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 عضو اتاق بازرگانی تهران

نام گذاری ســال جدید از ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی با عنوان 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین«، شرکت های دانش بنیان را در کانون 
توجه قرار داده است. در اقتصاد ایران شرکت های دانش بنیان بر اساس 
نوع و گســتره فعالیت، به دو گروه شرکت های تولیدی و نوپا دسته بندی 
می شوند و همچنین بر اساس نوع فعالیت، پیچیدگی و اهمیت فناوری به 

کار گرفته شده به ۳ گروه یک تا سه تقسیم می شوند.
از نظر آمارهای موجود در حال حاضر تعداد شرکت های دانش بنیان بالغ 
بر ۶ هزار و ۳۵ شــرکت است که بخش عمده از این تعداد را شرکت های 
دانش بنیــان  تولیدی نوع دو بــه خود اختصاص داده اســت، به طوری 
که تعداد آن هــا برابر با ۳ هزار و ۲۸۹ شــرکت می باشــد. ۵۴ درصد از 
فعالیت های دانش بنیان بــه شــرکت های تولیدی نوع دو تعلق دارد. 
عالوه بر این، شــرکت های دانش بنیان نوپا نوع ۲ بــا تعداد یک هزار و 
۵۸0 شرکت، سهم ۲۶ درصدی از زیست بوم نوآوری و فناوری را به خود 
اختصاص داده اند. از سویی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز 
امتیازاتی برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفته تا برای رسیدن به 
اهداف شان از آن استفاده کنند که این تسهیالت شامل تخفیف دوره های 
آموزشــی )70 درصد(، تخفیف ویژه خرید نرم افزار )70 درصد( و تخفیف 
هزینه تســت آزمایشــگاهی )۵0 درصد( و همچنین حمایت صادراتی، 
صدور مجوز استقرار )داخل شعاع 1۲0 کیلومتری( و دیگر خدمات مشابه 

می باشد.
در یک دهه اخیر شرکت های دانش بنیان توسعه قابل توجهی یافته اند، به 
شکلی که در سال 1۳۸۹ میزان فروش محصوالت این شرکت ها تنها ۲ 
هزار میلیارد ریال بود، اما بر اساس آخرین آمار، میزان فروش شرکت های 
دانش بنیان در سال گذشته از ۹00 هزار میلیارد ریال فراتر رفته که رشدی 
بیش از ۴۵0 درصدی را نشــان می دهد. این میزان حتی با کاهش ارزش 
پول ملی نیز قابل توجه اســت. با این حال نحوه توزیع این شــرکت ها 
یکی از مشکالتی اســت که اقتصاد دانش بنیان با آن مواجه است. وجود 
امکانات بیشتر در حوزه فناوری سبب شده تا بیشترین تعداد شرکت های 
دانش بنیان در پایتخت قرار داشته باشند. در حال حاضر بیش از ۳ هزار 1۹۹ 
شرکت دانش بنیان در تهران وجود دارد، حال آنکه استان اصفهان که در 
رتبه دوم قرار دارد، تنها میزبان ۵۴7 شرکت و استان خراسان رضوی که 
در رتبه سوم قرار گرفته، فقط میزبان ۳1۵ شرکت دانش بنیان است، امری 
که با توجه به گستره جغرافیایی وسیع ایران و مشکالت ویژه هر منطقه 

نیازمند توجه بیشتر است.
بر مبنای چشم انداز ۲0 ساله کشور پیش بینی شده، در سال 1۴0۴ باید ۵0 
درصد از تولید ناخالص داخلی کشور از محل اقتصاد دانش بنیان حاصل 
شــود. شــاخص نوآوری، معیاری اســت که معموال برای تعیین سهم 
شرکت های دانش بنیان در اقتصاد هر کشور در نظر گرفته می شود. ایران 
در ســال ۲01۴ میالدی در رتبه 1۲0 از نظر این شاخص قرار داشته، اما با 
تالش پیوســته در سال ۲0۲1 میالدی از نظر نوآوری در رتبه ۶0 جهانی 
قرار گرفته اســت. با این حال به نظر می رسد، رشد بخش دانش بنیان در 
اقتصاد کشور نیازمند سرمایه گذاری بیشتر می باشد، چراکه اصلی ترین 
منبع تامین مالی شرکت های دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی 
است. با وجود رشــد قابل توجه تعداد شرکت های دانش بنیان در ۸ سال 
اخیر، سرمایه این صندوق همچنان ۳ هزار میلیارد تومان باقی مانده، در 
حالی که برای توســعه مطلوب، نیازمند اختصاص منابع بیشتری به این 
صندوق هستیم. از طرفی، وضعیت نیروی انسانی فعال در این شرکت ها و 
همچنین اهمیت توجه به فناوری های مورد نیاز صنایع کشــور از دیگر 
مواردی است که برای داشتن اقتصاد مطلوب دانش بنیان باید مورد توجه 

ویژه قرار گیرد.

چشم انداز توسعه 
شرکت های دانش بنیان
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فرهاد امیرخانی
سردبیر

بودجه امســال معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به مبلغ حدود 
1۹/۸7۳/۲1۴ میلیون ریال تعیین شده است. هر چند برخی از شرکت ها 
و موسسات علمی و پژوهشی تابعه از جمله ستاد توسعه زیست فناوری، 
پارک فناوری پردیس، بنیاد ملی نخبگان، صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فناوران کشــور به طور مستقیم از این بودجه منتفع می شوند؛ اما غالب 
حمایت های این معاونت به طور غیر مســتقیم، به نهادها و سازمان های 

دولتی محول شده است.
مطابق آمار، حدود ۶ هزار و ۳۵ شــرکت دانش بنیان و بیش از 1۴0 هزار 
نفر اســتارت آپ در حوزه های مختلف به تایید این معاونت رسیده اند. هر 
چند این میزان نسبت به سال های گذشــته افزایش پیدا کرده؛ اما آنچه 
ستودنی و قابل توجه است، رشــد روزافزون مشارکت این شرکت ها در 
بخش های مختلف صنعت کشــور می باشــد کــه نقش آفرینی آنان، 
نویدبخش ســیر حرکت اقتصاد سنتی به ســوی اقتصاد مدرن، پویا و 
کارآمد است. یکی از حوزه های مهم و حیاتی کشور که چند سال گذشته، 
شــرکت های دانش بنیان با حضور فعال شان در آن نقش آفرینی کردند، 
مربوط به صنعت حمل ونقل و ترانزیت می باشد. اکنون بیش از ۶0 شرکت 
دانش بنیان در این صنعت مشــغول به فعالیت هستند. تالش ارزنده این 
شرکت ها باعث شده تا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اقدام 
به تشکیل یک ستاد راهبردی به نام  »ستاد توسعه فناوری های فضایی 
و حمل ونقل پیشــرفته عمومی« نماید تا بدین طریق راهی پیش روی 
نخبگان و ایده های درخشــان آن ها در استارت آپ ها به منظور تحول در 

صنعت حمل ونقل به ویژه در حوزه ترانزیت بگذارد.
می دانیم که شــوربختانه صنعــت حمل ونقل کشــورمان دچار یک 
عقب ماندگی تاریخی اســت؛ اما در عین حال به صراحت باید اذعان کرد 
که این صنعت رو به افول، می تواند با حضور نخبگان و همت شرکت های 
دانش بنیان فعــال در حوزه حمل ونقل بار دیگر متحول شــود و جبران 
کاســتی های گذشــته را نماید. از جمله اقدامات انجام شده از سوی این 
شرکت ها در حوزه حمل ونقل می توان به تردد شمار بلوتوثی، اسکتس، 
سامانه وقوع تصادفات، ثبت هوشــمند تخلفات از طریق دوربین های 
نظارتی، بیتس، ثبت وقایع، سامانه زیرساخت مخابراتی، طرح محدوده 
ترافیک، ســامانه اطالع رسانی و دیگر موارد اشاره کرد. هر چند طی دهه 
گذشــته دولت ها تالش کردند تا با تخصیص منابع الزم، بخشــودگی 
مالیاتی، عوارض درآمد گمرکی و سود تجاری و نیز ارائه وام های با بهره  
کم یا بدون بهره از این شرکت ها حمایت نمایند؛ اما قدر مسلم این میزان 
از حمایت ها کافی نبوده و ضرورت توجه هر چه بیشــتر به این شرکت ها 

احساس می شود.
با توجه به اینکه شعار امسال »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« است و 
دولت و مجلس نیز از چند سال گذشته در صدد به تصویب رساندن قانونی 
با عنوان » جهش تولید دانش بنیان« بوده اند، امید است که در سال جاری 
و در آستانه شروع قرن جدید، ضمن تبیین رسانه ای اهمیت این شرکت ها 
برای عموم مــردم، فضای الزم برای فعالیت این شــرکت ها و حضور 
نخبگان و شایستگان در حوزه های گوناگون از جمله حوزه حمل ونقل و 
ترانزیت فراهم شــود تا در آینده ای نه چندان دور شــاهد رشد و جهش 

تاریخی این عرصه در کشورمان باشیم.

تحول در حوزه حمل ونقل
 با شرکت های دانش بنیان

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
فروردين 1401   شماره 64
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در دنیاي رقابتي امروز که کشــورها تالش براي رشد و توسعه را از جمله 
اهداف کلیدي براي کسب مزیت رقابتي، سرلوحه فعالیت های خود قرار 
داده اند، استفاده از تمام ظرفیت های منابع انساني جامعه براي رسیدن به 
این مهم اهمیت ویژه ای پیدا کرده، بر همین اساس مشارکت جدي زنان 
دلیلي براي رشد و ترقي کشورهاي توسعه یافته عنوان می شود. اگرچه به 
نظر می رســد، حضور و نقش زنان در عرصه های مختلف در کشورمان 
به مراتب بیشتر شــده، ولي حضور آنان در پست های مدیریتي هنوز هم 
محسوس نیســت، چراکه به جایگاه های عالی نزدیک می شوند، اما به  
ندرت آن را بــه چنگ می آورند. موانع نامرئي یا همان »تئوری ســقف 
شیشه ای« بر ســر راه صعود زنان به مراتب عالي سازماني وجود دارد که 
این مساله با مولفه هاي سرمایه اجتماعي در تضاد است. اصطالح سقف 
شیشــه ای یا همان پدیده عدم توفیق زنان در دستیابی به سطوح عالی 
مدیریتی، موانع تبعیض آمیز در راه تالش زنان برای دستیابی به موفقیت 
است که مصداق بارز نابرابری می باشد. این پدیده در جوامع مختلف وجود 
داشته، ولی متاسفانه در کشورهای کمتر توسعه یافته، این سقف پایین تر 
و مســتحکم تر است. مادامی که این ســقف وجود داشته باشد، فرصت 
پیشرفت و ترقی هم از زنان سلب می شود و هم خود جامعه از این پتانسیل 

محروم می گردد.
اما مساله کلیدی، نظام »شایسته ساالری« در جامعه است؛ نظامی که در 
آن مزایا و موقعیت های شغلی تنها بر اساس »شایستگی« و »صالحیت« 
و نه بر مبنای جنسیت، طبقه اجتماعی، قومیت یا ثروت به افراد تفویض 
می شود. در شرایطی که اولویت در جامعه، پیشرفت های اقتصادی و برتری 
پول و موقعیت است، انتظار نمی رود که سیاست گذاری ها به پیشرفت های 
فرهنگی و اجتماعی و همچنین ایجاد برابری بین دو جنس بیانجامد، کما 
اینکه در فرهنگ مردساالری مانند کشور ما که حتی در جوامع مردان آن، 
» رابطه« جای » ضابطه« و شایستگی و صالحیت را گرفته است، زنان با 

موانع بسیار سختی برای رشد و پیشرفت روبه رو می باشند.
از سوی دیگر، با توجه به جمعیت بیشتر زنان در کشور ما نسبت به جمعیت 
مردان و بر اســاس منحنی توزیع نرمال بهره هوشــی، زمانی که جامعه 
با موانع بازدارنده باعث حذف زنان می شــود، طبیعتا از نیمی از توانمندی 
درصد نخبگان خود محروم خواهد بود. از بین بردن ســقف شیشه ای که 
ریشــه در فرهنگی دیرینه دارد، فرآیندی آرام و تدریجی خواهد بود که 
تغییر آن نیازمند زمان و فرهنگ سازی است. در این راستا، معرفی بیشتر 
مدیران موفق زن در رســانه ها و توجه بیشتر به شایسته ساالری به جای 

مردساالری در سازمان ها، می تواند راهکاری مهم و اثرگذار باشد.
هر چند در صنعت خودروسازی حضور زنان فروغ چندانی نداشته، اما باعث 
افتخار است که در صنعت قطعه سازی که یکی از بزرگ ترین صنایع کشور 
به حساب می آید، زنان نقش کلیدی را چه به لحاظ کارآفرینی و چه به لحاظ 
نیروی کار متخصص ایفا می کنند. در این میان، هرچه بیشــتر به سوی 
بخش خصوصی پیش می رویم، شــاهد نقش بیشــتر زنان نسبت به 
بخش های دولتی و نیمه دولتی هســتیم که امیدواریم، شــاهد افزایش 
روزافــزون این نقش آفرینــی در صنعت خودرو و ســایر صنایع بزرگ 

کشورمان باشیم. 

