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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

برجام، اقتصاد ایران را به کدام سو می برد؟

چشم انداز بازارها 
در نیمه 1401

فرصت امروز: برجام مهمترین متغیر سرنوشت س��از حال حاضر اقتصاد ایران اس��ت و به نظر می رسد هر چقدر 
ایران و س��ایر طرف های برجامی از دس��تیابی به توافق دور و دورتر می ش��وند، به همان اندازه پیش بینی سمت و 
س��وی اقتصاد ایران، سخت و دشوارتر می شود. گزارش های میدانی نشان می دهد که شهروندان ایرانی این روزها 
از دنبال کردن اخبار برجامی خس��ته ش��ده اند و دیگر همانند قبل گوش به زنگ مذاکرات احیای برجام نیستند؛ 
چراکه تاکنون چند بار مذاکرات به نقطه پایانی نزدیک شده و به دنبال آن، بازارها با خوش بینی به پیشواز توافق...

شکستن قفل واردات
 آیا باید منتظر افت قابل توجه 

قیمت خودرو بود؟
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رشد اقتصادی در فصل بهار امسال به 4.3 درصد رسید

تبخیر سوخت رشد اقتصادی
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فرصت امروز: چهارمین روز معامالتی این هفته با رشد دسته جمعی شاخص ها در تاالر شیشه ای همراه 
شد تا یک بار دیگر رنگ سبز، رنگ غالب اعداد درج شده روی تابلوی معامالت سهام شود. در بیست 

و دومین روز شهریورماه شاخص کل بورس تهران با افزایش 4 هزار و 155 واحدی روبه رو شد 
و در سطح یک میلیون و 393 هزار واحد ایستاد. شاخص کل هم وزن نیز در این روز 2 هزار...

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای به روند صعودی برگشت

تقویت 4 هزار واحدی بورس

نگـــاه
آیا جهان مستعد یک جنگ 

بزرگ است؟
دنیای چند قطبی تر

در این هفته هزاران دانشجو در سراسر 
جهان برای اولین بار آش��نایی خود را با 
دوره های روابط بین الملل آغاز می کنند. 
اگر استادان آنها با شیوه های تغییر جهان 
در س��ال های اخیر هماهنگ باشند، به 
آنها یاد خواهند داد که تئوری های اصلی 
رواب��ط بین الملل هش��دار می دهند که 
درگیری قدرت های بزرگ در راه اس��ت. 
به نوشته »فارین پالیسی«، برای دهه ها 
نظریه رواب��ط بین المل��ل دالیلی برای 
خوش بین��ی ارائه می کرد که قدرت های 
بزرگ می توانند عمدتا از روابط همکاری 
برخوردار باشند و اختالفات خود را بدون 
درگیری مسلحانه حل کنند. تئوری های 
واقع گرا بر قدرت تمرکز می کنند و برای 
دهه ها معتقد بودند که جهان دوقطبی 
جنگ س��رد و جهان تک قطبی پس از 
جنگ سرد تحت سلطه ایاالت متحده، 
نس��بتا س��اده ای هستند  سیستم های 
که مستعد جنگ های ناش��ی از اشتباه 
محاس��باتی نیس��تند. آنه��ا همچنین 
معتقد بودند که س��الح های هس��ته ای، 
هزین��ه درگیری را افزایش داده و جنگ 
بین قدرت ه��ای بزرگ را غیرقابل تصور 

می کند.
نظریه پ��ردازان  ح��ال،  همی��ن  در 
لیبرال اس��تدالل می کردند که سه گانه 
متغیر ه��ای علل��ی )نهادها، وابس��تگی 
را  و دموکراس��ی( هم��کاری  متقاب��ل 
تس��هیل می کن��د و تع��ارض را کاهش 
می ده��د. مجموع��ه متراک��م نهاد ها و 

موافقت نامه ه��ای بین المللی 
2)سازمان ملل، سازمان...
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8 صفحه - 5000 تومان
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فرصت امروز: تا قبل از شیوع کووید-19، این تورم بسیار پایین بود 
که عامل نگرانی بانک های مرکزی به شمار می رفت و نه تورم باال، اما با 
بروز پاندمی کرونا در بیش از دو سال گذشته و در ادامه جنگ روسیه 
و اوکراین در شش ماه اخیر، جهان در آستانه عصر جدید تورمی قرار 
گرفت��ه و بانک های مرکزی برای مقابله با امواج ت��ازه تورم، نرخ بهره 
را افزایش داده اند تا جلوی جهش بیش��تر تورم در کشورهای ش��ان را 
بگیرند. البته هستند کش��ورهایی که بیرون از جریان اقتصاد جهانی 
رفتار می کنند و برخالف قاعده جهانی، به کاهش نرخ بهره سیاس��تی 
روی آورده اند. ش��اهد مثال این اتفاق، بانک مرکزی ترکیه است که به 
تازگی در یک تصمیم غیرمنتظره نرخ بهره سیاستی خود را یک درصد 
کاه��ش داده، آن هم در حالی که نرخ تورم در این کش��ور به مرز 80 
درصد رس��یده است، اما برخالف سیاست پولی غیرمتعارف در اقتصاد 
ترکیه، بسیاری از کش��ورهای مختلف جهان به خصوص اقتصادهای 
تراز اول همچ��ون آمریکا و اتحادیه اروپا ب��رای کنترل روند صعودی 
تورم به افزایش چندباره نرخ بهره اقدام کرده اند. با این حال به عقیده 
»اکونومیس��ت«، سیاست های پولی انقباضی بانک های مرکزی به سه 
دلیل ممکن اس��ت به کنترل تورم منجر نشود و در نتیجه شاهد آغاز 
دوره جدیدی از تورم باال باشیم؛ اول اینکه نحوه تامین مالی دولت ها در 
سال های اخیر، دستخوش تغییراتی شده و بار بدهی عمومی افزایش 
یافته است. 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 عملک��رد بانک های مرکزی در ارتب��اط با عدم تأمین مالی 
مس��تقیم 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، 
رشد دستمزدها به موتور دوم تورم تبدیل خواهد شد. 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.
بزنگاه تاریخی تورم جهانی

هفته نامه »اکونومیست« در گزارش اخیر خود به نگرانی بانک های 
مرکزی از شروع دوره جدیدی از تورم باال پرداخت و سه دلیل را برای 
پذیرش این نگرانی برشمرد. به نوشته اکونومیست، در آگوست 2020 
و در بحبوحه بحران کرونا، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در سخنانی 
چارچوب سیاس��ت های تازه بانک مرکزی را تش��ریح ک��رد. او در این 
سخنرانی با بیان اینکه »اقتصاد همیشه در حال پیشرفت است«، گفت: 
»بیانیه تجدیدنظر شده ما نشان 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 ش��مار می رفت و به یک دوره طوالنی پای��ان می داد که مهمترین 
شاخصه اش، تورم هایی پایین تر از تورم 2 درصدی هدف گذاری شده بود.
دو س��ال بعد فدرال رزرو با ش��رایط کامال متفاوتی روبه رو می شود: 
بیکاری بسیار پایین، رش��د شدید دستمزدها و نرخ تورم بسیار باالتر 

از نرخ تورم هدف گذاری ش��ده. همین موارد باعث شد در 26 آگوست 
در جش��ن ساالنه بانک های مرکزی در جکس��ون هول در وایومینگ، 
سخنان پاول رنگ و بوی متفاوتی داشته باشد. جرمی پاول در گردهمایی 
جکسون هول اعالم کرد: »بدون ثبات قیمت ها، اقتصاد برای هیچ کس 
کار نمی کند« و افزود که »فدرال رزرو آماده است برای برگرداندن تورم 
به س��طح هدف، هزینه های اقتصادی را تقبل کند.« اینکه این هزینه 

چقدر می خواهد باشد در حد حدس و گمان باقی مانده است.
با وجود گفته های پاول، اقتصاددانان و سیاست گذارانی که در کنار 
کوه های تتون گردهم آمده بودند، بارها نگرانی جدی خود را ابراز کردند: 
اینکه نیروهای جهانی که در دهه های اخیر به پایین ماندن سطح تورم 
کمک کردند، ممکن است در حال تضعیف و یا معکوس شدن باشند. 
ابزارهایی که بانک های مرکزی برای کنترل تقاضا و جلوگیری از پیشی 
گرفتن آن از عرضه دارند، در زمینه ای مشخص کار می کنند و تنها در 
صورت برقرار بودن این زمینه به کنترل تورم منجر می ش��وند. از دهه 
1980 به بعد تورم در کشورهای غربی با افت قابل توجهی مواجه شد 
و نوسان کمتری داش��ت. این شرایط را معموال به سیاست های پولی 
مناس��ب 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 است اکنون جهان در »آستانه تغییر تاریخی باشد.« ممکن 
اس��ت سیاست  پولی متعارفی که در این س��ال ها به واسطه 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 معناست که تورم اخیر در 
کش��ورهای غربی ممکن است همچنان باال بماند و خبری از بازگشت 

به سطوح قبلی نباشد.
3 علت ماندگاری تورم باال

کارشناسان معتقدند س��ه دلیل عمده برای این نگرانی وجود دارد 
که ممکن اس��ت تورم به سطوح قبلی خود بازنگردد. مهمترین دلیلی 
که برای این موضوع مطرح می شود، تغییر الگوی مخارج و استقراض 
دولت هاس��ت. در دو ده��ه اخی��ر ب��ار بدهی عمومی در کش��ورهای 
توسعه یافته و بازارهای نوظهور به شکل چشمگیری افزایش یافته است. 
با افزایش بار این بدهی ها و سخت تر شدن شرایط برای دولت ها، ممکن 
اس��ت در بازارها این نگرانی به وجود بیاید که بانک های مرکزی نهایتا 
مجبور خواهند ش��د برای کمک به تعهدات دولت ها وارد عمل شوند؛  
مثال س��عی کنند با چاپ پول اوراق دولتی را خریداری کنند. چنین 
اقدامی 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 اس��تفاده از محرک های مالی باز است و این موضوع می تواند به 

افزایش انتظار بازارها از تورم منجر شود.
کمیابی نیروی کار، عامل اصلی دیگری اس��ت که می تواند به تداوم 
تورم باال بینجامد. رش��د جمعی��ت در کش��ورهای ثروتمند به دلیل 
تغییرات جمعیتی و کاهش مهاجرت به طور چشمگیری 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 
اقتصاده��ای پرجمعیت مانند چین و هن��د در اقتصاد جهانی، عرضه 
جهانی نیروی کار به سرعت گس��ترش یافت، اما این تجربه نمی تواند 
تکرار شود و پیری جمعیت به عرضه نیروی کار در بخش هایی از جهان 
صدمه زده اس��ت. بنابراین کارگران ممکن اس��ت در آینده نزدیک از 
قدرت چانه زنی بیشتری برخوردار شوند، رشد دستمزدها را تحریک و 
کار را برای بانک های 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 شود و شاهد افزایش بهره وری 
باش��ند، اما این روند در حال کند ش��دن است. از میانه دهه 1980 تا 
میانه دهه 2000 هم اقتصادهای نوظهور و هم اقتصادهای پیش��رفته 
درگیر موجی از اصالحات آزادسازی اقتصادی شدند. تعرفه ها کاهش 
یافت؛ درحالی که بازارهای کار و محصول بازتر ش��دند. این اصالحات 
به افزایش تجارت جهانی، تغیی��رات بزرگ در تولید جهانی و کاهش 
هزینه ها در طیف وسیعی از صنایع کمک کرد. اصالحات ممکن است 
رشد بهره وری را نیز تقویت کرده باشد که در اقتصادهای پیشرفته در 
آغاز ه��زاره و در اقتصادهای نوظهور در دهه 2000 افزایش یافت، اما 
آنچه بدیهی است 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.

هند یکی از شگفت انگیزترین رشدهای اقتصادی را در هزاره 
جدید میالدی تجربه کرده و با میانگین رش��د اقتصادی باالی 
خ��ود تا پیش از پاندمی کرونا به س��رعت به یکی از بزرگترین 
اقتصادهای جهان تبدیل شد. پنجمین اقتصاد بزرگ حال حاضر 
جهان، رشد اقتصادی 7 درصدی را در سال 2022 هدف گذاری 
کرده و این در حالی اس��ت که از آمری��کا تا چین، اقتصادهای 
بزرگ جهان همگی در حال توقف هس��تند، اما هند نه. دولت 
هند انتظار دارد که رشد اقتصادی امسال از 7 درصد فراتر رود. 
اگرچه ممکن اس��ت که با توجه به کندی اقتصاد جهانی، حفظ 
این س��رعت رشد بسیار سخت و دشوار باشد. به نوشته روزنامه 
»نیوی��ورک تایمز«، در حالی که پیش بینی ها از رش��د اقتصاد 
جهان��ی روند نزولی به خود گرفته، اقتص��اد هند در این میان، 
یک اس��تثنا به حس��اب می آید. هند در حالی رشد اقتصادی 7 
درصدی را در س��ال جاری هدف قرار داده که به نظر می رس��د 
این رش��د قابل توجه از دو عامل »وزن باالی وابستگی اقتصاد 
هند به تقاضای داخلی« و »دسترس��ی به انرژی ارزان روسیه« 

نشأت می گیرد.
رشد اقتصادی جهان تا حد زیادی کاهش یافته است و بسیاری 
از اقتصادهای بزرگ نگران رکود هستند. هند یک استثنای آشکار 
است. دولت هند مدعی است اقتصاد این کشور در مسیر رسیدن 
به رش��د 7 درصدی و بیش��تر در س��ال جاری ق��رار دارد که دو 
برابر پیش بینی ها از رش��د اقتصادی جهان در سال 2022 است 
که تحت تاثیر تنش میان روس��یه و اوکراین، افزایش قیمت های 

انرژی و قرنطینه های کرونایی چین دچار کاهش ش��ده اس��ت. 
س��رعت رشد اقتصادی هند تا حدی نش��ان دهنده عمق سقوط 
اقتصاد در طول ش��وک های ویران کننده همه گیری است که در 
طول آن، قرنطینه ها باعث مهاجرت کارگران از مراکز شهرها شده 
بود. این رش��د همچنین نشان دهنده طبیعت منزوی اقتصاد این 
کشور است؛ چراکه اقتصاد هند به جای صادرات عمدتا بر تقاضای 
داخلی متکی اس��ت و به همین دلیل از کاهش رش��د اقتصادی 

جهانی در امان مانده است.
اما ش��اید مهمترین دلیل، مجموعه ای از سیاس��ت های دولت 
هند از جمله افزایش سرمایه گذاری عمومی، کمک به بدهکاران و 
ضمانت های اعتباری به شرکت های کوچک و متوسط بوده است. 
از سوی دیگر، مداخالت سیاستی نیز تورم را که به طور تاریخی 
در هند باال بوده، تا حدی کنترل کرده است. همچنین خرید نفت 
تخفیفی از روس��یه به مهار افزای��ش قیمت جهانی انرژی در این 
کش��ور کمک کرده است. دولتمردان هندی اخیرا اعالم کرده اند 
که رشد اقتصادی این کشور از انگلستان جلو افتاده و به پنجمین 
اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است. نارندرا مودی، نخست وزیر 
هند در پی این خبر اعالم کرد: »ما کسانی را که 250 سال بر ما 
حکومت کردند، پشت سر گذاشتیم تا در اقتصاد جهان پیشرفت 
کنیم؛ ما از صدها س��ال بردگی بیرون آمدیم، حاال این فرصت را 

داریم و متوقف نخواهیم شد.«
اما آنچه گفته نش��ده این اس��ت که اقتصاد هن��د باید از یک 
 میلیارد و 400میلیون نفر حمایت کند؛ در حالی که انگلس��تان 

تنه��ا 67 میلیون نفر جمعیت دارد. بنابراین با وجود اینکه دولت 
هن��د هفته گذش��ته اعالم کرد اقتصاد این کش��ور در فصل دوم 
امس��ال به طور ساالنه 13.5 درصد رشد داشته است، این کشور 
همچنان در تالش برای پاس��خگویی به نیازهای ملتی است که 
انتظار می رود به زودی به عنوان پرجمعیت ترین کش��ور جهان، 

چین را پشت سر بگذارد.
آژانس های رتبه بن��دی خصوصی، پیش بینی های خود را برای 
رشد اقتصادی هند در سال جاری تا یک درصد یا بیشتر کاهش 
داده اند، اما پیش بینی آنها تا حد زیادی در حد انتظار دولت هند 
باقی مانده است. پیش بینی ها حاکی از کاهش رشد هند به حدود 
6 درصد در س��ال آینده است. رشد اقتصادی هند در دوره پیش 
از همه گیری کرونا نیز بی رمق شده بود و در حال حاضر تنها در 
حال جبران رشد از دست رفته در طول دو سال گذشته است. رشد 
تولید این کشور همچنان کند و آهسته است که علت اصلی آن، 
افزایش هزینه هاست. در حالی که هند نسبت به سایر اقتصادهای 
بزرگ جهان کمتر به صادرات وابس��ته اس��ت، ولی رشد واردات 
بی��ش از دو برابر صادرات بوده اس��ت. برخ��ی از صنایع همچون 
مهمان پذی��ری و حمل ونق��ل همچنان کمتر از س��طح پیش از 

همه گیری کرونا باقی مانده اند.
در حالی که هند همچنان رشد اقتصادی سال جاری را حدود 
7.4 درصد تخمین می زند، وزیر دارایی هند در ماه گذشته اعالم 
کرد که این کشور باید به دنبال راه هایی برای حمایت از صادرات 
در شرایط کندی اقتصاد جهانی باشد. به گفته تحلیلگران، اقتصاد 

هند کماکان قادر به ایجاد ش��غل برای جمعیت گسترده افراد در 
س��ن کار نیست و رش��د آن همچنان بسیار کند و آهسته است. 
صدها میلیون نفر از مردم هند همچنان به جیره دولتی وابسته و 
در برابر شوک ها آسیب پذیر هستند. »سونیل سینها«، اقتصاددان 
ارشد موسس��ه تحقیقات و رتبه بندی هند در این باره می گوید: 
»الگوی اقتصادی نشان دهنده الگویی است که در آن تقاضا برای 
اقالم لوکس و مصرفی طبقه متوس��ط باال رو به رش��د است، اما 
مصرف اقالمی که مصرف عمومی دارند، رش��د نداشته است.« به 
گفته او، »توزیع رش��د برای افرادی که در ب��االی هرم درآمدی 
هس��تند، مطلوب تر و ب��رای افرادی که در پایین هرم هس��تند، 

نامطلوب بوده است.«
با این وجود، هند همچنان نقطه ای روش��ن اس��ت که با ایجاد 
یک کمپین عظیم واکسیناسیون که بر ظرفیت کشور به عنوان 
بزرگترین تولیدکننده واکسن جهان تکیه داشت، توانست مصرف 
و سرمایه گذاری را احیا کند. پیش بینی بانک جهانی این است که 
رش��د اقتصادی جهان در سال جاری در سایه تنش نظامی میان 
روسیه و اوکراین روی رقم 2.9 درصد بایستد؛ این در حالی است 
که رشد اقتصادی جهان در ماه ژانویه 4.1 درصد پیش بینی شده 
بود. انتظار می رود نرخ رشد در اقتصادهای پیشرفته نیز در سال 
جاری تا حد زیادی کاهش یابد و به 2.6 درصد برس��د که تقریبا 
نصف س��ال 2021 است. براساس پیش بینی صندوق بین المللی 
پول، انتظار می رود رش��د اقتصادی آمریکا در س��ال جاری 2.3 
درصد و در س��ال آینده یک درصد باش��د. میزان رشد اقتصادی 

چین نیز در س��ال جاری 3.3 درصد پیش بینی ش��ده است که 
پایین ترین نرخ رشد در چهار دهه منتهی به همه گیری کروناست.

