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کیفیت به سبک جدید

 صنعت خودرو آذربایجان

گروه صنعت خودرو آذربایجان بزرگترین کارخانه تولید کننده 
خودروهای سواری در شمال غرب ایران می باشد. 

این کارخانه عظیم صنعتی با مساحتی بالغ بر 450 هزار متر 
مربع در شهرستان ممقان استان آذربایجان شرقی و کیلومتر 
30 جاده تبریز- آذرشهر واقع شده است که ساالنه ظرفیت 
تولید بیش از 200000 دستگاه انواع خودروهای سواری را 

دارا می باشد. 
الزم به ذکر است که امکان تولید کلیه خودروهای سواری 
تایپ B و C در این مجموعه میسر می باشد، گروه صنعت 
خودرو آذربایجان با نام تجاری AZVICO در سال 2016 
با همکاری کمپانی سایک موتور چین اقدام به تولید و فروش 
خودروهای سواری MG برای اولین بار در ایران نموده است.

MG 360  TURBO

دکتر حسن فرج الهی:
صنعت،  محور توسعه 

است، باید گره از 
مشکالت صنعت 

گشود

صمد ابراهیم پور:
 برآیند حرکت 

ها بر پایه قابلیت 
های استان 
طراحی شود

محمدرضا دقتی: 
نیازمند مدیران 

کاریزما و کارمندان 
باسواد برای حل 
مشکالت هستیم

محمدرضا تقوی :
چشم انداز های 

خوبی داریم، بدون 
توجه به فرهنگ 

کار!

دکتر سخاوت خیرخواه:
فرصت های 

توسعه صنعتی 
هنوز باقیست

دکتر حامد همتی:
توسعه استان به 

شدت نیازمند مدیران 
جوان و نواندیش 

است

سعید حبیبی: 
تصمیم گیری 
برای مشکالت 

تولید با آمار 
موجود راهگشا 

نیست

بابک محمد زاده:
نهادسازی،ایده 

پردازی و فرهنگ 
سازی سه کلید 

توسعه است

دکتر هادی یعقوبی: 
پرهیز از موازی 

کاری و بخشنامه 
های شبانه 

ضروری است

اوضاع وخیم است 
در میزگردی با محوریت مشکالت تولید و چالش های توسعه آذربایجان شرقی در موسسه سخن نگاران پیشگام و تحریریه گونش تاکید شد:  

کارشناسان چه می گویند و راهکارشان چیست؟

انقالب معدنِی ایران به ورزقان رسید
وعدۀ رحماني وزیر صنعت در ایجاد نهضت معدنی در کشور واکاوی دالیل عدم موفقیت خصوصی  سازی در ایران

ایران آماده گسترش همکاریهای صنعتی و 
تجاری با کشورهای خزر

معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایدرو در نخستین نشست اقتصادی 
کشورهای ساحلی خزر با اعالم آمادگی کامل کشورمان در حوزه گسترش 
روابط صنعتی، معدنی و تجاری با کشورهای این منطقه همچنین از اراده 
ایران برای حداکثر تعامل در زمینه های فناوریهای نو، معدنی، کشاورزی و 

گردشگری خبر داد.
به گزارش شاتا به نقل از ایدرونیوز ، محمدباقر عالی که به نمایندگی از 
وزارت صمت ایران در این نشست در منطقه ملی گردشگری اوازه ترکمن 
باشی کشور ترکمنستان سخن می گفت بر ضرورت و جدیت اجرای بهینه 

توافقات و تفاهم نامه های کشورهای ساحلی تاکید کرد.
عالی، دریای خزر را دریای صلح و دوستی برشمرد و با اشاره به جایگاه 
ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک کشورهای ساحلی در سطح منطقه و بین 
المللی پیوندهای تاریخی و فرهنگی قوام یافته در بستر قرنها را زمینه ای 

منحصر به فرد برای بناسازی پیوندهای روزآمد تجاری صنعتی دانست.
نماینده وزارت صمت ایران در این نشست همچنین با اشاره به بیش از 

۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی 
خزر  دریای  با  ایران 
استراتژی وزارت صمت 
را فعال سازی مضاعف 
استانهای  ظرفیت 
و  تسریع  برای  ساحلی 
افزایش تبادالت صنعتی 

تجاری اعالم کرد.
وی همچنین با اشاره به وجود مناطق ویژه و آزاد اقتصادی ایران در حریم 
دریای خزر؛ این زمینه را از موضوعات مهمی برشمرد که می تواند با 
تجربه خوب ایران ایده های مناسبی برای سرعت بخشی به همکاریهای 

کشورهای منطقه در پی داشته باشد.
با   )FCEE(خزر ساحلی  کشورهای  اقتصادی  وزرای  روزه  دو  نشست 
حضور قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و وزرا ، مقامات 
کشورهای حوزه خزر و نیز سایر کشورها و نهادهای بین المللی از قبیل 

W.T.O ، بانک جهانی … در ترکمنستان در حال برگزاری است.
معاون اول رئیس جمهور کشورمان نیز برای شرکت در این نشست به 

ترکمنستان سفر کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اتحادیه 
ها و اتاق های اصناف، خط مقدم نظارت بر 
بازار قرار دارند و برخورد با متخلفان در حوزه 
بازار باید رسانه ای شود تا مردم این اقدامات 

را لمس و احساس کنند.
به گزارش شاتا، رضا رحمانی در گردهمایی معاونین بازرسی و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان استانهای کشور در سالن مروارید سازمان توسعه تجارت ایران، 
بیان کرد: در یک جنگ اقتصادی قرار داریم که با جنگ روانی و رسانه ای دشمنان 

در هم آمیخته و وزارت صمت در خط مقدم جبهه این جنگ قرار دارد.
نقش صنعتگران در این جنگ اقتصادی مانند نقش رزمندگان هشت سال دفاع 

مقدس است
او با بیان اینکه عالوه بر صنعتگران، دو حوزه بازرگانی داخلی و سازمان حمایت از 
یک سو و معاونت امور صنایع از سوی دیگر، پیشانی وزارت صمت در خط مقدم 
این جنگ هستند، تصریح کرد: نقش ما در این جنگ مانند نقش رزمندگان و 
ایثارگران هشت سال دفاع مقدس است و باید همان از خودگذشتگی ها را از خود 

نشان دهیم.
نقشه دشمن برای به تعطیلی کشاندن کارخانجات با شکست مواجه شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم اینکه نقشه دشمن برای به تعطیلی کشاندن 
کارخانجات و فلج شدن تولید کشورمان با شکست مواجه شد، گفت: همین دیروز 
در سفری که به همدان داشتیم، استاندار این استان اعالم کرد که حتی یک واحد 

تولیدی در این استان پس از اعمال تحریم ها تعطیل نشده است.
اولویت های کاری امسال وزارت صمت

رحمانی با بیان اینکه امسال ۷ راهبرد و 35 برنامه را در دستور کار داریم، اضافه کرد: 
سال گذشته حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال را بر اساس فرمایش مقام معظم 
رهبری در دستور کار قرار دادیم و امسال با تداوم آن برنامه، برنامه های دیگری 
مانند فعال سازی ظرفیت های راکد تولید، توسعه واحدهای تولیدی دارای پتانسیل 

و نهضت ساخت داخل را داریم اجرا می کنیم.
او در ادامه با اشاره به برگزاری نخستین نمایشگاه توانمندی های ساخت داخل و 
رونق تولید، بیان کرد: این نمایشگاه که در نوع خود متفاوت و نمایشگاهی تقاضا 
محور بود نه عرضه محور، فرصت خوبی برای حوزه های مختلف صنعتی بود و 
مجموعه این اقدامات در راستای خودکفایی و رونق تولید مورد رضایت همگان 

بوده است.
راه اندازی سامانه 124 کار ارزشمندی بود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راه اندازی سامانه 1۲4، تصریح کرد: راه 
اندازی این سامانه کار ارزشمندی بود، مردم باید احساس کنند که یک حامی دارند 

و موضوع تنظیم و نظارت بر بازار برای مسئوالن مهم است.
اتحادیه ها و اتاق های اصناف، خط مقدم نظارت بر بازار باشند

رحمانی با تأکید بر اینکه حق الناس موضوع مهمی است، گفت: باید بیشتر در 
موضوع تنظیم و نظارت بر بازار کار شود، اتحادیه های صنفی باید پای کار بیایند و 

خط مقدم نظارت باید اتحادیه ها و اتاق های اصناف باشند.
برخورد با متخلفان در حوزه بازار باید رسانه ای شود

او با بیان اینکه برخورد با متخلفان و جریمه ها در حوزه بازار باید رسانه ای شود، 
افزود: مردم باید احساس کنند که مسئوالن کار نظارت را برای آنها دقیق و بی کم 

و کاست انجام می دهند.

وزیر صمت در گردهمایی معاونین بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

اتحادیه ها و اتاق های اصناف، خط مقدم نظارت بر بازار باشند
تخلف متخلفان را رسانه ای می کنیم 
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نصر�نوشت: صنعت یکی از استوانه  های رشد و توسعه هر 
كشور به شمار مي رود كه از آن به عنوان پيشقراول و پيشران 
توسعه نام مي برند؛ صنعت از این جهت هميشه مورد توجه 
جوامع توسعه یافته و در حال توسعه است و در ایران نيز در 
مسير نيل به توسعه، توجه به این امر مهم به روش های مختلف 

دنبال شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی نصر، از جمله این موارد افزایش 
سهم بخش خصوصي در اقتصاد و خصوصی  سازی واحد های 
صنعتی و توليدی دولتي در راستاي ارتقاي كارآیي فعاليت 
هاي صنعتي بوده است كه این روند با واگذاري بنگاه هاي 

دولتي به بخش خصوصي در دهه 80 آغاز شد.
در ایران، واگذاری بنگاه هاي دولتي براساس سياست هاي 
كلي اصل 44 قانون اساسي از سال 1368 پس از پایان جنگ 
تحميلي و آغاز اولين برنامه پنج ساله كشور با محوریت محدود 
افزایش مشاركت  اقتصاد و  كردن ميزان دخالت دولت در 
بخش خصوصي در فعاليت هاي اقتصادي مطرح شد كه بعد از 
شناسایي حجم واگذاري ها، تعداد شركت هاي قابل واگذاري 
و روش هاي واگذاري از سوي كميته كارشناسي تبصره 32 
قانون برنامه اول توسعه كشور و انتشار بيانيه رسمي دولت 
مصوب 1370 با هدف ارتقاي كارآیي فعاليت هاي اقتصادي، 
كاهش حجم تصدي دولت، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده 
بهينه از امکانات كشور پایه ریزي و با تصویب قوانين بعدي، 
فرآیند خصوصي سازي از سال 1373 به سبك نوین در چرخه 

اقتصادي كشور عملياتي شده است.
با تاسيس رسمي سازمان خصوصي  سازي بر اساس ماده 155 
قانون برنامه سوم توسعه كشور در سال 1380 واگذاری ها به 
صورت جدی تر عملياتی و با ابالغ سياست های كالن اجرایی 
اصل 44 قانون اساسی در سال 1384 و بند ج آن در سال 
1385، نگرش و روند تازه اي در برنامه هاي توسعه اقتصادي 

ایران ایجاد شده است.
طبق آمار اخذ شده از سال 1380 تا 1395، مجموعاٌ به تعداد 
844 بنگاه دولتی به ارزش تقریبی 143 هزار ميليارد تومان از 
طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شده است كه این تعداد 
در استان آذربایجان شرقی طبق یافته هاي پژوهشي به 37 
بنگاه دولتی به ارزش یك هزار و 282 ميليارد تومان می رسد.

اما سازمان خصوصی سازی علی رغم برنامه ریزی ها و بنيه 
محکم قانونی فرایند خصوصی سازی، در سال های اخير 
عملکرد بسيار چالش برانگيزی داشته و در نتيجه آن واكنش 
بسياری از فعاالن صنعتی، اقتصادی و رسانه های منتقد را 
برانگيخته كه نمود عينی آن در واگذاری پر چالش سهام گروه 
ماشين سازی تبریز، نيشکر هفت تپه، پاالیشگاه تبریز، شركت 
كشت و صنعت دشت مغان، بنيان دیزل، ماشين آالت صنعتی 
آلومينيم  هپکو،  كرمانشاه،  پاالیشگاه  ایران،  تراكتورسازی 

هرمزگان و... در سال های اخير به خوبی نمایان شده است.
پایگاه خبری-تحليلی نصر به عنوان رسانه ای كه از ابتدای 
امر به طور جدی پيگير اصالح روند خصوصی سازی در 
كشورمان بوده است، پس از بررسی تخلفات گسترده سازمان 
خصوصی سازی در واگذاری سهام شركت هایی نظير گروه 
ماشين سازی تبریز، این بار سلسله گفتگوهای تخصصی 
با پژوهشگران مربوطه با هدف آسيب شناسی و كمك به 
اصالح روند خصوصی سازی در كشورمان را در پيش می 

گيرد.
»سخاوت خيرخواه« به عنوان نخستين پژوهشگر در این 
رابطه است كه پایان نامه كارشناسی ارشد خود را در رشته 
مهندسی صنایع، گرایش سيستم های اقتصادی و اجتماعی 
و با موضوع »آسيب شناسي خصوصي سازي در آذربایجان 
بخش  موردي  )مطالعه  آن  استراتژیك  الزامات  و  شرقي 

صنعت(« تحقيق و پژوهش كرده است.
پژوهشگر كه سابقه  این  با  در گفتگوی تفضيلی »نصر« 
مدیریت در بخش صنعت آذربایجان شرقی نيز در كارنامه وی 
وجود دارد، به بررسی الزامات و بسترهای مورد نياز خصوصی 

سازی در ایران پرداخته ایم.

الزامات واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی چیست؟

واکاوی دالیل عدم موفقیت خصوصی  سازی در ایران
از سلسله گفتگوهای پژوهشی نصر در باب بررسی آسیب ها و الزامات اجرای قانون خصوصی سازی در ایران

بخش�اول�گفتگوی�نصر�با�سخاوت�خیرخواه�/�پژوهشگر�خصوصی�سازی

آذربایجان� در� دولتی� بنگاه� �37 واگذاری� �
◄

شرقی
»سخاوت خير خواه« با تقدیر از رویکرد رسانه »نصر« به مقوله 
خصوصی سازی و آسيب های آن، می گوید: در اجراي همين 
سياست اقتصادي و اجراي قوانين خصوصی سازی، در آذربایجان  
شرقی مجموعاً 37 بنگاه دولتي كه عمدتاً جزو كارخانه  هاي مادر 
تخصصي بوده و بيشترشان قبل از انقالب در رشته  های مختلف 
صنعتی احداث شده اند، از طریق هيات واگذاري قبل از تاسيس 
سازمان خصوصي سازي، توسط شركت هاي سرمایه  گذاري بانك 
ها به بخش خصوصی واگذار شده است كه شواهد و اظهارات 
صاحب نظران حوزه صنعت و اقتصاد حکایت از این دارد كه اكثر 
این واگذاری ها با بحران مالی، توليد و كارگری مواجه هستند و با 
مشکالتی از جمله تعدیل نيرو، بحران هاي كارگري، كاهش توليد، 
زیان انباشت، كاهش كيفيت محصول، تغيير كاربری زمين واحد و 

امثال این ها مواجه هستند.
وی ادامه داد: به نظر مي رسد خالء قانونی، نبود استراتژی منطقه  
ای، یکسان نگری به صنایع توليدی به جای راهبرد نگری و عدم 
هماهنگی بين دستگاهی و عدم اهليت خریدار و عدم ارزیابي دقيق 
مالي و مدیریتي خریداران در كنار مشکالت و موانع فرهنگی و 
اقتصادی سرمایه گذاری جزو آسيب های اصلی خصوصی  سازی در 
آذربایجان  شرقی باشد و ایراداتي از جمله خصوصي  سازي به روش 
رد دیون، سهام عدالت، فروش خصولتي و سطحي  نگري و یا عدم 
اجراي درست قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون 
اساسي، مانع موفقيت خصوصي  سازي در آذربایجان شرقي باشد. 
خيرخواه با بيان اینکه نظام اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر 
پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و 
صحيح استوار است، گفت: بخش دولتی شامل كليه صنایع بزرگ، 
صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بيمه، تأمين 
نيرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست 
و تلگراف و تلفن، هواپيمایی، كشتيرانی، راه و راه آهن و مانند 

اینهاست كه به صورت مالکيت عمومی و در اختيار دولت است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، 
دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود كه مکمل فعاليت 
های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکيت در این سه بخش تا 
جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين 

اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد 
و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسالمی 
است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون 

معين می كند.

به� دولتی� های� شرکت� واگذاری� الزامات� �
◄

بخش�خصوصی
این پژوهشگر در ادامه به الزامات واگذاري شركت های دولتی 
به بخش خصوصی اشاره كرد و گفت: شرایط واگذاری شركت 
های دولتی به بخش خصوصی به این ترتيب است كه قيمت 
انجام مي شود و فراخوان  بازار بورس  از طریق  گذاري سهام 
عمومي با اطالع رساني مناسب جهت ترغيب و تشویق عموم 
به مشاركت و جلوگيري از ایجاد انحصار و رانت اطالعاتي صورت 
می پذیرد و نيز جهت تضمين بازدهي مناسب سهام شركت هاي 
مشمول واگذاري اصالحات الزم درخصوص بازار، قيمت گذاري 
محصوالت و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام می 
گيرد. همچنين واگذاري سهام شركت هاي مشمول طرح در 
قالب شركت هاي مادر تخصصي و شركت هاي زیرمجموعه با 

كارشناسي همه جانبه باید صورت گيرد.
خيرخواه در ادامه گفت: می بایست به منظور اصالح مدیریت 
و افزایش بهره وري بنگاه هاي مشمول واگذاري با استفاده از 
ظرفيت هاي مدیریتي كشور اقدامات الزم جهت جذب مدیران 
با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذیرد. همچنين بر اساس 
ضوابط فروش اقساطي سهام شركت ها حداكثر 5درصد از سهام 
شركت هاي مشمول بند ج به مدیران و كاركنان شركت هاي 
فوق مجاز است و با توجه به ابالغ بند ج سياستهاي كلي اصل 44 
و تغيير وظایف حاكميتي، دولت موظف است نقش جدید خود در 
سياستگذاري، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوین و اجرا كند.

وی در خصوص الزامات واگذاري شركت های دولتی نيز گفت: 
توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني بر ایفاي فعاليت هاي 
گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ از اهداف اجرای قانون 
سياست های كلی اصل 44 است كه نظارت و پشتيباني مراجع 
ذي ربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري برای تحقق 
آن الزامی است. همچنين استفاده از روش هاي معتبر و سالم 
واگذاري با تأكيد بر بورس، تقویت تشکيالت واگذاري، برقراري 
جریان شفاف اطالع رساني، ایجاد فرصت هاي برابر براي همه، 
در  بزرگ  هاي  شركت  سهام  تدریجي  عرضه  از  گيري  بهره  
بورس به  منظور دستيابي به قيمت پایه سهام و مهمتر آن كه 
ذي نفع نبودن دست اندركاران واگذاري و تصميم  گيرندگان دولتي 
در واگذاري ها و نيز رعایت سياست هاي كلي بخش تعاوني در 
واگذاري ها جزو الزامات قانونی واگذاری سهام شركت های دولتی 

است.

�سیاست�هاي�کلي�اعمال�حاکمیت�و�پرهیز�از�
◄

انحصار�چه�می�گوید؟
وی درباره سياست هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار 
نيز گفت: تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخش 
هاي غيردولتي از طریق سياست گذاري و اجراي قوانين و مقررات 
و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعي و قانوني در بانك 
هاي غيردولتي، جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد 
ملي و جلوگيري از ایجاد انحصار، توسط بنگاه هاي اقتصادي 
غيردولتي ازطریق تنظيم و تصویب قوانين و مقررات از جمله موارد 
مهم سياست هاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار توسط 

دولت است.
سخاوت خيرخواه در ادامه به آسيب شناسی اجرای سياست های 
كلی اصل 44 پرداخت و گفت: به عقيده اكثریت صاحب  نظران 
مسائل اقتصادي، سياست  هاي خصوصي  سازي در برنامه اول 
و دوم توسعه )1368-1376( چندان موفقيت آميز نبود. برخي از 
دالیل این عدم موفقيت شامل فقدان شفافيت در قيمت  گذاري و 
واگذاري از سوی دستگاه هاي دولتي، ناكارآیي بازار سرمایه، رعایت 
نکردن شرط اصالح ساختار مالي قبل از واگذاري، فقدان ثبات 

رویه و تغيير مداوم آیين نامه ها و مقررات و غيره بودند.
وی افزود: به طور كلي مي  توان گفت بررسي واگذاری ها در این 
دوره، این واقعيت را نشان مي دهد كه به علت فراهم نبودن زمينه 
مناسب، روند واگذاري شركت هاي دولتي از شتاب و پيوستگي الزم 
برخوردار نبوده است. در برنامه  هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه 
كشور، موفقيت نسبی خصوصي سازی با تجربيات دوره  هاي اول 
و همين طور شرایط بهتر اقتصادي حاصل شد، هر چند نتيجه 
نهایي مورد رضایت اقتصاددانان و خبرگان صنعت و توليد واقع 
نشد. همين طور تصویب قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 
44 قانون اساسي در سال 1386 موجب تسریع امور خصوصي  
سازي شد. این اصل به كوچك سازي دولت و نقش تصدي  گري 
آن پرداخت و همين طور واگذاري قدرت به بخش خصوصي و 

تعاوني را تشویق كرد.

کاهش�اندازه�دولت�و�انتقال�مالکیت�به�بخش�
◄

خصوصی
وی درباره كاهش اندازه دولت و انتقال مالکيت به بخش خصوصی 
با اجرای سياست های كلی اصل 44، گفت: كاهش مداخله دولت 
در تصميم گيری های اقتصادی را می توان از دو بعد خرد و كالن 
مورد بررسی و تجزیه و تحليل قرار داد. در بعد خرد بيشتر این 
هدف دنبال می شود كه ماهيتی اقتصادی به بنگاه های دولتی 
بخشيده شود و انضباط مالی حاكم بر بازار، بر عملکرد واحد ها و 
موسسات اقتصادی حاكم شود و اهداف غير اقتصادی تا حد امکان 
حذف شود، اما در بعد كالن اهدافی چون آزاد سازی اقتصاد، حذف 
مقررات و كنترل های دست و پاگير، اصالح قوانين و مقررات و 

ایجاد شرایط فضای رقابتی دنبال می شود. این هدف كه خود به 
نوعی مهم ترین هدف در خصوصی سازی است بقيه اهداف را هم 
در دل خود دارد از این اندیشه ناشی می شود كه دولت ها نباید 
در امور غيرحاكميتی دخالت كنند. دخالت دولت در این حوزه ها 
نتيجه ای جز ویرانی اقتصاد و محدود شدن آزادی های شهروندان 
ندارد. آیا این مورد در واگذاري ها رعایت مي شود؟ آیا خصوصي 
سازي در ایران به این آرمان ها دست یافته و یا در حد تئوري باقي 
مانده است؟ و یا عمده واگذاري ها به بخش شبه دولتي انجام 

شده است؟
 

�مقررات�دست�و�پاگیر�مهمترین�عامل�کارا�
◄

نبودن�شرکت�های�دولتی
خيرخواه درباره عدم كارایی شركت های دولتی و علت های 
آن، گفت: عدم كارآیی شركت های دولتی فقط به دليل مالکيت 
دولتی شركت های مزبور نيست. مقررات دست و پاگير، مهم ترین 
عاملی است كه مانع انعطاف پذیری و پویایی فعاليت های اقتصادی 
می شود. به همين دليل مقررات زدایی اولين و مهم ترین قدم در 

جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی در كشور است.
اجرای صحيح  های  مزیت  از  را  رقابت  افزایش  ادامه  در  وی 
خصوصی سازی در اقتصاد كشور دانست و تصریح كرد: رقابت 
مهم ترین امتياز و مایه حيات نظام اقتصادی مبتنی بر بازار است 
و هر عاملی كه نيل به رقابت در بازار را مانع شود به تدریج عدم 
كارآیی را بر سيستم اقتصادی حاكم می سازد. یکی از اهدافی 
كه در راستای خصوصی سازی مورد پذیرش تمام صاحب نظران 
می باشد »افزایش رقابت« در فعاليت های اقتصادی است. بنابراین، 
خصوصی سازی به مفهوم افزایش رقابت و  گرایش به سوی نظام 

بازار، مفهومی عام و پذیرفته شده است.
وی گسترش بازار سرمایه را از دیگر مزیت های اجرای صحيح 
خصوصی سازی در اقتصاد كشور عنوان كرد و گفت: اجرای سياست 
خصوصی سازی، مالکيت سهام را در جامعه گسترده تر می كند. در 
نتيجه این گسترش، ميزان معامالت در بازار سرمایه افزایش یافته 
و نهاد های مالی جدید و متنوعی به وجود خواهد آمد. گسترش 
این نهاد های مالی، ابزارهای تأمين مالی جدیدی را ایجاد نموده 
و انجام سرمایه گذاری های گسترده توسط واحد های خصوصی را 
تسهيل می نماید. با خصوصی سازی صحيح شركت های دولتی و 
گسترش مالکيت سهام، صاحبان پس انداز های اندک نيز می توانند 
در مالکيت صنایع و بنگاه های توليدی سهيم شوند و این باعث 
فعاليت های  در  مردم  مشاركت  افزایش  و  پس انداز ها  تجميع 

اقتصادی مي شود.

