نیست.
به گزارش ایس��نا، براس��اس پیش بینی صورت گرفته تعداد 
ش��هرهای دارای تنش آبی امسال نس��بت به سال گذشته که 
وضعیت بارش مناس��ب بود، افزایش یافت��ه و به بیش از 210 
شهر رسیده است که از این تعداد 100 شهر در وضعیت قرمز 
هستند و بیش از 20 درصد کمبود دارند که همین مسئله آژیر 

خطر تامین آب را نیز به صدا درآورده است.
گفته می ش��ود سدهایی که آب شرب تامین می کنند نسبت 
به س��ال گذش��ته 40 درصد کمبود ذخیره دارند، با این حال 
طبق گفته های مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب کشور قطعی 
آب جزو سیاست های مجموعه نیست حتی جاهایی که میزان 
تامین و مصرف با هم برابر نیس��ت قطعی اعمال نمی ش��ود اما 
با توجه به طول ش��بکه و تعداد زیاد تاسیس��ات ممکن اس��ت 

مشکالتی حادث شود.
به گفته حمیدرضا جانباز از پنج س��ال گذش��ته با مدیریت 
فشار تامین یکنواخت آب مش��ترکین فراهم می شود و اکنون 
در دنیا در ش��بکه توزیع قطع آب و جیره بندی از دس��تور کار 
خارج ش��ده اس��ت. هدف ما نیز این اس��ت که مدیریت فشار 
داشته باش��یم مگر در جاهایی که مجبور شویم و یا حادثه ای 
رخ ده��د. 101 ش��هری که اعالم کردیم وضعی��ت قرمز دارند 
احتماال با مش��کل مواجه ش��وند اما برنامه ای ب��رای قطع آب 

نداریم.
ای��ن صحبت ه��ا با واکنش ه��ای متعددی از س��وی مردم و 
کارشناس��ان حوزه منابع آبی مواجه ش��د و آنطور که داریوش 
مخت��اری - کارش��ناس ح��وزه مناب��ع آب��ی به ایس��نا گفته 
اظهارنظرهای اخیر مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب نش��ان 
می دهد که در نگاه این شرکت همچنان توسعه و تامین منابع 
آب و برخوردهای منفعالنه با مقوله آب شهری و روستایی، به 
یک وضعیت مزمن در حوزه مدیریت آب ش��هری و روس��تایی 
تبدیل ش��ده است. الزم اس��ت هرچه زودتر، مدیریت مصرف 
آب ش��هری، جایگزین مدیریت تامین )با فروکاس��ت مدیریت 

مصرف( شود.
ب��ه گفت��ه وی در این رابط��ه، در ماده )1( قانون توس��عه و 
بهینه  سازی آب شرب ش��هری و روستایی در کشور )1۳95(، 
سه وضعیت عادی، تنش آبی و بحران برای شهرها و روستاهای 
کشور پیش بینی ش��ده است. این قانون در فروردین 1۳95 از 
طرف مجلس به وزارت نیرو و س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور ابالغ شده است. در ماده )2( این قانون، آشکارا وظایفی 
برای س��ازمان ها و دستگاه های اجرایی از جمله تولید و پخش 
رای��گان برنامه هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، 

پیش  بینی شده است.
این کارشناس حوزه مدیریت منابع آبی اظهار کرد: در همین 
رابطه وزارت آموزش و پرورش مکلف ش��ده بود که با همکاری 
وزارت نی��رو، آم��وزش نحوه مص��رف بهین��ه آب را در تدوین 
کتب درس��ی و برنامه  های آموزشی و پرورشی منظور کند. به 
ش��رکت  های آب و فاضالب اجازه داده ش��ده بود که تجهیزات 
کاهن��ده مص��رف آب را در اختیار مش��ترکان متقاضی اعم از 
خانگ��ی و غیرخانگی قرار دهند و هزین��ه مربوط را با درج در 
قبوض آب بهاء، به صورت اقساط دو ساله دریافت کنند. وزارت 
نیرو موظف شده بود نس��بت به بازچرخانی پساب خروجی از 

تأسیسات فاضالب اقدام کند.
مختاری با بیان اینکه س��ازمان ملی استاندارد ایران موظف 
شده بود، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب  بر تدوین 
کند، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده بود که 
از ورود کلی��ه تجهیزات آب  ب��ر و آب  پخش پرمصرف مغایر با 
الزامات برچس��ب آب به داخل کشور جلوگیری کند. همچنین 
وزارت نیرو مکلف ش��ده بود ساالنه نس��بت به کاهش حداقل 
یک درصد از هدررفت آب در ش��بکه تا رس��یدن به استاندارد 
بین الملل��ی اقدام و گ��زارش عملکرد این بن��د را پس از ابالغ 
قانون، هر ش��ش ماه یک ب��ار برای کمیس��یون  های عمران و 
کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی ارسال 

کند.
وی با تاکید بر اینکه وظایف یادشده در ماده )2( این قانون، 
اگرچ��ه ناقص و راهکارهای جامع کاه��ش مصرف آب را دربر 
نمی گیرد، ولی همین موارد، آنقدر ضروری هس��تند که اجرای 
دیرهن��گام آن، همچن��ان کالنش��هرها را در موقعیت بحرانی 
قرار می دهد، تصریح کرد: درخصوص هدررفت آب در ش��بکه 
آب شهری در برخی ش��هرهای بزرگ، میزان این هدررفت به 
حدود 40 درصد آب توزیع  شده در شبکه آب شهری می رسد. 
کشورهای پیشرفته توانسته  اند به طور شگفت انگیزی، هدررفت 

آب را به کمتر از ۳درصد برسانند.

نماگربازارسهام

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور در انعقاد قرارداد مجدد با خودروس��ازان خارجی بر لحاظ 
ش��رایط جدید از جمله درصد باالی س��اخت داخل در تولیدات مشترک 
تاکید کرد. مهدی مطل��ب زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار 
داش��ت: درخواست مکرر ما از حاکمیت و تصمیم گیران سیاسی در دولت، 
مجل��س و قوه قضائیه درخص��وص انعقاد قرارداد مجدد با خودروس��ازان 
خارجی، تنظیم قراردادها با ش��رایط جدید و لحاظ درصد باالی س��اخت 
داخل در تولیدات مش��ترک است. وی افزود: از سوی دیگر الزمه همکاری 
با خودروسازان خارجی، انتقال تکنولوژی واقعی به قطعه سازان و حداکثر 
اس��تفاده از ظرفیت و توانمندی قطعه س��ازان داخلی اس��ت و در غیر این 

صورت صنعت خودروی کشور، صنعتی وابسته خواهد ماند.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کشور در ادامه گفت: میزان سهمی که خودروسازان خارجی از بازار 
داخلی ایران به خود اختصاص می دهند، هیچ تضمینی برای آن نیست و 
به نوع تصمیمات متخذه از س��وی حاکمی��ت برمی گردد. به عنوان مثال، 
عملک��رد گمرک و میزان عوارض گمرک��ی در حمایت از صنعت داخل و 

برقراری تعادل میان واردات و ساخت داخل تعیین کننده است.

مطلب زاده درخصوص جایگاه و نقش قطعه سازان در همکاری مجدد با 
خودروس��ازان خارجی در کشور گفت: اگر انتقال تکنولوژی درست اتفاق 
بیفتد، صادرات قطعات داخلی و برقراری روابط مناسب میان قطعه سازان و 

خودروسازان خارجی امکان پذیر خواهد شد.
وی با اشاره به وجود ظرفیت صادرات در صنعت قطعه سازی تصریح کرد: 
قراردادها را می توان به گونه ای تنظیم کرد که خرید قطعه از قطعه سازان 
 Buy داخلی در آن منظور ش��ود. همانطور که در گذش��ته رویه ای به نام
Back وجود داش��ت که براس��اس آن، طرف ق��رارداد خارجی به ازای ۳0 
درص��د از واردات، موظ��ف به خرید قطعه و اس��تفاده از توانمندی داخلی 

کشور بود که به رونق صادرات نیز می انجامید.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور با توجه به تحقق جهش تولید در صنعت قطعه س��ازی در 
سال گذشته با وجود موانع موجود گفت: علی رغم نام گذاری سال جدید از 
سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان رفع موانع و پشتیبانی از تولید، هنوز 
آثار آن را شاهد نیستیم. هرچند جلسات بسیاری در سطح وزارت صمت، 
اس��تانداری و س��ازمان صنعت و معدن اس��تان ها برگزار شده است. البته 

بزرگترین مانع در صنعت خودرو و قطعه، قیمت گذاری دستوری است.

مطلب زاده در ادامه ضمن انتقاد از قیمت گذاری دس��توری یا طرح هایی 
مبنی بر عرضه خودرو در بورس کاال بر آزادسازی قیمت خودرو تاکید کرد 
و گفت: آزادس��ازی قیمت خودرو موجب تع��ادل قیمت با عرضه و تقاضا 
خواهد ش��د و تغییر قوانین و رویه های جاری، حذف موانع واقعی از مسیر 

صنعت خودرو و قطعه را به همراه خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به مشکالت قطعه سازان در تامین مواد اولیه نظیر 
فوالد از بورس گفت: قطعه س��ازان با افزای��ش روزانه بهای فوالد و کاهش 
عرضه آن در بورس مواجه هس��تند به طوری که تامین آن از طریق فوالد 
با اما و اگرهای بسیاری همراه است. محاسبه مواد اولیه براساس ارز آزاد و 
فوب خلیج فارس و تعیین قیمت محصول نهایی به شکل دستوری با هیچ 

منطق اقتصادی همخوانی ندارد.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور در پایان خاطرنشان کرد: تسهیالت 5 هزار میلیارد تومانی 
مصوب ش��ورای پول و اعتبار در اس��فندماه سال گذش��ته به قطعه سازان 
تزریق ش��د، اما مطالبات قطعه سازی از خودروسازان کماکان یک روند رو 
به افزایش را طی می  کند، به طوری که این رقم از حدود 42 هزار میلیارد 

تومان در سال گذشته به 4۳ تا 44 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 انعقاد قرارداد با خودروسازان خارجی
باید مشروط به انتقال تکنولوژی با حداکثر داخلی سازی باشد

مدیرعام��ل مهرکام پارس از برنامه های اصالح س��اختار مالی و افزایش 
س��رمایه این ش��رکت از محل تجدید ارزیابی دارایی خب��ر داد و گفت با 
خروج از ماده 141 قانون تجارت،  امکان دریافت تس��هیالت بانکی، انتشار 
اوراق و تامین از بازار س��رمایه فراهم خواهد ش��د؛ از سوی دیگر با تامین 
اعتبار انجام شده،  تمامی پروژه های توسعه ای و کیفی را امسال به سرانجام 

خواهیم رساند.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، مرتضی محمدی افزود: با تاکید 
بر اجرای برنامه های توس��عه بازار در س��ال جاری، گفت: فروش 2هزار و 
400 میلیارد تومانی محصوالت را برای سال جاری هدف گذاری کرده ایم. 
در کنار آن برنامه فروش 200 میلیارد تومان در بازار قطعات یدکی را نیز 

دنبال خواهیم کرد.
وی زیرس��اخت های فنی و مهندس��ی در مهرکام پارس، به مرحله ای از 
توانمندی رس��یده که امکان تولید قطع��ات پلیمری را با باالترین کیفیت 

برای هر محصول جدید ایران خودرو فراهم کرده است.
محمدی تولید طیف متنوعی از داشبورد، سپر، صندلی، رودری، سیستم 
تهویه مطبوع و س��ایر ملزومات پلیمری برای محصوالت ایران خودرو را از 

جمله برنامه های مهرکام پارس دانست و گفت: امکان تولید این اقالم برای 
محصوالت جدید ایران خودرو از جمله تارا نیز فراهم است.