غزاله رضوانی
مدیر روابط عمومی انجمن تخصصی صنایع همگن 

نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور
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در این بخـــش می خوانیم :

پیش بینی وضعیت بازار سرمایه در سال جدید
توسعه کارت اعتباری؛ نیاز صنعت بانکداری مدرن
چشم انداز صنعت رمزارز و بالکچین در سال 1401

اقتصاد بازار



16

در شــرایط کنونی اقتصاد کشــور، اگر نگوییــم بانک ها عامل اصلی 
مدیریت و گردش پول هســتند، می توان ادعا کرد که از عوامل اصلی 
آن به شــمار می روند و برای اینکه بتوانند تمیز، شفاف، سریع و صحیح 
عمل کنند، نیازمنــد به کارگیری ابزارهای جدیــد و مدرن بانکداری 
می باشند. خوشبختانه در ۲0 سال گذشته عزم بانک ها بر به کارگیری 
ابزارهای جدید، نتایج مناســب و مورد پسندی را در بخش های اصلی 
تجهیز بــه نرم افزارها و ســخت افزارهای روزآمد به دنبال داشــته و 
اکنون همه بانک های کشــور با بهره گیری از سیستم های بانکداری 
متمرکز، نرم افزار مدیریت کارت و بانکداری اینترنتی و موبایلی و امثال 
آن، خدمات مناسبی را به مشــتریان خود ارائه می کنند. این تالش در 
حوزه پرداخت های الکترونیکی با ایجاد شــبکه های شتاب و شاپرک 
و اســتفاده از ابزارهــای کارت و ATM و POS و اینترنت و موبایل نیز 
قابل تحســین و موثر بوده اســت. با این حال، اگر بانکداری مدرن را 
مبتنی بر سه پایه اصلی »بانکداری متمرکز«، »پرداخت الکترونیکی« 
و »اشاعه کســبوکار کارت اعتباری« بدانیم، می توان گفت که به رغم 
پیشــرفت های قابل توجه در دو حوزه اول، نظام بانکی کشور در حوزه 
سوم، یعنی گسترش کســب وکار کارت های اعتباری، توفیق درخور 

توجهی نداشته است.
آمارها نشان می دهند، شرکت ها و موسســات مالی بین المللی توجه 
زیــادی به صدور کارت اعتبــاری دارند و پذیرنــدگان فراوانی هم در 

امیر طیبی
مدیرعامل شرکت توسعه سرمایه پیشگامان پویا

توسعه کارت اعتباری 
نیاز صنعت بانکداری مدرن
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کشــورهای مختلف، تراکنش های کارت اعتباری را پذیرش می کنند. 
وب ســایت معتبر  cardrates  رتبه بندی 10 شرکت و بانک  برتر سال 
۲0۲۲ میالدی در حوزه کارت اعتباری را به شرح ذیل اعالم کرده است:

 Visa:  میلیون دارنده کارت- ۴0 میلیون پذیرنده
 MasterCard :  میلیون دارنده کارت – ۲10 کشور

 Chase  میلیون دارنده کارت
  American Express:   میلیون دارنده کارت - ۶ میلیارد تراکنش 

اعتباری در سال
 Discover:   میلیون دارنده کارت
میلیون دارنده کارت   :Citibank 

 Capital One:  میلیون دارنده کارت
 Bank of America:   میلیون دارنده کارت

 Synchrony Financial :   میلیون دارنده کارت
 Wells Fargo:  میلیون دارنده کارت

و اما در کشور، مطابق آمار شاپرک در اسفندماه 1۴00، تعداد کارت های 
بانکی تراکنش دار در ســوییچ شاپرک مجموعا نزدیک به 1۳۹ میلیون 
و ۲7 هزار عدد بوده که بیشــترین تعداد آن با بیش از 1۳0 میلیون عدد و 
سهم تعدادی 1۵/۹۴ درصدی متعلق به کارت برداشت و کمترین تعداد 
آن با ۶۵۲ هزار و ۴۶7 عدد و سهم ۴7 درصدی متعلق به کارت اعتباری 

بوده است.
مطمئنا این ســهم از صدور و تراکنــش کارت اعتباری در نظام بانکی 
کشور، بی توجهی به این ظرفیت اقتصادی را به وضوح نشان می دهد، 
تا جایی که حتی در مقایســه با کشــور ترکیه که در همسایگی ما قرار 
دارد، ســهم کارت اعتباری از میزان تراکنش های بانکی بســیار ناچیز 
است. بر اساس آمار وب ســایت معتبر Shift Processing، تنها در ماه 
آگوست ســال ۲0۲1 میالدی میزان دارندگان کارت اعتباری، رقمی 
بالــغ بر ۲ میلیارد و ۸00 میلیون نفر بوده اســت. امروز بار دیگر نگاه ها 
به ســوی کارت اعتباری چرخیده و این فرصت تاریخی می تواند نقش 
مهمی در هرچه شــفاف تر شدن نظام پرداخت تسهیالت بانکی ما ایفا 
کند. اگر امروز بزرگ ترین فروشنده اینترنتی کاال در ایران و بسیاری از 
استارت آپ ها به دنبال اعطای کارت اعتباری و خرید قسطی محصوالت 
به مشتریان هســتند، به مدد راهی است که بانک ملی به طور گسترده 
و بخش محدودی از بانک های دیگر آغاز کرده و این زیرســاخت را در 

کشور بنیان نهادند.
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شرکت پیشگامان پویا به عنوان متولی ارائه و توسعه کارت های اعتباری 
از سال 1۳۹۵ شروع به صدور کارت اعتباری بانک ملی ایران کرده و در 
دوره آغازین با دو نوع کارت مرابحه و فراگیر، نقش پررنگی در برجسته 
کــردن مفهوم کارت اعتباری در کشــور ایفا کــرد. در ابتدا کارت های 
مرابحه با سه سقف 100، ۳00 و ۵00 میلیون ریالی و نیز کارت فراگیر با 
سقف 100 میلیون ریالی به مشتریان عرضه شده و استقبال بسیار خوبی 
از این طرح به عمل آمد. در حال حاضر سقف کارت اعتباری تا دو میلیارد 

ریال افزایش یافته است.
نگاهی بــه تفاوت های کارت اعتباری و وام کارت می تواند ویژگی های 
کارت اعتباری را پررنگ تر کند: کارت وام، یعنی تسهیالت ُخرد تبدیل 
به کارت شده که البته برخی از بانک هایی که وارد این حوزه شده اند نیز 
به این شــکل مشغول به فعالیت هستند. اما کارت اعتباری چیزی فراتر 
از تسهیالت است؛ همین طور در نحوه مدل تخصیص اعتبار و مصرف 
اعتبار، تفاوت های بســیاری بین تسهیالت و اعتبار وجود دارد. به دلیل 
ماهیت گردشی بودن و نحوه انتخابی پرداخت صورت حساب، در کارت 
اعتباری تا مشتری از کارت استفاده نکند، هزینه ای به جز اشتراک ساالنه 
از مشتری دریافت نمی شود. همچنین در بازپرداخت اعتبار مصرفی شده 
به نسبت مصرف، به مشتری حق انتخاب برای تعیین روش بازپرداخت 
داده می شود و این حق انتخاب برای تعیین روش بازپرداخت است و این 

حق انتخاب در هر صورت حساب ماهانه به مشتری داده می شود.
در این نوع کارت ها شــخص از اعتبار استفاده کرده و بازپرداخت اعتبار 
استفاده شده در ماه تقسیط می شود. بعد از اینکه دوره مدنظر تمام شد، باید 

دوباره اقدام کند و کارت های اعتباری تا زمانی که استفاده نشود، هیچ 
هزینه ای برای مشــتری ندارد و البته به نسبت مصرف هم بازپرداخت 
صورت حســاب در انتهای ماه می تواند متفاوت باشــد. از سوی دیگر، 
سال هاســت که عملیات اجرایی وام های خرد دارای اشکاالت قانونی 
است. بانک ها برای اینکه این تسهیالت را در قالب عقود اسالمی ارائه 
کنند، مشــتری را مجبور می کنند تا پیش فاکتور خرید کاال ارائه کنند. 
بسیاری از مشتریان هســتند که نمی خواهند وام دریافتی خود را برای 
خرید کاال استفاده نمایند که این مشکل نیز با جایگزینی کارت اعتباری 

مبتنی بر اعتبارسنجی از مشتری برطرف می شود.
در فصل جدید صدور کارت اعتباری بانک ملی، شرکت توسعه سرمایه 
پیشگامان پویا عالوه بر کارت های اعتباری قبلی، کارت اعتباری نیاز 
کاالی اساسی، کارت اعتباری تسهیالت خرد - خرید کاال و نیز کارت 
اعتباري تسهیالت خرد - جعاله تعمیر مسکن را تا سقف دو میلیارد ریال 

ارائه می نماید.
 بدیهی است، در مسیر جدید توسعه کارت های اعتباری، باید بر اساس 
تجربه های گذشته، نسبت به رفع نواقص فصل قبلی اقدامات مناسب 
صورت گیرد. از جمله اعتبارسنجی سیستمی می تواند به رفتار اقتصادی 
مشتری در هنگام خرید هم توسعه یابد تا بر اساس داده های جدید بتوان 
نســبت به بازپرداخت بدهی کارت اعتباری توسط مشتریان اطمینان 
بیشــتری حاصل کرد. همچنین حذف مراحل بروکراتیک اخذ کارت 
اعتباری و ضمانت هایی که بر افراد ثالث بار می شود، می تواند نسبت به 

گشایش و تاثیرگذاری این کسب وکار مهم بیانجامد. 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
فروردين 1401   شماره 64

شرکت ها و موسسات 
مالی بین المللی توجه 

زیادی به صدور 
کارت اعتباری دارند 

و پذیرندگان فراوانی 
هم در کشورهای 

مختلف، تراکنش های 
کارت اعتباری را 
پذیرش می کنند
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پایان 1۴00 خورشــیدی را اگر با نگاهی جهانــی، نقطه ای برای یک 
پیش بینی درباره یک ســال آینده در نظر بگیریم، باید روی تحوالتی که 
در سال ۲0۲۲ میالدی، احتمال رخ  دادن  آن ها وجود دارد، متمرکز شویم؛ 
سالی که بســیاری منتظرند تا حوزه های مختلف فناوری، دستاوردها و 
کارکردهای واقعی تری از خود نشان دهند و نتیجه سرمایه گذاری های 

انجام شده به بار بنشیند.
سال 1۴01 را می توان با این رویکرد، سالی جذاب توصیف کرد؛ سالی که 
در آن در حوزه های مختلف، تحوالت و دگرگونی های تاثیرگذار رخ خواهد 
داد و بی شک یکی از این حوزه ها رمزارز و بالکچین خواهد بود؛ حوزه ای 
که جذابیت آن در یک ســال گذشته، بیشتر روی چارت ها و نمودارها بود 
و پیش بینی می شــود که با ظهور بیشتر کارکردهایش در کسب وکارها 
و زندگــی، اخبار و اتفاقات زیادی را به خود اختصــاص دهد. رمزارزها و 
بالکچین یکی از هیجان انگیزترین فناوری های حال حاضر دنیا هستند. 
فناوری ای که به پایگاه اطالعات رمزنگاری شده ای اطالق می شود که 
توانایی حل بسیاری از مشکالت مربوط به امنیت آنالین را دارد. با آشنایی 
بیشــتر مردم با این فناوری از طریق بیت کوین و سایر رمزارزها طی دو، 
سه سال گذشته حاال در کانون توجه سرمایه گذاران خطرپذیر و فعاالن 

