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ﺷﻤﺎﺭﻩ
صفحه
88ﺻﻔﺤﻪ
تومان
 4000ﺗﻮﻣﺎﻥ
4000

وکارها
رسانه تعاملی چه خدماتی برای کسب
دارد؟ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ
ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻔﺖ

زومیــت :رســانه تعاملــی یــا  VODدر ســالهای اخیــر شــهرت زیــادی پیــدا
کــرده اســت و فرصتهــای مناســبی هــم بــرای تبلیغــات کس ـبوکار فراهــم
میکنــد .کافهبــازار نیــز یکــی از بازیگــران اصلــی ایــن حــوزه اســت کــه در
کاربــری
ﺳﺮﮔﺮﻡـاید
پردازیــم .شـ
VODﺭﺍآن می
ـرویس
ـریح سـ
تشـ
ادامــه بـ
ﺑﺮﺍﻯ
ـوانﺍﺭﺯﺍﻥ
نتـﻧﻔﺖ
ﺧﺮﻳﺪ
ﻧﺠﺎﺕ ﺩﻫﺪ،
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ
ﺍﺳﺖ
ﻣﻤﻜﻦ
ـهﻛﻪ
ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ
ﺍﻳﺴﻨﺎ| ﭼﻴﻦ ﺩﺭ
ﺍﻳﺴﻨﺎ
ـون
همچـ
هایی
س
ـروی
سـ
ـام
نـ
ـه
کـ
ـرد
کـ
ـور
تصـ
ـاوری
فنـ
ـروزی
امـ
ـای
دنیـ
ﭘﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺨﺎﺯﻥرا در
ﻧﻔﺖ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﮋﻳﻚ ﺧﻮﺩﺵ ﺍﺳـﺖ .ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻭﻳﻞ ﭘﺮﺍﻳـﺲ ،ﺁﻳﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﭼﻴﻦ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ
های ﺭﺍرســانه
ـرویس
ﺩﻳﮕﺮسـ
باشــد.
ـنیده
ﺩﺭ را
پرایــم
هولــو و
نتفلیکــس
ﺧﻴﺎﻟﻰ
ﺗﺼﻮﺭﻯ
ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﺮﺧﻰ
نشـﻛﻪ
ﺣﺎﻟﻰ
ـازونﺍﺳﺖ
آمـﻣﺜﺒﺖ
ﺑﺮﺧﻰ
ﺩﻫﺪ؟وﭘﺎﺳﺦ
ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ
ﺁﻣﺎﺭ زیــادی
محبوبیــت
ﺟﺎﺭﻯاخیـ
لهای
)Video
Demand
(مخفـ
VOD
ـت یــا
درخواسـ
ســاﻣﺎﻩ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ
ـرﺍﺯ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ
ﭘﺲ
ﺩﻫﺪ،درﺍﻭﺍﻳﻞ
onﻧﺠﺎﺕ
ﻧﻔﺖ ﺭﺍ
ـف ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﻮﺍﻧﺪ
ﭼﻴﻦ ﻣﻰ
ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ
تعاملــی یــا ویدئــو بههنــگامﻣﻰﺩﺍﻧﻨﺪ.
صفحــه 4
ـای سـ
ﻣﺎﺭﺱ،نهـ
ـردنﺩﺭتلویزیو
جایگزیــن
پیــدا کردهانــد و حتــی بهمــرور درحـ
ـتند.ﻗﻮﻳﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮﺩ... .
هسـﻫﻢ
ـنتیﻫﺮ ﺭﻭﺯ
ﮔﺮﻓﺖ ﻭ
ﺷﻜﻞ
ﻧﻔﺖکـﭼﻴﻦ
ـالﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ
ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺻﻔﺤﻪ2

ﺗﺮﻓﻨﺪ ﭼﻴﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺠﺎﺕ ﻧﻔﺖ

شودﺍﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ
ﻓﻌﺎﻻﻥ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ
آینده ﺩﺭ
ﺟﻬﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﭘﺮﻳﻔﺮﻡ
بررسی مﺍﺯی
دولت
ﺑﺮﺍﻯسال
ارزی
ﻣﺸﻜﻼﺕهای
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭسیاست

ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻰ
ﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﺟﺪﻯ
مبهم دالر
سرنوشت

ﻧﮕﺎﻫﻰﺑﻪﺳﻮﺩﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯﺑﺎﻧﻜﻰ
ﺩﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ

ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ3 5
ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ

حمید بروغنی

ﺳﺮﺗﻴﺘﺮ ﺍﺧﺒﺎﺭ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺧﻮﺩﺭﻭ
ﺳﺮ ﻗﻴﻤﺖ
ﻛﺸﻤﻜﺶ ﺑﺮ
بود
مترو
اقتصادی
بزرگ
شوک
کرونا،

ﺻﻌﻮﺩﺩﻧﺒﺎﻟﻪﺩﺍﺭﻗﻴﻤﺖﺧﻮﺩﺭﻭ

صفحه 3
ﺻﻔﺤﻪ7

ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﺮﺥ ﺑﻬﺮﻩ ﻳﺎ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻬﻢ
سردبیر
ﺭﻭﻯ ﻛﺴﺮﻯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﻭﻟﺖ ،ﺑﺪﻫﻰ ﺩﻭﻟﺖ ،ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻯ ﻛﺎﻻ ،ﺑﻮﺭﺱ،
درﺳﺎﻝ99
ﭘﺮﺳﻮﺩ
خودروﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ
ده  12ﺷﻐﻞ
جهان
پرطرفدار
ثــروت بایــد پیوســت بازاریابــی
اقتصــادی و
هــای
همــهﻭفعالیت
تولیــدﺩﺍﺷﺖ.
ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ...ﺍﺛﺮ
ﺧﻮﺩﺭﻭ،
ﺍﺭﺯ ﻭ ﻃﻼ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷــﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ  12ﺷــﻐﻞ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﭘﻮﻟﺴــﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1399
ـکل
ـ
ش
ـان
ـ
کارفرین
ـن
ـ
ذه
در
ـد
ـ
تولی
ـک
ـ
ی
ـرای
ـ
ب
ـه
ـ
ک
ای
ه
ـد
ـ
ای
ـد.
ـ
باش
ـته
ﺑﻪداشـ
ﺑﺎﻧﻜﻰ
ﺳﻮﺩ
ﻧﺮﺥ
ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﺁﻧﻼﻳﻦ،
ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ
ﮔﺰﺍﺭﺵ
صفحه 5
ﺁﺷــﻨﺎ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﻛﺮﺩ  .ﺍﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺴــﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﭘﺮ
نیــازﻭبــه طرفهــای
ســرمایه
توســعه
بــرایﻭجلــب
گیــرد
ﻧﺮﺥ می
گــذاریﻳﺎﺑﻨﺪ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ
ﻫﺰﻳﻨﻪوﻫﺎﻯ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ
ﺳﻮﺩ
ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭﺳﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﻜﻨﻢ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ  12ﺷﻐﻞ
ﻳﺎﻓﺖمعرفــی شــود در
خوبــی
ﻛﺎﻫﺶــر بــه
ﻧﻴﺰدارد و اگ
ـذاری
ـرمایه گـ
ﻗﻴﻤﺖــات سـ
ﻧﺘﻴﺠﻪــه خدم
ﺩﺭ عرض
ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ
است...ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ
ما ﻳﻚ ﺷﻐﻞ
ﻛﻨﻴﺪ ﻭ
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
«هیچ»
سهم
ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ
ﻗﺪﺭﺕ
ســرمایهﻧﺴﺒﻰ
قابــلﺻﻮﺭﺕ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ
زمــانﻧﻴﺰ ﻣﻰ
ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ
.هیــچ گونــه تولیــد
ﺧﺮﻳﺪبــود
خواهــد
گــذاری
کوتاهــی
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ... .
ﺷﻮﺩ.
ﺁﻥ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻣﻮﺟﺐ
ﻭ
ﺩﻫﺪ
ﻗﺮﺍﺭ
ﺗﺎﺛﻴﺮ
ﺗﺤﺖثــروت و اندیشــه اقتصــادی جدیــد را نمیتــوان یافــت کــه بینیــاز از
صفحه 6
ﺻﻔﺤﻪ4
ﺭﺳﻴﺪﻩ
ﻫﺎﻯ
ﻧﺮﺥ
ـی فقــط مربــوط
ﺩﺭﺻﺪبازاریابـ
15ـت کــه
ﺣﺎﻻـهﺑﻪداشـ
ﺑﺎﻧﻜﻰتوجـ
ـد .بایــد
ﺳــﭙﺮﺩﻩباشـ
ﺳــﻮﺩبازاریابــی
خدمــات
ﺑﺮﺍﻯ
ﺭﺍ
ﻧﺮﺥ
ﺍﻳﻦ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻭ
ﭘﻮﻝ
ﺷﻮﺭﺍﻯ
ﭼﻨﺪ
ﻫﺮ
ﺗﺮ
ﭘﻴﺶ
ﺍﺳﺖ.بــه مرحلــه بعــد از تولیــد یــا شــبکه توزیــع کاال و خدمــات نیســت .بــه
ﻟﺰﻭﻡ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺎﻻ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩﻫﺎﻯ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮﺏ
ـود وﺭﻗﻢ
ﺑﻴﺶیﺍﺯشـﺍﻳﻦ
ـازار ﻫﺎ
ﺑﺎﻧﻚ
ـرایﺍﻣﺎ
ﻛﺮﺩﻩـﺑﻮﺩ
ﺑﺎﻧﻚنوعﻫﺎــیﺗﻌﻴﻴﻦ
محسن جمالی نیک:
تولیــد بدون بــازار
تولیــد م
ﺑﺮﺧﻰدر بـ
عرضــه
محصــول ب
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻗﻴﻤﺖﻟﻮﺍﺯﻡﺧﺎﻧﮕﻰﺑﺎﻭﺟﻮﺩﺗﻌﻄﻴﻠﻰﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳــﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ .ﺣﺎﻻ ﺍﻣﺎ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ
معنــی نــدارد .بازاریابــی کمــک میکنــد ،ســرمایهگذاریها و ســاختار
حراج ،بردهداری نوین در قالب هنر است
ﺍﺳــﺖ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺳﭙﺮﺩﻩﻫﺎﻯ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻘﻒ  15ﺩﺭﺻﺪ
ســازمانی شــرکتها از لحــاظ کاالهــا و خدمــات بــه حالــت قابــل رقابــت
صفحه 7
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
تبدیــل شــوند .پیــش نیــاز توســعه مناســبات اقتصــادی و تجــارت ایــران
ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ،ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ
ﻧﻴﺰبهبــود کیفیــت
ـازی،
ـی سـ
جهانـ
ﭘﺎﻳﻪـدن و
ـی شـ
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ،جهانـ
ﺭﺷﺪخارجــی و
ـورهای
ﺑﺎﻧﻚــا کشـ
ب
ﺗﻮﺭﻡ،
ﻧﺮﺥ
ﭘﻮﻟﻰ ﻭ
ﺭﺷﺪ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﻭ
گزارشی از وضعیت نابسامان صنعت کشاورزی در کشور
ﺗﻮﻣﺎﻥ.و بــرای ایــن کــه در
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩاســت
ﻫﺰﺍﺭ جهانــی
ﺻﺪﻫﺎســطح
ـات در
ـدی وﻫﺮخدمـ
ﺷﻮﺩتولیـ
ﻣﻰــای
ﻛﻤﺘﺮکااله
ﺳﺎﻝ
ﭼﺮﺍﻛﻪ
ﺻﻔﺤﻪ5
ﻋﻤﻼوﺑﻪســهم بکنیــم ،بایــد
جایــگاه
ـرح شــویم
ﺗﻮﺳﻂـی مط
ـای جهانـ
بازارهـ
ـبﻛﻪ
کسـﺷﺪ
ﭘﺮﺩﺍﺧﺖوﻣﻰ
ﺑﺎﻧﻚـﻫﺎ
ﺑﺎﻧﻜﻰ
ﺳــﻮﺩ
ﺍﺿﺎﻓﻪو قابــل رقابــت
ارزشــمند
کاالیــی
ﻣﻨﺎﺑﻊمــا
تولیــدی
کــه کاالی
ﺭﺷﺪ کنیــم
ﺩﻟﻴﻞثابــت
ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ
ﻛﺴــﺮﻯ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﻭ
ﺑﺎﻧﻚ
ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺟﺮﻳﻤﻪ
ﻣﺮﻛﺰﻯ،
ﺑﺎﻧﻚ
داردﻫﺎ،کــه ایــن همــان
ﺑﺮﺍﻯــی
دوام باالی
ﻫﺎﻯمفیــد،
عمــر
کیفیــت و
لحــاظ
ﺑﺮﺩﺍﺷﺖـتﺍﺯو از
اسـ
2
ﻋﺠﻴﺐﺗﺮﻳﻦﺩﺭﻳﺎﭼﻪﻭﺗﺎﻻﺏﻫﺎﻯﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻰﺷﺪ ﻭ ﺭﻭﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
ﺗﻮﺭﻡ
ﻭ
ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ
ﻭ
ﭘﻮﻟﻰ
ﭘﺎﻳﻪ
ـر و صنعــت بازاریابــی اســت.
ﺭﺷﺪهنـ
ﺻﻔﺤﻪ6
ﺍﺛﺮ ﻣﻨﻔﻰ ﺩﺍﺷﺖ.
ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﺪ
ﺑــﺮ ﺭﻭﻯ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺩﻭﻟﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷــﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻜﺎﻫﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻛﺴــﺮﻯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ
ﮔﺰﺍﺭﺵ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥﻧﻔﺖ،ﺯﻳﺮﺗﻴﻎﺣﻤﻼﺕﻓﻴﺸﻴﻨﮓ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﻧﺮﺥ ﺳــﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ
ﺍﻳﺴﻨﺎ| ﺩﺭ ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺳﻘﻮﻁ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ ﺑﻬﺎﻯ ﻧﻔﺖ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭ ﺷﻴﻮﻉ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺳــﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺑﻪ
ﻭﻳــﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ،ﺣﻤﻼﺕ ﻓﻴﺸــﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﺸــﻜﻼﺕ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻯ ﭘﻴﺶ
ﭼﺮﺧﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﻮﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﺷﻮﺩ.
ﺭﻭﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳــﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ﻛﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺩﺭﺣﺎﻝ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﺤﺮﺍﻥﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺍﻓﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ
Plastic & Aestheics Surgeon
ﭼﺮﺍﻛﻪ
ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ
ﻧﻔﺖ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺑﺎ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺰ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﮔﺮﺩﺵ
ﺑﻪ
ﺑﺮﺍﻯ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﻼﺕ ﻓﻴﺸﻴﻨﮓ ﻭ ﺳﺎﻳﺒﺮﻯ ﺍﺯ ﺳﻮﻯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ﺍﺳﺖ.
)ﻓﻮﻕ ﺗﺨﺼﺺ ﺟﺮﺍﺣﻰ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻚ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ
ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺩﺭ
ﻭ
ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﺭﺁﻣﺪﻥ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻥ ﻫﺎ
ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻧﺎﺷﻰ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻉ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ
)ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺟﺮﺍﺣﺎﻥ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ(
ﺣﺎﻝ
ﺩﺭ
ﺭﻭﺯ
ﺑﻪ
ﺭﻭﺯ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ
ﺁﻥ ﺭﺷﺪ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻰ ﻭ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﻭﻳــﺮﻭﺱ ﺧﻄﺮﻧﺎﻙ ﻭ ﻣﺮﮔﺒﺎﺭ ﻛﺮﻭﻧﺎ ،ﺍﻓﺖ ﺷــﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻮﺍﺟﻪ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺳﺖ.
ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ ،ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪﻳﺪﻯ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﺳﺎﻳﺒﺮﻯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺳــﺎﻳﺮ
ﺍﺯ
ﻫﺎ
ﺁﻥ
ﺩﺭ
ﺑﺎﻧﻜﻰ
ﺳــﻮﺩ
ﻧﺮﺥ
ﻛﻪ
ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻳﻰ
ﻧﺎﻡ
ﺭﻭﺑﻪ ﺭﻭ ﺷــﺪﻩﺍﻧﺪ .ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺏﺳﺎﻳﺖ  arstechnicaﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ،
ﺍﺳﺖ:
ﺁﻣﺪﻩ
ﺯﻳﺮ
ﺟﺪﻭﻝ
ﺩﺭ
ﺍﺳﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺩﻧﻴﺎ
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ
ﺍﻳﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﺳــﺎﻳﺒﺮﻯ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﺣﻤﻼﺕ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺍﻯ ﻓﻴﺸﻴﻨﮓ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ
ﺟﺮﺍﺣﻰ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ )ﺭﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻰ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ(
ﻛﺎﻣ ً
ﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰﺭﺳﺪ ،ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻧﺮژﻯ ﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ
ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ
ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ
ﻧﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭ
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﻴﺎﺗﻰ ﻭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﺟﺮﺍﺣﻰ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﭘﺴﺘﺎﻥ )ﻣﺎﻣﻮﭘﻼﺳﺘﻰ ،ﭘﺮﻭﺗﺰ ﭘﺴﺘﺎﻥ ،ﺗﺰﺭﻳﻖ ﭼﺮﺑﻰ ﺑﻪ ﭘﺴﺘﺎﻥ(
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﺳﺎﻳﺒﺮﻯ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ
ﺟﺮﺍﺣﻰ ﺯﻳﺒﺎﻳﻰ ﺷﻜﻢ )ﺍﺑﺪﻭﻣﻴﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻰ ﻭ ﻟﻴﭙﻮﺳﺎﻛﺸﻦ(
27,6
20,47
ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ
ﺣﻤﻼﺕ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﭙﻴﺮ ﻓﻴﺸﻴﻨﮓ ) (Spearphishingﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻳﺎﺩ ﻣﻰﺷﻮﺩ،
ژﻧﻴﻜﻮ ﻣﺎﺳﺘﻰ )ﺟﺮﺍﺣﻰ ﺳﻴﻨﻪ ﺩﺭ ﺁﻗﺎﻳﺎﻥ(
11
20
ﺍﺯﺑﻜﺴﺘﺎﻥ
ﺳﻌﻰ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻳﻤﻴﻞﻫﺎﻯ ﻓﻴﺸﻴﻨﮓ ﻭ ﻧﺼﺐ ﺗﺮﻭﺟﺎﻥ ﻭ ﺑﺪﺍﻓﺰﺍﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ
ﭘﻴﻜﺮ ﺗﺮﺍﺷﻰ ﻭ ﻧﻴﭙﻮﺳﺎﻛﺸﻦ ﻧﻮﺍﺣﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪﻥ
ﻧﻔﺘﻰ ﺳﺮﻗﺖ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺱ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﻨﺪ.
49
15,25
ﺍﻭﻛﺮﺍﻳﻦ