وی افزود: در س��ال گذش��ته 1450میلیارد تومان از محصوالت مهرکام 
پارس به فروش رفته اس��ت که این عدد در حوزه محصوالت پلیمری ارائه 

شده به ایران خودرو و ایساکو بوده است.
مدیرعامل مهرکام پارس همچنین خاطرنشان کرد: این شرکت در سال 
جاری، بیش از پیش، ایساکو را در تامین اقالم موردنیاز بازار قطعات یدکی 

و خدمات پس از فروش، همراهی خواهد کرد.  
محمدی کاهش هزینه های تولید را نیز از جمله برنامه های مهم مهرکام 
پارس برش��مرد و آن را هم سو با راهبردهای ایران خودرو دانست و گفت: 
دستیابی به اهداف کاهش هزینه تولید،  قیمت تمام شده محصوالت را نیز 
کاهش خواهد داد که در نهایت این اقدام در مسیر حفظ منافع مشتریان 

است.
وی ادام��ه داد: با بهره مندی از توان ش��رکت های دانش بنیان،  به دنبال 
تعری��ف محصوالت جدید پلیمری مانند اق��الم تزیینی و تریم محصوالت 

جدید هستیم.

محمدی دستاوردهای مهرکام پارس در زمان تحریم های ظالمانه را گام 
مهمی در حفظ اس��تقالل و خودکفایی تولید دانست و گفت: با همدلی و 

استفاده از ظرفیت های داخلی،  توانستیم نیاز بازار را تامین کنیم.
وی با تاکید بر اس��تفاده از ظرفیت های خالی در خطوط تولید مهرکام 
پارس،  گفت: در حال رایزنی برای عقد قرارداد تامین اقالم پلیمری برخی 
خودروسازان دیگر هستیم. ورود به بازار قطعات غیرخودرویی نیز از دیگر 
برنامه های مهرکام پارس اس��ت. این شرکت مصصم است براساس برنامه 
افق 1404 عنوان نخس��تین تامین کننده سیستم های تزیینی، تکمیلی و 

صندلی خودرو در کشور را کسب کند.
گفتنی است، شرکت مهرکام پارس به عنوان شرکت طراحی و مهندسی 
مجموع��ه قطعات تزئینی خودرو، طراحی و تولید انواع صندلی دس��تی و 
برقی، سیس��تم تهویه مطبوع و مجموعه های داش��بورد، کنس��ول و سپر 
محصوالت ایران خودرو را برعهده دارد. مهرکام پارس در کنار س��ایت های 
تولید کرمانش��اه و خراس��ان ایران خودرو نیز خط تولید خود را راه اندازی 
کرده است تا هزینه لجس��تیک اقالم تولیدی این شرکت از فرآیند تولید 

سایت های استانی ایران خودرو حذف شود.

رایزنی خودروس��ازان برای آزادسازی قیمت و همچنین واردات خودرو 
در حالی ادامه دارد که به گفته برخی کارشناس��ان، هدف خودرویی ها از 
نامه نگاری های انجام ش��ده، واردات خ��ودرو و در عین حال باالبردن نرخ 

ارز است.
به گزارش خودروتک به نقل از فارس، مدتی اس��ت که خودروسازان در 
حال مذاکره با مجلس و وزارت صنعت هس��تند ت��ا بتوانند قیمت گذاری 
محصوال ت شان را آزاد کنند. در این مورد نامه نگاری های مختلفی صورت 
گرفته که در یکی از آنها، درخواس��ت آزادس��ازی واردات خودرو به شرط 

آزادشدن قیمت گذاری محصوالت شان را مطرح کرده اند. 
حجت اهلل فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد 
آخرین اخبار از این رایزنی ها گفت: از دو هفته قبل جلسات مستمری بین 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، دو خودروس��از بزرگ کشور، وزارت 
صمت و شورای رقابت با محوریت موضوع افزایش قیمت های اخیر توسط 

شورای رقابت تشکیل شد.
وی عدم تناس��ب بین عرضه و تقاضا را از دالیل اصلی مش��کالت حوزه 
خودرو دانس��ت و گف��ت: آزادس��ازی واردات خودرو ب��ه معنای تضعیف 
خودروس��از داخلی نیست، بلکه هدف، تأمین بخشی از نیاز جامعه توسط 

خودروهای وارداتی است تا وضعیت به تعادل برسد.
فیروزی، آزادس��ازی واردات خودرو را راهکاری برای تنظیم بازار و پاسخ 
به مطالبه برخی افراد جامعه دانس��ت و تصریح کرد: خودروسازان به بهانه 
اینکه متولی امر اشتغال هستند، همیشه مطرح می کنند که مسئوالن در 
تصمیمات خود با آنها همراه شوند، در حالی که طبق آمار فقط 11 درصد 
بهای تمام ش��ده خودرو مربوط به هزینه های نیروی انسانی بوده و از این 
11 درصد هم فقط 2.5 درصد مربوط به نیروهای مازاد است و لذا هزینه 

زیادی هم نمی شود.
خودروسازان دنبال واردات خودرو هستند

مهدی دادفر، دبیر و س��خنگوی انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این 
زمینه گفت: قطعه س��ازان ایرانی توانایی باالیی در تولید قطعات دارند، اما 

از طریق دو خودروس��از داخلی اس��تثمار ش��ده و وابستگی شدید و 100 
درصدی به این خودروسازان پیدا کرده اند، در صورتی که اگر می توانستند 
قطعات خود را به خودروسازان خارجی بفروشند با این دو خودروساز حرف 
هم نمی زدند، چه رس��د به اینکه بخواهند نامه آزادسازی واردات خودرو را 

امضا کنند.
وی افزود: سال هاست که خودروسازان ما متهم به انحصارگرایی در بازار 
هستند، لذا طبیعی است که برای رفع این اتهام از خود هم نامه ای بنویسند 

که موافق واردات خودرو هستند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه هدف این نامه نگاری، 
آزادس��ازی قیمت خودروها است، گفت: در این نامه شرط گذاشته اند که 
قیمت خودرو آزاد ش��ود و در کنارش واردات هم آزاد شود، در صورتی که 

هدف اصلی آزادسازی قیمت هاست نه واردات.
به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس، طبق آمار فقط 11 درصد 
بهای تمام ش��ده خودرو مربوط به هزینه های نیروی انسانی بوده و از این 
11 درصد هم فقط 2.5 درصد مربوط به نیروهای مازاد است، لذا سهم این 

بخش در قیمت تمام شده، رقم باالیی نیست.
وی تصریح کرد: براس��اس اخبار و اطالعات رسیده به نظر می رسید که 
خودروس��ازان دنبال این هستند که از این طریق، قیمت ها را آزاد کنند و 
بعد هم خودش��ان وارد کانال واردات شوند تا بخشی از زیان خود را از این 

طریق جبران کنند.
وی اظهار داش��ت: انجمن واردکننده خودرو همیش��ه موافق آزادسازی 
قیمت خودرو در فضای رقابتی اس��ت تا مش��تری با توجه به عالقه و توان 

خود خودروی مناسبی را انتخاب کند.
س��خنگوی انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه دولت ها در س��ال 
آخ��ر معموال کاره��ا را رها می کنند و قیمت ها ت��ا دولت بعدی بالتکلیف 
می ماند، گفت: اگر مجلس می تواند سریعاً واردات را آزاد و نرخ تعرفه ها را 
هم کاهش ده��د، قیمت خودرو را هم آزاد کنند تا حداقل به جای دالل، 

خود تولیدکننده و خودروساز به سود اصلی برسد.

دادفر با تأکید بر اینکه نباید واردات را به اشتغال گره زد، گفت: در حوزه 
واردات، برای 15 هزار نفر اش��تغال زایی می شود، اما متاسفانه عده ای فکر 

می کنند که با آزادسازی واردات، خیلی ها در کشور بیکار می شوند.
وی اف��زود: دولت به جای نظ��ارت بر فرآیند تولی��د و تجارت، مداخله 
می کند و در تالش اس��ت تا منافع بنگاهی خود را به شکل عیان یا پنهان 

حفظ کند.
سخنگوی انجمن واردکنندگان خودرو از مسئوالن خواست تا اگر واردات 
خودرو را آزاد نمی کنند، حدأقل دست از گلوی تولید هم بردارند تا تولید 

و صنعت داخل تعطیل نشود.

