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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

ریشه تورم به کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی برمی گردد

11 عامل تورم ساز 
در اقتصاد ایران

فرص��ت امروز: تورم مهمترین معضل دیروز و امروز اقتصاد ایران اس��ت و حضور ممتد این معضل اقتصادی در 
چند دهه گذشته نشان می دهد که سیاست های ضدتورمی بانک مرکزی در این سال ها موفق نبوده است. با اینکه 
در ادبیات اقتصادی، تعریف علمی و مشخصی از تورم وجود دارد، اما اقتصاددانان در مورد منشأ تورم و ریشه های 
آن، توافق چندانی ندارند. در اقتصاد ایران نیز با اینکه مطالعات زیادی درباره عوامل تورم س��از انجام ش��ده است، 
اما این مطالعات عمدتا ارتباط تورم با یک متغیر را سنجیده اند و وزن همه عوامل موثر بر تورم را در یک ظرف...

شاخص بورس به کانال 1.3 میلیونی و فرابورس 
به کانال 18 هزار واحد سقوط کرد

روز قرمز تاالر شیشه ای
4

2

2

معامله طال، ملک، ارز و خودرو مشمول مالیات می شود

جزییات طرح مالیات بر عایدی سرمایه

8

مدیریتوکسبوکار

3

فرصت امروز: با بروز پاندمی کرونا در بیش از دو سـال گذشـته و در ادامه جنگ روسـیه و اوکراین در 
شش ماه اخیر، جهان در آستانه عصر جدید تورمی قرار گرفته و بانک های مرکزی برای مقابله با امواج 

تازه تورم به افزایش چند باره نرخ بهره اقدام کرده اند. با این حال به عقیده »اکونومیسـت«، 
سیاست های پولی انقباضی بانک های مرکزی به سه دلیل ممکن است به کنترل تورم منجر...

بانک های مرکزی نگرانند که دوره جدیدی از تورم باال آغاز شود

3 موتور تورم جهانی

نگــاه
تولید محصوالت کشاورزی 

گران تر شد
جزییات تورم بخش 

کشاورزی
بخ��ش  در  تولی��د  هزین��ه 
ثب��ت  ح��ال  در  کش��اورزی 
و  اس��ت  ت��ازه ای  رکورده��ای 
باالتری��ن نرخ ت��ورم تولید طی 
فصل بهار امسال در سه شاخص 
تورم فصلی، تورم نقطه ای و تورم 
12 ماه��ه به بخش کش��اورزی 
اس��ت.  داش��ته  اختص��اص 
جدیدترین گ��زارش مرکز آمار 
ایران از ش��اخص تورم پیش نگر 
نش��ان می دهد هزینه تولید در 
بهار امسال نس��بت به زمستان 
سال گذشته 15.8 درصد رشد 
داشته که نسبت به فصل قبل، 
10.9 واح��د درصد ب��ر هزینه 
تولید اضافه شده است. باالترین 
تورم در فصل بهار امسال نسبت 
به زمس��تان پارس��ال به گروه 
کش��اورزی ب��ا 38.5 درص��د و 
کمترین تورم هم به گروه معدن 
با 7.4 درص��د اختصاص دارد و 
هزین��ه تولید، انتق��ال و توزیع 
برق ه��م 8 دهک درصد منفی 
شده است. این نخستین روایت 
رس��می از اثر حذف ارز 4200 
تومانی نهاده های تولید به  ویژه 
در بخش کشاورزی ایران است.

براس��اس گزارش مرکز آمار، 
هزین��ه تولید در ای��ران در بهار 
امس��ال نس��بت به بهار س��ال 

با 7.3 واحد  گذش��ته 
2درصد افزایش به...

14 صفر 1443 - س�ال هفتم
شماره   2088

8 صفحه - 5000 تومان

Sun.11 Sep 2022

فرصت ام��روز: گاوها، خرس ها، خوک ها و گوس��فندان نمایانگر 
جنبه ه��ای مختل��ف بازار س��هام هس��تند و به عن��وان نمادهای 
وال استریتی برای معرفی رفتارهای سرمایه گذاری استفاده می شوند. 
تحلیلگران می گویند بازار در هر ش��رایطی که باشد، این چهار نماد 
را می توان در آن پیدا کرد. در واقع، گاوها و خرس ها س��ود کس��ب 
می کنند، اما گوس��فندان و خوک ها قربانی می ش��وند. البته گاوها 
و خرس ه��ا بس��امد بیش��تری در بازارهای مالی دارن��د و به گوش 
مخاطبان، بیش��تر از خوک ها )نماد افراد طمع کار( و گوس��فندان 

)نماد افراد ترسو و منفعل( آشنا می آیند.
اصطالح بازارهای گاوی در مقابل بازارهای خرسی به کار می رود؛ 
یعنی زمانی که قیمت سهام در حال سقوط است و سرمایه گذاران 
در حال فروش هس��تند. اصطالح خرس برای فروشندگانی به کار 
می رود که روندهای نزولی بازار را به خوبی تشخیص می دهند. دلیل 
این نامگذاری نیز آن است که خرس ها در هنگام مبارزه پنجه هایش 
را به سمت پایین می گیرند و می جنگند. خرس ها نماد شکست بازار 
هستند و به بازارهای نزولی و کاهشی اشاره دارد که روند قیمت ها 
در حال کاهش اس��ت. در نقطه مقابل، وقتی که بازار به طور مداوم 
در حال رشد است و سرمایه گذاری ها را تشویق می کند، از بازارهای 
گاوی یاد می شود. از آنجا که گاوها به هنگام حمله شاخ  هایش را به 
ط��رف باال می گیرد، روند صعودی بازار را گاوی می نامند. البته این 
اصطالحات در بازار ارزهای دیجیتال هم به کار می روند. ریسک های 
بازار خرس��ی عموما خطرناک تر از ریسک های بازار گاوی هستند. 
پس در روزهای پرریس��ک کنونی و برای پیشگیری از ورشکستی 
در بازارهای خرسی، ضروری است که از 9 اشتباه رایج پرهیز کنیم.

تالش برای خرید در کف قیمت
این یکی از اش��تباهات بزرگ در بازار خرس��ی است؛ اینکه کف 
قیمت ها را پیش بینی کنید و س��پس دس��ت ب��ه خرید بزنید. این 
اش��تباه فقط در کریپتو رخ نمی دهد. وقتی شما در اوج بازار گاوی 
هس��تید، قیمت ها عموما ع��ادت دارند که رون��د را دنبال کنند و 
احتماال این جمله را شنیده اید که »روند، دوست شماست«. در بازار 
گاوی شما متوجه روند صعودی می شوید، خرید می کنید و بعد در 
قیمتی باالتر رمزارز خود را می فروشید. در بازار گاوی بازار به سمت 
صعود شتاب گرفته و این شتاب گیری طی مدتی طوالنی ادامه پیدا 
می کند و شما از همین روند سود می کنید. نکته اینجاست که روند 
ش��تاب گیری در بازار خرس��ی هم رخ می دهد اما به سمت نزولی. 
ش��تاب، نیروی قدرتمندی در بازارهاست و وقتی شتاب به سمتی 
شروع شد، توقف آن سخت خواهد بود. به خصوص وقتی روند بازار 
نزولی می شود احساسات سرمایه گذاران به سختی مثبت خواهد شد. 
به همین خاطر، خرید س��هام و کریپتو در بازار خرسی را به تالش 

برای گرفتن چاقوهای در حال سقوط تشبیه کرده اند. گرچه ممکن 
اس��ت فکر کنید فالن رمزارز دارد زیر قیمت به فروش می رسد، اما 
بازار می تواند قیمت رمزارز مورد عالقه تان را بیشتر و بیشتر پایین 
بیاورد، بیش از آنکه تحملش را دارید. به جای آنکه دنبال پیدا کردن 
کف و خریدی بزرگ باشید، دست به خرید پله ای بزنید. یعنی اگر 
ف��الن رمزارز قیمت مناس��ب و آینده خوبی دارد ب��ه طور مداوم و 
تدریجی - مثال هر هفته - مقدار کوچکی از آن را بخرید. این باعث 

می شود ریسک خرید گران پایین بیاید.
نگاه به بازار با عینک گاوی

اشتباه دوم این است که معیارهای ارزیابی تان از قیمت ها را روی 
تجربیات تان در بازار گاوی بنا کنید. در پایان س��ال گذش��ته یک 
نظرسنجی در توئیتر توسط »کوین بیورو« برگزار شد که در آن از 
کاربران پرسیده شد اولین رمزارز خود را چه زمانی خریدند؟ بیش 
از نیمی از کاربران سال 2021 را انتخاب کردند. یعنی اکثر کاربران 
اولین رمزارز خ��ود را در جریان یکی از پررونق ترین )و گران ترین( 
بازاره��ای گاوی تاریخ کریپتو خریدند. به همین خاطر اس��تنباط 
آنه��ا از ارزش فالن رمزارز با تجربه آنه��ا در بازار گاوی گره خورده 
است. اینکه یک رمزارز از قیمت اوج خود در بازار گاوی 90 درصد 
س��قوط کرده لزوما بدین معنا نیست که حاال قیمتش خوب است. 
احتمال زی��ادی وجود دارد که قیمت این رمزارز هنوز باال باش��د. 
چون در جریان بازار خرسی، انتظارات افراد از سودی که نصیب شان 
خواهد شد پایین تر است و چون رمزارزها به نسبت سهام شرکت ها 
پروژه هایی مجازی تر به حس��اب می آیند در دوران خرس��ی تعداد 
زیادی از آنها می توانند 100درصد س��قوط کنند. چنین روندی در 
بازار خرس��ی قبلی )2018( هم رخ داد و بسیاری از رمزارزها چون 
سقوط کرده  بودند ارزان به نظر می رسیدند، اما آنها نتوانستند بعد 
از جان گرفتن بازار، به قیمت های سابق برگردند و همان طور ارزان 

باقی ماندند.
انتظار سود 10 برابری دارید؟

شما باید بتوانید انتظارات خود را از بازار تنظیم کنید. سودهای 
100 برابری و حتی 10 برابری هم در بازار کنونی به س��ختی پیدا 
خواهند شد. هرچه زودتر این را درک کنید احتمال ضررتان پایین تر 
می آید. چون وقتی حس می کنید ممکن اس��ت فالن رمزارز جدید 
س��ود 20 برابری بدهد ممکن است بیش از حد مجاز بازار خرسی 
روی آن س��رمایه گذاری کنید و نهایتا سرمایه تان را از دست دهید. 
ضمنا انتظارات بیش از حد باعث می شود سبد سرمایه گذاری بدی 
را بچینید. وقتی همه س��رمایه تان را روی نوع پرریسکی از سرمایه 
)مثل کریپتو( متمرکز می کنید روش خطرناکی برای زندگی است. 
مطمئن باش��ید که ب��رای ادامه س��رمایه گذاری - و زندگی - طی 

بازار خرسی پول کافی در اختیار دارید. ضمنا به احتمال زیاد بازار 
خرسی ای که ما واردش شده ایم با بازارهای قبلی تفاوت هایی دارد. 
این بازاری خرسی است که با یکی از پرهرج و مرج ترین دوران های 
ژئوپلیتیکی و اقتصادی معاصر همزمان شده است. به همین خاطر 
حتما باید بیرون فضای کریپتو سرمایه داشته باشید. فراموش نکنید 
داشتن انتظارات باال در چنین بازاری می تواند به سالمت روان شما 
صدمه زند و باعث اضطراب و افسردگی شود. وقتی روی یک رمزارز 
در چنین بازاری سرمایه گذاری می کنید بهتر است فرض کنید که 

قیمت ها تا حدود یک سال همین حد باقی می مانند.
بی توجهی به بیت کوین و اتریوم

بازارهای خرس��ی بهترین زمان برای ریس��ک کردن نیس��تند و 
کم ریسک ترین رمزارز را همه می شناسید: بیت کوین و اتریوم. موقع 
ریزش بازار اصوال بیت کوین کمتر از بقیه رمزارزها ارزش خود را از 
دس��ت می دهد و سرمایه تان کمتر نابود می ش��ود. در بازار خرسی 
عموما تمایل به رمزارزهای پرریسک پایین می آید و سرمایه گذاری 
روی دو رمزارز اصلی بازار منطقی به نظر می رس��د. فراموش نکنید 
مدت زمانی طوالنی تا رس��یدن فصل رونق رمزارزهای پرریس��ک 
باقی مان��ده و اگر بخواهید از همین حاال به آنها امید ببندید فقط و 
فقط س��رمایه تان را از دست خواهید داد. در بازارهای خرسی قبلی 
هم چنین روندی رخ داد: سلطه بیت کوین بر بازار باال رفت: یعنی از 
ارزش بازار دیگر رمزارزها کم شد و بر بیت کوین اضافه شد. در بازار 
خرس��ی حتی اتریوم هم در برابر بیت کوین ضعیف عمل می کند و 
به همین خاطر گروهی از فعاالن در چنین شرایطی فقط بیت کوین 
نگه می دارند. آن دس��ته از کسانی که در شرایط کنونی اتریوم هم 
نگه می دارند می گویند اتریوم توانسته توجه سرمایه گذاران شرکتی 
را جل��ب کند و کنار بیت کوین به عنوان رمزارز مطمئن ش��ناخته 
شود. در سه ماه اخیر که بازار کریپتو سقوط سنگینی را تجربه کرده 

اتریوم توانسته سلطه اش را حفظ کند.
بی توجهی به حوزه اقتصاد کالن

بازار خرس��ی کنونی با وجود ش��باهت زیاد به بازارهای خرسی 
قبلی ام��ا در جهانی متف��اوت رخ می دهد. دو بازار خرس��ی اخیر 
کریپت��و )از نوامب��ر 2013 تا ژانویه 2015 و از دس��امبر 2017 تا 
ژانویه 2020( هر دو به خاطر عواملی مختص بازار کریپتو خرس��ی 
شدند: سودهای بی نظیر توجهات را جلب کرد و مردم بدون برنامه 
جذب بازار شدند و بازار حبابی شد و باالخره ترکید. در هر دو دوره، 
وضعیت اقتصاد کالن نس��بتا پرثبات بود. در بازار خرس��ی 2013 
ن��رخ بهره در آمریکا تقریبا صفر بود و در بازار خرس��ی 2018 نرخ 
به��ره به 2.4 درصد رس��ید، اما فدرال رزرو آن را ت��ا پایان 2019 
دوباره پایی��ن آورد. نرخ تورم نیز پایین بود، جنگی در اروپا جریان 

نداشت و کسی نمی دانست کرونا چیست. امروز خیلی چیزها تغییر 
کرده: فدرال رزرو برای مهار تورم مجبور ش��ده به س��مت باالترین 
افزایش نرخ بهره حرکت کند و این باعث شده عالقه سرمایه گذاران 
به دارایی های پرریس��ک پایین بیاید. تحلیلگران معتقدند افزایش 
بی سابقه نرخ بهره  هم نمی تواند با تورم کنونی مقابله کند. به همین 
دلیل احتماال به سمت بازاری رکودی حرکت می کنیم که همزمان 
تورم را تجربه خواهد کرد. این وضعیتی اس��ت که رمزارزها در عمر 
کوتاه خود تجربه نکرده اند. آخرین رکود جهان، در سال 2008 رخ 
داد و بیت کوین در آن دوران وجود نداشت. بیت کوین در واکنش به 

بحران 2008 متولد شد.
NFT سرمایه گذاری بیش از حد در

توکن ه��ای غیرقابل معاوضه )NFT(، نوع خاصی از دارایی روی 
بالک چین هستند که نماد چیزی منحصر به فرد به حساب می آیند: 
مث��ل نماد تکه ای از زمین، یک جواهر خاص و بخش��ی از یک اثر 
هن��ری. این توکن ها می توانند یک اثر هنری دیجیتال باش��ند که 
خاصیت کلکس��یونی پیدا کرده و فقط و فق��ط یکی از آن موجود 
اس��ت. در دوران اوج بازار کریپتو در س��ال 2021 این توکن ها در 
بین ثروتمندان محبوبیت پیدا کردند و یک نقاشی دیجیتال ساده 
- مثل نقاش��ی از سری »میمون ِکسل« - به قیمت میلیون دالری 
ب��ه فروش رس��ید. خرید NFT در بازار خرس��ی هم احتماال جزو 
اشتباهات بزرگ اس��ت، به چند دلیل: اول اینکه گرچه بیت کوین 
و دیگر رمزارزها دو بازار خرس��ی را تجربه کرده اند، این اولین بازار 
خرس��ی NFTهاس��ت و اصال نمی دانیم آنها در ای��ن دوره چقدر 
سقوط خواهند کرد. بازارهای خرسی عموما باعث کاهش نقدینگی 
می ش��وند و تاثیر این کاه��ش روی ارزش دارایی هایی که کارکرد 
خاصی ندارند احتماال بیشتر است. در بازار کنونی احتماال آسان تر 
اس��ت که س��هام تان را به قیمت بازار بفروش��ید تا اینکه برای اثر 
هنری تان مشتری پیدا کنید. انتظار می رود در بازار خرسی کنونی 
آثار مشهورتر جان سالم به در برند، اما ارزش 95 درصد NFTهای 

موجود به صفر خواهد رسید.
خرید و فروش اهرمی در بازار

در ب��ازار به هم ریخته کنونی، برخی س��رمایه گذاران به صورت 
اهرمی - مثال 10 یا 50 برابری - دست به خرید و فروش می زنند 
و در بازار آتی به اصطالح النگ و ش��ورت می کنند. این بازار آنقدر 
پرنوسان اس��ت که حتی حرفه ای ها هم راحت غافلگیر می شوند و 
بهتر اس��ت آینده مالی خود را به بخت و اقبال نس��پارید. حتی اگر 
فک��ر می کنید که یک رمزارز محکوم به فناس��ت و می توانید روی 
سقوطش شرط ببندید )شورت بگیرید( ناگهان می بینید هواداران 
س��ینه چاک آن جلوی کاه��ش قیمتش را می گیرن��د. در ماه های 

پرتنش گذشته دقیقا هم کسانی که به بازار خوش بین بوده اند و هم 
کس��انی که بدبین بوده اند میلیاردها دالر از دست داده اند. آخرین 
نمونه، ش��رکت س��رمایه گذاری Melvin Capital بود که روی 
سقوط شرکت بازی GameStop شرط بست و شورت سنگینی 
انجام داد، اما س��هام این ش��رکت بازی بالک چینی سقوط نکرد و 
شرکت سرمایه گذاری بداقبال با میلیاردها دالر ضرر ورشکسته شد. 
س��خت می توان پیش بینی کرد سرمایه ای این چنین نوظهور مثل 

کریپتو در میان مدت چه رفتاری خواهد داشت.
اعتقاد به یک تحلیلگر خاص

آنچ��ه در اینترن��ت در مورد ب��ازار کریپتو می بینی��د، حدس و 
گمان هایی است براساس اندیکاتورها و نمودارها. برای آنکه بتوانید 
به سالمت از این دوران عبور کنید به یک تحلیلگر خاص گیر ندهید 
و سعی کنید روزانه تحلیل گروه متنوعی از افراد با نگاه های متفاوت 
را ببینید. هرچه تحلیل های این افراد درباره بازار خرسی متفاوت تر 
باشد برای شما بهتر است، وگرنه اگر بخواهید به یک تحلیلگر گیر 
دهید احتماال جنبه های متفاوت بازار خرسی را نبینید و به راحتی 

زمین بخورید.
تسلیم شدن و کنار رفتن

این رایج ترین اش��تباه در بازار خرسی است. افرادی که با رویای 
س��ودهای نجومی جذب بازار کریپتو ش��ده اند و از دید حرفه ای ها 
»توریس��ت های کریپتو« نام گرفته اند. اینه��ا کریپتوبازهای دوران 
خوبند و در دوران بد از بازار خارج می ش��وند. ش��ما نباید توریست 
کریپتو باشید، چون بازارهای خرسی بهترین بازارها برای سودهای 
بلندمدت هس��تند. در دوران خرسی اس��ت که افراد و پروژه ها به 
یادگیری و بازس��ازی می پردازند و بدون ش��لوغ کاری تمرکز روی 
تکنولوژی ه��ای ن��و باال م��ی رود. آدم های زیادی در بازار خرس��ی 
قب��ل )2018( س��قوط را تحمل نکردند، با ض��رر رمزارزهای خود 
را فروختن��د و از بازار کن��اره گرفتند. همی��ن کناره گیری بود که 
باعث ش��د آنه��ا جذاب ترین پروژه ه��ای نوظهور ب��ازار را نبینند و 
س��ودهای چندبرابری را از دس��ت دهند. مثال در سال 2019 ایده 
موسس��ات مالی غیرمتمرکز )Defi( تازه شکل گرفته بود و همین 
ای��ده باعث تحوالتی بزرگ در جهان کریپتو ش��د و عده زیادی از 
س��رمایه گذاران را میلیونر کرد. رمزارزه��ا و پروژه های محبوب این 
روزها - مثل س��والنا و اوالنچ - هم طی بازار خرسی قبلی به وجود 
آمدند. بازارهای خرسی دوران هایی برای یادگیری از اشتباهات در 
سرمایه گذاری اند. البته این آسان نیست و شما باید با ترس روزانه از 
کم شدن سرمایه تان بجنگید. اگر بتوانید سروصدای اخبار رسانه ها 
را کم کنید و روی پروژه های نوظهور بازار تمرکز کنید، احتماال در 

بازار گاوی بعدی، برد خوبی خواهید کرد.