اعتیاد شغل جدید کشاورزان

ﺩ ﻛﺘﺮ ﻋﻄــﺎ ﺍ ﷲ ﺣﻴــﺪ ﺭ ﻯ
Dr.A.Heidari

صنایع غذایی

ورژینا

ﺍﻳﺮﺍﻥ

15

42

ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎﻥ

15

8,30

ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ

10,40

4,10

ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ

10

2,40

ﻣﺼﺮ

10

13,30

ﻗﺰﺍﻗﺴﺘﺎﻥ

10

5,8

ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ

10

8,9

ﺩﺭ ﻣﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻤﻴﻞﻫﺎﻯ ﻓﻴﺸﻴﻨﮓ ،ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻔﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻋﻮﺕ
ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻃﺮﺡ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ
 Rosetta Sharing Facilities Projectﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻼﺭﻭﺱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﺷــﻮﺩ ،ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻳﻤﻴﻞﻫﺎﻯ ﻓﺸﻴﻨﻴﮓ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻛﻪ ﻧﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺘﻰ
ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻣﺼﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ،ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  31ﻣﺎﺭﺱ ﺑﺮﺍﻯ ﺣﺪﻭﺩ  150ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌﺎﻝ
ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻯ ﻓﺎﻳﻠﻬﺎﻯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ
ﻓﺮﻣﻬﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ،ﻫﻜﺮﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﺳﺎﻳﺒﺮﻯ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺭﺍ
ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻤﻴﻞﻫﺎﻯ ﻓﻴﺸﻴﻨﮓ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻯ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ
ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻤﻠﻪ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﺮﻣﺎﻥ ﺳﺎﻳﺒﺮﻯ
ﻗــﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ،ﺩﺭ ﻣﺎﻟﺰﻯ ،ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺁﻓﺮﻳﻘﺎﻯ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻭ ﻋﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺣﻤﻼﺕ ﻓﻴﺸــﻴﻨﮓ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  12ﺁﻭﺭﻳﻞ ﻧﻴﺰ ﺁﻏﺎﺯ ﺷــﺪ ﻭ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﻳﻤﻴﻠﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻔﺖ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ
ﺳــﻨﺪﻯ ﺭﺍ ﺗﺤﺖﻋﻨﻮﺍﻥ  Estimated Port Disbursement Accountﺑﺮﺍﻯ
ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻰ ﻭ ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻧﻔﺘﻰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﻭﻧﺰﻯ ﭘﺮ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ .ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ،
ﺍﻳﻤﻴﻞﻫﺎﻯ ﻓﻴﺸــﻴﻨﮓ ﺩﺭ ﻛﻤﭙﻴﻦ ﺩﻭﻡ ﺑﺮﺍﻯ  18ﺷــﺮﻛﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ  15ﺷﺮﻛﺖ ﺁﻥ
ﺍﺯ ﻓﻌــﺎﻻﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭ ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘــﺎﻥ ﺍﻣﻨﻴﺘﻰ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ
ﻛﻤﭙﻴﻦﻫﺎﻯ ﻓﻴﺸﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻯ ﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﺯ
ﻣﺬﺍﻛﺮﺍﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺤﺮﺍﻧﻰ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻭ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﻔﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻴﻮﻉ
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻛﺮﻭﻧﺎ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺣﺎﻛﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  2020ﻣﻴﻼﺩﻯ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  13ﻫﺰﺍﺭ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻯ ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺍﻧﺮژﻯ
ﻛﺸﻒ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

انواع ساندویچهای سرد
انواع ساالد ،کالب ،الویه و...
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گزارشی از وضعیت نابسامان صنعت کشاورزی در کشور

اعتیاد شغل جدید کشاورزان
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اقتصاد و انرژی

گزارش هفته
«نفت ملی ،کاال و خدمات
ایرانی» در روزگار تحریم

ســپیده شــمس :نمایشــگاه نفــت ،گاز،
پاالیــش و پتروشــیمی کــه هــر ســاله اردیبهشــت
مــاه برگــزار میشــد ،امســال بیســت و پنجمیــن
دورهاش را بهخاطــر شــیوع بیمــاری کرونــا ،از
 3تــا 6بهمــن مــاه بــا شــعار «نفــت ملــی،
کاال و خدمــات ایرانــی» در محــل دائمــی
نمایشــگاههای بینالمللــی تهــران برگــزار شــد.
ایــران بــه عنــوان دومیــن تولیــد کننــده نفــت
در کشــورهای عضــو اوپــک ،بــا پتانســیل یــازده
درصــد از کل ذخایــر نفــت جهــان و  ١٨%از
ذخایــر گاز طبیعــی هــر ســاله میزبــان برگــزاری
نمایشــگاه بیــن المللــی نفــت و گاز تهــران اســت
امــا در نمایشــگاه امســال ،چنــدان خبــری از
حضــور شــرکتهای نفتــی خارجــی کــه ســالهای
گذشــته بــه نمایشــگاه میآمدنــد ،نبــود و بیشــتر
شــرکتها و تجهیزاتســازان داخلــی در ایــن
نمایشــگاه حضــور داشــتند.
ایــن نمایشــگاه کــه بــا حضــور وزیــر نفــت
و مدیــران ارشــد ایــن صنعــت و تعــدادی از
نماینــدگان مجلــس و ســفیران کشــورهای
خارجــی در تهــران ،افتتــاح شــد ،بــا رعایــت
پروتکلهــای بهداشــتی و فاصلهگــذاری اجتماعــی
برگــزار شــد .در نمایشــگاه امســال بــا عریضتــر
کــردن راهروهــا و اســتفاده از بســتههای
بهداشــتی و ماســک و مــواد ضدعفونیکننــده،
در ورودی ســالنها ،ســعی در حفــظ ســامتی
مشــارکتکنندگان داشــت.
بیــژن زنگنــه ،وزیــر نفــت کــه در نمایشــگاه
حضــور داشــت ،بــه خودکفایــی در زمینــه
ســاخت برخــی تجهیــزات بــه واســطه حضــور
شــرکتهای دانشــبنیان اشــاره کــرد و گفــت :در
ســالهای اخیــر ،کشــور بــا جهشــی در تولیــد
و خوداتکایــی روبــهرو بــوده و ســازندگان کــه
بیشــتر دانشبنیانهــا بودنــد بــا تکیــه بــر
همــکاری تنگاتنــگ بــا دانشــگاهها و بهویــژه
پژوهشــگاه صنعــت نفــت و شــرکت پژوهــش و
فنــاوری پتروشــیمی موفــق بــه ســاخت بیشــتر
مــواد شــیمیایی و کاتالیســتهای مصرفــی
واحدهــای پتروشــیمی و پاالیشــی و همچنیــن
ســاخت تجهیــزات دوار در کشــور شــدهاند.
در بازدیــد از ایــن نمایشــگاه ،بســیاری از
مســئولین از جملــه رئیــس مجلــس شــورای
اســامی ،محمدباقــر قالیبــاف و اســحاق
جهانگیــری بــه بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد
کــه بــا وجــود تحریمهــا ،بزرگتریــن پروژههــای
نفتــی را بــه ثمــر رســاندیم .اســحاق جهانگیــری،
معــاون اول رئیسجمهــور ،در بازدیــد از ایــن
نمایشــگاه بــا بیــان اینکــه بعــد از تحریــم
صــادرات نفــت مــا بیــش از  ۱۰۰میلیــارد دالر
کاهــش یافــت ،گفــت :نمایشــگاه نفــت امســال
نمــاد واقعــی «مــا میتوانیــم» اســت و بــه
معنــای واقعــی کلمــه ،بیاثــر بــودن تحریمهــا
را نشــان داد ،زیــرا بزر گتریــن پروژ ههــای
نفتــی را در دوران تحریــم اجــرا کردیــم.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی ،محمدباقــر
قالیبــاف ،نیــز در بازدیــد از نمایشــگاه نفــت
گفــت :شــعار «مــا میتوانیم»بایــد بــاور درونــی
مــا در صنعــت نفــت باشــد ،همچنیــن ایــن بخش
نیازمنــد حمایــت دانشبنیا نهاســت .بایــد
بیــش از گذشــته از شــرکتهای دانشبنیــان
حمایــت و همکاریهــای نزدیــک صنعــت نفــت
ی خصوصــی ایجــاد
بــا دانشــگاهها و بخشهــا 
شــود .چنیــن حرکتهایــی (حمایــت از ســاخت
داخــل) بایــد در دهههــای گذشــته نیــز ایجــاد
میشــد ،زیــرا در ســالهای اخیــر اینگونــه
نیازهــا در صنعــت نفــت احســاس میشــد،
امیــدوارم کارهایــی کــه امــروز انجــام شــده
ســرعت بگیــرد.

علی خسروجردی :معیشت کشاورزان اصفهانی
بحرانی است و برخی از آ نها محتاج نان شب خود
شد هاند .بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و
حاشیهنشینی در این استان روندی صعودی دارد و
در این میان؛ بسیاری از کشاورزان برای غم نان به
دستفروشی روی آوردهاند.
به گزارش ایلنا ،سیاستهای دولت نقش بسزایی در صنعت
کشاورزی دارد .سیاستهای اتخاد شده میتواند صنعت
کشاورزی یک کشور را فعالتر کند یا به خاموشی و سکون
بکشاند .کشاورزان استان اصفهان در این روزها با مشکالت
فراوانی روبرو هستند ،زمیندارانی که توانایی استخدام
و اشتغال چندین کارگر کشاورزی را داشتهاند ،در حال
حاضر گرفتار مشکالت معیشتی فروانی هستند .کشاورزان
اصفهانی معتقدند که سو ءمدیریتها و اشکاالتی که در
ساختار تصیمگیری کشور وجود دارد ،سبب بروز مشکالت
این گروه شغلی در اصفهان شده است.
معیشتی که در تنگنا قرار گرفته است
علیرضا خرمی (عضو شورای اسالمی روستای جوهرستان از
توابع روستای شهرستان مبارکه در استان اصفهان) درباره
وضعیت معیشت کشاورزان استان اصفهان توضیح داد :بر
اساس طومار شیخبهایی ،کشاورزان استان اصفهان از دیرباز
دارای حقابه بودند اما در این روزها از این امتیاز بیبهره
هستند .صنعت در استان اصفهان به سرعت رشد کرده و
کشاورزی در این استان را تحت تاثیر قرار داده است .رشد
صنعت ،تنها مشکل کشاورزان اصفهان نیست بلکه انتقال
آب به استان یزد از دیگر مشکالت این گروه شغلی است.
او ادامه داد :آلودگی زمینهای کشاورزی به دلیل کارخانهها
و انتقال آب به استا نهای همجوار سبب شد که سفره
کشاورزان اصفهانی روز به روز کوچکتر شود .عوامل
انسانی ،نقش مهمی در وضعیت معیشتی کشاورزان دارند،
در کنار عوامل انسانی ،پدیدههای طبیعی مثل کاهش باران
نیز مزید بر علت شدند و معیشت کشاورزان را در تنگنا قرار
دادند .من خانوادههایی را میشناسم که فرزندان آنها در
آستانه ازدواج قرار دارند ولی توانایی خرید یک تکه نان را
هم ندارند.

عضو شورای اسالمی روستای جوهرستان تشریح کرد:
اینطور باید گفت بسیاری از کشاورزان در استان اصفهان
آسیب دید هاند و مشکالت متعددی گریبان آ نها را
گرفته است .کشاورزانی که مالک زمین کشاورزی
هستند با مشکل روبرو شدهاند .در این شرایط ،وضعیت
کشاورزان بدون زمین را تصور کنید ،به طور قطع
وضعیت آ نها اسفبار است .من معتقدم که تمامی
این موارد به دلیل سوءمدیریت مسئوالن صورت
گرفته و کشاورزان گرفتار مشکالت فراوان شدند .اگر
زیرساختها و پیشبینیها درست درباره طرحها وجود
داشت ،کشاورزان اصفهانی در این وضعیت گرفتار
نمیشدند.
وی با اشاره به مشکالت پیشآمده به دلیل انتقال آب از
استان اصفهان به چهارمحال بختیاری گفت :طرحی در
دولت آقای احمدینژاد ارائه شد و آب زاینده رود به استان
چهارمحال بختیاری منتقل شد .کشاورزان این استان ،آب
را به مناطق صعبالعبور پمپاژ میکنند و در ارتفاعات به
کشاورزی مشغول هستند.
خرمی افزود :مسئوالن تصمیم گرفته بودند که از تاالب
گاوخونی به استان یزد آب منتقل کنند اما به طور
ناگهانی منبع تغذیه ،چشمه «سرچشمه» شد و دود این
تصمیمگیری به چشم کشاورزان اصفهانی رفت و مشکالتی
گریبان آنها را گرفت.

قانون نادیده گرفته میشود
یزدانی (نماینده حقابهداران شبکه راست نکوآباد) در ارتباط
با مشکالت کشاورزان اصفهانی گفت :زمانیکه طرح انتقال
آب زاینده رود به یزد مطرح شد ،برای هر  ۵هزار متر زمین
کشاورزی ،یک مجوز حفر چاه عمیق صادر کردند .پیش
از مطرح شدن طرح انتقال آب ،برای ۲هزار جریب زمین
کشاورزی ،یک مجوز حفاری چاه عمیق صادر میکردند.
این روزها ،شهرستان فالورجان حدود  ۲هزار حلقه چاه
عمیق دارد .این کشاورز توضیح داد :کشاورزان کشت
تابستانه خود را بدون هیچ برنامهای انجام داد هاند ولی از
کشت پاییزه محروم هستند .تمام این شرایط دست به
دست هم میدهند که کشاورزان و خانوادههایشان در تنگنا
قرار بگیرند .درحالیکه کارگران در مشکالت فروانی غرق
شدهاند ،آیا راهکاری برای آنها درنظر گرفته شده است؟
من مطمئن هستم که آ نها برای خروج از این بحران،
حاضر به فروش مایملک خود هستند اما کسی زمینهای
کشاورزی بدون آب در دشت لوت ر ا نمیخرد.
کشاورزان محتاج نان شب شدهاند
او توضیح داد :استان اصفهان جزو مناطقی است که همواره
بحران آب را داشته و مشکالتی برای کشاورزی ایجاد کرده
است .دولت و مسئوالن با صدور تبصرههای خود ،مشکالت
کشاورزان را بیشتر کرد هاند .با ارائه طرحی ،آب استان
اصفهان را به استان یزد منتقل میکنند .کاشت گلخانهای و

صنعت در استان یزد رونق میگیرد اما کشاورزان اصفهانی
به خاک سیاه مینشینند .آیا کشاورزان حقابهدار باید جور
کارخانهها را بکشند؟ صنایع ذو بآهن و فوالد مبارکه
چندین میلیارد برای تیم فوتبال خود هزینه میکند اما حق
کشاورز را میخورند.
یزدانی افزود :روزگاری ،کشاورزان زکات و خمس پرداخت
میکردند اما در این روزها باید دست گدایی دراز کنند .من
کشاورزانی را میشناسم که تحت پوشش کمیته امداد
قرار گرفتهاند .وقتی هم شرایط به اینجا میرسد و کشاورز
فریاد مطالبهگری سر میدهد ،برچسب اغتشاشگری به او
چسبانند .مطالبهگری کشاورز نه تنها اغتشاش نیست بلکه
احقاق حقوق و انتقاد به وضع موجود است.
نماینده حقابهداران شبکه راست نکوآباد تصریح کرد:
کشاورز باید دروغ بگوید و بیمه خود را به صورت یک
کارگر صوری رد کند .بسیاری از کشاورزان بیشتر از ۴۵
سال دارند و تامین اجتماعی دیگر آ نها را بیمه نمیکند.
کشاورزی که  ۵۰یا  ۶۰سال دارد چگونه خود را بیمه کند؟
وی گفت :معیشت کشاورزان بحرانی است و برخی از آنها
محتاج نان شب خود شدهاند .بسیاری از روستاها خالی از
سکنه شده و حاشیهنشینی روندی صعودی دارد و در این
میان بسیاری از کشاورزان به دستفروشی روی آورد هاند
اما شهرداری تالش میکند که جلو فعالیت آنها را بگیرد.
عدهای نیز با اجاره دکهای ،سیگار فروش شدهاند .بزهکاری
نیز در منطقه افزایش یافته و برخی از کشاورزان گرفتار
منجالب اعتیاد شد هاند .متاسفانه برخی از کشاورزانتمام
اعضای خانواده آنها گرفتار اعتیاد شدهاند.
کشاورزان اصفهانی در وضعیت نابسامانی قرار دارند و توجه
به معیشت و زندگی آ نها اهمیت دارد .وضعیت سخت
معیشتی کشاورزان اصفهانی در شرایطی است که دولت
مدام شعار بهبود وضعیت معیشت و سطح رفاه مردم را
میدهد اما به نظر میرسد ،انگیز های برای بهبود وضعیت
آ نها وجود ندارد .اگر کارخانهها و واحدهای صنعتی در
پرداخت خسارتهای عقب افتاده این گروه اهتمام بورزند،
بخشی از مشکالت معیشتی آ نها حل میشود و انگیزه
اشتغال در بخش کشاورزی نیز ایجاد میشود.

گفت و گو با علی امام ،مدیرعامل متروی تهران

سپیده شمس :علی امام ،مدیرعامل مترو تهران،
درباره وضعیت اقتصادی مترو و درآمدهای حاصل
از بلیت و اجاره غرفه در روزهای کرونا گفت:
کم شدن تعداد مسافران مترو و کسادی بازار
غرفهدارهای مترو ،آسیب جدی به وضعیت
اقتصادی مترو زده است.
علی امام ،مدیر عامل مترو تهران ،در گفت و گو با نشریه
توسعه و بازاریابی درباره وضعیت اقتصادی مترو در این
روزها گفت :مترو در بهترین حالتش که قبل از وضعیت
کرونا بود ،حداکثر  1/5میلیون مسافر در روز را جابجا
میکرد ،خیلی وقتها بیشتر از  900هزار مسافرنداشتیم
اما در همان وضعیت خوبش هم خرید بلیت ،شاید در
حدود یک پنجم هزینههای شرکت بهرهبرداری مترو را
تامین میکرد  .این روند ،بعد ازآغاز کرونا بهشدت افت
کرد و مسافران کم شدند و پیرو آن غرفهداران مترو هم
بهشدت کم شدند ،اجارهبهای غرفههای مترو برای بهبود
وضعیت متروها ،به شرکت بهرهبرداری مترو داده میشد
که آنهم تقریبا در وضع کرونا نمیشود رویش حسابی
کرد و همه اینها آسیب جدی به وضعیت مترو زدند.
وی در ادامه بیان کرد :با این وضعیت مبالغ حاصل از

کرونا ،شوک بزرگ اقتصادی مترو بود

بلیت یا اجاره غرفه-ها ،خیلی ناکافی بهنظر میرسد و
مترو اغلب با کمک مالی شهرداری اداره میشود .شرکت
بهرهبرداری مترو ،عالوه بر حقوق پرسنل ،کلی هزینههای
تعمیرات و سرپا نگه داشتن متروها و واگنها را دارد

که رقم قابل توجهیست .امام در پاسخ به اینکه اوراق
مشارکت و محدودیتهای آن آیا میتواند منبع قابل
اتکایی برای تامین بودجههای مترو باشد ،به نشریه توسعه
و بازاریابی گفت 50 :درصد بودجه مترو به عهده دولت
است االن و  50درصددیگر آن با مشارکت شهرداری،
تامین میشود که امسال با توجه به وضعیت نامناسب
درآمدهای شهرداری تهران ،بیشتر بحث اوراق مشارکت
برای تامین بودجه مهم است و اگر اوراق مشارکت برای
سال  ،99تامین بشود ،به نتیجه خواهیم رسید.
امام در ادامه با اشاره به اینکه مترو ،یک پروژه
زیرساختیست و باید در سطح کالن از آن حمایت
شود ،گفت :مترو یک کار زیرساختی و جاریست و تنها
یک مقوله از بحث حمل و نقل عمومی نیست  .مترو ،در
وضعیت آلودگی هوا هم بسیار مهم است و باید به آن به
چشم یک الزام و امر واجب نگاه کنیم نه مثل بسیاری
پروژ ههای دیگر .باید از مترو در سطح کالن حمایت
شود .اگر حمایت باشد و با دید یک الزام به آن نگاه شود،
مسیر ساخت مترو آسا ن میشود .بیشتر مشکل تامین
بودجه است که روند کار مترو را سخت میکند.
مدیر عامل مترو تهران در خصوص مشکالتی که مدتی

پیش در خصوص شهرداری با سازمان تامین اجتماعی
رسانهای شده بود ،بیان کرد:مشکالت با سازمان تامین
اجتماعی حل شده و بر همین اساس سازمان امالک
شهرداری تهران میتواند با سرعت بیشتر وثایق مورد
نظر بانک رفاه راه تامین کند.
البته براساس قانون ۵۰ ،درصد اصل و سود این اوراق
توسط دولت تضمین میشود و بانک رفاه باید هرچه
سریعتر سهم دولت را واریز کند تا شهرداری هم برای
تامین وثایق سهم  ۵۰درصدی خود راغب شود ،اما
متاسفانه این مهم هنوز محقق نشده است.
مدیر عامل مترو تهران درباره قطار ملی که قرار بود در
بهمنماه راهاندازی شود ،گفت :قطارملی ،پروژه طراحی
ساخت یک رام قطار  ۷واگنه ملی با حمایت معاون علمی
و فناوری است که  85درصد آن تولید داخل است و
علیرغم مشکل تامین منابع و وضعیت تحریم و کرونا
تا کنون پیشرفت خوبی داشته و قرار است تا پیش از
پایان سال افتتاح شود و از سال آینده به شبکه قطارهای
شهری اضافه شود .ما پیش ازین 70درصد ساخت مترو
را از خارج از ایران تامین میکردیم و  30درصد تولید در
ایران بود.

