
تومـــــان  ۱۰۰۰   2018 ژوالی   ۲   ۱۴۳۹ شـــــوال   ۱۸   ۱۳۹۷ تیـــــر   ۱۱ دوشـــــنبه 

Jهفته نامه  اقتصادی، تحلیلی، خبری    ۱۰۰۰ تومان u l y  2   2 0 1 8    w w w . e g h t e s a d e r o o z . c o m

ــه ی  اقــــتــــصــــادی، تــحــلــیــلــی، خــــبــــری، شــــمــــاره ۱۴     ــامـ ــه نـ ــتـ ــفـ هـ

iدوره ی جدید n f o @ e g h t e s a d e r o o z . c o m

یک تیم،یک ملت،
یک موفقیت

چالش پیش روی صنعت خودرو مدیریت 
سرمایه هاست

 

از زمانی که ایران در جام جهانی با اسپانیا، پرتقال و 
مراکش هم گروه شد از همان موقع گروه مرگ سر 

زبان ها افتاد و کمتر کسی فکر می کرد تیم ایران بتواند در مقابل هم 
گروهی های خود بدرخشد و خودنمایی کند، تا جایی که در یک قدمی 

صعود هم قرار بگیرد.  
قطعا پیشرفت و سرافرازی تیم ملی فوتبال در سالهای گذشته، مدیون 
درایت و هوشیاری و مدیریت تیم است. البته تالش تیمی و فداکاری 
و از خودگذشتگی بازیکنان هم تکمیل کننده این مدیریت بود. تبعیت 
اعضای تیم ملی از کی روش و بکار بستن تفکرات او، حلقه گمشده 
فوتبال ما بود که تا قبل از حضور وی، ضربه های سنگینی بر تیم ملی 

فوتبال ما وارد کرده بود. 
همبستگی و روحیه تیمی، کنترل بازی بدون داشتن مالکیت و وجود 
قدمی  تا یک  را  ما  کلیدی،  موقعیت های  در  کارآمد  بازیکنان جوان 

صعود پیش برد.
آیا می توان از این الگو در حوزه اقتصاد بهره برد؟

بازنگری در موفقیت تیم ایران چند نکته دارد:
و  نشد  متکی  ستاره اش  چند  به  تنها  ایران  ملی  تیم  اینکه  ابتدا   -1
اقتصادی  تیم  امروز  قرار گرفت. چیزی که  جوانگرایی در دستور کار 

دولت به آن نیاز دارد.
هماهنگی  موجب  اجرایی  های  سیاست  در  ثبات  و  برنامه ریزی   -2
بخش های مختلف در پیشبرد اهداف تیم شد. ثبات در سیاست ها و 
رویکردهای اقتصادی دولت و حاکمیت، موجب هماهنگی بخش های 

خصوصی و تعاونی در راستای اهداف تعیین شده می شود.
3- مدیریت میانی و کالن در تیم ملی فوتبال از انسجام، یکپارچگی 
و هماهنگی باالیی برخوردار بود به نحوی که تمام زیر مجموعه های 
فوتبال کشور حتی با وجود مخالفت ها، خود را با آن هماهنگ کردند. در 
حوزه اقتصاد نیز اگر مدیریت منسجم، هوشمند و هماهنگ در سطوح 
اجرایی، نظارتی و سیاست گذاری برقرار باشد می توان انتظار داشت 

که زیربخش های اقتصادی در هماهنگی با برنامه ریزی کالن 
ناهماهنگی در دستور  نمونه  به عنوان  اقتصادی حرکت کنند. 
رییس جمهور مبنی بر اعالم اسامی سوءاستفاده کنندگان از ارز 
دولتی و اجتناب وزیر صنعت معدن و تجارت از اعالم اسامی 

یک ناهماهنگی فاحش در تیم اقتصادی دولت است. 
بزرگترین  کشورمان،  فوتبال  تیم  اجتماعی  سرمایه   -4
پشتیبان این تیم در رقابت ها بود. حاال می توان فهمید که 
اگر سرمایه اجتماعی در حمایت از کاالی ایرانی شکل بگیرد چه اتفاق 

بزرگی خواهد افتاد. 
تحسین  ایران،  فوتبال  بازیکنان  ناپذیر  خستگی  تالش  و  غیرت   -5
همگان را برانگیخت. شاید مهمترین دلیل حمایت مردم از تیم ملی 
همین  دارد  نیاز  دولت  اقتصادی  تیم  آنچه  است.  بوده  عامل  همین 
این  نمایش  و  مردم  معیشتی  مسائل  حل  در  ناپذیر  خستگی  تالش 

غیرت ملی در اقدامات دولت است.
6- تیم ملی ایران بدون کفش های نایک و مسابقات مقدماتی مهم، پا 
به بزرگترین تورنومنت ورزشی جهان گذاشت. در زمان بازی نه نشانی 
از کمبود ها در بازیکنان دیده می شد و نه اثری از تحریم ها. بازیکنان 
فوتبال از توان خودشان برای استفاده از فرصت ها بهره بردند. اقتصاد 
برای  خود  داخلی  های  ظرفیت  از  تواند  می  نیز  ایران  شده  تحریم 

پیشبرد منافع ملی کشور استفاده کند. 
و در پایان باید به توان امیدبخشی و انگیزه افزایی فوتبال اشاره کرد 
و  امید  مردم کشور  به  ایران،  اقتصاد  روزهای سخت  در  توانست  که 
کادر  و  بازیکنان  به  مردم  اعتماد  برگرداند.  را  مبارزه  و  انگیزه تالش 
برای  ایران موجب شد که همه مردم یکپارچه  تیم ملی فوتبال  فنی 
حمایت از این تیم همصدا شوند و این همصدایی ملی جواب داد. حاال 
تیم اقتصادی دولت باید به گونه ای عمل کند که مردم به آنها اعتماد 
کرده و خود را کنار آنها ببینند. در جنگ اقتصادی پیش رو بی اعتمادی 
مردم به مسئولین مهمترین ابزار دشمن در پیشبرد اهداف خود است. 
در مقابل رسیدگی فوری به مشکالت مردم، شفافیت در مسائل مالی 
نهادهای عمومی، اعالم بدون ترس و جانبداری اخاللگران اقتصادی، 
می تواند  مردم  حقوق  کنندگان  تضییع  و  احتکارکنندگان  با  برخورد 
اعتماد مردم به دولتمردان را افزایش داده و مسیر پیشرفت تیم ملی 

اقتصاد ایران را فراهم کند. 

۳۰ میلیارد دالر سود و ۲۲۰ هزار شغل 
در دل جام جهانی

دولت باید بخش مسکن را به بخش 
خصوصی واگذار کند 

۴

نشست اوپک به نفع غیراوپک

۳

نگاهــی به صد و هفتاد و چهارمیــن اجالس اوپک

۲
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کاکایی: باید تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم.

موسوی: دخالت مستقیم دولت در بخش مسکن تبعات منفی دارد.

 از نوگرود تا روستوف، چهره شهرها تغییر خواهد کرد.
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با توجه به تحوالت قیمتی در حوزه مسکن، بسیاری 
از کارشناسان بر این باورند اگر میتوانستیم به نحوی 
ساز،  و  ساخت  که  کنیم  فعالیت  مسکن  بازار  در 
متناسب با نیاز جامعه صورت بگیرد قطعا امروز شاهد 
افزایش بیش از حد قیمت مسکن در بازار نبودیم. در 
پنج سال گذشته رکود بازار مسکن باعث شد تا قیمت 
مسکن در طول آن سالها افزایش پیدا نکند اما بخشی 
از افزایش قیمت مسکن از سال گذشته تا کنون به 
قبل، خود  در سالهای  بوده که  تورمی  انباشت  دلیل 
فصل  شروع  بود.با  نداده  نشان  مسکن  بازار  در  را 
تابستان و افزایش تقاضا در بخش مسکن اقتصاد روز 
گفتگوی کارشناسانه ای با علی چگینی مدیر کل دفتر 
برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 

داشته است که در ادامه می خوانید.
 در سالهای اخیر چه تحوالت مهمی در حوزه 

مسکن رخ داده است ؟
در یک برهه زمانی مشــخص که رونــق تولید بازار 
مســکن از که باعث افزایش قیمت ها و فعالیت های 
حوزه مســکن شد، تقریبا در ســال 92 متوقف شد و 
ایــن توقف منجر به کاهش تولید، کاهش ســرمایه 
گذاری،کاهش صدور پروانه های ســاختمانی و ثبات 
قیمتی در این بازار شــد. پاییــز 96 همزمان با رونق 
بســیاری از بازارهای اقتصادی و افزایش قیمت های 
نسبی در آن بازارها ، بازار مسکن نیز دچار تحوالتی 
شد و بخشی از سرمایه دیگر بازارها به بخش مسکن 
تزریق شــد و عقب ماندگی بازار مســکن از چرخه 
تحوالت اقتصادی را جبران کرد به طوریکه معامالت 
مسکن در کالن شهر تهران رونق پیدا کرد و همراه 
با آن ســرمایه گذاری در بخش مسکن نیز افزایش 

یافت.
 در حال حاضر وضعیت مسکن چگونه است و 

چه روندی را طی می کند ؟
با توجه به آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بعد از 
گذشت سه سال که رشد ارزش افزوده مسکن منفی 

بود، در حال حاضر شاهد رشد ارزش افزوده و روند 
صعودی آن هستیم وامید می رود که بخش مسکن 
با افزایش سرمایه گذاری و تولید رو به رو خواهد شد 
و فعالیت های این بخش رونق گیرد. طبق آمار فعلی 
مسکن  حوزه  در  اشتغال  میزان   97 سال  ابتدای  از 

حدود 100 هزار نفر افزایش داشته است و قیمت ها 
نیز کمی افزایش یافته است و این افزایش قیمت ها 
آثار مثبتی دارد و هم می تواند  بازار مسکن هم  در 

آثار منفی از خود به جای بگذارد .
 مهم ترین آثار منفی افزایش قیمت در حوزه 

مسکن شامل چه مواردی می شود؟
کاهش  قیمت،  افزایش  این  منفی  آثار  ترین  مهم 
اثرگذاری  کاهش  و  مسکن  به  خانوارها  دسترسی 
تولید  افزایش  باعث  طرفی  از  اما  باشد.  می  ها  وام 
و فعالیت های اقتصادی خواهد شد که صنایع پایین 
دستی و باال دستی مسکن که به سمت رکود رفته 

بودند را به سمت رونق بیشتر سوق خواهد داد.
امسال  ماه  اریبهشت  در  تهران  شهر  کالن   
قیمت مسکن نسبت به مدت زمان مشابه سال 
قبل بطور متوسط بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا 

کرد. به طور کلی عواملی که در افزایش قیمت 
مسکن موثر بوده است چیست؟

میانگین افزایش قیمت مسکن در 5 سال گذشته در 
حدود 10درصد بوده در حالیکه متوسط تورم در همین 
دوره 15.8 درصد بود؛ یعنی متوسط نرخ تورم باالتر از 
متوسط افزایش قیمت مسکن بوده است که با توجه 
به شاخص گذاری انجام شده، افزایش قیمت مسکن 
داشته  کمتری  رشد  سرمایه  سایربازارهای  به  نسبت 
است. سه عامل در افزایش قیمت مسکن دخیل بوده 
است. یکی هزینه تمام شده مسکن است که از سال 
مانند  در صنایعی  قیمت  افزایش  به  توجه  با  گذشته 
فوالد افزایش پیدا کرد. البته در دو سه ماه اخیر شدت 
افزایش قیمت بیشتر بود که متاثر از قیمت ارز بوده 
است.عامل دیگر افزایش قیمت، افزایش میزان تقاضا 
برای مسکن بوده است. دیگر عامل مربوط به مسائل 
عمومی،  تورم  مانند  است  ایران  اقتصاد  ساختاری 
حجم نقدینگی و مسائل بین المللی مانند قیمت نفت، 
ورود ترامپ و بحث برجام که شوک سیاسی به بازار 

وارد کرده است.
 موضع دولت در قبال افزایش قیمت مسکن و 

تولید مسکن باید به چه صورت باشد؟
مداخله مستقیم دولت در بازار مسکن بصورت کنترل 
نه  و  است  متعارف  نه  قیمت  سقف  تعیین  یا  قیمت 
در اقتصاد جواب می دهد و آثار منفی زیادی نیز به 
همراه دارد. این مداخله منجر به کاهش عرضه و فرار 
در  تولید کمتر  این بخش شده که سبب  از  سرمایه 
آینده و افزایش شدید قیمت ها خواهد شد. دولت باید 
کند  استفاده  زمینه  این  در  خود  نظارتی  ابزارهای  از 
از بخش  ابزارهای حمایت  از طریق  را  بازار  وکنترل 
به  باید  و  دهد  انجام  متقاضیان  از  حمایت  و  تولید 
این نکته اشاره کرد که قیمت مسکن شدت افزایش 
قیمت خود را گذرانده است و تا پایان سال اگر شاهد 
افزایش قیمتی متعادلی در حوزه مسکن خواهیم بود.