�بستر�مورد�نیاز�خصوصی��سازی�شرکت�های�
◄

دولتی
این پژوهشگر در خصوص بستر مورد نياز خصوصی  سازی شركت 
های دولتی نيز گفت: ایده خصوصی  سازي بر این عقيده استوار 
است كه مالکيت و كنترل خصوصی از نظر تخصيص منابع نسبت 
به مالکيت عمومی كاراتر است. در اینجا یك پيش فرض وجود 
دارد و آن اینکه بنگاه  هاي دولتی و خصوصی ساختارهاي انگيزه-

اي متفاوتی دارند، بنابراین كارایي هاي متفاوتی نيز از آنها منتج 
خواهد شد. نظریه آكادميك سنتی از این قرار بوده كه وقتی بخش 
 هاي دولتی و خصوصی برحسب هزینه  هاي توليد كاالهاي مشابه 
مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتري نسبت به بخش 
دولتی خواهد داشت. از طریق خصوصی  سازي و ایجاد محيط 
رقابتی مي توان توليد كننده را مجبور به توليد و فروش با قيمت 
حداقل كرد. مزیت بخش خصوصی این است كه از طریق رقابت 
و نه مقررات كنترل  كننده مي توان آن را تحت فشار قرار داد تا 
محصول را با قيمت حداقل توليد كند كه این امر در ساختار دولتی 
امکان پذیر نيست. بنابراین خصوصی  سازي منجر به كاهش هزینه  
ها و رشد نوآوري و در نتيجه كاهش قيمت كاالها مي شود. از سوي 
دیگر تورم به دليل فشار هزینه كنترل مي شود و جامعه از آن سود 
می  برد و البته امکان صادرات هم فراهم مي شود. زیرا كاالیی قابل 

صدور است كه به قيمت رقابتی توليد شود.
خيرخواه ادامه داد: ارائه بستر مناسب قانون گذاري نهادهاي قانون گذار 
و ارائه بستر مناسب حمایتی در جهت بهبود شرایط و زمينه  های 

تخصصی »محيطی« خصوصی  سازی ضروری است.
وی اضافه كرد: حمایت مادی »هدفمند و موقت« كه مي تواند به 
صورت بالعوض، معافيت مالياتی یا تخفيف مالياتی و وام هاي كم 
بهره باشد. در این راستا، با توجه به ساخت مالی كشور كه مبتنی 
بر سيستم بانکی است، همراه ساختن این سيستم با استراتژي 
بنگاه های  و  »كارآفرین«  افراد  از  حمایت  و  سازي  خصوصی  
خصوصی »كارآمد« و واگذار شده امري بسيار ضروري باشد. نکته 
مهم در اینجا ارائه برنامه تجاري و توسعه  واحد از سوي بخش 

خصوصی و نظارت و كنترل در حمایت ها طبق برنامه است.
خيرخواه ادامه داد: حمایت  هاي غيرمادي كه با اصالح قوانين و 
تسهيل امور توليد و رفع مشکالت آنها و كمك به ارتقاء دانش 
فني نيروي انساني با ارائه آموزش هاي حرفه اي و تخصصي و 
ایجاد قوانين و مقررات كار با تاكيد بر جلوگيري از انهدام اجتماعي 
كاركناني كه به واسطه كوچك سازي اندازه دولت بيکار مي گردند، 
موارد و مسائلي است كه مي تواند راهگشا باشد. همچنين تسهيل 
امور بين المللي جزو حمایت هایي است كه مي تواند بسترهاي 

رشد بخش خصوصي را فراهم سازد.

خط��مشی�خصوصي��سازی�در�قانون�برنامه�
◄

�هاي�توسعه��ای�کشور
وی درباره روش  های خصوصی  سازی، گفت: هر یك از روش های 
خصوصی  سازی بنگاه  های دولتی در موارد خاص و با توجه به 
اوضاع متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سياسی حاكم بر كشور تعيين 

مي شود. مهمترین روش های خصوصی سازی را كه در دو دسته 
كلی خصوصی  سازی با انتقال مالکيت و خصوصی  سازی بدون 
انتقال مالکيت صورت مي گيرد كه روش های مختلف آن عبارتند از 
عرضه سهام بنگاه مشمول خصوصی  سازی به مردم، عرضه سهام 
بنگاه  های مشمول خصوصی  سازی بر گروه های خاص، فروش 
دارائی  های بنگاه دولتی به افراد و بنگاه  های بخش خصوصی، 
تفکيکی واحدهای مشمول خصوصی  سازی به واحدهای كوچکتر، 
جلب مشاركت بخش خصوصی در سرمایه  گذاری جدید مورد نياز 
بنگاه دولتی، فروش بنگاه دولتی به مدیران و كاركنان بنگاه، عقد 

قراردادهای واگذاری مدیریت بنگاه با اجاره دارائي های آن.
خيرخواه ادامه داد: با این حال هم اكنون در ایران عمده روش 
واگذاري بنگاه دولتي به بخش خصوصي، روش هاي مزایده، 
بورس و فرابورس است كه در قالب این سه روش، بنگاه ها واگذار 

مي شوند.
این پژوهشگر در ادامه به ارزیابي خط  مشي خصوصي  سازي 
در قانون برنامه  هاي توسعه  اي كشور پرداخت و افزود: موضوع 
خصوصي  سازي از سال 1368 در خط  مشي  ها و سياست  هاي 
برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مطرح 
گردید و در طي برنامه  هاي توسعه بعدي ادامه یافت و تغييراتي 

در آن صورت گرفت.

�تجارب�کشورهای�جهان�در�زمینه�خصوصی��
◄

سازی
زمينه  در  تجارب كشورهای جهان  بيان  به  ادامه  در  خيرخواه 
خصوصی  سازی پرداخت و گفت: خصوصی  سازی در انگلستان 
در سال 1979 به موجب مشکالتی از قبيل كسری بودجه فزاینده، 
نرخ باالی بيکاری، گسترش مشکالت كارگری، عدم توازن در 
تراز پرداخت  های خارجی و به طور كلی عدم كارآیی در فعاليت  
های اقتصادی دولت شروع گردید. بهبود كارآیی، كاهش هزینه  ها 
و بدهی  های دولت و شركت ها و موسسات دولتی، محدود نمودن 
حوزه فعاليت دولت در تصميم  گيری موسسات اقتصادی، گسترش 
مالکيت  برای شركت در  مالکيت، تشویق كاركنان  پایه  های 
واحدها و كاهش قدرت اتحادیه  های كارگری از مهم ترین اهدافی 
بود كه در فرایند خصوصی  سازی در انگلستان دنبال می  شد. در 
ضمن روش  های خصوصی  سازی از قبيل عرضه عمومی سهام، 
فروش مستقيم، واگذاری به مدیران و كاركنان و فروش دارایی  ها 
به عنوان بخش خصوصی جهت دستيابی به اهداف مذكور مورد 

استفاده قرار گرفت.
وی افزود: نکته فابل توجه آن است كه دولت وقت انگلستان 
قبل از اقدام به عرضه سهام شركت ها و موسسات اقتصادی تحت 
تصدی خود از طریق انجام اقداماتی چون تجدید ساختار مالی، 
تکنولوژیکی و مدیریت بنگاه ها، تنظيم برنامه  هایی برای كاهش 
حذف  و  زدایی  مقررات   اقتصادی،  آزادسازی  مازاد،  كار  نيروی 
موانع و مشکالت دست  و پاگير، قانون  گذاری  های الزم، تبليغات 
و اطالع  رسانی وسيع و شفاف و ایجاد تعهد كامل سياسی در 
قبال انجام خصوصی  سازی توانسته زمينه  های الزم اقتصادی، 
اجتماعی و سياسی را برای اجرای موفقيت سياست مذكور مهيا 

ساخت.
خيرخواه ادامه داد: خصوصی  سازی در انگلستان ابتدا از صنایع 
كوچك و خدمات غير ضروری شروع شده و به تدریج با حصول 
اطمينان از آمادگی كامل جامعه، گسترش بازارهای سرمایه و اثبات 
كارآیی بيشتر بخش خصوصی، به كليه بخش  های اقتصاد نظير 
بزرگراه  ها، مخابرات، هواپيمایی، فرودگاه  ها، كشتی  سازی، فوالد، 
راه  آهن و غيره گسترش یافت. به طوری كه گستردگی برنامه 
واگذاری و تدریجی اجرا نمودن فرایند خصوصی  سازی از جمله 
عوامل مهم در موفقيت انگلستان در امر خصوصي سازي به شمار 
مي آید. به طور كلی تعهد سياسی، اقتدار ملی، اقدامات مفيد پيش 
از خصوصی  سازی، برخورد و چاره  اندیشی مناسب با نگرانی  های 
مردم، استفاده از نظریات مشاوران و متخصصان، توجه به مسأله 
بيکاری كارگران، تضمين منافع قانون  گذاری  های الزم و روان  
كننده، تدریجی عمل نمودن، گستردگی برنامه خصوصی  سازی و 
استفاده از روش  های واگذاری متناسب با امکانات جامعه از جمله 
مهم ترین عواملی است كه خصوصی  سازی در انگلستان را علي رغم 

مشکالت اقتصادي با موفقيت همراه نموده است.
وی در ادامه به بيان تجربه فرانسه در خصوصی سازی پرداخت و 
گفت: در كشور فرانسه نيز همچون انگلستان، دولت قبل از اجرای 
برنامه  خصوصی  سازی اقدام به تهيه و تنظيم الیحه  ای نموده و 
آن را از طریق مجلس به تصویب رساند. نکات برجسته قانون 
مذكور عبارت بود از: تعيين ليست شركت های انتخاب شده برای 
واگذاری و اعالم آن به مردم، تعيين برنامه دولت برای مقررات  
زدایی، آزادسازی و مسائل مربوط به اشتغال، ارزش يابی تمام دارائی  
های دولت به طور مستقل، تجدید ساختار مالی مدیریتی شركت 

ها، تعيين دقيق ميزان مشاركت سرمایه  گذاران خارجی، تركيب 
واگذاری سهام در داخل، رقابت به وجود آمده به دليل مقررات  
زدایی در بازارهای مالی جهانی بين بانک ها، عالقه مردم فرانسه 
برای مراجعه به بانک ها به جای بازارهای مالی و از همه مهمتر 
محبوبيت بانک ها در بين مردم مواردي است كه دولت فرانسه در امر 
خصوصي سازي به كار گرفته و زمينه را فراهم ساخته است. دولت 
در واگذاری های خود معموالً مالحظات سياسی را نيز در نظر  گرفته 
و تأكيد داشته كه درصد باالیی از سهام حتماً به شركت های داخلی 
فرانسه واگذار گردد. فرانسه روی سرمایه  گذاری جدید در شركت ها 
بسيار حساس بوده و درآمد حاصل از فروش شركت ها را به پرداخت 

بدهی آنها به جاي سرمایه  گذاری جدید در آنها اختصاص مي داد.

�دالیل�شکست�خصوصی�سازی�در�شیلی
◄

خيرخواه در بيان تجربيات خصوصی سازی در شيلی نيز افزود: 
مرحله نخست خصوصی  سازی در شيلي از سال 1974 شروع 
شد و تا سال 1982 ادامه یافت. مهمترین اهداف دولت در این 
مرحله مهار تورم، كاهش بازار مالی دولت و برگرداندن واحدهای 
مصادره  ای به صاحبان اوليه خود بود. بنابراین دولت بدون توجه به 
زمينه  ها و شرایط اقتصادی، اجتماعی الزم، با شتاب به واگذاری 
صنایع و بانک ها كه غالباً هم از نظر اندازه و مقياس بزرگ بودند، 
اقدام نمود. همچنين با سرعت قابل مالحظه  ای صنایع مصادره 
 ای را نيز با همان وضعيت جاری و مشکالتی كه داشت بدون رد 
و بدل پول به صاحبان خود برگردانيد. به طوری كه طی دو سال 
نخست خصوصی  سازی 1975-1974 حدود نود و پنج درصد 
معادل 332 واحد از 350 واحد مصادره  ای واگذار گردید، اما مسائلی 
از قبيل فراهم نبودن شرایط اقتصادی، اجتماعی و فضای مناسب، 
محدودیت بازارهای سرمایه و فقدان نقدینگی كافی در اقتصاد 
شيلی، فقدان ارزیابی دقيق توان مالی و مدیریتی خریداران، فقدان 
قوانين و مقررات منظم و یاری  دهنده باعث شد كه این مرحله از 
خصوصی  سازی تقریباً به طور كامل با شکست مواجه گردد، به 
طوری كه حدود هفتاد درصد واحدهای واگذار شده دوباره طی 
سال های 1983-1982 تحت تصدی دولت و در حوزه مدیریت و 

كنترل دولت قرار گرفت.
سال 1984  از  شيلی  سازی  دوم خصوصی   مرحله  افزود:  وی 
شروع شد و تا سال 1991 ادامه داشت. این مرحله با اقدامات و 
اصطالحات مقدماتی همراه بود، كه دولت توانست با كمك آنها تا 
حدودی زمينه و شرایط الزم را برای واگذاری سهام شركت ها مهيا 
نماید و در این ارتباط موفقيت های قابل توجهی نيز كسب كرد. 
مهمترین هدفی كه دولت در این مرحله از واگذاری  ها دنبال می  
نمود، گسترش مالکيت سهام بود. برای تحقيق این هدف وام  های 
بدون بهره و بلند مدت، بخشودگی  های مختلف در صورت خوش 
حسابی، ارزش گذاری پایين سهام و تسهيالت اعتباری قابل 
توجهی در نظر گرفته شد. در این مرحله از واگذاری  ها در سال 
1990 دولت موفق شد كليه واحدهای مصادره شده را واگذار نماید. 
از جمله عوامل مهمي كه باعث موفقيت دولت شيلی در مرحله 
دوم واگذاری  ها شد، تشکيل شورای خصوصی  سازی همراه با 
كميته  های تخصصی در زمينه هاي مختلف، آزادسازی و مقررات  
زدایی در بخش  های مختلف اقتصاد )بازار سرمایه، نرخ بهره، ذخایر 
قانونی،و غيره(، بکارگيری انضباط مالی حاكم بر بازار در بنگاه های 

دولتی، آرام و تدریجی عمل نمودن در امر واگذاری  ها بود.

�تبدیل�اقتدار�دولتی�به�اقتدار�عمومی�در�کره�
◄

جنوبی
این پژوهشگر حوزه خصوصی سازی در ادامه به بيان تجربه های 
كره  جنوبی پرداخت و گفت: در جمهوری كره، خصوصی  سازی 
به طور وسيع به صورت  های تبدیل اقتدار دولتی به اقتدار عمومی، 
خصوصی  سازی یا فروش سهام بنگاه  های دولتی به بخش 
خصوصی كه در این حالت همچنان دولت به عنوان سهامدار عمده 
و اصلی باقی مي ماند، خصوصی  سازی كامل صورت پذیرفته است.

وی در مورد تجربيات پاكستان نيز گفت: خصوصی  سازی و 
اواخر دهه 1940  از  پاكستان  واگذاری شركت  های دولتی در 
آغاز شد. در آن زمان دليل اصلی خصوصی  سازی را نياز مالی 
دولت می  دانستند، ولی بعدها ارتقای كارآیی كه از دالیل دیگر 
واگذاری شركت  ها قلمداد مي شد مورد توجه قرار گرفت. اصواًل 
موج خصوصی  سازی و واگذاری شركت ها در پاكستان با وضع 
قوانين جدید و اصالح قوانين در جهت تسهيل و واگذاری به نفع 
گسترش خصوصی  سازی همراه بود به طوری كه در خالل این 
سال ها با وضع یا اصالح قوانين، ورود بخش خصوصی به ده حوزه 
فعاليت خاص كه قباًل انحصار آن در اختيار دولت بود، آزاد شد و 
قانونی تصویب شد كه دولت نتواند به دلخواه، صنعت خاصی را در 

اختيار و انحصار بگيرد.
ادامه در صفحه3
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پیشخوان صنعت 

گفتگو

 دولت ایتالیا سهامدار شرکت های مادر صنعتی
خیرخواه در مورد خصوصی سازی در ایتالیا هم افزود: خصوصي 
سازي در ایتالیا از ابتداي دهه 80 آغاز شد. ایتالیا جزو كشورهایي 
است كه در میان كشورهاي اتحادیه اروپا خصوصي سازي را 
با تاخیر شروع كرده است. در ابتدا روند واگذاري سهام شركت 
گرفت.  كندي صورت  به  بخش خصوصي  به  دولتي  هاي 
سیاست دولت مبني بر دخالت در امور شركت ها و استفاده 
از شركت هاي دولتي به عنوان اهرمي براي ایجاد اشتغال و 
كسب حمایت سیاسي عامل اصلي روند كند خصوصي سازي 
در دهه 80  در این كشور بوده است. در این دهه ابتدا شركت 
هاي كوچك و متوسط) زیر صد نفر پرسنل( وابسته به دولت 
به بخش خصوصي واگذار شدند و واگذاري شركت هاي بزرگ 
به سال هاي بعد از 1992 موكول گردید. افزایش بدهي هاي 
دولت، تصمیم دولت در پیوستن به پول واحد اروپا، فساد مالي 
و اختالس در شركت هاي دولتي و افزایش مخالفت ها در 
كمیسیون اروپایي مبني بر عدم تزریق پول به واحدهاي زیان 
ده دولتي باعث شد دولت ایتالیا در سال 1992 تصمیم به تسریع 

روند خصوصي سازي بگیرد.
وی افزود: در همین سال دولت ایتالیا كمیته دائمي مشاوره و 
امنیت جهاني براي خصوصي سازي در وزارت اقتصاد را ایجاد 
كرد و در سال 1994 مقررات قانوني تصویب و ساختار اداري 
براي واگذاري سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي به 
صورت گسترده فراهم شد و واگذاري بنگاه هاي بزرگ را نیز 
شروع كرد. خصوصي سازي این شركت ها هم براي دولت 
درآمد ایجاد كرد و هم كارآیي آنها افزایش یافت. دولت ایتالیا در 
واگذاري سهام صنایع مادر حساس بود و هنوز سهامدار اصلي 
برخي از این شركت هاست. یكي از سیاست هاي دولت ایتالیا 
در اجراي سیاست هاي خصوصي سازي افزایش رقابت و اداره 
شركت ها به صورت اقتصادي بود و براي این كار سازمان ضد 
انحصار هم تاسیس كرده است. با این حال ارزیابي ها نشان مي 
دهد اعمال سیاست هاي خصوصي سازي در ایتالیا همچنان 
موفقیت  عدم  دالیل  است.  كشور  این  براي  معضل  یك 

خصوصی  سازی در ایران
این پژوهشگر حوزه خصوصی سازی در ادامه به آسیب  شناسی 
عدم موفقیت خصوصی  سازی در ایران پرداخت و گفت: دالیل 
عدم موفقیت خصوصی  سازی در ایران از دو منظر كلی قابل 
بررسی است، یكی اینكه خصوصی  سازی از جنس خط  مشی 
گذاری است و اساساً عملی كردن برنامه  های كالن به این 
دلیل كه در اجرا دچار مشكالت فراوان می شوند، چالش برانگیز 
است. همچنین خصوصی  سازی توسط نهادهای مختلفی كه 
می بایست حامیان اصلی آن باشند حمایت نشده است، به گونه  
ای كه سطوح مختلف سازمان ها و نهادهای درگیر در این عدم 
موفقیت سهمی اساسی داشته  اند. توجه به ویژگی  های ابزار و 
شیوه خصوصی  سازی، مالحظات ذهنی سیاستگذاران، واكنش 
گروه های متأثر از خصوصی  سازی و فرهنگ سیاسی جامعه 
و عمق شكاف  های اجتماعی در كشور در اجرای خصوصی 

 سازی صحیح، بسیار مهم و اثرگذار است.
وی ادامه داد: موفقیت خصوصی  سازی نیازمند مجموعه ای از 
پیش  شرط  های حقوقی و اقتصادی است؛ كه از جمله این پیش  
شرط  ها وجود بخش خصوصی توانمند، تضمین حقوق مالكیت 
مالی الزم است.  نهادهای  ایجاد  و  و حقوق سرمایه گذاری 
همگام با سیاست های خصوصی سازی باید اصالحات ساختاری 
شامل حذف انحصارها، شفاف نمودن اطالعات، حمایت از 
حقوق سرمایه  گذاران، تقویت نهاد مالكیت خصوصی و به طور 
كلی توانمندسازی بخش خصوصی انجام شود و تورم قوانین 
و پراكندگی مقررات اجرایی و فقدان قانون منسجم و فراگیر 
در رابطه با اهداف، روش ها و سایر مسائل منجر به شكست 

خصوصی  سازی است.
خیرخواه افزود: فقدان سیستم تأمین اجتماعی از دیگر ضعف

های ساختاری است كه موجب می شود بخش خصوصی پس از 
خرید شركت های دولتی با معضالتی در زمینه تعدیل نیرو از جمله 
امور بیمه و بازنشستگی مواجه شوند. نامناسب بودن ساختار 
شركت های دولتی و زیان ده بودن بسیاری از آنها از دیگر عواملی 
است كه موجب بی میلی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در 

شركت های مشمول واگذاری می شود.