بوی عید و کارگرانی که چشم انتظار دولت هستند
هر سال بهمن ماه که میشود کارگران به لطف و کرم کارفرمایان خود
امید میبندند تا بلکه عیدی و پاداش پایان سال را با حقوق بهمن ماه
به حسابشان واریز کنند و خرید مایحتاج ضروری و مورد نیازشان را
قبل از پایان سال انجام بدهند.
به گزارش ایسنا ،مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران مشمول
قانون کار ،حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی
کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل
عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر
سال به نیروهای کار خود بپردازند .آنچه مبنای محاسبه و پرداخت
عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار میگیرد،
مزد و فوق العاد ههایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل

مربوط دریافت میدارد؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی
در ارتباط با شغل دریافت میکنند از اجزای مزد محسوب میشود
و فوق العاده شغل ،سختی کار و هر آنچه را که به تبع شغل به کارگر
داده میشود ،جزو مزد منظور میشود و در محاسبه عیدی و پاداش
مدنظر قرار میگیرد .بر این اساس ،مزایای رفاهی از قبیل کمک عائله
مندی ،کمک هزینه مسکن ،بن خواربار یا پاداش افزایش تولید جزو
مزد به شمار نمیرود و از این جهت در پرداخت عیدی و پاداش منظور
نمیشود .قانون در خصوص عیدی کارگرانی که به دالیلی از کارگاه
منفک شده یا قطع رابطه آنها با کارفرما اتفاق میافتد نیز مالحظاتی
دارد و میزان عیدی و پاداش این گروه از کارگران را مشخص کرده
است .در برخی مواقع ،کارگر خواسته یا ناخواسته مجبور به ترک کار

میشود که قانون کار در مورد کارگرانی که در طول سال از خدمت
استعفا داده ،اخراج و یا بازنشسته میشوند یا به نحوی از انحاء رابطه
آنها با کارگاه و کارفرما قطع میشود اعالم کرده که مستحق دریافت
عیدی هستند و به نسبت مدت کارکردشان ،عیدی و پاداش ساالنه
را دریافت میکنند.کارگرانی که دوره آزمایشی را طی میکنند نیز
مشمول دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی هستند .با توجه به
مصوبه دستمزد شورای عالی کار که حداقل دستمزد کارگران در
سال  ۱۳۹۹را یک میلیون و  ۹۱۱هزار تومان تعیین و تصویب کرد،
عیدی امسال کارگران حداقل  ۳میلیون و  ۸۲۰هزار تومان و حداکثر
 ۵میلیون و  ۷۳۰هزار تومان خواهد بود .بنابر این عیدی امسال هیچ
کارگری کمتر از  ۳میلیون و  ۸۰۰هزار تومان نیست.
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سیاستهای ارزی سال آینده دولت بررسی میشود

سرنوشت مبهم دالر
ایلنــا :بــا افزایــش درهــم تنیدگــی اقتصــاد
کشــورها در اقتصــاد جهانــی تاثیرگــذاری
ارزهــای معتبــر ماننــد دالر کــه تقریبــا ۶۰
درصــد ســبد ارزی جهــان را تشــکیل
میدهــد در اقتصادهــا افزایــش مییابــد.
ایــران نیــز از موضــوع جــدا نیســت بویــژه
آنکــه تقریبــا  ۸۰درصــد واردات را مــواد اولیــه،
کاالهــای واســطه تولیــد ،تجهیــزات ،ماشــین
آالت ،نهادههــای دامی...،تشــکیل میدهــد.
از همیــن روی افزایــش یــا کاهــش نــرخ دالر
تاثیــر باالیــی بــر تمــام کارگــزاران اقتصــادی
میگــذ ا ر د .
یکــی از موضوعــات چالــش برانگیــز کــه در
دهههــای اخیــر نیــز محــل چالــش اقتصاددانــان و
سیاســتگذاران بــوده نــوع سیســتم ارزی و سیاســت
ارزی کشــور اســت کــه باعــث معضــات اقتصــادی
ماننــد جهشهــای ارزی شــده بویــژه آنکــه فاصلــه
زمانــی ایــن جهشهــا کوتاهتــر شــده اســت .مثــا
اگــر تــا ســال  ،97در هــر دهــه یــک جهــش ارزی
داشــتیم ،حــاال تقریبــا ســاالنه بــا جهــش ارزی
مواجــه هســتیم کــه آخریــن آن تجربــه دالر  32هــزار
تومانــی در ســال جــاری بــود.
بســیاری از فعــاالن اقتصــادی همیشــه بــر ایــن موضــوع
تاکیــد دارنــد کــه بــرای رهایــی از ایــن مشــکالت بایــد
بــه ســمت تــک نرخــی کــردن ارز حرکــت کنیــم و
مبنــای سیاســت گــذاری همــان نــرخ بــازار آزاد باشــد
و عمــا نرخهــای ترجیحــی حــذف شــوند .امــا در

مقابــل برخیهــا سیســتم ارزی چندنرخــی را یکــی
از ویژگیهــای کشــورهای در حــال توســعه میداننــد
و بــرای رهایــی از آن بایــد مقدمــات توســعه را فراهــم
کــرد تــا بــازار آزاد محــل دالل بــازی و اعمــال قــدرت
نباشــد.
مباحــث پیرامــون نــرخ ارز دوبــاره بــا ارائــه بودجــه
ســال  ۱۴۰۰گــرم شــده ،چــون بنوعــی دولــت و
مجلــس بــر ســر حــذف ارز ترجیحــی کــه از ســال
 ۹۷بــرای کاالهــای اساســی تخصیــص داده میشــود
توافــق دارنــد ،امــا نــرخ پیشــنهادی دولــت از ابتــدا
 ۱۱۵۰۰تومــان بــود کــه حــاال بــا تصمیــم کمیســیون
تلفیــق بــه  ۱۷۵۰۰تومــان افزایــش یافتــه و در مقابــل
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در نظــر دارد مابــه التفــاوت آن را بصــورت افزایــش
یارانــه نقــدی در ســال آینــده جبــران کنــد.
البتــه بســیاری از کارشناســان نســبت بــه افزایــش
نــرخ دالر در بودجــه بــه  ۱۷۵۰۰تومــان هشــدا
میدهنــد چــون آن را بنوعــی بذرپاشــی بــرای جهــش
جدیــد ارزی میداننــد و از ســویی محــل صــرف
آن یارانــه نقــدی اســت کــه بــا توجــه بــه افزایــش
نیازهایــی کاالیــی در میــان اقشــار مختلــف بویــژه ۷
دهــک جامعــه ،احتمــال افزایــش تقاضــای کاالیــی و
تورمهــای بــاال وجــود دارد .بنابرایــن ایــن موضــوع از
همــان ابتــدا بــا مخالفــت کنشــگران اقتصــادی مواجــه
شــده اســت.

هرچنــد مجلــس بــا رد اعــام هــر نرخــی در بودجــه
آن را میانگیــن نرخهــای مــورد اســتفاده میدانــد.
امــا تاثیــر ایــن تصمیــم مجلــس حداقــل از نظــر
روانــی و انتظــارت بیتاثیــر نبــوده اســت ،چــون در
هفتههــای اخیــر نــرخ دالر بدلیــل اخبــار مثبتــی
ماننــد آزادســازی پولهــای بلــوک شــده تقریبــا رونــد
کاهشــی بــه خــود گرفتــه بــود بطوریکــه نــرخ فــروش
دالر در صرافــی بانکهــا بــه کانــال  ۲۱هــزار تومــان
هــم بازگشــته بــود و ســود آربیتــراژ ارز کاهــش یافــت
امــا حــاال دوبــاره نــرخ دالر رونــد افزایشــی دارد.
گویــا نــرخ دالر نیــز ماننــد ســایر موضوعــات محــل
بحثهــای حزبــی شــده؛ بطوریکــه رویکردهــای
سیاســی و اختالفــات دولــت و مجلــس در ایــن موضــوع
پررنگتــر اســت در حالیکــه بــا توجــه بــه نقــش بــاالی
دالر در اقتصــاد ایــران قطعــا دود آن بــه چشــم مصــرف
کننــدگان و تولیدکننــدگان خواهــد رفــت.
بنابرایــن سیاســت گــذاران بایــد فــارغ از نگاههــای
سیاســی ایــن موضــوع را بررســی کننــد و اگــر اینگونــه
نباشــد بــا افزایــش تــورم در ســال آینــده و افزایــش
شــکاف بیــن نــرخ تــورم ایــران و طرفهــای تجــاری،
روشــن نبــودن وضعیــت تحریمهــا ،افزایــش نــرخ ارز
در بودجــه و عــدم رشــد صــادرات غیرنفتــی؛ احتمــال
افزایــش نــرخ ارز وجــود خواهــد داشــت در حالیکــه
هفتههــای اخیــر نشــان داد کــه اقتصــاد ایــران
میتوانــد حتــی دالر زیــر  ۲۰هــزار تومانــی را تجربــه
کنــد همانطــور کــه بیســاری از سیاســتگذاران
اقتصــادی نیــز بــر آن تاکیــد دارنــد.

کارنامه تسهیالت پرداختی بانکها در  10ماهه ۹۹
مهر :تسهیالت پرداختی بانکها طی  10ماهه ابتدای سال  ۱۳۹۹به
بخشهای اقتصادی ،معادل  ۱۲۱۹۹.۴هزار میلیارد ریال بوده است که در
مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۹۴.۸ ،درصد افزایش یافته است.
سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخشهای
اقتصادی طی ما ههای اخیرمبلغ  ۷۲۱۴.۷هزار میلیارد ریال معادل ۵۹.۱
درصد کل تسهیالت پرداختی بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال
قبل مبلغ  ۳۸۰۶.۴هزار میلیارد ریال معادل  ۱۱۱.۷درصد افزایش داشته
است .سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و
معدن طی  ۹ماهه سال جاری معادل  ۲۷۰۴.۴هزار میلیارد ریال بوده است که
حاکی از تخصیص  ۳۷.۵درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش
کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ  ۷۲۱۴.۷هزار میلیارد ریال) است.
از  ۳۶۲۱.۱هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن

معادل  ۷۴.۷درصد آن (مبلغ  ۲۷۰۴.۴هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در
گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای
این بخش توسط بانکها در سال جاری است.
با توجه به بهبود روشهای گزارشگیری و همچنین تکمیل و اصالح اطالعات
موجود در سامانههای بانک مرکزی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری،
اطالعات تسهیالت پرداختی در  ۹ماهه نخست سال  ۱۳۹۸از  ۶۲۶۲.۷هزار
میلیارد ریال به  ۶۵۶۰.۷هزار میلیارد ریال تعدیل شده است؛ که با اعمال این
تعدیل ،رشد تسهیالت پرداختی طی  ۹ماهه ابتدای سال  ۱۳۹۹نسبت به
دوره مشابه سال قبل از  ۹۴.۸به  ۸۵.۹درصد میرسد.
از سوی دیگر ،عوامل دیگری بر افزایش تسهیالت پرداختی تأثیرگذار
بودهاند که از آن جمله میتوان به افزایش منابع بانکها و مؤسسات اعتباری،
تسهیالت پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا ،تسهیالت ودیعه

مسکن مستأجران و افزایش تسهیالت پرداختی به شرکتهای کارگزاری فعال
در بازار سرمایه اشاره نمود .به نحوی که ،چنانچه رقم تسهیالت (مستقیم)
پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیالت پرداختی به
شرکتهای کارگزاری مزبور از کل تسهیالت پرداختی طی  ۹ماهه ابتدایی
سال  ۱۳۹۹خارج شود ،رشد پیشگفت از  ۸۵.۹درصد به  ۶۲.۹درصد تعدیل
خواهد شد.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش
سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها ،کاهش تسهیالت غیرجاری و
بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها ،افزایش بهرهوری بانکها
در تأمین سرمایه در گردش تولیدی ،پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی
بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار
مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.

شرکت دانش بنیان «آکام مدار آسان»

صرفه جویی در مصرف آب با کنتورهای هوشمند آکام
ریــال نیــوز :شــرکت دانــش بنیــان “آکام مــدار آســان” بعنــوان اولیــن
و تنهــا تولیــد کننــدۀ کنتورهــای دیجیتــال آلتراســونیک در ایــران
بــا رویکــرد اســتفاده از ظرفیتهــای داخلــی و بــا اســتفاده از جوانــان
متخصــص و فنــاور در حــوزۀ آلتراســونیک ،بــه تازگــی محصولهــای
خــود را بــه بــازار عرضــه کــرده اســت.
در هفتــه گذشــته ایــن شــرکت توانســت محصــول تــازه خــود را بــه
جزیــره کیــش معرفــی کنــد .شــرکت آب و بــرق کیــش در یــک قــرارداد
خریــد کنتورهــای دیجیتــال آلتراســونیک در فــاز اول تعــداد ۳۰۰۰
کنتــور از شــرکت آکام مــدار خریــداری نمــوده کــه  ۲پــارت آن تاکنــون
تحویــل آن شــرکت گردیــده اســت.
همچنیــن در دو ســال گذشــته ایــن کنتورهــا در بیــش از  ۲۲اســتان
نصــب شــده کــه بــه دلیــل قیمــت مناســب و کیفیــت مطلــوب
متقاضیــان فراوانــی پیــدا کــرده اســت.
بــر همیــن اســاس ،اشــکان شــفیعی ،مدیــر عامــل شــرکت دانــش
بنیــان آکام مــدار آســان ،دربــاره مدیریــت صحیــح مصــرف آب گفــت:
راه اصولــی کمــک بــه مدیریــت تقاضــا و مصــرف آب ،تعییــن و ملحــوظ
نمــودن قیمــت واقعــی تمــام شـــده آب شـــرب در ســبد هزینــه خانــوار
اســت کــه ایــن امــر بــه کمــک کنتورهــای توزیــع آب شــرب کـــه از
کـــاس و دقـــت مناســـبی برخـــوردار باشـــند میســر میشود.
وی در ادامــه بیــان کــرد:آب آشــامیدنی کــه در حــال حاضــر بــه
علــت محــدود بــودن آن بــا هزینههــای فــراوان بــهدســت میآیـــد،
مـیبایـــد ضـــمن کســـب درآمــد بــرای جبــران هزینههــا ،از مصــرف
بیرویــه آن نیــز جلوگیــری گــردد .بدیــن منظــور یکــی از روشهـــا،
انـــدازهگیری صـــحیح مقــدار آب تحویلــی بــه مشــترکین اســت کــه بــا
انتخــاب و نگهــداری و بهــره بــرداری از وســایل اندازهگیــری مناســب
مقدور است.

شــفیعی بــا توجــه بــه کنتــور هوشــمند آب و بررســی آن عنــوان کــرد:
کنتــور هوشــمند آب یکــی از بهتریــن راهکارهــا بــرای شناســایی میــزان
مصــرف آب میباشــد .امــروزه بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت و ســیر
صنعتی شدن جوامع بشری ،موضـــوع محـــدودیت منـــابع آب شـــیرین
در اولویـــت توجــه قــرار گرفتــه و جلوگیــری از آلــوده شــدن و اتــاف
منابــع آب شــیرین جــزو اهــداف هــزاره ســوم قــرار گرفتـــه اســت.در
شــبکههای تحــت فشــار و انشــعابات آن بــرای اندازهگیــری حجــم،
آب در جریــان ،از ابــزار و لــوازم مختلفـــی کـــه مکانیســـم ،روش انــدازه
گیــری ،تکنولــوژی ســاخت و دقــت کار آنهــا بــا هــم متفــاوت اســت،
تحــت نــام کلــی “دبــی ســنج” اســتفاده میشـــود کـــه کنتــور یکــی از

آن هاســت .یکــی از انــواع کنتــور آب ،کنتورهــای آب هوشــمند هســتند
کــه توانایــی محاســبه دبــی لحظــهای و حجــم آب را دارنــد.
شــفیعی در پایــان گفــت :کنتــور آلتراســونیک آب آکام مــدار قابــل
بکا رگیــری بــرای محاســبه مصــارف آب مشــترکین خانگــی،
مجتمعهــای تجــاری ،چاههــای کشــاورزی و صنعتــی میباشــد.
کــه بــا قیمتــی کامــا رقابتــی و بــا ویژگیهــای منحصــر بــه فــرد
همچــون نصــب آســان ،تغذیــه بــه وســیله باتــری لیتیومــی ،صفحــه
نمایــش فارســی و مهمتــر از همــه دقــت بــاالی اندازهگیــری و
پشــتیبانی محصــول توانســته ایــن کنتــور را از محصــوالت وارداتــی
متمایــز میکنــد.

