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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

حجم اسکناس در دست مردم به ۷۲ هزار و ۶00 میلیارد تومان رسید

بسط بساط نقدینگی
تورم و نقدینگی در حال تبدیل ش��دن به یک بحران جدی در اقتصاد ایران اس��ت و پیش بینی می شود در صورتی 
که دولت سیزدهم نتواند جلوی رشد 40 درصدی نقدینگی را بگیرد و آن را به محدوده 27درصد میانگین چند سال 
گذشته برساند، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال آینده به 5500میلیارد تومان خواهد رسید. براساس آمارهای 
بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مردادماه 1400 به رقم 3921هزار میلیارد تومان رس��ید که نش��ان می دهد 
تنها در مردادماه امسال 101هزار و 450میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است؛ به بیان روشن تر ثانیه ای 
38میلیون تومان، دقیقه ای 2میلیارد و 272میلیون تومان، ساعتی 136میلیارد تومان و روزی 3هزار و 273میلیارد 
تومان. البته رئیس دولت سیزدهم در هفته های گذشته بارها از تیم اقتصادی خود خواسته تا جلوی پیشروی پایه پولی 
را بگیرند و تورم را کنترل کنند، اما به اعتقاد کارشناسان و اقتصاددانان، این مهم پیچیدگی های بسیاری دارد و به این 
سادگی و سرعت امکان پذیر نیست، اما هم وزیر اقتصاد و هم رئیس کل جدید بانک مرکزی قول داده  اند که تورم را...

شاخص بورس تهران 10 هزار واحد دیگر ریخت
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چگونه می توان از مرگ بنگاه های صنعتی جلوگیری کرد؟

حیات و ممات بنگاه های صنعتی
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درحالـی که براسـاس آمـار همچنان تولید خودرو در ایـران با زیان همراه بوده و هـر روز نیز به زیان 
انباشـته و مطالبات معوق آنها به قطعه سـازان بیشـتر می شـود، پرسـش این اسـت که به چه دلیل 
خودروسازان، تولیدات شان را تجاری سازی نمی کنند؟ آیا مشکل از زیرساخت های این شرکت است یا 

ریشه در عوامل دیگری دارد؟  این پرسش از جایی شکل و شمایلی جدی تر به خود می گیرد 
که همچنان بازار خود نیاز به تزریق خودروهای جدید دارد و وزیر صمت دولت سیزدهم نیز...

چرا خودروهای ناقص خودروسازان تجاری نمی شوند؟

یادداشت
سناریوهای برجامی 

قیمت ارز

مهران بهنیا
کارشناس اقتصادی

برآورد وضعیت آتی تغییرات نرخ 
ارز ب��ه دو عامل »تغییرات عرضه و 
تقاض��ای ارز« و »تغییرات س��طح 
عمومی قیمت ها« وابس��ته اس��ت. 
مثل هر ب��ازار دیگری در ب��ازار ارز 
نیز تح��والت عرضه و تقاضا، قیمت 
را تعیین می کند و س��ایر عوامل از 
طریق اثر بر عرضه و تقاضا بر قیمت 
اثر می گذارن��د. لذا عامل دوم یعنی 
»تغییرات سطح عمومی قیمت ها« 
نی��ز از طریق ایجاد تغییر در عرضه 
و تقاض��ای ارز ب��ر قیم��ت آن اث��ر 
می گذارد، اما چون این عامل اثرات 
معناداری ب��ر تحوالت نرخ ارز دارد، 

به عنوان یک عامل مجزا بیان شد.
مهمترین مس��یر عرض��ه ارز در 
اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی و پس 
از آن صادرات مشتقات، فرآورده ها و 
محصوالت زنجیره ارزش نفت است. 
بنابراین ب��رای تحلیل وضعیت آتی 
نرخ ارز، یک عامل کلیدی، سرنوشت 
برجام است که مشخص می کند آیا 
کشورهای طرف توافق و به خصوص 
آمری��کا اج��ازه صادرات نف��ت را به 
ایران می دهند ی��ا خیر. البته اینکه 
ب��ه مرحله ای رس��یده ایم که دارنده 
بزرگ تری��ن ذخایر نفت و گاز دنیا و 
کشوری که از اصلی ترین موسسان 

اوپک ب��وده و در دوره ای 
3بزرگ ترین تولیدکننده...

4 صفر 1443 - س�ال هفتم
شماره   1876

8 صفحه - 5000 تومان
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فرصت امروز: چه آینده ای در انتظار کسب و کارهای خانوادگی در 
 PWC عصر پساکروناست؟ این پرسشی است که در نظرسنجی اخیر
مطرح شده و در آن سعی شده است تا با بررسی دیدگاه 2800 مدیر 
کس��ب و کار از 87 کشور جهان درخصوص اثرات کرونا بر مدل های 
کس��ب و کار خانوادگی، الگوی تقویت این کس��ب و کارها در بزنگاه 
پساکرونا به دست آید. براساس یافته های این مطالعه، کسب وکارهای 
خانوادگی دیگر نمی توانند تنها به ارزش ها و میراث خود تکیه کنند تا 
سازمان های خود را پیش ببرند. رهبران کسب وکارهای خانوادگی برای 
دس��تیابی به موفقیت پایدار به رویکردی جدید نیاز دارند؛ رویکردی 
که مبتنی بر تحول دیجیتالی س��ریع، اولویت بندی اهداف پایداری و 
حکمرانی حرفه ای کس��ب وکار خانوادگی باشد. پس از شیوع کرونا، 
اکثر کس��ب وکارهای خانوادگی در جهان، اهداف میانی را برای سال 
2021 تعیین کرده اند. به نظر می رسد بیش از نیمی از پاسخ دهندگان 
در جه��ان )64 درصد( و آمریکای ش��مالی )74 درصد( بر این باورند 
که کس��ب و کارشان در سال 2021 رشد و استمرار خواهد یافت، در 
حالی که به ترتیب 13 درصد و 16 درصد هم انتظار رش��د س��ریع و 
جهشی را در این سال دارند. برای سال 2022 نیز انتظار رشد چه به 
صورت پیوسته و چه به صورت جهشی پررنگتر است، به طوری که 21 
درصد از کسب وکارهای خانوادگی در جهان و 23 درصد در آمریکای 
ش��مالی، انتظار رشد سریع را دارند و همچنین 65 درصد این کسب 
و کارها در جهان و 69 درصد در آمریکای ش��مالی، رش��د پیوسته را 

پیش بینی می کنند. معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران 
در گزارشی که از سوی PWC منتشر شده است، این پرسش را مورد 
توجه قرار داده است که کسب وکارهای خانوادگی در عصر پساکرونا 
به کدام سو می روند؟ طبق نتایج این نظرسنجی از2800 مدیر کسب 
و کار در سراس��ر جهان، اولویت های اصلی کسب وکارهای خانوادگی 
در بزنگاه پساکرونا مشخص شد. به این ترتیب، اولویت های کلیه کسب 
وکارهای خانوادگی برای دو س��ال آینده عبارتند از؛ گسترش ورود به 
بازارهای جدید )55 درصد(، بهبود قابلیت های دیجیتالی )52 درصد( 
و معرفی محصوالت و خدمات جدید )50 درصد(. همچنین 49 درصد 
از پاس��خ دهندگان، افزایش استفاده از فناوری های جدید و 39 درصد 
نیز تحول در مدل کسب وکار را جزو گزینه های اولویت دار کسب و کار 
خانوادگی خود در دو سال آینده معرفی کرده اند. در منطقه آمریکای 
شمالی نیز مهمترین اولویت کسب وکارهای خانوادگی، توسعه ورود به 
بازارها و جذب مشتریان جدید است که 56 درصد از نظرات را به خود 
اختصاص داده است. در حالی که هنوز اثرات بلندمدت کووید-19 بر 
نحوه عملکرد کس��ب وکارهای خانوادگی مشخص نشده، ولی روشن 
اس��ت که مهارت ها و فناوری های موردنیاز این کسب وکارها در آینده 
متفاوت خواهد بود. علی رغم همه گیری، بسیاری از رهبران کسب وکار 
خانوادگی با دیجیتالی کردن بنگاه های خود و افزایش مهارت کارکنان 
در حال رفع این چالش ها هستند. کسب وکارهای خانوادگی چندین 
دهه است که بر موضوعات مهمی همچون حکمرانی زیست محیطی، 

اجتماعی و شرکتی نیز متمرکز شده اند. این بنگاه ها براساس ارزش ها 
و اهداف مشخص شده، بر بنیان اعتماد مشتریان، جامعه و ذی نفعان 
متمرکز بوده و پیام کلی آنها این اس��ت: »ما جامعه را بر سود اولویت 

می دهیم.«
در میان رهبران تجاری آمریکای ش��مالی، اکثریت قریب به اتفاق 
آنها )89 درصد( گفته اند که به انجام مسئولیت های اجتماعی مشغول 
هس��تند که این رقم بیش از میانگین جهانی )80 درصد( است. 77 
درصد از آنها به جامعه محلی خود کمک می کنند و 63 درصد در امور 
خیریه سنتی و اعطای کمک های بالعوض مشارکت دارند که هر دو 
ای��ن ارقام از میانگین جهانی )به ترتی��ب 15 واحد درصد و 21 واحد 
درصد( باالتر اس��ت. همچنین به دنبال فش��ار اجتماعی برای ارتقای 
شفافیت، کس��ب وکار خانوادگی فرصتی برای پیشرو بودن در حوزه 
ESG )حاکمیت زیس��ت محیط��ی، اجتماعی و بنگاه��ی( دارند که 
این امر ممکن اس��ت بنگاه ها را ملزم به ارتباط موثرتر و گزارش��دهی 
دستاوردهای خود کند. اگرچه که به طور سنتی، این کار برای بسیاری 
از رهبران کسب وکار خانوادگی که ترجیح می دهند تالش های خود را 
خصوصی نگه دارند، خوشایند نیست. تنها 23 درصد از رهبران کسب 
وکار خانوادگی آمریکای ش��مالی که مورد بررسی قرار گرفته اند، یک 

استراتژی پایدار را توسعه داده و به جامعه ابالغ کرده اند.
تقریبا نیمی )ح��دود 45 درصد( از پاس��خ دهندگان بر این باورند 
که فرصتی برای کس��ب وکار خانوادگی همانن��د آنها وجود دارد که 

در ش��یوه های تجاری پایدار پیشرو باشند، اگرچه تنها یک سوم آنها 
ب��ا مقابله با تغییرات اقلیمی موافقت دارند. بس��تن ش��کاف ESG و 
پیشرفت بیشتر در رفع نگرانی ها می تواند چالش برانگیز باشد. اما انگیزه 
زیادی برای پیش��رفت در این زمینه وجود دارد. بس��یاری از کارکنان 
می خواهند در بنگاه هایی کار کنند که تمرکز خود را بر بهتر ش��دن 
جهان گذاش��ته اند و بنگاه هایی که ESG را در اولویت قرار می دهند 
می توانند تعامل کارکنان را نیز افزایش دهند. مشتریان همچنین به 
بنگاه ه��ا با طرح های ESG قوی، پاداش می دهند و بس��یاری از آنها 
مایلند هزینه بیشتری برای محصوالت و خدمات بنگاه هایی که ارزش 
ESG ق��وی دارند، بپردازند. با توجه ب��ه آثار همه گیری کرونا، تقریبا 
همه بنگاه های کس��ب وکار خانوادگی رویه تجاری خود را بررس��ی 
کرده اند و در صدد تصویرس��ازی کل فرآیند )از فرآیندهای س��اده تا 
کل مدل عملیاتی( هستند. کمترین دستاورد این اقدام، مکانیزه کردن 
فرآیندهای تجاری اس��ت که نیازمند توس��عه مهارت نیروی کار نیز 
هس��ت. کارکنان به دنبال تغییر اساسی هس��تند، به گونه ای که 77 
درصد از کارکنانی که به نظرس��نجی PWC پاس��خ داده اند، بر این 
باورند که آماده یادگیری مهارت های جدید یا کس��ب آموزش مجدد 
کامل هس��تند و 80 درصد اطمینان دارند که می توانند خود را با هر 
فناوری جدیدی که وارد محل کار آنها می شود، سازگار کنند. مسائل 
مربوط به مهارت ها در مرکز توجه کسب وکارهای خانوادگی قرار دارد 
و در مس��یر درس��تی قرار دارد؛ چنانچه بیش از س��ه چهارم رهبران 

کس��ب وکار خانوادگی آمریکای ش��مالی بر این باورند که از فناوری 
برای افزایش کارایی و همکاری در کس��ب و کار )78 درصد( یا برای 
بهبود تصمیم گیری )76 درصد( به داده های مربوط دسترس��ی دارند 
و 61 درصد در زمینه قابلیت های دیجیتالی کارکنان س��رمایه گذاری 
کرده ان��د. در این میان تنه��ا 42 درصد از آنها، قابلیت های دیجیتالی 
خ��ود را قوی توصیف می کنند و تنها یک س��وم آنها یک نقش��ه راه 
روش��ن و مس��تندی برای تحول دیجیتالی، تدوی��ن و تهیه کرده اند. 
برای کس��ب وکارهای خانوادگی که به طور س��نتی به سختی تغییر 
می کنند، جذب و حفظ اس��تعدادها به طور فزاینده ای چالش برانگیز 
است. در کل، نیروی کار جذب سازمان هایی می شوند که مهارت های 
دیجیتالی بیشتر، فراگیری بیش��تر و انعطاف پذیری بیشتری را ارائه 
می دهند. به نظر می رسد بسیاری از کسب و کارهای خانوادگی آماده 
س��ازگاری با چش��م انداز فناوری جدید هس��تند و تنها 27 درصد از 
پاسخ دهندگان می گویند که بنگاه آنها در برابر تغییرات مقاوم است. 
در مجموع، رهبران کس��ب وکارهای خانوادگی که می خواهند میراث 
خود را برای نس��ل های آینده تضمین کنند، باید برنامه ریزی کرده و 
اقدامات��ی را در جهت اجرای آن برنامه ها انج��ام دهند. این برنامه ها 
باید شامل گفت وگوهای مداوم بین اعضای خانواده و رهبران شرکت 
باشد که شامل دیجیتالی شدن، تنوع بخشی، افزایش مهارت، ابتکارات 
حکمرانی زیست محیطی، اجتماعی و شرکتی و برنامه های جانشینی 

کسب و کار خانوادگی است.

فرصت ام��روز: انتظار م��ی رود آخرین بیت کوین در س��ال 2140 
میالدی اس��تخراج شود، چراکه سقف عرضه بیت کوین تا 21 میلیون 
سکه تعیین ش��ده و تنها 2.3 میلیون بیت کوین دیگر قابل استخراج 
است. به گزارش »راشاتودی«، تنها حدود 10 درصد از کل 21 میلیون 
بیت کوی��ن قابل اس��تخراج در جهان کماکان باقی مان��ده و حاال این 
س��وال بیش از هر زمان دیگری ذهن فعاالن بازار را مشغول کرده که 
پس از پایان اس��تخراج تمام بیت کوین های جهان، چه سرنوشتی در 
انتظار پادش��اه رمزارزها خواهد بود. برخالف پول های فعلی که توسط 
بانک های مرکزی چاپ می ش��وند، خالق بیت کوین، ساتوشی ناکاموتو 
تصمیم گرفته استخراج این رمزارز را به 21 میلیون واحد محدود کند 

و تاکنون 18.7 میلیون واحد بیت کوین استخراج شده استت.
ب��ا توجه به افزایش ضریب اس��تخراج بیت کوی��ن انتظار می رود که 
آخری��ن بیت کوین جهان در س��ال 2140 اس��تخراج ش��ود، اما هنوز 
مشخص نیست که تا آن سال بیت کوین کماکان قابل استفاده باشد یا 
نه. تحلیلگران زیادی معتقدند اکوسیستم بیت کوین باید تغییر کند تا 
این ارز بتواند به حیات خود ادامه دهد. به عقیده گروهی از تحلیلگران، 
این امکان دور از ذهن نیست که استخراج کنندگان بزرگ بیت کوین با 
هم برای کسب سود بیشتر، یک کارتل مخفی تشکیل دهند تا قیمت ها 
را کنت��رل کنند. با توجه به ارزش ب��االی بیت کوین و احتمال افزایش 
بیش��تر آن، گروهی از فعاالن بازار معتقدند که بیت کوین به تدریج به 
یک وس��یله حفظ ارزش تبدیل خواهد ش��د و بیشتر تراکنش های آن 
در آینده در اختیار موسسات بزرگ خواهد بود. تغییر پروتکل استخراج 
بیت کوین به دلیل نیاز به موافقت اکثریت و همچنین مخالفت احتمالی 

دارندگان با افزایش میزان بیت کوین های قابل استخراج، محقق نخواهد 
ش��د، چراکه افزایش عرضه بیت کوین به ض��رر دارندگان بزرگ خواهد 
بود. هرچند کاهش تعداد بیت کوین های قابل اس��تخراج و رشد قیمت 
بیت کوین در ماه های گذش��ته، س��رمایه گذاران زیادی را به بازار جذب 
کرده، اما نداش��تن یک پش��توانه و یا تاییدیه رسمی توسط بانک های 
مرکزی کماکان بزرگترین ریس��ک قیمتی این رمزارز و س��ایر ارزهای 
دیجیتال��ی باقی مانده اس��ت. در همین حال، اس��تخراج بیت کوین به 
محیط زیس��ت هم ضربه می زند و آنطور که اقتصاددانان بانک مرکزی 
هلند با همکاری »دانش��گاه ام آی تی« در این هفته اعالم کردند، حجم 
زبال��ه الکترونیکی به جا مان��ده از معامله یک بیت کوی��ن معادل دور 
انداختن دو دس��تگاه گوشی هوشمند آیفون در سطل زباله است و این 
امر نش��ان می دهد فرآیند به دس��ت آوردن بیت کوین که اصطالحا به 
آن »ماینینگ« می گویند چقدر اثرات مخربی بر محیط زیس��ت به جا 
می گذارد. در واقع هر چقدر ردپای انتش��ار کربن در جریان اس��تخراج 
بیت کوین به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته اس��ت، کارشناسان توجه 
کمتری به افزایش هرچه بیشتر دستگاه های سخت افزاری داشته اند که 
برای به دست آوردن ارزهای رمزنگاری شده به کار می روند. تراشه های 
تخصصی رایانه ای موس��وم به »اِی اس آی سی« که تنها با هدف اجرای 
الگوریتم های مربوطه و ایمن س��ازی شبکه بیت کوین به کار می روند و 
همچنین فرآیندی به نام »ماینینگ« که در اصل پاداش به کسانی است 
که در فرآیند استخراج و پرداخت بیت کوین مشارکت دارند، مهمترین 
معضل در افزایش به کارگیری س��خت افزارها در این زمینه است. پس 
از آنکه ارزش هر بیت کوین در چند س��ال گذش��ته به طور محسوسی 

افزایش یافت، بسیاری به س��راغ استخراج این ارزهای دیجیتالی برای 
درآمدزایی رفتند، اما اس��تخراج بیت کوین چندان هم آس��ان نیست. 
تراش��ه های رایانه ای جدید به قدر کافی هوش��مند هستند تا دستیابی 
ب��ه این رمزارز را ممک��ن کنند، ولی ماینرها یا هم��ان افرادی که این 
پول های دیجیتالی را اس��تخراج می کنند باید به طور مرتب تراشه های 
قوی تر و جدیدتر را جایگزین کنند. »الکس دی وریس« و »کریستین 
استول« در مقاله ای که در نشریه بین المللی »منابع، حفاظت و بازیافت« 
منتشر کردند، می گویند که میانگین طول عمر دستگاه های استخراج 
بیت کوین تنها 1.29 س��ال اس��ت. بنابراین حجم وسیعی از زباله های 
الکترونیکی مرتبط با استخراج بیت کوین در حال تولید است. به نوشته 
این دو پژوهشگر، »تخمین می زنیم شبکه جهانی بیت کوین باعث شود 
س��االنه 30.7 کیلوتن متر، تجهیزات س��خت افزاری را دور بریزیم. این 
رقم با مجموع ضایعات کوچک فناوری اطالعات و تجهیزات مخابراتی 
تولیدشده در کشوری نظیر هلند برابری می کند.« در سال 2020 شبکه 
جهانی بیت کوین در مجموع 112.5 میلیون تراکنش موفق را پردازش 
کرد و این در حالی بود که ارائه دهندگان خدمات پرداخت های س��نتی 
در س��ال 2019 میالدی 539 میلیارد پ��ردازش را ثبت کردند. بر این 
اساس کارشناسان پیش بینی کردند در هر معامله رمزارزی که هر کاربر 
سال گذشته انجام داد به طور میانگین 272 گرم زباله الکترونیکی تولید 
ش��د که این رقم با وزن گوشی هوش��مند »آیفون 12 مینی« برابری 
می کند. مهمترین دلیلی که باعث می ش��ود پس��ماندهای الکترونیکی 
ناش��ی از استخراج رمزارزها مشکالت فراوانی ایجاد کنند، این است که 
برخالف بیشتر سخت افزارهای محاسباتی، تراشه های »اِی اس آی سی« 

که در دس��تگاه های استخراج رمزارز استفاده می شود، هیچ گونه کاربرد 
جایگزین ندارند و تنها کارایی آنها شناسایی و استخراج بیت کوین است 
و ب��ا این توضیح اگر نت��وان از آنها در فرآیند به دس��ت آوردن ارزهای 
دیجیتال استفاده کرد، در هیچ زمینه دیگری نمی توان آنها را به کار برد. 
البته برخی کارشناسان احتمال می دهند که در صورت افزایش ناگهانی 
قیمت بیت وین و افزایش درآمد ماینینگ، ممکن اس��ت این دستگاه ها 
در آینده سودآوری خود را به دست آورند. به طور کلی، عوامل متعددی 
وجود دارد که مانع از افزایش طول عمر دستگاه های ماینینگ می شود. 
نگهداری این دس��تگاه ها هزین��ه زیادی دارد و هرچه این دس��تگاه ها 
بیشتر نگهداری ش��وند، سودآوری حاصل از استخراج بیت کوین کمتر 
می شود. بنابراین در صورت افزایش قیمت بیت کوین، مشکل زباله های 
الکترونیکی هم بیشتر خواهد شد، زیرا این امر ایجاد  سرمایه گذاری های 
بیش��تر در جایگزینی تراشه های »اِی اس آی سی« را نیز باعث می شود. 
در نتیجه اگر جامعه بخواهد مشکل زباله های الکترونیکی را حل کند و 
حجم پسماندهای مرتبط با استخراج بیت کوین را کاهش دهد، فرآیند 
اس��تخراج این رمزارز باید کامال با یک جایگزین پایدار تغییر کند. کما 
اینک��ه مرکز توس��عه دهنده »اتریوم« به عنوان رمزارز جدید جانش��ین 
بیت کوین در ماه مه امس��ال اعالم کرد از سخت افزارهای پایدار با طول 
عمر باال برای ماینین��گ رونمایی می کند که البته هنوز چنین اتفاقی 
نیفتاده است. در حال حاضر، مجموع تجهیزات الکترونیکی مورد استفاده 
در جهان س��االنه به طور میانگین 2.5 میلیون تن افزایش می یابد و از 
تلفن همراه و گیرنده های رادیویی گرفته تا اسباب بازی ها و لپ تاپ هایی 
که منبع تغذیه باتری دارند پس از مدتی به کوه رو به رشد »پسماندهای 

الکترونیکی« می پیوندند. سازمان ملل اخیرا گزارش داد که تنها در سال 
2019 جهان بی��ش از 53.6 میلیون تن زباله الکترونیکی تولید کرده 
است که می توان گفت سهم هر یک از ساکنان کره خاکی برای تولید 
این حجم از زباله 7.3 کیلوگرم بوده اس��ت و مجموع وزن این زباله ها 
معادل 350 کشتی تفریحی است. آسیا در این اتفاق، بزرگترین سهم را 
داشته و به تنهایی 24.9 میلیون تن زباله الکترونیکی تولید کرده است. 
قاره آمریکا با 13.1، اروپا با 12، آفریقا با 2.9 و اقیانوسیه با 0.7 میلیون 
تن زباله در رتبه های بعدی هستند. سازمان ملل پیش بینی می کند که 
تا س��ال 2030 حجم کلی زباله های الکترونیکی که در یک سال تولید 
می ش��ود به 74.7 میلیون تن برسد که تقریبا دو برابر میزان زباله های 
الکترونیکی جدید کنونی است. مهمترین عاملی که سرعت تولید این 
زباله ها را افزایش می دهد، خرید تجهیزات الکترونیکی خانگی است که 
معموال عمر مفید کوتاهی دارند. در س��ال گذشته تنها 17.4 درصد از 
مجموع زباله های الکترونیکی جهان رسما جمع آوری و بازیافت شد و از 
سال 2014 میالدی تاکنون میزان زباله های الکترونیکی بازیافتی تنها 
1.8 میلیون تن در س��ال افزایش یافته است. بررسی ها نشان می دهد 
اروپا نس��بت به تراکم جمعیت خود بیش��ترین میزان جمع آوری زباله 
الکترونیکی را ش��امل می شود و سال گذش��ته 42.5 درصد از مجموع 
زباله های الکترونیکی خود را بازیافت کرده اس��ت. آسیا با 11.7 درصد 
در رتبه دوم قرار دارد و پس از آن هم آمریکا و اقیانوسیه با 9.4 و 8.8 
درصد قرار گرفته اند. به گفته س��ازمان ملل متحد، هر ساله سرنوشت 
بی��ش از 80 درصد مجموع زباله ه��ای الکترونیکی که در جهان تولید 

می شود، نامعلوم است.