بان��ک پاس��ارگاد با نماد »وپاس��ار« از گ��روه بانک ها و 
موسسات اعتباری با سرمایه ثبت شده 131 هزار میلیارد 
ریال در بورس تهران توانس��ت اَم��رداد 1401 را با ترازی 
مثبت از مجموع درآمد عملیاتی به دست آورد. به گزارش 
نبض بورس، بانک پاس��ارگاد در گزارش منتشرشده خود 
در ک��دال در تاری��خ 6 اَمرداد 1401، درآمد محقق ش��ده 
خود حاصل از مجموع سپرده گذاری ها، تسهیالت اعطایی و 

درآمد کارمزدها را اعالم کرد که ارقام گزارش شده نشان از 
درآمدی مثبت در بازه زمانی اَمرداد از خود نشان می دهد. 
گزارش منتشرش��ده، درآمد تس��هیالت اعطایی اَمرداد را 
3.490 میلی��ارد توم��ان اعالم می کند که ای��ن درآمد در 
مقایسه با جمع درآمد چهار ماه امسال، رشدی 22درصدی 
دارد و جم��ع درآمد چه��ار ماه، رقمی مع��ادل 15.831 
میلیارد تومان اعالم می ش��ود. با این ارقام اعالمی، مجموع 

درآمد پاس��ارگاد از تسهیالت اعطایی در پنج ماهه 1401 
نزدیک به 19.321 میلیارد تومان است.

همچنین در گزارش عملکرد یک ماهه پاس��ارگاد آمده 
است که مجموع درآمد حاصل از سپرده گذاری ها از ابتدای 
س��ال مالی تا پایان 31 اَمرداد 1401، رقمی معادل 518 
میلیارد تومان محقق شده است. درآمد حاصل از کارمزدها 
نیز رشد 25درصدی در عملکرد یک ماهه نسبت به چهار 

ماهه س��ال 1401 نشان می دهد؛ این ارقام در اَمرداد برای 
درآمد ناشی از کارمزدها 229 میلیارد تومان بوده؛ در حالی  
که جمع کارمزد چهار ماه امسال 884 میلیارد تومان اعالم 
می شود. مجموع سود سپرده سرمایه گذاری از ابتدای سال 
مالی تا پایان اَمرداد 1401 با رش��د 26درصدی نسبت به 
جمع چهار ماه س��ال جاری در گزارش منتشر شده است. 
به عبارتی، این س��ود در عملکرد چهار ماهه 1401 معادل 

12.379 میلیارد تومان بوده اس��ت که برای اَمرداد امسال 
رقمی مع��ادل 3.244 میلیارد تومان برآورد می ش��ود که 
مجموع این ارقام س��ود سپرده 15.623 میلیارد تومانی را 
نشان می دهد. گزارش بانک پاسارگاد در کدال حاکی از آن 
است که مانده سرمایه گذاری در اوراق بدهی در تاریخ 31 
اَمرداد در دوره پنج ماهه 1401 رقمی معادل 922 میلیارد 

تومان بوده است.

رشد درآمد از تسهیالت اعطایی »وپاسار« در گزارش اَمرداد 1401

9 اشتباهی که نباید در بازار رمزارزها مرتکب شد
تاکتیک های بازار خرسی

برندسازی کارفرما )Employer branding( چیست و چرا مهم است؟
زمان��ی ن��ه چندان دور اگر عبارت »برندینگ کارفرما« را گوگل می کردید، ب��ا یک ارور 404 بزرگ رو به رو 
می ش��دید؛ چراکه ترکیب برندینگ با وضعیت کارفرما حتی برای کارش��ناس های خبره هم تعریف نشده بود، 
چه برسد به موتورهای بخت برگشته جست وجو! البته االن اوضاع خیلی بهتر شده و کمابیش خبرهایی درباره 
برندینگ کارفرما به گوش می رس��د. با این حال هنوز راه درازی تا درک دقیق چیس��تی این استراتژی جذاب 
مانده است.  اگر شما هم تا به حال عبارت برندینگ کارفرما به گوش تان نخورده است، الزم نیست خیلی حرص 
بخورید. هرچه باش��د میلیون ها کارآفرین در چهار گوشه دنیا هم وضعیتی مشابه شما دارند. ما در اینجا برای 
معرفی برندینگ کارفرما به جای تعاریف پیچیده از یک مثال ساده استفاده می کنیم. فرض کنید شما در یک 
بازار خیالی دنبال شغلی برای خودتان هستید. در این صورت برندهایی مثل تویوتا یا فورد گزینه های بی نهایت...



فرصت امروز: تورم مهمترین معضل دیروز و امروز اقتصاد ایران اس��ت و 
حضور ممتد این معضل اقتصادی در چند دهه گذشته نشان می دهد که 
سیاس��ت های ضدتورمی بانک مرکزی در این سال ها موفق نبوده است. با 
اینکه در ادبیات اقتصادی، تعریف علمی و مش��خصی از تورم وجود دارد، 
اما اقتصاددانان در مورد منشأ تورم و ریشه های آن، توافق چندانی ندارند. 
در اقتصاد ایران نیز با اینکه مطالعات زیادی درباره عوامل تورم س��از انجام 
شده است، اما این مطالعات عمدتا ارتباط تورم با یک متغیر را سنجیده اند 
و وزن همه عوامل موثر بر تورم را در یک ظرف زمانی مش��خص بررس��ی 
نکرده اند. با این حال، یافته های یک مطالعه نش��ان می دهد که ریشه های 
ت��ورم در اقتصاد ایران عمدتا به دو عامل کس��ری بودجه دولت و ناترازی 

نظام بانکی برمی گردد.
پژوهشکده آمار در این پژوهش به بررسی عوامل تورم ساز طی سال های 
ده��ه 90 پرداخت��ه و هرچن��د وزن 11 عامل مش��خص را در ایجاد تورم 
شناسایی کرده است، اما با استناد به شواهد آماری نشان می دهد که بخش 
قاب��ل توجهی از وزن تورم در دو عامل کس��ری بودج��ه و ناترازی بانک ها 
نهفته اس��ت. به عبارت بهتر، به وجود آمدن تورم می تواند دالیل متفاوتی 
داشته باشد، اما بخش مهمی از عوامل به وجود آورنده تورم ساختاری در 
یک دهه گذش��ته به رابطه دولت با بانک مرک��زی و بانک ها باز می گردد. 
به همین دلیل اس��ت که علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، اولین 
محور از محورهای سه گانه اصالح نظام بانکی را اصالح رابطه دولت با بانک 

مرکزی و نظام بانکی دانسته است.
متهمان تورمی در دهه گذشته

بازوی پژوهش��ی مرک��ز آمار ایران در گزارش خود، 11 عامل تورم س��از 
در ده��ه 90 را شناس��ایی کرده و آنها را »کس��ری بودجه دولت و تامین 
مالی مس��تقیم از بانک مرکزی«، »کس��ری بودجه دولت و تامین مالی از 
طریق منابع بانکی«، »ضعف بانک مرکزی در خنثی سازی تاثیر دارایی های 
خارجی بر رشد پایه پولی«، »ناترازی شبکه بانکی و تشدید آن«، »تعیین 
دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به شرایط اقتصادی«، »تالطمات بازار 
ارز ناش��ی از ش��وک های خارجی«، »انتظارات تورمی آینده نگر و افزایش 
انگیزه سوداگری در بازار دارایی ها برای حفظ ارزش پول«، »تحریم و تورم 
ناش��ی از فش��ار هزینه مبادالتی«، »افزایش بازدهی بازار سرمایه و نقش 
پیش��رانی آن در تعیین قیمت بازار س��ایر دارایی ها«، »عدم وجود الزامات 
موفقیت چارچوب سیاستی هدف گذاری تورم« و »نگاه خردگرانه دولت و 

تنظیم گری بازار در مهار تورم« برشمرده است.
همانطور که گفته ش��د، بخش قابل توجه��ی از عوامل به وجود آورنده 
تورم س��اختاری، به رابطه دولت با بانک مرک��زی و ناترازی بانک مرکزی 
برمی گردد. اگر دولت با کس��ری بودجه مواجه باشد، تأمین مالی مستقیم 
از بانک مرکزی و تأمین مالی از طریق بانک ها منجر به بروز تورم می شود. 
به همین علت برای جبران کسری بودجه، تأمین غیرمستقیم یعنی انتشار 
اوراق قرضه توصیه می ش��ود. از مشخصه های کش��ورهایی که با تورم باال 
دس��ت وپنجه نرم می کنند، بانک مرکزی وابسته به دولت است. اگر بانک 
مرکزی توان مقابله با خواس��ته های دولت و عرضه پول را نداش��ته باشد، 
کشور با تورم درگیر خواهد شد. همچنین سیاست گذاری های نامتناسب با 
وضعیت اقتصادی، انتظارات تورمی باال و تحریم های خارجی نیز می توانند 

پدیدآورنده تورم باشند.
یکی از دالیلی که تورم به یکی از ویژگی های اقتصاد ایران بدل ش��ده، 
دش��واری مبارزه با آنهاس��ت. مثال یکی از عوامل  مهم در تورم ایران، رشد 
نقدینگی است. تورم می تواند از طریق افزایش سریع در مقدار پول نسبت 
به تولید ایجاد شود. بررسی رشد نقدینگی و نرخ تورم نشانگر آن است که 
این دو، روند مش��ابهی را در سال های ابتدایی و پایانی دهه 90 داشته اند. 
هرچند س��ال هایی هم بوده که با وجود رش��د نقدینگی، نرخ تورم س��یر 
نزولی در پیش گرفته، اما بررسی ها نهایتا نشان می دهد که افزایش بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی، نتیجه افزایش نرخ سود بانکی در آن سال ها برای 
جذب نقدینگی بوده اس��ت. بنابراین در سیاست گذاری و تعیین نرخ سود 
بانکی باید به ساختار اقتصاد نیز توجه کرد. از آنجا  که نرخ رشد نقدینگی، 
آخرین حلقه شکل گیری تورم است، رشد نقدینگی این سال ها را می توان 
معلول عوامل دیگری نظیر تشدید ناترازی های بانکی و مشکالت ناشی از 
مسائل ارزی دانس��ت. بررسی تحوالت تورمی دهه گذشته نشان می دهد 
عامل اصلی ایجاد تورم در کش��ور، نحوه تأمین کس��ری بودجه و ساختار 
مدیریتی ش��بکه بانکی و دولت است که عمدتا از مسیر رشد پایه پولی و 

رشد نقدینگی رخ می دهد.
مهار تورم در برزیل و ترکیه

این گزارش س��پس ب��ا گریزی به تجربیات تورمی کش��ورها نش��ان 
می ده��د که برخوردهای قیم مآبانه و تنظیم گری در بازار نمی تواند تورم 
ب��ه وجودآم��ده را مهار کن��د. برزیل در دهه های 70 ت��ا 90 میالدی با 
مش��کل ابرتورم مواجه بوده است. در س��ال 1964 اجرای طرح معجزه 

اقتصادی و الزام به دریافت وام از خارج برای صنعتی ش��دن یا ش��وک 
نفت��ی، رکود جهان��ی و افزایش نرخ بهره در آمریکا همراه ش��د. اجرای 
این طرح در نهایت به افزایش دخالت دولت در اقتصاد، کس��ری بودجه، 
انباش��ت بدهی های خارجی و ع��دم تمایل  مردم به س��پرده گذاری در 
بانک ها منتهی ش��د. در این راس��تا، افزایش چاپ بی رویه پول و رش��د 
غیرقابل کنترل نقدینگی به یک ابرتورم منجر ش��د. ریشه چنین  تورمی 
را می شد در جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و 
خرج س��پرده های مردم برای مخارج دولتی جست وجو کرد. دولتمردان 
برای مهار تورم به سیاستهایی همچون تثبیت قیمت ها و مسدود شدن 
حساب های بانکی در شرایطی مشخص اقدام کردند، اما به مرور متوجه 
ش��دند که صرفا با سیاست ها ی پولی قادر به مهار تورم نیستند. از آنجا  
که م��ردم با توجه به انتظ��ارات تورمی خود تصمیم گی��ری می کردند، 
تغییر انتظارات مردم می توانس��ت کارساز باشد. در نهایت اجرای انقالب 
اقتصادی ب��ا محورهای اس��تراتژی های مالی، اصالح��ات پولی و پایان 
سیاس��ت های حمایتی و بازگش��ایی اقتصادی باعث کاهشی شدن نرخ 

تورم بدون تجربه رکود اقتصادی شد.
تورم چشمگیر ترکیه نیز بین سال های اواخر دهه 70 تا سال های میانی 
دهه 90 رخ داد و علت اصلی آن، تحریم های بین المللی علیه این کش��ور 
بود. البته سیاست های مهار تورم که توسط دولت به اجرا گذاشته شد هم 
موجب استمرار آن شد. این روند تا سال 1999 ادامه داشت. در این سال 
با فراهم شدن مقدمات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و برنامه کنترل تورم 
و کاهش انتظارات تورمی در سه محور تثبیت پولی، انضباط مالی و تسریع 
روند خصوصی س��ازی دنبال و باعث نزولی ش��دن نرخ تورم شد. در سال 
2005 با تغییر واحد پولی، تورم ترکیه تک رقمی شد. سپس از سال های 
2016 به بعد، یعنی همزمان با کودتای نافرجام و افزایش تنش های ترکیه 
با روسیه و آمریکا، نرخ تورم به 25 درصد رسید. در این شرایط مقامات به 
این نتیجه رس��یدند که کنترل تورم با افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ ارز 
بعید به نظر می رسد. نهایتا آنها همانند تجربه برزیل به این نتیجه رسیدند 
که تغییر انتظارات تورمی می تواند چاره ساز باشد. در نهایت نرخ تورم ترکیه 
در سال 2019 میالدی به 11 درصد رسید. هرچند که در ادامه همه گیری 
وی��روس کرونا و س��پس کاهش نرخ بهره و دخالت ه��ای دولت ترکیه در 
سیاس��ت های پولی منجر به افزایش نرخ تورم ش��د؛ کما اینکه در آخرین 

آمارها، نرخ تورم ترکیه به حدود 80 درصد رسیده است.

ریشه تورم به کسری بودجه دولت و ناترازی نظام بانکی برمی گردد

11 عامل تورم ساز در اقتصاد ایران

رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کشور، جزییات طرح 
مالیات بر عایدی س��رمایه را اعالم کرد و از تایید آن توس��ط کمیس��یون 
اقتص��ادی مجلس خب��ر داد. مهدی موحد با بیان اینک��ه طرح مالیات بر 
عایدی س��رمایه تایید کمیس��یون اقتصادی مجلس را اخذ کرده است، به 
ایسنا گفت: این طرح در آستانه ورورد به صحن علنی مجلس است و اگر 
مصوب ش��ود قانونی تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه خواهیم داشت 

که اصالحیه ای بر قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
او با بیان اینکه طرح مالیات بر عایدی س��رمایه چند کارکرد مهم دارد، 
توضیح داد: یکی از کارکردهای مهم این است که می تواند داللی و درآمد 
حاص��ل از داللی را از صرف��ه بیندازد. در واقع، درآم��د حاصل از داللی و 
س��وداگری از صرفه می افتد و مهمترین ویژگی طرح مذکور این است که 
به این واس��طه دالالن و س��وداگران کمتر انگیزه خرید و فروش کاالهای 
س��رمایه ای و دارایی سرمایه ای مانند مس��کن، خودرو، ارز، سکه و دالر را 

خواهند داشت.
رئی��س مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کش��ور با تاکید بر 
اینک��ه کاهش تقاضا برای رد و بدل کردن کاالهای مذکور موجب کاهش 
قیمت آنها در بلندمدت می ش��ود، افزود: کاهش قیمت، اثرات خاص خود 

را بر اوضاع نقدینگی خواهد گذاشت و مسیر نقدینگی را نه تنها به سمت 
تولید هدایت خواهد کرد بلکه حجم نقدینگی مورد نیاز در سطح جامعه را 
برای جذب در فعالیت های سوداگرانه کاهش می دهد و در بلندمدت اثرات 
ضدتورمی هم خواهد داش��ت. از س��وی دیگر، برای دولت به واس��طه این 

فعالیت ها درآمد حاصل می شود.
موحدی در ادامه با تاکید بر اینکه بیشتر امالک و دارایی هایی که مورد 
نقل و انتقال قرار می گیرند توس��ط قش��ر پردرآمد انجام می ش��ود، اضافه 
کرد: به همین دلیل اجرای این طرح، عدالت مالیاتی را هم در پی خواهد 
داش��ت؛ یعنی به بازتولید درآمد بین اقش��ار مختلف جامعه کمک خواهد 
کرد. همچنین از آنجایی که این اطالعات در قالب سامانه ای ثبت می شود، 

از جهت اطالعاتی هم می تواند به کشور کمک کند.
وی در پاس��خ به این س��وال که اگر یک شخص حقیقی اقدام به فروش 
10 س��که کند، اطالعات آن از چه طریقی به سازمان امور مالیاتی کشور 
خواهد رسید؟ گفت: یک قانونی وجود دارد تحت عنوان »قانون پایانه های 
فروش��گاهی و س��امانه مودیان«. این قانون در قالب یک بسته قانونی در 
کنار مالیات بر عایدی س��رمایه قرار گرفته و این قانون را تکمیل می کند. 
در این ش��رایط هر فرد حقیقی موظف می ش��ود حتی اگر یک س��که هم 

می خواهد بفروشد، آن را به فردی بفروشد که قرار است در ازای آن صورت 
حساب الکترونیک صادر کند. بنابراین در ازای فروش باید صورت حساب 

الکترونیک دریافت کرد.
رئیس مرکز آم��وزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی کش��ور ادامه داد: 
اگر صورت حس��اب الکترونیک در اختیار فرد قرار نگیرد، یعنی به واسطه 
فروش دارایی پولی به حس��اب فرد واریز خواهد ش��د که مابه ازای صورت 
حساب الکترونیک ندارد و چون سازمان امور مالیاتی نمی تواند منبع پول 
را شناس��ایی کند، مبنا درآمد اتفاقی می ش��ود و از مجموع وجوه واریزی 
به حس��اب فرد طلب مالیات می کند و این ع��دد، مالیات باالتری خواهد 
داش��ت. این فرآیند انگیزه را ب��رای افراد ایجاد می کند که اگر می خواهند 
فروشی داشته باشند این فروش را در مجاری قانون خود و در قالب قانون 
اصالح شده »پایانه های فروش��گاهی و سامانه مودیان« انجام دهند. برای 
مثال، س��که را به یک طالفروش��ی مجاز بفروش��ند و در ازای آن صورت 
حس��اب الکترونیک دریاف��ت کنند؛ در غیر این صورت مش��مول مالیات 
باالتری خواهند ش��د. به گفته موحدی، این قانون شامل امالک تجاری و 
مسکونی، کلیه وسایل نقلیه که امکان شماره گذاری دارند، ارز و انواع فلزات 

گران قیمت می شود.