کسب وکارهای اینترنتی در گوشه وکنار دنیا قرار گرفته است.
رمزارزها و بالکچین کاربردهای بســیار گســترده تری در قراردادهای 
هوشمند دیجیتالی، لجستیک، امنیت زنجیره تامین و محافظت در مقابل 
جعل هویت و بســیاری حوزه های دیگر دارند و احتمال داده می شود، در 
یک سال پیش  رو بسیاری از این کاربردها در قالب کسب وکارهای نوآور 
خود را بروز دهند. همچنین پیش بینی می شــود، در طول ســال ۲0۲۲ 
میالدی یا همــان 1۴01، چیزی حدود 11/7 میلیــارد دالر صرف حل 
مشکالت کســب وکارها از طریق بالکچین و رمزارزها شود، اما مساله 
این است که کدام روندها در این بازار بیشتر می توانند مرکز توجه باشند، 
سرمایه های عظیم تری را به خود جذب کنند و در نهایت خود را به زندگی 

روزمره ما برسانند؟
رمزارز ملی؛ یک کلیدواژه پرتکرار در سال ۱۴۰۱

در ســال ۲0۲1 میالدی، الســالوادور جزو اولین کشــورهایی بود که 
بیت کوین را به  عنوان ارز قانونی پذیرفت، این بدان معنا است که می توان 
برای خرید خدمات و کاالها در این کشــور از بیت کوین اســتفاده کرد و 
کسب و کارها می توانند از آن برای پرداخت حقوق کارکنان خود استفاده 

کنند. کارشناســان معتقدند، در سال ۲0۲۲ میالدی چندین کشور دیگر 
نیز این کار را انجام دهند. الکساندر هاپتنر، مدیرعامل صرافی بیت مکس 
پیش بینی می کند که حداقل پنج کشور در حال توسعه، طی سال جاری 
پذیرش بیت کوین را آغاز می کنند و این پذیرش، ناشــی از تورم جهانی و 
افزایش هزینه های سازمان های واسط مالی است که برای ارسال پول به 

کشور از کارگران خارجی استفاده می کنند.
رمزارزهای ملی، رمزارزهایی هستند که بانک های مرکزی تولید می کنند 
تا بتوانند به جای ارزهای غیرمتمرکز بر آن ها مدیریت کنند. این مورد، از 
مفاهیمی است که در ســال ۲0۲۲ میالدی رشد بسیاری خواهد داشت. 
این رمزارزها معموال در کنار سایر رمزارزهای قدیمی تر عمل می کنند و 
این امکان را به کاربران می دهند تا بدون اتکا به خدمات شــخص ثالث، 
تراکنش های خود را انجام دهند و دارایی های خود را مدیریت کنند. همه 
این موارد در حالی است که کاربران این اجازه را به بانک مرکزی می دهند 
تا مقدار عرضه را کنترل کنند و ارزش توکن را با پول ملی خود یکســان 
نگه دارند. دولت بریتانیا اعالم کرده که بریت کوین تا سال ۲0۲۵ میالدی 
عرضه نخواهد شد، اما سایر کشــورها از جمله چین، سنگاپور، تونس و 
اکوادور پیش تر توکن خود را عرضه کرده اند و به احتمال زیاد کشورهای 

ژاپن، روسیه، سوئد و استونی به زودی به این جنبش ملحق خواهند شد.
هم نشینی بالکچین و اینترنت اشیا با کمک رمزارزها

بالکچین شدیدا با مفهوم اینترنت اشیا سازگار است، چراکه برای ساخت 
ســوابق تعامالت و تراکنش میان دســتگاه  ها بی نظیر است. همچنین 
بالکچین می تواند به طور بالقوه بســیاری از مشکالت در زمینه امنیت و 
مقیاس پذیری را به  دلیل ماهیت خودکار، رمزنگاری شــده و تغییرناپذیر 

بودن دفترکل و پایگاه داده های خود برطرف سازد.
از ســوی دیگر، این فناوری می تواند تراکنش های دستگاه  به  دستگاه را 
ممکن ســازد. در این حالت زمانی که یک دستگاه یا یک شبکه به تهیه 
خدمات نیاز دارد، می تواند به  صورت خودکار از طریق پرداخت رمزارزها، 
نیاز خــود را برطرف کند. به عبارتی رمزارزها احتماال کمک خواهند کرد 
تا مدل اقتصادی ارتباطات گســترده دستگاه های مرتبط به اینترنت که 
سال هاســت در مورد آن صحبت می شــود، روی زیرساخت بالکچین 
عملیاتی شود. گفتنی است، برای رسیدن به این نقطه همچنان راه زیادی 
در پیش داریم، اما به احتمال زیاد در سال ۲0۲۲ میالدی در مورد پروژ ه های 
آزمایشی و موارد استفاده اولیه آن خواهیم شنید. نوآوری در این زمینه به  

عرفان فغانی
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دلیل گسترش و پیشرفت مداوم شبکه های 5G است، چراکه اتصال های 
پرسرعت تر و هوشمندتر تجهیزات و لوازم هوشمند شبکه ای، شامل انواع 

جدیدی از ارتباطات از جمله تراکنش های بالکچین نیز می شود.
الیه دوم و رگوالتوری

سهیل نیکزاد از فعاالن بازار رمزارزها در ایران با تاکید بر اینکه بسیاری از 
روندهای وعده داده شده سال های قبل احتماال در سال جاری خورشیدی 
فرصت تحقق پیدا خواهنــد کرد، گفت: به نظــرم مهمترین اتفاقات و 
نوآوری های جهان در ســال پیــش رو در حوزه رمز ارزهــا اتفاق خواهد 
افتاد که یکی از ایــن تحوالت، مربوط به تراکنش های مقیاس پذیر الیه 
دوم رمزارزهــا، به خصوص بیت کوین خواهد بود. از طرفی، فناوری هایی 
همچون شــبکه الیتنینگ در ماه های پیش  رو، توسعه و کاربردپذیری 
زیادی پیدا خواهد کــرد و دگرگونی های قابل  توجهی را در این صنعت و 

بازار رقم می زند.
به اعتقاد نیکزاد، موضوع سیاست گذاری رمزارزها در همه جای دنیا از جمله 

ایران در سال جدید خبرساز و تاثیرگذار خواهد شد.
نیکزاد تاکید کرد: رگوالتوری صرافی ها و حوزه تبادل همپای سایر کشورها 
در ایران، موضوعی اســت که احتماال در این سال به سرانجام برسد. نباید 
فراموش کرد که ایران می تواند بازیگر مهمی در حوزه رمزارزها شــود. با 
وجود مذاکرات دیپلماتیک هنوز ایران از معدود کشــورهایی به حساب 
می آید که عمال به سیســتم بانکی بین المللی دسترسی ندارد و رمزارزها 
تنها گزینه جدی جایگزین روی میز اســت که امکان ها و فرصت هایی را 
در اختیار اقتصاد کشور قرار می دهد. از این رو فکر می کنم که در این سال، 
سیاست گذاران با نگاهی واقع بینانه تر به رمزارزها نگاه کنند و شاهد اتفاقات 

قابل توجهی در حوزه سیاست گذاری این بازار باشیم.
3 حوزه پرخبر در سال آینده

عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بالکچین ایران معتقد است: حوزه هایی 
که رمزارزها دگرگون خواهند ساخت، شامل سه حوزه متفاوت است. یکی از 
مهمترین روندهای سال برای دارایی های دیجیتال و بالکچین، متاورس 
و ان اف تی ها خواهد بود. به ویژه زمینه گجت های مختلف که برای حواس 
گوناگون انســان مانند دستکش های هوشــمند، عینک های هوشمند 
و هدست های VR طراحی می شــوند یک انقالب بزرگ را در ارتباطات 

انسانی و کسب وکاری رقم خواهند زد.
به گفته مدیرعامل انجمن بالکچین ایران، حوزه آموزش هم به شدت از 
تحوالت دنیای بالکچین متاثر خواهد شد. در حوزه آموزش نیز، سرویس 
و خدمات آنالین و از راه دور در بســترهای متاورسی خبرهای زیادی به پا 
خواهند کرد. فکر می کنم، در آموزش نیز همان تغییری را که در زمان کرونا 
تجربه کردیم، به شکلی دیگر تجربه خواهیم کرد، اما در مقیاسی بزرگ تر. 
آموزش با کمک متاورس و کسب وکارهای متاورسی شاهد یک رنسانس 

و دوره جدید خواهد شد.
وی افــزود: دومین حوزه ای که رشــد و دگرگونی را شــاهد خواهد بود، 
اوراکل ها هستند که احراز هویت مبتنی بر بالکچین را آسان خواهند کرد 
و کمک می کنند تا ارتباط بین جهان فیزیکی و جهان غیرمتمرکز تسهیل 

شود؛ موضوعی که با بلوغ کسب وکارهای این حوزه رخ خواهد داد.

آشــتیانی اظهار کرد: پیش بینی بنده این است که سومین اتفاق مهم در 
سال 1۴01 در حوزه رمزارزها، بحث قانون گذاری و رگوالتوری باشد. به 
اعتقاد بنده، سال 1۴01 خورشیدی رگ تک ها روند داغی خواهند داشت. 
انواع رگوالتورهای فناوری به کمک کسب وکارها و دولت ها خواهند آمد 
و در پی این تغییرات و با کمک رمزپول هــای ملی، ابزارها و روش های 

پرداخت حتما تغییر خواهد کرد.
دائو، گیمینگ و البته اوراکل ها

ساناز وفی، فعال رمزارز و مدیر سایت میهن بالکچین هم معتقد است: اگر 
بخواهیم پیش بینی ای از ســال جاری بازار رمزارزها و فناوری بالکچین 
داشته باشیم، باید متغیری به نام گذشــته را مدنظر قرار دهیم. به نظرم، 
برای اینکه متوجه شویم روند امسال بالکچین و کریپتو چه خواهد بود، 
باید یک نگاه بلندمدت و یک نگاه کوتاه مدت به گذشته داشته باشیم. در 
1۲ سال گذشته شاهد موج های اثرگذاری مانند فراگیر شدن ماینینگ، 
عرضه های اولیه سکه، دیفای، Dappها، ان اف تی ها و در نهایت در سال 

گذشته، شاهد روند شدن حوزه گیمینگ و متاورس بودیم.
این فعال رمزارز پیش بینی می کند که در ســال جــاری کماکان حوزه 
متاورس و گیمینگ روند بازار باقی خواهند ماند، اما عالوه بر آن ها احتماال 
از »ساختارهای دائو« و »اوراکل ها« بیشتر خواهیم شنید؛ حوزه هایی که با 
توجه به نیاز اکوسیستم کریپتو به توسعه آن ها، با  سرعت بیشتری در میان 

کسب وکارها و سرمایه گذاران محبوب خواهند شد.
نقش کامیونیتی مهمتر خواهد شد

مصطفی قمری، مدیرعامل بینوست با اشاره به  سرعت تغییر و پیشرفت 
فناوری در حوزه بالکچیــن گفت: ۳۶۵ روز در حــوزه فناوری، آن هم 
فناوری ای که موتور محرک آن، دو مقوله توســعه نرم افزاری و پذیرش 
عمومی اســت، زمان بسیار زیادی اســت و بی شک در چنین بازه زمانی 
اتفاقــات مختلفی رخ خواهد داد، با این حال، بازارهای مالی غیرمتمرکز، 

بیش از گذشته مورد توجه کاربران قرار خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: افرادی که با ذهنیت یک کالس دارایی جدید وارد حوزه 
کریپتو شــده اند، شروع به استفاده از ابزارهای دیفای خواهند کرد. چنین 
الگوی رفتاری کمک خواهد کرد تا شکل بازی همیشگی ارزش-رشد به 