ضربه پادشاه رمزارزها به وضعیت محیط زیست
آخرین بیت کوین چه زمانی استخراج می شود؟

کسب و کارهای خانوادگی به کدام سو می روند؟

آینده کسب و کار خانوادگی در بزنگاه پساکرونا

راهکارهای حفاظت از حریم خصوصی کارمندان در سازمان ها
بحث امنیت اطالعات و حریم شخصی برای هر فردی مهم است. اینکه شما اطالعات تان را در جای امنی نگه 
دارید، مسئله ای ساده نیست. بسیاری از افراد برای انتخاب یک سرویس آنالین مثل ایمیل چندین موسسه را 
با هم مقایسه می کنند. در نهایت نیز فقط با اطمینان از امنیت باالی یک سرویس اقدام به انتخاب آن خواهد 
کرد. با این حس��اب ش��ما به عنوان یک کارآفرین باید حواس تان به وضعیت امنیت اطالعات خود و شرکت تان 
باشد. این امر امکان فعالیت مناسب شما در بازار و تاثیرگذاری بر روی مشتریان را به همراه خواهد داشت. نکته 
مهم درخصوص امنیت اطالعات و حریم خصوصی مربوط به در نظر داش��تن وضعیت کارمندان شرکت هاست. 
بسیاری از سازمان ها از شیوه های ایجاد دسترسی آنالین بسیار ساده و آسیب پذیر برای کارمندان شان استفاده 
می کنند. این امر شاید ساده ترین شیوه ساماندهی کار باشد، اما مشکالت امنیتی بسیار زیاد برای کارمندان تان...



فرصت امروز: بررس��ی وضعیت بخش صنعت بین س��ال های 1376 تا 
1394 نش��ان می دهد که این بخش پس از خدمات )50درصد( و معدن 
)16.8 درصد( به طور متوس��ط 13.8 درصد از ارزش افزوده کش��ور را به 
خود اختصاص داده است. براساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار 
در سال 1394، تعداد کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر از 414 
هزار و 546 نفر در س��ال 1358 به یک میلیون و 258هزار و 414 نفر در 
س��ال 1394 رسیده است. این امر نش��ان می دهد که صنعت وزن مهمی 
در کاه��ش نرخ بی��کاری در اقتصاد ایران دارد. با این حال، در س��ال های 
گذش��ته می توان بخش صنعت را یک��ی از متضررترین بخش ها از اعمال 
تحریم های اقتصادی و چالش های ناش��ی از آن دانست. در واقع تحریم به 
طور مستقیم و غیرمستقیم با اثرگذاری بر عوامل زیادی بر خروج بنگاه ها 

از بخش صنعت اثر داشته است.
در این میان، یک پژوهش داخلی، تاثیر عوامل محیطی بر خروج بنگاه ها 
از بخش صنعت را بررس��ی کرده اس��ت. براس��اس یافته های این مطالعه، 
عواملی نظیر تورم، جمعیت، رش��د اقتصادی و ش��اخص صنعتی ش��دن 
اقتصاد، از جمله مهمترین عواملی است که بر خروج بنگاه های هر استان 
و استان های مجاور آن اثر دارد. یک دلیل عمده اثربخشی عوامل محیطی 
به عنوان عامل منفی بر تعطیلی بنگاه های تولیدی، بی ثباتی اقتصاد کالن 

و اثر قابل مالحظه آن بر فضای کسب و کار است.
بنگاه های صنعتی چطور تعطیل نمی شوند؟

جدا از اثرگذاری عوامل محیطی بر بخش صنعت، سیاست های تشویقی 
از نظر سیاست گذاری می توانند در افزایش تقاضای منطقه ای برای کاالهای 
مصرفی و کاهش خروج بنگاه های صنعتی مفید باشند. پژوهشگران در این 
مطالعه به این نتیجه رس��یده اند که ارتقای س��ایر بخش ها در کنار بخش 
صنع��ت و تکمی��ل زنجیره های تولی��د، توزیع و مصرف درون اس��تان ها، 
می تواند به افزایش در ارزش افزوده همه بخش ها، رشد اقتصادی بیشتر و 
خروج کمتر بنگاه های صنعتی کمک کند، چراکه رشد اقتصادی اثر منفی 

بر خروج بنگاه ها در یک استان و استان های همجوار دارد.
ای��ن مطالعه با عنوان »عوامل محیطی و تاثی��ر آن بر خروج بنگاه های 
صنای��ع تولی��دی ای��ران: رهیاف��ت اقتصادس��نجی فضایی« در نش��ریه 
»پژوهش های اقتصاد صنعتی« در بهار امس��ال منتشر شده و در آن آمده 
اس��ت: در س��ال هاي گذش��ته اقتصاد ای�ران ب�ا محدودیت ها و مشکالت 
ش��دیدي مواجه بوده که در این بین، بخش صنعت ب�ه عنوان رکن تولید 

و اش��تغال نیز درگیر این مش��کالت و چالش ها بوده اس��ت. از یک طرف، 
بیکاري بسیار باال در کشور ب�ه عنوان یک سنجه مهم اقتصادي و اجتماعي 
از شرایط اقتصاد ایران، این عالمت را مي دهد که ب�ا تعطیلي ه�ر واحد و 
بنگاه تولیدي، تعدادي بیکار به بیکاران قبلي اضافه خواهد ش��د. از طرف 
دیگ�ر، بخش تولید نیز با تعطیلي واحدهاي تولید دچ�ار مش��کل ش���ده 
است. بنابراین جایگاهي که بخش صنعت در ایجاد تولید و حفظ اشتغال در 
شرایط محدود و بسته کشور ایف�ا مي کند، اهمیت بررسي خروج بنگاه ها 

در اقتصاد ایران را دوچندان کرده است.
اقتصاد ایران عالوه بر شوك هاي بیروني درگیر تورم های باال، بیکاري زیاد و 
نوسانات ارزي بوده ک�ه ب�ا تشدید فضاي نامطمئن کسب و کار، عرصه را بر 
تولید تنگ کرده و مشکالت بزرگي را براي تولیدکنندگان به وجود آورده که 
نتیجه آن را در تعطیلي و خروج بنگاه ها از فعالیت و بیکاري کارگران می توان 
مشاهده کرد. به هر حال، حوزه صنعت کشور به عنوان یک�ي از ارکان اقتصاد 
و پیشقراول توسعه در سال هاي گذشته با چالش ها و نوسانات متعددي مواجه 
بوده ک�ه باعث ایجاد مشکالتي در بخش تولید و اشتغال شده است. روند رشد 
بخ�ش صنعت در برنامه هاي اول، دوم و سوم توسعه صعودي ب�وده است. براي 
نمونه صنعت، طي سال هاي 1381 تا 1385 ب�ه طور متوسط از رشدي برابر 
7.2 درصد برخوردار بوده اس��ت، اما رش���د این بخش در سال هاي 1386 و 
1387 به ترتیب ب�ه 1.9 درصد و 3.1 درصد درصد تنزل یافته است. مجددا 
در فاصله س��ال هاي 1388 تا 1390، بخش صنعت یک دوره رشد بین 5 تا 
10 درصدی را سپري کرده، اما پس از آن روند نزولي نرخ رشد صنعت شروع 
شده به طوري که به ن�رخ هاي رش�د منفی 8.5 درصد، منفی 4 درصد و منفی 
یک درصد  ب�ه ترتی�ب در س��ال هاي 1391 و 1392و 1393 رس��یده است 

)مرکز آمار ایران(.
سهم 3۲ درصدی صنعت از اشتغال کشور

اغلب تولیدات صنعتي در اوای�ل ده�ه 1390 رش�د مناسبی نداشته و با 
شاخص هاي منفي مواجه شده اند. براي مثال، صنایع محصوالت الستیکي 
و پالس��تیکي )3.1 براب��ر(، ک�اني هاي غیرفل��زي)2.9 برابر( و محصوالت 
فل��زي)2.8 برابر( در فاصله کمي پایین تر از متوس��ط رش��د صنعت قرار 
دارن��د. همچنین صنایع غذایي)2 برابر(، محص���والت چ�وبي)1.4 برابر(، 
محص�والت کاغذي)1.2 برابر(، نس��اجي)30 درصد افت( و پوش��اك )70 
درصد افت( از رشد صنعت عقب مان�ده ان�د. ای�ن در ح�الي است که آمار 
مش��خصي از تعداد بنگاه هاي فع�ال، نیم�ه فع�ال و تعطیل ش��ده وجود 

ندارد. مطابق آخرین سرش��ماري از کارگاه ه�اي صنعتي 10 نفر و بیشتر، 
تع��داد این کارگاه ه�ا از 16018 در س���ال 1384 ب��ه 14452 کارگاه در 
سال 1393 کاهش پیدا کرده است. البته گزارش ها و آمارهاي غیررسمي 
نس��بت ب�ه آم�ار ارائ�ه ش�ده فوق به تعداد بیشتري از کارگاه هاي تعطیل 

شده اشاره دارند.
بررس��ي وضعیت اشتغال کشور بین س��ال هاي 1384 تا 1395 نش�ان 
می دهد که بخش صنعت به طور میانگین ط�ي س�ال ه�اي م�ذکور سهم 
32.4 درصدي از اشتغال کشور را به خ�ود اختص�اص داده است. با توجه به 
تعطیلي بنگاه هاي کش�ور و بیک�اري حاص�ل از آن )به استناد گزارش هاي 
رسمي و غیررسمي(، بررس�ي رون�د شاخص هاي این بخش به عنوان یکي 

از کلی�دي ت�رین اج�زاي اقتصاد ایران ضروري است.
طب��ق ادبیات ح�وزه اقتص�اد ص�نعتي، آنچ��ه پ�س از ورود ی�ک بنگاه 
به صنعت اهمیت دارد، توانایي بنگاه در حفظ بق�ا و ادام�ه حیات اس��ت؛ 
چراک��ه هرگاه بن��گاه صنعتی نتواند به دالیلي ب���ه فعالی�ت خ�ود ادام�ه 
ده�د و مجبور به خروج از صنعت ش��ود، اثرات نامطلوبي بر اقتص�اد وارد 
خواهد ک�رد. بنابراین شناخت عواملي که موجب توقف فعالیت بنگ�اه ه�ا 
مي شود، مهم اس�ت. از نظ�ر تئ�وري، بق�ا تح�ت ت�أثیر ویژگي هاي بنگاه 
و مشخصات بازار است. بنگاه ه�اي اقتص�ادي مانند سایر موجودات متولد 
مي شوند و پس از ط�ي مراحلی ب�ه صورت هاي مختلف مي میرند. بر این 
اس���اس، م�رگ و ن�اب��ودي بنگ�اه، موض�وعي حتم�ي و ن�اگزیر اس���ت 
و تنه�ا می ت��وان با روش هایي آن را به تأخیر انداخت. بنابراین ش��ناخت 
و آگاه��ي درب��اره عوامل توقف بنگاه مي تواند یک��ي از راه هاي ب�ه ت�أخیر 

ان�داختن این مسئله باشد.
اگرچ��ه خروج بنگاه از فعالیت اقتصادي همچون مرگ هر موجود زنده، 
امري حتمي اس�ت، ام�ا مي توان ب�ا ش�ناختي ص�حیح از متغیرهاي م�ؤثر 
ب���ر آن از ب�روز زودهنگ�ام و در نتیج���ه از آث�ار نامطلوب آن جلوگیری 
کرد. به اعتقاد پژوهش��گران در این مطالعه، ارتقای سایر بخش ها در کنار 
بخش صنعت و تکمیل زنجیره های تولید، توزیع و مصرف درون استان ها، 
می تواند به افزایش در ارزش افزوده همه بخش ها، رشد اقتصادی بیشتر و 
خروج کمتر بنگاه های صنعتی کمک کند. بنابراین با توجه به نقش عوامل 
ک�الن اقتص�ادي ب�ر خروج بنگاه ها از اس��تان و استان هاي مجاور، توصیه 
مي شود سیاست ه�اي منطقه اي ک�ه در راستاي هم افزایي تولیدات صنعتي 

درون و بین استاني باشد، اجرا شوند.

چگونه می توان از مرگ بنگاه های صنعتی جلوگیری کرد؟

حیات و ممات بنگاه های صنعتی

هرچند طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، افزایش اجاره بها بیشتر 
از 25 درصد ممنوع اس��ت، ام��ا نرخ اجاره به��ا در قراردادهای تمدید 
ش��ده در تابستان امسال، 46.9 درصد رشد را نشان می دهد. آنطور که 
مرکز آمار از قیمت اجاره بهای واحدهای مس��کونی خانوارهای شهری 
در تابس��تان امس��ال گزارش داده، لرس��تان با 27.5 درصد بیشترین و 
سیستان و بلوچستان با 2.5 درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در اجاره 
بهای مس��کن در بین استان های کشور داش��ته اند. در تابستان امسال 
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه با 41.8 درصد مربوط به استان لرستان 
و کمتری��ن نرخ ت��ورم نقطه به نقطه با 13.1 درصد مربوط به اس��تان 
خراس��ان رضوی اس��ت. به عبارت دیگر، در فصل تابستان خانوارهای 
استان لرستان به  طور متوسط 17.2 واحد درصد بیشتر از میانگین کل 
کش��ور و خانوارهای استان خراسان رضوی به طور متوسط 11.5 واحد 

درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده اند. 
اطالعات مرکز آمار همچنین نش��ان می دهد که اجاره بهای مس��کن 
از س��ال 95 تا 1400 در بیشتر ماه ها تورم را تجربه کرده است. بر این 
اساس نرخ تورم ساالنه اجاره بها در تابستان سال 95 معادل 8.1 درصد 
و در تابستان امسال برابر 27.6 درصد است. در مدت پنج سال از سال 
95 تا 1400، کمترین نرخ تورم اجاره مربوط به بهار سال 96 و معادل 
4درصد و بیش��ترین نرخ ت��ورم مربوط به بهار امس��ال و معادل 28.8 
درصد است. عالوه بر تورم نرخ اجاره بها، در بخش تعمیرات و نگهداری 
ساختمان هم از تابستان سال 95 تا تابستان امسال این نرخ با حدود 36 

درصد افزایش از 9.7درصد به 45.8درصد رسیده است.
در همین حال، یک فعال صنعت س��اختمان می گوید: خرید مسکن 
در تهران نیاز به 30 سال پس انداز دارد. به گفته اصغر مخلوقی، هزینه 
اجرای سالیانه یک میلیون واحد مسکونی مطابق طرح »جهش تولید و 
تامین مسکن« 1000 هزار میلیارد تومان است. بر این اساس، در شهر 

تهران یک خانواده با س��طح درآمدی متوسط باید بدون در نظر گرفتن 
تورم س��ال های آتی حدود 30 سال درآمدهای خود را پس انداز کند تا 

موفق به خرید مسکن شود.
به گزارش ایسنا، مخلوقی درباره برنامه دولت مبنی بر ساخت سالیانه 
یک میلیون واحد مسکونی می افزاید: در بازه سال های 1394 الی 1398 
س��االنه 300 الی 400 هزار واحد مسکن در کشور تولید شده که سهم 
بخش خصوصی در این بین بیش از 92 درصد بوده است. در این راستا 
باید از تمامی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مالک که دارای زمین در 
محدوده ش��هرها و یا دارای واحدهای مسکونی نیمه تمام و واحدهای 
مسکونی تکمیل شده آماده فروش هستند دعوت شود تا در اجرای این 

طرح مشارکت کنند.
او با اشاره به اینکه هزینه اجرای طرح »جهش تولید و تامین مسکن« 
بسیار زیاد است و باید از راهکارهای قانونی و منطقی این پروژه تامین 
مالی شود، ادامه می دهد: هزینه  برآورد شده برای این طرح، هزار همت 
)هزار هزار میلیارد تومان( در س��ال اس��ت که بانک ها مکلف به اعطای 
20 درصد اعتبارات خود به این طرح هس��تند. در س��ه س��ال گذشته 
سهم تس��هیالت اعطایی بانک ها به بخش ساخت مسکن، 5درصد کل 
تس��هیالت بوده است که با افزایش اعتبارات بخشی از هزینه های طرح 
تأمین خواهد شد. به طور کلی چهار روش برای تأمین مالی طرح وجود 
دارد که معطوف به طرف عرضه می ش��ود. ای��ن روش ها نظر بر انتقال 
بخشی از سهم تسهیالت صنایع، کشاورزی و دیگر بخش ها و تخصیص 
پول به بخش مسکن از جانب بانک ها، دریافت تسهیالت از بانک مرکزی 
)اس��تقراض دولت از بانک مرک��زی(، دریافت مالیات از خانه های خالی 

جهت تأمین مالی طرح و اخذ مشارکت بخش خصوصی می شود.
مخلوقی همچنین از عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم در تولید 
مس��کن انتقاد می کند و می گوید: متاسفانه عملکرد دولت تدبیر و امید 

خس��ارات فراوانی در جهت دستیابی به هدف مذکور داشته است. رها 
ک��ردن بخش تولید و توجه صرف ب��ه تحریک تقاضا بدترین رویکردی 
بود که از س��ال 1392 تا س��ال 1400 در بخش مسکن کشور به وقوع 
پیوست. در س��ال 1392 متوسط تولید ساالنه مسکن، در حدود 800 
ه��زار تا یک میلیون واحد بوده ک��ه در حال حاضر به حدود 300 هزار 
واحد کاهش یافته اس��ت. این موضوع منجر به کس��ری ساالنه حداقل 
500 هزار واحد مس��کن طی هشت سال اخیر ش��ده است. به عبارت 
دیگر، دولت سیزدهم در ش��رایطی آغاز به کار کرده که بازار مسکن با 

کسری 4 میلیونی روبه رو شده است.
به گفته وی، افزایش قیمت ناشی از عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، 
فشار بی سابقه ای را بر متقاضیان واقعی مسکن وارد کرده است. بسیاری 
از مردم، دیگر توان ورود به بازار مسکن را ندارند. به طور مثال در شهر 
تهران یک خانواده با س��طح درآمدی متوسط باید بدون در نظر گرفتن 
تورم س��ال های آتی در حدود 30 سال درآمدهای خود را پس انداز کند 

تا موفق به خرید مسکن شود.
مهاجرت س��ازندگان ایرانی به ترکیه، دیگر موضوعی اس��ت که این 
کارشناس اقتصاد مسکن بدان اشاره می کند و می افزاید: بی توجهی به 
بخش تولید مسکن، باعث خروج بسیاری از فعاالن و سازندگان در این 
حوزه ش��ده است. این افراد یا خانه نشین شده  یا به برخی از کشورهای 
همس��ایه مهاجرت ک��رده و در آنجا اقدام به س��رمایه گذاری در حوزه 
مس��کن می کنند. در حال حاضر، مطابق آمارهای موجود، هزینه تولید 
یک مترمربع واحد مس��کونی در مقایسه با ش��روع به کار دولت تدبیر 
و امید، حداقل هفت برابر ش��ده اس��ت. در سال 1392 متوسط هزینه 
ساخت یک مترمربع آپارتمان در حدود 1.2 میلیون تومان بوده که این 
رق��م در حال حاضر به حدود 7 میلیون تومان به ازای هر متر مربع )به 

صورت میانگین( افزایش یافته است.

