
نگاهى به سود سپرده هاى بانكى
 در ديگر كشورها

نرخ بهره يا سود بانكى ابزار مهم سياست پولى است كه 
روى كسرى منابع دولت، بدهى دولت، بازارهاى كاال، بورس، 

ارز و طال و خودرو، مسكن و... اثر خواهد داشت.
به گزارش خبرگزارى خبرآنالين،  با كاهش نرخ سود بانكى 
نرخ سود تسهيالت و هزينه هاى توليد نيز كاهش مى يابند و 
در نتيجه قيمت كاالها و خدمات نيز كاهش خواهند يافت 
و در ادامه نيز مى تواند به صورت نسبى قدرت خريد مردم را 

تحت تاثير قرار دهد و موجب افزايش آن شود.
ــپرده هاى بانكى حاال به 15 درصد رسيده  ــود س نرخ س
است. پيش تر هر چند شوراى پول و اعتبار اين نرخ را براى 
بانك ها تعيين كرده بود اما برخى بانك ها بيش از اين رقم 
ــپرده گذاران پرداخت مى كردند. حاال اما مقرر شده  را به س
ــت نرخ سود سپرده هاى بانكى در ايران سقف 15 درصد  اس

قرار گيرد. 
با كاهش نرخ سود بانكى هزينه بانك ها، اضافه برداشت از 
بانك مركزى و رشد نقدينگى، رشد پايه پولى و نرخ تورم، نيز 

كمتر مى شود چراكه هر سال صدها هزار ميليارد تومان 
ــود بانكى توسط بانك ها پرداخت مى شد كه عمال به  س

ــرى منابع بانك ها موجب اضافه  دليل رشد هزينه ها و كس
برداشت از بانك مركزى، جريمه هاى سنگين براى بانك ها، 
رشد پايه پولى و نقدينگى و تورم مى شد و روى تمام اقتصاد 

اثر منفى داشت.
از طرف ديگر كاهش هزينه سود تسهيالت بانكها ميتواند 
ــد و از آن ها بكاهد  ــر روى هزينه هاى دولت تاثيرگذار باش ب
ــرى بودجه دولت نيز كاهش  و در نتيجه بدهى دولت و كس

خواهد يافت.
براساس نظريه هاى اقتصادى يكى از متغير هاى مهم در 
ــرمايه گذارى متغير نرخ سود بانكى  تصميم گيرى براى س
است كه با سرمايه گذارى رابطه مستقيم دارد؛ يعنى افزايش 
ــرمايه گذارى مى شود و  ــود بانكى موجب افزايش س نرخ س
ــود بانكى موجب كاهش سرمايه گذارى و به  كاهش نرخ س

چرخش درآمد پول بيشتر در چرخه توليد مى شود.
در اين بين نرخ سود بانكى در كشورهاى درحال توسعه 
ــبت به كشورهاى توسعه يافته بسيار باالتر است چراكه  نس
زيرساخت هاى توليد مناسبى در اين كشورها براى به گردش 
درآمدن پول در چرخه توليد آن ها وجود ندارد و در نتيجه 
آن رشد نقدينگى و تورم در اين كشورها روز به روز در حال 

افزايش است.
ــاير  ــود بانكى در آن ها از س ــورهايى كه نرخ س نام كش

كشورهاى دنيا بيشتر است در جدول زير آمده است:

توليدكنندگان نفت، زير تيغ حمالت فيشينگ
ايسنا| در بحبوحه سقوط تاريخى بهاى نفت ناشى از كاهش تقاضا و شيوع گسترده 
ــكالت و بحران هاى پيش  ــينگ به يكى ديگر از مش ــروس كرونا، حمالت فيش وي
ــر جهان تبديل شده است.  به نظر مى رسد كه  روى توليدكنندگان نفت در سراس
توليدكنندگان نفت در سراسر جهان عالوه بر بحران هاى ناشى از افت شديد قيمت 
نفت و كاهش چشمگير تقاضا، با بحران ديگرى نيز دست و پنجه نرم مى كنند كه 

آن نيز حمالت فيشينگ و سايبرى از سوى منابع ناشناس است. 
توليدكنندگان نفت در سراسر جهان كه با ركود اقتصادى ناشى از شيوع گسترده 
ــديد قيمت نفت و كاهش تقاضا مواجه  ــروس خطرناك و مرگبار كرونا، افت ش وي
شده اند، هم اكنون با چالش جديدى كه توسط مجرمان سايبرى به وجود آمده است 
ــده اند. بر اساس گزارشى كه در وب سايت arstechnica آمده است،  روبه رو ش
ــايبرى با ترتيب دادن حمالت پيچيده اى فيشينگ كه به صورت  اين مجرمان س
كامالً قانونى به نظر مى رسد، شركتهاى فعال در صنعت انرژى به خصوص در اياالت 
متحده را مورد هدف قرار مى دهند تا بدين ترتيب اطالعات حياتى و محرمانه آنها 
را به سرقت ببرند. به گفته بسيارى از كارشناسان امنيتى مجرمان سايبرى با اين 
حمالت كه تحت عنوان اسپير فيشينگ (Spearphishing) از آنها ياد مى شود، 
سعى دارند با ارسال ايميل هاى فيشينگ و نصب تروجان و بدافزار در شركت هاى 

نفتى سرقت داده هاى ارتباطى و اطالعات حساس آنها اقدام كنند.
در متن اين ايميل هاى فيشينگ، از شركت هاى توليد كننده نفت درخواست و دعوت 
مى شود كه به ارسال طرح و پيشنهاد براى تامين تجهيزات و مواد يك پروژه تحت عنوان 
ــود، اقدام  Rosetta Sharing Facilities Project كه در بالروس انجام مى ش
كنند. ايميل هاى فشينيگ مربوط به اين پروژه كه نيمى از آن در اختيار شركت نفتى 
دولتى مصر قرار دارد، به مدت يك هفته از تاريخ 31 مارس براى حدود 150 شركت 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 ايميل هاى فيشينگ بسيار محدودى را تنها براى شركت هاى مورد نظر 
خود ارسال كرده اند. بيشترين شركت هايى كه مورد حمله و هدف اين مجرمان سايبرى 
ــرار گرفته اند، در مالزى، اياالت متحده آمريكا، ايران، آفريقاى جنوبى و عمان فعاليت  ق
ــد و  ــينگ يك بار ديگر در تاريخ 12 آوريل نيز آغاز ش مى كنند. البته اين حمالت فيش
ادامه يافت كه با ارسال ايميلى از اين شركت هاى توليد كننده نفت درخواست شده بود 
ــندى را تحت عنوان Estimated Port Disbursement Account براى  س
يك كشتى و تانكر نفتى متعلق به اندونزى پر و ارسال كنند. طبق گفته اين كارشناسان، 
ــركت ارسال شده كه 15 شركت آن  ــينگ در كمپين دوم براى 18 ش ايميل هاى فيش
ــان امنيتى بر اين باورند كه  ــاالن صنعت حمل و نقل در فيليپين بوده اند. محقق از فع
كمپين هاى فيشينگ به منظور دستيابى به اطالعات و داده هاى 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 بااليى برخوردار است. آمارهاى منتشر شده حاكى از آن 
است كه در سال 2020 ميالدى بيش از  13 هزار حمله به شركت هاى صنعتى انرژى 

كشف و اعالم شده است  .

لزوم عرضه كاال در فروشگاه هاى اينترنتى با قيمت مصوب 
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ايسنا| چين در اقدامى كه ممكن است صنعت نفت را نجات دهد، سرگرم خريد نفت ارزان براى 
پر كردن مخازن نفت اسـتراتژيك خودش اسـت. به گزارش اويل پرايـس، آيا واقعا چين مى تواند 
صنعت نفت جهانى را نجات دهد؟ پاسخ برخى مثبت است در حالى كه برخى ديگر چنين تصورى را خيالى 
مى دانند. اين تصور كه چين مى تواند صنعت نفت را نجات دهد، اوايل ماه جارى پس از انتشار آمار مقدماتى 

مربوط به واردات نفت چين در مارس، شكل گرفت و هر روز هم قويتر مى شود.  ...
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خريد نفت ارزان به طور گسترده انجام مى شود 

ترفند چين براى نجات نفت
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ايسنا
پر كردن مخازن نفت اسـتراتژيك خودش اسـت. به گزارش اويل پرايـس، آيا واقعا چين مى تواند 
صنعت نفت جهانى را نجات دهد؟ پاسخ برخى مثبت است در حالى كه برخى ديگر چنين تصورى را خيالى 
مى دانند. اين تصور كه چين مى تواند صنعت نفت را نجات دهد، اوايل ماه جارى پس از انتشار آمار مقدماتى 

مربوط به واردات نفت چين در مارس، شكل گرفت و هر روز هم قويتر مى شود.  ...

1399 ارديبهشت 1399 ارديبهشت 1399
 شماره چهل و دوم شماره چهل و دوم
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1542ايران

158,30مغولستان

10,404,10گرجستان

102,40آذربايجان

1013,30مصر

105,8قزاقستان

108,9ميانمار
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Plastic
Surgeon

گزارشی از وضعیت نابسامان صنعت کشاورزی در کشور

اعتیاد شغل جدید کشاورزان

 سیاست های ارزی سال آینده دولت بررسی می شود

سرنوشت مبهم دالر
بازار یابی حلقه طالیی تولید  ثروت

حمید بروغنی
سردبیر 

ــی  ــت بازاریاب ــد پیوس ــروت بای ــد ث ــادی و تولی ــای اقتص ــه فعالیت ه هم
داشــته باشــد. ایــده ای کــه بــرای یــک تولیــد در ذهــن کارفرینــان شــکل 
ــای  ــه طرف ه ــاز ب ــذاری نی ــرمایه گ ــعه س ــب و توس ــرای جل ــرد ب می گی
ــی معرفــی شــود در  ــه خوب عرضــه خدمــات ســرمایه گــذاری دارد و اگــر ب
ــد  ــه تولی ــچ گون ــود .هی ــد ب ــذاری خواه ــل ســرمایه گ ــی قاب ــان کوتاه زم
ــاز از  ــه بی نی ــت ک ــوان یاف ــد را نمی ت ــادی جدی ــه اقتص ــروت و اندیش ث
خدمــات بازاریابــی باشــد. بایــد توجــه داشــت کــه بازاریابــی فقــط مربــوط 
ــه  ــت. ب ــات نیس ــع کاال و خدم ــبکه توزی ــا ش ــد ی ــد از تولی ــه بع ــه مرحل ب
نوعــی محصــول بــرای عرضــه در بــازار تولیــد می شــود و تولیــد بدون بــازار 
ــاختار  ــرمایه گذاری ها و س ــد،  س ــک می کن ــی کم ــدارد .بازاریاب ــی ن معن
ــت  ــل رقاب ــت قاب ــه حال ــات ب ســازمانی شــرکت ها از لحــاظ کاالهــا و خدم
ــران  تبدیــل شــوند. پیــش نیــاز توســعه مناســبات اقتصــادی و تجــارت ای
بــا کشــورهای خارجــی و جهانــی شــدن و جهانــی ســازی، بهبــود کیفیــت 
کاالهــای تولیــدی و خدمــات در ســطح جهانــی اســت .و بــرای ایــن کــه در 
ــد  ــم، بای ــگاه و ســهم بکنی ــی مطــرح شــویم و کســب جای بازارهــای جهان
ــت  ــل رقاب ــمند و قاب ــی ارزش ــا کاالی ــدی م ــه کاالی تولی ــم ک ــت کنی ثاب
اســت و از لحــاظ کیفیــت و عمــر مفیــد، دوام باالیــی دارد کــه ایــن همــان 

ــی اســت. ــت بازاریاب ــر و صنع هن
2
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تازگ

کرونا، شوک بزرگ اقتصادی مترو بود
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رسانه تعاملی چه خدماتی برای کسب وکارها دارد؟
زومیــت: رســانه تعاملــی یــا VOD در ســال های اخیــر شــهرت زیــادی پیــدا 
ــرای تبلیغــات کســب وکار  فراهــم  کــرده اســت و فرصت هــای مناســبی هــم ب
ــه در  ــن حــوزه اســت ک ــی ای ــز یکــی از بازیگــران اصل ــازار نی ــد. کافه ب می کن
ــری  ــوان کارب ــاید نت ــم. ش ــرویس VOD آن می پردازی ــریح س ــه تش ــه ب ادام
ــون  ــرویس هایی همچ ــام س ــه ن ــرد ک ــور ک ــاوری تص ــروزی فن ــای ام را در دنی
ــانه  ــرویس های رس ــد. س ــنیده باش ــم را نش ــازون پرای ــو و آم ــس و هول نتفلیک
ــادی  ــت زی ــر محبوبی ــال های اخی ــف Video on Demand( در س ــا VOD )مخف ــت ی ــگام درخواس ــو به هن ــا ویدئ ــی ی تعامل
ــه 4  ــتند.                                                         صفح ــنتی هس ــای س ــردن تلویزیون ه ــن ک ــال جایگزی ــرور درح ــی به م ــد و حت ــدا کرده ان پی
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اقتصاد و انرژی

گزارش هفته 

گزارشی از وضعیت نابسامان صنعت کشاورزی در کشور

اعتیاد شغل جدید کشاورزان

گفت و گو  با علی امام، مدیرعامل متروی تهران

کرونا، شوک بزرگ اقتصادی مترو بود

اصفهانی  کشاورزان  معیشت  خسروجردی:  علی 
بحرانی است و برخی از آن ها محتاج نان شب خود 
شده اند. بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و 
حاشیه نشینی در این استان روندی صعودی دارد و 
در این میان؛ بسیاری از کشاورزان برای غم نان به 

دستفروشی روی آورده اند.
به گزارش ایلنا، سیاست های دولت نقش بسزایی در صنعت 
کشاورزی دارد. سیاست های اتخاد شده می تواند صنعت 
کشاورزی یک کشور را فعال تر کند یا به خاموشی و سکون 
بکشاند. کشاورزان استان اصفهان در این روزها با مشکالت 
فراوانی روبرو هستند، زمین دارانی که توانایی استخدام 
و اشتغال چندین کارگر کشاورزی را داشته اند، در حال 
حاضر گرفتار مشکالت معیشتی فروانی هستند.  کشاورزان 
اصفهانی معتقدند که سوء مدیریت ها و اشکاالتی که در 
ساختار تصیم گیری 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 شیخ بهایی، کشاورزان استان اصفهان از دیرباز 
دارای حقابه بودند اما در این روزها از این امتیاز بی بهره 
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 زمین های کشاورزی به دلیل کارخانه ها 
نتقال آب به استان های همجوار سبب شد که سفره  و ا
کشاورزان اصفهانی روز به روز کوچک تر شود. عوامل 
انسانی، نقش مهمی در وضعیت معیشتی کشاورزان دارند، 
در کنار عوامل انسانی، پدیده های طبیعی مثل کاهش باران 
نیز مزید بر علت شدند و معیشت کشاورزان را در تنگنا قرار 
دادند. من خانواده هایی را می شناسم که فرزندان آن ها 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 دیده اند و مشکالت متعددی گریبان آن ها را 
گرفته است. کشاورزانی که مالک زمین کشاورزی 
هستند با مشکل روبرو شده اند. در این شرایط، وضعیت 
کشاورزان بدون زمین را تصور کنید، به طور قطع 
وضعیت آن ها اسفبار است. من معتقدم که تمامی 
صورت  مسئوالن  سوءمدیریت  دلیل  به  موارد  این 
گرفته و کشاورزان گرفتار مشکالت فراوان شدند. اگر 
زیرساخت ها و پیش بینی ها درست درباره طرح ها وجود 
داشت، کشاورزان اصفهانی در این وضعیت گرفتار 

نمی شدند. 
وی با اشاره به مشکالت پیش آمده به دلیل انتقال آب از 
استان اصفهان به چهارمحال بختیاری گفت: طرحی در 
دولت آقای احمدی نژاد ارائه شد و آب زاینده رود به استان 
چهارمحال بختیاری منتقل شد. کشاورزان این استان، آب 
را به مناطق صعب العبور پمپاژ می کنند و در ارتفاعات به 

کشاورزی مشغول هستند. 
خرمی افزود: مسئوالن تصمیم گرفته بودند که از تاالب 
طور  به  اما  کنند  منتقل  آب  یزد  استان  به  گاوخونی 
ناگهانی منبع تغذیه، چشمه »سرچشمه« شد و دود این 
تصمیم گیری به چشم کشاورزان اصفهانی رفت و مشکالتی 

گریبان آن ها را گرفت. 

  قانون نادیده گرفته می شود
یزدانی )نماینده حقابه داران شبکه راست نکوآباد( در ارتباط 
با مشکالت کشاورزان اصفهانی گفت: زمانیکه طرح انتقال 
آب زاینده رود به یزد مطرح شد، برای هر ۵ هزار 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 می کردند. 
این روزها، شهرستان فالورجان حدود ۲ هزار حلقه چاه 
عمیق دارد.  این کشاورز توضیح داد: کشاورزان کشت 
تابستانه خود را بدون هیچ برنامه ای انجام داده اند ولی از 
کشت پاییزه محروم هستند. تمام این شرایط دست به 
دست هم می دهند که کشاورزان و خانواده هایشان در تنگنا 
قرار بگیرند. درحالیکه کارگران در مشکالت فروانی غرق 
شده اند، آیا راهکاری برای آن ها درنظر گرفته شده است؟ 
من مطمئن هستم که آن ها برای خروج از این بحران، 
حاضر به فروش مایملک خود هستند اما کسی زمین های 

کشاورزی بدون آب در دشت لوت ر ا نمی خرد. 
  کشاورزان محتاج نان شب شده اند

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 تبصره های خود، مشکالت 
کشاورزان را بیشتر کرده اند. با ارائه طرحی، آب استان 
اصفهان را به استان یزد منتقل می کنند. کاشت گلخانه ای و 

صنعت در استان یزد رونق می گیرد اما کشاورزان اصفهانی 
به خاک سیاه می نشینند. آیا کشاورزان حقابه دار باید جور 
کارخانه ها را بکشند؟ صنایع ذوب آهن و فوالد مبارکه 
چندین میلیارد برای تیم فوتبال خود هزینه می کند اما حق 

کشاورز را می خورند. 
یزدانی افزود: روزگاری، کشاورزان زکات و خمس پرداخت 
می کردند اما در این روزها باید دست گدایی دراز کنند. من 
کشاورزانی را می شناسم که تحت پوشش کمیته امداد 
قرار گرفته اند. وقتی هم شرایط به اینجا می رسد و کشاورز 
فریاد مطالبه گری سر می دهد، برچسب اغتشاشگری به او 
چسبانند. مطالبه گری کشاورز نه تنها اغتشاش نیست بلکه 

احقاق حقوق و انتقاد به وضع موجود است. 
نماینده حقابه داران 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 آن ها را بیمه نمی کند. 
کشاورزی که ۵۰ یا ۶۰ سال دارد چگونه خود را بیمه کند؟ 

وی گفت: معیشت کشاورزان بحرانی است و برخی از آن ها 
محتاج نان شب خود شده اند. بسیاری از روستاها خالی از 
سکنه شده و حاشیه نشینی روندی صعودی دارد و در این 
میان بسیاری از کشاورزان به دستفروشی روی آورده اند 
اما شهرداری تالش می کند که جلو فعالیت آن ها را بگیرد. 
عده ای نیز با اجاره دکه ای، سیگار فروش شده اند. بزهکاری 
نیز در منطقه افزایش یافته و برخی از کشاورزان گرفتار 
منجالب اعتیاد شده اند. متاسفانه برخی از کشاورزانتمام 

اعضای خانواده آن ها گرفتار اعتیاد شده اند. 
کشاورزان اصفهانی در وضعیت نابسامانی قرار دارند و توجه 
به معیشت و زندگی آن ها اهمیت دارد. وضعیت سخت 
معیشتی کشاورزان اصفهانی در شرایطی است که دولت 
مدام شعار بهبود وضعیت معیشت و سطح رفاه مردم را 
می دهد اما به نظر می رسد، انگیزه ای برای بهبود وضعیت 
آن ها وجود ندارد. اگر کارخانه ها و واحدهای صنعتی در 
پرداخت خسارت های عقب افتاده این گروه اهتمام بورزند، 
بخشی از مشکالت معیشتی آن ها حل می شود و انگیزه 

اشتغال در بخش کشاورزی نیز ایجاد می شود.