معامله طال، ملک، ارز و خودرو مشمول مالیات می شود

جزییات طرح مالیات بر عایدی سرمایه

نگـــاه

تولید محصوالت کشاورزی گران تر شد
جزییات تورم بخش کشاورزی

هزینه تولید در بخش کش��اورزی در ح��ال ثبت رکوردهای تازه ای 
است و باالترین نرخ تورم تولید طی فصل بهار امسال در سه شاخص 
ت��ورم فصلی، ت��ورم نقطه ای و ت��ورم 12 ماهه به بخش کش��اورزی 
اختصاص داشته است. جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص 
تورم پیش نگر نش��ان می دهد هزینه تولید در بهار امس��ال نسبت به 
زمس��تان سال گذشته 15.8 درصد رش��د داشته که نسبت به فصل 
قبل، 10.9 واحد درصد بر هزینه تولید اضافه ش��ده اس��ت. باالترین 
تورم در فصل بهار امسال نسبت به زمستان پارسال به گروه کشاورزی 
ب��ا 38.5 درص��د و کمترین ت��ورم هم به گروه معدن ب��ا 7.4 درصد 
اختصاص دارد و هزینه تولید، انتقال و توزیع برق هم 8 دهک درصد 
منفی ش��ده است. این نخستین روایت رسمی از اثر حذف ارز 4200 

تومانی نهاده های تولید به  ویژه در بخش کشاورزی ایران است.
براس��اس گزارش مرکز آمار، هزینه تولید در ایران در بهار امس��ال 
نسبت به بهار سال گذشته با 7.3 واحد درصد افزایش به 49.3 درصد 
رسیده است که بیشترین افزایش هزینه تولید نقطه به نقطه در بهار 
امسال باز هم به گروه کشاورزی با 66.2 درصد اختصاص پیدا کرده؛ 
در حال��ی  که کمتری��ن تورم نقطه به نقطه در گ��روه تولید، انتقال و 
توزیع برق به میزان 8.4 درصد ثبت ش��ده اس��ت. همچنین شاخص 
تورم ساالنه تولید در چهار فصل منتهی به بهار 1401 نسبت به دوره 
مشابه سال قبل، 49.7 درصد افزایش داشته که بیشترین تورم ساالنه 
باز هم به گروه کش��اورزی با 63.6 درصد و کمترین تورم س��االنه به 
گروه تولید، انتقال و توزیع برق با 13.8 درصد اختصاص داشته است.

در حالی هزینه تولید گروه کش��اورزی در فصل بهار امسال نسبت 
به زمس��تان سال گذشته 38.5 درصد رش��د داشته که هزینه تولید 
محصوالت زراعی 46.2 درصد، تولید غالت 36.5 درصد، تولید سبزی 
و حبوبات 71 درصد، محصوالت باغی 28.7 درصد و ش��اخص تولید 
و پرورش در بخش حیوانات 31 درصد رش��د کرده اس��ت. به  گونه ای 
که هزینه تولید پرورش بز و بزغاله سنتی 8.7 درصد، گاوداری سنتی 
20.6 درصد، پرورش گوسفند به  صورت سنتی 11.1 درصد، دامداری 
صنعت��ی 32.4 درص��د، گاوداری صنعتی 50.8 درص��د و مرغداری 
صنعت��ی هم 19.5 درصد افزایش یافته اس��ت، اما چ��را تورم بخش 
کشاورزی با چنین س��رعتی رشد کرده است؟ در پاسخ به این سوال 
باید گفت که در کنار اصالحات دولت در تخصیص ارز نهاده های دامی 
و حذف ارز 4200 تومانی؛ جنگ روسیه و اوکراین قیمت محصوالت 
کشاورزی را به صورت چشمگیری افزایش داد و بخشی از کشورهای 

جهان را با مشکالت بسیار برای تامین مواد غذا مواجه کرد.

سیر نزولی شاخص مدیران خرید
زنگ خطر رکود به صدا در آمد

پس از ماه ها هشدار کارشناسان و فعاالن اقتصادی در نهایت به نظر 
می رسد که صنعت و تولید در ایران وارد فاز رکود شده است؛ موضوعی 
که آخرین گزارش ش��اخص مدیران خرید در میانه فصل تابستان نیز 
آن را تایید می کند. دلیل رکود صنعت طبق گزارش بازوی پژوهشی 
اتاق ایران همانا قطعی های برق، تعطیالت تابستان و کاهش تقاضا در 
دومین ماه تابس��تان بوده است. به طوری که هر چهار بخش اقتصاد 
ش��امل بخش های خدمات، کش��اورزی،  صنعت و مسکن در وضعیت 

رکودی به سر می  برند.
تولید در مردادم��اه به ورطه رکود افتاد. گزارش مرکز پژوهش های 
اتاق ایران در مردادماه امس��ال نش��ان می دهد که ش��امخ صنعت به 
سطح کم    سابقه 48.45 واحد سقوط کرده است. سقوط 5.5 واحدی 
شاخص مدیران خرید صنعت در میانه فصل تابستان، انقباض بخش 
تولید را در کش��ور تایید می کند؛ کاهش��ی که ماه   هاست آغاز شده و 
حاال به یکی از بدترین نقاط خود طی س��الیان اخیر رس��یده اس��ت. 
بدین ترتیب، صنایع کشور در مردادماه 1401 به دلیل افت همزمان 
تولید، موجودی مواد اولیه، میزان سفارش های جدید، میزان صادرات 
کاال، میزان فروش، میزان مصرف انرژی و میزان استخدام نیروی کار 
با شرایط بسیار سختی روبه رو بوده   اند. این وضعیت در یک  سال اخیر 
بی سابقه بوده و به جز فروردین ماه که به دلیل تعطیالت سال نو، حجم 
فعالیت صنایع نصف می شود، این میزان از سقوط تولید سابقه نداشته 
است. کاهش 10 واحدی سفارش   های جدید مشتریان در کنار سقوط 
9 واح��دی موج��ودی مواد اولیه، زنگ خطر ت��داوم رکود در ماه   های 
آینده را به صدا درآورده اس��ت. سقوط نمره شامخ کل هفت رشته از 
12 رشته فعالیت صنعتی به زیر مرز 50 واحد، گویای انقباض سنگین 

بخش صنعت در ماه گذشته بوده است.
در بین همه بخش   های صنعتی تنها صنعت لوازم خانگی اس��ت که 
با نمره ش��امخ کل 53.75 واحد، وضعیت به نسبت بهتری دارد. از آن 
س��و، چرم و پوشاک بدترین وضعیت را در این ماه تجربه کرده است. 
در بخش اقتصاد نیز شامخ کل پس از سقوط به مرز رکود در تیرماه، 
در مردادماه به منطقه رکود سقوط کرده که این موضوع ناشی از تنزل 
بخش صنعت به ناحیه رکود اس��ت. سیاست گذار در پاسخ به ادعای 
وضعی��ت رکودی در اقتص��اد در ماه قبل اعالم کرد که بخش صنعت 
مانع رکودی ش��دن شامخ اقتصاد شده است. حال تداوم سقوط تولید 
در مردادماه 1401 باعث ش��د تا پازل انقباض اقتصادی بعد از سقوط 
س��طح فعالیت   ها در حوزه   های مسکن، خدمات و کشاورزی به حوزه 
صنعت نیز کش��یده ش��ده و تراژدی رکود اقتصاد ایران محقق شود. 
قطعی   ه��ای مکرر برق، تعطیالت تابس��تانی و کاهش تقاضا از جمله 
دالیل گس��ترش دامنه رکود در اقتصاد ایران اعالم ش��ده است. طبق 
نتایج سی و پنجمین دوره شامخ کل اقتصاد و چهل و هفتمین دوره 
ش��امخ بخش صنعت، ش��اخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران 
در مردادماه برای س��ومین ماه متوالی کاه��ش پیدا کرده و به 48.06 
واحد رسیده است. هم   زمان شاخص مدیران خرید صنعت در مردادماه 
48.45 واحد محاسبه شده است که کمترین میزان طی 12 ماه اخیر 
)البته به   جز فروردین( محس��وب می ش��ود. از نکات قابل   توجه شامخ 
کل اقتصاد در مردادماه این اس��ت که ش��اخص میزان سفارش های 
جدید مش��تریان با 42.33 واحد برای دومین ماه پیاپی رکود داشته 
و به کمترین میزان در 13 ماه گذش��ته رسیده است. این شاخص در 
بخش   های خدمات، کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده است. به 
عقیده فعاالن اقتصادی، انتظار خریداران برای مذاکرات احیای برجام 
و کاهش قدرت خرید مش��تریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا در 

مردادماه شده است.
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فرص��ت امروز: با بروز پاندمی کرونا در بیش از دو س��ال گذش��ته و در 
ادامه جنگ روس��یه و اوکراین در ش��ش ماه اخیر، جهان در آستانه عصر 
جدی��د تورمی قرار گرفت��ه و بانک های مرکزی برای مقابل��ه با امواج تازه 
ت��ورم به افزایش چند باره نرخ بهره اق��دام کرده اند. با این حال به عقیده 
»اکونومیس��ت«، سیاس��ت های پولی انقباضی بانک های مرکزی به س��ه 
دلیل ممکن اس��ت به کنترل تورم منجر نش��ود و در نتیجه ش��اهد آغاز 
دوره جدیدی از تورم باال باش��یم؛ اول اینکه نحوه تامین مالی دولت ها در 
سال های اخیر دستخوش تغییراتی شده و بار بدهی عمومی افزایش یافته 
اس��ت. محرک های مالی دوران پاندمی نشان داد که دست دولت ها برای 
افزایش مخارج تا چه اندازه باز است؛ این موضوع می تواند میزان اعتماد به 
عملکرد بانک های مرکزی در ارتباط با عدم تأمین مالی مستقیم دولت ها را 
کاهش دهد و به افزایش شدید انتظارات تورمی بینجامد. دوم آنکه قیمت 
نیروی کار باال رفته و در غیاب ظرفیت خالی چین و هند که در دهه 80 
میالدی به کنترل تورم کمک زیادی کرد، رش��د دستمزدها به موتور دوم 
تورم تبدیل خواهد ش��د. دلیل سوم نیز به عدم امکان اصالحات گسترده 
اقتصادی در کشورهای جهان، همانند آنچه در دهه 80 رخ داد و بهره وری 

را به شدت باال برد، برمی گردد.
موتور تورم خاموش می شود؟

هفته نامه »اکونومیس��ت« در گ��زارش تازه خود ب��ه نگرانی بانک های 
مرکزی از ش��روع دوره جدیدی از تورم باال پرداخت و س��ه دلیل را برای 
پذیرش این نگرانی برش��مرد. به نوشته اکونومیس��ت، در آگوست 2020 
و در بحبوح��ه بحران کرونا، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در س��خنانی 
چارچوب سیاست های تازه بانک مرکزی را تشریح کرد. او در این سخنرانی 
با بیان اینکه »اقتصاد همیش��ه در حال پیش��رفت اس��ت«، گفت: »بیانیه 
تجدیدنظر ش��ده ما نش��ان دهنده قدردانی ما از این است که یک بازار کار 
قوی را می توان بدون ایجاد افزایش ناخواس��ته تورم همچنان حفظ کرد.« 
این سخنان، چرخش تازه ای در سیاست های فدرال رزرو به شمار می رفت 
و به یک دوره طوالنی پایان می داد که مهمترین ش��اخصه اش، تورم هایی 

پایین تر از تورم 2 درصدی هدف گذاری شده بود.
دو سال بعد فدرال رزرو با شرایط کامال متفاوتی روبه رو می شود: بیکاری 

بس��یار پایین، رشد شدید دس��تمزدها و نرخ تورم بسیار باالتر از نرخ تورم 
هدف گذاری ش��ده. همین موارد باعث شد در 26 آگوست در جشن ساالنه 
بانک های مرکزی در جکسون هول در وایومینگ، سخنان پاول رنگ و بوی 
متفاوتی داشته باشد. جرمی پاول در گردهمایی جکسون هول اعالم کرد: 
»ب��دون ثبات قیمت ها، اقتصاد برای هیچ ک��س کار نمی کند« و افزود که 
»فدرال رزرو آماده اس��ت برای برگرداندن تورم به سطح هدف، هزینه های 
اقتص��ادی را تقبل کند.« اینکه این هزینه چقدر می خواهد باش��د در حد 
حدس و گمان باقی مانده اس��ت. با وج��ود گفته های پاول، اقتصاددانان و 
سیاست گذارانی که در کنار کوه های تتون گردهم آمده بودند، بارها نگرانی 
ج��دی خود را ابراز کردند: اینکه نیروهای جهانی که در دهه های اخیر به 
پایین ماندن س��طح تورم کمک کردند، ممکن است در حال تضعیف و یا 
معکوس شدن باش��ند. ابزارهایی که بانک های مرکزی برای کنترل تقاضا 
و جلوگیری از پیشی گرفتن آن از عرضه دارند، در زمینه ای مشخص کار 
می کنن��د و تنها در صورت برقرار بودن ای��ن زمینه به کنترل تورم منجر 
می شوند. از دهه 1980 به بعد تورم در کشورهای غربی با افت قابل توجهی 
مواجه ش��د و نوسان کمتری داشت. این شرایط را معموال به سیاست های 
پولی مناسب و افزایش بهره وری اقتصادی در آن زمان نسبت می دهند. با 
این حال همانطور که یکی از سخنرانان جکسون هول امسال گوشزد کرد، 
ممکن اس��ت اکنون جهان در »آستانه تغییر تاریخی باشد.« ممکن است 
سیاس��ت  پولی متعارفی که در این سال ها به واس��طه آن، رشد قیمت ها 
کنترل می ش��د، دیگر کار نکند و بانک های مرکزی ابزارهای متعارف خود 
را از دس��ت بدهند. این بدان معناس��ت که تورم اخیر در کشورهای غربی 
ممکن است همچنان باال بماند و خبری از بازگشت به سطوح قبلی نباشد.

3 علت ماندگاری تورم باال
کارشناس��ان معتقدند س��ه دلیل عمده برای این نگرانی وجود دارد که 
ممکن است تورم به سطوح قبلی خود بازنگردد. مهمترین دلیلی که برای 
این موضوع مطرح می شود، تغییر الگوی مخارج و استقراض دولت هاست. 
در دو دهه اخیر بار بدهی عمومی در کش��ورهای توس��عه یافته و بازارهای 
نوظهور به شکل چشمگیری افزایش یافته است. با افزایش بار این بدهی ها 
و س��خت تر شدن شرایط برای دولت ها، ممکن است در بازارها این نگرانی 

به وجود بیاید که بانک های مرکزی نهایتا مجبور خواهند شد برای کمک 
به تعهدات دولت ها وارد عمل ش��وند؛  مثال س��عی کنند با چاپ پول اوراق 
دولت��ی را خریداری کنند. چنین اقدام��ی می تواند اعتبار بانک مرکزی را 
خدش��ه دار کند و به  تش��دید انتظارات تورمی بینجامد. بسته های محرک 
مالی استفاده شده از سوی دولت ها در طول اوج گیری پاندمی کرونا نشان 
داد تا چه حد دست آنها برای استفاده از محرک های مالی باز است و این 

موضوع می تواند به افزایش انتظار بازارها از تورم منجر شود.
کمیاب��ی نیروی کار، عامل اصلی دیگری اس��ت ک��ه می تواند به تداوم 
تورم باال بینجامد. رش��د جمعیت در کشورهای ثروتمند به دلیل تغییرات 
جمعیتی و کاهش مهاجرت به طور چش��مگیری کاهش یافته اس��ت. در 
برخی از اقتصادها مثل آمریکا، کرونا موجب کاهش بیشتر مشارکت نیروی 
کار شده است. از دهه 1990 تا 2010، با ادغام بهتر اقتصادهای پرجمعیت 
مانند چین و هند در اقتصاد جهانی، عرضه جهانی نیروی کار به س��رعت 
گس��ترش یافت، اما این تجربه نمی تواند تکرار ش��ود و پیری جمعیت به 
عرضه نیروی کار در بخش هایی از جهان صدمه زده است. بنابراین کارگران 
ممکن اس��ت در آینده نزدیک از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردار شوند، 
رش��د دس��تمزدها را تحریک و کار را برای بانک ه��ای مرکزی که با تورم 

مبارزه می کنند، سخت تر کنند.
از سوی دیگر، ظهور بازارهای نوظهور باعث شد ظرفیت های خالی اقتصاد 
آنها به چرخه اقتصاد جهانی وارد ش��ود و ش��اهد افزایش بهره وری باشند، 
اما این روند در حال کندش��دن اس��ت. از میانه دهه 1980 تا میانه دهه 
2000 هم اقتصادهای نوظهور و هم اقتصادهای پیش��رفته درگیر موجی 
از اصالحات آزادس��ازی اقتصادی شدند. تعرفه ها کاهش یافت؛ درحالی که 
بازاره��ای کار و محصول بازتر ش��دند. این اصالحات ب��ه افزایش تجارت 
جهانی، تغییرات بزرگ در تولید جهانی و کاهش هزینه ها در طیف وسیعی 
از صنایع کمک کرد. اصالحات ممکن اس��ت رشد بهره وری را نیز تقویت 
کرده باش��د که در اقتصادهای پیش��رفته در آغاز ه��زاره و در اقتصادهای 
نوظهور در دهه 2000 افزایش یافت، اما آنچه بدیهی اس��ت دیگر چنین 
ظرفیتی برای افزایش یکباره بهره وری وجود ندارد. ترکیب سه علت مذکور 

می تواند تمام تالش های بانک های مرکزی را دچار مشکل کند.

بانک های مرکزی نگرانند که دوره جدیدی از تورم باال آغاز شود

3 موتور تورم جهانی

مبل��غ تراکنش های ش��بکه الکترونیک��ی پرداخت کارتی کش��ور در 
مردادماه امس��ال به بیش از 676 هزار میلیارد تومان رس��ید که نسبت 
به تیرم��اه 1.46 درصد در تعداد و 1.38 درصد در ارزش ریالی کاهش 

داشته است.
براس��اس جدیدترین گزارش اقتصادی منتشرش��ده از سوی شاپرک، 
مجموع تعداد تراکنش های انجام ش��ده شاپرک در مردادماه سال جاری 
به 3715 میلیون عدد رسید که ارزش این تراکنش ها در مجموع بیش 
از 676 هزار میلیارد تومان می ش��ود که نس��بت به تیرماه معادل 1.46 
درص��د کاهش در تعداد و 1.38 درصد کاهش در ارزش ریالی داش��ته 
اس��ت. البته تعداد و مبلغ تراکنش های الکترونیکی در مقایس��ه با سال 

قبل به ترتیب 11.52 درصد و 25.96 درصد رشد داشته است.  
طبق گزارش ش��اپرک، رش��د اس��می ماهانه تراکنش های ش��اپرک 
در مردادماه امس��ال نس��بت به ماه گذش��ته معادل منفی 1.38 درصد 
بوده اس��ت. در مردادماه امس��ال س��هم ابزارهای پذی��رش اینترنتی در 
تراکنش ه��ای انجام ش��ده 4.83 درصد و ابزار پذی��رش موبایلی 2.75 
درصد بوده و این در حالی است که کارت خوان های فروشگاهی 92.43 

درصد از کل تراکنش های انجام شده را به خود اختصاص داده اند.  
ام��ا از تعداد تراکنش های انجام ش��ده 89.55 درصد مربوط به خرید 
کاال و خدم��ات، 6.37 درص��د مربوط به پرداخت قبض و خرید ش��ارژ 
تلفن همراه و 4.08 درصد مربوط به مانده گیری بوده است. همچنین از 
مجموع کل تراکنش های انجام ش��ده در مردادماه معادل 92.33 درصد 
موف��ق و 7.67 درصد ناموفق ب��وده، البته تراکنش هایی که با س��وییچ 
شاپرک انجام شده، 99.99 درصد موفق بوده است. همچنین از مجموع 
تراکنش های ناموفق انجام شده در این ماه، 3.26 درصد به دلیل خطای 
پذیرندگی، 0.13 درصد به دلیل خطای شاپرکی، 12.8 درصد به دلیل 
خط��ای صادرکنندگی، 83.11 درصد ب��ه دلیل خطای کاربری و 0.68 

درصد به علت خطای کسب وکار بوده است.
براس��اس این گزارش، نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به نقدینگی 
در مردادماه س��ال جاری نی��ز 14.2 درصد بوده و این در حالی اس��ت 
که نس��بت اسکناس و مسکوک در دس��ت اشخاص به نقدینگی در این 