خرید مسکن در تهران نیاز به 30 سال پس انداز دارد

شرایط ساخت یک میلیون مسکن

نگـــاه

حلقه مفقوده توسعه ایرانی به روایت کمال اطهاری
از»دولِت بنا« تا »دولِت توسعه گرا«

الگوی توس��عه، دولت توس��عه بخش، دول��ت انتظام بخش، لزوم 
اس��تفاده از فش��رده دانش بشری، تالش روش��نفکران برای جامعه 
و... اینها مفاهیمی اس��ت که مدت هاست کمال اطهاری، پژوهشگر 
اقتصاد سیاسی بر آن تاکید دارد و می گوید: پریشان گویی سیاسی ها 
از مسیر توسعه به دلیل بی توجهی آنها به دانش است و باید آنها به 
مس��یر اصلی بازگردند. به اعتق��اد اطهاری، دولت ها در ایران عمدتا 
»دولِت بنا« هستند تا »دولِت توسعه گرا« و بیشتر برای خود پروژه 

تعریف می کنند تا برنامه.
ای��ن پژوهش��گر اقتصاد سیاس��ی با بی��ان اینکه »جرال��د میرر، 
اقتصاددان توس��عه می گوید کمیاب ترین عامل توسعه دانش است 
و واقعیت این اس��ت که هرچه می گذرد این عامل کمیاب در حوزه 
سیاسی ما حتی کمیاب تر می شود«، می گوید: »این پریشانی ناشی 
از بحران هایی اس��ت که سیاس��ت های غلط گذشته آن را به وجود 
آورده و کم کم راه رفتن گذش��ته را نیز فرام��وش می کنند. الگوی 
توس��عه در درجه اول، دانش توس��عه است. مش��کل برنامه عمرانی 
زمان شاه این بود که یک سری فعالیت های بزرگ انجام شد. خیلی 
از آنها در ش��هر ته��ران و اصفهان متمرکز ب��ود و مبانی قطب های 
صنعتی را در اراك، تبریز، اهواز ش��کل داد، اما این صنایع با صنایع 
متوسط و کوچک رابطه برقرار نکرد. باید قبل از ساخت هر صنعتی 
به مس��ئله آمایش سرزمین توجه می ش��د، اما وضعیت چنین نبود. 
بورژوازی صنعتی آن زمان خواس��تار این بود که آزادی بیش��تری 
داش��ته باش��د تا خالقیت ش��کل بگیرد؛ جامع��ه آزاد هم خالق تر 

می شود، اما تناقض های سیاسی این مجال را نداد.«
به گفته وی، »در نتیجه این تناقضات، دولت ش��اهانه با یکدست 
ک��ردن و ایجاد حزب رس��تاخیز، مانع خالقیت و پ��رورش نیروی 
انس��انی شد و خیلی زود بس��اط آن برچیده شد. در این فرآیند به 
قول ژان ژاك روس��و، بعد از اینکه ش��ما جهش کردید، وارد دوران 
بلوغ می شوید و بعد از بلوغ به فراوانی می رسید؛ یعنی جامعه در این 
بلوغ باید دموکراتیک تر ش��ود و به سمت استفاده از تمام نیروهای 
خود برود تا توس��عه رخ بدهد. الگوی توس��عه باید این کار را انجام 
دهد؛ همان کاری که کره جنوبی انجام داد. مس��یر توس��عه چین و 
حتی آمریکا هم جز این نیس��ت. اگر کش��وری بخواهد جلوی بلوغ 
ملتش را بگیرد حتما با واکنش بزرگ تری مواجه می شود، اما برخی 
این مس��ئله را درك نکردند. بلوکی که در ابتدای انقالب تش��کیل 
می شود اساس��ا بلوك خرده بورژوازی است و می خواهد به تمایالت 
خرده ب��ورژوازی گردن بگذارد. خرده ب��ورژوازی انزواطلبی می کند، 
دید آینده نگر ندارد، فکر می کند با انزوا می تواند به مش��کالت فائق 
ش��ود، واژه توسعه را به کار می  برد؛ ولی انزواگراست، در جهانی که 

دیگر انزوا معنا ندارد.«
اطهاری در ادامه گفت وگو با »آینده نگر« با اشاره به غیبت الگوی 
توس��عه ایرانی می افزاید: »الگوی کامل برنامه  ریزی توسعه در ایران 
انجام نش��ده و دانش در این میان مفقود شده است. الگوی توسعه 
کامل، توس��عه پایدار است؛ یعنی شما باید محیط زیست را دریابید، 
مشارکت را حتما داشته باشید، رفاه و عدالت را باید داشته باشید و 
رشد اقتصادی را با اینها توأم کنید. پیکربندی اینها در دوران بلوغ 
مهم است. اصول آن در کشورهای مختلف به خصوص در کشورهای 
با ش��رایط تاریخی مش��خص، همتا و هم تراز است، اما پیکربندی و 
ترکی��ب آن فرق می کند. الگوی توس��عه این پیکربندی را س��امان 

می دهد و خالقیت در اینجاست.«
او دولت در ایران را »دولِت بنا« می داند و با اشاره به جایگزینی 
پروژه به جای برنامه ادامه می دهد: »الگوی توس��عه ش��بیه مدل 
یک ماش��ین می ماند؛ باید همه اجزا با هم ارتباط داش��ته باشند 
و یک سیس��تم را تش��کیل دهند، اما پروژه یعنی اینکه شما یک 
س��ری قطعات را برای ماش��ین تولید می کنید، بدون آنکه مدل 
داش��ته باشید، حتی برنامه نداشته باشید که این قطعات در کجا 
استفاده خواهد شد. الگو یعنی تمام این کارها براساس یک مدل 
صورت بگیرد. در ایران به مرور تمام اینها از بین رفته اس��ت. چند 
تا پروژه اجرا می ش��ود، مثال سد س��اخته می شود، اما اینها بنایی 
است، پروژه هایی است که سروته ندارد و به هیچ الگوی توسعه ای 
وابس��ته نیس��ت. من معتقدم دولت در ایران »دولِت بنا« اس��ت. 
آنچه در خوزس��تان اتف��اق افتاده، محصول همی��ن نگاه بنایی و 
پروژه ای است؛ پروژه های بزرگ در آنجا از همه جا بیشتر است، اما 
خیلی از ش��هرك های صنعتی مدت هاست که تعطیل است و این 
مربوط به قبل از ش��یوع کرونا و تحریم هاست؛ چرا؟ به این دلیل 
ک��ه ش��ما نمی توانید هیچ صنعتی را بدون آنکه صادرات داش��ته 
باشد، زنده نگه  دارید. این نکته را مارکس به طبقه کارگر فرانسه 
در قرن نوزده��م می گفت، پیش از جهانی ش��دن. تولید صنعتی 
باید صادر ش��ود. فرقی هم نمی کند دولت چپ باش��د یا راست؛ 
تولید باید صادر ش��ود. توس��عه یک امر وابس��ته به مسیر است. 
تفکر برنامه ریزی و تفکر مهندس��ی، تفک��ر اجتماعی و اقتصادی 
با هم بر توس��عه حاکم است، اما متأسفانه اصال الگوی توسعه در 
کش��ور وجود ندارد، برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاس��ی وجود ندارد. شاید بپرس��ید چرا؟ برای اینکه پیکربندی 
این برنامه ریزی خیلی مهم است. این پیکربندی در اروپا به صورت 
آزمون وخطا 300 س��ال طول کشید. همدیگر را کشتند، چند تا 
جنگ کردند، کارشان به جنگ جهانی کشید و باالخره فهمیدند 

که برای توسعه چه  کار باید بکنند.«
اطهاری در پایان با اش��اره به اینکه »ما در آس��تانه شکل گیری 
جامع��ه مدنی هس��تیم و بای��د از اصول مش��ترك تجربه جهانی 
اس��تفاده کنیم تا پیکربندی خاص ایران برای آن به وجود بیاید، 
وگرنه دولتی که فقط به س��ازه توجه دارد، »دولِت بنا« اس��ت«، 
می گوید: »تمرکززدایی یکی از اصول الگوی توس��عه اس��ت؛ ولی 
مس��یر و پیکربندی آن مهم اس��ت. واژه پیکربندی در مطالعات 
توسعه، یک بحث اساسی است. اینکه کی و چگونه و با چه الگوی 
توس��عه ای، تمرکززدایی می کنید. تکثر بدون وحدت قابل تعریف 
نیس��ت و وحدت ه��م بدون تکث��ر قابل تعریف نیس��ت. بنابراین 
توس��عه اصال موضوع س��اده ای نیس��ت و باید روی پیکربندی و 
الگوی توس��عه دولت، توافق شود، وگرنه تبدیل می شود به همان 
پروژه ه��ای جداگان��ه که الگ��و و همخوانی با هم ندارن��د. باید از 
تجارب جهانی به یک الگوی توسعه برسیم و این خواست جامعه 

از روشنفکران خود است.«
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ت��ورم و نقدینگی در حال تبدیل ش��دن به یک بحران جدی در اقتصاد 
ایران است و پیش بینی می شود در صورتی که دولت سیزدهم نتواند جلوی 
رشد 40 درصدی نقدینگی را بگیرد و آن را به محدوده 27درصد میانگین 
چند سال گذشته برساند، حجم نقدینگی در پایان مردادماه سال آینده به 
5500میلیارد تومان خواهد رسید. براساس آمارهای بانک مرکزی، حجم 
نقدینگی در پایان مردادماه 1400 به رقم 3921هزار میلیارد تومان رسید 
که نش��ان می دهد تنها در مردادماه امسال 101هزار و 450میلیارد تومان 
بر حجم نقدینگی اضافه ش��ده است؛ به بیان روشن تر ثانیه ای 38میلیون 
تومان، دقیقه ای 2میلیارد و 272میلیون تومان، ساعتی 136میلیارد تومان 

و روزی 3هزار و 273میلیارد تومان.
البته رئیس دولت س��یزدهم در هفته های گذشته بارها از تیم اقتصادی 
خود خواسته تا جلوی پیشروی پایه پولی را بگیرند و تورم را کنترل کنند، 
اما به اعتقاد کارشناس��ان و اقتصاددانان، این مهم پیچیدگی های بسیاری 
دارد و به این سادگی و سرعت امکان پذیر نیست، اما هم وزیر اقتصاد و هم 
رئی��س کل جدید بانک مرکزی قول داده  اند که تورم را مهار کنند. هرچند 
کسری شدید بودجه دولت و ناترازی بانک ها از یک سو و افت درآمدهای 
نفت��ی ایران از س��وی دیگر این فرضیه را تقویت می کن��د که احتماال در 

ماه های آینده فرصت اصالح شرایط وجود ندارد.
خلق هفت باره نقدینگی در شبکه بانکی

بانک مرکزی با انتشار جدیدترین گزیده  آمارهای اقتصادی اعالم کرد که 
حجم نقدینگی در پایان مردادماه امسال به مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان 
نزدیک ش��ده اس��ت. طبق برآورد بانک مرکزی، رش��د نقدینگی در پایان 
مردادماه نسبت به مردادماه سال گذشته 39.1درصد، نسبت به اسفندماه 
سال گذشته 12.8درصد و نسبت به تیرماه امسال 2.7درصد بوده است و 
پیش بینی می ش��ود با این روند فزاینده، حجم نقدینگی در پایان تابستان 

امسال از مرز 4000هزار میلیارد تومان عبور کند.
براس��اس آمارهای بانک مرکزی همچنین حجم اسکناس های در دست 
مردم به 72 هزار و 600 میلیارد تومان رسید. یعنی معادل 72 هزار و 600 
میلیارد تومان انواع اس��کناس و سکه در اختیار مردم است. در مجموع تا 
پایان مردادماه امسال، 83 هزار و 600 میلیارد تومان اسکناس و مسکوك 
در گردش بوده که این رقم در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته 16.5 

درصد رشد دارد و نسبت به پایان سال گذشته نیز 2.6 درصد افزایش یافته 
اس��ت. از این 83 هزار و 600 میلیارد اس��کناس و مسکوك موجود شبکه 
بانکی، 72 هزار و 600 میلیارد تومان در دس��ت مردم در گردش است که 
این مبلغ در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل 22.5 درصد رشد داشته و 
نسبت به پایان سال گذشته با 1.1 درصد کاهش مواجه شده است. بر این 
اساس، معادل 9300 میلیارد تومان نیز از اسکناس و سکه های موجود در 
بانک ها قرار دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.5 درصد  کاهش 
داشته و در مقایسه با پایان سال گذشته 37.9 درصد افزایش یافته است، 
اما موجودی اس��کناس و سکه در بانک مرکزی به بیش از 1600 میلیارد 

تومان رسید که افزایش 400 میلیاردی نسبت به پایان سال قبل دارد.
بهاءالدین حس��ینی هاش��می، کارش��ناس بانکی درب��اره آخرین آمار 
حجم نقدینگی می گوید: »رش��د نقدینگی از محل رش��د پول پرقدرت 
ی��ا همان پای��ه پولی رخ می دهد و پایه پولی هم س��ه ج��زء دارد؛ یک 
ج��زء آن، مطالبات بانک مرکزی از دولت اس��ت. این مطالبات از محل 
انتش��ار اسکناس بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی ایجاد 
می شود. جزء دیگر، مطالبات بانک مرکزی از بانک هاست و این وضعیت 
از اضافه برداش��ت بانک ها ناشی می ش��ود. جزء سوم نیز دارایی خارجی 
بانک مرکزی اس��ت؛ یعنی خالص دارایی خارجی که همان دارایی ارزی 
منهای بدهی ارزی اس��ت. این بخش اگر رش��د کند، نقدینگی هم رشد 

می کند، البته بدون آثار تورمی آن.«
به اعتقاد وی، »بانک های ایرانی مثل بانک های دنیا براس��اس ویژگی و 
کارکردشان مبادرت به دادن اعتبارات مکرر می کنند. اعتباراتی که در یک 
بانک داده می شود، در بانک دیگر به صورت سپرده گذاشته می شود. بانک 
دوم هم به اندازه س��پرده قانونی 10 الی 15 درصدی، مقداری از این پول 
را کنار می گذارد و بقیه اش را دوباره وام می دهد. این پول دوباره در همان 
بانک یا بانک دیگری به سپرده جدید تبدیل می شود. این روند همینطور 
ادامه پیدا می کند و بانک بعدی هم دوباره سپرده قانونی اش را از روی این 
پول برمی دارد و بقیه اش را وام می دهد. این روند باعث میش��ود که هفت 

برابر پول اولیه، نقدینگی ایجاد شود.«
رد پای استقراض دولت از بانک مرکزی

در گزیده آمارهای اقتصادی که بانک مرکزی منتشر کرده است، رد پای 
استقراض دولت هم دیده می شود؛ تا جایی که بدهی دولت به بانک مرکزی 
از 84هزار میلیارد تومان در مردادماه 1398 به رقم 99هزار میلیارد تومان 
در پای��ان مردادماه 1399 و در پایان مردادماه امس��ال به 165.5میلیارد 
تومان رسیده است که رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان مردادماه 

امس��ال نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته 67.4درصد و نسبت به پایان 
سال گذشته هم 44درصد برآورد شده است.

حس��ینی هاش��می درباره اس��تقراض دولت از بانک مرکزی می گوید: 
»شرکت های دولتی و خود دولت هم از بانک مرکزی استقراض داشته اند، 
چراکه پایه پولی رشد کرده است. در این میان، بانک مرکزی قدرت پاس 
نک��ردن چک های دولت را ن��دارد. به طور مثال بان��ک مرکزی نمی تواند 
زمان��ی که چک وزارت بهداش��ت، وزارت علوم یا هر وزارتخانه  دیگری که 
دریافت می کند را پاس نکند. زمانی هم که پاس کند، به همان میزان پایه 
پولی وارد سیس��تم می کند. این وضعیت دست خود دولت است. خیلی از 
کش��ورها بیش��تر از ما بحران دارند. مثال عراق و افغانستان هم در شرایط 
اقتصادی بدی به س��ر می برند، اما بانک مرک��زی آنها اجازه نمی دهد پایه 
پولی غیراقتصادی و غیرموجه وارد بازار ش��ود. به همین دلیل هم در این 
کش��ور تورم باال مشاهده نمی ش��ود و قیمت دالر افزایش نمی یابد. اما در 

ایران، راحت ترین کار برای بدهی دولت، مراجعه به بانک مرکزی است.«
او با بیان اینکه »در س��نوات قبل همیشه رش��د نقدینگی حداکثر 30 
درصد بود، اما االن رشد نزدیک به 40 درصدی را مشاهده می کنیم«، ادامه 
می دهد: »این رقم پایه پولی وحش��تناك است و باعث بحران های زیادی 
می ش��ود. در ش��رایط حاضر، کار به جایی رسیده که کنترل نقدینگی هم 
جواب نمی دهد؛ حتی اگر رش��د 30 درصد اتفاق بیفتد، باز به دلیل اینکه 
شکاف درآمدی ایجاد شده، یعنی بین درآمد و هزینه مردم اختالف زیادی 
وج��ود دارد، کنترل نقدینگی جواب نمی دهد؛ مگر اینکه دولت به ش��یوه 
درست و واقعی، مسیر خصوصی س��ازی را در پیش بگیرد و دارایی هایش 
را بفروش��د و پول های��ی را که از این محل ایجاد می ش��ود، امهاء نماید یا 
مناب��ع ارزی را توزیع کند اما ریالی را که به دس��ت می آورد، منجمد کند 

و از بین ببرد.«
این کارش��ناس بانکی در پایان با اش��اره به اینکه »این بحران ریشه در 
مش��کالت زیادی دارد که از جمله آنها تحریم است«، می گوید: »تحریم ها 
اجازه نمی دهد که تراز تجاری کشور مثبت شود. تحریم ها، هزینه ریسک 
مراودات بین المللی را بیشتر می کند و تجارت منطقه ای و تعامل با کشورها 
را تحت تاثیر قرار می دهد. البته وضعیتی که در روند خصوصی سازی ها رخ 
داده هم دخیل اس��ت. دولت باید اجازه دهد که بخش اقتصادی از بخش 
دولتی خارج ش��ود تا دولت بتواند از این ش��رکت ها مالیات دریافت کند و 
منبع درآمدی برایش ایجاد ش��ود. زمانی که شرکت ها توسط دولت اداره 
شوند، در واقع زیانده هستند، اما زمانی که واگذار شوند، دولت می تواند از 

آنها مالیات بگیرد و به این ترتیب برای دولت سودده می شوند.«

حجم اسکناس در دست مردم به ۷۲ هزار و ۶00 میلیارد تومان رسید

بسط بساط نقدینگی

بنابر اعالم بانک مرکزی، رشد پایه پولی در پایان مردادماه امسال به 42 
درصد رسیده و خالص بدهی دولت به این بانک هم 250 درصد رشد کرده 
است. از همین رو مجلس شورای اسالمی روز گذشته برای حل این مشکل 
با حضور رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، جلسه غیرعلنی برگزار کرد. این 
جلس��ه غیرعلنی با حضور مسعود میرکاظمی برای بررسی کسری بودجه 
و افزایش تورم برگزار ش��د و میرکاظمی در این جلسه از رشد 10 برابری 

مصارف بودجه در هشت سال گذشته خبر داد.
هرچند از جزییات این جلسه اطالع کاملی در رسانه ها در دست نیست، 
ام��ا با توجه به تازه ترین آمار اعالمی بانک مرکزی می توان فهمید که چرا 
مجلس تصمیم به برگزاری این جلس��ه غیرعلنی گرفت. طبق اعالم بانک 
مرکزی، رش��د پایه پولی در مردادماه امس��ال به شکل بی سابقه ای در 10 
سال گذشته به 42 درصد رسیده است. رشد پایه پولی که محصول ناترازی 
منابع و مصارف بودجه است از دو طریق ایجاد شده است: اول تحت تاثیر 
رش��د ذخایر خارج��ی بانک مرکزی؛ چراکه تامین مناب��ع دولت از طریق 
صندوق توس��عه ملی بدون دسترس��ی به منابع ارزی صورت گرفته و دوم 
تحت تاثیر استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی؛ چراکه براساس آمار 
جدید بانک مرکزی در پنج ماه نخست امسال، خالص بدهی دولت به بانک 
مرکزی 250درصد رشد کرده است تا منابع بودجه ای از طریق استقراض 

مستقیم از بانک مرکزی تامین شود.
این ارقام بیش از هر چیز تداوم کس��ری بودجه و رش��د تورم در اقتصاد 
ایران را گوش��زد می کنند؛ موضوعی که مجلس را به چاره اندیشی واداشته 
است. بر همین اساس مجتبی یوسفی، عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره 

به برگزاری جلس��ه غیرعلنی روز یکش��نبه مجلس به »خانه ملت« گفت: 
»این نشس��ت با حضور میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار 
ش��ده و مباحثی درخصوص قانون بودجه س��ال جاری و مسائل مرتبط با 

کسری اعتبارات مورد بحث و بررسی گرفت.«
اما پس از علنی ش��دن این جلسه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان 
برنامه و بودجه از رشد 10 برابری مصارف بودجه در هشت سال گذشته 
خبر داد و گفت: »مش��کل اساس��ی امروز کش��ور، بحث کسری بودجه 
اس��ت. به طوری که در پایان س��ال 1391 که مصارف کش��ور 89 هزار 
میلی��ارد تومان بوده به یکباره در بودج��ه 1400 به 937 هزار میلیارد 
تومان در س��قف یک و ه��زار و 277 هزار میلیارد تومان در س��قف دو 
می رس��یم یعنی در طول هش��ت س��ال شاهد رش��د حدود 10 برابری 
مصارف هس��تیم که این نشاندهنده این است که سال 1400 را باید با 

تدبیر بیشتری اداره کرد.«
میرکاظمی خاطرنش��ان کرد: »وقتی در سال 1399 منابع پایدار کشور 
350 هزار میلیارد تومان بوده اس��ت، نمی ش��ود یکباره در سال 1400 به 
937 هزار میلیارد تومان مصارف در کش��ور برس��یم. لذا کنترل های الزم 
شروع شده و جلوی ریخت وپاش ها گرفته شده است. ما در بخش هزینه ها 
به صورت انقباضی عمل می کنیم. بدهی باالیی از س��نوات قبلی به دولت 
منتقل ش��ده و امروز بدهی های  باالیی به بانک مرکزی، س��ازمان تامین 

اجتماعی و صندوق توسعه ملی داریم که در حال مدیریت آنها هستیم.«
به گفته رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، »در این راس��تا ماه گذشته 
اولین ماهی بود ک��ه پرداخت ها بدون خلق پول صورت گرفت و همین 

روند ادامه خواهد داش��ت. از س��وی دیگر نتیجه عملکرد بودجه نویسی 
در س��نوات گذش��ته رش��د مصارف، تورم باالی 22 درص��د نرخ پایین 
سرمایه گذاری است که همه این موارد بر ضرورت اصالح ساختار بودجه 

داللت دارد.«
میرکاظمی در ادامه با اشاره به برنامه ریزی برای اصالح ساختار بودجه 
سال 1401 افزود: »در تالش هستیم تا بودجه سال آتی با همکاری بین 
دولت و مجلس با بهترین نوع س��اختار تهیه ش��ده و بودجه ای بر محور 
برنامه و قابل رصد و نظارت باش��د. امروز کس��ی مسئولیت مشکالت را 
قبول نمی کند. تورم در جامعه رش��د کرده، سطح درآمد خانوار کاهش 
یافته و اقتصاد کش��ور از س��ال 1390 کوچک تر ش��ده اس��ت. این نوع 
س��اختار بودجه پاس��خگوی مشکالت کش��ور نیس��ت. ما به دنبال این 
هس��تیم که تمام دس��تگاه ها و اس��تان ها در برابر مطالب��ات و درآمدها 
پاس��خگو باشند و نقش هر کدام در رشد ش��اخص های کالن اقتصادی 

مشخص گردد و در پایان هر ماه عملکرد آنها قابل نظارت باشد.«
او در پایان با بیان اینکه »آنچه توافق شده این است که ادامه روند گذشته 
به صالح کش��ور نبوده و باید طرحی ن��و را پیش بگیریم«، گفت: »اصالح 
ساختار بودجه حدود دو ماه است که در سازمان برنامه و بودجه شروع شده 
و ما به دنبال تبدیل بودجه نویسی برمبنای ردیف به بودجه نویسی مبتنی 
بر برنامه ها هستیم و رشد اقتصادی و ثبات اقتصادی از مهمترین محورهای 
ما در اصالح س��اختار است. مدیریت تورم و به گردش درآوردن چرخ های 
اقتصادی در اولویت ماست. در کنار مذاکرات خارجی، اقدامات داخلی برای 

بهبود زندگی مردم با جدیت دنبال می شود.«

در 8 سال گذشته مصارف بودجه 10 برابر شده است

چاره اندیشی مجلس برای رشد 4۲ درصدی پایه پولی

یادداشت

سناریوهای برجامی قیمت ارز

مهران بهنیا
کارشناس اقتصادی

برآورد وضعیت آتی تغییرات نرخ ارز به دو عامل »تغییرات عرضه و تقاضای 
ارز« و »تغییرات س��طح عمومی قیمت ها« وابسته است. مثل هر بازار دیگری 
در بازار ارز نیز تحوالت عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین می کند و سایر عوامل 
از طری��ق اثر بر عرض��ه و تقاضا بر قیمت اثر می گذارند. ل��ذا عامل دوم یعنی 
»تغییرات سطح عمومی قیمت ها« نیز از طریق ایجاد تغییر در عرضه و تقاضای 
ارز بر قیم��ت آن اثر می گذارد، اما چون این عامل اثرات معناداری بر تحوالت 

نرخ ارز دارد، به عنوان یک عامل مجزا بیان شد.
مهمترین مس��یر عرضه ارز در اقتصاد ای��ران، درآمدهای نفتی و پس از آن 
صادرات مش��تقات، فرآورده ها و محصوالت زنجیره ارزش نفت است. بنابراین 
برای تحلیل وضعیت آتی نرخ ارز، یک عامل کلیدی، سرنوش��ت برجام اس��ت 
که مش��خص می کند آیا کش��ورهای طرف توافق و به خصوص آمریکا اجازه 
صادرات نفت را به ایران می دهند یا خیر. البته اینکه به مرحله ای رسیده ایم که 
دارنده بزرگ ترین ذخایر نفت و گاز دنیا و کش��وری که از اصلی ترین موسسان 
اوپک بوده و در دوره ای بزرگ ترین تولیدکننده نفت این سازمان و اثرگذارترین 
تصمیم گیر آن بوده، چشم انتظار تصمیم یک کشور برای آن است که چه میزان 
نفت و به چه کشوری صادر شود، به خودی خود نشان می دهد تحوالت نرخ ارز 
در آینده تا حد زیادی به تحوالت سیاسی وابسته است تا اقتصادی. بنابراین از 
این بُعد، تصمیم سیاست مداران در چند ماه آتی برای ادامه مذاکرات و تعیین 
اهداف حاصله از مذاکرات می تواند تغییرات قابل توجهی در نرخ ارز ایجاد کند.