مشکلی در تامین قطعات پلیمری خودرو نداریم

خودروسازان به دنبال واردات خودرو
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نجات کسب و کار در سال کرونایی

به قلم: النور هکس
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

در عرص��ه فعالیت هر برندی زمان های تاریک فرا می رس��د. چنین 
زمان هایی برای هر کس��ب و کاری دش��وار و سخت خواهد بود. شاید 
ش��ما در این ش��رایط حتی به تسلیم ش��دن و فراموشی کامل دنیای 
کس��ب و کار نیز فکر کنید، اما این امر بهترین گزینه پیش روی شما 
نیست. اگر شما همیشه از دردسرهای کسب و کارتان فرار کنید، هیچ 
وقت فرصتی برای تبدیل شدن به برندی بزرگ نخواهید داشت.  سال 
2021 بهترین سال برای کسب و کارها نیست. بسیاری از برندها هنوز 
از ش��رایط دش��وار دوران کرونا رنج می برند بنابراین اگر شما به دنبال 
نجات کس��ب و کارتان از این شرایط و حتی کسب سود هستید، باید 
راهکارهای متفاوتی در مقایس��ه با رقبای ت��ان در پیش گیرید. هدف 
اصلی در این مقاله بررسی برخی از ایده های مناسب برای نجات کسب 
و کارتان در شرایط پیچیده کنونی و کسب سود است. در ادامه برخی 
از مهمترین توصیه ها در این راس��تا را مرور خواهیم کرد.  ش��ما برای 
رهایی از شرایط کنونی نیاز به یک نقشه دقیق دارید. شما در واقع باید 
بدانید کس��ب و کارتان در چه وضعیتی قرار دارد و چه امکاناتی برای 
توسعه اش دارید. در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان نخواهید داش��ت.  برخی از برندها در ش��رایط 
دشوار اقدام به ادامه فعالیت حتی در شرایط سخت و پیچیده می کنند. 
این امر ش��اید در نگاه نخست بهترین گزینه ممکن به نظر برسد، اما 
امکانی برای کس��ب س��ود فراهم نمی کند. اگر ش��ما هیچ اطالعی از 
توانایی های کس��ب و کارتان ندارید، باید در تهیه نقشه ای دقیق برای 
برندتان به این نکته نیز توجه نش��ان دهید.  بس��یاری از برندها برای 
ترسیم نقشه ای دقیق از کسب و کارشان مسیر بسیار طوالنی ای را طی 
می کنند. نکته مهم در این میان امکان الگوبرداری از برندهای بزرگ به 
سادگی هرچه تمام تر است. پس با این کار مسیر نجات کسب و کارتان 
را ساده تر از هر زمان دیگری نمایید.  بی شک در شرایط مالی پیچیده 
ام��کان هم��کاری با نیروی کار ت��ازه از بین می رود. برخ��ی از برندها 
حتی نیاز به تعدیل نیرو در چنین شرایطی نیز پیدا می کنند. یکی از 
توصیه های مهم در این شرایط تالش برای مهارت افزایی کارمندان به 

جای استخدام نیروی کار تازه است. 
اگر شما در وضعیت بحرانی و بودجه های اندک اقدام به استخدام 
نیروی تازه نمایید، به احتمال فراوان شانس��ی برای توسعه کسب و 
کارتان نخواهید داش��ت. این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب 
و کارها به همراه خواهد داش��ته و حتی باعث ورشکستگی شان نیز 
می  ش��ود بنابراین بهترین توصیه در ای��ن میان تالش برای اکتفا به 

تعداد نیروی کار در دسترس برند است. 

رهبری
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به قلم: ایوان ویدجایا
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 فن��اوری هوش مصنوعی در طول س��ال های اخیر هرچه بیش��تر در 
بخش ه��ای مختلف زندگ��ی ما نفوذ پیدا کرده اس��ت. ام��روزه حضور 
دستیارهای هوشمند بدل به امری رایج برای بسیاری از مردم در سراسر 
دنیا شده و کاربردهای زیادی هم دارد. ورود این فناوری به حوزه کسب 
و کار همراه با موافقت ها و مخالفت های گس��ترده ای بوده اس��ت. هدف 
اصل��ی در این مقاله مروری بر مهمترین مزای��ای و معایب این فناوری 
در حوزه کس��ب و کار است. این امر به شما برای استفاده هرچه بهتر از 

فناوری موردنظر کمک خواهد کرد. 
مزایای هوش مصنوعی

افزایش کیفیت کار
کار کردن در دنیای کنونی جلوه تازه ای پیدا کرده اس��ت. امروزه شما 
ابزارهای بس��یار زیادی برای بهبود کیفیت کاری تان در دسترس دارید. 
این امر به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری هرچه بهتر ب��ر روی مخاطب هدف 
کمک خواهد کرد. یکی از ابزارهای مناسب در این میان هوش مصنوعی 
است. شما با استفاده از هوش مصنوعی امکان افزایش کیفیت کاری در 

کنار کاهش ساعت های طوالنی کار را خواهید داشت. 
وقت��ی س��اعت های کاری و س��ختی آن کاه��ش پیدا کن��د، انگیزه 
کارمندان برای ایده پردازی بیشتر خواهد شد. این امر به کسب و کارها 
برای توسعه فعالیت شان کمک شایانی خواهد کرد بنابراین اگر به دنبال 
افزایش کیفیت کاری در تیم برندتان هس��تید، حس��اب ویژه ای بر روی 

هوش مصنوعی باز کنید. 
افزایش دقت عمل

برخی از کارها نیاز به دقت باالیی دارد. اگر ش��ما حتی یک اش��تباه 
کوچک در برخی از حوزه های کسب و کار انجام دهید، هیچ شانسی برای 
جبرانش نخواهید داشت. فناوری هوش مصنوعی در چنین شرایطی به 
ش��ما برای افزایش دقت در کارهای تان کمک خواه��د کرد. نمونه بارز 
این امر استفاده از ابزارهای دارای هوش مصنوعی در عمل های جراحی 
بس��یار حساس اس��ت. این امر به دلیل دقت باالی چنین دستگاه هایی 
در سراس��ر دنیا مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد بنابراین اگر ش��ما هم از 
چنین الگویی در کارهای حساس برندتان استفاده نمایید، شانس بسیار 

باالتری برای پیشبرد بهتر آن خواهید داشت. 
کاهش هزینه های اضافی

کارهایی که پیش از این چندین کارشناس به طور همزمان ساماندهی 
می کردند، اکنون از س��وی ابزارهای دارای هوش مصنوعی با س��رعت و 
دقت بس��یار باالیی دنبال می شود. این امر به معنای عدم نیاز به نیروی 
انسانی در بسیاری از بخش هاست. برخی از کسب و کارها ساالنه هزینه 
بس��یار زیادی برای استفاده از خدمات کارشناس های حرفه ای پرداخت 
می کنن��د. اکنون با اس��تفاده از فناوری ه��وش مصنوعی امکان کاهش 

هزینه ها به طور قابل مالحظه ای فراهم خواهد شد. 
شکل گیری موقعیت های شغلی تازه

فناوری هوش مصنوعی فقط موقعیت های ش��غلی پیش روی افراد را 
از بین نمی برد. وقتی اس��تفاده از این فناوری در میان کس��ب و کارها 
توس��عه پیدا کند، فرصت های شغلی تازه بر مدار خالقیت و ایده پردازی 
هرچه بهتر توسعه خواهد یافت. به عبارت دیگر، کارآفرینان و کارمندان 
فرصت بس��یار بیش��تری برای پرهیز از کارهای تک��راری و پرداختن به 

اموری که بدان عالقه دارند، خواهند داشت. 
هوش مصنوعی در عرصه کس��ب و کار همیش��ه نیاز به دست کم یک 
کارش��ناس حرفه ای برای مدیری��ت ایرادات غیرمنتظ��ره دارد. این امر 

موقعیت شغلی تازه ای پیش روی اهالی کسب  و کار قرار می دهد. 
معایب هوش مصنوعی

تنبلی فزاینده
یکی از نگرانی های اصلی در زمینه توس��عه استفاده از هوش مصنوعی 
تنبلی روز افزون است. وقتی انسان ها و به طور ویژه کارآفرینان بسیاری 
از کارهای ش��ان را با کمک هوش مصنوعی انجام دهند؛ به تدریج دیگر 
توانایی شان برای انجام کارها به طور مستقل کاهش پیدا خواهد کرد. 

شاید نگرانی نس��بت به تنبلی فزاینده انسان ها در پی توسعه فناوری 
ه��وش مصنوعی عجیب باش��د، ام��ا در صورت مدیریت نامناس��ب این 

فناوری احتمال بروز چنین چالش هایی دور از ذهن نیست. 
رکود تفکر خارج از چارچوب

تفکر خارج از چارچوب به کارآفرینان برای فراتر رفتن از محدودیت های 
موجود کمک می کند. این ام��ر در طول تاریخ به نوآوری های متعددی 
منجر ش��ده اس��ت. اکنون اگر فناوری هوش مصنوعی تمام بخش های 
فعالیت کاری را اشغال کند، دیگر فرصتی برای تفکر خارج از چارچوب 
باق��ی نخواهد ماند. ش��اید این ام��ر مهمترین نگران��ی از فناوری هوش 

مصنوعی در میان انسان ها باشد. 
فناوری هوش مصنوعی با تمام مزایای و معایبش در طول س��ال های 
اخیر به طور خیره کننده ای توس��عه پیدا کرده اس��ت با این حساب تنها 
راهکار مناسب توجه به معایب احتمالی این فناوری و تالش برای پرهیز 

از آنها در صورت امکان است. 
noobpreneur.com :منبع

مزایا و معایب هوش مصنوعی در عرصه کسب و کار

دوشنبه
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اخبار

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای آذربایجان شــرقی گفت: در سال گذشته ۲۲.۵ میلیون 
تن بار و حدود ســه میلیون مسافر از طریق ناوگان های حمل و نقل 
بار و مسافر استان جابجا شده است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
اورجعلی علیزاده افزود: میزان جابجایی بار در سال گذشته نسبت به 
سال ۹۸ حدود ۱۳ درصد افزایش یافته ولی میزان جابجایی مسافر به 
علت شیوع ویروس کرونا با ۴۳ درصد کاهش مواجه شده است. وی 
اظهــار کرد: این میزان بار با صدور بیش از یک میلیون و ۵۸۵ هزار 
برگ بارنامه جابجا شده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ 
حدود ۱۰درصد افزایش یافته است. مدیرکل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای آذربایجان شــرقی گفت: در سال ۱۳۹۹ ناوگان حمل و نقل 
مســافر استان نیز با رعایت دستورالعمل های بهداشتی حدود ۴۴۰ 
هزار سفر برای جابجا مسافران انجام داده است. علیزاده ادامه داد: در 
این مدت از پایانه مرزی جلفا ۵۳ هزار و ۹۰۰ دستگاه کامیون و یک 
هزار و ۹۸۸ مســافر و از پایانه مرزی نوردوز ۸۴ هزار و ۴۹۳ دستگاه 
کامیون و ۱۱ هزار و ۴۵۳ مسافر تردد کرده اند. وی یادآوری کرد: در 
زمان کنونی ۲۸۳ شرکت و موسسه حمل و نقل کاال، ۱۲۰ شرکت 
و موسسه حمل و نقل مسافری، ۶۳ شرکت حمل و نقل بین المللی 
فعال کاال و ۶ شرکت حمل و نقل مسافری برون مرزی در استان فعال 
هســتند. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی 

گفت: همچنین در ســال گذشــته ۲۲۰ میلیون و ۷۴۹ هزار تردد 
خودرو در راه های ارتباطی استان توسط ۸۲ دستگاه ترددشمار آنالین 
ثبت شــده که این آمار در مقایســه با مدت مشابه سال ۹۸ حدود 
۱۲درصد کاهش یافته است. علیزاده با بیان اینکه از کل تردد ثبت 
شده ۱۶درصد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و ۸۴ درصد مربوط به 
وسایل نقلیه سبک بوده است، ادامه داد: در سال گذشته مسیرهای 
رفت و برگشــت تبریز- ایلخچی با بیش از ۳۷ میلیون و ۲۳۱ هزار، 
تبریز - صوفیان با بیش از ۱۷ میلیون و ۵۶۳ هزار، ایلخچی - آذرشهر 
بــا بیش از۱۱ میلیون و ۶۰۷ هزار و بنــاب – مراغه با بیش از پنج 
میلیون و ۲۰۸ هزار تردد خودرو،  پرترددترین راه های اســتان بود. 
وی یادآوری کرد: هم اکنون مرکز مدیریت اطالعات راه ها و حمل و 

