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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

روند نزولی شاخص مدیران خرید ادامه دارد

نوسان تولید
در برزخ ارزی

فرصت امروز: رشــد کم ســابقه قیمت دالر طی هفته های گذشــته، بازارها را تحت تاثیر قرار داده و به رشــد 
انتظارات تورمی منجر شــده است. آخرین گزارش شاخص مدیران خرید نشان می دهد که به دنبال افزایش نرخ 
ارز، بنگاه های اقتصادی در تأمین مواد اولیه و لوازم موردنیاز با مشکل روبه رو شده اند و میزان تقاضا و فروش نیز 
همچنان در وضعیت رکودی است. افزایش شدید نرخ ارز و نهاده های تولید باعث افزایش فشار هزینه تولید شده 
اســت که با توجه به کاهش فروش سه ماه اخیر، امکان برنامه ریزی برای فعاالن اقتصادی حتی در کوتاه مدت را 
ناممکن کرده و باعث سرگردانی بنگاه ها در شرایط غیرقابل پیش بینی شده است. به عقیده فعاالن اقتصادی، به...

تورم ماهانه مسکن کاهش و تورم ساالنه و نقطه ای افزایش یافت

افت هیجان موقت در بازار مسکن
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برای افزایش تنش بین سیاست های مالی و پولی آماده شوید

رصد سیاست پولی 2023
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مدیریتوکسبوکار
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فرصــت امروز: با وجود کارکردهــای مهمی که اوراق بدهی دولتی به همــراه دارد، اما این اوراق در 
ســال های گذشته، کارایی چندانی نداشته است. دولت ها با انتشــار اوراق بدهی عالوه بر آنکه کم و 

کسری بودجه خود را پوشــش می دهند، از تامین مالی تورمی پرهیز می کنند. انتشار اوراق 
بدهی دولتی در بستر بازار سرمایه همچنین مزایای مختلفی نظیر انضباط بخشی مالی به...

بازار بدهی دولتی در اقتصاد ایران، کارایی الزم را ندارد

چالش نقدشوندگی اوراق بدهی

سرمقاله
رقابت سود 

سپرده عام با سود 
تسهیالت بانکی

علی نظافتیان دبیر کمیسیون 
حقوقی کانون بانک ها

به منظــور مدیریت مطلوب 
نقدینگی بانک ها، بانک مرکزی 
در جدیدترین سیاســت پولی، 
اجــازه انتشــار اوراق گواهــی 
ســپرده عام یک ســاله با نرخ 
سود علی الحســاب 23 درصد 
را بــه بانک ها داد. پــاره ای از 
برای  مرکــزی  بانک  شــرایط 
انتشار گواهی سپرده عام توسط 
بانک ها عبارتند از: »نرخ ســود 
اسمی علی الحساب: 23 درصد 
بازخرید  ســود  »نرخ  ساالنه«؛ 
قبل از سررســید در بازار پول: 
10 درصــد ســاالنه«؛ »فروش 
این گواهی صرفا به اشــخاص 
حقیقی ایرانی باالی 18 ســال 
مجاز اســت«؛ »مدت این اوراق 
حداکثر یک ســاله بــوده و آن 
اعتباری می تواند  بانک     /موسسه 
ضمــن رعایــت ســقف مدت 
انتشار  به  نســبت  تعیین شده، 
با سررســیدهای  اوراق مذکور 
مختلف کمتر از یک سال اقدام 
نماید«؛ »عرضه اولیه این اوراق 
از طریق بازار پول و بازار سرمایه 
امکان پذیر می باشد«؛ و »عرضه 
اولیــه اوراق منتشــره در بازار 
پول، از طریق سیستم متمرکز 

بانک ها صورت  داخلی 
1می پذیرد«.
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بنابراین اوراق ســپرده عام صرفا به اشــخاص حقیقی 
ایرانی باالتر از  18 ســال قابل فروش اســت و خارجیان، 
اشــخاص حقوقی و افراد زیر 18 سال نمی توانند خریدار 
اوراق گواهی سپرده عام باشند، اما اوراق گواهی سپرده عام 
چیست و چه تفاوت هایی با اوراق قرضه و نیز با سپرده های 
بانکی )سپرده ســرمایه گذاری مدت دار موضوع بند »ب« 
ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا( دارد و چه رقابت و 
هماوردی بین نرخ سود اوراق سپرده عام و نرخ تسهیالت 

بانکی برقرار است؟
اوراق قرضه و اوراق موسوم به گواهی سپرده عام، هر دو 
از ابزارهای مالی رایج در بازار ســرمایه هستند و در شمار 
اوراق تجاری بهادار و قابل خریدوفروش محسوب می شوند؛ 
بــا این تفاوت که اوراق قرضه قبــل از انقالب، بازار گرمی 
در تنزیل اســناد بهادار تجاری داشت و سند تجاری قابل 
خریدوفروش و نقل وانتقال بود. برخی بر این عقیده اند که 
ماهیت حقوقــی اوراق قرضه مبتنی بر قرض دارنده اوراق 
قرضه به ناشــر اوراق اســت؛ یعنی خریدار اوراق در واقع، 
بهای اسمی آن را به ناشر قرض می دهد؛ مشروط بر آنکه 
قرض گیرنده به نســبت مبلغ و مدت زمان قرض، مبلغی 
ثابت به عنوان بهره به او بدهد. لذا براساس میزان و مبلغ 
اسمی اوراق و مدت زمان است که ناشر متعهد می شود نرخ 
بهره تعیین شــده به دارنده اوراق  بپردازد. پس ناشر اوراق 
قرضه متعهد به پرداخت اصل و بهره آن اســت. هر ورقه 
اوراق قرضه نیز دارای یک مبلغ اسمی است. مبلغ اسمی، 
همان مبلغی است که بر روی ورقه قید شده و خریدار اولیه 
آن را به همین مبلغ از بانــک می خرد. ولی ارزش واقعی 
اوراق قرضه در بازار ســرمایه تعیین و معامله می شود. در 
بازار سرمایه قیمت اوراق قرضه ممکن است کمتر یا بیشتر 
از مبلغ اســمی آن باشد. اما پس از انقالب، اشکال شرعی 
بــر اوراق قرضه وارد آمد. به عقیده عده ای از متشــرعین، 
ایراد و اشــکال شــرعی اوراق قرضه، آن است که ماهیت 
حقوقی اوراق مبتنی بر عقــد قرض و تعهد قرض گیرنده 
)ناشــر اوراق( عالوه بر استرداد اصل مبلغ اوراق، پرداخت 

بهره ثابت و مشخص به دارنده اوراق نیز هست. بنابراین از 
نظر این افراد، اوراق قرضه با این اوصاف از حیث مشــروط 
بودن تعهد به پرداخت بهره یا ســود قطعی و مشخص به 
قرض دهنده ربوی تلقی می شــود، اما به نظر می رسد در 
این نظریه حقوقی بدین نکته اساسی توجه نشده که اوراق 
قرضــه جزو اوراق بهادار تجــاری و قابل خریدوفروش در 
جامعه است. بدین ترتیب، خریدوفروش اوراق قرضه، نوعی 
معامله اوراق بهادار مبتنی بر عقد بیع اســت؛ زیرا جامعه 
اوراق قرضــه را صرف نظر از مبنای صدور آن، فی نفســه 
دارای ارزش اقتصــادی می داند و برای خرید یا فروش آن 
پول می دهد. بهای خریدوفــروش اوراق قرضه نیز ممکن 
است کمتر یا بیشتر از مبلغ اسمی اوراق باشد. بنابراین در 
بازارهــای مالی، خریدوفروش اوراق قرضه به معنای قرض 

خریدار این اوراق به فروشنده آن تلقی نمی شود.
با این ایراد شرعی، اوراق قرضه پس از انقالب نتوانست 
در بازار اســناد تجاری دوام بیاورد و از دور خارج شد و به 
جای آن اوراق مشارکت و اوراق سپرده عام ابداع گردید و 
وارد بازار ســرمایه شد. گواهی سپرده عام را چنین تعریف 
 Certificate :کرده اند: »گواهی ســپرده )به انگلیســی
of Deposit( یا گواهی ســپرده سرمایه گذاری، یکی از 
ابزارهای مالی جهت جذب منابع کوتاه مدت سرمایه گذاران، 
به ویژه اشخاص حقوقی و شرکت های سرمایه گذاری بوده 
و به دو صورت گواهی ســپرده سرمایه گذاری عام و خاص 
تقسیم می شود. گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری 
عام، به سپرده ای اطالق می شود که نزد بانک با سررسید 
مشخص افتتاح می شود و بانک در ازای آن، اقدام به صدور 
گواهی بــه همین نام می نماید. گواهی ســپرده مدت دار 
ویژه سرمایه گذاری خاص نیز سپرده ای است که بانک به 
منظور تجهیز منابع برای تأمین مالی طرح های مشخص 
جدید سودآور تولیدی، ساختمانی، خدماتی و نیز توسعه 
و تکمیل طرح های ســودآور موجود، با سررسید مشخص 
افتتــاح نموده و در ازای افتتاح ســپرده، گواهی ســپرده 

مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص صادر می نماید.«

در حال حاضر، در اوراق ســپرده عام که توسط بانک ها 
به مردم فروخته می شــود، فرض بر آن است که خریدار با 
خرید اوراق، مبلغ آن را نزد بانک سپرده می گذارد تا بانک 
این منابع را در عملیات مشروع به کار گیرد و سود حاصل 
از عملیات بانکی به نســبت ارزش اسمی هر ورقه سپرده 
و مــدت آن بین بانک ها و دارندگان اوراق قرضه تقســیم 
شــود، اما از آنجایی که وعده سود به خریداران این اوراق 
در پایان مدت ســپرده گذاری، جاذبــه اقتصادی چندانی 
بــرای مردم ندارد، لذا بانک متعهد می شــود که ســاالنه 
23 درصد ســود به طور علی الحســاب به دارندگان اوراق 
سپرده عام پرداخت کند. پس پرداخت سود 23 درصدی، 
تعهد قطعی بانک هاســت، اما این سود از نظر بانک قطعی 
نیســت. بنابراین اگر پس از پایان مدت سپرده گذاری عام 
مشــخص شود که سود بانک از این سپرده ها بیشتر بوده، 
بانک متعهد خواهد بود بیش از 23 درصد به دارنده اوراق 
پرداخــت کند. به همین جهت، ســود 23 درصدی اوراق 
سپرده عام را اصطالحا »سود علی الحساب سپرده گذاری« 
می نامند، اما تصور می کنم بین گواهی سپرده عام و اوراق 
قرضه، تفاوت اساســی از نظر حقوقی نیســت؛ زیرا هر دو 
جزو اسناد بهادار تجاری محسوب می شود و در هر دو این 
اوراق هم فروشنده و هم خریدار، قصد فروش سندی دارند 
که این ســند دارای ارزش اقتصادی است و بابت آن پول 
می دهند. پس نه خریدار اوراق قرضه، قصد قرض دادن به 
بانک را دارد و نه خریدار اوراق گواهی ســپرده عام، قصد 
دارد بــا بانک در عملیات بانکی مشــارکت کند. بنابراین 
تفاوت بین اوراق قرضه و گواهی ســپرده عام فقط در نام 
این اوراق است و با تغییر نام، ماهیت حقوقی اوراق قرضه 

و گواهی سپرده عام تغییر پیدا نمی کند.
اوراق گواهی ســپرده عام، نوعی ابزار بانکی برای تامین 
و تجهیز مالی بانک هاســت تا توان مالی بانک ها افزایش 
یابد و بتوانند با اســتفاده از منابــع مالی حاصل از فروش 
اوراق ســپرده عام، تسهیالت بیشــتری به مردم دهند و 
کســب درآمد کنند، اما باید بدین نکته توجه داشت که 

گواهی سپرده عام با سپرده گذاری مدت دار موضوع ماده 3 
قانون عملیات بانکی بدون ربا متفاوت است؛ گرچه هر دوی 
آنها جزو ابزارهای تامین و تجهیز منابع بانک ها محسوب 
می شوند. در سپرده سرمایه گذاری مدت دار، سپرده گذار به 
بانک مراجعه می کند و مبلغی مشــخص در اختیار بانک 
می گذارد تا بانــک به وکالت از وی یا به عنوان شــریک 
سپرده گذار، سپرده وی را در عملیات بانکی به کار گیرد و 
سود حاصل را به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع 
بانک بین خود و سپرده گذار تقسیم نماید. به همین جهت 
در سپرده گذاری مدت دار، بانک ها قانونا ضامن اصل و سود 
سپرده های بانکی مردم نیستند، اما در اوراق گواهی سپرده 
عام، بانک ها هم ضامن مبلغ اســمی و هم ضامن پرداخت 
سود علی الحساب به دارنده اوراق سپرده عام هستند. ولی 
باید توجه داشــت که وجه مشترک سپرده سرمایه گذاری 
مدت دار و اوراق سپرده گذاری عام، وجود سود علی الحساب 
در هر دوی آنهاســت. در هر دوی ایــن ابزارهای بانکی و 
مالی، بانک بایســتی سود علی الحساب را به سپرده گذار و 
دارنده اوراق سپرده گذار بپردازد. سود علی الحساب، بخشی 
از هزینه هایی است که بانک ها برای تامین و تجهیز منابع 
و افزایش توان تســهیالتی خود پرداخت می کنند. به طور 
منطقی وقتی هزینه تامین و تجهیز منابع بانک ها افزایش 
می یابــد، قیمت محصوالت بانکی یعنی انواع تســهیالت 
مبادله ای و مشارکتی نیز قابل افزایش خواهد بود؛ زیرا اگر 
بین سود علی الحساب ســپرده های بانکی و اوراق سپرده 
عام توازن نباشد، بانک ها نه تنها از کسب وکار بانکی سود 
نخواهنــد کرد، بلکه متحمل ضرر بــه دلیل هزینه باالی 

قیمت تمام شده محصوالت بانکی خواهند شد.
بدین ترتیب در شرایط فعلی، وقتی بانک مرکزی اجازه 
انتشار اوراق ســپرده عام با نرخ 23 درصد را به بانک ها 
می دهد، این بدان معناســت که بایــد در انتظار افزایش 
ســود علی الحساب ســپرده های مدت دار بانکی نیز بود؛ 
زیرا منطقی نیســت سود یک ســپرده 23 درصد و سود 
ســپرده دیگر حداکثر 15 یا 18 درصد باشد و همزمان 

ســود تســهیالت بین بانکی نیز از 20 درصد عبور کند. 
کارشناســان بانکی معتقدند نرخ سود سپرده های بانکی 
بایــد به گونه ای با نــرخ تورم متوازن باشــد که موجب 
زیان ســپرده گذار بر اثر کاهش ارزش پول ملی نشــود. 
از طرف دیگر، افزایش نرخ ســود انواع سپرده ها، در نرخ 
سود علی الحســاب انواع تسهیالت مشارکتی و مبادله ای 
موثر خواهد بود. بدین ترتیب، بین افزایش یا کاهش سود 
سپرده های بانکی و نرخ سود علی الحساب انواع تسهیالت 
بانکــی معموال همواره نوعی رابطه ظریف و متوازن مالی 
باید برقرار باشد تا سیستم بانکی بتواند کسب درآمد کند 
و تفاوت فاحش بین نرخ ســود علی الحســاب تسهیالت 
بانکی و نرخ سود یا بهره یا به اصطالح بازاری، نرخ خواب 
ســرمایه منتهی به ایجاد نوعی رانت تسهیالتی در شبکه 
بانکی کشــور نشود؛ چراکه این پدیده، یکی از ریشه های 
اصلی فســاد در سیســتم بانکی و ترویج انواع تسهیالت 
فرمایشــی و همچنین ســرازیر شــدن منابع حاصل از 
تســهیالت بانکی به بازارهای غیرمتشکل پولی یا همان 

بازار رباخواری خواهد شد.
سیاســتگذاری پولی و بانکی، ســهل و آسان نیست و 
نیازمند دانش و تجربه فــراوان در امور بانکی و اقتصادی 
است تا نظام اقتصادی کشور کمتر دچار مشکل باشد. قطعا 
این سیاســتگذاری بانکی نباید با موازین فقهی هیچ گونه 
مغایرت داشته باشد تا شبکه بانکی کشور از ورود به عملیات 
بانکی بدون ربا مصون بماند، اما در این رهگذر نباید انتظار 
داشت که فقه معامالتی برای همه مسائل و مشکالت نظام 
بانکی کشور و بازار سرمایه، طرح و ایده ای خاص ابداع کند. 
هماوردی و رقابت بین نرخ سود علی الحساب سپرده گذاری 
مدت دار بانکی و نرخ سود اوراق سپرده عام و همچنین نرخ 
ســود بین بانکی با نرخ سود علی الحساب انواع تسهیالت 
بانکی، یک واقعیت تجاری اســت. باید آن را جدی گرفت 
و برای آن، راه حل های اقتصادی و بانکی طراحی نمود تا 
نظام بانکی کشــور همچنان توان تسهیالتی خود را حفظ 

نماید.