مشکالت و موانع خصوصی  سازی
وی در خصوص مشكالت و موانع خصوصی  سازی می گوید: 
اصلی ترین مشكل پیش روی واگذاری شركت های دولتی و 
خصوصی سازی این است كه  بخش  خصوصی قوي و استخوان 
دار به میزان كافي شكل نگرفته است و این بخش  خصوصی به 
دلیل بزرگ بودن دولت، نقدینگی الزم را برای خرید دارایی های 
دولت را ندارند و اگر هم توانایي مالي داشته باشند فضاي رانت و 
فساد مسیر این سرمایه گذاري درست را منحرف مي كند. یكی 
از مشكالت دیگر خصوصی سازی، اشكاالت ساختاری برخی 
بنگاه های دولتی است. به طوری كه اگر اصالح ساختار صورت 
نگیرد، انحصار بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می شود 
كه بسیار خطرناک تر است. اما با وجود نیاز به تجدید ساختار 
در برخی صنایع و شركت های دولتی، نظر به این كه مقوله 
خصوصی سازی در كشور ما با تأخیر انجام می شود و آثار مخرب 
آن بسیار شدید است. این نگرانی وجود دارد كه تجدید ساختار 
بهانه ای شود برای تأخیر بیشتر خصوصی سازی و از این نظر از 

موضع اجرایی تاكید روی اصالح ساختار وجود ندارد.
خیرخواه گفت: اجرای قوانین یكی دیگر از مشكالتی است 
كه پیش روی واگذاری ها قرار دارد. به طور كلی می توان گفت 
كه خصوصی سازی، موانع و مشكالتی از قبیل موانع اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی، خأل قانونی، فقدان استراتژی منطقه اي، 
اشكال در نحوه اجراي سیاست هاي كلي اصل 44 قانون 
اساسي و اهلیت مالي و مدیریتي خریداران واحدهاي بزرگ 

صنعتي دارد.

خصوصی سازی در ایران
ادامه از صفحه 2

سرویس گزارش هفته نامه گونش به نقل از گزارشگر روزنامه مهد 
تمدن: در آستانۀ عید سعید قربان و طی مراسم باشكوهی، نخستین محمولۀ 
تجهیزات و ماشین آالِت اصلی فاز توسعه اِی تغلیظ مس سونگون، توسط 40 
تریلر به ورزقان رسید و 100 تریلي دیگر طي روزهاي آتي به ورزقان مي رسند 
تا هم عملیات ساخت سومین كارخانۀ تولید كنسانترۀ این مجتمع كه سال ها 
متوقف بود، احیاء شود و هم وعدۀ اواخر پارساِل »رضا رحمانی« وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در ایجاد نهضت و انقالب معدنی در كشور، یك گام دیگر در 

مسیر تحقق قرار بگیرد.
در این مراسم كه صبح یكشنبه با حضور مدیرعامل شركت ملی صنایع مس 
ایران، نماینده ورزقان در مجلس، شماری از مسئوالن استانی و محلی، جمعی 
از خبرنگاران استانی و اقشار مختلف مردم ورزقان در سالن ورزشی سرپوشیدۀ 
این شهر به انجام رسید، ورود این محموله جشن گرفته شد؛ محموله ای كه 

شامل چرخ دنده  ها، تجهیزات سنگ  شكن و نوارنقاله بود.

حکایت عجیب استرداد محموله
برگزاری مراسم ویژه برای ورود 40 تریلِر حامل ماشین آالِت فاز توسعه ای 
مس سونگون، شاید ابتدا عجیب به نظر برسد اما اگر بدانیم كه این تجهیزات 
همان ماشین آالتی هستند كه در سال های 90 و 91 خریداری شده و تا همین 
چند روز اخیر و به بهانه های واهی در انبارهای مس سرچشمۀ كرمان دپو شده 

بودند، تصور اولیه مان رنگ می بازد.
فازهای توسعه ای مجتمع مس سونگون از جمله احداث كارخانۀ سوم تولید 
كنسانتره مس سونگون، حدود 10 سال قبل به تصویب رسید و سال 90، 
نخستین تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز برای راه اندازی این كارخانه 
خریداری شد اما چندی بعد، رأس شركت ملی مس ایران دستخوش تغییر و 

تحول گردید و با خداحافظی دكتر اردشیر سعدمحمدی از این شركت، فازهای 
توسعه ای مس سونگون هم متوقف شد!

به دنبال لغو مصوبات مربوط به طرح های توسعه ای مس سونگون، همۀ 
تجهیزات و ماشین آالِت موردنیاز فاز سوم تغلیظ این مجتمع كه خریداری یا 
از خارج از كشور وارد شده بود، به انبارهای مس سرچشمه در كرمان انتقال 

یافت و همانجا دپو شد.
با پیگیری بی وقفۀ مسئوالن محلی واستانی برای احیای طرح های توسعه ای 
مس سونگون و با مساعدت حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهوري در 
نخستین سفر استانی خود به آذربایجان شرقی دستور احیای طرح های توسعه 
ای مس سونگون را صادر كرد اما به رغم صدور این دستور، اقدام عملِی موثری 
صورت نگرفت تا اینكه تركیب سكانداران صنعت از وزارت تا شركت مس 
تغییر كرد و ساخت سومین كارخانۀ تولید كنسانتره مس سونگون رنگ واقعیت 
گرفت و در اقدام عملیاتی، 140 تریلِر حامل تجهیزات اصلی برای راه اندازی 

این كارخانه، از مبداء انبارهای كرمان به مقصد سونگون راهی شد.
سرانجام، این قطارِ تریلری ها پس از دو روز طی مسیر تدریجا به ورزقان 
رسیدند و 40 تریلي آن با استقبال مردم منطقه و مسئوالن، وارد مجتمع 
سونگون شد تا نقطۀ پایانی بر داستان عجیِب خریداری و دپوی چند سالۀ این 

تجهیزات گذاشته شود.

کارخانۀ جدید ِکی راه می افتد؟
هم اكنون دو كارخانۀ تغلیظ مس در مجتمع سونگون، 300 هزار تن كنسانتره 
در سال تولید می كنند و مقرر شده با ایجاد سومین كارخانه، مجموع كنسانترۀ 

تولیدِی مس سونگون به 400 هزار تن افزایش پیدا كند.
آن گونه كه مهندس »حسین ثقفی« معاون طرح های توسعه اِی مجتمع مس 

سونگون اعالم كرده، خاكبردارِی سایت كارخانۀ سوم شروع شده و 100 خودرو 
به طور همزمان مشغول خاكبرداری محل هستند.

با پیشرفت كار، به تدریج تجهیزات و ماشین آالِت حمل شده به ورزقان، در 
محل های پیش بینی شده نصب خواهد شد. با این وصف و اگر اتفاق خاصی 
رخ ندهد، ظرف سه سال آینده سومین كارخانۀ تولید كنسانتره مس سونگون 
مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت تا 100 هزار تن كنسانتره به مجموع 300 

هزار تن كنسانترۀ تولیدِی فعلِی سونگون اضافه شود.
مجموع سرمایه گذارِی ارزی و ریالی برای ایجاد فاز سوم تغلیظ مس سونگون، 
معادل شش هزار میلیارد تومان اعالم شده است. نكتۀ مهم دیگر این كه 
با بهره برداری از این كارخانه، به طور مستقیم برای 350 نفر و به صورت 

غیرمستقیم برای صدها نفر فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.

موج انقالب نوظهور معدني 
اسفند پارسال بود كه رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به 
كلیبر، وعدۀ ایجاد انقالب و نهضت معدنی در كشور را در آیندۀ نزدیك داد. 
رحمانی بیست و چهارم تیر امسال و در جریان سفر هیات دولت به استان 
خراسان شمالی در مراسم راه اندازی طرح بزرگ مجتمع آلومینیوم جاجرم 
شركت كرد و این طرح را نقطه آغازی برای تحقق انقالب معدنی در سطح 

كشور خواند.
حاال پس از یك ماه از آغاز انقالب معدنی در ایران و با رسیدن قطار تریلرهای 
حامل تجهیزات سومین كارخانه تولید كنسانترۀ مس به مجتمع سونگون، 
به نظر می رسد موج این انقالِب نوظهور به ورزقان رسیده و با عملیاتی 
شدن تدریجی وعده های مسئوالن، به زودی شاهد تحول بزرگی در قلمرو 

جواهرهای مسِی خفته در قلب آذربایجان خواهیم بود.

وعدۀ رحماني وزیر صنعت در ایجاد نهضت معدنی در کشور،
 با رسیدن 140تریلِر حامل تجهیزاِت ساخت سومین کارخانۀ تولید کنسانترۀ مس سونگون، یک گام دیگر در مسیر تحقق قرار گرفت

انقالب معدنِی ایران به ورزقان رسید

روند تکمیل خودروهای ناقص تسریع شد
بازار خودرو در انتظار

 کاهش قیمت
دو خودروساز بزرگ كشور این روزها به گفته خودشان در حال تكمیل 
سریع تر از گذشته محصوالت ناقص و عرضه آنها به بازار هستند و از 
همین رو انتظار می رود قیمت خودروها در بازار روندی كاهشی پیدا كند.

به گزارش نصر؛ بنابر اعالم خودروسازان، تولید این روزها بهبود یافته 
و آنها تمركز اصلی شان را روی تكمیل محصوالت ناقص گذاشته اند، 
محصوالتی كه به دلیل كمبود قطعات داخلی و خارجی امكان تجاری 
شدن نداشتند. دپوی این خودروها در پاركینگ خودروسازان، نه تنها آنها 
را به دردسر انداخت و سبب شد روند تحویل محصوالت ثبت نامی 

بسیار كند شود، بلكه به رشد قیمت ها در بازار نیز دامن زد.
اگر به گذشته برگردیم، متوجه خواهیم شد روند شكل گیری خودروهای 
ناقص، پس از اعمال تحریم آمریكایی ها علیه صنعت خودرو آغاز 
و ماه ها ادامه داشت. هرچند  از بهمن سال گذشته اعالم شد تیراژ 
خودروسازان افزایش یافته، با این حال صعود تولید به نوعی واقعی نبود، 
زیرا بخش قابل توجهی از خودروهای موردنظر به صورت ناقص روانه 
پاركینگ می شدند و امكان تجاری سازی نداشتند.دلیل این موضوع نیز 
فشار وزارت صنعت،معدن و تجارت به خودروسازان بابت افزایش تیراژ 
)به هر شكل ممكن( بود. وزارت صنعت در آن مقطع می خواست تیراژ 
خودرو باال برود و فرقی نمی كرد تولید ناقص باشد یا كامل. نتیجه چنین 
سیاستی این شد كه چیزی حدود 200 هزار خودرو ناقص در پاركینگ 

خودروسازان دپو و حواشی زیادی در پی این ماجرا رخ داد.
انتقادی كه آن زمان مطرح شد این بود كه چرا وزارت صنعت اجازه 
را  دپویی ها  ناقص،  محصوالت  تولید  جای  به  خودروسازان  نمی دهد 
كامل كرده و بابت تعهدات عقب افتاده در اختیار مشتریان قرار دهند.در 
نهایت اما وزارت صنعت تصمیم گرفت سیاست خود را از تمركز روی 
تكمیل خودروهای ناقص به تمركز بر تكمیل دپویی ها تغییر دهد. این 
سیاست سبب می شد تیراژ خودرو پایین بیاید، با این حال وزارت صنعت 
برای آنكه روند تحویل خودرو به ثبت نام كنندگان تسریع شود و دامنه 
اعتراضات مردمی )به تعهدات معوق ایران خودرو و سایپا( كاهش پیدا كند، 
به خودروسازان دستور داد تمركز خود را روی تكمیل محصوالت ناقص 
بگذارند. گفته می شود خودروسازان با وجود آغاز تعطیالت تابستانی خود از 
چند روز پیش، برخی خطوط تولیدشان را همچنان فعال نگه داشته اند تا 

روند تكمیل خودروهای ناقص همچنان ادامه پیدا كند.
كارشناسان معتقدند اگر این سیاست زودتر به اجرا در می آمد، شاید 
قیمت خودروهای داخلی تا این حد رشد نمی كرد. هرچه هست، فعال 
سیاست وزارت صنعت، تكمیل خودروهای ناقص است و خودروسازان 
نیز هر روز اخباری مبنی بر عرضه این محصوالت منتشر می كنند و در 
این شرایط فعال با ثبات قیمت در بازار روبه رو هستیم.این امكان وجود 
دارد كه با عرضه هرچه بیشتر خودروهای تكمیلی به بازار، نه تنها ثبات 
قیمت حفظ شود، بلكه منحنی قیمت خودروها رو به نزول نیز برود. البته 
طبعا اگر چندی دیگر دوباره روند تولید به هم خورده و عرضه كاهش 
پیدا كند، باز هم شاهد التهاب در بازار خودرو خواهیم بود، بنابراین شرط 
آرامش بازار تداوم عرضه مناسب به بازار است كه باید منتظر ماند و دید 

ادامه دار خواهد بود؟

رئیس مرکز ملی فرش ایران تشریح کرد:
مسیرهای جایگزین 

صادرات فرش دستباف
 رئیس مركز ملی فرش ایران گفت: 2 میلیون نفر در حوزه فرش دستباف فعالیت 
می كنند و با كمترین سرمایه گذاری در این بخش می توان ارزش افزوده ایجاد كرد.

 بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران از 3 تا 9 شهریور 98 در نمایشگاه 
بین المللی تهران برپا می شود. فرشته دست پاک در یك نشست تخصصی ضمن 
اشاره به اینكه در طول برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه فرش برنامه های 
ویژه ای داریم، بیان كرد: مجلس بودجه اختصاص یافته برای بیمه قالیبافان را 
به دولت ابالغ كرده است، اما هنوز با توجه به شرایط جنگ اقتصادی تخصیصی 

انجام نشده است.
وی افزود:  80 درصد از تولیدات فرش دستباف كشور صادر می شود و زمانی 
می توان روی توسعه صادرات كار كرد كه به برند سازی این صنعت توجه شود. 
رئیس مركز ملی فرش ایران در مورد صادرات فرش به آمریكا گفت: فرش 
دستباف ایران بعد از نفت دومین كاالی تحریمی است، به همین دلیل با توجه 
به تحریم شدن فرش دستباف كشورمان صادرات 29 درصدی فرش به این 
كشور صفر شده است. دست پاک در رابطه با صادرات فرش به آلمان گفت:  12 
درصد از محصوالت تولیدی فرش دستباف كشورمان به آلمان صادر می شد كه 
با توجه به فعال بودن اتحادیه فرش در این كشور و همچنین وجود انبارهای 
بزرگ فرش دستباف در  هامبورگ آلمان این میزان صادرات فرش به این كشور 
را حفظ كرده ایم. البته مشكالت ارزی و مسائل ناشی از نقل و انتقاالت مالی 
در دوره تحریم ها بر صادرات فرش به سایر كشورها بی تاثیر نبوده؛ اما به دنبال 
جایگزین كردن كشورهای دیگر مثل كشورهای آ س آن هستیم. رئیس مركز 
ملی فرش ایران در پاسخ به این سوال كه ساالنه چه میزان از صادرات فرش 
درآمد عاید كشور می شود، گفت: صادرات ما صرفا از طریق گمركات كشور نیست 
و صادر كنندگان فرش دستباف با توجه به اینكه سال هاست در این حوزه فعالیت 
می كنند از مبادی دیگر این صادرات را انجام می دهند. دست پاک در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر اینكه با توجه به صادرات فرش دستباف از مبادی غیر از گمركات 
موضوع پیمان سپاری ارزی چگونه انجام می شود، گفت: بحث پیمان سپاری ارزی 
در صادرات فرش آسیب جدی به این بخش وارد كرد. بنابراین ما به دنبال آن 
هستیم كه مدت زمان پیمان سپاری ارزی را برای فرش دستباف افزایش دهیم، 
به طوری كه صادركنندگان فرش دستباف به مدت ۷ ماه فرصت دارند تا ارز حاصل 
از صادرات خود را به كشور بازگردانند البته رایزنی هایی انجام شده تا این مدت زمان 

به یك سال افزایش یابد.
وی با اشاره به بخشنامه بانك مركزی مبنی بر اینكه صادرات زیر یك میلیون 
دالر معاف از موضوع پیمان سپاری است، گفت: البته صادر كنندگان می توانند از 
این مورد هم بهره بگیرند. رئیس مركز ملی فرش ایران در پاسخ به این سوال كه 
در صورتی كه فرش دستباف از مبادی قانونی صادر نشود، یعنی قاچاق می شود، 
گفت: خیر، از طرق دیگر مانند بحث صادرات مجدد این كار انجام می شود.وی 
در ادامه اظهار كرد: 3 تا 3 و نیم میلیون مترمكعب فرش دستباف در كشور تولید 
می شود كه سال گذشته به دلیل مشكالت اقتصادی و مباحث ارزی تولید در این 
بخش دچار اختالل شد، اما هم اكنون این میزان فرش در كشور تولید می شود. 
رئیس مركز ملی فرش ایران همچنین به واردات ابریشم از چین و پشم از نیوزیلند 
برای تولید فرش اشاره كرد و گفت: باال رفتن قیمت ارز در قیمت تمام شده این 
كاال بی تاثیر نبوده، اما با اقداماتی از جمله جلوگیری از صادرات پشم و ساماندهی 

صادرات ابریشم تا حدودی قیمت مواد اولیه را كنترل كرده ایم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران خبر داد:

احداث شهرک های مرزی مشترک
 با کشورهای همسایه

 مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرک های صنعتی ایران از احداث شهرک های مرزی 
مشترک با كشورهای همسایه خبر داد و گفت: در حال حاضر 3 كشور تركیه، عراق و جمهوری 

آذربایجان برای موضوع شهرک های مرزی مشترک با ایران در نظر گرفته شده اند.
 محسن صالحی نیا با اعالم این خبر عنوان كرد: یكی از اهدافی كه در شهرک های صنعتی به دنبال 
آن هستیم این است كه مسائل زیست محیطی به خوبی رعایت شود در این زمینه امروز شاهد 
ساخت و افتتاح تصفیه خانه  فاضالب شهرک صنعتی شوش هستیم. وی افزود: در سیاست های 
كالن وزارت صنعت به دنبال حمایت از استقرار واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی هستیم؛ 

زیرا در شهرک ها می توانیم به صورت متمركز عمل و زیرساخت ها را نیز تكمیل كنیم.
مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرک های صنعتی ایران تصریح كرد: در شهرک های 
صنعتی با توجه به تمركز در استقرار واحدها به خوبی می توان مشكالت آنها را رصد كرد و از 
این رو از استقرار واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی حمایت می كنیم. صالحی نیا عنوان 
كرد: با توجه به تجربیات كشورهای توسعه یافته این امر یك نتیجه مثبت دارد و عالوه بر تامین 
زیرساخت ها می توانیم زمینه را برای توسعه توانمندی های واحدهای تولیدی، حمایت از خوشه های 

صنعت و... فراهم كنیم.
وی ادامه داد: امیدواریم برای توسعه واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شوش و همچنین 
حل مشكالت این واحدها اقدامات موثری انجام دهیم. معاون وزیر صنعت با اشاره به بحث 
شهرک های مرزی مشترک عنوان كرد: در حال حاضر 3 كشور تركیه، عراق و آذربایجان برای 
بحث شهرک های مرزی مشترک با ایران در نظر گرفته شده اند. صالحی نیا ادامه داد: در این زمینه 
یكسری تسهیالت در ایران برای سرمایه گذاران آن كشور فراهم خواهد شد و بالعكس آن در 
كشور مدنظر نیز تسهیالتی برای سرمایه گذاران ایرانی فراهم می شود. وی گفت: در حال حاضر 
درخصوص دو شهرک با كشور آذربایجان تفاهم نامه منعقد شده است و در این زمینه تجربیات 

خوبی به دست آمده كه می توان برای دیگر شهرک های مرزی مشترک نیز استفاده كرد.

ادامه در شماره بعدی

توجه وزارت صمت به داخلی سازی
 شایسته تقدیر است 

معاون اول رییس جمهور گفت: این حرف مهمی است كه وزیر صمت و دانشگاه ها و نخبه ها به 
این موضوع فكر می كنند كه چگونه می توانند روی داخلی سازی قطعات وارداتی كار كنند و این 

موضوع شایسته تقدیر است.
به گزارش شاتا، اسحاق جهانگیری در مراسم امضای تفاهم نامه همكاری میان سازمان برنامه و 
بودجه و گروه مپنا برای رشد و توسعه اقتصادی با بیان این مطلب، افزود: تولیدكنندگان و وزارت 
صمت برای موضوع مهم داخلی سازی قطعات و ملزومات مورد نیاز برنامه ریزی دارند و این 

موضوع مهم را در دستور كار خود قرار داده اند.
وی با تاكید بر اینكه توجه به ساخت داخل دارد در واحدهای تولیدی اتفاق می افتد، تصریح كرد: 

البته این توانمندی ها باید به مردم  منتقل شود تا مردم بدانند فرزاندنشان چه توانایی هایی دادند.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: اتفاقاتی كه در صنعت در خصوص خودكفایی و داخلی سازی 

دارد رخ می دهد مهم و قابل توجه است.
جهانگیری با اشاره به اینكه شرایط سختی را داریم پشت سر می گذاریم،گفت: اما وقتی از این 
وضعیت عبور كردیم و گروه بعدی پس از ما سر كار آمدند نباید دستاوردهایی را كه در این شرایط 

سخت به دست آوردیم را از دست بدهند.



دکتر حسن فرج الهی، کارشناس مسائل اقتصادی:
صنعت محور توسعه است، باید 
گره از مشکالت صنعت گشود 

دکتر حسن فرج الهی، کارشناس مسائل اقتصادی به عنوان آغازگر مباحث 
میزگرد، با تاکید بر اینکه محور توسعه استان آذربایجان شرقی صنعت است، 
گفت: همان طور که شاهد هستیم استان در زمینه هایی غیر از صنعت تا 
کنون توفیق چندانی نداشته است و از دیرباز، تبریز نشان داده از لحاظ صنعتی 

سرآمد استان های دیگر است.

نقش رهبران محلی در توسعه منطقه ای
◄

فرج الهی در این میزگرد تخصصی خاطر نشان می کند: اخیرا کتابی خواندم 
با موضوع  نقش رهبران محلی در توسعه منطقه ای. در این کتاب »کیس 
استادی، keys stadi« های متنوعی از کشورهای مختلف وجود دارد. 
مبحث جالب توجه این است که در روند توسعه یافتگی کشورهای جهان، 
در مرحله اول، دولت ها سیاست گذار بوده و نهادهای عمومی و خصوصی 
متولی و بار توسعه را به عهده گرفته اند و نقش محوری  به عهده این نهادها 
بوده است. نهادهایی مانند اتاق های بازرگانی، شوراها و شهرداری ها نقش 
شان در توسعه منطقه ای کلیدی بوده است. این چنین نبوده که در فنالند 
رئیس جمهوری قوی آمده باشد و کشور را یک شبه تبدیل به کشوری توسعه 
یافته کند. بلکه توسعه یافتگی از شهرهای فنالند آغاز می شود. در شهر تام 
پرد فنالند شهردار و شورای شهری روی کار می آیند که نقش محوری در 
توسعه آن شهر داشته اند و این شهر در توسعه کشور فنالند اثر گذار می شود 

و الگویی برای توسعه تمامی شهرهای فنالند می شود. 

ضعف اساسی نهادسازی در استان 
◄

فرج الهی در ادامه مباحث خود با بیان سوال کلیدی، بحث را دنبال می کند 
و می گوید: قصد من از طرح این موضوع این است که چرا ما نمی توانیم 

نهاد سازی کنیم!؟ 
چرا اتاق بازرگانی تبریز نمی تواند نقش محوری را که اتاق رتردام هلند در 
توسعه داشته است را ایفا کند و نقش رهبری را به عهده بگیرد!؟ این سوال 

برای شورای شهر و شهرداری هم وارد است.
ما نتوانستیم مانند کشورهای توسعه یافته نهاد و ساختاری قوی ایجاد کنیم. 
می توان گفت یکی از بزرگترین ضعف های صنعت استان ما نبود نهاد سازی 
در استان می باشد. در شرایطی که نهاد سازی وجود نداشته باشد، همچنان 
شاهد اتاق بازرگانی و شورای شهری خواهیم بود که خروجی مثبتی نخواهند 

داشت.