 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 
وضعیت  به  جدی  آسیب  مترو،  غرفه دارهای 

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  1/۵ میلیون مسافر در روز را جابجا 
می کرد، خیلی وقتها بیشتر از 9۰۰ هزار مسافرنداشتیم 
اما در همان وضعیت خوبش هم خرید بلیت، شاید در 
حدود یک پنجم هزینه های شرکت بهره برداری مترو را 
تامین می کرد . این روند،  بعد ازآغاز کرونا به شدت افت 
کرد و مسافران کم شدند و پیرو آن  غرفه داران مترو هم 
به شدت کم شدند، اجاره بهای غرفه های مترو برای بهبود 
وضعیت متروها،  به شرکت بهره برداری مترو داده می شد 
که آن هم تقریبا در وضع کرونا نمی شود رویش حسابی 

کرد  و همه اینها آسیب جدی به وضعیت مترو زدند. 
وی در ادامه بیان کرد: با این وضعیت مبالغ حاصل از 

بلیت یا اجاره غرفه-ها، خیلی ناکافی به نظر می رسد و 
مترو اغلب با کمک مالی شهرداری اداره می شود. شرکت 
بهره برداری مترو،  عالوه بر حقوق پرسنل، کلی هزینه های 
تعمیرات و سرپا نگه داشتن متروها و واگن ها را دارد 

که رقم قابل توجهی ست.  امام در پاسخ به اینکه اوراق 
مشارکت و محدودیت های آن آیا می تواند منبع قابل 
اتکایی برای تامین بودجه های مترو باشد، به نشریه توسعه 
و بازاریابی گفت:  ۵۰ درصد بودجه مترو به عهده دولت 
است االن و ۵۰ درصددیگر آن  با مشارکت شهرداری، 
تامین می شود 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 99، تامین بشود، به نتیجه خواهیم رسید.
اینکه مترو، یک پروژه  به  با اشاره  ادامه  امام در   
زیرساختی ست و باید در سطح کالن از آن حمایت 
شود، گفت: مترو یک کار زیرساختی و جاری ست 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 
پروژه های دیگر. باید از مترو در سطح کالن حمایت 
شود. اگر حمایت باشد و با دید یک الزام  به آن نگاه شود،  
مسیر ساخت مترو آسان  می شود. بیشتر مشکل تامین 

بودجه است که روند کار مترو را سخت می کند. 
مدیر عامل مترو تهران در خصوص مشکالتی که مدتی 

پیش در خصوص شهرداری با سازمان تامین اجتماعی 
رسانه ای شده بود، بیان کرد:مشکالت با سازمان تامین 
اجتماعی حل شده و بر همین اساس سازمان امالک 
شهرداری تهران می تواند با سرعت بیشتر وثایق مورد 

نظر بانک رفاه راه تامین کند.
البته براساس قانون، ۵۰ درصد اصل و سود این اوراق 
توسط دولت تضمین می شود و بانک رفاه باید هرچه 
سریعتر سهم دولت را واریز کند تا شهرداری هم برای 
تامین وثایق سهم ۵۰ درصدی خود راغب شود، اما 

متاسفانه این مهم هنوز محقق نشده است.
مدیر عامل مترو تهران درباره قطار ملی که قرار بود در 
بهمن ماه راه اندازی شود، گفت: قطارملی،  پروژه طراحی 
ساخت یک رام قطار ۷ واگنه ملی با حمایت معاون علمی 
و فناوری است که 8۵ درصد آن تولید داخل است و 
علی رغم 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 ۷۰درصد ساخت مترو 
را از خارج از ایران تامین می کردیم و 3۰ درصد تولید در 

ایران بود.

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

 ســپیده شــمس: نمایشــگاه نفــت، گاز، 
پاالیــش و پتروشــیمی کــه هــر ســاله اردیبهشــت 
ــن  ــزار میشــد، امســال  بیســت و پنجمی ــاه برگ م
دوره اش را بهخاطــر شــیوع بیمــاری کرونــا، از 
3 تــا۶ بهمــن مــاه بــا شــعار »نفــت ملــی، 
نــی« در محــل دائمــی  یرا کاال و خدمــات ا
ــد. ــزار ش ــران برگ ــی ته ــگاه های بین الملل نمایش

ــت  ــده نف ــد کنن ــن تولی ــوان دومی ــه عن ــران ب ای
ــازده  ــا پتانســیل ی در کشــورهای عضــو اوپــک، ب
درصــد از کل ذخایــر نفــت جهــان و %18 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 

ــتند.  ــور داش ــگاه حض نمایش
ایــن نمایشــگاه کــه بــا حضــور وزیــر نفــت 
و مدیــران ارشــد ایــن صنعــت و تعــدادی از 
نماینــدگان مجلــس و ســفیران کشــورهای 
ــت  ــا رعای ــد، ب ــاح ش ــران، افتت ــی در ته خارج
پروتکلهــای بهداشــتی و فاصلهگــذاری اجتماعــی 
ــر  ــا عریضت ــزار شــد.  در نمایشــگاه امســال ب برگ
کــردن راهروهــا و اســتفاده از بســتههای 
بهداشــتی و ماســک و مــواد ضدعفونیکننــده، 
در ورودی ســالنها، ســعی در حفــظ ســالمتی 

مشــارکتکنندگان داشــت.
بیــژن زنگنــه، وزیــر نفــت کــه در نمایشــگاه 
حضــور داشــت، بــه خودکفایــی در زمینــه 
ــور  ــطه حض ــه واس ــزات ب ــی تجهی ــاخت برخ س
ــت: در  ــرد و گف ــاره ک ــبنیان اش ــرکتهای دانش ش
ــد  ــی در تولی ــا جهش ــور ب ــر، کش ــال های اخی س
ــه  ــازندگان ک ــوده و س ــه رو ب ــی روب و خوداتکای
بیشــتر دانش بنیان هــا بودنــد بــا تکیــه بــر 
همــکاری تنگاتنــگ بــا دانشــگاه ها و به ویــژه 
ــش و  ــرکت پژوه ــت و ش ــت نف ــگاه صنع پژوهش
ــه ســاخت بیشــتر  ــق ب ــاوری پتروشــیمی موف فن
مــواد شــیمیایی و کاتالیســت های مصرفــی 
ــن  ــی و همچنی ــیمی و پاالیش ــای پتروش واحده
ســاخت تجهیــزات دوار در  کشــور شــده اند.

در بازدیــد از ایــن نمایشــگاه، بســیاری از 
مســئولین از جملــه رئیــس مجلــس شــورای 
اســالمی، محمدباقــر قالیبــاف و اســحاق 
ــد  ــاره کردن ــه اش ــن نکت ــه ای ــه  ب ــری ب جهانگی
ــن پروژههــای  ــا، بزرگتری ــا وجــود تحریمه کــه ب
نفتــی را بــه ثمــر رســاندیم. اســحاق جهانگیــری، 
معــاون اول رئیس جمهــور، در بازدیــد از ایــن 
نمایشــگاه بــا بیــان اینکــه بعــد از تحریــم 
ــارد دالر  ــش از 1۰۰ میلی ــا بی ــت م ــادرات نف ص
ــت امســال  ــت: نمایشــگاه نف ــت، گف ــش یاف کاه
نمــاد واقعــی »مــا می توانیــم« اســت و بــه 
ــا  ــودن تحریم ه ــر ب ــه، بی اث ــی کلم ــای واقع معن
را نشــان داد، زیــرا بزرگ تریــن پروژه هــای 

نفتــی را در دوران تحریــم اجــرا کردیــم. 
ــر  ــالمی، محمدباق ــورای اس ــس ش ــس مجل رئی
قالیبــاف، نیــز در بازدیــد از نمایشــگاه نفــت 
ــی  ــاور درون ــد ب ــا می توانیم«بای ــت: شــعار »م گف
مــا در صنعــت نفــت باشــد، همچنیــن ایــن بخش 
نیازمنــد حمایــت دانش بنیان هاســت. بایــد 
بیــش از گذشــته از شــرکت های دانش بنیــان 
ــت  ــک صنعــت نف ــای نزدی ــت و همکاری ه حمای
ــاد  ــی ایج ــای  خصوص ــگاه ها و بخش ه ــا دانش ب
شــود. چنیــن حرکت هایــی )حمایــت از ســاخت 
ــاد  ــز ایج ــته نی ــای گذش ــد در دهه ه ــل( بای داخ
می شــد، زیــرا در ســال های اخیــر این گونــه 
نیازهــا در صنعــت نفــت احســاس می شــد، 
امیــدوارم کارهایــی کــه امــروز انجــام شــده 

ــرد. ــرعت بگی س

بوی عید و کارگرانی که چشم انتظار دولت هستند
هر سال بهمن ماه که می شود کارگران به لطف و کرم کارفرمایان خود 
امید می بندند 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 می گیرد، 
مزد و فوق العاده هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل 

مربوط دریافت می دارد؛ به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی 
در ارتباط با شغل دریافت می کنند از اجزای مزد محسوب می شود 
و فوق العاده شغل، سختی کار و هر آنچه را که به تبع شغل به کارگر 
داده می شود، جزو مزد منظور می شود و در محاسبه عیدی و پاداش 
مدنظر قرار می گیرد. بر این اساس، مزایای رفاهی از قبیل کمک عائله 
مندی، کمک هزینه مسکن، بن خواربار یا پاداش افزایش تولید جزو 
مزد به شمار نمی رود و از این جهت در پرداخت عیدی و پاداش منظور 
نمی شود. قانون در خصوص عیدی کارگرانی که به دالیلی از کارگاه 
منفک شده یا قطع رابطه آنها با کارفرما اتفاق می افتد 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 

می شود که قانون کار در مورد کارگرانی که در طول سال از خدمت 
استعفا داده، اخراج و یا بازنشسته می شوند یا به نحوی از انحاء رابطه 
آنها با کارگاه و کارفرما قطع می شود اعالم کرده که مستحق دریافت 
عیدی هستند و به نسبت مدت کارکردشان، عیدی و پاداش ساالنه 
را دریافت می کنند.کارگرانی که دوره آزمایشی را طی می کنند نیز 
مشمول دریافت کلیه حقوق و مزایای قانونی هستند. با توجه به 
مصوبه دستمزد شورای عالی کار که حداقل دستمزد کارگران در 
سال ۱3۹۹ را یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان تعیین و تصویب کرد، 
عیدی امسال کارگران حداقل 3 میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و حداکثر 
5 میلیون و 73۰ هزار تومان خواهد بود. بنابر این عیدی امسال هیچ 

کارگری کمتر از 3 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست.
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بانک، بیمه و بورس

یادداشت

 سیاست های ارزی سال آینده دولت بررسی می شود

سرنوشت مبهم دالر
ــاد  ــی اقتص ــم تنیدگ ــش دره ــا افزای ــا: ب ایلن
کشــورها در اقتصــاد جهانــی تاثیرگــذاری 
ارزهــای معتبــر ماننــد دالر کــه تقریبــا 6۰ 
تشــکیل  را  جهــان  ارزی  ســبد  درصــد 
می دهــد در  اقتصادهــا افزایــش می یابــد. 
ــژه  ــت بوی ــدا نیس ــوع ج ــز از موض ــران نی ای
آنکــه تقریبــا ۸۰ درصــد واردات را مــواد اولیــه، 
ــین  ــزات، ماش ــد، تجهی ــطه تولی ــای واس کااله
آالت، نهاده هــای دامی،...تشــکیل می دهــد. 
ــرخ دالر  ــش ن ــا کاه ــش ی ــن روی افزای از همی
ــادی  ــزاران اقتص ــام کارگ ــر تم ــی ب ــر باالی تاثی

. رد می گــذا
برانگیــز کــه در  از موضوعــات چالــش  یکــی 
ــان و  ــش اقتصاددان ــل چال ــز مح ــر نی ــای اخی دهه ه
ــت  ــتم ارزی و سیاس ــوع سیس ــوده ن ــتگذاران ب سیاس
ــادی  ــالت اقتص ــث معض ــه باع ــت ک ــور اس ارزی کش
ــه  ــه فاصل ــژه آنک ــده بوی ــای ارزی ش ــد جهش ه مانن
ــال  ــت. مث ــده اس ــر ش ــا کوتاه ت ــن جهش ه ــی ای زمان
ــش ارزی  ــک جه ــه ی ــر ده ــال 9۷، در ه ــا س ــر ت اگ
داشــتیم، حــاال تقریبــا ســاالنه بــا جهــش ارزی 
مواجــه هســتیم کــه آخریــن آن تجربــه دالر 3۲ هــزار 

ــود. ــاری ب ــال ج ــی در س تومان
بســیاری از فعــاالن اقتصــادی همیشــه بــر ایــن موضــوع 
تاکیــد دارنــد کــه بــرای رهایــی از ایــن مشــکالت بایــد 
ــم و  ــت کنی ــردن ارز حرک ــی ک ــک نرخ ــمت ت ــه س ب
ــازار آزاد باشــد  ــرخ ب مبنــای سیاســت گــذاری همــان ن
و عمــال نرخ هــای ترجیحــی حــذف شــوند. امــا در 

مقابــل برخی هــا سیســتم ارزی چندنرخــی را یکــی 
ــد  ــعه می دانن ــال توس ــورهای در ح ــای کش از ویژگی ه
ــم  ــعه را فراه ــات توس ــد مقدم ــی از آن بای ــرای رهای و ب
ــدرت  ــال ق ــازی و اعم ــازار آزاد محــل دالل ب ــا ب ــرد ت ک

ــد. نباش
ــه  ــه بودج ــا ارائ ــاره ب ــرخ ارز دوب ــون ن ــث پیرام مباح
ســال 1۴۰۰ گــرم شــده، چــون بنوعــی دولــت و 
ــال  ــه از س ــی ک ــذف ارز ترجیح ــر ح ــر س ــس ب مجل
ــود  ــص داده می ش ــی تخصی ــای اساس ــرای کااله 9۷ ب
ــدا  ــت از ابت ــنهادی دول ــرخ پیش ــا ن ــد، ام ــق دارن تواف
ــا تصمیــم کمیســیون  ــود کــه حــاال ب 11۵۰۰ تومــان ب
ــل  ــه و در مقاب ــش یافت ــان افزای ــه 1۷۵۰۰ توم ــق ب تلفی

در نظــر دارد مابــه التفــاوت آن را بصــورت افزایــش 
ــد. ــران کن ــده جب ــال آین ــدی در س ــه نق یاران

البتــه بســیاری از کارشناســان نســبت بــه افزایــش 
نــرخ دالر در بودجــه بــه 1۷۵۰۰ تومــان هشــدا 
ــرای جهــش  می دهنــد چــون آن را بنوعــی بذرپاشــی ب
جدیــد ارزی می داننــد و از ســویی محــل صــرف 
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــدی اس ــه نق آن  یاران
ــژه ۷  ــف بوی ــار مختل ــان اقش ــی در می ــی کاالی نیازهای
ــی و  ــای کاالی ــش تقاض ــال افزای ــه، احتم ــک جامع ده
ــوع از  ــن موض ــن ای ــود دارد. بنابرای ــاال وج ــای ب تورم ه
همــان ابتــدا بــا مخالفــت کنشــگران اقتصــادی مواجــه 

ــت. ــده اس ش

ــه  ــی در بودج ــر نرخ ــالم ه ــا رد اع ــس ب ــد مجل هرچن
آن را میانگیــن نرخ هــای مــورد اســتفاده می دانــد. 
امــا تاثیــر ایــن تصمیــم مجلــس حداقــل از نظــر 
روانــی و انتظــارت بی تاثیــر نبــوده اســت، چــون در 
هفته هــای اخیــر نــرخ دالر بدلیــل اخبــار مثبتــی 
ــد  ماننــد آزادســازی پول هــای بلــوک شــده تقریبــا رون
ــرخ فــروش  ــود بطوریکــه ن ــه خــود گرفتــه ب کاهشــی ب
ــان  ــزار توم ــال ۲1 ه ــه کان ــا ب ــی بانک ه دالر در صراف
ــود و ســود آربیتــراژ ارز  کاهــش یافــت  هــم بازگشــته ب

ــی دارد. ــد افزایش ــرخ دالر رون ــاره ن ــاال دوب ــا ح ام
ــل  ــات مح ــایر موضوع ــد س ــز مانن ــرخ دالر نی ــا ن گوی
بحث هــای حزبــی شــده؛ بطوریکــه رویکردهــای 
سیاســی و اختالفــات دولــت و مجلــس در ایــن موضــوع 
ــاالی  ــه نقــش ب ــا توجــه ب ــر اســت در حالیکــه ب پررنگت
دالر در اقتصــاد ایــران قطعــا دود آن بــه چشــم مصــرف 

ــت. ــد رف ــدگان خواه ــدگان و تولیدکنن کنن
بنابرایــن سیاســت گــذاران بایــد فــارغ از نگاه هــای 
سیاســی ایــن موضــوع را بررســی کننــد و اگــر اینگونــه 
ــش  ــده و افزای ــال آین ــورم در س ــش ت ــا افزای ــد  ب نباش
ــاری،  ــای تج ــران و طرف ه ــورم ای ــرخ ت ــن ن ــکاف بی ش
ــرخ ارز  ــش ن ــا، افزای ــت تحریم ه ــودن وضعی ــن نب روش
ــال  ــی؛ احتم ــدم رشــد صــادرات غیرنفت در بودجــه و ع
ــه  ــت در حالیک ــد داش ــود خواه ــرخ ارز وج ــش ن افزای
هفته هــای اخیــر نشــان داد کــه اقتصــاد ایــران 
ــه  ــی را تجرب ــزار تومان ــر ۲۰ ه ــی دالر زی ــد حت می توان
کنــد همانطــور کــه بیســاری از سیاســت گذاران 

ــد. ــد دارن ــر آن تاکی ــز ب ــادی نی اقتص

 تالطم بازار سرمایه
 و ناامیدی مردم!