تعادل معقول تری در مارکت برسد.
پیش بینی مدیرعامل بینوست این است که در سال پیش  رو، جمعیت و تنوع 
کسب وکاری در حوزه رمزارزها بیشتر خواهد شد؛ به ویژه کسب وکارهایی 

که حول مفهوم کامیونیتی شکل می گیرند و رشد می کنند.
قمری افزود: کســب وکارهای زیادی شــکل خواهند گرفت که بر پایه 
کامیونیتی ساخته شده و تماما بر اساس قراردادهای هوشمند و خرد جمعی 
مدیریت می شوند و مدیران و تصمیم گیران این شرکت ها، افراد مختلفی 

در سراسر دنیا خواهند بود.
وی در پایان گفت: تصویر واقعی مدیــران عامل  و کارآفرینان تیپیکال 
استارت آپی که سال هاست در مورد آن صحبت می شود، در این حوزه رقم 
خواهد خورد؛ بــه عبارتی در گوشــه وکنار دنیا، کارآفرینــان این بازار 
کســب وکارهایی میلیون دالری را با شلوارک و پشت گوشی مدیریت 

خواهند کرد. 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
فروردين 1401   شماره 64
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بورس بازاری اســت که قیمت گذاری، خریدوفروش کاال و اوراق بهادار در 
آن صورت می گیرد. پیش بینی بورس در سال 1۴01 اهمیت ویژه ای دارد. 
بودجه دولت سیزدهم با محوریت رشد اقتصادی و کنترل تورم و همچنین 
ثبات بازار به مجلس تقدیم شد که در این الیحه، بودجه قابل توجهی به بازار 
سرمایه و شرکت های بورسی تخصیص داده شده است. همچنین در الیحه 
بودجه مقرر شده که مالیات حاصل از سود به طور مستقیم به حساب صندوق 
تثبیت بورس واریز شود و بدهی های صندوق توسعه ملی هم با این صندوق 

تسویه شود که این اتفاق به نفع بازار است.
بازار بورس ایران که در ابتدای سال 1۳۹۹ رشد بی سابقه ای را تجربه کرد، 
امروز در رکود و شکســت عمیقی فرو رفته و بسیاری از افراد عادی و حتی 
برخی از کارشناسان بازار سرمایه، از این بازار بورس ناامید شده اند. نمی توان با 
قاطعیت از پیش بینی بازارهای مالی و امکان و احتمال صد درصدی بازار در 
بازار سخن گفت، پس تمامی صحبت یک احتمال بیش نیست، چراکه بازار 
سرمایه گذاری در ایران به عوامل مختلفی وابسته است. از ابتدای سال 1۳۹۹ 
تا مردادماه همان ســال که ریزش بزرگ بورس آغاز شد، حدود 110 هزار 
میلیارد نقدینگی واقعی وارد بازار شد. در آن زمان، شاخص کل بورس  از ۵00 
هزار واحد به ۲ میلیون و 100 هزار واحد رسید. نکته مهم اینکه، وارد شدن پول 
حقیقی یا واقعی به بازار، برابر است با خارج شدن پول حقوقی از بازار که نوعی 
ضرر مالی به کشــور و بورس است که اگر این اتفاق رخ دهد، بر پیش بینی 

بورس در سال 1۴01 تاثیر مثبتی می گذارد.
از زمان ریزش بــازار تا به امروز حدود 100 هزار میلیارد تومان پول حقیقی 
از بازار خارج شــده که این مقدار برابر است با ۹1 درصد پولی که توسط افراد 
حقیقی در ســال 1۳۹۹ وارد بازار شد. بازار طی یک سال و نیم اخیر در حال 
هضم و جذب پولی بوده که در سال 1۳۹۹ وارد بازار شد و بیشتر از ظرفیت آن 
بود، در واقع بازار نتوانست این حجم از پول را هضم کند. در دولت سیزدهم 
تا به امروز همان روال دولت های پیشــین اتفاق افتاده است؛ سیاست های 
انقباضی که نتیجه آن کاهش تــورم و رکود تمام بازارهای داخلی از جمله 
دالر، طال، مسکن و بورس اســت. البته الزم به ذکر است، شرایط و روابط 
بین المللی در هر دوره می تواند تغییراتــی را در خالل این روند ایجاد کند. 
طبق گزارش هــای حاصله از ورود و خروج نقدینگی حقیقی و البته ورود و 
خروج افراد هیجانی که در ســال 1۳۹۹ وارد بازار شدند و تقریبا تاکنون ۹1 

درصد آن ها از بازار خارج شدند، می توان به این نتیجه رسید که بازار بورس 
ایران در حال حاضر به حالت نرمال و عادی گذشته خود برگشته و می توان 
پیش بینی بورس در سال 1۴01 را با دیدی امیدوارانه نگاه کرد. البته باید گفت، 
حالت عادی الزاما به معنی صعود کلی بازار نیست، بلکه منظور از حالت عادی 
این است که بازار کمتر دچار هیجانات بدون پشتوانه مسائل بنیادی خواهد 
شد. هیجان در بازار همیشه وجود دارد، اما اینکه این هیجان کاذب باشد یا بر 

اساس یک واقعیت خارجی، مساله ای متفاوت است.
بازار بورس ایران در ســال 1۳۹۹ دچار مشکالتی شد، اما اکنون به حالت 
طبیعی و نرمال خود نزدیک شــده اســت. از این نقطه به بعد، بازار بورس 
واکنش های منطقی تری نســبت به واقعیت های تاثیرگذار بر بنیاد و روند 
سودآوری شرکت ها خواهد داشت. کاهش مالیات، تقویت صندوق تثبیت 
بازار سرمایه، حذف ارز ۴۲00 تومانی و تثبیت بهره مالکانه معادن، بخشی 

از احکام حمایتی بورس در بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس است.
تمهیدات و تدابیر اندیشیده شده در الیحه بودجه 1۴01 کل کشور و اثرات 
کلی مثبت آن بر بازار سهام را می توان به چند بخش تقسیم کرد که هرکدام 
از آن هــا در بازار بورس و پیش بینی بورس در ســال 1۴01 تاثیر می گذارد. 
اصالح نرخ گاز سوخت پتروشیمی ها، پاالیشگاه ها و صنایع پایین دستی، 
مجتمع های احیای فوالد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شــامل برق، آب، 
اکسیژن و غیره، معادل ۳0 درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها به معادل 100 
درصد افزایش پیدا کرده و برای صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10 درصد 
نرخ خوراک پتروشیمی ها یعنی بدون افزایش نسبت به سال قبل است. با 
اعمال این تغییرات، شاهد اثرات منفی روی سایر صنایع نخواهیم بود. در مورد 
صنایع فوالدی و معدنی نیز با توجه به سایر مشخصه های موجود در بازار، این 
تغییر تاثیر منفی در ســودآوری این شــرکت ها خواهد داشت. در راستای 
سیاســت های حمایت از تولید، نرخ مالیات قانون مالیات های مســتقیم 
اشــخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ها در فعالیت های 
تولیدی معادل ۲0 درصد تعیین شده است. این بخشودگی عالوه بر سایر 
معافیت ها، بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور است، این 
کاهش که در سودسازی این واحدها، صنایع و شرکت ها است، به شدت بر 
بازار بورس اثر مثبت می گذارد. مهمترین اقدام دولت ســیزدهم در الیحه 
بودجه در بخش بورس مربوط به حذف ارز ترجیحی است. حذف ارز ۴۲00 
تومانی تاثیر بسیار مثبتی در بازار و همچنین پیش بینی بورس در سال 1۴01 
خواهد داشت. البته با توجه به تعهداتی که مجلس و دولت در برابر بازار سرمایه 
و شرکت های پذیرفته شده در بورس دارند، باید حذف قیمت گذاری دستوری 
نیز در دستور کار قرار گیرد. با این اقدام، بازار سرمایه می تواند از وضعیت رو به 
کاهش به ســمت ثبات، افزایش و رشد شــاخص های بورسی در تمامی 

جهت ها حرکت کند. 

احمدرضا صباغی

پیش بینی وضعیت
بازار سرمایـه در سال جدید

در الیحه بودجه 
مقرر شده که مالیات 
حاصل از سود به طور 

مستقیم به حساب 
صندوق تثبیت 

بورس واریز شود و 
بدهی های صندوق 

توسعه ملی هم با 
این صندوق تسویه 

شود که این اتفاق 
به نفع بازار است



در این بخـــش می خوانیم :

پرونده ویژه

حمل ونقل نقش مهمی  در رشد صادرات کشور دارد

فعاالن حوزه حمل ونقل منتظر دولت و برجام نمانند

فرآیند طوالنی صدور مجوز ؛ چالش شرکت های حمل ونقل

گفت وگوی اختصاصی با  وحید نباتیگفت وگوی اختصاصی با  وحید نباتی
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شرکت حمل ونقل شهاب ثاقب از چه سالی و با چه هدفی 
تاسیس شد؟

این شرکت از جمله شــرکت های فعال و تخصصی حوزه حمل ونقل 
است که در سال 1۳7۶ تاسیس شد. شرکت حمل ونقل شهاب ثاقب با 
شعار »همراهی تا رسیدن« کاالهای مشتریان را به کشورهای مختلف 
حمل کرده و روند آن را تا زمان ترخیص نهایی کاالها پیگیری می کند. 
در حــال حاضر نیز این شــرکت حدود ۳۵ نفر نیروی کار داشــته و در 

بخش های مختلف دریایی و حمل کاال به طور جدی فعالیت دارد.
از ابتدای شروع این فعالیت تاکنون به اهداف خود دست 

پیدا کرده اید؟
خوشبختانه بسیاری از اهداف مورد نظرمان محقق شده است. به عنوان 
مثال، شرکت حمل ونقل شــهاب ثاقب طی چند سال گذشته همواره 
بالغ بر ۹0 درصد از برنامه های تعریف شــده خود در سال های پیش رو 
را انجام داده و همواره سعی کرده تا به عنوان یک شرکت معتبر و قابل 

اطمینان در بازار حمل ونقل شــناخته شود. این شرکت هم اکنون نیز با 
وجود شــرایط بد اقتصادی و موانع تحریم ها، بســیاری از اهداف خود 
را محقق کرده و در حال بررســی نمونه های جدید تجارت و دیجیتال 

مارکتینگ به منظور سرمایه گذاری در بخش لجستیک است.
در سال گذشته چه اقدامات مهمی در این شرکت انجام 

شده است؟
متاســفانه سال گذشــته، یکی از بدترین ســال های فعالیت شرکت 
حمل ونقل شــهاب ثاقب بود، به طوری که نامالیمتی های اقتصادی 
زیادی را تجربه کرد. از یک ســو، نرخ ارز ثبات نداشت و از سوی دیگر، 
تحریم های ظالمانه نیز بیش از همیشه به کشور تحمیل گردید. در این 
شرایط کشــتی ها قادر به حمل راحت کاال به کشورهای مقصد نبودند 
و فرآیند حمل نیز به شــدت دشوار بود. عالوه بر این، عدم دسترسی به 
سیستم های بانکی و وجود موانع انتقال پول نیز شرایط را دشوارتر کرد.

شــرکت حمل ونقل شــهاب ثاقب نســبت بــه دیگر 
شرکت های مشابه چه ویژگی هایی دارد؟

یکی از ویژگی های این شرکت، انجام مشاوره رایگان در زمینه حمل ونقل 
بین المللی کاال است و در تمام ایام هفته جوابگوی مشتریان خواهد بود. 
شرکت شهاب ثاقب بر تمام فرآیند حمل کاال به طور کامل نظارت داشته و 
در تالش است تا هزینه های حمل کاال را به حداقل برساند، به همین دلیل 

در برخی از موارد حتی سود این شرکت فدای ارائه خدمات آن می شود.
چه برنامه ای برای توسعه فعالیت های این شرکت دارید؟
یکی از برنامه های جدی این شــرکت ورود به بخش لجستیک است، 
به این منظور به دنبال تهیه انبار و تجهیزات الزم برای بســته بندی و 
انجام تمام مراحل حمل کاال است. همچنین مراحل مطالعاتی این کار 
نیز انجام شــده و در بخش اجرا قرار دارد تا از این پس، مشتریان با خیال 

راحت تری کاالها را به ما تحویل دهند.