ماه تنها 1.69 درصد بوده اس��ت. تحلیل آمارهای رس��می در مردادماه 
نش��ان می دهد که کارت خوان های فروشگاهی با سهم 92.43 درصدی 
بیش��ترین تع��داد تراکنش را در بین س��ایر ابزارهای پذیرش داش��ته و 
ابزاره��ای پذیرش اینترنتی و موبایل پس از آن قرار گرفته اند. متوس��ط 
تعداد تراکنش انجام ش��ده به ازای هر یک کارت خوان فروشگاهی 419 
تراکنش و ب��رای ابزارهای پذیرش اینترنتی و موبایلی به ترتیب 389 و 
794 عدد بوده اس��ت. افزون بر این، متوس��ط تراکنش هر ابزار پذیرش 
ش��اپرکی در ماه مذکور معادل 423 تراکنش است که این تعداد نسبت 
به مقدار مش��ابه در ماه گذش��ته کاهش 3.96 واحدی )0.93 درصدی( 
را تجربه کرده اس��ت. همچنین در مردادماه امس��ال بیش��ترین افزایش 

متوسط تعداد تراکنش مربوط به ابزار پذیرش موبایلی بوده است.
در بخ��ش دیگری از گزارش ش��اپرک، مجموع مبلغ تراکنش های هر 
ابزار پذیرش ش��اپرکی و س��رانه مبلغ تراکنش ها مش��خص شده است. 
ب��ه گونه ای که اب��زار پذیرش اینترنتی با تعداد 461 ه��زار و 632 ابزار 
فعال و با مجموع مبلغ تراکنش 100 هزار میلیارد تومان، سرانه مبلغی 
تراکنش هر ابزار اینترنتی به رقم 21.6 میلیارد تومان را به ثبت رسانده 
اس��ت. همچنین در ابزار پذیرش موبایل��ی بیش از 128 هزار ابزار فعال 
سیس��تمی بوده اس��ت که این تع��داد مجموعا 1507 میلی��ارد تومان 
تراکنش داش��ته اند؛ این در حالی است که سرانه مبلغ تراکنش های هر 
ابزار پذیرش موبایلی، یک میلیارد و 172 میلیون تومان بوده اس��ت. در 
نهایت، در ابزار پذیرش کارت خوان فروشگاهی مجموع مبلغ تراکنش ها 
574 ه��زار میلیارد تومان بوده که این مجموع مبلغ مربوط به تعداد 8 
میلیون و 189 هزار و 444 عدد ابزار کارت خوان فروش��گاهی است که 
س��رانه مبلغ تراکنش هر کارت خوان فروشگاهی نیز به رقم 7 میلیارد و 

17 میلیون تومان رسیده است.
عالوه بر این، بررس��ی اطالعات متوسط مبلغ هر تراکنش در هر یک 
از ابزارهای پذیرش نش��ان می دهد در مردادماه امس��ال، با ابزار پذیرش 
اینترنت��ی به طور متوس��ط 5.58 میلیون ریال مبل��غ هر تراکنش بوده 
اس��ت. با ابزار پذیرش موبایلی نیز این رقم به عدد 0.15 میلیون ریال و 
در نهایت با ابزار پذیرش کارت خوان فروش��گاهی نیز متوس��ط مبلغ هر 

تراکنش 1.67 میلیون ریال بوده اس��ت؛ بنابراین در مجموع س��ه ابزار 
پذیرش مذکور، متوس��ط مبلغ هر تراکنش در ه��ر ابزار، 1.82 میلیون 

ریال بوده است.

تعداد و ارزش تراکنش های الکترونیکی کم شد

عبور 676 هزار میلیاردی از دروازه الکترونیکی

حملونقلریلی

بازدهی هفتگی مثبت در بازار رمزارزها
بیت کوین به 21 هزار دالر رسید

بازار ارزهای دیجیتال در حالی در یک هفته گذش��ته به بازدهی 
مثبت رس��ید که هنوز افت قیمت یک ماه اخیر در این بازار جبران 
نش��ده اس��ت. قیمت بیت کوین در یک هفته گذش��ته با رشد 8.1 
درص��دی به بیش از 21 ه��زار دالر تا پیش از ظهر دیروز رس��ید. 
هرچند بیت کوین تا یک ساعت پیش از تنظیم این گزارش، نوسان 
منفی یک درصد را ثبت کرده اما در 24 ساعت گذشته، رشد قیمت 
نخس��تین ارز دیجیتال جهان 4.1 درصد گزارش شده است. به این 
ترتیب قیمت بیت کوین تا آخرین معامالت روز گذشته به 21 هزار 
و 567 دالر رس��ید. اتری��وم هم در یک هفته گذش��ته بیش از 10 
درصد رش��د مثبت را ثبت کرد. قیمت اتریوم با رشد 1.4 درصدی 
در 24 س��اعت گذشته به یک هزار و 735 دالر رسید. با این وجود 
نوس��ان قیمت این ارز دیجیتال در 24 س��اعت گذشته منفی 0.3 

درصد گزارش شده است.
در ب��ازار دیگر ارزهای مجازی نوس��ان قیمت در یک هفته و یک 
روز گذشته مثبت است. قیمت بی ان بی با نوسان 7.4 درصدی در 
یک هفته به 297 دالر و 19 س��نت رسید. ایکس آر پی نیز با رشد 
8.1 درصدی در یک هفته اخیر، 0.35 دالر معامله ش��د. کاردانو با 
رش��د 13.3 درص��دی در یک هفته و 5.1 درصدی در 24 س��اعت 
گذش��ته 0.51 دالر قیمت خ��ورد. همچنین س��والنا در یک هفته 
گذش��ته 12.4 درصد رش��د کرد و 35.11 دالر معامله شد. قیمت 
دوج جوین نیز با رش��د 4.9 درصدی در یک هفته اخیر به 0.064 

دالر رسید. بازدهی شیبا هم در یک هفته 9.4 درصد اعالم شد.
سبزپوشی یک هفته ای بازار ارزهای دیجیتال در حالی ثبت شده 
که افت قیمت یک ماه گذشته در این بازار هنوز جبران نشده است. 
از 10 اوت س��ال جاری میالدی تا روز ش��نبه، باالترین قیمت ثبت 
ش��ده برای بیت کوین 24 هزار و400 دالر بوده است. در یک هفته 
اخیر با وج��ود بازدهی بیش از 8 درصدی در بازار این رمزارز هنوز 
ارزش ای��ن ارز دیجیتال به یک ماه پیش بازنگش��ته اس��ت. قیمت 
بیت کوین در شش��م س��پتامبر به کمتر از 19 هزار دالر هم رسید. 
همچنین قیمت بیت کوین از ژوئن سال جاری میالدی تا پایان روز 

گذشته، در بهترین حالت به کانال 24 هزار دالر بازگشته است.

 کدام بانک مرکزی
بیشترین خرید طال را دارد؟

ذخای��ر طالی بانک مرکزی ترکیه به باالترین حد دو س��ال اخیر 
 )CBRT( رسید. به گزارش ترکیش، بانک مرکزی جمهوری ترکیه
به بانک مرکزی تبدیل ش��ده که بیش��ترین خرید طال را در هفت 
ماهه ابتدای س��ال ج��اری میالدی انجام داده؛ زی��را تقاضای بانک 
مرکزی برای طال در ماه جوالی همچنان قوی بوده است. داده های 
شورای جهانی طال نشان می دهد که بانک مرکزی جمهوری ترکیه 
در هفت ماهه اول س��ال، 75 تن طالی خالص خریداری کرده و در 
ماه جوالی ذخایر رس��می طال را 12 تن افزایش داده است. داده ها 
نش��ان می دهد که این مورد به طور کلی تاکنون با میانگین متوسط 
ماهانه در سال جاری مطابقت دارد و خرید خالص طال از اول سال 
تا به امروز را به 75 تن رس��انده است. بدین ترتیب، مجموع ذخایر 
رس��می طالی بانک مرک��زی جمهوری ترکیه اکن��ون به 469 تن 
رسیده که باالترین میزان در دو سال گذشته است. در همین حال، 
ذخایر خالص طالی جهانی در ماه جوالی 37 تن افزایش یافت که 

این افزایش در ماه ژوئن 64 تن بوده است.
بانک مرکزی که بیش��ترین خری��د خالص را در ماه جوالی انجام 
داد، بان��ک مرک��زی قطر با 15 تن بود. پ��س از قطر نیز هند با 13 
ت��ن، ترکیه با 12 تن و ازبکس��تان با 9 تن خرید خالص قرار دارند. 
بیش��ترین فروش خالص در ماه مورد بحث از آن قزاقس��تان با 11 
تن بوده اس��ت. اگرچه بانک مرکزی جمهوری ترکیه در ماه جوالی 
از قط��ر و هن��د عقب بود اما جایگاه خ��ود را به عنوان بانک مرکزی 
که بیش��ترین خرید طال را در سال 2022 انجام داد، حفظ کرد. از 
ماه جوالی، ترکیه به س��یزدهمین کش��ور دارای ذخایر رسمی طال 
در سراس��ر جهان تبدیل شد و سهم طال آن از کل ذخایر به 31.7 
درصد رسید. در حالی که فدرال رزرو آمریکا با 8133 تن بزرگترین 
ذخایر طالی رس��می جهان را داش��ته، آلمان ب��ا 3355 تن پس از 
آن ق��رار دارد. ش��ورای جهانی طال اعالم کرد ک��ه از ژانویه 2022، 
داده های قابل اعتمادی در مورد ذخایر رس��می روس��یه به دس��ت 

نیامده است.
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یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
اما و اگرهای کاهش تورم

یک کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه رس��اندن نرخ تورم امسال 
به زیر 40 درصد برای دولت یک موفقیت اس��ت، گفت فعال تالش 
حداقلی دولت این اس��ت ک��ه تورم افزایش پیدا نکند و امس��ال از 
40 درص��د فراتر نرود. اگر دولت بتواند امس��ال ت��ورم را به زیر 40 
درصد برس��اند، کارنامه موفقی در این زمینه خواهد داش��ت و برای 
س��ال بعد نیز اگر اقدامات قابل توجه��ی در رفع ناترازی های ارزی، 
بودج��ه ای مالی و بانکی انجام دهد، می توانیم ش��اهد تورم زیر 25 

درصدی باشیم.
وحید شقاقی شهری در گفت وگو با ایسنا، ادامه داد: مسئله تورم 
یک معضل 50 ساله در اقتصاد ایران است و میانگین تورم ایران در 
50 سال گذشته 20 درصد بوده است؛ بنابراین موضوع تورم مربوط 
به دولت خاصی نیست و مسئله بلندمدت اقتصاد کشور است و باید 
حل شود. در دهه 90 میانگین تورم ایران 26 درصد و در چهار سال 

گذشته بیش از 40 درصد بوده است.
وی با بیان اینکه تا زمانی که ریش��ه های اصلی تورم از بین نرود، 
همچن��ان تورم پنه��ان را در اقتصاد ایران مش��اهده خواهیم کرد، 
اف��زود: تا زمانی که ریش��ه های تورم حل نش��ود، همچنان تورم به 
صورت آش��کار و پنه��ان در اقتصاد ایران وجود خواهد داش��ت. به 
عنوان مثال، در س��ال 1395 نرخ تورم ایران به 9 درصد رس��ید اما 
چون ریش��ه های تورم حل نش��ده بود، باز روند صعودی تورم ادامه 
پیدا کرد و تورم در آن س��ال فقط به دلیل کاهش انتظارات تورمی 

کم شده بود.
این کارش��ناس اقتصادی س��ه ریش��ه اصلی ت��ورم را در ناترازی 
بودج��ه ای و مالی، بانکی، تجاری و ارزی دانس��ت و گفت: تا زمانی 
که این ناترازی ها در اقتصاد وجود دارد، انتظارات تورمی نیز هر بار 
ش��عله ور می شود. در سال 1395 این ناترازی ها وجود داشت، اما به 
 دلیل کاهش انتظارات تورمی، نرخ تورم نیز کاهش��ی شد و در سال 
1397، ناترازی های اقتصاد کش��ور با خروج آمریکا از برجام تشدید 

شد و تورم های باالی 40 درصد را مشاهده کردیم.
نظام بانکی اصالحات عمیق تری می خواهد

ش��قاقی در ارتباط ب��ا روند تورم و نقدینگی در دولت س��یزدهم 
با اش��اره به اینک��ه نظام بانک��ی اصالحات عمیق ت��ری می خواهد، 
اضافه کرد: زمانی که فعالیت دولت س��یزدهم آغاز شد، سه ناترازی 
بودجه ای، مالی و ارزی در اقتصاد ایران وجود داشت. در این زمینه 
تالش دولت این بود که این سه ناترازی و انتظارات تورمی را کنترل 
کن��د. برای این موضوع در حوزه ناترازی بانکی اقدامات مثبت و رو 
ب��ه جلویی انجام ش��د؛ به طوری که وزارت اقتص��اد و بانک مرکزی 
سیاس��ت های انضباط بخش��ی به نظام بانک��ی را عملیاتی کردند و 
م��واردی از جمله کنترل ترازنامه بانکی، کاهش منابع بلوکه ش��ده 

بانک ها، تقویت نظارت بانکی و نظایر آن انجام شد.
او با بیان اینکه ساختار نظام بانکی معیوب است و بانک ها درگیر 
بنگاه داری گسترده شده اند که موجب افزایش ناترازی بانک ها شده 
اس��ت، افزود: پیش��نهاد من به تیم اقتصادی دولت این است که در 
کن��ار اصالحات جزئ��ی و اصالحات تکی نظام بانک��ی به تدریج به 
سمت اصالحات ساختاری نیز حرکت کنند. دولت تالش کرد ضمن 
تقویت ش��فافیت، انضباط بخش��ی را به نظام بانکی تحمیل کند اما 

الزم است که به اصالحات عمیق دست بزند.
این تحلیلگر اقتصادی اقدام��ات دولت در رفع ناترازی در بودجه 
و امور مال��ی را مثبت ارزیابی نکرد و گفت: بودجه 1401 همچنان 
بودجه ناترازی و ش��کننده اس��ت و هزینه ه��ای مختلفی بر بودجه 
1401 تحمیل و اضافه ش��ده است. در این زمینه الزم است که تیم 
بودجه ریزی کش��ور برای س��ال آینده بودجه ای شفاف و با ناترازی 
کمت��ری را تحویل دهد. ناترازی های تجاری و ارزی کش��ور نیز به 
لطف افزایش قیمت های جهانی تا حدودی کاهش پیدا کرده است. 
برای اقدامات اساس��ی در ای��ن زمینه به اصالح س��اختار در حوزه 

توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات نیاز داریم.
تورم به زیر 2۵ درصد می رسد اگر...

ش��قاقی با بی��ان اینکه تم��ام تالش دول��ت این بوده ک��ه تورم 
و انتظ��ارات تورمی را کنترل کند و اجازه س��ه رقمی ش��دن تورم 
را نده��د، ادام��ه داد: در حوزه نقدینگی ت��الش دولت این بوده که 
نقدینگ��ی را کنترل کند و رئیس جمهوری دس��تور داده که رش��د 
نقدینگ��ی کاهش پیدا کن��د. اقدامات برای کنترل رش��د نقدینگی 
ش��دت گرفته که امیدواریم نقدینگی مهار شود زیرا رشد نقدینگی 

تبعات سنگینی برای اقتصاد دارد.
ب��ه اعتقاد این کارش��ناس اقتصادی، کنترل ت��ورم و نقدینگی به 
هماهنگی تیم اقتصادی دولت و شرایط اقتصادی در حوزه بین المللی 
و داخلی بس��تگی دارد. این کار مستلزم کاهش دست درازی دولت 
ب��ه منابع بانک ها و بانک مرک��زی، کاهش طمع افزایش هزینه های 
دولتی و بهبود وضعیت تراز ارزی اس��ت. فعال تالش حداقلی دولت 
این اس��ت که تورم افزایش پیدا نکند و امس��ال از 40 درصد فراتر 
نرود. البته این موضوع با توجه به شرایط تحریمی، اصالح ارز 4200 
تومان��ی به عنوان یک ش��وک تورمی و افزای��ش قیمت های جهانی 
س��خت اس��ت، اما اگر دولت بتواند امسال تورم را به زیر 40 درصد 

برساند، کارنامه موفقی در این زمینه خواهد داشت. 
او در پایان با اشاره به الزامات کاهش تورم به زیر 25 درصد گفت: 
اگر دولت در س��ال بعد اقدامات قابل توجه��ی در رفع ناترازی های 
ارزی، بودج��ه ای مال��ی و بانکی انجام دهد، ت��ورم زیر 25 درصد را 

می توانیم شاهد باشیم.

دریچــه

فرص��ت امروز: دماس��نج اصلی تاالر شیش��ه ای در حالی ب��ا افت 1.84 
درصدی هفته گذشته را به پایان رساند که در شروع هفته جاری نیز اتفاق 
جدیدی رخ نداد و این روند کاهشی پابرجا ماند. پس از آنکه هفته گذشته 
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از رنگ باختن شانس 
توافق هس��ته ای خبر داد، این سیگنال منفی در بازارهای مالی و از جمله 
بازار سهام به تغییر آرایش سرمایه گذاران و تغییر استراتژی های معامالتی 
انجامید. به طوری که معامله گران تحت تاثیر اخبار منفی مذاکرات احیای 
برجام، سرمایه گذاری خود را با چاشنی احتیاط همراه کردند. بدین ترتیب، 
در روزهای گذش��ته همانقدر که از ارتفاع شاخص کل بورس کاسته شد، 
به همان اندازه به ارتفاع ش��اخص کل هم وزن افزوده شد که نشانگر اقبال 
س��هامداران به سمت سهام کوچک و متوسط است. به گفته کارشناسان، 
از آنجا که س��هام بزرگ و شاخص س��از متأثر از عوامل داخلی و خارجی با 
ریسک پذیری باالیی مواجهند، بورس بازان به سهام کوچک و متوسط روی 
آورده اند. هرچند که ش��اخص کل هم وزن نیز روز گذشته بیش از 4 هزار 

واحد کاهش یافت.
بازار س��هام این روزه��ا با ریس��ک های داخلی و خارج��ی متعددی از 
جمل��ه افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی، مذاکرات هس��ته ای و تداوم 
قیمت گذاری دس��توری مواجه اس��ت؛ عواملی که ادامه سرمایه گذاری در 
تاالر شیش��ه ای را برای سهامداران و بورس بازان س��خت و دشوار کرده و 
باعث شده است تا آنها با نیم نگاهی به بازدهی بازارهای موازی، راه خروج 
از بازار س��هام را در پیش بگیرند. به طوری که طی هفته گذش��ته )هفته 
منتهی به 16 شهریورماه( بیشترین خروج پول پس از چهار هفته از سوی 
س��رمایه       گذاران خرد به ثبت رس��ید و 780  میلیارد  تومان پول حقیقی از 

گردونه معامالت بورس تهران خارج شد.
تاثیر شاخص دالر بر بازار سرمایه

در حالی که ش��اخص دالر برای اولین بار از سال 2002 تاکنون به تراز 
110.39 رسیده، نگرانی هایی از احتمال رکود یکی دو ساله بر سر بازارهای 
جهانی سایه افکنده است. پیمان مولوی درخصوص تاثیر افزایش شاخص 
دالر بر بازارهای سهام به سنا گفت: بازار سرمایه ما، بازاری کامودیتی محور 
بوده و سودآوری شرکت های کامودیتی محور این بازار از روند قیمت های 
جهانی تاثیر می پذیرد. در تحلیل بازارهای بین المللی هرگاه دولت آمریکا 
سیاست انقباضی در پیش بگیرد، فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می دهد 

و با افزایش نرخ بهره آمریکا، دالر تقویت ش��ده و نقدینگی از بازار سهام و 
بازارهای کاالیی راهی بازار اوراق آمریکا می ش��ود. این روند می تواند ادامه 
داش��ته باش��د و با افزایش مجدد نرخ بهره، دالر بیش از این تقویت شود. 
ب��ه گفته مولوی، اثر افزایش نرخ بهره و تقویت ش��اخص دالر بر بازارهای 
کامودیتی محور دنیا منفی بوده و این وضعیت می تواند بر روی بازار سرمایه 
ما نیز اثرگذار باشد. اما نکته اینجاست که افزایش نرخ ارز در کشورمان خود 
به خود بازار س��رمایه را هم باال می کشد. اگرچه دغدغه رکود در بازارهای 
جهانی، منطقی اس��ت، اما آنچه تاثیر منفی کاهش قیمت های جهانی در 
بازار س��رمایه ما را از منظر حس��ابداری خنثی می کن��د، دو عامل تورم و 