در حال حاضر، امکان خرید خودرو با قیمتی کمتر از بازار 
آزاد، از طریق بورس کاالی ایران برای کلیه هم میهنان گرامی 
فراهم شده اســت. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
در این راستا، زیرســاخت های الزم برای استفاده از »سامانه 
معامالتــی بورس کاال« از طریق بانک پاســارگاد، کارگزاری 

بانک پاسارگاد و سایر کارگزاری ها ایجاد شده است؛ بنابراین 
کلیه هم میهنان گرامی می توانند با یک بار مراجعه به یکی از 
شعبه های بانک پاسارگاد ضمن دریافت مشاوره و راهنمایی 
از شعبه ها، با وکالتی نمودن »حساب فعلی خود« یا »افتتاح 
حساب جدید«، به ســهولت و در اسرع وقت امکان استفاده 

از ســامانه معامالتی بورس کاال را بــرای خود فراهم نمایند. 
فرآیند خرید خودرو از بورس کاالی ایران، پنج مرحله را دربر 
می گیرد که به ترتیب شامل مرحله نخست »ثبت نام و احراز 
هویت در سامانه ســجام )www.sejam.ir(«، مرحله دوم 
»مراجعه متقاضی به ســامانه »www.ebgo.ir« و دریافت 

کــد معامالتی بــازار فیزیکی بورس کاالی ایــران«، مرحله 
ســوم »مراجعه مشتری به بانک پاســارگاد برای افتتاح و یا 
فعال سازی حساب وکالتی )سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 
و یا قرض الحســنه جاری بدون دسته چک(«، مرحله چهارم 
 »www.ebgo.ir« مراجعه مجدد مشــتری به ســامانه« 

و اعالم شــماره حســاب وکالتــی و اجرای مراحــل آن« و 
 نهایتا مرحله پنجم »ثبت ســفارش خرید خودرو از ســامانه 
»www.ebgo.ir« اســت. جزییات و کلیه مراحل خرید 
بورسی خودرو توســط همکاران ما در شعب بانک پاسارگاد 

برای متقاضیان گرامی تشریح خواهد شد.

ایجاد امکان خرید خودرو در بورس کاال از طریق »بانک پاسارگاد« و »کارگزاری بانک پاسارگاد«

رقابت سود سپرده عام با سود تسهیالت بانکی

راه حلی برای مدیرانی با برنامه کاری فشرده
استخدام سریع نیروی کار در 7 گام

تشکیل یک تیم کاری خوب آنقدر مهم است که گاهی اوقات مدیران ماه ها برای آن وقت می گذارند. بررسی 
دقیق تک تک گزینه ها و از طرفی توجه به بودجه در دسترس کاری نیست که با عجله زیاد انجام شود. احتماال 
شــما هم دوست دارید فرآیند اســتخدام کارکنان جدید را با وسواسی شبیه به شرلوک هولمز جلو ببرید اما 
همیشه اوضاع مطابق میل کارآفرینان پیش نمی رود. در بازارهایی که جریان تغییرات حتی از سرعت نور نیز 
بیشتر است، حتی یک دقیقه وقت تلف کردن سر استخدام نیروی کار نیز برای صاحبان کسب و کار حسابی 
گران تمام خواهد شد. چه بسا وقتی که شما بعد از کلی کش و قوس باالخره تیم دلخواه تان را تشکیل دادید، 
دیگر جایی در بازار نداشته باشید. خب رقبا که منتظر تشکیل تیم کهکشانی تان نمی مانند! اگر شما هم تا حاال 

با کلی از دوستان کارآفرین تان رو به رو شده اید که هیچ وقت نیروی کار جدید استخدام نمی کنند، احتماال...



فرصــت امروز: پیامدهــای پاندمی کووید-19 و بروز جنگ روســیه و 
اوکراین در سال میالدی که گذشت، دامن بازارهای جهانی را گرفت و به 
دنبال موج تالطمی که در بازار مواد غذایی و افزایش قیمت انرژی صورت 
گرفت، نگرانی زیادی برای اقتصادهای جهان به ویژه اقتصاد منطقه یورو 
ایجاد شد؛ تا جایی که تورم انگلیس پس از حدود چهار دهه دو رقمی شد 
و ارزش یورو به کمترین ســطح دو دهه گذشــته سقوط کرد. در همین 
حال، برآوردها از ریســک های متعدد اقتصاد جهانی و پیش بینی کاهش 
رشــد اقتصادی جهان حکایت دارد؛ کما اینکه صندوق بین المللی پول در 
آخرین گزارش هفتگی خود، برآورد رشد اقتصادی جهان در سال 2022 
را به رقم 3.2 درصد کاهش داده که ضعیف ترین نرخ رشد اقتصادی جهان 
پس از بحران مالی ســال 2001 و همینطــور پس از همه گیری کرونا به 
شــمار می رود. از سوی دیگر، شیوع دوباره کرونا و ادامه سیاست »کووید 
صفر« در چین، چالش دیگری برای موتور رشد اقتصاد جهانی ایجاد کرده 
و بیم آن می رود که با توجه به اندازه اقتصاد چین و ســهم گسترده آن از 
زنجیره تامین جهانی، افول اقتصادی چین به قیمت درگیری تمام پیکره 

اقتصاد جهان تمام شود.
حال در شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان از آمریکا گرفته تا اروپا 
بــرای کنترل روند صعودی تورم در ماه های گذشــته نرخ بهره را افزایش 
داده اند، برآوردهای »اکونومیست« نشان می دهد که این چالش های تورمی 
در سال 2023 نیز پابرجاست. این هفته نامه در آستانه سال جدید میالدی، 
به بررســی چشم انداز سیاست پولی در سال 2023 پرداخت و اعالم کرد: 

برای افزایش تنش بین سیاست مالی و پولی آماده شوید.
خطر سقوط اقتصادها به رکود

هفته نامه »اکونومیســت« در گزارش اخیر خود با تاکید بر اینکه برای 
افزایش تنش بین سیاست مالی و پولی آماده شوید، می نویسد: بانک های 
مرکــزی در ســال 2023، رفتار تهاجمی خواهند داشــت. به نوشــته 
»اکونومیست«، اقتصاد جهانی در حال کندشدن است و بسیاری از کشورها 
در معرض خطر ســقوط به رکود در ســال 2023 قــرار دارند. در آمریکا 
نرخ های بهره به شدت باال در راستای مبارزه فدرال رزرو با تورم، تهدیدی 
برای سقوط بازار مســکن و افزایش بیکاری است. سیاست های انقباضی، 
ارزش دالر را باال برده و از این راه در حال صدور تورم به بازارهای نوظهور 
اســت و همزمان پرداخت بدهی های ارزی آنها را سخت تر می کند. اروپا با 
بحران شدید انرژی دست و پنجه نرم می کند که کارخانه ها را به تعطیلی 
می کشاند و مصرف کنندگان را تحت فشار قرار می دهد. البته شدت رکود 
در قاره سبز به طور قابل توجهی به تغییرات آب  و هوایی بستگی دارد. در 
سوی دیگر، چین درحال مبارزه با سقوط بازار مسکن و بی ثباتی اقتصادی 

ناشــی از سیاست »کووید صفر« است که مســتلزم تصمیم گیری دوباره 
درباره قرنطینه های سختگیرانه است.

نیمه اول ســال 2023 ممکن است برای جهان، کمی آرامش به همراه 
داشــته باشــد. اروپا به اندازه کافی ذخیره گازی دارد تا بتواند زمستانی 
معتدل را بدون بحران بزرگ پشــت سر بگذارد. قیمت های کاال همچنان 
باال و بی ثبات باقی خواهند ماند، اما صرف تکرار نشدن جهش های قیمتی 
در ســال 2022 کافی است تا تورم ساالنه تا حدودی کاهش یابد. فدرال 
رزرو با نرخ تورم حدود 4 درصد مواجه خواهد بود که تا حدی می تواند به 
این دلیل باشد که بازار کار بسیار تحت فشار است و تقریبا دو جای خالی 
برای هر کارگر بیکار وجود دارد. اروپا بار دیگر در راستای آماده شدن برای 
زمســتان نیاز به پر کردن مجدد ذخایر گاز خود دارد، اما این بار در طرف 
عرضه، سهم روسیه بسیار کمتر از میزان 2022 خواهد بود؛ این در حالی 
است که اگر چین دوباره به مسیر رشد بازگردد، رشد جهانی باالتر خواهد 
بود و این امر، تقاضای جهانی برای گاز طبیعی مایع را افزایش خواهد داد 
که بعید اســت عرضه آن تا اواســط دهه افزایش داشته باشد. قیمت های 
باالتر گاز طبیعی مایع در بازار احتماال تحمل دومین زمســتان و بحران 

انرژی را برای اروپا سخت تر از زمستان اول خواهد کرد.
رفتار تهاجمی بانک های مرکزی

در سراسر دنیای ثروتمند، بانک های مرکزی به همان اندازه که برای مهار 
تورم الزم است، تهاجمی خواهند بود. بهبود شرایط اشتغال از اولویت خارج 
شــده است و اکنون بازگرداندن ثبات قیمت ها در کانون توجه قرار گرفته 
اســت. در حالی که تکنوکرات ها ممکن است کاهش رشد اقتصادی را در 
مقام هزینه اجتناب ناپذیری برای کاهش تورم تحمل کنند، سیاستمداران 
با افزایش نگرانی ها درباره چشــم انداز اقتصادی، کار دشوارتری در پیش 
دارند. دولت ها در اروپا، مبالــغ هنگفتی را برای محافظت از اقتصاد خود 
در برابر هزینه های انرژی تخصیص داده اند. تالش نافرجام انگلســتان در 
اســتقراض بیشــتر برای برانگیختن رشــد اقتصادی ممکن است توسط 
کشورهای دیگر نیز تکرار شود. با این حال همان طور که تجربه بد انگلیسی 
نشــان داد، تحریک اقتصاد در شرایطی که بانک های مرکزی، تقاضا را با 
افزایش نرخ های بهره کاهش می دهنــد، احتماال نتیجه معکوس خواهد 

داشت.
چشم انداز »اکونومیست« از سال 2023 نشان می دهد که بحران بعدی 
ناشی از تضاد بین انقباض پولی و پایداری مالی می تواند در ایتالیای بدهکار 
بروز کند. بانک مرکزی اروپا )ECB( با وجود افزایش نرخ بهره برای مبارزه 
با تورم همچنان به خرید اوراق قرضه ایتالیایی ادامه می دهد. با این وجود، 
بدهی 10ساله ایتالیا با بازدهی 2.2 درصدی باالتر از معادل آلمانی معامله 

می شــود. در صورتی که بانک مرکزی اروپا مجبور شود نرخ ها را به اندازه 
فدرال رزرو آمریکا برای مهار تورم افزایش دهد، بودجه ایتالیا تحت فشــار 
شدیدی قرار خواهد گرفت. البته غول بدهی تنها ایتالیا را هدف قرار نداده 
و این احتمــال وجود دارد که درگیری پولی-مالی به ژاپن نیز لطمه وارد 
کند. بدهی های خالص عمومی این کشور حدود 170درصد تولید ناخالص 
داخلی برآورد می شود و از جهت تعهد بانک مرکزی ژاپن به نرخ های بهره 
پایین در ســایه تورم زیر هدف تاکنون پایدار بوده است. اکنون حتی تورم 
ژاپن در حال افزایش اســت و شکاف بین سیاست پولی سست و نرخ های 
باالی فدرال رزرو، فشار نزولی شدیدی بر ین ژاپن وارد می کند. در صورت 

تداوم تورم، چرخش به سمت انقباض پولی اجتناب ناپذیر خواهد شد.
چالش مقابله با سیاست انقباضی

تنها اقتصاد بزرگی که خطر تنش بین سیاســت های مالی و پولی را در 
آینده نزدیک تجربه نخواهد کرد، چین اســت که از تورم باال رنج نمی برد؛ 
چراکه رشد چین کند شده است و این خبر چندان خوبی نیست. از آنجا 
که چین مرزهای خود را به شــدت کنترل می کند، فرصت سرمایه گذاری 
را به دیگر کشــورهای آسیای شــرقی به دلیل قوانین قرنطینه ای آسان تر 
از دســت می دهد و صرفا هر روزه کنترل دولت بر کســب وکارها افزایش 
می یابد. در سایه سیاست »کووید صفر«، احتمال قطع ارتباط بین اقتصاد 
چین و ســایر نقاط جهان در حال افزایش است. تصمیم سختی که چین 
با آن مواجه است، بین رشد و بیکاری یا نرخ های باالتر و بدهی های پایدار 
نیست، بلکه بین حال و آینده کشور است. چین باید به بحران مسکن خود 
با کمترین میزان تضعیف اعتماد عمومی پاسخ دهد و راهی برای خروج از 
سیاســت های »کووید صفر« پیدا کند؛ حتی اگر به قیمت جهش در آمار 

مبتالیان تمام شود.
ســایر نقاط جهان و بیش از همه، کشورهای در حال توسعه و بازارهای 
نوظهور، با چالــش جدی مقابله با سیاســت های انقباضــی فدرال رزرو 
روبه رو هســتند. البته در حال حاضر، کشورهای با درآمد متوسط نسبت 
به دوره های گذشــته افزایش نرخ فدرال رزرو از آمادگی بهتری برخوردار 
هستند. بیشترین خطر متوجه کشورهایی است که سیاست های اقتصادی 
آنها همواره دچار مشکل بوده است. از گزینه های جدی این لیست می توان 
به آرژانتین و ترکیه اشــاره کرد. بخش هــای فقیرتر جهان به ویژه در قاره 
آفریقا و بســیاری از کشورها همچنان در لبه بحران به سر می برند و باید 
پیش از ارائه راهکار نجات از ســوی صندوق بین المللی پول، برای کاهش 
بدهی ها با چین وارد مذاکره شوند. در روزگاری که تطبیق افزایش نرخ های 
بهره با بدهی های عمومی دشــوار اســت، اگر تصمیمات سیاستگذاری از 

جانب کشور دیگری باشد، وضعیت بسیار دشوارتر نیز خواهد شد.

برای افزایش تنش بین سیاست های مالی و پولی آماده شوید

رصد سیاست پولی 2023

تورم ماهانه بازار مسکن شــهر تهران طبق اعالم دو مرکز ارائه آمار در 
آذرماه امسال کاهش یافته و کارشناسان معتقدند در صورت کنترل تورم و 
نقدینگی می توان به ثبات نسبی قیمت خانه امیدوار بود. به گزارش ایسنا، 
تابلوی دوم از بازار مســکن شهر تهران، کاهش سرعت رشد ماهانه قیمت 
در نهمین ماه سال جاری را تایید کرد. براساس اعالم مرکز آمار در آذرماه 
1401، متوســط وزنی قیمت هر متر آپارتمان در تهران به 50 میلیون و 
447 هزار تومان در هر متر مربع رسیده است. این در حالی است که چند 
روز قبل، بانک مرکزی براساس روش میانگین حسابی، متوسط قیمت هر 
متر مسکن در آذرماه امسال در شهر تهران را 48 میلیون تومان اعالم کرد.
طبق شاخص مرکز آمار، تورم ماهانه آپارتمان در پایتخت به 4.1 درصد 
رســیده که کاهش 0.9 درصدی را در مقایسه با ماه قبل نشان می دهد. 
بانک مرکزی هم رشد ماهانه قیمت را 2.9 درصد اعالم کرد که از کاهش 
3.9 درصدی تورم مسکن نسبت به آبان ماه حکایت داشت. اگرچه هر دو 
آمار مذکور، کاهش شــتاب رشد ماهانه قیمت در آذرماه را تایید می کند، 
تورم نقطه به نقطه و ســاالنه دچار افزایش شده است. تورم نقطه به نقطه 
آپارتمان در تهران به 52.1 درصد رســیده که نشــان دهنده رشــد 2.1 
درصدی در مقایسه با آبان ماه است. تورم ساالنه هم رشد 37.1 درصد را 

به تصویر می کشد؛ در حالی که تورم ساالنه آبان ماه 35 درصد بود.
براســاس گزارش مرکز آمار ایران، در آذرماه امســال شــاخص قیمت 
آپارتمان های مسکونی شــهر تهران به عدد 174.3 رسیده که نسبت به 
ماه قبل، 4.1 درصد افزایش داشته است. بدین ترتیب، تورم ماهانه قیمت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آذرماه، 4.1 درصد بوده که در مقایسه 

با همین اطالع در ماه قبل )5 درصد(، کاهش 0.9 واحد درصدی را نشان 
می دهد. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری 
نسبت به ماه قبل است. همچنین منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر 
عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. بر این اساس، در 
آذرماه سال جاری تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران به عدد 52.1 درصد رســیده که در مقایسه با ماه قبل )5 درصد(، 
بالغ بر 2.1 واحد درصد افزایش داشــته است. منظور از نرخ تورم ساالنه 
نیز درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه 
جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. طبق اعالم مرکز آمار، 
نرخ تورم ساالنه آذرماه 1401 آپارتمان های مسکونی شهر تهران به عدد 
37.1 درصد رســیده که نسبت به همین اطالع در ماه قبل )35 درصد(، 
2.1 واحد درصد رشــد داشته اســت. بدین ترتیب در ماه گذشته، تورم 
ســاالنه و نقطه به نقطه آپارتمان های مسکونی شهر تهران افزایش و تورم 
ماهانه آن کاهش پیدا کرد. متوســط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان های 
مســکونی فروش رفته در این ماه در مناطق بیست ودوگانه شهر تهران به 
ترتیب به 50 میلیون و 447 هزار تومان و 48 میلیون و 454 هزار تومان 
رســیده است. منطقه یک پایتخت با متوسط وزنی قیمت 107 میلیون و 
114 هزار تومان بیشترین و منطقه 18 با متوسط وزنی قیمت 25 میلیون 
و 639 هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق بیســت ودوگانه شهر 
تهران طی آذرماه به خود اختصاص داده اســت. آمارهای فوق، گویای آن 
است که در صورت ادامه کاهش سرعت رشد ماهانه قیمت ها، تورم ساالنه 
و نقطه به نقطه نیز می تواند دچار افت شود. تورم عمومی، رشد نقدینگی 