درباره نتیجه مذاکرات، گمانه زنی های بس��یاری صورت می گیرد و واقعیت 
این اس��ت که نمی توان برآورد قابل اتکایی از آن داشت، اما آنچه که مشخص 
است، آن است که تشتت آرا و عدم تصمیم گیری در سمت ایران وجود داشته 
است. با تغییر دولت در ایران و نزدیک شدن دیدگاه نهادهای مختلف حاکمیت 
به یکدیگر انتظار می رود این تشتت آرا از بین برود و دولت سیزدهم وضعیت 
مذاکرات را تعیین تکلیف کند. با توجه به ش��ناختی که از نظرگاه دولتمردان 
کنونی وجود دارد، احتمال همگرا شدن نظرات دو طرف مذاکرات و رسیدن به 
توافق پایین است. اما از سوی دیگر به مانند موضوع واردات واکسن که با تغییر 
دولت ش��اهد یک تغییر موضع درخصوص آن بودیم، ممکن اس��ت در شرایط 
فعلی و با یک دست شدن دیدگاه ها و منافع نهادهای حاکمیتی موانع کمتری 
برای پذیرش برخی شروط طرف مقابل و دستیابی به توافق وجود داشته باشد. 
اینکه کدام یک از دو س��مت ذکر ش��ده مورد نظر تصمیم گیر کنونی در کشور 

است طی چند ماه آتی مشخص خواهد شد.
البت��ه باید توجه داش��ت که این مذاکرات و نتیج��ه آن صرفا یک تغییر در 
س��طح نرخ ارز در کوتاه مدت ایجاد خواهد ک��رد و روند نرخ ارز در میان مدت 
و بلندمدت وابسته به متغیرهای اقتصادی است. بدین معنا که با فرض اینکه 
توافقی حاصل ش��ود، یک تغییر قیمت نرخ ارز طی ی��ک دوره چند ماهه رخ 
خواهد داد، اما تعیین کننده روند آن نخواهد بود، زیرا روند تغییرات نرخ ارز به 
روند سایر متغیرهای اقتصادی متصل است. مهمترین متغیر اقتصادی اثرگذار 
بر روند تغییرات نرخ ارز، سطح عمومی قیمت ها است. با افزایش سطح عمومی 
قیمت ه��ا در ایران، قیمت کاالهای داخلی نس��بت ب��ه کاالهای خارجی برای 
مصرف کنندگان افزایش یافته و لذا مصرف کنندگان به تدریج کاالهای خارجی 
را جایگزین کاالهای داخلی می کنند و از این طریق، تقاضا برای واردات و به تبع 
آن، تقاضا برای نرخ ارز افزایش می یابد. این فرآیند س��بب می شود نرخ ارز نیز 
متناسب با تغییرات سطح عمومی قیمت ها تعدیل شود. بنابراین در میان مدت 
و بلندمدت، مهمترین عامل اثرگذار بر نرخ ارز )با فرض ثابت بودن سایر عوامل 
مثل صادرات نفت( تغییرات تورم است. تغییرات تورم نیز به دلیل بحث سلطه 
مالی دولت بر سیاست های پولی وابسته به میزان کسری بودجه دولت و درجات 
تأمین پولی آن از بانک مرکزی )چاپ پول( است. بنابراین کسری بودجه سال 

جاری تعیین کننده روند نرخ ارز طی یک سال پیش  رو خواهد بود.
بودجه س��ال 1400 با رقم 1279 هزار میلیارد تومان ابالغ ش��ده است. در 
بخش درآمدهای بودجه مقرر شده است که 455 هزار میلیارد تومان از محل 
درآمدهای عمومی )عمدتا مالیات( تأمین مالی شود، 395 هزار میلیارد تومان 
از محل درآمدهای نفتی و معادل 427 هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق 
و فروش اموال و دارایی های دولت. بنابراین هر کدام از این بخش ها یک س��وم 

بودجه را به خود اختصاص داده اند.
تحقق یک س��وم اول درآمدها که درآمدهای عمومی اس��ت، کم چالش ترین 
بخش است، اما یک سوم دوم درآمدها یا همان درآمدهای نفتی کامال نامشخص 
اس��ت؛ در قانون ابالغی بودجه چنانچه نرخ ارز ترجیحی 4200 حذف نشود، 
باید میانگین صادرات نفت در کل سال 2.3 میلیون بشکه در روز باشد تا منابع 
حاصل از نفت تأمین ش��ود. با توجه به اینکه در چهار ماهه ابتدایی این ارقام 
محقق نش��ده اند، الزم است در هش��ت ماه باقی مانده باید روزانه بیش از 3.5 
میلیون بشکه نفت در روز صادر شود و مابه التفاوت صادرات نفت و 8 میلیارد 
ارز تخصیص داده شده برای کاالهای اساسی در بازار به قیمت 25 هزار تومان 
فروخته شود تا منابع نفتی بودجه تأمین شود. در صورت حذف ارز ترجیحی، 
این رقم با فروش 2.7 میلیون بش��که در روز قابل تحقق است، اما مسئله این 
اس��ت که حتی در حال بازگش��ت کامل به برجام نیز این ارقام صادرات نفت 
غیرقابل تحقق اس��ت. واگذاری دارایی های مالی نی��ز در قانون بودجه معادل 
427 هزار میلیارد تومان لحاظ شده که از این میزان 120.5 همت انتشار اوراق 
مالی، 161 همت واگذاری سهام و 36.2 همت استفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی اس��ت و باقی آن تا س��قف 427 همت نامشخص است. تأمین مالی 161 
همت از طریق واگذاری سهام با توجه به شکنندگی شرایط فعلی بازار سرمایه، 
شیوه چندان قابل اتکایی نیست. فروش اوراق مالی اسالمی نیز اگر محدود به 
120 هزار میلیارد تومان مشخص شده باشد، با توجه به تجربه سال 1399 از 
قابل تحقق است، اما اگر 110 هزار میلیارد تومان منابع نامشخص این بخش 
نی��ز از طریق اوراق تأمین ش��ود، با توجه به کندی ف��روش اوراق در چهار ماه 
ابتدایی سال و احتمال تداوم این روند تا انتهای نیمه اول سال 1400، فروش 
این حجم از اوراق در نیمه دوم س��ال تغییرات بزرگی در بازار پول و نرخ بهره 

ایجاد خواهد کرد.
در مجموع می توان انتظار داشت که با توجه به شرایط پیش رو، حداقل یک 
سوم بودجه یعنی در حدود 400 هزار میلیارد تومان، از محل های تعیین شده 
در قانون قابل تحقق نباش��د. لذا دولت چاره ای جز چاپ پول برای تأمین این 
میزان کس��ری نخواهد داش��ت و این به معنای افزای��ش 55 درصدی در پایه 
پولی، فقط از این محل خواهد بود. در واقع حداقل رش��د پایه پولی در س��ال 
1400 مع��ادل 55 درصد خواهد بود. افزایش مورد انتظار در پایه پولی از اوج 
خود در سال 1399 که معادل 40 درصد بود نیز باالتر است و انتظار می رود با 
تأخیر، تورمی بیش از تورم 99 را نیز ایجاد کند. بنابراین نرخ ارز در ادامه سال 
جاری و اوایل سال بعد روند افزایشی را طی خواهد کرد. حال باید دید نتیجه 
مذاکرات آیا می تواند این روند افزایشی را تعدیل کند یا یک تکانه مثبت نیز به 

آن اعمال خواهد کرد!
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پیش بینی آینده کوتاه مدت و بلندمدت بورس
یک تحلیلگر بازار س��رمایه با بررسی عوامل تاثیرگذار بر این بازار 
پیش بینی کرد که بازار س��رمایه تا دو س��ه هفت��ه آینده در همین 
مح��دوده باق��ی خواهد ماند اما در اواس��ط آبان م��اه و اواخر پاییز 

آهسته آهسته رشد خواهد کرد.
روزبه شریعتی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به وضعیت کاهشی 
بازار سرمایه در دو روز گذشته گفت: بازار روز شنبه غیرقابل انتظار 
منف��ی خورد، چراکه انتظار می رفت برخی ش��رکت ها که در انتظار 
گزارش های خوب آنها برای فصل تابس��تان هس��تیم، بازار هیجانی 
و رو به پایین نفروش��د. در هر حال این اتفاقات جزو نوس��انات بازار 
اس��ت و همیش��ه وقتی گزارش های واقعی به  بازار مخابره شود از 

هیجانات بازار کاسته و شرایط منطقی تر می شود.
وی ادامه داد: البته باید گفت روز شنبه بازار بیشتر از اینکه بخواهد 
منطقی برخورد کند درگیر هیجانات و ش��ایعات پیرامون تغییرات 
افراد سیاس��ی و گزارش گروه پاالیش��ی و محاسبات صورت گرفته 
بود. هفته قبل پیش از آنکه صورت حس��اب از س��مت شرکت ملی 
پاالیش و پخش و وزارتخانه به پاالیش��گاه ها اعالم شود، بازار انتظار 
سودآوری داشت، اما طبق شنیده ها صورت حساب برای پاالیشگاه ها 
طبق روال ابالغ ش��ده است و محاسبات صورت گرفته است. اما در 
مورد این دس��تورالعملی که ابالغ شده است بین تحلیلگران تناقض 
وجود دارد و راجع به س��ودهای برآورد ش��ده شرکت های پاالیشی 
تلورانس باالیی وجود دارد. برای برخی پاالیشگاه ها سود صفر تومان 

تا 870 تومان برآورد کرده اند.
این تحلیلگر بازار س��رمایه به تاکید بر اینکه گروه پاالیشی، گروه 
تاثیرگذاری در بازار سرمایه است، گفت: گروه پاالیشی چه از لحاظ 
ارزش بازاری، چه از لحاظ روان شناسی معامالت و چه از نظر روانی 
در بازار بیشترین تاثیرگذاری را دارند و از آنجایی که روز شنبه این 
ش��ایعه شدت گرفت که این گروه از لحاظ سودآوری خیلی پایین تر 

از انتظار بازار هستند بازار واکنش نشان داد.
شریعتی با اش��اره به زمزمه های تغییر ریاست سازمان بورس نیز 
افزود: هرچند تغییرات ریاس��ت س��ازمان بورس نباید در معامالت 
بازار س��رمایه و ارزش ش��رکت ها تاثیرگذار باشد اما به نظر می رسد 
بازار دوست دارد خواس��ته یا ناخواسته تشنج داشته باشد. هرچند 
تغییرات ریاس��ت س��ازمان باید مبتنی بر منطق و اصول باشد ولی 

عملکرد دهقان نیز به شدت قابل دفاع است.
وی در م��ورد رئی��س جدی��د بانک مرک��زی نیز گف��ت: انتخاب 
صالح آب��ادی ب��ه عنوان رئی��س کل بانک مرکزی نیز بای��د به بازار 
سرمایه س��یگنال مثبت دهد، زیرا اولین رئیس بانک مرکزی است 
که به صورت مس��تقیم س��کان س��ازمان بورس را برعهده داشته و 
انتظ��ار می رود با حضور ایش��ان تنش بین دو بازار پول و س��رمایه 
به حداقل برس��د. انتظار می رود با حضور صالح آبادی نرخ بهره بازار 
پول و اوراق ها که روی بازار سرمایه تاثیر زیادی می گذارد، شفاف تر 
شود. در سال های 1393 تا 1395 با سودهای بیش از 29 درصدی 
این نرخ ها، بازار س��رمایه آس��یب دید و اگر این اتفاق تکرار ش��ود 
بازار س��رمایه و اقتصاد آسیب می بینند، اما اگر بهره بین 22 تا 23 
درصد باقی بماند و بیش از 200 هزار میلیارد تومان اوراق با همین 
نرخ فروش رود اتفاق خوش یمنی برای بازار س��رمایه است، چراکه 
خیالش راحت می ش��ود که نرخ بازار رقیب از این بیشتر نمی شود و 

چرخ تولید مملکت می چرخد.
ای��ن تحلیلگر بازار س��رمایه ادام��ه داد: از طرف دیگر س��یگنال 
مذاکرات آمد و دالر به محدوده 27 هزار و 600 تومان رس��ید، اما 
باز هم دالر نیما محدوده 23 هزار و 200 تومان بود که درواقع دالر 
نیما نرخی است که برای شرکت های بازار سرمایه محاسبه می شود. 
بنابراین نمی توان گفت کاهش نرخ دالر در بازار آزاد به ریزش بازار 
منج��ر ش��ود و اگر دالر آزاد و دالر نیم��ا در همین محدوده بمانند 

بسیاری از سهم های بازار ارزنده هستند.
ش��ریعتی با بیان اینکه TTM P/E ب��ازار از محدوده باالی 30 
واحد به زیر 10 واحد رس��یده است، توضیح داد: این موضوع نشان 
از رش��د س��ودآوری س��هم ها و عدم رشد قیمت س��هم ها است. به 
محدوده ای رس��یده که اصطالحا باید گفت بازار دیگر ریزش ندارد 
و می توان با قطعیت باالیی گفت که اگر همه متغیرها مانند قیمت 
ارز، قیمت خوراك و هر چیزی از سمت دولت به شرکت ها تحمیل 
می ش��ود ثابت بماند، بازار نباید ریزش داش��ته باش��د و افزایش یا 

کاهش بین 10درصد محدوده ثبات بازار است.
به گفته وی، کمتر از دو هفته به انتش��ار گزارش های شش ماهه 
شرکت ها مانده و گزارش های ش��هریور نشان داد که شرکت ها هم 
از لحاظ س��ودآوری و هم از لحاظ نرخ فروش نس��بت به بهار باالتر 
بودند. س��ودآوری بیش از 100 شرکت در تابستان 1400 نسبت به 
تابس��تان 1399 رشد قابل توجهی داش��ت. همه این اتفاقات نوید 
گزینه ه��ای ارزنده زیادی دارد و س��رمایه گذاری بلندمدت می تواند 
جذاب باشد. البته از آنجایی که شرایط سیاسی تغییرات وجود دارد 
و بازار دچار دوگانگی ش��ده است احتماال بازار در همین محدوده تا 
دو س��ه هفته باقی بماند و پس از گزارش های ش��ش ماهه در اوایل 

آبان و آخر پاییز بازار آهسته آهسته باالتر رود.

خبرنــامه

فرصت امروز: پس از آنکه انتشار خبر لغو برخی از تحریم های آمریکا 
در چند روز گذش��ته بازار ارز را وارد مدار نزولی کرد، این روند در روز 
یکش��نبه ادامه یافت و قیمت دالر در ب��ازار آزاد تهران با کاهش 400 
تومانی به رقم 27 هزار و 530 هزار تومان رسید و در صرافی های بانکی 
نیز با کاهش 250 تومانی به قیمت 27 هزار و 195 تومان داد و س��تد 
ش��د. این اتفاق همچنین باعث کاهش 160 هزار تومانی قیمت س��که 
شد و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران به 11 
میلیون و 620 هزار تومان رس��ید. افت قیمت دالر در بازار سرمایه نیز 
به ریزش 10 هزار واحدی شاخص بورس تهران در روز گذشته انجامید 
تا نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای در میانه کانال 1.4 میلیون واحدی آرام 

بگیرد.
در جریان معام��الت هجدهمین روز مهرماه، ش��اخص کل بورس با 
کاهش 10ه��زار و 420 واحدی به رقم یک میلیون و 455 هزار واحد 
رسید و شاخص هم وزن با 5 هزار و 897 واحد کاهش، رقم 414 هزار 
و 683 واحد را ثبت کرد. در معامالت روز یکشنبه بیش از 4 میلیارد و 
913 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 44 هزار و 489 
میلیارد ریال دادوس��تد شد. ش��اخص بازار اول، کاهش 8 هزار و 283 
واحدی و ش��اخص بازار دوم، کاهش 18 هزار و 970 واحدی را تجربه 
کردند. در آن سوی بازار سرمایه نیز آیفکس با کاهش 197 واحدی به 

رقم 20 هزار و 782 واحد رسید.
آنچه در بازار بورس و فرابورس گذشت

در جری��ان معامالت روز گذش��ته بورس ته��ران، 117 نماد مثبت و 
273 نم��اد منفی بودند که از میان آنها، نفت و گاز پتروش��یمی تامین 
)تاپیکو( با 223 واحد، گس��ترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 191 
واحد، پاالیش نفت تبریز )ش��بریز( با 169 واح��د، مبین انرژی خلیج 
فارس )مبین( با 130 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 100 
واحد و گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با 72 واحد بیشترین 
تاثی��ر مثبت را بر ش��اخص بورس داش��تند. در س��وی مقابل نیز ملی 
صنای��ع مس ایران )فملی( با 846 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 
با 729 واحد، ش��رکت ارتباطات س��یار ایران )همراه( ب��ا 493 واحد، 
پتروش��یمی پردیس )شپدیس( با 492 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( با 459 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 428 واحد، 
معدن��ی وصنعتی گل گهر )کگل( با 273 واحد، ایران خودرو )خودرو( 
ب��ا 247 واحد و گروه بهمن )خبهمن( ب��ا 234 واحد با تاثیر منفی بر 

شاخص بورس همراه شدند.
همچنی��ن نماد آریان کیمیات��ک )کیمیاتک(، پارس فوالد س��بزوار 
)فس��بزوار(، گ��روه دارویی برکت )برک��ت(، پاالیش نف��ت بندرعباس 
)شبندر(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، معدنی دماوند )کدما( و شرکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( از جمله نمادهای پُرتراکنش 
بودن��د. گروه فرآورده های نفتی با 43 ه��زار و 965 معامله به ارزش 4 
هزار و 684 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی ب��ا 92 هزار و 927 معامله 
ب��ه ارزش 3 ه��زار و 967 میلیارد ریال، گروه خودرو با 62 هزار و 619 
معامله به ارزش 3 هزار و 753 میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 77 

ه��زار و 553 معامله به ارزش 3 ه��زار و 26 میلیارد ریال و گروه مواد 
دارویی با 30 هزار و 820 معامله به ارزش 2 هزار و 375 میلیارد ریال 

در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از 197 واحد 
کاهش داش��ت و ب��ر روی کانال 20 هزار و 782 واح��د ثابت ماند. در 
معام��الت دومین روز معامالت��ی هفته در فرابورس ای��ران، بیش از 2 
میلیارد و 444 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 181 
هزار و 154 میلیارد ریال دادوستد شد. در این روز 99 نماد فرابورسی 
مثب��ت و 185 نماد منفی بودند که از میان آنها، ش��رکت پاالیش نفت 
ش��یراز با 11 واحد، شرکت پاالیش نفت الوان با 9 واحد، شرکت نفت 
پاس��ارگاد با 3.88 واحد، شرکت پتروش��یمی زاگرس با 3.82 واحد و 
گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با 3.72 واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رش��د شاخص داش��تند. همچنین شرکت پلیمر آریاساسول با 32 
واحد، بیمه پاس��ارگاد ب��ا 25 واحد، مجتمع جهان فوالد س��یرجان با 
21واحد، ش��رکت فرابورس ایران با 17 واحد و ش��رکت سرمایه گذاری 
صب��ا تامین با 12 واحد بیش��ترین تاثیر منفی را بر ش��اخص فرابورس 

گذاشتند.
شاخص بورس تهران روی موج نوسان

دو روز کاری پ��س از انتخ��اب رئیس کل جدی��د بانک مرکزی برای 
سهامداران بازار سرمایه خوش   یمن نبود و شاخص کل بورس در اولین 
روز هفته جاری بیش از 22 هزار واحد ریزش داش��ت و در روز یکشنبه 
نیز 10 هزار واحد دیگر ریخت. اهالی بازار س��رمایه که مد   ت   ها منتظر 
تعیین تکلیف ریاست بانک مرکزی در دولت سیزدهم بودند، از انتخاب 
علی صالح   آبادی که ش��خصیت بورسی ش��ناخته می شود و سابقه 10 
س��اله ریاست بر سازمان بورس را در کارنامه دارد، رضایت داشتند و از 
آن اس��تقبال کردند، اما ریزش 22هزار واحدی شاخص در روز شنبه و 
10 هزار واحدی در روز یکشنبه، آنان را نسبت به خروج بازار از حالت 
نوس��انی که در هفته   های اخیر در پیش گرفته، ناامید کرد. کارشناسان 
و تحلیلگران بازار س��هام، علت نوس��ان بازار را ابهامات اقتصاد کالن از 
جمل��ه مذاک��رات احیای برجام می   دانند. پ��س از آنکه خبر لغو تحریم 
چند ش��رکت ایرانی از س��وی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شد، با 
افزایش امیدواری نس��بت ب��ه احیای برجام، قیم��ت دالر پایین آمد و 

همین امر به ریزش شاخص های بورسی دامن زد.
در این زمینه، یک کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به مش��کالت 

پی��ش روی معام��الت ب��ورس در نیمه دوم س��ال می گوی��د: معامالت 
بازار س��رمایه در نیمه دوم س��ال مانند دوره های زمانی قبل با مسائلی 
مختلف مواجه اس��ت که از مهمترین آنها می توان به نوسانات نرخ ارز، 
قیمت گذاری دس��توری، آینده مذاکرات برجامی، نگرانی فعاالن بازار از 

کسری بودجه و احتمال افزایش نرخ بهره اشاره کرد.
علی جبل عاملی به نوسانات نرخ آزاد ارز و تأثیر روانی آن بر معامالت 
بورس اشاره می کند و می افزاید: موضوع مهمی که فعاالن بازار سرمایه 
باید به آن توجه کنند، نرخ نیمایی است که مبنای محاسبات شرکت ها 
در س��ودآوری و تس��عیر ارز در صورت ه��ای مال��ی ق��رار دارد. چنین 
مس��ئله ای باعث شده تا نرخ نیمایی در فروش و صورت مالی شرکت ها 
قابل اهمیت باشند که عمدتا طی چند وقت اخیر صعودی بوده است و 
به نظر می رسد این نرخ در حال کم کردن فاصله خود با نرخ ارز در بازار 
آزاد باشد؛ بنابراین سرمایه گذاران نباید با نوسانات در نرخ آزاد ارز دچار 
تشویش ش��وند و تصمیمات هیجانی بگیرند. همچنین حذف تدریجی 
قیمت گذاری دس��توری از صنایع که ش��روع آن با سیمان بود، در کنار 
حذف ارز 4200 تومانی به شرط توجیه افکار عمومی، توجه به معیشت 
مردم و همکاری همه ارکان ها می تواند بهترین اتفاق در شش ماهه دوم 

سال جاری برای شرکت های سودمحور در بازار باشد.
آینده مذاکرات و تاثیر آن بر مسیر معامالت بازار سهام، نکته دیگری 
اس��ت که جبل عامل��ی به آن اش��اره می کند و ادامه می ده��د: به نظر 
می رس��د در مقطع فعل��ی طرفین در حال ش��ناخت و ارزیابی یکدیگر 
باش��ند و مدتی طول خواهد کشید که بتوانند با همگرایی مذاکرات را 
آغاز کنند، اما سیاس��ت خارجی ایران سیگنال های تمایل به مذاکره را 
صادر کرده و بازار نیز این پیام را دریافت کرده است. به نظر می رسد که 
افزایش نرخ جهانی نفت و پیش بینی از ادامه روند صعودی قیمت ها در 
کنار گشایش های بین المللی منجر به کاهش کسری بودجه دولت شود.