اردشیر مطهری
نماینده مردم 

گرمسار 

 مهــر: مهم تریــن علــت وضعیــت ســقوط 
ــود.  ــت ب ــه دول ــری بودج ــورس، کس ــازار ب ب
ــک  ــال 99، ی ــاری در س ــه انتظ ــری بودج کس
ــال 99  ــه س ــه بودج ــه در الیح ــت نهفت واقعی
بــود کــه تمــام کارشناســان بــه آن اذعــان 
ــی  ــد نفت ــه کاهــش درآم ــا توجــه ب داشــتند. ب
ــری از  ــد حداکث ــب درآم ــه کس ــت ب ــد دول امی
ســرفصل های مالیــات، فــروش امــوال دولتــی و 
ــه  ــه  ب ــی ک ــت. درآمدهای اوراق قرضــه اوج گرف
ــق  ــتقیم از طری ــتقیم و مس ــر مس ــورت غی ص

ــتند. ــر هس ــکان پذی ــرمایه ام ــازار س ب
ــت  ــت حمای ــتباهات دول ــن اش ــی از بزرگتری یک
از یکســری از ســهم های خــاص موســوم بــه 
ســهم های دولتــی بــود. یعنــی شــرکت هایی 
قالــب  در  آنهــا  قــرار شــد ســهام  کــه 
صندوق هــای قابــل معاملــه عرضــه شــود ماننــد 
ــی و  ــرکت های نفت ــزرگ، ش ــای ب ــهام بانک ه س
ــغ  ــه رشــد بال ــت منجــر ب ــن حمای پاالیشــی. ای
ــن شــرکت ها  ــی ۵۰۰ درصــدی در ای ــر ۴۰۰ ال ب
شــد کــه متأســفانه بــا واقعیــت اقتصــادی 
کشــور، تولیــد و فــروش ایــن شــرکت ها و 
ــه  ــت. عرض ــی نداش ــرخ دالر همخوان ــش ن افزای
ــدادی از  ــط تع ــی توس ــرکت های دولت ــهام ش س
ــی  ــِی زمان ــی در ســقف قیمت شــرکت های حقوق
کــه کشــش تقاضــا بــرای ایــن شــرکت ها 
وجــود نداشــت، منجــر بــه ایجــاد شــوک 
قیمتــی در ایــن نمادهــا گردیــد. در صورتــی 
کــه بــا عرضــه تدریجــی ســهام در حیــن 
ــا  ــن نماده ــتابان ای ــد ش ــت، از رش ــد قیم رش
کاســته می شــد. خالــص خــروج نقدینگــی 
ــدود ۶۵8  ــرداد 99، در ح ــر و م ــا در تی حقوقی ه
ــه ذکــر  ــوده اســت)الزم ب ــال ب هــزار میلیــارد ری
اســت کــه ایــن میــزان تمامــاً بــه منزلــه فــروش 
ــه  ــی نیســت( ب ــا در شــرکت های دولت حقوقی ه
ــروش  ــص ف ــه خال ــوان ب ــوردی می ت ــورت م ص
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــش و پخ ــرکت پاالی ش
ــود  ــاره نم ــی اش ــاه در ســقف قیمت ــن دو م در ای
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــه ارزش ۶1 ه ــی ب ــه مبلغ ک
ــم  ــری مه ــای دیگ ــه علت ه ــت. البت ــوده اس ب
ــدم  ــل ع ــد. مث ــل بودن ــورس دخی در ماجــرای ب
ــازار،  کاســتن ســرعت رشــد و متعــادل کــردن ب
از طریــق فــروش بــدون تعلــل دارایی هــای 
دولــت در بــازار ســرمایه یــا همــان ســرعت 
ــه شــرکت ها.  ــد عرضــه اولی ــه فراین بخشــیدن ب
واگــذاری ایــن دارایی هــا عــالوه بــر اینکــه 
موجــب تعمیــق بــازار و متعــادل شــدن تقاضــا و 
ــی  ــوال دولت ــروش ام ــد ف ــد، درآم عرضــه می ش
را پوشــش مــی داد و در نهایــت موجــب کاهــش 
کســری بودجــه می شــد. عرضــه اولیه هــا از 
ــبت  ــاه 99 نس ــهریور م ــخ ش ــا تاری ــال ت اول س
ــه هیــچ  ــوده کــه ب ــازار ۰٫۴ درصــد ب ــه ارزش ب ب
عنــوان نمی توانســت موجــب تعمیــق بــازار 

گــردد.
ــه گذشــته  شــرایط اقتصــادی سیاســی نســبت ب
دچــار تغییــرات بنیــادی شــده اســت. مشــکالت 
موجــود در روابــط بیــن المللــی بــه واســطه 
تحریم هــای یــک جانبــه و همچنیــن رکــود 
حاکــم و هزینه هــای تحمیلــی بــه واســطه 
ــه  ــود ک ــبب می ش ــا، س ــری کرون ــاری مس بیم
ــی  ــای مال ــا تنگن ــواه ب ــواه ناخ ــران خ ــاد ای اقتص
مواجه باشــد. ایــن امــر در کســری شــدید بودجه، 
حــذف تدریجــی تخصیــص ارز دولتــی و رونــد رو 
ــت. در  ــاهده اس ــل مش ــد ارزش دالر قاب ــه رش ب
ــرایطی  ــد ش ــادی بتوانن ــه ارکان اقتص ــی ک صورت
را فراهــم آورنــد کــه از کانــال بــازار ســرمایه 
غــول پرقــدرت نقدینگــی بــه بخــش واقعــی 
ــت  ــی دول ــن مال اقتصــاد وارد شــود، اهــداف تأمی
ــود. ــق ش ــد محق ــورم می توانن ــری از ت و جلوگی

کارنامه تسهیالت پرداختی بانکها در 10 ماهه ۹۹
بتدای سال 1399 به  1۰ ماهه ا مهر: تسهیالت پرداختی بانک ها طی 
بخش های اقتصادی، معادل 1۲199.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که در 

مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 9۴.8 درصد افزایش یافته است.
سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش های 
اقتصادی طی ماه های اخیرمبلغ ۷۲1۴.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۵9.1 
درصد کل تسهیالت پرداختی بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال 
قبل مبلغ 38۰۶.۴ هزار میلیارد ریال معادل 111.۷ درصد افزایش داشته 
است.  سهم تسهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و 
معدن طی 9 ماهه سال جاری معادل ۲۷۰۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده است که 
حاکی از تخصیص 3۷.۵ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش 

کلیه بخش های اقتصادی )مبلغ ۷۲1۴.۷ هزار میلیارد ریال( است.
از 3۶۲1.1 هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن 

معادل ۷۴.۷ درصد آن )مبلغ ۲۷۰۴.۴ هزار میلیارد ریال( در تأمین سرمایه در 
گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای 

این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.
با توجه به بهبود روش های گزارش گیری و همچنین تکمیل و اصالح اطالعات 
موجود در سامانه های بانک مرکزی توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری، 
اطالعات تسهیالت پرداختی در 9 ماهه نخست سال 1398 از ۶۲۶۲.۷ هزار 
میلیارد ریال به ۶۵۶۰.۷ هزار میلیارد ریال تعدیل شده است؛ که با اعمال این 
تعدیل، رشد تسهیالت پرداختی طی 9 ماهه ابتدای سال 1399 نسبت به 

دوره مشابه سال قبل از 9۴.8 به 8۵.9 درصد می رسد.
از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیالت پرداختی تأثیرگذار 
بوده اند که از آن جمله می توان به افزایش منابع بانک ها و مؤسسات اعتباری، 
تسهیالت پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیالت ودیعه 

مسکن مستأجران و افزایش تسهیالت پرداختی به شرکت های 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 
شرکت های کارگزاری مزبور از کل تسهیالت پرداختی طی 9 ماهه ابتدایی 
سال 1399 خارج شود، رشد پیش گفت از 8۵.9 درصد به ۶۲.9 درصد تعدیل 

خواهد شد.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش 
سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت غیرجاری و 
بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها 
در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی 
بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار 

مهم درتامین مالی طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

ریــال نیــوز: شــرکت دانــش بنیــان “آکام مــدار آســان” بعنــوان اولیــن 
ــران  ــونیک در ای ــال آلتراس ــای دیجیت ــدۀ کنتوره ــد کنن ــا تولی و تنه
ــان  ــتفاده از جوان ــا اس ــی و ب ــای داخل ــتفاده از ظرفیته ــرد اس ــا رویک ب
ــای  ــی محصول ه ــه تازگ ــونیک، ب ــوزۀ آلتراس ــاور در ح ــص و فن متخص

ــرده اســت. ــازار عرضــه ک ــه ب ــود را ب خ
ــه  ــود را ب ــازه خ ــول ت ــت محص ــرکت توانس ــن ش ــته ای ــه گذش در هفت
جزیــره کیــش معرفــی کنــد. شــرکت آب و بــرق کیــش در یــک قــرارداد 
ــداد 3۰۰۰  ــاز اول تع ــونیک در ف ــال آلتراس ــای دیجیت ــد کنتوره خری
کنتــور از شــرکت آکام مــدار خریــداری نمــوده کــه ۲ پــارت آن تاکنــون 

ــت. ــده اس ــرکت گردی ــل آن ش تحوی
ــتان  ــش از ۲۲ اس ــا در بی ــن کنتوره ــته ای ــال گذش ــن در دو س همچنی
نصــب شــده کــه بــه دلیــل قیمــت مناســب و کیفیــت مطلــوب 

ــت. ــرده اس ــدا ک ــی پی ــان فراوان متقاضی
ــش  ــرکت دان ــل ش ــر عام ــفیعی، مدی ــکان ش ــاس، اش ــن اس ــر همی ب
ــح مصــرف آب گفــت:  ــت صحی ــاره مدیری ــدار آســان، درب ــان آکام م بنی
راه اصولــی کمــک بــه مدیریــت تقاضــا و مصــرف آب، تعییــن و ملحــوظ 
نمــودن قیمــت واقعــی تمــام شـــده آب شـــرب  در ســبد هزینــه خانــوار 
ــه از  ــرب کـ ــع آب ش ــای توزی ــک کنتوره ــه کم ــر ب ــن ام ــه ای ــت ک اس

کـــالس و دقـــت مناســـبی برخـــوردار باشـــند میســر می شود.
وی در ادامــه بیــان کــرد:آب آشــامیدنی کــه در حــال حاضــر بــه  
ــد،  ــت می  آیـ ــه  دس ــراوان ب ــای ف ــا هزینه  ه ــودن آن ب ــدود ب ــت مح عل
ــا، از مصــرف  ــران هزینه  ه ــرای جب ــد ب ــب درآم ــمن کسـ ــد ضـ مـی بایـ
ــا،  ــی از روش هـ ــور یک ــن منظ ــردد. بدی ــری گ ــز جلوگی ــه آن نی بی  روی
انـــدازه گیری صـــحیح مقــدار آب تحویلــی بــه مشــترکین اســت کــه بــا 
ــب  ــری مناس ــایل اندازه  گی ــرداری از وس ــره  ب ــداری و به ــاب و نگه  انتخ

مقدور است.

ــا توجــه  بــه کنتــور هوشــمند آب و بررســی آن عنــوان کــرد:  شــفیعی ب
کنتــور هوشــمند آب یکــی از بهتریــن راهکارهــا بــرای شناســایی میــزان 
ــیر  ــت و س ــد جمعی ــه رش ــه ب ــا توج ــروزه ب ــد. ام ــرف آب می باش مص
صنعتی شدن جوامع بشری، موضـــوع محـــدودیت منـــابع آب شـــیرین 
ــالف  ــدن و ات ــوده ش ــری از آل ــه و جلوگی ــرار گرفت ــه ق ــت توج در اولویـ
ــه اســت.در  ــرار گرفتـ ــوم ق ــزاره س ــداف ه ــزو اه ــیرین ج ــع آب ش مناب
ــم،  ــری حج ــرای اندازه گی ــعابات آن ب ــار و انش ــت فش ــبکه های تح ش
آب در جریــان، از ابــزار و لــوازم مختلفـــی کـــه مکانیســـم، روش انــدازه 
ــاوت اســت،  ــا هــم متف ــا ب ــت کار آن ه ــوژی ســاخت و دق ــری، تکنول گی
تحــت نــام کلــی “دبــی ســنج” اســتفاده می شـــود کـــه کنتــور یکــی از 

آن هاســت. یکــی از انــواع کنتــور آب، کنتورهــای آب هوشــمند هســتند 
ــد. ــی لحظــه ای و حجــم آب را دارن ــبه دب ــی محاس ــه توانای ک

ــل  ــدار قاب ــونیک آب آکام م ــور آلتراس ــت: کنت ــان گف ــفیعی در پای ش
بکار گیــری بــرای محاســبه مصــارف آب مشــترکین خانگــی، 
مجتمع هــای  تجــاری، چاههــای کشــاورزی و صنعتــی می باشــد. 
ــرد  ــه ف ــر ب ــای منحص ــا ویژگی ه ــی و ب ــال رقابت ــی کام ــا قیمت ــه ب ک
ــی، صفحــه  ــری لیتیوم ــه وســیله بات ــه ب همچــون نصــب آســان، تغذی
نمایــش فارســی و مهمتــر از همــه دقــت بــاالی اندازه گیــری و 
ــی  ــوالت واردات ــور را از محص ــن کنت ــته  ای ــول توانس ــتیبانی محص پش

متمایــز می کنــد.

شرکت دانش بنیان »آکام مدار آسان«  

صرفه جویی در مصرف آب با کنتورهای هوشمند آکام
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بـازاریـابـی

گزارشی درباره وضعیت واگذاری شرکت دولتی به عموم مردم  

عدم موفقیت خصوصی سازی در ایران چیست؟
خصوصی سازی در ایران با چالش های متعددی 
مواجه است که واگذاری تحت نظر مؤثر ناظران، 
احراز صالحیت خریداران و توجه به توانمندسازی 
بنگاه بعد از واگذاری می تواند منجر به کنترل این 

چالش ها شود.
راهبردی  مطالعات  دفتر  پژوهشگر  تدین،  مهدی 
رونق تولید دانشگاه امام صادق درباره خصوصی سازی 
در ایران می گوید:در اغلب شرکت های دولتی تصمیم 
گیرنده نهایی دولت است برخالف شرکت های غیردولتی 
که محیط کسب و کار و شرایط بازار در آنها تعیین 
کننده فعالیت هایشان است که درنتیجه مدیریت دولت 
مشکالت زیادی ازجمله: ایجاد انحصار، کاهش بهره وری 
بنگاه اقتصادی و عدم تناسب هزینه و بهره به وجود 
می آید. اما برای برون رفت از آن شرایط آشفته در شرکت 
پیشنهاد  کارشناسان  که  راهی  مناسب ترین  دولتی 

می کنند خصوصی سازی است.
وی در ادامه بیان کرد:عبارت »خصوصی سازی« به 
معنی مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت 
یا مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی، انجام 
می گیرد. که بهترین نوع خصوصی سازی واگذاری شرکت 
دولتی به عموم مردم و یا تعاونی ها است؛ در نهایت 
ذی نفعان این چنین واگذاری ها، عموم مردم خواهند بود 
که عالوه بر جلوگیری از ایجاد انحصار بخش غیردولتی، 
نظارت همگانی بر بنگاه و بهبود بهره وری شرکت را هم 

به همراه دارد.
  هدف از خصوصی سازی

تدین با اشاره به هدف از خصوصی سازی شرکت ها 
دنبال  به  گفت:خصوصی سازی  فعلی  شرایط  در 
بنگاه های  کارایی  ارتقا  که  است  متعددی  اهداف 
صدر  در  که  است  آن  هدف  مهم ترین  اقتصادی 
سیاست های کلی اصل ۴۴ هم بدان اشاره شده است 
زیرا اغلب خصوصی سازی های انجام شده در جهان، رشد 
بهره وری شرکت ها را به همراه داشته است. با توجه به 
این که اکثر شرکت های دولتی از سطح بهره وری پایین 
برخوردار بوده اند و برخی از آنها به لطف حمایت های مالی 
و غیرمالی دولت زیان خود را جبران کرده اند پس 
کشوری  هر  اقتصادی  توسعه  برای  خصوصی سازی 
گریزناپذیر است اما در مقام عمل خصوصی سازی در 
ایران موفق نبوده است و آثار زیان باری داشته است. 
من جمله باعث بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه های 
موفق متعددی شده است. لذا اغلب اهداف مذکور در 
برای  است.  نشده  محقق   ۴۴ سیاست های کلی اصل 
آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران ابتدا الزم است 

با معیارهای یک خصوصی سازی 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 می شود:

الف( دسته اول الزامات و اقدامات قبل از انجام فرآیند 
خصوصی سازی است که با بررسی تجربه کشورهای 
موفق مالحظه می گردد اقداماتی از قبیل تجدید ساختار 
فیزیکی، فناورانه، مالی بنگاه ها، تعدیل نیروی کار در دوره 
قبل از واگذاری شرکت انجام شده است که در تجربه 
خصوصی سازی ایران این گونه اقدامات دیده نمی شود؛ 
به عنوان مثال بررسی خصوصی سازی های انجام شده 
توسط سازمان تروی هند که متولی خصوصی سازی در 
کشور آلمان است نشان دهنده بازسازی تجهیزات فرسوده 
شرکت ها و یا جایگزین نمودن آن ها با تجهیزات نو با 
فناوری باالتر قبل از خصوصی سازی است. البته چنین 
الزاماتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ وجود 
ندارد و به نظر می رسد وجود چنین الزام قانونی توسط 
مقنن در فرایند خصوصی سازی صحیح و ایجاد رغبت 
در بخش خصوصی برای خرید بنگاه بسیار حائز اهمیت 

می باشد.
ب( دسته دوم الزامات و بررسی های زمان انجام واگذاری 
است که اغلب مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ ناظر به این دسته الزامات است از قبیل: قیمت گذاری 
راه های  نواع  ا از  استفاده  امکان  کارشناس،  توسط 
توسط سازمان  بررسی صالحیت خریدار  واگذاری، 
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 قیمت گذاری توسط کارشناس، شتابزدگی دولت برای 
واگذاری ها به علت الزام دولت به واگذاری در مهلت مقرر، 

کم توجهی شده است.
وجود  واگذاری  نوع  سه  گفت  می توان  کلی  بطور 
دارد: واگذاری مدیریت، واگذاری مالکیت و واگذاری 
مدیریت و مالکیت بطور همزمان که روح کلی حاکم 
بر سیاست های کلی اصل ۴۴ ناظر بر واگذاری همزمان 
از  برخی  در  عمل  در  که  است  مدیریت  و  مالکیت 

واگذاری ها 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 نمی رسد و برای تحقق بهبود بهره وری بنگاه 
انجام  از  بعد  دولت  وحمایت های  نظارت  اقتصادی 
لزامی است که در بند )ج( ماده 9 قانون  واگذاری ا
برای  حمایت هایی   ۴۴ اجرای سیاست های کلی اصل 
بخش تعاونی در نظر گرفته شده است اما اوالً چنین 
حمایت هایی در عمل دیده نشده است. ثانیاً حمایت های 
مذکور در قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ کافی به 
نظر نمی رسد. عالوه بر چنین حمایت هایی نظارت هایی 
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 خصوصی سازی اشاره شد به مهم ترین مشکالت 
خصوصی سازی های انجام شده به طور مشخص تر اشاره 