و نوســانات نرخ ارز از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بازار مسکن است که 
در صورت کنترل شاخص های مذکور، بازار مسکن نیز آرام خواهد شد. از 
طرف دیگر، تورم عمومی و رشد قیمت نهاده های ساختمانی، هزینه های 
ساخت مسکن را افزایش داده است. آخرین آمار مربوط به بهار امسال که 
از سوی بانک مرکزی ارائه شده، از رشد 51 درصدی هزینه ساخت مسکن 
در مقایسه با سال گذشته حکایت دارد. بر این اساس برخی برآوردها نشان 
می دهد که متوسط قیمت ســاخت هر متر خانه )بدون احتساب قیمت 
زمین( به 8.3 میلیون تومان رســیده اســت. به همین دلیل کارشناسان 
معتقدند در مناطق متوســط و میانی، حباب قیمت مسکن وجود ندارد و 
آنچه در بازار دیده می شود، متأثر از رشد هزینه های ساخت است. »حسن 
محتشم«، کارشناس بازار مسکن در تحلیل شرایط فعلی این بازار می گوید: 
»مسئله  مهم در شرایط فعلی، ثبات اقتصادی است. اینکه بازار ارز نرخ های 
باالتر را هم به خود ببیند و روی یک عدد تثبیت شــود، بهتر از این است 
که در یک فرآیند نوسانی نامشخص قرار بگیرد؛ زیرا این ابهامات به تولید 
و ســرمایه گذاری لطمه می زند.« »فرشید پورحاجت«، عضو هیأت مدیره 
کانون انبوه سازان نیز بیان می کند: »در شرایط فعلی اقتصاد کشور و رشد 
قیمت ها، نمی توان انتظار داشت بازار مسکن که عمده فعالیت و تولید در 
آن توســط بخش خصوصی انجام می شود، دچار تورم و افزایش قیمت ها 
نشود. بازیگر اصلی بازار مسکن و یکی از مولفه های مهم در این خصوص، 
عرضه و تقاضایی اســت که با هم همخوانی ندارد. ما کماکان در کشور با 
کمبود حدود 5 میلیون مسکن مواجه هستیم و تداوم این کسری منجر به 

تداوم تورم در بازار مسکن خواهد شد.«

تورم ماهانه مسکن کاهش و تورم ساالنه و نقطه ای افزایش یافت

افت هیجان موقت در بازار مسکن

نگاه

اقتصاد جهان در سالی که گذشت
تورم انرژی در قاره سبز

جهان در آســتانه یک موج جدید تورمی است و زنگ خطر دوره تازه 
رکود اقتصادی به صدا درآمده است. در حالی جنگ روسیه و اوکراین به 
یک ســالگی خود نزدیک شده که امنیت غذایی و به ویژه امنیت انرژی 
به اولویت نخست کشورها تبدیل شده است. بیشتر از 50 بانک مرکزی 
در سال 2022، نرخ بهره خود را افزایش داده اند و با این وجود، دورنمای 
کاهش تورم نه تنها پدیدار نشــده، بلکه صدای زنگ هشدار بروز رکود 
به گوش می رسد. بر همین اساس، نهادهای بین المللی شروع به کاهش 
برآورد رشــد اقتصادی کشــورها کرده اند. بحران انرژی، بدترین بحران 
اقتصاد جهانی در نیم قرن اخیر و از زمان دهه 1970 میالدی به شمار 
می رود. البته وضعیت اروپا از همه بدتر است و قاره سبز بیشترین آسیب 
را از تورم انرژی متحمل خواهد شد. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
)OECD( در گزارش اخیر خود از چشــم انداز اقتصادی سال 2022 
می گوید: اقتصاد جهانی در حال مقابله با شوک عظیم قیمت انرژی است 
که باعث کاهش شــدید رشد اقتصادی و احتمال رکود در سال 2023 
خواهد شد. بیشترین لطمه در این میان به اقتصاد اروپا وارد خواهد شد؛ 
چراکه حمله روســیه به اوکراین عالوه بــر لطمه تجاری باعث افزایش 
شدید قیمت انرژی شده که از دهه 1970 تاکنون سابقه نداشته است.

طبق پیش بینی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه )OECD(، نرخ 
رشد اقتصاد جهانی از 3.1 درصد در سال 2022 به رقم 2.2 درصد در 
سال 2023 کاهش خواهد یافت و سپس به 2.7 درصد در سال 2024 
افزایش پیدا می کند. »آلوارو سانتوس پریرا«، اقتصاددان ارشد سازمان 
همکاری اقتصادی و توسعه در این باره می گوید که پیش بینی اصلی آنها 
از سال 2023، رکود جهانی نیست، بلکه کاهش قابل توجه رشد اقتصاد 
جهانی در این سال و تداوم تورم باال - ولو با روند کاهشی - در بسیاری 
از کشورهاســت. بزرگترین بازنده این وضعیت، اروپا خواهد بود؛ چراکه 
رکود جهانی به طور نابرابر به اقتصادهای جهان ضربه می زند و در نتیجه 
بیشترین آسیب به اقتصاد اروپا وارد می شود. در واقع، بروز جنگ روسیه 
و اوکراین در عین حالی که به فعالیت های تجاری ضربه می زند، قیمت 

انرژی را هم افزایش می دهد.
براســاس گزارش چشم انداز اقتصادی OECD، اقتصاد منطقه یورو 
از رشــد 3.3 درصدی در سال 2022 به رشــد 0.5 درصدی در سال 
2023 کاهش خواهد یافت و ســپس بعد از بهبود در ســال 2024 به 
رقم 1.4 درصدی خواهد رســید. پیش بینی فعلی کمی بهتر از آخرین 
چشم انداز سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در ماه سپتامبر است که 
رشــد 3.1 درصدی برای سال 2022 و رشــد 0.3 درصدی برای سال 
2023 را برآورد کرده بود. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه همچنین 
پیش بینی کرده که در ســال 2023 با توجه به وابستگی باالی صنعت 
آلمان به صادرات انرژی روســیه، اقتصاد این کشــور حدود 0.3 درصد 
کاهش خواهد یافــت که این عدد کمتر از رکــود 0.7 درصدی مورد 
 انتظار در گزارش پیشــین )در ماه سپتامبر( است. البته در اقتصادهای 
منطقه یورو، چشم انداز کشورهای مختلف کامال متفاوت به نظر می رسد، 
به طوری که انتظار می رود اقتصاد فرانســه که بســیار کمتر به انرژی 
روسیه وابسته است، در ســال 2023 به رشد 0.6 درصدی دست پیدا 
کند. اقتصاد ایتالیا نیز ممکن اســت رشد 0.2 درصدی را در این سال 
تجربه کند. بدین ترتیب، کاهش رشد اقتصادی در فصل  های آینده کامال 

محتمل است.
در خارج از منطقه یورو نیز رشد اقتصادی انگلستان در سال 2023، 
حدود منفی 0.4 درصد پیش  بینی شــده اســت؛ چراکه انتظار می رود 
اقتصاد انگلســتان با افزایش نــرخ بهره، افزایــش قیمت ها و تضعیف 
اعتماد عمومی مواجه شــود؛ این برآورد در حالی اســت که در گزارش 
ماه سپتامبر، رشد مثبت 0.2 درصدی برای این کشور پیش بینی شده 
بود. همچنین پیشتر برآورد شــده بود که رشد 1.5 درصدی چین در 
ســال 2022 برای ســال 2023 نیز بدون تغییر ادامه خواهد یافت. با 
وجود اینکه چین از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
نیســت، با این وجود، یکی از معدود اقتصادهای بزرگی است که انتظار 
می رود در سال 2023 پس از قرنطینه های سختگیرانه و پایان سیاست 
»کووید صفر« شــاهد افزایش رشد باشــد. بر همین اساس پیش بینی 
می شود که رشــد اقتصادی چین از 3.3 درصد در سال 2022 به رقم 
4.6 درصد در سال 2023 و همینطور 4.1 درصد در سال 2024 برسد.

در ادامه پرچمداری رشــد اقتصاد جهانی در سال 2022 به رهبری 
بزرگان آســیایی، انتظار می رود هند که در مقام دوم پس از عربستان 
سعودی با رشد 6.6 درصدی در سال 2022 قرار دارد، با پیش بینی رشد 
5.7 درصدی در ســال 2023 در صدر رنکینگ رشــد اقتصادی جهان 
قرار گیرد؛ این در حالی اســت که برای آمریکا رشــد 1.8 درصدی در 
سال 2022 پیش بینی شده است و همچنین انتظار می رود که در سال 
2023 تنها حدود 0.5 درصد رشــد کند. »ماتیاس کورمان«، دبیرکل 
ســازمان همکاری اقتصادی و توسعه هفته گذشته در جمع خبرنگاران 
اعالم کرد که رشد فعلی اقتصاد اروپا و آمریکا به دلیل هزینه های دولت 
در یارانه های انرژی و سیاســت های تقویت ســرمایه گذاری برای نسل 
آینده اروپا و قانون کاهش تورم برآورد شــده است. در این راستا، تصور 
می شود که پس اندازهای خانوارها و مشاغل در مرحله اولیه همه گیری 
نیز در مصرف سال آینده موثر باشد. به گفته وی، پیدایش صلح و پایان 
جنگ در اوکراین، تاثیرگذارترین راه بهبود چشم انداز اقتصاد جهانی در 

حال حاضر است.
براساس این گزارش، انتظار می رود که تورم اقتصادهای پیشرفته در 
ســال 2022 کماکان در محدوده باالی 9 درصد باقی بماند. همچنین 
برای سال 2023 پیش بینی می شود که نرخ تورم اقتصادهای پیشرفته 
به رقم 6.6 درصد برســد که کمی باالتر از سطح پیش بینی شده توسط 
صندوق بین المللی پول اســت. این چشم انداز تورمی در حالی است که 
هدف بانک های مرکزی، دســتیابی به تورم نزدیک به 2 درصد اســت 
و در تــالش برای محدودکردن ســطح افزایش قیمت هــا، نرخ بهره را 
افزایش داده اند، اما روند افزایشــی نرخ های بهــره بانک های مرکزی با 
افزایش هزینه های پرداخت بدهی خانوار، مشاغل و دولت ها ممکن است 
اقتصادها را دچار بحران کند. نرخ های بهره باالتر اگرچه برای تعدیل و 
مهار نرخ تورم، امری ضروری اســت، اما در عین حال، چالش های مالی 
را هم برای خانوارها و هم برای وام گیرندگان شرکت ها افزایش می دهد. 
شرایط مالی کنونی جهان ممکن است مشکل بدهی را به بحران تبدیل 
کند، به ویژه برای کشــورهای فقیر و کم درآمد که در مقابل قیمت های 
باالی مواد غذایی و بهای انرژی آســیب پذیرتر هســتند. با این شرایط، 
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با توجه به باال ماندن قیمت انرژی، 
به بانک های مرکزی جهان توصیه کرده اســت که به افزایش نرخ های 

بهره برای مبارزه با تورم کماکان ادامه دهند.
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فرصت امروز: رشد کم سابقه قیمت دالر طی هفته های گذشته، بازارها 
را تحت تاثیر قرار داده و به رشد انتظارات تورمی منجر شده است. آخرین 
گزارش شاخص مدیران خرید نشان می دهد که به دنبال افزایش نرخ ارز، 
بنگاه های اقتصادی در تأمین مواد اولیه و لوازم موردنیاز با مشــکل روبه رو 
شــده اند و میزان تقاضا و فروش نیز همچنان در وضعیت رکودی اســت. 
افزایش شــدید نرخ ارز و نهاده های تولید باعث افزایش فشار هزینه تولید 
شده است که با توجه به کاهش فروش سه ماه اخیر، امکان برنامه ریزی برای 
فعاالن اقتصادی حتی در کوتاه مدت را ناممکن کرده و باعث ســرگردانی 
بنگاه ها در شرایط غیرقابل پیش بینی شده است. به عقیده فعاالن اقتصادی، 
به دلیل پایین بودن قدرت خرید مشتریان در حال حاضر، امکان افزایش 
قیمت ها متناسب با هزینه نهاده ها وجود ندارد و همچنین در دوره های آتی 
امکان جایگزین کردن محصوالت با قیمت های فعلی وجود نخواهد داشت. 
این وضعیت در مجموع باعث شده است تا شاخص مدیران خرید یا همان 
شامخ آذرماه برای کل اقتصاد به رقم 49.14 واحد و شامخ بخش صنعت به 
51.69 واحد برسد. اگرچه طبق اعالم بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، 
شامخ کل اقتصاد در ماه پایانی فصل پاییز افزایش داشته و از سطح 47.39 
واحد در آبان ماه به سطح 49.14 واحد در آذرماه رسیده، اما همچنان به 
مرز 50 واحد نرســیده است. از سوی دیگر، شامخ صنعت در ماه گذشته 
اندکی افت داشــته و از رقم 52.49 واحد در آبان ماه به 51.69 واحد در 
آذرماه کاهش یافته است. روایت مدیران خرید نشان می دهد که بنگاه های 
اقتصادی همچنان با چالش نوسان نرخ ارز و مشکل تأمین مواد اولیه دست 
و پنجه نرم می کنند. در واقع، نوسانات ارزی و همچنین کمبود عرضه مواد 
اولیه موجب شــده است تا تولیدکنندگان به دلیل بی ثباتی بازار به ذخیره 
محصوالت خود در انبارهــا روی بیاورند و به دپوی محصوالت خود برای 

حفظ ارزش کاال اقدام کنند.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شــاخص مدیران خریــد برای کل اقتصــاد ایران در آذرمــاه، 49.14 
واحد محاســبه شــده و همه مؤلفه های اصلی کمتر از 50 واحد و میزان 
فعالیت های کســب وکار در محدوده مرزی 50 گزارش شــده اند. شاخص 
میزان فعالیت های کسب وکار به 50.51 واحد رسیده و در مقایسه با آبان 

افزایش یافته اما در مرز 50 قرار گرفته اســت. شاخص میزان سفارشات 
جدید مشــتریان برای سومین ماه پیاپی کاهشی شــده و 48.47 واحد 
گزارش شــده است. شــاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده 
)46.41( در مقایســه با آبان )51.26( کاهش قابل توجهی داشته و در هر 
سه بخش صنعت، خدمات و کشاورزی و ساختمان با کاهش مواجه شده 
است. به عقیده فعاالن اقتصادی، به دلیل صعود نرخ ارز، فروش مواد اولیه 
کم شــده و شــرکت ها در تأمین مواد اولیه موردنیاز با مشکل مواجهند. 
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی نیز آذرماه )49.32( 
کاهش یافته و به کمترین میزان 9 ماه اخیر )به جز آبان ماه( از فروردین ماه 
رسیده است. بیشترین کاهش این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی 
بوده است. همچنین شــاخص میزان مصرف حامل های انرژی )67.25( 
به بیشــترین مقدار 11 ماه اخیر )از دی ماه 1400( رسید. مشاهده روند 
شــاخص میزان مصرف انرژی در آذرماه سال های قبل نیز نشان می دهد 
به دلیل فصل سرما افزایش در شاخص وجود دارد. شاخص میزان فروش 
کاالها یا خدمات هم در آذرماه )48.15( برای سومین ماه پیاپی در رکود 
بوده و در مقایســه با آبان ماه )48.21(، نرخ کاهش کمتری داشته است. 
این شــاخص در بخش های ســاختمان و خدمات و کشاورزی با کاهش 
بیشتری همراه بوده اما فعاالن بخش صنعت، فروش در محدوده خنثی را 
به ثبت رسانده اند. شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی 
در ماه آینده )55.01( در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است. علی رغم 
انتظارات خوش بینانه به بهبود فعالیت ها در بخش صنعت، فعاالن اقتصادی 
در بخش ساختمان همچنان انتظار کاهش فعالیت ها را برای ماه بعد دارند. 
به طور کلی، در آذرماه به دنبال افزایش نرخ ارز، شــرکت ها در تأمین مواد 
اولیه و لوازم موردنیاز با مشکل روبه رو بوده اند و میزان تقاضا و فروش نیز 
همچنان برای ســومین ماه پیاپی در رکود است. افزایش شدید نرخ ارز و 
نهاده های تولید باعث افزایش فشار هزینه تولید شده است که با توجه به 
کاهش فروش سه ماه اخیر، امکان برنامه ریزی برای فعاالن اقتصادی حتی 

در کوتاه مدت را غیرقابل پیش بینی کرده است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت

شامخ بخش صنعت نیز در آذرماه به سطح 51.69 واحد رسید که حاکی 

از افت فعالیت های بخش صنعت در مقایســه با ماه قبل است. در آذرماه 
در میان مؤلفه های اصلی بخش صنعت میزان سفارشات جدید مشتریان و 
موجودی مواد اولیه عدد کمتر از 50 واحد را ثبت کرده اند. در میان رشته 
فعالیت های صنعتی، سایر صنایع و صنایع پوشاک و چرم کمترین مقدار 
در شاخص های صنایع منتخب را داشته اند. شاخص مقدار تولید محصوالت 
بخــش صنعت در آذرماه )53.22( طی چهار ماه اخیر، کمترین عدد را به 
ثبت رسانده و رشد کمتری در تولید صنعت وجود داشته است. کمبود مواد 
اولیه و افزایش قیمت ها به دنبال کاهش تقاضا از دالیل اصلی کمتر شدن 
شاخص تولید در مقایسه با ماه های قبل بوده است. شاخص موجودی مواد 
اولیه خریداری شــده در آذرماه )46.53( برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی 
اســت و کمترین مقدار ســه ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. به عقیده 
تولیدکنندگان، افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تا عرضه نهاده ها در بازار 
کم شود و بنگاه ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبه رو باشند؛ کما اینکه 
شــاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رسیدن به سطح 58.84 واحد در 
آذرماه، نسبت به ماه قبل با افت روبه رو بوده و به کمترین مقدار شش ماهه 
اخیر رسیده است؛ اگرچه همچنان نشان دهنده خوش بینی فعاالن بخش 

صنعت برای دی ماه است.
در مجموع در بخش صنعت طی آذرماه، شــرکت ها با کمبود شــدید 
مــواد اولیه روبه رو بوده اند و بــه دلیل افزایش نــرخ ارز، تهیه مواد اولیه 
برای تولیدکنندگان به شــدت سخت شده اســت. از سوی دیگر، افزایش 
نرخ ارز باعث شــده تا تصمیم گیری برای بنگاه های در خرید مواد اولیه و 
فروش محصوالت بســیار سخت باشد و برنامه ریزی و پیش بینی حتی در 
کوتاه مدت امکان پذیر نباشد، به ویژه که به دلیل پایین بودن قدرت خرید 
مشتریان در حال حاضر، امکان افزایش قیمت ها متناسب با هزینه نهاده ها 
وجود ندارد. همچنین فعاالن اقتصادی اذعان داشــته اند که در دوره های 
آتی امــکان جایگزین کردن محصوالت با قیمت های فعلی وجود نخواهد 
داشــت. عالوه بر این، به عقیده فعاالن اقتصادی، سیاســت های ناکارآمد 
وزارت صمــت و ســازمان بــورس در عرضه محصــوالت در بورس کاال، 
قیمت گذاری های دســتوری و بدون ارزیابی دقیق و مطالعه کارشناسی، 

تولیدکنندگان را متضرر می کند.