او نگران��ی از افزای��ش نرخ به��ره را دیگر موض��وع تهدیدکننده بازار 
س��هام می دان��د و می گوی��د: نرخ بهره بی��ن بانکی ب��ه 19.35 درصد 
رس��یده و سرمایه گذاران نگران هس��تند که نرخ سپرده ها برای جبران 
کس��ری بانک ها نیز افزایش یابد و در کنار عدم رونق بازارهای موازی، 
سرمایه هایی که باید در بازار سرمایه صرف تأمین مالی شرکت ها و رونق 
اقتصاد ش��ود روانه سپرده های بانکی ش��وند.  توسعه انواع صندوق های 
س��رمایه گذاری متناسب با ریس��ک افراد در این مقطع زمانی می تواند 

باعث نگهداری نقدینگی ها در بازار سرمایه شود.

شاخص بورس تهران 10 هزار واحد دیگر ریخت

افت دالری بورس
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واردات خودرو لزوما تنها راهکار تنظیم بازار 
خودرو نیست

یک کارشناس خودرو گفت واردات خودرو لزوما تنها راهکار تنظیم بازار خودرو 
در ش��رایط فعلی و با کاهش ش��دید منابع ارزی در دسترس محسوب نمی شود و 
اجرایی شدن طرح مجلس به واسطه سیاست های غلط تنظیم بازار کنونی، امکان 
کاهش مقطعی و رشد مجدد قیمت ها در بازار را به واسطه افزایش نرخ ارز افزایش 
می دهد. بنابراین، معتقدم، کاهش سطح عمومی قیمت ها، راهکارهای موثرتر کوتاه 
مدت و بلندمدت دیگری دارد. به گزارش جهان اقتصاد به نقل از تسنیم، شهریورماه 
امس��ال طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در نهایت 
با اعم��ال اصالحاتی در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان مجلس رس��ید.  در 
ماده 4 این طرح که دارای 4 تبصره اس��ت »هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند 
ب��ه ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا س��ایر کاالها و خدمات مرتبط با انواع 
صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی 
تمام برقی یا دونیرویی )هیبریدی( و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب 
انرژی ب و باالتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا باالتر برحسب گواهی های 
استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.« عالوه بر این  در تبصره 1 
این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین 
سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و 
براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال 
گذش��ته تعیین می ش��ود.  همچنین در تبصره 3 آمده است منحصر کردن داشتن 
نمایندگ��ی یا ارائه خدمات پ��س از فروش، صرفا از خودروس��ازان خارجی ممنوع 
اس��ت، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمین می شود همچنین واردات 
مجدد اقالم ممنوع و در حکم کاالی قاچاق اس��ت.  البته با گذش��ت یک هفته از 
ارس��ال این طرح در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از 
مصوبه مجلس درباره آزادس��ازی واردات خودرو مغایر با قانون ش��ناخته شد. طبق 
اعالم هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان »ارزیابی اعضای شورای نگهبان 
نس��بت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه 
درباره واردات و نحوه انتقال ارز است که از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق تر 
و ش��فاف تر بیان شود.« در حال حاضر این طرح برای اصالحات الزم راهی مجلس 
شورای اسالمی شده تا نمایندگان ایرادات این طرح را برطرف نمایند، اما در همان 
روزهای زمزمه تصویب این طرح بازار خودرو شاهد نوسانات قیمتی بود و هر کس 
برداش��ت متفاوت��ی را در مورد تأثیرات این طرح بر ب��ازار خودرو مطرح می کردند. 
در همین زمینه مرتضی ش��جاعی به عنوان یک کارش��ناس خودرو در گفت وگو با 
خبرنگار تسنیم به بیان دیدگاه خود در مورد طرح واردات خودرو مطرح کرده است.

در ادامه این مطلب متن این گفت وگو را بخوانید:
تس��نیم: طرح س��اماندهی خودرو را تا چه میزان برای کاهش قیمت ها در بازار 

خودرو کاربردی می دانید؟ و چرا در میان عموم مردم طرفدار پیدا کرده است؟
 شجاعی: نکته حائز اهمیت در راهکارهای گاه و بیگاه تنظیم بازار خودرو مانند واردات 
خودرو، امید خریداران خودروهای تا رنج 500 میلیون تومان به کاهش قیمت هاست. 
به این معنا که اگر در ش��رایط کنونی اغلب خریداران خودرو تمایل به واردات خودرو 
دارند، این مس��ئله نه از این جهت که می توانند خودروی وارداتی سوار بشوند، بلکه به 
جهت تخلیه حباب قیمتی خودروهای لوکس و براساس اصل همبستگی قیمت ها، انتظار 
کاهش قیمت خودروهای ارزان قیمت و میان رده قیمتی اس��ت. با این وجود، واردات 
خودرو لزوما تنها راهکار تنظیم بازار خودرو در شرایط فعلی و با کاهش شدید منابع ارزی 
در دسترس محسوب نمی ش��ود و اجرایی شدن طرح مجلس به واسطه سیاست های 
غلط تنظیم بازار کنونی، امکان کاهش مقطعی و رش��د مج��دد قیمت ها در بازار را به 
واسطه افزایش نرخ ارز افزایش می دهد. بنابراین، معتقدم، کاهش سطح عمومی قیمت ها، 
راهکارهای موثرتر کوتاه مدت و بلندمدت دیگری دارد. تسنیم: وضعیت فعلی بازار خودرو 
به لحاظ عرضه و تقاضا نس��بت به دوره تعادلی چه تغییری داشته است؟ و آیا واردات 

خودرو می تواند، کمبود عرضه کنونی را پوشش دهد؟
 شجاعی: در بازار تعادلی سال 96 بیش از یک میلیون و 440 هزار دستگاه خودروی 
سواری در داخل کشور تولید و حدود 70 هزار دستگاه خودرو نیز به کشور وارد شد. البته 
میزان تولید خودرو در سال 97، به شدت افت کرد و به حدود 800 هزار دستگاه رسید. 
این میزان از افت تولید، حتما باید مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج بررسی این مسئله، 
می تواند چارچوب و الزامات صنعت خودرو در سال های پیش رو را حتی با فرض تحقق 
خصوصی سازی تعیین کند. شاید مهمترین عامل آن را بتوان مونتاژکاری بدون انتقال 

دانش فنی و ارزبری قابل توجه اغلب خودروهای ساخت داخل دانست.

نماگربازارسهام

درحالی که براس��اس آمار همچنان تولید خودرو در ایران با زیان همراه 
بوده و هر روز نیز به زیان انباشته و مطالبات معوق آنها به قطعه سازان بیشتر 
می شود، پرس��ش این است که به چه دلیل خودروسازان، تولیدات شان را 
تجاری س��ازی نمی کنند؟ آیا مشکل از زیرساخت های این شرکت است یا 

ریشه در عوامل دیگری دارد؟
به گزارش پدال نیوز به نقل از اسب بخار، این پرسش از جایی شکل و شمایلی 
جدی تر به خود می گیرد که همچنان بازار خود نیاز به تزریق خودروهای جدید 
دارد و وزیر صمت دولت سیزدهم نیز برنامه افزایش تولید برای نیمه دوم سال 
را در نظر گرفته است. در این شرایط اخبار رسمی از انباشته شدن چند 10 هزار 

خودروی ناقص کف پارکینگ خودروسازان خبر می دهد .
کرونا و کمبود جهانی قطعات های تک

براساس گفته کارشناسان و فعاالن صنعت خودروسازی دلیل اصلی این 
موضوع به کمبود قطعات های تک مرتبط می شود. جایی که خودروسازان 
بزرگ دنیا نیز از گزند آن مصون نمانده اند. به نحوی که شرکت هایی مانند 
فورد موتور، س��وبارو و تویوتا، فولکس واگن، نیسان موتور و فیات کرایسلر 
نیز با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند. در واقع این مشکلی است که 
در حال حاضر بسیاری از صنایع دنیا با آن همراه شده اند. دلیل اصلی آن 
هم گستردگی ویروس کرونا است. جایی که باعث شده تقاضا برای خرید 
لوازمی مانند لپ تاپ و گوشی های همراه بیشتر از گذشته بشود. در واقع 
محدودیت ظرفیت تولید و افزایش بسیار باالی تقاضا باعث شده است که 
بس��یاری از تولیدکنندگان خودرو برای تولید محصوالت خود با مش��کل 
مواجه بش��وند. به بیان ساده تر کمبود ریزتراشه اکنون یک مشکل جهانی 
اس��ت که موج دامنه دار آن به ایران نیز سرایت کرده است. خودروسازان و 
سازندگان قطعات الکترونیکی با کمبود جهانی ریزتراشه ها مواجه هستند 
چون تقاضای مصرف کنندگان طی بحران کرونا افزایش یافته و باعث تاخیر 
در تحویل سفارش��ات توسط تولیدکنندگان شده است. تحلیلگران عقیده 
دارند مشکالت مربوط به عرضه ریزتراشه ها تولید خودرو را محدود می کند. 
عرضه کنندگان بزرگ ریزتراشه های خودرو نیز اعالم کرده اند، افزایش تولید 
خودرو س��ریع تر از حد انتظار آنها بوده  و نتوانسته اند با این سرعت همگام 
شوند. از سوی دیگر خودروسازان بزرگ جهان در حالی با کاهش و توقف 
تولید همراه شده اند که بس��یاری از مشکالت تولیدکنندگان ایرانی را در 

مسیر تولید مشاهده نمی کنند.
تولید در دست انداز

این در حالی است که خودروسازان و قطعه سازان ایرانی عالوه بر مقاومت 

در برابر این موج با مش��کالتی نظیر تحریم، افزایش نرخ ارز، نیاز مبرم به 
نقدینگی و نقل و انتقال عادی پول نیز همراه هس��تند. مش��کالتی که هر 
کدام به نوبه خود می تواند به عنوان یک دس��ت انداز و س��رعت گیر بزرگ 
عمل کند. موانعی مانند مشکالت گمرکی و تخصیص نرخ ارز که هر کدام 

به نوبه خود می تواند به عنوان یک سد در برابر تولید قد علم کنند.
دبیر انجمن خودروس��ازان درخصوص دلی��ل افزایش تعداد خودروهای 
ناق��ص در پارکینگ خودروس��ازان می گوید: عمده کمب��ود این خودروها 

مرب��وط به قطع��ات الکترونیکی و های تک اس��ت. ام��روز حتی بزرگان 
خودروس��ازی جهان از این مسئله متأثر شده اند و تولیدات آنها با کاهش 

مواجه شده است.
احمد نعمت بخش با اش��اره به ارتباط بسیار خوب خودروسازان داخلی 
با چینی ها برای تامین قطعات حس��اس و های تک افزود: اما از آنجایی که 
مبدأ عمده ریزتراشه ها و قطعات حساس الکترونیکی خودروها کشور چین 
است، آنها نیز دچار کمبود شده اند و به همان نسبت صنعت خودروسازی 

ما را تحت تاثیر منفی قرار داده است.
تقاضا باال، تولید محدود

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور نیز با اشاره 
به اینکه بحران ریزتراش��ه ها امروز همه خودروسازان بزرگ جهانی را رنج 
می دهد، اظهار کرد: همچنین کمبود برخی مواد اولیه، پلیمرهای مهندسی 
و آلیاژهای خاص، دیگر مش��کالتی است که در کنار بحران میکروچیپ ها 
به افت عملکرد خودروس��ازان خارجی و داخلی و تولیدکنندگان قطعات 

خودرو انجامیده است.
دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو هم با اش��اره به 
اینکه مش��کل کمبود تراش��ه برای س��اخت قطعات خودرو مختص ایران 
نیست، تصریح کرد: دلیل کمبود جهانی تراشه این است که مصرف قطعات 
الکترونیک طی س��ال های گذشته به ش��دت افزایش پیدا کرده است. این 
مسئله ناشی از گسترش صنایعی است که سطح الکترونیکی شان دائما در 
حال افزایش اس��ت. البته تراشه چیزی نیست که بتوان آن را در کارگاهی 
کوچک و با تیراژ پایین تولید کرد. انواع و اقس��ام تراشه ها و نیمه هادی ها 
باید در کارخانه هایی تولید شود که تیراژ چند ده میلیونی دارند تا از لحاظ 

اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
مازی��ار بیگلو افزود: به همی��ن دلیل فقط کش��ورهای محدودی مانند 
آمریکا و چین، در این حوزه سرمایه گذاری کرده اند. درنتیجه محدودبودن 
شرکت های سازنده، افزایش تقاضای جهانی به دلیل افزایش سطح تقاضای 
محصوالت الکترونیک و همینطور ش��یوع بیماری کووید-19 که موجب 
تعطیلی چندماهه ش��رکت های تولیدکننده به ویژه در چین شد، موجب 

کمبود تراشه ها شده است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه شرکت های تولیدکننده وقتی متوجه شدند 
کمب��ود در دنیا ایجاد ش��ده، قیم��ت را باال بردن��د و در مدت چند ماه 
بعض��ی از نیمه هادی ها تا چهار برابر رش��د قیم��ت در بازارهای جهانی 

را تجربه کردند.

س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با بی��ان اینکه برنامه 
وزارت صمت برای ساماندهی بازار خودرو افزایش تولید است، گفت باید 
منتظر اعالم رسمی وزیر صمت در روزهای آینده برای حذف قرعه کشی 

فروش خودرو باشیم.
روح اهلل جانی عباس��پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطالع رسانی راه 
دان��ا، درباره وعده وزارت صمت برای حذف قرعه کش��ی فروش خودرو، 
اظه��ار کرد: وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با ارائ��ه توضیحاتی در مورد 
س��اماندهی صنعت خودرو، تاکید کرد که به دنبال راهکار افزایش تولید 

خودرو برای رسیدن به این هدف است که دنبال خواهد شد.
وی اش��اره ک��رد: در برنامه وزارت صمت این گونه مطرح ش��ده که با 
افزایش تولید و پوشش نیاز واقعی بازار توسط خودروسازان، قرعه کشی 
حذف خواهد ش��د؛ البته برای رس��یدن به این هدف باید در نظر داشته 
باش��یم که مواد اولی��ه تولیدات خودرو ب��ا قیمت آزاد از ب��ازار داخلی 

خریداری می ش��ود؛ بنابراین منطقی اس��ت که دولت اجازه دهد فروش 
این محصوالت به صورت غیردس��توری و با قیمت بازار آزاد و با توجه به 

بهای تمام شده عرضه شود.
عباس��پور گفت: اگر دولت اجازه ده��د خودرو با قیمت آزاد به فروش 
برس��د؛ با حذف ش��ورای رقابت از بحث قیمت گذاری دس��توری تفاوت 
قیم��ت بین کارخانه و ب��ازار آزاد از بین خواهد رف��ت. با حذف تفاوت 
قیمت، جذابیت سرمایه گذاری برای خرید خودرو کاهش می یابد. امروز 
افراد خودرو را به طمع س��ود می خرند ولی با حذف این س��ود، بازار به 

یک ثبات نسبی دست خواهد یافت.
ای��ن نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: تا زمانی که این روند ادامه 
دارد و بین قیمت کارخانه و بازار اختالف 100 میلیونی تومانی هس��ت، 

التهابات بازار خودرو برطرف نخواهد شد.
وی ادامه داد: حذف قیمت دس��توری باعث کاهش سود حاشیه بازار 
خواهد ش��د، البته خودرو باید با قیمتی واقعی به دس��ت مصرف کننده 

برس��د. با کاهش این حاش��یه س��ود و تأثی��ر آن در کاه��ش تقاضا به 
 س��ادگی می توان قرعه کش��ی را حذف و خودرو را به صورت مستقیم به 

مصرف کننده فروخت.
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: دو نرخی 
بودن خودرو باعث ش��ده مردم خودرو را براس��اس نی��از خرید نکنند و 
با نگاه س��رمایه ای بخرند تا س��ود کس��ب کنند؛ مثال با نگاهی به آمار 
می بینیم که در س��ال های گذش��ته )قبل از س��ال 97(  با وجود اینکه 
التهابی در بازار وجود نداشت و قیمت متعادل بود، اما تقاضا برای خرید 

به جهت سرمایه گذاری وجود نداشت.
عباسپور گفت: بخش عمده ای از افزایش قیمت خودرو در بازار در دو 
سال گذشته، به دلیل کاهش ارزش پول ملی بود؛ زمانی که پراید حدود 
26 میلیون قیمت داش��ت، دالر هم 3 هزار تومان بود. اکنون با کاهش 
ارزش پول ملی تولید خودرو گران تمام می ش��ود و باعث ش��ده قیمت 

پراید به 140 میلیون تومان برسد.

اعالم برنامه وزارت صمت برای حذف قرعه کشی فروش خودرو تا چند روز آینده

 با حذف حاشیه سود، بازار خودرو به ثبات می رسد

چرا خودروهای ناقص خودروسازان تجاری نمی شوند؟
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درس��ت به مانند س��نت هرساله، با نزدیک ش��دن به ماه های پایانی سال، 
معرفی برترین ها از سوی مجله فوربس آغاز شده که یکی از فهرست های بسیار 
محبوب، پردرآمدترین فوتبالیس��ت های جهان است. دلیل این امر نیز به این 
خاطر است که فوتبال، محبوب ترین ورزش جهان به حساب می آید. با این حال 
نکته ای که فهرست امسال را بسیار متفاوت کرده، نقل و انتقاالت بسیار جذاب و 
غیرقابل پیش بینی آن بوده است. در این راستا در حالی که تصور می شد که به 
خاطر مشکالت مالی اکثر باشگاه ها به خاطر کرونا، شاهد نقل و انتقاالت مهمی 
نباشیم، با این حال حتی خوش بین ترین ها نیز نمی توانستند چنین انتقاالتی را 
تصور کنند که بدون شک مهمترین آنها بازگشت کریستیانو رونالدو به منچستر 
یونایتد و جدا شدن لیونل مسی از بارسلونا پس از 21 سال است. نکته ای که 
باید به آن توجه داشته باشید این است که بسیاری از بازیکنان به خاطر شرایط 
مالی باشگاه ها مجبور به کاهش درآمد خود شدند. با این حال در این فهرست، 
مالك درآمد بازیکنان طی فصل گذش��ته اس��ت. درواقع به همین خاطر در 
س��ال آینده شاهد کاهش شدید این ارقام خواهیم بود که در تاریخ بی  سابقه 
محس��وب می شود. در ادامه 10 فوتبالیست پردرآمد جهان در سال 2021 را 

بررسی خواهیم کرد. 
1-کریستیانو رونالدو 

سن: 3۶ سل 
کشور: پرتغال

باشگاه: منچستر یونایتد
درآمد کل: 1۲5 میلیون دالر)۷0 میلیون دالر درآمد از باشگاه، 

55 میلیون دالر درآمد از تبلیغات(
اگرچه در سال اخیر ش��اهد حضور لیونل مسی در رتبه اول بوده ایم، با 
این حال فعالیت فوق العاده در عرصه تبلیغات دلیل اصلی این تغییر بزرگ 
است. وی امسال پس از سه فصل نه چندان موفق در یوونتوس، به باشگاه 
س��ابق خود بازگش��ت تا بار دیگر این تیم که پس از جدا شدن سرالکس 
فرگوس��ن دیگر قدرت اول انگلستان محسوب نمی شود و روزهای بحرانی 
را پش��ت سر گذاشته، بار دیگر به روزهای طالیی خود بازگردد. مهمترین 
اتفاق امس��ال برای رونالدو، کس��ب رکورد آقای گل ملی است. این امر در 
حالی اس��ت که س��ال قبل، برای او بدون جام بوده است. با توجه به دیگر 
خریدهای مهم منچس��تر )واران، سانچو( و حضور ستاره هایی نظیر برونو 
فرناندز و نتایجی که تا به اینجا کس��ب ش��ده اس��ت، به نظر می رسد که 
طرفداران باید به این تیم امید بسیاری داشته باشند.  با توجه به این امر که 
درآمد باشگاهی بازیکنان کاهشی شدید را پیدا کرده است، به نظر می رسد 
که عملکرد خوب در عرصه تبلیغات، باعث خواهد شد تا در سال آینده نیز 

شاهد حضور فوق ستاره پرتغالی در جایگاه نخست باشیم. 
۲-لیونل مسی
سن: 34 سال

کشور: آرژانتین
باشگاه: پاری سن ژرمن 

درآمد کل: 110 میلیون دالر )۷5 میلیون دالر درآمد از باشگاه، 
35 میلیون دالر درآمد از تبلیغات(

672 گل و 268 پاس گل، 35 جام و 78 جایزه همراه با شش توپ طال 
از جمله مهمترین دستاوردهای حضور مسی در بارسلونا بوده است. درواقع 
دلیل اصلی کس��ب عنوان بهترین تیم یک دهه اخیر برای بارس��لونا، فوق 
س��تاره آرژانتینی بوده است. این امر در حالی است که در چند سال اخیر 
این تیم در کس��ب لیگ قهرمانان ناموفق بود. بسیاری تصور می کردند با 
بازگش��ت الپورتا، بار دیگر شاهد روزهای طالیی این باشگاه باشیم. با این 
حال برخالف وعده ها، به خاطر قوانین مالی تمدید صورت نگرفت و لیونل 
مسی به صورت رایگان به پاری سن ژرمن پیوست تا در کنار نیمار و امباپه، 
قوی تری��ن خط حمله جهان را ش��کل دهند. با این ح��ال تا به این جای 
فص��ل، فرصت بازی چندانی بنا به دالیل مختلف برای او به وجود نیامده 
و بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که حضور فوق ستاره های زیاد 
در تیم اول شهر پاریس، هماهنگی و یک دست کردن تیم را بسیار سخت 
خواهد کرد. درواقع لیونل مسی همچنان از نظر درآمد باشگاهی، باالتر از 
س��ایر رقبا قرار دارد. با این حال در زمینه تبلیغات باید به دنبال راهکاری 
برای پیشی گرفتن از رونالدو باشد. مهمترین دستاورد امسال برای اسطوره 
آرژانتینی، کسب کوپا آمریکا بوده که نخستین جام ملی او پس از چندین 
فینال محسوب می شود. سال گذشته وی با تیم خود تنها موفق شد تا جام 
حدفی اس��پانیا را به دست آورد و باید دید که بارسلونای بدون مسی، چه 

وضعیتی را پیدا خواهد کرد.  
3-نیمار

سن: ۲9 سال
کشور: برزیل

باشگاه: پاری سن ژرمن
درآمد کل: 95 میلیون دالر)۷5 میلیون دالر درآمد از باشگاه، 

۲0 میلیون درآمد از تبلیغات( 
اگرچه نیمار از نظر افتخارات به مراتب پایین تر از دو گزینه قبل اس��ت، 
با این حال از نظر درآمد بس��یار خوب توانس��ته تا خود را به آنها نزدیک 
کن��د. وی رکورددار نقل و انتقاالت با رقم 222 میلیون دالر اس��ت که از 
بارس��ونا در سال 2017 به پاری سن ژرمن پیوس��ت. اگرچه در چند سال 
اخیر همواره ش��ایعه بازگشت او به گوش می خورد، با این حال همه چیز 
کامال متفاوت رقم خورد و مس��ی به این تیم پیوس��ت. درواقع حضور در 
فینال لیگ قهرمانان، بیانگر رشد سریع این تیم به واسطه پول های زیادی 
اس��ت که خرج کرده و به نظر می رسد که امسال با جذب مسی، راموس، 
حکیم��ی، دوناروم��ا و واینالدوم که هر یک از آنه��ا کاپیتان های تیم خود 
بوده اند، آماده تر از هر زمانی برای کس��ب تمامی جام  ها است. نکته جالب 
دیگر این اس��ت که تمامی این خریدها، به صورت رایگان انجام شده و به 
همی��ن خاطر عنوان بهترین نقل و انتقاالت، باید به مدیران ورزش��ی این 
باش��گاه تعلق گیرد. در رابطه با امس��ال، عملکرد نیمار با مصدومیت های 
متعدد همراه بوده و این تیم حتی موفق نش��د تا جام داخلی را به دس��ت 
آورد. این امر در حالی اس��ت که در لیگ فرانسه، ابدا رقیب جدی ای برای 
این تیم وجود ندارد. نکته ای که بسیاری از تحلیلگران را به عملکرد فصل 
جدید نیمار امیدوار کرده است، این نکته است که اوج لیونل مسی و نیمار 
در بارسلونا بسیار موفق بود. درواقع بهترین عملکرد وی در آن مقطع شکل 