همچنین افت ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز است.
ای��ن اقتصاددان درب��اره دالیل عدم اقب��ال به بازار س��رمایه نیز گفت: 
فراموش نکنید ایران رتبه هفت ریس��ک اعتباری بین المللی را داش��ته و 
ضمنا کشورمان در سهولت راه اندازی کسب وکار جایگاه مناسبی ندارد. پنج 
سالی است که تورم باالی 35 درصد داریم و فارغ از اتفاقاتی که دولت در 
س��ال 99 در بازار سرمایه رقم زد، واقعیت این است که پیش بینی پذیری 
در اقتص��اد ما پایین اس��ت و در چنین ش��رایطی نمی ت��وان انتظار رفتار 
عقالیی در بازار سرمایه داشت. به عقیده مولوی، ریسک های بازار سرمایه، 
ریس��ک های کالن اقتصادی و سیاسی اس��ت که موجب رفتار محتاطانه 
سرمایه گذاران شده اس��ت. کماکان سرنوشت برجام، تنش ها بین روسیه 
و اوکراین و همچنین چین و تایوان مبهم اس��ت. به همین دلیل معتقدم 
بای��د گمانه زنی ها و تحلیل های کارشناس��ی را با دقت بررس��ی کرد و در 
س��رمایه گذاری ها رفتار محتاطانه ای داشت و البته که در چنین شرایطی 
نمی ت��وان تصمیمات بلندمدت اتخ��اذ کرد. با این حال، دی��ر یا زود بازار 
س��رمایه خود را با تورم و اقتصاد کش��ور هماهنگ خواهد کرد. اقتصاد ما 
چهار دهه تورم داشته و طبق روال سال های قبل باز هم تورم، بازار سرمایه 

ما را به حرکت درمی آورد.
افت دسته جمعی شاخص ها

در معامالت اولین روز هفته، شاخص کل بورس تهران با افت 15 هزار 
واحدی به کانال 1.3 میلیون واحد و شاخص کل فرابورس با افت 137 
واح��دی به کانال 18 هزار واحد عقبگرد ک��رد. در جریان معامالت روز 
شنبه 19 شهریورماه، شاخص کل بورس با 15  هزار و 424 واحد کاهش 
در ارتفاع یک  میلیون و 397 هزار واحدی ایستاد. شاخص هم وزن با 4 

ه��زار و 756 واحد کاهش به 405 هزار و 568 واحد و ش��اخص قیمت 
با 2 هزار و 845 واحد افت به 242 هزار و 617 واحد رس��ید. ش��اخص 
ب��ازار اول، 12 هزار و 979 واحد و ش��اخص بازار دوم، 25 هزار و 984 
واح��د کاهش را ثبت کرد. در معامالت بورس تهران، بیش از 4 میلیارد 
و 362 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 26 هزار و 421 

میلیارد ریال معامله شد.
ش��رکت مبین انرژی خلیج فارس )مبین( ب��ا 96 واحد، پارس فوالد 
س��بزوار )فس��بزوار( با 58 واحد، نفت س��پاهان )شس��پا( با 31 واحد، 
حم��ل و نقل بین الملل��ی خلیج فارس )حفارس( با 30 واحد و دش��ت 
مرغاب )غدش��ت( با 29 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در 
س��مت مقابل نیز صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با یک هزار 
و 952 واح��د، معدنی و صنعت��ی چادرملو )کچاد( ب��ا یک هزار و 138 
واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 670 واحد، بانک 
پاس��ارگاد )وپاس��ار( با 661 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 
638 واحد و بانک ملت )وبملت( با 599 واحد با تاثیر منفی بر شاخص 
بورس همراه ش��دند. شرکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، 
س��ایپا )خس��اپا(، ایران خودرو )خودرو(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، 
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگس��تر(، انتقال داده های آسیا 
تک )آس��یاتک( و پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( در گروه نمادهای 
پُرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت این روز صدرنشین 
برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 846 میلیون و 499 هزار 

برگه سهم به ارزش 2 هزار و 493 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار نیز شاخص فرابورس بیش از 137واحد کاهش داشت 
و ب��ه 18 هزار و 981 واحد رس��ید. در این بازار بیش از 2 میلیارد و 285 
میلیون برگه س��هم و اوراق مالی دادوستد ش��د و تعداد دفعات معامالت 
فرابورس بیش از 179 هزار و 608 نوبت بود. توس��عه س��امانه نرم  افزاری 
نگین )توسن(، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی)سمگا(، پخش رازی 
)درازی( و تجارت الکترونیک پارس��یان کیش )تاپکیش( با تاثیر مثبت بر 
شاخص فرابورس و پلیمر آریا ساسول)آریا(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، بهمن 
دیزل )خدیزل(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، تولید نیروی برق دماوند 
)دماون��د(، بان��ک دی )دی( و اعتباری ملل )وملل( ب��ا تاثیر منفی بر این 

شاخص همراه شدند.

شاخص بورس به کانال 1.3 میلیونی و فرابورس به کانال 18 هزار واحد سقوط کرد

روز قرمز تاالر شیشه ای

مرک��ز پژوهش های اتاق ایران در گزارش تازه خود به بررس��ی وضعیت 
تجارت ایران با امارات متحده عربی به عنوان یکی از جدی ترین ش��رکای 
تجاری کش��ور پرداخته و این سوال را مطرح کرده است که سیاست های 
تجاری این کش��ور چه تبعات و مزیت هایی برای اقتصاد ایران دارد؟ طبق 
ارزیابی بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، اگرچه حجم تجارت دوجانبه 
ای��ران با امارات متحده عربی به عنوان یکی از مهمترین ش��رکای تجاری 
منطقه ای به دنبال تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران و برخی مشکالت 
سیاسی میان ایران و امارات در سال های گذشته کاهش پیدا کرده است، 
با این حال امارات کماکان به عنوان یکی از جذاب ترین کشورهای منطقه 

برای بخش خصوصی ایران به شمار می آید.
در گ��زارش مرکز پژوهش های اتاق ایران تاکید ش��ده اس��ت: در حوزه 
سیاس��ت تجاری امارات بر ش��کل دهی به موافقت نامه های تجارت آزاد با 
طیفی از کشورها متمرکز شده اس��ت و این کشورها را به عنوان بازارهای 
هدف برگزیده است. دولت این کشور در سال 2021 میالدی اعالم کرد که 
امضای فوری موافقت نامه جامع همکاری اقتصادی با هش��ت کشور شامل 
هند، بریتانی��ا، ترکیه، کره جنوبی، اتیوپی، اندونزی، رژیم صهیونیس��تی 
و کنیا را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. همچنین این کش��ور عضو 

مجموعه بزرگی از س��ازمان های بین المللی در حوزه تجارت اس��ت که از 
جمله مهمترین آنها سازمان تجارت جهانی، شورای همکاری خلیج فارس، 
موافقت نامه تج��ارت آزاد GCC-EFTA و منطقه تجارت آزاد پان عربی 

هستند.
این گزارش با اشاره به امضای قرارداد تجارت آزاد هند با امارات هشدار 
داده اس��ت: این ق��رارداد از ارزش بن��در چابهار به عن��وان کانون تجارت 
منطقه ای هند کم خواهد کرد، اما فعال شدن بندر چابهار با مشارکت هند 
کمک خواهد کرد تا حداقل کانون تجارت منطقه ای هند با مقصد روسیه 

و آسیای مرکزی در سواحل ایران شکل بگیرد.
براساس این گزارش، توافق نامه تجاری میان ترکیه و امارات متحده عربی 
این پتانس��یل را دارد که خود به یک مزیت اقتصادی، سیاسی و ترانزیتی 
مهم برای ایران تبدیل ش��ود. با توجه به تنش های موجود میان عربستان 
سعودی و ترکیه از یک سو و قطر از سوی دیگر، با شکل گیری توافق نامه 
تجارت میان امارات و ترکیه، ایران می تواند نقش مهمی در اتصال همه این 

کشورها به یکدیگر ایفا کند.
مرک��ز پژوهش های اتاق ای��ران در گزارش خود بر این نکته تاکید کرده 
ک��ه ضرورت دارد دانش تخصصی- فن��ی الزم برای ورود بخش خصوصی 

ب��ه حوزه های نوین همکاری اقتصادی با امارات ایجاد و توس��عه یابد. این 
دانش هرچن��د در ایران وجود دارد، به واس��طه تحریم های طوالنی علیه 
اقتصاد ایران، با فعالیت های تجاری کشور پیوند نخورده است. همچنین به 
گفته بازوی پژوهشی اتاق ایران، یکی دیگر از مسائل فنی موجود در روابط 
تجاری دوجانبه، ضرورت ایجاد و توسعه بخش های حقوقی در شرکت های 
تجاری اس��ت که قص��د همکاری اقتصادی با ام��ارات را دارند؛ با توجه به 
پیچیدگی روزافزون فرآیندها و سازوکارهای تجارت بین الملل، این مسئله 

بیش از همیشه حیاتی به نظر می رسد.
این گزارش در پایان با اشاره به اینکه تالش برای جذب سرمایه اماراتی 
در پروژه های زیرساختی که دست کم براساس اسناد باالدستی ملی، مورد 
حمایت سیاست گذار است، یکی از حوزه های همکاری مشترک است ادامه 
داده است: از جمله این گونه همکاری ها می توان به مشارکت  امارات با بخش 
خصوص��ی و دولتی ایران در پروژه های حمل ونق��ل و ترانزیت، انرژی های 
تجدیدپذیر، توریسم و استارت آپ های فعال در زمینه خدمات الکترونیک 
و هوش مصنوعی اشاره کرد. در گزارش اتاق ایران با توجه به تالش امارات 
برای افزایش تولید و صادرات محصوالت غذایی، بر سرمایه گذاری مستقیم 

شرکت های ایرانی در امارات تاکید شده است.

بازوی پژوهشی اتاق ایران بررسی کرد

فرصت و تهدید امارات برای اقتصاد ایران

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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صندوق ضمانت صادرات جایگزین ال سی شد
براساس جدیدترین توافقی که در جریان سفر معاون وزیر صمت به 
روسیه نهایی شده، صندوق های ضمانت صادرات، در تجارت میان دو 

کشور جایگزین ال سی می شوند.
به گزارش ایسنا، »علیرضا پیمان پاک« معاون وزیر و رئیس سازمان 
توس��عه تجارت که ب��رای راه اندازی مرکز تجاری ایران در روس��یه و 
همچنین افتتاح نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ایران در محل 
مرکز نمایشگاهی )CROCUS EXPO( شهر مسکو، به روسیه سفر 
کرده اس��ت، با بیان این خبر اظهار کرد: این قرارداد با هدف کمک به 
تجار دو کشور، برای استفاده از بیمه های صادراتی به عنوان جایگزینی 
ب��رای LC، اخذ ضمانت های الزم و کاهش ریس��ک تجارت میان دو 
کش��ور به امضای طرفین رس��ید. وی همچنین افزود: بر این اساس، 
تمامی تجار ایرانی در زمان فعالیت و همکاری با تجار و ش��رکت های 
روس��ی، می توانند طرفی��ن مورد معامله خود را ب��ه صندوق ضمانت 
ص��ادرات ایران معرفی کنند تا این صن��دوق طبق توافق با بیمه های 
روس��ی، از یکسو نسبت به اعتبارسنجی و ایجاد حد اعتباری بیمه ای 
برای ش��رکت های روسی و از سوی دیگر نس��بت به صدور بیمه نامه 
برای طرف های ایرانی اقدام الزم را انجام دهد. رئیس س��ازمان توسعه 
تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: تجار ایرانی با استفاده از این بیمه نامه 
می توانن��د با خیال آس��وده و راح��ت کاالی خود را به روس��یه صادر 
کرده و در این مس��یر از بیمه ه��ا و تضامین صندوق ضمانت صادرات 
بهره مند ش��وند. وی اضافه کرد: همچنین تجار و ش��رکت های روسی 
صادرکننده محصوالت به ایران نیز می توانند تجار و شرکت های ایرانی 
ط��رف معامله خود را معرف��ی کرده و صندوق ضمان��ت صادرات در 
قبال اعتبارسنجی شرکت های ایرانی، برای طرف های روس از طریق 
صندوق های ضمانت نامه روسی، ضمانت نامه و بیمه نامه صادر کرده تا 

فرآیند واردات از روسیه هم تسهیل شود.
براس��اس اعالم سازمان توسعه تجارت، پیمان پاک با تاکید بر اینکه 
قرارداد منعقدشده میان صندوق ضمانت صادرات و صندوق بیمه های 
بزرگ صادرات روس��یه، حد اعتباری ندارد و می توانند تا س��قف یک 
میلی��ارد دالر هم بیمه نام��ه صادر کند، گفت: این اقدام در راس��تای 
تالش های س��ازمان توس��عه تجارت و صندوق ضمانت صادرات برای 

تسهیل تجارت میان دو کشور ایران و روسیه منعقد شده است.

مالیات لوکس سواران قسطی شد  
 رئیس سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده بود در سال جاری از 550 
هزار خودرو لوکس شناسایی شده در کشور، 5 هزار و 600 میلیارد تومان 
مالیات بایستی اخذ و دریافت شود؛ رقمی قابل توجه که می تواند بخشی 
از درآمد های مالیاتی دولت را در سال جاری محقق کند. به گزارش تابناک 
اقتصادی، پرداخت مالیات لوکس س��واران قسطی شد؛ این خبری بود که 
دیروز صبح از سوی رسانه ها منتشر شد. خبری مبنی بر اینکه به دستور 
داوود منظ��ور معاون وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان ام��ور مالیاتی امکان 
تقسیط مالیات تعیین شده برای خانه ها و خودرو های لوکس که مشمول 
این قانون در س��ال گذش��ته ش��ده اند، فراهم شده اس��ت. به بیان دیگر؛ 
براس��اس اعالم سازمان امور مالیاتی، مالکان خانه ها و خودرو های لوکس 
می توانند مبلغ تعیین شده مالیاتی بابت دارایی های گران قیمت را ظرف 
شش ماه پرداخت کنند. مالیات ساالنه خودرو یک پایه مالیات بر دارایی 
اس��ت که ذیل دس��ته مالیات بر ثروت و با هدف کاهش فاصله طبقانی و 
کس��ب درآمد برای دولت چند سالی است که در قانون بودجه دیده شده 
اس��ت. به گونه ای که ابتدا قانون بودجه س��ال 1399 اولین بستر طرح و 
تصویب مالیات س��االنه خودرو های گران قیمت بود. در قانون بودجه سال 
1399 کشور اخذ مالیات ساالنه از خودرو های سواری و وانت دوکابین با 
ارزش 700 میلیون تومان و بیش��تر لحاظ شد، اما دولت دوازدهم، عزم و 
اراده ای بر اجرای این قانون نداش��ت و عمال وصول مالیات از این بخش، 
صفر ریال بود. در ادامه و در قانون بودجه 1400، دوباره موضوع مالیات از 
خودرو های لوکس دیده ش��د. به گونه ای که در قانون بودجه سال 1400 
با تغییراتی در قانون قبلی، تاکید شد کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی 
و حقوقی انواع خودرو های س��واری و وانت دوکابین به نام خود و فرزندان 
کمتر از 18 س��ال که در پایان س��ال 1400 مجموع ارزش آنها بیش از 
یک میلیارد تومان باش��د، مشمول مالیات س��االنه خودرو می شوند.  اما 
خروجی اجرای این قانون در س��ال گذش��ته نیز همانند سال قبل تر، در 
س��طح غیرقابل قبولی قرار گرفت. در حقیقت با توجه به تغییرات دولت 
قدی��م و جدید و عدم توجه دولت دوازده��م به اجرای این بخش مهم از 
مالیات ستانی، عمال خبری از وصول مالیات از دارندگان خودرو های لوکس 
نبود. به گونه ای که به گفته مدیرکل طراحی و تحلیل فرآیند های مالیاتی 
)اردیبهش��ت امسال( صاحبان خودرو های لوکس شناسایی شده در سال 
گذشته حدود 50 تا 60 میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند؛ بنابراین 
طی دو س��الی که از قانون مالیات س��تانی از صاحبان خودرو های لوکس 
گذشت، تحقق درآمدی آن نزدیک به صفر درصد بود. این در حالی است 
که نمایندگان مجلس در قانون بودجه 1401 نیز به این موضوع مهم توجه 

داشتند و دولت را به اخذ مالیات مکلف کرده اند.

رضایت کشاورزان ایرانی از قیمت جدید گندم
رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت در قیمت جدید خرید تضمینی 
گندم هزینه های تولید و سود متعارف لحاظ شده است و کشاورزان 
نی��ز از قیمت جدید رضایت دارند. عطااهلل هاش��می در گفت وگو با 
ایس��نا، در پاسخ به این سوال که آیا قیمت خرید تضمینی گندم به 
ازای هر کیلو 13 هزار تومان برای سال زراعی جدید قیمت مناسبی 
اس��ت یا خیر؟ گفت: حدود پنج ماه پیش به دلیل نوس��انات قیمت 
گن��دم در دنی��ا و افزایش هزینه های تولید قیم��ت خرید تضمینی 
گندم از7500 توم��ان به 11 هزار و 500 تومان افزایش یافت. وی 
ادام��ه داد: در آن زم��ان تمام هزینه ها، ت��ورم و بازارهای جهانی را 

لحاظ کردیم و قیمت اصالح شد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: در این فاصله یعنی از پنج 
ماه پیش تاکنون اتف��اق خاصی درخصوص افزایش هزینه ها نیفتاده؛ 

البته قیمت جهانی گندم نزولی بوده است.
وی تصری��ح کرد: قیمتی که اخیرا برای خرید تضمینی گندم اعالم 
شده در حال حاضر قیمت خوبی است؛ به شرط اینکه اتفاق خاصی رخ 
نداده و قیمت ها باال نرود. هاش��می با بیان اینکه در این قیمت گذاری 
هزینه های تولید با س��ود متعارفی لحاظ شده است، گفت: کشاورزان 

بسیاری نیز در سراسر کشور از این قیمت راضی بودند.

نماگربازارسهام

س��عید مدن��ی در گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار خبرخ��ودرو، درخصوص 
الزام س��ازمان اس��تاندارد بر خودروس��ازان مبنی بر تامی��ن قطعات از 
قطعه س��ازانی که دارای پروانه صادرات هس��تند، اظهار داشت صادرات 
به طور خودبه خودی موجب ارتقای صنعت خودروس��ازی و قطعه سازی 
می ش��ود و خرید قطعه از قطعه سازان دارای صادرات موجب تشویق به 

صادرات است.
وی اف��زود: در حال حاضر برخی از قطعه س��ازان ت��وان تولید قطعات 
صادراتی را دارند و برای برخی نیز هنوز س��ازوکارهای آن فراهم نش��ده 
که یک��ی از دالیل آن، ضعف در ارتباط��ات جهانی و چالش های نقل و 

انتقال پول است.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا گفت: قطعات تولید داخل برای خودروهای 
قدیمی طراحی و تولید ش��ده اند و خودروهای جدید مونتاژی نیز هنوز 
مراح��ل باالی خودکفایی را طی نکرده اند که این موضوع تامین قطعات 

برای این خودروها را با چالش مواجه کرده است.
مدن��ی بیان کرد: برای قطعات عام همچون باتری، تایر و فیلتر امکان 
صادرات به کشورهای منطقه وجود دارد و در عین حال عدم گستردگی 
حج��م صادرات برای این قطعات ناش��ی از گس��تره مح��دود ارتباطات 
بین المللی اس��ت و اینکه مح��ل مصرف عمده قطعات س��اخت داخل، 

خودروهای داخلی هستند.