نقل جاده ای استان با ۲۴ دوربین نظارت تصویری، ۸۸ سامانه ثبت 
تخلفات عبور و مرور فعال،  هفت دســتگاه تابلوی پیام متغیر و ۸۲ 
دســتگاه ترددشمار آنالین در سطح راه های ارتباطی وضعیت تردد 
اســتان را رصد می کنند. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
آذربایجان شــرقی با بیان اینکه در سال گذشته عملیات خط کشی 
ســه هزار و ۲۵ کیلومتر از راه های استان اجرا شده است، گفت: به 
منظور ارتقای ایمنی کاربران جاده ای و به حداقل رساندن تصادفات 
در این بازه زمانی، نصب و بهسازی حفاظ های فلزی در ۶۰ کیلومتر 
از راه های استان انجام شده است. علیزاده افزود: در این مدت هفت 
هزار و ۸۰۴ مورد از عالیم و تابلوها در راه های مختلف استان نصب 
و بهسازی و اقدامات الزم برای اصالح ۲۳ نقطه T شکل و پرتصادف 
انجام شده است. وی رنگ آمیزی پایه های عالئم عمودی به میزان 
هشــت هزار و ۳۵ مترمربع، اصالح شیب شیروانی حاشیه راه ها به 
میزان ۹۷۰ کیلومتر،  اجرای عملیات آشکارسازی تونل ها،  پل ها و 
دماغه های واقع در ســطح راه های ارتباطی استان را از دیگر برنامه 
های اجرا شــده این اداره کل در سال گذشته اعالم کرد.آذربایجان 
شرقی به وسعت حدود ۴۵ هزار کیلومتر مربع، دارای ۱۴ هزار و ۱۹۶ 
کیلومتر شبکه راهداری است. این استان دارای ۲۳۵ کیلومتر آزاد راه، 
۴۵۳ کیلومتر بزرگراه، ۹۲۲ کیلومتر راه اصلی، ۲ هزار و ۷۵ کیلومتر 

راه فرعی و ۱۰ هزار و ۴۴۱ کیلومتر راه روستایی است.

اصفهان - قاسم اســد: حمیدرضاعظیمیان در آیین امضای 
تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانسل خاطرنشان کرد: این تفاهم نامه 
شروع بسیار خوبی است تا با کمک شرکت ایرانسل پروژه های طرح 
تحول دیجیتال در فوالد مبارکه اجرا شــوند. وی افزود: قطعاً اراده 
و عزم قطعــی فوالد مبارکه نه به عنوان یک اقدام ظاهری بلکه به 
عنوان یک ضرورت در جهت استفاده از نسل پنجم تلفن همراه برای 

اجرای طرح تحول دیجیتال بسیار جدی است. 
تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانسل پیام مهمی برای 

شرکت های دانش بنیان دارد 
عظیمیان یادآور شد: امروز فوالد مبارکه با این اقدام اراده قطعی 
خــود را برای اجرای طرح تحول دیجیتال نشــان داد که همراهی 
شرکت ایرانســل در این راستا یاری رسان ما خواهد بود.مدیرعامل 

شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد: تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانسل 
در راســتای هوشمندسازی تولید در این شرکت، پیام مهمی برای 
شــرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و شرکت های فعال در حوزه 
فناوری اطالعات دارد تا آن ها هم در این راه در کنار ما قرار بگیرند.

ضرورت اجرای هرچه سریعتر طرح تحول دیجیتال در 
فوالد مبارکه

وی با تأکید بر ضرورت اســتفاده بیشتر و بهتر فوالد مبارکه از 
خدمات شرکت ایرانســل اذعان داشت: شرکت ایرانسل در جهت 
ارتقای سطح تکنولوژی ارتباطات کشور بسیار فعال است و همواره 
درصدد افزایش راندمان و بهره وری بوده اســت، لذا می تواند همراه 
خوبی برای فوالد مبارکه باشــد . عظیمیان ضمن ابراز خرسندی از 
امضای تفاهم نامه فوالد مبارکه با ایرانســل بیان کرد: آرزو دارم که 
طرح تحول دیجیتال با سرعت انجام شود و تغییرات مدیریتی کشور 
باعث تغییر در سرعت این طرح نشود. وی در پایان متذکر شد: اگر 
بخواهیم فوالد مبارکه با همین قدرت تولید و فروش پابرجا باشــد 

الزم است که طرح تحول دیجیتال اجرایی شود.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز- در دیدار مدیرعامل آبفای 
گیالن با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، افزایش ظرفیت تأمین 
آب منطقه آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نشست مدیرعامل 
این شرکت با مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد انزلی، تکمیل پروژه 
آبرسانی به منطقه آزاد و همچنین تأمین آب روستاهای اطراف منطقه 
آزاد از طریق تصفیه خانه بزرگ آب گیالن بررسی شد. سید محسن 
حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن با بیان نحوه 
تأمین آب شــرب واحدهای مسکونی و تجاری منطقه آزاد انزلی، به 
بهبود وضعیت آبرسانی روســتاهای اطراف این منطقه اشاره کرد و 
افزود: با تشکیل کارگروه های تخصصی، راهکارهای افزایش ظرفیت 
آبرسانی به منطقه آزاد مورد بررسی و در دستورکار قرار خواهد گرفت. 
در این نشست که جمعی از معاونین شرکت آبفای گیالن نیز حضور 
داشــتند، افزایش ظرفیت تأمین آب منطقــه آزاد انزلی با توجه به 

افزایش تعداد متقاضیان و مصرف کنندگان مطرح و مقرر شد موضوع 
از ســوی معاونت بهره برداری و توسعه آب مورد بررسی قرار گیرد.  
همچنین در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری )مدظله العالی( به 
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شد، آبرسانی به فاز 
جدید صنعتی در منطقه آزاد انزلی، پس از اعالم حجم آب مورد نیاز 

توسط آن سازمان، در دستور کار شرکت آبفای گیالن جهت تأمین 
و توزیع آب قرار خواهد گرفت. آبرسانی به روستاهای اطراف منطقه 
آزاد انزلی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود که با بررسی 
وضعیت روستاها، نسبت به تأمین آب مورد نیاز از تصفیه خانه بزرگ 
آب گیالن و مجتمع های آبرسانی روستایی اطراف منطقه، نسبت به 
رفع مشکالت موجود اقدام می شود.  در پایان مقرر شد در قالب گروه 
کارشناسی ضمن بررسی مشکالت شبکه فاضالب و همچنین تصفیه 
خانه فاضالب منطقه آزاد انزلی، شرکت آب و فاضالب استان گیالن 
بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب منطقه آزاد انزلی را بر عهده گیرد. 
علی اکبری مقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در این دیدار 
نسبت به تکمیل و بهره برداری از پروژه آبرسانی منطقه آزاد با توجه 
به راه اندازی فاز جدید صنعتی در این منطقه، جهت خدمت رسانی به 

واحدهای تجاری و مسکونی آن حوزه تأکید نمود .

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مدیر مخابرات منطقه 
هرمزگان : از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بیش از ۶۵۰ نقطه جدید 
در هرمزگان مجهز به اینترنت همراه شده اند. به گزارش اداره روابط 
عمومی و ارتباطات مخابرات منطقه هرمزگان، مهندس امیر یگانه 
مدیــر منطقه در گفتگــو با خبرگزاری فارس اظهــار کرد: طی ۳ 
ســال اخیر بیش از ۱۳۰۰ نقطه و در ۱۵ ماهه اخیر بیش از ۶۵۰ 
سایت جدید در هرمزگان تحت پوشش تکنولوژی ۳G و ۴G قرار 
گرفته اند. وی افزود: جغرافیای هرمزگان به گونه ای است که امکان 
استفاده از یک دکل برای پوشش چند روستا در بسیاری از نقاط آن 
فراهم نیست و بدلیل شرایط کوهستانی مجبوریم تا هم فیبر نوری 
و هم تجهیزات شبکه را برای بسیاری از روستاها به دلیل فاصله از 
یکدیگر به طور جدا جدا ایجاد کنیم. مدیر مخابرات منطقه هرمزگان 
با بیان این که با پیگیری نمایندگان اســتان و استاندار هرمزگان، 
تالش ما این بوده که روستاهای با جمعیت بیشتر در اولویت توسعه 

ارتباطات همراه قرار بگیرند و اکنون ۱۲۰ نقطه جدید نیز شناسایی 
شده که تا پایان سال برای آنها اینترنت همراه را توسعه خواهیم داد 
و اجرا می کنیم. مهندس یگانــه همچنین تصریح کرد: تمام توان 
تجهیزاتــی و نیروی کار خانواده بزرگ مخابرات هرمزگان بســیج 
شده اند تا بتوانیم حداالمکان نیاز مردم مناطق مختلف استان را به 
ســرعت برطرف کنیم و در طول ۱۵ ماهه اخیر بیش از ۶۵۰ نقطه 

از جمله بیش از ۴۰۰ روستا به اینترنت همراه مجهز شده اند و این 
روند با جدیت ادامه دارد. وی درباره تصاویر منتشر شده در فضای 
مجازی در ارتباط با برخی روستاهای بدون ارتباط نیز گفت: ما تمام 
توان مان را برای رساندن ارتباطات به این روستاها بکار گرفته ایم و 
شرمنده مردم عزیزمان هستیم اما شبانه روز در تالش خواهیم بود تا 
ارتباط را به این مناطق نیز برسانیم و در برخی نقاط که حتی جاده 
و برق نیز مهیا نیست، مجبوریم برای سرعت دادن به رساندن ارتباط 
به یک منطقه هم جاده و هم تیربرق و سیم و ... را نیز خودمان اجرا 
کنیم. مدیر مخابرات منطقه هرمزگان گفت: تا پایان سال به بیش از 
۱۲۰ نقطه روستایی در هرمزگان و نقاط فاقد آنتن و ارتباط اینترنت 
همراه در شهرها خدمت رســانی خواهیم کرد. ایشان یادآور شد : 
هرمزگان به لحاظ توسعه شبکه اینترنت همراه در کشور در میان 
اســتان های اول است و این مهم حاصل همکاری خوب دستگاه ها 

در درون استان و پیگیری های استاندار و نمایندگان استان است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

سال گذشته سه میلیون مسافر در آذربایجان شرقی جابجا شد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:

ضرورت اجرای هرچه سریع تر طرح تحول دیجیتال در فوالد مبارکه

دیدار مدیرعامل آبفای گیالن با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی

مدیر مخابرات منطقه هرمزگان عنوان کرد:

همراهی بیش از 650 نقطه جدید در هرمزگان مجهز به اینترنت از ابتدای شیوع کرونا

اراک- فرناز امیدی: به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رســانی 
اداره کل راه وشهر سازی استان مرکزی،احمد مرزبان درجلسه شورای 
مسکن استان مرکزی که باحضور استاندار مرکزی،معاون هماهنگی 
امورعمرانی استانداری وسایر مدیران برگزارشد اظهار کرد: طرح اقدام 
ملی در اســتان مرکزی همزمان با سراسرکشور آغاز شده و امروز در 
تمام شهرهای اســتان زمین تامین شده و مشکلی در این خصوص 
وجود ندارد.پروژه هایی که با دســتور وزیر راه و شهرسازی در استان 
کلید خورده با پیشرفت فیزیکی خوبی در حال انجام است. وی افزود: 
ســه پروژه بزرگ ۳۸۴ واحدی، ۴۸۴ واحد در کوی فجر ساوه و ۹۸۰ 
واحدی در شهرک شهید بهشتی این شهرستان کلید خورده است، 
مجموعا در ساوه۴۳۰۰ نفر برای مسکن ملی ثبت نام کردند که برای 
واجدین شرایط عملیات اجرایی حدود ۲هزار واحد در این شهرستان 
شروع شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح کرد: 
پروژه ۲۴هکتاری انتهای هپکو اراک)پروژه شهید سلیمانی( ۷۰ درصد 
عملیات زیرســازی و جدول گذاری انجام و شبکه فاضالب نیز تمام 
شده است. در کوی شهید سلیمانی ۳۰۴۰ واحد ظرفیت ساخت وجود 
دارد کــه از این واحدها پروانه ۱۳۲۸ واحد در  ۸ بلوک ۱۴ طبقه و ۸ 

بلوک ۱۲ طبقه صادر شده است. مرزبان بیان کرد: در راستای تحقق 
اهداف بازآفرینی شــهری در کوی باغ خلج فاز ســوم پروژه توسعه و 
اهــداف بازآفرینی با ظرفیت ۲۷۰ واحد رقم خوده، پروژه غدیر نیز با 
ظرفیت ۶۰۰ واحد در کوی کوثر در حال ترانشه برداری جهت انجام 
فونداسیون است. وی اضافه کرد: در راستای اقدام ملی مسکن تفاهم 
نامه ای با سازمان اوقاف کشور منعقد شده که در راستای این تفاهم 
نامه ۷۰ هکتار حدفاصل دانشــگاه بیام نور اراک و حوزه علمیه خاتم 
االنبیا به محدوده شهری اضافه می شود که بیش بینی شده ۸۱۰۰ 
واحد در این محدوده ساخته شود.امیدواریم امکان ثبت نام در هفته 

آتی فراهم شود. استاندار مرکزی نیز دراین جلسه بیان داشت : استان 
مرکزی در زمینه پروژه طرح  اقدام ملی مســکن در دو سال گذشته 
یکی از اســتان های موفق در کشــور بوده است. آقازاده افزود: تفاهم 
نامه با ســازمان اوقاف باید ظرف ســه روز آینده به تایید وزارت راه و 
شهرسازی برسد، به نظر می رسد تا قبل از پایان خرداد مراسم کلنک 
زنی پروژه ۷۰ هکتاری)حدفاصل پیام نور و حوزه علمیه( انجام شود 
و امیدواریم این پروژه خدمت خوبی در جهت خانه دار شــدن ۸۱۰۰ 
نفر باشد. وی بیان کرد: شرکت پیمانکار انتخاب شده برای پروژه ۷۰ 
هکتاری به عنوان بزرگترین پروژه مسکن کشور، شرکتی معتبر و با 
سابقه کاری با کیفیت و مورد تایید است که رزومه خوبی نیز در سطح 
بین المللی در سابقه کاری خود دارد، همچنین امور مالی اجرای طرح 
با اداره کل راه و شهرسازی است و سپرده های مردم بر اساس پیشرفت 
پروژه به پیمانکار تزریق می شود . استاندار مرکزی در پایان اظهار کرد: 
سایت ثبت نام برای ثبت نام جدید متقاضیان در طرح اقدام ملی برای 
پروژه ۷۰ هکتاری و  شــهرهای مشخص شده ابتدای هفته آتی باز 
خواهد شد تا متقاضیان بتوانند در این سایت ثبت نام کنند، حدود ۱۰ 

روز بعد از ثبت نام ها مجدد جلسه ای برگزار خواهد شد.

استاندار مرکزی:

استان مرکزی از استان های موفق طرح اقدام ملی مسکن درکشور است

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اهواز:
خدمات ارزنده پروفسور کالنتری در سم شناسی دارویی بیادماندنی است

اهواز- شبنم قجاوند- دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 
گفت: پروفســور هیبت اهلل کالنتری به عنوان بنیانگذار رشــته سم شناس 
دارویی در ایران، در رشته خودش خدمات بسیاری ارائه کرد. دانشیار دانشگاه 
علوم پزشکی جندی شــاپور اهواز روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
با گرامیداشت یاد و خاطره پروفسور کالنتری افزود: فقدان این چهره علمی 
را در این یک ســال گذشــته داشتیم و در این مدت همه جای خالی وی و 
کمبودهایی که ناشی از این فقدان را حس کردیم. ایرج نظری افزود: زنده یاد کالنتری از اولین افراد شهرستان گتوند بود که برای 
تحصیالت تکمیلی و ادامه تحصیالت به مناطق مختلف جهان سفر کرد و وارد دانشگاه های برجسته دنیا شد و توانست مقامات 
علمی دانشــگاهی را کسب کند. بعد از کسب مقامات به کشور برگشــت و به دانشگاه زادگاه خودش استان خوزستان خدمات 
ویژه ای ارائه کرد. وی ادامه داد: پروفسور کالنتری می توانست در هر دانشگاهی از جهان بماند، اما دانشگاه علوم پزشکی جندی 
شاپوراهواز در استان خوزستان زادگاه خودش را انتخاب و در آن خدمت کرد. این فوق تخصص جراحی عروق گفت: وی طی این 
چند دهه عالوه بر پست های مدیریتی یکی از اساتید برجسته و فعال دانشگاه بود که دانشجویان بسیاری را تربیت کرد و امروز در 
مناطق مختلف کشور افرادی هستند که نام و خاطره پروفسور کالنتری را در ذهن خودشان دارند و از این بابت ایشان قطعا یک 
چهره ملی است. نظری افزود: پروفسور کالنتری با توانی که داشت در موضوعات علمی و شرکت در جلسات و کنفرانس های علمی 
و جهانی و همچنین ارائه مقاالت و تحقیقات، بعد علمی و جهانی خودش را به منصه ظهور رساند و به عنوان فردی که در رشته 
خودش پیشقدم بود، گام های بزرگی برداشت و خدمات بسیار ارزنده ای را ارائه کرد.دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز با بیان اینکه کالنتری در بخش مدیریتی و پیگیری خدمات مدیریتی فردی بســیار فعال بود، ادامه داد: پروفسورکالنتری 
به رغم اینکه ۲ دوره ریاســت دانشــکده داروسازی دانشگاه جندی شاپور اهواز را بر عهده داشت و فاصله زیادی بین این ۲ دوره 
بود، در دوره دوم فعالیت و پیگیری های بیشتری انجام داد چرا که درک کرده بود که برای پیشرفت بیشتر دانشکده و آموزش 
دانشجویان چقدر باید تالش کرد و زحمت کشید. نظری گفت: امروز پروفسور کالنتری را در جمع خودمان نداریم و جای خالی 
وی یکی از خســارتهای بزرگی اســت که متوجه حوزه  علمی دانشگاه شده و قطعا فقدان وی خسرانی عظیم برای حوزه علم و 

دانشگاه و دانشجویان است.

قابلیت اطمینان شبکه برق پاالیشگاه گاز ایالم افزایش یافت
ایالم-منصوری-رئیــس تعمیــرات برق شــرکت پاالیــش گاز ایالم 
گفت:قابلیت اطمینان شبکه برق پاالیشگاه با تعمیر کلیدهاي قدرت پست 
۶۳ کیلوولت توســط کارشناسان پاالیشــگاه گاز ایالم محقق شد. فردین 
نیازوند افزود: در سال گذشته اقدامات بسیار ارزنده اي از سوي کارشناسان 
واحد تعمیرات برق در زمینه تعمیر کلیدهاي قدرت و سرویس دوره اي این 
تجهیزات صورت گرفت که افزایش قابلیت اطمینان در شبکه برق پاالیشگاه 
را به دنبال داشته است. وی اظهار داشت: به دلیل قدیمي بودن کلیدهاي پست اختصاصي پاالیشگاه، خدمات تخصصي اینگونه 
تجهیزات از ســوي وندور قابل انجام نبوده ولي با تالش و تدابیر اندیشــیده شــده از سوي پرســنل این واحد، ۵ دستگاه کلید 
گازي)SF۶( ۲۰ کیلوولت معیوب در ســویچگیر SWG-۷۰۰ با اصالح مدارات فرمان و قدرت، ساخت قطعات مکانیکي مورد 
نیاز در کارگاه برق پاالیشــگاه و اصالح مکانیزم، تعویض المانهاي الکتریکي معیوب، رگالژ عملکرد و تنظیم فشــار گاز، تعمیر و 
رفع اشــکال شد و پس از گذراندن تســت هاي الزم برای استفاده در اختیار بهره بردار قرار گرفت. رئیس تعمیرات برق شرکت 
پاالیش گاز ایالم به نقش حیاتي کلیدهاي ۶۳ کیلوولت پســت در تداوم انتقال انرژي الکتریکي اشــاره و تصریح کرد: تعمیرات 
اساسي کلیدهاي ۶۳ کیلوولت پست)SWG-۸۰۰( در اواخر سال گذشته، شامل رگالژ مکانیزم هاي قطع و وصل، تنظیم فنر، 
تایم تست هاي عملکردي، تنظیم میزان گاز SF۶ و نشانگر فشار گاز با موفقیت به انجام رسیده است. نیازوند خاطرنشان کرد: 
اصالح ساختار و چیدمان پایه هاي بتني ۲۰ کیلوولت خطوط خروجي پست نیز به عنوان یکي از درخواست ها و دغدغه هاي 
بهره بردار در طول چند سال اخیر، از جمله دیگر اقدامات شاخص این واحد در سال گذشته این عملیات با استفاده از توان فني 

پیمانکار تعمیرات با موفقیت به انجام رسید.