مداخله مستقیم دولت 
در بازار مسکن 

برای کنترل قیمت 
یا تعیین سقف قیمت 

متعارف نیست

مهمی  بحث  گفت:  مجلس  عمران  کمیسیون  عضو 
که وجود دارد موضوع نیاز مردم به مسکن استیجاری 
و ملکی است؛ موضوعی که دولت باید نقش آفرینی 
منطقی و صحیحی در این زمینه داشته باشد و قطعا 
تبعات  بروز  موجب  تواند  می  دولت  مستقیم  دخالت 
منفی شود به طوریکه باید کار توسط مردم که بخش 
ابزارهای  از  دولت  و  شود  انجام  هستند  خصوصی 

نظارتی خود برای هدایت این موضوع استفاده کند.
مجلس  در  یزد  مردم  نماینده  موسوی  ابولفضل  سید 
شورای اسالمی در گفتگو با هفته نامه اقتصاد روز با 
باورند که  این  بر  کارشناسان  از  بسیاری  اینکه   بیان 
ایران وارد جنگ اقتصادی شده است و تبعات آن بر 
اقتصاد ایران نمایان است، گفت:این نابه سامانی  ابتدا 
نیز سرایت  به دیگر بخش ها  و  آغاز شد  ارز  بازار  از 

کرده است 
وی در ادامه افزود: اگر در این شرایط دولت و مجلس 
این   ، باشند  نداشته  مردم  سرمایه  برای  پیشنهادی 
سرمایه ها اثرات خود را در بازار می گذارد و این نابه 

سامانی ها بیش از پیش بروز خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط جنگ اقتصادی بهترین 
کار اتحاد و انسجامی است که مقام معظم رهبری به 
آن اشاره کردند تا مغلوب دشمن نشویم،اظهار داشت: 
وجود  مردم  و  مجلس  و  دولت  میان  نظر  اتفاق  باید 
بهترین  به  و  کنترل  را  وضعیت  بتوان  تا  باشد  داشته 

شکل هدایت کرد .
موسوی عضو کمیسیون عمران مجلس اذعان داشت: 
به  مردم  نیاز  موضوع  دارد  وجود  که  مهمی  بحث 

مسکن استیجاری و ملکی است؛ موضوعی که دولت 
زمینه  این  در  و صحیحی  منطقی  آفرینی  نقش  باید 
تواند  می  دولت  مستقیم  دخالت  قطعا  و  باشد  داشته 
کار  باید  طوریکه  به  شود  منفی  تبعات  بروز  موجب 
شود  انجام  هستند  خصوصی  بخش  که  مردم  توسط 
این  هدایت  برای  خود  نظارتی  ابزارهای  از  دولت  و 

موضوع استفاده کند.
مجلس  عمران  کمیسیون  جلسه  در  داد:  توضیح  وی 
از  متوجه شدیم  برگزار شد،  اخیرا  وزیر مسکن که  با 
دستمزد  چنین  هم  و  مصالح  قیمت  امسال  ابتدای 
به  توجه  با  مسائل  همین  و  یافته  افزایش  کارگران 
در  مرجی  و  موجود سبب شده هرج  اقتصادی  جنگ 
بازار اقتصادی به وجود بیاید که توقع می رفت دولت 
با اطالعاتی که در این زمینه داشت وضعیت را کنترل 

می کرد که این اتفاق رخ ندهد.
زمینه  این  در  مسکن  بانک  پیشنهاد  داد:  ادامه  وی 
این بود که اعتبار این بانک افزایش یابد تا بتواند در 
بسیاری از موارد ورود پیدا کند و به دنبال روندی برای 
افزایش ساخت و ساز بودند و تناسبی میزان عرضه با 

تقاضا ایجاد شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر بتوانیم در معامالت 
مسکن به طور شفاف عمل کنیم، کد رهگیری، سامانه 
و نرم افزارهای مشخصی را برای این امر طراحی کنیم 
سازی  شفاف  دهد،  ارائه  را  خود  های  طرح  دولت  و 
صورت می گیرد و بسیاری از مشکالت موجود از بین 

رفته و این بخش ساماندهی خواهد شد.

با شروع فصل تعطیالت، جنب وجوش در بازار اجاره 
آغاز شده و این بازار تحت تاثیر پنج عامل در مسیر 

تنش قرار دارد.
منطقه  برحسب  جابه جایی،  فصل  آستانه ی  در 
 40 تا   10 اجاره  بازار  در  نرخ ها  خانه ها  موقعیت  و 
درصد افزایش نشان می دهد. با توجه به پرش قیمت 
نرخ  مالکان  تورمی شده  انتظارات  به  منجر  که  ارز 
به  دیگر  سوی  از  برده اند.  باال  شدت  به  را  اجاره 
بانکی تمایل به رهن کامل  دلیل کاهش نرخ سود 
کاهش یافته و موجران ترجیح میدهند به جای پول 
پیش، اجاره بها دریافت کنند. عامل افزایش قیمت 
مسکن نیز در رشد قیمت اجاره تاثیر گذاشته است. 
آشفتگی دیگری هم از طریق برخی دفاتر امالک که 
متعاملین را به سمت عدم دریافت کد رهگیری سوی 

می دهند به نابسامانی این بازار دامن میزند.
دنبال  به  که  است  آن  از  حاکی  میدانی  مشاهدات 
اردیبهشت  در  مسکن  قیمت  درصدی   35 جهش 
گروهی  است.  شده  بیشتر  اجاره  بازار  به  فشار  ماه، 
از متقاضیان که تا قبل از زمستان 1396 قصد خرید 
مسکن داشتند حاال با افزایش غافلگیرکنندهی قیمتها 
به سمت رهن و اجاره رفته اند. از سوی دیگر به دلیل 
رشد قیمت مسکن و انتظارات تورمی، موجران اقدام 

به افزایش نرخ های پیشنهادی کرده اند.
  

بررسی ها حاکی از آن است که مناطق 5، 2، 4، 7، 
8 ، 6 ، 14 و 15 شهر تهران به ترتیب از بیشترین 
طوری  به  برخوردارند؛  مستاجران  برای  محبوبیت 
قراردادهای  کل  درصد   28 حدود  خردادماه  در  که 
است.  شده  امضا   2 و   5 مناطق  در  پایتخت  اجاره 
به همین نسبت برخی دفاتر امالک در این مناطق 
به  معامله  ثمن  از  را  سهم  بیشترین  میکنند  سعی 
خود اختصاص دهند. با توجه به پایین بودن عرضه 
نسبت به تقاضا در مناطقی که دارای سرانه مصرفی 
مناسبی هستند، بعضی مشاوران امالک از این رقابت 
منفی، بهره می برند و به رشد اجاره بها دامن می زنند. 
به طور مثال مشاور امالک در نشست ها بینابین را 
می گیرد؛ به مستاجر می گوید این خانه اکازیون است 
اگر یک شیرینی به من بدهی برایت با قیمت پایین 
زیاد  شما  خانه  می گوید  موجر  به  و  میبندم  قرارداد 
خیلی  مستاجر  کردن  پیدا  برای  باید  نیست،  جالب 
تالش کنم بنابراین حق الزحمه بیشتری می خواهم. 
اقدام  تاکنون  هم  امالک  اتحادیه  می رسد  نظر  به 
سوء   استفاده ها  اینگونه  از  جلوگیری  برای  موثری 

صورت نداده است.
مستاجران  اخیر  سالهای  در  که  معضالتی  از  یکی 
رهگیری  کد  ارایه  عدم  بودند  مواجه  آن  با  همواره 
موضوع  این  است.  امالک  دفاتر  برخی  سوی  از 
بخصوص در قراردادهایی که مبلغ ودیعه پایین است 

نمود بیشتری دارد و اغلب دفاتر امالک به متعاملین 
بیاید  پایین  شما  هزینه های  اینکه  برای  می گویند 
نیازی به دریافت کد رهگیری نیست. حال آنکه به 
گفته ی مسووالن اتحادیه امالک، قراردادهای فاقد 
رسیدگی  قابل  قانونی  مرجع  درهیچ  رهگیری  کد 
شود  پایمال  مستاجر  پیش  پول  اگر  و  بود  نخواهد 
عدم  به  متعاملین  تشویق  نیست.  جوابگو  هیچکس 
مشاور  دفاتر  برخی  سوی  از  رهگیری  کد  دریافت 
امالک در حالی انجام می شود که طبیعتا این دفاتر 
باید برعکس عمل کنند و اگر این درخواست از سوی 
طرفین ارایه شد از انعقاد قرارداد خودداری کنند اما 
قراردادهای  عمده  که  است  آن  از  حاکی  گزارشها 
اجاره در جنوب تهران فاقد کد رهگیری است. این 
هدف  با  مشاوران  بعضی  سوی  از  حالی  در  رفتار 
می شود  انجام  معامله  طرفین  هزینه های  کاهش 
که دیده میشود بنگاه ها هرگز حاضر نیستند از نرخ 
مصوب کمیسیون خود که اتحادیه برای آنها تعیین 
بیایند و تخفیف دهند. کمیسیون دفاتر  کرده کوتاه 
امالک یک چهارم اجاره ماهیانه از هر طرف معامله 

به اضافه 9 درصد ارزش افزوده است.
همچنین قیمت مسکن به عنوان عامل تاثیرگذار در 
افزایش نرخ اجاره عمل میکند. آمار اردیبهشت ماه 
قیمت مسکن شهر  میانگین  آن است که  از  حاکی 
تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته 35 درصد 
افزایش یافته است و به همین نسبت موجران انتظار 
کارشناسان  دارند. هرچند  را  اجاره  نرخهای  افزایش 
معتقدند که ظرفیت طرف تقاضا عامل تعیین کننده 
در رشد نرخ اجاره بها است اما این روزها دیده میشود 
شدید  رفتن  باال  دلیل  به  کارمندان  و  کارگران  که 
و  دوم  اولویتهای  انتخاب  به  مجبور  اجاره  قیمت 
سوم شده اند و در خانه های با کیفیت پایین تر مستقر 

می شوند.
سال  پنج  برخالف  امسال  نیز  تورمی  انتظارات 
گذشته، بازار اجاره را تهدید میکند. در دو سه سال 
اخیر نرخ تورم در محدوده 10 درصد قرار داشت و 
بر اساس اعالم مرکز آمار، نرخ تورم اردیبهشت ماه 
حال  این  با  است.  رسیده  درصد   8 رقم  به   1397
انتظارات  به  که  مسکن  و  ارز، سکه  بازارهای  رشد 
تورمی منجر شده، مالکان را بر آن داشته تا خود را 
پیشنهادی  و قیمت های  آینده وفق دهند  با شرایط 

را باال برده اند.
آرامش  سال  پنج  از  بعد  اجاره  بازار  شرایط  این  در 
نشانه های  گرفته که  قرار  التهاباتی  در مسیر  نسبی 

آن در روزهای اخیر بروز یافته است.

مسکن

چگینی، مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 

داغ تر از تابستان: بازار اجاره
دولت باید بخش مسکن را به بخش 

خصوصی واگذار کند 

دخالت مســـتقیم 
بخش  در  دولـــت 
مسکن تبعات منفی 
در پی خواهد داشت

مصاحبه

مهم ترین آثار افزایش قیمت مسکن، کاهش 
کاهش  و  مســکن  به  خانوارها  دسترســی 
اثرگذاری وام ها می باشــد. امــا از طرفی 
اقتصادی  فعالیت های  و  تولید  افزایش  باعث 
خواهد شــد که صنایع پایین دســتی و باال 
دستی مســکن که به سمت رکود رفته بودند 
را به سمت رونق بیشتر ســوق خواهد داد.

سید ابوالفضل موسوی

ریحانه نباتی

گزارش: عترت افشار
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آگهی دعوت سهامداران
آگهی دعوت سهامداران شرکت به کاال توسعه آمیتیس سهامی خاص 
جهت   14006061494 ملی  شناسه  و   14333 شماره  به  شده  ثبت 

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده در ساعت 10 صبح یکشنبه مورخ 97/4/24 
در آدرس  قم، خیابان دورشهر، کوچه 36، کوچه شهید حاج موسایی، 
پالک 65، واحد سوم کد پستی 3715663548 تلفن 02537737155 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستورات جلسه:
انحالل شرکت

14 کشور الجزایر، آنگوال، اکوادور، گینه استوایی، گابن، 
عربستان،  قطر،  نیجریه،  لیبی،  کویت،  عراق،  ایران، 
امارات و ونزوئال در یکصد و هفتاد و چهارمین نشست 
اوپک در وین گردهم آمدند تا درباره حفظ توافق کاهش 
تولید یا افزایش آن تصمیم بگیرند.نظام تصمیم گیری 
در اوپک، مبتنی بر اجماع است. بر این اساس، هر گونه 
اعضا  همه  موافقت  به  سازمان  این  در  گیری  تصمیم 

نیاز دارد.
پیروزی دیدگاه ایران در نشست اوپک

 2 اوپک  عادی  نشست  چهارمین  و  هفتاد  و  یکصد  در 
رویکرد اصلی وجود داشت. 

بر اساس رویکرد اول که با حمایت ضمنی آمریکا همراه 
بود، باید روزانه یک میلیون و 800 هزار بشکه نفت به 
میزان کنونی تولید افزوده می شد که به معنای نابودی 
توافق پیشین اوپک )نوامبر 2016( مبنی بر کاهش تولید 

تا سقف یک میلیون و 200 هزار بشکه بود.

بر اساس رویکرد دوم که ایران و سه کشور دیگر بر آن 
تاکید داشتند، باید توافق نوامبر 2016 باقی می ماند اما 
میزان تعهد اعضا از 152 درصد به 100 درصد کاهش 

یابد تا بدین طریق، کاهش عرضه نفت جبران شود.
بر  دوم،  رویکرد  طبق  الجزایر  و  عراق  ونزوئال،  ایران، 
لزوم حفظ توافق قبلی اوپک برای کاهش یک میلیون و 

200 هزار بشکه ای نفت، پافشاری کردند.
های  حاشیه  و  گسترده  های  رایزنی  از  پس  نهایت  در 

فراوان، این رویکرد پذیرفته شد.
وزیر نفت جمهوری اسالمی ایران در تبیین دیدگاه ایران 
در نشست اوپک گفت: برخی اعضا تاکید داشتند بازار با 
کمبود عرضه روبروست و تولید باید به طور قابل توجهی 
از همان بدو ورود  افزایش یابد که ما قبول نداشتیم و 
تولید، میزان  افزایش  به جای  باید  تاکید کردم  به وین 

پایبندی به تعهد را به 100 درصد رساند.
بیژن زنگنه با بیان اینکه ایران موضع خود در پایبندی 

نخستین  از  افزود:  نداد،  تغییر  را  اعضا  درصدی   100
ساعتی که به اینجا آمدم، در همین هتل )کمپینسکی( 
مشکلی  هیچ  اعضا  حد  از  بیش  پایبندی  رفع  با  گفتم 

نداریم. 