خالء وجود مدیران توسعه گرا در استان
◄

فرج الهی در ادامه تاکید کرد: اگر بخواهیم مدیران استانی بعد از انقالب اسالمی 
را کنکاش کنیم، خواهیم دید اکثر مدیران افرادی وظیفه محور بوده و هستند. 
ما مدیران استانی عالی رتبه  توسعه گرا خیلی کم داشته ایم، در حالیکه برای 
توسعه استان نیاز به مدیر توسعه گرا هست تا طرح های قوی و مطالبات استانی 
را به جد پیگیری کند. متاسفانه تنها دغدغه مدیران استانی ما برگزاری جلسات 

و انتخابات بی حاشیه می باشد!
تا کنون کدام مدیر، کمیته ای فکری به معنای جدی و اصولی آن تشکیل 
داده و از افراد صاحب نظر استفاده کرده است!؟ در حالیکه در برخی از استانها 
مانند کرمان و اصفهان چنین کارهایی انجام شده است. تا به حال شده 
استاندار، مثال رئیس یکی از دانشگاهها را پاسخگو کند که در این سالها 30 
هزار دانشجو پذیرش کرده اید، خروجی تان چه بوده و چه عوایدی برای 

توسعه استان داشته اید؟ تا چه زمانی با سیکل معیوب 
مدرک دهی زیست شناسی و زبان و ادبیات عربی ادامه 
تبریز  دانشگاه  التحصیل مکانیک  فارغ  داد!  خواهیم 
آیا مهارتی دارد که در کارخانه مشغول به کار شود! 
متاسفانه تا کنون مدیری نداشته ایم که دست روی 
چنین ضعف هایی بگذارد و در اصالح آن جدی بوده 
و فرآیند معیوب را اصالح کند و راهی برای توسعه 
باز کند. لذا به نظر من خروجی دانشگاه های استان 
نتوانسته خواسته و نیاز صنایع استان را تامین نماید. 
هنوز دانشگاه های استان مدیر مالی تربیت نمی کنند و 
صنایع استان به ناچار سراغ استخدام حسابدار به جای 

مدیر مالی می روند. 
نیست.  این  از  بهتر  اوضاع  در بخش خصوصی هم 
روسای اتاق بازرگانی تبریز در ادوار گذشته در فرمت 
کدخدا منشانه در اتاق مشغول بوده اند و هیچگاه بر 
واقعی  معنای  به  گری  مطالبه  استان  صنعت  رونق 
اتاق  تریبون  اند در پشت  اگر هم داشته  اند  نداشته 

جلسات مانده است!

خروج منابع از استان 
◄

دکتر فرج الهی در این نشست تخصصی با تاکید بر 
اینکه منابع بانک های استان که برای توسعه و اشتغال 
استان حیاتی هست در سایر استان ها مصرف می شود، 
اضافه کرد: در پایان صحبت هایم اشاره ای دارم به این موضوع که تا کنون 
کسی نیامده تا بانکها را بازخواست کند که نه تنها به استان پول کافی نیاورده 
اید بلکه عمده منابع را هم از استان خارج کرده اید البته بانک مسکن در این 
خصوص عملکرد مثبتی داشته است. بحث من تاسیس بانک یا صندوق 
سرمایه گذاری نیست بلکه می گویم چرا منابع ما در استان های دیگر خرج 

می شود. 
آماری را خدمتتان عرض می کنم، بانک مسکن 110 درصد منابع جمع 
آوری شده را در استان خرج کرده است )10درصد هم از خارج استان آورده 
است( و البته عملکرد بسیار مناسبی داشته است. بانک ملی 55 درصد، ملت 
40 درصد، صادرات 40 درصد و بانکهای خصوصی زیر 10 درصد! و این در 
نوع خود فاجعه است زیرا برای تولید، کسب و کار و عملی شدن هر ایده ای 
در مرحله نخست به تامین مالی نیاز داریم که بایستی فکری برای این نقیصه 

کرد تا توسعه استان آهنگ ناموزون نزند. 

مدیر کل دفتر حمایت و جذب سرمایه گذاری استانداری:
برآیند حرکت ها بر پایه

 قابلیت های استان طراحی شود

مهندس صمد ابراهیم پور مدیر کل دفتر حمایت و جذب سرمایه گذاری 
استانداری آذربایجان شرقی هم در این نشست تخصصی با اشاره به سخنان 
دکتر فرج الهی گفت: ضمن احترام به سخنان دکتر فرج الهی به نظر بنده 
ما نباید خودمان را با فنالند و کشورهای اروپایی مقایسه کنیم چون به جایی 
نخواهیم رسید. ما باید با توجه به قابلیت های خودمان برنامه ریزی و سپس 
آنها را اجرایی کنیم، البته متاسفانه تا کنون چنین اتفاقی کامل نیافتاده است و 
عده ای موضوع را پیگیری کرده اند ولی تبدیل به یک روند ساختاری نشده 
است لذا الزم است برآیند حرکت ها بر پایه قابلیت های استان طراحی و 

اجرا شود. 

غلبه روزمرگی بر برنامه جامع 
◄

ابراهیم پور ادامه داد: ما در هیچ کدام از قسمت های صنعت استان برنامه جامعی 
نمی بینیم حتی در استانداری که مرکز تصمیم گیری اقتصادی و سیاسی استان 
است برنامه مدونی برای توسعه صنعتی استان وجود ندارد. بقدری حواشی غلبه 
کرده است که نمی توانیم به متن ورود کنیم و وقت مدیران در همین حاشیه ها و 

مشکالت انفرادی واحدهای تولیدی می گذرد.
کارها و جلسات روزمره بقدری زیاد است که مجال فکر کردن به مدیران 
استانی را نمی دهد! به نظر بنده باید چنین جمع هایی از صاحب نظران و 
اساتید ایجاد شود و ایده های کاربردی ارائه بشود تا امور راحت تر پیش برود. 

تیم اقتصادی استانداری به دنبال ایده های کاربردی 
◄

است 
مدیر کل دفتر حمایت و جذب سرمایه گذاری استانداری آذربایجان شرقی 
در ادامه نشست تاکید کرد: شاید از بیرون چنین به نظر بیاید نفوذ و تاثیر 
گذاشتن در مدیران استانداری کار سختی است. من بشخصه می گویم تیمی 
که اکنون در امور اقتصادی استانداری هستند بشدت به دنبال ایده و نظر می 
باشند. هیچ گونه مقاومتی نیست و از ایده های جدید استقبال می شود. ما در 
استانداری تمایل به تقویت تیم داریم تا بتوانیم با کمک همدیگر این وضعیت 

را بهبود ببخشیم. 
وی اضافه کرد: مهمترین مبحثی که اکنون در استان مطالبه می شود، ایجاد 
بانک خصوصی می باشد و این مطالبه به دلیل موانع قانونی ابتر ماند و به هیچ 
عنوان اجازه تشکیل بانک خصوصی را نمی دهند. ولی ما پیگیری موضوع را 

به روش های ممکن در دستور کار داریم. 

محمدرضا تقوی، دبیر خانه صنعت و معدن شهرستان مراغه و 
کارشناس مسائل استارتاپی :

چشم انداز های خوبی داریم، 
بدون توجه به فرهنگ کار!

مهندس محمدرضا تقوی، دبیر خانه صنعت و معدن شهرستان مراغه و 
کارشناس مسائل استارتاپی هم در ادامه این میزگرد تخصصی گفت: همواره 
چشم اندازهای خوبی داریم ولی هیچ گاه به این مسله دقت نمی کنیم که آیا 
فرهنگ سازمانی، فرهنگ کار جامعه، ما را به این چشم انداز خواهد رساند!؟ 
آیا فرهنگ صنعتگر آذربایجانی طوری هست که از روش های تامین مالی 
استفاده کند یا که در نظرش از بانک وام گرفتن بهترین شیوه تامین مالی 

است.

برای افق 1404 باید 80 سال تالش کنیم!
◄

تقوی افزود: مشکل اینجاست که ما هیچوقت فرهنگ جامعه خود را آنالیز 
نکرده ایم، آیا در کارخانه، مدیر به بهینه سازی فکر می کند!؟ آیا کارمندان 
سازمان به دنبال بهینه سازی هستند!؟ آیا من کارمند، کارگر و مدیر بعد از 
ساعت 5 یک ربع بیشتر در محل کار خود برای توسعه شهر و کارخانه ام 
می مانم!؟ پس زمانی که افراد سازمان تفکرات بهینه سازی ندارند ما با کدام 
فرهنگ  شعار می دهیم رتبه اول صنعت در کشور خواهیم شد. از صنعتگران 
سوالم این است آیا کارگر خود را می توانند یک ساعت با انگیزه کاری بهینه 

اضافه نگهدارند که می گویند می خواهم تولیدم را سه برابر کنیم! 
ما هیچ وقت روی فرهنگ جامعه نه در سطح کالن و نه در سطح خرد کار 
نکرده ایم. ولی بارها گفته ایم یک چشم انداز بسیار خوب برای آینده داریم. 
دکتر رنانی می گوید برای افق 1404 باید 80 سال تالش کنیم. چطور شده 
برای برنامه بیست ساله باید 80 سال بدویم! این نشان از فرهنگ جامعه است 

که نیاز به کار بسیاری دارد. 

منشاء نهاد سازی ناقص از عدم فرهنگ سازی است
◄

تقوی اضافه کرد: اینکه ما نمی توانیم نهاد سازی کنیم مبحث جالبی است 
که دکتر فرج الهی در این نشست مطرح کردند. به نظر من عدم نهاد سازی 

از عدم فرهنگ سازی ناشی می شود. 
خاطره ای از یکی از صنعتگران نقل کنم : روزی آقای خامنه)تاجر مراغه ای( 
در حجره خود نشسته بود به حضور ایشان رسیدم و با توضیح ایده های جدید 
گفتم که ما چنین کارهایی می خواهیم انجام دهیم، چنین مانیفست هایی 
داریم و به چنین چشم اندازهایی خواهیم رسید. آقای خامنه در پاسخ گفت: 
پسرم برای این چیزهایی که می گویی قرار است از ممالک دیگر افرادی برای 
انجام آنها بیاوری؟ چون این افرادی که در این جامعه با این فرهنگ می بینم 

تو را به آنجایی که می گویی نخواهد رساند!
این پاسخ کلیدی است. بنابراین بدون شناخت فرهنگ و رفتار جامعه می 
خواهیم به چشم اندازی خوب برسیم در صورتیکه برای رسیدن به چشم انداز 
خوب نیاز به افراد متناسب با آن چشم انداز را داریم که فعال چنین افرادی را 
یا کم داریم یا کم اجازه ظهور برایشان داده اند که باید چاره ای اندیشید. لذا 
برای توسعه پایدار نیازمند سرمایه گذاری روی مردم با محوریت ملت سازی 

توسعه گر هستیم. 

هدر رفت منابع در حوزه جوانان
◄

دبیر، خانه صنعت و معدن شهرستان مراغه در ادامه سخنان خود افزود: در 
حوزه جوانان در هدر رفت منابع هم ید طویلی داریم. ما در خانه صنعت و 
معدن مراغه بررسی کردیم دیدیم اهداف ما خالصه شده در ارائه خدمات به 

صنعتگران، تجار و معدن کاران. در جلسات و نشست ها به این نتیجه رسیدیم 
باید برای جوانان هم کاری انجام دهیم و با پشتکار و ممارست، دومین خانه 

استارت آپ کشور را در مراغه افتتاح کردیم. 
خانه استارت آپ مراغه گامی موثر برای جوانان مراغه بوده و در جلسات 
متعدد با جوانان، به این نتیجه رسیدیم که عمده برنامه ها و اهداف جوانان 
ایجاد کسب و کار و ثروت آفرینی می باشد در حالی که مسوالن در برنامه 
ریزی ها به ایجاد اشتغال صرف می پردازند و منابع موجود در این حوزه 

مصرف می شود.
در سفری که فریدمن به چین داشته در راستای نشان دادن ایجاد اشتغال به او 
کارگران بیل بدستی را نشان می دهند که در راهسازی مشغول به کار بودند،  
فریدمن در مواجهه با این وضعیت با تمسخر می گوید:  برای کار کردن، به 

جای بیل قاشق بدهید تا اشتغال بیشتری ایجاد شود!
این را خدمتتان عرض کردم تا بگویم آیا روی مدیریت مالی، کیفیت سود 
کارخانه و تامین مالی هم کار کرده ایم یا اینکه تنها دغدغه ما ایجاد اشتغال 
بدون توجه به بهره وری بوده است! که البته تا کنون همین جمله آخر درست 
بوده است! متاسفانه همیشه میزان اشتغال واحدهای تولیدی محور اخبار 

افتتاحیه هاست در صورتی که میزان سودآوری آنها باید محور اخبار باشد. 
واگذاری مرکزیت خوشه بالکچین و ارز دیجیتال به مراغه 

تقوی در خاتمه به فعالیت های خانه استارتاپی مراغه اشاره کرد و گفت: بهتر 
است برای پیشبرد امور، مرکزیت خوشه بالکچین و ارز دیجیتال کشور را به 
شهرستان مراغه واگذار کنند چرا که فعالیت علمی و اجذایی زیادی در این 

شهرستان شده است. 

محمدرضا دقتی تولید کننده و عضو هیات رئیسه خانه 
صنعت و معدن مراغه: 

نیازمند مدیران کاریزما و کارمندان باسواد برای 
حل مشکالت هستیم 

محمدرضا دقتی، تولید کننده و عضو هیات رئیسه خانه صنعت و معدن 
شهرستان مراغه و رییس هیات مدیره شرکت تعاونی کارخانجات خوراک 
دام، طیور و آبزیان استان آذربایجان شرقی در این میزگرد تخصصی تاکید 
کرد: در خصوص مشکالت صنعت و راهکارهای حل آن می توان گفت 
مشکالت صنعت تمام نخواهد شد تا زمانیکه عزم و خواست عمومی 

وجود نداشته باشد.

کارمندان اداره جات باید عرق ملی داشته باشند
◄

دقتی در ادامه خاطر نشان کرد: ما نیاز به کارمندان باسواد، مستعد و 
کار  وجدانا  باشند،  کاریزماتیک  که  افرادی  داریم،  جات  اداره  در  قوی 
کنند و مسائل را با جدیت پیش ببرند. با پشت میز و کامپیوتر نشستن 
مشکالت تولید حل نخواهد شد. ما در سازمانها نیاز به افرادی داریم که 
عرق ملی داشته باشند و درد تولید و درد جامعه بدانند. سازمان های دولتی 
باید افراد مستعد و کاری را جذب کرده و سعی در نگهداری آنها داشته 
باشند. باید فرهنگ سازی کنیم تا مدیران شایسته را از دست ندهیم.به 
عنوان مصداق، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در ترکیب قبلی، 
مشکالت تولید را به خوبی بررسی و حل می کرد ولی با از دست دادن 

مدیر آن ، مشکالت تولید به حال خود رها شد. 
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گزارش

در میزگردی با محوریت مشکالت تولید و چالش های توسعه آذربایجان شرقی در موسسه سخن نگاران پیشگام تاکید شد:  

اوضاع وخیم است 
کارشناسان چه می گویند و راهکارشان چیست؟

ادامه در صفحه 5

بدون  کارگرانی که  نیستند  نامه گونش: کم  سرویس گزارش هفته 
اطمینان به آینده شغلی، هر روز سرکار خود حاضر می شوند و هر شب 

دغدغه معاش فردا را  در سر دارند.
در کنار کارگران، کم نیستند مدیرانی که فارغ از استراتژی واحد برای 
توسعه در جلسات موازی و با بهره وری پایین حاضر می شوند و قول 

بهبودی اوضاع را می دهند.
 آمار بنگاه های تعطیل و نیمه تعطیل و مشکل دار، آژیر خطری است که 
سعی در بیدار کردن همت عمومی دارد. صنعت بیماری که نفس هایش 
به شماره افتاده با نسخه های تک بعدی و شکست خورده، امروزش 
بدتر از دیروزش می شود. صنعت و تولید کشور در مقایسه با رشد 
تکنولوژی جهانی در کالف سردرگمی دچار شده است که مسئولین امور 
بویژه سازمان های خدمات رسان و بانکی برای باز کردن گره آن ، گره 

های دیگری در این کالف می زنند. 
به نظر می رسد برای بهبود این وضعیت نیاز هست به صورت سیستمی 
و چند بعدی به مسائل نگاه شود تا در بلند مدت بتوان جوابگوی قسمتی 

از نیازهای صنعت شد.
به مناسبت روز خبرنگار در دفتر »موسسه مطبوعاتی سخن نگاران 
پیشگام« فرآیندی متفاوت تر از کلیشه های روز خبرنگار اتفاق افتاد 
و کارشناسان خبره ای از »گروه فعاالن تولید و صنعت« برای تبریک 
روز خبرنگار در دفتر موسسه حضور یافته بودند، میزگردی با محوریت 
مشکالت تولید و چالش های توسعه آذربایجان شرقی تشکیل شد. در 
این نشست چند ساعته، اساتید دانشگاه و صنعتگران حاضر در میزگرد 

به بیان نظرات و راهکارهای خود پرداختند. 
با امید روزی که مسائل به صورت کارشناسانه و عملی حل و فصل شود 

ما را در ادامه همراهي نمائید:
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دکتر هادی یعقوبی، کارشناس  اقتصادی و سرمایه گذاری: 
پرهیز از موازی کاری و بخشنامه های شبانه 

ضروری است 

دکتر هادی یعقوبی، کارشناس مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری هم در این 
میزگرد تخصصی گفت: در باب ایده پردازی، استارتاپی ایجاد کردیم به نام 
ایده باران و کانال تلگرامی اختصاصی آن را هم راه اندازی کردیم، این کانال 
بازخوردهای جالبی داشت و ایده های جالبی در آن مطرح شد. استارتاپ را در 
شورای استان مطرح کردیم و بعد از دوندگی های بسیار، زمانی که مسئله را 
پیگیری کردم متوجه شدم طرح به امور اقتصادی و دارایی استان ارجاع شده 
است! یعنی حتی تشخیص نداده بودند مسئله چیست!؟ حال ما با این سیستم 

اداری نهادها می خواهیم از توسعه حرف بزنیم! 

موازی کاری بالی سازمانها ست  
◄

یعقوبی ادامه داد: صحبت هایم را وصل به بحث میزگرد می کنم، زمانی که 
صحبت از نهاد سازی می شود بهتر است به بروکراسی اداری و اتفاقاتی که در 
اداره های استان می شود توجه ویژه داشت. من به شخصه حداقل 6 کمیسیون 
می توانم نام ببرم که همه در بحث کارآفرینی مشغول هستند. چندین سازمان 
متفاوت کارهای موازی انجام می دهند که هیچ کدام خروجی قابل قبولی ندارند. 
زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شدم استادی در پایان به من گفت حاال 
دروسی که خواندی را بزار کنار و برو در واقعیت کارت را پیش ببر! اکنون برایم این 
حرف ملموس تر است چون واقعیت با دروس تئوری دانشگاهی بسیار متفاوت 

است.

انحصار گری در واردات مشکل بزرگ تولید
◄

دکتر یعقوبی خاطر نشان کرد: از دیگر مشکالتی که گریبانگیر صنعت در 
وضعیت کنونی است، انحصار واردات مواد اولیه در برخی از رشته های صنعتی 
می باشد. نرخ ارز حدودا سه برابر شده است در حالیکه قیمت مواد اولیه 9 برابر 
شده! منشا این بلبشو این است که وارد کننده آن انحصارا در دست یک نفر می 

باشد و این یعنی قدرت نرخ گذاری مطلق در دست همان انحصارگر!
اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت جواز واردات را به جای انحصاری بودن به 

اتحادیه ها و تعاونی ها واگذار کند، بسیاری از این مشکالت حل خواهد شد.

بخشنامه های کارشناسی نشده وبال کسب و کار شده 
◄

اند
یعقوبی تحصیل کرده علم اقتصاد، اضافه کرد: از دیگر مشکالتی که می شود نام 
برد، تعدد بخشنامه هاست. بطور مثال ما وارد کننده سواروسکی هستیم و در زمان 
خود مجوزهای الزم را گرفته ایم و بنا به مجوز با هزینه های باال شروع به تجهیر 
مغازه های زیادی در کل کشور کردیم ولی به یکباره بخشنامه صادر می شود 
که اجناس وارداتی شما کاالی لوکس بوده و واردات آن ممنوع می باشد! اجناس 
ما در گمرکات کشور می ماند و در داخل بدون فروش محصول هزینه هایی از 
جمله مالیات و اجاره و... پرداخت می کنیم و کسی هم پاسخگوی زیان ما نیست. 
از نمونه دیگر بخشنامه ها ممنوع واردات کاالی گروه 4 هست، کاالهایی که 
مشابه داخلی برای آن وجود داشته باشد. سوال من این است که به طور مثال 
کریستال های چک در داخل تولید مشابه دارند که از واردات آن جلوگیری می 

شود!؟

دولت برای اینکه از خروج ارز جلوگیری کند، چنین بخشنامه هایی را صادر می 
کند در صورتی که می تواند پتروشیمی ها و فوالد را تحت فشار قرار داده تا ارز 

خود را در بازار تزریق کنند و از این طریق بر نرخ ارز کنترل داشته باشد.

صنعت  توسعه  برای  اشخاص  دیپلماسی  از  استفاده 
◄

گردشگری 
در خاتمه این نکته هم اضافه کنم که استان آذربایجان شرقی ظرفیت های خوبی 
برای توسعه صنعت گردشگری دارد و با وجود اشخاصی مثل حجت االسالم 
آل هاشم امام جمعه تبریز می توان روی این صنعت سرمایه گذاری کرد و از 
دیپلماسی اشخاص برای توسعه صنعت گردشگری در استان می توانیم استفاده 

بهتری ببریم. 

دکتر حامد همتی، استاد دانشگاه و تحلیگر  مالی – بازرگانی:
توسعه استان به شدت نیازمند

 مدیران جوان و نواندیش است 

دکتر حامد همتی، استاد دانشگاه و تحلیگر مسائل مالی – بازرگانی در این 
میزگرد گفت: در باب نهاد سازی به نظرم افرادی مثل ما که در مباحث 
انتخاباتی بوده ایم، تزی داریم که می گوید هر کس که می خواهد وارد فضای 
رقابتی انتخابات بشود باید از نهاد و پایگاهی حمایت بشود. به پروسه انتخابی 
هر کدام از نماینده ها توجه کنید خواهید دید که حتما از نهادی مورد حمایت 
قرار گرفته اند. در بحث صنعت نیز زمانی موفقیت حاصل شده و نقطعه عطفی 

در آن ایجاد شده که مجامعی قوی از آن حمایت کرده اند. 
البته نهاد حمایتی باید قدرتمند نیز باشد. به طور مثال در حوزه کارآفرینی در ظاهر 
حمایت بسیاری می شود، در هر استان حدودا 5 الی 6 سازمان وجود دارد که اسما 
حمایت می کنند ولی چون قدرت و ابزارهای کافی را ندارند راه به جایی نمی برند. 