بهادری عنوان کرد:
محموله صادراتی درخت نخل از بندر گناوه به کشور کویت ارسال شد

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه از 
صادرات محموله ۱۰۰ تنی درخت نخل از بندر گناوه به کشور کویت خبرداد. 
به گزارش روابط عمومی، داوود بهادری رییس اداره بندر و دریانوردی گناوه 
در اینباره گفت : در راستای اقدامات و پیگیری های بعمل امده در خصوص 
توســعه صادرات از بندر گناوه و با توجه بــه ظرفیت های موجود دریایی و 
تجهیزات بندری  ،محموله صادراتی درخت نخل  از  بندر گناوه بارگیری و 
به مقصد کشــور کویت ارسال شد. بهادری افزود : این محموله شامل ۱۳۷ 
نفر درخت خرما به وزن ۱۰۰ تن بود که با دقت و هماهنگی مراحل بارگیری 
را پشــت سر گذاشته به سمت کشــور مقصد اعزام شد. رییس اداره بندر و 
دریانوردی گناوه ضمن تقدیر از حمایت های مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اضافه کرد: با توجه به حمایت ها و نگاه 
ویژه جناب مهندس ارجمندزاده در توانمند ســازی بنادر تابعه اســتان و ایجاد زیر ساخت های مناسب در هر بندر، امروزه بندر 
گناوه اماده هرگونه خدمات مطلوب به مشتریان و تجار میباشد .  وی یادآورشد:  پیگیری های  الزم برای صادرات دیگر اقالم و 
کاال نیز از این بندر تجاری از جمله میوه و تره بار با کانتینر یخچالی به کشورهای همسایه خلیج فارس در دستور کار قرار گرفته 
اســت. گفتنی اســت، شهرستان  گناوه در شمال استان بوشهر و از بنادر فعال در حوزه تجارت بخصوص  با کشورهای همسایه 

خلیج فارس می باشد.
 

اختصاص ۲00 میلیون ریال کمک هزینه زندگی خانواده های زندانیان توسط اوقاف ناحیه 1
قم- خبرنگار فرصت امروز- ۲۰۰ میلیون ریال کمک هزینه زندگی از 
محل عواید موقوفات برای خانواده دو نفر از زندانیان جرایم غیر عمد توسط 
اوقاف ناحیه یک شهرستان قم اختصاص یافت. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل اوقاف و امور خیریه استان قم، طرح حمایت از خانواده زندانیان با عنوان 
»نســیم مهر« به همت ادارات اوقاف سراسر کشور اجرایی می شود. بر این 
اساس رئیس و مدیران اوقاف ناحیه یک شهرستان قم با حضور در منزل دو 
نفر از زندانیان جرایم غیر عمد استان قم، مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال از محل عواید موقوفات مربوطه و با هدف کمک هزینه زندگی به 
این دو خانواده اختصاص دادند.گفتنی است این مبالغ برای خرید وسایل مورد نیاز زندگی هزینه می شود. همچنین به گفته سید 
سجاد موسوی قیداری رئیس اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان قم، روند حمایت از زندانیان جرایم غیر عمد و آزادسازی 

آنها از محل عواید موقوفات در سال جاری با قوت ادامه خواهد یافت.

 طرح اقدام فراگیر عبور از پیک تابستان 
در شرکت توزیع نیروی برق گلستان انجام شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان گلستان گفت: ششمین طرح 
اقدام فراگیر با رویکرد عبور از پیک تابستان در این استان آغاز شد.علی اکبر نصیری گفت : هدف از اجرا این 
طرح تعدیل روشــنایی معابر شــهری و بین شهری، ارزیابی آماده بکاری مولد های اضطراری، ارزیابی آماده به 
کاری سامانه های برق من و پاسخگویی ۱۲۱و مقابله با رمز ارزهای غیر مجاز و  است.وی افزود :این مانور در 
ادامه سلسله مانورهای سراسری تعمیرات شبکه های توزیع برق کشور در سال گذشته، امسال با رویکرد ایجاد 
آمادگی عبور از پیک تابستان و همزمان با سراسر کشور و با هدف استفاده از مولدهای خودتامین، کاهش ۲۰ 
درصدی بار ادارات نســبت به ســال قبل، مدیریت بار، تعدیل روشنایی معابر، تنظیم ساعات نجومی تابلوهای 
معابر، طرح تاب آوری خطوط فشــار متوســط به منظورافزایش ضریب اطمینان خطوط، رفع اتصاالت سست، 
توســعه نقاط مانور و بهبود ظرفیت انتقال بار، باز آرایی و تعدیل، بهینه ســازی و رفع اشکاالت فیدرهای فشار 
متوسط، و شناسایی مزارع بیت کوین غیر مجاز در سطح استان برگزار شد.نصیری گذری هم صرفه جویی در 
مصرف انرژی در ساختمان های زیرمجموعه وزارت نیرو زد و گفت : استفاده از کولر گازی طبق مصوبه هییت 
وزیران،در کلیه ساختمان های اداری وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه دولتی و غیر دولتی ممنوع گردید 
که این خود گامی در جهت مدیریت مصرف و شــروع از خود از وزارت نیرو اســت که نیازمند همراهی مردم 
را نیز می طلبد.وی اضافه کرد :در این اقدام فراگیر، تعداد ۱۳۶ اکیپ و ۱۶۲۹نفر ســاعت به بازبینی و اصالح 
نقاط آسیب دیده شبکه برق اقدام کردند.نصیری با بیان این که سال های گذشته مردم همکاری خیلی خوبی 
با صنعت برق داشتند، افزود: همکاری مشترکان باعث میشد تابستان ها بدون مشکل سپری شود و امیدواریم 
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به قلم: تراویس بردبری
نویسنده و کارشناس حوزه کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

فعالیت به عنوان رهبر تجاری یا مدیر یک کس��ب و کار 
کار س��اده ای نیس��ت. بس��یاری از افراد از کودکی آرزوی 
فعالی��ت به عن��وان مدیر یک کس��ب و کار را دارند، اما به 
مح��ض اینکه چنین فرصتی فراهم می ش��ود، هیچ ایده ای 
در رابطه با نحوه اجرای مسئولیت های گسترده شان ندارند. 
این امر بیش��ترین آسیب را به کسب و کارها وارد می کند. 
نکته جالب در این میان اس��تراتژی به طور کامل متفاوت 
رهبران تجاری موفق در دنیاس��ت. آنها به س��ادگی هرچه 
تمام ت��ر ب��ر روی کارمندان ش��ان تاثیر گذاش��ته و فرآیند 
مدیریت کسب و کار را پیش می برند. شاید این امر در نگاه 
نخست بسیار عجیب به نظر برسد، اما برای آنها به چندان 

هم پیچیده و سخت نیست. 
نکت��ه مهم درخص��وص فعالیت کارآفرین��ان مختلف در 
زمین��ه رهبری تجاری و موفقیت ش��ان اس��تفاده از برخی 
عادت های کاربردی اس��ت. اگر ش��ما یک کار را براس��اس 
عادت های مشخصی انجام دهید، زمان بسیار کمتری برای 
آن ص��رف خواهید کرد. این امر یکی از مهمترین نکات در 
دنیای کس��ب و کار محس��وب می ش��ود بنابراین شما باید 
همیش��ه نسبت به اجرای درس��ت آن توجه داشته باشید. 
در غیر این صورت وضعیت تان بیش از اندازه دشوار خواهد 

شد. 
رهب��ران تج��اری بزرگ در سراس��ر دنیا نه تنها س��طح 
باالتری از تاثیرگذاری بر روی کارمندان و مشتریان دارند، 
بلک��ه این کار را در زمانی کوتاه انجام می دهند. اگر تبدیل 
شدن به رهبری تجاری در استانداردهای جهانی برای شما 
نیز گزینه ای جذاب محسوب می شود، این مقاله برای شما 
جال��ب خواهد ب��ود. در ادامه برخ��ی از مهمترین نکات در 
رابطه با مدیریت کس��ب و کار و رهبری تجاری با استفاده 
از عادت های مناس��ب را بررسی خواهیم کرد. این نکات در 

واقع عادت های رهبران تجاری موفق دنیاست. 
اهمیت ارتباطات

آیا ش��ما تا به حال فردی موفق بدون ارتباطات قوی را 
مشاهده کرده اید؟ ارتباطات قوی پیش نیاز موفقیت در هر 
حوزه کاری محس��وب می شود. رهبران تجاری بزرگ دنیا 
امکان ایجاد ارتباط نزدیک و صمیمی با هر فردی را دارند. 
این امر طوری پیش می رود که انگار آنها برای س��ال های 
درازی یکدیگر را می شناس��ند. اگر ش��ما مشکالت زیادی 
برای ایجاد ارتباطات مناس��ب با دیگران در عرصه کسب و 
کار دارید، باید تالش تان برای بهبود مهارت تان را افزایش 
دهی��د. افراد فاقد مهارت های ارتباطی در دنیای کس��ب و 
کار هیچ جایگاه مناس��بی ندارند بنابرای��ن پیش از اینکه 
بس��یار دیر شود، باید فکری به حال وضعیت ارتباطات تان 

نمایید.
وقتی ارتباطات یک رهبر تجاری در سطح مطلوبی باشد، 
ام��کان تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به س��اده ترین 
ش��کل ممکن فراهم می ش��ود. امروزه بس��یاری از رهبران 
تجاری ب��زرگ دنیا به دلیل س��طح باالی ارتباطات ش��ان 
تبدیل به برندهای ش��خصی شده اند. به عنوان مثال، ایالن 
ماسک را در نظر بگیرید. وی یکی از تاثیرگذارترین رهبران 
تجاری در س��طح جهان محسوب می ش��ود. وی به خوبی 
تعام��الت عادی و روزم��ره را به ارتباط��ات نزدیک تبدیل 
می کند بنابراین اگر کس��ب و کار ش��ما دارای مش��کالت 
بس��یار زیادی در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
یا تعامل با کارمندان اس��ت، باید چنین نکاتی را به بهترین 
ش��کل ممکن مدنظر قرار دهید. ش��اید این ن��کات امکان 

نجات کسب  و کار شما را مطرح سازد. 
داش��تن توانایی های ارتباطی مناس��ب بدون تالش برای 
پیکربندی ارتباطات نزدیک بی فایده خواهد بود. متاس��فانه 
بس��یاری از مدی��ران در زمین��ه اس��تفاده از مهارت ه��ای 
ارتباطی شان هیچ ایده ای در ذهن ندارند. این امر به معنای 
تقویت مهارت های ارتباط��ی و ناتوانی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف یا به عبارت بهتر اس��تفاده عملی از آن 
در عرصه کس��ب و کار است. این امر کمترین سودی برای 