درست زمانی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان در تالش 
بودن��د تقاضای ش��دید پس از همه گیری کرون��ا را رام و کنترل 
کنند، جنگ در اوکراین موجب اختالل بیشتر در زنجیره تأمین 
ش��د و قیمت انرژی و مواد غذایی را افزایش داد. تنگناهای قبلی 
کووید-19 نیز با محدودیت های جدید در چین تش��دید ش��ده 
اس��ت. به گفته »پیر اولیویر گورینچاس«، اقتصاددان ارش��د در 
صندوق بین المللی پول، »چشم انداز اقتصاد جهان از ماه آوریل تا 
حد زیادی تیره شده است و جهان ممکن است تنها دو سال پس 
از وقوع آخرین رکود در آس��تانه رکود بعدی قرار گیرد.« »رادیکا 
پاندی«، اقتصاددان موسسه ملی مالیه عمومی و سیاست هند نیز 
بر این باور اس��ت که »اقتصادهای پیشرفته در شرایطی در حال 
مبارزه با تورم هس��تند که تالش های هند برای تقویت عرضه به 
محدود کردن این فشارها کمک کرده است. دولت تالش کرده تا 
فرآیندهای تدارکات را ساده س��ازی و مشوق های تولید را معرفی 
کند و امکان دسترس��ی به اعتبار را برای مشاغل کوچک بهبود 
بخش��د.« به عقی��ده پاندی، »در حالی که افزای��ش نرخ بهره در 
اقتصادهای بزرگ )که با هدف کاهش تورم انجام ش��ده است( به 
تخریب تقاضا و کاهش س��رعت رشد اقتصادی منجر شده است، 
تورم در هند هرگز در آن حد افزایش نیافته و بیشتر تحت تاثیر 
عوامل بازدارنده جهانی بوده است تا رونق بیش از اندازه تقاضای 

داخلی.«

روزنامه »نیویورک تایمز« بررسی کرد
الگوی هندی رشد اقتصادی

نگرانی تورمی بانک های مرکزی

موتور تورم خاموش می شود؟

راهنمای طراحی پادکست: هر آنچه برای شروع کار الزم دارید!
مردم این روزها همه جا هندزفری به گوش هس��تند. فرقی ندارد مس��افران یک اتوبوس را زیر نظر بگیرید 
یا دانش��جوهایی که حوصله شان از حرف های استاد س��ر رفته است؛ در هر صورت همیشه پادکست هایی برای 
نجات آدم از شر روزمرگی وجود دارد. اگر شما هم از آن دست آدم هایی هستید که هر روز کلی حوصله تان سر 
می رود، احتماال خیلی خوب با دنیای پادکست ها آشنا هستید و چه بسا گوشی تان پر از اپیزودهای گلچین شده 
از پادکست های مختلف باشد.  محبوبیت روزافزون پادکست در بین مردم جای هیچ حرف و حدیثی ندارد. اگر 
نسل جوان )به قول معروف نسل Z( فقط در یک مورد با قدیمی ترها موافق باشد، همین جذابیت پادکست هاست. 
از این نظر پادکست مثل ورزش فوتبال از بچه دو ساله تا پیرمردهای 90 ساله را میخکوب می کند. البته ماجرا 
به همین جا ختم نمی شود. از آنجایی که کارآفرینان همیشه دنبال فرصت های عالی برای درآمدزایی هستند،...



فرصت امروز: برجام مهمترین متغیر سرنوشت س��از حال حاضر اقتصاد 
ایران اس��ت و به نظر می رسد هر چقدر ایران و سایر طرف های برجامی از 
دستیابی به توافق دور و دورتر می شوند، به همان اندازه پیش بینی سمت 
و سوی اقتصاد ایران، سخت و دشوارتر می شود. گزارش های میدانی نشان 
می دهد که شهروندان ایرانی این روزها از دنبال کردن اخبار برجامی خسته 
شده اند و دیگر همانند قبل گوش به زنگ مذاکرات احیای برجام نیستند؛ 
چراکه تاکنون چند بار مذاکرات به نقطه پایانی نزدیک شده و به دنبال آن، 
بازارها با خوش بینی به پیشواز توافق و پیشخور اثرات آن رفته     اند، اما نه تنها 
توافقی حاصل نشده بلکه طرف های برجامی مدام توپ را به زمین یکدیگر 

می اندازند و گره برجام را کورتر می کنند.
بازارها در این میان در حالی معطل مذاکرات احیای برجام باقی مانده اند 
که بازار سهام به عنوان دماسنج و تاالر شیشه ای اقتصاد ایران همچنان با 
رکود فرسایشی دست و پنجه نرم می کند و به نظر می رسد در این وضعیت 
رکودی باقی خواهد ماند، مگر آنکه معضل دیرینه برجام به سرانجام برسد 
و تکلیف بازارهای مالی مش��خص ش��ود؛ چراکه به واسطه این بالتکلیفی 
و بی خب��ری، رکود بازارها بیش از پیش بر ناکارآمدی س��رمایه گذاری در 
تاالر شیشه ای می     افزاید و سرمایه      گذاران را بیش از پیش از سرمایه گذاری 
در بازار س��هام دلسرد می کند. حتی اگر توافقی هم در مذاکرات هسته     ای 
حاصل نشود، صرفا مشخص شدن سرانجام این بالتکلیفی می تواند بازارها 
و سرمایه     گذاران را از غبار سردرگمی و تردید نجات دهد و دورنمای آینده 
اقتصاد کش��ور را روشن سازد. در حالی که تا چند روز دیگر سال به نیمه 
می رس��د، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارشی به ترسیم 
آینده بازارها پرداخت و »چش��م انداز صنعت، معدن و تجارت در نیمه دوم 

سال 1401« را ترسیم کرد.
* نهاده��ای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، 
نرخ رش��د اقتصادی ایران در سال  2022 میالدی را به ترتیب 3.7 درصد 
و 3 درص��د پیش  بینی کرده اند. تلقی صاحب نظران اقتصادی داخلی نیز از 
رش��د اقتصادی با نفت طی س��ال  1401 در حدود 4  تا  5  درصد است که 
ب��ا توجه به افزایش قیمت نفت و بهبود درآمدهای ارزی دولت، این هدف 
در دسترس است، اما از جمله عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی در سال 
جاری، شکست توافق هس��ته ای، فعال شدن مکانیسم ماشه، بیم تشدید 

تحریم ها و افزایش انتظارات تورمی است.
* تلقی صاحب نظ��ران اقتصادی از نرخ ارز در س��ال 1401 در صورت 

شکس��ت مذاکرات هس��ته ای در بازه 30 تا 34 هزار توم��ان و در صورت 
تواف��ق در بازه 27 تا 30 هزار تومان اس��ت. به نظر می رس��د که ابهام در 
نتیجه مذاکرات احیای برجام و باال بودن انتظارات تورمی از جمله عوامل 
تقویت کنن��ده روند صعودی نرخ ارز در نیمه دوم امس��ال اس��ت؛ هرچند 
افزای��ش درآمده��ای ارزی و تمایل کش��ورها به انعق��اد پیمان های پولی 

دوجانبه می تواند به ثبات نسبی بازار ارز کمک کند.
* براس��اس آخرین آمار ارائه ش��ده توس��ط صندوق بین المللی پول، 
متوسط تورم جهانی در سه ماهه اول سال 2022 برابر 7.4 درصد است 
که در مقایس��ه با س��ال قبل بیش از 4 درصد رشد داشته است. بررسی 
ش��اخص های قیم��ت کاالها و خدمات بیانگر این اس��ت که عمده تورم 
جهانی ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی، کامودیتی ها و شاخص 
قیمت مواد غذایی بوده اس��ت. به طوری که تورم نقطه به نقطه شاخص 
قیمت انرژی و مواد غذایی طی دوره یک س��اله منتهی به اواسط تیرماه 
1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 84 درصد و 23 درصد 
رش��د داشته است. در همین راس��تا، بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول، میزان تورم مصرف کننده ایران برای سال 2022 را به ترتیب 37.6 
درص��د و 32.3 درصد پیش بینی کرده اند. تلقی صاحب نظران اقتصادی 
از نرخ تورم در سال 1401 در محدوده 50  تا 55 درصد است. موسسه 
مطالع��ات و پژوهش ه��ای بازرگانی نیز نرخ تورم امس��ال را حدود 50 

درصد برآورد کرده است.
* براس��اس آخرین گزارش شاخص تولیدات صنعتی سازمان یونیدو در 
ماه آوریل 2022، س��رعت رشد تولیدات صنعتی جهان نسبت به ماه های 
گذش��ته کمتر شده و به نصف کاهش یافته است و از طرفی، آمار ضعیف 
و عمدت��ا منفی رش��د فصلی تولید در چندین کش��ور مهم صنعتی نظیر 
چین، انگلس��تان و آمریکا و سیاس��ت های انقباض��ی پولی به منظور مهار 
تورم، نگرانی ها درخصوص رکود جهانی را تقویت کرده اس��ت. با توجه به 
مزیت نس��بی ایران در دسترس��ی به منابع و مواد اولیه، تقویت سهم بازار 
محصوالت صادراتی ایران در بازارهای جهانی در سال 1401 مورد انتظار 
است. آمارهای رسمی نشان می دهد که در فصل بهار امسال شاخص تولید 
و فروش ش��رکت های صنعتی بورسی از روند به نسبت مطلوبی برخوردار 
بوده و رشد نقطه به نقطه شاخص تولید در پایان خردادماه به 4.9 درصد 
و شاخص فروش به 13.3 درصد رسیده است. در نتیجه انتظار می رود در 
صورت تامین خوراک و انرژی واحدهای تولیدی، روند رشد مثبت شاخص 

تولید صنعتی در نیمه دوم سال 1401 ادامه یابد؛ هرچند در صورت وقوع 
رکود جهان��ی و به دنبال آن، کاهش مصرف اقتصاد جهانی، تداوم رش��د 

صادرات صنایع فوالد و پتروشیمی در سال 1401 مورد تردید است.
* با وجود رشد شاخص بورس اوراق بهادار تهران در دو ماه ابتدایی سال 
1401، اما نااطمینانی س��رمایه گذاران خرد ب��رای افزایش ورود نقدینگی 
به س��مت بازار س��رمایه، ادامه این رش��د را با چالش مواجه کرد. اگرچه 
صاحب نظران اقتصادی معتقدند بهبود گزارش های مجامع ش��رکت های 
بورس، باال بودن انتظارات تورمی و افزایش ریسک بازارهای موازی موجب 
ش��ده است تا چشم انداز ش��اخص بورس در ادامه سال 1401 صعودی و 

تثبیت در محدوده 1.7 میلیون واحد باشد. 
* با توجه به روند افزایش��ی قیمت مصالح س��اختمانی و افزایش تورم 
تولیدکننده و کاهش آمار س��اخت واحدهای مس��کونی در ماه های اخیر، 
انتظار افزایش قیمت مسکن همچنان محتمل است؛ اگرچه به دلیل کاهش 
قدرت خرید و شکاف قیمت دالری مسکن از میانگین بلندمدت آن، انتظار 
می رود که نرخ رش��د قیمت مسکن در س��ال 1401 کمتر از نرخ تورم و 

35 درصد باشد.
* براساس پیش بینی نهادهای متولی تجارت در ایران، واردات و صادرات 
غیرنفتی در س��ال 1401 به ترتیب به 55.5 میلی��ارد دالر و 56 میلیارد 
دالر افزای��ش خواه��د یافت. با این وجود، چالش های ناش��ی از تحریم ها، 
بوروکراس��ی اداری و بی توجهی به اس��تراتژی صادراتی از مهمترین موانع 
تحقق افزایش صادرات غیرنفتی است و تلقی صاحب نظران اقتصادی این 
است که واردات و صادرات غیرنفتی سال 1401 به ترتیب 58 میلیارد دالر 

و 53 میلیارد دالر خواهد بود.
* مهمتری��ن چالش های محیط کس��ب و کار از نگاه مدیران بنگاه های 
کوچک و متوس��ط حاکی از آن اس��ت که افزایش نامتعارف دس��تمزدها، 
محدودی��ت تامین و نوس��ان قیمت مواد اولیه، ممیزی محوری و ش��یوه 
علی الرأس در نظام رس��یدگی و تش��خیص مالیات ها، سهم باالی کارفرما 
از پرداخ��ت حق بیمه کارکنان، نحوه رس��یدگی به دفات��ر و صورت های 
مزد س��ال های قبل، سیاس��ت ارزی به ویژه نحوه بازگش��ت ارز حاصل از 
صادرات، واردات و قاچاق کاالهای مشابه تولید داخلی و همچنین طوالنی 
و ش��فاف نبودن رویه های کاری اخذ اس��تعالم و مجوزهای سازمان ملی 
استاندارد، وزارت بهداشت و محیط زیست، فضای کسب و کار در کشور را 

با چالش های جدی مواجه ساخته است.

برجام، اقتصاد ایران را به کدام سو می برد؟

چشم انداز بازارها در نیمه 1401

آخری��ن آمارها از مالیات خانه های خالی نش��ان می دهد که در پنج ماه 
نخس��ت امسال، س��اکنان شمال تهران بیشترین و س��اکنان کهگیلویه و 

بویراحمد کمترین مالیات خانه های خالی را پرداخت کرده اند.
براس��اس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر 
واحد مس��کونی در ش��هرهای باالی 100 هزار نفر بیش از 120 روز خالی 
از س��کنه باشد،  مشمول مالیات می ش��ود و به ازای هر ماه بیش از زمان 
مذکور، ماهانه مش��مول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به ش��رح 
ضرایب س��ال اول معادل ش��ش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 12 
برابر مالیات متعلقه و س��ال س��وم به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه 
خواهد شد. وظیفه شناسایی خانه های خالی برعهده وزارت راه و شهرسازی 
گذاشته شد و این وزارتخانه با راه اندازی سامانه امالک و اسکان نسبت به 
ثبت اطالعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده 
نتوانس��تند این اطالعات را ثبت کنند، خان��ه آنها به عنوان خاله خالی به 
س��ازمان امور مالیاتی از س��وی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد. نهایتا 
سازمان امور مالیاتی در دی ماه سال گذشته فهرستی از خانه های خالی و 
مالیات آنها را منتشر کرد که براساس آن 568 هزار خانه خالی شناسایی 
شد و به صاحبان خانه های خالی حداکثر تا پایان مردادماه برای پرداخت 

مالیات فرصت داده شد.
حاال طبق آمارهای جدیدی که سازمان امور مالیاتی در اختیار خبرگزاری 
ایسنا قرار داده است، میزان مالیات پرداختی خانه های خالی در پنج ماهه 

نخست امسال و براساس گزارش دریافتی از سامانه قبض بانک حدود 34 
میلیارد و 582 میلیارد ریال بوده که حدود 72 درصد این مبلغ یعنی بیش 
از 24 میلیارد و 825 میلیون ریال آن توسط اداره کل مالیات شمال تهران 
گزارش شده است. بدین ترتیب، میزان مالیات پرداختی در استان آذربایجان 
شرقی 806.083.747 ریال، آذربایجان غربی 11.448.675 ریال، اردبیل 
30.137.940 ریال، اصفهان 454.215.867 ریال، البرز 691.593.706 
ریال، ایالم 11.812.500 ریال، بوشهر 21.505.473 ریال، جنوب استان 
تهران 387.504.270 ریال، جنوب تهران 86.288.625 ریال، خراس��ان 
رض��وی 147.946.635 ری��ال، خراس��ان ش��مالی 20.463.840 ریال، 
خوزستان 237.595.835 ریال، زنجان 31.939.272 ریال، شرق تهران 
151.672.500 ریال، شمال اس��تان تهران 445.500.000 ریال، شمال 
ته��ران 24.824.433.550 ریال، غرب تهران 76.065.322 ریال، فارس 
1.310.854.245 ری��ال، قزوین 15.879.780 ریال، قم 126.797.351 
ریال، کردستان 270.000.000 ریال، کرمان 3.240.000 ریال، کرمانشاه 
58.989.500 ری��ال، کهگیلویه و بویراحمد 3.105.000 ریال، گلس��تان 
30.175.200 ریال، گیالن 247.176.576 ریال، مازندران 12.127.219 
ریال، مرکز ته��ران 93.661.312 ریال،  مرک��زی 110.784.959 ریال، 
مودیان متوس��ط 3.726.040.682 ریال، هرمزگان 95.555.808 ریال، 

همدان 29.137.320 ریال و یزد 13.246.875 ریال بوده است.
گزارش س��ازمان امور مالیاتی کش��ور درباره آخرین وضعیت مالیات 

خانه ه��ای خالی در حالی اس��ت که بس��یاری از کارشناس��ان و فعاالن 
بازار مس��کن از هم��ان ابتدا دریافت این مالیات را نه تنها امری دش��وار 
و غیرممک��ن )به دلیل نبود بانک اطالعات��ی جامع، دقیق و کامل برای 
شناس��ایی خانه های خالی( اعالم کردند، بلکه این روش دریافت مالیات 
را روش��ی ناکارآمد ب��رای تنظیم بازار مس��کن می دانن��د. دیدگاه های 
کارشناس��ی نشان می دهد که موثرترین، کم هزینه ترین و کاربردی ترین 
ش��کل تنظیم بازار مس��کن و رفع انجماد ملکی با استفاده از اهرم های 
مالیاتی، همانا وضع و دریافت مالیات س��االنه از امالک مس��کونی است 
که در کشورهای توسعه یافته جهان بین 0.5 تا 1.5 درصد از ارزش روز 
ملک دریافت می شود. بنابراین با افزایش هزینه های سفته بازی و مالکی، 
ریسک س��فته بازی در بازار ملک افزایش یافته و واحدهای احتکارشده 
به بازار عرضه خواهند ش��د. با این حال، اخذ مالیات از خانه های خالی، 
نق��ش مهم��ی در عرضه واحدها به بازار مس��کن و تأثی��ر آن بر کاهش 
و ثب��ات قیمت مس��کن و همچنین اجاره بها خواهد داش��ت. به عقیده 
کارشناس��ان اقتصاد مس��کن، در کنار اقداماتی مانند س��اخت مسکن، 
قوانین مالیاتی برای کنترل سوداگری در بازار مسکن بسیار مؤثر است. 
براس��اس آمارهای وزارت راه و شهرس��ازی، مالکان بیشترین واحدهای 
بزرگ و خانه های خالی در کش��ور، بانک ها و س��پس شرکت های بزرگ 
هس��تند که با استفاده از خأل اجرا نشدن قانون اخذ مالیات از خانه های 

خالی، سودآوری زیادی در سال های گذشته نصیب آنها شده است.