وی اضافه کرد: ما پذیرفتیم اعضای اوپک که پایبندی 
بیش از حد دارند، این پایبندی را کنار بگذارند. بنابراین 
از هیچ کس انتظار نداریم کمتر از تعهد خود تولید کند؛ 
سال  در  شده  تعیین  تولید  سقف  به  داریم  انتظار  فقط 

2016 پایبند باشند.
مصوبات نشست 

اعضای اوپک در یکصدو 
هفتاد و چهارمین نشست 
بر  سازمان،  این  عادی 
ــدی  100درص پایبندی 
به توافق همکاری اوپک 
حاصل   2016 نوامبر  که 

شده بود، تاکید کردند.
نشست،  بیانیه  اساس  بر 
ــق هــمــکــاری  ــوافـ تـ
ــای عــضــو و  ــشــوره ک
ــان  ــازم غــیــرعــضــو س
صادرکننده  کشورهای 
ــرای  ب ــک(  ــ )اوپ نفت 
کاهش در مجموع روزانه 
یک میلیون و 800 هزار 
و  میلیون  )یک  بشکه ای 
اوپک  بشکه  هزار   200
بشکه  هـــزار   600 و 
غیرعضو  کشورهای 
معتبر  همچنان  اوپک( 

خواهد بود.
با توجه به اینکه اعضای 
در  غیراوپک  و  اوپــک 
از  بیش  گذشته  ماههای 
تعهد خود کاهش  میزان 
داشته اند  بازار  در  عرضه 
اکنون  که  گونه ای  به 
پایبندی  و  تعهد  میزان 
152درصــد  حــدود  آنها 

نفت(  تولید  ای  بشکه  هزار   800 و  میلیون   2 )کاهش 
 100 به   152 از  تعهد  میزان  شد  گرفته  تصمیم  است، 

درصد کاهش یابد.
توافق حضور  در  که  اعضا  از  دسته  آن  تصمیم،  این  با 
داشته و بیش از میزان تعهد خود کاهش تولید داده اند، 
کرد،  خواهند  تولید  خود  شده  تعیین  سهم  اساس  بر 
مجموع  پایبندی  میزان  شرایط  این  در  که  گونه ای  به 

اعضای اوپک کاهش می یابد و به 100درصد می رسد.
بشکه های  مقدار  تصمیم،  این  شدن  عملی  صورت  در 
معنای  به  شود  می  جهانی  بازارهای  وارد  که  اضافی 
میزان  کاهش  منزله  به  فقط  و  نیست  تولید  افزایش 

پایبندی از 150 درصد به 100 درصد است.
قرار است کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک 
کنفرانس  رییس  به  و  کند  رصد  را  تولید  غیراوپک،  و 

گزارش کند.
بیانیه اعالم نشده است و در  این  البته هیچ عددی در 
ماه های آتی این عدد مشخص میشود اما کارشناسان از 
می  خبر  تولید  افزایش  ای  بشکه  میلیون  یک  ظرفیت 

دهند.
پاسخ منفی اوپک به آمریکا

از نشست  پیش  آمریکا،  رییس جمهوری  ترامپ  دونالد 
را خواستار شده  این سازمان  نفت  تولید  افزایش  اوپک 

بود که واکنش هایی را به دنبال داشت.
برخی تحلیلگران معتقد بودند در نتیجه نشست اوپک، 
بازار نفت شاهد افزایش یک میلیون و 800 هزار بشکه 

ای تولید خواهد بود، اما این پیش بینی محقق نشد.
صحبت  به  خوشی  روی  اوپک،  اعضای  برخی  اگرچه 
های ترامپ نشان داده و تمایل داشتند به میزان قابل 
توجه ی، حجم عرضه نفت را افزایش دهند اما ایستادگی 
طرح  حامیان  تالش  اوپک،  دیگر  عضو  سه  و  ایران 
آمریکایی افزایش قابل توجه تولید را به شکست کشاند.

با  اوپک  گفت:  ایران  اسالمی  جمهوری  نفت  وزیر 
مواضع  به  داد  نشان  رسمی  طور  به  خود  امروز  توافق 

رییس جمهوری آمریکا توجهی نکرده است.
آمریکا  به  نسبت  اعضا  برخی  اگر  اینکه  بیان  با  زنگنه 

تعهدات پنهانی داشته باشند، بحث دیگری است، افزود: 
همه  زیرا  نداشت،  مثبتی  اثر  آمریکا  موضع گیری های 
متهم به تبعیت از سیاست های آمریکا می شدند و ما از 
این رو اعالم کردیم اوپک، سازمانی آمریکایی نیست که 

از آمریکا دستور بپذیرد.
ترامپ  توئیت  درباره  که  خبرنگاری  به  پاسخ  در  وی 
پس از اعالم نتایج نشست دیروز اوپک، گفت: »ایشان 
هنوز باور نمیکند جز معدودی، کسی در اوپک از ایشان 

خوشش نمی آید«.
›خالد الفالح‹ وزیر انرژی عربستان پس از نشست وزرای 
نفت و انرژی اوپک در وین، گفت: اجماع کاملی داشتیم.

به گزارش ایرنا، الفالح به خبرنگاران افزود: خوشحالم که 
در آخر به رقم یک میلیون )بشکه نفت در روز( که درباره 

آن صحبت می کردیم، دست یافتیم.
تولید  واقعی  افزایش  میزان  از  زنگنه  بینی  پیش 

نفت
نشست  نتیجه  در  ها،  برآورده  برخی  اساس  بر  اگرچه 
174 اوپک و با کاهش تعهد اعضا از 152 به 100 درصد 
حدود یک میلیون بشکه نفت باید روزانه به بازار عرضه 
می شود، اما زنگنه پیش بینی دیگری داشته و می گوید: 
 600 حدود  تنها  جهانی،  بازارهای  واقعیات  به  توجه  با 

هزار بشکه افزوده خواهد شد.
از 150  بیش  پایبندی  باید  اوپک  اعضای  به گفته وی 
درصدی خود را به 100 درصد برسانند، اما بعید میدانم 
 50 آن  معادل  میزان  به  نفت  شدن  اضافه  امکان  که 

درصد وجود داشته باشد.
زنگنه یادآور شد: بنابراین افزایش یک میلیون بشکه ای 
تولید نفت در کار نیست و به نظر نمی رسد بیش از 500 

تا 600 هزار بشکه نفت به بازار برگردد.
جمهوری کنگو، پانزدهمین عضو اوپک شد

سازمان  عضو  جدیدترین  عنوان  به  »کنگو«  عضویت 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( پشت درهای بسته 
در یکصد و هفتاد و چهارمین نشست این سازمان مورد 

تایید 14 عضو قرار گرفت.
بشکه  و 700 هزار  میلیارد  ذخایرنفت کنگو حدود یک 
و تولید روزانه این کشور هم اکنون بیش از 300 هزار 

بشکه در روز است.
نفت  صادرکننده  کشورهای  سازمان  اعضای  تعداد 
 15 به  سازمان  این  به  کشور  این  پیوستن  با  )اوپک( 

کشور رسید.

شناخته  نیز  برازاویل  کنگو  نام  به  که  کنگو  جمهوری 
میشود در مرکز آفریقا واقع شده و پایتخت آن برازاویل 
که  دارد  شهرت  برازاویل  کنگوی  به  کشور  این  است. 
برای تمایز با کشور همسایه بزرگتر همنام آن جمهوری 

دموکراتیک کنگو استفاده میشود.
دعوت اوپک از روسیه برای عضویت

سازمان  که  گفت  سعودی  عربستان  ــرژی  ان وزیــر 
پیشنهاد  روسیه  به  )اوپک(  نفت  کشورهای صادرکننده 

داده عضو ناظر این سازمان شود.
خالد  ریانووستی،  از خبرگزاری  نقل  به  ایرنا  گزارش  به 
فالح پس از برگزاری نشست اوپک در وین به خبرنگاران 
ما  و  است  پیشنهاد  این  بررسی  حال  در  روسیه  گفت: 
منتظر درخواست رسمی برای عضویت از طرف مسکو 

هستیم. 
اوپک  اعضای  همه  دهم  می  اطمینان  داد:  ادامه  وی 
خوشحال  باشد،  آن  خانواده  از  بخشی  روسیه  اینکه  از 

خواهند شد. 
روسیه از تولیدکنندگان عمده نفت در سطح جهانی است 
و شرکت های نفت این کشور روزانه 11 میلیون بشکه 
نفت تولید می کنند و روسیه در این عرصه برای مکان 
با عربستان سعودی  بازار جهانی  نخست تولید نفت در 

رقابت می کند.

 بر اساس برخی برآورده ها، در نتیجه 
نشســت 17۴ اوپک و با کاهش تعهد 
اعضا از 15۲ بــه 1۰۰ درصد حدود یک 
بازار  به  باید روزانه  میلیون بشکه نفت 
عرضه می شــود، اما زنگنه پیش بینی 
دیگری داشــته و می گوید: با توجه به 
واقعیــات بازارهای جهانی، تنها حدود 
خواهد شد. افزوده  بشــکه  هزار   6۰۰

همکاری  توافق  نشست،  بیانیه  اساس  بر 
کشــورهای عضو و غیرعضو ســازمان 
کشــورهای صادرکننده نفــت )اوپک( 
برای کاهــش در مجمــوع روزانه یک 
)یک  بشــکه ای  هزار   8۰۰ و  میلیــون 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار بشــکه اوپک و 
6۰۰ هزار بشــکه کشــورهای غیرعضو 
بود. خواهد  معتبــر  همچنــان  اوپک( 
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عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی 
خودرو دانشگاه علم و صنعت 

به صورت  خودرو  قیمت  گذشته  هفته های  طی 
گذاشت.  افزایش  به  رو  افسارگسیخته  کاماًل 
افزایش  به گونه ای  خودرو  قیمت  رشد  سرعت 
داشت که خریدار، فروشنده و حتی تولیدکننده 
را هم دچار بهت زدگی و توقف در تصمیم گیری 
یا  و  قیمت  کاهش  انتظار  در  بسیاری  کرد. 
جدید  قیمتهای  با  خرید  توان  کاهش  شاید 
نمایشگاه  اغلب  ندارند.  خودرو  خرید  امکان 
داران و دالالن خودرو نیز با استفاده از فرصت 
باالترین  به  را  موجود  خودروهای  پیش آمده 
قیمت آگهی کردند که اگر بخت با آنها یار بود و 
فروختند سود هنگفتی کرده باشند و اگر فروش 
نرفت هم چیزی از دست ندادهاند.این تحوالت 
کاکایی  حسن  امیر  که  دارد  هم  دیگری  دالیل 
گفتگو  در  ایران  صنعت  و  علم  دانشگاه  استاد 
با اقتصاد روز به بیان آن پرداخته است که در 

ادامه می خوانید.
بازار  در  را  اخیر  های  گرانی  و  تحوالت  ریشه   

اقتصادی کشور در چه چیزی می بینید؟
کشور  کالن  اقتصاد  به  که  مساله  این  اصلی  ریشه 
به گونه ای است که سرمایه سرگردانی  بر می گردد 
قرار گرفت که  که قبال هم وجود داشت در شرایطی 
احساس نا امنی کرد و تحرک آن آغاز شد و در ابتدا نیز 
بازار ارز و طال را تحت تاثیر قرار داد؛ بعد آن به مسکن 
اختیار  در  را  خودرو  بازار  نیز  حاضر  حال  در  و  رسید 
گرفته است.این یک مکانیزم بانکی نامناسب است که 
افزایش است و مسیر نامشخصی را طی می  در حال 
کند. متاسفانه در سالهای اخیر توجه زیادی به بانک ها 

داشتیم و سیستم بورس و توسعه صنعتی را فراموش 
کردیم. اگر بانک ها به این بنگاه داری وارد نمی شدند 
و این مساله را بر عهده بورس می گذاشتند به نتایج 
بهتری دست می یافتیم و از طرفی اگر بورس ما برای 
توسعه صنعتی شفاف عمل می کرد قطعا با خال سرمایه 
گذاری موجود در صنعت باید با کمبود سرمایه مواجه 
مواجه  باالی سرمایه  با حجم  متاسفانه  اما  می شدیم 

شدیم و بورس به نتیجه نرسید.
اگر  صنعت  در  موجود  خال  به  توجه  با   
ایران  از  اروپاییان  ویژه  به  خارجی  خودروسازان 

بروند، صنعت خودرو ایران باید چکار کند؟ 
داخل کشور وجود  در  توانمندی هایی که  به  توجه  با 
دارد اما باید به این نکته هم توجه کنیم که بسیاری از 
توانمندی ها نیز در کشور وجود ندارد، به عالوه اینکه 
به سرمایه  نیاز  تولید  موارد  از  بسیاری  تامین  برای  ما 
داریم. یکی از نکات کلیدی توسعه صنعت خود سرمایه 
است چرا که توسعه خودرو جدید، راه اندازی خط تولید 
دارد. در  به سرمایه  نیاز  فناوری  قطعه جدید و توسعه 
دیگر  از  که  تولیدی  خطوط  از  بسیاری  اخیر  سالهای 
تولید  خط  حاضر  حال  در  شدند،  ایران  وارد  کشورها 
زمینه  در  اما  روند  می  و  گذاشته  جا  ایران  در  را  خود 
اینکه در میانه راه هستیم برای  قطعه سازی به دلیل 
می  و  داریم  زمان  به  نیاز  کامل  توانمندی  به  رسیدن 

توان گفت تقریبا در گامهای اولیه هستیم و این راه به 
شدت نیاز به سرمایه دارد چرا که قطعه سازی ما جز 
این خال  سریعتر  هرچه  باید  و  است  بخش خصوصی 
سرمایه ای در این بخش جبران شود یعنی در بخش 
باید  نیاز است  دانیم که  هایی که کمبود داریم و می 