وی تاکید کرد: اگر با دریافت سفارشات عمده، فرصت سرمایه گذاری 
برای قطعه س��ازان داخلی فراهم ش��ود، در این بخ��ش قابلیت تولید و 
تامین قطعات موردنیاز خودروس��ازان خارجی وجود دارد و البته الزمه 

آن برقراری ارتباطات سیاسی مناسب با دنیا است.
 A، B، C وی با بیان اینکه قطعه س��ازان داخلی در گریدهای مختلف
و D طبقه بندی می ش��وند، تصریح کرد: برخی از قطعه س��ازان قادر به 
پاس کردن اس��تانداردهای خودروسازی ها نیستند و می بایست کیفیت 
تولیدات خود را ارتقا دهند. ممکن است جایگاه یک قطعه ساز در گرید 

A باشد اما صادرات نداشته باشد.
مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: ضمن اینکه خودروسازان همواره در 
صدد ارتقای قطعه سازان خود هستند، اما صادرات یک امر تکلیفی برای 
قطعه سازان نیست. حدود 2 هزار قطعه ساز در کشور فعال هستند و هر 
کدام از خودروسازی ها با حدود 700 تا 800 قطعه ساز کار می کنند، اما 
برای بسیاری از قطعه س��ازان فرصت سرمایه گذاری به دلیل محدودیت 
در ارتباطات بین المللی فراهم نش��ده و بر همین اس��اس در حال حاضر 

آمادگی صادرات ندارند.
مدن��ی درخص��وص تاثیر ص��ادرات ب��ر قراردادهای خودروس��ازان با 
قطعه سازان و پرداخت مطالبات یادآور شد: خودروسازان می توانند برای 
آن دس��ته از قطعه سازان که دارای صادرات هس��تند، امتیازات خاصی 

قائل شده و در گریدبندی ها، رتبه برتری به آنها اختصاص دهند. انتخاب 
خودروسازان بیشتر انعقاد قرارداد با قطعه سازان گرید A و B است و در 
ارتباط با قطعه سازان با گرید پایین تر نیز آنها را ملزم به ارتقای کیفیت 
می کنند. قطعه س��ازان نیز به ویژه در زمان رونق خصوصی سازی، سعی 
در راه یافتن به گریدهای باالتر دارند تا در سفارش گذاری ها در اولویت 

قرار بگیرند.
وی درخص��وص تاثیر خرید از قطعه س��ازان دارای قابلیت صادرات بر 
کیفیت قطعه و خودرو گفت: صادرات موجب ورود ارز به کش��ور ش��ده 
و قطعه س��ازان را ناگزیر از تولید در فضای رقابتی می س��ازد که بالطبع 

موجب ارتقای کیفیت نیز می شود.
مدیرعامل اس��بق س��ایپا در پایان درخصوص تاثیر صادرات بر قیمت 
قطعات در داخل خاطرنشان کرد: نمی توان گفت قیمت از صادرات تاثیر 
می  پذیرد زیرا قیمت قطع��ه در بازارهای جهانی متفاوت از بازار داخلی 
است و این دو بازار منفک از یکدیگر هستند. ممکن است قطعه ساخت 
داخ��ل دارای قابلیت صادرات در حالی که ام��کان فروش آن در داخل 
وجود ندارد، با قیمت بسیار باالیی صادر شود و یا به دلیل فضای رقابتی 
و اینکه قیمت در اختیار خودروساز و قطعه ساز نیست با کمترین حاشیه 
س��ود در بازارهای جهانی به فروش برس��د. ضم��ن اینکه حجم قطعات 

صادراتی آنقدر زیاد نیست که بر قیمت فروش داخل تاثیرگذار باشد.

تاثیر صادرات قطعه بر صنعت قطعه سازی و خودروسازی تشریح شد

یک فعال بازار خودرو گفت خودروهای اقتصادی کیفیت قابل قبولی 
دارند و در صورت ورود به کش��ور تاثیر خوبی ب��ر بازار خودرو خواهد 

گذاشت.
کاظ��م محم��دی نیکخ��واه در گفت وگو ب��ا خبرن��گار خبرخودرو، 
درخص��وص وضعیت بازار خودرو اظهار داش��ت: م��الک تعیین قیمت 
خودرو در بازار عرضه و تقاضا اس��ت که با توجه به رکود حاکم بر بازار 
خودرو و علی رغم اینک��ه اغلب خودروها بین 3 تا 5 درصد پایین تر از 

قیمت واقعی عرضه می شوند اما متقاضی برای آنها وجود ندارد.
وی درباره کاهش تولید خودروهای ناقص توس��ط خودروس��ازان و 
تاثیر آن بر رش��د عرضه خودرو در بازار عنوان کرد: چون روش عرضه 

همچنان به صورت قرعه کش��ی اس��ت و رانت ایجادشده کاهش تعداد 
خودروهای ناقص تاثیری بر عرضه نداشته است.

ای��ن فعال بازار خودرو همچنی��ن درخصوص واکنش بازار خودرو به 
اب��الغ آیین نامه واردات خ��ودرو بیان کرد: با توجه ب��ه اینکه موضوع 
واردات خودرو تاکنون در حد حرف بوده و اجرایی نشده و پیش بینی ها 
حاکی از عدم واردات خودرو تا پایان سال است بازار خودرو نیز نسبت 

به انتشار آیین نامه واردات بی تفاوت بوده است.
نیکخواه در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا واردات خودروهای 
اقتص��ادی 10 هزار دالری به معنای پایین بودن کیفیت این خودروها 
اس��ت، گفت: منظور از خودروی اقتص��ادی خودروهای با حجم پایین 

موتور و آپش��ن های کمتر اس��ت نه لزوما خودرویی که کیفیت پایینی 
دارد. کما اینکه خودروسازان بزرگی مانند نیسان خودروهای 15 هزار 

دالری تولید می کنند.
وی اضافه کرد: خودروهای 10 هزار دالری کیفیت قابل قبولی دارند 
و در صورت ورود به کشور تاثیر خوبی بر بازار خودرو خواهند گذاشت.
این فع��ال بازار خ��ودرو در پایان درخصوص تاثی��رات کلی واردات 
خ��ودرو بر بازار خاطرنش��ان کرد: در زم��ان اوج واردات خودرو حدود 
4 درصد تولیدات داخل خودرو وارد کش��ور می شد و در شرایط فعلی 
حت��ی واردات 50 هزار دس��تگاه خودرو پاس��خگوی تقاضای موجود 

نخواهد بود.

واردات خودروهای اقتصادی تاثیر خوبی بر بازار خودرو خواهد گذاشت

۵تولید و صنعت یکشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
20 شهریور 1401

شماره 2088



مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir

88936651

یکشنبه
20 شهریور 1401

شماره 2088



7ایران زمـــین www.forsatnet.ir7تلفن مستقیم: 86073290 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

اخبار

آیین امضاء تفاهم نامه احداث ۱۲ کالس درس در مناطق محروم خواف 
توسط سیمیدکو

مشهد- صابر ابراهیم بای: آئین امضاء تفاهم نامه احداث ۱۲ کالس 
درس در مناطق محروم شهرســتان خواف در راستای ایفای مسئولیت 
های اجتماعی و با هدف توســعه زیرساخت های آموزشی برگزار شد. 
این آئین در محل فرمانداری شهرستان خواف با حضور مهدی عباسپور 
فرماندار خواف، محمد مدنی فر مدیرعامل سیمیدکو و روح اهلل غالمپور 
سدهی مدیر آموزش و پرورش شهرستان خواف به مناسبت هفته دولت 
برگزار شد. مهدی عباسپور فرماندار شهرستان خواف با تقدیر از اقدامات 
شــرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد )سیمیدکو( در زمینه 

عمل به مسئولیت های اجتماعی گفت: سیمیدکو یکی از شرکت هایی است که هم در عرصه تولید و هم عمل به مسئولیت 
های اجتماعی خوش درخشیده است. محمد مدنی فر مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد نیز عمل 
به مسئولیت های اجتماعی را به عنوان رویکردی متعالی عنوان کرد و افزود: مجموعه سیاست های کالن و استراتژی های 
سیمیدکو در حوزه های مختلف کاری، در چارچوب یک نگاه مسئوالنه نسبت به این مهم تنظیم شده و همه اقدامات و فعالیت 
های خود را با هدف مشارکت سازنده در توسعه اجتماعی در دستور کار قرار داده ایم. از این رو مدرسه سازی و مشارکت در 

تکمیل و تجهیز مدارس در مناطق محروم نیز در اولویت اقدامات مسئولیت مدارانه سیمیدکو قرار گرفته است.

افزایش ۵۵درصدی مصرف بنزین در ۱۰روز مانده به اربعین در جایگاه های 
مبادی ورودی استان

ایالم-هدی منصوری:معاون شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایالم از رشد55درصدی مصرف بنزین و ۱00 درصدی نفتگاز 
در ده روز مانده به اربعین حســینی، در جایگاه های مبادی ورودی اســتان خبر داد. پرویز ایدون گفت: در فاصله ۱0روز مانده به اربعین 
حسینی و طی 5 روز گذشته)بازه زمانی۱۱ تا ۱5 شهریور( در جایگاه های مستقر در محورهای مواصالتی استان، مسیر حمیل به ایالم 
بنزین بیش از 55درصد و در ســایر مبادی ورودی اســتان)ورودی از سمت استان های خوزستان و لرستان( قریب ۲0درصد رشد بنزین 
نسبت به روال عادی و معمول همراه بوده است.و نفتگاز با رشد بیش از ۱00 درصد مواجه شده است. ایدون افزود: پیش بینی می شود در 
روزهای آینده و نزدیک به اربعین حسینی به خصوص در روز های پنج شنبه و جمعه)۲4 و ۲5 شهریور)مصادف با ۱8 و ۱9 ماه صفر( با 
اعزام موج جدید زوار برای تردد از مرز بین المللی مهران روند مصرف بنزین و نفتگاز همچنان رشد مضاعفی داشته باشد . معاون منطقه به 
زوار گرامی عازم به سمت مهران توصیه کرد در جایگاه های منتهی به مسیر های ورودی استان ایالم نسبت به سوختگیری اقدام نمایند. 

تا ضمن جلوگیری از ایجاد صف های طوالنی در جایگاهها معطل نشوند.

دیدار نائب رئیس اتاق بازارگانی داغستان روسیه با مدیر کل بنادر و 
دریانوردی استان گیالن

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: نائب رئیس اتاق صنعــت و تجارت 
جمهوری داغســتان با مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن در راستای 
توسعه همکاری های دوجانبه دیدار کردند. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان گیالن، ظهر چهارشنبه ۱۶ شهریور ماه "الدر بوتائف" 
نائب رئیس اتاق صنعت و تجارت جمهوری داغستان روسیه با "حسین یونسی" 
مدیر کل بنادر و دریانوردی اســتان گیالن دیدار و بر توســعه همکاری های 

دوجانبه تاکید شد.
در این دیدار بر ترانزیت کاال و بهره مندی بیشتر از کریدور شمال به جنوب، 

حمل و نقل کانتینری و  ایجاد خط کشتی رو-رو بین ایران و روسیه و نهایی گشتن آغاز این خط توسط کشتی جدید مورد بررسی قرار 
گرفت. گفتنی است، پیش از این نخست وزیر جمهوری داغستان در دیدار با سفیر جمهوری اسالمی ایران در تاریخ ۱ تیرماه ۱40۱ اعالم 
کرده بود: مقامات این جمهوری با اهتمام فراوان، بهبود زیرساخت های لجستیک در داغستان را با هدف تسهیل روابط تجاری و اقتصادی 

با ایران را در دستور کار خود دارد.

بهره مندی بیش از ۱8۰ خانوار روستایی شهرستان مشگین شهر از نعمت 
گاز طبیعی 

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: با بهره مندی 8 روستای شهرستان مشگین شهر از توابع استان اردبیل ۱8۶ خانوار روستایی از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند شدند. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، میر سعید سید متین مدیر عامل این شرکت در آئین افتتاح 
پروژه های گازرسانی به 8 روستای شهرستان مشگین شهر که با حضور فرماندار، رئیس اداره گاز مشگین شهر و جمعی از مسئولین محلی 
و استانی که در روستای قره آغاج پشته این شهرستان برگزار شده ؛ گفت: همسو با ارایه خدمات گازرسانی به بخش های شهری و روستایی، 

گازرسانی به واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی نیز با جدیت در برنامه شرکت قرار دارد.
سید متین توسعه شبکه گذاری و ارایه خدمات به مناطق کم برخوردار و بی بهره از نعمت گاز طبیعی را مهمترین رویکرد شرکت گاز 
اســتان اردبیل طی سالهای اخیر برشــمرد و گفت: با توجه به توسعه شبکه های گازرسانی و بهره مندی روستاهای باالی ۲0 خانوار در 

شهرستان مشگین شهر هم اکنون ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاهای این شهرستان بیش از 9۱ درصد می باشد.
مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در آیین افتتاح طرحهای گازرسانی به روستاهای قره آغاج پشته ، قوزی قشالقی، آغبالغ علیا، آغبالغ 
سفلی، آت توتان، نرچه، داغکندی علیا و داغکندی سفلی اظهارکرد: پروژه گازرسانی به روستاهای مذکور با اعتبار 7۲ میلیارد ریال به بهره 
برداری رسید که با افتتاح این پروژه های گازرسانی تعداد ۱8۶ خانوار روستایی شهرستان مشگین شهر از نعمت گاز طبیعی بهره مند می 
شوند. وی در بخش دیگری از سخنان خود تعداد روستاهای گازدار شده شهرستان مشگین شهر را ۲۱7 روستا اعالم کرد و افزود: میزان 
ضریب نفوذ گاز طبیعی در بخش شهری شهرستان مشگین شهر ۱00 درصد و در بخش روستایی 9۱ درصد می باشد که با اتمام پروژه 

های در دست اجراء میزان ضریب نفوذ گاز طبیعی در بخش روستایی این شهرستان به 9۶ درصد خواهد رسید.
سید متین در پایان شهرستان مشگین شهر را یکی از قطبهای گردشگری منطقه عنوان نمود و اظهار داشت: توسعه زیرساختهای گاز 

طبیعی قطعا نوید بخش شکوفایی و رشد اقتصادی در این شهرستان خواهد بود.     

با پیگیری های معاونت درمان دانشگاه
  برای اولین بار در استان بوشهر، فوق تخصص جراحی عروق 

جذب دانشگاه شد
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
گفت: با پیگیری های معاونت درمان دانشــگاه، برای اولین بار در استان بوشهر، 

فوق تخصص جراحی عروق جذب دانشگاه شد.
دکتر یزدان پناه اضافه کرد: اولین عمل جراحی عروق نیز شب گذشته در مرکز 

آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر انجام شد.
وی با بیان اینکه پیش ازاین بیماران نیازمند جراحی عروق به اســتان فارس 
اعزام می شــدند، اظهار داشت: بیماران نیازمند به جراحی عروق بیشتر بیماران 
تصادفی هســتند و نیاز به اقدام فوری درمانی دارند که با حضور فوق تخصص 

جراحی عروق این بیماران در مرکز استان تحت عمل جراحی قرار می گیرند. معاون درمان دانشگاه با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت های 
درمانی، تصریح کرد: جذب پزشکان فوق تخصص و تجهیز بیمارستان مرکز استان از اولویت های این معاونت است. دکتر یزدان پناه اظهار 
امیدواری کرد: این نقطه عطفی در تکمیل زنجیره خدمات درمانی در اســتان اســت تا بتوانیم نیازهای درمانی هم استانی های گرامی را 

برطرف کنیم.

ثبت بیش از 8۰۰ بازدید کنترل کیفی و کمی از مجاری عرضه سوخت 
استان گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از ثبت بیش از 800 بازدید کنترل 
کیفی و کمی از مجاری عرضه سوخت استان از نیمه دوم مرداد ماهه سال جاری تاکنون)۱5 شهریور40۱( خبر داد.سید محمد حسینی 
گفت:با عنایت به افزایش تردد مسافر در استان و افزایش رشد مصرف بنزین، به منظور ارایه خدمات مطلوب و جلوگیری از هرگونه تخلف 
و عرضه خارج از شــبکه فراورده های نفتی، معاونین، روسای واحدها، روسای نواحی و کارشناسان واحدهای ستادی و عملیاتی در قالب 
تیمهای بازرسی و کنترل کیفیت و کمیت باحضور مستمر و شبانه روزی در مجاری عرضه سطح استان بر روند و نحوه سوخترسانی نظارت 
کامل دارند.وی بیان داشــت: دراین راستا از نیمه دوم مرداد ماه سال جاری تاکنون با استفاده از نیروهای بسیجی پایگاه بسیج منطقه و 
پرسنل تالشگر، بیش از 800 مورد بازدید میدانی و گشت شبانه از جایگاههای عرضه فراورده های نفتی سطح استان گلستان بعمل آمده 
است.حسینی اظهار داشت:با توجه به روزهای پایانی فصل تابستان و به تبع آن اوج مصرف بنزین و نفتگاز بایستی با تالش مضاعف و برنامه 
ریزی دقیق و با مدیریت صحیح و اصولی روند افزایشی مصرف را کنترل نماییم.سرپرست شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه 
گلستان خاطر نشان کرد، با پیگیریهای مستمر، سوخترسانی به مجاری عرضه سوخت ادامه خواهد داشت و نگرانی از بابت عرضه فراورده 

های نفتی در جایگاههای استان وجود ندارد.

اهواز - شبنم قجاوند: آیین تکریم مدیرعامل و معارفه سرپرست 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون با حضور مهندس علیرضا دانشی 

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد.
مهندس دانشی ضمن تقدیر از زحمات حمید کاویان در مدت تصدی 
مدیرعاملی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، گفت: شرکت نفت و 
گاز مارون از ابعاد مختلف از جمله وجود میدان پیچیده مارون که جزو 4 
میدان نفتی بزرگ کشور است، یکی از شرکت های مهم تابعه می باشد 
و هدف از تغییر و تحوالت مدیریتــی، کمک به پویایی و ایجاد فضای 

کاری جدید است.
وی افــزود: در شــرکت نفــت و گاز مارون چند موضــوع از جمله 
بهبود وضعیت ساختاری، شــکل گیری برخی ادارات، تقویت آموزش، 
رفع مشکالت نیروی انســانی، ایجاد جذابیت برای نگهداشت نیروهای 
عملیاتی، توسعه مباحث دانش بنیان و فناوری که خواست مقام معظم 
رهبری است، تعریف پروژه های مرتبط با نوآوری و اختراعات و ابتکارات، 
هوشمندسازی، تعامالت منطقه ای و برون سازمانی، توجه به مسئولیت 
های اجتماعی و مردم و افزایش خدمات غیرصنعتی باید مورد توجه و 

برنامه ریزی قرار گیرد.
در این نشست حمید کاویان گزارشی از اقدامات صورت گرفته ارائه 

داد و بیان داشت: با همکاری همه کارکنان و انجام کار تیمی منسجم و 
پشتیبانی مدیریت ها و واحدهای ستادی، در بحث تولید موفق شدیم هر 
سال بیش از ۱00 درصد برنامه تکلیفی را محقق سازیم، و در بحث برنامه 
حفاری چاه های توسعه ای، تعمیری و ترمیمی برآیند خوبی داشتیم که 
برآیند در صورت پشتیبانی واحدهای ذیربط تا پایان سال مثبت می شود.

وی افزود: با انجام اصالحیه ها در تاسیسات از کاهش ۱50 هزار بشکه 
ای در روز جلوگیری شد و با اجرای ۲ طرح با کمک بخش خصوصی، از 
گازسوزی نزدیک به 40 میلیون فوت مکعب در روز پیشگیری به عمل 

آمد. در زمینه تعمیرات اساسی در ۳-4 سال اخیر در بین شرکت های 
بهره بردار در صدر هستیم و در بخش ساخت داخل و ارتباط با شرکت 
هــای دانش بنیان به طور میانگین هر ســال 5000 قطعه را از بخش 

خصوصی تامین نمودیم.
کاویان در ادامه، جلوگیری از کاهش ۳0 هزار بشکه ای نفت بنگستان، 
نظم و انضباط مالــی، پرداخت به موقع حقوق، طراحــی و راه اندازی 
سیســتم یکپارچه منابع انسانی، واگذاری 85 درصد منازل به کارکنان 
عملیاتی، خرید تمام کاالها و واگذاری همه پیمان ها از طریق ســامانه، 
توســعه ارتباطات مخابراتی و رادیویی، تزریق باالی 98درصدی پساب 
نمکزدایی، کمک به بازســازی جاده های روســتایی، تامین ۲5 تانکر 
آبرسانی به روستاها، توسعه اماکن آموزشی به تعداد ۱5 مورد و کمک به 
ساخت ۱۲ مسجد با همکاری پایگاه بسیج را از دیگر اقدامات انجام شده 

در این مدت برشمرد و از تالش کارکنان قدردانی نمود.
 قباد ناصری سرپرســت شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون نیز با 
تشکر از حسن اعتماد مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، 
نظم و انضباط کاری، سالمت و شفافیت در امور محوله را از جمله اولویت 

های خود در مسئولیت جدید عنوان داشت.