میزان مالیات خانه های خالی در 5 ماه نخست امسال
کدام شهرها خانه های خالی بیشتری دارند؟

نگاه

آیا جهان مستعد یک جنگ بزرگ است؟
دنیای چند قطبی تر

در این هفته هزاران دانشجو در سراسر جهان برای اولین بار آشنایی خود را با دوره های 
روابط بین الملل آغاز می کنند. اگر استادان آنها با شیوه های تغییر جهان در سال های اخیر 
هماهنگ باش��ند، به آنها یاد خواهند داد که تئوری های اصلی روابط بین الملل هش��دار 
می دهند که درگیری قدرت های بزرگ در راه اس��ت. به نوش��ته »فارین پالیسی«، برای 
دهه ها نظریه روابط بین الملل دالیلی برای خوش بینی ارائه می کرد که قدرت های بزرگ 
می توانند عمدتا از روابط همکاری برخوردار باش��ند و اختالفات خود را بدون درگیری 
مسلحانه حل کنند. تئوری های واقع گرا بر قدرت تمرکز می کنند و برای دهه ها معتقد 
بودند که جهان دوقطبی جنگ سرد و جهان تک قطبی پس از جنگ سرد تحت سلطه 
ایاالت متحده، سیستم های نسبتا ساده ای هستند که مستعد جنگ های ناشی از اشتباه 
محاسباتی نیستند. آنها همچنین معتقد بودند که سالح های هسته ای، هزینه درگیری را 

افزایش داده و جنگ بین قدرت های بزرگ را غیرقابل تصور می کند.
در همین حال، نظریه پردازان لیبرال استدالل می کردند که سه گانه متغیر های عللی 
)نهادها، وابستگی متقابل و دموکراسی( همکاری را تسهیل می کند و تعارض را کاهش 
می دهد. مجموعه متراکم نهاد ها و موافقت نامه های بین المللی )س��ازمان ملل، سازمان 
تجارت جهانی و...( که پس از جنگ جهانی دوم تأس��یس ش��د و از پایان جنگ س��رد 
گس��ترش یافت، مجال��ی را برای قدرت های بزرگ فراهم کرده ت��ا اختالفات خود را به 
طور مس��المت آمیز حل کنند. عالوه بر این، جهانی ش��دن اقتصاد، جنگ مس��لحانه را 
بسیار پرهزینه کرد. چرا وقتی تجارت خوب است و همه در حال ثروتمندشدن هستند، 
دع��وا می کنیم؟ در نهایت طبق این نظریه، دموکراس��ی ها کمت��ر به جنگ و همکاری 
می پردازند و امواج عمده دموکراسی سازی در 70 سال گذشته، جهان را به مکانی آرام تر 
تبدیل کرده اس��ت. در همان زمان، محققان سازنده گرا توضیح دادند که چگونه ایده ها، 
هنجار ها و هویت های جدید، سیاس��ت بین المللی را در جهت مثبت تری تغییر داده اند. 
در گذشته دزدی دریایی، برده داری، شکنجه و جنگ های تجاوزکارانه از شیوه های رایج 
بود. با این حال، طی س��ال ها تقویت هنجار های حقوق بش��ر و تابو ها در برابر اس��تفاده 
از س��الح های کش��تارجمعی، نرده های محافظی را بر درگیری های بین المللی قرار داد. 
متأس��فانه تقریبا همه این نیرو های آرام بخش، چش��مان ما را کور کرده است. براساس 
نظریه روابط بین الملل، نیرو های محرک سیاست بین الملل نشان می دهند که جنگ سرد 

جدید میان ایاالت متحده، چین و روسیه بعید است که صلح آمیز باشد.
م��ا در حال ورود به دنیای چند قطبی تر هس��تیم. مطمئن��ا ایاالت متحده همچنان 
براساس تقریبا تمام معیار های عینی، قدرت پیشرو در جهان است، اما چین به رتبه دوم 
در قدرت نظامی و اقتصادی دست یافته است. اروپا در نوع خود یک ابرقدرت اقتصادی 
و نظارتی است. روسیه تهاجمی تر، بزرگترین انبار تسلیحات هسته ای روی زمین را در 
اختیار دارد و قدرت های بزرگ در جهان در حال توسعه - همانند هند، اندونزی، آفریقای 
جنوبی و برزیل - مس��یر غیرمتعهد را انتخاب می کنند. واقع گرایان اس��تدالل می کنند 
که سیس��تم های چندقطبی، ناپایدار و مستعد جنگ های بزرگ هستند. جنگ جهانی 
اول، یک نمونه کالسیک است. سیستم های چندقطبی تا حدی ناپایدار هستند؛ زیرا هر 
کشوری باید در مورد دشمنان احتمالی متعدد نگران باشد. در حال حاضر، وزارت دفاع 
ایاالت متحده از درگیری های احتمالی همزمان با روس��یه در اروپا و چین در اقیانوس 
هند و اقیانوس آرام نگران است. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا همچنین اعالم کرده که 
استفاده از نیروی نظامی به عنوان آخرین راه حل برای مقابله با برنامه هسته ای ایران روی 

میز باقی می ماند. بنابراین جنگ در سه جبهه دور از ذهن نیست.
جنگ های محاس��باتی نادرس��ت اغلب زمانی رخ می دهد که دولت ها دشمن خود را 
دست کم بگیرند. دولت ها به قدرت یا عزم رقیب خود برای مبارزه شک دارند، بنابراین 
آنها را آزمایش می کنند. گاهی اوقات دش��من بلوف می زند و چالش ایجاد می ش��ود. با 
این حال، اگر دشمن مصمم به دفاع از منافع خود باشد، ممکن است جنگ بزرگی رخ 
دهد. والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه احتماال در ابتدای حمله به اوکراین، اشتباه 
محاس��باتی کرده و به اش��تباه تصور کرد که جنگ آسان خواهد بود. برخی از محققان 
واقع گرا برای مدتی هشدار می دادند که حمله روسیه به اوکراین در راه است و هنوز این 
احتمال وجود دارد که جنگ در اوکراین بتواند از مرز های ناتو عبور کرده و این درگیری 
را به آتش مس��تقیم ایاالت متحده و روس��یه تبدیل کند. این خطر هم وجود دارد که 
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در مورد تایوان، اشتباه محاسباتی کند. سیاست 
گیج کننده »ابهام استراتژیک« واشنگتن در مورد اینکه آیا از جزیره دفاع خواهد کرد یا 
خیر، تنها به بی ثباتی می افزاید. بایدن گفته که از تایوان دفاع خواهد کرد، اما کاخ سفید 
خودش با او مخالفت کرد. واقع گرایان همچنین بر تغییر توازن قوا تمرکز کرده و نگران 
ظهور چین و افول نسبی ایاالت متحده هستند. نظریه انتقال قدرت می گوید که سقوط 
یک قدرت بزرگ مسلط و ظهور یک رقیب صعودی اغلب منجر به جنگ می شود. برخی 
کارشناس��ان نگرانند که واشنگتن و پکن ممکن است در »تله توسیدید« بیفتند. »تله 
توسیدید« )Thucydides Trap( اصطالحی است که توسط »گراهام تی الیسون«، 
ژنرال نظامی و تئوریس��ین علوم سیاسی آمریکا برای توصیف گرایش آشکار به جنگ و 
درگی��ری بالقوه بین ایاالت متحده و جمهوری خلق چین به کار رفت. این اصطالح به 
نقل قولی از توس��یدید، مورخ یونانی قرن چهارم پیش از میالد اشاره دارد که در کتاب 
معروف »جنگ پلوپونزی« می نویس��د: جنگ بین اسپارت و آتن اجتناب ناپذیر بود، آن 
هم به این دلیل که اسپارت از قدرت رو به ظهور آتن می ترسید. بر همین مبنا، الیسون 
معتقد است که درگیری بین آمریکا و چین هم اجتناب ناپذیر است؛ زیرا آمریکا از قدرت 

رو به ظهور چین می ترسد.
البته برخی از افراد ممکن اس��ت اس��تدالل کنند که بازدارندگی هسته ای همچنان 
کارساز خواهد بود، اما فناوری نظامی در حال تغییر است. جهان در حال تجربه »انقالب 
صنعتی چهارم« اس��ت؛ زی��را فناوری های جدید - مانند هوش مصنوعی، محاس��بات 
کوانتومی و ارتباطات، رباتیک، موش��ک های مافوق صوت، انرژی هدایت شده و... - نوید 
تغییر اقتصاد جهانی، جوامع و میدان جنگ را می دهند. بس��یاری از کارشناسان دفاعی 
معتقدند ما در آستانه انقالب جدیدی در امور نظامی هستیم و این امکان وجود دارد که 
این فناوری های جدید احتمال جنگ را بیشتر کنند. حداقل این سیستم های تسلیحاتی 

جدید می توانند ارزیابی های مربوط به توازن قوا را به سمت اشتباه محاسباتی ببرند.
محققان لیبرال همچنین اس��تدالل می کنند که وابس��تگی متقابل اقتصادی باعث 
کاهش تعارض می شود، اما این نظریه همیشه مشکل مرغ و تخم مرغ را دارد. آیا تجارت 
محرک روابط خوب اس��ت، یا روابط خوب محرک تجارت است؟ ما پاسخ را در واقعیت 
می بینیم. جهان آزاد به این نتیجه رس��یده که از نظر اقتصادی بیش از حد به دشمنان 
خود در مسکو و پکن وابسته است و به سرعت در حال جدا شدن از آنهاست. شرکت های 
غربی یکشبه از روسیه خارج شدند. قوانین و مقررات جدید در ایاالت متحده، اروپا و ژاپن 

تجارت و سرمایه گذاری در چین را محدود می کند.
تئ��وری صلح دموکراتیک می گوید دموکراس��ی ها با س��ایر دموکراس��ی ها همکاری 
می کنند، اما همانطور که بایدن می گوید، خط گسل اصلی در سیستم بین المللی امروز، 
»نبرد بین دموکراس��ی و خودکامگی« است. نهاد گرایان ممکن است بگویند که شکاف 
دموکراسی در مقابل استبداد در سیاست بین الملل صرفا یک موضوع حکمرانی نیست، 
بلکه ش��یوه زندگی اس��ت. چه بخواهیم چه نخواهیم، ما در قرن بیستم به رقابت بر سر 
اینک��ه آیا دولت های دموکراتیک یا خودکامه می توانند عملکرد بهتری برای مردم خود 
داش��ته باش��ند، بازگش��ته ایم و عنصر ایدئولوژیک خطرناک تری را به این رقابت اضافه 
می کنیم. متأسفانه لحظات روشنگری که تاریخ را در پیچی به سوی عدالت برمی گرداند، 
اغل��ب تنها پس از جنگ قدرت های بزرگ ظاهر می ش��وند. بیایید امیدوار باش��یم که 
دانشجویان ورودی امروز در مراسم فارغ التحصیلی خود در مورد جایی که در زمان آغاز 
جنگ جهانی سوم بودند، خاطره تعریف نکنند. اما نظریه روابط بین الملل، دالیل زیادی 

برای نگرانی به ما می دهد.
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فرصت امروز: مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی با نفت در فصل بهار امسال 
را 3.8 درصد و بدون نفت را 4.3 درصد اعالم کرد. طبق برآورد مرکز آمار، 
گروه کشاورزی در حالی رشد منفی 0.8 درصد را تجربه کرد که در تمام 
فصول س��ال گذشته نیز رش��د منفی را ثبت کرده بود. در گروه صنایع و 
معادن نیز در فصل بهار امس��ال رشد 4.2 درصدی گزارش شده؛ در حالی 
که در فصل بهار سال گذشته این بخش رشد 13.7 درصدی را ثبت کرده 
بود. در بخش اس��تخراج نفت و گاز طبیعی هم رش��د 1.1 درصدی ثبت 
ش��ده، اما در بخش سایر معادن، رش��د محصول ناخالص داخلی و ارزش 

افزوده، منفی 0.7 درصد گزارش شده است.
گزارش مرکز آمار نش��ان می دهد که بخش صنع��ت در فصل بهار 5.1 
درصد و بخش س��اختمان منفی 3.9 درصد رش��د کرده است. همچنین 
رش��د بخش خدمات در بهار امس��ال در حالی 3.9 درصد اعالم ش��ده که 
رشد تمام زیرگروه های آن البته به غیر از واسطه گری های مالی مثبت بوده 
است. رشد بخش واسطه گری های مالی نیز منفی 3.5 درصد محاسبه شد. 
همچنین تشکیل سرمایه در فصل بهار در حالی به منفی 0.1 درصد رسید 
که این میزان در مدت مش��ابه س��ال قبل 11 درصد بوده است. از کاهش 
رش��د در بخش تشکیل سرمایه به عنوان تهدیدی برای رشد اقتصادی در 
فصول بعد یاد می ش��ود. در مجموع، رش��د بی��ش از 4 درصدی محصول 
ناخالص داخلی در اقتصاد ایران در شرایطی حاصل شده که در سال 1400 
ای��ن رقم با نفت 4.3 درصد و بدون نفت 3.5 درصد بوده اس��ت. پیش از 
این بانک جهانی رش��د اقتصادی ایران در سال 2022 را 3.7 درصد اعالم 

کرده بود.
رشد منفی کشاورزی کمتر شد

برآورد مرکز آمار ایران نش��ان می دهد که رشد اقتصادی در بهار امسال 
به 3.8 درصد رس��یده است. این رقم نسبت به فصل زمستان پارسال که 
رش��د 2.2 درصدی ثبت ش��ده بود، افزایش یافته اما نسبت به فصل بهار 
1400 که رش��د 6.9 درصدی به دس��ت آمده بود، کاهش داش��ته است. 
مطابق گ��زارش مرکز آمار، محصول ناخال��ص داخلی )GDP( به قیمت 

ثابت سال 1390 در سه  ماهه اول سال 1401 به رقم 188.7 هزار میلیارد 
تومان با نفت و 161.4 هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل )با نفت 181.8 هزار میلیارد تومان و بدون 
نفت 154.8 هزار میلیارد تومان( نشان دهنده رشد 3.8 درصدی محصول 
ناخالص داخلی با نفت و رشد 4.3 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون 

نفت است.
رش��د اقتصادی براساس سه گروه عمده کش��اورزی، صنعت و معدن و 
خدمات محاسبه می شود. گروه کشاورزی در اولین فصل سال جاری رشد 
منفی 0.8 را ثبت کرده که نسبت به فصل بهار سال گذشته )رشد منفی 
5.1 درصدی( از شدت این رشد منفی کاسته شده است. به نظر می رسد 
عدم س��رمایه گذاری موثر، محدودشدن صادرات، قیمت گذاری دستوری و 
خشکس��الی از مهمترین دالیل منفی بودن رش��د اقتصادی در این بخش 
است. بخش گروه کشاورزی به دو زیرگروه کشاورزی، شکار و جنگل داری و 
ماهیگیری تقسیم می شود که زیرگروه اول در بهار امسال منفی 0.8 درصد 

و زیرگروه دوم منفی 2.1 درصد رشد کرده است.
رشد اقتصادی در گروه صنایع و معادن نیز 4.2 درصد بوده که نسبت به 
فصل بهار سال قبل، کاهش 9.5 واحد درصدی و نسبت به فصل زمستان 
س��ال قبل، افزایش 2.2 واحد درصدی را نش��ان می دهد. همچنین گروه 
صنایع و معادن بدون نفت در بهار امسال به رشد مثبت 6 درصدی رسید. 
طبق اعالم مرکز آمار، در نخستین فصل سال 1401، زیرگروه صنعت رشد 
5.1 درصدی را ثبت کرده که نسبت به فصول سال گذشته رقم بیشتری 
بوده اس��ت. رشد صنعت در فصل بهار سال گذشته 4.9 درصد و در فصل 
زمستان س��ال قبل 2.8 درصد بوده است. به نظر می رسد بخشی از رشد 
صنعتی در بهار سال جاری به دلیل بهبود تولید بخش خودرو بوده است. 
البته نمی توان انتظار داشت که با شرایط کنونی، بخش صنعت نیز بتواند 

جهش باالیی را در فصول آینده تجربه کند.
تشکیل سرمایه در مدار منفی

همچنین میزان رش��د اقتصادی گروه ساختمان در فصل بهار امسال به 

منفی 3.9 درصد رسیده و این در حالی است که این میزان در فصل بهار 
پارس��ال حدود 15.3 درصد و در فصل زمستان پارسال منفی 3.3 درصد 
بوده است. گروه خدمات که بیشترین سهم در تولید ناخالص داخلی را دارد 
)53.7 درصد( در فصل نخست امسال رشد 3.9 درصد را نشان می دهد که 
در مقایسه با فصل اول سال گذشته تغییر چندانی نداشته است. بیشترین 
رش��د در زیر گروه های این بخش به خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی 
اختصاص داشته که رشد حدود 63.9 درصدی را ثبت کرده اند؛ حال آنکه 
این نوع خدمات در بهار سال قبل رشد 14.8 درصدی و در زمستان سال 

قبل رشد 8.8 درصدی داشته است.
مرکز آمار همچنین در ادامه گزارش خود به محاس��به رشد اقتصادی از 
سمت هزینه پرداخت که شامل 5 بخش »هزینه مصرف نهایی خصوصی«، 
»هزینه مصرف نهایی دولت«، »تش��کیل سرمایه ثابت ناخالص«، »خالص 
صادرات کاالها و خدمات« و »تغییر در موجودی انبار« می ش��ود. براساس 
آمارها، هزینه مصرف نهایی خصوصی در بهار امس��ال 11.2 درصد رش��د 
داشته که نسبت به بهار سال گذشته 3.4 واحد درصد بیشتر شده است. در 
همین حال، رشد هزینه های دولت از رقم 5.4 درصد در پایان سال گذشته 
با کاهش حدود 0.9 واحد درصدی به 4.5 درصد در بهار امس��ال رسیده، 
اما تشکیل سرمایه در اولین فصل سال جاری به منفی 0.1 درصد رسیده 
است؛ این در حالی است که تشکیل سرمایه در فصل نخست سال گذشته 
11درصد بوده اس��ت. مطابق گزارش مرکز آمار، تشکیل سرمایه در بخش 
ماشین آالت طی بهار امسال مثبت 5.8 درصد و تشکیل سرمایه در بخش 
ساختمان منفی 4درصد بوده است. بنابراین عدم سرمایه گذاری در بخش 
ساختمان باعث منفی شدن تشکیل سرمایه ثابت شده است. کاهش رشد 
در بخش تشکیل سرمایه می تواند تهدیدی برای رشد اقتصادی در فصول 
بعدی باشد. همچنین رشد صادرات کاال و خدمات در فصل بهار امسال در 
حالی منفی 9.7 درصد و رش��د واردات کاال و خدمات منفی 14.6 درصد 
بوده که این رقم در مدت مشابه سال قبل به ترتیب مثبت 16.9 درصد و 

4.6 درصد بوده است.

رشد اقتصادی در فصل بهار امسال به 4.3 درصد رسید

تبخیر سوخت رشد اقتصادی

با ابالغ دس��تورالعمل تازه بانک مرکزی، تفکیک حساب های تجاری از 
حس��اب های شخصی به ایستگاه آخر نزدیک ش��د. حاال حدود 8 میلیون 
حس��اب تجارِی اعالم شده به س��ازمان امور مالیاتی از خدمات ویژه بانکی 
تجاری بهره مند می ش��وند و حساب هایی که به طور چراغ خاموش فعالیت 
تجاری داش��ته باشند، باید مالیات بدهند. بدین ترتیب، اگر حسابی بیش 
از 100 تراکنش واریزی در ماه داشته باشد و دست کم 35 میلیون تومان 
در آن جابه جا ش��ود، تراکنش تجاری تلقی می ش��ود. البته صرفا داشتن 
این تعداد تراکنِش واریزی، مالک تجاری تلقی ش��دِن یک حساب نیست، 
بلکه بای��د به طور همزمان در یک ماه بیش از 100 تراکنش و در مجموع 
دس��ت کم 35 میلیون تومان جابه جا شود و فقط »واریز« مالک است، نه 
هر تراکنش��ی. به گزارش ایس��نا، پس از اتصال دس��تگاه های کارتخوان و 
درگاه های پرداخت کشور به پرونده مالیاتی، تفکیک حساب های تجاری از 
حساب های شخصی دومین همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی 
برای اجرای قانون پایانه های فروش��گاهی و سامانه مودیان است. سازمان 
امور مالیاتی از اوایل خردادماه امس��ال، تفکیک حساب های تجاری را آغاز 
کرد و حدود 8میلیون حس��اب تجاری از س��وی مؤدی��ان در جریان ارائه 
اظهارنامه مالیاتی به س��ازمان امور مالیاتی اعالم شده و این میزان حساب 
در س��ازمان به عنوان حس��اب تجاری شناسایی و ثبت شده است. از آنجا 
که کلیه تراکنش های صاحبان مشاغل از طریق حساب های بانکی متصل 
به دس��تگاه های کارتخوان و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان 
تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب محسوب شده 
است؛ بانک مرکزی باید اطالعات این تراکنش های بانکی شامل مانده اول 
دوره، وجوه واریزی، وجوه برداش��ت ش��ده و مانده آخر دوره هر حس��اب 
بانکی را برای تکمیل پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان به 

صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
در ح��ال حاضر، پس از گذش��ت چند ماه از آغاز تفکیک حس��اب های 
شخصی و تجاری در سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی دستورالعمل ناظر 
بر حس��اب  سپرده تجاری و خدمات بانکی را به شبکه بانکی ابالغ کرد که 

طبق آن، تمامی حساب های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری 
محسوب می شوند. این دستورالعمل، ارائه یکسری از خدمات بانکی تجاری 
را مش��روط به داشتن حس��اب تجاری کرده و ارائه هرگونه خدمات بانکی 
ب��رای تأمین ارز مربوط به واردات کاال و خدمات منوط به وجود حس��اب 
تجاری به نام متقاضی واردات اس��ت. همچنین انتقال وجوه ریالی مربوط 
ب��ه تقاضای تأمین ارز به منظ��ور واردات کاال و خدمات نیز فقط از محل 
حس��اب تجاری امکان پذیر است و هرگونه اعطای تسهیالت ریالی و ارزی 
منوط به وجود حس��اب تجاری به نام متقاضی تسهیالت و واریز وجه آن 
در حساب تجاری است.  بانک مرکزی همچنین شش مشوق بانکی برای 
حس��اب های تجاری در نظر گرفته اس��ت: »اعطای دسته چک جدید در 
صورت بازگشت تمامی برگه های دسته چک های قبلی و نیز بازگشت سه 
پنجم )60 واحد درصد( از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب 
تج��اری«؛ »اعمال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا 40 درصد 
فقط در رابطه با س��رفصل های اعالم ش��ده«؛ »افزایش محدودیت روزانه 
برداشت غیرحضوری از کلیه حساب های تجاری مشتری حداکثر تا 500 
میلیون تومان«؛ »افزایش محدودیت ماهانه برداشت غیرحضوری از کلیه 
حساب های تجاری مشتری حداکثر تا 3 میلیارد تومان«؛ »در اولویت قرار 
دادن ضمانت اش��خاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی از وثایق قابل 
قبول برای اعطای تس��هیالت خرد« و »عدم اعمال محدودیت های مربوط 
به تعداد مجاز حساب سپرده اشخاص حقیقی در افتتاح و نگهداری حساب 
تجاری برای مش��تری«. البته از دیگر مش��وق های بانک��ی برای صاحبان 
حس��اب های تجاری این اس��ت که دیگر الزم نیست برای نقل و انتقاالت 
بیش از 200 میلیون تومان به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک ها فقط 
برای نقل و انتقاالت باالتر از مبلغ یک میلیارد تومان باید از این اشخاص 