سرمایه الزم را تزریق کنیم .
وزارت  رقابت،  شــورای  همچون  نهادهای   
از  حمایت  سازمان  و  تجارت  و  صنعت،معدن 
ارتباط  تولیدکنندگان و مصرف کنندگان  که در 
با صنعت خودرو قرار دارند، چه عملکردی در این 
زمینه داشتند و آیا توانسته اند موفق عمل کنند 

یا خیر؟
زمان  برای  الزم  زیرساختهای  نهادها  این  متاسفانه 
تحریم را در نظر نگرفتند و به طور مشخص وظایف 
اصلی خود را دنبال نکردند و مدتهاست که تصمیمات 
شده  روزمرگی  دچار  ما  نهادهای  از سوی  شده  اتخاذ 
ایجاد  کشور  در  باید  که  ساختی  زیر  کارهای  و  است 
می شد از جمله ایجاد فضای رقابت را دنبال نکردند و 
حاال در هیاهوی افزایش قیمت ها براساس هیجانات 
باید  اقتصادی  نهادهای  گیرند.مجموعه  می  تصمیم 
همیشه نقاط راهبردی را تشخیص دهند و ازآن مراقبت 
کنند. خودروسازی مجموعه ای از عوامل و نهادهاست 
و ما یکسری قطعه سازی و مجموعه سازی راهبردی 
داریم. در بحث برق و الکترونیک خودرو کشور ما یک 
روز  به  روز  مساله  این  و  است  عیار  تمام  واردکننده 
تر خواهد شد و سرمایه گذاری  تر و گسترده  پیچیده 
در  نیست.  اقتصادی  نیز  کامل  طور  به  بخش  این  در 
را تشخیص  راهبردی  باید مجموعه های  حال حاضر 
دهیم، عملیاتی کنیم و سپس سرمایه گذاری را انجام 
دهیم. به دلیل اینکه در این صنعت همیشه در بحران 
قرار داشتیم معموال بهانه های مختلفی برای فراراز این 
این  من  پیشنهاد  است؛  داشته  وجود  راهبردی  مساله 
است که دولت مردان ما به دور از هیجانات و جنگ 
های روانی که در حال رخ دادن است که ناشی از جنگ 
راه حل های اصولی  باید  اقتصادی است  واقعی  های 
از این تهدید بزرگ یک فرصت طالیی  ارائه دهند و 
بسازیم و در بخش هایی که می توانیم بر اساس دانش 
و توانمندی ها توسعه داخلی را آغاز کنیم، حرکت کنیم 
چرا که هر روز که بگذرد این مساله به ضرر ما تمام 

خواهد شد .
صنعت  روی  پیش  های  چالش  ترین  مهم   
خودروسازی در افق 9 ماهه کوتاه مدت سال 97 

چه مواردی است؟
حرکت های موثری که در زمینه قطعه سازی توسط 
است  تحسین  قابل  است  گرفته  صورت  خودروسازان 
بدین معنا  با چالش هایی مواجه است  تولید  ادامه  اما 
که برنامه های توسعه ای در صنعت خودرو با مشکل 
حال  در  که  خودروهایی  که  چرا  شد  خواهند  رو  روبه 
و  سرمایه  به  نیاز  تولید  برای  اند  شده  طراحی  حاضر 
که  را  کاری  اولین  بحران  در  معموال  و  دارند  فناوری 
خودروسازان زمین می گذارند فعالیت های توسعه ای 
است و این مساله چالش بزرگی به نظر می رسد و قطعا 
در بلند مدت مشکل ایجاد خواهد کرد.در واقع مساله 
ی دیگری که وجود دارد این است که قراردادهایی که 
منعقد شده است اگر نیمه کاره رها شود تبدیل به زیان 
مدیریت  جاری  سال  در  چالش  ترین  مهم  شود.  می 
سرمایه ها است. در واقع سرمایه گذاری هایی  که ما 
در برنامه توسعه و خط تولید جدید انجام دادیم باید به 
گونه ای مدیریت شود که تمامی این تهدیدها تبدیل 

به فرصت شود.

شواهد نشان می دهد که صنعت خودرو تحت 
تصمیم  بدنه  در  سیاسی  جریان  یک  حاکمیت 
چند  نفع  به  تحول  حال  در  مدیریتی،  و  گیر 
منافع  که  هایی  شرکت  است.  خاص  شرکت 
رقبای  حذف  دولت،  سیاسی  حمایت  در  شان 
قطعه  واردات  تعرفه  داشتن  نگه  پایین  و  بازار 
است.در ادامه گفتگوی اقتصاد روز با علی دادفر 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو را در این باره 

می خوانید.
 آیا واردات خودرو به روال قبل برگشته یا خیر؟

شد  ممنوع  رسما  ماه  تیر   2 تاریخ  در  خودرو  واردات 
وضعیت  و  شد  ابطال  نیز  قبلی  سفارش های  ثبت  و 
نا مناسبی برای صنعت خودرو در شرایط فعلی به وجود 

آمده است .
شرایط  در  این  از  پیش  تا  خودرو  واردات  آیا   

رقابتی اتفاق می افتاد یا خیر؟
واردات خودرو نسبت به شرکت های وارداتی که حدود 
22برند هستند می توان گفت در شرایط رقابتی بودند 
شرکت  دو  انحصار  در  داخلی  خودروهای  نظر  از  اما 
خودروساز دولتی قرار دارد فضای رقابتی وجود ندارد .

کنترل  در  دولت  عملکرد  از  شما  ارزیابی   
خودروهای وارداتی چگونه است؟

به صراحت می توان گفت در حال حاضر شاهد نسل 
این  دولت  استدالل  و  کشی بخش خصوصی هستیم 
تعادل  و  ارز  خروج  از  جلوگیری  راستای  در  که  است 
لیست  به  وقتی  اما  است  گرفته  کار صورت  این  بازار 
قرار  کاالها  از  بسیاری  می کنیم  نگاه  ها  ممنوعیت 
ندارند، در حالی که باید قرار داشته باشند به دلیل اینکه 

تولید داخل دارند و ارز بری باالیی دارند و می بینیم که 
متاسفانه  است.  نشده  لحاظ  وجه  هیچ  به  مساله  این 
و  ماند  مغفول  دولت  گیری  تصمیم  شیوه  نیز  این بار 
هیچ یک از دست اندرکاران خودرویی از این تصمیم 
جلب  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  باید  نیستند.  مطلع 
رضایت سرمایه گذار و کارآفرین اولین وظیفه حاکمیت 
است اما دولت در هیچ زمینه ای اطالع رسانی به موقع 
از 22 برندی  نیز به هیچ یک  ندارد و در حال حاضر 
که در زمینه خودروهای وارداتی فعال هستند اطالعی 
از توقیف واردات ندادند. در حالی که می توانستند یک 
زمان 20 روز برای این شرکت ها در نظر بگیرند و یک 
اعتماد  تا  کنند  اجرایی  را  بخشی  آرام  روانی  عملیات 

سرمایه گذار جلب میشد.
 با توجه به شرایطی که تحریم برای کشور ایجاد 
انجام  از سوی دولت  باید  برنامه ریزی  کرده، چه 

شود که بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم؟
ماحصل اینکه ما در شرایط تحریم هستیم و تحریم به 
معنای سختی و فشار است مورد توجه مردم و فعالین 
عرصه صنعت است اما تحریم به این معنا نیست که 
هرچه داریم را هم از دست بدهیم، تحریم یعنی اینکه 
استفاده  و  بدهیم  پرورش  کنیم  حفظ  داریم  را  آنچه 
بهینه کنیم و فضای آرامش روانی را برای کارآفرینان 

به  این  از  بیش  باید  اینکه  نهایت  در  و  کنیم  فراهم 
محدودیت  به  توجه  با  ببینیم  باید  کنیم.  فکر  توسعه 
دولت  توسعه  برنامه  مصارف  و  منابع  ها،  فرصت  ها، 
در تحریم چیست اما در شرایط حاضر عملکرد دولت 
معقول به نظر نمی رسد و خودرو به مفهوم دقیق کلمه 
آن چیزی که واردکنندگان وارد کشور می کنند با آن 
چیزی که در داخل تولید می شود قابل مقایسه نیست 
و به نظر می رسد آنچه که باید موثر بر تدبیر و اندیشه 
دیدگاه  با  و  کانالیزه  تدابیر  و  ندارد  وجود  باشد  دولت 
شعاری است که نتیجه ی خوبی در بر نخواهد داشت .
، خودروهای  با بستن واردات خودرو  بود   قرار 
این  چقدر  بزنند،  نمایندگی  ایران  در  خارجی 

موضوع محقق شده است؟
اکثر  بدانیم  و  باشیم  بین  واقــع  کمی  است  بهتر 
خودروهایی که در کشور توانستند تا حدودی به تولید 
برسند ابتدا با واردات عملیات ساخت آنها انجام گرفته 
واردات  بسته شدن  با  و  فعلی  شرایط  در  عمال  است. 
خودرو به کشور تعداد محدودی خودرو در کشور وجود 
خواهد داشت که همان چند خودرو نیز وابستگی ارزی 
تامین  برای  واردکنندگان  این  از  پیش  تا  اگر  و  دارند 
قطعات ساخت این خودروها کمکی را انجام می دادند 
توانند  نمی  دیگر  تدبیری  بی  این  با  و  در حال حاضر 
این کار را انجام دهند. ما افزایش رضایت مندی مردم 
را دوست داریم و تمام تالشمون را باید در این زمینه 
تحریم  با  مبارزه  راستای  در  .همچنان  بگیریم  کار  به 
ها باید به اقتصاد ملی کمک کنیم اما بی توجهی به 
این مسائل چیزی است که در حال حاضر اتفاق افتاده 
و این نتیجه تصمیم گیری عده ای سود جوست که از 
این نمد کالهی برای خود می بافند. اما باید بدانیم که 
عدم شفافیت و عدم تمرکز در تصمیم گیری مساوی 

است با فساد .

باید تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم

چالش پیش روی صنعت خودرو 
مدیریت سرمایه هاست

توقف ترخیص ۴5۰۰ خودرو 
غیرقانونی 
در گمرک

مرکز حراست وزارت صمت اعالم کرد: 
عملیات ترخیص 4 هزار و 500 خودرو از مجموع 6 هزار 
و 481 خودرو ثبت سفارش شده غیر قانونی در گمرکات 
متوقف شد و مابقی خودروهای مشمول در پرونده در حال 

پیگیری است.
ملت  اطالع  به  است:  زیر  شرح  به  اطالعیه  این  متن 
وزارت  حراست  مرکز  رساند  می  اسالمی  ایران  شریف 
صنعت، معدن و تجارت بر اساس وظیفه ذاتی و رصدهای 
دریافت  بدون  متبوع  وزارت  های  مجموعه  زیر  از  الزم 
تخلف  کشف  به  نسبت  نظارتی  مراکز  دیگر  از  گزارشی 
اقدام  غیرقانونی  های  روش  از  خودرو  سفارش  ثبت  در 
به  اطالعات  تخصصی  و  قانونی  های  بررسی  از  پس  و 
دست آمده، به جهت ممانعت از سودجویی افراد دخیل در 
پرونده، ظرف زمان مشخص، پیگیری و مکاتبه با گمرک 
حکومتی،  تعزیرات  سازمان   ، ایران  اسالمی  جمهوری 
وزارت اطالعات و دیگر مراکز مرتبط انجام که منجر به 
از  ادامه عملیات و ترخیص 4 هزار و 500 خودرو  توقف 

مجموع 6 هزار و 481 خودرو از گمرکات شد.

هشدار در خصوص پرداخت 
هرگونه پول به شرکت های 

واردکننده خودرو خارجی

آگاهی  پلیس  سرپرست  یاراحمدی،  حمیدرضا  سرهنگ 
بر  مبنی  دولت  اخیر  مصوبه  به  اشاره  با  بزرگ  تهران 
اختصاص  ممنوعیت ورود هرگونه خودرو خارجی و عدم 
ارز به واردات آن به شهروندان توصیه کرد که از پرداخت 
واردات خودرو  به شرکت هایی که همچنان مدعی  پول 

هستند، جدا خودداری نمایند .
سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی در توضیحات بیشتر عنوان 
بازار کنونی خودروی  داشت: بررسی های بعمل آمده در 
کشور بویژه کالن شهر تهران حکایت از آن دارد که برخی 
به  همچنان  خودرو  واردات  زمینه  در  فعال  های  شرکت 
خرید  جهت  شهروندان  از  سفارش  غیرقانونی  نام  ثبت 
خودرو ادامه می دهند که با توجه به مصوبه اخیر دولت در 
خصوص ممنوعیت واردات خودرو و عدم اختصاص ارز به 
این موضوع، قطعا انجام تعهدات مبنی بر تحویل خودرو 

برای این گروه از شرکت ها وجود نخواهد داشت.
وی افزود: این موضوع در حالی است که که عمده ثبت 
آن  سوی  از   ، خودرو  فروش  جهت  اخیر  های  سفارش 
که  است  پیگیری  و  انجام  حال  در  ها  شرکت  از  دسته 
فاقد هرگونه مجوز قانونی و الزم از سوی »وزارت صنعت 
، معدن و تجارت« جهت فعالیت قانونی در زمینه واردات 

خودرو هستند .