کسب و کار شما در پی نخواهد داشت. 
فروتنی به مثابه کلید موفقیت

کارآفرین��ان ب��زرگ و رهب��ران تجاری موف��ق هیچ گاه 
خودش��ان را بس��یار برتر از دیگران نمی بینند. متاس��فانه 
برخ��ی از کارآفرینان تازه کار به محض کس��ب نخس��تین 
موفقیت های کاری خودشان را بسیار بهتر از دیگران تصور 
می کنند. این امر نه تنها برداشتی اشتباه از عرصه کسب و 
کار اس��ت، بلکه دیگران را نیز نسبت به شما دلسرد خواهد 

کرد. 
رهبران تجاری بزرگ همیشه در تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی دیگران هستند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار 
س��اده به نظر برسد، اما س��ختی های خاص خود را نیز به 
هم��راه دارد. یکی از نکات مهم در ای��ن میان تالش برای 
کاهش فاصله میان رهبران تجاری و کارمندان ش��ان است. 
اگر ش��ما خودت��ان را بیش از اندازه از دیگ��ران دور کنید، 
دیگر شانسی برای تاثیرگذاری بر روی آنها نخواهید داشت. 
درست به همین خاطر بسیاری از رهبران تجاری موفق در 

سراسر دنیا دارای فروتنی مثال زدنی هستند. 
گاهی اوقات فروتنی برای ش��ما ب��ه عنوان یک مدیر امر 
سختی محسوب می ش��ود. نکته مهم در این میان ترکیب 
فروتنی با ارتباطات مناس��ب است. اگر شما دارای ارتباط و 
تعامل مناس��ب با کارمندان و مشتریان تان باشید، تعامل با 
آنها دیگر امری دش��وار و غیرممکن نخواهد بود. بس��یاری 
از مدیران در طول س��ال های اخی��ر اقدام به بهبود کیفیت 
ارتباط و فروتنی ش��ان در برابر مش��تریان و کارمندان برند 
کرده اند. این تمرین ش��اید در مراحل ابتدایی سخت باشد، 
ام��ا پس از اندکی تمرین بدل به عادتی جذاب برای ش��ما 

خواهد شد. 

در دسترس بودن همیشگی
پیدا کردن رهبران تجاری بزرگ دنیا امر سختی نیست. 
بسیاری از مدیران میانی شرکت ها برای مالقات کارمندان 
و مشتریان شرایط بسیار ویژه و عجیبی را تعیین  می کنند. 
نکته جالب اینکه رهبران تجاری بزرگ به هیچ وجه چنین 
نکات��ی را مدنظر قرار نمی دهند. ای��ن امر به معنای تعامل 
هرچ��ه بهتر ب��ا دیگران از س��وی رهبران تج��اری بزرگ 
دنیاس��ت. ش��اید ش��ما بهترین مدیر دنیا نباش��ید، اما در 
دس��ترس بودن تان یکی از مهمترین نکات برای اس��تفاده 
از نظرات دیگران و بهبود سطح تاثیرگذاری تان بر آنهاست. 
بس��یاری از رهبران تجاری ب��زرگ دنیا در حقیقت هیچ 
نکته عجیبی در فعالیت شان نیست. تنها نکته مهم در این 
می��ان توانایی ب��االی آنها برای ایجاد ارتب��اط با دیگران از 
طریق در دس��ترس بودن مداوم اس��ت. اگ��ر این امر نکته 
بس��یار عجیبی محسوب می شود، پس باید رهبران تجاری 
بزرگ دنیا را افرادی عجیب قلمداد کرد. واقعیت این است 
که در دس��ترس بودن کار سختی نیس��ت. شما به راحتی 
با اطالع رس��انی به همکاران و مالقات با آنها به س��اده ترین 

شکل ممکن امکان پیگیری این امور را دارید. 

برخ��ی از مدیران موفق برای در دس��ترس بودن هرچه 
بیش��تر از کانال ه��ای ارتباط��ی مختلف نظیر ش��بکه های 
اجتماع��ی، ایمیل و صندوق صوتی اس��تفاده می کنند. این 
تکنیک ه��ا در بهب��ود تعامل با دیگران و تبدیل ش��دن به 
مدیرانی در کالس جهانی تاثیرگذار است. شما به هر حال 
باید همیشه برای مخاطب هدف تان در دسترس باشید در 
غیر این صورت هیچ نش��انه ای از رهبری تجاری با س��طح 

باالیی از موفقیت را نخواهید داشت. 
مثبت نگری

ن��گاه مثب��ت به عرصه کس��ب و کار اغل��ب اوقات امری 
غیرممکن محسوب می شود. بس��یاری از افراد برای بهبود 
س��طح فعالیت ش��ان در این حوزه نیاز ب��ه اعتماد به نفس 
زیادی دارند. بدون تردید در عرصه کس��ب و کار مشکالت 
بس��یار زیادی پیش روی ش��ما به عن��وان کارآفرین وجود 
خواهد داش��ت. نکته مهم در این میان تالش برای توجه به 
نکات مثبت در عرصه کس��ب و کار اس��ت. رهبران تجاری 
موفق در س��طح دنیا از همین استراتژی برای تاثیرگذاری 
هرچه بهتر بر روی مش��تریان و به طور کلی بازار اس��تفاده 

می کنند. 
به هر ح��ال تولید محص��والت بهینه و کارب��ردی برای 
مش��تریان نیازمند توجه به نقاط مثبت عرصه کسب و کار 
است. در غیر این صورت مشکالت همیشه برای کارآفرینان 
و مدیران تجاری وجود دارد. اگر شما در این میان به نقاط 
مثبت فرآیند کس��ب و کار توجه نشان دهید، شانس بسیار 
باالیی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان خواهید داشت. 

بدون تردید مثبت نگری برای بس��یاری از کارآفرینان امر 
عجیب و غریبی محس��وب می شود. بسیاری از کارآفرینان 
همیش��ه عادت به ش��ک و تردید به عرصه کس��ب و کار و 
حت��ی نگاه منفی به موفقیت های ش��ان دارن��د. این امر به 
معنای دشواری های مسیر تغییر نگرش است بنابراین شما 
باید آماده هر وضعیتی در عرصه کس��ب و کارتان باشید در 
غیر این صورت شانسی برای موفقیت در حوزه کسب و کار 

نخواهید داشت. 
رهبران تجاری دنیای کسب و کار را بیش از اندازه مثبت 
ارزیاب��ی نمی کنند، بلکه فقط از ناامیدی و عدم تالش برای 
موفقیت گریزان هس��تند. این امر به معنای درک درس��ت 
س��ختی های مسیر کس��ب و کار از سوی این افراد و تالش 
برای بهبود آن اس��ت بنابراین اگر شما هم در مسیر کسب 
و کارتان با مش��کالت مش��ابه مواجه هس��تید، نیازی برای 
فراموشی مثبت نگری نیست. مهمترین مسئله در این میان 
تالش برای نگاه دقیق به عرصه کس��ب و کار و استفاده از 

فرصت های پیش روی خواهد بود. 
درس گرفتن از شکست ها

شکس��ت برای بسیاری از کارآفرینان نقطه پایان فعالیت 
حرفه ای شان محسوب می شود. اگر شما در صورت مواجهه 
با شکس��ت توانای��ی مدیریتش را نداری��د، هرگز به عنوان 
ی��ک مدیر توانا یا رهب��ر تجاری موفق ش��ناخته نخواهید 
ش��د. دلیل این ام��ر اهمیت درس گرفتن از شکس��ت ها و 
تبدیل ش��ان به مقدمه ای برای موفقیت است. هیچ برندی 
از هم��ان روز اول موفقیت ه��ای س��ریالی را تجربه نکرده 
اس��ت. این امر در مورد رهبران تج��اری نیز مصداق دارد. 
بس��یاری از چهره های بزرگ در عرصه کس��ب و کار فقط 
پس از شکس��ت های مداوم موفق ب��ه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ش��ان ش��ده اند. این امر اهمیت ویژه ای برای 
شما و کس��ب و کارتان در مقیاس��ی بزرگ خواهد داشت 
بنابراین هرچه توانایی ش��ما برای مدیریت شکست های تان 
بیشتر باشد، در بلندمدت تعداد آنها کمتر شده و در نهایت 

موفقیت ها از راه خواهند رسید. 
ناتوان��ی برای مدیری��ت بهینه کس��ب و کار امر عجیبی 
نیس��ت. گاهی اوقات مش��کالت پیش رو از س��طح توانایی 
ش��ما خارج اس��ت. مصداق بارز این امر بحران کروناس��ت. 
بسیاری از ش��رکت ها به طور طبیعی توانایی مدیریت این 
ش��رایط را نداش��ته اند. نکته مهم در این میان تالش برای 
بهبود شرایط و تسلیم نشدن در همان تالش ابتدایی است. 
این امر از ش��ما یک مدیر تجاری موف��ق و کارآمد خواهد 
س��اخت. در غیر این صورت همیش��ه به عن��وان یک مدیر 

عادی و میان رده شناخته خواهید شد. 
کمک مداوم به همکاران

بی ش��ک وقتی از مدیران و رهبران تجاری موفق صحبت 
می کنی��م، نخس��تین نکته ای ک��ه در مورد آنها به چش��م 
می خورد، مهارت باالی ش��ان در حوزه کس��ب و کار است. 
بس��یاری از مدیران موفق به دلیل مهارت باالی شان مورد 
احترام ق��رار دارند. یکی از انتظارات اساس��ی از مدیران و 
رهبران تجاری بزرگ کمک به همکاران ش��ان اس��ت. این 
ام��ر در مورد کارمندان ش��رکت به ط��ور قابل مالحظه ای 
مصداق دارد بنابراین اگر ش��ما قصد تبدیل ش��دن به یک 
مدیر کاربلد را دارید، باید همیشه نسبت به همکاران تان با 

نگاه مثبت و همچنین کمک به آنها فعالیت نمایید. 
کارمن��دان همیش��ه تعامل با مدیران را براس��اس میزان 
تمای��ل آنها برای ارائه کمک و توصیه های کاربردی ارزیابی 
می کنند. اگر ش��ما در ای��ن میان کمک ه��ای کاربردی و 
ارزنده ای برای کارمندان انجام دهید، ش��انس باالیی برای 
تاثیرگذاری بر روی آنها خواهید داشت. شما به عنوان یک 
مدیر کس��ب و کار هر چقدر هم ک��ه دارای مهارت باالیی 
باش��ید، در صورت بی توجهی به تعامل با کارمندان و ارائه 
توصیه های کاربردی به آنها شانس��ی ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی آنه��ا نخواهی��د داش��ت. این امر یک نکته اساس��ی و 