یادداشت
تالطم بازار سرمایه
و ناامیدی مردم!
اردشیر مطهری
نماینده مردم
گرمسار
مهــر :مهمتریــن علــت وضعیــت ســقوط
بــازار بــورس ،کســری بودجــه دولــت بــود.
کســری بودجــه انتظــاری در ســال  ،۹۹یــک
واقعیــت نهفتــه در الیحــه بودجــه ســال ۹۹
بــود کــه تمــام کارشناســان بــه آن اذعــان
داشــتند .بــا توجــه بــه کاهــش درآمــد نفتــی
امیــد دولــت بــه کســب درآمــد حداکثــری از
ســرفصلهای مالیــات ،فــروش امــوال دولتــی و
اوراق قرضــه اوج گرفــت .درآمدهایــی کــه بــه
صــورت غیــر مســتقیم و مســتقیم از طریــق
بــازار ســرمایه امــکان پذیــر هســتند.
یکــی از بزرگتریــن اشــتباهات دولــت حمایــت
از یکســری از ســهمهای خــاص موســوم بــه
ســهمهای دولتــی بــود .یعنــی شــرکتهایی
کــه قــرار شــد ســهام آنهــا در قالــب
صندوقهــای قابــل معاملــه عرضــه شــود ماننــد
ســهام بانکهــای بــزرگ ،شــرکتهای نفتــی و
پاالیشــی .ایــن حمایــت منجــر بــه رشــد بالــغ
بــر  ۴۰۰الــی  ۵۰۰درصــدی در ایــن شــرکتها
شــد کــه متأســفانه بــا واقعیــت اقتصــادی
کشــور ،تولیــد و فــروش ایــن شــرکتها و
افزایــش نــرخ دالر همخوانــی نداشــت .عرضــه
ســهام شــرکتهای دولتــی توســط تعــدادی از
ـی زمانــی
شــرکتهای حقوقــی در ســقف قیمتـ ِ
کــه کشــش تقاضــا بــرای ایــن شــرکتها
وجــود نداشــت ،منجــر بــه ایجــاد شــوک
قیمتــی در ایــن نمادهــا گردیــد .در صورتــی
کــه بــا عرضــه تدریجــی ســهام در حیــن
رشــد قیمــت ،از رشــد شــتابان ایــن نمادهــا
کاســته میشــد .خالــص خــروج نقدینگــی
حقوقیهــا در تیــر و مــرداد  ،۹۹در حــدود ۶۵۸
هــزار میلیــارد ریــال بــوده اســت(الزم بــه ذکــر
اســت کــه ایــن میــزان تمامـاً بــه منزلــه فــروش
حقوقیهــا در شــرکتهای دولتــی نیســت) بــه
صــورت مــوردی میتــوان بــه خالــص فــروش
شــرکت پاالیــش و پخــش فرآوردههــای نفتــی
در ایــن دو مــاه در ســقف قیمتــی اشــاره نمــود
کــه مبلغــی بــه ارزش  ۶۱هــزار میلیــارد ریــال
بــوده اســت .البتــه علتهــای دیگــری مهــم
در ماجــرای بــورس دخیــل بودنــد .مثــل عــدم
کاســتن ســرعت رشــد و متعــادل کــردن بــازار،
از طریــق فــروش بــدون تعلــل داراییهــای
دولــت در بــازار ســرمایه یــا همــان ســرعت
بخشــیدن بــه فراینــد عرضــه اولیــه شــرکتها.
واگــذاری ایــن داراییهــا عــاوه بــر اینکــه
موجــب تعمیــق بــازار و متعــادل شــدن تقاضــا و
عرضــه میشــد ،درآمــد فــروش امــوال دولتــی
را پوشــش م ـیداد و در نهایــت موجــب کاهــش
کســری بودجــه میشــد .عرضــه اولیههــا از
اول ســال تــا تاریــخ شــهریور مــاه  ۹۹نســبت
بــه ارزش بــازار  ۰٫۴درصــد بــوده کــه بــه هیــچ
عنــوان نمیتوانســت موجــب تعمیــق بــازار
گــردد.
شــرایط اقتصــادی سیاســی نســبت بــه گذشــته
دچــار تغییــرات بنیــادی شــده اســت .مشــکالت
موجــود در روابــط بیــن المللــی بــه واســطه
تحریمهــای یــک جانبــه و همچنیــن رکــود
حاکــم و هزینههــای تحمیلــی بــه واســطه
بیمــاری مســری کرونــا ،ســبب میشــود کــه
اقتصــاد ایــران خــواه ناخــواه بــا تنگنــای مالــی
مواجه باشــد .ایــن امــر در کســری شــدید بودجه،
حــذف تدریجــی تخصیــص ارز دولتــی و رونــد رو
بــه رشــد ارزش دالر قابــل مشــاهده اســت .در
صورتــی کــه ارکان اقتصــادی بتواننــد شــرایطی
را فراهــم آورنــد کــه از کانــال بــازار ســرمایه
غــول پرقــدرت نقدینگــی بــه بخــش واقعــی
اقتصــاد وارد شــود ،اهــداف تأمیــن مالــی دولــت
و جلوگیــری از تــورم میتواننــد محقــق شــود.
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بـازاریـابـی

یادداشت
عقب ماندگی معدن
در حوزه توسعه
روح اهلل ایزدخواه
عضو کمیسیون
صنایع و معادن
مجلس
در حکمرانـــی کشـــور عقبماندگـــی
زیـــادی داریـــم ،قطعـــاً نمیتـــوان
بـــدون درک ایـــن عقبماندگـــی
ریلگـــذاری کـــرد ،قانو نگـــذاری
بـــدون مطالبهگـــری معنـــا نـــدارد ،مگـــر
میتـــوان نظیـــر موضـــوع معـــروف ارز
 ۴۲۰۰تومانـــی کـــه هرکســـی عـــددی
را عنـــوان و کشـــور را بـــه خســـران
کشیدند ،قانونگذاری کرد؟
بنـــده معتقـــدم ،مطالبهگـــری بایـــد
صریـــح و روشـــن پیشبـــرود و پـــس
از آن قانو نگـــذار ،قانو نگـــذاری
و سیاســـتگذار ،سیاســـتگذاری
کند.
در واقـــع در حـــوزه معـــدن  5ســـرفصل
داریـــم؛ در فصـــل اول توســـعه معـــدن و
صنای ــع معدن ــی اس ــت ،احی ــا و اس ــتخراج
معـــادن ،فنـــاوری حـــوزه معـــادن ،ارزش
اف ــزوده در مع ــادن و اش ــتغال در س ــرفصل
توســـعه قـــرار میگیـــرد ،معـــدن در
حـــوزه توســـعه عقـــب مانـــده اســـت،
مـــا حتـــی اســـتخراج ســـنگ معـــدن
را نداریـــم .در واقـــع ســـنگ را کنـــده و
روی تریلـــی میگذاریـــم؛ مـــا مزیـــت
ماشینســـازی معـــدن را فرامـــوش
کرد هایـــم در حالـــی کـــه ظرفیـــت
ماشینســـازی ســـنگین وجـــود دارد و
در انبـــوه معـــادن نیـــاز بـــه ماشـــینهای
معدنـــی داریـــم.
ســـرفصل دوم آمایـــش حـــوزه معـــدن
اســـت ،وقتـــی آمایـــش داشـــته باشـــیم
بـــه حـــوزه پرتـــاب پـــروژه میرســـیم،
مـــا بایـــد اســـتراتژی توســـعه مناطـــق
خـــود را اصـــاح کنیـــم.
مفاســـد و ناکارآمد یهـــا ســـومین
ســـرفصل در حـــوزه معـــدن اســـت کـــه
در واگذار یهـــا ،پیمانکار یهـــا و
غیـــره در معـــدن بـــه چشـــم میآیـــد.
دانـــان قانو نگریـــز بایـــد در
قانو ن
ِ
معـــادن کشـــف شـــوند.
معـــدن در حـــوزه توســـعه عقبماندگـــی
دارد .ب ــه هرح ــال تدابی ــری ب ــا اندیش ــیده
شـــود تـــا مرکـــزی تحـــت عنـــوان مرکـــز
مطالبهگـــری کنـــار مجلـــس احـــداث
شـــود.
مردم ــی س ــازی اقتص ــاد مع ــدن س ــرفصل
دیگـــری در حـــوزه معـــدن اســـت؛
همچنیـــن حکمرانـــی معـــدن شـــامل
حقـــوق ،انفـــال ،ســـازمان توســـعهای
معـــدن و غیـــره اســـت .ســـازمانی
نظیـــر ایمیـــدرو خـــود معـــد ندار،
سیاســـتگذار معـــدن ،مجـــری و ناظـــر
اســـت و ایـــن منطقـــی نیســـت.
شـــبکه اندیشـــهورز جهـــادی بایـــد
بـــه نهادهـــای حاکمیتـــی و مجلـــس
وصـــل شـــود ،ضـــرورت دارد مرکـــز
مطالبهگـــری در کنـــار مجلـــس نظیـــر
مرکـــز پژوهشهـــا احـــداث شـــود .در
ایـــن راســـتا بایـــد کارکـــرد تحلیلگـــری
مشـــخص باشـــد ،از تحلیـــل تئـــوری،
قانـــون و سیاســـت اســـتخراج میشـــود.
پیشـــرانی و بـــه همرســـانی عوامـــل هـــم
موضـــوع مهـــم دیگـــری اســـت ،عوامـــل
شـــامل ســـرمایهگذار ،بهر هبـــردار،
کارگـــر و بنـــگاه صنعتـــی را بـــه هـــم
وصـــل و میانجیگـــری میدانـــی ایجـــاد
میکند.

عدم موفقیت خصوصی سازی در ایران چیست؟
خصوصیسازی در ایران با چالشهای متعددی
مواجه است که واگذاری تحت نظر مؤثر ناظران،
احراز صالحیت خریداران و توجه به توانمندسازی
بنگاه بعد از واگذاری میتواند منجر به کنترل این
چالشها شود.
مهدی تدین ،پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی
رونقتولید دانشگاه امام صادق درباره خصوصی سازی
در ایران میگوید:در اغلب شرکتهای دولتی تصمیم
گیرندهنهایی دولت است برخالف شرکتهای غیردولتی
که محیط کسب و کار و شرایط بازار در آنها تعیین
کننده فعالیتهایشان است که درنتیجه مدیریت دولت
مشکالت زیادی ازجمله :ایجاد انحصار ،کاهش بهرهوری
بنگاه اقتصادی و عدم تناسب هزینه و بهره به وجود
میآید .اما برای برون رفت از آن شرایط آشفته در شرکت
دولتی مناسبترین راهی که کارشناسان پیشنهاد
میکنند خصوصیسازی است.
وی در ادامه بیان کرد:عبارت «خصوصیسازی» به
معنی مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت
یا مدیریت شرکتها یدولتی به بخشخصوصی ،انجام
میگیرد .که بهترین نوع خصوصیسازی واگذاری شرکت
دولتی به عموم مردم و یا تعاونیها است؛ در نهایت
ذینفعان این چنین واگذاریها ،عموم مردم خواهند بود
که عالوه بر جلوگیری از ایجاد انحصار بخش غیردولتی،
نظارت همگانی بر بنگاه و بهبود بهر هوری شرکت را هم
به همراه دارد.
هدف از خصوصی سازی
تدین با اشاره به هدف از خصوصی سازی شرکتها
در شرایط فعلی گفت:خصوصیسازی به دنبال
اهداف متعددی است که ارتقا کارایی بنگا ههای
اقتصادی مهمترین هدف آن است که در صدر
سیاستها یکلیاصل  ۴۴هم بدان اشاره شده است
زیرا اغلب خصوصیسازیهای انجام شده در جهان ،رشد
بهر هوری شرکتها را به همراه داشته است .با توجه به
این که اکثر شرکتهای دولتی از سطح بهرهوری پایین
برخوردار بودهاند و برخی از آنها به لطف حمایتهایمالی
و غیرمالی دولت زیان خود را جبران کرد هاند پس
خصوصیسازی برای توسعه اقتصادی هر کشوری
گریزناپذیر است اما در مقام عمل خصوصیسازی در
ایران موفق نبود هاست و آثار زیان باری داشته است.
من جمله باعث بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانههای
موفق متعددی شده است .لذا اغلب اهداف مذکور در
سیاستها یکلیاصل  ۴۴محقق نشده است .برای
آسیبشناسی خصوصیسازی در ایران ابتدا الزم است
با معیارهای یک خصوصیسازی موفق طبق آشنا شویم.
الزامات یک واگذاری مطلوب:
وی در ادامه عنوان کرد:تحقق اهداف خصوصی سازی
الزاماتی دارد که به سه دسته کلی تقسیم میشود:

الف) دسته اول الزامات و اقدامات قبل از انجام فرآیند
خصوصیسازی است که با بررسی تجربه کشورهای
موفق مالحظه میگردد اقداماتی از قبیل تجدید ساختار
فیزیکی ،فناورانه ،مالی بنگاهها ،تعدیل نیروی کار در دوره
قبل از واگذاری شرکت انجام شده است که در تجربه
خصوصی سازی ایران این گونه اقدامات دیده نمیشود؛
به عنوان مثال بررسی خصوصیساز یهای انجام شده
توسط سازمان ترو یهند که متولی خصوصیسازی در
کشور آلمان است نشاندهنده بازسازی تجهیزات فرسوده
شرکتها و یا جایگزیننمودن آ نها با تجهیزات نو با
فناوری باالتر قبل از خصوصیسازی است .البته چنین
الزاماتی در قانون اجرایسیاستهایکلیاصل  ۴۴وجود
ندارد و به نظر میرسد وجود چنین الزام قانونی توسط
مقنن در فرایند خصوصی سازی صحیح و ایجاد رغبت
در بخش خصوصی برای خرید بنگاه بسیار حائز اهمیت
میباشد.
ب) دسته دوم الزامات و بررسیهای زمان انجام واگذاری
است که اغلب مفاد قانون اجرا یسیاستها یکلیاصل
 ۴۴ناظر به این دسته الزامات است از قبیل :قیمتگذاری
توسط کارشناس ،امکان استفاده از انواع را ههای
واگذاری ،بررسی صالحیت خریدار توسط سازمان
مربوطه ،البته این بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست
که در عمل به این الزامات هم بنا بر دالیلی از جمله تخلف
در قیمتگذاری توسط کارشناس ،شتابزدگی دولت برای
واگذاریها به علت الزام دولت به واگذاری در مهلت مقرر،
کم توجهی شده است.
بطور کلی میتوان گفت سه نوع واگذاری وجود
دارد :واگذاری مدیریت ،واگذاری مالکیت و واگذاری
مدیریت و مالکیت بطور همزمان که روح کلی حاکم
بر سیاستها یکلی اصل  ۴۴ناظر بر واگذاری همزمان
مالکیت و مدیریت است که در عمل در برخی از

واگذاریها دیده شده است که فقط مالکیت واگذارشده
است و مدیریت کماکان با دولت است که با هدف کاستن
از بار مالی و مدیریتی دولت تعارض دارد.
ج) دسته سوم الزامات و اقدامات بعد از انجام واگذاری
است .وظیفه دولت بعد از واگذاری شرکت دولتی به
پایان نمیرسد و برای تحقق بهبود بهر هوری بنگاه
اقتصادی نظارت وحمایتهای دولت بعد از انجام
واگذاری الزامی است که در بند (ج) ماده  ۹قانون
اجرا یسیاستها یکلیاصل  ۴۴حمایتهایی برای
بخش تعاونی در نظر گرفته شده است اما او الً چنین
حمایتهایی در عمل دیده نشدهاست .ثانیاً حمایتهای
مذکور در قانون اجرا یسیاستها یاصل  ۴۴کافی به
نظر نمیرسد .عالوه بر چنین حمایتهایی نظار تهایی
بر عملکرد خریداران نیز از سوی نهادهای حاکمیتی نیز
الزم است تا سرانجام خصوصی سازی به بیکاری کارگران
و فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت و تعطیلی بنگاه
کشیده نشود.
این پژوهشگر در ادامه گفت :حال که به طور اجمالی به
الزامات خصوصیسازی اشاره شد به مهمترین مشکالت
خصوصی سازیهای انجام شده به طور مشخصتر اشاره
میشود و در انتها به برخی از راهکارها اشاره خواهد شد.
مسائل خصوصی سازی در ایران:
 .۱چالشهای قانونی:الف) در این قانون اکثر اهداف
مذکور در صدر سیاستهایکلیاصل  ۴۴قانون اساسی
به صورت کمی و یا کیفی بیان نشده است و تنها در حوزه
واگذاری و بخش تعاون ،چند هدف کمی ذکرشده است
که این موارد کافی به نظر نمیرسد و روح کلی حاکم بر
قانون بیشتر ناظر بر هدف کاستن از بارمالی و مدیریتی
دولت است و الزاماتی برای تحقق سایر اهداف در نظر
گرفته نشده است؛ مث ً
ال برای توانمندسازی و ارتقا کارایی
بنگاهها مواد مؤثر همراه با ضمانت اجرای بازدارنده وجود

ندارد.
ب) این قانون با تعیین فرصت زمانی کوتاه برای
واگذاری ،ضمن ایجاد شتابزدگی در اجرا ،سبب شد
آنچه از واگذاریها مورد انتظار بود محقق نشود .یکی از
تبعات سو شتابزدگی در خصوصی سازی ،عرضه بلوکی
(به صورت عمده) سهام شرکتهای دولتی بوده است که
تا حدودی مانع تحقق هدف افزایش مالکیت عمومی شده
است چون غالباً در چنین واگذار یهایی عموم جامعه
توانایی خرید چنین حجم باالی سهام را ندارند و از طرفی
عرضه بلوکی باعث ایجاد انحصار در برخی موارد شده
است که خود انحصار هم تبعات مخرب دیگری بدنبال
خواهد داشت.
 .۲چالشهای اجرایی:در عمل به قانون نیز مشکالتی
وجود دارد از جمله این که به دلیل بدهی سنگین دولت
به نهادهای عمومی و سایر اشخاص ،سهم قابلتوجهی
از منابع حاصل از واگذاری ،بدون توجه به مفاد ماده
(  )۲۹قانون اجرای سیاستها یکلیاصل ( ۴۴که
مصارف وجوه حاصل از واگذاری را مشخص کرده است)
برای رد دیون دولت اختصاص مییابد افزون بر این
در مواردی شرکتها به سازما نهای غیرمتخصص و
غیرمرتبط با فعالیت شرکت واگذار میشود که ارتقای
کارایی شرکت را با چالشهای جدی روبرو میکند.
عدم باور مدیران دولتی به کارکرد مطلوب بخش
خصوصی و وجود مقاومت در میان مدیران دولتی
به دلیل منافع شخصی آنها هم باعث کند شدن روند
خصوصیسازیها شده است .عالوه بر موارد فوق نظارت
بر اجرای واگذار یها نیز مطلوب نبوده و هیأت عالی
نظارت بر اجرای سیاستهای کلی ،نظارت مؤثر و
دقیقی انجام نداده است.
تدین در پایان بیان کرد :لذا طبق نظر کارشناسان
خصوصیساز یهای انجام شده تا به حال موفقیت الزم
را نداشته پس ابتدا باید خصوصیسازیها به طور موقت
متوقف شوند تا اصالحات اساسی و ساختاری در قوانین و
مخصوصاً قانون اجرایسیاستهای کلی اصل  ۴۴صورت
بگیرد و از طرف دیگر پس از اجرای دوباره رعایت نکات
زیر حائز اهمیت است:
 فرآیند خصوصی سازی با آرامش و تحت نظارت وبازرسی مؤثر ناظران انجام شود.
 صالحیت خریداران برای اداره مطلوب بنگاه بررسیشود.
 از طرفی بعد از واگذاری به توانمندسازی بنگاه وحمایت و نظارت بر آن نیز توجه ویژه شود.
به امید آنکه درنتیجه رعایت نکات فوق به اهداف
خصوصی سازی خصوصاً ارتقای کارایی بنگاه توجه ویژه
شود و سرمایههای ملت از بین نرفته ،اشتغالزایی که در
سالهای متمادی بوجود آمده است درزمان کوتاه پس از
واگذاری نابود نشود.

رسانه تعاملی چه خدماتی برای کسبوکارها دارد؟
زومیــت :رســانه تعاملــی یــا  VODدر ســالهای اخیــر شــهرت
زیــادی پیــدا کــرده اســت و فرصتهــای مناســبی هــم بــرای تبلیغــات
کســبوکار فراهــم میکنــد .کافهبــازار نیــز یکــی از بازیگــران اصلــی
ایــن حــوزه اســت کــه در ادامــه بــه تشــریح ســرویس  VODآن
میپردازیــم.
شــاید نتــوان کاربــری را در دنیــای امــروزی فنــاوری تصــور کــرد کــه
نــام ســرویسهایی همچــون نتفلیکــس و هولــو و آمــازون پرایــم را
نشــنیده باشــد .ســرویسهای رســانه تعاملــی یــا ویدئــو بههنــگام
درخواســت یــا ( VODمخفــف  )Video on Demandدر ســالهای
اخیــر محبوبیــت زیــادی پیــدا کردهانــد و حتــی بهمــرور درحــال
جایگزیــن کــردن تلویزیونهــای ســنتی هســتند .محبوبیــت ایــن نــوع
از ســرویسها بهحــدی افزایــش یافــت کــه بازیگــران بزرگــی همچــون
دیزنــی و بــرادران وارنــر و اپــل را نیــز بــه فعالیــت در حــوزهی جدیــد
تشــویق کــرد.
در کشــور مــا نیــز در ســا لهای گذشــته ســرویسهای VOD
متعــددی بــا هــدف جــذب مخاطــب داخلــی متولــد شــد هاند.
امــروز اکثــر کاربــران ایرانــی بــا نــام فیلیمــو و نمــاوا و ســرویسهای
تازهنفســی مثــل بخــش ویدئــو بــازار ،آشــنا هســتند و تعــداد زیــادی
هــم از خدمــات آنهــا اســتفاده میکننــد .ماههــای اخیــر کــه بــا
بحــران ویــروس کرونــا و تعطیلــی گســترده در سرتاســر جهــان و
کشــورمان همــراه بــود ،تمایــل بــه ایــن نــوع از ســرویسها را افزایــش
داد و بســیاری از آنهــا ،افزایــش قابلتوجهــی را در تعــداد کاربــران
تجربــه کردنــد .هجــوم کاربــران جدیــد بــه ســرویسها بهحــدی بــود
کــه حتــی برخــی از آنهــا بــا چالشهــای زیرســاختی مواجــه شــده و
برخــی دیگــر بــرای مدیریــت بهتــر پهنــای بانــد ،مجبــور بــه کاهــش
کیفیــت محتــوای خــود در ســطوح گســترده شــدند.