مستندات بخواهند.
فارغ از خدمات ویژه بانکی برای حساب های تجاری، نحوه برخورد شبکه 
بانکی با صاحبان حس��اب هایی حائز اهمیت است که تجاری بودن خود را 
اعالم نکرده اند. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از 100 

تراکنش در ماه داش��ته باش��د و 35 میلیون تومان در تراکنش ها جابه جا 
شود، تراکنش تجاری تلقی می شود. بانک مرکزی توضیح داده که داشتن 
100 تراکنش واریزی در ماه فقط مالک تجاری تلقی ش��دن یک حساب 
نیس��ت بلکه باید به طور همزمان در یک  ماه بیش از 100 تراکنش و 35 
میلیون تومان جابه جا ش��ود که صرفا تعداد واریزی به حساب مالک است 
نه هر تراکنش. پس از اینکه حسابی تجاری شناخته شد، ابتدا پیامکی برای 
افراد ارس��ال می شود که تراکنش های باالیی که دارد حساب تجاری است 
و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است. البته اگر صاحب حساب مدعی 
شود که فعالیت تجاری انجام نمی دهد و به اشتباه جزو حساب های تجاری 

شناسایی شده، می تواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند.
بررس��ی ها نش��ان می دهد که س��ازمان ام��ور مالیاتی برای شناس��ایی 
حس��اب های مشکوک به تجاری از معیارهای متنوعی چون تعداد و حجم 
تراکنش در کنار داده کاوی اس��تفاده می کند که بر این اس��اس، یکسری 
تراکنش ها از جمله یارانه، واریزی از یک حس��اب به حس��اب دیگر متعلق 
به فرد، تس��هیالت بانکی و حقوق جزو تراکنش های مش��کوک به تجاری 
محسوب نمی ش��ود. بنابراین زمانی که حسابی را سازمان امور مالیاتی به 
 عنوان حس��اب تجاری شناس��ایی می کند، دو حالت پی��ش می آید؛ یکی 
اینکه صاحب حساب تجاری پرونده مالیاتی دارد که در این حالت، حساب 
تجاری شناسایی ش��ده به پرونده مالیاتی وی متصل می شود. در صورتی 
که صاحب حساب تجاری شناسایی شده، پرونده مالیاتی نداشته باشد، به 
آن فرد برای تش��کیل پرونده از س��وی اداره مالیاتی اطالع رسانی می شود 
و او به   نوان مودی جدید در س��ازمان امور مالیاتی شناس��ایی خواهد شد. 
نهایتا از تراکنش های حس��ابی که به عنوان حساب تجاری شناسایی شده 
اس��ت، مالیات گرفته می شود. اگر مشخص شود که آن فرد پیشتر مالیات 
آن تراکنش ه��ا را پرداخت کرده هی��چ مالیات اضافه ای برای این تراکنش 
گرفته نمی ش��ود. البته در صورتی که مالی��ات تراکنش موردنظر پرداخت 
نشده باشد، نرخ مالیات مربوطه متناسب با فعالیت تجاری آن فرد محاسبه 

و اخذ می شود.

مالیات حساب های تجاری چگونه محاسبه می شود؟

100 تراکنش به ارزش 35 میلیون تومان در ماه

بانکنامه

قیمت انواع سکه و طال افزایش یافت
سکه در نیمه کانال 14 میلیونی

قیمت س��که ط��رح جدید با 350 ه��زار تومان افزای��ش در روز 
سه ش��نبه به رقم 14 میلیون و 550 هزار تومان رس��ید. سکه تمام 
به��ار آزادی ط��رح قدیم نیز با رقم 13 میلی��ون و 600 هزار تومان 
معامله ش��د. نیم س��که 8میلیون و 150 هزار تومان، ربع  س��که 5 
میلیون و 150 هزار تومان و سکه یک گرمی 3میلیون و 100 هزار 
توم��ان قیمت خورد. در بازار طال نیز ن��رخ هر گرم طالی 18 عیار 
به یک میلیون و 337 هزار تومان رس��ید و قیمت هر مثقال طال 5 
میلیون و 795 هزار تومان شد. قیمت اونس جهانی طال نیز به یک  
هزار و 724 دالر رسید. در حالی که قیمت دالر در بازار آزاد تهران 
در نیم��ه باالیی کانال 30 ه��زار تومان قرار دارد، ه��ر دالر در روز 
سه ش��نبه در صرافی های بانکی با پن��ج تومان افزایش قیمت با نرخ 
28 هزار و 642 تومان به فروش رس��ید. هر یورو نیز در صرافی های 
بانکی با 191 تومان افزایش قیمت به 28 هزار و 743 تومان رسید. 
قیم��ت خرید هر دالر توس��ط صرافی های بانک��ی 28 هزار و 357 

تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 457 تومان اعالم شد.

آخرین وضعیت بازار ارزهای دیجیتال
بیت کوین به باالترین رکورد رسید

نرخ هش بیت کوین پس از افزایش 55 درصدی در دو ماه، رکورد 
جدی��دی ثبت کرد. به گزارش کوین، ن��رخ هش بیت کوین از زمان 
رکود اواس��ط ج��والی بیش از 50 درصد افزای��ش یافت. نرخ هش 
بیت کوی��ن در تضاد با قیمت دارایی ب��ه حرکت خود ادامه می دهد 
زیرا اخیرا باالترین رکورد جدید خود را ثبت کرده است. این رکورد 
پس از آخرین افزایش قابل توجه دش��واری اس��تخراج رخ می دهد 
ک��ه بزرگترین افزایش در بیش از ش��ش ماه بود. نرخ هش معیاری 
اساس��ی در شبکه بیت کوین اس��ت زیرا قدرت آن را براساس تعداد 
ماینرهای فعال و دس��تگاه های محاسباتی که به آن وصل شده اند، 
نش��ان می دهد. ب��ه  طور کلی، نرخ هش در طول ماه های تابس��تان 
کاهش می یابد زیرا بسیاری از کشورها به دلیل تقاضای باالی برق، 
استخراج کنندگان محلی را از انجام کار خود منع می کنند. این روند 
در چند ماه گذشته مشهود بود. همچنین این متریک از 250 هش 
ب��ر ثانی��ه در ژوئن به 170 هش بر ثانیه در اواس��ط جوالی کاهش 
یافت. با این حال، در چند هفته گذش��ته با نزدیک ش��دن به پایان 
تابس��تان، بهبودی خ��ود را آغاز کرد. در مدت کم��ی بیش از یک 
م��اه، نرخ هش بیش از 50 درصد افزای��ش یافت و در آخر هفته با 
265 هش بر ثانیه به باالترین حد خود رس��ید. در حالی که برخی 
ب��ر ای��ن باورند که نرخ هش ت��ا حدودی به قیم��ت دارایی مرتبط 
اس��ت و می تواند حرکت های آین��ده را پیش بینی کند، در چند ماه 
گذش��ته اینطور نبوده اس��ت. به غیر از کاهش مختصر ذکرشده در 
باال، نرخ هش در س��طوح عمدتا باال باقی مانده اما قیمت بیت کوین 
با مش��کالت زیادی روبه رو شده است. این ارز دیجیتال بسیار کمتر 
از باالترین رکورد ثبت ش��ده در نوامبر سال گذشته معامله می شود 

و برای چند ماه قادر به غلبه بر سطح 20هزار دالری نبوده است.
سختی استخراج تقریبا هر دو هفته یک بار )2016 بلوک( تنظیم 
می ش��ود تا اطمینان حاصل شود که ش��بکه همان طور که در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت به کار خود ادامه می دهد. اساسا اگر ماینرها در 
حال حاضر بیش از حد فعال باش��ند، انجام کار برای آنان سخت تر 
می ش��ود و بالعکس، بنابراین به بزرگترین بالک چین اجازه می دهد 
تا تولید بالک خود را در حدود 10 دقیقه نگه دارد. در طول اصالح 
نرخ هش تابس��تانی، زمانی که بس��یاری از ماینره��ا آفالین بودند 
ماینینگ شاهد چندین تنظیم مجدد منفی متوالی بود. با این حال، 
اندک��ی بعد جری��ان را تغییر داد و بزرگترین مثبت خود را از ژانویه 
در 31 آگوس��ت به ثبت رس��اند. متریک اکنون در T 30.98 قرار 
دارد و قرار اس��ت تنظیم بعدی حدود 24 س��اعت دیگر انجام شود. 
در حال حاضر، داده ها نشان می دهد که باید یک مورد مثبت دیگر 
در راه باشد و سختی را تا 3درصد افزایش دهد. مجموع ارزش بازار 
جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 1.06 تریلیون دالر برآورد 
می ش��ود که این رقم نس��بت به روز قبل 0.41 درصد بیشتر شده 
اس��ت. در حال حاضر 40.11 درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در 
اختی��ار بیت کوین بوده که در یک روز 0.70 درصد افزایش داش��ته 
است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 24 ساعت گذشته 90.43 
میلیارد دالر است که 23.87 درصد افزایش داشته است. حجم کل 
در امور مالی غیرمتمرکز در حال حاضر 6.43 میلیارد دالر است که 
7.11 درصد از کل حجم 24 س��اعته بازار ارزهای دیجیتال اس��ت. 
حجم تمام س��که های پایدار اکنون 83.83 میلیارد دالر اس��ت که 
92.70 درصد از کل حجم 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

رشد طالی جهانی با کاهش ارزش دالر
قیمت طال در روز سه ش��نبه به دلی��ل کاهش ارزش دالر نزدیک 
به باالترین س��طح دو هفته ای در جلس��ه قبل ثابت ماند، در حالی 
که س��رمایه گذاران منتظر داده های تورم آمریکا بودند که می تواند 
نش��انه هایی در مس��یر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو باشد. بهای هر 
اونس طال با 1.3 درصد کاهش به 1723 دالر و 10 س��نت رس��ید 
و قیمت طالی آمری��کا با 0.08 درصد کاهش به 1724 دالر و 10 
س��نت رسید. ش��اخص دالر نزدیک به پایین ترین سطح خود از 26 
آگوس��ت تاکنون نوسان داشته و باعث می شود قیمت طال با قیمت 
دالر برای خریداران خارجی ارزان تر ش��ود. انتظار می رود که انتشار 
داده های قیمت مصرف کننده در ایاالت  متحده نشان دهد که تورم 
کل نس��بت به مدت مشابه سال قبل 8.1 درصد در ماه اگوست در 

مقابل 8.5 درصد در جوالی افزایش یافته است.
براساس نظرس��نجی رویترز از اقتصاددانان که دیروز منتشر شد، 
فدرال رزرو هفته آینده ی��ک افزایش 75 واحدی دیگر نرخ بهره را 
اعمال خواهد کرد و احتماال پس از اینکه در نهایت به اوج رس��ید، 
ن��رخ بهره خود را برای مدت طوالن��ی ثابت نگه دارد. نرخ های بهره 
باالتر هزینه فرصت نگهداری ش��مش غیر بازده را افزایش می دهد 
و دالر را تقویت می کند. در بازار سایر فلزات ارزشمند نیز بهای هر 
اون��س نقره با 0.3 درصد افزایش به 19.84 دالر رس��ید. پالتین با 
0.4 درصد کاهش به 903.82 دالر و پاالدیوم با 0.3 درصد کاهش 

به 2259.04 دالر رسید.
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بیش از 6 میلیون ثبت نام برای 60 هزار خودرو
رکورد بخت آزمایی خودرو شکست

6 میلیون و 684 هزار و 384 متقاضی در مرحله سوم سامانه 
یکپارچه قرعه کشی خودرو ثبت نام کردند که در نوع خود رقم 
بی سابقه ای اس��ت و می تواند نشان دهنده شرایط بد اقتصادی 
کش��ور باش��د. نکته جالب اینکه تع��داد خودروهای تخصیص  
داده ش��ده در این مرحله با افت شدیدی مواجه شده و از 104 
هزار دستگاه به 60 هزار دستگاه خودرو رسیده است. این بدان 
معناس��ت که 6 میلیون و 684 هزار نفر برای دریافت 60 هزار 
خودرو در قرعه کشی با هم رقابت می کنند و هر 111 نفر خرید 
یک خودرو را ش��انس خواهند داشت. با این حال افراد ترجیح 
می دهد ش��انس خود را که گرچه اندک است برای برنده شدن 
در این التاری امتحان کنند. اگر ش��خصی آنقدر خوش شانس 
باشد که موفق شود برنده خریداری یک دستگاه پژو پارس در 
این التاری شود، به س��ود بیش از 150 میلیون تومانی دست 
خواهد یافت. البته مس��ئوالن وزارت صمت در ماه های گذشته 
بارها اعالم کرده اند که به قرعه کشی خودرو پایان خواهند داد. 
براس��اس آمارها در سومین مرحله قرعه کشی سامانه یکپارچه 
تخصیص خودرو، س��ایپا تنها خودروی ساینا S را عرضه کرده 
ول��ی در مقابل، ایران خودرو خودروهای��ی همچون رانا پالس، 
پژو 206 تیپ 2، دناپالس، س��ورن پالس، تارا و همچنین پژو 
پ��ارس TU5 را وارد این مرحله از قرعه کش��ی کرده اس��ت. 
بررس��ی قیمت بازار و کارخانه این خودروها نشان می دهد که 
برندگان این قرعه کشی بین 42 میلیون تا 201 میلیون تومان 
س��ود خواهند کرد، همچنین درصد سود این برندگان از بهای 
پرداخت��ی خود بین 25 تا 97درص��د خواهد بود. برندگان رانا 
پ��ارس برای دریافت خودروی خ��ود از کارخانه مبلغی معادل 
215میلی��ون تومان پرداخت می کنن��د؛ در صورتی که قیمت 
این خودرو در بازار آزاد 300میلیون تومان است؛ بنابراین این 
دس��ته از برندگان 85میلیون تومان س��ود می کنند که معادل 
40درصد از بهای پرداختی آنهاس��ت. بیش��ترین درصد س��ود 
برای برندگان خودرو پژو 206 تیپ 2 اس��ت. بهای این خودرو 
در کارخانه 150 میلیون و 310 هزار تومان اس��ت؛ در حالی که 
قیمت این خودرو در بازار آزاد به 296 میلیون تومان می رسد. 
بنابراین برن��دگان 206 معادل 145میلیون تومان و 690هزار 
تومان س��ود می کنند که درصد سودی معادل 97درصد دارد. 
خ��ودروی دیگری که در این مرحله عرضه می ش��ود، دناپالس 
اس��ت که قیمت کارخانه آن، 228میلی��ون و 300هزار تومان 
ب��وده و در ب��ازار آزاد به قیمت 425میلی��ون تومان به فروش 
می رس��د. بنابراین کس��انی که موفق می شوند این خودرو را از 
ایران خ��ودرو خریداری کنند، 196میلی��ون و 700هزار تومان 
مع��ادل 86درص��د از قیمت پرداخت��ی خود س��ود می کنند. 
برندگان س��ورن پالس نیز برای دریافت خودروی خود مبلغی 
معادل 261میلی��ون و 389هزار تومان پرداخت می کنند. این 
خودرو در بازار با نرخ 337میلیون تومان خرید و فروش می شود، 
بنابراین عایدی این دسته از افراد 75 میلیون و 611هزار تومان 

است که نرخ سود 29درصدی را نشان می دهد.
تارا به عنوان محصول دیگر ایران خودرو که در این مرحله در 
قالب قرعه کشی به فروش می رسد، قیمتی معادل 415میلیون 
و 921ه��زار تومان در کارخانه دارد؛ در حالی که قیمت بازار 
آزاد این خودرو 580میلیون تومان است و برندگان آن حدود 
40درصد سود کس��ب می کنند. آخرین خودروی عرضه شده 
ایران خ��ودرو نیز خودروی پرطرفدار پارس TU5 اس��ت که 
قیمت تعیین ش��ده برای آن 211میلی��ون و 515هزار تومان 
ب��وده و در بازار آزاد به قیم��ت 413میلیون تومان به فروش 
می رس��د؛ بنابراین بیشترین مقدار خالص سود برای برندگان 
این خودرو با س��ود 201میلیون و 485هزار تومانی است که 
 S درصد س��ود برندگان آن را به 95درصد می رس��اند. ساینا
نیز به عنوان تنها خودروی عرضه ش��ده س��ایپا در این مرحله 
از قرعه کش��ی، قیم��ت کارخانه ای 169میلی��ون و 831هزار 
توم��ان دارد ول��ی در ب��ازار آزاد نرخ 212میلی��ون تومانی را 
تجربه می کند. بنابراین برندگان خودروی عرضه ش��ده سایپا 
ح��دود 42میلیون و 169هزار تومان س��ود می کنند که نرخ 
س��ودی معادل 25 درصد دارد که کمترین درصد س��ود بین 

خودروهای عرضه  شده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: چهارمین روز معامالتی این هفته با رش��د دس��ته جمعی 
ش��اخص ها در تاالر شیشه ای همراه ش��د تا یک بار دیگر رنگ سبز، رنگ 
غالب اعداد درج شده روی تابلوی معامالت سهام شود. در بیست و دومین 
روز شهریورماه شاخص کل بورس تهران با افزایش 4 هزار و 155 واحدی 
روبه رو شد و در سطح یک میلیون و 393 هزار واحد ایستاد. شاخص کل 
ه��م وزن نی��ز در این روز 2 هزار و 772 واحد رش��د را تجربه کرد تا عدد 
405 هزار و 256 واحد را در مقابل نام خود ببیند. ش��اخص کل فرابورس 
نیز با 10 واحد افزایش در تراز 18 هزار و 765 واحد به کار خود پایان داد 
تا هر سه ش��اخص اصلی بازار سهام در روز سه شنبه با رشد دسته جمعی 

همراه باشند.
بازار س��هام این روزها با ریسک های داخلی و خارجی متعددی از جمله 
افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی، مذاکرات طوالنی احیای برجام و سایه 
سنگین قیمت گذاری دستوری مواجه است؛ عواملی که ادامه سرمایه گذاری 
در تاالر شیش��ه ای را برای س��هامداران و بورس بازان سخت و دشوار کرده 
اس��ت. پس از آنکه جوزپ بورل، مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 
اخیرا از رنگ باختن ش��انس توافق هسته ای خبر داد، این سیگنال منفی 
در اقتص��اد ایران و بورس تهران به تغییر آرایش س��رمایه گذاران و تغییر 
استراتژی های معامالتی انجامید. به طوری که معامله گران تحت تاثیر اخبار 
منفی مذاکرات هسته ای، سرمایه گذاری خود را با چاشنی احتیاط و انتظار 
هم��راه کردند. با این حال، بورس تهران در روز گذش��ته به روند صعودی 
بازگش��ت تا بی��م و امید برج��ام در روزهای پایانی ش��هریورماه همچنان 

تعیین کننده اصلی سمت و سوی معامالت بازار سهام باشد.
4 فاکتور ارزش گذاری سهم ها

این روزها با وجود رکود فرسایشی در تاالر شیشه ای، اما اکثر سهم های 
بازار به گفته کارشناس��ان ارزنده هس��تند. حال س��وال این است که چرا 
علی رغم ارزنده بودن بازار، رونق به بورس بازنمی گردد؟ در پاس��خ به این 
پرسش، امیر سیدی با بیان اینکه منفی های بازار سرمایه دالیل متعددی 
دارد و یک��ی از این دالی��ل، نگرانی بابت احتمال رک��ود و کاهش قیمت 
در بازاره��ای جهانی اس��ت، می گوید: افزایش نرخ به��ره در اروپا و آمریکا 
فشاری بر بازارهای کاالیی تحمیل کرده و شاهد اصالح قیمت کامودیتی ها 
بوده ایم. طبیعی اس��ت این نگرانی در مورد س��هم های گروه پتروشیمی، 
معدنی و فلزی بازار سرمایه نیز وجود داشته باشد. البته به طور کالسیک 
بورس ما در ش��هریورماه با افزایش عرضه مواجه می ش��ود اما کلیت بازار 
سرمایه در سطح ارزنده ای قرار دارد و هرچه قیمت ها بیشتر افت می کند، 
ارزندگی س��هم ها افزایش می یابد. اگرچه با چش��م انداز احتمال رکود در 
بازارهای جهانی، انتظار رش��د در برخی س��هم ها نمی رود، اما انتظار افت 