ضروری در حوزه کسب و کار محسوب می شود. 
جدیت در کار

رهب��ران تجاری موفق افرادی ش��وخ طبع و دارای روابط 
اجتماع��ی بس��یار باالیی هس��تند، اما این ام��ر به معنای 
بی توجهی به کارهای شان نیس��ت. آنها بهترین افراد برای 
پیگیری کارهای مختلف به بهترین ش��کل ممکن هستند. 
اگر ش��ما در زمینه کس��ب و کار با مشکالت بسیار زیادی 
دس��ت و پنجه نرم می کنید، بای��د رهبران تجاری بزرگ را 

مدنظر قرار دهید. 
وقت��ی رهبران تج��اری بزرگ قصد انجام ی��ک پروژه را 
دارند، تمام تمرکزش��ان به آن امر معطوف می شود. امروزه 
برخ��ی از کارآفرین��ان جوان و کم تجربه به ط��ور مداوم با 
مش��کل عدم تمرکز در محیط کار مواجه هس��تند. این امر 
در شرایط عادی مشکالت بسیار زیادی برای کارآفرینان به 
همراه خواهد داش��ت بنابراین شما باید تمام نکات مربوط 
به ش��وخی و تعامل صمیمانه با همکاران را در زمان اجرای 
پروژه ه��ا کن��ار بگذارید. در غیر این ص��ورت هرگز بدل به 

مدیری مناسب برای همکاران تان نخواهید شد.
جدی��ت در پیش��برد کارها ام��ر بدی نیس��ت. برخی از 
کارآفرینان جلوه جدی از خودش��ان را ب��ه مثابه دوری از 
دیگ��ران قلمداد می کنند. این امر یک فرض کامال اش��تباه 
محسوب می شود. اگر شما در کارتان جدی باشید، نه تنها 
مورد انتقاد ق��رار نمی گیرید، بلکه تمجید دیگران را نیز به 
همراه خواهید داش��ت. به هر حال هدف اصلی از راه اندازی 
هر کس��ب و کار موفقیت در بازار است. این امر فقط با کار 

جدی و پیگیرانه امکان پذیر خواهد شد. 
توانایی کنار آمدن با افراد مختلف

اغلب ما تجربه تعامل با افراد عجیب و غریب را داشته ایم. 
بس��یاری از افراد از نظر مدیریتی کار ش��ما را بسیار سخت 
می کنن��د. این امر ب��رای رهبران تجاری ب��زرگ نیز پیش 
می آید بنابراین مش��کلی مخصوص شما نیست. مهمترین 
نکته در این میان تالش برای رفع مشکالت به طور اصولی 
اس��ت. شاید ش��ما در نگاه نخست به ش��دت در برابر افراد 
عجیب و غریب یا به عبارت دیگر متفاوت از خودتان موضع 
بگیرید، اما این کار ضرورتی ندارد. رهبران تجاری موفق به 
جای چنین کاری به طور مداوم در تالش برای کنار آمدن 
با دیگران به منظور پیش��برد کارهای شان هستند. این امر 

اهمیت بسیار زیادی از نقطه نظر مدیریتی دارد. 
شما نیازی به تاثیرگذاری عمیق بر روی دیگران و تغییر 
نحوه رفتارش��ان به طور بنیادین ندارید. تنها نکته مهم در 
ای��ن میان تالش برای اس��تفاده از خدم��ات و مزایای آنها 
برای کسب و کارتان است. این امر به بهترین شکل ممکن 

تعامل میان شما و آنها را ساماندهی خواهد کرد. 
قدردانی از کارمندان و مشتریان

بدون تردید کس��ب و کار ش��ما بزرگترین برند حاضر در 
بازار نیس��ت. این ام��ر رقابت پذیری را ب��دل به امری مهم 
می کن��د. اگر ش��ما مزایای رقابت��ی قاب��ل مالحظه ای در 
مقایس��ه با رقبای تان داشته باشید، مس��یر تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای ساده تر خواهد 
شد. یکی از نکات مهم در این میان قدردانی از کارمندان و 

مشتریان به طور مداوم است. 
گاه��ی اوق��ات مدی��ران و رهبران تجاری ه��ر کاری که 
کارمندان شان انجام می دهند، به حساب وظیفه می گذارند. 
این امر ش��اید درست باشد، اما ش��ما را در نگاه کارمندان 
ب��دل به یک رهب��ر تجاری پرقدرت نمی کن��د. قدردانی از 
کارمندان در مواقع مناسب شما را تبدیل به یکی از بهترین 
کارآفرینان دنیای کس��ب و کار و ی��ک رهبر تجاری موفق 

خواهد کرد. 
بس��یاری از کارآفرینان رویای تبدیل ش��دن به رهبران 
تج��اری موفق را دارند. این امر ب��دون توجه به عادت های 
رهبران تجاری موفق امر غیرممکنی به نظر می رسد. با این 
حس��اب شما باید با دقت هرچه تمام تر برخی از عادت های 
رای��ج کارآفرینان موفق را برای خودت��ان اخذ کنید. نکات 
م��ورد بح��ث در این مقاله به ش��ما برای تبدیل ش��دن به 

رهبری تجاری در سطح جهانی کمک خواهد کرد. 
entrepreneur.com :منبع

عادت های رهبران تجاری متفاوت در دنیای کسب و کار فروش بیشتر با ارسال نامه های دقیق به مشتریان

به قلم: سوزان وارد
کارشناس بازاریابی و فروش

ترجمه: علی آل علی

ارسال نامه هنوز هم در عصر دیجیتال و فناوری دارای محبوبیت زیادی است. کسب و کارها برای جلب 
نظر مشتریان بالقوه به محصوالت شان از این استراتژی به خوبی استفاده می کنند. بدون تردید ارسال نامه 
فروش برای مشتریان کار ساده ای نیست و نیاز به دقت نظر باالیی دارد. درست به همین خاطر ما در این 

مقاله به دنبال برخی از توصیه های حرفه ای برای نگارش نامه های فروش جذاب خواهیم بود. 
شخصی سازی همه چیز است

ارس��ال نامه های یکس��ان بدون حتی یک کلمه متفاوت برای تمام مشتریان مورد نظر برند ایده جالبی 
نیست. شاید این امر برای شرکت ها بسیار ساده باشد، اما واکنش های شدیدی از سوی مشتریان به همراه 
خواهد داش��ت. ش��ما باید دست کم نام مش��تریان تان را به خوبی بدانید. در غیر این صورت شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی آنها با نامه فروش نخواهید داش��ت. همچنین اگر س��لیقه مشتریان تان با هم متفاوت 

است، طراحی نامه های مختلف برای هر کدام از مشتریان امری ضروری خواهد بود. 
درج فرم ثبت سفارش در کنار نامه

اگر نامه شما تاثیر مناسبی بر روی مشتریان داشته باشد، آنها مایل به خرید از شما خواهند بود. در این 
صورت اگر فرم ثبت سفارش در کنار نامه برای مشتریان ارسال شود، فرآیند خریدشان به ساده ترین شکل 
ممکن دنبال خواهد ش��د. شما الزم نیس��ت برای طراحی نامه موردنظرتان دردسرهای زیادی را متحمل 
ش��وید، بلکه فقط باید نام محصوالت مختلف برند را در کنار نامه قرار دهید تا مشتریان در صورت تمایل 
آن را س��فارش داده و در اس��رع وقت تحویل بگیرند. همین ایده به ظاهر س��اده شانس شما برای فروش 

بیشتر را افزایش می دهد. 
نیازی به المان های گرافیکی عجیب نیست

نامه ش��ما یک ایمیل بازاریابی یا حتی محتوای متنی س��ایت نیست. شما باید در ارسال نامه سادگی را 
به بهترین شکل رعایت کنید. فرض کنید قصد ارسال نامه به یکی از دوستان تان را دارید. شما در چنین 
نامه ای از المان های گرافیکی عجیب و غریب اس��تفاده نخواهید کرد، بلکه به س��اده ترین شکل ممکن به 
دنب��ال بیان اصل مطلب خواهید بود. کاری که ش��ما در نام��ه فروش تان باید انجام دهید، دقیقا به همین 
شکل است. بیان اصل مطلب تاثیرگذاری بسیار بهتری بر روی مخاطب هدف در مقایسه با کارهای عجیب 

و غریب دارد. پس سادگی در طراحی قالب و جلوه ظاهری نامه را رعایت نمایید. 
نامه ها را خودتان به دست مشتریان برسانید

اس��تفاده از خدمات پس��تی برای بس��یاری از برندها بدل به عادت شده اس��ت. این امر در مورد ارسال 
نامه های فروش کامال اش��تباه خواهد بود. ش��ما باید نامه های موردنظر را خودتان به دس��ت مش��تریان 
برسانید. این امر اهمیت مشتریان در نگاه شما را نشان می دهد. اگر هرگونه اشتباهی در این زمینه انجام 

دهید، شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کاهش پیدا خواهد کرد. 
بارگذاری نسخه آنالین نامه در سایت

ش��اید شما در فهرست ارس��ال نامه های تان برخی از مش��تریان بالقوه را از قلم انداخته باشید. این امر 
اتفاق عجیبی نیس��ت. ش��ما با قرار دادن نامه موردنظر در سایت رس��می برند امکان اطالع رسانی به تمام 
مش��تریان تان را دارید بنابراین همیش��ه یک نسخه از نامه تان را در سایت رسمی برند قرار دهید. این نامه 
باید با عبارت »مشتریان عزیز« به جای نام هر مشتری شروع شود تا تمام مخاطب هدف تان را دربر گیرد.

واقع گرایی درباره بازخوردهای مشتریان
ارسال نامه برای مشتریان بازخوردهای بسیار زیادی به همراه ندارد. این امر دقیقا مثل ارسال ایمیل های 
بازاریابی اس��ت. بس��یاری از مشتریان نامه های شما را مطالعه خواهند کرد، اما عده ای هم بدون باز کردن 
نامه آن را دور خواهند ریخت. اگر واکنش ش��ما به این دس��ته از افراد احساس��ی و از س��ر لجبازی باشد، 
اعتبارتان زیر س��وال خواهد رفت. ش��ما باید به خوبی از بازخوردهای مختلف مشتریان نسبت به نامه تان 
آگاهی داشته باشید. حتی اگر یک مشتری نیز با مشاهده نامه شما اقدام به خرید یا مراجعه به سایت تان 
برای بررس��ی محصوالت نماید، بازهم ش��ما برنده خواهید بود بنابراین نیازی به نگرانی بیش از اندازه در 

این رابطه نیست. 
ارسال نامه برای مشتریان هنوز هم راهکار جذاب و ارزان قیمت برای کسب و کارها محسوب می شود. 
اگر در مس��یر طراحی نامه تان از توصیه های مورد بحث در این مقاله اس��تفاده نمایید، ش��انس تان برای 

تاثیرگذاری بر روی آنها به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد یافت. 
thebalancesmb.com :منبع
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