رســانههای تعاملــی یــا  VODعــاوه بــر خدمــات و محتوایــی
کــه بــه کاربــر یــا مصرفکننــدهی نهایــی عرضــه میکننــد ،بــرای
کســبوکارها نیــز کانــال جدیــدی در جهــت نمایــش تبلیغــات ایجــاد
کردهانــد .بــا اینکــه ســرویسهایی مثــل نمــاوا و فیلیمــو از مــدل
درآمدزایــی )Subscription Video on Demand) SVOD
پیــروی میکننــد ،ســرویسهایی ماننــد یوتیــوب و بــازار مــدل
 AVODیــا  Ad-based Video on Demandرا دنبــال میکننــد
کــه ایــن روزهــا بــا اســتقبال قابلتوجهــی ازســوی کســبوکارها و
ســرویسهای رســانهی تعاملــی روبــهرو شــده اســت .در ادامــهی ایــن
مطلــب زومیــت ،بررســی و شــرحی بــر انــواع ســرویسهای VOD
و چگونگــی بهرهمنــدی از زیرســاخت موجــود بــرای کســبوکارها
داریــم.

 VODچیست و از چه زمانی رونق گرفت؟
 VODبــه زبــان ســاده یــک سیســتم توزیــع رســانهی ویدیویــی
اســت کــه امــکان دسترســی بــه محتــوای ویدیویــی را در رونــدی
خــاف تلویزیونهــای ســنتی بــه کاربــر ارائــه میکنــد .در ،VOD
نیــازی بــه تجهیــزات تلویزیونــی ســنتی نیســت و کاربــر هــم بــه
زمانبنــدی شــبکهی پخشکننــدهی محتــوا محــدود نخواهــد بــود.
نامگــذاری «ویدئــو در زمــان درخواســت» نیــز از همیــن تعریــف اولیــه
بــر میآیــد .بــه بیــان دیگــر ،کاربــر  VODهــر زمــان کــه بخواهــد
بهواســطهی تمــام دســتگاههای هوشــمند خــود (تلویزیــون ،گوشــی،
لپتــاپ و تبلــت) بــه هــر محتــوای ویدیویــی موجــود در کتابخانــهی
ســرویس دسترســی خواهــد داشــت .تلویزیــون اینترنتــی مفهومــی
بــود کــه از دل ســرویسهای  VODزاده شــد .اپلیکیشــنهای
ســمت کاربــر همچــون فروشــگاه محتــوای آنالیــن اپــل آیتونــز و
اپلیکیشــنهای تلویزیــون هوشــمند ماننــد آمــازون پرایــم ویدئــو،
حاصــل همیــن مفهــوم بودنــد کــه امــکان اجــار ه یــا خریــد محتــوای
ویدیــوی و نمایــش آن در دســتگا ههای گوناگــون را بــه کاربــر
میدادنــد .ســرویسهای دیگــری هــم در اینمیــان متولــد شــدند
کــه بهجــز فیلــم و ســریال ،دسترســی بــه مجموعــهای از محتــوای
ســرگرمکنندهی ویدیویــی را دراختیــار کاربــر قــرار میدادنــد .ازمیــان
آنهــا میتــوان بــه غــول صنعــت اســتریم یعنــی نتفلیکــس و رقبایــی
همچــون هولــو و دیزنــی پــاس اشــاره کــرد .
انواع سرویسهای VOD
ســرویسهای رســانهی تعاملــی بســته بــه نــوع خدمترســانی کــه
بــه کاربــران ارائــه میکننــد یــا نحــوهی درآمدزایــی ،بــه گروههــای
متنوعــی تقســیمبندی میشــوند .ســه گــروه اصلــی  ،VODبــا
نا مهــای  SVODو  AVODو  TVODشــناخته میشــوند.
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گفت و گو با سعید حافظی بافتی ،معاونت عملیات کارخانه الستیک بارز کردستان:

تورم عامل اصلی نوسان قیمت تایر در ایران

عکسFARS :

صبــا شــادور :در ایــن نوســان قیمتهــای
عجیــب و گاه غیــر معقــول خــودرو کــه
برگرفتــه از وضعیــت نابســامان اقتصــادی
کشــور اســت ،صحبــت دربــاره قطعــات خــودرو
و نیــز عــدم شــفافیت رقمهــای نجومــی
باعــث شــد تــا شــرکتهای تولیــد داخلــی
میــزان واردات خــود را رســانهای کننــد .در
هفتــه گذشــته مصطفــی تنهــا ســخنگوی
انجمــن صنعــت تایــر معتقــد بــود کــه در ســال
گذشــته حــدود  ۸۰درصــد از تایــر ســواری
مصرفــی کشــور در داخــل تولیــد شــده اســت.
امــا ایــن موضــوع دور از ذهــن هــم نبــوده
چــرا کــه در حــال حاضــر کارخانــه الســتیک
بــارز در کردســتان بــا توجــه بــه کاهــش
رشــد اقتصــاد در یــک ســال اخیــر ،تولیــدات
داخلــی نســبتا مثبتــی را داشــتهاند .ســعید
حافظــی بافتــی ،معاونــت عملیــات کارخانــه
الســتیک بــارز کردســتان و عضــو هیــات
مدیــره بــارز کردســتان دربــاره شــرایط موجود
کارخانــه خــود بــه صحبــت پرداختهایــم کــه
در ادامــه میخوانیــم .الستیکســازی بــارز
کردســتان از جملــه واحدهــای تولیــدی بــزرگ
در کردســتان بشــمار میآیــد کــه در حــال
حاضــر فعالیــت چشــمگیری داشــته اســت.
چــرا الســتیکی کــه بــا کیفیــت خــوب
تولیــد میشــود و مــردم هــم از آن اســتقبال
میکننــد ،عمــا بــا افزایــش قیمــت در بــازار
روبــرو اســت؟
همانگونــه کــه اســتحضار داریــد کیفیــت هزینــه دارد
و در شــرایط ســخت کنونــی حفــظ و ارتقــاء کیفیــت
هزینــه بیشــتری را طلــب میکنــد .از طرفــی مصــرف
کننــده آگاه ارزش کیفیــت را درک میکنــد .اگــر
کیفیــت یــک تایــر در بــازار را بــه زبــان فنــی ترجمــه
کنیــم ،میبایســتی شــاخص ســرعت،تحمل بار،تحمــل
ضربات،طــول عمــر ،تحمــل نوســانات دمــا ،فرمــان
پذیــری باالتــر و ناحیــه طوقــه و دیــواره مناســب تــری
داشــته باشــیم .
در واقــع بــا اســتانداردهای روز کــه ســخت گیرانهتــر
هســتند ،بایــد مــواد اولیــه و طراحــی ســاختار و آمیــزه
را انجــام دهیــم .اگــر بــه اســتانداردهای زیســت
محیطــی هماننــد ریــچ نیــز توجــه کنیــم ،بــاز هــم
قیمــت تایــر بــاال مــیرود .
امــروزه تایــر ســواری بــا کیفیــت ،در دنیــا تــا کیلویــی
 ۵دالر و در تایــر معدنــی تــا کیلویــی  ۱۱دالر اســت .
ایــن در حالــی اســت کــه در همیــن گروههــا تایرهــای
معمولــی ســواری کیلویــی ۵/۲دالر تــا  ۳دالر تجــارت
میشــوند .
در صنعــت تایــر افزایــش قیمــت هــم ناشــی از نــرخ
برابــری ارز،قیمــت نفــت ،قیمــت دوده،کائوچــو
و ضدهــا نــوع مــاده شــیمیایی اســت کــه بیشــتر
وارداتــی اســت  .همچنیــن در ایــران از دیگــر دالیــل
افزایش،قیمــت تــورم ســاالنه اســت کــه همــه ســاله بــر

نفــع مــردم و بــه ضــرر تولیدکننــدگان اســت.
در ایــن بــاره صحبتــی داریــد؟
نفــع مــردم و تولیــد کننــده بــا هــم مغایــرت نــدارد و
بایــد هــر دو تامیــن گــردد .مســلما تولیــد داخلــی تایــر
بــه نفــع مــردم اســت .امــا نیــاز تولیــد کننــدگان هــم
بایــد بــا همراهــی دولــت بــرآورده شــود.
اگــر شــرایط اقتصــادی امــروز را افــت ارزش پــول ملــی
و کاهــش درآمــد نفتــی و مشــکل انتقــال وجــه بنامیــم
و اگــر تولیــد داخلــی تایــر بــه صرفهتــر باشــد ،در آن
صــورت تکلیــف معلــوم اســت  .برنامــه ریــزی منســجم
ملــی ،تدویــن آینــده مناســب ســطح کیفــی و عملیاتــی
صنعــت تایــر و افزایــش ظرفیــت تولیــد میتوانــد بــه
کارخانههــای تولیــدات داخلــی کمــک فراوانــی کنــد.
ایــن راهــی اســت کــه همــه دنیــا رفتــه انــد و بــرای
دهههــا آن را بــه ســرانجام رســاندهاند .بــا یــک طــرح
خــوب و کار جهــادی نهایتــا  ۳تــا  ۵ســال آینــده کشــور
مــا از واردات بینیــاز خواهــد شــد  .امــا نیــاز اســت تــا
تکنولــوژی درســت و کیفیــت جهانــی مناســبی تدویــن
گــردد  .همچنیــن ایــران بــا اجــرای اســتانداردهای بــه
روز و افزایــش تولیــد ،خــود را بــه یــک چیــن دیگــر در
منطقــه و آینــده تبدیــل کنــد  .اگــر مــا تنهــا نیازمنــد
واردات کاوچــوی طبیعــی باشــیم ،آنوقــت قیمــت تمــام
شــده هــم بــا داخلــی ســازی تمــام زنجیــره کاهــش
می یابد .
در حــال حاضــر تایرهــای ســواری،SUV ،
کشــاورزی،صنعتی،راه ســازی و تجــاری تولیــد ایــران
بــرای بــازار ۴۰۰میلیونــی منطقــه مــا کافــی اســت و از
منظــر اقتصــادی در صــورت افزایــش ظرفیــت تولیــد
صــادرات آن کیلویــی  ۱دالر ســود دارد  .همچنیــن
بــه دلیــل ســرعت تامیــن باالتــر ایــران بــرای منطقــه
فعلــی مــان ،بــه نســبت چیــن ایــن تجــارت بــرای تجــار
عراق،افغانستان،کشــورهای آســیای میانــه ،شــرق اروپــا
و آفریقــا بــه دلیــل زمــان کوتاهتــر خریــد و فــروش
تایــر میتوانــد مزیــت بــه شــمار رود.
بــه نظــر میرســد مــردم بــرای تهیــه
مناســب،
الســتیکهای
اطمینــان خاطــری

تولیــد اثــر میگــذارد .
البتــه شــرکتهای تایــر ســازی از طــرق مختلــف
هماننــد کاهــش ضایعــات و دوبــاره کاریهــا میــزان
افزایش،قیمــت را کنتــرل میکننــد .
در شــرایطی کــه تولیــدات داخلــی تایــر بــا
کیفیــت مطلــوب میتوانــد نیــاز عمــوم مــردم
را تامیــن کنــد ،چــرا تایرهــای چینــی بــازار
ایــران را تســخیر کــرده اســت؟
در حــوزه تایرهــای چینــی یــا ســایر برندهــای وارداتــی
بــه نظــر میرســد هــدف دولــت تامیــن ثبــات در بــازار
و ایجــاد امنیــت خاطــر بــرای مــردم کشــور باشــد.
البتــه در ســالهای اخیــر در حــوزه تایرهــای بایــاس و
رادیــکال ســواری و جدیــدا SUVصنعــت تایــر کشــور
مــدام افزایــش ظرفیت،افزایــش کیفیــت و افزایــش
تنــوع محصــول را داشــته اســت .
در ایــن حــوزه نیــاز اســت کــه دولتمــردان محتــرم از
توســعه صنعــت جهــت دســتیابی بــه اســتقالل و تامیــن
کامــل نیــاز کشــور حمایــت نماینــد  .تولیــد در کشــور
حداقــل کیلویــی  ۱دالر بــه صــرف کشــور اســت .
در حــوزه واردات هــم نیــاز اســت تــا نظــام کیفــی
مناســبی جهــت کنتــرل کیفیــت و بــه روز آوری
اســتاندار دها و پاســخگویی برندهــای
خارجــی ایجــاد و اجــرا گــردد .
قبــا سیســتمی تعریــف شــده بــود کــه
متاســفانه بــه دلیــل تحریمهــا کمــی
اجــرای آن متوقــف شــد .هــر قــدر
انــدازه بــازار دقیقتــر محاســبه
شــود و از توســعه صنعــت داخلــی
و پروژ ههــای توســعه پشــتیبانی
شــود ،آینــده درخشــان تــری را
پیــش رو خواهیــم داشــت .در حــوزه
تایرهــای تجــاری شــدیدا نیازمنــد
حمایــت دولــت هســتیم.
در بعضــی مواقــع شــنیده
میشــود کــه تایرهــای دولتــی بــه

ندارنــد .چطــور میشــود اعتمــاد میــان
تولیــدات داخلــی و مــردم را دوبــاره بدســت
آورد؟
اگــر در بــازار تایــر قابــل اطمینــان وجــود نداشــت کــه
همــه روزه شــاهد انبــوه حــوادث بودیــم .
در ســا لهای اخیــر هــم اداره اســتاندارد و هــم
اســتانداردهای جهانــی در حــال توســعه بــوده و از تایــر
ســازان تایرهــای بــا عملکــرد باالتــری را طلــب نمــوده
انــد  .در گــروه صنعتــی بــارز محصــوالت طراحــی شــده
بــا هــدف تطابــق بــا اســتانداردهای روز اروپایــی همــه
ســاله بــه کشــور آلمــان ارســال و آنجــا تســت میشــوند.
نســل جدیــد تایرهــای بــارز شــامل تایرهــای رادیــال
ســواری،رادیال بــاریSUV،و  ...کــه در ایــن ســالها
بــه بــازار عرضــه شــدهاند ،همگــی دارای تطابــق بــا
اســتاندارد روز دنیــا هســتند .
بــارز در ســالهای اخیــر ســرمایه گــذاری عظیمــی
را در حــوزه آزمــون تایــر در شــرایط واقعــی و انجــام
آزمونهــای مقاومــت غلــط و  ..انجــام داده اســت
 .همچنیــن در آزمو نهــای ســخت گیرانهتــر از
اســتانداردهای داخلــی تمــام محصــوالت خــود را
مــورد آزمــون قــرار خواهــد داد.
نتایــج برگشــت محصــوالت رادیــال ســواری،SUV ،
رادیــال بــاری و  ...و رونــد کاهــش آنهــا از دالیــل ایــن
امــر اســت.
بهبــود تجهیــزات کنترلــی بــارز تــا آنجــا پیــش رفتــه
کــه بــارز امــروزه آزمایشــگاه و همــکار اداره اســتاندارد
بــوده و آخریــن گواهینامههــای مربوطــه را دریافــت
نمــوده اســت .
در حــال حاضــر چــه تعــداد نیــروی فعــال در
کارخانــه تولیــدی بــارز کردســتان مشــغول بــه
کار هســتند؟
 ۷۵۱نفــر در ایــن کارخانــه تولیــدی مشــغول بــه کار
هســتند و ظرفیــت روزانــه الســتیک بــارز  ۱۶هــزار
حلقــه تایــر اســت کــه در حــال حاضــر در ایــن کارخانــه
 ۱۷هــزار حلقــه الســتیک تولیــد میشــود.
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خـــــودرو

یادداشت
صنایع قطعهسازی
در آستانه ورشکستگی
مازیــار بیگلــو دبیــر انجمــن
قطعهســازان -در شــرایط فعلــی تیــراژ
تولیــد روزانــه ایرانخــودرو از  ۲هــزار و ۵۰۰
دســتگاه بــه هــزار و  ۶۰۰تــا هــزار دســتگاه
رســیده اســت .بــه همیــن نســبت ظرفیــت
تولیــد قطعهســازان نیــز کاهــش یافتــه ،اگرچــه
تحویــل قطعــه از قطعهســازان بــه خودروســازان
کــم نشــده امــا بعضــی قطعــات بــه موقــع بــه
خــط تولیــد نمیرســد .وقتــی تنهــا یکــی از
ایــن قطعهســازها نتوانــد قطعــه را بــه موقــع
برســاند ،خــودرو تکمیــل نمیشــود ،تولیــد
متوقــف میشــود و تیــراژ روزانــه کاهــش پیــدا
میکنــد .بــه دنبــال آن فــروش خــودرو کاهــش
یافتــه و بازهــم مطالبــات قطعهســازان بیشــتر
میشــود .اگــر از بیــن ۷۰۰قطعهســاز فعــال،
هــر روز تنهــا یــک کارخانــه نتوانــد قطعــه را بــه
موقــع برســاند ،میــزان تولیــد در طــول ســال
بــه شــدت کاهــش مییابــد .اگرچــه از ابتــدای
امســال روال بــه گون ـهای بــود کــه توقــف تولیــد
بــه دلیــل دیــر رســیدن قطعــه اتفــاق نمیافتــاد،
امــا اکنــون بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی و
دشــواری تامیــن مــواد اولیــه ،قطعــات بــه
موقــع نمیرســد و در نتیجــه بــا کاهــش تیــراژ
تولیــد روب ـهرو شــدهایم .اگرچــه امســال هنــوز
کمبــود نقدینگــی باعــث تعطیلــی کارخانههــای
قطعهســازی نشــده امــا معمــوال در ایــن مواقــع
ابتــدا کاهــش تیــراژ تولیــد ،ســپس تعدیــل نیرو
و در آخــر تعطیلــی کارخانههــای قطعــه ســازی
رخ میدهــد .او افــزود :ایــن بحــران از دو هفتــه
پیــش؛ اثــر خــود را بــا کاهــش تولیــد خــودرو
در دو خودروســاز بــزرگ نشــان داده اســت  .بــه
گفتــه او ،قطعهســازان دیگــر راهــکاری بــرای
تامیــن نقدینگــی الزم بــرای تامیــن مــواد اولیــه
در دســت ندارنــد .مشــکل فعلــی ایــن اســت کــه
هیــچ کــدام از وعدههــا عملــی نشــده و  ۵هــزار
میلیــارد تومــان باقــی مانــده از تســهیالت ۱۰
هــزار میلیــارد تومانــی مصوب در ســال گذشــته،
پرداخــت نشــده اســت .عــاوه بــر آن قــرار بــود
ســاز و کارهــای جدیــد بانکــی راهانــدازی شــود
کــه همچنــان در حــال آزمایــش اســت .او
افــزود :همچنیــن قــرار بــر ایــن بــود کــه شــیوه
قیمتگــذاری بــه گونــهای اصــاح شــود کــه
خودروســازان از زیــان خــارج شــوند و تــوان
پرداخــت مطالبــات قطعــه ســازان را داشــته
باشــند کــه ایــن موضــوع نیــز هنــوز عملــی
نشــده اســت.