روند نزولی شاخص مدیران خرید ادامه دارد

نوسان تولید در برزخ ارزی

کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه و حرکت به سمت درآمدهای 
پایــدار مانند مالیات، با اینکه همواره یکی از اهداف کشــور محســوب 
می شــده، اما کمتر به آن توجه شده اســت؛ موضوعی که طی دو سال 
اخیر در راســتای تحقق آن گام هایی برداشــته شــده و آمارها نیز از 
جایگزینی مالیات با نفت حکایت دارند. به گزارش ایســنا، تا حدود 10 
ســال قبل، حدود 50 درصــد از منابع عمومی بودجه کشــور از محل 
صادرات نفت تامین می شــد، اما این سهم به تدریج کاهش پیدا کرد و 
جــای خود را به درآمدهای مالیاتی داد. به طوری که براســاس بودجه 
سال 1401، کل سهم درآمد دولت از صادرات نفت 3.8 میلیون میلیارد 
ریال پیش بینی شــده بود که درآمدهای نفتی از این بخش تنها معادل 

25 درصد سهم داشت.
البتــه اظهارنظر مســئوالن از ادامه این روند حکایــت دارد و به نظر 
می رسد نه تنها طبق گفته سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد قرار است 
اقتصاد کشور تا پایان فعالیت دولت سیزدهم، وارد فصلی جدید از دوران 
مالیات ستانی و رهایی از بودجه مبتنی بر نفت شود، بلکه رئیس سازمان 
امور مالیاتی نیز ضمن تاکید بر اینکه وابســتگی بودجه دولت به نفت، 
نقطه آســیب پذیر اصلی اقتصاد ملی بوده، اعالم کرده که در شــرایطی 
که کشــور از ســایر منابع مالی همچون درآمدهای نفتی محروم است، 
مسئولیت این دستگاه در تامین مالی دولت بسیار سنگین است؛ ضمن 
اینکه دولت ســیزدهم به شــدت از تامین مالی از طریق سایر شیوه ها 
از جمله چاپ پول و اســتقراض بانکی ابا دارد؛ چراکه این شــیوه های 
نادرســت در نهایت به تورم می انجامد و فشــار آن بر زندگی و معیشت 

مردم وارد می شود.
منظور همچنین به نقش مالیات در تامین بودجه کشــور اشاره کرده 
و گفته اســت که مهمترین ماموریت این دســتگاه، وصول درآمدهای 
مالیاتی و تامین بودجه کشور است و با تالش مضاعف و کار جهادی باید 
زمینه رشــد درآمدها و تعالی نظام مالیاتی را فراهم سازیم. برنامه کالن 
نظام مالیاتی در چهار ســال پیش رو، افزایش نســبت مالیات به تولید 
ناخالص داخلی از حدود 6درصد به 9 درصد )50 درصد رشد( و تامین 
مالی حداکثری از منابع سالم و پایدار مالیاتی است. رئیس کل سازمان 
امور مالیاتی کشــور بــا تاکید بر اینکه هوشمندســازی نظام مالیاتی و 
حاکمیت داده ها،  اولویت اصلی برنامه های نظام مالیاتی اســت، افزوده 
اســت که برای تحقق این برنامه کالن، سه اقدام کلیدی شامل اجرای 
قانون پایانه های فروشگاهی و ســامانه مودیان، اجرای قانون مالیات بر 
ارزش افزوده جدید و اســتفاده از ظرفیت های مــاده 169 مکرر قانون 

مالیات های مستقیم را باید به سرانجام برسانیم.
در ایــن میان، یک نــگاه اجمالی به آمار و ارقام لوایح در ســال های 
گذشته نشــان می دهد که نقش مالیات در تامین هزینه های دولت  هر 
سال پررنگ تر از سال قبل شده است. مقایسه درآمدهای مالیاتی دولت 
در سال های 1400 و 1401 نشان می دهد که در الیحه بودجه امسال، 
درآمدهــای مالیاتی از 325 هزار میلیارد تومــان به 526 هزار میلیارد 
تومان رسیده که ســهم مالیات اشخاص حقوقی در الیحه بودجه سال 
1401 معادل 133 هزار و 627 میلیارد تومان اســت که در مقایسه با 
رقم بودجه سال 1400 )59 هزار و210میلیارد تومان( بیش از دو برابر 
افزایش داشت. همچنین سهم مالیات بر درآمدها در الیحه بودجه سال 
جاری 84 هزار و 210 میلیارد تومان بود که در مقایسه با رقم 54 هزار 
و 246 میلیــارد تومان در بودجه ســال 1400، معادل 55 درصد زیاد 
شده  است. میزان مالیات بر ثروت نیز 27 هزار و 517 میلیارد تومان در 
الیحه بودجه سال 1401 پیش بینی شده که نسبت به سهم 34 هزار و 
232 میلیارد تومان این مالیات در بودجه سال 1400، تقریبا 26 درصد 
کاهش داشــت. رقم مالیات واردات در الیحه بودجه سال 1401 معادل 
77 هزار و 750 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در مقایسه با 
مصوبه بودجه سال 1400 )54 هزار و 600 میلیارد تومان( 42.5 درصد 

افزایش داشته و از سوی دیگر، مالیات کاالها و خدمات در الیحه بودجه 
سال 1401 معادل 203 هزار و 661 میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
که این رقم در بودجه ســال گذشــته، 122 هزار و 945 میلیارد تومان 

بود که رشد 66.3 درصدی را نشان می دهد.
تحقــق این ارقام را می توان در جزییات درآمدهای مالیاتی دولت هم 
مشاهده کرد. میزان »مالیات اشــخاص حقوقی« از ابتدای سال جاری 
تا پایان شــهریورماه حدود 99 هزار و 486 میلیارد تومان بوده که این 
میزان تا پایان آذرماه به 144 هزار و 501 میلیارد تومان رســیده است. 
درحالی که میزان دریافتی دولت از محل مالیات اشــخاص حقوقی در 
کل ســال 1400،  معادل 117 هزار و 221 میلیون تومان بوده اســت. 
میزان درآمد حاصل از مالیات بر درآمدها در کل سال گذشته 57 هزار 
و 389 میلیون تومان بوده که در شــش ماهه امسال به40 هزار و 538 
میلیارد تومان و در 9 ماهه امســال به 62 هــزار و 461 میلیارد تومان 
رســیده است. درآمد مالیاتی از محل مالیات بر ثروت در شش ماه سال 
جاری 8465 میلیارد و در  9 ماه سال جاری نیز 13 هزار میلیارد تومان 
بوده اســت؛ حال آنکه دولت از این محل در ســال گذشته، 14 هزار و 

189 میلیارد تومان کسب کرده است.
درآمد دولت از محل مالیات های مســتقیم در شش ماهه سال جاری 
148 هــزار و 491 میلیارد تومان و در 9 ماهــه نیز 219 هزار و 964 
میلیــارد تومان بوده و همچنیــن میزان درآمد دولــت از مالیات های 
مستقیم در سال گذشــته 188 هزار و 699 میلیارد تومان بوده است. 
درآمدی که دولت از محل مالیات بر کاالها و خدمات به دســت آورده 
در شــش ماه سال جاری 82 هزار و 28 میلیارد و در 9 ماه سال جاری 
128 هــزار و 773 میلیــارد تومان بوده؛ درحالی کــه این رقم در کل 
سال گذشــته 17 هزار و 122 میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب، 
مالیاتی که دولت در 9 ماهه یا حتی شش ماهه امسال دریافت کرده، در 

بسیاری از بخش ها حتی از کل سال گذشته بیشتر بوده که نشان دهنده 
عزم جدی دولت در جایگزینی درآمدهای مالی با درآمدهای نفتی است.

جزییات درآمد دولت از مالیات های مختلف

مالیات از طالی سیاه سبقت گرفت

بانکنامه

سود اوراق گواهی در تمام بانک ها 23 درصد شد
توافق بانک ها برای رعایت نرخ سود

شــورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی در اطالعیه ای 
مشترک بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی از روز شنبه 17 دی ماه تاکید و 
اعالم کردند از روز شنبه اوراق گواهی سپرده با سود 23 درصدی در تمام 

بانک ها اجرایی می شود.
بعد از ابالغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 23 درصدی، برخی 
بانک ها به خصوص بانک های دولتی، نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش 
دادند. عدم رعایت نرخ ســود مصوب بانک مرکزی در بانک های دولتی و 
خصوصی و افزایش نرخ ســود سپرده و تســهیالت تا 25 درصد در این 
بانک ها باعث شده تا بانک مرکزی، مدیران عامل بانک ها را به ساختمان 
میرداماد فرابخواند. البته بانک مرکزی در بخشــنامه ای به شبکه بانکی با 
تاکید بر لزوم پایبندی بانک ها درخصوص نرخ مصوب سپرده های بانکی از 
اعمال اقدامات تنبیهی و انتظامی برای بانک ها و موسسات اعتباری متخلف 
خبر داده اســت. بر همین اساس جلسه ویژه ای با حضور اعضای شورای 
هماهنگی بانک ها و کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در بانک 

مرکزی برگزار شد.
در همین ارتباط، شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی با صدور اطالعیه ای مشترک از به توافقات به عمل آمده 
بین بانک ها در جلسه 14 دی ماه در بانک مرکزی با حضور معاونت نظارتی 
بانک مرکزی و تعدادی از مدیران عامل نظام بانکی کشــور خبر دادند. بر 
همین اساس از روز شنبه 17 دی ماه، بازرسان بانک مرکزی و بانک ها برای 
نظارت بر نرخ ســود به شعب بانک های دولتی و خصوصی خواهند رفت. 
در این اطالعیه آمده اســت: از روز شنبه 17 دی ماه 1401 اوراق گواهی 
ســپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری )عام( با نرخ سود 23 درصد در تمام 
بانک ها طبق سهمیه ابالغی اجرایی می شود. پرداخت سود علی الحساب 
اوراق مذکور به صورت ماهانه و معاف از مالیات اســت و بازخرید قبل از 
سررسید آن در شعب بانک ها با نرخ 10 درصد ساالنه خواهد بود. همچنین 
پرداخت سود سپرده در ابتدای دوره سپرده گذاری به منظور جذب مشتری 

ممنوع است.
در اطالعیــه مشــترک بانک ها با بیان اینکه نرخ ســود ســپرده های 
سرمایه گذاری سه ماهه و شش ماهه طبق نرخ های اعالمی در بخشنامه های 
قبلی بانک مرکزی اســت، تاکید شده است: سپرده های بلندمدت، طبق 
دســتورالعمل های بانک مرکزی باید حداقل یک ساله افتتاح شود. نرخ 
سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که قبل از سررسید 
برداشت شود، معادل نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری متناظر 
با دوره ماندگاری آن با کســر نیم درصد خواهد بود. نرخ سود سپرده های 
سرمایه گذاری کوتاه مدت با کمترین مانده در ماه، در حال حاضر 10 درصد 
ماه شمار است که به صورت علی الحساب محاسبه و به حساب سپرده گذار 
واریز می شود. با عنایت به بخشنامه اخیر بانک مرکزی، کلیه بانک ها موظف 
به رعایت دقیق نرخ های مصوب هســتند و برای بانک هایی که مقررات 

ابالغی را رعایت نکنند، شش اقدام تنبیهی در نظر گرفته شده است.

3اقتصاد امروز شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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کدام استان ها بیشترین خودرو را خریدند؟
جغرافیای خرید خودرو از بورس

پراکندگــی جغرافیایی خریداران خــودرو در بورس کاالی ایران از 
ابتدای عرضه ها تا پایان آذرماه امسال نشان می دهد که مردم از همه 
31 اســتان کشــور اقدام به خرید خودروی سواری و وانت و کامیون 
کرده اند که این آمار بیانگر آشــنایی نســبی مردم بــا روند خرید از 
بورس است که با رشــد عرضه ها این آشنایی نیز تقویت می شود. به 
گزارش کاالخبر، جزییات فروش خودرو در بورس کاالی ایران از اوایل 
عرضه تا 30 آذرماه نشــان می دهد که در مجمــوع 17 هزار و 766 
دستگاه خودرو در بورس کاالی ایران فروخته شد که به تفکیک سهم 
خودروهای ســواری 16 هزار و 317 دستگاه، کامیون 282 دستگاه و 

وانت یک هزار و 167 دستگاه بوده است.
پراکندگی جغرافیایی خریداران خودرو در بورس کاالی ایران نشان 
می دهد که به ترتیب بیشــترین خریداران خودرو از اســتان تهران با 
36 درصد )معادل خرید 6 هزار و 260 دســتگاه(، اســتان اصفهان با 
8 درصد )یک هزار و 556 دســتگاه( و اســتان خراسان رضوی با 8 
درصد )یک هزار و 367 دســتگاه( بوده اند. همچنین استان فارس با 
6 درصد )یک هزار و 157 دســتگاه( و آذربایجان شــرقی با 5 درصد 
)خرید 837 دســتگاه( در رتبه های بعدی خریداران خودرو در بورس 
کاالی ایــران قرار گرفتنــد. نزدیک به 37 درصــد )معادل خرید 6 
هزار و 589 دســتگاه( از خریداران خودرو در بورس کاال نیز از سایر 
استان ها در سراسر کشــور بودند که به ترتیب از رده ششم تا سی و 
یکــم به آذربایجان غربی، البرز، کرمانشــاه، مرکزی، همدان، اردبیل، 
کرمــان، زنجان، خوزســتان، قم، مازندران، چهارمحــال و بختیاری، 
قزوین، سمنان، یزد، لرستان، گلستان، بوشهر، ایالم، گیالن، کرستان، 
خراسان جنوبی، هرمزگان، خراسان شــمالی، کهگیلویه و بویراحمد 
و سیستان و بلوچســتان اختصاص دارند. روز دوشنبه هفته گذشته 
با عرضه 502 دســتگاه الماری، تعداد خودروهای فروخته شــده در 
بورس کاالی ایران از ابتدای ســال تاکنون به مرز 25 هزار دســتگاه 
رســید. ارزش کل خودروهای فروخته شــده در این بــازار 15 هزار 
میلیارد تومان بوده اســت. تاکنون 10 نوع خودروی ســواری شامل 
پژو 207، تارا، جک، دیگنیتی، شــاهین، فیدلیتی، کارا، کی ام ســی، 
الماری و هایما در بورس کاال عرضه شده اما با توجه به مصوبات اخیر 
هیأت پذیرش بورس کاال، خودروهای مربــوط به برندهای چانگان و 
کیا، به عنوان نخستین خودروهای وارداتی و همچنین انواع خودروی 
دنــا نیز از این پس در این بازار عرضه خواهند شــد تا گســتره تاالر 
خــودروی بورس کاالی ایــران بیش از پیش توســعه یابد. هم اکنون 
جمع کل زیان انباشــته شــرکت های خودرو ســاز از مرز 125 هزار 
میلیــارد تومــان عبور کرده و دولت در تالش اســت از طریق عرضه 
محصوالت شــان در بورس کاال، با قیمت رقابتی، بخشــی از زیان آنها 
را جبــران کند. آمارها نشــان می دهد که حجــم تقاضای خرید در 
تاالر خــودروی بورس کاال 185 درصد باالتر از تیراژ عرضه اســت و 
همین عامل به رقابت شدید برای افزایش قیمت خودروها منجر شده 
است. بررسی های دقیق تر نشان می دهد که میزان تقاضا برای برخی 
خودروهای عرضه شــده در بورس کاال به  مراتب بیشتر از رقم میانگین 
185درصد است. به  طور مثال، تقاضا برای خودروی فیدلیتی به  طور 
میانگین 488درصد و برای دیگنیتی 472درصد بیشتر از عرضه بوده 
اســت. این دو خودرو از باالترین تقاضا نسبت به عرضه برخوردارند. 
میزان تقاضا برای خرید خودرو هایی مانند الماری، تارا و پژو207 نیز 
ســه برابر عرضه بوده است. این آمار نشان می دهد که وزارت صنعت 
و شــرکت های خودروســاز برای تعدیل ســطح رقابت بر سر قیمت 
خودروها در بورس کاال باید سیاست تازه ای را برای افزایش عرضه در 
پیش بگیرند؛ زیرا نامتناســب بودن عرضه و تقاضا می تواند زمینه ساز 
رشــد قیمت باشد. طبق آمار، تاکنون بیشترین خودرو عرضه شده در 
بورس کاال مربوط به پژو 207 بوده است. امسال 11هزار و 200دستگاه 

از این خودرو در بورس کاال فروخته شده است.