می شود و در انتها به برخی از راهکارها اشاره خواهد شد.
  مسائل خصوصی سازی در ایران:

1. چالش های قانونی:الف( در این قانون اکثر اهداف 
مذکور در صدر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون 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 نمی رسد و روح کلی حاکم بر 
قانون بیش تر ناظر بر هدف کاستن از بارمالی و مدیریتی 
دولت است و الزاماتی برای تحقق سایر اهداف در نظر 
گرفته نشده است؛ مثاًل برای توانمندسازی و ارتقا کارایی 
بنگاه ها مواد مؤثر همراه با ضمانت اجرای بازدارنده وجود 

ندارد.
برای  تعیین فرصت زمانی کوتاه  با  قانون  این   ب( 
واگذاری، ضمن ایجاد شتابزدگی در اجرا، سبب شد 
آنچه از واگذاری ها مورد انتظار بود محقق نشود. یکی از 
تبعات سو شتابزدگی در خصوصی سازی، عرضه بلوکی 
)به صورت عمده( سهام شرکت های دولتی بوده است که 
تا حدودی مانع تحقق هدف افزایش مالکیت عمومی شده 
است چون غالباً در چنین واگذاری هایی 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.
۲. چالش های 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 قابل توجهی 
از منابع حاصل از واگذاری، بدون توجه به مفاد ماده 
۴۴ )که  ۲9( قانون اجرای سیاست های کلی اصل  (
مصارف وجوه حاصل از واگذاری را مشخص کرده است( 
برای رد دیون دولت اختصاص می یابد افزون بر این 
در مواردی شرکت ها به سازمان های غیرمتخصص و 
غیرمرتبط با فعالیت شرکت واگذار می شود که ارتقای 
کارایی شرکت را با چالش های جدی روبرو می کند. 
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 
خصوصی سازی ها شده است. عالوه بر موارد فوق نظارت 
بر اجرای واگذاری ها نیز مطلوب نبوده و هیأت عالی 
نظارت بر اجرای سیاست های کلی، نظارت مؤثر و 

دقیقی انجام نداده است.
تدین در پایان بیان کرد: لذا طبق نظر کارشناسان 
خصوصی سازی های انجام شده تا به حال موفقیت الزم 
را نداشته پس ابتدا باید خصوصی سازی ها به طور موقت 
متوقف شوند تا اصالحات اساسی و ساختاری در قوانین و 
مخصوصاً قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ صورت 
بگیرد و از طرف دیگر پس از اجرای دوباره رعایت نکات 

زیر حائز اهمیت است:
- فرآیند خصوصی سازی با آرامش و تحت نظارت و 

بازرسی مؤثر ناظران انجام شود.
- صالحیت خریداران برای اداره مطلوب بنگاه بررسی 

شود.
- از طرفی بعد از واگذاری به توانمندسازی بنگاه و 

حمایت و نظارت بر آن نیز توجه ویژه شود.
به اهداف  آنکه درنتیجه رعایت نکات فوق  امید  به 
خصوصی سازی خصوصاً ارتقای کارایی بنگاه توجه ویژه 
شود و سرمایه های ملت از بین نرفته، اشتغال زایی که در 
سال های متمادی بوجود آمده است درزمان کوتاه پس از 

واگذاری نابود نشود.

 رسانه تعاملی چه خدماتی برای کسب وکارها دارد؟
زومیــت: رســانه تعاملــی یــا VOD در ســال های اخیــر شــهرت 
ــرای تبلیغــات  ــادی پیــدا کــرده اســت و فرصت هــای مناســبی هــم ب زی
ــی  ــران اصل ــی از بازیگ ــز یک ــازار نی ــد. کافه ب ــم می کن ــب وکار  فراه کس
ایــن حــوزه اســت کــه در ادامــه بــه تشــریح ســرویس VOD آن 

زیــم. می پردا
ــه  ــرد ک ــور ک ــاوری تص ــروزی فن ــای ام ــری را در دنی ــوان کارب ــاید نت ش
نــام ســرویس هایی همچــون نتفلیکــس و هولــو و آمــازون پرایــم را 
نشــنیده باشــد. ســرویس های رســانه تعاملــی یــا ویدئــو به هنــگام 
ــف Video on Demand( در ســال های  ــا VOD )مخف درخواســت ی
اخیــر محبوبیــت زیــادی پیــدا کرده انــد و حتــی به مــرور درحــال 
ــوع  ــن ن ــن کــردن تلویزیون هــای ســنتی هســتند. محبوبیــت ای جایگزی
ــه بازیگــران بزرگــی همچــون  ــت ک ــش یاف از ســرویس ها به حــدی افزای
ــد  ــوزه ی جدی ــت در ح ــه فعالی ــز ب ــل را نی ــر و اپ ــرادران وارن ــی و ب دیزن

ــرد. ــویق ک تش
 VOD در کشــور مــا نیــز در ســال های گذشــته ســرویس های
متعــددی بــا هــدف جــذب مخاطــب داخلــی متولــد شــده اند. 
ــرویس های  ــاوا و س ــو و نم ــام فیلیم ــا ن ــی ب ــران ایران ــر کارب ــروز اکث ام
ــادی  ــداد زی ــتند و تع ــنا هس ــازار، آش ــو ب ــش ویدئ ــل بخ ــی مث تازه نفس
هــم از خدمــات آن هــا اســتفاده می کننــد. ماه هــای اخیــر کــه بــا 
بحــران ویــروس کرونــا و تعطیلــی گســترده در سرتاســر جهــان و 
ــش  ــوع از ســرویس ها را افزای ــن ن ــه ای ــل ب ــود، تمای ــراه ب کشــورمان هم
داد و بســیاری از آن هــا، افزایــش قابل توجهــی را در تعــداد کاربــران 
ــود  ــدی ب ــرویس ها به ح ــه س ــد ب ــران جدی ــوم کارب ــد. هج ــه کردن تجرب
ــای زیرســاختی مواجــه شــده و  ــا چالش ه ــا ب ــی برخــی از آن ه ــه حت ک
ــش  ــه کاه ــور ب ــد، مجب ــای بان ــر پهن ــت بهت ــرای مدیری ــر ب برخــی دیگ

ــدند. ــترده ش ــطوح گس ــود در س ــوای خ ــت محت کیفی

رســانه های تعاملــی یــا VOD عــالوه بــر خدمــات و محتوایــی 
ــرای  ــد، ب ــه می کنن ــی عرض ــده ی نهای ــا مصرف کنن ــر ی ــه کارب ــه ب ک
ــات ایجــاد  ــش تبلیغ ــت نمای ــدی در جه ــال جدی ــز کان کســب وکارها نی
کرده انــد. بــا اینکــه ســرویس هایی مثــل نمــاوا و فیلیمــو از مــدل 
 )Subscription Video on Demand( SVOD درآمدزایــی
پیــروی می کننــد، ســرویس هایی ماننــد یوتیــوب و بــازار مــدل 
ــد  ــال می کنن ــا Ad-based Video on Demand را دنب AVOD ی
ــب وکارها و  ــوی کس ــی ازس ــتقبال قابل توجه ــا اس ــا ب ــن روزه ــه ای ک
ــن  ــه ی ای ــت. در ادام ــده اس ــه رو ش ــی روب ــانه ی تعامل ــرویس های رس س
 VOD ــرویس های ــواع س ــر ان ــرحی ب ــی و ش ــت، بررس ــب زومی مطل
و چگونگــی بهره منــدی از زیرســاخت موجــود بــرای کســب وکارها 

ــم. داری

  VOD چیست و از چه زمانی رونق گرفت؟
VOD بــه زبــان ســاده یــک سیســتم توزیــع رســانه ی ویدیویــی 
اســت کــه امــکان دسترســی بــه محتــوای ویدیویــی را در رونــدی 
 ،VOD ــد. در ــه می کن ــر ارائ ــه کارب ــنتی ب ــای س ــالف تلویزیون ه خ
نیــازی بــه تجهیــزات تلویزیونــی ســنتی نیســت و کاربــر هــم بــه 
ــود.  ــد ب ــدود نخواه ــوا مح ــده ی محت ــبکه ی پخش کنن ــدی ش زمان بن
ــف اولیــه  ــز از همیــن تعری ــو در زمــان درخواســت« نی نام گــذاری »ویدئ
ــد  ــه بخواه ــان ک ــر زم ــر VOD ه ــر، کارب ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــر می آی ب
ــی،  ــون، گوش ــود )تلویزی ــمند خ ــتگاه های هوش ــام دس ــطه ی تم به واس
ــه ی  ــود در کتابخان ــی موج ــوای ویدیوی ــر محت ــه ه ــت( ب ــاپ و تبل لپ ت
ــی  ــی مفهوم ــون اینترنت ــت. تلویزی ــد داش ــی خواه ــرویس دسترس س
بــود کــه از دل ســرویس های VOD زاده شــد. اپلیکیشــن های 
ســمت کاربــر همچــون فروشــگاه محتــوای آنالیــن اپــل آیتونــز و 
اپلیکیشــن های تلویزیــون هوشــمند ماننــد آمــازون پرایــم ویدئــو، 
ــوای  ــد محت ــا خری ــاره  ی ــکان اج ــه ام ــد ک ــوم بودن ــن مفه حاصــل همی
ویدیــوی و نمایــش آن در دســتگاه های گوناگــون را بــه کاربــر 
می دادنــد. ســرویس های دیگــری هــم در این میــان متولــد شــدند 
ــوای  ــه ای از محت ــه مجموع ــی ب ــریال، دسترس ــم و س ــز فیل ــه به ج ک
ــان  ــد. ازمی ــرار می دادن ــر ق ــار کارب ــی را دراختی ســرگرم کننده ی ویدیوی
ــی  ــی نتفلیکــس و رقبای ــول صنعــت اســتریم یعن ــه غ ــوان ب ــا می ت آن ه

ــرد . ــاره ک ــالس اش ــی پ ــو و دیزن ــون هول همچ
VOD انواع سرویس های  

ــه  ــانی ک ــوع خدمت رس ــه ن ــته ب ــی بس ــانه ی تعامل ــرویس های رس س
ــای  ــه گروه ه ــی، ب ــوه ی درآمدزای ــا نح ــد ی ــه می کنن ــران ارائ ــه کارب ب
متنوعــی تقســیم بندی می شــوند. ســه گــروه اصلــی VOD، بــا 

نام هــای SVOD و AVOD و TVOD شــناخته می شــوند. 

 عقب ماندگی معدن 
در حوزه توسعه

روح اهلل ایزدخواه 
عضو کمیسیون 
صنایع و معادن 

مجلس

نـــی کشـــور عقب ماندگـــی  در حکمرا
زیـــادی داریـــم، قطعـــاً نمی تـــوان 
عقب ماندگـــی  ایـــن  درک  بـــدون 
قانون گـــذاری  کـــرد،  ریل گـــذاری 
بـــدون مطالبه گـــری معنـــا نـــدارد، مگـــر 
می تـــوان نظیـــر موضـــوع معـــروف ارز 
ــددی  ــی عـ ــه هرکسـ ــی کـ ۴۲۰۰ تومانـ
را عنـــوان و کشـــور را بـــه خســـران 

کشیدند، قانون گذاری کرد؟ 
بنـــده معتقـــدم، مطالبه گـــری بایـــد 
صریـــح و روشـــن پیش بـــرود و پـــس 
قانون گـــذاری  قانون گـــذار،  آن  از 
سیاســـت گذاری  سیاســـت گذار،  و 

کند. 
ــرفصل  ــدن ۵ سـ ــوزه معـ ــع در حـ در واقـ
ــدن و  ــعه معـ ــل اول توسـ ــم؛ در فصـ داریـ
ـــتخراج  ـــا و اس ـــت، احی ـــی اس ـــع معدن صنای
معـــادن، فنـــاوری حـــوزه معـــادن، ارزش 
ـــرفصل  ـــتغال در س ـــادن و اش ـــزوده در مع اف
توســـعه قـــرار می گیـــرد، معـــدن در 
حـــوزه توســـعه عقـــب مانـــده اســـت، 
مـــا حتـــی اســـتخراج ســـنگ معـــدن 
را نداریـــم. در واقـــع ســـنگ را کنـــده و 
روی تریلـــی می گذاریـــم؛ مـــا مزیـــت 
ماشین ســـازی معـــدن را فرامـــوش 
کرده ایـــم در حالـــی کـــه ظرفیـــت 
ماشین ســـازی ســـنگین وجـــود دارد و 
در انبـــوه معـــادن نیـــاز بـــه ماشـــین های 

ــم. ــی داریـ معدنـ
ســـرفصل دوم آمایـــش حـــوزه معـــدن 
ــیم  ــته باشـ اســـت، وقتـــی آمایـــش داشـ
ــیم،  ــروژه می رسـ ــاب پـ ــوزه پرتـ ــه حـ بـ
ــق  ــعه مناطـ ــتراتژی توسـ ــد اسـ ــا بایـ مـ

ــم. ــالح کنیـ ــود را اصـ خـ
ســـومین  ناکارآمدی هـــا  و  مفاســـد 
ــه  ــوزه معـــدن اســـت کـ ــرفصل در حـ سـ
و  پیمانکاری هـــا  واگذاری هـــا،  در 
ــد.  ــم می آیـ ــه چشـ ــدن بـ ــره در معـ غیـ
در  بایـــد  قانون گریـــز  نـــاِن  قانون دا

معـــادن کشـــف شـــوند.
معـــدن در حـــوزه توســـعه عقب ماندگـــی  
ـــیده  ـــا اندیش ـــری ب ـــال تدابی ـــه هرح دارد. ب
شـــود تـــا مرکـــزی تحـــت عنـــوان مرکـــز 
مطالبه گـــری کنـــار مجلـــس احـــداث 

شـــود.
ـــرفصل  ـــدن س ـــاد مع ـــازی اقتص ـــی س مردم
دیگـــری در حـــوزه معـــدن اســـت؛ 
همچنیـــن حکمرانـــی معـــدن شـــامل 
حقـــوق، انفـــال، ســـازمان توســـعه ای 
معـــدن و غیـــره اســـت. ســـازمانی 
نظیـــر ایمیـــدرو خـــود معـــدن دار، 
ــر  ــری و ناظـ ــدن، مجـ ــت گذار معـ سیاسـ

اســـت و ایـــن منطقـــی نیســـت.
شـــبکه اندیشـــه ورز جهـــادی بایـــد 
بـــه نهادهـــای حاکمیتـــی و مجلـــس 
وصـــل شـــود، ضـــرورت دارد مرکـــز 
مطالبه گـــری در کنـــار مجلـــس نظیـــر 
مرکـــز پژوهش هـــا احـــداث شـــود. در 
ایـــن راســـتا بایـــد کارکـــرد تحلیل گـــری 
مشـــخص باشـــد، از تحلیـــل تئـــوری، 
ــود. ــتخراج می شـ ــت اسـ ــون و سیاسـ قانـ

پیشـــرانی و بـــه همرســـانی عوامـــل هـــم 
موضـــوع مهـــم دیگـــری اســـت، عوامـــل 
بهره بـــردار،  ســـرمایه گذار،  شـــامل 
کارگـــر و بنـــگاه صنعتـــی را بـــه هـــم 
 وصـــل و میانجیگـــری میدانـــی ایجـــاد 

می کند.

یادداشت
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و خـــــودر

یادداشت

گفت و گو با سعید حافظی بافتی، معاونت عملیات کارخانه الستیک بارز کردستان:

تورم عامل اصلی نوسان قیمت تایر در ایران 
 صبــا شــادور: در ایــن نوســان قیمت هــای 
عجیــب و گاه غیــر معقــول خــودرو کــه 
برگرفتــه از وضعیــت نابســامان اقتصــادی 
کشــور اســت، صحبــت دربــاره قطعــات خــودرو 
و نیــز عــدم شــفافیت رقمهــای نجومــی 
ــی  ــد داخل ــرکت های تولی ــا ش ــد ت ــث ش باع
میــزان واردات خــود را رســانه ای کننــد. در 
هفتــه  گذشــته مصطفــی تنهــا ســخنگوی 
انجمــن صنعــت تایــر معتقــد بــود کــه در ســال 
ــواری  ــر س ــد از تای ــدود ۸۰ درص ــته ح گذش
مصرفــی کشــور در داخــل تولیــد شــده اســت. 
ــوده  ــم نب ــن ه ــوع دور از ذه ــن موض ــا ای ام
ــتیک  ــه الس ــر کارخان ــال حاض ــه در ح ــرا ک چ
بــارز در کردســتان بــا توجــه بــه کاهــش 
ــدات  ــر، تولی ــال اخی ــک س ــاد در ی ــد اقتص رش
ــعید  ــته اند.  س ــی را داش ــبتا مثبت ــی نس داخل
ــه  ــات کارخان ــت عملی ــی، معاون ــی بافت حافظ
الســتیک بــارز کردســتان  و عضــو هیــات 
ــاره شــرایط موجود  ــارز  کردســتان درب مدیــره ب
ــه  ــم ک ــت پرداخته ای ــه صحب ــود ب ــه خ کارخان
در ادامــه می خوانیــم. الستیک ســازی بــارز 
ــزرگ  کردســتان از جملــه واحدهــای تولیــدی ب
در کردســتان بشــمار می آیــد کــه در حــال 
ــت.  ــته اس ــمگیری داش ــت چش ــر فعالی حاض
ــوب  ــت خ ــا کیفی ــه ب ــتیکی ک ــرا الس   چ
ــتقبال  ــم از آن اس ــردم ه ــود و م ــد می ش تولی
ــازار  ــت در ب ــش قیم ــا افزای ــال ب ــد، عم می کنن

ــت؟ ــرو اس روب
ــه دارد  ــت هزین ــد کیفی ــتحضار داری ــه اس ــه ک همانگون
ــت  ــاء کیفی ــظ و ارتق ــی حف ــخت کنون ــرایط س و در ش
ــرف  ــی مص ــد. از طرف ــب می کن ــتری را طل ــه بیش هزین
کننــده آگاه ارزش کیفیــت را درک می کنــد .اگــر 
ــه  ــی ترجم ــان فن ــه زب ــازار را ب ــر در ب ــک تای ــت ی کیفی
ــم، می بایســتی شــاخص ســرعت،تحمل بار،تحمــل  کنی
ــان  ــا، فرم ــانات  دم ــل نوس ــر، تحم ــول عم ضربات،ط
ــری  ــواره مناســب ت ــه و دی ــه طوق ــر و ناحی ــری باالت پذی

ــیم . ــته باش داش
ــر  ــخت گیرانه ت ــه س ــتاندارد های روز ک ــا اس ــع ب در واق
ــد مــواد اولیــه و طراحــی ســاختار و آمیــزه  هســتند، بای
را انجــام دهیــم. اگــر بــه اســتاندارد های زیســت 
ــم  ــاز ه ــم، ب ــه کنی ــز توج ــچ نی ــد ری ــی همانن محیط

ــی رود . ــاال م ــر ب ــت تای قیم
ــی  ــا کیلوی ــا ت ــت، در دنی ــا کیفی ــر ســواری ب ــروزه تای ام
ــت .  ــی 11 دالر اس ــا کیلوی ــی ت ــر معدن ۵ دالر و در تای
ــای  ــا تایر ه ــن گروه ه ــه در همی ــی اســت ک ــن در حال ای
ــارت  ــا 3 دالر تج ــی ۵/۲دالر ت ــواری کیلوی ــی س معمول

می شــوند . 
ــرخ  ــی از ن ــم ناش ــت ه ــش قیم ــر افزای ــت تای در صنع
برابــری ارز،قیمــت نفــت، قیمــت دوده،کائوچــو 
و ضد هــا نــوع مــاده شــیمیایی اســت کــه بیشــتر 
ــل  ــر دالی ــران از دیگ ــن در ای ــت . همچنی ــی اس واردات
افزایش،قیمــت تــورم ســاالنه اســت کــه همــه ســاله بــر 

تولیــد اثــر می گــذارد .
البتــه شــرکتهای تایــر ســازی از طــرق مختلــف 
ــزان  ــا می ــاره کاری ه ــات و دوب ــش ضایع ــد کاه همانن

افزایش،قیمــت را کنتــرل می کننــد .