محمد جعفری

شرکت های حمل ونقل به نقدينگی زيادی برای ارائه خدمات خود نیازمند هستند و  هزينه های زيادی از سوی دولت در قالب بیمه و مالیات به آن ها تحمیل 
می شود. از سوی ديگر، تحريم ها نیز روند انتقال کاال را به ديگر کشورها پیچیده کرده و اين شرکت ها کارمزد زيادی بابت حمل کاال از طريق واسطه های 
غیررسمی می پردازند. به منظور بررسی اين موضوع گفت وگويی با وحید نباتی، مديرعامل شرکت حمل ونقل شهاب ثاقب که از سن 21 سالگی وارد اين 
حرفه شده و 16 سال در بخش حمل ونقل تجربه دارد، انجام داد ه ايم. وی با اشاره به اينکه در ابتدای اين کار، فعالیت های خود را در بخش مالی شروع 
کرده، گفت: طی حدود 12 سال به همه جزئیات اين بخش مانند ارزش افزوده، مالیات تکلیفی، بیمه و... مسلط شده ام و شروع فعالیت بنده در بخش 

بازرگانی نیز به چهار سال گذشته بازمی گردد. مشروح اين مصاحبه به نظر خوانندگان ارجمند می رسد.

مديرعامل شرکت حمل ونقل شهاب ثاقب مطرح کرد

تاثیر منفی افزایش سه برابری قیمت ها 
بر فرآیند حمل  ونقل
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در مسیر فعالیت خود با چه مشکالتی مواجه هستید؟
بزرگ ترین مشکل شرکت شهاب ثاقب، موانع متعدد سازمان های دولتی 
مانند، بیمه، اداره مالیات، قوانین سخت گیرانه ترانزیت کاال و... است. از 
سوی دیگر، مدیران فعال در بخش حمل ونقل به خصوص در حوزه مالی 
به علت عدم تخصص کافی موجب صدور دستورالعمل های زائد شده اند 
و این ناآگاهی ها موجب شده که مدیران نهادهای دولتی، تصوری خالف 
واقع از میزان ســودآوری شرکت های حمل ونقل داشته باشند، در حالی 
که سود واقعی این شرکت ها ناچیز است. نکته دیگر به موضوع مالیات بر 
ارزش افزوده بازمی گردد که برای شرکت های حمل ونقل چالش جدی 
ایجاد کرده است. قابل ذکر است، افزایش قیمت ها موجب کاهش قدرت 
خرید مردم و به تبع آن، کاهش تقاضا و واردات کاال می شــود. با توجه 
به این موضوع امیدوارم در ســال جاری تحریم ها برداشته شده و با رفع 
آن آینده خوبی برای کشــور در حوزه صادرات و واردات ترسیم گردد تا 
از این پس شاهد رشد فعالیت های شرکت های حمل ونقل باشیم. الزم 
به یادآوری است، کشور ما طی سال های اخیر اقدامات قابل توجهی در 
بخش صادرات به ویژه در حوزه خلیج فارس انجام داده و شرکت شهاب 
ثاقب ســال گذشته نیز ۵ برابر گذشته، به کشورهای این حوزه صادرات 

داشته که با رفع تحریم ها چندین برابر خواهد شد.
بنادر کشــتیرانی ایــران چه وضعیتی نســبت به بنادر 

کشورهای همسایه دارند؟
وضعیت این بنادر با دیگر کشورها قابل مقایسه نیست. به عنوان مثال، 
از زمان تخلیه کاال تا رســیدن نهایی آن به مقصد موانع متعددی وجود 
دارد که به عنوان نمونه می توان به قطعی سیســتم گمرک اشاره کرد. از 
سوی دیگر، تحریم ها و موانع حاصل از آن این مشکالت را چندین برابر 
کرده است، بر همین اساس در حال حاضر شرایط بنادر کشورمان با بنادر 
قطر و بندر جبل علی قابل قیاس نیست. با این حال شرکت شهاب ثاقب 

در تالش اســت تا با تکیه بر توانمندی های داخلی، تمام مراحل حمل 
کاال را از صفر تا صد انجام داده و توان رقابتی خود را با دیگر شــرکت ها 

افزایش دهد.
مقاصد اصلی صادرات  در شــرکت شــهاب ثاقب چه 

کشورهایی هستند؟
این شرکت به بنادر جبل علی و قطر و بعضا عمان، کویت و کشور چین 
صادرات دارد، اما فعالیت آن بیشتر در کشور قطر است. شایان ذکر است، 
صادرات شــرکت حمل ونقل شهاب ثاقب به کشور چین عمدتا شامل 

مواد معدنی و موادی مانند قیر است.
چه عواملی موجب انباشت کاالها در گمرک می شود؟

ایــن موضوع دالیل مختلفی دارد که یکی از ایــن موارد، عدم آگاهی 
بازرگانان به قوانین ورود کاال به کشور است یا گاها به علت مشکالت 
مالی، هزینه های حمل و خرید کاال توسط مشتریان پرداخت نشده که 

این امر باعث عدم ترخیص کاال می شود.
آیا شرایط سرمایه گذاری در این حوزه فراهم است؟

به اعتقاد بنده، اگر تحریم ها برداشــته شود، شاهد ورود سرمایه گذاران 
بین المللی و کاهش قیمت ها خواهیم بود. باید دانست که شرکت های 
حمل ونقــل، مویرگ های مهم تجــارت هســتند، در حالی که طی 
سال های اخیر به دلیل تحریم و مشــکالت اقتصادی با موانع زیادی 

روبه رو شده اند.
و سخن آخر...

یکی از خواســته های مهم شــرکت های حمل ونقل، تسهیل شرایط 
اقتصادی از ســوی مدیران باالدســتی اســت تا از این پس در روند 
جابه جایی و انتقال پول با مشکالت عدیده مواجه نباشیم. به اعتقاد بنده، 
دولت باید بســتری را فراهم کند تا شرکت های حمل ونقل با انگیزه و 

توان بیشتری به فعالیت بپردازند.

مدیران فعال در بخش 
حمل ونقل به خصوص در 
حوزه مالی به علت عدم 
تخصص کافی موجب 

صدور دستورالعمل های 
زائد شده اند و این 

ناآگاهی ها موجب شده 
که مدیران نهادهای 

دولتی، تصوری خالف 
واقع از میزان سودآوری 
شرکت های حمل ونقل 

داشته باشند
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در خصوص فعالیت های شــرکت حمل ونقل بین المللی 
امین ترابر  توضیحاتی ارائه فرمایید؟

این شــرکت ۳۹ ســال پیش با هدف ارائــه خدمات ویــژه در حوزه 
حمل ونقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی تاسیس شد و در حال حاضر 
فعالیت های منحصر به فردی در حوزه خدمات انجام می دهد. از آنجایی 
که شــرکت های حمل ونقل به دو بخش "کریر" به عنوان حمل کننده 
نهایی و اصلی حمل کاال و "فورواردر" به عنوان کارگزاری فرآیند حمل 
تقسیم می شوند، شــرکت امین ترابر از سال 1۳۶۲ تعداد قابل توجهی 
کامیون چادری را تحت پوشــش خود قرار داد و در مسیر آسیای میانه 
مشغول به فعالیت حمل ونقل زمینی شد. این شرکت سال های زیادی 
با خوش نامی در شاخه حمل ونقل زمینی در حوزه آسیای میانه فعالیت 
کرد و نهایتا در سال 1۳۸۶ به هلدینگ شهاب ثاقب پیوست و به عنوان 
یک شرکت کریر به فعالیت خود در مسیر اروپا ادامه داد. ماموریت اصلی 
شرکت امین ترابر، حمل محموالت زمینی در مسیر اروپا به ویژه اروپای 
غربی بود و از ســال 1۳۸۶ تاکنون با جذب تعداد ۴۵ دســتگاه کامیون 

استاندارد و روز اروپا در این مسیر فعالیت درخشانی داشته است.

مهمترین ویژگی شــاخص این شــرکت نســبت به 
شرکت های مشابه چیست؟

پاسخگویی ۲۴ ساعته در تمام ایام هفته و صداقت، از شاخصه های بارز 
شــرکت امین ترابر است. امن بودن فرآیند حمل ونقل در این شرکت و 
پایبندی به استانداردهای تعیین شــده برای رانندگان به صورتی است 
که بــه جای توجه به جذب تعداد کامیون بیشــتر به گزینش رانندگان 
بر اساس شخصیت، رفتار و منش آنان توجه شده است. از سوی دیگر، 
تالش این هلدینگ بر آن اســت تا از کامیون های اســتاندارد و به روز 
استفاده کند، به همین دلیل همه کامیون های به کار گرفته شده، جدید 
و مدرن می باشــند. عالوه بر این، شرکت امین ترابر به منظور گسترش 
دایره فعالیت های خود نمایندگی هایی در سراســر دنیا دارد و به  صورت 
مداوم با آنان در ارتباط اســت، به طوری که در حال حاضر به واســطه 
همکاری با این دفاتر در شمار شرکت های خوش نام در بخش حمل ونقل 
زمینی به شــمار می رود. از طرفی، همه کارمندان این هلدینگ عالوه 
بر داشتن مدرک تحصیلی متناسب با شغل خود، چندین دوره تخصصی 
از جمله دوره مدیریت حمل ونقل بین المللــی )فیاتا( و دوره IRU را در 
حوزه مدیریت حمل ونقل بین المللی و زمینی گذرانده اند. همچنین این 
شرکت یک سیستم آموزش حین خدمت دارد و تمام اطالعات الزم را به 

نیروی کار خود به صورت مستمر آموزش می دهد.
چه برنامه ای برای توسعه فعالیت های شرکت امین ترابر 

دارید؟
از آنجایی که میزان درآمد و رشد و توسعه در شرکت های کریر بستگی 
به تعداد کامیون های تحت پوشش دارد، این شرکت در تالش است تا 
ساالنه بر تعداد کامیون های خود بیافزاید، به همین دلیل هر سال تعداد 
کامیون های این شرکت بر اساس استانداردهای مورد نظر شرکا بیشتر 
شده و در حال افزایش است. یکی از موضوعاتی که به عنوان یک افتخار 
بزرگ در رشد فعالیت های شــرکت امین ترابر نقش داشته، ماندگاری 
رانندگان و تمایل آنان برای ادامه فعالیت با این شرکت است، به طوری 
که طی 1۵ ســال گذشته به ندرت راننده ای کامیون خود را فروخته یا با 

این شرکت ترک همکاری کرده است.

مهدیه شهسواری

نبود قوانین بازدارنده مناسب موجب شده که بسیاری از شرکت های حمل ونقل بین المللی با ظرفیت محدودی به فعالیت بپردازند، در حالی که صنعت 
حمل ونقل از بخش های زيربنايی اقتصاد هر کشور محسوب می شود که عالوه بر تحت تاثیر قرار دادن فرآيند رشد اقتصادی، اين حوزه نیز در فرآيند 
توسعه، دچار تغییر شده و با تحوالت فناوری، متحول می شود. حمل ونقل از مهمترين عوامل اساسی برای رشد و توسعه صادرات و تکمیل زنجیره تامین 
است. از ديگر مشکالت اين حوزه می توان به فاصله زياد عرضه و تقاضا، سیاست گذاری ناکارآمد دولت در اين صنعت، عدم نوسازی تجهیزات حمل ونقل 
و نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. برای بررسی بیشتر اين موضوع به سراغ مجید رسولی، مديرعامل شرکت حمل ونقل بین المللی امین ترابر و همچنین 

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مديريت بازرگانی و بازاريابی رفته و با وی به گفت وگو پرداختیم که مشروح آن در ادامه می آيد.