قیمت سهم های وابسته به قیمت های جهانی هم وجود ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر امکان انتخاب گزینه های مناسب 

برای سرمایه گذاری در گفت وگو با سنا، ادامه می دهد: فرصت های نامتوازن 
در بازار س��رمایه وجود دارد و نباید تصور کرد تمامی سهم ها دسته جمعی 
رش��د یا افت خواهند داش��ت. اگر تحلیل درستی از شرایط داشته باشیم، 
همواره می توان س��هم های مناسبی برای سرمایه گذاری در بازار شناسایی 
کرد. به طور مثال، برخی صنایع همچون فوالدی ها سال ها با انرژی ارزان 
قیم��ت فعالیت کرده و س��ودآور بوده اند، اما با توجه به مش��کالت تامین 
ب��رق و گاز صنایع و ضرورت س��رمایه گذاری در بخش نیروگاهی، فرصت 
رش��د سودآوری از صنایع انرژی بر گرفته خواهد شد. در چنین شرایطی، 
اص��الح سیاس��ت ها می تواند س��بب جذابیت صنایع ح��وزه تامین انرژی 
همچون نیروگاهی ها برای یک بازه زمانی بلندمدت شود. همچنین سهام 
ش��رکت هایی که تا چندی قبل مشمول دریافت ارز 4200 تومان بوده اند، 
پتانسیل باالیی برای رشد سودآوری در یکی دو سال آینده دارند. به عقیده 
س��یدی، در ارزش گذاری س��هم ها، چهار فاکتور ارزش جایگزینی، ارزش 
انحالل، ارزش نسبی و ارزش جریان وجوه نقد مورد بررسی قرار می گیرد. 
از منظر ارزش جایگزینی، اکثر سهم های بازار ارزنده هستند و قیمت فعلی 
بسیاری از سهم ها حتی به یک پنجم ارزش جایگزینی رسیده است. تقریبا 
کل بازار سرمایه نسبت به بازارهای جهانی ارزان بوده و بسیاری از سهم ها 

نیز نسبت به ارزش بازار سرمایه خودمان ارزان هستند.
او ب��ا اش��اره به اینکه چالش های��ی در ارزش کس��ب و کار وجود دارد و 
نرخ بهره و سیاس��ت های بانک مرکزی در این مورد نقش تعیین کننده ای 
دارد، می گوی��د: بانک مرکزی سیاس��ت های انقباض��ی در پیش گرفته و 
باعث افزایش نرخ بهره بین بانکی ش��ده و به همین دلیل در ارزش گذاری 
ش��رکت ها از منظر تنزیل جریان وجوه نقد آتی ش��اید سرمایه گذاری در 
س��هام توجیه نداشته باشد. انتظار می رود سیاست گذاران به دنبال اجرای 
سیاست هایی برای افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه و حوزه 

تولید باشند.
بازگشت روند صعودی به بورس

ورق بورس در روز سه ش��نبه برگشت و همه ش��اخص های بازار با رشد 
مواجه ش��دند. در جریان معامالت روز گذش��ته، ش��اخص کل بورس با 4 

هزار و 155 واحد افزایش در ارتفاع یک  میلیون و 393 هزار واحد ایستاد. 
شاخص هم وزن با 2 هزار و 774 واحد افزایش به 405 هزار و 257 واحد 
و ش��اخص قیمت با یک هزار و 659 واحد رشد به 242 هزار و 403 واحد 
رسید. شاخص بازار اول، 5 هزار و 460 واحد و شاخص بازار دوم، یک  هزار 
و 100 واح��د افزایش را ثبت کرد. در معامالت ب��ورس تهران، بیش از 5 
میلیارد و 491 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 34 هزار و 

436 میلیارد ریال معامله شد.
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و 126 واحد، ایران 
خودرو )خودرو( با 705 واحد، سایپا )خساپا( با 384 واحد، ملی صنایع 
م��س ایران )فملی( با 318 واحد، کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران 
)حکش��تی( با 197 واحد و پاالیش نفت تهران )شتران( با 212 واحد با 
تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند. همچنین صنایع پتروشیمی 
خلی��ج ف��ارس )فارس( با 650 واح��د، نفت و گاز و پتروش��یمی تامین 
)تاپیکو( با 161 واحد، پتروش��یمی بوعلی س��ینا )بوعلی( با 122 واحد، 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )وبانک( با 108 واحد، گسترش نفت و 
گاز پارسیان )پارسان( با 107 واحد و معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( 
با 106 واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند. گروه خودرو هم در 
معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
یک میلیارد و 193 میلیون برگه س��هم به ارزش 3 هزار و 513 میلیارد 

ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار نیز ش��اخص کل فرابورس بیش از 10 واحد افزایش 
داشت و به رقم 18 هزار و 765 واحد رسید. در این بازار بیش از 2 میلیارد 
و 743 میلیون برگه س��هم و اوراق مالی دادوس��تد ش��د و تعداد دفعات 
معامالت فراب��ورس بیش از 166 هزار و 434 نوبت بود. تولید نیروی برق 
دماوند )دماوند(، تولید برق عسلویه مپنا )بمپنا(، فرآورده های غذایی و قند 
چهارمح��ال )قچار( و پویا زرکان آق دره )فزر( با تاثیر مثبت بر ش��اخص 
فرابورس و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، سنگ آهن گهرزمین 
)کگهر(، آهن و فوالد غدیر ایرانیان )فغدیر(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس( و 

نفت ایرانول )شرانل( با تاثیر منفی بر این شاخص همراه شدند.

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای به روند صعودی برگشت

تقویت 4 هزار واحدی بورس
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6 قطار فوق العاده برای بازگشت زائرین 
اربعین اختصاص یافت

مدیرعامل ش��رکت راه آه��ن از تخصیص ش��ش رام قطار فوق العاده در مس��یر 
خرمش��هر-تهران برای بازگش��ت زائرین اربعین خبر داد. به گزارش ایسنا، مطابق 
برنامه هر س��اله در ایام اربعین، یک قطار ریل باس میان خرمش��هر تا ش��لمچه و 
بالعکس به صورت 24 س��اعته و رایگان راه اندازی می ش��ود که امسال نیز به دلیل 
استقبال زائران از روز 15 شهریورماه این قطار راه اندازی شد تا روزانه حدود 12 قطار 
برای تردد زائران وارد خرمشهر  شود. همچنین در حالی که هفته گذشته سفرهای 
رفت از ایران به مقصد عراق، ش��دت گرفته بود. با نزدیک ش��دن به روز اربعین در 
تاریخ 26 ش��هریورماه و با توصیه به زائران برای برگش��ت به ایران در صورت اتمام 
زیارت، اکنون تعداد سفرهای برگشت شدت گرفته است و سفرهای ریلی نیز بخشی 
از ظرفیت حمل ونقل زائران اربعین محس��وب می ش��ود. در این راس��تا سید میالد 
صالحی -مدیرعامل ش��رکت راه آهن جمهوری اسالمی- در توییتر نوشت: با توجه 
به آغاز موج بازگش��ت زائرین اربعین، شش رام قطار فوق العاده دیگر برای بازگشت 
زائران تخصیص داده شد و تعداد قطارهای فعال در مسیر خرمشهر-تهران به 16 رام 
)بیش از سه برابر ایام عادی( رسید. او همچنین خاطرنشان کرد: قطارهای فوق العاده 
دیگری نیز از خرمشهر به سایر شهرها از جمله زاهدان و یزد پیش بینی شده است.

پر کردن یک کوله پشتی با لوازم تحریر چقدر 
آب می خورد؟

براساس گزارش های میدانی، پرکردن یک کوله پشتی حاوی حداقل چهار دفتر مشق 
50 برگ، یک دفتر نقاشی 40 برگ، دو مداد مشکی و قرمز، مدادرنگی 12 تایی، یک 
مداد نوکی، پاک کن، خودکار، غلط گیر و جامدادی حداقل 207 هزار تومان و حداکثر 
حدود 8 میلیون تومان تمام می شود. به گزارش ایسنا، از سال 1398 با شیوع ویروس 
کرونا در کش��ور، بازارهای مختلفی با کاهش تقاضا و آس��یب مواجه ش��دند؛ از جمله 
می ت��وان به تقاضای لوازم تحریر اش��اره کرد که به دلیل آنالین ش��دن آموزش افت 
چش��مگیری داشت، تا جایی که سال گذشته اتحادیه فروشندگان نوشت افزار و لوازم 
مهندس��ی از رکود 70 تا 80 درصدی طی سال 1398 تا 1400 در صنف نوشت افزار 
خبر داد، اما در س��ال جاری با بازگشایی مدارس این بازار به حالت طبیعی برگشته و 
حتی به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان نوشت افزار برخی از واحدهای تولیدی دو یا 
سه شیفت فعالیت می کنند تا بتوانند بازار را تامین کنند. در زمینه قیمت لوازم التحریر 
در سال جاری گزارش ها از اتحادیه فروشندگان و انجمن تولیدکنندگان این محصول 
حاکی از افزایش 10 تا 30 درصدی قیمت نس��بت به س��ال قبل اس��ت. در این میان 
گزارش های میدانی از خرده فروش��ی ها و همچنین بررسی فروشگاه های آنالین نشان 
می دهد که قیمت یک بس��ته مداد مشکی 12 تایی بسته به نوع و برند آن 20 تا 70 
ه��زار تومان قیمت دارد. محدوده قیمت مدادنوکی و برای کاربردهای غیرتخصصی و 
خودکار معمولی نیز به ترتیب 12 تا 700 هزار و 5 تا 140 هزار تومان تومان اس��ت. 
همچنین هر بسته مداد رنگی 12 تایی حدود 22 تا 115 هزار تومان فروخته می شود. 
البته مدادرنگی های با تنوع رنگ بیش��تر قیمت باالی��ی دارد، به طوری که مدادرنگی 
108 رنگ از یک برند معروف خارجی در برخی فروشگاه های آنالین حدود 16 میلیون 
تومان قیمت دارد. البته در این فروش��گاه ها ذکر ش��ده که تعداد محدودی از این نوع 
مدادرنگی ها در انبار موجود اس��ت. غلط گیر هم 11 ت��ا 45 هزار تومان قیمت دارد و 
پاک کن حدود هفت تا 20 هزار تومان فروخته می ش��ود. البته پاک کن های برقی هم 
در بازار هس��ت که تا 200 هزار تومان هم قیمت دارد. دفتر نقاشی 40 برگ بسته به 
نوع و طرح آن بین 14 تا 70 و دفتر مشق 50 برگ 12 تا 95 هزار تومان قیمت دارد. 
قیمت جامدادی هم از حدود 15 هزار تومان ش��روع می ش��ود و برخی از انواع لوکس 
آن ب��ا طرح های خاص تا 600 هزار توم��ان هم قیمت دارد. در نهایت محصول اصلی 
دانش آموزان و دانش��جویان کیف کوله پشتی است که قیمت انواع ساده و معمولی آن 
برای سنین ابتدایی از 70 هزار تومان شروع می شود و برای بزرگساالن بسته تا نزدیک 
6 میلیون تومان هم قیمت دارد. بر این اساس پرکردن یک کوله پشتی با خرید کالهای 
ارزان تر حاوی حداقل چهار دفتر مش��ق 50 برگ، یک دفتر نقاشی 40 برگ، دو مداد 
مش��کی و قرمز، مدادرنگی 12 تایی، یک مداد نوکی، پ��اک کن، خودکار، غلط گیر و 
جامدادی حداقل حدود 207 هزار تومان هزینه خواهد داش��ت. اما حداکثر هزینه پر 

کردن یک کوله پشتی با اقالم یادشده حدود هشت میلیون و 260 هزار تومان است.

نماگربازارسهام

امینی اس��تاد دانش��گاه عالمه طباطبائی با بیان اینک��ه دولت هیاهوی 
بی دلیل��ی را برای واردات خودرو به راه انداخته اس��ت، اضافه کرد در این 
رابطه باید به دو نکته اش��اره کرد، اوالً خودرو های وارداتی نمی تواند بازار و 
صنعت خودرو را رقابت پذیر کنند، زیرا برای انجام این کار نیاز به یکسری 
الزاماتی است که باید آنها فراهم شوند، در غیر این صورت همچنان انحصار 
خودروسازان بزرگ ادامه خواهد یافت، بنابراین واردات خودرو تغییر خاصی 
را در ب��ازار ایج��اد نمی کند. به گ��زارش فرارو، درحالی ک��ه بعد از کش و 
قوس های فراوان قرار اس��ت، از ابتدای آذرماه واردات خودرو از سر گرفته 
شود، تاثیر این مسئله بر روی بازار خودرو از اهمیت بسزایی برخوردار است، 
در این رابطه کارشناسان معتقدند با توجه به محدودیت هایی که دولت در 
این باره در نظر گرفته اس��ت، عمال نمی توان امیدوار بود که با آزادس��ازی 

واردات، بازار خودرو مسیر کاهش قیمت را در پیش بگیرد.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه با توجه 
به آن چیزی که دولت به تصویب رسانده تنها شرایط حداقلی برای تامین 
خودرو در بازار از نظر تعدادی فراهم خواهد ش��د، به فرارو گفت: »با توجه 
به اینکه از لحاظ ارزش��ی برای واردات سقف گذاری شده، اکثر خودرو های 
اروپای��ی، ژاپنی و کره ای نمی توانند، وارد ش��وند و تنه��ا مدل هایی مانند 

یاریس، کروال، میراژ، مگان و...، قابلیت واردات دارند.«
دادفر خاطرنشان کرد: »تنها در این بین در رده خودرو های چینی رقابت 
ایجاد ش��ده و این خودرو ها می توانند با کاهش قیمت روبه رو شوند، اما در 

حالت کلی کاهش قیمت محسوسی رخ نخواهد داد، زیرا هزینه های واردات 
خ��ودرو از جمله، حقوق و عوارض گمرک��ی، مالیات بر ارزش افزوده، انواع 
عوارض هایی که برای واردات در نظر گرفته شده، طی این مدتی که واردات 
ممن��وع بوده، با کاهش روبه رو نبوده، بنابراین نمی توان انتظار داش��ت که 
قیمت ها با کاهش همراه شود، بر این اساس آزادسازی واردات با این شیوه 
باعث قیمت شکنی نخواهد شد، بلکه در بازار تنها عرضه ها را زیاد می کند، 
هرچند ممکن است یک شوک به بازار داده شود، با انجام واردات، اما این 

موضوع موقتی خواهد بود.«
سمت و سوی بازار خودرو بعد از آزادسازی واردات

امراهلل امینی، کارش��ناس بازار خودرو در گفت وگو با فرارو، با اش��اره به 
اینکه واردات نمی تواند بازار خودرو را س��اماندهی کند، اظهار داش��ت: »با 
توجه به حجم و ارزشی که قرار است واردات خودرو انجام شود و همچنین 
محدودیت هایی که برای این کار در نظر گرفته ش��ده به نظر نمی رسد که 
بتوان ش��اهد بود که بازار خودرو با انجام این کار با تغییر و تحولی روبه رو 
شود، از سوی دیگر حقوق و عوارض گمرکی واردات در دور جدید واردات 
خودرو معلوم نیست که چقدر تعیین خواهد شد، بنابراین نمی توان انتظار 

داشت که با انجام واردات، بازار خودرو با کاهش قیمت روبه رو شود.«
وی اف��زود: »در حال حاضر اگر مبنا را براس��اس آنچه که در آیین نامه 
جدید آمده در نظر بگیریم، متوسط قیمت خودرو های وارداتی حدود 700 
میلیون تومان در نظر گرفته می ش��ود و با توجه به اینکه براس��اس اعالم 

مسئوالن وزارت صمت قرار اس��ت، خودرو های اقتصادی وارد کشور شود 
این رقم برای قشر متوسط که خودرو های اقتصادی را سوار می شوند بسیار 
سنگین است، در نتیجه باز هم تنها قشر مرفه نشین قادر خواهند بود با این 

آمار و ارقام از خودرو های وارداتی استفاده کنند.«
امین��ی گفت: »بنابرای��ن در چنین وضعیتی نمی توان امی��دوار بود که 
واردات، قیمت خودرو را کاهش دهد، از سویی با عوارض و حقوق گمرکی 
که دولت در ادامه تعیین خواهد کرد، این امکان وجود دارد متوسط قیمت 
واردات یک دس��تگاه خودرو به یک میلی��ارد تومان نیز افزایش پیدا کند. 
طبعا در چنین شرایطی تنها کمتر از 5 درصد از مردم می توانند خودروی 
وارداتی خریداری کنند، از سوی دیگر باید به این نکته اشاره کرد حداکثر 
می توان انتظار داش��ت 50 هزار خودرو وارد ش��ود که این رقم در قیاس با 
کل بازار خودرو که اگر یک میلیون دستگاه در سال در نظر بگیریم، بسیار 

ناچیز است و نمی تواند چندان اثرگذار باشد.«
این استاد دانشگاه عالمه طباطبائی با بیان اینکه دولت هیاهوی بی دلیلی 
را برای واردات خودرو به راه انداخته است، اضافه کرد: »در این رابطه باید به 
دو نکته اشاره کرد، اوالً خودرو های وارداتی نمی تواند بازار و صنعت خودرو 
را رقابت پذیر کنند، زیرا برای انجام این کار نیاز به یکس��ری الزاماتی است 
که باید آنها فراهم شوند، در غیر این صورت همچنان انحصار خودروسازان 
ب��زرگ ادامه خواهد یافت، بنابراین واردات خودرو تغییر خاصی را در بازار 

ایجاد نمی کند.«

شکستن قفل واردات

 آیا باید منتظر افت قابل توجه قیمت خودرو بود؟
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اخبار

توسط کارکنان اداره حراست شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد؛
تهیه و توزیع بسته های نوشت افزار  میان دانش آموزان کم برخوردار

اهواز - شبنم قجاوند: در آستانه بازگشایی و شروع سال تحصیلی 
جدید، کارکنان خیر اداره حراســت شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدســلیمان در امر تهیه و توزیع 70 بسته نوشت افزار میان دانش 
آموزان کم برخوردار شهرستان اقدام نمودند . در این اقدام خیرخواهانه 
که به صورت خودجوش و با مشــارکت مالی 50 نفر از پرســنل اداره 
حراست و توســط گروه رهروان حاج قاسم ســلیمانی انجام شد، 70 
بسته نوشت افزار تهیه و میان دانش آموزانی که پرسنل مربوطه آنها را 

شناسایی کرده بودند با رعایت حفظ حرمت افراد توزیع گردید .

بهره برداری از دستگاه رادیولوژی دیجیتال واتوآناالیزر آزمایشگاه 
درمانگاه شهید مطهری گناوه

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر درمان تامین اجتماعی 
بوشهر گفت:کلیه دستگاههای رادیولوژی مراکز درمانی تامین اجتماعی 
اســتان در ســال جاری به دیجیتال تبدیل می شود. به گزارش روابط 
عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان؛دکتر حسن اسماعیلی 
مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر در حاشیه راه اندازی و بهره برداری 
از دستگاه رادیولوژی دیجیتال درمانگاه تخصصی شهید مطهری گناوه 
گفت:این دســتگاه با صرف اعتباری بالغ بر 16میلیارد ریال راه اندازی 
گردیده و با توجه به بهره گیری از سیســتم های دیجیتال و سرعت و 

کیفیت تصویربرداری ،موجب تســریع روند درمان و ارائه خدمات درمانی بهتر و با کیفیت تر به بیماران خواهد شــد. دکتر 
اسماعیلی بیان داشت:در راستای راهبردهای مدیریت درمان استان مبنی بر ارتقاء دستگاههای رادیولوژی آنالوگ به دیجیتال 
کلیه دستگاههای رادیولوژی مراکز درمانی تامین اجتماعی استان در سال جاری به دیجیتال تبدیل می شود. مدیر درمان 
تامین اجتماعی بوشهر همچنین با اشاره به قابلیت های دستگاه اتوآناالیزر آزمایشگاه درمانگاه تخصصی شهید مطهری که 
همزمان با دستگاه رادیولوژی دیجیتال این مرکز راه اندازی گردید گفت:دستگاه جدید نصب شده این مرکز درمانی با قابلیت 
حجم باالی نمونه آزمایش و کیفیت بهتر و سرعت باالی جواب دهی ،مدت انتظار مراجعین به آزمایشگاه را به شکل قابل 

توجهی کاهش خواهد داد.

تامین برق پایدار برای حضور زائران در مهران از افزایش 7۰ درصدی 
برخوردار است

ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم گفت: با توجه به همزمانی پیاده روی اربعین امسال با اوج 
گرما، ظرفیت بار در این ایام 70 درصد افزایش یافته که با ایجاد این ظرفیت تاکنون هیچ مشکلی در تامین برق پایدار نداشتیم.