سیستم اجازه خروجی به ایده ها را نمی دهد
◄

همتی اضافه کرد: در بحث نهادها به نظرم تعدد و تکثر باالیی وجود دارد. 
مشکل از آنجا ناشی می شود که سیستم اجازه خروجی حتی به نهادهای 
ایده پرداز را هم نمی دهد، اصال الزامی به تبعیت از آن در سیستم وجود ندارد. 
تعدد انجمن ها با اهداف مشابه و فرمالیته و اعضای تکراری! مانع ایفای نقش 
اصلی نهادهای عمومی در پروسه توسعه پایدار شده است. ما در باب مشاوره 
پذیر بودن مدیران هم راه زیادی داریم. عمال مدیران ما در روزمره گی غرق 
شده اند و توانایی دست زدن به پلنهای پایه ای را ندارند. در حالی که یک 
NGO پیشنهادات سنگین و زیر ساختی و بلند مدت ارائه می کند. مدیر حتی 
به میز خود اطمینان ندارد که خواهد ماند تا بخواهد طرح بلند مدتی را حمایت 
کند. مِن استارتاپی هم تضمینی برایم وجود ندارد که اگر مدیر عوض شد کار 

من پیش خواهد رفت! 

فرهنگ مشاور پذیری در مدیران بسیار پائین است
◄

عضو هیات علیمی دانشگاه افزود: نهاد سازی اول نیاز به فرهنگ مشاور پذیری 
دارد که در مدیران یا نداریم یال بسیار اندک است. »وارن بافت« ثروتمند ترین 
مرد جهان در 20 سالگی در شرکتی به عنوان مشاور استخدام می شود. مدیر 
عامل شرکت برخالف نظر وارن بافت سهامی را خریداری می کند و با خرید 
این سهام سود خوبی را نیز بدست می آورد ولی وارن از آن شرکت استعفا می 
دهد. پس از مدتی شرکت مذبور ورشکست می شود. دوستی از او می پرسد 
تو از کجا می دانستی که ورشکست خواهد شد، وارن در جواب می گوید من 
می دانستم مدیر سواد آن را ندارد که در مورد خرید سهام نظر بدهد او که به 
صورت شانسی سهام را خرید و نتیجه مثبت گرفت مانند شخصی است که 
بصورت چشم بسته وارد میدان مین شده و سالم از آن خارج شده است و حس 
توانمندی کاذب در او ایجاد می شود. او موفق شد ولی به صورت اتفاقی و 
این سبب شکست او در آینده شد. بنابراین به نظر من توسعه استان به شدت 

نیازمند مدیران جوان و نواندیش است. 

شکست ها برای مدیران دولتی هزینه آور نیست
◄

دکتر همتی در ادامه سخنان خود افزود: در کشور ما مدیران ما شکست می 
خورند ولی بدون تغییر رویه همان راه ها را ادامه می دهند چون این شکست 
ها برایشان هزینه آور نیست.لذا تکرار شکست های مدیران به یک امر عادی 
تبدیل شده است. می بینند شکست می خورند ولی باز همان راه خطا را تکرار 

می کنند و مشاوره پذیری شان شعاری است. 
از دیگر مشکالت صنعت کشور تغییرات مدیریتی مکرر هست و این یعنی 
بارها از صفر شروع کردن البته شاید این موضوع در استان آذربایجان شرقی 
چندان مصداقی نداشته باشد. ولی هر دفعه از صفر شروع کردن در کسب و 
کارها بسیار ملموس هست، به طور نمونه ما پروژه ای در کیش شروع کردیم 
بعد از یک سال دوندگی برای حمایت از طرح، مدیران قانع به حمایت شدند، 
ولی متاسفانه مدیر مربوطه عوض شد! به مدیر جدید عرض کردم امیدوارم 

یک سال هم برای قانع کردن شما در رفت و آمد نباشیم!

حس عالمگی مدیران در مورد تمامی مسائل
◄

همتی ادامه داد: متاسفانه مدیرانی داریم که در هر جلسه ای شرکت می کنند و 
کاغذی در دست دارند و در مورد هر چیزی از آموزش پرورش گرفته تا صنعت 
و محیط زیست نظر می دهند. در صورتی که هر کس در زمینه تخصصی خود 
اظهار نظر کند امور بهتر پیش خواهد رفت. به طور مثال دریاچه ارومیه زمانیکه 

به دانشگاه شریف سپرده شد 
در  و  بود  کارشناسانه  کاری 
جلسات آن مدیران به جای 
اظهار نظر غیر کارشناسی به 
توسط  شده  مطرح  مباحث 

اساتید توجه می کردند.

تعیین استراتژی صنعت کشور و مانیفست آن 
◄

دکتر همتی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: ما در نظریه پردازی و مطرح 
کردن مشکالت ید طویلی داریم. اقتصاددانان ما چنان می توانند طرح مشکل 
کنند که همه حیران بمانند ولی در عمل توانایی الزم برای اجرا را نداریم. در 
کل می شود گفت مشکل ما عمدتا ایده پردازی نیست بلکه تجاری سازیست.

در پایان پیشنهاد من به آقای دکتر رحمانی وزیر محترم صنعت، معدن و 
تجارت این است که استراتژی صنعت ایران را با کمک کارشناسان و اساتید 
نهایی و آنرا عملیاتی کنند تا کاری ماندگار از او در تمام اعصار به جا بماند. 
لذا از ایشان انتظار داریم یکبار برای همیشه تکلیف استراتژی صنعتی کشور و 

مانیفست آن را مشخص کند.

سعید حبیبی، مدیر هماهنگی امور شهرک ها و نواحی صنعتی 
آذربایجان شرقی: 

تصمیم گیری برای حل مشکالت تولید
 با آمار و اطالعات موجود راهگشا نیست

سعید حبیبی، مدیر هماهنگی امور شهرک ها و نواحی صنعتی آذربایجان 
شرقی هم در این میزگرد تخصصی گفت: مشکالت صنعت را اگر بخواهیم 
بررسی کنیم به موارد بسیاری برمی خوریم که به این راحتی ها قابل حل 
نیستند. یکی از مشکالت بزرگ صنعت نبود استراتژی مدون و ملزم به اجرا 
است. در شرایطی که نمی دانیم کجا هستیم و کجا می رویم کار کردن بر 

روی مشکالت و خروجی مثبت داشتن سخت و غیر ممکن خواهد بود. 

آمارهای صنعتی نیازمند بازنگریست
◄

متاسفانه آمار و ارقامی که از طرف ارگانها ارائه می شود، دستکاری می شود و 
آمار توسط سازمان ها معموال غیر واقعی ارائه می گردد، در نتیجه نمی توانیم 
بفهمیم کجا هستیم و تا زمانی که به طور دقیق مشخص نشود وضعیت 
صنعت در کجا وخیم است کار مفیدی نمی توانیم انجام دهیم. تصمیم گیری 

برای حل مشکالت تولید با آمار و اطالعات موجود راهگشا نیست.

مشکالت تراز اول تولید در وزارتخانه ای غیر از صمت 
◄

است 
وزارت صنعت به عنوان متولی صنعت، گرفتار مشکالت گسیل شده از سوی 
سایر وزارت خانه ها به تولید است. اولین مشکالت صنایع با بیمه، گمرک، 
بانک و مالیات است که وزارت صمت موضعی و دخلی در این موارد ندارد. این 
مشکالت هیچ وقت حل نخواهد شد مگر نهاد باال دستی و قدری ایجاد شود 
که از قدرت اجرایی باالیی برخوردار است و تمامی ارگانها در برابر آن ملزم به 
پاسخگویی باشند. قانون، مرجع رسیدگی به مشکالت تولید را ستاد تسهیل 
قرار داده است ولی به دلیل نبود ضمانت اجرایی مستحکم، مصوبات این ستاد 
در بخش های مختلف مورد بی مهری قرار می گیرد از این رو در استانها ستاد 
تسهیل هایی ایجاد شده که عمال توانایی انجام کاری را ندارند. بهتر است تغییر 
رویه داد و با ساختاری قوی و با نامی جدید برای حل مشکل واحد ها با بیمه، 

مالیات، بانکها و غیره اقدام کرد.

بابک محمد زاده، کارشناس ارشد مدیریت منابع:
نهادسازی،ایده پردازی و فرهنگ سازی

 سه کلید توسعه است

بابک محمد زاده علمداری، کارشناس ارشد مدیریت منابع و فعال رسانه ای هم 
در این نشست تخصصی طی سخنانی گفت: برای پیدا کردن ریشه بسیاری از 
مشکالت باید به صورت دقیق ابتدا هدف و مسیر مشخص شود. اگر هدف 
دقیق مشخص شود می توانیم در مورد مسیرهای متفاوت برای رسیدن به هدف 
صحبت کنیم. باید توافق شود که برای توسعه استان آیا با چشم انداز طراحی شده 
فعلی پیش خواهیم رفت یا بایستی سند توسعه جدید نوشت. چندین نظریه توسعه 
ای وجود دارد که در حالت کلی می توان سه مورد آن را برشمرد. یکی اینکه برای 

توسعه باید دست به نهاد گرایی زد، نهادهای محلی، نهادهای حاکمیتی و غیره. 
دومین نظریه توسعه ای اعتقاد به بمباران ایده دارد و می گوید باید ایده های 
مختلف مطرح شود و سپس ایده های کارآمد از داخل آنها استخراج شده و پایه 
حرکت قرار گیرد. نظریه توسعه سوم بحث فرهنگی را پیش می کشد و معتقد 

است اول فرهنگ را باید ساخت و سپس به سمت توسعه حرکت کرد.
به نظر بنده، بدترین نظریه توسعه را اگر بدرستی انجام دهیم موفق تر خواهیم بود 
تا اینکه بهترین نظریه ها را ناقص و ابتر انجام دهیم. مشکل ما این نیست که 
روی کدام یک از نظریه های نهاد سازی یا فرهنگ سازی توجه بیشتری داشته 
باشیم. مهم این است از هرجایی که شروع می کنیم موفق خواهیم بود به شرطی 

که صحیح انجام دهیم. 

مزیت سیاسی و اقتصادی ایجاد بندر خشک در منطقه 
◄

آزاد ارس
محمدزاده علمداری در ادامه افزود: یکی از مسائلی که برای توسعه صنعتی استان 
و حتی شمال غرب و کشور وجود دارد، بحث بندر خشک در منطقه آزاد ارس می 
باشد. متاسفانه تا کنون از پتانسیل کشورهای همسایه و منطقه به خوبی استفاده 

نکرده ایم و به نوعی آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم. 
ایده ایجاد بندر خشک در منطقه آزاد ارس، سالهاست مطرح شده است و تمامی 
کارهای کارشناسی و فنی طرح آماده است و حتی سرمایه گذار خارجی برای آن 
اعالم آمادگی کرده است. به طور نمونه شنیده ام الهام علی اف ریس جمهوری 
کشور آذربایجان کل هزینه طرح را تقبل می کند زیرا می داند که اگر این طرح 
برای ما سودی داشته باشد برای آذربایجان و روسیه چندین برابر سود خواهد 

داشت. 
بندر خشک نه تنها مزیت اقتصادی برای کشور دارد بلکه مزیت سیاسی هم 
برایمان در پی خواهد داشت. در شرایط متشنج تنگه هرمز، بودن بندر خشک 
در منطقه آزاد ارس برای کشور توان بسیار مثبتی خواهد بود. من نمی دانم این 
تعلل برای چیست؟! لذا در همین راستا ایجاد خط ترانزیت ریلی و هاب لجستیک 
بین المللی با محوریت منطقه آزاد ارس از الزامات توسعه آذربایجان شرقی است. 

فرصت طالیی رشد و توسعه استان هدر می رود
◄

وی اضافه کرد: رشت با مزیت و پتانسیل های کمتر، خواهان ایجاد بندر خشک در 
آستارا می باشد. ما هرچه زودتر باید اقدام های موثر تری انجام دهیم و این موضوع 
را به صورت مطالبه عمومی مطرح کنیم تا ایجاد بندر خشک به استان ما که دارای 
ظرفیت و مزیت های بیشتری است تعلق گیرد. در رشت زیر ساختها حاضر نیست 
ولی تالش بسیاری برای گرفتن بندر خشک می کنند. در صورتی که بندر خشک 
در منطقه اراد ارس ایجاد بشود ما در استان شاهد شکوفایی صادرات خواهیم بود. 
به گفته کارشناسان اگر حدود 70 درصد این طرح اجرائی بشود، دبی از مسیر 

ترازیتی خارج می شود!
هند، چین و آذربایجان به جد پیگیر این موضوع هستند. برای من جای تعجب 
دارد که چرا مسولین این شاهراه مهم ترانزیتی را از دست می دهند. می توان گفت  
98درصد پروژه حاضر می باشد و 2 درصد باقیمانده فقط نیاز به همت مسولین 
استانی دارد تا سرمایه گذار را بیاورند و طرح عملیاتی شود. در همین راستا اضافه 
می کنم که پایش مستمر و حضور در بازار بزرگ 15 کشور همسایه،امری ضروری 
و سیاستی هوشمند در دوره وزارت دکتر رحمانی است که عزم ملی و حمایت همه 

ارکان حاکمیتی را طلب می کند. 

خیرخواه، کارشناس مسائل صنعتی:
فرصت های توسعه صنعتی هنوز باقیست

سخاوت خیرخواه، کارشناس مسائل صنعتی و »مدیر بازرگانی مس آذربایجان« 
در این میزگرد بررسی مشکالت تولید و چالش های توسعه آذربایجان شرقی که 
همزمان با روز خبرنگار در دفتر هفته نامه »خانه تبریز« برگزار شد، طی سخنانی با 
اشاره به مشکالت سی گانه تولید در آذربایجان شرقی که طی پژوهشی به دست 
آمده است، گفت: تولید گرفتاری های زیادی دارد و تالش هایی هم برای حل 
این مشکالت انجام می شود اما سرعت فزونی مشکالت بیشتر از سرعت حل 
مشکالت و گشودن گره های آن است.  در این میان یک نکته اساسی وجود 
دارد و آن اینکه صنایع مادر تخصصی استان در سایه غفلت مدیران در 15 سال 
اخیر از امر خصوصی سازی آسیب جدی دیده است. راهکار پیشگیری از چنین 
آسیبی،ایجاد کمیته پایش در اتاق بازرگانی طبق تبصره ماده 91قانون سیاست 

های اجرایی اصل 44قانون اساسی است.
خیرخواه افزود: صدای شکستن استخوان های تولید کننده را در جریان بحران 
های اقتصادی و در طی دو سال فعالیت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
به کررات شنیده ام و در رسیدگی مشکالت بیش از 1700 واحد تولیدی کوچک 
و متوسط استان به اراده پوالدین صنعتگر آذربایجانی پی برده ام که اگر حمایتی 
جدی از این صنعتگران تداوم داشته باشد، جهش توسعه صنعتی بدون شک 
تحقق یافته و شکل می گیرد. وی اضافه کرد: بانک ها هم باالخره باید تولید را 
عامل نجات خود دانسته و مالیات و بیمه هم بایستی یقه تولید را مدتی رها کنند.

خیرخواه تاکید کرد: فرصت های توسعه صنعتی در استان باقیست به شرطی که 
مدیری توسعه گر و آشنا به ظرفیت های توسعه صنعتی استان ، سکاندار آن شود.

در میزگردی با محوریت مشکالت تولید و چالش های توسعه آذربایجان شرقی
 در موسسه سخن نگاران پیشگام تاکید شد:  

اوضاع وخیم است 
ادامه از صفحه 4

ستاد تسهیل مثل قبل احیا شود 
◄

دقتی در ادامه سخنان خود افزود: در اخبار و رسانه ها هر روز شاهد اخباری 
هستیم که نشان از حل مشکالت تولید دارد ولی به نظر بنده اراده ای 
در حل مشکالت تولید وجود ندارد. بانکها حمله می کنند و هیچ کس 
نیست پشت تولید کنندگان باشد و در این شرایط سخت تولیدکننده را 

حمایت کند. 
سازمان ها مشکالت تولید را دوصد چندان می کنند. باید افردی که 
درخواست وام دارند در ستاد تسهیل پایش شوند و سپس به بانک ها برای 
دریافت وام معرفی شوند. زمانیکه هر بنگاهی بدون اطمینان از وضعیت 
اش برای دریافت وام به بانک ارجاع داده می شود مشکالتشان گریبان 
واحدهایی مثل ما را می گیرد. در شرایط کنونی از ستاد تسهیل چیزی جز 

اسم باقی نمانده است و به کل بایکوت شده و کارایی ندارد.
بیشتر تولید کنندگان با مشکالت زیادی درگیر هستند و تنها می توانند به 

فکر نگهداشتن وضعیت موجود باشند و نه اشتغال زایی جدید!

چرخ های فرسوده تولید با بخشنامه شبانه نمی تواند 
◄

جلو برود
عضو هیات رئیسه خانه صنعت و معدن شهرستان مراغه در ادامه سخنان 
خود در این میزگرد تخصصی افزود: بخشنامه هایی که کارشناسی نمی 
شود و در صدور آنها جوانب امر سنجیده نمی شود دست و پا گیر صنعت 

شده است.
ما جوانان شایسته ای داریم که حتی می توانند وزارت خانه ها را هم 
بچرخانند ولی در جایی که چنین جوانان باسواد و خوشفکر با احساس 
مسئولیت و شجاعت دفاع از حق تولید در گوشه عزلت باشند وضعیت از 

این بهتر که نه، بدتر هم خواهد شد.
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پیشخوان سالمت

نرم افزاری که 
خنده های مصنوعی را شناسایی می کند
محققان نرم افزاری ابداع کرده اند که با استفاده از هوش مصنوعی قادر به شناسایی 

لبخندهای مصنوعی است.
 در آینده نزدیک  افراد به سختی می توانند رایانه ها را گول بزنند و وانمود کنند 
خوشحال هستند. در همین راستا محققان دانشگاه بردفورد انگلیس نرم افزاری ابداع 

کرده اند که می تواند خنده های مصنوعی را شناسایی کند.
محققان به رهبری »حسن یوگیل« در این پژوهش از دو مخزن اطالعاتی استفاده 
کردند که در یکی از آنها ویدئوهایی از افراد در حال خنده واقعی و در دیگری کلیپ 

هایی از افراد با خنده های مصنوعی وجود داشت.
در مرحله بعد از الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده شد تا صورت افراد 
در این ویدئوها عالمت گذاری شود. به این ترتیب الگوریتم مشخص کرد بخش های 
مختلف صورت از جمله دهان، گونه ها و چشمان هنگام لبخند تا چه حد تغییر می 
کنند. هرچند تمایزهایی بین دو گروه وجود داشت اما مهمترین آنها مربوط به چشمان 
بود. افرادی که به طور واقعی می خندیدند  ماهیچه های دور چشمان خود را ۱۰ درصد 

بیشتر از افرادی حرکت می دادند که لبخندشان مصنوعی بود.
 این نرم افزار پس از آموزش توانست ویدئوهای افراد در حال خنده را ارزیابی کند وبه 
طور دقیق  واقعی بودن لبخند فرد را تشخیص دهد. کارشناسان امیدوارند به تدریج 
از این فناوری در سیستم های امنیتی بیومتریک و مطالعات روانشناسی استفاده کنند.

هواوی ۱۱۸ میلیون
 دستگاه موبایل فروخت

هواوی اعالم کرده در نیمه نخست ۲۰۱۹ میالدی ۱۱۸ 
میلیون دستگاه موبایل فروخته و درآمد شرکت از این 

بخش به ۳۲ میلیارد دالر می رسد.
 به نظر می رسد در نیمه نخست ۲۰۱۹ میالدی با وجود 
تحریم های آمریکا علیه هواوی و مشکالت ناشی از 
آن رشد کسب و کار هواوی تغییر چندانی نکرده است.

 آخرین آمار نشان می دهد این شرکت  در نیمه نخست 
موبایل  دستگاه  میلیون   ۱۱۸ میالدی  جاری  سال 
فروخته است. به عبارت دیگر هواوی در هر ۳ ماه، ۵۹ 
میلیون دستگاه فروخته است. این روند سبب شده درآمد 
۶ ماهه فروش موبایل های شرکت به ۳۲ میلیارد دالر 

برسد.
 کسب و کار شبکه زیربنای هواوی که شامل فروش 
نیز  بزرگ موبایل است  به شبکه های  افزار  سخت 
همچنان سودآور است. با وجود آنکه هواوی متهم شده 
عامدانه فناوری هایی توسعه داده که ایمنی ندارند، اما 
درآمد فروش این بخش به ۲۱ میلیارد دالر رسیده است.

به نوشته سایت خبری سی ان بی سی، درآمد هواوی 
در ۶ ماهه نخست سال جاری میالدی ۲۳.۲ درصد 
رشد کرده است. کل درآمد شرکت چینی در مدت زمان 

مذکور به ۵۸.۲۶ میلیارد دالر رسیده است.
همچنین هواوی اعالم کرده بخش فروش دستگاه 
هایش از جمله تبلت ها، پی سی و گجت های پوشیدنی 
نیز رشد کرده اند. اما جزئیاتی در این باره ارائه نکرده 

است.
این در حالی است که پیش از این »رن ژنگفی«  مدیر 
شرکت تخمین زده بود تحریم های آمریکا طی ۲ سال 
به شرکت ۳۰ میلیارد دالر خسارت می زند و حتی آمار 
فروش خوش بینانه منتشر شده در آینده نیز تغییر می 

کنند.

پرواز هواپیمای بی سرنشین 
خورشیدی در چین

پرواز  نخستین  بی سرنشین چینی  هواپیمای خورشیدی 
واقعی خود را انجام داد.

 هواپیمای خورشیدی بی سرنشینMOZI ۲  نخستین پرواز 
عملیاتی خود را با موفقیت انجام داد. این هواپیما در چین و 

توسط شرکت OXAI Aircraft ساخته شده است.
نخستین پرواز عملیاتی هواپیمای خورشید در ایالت ژجیانگ 
در شرق چین انجام شده است. این هواپیما پس از ۲ سال 
تحقیق و توسعه تکمیل شده است. MOZI ۲ با طول 
بال ۱۵ متر  فقط با انرژی خورشیدی کار می کند و می 
تواند در ارتفاع ۸ هزار متری پرواز کند. همچنین هواپیمای 
خورشیدی چینی می تواند پس از ۸ ساعت شارژ زیر نور 

آفتاب، در شب ۱۲ ساعت با سرعت کم پرواز کند.
این هواپیما در عملیات های نجات هنگام  از  قرار است 
بروز فجایع طبیعی، شناسایی و همچنین مقاصد مخابراتی 
استفاده شود. همچنین مدیرعامل این شرکت اعالم کرده با 
تهیه کنندگان اینترنت۵Gهمکاری می کند تا کاربردهای

MOZI ۲ را گسترده تر کند.