عضو کمیسیون صنایع مجلس؛
وزیر صنعت قول داد ۳1 روزه 

حباب قیمت خودرو بترکد

به قول وزیر صمت برای ساماندهی  اشاره  با  ولی ملکی 
برگزار  جلسات  در  کرد:  اظهار  خودرو،  بازار  ماهه  یک 
شده با شریعتمداری جهت بررسی عوامل افزایش قیمت 
خودروها، خواستار مهار قیمت  و برخورد با مقصران این 

امر  در مدت زمان کوتاه شدیم.
وی افزود: البته یکی از مقصران افزایش قیمت خودروها، 
بویژه خودروهای لوکس خارجی و قطعات وارداتی، اعمال 

تحریم ها و خروج آمریکا از برجام  بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به تاثیر غیر مستقیم تحریم ها بر قیمت خودروها 
گونه  هر  بروز  از  جلوگیری  برای  اروپا  کرد:اتحادیه  بیان 
های  شرکت   ، خودرویی  تولیدات  فــروش  در  خللی 
نمی  قرار  تحریمی  اقالم  لیست  در  را  خود  خودروسازی 
دهد. از اینرو  فشارهای ناشی از تحریم را از طریق اعمال 
محدودیت های  بانکی و  تاثیر مستقیم بر نوسانات ارزی 
کشور مقصد، وارد می کنند که این موضوع به تبع بازار 

خودرو کشور هدف را تحت تاثیر قرار می دهد.
وی با اشاره به  علت افزایش قیمت خودروهای داخلی و 
بومی نیز تصریح کرد: قطعا شرکت هایی که 90 درصد از 
تولیدات نهایی آنها برگرفته ار  مواد اولیه داخلی و قطعات 
بهانه  هایشان  قیمت  افزایش  برای  نباید  است  بومی 
این در حالی است که مدیران  بیاورند،  را  ارزی  نوسانات 
شرکت های خودروسازی داخلی اعالم می کنند  افزایش 
قیمت از سوی آن ها صورت نگرفته و این اتفاق  در بازار 
ایجاد یک حاشیه قیمت در فروش  تنها به علت  خودرو، 

این محصوالت ایجاد شده است.
خودروهای  در  قیمت  افزایش  میزان  این  ما  گفت:  وی 
داخلی  را جایز نمی دانیم و در شورای رقابت هم برای 
خودروهای زیر 50 میلیون تومان، افزایش قیمت کمی را 
در نظر گرفته ایم تا مردم برای تهیه وسیله مورد نیاز خود 

با تغییرات عجیب مواجه نشوند.
 

خودرو در رسانه

دادفر
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو

خودرو

صنعت خودرو ایران در انحصار 
دو شرکت دولتی 

فضای رقابتی وجود ندارد 

کاکایی

خودروهایی کــه در حال حاضــر طراحی 
شــده اند بــرای تولید نیاز به ســرمایه و 
فنــاوری دارند و معموال در بحــران اولین 
کاری را که خودروســازان زمین می گذارند 
فعالیت های توســعه ای است و این مساله 
چالــش بزرگی بــه نظر می رســد و قطعا 
در بلند مدت مشــکل ایجــاد خواهد کرد.

اســتدالل دولت این است که در راستای 
این  بازار  تعادل  و  ارز  از خروج  جلوگیری 
کار صورت گرفته است اما وقتی به لیست 
از  بســیاری  می کنیم  نگاه  ها  ممنوعیت 
قرار  باید  ندارند، در حالی که  قرار  کاالها 
داخل  تولید  اینکه  دلیل  به  باشند  داشته 
دارند و ارز بری باالیی دارند و می بینیم که 
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت که مقرر شده این مساله به هیچ وجه لحاظ نشده است.

ایران خودرو تا سقف 200 هزار و سایپا تا سقف 100 
هزار پیش فروش خودرو داشته باشد.

احتمال  درباره  خبرنگاران  با  گفت وگو  در  سراج  ناصر 
خودروسازی  شرکت های  سوی  از  خودروها  احتکار 
و  هستیم  موضوع  این  بررسی  درحال  کرد:  اظهار 
بازرسی  سازمان  رئیس  نگرفتیم.  قطعی  نتیجه  هنوز 
خودروها  احتکار  سازمان  این  که  گفت  کشور  کل 
در  سراج  می کند.  بررسی  را  خارجی  و  داخلی  از  اعم 
بازرسی  با  بود  گفته  در جایی  این سؤال که  به  پاسخ 
او از ایران خودرو، قیمت خودروهای داخلی 40 تا 50 
میلیون تومان کاهش یافت، افزود:  این امر برای همه 
به  خودروها  برخی  قیمت  بلکه  نیفتاد  اتفاق  خودروها 
صورت قابل قبولی کاهش داشت. البته پس از اعالم 
ممنوعیت واردات خودروهای خارجی از سوی مقامات 
صنعت، معدن و تجارت، قیمت خودروهای خارجی یک 
مقدار افزایش یافت اما در مجموع قیمت خودرو خوب 
پایین آمد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: 
اگر حرص و ولع کم شود کمبود خودرو نخواهیم داشت 
زیرا به اندازه کافی خودرو در داخل کشور تولید می شود 

و حتی تولید چند برابر نیاز موجود است.
او گفت که پس از بازدید از شرکت های خودروسازی، 
مقرر شد ایران خودرو تا سقف 2 هزار و سایپا تا سقف 

1 هزار خودرو را پیش فروش کند.

توسط  خودرو  فروش  پیش  سقف 
سایپا و ایران خودرو مشخص شد
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خودروهای  شامل  پاک  خودروهای  امروزه 
یا  الکتریکی  خودروهای   ،  HEV یا  هیبرید 
در   Fuel Cell یا  هیدروژنی  خودروهای  و   EV
معمولی  خودروهای  جایگزین  و  معرفی  دنیا 
در  با  پیشرو  کشورهای  همچنین  می شوند. 
نظر گرفتن ابزارهای تشویقی در حال ترویج 
استفاده از این خودروها و همچنین در تالش 
استفاده  زیرساختهای  آماده سازی  برای 
تا  تکنولوژی  ورود  شرایط  و  هستند  آنها  از 
فراهم  را  کشورشان  در  خودروها  این  تولید 
زمینه  این  در  ایران  متاسفانه کشور  می کنند. 
سرعت بسیار پایینی داشته و اخیرا تعرفه های 
در  کشور،  به  خودروها  این  واردات  سنگین 
به  سمت  را  مشتریان  مسیر،  ابتدای  همان 
و  آالیندگی  با  بنزینی  خودروهای  از  استفاده 
شرکت  می دهد.  سوق  باال  سوخت  مصرف 
خودروسازی کارمانیا با هدف تولید خودروهای 
کرده  آغاز  زمینه  این  در  را  خود  فعالیت  پاک 
که در ادامه گفتگوی اقتصاد روز را با ساالری 
خودروسازی  شرکت  مدیرعامل  شریف 

کارمانیا می خوانید. 

فعالیت شرکت خودروسازی کارمانیا از چه 
زمانی و چگونه آغاز شد؟

جهت  در   1394 سال  در  کارمانیا  سازی  خودرو 
ویژه  منطقه  در  خودرو  جدید  تولید  خط  اندازی  راه 
دلیل  کرد.  به  فعالیت  به  آغاز  جدید  ارگ  اقتصادی 
نیاز به مساله اشتغال و خال بازار از خودرو با کیفیت، 
در  جدید  کارخانه  یک  که  شد  احساس  نیاز  این 
شود.  احداث  بم  جدید  ارگ  اقتصادی  ویژه  منطقه 
آغاز  با سرمایه گذاری بخش خصوصی  فعالیت  این 
مهندسین  پیمانکاران،  جمله  از  جوانی  تیم  با  و  شد 
فاصله  در  بودند  منطقه  بومیان  از  همگی  که  پروژه 

بسیار کوتاه یک زمین بایر به مساحت 15 هکتار را 
در زمان 7 ماه و 13 روز به کارخانه ساخت خودرو 
تبدیل کردیم و اولین بدنه خودرو در همان زمان از 
خط تولید ما خارج شد و رکوردی در صنعت خودرو 
کشور به جا گذاشتیم که این فعالیت در سخت ترین 
شرایط اقتصادی کشور انجام شد و ثابت کردیم که 
میتوانیم کار با کیفیت و باارزش را با تکیه بر توانایی 

های داخلی انجام دهیم.
در حال حاضر این شرکت در چه شرایطی قرار 

دارد ؟
در حال حاضر پروژه کارمانیا با 450 نفر مشغول به 
در حدود  جوان  و  پایین  بسیار  میانگین سنی  با  کار 

اکثر  که  دهد  می  ادامه  خود  فعالیت  به  سال   30
پایین ترین تا  از  این نیروها در بم مستقر هستند و 
باالترین سطوح کارخانه بومی منطقه هستند و سعی 
کردیم با اینکار کمکی به اشتغال پایدار منطقه داشته 
باشیم. با توجه به اینکه حدود یک و سال و نیم از 
دوم  موفق شدیم محصول  گذرد  می  ما  انبوه  تولید 
با  این محصوالت ما  به تولیدات اضافه کنیم که  را 
توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست 
های کلی نظام از ظرفیت های داخلی استفاده کرده 
داخلی سازی قطعات گام هایی موثری  ودر جهت  
درصد    20/1 با  حاضر  حال  در  که  است  برداشته 
قابل   . دهیم  می  ارائه  را  محصوالت  سازی  داخلی 
ذکر است که محصول دوم کارمانیا از روز اول تولید 

به همین شکل یعنی با 20 درصد داخلی سازی تولید 
و  فعالیت هستند  حال  در  به سرعت  ما  تیم  و  شده 
سعی داریم داخلی سازی را به صورت پلکانی افزایش 
دهیم و در رده های بعدی این عدد را به 40 درصد 
برسانیم و این جز سیاست های کلی وزارت صنعت 
معدن و تجارت است که داخلی سازی ها عمق پیدا 

کند و پایدار باشد.
مهم ترین هدف کارمانیا از ارائه چنین 

محصوالتی چه بوده است؟
حوزه  به  ورورد  کارمانیا  اصلی  اهــداف  از  یکی 
و  هیبریدی  خودروهای  جمله  از  پاک  خودروهای 
خودروهای برقی بوده است که در این زمینه مطالعات 
بسیاری صورت گرفته است و با شرکت مادر تفاهم 
تولید  تکنولوژی  انتقال  خصوص  در  خوبی  نامه 
که  است  شده  منعقد  هیبریدی  و  برقی  خودروهای 
امیدواریم جز اولین کارخانه هایی باشیم که بتوانیم 
خودروهای برقی و هیبریدی را در ایران تولید کنیم 
وشایان ذکر است که در حال حاضر نیز مشغول انجام 
امور مهندسی کار هستیم و امیدواریم تا پایان سال 
در خصوص خودروهای هیبریدی به نتیجه برسیم و 

محصول را به بازار عرضه کنیم.
خودروهای تولیدی شما دارای چه ویژگی هایی 

هستند؟
خودروهایی که بر روی آنها کار می کنیم خودروهای 
پالگین  خودروهای  به  معروف  هستند  هیبریدی 
اتصال به برق شهری را دارند و  هیبرید که قابلیت 
خودرو می تواند شارز شود و مسافتی را بدون بنزین 
باشد. داشته  پیمایش  برق  نیروی  از  استفاده  با  و 
خودرویی که در حال حاضر بر روی آن کار می شود 
توانایی پیمایش حداقل 80 کیلومتر رانندگی معمولی 
روز  یک  نیاز  که  دارد  برق  نیروی  از  استفاده  با  را 

مشتری و مصرف کننده را تامین خواهد کرد .
کیفیت کار در چه سطحی قرار دارد ؟

خودروهای  و  بودیم  سربلند  بسیار  کیفیت  بحث  در 
تولیدی کارمانیا که توسط شرکت بازرسی کنترل و 
کیفیت ایران بررسی شده است رتبه 2 رضایتمندی 
مشتریان و رتبه 4 از رضایتمندی مشتریان در فروش 
را کسب کرده است و این مساله نشان می دهد که 
کیفیت در مجموعه ما شعار نیست و یک کار عملیاتی 
به  تا  پایه گذاری شده است و  اول  از روز  است که 
امروز کیفیت مونتاژ توسط ناظرین کنترل شده است 
و مراحل تست خودرو قبل از عرضه به دست مشتری 
را با نهایت دقت زیر ذره بین تیم کنترل کیفیت قرار 
دادیم و اجازه نخواهیم داد که خودرویی با اشکاالت 

کیفی به دست مصرف کننده برسد.
تا چه میزان توانایی الزم برای ساخت 

خودروهای باکیفیت در کشور وجود دارد؟
داخلی  مادر  تایید شرکت  با  که  قطعاتی  امروز  به  تا 
گفته  طبق  و  نداشتند  مشکلی  است،  شده  سازی 
محصولی  دیدن  توقع  مادر  شرکت  فنی  کارشناسان 
با این کیفیت را در ایران نداشتند و خدارو شکر قطعه 
که  داریم  کشور  در  باال  مهندسی  توان  با  سازانی 
توانسته اند رضایت کامل را در این زمینه جلب کنند 
و در پله های بعدی داخلی سازی نیز اطمینان داریم 
که توان داخلی سازی قطعه سازان به حدی هست 

که بتوانیم کیفیت الزم را داشته باشیم.
چه برنامه ریزی هایی برای توسعه این بخش از 

تولید در نظر دارید؟
طبق تفاهم با شرکت مادر،  بم قرار است به عنوان 
هاب منطقه باشد و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
را بتوانیم از طریق سایت بم تامین خودرو کنیم که 
در سال آینده مراحل کار شروع خواهد شد و امسال 
دارد  داخل وجود  در  که  باالیی  تقاضای  به  توجه  با 
زیرساختهایی  و  هستیم  داخلی  تامین  در  متمرکز 
کردیم.  فراهم  نیز  آینده  سال  در  برای صادرات  نیز 
کارمانیا  پروانه بهره برداری تولید 6400 دستگاه در 

هستیم  آن  ظرفیت  افزایش  دنبال  به  که  دارد  سال 
کمک  به  را  برداری  بهره  پروانه  توانستیم  اخیرا  و 
دوستان در وزارت صنعت معدن و تجارت در استان 
به  توجه  با  برسانیم.  باالتری  ظرفیت   به  کرمان 
توسعه خط تولید و زیرساخت هایی که در این یکسال 
به مجموعه اضافه کردیم، توان تولید را به 20 هزار 
دستگاه در سال رساندیم و ان شااهلل در 3 سال آینده 

به تولید صد هزار دستگاه در سال خواهیم رسید .
و سخن آخر.