 10خودرو پرطرفدار جهان را بشناسید
میالد زنگانه :در بسیاری از کشورها
محصوالت تویوتا پرفرو شترین خودرو
هستند؛ اما در ایران سایپا پراید رکورد
میزند.
با شروع سال نوی میالدی ،شرکتهای بزرگ
در حوز ههای مختلف آمار فروش ساالنه را
منتشر میکنند .سال گذشته با شیوع ویروس
کرونا ،فروش خودرو در بیشتر کشورهای
جهان شیب نزولی داشت؛ البته برخی برندها
و مد لهای خاص ،افزایش فروش تجربه
کرد هاند .آمار فروش خودرو در کشورهای
مختلف ،اطالعات مهمی از بازار و شرایط
اقتصادی آن برمال میکند .اینکه محدودیتها
تا چه حد انتخاب خودرو را بر مردم تحمیل
میکنند واقعیتی است که هر روز در ایران
محسو ستر میشود .برخی بهبهانهی «ملی
کردن» ،درها را بهروی شرکتهای بزرگ
و تبادل دانش و تربیت نیر وهای برجسته
بستهاند؛ اما در کشورهای توسعهیافته فروش
خودروی برقی رکورد میزند و طر حهای

اقساطی وسوسهبرانگیز برای مشتر ی وجود
دارد.
در سال  ،۲۰۱۹تویوتا  ۱٫۴۸میلیون دستگاه
کروال فروخت و برای پانزدهمین سال
متوالی ،این خودروی ژاپنی خو شساخت
پرفرو شترین مدل در جهان بود .تویوتا در
 ۴۱کشور جهان محبو بترین برند خودرو
محسوب میشود و هایلوکس جا نسخت در
 ۱۶کشور جهان پرفروشترین خودرو است.
خاورمیانه و آسیای مرکزی
از بین  ۱۵کشوری که آمار فروش خودرو
سال  ۲۰۱۹آ نها منتشر شده ،تویوتا در ۹
کشور محبو بترین برند است .طبق انتظار،
کشورهای عربی طرفدار خودروهای تویوتا
هستند و انتخاب اول در این کشورها چیزی
نیست جز لندکروزر .براساس نظرسنجیها،
 ۵۶درصد از مردم کشورهای عربی ،ژاپن
را به صنعت خودروساز یاش میشناسند.
البته پرفرو شترین خودروها در سوریه و
عربستان سعودی ،به ترتیب هیوندای

توسان و اکسنت بوده است .عراقیها بیشتر
از هر خودرویی در سال  ،۲۰۱۹کیا فرانتیر
(پیکاپ و ون کیا بونگو) خرید هاند و بازار
خودروهای صفر کیلومتر قزاقستان دراختیار
تویوتا کمری بوده است .براساس داد ههای
 ،BestSellingCarsBlogدر ایران
پرفروشترین خودرو مدلهای مختلف پراید
از برند سایپا است.
آسیا و اقیانوسیه
در مجموعه تمام کشورهای آسیا و اقیانوسیه،
عنوان پرفروشترین خودرو به تویوتا هایلوکس
میرسد .تویوتا در استرالیا ،تایلند ،ویتنام،
فیلیپین ،اندونزی و تایوان محبو بترین
خودروساز بوده؛ اما در ژاپن ،خودروی شهری
هوندا  N-Boxفروش بیشتری داشته است.
بیشتر هندیها ماروتی التو ()Maruti Alto
سوزوکی را در سال  ۲۰۱۹خریدهاند و در چین
وانت و ون وولینگ (  )Wulingکه ساخت
مشترک سایک و جنرال موتورز محسوب
میشود ،بیشترین فروش را ثبت کرده است.

در کرهجنوبی ،هیوندای گرنجور (آزرا) و در
نیوزیلند فورد رنجر انتخاب اول مردم بوده است.
پرفروشترین خودروی آذربایجان ،ایرانخودرو
دنا است که در این کشور با برند خزر و نام  SDو
 LDفروخته میشود.
اروپا
فولکس واگن گلف در قارهی سبز فرمانروایی
میکند؛ البته اشکودا و پژو در کشورهای
مختلف اروپایی فروش باالیی دارند .در روسیه
الدا گرنتا ( ،)Lada Grantaبریتانیا فورد
فیِستا ،فرانسه پژو  ،208ایتالیا فیات پاندا،
رومانی داچیا لوگان ( )L90و دانمارک نیسان
قشقایی پرفرو شترین خودروها شناسایی
میشوند .تسال مدل  3در هلند و نروژ
پرفرو شترین خودروی سال  ۲۰۱۹انتخاب
شده است.
آمریکای شمالی و جنوبی
اگر طرفدار دنیای خودرو باشید ،قطعا
میدانید که پرفرو شترین خودرو در
آمریکای شمالی برای چند دهه ،پیکاپهای

سری  Fفورد است .مردم آمریکا و کانادا در
سال  ۲۰۱۹هم پیکا پهای سبک و سنگین
از سری  Fفورد را بیشتر از هر خودروی
دیگری خرید هاند و محصوالت رم ()Ram
در مقام دوم قرار دارند .مکزیک تنها کشور
در جهان است که سدان نهچندان زیبای
نیسان ورسا ( )Versaپرفروشترین خودرو
در آن شده؛ مکزیکیها در سال ۲۰۱۹
بیش از  ۸۷هزار دستگاه ورسا خرید هاند
که پایین بودن قیمت این خودرو بهلطف
فعال بودن خط تولید ژاپنیها در این کشور
نقش مهمی در فروش باالی این مدل دارد.
در آمریکای جنوبی ،پرفرو شترین خودرو
شورولت اونیکس بوده و تویوتا در تعقیب
آمریکاییها است .شورولت اونیکس در
برزیل حدود  ۲۵۰هزار مشتری داشته و
همین تقاضای باال باعث شده است تویوتا
با وجود محبوب بودن هایلوکس و فورچونر
در آرژانتین ،پرو و ونزوئال از شورولت عقب
بماند .رنو در سال  ۲۰۱۹بیش از  ۴۰۰هزار

دستگاه خودرو در آمریکای التین فروخته
است؛ ساندرو و کوئید در کشورهای کلمبیا
و اروگوئه پرفرو شترین خودرو بود هاند.
در شیلی پیکاپ میتسوبیشی  L200که
مد لهای قدیمیاش هنوز در ایران وجود
دارد ،پرفروشترین خودرو بوده است.
آفریقا
اصلا جـای تعجـب نیسـت کـه در
کشـورهای آفریقایـی ،پرفرو شتریـن
خـودرو از شـرکت تویوتـا ،آ نهـم مـدل
هایلوکـس باشـد .پیـکاپ محبـوب تویوتـا
کـه در هـر شـرایطی اسـتارت میخـورد و
راننـدهاش را ناامیـد نمیکنـد ،در هشـت
کشـور آفریقایـی پرفروشتریـن خـودروی
سـال  ۲۰۱۹بـوده اسـت .آمـار دقیقـی از
تمـام کشـورهای آفریقـا موجـود نیسـت؛
امـا در مصـر ،تونـس ،مراکـش و سـنگال
بـه ترتیـب شـورولت سـری  ،Tداچیـا
سـاندرو ،رنـو کلیـو و میتسوبیشـی L200
پرفرو شترینهـا بود هانـد.
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سهم ما «هیچ» است...

گـردشـگـری

مریــم آموســا :امیرحســین زنــدی یکــی
از مدیــران جــوان و موفــق در حــوزه
صنعــت توریســم اســت ،بــه گفتــه او
صنعــت توریســم پــس از صنایــع نفــت و
خودروســازی در ردهی ســوم صنایــع جهــان
اســت و طبــق آمــار بانــک جهانــی ،هشــت
درصــد از کل گردشــگران جهــان متعلــق
بــه خاورمیانــه اســت؛ یعنــی تقریبــ ًا ۱۰۲
میلیــون نفــر .امــا ســهم مــا از ایــن رقــم
بیــش از یــک میلیــارد نفــر گردشــگر جهــان
«هیــچ» اســت! او راه برونرفــت ازایــن
وادی پُرخطــر را اندکــی تأمــل ،بازنگــری در
قواعــد و قوانیــن دســتوپاگیر گردشــگری،
کمــک گرفتــن از افــراد جــوان ،خــاق،
آیندهپــژوه ،ایدهپــرداز و نــوآور میدانــد
و معتقــد اســت مــا نیــاز بــه یــک نقشــهی
راه نوآورانــه و جســورانه داریــم تــا از صنعــت
بــه ســوی اکوسیســتم حرکــت کنیــم؛ و
تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه میتوانیــم
از ایــن کشــتی درهــم شکســته بــه ســامت
بــه درآییــم .بــا زنــدی درخصــوص وضیعــت
صنعــت توریســم ایــران بــه گفــت وگــو
نشســته ایــم:
آقــای زنــدی! شــما بهعنــوان یــک
فعــال جــدی حــوزهی گردشــگری ،وضعیــت
صنعــت توریســم کشــور را چطــور ارزیابــی
میکنیــد ؟
ایــران از صدهــا ســال پیــش ،از زمــان کاروانســراها
و چاپارخانههــا همــواره پــر از جاذبههــا و
ظرفیتهــای نــاب و نادیــدهی گردشــگری و راه
ارتباطــی میــان ملتهــا بــوده اســت .جــادهی
ابریشــم ،نقطــهی تالقــی توســعهی مــراودات و
مبــادالت تجــاری بــوده و ســالهای ســال ،همــهی
دنیــا ،ایــران را بهعنــوان مقصــد گردشــگری جــذاب
بــه رســمیت میشــناخته .مــا از ســال ۱۳۱۴
ســازمان گردشــگری داشــتهایم؛ ســازمانی بــه نــام
«ادارهی جلــب ســیاحان خارجــی و تبلیغــات».
ببینیــد کــه نــگاه متولیــان ایــن امــر در ۹۰-۸۰
ســال پیــش ،چقــدر تخصصــی و آیند هنگرانــه
بــوده کــه از واژههایــی مثــل «جلــب» و «تبلیغــات»
اســتفاده میکردنــد.
بــه نظــر میرســد گردشــگری ایــران از همــان بــدو
تولــد رســمی خــود ،ماهیــت وجــودیاش را بــر
ورود گردشــگران خارجــی بــه داخــل کشــور بنــا
کــرده و ارزآوری و جــذب ســرمایههای خارجــی
بــرای ســاختار گردشــگری و جهانگرد یمــان
مهــم تلقــی میشــده اســت .ســال  ۱۳۱۹اولیــن
آژانــس جهانگــردی و مســافرتی ایــران بــا عنــوان
«ایرانتــور» در تهــران تأســیس شــده امــا واقعــاً
بعــد از  ۸۰ســال ،مــا بــا گردشــگر یمان چــه
کرد هایــم؟
خــب بــا ایــن ســابقهی درخشــان
تاریخــی در حــوزهی گردشــگری ،ایــران
امــروز در چــه جایگاهــی اســت؟
ایــران کشــوری چهارفصــل اســت و بــا داشــتن
قدمــت تاریخــی ،تنــوع آبوهوایــی شــگفتانگیز،
محیطزیســتی نــادر و  ۲۴اثــر ثبتشــده در
فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ،هنــوز انــدر
خــم یــک کوچهایــم! ایــن یعنــی یــک جــای کار
میلنگــد !
در گــزارش انجمــن جهانــی اقتصــاد آمــده کــه؛
ایــران بــه دلیــل ارزش پاییــن ســوخت و ارزان
بــودن هتلهــای آن یکــی از مهمتریــن مقاصــد
گردشــگری جهــان اســت؛ در حالــی کــه آنچــه
پیــش روی ماســت ،تنهــا ســبد خالــی گردشــگری
کشــور اســت.
البتــه شــیوع بیمــاری کرونــا را فرامــوش
نکنیــم! شــکی نیســت کــه کوویــد  ۱۹تأثیــر
بســیار زیــادی بــر افــت ورودی گردشــگر در
همــه جــای دنیــا داشــته .ایــران هــم از ایــن
قاعــده مســتثنی نیســت.
مــن هنــوز دربــارهی کرونــا و شــیوع بیمــاری حــرف
نــزدم .مــن دارم دربــارهی امکانهــا و ظرفیتهــای
ســوختهی ایــن صنعــت بهطــور کلــی حــرف
میزنــم .وقتــی تحقیقــات بــازار اقتصادهــای
برجســتهي جهــان نشــان میدهــد کــه
گردشــگری و صنعــت توریســم دنیــا در
ســال  ۱۹۸۰میــادی ۳۰ ،درصــد از ســهم

بــا توجــه بــه وضعیــت موجــود ،آینــدهی صنعــت گردشــگریمان را چطــور
میبینیــد ؟
ببینیــد؛ منابــع زیرزمینــی مــا در حــال تمــام شــدن اســت کــه اگــر هــم نبــود ،تحریمهــا
یادمــان داده کــه نبایــد روی آن حســابی بــاز کنیــم .صنایعمــان دراغمــا بــه ســر میبرنــد.
تولیدکنندگانمــان حــال و روز خوبــی ندارنــد .تعطیلــی متوالــی بنگاههــای اقتصــادی و تعدیــل
نیــرو و منابــع انســانی تنهــا راهکار باقیمانــدهی صنعتگــران و صاحبــان کســبوکارهایمان شــده!
واقع ـاً وقــت آن رســیده کــه الاقــل در دورهی توقــف و رکــود بازارهــای جهانــی و شــرایط پیچیــدهی
موجــود ،بــرای آینــدهی گردشــگریمان بهطــور جــدی و اصولــی برنامهریــزی شــود تــا نقشــهی
راهــی در مســیر پیــش رویمــان داشــته باشــیم .مگــر نــه اینکــه نتیجــهی همــهی مطالعــات و
پژوهشهــای جهانــی گواهــی میدهنــد کــه معضــل اشــتغال در کشــورهای اصطالحــاً در حــال
توســعه را میتــوان از طریــق توســعهی صنعــت توریســم حــل کــرد؟ مگــر نــه اینکــه گردشــگری،
موتــور محــرک توســعهی اقتصــادی و کارآفرینــی دنیاســت؟
آمارهــا نشــان میدهنــد کــه تنهــا در ســال  ۲۰۱۷میــادی صنعــت توریســم بهطــور مســتقیم ۲/۶
تریلیــون دالر و قریــب بــه  ۱۱۹میلیــون شــغل ایجــاد کــرده اســت و بــا در نظــر گرفتــن تأثیــرات
گســترده و غیرمســتقیم آن ،میتــوان گفــت بالــغ بــر  ۸/۳تریلیــون دالر بــه اقتصــاد جهانــی کمــک
کــرده و  ۳۱۳میلیــون شــغل پشــتیبانی شــده اســت؛ ایــن یعنــی تقریب ـاً یکدهــم کل مشــاغل دنیــا.
صنعــت توریســم پــس از صنایــع نفــت و خودروســازی در ردهی ســوم صنایــع جهــان اســت و طبــق
آمــار بانــک جهانــی ،هشــت درصــد از کل گردشــگران جهــان متعلــق بــه خاورمیانــه اســت؛ یعنــی
تقریب ـاً  ۱۰۲میلیــون نفــر .ایــن همــان نکت ـهی کلیــدی و قابــل تأملیســت کــه عــرض کــردم؛ کــه
ســهم مــا از رقــم بیــش از یــک میلیــارد نفــر گردشــگر جهــان «هیــچ» اســت!
فــارغ از اینکــه ویــروس کرونــا دقیقــاً چــه زمــان بهطــور کامــل رفــع شــود و چهوقــت از
ایــن شــرایط عبــور کنیــم ،فرامــوش نکنیــم کــه طبــق ســند چشــمانداز ،)۲۰۲۵( ۱۴۰۴
ســهم ایــران از تعــداد گردشــگران جهانــی بایســتی از  0/09درصــد در ســال  1383بــه 5/1
درصــد در ســال ( 1404پایــان چشــمانداز  ۲۰ســاله) افزایــش یابــد؛ یعنــی چیــزی در حــدود
 ۲۰میلیــون نفــر توریســت .و ســهم ایــران از درآمــد گردشــگری جهانــی از  0/07درصــد
در ســال  1383بــه دو درصــد در ســال  1404رشــد یابــد؛ بهگونــهای کــه ایــران در ســال
 1404خورشــیدی ( 2025میــادی) ســاالنه قریــب بــه  25میلیــارد دالر از محــل گردشــگر
ورودی درآمــد کســب کنــد .تمــام تــاش امــروز مــا بایــد دســتیابی بــه اهــداف ســند افــق
 1404باشــد .امــا آیــا بــدون برنامــهی مــدون ،بــدون ســرمایهگذاری مناســب در ایــن حــوزه،
بــدون تبلیغــات رســانهای بینالمللــی ،بــدون اســتقرار نظــام جامــع آمــاری ،بــدون وابســتگی
تصمیمگیریهــا بــه نفــت ،بــدون توجــه بــه رشــد فزاینــدهی گردشــگری الکترونیــک و آنالیــن و
بــدون اســتراتژی واحــد و ســاختارمند میتــوان بــه اهــداف ایــن چشــمانداز دســت پیــدا کــرد؟
من فکر نمیکنم!
اقتصــاد جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده و در
ســال  ۲۰۱۶ایــن رقــم بــه  ۴۵درصــد افزایــش
یافتــه اســت؛ طبیعــی بــه نظــر میرســد کــه
پیشبینــی کنیــم تــا ســال  ۲۰۳۰میــادی تــا
 ۵۷درصــد نیــز صعــود کنــد؛ و ایــن بدیــن معناســت
کــه جهــان تــا ســال  ۲۰۳۰بــا رقمــی بیــش از یــک
میلیــارد نفــر گردشــگر بینالمللــی روبــرو خواهــد
بــود .حــرف مــن ایــن اســت کــه ســهم مــا از ایــن
رقــم یــک میلیــاردی چقــدر بــوده اســت؟
بحــث مــن دربــار هی سیاســتگذاری کالن و

اســتراتژی بلندمــدت صنعــت گردشــگری اســت.
خودتــان پاســخی بــرای ایــن پرســش
داریــد؟ ســهم مــا چقــدر بــوده؟
تقریبــاً هیــچ! بــا وضعیــت موجــود و بــدون
برنامهریــزی و سیاســت عملیاتــی ،نــه ســایت تخــت
و تخــت ســلیمان بــه
جمشــید و چغازنبیــل