پلیس مواد مخدر از خدمات ماهواره 
های سنجش از دور استفاده می کند

در راستای بهره مندی و استفاده پلیس مواد مخدر از خدمات ماهواره های 
سنجش از دور، تفاهم همکاری پژوهشگاه فضایی و پلیس مبارزه با مواد 

مخدر منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، تفاهم نامه همکاری  
دو جانبه پژوهشگاه فضایی ایران و پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با هدف 
بهره مندی پلیس از خدمات سنجش از دور، به امضای روسای این دو سازمان 

رسید.
علمی،  زمینه های  در  سازمان  دو  برای همکاری مشترک  تفاهمنامه  این 
پژوهشی، فناوری و آموزش های کاربردی برای اعضای هیئت علمی، محققان 
پژوهشگاه و پلیس در حوزه فناوری ها و خدمات سنجش از دور منعقد شده 

است.
در مراسم امضا این تفاهنمامه که با حضور حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه 
فضایی ایران و محمد مسعود زاهدیان، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا 
برگزار شد، زاهدیان با تاکید بر اینکه پلیس با بهره مندی فناوری های روز از 
جمله فناوری های فضایی در اجرای دقیق تر و هوشمندانه ماموریت های خود 
تالش می کند، گفت: همکاری مشترک نیروی انتظامی و پژوهشگاه فضایی 
ایران که با تالش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات شکل گرفته قدم 

ارزشمندی است.
وی افزود: پژوهشگاه فضایی گام های بلندی برای کاربردی کردن فناوری 

فضایی در کشور برداشته است که بسیار مهم است. 
صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران نیز با بیان اینکه در جهان امروز از 
فناوری فضایی به عنوان یک اقتصاد نوظهور یاد می شود، گفت: این پژوهشگاه 
حدود یک سال است که افزون بر انجام وظایف خود در توسعه فناوری فضایی 
در کشور، تمرکز خود را بر ارائه خدمات فضاپایه قرار داده و در این عرصه به 

دستاوردهایی برای همکاری با دیگر ارگان ها نیز دست یافته است.
وی با اشاره به حوزه فعالیت پلیس مواد مخدر افزود: حوزه فعالیت این بخش 
حد و مرزی ندارد و امیدواریم داده های سنجش از دور بتواند در این حوزه 
خدماتی را ارائه دهد. به گزارش مهر، پیش از این وزیر ارتباطات از کشف یک 
مزرعه ۷۰ هکتاری خشخاش توسط پژوهشگاه فضایی ایران با استفاده از داده 

های فضایی خبر داده بود.

سیستمی که سخنان افراد را پیش بینی می کند
محققان سیستمی توسعه داده اند که با بررسی اسکن های مغزی افراد، آنچه آنان می خواهند بر زبان بیاورند 

را پیش بینی می کند.
یک گجت جدید با قابلیت خوانش ذهن می تواند فعالیت های مغزی را تعبیر کند. این گجت حتی می تواند 
قبل از آنکه فرد چیزی را به زبان بیاورد، آن را پیش بینی کند. محققان برای این منظور از اسکن های مغز 
افرادی که به سواالتی گوش کردند و پاسخ دادند استفاده کردند و سیستمی توسعه دادند که فعالیت های 
مغزی مربوط به سخن گفتن را رمزگشایی می کند.  این گجت که »رمزگشای عصبی« نام گرفته پس از 

ارتقا می تواند  به افرادی  کمک کند که به دلیل بیماری یا جراحات نمی توانند سخن بگویند.
در همین راستا »ادوارد چانگ« یکی از عصب شناسان دانشگاه کالیفرنیا سن فرانسیسکو و همکارانش  
فعالیت های قشر مغزی ۳بیمار را ضبط کردند. این سه نفر به دلیل ابتال به صرع تحت درمان بودند.  هرکدام 
از بیماران  به مجموعه ای از سواالت گوش دادند و در مرحله بعد با توجه به پاسخ هایی از پیش تعیین شده، 
به سواالت جواب دادند. به این ترتیب دانشمندان توانستند اطالعات فعالیت های مغزی مربوط به درک گفتار 

و سخن گفتن آنان را جمع آوری کنند.
در مرحله بعد از این اطالعات برای آموزش سیستمی استفاده شد که  می تواند با توجه به اسکن های مغزی 
فرایند سخن گفتن را ردیابی و رمزگشایی کند. پس از آن در آزمایشی دیگر از شرکت کنندگان درخواست 
شد تا به دلخواه خود به مجموعه ای از سواالت با صدای بلند پاسخ دهند . محققان در این مرحله نیز اسکن 
هایی از قشر مغزی شرکت کنندگان تهیه کردند. محققان با کمک این اسکن ها توانستند  مدل رمزگشایی 
مغز را  برای ردیابی آنچه که افراد گوش می دهند یا درباره آن سخن می گویند به کار گیرند و حتی  پیش 

بینی کنند آنها چه چیزی را می شنوند یا بر زبان می آورند.

نوجوانان به همان اندازه که می توانند طاقت آدم بزرگ ها را طاق 
کنند، اگر بخواهند می توانند منطقی و پذیرا باشند و دست از 
سرکشی و مخالفت بردارند. راز همراهی شان هم یک کالم 

است: احترام و پذیرش بدون پیش داوری و قضاوت.
به گزارش گونش به نقل از مدرسه افروز نوجوانی دوران فاصله 
گرفتن از اطرافیان است. یک نوجوان از والدین و اطرافیانی 
که هنوز باور نکرده اند او دیگر نیازهای کودکانه ندارد، فاصله 
می گیرد تا هویت فردی اش را بسازند. این فاصله در مدتی کوتاه 
به حالت تدافعی، بی توجهی، سرکشی و مخالفت می انجامد و 
حتی وقت هایی که نوجوان می داند موضعی غیرمنطقی  در پیش 
گرفته، از کول شیطان پیاده نمی شود تا اثبات کند خیلی چیزها با 

گذشته کودکانه اش فرق کرده است.
در این مرحله نوجوانان دوست دارند دیده شوند، به رسمیت 

دارند  توقع  بگیرند.  قرار  تأیید  و  توجه  مورد  و  شوند  شناخته 
دغدغه های ذهنی و سؤال هایشان برای نزدیکان شان مهم باشد 
تا از نگاه شان به زندگی، تفریح، روابط دوستانه و حتی آینده جهان 

بگویند، بی آنکه قضاوت شوند یا نصیحت بشنوند.
پس به آن ها گوش کنید، ببینید نیازهای ذهنی، جسمی، اجتماعی 
و عاطفی شان چیست، حتی اگر جوابی برایشان ندارید یا نمی توانید 
آرزوهای بزرگ و کوچک شان را برآورده کنید، همین که با اشتیاق 
به آن ها گوش دهید می فهمند که متوجه شان هستید و حتی اگر 

مثل آن ها فکر نمی کنید، به ذهنیت شان اهمیت می دهید.
خانم جولی بارون مددکار اجتماعی و مشاور نوجوانان برای ایجاد 
رابطه ای مؤثر و مبتنی بر احترام با نوجوانان شش راهکار پیشنهاد 

داده  است:

تأثیر رفتار ها را درک کنید و محترم بشمارید
هر رفتار هدفی را دنبال می کند و اثری می گذارد. وقتی پابه پای 
نوجوانان قدم برداریم و نشان دهیم که درک شان می کنیم، 
می توانیم همراه با خودشان ریشه رفتارهایشان را بیابیم. لحن 
کنجکاو ما در صحبت با نوجوان ها وقتی آن ها را با آرامش به 
همراهی دعوت می کنیم، راه را برای درک و یادگیری هموار 
می کند. این کنجکاوی به آن ها القا می کند که برایشان ارزش 

و احترام قائلیم. افزون بر این، چنین گفت وگویی فرصت تمرین 
تفکر نقاد و حل مسأله را فراهم می کند.

به توانایی ها و نقاط ضعف شان توجه کنید
گاهی اوقات انتظار ما از نوجوانان واقعی نیست، می خواهیم کاری 
انجام دهند که مهارت مرتبط با آن هنوز به طور کامل رشد نیافته 
است. اغلب هم این طور نتیجه می گیریم که مهارت دارد اما عمداً 
از آن استفاده نمی کند. از طرفی ممکن است نوجوان مهارتی را در 
خود پرورش داده باشد، اما آن را به طور مداوم بروز ندهد. در این 
شرایط ممکن است یک ضعف عملی در میان باشد و در آن صورت 
نوجوان آن مهارت را با تمرین بیشتر، عملی می کند و بیشتر آن را 

به کار می گیرد.

اهداف شما یا اهداف او؟
یک پیش فرض ثابت این است: نوجوانان بی انگیزه یا کم انگیزه 
هستند که در موارد بسیاری اشتباه از آب در می آید چون معمواًل از 
نوجوان انتظار داریم برای هدفی که ما برای او در نظر گرفته ایم انگیزه 
داشته باشد، در حالی که نمی دانیم هدف و عالقه ی واقعی او چیست. 
کافی  است به رفتارهایش دقت کنیم تا بفهمیم چه چیزی عالقه و 
توجهش را برمی انگیزد. بعد بر مبنای این عالقه، با او ارتباط برقرار 

کنیم و از این ارتباط برای پرورش اهداف و انگیزه اش بهره بگیریم.

توانایی های تحسین آمیز را پیدا کنید
وقتی از دست نوجوانی به ستوه آمده اید، یا تا سرحد جنون 
چیزی  بکوشید  لحظه  همان  شده اید،  آزرده  یا  خشمگین 
تحسین بر انگیزدر او پیدا کنید. مثاًل نوجوانی که تمرکز ندارد، 
کینه به دل نمی گیرد و خاطره ی دعواها و تنش ها را زود از یاد 
می برد. یا نوجوانی که تمرکز و دقت باالیی دارد با بی رحمی 
به اشتباهات خود و شما نگاه می کند، با حاشیه ها و جزئیات 
درگیر می شود و تصویر کلی را نمی بینند. وقتی این نکات و 
ویژگی های مثبت را در رفتارمان بروز می دهیم، می فهمند که 
چیزی تحسین برانگیز در آن ها دیده ایم و احساس می کنند 

دیده شده و درک شده اند.

حساسیت های خود را بشناسید
بدون ارزیابی از پیش فرض ها و رفتارهای خودمان نمی توانیم نقش 
یک حامی مؤثر را ایفا کنیم. باید بدانیم کدام یک از بچه های کالس 
با ما سازگارترند، ویژگی های کدام گروه از نوجوان ها ما را بیشتر 
جذب می کند، و رفتارهای کدام دانش آموزان شیشه صبرمان را 
می شکند. وقتی به این آگاهی برسیم، می توانیم رفتاری برابر و 
منصفانه با آن ها داشته باشیم. بهترین راه حفظ تعادل در رابطه 
با فرزندان یا دانش آموزان نوجوان این است که با خود در ارتباط 
باشیم و رفتار، گفتار و اندیشه های خود را دائماً رصد و ارزیابی کنیم.

از نوجوانان بازخورد بخواهید
برای  نترسید.  نوجوانان  پیشنهاد های  نظر و شنیدن  پرسیدن  از 
اینکه به نیاز نوجوانان پاسخ دهیم، باید نظر، بازخورد و پیشنهاد 
آن ها را جویا شویم و با در نظر گرفتن آن ها، عملکردمان را بازبینی 
کنیم. در فرآیند دریافت بازخورد به یاد داشته باشید که مهارت های 
ارتباطی نوجوانان هنوز در حال پرورش است و ممکن است همیشه 
آن طور که می خواهیم مالحظه کارانه رفتار نکنند. به بازخورد آن ها 
به عنوان فرصتی برای پاسخ گویی بهتر به نیازهایشان نگاه کنید. 
آن ها را راهنمایی کنید تا نگرانی ها و نظرات شان را با تأثیرگذاری و 
احترام بیشتر بروز دهند. توجه به اصل احترام در ارتباط با نوجوانان، 
هم معلم یا والدین و هم دانش آموزان را به سوی اهداف مشترک 

هدایت می کند.

۱6۵ هزار زن معتاد در کشور 

معاون پیشگیری و اعتیاد سازمان بهزیستی با بیان اینکه ۱۶۵ 
هزار زن معتاد در کشور وجود دارد، گفت:  از این تعداد ۱۲ 
درصد آنها بی خانمان و معتادان پرخطر بوده و همچنین ۵ 

درصد آن ها متاهل و دارای همسر معتاد هستند.
فرید براتی درباره راه اندازی کمپ زنان معتاد متجاهر اظهار 
کرد: این کمپ توسط شهرداری تهران با فضایی مناسب زنان 
در اختیار سازمان بهزیستی برای نگهداری زنان متجاهر مورد 
استفاده قرار می گیرد. وی با بیان اینکه سابق بر این، تنها یک 
مرکز برای نگهداری زنان متجاهر وجود داشت که آن هم در 
آتش سوخت، افزود: پس از سوختن تنها مرکزی که خاص 
نگهداری زنان متجاهر بود ظرفیت نگهداری مرکز کم شد به 
همین دلیل شهرداری برای جبران آن، یک ساختمان را در 

اختیار ما قرار داد.
معاون پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه به 
خواست دوستان نیروی انتظامی به دلیل کمبود ظرفیت، یک 
ساختمان باید مختص نگهداری از آنها شود، بیان کرد: این 
مرکزی که به زودی در اختیار بهزیستی قرار می گیرد، به زنان 
معتادان متجاهر شهر تهران که بی خانمان هستند اختصاص 
می یابد. وی درباره غربالگری زنان متجاهر هم گفت: تاکنون 
۸۰۰ معتاد زن متجاهر غربالگری شده اند که سه نفر مبتال به 
HIV و دو مورد زخم باز و دو مورد باردار در بین این زنان 

بوده است.

هشدار نسبت به افکار خودکشی

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران با اشاره به شیوع ۱۲.۵ 
درصدی افسردگی در جامعه گفت: دو سوم این افراد افکار 

خودکشی دارند و ۱۵ درصد آنها اقدام به خودکشی می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مریم رسولیان با اشاره به این که 
کمپین پیشگیری و مقابله با افسردگی در  حال راه اندازی است 
افزود: افسردگی یکی از بیماری های شایع در حوزه سالمت 
روان به شمار می رود که در صورت عدم توجه به آن می تواند 

تاثیرات منفی در زندگی افراد برجای گذارد.
رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران خاطر نشان کرد: فرد 
افسرده غمگین بوده و دیدگاه ها و ابعاد منفی زندگی خود و 
دیگران را پررنگ تر می بیند، و این نگاه بر عملکرد فرد تأثیر  
منفی دارد. همچنین دو سوم افراد افسرده افکار خودکشی 

داشته و ۱۵ درصد آنها اقدام به خودکشی می کنند.
وی با اشاره به اینکه شیوع افسردگی حدود ۱۲.۵ درصد در 
کشور است، گفت: این بیماری در هر دو جنس زن و مرد با 
شیوع باال وجود دارد و اگر شناسایی و درمان به موقع انجام 
گیرد قابل کنترل است و افراد باید در زمان ابتال حتما از 

کمک های تخصصی  بهره مند شود.
وی تأکید کرد: افسردگی متفاوت از غمگین شدن است چرا 
که افسردگی مجموعه ای از عالئم شامل غمگینی، کاهش 
انرژی و کاهش خواب، کاهش اشتها کم شدن تمرکز و افت 
عملکرد است و این عالئم بر زندگی و عملکرد فرد تاثیر منفی 
گذاشته و توصیه می شود مردم به این عالئم حساس بوده و  

در این موارد حتما از پزشکان  و روانپزشکان کمک  بگیرند.

ثبت نام دانش آموزان پایه ششم 
به شرط نداشتن دندان پوسیده

معاون بهداشت وزارت بهداشت، پیش شرط ثبت نام دانش 
آموزان کالس ششم را نداشتن دندان پوسیده عنوان کرد.

 علیرضا رئیسی، در برنامه تفصیلی کارگاه مدیریت پیشگیری 
پزشکی  علوم  دانشگاه  در  غیرواگیر  بیماری های  کنترل  و 
تهران، گفت: این طرح از سال ۹۷ شروع شد و یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار دانش آموز پایه ششم تحصیلی تحت پوشش آن 
قرار گرفتند. وی افزود: ۳۲۰۰ واحد دندانپزشکی به صورت 
رایگان این تعداد دانش آموز را معاینه و دندان های پوسیده 

آنها را مداوا کردند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هم اکنون 
پیش شرط ثبت نام دانش آموزان این مقطع در مدارس عاری 
شدن از پوسیدگی دندان است، گفت: این دانش آموزان پیش 
از ثبت نام باید با مراجعه به واحدهای بهداشت دهان و دندان 
وزارت بهداشت در سراسر کشور ابتدا پوسیدگی دندان های 
خود را مداوا کنند بعد مجوز ثبت نام بگیرند. وی خاطرنشان 
کرد: با اجرای این طرح پیش بینی می کنیم دانش آموزان 
مقاطع تحصیلی هفتم، هشتم و نهم دبیرستان های کشور بعد 

از سه سال همه عاری از پوسیدگی دندان شوند. 

نامه رئیس نظام پزشکی به روحانی

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه ای به رئیس جمهور، 
خواستار اقدامات الزم در جهت تسهیل روند پرداخت مطالبات 

جامعه پزشکی از سازمان های بیمه گر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در نامه محمدرضا ظفرقندی آمده 
است: همانطور که مستحضرید در شرایط اقتصادی کنونی 
حمایت از اقشار آسیب پذیر به ویژه در بخش تأمین بهداشت 
و جبران هزینه های درمان از الزامات تحقق عدالت اجتماعی 
است و توجه به این مهم با گسترش پوشش بیمه های پایه در 

کشور در مسیر انجام قرار گرفته است.
با عنایت به آنکه سازمان های بیمه  گر و به ویژه سازمان 
تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازمان های اصلی بیمه گر 
به  توجه،  قابل  زمانی  تأخیر  با  را  پزشکی  مطالبات جامعه 
طور معمول بیش از یک سال، پرداخت می نمایند. این امر 
مشکالت اقتصادی فراوانی را برای مراکز درمانی و همکاران 
حوزه سالمت به وجود آورده است که این شرایط روند اجرای 
سیاست های تعیین شده را با مشکالتی مواجه خواهد کرد. 
از اینرو خواهشمند است در جهت نیل به اهداف مورد نظر 
به منظور رفع  اقدامات الزم  این حوزه، دستور فرمایید  در 
مشکالت مورد اشاره در دستور کار نهادهای ذیربط قرار گیرد.

شش راهکار برای برقراری رابطه  ی مؤثر و مبتنی بر احترام با نوجوانان

اخبار فناوری

پره های توربین ساخت داخل
 به کمک صنعت نیروگاهی آمدند

یکی از شرکت های دانش بنیان داخلی توانسته است یکی از نیازهای اساسی صنعت نیروگاهی کشور 
را با فناوری بومی تولید کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پره های توربین، از 
محصوالت راهبردی در زمینه تولید توربین های گاز و بخار و همچنین نگهداری و انجام تعمیرات و 

خدمات در نیروگاه ها، پاالیشگاه ها و خطوط انتقال موجود است. 
فایق زرافشان مدیر یک شرکت دانش بنیان درباره تولید محصوالت این شرکت گفت: ما پره های 
توربین و محصوالت یکبار مصرف آزمایشگاهی را تولید می کنیم که پره های توربین هم در صنایع 
هوایی و هم در صنایع نیروگاهی کاربرد فراوانی دارد. این محصوالت پیش از این از خارج وارد می 
کردیم که ارز بری زیادی داشت.  وی افزود: محصوالت پزشکی و آزمایشگاهی به شدت ارزبری 
دارند که متاسفانه آنها را نیز از خارج کشور وارد می کردیم، اما بعد از این که نوسانات ارز ایجاد شد و 
قیمت ارز باال رفت و همچنین تحریم ها، وارد کردن این گونه محصوالت بسیار سخت و همراه با 
هزینه باال بود بنابراین تصمیم گرفتیم که خودمان این محصوالت را تولید کنیم و از خارج شدن ارز 

از کشور جلوگیری کنیم بنابراین سبد محصوالت مان را توسعه دادیم.
این فعال در حوزه صنعت درباره مشابه داخلی و خارجی محصوالت تولیدی شرکت خود گفت: پره 
های توربین را در طی ۱۰ سال بومی کردیم و شرکت های داخلی که این محصوالت را تولید کرده 

اند موجب شده اند تقریبا ایران در این زمینه خودکفا شود.
وی به قیمت تمام شده محصوالت تولیدی داخل اشاره کرد و گفت: قیمتی که در داخل کشور تولید 
می شود نسبت به مدل خارجی خیلی پایین تر است به دلیل این که مواد اولیه این دو محصول 
خوشبختانه در کشور وجود دارد. در واقع می توان گفت قیمت محصوالت داخل یک دهم محصوالت 

خارجی هم در محصوالت نیروگاهی، نفت و گاز  و هم در قطعات آزمایشگاهی تمام می شود. 
زرافشان افزود: با توجه به این که مواد اولیه پلیمری فراوانی در کشور داریم معتقدم اصال نیازی نیست 
که ارزی به چنین محصوالتی اختصاص داده شود اگر ما محصوالت داخل را حمایت کنیم هم 

مشکل بیکاری را حل می کنیم و هم از خروج ارز جلوگیری کرده ایم. 
وی درباره میزان اشتغالزایی این شرکت گفت: بصورت مستقیم و غیرمستقیم برای ۵۰ خانواده کار 

ایجاد کرده است.
زرافشان گفت: هر دو محصول تولیدی شرکت زمینه صادراتی دارد؛ البته مدت کوتاهی برای کردستان 
عراق صادر می کردیم اما به دلیل این که تولیدات ما بیشتر به مصارف داخلی صرف می شود بنابراین 

محصولی نمی ماند که بخواهیم صادر کنیم. 
این فعال در حوزه صنعت درباره رونق تولید دانش بنیان گفت: اگر دست دالل ها کوتاه شود می توانیم 
در تولید موفق باشیم. در واقع حمایت از تولید کننده با حذف شعارها و گام های عملی محقق می شود.

همزاد رایانشی
 به داد بیماران می رسد !

ایجاد یک دوقلوی  با  تحقیقی جدید نشان می دهد 
رایانشی یا نوعی همزاد برای بیماران می توان هزاران 
دارو را روی آن آزمایش کرد و در نتیجه بهترین درمان را 

برای فرد انتخاب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  پرس اسوسیشن، 
تحقیقی جدید نشان می دهد مدل های پیشرفته رایانشی 
با مرتبط کردن بیماران به یک قل یا همزاد دیجیتالی به 
تشخیص و درمان بیماری های معمول کمک می کنند.

 از این فناوری برای ارائه درمان های بهتر به افراد استفاده 
می شود. طی این فناوری به طور رایانشی هزاران دارو در 
انواع مختلف سلول ها آزمایش می شود و در مرحله بعد 

درمان انجام می شود.
در حال حاضر گاهی اوقات دارو روی بسیاری از بیماران 
مبتال به یک بیماری تاثیری ندارد زیرا دلیل ابتال به 
آن یکسان نیست. ابتال به بیماری در حقیقت به رابطه 
پیچیده میان هزاران ژن در انبوهی از انواع سلول ها 
متکی است و بنابراین دلیل ابتال به یک بیماری میان 

مبتالیان به آن مختلف است.
مایکل بنسون محقق ارشد این پژوهش در دانشگاه 
لینکوپینگ در سوئد می گوید: هدف ما آن است که قل 
های دیجیتالی برای هر بیمار توسعه دهیم تا  درمان 
مخصوص او را بیابیم. به طور ایده آل هزاران دارو روی 
قل دیجیتالی بیمار آزمایش می شود تا بهترین آن برای 

درمان فرد استفاده شود.
روش های ساخت این مدل ها با استفاده از مدل موش 
آرتریت روماتوئید انسانی انجام شد. دانشمندان از روش 
تعیین توالی RNA تک سلولی برای تجزیه و تحلیل 
فعالیت ژن در هزاران سلول از مفاصل موش بیمار با 
استفاده از تحلیل شبکه استفاده کردند.  محققان پس 
از یافتن مهمترین نوع سلول، آن را به صورت دیجیتال 
با هزاران دارو مطابقت دادند. به این ترتیب می توان از 

داروهای بهینه برای معالجه موش استفاده کرد.

ث اول
مک
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ایران خودرو

در بین انواع خودروهای تولیدی بنزینی، گاز سوز، برقی و هیبریدی در شرکت 
های تولید کننده بزرگ خودرو در جهان، خودروهای دیزلی جایگاه خاص خود 

را دارد.