ــا  ــر ب ــی تای ــدات داخل ــه تولی   در شــرایطی ک
ــردم  ــوم م ــاز عم ــد نی ــوب می توان ــت مطل کیفی
ــازار  ــی ب ــای چین ــرا تایره ــد، چ ــن کن را تامی

ــت؟ ــرده اس ــخیر ک ــران را تس ای
در حــوزه تایر هــای چینــی یــا ســایر برند هــای وارداتــی 
ــازار  ــت تامیــن ثبــات در ب ــه نظــر می رســد هــدف دول ب
و ایجــاد امنیــت خاطــر بــرای مــردم کشــور باشــد. 
ــاس و  ــای بای ــوزه تایره ــر در ح ــال های اخی ــه در س البت
ــر کشــور  ــداSUV صنعــت تای ــکال ســواری و جدی رادی
مــدام افزایــش ظرفیت،افزایــش کیفیــت و افزایــش 

ــت . ــته اس ــول را داش ــوع محص تن
ــرم از  ــردان محت ــه دولتم ــت ک ــاز اس ــوزه نی ــن ح در ای
توســعه صنعــت جهــت دســتیابی بــه اســتقالل و تامیــن 
ــد در کشــور  ــد . تولی ــت نماین ــاز کشــور حمای ــل نی کام

ــه صــرف کشــور اســت . ــی 1 دالر ب ــل کیلوی حداق
در حــوزه واردات هــم نیــاز اســت تــا نظــام کیفــی 

مناســبی جهــت کنتــرل کیفیــت و بــه روز آوری 
برند هــای  پاســخگویی  و  اســتاندارد ها 

خارجــی ایجــاد و اجــرا گــردد .
ــود کــه  ــف شــده ب قبــال سیســتمی تعری

ــی  ــا کم ــل تحریم ه ــه دلی ــفانه ب متاس
ــدر  ــر ق ــد .ه ــف ش ــرای آن متوق اج
انــدازه بــازار دقیق تــر محاســبه 
شــود و از توســعه صنعــت داخلــی 
و پروژه هــای توســعه پشــتیبانی 
شــود، آینــده درخشــان تــری را 
ــوزه  ــت .در ح ــم داش ــش رو خواهی پی

تایر هــای تجــاری شــدیدا نیازمنــد 
حمایــت دولــت هســتیم.

شــنیده  مواقــع  بعضــی  در    
ــه  ــی ب ــای دولت ــه تایره ــود ک می ش

ــت.  ــدگان اس ــرر تولیدکنن ــه ض ــردم و ب ــع م نف
در ایــن بــاره صحبتــی داریــد؟

ــدارد و  ــرت ن ــم مغای ــا ه ــده ب ــد کنن ــردم و تولی ــع م نف
بایــد هــر دو تامیــن گــردد. مســلما تولیــد داخلــی تایــر 
ــم  ــدگان ه ــد کنن ــاز تولی ــا نی ــردم اســت. ام ــع م ــه نف ب

ــود.  ــرآورده ش ــت ب ــی دول ــا همراه ــد ب بای
اگــر شــرایط اقتصــادی امــروز را افــت ارزش پــول ملــی 
و کاهــش درآمــد نفتــی و مشــکل انتقــال وجــه بنامیــم 
ــد، در آن  ــر باش ــه صرفه ت ــر ب ــی تای ــد داخل ــر تولی و اگ
ــوم اســت . برنامــه ریــزی منســجم  صــورت تکلیــف معل
ملــی، تدویــن آینــده مناســب ســطح کیفــی و عملیاتــی 
ــه  ــد ب ــد می توان ــت تولی ــش ظرفی ــر و افزای ــت تای صنع
ــد.  ــی کن ــک فراوان ــی کم ــدات داخل ــای تولی کارخانه ه
ــرای  ــد و ب ــه ان ــا رفت ــه دنی ــه هم ــت ک ــی اس ــن راه ای
ــرح  ــک ط ــا ی ــانده اند. ب ــرانجام رس ــه س ــا آن را ب دهه ه
خــوب و کار جهــادی نهایتــا 3 تــا ۵ ســال آینــده کشــور 
ــا  ــاز اســت ت ــا نی ــد . ام ــد ش ــاز خواه ــا از واردات بی نی م
تکنولــوژی درســت و کیفیــت جهانــی مناســبی تدویــن 
ــه  ــا اجــرای اســتاندارد های ب ــران ب گــردد . همچنیــن ای
ــن دیگــر در  ــک چی ــه ی ــد، خــود را ب ــش تولی روز و افزای
ــد  ــا تنهــا نیازمن ــد . اگــر م ــل کن ــده تبدی منطقــه  و آین
واردات کاوچــوی طبیعــی باشــیم، آنوقــت قیمــت تمــام 

ــی ســازی تمــام زنجیــره کاهــش  ــا داخل شــده هــم ب
می یابد .

 ،SUV ســواری،  تایرهــای  حاضــر  حــال  در 
ــران  ــد ای ــاری تولی ــازی و تج ــاورزی،صنعتی،راه س کش
ــا کافــی اســت و از  ــی منطقــه م ــازار ۴۰۰میلیون ــرای ب ب
ــد  ــت تولی ــش ظرفی ــورت افزای ــادی در ص ــر اقتص منظ
صــادرات آن کیلویــی 1 دالر ســود دارد . همچنیــن 
ــه  ــرای منطق ــران ب ــر ای ــن باالت ــل ســرعت تامی ــه دلی ب
فعلــی مــان، بــه نســبت چیــن ایــن تجــارت بــرای تجــار 
عراق،افغانستان،کشــورهای آســیای میانــه، شــرق اروپــا 
ــروش  ــد و ف ــر خری ــان کوتاه ت ــل زم ــه دلی ــا ب و آفریق

تایــر می توانــد مزیــت بــه شــمار رود.
  بــه نظــر می رســد مــردم بــرای تهیــه 

مناســب،  الســتیک های 
اطمینــان خاطــری 

ندارنــد. چطــور می شــود اعتمــاد میــان 
ــت  ــاره بدس ــردم را دوب ــی و م ــدات داخل تولی

آورد؟
ــان وجــود نداشــت کــه  ــل اطمین ــر قاب ــازار تای اگــر در ب

ــم . ــوه حــوادث بودی ــه روزه شــاهد انب هم
در ســال های اخیــر هــم اداره اســتاندارد و هــم 
ــر  ــوده و از تای ــی در حــال توســعه ب اســتاندارد های جهان
ــب نمــوده  ــری را طل ــا عملکــرد باالت ــای ب ســازان تایره
انــد . در گــروه صنعتــی بــارز محصــوالت طراحــی شــده 
ــه  ــی هم ــا اســتاندارد های روز اروپای ــق ب ــا هــدف تطاب ب
ســاله بــه کشــور آلمــان ارســال و آنجــا تســت می شــوند. 
ــال  ــای رادی ــامل تایره ــارز ش ــای ب ــد تایر ه ــل جدی نس
ســواری،رادیال بــاری،SUVو ... کــه در ایــن ســالها 
ــا  ــق ب ــی دارای تطاب ــده اند، همگ ــه ش ــازار عرض ــه ب ب

ــتند . ــا هس ــتاندارد روز دنی اس
بــارز در ســالهای اخیــر ســرمایه گــذاری عظیمــی 
ــام  ــی و انج ــرایط واقع ــر در ش ــون تای ــوزه آزم را در ح
آزمون هــای مقاومــت غلــط و .. انجــام داده اســت 
نه تــر از  . همچنیــن در آزمون هــای ســخت گیرا
اســتاندارد های داخلــی تمــام محصــوالت خــود را 

مــورد آزمــون قــرار خواهــد داد.
 ،SUV ،ــواری ــال س ــوالت رادی ــت محص ــج برگش نتای
ــن  ــل ای ــا از دالی ــد کاهــش آنه ــاری و ...  و رون ــال ب رادی

ــت. ــر اس ام
ــه  ــش رفت ــا پی ــا آنج ــارز ت ــی ب ــزات کنترل ــود تجهی بهب
ــتاندارد  ــکار اداره اس ــگاه و هم ــروزه آزمایش ــارز ام ــه ب ک
بــوده و آخریــن گواهینامه هــای مربوطــه را دریافــت 

ــت . ــوده اس نم
  در حــال حاضــر چــه تعــداد نیــروی فعــال در 
کارخانــه تولیــدی بــارز کردســتان مشــغول بــه 

ــتند؟ کار هس
ــه کار  ــغول ب ــدی مش ــه تولی ــن کارخان ــر در ای ۷۵1 نف
ــتیک بــارز 1۶ هــزار  ــت روزانــه الس ــتند و ظرفی هس
حلقــه تایــر اســت کــه در حــال حاضــر در ایــن کارخانــه 

ــود. ــد می ش ــتیک تولی ــه الس ــزار حلق 1۷ ه

 صنایع قطعه سازی 
در آستانه ورشکستگی

انجمــن  دبیــر  بیگلــو  مازیــار 
قطعه ســازان- در شــرایط فعلــی تیــراژ 
تولیــد روزانــه ایران خــودرو از ۲ هــزار و ۵۰۰ 
دســتگاه بــه هــزار و ۶۰۰ تــا هــزار دســتگاه 
ــت  ــبت ظرفی ــن نس ــه همی ــت.  ب ــیده اس رس
تولیــد قطعه ســازان نیــز کاهــش یافتــه، اگرچــه 
تحویــل قطعــه از قطعه ســازان بــه خودروســازان 
ــه  ــع ب ــه موق ــات ب ــی قطع ــا بعض ــده ام ــم نش ک
ــی از  ــا یک ــی تنه ــد. وقت ــد نمی رس ــط تولی خ
ــع  ــه موق ــه را ب ــد قطع ــازها نتوان ــن قطعه س ای
برســاند، خــودرو تکمیــل نمی شــود، تولیــد 
ــدا  ــش پی ــه کاه ــراژ روزان ــود و تی ــف می ش متوق
ــه دنبــال آن فــروش خــودرو کاهــش  می کنــد. ب
ــتر  ــازان بیش ــات قطعه س ــم مطالب ــه و بازه یافت
می شــود. اگــر از بیــن ۷۰۰قطعه ســاز فعــال، 
هــر روز تنهــا یــک کارخانــه نتوانــد قطعــه را بــه 
ــال  ــول س ــد در ط ــزان تولی ــاند، می ــع برس موق
ــدای  ــه از ابت ــد. اگرچ ــش می یاب ــدت کاه ــه ش ب
امســال روال بــه گونــه ای بــود کــه توقــف تولیــد 
بــه دلیــل دیــر رســیدن قطعــه اتفــاق نمی افتــاد، 
امــا اکنــون بــه دلیــل کمبــود نقدینگــی و 
دشــواری تامیــن مــواد اولیــه، قطعــات بــه 
ــراژ  ــش تی ــا کاه ــه ب ــد و در نتیج ــع نمی رس موق
ــوز  ــه رو شــده ایم.   اگرچــه امســال هن ــد روب تولی
کمبــود نقدینگــی باعــث تعطیلــی کارخانه هــای 
ــع  ــن مواق ــا معمــوال در ای قطعه ســازی نشــده ام
ابتــدا کاهــش تیــراژ تولیــد، ســپس تعدیــل نیرو 
ــی کارخانه هــای قطعــه ســازی  و در آخــر تعطیل
ــه  ــران از دو هفت ــن بح ــزود: ای ــد. او اف رخ می ده
ــودرو  ــد خ ــش تولی ــا کاه ــود را ب ــر خ ــش؛ اث پی
ــه  ــت . ب ــان داده اس ــزرگ نش ــاز ب در دو خودروس
ــرای  ــکاری ب ــر راه ــازان دیگ ــه او، قطعه س گفت
تامیــن نقدینگــی الزم بــرای تامیــن مــواد اولیــه 
در دســت ندارنــد. مشــکل فعلــی ایــن اســت کــه 
ــزار  ــی نشــده و ۵ ه ــا عمل ــدام از وعده ه ــچ ک هی
ــهیالت 1۰  ــده از تس ــی مان ــان باق ــارد توم میلی
هــزار میلیــارد تومانــی مصوب در ســال گذشــته، 
ــود  ــرار ب ــر آن ق پرداخــت نشــده اســت. عــالوه ب
ــدازی شــود  ــد بانکــی راه ان ــای جدی ســاز و کاره
کــه همچنــان در حــال آزمایــش اســت. او 
ــود کــه شــیوه  ــر ایــن ب افــزود: همچنیــن قــرار ب
ــه  ــود ک ــالح ش ــه ای اص ــه گون ــذاری ب قیمت گ
خودروســازان از زیــان خــارج شــوند و تــوان 
پرداخــت مطالبــات قطعــه ســازان را داشــته 
ــی  ــوز عمل ــز هن ــوع نی ــن موض ــه  ای ــند ک باش

ــت. ــده اس نش
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 میالد زنگانه: در بسیاری از کشورها 
محصوالت تویوتا پرفروش ترین خودرو 
هستند؛ اما در ایران سایپا پراید رکورد 

می زند. 
با شروع سال نوی میالدی، شرکت های بزرگ 
در حوزه های مختلف آمار فروش ساالنه را 
منتشر می کنند. سال گذشته با شیوع ویروس 
کرونا، فروش خودرو در بیشتر کشورهای 
جهان شیب نزولی داشت؛ البته برخی برندها 
و مدل های خاص، افزایش فروش تجربه 
کرده اند. آمار فروش خودرو در کشورهای 
مختلف، اطالعات مهمی از بازار و شرایط 
اقتصادی  آن برمال می کند. اینکه محدودیت ها 
تا چه حد انتخاب خودرو را بر مردم تحمیل 
می کنند واقعیتی است که هر روز در ایران 
محسوس تر می شود. برخی به  بهانه ی »ملی 
کردن«، درها را به  روی شرکت های بزرگ 
و تبادل دانش و تربیت نیرو های برجسته 
بسته اند؛ اما در کشورهای توسعه یافته فروش 
خودروی برقی رکورد می زند و طرح های 

اقساطی وسوسه برانگیز برای مشتری  وجود 
دارد.

در سال ۲۰19، تویوتا 1٫۴8 میلیون دستگاه 
سال  پانزدهمین  برای  و  فروخت  کروال 
متوالی، این خودروی ژاپنی خوش ساخت 
پرفروش ترین مدل در جهان بود. تویوتا در 
۴1 کشور جهان محبوب ترین برند خودرو 
محسوب می شود و هایلوکس جان سخت در 

1۶ کشور جهان پرفروش ترین خودرو است.
خاورمیانه و آسیای مرکزی

از بین 1۵ کشوری که آمار فروش خودرو 
سال ۲۰19 آن ها منتشر شده، تویوتا در 9 
کشور محبوب ترین برند است. طبق انتظار، 
کشورهای عربی طرفدار خودروهای تویوتا 
هستند و انتخاب اول در این کشورها چیزی 
نیست جز لندکروزر. براساس نظرسنجی ها، 
۵۶ درصد از مردم کشورهای عربی، ژاپن 
را به  صنعت خودروسازی اش می شناسند. 
لبته پرفروش ترین خودروها در سوریه و  ا
هیوندای  به  ترتیب  سعودی،  عربستان 

توسان و اکسنت بوده است. عراقی ها بیشتر 
از هر خودرویی در سال ۲۰19، کیا فرانتیر 
)پیکاپ و ون کیا بونگو( خریده اند و بازار 
خودروهای صفر کیلومتر قزاقستان دراختیار 
تویوتا کمری بوده است. براساس داده های 
ایران  در   ،BestSellingCarsBlog
پرفروش ترین خودرو مدل های مختلف پراید 

از برند سایپا است.
آسیا و اقیانوسیه

در مجموعه تمام کشورهای آسیا و اقیانوسیه، 
عنوان پر فروش ترین خودرو به تویوتا هایلوکس 
لیا، تایلند، ویتنام،  می رسد. تویوتا در استرا
محبوب ترین  تایوان  و  اندونزی  فیلیپین، 
خودروساز بوده؛ اما در ژاپن، خودروی شهری 
هوندا N-Box فروش بیشتری داشته است. 
 )Maruti Alto( بیشتر هندی ها ماروتی التو
سوزوکی را در سال ۲۰19 خریده اند و در چین 
Wuling( که ساخت  وانت و ون وولینگ )
محسوب  موتورز  جنرال  و  سایک  مشترک 
می شود، بیشترین فروش را ثبت کرده است. 