در حال حاضر باال بودن تعرفه واردات خودرو از چند 
وجود  باید  که  موضوعی  اما  است  بررسی  قابل  بعد 
واردات  تعرفه  میان  تعادل  نقطه  وجود  باشد  داشته 

و تعرفه سیکلی وجود داشته باشد .با توجه به اینکه 
صنعت خودرو یک صنعت اشتغال زاست باید فاصله 
منطقی میان این دو تعرفه پیدا شود و به این مهم 
دست یافت که حمایت دولت تا چه میزان می تواند 
به صنعت خودرو کمک کند؟! البته باید به این نکته 
نیز اشاره کرد که حمایت دولت از صنعت خودرو باید 
در حدی باشد که تولید کننده داخلی خود را موظف 
سرمایه  تا  بداند  خارجی  محصوالت  با  رقابت  به 
گذاری و تالشی که در داخل انجام می شود با توجه 

به فاصله تعرفه ای بتواند آن را جبران کند . 

خودروهای برقی و هیبریدی در مسیر تولید

مصاحبه

ساالری شریف

مدیرعامل کارمانیا

  توان تولید خودرو با کیفیت در ایران را داریم

تا به امروز قطعاتی که با تایید شرکت مادر 
داخلی سازی شده است، مشکلی نداشتند 
و طبق گفته کارشناسان فنی شرکت مادر 
توقع دیدن محصولی با این کیفیت را در 
ایران نداشتند و خدارو شکر قطعه سازانی 
با توان مهندســی باال در کشــور داریم

در حال حاضر پــروژه کارمانیا با ۴5۰ نفر 
مشغول به کار با میانگین سنی بسیار پایین 
و جوان در حدود ۳۰ سال به فعالیت خود 
ادامه می دهد کــه اکثر این نیروها در بم 
مستقر هستند و از پایین ترین تا باالترین 
ســطوح کارخانه بومی منطقه هســتند
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آغاز  را  تولیدی  کار  یک  میتوان  هم  دست خالی  با 
کرد. »سید هادی علوی« طلبه جوان بندرگزی ثابت 
کرده که میتوان با همت و حتی بدون هیچ پساندازی 
کاری را شروع کرد و در آن موفق هم بود. این طلبه 
که به قول خودش قباًل تجربه کارخانه داری داشته، 
پرورش  در  را  خود  شانس  گذشته  سال  دو  حدود 
شترمرغ امتحان میکند و از درآمد کار اقتصادی اش، 
کار فرهنگی می کند. آقای علوی با دست خالی کار 
و در مدت کمی می تواند در  را شروع می کند  خود 
این کار موفقیت کسب  کند. با این  همه سختی های 
دست وپاگیر  قانون های  را  آنها  خودش  او  که  کار 
می نامد، او را دچار مشکالت زیادی کرده است؛ تا 
جایی که اآلن فقط به خاطر فنس کشی دور زمینش، 
میلیون  و ۵۳  غیرمجاز محکوم  به ساختمان سازی 
پرورش  کار  جوان  طلبه  این  است!  شده  جریمه 
شترمرغ را همچنان شغلی پرسود می داند؛ به شرط 

اینکه بتوان از قوانین سفت وسخت آزاد شد.

شترمرغ هنوز در ایران ناشناخته است
شما برای شروع به کار در این شغل اول باید یک زمین 
داشته باشید و مقداری هزینه اول که بتوانید با آن جوجه 
به یک دستگاه  ادامه هم  در  و  پرورش دهید  و  بخرید 
جوجه کشی احتیاج پیدا  می کنید. میزان هزینه اولیه به 
بودجه و امکانات شما بستگی دارد؛ اما برای خریدن یک 
زمین دوهزار متری حداقل به ده میلیون و برای تهیه 40 
عدد جوجه شترمرغ تقریبا به هفت میلیون احتیاج دارید. 
مواد غذایی مورد نیاز شترمرغ ها را ذرت، سویا و یونجه 
تشکیل می دهد و عالوه بر آن باید در هر تن غالت، 60 
کیلو هم ویتامینه اضافه کرد. ویتامینه ها کمک میکند که 
شترمرغها سریعتر رشد کنند و به سن پروار برسند. قباًل 
نمی شد،  اضافه  شترمرغ ها  غذای  به  مکمل ها  این  که 
که  بود  ماه  ایران 14  در  حیوان  این  پروار  و  رشد  سن 
اآلن به هفت ماه رسیده است. شترمرغ در ایران حیوان 
ناشناخته ای است و پرورش آن در کشور هنوز تخصصی 

نیست و بیشتر افراد سنتی کار می کنند.

چگونه از شترمرغ مراقبت کنیم؟
برای رسیدگی  نفر  الی 50 شترمرغ، یک  برای هر 40 
به  شروع  بهمن ماه  از  شترمرغ  است.  کافی  آنها  به 
هنوز  هوا  که  زمانی  و  مهرماه  تا  و  تخمگذاری می کند 
روز   42 تقریبًا  دارد.  ادامه  تخمگذاری  این  است،  گرم 
سر  جوجه ها  که  می کشد  جوجه کشی طول  دستگاه  در 
رطوبت  مراقب  قسمت  این  در  باید  دربیاورند.  تخم  از 
و دمای هوا باشید. دمای هوا را به وسیله دستگاه تنظیم 
از  می توانید  است،  زیاد  هوا  رطوبت  اگر  اما  می کنید؛ 
شترمرغ  هر  بگیرید.  کمک  سرمایشی  دستگاه های 
روزانه تقریبًا دو کیلوگرم غذا می خورد که این میزان در 
ماههای ابتدایی کمتر است. مثل اکثر حیوانات، شترمرغ 
هم باید در فضایی تمیز و ساکت پرورش پیدا کند و تا 
سه ماهگی باید مستمر و روزانه به آنها رسیدگی کرد و تا 
پنج ماهگی هم باید در مکانی سیمانی رشد کند؛ چراکه 
ممکن است گل والی بخورد و درنهایت به خاطر انباشت 
این گلوالی در روده شان بمیرد. غذای این حیوانات باید 

آنها  دسترس  در  کپک زده  غذای  و  باشد  سالم  و  تازه 
نباشد. کسانی که تازه کار هستند باید این نکته را بدانند 

که در سال اول فقط دخل وخرجشان برابر می شود.
شترمرغ دورریختنی ندارد

پرورش شترمرغ از هر نظر سوددهی دارد. هر شترمرغ 80 
الی 90 کیلو گوشت و سه تا چهار کیلو روغن دارد و هر 
کیلو گوشت شترمرغ 40 الی 50 هزار تومان است. البته 
روغن شترمرغ از گوشتش هم پرطرفدارتر است و پوست 
و تخم مرغ آنهم قابل  استفاده است. اگر تخم ها به جوجه 
این  اگر  اما  کرد؛  پروار  را  آنها  تبدیل شدند که می توان 
تخمها خراب بودند و به هر دلیلی جوجه نشدند، نگران 
نباشید! میتوان به روش خاصی این تخمها را خالی کرد و 
از آنها برای مصارف تزیینی استفاده کرد. البته به صورت 
جداگانه هم میتوان تخم شترمرغ را برداشت کرد که به 
خاطر امگا6 و امگا3 زیاد آن بیشتر به عنوان مکمل به درد 
تخم  و  روغن  و  گوشت  بر  می خورد. عالوه  ورزشکاران 

شترمرغ از پوست آن هم می توان درآمدزایی کرد.

با درآمد پرورش شترمرغ تبلیغ می کنم

معرفی شغل

تاســيس شــركت با مســئوليت محدود مهر گســتر رونيكا درتاريخ 
1396,11,24 بــه  شــماره  ثبــت  522921  بــه  شناســه  ملــى  
14007418845  ثبــت  و  امضــا ذيــل دفاترتكميــل گرديده كه 
خالصه  آن به شــرح زير جهت اطالع عموم آگهــى مي گردد. موضوع 
فعاليت: مشــاوره بــه منظور تامين و تجهيز مطب هاى پزشــكان، مي 
گردد. موضوع فعاليت :مشــاوره به مشــاوره در زمينه پوســت مو و 
زيبايى، مشــاوره در زمينه تجهيزات بــه روز دنيا عرضه كننده كليه 
محصــوالت تخصصى و عمومى پوســت درصورت لــزوم پس از اخذ 
مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت 
نامحــدود مركز اصلى : اســتان تهران- شهرســتان تهــران - بخش 
مركزى - شــهر تهران-جنت آباد  مركزى-كوچه  (پا رك  گلستان(- 
خيابان  شهيد  دكتر  محمد حسين  ايوبى-پالك  5- طبقه دوم-واحد  
غربى  كدپستى  1475879585 سرمايه  شخصيت  حقوقى  عبارت  
اســت  از  مبلغ  1000000  ريال  نقدى ميزان ســهم الشــركه هر 
يك از شركا خانم اشرف سليمانزاده به شماره ملى 4172021808  
دارنــده  10000  ريــال  ســهم  الشــركه  خانم  ســوگند  گودرزى 
به  شــماره  ملى  4172743498  دارنده  990000  ريال  ســهم  
الشــركه  اعضا هيئت  مديره  خانم  اشــرف  سليمانزاده  به  شماره  
ملــى  4172021808و  بــه ســمت رئيس هيئت مديــره به مدت 
نامحدود خانم سوگند گودرزى به شماره ملى  4172743498و  به  
ســمت  مديرعامل  به  مدت  نامحــدود  دارندگان  حق امضا  :  كليه  
اوراق  و  اســناد  بهادار  و  تعهدآور  شــركت  از  قبيل  چك ،  سفته 
،  بروات ،  قراردادها،  عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى 
و ادارى باامضاء  سوگند  گودرزى  همراه  با  مهر  شركت  معتبر  مى  
باشد.  بديهى  است اضافه  كردن  هر  گونه  متنى  به  الگوى  فوق  
متناســب  با  نياز  شركت  بالمانع است. اختيارات مدير عامل : طبق 

اساســنامه روزنامه كثير االنتشــار اقتصاد روز جهت درج آگهى هاى 
شــركت تعيين گرديد. ثبت موضوع فعاليــت مذكور به منزله اخذ و 

صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 3 
ســازمان ثبت اسنادوامالك كشور اداره ثبت شركت ها و موسسات 

غيرتجارى تهران )181856(

آگهى  تغييرات  شركت  افرند  كاال  سازه  سهامى  خاص  به  شماره  
ثبت  12 و  شناسه  ملى  10100002975 به  استناد  صورتجلسه  
مجمع  عمومى عادى  بطور  فوق  العاده  مورخ  1397,01,20  تصميمات  
ذيل  اتخاذ  شــد : -  عباس  حقيقى  به  كد  ملى  2909020134  
به  ســمت  مديرعامــل  و رئيس  هيئت  مديره  و  نســرين  حقيقى  
بــه  كــد  ملى  2909349489 به   ســمت   نائــب   رئيس   هئيت   
مديره   و   سيمين   حقيقى   به   كد   ملى 2909362078 به سمت 
عضو هئيت مديره براى مدت  2 ســال انتخــاب گرديدند - مهرداد 
حاج ملكى به شــماره ملى  0078514738 به عنوان بازرس  اصلى  
و  صمــد  ضرغام  به  كد  ملــى  0047155787  به  عنوان بازرس  
على  البدل  براى  مدت  1  ســال  انتخاب  گرديدند.  -  حق  امضاء 
كليــه  اســناد  و  اوراق  مالــى  و  تعهــدآور  شــركت  از  قبيل  چك  
ســفته  بروات و  عقوداســالمى  و  ســاير  نامه  هاى  عادى  و  ادارى  
با  امضاء  مديرعامل  و يكى  از  اعضاء  هئيت  مديره  همراه  با  مهر  
شــركت  معتبر  خواهد  بود. حجت  اله  قلى  تبار  سرپرســت  اداره  
ثبت  شركتها  و  موسسات  غيرتجارى شهرستانهاى  استان  تهران 2

ســازمان   ثبت   اســناد   و   امالك   كشور   اداره   كل   ثبت   اسناد   
و   امالك   استان تهران    مرجع    ثبت    شركت    ها    و    موسسات    

غيرتجارى    پرديس   )181863(

وقتی که اوضاع اقتصادی خوب نیست فروشندگان با هوش می فهمند 
که باید واکنش مناسب نشان دهند. 

اگر شما صاحب کسب و کاری هستید پرسش این است که در این شرایط 
چه کاری باید انجام دهید؟ چه تغییراتی باید فورا انجام دهید تا در گذر 
این بحران و رخداد های اقتصادی بتوانید کسب خود را نجات دهید یا 

حتی وضعیت آنرا بهبود بخشید؟
فروش بیشتر در شرایط بد اقتصادی

اگر شما فروشنده ای هستید که محصول شما مایجتاج ضروری و روزمره 
مردم نیست با تمرکز بر روی سه ناحیه ای که از آن صحبت خواهیم کرد 

می توانید از گردنه های خشن اقتصادی راحت تر گذر کنید.
بر روی مشتریان خود تمرکز کنید

بدترین کار برای یک کسب و کار این است که روند پیشرفت و بهینه 
سازی خود را متوقف کند. مردم نیاز دارند تا بفهمند شما هم مانند آنها 
به این شرایط حساس هستید و به آنها در این شرایط سخت اهمیت می 
دهید. این کار را می توانید با به کار بستن ابزار هایی که قیمت مصرف 
کننده را کاهش دهد انجام دهید و به این ترتیب حتی بیش از گذشته نام 

خود را در میان رقبا مطرح کنید.
مشکل ممکن است فقط قیمت نباشد بلکه گاه با تغییراتی کوچک می 
خود  مشتریان  با  توانید  می  تا  بازگردانید  را  خود  قبلی  مشتریان  توانید 
چه  آنها  بدانید  باید  بگذارید.  بیشتری  وقت  آنها  برای  و  کنید  صحبت 
دوست دارند و چه چیزی را دوست ندارند و چه چیزی را بیشتر می خواهند.