رونــق گردشــگر یمان کمکــی میکننــد و نــه
میــدان نقــش جهــان و پاســارگاد و  ...بــه دادمــان
خواهنــد رســید! در صورتــی کــه بــا ایــن همــه
پتانســیل قابــل اتــکاء تاریخــی و طبیعــی موجــود،
ایــران امــروز بایــد یکــی از پربازدیدتریــن مقاصــد
گردشــگری جهــان میبــود .شــما اینطــور فکــر
نمیکنید؟
شــما بهعنــوان یــک فعــال جــدی
حــوز هی گردشــگری ،پاشــنهی آشــیل
گردشــگری کشــورمان را در چــه
میبینیــد؟ بــه زعــم شــما شــاخصترین
چالــش پیــش رو یمــان چیســت؟
اگــر واقعــاً بــه دنبــال پاســخ ایــن پرســش کلیــدی
هســتید ،خیلــی شــفاف بایــد بگویــم کــه پاشــنهی
آشــیل گردشــگری ایــران ،ســاختار قوانیــن
و قواعــد دســتوپاگیر باالدســتی ایــن صنعــت
اســت! تغییــر و تحــول در گردشــگری ایــران بــدون
اصــاح و بازنگــری قوانیــن و سیاســتهای گذشــته
امکانپذیــر نیســت .تنهــا بــا تغییــر نگــرش و نــگاه
بــه آینــده اســت کــه میتوانیــم باعــث رشــد و
توســعهی ایــن حــوزه شــویم...
گردشــگری
و
فعلــی
حتــی در شــرایط
ِ
آغشــته بــه ویــروس کرونــا؟
شــما درســت میفرماییــد! شــیوع ویــروس کرونــا
همــه را درگیــر کــرده و بــه ایــن موضــوع واقــف
هســتم کــه بــا وضعیــت موجــود ،بهبــود شــرایط
بســیار دشــوارتر از گذشــته شــده امــا ناممکــن
نیســت .شــاید صنعــت گردشــگری یکــی از
آســیبپذیرترین کســبوکارهای جهــان باشــد
کــه بــا چالشهــای بیشــتری روبــهرو شــده امــا
حــرف مــن ایــن اســت کــه در طــول ایــن همــه
ســال ،آیــا اساســاً نظــام گردشــگری کشــورمان
هیچوقــت آمادگــی مواجهــه بــا بحــران را داشــته؟!
آیــا هیــچگاه برنامهریــزی و اســتراتژی مشــخصی
بــرای مقابلــه بــا وقایــع غیرمترقبــه داشــتهایم؟! آیــا
نظــام حاکــم بــر اکوسیســتم گردشــگری کشــور تــا
بــه حــال هیــچ چتــری بــرای حمایــت و پشــتیبانی
از خانــوادهی بــزرگ خــود گســترده اســت؟!
پاســخ بــرای مــن مثــل روز روشــن اســت.
پاســخ همــهي ایــن پرســشها بــا قاطعیــت
«خیــر» اســت .مــن بــر اســاس تجربهزیســتهی
خــودم حــرف میزنــم و ســخنگوی صنــف یــا
همــکارانام نیســتم؛ پُــر واضــح اســت کــه ویــروس
کرونــا تمامــی کســبوکارهایمان را درگیــر خــود
کــرده؛ مخصوصــاً در حــوزهی گردشــگری .ایــن
موضــوع را کــه همــه میدانیــم و در دشــواری راه بــا
هم ـهی جهــان در شــرایط نســبتاً یکســانی بــه ســر
میبریــم؛ بــه زعــم مــن ،موضــوع آن جــا متفــاوت
میشــود کــه ســازمانها و ارگانهــای ذیربــط
گردشــگری و جهانگــردی در همــه جــای دنیــا
بالفاصلــه تمهیداتــی را بــرای پشــتیبانی و حفــظ
و نگا هداشــتن فعــاالن و کنشــگران متخصــص
خــود در مســیر مبــارزه و مقابلــه بــا بحــران در نظــر
میگیرنــد و بســتههای حمایتــی خــود را بــه
اشــکال مختلــف بــه گروههــای مــورد نظــر تزریــق
میکننــد امــا نهادهــای اصطالحــاً حمایتــی مــا
تنهــا نظار هگرنــد!
ایــن شــاید تنهــا انتظارآژانسهــا و تمامــی فعــاالن
حرفــهای صنعــت توریســم اســت کــه دولــت
در شــرایط ســخت ،حامــی آ نهــا باشــد و در

کنارشــان قــرار بگیرنــد .آیــا ایــن انتظــار و توقــع
بیجاییســت؟ چیــزی کــه میگویــم حاصــل
شــنیدهها و برآمــده از شــایعات پراکنــده در فضــای
مبهــم و بالتکلیــف و پیچیــدهی ایــن روزهــا نیســت؛
مــن بهطــور واقعــی در اتمســفر گردشــگری ایــران
و جهــان تنفــس میکنــم و از تجربهزیســتهی
حقیقــیام در اکوسیســتم صنعــت گردشــگری
حــرف میزنــم.
ترکیــه و بســیاری از مقاصــد مشــهور توریســتی
جهــان در جریــان شــیوع بیمــاری کرونــا بااســتراتژی
و برنامهریــزی بهموقــع خــود توانســتند بســتههای
تشــویقی و تســهیالتی را دراختیــار فعــاالن و
کارآفرینــان حــوزهی گردشــگری قــرار دهنــد تــا
شــرایط بــرای آنهــا کمــی آســانتر شــود و بتواننــد
بحــران پیشآمــده را مدیریــت کننــد.
معافیــت مالیاتــی ،بیمــهی بیــکاری ،وامهــای بــدون
بهــره و بســیاری مــوارد دیگــر کــه اگــر در کشــور
مــا نیــز عملیاتــی میشــد ،هــر کــدام بــه تنهایــی
میتوانســت زخمهــای ناســور کســبوکارهای
زیــانده امــروز ایــن حــوزه را کمــی التیــام ببخشــد،
امــا دریــغ! دریــغ و افســوس کــه اکوسیســتم
گردشــگری ایــران در پــی بیمســئولیتی و
بیبرنامهگــی متولیانــش در سراشــیبی نابــودی
جدیســت و مســئوالن امــر تنهــا تماشــاگران منفعــل
پیــکاری هســتند کــه بازنــدهی آن از پیــش معلــوم
اســت .وعدههایــی کــه هیچکــدام بــه ســرانجامی
نرســیدند .شــعارهایی کــه هیچکــدام عملــی نشــدند!
حــاال کــه یــک ســال از ماجــرای شــیوع کرونا گذشــته
و همــهی مــا بــه نحــوی ،همزیســتی بــا شــرایط را
آموختهایــم امــا در طــول مــدت یــک ســال گذشــته،
همــهی فعــاالن حــوز هی گردشــگری رنجهــای
زیــادی را متحمــل شــدند کــه هنــوز هــم بــا آن
دســت بــه گریبــان هســتند؛ وقتــی درآمــدی نیســت
و حمایتــی هــم در کار نیســت ،تنهــا راه جلوگیــری
از زیــان بیشــتر ،تعطیلیســت .آژانسهــا و مراکــزی
کــه تــا همیــن چنــدی پیــش ،پیشقــراوالن ارزآوری
و توســعهی صنعــت مهجــور توریســم کشــور بودهانــد،
امــروز چــارهای جــز پاییــن کشــیدن کرکــرهی بنــگاه
اقتصــادی خــود نمیبیننــد .بســیاری از دوســتان و
همــکاران مــن مجبــور بــه تعطیلــی شــدند! امــا مگــر
بــرای کســی مهــم اســت؟ در ســختترین شــرایط
اقتصــادی و تعطیلیهــای پــی در پــی آژانسهــای
مســافرتی ،معــاون گردشــگری بخشــنامهای صــادر
کــرد بــا ایــن مضمــون کــه« :اگــر میخواهیــد
تعطیــل کنیــد ،تعطیــل کنیــد؛ نیــازی نیســت کــه بــه
مــا اطــاع دهیــد»!
حرفی نمیماند!
پس راهکار چیست؟
تــا وقتــی کــه صنعــت توریســم ایــران ســاختار و
سیســتم نظاممنــدی بــرای تبلیغــات و توســعهی
هدفمنــد گردشــگری نداشــته باشــد و مســیر
فرهنگســازی جهانیمــان بــا وضعیــت موجــود
گام بــردارد ،بــر ایــن بــاورم کــه هیــچ رشــد و
توســعهای اتفــاق نخواهــد افتــاد .بــه جِ ــد معتقــدم
کــه نظــام گردشــگری کشــور بایســتی از درون
بازنگــری شــود .بایــد بــرای دوران پســاکرونا آمــاده
باشــیم و برنامــهی ُمــدون و جامعــی در اختیارمــان
باشــد تــا بتوانیــم گردشــگریمان را از ایــن حــال
نــزار بیــرون آوریــم و عبــور کنیــم .بــاور کنیــد
کــه بســیاری از کشــورهای جهــان بــه داشــتهها
و توانمند یهــا و ظرفیتهــای بالقــو هی مــا
غبطــه میخورنــد امــا متأســفانه خودمــان از ایــن
پتانسیلها بهرهی مناسبی نمیبریم!
تازمانــی کــه مســئوالن و متولیــان کشــور ،ســاختار
فکــری نفتمحورشــان را تغییــر ندهنــد و بــه تدویــن
اســتراتژی هدفمنــد گردشــگری روی نیاورنــد ،آش
همیــن آش اســت و کاســه همیــن کاســه!
و حرف آخر...
حــرف آخــر ایــن کــه؛ بــه زعــم مــن ،راه برونرفــت
ازایــن وادی پُرخطــر اندکــی تأمــل ،بازنگــری در
قواعــد و قوانیــن دســتوپاگیر گردشــگری ،کمــک
گرفتــن از افــراد جــوان ،خــاق ،آیند هپــژوه،
ایدهپــرداز و نــوآور اســت .مــا نیــاز بــه یــک نقش ـهی
راه نوآورانــه و جســورانه داریــم تــا از صنعــت بــه
ســوی اکوسیســتم حرکــت کنیــم؛ و تنهــا
در ایــن صــورت اســت کــه میتوانیــم از
ایــن کشــتی درهــم شکســته بــه ســامت
بــه درآییــم.
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مریــم آموســا :محســن جمالینیــک از جملــه
هنرمندانــی اســت کــه در عرصــه هنــر نقاشــی
بــه فعالیــت میپــردازد .وقتــی بــا ایــن هنرمنــد
دربــاره وضعیــت هنــر و ارتبــاط مســتقیم آن
بــا اقتصــاد بــه گفــت و گــو پرداختــم ،حرفهایــی
دربــاره حراجــی آثــار هنــری بیــان کــرد کــه
متوجــه شــدم ،همچنــان هنــر و اقتصــاد هماننــد
یــک زنجیــرهای جــدا نشــدنی بــرای زندگــی
وکار کســانی اســت کــه اعــداد و ارقــام را در
هنــر خــود جســتجو میکننــد .ایــن هنرمنــد
معتقــد اســت،اگر بــه هــر دلیلــی رابطــه هنرمنــد
بــا حــراج قطــع و یــا بــد شــود ،زندگــی و
ادامــه فعالیــت هنــری بــرای او بســیار دشــوار
میشــود چــون ســایه ســنگین حــراج را همــه
جــا میتــوان احســاس کــرد .یکــی دیگــر از
آســیبهای حــراج بــر روی هنرمنــد؛ ایــن اســت
کــه بــرای حفــظ قیمــت کارش بایــد تعــداد اثــر
کمتــری خلــق کنــد و اجــازه نــدارد آثــارش را بــا
هــر قیمتــی در هــر مجموع ـهای در معــرض دیــد و
فــروش بگــذارد .در واقــع بــه نوعــی حــراج بــرده
داری نویــن در قالــب هنــر اســت.
بــه نظــر شــما برگــزاری حراجهــا چــه
تاثیــری در اقتصــاد هنــر( تجســمی) دارنــد؟
بــه نظــرم در کشــور مــا هنــوز مســاله هنــر بــرای عمــوم،
یــا هنــر بــرای هنــر ،بــه نتیجــه و ســرانجام نرســیده اســت
کــه بحــث اقتصــاد هنــر ،آن هــم در وســعتی گســترده
و پیچیــده بــه نــام حــراجهــا شــکل گرفــت ورونــد
شــکلگیری حراجهــا بــه گونــهای اســت کــه رد پــای
ســرمایه داری را بــه وضــوح در آن میتوانیــم ببینیــم .بــه
نظــر مــن حراجهــا بــه هیــچ وجــه برنام ـهای هدفمنــد در
راســتای رشــد و توســعه هنــر نداشــته و نخواهــد داشــت.

بلکــه تمــام سیاســت حراجهــا معطــوف بــه ســرمایه داری
اســت و اتفاقــا در حراجهــا شــاهد ســودهای کالن و زود
بــازده بــرای برگــزار کننــدگان هســتیم .بــا ایــن تفاســیر
بــه نظــر مــن طــرح ایــن ســوال خالــی از لطــف نیســت؛
آیــا حراجهــا بــر رشــد هنــر تاثیــری دارنــد؟ بــه نظــرم
بایــد ایــن موضــوع را بــه شــکل جــدی در کشــور خودمــان
بررســی کنیــم.
بــه نظــر شــما آیــا حــراج تهــران تاثیــر ســویی
بــر هنــر تجســمی مــا گذاشــته انــد؟
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد کمــی بــه عقــب
بازگردیــم زمانــی کــه هنــر معاصــر در ایــران در حــال
شــکلگیری بــود.
پــس از تولــد هنرمعاصــر در ایــران ،بــه مــرور شــاهد
شــکلگیری گالریهــا در تهــران و کــم کــم در ســایر
شــهرها بودیــم .هــر چنــد هنــوز در بســیاری از شــهرهای
ایــران؛ گالــری و فضــای مناســبی بــرای ارائــه و نمایــش
آثــار تجســمی نداریــم.
پــس از بــاز گشــایی گالــری ،فضایــی بــرای نمایــش آثــار
بــزرگان هنرهــای تجســمی ،اســتادان و دانشــجویان
هنــر بوجــود آمــد و هنرمنــدان تــاش میکردنــد هــر
یــک بــا زبــان هنــری خــاص خودشــان آثــار یکــه و
درخــوری را خلــق کننــد و همیــن موضــوع موجــب شــد
تــا شــاهد آثــاری مــدرن باشــیم کــه در عیــن حــال کــه
در عرصههــای بیــن المللــی حرفــی بــرای گفتــن دارنــد.
در آنهــا مولفههایــی از هنــر بومــی و تمــدن ایرانــی
را نیــز مشــهود بــود .البتــه برخــی از هنرمنــدان هــم
بــه شــکلهای مختلــف تــاش میکردنــد تــا از هنــر
تجســمی روز دنیــا عقــب نماننــد و از امکاناتــی کــه ســایر
هنرمنــدان بــرای خلــق آثــار خــود بهــره میگرفتنــد
بــرای خلــق اثــر بهــره بگیرنــد .در چنیــن شــرایطی
هنرمنــدان هــر یــک بــرای نمایــش آثارشــان تــاش
میکردنــد تــا گــوی ســبقت را از یکدیگــر برباینــد تــا

آثارشــان بهتــر دیــده شــود .البتــه فــروش آثارشــان نیــز
برایشــان اهمیــت داشــت چــون هــم میخواســتند از راه
هنــر ارتــزاق کننــد و هــم زمینــه ادامــه حیــات هنــری
شــان را نیــز فراهــم کننــد .در ایــن دوران مــا شــاهد بــاال
رفتــن کیفیــت و کمیــت آثــار تجســمی بودیــم امــا بــا راه
انــدازی حــراج تهــران خیلــی زود بســیاری از ارزشهــا
اهمیــت خــود را از دســت دادنــد و دیگــر تنهــا جنبــه
مــورد توجــه هنرمنــدان ،گالــری دارهــا و مجموعــه دارهــا
قــرار گرفــت ازایــن زمــان بــود کــه هنرهــای تجســمی
بــه بهانــه شــکوفایی اقتصــاد هنــر از مســیر اصلــی خــود
خــارج شــد.
وقتــی اثر هنــری بــه کاالیــی ســود ده آن هــم در حــد کالن
تبدیــل میشــود ،نفــوذ ســرمایه دارن و در هــر صورتــی
بــه شــکل حقیــق و حقوقــی بســیار پــر رنــگ میشــود.
هنــری کــه تــا پیــش از آن بســیار ســنجیده و قــدم بــه
قــدم در حــال پیشــرفت بــود مبــدل بــه دســتمایهای بــرای
نمایــش قــدرت ایــن افــراد میشــود  .دیگــر اثــر هنــری بــا
خودرویــی لوکس یــا مثــا قطعــه زمینــی ارزشــمند برابری
میکنــد .ســرمایه داران اثــر هنرمنــد را از یــک گالــری یــا
خــود وی بــا نازلتریــن قیمــت خریــداری میکننــد و در
حــراج بــا قیمتهایــی کــه بــرای خــود هنرمنــد نیــز بــاور
پذیــر نیســت بــا ترفندهایــی زیرکانــه مثــا خریــد خــود اثر
توســط صاحب همــان اثــر فقــط بــرای بــاال بــردن ارزش اثر
بــرای فصــل بعــدی حــراج میفروشــند.
آیــا هنرمنــدان از ارقــام و وضعیــت موجــود در
عرصــه اقتصــادی هــم لطمــه میخورنــد؟
در چنیــن شــرایطی بزرگتریــن آســیبی کــه هنرمنــد
میخــورد ایــن اســت کــه پــس حــراج؛ دیگــر بــه راحتــی
نمیتوانــد اثــرش را بفروشــد و پــس از آن ایــن مجموعــه
دار آثــار هنرمنــد اســت کــه بــرای ادامــه حیــات هنــری او
تصمیــم میگیــرد و اگــر بــه هــر دلیلــی رابطــه هنرمنــد
بــا حــراج قطــع و یــا بــد شــود ،زندگــی و ادامــه فعالیــت

اهالی اقتصاد و هنر از هم شناخت دارند؟

ســعید فالحفــر منتقــد حــوزه تجســمی /مهــر :قاعــده ورود
بــه موضوعــات ،ترکیبــی و بینارشــتهای اســت؛ اگــر قــرار بــر
پرداختــن بــه «اقتصــاد هنــر» باشــد ،بایــد بــه دو مقولــه کام ـ ً
ا
تخصصــی و شــیوه تحلیلــی رابطههــا مســلط بــود .اول اقتصــاد و
دوم هنــر و باالخــره چیســتی و چگونگــی رابطــه بیــن ایــن دو .بــه
نظــر میرســد مشــکل از همیــن بحــث ســاده شــروع میشــود.
اهالــی اقتصــاد بــا هنــر و چرایــی و چگونگــی و چیســتی آن آشــنا
نیســتند و اهالــی هنــر بــا درک اقتصــاد کالن و مقتضیــات و
جزئیــات آن.
بایــد اعتــراف کــرد هنــوز در فرهنــگ ایرانــی ،زبــان مشــترکی
بــرای ایــن دو پیــدا نشــده اســت .هیچکــدام بــه درســتی دنیــای
دیگــری را درک نکــرده و حتــی بــه درســتی نتوانســتهاند تصــور

کارآمــدی از الگــوی بــرد بــرد بــرای طرفیــن و حتــی ماهیــت
ســود آن دیگــری داشــته باشــند.
اختــاف شــیوههای نگارخانــهداری در ایــران بــا نمونههــای
غربــی کــه ســابقه طوالنیتــری در اقتصــاد هنــر دارنــد از همیــن
مهــم ناشــی میشــود ،تــا جایــی کــه بــه طــور کلــی نمیتــوان
مجموعــه پیوســتهای از هنرمنــد و نگارخانــهداری را در ایــران
ســراغ گرفــت .هنرمنــدان در شــیو ههای نگارخانــهداری و
حقانیــت ســهم نگارخانههــا از منافــع مــادی و معنــوی تردیــد
دارنــد و نگارخانههــا تــاش میکننــد بــا ترفندهایــی از ایــن
حــق دفــاع کــرده و هنرمنــدان را در جهــت منافــع خــود کنتــرل
کننــد .بــه نظــر میرســد ایــن رابطــه بــه مبــارزهای پنهــان
تبدیــل شــده و حاصــل آن تخطــی بســیاری از وظایــف حرف ـهای
و اخالقــی اســت .بدیهــی اســت در ایــن میــان آنچــه کــه مــورد
بیمهــری قــرار میگیــرد نســبت هنــر اســت بــا اقتصــاد و
موقعیــت هنرمنــد و تاجــر و… نســبت بــه دیگــری و نســبت بــه
دیگــران .در نتیجــه فضــای فرهنگــی هنــری معــدود نگارخانههــا
و انگیزههــای فرهنگــی هنــری هنرمنــدان ناگهــان از اوایــل دهــه
هشــتاد بــه ســمت اولویــت فــروش و ثــروت و شــهرت و… ،تغییــر
جهــت میدهــد بیآنکــه قواعــد و فرهنــگ مشــارکت ،قانــون و
موضوعــات حقوقــی و… بــا ایــن ســرعت تغییــر کــرده باشــند.
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اقـتـصـاد هـنـر