مديرعامل شرکت حمل ونقل بین المللی امین ترابر

حمل ونقل نقش مهمی 
در رشـد صـادرات کـشور دارد
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خدمات این شرکت بیشترشامل  چه کشورهایی  می شود؟
همان طور که اشــاره شد، این شرکت بیشتر کشورهای اروپای غربی را 
پوشش می دهد. البته تاکید می شود، کامیون های ما در تمام مسیرهای 
زمینی از کشورهای همســایه گرفته تا کشورهای آسیای میانه و حوزه 
بالتیــک فعالیت دارند، با ایــن حال هیچ کس نمی توانــد ادعا کند که 
جوابگــوی تمام نیازهای بازار حمل ونقل بین المللی بوده و فعالیت های 
مرتبط با آن را پوشــش می دهد. الزم به یادآوری است، در شرایط فعلی 
حدود ۸00 شرکت حمل ونقل در سراسر ایران وجود دارد که بخش عمده 

آن در شهرهای تهران، مشهد و تبریز مستقر هستند.
خرید کامیون چه کمکی به توسعه فعالیت های این شرکت 

خواهد کرد؟
قطعا این موضوع به رشــد درآمد و دایره فعالیت شرکت کمک می کند، 
اما عدم حمایت دولت، در اختیار نداشــتن تعداد مورد نیاز رانندگان واجد 
شرایط، قوانین ســازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور 
برای مالکان وسائط نقلیه در شــرکت های حمل ونقل بین المللی و در 
نهایت، عدم حمایــت ارگان های ذی ربط مانعی جــدی برای این امر 
است، در حالی که کشورهایی مانند ترکیه با حمایت دولت در این مسیر 

قدم های خوبی برداشته اند.
پرداختن به حوزه لجستیک برای توسعه این فعالیت تا چه 

اندازه اهمیت دارد؟
منظور از لجســتیک؛ حرکت مواد، خدمات، پــول و اطالعات در داخل 
یک زنجیره تامین اســت. تکمیل زنجیره تامین کاال از مرحله سفارش، 
خرید، بســته بندی، بارگیری، تشریفات گمرکی و ترخیص نهایی است 
که در کشورمان هنوز به طور حرفه ای فعال نشده است. به عبارتی دیگر، 
هیچ یک از شــرکت های حمل ونقل بین المللی در ایران زنجیره تامین 
کاملی ندارند، در حالی که شــرکت های اروپایی عالوه بر ورود جدی به 

این بخش، تمام فرآیند حمل را انجام می دهند.
در زمینه فعالیت خود با چه مشکالتی مواجه هستید؟

با توجه به تحریم و محدودیت های آن، مهمترین مشکل شرکت های 
حمل ونقل به تراکنش های مالی بازمی گردد. نکته دیگر، نرخ ارز اســت 
که هزینه زیادی به شــرکت های حمل ونقل بین المللی تحمیل کرده و 
صرفه اقتصادی این فعالیت را به شــدت پایین آورده اســت. به عنوان 
مثال، برای حمل کاال در خارج از کشــور هزینه ها با یورو یا دالر محاسبه 
می شود، اما در داخل همان هزینه را به ریال باید پرداخت کرد. مساله دیگر، 
به عدم صدور ویزا برای رانندگان مربوط می شــود که موجب شده، تعداد 
کمی از آنان به ویزا دسترسی داشته و فرآیند حمل کاال زمان بر شود. قابل 
ذکر است، در حال حاضر کشور ترکیه به علت حمایت های دولت، سرآمد 
کشورها در حمل ونقل زمینی است. دولت ترکیه با اقدامات مختلفی مانند 
صدور ویزا، پرداخت سوبسید و مزایا، تامین تجهیزات مورد نیاز و حل موانع 
حمل با شرکت های حمل ونقل همکاری داشته و وام های بدون بهره با نرخ 
بازپرداخت طوالنی مدت به آنان پرداخت می کند، در حالی که در کشورمان 
نه تنها خبری از این حمایت ها نیست، بلکه نوسانات نرخ ارز نیز مانعی جدی 
برای رشد کسب وکارها شده است. برای مثال، با توجه به ممنوعیت ورود 
خودرو و تعرفه های واردات، هزینه تمام شــده یک کامیون بسیار بیشتر از 

قیمت واقعی آن به شرکت های حمل ونقل عرضه می شود.

در مســیر حمل ونقل کاال تا چه میزان با مشکالتی مانند 
قاچاق روبه رو هستید؟

از آنجایی که قاچاق مواد مخــدر عمدتا از طریق راه های زمینی انجام 
می شود، یکی از دردسرهای شــرکت های حمل ونقل به این موضوع 
بازمی گردد. متاسفانه برخی از افراد سودجو با تطمیع یا فریب رانندگان، 
آنان را وارد مســیر قاچاق کرده و دود این کار را به چشــم شرکت های    
حمل و نقــل وارد می کنند، در حالی که درصد زیــادی از آن ها از این 
موضوع به طور کامل بی اطالع هســتند. به اعتقاد بنده، باید تمهیداتی 
جدی در این خصوص در نظر گرفته شــود تا بیش از این شاهد توقف 

شرکت های حمل ونقل به دلیل موضوع قاچاق نباشیم.
حمل ونقل چه سهمی در اقتصاد کشور دارد؟

همان طور که مسئوالن و مدیران باالدستی نیز آگاهی دارند، این بخش 
یکی از شــاخصه های اصلی توسعه به شــمار آمده و اهمیت زیادی در 
اقتصاد دارد، اما متاســفانه حمایتی جدی از آن نمی شود. در حال حاضر 
اکثر شــرکت های حمل ونقل خصوصی بوده و نه تنها کمکی از جانب 
دولت دریافت نمی کنند، بلکه مدام با ســنگ اندازی ها روبه رو هستند. 
یک مورد آن، محدودیت برخی از کشــورها برای حمل کاال است که 
هزینه زیادی به شــرکت های حمل ونقل تحمیل می کند. برای مثال، 
کامیون های حامل بار برخی از مواقع به دالیل مختلف تا چند روز پشت 
مرزهای یک کشور متوقف می شوند. نکته دیگر، بسته شدن مرزها در 
شرایط خاص است. کشور ترکیه به دلیل شیوع کرونا چند ماه مرزهای 
زمینی خود را به روی کامیون های دیگر کشورها بست و همین موضوع 
موجب تغییر مســیر کاالی ما از زمینی به ریلی شد. از سوی دیگر، این 
کشور در مدت زمانی محدود از کامیون های شرکت های حمل ایرانی 
که از خاک این کشــور عبور می کردند، به ازای هر کیلومتر حق خاک 

دریافت می کرد و همین موضوع چالشی جدی را به وجود آورد.
چه شرایطی برای سرمایه گذاری در این حوزه وجود دارد؟

به اعتقاد بنده، ورود به این حرفه در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارد. 
در وضعیت کنونی بسیاری از شرکت های حمل ونقل یا تعطیل شده یا با 
ظرفیت حداقلی فعالیت می کنند. برخی هم به دلیل عشق و عالقه ای که به 
این فعالیت دارند یا صرفا برای تداوم این فعالیت و ایجاد اشتغال که از طریق 

آن چندین خانواده کسب روزی می کنند، به کار خود ادامه می دهند.
و سخن آخر...

حمل ونقل نقش مهمی در رشد صادرات و افزایش توان رقابتی کاالهای 
صادراتی به کشــورهای دیگر دارد، از این رو امیدوارم بستری مناسب 
برای حل چالش های آن فراهم گردد. در پایان از شــما و تیم فعال این 
نشریه بین المللی تشــکر می کنم و امیدوارم از این طریق صدای ما به 
گوش مســئوالن و مدیران این حوزه برسد. بخش حمل ونقل در شمار 
صنایع فعال کشــور بوده و کارشناسان مجربی دارد. امید است، هر چه 
زودتر دولت و سازمان ها از بازوی کمکی این افراد با برگزاری جلسات، 
فراخوان ها و... برای حل چالش های این صنف بهره گیرند تا هم بستر 
رونق اشتغال زایی در کشور فراهم شود و هم شاهد رونق هر چه بیشتر 

فعالیت های شرکت های حمل ونقل باشیم. 

هیچ یک از 
شرکت های 

حمل ونقل بین المللی 
در ایران زنجیره 

تامین کاملی 
ندارند، در حالی که 

شرکت های اروپایی 
عالوه بر ورود جدی 
به این بخش، تمام 

فرآیند حمل را انجام 
می دهند



ثمانه نادری

تحريم ها و نبود زيرساخت های الزم، حمل ونقل کشور را در تمامی حوزه های هوايی، دريايی و ريلی با مشکالت عديده ای مواجه کرده و وضع قوانین 
لحظه ای و بخشنامه های گمرکی نیز به طور روزانه به اين معضالت دامن زده است. تحريم روسیه که بسیاری از آن به عنوان راه چاره ای جهت بازگشت 
رونق به بخش ترانزيتی ايران چشم امید دوخته بودند، تاکنون راه به جايی نبرده است. در همین زمینه با سید مرتضی قدمگاهی، عضو اتاق فکر 
سازمان بنادر و دريانوردی کشور، استاد دانشگاه و کارشناس حوزه لجستیک بین الملل گفت وگويی انجام داده ايم که ضمن تحلیل شرايط موجود، 
به نقش بخش خصوصی در اين حوزه پرداخته و چالش های پیرامون حوزه حمل ونقل کشور را مورد بررسی قرار داده  است. مشروح اين مصاحبه در 

ادامه می آيد.

عضو اتاق فکر سازمان بنادر و دريانوردی کشور

فعاالن حوزه حمل ونقل 
منتظر دولت و برجام نمانند

لطفا در خصوص ســوابق فعالیت خود توضیحاتی ارائه 
فرمایید؟

بنده طی سالیان گذشــته در حوزه های مختلفی همچون ترخیص کاال 
و لجســتیک بین الملل فعالیت  داشته  و در این مسیر با گشایش دفاتری 
در شهرهای شنزن چین و هنگ کنگ و همچنین اجاره انبار در گوانجو 
و منطقه آزاد جبل علی امارات، ســعی مان بر آن بوده تا مسیر تجارت را 
برای هموطنان عزیز تسهیل نماییم. از طرفی، در راستای ارتقاء مراودات 

تجاری، همکاری های خوبی با کشورهای اروپایی داریم.
وضعیت کنونی ایران در حوزه حمل ونقل در شرایط تحریم 

به چه صورت است؟
حوزه لجستیک بین الملل ما به سبب اعمال تحریم ها با تنگناهای زیادی 
مواجه شده اســت. به عنوان مثال، با وجود اینکه بندر چابهار از موقعیت 
استراتژیک بســیار خوبی برخوردار است و می تواند به مرکز لجستیکی 

خلیج فارس و شاهراه ترانزیتی ایران تبدیل شود، اما با امتناع سرمایه گذاران 
خارجی از سرمایه گذاری در این بندر مواجه شده است.

آیا عقب  ماندن کشور در حوزه حمل ونقل و ترانزیت تنها 
بــه تحریم ها بازمی گردد یا مســئوالن هم در این زمینه 

سهم دارند؟
این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. برای رشد بیشتر باید ترانزیت 
کاال و سهم بازار ترانزیتی ایران افزایش یابد. تا زمانی که عبور کاال از خاک 
ایران ممنوع اســت و به هر میزان هزینه های ترانزیت را کاهش دهیم، 
باز هم ســایر کشورها حاضر به ریسک عبور کاالهای خود از خاک ایران 
نخواهند بود. متاسفانه نگاه استراتژیک و بلندمدت در مدیریت کشور وجود 
ندارد و اهمیت و جایگاه درآمدزایی لجستیکی و تزانزیتی ایران همواره در 
نظر گرفته نمی شود. البته شاید تحریم ها از زوایایی باعث رشد و پیشرفت 
شــود، اما واقعیت این است که این موضوع در بحث لجستیک بین الملل 

تاثیر منفی دارد.
وضعیت حمل ونقل ایران در مقایسه با کشورهای منطقه 

چگونه است؟
برای پیشرفت در هر حوزه ای باید کشورهای پیشرفته را الگو قرار دهیم، 
اما حقیقت این است که کشورهای منطقه مانند امارات و ترکیه در مقایسه 
با ما پیشرفت بیشتری داشته اند. در حال حاضر ناوگان حمل ونقل ترکیه در 
اروپا جزو بهترین ها است، اما در ایران متاسفانه این نوسازی اتفاق نیفتاده 
اســت. حتی اخیرا مجوزهای وزارت راه برای نوســازی ناوگان و واردات 
کامیون های ترانزیتی از سوی گمرک، به دلیل ممنوعیت واردات خودرو 
لغو شــده و بنا به گفته یکی از مدیران ســازمان راهداری، خودروسازان، 

ترانزیت بین المللی را به گروگان گرفته اند.
چه مشکالتی صنعت حمل ونقل کشور را تهدید می کند؟