بورسنامه

فرصــت امروز: با وجود کارکردهای مهمــی که اوراق بدهی دولتی به 
همراه دارد، اما این اوراق در ســال های گذشته، کارایی چندانی نداشته 
است. دولت ها با انتشــار اوراق بدهی عالوه بر آنکه کم و کسری بودجه 
خود را پوشــش می دهند، از تامین مالی تورمی پرهیز می کنند. انتشار 
اوراق بدهی دولتی در بستر بازار سرمایه همچنین مزایای مختلفی نظیر 
انضباط بخشــی مالی به پرداخت بدهی  های دولت، تضمین نقدشوندگی 
اوراق در بازار ســرمایه و فراهم کردن بستری برای جذب سرمایه  گذاری 
خارجی به دنبال دارد، اما بســیاری از کاربردهای مهم اســناد خزانه و 
اوراق بدهی دولتی، ریشــه در نقدشوندگی بسیار زیاد این اوراق دارد و 
به عبارت بهتر، یکــی از مهمترین عوامل ناکارایی بازار بدهی دولتی در 
اقتصاد ایران، مشکل نقدشــوندگی این ابزار است. حال سوال این است 
که چه عواملی در نقدشــوندگی بازار بدهی تاثیر دارد و چگونه می توان 

این چالش را برطرف نمود؟
نتایج یک گزارش رســمی نشان می دهد که نقدشوندگی باالی اوراق 
بدهی موجب می شــود بانک مرکزی به نرخ سود سیاستی خود نزدیک 
شــود و با اســتفاده از این ابزار به تنظیم نرخ بهره و مهار تورم بپردازد. 
عالوه بر این، نقدشــوندگی باالی اوراق موجب عمیق تر شدن بازارهای 
مالی در کشــور می شــود. با این وجود، »ریسک نقدشــوندگی اوراق«، 
»نبود  ســازوکار قابل اطمینان برای تســویه حساب«، »عدم شفافیت و 
بی اطالعی از میزان ریســک«، »نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز«، 
»نبود  ســازوکار قوی و قدرتمند تعیین نرخ بهره« و»نبود قانون دائمی 
در ارتباط با انتشــار اوراق بدهــی دولتی« از جمله عواملی اســت که 

نقدشوندگی اوراق در اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده است.
کارکردهای انتشار اوراق بدهی

پژوهشــکده پولــی و بانکــی در گزارش »بررســی عوامــل موثر در 
نقدشــوندگی بازار بدهی دولتی« به بررســی چالش هــا و راهکارهای 
نقدشــوندگی بازار بدهی پرداخته اســت. طبق ارزیابی بازوی پژوهشی 
بانک مرکزی، انتشــار اوراق بدهی از جمله عواملی است که می تواند به 
کشف نرخ سود حقیقی در اقتصاد کمک کند و همچنین منجر به تعیین 
ســود در بازار و جایگزین سیاست های توصیه ای و دستوری تعیین نرخ 
ســود شود. انتشــار اوراق بدهی منجر به تقویت ابزارهای سیاست پولی 
خواهد شــد، اما تحقق اهداف مدنظر انتشــار اوراق بدهی و ایجاد بازار 
بدهی، زمانی ممکن اســت که این اوراق از نقدشوندگی کافی برخوردار 
باشــد. در صورتی که اوراق بدهی دولتی از نقدشوندگی خوبی برخوردار 
باشــند، بانک ها می توانند بــا تبدیل منابع مازاد خود بــه این اوراق، از 
ســودآوری بیشتری نسبت به ســپرده گذاری این منابع مازاد نزد بانک 
مرکزی با نرخ کف کریدور بهره مند شوند؛ زیرا در این حالت منابع مازاد 
تبدیل شــده به اوراق به سرعت قابلیت نقدشدن دارد و می تواند با نرخی 

بیشتر از نرخ کف کریدور به بانک های متقاضی وجوه داده شود.
در ایــن حالت، نرخ ســود بازار بین بانکی از نرخ کــف کریدور فاصله 
می گیرد و به نرخ ســود هدف بانک مرکزی نزدیک می شــود. از طرف 
دیگر، در حالتی که اوراق بدهی از نقدشــوندگی خوبی برخوردار باشند، 
بانک هایی که دارای کمبود منابع هستند، مجبور نیستند در نرخ سقف 
کریدور از بانک مرکزی تســهیالت اخذ کنند؛ زیرا منابع نقد به راحتی 
با نرخی پایین تر از نرخ ســقف کریدور در بازار بین بانکی قابل دسترس 
اســت و از این طریق نیز نرخ سود بازار بین بانکی از نرخ سقف کریدور 
فاصله می گیرد و به نرخ هدف نزدیک می شــود. بنابراین نقدشــوندگی 
اوراق بدهی دولت با کاهش نوســان نرخ ســود در کریدور نرخ ســود 
می تواند در دســتیابی بانک مرکزی به نرخ ســود سیاستی کمک کند. 
هرچه نقدشــوندگی اوراق بدهی دولت بیشــتر باشد و بتواند منابع نقد 
موردنیاز در بازار بین بانکی در هر زمان قابل دســترس باشد، نرخ سود 
بازار بین بانکی از نرخ سقف و کف کریدور فاصله می گیرد و به نرخ سود 
سیاستی نزدیک تر می شود. در نتیجه هرچه نوسان نرخ سود کمتر باشد، 

بانک مرکزی می تواند بازه نوســان نرخ ســود کریدور را کمتر کند. هر 
چقدر نرخ کف و سقف کریدور از هم فاصله کمتری داشته باشد، تحقق 

نرخ سود سیاستی ممکن تر خواهد بود.

فرمول نقدشوندگی اوراق بدهی
عالوه بر آنکه نقدشــوندگی باالی اوراق بدهی موجب دستیابی بانک 
مرکزی به نرخ سود سیاستی شود، باعث افزایش عمق بازار این ابزار هم 
می شــود. با ورود اثرگذار اوراق بدهــی دولتی به عنوان یک ابزار در بازار 
بین بانکی، ســاختار جدید برای این بازار فراهم می شود، بانک مرکزی 
از حالت منفعل خارج می شــود و به عنوان یک بازیگر فعال در بازار بین 
بانکی ایفای نقش می کند. ورود بانک مرکزی و خرید و فروش ابزارهای 
مالی از جمله اوراق بدهی دولتی باعث می شود سیستم تعیین نرخ سود 
بتواند از عملکرد مناســبی برخوردار شــود و بازار بین بانکی از نوسانات 
زیاد از ناحیه نرخ های مبادالتی در امان باشد. این امر نیز در تحقق نرخ 

سود سیاستی راهگشا است.
نقدشــوندگی اوراق بدهی در ایران همواره با چالش هایی مواجه است. 
بســیاری از کاربردهای مهم اسناد خزانه و اوراق بدهی در سیاستگذاری 
اقتصادی مربوط به نقدشــوندگی این اوراق اســت. یکی از چالش های 
نقدشــوندگی، ریسک ناشــی از تالطمات و بی ثباتی اقتصادی است. با 
توجه بــه اینکه اوراق بدهی دولتی با ریســک ناشــی از کاهش ارزش 
پول ملی و ریســک ناشــی از تورم مزمن روبه رو است، بدون پیش بینی 
تمهیداتی برای پوشــش این مخاطرات، انتشــار اوراق بدهی موردنظر 
بی نتیجــه خواهد بود. در وضعیتی که نرخ تــورم ثبات ندارد، نمی توان 

اوراق بلندمدت با نرخ مشخصی منتشر کرد و انتظار داشت که جامعه آن 
را بپذیرد. به عنوان یک راهکار می توان اوراق مصون از تورم را پیشــنهاد 
داد. اوراق مصون از تورم با شناور کردن نرخ بازدهی می تواند این مشکل 
را حل کند. انتشــار اوراق بدهی بلندمدت و پوشــش ریسک تورم آن با 
متوسط نرخ تورم بلندمدت، می تواند جذابیت های الزم برای خرید اوراق 
توســط سرمایه گذاران را محاســبه کند و در افزایش نقدشوندگی اوراق 

بدهی راهگشا باشد.
دومین ریســک، ناشــی از نبود بازار ثانویه مناسب برای اوراق است و 
یکی از موانع نقدشــوندگی اوراق بدهی دولتی، نبود بازار ثانویه فعال و 
کارآمد برای اوراق اســت. در کشورها ریسک نقدشوندگی اوراق قرضه یا 
اسناد خزانه از طریق ایجاد بازار ثانویه خنثی می شود و دارنده این اوراق 
در هــر زمان می تواند دارایی خود را با ســود و زیان متعارفی نقد کند. 
ولــی در ایران با وجود حضور اوراق بدهی در بازار ثانویه، نقدشــوندگی 
دچار چالش هایی اســت. در ایران چنانچه قرار باشد این ریسک پوشش 
داده شــود، به ناچار الزم است نرخ سپرده ثابت بانکی بدون ریسک مبنا 
قرار گیرد و برای ســایر ریسک ها از جمله ریسک تورم های باال درصدی 

به آن افزوده شود.
از عدم شفافیت تا نوسان ارز

از چالش های دیگر نقدشــوندگی اوراق، نبود  ســازوکار مطمئن برای 
تسویه حســاب اوراق بدهی اســت که می تواند یکی از علل عدم اقبال 
سرمایه گذاران به حضور در بازار اوراق بدهی باشد؛ زیرا حتی اگر سازمان 
برنامه دستور تسویه داشته باشد، ممکن است خزانه وجوه الزم برای تسویه 
را نداشته باشد. در چنین شرایطی، ریسک سرمایه گذاری در اوراق بدهی 
برای خریداران باال خواهد بود و او مسلما تمایلی برای سرمایه گذاری در 
اوراق بهادار دولتی و همچنین )از آنجا که وضعیت مالی دولت، شاخصه 
اطمینان در ســرمایه گذاری یک کشور اســت( سرمایه گذاری در بخش 
خصوصی را نخواهد داشت. همچنین عدم شفافیت و بی اطالعی از میزان 
ریســک بازده انواع اوراق بهادار و نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز، 
از دیگر چالش های نقدشوندگی اوراق بدهی دولتی است. مرتفع ساختن 
نااطمینانی های ناشی از بی ثباتی اقتصادی برای سرمایه گذاران خارجی 
می تواند عالوه بر استفاده از ظرفیت منابع مالی آنها برای تامین نیازهای 
مالی دولت، نقدشــوندگی اوراق بدهی را نیز افزایش دهد. در این راستا 
ایجاد ســپرده ای ارزی مصون از نوسانات تورم و نرخ ارز با هدف جذب 

سرمایه گذاران خارجی، اقدامی موثر است.

بازار بدهی دولتی در اقتصاد ایران، کارایی الزم را ندارد

چالش نقدشوندگی اوراق بدهی
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پرونده تفکیک آب شرب و بهداشتی در 
تهران بسته شد

هرچند که ایده »تفکیک آب شــرب و آب بهداشتی« در ایران، 
ســابقه ای بیش از یک دهــه دارد، اما علی رغــم نظرات مختلف 
طی ســال های اخیر، هنوز این طرح وارد مرحله اجرایی نشــده و 
آنطور که مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب تهران نیز اعالم کرده، 
برنامه ای برای اجرای این طرح در پایتخت نیســت، چراکه توجیه 

اقتصادی ندارد.
به گزارش ایسنا، طرح تفکیک آب شرب و بهداشتی مدت زمان 
زیادی اســت که پشت در تصمیم گیری ها مانده و نظرات متفاوتی 
برای اجرای این طرح داده می شــود. حساسیت سازمان های ناظر 
بر کیفیت آب بهداشتی دلیلی شد تا این طرح تاکنون مورد توجه 
جدی مســئوالن آبی قرار نگیرد و این در حالی است که ایران که 
در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد آب با هزینه های 
گزاف تولید و با هزینه های بسیار سنگین تصفیه می شود و سپس 
در پروســه های هزینه بر تبدیل به آب قابل شــرب می شود و در 

شبکه توزیع شهری قرار می گیرد.
این فرآیند در حالی اســت که فقــط 6درصد از آب تولیدی به 
مصرف شــرب انسانی می رســد و مابقی صرف مصارف بهداشتی 
)شست و شو(، آبیاری فضای ســبز خانگی و استحمام می شود و 
در واقع بخش اعظمی از هزینه های تولید آب شــرب در پروســه 

مصرف، به هدر می رود.
بــا این حال، عزم جدی برای اجرای ایــن طرح در وزارت نیرو 
وجود ندارد و آنطور که محمدرضا بختیاری - مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضالب تهران - به ایســنا گفتــه، اجرای طرح تفکیک آب 
شــرب و بهداشــتی در تهران توجیه ندارد، چراکه تهران به دلیل 
اینکه آب خام با کیفیتی دارد و هزینه های تصفیه در تهران نسبت 
به اینکه شــبکه ایجاد کنیم بسیار کمتر اســت، لذا اگر بخواهیم 
تفکیک آب شــرب و بهداشتی را داشته باشیم حداقل باید 9000 

کیلومتر شبکه احداث شود.
وی با بیان اینکه این مســئله بدین معناســت که نیازمند 100 
هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح هســتیم، گفت: اجرای 
طرح تفیک آب شرب و بهداشــتی هیچ گونه توجیه اقتصادی در 
تهــران ندارد. در پایتخت کیفیت آب خام باالســت و هزینه های 
تصفیه آب در تهران نســبت به اجرای این طرح بســیار پایین تر 

خواهد بود.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب تهران با بیــان اینکه حتی 
اجــرای این طرح در درازمــدت نیز منفعت اقتصــادی به دنبال 
نخواهد داشــت، اظهار کرد: اجرای این طرح در تهران مورد بحث 
نیســت و با توجه به اینکه کیفیت آب خام در تهران باالست معنا 

و مفهومی برای اجرای آن وجود ندارد.
پرونده تفکیک آب شرب و بهداشتی در شرایطی در تهران بسته 
شــده که هر روز وضعیت منابع آبی تهران نسبت به روز قبل بدتر 
می شود و باید چاره اساسی برای مقابله با مصرف باالی آن در نظر 
گرفته شــود؛ هرچند که شاید اجرای این طرح نیز نتواند ریسمان 
نجات منابع آبی باشد، اما بی شــک منابع آبی نیازمند یک تغییر 

رویه و توجه بیشتر هستند.

نماگربازارسهام

یک کارشــناس صنعت خودرو با بیان اینکه محاسن عرضه خودرو در 
بورس کاال به نسبت سیستم قرعه کشی کامال مشهود است، گفت عرضه 
خودرو در بورس کاال نســبت به عرضه در قالب قرعه کشی حسن بزرگی 
داشــت، زیرا تقاضای نوســان گیری در آن صفر شــد. به عبارت دیگر در 
قرعه کشــی بدون پیش پرداخت، اقشــار مختلف جامعه وارد بخت آزمایی 
شده و خودروهای عرضه شده را چند صد میلیون ارزان تر از بازار بخرند؛ در 

این زمینه حمایت برخی ها از قرعه کشی جای تعجب دارد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، مرتضی شــجاعی افزود: عرضه 

خودرو در بورس باعث شکســته شدن صف های میلیونی قرعه کشی های 
خودرو شده و این روند باید تقویت شود.

شجاعی خاطرنشان کرد: در قرعه کشی با یک صف سنگین افراد که برای 
نوســان گیری حضور یافته اند مواجه بودیم و به عبارتی آن روش منفعتی 
برای مردم نداشــت. این کارشــناس بازار خودرو اظهار کرد: در هر عرضه 
بورس کاال رقابت بعضاً کمتری میان متقاضیان شکل می گیرد و بنابراین 
امکان دسترسی مصرف کننده به خودرو باالتر می رود، لذا اثرات مطلوب به 

مراتب بیشتری نسبت به قرعه کشی در بازار دارد.

وی با تاکید بر این نکته که امروز خودرو کاالیی ســرمایه ای محسوب 
می شــود، گفت: مردم خودرو را به عنوان کاالیی کــه تورم بر آن اعمال 
می شــود پذیرفته اند و روی آن سرمایه گذاری می کنند تا سرمایه خود را 

از تورم حفظ کنند.
شــجاعی تصریح کرد: عرضه به شیوه قرعه کشی تقریباً هیچ تأثیری بر 
قیمت های بــازار ندارد، اما عرضه در بــورس کاال تأثیر بهتری بر کنترل 
قیمت های بازار دارد البته به شــرط آنکه کل عرضه های داخلی در بورس 

انجام شود.