ولی اهلل ناصریاظهار داشــت: با توجه به همزمانی پیاده روی اربعین امســال با اوج گرما، ظرفیت بار در این ایام 70 درصد 
افزایش یافته که با ایجاد این ظرفیت تاکنون هیچ مشکلی در تامین برق پایدار نداشتیم. وی با اشاره به اینکه بیش از 60 
نقطه برای آبسردکن ها و سایر تاسیسات، تامین برق از طریق ترانسفورماتور و شبکه انجام شده است، افزود: امسال در حوزه 
ایجاد زیرساخت ها در 2 ماه گذشته موفق شدیم 100 ترانسفورماتور و با حجم باال به اندازه سال 92 تاکنون که زیرساخت 
اربعین ایجاد شد، زیرساخت های الزم را ایجاد کنیم. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق ایالم بیان کرد: امسال حجم شبکه 
برق بیش از 2.2 برابر افزایش یافته است، یعنی حدود 200 درصد رشد در ایجاد زیرساخت داشتیم. ناصری یادآور شد: در 
حوزه روشنایی معابر پارکینگ های اربعین و برکت به اندازه پنج کیلومتر افزایش و توسعه پیدا کرد و اصالح شرایط موجود 

به طول 10 کیلومتر انجام گرفته است.

 تقدیر استاندار هرمزگان از مدیرعامل آبفا بخاطر اجرای مصوبات 
سفر استانی رئیس جمهور

بندرعباس- خبرنــگار فرصت امروز: شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان با کســب رتبه قابل تقدیر جشنواره شهید رجایی در اجرای 

مصوبات سفر ریاست جمهوری از سوی استاندار هرمزگان تجلیل شد.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان، جشنواره شهیدرجایی در مراسمی با حضور استاندار هرمزگان 
برگــزار و از عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان برای کســب رتبــه قابل تقدیر در اجرای مصوبات ریاســت 
جمهوری تجلیل شد. مهدی دوستی استاندار هرمزگان در این مراسم به 

دلیل کسب این مقام با اهدای لوح از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان تجلیل کرد. گفتنی است، طرح آبرسانی یکی 
از برنامه های در اولویت استاندار هرمزگان به عنوان نماینده عالی دولت است. با ارزیابی انجام شده، آبفا در انجام خدمات و 
برنامه های دولت عملکرد شایسته ای داشته است. عبدالحمید حمزه پور نیز در حاشیه این مراسم با قدردانی از حمایت های 
استاندار هرمزگان، افزود: مجموعه شرکت آب و فاضالب هرمزگان تالش کرده تا برنامه های دولت در حوزه آبرسانی به خوبی 

اجرا و محقق شود. وی همچنین از تالش کارکنان مجموعه آبفا قدردانی و کسب این مقام را حاصل تالش جمعی دانست

سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر:
سازمان بیمه سالمت آماده عقد قرارداد با ماماهای بخش خصوصی می باشد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست بیمه سالمت استان 
بوشــهرگفت: سازمان بیمه سالمت در راستای قانون حمایت از جوانی 

جمعیت آماده عقد قرارداد با ماماهای بخش خصوصی می باشد. 
داراب بارگاهی از آمادگی  ســازمان بیمه سالمت با ماماهای شاغل 
در بخش خصوصی خبر داد و اظهار کرد: تمام کارشناسان، کارشناسان 
ارشد و دکترای مامایی دارای پروانه معتبر می توانند با این سازمان قرارداد 

منعقد نمایند.
سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر گفت: ماماهای متقاضی 

با مراجعه به اداره کل بیمه سالمت استان و ارائه مدارک معتبر، نسبت به ثبت  نام و انعقاد قرارداد اقدام نمایند. وی تصریح 
کرد : پس از ثبت نام اولیه، درخواست ماماها توسط اداره نظارت و ارزشیابی اداره کل بیمه سالمت استان بوشهر بررسی و در 
مرحله بعد کارشناسان نظارت به صورت حضوری از محل کار آنان بازدید و در صورت تایید ، قرارداد همکاری منعقد می شود 

تا ماماها به بیمه شدگان این سازمان خدمات رسانی نمایند.

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 
تامین ارتباطات پایدار با ایجاد مسیرهای جایگزین

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: ایجاد مسیرهای جایگزین به جهت تأمین ارتباط پایدار مورد تأکید مدیر مخابرات منطقه 
گلستان است .دکتر غالمعلی شهمرادی در جلسه کمیته پدافند غیرعامل که با حضور اعضای این کمیته برگزار شده بود با 
تأکید بر ایجاد مسیرهای جایگزین در جهت تأمین ارتباطات پایدار گفت : شناسایی نقاط آسیب پذیر وبرنامه ریزی جهت 
ایجاد مسیرهای چندگانه جایگزین مورد نیاز است .وی با ابراز خرسندی از اینکه در اکثر نقاط استان مسیر جایگزین ایجاد 
شده گفت : مراکز تلفن گرگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است وضروری است بعنوان دستور جلسه ، اقدامات الزم تعریف 
وتاپایان سال اجرایی شود .همچنین مهندس حمید مسلمی ریاست اداره حراست مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اجرای 
مانورهای تخصصی ونقش آن در مدیریت بحران گفت :در سال گذشته 16 مانور تخصصی که قطع برق شهری ، باتری دیزل 
وقطع مسیر فیبراصلی وتست مسیر پروتکشن از جمله این مانورها بوده که با موفقیت اجرا وکارشناسان آمادگی الزم را در 

شرایط مشابه پیدا کردند .

واگذاری امکانات مخابراتی به موکب جا ماندگان اربعین شهرستان گرگان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه گلستان با حضوردر محل موکب جا ماندگان اربعین شهرستان 
گرگان از مراحل واگذاری امکانات مخابراتی بازدید کرد . دکتر غالمعلی شهمرادی با حضوردر محل موکب جاماندگان اربعین 
در خیابان شهید رجایی گرگان ، نحوه واگذاری خدمات مخابراتی را بررسی و راهکارهای ارائه خدمات و سرویسهای مخابراتی 
را تشریح کرد . وی با اشاره به اینکه موکب جاماندگان اربعین از ساعت 17 الی 23 روزهای 20 الی 26 شهریور درخیابان 
شهید رجایی گرگان بر پا می باشد از واگذاری خدمات مخابراتی همچون اینترنت پرسرعت به موکب های بر پاشده خبر 
داد و افزود: زائران بعید آقا امام حسین )ع( می توانند با حضور در موکب جا ماندگان اربعین عالوه بر استفاده از برنامه های 
معنوی و فرهنگی و شرکت در عزاداریهای تدارک دیده شده از سرویسهای مخابراتی مناسب و با کیفیت نیز بهره مند شوند.

اصفهان - قاسم اسد: جلسه دوم از سلسله جلسات همایش 
ملی بررسی الزامات جدید حاصل از قانون اصالح مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان، 
مدیرکل دفتر قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کاال و ارز و معاون 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه 
غالمرضا اخوان فرید رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار 
و توسعه اقتصاد دانش بنیان با اشاره به الزم االجرا شدن اصالحیه 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز از اردیبهشت سالجاری گفت: در 
صورتیکه قانون کنترل نشود می تواند به بنیان امنیتی، اجتماعی 

و اقتصادی کشور لطمه وارد کند. 
وی ضمــن تاکید بــر ضرورت مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز 
در کشــور تصریح کرد: برخــورد با خاطیان و رانــت خواران و 
سوءاستفاده کنندگان از کارت های بازرگانی از مزایای اصالح قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز بوده ولی با اینحال اصالحیه قانون نباید 

مخل تولید و جرم زا باشد . 
اخوان فرید با انتقاد از محدود شــدن اختیــارات گمرک در 
اصالحیــه این قانون افزود: پرداختــن بیش از پیش به جزئیات 
امور در قانون، افزایش بروکراســی اداری و ُکند شدن روند امور 
را به دنبال خواهد داشت و منجر به گشایش پرونده برای فعاالن 

اقتصادی خواهد شد. 
عضــو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تاکید بر 
ضرورت حفظ کرامت فعاالن اقتصادی که ناخواســته به دلیل 
قوانین، دارای پرونده قضایی می شــوند تصریح کرد: در شرایط 
کنونی کشور دغدغه فعال اقتصادی تنها باید تولید و توسعه کسب 
و کار باشد و گشایش پرونده ناشی از قوانین و دستورالعمل ها تنها 

دلسردی صاحبان کسب و کار را در پی خواهد داشت. 
اخوان فرید عدم مشورت با تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
خبــره در زمان تنظیــم قوانین و مقررات، تفاوت قائل نشــدن 
میان تولیدکننده که به واردات مواداولیه خود می پردازد و وارد 
کنندگان کاال مانند گوشــی موبایل و خودرو از ســوی گمرک 

همچنین تعیین تکلیف نشدن کاالهای دارای مغایرت وزنی که 
پیش از اجرای این قانون در گمرکات رسوب شده را از مشکالت 

صاحبان کسب و کار دانست و خواستار پیگیری این موارد شد. 
در ادامه ســیدعلی معصومی مدیرکل دفتر قوانین و مقررات 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه نخستین قانون تخصصی 
قاچاق در ســال 1312 نوشته شــده و تا سال 1392 هیچ متن 
قانونــی اختصاصی که در برگیرنده تمامی مــوارد حوزه قاچاق 
باشد وجود نداشت افزود: در سال 1392، قاچاق حدود یک سوم 

تجارت رسمی کشور را به خود اختصاص می داد. 
وی با اشاره به تاثیر مخرب قاچاق بر حوزه های تولید و تجارت 
گفــت: پس از این در ســال 92 اولین قانون تخصصی مبارزه با 
قاچاق به تصویب رسید. وی مساله قانونگذاری در کشور را ویژه 
دانســت و تصریح کرد: اصوال الیحه ای که از سوی دولت تقدیم 
مجلس می شود فراز و نشیب های متعددی داشته و بعضا هدف 
و فلسفه اصلی از نگاشتن قانون در طول فرایند تصویب دگرگون 

می گردد. 
معصومی بخشی از ایرادات قانون ها را مربوط به فرایند تصویب 
قوانین بیان و تصریح کرد: به دلیل تغییرات و جابه جایی محتوایی 
در طول فرایند، خروجی برخی قوانین به صورت صددرصد مطابق 

نظر بدنه کارشناسی تایید کننده لوایح نیست. 
مدیرکل دفتر قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کاال و ارزضمن 
انتقاد از ســرعت واکنش بخش خصوصی نســبت بــه ورود به 
حوزه هــای اصالح، وضع و تصویــب قوانین و مقــررات افزود: 
نمایندگان بخش خصوصی پیش از حضور در این جلسات باید 
جلسات کارشناسی تخصصی در سراسر کشــور برگزار کرده و 
نظرات فعاالن هر حوزه را ارزیابی و نتیجه را در جلســات تقنین 

ارایه دهند. 
معصومی حضور فعال و موثر نمایندگان مطلع اتاق های ســه 
گانه در جلسات تدوین الیحه، کمیسیون اقتصادی مجلس و... را 
در کاهش مشکالت فعاالن اقتصادی بسیار حایز اهمیت دانست . 
وی در ادامه هر فعل یا ترک فعلی که موجبات نقض تشریفات 

قانونی ورود و خروج کاال به کشور را فراهم نماید قاچاق دانست و 
افزود: تشریفات قانونی در فعل قاچاق از اهمیت زیادی برخوردار 
است زیرا نقض آن شرط تحقق قاچاق است. ولی باید به این نکته 
توجه کرد که هر نقض تشریفاتی قاچاق محسوب نمی شود بلکه 
آن دسته از نقض هایی به مثابه قاچاق است که قانون به صراحت 

به آن اشاره کرده است. 
معصومی دلیل سختگیرانه دانســتن اصالحیه قانون مبارزه 
بــا قاچاق کاال و ارز از منظر فعاالن اقتصادی را ناشــی از اعتقاد 
بخش خصوصی به تبیین و توضیح دقیق موضوعات از ســوی 
قانونگــذار بیان و تصریح کرد: این در حالی اســت که هرگاه در 
قانون شفاف سازی نشود، نظم اقتصادی بیشتر تهدید خواهد شد 
و هر چه قانون شفاف تر و غیرقابل تفسیرتر باشد با اینکه اجرای 
آن در ابتدا شــاید سخت باشــد ولی در دراز مدت به نفع فعال 

اقتصادی خواهد بود. 
وی در ادامه به ارایه توضیحاتی در خصوص مشکالت فعاالن 

اقتصادی در خصوص این قانون پرداخت. 
در ادامه مهدی مصور معاون مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
اعتقاد تعزیرات حکومتی را پیشگیری ازوقوع تخلفات و جرایم و 
جلوگیری از باز شدن پای فعال اقتصادی به محاکم بیان کرد و 
خواستار برگزاری جلسات توجیهی در خصوص قوانین و مقررات 

برای فعاالن بخش خصوصی شد. 
وی تعریف روندی مشــخص برای دعوت مســتمر از مدیران 
واحدهای تولیدی اصفهان با مســئولین حقوقی و بازرگانی این 
واحدها با کارشناسان خبره دستگاه های اجرایی از جمله تعزیرات 
اســتان برای برگزاری دوره های آموزشــی را در حل مشکالت 

تعزیراتی مهم دانست.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: در دیدار مدیر کل بنادر و 
دریانوردی استان گیالن با مدیرعامل منطقه آزاد انزلی با تاکید 
بر  توســعه همکاری های دوجانبه مطرح شد؛ تشکیل کارگروه 
مشــترک جهت تهیه طرح جامع دو بندر انزلی و کاســپین در 
دستور کار قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان گیالن، ظهر دوشنبه 21 شهریور ماه "حسین 
یونســی" مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن با "عیسی 
فرهادی" مدیرعامل منطقه آزاد انزلی دیدار و بر اهتمام و توسعه 

همکاری های دوجانبه تاکید شد.
در این دیدار بر ایجاد برنامه های توسعه ای، صنایع تولیدی و 
دانش بنیان، برنامه ریزی جهت بهره گیری از کریدور شمال به 
جنوب و مباحث ترانزیتی، تشکیل کارگروه مشترک جهت تهیه 

طرح جامع، ایجاد خط گردشــگری دریایی بین دو بندر انزلی و 
کاسپین، استقرار تیم های بازاریابی دو سازمان در بنادر و اهتمام 

در راستای رشد اقتصادی منطقه مورد تاکید قرار گرفت.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن در این دیدار با بیان 
اینکه نظارت، تامین ایمنی و حاکمیت دریایی با سازمان بنادر و 
دریانوردی است، اظهار داشت: هدف اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان گیالن همراهی و کمک به بندر کاسپین است و هیچ نگاه 

رقابتی وجود ندارد.
وی با اشــاره به بهره مندی از ظرفیت های موجود صادرات 
و واردات دو بنــدر و همچنیــن موقعیت جدیــد ترانزیتی در 
کریدورهای بین المللی، خاطرنشــان کــرد: در مبحث کریدور 
شــمال به جنوب و ظرفیت ترانزیتی بــه وجود آمده با تقویت 
زیرســاخت ها و تعامل بین دو بندر می توان نقش پررنگی در 

این بخش داشته باشیم.

 در دومین جلسه از سلسله جلسات همایش ملی بررسی الزامات جدید حاصل از قانون 
اصالح مبارزه با قاچاق کاال و ارز تاکید شد:

کرامت فعال اقتصادی حفظ شود

در دیدار مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن با مدیرعامل منطقه آزاد انزلی صورت گرفت

تشکیل کارگروه مشترک جهت تهیه طرح جامع دو بندر انزلی و کاسپین

قم- خبرنگار فرصت امروز: معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتانداری قم با تأکید بر پیگیری مدیریت اســتان و مدیریت 
شــهری برای تأمین واگن و راه اندازی مترو گفت: هفته گذشته 
با حضور شــهردار در وزارت کشور اصالح قرارداد مترو پیگیری 
شده و در مرحله انعقاد قرارداد برای تأمین واگن از یکی از شهرها 
هســتیم. ابراهیم معتمدی در گفت وگو با خبرنگار شــهرنیوز، 
وضعیت پیشرفت مترو را تشریح کرد و اظهار داشت: مترو تا امروز 
چالش های زیادی را پشــت سر گذاشته و در تالش هستیم در 

دولت جدید خط یک مترو را راه اندازی کنیم.
وی به مسائل مالی پروژه اشــاره کرد و  افزود: مترو دارای دو 
مسئله مهم بوده که یکی از آن ها اصالح قرارداد است که در هفته 
گذشته با حضور شهردار در وزارت کشور در حال پیگیری شده و 

ازنظر ما قرارداد در فاز نخست اصالح شده و این قسمت از پروژه 
افتتاح می شود.

معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری قم تصریح کرد: 
تهیه واگن نیز در حال پیگیری توســط معاونت ریس جمهور 
بوده و توسط شهرداری و سازمان قطار شهری در مرحله انعقاد 
قرارداد با یک شــرکت جدید اســت تا از یکی از شهرها واگن 
قرض گرفته شــود. وی از پیشرفت بیش از 90 درصدی پروژه 
متــرو در خط یک خبر داد و گفت: در حال حاضر تنها نیازمند 
تأمین واگن برای راه اندازی خط یک مترو هســتیم و امیدواریم 
زحماتی که طی 10 سال از جیب مردم و دولت هزینه شده به 

بهره برداری برسد.
معتمدی در پایان تأکید کرد: مدیریت شهری و استانی در کنار 
هم در تالش هســتند این پروسه در کمترین زمان طی شده و 

مردم شاهد افتتاح خط یک مترو در چند ماه آینده باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم خبر داد

تأمین واگن برای متروی قم در مرحله انعقاد قرارداد
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بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت 
نفت ستاره خلیج فارس گفت: پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس 
به عنوان یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی کشور از جایگاه 
ویژه ای میــان صنایع هرمزگان برخوردار اســت و با عنایت به 
رسالت و تعهد این شرکت در راستای آبادانی و محرومیت زدایی 
از استان هرمزگان، خود را متعهد به پرداخت مالیات در استان 

می دانیم.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس، علیرضا جعفرپور با بیان اینکه پاالیشــگاه ستاره خلیج 
فارس با تولید روزانه بیش از 450 هزار بشــکه انواع فرآورده و 
تولید بیش از 40 درصد از بنزین کشور، به عنوان بزرگترین بنگاه 
اقتصــادی از جایگاه ویژه ای در میان صنایع هرمزگان برخوردار 
است، بیان کرد: برای ما بسیار حائز اهمیت است زمانی که تولید 
در اســتان صورت می گیرد، بهره مندی از مالیات و عوارض آن 
نیز برای هم استانی هایمان در هرمزگان باشد و معتقدیم زمانی 
که صنعتی در یک اســتان مستقر است پرداخت مالیات آن در 

استانی دیگر خیانت به مردم آن منطقه است.
وی ادامه داد: با عنایت به رســالت و تعهد پاالیشــگاه ستاره 
خلیج فارس در راســتای آبادانی و محرومیت زدایی از اســتان 
هرمزگان، خود را متعهد به پرداخت مالیات در استان می دانیم.
بهره مندی هرمزگان از عواید مالیاتی ستاره خلیج فارس

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در پاسخ به شایعات 
در خصوص پرداخت مالیات بر عملکرد این شــرکت در ســایر 

استان ها، اظهار کرد: پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در پایان سال 
1397 به بهره برداری کامل رسیده است. در سال 1398 به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، کاهش شدید قیمت فرآورده های نفتی را 
شــاهد بودیم و این مجموعه مبلغ 6 هزار و 400 میلیارد تومان 
زیان عملکرد داشته که مشمول پرداخت مالیات عملکرد نبوده 
اســت. وی با بیان اینکه سال 1399 اولین سالی بوده است که 
شــرکت ستاره خلیج فارس به سودآوری جهت پرداخت مالیات 
عملکرد رســیده و با توجه به اینکه نخســتین سال سوددهی 
شــرکت به شــمار می رفته اســت، انتقال پرونده مالیاتی این 
مجموعه به استان از اهمیت خاصی همراه بوده، افزود: در سال 
1399 بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان سود خالص قبل از مالیات 
این شرکت بوده و از آنجایی که خود را متعهد به آبادانی استان 
می دانیم، با کمک مسئوالن استانی انتقال پرونده مالیاتی ستاره 
خلیج فارس از تهران به هرمزگان در آن ســال انجام پذیرفته و 
بدین ترتیب تمام رسیدگی های مالیاتی شرکت در استان صورت 
گرفتــه که عواید آن به مبلغ یک هزار و 800 میلیارد تومان به 
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان پرداخت شــده است. جعفرپور 
اضافه کرد: در تیرماه سال 1401 نیز اظهارنامه مالیات بر عملکرد 
سال 1400 شرکت با سود خالص قبل از مالیات 22 هزار میلیارد 
تومان به اداره کل امور مالیاتی استان هرمزگان ارسال شده است 
که مالیات آن به مبلغ 3 هــزار و 100 میلیارد تومان پرداخت 
خواهد شــد. وی در خصوص مالیات و عوارض بر ارزش افزوده 
فروش نیز ابراز کرد: در ســال گذشــته بیش از 2 هزار میلیارد 