در کره  جنوبی، هیوندای گرنجور )آزرا( و در 
نیوزیلند فورد رنجر انتخاب اول مردم بوده است. 
پرفروش ترین خودروی آذربایجان، ایران خودرو 
دنا است که در این کشور با برند خزر و نام SD و 

LD فروخته می شود.
اروپا

فولکس واگن گلف در قاره ی سبز فرمان روایی 
لبته اشکودا و پژو در کشورهای  می کند؛ ا
مختلف اروپایی فروش باالیی دارند. در روسیه 
الدا گرنتا )Lada Granta(، بریتانیا فورد 
فِیستا، فرانسه پژو ۲۰8، ایتالیا فیات پاندا، 
رومانی داچیا لوگان )L9۰( و دانمارک نیسان 
قشقایی پرفروش ترین خودروها شناسایی 
نروژ  و  هلند  در   3 مدل  تسال  می شوند. 
پرفروش ترین خودروی سال ۲۰19 انتخاب 

شده است.
آمریکای شمالی و جنوبی

قطعا  باشید،  خودرو  دنیای  طرفدار  اگر 
در  خودرو  پرفروش ترین  که  نید  می دا
آمریکای شمالی برای چند دهه، پیکاپ های 

سری F فورد است. مردم آمریکا و کانادا در 
سال ۲۰19 هم پیکاپ های سبک و سنگین 
از سری F فورد را بیشتر از هر خودروی 
 )Ram( دیگری خریده اند و محصوالت رم
در مقام دوم قرار دارند. مکزیک تنها کشور 
در جهان است که سدان نه چندان زیبای 
نیسان ورسا )Versa( پرفروش ترین خودرو 
 ۲۰19 در آن شده؛ مکزیکی ها در سال 
بیش از 8۷ هزار دستگاه ورسا خریده اند 
که پایین بودن قیمت این خودرو به  لطف 
فعال بودن خط تولید ژاپنی ها در این کشور 
نقش مهمی در فروش باالی این مدل دارد. 
در آمریکای جنوبی، پرفروش ترین خودرو 
شورولت اونیکس بوده و تویوتا در تعقیب 
در  اونیکس  شورولت  است.  آمریکایی ها 
برزیل حدود ۲۵۰ هزار 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 ۲۰19 بیش از ۴۰۰ هزار 

دستگاه خودرو در آمریکای التین فروخته 
است؛ ساندرو و کوئید در کشورهای کلمبیا 
ند.  و اروگوئه پرفروش ترین خودرو بوده ا
L۲۰۰ که  در شیلی پیکاپ میتسوبیشی 
مدل های قدیمی اش هنوز در ایران وجود 

دارد، پرفروش ترین خودرو بوده است.
آفریقا

در  کـه  نیسـت  تعجـب  جـای  اصـال 
پرفروش تریـن  آفریقایـی،  کشـورهای 
خـودرو از شـرکت تویوتـا، آن هـم مـدل 
هایلوکـس باشـد. پیـکاپ محبـوب تویوتـا 
کـه در هـر شـرایطی اسـتارت می خـورد و 
راننـده اش را ناامیـد نمی کنـد، در هشـت 
کشـور آفریقایـی پرفروش تریـن خـودروی 
سـال ۲۰19 بـوده اسـت. آمـار دقیقـی از 
تمـام کشـورهای آفریقـا موجـود نیسـت؛ 
امـا در مصـر، تونـس، مراکـش و سـنگال 
بـه  ترتیـب شـورولت سـری T، داچیـا 
 L۲۰۰ سـاندرو، رنـو کلیـو و میتسوبیشـی

نـد. بوده ا پرفروش ترین هـا 

10 خودرو پرطرفدار جهان را بشناسید 
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گـردشـگـری 

گفت وگو با امیرحسین زندی، فعال حوزه  گردشگری

سهم ما »هیچ« است...
ــی  ــدی یک ــین زن ــا:  امیرحس ــم آموس  مری
از مدیــران جــوان و موفــق در حــوزه 
صنعــت توریســم اســت، بــه گفتــه او 
ــت و  ــع نف ــس از صنای ــم پ ــت توریس صنع
ــان  ــع جه ــوم صنای ــازی در رده ی س خودروس
ــت  ــی، هش ــک جهان ــار بان ــق آم ــت و طب اس
درصــد از کل گردشــگران جهــان متعلــق 
ــًا ۱۰۲  ــی تقریب ــت؛ یعن ــه اس ــه خاورمیان ب
ــم  ــن رق ــا از ای ــهم م ــا س ــر. ام ــون نف میلی
بیــش از یــک میلیــارد نفــر گردشــگر جهــان 
»هیــچ« اســت! او راه برون رفــت ازایــن 
ــری در  ــل، بازنگ ــی تأم ــر را اندک وادی پُرخط
ــگری،  ــت وپاگیر گردش ــن دس ــد و قوانی قواع
کمــک گرفتــن از افــراد جــوان، خــالق، 
آینده پــژوه، ایده پــرداز و نــوآور می دانــد 
ــه ی  ــک نقش ــه ی ــاز ب ــا نی ــت م ــد اس و معتق
راه نوآورانــه و جســورانه داریــم تــا از صنعــت 
بــه ســوی اکوسیســتم حرکــت کنیــم؛ و 
ــم  ــه می توانی ــت ک ــورت اس ــن ص ــا در ای تنه
ــه ســالمت  از ایــن کشــتی درهــم شکســته ب
ــدی درخصــوص وضیعــت  ــا زن ــه درآییــم. ب ب
ــو  ــت وگ ــه گف ــران ب ــم ای ــت توریس صنع

ــم: ــته ای نشس
  آقــای زنــدی! شــما به عنــوان یــک 
فعــال جــدی حــوزه ی گردشــگری، وضعیــت 
ــی  ــور ارزیاب ــور را چط ــم کش ــت توریس صنع

؟ می کنیــد
ــراها  ــان کاروانس ــش، از زم ــال پی ــا س ــران از صده ای
و  جاذبه هــا  از  پــر  همــواره  چاپارخانه هــا  و 
ظرفیت هــای نــاب و نادیــده ی گردشــگری و راه 
ارتباطــی میــان ملت هــا بــوده اســت. جــاده ی 
ابریشــم، نقطــه ی تالقــی توســعه ی مــراودات و 
ــه ی  ــال، هم ــال های س ــوده و س ــاری ب ــادالت تج مب
ــوان مقصــد گردشــگری جــذاب  ــران را به عن ــا، ای دنی
بــه رســمیت می شــناخته. مــا از ســال 131۴ 
ــام  ــه ن ــازمانی ب ــته ایم؛ س ــگری داش ــازمان گردش س
»اداره ی جلــب ســیاحان خارجــی و تبلیغــات«. 
ببینیــد کــه نــگاه متولیــان ایــن امــر در 9۰-8۰ 
ســال پیــش، چقــدر تخصصــی و آینده نگرانــه 
ــوده کــه از واژه هایــی مثــل »جلــب« و »تبلیغــات«  ب

اســتفاده می کردنــد.
ــدو  ــان ب ــران از هم ــه نظــر می رســد گردشــگری ای ب
تولــد رســمی خــود، ماهیــت وجــودی اش را بــر 
ــا  ــور بن ــل کش ــه داخ ــی ب ــگران خارج ورود گردش
کــرده و ارزآوری و جــذب ســرمایه های خارجــی 
بــرای ســاختار گردشــگری و جهانگردی مــان 
ــن  ــال 1319 اولی ــت. س ــده اس ــی می ش ــم تلق مه
ــوان  ــا عن ــران ب ــافرتی ای ــردی و مس ــس جهانگ آژان
»ایران تــور« در تهــران تأســیس شــده امــا واقعــاً 
بعــد از 8۰ ســال، مــا بــا گردشــگری مان چــه 

یــم؟ کرده ا
  خــب  بــا ایــن ســابقه ی درخشــان 
تاریخــی در حــوزه ی گردشــگری، ایــران 

امــروز در چــه جایگاهــی اســت؟
ایــران کشــوری چهارفصــل اســت و بــا داشــتن 
ــگفت انگیز،  ــی ش ــوع آب وهوای ــی، تن ــت تاریخ قدم
۲۴ اثــر ثبت شــده در  محیط زیســتی نــادر و 
فهرســت میــراث جهانــی یونســکو، هنــوز انــدر 
ــای کار  ــک ج ــی ی ــن یعن ــم! ای ــک کوچه ای ــم ی خ

! می لنگــد
در گــزارش انجمــن جهانــی اقتصــاد آمــده کــه؛ 
ایــران بــه دلیــل ارزش پاییــن ســوخت و ارزان 
بــودن هتل هــای آن یکــی از مهم تریــن مقاصــد 
گردشــگری جهــان اســت؛ در حالــی کــه آنچــه 
ــگری  ــی گردش ــبد خال ــا س ــت، تنه ــش روی ماس پی

کشــور اســت.
ــوش  ــا را فرام ــاری کرون ــیوع بیم ــه ش   البت
نکنیــم! شــکی نیســت کــه کوویــد ۱۹ تأثیــر 
ــر افــت ورودی گردشــگر در  ــادی ب بســیار زی
همــه جــای دنیــا داشــته. ایــران هــم از ایــن 

ــت. ــتثنی نیس ــده مس قاع
مــن هنــوز دربــاره ی کرونــا و شــیوع بیمــاری حــرف 
ــای  ــا و ظرفیت ه ــاره ی امکان ه ــن دارم درب ــزدم. م ن
ســوخته ی ایــن صنعــت به طــور کلــی حــرف 

ــای  ــازار اقتصاده ــات ب ــی تحقیق ــم. وقت می زن
برجســته ي جهــان نشــان می دهــد کــه 
گردشــگری و صنعــت توریســم دنیــا در 

ســال 198۰ میــالدی، 3۰ درصــد از ســهم 

اقتصــاد جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده و در 
ســال ۲۰1۶ ایــن رقــم بــه ۴۵ درصــد افزایــش 
یافتــه اســت؛ طبیعــی بــه نظــر می رســد کــه 
پیش بینــی کنیــم تــا ســال ۲۰3۰ میــالدی تــا 
۵۷ درصــد نیــز صعــود کنــد؛ و ایــن بدیــن معناســت 
ــا رقمــی بیــش از یــک  کــه جهــان تــا ســال ۲۰3۰ ب
ــد  ــرو خواه ــی روب ــگر بین الملل ــر گردش ــارد نف میلی
ــن  ــا از ای ــهم م ــه س ــن اســت ک ــن ای ــرف م ــود. ح ب

ــت؟ ــوده اس ــدر ب ــاردی چق ــک میلی ــم ی رق
بحــث مــن دربــاره ی سیاســت گذاری کالن و 

ــت. ــگری اس ــت گردش ــدت صنع ــتراتژی بلندم اس
ــش  ــن پرس ــرای ای ــخی ب ــان پاس   خودت

ــوده؟ ــدر ب ــا چق ــهم م ــد؟ س داری
تقریبــاً هیــچ! بــا وضعیــت موجــود و بــدون 
ــه ســایت تخــت  برنامه ریــزی و سیاســت عملیاتــی، ن

ــل  ــید و چغازنبی ــه جمش ــلیمان ب ــت س و تخ

رونــق گردشــگری مان کمکــی می کننــد و نــه 
ــان  ــه دادم ــارگاد و ... ب ــان و پاس ــش جه ــدان نق می
خواهنــد رســید! در صورتــی کــه بــا ایــن همــه 
ــود،  ــی موج ــی و طبیع ــکاء تاریخ ــل ات ــیل قاب پتانس
ــد  ــن مقاص ــی از پربازدیدتری ــد یک ــروز بای ــران ام ای
ــر  ــور فک ــما این ط ــود. ش ــان می ب ــگری جه گردش

نمی کنید؟ 
  شــما به عنــوان یــک فعــال جــدی 
حــوزه ی گردشــگری، پاشــنه ی آشــیل 
چــه  در  را  کشــورمان  گردشــگری 
ــاخص ترین  ــما ش ــم ش ــه زع ــد؟ ب می بینی

چالــش پیــش روی مــان چیســت؟
ــدی  ــن پرســش کلی ــال پاســخ ای ــه دنب ــاً ب ــر واقع اگ
ــه پاشــنه ی  ــم ک ــد بگوی ــی شــفاف بای هســتید، خیل
نیــن  آشــیل گردشــگری ایــران، ســاختار قوا
و قواعــد دســت وپاگیر باالدســتی ایــن صنعــت 
ــدون  ــران ب ــر و تحــول در گردشــگری ای اســت! تغیی
ــته  ــت های گذش ــن و سیاس ــری قوانی ــالح و بازنگ اص
ــگاه  ــرش و ن ــر نگ ــا تغیی ــا ب ــر نیســت. تنه امکان پذی
بــه آینــده اســت کــه می توانیــم باعــث رشــد و 

ــویم... ــوزه ش ــن ح ــعه ی ای توس
  حتــی در شــرایط فعلــی و گردشــگرِی 

ــا؟ ــروس کرون ــه وی ــته ب آغش
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــد! ش ــت می فرمایی ــما درس ش
ــف  ــوع واق ــن موض ــه ای ــرده و ب ــر ک ــه را درگی هم
ــرایط  ــود ش ــود، بهب ــت موج ــا وضعی ــه ب ــتم ک هس
بســیار دشــوارتر از گذشــته شــده امــا ناممکــن 
نیســت. شــاید صنعــت گردشــگری یکــی از 
آســیب پذیرترین کســب وکارهای جهــان باشــد 
ــا  ــده ام ــه رو ش ــتری روب ــای بیش ــا چالش ه ــه ب ک
ــه  ــن هم ــول ای ــه در ط ــت ک ــن اس ــن ای ــرف م ح
ســال، آیــا اساســاً نظــام گردشــگری کشــورمان 
ــته؟!  ــران را داش ــا بح ــه ب ــی مواجه ــت آمادگ هیچ وق
ــخصی  ــتراتژی مش ــزی و اس ــچ گاه برنامه ری ــا هی آی
ــا  ــا وقایــع غیرمترقبــه داشــته ایم؟! آی ــرای مقابلــه ب ب
ــا  ــر اکوسیســتم گردشــگری کشــور ت نظــام حاکــم ب
ــت و پشــتیبانی  ــرای حمای ــری ب ــچ چت ــه حــال هی ب

ــت؟! ــترده اس ــود گس ــزرگ خ ــواده ی ب از خان
پاســخ بــرای مــن مثــل روز روشــن اســت. 
پاســخ همــه ي ایــن پرســش ها بــا قاطعیــت 
»خیــر« اســت. مــن بــر اســاس تجربه زیســته ی 
خــودم حــرف می زنــم و ســخنگوی صنــف یــا 
ــروس  ــه وی ــر واضــح اســت ک همــکاران ام نیســتم؛ پُ
ــود  ــر خ ــب وکارهایمان را درگی ــی کس ــا تمام کرون
کــرده؛ مخصوصــاً در حــوزه ی گردشــگری. ایــن 
ــا  ــم و در دشــواری راه ب موضــوع را کــه همــه می دانی
ــه ســر  همــه ی جهــان در شــرایط نســبتاً یکســانی ب
ــاوت  ــا متف ــوع آن ج ــن، موض ــم م ــه زع ــم؛ ب می بری
می شــود کــه ســازمان ها و ارگان هــای ذی ربــط 
گردشــگری و جهانگــردی در همــه جــای دنیــا 
ــظ  ــتیبانی و حف ــرای پش ــی را ب ــه تمهیدات بالفاصل
و نگاه داشــتن فعــاالن و کنشــگران متخصــص 
ــا بحــران در نظــر  ــه ب خــود در مســیر مبــارزه و مقابل
می گیرنــد و بســته های حمایتــی خــود را بــه 
ــق  ــر تزری ــورد نظ ــای م ــه گروه ه ــف ب ــکال مختل اش
می کننــد امــا نهادهــای اصطالحــاً حمایتــی مــا 

تنهــا نظاره گرنــد!
ــاالن  ــی فع ــا و تمام ــا انتظارآژانس ه ــاید تنه ــن ش ای
حرفــه ای صنعــت توریســم اســت کــه دولــت 
در شــرایط ســخت، حامــی آن هــا باشــد و در 

ــع  ــار و توق ــن انتظ ــا ای ــد. آی ــرار بگیرن ــان ق کنارش
بی جایی ســت؟ چیــزی کــه می گویــم حاصــل 
ــای  ــده در فض ــایعات پراکن ــده از ش ــنیده ها و برآم ش
مبهــم و بالتکلیــف و پیچیــده ی ایــن روزهــا نیســت؛ 
ــران  ــگری ای ــفر گردش ــی در اتمس ــور واقع ــن به ط م
و جهــان تنفــس می کنــم و از تجربه زیســته ی 
حقیقــی ام در اکوسیســتم صنعــت گردشــگری 

حــرف می زنــم.
ترکیــه و بســیاری از مقاصــد مشــهور توریســتی 
جهــان در جریــان شــیوع بیمــاری کرونــا بااســتراتژی 
ــته های  ــتند بس ــود توانس ــع خ ــزی به موق و برنامه ری
تشــویقی و تســهیالتی را دراختیــار فعــاالن و 
ــا  ــد ت ــرار دهن ــگری ق ــوزه ی گردش ــان ح کارآفرین
شــرایط بــرای آن هــا کمــی آســان تر شــود و بتواننــد 

بحــران پیش آمــده را مدیریــت کننــد.
ــدون  ــای ب ــکاری، وام ه ــه ی بی ــی، بیم ــت مالیات  معافی
ــور  ــر در کش ــه اگ ــر ک ــوارد دیگ ــیاری م ــره و بس به
ــی  ــه تنهای ــدام ب ــر ک ــد، ه ــی می ش ــز عملیات ــا نی م
می توانســت زخم هــای ناســور کســب وکارهای 
ــد،  ــام ببخش ــی التی ــوزه را کم ــن ح ــروز ای ــان ده ام زی
امــا دریــغ! دریــغ و افســوس کــه اکوسیســتم 
و  بی مســئولیتی  پــی  در  ایــران  گردشــگری 
بی برنامه گــی متولیانــش در سراشــیبی نابــودی 
جدی ســت و مســئوالن امــر تنهــا تماشــاگران منفعــل 
ــوم  ــش معل ــده ی آن از پی ــه بازن ــتند ک ــکاری هس پی
اســت. وعده هایــی کــه هیچ کــدام بــه ســرانجامی 
ــی نشــدند!   ــدام عمل ــه هیچ ک نرســیدند. شــعارهایی ک
حــاال کــه یــک ســال از ماجــرای شــیوع کرونا گذشــته 
ــرایط را  ــا ش ــتی ب ــوی، هم زیس ــه نح ــا ب ــه ی م و هم
ــک ســال گذشــته،  ــدت ی ــا در طــول م ــم ام آموخته ای
همــه ی فعــاالن حــوزه ی گردشــگری رنج هــای 
زیــادی را متحمــل شــدند کــه هنــوز هــم بــا آن 
ــان هســتند؛ وقتــی درآمــدی نیســت  ــه گریب دســت ب
ــری  ــا راه جلوگی ــت، تنه ــم در کار نیس ــی ه و حمایت
ــزی  ــا و مراک ــت. آژانس ه ــتر، تعطیلی س ــان بیش از زی
ــراوالن ارزآوری  ــدی پیــش، پیش ق ــن چن ــا همی ــه ت ک
و توســعه ی صنعــت مهجــور توریســم کشــور بوده انــد، 
امــروز چــاره ای جــز پاییــن کشــیدن کرکــره ی بنــگاه 
اقتصــادی خــود نمی بیننــد. بســیاری از دوســتان و 
ــه تعطیلــی شــدند! امــا مگــر  همــکاران مــن مجبــور ب
ــرایط  ــخت ترین ش ــت؟ در س ــم اس ــی مه ــرای کس ب
اقتصــادی و تعطیلی هــای پــی در پــی آژانس هــای 
ــادر  ــنامه ای ص ــگری بخش ــاون گردش ــافرتی، مع مس
کــرد بــا ایــن مضمــون کــه: »اگــر می خواهیــد 
تعطیــل کنیــد، تعطیــل کنیــد؛ نیــازی نیســت کــه بــه 

ــد«!  ــالع دهی ــا اط م
حرفی نمی ماند!