گرف��ت. به صورت کلی نیمار اگرچه در ش��بکه های اجتماعی، تبلیغات و 
درآمد باشگاهی کمی از رقبای خود درآمد کمتری را دارد. با این حال سن 
پایین تر عاملی است که باعث شده بسیاری از تحلیلگران بر این باور باشند 
که با خداحافظی احتمالی این دو اسطوره تا چند فصل آینده، وی گزینه 

اول برای این عنوان خواهد بود. 
4-امباپه

سن: ۲۲ سال
کشور: فرانسه

باشگاه: پاری سن ژرمن
درآمد کل: 43 میلیون دالر )۲8 میلیون دالر درآمد از باشگاه، 

15 میلیون دالر درآمد از تبلیغات(
اختالف فاحش گزینه چهارم با س��ه مورد قبل، موضوعی بسیار عجیب 
محس��وب می شود. با این حال امباپه تنها 22 سال سن دارد و عدم قبول 
تمدید قرارداد با باش��گاه پاریس��ن ژرمن، خود دلیل آن اس��ت که درآمد 
باشگاهی در مقایسه با گزینه های فوق، به مراتب کمتر باشد. وی در زمینه 
تبلیغات نیز وضعیت به مراتب ضعیف تری داشته و نیاز است که تغییرات 
جدی��دی را اعمال نماید. با این حال وی تا به این س��ن موفق به کس��ب 
عناوینی نظیر قهرمانی جام جهانی ش��ده که هنوز برای مس��ی، رونالدو و 
نیمار رخ نداده اس��ت. قرار گرفت��ن در کاور بازی فیفا 2021، خود بیانگر 
ظهور رقیبی جدید برای لیس��ت هر ساله فوربس است. در این رابطه اگر 
وی با باشگاه خود تمدید کند و در زمینه تبلیغات عملکرد بهتری را داشته 
باشد، حتی می تواند تا پایان سال اختالف خود را به مقداری ناچیز برساند. 
در نگاه بلندمدت با توجه به میانگین سنی تمامی گزینه های فهرست 10 
تایی امس��ال، عمال هیچ رقیبی برای ستاره نوظهور فرانسوی وجود ندارد. 
در این زمینه ش��ایعات زیادی مبنی بر پیوستن وی به رئال مادرید وجود 
دارد که باید دید س��ال آینده، چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد. درواقع وی 
باالترین میزان شانس برای افزایش چشمگیر درآمد باشگاهی و تبلیغاتی 

خود را دارد. 
5-محمد صالح 

سن: ۲9 سال
کشور: مصر

باشگاه: لیورپول
درآمد کل: 41 میلیون دالر )۲5 میلیون دالر درآمد از باشگاه، 

1۶ میلیون دالر درآمد از تبلیغات(
اگر بخواهیم مهمترین بازیکن در انقالب باش��گاه لیورپول را نام ببریم، 
بدون ش��ک هیچ فردی به اندازه فوق س��تاره مصری، شایسته این عنوان 
نخواه��د ب��ود. وی با تیم خود تحت س��رمربیگری یورگن کلوپ موفق به 
کسب لیگ قهرمانان و لیگ انگلیس شده است. این امر در حالی است که 
وی تا قبل از این انتقال، به عنوان یک بازیکن معمولی نام برده می ش��د. 
به همین خاطر نیز باید باالترین میزان پیش��رفت در  سال اخیر را به وی 
اختصاص داد. در این رابطه س��ال گذش��ته لیورپول فصل��ی بدون جام را 
سپری کرد. در نقل و انتقاالت نیز خرید خاصی صورت نگرفت. با این حال 
حفظ بازیکنان اصلی، دلیلی است که می تواند باعث شود تا این تیم امسال 
بتواند موفقیت های خ��ود را تکرار کند. با این حال نکته ای که باید به آن 
توجه داش��ته باشیم این اس��ت که در حال حاضر لیگ انگلیس به واسطه 
حضور تیم های پرقدرت بس��یار زیاد، س��خت ترین لیگ جهان محسوب 
می شود. به همین خاطر کار هیچ یک از تیم ها آسان نخواهد بود. محبوبیت 
اسطوره مصری به حدی زیاد بوده که به عنوان یک ستاره مسلمان، باعث 
کاهش چش��مگیر اسالم ستیزی نیز شده است. به همین خاطر جدای از 
عملکرد ورزشی، وی چهره ای نمادین را دارد. با این حال با توجه به تمدید 
قرارداد، بعید اس��ت که وی بتواند خود را به رتبه های باالتر برساند. با این 

حال وی در زمینه تبلیغات، عملکرد بسیار خوبی را داشته است. 
۶-رابرت لواندوفسکی

سن: 33 سال
کشور: لهستان

باشگاه: بایرن مونیخ
درآمد کل:35 میلیون دالر)۲۷ میلیون دالر درآمد از باشگاه، 8 

میلیون دالر درآمد از تبلیغات(
اگرچه برای بسیاری از بازیکنان مقاطعی وجود داشته که با بحران گلزنی 
مواجه ش��ده اند. با این حال این موضوع برای مهاجم تنومند باشگاه بایرن 

کام��ال متفاوت بوده و گلزنی در هر ب��ازی، به یک عادت برای این مهاجم 
لهس��تانی تبدیل شده اس��ت. همین امر باعث شد تا وی در سال گذشته 
عنوان کفش طال را به دس��ت آورد و ش��انس اول توپ طال باشد. درواقع 
از نظ��ر عملکرد فردی، وی به مراتب بهتر از تمامی گزینه های موجود در 
فهرس��ت 10 تایی ما بوده اس��ت. وی امس��ال برند بالس خود را تاسیس 
ک��رده و با نایک و هوآوی، وارد همکاری ش��ده اس��ت. با این حال ضعف 
بزرگ این بازیکن، تیم ملی است که عمال شانسی برای کسب هیچ جامی 
نخواهد داشت. با توجه به اختالف اندك با رقیب مصری، در صورت تمدید 
قرارداد و فعالیت بیش��تر در زمینه تبلیغات، لواندوفسکی می تواند جایگاه 
خود را بهبود بخشد. درواقع بسیاری از تحلیلگران درآمد حال حاضر وی 
را کمت��ر از حد لیاقت او می دانند که یکی از دالیل اصلی، سیاس��ت های 
مالی س��خت گیرانه بایرن مونیخ اس��ت. به همین خاطر شایعاتی مبنی بر 
جدایی وی در تابستان آینده به گوش می رسد. در صورتی که امسال هم 
بتواند کفش طال را به دست آورد و توپ طال را نیز برای اولین بار تصاحب 
کند، طبیعی است که شاهد انقالبی در زمینه تبلیغات و درآمد باشگاهی 
وی باش��یم. با این حال با توجه به اینکه لیونل مسی موفق به کسب کوپا 
آمریکا شده و در لیگ داخلی نیز عنوان آقای گلی را به دست آورده است. 
این موضوع بس��یار سخت خواهد بود. امس��ال نیز اریک هالند با عملکرد 
خیره کننده خود در حالی که تنها 20 سال سن دارد، به نظر می رسد که 
بتواند کفش طال را به دست آورد. به همین خاطر اکثر تحلیلگران نسبت 

به این موضوع چندان خوش بین نیستند. 
۷-آندرس اینیستا

سن: 3۷ سال 
کشور: اسپانیا

باشگاه: ویسل کوپه
درآمد کل: 35 میلیون دالر )31 میلیون دالر درآمد از باشگاه، 4 

میلیون دالر درآمد از تبلیغات( 
دو فصل قبل اینیس��تا در تصمیمی عجیب به باش��گاهی در لیگ ژاپن 
پیوس��ت. اگرچه این انتقال برای هافبک خالق باش��گاه بارس��لونا که گل 
قهرمانی اسپانیا در جام جهانی را به ثمر رسانده، با انتقادهای زیادی همراه 
ش��د. با این حال از نظر درآمدی کامال مناس��ب بوده و دلیل اصلی درآمد 
باالی او، از باش��گاه است. در این رابطه به نظر می رسد که با پایان قرارداد 
در س��ال 2023، شاهد خداحافظی اس��طوره اسپانیایی باشیم. با توجه به 
این امر که عمال شانس��ی برای افزایش درآمد او وجود ندارد. بس��یاری از 
تحلیلگران بر این باور هس��تند که در فهرس��ت س��ال آینده، نامی از وی 

وجود نخواهد داشت. 
8-پل پوگبا 
سن: ۲8 سال
کشور: فرانسه

باشگاه: منچستر یونایتد
درآمد کل: 34 میلیون دالر )۲۷ میلیون دالر درآمد از باشگاه، ۷ 

میلیون دالر درآمد از تبلیغات(
در چند سال اخیر از نظر عملکردی و کسب جام، شاهد روزهای بحرانی 
برای پل پوگبا بوده ایم. با این حال با توجه به حضور ستاره های جدید، به 
نظر می رسد که بار دیگر شاهد بازگشت پوگبا به روزهای اوج خواهیم بود. 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشیم این است که وی چند قرارداد 
مهم ب��ا برندهای مطرحی نظیر آدیداس را در پی��ش دارد که با توجه به 
طوالنی مدت بدون آنها، می تواند درآمد تبلیغاتی او را با افزایشی چشمگیر 
مواجه سازد. همچنین قرارداد او امسال به پایان می رسد و تمدید احتمالی، 
بدون شک درآمد باشگاهی را نیز افزایش خواهد داد. به همین خاطر وی 

شانس رشد باالیی را در فهرست سال آینده دارد. 

9-گرت بیل 
سن: 3۲ سال

کشور: ولز
باشگاه: رئال مادرید

درآمد کل: 3۲ میلیون دالر )۲۶ میلیون دالر درآمد از باشگاه، ۶ 
میلیون دالر درآمد از تبلیغات(

مورد گریت بیل عجیب ترین در فهرس��ت امس��ال محس��وب می شود. 
درواقع وی تنها بازیکن پردرآمدی ما است که فصل گذشته بازیکن قرضی 
بوده اس��ت. همین امر خود بیانگر روزهای فاجعه بار وی است. این امر در 
حالی است که تا چند سال قبل، از وی به عنوان کریستیانو رونالدو جدید 
نام برده می شد. وی فصل گذشته به عنوان یک بازیکن ذخیره در تاتنهام 
بازی کرد و حتی  در فصل جدید هم با مصدومیت مواجه ش��ده است که 
اتفاقی تکراری در چند سال اخیر محسوب می شود. این امر در حالی است 
که بسیاری امیدوار بودند که او با بازگشت هرچند قرضی به تیم سابق خود 
بتواند عملکرد درخشان گذشته را داشته باشد. با توجه به عملکرد و اوضاع 
مالی نه چندان مناسب باشگاه مادریدی، با اطمینان می توان گفت که در 

فهرست سال آینده، ستاره ولزی حضور نخواهد داشت.  
10-ادن هازارد
سن: 30 سال 
کشور: بلژیک

باشگاه: رئال مادرید
درآمد کل: ۲9 میلیون دالر )۲۶ میلیون دالر درآمد از باشگاه، 3 

میلیون دالر درآمد از تبلیغات(
بهترین بازیکن باشکاه چلس��ی با رقم باالی 100 میلیون دالر برای پر 
کردن جای خالی کریستیانو رونالدو به تیم اول شهر مادرید پیوست. با این 
حال تاکنون نتوانسته عملکرد قابل قبولی را داشته باشد و اکثر بازی ها را 
به خاطر مصدومیت از دست داده است. حال باید دید که آیا وی می تواند 
تحت هدایت کارلو آنجلوتی، به روزهای خوب گذش��ته باز گردد یا شاهد 
آخرین فصل حضور او خواهیم بود. در این زمینه شایعاتی مبنی بر بازگشت 
س��تاره بلژیکی به تیم س��ابق خود شنیده می ش��ود که در فصل قبل، با 
قهرمانی در لیگ قهرمانان، شگفتی ساز بوده است. در رابطه با جایگاه او در 
فهرست سال آینده نیز تردیدهایی وجود دارد. درواقع وی در حال حاضر 
گزینه جذابی جهت طرح های تجاری بزرگ محسوب نمی شود و بعید است 
که با سطح فعلی، شاهد تمدید و افزایش درآمد او باشیم. به همین خاطر 
با توجه به وضعیت حال حاضر، به نظر نمی رسد که در سال آینده نیز نامی 
از او وجود داشته باشد. با این حال ممکن است امسال، وی بتواند خود را 

پس از دو فصل، اثبات نماید. 
forbes.com :منبع

10 فوتبالیست پردرآمد جهان در سال 2021

دوشنبه
19 مهر 1400

شماره 1876



۷ایران زمـــین www.forsatnet.ir15تلفن مستقیم: 86073290 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: کارفرمایان استان مکلفند با تشکیل 
کمیته طبقه بندی مشــاغل، طرح طبقه بندی را تهیه و پس از تایید 
این اداره کل آن را اجرا کنند. حســین فتحی، در نشست تخصصی با 
مشاوران فنی طرح طبقه بندی مشاغل مستقر در آذربایجان شرقی با 
اشــاره به ضرورت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزود: اجرای این 
طرح در کارگاه های مشــمول قانون کار در استان در برقراری عدالت 
مزدی و طی مسیر ترفیع کارگران نقش مهمی ایفا می کند. وی اظهار 
داشــت: بر اســاس ماده ۴۹ قانون کار با هدف رعایت در پرداخت مزد 
عادالنه و عدالت مزدی، ایجاد نظم و هماهنگی و سرعت عمل در کار و 
استقرار مناسبات صحیح کاری با بازار کار در راستای کاهش شکایات 
در زمینه مزد و رعایت شــرایط احراز شغل و دامنه مسوولیت مشاغل 
مختلــف در کارگاه ها، کارفرمایان باید در راســتای تهیه و اجرای این 
طــرح اقدامات الزم را انجام دهند. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شــرقی گفت: هدف وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در 

تمامــی ارکان حاکمیت دولت حســب منویات رهبــر معظم انقالب، 
رییــس جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، حمایت از کار، 
تولید، کارفرما و کارگران اســت. فتحی، ادامه داد: تهیه و اجرای طرح 
طبقه بندی مشاغل ضمن پیشگیری از اعمال نظرهای شخصی، مسیر 
ترفیع کارگران برابر دستورالعمل ها و مصوبات و انسجام دهی به عوامل 

مختلف تولید و خدمات نقش بســزایی ایفا مــی کند. وی با تاکید بر 
ضرورت فرهنگ ســازی، اطالع رسانی و همراهی و استفاده از ظرفیت 
تمامی تشــکالت در اجرای این طرح، یــادآوری کرد: چگونگی اجرای 
طرح و شیوه نامه آن با اخذ نظرات طراحان طبقه بندی مشاغل در این 
جلسه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این جلسه با حضور طراحان 
طرح های طبقه بندی مشاغل اســتان و تشکالت کارفرمایی در اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان برگزار شد. از جمعیت بیش از 
چهار میلیون نفری فعال آذربایجان شــرقی، یک میلیون و ۳۳۱ هزار 
نفر را جمعیت فعال تشــکیل می دهد که از این میزان نیز  حدود یک 
میلیون و ۱۸۷ هزار نفر، معادل یک ســوم جمعیت کل استان شاغل 
هستند. آذربایجان شرقی همچنین حدود ۱۵۰ هزار نفر جمعیت دارد 
و نرخ بیکاری آن زیر ۱۰ درصد اســت؛ کارشناســان دلیل اصلی نرخ 
پایین بیکاری در این اســتان را غیرت باالی کاری مردم، ویژگی های 
خاص فرهنگی این اقلیم و قبیح بودن بیکاری در آن و به ویژه مهاجرت 

جمعیت جویای کار به مناطق مختلف کشور می دانند.

قم- خبرنگار فرصت امروز: کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران با تقدیر 
از توجه مدیریت شهری به توسعه زیرساخت های ورزشی در شهر مقدس 
قم، گفت: سرمایه گذاری در ورزش و سوق دادن نوجوانان به آن به عنوان 
یک کار زیرساختی و فرهنگی می تواند در سرنوشت و آینده سالم نسل 

جوان مؤثر باشد.
به گزارش شــهرنیوز، علی اصغر حســن زاده با حضور در کمیسیون 
فرهنگی و اجتماعی شــورای اسالمی شهر قم، با اشاره به استعدادهای 
درخشان رشته ورزشی فوتسال در شهر قم، اظهار داشت: بنده به خاطر 
دینی که به شــهر محل زادگاهم احســاس می کردم، از سنوات قبل با 
توجه به وجود استعدادهای فراوان این رشته ورزشی، اقدام به راه اندازی 
یک آکادمی کرده ام اما طی چند سال گذشته اتفاقاتی رخ داده که باعث 
دلسردی بنده شده است. وی با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری قم 
در خدمت تأمین زیرساخت های ورزشــی است، ادامه داد: به هر اندازه 
که نسبت به توسعه سرانه های ورزشــی و زیرساخت ها توجه شود، در 

پر کردن سالم اوقات فراغت جوانان مؤثرتر بوده و گام بلندی در جهت 
کاهش آسیب های اجتماعی و سوق دادن نسل جوان به کارهای مفید 
خواهد بود. بهترین بازیکن سال فوتسال آسیا افزود: یکی از دغدغه هایم 
راه اندازی یک آکادمی برای اثربخشی بهتر ذیل دغدغه های جاری است؛ 

اما در این مسیر با مشکالت عدیده ای روبرو شده ایم، متأسفانه مسئوالن 
امر زیرســاخت اولیه که سالن ورزشی باشد را در اختیار ما قرار نداده اند 

تا بتوانیم تجربیات فنی خودمان را به نوجوانان شهر قم انتقال بدهیم.
وی یادآور شــد: ورزش فوتســال در قم بســیار مورد مقبول است و 
نوجوانان قمی استعداد درخشانی در رشته فوتسال دارند و درصورتی که 
در این رشــته امتحان پس داده، ســرمایه گذاری شود در آینده شاهد 

موفقیت های زیادی در ورزش استان خواهیم بود.
کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران با بیان اینکه سرمایه گذاری در ورزش 
و ســوق دادن نوجوانان به آن به عنوان یک کار زیرســاختی و فرهنگی 
می تواند در سرنوشــت و آینده سالم نســل جوان مؤثر باشد گفت: در 
صورت توجه مکفی، این آکادمی پس از چند سال فعالیت و ارائه کارنامه 
درخشان می تواند تبدیل به یک باشگاه حرفه ای فوتسال شود، چراکه هم 
تجربه فنی و نیز اســتعداد کافی برای چنین امری در شهر مقدس قم 

به صورت بالقوه وجود دارد.

اصفهان- قاسم اسد: در مراسمی از برگزیدگان فراخوان ساخت 
انیمیشن، موشن گرافی و کلیپ مدیریت مصرف بهینه آب شرکت آبفای 

استان اصفهان تجلیل شد.
در این مراسم که در حاشیه آیین پایانی مهرواره بین المللی نقاشی 
اربعین برگزار شــد با اهدای لوح تقدیر و جوایز نقدی از ۱۰ اثر برگزیده 

این فراخوان قدردانی به عمل آمد.
این فراخوان را روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان، 
خردادماه امســال با هدف شناســایی هنرمندان عالقه مند به موضوع 
مدیریت مصرف آب منتشــر کــرده بود که پس از بررســی و داوری، 
انیمیشن های"آب مجازی" ساخته میالد براتی و "آب سالم" ساخته 

مشترک آیت نادری و عاطفه سادات حسینی به عنوان آثار برتر انتخاب 
شدند. در این بخش همچنین موشن گرافی"آب و زندگی" ساخته بهنام 

معتمدی شایسته تقدیر شناخته شد.
در بخش کلیپ بزرگساالن نیز آثار "تنگ ماهی" ساخته جواد استکی 
و "قبض آب" ســاخته علی مهیاری و در بخش کلیپ خردساالن آثار 
محمد ارسالن جنگروی، آسنا جنگروی و یونس پورپیرعلی قابل تقدیر 
شــناخته شدند. در بخش فوتو کلیپ و دابسمش نیز آثار اکرم یوسفی، 
حانیــه رحیمی و محمد امین رحیمی به عنوان آثار قابل تقدیر معرفی 
شدند. گفتنی اســت آثار برگزیده این فراخوان از طریق فضای مجازی 

برای عالقه مندان عرضه می شود.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز 
با بیان اینکه نباید به ادامه راه تولید و تجارت در کشــور ناامید باشیم، 
گفت: فعاالن بخش خصوصی برای رفع مشــکالت خود و یکدیگر پای 
کار بیایند. ابوالفتح ابراهیمی در جلسه کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی 
تبریز افزود: آنچه هم اکنون نیاز است وجود اتحاد و وفاق در بین بخش 
های مختلف جامعه برای رفع مشکالت است، عملیاتی سازی طرح های 
مطالعاتی نیز می تواند در رفع مشــکالت موثر باشد. وی اظهار کرد: به 
اندازه کافی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی شاهد طرح های 
مطالعاتی بوده ایم و هم اکنون وقت آن است که این مطالعات به مرحله 
اجرا درآید. وی مشکالت موجود در بیشتر بخش ها و به خصوص بخش 
کشاورزی را در مرحله مدیریت و اجرا دانست و گفت: بخش کشاورزی 
به عنوان یک بخش راهبردی برای تمام بخش ها مطرح بوده و باید در 
این بخش شــاهد به اجرا درآمدن نتایج تحقیقات و پژوهش های انجام 

شده باشیم و بیش از این در این راستا تعلل نکنیم. ابراهیمی وجود تعامل 
سازنده بین فعاالن بخش خصوصی با یکدیگر و همچنین با بخش های 
دولتی را ضروری دانســت و گفت: در شرایط کنونی، باید فعاالن بخش 
خصوصی خود دســت به کار شده و تا جایی که در توان دارند، در رفع 
مشکالت به یکدیگر یاری رســانند که این موضوع در برخی استان ها 
اجرایی شده و نتایج خوبی به همراه داشته است که امیدواریم این روحیه 
تعامل و همکاری در آذربایجان شرقی نیز بیش از گذشته تقویت شود. 
نائب رییس اتاق تبریز همچنین با تاکید بر ضرورت انتخاب استانداری 
با روحیه و توان یاری بخشی به بخش خصوصی استان و حوزه تولید و 
تجارت، گفت: مسئوالن دولتی و فعاالن بخش خصوصی باید پا به پای 
یکدیگر برای رفع مشکالت اقتصادی در استان تالش کرده و برای حل 

این مشکالت، مطالباتی از مسئوالن کشوری داشته باشند.
لزوم اجرای کشاورزی قراردادی در قالب کشت غالب برای هر 

منطقه
رییس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق 
بازرگانی تبریز نیز در این جلســه گفت: این جلســه با موضوع بررسی 
درخواســت رییس صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان از بانک 
کشاورزی در خصوص ایجاد خطوط اعتباری مورد نظر صندوق و بررسی 
موضوعاتی همچون موانــع و چالش های موجود در اجرای طرح های 

کالن و اقتصــادی با در نظر گرفتن چالش های پیش رو و راهکارهای 
تجاری سازی اقتصادی و کشاورزی از طریق توسعه کشاورزی قراردادی 
و راهکارهای موجود برای تبدیل کشاورزی از تولید محوری به تجارت 
محوری برگزار می شــود. قاســم قویدل با اشاره به موضوع لزوم ایجاد 
خطوط اعتباری مورد نظر صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان، 
اظهار کرد: از بانک کشاورزی استان می خواهیم تمام توان خود را برای 
محقق کردن این موضوع به کار بگیرد که اتاق بازرگانی نیز برای تحقق 
این موضوع در کنار شما بوده و در صورت لزوم می توانیم این موضوع 
را با نمایندگان استان نیز در میان گذاشته و از طریق مرکز این موضوع 
را حــل کنیم. عضو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی تبریز با تاکید بر 
ضرورت حل مشکل نهاده های دامی گفت: ذبح دام های ماده موضوعی 
اســت که در آینده می تواند مشکل آفرین باشد و باید مورد پیگیری 
جدی قرار گیرد. قویدل همچنین بر لزوم اجرای کشــاورزی قراردادی 
در قالب کشت غالب برای هر منطقه تاکید کرد و گفت: در این حالت 
موضوع سورتینگ و فروش محصوالت کشاورزی شکل جامع تر و سهل 
الوصــول تری به خود می گیرد. وی همچنین از تشــکیل کارگروهی 
به منظور پیگیری و تدوین برنامه مدون در راســتای دستورات جلسه 
کمیسیون و طرح جمع بندی مباحث این کارگروه ها در جلسات آینده 

کمیسیون خبر داد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: دراین جلسه هیئت رئیسه انجمن 
آجر ماشینی اســتان  کوره های  آجرپذیری  استان  مشکالت  ناشی از 
تامین گاز در ایام  سرد سالهای گذشته و تاثیر آن در روند تولید و اشتغال 
را عنوان نموده و خواستار مساعدت و برنامه ریزی شرکت جهت حمایت 
از این صنایع تولیدی شدند.درادامه مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان 
نیزضمن خیرمقدم،با یادآوری و تاکید برذخیره سازی سوخت دوم واستفاده 

ازسوخت مایع ودوگانه سوزشدن  مشعلهای صنایع که در صورت اعمال 
محدودیت مصرف  در زمان افت احتمالی فشار به تولید این واحدها لطمه 
ای وارد نشود.طالبی افزود:اولویت مصرف گاز درایام سرد، تامین وپایداری 
گاز بخش خانگی بوده و برابر دستوالعملهای ابالغی این شرکت در صورت  
افت فشار گاز ،برنامه محدودیت مصرف را برای صنایع استان  برنامه ریزی  
و اطالع رســانی  خواهد نمود تا بجای گاز طبیعی از ســوخت جایگزین 

استفاده نمایند.وی افزود:رایزنی و هماهنگی های الزم نیز با شرکت پخش 
فرآورده های نفتی  جهت اختصاص سوخت مورد نیاز صنایع استان  انجام 
شده تا در صورت لزوم  سوخت مورد نیاز آنها در ایام محدودیت تامین شود.