خودرو دیزلی بهتر از بنزینی؟ 
تقریبا در مراکز تحقیقاتی اکثر خودرو سازان بزرگ جهان تحقیق و پژوهش روی 
خودرو سواری دیزلی انجام شده و یا در حال تحقیق است اما خودرو سواری 
دیزلی در ایران، خودرو ناشناخته ای است که اکثر مردم بخاطر عدم شناخت 
کافی از این خودرو به محض این که سوخت دیزلی به میان می آید بالفاصله 
یاد اتوبوس های قدیمی یا کامیون های دود زا می افتند در حالیکه سواری های 
دیزلی در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان تجربه موفقی داشته اند. آمریکا در 
دوران تحریم اوپک بیش از نیم میلیون خودرو سواری دیزلی را تولید و بفروش 
رساند. امروزه در خودرو سازان بزرگ جهان از جمله بنز  بی ام و، محققان به 
مدد کامپیوتر االیندگی سواری های دیزلی را که مهمترین عیب این خودرو ها 
در گذشته بود را به حداقل ممکن رسانده اند و درعوض هزینه ساالنه نگهداری 
سواری دیزلی در جهان را کاهش داده و طول عمر آن را افزایش داده اند. این 
روزها که بحث تولید خودرو دیزلی در ایران مطرح شده است برخی از کارشناسان 
که نسبت به پیشرفت های سواری های دیزلی بی اطالع هستند بالفاصله 
موضع منفی گرفته و بدون ارائه استدالل منطقی و عملی خودرو سازان داخلی را 
از ورود به تولید این نوع خودرو ها منع کرده اند . به منظور آشنایی بیشتر با مزیت 
خودروهای دیزلی در این مقال اشاره ای به صنعت تولید خودرو دیزلی در جهان 

و مقایسه آن با خودرو بنزینی خواهیم داشت.
 البته ناگفته نماند صنعت خودورسازی جهان این روزها سرگرم تولید خودرو های 
برقی و هیبریدی است اما تولید سواری دیزلی را رها نکرده و تولید این خودرو 

همچنان در دستور کار خودرو سازان بزرگ قرار دارد .

مقایسه سواری بنزینی با دیزلی
از نظر خودرو سازان جهانی خودرو بنزینی و دیزلی هر دو دارای مزیت ها و 
معایبی هستند که به هنگام خرید انتخاب را برای خریدار دشوار می کند. مراکز 
تحقیقاتی شرکت های بزرگ خودرو سازی در جهان به مدد تکنولوژی های 
پیشرفته تولید موتور ، معایب خودرو بنزینی و دیزلی را به حداقل رسانده اند. در 
سال های اخیر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دستگاه های زیست 
محیطی که غالبا ژست حمایت از محیط زیست را به خود می گیرند بدون اطالع 

از پیشرفت های تولید سواری دیزلی از منتقدان اصلی خودروهای دیزلی 
بوده اند . به همین دلیل کشورهایی که بدلیل مزیت سواری دیزلی بدنبال 
تولید این نوع از خودرو هستند باید از سد مدعیان حمایت از محیط زیست 
رد شوند و یا هزینه ای را بابت جلب رضایت آنان پرداخت کنند. این 

موضوع تقریبا در اکثر کشورهای جهان صادق است .
شاید یکی از دالیل مخالفت با تولید خودرو های دیزلی این باشد که 
پیشرانه های دیزلی در گذشته، پر سر و صدا و آالینده بودند اما اکنون به مدد 
تکنولوژی پیشرفته تولید اوضاع تغییر کرده است. اکثر این پیشرانه ها پیشرفت 
قابل مالحظه ای داشته اند. هرچند هنوز هم در برخی از تولیدات سواری های 
دیزلی ، پیشرانه ها در دور موتور باال و به خصوص در هوای سرد، دچار لرزش و 
صدا هستند اما اکثر تولیدات دیزلی که در شرکت های خودرو ساز بزرگ جهان 
تولید می شوند موتور های دیزلی عملکرد نرمی دارند که در بسیاری از موارد صدا، 
لرزش و آالیندگی بمراتب از برخی تولیدات بنزینی هم کمتر است. تولیدات اکثر 
خودروهای دیزلی امروزی مجهز به مواد عایق صدا در اطراف پیشرانه هستند 
که مانع عبور صدای پیشرانه به داخل کابین و محیط می شود. به همین دلیل 
حتی اگر پیشرانه ای، صدا و لرزشی جزیی داشته باشد، سرنشینان خودرو متوجه 
آن نخواهند شد. اصلی ترین تفاوت در عملکرد دو پیشرانه ی دیزلی و بنزینی در 
این است که پیشرانه های دیزلی، در دور موتورهای پایین تر عمل می کند چرا 
که گشتاور تولیدی توسط این پیشرانه در دور موتورهای پایین در دسترس است. 
میزان قدرت تولیدی پیشرانه های دیزلی نسبت به پیشرانه های بنزینی، معموال 

کمتر اما در عوض، گشتاور تولید شده در پیشرانه ی دیزلی بیشتر است.
برای تولید قدرت حداکثری در پیشرانه های بنزینی، معموال باید دور موتور را 
باالتر برد. البته اکنون اکثر خودروسازان از پیشرانه های توربو استفاده می کنند تا 
در دور موتورهای پایین تر به قدرت بیشتری دسترسی داشته باشند. تولید قدرت 
و گشتاور زیاد در دور موتورهای پایین سبب می شود پیشرانه های دیزلی گزینه  
مناسبی برای استفاده در خودروهای سنگین و سواری به حساب آید. البته پیشرانه 
های دیزلی مدرن، اکنون تحت همه شرایط، عملکرد مناسب و استانداردی را 
ایفا می کنند. به همین دلیل می توانند حتی از پیشرانه های بنزینی نیز عملکرد 

بهتری داشته باشند.

استفاده از موتور دیزل در خودرو های اسپرت
در  استفاده  برای  قدرتمند  های  پیشرانه  تولید  شاهد  گذشته،  های  سال  در 
خودروهای اسپرت بوده ایم. برخی از SUV ها و هاچ بک های اسپرت از 
پیشرانه های دیزلی استفاده می کنند. البته آمار و ارقام مربوط به عملکرد این 
پیشرانه ها نشان می دهد که به عملکرد پیشرانه های بنزینی نزدیک شده 
اند. برای مثال خودرو فورد فوکوس ST را در نظر بگیرید. پیشرانه ی دیزلی 
TDCi این خودرو توانایی تولید 185 اسب بخار قدرت را دارد و نسخه ی 
دیزلی می تواند در عرض 8.1 ثانیه از سرعت صفر تا 100 کیلومتر در ساعت 

شتاب بگیرد. کمپانی فورد، پیشرانه ی بنزینی EcoBoost را نیز برای این 
خودرو در نظر گرفته که توانایی تولید 250 اسب بخار قدرت و شتاب 6.5 ثانیه 
برخوردار است. تفاوت این دو پیشرانه در میزان مصرف سوخت است. به طوری 
که مصرف سوخت پیشرانه ی دیزلی و بنزینی به ترتیب 3.5 و 5.66 لیتر به ازای 

هر 100 کیلومتر است.

سرمایه گذاری خودرو سازان بزرگ روی خودرو دیزلی
خودرو سازان بزرگ جهان سالیان متمادی است که سرمایه ی هنگفتی را بر 
روی پیشرانه های دیزلی سرمایه گذاری کرده اند و اکثر متخصصان و کارشناسان 
اعتقاد دارند تعویض تکنولوژی این پیشرانه ها نسبت به پیشرانه های بنزینی، 
گران تر است. وجود قطعاتی نظیر پمپ سوخت و سیستم تزریق سوخت، سبب  
می شود تا هزینه ی تولید پیشرانه های دیزلی باالتر برود و در برخی شرایط 
عملکرد بهتری داشته باشند ، طول عمر آن ها افزایش یابد و هزینه ساالنه را 
کاهش دهد . همین موضوع باعث شده است خودرو سازان بزرگ جهان بدنبال 

دستیابی به فناوری های نوین تولید خودرو های دیزلی باشند .

قیمت خودرو دیزلی
به طور میانگین، خرید یک خودروی خانواده نسخه دیزلی بدلیل مزیت هایی که 
دارد در حدود 1500 یورو گران تر از نسخه ی بنزینی است. در زمان فروش نیز 
قیمت نسخه دیزلی در حدود 750 تا 1000 یورو بیشتر از نسخه بنزینی خواهد 

بود.

مقایسه عملکرد موتور بنزینی با دیزلی
به طور کلی، پیشرانه های دیزلی، بسیار با صرفه تر از پیشرانه های بنزینی هستند 
چرا که میزان مصرف سوخت این پیشرانه ها نسبت به پیشرانه های بنزینی 
بسیار پایین تر است. با انجام یک محاسبه به این نتیجه رسیده اند که در صورت 
خرید یک خودرو دیزلی در طول یک سال قادر خواهید بود تا 250 یورو بیشتر 
از خودروهای بنزینی پول پس انداز کنید. همین امر در مورد یک خودروی هاچ 
بک نظیر فورد فوکوس و یا فولکس واگن گلف موجب می شود تا بتوانید بیش از 
500 یورو پس انداز کنید. در صورت انتخاب یک خودروی شاسی بلند SUV با 
موتور دیزلی می توانید در حدود 900 یورو بیشتر از ماشین با موتور بنزینی، پس 
انداز داشته باشید. با توجه به مباحث باال، در صورتی که ساالنه بیش از 16 هزار 
کیومتر در سال رانندگی کنید، توصیه می شود از خودروهای دیزلی استفاده کنید. 
اما در صورتی که شما کمتر از این مقدار در سال رانندگی می کنید، هزینه های 
ثابت و جاری این پیشرانه ها یکدیگر را خنثی می کنند و از نظر مالی، تفاوت 
خاصی بین آن ها دیده نمی شود. در ایران چون هزینه استفاده از خودرو روزانه و 
ماهانه محاسبه می شود معموال مالکان خودرو ها توجهی به هزینه بلند مدت و 

ساالنه استفاده از خودرو ندارند .

گزارشي از پیشرفت صنعت جهانی در تولید خودرو دیزلی

خودرو دیزلی بهتر از بنزینی؟
تحویل ۳ هزار دستگاه خودرو به مشتریان

گروه صنعتی ایران خودرو در روز نخست تعطیالت تابستانی، سه هزار 
دستگاه خودرو فاکتور و برای تحویل به مشتریان در سراسر کشور 

حمل کرد.
به گزارش ایکو پرس،  با تمرکز ایران خودرو بر تجاری سازی خودروهای 
ناقص و برنامه تحویل 20هزار دستگاه خودرو در دوره تعطیالت تابستانی 
به مشتریان، این خودروساز در روز نخست تعطیالت، فاکتور سه هزار 
دستگاه خودرو را به پایان رساند. گفتنی است، عالوه بر امور مربوط 
به حوزه فروش، مدیریت امور مشتریان ایران خودرو)CRM( نیز در 
روزهای تعطیالت تابستانی از 22 مرداد تا دوم شهریورماه پاسخگوی 

مشتریان است.

از آذربایجان شرقي آغاز شد :
نظارت مدیران خدمات پس از فروش 

ایران خودرو برارائه خدمات به
 مسافران تعطیالت تابستاني

شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو )ایساکو( همچون سال های 
اخیر، همزمان با آغاز تعطیالت تابستانی خودروسازان و اعیاد مبارک قربان 
و غدیر، نظارت ویژه و مستقیم بر نحوه خدمات رسانی را در دستور کار 
خود قرار داده تا گامی دیگر در جهت اجرای دقیق فرآیندها و بررسی نقاط 

قابل بهبود شبکه خدمات بردارد.
به گزارش ایکو پرس ، مدیران شرکت ایساکو ،  در راستای نیل به 
هدف تکریم و پاسخ گویی به مشتریان، چندین سال است که همزمان 
با ایام تعطیالت نوروز و تابستان، که با موج سنگین سفرهای هموطنان 
همراه می شود، با حضور در جاده ها بر فعالیت های امدادخودروایران و 
نمایندگی های مجاز )شبکه خدمات پس از فروش( حسن ارائه خدمات را 

مستقیما مورد پایش قرار می دهند.
در این راستا، مدیرعامل شرکت ایساکو درروز سه شنبه 22 مرداد همراه 
با جمعی از مدیران ارشد از نزدیک به بررسی کیفیت ارائه خدمات به 
مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو در آذربایجان شرقی پرداخته و با 
حضور در نمایندگی های مجاز شهرهای تبریز و بناب و گفتگوی رو در 

رو با مشتریان و پرسنل نمایندگی بر نحوه خدمات رسانی نظارت کرد.
سیدرضا حسینی در حاشیه این بازدیدها گفت: شرکت خدمات پس از 
فروش ایران خودرو اخیرا بر طبق اعالم شرکت ISQI برای دهمین بار 
مقام اول را در خدمات پس از فروش به خود اختصاص داده است، اما 
چیزی که امروز باعث شده که ما شانه به شانه مشتریان در نمایندگی ها 
ایران خودرو از  حاضر شویم، بررسی واگویه های دارندگان محصوالت 
خدمات دریافتی و اعمال آن در فرآیندها و به تبع آن ارتقاء رضایت آنان با 

اطالع از موارد مطروحه در بدنه نمایندگی هاست.
وي  در این بازدیدها نیز به پرسنل نمایندگی ها تاکید کرد، کسب رضایت 
مشتری خط قرمز ما در خدمات پس از  فروش است و برای برآورده شدن 

رضایت مشتریان، توقع نهایت تالش را از کارکنان مجموعه ها داریم.
در پایان این بازدید موارد و نقطه نظرهای مشتریان و صاحبان امتیاز 
نمایندگی ها، ثبت و توسط مدیریت عامل با قید فوریت، برای رفع آن ها، 

به ستاد و مدیران مرتبط ارجاع شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: با وجود تعطیالت 
تابستانی خودروسازان، بخش های تکمیل کاری و معاونت 
فروش گروه خودروسازی سایپا فعال هستند و نسبت به 
این گروه  تکمیل، تجاری سازی و تحویل محصوالت 

اقدام می کنند.
سیدجواد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار  .... اظهار کرد: 
تا روز 27 مردادماه 98 بیش از 43هزار دستگاه خودرو از 
محصوالت گروه خودروسازی سایپا تحویل مشتریان شده 
و با برنامه ریزی و تالشی که صورت گرفته و تکمیل و 
تحویل خودروهایی که از قبل با کمبود قطعات تولید شده 
بودند، پیش بینی می کنیم این عدد به بیش از 53 هزار 

خودرو تا پایان مردادماه برسد.
تکمیل  هزار محصول  تا 10  اینکه 8  بیان  با  سلیمانی 
نیز در فرآیند فروش و تحویل به  و تجاری سازی شده 
مشتریان قرار دارد، افزود: تالش ما در گروه خودروسازی 
سایپا بر این است تا با افزایش تولید و عرضه، عالوه بر 
کاهش تعهدات معوق، بازار را نیز به نفع مشتریان و مردم، 

تنظیم کنیم.

اجرای  به  مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا همچنین 
موفق تولید »عبور مستقیم« در خطوط تولید سایپا اشاره 
کرد و گفت: بعد از اینکه بحران ایجاد شده بر اثر تحریم 
برنامه  اجرای  با  کردیم،  مدیریت  را  المللی  بین  های 
های مختلف از جمله پویش بومی سازی قطعات مورد 
نیاز و تقویت زنجیره تامین، از ابتدای تیرماه تولید »عبور 
 مستقیم« را در خطوط و سالن های تولید سایپا اجرا کردیم.

سایپا  تولیدات  از  بخشی  تیرماه  در  داد:  ادامه  سلیمانی 
به شکل عبور مستقیم بود اما به مرور سهم این شیوه 
تولیدی اضافه شد تا اینکه در مردادماه موفق شدیم تمام 
محصوالت سایپا را به طور کامل و بدون کمبود قطعه 
تولید کنیم و اگر ارز مورد نیاز تامین شود همین روند ادامه 

دارد.
به گفته سلیمانی تولید به شیوه »عبور مستقیم« در زمانی 
محقق می شود خودرو به صورت کامل و بدون کسری 
قطعه تولید شده و مستقیما از خط تولید جهت عرضه به 

مشتری تحویل معاونت فروش می شود.

تحویل ۵۳ هزار محصول سایپا در مرداد ماه
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اعالم کرد

 اگر ارز مورد نیاز تامین شود دیگر محصول ناقص تولید نمی کنیم

خودرو

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بازدید از گروه سایپا

 سایپا به  صورت عملیاتی با راهبرد های
 گام دوم انقالب همراهی کرده است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در بازدید از شرکت سایپا گفت: سایپا توانسته با 
فعالیت اقتصادی موزون، زمینه کاهش قیمت و تورم را در بخش خودروسازی کشور ایجاد کرده و 

با بهبود شرایط اشتغال، فضای رقابتی خود را در بازارهای داخلی و خارجی توسعه دهد.
به گزارش سایپانیوز و به نقل از ایلنا، معصومه آقاپور علیشاهی اظهار داشت: تیم مدیریتی سایپا با خودباوری و اعتماد به توانمندی های داخلی، نسبت به 

اصالح ساختار تولید در این مجموعه اقدام کرده است.
وی با اشاره به تولید محصوالت برخوردار از مزیت اقتصادی و رقابتی و دارای بازار مناسب در میان اقشار مختلف جامعه، ادامه داد: با ابتکار مدیریت 
ارشد سایپا در چند ماه گذشته، تولید در سایپا رونق گرفته و این گروه توانسته ضمن پاسخ گویی به تعهدات قبلی، فشار روانی موجود در بازار خودرو را 

کاهش دهد.
آقاپور علیشاهی توان مدیریت و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و حمایت این سازمان از صنعت خودرو کشور را ستودنی دانست و گفت: 

صنعت خودرو به عنوان نخستین خاکریز مورد طمع تحریم کنندگان کشور قرار داشت که با تالش مدیران سایپا، این تهدید دشمنان بی اثر شده است.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: سایپا به صورت عملیاتی و با پرهیز از شعارزدگی، با راهبرد های بیانیه گام دوم انقالب 

همراهی و آن را اجرایی کرده و توانسته در زمینه بومی سازی قطعات خودرو به موفقیت های بزرگی دست یابد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حال حاضر با تالش سایپا، ارتباط و هماهنگی مناسبی میان صنعت خودرو و جامعه علمی و دانشگاهی کشور 

ایجاد شده و باعث افزایش انگیزه ها برای استفاده از ظرفیت های داخلی شده است.

مشاور مدیرعامل سایپا:
 قیمت کارخانه و بازار خودرو 

یکسان می شود
مشاور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: سایپا موفق 

شده است تا با افزایش تولید، عرضه خودرو به بازار را افزایش داده و ضمن پاسخگوئی به 
تقاضای بازار، تعداد تعهدات معوق خود را نیز کاهش دهد.

به گزارش سایپانیوز، عبداهلل بابایی با بیان اینکه روند افزایش عرضه محصوالت سایپا به بازار 
افزایشی بوده و این سیر صعودی ادامه نیز خواهد داشت، افزود: کاهش قیمت محصوالت سایپا 
در بازار آزاد در ماه های گذشته نتیجه تالش مدیران و کارکنان این گروه خودروسازی در 

افزایش تولید و عرضه محصوالت بوده و ادامه نیز خواهد داشت.
بابائی به اقدامات ثمربخشی که در کشور برای افزایش عمق ساخت داخل محصوالت داخلی 
نیز اشاره کرد و گفت: التهاب ناشی از محدودیت های بین المللی با حرکت همسو و هماهنگ 
مجموعه های مرتبط داخلی در جهت بومی سازی قطعات خودرو کنترل و مدیریت شد و ادامه 

این روند به پویائی بیشتر صنعت خودرو منتهی خواهد شد.
مشاور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در پایان گفت: در صورت حمایت از صنعت خودرو به 
ویژه در تامین ارز مورد نیاز این صنعت، می توان امیدوار بود رونق تولید بیش از پیش در این 
صنعت استراتژیک محقق شود و با افزایش عرضه، به زودی شاهد خواهیم بود که تفاوت قیمت 

کارخانه خودروها با بازار آزاد به طور کامل از بین رفته و قیمت ها یکسان شود.

بازاریابي و فروش سایپا در 
تعطیالت تابستانی خودروسازان 

تعطیل نیست

معاونت بازاریابي و فروش سایپا در تعطیالت تابستانی 
خودروسازان نیز فعال است و تحویل محصوالت این 
گروه خودروسازی به مشتریان در تعطیالت تابستاني 

صنعت خودرو نیز ادامه خواهد داشت.
و  بازاریابي  معاونت  اعالم  با  سایپانیوز،  گزارش  به 
فروش گروه خودروسازي سایپا مبني بر فعالیت کامل 
این معاونت در ایام تعطیالت تابستاني صنعت خودرو، 
عرضه محصوالت سایپا به بازار و همچنین سایر 
خدمات مرتبط با این حوزه، در دهه پایاني مردادماه 
ادامه  خودروسازان  تابستاني  تعطیالت  با  همزمان 

خواهد یافت.
بر این اساس، معاونت بازاریابي و فروش سایپا از 22 
مرداد تا 2 شهریور ماه، به طور کامل فعال خواهد بود 

و خدمات خود را در اختیار مشتریان قرار خواهد داد.
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تبریز بخش بزرگی از
 تاریخ و تمدن است

دبیر بین المللی اجالس رشد و توسعه شهری با رویکرد 
حفاظت از بافت های تاریخی در حوزه اوراسیا گفت: تبریز 
بخش بزرگی از تاریخ و تمدن بوده و حضور در این شهر 

تاریخی افتخار بزرگی است.
به گزارش گونش به نقل از ایرنا، پروفسور »هی چی میاکه« روز سه شنبه در مراسم آغاز دهمین دوره 
این اجالس در تبریز افزود: حدود ۴۰ سال است که در مورد تمدن و تاریخ ایران مطالعه کردم و درک 

عمیقی از فرهنگ ایران زمین دارم.
وی ادامه داد: نخستین دوره اجالس از ۱۵ سال پیش در چین شروع شد و سال گذشته مسووالن 
شهری تبریز میزبانی اجالس را پیشنهاد دادند. میاکه گفت: باید فکر کنیم در چه وضعیتی هستیم و 
می خواهیم در آینده چه کنیم و پیگیری اهداف آتی در زندگی روزمره می تواند هدف این کنفرانس 
باشد. وی با بیان اینکه نگهداری و حفاظت از میراث مهم است، ادامه داد: شهروندان در این خصوص 
نقش بسزایی ایفا می کنند و باید تک تک مردم در این زمینه تالش و کوشش کنند.  وی تاکید کرد: 
باید پتانسیل و واقعیت های شهر تبریز شناسایی شود و جوانان حاضر در این کنفرانس می توانند نقش 

مهمی در این امر ایفا کنند.
در این اجالس اساتید صاحب نظر، محققان و پژوهشگران داخلی و خارجی از کشورهای ژاپن، چین، 
روسیه، فرانسه، فنالند، ایتالیا، بلغارستان، ترکیه و ارمنستان حضور دارند. همایش پایانی هفتم و هشتم 

شهریور ماه جاری با ارائه مقاالت برگزار می شود.
در ۸ روز ابتدایی این اجالس ورک شاپ و کار میدانی در بخش هایی از بافت تاریخی و کهن تبریز 
توسط گروه های پیمایشی در قالب اساتید و دانشجویان در حوزه های تعریف شده مانند احیای میدان 
صاحب آباد و حفاظت از بازار تبریز به عنوان بزرگترین بازار سرپوشیده جهان و سایر بخش ها کارهای 

تحقیقاتی برگزار می شود.
گروه های پیمایشی شرکت کننده در این اجالس در ۴ روز ابتدای آغاز ورک شاپ در بحث ها و نشست 
های تخصصی، بازدیدهای میدانی و کارگاه های علمی شرکت می کنند و در ۴ روز بعدی دانشجویان 

در موضوع مشخص فعالیت می کنند.
این اجالس در ۱۰ تا ۱۵ محور از جمله کاهش ریسک پذیری بازار تبریز، احیای بخشی از جاده 
ابریشم حدفاصل میدان بهشتی تا میدان صاحب آباد، بازآفرینی میدان صاحب آباد، مدیریت انرژی در 
شهر، نوزایی شهری، نقش ابزارهای اجتماعی در احیا و تقویت مشارکت در راستای تاب آوری شهر و 

گردشگری و توسعه شهری از بعد گردشگری در حال برگزاری است.