تومان پرداختی از طریق خزانه داری کل داشــته ایم که تا پایان 
مرداد ماه امسال نیز یک هزار و 100 میلیارد تومان به اداره کل 

امور مالیاتی استان از طریق خزانه داری کل، کارساز شده است.
استقرار منابع نقدی ریالیـ  ارزی ابرپاالیشگاه جهان در 

شعب بانک های استان هرمزگان
مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در ادامه به استقرار 
تمامی حســاب های بانکی شرکت از ســال 1398 در استان، 
اشــاره و اظهار کرد: ما در حال حاضر با بســیاری از بانک های 
استان هرمزگان همکاری نزدیک و مراودات قابل توجهی داریم 
و می توانیم اعالم کنیم که تمام عملیــات بانکی برای دریافت 
ضمانت نامه، پرداخت حقوق، دریافت تسهیالت کارکنان و انواع 
خدمات بانکی موردنیاز این شــرکت در اســتان انجام می شود 
و همــکاری ما با بانک های تهران صرفاً بابت پرداخت اقســاط 
تســهیالت ارزی اخذ شــده برای احداث پاالیشــگاه در دوران 

ساخت است.
وی ادامه داد: در حال حاضر دو شــعبه بانک تجارت و ملت 
در شــرکت نفت ستاره خلیج مستقر هستند و باجه بانک رفاه 
کارگران نیز در این شرکت در حال فعالیت است و طی آخرین 
تفاهم نامه انجام شده، شعبه بانک ملی نیز به زودی در پاالیشگاه 

راه اندازی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس خبر داد

پرداخت مالیات 31 هزار میلیاردی 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس در هرمزگان
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مردم این روزها همه جا هندزفری به گوش هس��تند. فرقی ندارد مس��افران یک اتوبوس 
را زیر نظر بگیرید یا دانشجوهایی که حوصله شان از حرف های استاد سر رفته است؛ در هر 
صورت همیشه پادکست هایی برای نجات آدم از شر روزمرگی وجود دارد. اگر شما هم از آن 
دست آدم هایی هستید که هر روز کلی حوصله تان سر می رود، احتماال خیلی خوب با دنیای 
پادکست ها آشنا هستید و چه بسا گوشی تان پر از اپیزودهای گلچین شده از پادکست های 

مختلف باشد. 
محبوبیت روزافزون پادکس��ت در بین مردم جای هیچ حرف و حدیثی ندارد. اگر نس��ل 
جوان )به قول معروف نسل Z( فقط در یک مورد با قدیمی ترها موافق باشد، همین جذابیت 
پادکست هاس��ت. از این نظر پادکست مثل ورزش فوتبال از بچه دو ساله تا پیرمردهای 90 
ساله را میخکوب می کند. البته ماجرا به همین جا ختم نمی شود. از آنجایی که کارآفرینان 
همیشه دنبال فرصت های عالی برای درآمدزایی هستند، طراحی پادکست پیشنهادی است 
که هیچ کس نمی تواند رد کند؛ چراکه با یک تیر هم درآمد عالی به دست می آید، هم اینکه 

سری در میان سرها درخواهیم آورد.
وقنی پای یک محصول یا سرویس بی نهایت جذاب برای مردم وسط باشد، مشاهده هجوم 
کارآفرینان به سمت آن طبیعی خواهد بود. ماجرا درباره پادکست هم تقریبا همینطور است. 
ش��اید فکر کنید ته داس��تان همه پادکست ها باید به خوبی و خوشی تمام شود، اما واقعیت 
کامال عکس این ماجرا را نشان می دهد. باور کنید یا نه، خیلی از پادکست ها حتی پایان فصل 
اول خودشان را هم نخواهند دید. دلیل آن هم کامال مشخص است. هنگامی که کارآفرینان 
با عجله چند اپیزود را پشت سر هم ضبط می کنند، نباید انتظار تعریف و تمجیدهای بی کران 
کاربران را داشته باشند. به ویژه در دنیایی که کلی پادکست درجه یک دم دست مردم است!
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم طراحی پادکست یکی از جذاب ترین راهکارها برای 
کارآفرینی اس��ت. البته به شرط اینکه مثل یک مهاجم خودخواه تنهایی به قلب خط دفاع 
حریف نزنید. هرچه باشد هر کاری قلق خاص خودش را دارد که شاید شما بلد نباشید. دقیقا 
به همین خاطر ما در این مقاله کنارتان هستیم تا در یک سفر بی نهایت جذاب صفر تا صد 
طراحی پادکست را با هم یاد بگیریم. اگر شما هم بارها و بارها موقع خواب به طراحی پادکست 
فکر کرده اید، حاال نوبت تبدیل این رویای شبانه به واقعیتی جذاب است. پس در ادامه با ما 

همراه باشید تا اولین قدم ها در مسیر طراحی پادکست دلخواه تان را بردارید. 
پادکست چیست؟

گوش دادن به پادکست یکی از ساده ترین کارهای دنیاست. کافی است یک گوشی هوشمند 
داشته باشید و در اسپاتیفای یا گوگل پادکست کلیدواژه های دلخواه تان را سرچ کنید. مثال 
 )Muscle Car( برای من که عاشق دنیای ماشین های اسپرت هستم،  پادکست ماِسل کار
و فرمول یک، دو تا از بهترین  برنامه های دنیا هستند. نکته جالب ماجرا رقابت صدها پادکست 
در حوزه های مختلف با هم است. به زبان خودمانی، این روزها پیدا کردن یک پادکست درجه 
یک کار سختی نیست. با این حال کمتر کسی می داند پادکست دقیقا چیست و چطوری از 

سایر برنامه ها متمایز می شود. ماجرا آنطور که فکر می کردید پیش نرفت، نه؟
اگر همین حاال به طور تصادفی از یک نفر درباره پادکس��ت س��وال کنید، احتماال خیلی 
ب��ه خودش زحمت بدهد اس��م یکی دو ت��ا برنامه محبوب را به زبان م��ی آورد و از هر دری 
به جز تعریف این س��رویس برای تان حرف خواهد زد. ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم 
بزرگترین مشکل کارآفرینان در ورود به دنیای پادکست ها همین ناتوانی در تعریف این الگوی 
تولید محتواست. شاید فکر کنید داریم الکی مته به خشخاش می گذاریم، اما خیلی وقت ها 
کارآفرینان به جای طراحی پادکست در عمل یک برنامه تلویزیونی ضبط می کنند. نتیجه کار 

هم دلسردی کامل مخاطب از پادکست مورد نظر خواهد بود؛ نه چیزی دیگر.
بی شک تعاریف بی نهایت متنوع و حتی متضادی از پادکست در کتاب های مختلف وجود 
دارد، اما ما اصال قصد نداریم شما را در هزارتوی کتاب های مختلف زندانی کنیم. به همین 
خاطر یک تعریف خودمانی از پادکست برای تان جور کرده ایم تا کارتان خیلی گره نخورد. در 
ساده ترین شکل ممکن، پادکست مجموعه ای از اپیزودهای صوتی است که در آن یک یا دو 
میزبان درباره موضوعی خاص با هم صحبت می کنند. البته گاهی اوقات یک مهمان هم به 
برنامه اضافه می شود، اما روند بحث طوری است که مخاطب فقط با شنیدن گفت وگو تمام 

مطلب را درک کند؛ آن هم بدون هیچ المان گرافیکی!
حاال که با یک تعریف خودمانی و ساده از پادکست آشنا شدید، با خیال راحت بقیه راه را 
طی خواهید کرد. دست کم االن می دانید چه برنامه هایی در چارچوب پادکست قرار نمی گیرد 
و تکلیف تان با خودتان روشن است. شاید فکر کنید شوخی مان گرفته ولی همین نکته شما 
را از 50 درصد رقبا جلو انداخته است. در ادامه سعی می کنیم کمی درباره مزایای این شیوه 

تولید محتوا گپ بزنیم.
مزایای راه اندازی پادکست: به وقت حساب و کتاب!

اگر از مخاطب های روزنامه فرصت امروز باشید، خیلی خوب می دانید ما همیشه کارمان 
را با بررس��ی مزایای یک استراتژی شروع می کنیم؛ چراکه وقتی پای سرمایه و وقت باارزش 
شما وسط باشد، هیچ چیزی شوخی بردار نخواهد بود. دقیقا به همین خاطر ما در این بخش 

به دنبال جوابی برای این سوال هستیم که طراحی پادکست اصال به چه دردی می خورد؟
بی شک سوال باال در ذهن خیلی از شما هم رژه می رود. بنابراین تا دیر نشده باید جوابی 
دندانگیر برای آن دست و پا کنیم. وگرنه اعتماد شما به این الگوی کارآفرینی کامال از بین 

خواهد رفت. اجازه دهید بدون هیچ مقدمه اضافه ای برویم سراغ اصل مطلب.
1. کسب شهرت و اعتبار در حوزه کاری

این روزها پادکس��ت ها فقط برای س��رگرمی طراحی و آپلود نمی شود. خیلی از برندهای 
بزرگ با هدف نمایش مهارت و تخصص شان در یک حوزه اقدام به طراحی پادکست می کنند. 
اجازه دهید از یک مثال جذاب اس��تفاده کنیم. فرض کنید برند گوچی برای تعامل بهتر با 
مش��تریان هر هفته یک قسمت از پادکس��تش را منتشر کند. شما را نمی دانم، ولی من که 
دیدن اسم گوچی روی یک پادکست حسابی وسوسه ام خواهد کرد. در وهله بعد گوش دادن 
به نظرات تخصصی مدیران ارشد چنین برندی هوش از سر مخاطب ها خواهد برد. نتیجه کار 

هم اعتبار باالتر گوچی در بین مشتریان خواهد بود. 
خیلی از برندها برای کسب اعتبار و شهرت بیشتر در بازار دست به هر کاری با هزینه های 
سرس��ام آور می زنند. طراحی پادکست در چنین اوضاع عجیبی به شما برای صرفه جویی در 
بودجه با چاشنی کسب شهرت باالتر کمک می کند. این طوری مثل تیم فوتبالی خواهید شد 

که با هزینه ای کم در بازار نقل و انتقاالت پشت بزرگترین تیم های دنیا را به خاک می مالد!
2. درآمدزایی بی دردسر

صرف نظر از برندهایی که در دنیای پادکست مشغول فعالیت هستند، بعضی از کارآفرینان 
هیچ برند یا محصول مشخصی ندارند. شاید فکر کنید آنها کامال دیوانه هستند، اما سرمایه 

اصلی ش��ان ایده های ناب برای تولید محتواس��ت. اگر یادتان باش��د در ابتدای مقاله درباره 
پادکس��ت های دنیای خودروهای اس��پرت حرف زدیم. بی شک چنین پادکست هایی هیچ 
محصول مشخصی در چنته ندارند، اما حداقل اپیزودهای پادکست شان آنقدر محبوب هست 

که منبع درآمدی باشد. ماجرا به بخش های حساسش رسید، نه؟
این روزها پادکس��ت ها مثل تیم های ورزشی کلی اسپانس��ر دارند. همانطور که برندهای 
بزرگ دنیا برای تبلیغات سراغ تیم های ورزشی یا حتی هنرمندان می روند، پادکست ها هم 
دریچه ای عالی برای معرفی محصوالت برند به مخاطب هدف است. مثال پادکست عکاسی 
مبتدی )Beginner Photography( را در نظر بگیرید. این پادکست درباره مهارت ها و 
شیوه های عکاسی است که اتفاقا هر هفته با یکی از عکاس های سرشناس دنیا ضبط می شود. 
برندهایی مثل نیکون که تولیدکننده دوربین های حرفه ای هستند، همیشه اسپانسر پادکست 
مورد بحث هستند. دلیل این کار هم کامال روشن است. احتمال اینکه طرفدارهای پادکست 
عکاسی مبتدی دنبال خرید دوربین باشند، خیلی بیشتر از تماشاچی های یک مسابقه ورزشی 

است. پس چه سرمایه گذاری بهتر از همکاری با پادکست های مطرح دنیای عکاسی؟
اگر ش��ما هم دوست دارید در حوزه مورد عالقه تان شروع به ضبط پادکست کنید، یکی 
از منابع اصلی درآمدزایی پیدا کردن اسپانس��رها خواهد بود. البته الزم نیس��ت برای چنین 
کاری خیلی به آب و آتش بزنید، چراکه به محض اینکه کارتان بگیرد، سر و کله اسپانسرها 

پیدا خواهد شد. 
3. ارتباط با بزرگان دنیای کسب و کار

ورود به تاالر افتخار در دنیای کس��ب و کار اصال راحت نیس��ت. اینکه اسم شما هم کنار 
ایالن ماسک با چند صد میلیارد دالر سرمایه آورده شد، بیشتر شبیه یک رویای شیرین است 
تا واقعیتی ملموس. قبول دارم کمتر کس��ی در دنیا خودش را با ایالن ماس��ک یا حتی صد 
کارآفرین برتر مجله فروچون مقایسه می کند، اما اگر کسانی در آن سر دنیا توانسته اند این 

همه پول به جیب بزنند، چرا شما نتوانید؟ 
طراحی پادکست به شما کمک می کند مثل یک دونده تازه کار اولین قدم های حرفه ای تان 
در زمین مسابقه را بردارید. هر چقدر هم که کارتان در این زمینه بهتر باشد، پیشنهادهای 
همکاری با کارآفرینان بزرگتر نصیب تان خواهد شد. باور کنید یا نه، گاهی اوقات طراح های 
پادکست طوری در کانون توجه کارآفرینان قرار می گیرند که کلی پیشنهاد کاری حرفه ای 
دریافت کرده و جاده های کارآفرینی برای شان کامال هموار می شود. اگر شما هم دوست دارید 
س��ری در میان سرها دربیاورید، طراحی پادکست یک شروع مناسب خواهد بود که از قضا 

سرمایه اولیه زیادی هم نمی خواهد. 
4. اقناع بهتر مشتریان

فرض کنید ش��ما به تازگ��ی وارد بازار تولید لوازم یدکی خودرو ش��ده اید. در این صورت 
احتماال عالوه بر زیرمجموعه خودروسازهای بزرگ، بعضی از شرکت های قدیمی تر هم رقیب 
مستقیم شما خواهند بود. از آنجایی که در بازار رقبا با هم شوخی ندارند، شما باید آماده یک 
ماراتن فرسایشی باشید. البته این همه چالش ها نیست؛ چراکه مشتریان هم اعتماد زیادی 
به شما نخواهند داشت. خب تا وقتی کلی شرکت قدیمی و معتبر در بازار هست، چرا کسی 

باید سراغ شما بیاید؟
طراحی پادکست به شما کمک می کند خیلی ساده و خودمانی به سوال باال جواب دهید. 
مخصوصا اگر اپیزودهای پادکست تان را با حضور افتخاری بعضی از آدم های سرشناس ضبط 
کنید. اشتباه نکنید، منظور ما دعوت از سلبریتی ها برای حضور در پادکست تان نیست، بلکه 
کامال برعکس؛ ش��ما باید دنبال کارشناس های حرفه ای در حوزه کاری تان باشید. اینطوری 
پادکست تان ارزش باالیی برای مخاطب پیدا می کند. پس منتظر چه هستید؟ همین حاال 
دس��ت به کار شوید تا مشتریان تان در بازار تصاعدی افزایش پیدا کند. هرچه باشد مردم به 

برند تازه کاری که یک پادکست کامال حرفه ای دارد، دیگر با تردید محض نگاه نمی کنند.
راه اندازی پادکست: چطور و چگونه

شما تا همین جای کار هم مسیر بی نهایت طوالنی را طی کرده اید. حاال نوبتی هم باشد 
باید برویم سراغ اصل مطلب. خب شما که برای آشنایی با تعریف پادکست یا مزایای آن تا 
اینجا نیامده اید. دنیای پادکست هم فقط یک تعریف ساده و چندتا مزیت خالی نیست. پس 

تا حوصله تان سر نرفته، باید بحث اصلی را شروع کنیم.
راه اندازی پادکست برای خیلی از کارآفرینان مثل صعود به قله قاف کاری نفسگیر است. 
ما در روزنامه فرصت امروز چنین شاخ و برگ هایی پیرامون پادکست را اصال درک نمی کنیم؛ 
چراکه وقتی شما نقشه گنج خوبی داشته باشید، دیگر هیچ کس حریف تان نخواهد بود. دقیقا 
مثل ورزشکاری که یک برنامه بی عیب و نقص برای کسب مدال طالی المپیک دارد. ما در 
ادامه سعی می کنیم شما را با نقشه گنج راه اندازی پادکست در دنیای امروز کسب و کار آشنا 
کنیم. اینطوری یک پادکست بی عیب و نقص برای مخاطب آماده می کنید که حتی یک نفر 

هم توانایی نادیده گرفتنش را نخواهد داشت.
تعریف اهداف و حوزه کاری: شروعی آرام اما مطمئن

اگر همین االن به طور تصادفی از یک کارآفرین درباره دلیل حضورش در عرصه طراحی 
پادکست س��وال کنید، احتماال با کلی مکث یک جواب سرباال تحویل تان خواهد داد. دلیل 
آن هم روشن است: خیلی از کارآفرینان اصال نمی دانند چرا در دنیای پادکست حضور دارند!