  پس راه کار چیست؟
ــاختار و  ــران س ــم ای ــت توریس ــه صنع ــی ک ــا وقت ت
سیســتم نظام منــدی بــرای تبلیغــات و توســعه ی 
هدفمنــد گردشــگری نداشــته باشــد و مســیر 
فرهنگ ســازی جهانی مــان بــا وضعیــت موجــود 
گام بــردارد، بــر ایــن بــاورم کــه هیــچ رشــد و 
ــدم  ــد معتق ــه ِج ــاد. ب ــد افت ــاق نخواه ــعه ای اتف توس
کــه نظــام گردشــگری کشــور بایســتی از درون 
ــاده  ــاکرونا آم ــرای دوران پس ــد ب ــود. بای ــری ش بازنگ
ــان  ــی در اختیارم ــدون و جامع ــه ی ُم ــیم و برنام باش
ــال  ــن ح ــگری مان را از ای ــم گردش ــا بتوانی ــد ت باش
نــزار بیــرون آوریــم و عبــور کنیــم. بــاور کنیــد 
کــه بســیاری از کشــورهای جهــان بــه داشــته ها 
مــا  بالقــوه ی  ظرفیت هــای  و  توانمندی هــا  و 
ــن  ــان از ای ــفانه خودم ــا متأس ــد ام ــه می خورن غبط

پتانسیل ها بهره ی مناسبی نمی بریم! 
ــی کــه مســئوالن و متولیــان کشــور، ســاختار   تازمان
فکــری نفت محورشــان را تغییــر ندهنــد و بــه تدویــن 
ــد، آش  ــگری روی نیاورن ــد گردش ــتراتژی هدفمن اس

همیــن آش اســت و کاســه همیــن کاســه!
  و حرف آخر...

ــت  ــه زعــم مــن، راه برون رف ــن کــه؛ ب حــرف آخــر ای
ازایــن وادی پُرخطــر اندکــی تأمــل، بازنگــری در 
ــک  ــگری، کم ــت وپاگیر گردش ــن دس ــد و قوانی قواع
گرفتــن از افــراد جــوان، خــالق، آینده پــژوه، 
ایده پــرداز و نــوآور اســت. مــا نیــاز بــه یــک نقشــه ی 
ــه  ــا از صنعــت ب ــم ت ــه و جســورانه داری راه نوآوران
ــا  ــم؛ و تنه ــت کنی ــتم حرک ــوی اکوسیس س
در ایــن صــورت اســت کــه می توانیــم از 
ــالمت  ــه س ــته ب ــم شکس ــتی دره ــن کش ای

ــم. ــه درآیی ب

ــور  ــگری مان را چط ــت گردش ــده ی صنع ــود، آین ــت موج ــه وضعی ــه ب ــا توج   ب
؟ می بینیــد

ببینیــد؛ منابــع زیرزمینــی مــا در حــال تمــام شــدن اســت کــه اگــر هــم نبــود، تحریم هــا 
یادمــان داده کــه نبایــد روی آن حســابی بــاز کنیــم. صنایع مــان دراغمــا بــه ســر می برنــد. 
ــل  ــادی و تعدی ــای اقتص ــی بنگاه ه ــی متوال ــد. تعطیل ــی ندارن ــال و روز خوب ــان ح تولیدکنندگان م
ــده! ــب وکارهایمان ش ــان کس ــران و صاحب ــده ی صنعتگ ــا راه کار باقی مان ــانی تنه ــع انس ــرو و مناب نی

ــی و شــرایط پیچیــده ی  واقعــاً وقــت آن رســیده کــه الاقــل در دوره ی توقــف و رکــود بازارهــای جهان
ــه ی  ــا نقش ــود ت ــزی ش ــی برنامه ری ــدی و اصول ــور ج ــگری مان به ط ــده ی گردش ــرای آین ــود، ب موج
ــات و  ــه ی مطالع ــه ی هم ــه نتیج ــه اینک ــر ن ــیم. مگ ــته باش ــان داش ــش رویم ــیر پی ــی در مس راه
ــال  ــاً در ح ــورهای اصطالح ــتغال در کش ــل اش ــه معض ــد ک ــی می دهن ــی گواه ــای جهان پژوهش ه
ــه گردشــگری،  ــه اینک ــر ن ــرد؟ مگ ــت توریســم حــل ک ــعه ی صنع ــق توس ــوان از طری ــعه را می ت توس

ــت؟ ــی دنیاس ــادی و کارآفرین ــعه ی اقتص ــرک توس ــور مح موت
ــا در ســال ۲۰1۷ میــالدی صنعــت توریســم به طــور مســتقیم ۲/۶  ــه تنه ــد ک ــا نشــان می دهن آماره
ــرات  ــن تأثی ــر گرفت ــا در نظ ــت و ب ــرده اس ــاد ک ــغل ایج ــون ش ــه 119 میلی ــب ب ــون دالر و قری تریلی
ــی کمــک  ــه اقتصــاد جهان ــون دالر ب ــر 8/3 تریلی ــغ ب ــوان گفــت بال گســترده و غیرمســتقیم آن، می ت
کــرده و 313 میلیــون شــغل پشــتیبانی شــده اســت؛ ایــن یعنــی تقریبــاً یک دهــم کل مشــاغل دنیــا.

ــع نفــت و خودروســازی در رده ی ســوم صنایــع جهــان اســت و طبــق  صنعــت توریســم پــس از صنای
ــی  ــه اســت؛ یعن ــه خاورمیان ــق ب ــان متعل ــی، هشــت درصــد از کل گردشــگران جه ــک جهان ــار بان آم
ــل تأملی  ســت کــه عــرض کــردم؛ کــه  ــه ی کلیــدی و قاب ــن همــان نکت ــر. ای ــون نف ــاً 1۰۲ میلی تقریب

ســهم مــا از رقــم بیــش از یــک میلیــارد نفــر گردشــگر جهــان »هیــچ« اســت!
فــارغ از اینکــه ویــروس کرونــا دقیقــاً چــه زمــان به طــور کامــل رفــع شــود و چه وقــت از 
ایــن شــرایط عبــور کنیــم، فرامــوش نکنیــم کــه طبــق ســند چشــم انداز 1۴۰۴ )۲۰۲۵(، 
ســهم ایــران از تعــداد گردشــگران جهانــی بایســتی از ۰/۰9 درصــد در ســال 1383 بــه ۵/1 
درصــد در ســال 1۴۰۴ )پایــان چشــم انداز ۲۰ ســاله( افزایــش یابــد؛ یعنــی چیــزی در حــدود 
۲۰ میلیــون نفــر توریســت. و ســهم ایــران از درآمــد گردشــگری جهانــی از ۰/۰۷ درصــد 
در ســال 1383 بــه دو درصــد در ســال 1۴۰۴ رشــد یابــد؛ به گونــه ای کــه ایــران در ســال 
1۴۰۴ خورشــیدی )۲۰۲۵ میــالدی( ســاالنه قریــب بــه ۲۵ میلیــارد دالر از محــل گردشــگر 
ورودی درآمــد کســب کنــد. تمــام تــالش امــروز مــا بایــد دســتیابی بــه اهــداف ســند افــق 
ــوزه،  ــن ح ــب در ای ــرمایه گذاری مناس ــدون س ــدون، ب ــه ی م ــدون برنام ــا ب ــا آی ــد. ام 1۴۰۴ باش
ــتگی  ــدون وابس ــاری، ب ــع آم ــام جام ــتقرار نظ ــدون اس ــی، ب ــانه ای بین الملل ــات رس ــدون تبلیغ ب
ــن و  ــک و آنالی ــگری الکترونی ــده ی گردش ــد فزاین ــه رش ــه ب ــدون توج ــت، ب ــه نف ــا ب تصمیم گیری ه
ــرد؟  ــدا ک ــت پی ــم انداز دس ــن چش ــداف ای ــه اه ــوان ب ــاختارمند می ت ــد و س ــتراتژی واح ــدون اس  ب

من فکر نمی کنم!
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اقـتـصـاد هـنـر

محسن جمالی نیک:

حراج، برده داری نوین در قالب هنر است

ــه  ــک از جمل ــن جمالی نی ــا:  محس ــم آموس مری
ــی  ــر نقاش ــه هن ــه در عرص ــت ک ــی اس هنرمندان
ــد  ــن هنرمن ــا ای ــی ب ــردازد. وقت ــت می پ ــه فعالی ب
دربــاره وضعیــت هنــر و ارتبــاط مســتقیم آن 
بــا اقتصــاد بــه گفــت و گــو پرداختــم، حرف هایــی 
ــه  ــرد ک ــان ک ــری بی ــار هن ــی آث ــاره حراج درب
ــد  ــاد همانن ــر و اقتص ــان هن ــدم، همچن ــه ش متوج
ــی  ــرای  زندگ ــدنی ب ــدا نش ــره ای ج ــک زنجی ی
وکار کســانی اســت کــه اعــداد و ارقــام را  در 
ــد  ــن هنرمن ــد. ای ــتجو می کنن ــود جس ــر خ هن
معتقــد اســت،اگر بــه هــر دلیلــی رابطــه هنرمنــد 
بــا حــراج قطــع و یــا بــد شــود، زندگــی و 
ــوار  ــیار دش ــرای او بس ــری ب ــت هن ــه فعالی ادام
ــه  ــراج را هم ــنگین ح ــایه س ــون س ــود چ می ش
جــا می تــوان احســاس کــرد. یکــی دیگــر از 
ــت  ــن اس ــد؛ ای ــر روی هنرمن ــراج ب ــیب های ح آس
ــر  ــداد اث ــد تع ــت کارش بای ــظ قیم ــرای حف ــه ب ک
ــا  ــدارد  آثــارش را ب کمتــری خلــق کنــد و اجــازه ن
هــر قیمتــی در هــر مجموعــه ای در معــرض دیــد و 
ــرده  ــه نوعــی حــراج ب فــروش بگــذارد. در واقــع ب

ــت. ــر اس ــب  هن ــن در قال داری نوی

  بــه نظــر شــما برگــزاری حراج هــا چــه 
تاثیــری در اقتصــاد هنــر) تجســمی( دارنــد؟

ــرای عمــوم،  ــر ب ــوز مســاله هن ــا هن ــه نظــرم در کشــور م ب
یــا هنــر بــرای هنــر، بــه نتیجــه و ســرانجام نرســیده اســت 
ــترده  ــعتی گس ــم در وس ــر، آن ه ــاد هن ــث اقتص ــه بح ک
و پیچیــده بــه نــام حــراج  هــا شــکل گرفــت ورونــد 
ــای  ــه  رد پ ــت ک ــه ای اس ــه گون ــا ب ــکل گیری حراج ه ش
ــه  ــم. ب ــم ببینی ــوح در آن می توانی ــه وض ــرمایه داری را ب س
ــه هیــچ وجــه برنامــه ای  هدفمنــد در  نظــر مــن حراج هــا ب
ــر نداشــته و نخواهــد داشــت.  راســتای  رشــد و توســعه هن

ــه ســرمایه داری  بلکــه تمــام سیاســت حراج هــا معطــوف ب
اســت و اتفاقــا در حراج هــا شــاهد ســود های کالن و زود 
ــیر  ــن تفاس ــا ای ــتیم. ب ــدگان هس ــزار کنن ــرای برگ ــازده ب ب
ــت؛  ــف نیس ــی از لط ــوال خال ــن س ــرح ای ــن ط ــر م ــه نظ ب
ــرم  ــه نظ ــد؟ ب ــری دارن ــر تاثی ــد هن ــر رش ــا ب ــا حراج ه آی
بایــد ایــن موضــوع را بــه شــکل جــدی در کشــور خودمــان 

ــم. ــی کنی بررس
  بــه نظــر شــما آیــا حــراج تهــران تاثیــر ســویی 

بــر هنــر تجســمی مــا گذاشــته انــد؟
ــب  ــه عق ــی ب ــد کم ــش بای ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ب
بازگردیــم زمانــی کــه هنــر معاصــر در ایــران در حــال 

بــود. شــکل گیری 
پــس از  تولــد هنرمعاصــر در ایــران، بــه مــرور شــاهد 
شــکل گیری گالری هــا در تهــران و کــم کــم در ســایر 
ــوز در بســیاری از شــهرهای  ــد هن ــر چن ــم. ه شــهرها بودی
ــش  ــه و نمای ــرای ارائ ــبی ب ــای مناس ــری و فض ــران؛ گال ای

ــم.  ــمی نداری ــار تجس آث
پــس از بــاز گشــایی گالــری، فضایــی بــرای نمایــش آثــار 
بــزرگان هنرهــای تجســمی، اســتادان و دانشــجویان 
ــر  ــد ه ــالش می کردن ــدان ت ــد و هنرمن ــود آم ــر بوج هن
ــه و  ــار یک ــان آث ــاص خودش ــری خ ــان هن ــا زب ــک ب ی
درخــوری را خلــق کننــد و همیــن موضــوع موجــب شــد 
ــاری مــدرن باشــیم کــه در عیــن حــال کــه  ــا شــاهد آث ت
در عرصه هــای بیــن المللــی حرفــی بــرای گفتــن  دارنــد. 
در آن هــا مولفه هایــی از هنــر بومــی و تمــدن ایرانــی 
ــم  ــدان ه ــی از هنرمن ــه برخ ــود. البت ــهود ب ــز مش را نی
ــر  ــا از هن ــد ت ــالش می کردن ــف ت ــکل های مختل ــه ش ب
تجســمی روز دنیــا عقــب نماننــد و از امکاناتــی کــه ســایر 
ــد  ــره می گرفتن ــود به ــار خ ــق آث ــرای خل ــدان ب هنرمن
بــرای خلــق اثــر بهــره بگیرنــد. در چنیــن شــرایطی 
ــالش  ــان ت ــش آثارش ــرای نمای ــک ب ــر ی ــدان ه هنرمن
ــا  ــد ت ــر برباین ــبقت را از یکدیگ ــوی س ــا گ ــد ت می کردن

آثارشــان بهتــر دیــده شــود. البتــه فــروش آثارشــان نیــز 
ــت داشــت چــون هــم می خواســتند از راه  برایشــان اهمی
ــری  ــات هن ــه حی ــه ادام ــم زمین ــد و ه ــزاق کنن ــر ارت هن
شــان را نیــز فراهــم کننــد. در ایــن دوران مــا شــاهد بــاال 
رفتــن کیفیــت و کمیــت آثــار تجســمی بودیــم امــا بــا راه 
ــا  ــیاری از ارزش ه ــی زود بس ــران خیل ــراج ته ــدازی ح ان
ــه  ــا جنب ــر تنه ــد و دیگ ــت دادن ــود را از دس ــت خ اهمی
مــورد توجــه هنرمنــدان، گالــری دار هــا و مجموعــه دارهــا 
ــمی  ــای تجس ــه هنره ــود ک ــان ب ــن زم ــت ازای ــرار گرف ق
ــه شــکوفایی اقتصــاد هنــر از مســیر اصلــی خــود  ــه بهان ب

ــد.  ــارج ش خ
وقتــی اثر هنــری بــه کاالیــی ســود ده آن هــم در حــد کالن 
ــی  ــر صورت ــرمایه دارن و در ه ــوذ س ــود، نف ــل می ش تبدی
ــود.  ــگ می ش ــر رن ــیار پ ــی بس ــق و حقوق ــکل حقی ــه ش ب
ــه  ــدم ب ــنجیده و ق ــیار س ــش از آن بس ــا پی ــه ت ــری ک هن
قــدم در حــال پیشــرفت بــود مبــدل بــه دســتمایه ای بــرای 
ــا  نمایــش قــدرت ایــن افــراد می شــود . دیگــر اثــر هنــری ب
خودرویــی لوکس یــا مثــال قطعــه زمینــی ارزشــمند برابری 
ــا  ــری ی ــک گال ــد را از ی ــر هنرمن ــد. ســرمایه داران اث می کن
ــد و در  ــداری می کنن ــت خری ــن قیم ــا نازل تری ــود وی ب خ
ــاور  ــرای خــود هنرمنــد نیــز ب ــا قیمت هایــی کــه ب حــراج ب
پذیــر نیســت بــا ترفندهایــی زیرکانــه مثــال خریــد خــود اثر 
توســط صاحب همــان اثــر فقــط بــرای بــاال بــردن ارزش اثر 

ــند. ــراج می فروش ــدی ح ــل بع ــرای فص ب
ــود در  ــت موج ــام و وضعی ــدان از ارق ــا هنرمن   آی

ــد؟ ــه می خورن ــم لطم ــادی ه ــه اقتص عرص
ــد  ــه هنرمن ــیبی ک ــن آس ــرایطی بزرگ تری ــن ش در چنی
ــه راحتــی  ــن اســت کــه پــس حــراج؛ دیگــر ب می خــورد ای
ــه  ــن مجموع ــس از آن ای ــد و پ ــرش را بفروش ــد اث نمی توان
ــرای ادامــه حیــات هنــری او  ــار هنرمنــد اســت کــه ب دار آث
ــد  ــه هنرمن ــی رابط ــر دلیل ــه ه ــر ب ــرد و اگ ــم می گی تصمی
ــت  ــه فعالی ــی و ادام ــود، زندگ ــد ش ــا ب ــع و ی ــراج قط ــا ح ب

هنــری بــرای او بســیار دشــوار می شــود چــون ســایه 
ســنگین حــراج را همــه جــا می تــوان احســاس کــرد. یکــی 
ــن اســت  ــد؛ ای ــر روی هنرمن ــراج ب ــر از آســیب های ح دیگ
ــری  ــر کمت ــداد اث ــد تع ــظ قیمــت کارش بای ــرای حف ــه ب ک
خلــق کنــد و اجــازه نــدارد  آثــارش را بــا هــر قیمتــی در هــر 
مجموعــه ای در معــرض دیــد و فــروش بگــذارد. در واقــع بــه 

ــر اســت. ــب  هن ــن در قال ــرده داری نوی ــی حــراج ب نوع
ــر روی  ــر ب ــدای ام ــان ابت ــا از هم ــا حراج ه   آی

ــتند؟ ــو گذاش ــر س ــا تاثی ــر م ــر معاص هن
بایــد بــه ایــن مســاله مهــم اشــاره کنــم کــه حــراج تهــران 
در ابتــدای امــر و در مرحلــه آزمــون خطــا زیــر لــوای 
ــود را  ــت خ ــه فعالی ــتانه و خیری ــان دوس ــای انس فعالیت ه
ــه  ــمي ب ــاي تجس ــار هنره ــراج آث ــتین ح ــاز کرد.نخس آغ
همــت خیریــه بهنــام دهش پــور و بــا حضــور 1۲۷ هنرمنــد 
ــا پیــش کشــیدن بحــث  ــام برگــزار شــد  .ب خیــر و صاحب ن
ــرطانی  ــاران س ــرف بیم ــراج ص ــد ح ــون عوای ــه چ خیری
ــداد  ــن روی ــزاری ای ــدان از برگ ــیاری از هنرمن ــد بس می ش
اســتقبال کردنــد. البتــه همــه هنرمنــدان بــه نیــت انســان 
دوســتانه حــراج توجــه داشــتند و بــا حمایتــی کــه از حــراج  
ــران  ــا ســنگ حــراج ته ــث شــدند ت ــی باع ــه نوع ــد ب کردن

ــود. ــته ش ــم گذاش محک
ــه  ــه مــرور ب  پــس از آن کــه حــراج تهــران شــکل گرفــت ب