بر موجودی انبار خود تمرکز کنید
برای مدیریت و قرار دادن موجودی انبار در بهینه ترین سطح ممکن باید 
از موجودی انبار خود مطلع باشید. با آنالیز تک تک قسمت های کسب 
و کار خود و این که چه کاالهایی خوب فروش می روند و چه کاالهایی 
این  با  شدن  روبرو  برای  راهی  و  آن  دلیل  کردن  پیدا  ندارند،  فروش 
موقعیت می توانید با چشم باز نسبت به تهیه کاالی انبار اقدام نمایید و 
حتی به این ترتیب شاید بتوانید به مشتری خود کمک کنید راحتتر جنس 

مناسب را انتخاب نماید.
همانطور که بازار کساد می شود مشتریان هم انتظار دارند کاالها را با 
تاثیر  گذاری  قیمت  در  پذیری  انعطاف  کنند.  دریافت  تر  مناسب  قیمت 
قیمت  برچسب  از  فروشندگان  بیشتر  دارد.  خرید  ساختار  در  مستقیم 
کارخانه برای قیمت گذاری استفاده می کنند. اما اگر خودتان با برچسب 
قرار دهید می  را روی کاالی خود  رقابتی  هایی  قیمت  فروشگاه خود، 
توانید بازه قیمت گذاری بزرگتری برای خود تعیین نمایید و در برابر رقبا 

سری بلند کنید.
افراد  به  بیشتری  چیزهای  که  است  این  هدف  اقتصادی  بد  شرایط  در 
بیشتر شده است. مشتریان دوست  بیشتری بفروشید گردش مالی شما 
دارند محلی و یکجا خرید کنند. اگر آنها یک مشتری وفادار باشند، آنگاه 
شما مسئول هستید تا از آنها قدردانی کنید چه راهی برای قدردانی کردن 
از آنها بهتر از این است که کمک کنید در پول و زمان خود صرفه جویی 

کنند و در عین حال کاالی با کیفیت هم دریافت کنند.

تکنیک های فروش در بازار خراب

اگر به دنبال کسب و کارید، شما هم می توانید از کسب و کارهای موفق الگو بگیرید

پرورش شترمرغ از هر نظر 
سوددهی دارد. 

هر شترمرغ 8۰ الی 9۰ 
کیلو گوشت و سه تا چهار 
کیلو روغن دارد و هر کیلو 

گوشت شترمرغ ۴۰ الی 
5۰ هزار تومان است. البته 
روغن شترمرغ از گوشتش 

هم پرطرفدارتر است و 
پوست و تخم مرغ آنهم 

قابل  استفاده است.
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رنو تندر 9۰ فیس لیفت
رنو تندر 90 یکی از با کیفیت ترین ماشین های تولید 
شده در ایران میباشد که در دو شرکت ایران خودرو و 
پارس خودرو تولید میگردد و اکنون ایران خودرو نمونه 
کرده  رونمایی  را  چهره  نظر  از  ماشین  این  شده  بروز 
است. نسبت به دیگر ماشین های کارخانه رنو،  ال 90 
طراحی ساده تر و عامه پسند تری را دارا است. ولی در 
که  اندکی  تغییرات  وجود  با  ماشین  لیفت  فیس  نمونه 
داشته است کامال به روز تر شده است و جلوه لوکس 
لیفت در  تندر 90 فیس  رنو  پیدا کرده است.  تری هم 
قسمت جلوی ماشین دارای جلو پنجره ای کامال مشابه 
آن، طرح جدید چراغ ها  باالی  نوار کرومی  با  ساندرو 
در جلو و عقب، سپر ها با طراحی جدید در جلو و عقب 
در  باالی  کرومی  نوار  و  آینه ها  جدید  طرح  ماشین، 
تندر 90 معمولی در بحث  رنو  صندوق عقب می باشد. 
طراحی یک ماشین کامال سلیقه ای است بعضی آن را 
یک  دیگر  بعضی  چشم  به  و  میدانند  هماهنگ  و  زیبا 
خودروی زشت و بد ترکیب است اما رنو ال 90 فیس 
زیبایی است  تغییرات جزئی ماشین  این  با وجود  لیفت 
کلی  طور  و  میباشد  دارا  را  بیشتری   بسیار  جذابیت  و 
ماشین تندر 90  فیس  لیفت در بحث طراحی نمره قابل 
قبولی را کسب میکند. در داخل کابین رنو تندر 90 فیس 
لیفت  در قسمت میانی داشبورد و طرح رودری ها شاهد 
تغییراتی هستیم  و دقیقا طرح کابین مورد استفاده در 
در  است.  ساندرو  رنو  مشابه  لیفت  فیس   90 تندر  رنو 
ساخت رنو تندر 90  کیفیت ساخت و مونتاژ باالیی به 
کار برده شده است ولی از نظر کیفیت متریال استفاده از 
پالستیک خشک در بعضی نقاط آزار دهنده است البته 
در بلند مدت کیفیت این قطعات تغییر چندانی نمی کند 
و این خود نکته مثبتی به حساب می آید و نشان از کم 
 90 تندر  ماشین  بودن  اعتماد  قابل  و  بودن  استهالک 
می باشد و در رنو ال 90 فیس لیفت هم کیفیت به همین 
صورت است و گویا متریال مورد استفاده هم از کیفیت 
تندر 90 فیس  از نظر آپشن رنو  باالتری بهره می برد. 
لیفت تقریبا مشابه هم هستند و ماشینی ساده میباشند 
کنترل  چون  مــواردی  لیفت  فیس   90 تندر  در  ولی 
قابل  فرمان  ستون  یا  فرمان  پشت  از  صوتی  سیستم 
فیس   90 تندر  رنو  ماشین  می کنند.  خودنمایی  تنظیم 

ساخت  کیفیت  داخل  کابین،  ارگونومی  نظر  از  لیفت  
به قیمتش عالی  توجه  با  راحتی سرنشینان  و مونتاژ و 
های  خانواده  برای  کامل  و  مناسب  انتخابی  و  است  
راحت  و  استهالک  کم  خودرویی  دنبال  به  که  ایرانی 
برای سفرهای درون و برون شهری هستند میباشد. در 
مقایسه با رنو ساندرو هم فضای داخلی و صندوق عقب 
بزرگتر و در مقایسه با ماشین دنا پالس کیفیت ساخت 

و مونتاژ باالتر  این ماشین به چشم میاید.
پیشرانه معروف  از  لیفت  تندر 90 فیس  رنو  در ماشین 
K4M استفاده شده است که  در  رنو ال 90 معمولی و 
خانواده ساندرو هم بیش از پیش شاهد نیرو بخشی این 
پیشرانه به ماشین بودیم . این پیشرانه 4 سیلندر است و 
1598 سی سی حجم دقیق آن میباشد . K4M قابلیت 
تولید 105 اسب بخار قدرت و 148 نیوتن متر گشتاور 
را دارا میباشد و دارای مزایایی چون شتاب و چاالکی 
خوب، مصرف سوخت کم و استهالک پایین میباشد. در 
از گیربکس  ایران خودرو هم  رنو تندر 90 فیس لیفت 
دنده دستی و هم گیربکس اتوماتیک استفاده می شود. 
و همانطور که در رنو تندر 90 شاهد بودیم هر دوی این 
گیربکس ها بر روی ماشین به خوبی جواب داده اند و از 

نظر کیفیت هم در سطح باالیی بودند.
سیستم  مانند  بخش هایی  در  لیفت  فیس   90 تندر  رنو 
تعلیق، زیر بندی، جلو بندی، سیستم ترمز و... با رنو تندر 
90 معمولی یکسان است و در وصف این ماشین باید 
بگوییم که یک ماشین سدان شهری است که با توجه 
ولی  میباشد  باال  آن  عقب  قسمت  ارتفاع  کالسش  به 
سیستم تعلیق ساده و توانمندی دارد که در پستی بلندی 
سواری  و  میدهد  نشان  خود  از  را  خوبی  عملکرد  ها 
نرم و لذت بخشی را برای این ماشین رقم زده است. 
هندلینگ ماشین رنو تندر 90 خوب است و خودرویی در 
دست راننده میباشد . سیستم تعلیق رنو تندر 90 با وجود 
تا  است  شده  باعث  که  دارد  هایی  قوتش ضعف  نقاط 
پایداری این ماشین در سرعت های باال چندان تعریفی 
نداشته باشد و احساس نا امنی را به اننده انتقال دهد . 
فرمان ماشین تندر 90 نرم است و عملکرد خوبی دارد 
و فرمان پذیری دقیقی برای تندر 90 مهیا کرده است .

در کل رنو تندر 90 فیس لیفت  ماشینی  است که ارزش 
خرید باالیی دارد ، ظاهر ساده و شیک ، عامه پسند و 

اقتصادی  که همه سلیقه ها را در اکثریت گروه های 
ویزگی   ، میکند  میانساالن جذب خود  سنی مخصوصا 
باالیی  استقبال  با  هم  بسیار  و  دارد  خوبی  فنی  های 
مواجه شده است . ماشین رنو تندر 90 فیس لیفت در 
مقایسه با ماشین  دنا از کیفیت ساخت باالتر ، استهالک 

پایین تر و ارزش خرید باالتری بهره می برد. 

ایران خودرو  دنا پالس
سمند  لوکس تر  و  شده  بهینه سازی  مدل  دنا  ماشین 
میباشد که در قالبی با پرستیژ تر و مدرن تر وارد بازارشد  
و اکنون دنا پالس نمونه تکامل یافته دنا میباشد. ماشین 
دنا نسبت به دیگر ماشین های داخلی از نظر ظاهری 
از  ماشین  طراحی  اما  میرفت  شمار  تربه  شکیل  بهترو 
نظر فنی ایراد هایی مانند کشیدگی دماغه ماشین نسبت 
به دیگر قطعات بدنه یا طراحی ضعیف چراغ ها داشت 
جزئی  لیفت  فیس  که   پالس  دنا  ماشین  در  اکنون  و 
نواورانه  و  بهتر  چهره  پالس  دنا  است   گرفته  صورت 
تری را در کل کاملتری را دارا میباشد . چراغ های جلو 
تغییر  داخلی  نظر طراحی  از  دنا پالس  ماشین  و عقب 
کرده اند که عالوه بر بهبود چهره ماشین از نظرپرتاب 
نور و روشنایی هم بهتر عمل میکنند . هم چنین بر روی 
این چراغ ها دی الیت هم به صورت استاندارد بر روی 
ماشین دنا پالس تعبیه شده اند .  در چهره جلو ماشین 
تغییراتی  پالس  دنا  پنجره  جلو  در  که  هستیم  شاهد 
ماشین  جلو  چهره  مراتب  به  و  است  گرفته  صورت 
جانبی  قسمت  در   . است  گشته  تر  لوکس  و  تر  مدرن 
زیبا  بهتر  دنا پالس  خطوط  ماشین شاهد هستیم که 
تری نسبت به ماشین دنا دارد که طرح در ها و گلگیر 
های عقب را به طور کامل تغییر داده است. در کل از 
دنا پالس  لیفت و  تندر 90 فیس  رنو  نظر چهره میان 
هر ماشین یک چهره و شخصیت خاص و منحصر بفرد 
را دارا می باشد ولی از نظر حرفه ای رنو تندر 90 فیس 
لیفت کامل تر شکل گرفته است. ماشین دنا در نسخه 
های اولیه خود از نظر کیفیت ساخت و مونتاژ  از دیگر 
ولی   بود  باالتر  گردن  و  سر  یک  داخلی  های  ماشین 
و  به یک صورت  ها  دنا  بودیم که کیفیت همه  شاهد 
ایران  مسئولین  پالس  دنا  در  گویا  ولی  نبودند  اندازه 
خودرو این مشکل ماشین را برطرف کرده اند و همه دنا 

پالس ها کیفیت یکسان و رو به باالیی  را دارا هستند. 
از نظر طراحی داخلی دنا و دنا پالس یکسان می باشند 
کیفیت  ماشین  دو  هر  در  هم  استفاده  مورد  متریال  و 
دیگر  به  نسبت  و  می باشد  دارا  را  قبولی  قابل  و  خوب 
ماشین های داخلی یک سطح باالتر است و در مقایسه 
با کابین رنو تندر90  رنگ بندی بهتری را دارا میباشد . 
در خودرو دنا فرم صندلی ها اسپرت طراحی شده است 
اما راحت هستند و به خوبی بدن را در بر میگیرند ولی 
از نظر راحتی رنو تندر 90 فیس لیفت بهتر میباشد زیرا 
صندلی ها فرم بهتری دارند . عایق بندی صدا هم در 
خودرو دنا خوب است و این مقدار ایزوله بودن با توجه 
به بررسی ها در ماشین دنا پالس هم رعایت شده است 
. در میان  ماشین  آرامش خوبی دارد  و کابین ماشین 
بهره  کاملی  نسبتا  رفاهی  تجهیزات  از  دنا  ایرانی  های 
دنا  ماشین  در  اکنون  و  است  تحسین  قابل  که  میبرد 
رفاهی هستیم  امکانات  در  تغییرات  پالس  هم شاهد 
و هم اینکه امکانات ایمنی جدید هم به ماشین اضافه 
شده است. سانروف، سیستم مالتی مدیا جدید، دوربین 
دنا  تغییرات  ترین  اصلی  ای  کوسه  آنتن  و  عقب  دید 
پالس در بخش تجهیزات رفاهی ماشین هستند و در 
ایربگ  برای سر نشینان جلو 4 عدد  ایمنی هم  بخش 
در نظر گرفته شده است که دو عدد از روبرو باز میشوند 
از صندلی های جلو  و دو عدد دیگر به صورت جانبی 
میکند  محافظت  سرنشینان  جان  از  و  میشوند  ماشین 
ولی در کل رنو تندر 90 فیس لیفت و دنا از نظر آپشن 