تحریم ها مهمترین آســیب را به بحث تجارت بین الملــل ما وارد کرده 
است. حتی زمانی که ما می خواهیم محموله ای را از کشور چین به عنوان 
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دوست سیاسی و تجاری کشورمان، بارگیری کنیم، باز هم با موانعی مواجه 
می شویم. برای مثال، در گذشته مسیر حمل دریایی از ِشنِزن تا بندرعباس 
1۴ روزه حمل می شــد، اما در حال حاضر صاحب کاالی ما در بندر نینگبو 
باید حدود سه هفته فقط منتظر تخصیص کانتینر برای بارگیری از طرف 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران باشد.
به نظر شما، در سیاســت گذاری های داخلی چگونه عمل 

کرده ایم؟
متاسفانه در این خصوص توجه الزم صورت نگرفته است. به عنوان مثال، 
در همان بندر چابهار یکی از شرکت های بزرگ که کار واردات برنج را انجام 
می دهد، از طریق یک کشتی فله بر، ۳۵ هزار تن برنج را به بندر چابهار وارد 
کرد، اما زمانی که محموله به چابهار رسید، کامیونی برای توزیع آن حجم به 
انبارهای کشور وجود نداشت و همین موضوع باعث کندی پخش آن شد. 
در حــوزه حمل هوایی، با این حجم باالی بار هوایی از چین به ایران، هنوز 
هواپیمای کارگو در این مســیر سرویس نداشته و تمام بارها با هواپیمای 

مسافربری جابه جا می شود.
اقدامات صورت گرفته در بحث سرمایه گذاری حمل ونقل 

را چطور ارزیابی می کنید؟
طی این ســال ها به دلیل عدم وجود شــرایط مناســب و بی ثباتی های 
اقتصادی، رغبتی از سوی افراد صاحب ســرمایه، جهت سرمایه گذاری 
در این بخش مشــاهده نکرده ام. تغییر لحظه ای قوانین و بخشنامه های 
گمرک، باعث شده تا تمایلی اندکی به سمت سرمایه گذاری در ایران وجود 

داشته باشد.
آیا در برنامه های توســعه ای و بودجه کشور، اقدامی برای 
گسترش سیستم های لجستیکی در نظر گرفته شده است؟
از حرف تا عمل فاصله بسیار اســت. اگر ما ادعا می کنیم که برای توسعه 
شاخص های لجستیک کشور برنامه داریم، باید این برنامه را اجرایی کنیم، 
با این حال روند فعلی گویای فقدان برنامه ریزی مناسب به منظور توسعه 

سیستم های لجستیکی است.
آیا قوانین کنونی در حوزه حمل ونقل نیاز به بازنگری دارند؟

ما در حال حاضر عضو کنوانســیون الهه هستیم، در حالی که قوانین این 
کنوانسیون بســیار قدیمی شده است. وجود چنین قوانین کهنه ای نشان 
می دهد که ما باید به عضویت کنوانســیون های جدید مثل هامبورگ و 
روتردام درآمده و مجلس نیز باید عضویت ایران در این کنوانســیون ها را 
مصوب کند. بر اساس کنوانسیون های جدید، اگر کشتی تاخیر داشته باشد 
یا آسیبی به کاال وارد نماید، باید مبلغ مشخصی بابت خسارت پرداخت کند.

اپیدمی کرونا بر سیســتم حمل ونقل چه تاثیری داشــته 
است؟

محدودیت های کرونایی موجب شد تا بسیاری از شرکت های کشتیرانی 
به سبب کاهش حجم بار به شدت زیان ده شوند. پس از آن این شرکت ها 
به صورت غیر رسمی کنسرسیومی را تشکیل داده و قیمت حمل را پس از 
رونق گرفتن مجدد تجارت چند برابر کردند. یعنی اگرچه در وهله اول کرونا 
به این شرکت ها زیان انباشته ای وارد کرد، اما آن ها توانستند با برنامه ریزی 

و افزایش چند برابری کرایه های حمل ، زیان شان را جبران نمایند.

در شــرایط تحریــم، فعالیت کدام یــک از حوزه های 
حمل ونقل بهتر بوده است؟

ما در تمامی حوزه ها در شــرایط تحریمی دچار مشکل هستیم. تا قبل از 
بحران جنگ روســیه و اکراین، حجم بسیار باالی بار به صورت ریلی از 
چین به ســمت اروپا جابه جا می شد. با آغاز جنگ و توقف مسیر ترانزیتی 
روسیه، ما مذاکراتی با شرکت های آلمانی و چینی جهت جایگزینی مسیر 
به سمت سرخس داشتیم، اما متاسفانه اســتدالل آن ها این بود که اگر 
روسیه تحریم اســت، ایران نیز تحریم است و باید از مسیر آکتائو - باکو 
استانبول کاال ترانزیت شود. کشورهای دیگر حاضر به پرداخت هزینه و 
ترانزیت تایم بیشتری هستند تا بار آن ها از مسیر ایران حمل نشود. در حوزه 
دریایی نیز کشورهایی مثل ژاپن، کره، سنگاپور و تایوان هم به کشتی های 

ایرانی اجازه ورود نمی دهند.
وضعیت کریدور شمال به جنوب به چه صورت است؟

کریدور شــمال به جنوب هنوز به صورت عملی اجرایی نشده تا تجار 
هندی بارشان را از این مســیر به سمت روسیه هدایت کنند. البته چند 
محموله منتقل شــد، ولی حمل ونقل به صورت مداوم در این مســیر 
صورت نمی پذیرد. این کریــدور که قرار بود، مســیر ارتباطی ایران، 
هندوستان و روسیه باشــد، به نظر می رسد با تحریم ایران و روسیه در 

آینده غیر فعال تر شود.
و سخن آخر...

در حال حاضر اولویت دولت بیشتر در خصوص تامین مایحتاج ضروری 
مردم است و توجه چندانی به بهینه سازی وضعیت حمل ونقل بین الملل و 
ترانزیت ندارد. هم اکنون چشم انداز خاصی در بحث لجستیک و حمل ونقل 
کشور نمی بینم. به اعتقاد بنده، نباید منتظر دولت و برجام باشیم، بلکه باید 
خودمــان هر تهدیدی را بــه فرصت تبدیل کنیم. در حــال حاضر رفع 
تنگناهای تحریم ها توسط بخش خصوصی انجام شده و دولت حتی برای 
تامیــن مایحتاج خود از این بخش کمک می گیــرد، در حالی که بخش 
فرسوده دولت، چابکی و دانش بخش خصوصی حمل ونقل را ندارد و باید 

با کمک بیشتر، شرایط بهینه تری را برای تجار کشورمان فراهم آورد.

 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
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در حال حاضر رفع 
تنگناهای تحریم ها 

توسط بخش 
خصوصی انجام شده 

و دولت حتی برای 
تامین مایحتاج خود 
از این بخش کمک 

می گیرد، در حالی که 
بخش فرسوده دولت، 

چابکی و دانش 
بخش خصوصی 
حمل ونقل را ندارد
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حمل ونقل به عنوان یکی از مهمترین ارکان اقتصاد کشور به شمار می رود، 
بر همین اساس شرکت های زیادی در این حوزه راه اندازی شده و امروزه 
در حوزه های مختلف حمل هوایی، زمینی و دریایی به مردم و شرکت ها 
خدمات ارائه می دهند. در این میان، برخی از شرکت ها با ارائه خدمات قابل 
توجه مانند انتخاب ســریع ترین مســیر، صرفه جویی در هزینه های 
حمل ونقل و همچنین تضمین سالمت و امنیت در فرآیند حمل کاال، 

سهم مهمی در جذب مشتریان و خدمات رسانی به شرکت ها دارند.
مصطفی آقایانی، مدیرعامل شــرکت خدمات بــار هوایی باراکومینا با 
اشاره به اینکه این شــرکت با هدف ارائه خدمات هوایی در سال گذشته 
تاسیس گردید و در حال حاضر آماده فعالیت در حوزه حمل هوایی است، 
افزود: شرکت خدمات بار هوایی باراکومینا زیرمجموعه هلدینگ گروه 
شرکت های شهاب ثاقب به شمار می رود که در سال 1۳۸۸ با هدف ارائه 
خدمات در زمینه حمل ونقل دریایی و زمینی تاســیس شــده است. این 
هلدینگ خدمات متنوعی را به مشتریان ارائه می دهد و برای بسیاری از 

شرکت ها شناخته شده است.
وی مهمترین مزیت شرکت خدمات بار هوایی باراکومینا را حمل سریع 
و قیمت مناســب خدمات آن دانست و گفت: بسیاری از اقالم مانند مواد 
دارویی و فاسدشــدنی برای حمل به سرعت زیادی نیاز دارند، از این رو در 
این شرکت شرایطی فراهم شده تا این کاالها در کوتاه ترین زمان ممکن 

به دست مشتریان برسد.
مدیرعامل شــرکت خدمات بار هوایی باراکومینا با اشاره به اینکه عمده 
مبادالت شرکت های حمل ونقل با کشور چین انجام می شود، خاطرنشان 
کرد: با برداشته شدن تحریم ها و ایجاد شرایط مناسب در کشور، می توان 

با دیگر کشورهای اروپایی مراوده داشت.
آقایانی به بی توجهی برخی از شرکت های ایرانی به چگونگی ارائه خدمات 
حوزه حمل ونقل اشاره کرد و افزود: متاسفانه این شرکت ها از نظم خاصی 
پیــروی نمی کنند، به همین دلیل در زمان ارســال کاال، روند پیگیری و 
اطالعات مورد نیاز مشتری از فرآیند حمل آن مشخص نیست که در چنین 
شرایطی مشتری برای پیگیری این موضوع باید به طور مداوم با شرکت 
حمل کننده تماس برقرار کند، در حالی که در بســیاری از شــرکت های 
خارجی، مشتری از لحظه به لحظه فرآیند انتقال کاالی خود آگاه است. با 
توجه به این امر یکی از اهداف مهم شرکت خدمات بار هوایی باراکومینا؛ 
افزایش سطح کیفیت خدمات، ارسال و پیگیری راحت کاالها است. البته 

شاید این امر تا حدودی هزینه بر باشد، اما قطعا رضایت و اطمینان مشتریان 
را در پی خواهد داشت.

این فعال حوزه حمل ونقل در پاسخ به این سوال که »تحریم ها چه تاثیری 
در روند مبادالت با دیگر کشورها گذاشته است؟« اظهار کرد: این موضوع 
موجب کاهش مبادالت کشورمان با کشورهای اروپایی شده، با این حال 
شرکت های بزرگ حمل ونقل کشور در تالش هستند تا حد امکان، موانع 
را برطرف سازند. برای مثال، شرکت خدمات بار هوایی باراکومینا به طور 
مــداوم با گمرکات و ایرالین ها در ارتباط بوده و از توانایی های آن ها بهره 
می گیرد. از سوی دیگر، این شرکت با توجه به پیشرفت های کشور امارات 
در حوزه حمل ونقل و توســعه گمرکات آن، در صــدد ارائه خدمات قابل 

توجهی به مشتریان است.
مدیرعامل شرکت خدمات بار هوایی باراکومینا، عدم صدور به موقع مجوز 
را یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی این شــرکت دانست و بیان 
کرد: با توجه به سهمی که کسب وکارهای بخش خصوصی در اشتغال زایی 
دارند، نباید فرآیند صدور مجوز زمان بر باشد. به اعتقاد بنده، در این مسیر 
بهتر اســت از متخصصان و مدیران باسابقه بهره گرفت و مانع از تدوین 
دستورالعمل های دست و پاگیر شد. به عنوان مثال، دولت باید قبل از صدور 
بخشنامه، مشکالت و چالش های شــرکت ها را بررسی و به فراخور آن، 
بخشــنامه صادر کند، در حالی که هم اکنون بخشنامه ها زودتر از بررسی 

شرایط کسب وکارها تدوین می گردد.
وی با بیان اینکه بســیاری از شرکت های حمل ونقل به دلیل مشکالت 
موجود تعطیل شده اند، افزود: با توجه به جایگاه ویژه ایران در ترانزیت کاال، 
سیاســت گذاران باید به طور ویژه به حل چالش های بخش خصوصی در 

حوزه حمل ونقل بپردازند.
آقایانی با ذکر اینکه قاچاق معموال در بســتر حمل زمینی اتفاق می افتد، 
گفت: برخی از کاالها به دلیل حساســیت و آسیب پذیری بیشتر به حمل 
هوایی نیاز دارند تا از خطرات ایمن باشند، به همین دلیل یکی از بسترهای 

بسیار مناسب برای حمل کاال، حمل از طریق هوایی است.
مدیرعامل شرکت خدمات بار هوایی باراکومینا در پایان با بیان اینکه دولت 
باید از نظرات فعاالن بخش خصوصــی بهره گیرد، اظهار کرد: امیدوارم 
روزی فرا برســد که شرکت ها فعالیت خود را بدون مانع تراشی نهادهای 
دولتی به خوبی پیش ببرند و بیش از این شاهد مقررات و دستورالعمل های 
زائد نباشیم که قطعا در آن روز، شــرکت ها با دغدغه کمتری به فعالیت 

خواهند پرداخت.