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان اظهار داشت :اگر تفاهم نامه  واردات 
گاز از کشــور ترکمنستان بسته شده و نهایی شود ، انشاء ا... مشکل گاز 
تامین صنایع استان و نگرانی های این واحدها  کامالً  مرتفع خواهد شد.    

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

کارفرمایان مکلف به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند

تقدیر کاپیتان تیم ملی فوتسال از مدیریت شهری قم در تأمین زیرساخت های ورزشی

تجلیل از برگزیدگان فراخوان ساخت انیمیشن و کلیپ مدیریت مصرف بهینه آب

نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز:

فعاالن بخش خصوصی برای رفع مشکالت پای کار بیایند

جلسه تشریک مساعی هیئت رئیسه انجمن آجر ماشینی استان با مدیرعامل گاز گلستان

شهردار اهواز:
برای خدمت رسانی به مردم این خطه مهم و استراتژیک کشور آماده هستیم

اهواز- شبنم قجاوند: شــهردار اهواز با تاکید بر وحدت و همدلی تمامی 
بخش ها برای رفع مشــکالت، گفت: ما دســت یاری را به ســمت تمام ارکان 
حاکمیت در استان دراز میکنیم و برای خدمت رسانی به این مردم و این خطه 
مهم و استراتژیک در این کشــور آماده خدمت هستیم افتتاحیه آیین یادمان 
و مرکز فرهنگی، مذهبی سرلشــکر شهید حاج علی هاشمی و سرداران هشت 
سال دفاع مقدس با حضور آیت اهلل حیدری نماینده مردم در مجلس خبرگان 
رهبری، رضا امینی شــهردار اهواز، رئیس دادگستری خوزستان، فرمانده سپاه 
ولیعصر )عج( خوزســتان، مدیرکل حفط آثار دفاع مقدس خوزستان، فرمانده 
قرارگاه کربال، فرمانده ناحیه امام علی )ع(، فرماندار اهواز، رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر و جمعی از مسئولین با حضور خانواده شهدا 
و ســردار گرجی زاده همرزم شــهید هاشمی در گلزار شهدای اهواز برگزار شد. در این آیین رضا امینی شهردار اهواز ضمن خیر مقدم به 
حاضرین ، اظهار کرد: امیدواریم به پاس شب افتتاحیه یادمان سردار شهید علی هاشمی، امانت دار خوبی برای شهیدان باشیم و در این راه 
اولین افتتاحیه ای که انجام دادیم را به فال نیک می گیریم. وی با اشاره به سابقه حضور شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در روند تکمیل 
یادمان سردار شهید هاشمی، افزود: شهید سردار سلیمانی زمانی که در این یادمان حضور داشت قول حضور در افتتاحیه این یادمان را داده 
بود و امروز جای خالی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بسیار حس می شود. وی افزود: ما دست یاری را به سمت تمام ارکان حاکمیت در 
استان دراز میکنیم و برای خدمت رسانی به این مردم و این خطه مهم و استراتژیک در این کشور آماده خدمت هستیم زیرا تنها با وحدت 
و همدلی رفع مشکالت میسر است. امینی تصریح کرد: اگر از فرصت های موجود به خوبی استفاده نکنیم قطعا اولین مدعیان ما همین 

شهدایی هستند که در این برنامه برای گرامیداشت مقام آن ها گرد هم جمع شده ایم.

سومین جلسه شورای اقامه نماز بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن 
برگزار شد

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن 
گیالن، جلسه شــورای اقامه نماز بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گیالن با 
حضور حجت السالم والمسلمین حجازی مشــاور استاندار و مدیر ستاد اقامه 
نماز اســتان گیالن، دکتر برزگر سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، 
حجت السالم والمسلمین  قربان پور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد 
مســکن انقالب اســالمی گیالن، معاونین، ائمه جماعت بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی شهرستانهای رشــت، رودسر، لنگرود، الهیجان و اعضای شورای اقامه 
نماز بنیاد مسکن استان در سالن شهید حق شناس اداره کل برگزار گردید. در 
ابتدا، سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان با اشاره به تفاهم نامه منعقده مابین بنیاد مسکن و ستاد اقامه نماز گفت: وظیفه ترویج 
فرهنگ اقامه نماز در بین جامعه هدف خود را داریم و به این حرکت فرهنگی به عنوان یک وظیفه دینی نگاه می کنیم. وی اظهارکرد: 
رسالت این شورا ترویج و توسعه فرهنگ نماز است. در ادامه مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن گزارشی 
از عملکرد شورا ارائه نمود. حجت السالم والمسلمین  قربان پور افزود : اقامه نماز جماعت در دستگاه اجرائی و حضور همکاران گویای این 
حقیقت است که جایگاه نماز در فرهنگ دینی، جایگاه ارتباطی بندگان با خداست. ایشان با اشاره به آیه ۱۴ سوره طه گفت: در واقع نماز 
یک وسیله و ذکر بلند مرتبه است و عالیترین لحظه ارتباط زمان سجده می باشد. حجت السالم والمسلمین قربان پور گفت : نماز نقش 
فراوان و اثار ارزشمند زیادی در زندگی انسان داردکه از جمله انها پیشگیری از منکرات فردی و اجتماعی است. سپس حجت االسالم و 
المسلمین حجازي با اشاره به اینکه شیوه نامه در اختیار دبیران ستاد اقامه نماز در هر سازمان جهت ابالغ به مدیران داده شده است، افزود: 
مدیران وظیفه دارند براي ایجاد، تجهیز، بهسازي فضاي نمازخانه در کلیه مراکز وابسته همت گمارند، این در حالیست که رییس هر سازماني 
مسوول اولیه اقامه نماز و ترویج فرهنگ نماز است. وي با بیان اینکه هر سازمان باید گزارش فعالیتهای انجام شده را به ستاد ارسال نماید 
گفت: در نهایت امر با توجه به عملکرد هر سازمان و با توجه به نمرات ارزیابان و دبیران از سوي ستاد اقامه نماز سازمان هاي با نمرات باال 
مورد تشویق و تقدیرقرار خواهد گرفت و در صورتي که سازماني در این امر کوتاهي کند و یا امتیاز مطلوب را بدست نیاورد  تذکرات الزم 
به آنها داده می شود. وی در ادامه ضمن اشاره به این نکته که هر چند بنیاد مسکن یک دستگاه فنی اجرایی می باشد اما در فعالیت های 

فرهنگی به بهترین نحو شایسته نیز فعالیت دارد و کارنامه موفقی داشته است. 

خسارت دو میلیاردی طوفان به شبکه برق جاسک
 بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: معاون بهره برداری شــرکت توزیع 
نیروی برق هرمزگان گفت: طوفان حاره ای شاهین باعث خسارت به سه کیلومتر 
شــبکه برق رسانی در شهرستان جاسک شد. مصطفی طبیبی افزود: طوفان و 
بارندگی بامداد دیروز در شــرق جاســک باعث شده ۱۵ پایه برق رسانی و یک 
دستگاه ترانسفورماتور آسیب بیند. طبیبی بیان داشت: وقوع تندباد در جاسک 
موجب شــد برق برخی مناطق دچار اختالل شود که با اقدام به موقع نیروهای 
عملیاتی مدیریت برق جاســک، قطعی های برق رفع و شبکه به حالت پایدار 
بازگشت. وی اظهار داشت: با تشکیل طوفان حاره های شاهین و حرکت آن به 
سمت مناطق شرقی استان، نیروهای عملیاتی و اتفاقات شهرستانهای شرق استان به حالت آماده باش در آمدند و با آمادگی کامل خسارت 
ها را شناسایی و شبکه و تاسیسات آسیب دیده را اصالح کردند. معاون بهره برداری شرکت توزیع برق خسارت وارد شده را 2۰ میلیارد 

ریال اعالم کرد.

اله یار عنوان کرد:
 توسعه پایدار و متوازن دریایی و سواحل کشور 

در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی 
بوشهر – خبرنگار فرصت امروز:  عضو هیات عامل و معاون مهندسی و 
توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی با حضور در بندر بوشهر، از پیش 
بینی توســعه ای بندر بوشهر تا سال ۱۴۰۴ خبر داد. به گزارش روابط عمومی، 
محمدرضا اله یار عضو هیات عامل و معاون  مهندســی و توسعه امور زیر بنایی 
سازمان بنادر و دریانوردی کشور در این باره گفت : با توجه به ظرفیت های بسیار 
باال  در ســواحل استان بوشهر  و طول ۹۳۷ کیلومتری  مرز ساحلی این استان 
با دریایی نیلگون خلیج فارس ، ضرورت بر توســعه متوازن و پایدار این مناطق 
به شــدت احساس می شــود از اینرو  برنامه ریزی های مفصلی  برای سواحل 
 کشــور بخصوص سواحل استان بوشهردر ســازمان بنادر و دریانوردی بعنوان مرجع دریایی کشور  پیش بینی و طرح ریزی شده است.

 اله یار افزود: در حوزه توســعه ســواحل پیرو طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور بعنوان یک سند باال دستی، سازمان بنادر و 
دریانوردی موظف شــد که نسبت به تدقیق این طرح و آوردن آن در مقیاس استانی اقدام نماید که در این راستا بعد از استان هرمزگان 
دومین استانی که طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی آن تدقیق و تهیه شد، استان بوشهر بود  که تمامی شهرستانهای ساحلی رانیز 
مشمول می شد. وی عنوان کرد: یکی از اهداف اصلی این طرح تهیه برنامه بلند مدت برای استفاده از ظرفیت های دریا می باشد که برای 
هر شهر برنامه اجرایی و اکشن پلن پیش بینی شده است. معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: این 
مطالعات نهایی شده است و درحال طی مسیر در شورای برنامه ریزی استان می باشد که امید داریم هر چه سریعتر توسط شورای برنامه 
ریزی استان ابالغ و بعنوان یک سند باالدستی توسعه سواحل استان بکار گرفته شود. محمدرضا اله یار در خصوص توسعه بنادر اصلی و 
فرعی استان بوشهر گفت : در راستای توسعه بنادر اصلی و فرعی استان بوشهر، بندر بوشهر بعنوان بندر اصلی و ۱۰ بندرتجاری آن بعنوان 
بنادر فرعی طرح های توسعه ای پیش بینی شده است که در قالب طرح جامع بنادر بازرگانی، بندر بوشهر تا افق ۱۴۰۴ و بنادر فرعی نیز 

بصورت توسعه پانزده ساله در سه گام پنج ساله دیده شده است. 

شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان:
شرکت گاز استان ایالم برای توزیع پایدار گاز در فصل سرما آمادگی دارد

ایالم- هدی منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه این مجموعه برای پایداری گاز در سطح استان در فصل سرما 
آمادگی کامل دارد، گفت: در راستای رسالت اصلی شرکت ملّی گاز مبنی بر توزیع پایدار و ایمن گاز، به جهت جلوگیری از افت فشار گاز در 
زمان اوج مصرف و آمادگی مواجهه با هرگونه بحران در فصل سرد سال، شرکت گاز استان برای تحقق این برنامه ها، اقدامات پیشگیرانه الزم 
را در دستور کار قرار داده است. عباس شمس اللهی از تشکیل جلسات آمادگی زمستانی شرکت برای توزیع پایدار و ایمن گاز به مشترکین 
خبر داد و افزود: هرساله به منظور ارائه خدمات مطلوب به مشترکین و جلوگیری از افت فشار و توزیع عادالنه گاز، اقدامات مهم و اساسی 
در دستور کار قرار می دهد که خروجی آن تاُمین گاز پایدار برای کلیه مشترکین بوده است. وی اطالع رسانی به مشترکین و ارتقای سطح 
کیفی تبلیغات در راستای مدیریت بهینه مصرف در بخش خانگی را یکی از ابزارهای جلوگیری از مصرف بی رویه گاز دانست و اظهار داشت: 
انعقاد قرارداد پخش هشدارهای ایمنی و اصول صحیح مصرف گاز با صداو سیما، استفاده از تبلیغات محیطی و بیلبوردهای سطح شهرها و 
نیز استفاده از توان و پتانسیل قوی فضای مجازی استان برای آگاهی بخشی و اطالع رسانی چگونگی استفاده صحیح از گاز به مشترکین، 
از اهم اقدامات تبلیغی شرکت در فصول سرد سال است. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم به اهمیت اطالع رسانی و فرهنگ سازی اشاره 
و تصریح کرد: از سازمان های تبلیغی و آموزشی نظیر صدا و سیما، آموزش و پرورش، رسانه های مکتوب و مجازی و غیره انتظار می رود با 

ورود به این عرصه، شرکت گاز را در جهت نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی یاری رسانند. 

اراک- فرناز امیدی: معاون باغبانی وزارت جهادکشاورزی در پایان 
ســفر یک روزه به استان مرکزی اظهارداشت: با توجه به اینکه وضعیت 
مکانیزاسیون درحوزه باغبانی کشور اکنون عدد قابل قبولی را ندارد، امید 
است مجموعه صنعتی کمباین سازی اراک بتواند بر اساس تفاهمنامه 

منعقد شده، بر اساس سفارش های تخصصی بخش باغبانی ورود کند.
برومندی بیان داشــت: استان مرکزی استانی بســیار مهم در تولید 
محصوالت کشــاورزی و امنیت غذایی است چرا که بیش از سه میلیون 
تن محصوالت کشــاورزی و چهارصد هزار تن محصوالت باغبانی در این 
استان تولید می شود و انگور از مهمترین محصوالت تولیدی باغبانی این 
اســتان است. وی با بیان اینکه اقدامات قابل توجهی در بخش تحقیقات 
کشاورزی استان انجام شــده، افزود: امید است در راستای تجاری سازی 
محصوالت و همچنین افزایش تولید در واحد سطح بتوانیم اقداماتی انجام 
دهیم اما به طور مشخص در خصوص انگور مقرر شد که یک بخش قابل 
مالحظه ای از باغات انگور را به صورت داربستی و  طرح فراز اجرایی شود 

و از محل اعتبارات به باغداران، تسهیالت و یارانه برای انجام این اقدامات 
پرداخت شــود که با اجرایی کردن این طرح، محصوالت دو تا ســه برابر 
افزایش یابد. معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دیگر مصوبات 
این سفرگفت: مقرر شد برای اینکه باغبانی مطمئن در این حوزه داشته 

باشیم با تعامل و همکاری بخش خصوصی و مشارکت عمومی، برای تولید 
نهال گواهی شــده نیز اقدامات الزم انجام شود.  برومندی تصریح کرد: با 
توجه به اینکه حدود ۴۰ هزار تن کشمش از این استان صادر می شود و ارز 
آوری قابل توجهی برای کشور دارد اما روندکنونی 2۵ درصد ضایعات وجود 
دارد که باید این مسئله را رفع کنیم از این رو مقرر شد به بخش خصوصی 
تسهیالت بدهیم و کارگاه هایی در این استان ایجاد شود. وی یادآور شد: 
درخصوص شهرک گلخانه ای خنداب نیز مقرر شد که درکوتاه ترین زمان 
ممکن، شرکت شهرک های کشاورزی ایران در وزارت کشاورزی اقدامات 
زیرســاختی این شهرک را به اتمام برساند و پیگیری الزم برای پرداخت 
تسهیالت انجام شود و روند ساخت و احداث گلخانه ها در این شهرک آغاز 
شود. برومندی از مراکز تهیه، توزیع و تکثیر نهال، باغات انگور، کارخانجات 
وابسته به فرآوری انگور و کشمش، مجموعه صنعتی کمباین سازی اراک، 
واحدهای گلخانه ای بازدید کرد و نشستی با بهره برداران وفعاالن بخش 
کشاورزی، تشکل ها و شوراها در فرمانداری شهرستان خنداب به عمل آمد.

باحضورمعاون باغبانی وزارت جهادکشاورزی:

تفاهمنامه  همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی و کمباین سازی اراک منعقد شد
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10 خودروی گران قیمت جهان در سال ۲0۲1

به قلم: جاناتان پارکر / خبرنگار - مترجم: امیر آل علی

یکي از جذاب ترین آمارهاي هر س��ال، معرفي گران ترین هاي حوزه هاي مختلف محس��وب مي شود که در 
این زمینه صنعت خودرو، یکي از محبوب ترین ها است. اگرچه امسال شیوع جهاني ویروس کرونا باعث بروز 
مش��کالت زیادي در اکثر کس��ب و کارها ش��ده، با این حال این موضوع جذابیت این صنعت را کاهش نداده 
است و شاهد تغییرات عجیب در قیمت ها نبوده ایم. در ادامه به بررسي 10 خودرو گران قیمت جهان خواهیم 
پرداخت که نکته مش��ترك آنها، قرار داشتن در گروه سوپراسپرت ها است. این امر باعث شده تا شاهد تعداد 

محدودي از هر یک باشیم که خود در قیمت باالي آنها تاثیرگذار است. 
1-فراري ۲50 جي تي
قیمت: ۷0 میلیون دالر

این برند ایتالیایي در سال 1929 توسط انزو فراري ایجاد شده و هم اکنون اکثر سهام آن به هو اکسور تعلق 
دارد که مالک برندهاي مطرحي نظیر فیات و باش��گاه یوونتوس اس��ت. نکته جالب این خودرو، ساخته شدن 
آن در س��ال  1963 اس��ت و 58 سال سن دارد. با این حال قیمت آن در مقایسه با نزدیک ترین رقیب خود، 
اختالفي بیش از 80 میلیون میلیوني را نشان مي دهد. درواقع این اختالف باال باعث شده تا در چند سال اخیر 
شاهد حضور آن در جایگاه نخست باشیم. این خودرو نمادین داراي موتور 12 سیلندر با حداکثر قدرت 300 
اسب بخار است. گیربکس پنج سرعته با حداکثر سرعت 254 کیلومتر بر ساعت از دیگر مشخصات مهم آن 
محسوب مي شود. اگرچه این عدد در مقایسه با تولیدات حال حاضر قابل توجه نیست، با این حال برند فراري 

موفق شده است تا در سال 1964 با این خودرو براي نهمین سال متولي برنده مسابقه توردو فرانس شود.  
۲-بوگاتي الوایچو نوا

قیمت: 18 میلیون و ۷00 هزار دالر
این برند فرانسوي توسط اتوره بوگاتي  در سال 1909 ایجاد شده و هم اکنون متعلق به برند فولکس واگن 
اس��ت. در زیرشاخه برندهاي تحت مالکیت فولکس واگن، برندهاي مطرح دیگري نظیر المبورگیني، پورشه، 
بنتلي  و آئودي به چشم مي خورد. به همین خاطر بسیاري از تحلیلگران این برند را باالتر از سایرین با توجه 
به زیرمجموعه ها مي دانند. خودروی این شرکت محصول سال 2019 است که از موتور 16 سیلندر و قدرت 

1500 اسب بخار استفاده مي کند که نتیجه آن سرعت 420 کیلومتر بر ساعت است. 
3-پاگاني زوندا بارچتا

قیمت: 18 میلیون و ۶00 هزار دالر
هیچ فهرستي در زمینه خودرو، بدون حضور چند نماینده از کشور ایتالیا تکمیل نخواهد بود و این برند نیز 
در این کش��ور تاس��یس شده و فعالیت دارد. موسس آن هوراسیو پاکاني است که در سال 1992  کار خود را 
آغاز کرده است. نکته جالب  این است که موتور آن توسط برند آلماني مرسدس بنز تولید شده و 12سیلندر 
است. محصول سال 2018 است و سرعت آن نیز به 355 کیلومتر بر ساعت مي رسد. این خودرو در نخستین 

سال عرضه خود موفق شده بود تا عنوان گران قیمت ترین خودروی جهان را به دست آورد. 
4-بوگاتی چنتودیه چی
قیمت: 9 میلیون دالر

دیگر نماینده بوگاتي در این فهرس��ت، خودرویي 16 س��یلندر با قدرت 1577 اس��ب بخار است. ظاهر آن 
تفاوت بسیاري با سایر تولیدات این برند مطرح دارد و بدون شک زیباترین خودرو در بین فهرست ما محسوب 

مي شود. سرعت آن نیز به 379 کیلومتر بر ساعت مي رسد و تولید سال 2020 است. 
5-بوگاتي دیوو

قیمت: ۶ میلیون دالر
دیگر خودروی بوگاتي محصول سال 2020 است که موتوري 16 سیلندر با قدرت 1500 اسب بخار را دارد. 