ساری - دهقان : مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران ضمن بازدید از 
تاسیسات تقویت فشار گاز رشت، از اتمام ۳0 پروژه ایمن سازی خطوط 

لوله در تقاطع با رودخانه ها خبر داد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز، غالمعباس حســینی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، در 
آخرین روز از هفته دولت ضمن بازدید از مرکز بهره برداری خطوط لوله 
و تاسیسات تقویت فشار گاز رشت در نشست هم اندیشی با هیئت رییسه 
منطقه 9 عملیات، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، 
از زحمات و تالش های تمامی کارکنان منطقه 9 در انتقال پایدار گاز در 

استان های شمالی قدردانی کرد.
حســینی با بیان اینکه ارزیابی ریسک بر روی رودخانه ها در منطقه 
9 عملیات انجام شده است، به اتمام  ۳0 پروژه از ۳7 پروژه ایمن سازی 

خطوط لوله در تقاطع با رودخانه ها اشاره کرد.
وی بر لزوم آمادگی کامل منطقه در شرایط اضطراری سیل و طغیان 
رودخانه ها تاکید کرد و افزود: در اطراف ایســتگاه های همجوار جنگل 

مانند رشت و رامســر، ایزوله های)عایق بندی( الزم برای حفاظت این 
ایستگاه ها در مقابل آتش سوزی صورت گیرد.

حســینی با بیان اینکه در ماه های باقیمانده تا فصل سردسال، می 
بایست عملیات و پروژه های برنامه ریزی شده، به اتمام برسد، خاطرنشان 
کرد: ایستگاه رامسر آمادگی انتقال معکوس و همچنین تاسیسات قلعه 

جیق نیز آمادگی واردات گاز از ترکمنستان را داشته باشد.
مدیرعامل شــرکت انتقال گاز ایران همچنیــن در ارتباط با بودجه 
مــورد نیاز برای اجرای پروژه ها، یادآور شــد: برای تامین هزینه پروژه 
های عملیاتی، هیچ محدودیتی وجود ندارد و به صورت حداکثری تامین 

بودجه خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در ادمه سخنان خود اظهار داشت: 
حفظ ســرمایه های منابع انسانی شــرکت و بازآرایی ساختار سازمانی 
همواره از دغدغه های ما بوده و در اولویت برنامه ها است، به زودی اقدام 
اصالح ساختار سازمانی به ما اعالم وهمچنین توسعه ساختار سازمانی نیز 
انجام خواهد شــد. حسینی به لزوم گسترش خدمات رفاهی در مناطق 
عملیاتی تاکید کرد و افزود: از ابتدای سال تا اول شهریور ماه تعداد ۱۱ 
هزار و ۶00 نفر در مناطق دهگانه عملیاتی میهمان داشــته ایم که این 
رقم قابل توجه، مورد تقدیر است و در راستای ارائه خدمات مطلوبتر برای 
کارکنان و خانواده های ایشــان، باید تعمیرات و تامین تجهیزات اماکن 

رفاهی در همه مناطق صورت پذیرد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: معاون مهندسی عمران اداره 
کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: پس اتمام تعمیرات اساسی پنج 
باب انبار براساس استانداردهای روز در بندر شهید رجایی، ششمین انبار 
ترانزیت کاال با پیشرفت فیزیکی 45 درصدی بر اساس برنامه زمان بندی 

در حال انجام است. 
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل بنادر و دریانــوردی هرمزگان، 
"حمید کمالی" اظهار داشت: پس اتمام تعمیرات اساسی پنج باب انبار 

ویژه کاالی اساسی براساس استانداردهای روز در بندرشهید رجایی، کار 
نوسازی ششمین انبار ترانزیت کاال با پیشرفت فیزیکی 45 درصدی بر 
اســاس برنامه زمانبندی در حال انجام است تا زمینه مساعد نگهداری 
کاال های اساسی در شــرایط ایمن و مطلوب و کاهش میزان اتالف آن 

بیش از پیش فراهم  شود. 
وی ادامه داد: نوسازی این انبار با متراژی حدود ۱0 هزار متر مربع و 
با برخورداری از  900 متر مربع ســکوی بارانداز تا پایان سال جاری به 
اتمام خواهد رسید. معاون مهندسی عمران اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمــزگان از مولفه های مورد توجه در تعمیر و نوســازی این انبارها به 
نگهداری اصولی و افزایش ســطح ایمنی کاالهای اساسی و ترانزیتی با 

هدف ارائه خدمات بهتر اشــاره داشــت و افزود: برای تحقق این هدف، 
طرح یادشــده از نورگیرهای شفاف پلی کربنات به مساحت حدود 8۲0 
متر مربع استفاده می شــود. کمالی اضافه کرد: اقداماتی شامل اصالح 
سیستم اطفاء حریق و اتصال به شبکه اطفاء حریق بندر، تعویض قطعات 
آسیب دیده سوله، ســاماندهی و تعویض سیستم فاضالب متناسب با 
شبکه فاضالب بندر و اجرای رنگ نمای سوله از جمله فعالیت عمرانی 
و تاسیساتی می باشد که در انبار شماره شش درحال انجام است. شایان 
ذکر است؛ بندر شهید رجایی با برخورداری از ۲۳ باب انبار با احتساب ۲ 
باب انبار هانگارد حجم قابل توجهی از انبارش کاالهای اساسی و ترانزیتی 

کشور را به خود اختصاص داده است. 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان 
بوشــهر گفت: سالمت بخش اساســی هر جامعه بوده و در دوران های 
مختلف خصوصا در ایام کرونا شاهد عملکرد موفقیت آمیز دانشگاه علوم 
پزشکی بوشهر بوده ایم.سردار سرتیپ علی رزمجو در نشست صمیمی 
با اعضا هیات رییسه دانشــگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: خوشحالیم 
که ســکان هدایت دانشگاه به دســت جوانی انقالبی سپرده شده تا در 

کنــار معاونین مخلص، کاری و صادق خــود بهترین خدمات را به هم 
استانی های عزیز ارائه کنند.  وی ضمن تقدیر از تالش های همه جانبه، 
طاقت فرسا و چشمگیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی تصریح کرد: نام 
دانشگاه علوم پزشکی نامی خاص بوده زیرا نه تنها به علم پزشکی اشراف 
داشــته بلکه دربرگیرنده تمامی علوم پژوهشی، آموزشی، اجتماعی و ... 
است. فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر بیان داشت: از دیگر وجه 
تمایز دانشگاه علوم پزشکی با سایر دانشگاه ها نوع فعالیت این مجموعه 
است که باجان انسان ها سروکار داشته و در تمامی شرایط در کنار مردم 
حضور دارد. سردار ســرتیپ رزمجو افزود: دانشگاه علوم پزشکی دارای 
ماموریت و شــرح وظیفه خاص در بخش های منحصربه فرد است که با 

مردم و زندگی آنان عجین است.
وی تاکید کرد: در تمامی شهرها و روستاها مراکز بهداشتی و درمانی 
وجــود دارد که این به معنی همگام و همراه بــودن با مردم در تمامی 
سطوح جامعه است. فرمانده سپاه امام صادق)ع( استان بوشهر گفت: ما 
آماده هرگونه همکاری با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بوده و 

تا جایی که در توان داریم در کنار این مجموعه ارزشمند خواهیم بود.
سردار سرتیپ رزمجو بیان داشت: مشکالت همیشه وجود دارد ولی 
هنر این است که باوجود مشکالت بتوان به بهترین شکل برای رسیدن 
به اهداف موردنظر گام برداشت کما اینکه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به 

بهترین نحو در حال انجام این مهم است.

مراسم تكریم و معارفه مدیرعامل و سرپرست نفت و گاز مارون برگزار شد

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران در بازدید از منطقه ۹ عملیات:

اجرای ۳۰ پروژه ایمن سازی خطوط لوله در تقاطع با رودخانه ها پایان یافت

معاون مهندسی عمران اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد

پیشرفت فیزیکی  4۵ درصدی نوسازی  انبار ترانزیت 
بندر شهید رجایی

فرمانده سپاه امام صادق )ع(استان بوشهر:

شاهدعملکردموفقیت آمیزدانشگاه علوم پزشکی 
بوشهر در دوره های مختلف بوده ایم

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: جلسه شهر دوستدار سالمند با 
حضور رییس شورای اســالمی ، رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شورای اسالمی، سرپرست شهرداری رشت و دستگاه های متولی با هدف 
تقویت مناســبات بین دستگاهی در فرمانداری شهرستان رشت برگزار 
شــد.  به گزارش واحد مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت - جلســه شهر دوستدار ســالمند امروز چهارشنبه ۱۶ شهریور 
۱40۱ به ریاســت حمیدرضا امام پناهی فرماندار شهرستان رشت و با 
حضورسید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری، محمد حسین 
واثق کارگرنیا رئیس شورای اســالمی، علیرضا تاج شهرستانی رییس 
کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت، دستگاه های 
متولی و ذیربط در حوزه ارائه خدمات شــهری، اجتماعی و بهداشتی، 
اداره کل بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی با هدف تقویت مناسبات بین 

دستگاهی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.
حمیدرضا امام پناهی فرماندار شهرســتان رشــت در این جلســه 
تشکیل هر چه سریعتر دبیرخانه هماهنگی شهر دوستدار سالمند بین 
دســتگاه های مجری را خواستار شد و اذعان کرد: در حال حاضر انجام 
اقدامات خدماتی بین دستگاه ها نظیر بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی و 
یا شهرداری رشت دچار نوعی پراکندگی است که باید اصالح و مدیریت 

شود. امام پناهی ضمن تاکید بر ضرورت استفاده از تجربیات سایر شهرها 
در بخش شــهر دوستدار ســالمند و گرفتن ایده از اقدامات آنان برای 
مناسب سازی سطح شهر بیان داشت: برای رسیدن به اهدافمان در حوزه 
شهر دوستدار سالمند وجود دبیرخانه هماهنگی می تواند کمک بزرگی 
برای شهر رشت باشد. محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای شهر 
رشت نیز در این جلسه تشکیل یک دبیرخانه برای ایجاد هماهنگی بین 
دستگاه های مجری در حوزه مناسب سازی شهر را مورد تاکید قرار داد 
و افزود: شــهرداری رشت هم در راستای اهداف شهر دوستدار سالمند، 
باید برای مناسب سازی پارک ها، مسیرها و سایر حوزه ها برنامه ریزی کند. 
واثــق کارگرنیا اضافه کرد: با تقویت همکاری ها و با تشــکیل دبیرخانه 
هماهنگی بین دستگاه های مجری اقدامات ما در راستای داشتن شهر 
دوستدار سالمند زودتر به نتیجه خواهد رسید. سید مجتبی خدمت بین 
دانا سرپرست شهرداری رشت هم در این جلسه با بیان اینکه با طرح های 
بدون برنامه و با کارها و اقدامات جزیره ای هیچ اتفاق مثبتی در دستگاهها 
و نهادهای متولی شــهر دوستدار سالمند رخ نمی دهد افزود:  شهرداری 
رشت طیف وسیعی از اقدامات را در سطح شهر اجرا میکند و الزم است 
دیگر دســتگاه ها هم به فراخور حوزه مســئولیت خود با این مجموعه 
همکاری الزم را داشــته باشند. سرپرست شهرداری رشت تصریح کرد: 

اینکه ما تنها بنشینیم و رشت را از حیث امکانات موجود برای سالمندان 
با شهرهای بزرگ کشور مقایسه کنیم هیچگاه به جایی نخواهیم رسید 
بلکه برای رسیدن به اهدافمان باید طرح های کوتاه مدت، میان مدت و 
بلند مدت توسط شورای شهر تدوین شود تا شهرداری هم برای جذب 
اعتبارات آن در ســطح ملی تالش کند.  وی بــا تاکید بر اینکه بدون 
در اختیار داشــتن یک طرح مناسب به طور مثال در حوزه ساماندهی 
دو رودخانه شــهر رشت جذب اعتبارات در سطح ملی امکانپذیر نیست 
اذعان کرد: برای رسیدن به اهداف بلند مدت و تحقق اهدافی نظیر ارتقا 
مناسب سازی شهر برای تردد معلوالن و سالمندان باید دستگاهای متولی 

هم با شهرداری همکاری تنگاتنگی داشته باشند.
سرپرســت شــهرداری رشــت گذر از اقدامات روزمره و برنامه ریزی 
برای انجام اقدامات بزرگتر و موثرتر در ســطح شهر رشت را رویکردی 
که شــهرداری دنبال می کند ذکر کرد و گفت: با تقویت همکاری بین 
دستگاهی با شهرداری می توانیم شهر رشت را به عنوان شهر اولین ها به 

همان جایگاه مورد انتظارش هدایت کنیم.

برگزاری جلسه شهر دوستدار سالمند در فرمانداری شهرستان رشت:

تاکید سرپرست شهرداری رشت بر ضرورت ارتقا 
مناسب سازی شهر برای تردد معلوالن و سالمندان
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چطور کارآفرین وقت شناسی باشیم؟
مدیریت تقویم کاری )Business Calendar( در ۵ گام

نویس��نده: علی آل علی: هنگامی که آدم سرش شلوغ است، روزها به سرعت می گذرند. انگار که عقربه های 
ساعت در یک مسابقه دو سرعت شرکت کرده اند و هیچ چیز جلودارشان نیست. شاید خیلی از مردم چنین 
تجربه ای را بابت فرار از روزمرگی دوست داشته باشند، اما کارآفرینان بی برو برگشت از آن متنفر هستند. هرچه 
باشد وقت طالست و در بازارهای جهانی هر ثانیه ارزشی معادل چند میلیون دالر دارد. به عالوه، کارآفرینان 
معموال وظایف یا کارهای بی نهایت متنوعی دارند. بنابراین گذر زمان دشمن درجه یک آنها برای موفقیت در 
بازار محس��وب می ش��ود. البته مگر اینکه یک تقویم کاری )Business Calendar( داشته باشند! بی شک 
اغلب مردم در دنیا با تقویم های کالسیک آشنایی دارند؛ از آن تقویم هایی که معموال در گوشه و کنار خانه به 
چشم می خورد. البته نسل جدید این تجربه را به طور دیجیتالی در انواع گجت های هوشمند دارند که اتفاقا 
کلی امکانات بیشتر هم دارد. اشتباه نکنید، ما اینجا قصد نداریم درباره نوستالژی های قدیمی حرف بزنیم، در 
عوض تمام حرف مان این اس��ت که تقویم های کاری کمابیش همان تقویم های سنتی هستند. با این تفاوت 
ک��ه به طور ویژه برای برنامه ریزی کارهای روزمره کارآفرینان طراحی ش��ده اند. تا اینجای بحث خیلی اتفاق 

عجیبی نیفتاده، مگر نه؟
اهمیت اصلی تقویم های کاری وقتی معلوم می شود که با یک کارآفرین بی نهایت شلخته یا فراموش کار رو 
به رو می شویم. چنین افرادی معموال نه تنها در جلسات کاری دیر حاضر می شوند، بلکه اصال بعید نیست یک 
کنفرانس مهم را کامال فراموش کنند. احتماال ش��ما هم در بین دوس��تان تان کسانی را سراغ دارید که دقیقا 
همین طوری باشند. شاید هم خودتان گاهی اوقات کارهای مهم را فراموش کنید. در این صورت تقویم کاری 

بهترین دوست تان خواهد بود. 
م��ا در روزنام��ه فرصت امروز معتقدیم کار ب��ا تقویم های کاری قلق خاص خ��ودش را دارد؛ چراکه با یک 
برنامه ری��زی اش��تباه حتی این تقویم های کار راه ان��داز هم دردی از برندتان دوا نخواهد کرد. اگر ش��ما هم 
دوست دارید از این ابزار طوری استفاده کنید که به همه کارهای تان برسید، در ادامه با ما همراه باشید تا با 

تکنیک های طالیی این کار آشنا شوید. 
1. هر کار یک وقت منحصر به فرد: شروعی طالیی برای مدیریت تقویم

بعضی از کارآفرینان فکر می کنند مدیریت زمان یعنی برای هر کاری در روز زمان مش��ابهی تعریف کنند. 
مثال یک ساعت با کارمندان صحبت کنند، یک ساعت به کارهای روز فکر کنند و بعد هم یک ساعتی مشغول 
مدیریت کارهای عقب مانده باش��ند. قبول دارم این مدل برنامه ریزی از بی برنامگی محض خیلی بهتر است، 
اما راستش را بخواهید هنوز با قله موفقیت فاصله زیادی دارد. حتما می پرسید چرا؟ خب اجازه دهید با یک 

مثال دقیق نشان تان دهیم.
کارآفرینی را در نظر بگیرید که سخنرانی هایش را خیلی طول نمی دهد. از طرف دیگر پای تلفن هم سریع 
می رود س��ر اصل مطلب. بی شک ش��خصیت اصلی قصه ما میانه خوبی با کش دادن حرف ها ندارد. بنابراین 
طبیعی است در طول روز نیازی به یک ساعت برای صحبت با همکاران و یک ساعت دیگر برای جواب دادن 
تلفن ها ندارد. حاال اگر قرار باشد چنین کارآفرینی از همان برنامه ساعت به ساعت در جدولش پیروی کند، 
بی ش��ک کلی وقت مرده در طول روز خواهد داشت؛ وقت هایی که با کمی برنامه ریزی بهتر می شود یک کار 

مهم در آنها انجام داد!
اولین پیشنهاد ما برای مدیریت تقویم های کاری تعریف زمان مورد نیاز برای هر کار براساس ارزیابی دقیقش 
است. همانطور که یک کارگردان تئاتر براساس مهارت بازیگران به هر کدام تعداد تمرین های مختلفی می دهد، 
ش��ما هم باید با ش��ناخت کارهای روزتان زمان های متفاوتی برای ش��ان تعریف کنید. اینطوری مثال ارسال 
ایمیل ها را به جای نیم س��اعت در یک ربع تمام می کنید و وقت بیشتری برای یک کنفرانس بی نهایت مهم 
خواهید داشت. منصفانه است پیش خودتان فکر کنید این زمان های کوتاه ارزش زیادی ندارد، اما وقتی همه 
آنها را کنار هم قرار دهیم، یکهو با دو سه ساعت وقت خالی رو به رو می شویم که برای کارهای مهم عالی است.

2. استفاده از پلتفرم تنظیم مالقات: آشنایی با نسخه مدرن تقویم ها
برنامه ریزی های روزانه همیشه کار جذابی محسوب می شود، اما نه برای کسانی که هیچ وقتی دم دست شان 
نیست. در دنیای کارآفرینی گاهی اوقات حتی یک ثانیه هم ارزشی برابر طال دارد. به همین خاطر خیلی از 
آدم ها ترجیح می دهند به جای اس��تفاده از تقویم کاری همه چیز را به شانس ش��ان بسپارند. نتیجه کار هم 

تاخیرهای اعصاب خردکن در قرارهای مهم است. 
از آنجایی که ما در روزنامه فرصت امروز هیچ چیز را به ش��انس واگذار نمی کنیم، یک راه حل عالی برای 
کارآفرینانی با برنامه کاری بی نهایت شلوغ داریم. کافی است از یک پلتفرم تنظیم مالقات استفاده کنید تا دیگر 
از دست فشردگی زمان تان شاکی نشوید. چنین ابزاری به طور خودکار ساعت های خالی شما را تعریف کرده و 
به همکاران یا شرکای کاری آنها را ایمیل می کند. آن وقت دیگران به جای اینکه پای تلفن با شما قرار بگذارند، 

با یک کلیک زمان خالی مناسب شان را انتخاب کرده و به همین سادگی قرار مالقات تان انجام می شود. 
بی ش��ک برای کارآفرینانی که میانه خوبی با فناوری های جدید ندارند، پلتفرم های تنظیم مالقات بیش��تر 
بخش��ی از فیلمنامه های علمی- تخیلی است. ش��ما هم می توانید چنین برداشتی داشته باشید، اما در اصل 
ماجرا تفاوتی ایجاد نخواهد شد. پلتفرم هایی مثل کلندلی )Calendly( با سرعت هرچه تمام تر در بازارهای 
مختل��ف دل کارآفرینان را می برند. پس اگر دوس��ت نداری��د از رقبا عقب بیفتید و از طرفی زمان کافی برای 

تنظیم قرارهای تان را هم ندارید، کلندلی پیشنهاد ویژه ما برای شماست.
خبر خوش برای کارآفرینان اینکه کار با کلندلی بی نهایت س��اده اس��ت. شما فقط باید در این پلتفرم ثبت 
نام کرده و روزهایی که دوست دارید مالقات کاری انجام دهید، مشخص کنید. از این به بعد هوش مصنوعی 
کلندلی همه کارها را انجام خواهد داد؛ آن هم از طریق ایمیل. اینطوری با یک تیر دو نشان زده اید. هم وقت 
دقیق مالقات های تان را می دانید، هم اینکه از شر چانه زدن با دیگران برای انتخاب یک زمان مناسب خالص 

می شوید. 
3. تکنیک پومودورو )Pomodoro Technique(: فرمولی برای خستگی ناپذیری

آیا تا به حال برای تان پیش آمده وسط یک کار بی نهایت حساس طوری احساس خستگی کنید که حتی 
یک کلمه هم از حرف دیگران متوجه نشوید؟ بی شک تک تک کارآفرینان یکبار هم که شده در زندگی شان 
چنین تجربه ای داش��ته اند. اگر ش��ما نیز چنین اوضاعی دارید، باید هرچه زودتر از تکنیک پومودورو استفاده 

کنید.
بعضی از کارآفرینان فکر می کنند نوش��ابه های انرژی زا در طول روز تمرکزشان را افزایش می دهد. اگر این 
عقیده را با یک مشاور سالمت یا پزشک متخصص در میان بگذارید، احتماال کلی از دست تان عصبانی خواهد 
شد؛ چراکه نوشابه های انرژی زا نه تنها قند زیادی وارد بدن می کند، بلکه خیلی زود سیستم عصبی به آنها 
عادت کرده و دیگر خبری از افزایش تمرکز نخواهد بود. در عوض تکنیک پومودورو روی یک نکته کامال ساده 

انگشت گذاشته است: استراحت های کوتاه در میانه کار!
ادامه دارد...