رئیس فراکســیون مناطق آزاد مجلس درخصــوص واردات خودرو به 
مناطــق آزاد، گفت در تالش هســتیم تا واردات خــودرو به این مناطق 
مطابق با قانون از سر گرفته شود. به گزارش اقتصاد24، معصومه پاشایی 
در نشســت با مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد قشــم و جمعی از فعاالن 
اقتصادی جزیره گفت: با تغییرات مدیریتی پی در پی برنامه توســعه هر 
منطقه از مســیر ریل گذاری شــده خارج و برای مدتی به تعویق می افتد 

از همین رو درخواســت اکثر فعاالن اقتصادی کشور به ویژه مناطق آزاد 
ایجاد ثبات مدیریتی می باشــد. وی ادامه داد: تبلیغات منفی و نادرست 
زیــادی در مورد مناطــق آزاد صورت گرفته و ذهن مردم، مســئوالن و 
نمایندگان مجلس را در مورد این مناطق دچار تصورات اشتباهی ساخته 
و بــرای از بین بردن این اثرات منفی به همدلی و هم افزایی نیاز اســت. 
پاشــایی تصریح کرد: مناطق آزاد باید مبتنی بر فرهنگ، خواست و توان 

مردم بومی هر منطقه توســعه پیدا کند و مسیر توسعه از ثبات مدیریتی 
و همدلی با مردم می گذرد. رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر لزوم بازبینی قوانین مناطق آزاد، افزود: شخص رئیس 
جمهور و وزیر اقتصاد درخصوص اصالح قوانین مناطق آزاد پیگیر هستند 
و در صورت اصالح قانون بســیاری از مســائل همچون مالیات بر ارزش 

افزوده تولیدکنندگان مناطق و واردات خودرو حل خواهد شد.

ورود خودرو به مناطق آزاد از سر گرفته می شود

حمایت از قرعه کشی خودرو در برابر عرضه بورسی عجیب است
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اخبار

راه اندازی پنج هنرستان جدید هنرهای زیبا در خوزستان
اهواز - شبنم قجاوند: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان از 
راه اندازی پنج هنرســتان جدید هنرهای زیبا ازسوی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خوزستان با همکاری اداره کل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان، حجت االسالم 
کاله کج با بیان این که یکی از راه های تربیت نسل جوان هنرمند، گسترش مراکز 
آموزشی و هنرستان های هنرهای زیبا به صورت رایگان و با حمایت دولت است 
افزود: این هنرســتان ها در شهرهای ماهشهر، بهبهان، دزفول، شوشتر و آبادان 
تا آغاز ســال تحصیلی آینده راه اندازی خواهد شد. وی گفت: رشته های مورد 

استقبال در این هنرستان ها آموزش سینما، تئاتر، گرافیک، موسیقی و... است که به نسبت میزان درخواست شهرستان ها تعیین خواهد 
شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان با اشاره به اینکه یکی از بهترین و علمی ترین راهکارهای تربیت نیروی متعهد و متخصص 
جوان و خالق هنری تحصیل در هنرســتان  هنرهای زیبا است ادامه داد: تحصیل در این مدارس کامال رایگان است و حمایت آموزش و 
پرورش در تامین ساختمان و راه اندازی این هنرستان ها قابل تقدیر است. وی افزود: برخی هنرمندان بزرگ و نامدار که امروز به آنها افتخار 
می کنیم پرورش یافته همین هنرستان های زیبا هستند و راه اندازی هنرستان هنرهای زیبا اثرات قابل توجهی در آینده هنر جامعه به جا 
خواهد گذاشت. حجت االسالم کاله کج با بیان اینکه هم اکنون ۲ هنرستان پسرانه و دخترانه در خوزستان فعال است ادامه داد: ۲ هزار 
متقاضی پیگیر ثبت نام در هنرستان هنرهای زیبا هستند که امیدواریم با پیگیری الزم روند توسعه کمی و کیفی هنرستان ها تداوم پیدا کند.

برگزاری نشست كارگروه مدیریت مصرف انرژی در گیالن
رشــت- خبرنگار فرصت امروز: جواد لطفی مدیر روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق اســتان گیالن از تشکیل نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد 
با حضور شماری از مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان به میزبانی استانداری 
گیالن خبر داد.  وی گفت: باتوجه به تاکیدات شــرکت توانیر و  مشاور وزیر و رئیس مرکز 
اطالع رســانی وزارت کشور مبنی بر راهبری نشست های مدیریت انرژی در فصل سرد از 
سوی روابط عمومی استانداری های کشور ، نشست ویژه ای در این زمینه برگزار شد.  لطفی 
افزود:  در این نشست که با حضور مسئوالن روابط عمومی دستگاه های اجرایی مرتبط با 
حوزه انرژی برگزار شــد ، راهکارهای مدیریت موثر در مصرف برق و گاز به منظورعبور بی 
دغدغه از فصل سرما مورد بحث و بررسی قرار گرفت.   مدیر روابط عمومی توزیع برق گیالن 
گفت: اطالع رسانی محیطی و تدوین محتوای اثربخش متناسب با ظرفیت فضای مجازی ، 

بهره مندی از ظرفیت آموزش و پرورش و صدا و سیمای مرکز استان در جهت تنویر افکار عمومی و برگزاری جشنواره های فرهنگی با مضمون 
مدیریت مصرف از موضوعات مورد بحث در این نشست بود.  وی تصریح کرد: در این جلسه حاضران بر لزوم استفاده از ظرفیت رسانه و درگاه 
های اطالع رسانی در فضای مجازی، آموزش های بدو تحصیل برای کودکان و نوجوانان ، تولید محتوای هنری با اثر بخشی باال و نیز اصالح 
قوانین نظام مهندسی ساختمان در حوزه انرژی تاکید کردند. گفتنی است در سومین نشست شورای راهبردی مدیریت انرژی در گیالن علی 
بهرامیان مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیالن، محمد بینا معاون روابط عمومی و تشریفات استانداری 
گیالن بهمراه مدیران و نمایندگان روابط عمومی آب منطقه ای، نیروگاه لوشان، شهرداری رشت، فرمانداری رشت، واحد آموزش صنعت 

آب و برق، برق منطقه ای، شرکت گاز، اداره کل هواشناسی، سازمان صنعت ، معدن و تجارت و آموزش و پرورش استان نیز حضور داشت.

با تالش سازمان سیما ، منظر و فضای سبزشهرداری مالرد
آغازعملیات هرس زمستانه درختان شهرمالرد از اواسط آذرماه سال جاری

شهریار- غالمرضا جباری: پوشش سبز شهر مالرد در سال آینده تاجی گسترده تر، سایه اندازی 
بیشــتر و به طور کلی اثراث زیست محیطی افزون تری خواهند داشت . به گزارش مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری مالرد ، مهندس میر باقری مدیر عامل سازمان سیما ، منطر و فضای سبز 
شهری شهرداری مالرد از آغاز هرس زمستانه پوشش گیاهی شهر مالرد خبر داد .  مدیرعامل سازمان 
سیما، منظر وفضای سبز شهرداری مالرد گفت : به منظور تغییر  سیما و مناظر شهری در سال آینده 
این سازمان در قالب  طرح گروه های جهادی فعالیتهایی همچون اجرای برنامه آبیاری کارشناسی شده 
،سمپاشــی،قلمه زنی،مرتب کردن باغچه های سطح و حومه شهر، تشتک زنی درختان،علف زنی  و با 
شروع فصل سرما که شاهد خواب درختان و گستره پهن فضای سبز شهر مالرد هستیم  برنامه ریزی 
ویژه  هرس درختان را عملیاتی نموده ایم .  مهندس میر باقری افزود : با اجرای برنامه ریزی ویژه هرس 

درختان ضمن جوان سازی آنها و دور کردن آفات از فضای سبز  سال آینده شاهد تاجی گسترده تر، سایه اندازی بیشتر در پیاده روها و 
خیابان ها و بوستانهای سبز شهر مالرد خواهیم بود .  وی گفت: درختان موجود در سطح شهر نقش بسیار مهمی در مسائل زیست محیطی 
و توسعه پایدار دارا هستند که فصل زمستان زمان بسیار خوبی برای رسیدگی به آنان است و برخی از کارهای مراقبت از درخت مانند هرس 
درختان با تالش پرسنل با تجربه این سازمان انجام میشود . شایان ذکر است عملیات هرس درختان  تا اواسط اسفند ماه ادامه خواهد داشت.

از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ؛
تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون استان بوشهر به 4335 میلیارد 

ریال رسید
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست بانک توسعه تعاون استان 
بوشهر از پرداخت بیش از 4335 میلیارد ریال تسهیالت به بخش های مختلف 
اقتصادی استان در ســال جاری خبر داد. سید علمدار شایان ،سرپرست بانک 
توســعه تعاون مدیریت شعب استان بوشهر با بیان مطلب فوق افزود: در بخش 
صنعت و معدن ۲91 میلیارد ریال ، در بخش خدمات و بازرگانی ۲3۲0 میلیارد 
ریال،در بخش کشاورزی 805 میلیارد ریال ،در بخش مسکن ۲80 میلیارد ریال 
و همچنین 639 میلیارد ریال نیز تسهیالت خرد از ابتدای سال 1401 تا پایان 
آذر ماه تسهیالت به تعاونگران ،فعاالن اقتصادی و عموم دراین استان پرداخت 

شده است. سرپرست مدیریت شعب استان بوشهر با اشاره به اینکه بانک توسعه تعاون بعنوان بانک تخصصی و توسعه  ای حامی تعاونی ها 
بخصوص تعاونی های دانش بنیان است،بیان کرد: یکی از اولویت های این بانک در سال جاری حمایت جدی از اینگونه تعاونی  ها می باشد . 
شایان افزود: بیشترین تسهیالت پرداختی بانک توسعه تعاون در 9 ماه ابتدایی سال جاری به بخش بازرگانی و خدمات بوده است که نشان 

از اهمیت این بخش اقتصادی در استان بوشهر دارد. 

سه میلیون و 4۰۰ هزار خدمت در مراكز درمانی تامین اجتماعی استان 
مركزی ارایه شد

اراک - فرناز امیدی:  مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: سه میلیون و 400 هزار خدمت درمانی از ابتدای سال جاری 
تاکنون به بیمه شــدگان و مراجعین مراکز درمانی تامین اجتماعی این اســتان ارایه شد. دکتر روح اله سهرابی افزود: 9 هزار و 999 عمل 
جراحی بستری از ابتدای سال جاری تاکنون در سه بیمارستان ملکی تامین اجتماعی استان مرکزی انجام شد که نسبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته 13 درصد افزایش داشته  است. وی ادامه داد: یک میلیون و 4۷۷ هزار بیمار امسال توسط پزشکان مراکز درمانی سازمان 
تامین اجتماعی در استان مرکزی ویزیت شده و یک میلیون و 9۲۲ هزار خدمت در پاراکلینیک این نهاد ارائه شده  است. مدیر درمان تامین 
اجتماعی استان مرکزی خاطرنشان کرد: ۲0 هزار و 6۷5 نفر از ابتدای سال جاری تاکنون در بیمارستان های ملکی تامین اجتماعی این 
استان بستری شدند که تعداد این افراد نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود هفت درصد افزایش داشته است. سهرابی گفت: خدمات 
درمانی در 1۲ مرکز شامل سه بیمارستان امام خمینی)ره( اراک، شهید دکتر چمران ساوه و شازند، یک پلی کلینیک تخصصی شبانه روزی 
ابن سینا و هشت درمانگاه سازمان تامین اجتماعی در استان مرکزی شامل درمانگاه شماره سه اراک، درمانگاه ساوه، درمانگاه قدس اراک، 
درمانگاه محالت، درمانگاه یادگاران امام خمینی)ره( خمین، درمانگاه دلیجان، درمانگاه پروفسور حسابی تفرش و درمانگاه زرندیه به صورت 
رایگان به بیمه شدگان ارایه می شود. وی ادامه داد: در بخش درمان غیرمستقیم نیز سازمان تامین اجتماعی در استان مرکزی با 901 مرکز 
شــامل بیمارســتان های دولتی و خصوصی، مطب های پزشکان و سایر مراکز تشخیصی و درمانی استان برای دست یابی بیمه شدگان به 

خدمات درمانی متنوع و تخصصی، طرف قرارداد است.

مرحله مقدماتی بیست و ششمین دوره مسابقات قران كریم و نهج البالغه 
در منطقه گلستان برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مرحله مقدماتی بیست و ششمین دوره مسابقات قران کریم و نهج البالغه در شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان برگزار شد.در آیین افتتاحیه این مسابقات معاون فنی و عملیاتی منطقه از همکاران و خانواده های آنان 
به سبب مانوس نمودن فرزندان خود با قران و اهتمام در تربیت اسالمی و قرانی قدردانی و برای تمامی شرکت کنندگان در این دوره از 
مسابقات آرزوی توفیق کرد.حسین رضایی افزود: هدف از برگزاری این مسابقات ترویج فرهنگ قرآنی بین کارکنان و خانواده ها و ایجاد 
صمیمت و همدلی بین همکاران است.بر پایه این گزارش شرکت کنندگان این مرحله از مسابقات در دو بخش برادران و خواهران، در هفت 
گروه سنی و رشته های انتخابی )تحقیق، صحیح خوانی، حفظ، ترتیل، نهج البالغه، مفاهیم و اذان( به رقابت پرداختند که پس از انتخاب 
نفرات برتر توسط داوران، برگزیدگان به مرحله نیمه نهایی کشوری راه می یابند.گفتنی است داوری این مسابقات برعهده داوران دارالقران 

استان گلستان بوده است.

تبریز - فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی از 
تالش برای رفع مشــکل کمبود آب آشامیدنی 3۷ روستای شهرستان 

ملکان خبر داد.
محمد خانی با اعالم این خبر گفت: متاسفانه به علت خشکسالی از 
80 روستای ملکان 3۷ روستا با کمبود آب مواجه است. وی افزود: از این 
3۷ روســتا عملیات اجرایی آبرسانی ۷ روستا از طریق اعتبارات استانی 
آغاز شده است و اقدامات مقدماتی آبرسانی به بقیه روستا ها نیز از طریق 
قرارگاه محرومیت زدایی در حال اجرا است که از اول سال آینده عملیاتی 
خواهند شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
همچنین اظهار امیدواری کرد: به صورت بلند مدت مشکل آب آشامیدنی 

روستا های شهرستان ملکان از طریق سد لیالن چای رفع شود.
نماینــده ملــکان در مجلس شــورای اســالمی نیــز از اختصاص 

1500میلیارد ریال برای تکمیل فاضالب این شهر خبر داد.
سیدعلی موسوی گفت: این طرح که سالیان طوالنی راکد مانده بود 
و یکــی از آرزوهای مردم تکمیل این طرح بود. وی افزود: با پیگیریهای 
انجام شده اعتبار 1500میلیارد ریالی از طریق بانک ملی اختصاص یافته 

و بزودی ادامه تکمیل این طرح شروع خواهد شد.
نماینده ملکان در مجلس شــورای اسالمی گفت: واگذاری انشعاب، 

احداث ایستگاه های فاضالب داخل شهر و همچنین تکمیل تصفیه خانه 
از محل این اعتبار در نظر گرفته شده است. موسوی افزود: این طرح تا 

دو سال آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.
غرفه شركت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی برتر شد

غرفه شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نمایشگاه و 
جشنواره پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضالب سال 1401 به عنوان 

“غرفه برتر” انتخاب شد.
بر اســاس ارزیابی تیم داوری، غرفه شــرکت آب و فاضالب اســتان 

آذربایجان شرقی به عنوان غرفه برتر انتخاب شده و در مراسم اختتامیه 
لوح تقدیر و تندیس از طرف مدیرکل مرکز تحقیقات، توسعه فناوری و 

ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور اهداء شد.
شایان ذکر است انتخاب غرفه برتر بر اساس آیتم هایی از قبیل: نحوه 
تبلیغات و اطالع رســانی، غرفه آرایی، پیشینه و توانمندی مالک عمل 

بوده است.
در بخشی از این لوح آمده است:

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
بی تردید خودکفایی و توســعه صنعت آب و فاضالب کشــور بدون 
پشــتوانه و اتکاء به پژوهش و فناوری میســر نبوده و تالش و کوشش 

مدیران، فناوران و متخصصان در این عرصه شایسته تقدیر می باشد.
به پاس حضور و مشــارکت فعال آن شرکت در جشنواره و نمایشگاه 
پژوهش و فناوری ســال 1401 صنعت آب و فاضالب، این لوح سپاس 
اهداء می گردد. از درگاه خداوند سبحان دوام توفیقات همه همکاران آن 

مجموعه را مسئلت می نمایم. 
احمد سیاحی
مدیرکل مرکز تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباطات با صنعت شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: جلسه شورای اسالمی شهر 
قزوین با حضور مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و 

شهردارقزوین در صحن شورا برگزار شد.
مســعود خواجه وند در این جلســه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت 
توزیع برق در استان اظهارداشت: در استان بیش از 641 هزار مشترک 
برق داریم که توســط 9 امــور اجرایی به طور مدام و پیوســته برای 

بهسازی، اصالح شبکه و توزیع برق اقدام مقتضی صورت می گیرد.
 وی بیان کرد: خوشــبختانه 6۷ درصد انرژی برق در بخش صنعت 
و کشــاورزی استان مصرف می شود که زیرساختها و این نوع مصرف 
نشان می دهد استانی مولد محســوب می شویم. مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق اســتان قزوین تصریــح کرد: علیرغم این ظرفیت و 
نقش موثر در اشــتغال و تولید از نظر جایگاه اعتباری در ردیف های 
آخر هســتیم و منابع مالی خوبی برای اجرای طرحها نداریم. خواجه 