سرعت آن نیز 380 کیلومتر بر ساعت است که اندکي از گزینه قبلي، بیشتر است. 
۶-بوگاتي شیرون 300 پالس

قیمت: 5 میلیون و ۷40 هزار دالر
بوگاتي با در اختیار داشتن چهار نماینده در بین شش خودروی گران قیمت، بهترین عملکرد را داشته است. 
درواقع برنده واقعي را باید این برند فرانسوي دانست. این خودرو از سري مجموعه محبوب شیرون، سریع ترین 
خودرو در فهرست ما محسوب مي شود سرعت باورنکردني 490 کیلومتر بر ساعت را دارد. موتور آن نیز 16 

سیلندر با توان 1877 اسب بخار است. این خودرو در سال 2020 تولید شده است. 
50.T ۷- گوردون موری

قیمت: 3 میلیون و 80 هزار دالر
این برند انگلیسی در سال 2007 شروع به فعالیت کرده و به همین خاطر به مراتب کم سابقه تر از سایر رقباي خود 
در این فهرست محسوب مي شود. با این حال موسس آن طراح افسانه اي مسابقات فورمول یک است که با برند مک 
الرن، همکاري هاي زیادي را داشته و طراحي هاي بسیار موفقي نظیر f1 را انجام داده است. همین امر باعث شده 
تا در این مدت زمان کم، به موفقیت هاي قابل توجهي دست پیدا کند. سرعت این خودرو که در سال 2020 تولید 

شده، 354 کیلومتر بر ساعت است. موتور 12 سیلندر آن نیز 645 اسب بخار قدرت دارد. 
8- کونیگزگ یسکو

قیمت: 3 میلیون دالر
ممکن اس��ت تصور کنید تنها خودروسازی مطرح سوئد، برند ولوو است. با این حال این کشور در زمینه تولید 
سوپراسپرت ها نیز فعالیت موفقی دارد. برند کونیگزگ از سال 1994 توسط کریستین ون کونیگزگ تاسیس شد. 
یکی از دستاوردهای اصلی این برند، کسب سریع ترین زمان الزم برای دستیابی به سرعت 300 کیلومتر بر ساعت 
و بازگشت به حالت اولیه است. این موفقیت حتی وارد کتاب گینس هم شده است. در چند سال اخیر شاهد رقابت 
این برند با بوگاتی بر سر کسب کمترین میزان زمان برای رسیدن به سرعت باالی 300 کیلومتر بر ساعت هستیم 
که خود یکی از جذابیت های این صنعت محس��وب می شود. حداکثر سرعت این خودرو 531 کیلومتر بر ساعت 
است و موتور آن 1600 اسب بخار قدرت دارد. به همین خاطر نیز سریع ترین در فهرست امسال محسوب می شود. 

9-مرسدس ای ام جی وان
قیمت: ۲ میلیون و ۷00 هزار دالر

زیرمجموعه برند آلمانی دایملر در س��ال 1926 توسط گوتلیب دایملر و ویلیام مایباخ تاسیس شده است. 
اگرچه این برند بیش��تر خودروهای لوکس تولید می کند، با این حال این موضوع باعث نش��ده تا توجه آن به 
سوپراس��پرت ها کاهش پیدا کند. خودروی مذکور از فناوری خودروهای فرمول یک اس��تفاده کرده و 1000 
اس��ب بخار قدرت دارد. حداکثر سرعت آن نیز به 350 کیلومتر بر ساعت می رسد. این خودرو محصول سال 

2021 بوده و به همین خاطر، جدیدترین فهرست ما محسوب می شود. 
10-استون مارتین والهاال

قیمت: یک میلیون و 300 هزار دالر
این برند انگلیسی در سال 1913 توسط رابرت بمفورد و لیونل مارتین تاسیس شده است. این برند زیرمجموعه 
خودروی اسزی فورد محسوب می شود و شهرت جهانی خود را مدیون سری فیلم های جیمز باند است. این خودرو 

در سال 2020 تولید شده و 937 اسب بخار قدرت دارد. حداکثر سرعت آن نیز 350 کیلومتر بر ساعت است. 
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به قلم: آناس بیگ
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

بحث امنیت اطالعات و حریم شخصی برای هر فردی مهم 
اس��ت. اینکه ش��ما اطالعات تان را در ج��ای امنی نگه دارید، 
مس��ئله ای ساده نیس��ت. بس��یاری از افراد برای انتخاب یک 
سرویس آنالین مثل ایمیل چندین موسسه را با هم مقایسه 
می کنن��د. در نهایت نیز فقط با اطمینان از امنیت باالی یک 
س��رویس اقدام به انتخاب آن خواهد کرد. با این حساب شما 
به عنوان ی��ک کارآفرین باید حواس ت��ان به وضعیت امنیت 
اطالعات خود و ش��رکت تان باش��د. این امر ام��کان فعالیت 
مناس��ب ش��ما در بازار و تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را به 

همراه خواهد داشت. 
نکته مهم درخصوص امنی��ت اطالعات و حریم خصوصی 
مربوط به در نظر داش��تن وضعیت کارمندان شرکت هاست. 
بسیاری از سازمان ها از شیوه های ایجاد دسترسی آنالین بسیار 
ساده و آسیب پذیر برای کارمندان شان استفاده می کنند. این 
امر ش��اید ساده ترین شیوه ساماندهی کار باشد، اما مشکالت 
امنیتی بسیار زیاد برای کارمندان تان به همراه خواهد داشت. 
یکی از دغدغه های اصلی کارمندان در طول س��ال های اخیر 
همکاری با ش��رکتی مطلع با ش��یوه های محافظت از حریم 
خصوصی شان است. این امر نکته درباره فضای آنالین به طور 

قابل مالحظه ای مصداق پیدا می کند. 
بدون تردید حفاظت کامل از کارمندان در فضای آنالین امر 
غیرممکنی به نظر می رسد. بسیاری از برندها در مسیر ایجاد 
امنیت س��ایبری برای کسب و کارشان هم با شکست مواجه 
می شوند. با این حساب رویارویی با مشکالت عمده در زمینه 
تامین امنیت آنالین کاربران تا حد زیادی س��خت محسوب 

می شود، اما غیرممکن نیست. 
ه��دف اصل��ی در این مقاله بررس��ی برخی از ش��یوه های 
کاربردی برای تامین امنیت سایبری کارمندان شرکت است. 
چنین امری نظر هر کارمندی را به کس��ب و کار ش��ما جلب 
خواهد کرد. اگر کسب و کار شما هم به طور مداوم با مشکل 
ناتوانی برای اس��تخدام نیروی کار ماهر رو به رو اس��ت، شاید 
اکنون زمان اصالح نحوه تامین امنیت کاربران از س��وی شما 

فرا رسیده باشد. 
چرا کارمندان درخواست حفاظت از حریم شخصی در 

محل کار را دارند؟
یکی از سواالت مهم درباره وضعیت برندها مربوط به چرایی 
اهمیت حریم خصوصی برای کارمندان و ضرورت حفاظت از 
آن اس��ت. اولین نکته ای که در این باره باید بدان اشاره کرد، 
ماهیت حریم خصوصی و اطالعات ش��خصی کارمندان است. 
اغلب اوقات اطالعاتی نظیر آدرس محل سکونت، شماره تلفن 
و همچنین ایمیل و ش��ماره حساب بانکی از جمله مهمترین 
اطالعات شخصی هر کارمند محسوب می شود. با این حساب 
اگر اطالعات موردنظر درز پی��دا کرده و یا در اختیار دیگران 
قرار گیرد، مشکالت زیادی برای کارمندان ایجاد خواهد شد. 

نکت��ه جالب در این می��ان برنامه ریزی برخ��ی از حمالت 
س��ایبری برای س��رقت اطالعات کارمندان و س��پس ایجاد 
مش��کالت اساسی برای آنهاس��ت. این امر یکی از موضوعات 
اساس��ی در زمینه باج گیری اینترنتی نیز محس��وب می شود. 
بنابراین کسب و کار شما باید فکری اساسی برای تامین امنیت 
سایبری کارمندانش نماید، در غیر این صورت هرگز شانسی 
برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان و همکاری بلندمدت با آنها 

نخواهید داشت. 
امروزه در بسیاری از کشورها وظیفه اصلی حفاظت از حریم 
خصوصی و اطالعات شخصی کارمندان برعهده کسب و کارها 
قرار دارد. با این حس��اب اگر ش��ما هرگون��ه کوتاهی در این 
رابطه انجام دهید، با واکنش سریع نهادهای دولتی و حقوقی 
مواجه خواهید ش��د. این امر بسیاری از برندها را حتی تا مرز 

ورشکستگی نیز پیش برده است. 
چگونه از حریم شخصی و اطالعات کارمندان در محل 

کار حفاظت کنیم؟
اکنون ما به س��وال اصلی این مقاله رس��یده ایم. اینکه یک 
کس��ب و کار چطور باید امنیت کارمندان و اطالعات ش��ان را 
تضمین کند، مسئله ساده ای نیست. بسیاری از برندها در این 
شرایط به طور مداوم با مشکالت عمده ای رو به رو می شوند. با 
این حال اگر شما مجموعه ای از نکات اساسی را مدنظر داشته 
باش��ید، به احتمال زیاد مشکلی در این مسیر پیش روی تان 

قرار نخواهد گرفت. 
ما در ادامه برخی از توصیه های امنیتی برای تضمین امنیت 
اطالعات کارمندان ش��رکت را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
این امر به شما امکان فعالیت بهتر در بازار را می دهد. همچنین 
اعتبار کسب و کارتان نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا 
خواه��د کرد. بدون تردید مش��تریان  و کارمندان مختلف در 
ب��ازار به برندی که به طور مداوم اطالعات مهم کارمندانش را 
از دست می دهد، اعتماد نخواهند کرد. درست به همین خاطر 
شما باید همیشه آماده به روز رسانی استانداردهای امنیتی تان 

برای محافظت از اطالعات شخصی کارمندان باشید. 
1. سیاست شفافیت کاری

یکی از مهمترین نکات در زمینه فعالیت کاری در شرکت ها 
مربوط به شفافیت کاری است. اگر شما دارای تیم های کاری 
مختلفی هس��تید، همه آنها باید عملکردی ش��فاف و واضح 
داش��ته باش��ند، در غیر این صورت تنظیم روابط میان تیم ها 
و دسترسی س��اده به اطالعات موردنیاز دشوار خواهد شد. از 
آنجایی که بحث ما درباره امنیت اطالعات شخصی کارمندان 
است، باید گردآوری تمام اطالعات به طور یکپارچه را مدنظر 
داشته باشید. این امر به شما امکان دسترسی ساده به اطالعات 
کارمندان و همچنین اطمینان دهی به کارمندان نس��بت به 

امنیت اطالعات شان را می دهد. 
برخی از برندها در زمینه ثبت اطالعات کارمندان ش��ان به 
طور پراکنده عمل می کنند. این امر ش��امل س��رمایه گذاری 
چنین برندهایی بر روی ایجاد بانک اطالعاتی برای هر بخش 

از شرکت و سپس ذخیره س��ازی اطالعات کارمندان بر روی 
آنهاس��ت. ش��اید این امر در نگاه اول مشکل خاصی به همراه 
نداش��ته باش��د، اما از نقطه نظر امنیت س��ایبری امکان درز 

اطالعات را بیشتر خواهد کرد. 
ش��ما وقتی ی��ک بانک اطالعات��ی از داده ه��ای مربوط به 
کارمندان تان را ایجاد می کنید، باید سطح دسترسی هر کدام 
از کارمندان را به طور مش��خص تعیین نمایید. توصیه ما در 
این بخش محدودس��ازی شدید دسترسی کارمندان به بانک 
اطالعاتی موردنظر اس��ت. در صورت نیاز فقط به طور موقت 
باید امکان دسترسی به این بانک اطالعاتی فراهم شود، در غیر 
این صورت امکان درز اطالعات به سادگی فراهم خواهد شد. 

بی ش��ک محافظت از یک بانک اطالعاتی متمرکز بس��یار 
ساده تر از بانک های اطالعاتی پراکنده است. درست به همین 
خاطر ش��ما باید تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور 
قابل مالحظه ای مد نظر قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید 
هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان تان و تامین 

امنیت سایبری شان پیدا نکنید. 

۲. محدودسازی سطح دسترسی به اطالعات شرکتی
امروزه کارمندان در شرکت ها به طور مداوم نیازمند استفاده 
از اطالعات و داده های مهم هستند. از آنجایی که در بسیاری 
از شرکت ها تیم های کاری مختلف بر روی پروژه ها و مطالعات 
گوناگون کار می کنند، ایجاد فرآیندی ساده برای دسترسی هر 
گروه به نتایج فعالیت گروه دیگر امری مهم خواهد بود. یکی از 
اشتباهات مهم کارآفرینان در این میان ایجاد سطح دسترسی 
بیش از اندازه برای تیم های مختلف کاری است. این امر شاید 
در نگاه نخست یک بی توجهی س��اده باشد، اما در بلندمدت 
وضعیت ش��ما را از نظر امنیت اطالعات کارمندان به ش��دت 

تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
توصیه اصل��ی ما در این بخش تالش برای محدودس��ازی 
دسترس��ی هر کارمند و تیم کاری براس��اس نیازش به بانک 
اطالعاتی ش��رکت اس��ت. وقتی تیم بازاریاب��ی نیازمند نتایج 
مطالعات قبلی و نظرس��نجی ها درباره مشتریان است، نیازی 
برای تعریف دسترس��ی به اطالعات شخصی دیگر کارمندان 
برای تیم موردنظر نخواهد بود. بنابراین شما باید این نکته را 
در زمینه فعالیت بهینه کس��ب و کارتان در زمینه حفاظت از 

اطالعات کارمندان مدنظر قرار دهید. 
ب��دون تردید درز اطالعات برند امری بس��یار وحش��تناك 
اس��ت. نکته مهم اینکه چنی��ن امری اغلب اوقات براس��اس 
اش��تباهات س��اده روی می دهد. بنابراین کس��ب و کار شما 
باید در موقعیت های حس��اس به دنبال پرهیز از اش��تباهات 
کلیشه ای باشد. محدودسازی سطح دسترسی تیم های کاری 
به اطالعات شرکت یکی از نکات مهم برای پرهیز از اشتباهات 
رایج محسوب می شود. این امر به شما امکان مدیریت کسب 
و کار با خیال راحت و سطح باالی امنیت کاربران را می دهد. 

3. حفاظت از دستگاه های شرکتی
کارمن��دان برای فعالیت در ش��رکت ها به ط��ور معمول از 
رایانه و دیگر تجهیزات س��ازمانی اس��تفاده می کنند. این امر 
ب��ه معنای ممنوعیت خ��روج تجهیزات موردنظر از ش��رکت 
است. اگر ش��ما تا به حال درباره دلیل این امر فکر نکرده اید، 
باید از نقطه نظر امنیت س��ایبری بررس��ی اش نمایید. بر این 
اساس با حفظ رایانه ها و دیگر تجهیزات شرکت در محل کار 
امکان محافظت فیزیکی از آنها فراهم ش��ده و از همه مهمتر 
اینکه کارشناس های امنیت سایبری شرکت تان هر لحظه به 
سیستم ها دسترسی دارند. این امر اهمیت بسیار زیادی برای 

پرهیز از درز اطالعاتی دارد. 
متاسفانه برخی از شرکت ها در طول سال های اخیر استفاده 
از سیستم های کارمندان را مد نظر قرار داده اند. شاید این امر از 
نقطه نظر هزینه های کسب و کار بسیار ساده به نظر برسد، اما 
شما باید همیشه حواس تان به امنیت اطالعات کارمندان تان 
جمع باشد، در غیر این صورت باشد ماجراجویی تان در عرصه 
کس��ب و کار خیل��ی زودت��ر از آنچه فک��رش را بکنید، تمام 

می شود. 
4. ایمن سازی دسترسی کاربران به اینترنت

استفاده از اپراتورهای معتبر برای دسترسی به اینترنت یکی 
از نکات مهم برای تاثیرگذاری بر روی س��طح امنیت سایبری 
است. اپراتورهای بزرگ به طور معمول نظارت شدیدی بر روی 
سالمت خدمات ش��ان دارند. بنابراین بسیاری از فعالیت های 
مخرب در سرویس های آنها روی نمی دهد. عالوه بر این نکته، 
ش��ما باید برای اتصال پیدا کردن ب��ه اینترنت از نرم افزارهای 

معتبری نیز استفاده کنید.

ام��روزه ان��واع مرورگ��ر و افزونه های کمکی برای س��اده و 
جذاب ت��ر س��اختن روند تاثیرگ��ذاری بر روی مش��تریان در 
دس��ترس کاربران قرار دارد. شاید ش��ما به عنوان یک کاربر 
حقیقی امکان اس��تفاده از هر افزونه ای را بدون کوچک ترین 
نگرانی داشته باشید، اما درباره شرکت ها این امر به طور کامل 
متفاوت است. از آنجایی که نفود به سامانه اطالعات شرکت ها 
نتایج بس��یار مخربی برای هر برند به همراه دارد، شما باید به 
طور مداوم حواس تان به این نکته باشد. بنابراین قید ابزارها و 
افزونه های ناش��ناس را بزنید. استفاده از چنین افزونه هایی در 
سیس��تم های شرکت احتمال سرقت اطالعات و نفوذ ساده تر 

هکرها را به همراه خواهد داشت. 
5. استفاده از کانکشن درونی استاندارد

بس��یاری از برندها برای ایجاد س��طح دسترس��ی در میان 
کاربران شان اقدام به تعریف کانکشن یا VPN می کنند. این 
امر به هر کارمند امکان اتصال به VPN شرکت و دسترسی 
به اطالعات موردنیازش را می دهد و مزیت اصلی این ش��یوه 
ام��کان تعیین محدودیت یا دامنه مش��خص ب��رای هر کاربر 
است. به این ترتیب کاربر مورد نظر به تمام داده های شرکت 

دسترسی نخواهد داشت. 
امروزه بس��یاری از کسب و کارها به طور دورکاری مشغول 
رس��یدگی به پروژه های شرکت شان هس��تند. این امر نیاز به 
اتصال به یک VPN س��ازمانی برای تامین امنیت اطالعات 
را افزایش می دهد، در غیر این صورت شاید به سادگی هرچه 

تمام تر اطالعات کاربران مورد سرقت قرار بگیرد. 
یک��ی از نکات جال��ب در زمینه فعالی��ت برندها مربوط به 
تمایل ش��ان ب��رای کاهش هزینه ها به هر قیمتی اس��ت. این 
امر در بس��یاری از موارد نکات امنیتی را مورد بی توجهی قرار 
می دهد. با این حس��اب اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی 
کارمندان تان و جلب اعتمادش��ان هستید، هرگز نباید درباره 
فرآیند تامین امنیت سایبری شان شک و تردید به خودتان راه 

دهید. این امر اعتبار برند شما را مشخص می کند.
خوش��بختانه امروزه ش��رکت های معتبر امنیت س��ایبری 
خدمات مربوط به تعریف انواع کانکشن برای کسب و کارها را 
انجام می دهند. این امر به شما امکان ایجاد یک شبکه اینترنت 
درون س��ازمانی را می دهد. به این ترتی��ب تا زمانی که فقط 
به داده های بانک اطالعاتی ش��رکت نیاز باش��د، ایجاد اتصال 
اینترنت غیرضروری خواهد بود. چنین امری ش��انس هکرها 
برای دسترس��ی به اطالعات شخصی کارمندان تان را نزدیک 

به صفر می کند. 
بدون تردید همیش��ه امکان استفاده از کانکشن های ناامن 
و رای��گان وجود دارد. با این حال ش��ما در این حالت امنیت 
اطالعا  تان را به طور قابل مالحظه ای در خطر قرار می دهید. 
با این حس��اب بهترین راهکار در این بین استفاده از خدمات 
موسس��ه های معتبر خواهد ب��ود، در غیر ای��ن صورت هیچ 

تضمینی درباره موفقیت شما در بازار وجود نخواهد داشت. 
۶. استفاده از وای فای خصوصی

امروزه شرکت ها به شبکه های وای فای بسیار زیادی اتصال 
پیدا می کنند. دلیل این امر ساده س��ازی فرآیند دسترسی به 
اینترنت برای کارمندان هر بخش از ش��رکت است. شاید این 
نکته برای ش��ما بسیار س��اده به نظر برسد، اما از نظر امنیت 
س��ایبری اهمیت باالیی دارد. بسیاری از کارمندان نسبت به 
سرانجام امنیت اطالعات شخصی ش��ان در شرکت ها نگرانی 
زیادی دارند. این امر از طریق اس��تفاده از وای فای خصوصی 
ب��رای هر تی��م کاری به طور کامال س��اده رفع خواهد ش��د. 
ش��یوه کار در این بخش استفاده از وای فای اختصاصی برای 
ذخیره سازی اطالعات مهم ش��رکت و دیگر وای فای ها برای 
کارهای روزمره کارمندان است. چنین امری کار هر تیم هکری 
برای دسترسی به اطالعات مهم شرکت را سخت خواهد کرد. 
امروزه شما امکان استفاده از خدمات سایبری موسسه های 
معروف و معتبر را دارید، با این حال چنین کاری به هیچ وجه 
منطقی نخواهد بود. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
کارمندان و جلب اعتمادش��ان از تکنیک های س��اده استفاده 
می کنند. اگر شما هم به دنبال تکنیک هایی ساده و کاربردی 
هس��تید، نکات مورد بحث در این مقاله بهترین تاثیرگذاری 
را برای ش��ما به همراه خواهد داشت. البته هنور یک توصیه 

اساسی دیگر در این میان باقی مانده است. 
۷. محدودسازی حجم استفاده از اینترنت

کارمندان در ش��رکت ها باید دسترس��ی محدود و مناسبی 
به اینترنت داش��ته باش��ند. این امر هم از نظر حجمی و هم 
از نظر س��ایت های قابل دسترسی برای آنها باید مورد ارزیابی 
قرار گیرد. به عنوان مثال، بس��یاری از سایت های سرگرمی و 
خبری کوکی های بسیار زیادی روی مرورگرها نصب خواهند 
کرد. این امر مش��کالت زیادی برای امنیت سایبری کسب و 
کارها به همراه خواهد داشت. با این حساب باید به طور قابل 
مالحظه ای در تالش ب��رای تعیین محدودیت های مورد نظر 

باشید. 
وقت��ی کاربران حجم نامحدودی از اینترنت را در ش��رکت 
داش��ته باش��ند، تمایل ش��ان برای چک کردن س��ایت های 
تفریحی و همچنین اس��تفاده از شبکه های اجتماعی به طور 
قاب��ل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. یکی از نکات مهم 
درباره ش��بکه های اجتماعی سطح دسترس��ی باالی شان به 
اطالعات ش��خصی کاربران است. با این حساب اگر کاربران با 
استفاده از اینترنت شرکت به شبکه های اجتماعی وصل شوند، 

وضعیت شان به طور قابل مالحظه ای خطرناك خواهد شد. 
شما برای حفاظت از اطالعات شخصی کارمندان تان نیازی 
ب��ه تکنیک های عجی��ب و حرفه ای ش��دن در زمینه امنیت 
س��ایبری نداری��د. برخ��ی از توصیه های س��اده در این میان 
کار ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی کارمندان را به طور قابل 
مالحظه ای س��اده خواهد کرد. اگر ش��ما در این راستا تمایل 
باالیی برای موفقیت دارید، باید تکنیک های س��اده این مقاله 
را مدنظر قرار دهید. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بسیار 
س��اده و بدون دردسر بر روی سطح امنیت اطالعات شخصی 
کارمندان تان کمک خواهد کرد. به این ترتیب شهرت برندتان 

موجب جلب نظر هر کارمندی در بازار می شود. 
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راهکارهای حفاظت از حریم خصوصی کارمندان در سازمان ها