"کالبدشکافی یک واقعه 
معمول" 

روایتی از حقوق پایمال 
شده زنان در جامعه

نمایش "کالبدشکافی یک واقعه معمول" به کارگردانی 
شریعتی"  نویسندگی"اکبر  و  پیران"  حبیب  آرام  "دل 
با روایتی از حقوق پایمال شده زنان در جامعه به روی 

صحنه تئاتر مستقل تبریز رفت.
به گزارش گونش به نقل از  روابط عمومی مؤسسه بین المللی الف، نمایش "کالبدشکافی یک واقعه 
معمول"؛  روایتی از حقوق پایمال شده زنان در جامعه است که طی زمان این جایگاه در خانواده ها مورد 

بی توجهی و  شأن و منزلت زنان دستخوش تعصب ها و ناآگاهی قرار گرفته است.
 با در نظر گرفتن اینکه حقوق زنان مدت هاست که درحال پایمال شدن است و تمام افراد جامعه این 
تبعیض را حس می کنند، با این حال توجه قابل قبولی در این مورد مشاهده نمی شود، اما تبریز به 
عنوان شهری که همواره به دغدغه های اجتماعی پرداخته، بار دیگر با اجرای نمایشی در خصوص 

حقوق زنان گامی جدید در احیای حقوق نادیده شده در جامعه برداشته است.
این بار تئاتر تبریز شاهد خلق اثر جدید با محوریت دغدغه اجتماعی و حقوق زنان با قلم نویسنده شهیر 
"اکبر شریعت" و تالش های کارگردان جوان"دالرام حبیب پیران" به تهیه کنندگی مؤسسه بین 

المللی الف در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن است .
»کالبد شکافی یک واقعه معمول« نمایشی است که در آن "جمال ساقی نژاد"، "فاطمه حسینی"،"سمانه 
بابا زاده"، "بابک خانپور"، "سودا رضایی" و "فرید ادهمی" به  ایفای نقش می پردازند و با طراحی 

صحنه "هومن بیگ نژاد" به روی صحنه می روند.
"دالرام حبیب پیران" کارگردان نمایش »کالبد شکافی یک واقعه معمول« در ارتباط با این نمایش 
گفت: هدف ما آگاهی بخشی به جامعه از طریق هنر و رسانه است، چراکه با آگاهی و شناخت ضعف 
های اجتماعی،  مانع از پایمال شدن حقوق قشر مهم جامعه اعم از زنان و کودکان می شود. بسیار 
خرسندیم از اینکه این نمایش عالوه بر مخاطبان زن،  توجه ویژه مخاطبان مرد را نیز جلب کرده و 

مورد حمایت قرار گرفته است.
حبیب پیران در خاتمه اظهار داشت : مسائلی نظیر تجاوز جنسی، آزار جنسی، قتل دختران به سبب 
موضوعات حیثیتی توسط خانواده، ازدواج در سنین کم با اصرار خانواده، نگاه جامعه به دختران و زنان 
به عنوان جنس دوم و... همگی از پایمال شدن حقوق زنان سرچشمه میگیرد که متاسفانه با سکوت 

زنان و دختران به یک پذیرش اجتماعی تبدیل شده است.
گفتنی است نمایش "کالبد شکافی یک واقعه معمول" به کارگردانی"دالرام حبیب پیران" و نویسندگی 
"اکبر شریعتی" از ۱۵ مرداد 9۸ راس ساعت ۱9 در تئاتر مستقل مجتمع فرهنگی هنری تبریز، مؤسسه 

بین المللی الف میزبان عالقه مندان خواهد بود.

     اقتصاد مقاومتی تنها نسخه شفا بخش برای اقتصاد ایران 
است که نقش مردم در اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته، در این راستا 
»صنایع کوچک« مهمترین نقش را در مردمی شدن اقتصاد بر 
عهده دارند و می توانند در مقاوم کردن اقتصاد در برابر تکانه های 

بیرونی ایستادگی کنند.
به گزارش گونش به نقل از تسنیم، صنایع کوچک به سرمایه کمتری 
نیاز دارند و می توانند در هر جایی شکل بگیرند اما باید از آنها حمایت 
شود تا بتوانیم در آینده نزدیک شاهد رونق تولید ملی، اشتغال و 

جلوگیری از بیکاری جوانان کارآمد باشیم.
اکنون کفش در صادرات غیرنفتی جایگاه دوم وسوم را در استان 
آذربایجان شرقی دارد و سال های سال به دلیل اشتغال زایِی ارزان 
آذربایجان  استان  تولیدی در  قالب کارگاه های کوچک  قیمت، در 

شرقی جایگاه خاصی به خود اختصاص داده است.
باتوجه به کیفیت کفش دست دوز چرمی تبریز، بعد از ایتالیا، کفش 
ایران و تبریز رتبه دوم کیفیت را در سطح جهان داراست که در 
سال های گذشته به دلیل مشکالت اقتصادی ایجاد شده، رفته رفته 
واحدهای تولیدی موقعیت اقتصادی سابق خود را از دست داده اند و 
با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند اما مانند صنایع بزرگ 

تحت تأثیر تحریم قرار نگرفته اند.
از  هرکدام  در  که  کنندگان کفش  تولید  از  وسیعی  بخش  امروزه 
کارگاه ها حداقل ۱۰ نفر مشغول فعالیت بودبا مشکالت نقدینگی و 

بازار فروش و تأمین مواد اولیه از داخل کشور مواجه هستند.
در صنایع کوچک به دلیل اینکه استاد کار یا کارفرما خود نیز به 
عنوان کسی که هم ردیف کارگر فعالیت می کند از وضعیت و مطلوبی 
برخوردار است که هم از نظر هزینه تولید وهم از نظر کیفیت تولید 
وضعیت بهتری از اآلن می توانند داشته باشند ولی وقتی بحث حمایت 
از تولید کننده به میان می آید حواس همه به طرف صدور مجوز 
و... متمایل می شود ولی نیاز تولید کنندگان کفش شاید نقدینگی، 

تکنولوژی و تسهیالت باشد.
به دلیل اینکه در چند دهه اخیر دچار تحریم های اقتصادی بودیم به 
طور ظالمانه مجبور به استفاده از تکنولوژی 3۰ سال قبل هستیم، نبود 

تکنولوژی توجیه اقتصادی تولید را از بین برده است و قدرت رقابت ما 
با رقبای منطقه را کاهش می دهد.

اما صنایع کوچک ما در صنعت کفش، قبل از پول به تکنولوژی و 
فناوری نیاز دارند، به جای تسهیالت به دانش روز و به جای وام، به 
حمایت گمرکی نیاز دارند و به جای پول به حمایت تأمین اجتماعی 
نیاز دارند. همه این موارد وضعیت نه چندان مطلوب برای تولید کفش 

ایجاد کرده است.
در این وضعیت، تولید کنندگان کفش بر خالف گذشته به مصالح و 

ایده های نو از جمله چرم مصنوعی روی آوردند که وارداتی هستند.
اقتصاد ما نه دولتی و نه مردمی است و نه اصل ۴۴ درست اجرا شده 
است اما دولت به دلیل فقدان برنامه مشخص و مدون از اقتصاد 
سیاسی وجناحی و خودمانی سازی پیروی می کند که در این شرایط، 
تقویت صنایع کوچک و به ویژه کفش که یکی از موفق ترین صنایع 
کوچک در تبریز به شمار می رود، مورد حمایت قرار گرفته و تقویت 

شود.
در شوکی که به اقتصاد ایران وارد شد و در ده سال آینده قابل ترمیم 
نیست، همه ضرر کردند و صنایع کوچک به دلیل بنیه ضعیف، بیشتر 
تضعیف شدند چراکه سرمایه اندک آنها اندک تر شد لذا باید احیای 
این صنایع کوچک با حمایت الزم و تسهیالت کم بهره در اولویت 

قرار بگیرد.

به سراغ علی ذاکری یکی از تولیدکنندگان بازار کفش تبریز رفتیم که 
وی در این زمینه به تسنیم می گوید: اکنون پس از شک اقتصادی 
در بازار، به همدلی در بازار نیاز داریم، چنانچه بعد از انقالب در یک 
سری از تجارب مختلف مخصوصاً در تولیدی ها، نتیجه خوبی گرفتیم.

وی برخوردهای قضایی سرسختانه را الزم دانست ولی گفت: دهه 
اول انقالب رفتارها مختص آن زمان بود و نمی توانیم به این زمان 

پیوند دهیم
بنده به عنوان ضابط قضایی آن زمان شرایط طوری بود که حمایت 

کامل می شد ولی در حال حاضر شاید محکوم شوم.
این تولید کننده کفش با اشاره به اینکه بازار در دوران گذر از شوک 
اقتصادی است، ابراز داشت: اگر دولت از صنایع کوچک به عنوان 
بهتر  روزهای  امید  کند،  حمایت  زودبازده  و  کوچک  کارگاه های 

می رود.
ابراهیمی دیگر تولیدکننده کفش است که قباًل کارگاهش با 2۰ نفر کار 
می کرد ولی اکنون با 7 نفر تولید کفش را ادامه می دهد، وی می گوید: 
با این شرایط اقتصادی، دولت باید کارگاه های کوچک را بیش از سایر 
صنایع در اولویت بگذارند چراکه آسیب پذیرتر هستند و از سوی دیگر با 
توجه به حجم سرمایه گذاری، اشتغال بیشتری نسبت به صنایع بزرگ با 

سرمایه گذاری کالن دارند.
به گزارش تسنیم، قطعاً اقتصاد مقاومتی تنها نسخه شفا بخش برای 
اقتصاد ایران است که نقش مردم در اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته، در 
این راستا »صنایع کوچک« مهمترین نقش را در مردمی شدن اقتصاد 
بر عهده دارند و می توانند در مقاوم کردن اقتصاد در برابر تکانه ها و 
شوک های بیرونی ایستادگی بیشتری از خود نشان داده و ثبات اقتصاد 

را تضمین کنند.
حمایت های تسهیالت کم بهره، تکنولوژی و فناوری ماشین آالت، 
اعطای به موقع مجوزهای قانونی برای آغاز کسب و کار، حمایت های 
بیمه ای و تأمین اجتماعی و همچنین مالیاتی در راستای تقویت صنایع 
کوچک و به نوعی عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

گزارش از حامد سلطان پور

کفش تبریز رتبه دوم کیفیت در جهان

توسعه سنتی مدرنیته در شهرسازی 
و معماری مورد توجه قرار گیرد

 استاندار آذربایجان شرقی گفت: متاسفانه در معماری امروز توسعه 
سنتی همراه با مدرنیته کمتر مورد توجه است از این رو باید بر توسعه 

سنتی نو و مدرنیته بیش از پیش توجه کرد.
محمدرضا پورمحمدی روز سه شنبه در مراسم آغاز بکار دهمین اجالس بین المللی رشد و توسعه شهری 
با رویکرد حفاظت از بافت های تاریخی در حوزه اوراسیا افزود: دنیای ما دنیای پارادوکس هاست، 
پاردوکس فقیر و غنی، علم و ثروت و در این میان پارادوکس سنت و مدرنیته بر شهر و شهرسازی سایه 
انداخته است. وی ادامه داد: بعضی وقت ها به بهانه حمایت از سنت بافت های تاریخی را به شهر ارواح 

تبدیل کردیم و گاه به بهانه تجدد و مدرنیته همه آثار کهن و دیر پای خود را خراب کردیم.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه باید سنت و مدرنیته را درک کرده و آشتی دهیم، گفت: شهرسازان و 
معماران سعی کنید در این پارادوکس توسعه سنتی نو را در برنامه داشت. وی ادامه داد: یکی دیگر از 
مشکالت شهری ما این است که معماران در طول زمان نگاه و رویکرد انتزاعی و تجردی پیدا کرده اند 

و فقط بنا را می بینند و تک سلولی به شهر نگاه می کنند.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: معماری ما یک معماری وحدت در عین کسرت هست، اما االن چنین 
نگرشی در فضای شهری ما وجود ندارد باید جز و کل را باهم دید. پورمحمدی گفت: اگر در جز محدود 
بشویم کلیت را از دست خوهیم داد و اگر در کلیت محدود شویم اجزا را فراموش خواهیم کرد که زیبا 

نخواهد بود.

»ریال پارسه« نام جدید
 به جای ریال

رئیس جمهور الیحه »حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر واحد پول 
ملی« را با قید یک فوریت برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای 
اسالمی ارسال کرد. با اجرای طرح اصالح نظام پولی در قالب حذف 
چهار صفر از پول ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، نقش این 
ابزار در نظام  های پرداخت کشور، می یابد، در این راستا، حسن روحانی، 
الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه ۱3 مرداد 
۱39۸ هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای 
طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد. براساس 
این الیحه واحد پول ایران به تومان تغییر می یابد و هر تومان برابر 

۱۰۰۰۰ ریال جاری و معادل یکصد ریال پارسه است.
برابری پول  های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز 
توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در چهارچوب نظام ارزی 
حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل 

صندوق بین  المللی پول، محاسبه و تعیین می  شود.
دوره گردش موازی و اعتبار همزمان "تومان" و "ریال" که در این 
قانون "دوره  گذار" نامیده می  شود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه 
جمع  آوری و شرایط خروج اسکناس  ها و سکه  های ریال از جریان، بر 

طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می  شود.
پس از پایان دوره  گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول 
ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود. بر 
اساس این الیحه، بانک مرکزی موظف است ظرف 2 سال از تاریخ 
الزم االجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی الزم را جهت آغاز دوره 

گذار فراهم کند.

 G7 مکرون پیش از نشست سران
با مقامات ایرانی دیدار می کند

روز چهارشنبه  فرانسه  رئیس جمهوری  مکرون،  امانوئل   
در جمع خبرنگاران با اعالم این که پیشنهادهایی برای 
تنش زدایی میان تهران و واشنگتن در نظر دارد، اعالم کرد: 
به زودی و پیش از برگزاری نشست سران G7 دیداری 
با مقامات ایرانی خواهیم داشت تا برخی از پیشنهادها را 

مطرح کنیم.
به گزارش ایسنا، نشست سران هفت کشور صنعتی جهان 
موسوم به گروه هفت آخر این هفته به مدت دو روز در شهر 
بندری بیاریتز در جنوب غربی فرانسه و تحت شدیدترین 

تدابیر امنیتی برگزار خواهد شد.
فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا، ژاپن، ایتالیا و کانادا عضو 

گروه هفت هستند.

درخواست اسرائیل از سران عرب 
برای علنی کردن 

 روابط خود با تل آویو

نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل از سران عرب خواست 
روابط خود با این رژیم را علنی کنند.

 به نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس  العربی، دنی دانون، 
نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل در جریان نشست شورای 
امنیت با محوریت اوضاع در خاورمیانه، خاطرنشان کرد: سران 
عرب باید به صراحت بگویند که همکاری ما در راستای منافع 

مشترک است.
دانون به همگرایی رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی در پی 
تنش در آب های خلیج فارس فارس اشاره کرد و مدعی شد: با 
رویکردهای تهران، اسرائیل به جهان عرب نزدیک شد. وی در 
ادامه گفت: چالش های مشترک می طلبد که سران عرب به طور 

علنی اعالم کنند که همکاری ما به مثابه منافع مشترک است.

توضیح شهردار قم درباره خارج نشینی فرزندانش:

 آنها سفیران نظام هستند!
 خبر زندگی و تحصیل هر ۶ فرزند شهردار قم در خارج از کشور جزو داغ ترین اخباری 
بود که طی این چند روز بازخوردها و نقدهای تندی را به دنبال داشت، مطلبی که در 

نهایت به واکنش وی منجر شد.
به گزارش نصر،  طی روزهای گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه هر ۶ فرزند 
شهردار قم در خارج از کشور تحصیل و زندگی می کنند موضوعی که در طول این 
مدت با انتقاد رسانه ها و مردم رو به رو شد و در نهایت این مسئول را به واکنش وا 

داشت.
خیلی ها خبر این مسئول را با این عبارت شروع کردند که شهردار قم با داشتن ۶فرزند 

خارج نشین درکشور رکورد زده؛ حتی کاربران درباره این مسئول نوشتند:
* ایشون باید شهردار واشنگتن یا بلژیک می شد.

تحصیل  و  زندگی  المان  و  امریکا  در  فرزندش   ۶ همه  قم  شهردار  جناب   *
می کننداونوقت پدر سیستانی ارزو داره بچه هاش شناسنامه داشته باشند تا بتونن 

برن مدرسه!
* احتماال اگه شهردار قم بخواد تو پویش فرزندت کجاست شرکت کنه، نمیتونه 

پشت هم از حفظ بگه بچه هاش تو کدوم شهرهای دنیا هستن!
موضوعی که سید مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم در نهایت درباره اش گفت:»خانواده 
بنده والیی و مذهبی بوده و به رعایت اخالق اهتمام دارند؛ همسر و تعدادی از 
فرزندانم در حال حاضر در قم ساکن هستند و خبرها و شایعات مطرح شده مبنی بر 

اینکه تمام خانواده ام در خارج کشور زندگی می کنند، کذب محض است.«
او در ادامه با اشاره به اینکه زندگی ساده و عادی دارد اضافه کرد:»اگر برخی فرزندان 
من برای تحصیل علم و دانش به خارج رفته اند همگی به عنوان سفیران گویا برای 
نظام بوده اند؛ یکی از فرزندانم بعد از تحصیالت عالی در قم می خواهد تحصیالت 
خود را دنبال کند و خانواده من هیچ عالقه ای به زندگی در خارج از کشور نداشته و 

در خدمت نظام هستند.«

تکه تکه شدن آذربایجان به 
صالح مردم منطقه نیست

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای 
اسالمی گفت: تکه تکه شدن آذربایجان بصالح مردم 

منطقه نیست.
 ، تبریز  مردم  نماینده ی  ساعی  زهرا  نصر،  گزارش  به 
اسکو و آذرشهر ضمن انتقاد از طراحان تشکیل استان 
در منطقه مرزی آذربایجان غربی اظهار داشت: برداشت 
و تصور بنده بر این طرح، توسعه  و فقرزدایی از مناطق 
مرزی آذربایجان غربی بود اما بعد از امضا متوجه شدم که 

همکاران و طراحان مسئله بدنبال تشکیل استان هستند.
ساعی در ادامه بیان کرد: طرح تشکیل استان در مناطق 
باید  و  است  خامی  موضوع  آذربایجان غربی،  مرزی 
و  آذربایجان  نخبگان  حضور  ضمن  متعدد  جلسات  در 
کارشناسان مربوطه، بررسی های دقیق و تخصصی انجام 

پذیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان ساخت: تکه 
تکه شدن آذربایجان بصالح مردم منطقه نیست و گمان 

نکنم به توسعه ی آذربایجان بیانجامد.
ساعی متذکر شد: تشکیل استان در مناطق حساس مرزی 
نیازمند نظر تخصصی شورای عالی امنیت ملی است و 
نمی توان با طرح عجوالنه به سمت تصمیمات مهم بومی 

و منطقه ای رفت.
نماینده مردم تبریز در پایان گفت: بنده امضای خود را پس 
می گیرم و امیدوارم طراحان تشکیل استان متوجه عواقب 
تصمیم خود باشند و رشد و توسعه آذربایجان در کمال 

آرامش و امنیت محقق گردد.

رد تقسیمات کشوری جدید
 از سوی وزارت کشور

استان  تشکیل  بر  مبنی  مجلس  در  طرحی  وصول  اعالم  از  پس  روز  یک 
آذربایجان مرزی، مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور اعالم اکید کرد که 
وزارت کشور هیچ برنامه ای برای تقسیمات کشوری در سطح کاهش یا افزایش 

استان ها در دستور کار ندارد.
 پایگاه اطالع رسانی وزارت کشور نوشت: سیدسعید جاللی، ضمن رد اخبار منتشره 
مبنی بر تشکیل استان های جدید، اظهار کرد: همیشه مطالبات و تقاضاهایی در 
حوزه تقسیمات کشوری برای تبدیل یا ارتقا وجود دارد ولی همان طور که قبال 
هم تاکید کرده ایم، تشکیل استان جدید یا کاهش تعداد استان های کشور، به 
کلی مقوله متفاوتی است و در شرایط کنونی نیز وزارت کشور هیچ برنامه ای 
برای کاهش یا افزایش تعداد استان ها در دستور کار ندارد. این در حالی است که 
روز شنبه هیات رئیسه مجلس، طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی با مرکزیت 

شهر خوی را اعالم وصول کرد.
با این حال دیروز روح اهلل حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس از منتفی 
از  نفر  شدن طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی خبر داد و گفت که ۶7 
نمایندگان مجلس این طرح را امضا کرده بودند، اما با توضیحاتی که به نمایندگان 
امضاکننده این طرح ارائه شد، بیشتر آنان، امضاهای خود را پس گرفتند و این 
طرح از حد نصاب افتاد.البته دیروز نماینده خوی از موضع گیری نمایندگان درباره 
طرح تشکیل استان آذربایجان مرزی انتقاد و تاکید کرد: شیوه ای که برخی 
نمایندگان در قبال این طرح در پیش گرفته اند، صحیح نیست. سیدتقی کبیری 
در جلسه علنی دیروز در تذکری، با اشاره به اعالم وصول طرح تشکیل استان 
آذربایجان مرزی با مرکزیت خوی و امضای ۶7 نماینده مجلس بر این طرح 
گفت: آذربایجان غربی به لحاظ شاخص ها جزو ۵ استان محروم کشور است و 
در شمال استان شهری وجود دارد که جزو ۴ شهر محروم کشور است؛ طرح 
تشکیل استان آذربایجان مرزی بر مبنای توسعه شهرهای این منطقه و در 

راستای مطالبه 3۰ ساله مردم است.

آمریکا به ناتوانی برای بازگرداندن 
تحریم ها علیه ایران اعتراف کرد

نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در گفتگو با خبرنگاران به 
ناتوانی کشورش در استفاده از مکانیسم بازگرداندن تحریم 

علیه ایران موسوم به »مکانیسم ماشه« اعتراف کرد.
 »برایان هوک«، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، مدعی 
شده که واشنگتن حمل ونقل نفتکش های ایرانی را زیر 
نظر خواهد داشت.  نماینده ویژه آمریکا که در جلسه ای 

با خبرنگاران گفتگو می کرد، همچنین در ارتباط با اجالس 
ضدایرانی لهستان که چند ماه پیش برگزار شد، اعالم کرد 
که نتیجه برگزاری این نشست، تشکیل هفت کارگروه بوده 
که به زودی در سطح دستیاران وزیر خارجه دیدار خواهند 

کرد.
برایان هوک همچنین با ابراز نگرانی از نزدیک شدن به 
زمان رفع تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه 
ایران، خواستار اقدام برای جلوگیری از رفع این تحریم ها 
شد و گفت: مهم است جامعه بین المللی درک کند که 

توافق هسته ای ایران از سال آینده رو به انقضا می رود.