وند یادآورشد: با مدیریت جهادی تالش کرده ایم با کمک مهندسان و 
نیروهای توانمند خود در تامین زیرساخت ها و نیازهای انرژی بخش 
های مختلف در مســیر توســعه گام برداریم و ایجاد پست سوم برق 
در شهرک صنعتی کاسپین، تامین زیرساخت انرژی در شهرک شال، 

خرمدشت، کوهین و طارم نیز در دست اقدام است.
تامین روشنایی معابر و جابجایی تیرهای برق در اولویت است

خواجه وند در ادامــه تصریح کرد: با همه محدودیت های اعتباری 
آمادگی داریم در صورت همکاری شــهرداری موضوع تامین روشنایی 
معابر، بلوارها و بوســتانها و جابجایی تیرهای بــرق را در اولویت قرار 
دهیم. وی اظهارداشــت: برای پیشــگیری از سرقت کابل های مسی 
نســبت به تغییر سیستم زمینی تیرهای برق معابر به سیستم هوایی 
اقدام کنیم و تامین روشنایی بلوارها و بوستانها را در اولویت قرار دهیم. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین افزود: بدلیل تعریض 
معابــر و خیابانها با تیرهای مزاحم مواجه می شــویم اما گاهی حریم 
معابر اجازه جابجایی را نمی دهد که همکاری شهرداری می تواند این 

مشکل را برطرف کند. 
وی افزود: در سراســر اســتان حدود 430 نقطه نیازمند جابجایی 
تیرهای برق اســت که در قزوین 1۷3 نقطه شناســایی شده که 43 
مورد وضعیت بحرانی دارد کــه در اولویت قرار می گیرد. خواجه وند 

گفــت: برای جابجایی یک تیر برق، گاهی باید چند تیر دیگر جابجا و 
چند ساعت خاموشی اعمال شود و این کار بسیار سنگین و هزینه بر 
اســت اما برای جلب رضایت مردم بویژه در مناطق جنوب شهر برای 
اجــرای آن آمادگی داریم و تالش می کنیــم جابجایی ها در مناطق 
بحرانی تا پایان سال انجام شود. وی اظهارداشت: در سال گذشته 40 
کیلومتر کابل روشــنایی خریداری و نصب شد و امسال نیز این کار با 

جدیت ادامه دارد.
سرقت تجهیزات برق در استان نگران كننده است

این مسئول با اشاره به سرقت های مستمر تجهیزات برق در استان 
بیان کرد:  متاســفانه شاهد افزایش ســرقت سیم و کابل و تجهیزات 
شــبکه برق در استان بویژه شهر قزوین هستیم که این مشکل ضمن 
آسیب رساندن جدی به تاسیسات برق و تحمیل هزینه های سنگین، 
موجب بروز خاموشی در شبکه نیز شده است. خواجه وند افزود: به طور 
میانگین روزانه ۲0 سرقت تجهیزات شبکه برق در استان رخ می دهد 
که اخیرا شاهد سرقت شبکه ۲0 کیلو وات هم هستیم که باید برای آن 
تدبیر کنیم. وی بیان کرد: در سال گذشته 900 نفر سارق شبکه های 
برق دســتگیر و تحویل مقامات قضایی شدند و برای مقابله با سرقت 
شبکه های برق، تفاهم نامه هایی با نیروی انتظامی و دستگاه قضایی 

امضا شده تا با این پدیده برخورد کنیم.

ساری - دهقان : استاندار مازندران با اشاره به فرارسیدن فصل سرما 
و احتمال افزایش میزان مصرف گاز در بخش خانگی، بر لزوم مدیریت 
مصرف سوخت در صنایع و واحدهای تولیدی و همچنین صرفه جویی 

بهتر توسط شهروندان در مصارف خانگی تأکید کرد.  
به گــزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، ســیدمحمود 
حسینی پور در دیدار مدیرعامل شرکت گاز مازندران، با اشاره به فصل 
ســرما بر لزوم مدیریت مصرف گاز و اقدامات اصالحی و پیشگیرانه در 
بخش های خانگی، صنعتی و نیروگاهی اشاره کرد و گفت: باید طوری 
برنامه ریزی شــود که در روزهای سرد سال عالوه بر تأمین گاز خانگی، 
شاهد فعالیت واحدهای صنعتی استان و چرخیدن چرخ این واحدها نیز 
باشیم. وی با بیان اینکه صرفه جویی در مصرف گاز در بخش های خانگی 
و تولیدی و صنعتی با توجه به فرارسیدن فصل سرما ضرورت دارد، افزود: 

صرفه جویی بهتر در مصرف گاز باعث خواهد شد تا در روزهای سرد سال 
شاهد کاهش افت فشار گاز در استان نباشیم.

اســتاندار مازندران همچنین خواستار تبدیل مصرف بهینه انرژی به 
یک فرهنگ عمومی در میان اقشــار جامعه شد و با اشاره به علل لزوم 
محدودیت در مصــرف گاز طبیعی، اظهار کرد: ناترازی تولید و مصرف 
گاز، افزایش بی رویه، اهمیت استمرار جریان گاز در اقصی نقاط کشور 
از مهمترین دالیلی است که باید در زمینه مصرف بهینه همت گماشت.

حســینی پور با بیان اینکه در شــرایط کنونی همراهی مردم مانند 
همیشــه و در همه عرصه ها در گذر از روزهای سرد سال و تامین گاز 
پایدار بسیار موثر خواهد بود، گفت: باید الگوی عملیاتی صحیح مصرف 
انرژی و فرهنگ مصرف بهینه با همراهی آحاد مردم و تالش مسئوالن 

در جامعه به خوبی نهادینه شود.

وی همچنیــن با اشــاره به بخشــنامه معــاون اول رئیس جمهور 
گفت: ادارات و ارگان های دولتی می بایســت در وقت اداری نسبت به 
رعایت دمای رفاه )18 تا ۲1 درجه سانتی گراد( اقدام نمایند و در ساعات 

غیر اداری و روزهای تعطیل، سامانه های گرمایشی را خاموش کنند.
استاندار بیان کرد: باید مسئوالن، مدیران و کارکنان دولت و مجموعه 
های مختلف اداری و خدمات رســان خود الگوی مناسبی در همراهی 

برای صرفه جویی و مدیریت بهینه مصرف انرژی برای همگان باشند.

آذربایجان شــرقی - فالح: فرماندار عجب شیر گفت: خیران این 
شهرســتان به تعهد خــود در  حوزه احداث مدارس عمــل کرده اند اما 
اداره کل نوســازی و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی اقدامی انجام نداده 
است. جعفر قادری در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان 
افزود: تکمیل 6 مدرســه خیرساز و نیمه تمام این شهرستان به اهتمام 

بیشــتر اداره کل نوســازی و تجهیز مدارس استان و کشور و همچنین 
تخصیــص 41 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. وی با قدردانی از عملکرد 
مجمع خیران مدرسه ساز این شهرستان، استفاده بیشتر از ظرفیت آنان 
در زمینه ساخت مدارس را خواستار شد و اظهار داشت: برخی از مناطق 
این شهرستان از امکانات و فضای آموزشی کمتری برخوردار هستند و 
این موضوع از عدالت آموزشی به دور است. وی همچنین تامین فضای 
مناسب برای امتحانات نهایی نوبت اول سال جاری را مورد تاکید قرار داد 
و بیان کرد: کلیه نهادها و ادارات در کنار آموزش و پرورش شهرســتان 
باید شرایط الزم را برای برگزاری آرام این امتحانات فراهم کنند. فرماندار 

عجب شیر همچنین هماهنگی و همکاری مجموعه دستگاه ها و نهادهای 
مختلف با شورای سوادآموزی شهرستان را مورد تاکید قرار داد و افزود: 
دانش آمــوزان جا مانــده از تحصیل با همکاری دهیاران و شــوراهای 
روستایی شناسایی شده و وضعیت آنان به صورت موردی بررسی شود تا 

شهرستان در آینده نه چندان دور ریشه کنی بی سوادی را جشن بگیرد.
115 مدرسه در پایه مختلف این شهرستان فعال است که از این تعداد 
9۲ مدرسه با 11 هزار دانش آموز دولتی و ۲3 مدرسه غیردولتی می باشد.
بر اســاس اعالم مسئوالن عجب شیر بیش از 50 باب مدرسه در این 

شهرستان به تعمیر و بازسازی نیاز دارد.

مدیرعامل شركت آب و فاضالب آذربایجان شرقی اعالم كرد؛

تالش برای رفع مشکل آب شرب ۳۷ روستای ملکان

مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان قزوین :

 تامین روشنایی و جابجایی تیرهای برق در اولویت است

 تأكید استاندار مازندران بر لزوم مدیریت مصرف گاز 
به عنوان یک رسالت اجتماعی

فرماندار:

 اداره كل نوسازی مدارس از تعهد خود 
در عجب شیر جا مانده است

قم- خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم گفت: شهر قم در مسیر 
تحول قرار دارد و با اجرای 6 هزار میلیارد تومان پروژه در ســال 1401 
شاهد توسعه شهر در حوزه های مختلف و مناطق هشتگانه خواهیم بود.

به گزارش شهرنیوز، دکتر ســید مرتضی سقاییان نژاد در بازدید 4 
ساعته از برخی پروژه های عمرانی شهر قم، مبلغ پروژه های عمرانی سال 
1401 شــهرداری قم را بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و اظهار 
داشــت: در ســال 1400 نیز در حدود 1۲ هزار و 900 میلیارد تومان 
بهره برداری از پروژه های شهری را در شهر قم شاهد بودیم و امسال نیز 
پروژه های شاخص و تعیین کننده ای در توسعه شهر را به مرحله افتتاح و 
بهره برداری خواهیم رساند. وی کانون توجه مدیریت شهری را در هسته 
مرکزی شهر دانست و با اشاره به اجرای پروژه فاز پنجم محور عمار یاسر 
شامل ادامه تونل غدیر و بلوار شهید اوسطی به عنوان یکی از پروژه های 
اصلی نهضت ساماندهی هسته مرکزی شهر افزود: این پروژه علی رغم 
وجود مشکالت زیاد، با قدرت در حال اجرا است و امیدواریم بتوانیم این 

پروژه را طبق برنامه ریزی های انجام شده به بهره برداری برسانیم
شــهردار قم پروژه تونل جمهوری در منطقه دو را از دیگر پروژه های 
کالن عمرانی شــهر برشمرد و گفت: این پروژه تا هفته آینده به اتمام 

می رسد و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.
دکتر ســقائیان نژاد یکی دیگر از پروژه های بزرگ شهرداری قم که 
برای مردم در حوزه ترافیک مهم اســت را پروژه نماز دانســت و اظهار 
امیدواری کرد تا ۲۲ بهمن ماه آن مسیر روگذر این تقاطع غیرهمسطح 
به بهره برداری برســد. پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای روحانیت در 
منطقــه دو و پروژه هایی همچون کنترل، هدایــت و دفع روان آب ها و 
آب های ســطحی نیز از دیگر پروژه هایی بود که شهردار قم به اجرای 
عملیات عمرانی آن اشــاره کرد و ادامــه داد: در منطقه دو احداث باغ 
بانوان و خانواده به مساحت هشت هکتار در دستور کار قرارگرفته است 
و تقاطع غیرهمسطح نیک اندیش نیز از پروژه های جدیدی است که در 

سال آینده اجرای آن آغاز خواهد شد. 
دکتر سقائیان نژاد پروژه های منطقه چهار شهر قم را نیز موردتوجه 
قــرار داد و بیان کرد: در منطقه چهار بوســتان خضر نبی )ع( در حال 
تکمیل اســت و تا پایان سال به مرحله بهره برداری خواهد رسید،  خط 
اتوبوس سریع السیر بلوار آیت اهلل بروجردی و همچنین احداث آخرین 
مســیر دسترســی بلوار ولیعصر)عج( به بلوار آیت اهلل بروجردی نیز در 
مراحل پایانی عملیات اجرایی قرار دارد. وی در ادامه پروژه های منطقه 

پنج را نیز مطرح کرد و یادآور شــد: در منطقه پنج شهربازی معارفی 
نیز در حال ســاخت بوده و تا پایان سال اسکلت ساختمان آن به پایان 
می رســد و همچنین ساختمان مرکزی آتش نشانی نیز در این منطقه 
در حال اجراســت که امیدواریم تا پایان ســال بخش مهمی از آن به 
بهره برداری برســد. شــهردار قم اجرای پروژه دفع آب های سطحی و 
ســاخت گرم خانه برای بهزیستی را از پروژه های مهم منطقه 6 عنوان 
کرد و افزود: ایســتگاه انتقال پسماند منطقه نیز در حال ساخت است. 
بنا بر گفته شهردار قم نهضت ساماندهی پروژه های هسته مرکزی شهر 
قم در منطقه هفت ازجمله پروژه فاز پنجم محور عمار یاسر شامل ادامه 
تونل غدیر و بلوار شهید اوسطی از پروژه های اولویت دار برای شهرداری 
قم بوده که با جدیت پیگیر تملک ۷0 پالک باقی مانده در مسیر را در 

دستور کار دارند.

شهردار قم خبر داد

اجرای ۶ هزار میلیارد تومان پروژه شهری در سال ۱4۰۱
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شماره 2164



نویسنده: علی آل علی
تشــکیل یک تیم کاری خوب آنقدر مهم است که گاهی اوقات مدیران 
ماه ها برای آن وقت می گذارند. بررسی دقیق تک تک گزینه ها و از طرفی 
توجه به بودجه در دســترس کاری نیســت که با عجله زیاد انجام شود. 
احتماال شــما هم دوســت دارید فرآیند اســتخدام کارکنان جدید را با 
وسواسی شبیه به شرلوک هولمز جلو ببرید اما همیشه اوضاع مطابق میل 
کارآفرینان پیش نمی رود. در بازارهایی که جریان تغییرات حتی از سرعت 
نور نیز بیشتر است، حتی یک دقیقه وقت تلف کردن سر استخدام نیروی 
کار نیز برای صاحبان کسب و کار حسابی گران تمام خواهد شد. چه بسا 
وقتی که شــما بعد از کلی کش و قوس باالخره تیم دلخواه تان را تشکیل 
دادید، دیگر جایی در بازار نداشته باشید. خب رقبا که منتظر تشکیل تیم 

کهکشانی تان نمی مانند!
اگر شــما هم تا حاال با کلی از دوســتان کارآفرین تان رو به رو شده اید 
کــه هیچ وقت نیروی کار جدید اســتخدام نمی کنند، احتماال حاال دیگر 
می دانید استدالل اصلی شان چیست. البته این پایان ماجرا نیست؛ چراکه 
شــانه خالی کردن از بار مسئولیت مربوط به استخدام نیروی کار هم آخر 
و عاقبت خوبی نخواهد داشــت. کافی است شــرایطی را در نظر بگیرید 
که بازاریاب های شــرکت تان کارایی الزم را نداشته و شما از ترس فرآیند 
طوالنی اســتخدام دور همکاری با مارکترهای حرفه ای را خط بکشید. آن 

وقت برند عزیزتان ذره ذره جلوی چشم شما آب خواهد شد. 
ما در روزنامه فرصت امروز یک ایده طالیی برای استخدام سریع کارکنان 
داریم. درست شنیدید، استخدام ســریع کارکنان. وقتی درباره استخدام 
ســریع کارکنان حرف می زنیم، بی شک زمانی مثل یکی دو دقیقه را مد 
نظر نداریم. با این حال اصال قرار نیست چندین ماه خودتان را درگیر یک 
استخدام ساده کنید. ما در ادامه به شما یاد می دهیم چطور بدون به هم 
زدن برنامه کاری تــان در کمترین زمان ممکن نیروی کار موردنیازتان را 

استخدام کنید. 
استخدام با حداکثر سرعت: تکنیک هایی که باید بلد باشید!

گام اول: فهرست بندی استخدام های موردنیاز
معموال کارآفرینان وقتی کســب و کارشــان رونق می گیــرد، به فکر 
اســتخدام های تازه می افتند. اجازه دهید همین اول کاری بحث مان را با 
یک مثال دقیق شــروع کنیم. صاحب سوپرمارکتی را در نظر بگیرید که 
به مرور زمان با خرید مغازه های اطراف یک مرکز خرید نســبتا بزرگ را 
تاسیس می کند. حاال که کسب و کار کاراکتر اصلی قصه مان توسعه پیدا 
کرده، استخدام حسابدار، بازاریاب و کارشناس فروش امری ضروری خواهد 
بود. تا اینجای کار همه چیز مثل روز روشــن است؛ البته اگر خوِد صاحب 

سوپرمارکت هم نسبت به نیازهای استخدامی اش آگاهی داشته باشد.
خیلــی وقت ها کارآفرینان دقیقــا نمی دانند در کــدام حوزه ها نیاز به 
اســتخدام دارند. به همین خاطر دائما یکجا درجــا زده و هیچ خبری از 
استخدام نیروی کار هم نمی شود. ایده اصلی ما در این بخش فهرست بندی 
استخدام های موردنیاز اســت. اینطوری شما دقیقا می دانید چه دامنه از 
کارمنــدان را الزم دارید و کجا باید دنبال شــان بگردیــد. قبول دارم این 
ماموریت مهم در عمل خیلی سخت تر از این حرف هاست. پس اجازه دهید 

بعضی از نکات کلیدی در این راستا را با هم مرور کنیم:
اول از همه شما باید نقطه ضعف برندتان را پیدا کرده و آن را تبدیل به 
یک موقعیت شغلی کنید. مثال اگر در حفظ مشتریان مشکل دارید، یک 

کارشناس روابط عمومی یا امور مشتریان به دردتان خواهد خورد.
در مرحله بعد باید وظایف موقعیت شغلی دلخواه تان را تعیین کنید. این 
روزها هر کارآفرینی یک انتظار ویژه از کارمندانش دارد. پس به جای اینکه 
پُست های سازمانی شرکت تان را بدون توضیح رها کنید، انتظارات تان را مو 
به مو بیان نمایید. اینطوری به هنگام استخدام نیروی کار سرعت عمل تان 
بیشتر می شود؛ چراکه متقاضیان دست کم توضیحات شما را کامال مطالعه 

کرده اند. 
هر کاری در این دنیا مهارت های خاص خودش را الزم دارد. همانطور که 
یک مهاجم فوتبال باید توانایی گلزنی داشــته باشد، یک بازاریاب هم باید 
در تولید محتوا چیره دســت باشد. بنابراین شما باید مهارت های موردنیاز 
برای نیروی کار دلخواه تان را از همان اول کار مشــخص کنید. اینطوری 
دیگــر کارآفرینان مختلف از نقاط دور و نزدیک با مهارت هایی نامربوط به 

انتظارتان در جلسات استخدامی حاضر نمی شوند. 