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت
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زمانی نه چن��دان دور اگر عب��ارت »برندینگ کارفرما« را 
گوگل می کردید، با یک ارور 404 بزرگ رو به رو می ش��دید؛ 
چراک��ه ترکی��ب برندینگ ب��ا وضعیت کارفرم��ا حتی برای 
کارش��ناس های خبره هم تعریف نش��ده بود، چه برس��د به 
موتورهای بخت برگشته جست وجو! البته االن اوضاع خیلی 
بهتر ش��ده و کمابیش خبرهایی درباره برندینگ کارفرما به 
گوش می رس��د. با این حال هن��وز راه درازی تا درک دقیق 

چیستی این استراتژی جذاب مانده است. 
اگر شما هم تا به حال عبارت برندینگ کارفرما به گوش تان 
نخورده اس��ت، الزم نیس��ت خیلی ح��رص بخورید. هرچه 
باش��د میلیون ها کارآفرین در چهار گوشه دنیا هم وضعیتی 
مش��ابه شما دارند. ما در اینجا برای معرفی برندینگ کارفرما 

ب��ه ج��ای تعاری��ف پیچی��ده از یک 
مثال ساده اس��تفاده می کنیم. فرض 
کنید ش��ما در یک بازار خیالی دنبال 
ش��غلی برای خودتان هستید. در این 
صورت برندهای��ی مثل تویوتا یا فورد 
گزینه ه��ای بی نهایت جذابی خواهند 
بود. حاال اگر شما بین کار در تویوتا و 
یک شرکت محلی حق انتخاب داشته 
باشید، کدام را انتخاب خواهید کرد؟ 

بی ش��ک هر جوابی به غیر از تویوتا 
به سوال باال حسابی مشکوک می زند. 
هرچه باشد هیچ آدم عاقلی پیشنهاد 
بزرگتری��ن کمپانی تولی��د خودروی 
جهان را زمین نمی گذارد. قبول دارم 
این س��وال خیلی راحت ب��ود، اما اگر 
بگویی��م تویوتا فقط نیم��ی از حقوق 
پیشنهادی معمول را به شما می دهد، 
چه؟ باور کنید ی��ا نه، بازهم خیلی از 
کارمندان تویوت��ا را انتخاب می کنند. 
دلیل آن هم واضح است؛ تویوتا محیط 
کار، امکانات و صدالبته تجربه بهتری 
پیش روی آدم قرار می دهد. این مدل 
انتخ��اب یک برند ب��ا حقوق کمتر به 
خوبی اهمیت برندس��ازی کارفرما را 

نشان می دهد. ماجرا جالب شد، نه؟
خیلی از برندها در بازار شهرتی هم 
ان��دازه تویوتا یا دیگ��ر غول های دنیا 
ندارن��د. در عوض برندین��گ کارفرما 
به آنها برای ارائ��ه تصویری جذاب از 
اینطوری  شرکت شان کمک می کند. 
خیلی راحت تر با رقبای ش��ان سرشاخ 

ش��ده و حتی پشت ش��ان را به خاک می مالند. اگر شما هم 
دوس��ت دارید از مزایای این مدل برندس��ازی سر دربیاورید، 
این مقاله کامال مخصوص شماس��ت. پس با ما همراه باشید 
تا یکی دیگ��ر از فرمول های طالیی رقابت در بازار را زیر ذره 

بین ببریم. 
مزایای برندینگ کارفرما

هر اس��تراتژی در این دنیا باید فایده ای برای کس��ب و کار 
ش��ما داش��ته باش��د، در غیر این صورت دس��ت روی دست 
گذاشتن بهترین کار خواهد بود. به عالوه، همیشه امکان غلط 
از آب درآمدن محاسبات شما وجود دارد. پس به جای اینکه 
همین طور الکی س��راغ برندینگ کارفرما بروید، کمی صبر 
داش��ته باشید تا آن را با هم بررسی کنیم. اینطوری وضعیت 
کارگردانی را خواهید داشت که قبل از شروع به فیلم برداری 
صف��ر تا صد فیلمنامه را خوانده و نظ��ر چندتا منتقد را هم 

جویا شده است!
هزینه کمتر استخدام نیروی کار

تیم فوتبال��ی را در نظر بگیرید که در بازار نقل و انتقاالت 
دنبال بهترین استعدادهای دنیاست. بی شک خرید بازیکن در 
بازارهای کنونی هزینه زیادی روی دست باشگاه ها می گذارد. 
از پول درخواستی باشگاه ها برای فروش بازیکنان که بگذریم، 
باید حقوقی هم برای آنها تعیین کرد. اینجاست که برندینگ 
کل��ی به باش��گاه ها کمک می کند. در حال��ی که تیمی مثل 
پاری سن ژرمن باید به امباپه سالی 100میلیون یورو حقوق 
بدهد، رئال مادرید می تواند با همین مبلغ 5-4 تا اس��تعداد 
تاپ دنیا را جذب کند. ش��اید فکر کنید مدیر ورزش��ی رئال 
خیلی آدم حرفه ای اس��ت یا فلورنتینو پ��رز قدرت چانه زنی 
باالی��ی دارد، اما اصل ماجرا به ش��هرت عجیب و غریب رئال 
مادرید برمی گردد. به طوری که هر بازیکنی در دنیا دوس��ت 
دارد یک بار هم که شده پیراهن سفید این تیم رویایی را بر 
تن کند. در این بین هم کاهش دستمزد اصال مسئله مهمی 
نیست! اگرچه مثال باال خیلی رنگ فوتبالی دارد، اما در دنیای 
کلی کسب و کار هم مصداق پیدا می کند. کافی است نگاهی 
به پیشنهادهای سفت و سخت برندهای بزرگ برای کارمندان 
برتر دنیا بیندازید که اتفاقا بدون حتی یک ثانیه تعلل از سوی 
آنها پذیرفته می ش��ود. ش��ما را نمی دانم، ولی من که وقتی 
پیشنهاد استخدام برندی مثل تسال جلوی رویم باشد، حتی 
نیاز به فکر کردن هم ندارم. نتیجه کار اس��تخدام بی دردسر 
نیروی کار برای برندهایی با شهرت یا اعتبار باال در بازار است. 
برندینگ کارفرما به ش��ما کمک می کند تصویر بی نهایت 
جذابی از برندتان برای کارمندان بسازید. اینطوری آنها نسبت 
به همکاری با شما ترغیب شده و از همه مهمتر پس از شروع 
به کار ش��ما را به دوستان شان نیز معرفی خواهند کرد. این 
طوری در یک چشم به هم زدن زیر نور توجه تمام کارمندان 
بازار قرار خواهید گرفت. خب وقتی الزم نباشد برای استخدام 
نی��روی کار کلی پ��ول بازاریابی و حق اش��تراک آژانس های 
کاریابی بدهید، مطمئنا زندگی خیلی لذت بخش تر می شود، 

مگر نه؟
استخدام سریع در یک چشم به هم زدن!

وقتی یک ش��رکت خیلی خوب فض��ای کاری جذابش را 

جلوی چش��م نیروی کار قرار ده��د، جذب بهترین های بازار 
کار س��ختی نخواهد بود. البته مزایای برندینگ کارفرما فقط 
به اینجا ختم نمی شود؛ چراکه شما می توانید فرآیند طوالنی 
استخدام نیروی کار را دور بزنید و سه سوته این کار را انجام 
دهید. هرچه باشد اینجا پای یک شرکت با فرهنگ سازمانی 
عال��ی و رضایت باالی کارمندان فعلی وس��ط اس��ت. با این 
حساب کارمندان چرا باید برای قبول پیشنهاد همکاری شما 

این پا و آن پا کنند؟
ش��ما الزم نیست سال های سال دنبال کار گشته باشید تا 
وسواس های کارمندان را درک کنید. معموال وقتی پای چند 
پیشنهاد کاری وسط باشد، آدم ها عینک سختگیری به چشم 
می زنند و شبیه هرکول پوآرو رفتار می کنند. چنین تجربه ای 
شما را حسابی در منگنه قرار داده و شاید ماه ها بدون کارمند 
خوب نگه دارد. درس��ت در همین لحظ��ه برندینگ کارفرما 
مثل یک فرمول جادویی وارد عمل ش��ده و همه چشم ها را 

ب��ه جذابیت برندتان خیره می کند. آن وقت نه تنها خبری از 
دست دس��ت کردن کارمندان دلخواه شما نیست، بلکه آنها 

حسابی عجله هم خواهند داشت.
کاهش نرخ ریزش کارمندان

آیا تا به حال تجربه از دس��ت دادن یک��ی از کلیدی ترین 
کارمندان شرکت تان را داشته اید؟ منظور ما همان کارمندی 
است که به نوعی آچار فرانسه شرکت بود و همه کارهای مهم 
به او ختم می ش��د. اگر جواب تان به این س��وال مثبت است، 
خیلی خوب س��ختی های مدیریت شرکت تا پیدا کردن یک 
جایگزین درخور را درک می کنید. این مثل آن است که تیم 
بسکتبال لس آنجلس لیکرز را بدون لبران جیمز تصور کنیم؛ 

همانقدر ترسناک و باورنکردنی!
وقتی یک ش��رکت ی��ا کارفرما بخش زی��ادی از انتظارات 
نیروی کار مثل محیط کاری س��الم یا امکان ارتقای شغلی را 
فراهم می کند، دیگر دلیلی برای نارضایتی باقی نمی ماند. باور 
کنید یا نه، خیلی از کارمندان به خاطر نامشخص بودن آینده 
کاری شان دور شما را خط می کشند. پس اگر بتوانید جواب 
درس��ت و حسابی برای س��واالت بی پایان آنها درباره ارتقای 
شغلی داشته باشید، نیمی از مسیر موفقیت را با سرعت 100 

کیلومتر طی کرده اید.
این روزها کلی از کارفرماها تنها ابزارشان برای حفظ نیروی 
کار پیشنهاد حقوق باالتر است. این گزینه نه تنها هزینه های 
زیادی روی دس��ت ش��ما می گذارد، بلکه مس��ئله وفاداری 
کارمن��دان را هم به میزان حق��وق گره خواهد زد. نتیجه امر 
اینکه اگر پای حقوق بیش��تر وسط باشد، کارمندان تان مثل 
آب خوردن دور شما را خط خواهند کشید. برندینگ کارفرما 
در این میان به شما کمک می کند کارمندان را جذب مزایایی 
به غیر از حقوق باال کنید. اجازه دهید با هم روراست باشیم، 
در این دوره و زمانه حتی صرفه جویی یک دالری در هزینه ها 
ه��م کلی ارزش دارد. پس منتظر چه هس��تید؟ همین حاال 
دس��ت به کار شده و با برندینگ کارفرما جذابیت همکاری با 

کسب و کارتان را افزایش دهید. 
تبدیل کارمندان به سفیران برند

این روزها همه دنبال شغل های رویایی شان هستند. تعریف 
ش��غل رویایی هم بی نهایت س��اده به نظر می رس��د؛ همین 
ک��ه یک موقعی��ت کاری با عالیق و صدالبت��ه انتظارات آدم 
هماهنگ باشد، دیگر دلیلی برای ُغر زدن باقی نمی ماند. تازه 
کارمندان کم کم درباره شما کلی با دوستان شان هم صحبت 
خواهند کرد. البته با این تفاوت که دیگر خبری از درد و دل 
درباره سختی های همکاری با شرکت شما نخواهد بود. ماجرا 

کم کم دارد به صحنه حساسش می رسد، مگر نه؟
س��رمایه گذارهای حرفه ای همیش��ه یک ش��عار مشخص 
دارن��د و آن ش��ناخت برندهای مطمئن ب��ا ارزیابی وضعیت 
کارمندان ش��ان است. به زبان خودمانی، وقتی کارمندان یک 
ش��رکت از وضعیت ش��ان راضی باش��ند، برند قصه ما بی برو 
برگشت عملکرد خوبی در بازار خواهد داشت. ما اصال دوست 
نداریم مثل مربی های انگیزش��ی حرف بزنیم، اما موفقیت در 
دنیای واقعی همیش��ه از درون آدم ش��روع می شود. حاال اگر 
یک برند را نیز ش��بیه آدم در نظر بگیریم، تا وقتی وضعیت 

درونی اش مس��اعد نباشد، حتی در دوردست ها هم خبری از 
موفقیت نخواهد بود. 

کارآفرینان در صورتی که برندسازی درستی پیرامون خود 
و کس��ب و کارشان داشته باش��ند، خیلی زود دل کارمندان 
را به دس��ت می آورند. اینطوری همه جا ذکر خیر برند ش��ما 
خواهد بود. لُب کالم اینکه ش��ما ب��ا برندینگ کارفرما عمال 
کارمندان تان را تبدیل به س��فیران کسب و کارتان خواهید 
کرد. آن وقت دیگر الزم نیست با هزار و یک هزینه جورواجور 
دنبال جلب نظر مثبت مشتریان، سرمایه گذارها یا فرصت های 

همکاری باشید. 
افزایش کیفیت کاری اعضای شرکت

بازیگری را در نظر بگیرید که همین امروز قراردادی بزرگ 
برای بازی در تازه ترین اثر اسکورس��یزی جلویش قرار گرفته 
است. بی شک بازیگر قصه ما تا مدت ها سر از پا نمی شناسد. 
به عالوه، زمانی که نوبت به فیلم برداری برس��د بی ش��ک او 
اولین نفر س��ر لوکیشن حاضر خواهد 
ب��ود. هرچ��ه باش��د تجربه ب��ازی در 
فیلم یک��ی از بزرگان س��ینما اتفاقی 
نیس��ت که هر روز برای آدم رخ دهد. 
ای��ن ماجرا درباره تجرب��ه همکاری با 
برندهای دارای شهرت باال هم مصداق 
دارد. کافی اس��ت نگاهی به نظرات یا 
کتاب های خاطرات کارمندان س��ابق 
برندهای ب��زرگ بیندازی��د. آن وقت 
متوجه اهمی��ت کار در یک مجموعه 
حرف��ه ای و تاثی��ر آن بر روی کیفیت 

کاری افراد خواهید شد. 
بی ش��ک کارمندان��ی ک��ه ب��رای 
همکاری با برندهای ب��زرگ به آب و 
آتش می زنند، دالی��ل محکمی برای 
ای��ن کار دارند. یک دلیل دم دس��تی 
در این میان کس��ب تجرب��ه و بهبود 
اوضاع رزومه اس��ت. با ای��ن حال اگر 
از من بپرس��ید می گوی��م پای دالیل 
عمیق تری هم در میان اس��ت. وقتی 
ش��ما در یک تیم کامال حرفه ای کار 
می کنید، ناخودآگاه کیفیت کاری تان 
هم بهب��ود پیدا می کن��د. دقیقا مثل 
نوازنده ای که در یک ارکس��تر بزرگ 
خ��واه ناخواه طوری س��از را دس��ت 
می گیرد ک��ه انگار 30 س��ال اینکاره 

بوده است!
یادتان باشد شما با برندینگ کارفرما 
به سادگی هرچه تمام تر کیفیت کاری 
اعض��ای ش��رکت را بهب��ود خواهید 
بخش��ید. در این بین هم اصال خبری 
از دردسرهای بی پایان یا ولخرجی های مرسوم نیست. پس به 
جای اینکه همیشه دنبال حل مشکالت برندتان با پول بیشتر 
باشید، سری هم به دنیای برندینگ بزنید. قول می دهم اصال 

از این کار پشیمان نخواهید شد.
جلب سریع و بی دردسر نظر مشتریان

مشتریان همیشه دوس��ت دارند دور و بر برندهایی باشند 
که حس��ابی هوای کارمندان ش��ان را دارن��د. خب وقتی یک 
برن��د با کارمندان خودش هم درس��ت رفتار نکند، دیگر چه 
انتظاری درباره تعاملش با مش��تریان باید داشت؟ از آنجایی 
که جمع بندی فوق هیچ ش��باهتی ب��ه رازهای مخفی ندارد، 
خیلی از برندها از دهه ها قبل به فکر تعامل بهتر با کارمندان 
افتاده اند. اس��تراتژی برندینگ کارفرما در چنین گیر و داری 
به ش��ما برای جلب س��ریع و بی دردسر نظر مشتریان کمک 

می کند. 
خیلی از برندها در واکنش به انتظارات مشتریان بی نهایت 
دیر عم��ل می کنند. نتیجه کار ه��م از دهن افتادن معجون 
مخصوص شان برای خریداران است. یادتان باشد شما در بازار 
برای همیشه وقت ندارید. بنابراین باید هرچه زودتر دست به 
کار ش��ده و اوضاع تان را سر و سامان دهید. وگرنه رقبا حتی 
فرصت نفس کش��یدن هم به شما نخواهند داد. هرچه باشد 
این روزها در بازار آنقدر برندهای رنگارنگ هست که مشتریان 

نیازی به انتظار بیشتر برای شما نخواهند داشت. 
اگر شما از آن دست کارآفرینانی باشید که همیشه سرشان 
در حس��اب و کتاب اس��ت، احتماال به ادعای ما درباره تاثیر 
برندین��گ کارفرما بر روی افزایش تعداد مش��تریان با تردید 
نگاه خواهید کرد. هرچه باشد هیچ چیز به اندازه قیمت های 
پایین مش��تریان را جلب نمی کند. بی ش��ک این ادعا بخشی 
از حقیق��ت را در خ��ودش دارد، اما همه ماجرا به قیمت های 
مناس��ب ختم نمی ش��ود. اگر اینطوری ب��ود برندهای بزرگ 
دنیا با قیمت های سرس��ام آور باید تک تک محصوالت روی 
دست ش��ان باد می کرد. پس به ج��ای اینکه فقط حواس تان 
به جیب مش��تریان باشد، کمی هم به فکر ارزیابی کارمندان 
از برندتان باش��ید. اینطوری بین مش��تریان به عنوان کسب 
و کاری که کارمندانش را در اولویت قرار می دهد، ش��ناخته 

خواهید شد. 
سخن پایانی

برندینگ کارفرما مزایای بس��یار زیادی برای شما دارد. ما 
در ای��ن مقاله تا حد امکان بعضی از مزایای مهم آن را با هم 
بررسی کردیم. با این حال شما نباید فقط به این موارد اکتفا 
کنید؛ چراکه همیش��ه کند و کاو در دنیای کسب و کار شما 
را با دالیل بیشتری برای استقبال از یک استراتژی تازه رو به 
رو می سازد. پس لطفا به جست وجوی تان در بازار ادامه دهید. 
بی ش��ک هزار و ی��ک دلیل دیگر برای اس��تفاده از برندینگ 

کارفرما پیدا خواهید کرد. 
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