بی ش��ک حضور بی برنامه در یک حوزه کاری نه تنها موفقیتی به همراه ندارد، بلکه مثل 
یک شکست شش بر صفر در مسابقه فینال جام جهانی تحقیرآمیز خواهد بود. بنابراین اولین 
توصیه ما برای ش��ما تعیین اهداف کاری تان است. اینطوری با یک سوال ساده درباره دلیل 
حضورتان در این صنعت طوری غافلگیر نمی شوید که بند را آب دهید. ما برای اینکه کار شما 
در این بخش خیلی س��خت نشود، چند تا هدف مهم را از قبل آماده کرده ایم. البته اجباری 
نیس��ت حتما هدف تان را از این فهرست انتخاب کنید، بلکه این چند مورد فقط مقدمه ای 

برای دستگرمی است:
• قرار گرفتن در کانون توجه مشتریان 

• به اشتراک گذاری پیام های مهم )معموال برای انجمن های خیریه(
• تبدیل شدن به رهبر تجاری در حوزه ای خاص

• پیدا کردن اسپانسر یا منبع درآمد جدید
• معرفی محصوالت یا خدمات تازه برند

هر کدام از اهداف باال به اندازه کافی مهم هست که آدم وقتش را صرف طراحی پادکست 
کند. البته فهرست باال می توانست حسابی بلندباال باشد، اما ما ادامه آن را به سبک فیلم های 
مفهوم��ی باز طراح��ی کردیم. پس اگر به نظرتان هدف مهم دیگری هم هس��ت که به این 

فهرست اضافه شود، حتما ما را هم در جریان بگذارید. 
بعد از اینکه اهداف ش��ما در زمینه طراحی پادکست کامل شد، نوبت به انتخاب حوزه ای 
خاص برای شروع به کار می رسد. شما تا اینجا فقط اهداف خودتان را در نظر گرفته اید، اما 
یادتان باشد مخاطب شما هم انتظارات مشخصی دارد. این یعنی نباید خیلی از خود راضی 

عمل کنید. در عوض اندکی توجه به نیاز یا خواسته مخاطب هدف بد نخواهد بود. 
گاهی اوقات کارآفرینان حوزه های بی نهایت تخصصی برای تولید پادکست انتخاب می کنند. 
فرمول ما در روزنامه فرصت امروز فکر کردن درباره موضوع هر اپیزود، دست کم پنج تا، قبل 
از تایید نهایی یک حوزه است. مثال اگر شما قصد دارید در دنیای مهندسی پزشکی پادکست 
طراحی کنید، باید دست کم موضوع پنج اپیزود اول به راحتی آب خوردن در ذهن تان شکل 
بگیرد. وگرنه سیگنال مهمی مبنی بر ناآشنایی تان به آن حوزه دریافت کرده اید. از آنجایی که 
این روزها کلی موضوع و دغدغه مختلف برای طراحی پادکست وجود دارد، الزم نیست خیلی 
خودتان را درگیر یک موضوع خاص کنید. در عوض آنقدر حوزه های مختلف را شخم بزنید تا 
دست آخر به موضوع مورد عالقه تان برسید. اینطوری حداقل خیال تان راحت است در همان 

حوزه ای که دوست داشتید پادکست تان را شروع کرده اید!
انتخاب نام برای پادکست: وقتی پادکست تان متولد می شود

همانطور که هر برندی در این دنیا اس��م مش��خصی دارد، محصوالت مختلف هم نام های 
گوناگونی دارند. مثال وقتی اس��م آیفون 13 می آید، همه می دانند درباره کدام محصول برند 
اپل حرف می زنید. این موضوع ربطی به کیفیت آیفون یا هر نکته جانبی دیگری ندارد، بلکه 
موضوع به دقت اپل در نام گذاری درست محصولش برمی گردد. این دقیقا همان کاری است 
که ش��ما باید با پادکس��ت تان انجام دهید. طوری که حتی یک ناشناس هم با شنیدن اسم 

پادکست تان موضوع بحث را متوجه شود.
نام گذاری پادکس��ت ها معموال کار راحتی نیس��ت؛ چراکه ش��ما نمی توانید هر روز اسم 

پادکست تان را عوض کنید. بنابراین حساسیت کار بی نهایت افزایش پیدا می کند. اگر از ما 
می شنوید، بهترین راه حل در چنین اوضاعی انتخاب از بین دو الگوی اصلی نام گذاری است. 
در الگوی نخست یک اسم با معنای مشخص برای پادکست انتخاب می شود. مثال اگر شما 
قصد دارید درباره نوآوری های جدید در عرصه پزشکی حرف بزنید، اسمی مثل »دنیای علم 
و پزشکی« به اندازه کافی مخاطب تان را جذب خواهد کرد. البته در این بین باید حواس تان 
به یک نکته مهم هم باش��د. اینکه اسم پادکست تان همیشه دامنه وسیع تری از موضوع هر 
اپیزود را شامل شود. وگرنه در همان نگاه اول نیمی از کاربران انگیزه شان برای گوش دادن به 

پادکست تان را از دست خواهند داد؛ به همین سادگی.
الگوی دوم در انتخاب اس��م برای پادکست استفاده از نام هایی با معنای متفاوت از حوزه 
کاری تان است. اینطوری اسم متفاوت پادکست تان در وهله اول نظر کاربران را جلب خواهد 
کرد. اگر از ما می شنوید، هیچ فرقی بین دو الگوی انتخاب اسم برای پادکست وجود ندارد. 
فقط باید حواس تان را جمع کنید یک وقت بی گدار به آب نزنید؛ چراکه اس��م های عجیب 
معموال هیچ تصور اولیه ای در ذهن کاربران ایجاد نمی کند. به همین خاطر بدون یک کپشن 

یا توضیح دقیق درباره پادکست کاله تان حسابی پس معرکه خواهد بود. 
انتخاب فرمت پادکست: نور، صدا، حرکت!

خیلی ها فکر می کنند همین که موضوع و اسمی برای پادکست شان انتخاب کنند، دیگر 
کارشان در هزارتوی کارآفرینی تکمیل شده است. اگر شما هم این طور فکر می کنید، باید 
کامال ناامیدتان کنیم؛ چراکه کسی در دنیای پادکست ها برای تان فرش قرمز پهن نکرده است. 
حتی بهترین پادکست های دنیا هم اگر فرمت مشخصی نداشته باشند، خیلی زود از فهرست 

برنامه های مورد عالقه مردم حذف می شوند. ماجرا پیچیده شد، نه؟
وقتی درباره انتخاب فرمت پادکست حرف می زنیم، منظورمان انتخاب از بین فرمت هایی 
مثل متن یا ویدئو نیس��ت. هرچه باشد پادکس��ت فقط در قالب صوتی معنا دارد. در عوض 
منظور از فرمت در اینجا ساختار کلی برنامه تان است. آیا شما دوست دارید اخبار را گزارش 
کنید یا مصاحبه با آدم های معروف بیش��تر جذب تان می کند؟ ش��اید فکر کنید این بخش 
دقیقا مثل همان انتخاب موضوع است، اما راستش را بخواهید ماجرا اصال این طوری نیست. 
اجازه دهید برای فهم بهتر فرمت پادکس��ت از یک مثال دم دستی استفاده کنیم. حوزه 
غذا را در نظر بگیرید. بعضی از پادکست ها در این حوزه کامال آموزشی اند. تعدادی دیگر به 
معرفی رستوران ها پرداخته و بعضی ها هم اخبار این صنعت را دنبال می کنند. شما به عنوان 
یک سرآش��پز باید تصمیم بگیرید پادکس��ت تان را در کدام قالب طراحی کنید. اگر ارتباط 
خوبی با سرآش��پزهای مشهور دنیا دارید، انتخاب فرمت مصاحبه ای ایده جذابی خواهد بود. 
اگر هم 24 ساعته پای اخبار و رویدادهای مربوط به صنعت غذا هستید، انتخاب مدل خبری 
به کارتان می آید. خالصه کالم اینکه ش��ما باید با توجه به امکانات در دس��ترس تان فرمت 

پادکست را انتخاب کنید.
بع��د از انتخ��اب فرمت کلی کار کمی ُخرده کاری باقی می ماند. وضعیت ش��ما االن مثل 
نقاش��ی است که یک تابلوی بی نهایت زیبا کشیده اما کمی از نورپردازی هنوز مشکل دارد. 
اولین کار باقی مانده شما انتخاب زمان هر اپیزود است. بی شک زمان بی نهایت کوتاه درست 
مثل زمان بندی طوالنی حوصله کاربران را سر می برد. بنابراین شما باید پادکست تان را بین 
20 تا 40 دقیقه در نظر بگیرید. این طوری هم کار ضبط هر اپیزود خیلی سخت نمی شود، 
هم اینکه فرصت کافی برای بیان س��یر تا پیاز ماجرا را خواهید داش��ت. در مرحله بعد زمان 
انتشار پادکست در کانون توجه قرار می گیرد. همانطور که یک کنسرت باید زمانی که همه 
مردم سرش��ان خلوت است برگزار شود، پادکست شما هم نباید کله صبح منتشر گردد. در 
عوض عصرها زمان بی نظیری برای انتشار پادکست خواهد بود. پس به جای آزمون و خطای 
بی دلیل همان عصرها را انتخاب کنید. به عالوه انتش��ار هفتگی پادکس��ت هم به شما برای 
جلب مخاطب کمک می کند. البته بعضی ها هر سه روز هم اپیزود منتشر می کنند، اما این 
کار نیاز به وقت بی نهایت زیادی برای تهیه هر اپیزود خواهد داشت. پس الکی اول کاری به 

خودتان فشار نیاورید. 
 خرید تجهیزات: حرکت بر مدار بودجه

اگر ش��ما از آن دست آدم هایی هس��تید که برای هر کاری اول از همه بهترین تجهیزات 
را خریداری می کنند، احتماال در دنیای پادکس��ت ها حس��ابی به زحمت می افتید؛ چراکه 
یک لحظه غفلت طوری خرج تان را باال می برد که نگو و نپرس. هرچه باش��د در دنیایی که 
قیمت هدفون و میکروفون از 20 دالر تا بی نهایت ادامه دارد، وس��واس زیاد کار دس��ت تان 
خواهد داد. البته اگر شما آدم اهل صرفه جویی هستید، الزم نیست خیلی نگران باشید. در 
عوض کارآفرینان ولخرج باید پای شان را روی ترمز بگذارند؛ چراکه خطر ورشکستگی همین 

نزدیکی ها کمین کرده است!
ما در روزنامه فرصت امروز اصال میانه خوبی با ولخرجی برای تهیه تجهیزات پادکس��ت 
نداریم. این کار نه تنها شما را در وضعیت خطرناکی قرار می دهد، بلکه عمال توانایی کار کردن 
با چنین تجهیزات آخرین سیستمی را هم نخواهید داشت. به زبان خودمانی، همانطور که 
یک فیلمبردار آماتور با دوربین فوق پیشرفته سونی آشنایی ندارد، شما هم خیلی از تجهیزات 
پیشرفته ضبط پادکست س��ر در نخواهید آورد. پس به جای صرف هزینه های کالن دنبال 

شروع کارتان با حداقل ها باشید. 
بی ش��ک خیلی از طراحان بزرگ پادکس��ت در چهار گوش��ه دنیا تجهیزات گران قیمتی 
برای کارش��ان خریده اند. با این حال حتی آنها هم در ابتدای راه با میکروفون های ساده سر 
می کردند. پس به جای فکر و خیال درباره اهمیت میکروفون ها دستی به سر و گوش محتوای 
پادکست  تان بکشید. قول می دهم این طوری کارتان خیلی راحت تر پیش برود. همین که یک 
میکروفون بدون نویز و هدفونی درست و حسابی داشته باشید، کارتان به خوبی راه می افتد. 
پس منتظر چه هستید؟ همین حاال دست به کار شوید و دنبال همین دو تا تجهیزات ساده 

و صدالبته ارزان قیمت برای شروع کارتان بگردید.
انتخاب نرم افزار ضبط پادکست: حساس ترین بخش کار

 وقتی همه چیز آماده شد، نوبت به انتخاب نرم افزار برای ضبط محتوا می رسد. اگر شما تا 
به حال فرآیند ضبط پادکست را ندیده باشید، احتماال صحبت درباره نرم افزار ویژه برای چنین 
کاری حسابی تعجب برانگیز خواهد بود. پس اجازه دهید از یک مثال کاربردی استفاده کنیم. 
همانطور که عکاس های حرفه ای بعد از ثبت تصویر خام با نرم افزار فوتوشاپ یا الیت روم آن 
را ادیت می کنند، ش��ما هم یک نرم افزار حرفه ای برای ضبط و بعد ویرایش هر اپیزود الزم 
دارید؛ چراکه معموال در حین ضبط هر اپیزود کلی از کار کات می شود. لحظاتی که شما به 
هر دلیل خوب صحبت نکرده اید یا تپق هایی که خیلی به مذاق مخاطب نخواهد نشست باید 
از فایل خام حذف شود. اینطوری دست آخر یک فایل کامال عالی از اپیزود جدید پادکست 

برای تان باقی خواهد ماند. 
ما در روزنامه فرصت امروز انتخاب های مهم را همیشه منوط به نظر کارشناس های حرفه ای 
می کنیم. به همین خاطر برای پیدا کردن بهترین نرم افزارهای حوزه پادکس��ت یک راست 
رفته ایم س��راغ حرفه ای ها. البته ما با تک تک طراح های بزرگ پادکست حرف نزده ایم، بلکه 
فقط نرم افزارهایی که آنها برای ضبط پادکس��ت انتخاب کرده اند، کنار هم قرار داده ایم. اگر 
شما هم دوست دارید پادکستی بی عیب و نقص ضبط کنید، ادامه این بخش را هیچ جوره 

از دست ندهید. 
کارآفرینان بس��یار زیادی در سراس��ر دنیا فکر می کنند کار با هر نرم افزاری کلی هزینه 
روی دست شان می گذارد. اگر شما هم چنین دلهره ای دارید، خیال تان راحت باشد؛ چراکه 

هیچ کدام از ابزارهای ضبط یا ویرایش پادکست خرج زیادی روی دست تان نمی گذارد. 
اولین ابزار پیشنهادی ما برای ضبط پادکست ریور س��اید )RiverSide.fm( است. این 
اب��زار به طور آنالین امکان ضبط و ویرایش محتوای صوتی یا ویدئویی را به ش��ما می دهد. 
نکته جالب اینکه ریور ساید حتی با اینترنت های ضعیف هم به خوبی کار می کند. این یعنی 
ش��ما الزم نیست حتما سرعت اینترنت خیلی باالیی داشته باشید. نکته جالب دیگر امکان 
دریافت خروجی هایی با کیفیت بی نهایت باال از این ابزار است. اگر شما هم دوست دارید با 
ماهی 9 دالر مثل آب خوردن اپیزودهای پادکس��ت تان را ادیت کنید، ریور س��ایت بهترین 

گزینه خواهد بود. 
ابزار پیش��نهادی دوم ما اسکوآد کست )Squad Cast( است. این ابزار به معنای واقعی 
کلمه یک آچار فرانسه کامل است. شما می توانید با خیال راحت از آن به عنوان میانبری برای 
ویرایش سریع فرمت صوتی استفاده کنید؛ چراکه کامال انحصاری برای کمک به طراح های 
پادکس��ت ساخته شده است. به عالوه، تیم پشتیبانی آن هم 24 ساعته کنارتان خواهد بود 

تا مو الی درز کارتان نرود. 
هزینه استفاده از اسکوآد کست فقط ماهانه 10 دالر است. البته اگر کارتان خیلی تکنیکی 
باش��د، شاید برخی هزینه های جانبی هم برای تان فعال شود. با این حال معموال طراح های 
پادکس��ت با همان 10 دالر کارشان راه می افتد. امکان انتخاب خروجی های مختلف صوتی 
ویژگی جذابی است که این ابزار را از بقیه رقبا متمایز می کند. پس اگر فایل خروجی برای تان 

مهم است، هیچ جوره اسکوآد کست را فراموش نکنید. 
آخرین گزینه پیش��نهادی ما در این بخش زوم اس��ت. اشتباه نکنید، ما اصال شوخی مان 
نگرفته اس��ت. زوم ع��الوه بر ویدئو کنفرانس های مختلف امکان ضب��ط فرمت صوتی برای 
پادکس��ت را هم فراهم کرده است. ش��ما این طوری هم قابلیت الیو استریم برای پادکست 
را دارید، هم اینکه بعضی ابزارهای ویرایش ابتدایی در دس��ت تان خواهد بود. از آنجایی که 
کیفیت ضبط و ویرایش زوم تعریف چندانی ندارد، ما معموال استفاده از آن را به کسی توصیه 
نمی کنیم. منتها اگر اول راه هس��تید و هیچ پولی برای خرید ابزار مورد نیازتان ندارید، تنها 

گزینه همین زوم خواهد بود. البته تا وقتی که کمی پول دست تان بیاید!
یادتان باشد انتخاب ابزار مناسب برای ضبط یا ویرایش پادکست اهمیتی به اندازه محتوای 
اصلی تان دارد. هرچه باشد کمتر کسی به پادکستی با کیفیت صدای بی نهایت پایین توجه 
نشان خواهد داد. پس با انتخاب یک نرم افزار مطمئن خیال خودتان از این بابت را راحت کنید. 

ضبط اولین قسمت پادکست: جایی که رویاها بدل به واقعیت می شود!
دیگر به بخش پایانی ماجرا رس��یده ایم؛ همان جایی که شما باید بعد از کلی فراز و فرود 
پادکست تان را ضبط کنید. بی شک هر کاری اولش حسابی سخت است، اما شما الزم نیست 
خیلی نگران باشید؛ چراکه قبال کلی کارآفرین امتحان شان را در این حوزه پس داده اند. پس 
اگر بقیه از پس این غول مرحله آخر برآمده اند، شما هم موفق خواهید شد. البته با چاشنی 

راهنمایی های ارزنده!
از آنجایی که اولین اپیزود از پادکست شما مثل قسمت اول یک سریال است، باید مطمئن 
ش��وید تاثیرگذاری خوبی بر روی مخاطب دارد. وگرنه از همان ابتدا با کلی نقد مختلف رو 
به رو خواهید شد. اگر از ما می شنوید، قبل از اینکه میکروفون را روشن کنید، یک خالصه 
کوتاه از ثانیه اول تا لحظه خداحافظی اپیزودتان را روی کاغذ پیاده کنید. اینطوری دست کم 
خیال تان بابت داش��تن یک برنامه دقیق راحت می شود. اجازه دهید با هم خودمانی باشیم، 
خیلی از کارآفرینان وسط ضبط پادکست برنامه شان را فراموش می کنند. یک خالصه کوچک 
که همیشه دم دست تان است، کمک می کند چنین تجربه ای نداشته باشید )شما را نمی دانم 
ولی من حتی فکر کردن به فراموش��ی برنامه پادکس��ت وسط پخش زنده هم حسابی روی 

مغزم رژه می رود(.
بعد از اینکه خالصه اپیزودتان آماده شد، باید یک مکان مناسب برای ضبط پادکست پیدا 
کنید. خب اگر پادکس��ت موفقی را س��راغ دارید که دقیقا وسط خیابان یا پارک سر کوچه 
ضبط می ش��ود، ما را هم بی خبر نگذارید. معموال یک اتاق س��اکت که خبری از رفت و آمد 
زیاد در آن نباشد، کافی خواهد بود. با این حال شما همیشه فرصت اضافه کردن یک نویزگیر 
به میکروفون تان را دارید. این طوری حتی صداهای کوچک هم راهی به پادکس��ت تان پیدا 

نمی کنند. به عالوه اینکه ویرایش پادکست تان هم بی نهایت ساده خواهد شد. 
بی شک بعد از اینکه مکان مناسب برای ضبط پادکست را پیدا کردید، دیگر فاصله زیادی تا 
موفقیت باقی نمانده است. از اینجا به بعد شما باید تجهیزات تان را راه اندازی کرده و با خیال 
راحت شروع به ضبط پادکست کنید. این روزها خیلی از پادکست های بزرگ استودیویی ویژه 
برای حضور مهمان ها دارند. با این حال اگر ش��ما چنین امکاناتی ندارید، الزم نیست خیلی 
به جیب تان فش��ار وارد کنید. در عوض به طور آنالین با مهمان تان ارتباط برقرار کنید. قول 
می دهم اگر اینترنت تان بازی درنیاورد، در فایل نهایی طوری به نظر می رسد که انگار مهمان 
برنامه کنار دست تان نشسته بود.  تا یادمان نرفته اجازه دهید چند تا تکنیک ساده برای کار 
با میکروفون هم یادتان دهیم. خیلی از طراح های پادکست حتی با گران ترین میکروفون های 
دنیا ه��م فایل های صوتی خیلی بدی می گیرند. دلیل این فاجعه معموال صحبت کردن در 
فاصله بی نهایت نزدیک میکروفون اس��ت. اینطوری یکس��ری نویزهای ریز روی صدا ایجاد 
می ش��ود که حس��ابی روی اعصاب مخاطب راه خواهد رفت. پس یک لطفی به مخاطب تان 
کرده و دس��ت کم 12-10 س��انتی متر از میکروفون فاصله بگیرید. به عالوه، وقتی مشغول 
صحبت کردن نیس��تید، میکروفون را خاموش کرده یا دس��ت کم به طرف دیگر بچرانید. 

اینطوری ناخواسته روی صحبت دیگران نویز نخواهید انداخت. 
سخن پایانی

دنیای پادکس��ت به اندازه میلیاردها مخاطب در سراس��ر دنیا گسترش پیدا کرده است. 
بی شک در چنین وضعیتی هر کارآفرینی دنبال سهمی هرچند اندک از این بازار پهناور خواهد 
بود. با این حال قرار نیس��ت همه دست اندرکاران این حوزه به درآمدزایی فوق العاده برسند. 
همان طور که در فیلم های هالیوودی فقط یک قهرمان اصلی خوش می درخش��د، در دنیای 
پادکست هم انبوهی از کارآفرینان فقط نقش سیاهی لشکر را دارند. من و همکارانم در روزنامه 
فرصت امروز امیدواریم نکات مورد بحث در این مقاله کمکی هرچند کوچک به ش��ما برای 
آشنایی با زوایای مختلف فرآیند طراحی پادکست کرده باشد. حاال نوبتی هم باشد، این شما 
هستید که باید روی صندلی قضاوت نشسته و صفر تا صد این مقاله را ارزیابی کنید. امیدوارم 

راهنمای خوبی برای شروع کارتان در این حوزه بوده باشیم و نمره قبولی از شما بگیریم.
مثل همیشه اگر مشکل یا سوالی درباره هر کدام از بخش های طراحی پادکست داشتید، ما 
در روزنامه فرصت امروز همیشه از کمک به شما خوشحال خواهیم شد. کافی است خجالت را 
کنار گذاشته و از طریق یکی از پُل های ارتباطی با ما در ارتباط باشید. آن وقت کارشناس های 

ما در اولین فرصت شما را راهنمایی خواهند کرد.
منابع: 
https://www.buzzsprout.com/blog/how-to-start-a-podcast
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راهنمای طراحی پادکست: هر آنچه برای شروع کار الزم دارید!