برتری با ماشین دنا پالس است.
و  دنا  های  ماشین  روی  بر  خودرو  ایران  که  موتوری 
یا   EF7 معروف  پیشرانه  است  برده  کار  به  پالس  دنا 
همان موتور ملی میباشد . این پیشرانه 4 سیلندر است 
و 1646 سی سی حجم دارد  و با آرایش خطی درون 
کاپوت دنا و دنا پالس قرار گرفته است . ماشین های 
دنا و دنا پالس با تکیه بر این پیشرانه 115 اسب بخار 
قدرت در دور موتور 6300 دور در دقیقه و 157 نیوتن 
تولید  دقیقه  در  دور   5000 موتور  دور  در  گشتاور  متر 
میکند . دنا و دنا پالس به علت مشابهت های فنی از 
نظر مصرف سوخت یکسان میباشند و مصرف سوخت 
لوگان  رنو  سوخت  مصرف  نظر  از  ولی  دارند  مناسبی 
تندر  رنو  استهالک  نظر  از  کل  در  و  است  برتر  کامال 

کم  کامال  و  میباشد  دنا  از  بهتری  بسیار  ماشین   90
اولیه  شتاب  دنا  ماشین  اولیه  مدل  در  است.  استهالک 
ماشین  در  گویا  ولی  میگردید  ارزیابی  متوسط  حد  در 
کیفیت  افزایش  و  ها  ایراد  از  برخی  رفع  با  پالس  دنا 
با وجود یکسان بودن بخش فنی شتابگیری بهتری را 
با   90 تندر  رنو  در  راندمان  نظر  از  ولی  هستیم  شاهد 
میباشد  دارا  را  باالتری  راندمان   k4m پیشرانه  بر  تکیه 
و در شتابگیری هم بهتر عمل میکند. گیربکس کوپل 
شده با پیشرانه خودرو دنا و دنا پالس مشترک است و 
از نوع گیربکس BE3 میباشد که ایران خودرو بر روی 
بسیاری از ماشین های تولیدی خود تا به حال استفاده 
کرده است. ماشین دنا همانند بسیار دیگر از ماشین های 
تولیدی ایران خودرو از ضعف سیستم انتقال قدرت در 
بخش دیسک و صفحه کالچ ضعف می برد. گیربکس 
BE3 برای پیشرانه EF7  مناسب است ولی در دنده 5 
میشود  دیده  پیشرانه  با  نا هماهنگی  ماشین کمی  این 
شنیده  ماشین  کابین  در  گژکاری  صدای  اصالح  به  و 
میشود .به طور کلی از نظر فنی رنو تندر 90  در مقایسه 

با دنا ماشین بهتری است.
هندلینگ ماشین دنا نسبت به سمند تا حد زیادی بهتر 
شده است و خوب ارزیابی میشود و برای دنا پالس هم 
همینطور میباشد . سواری دنا و دنا پالس هم مشابه هم  
هستند و با کمی چاشنی اسپرت به راننده ماشین سواری 
در یک سطح  تندر 90  رنو  به  نسبت  و  میدهند  خوبی 
به  کمی  نرمی  نظر  از  دنا  سواری   . میگردند   ارزیابی 
علت اسپرت بودن فرم سواری خشک احساس میگردد 
نرمی خاصی هم احساس میگردد  البته در حرکت  که 
که تجربه سواری با دنا و دنا پالس را نسبت به دیگر 
ماشین های تولید داخل متفاوت مینماید . فرمان ماشین 
دنا  و دنا پالس نرمی خوبی دارد و دقتش قابل قبول 
است و از سطح مسیر هم حس خوب و اطالعات دقیقی 
ماشین  وزن  تقسیم  و  میکند  منتقل  راننده  دستان  به 
هم با توجه به  باال بودن وزن ماشین مناسب میباشد  
و حس  است  خوب  دنا  ماشین  در  ترمزگیری  قدرت   .
اعتماد به نفس در ذهن راننده به وجود میاورد و به طور 
کلی از نظر تجربه سواری دنا و رنو تندر 90 دو حس 
کامال متفاوت را به شما میدهند که نشان از تفاوت ذاتی 

دو ماشین است .

مقایسه تندر 90 پالس با دنا پالس
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چندی اســت تب جام جهانی در دنیا باال گرفته است اما 
این رقابتها، واقعیت هایی هم در خارج از مستطیل سبز و 

در طول زمان رقابت دو تیم دارد که جالب است.
 امســال بازی های جام جهانی برای اولین بار در روســیه 

در حــال برگزاری اســت. این کشــور با 17.1 
میلیون کیلومتر مربع مســاحت٬ بزرگترین 

کشــور میزبان در طول تاریخ برگزاری 
رقابتهای جام جهانی به حســاب می 
آید . فاصله بین شــرقی ترین شــهر 
روسیه یعنی اکاترینبرگ و غربی ترین 

یعنی شهر  آن 

 ، د ا لنینگر کا
 1500 از  بیــش 
چیزی  است؛  مایل 
نزدیک بــه فاصله 
مســکو بــا لنــدن! 
بازی ها در 11 شــهر 
کشــور  این  مختلــف 
مسکو  و  میشــود  برگزار 
شــاهد بازی فینال خواهد 

بود.
با در نظر گرفتن این فاصله ها 

عجیب نیست که دولت روسیه 
43 میلیــون دالر را صــرف 
آماده شــدن قطارهای مجانی بین 
شــهرهای مختلف میزبان بازی ها 
میتوانند  تیم ها  هواداران  باشد.  کرده 
با نشــان دادن کارت هواداری خود از 

این قطارها استفاده کنند.
 در مجمــوع٬ جــام جهانی روســیه با 
هزینه ای بالــغ بر 14 میلیارد دالر رکــورد پرهزینه ترین 

جام جهانی را شکسته است. این رقم که به نقل از پایگاه 
اینترنتی مسکو تایمز توســط مقامات روسی اعالم شده 
اســت، معادل یک درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه 
طی 5 سال گذشــته اســت. این در حالی است که پنج 
ماه پیــش، تاتیانا گولیکوا رئیس اتاق بازرگانی دولت 
روســیه هزینه برگزاری جام جهانی را تنها 6.7 

میلیارد دالر برآورد کرده بود.
 در ســوی دیگر این محاســبه٬ وزیر 
توســعه اقتصادی روسیه فقط درآمد 
حاصل از حضور توریســت در طول 
جام جهانــی را رقمــی بیــش از 1.6 

میلیــارد دالر تخمیــن زده اســت. به 
گزارش خبرگزاری راشا تودی، این مقام روسی 
ضمن اعالم این رقم گفته اســت کــه اطمینان دارد 
تحریم های غرب نمیتواند این رویداد جهانی را تحت تاثیر 

خود قرار دهد.
 »یک رویا و اکتشــاف در فضای بینهایت کهکشــان«؛ 
ایــن توصیف فیفا از تم اصلی جام 
لوگوی  است.  امسال  جهانی 
این رقابت ها نیز به شکل 

جامــی زیبــا طراحی 
شده است که بدنه 
ریزنمادهای  را  آن 
از جملــه  قومــی 
آتشــین  پرنده های 

تشکیل می دهند.
»زابیــواکا« گرگیســت که این 
افتخار را یافته تا نماد جام جهانی 2018 باشــد. این گرگ 
را دانش آموزی به نام »اکاترینا بوشــارووا« طراحی کرده 
و در نظرسنجی اینترنتی توسط مردم انتخاب شده است.

تل استار 18 شــرکت آدیداس نیز توپی است که در این 
جام حضور دارد. این توپ منحصربه فرد در پاکستان تولید 
میشــود و تراشــه ای الکترونیکی در آن طراحی شده که 

عالوه بر ذخیره کردن اطالعاتی از جمله شــدت ضربه به 
توپ و مسیر حرکت آن می تواند رنگ آخرین نفری را که 
به آن ضربه زده اســت، تشــخیص دهد. این توانایی که 
برای اولین بار در یک توپ فوتبال قرار داده شده است، به 
داور در تشخیص موقعیت اوت و کرنر 

بسیار کمک خواهد کرد.
 

این  در  نژادپرستی  با  مقابله 
جدیدی  روشهای  با  جام 

شــد.  خواهد  دنبــال 
دارنــد  حــق  داوران 
شــنیدن  صــورت  در 
نژادپرســتانه  شــعارهای 
بازی را متوقــف کنند. در جام 

جهانی پیشــین، شــعارهای نژادپرســتانه بسیاری به 
خصــوص در بازیهای مکزیک با روســیه و کروواســی 
یا بازی آلمان با غنا داده شــد و رئیــس کمیته مقابله با 
نژادپستی فیفا٬ این سازمان را به سهل انگاری در برخورد 
با این مشــکل متهم کــرد. این کمیته 
اعــالم کــرد که عــدم موفقیت 
فیفا در تربیــت افرادی برای 
ثبت و کنتــرل این رفتارها٬ 

ناامیدکننده بوده است.
 همچنین برای اولین بار در 
تاریــخ جام های جهانی٬ در 
مسابقات امســال از فناوری 
کمــک داور ویدئویی اســتفاده 
می شــود. هرچند این فناوری برای 
کاهش خطاهای داوری طراحی شده است اما گفته میشد 
در تشــخیص موقعیت های حساسی مانند آفساید چندان 

قابل اعتماد نیست.
 در میان تیم های شــرکت کننده در این بازی ها٬ پرتغالیها 
امسال این شــانس را دارند که جام قهرمانی اروپا و جام 

جهانی را در کنار هم داشــته باشــند. پیش از این آلمان 
غربی در جام 1972، فرانســه در جام 1998 و اسپانیا در 

جام 2010 این افتخار را کسب کرده اند.
از میان تیم هایی که قهرمانی در جام جهانی را در کارنامه 
دارند، ایتالیا تنها تیمی اســت که این مسابقات را از خانه 
تماشا خواهد کرد. پس از 1958 این نخستین باری است 
که الجوردی پوشــان از حضــور در جام جهانی 
بازمانده انــد. این تیــم پیش از این 
شــش بار در فینال جام جهانی 
بازی کــرده و چهار جام را از 
این  آن خود کرده است. در 
میــان آندره آ پیرلو، ســتاره 
ســابق تیم ملــی ایتالیا که 
ایتالیا  با  خود سابقه قهرمانی 
در جام جهانی 2006 را دارد در 
پاسخ به درخواست یکی از مدیران 
ایرانی شــرکت اوبر٬ در پیامی توئیتری آرزو 

کرد که ایران در جام جهانی روسیه موفق باشد.
 پرو که توانســته اســت رکــورد طوالنی ترین غیبت در 
جام جهانی را از آن خود کند، امســال بعد از سی و شش 
ســال به میدان این بازی ها بازگشته است. این تیم یکی 
از 13 تیمی بوده اســت که در اولین جام جهانی در سال 
1930 شــرکت کردهاند. این تیم در جام 1970 مکزیک 
با کســب مقام هفتم بهترین 19 مقام خود در جام جهانی 
را به ثبت رســانده است اما در آخرین حضور خود پیش از 
امسال در جام 82 اسپانیا در دور گروهی حذف شده است.

 پاناما و ایســلند در این جام بــرای اولین بار طعم حضور 
در جام جهانی را چشــیده اند. پاناما در سال 2014 نیز تا 
یک قدمی جام جهانی آمده بود اما با باخت خود به آمریکا 
و واگذار کــردن بازی پلی آف به نیوزلند این فرصت را از 

دست داد.

نکاتی جذاب و خواندنی از جام جهانی ۲۰18 روسیه

درآمد ۱.۶ میلیارد دالری روسیه از توریست  های جام جهانی 

مجمع جهانی اقتصاد در بخشی از گزارشی که به تازگی درباره اقتصاد 
جام جهانی منتشر کرده، چنین نوشته است. اعداد سختی که این سازمان 
اقتصادی از آن نام میبرد، سرشار از قصه و روایت های بکر هستند. در 
دالر  میلیارد   11 جهانی 2018،  جام  میزبانی  برای  روسیه  حاضر  حال 
هزینه کرده است و میتواند طی یک دهه، 30 میلیارد دالر سود کسب 

کند. همچنین 220 هزار شغل نیز در این کشور ایجاد شده است.
گزارشی در مورد تأثیرات اقتصادی این مسابقات نشان میدهد که تولید 
ناخالص داخلی روسیه طی 10 سال از سال 2013 تا 2023 تحت تأثیر 
جام جهانی حدود 26 تا 30.8 میلیارد دالر رشد خواهد کرد. این رشد به 
خاطر رشد گردشگری، افزایش هزینه های بزرگ مقیاس روی ساخت و 
ساز و تأثیرات بعدی به خاطر سرمایه گذاری دولت در این حوزه هاست. 
تلویزیونی  تأمین جوایز 400 میلیون دالر، تولید محتوای  روسیه برای 

241 میلیون دالر، بهره برداری از باشگاه ها 209 میلیون دالر، فناوری 
اطالعات 78 میلیون دالر و برای اقامت تیم ها 40میلیون دالر پول خرج 
برای  برق  ایستگاه   12 و  بیمارستان   13 جدید،  هتل   27 است.  کرده 
برگزاری بهتر مسابقات ایجاد شد و برای ساخت 10 استادیوم 13 هزار 

نفر به کار گرفته شدند.
ماکسیم اورشکین، وزیر توسعه اقتصادی روسیه گفته بود: مدرن سازی 
زیرساخت های روسیه که برای جام جهانی انجام شد، اثر مثبتی روی 
بخش های اقتصادی و کیفیت زندگی مردم خواهد داشت. با ساختن و 
فعالیت مردم در مناطق  نوسازی هتلهای مدرن، فرودگاه ها و جاده ها، 
مختلف کشور افزایش خواهد یافت و کسب  و کارها تسهیل خواهد شد. 
بگذارید این طور بگویم که از نوگرود تا روستوف، چهره شهرها تغییر 

خواهد کرد.

۳۰ میلیارد دالر سود و ۲۲۰ هزار شغل در دل جام جهانی
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