گام دوم: پاسخ در لحظه به رزومه ها
بعضی از مدیران قبل از اینکه جلســات اســتخدامی برگــزار کنند، از 
کارآفرینان درخواست ارائه رزومه می کنند. البته اغلب اوقات این رزومه ها 
اصال مطالعه نمی شوند؛ چراکه مدیران به خاطره دغدغه های فراوان دائما 
مطالعــه آنها را به فردا می اندازند. احتماال شــما هم هنگام شــرکت در 
مصاحبه های کاری متوجه بی اطالعی مسئوالن جلسه از رزومه تان شده اید. 
چنین کاری نه تنها کلی از حاضران در جلســه وقت می گیرد، بلکه برند 
مورد بحث را نیز در نگاه متقاضیان استخدام حسابی بی اعتبار خواهد کرد. 
توصیه ما در این بخش بی نهایت ساده و صدالبته کاربردی است. کافی 
است شــما هر وقت رزومه ای دریافت کردید، همان جا یک نگاه کوتاه به 
آن بیندازید. این طوری هم وقت کمتری از شما گرفته می شود، هم اینکه 
دیگر الزم نیســت همه متقاضیان را به جلســه استخدامی دعوت کنید. 
یادتان باشد خیلی وقت ها آدم از کارهای بی نهایت ساده می ترسد. بنابراین 
بــه جای اینکه از مرور رزومه ها یک غول بی شــاخ و دم بســازید، فقط و 
فقــط پنج دقیقه از وقت تان را به آن اختصاص دهید. اینطوری به راحتی 
هرچــه تمام تر از بین کلی کارآفرین آنهایی که واقعا به دردتان می خورند 

را شناسایی خواهید کرد. 
گام سوم: طراحی سواالت مصاحبه قبل از جلسه

جلسات اســتخدامی برندهایی مثل اپل یا مایکروسافت آنقدر حرفه ای 
هست که جایی برای شــک و تردید باقی نگذارد. این وسط سواالتی که 
مسئوالن جلسه مطرح می کنند، دست کمی از سواالت کنکور ندارد. اگر 
فکر کرده اید این سواالت در لحظه به ذهن کارآفرینان می رسد، باید بگوییم 
سخت دراشتباهید؛ چراکه دنیای کسب و کار اصال اینطور شوخی ها سرش 
نمی شود. در عوض مدیران ارشد برندها از قبل کلی سوال آماده می کنند تا 

یک وقت اشتباهی کسی را استخدام نکنند. 
بی شــک کسب و کار شما قابل مقایسه با برندهای بزرگ دنیا نیست. با 
این حال اگر دوســت دارید استخدامی ســریع و بدون اتالف وقت داشته 
باشــید، باید کمی مثل غول های بزرگ بازار عمل کنید. این وســط یکی 
از عوامل مهم طراحی ســواالت مصاحبه قبل از شروع کار است. اینطوری 
شما فرصت الزم برای اثرگذاری بر روی مخاطب تان را داشته و دیگر وسط 

جلسه به فکر سواالت تازه نخواهید افتاد.
استخدام نیروی کار حرفه ای تا حد زیادی شبیه وضعیت تهیه کننده ای 
اســت که برای پروژه سینمایی اش باید بازیگران تاپ دنیا را متقاعد کند. 
این وســط اگر ســواالت تهیه کننده قصه ما از بازیگران خیلی ســاده و 
ابتدایی باشد، احتماال کمتر بازیگر شناخته شده ای به سمت عقد قرارداد 
خواهــد آمد. هرچه باشــد بازیگران درجه یک دنیا که اعتبارشــان را از 
ســر راه نیاورده اند که با هر پروژه ناشناخته ای به باد دهند. ماجرا درباره 
مصاحبه های کاری نیز تا حدود زیادی به همین ترتیب است. وقتی شما 
بهترین کارمندان دنیا را در جلســات تان دارید، باید سواالتی دقیق از آنها 
بپرســید. وگرنه چه بسا آنها وسط جلسه قید همکاری با شما را زده و آن 

را ترک کنند. 
ما در روزنامه فرصت امروز اصال قصد نداریم یکسری سواالت کلیشه ای 
برای تــان مطرح کنیــم. در عوض محورهای کلیدی که باید در جلســه 
درباره اش صحبت شود را مشخص خواهیم کرد. گفت وگو درباره ارزش های 
برند اولین و مهمترین نکته ای اســت که باید در ذهن تان باشــد. اینکه 
کارمندان چقدر از ارزش های برندتان اطالع داشته و بدان توجه می کنند، 
نکته ای اســت که نباید به همین ســادگی ها مورد بی توجهی قرار گیرد. 
از طرف دیگر، بررســی دوباره ســطح توانایی ها و مهارت های هر کارمند 
نیــز باید در کانون توجه قرار گیرد. این امر به شــما برای اثرگذاری بهتر 
بر روی مخاطب هدف و بررســی هرچه دقیق تر رزومه هر کارمند کمک 

خواهد کرد. 
گاهی اوقات مدیران برای استخدام سریع عمال پای کسانی را به برندشان 
باز می کنند که هیچ شــناختی از برندشان ندارند. اینطوری باید مدت ها 
برای آموزش آن نیروی کار وقت گذاشته و دست آخر نیز اوضاع شان هیچ 
تعریفی نخواهد داشت. بنابراین قبل از اینکه به سرعت جلسه استخدامی 
را تمام کنید، باید کمی درباره مهارت های ویژه هر کارمند نیز حرف بزنید. 
در مرحله بعد یکی از نکات بی نهایت مهم برای شناســایی یک نیروی 
کار مناسب بحث درباره اهداف بلندمدت شان است. آیا آنها خودشان را در 
قالب مدیران حرفه ای می بینند؟ شاید این سوال عجیب به نظر برسد اما 

خیلی از برندها عمال برنامه بی نهایت مهمی برای ارتقای شغلی کارمندان 
دارند. پس اگر شــما نتوانید از پس این برنامه بربیایید، احتماال در آینده 

نزدیک برای انتخاب مدیران میانی حسابی به مشکل خواهید خورد.
یادتان باشد ســواالت مصاحبه شــما باید به طور مداوم آپدیت شود؛ 
چراکه وضعیت بازار همیشــه یکسان نیست. پس همیشه نیم نگاهی به 
آپدیت سواالت تان در طول زمان داشته باشید. اینطوری همیشه با دست 
پر در جلسات کاری حضور پیدا کرده و ته توی وضعیت هر نیروی کار را 

درخواهید آورد. 
گام چهارم: طراحی پرسونای ایده آل کارمندان

آیا تا حاال درباره ویژگی های یک کارمند همه فن حریف فکر کرده اید؟ 
خیلی از مدیــران آنقدر درگیر کارهای روزمره یــا پیدا کردن کارمندی 
با حداقل اســتانداردها هســتند که عمال این مدل رویاپردازی ها یادشان 
می رود. ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم اگر شــما پرسونای ایده آل 
از کارمندان نداشــته باشــید، هیچ وقت موفق به یک استخدام حرفه ای 

نخواهید شد. 
خیلــی از مدیران وقتی حرف از طراحی پرســونا می شــود، حســابی 
روحیه شــان را می بازنــد. انگار که یک کار بی نهایت ســخت و دشــوار 
انتظارشان را می کشد. اگر شما هم جزو این دسته از مدیران هستید، باید 
بگوییم هیچ جای نگرانی نیست. همانطور که بازاریاب ها برای تولید محتوا 
دســت به طراحی پرسونای مخاطب می زنند، شما هم اینجا باید از همان 
روش استفاده کنید. اگر بخواهیم دور نکات کلیشه ای را خط بکشیم، باید 
گفت طراحی پرســونا در واقع کنار هم قرار دادن ویژگی های مورد انتظار 
شما از کارمندان است. اینطوری شما معیار دقیقی برای ارزیابی متقاضیان 

خواهید داشت. 
تــا یادمــان نرفته بگوییم، در قالب بخش پرســونا شــما باید به تمام 
ویژگی هــای کارمندان توجه نشــان دهید. مثال اگــر ویژگی هایی نظیر 
کار تیمی برای تان مهم اســت، باید آن را وارد پرسونای کارمندان کنید. 
اینطوری دیگر مو الی درز کارتان نمی رود و هر کسی که وارد شرکت تان 

شود، بی برو برگشت به درد کسب و کارتان می خورد. 
گام پنجم: توجه به توصیه نامه ها

کارمندان کارکشته معموال وقتی از یک شرکت جدا می شوند، تقاضای 
توصیه نامه می دهند. این توصیه نامه در واقع سند درستی رزومه کارکنان 
خواهــد بود. مثال اگر کارمند مورد نظر شــما ادعای مهارت باال در زمینه 
کار با فوتوشاپ و نرم افزارهای گرافیکی را داشته باشد، توصیه نامه شرکت 
قبلی اش اطمینان خاطر مهمی برای شما خواهد بود. باور کنید یا نه، خیلی 
از مردم در روزمه شان دروغ های عجیب و غریبی سرهم می کنند. به همین 
خاطر یک توصیه نامه دقیق از شرکت های قبلی حسابی به دردتان خواهد 
خورد. اینطوری دســت کم دیگر خبری از مواجهه با مهارت های بی نهایت 

پایین یک کارمند درست بعد از استخدام نخواهد بود. 
بی شــک آدم های حرفــه ای در دنیای کارآفرینی همیشــه توصیه نامه 
شرکت هایی که قبال در آنها کار کرده اند را دم دست دارند. با این حال اگر 
فرد مورد نظر شما چنین برگه ای را ندارد، شما می توانید خودتان دست به 
کار شده و اقدام به ثبت درخواست از شرکت ها کنید. اینطوری گزارش آنها 

به طور مستقیم به دست شما خواهد رسید؛ به همین سادگی.
گام ششم: برگزاری جلسه استخدامی به طور گروهی

چه کسی حوصله جلسات استخدامی به صورت کامال خصوصی را دارد؟ 
اینکه شــما با هر کدام از متقاضیان یک جلســه خصوصی داشته باشید، 
شــاید برای کســب و کارهای کوچک ایده خوبی به نظر برسد اما وقتی 
تعداد داوطلبان اســتخدامی بی نهایت زیاد باشــد، دیگر این شیوه جواب 
نخواهد داد. از آنجایی که هدف اصلی ما در این مقاله راهنمایی شما برای 
اســتخدامی سریع السیر است، نباید جایی برای چنین روش های طوالنی 

باقی گذاشت. پس راه چاره چیست؟
راهکار طالیی ما در این بخش برگزاری جلســات استخدامی به صورت 
گروهی اســت. اینطوری شما فرصت مناسب برای بیان دیدگاه تان به تک 
تک داوطلبان را داشته و سواالت تان را نیز به طور گروهی مطرح خواهید 
کرد. از آنجایی که در جلســات گروهی شــاید زمان کافی برای دریافت 
جواب تک تک حاضران به صورت رو در رو نباشــد، می توانید از کارکنان 
حاضر تقاضای یادداشــت پاسخ شان در یک برگه را بکنید. اینطوری بعدا 
ســر فرصت جواب ها را بررسی کرده و بهترین گزینه را انتخاب می کنید. 

به عالوه، همیشــه تکنیک پاسخ های یک یا دو کلمه ای نیز دم دست تان 
خواهد بود. ماجرا جالب شد، نه؟

جلســات استخدامی گروهی برای شماری از مدیران خیلی ترسناک به 
نظر می رسد؛ چراکه آنها دائما به فکر حفظ وجهه برند هستند و از نظرشان 
جلســات گروهی اعتبار کسب و کارشان را زیر سوال می برد. جواب ما در 
روزنامه فرصت امروز برای چنین کســانی همیشــه ثابت است؛ شما قرار 
نیســت همه را راضی نگه دارید. در عوض این وضعیت برندتان است که 
اهمیت محوری دارد. پس به جای اینکه خودتان را درگیر سواالت بی سر 
و ته درباره اعتبار برندتان کنید، به فکر اســتخدامی سریع و بدون اتالف 
وقت باشید.  مسئله استخدام گروهی در طول چند سال اخیر با همه گیری 
کرونا اهمیت بســیار بیشتری پیدا کرده اســت. در این میان استفاده از 
ویدئو کال یکی از بهترین روش ها برای الگوهای سنتی محسوب می شود. 
پس اگر شما در شرکت تان فضای کافی برای برگزاری جلسات گروهی را 
ندارید، می توانید به ساده ترین شکل ممکن از چنین روشی استفاده کنید. 
اینطوری دیگر مو الی درز کارتان نرفته و به راحتی هرچه تمام تر نیروی 

کار دلخواه تان را پیدا خواهید کرد. 
گام هفتم: توجه به خط قرمزها

بعضی از نکات کلیــدی درباره کارمندان خط قرمــز همه کارآفرینان 
محسوب می شــود. نکاتی مثل درگیری با همکاران، حضور دیرهنگام در 
محل کار یــا ناتوانی در ارتباط موثر با همکاران از جمله مواردی اســت 
که باید همیشــه حواس تان بدان باشد. اگر شــما به طور اتفاقی کسی را 
اســتخدام کنید که یک نقطه ضعف خیلی بزرگ داشته باشد، تا مدت ها 
برندتان درگیر آن خواهد بود. دســت آخر هم وقتی اوضاع تان بهتر شد، 
باید تالش بیشتری برای جبران وضعیت موردنظر داشته باشید. همه این 
موارد باعث شــده ما در آخرین توصیه ما برای اســتخدام سریع به خط 
قرمزها توجه کنیم.  این روزها هر مدیری در زمینه کسب و کار یک خط 
قرمز مشخص برای خودش دارد. اگر شما هم دوست دارید به عنوان یک 
کارآفرین حرفه ای در بازار فعالیت داشته باشید، باید چند خط قرمز مهم 
را مورد شناسایی قرار دهید. اینطوری یک معیار کمکی دیگر برای داوری 
درباره نیروی کار دم دســت تان خواهد بود. البته الزم نیست در این راستا 
خیلی وسواس به خرج دهید. معموال ارزش های برند مهمترین منبع برای 
تعیین خط قرمزهاست. مثال اگر برند شما بر محور مشتری مداری شکل 
گرفته، نباید کســی را که با این ارزش کامال بیگانه است، استخدام کنید. 
اینطوری فقط زحمت تان بیشتر شده و دیگر هیچ شانسی برای موفقیت در 
بازار نخواهید داشت.  یکی از نکات جالب درباره تعیین خط قرمزها مربوط 
به مدیرانی است که خیلی زود از آنها عبور می کنند. مثال مدیری را در نظر 
بگیرید که مهارت های ارتباطی برایش اهمیت باالیی دارد. در این صورت 
احتماال حتی اگر یکی از کارمندان موردنظر برای استخدام در شرکت هم 
مهارت مناسبی در این زمینه نداشته باشد، باید از فهرست برند خارج شود. 
حــاال اگر یکی از متقاضیان مهارت های دیگری مثل تولید محتوا یا کار با 
نرم افزاری بی نهایت کلیدی را بلد باشد، تکلیف چیست؟ احتماال مدیر قصه 
ما خیلی زود بی خیال خط قرمزش شــده و کارمند مورد نظر را استخدام 
خواهد کرد. شاید این رفتار منطقی به نظر برسد، اما دیر یا زود شما را با 
چالش رو به رو خواهد کرد. پس برای وضعیت برند خودتان هم که شــده 

هیچ وقت قید خط قرمزهای برند را نزنید. 
آیا آماده استخدام سریع کارمندان هستید؟

حاال که به آخر داستان مقاله مان رسیده ایم، بد نیست یک سوال کلیدی 
را با هم مرور کنیم: آیا آماده استخدام سریع کارمندان هستید؟

لطفا برای جواب دادن به ســوال باال خیلی عجله نکنید؛ چراکه قبل از 
هر کاری باید وضعیت برندتان را بررســی کــرده و در مرحله بعد از تمام 
تکنیک های این مقاله به طور یکجا اســتفاده کنیــد. پس قبل از اینکه 
بی گدار بــه آب بزنید، لطفا کمــی درباره نکات مــورد بحث فکر کنید. 
اینطوری جواب احتمالی تان دقیق ترین پاسخ ممکن خواهد بود. به عالوه، 

در زمینه استخدام سریع نیز دیگر مشکلی نخواهید داشت. 
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راه حلی برای مدیرانی با برنامه کاری فشرده

استخدام سریع نیروی کار در 7 گام