هنــری بــرای او بســیار دشــوار میشــود چــون ســایه
ســنگین حــراج را همــه جــا میتــوان احســاس کــرد .یکــی
دیگــر از آســیبهای حــراج بــر روی هنرمنــد؛ ایــن اســت
کــه بــرای حفــظ قیمــت کارش بایــد تعــداد اثــر کمتــری
خلــق کنــد و اجــازه نــدارد آثــارش را بــا هــر قیمتــی در هــر
مجموعـهای در معــرض دیــد و فــروش بگــذارد .در واقــع بــه
نوعــی حــراج بــرده داری نویــن در قالــب هنــر اســت.
آیــا حراجهــا از همــان ابتــدای امــر بــر روی
هنــر معاصــر مــا تاثیــر ســو گذاشــتند؟
بایــد بــه ایــن مســاله مهــم اشــاره کنــم کــه حــراج تهــران
در ابتــدای امــر و در مرحلــه آزمــون خطــا زیــر لــوای
فعالیتهــای انســان دوســتانه و خیریــه فعالیــت خــود را
آغــاز کرد.نخســتين حــراج آثــار هنرهــاي تجســمي بــه
همــت خيريــه بهنــام دهشپــور و بــا حضــور  127هنرمنــد
خيــر و صاحبنــام برگــزار شــد .بــا پیــش کشــیدن بحــث
خیریــه چــون عوایــد حــراج صــرف بیمــاران ســرطانی
میشــد بســیاری از هنرمنــدان از برگــزاری ایــن رویــداد
اســتقبال کردنــد .البتــه همــه هنرمنــدان بــه نیــت انســان
دوســتانه حــراج توجــه داشــتند و بــا حمایتــی کــه از حــراج
کردنــد بــه نوعــی باعــث شــدند تــا ســنگ حــراج تهــران
محکــم گذاشــته شــود.
پــس از آن کــه حــراج تهــران شــکل گرفــت بــه مــرور بــه

واســطه اتفاقاتــی کــه در حــراج رخ داد ،زمینــهای فراهــم
شــد تــا برخــی از هنرمنــدان و رســانهها بــا دســتهای
پشــت پــرده و ترفندهــای عــوام فریبانــه برگــزار کننــدگان
حــراج تهــران آشــنا شــوند.
برگــزاری حــراج تهــران بــه نوعــی بزرگتریــن آســیب را
بــه هنرمنــدان زد و بــه نوعــی موجــب قربانــی شــدن
هنرمنــدان میشــود وموجــب ایجــاد فضــای مســمومی
در فضــای هنرهــای تجســمی مــا اســت و فضــای رقابتــی
بــدی میــان هنرمنــدان بوجــود مــیآورد.
در حــراج اخیــر شــاهد فــروش اثــر آیدیــن
آغداشــلو بــه رقمــی نجومــی بودیــم؛ نظــر شــما
درایــن خصــوص چیســت؟
بــه نظــر مــن فــروش تابلــوی کپــی آیدیــن آغداشــلو کــه
بــا کلمــه از آن خــود ســازی بــا رقــم نجومی،دهــن کجــی
بــه شــعور مخاطبــان هنــر تجســمی اســت .وعــدم شــفاف
ســازی آقــای علیرضــا ســمیع آذر دربــاره چگونگــی حضور
ایــن اثــر در حــراج و چرایــی باالرفتــن ایــن اثــر در حالــی
کــه آیدیــن آغداشــلو در ماههــای اخیــر بــا حاشــیههای
بســیاری همــراه بــوده اســت اشــارهای گویــا بــه دسـتهای
پشــت پــرده دارد .البتــه بســیاری از هنرمنــدان و گالــری
داران نیــز بــا ســکوت خــود نســبت بــه ایــن افزایــش قیمت
مهــر تاییــدی بــر ایــن موضــوع زدنــد.

اقتصاد هنر باید پرورش پیدا کند

بهنــام كامرانــی نقــاش و پژوهشــگر /ایلنــا :برگــزاری اكســپوی
هنــری (بــازار فــروش آثــار هنــری) در دنیــا اتفــاق تــازهای
نیســت.هدف از برگــزاری اكســپو تحــول در اقتصــاد هنــر اســت.
برگــزاری چنیــن بازارهایــی زمانــی میتوانــد در كشــور بــا
موفقیــت همــراه باشــد كــه موضــوع خریــد آثــار تجســمی
بــا الــزام و اجبــار همــراه باشــد .در بســیاری از كشــورها
آموزشهایــی وجــود دارد كــه مــردم را بــه كار هنــری عالقهمنــد
كنــد ،چیــزی كــه در كشــور مــا هنــوز تدویــن نشــده اســت .ایــن
كــه چگونــه قشــر غیــر هنــری را بــه هنــر عالقهمنــد كنیــم
سیاســت فرهنگــی اســت .در حــال حاضــر مســئله مــا ایــن
نیســت كــه آثــار بــه چــه قیمتــی فــروش میرونــد ،مســئله
اساســی ایــن اســت كــه عمــوم مــردم هنــوز مســعود عربشــاهی

یــا بهمــن محصــص را نمیشناســند .برنامهریــزان اقتصــاد هنــر
بایــد بداننــد چگونــه هدفمندانــه مــردم را بــا ایــن موضوعــات
آشــنا كننــد .در ایــن شــرایط حتــی اگــر یــك اثــر هنــری بــه
مبلغــی باالتــر از ارزش خــود فــروش رود بــه ســایر نقاشــان
كمــك میكنــد .بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد بایــد ادغــان
كــرد كــه حمایــت گســترده میتوانــد اقتصــاد هنــر را پــرورش
دهــد و باعــث رشــد آن شــود .آن را كنتــرل كنــد و ظرفیتهــای
هنــری را تــا جایــی كــه ممكــن اســت پیــش ببــرد.
رادیــو و تلویزیــون هــم نقــش دارنــد؛ وقتــی رادیــو و تلویزیــون
فضایــی را بــرای انعــكاس فعالیتهــا و معرفــی آثــار هنــری
ارائــه ندهنــد ،مســئولیت ایــن كار بهتنهایــی برعهــده هنرمنــد
خواهــد بــود و اوســت كــه تــاوان آن را میدهــد.
تــوان خریــد خانــواده ایرانــی در عرصــه هنــر پاییــن اســت و
علــتاش ایــن اســت كــه بایــد هنــر در سیســتم آمــوزش و
پــرورش قــرار بگیــرد تــا زایــش ذهــن از كودكــی بــا انســان
همــراه شــود .بایــد كودكــی كــه تــازه بــه دنیــا میآیــد ،هنــر
را ببینــد تــا فرهنــگ خریــد آثــار هنــری در آینــده وی بخشــی
از زندگــیاش شــود .برگــزاری رویدادهایــی ماننــد نمایشــگاه
فــروش آثــار هنرهــای تجســمی فرصــت مناســبی بــرای حمایــت
از هنرمنــدان رشــتههای تجســمی فراهــم میكنــد.
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کدام خصوصیات ویدئو پروژکتورها مهم است؟
تقریب ًا همه ما نیاز داریم تا محتوا ،هدف و ارزش کار مان را به
مشتریان و همکاران مان نشان دهیم .پروژکتورها با بزرگ کردن
تصاویر صفحه نمایش کامپیوتر شما به اندازهای که برای نمایش
در یک اتاق پر از افراد مختلف مناسب باشد ،به برقراری چنین
ارتباطی کمک میکند.
شفافیت ویدیوپروژکتور
اصل طراحی یک دیتا پروژکتور بر اساس تبدیل تصاویر کوچک به تصاویر
بسیار بزرگتری است که افراد حاضر بتوانند به راحتی آن را ببینند .برای
فعال کردن سنسورهای موجود در چشم انسان نیاز و تابش نور به اندازه
کافی است.
این میزان تابش نور بر اساس اندازه صفحه نمایش و میزان نور موجود در
محیط متغیر است .برای مثال برای دریافت تصویر  ۱۵۰اینچ یا تقریباً یک
پرده نمایش سه متر در محیط نسبتاً تاریک ،دستگاه مورد استفاده باید
دارای لومنز  ۲۰۰۰باشد ولی اگر در محیط تاریک باشد دستگاه با هزار لومنز
کفایت میکند .البته تنها تفاوت دستگاههای حرفهای که در سالنهای
کنفرانس و یا سالن همایشها استفاده میشود با دستگاههای خانگی در
این میزان نیز دیده شده است که البته به دلیل باال بودن قیمت چنین
دستگاههایی برای مصارف خانگی گزینه مناسبی نخواهد بود.
رزولوشن ویدِ ئو پروژکتور
رزولوشن معموالً بر حسب تعداد پیکسلها در ابعاد افقی و عمودی بیان
میشود .فقط به یاد داشته باشید که لزوماً رزولوشن باالتر ،همواره بهتر
نیست .به عنوان مثال اگر مانیتور کامپیوتر شما دارای رزولوشن ۷۶۸
در  ۱۰۲۴باشد ارسال تصاویر آن به پروژکتوری با رزولوشن  ۱۴۰۰در
 ۱۰۵۰میتواند موجب کاهش کیفیت تصویر شود .پیکسلهای بیشتر
موجب درهم ادغام شدن مقادیر پیکسلهای اصلی شده و در نتیجه باعث
محو شدن لبههای هر پیکسل و ایجاد تصویری با جذابیت کمتر میشود.
وضعیت ایدهآل منطبق بودن رزولوشن پروژکتور با رزولوشن صفحه نمایش
کامپیوترشماست.
خصوصیات دیگر
تقریبا تمام ویدیوپروژکتورهای میان متوسط تا حرفهای ،کیفیت تصویر
قابل قبول و شفافیت نسبتاً باالیی دارند .بنابراین گاهی اوقات انتخاب شما
باید بر اساس خصوصیات دیگری باشد .به عنوان مثال آیا نیاز به ریموت
کنترل دستی برای کنترل پروژکتور خود دارید؟ آیا همواره در حال جابجا
کردن ویدئو پروژکتور خود هستید و وزن آن برای شما مهم است؟ آیا نیاز به
دیتا پروژکتوری دارید که قابل نصب به سقف باشد؟ آیا میخواهید با یک
قیمت مناسبتر خرید نمایید .آیا یک پروژکتور رومیزی میخواهید؟
آیا نیاز دارید پروژکتور داشته باشید که به صورت وایرلس به گوشی و یا
تبلت شما نصب گردد.
هنگام خرید دقت کنید که به طور معمول قصد دارید چگونه از پروژکتور
خود استفاده کنید ،تا به شما برای تصمیمگیری در مورد خصوصیات ویدئو
پروژکتوری که نیاز دارید کمک کنیم.
بزرگترین مزایای ویدئو پروژکتور نسبت به تلویزیون این است که در چند
سال گذشته بسیاری از مردم تلویزیونهای قدیمی خود را با صفحههای
مسطح مبادله کردند چرا که اصوال تلویزیونهای قدیمی مردم به مرور
منسوخ شدند از آغاز سال  ۲۰۱۵به بعد ،برخی از مشتریانی که بسیار مدرن
بوده و با فناوری پیش میرفتند مزایای ویدئو پروژکتورها را کشف کردند.
نه تنها این دستگاهها ارزش استثنایی پول شما را از نظر طراحی عملکرد
و کیفیت باال نشان میدهند بلکه همچنین از مزایای زیادی برخوردارند که
تلویزیونهای قدیمی حتی نمیتوانند به آنها نزدیک شوند.
اگر شما زیاد با پروژکتورها آشنا نیستید یکی از تلویزیونهایی که صفحه
غول پیکری دارند را با یک پروژکتور مقایسه کنید .از نظر اصولی یک
ویدیوپروژکتور نه تنها بهتر از یک تلویزیون غول پیکر است بلکه دارای
همان ارزش باال از نظر کیفیت تصویر با هزینه کمتر است .در ادامه بزرگترین
مزایای ویدئو پروژکتور نسبت به تلویزیون را ذکر خواهیم نمود.
کیفیت بهتر تصویر
کیفیت تصویر اولین موردی است که میتوان به آن اشاره نمود .در حالی که
برخی از صفحه نمایشهای مسطح ،تصویری با کیفیت عالی ارائه میدهند.
اما باید ازعان داشت که یک پروژکتور خوب با آن قابل قیاس نیست.
همچنین در تلویزیونهای قدیمی شما قادر نیستید تصویر را از زوایای
مختلف ببینید .در حالی که وقتی پروژکتور را با صفحه نمایش خاص
هماهنگ میکنید میتوانید به یک دید کامل  ۱۸۰درجه برسید .با وجود
دیتا پروژکتورها شما کیفیت تصویر را از دست نمیدهید و این به دلیل
رزولوشن شگفتانگیز آن است .با استفاده از یک ویدئو پروژکتور نه تنها
شما میتوانید اندازه صفحه نمایش را تغییر دهید بلکه میتوانید صفحه
نمایش را پس از استفاده مخفی نمایید.
مدیریت فضا
یکی دیگر از مزایای ویدئو پروژکتور ،مدیریت فضایی است که میخواهید

از آن استفاده نمایید .بدون اینکه آن را هدر دهید .به طور مثال شما برای
داشتن یک تلویزیون حداقل با میز و دیگر ملزوماتش نیاز به یک فضای
حداقل  ۲متر در عمق یک متر دارید .در صورتی که با استفاده از پروژکتور
این فضا اشغال نمیشود.
راحتی
مزیت بعدی مربوط به راحتی است .شاید از خودتان بپرسید که راحتی چه
ارتباطی با ویدیو پروژکتور دارد .پاسخ این مسئله به چگونگی دیدن چشمان
شما در برابر صفحهنمایش مقابل شما مربوط میشود .اگر شما قادر باشید
یک صفحه بزرگ را پر کنید ،قطعاً دیده چشمان شما راحتتر خواهد بود.
قیمت ویدئو پروژکتور
یکی از بزرگترین مزایای نسل جدید پروژکتورها که مدلهای آن در زیر

به آن اشاره خواهیم کرد ،پایین بودن قیمتها است که با توجه به امکانات
باالیی که دارد از نظر قیمت نسبت به یک تلویزیون که این امکانات را ارائه
دهد نسبت یک به هفتاد است.
بهره وری آموزشی
بــا توجــه بــه مشــکالت پیــش رو در دنیــا از جملــه بیمــاری
کرونــا ،آمــوزش بــه داخــل منــازل و یــا محیــط کار بیشــتر شــده
و بــا داشــتن چنیــن ابــزار کاربــردی در زمینــه پخــش بــا توجــه
بــه تصویــر بــزرگ و صــدای اســتریوی آن ،بســته آمــوزش جذابیــت
بیشــتری پیــدا کــرده اســت .الخصــوص بــرای کودکانــی کــه تنهــا با
دیــدن دروس در تبلــت و یــا گوشــی همــراه خســته شــده و نســبت
بــه آمــوزش دلــزده شــده انــد بــا ایــن ابــزار مفیــد نســبت بــه
آمــوزش دلگرمتــر میشــوند و مفاهیــم را بهتــر درک میکننــد .

این مدل k18
بــا قابلیــت نصــب از طریــق وایرلــس بــه
گوشــی و تبلتهــای همــراه
مبلغ فروش  ۳۶۰۰۰۰۰تومان هست

مســتقیم آن و تــا تصویــر پــرده  ۳متــر یــا ۱۵۰
اینــچ بــرد موثــر ش هســت
قیمت فروش تک
 ۳۶۰۰۰۰۰تومان

مورد اول
دستگاه پرژکتور ارکست
مدل k18
با مشخصات فنی زیر
یکــی از بهتریــن ویژگــی ایــن دســتگاه
غیــر از حمــل آســان آن اتصــال مســتقیم
بــه گوشــیهای موبایــل هســت و پخــش

مورد دوم دستگاه پرژکتور
K17
هســت کــه ایــن دســتگاه دســتگاه زیــاد
خوبــی بــرای ســالنها نیســت بیشــتر
کاربــدش در اطــاق هســت مخصــوص اطــاق

بهرهوری در زمینه کسب و کار و تجارت
با توجه به نصب پروژکتور قابل حمل جدید در کسب و کار و یا رزومه کاری و
یا شرکت در کنفرانسهای کوچک با استفاده از این ابزار مفید میتوان بدون
استرس تمامی فایل مرتبط به کار مورد نظر ما و یا تبلیغ محصوالت ما را در
کمترین زمان به مخاطبان ارائه دهیم.
انسانهای بزرگ عالقه زیادی به بزرگ دیدن و بزرگ دیده شدن بهرهوری
در اتاق خواب کودکان و یا تخت خوابهای مدرن جدید کودکان امروز
دارای هوش باالیی بودند و با توجه به باال رفتن سطح فرهنگی پدر و مادرها
و همچنین درگیریهای زندگی و شرایط سخت کار برای ایشان برای
جبران علم ،توان قصه گویی بر بالین کودکان را ندارند .از زمان کودکی
در اتاق خواب ایشان برای پخش کارتون و یا پخش فایلهای صوتی و یا
تصویری و اقدام به نصب این دستگاههای مفید در اتاقهای تخت ایشان
مینماید.
کاهش چشمگیری و صرفه جویی در هزینههای خانوار و جلوگیری از ابتال
به بیماری با توجه به هزینههای باال در زمینه بلیط سینما تئاتر و تعطیلی
این مراکز و به دلیل بیماریهای مانند کرونا و پرکردن این خالء تفریحی
با پخش فیلم با این ابزار نشاط و روحیه را به خانوادهها تقدیم میکنیم.
با لذت بردن از تصویر بزرگ سینمایی در منزل بهرهوری در زمینه لذت
بازیهای کامپیوتر و دیگر کنسولهای حرفهای این امکان با این دستگاهها
فراهم شده است .گاهی دور هم بودن و دور هم دیدن و با هم بازی کردن در
وضعیت ناپایدار زندگی امروز مهم است .پس باید این ابزار مفید و با پخش
بازی در ابعاد بزرگ لذت خیلی باالتری را میتوان به دست آورد؛ چه برای
کسانی که آن بازی را تماشا میکنند و چه برای کسانی که خود بازی
میکنند .مزایای نصب پروژکتورهای قابل حمل جدید نسبت به نسل قدیم
متفاوت است.
یــک قیمــت فــوق العــاده مناســب از مبلــغ دو میلیــون و  ۲۰۰هــزار
تومــان تــا مبلــغ  ۳میلیــون و  ۶۰۰هــزار تومــان تغییــر یافتــه اســت.
الزم بــه ذکــر اســت ایــن قیمــت بــرای دســتگاه آکبنــد بســیار ارزنــده
بــوده؛ دو قابلیــت اتصــال مســتقیم از طریــق وایرلــس بــه انــواع
گوش ـیها و تبلتهــا ،ســه ،قابلیــت اتصــال از طریــق بلوتــوث جهــت
انتقــال تصویــر و یــا صــدا ،چهــار قابلیــت اتصــال بــا کابــل از طریــق
 Hdmiکابــل  avکابــل  rgb or vgaکابــل .usb

کــودکان چــون نهایــت تصویــر مفیــدش
تــا  ۶۰اینــچ هســت کــه یــه ســری تولیــد
کنند ههــای تخــت خــواب کــودکان دارن
خریــد میکنــن متــل عکــس زیــر
فروش در سایتها  ۲۲۲۰۰۰۰تومان هست
که فروش همکاری طبق مورد باال بوده

مورد سوم
دستگاه پرژکتور
مدل k19

مدل a2000
فروش در سایت  ۲۷۲۰۰۰۰تومان
ایــن دســتگاه نســبت بــه  k17دارای کیفیــت
باالتــری هســت و همچنیــن در پــک آن پایــه
نیــز اضافــه دارد .همچنیــن دارای ســه رنــگ
میباشــد ســفید نارنجــی و مشــکی
مرکز فروش
تهــران خیابــان ولیعصــر باالتــر
از خ انقــاب بــازار کامپیوتــر رضــا
پــاک ۱۹
فروشگاه شیرین کار کامپیوتر
تلفن تماس ۶۶۴۶۳۳۷۳
۶۶۴۸۰۰۴۲
۶۶۴۸۰۰۵۱
مدیر فروش
مرتضی شیرین کار