ــم  ــه ای فراه ــراج رخ داد، زمین ــه در ح ــی ک ــطه اتفاقات واس
ــت های  ــا دس ــانه ها ب ــدان و رس ــی از هنرمن ــا برخ ــد ت ش
پشــت پــرده و ترفندهــای عــوام فریبانــه  برگــزار کننــدگان 

ــران آشــنا شــوند. حــراج ته
ــیب را  ــن آس ــی بزرگتری ــه نوع ــران ب ــراج ته ــزاری ح برگ
بــه هنرمنــدان  زد و بــه نوعــی موجــب قربانــی شــدن 
ــمومی  ــای مس ــاد فض ــب ایج ــود وموج ــدان می ش هنرمن
ــی  ــا اســت و فضــای رقابت ــای تجســمی م در فضــای هنره

ــی آورد. ــود م ــدان بوج ــان هنرمن ــدی می ب
ــن  ــر آیدی ــروش اث ــاهد ف ــر ش ــراج اخی   در ح
ــما  ــر ش ــم؛ نظ ــی بودی ــی نجوم ــه رقم ــلو ب آغداش

ــت؟ ــوص چیس ــن خص درای
ــه نظــر مــن فــروش تابلــوی کپــی آیدیــن آغداشــلو کــه   ب
ــم نجومی،دهــن کجــی  ــا رق ــا کلمــه از آن خــود ســازی ب ب
ــه شــعور مخاطبــان هنــر تجســمی اســت. وعــدم شــفاف  ب
ســازی آقــای علیرضــا ســمیع آذر  دربــاره چگونگــی حضور 
ــی  ــر در حال ــن اث ــن ای ــی باالرفت ــر در حــراج  و چرای ــن اث ای
ــیه های  ــا حاش ــر ب ــای اخی ــلو در ماه ه ــن آغداش ــه آیدی ک
بســیاری همــراه بــوده اســت اشــاره ای گویــا بــه دســت های 
ــری  ــدان و گال ــیاری از هنرمن ــه بس ــرده دارد. البت ــت پ پش
داران نیــز بــا ســکوت خــود نســبت بــه ایــن افزایــش قیمت 

ــد. ــر ایــن موضــوع زدن مهــر تاییــدی ب

ســعید فالح فــر منتقــد حــوزه تجســمی/ مهــر: قاعــده ورود 
ــر  ــرار ب ــر ق ــت؛ اگ ــته ای اس ــی و بینارش ــات، ترکیب ــه موضوع ب
ــاًل  ــه کام ــه دو مقول ــد ب ــر« باشــد، بای ــه »اقتصــاد هن ــن ب پرداخت
ــود. اول اقتصــاد و  ــی رابطه هــا مســلط ب تخصصــی و شــیوه تحلیل
دوم هنــر و باالخــره چیســتی و چگونگــی رابطــه بیــن ایــن دو. بــه 
ــود.  ــروع می ش ــاده ش ــن بحــث س ــد مشــکل از همی ــر می رس نظ
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.
ــترکی  ــان مش ــی، زب ــگ ایران ــوز در فرهن ــرد هن ــراف ک ــد اعت بای
بــرای ایــن دو پیــدا نشــده اســت. هیچکــدام بــه درســتی دنیــای 
ــه درســتی نتوانســته اند تصــور  دیگــری را درک نکــرده و حتــی ب

ــت  ــی ماهی ــن و حت ــرای طرفی ــرد ب ــرد ب ــوی ب ــدی از الگ کارآم
ــند. ــته باش ــری داش ــود آن دیگ س

اختــالف شــیوه های نگارخانــه داری در ایــران بــا نمونه هــای 
غربــی کــه ســابقه طوالنی تــری در اقتصــاد هنــر دارنــد از همیــن 
ــوان  ــی نمی ت ــور کل ــه ط ــه ب ــی ک ــا جای ــم ناشــی می شــود، ت مه
مجموعــه پیوســته ای از هنرمنــد و نگارخانــه داری را در ایــران 
ســراغ گرفــت. هنرمنــدان در شــیوه های نگارخانــه داری و 
ــد  ــوی تردی ــادی و معن ــع م ــا از مناف ــهم نگارخانه ه ــت س حقانی
ــن  ــی از ای ــا ترفندهای ــد ب ــالش می کنن ــا ت ــد و نگارخانه ه دارن
حــق دفــاع کــرده و هنرمنــدان را در جهــت منافــع خــود کنتــرل 
ــان  ــارزه ای پنه ــه مب ــه ب ــن رابط ــد ای ــر می رس ــه نظ ــد. ب کنن
تبدیــل شــده و حاصــل آن تخطــی بســیاری از وظایــف حرفــه ای 
ــورد  ــه م ــان آنچــه ک ــن می ــی اســت. بدیهــی اســت در ای و اخالق
بی مهــری قــرار می گیــرد نســبت هنــر اســت بــا اقتصــاد و 
ــه  ــه دیگــری و نســبت ب ــد و تاجــر و… نســبت ب موقعیــت هنرمن
دیگــران. در نتیجــه فضــای فرهنگــی هنــری معــدود نگارخانه هــا 
و انگیزه هــای فرهنگــی هنــری هنرمنــدان ناگهــان از اوایــل دهــه 
هشــتاد بــه ســمت اولویــت فــروش و ثــروت و شــهرت و…، تغییــر 
ــون و  ــارکت، قان ــگ مش ــد و فرهن ــه قواع ــد بی آنک ــت می ده جه
ــند.  ــرده باش ــر ک ــرعت تغیی ــن س ــا ای ــی و… ب ــات حقوق موضوع

ــپوی  ــزاری اکس ــا: برگ ــگر/ ایلن ــاش و پژوهش ــی نق ــام کامران بهن
هنــری )بــازار فــروش آثــار هنــری( در دنیــا اتفــاق تــازه ای 
ــر اســت.  نیســت.هدف از برگــزاری اکســپو تحــول در اقتصــاد هن
برگــزاری چنیــن بازارهایــی زمانــی می توانــد در کشــور بــا 
موفقیــت همــراه باشــد کــه موضــوع خریــد آثــار تجســمی 
بــا الــزام و اجبــار همــراه باشــد. در بســیاری از کشــورها 
ــه کار هنــری عالقه منــد  آموزش هایــی وجــود دارد کــه مــردم را ب
کنــد، چیــزی کــه در کشــور مــا هنــوز تدویــن نشــده اســت. ایــن 
ــم  ــد کنی ــر عالقه من ــه هن ــری را ب ــر هن ــر غی ــه قش ــه چگون ک
سیاســت فرهنگــی اســت. در حــال حاضــر مســئله مــا ایــن 
ــئله  ــد، مس ــروش می رون ــی ف ــه قیمت ــه چ ــار ب ــه آث ــت ک نیس
اساســی ایــن اســت کــه عمــوم مــردم هنــوز مســعود عربشــاهی 

ــر  ــزان اقتصــاد هن ــند. برنامه ری ــن محصــص را نمی شناس ــا بهم ی
ــات  ــن موضوع ــا ای ــردم را ب ــه م ــه هدفمندان ــد چگون ــد بدانن بای
ــه  ــری ب ــر هن ــک اث ــر ی ــی اگ ــرایط حت ــن ش ــد. در ای ــنا کنن آش
مبلغــی باالتــر از ارزش خــود فــروش رود بــه ســایر نقاشــان 
ــان  ــد ادغ ــد بای ــه ش ــه گفت ــه آنچ ــه ب ــا توج ــد. ب ــک می کن کم
ــرورش  ــر را پ ــاد هن ــد اقتص ــترده می توان ــت گس ــه حمای ــرد ک ک
دهــد و باعــث رشــد آن شــود. آن را کنتــرل کنــد و ظرفیت هــای 

ــرد. ــش بب ــت پی ــن اس ــه ممک ــی ک ــا جای ــری را ت هن
ــون  ــو و تلویزی ــی رادی ــد؛ وقت ــش دارن ــم نق ــون ه ــو و تلویزی رادی
فضایــی را بــرای انعــکاس فعالیت هــا و معرفــی آثــار هنــری 
ــد  ــده هنرمن ــی برعه ــن کار به تنهای ــئولیت ای ــد، مس ــه ندهن ارائ

ــد. ــاوان آن را می ده ــه ت ــت ک ــود و اوس ــد ب خواه
ــت و  ــن اس ــر پایی ــه هن ــی در عرص ــواده ایران ــد خان ــوان خری ت
علــت اش ایــن اســت کــه بایــد هنــر در سیســتم آمــوزش و 
ــان  ــا انس ــی ب ــن از کودک ــش ذه ــا زای ــرد ت ــرار بگی ــرورش ق پ
ــر  ــد، هن ــا می آی ــه دنی ــازه ب ــه ت ــی ک ــد کودک ــود. بای ــراه ش هم
ــده وی بخشــی  ــری در آین ــار هن ــد آث ــگ خری ــا فرهن ــد ت را ببین
ــگاه  ــد نمایش ــی مانن ــزاری رویدادهای ــود. برگ ــی اش ش از زندگ
فــروش آثــار هنرهــای تجســمی فرصــت مناســبی بــرای حمایــت 

از هنرمنــدان رشــته  های تجســمی فراهــم می کنــد.

اقتصاد هنر باید پرورش پیدا کند اهالی اقتصاد و هنر از هم شناخت دارند؟  
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کدام خصوصیات ویدئو پروژکتورها مهم است؟
تقریبًا 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 اندازه ای که برای نمایش 
در یک اتاق پر از افراد مختلف مناسب باشد، به برقراری چنین 

ارتباطی کمک می کند. 

  شفافیت ویدیو پروژکتور 
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 سنسور های 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 1۵۰ اینچ یا تقریباً یک 
پرده نمایش سه متر در محیط نسبتاً تاریک، دستگاه مورد استفاده باید 
دارای لومنز ۲۰۰۰ باشد ولی اگر در محیط تاریک باشد دستگاه با هزار لومنز 
کفایت می کند. البته تنها تفاوت دستگاه های حرفه ای که در سالن های 
کنفرانس و یا سالن همایش ها استفاده می شود با دستگاههای خانگی در 
این میزان نیز دیده شده است که البته به دلیل باال بودن قیمت چنین 

دستگاه هایی برای مصارف خانگی گزینه مناسبی نخواهد بود.

  رزولوشن ویِدئو پروژکتور
رزولوشن معموالً بر حسب تعداد پیکسل ها در ابعاد افقی و عمودی بیان 
می شود.  فقط به یاد داشته باشید که لزوماً رزولوشن باالتر، همواره بهتر 
نیست. به عنوان مثال اگر مانیتور کامپیوتر شما دارای رزولوشن ۷۶8 
در 1۰۲۴ باشد ارسال تصاویر آن به پروژکتوری با رزولوشن 1۴۰۰ در 
1۰۵۰ می تواند موجب کاهش کیفیت تصویر شود. پیکسل های بیشتر 
موجب درهم ادغام شدن مقادیر پیکسل های اصلی شده و در نتیجه باعث 
محو شدن لبه های هر پیکسل و ایجاد تصویری با جذابیت کمتر می شود.  
وضعیت ایده آل منطبق بودن رزولوشن پروژکتور با رزولوشن صفحه نمایش 

کامپیوترشماست.

  خصوصیات دیگر 
تقریبا تمام ویدیو پروژکتور های میان  متوسط تا حرفه ای، 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 می خواهید با یک 

قیمت مناسب تر خرید نمایید. آیا یک پروژکتور رومیزی می خواهید؟
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 تصمیم گیری 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 تلویزیون های قدیمی خود را با صفحه های 
مسطح مبادله کردند چرا که اصوال تلویزیون های قدیمی مردم به مرور  
منسوخ شدند  از آغاز سال ۲۰1۵ به بعد، برخی از مشتریانی که بسیار مدرن 
بوده و با فناوری پیش می رفتند مزایای ویدئو پروژکتور ها را کشف کردند. 
نه تنها این دستگاهها ارزش استثنایی پول شما را از نظر طراحی عملکرد 
و کیفیت باال نشان می دهند بلکه همچنین از مزایای زیادی برخوردارند که 

تلویزیون های قدیمی حتی نمی توانند به آنها نزدیک شوند.
اگر شما زیاد با پروژکتورها آشنا نیستید یکی از تلویزیون هایی که صفحه 
غول پیکری دارند را با یک پروژکتور مقایسه کنید. از نظر اصولی یک 
ویدیو پروژکتور 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 می توان به آن اشاره نمود. در حالی که 
برخی از صفحه نمایش های مسطح، تصویری با کیفیت عالی ارائه می دهند. 

اما باید ازعان داشت که یک پروژکتور خوب با آن قابل قیاس نیست.
 همچنین در تلویزیون های قدیمی شما قادر نیستید تصویر را از زوایای 
مختلف ببینید. در حالی که وقتی پروژکتور را با صفحه نمایش خاص 
هماهنگ می کنید می توانید به یک دید کامل 18۰ درجه برسید. با وجود 
دیتا پروژکتور ها شما کیفیت تصویر را از دست نمی دهید و این به دلیل 
رزولوشن شگفت انگیز آن است.  با استفاده از یک ویدئو پروژکتور نه تنها 
شما می توانید اندازه صفحه نمایش را تغییر دهید بلکه می توانید صفحه 

نمایش را پس از استفاده مخفی نمایید. 

  مدیریت فضا
یکی دیگر از مزایای ویدئو پروژکتور، مدیریت فضایی است که می خواهید 

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 ۲ متر در عمق یک متر دارید. در صورتی که با استفاده از پروژکتور 

این فضا اشغال نمی شود. 

  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 صفحه نمایش مقابل شما مربوط می شود.  اگر شما قادر باشید 

یک صفحه بزرگ را پر کنید، قطعاً دیده چشمان شما راحت تر خواهد بود.

  قیمت ویدئو پروژکتور
یکی از بزرگترین مزایای نسل جدید پروژکتورها که مدل های آن در زیر 

به آن اشاره خواهیم کرد، پایین بودن قیمت ها 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 
ــده  ــتر ش ــط کار بیش ــا محی ــازل و ی ــل من ــه داخ ــوزش ب ــا، آم کرون
ــه  ــا توج ــش ب ــه پخ ــردی در زمین ــزار کارب ــن اب ــتن چنی ــا داش و ب
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 
ــه  ــبت ب ــد نس ــزار مفی ــن اب ــا ای ــد ب ــده ان ــزده ش ــوزش دل ــه آم ب
ــد . ــر درک می کنن ــم را بهت ــوند و مفاهی ــر می ش ــوزش دلگرم ت آم

  بهره وری 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 کنفرانس های کوچک با استفاده از این ابزار مفید می توان بدون 
استرس تمامی فایل مرتبط به کار مورد نظر ما و یا تبلیغ محصوالت ما را در 

کمترین زمان به مخاطبان ارائه دهیم.
انسان های بزرگ عالقه زیادی به بزرگ دیدن و بزرگ دیده شدن بهره وری 
در اتاق خواب کودکان و یا تخت خواب های مدرن جدید کودکان امروز 
دارای هوش باالیی بودند و با توجه به باال رفتن سطح فرهنگی پدر و مادرها 
و همچنین درگیری های 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 فایل های صوتی و یا 
تصویری و اقدام به نصب این دستگاه های مفید در اتاق های تخت ایشان 

می نماید. 
کاهش چشمگیری و صرفه جویی در هزینه های خانوار و جلوگیری از ابتال 
به بیماری با توجه به هزینه های باال در زمینه بلیط سینما تئاتر و تعطیلی 
این مراکز و به دلیل بیماری های مانند کرونا و پرکردن این خالء تفریحی 
با پخش فیلم با این ابزار نشاط و روحیه را به خانواده ها تقدیم می کنیم.  
با لذت بردن از تصویر بزرگ سینمایی در منزل بهره وری در زمینه لذت 
بازی های کامپیوتر و دیگر کنسول های حرفه ای این امکان با این دستگاه ها 
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 می توان به دست آورد؛ چه برای 
کسانی که آن بازی را تماشا می کنند  و چه برای کسانی که خود بازی 
می کنند. مزایای نصب پروژکتور های قابل حمل جدید نسبت به نسل قدیم 

متفاوت است. 
ــزار  ــون و ۲۰۰ ه ــغ دو میلی ــب از مبل ــاده مناس ــوق الع ــت ف ــک قیم ی
ــه اســت.  ــر یافت ــان تغیی ــون و ۶۰۰ هــزار توم ــغ 3 میلی ــا مبل ــان ت توم
الزم بــه ذکــر اســت ایــن قیمــت بــرای دســتگاه آکبنــد بســیار ارزنــده 
بــوده؛  دو قابلیــت اتصــال مســتقیم از طریــق وایرلــس بــه انــواع 
ــوث جهــت  ــق بلوت ــا، ســه،  قابلیــت اتصــال از طری گوشــی ها و تبلت ه
ــق  ــل از طری ــا کاب ــا صــدا،  چهــار قابلیــت اتصــال ب ــر و ی ــال تصوی انتق

.usb ــل ــل rgb or vga کاب ــل av کاب Hdmi کاب

  k18 این مدل
بــا قابلیــت نصــب از طریــق وایرلــس بــه 

همــراه تبلت هــای  و  گوشــی 
مبلغ فروش 36۰۰۰۰۰ تومان هست

مورد اول 
دستگاه پرژکتور ارکست 

k۱۸ مدل
با مشخصات فنی زیر

یکــی از بهتریــن ویژگــی ایــن دســتگاه 
غیــر از حمــل آســان آن اتصــال مســتقیم 
بــه گوشــی های موبایــل هســت و پخــش 

مســتقیم آن و تــا تصویــر پــرده 3 متــر یــا 1۵۰ 
اینــچ بــرد موثــر ش هســت

قیمت فروش تک 
36۰۰۰۰۰ تومان

مورد دوم دستگاه پرژکتور 
 K17

هســت کــه ایــن دســتگاه  دســتگاه زیــاد 
بیشــتر  نیســت  ســالن ها  بــرای  خوبــی 
ــاق  ــوص اط ــت مخص ــاق هس ــدش در اط کارب

کــودکان چــون نهایــت تصویــر مفیــدش 
تــا ۶۰ اینــچ هســت کــه یــه ســری تولیــد 
کننده هــای تخــت خــواب کــودکان دارن 

خریــد میکنــن متــل عکــس زیــر
فروش در سایت ها ۲۲۲۰۰۰۰ تومان هست 
که فروش همکاری طبق مورد باال بوده

مورد سوم 
دستگاه پرژکتور

k1۹   مدل

a۲۰۰۰ مدل
فروش در سایت ۲7۲۰۰۰۰ تومان

ــت  ــه k1۷ دارای کیفی ــبت ب ــتگاه نس ــن دس ای
ــه  ــک آن پای ــن در پ ــت و همچنی ــری هس باالت
ــگ  ــه رن ــن دارای س ــه دارد. همچنی ــز اضاف نی

ــکی ــی و مش ــفید نارنج ــد س میباش

مرکز فروش
ــر  ــر  باالت ــان ولیعص ــران خیاب ته
ــا  ــر رض ــازار کامپیوت ــالب ب از خ انق

ــالک ۱۹  پ
فروشگاه شیرین کار کامپیوتر

تلفن تماس 66463373
664۸۰۰4۲
664۸۰۰5۱
مدیر فروش

مرتضی شیرین کار