محمد جعفری

مديرعامل شرکت خدمات بار هوايی باراکومینا عنوان کرد

فرآیند طوالنی صدور مجوز 
چالـش شرکـت های حـمل ونقل

با توجه به جایگاه 
ویژه ایران در 
ترانزیت کاال، 

سیاست گذاران باید 
به طور ویژه به حل 
چالش های بخش 
خصوصی در حوزه 
حمل ونقل بپردازند



در این بخـــش می خوانیم :

ضرورت توسعه و بهره برداری  از میادین نفت و گاز
سرخس به هاب گوگردی خاورمیانه تبدیل می شود

صرفه جویی در مصرف انرژی با توزیع عادالنه یارانه

دنیای انرژی
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پرداخت یارانه پنهان انرژی از سوی دولت چه تاثیری بر 
اقتصاد ایران گذاشته است؟

به صورت کلی، یارانه پنهان انرژی کمر اقتصاد ایران را شکســته است. 
دولت ساالنه حدود ۸0 میلیارد دالر یارانه پنهان انرژی پرداخت می کند 
که شــامل بنزین 1۴ میلیارد، گازوئیل 1۳ میلیارد، گاز ۴۴ میلیارد و برق 
۹ میلیارد دالر می شود. جالب اســت بدانیم که ۶0 درصد اتالف انرژی 
در وزارتخانه های نفت و نیرو به دلیل عیوب شــبکه و زیرساخت ها رخ 
می دهد. موضوع عدالت در اعطای یارانه انرژی اهمیت دارد. دولت با ارائه 
آماری مبنی بر اینکه روزانه 100 میلیون لیتر بنزین تولید می کند که از این 
میزان ۹0 میلیون لیتر مصرف دارد، اشــاره به این موضوع مهم دارد که 

میزان معیار شدت انرژی در کشور باال است.
راهکار تقسیم انرژی به صورت عادالنه در کشور چیست؟

بنزین مانند یک کاالی مصرفی است. با توجه به اینکه ایران جزو باشگاه 
صادرکنندگان بنزین در دنیا محسوب می شــود، اما موضوع عدالت در 
توزیع بنزین بین ایرانیان در کشور به درستی رعایت نشده است. ماهانه 
۶0 لیتر سهمیه بنزین به مالکان خودروها داده می شود، اما تنها ۵0 درصد 
از مردم کشورمان مالک خودرو هستند و مابقی افراد جامعه به دلیل عدم 

برخورداری از خودرو نمی توانند بنزین سهمیه بندی را دریافت کنند. وقتی 
سهمیه بنزین را به شــخص دهیم، افراد در مصرف آن با توجه به سلیقه 
خود عمل می کنند. در مجلس یازدهم، اعضای کمیسیون انرژی تصمیم 
گرفتند تا عدالت در حوزه سوخت را بین مردم ایران برقرار کنند که به این 
ترتیب مقرر شــد تا به صورت پایلوت در دو جزیره قشــم و کیش، طرح 
اعطای ســهمیه 1۵ لیتری بنزین به هر کد ملی استارت زده شود که به 
یک خانواده ۳ نفری، ۴۵ لیتر و به خانواده ۲ نفری، ۳0 لیتر بنزین اختصاص 
پیدا می کرد.  البته برای ایجاد عدالت در بین خانواده های ایرانی اجرای این 
طرح کافی نیست، زیرا در این صورت خانواده ها با تعداد افراد باالتر، میزان 
بنزین بیشتری دریافت خواهند کرد که باز هم به نوعی مشکل ساز خواهد 
بود. در ســال 1۳۹۸ کشور با چالش بنزین مواجه شد که باید دقت کنیم تا 
این اتفاق ها دیگر رخ ندهد، چراکه تغییر ناگهانی در قیمت بنزین به طور 
مستقیم با موضوع معیشت مردم ارتباط دارد و به زندگی مردم آسیب وارد 
خواهد کرد. 1۴ میلیون نفر در کشور فاقد خودرو بوده و ۴ میلیون خانواده 
ایرانی از ۲ خودرو به باال برخوردار هســتند که ۶0 درصد ســهمیه بنزین 
را مصرف می کنند. باید سرپرســتان خانوارهای دهک های اول تا دهم 
به صورت دقیق مشخص شــوند تا افراد ثروتمند سهمیه بنزین دریافت 
نکنند. اگر به هر کد ملی 1۵ لیتر بنزین اختصاص داده شود و خودرو مالک 
تخصیص بنزین در کشور نباشد، می توان به توزیع عادالنه سوخت بین 
افراد جامعه امیدوار بود. اجرای پایلوت این طرح در قشــم و کیش برای 
دست یابی به نقاط ضعف آن است و مجلس به همراه دولت هیچ برنامه ای 
برای افزایش قیمت بنزین ندارد. اگر مردم در مصرف بنزین مراعات نکنند 
و راهکارهای توزیع عادالنه بنزین در کشور اجرایی نشود، ایران در آینده 
نه چندان دور وارد کننده بنزین خواهد بود و این در حالی است که جهان به 

سوی استفاده از سوخت های پاک در حرکت است.
شرایط کشور در حوزه برق را چگونه ارزیابی می کنید؟

در بخش حکمرانی آب و برق بایــد تغییراتی ایجاد کنیم. هم اکنون هر 
کیلووات  ساعت برقی که در وزارت نیرو تولید می شود، ۳00 تومان ارزش 
دارد، اما طبق پیوست های سوختی و هزینه ای از مردم حدود 100 تومان 
دریافت می شــود و ۲00 تومان دیگــر را دولت باید به نیروگاه ها از محل 

احمدرضا صباغی

انرژی از مهمترين حوزه های اقتصاد هر کشور برای رسیدن به رشد و توسعه محسوب می شود. در واقع با توجه به اينکه بسیاری از کشورهای جهان 
در بخش انرژی نیازمند واردات هستند، به نظر می رسد، ايران که به لحاظ منابع تولید انرژی از جمله مناطق مستعد در جهان است، بايد راهکارهای 
صرفه جويی در اين حوزه را در اولويت برنامه های خود قرار دهد. دکتر حسین حسین زاده، عضو کمیسیون انرژی و نماينده مردم الرستان در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به اينکه يارانه انرژی پنهان، کمر اقتصاد ايران را شکسته است، گفت: بايد در حوزه تولید و توزيع انرژی در کشور، برنامه های 

ساختاری ويژه ای را عملیاتی و اجرا کرد. مشروح اين مصاحبه از نظر خوانندگان عزيز می گذرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد

صرفه جویی در مصرف انرژی
با توزیع عادالنه یارانه
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باشد، هر چه زودتر باید عملیاتی شود. ترکیه کارهای مهمی در حوزه آب 
انجام داده و کشور اتیوپی در بخش سدسازی پیشرفت های مناسبی داشته 
است. ایران جزو آلوده ترین کشورهای جهان در صنایع مختلف است و باید 

به سمتی حرکت کند تا در تولید آب و برق خودکفا باشد.
کدام صنایع در مصرف گاز موجب بروز مشکالت متعدد در 

کشور شده اند؟
متاسفانه  پتروشیمی ها و صنایع بزرگ از عوامل افت فشار گاز در میادین 
پارس جنوبی به شمار می روند. این صنایع باید در این حوزه سرمایه گذاری 
کرده و از افزایش ظرفیت تولید گاز، ۲0 ســال به صورت رایگان مصرف 
کنند. چالش اصلی پتروشــیمی ها ، هزینه های تامین خوراک است. نرخ 
خوراک برای مجتمع های پتروشیمی بسیار کم است، اما این مجتمع ها 
محصوالت خود را به نرخ ارز روز می فروشــند و حتی در حوزه مسئولیت 
اجتماعــی هم فعالیتــی ندارند. پیشــنهاد ما در مجلس ایــن بوده که 
مجتمع های پتروشــیمی به طور رسمی برای تولید گاز در میادین گازی 
سرمایه گذاری کرده و ۲0 درصد از میزان سرمایه گذاری خود را گاز رایگان 
بر طبق قانون دریافت کنند. کشورمان در زمینه گاز شرایط مناسبی ندارد 
و اگر چاره ای اساسی اندیشیده نشود، با افزایش پلکانی نرخ گاز در کشور 

مواجه خواهیم شد.
برای افزایش ســرمایه گذاری درتولید گاز کشــور چه 

پیشنهادی دارید؟
متاسفانه در حوزه گاز طی یک سال، ۸00 میلیون مترمکعب کمبود تولید 
داریم که این میزان روز به روز در حال افزایش است. ایران با برخورداری از 
1۶/۵ درصد ظرفیت گازی جهان به عنوان دومین تولیدکننده گاز جهان، 
همچنان به گاز کشور ترکمنستان برای مناطق شمالی خود نیاز دارد. ۹0 
درصد گاز ایران در جنوب تولید می شود، اما اتصال مناسبی به شمال کشور 
انجام نشده که به همین دلیل مجبور به واردات گاز از کشور ترکمنستان 
هســتیم. بنده نگران انرژی کشور به ویژه گاز هستم، زیرا خدایی نکرده، 
امکان دارد که عسلویه به بزرگ ترین موزه تاریخی جهان تبدیل شود. برای 
جلوگیری از چنین معضالتی، باید در حوزه تولید گاز کشور سرمایه گذاری 
کنیم تا شاهد افت فشار گاز در مناطق مختلف ایران نباشیم. تا سال 1۴0۴ 
به ازای یک فاز پارس جنوبی هر ســال در کشور افت تولید گاز خواهیم 
داشــت و اگر سرمایه گذاری نکنیم، به طور قطع با مشکالت متعددی در 
آینده نه چندان دور مواجه خواهیم شد. وزارت نفت برنامه های خوبی برای 
تولید و سرمایه گذاری در حوزه گاز دارد که به سرعت باید اجرایی شود. باید 
در حوزه بهینه سازی و صرفه جویی به صورت جدی وارد شویم که فقط تا 
به حال در بخش سی ان جی کردن خودروها این اتفاق رخ داده است. چرا 
باید میزان اتالف انــرژی در وزارتخانه های نیرو و نفت باالی ۶0 درصد 
باشــد؟ پس به طور قطع سرمایه گذاری برای تولید و صرفه جویی انرژی 

می تواند کشور را از چالش کمبودهای آب، برق و گاز نجات دهد.
و سخن آخر...

امیدوارم در دولت سیزدهم، طرح های نیمه تمام در حوزه انرژی کشور هر 
چه زودتر به اتمام برســد تا در فصول گرم، شاهد قطعی برق و در فصول 
سرد، شاهد قطعی گاز نباشیم تا مردم در سراسر کشور انرژی موردنیاز خود 
را بدون هیچ کمبودی تامیــن کنند. البته نباید از موضوع صرفه جویی و 
اصالح الگوی مصرف غافل شد که باید هر چه زودتر در راس برنامه های 

مدیران ستادی وزارتخانه های نیرو و نفت قرار گیرد.

هدفمندی یارانه ها پرداخت کند که طی ســال های گذشــته این میزان 
پرداختی دولت به نیروگاه ها هم کم شــده و میزان بدهی دولت در همین 
راستا با افزایش سرســام آوری روبه رو شده است. بانک ها، بدهی دولت را 
در قالب ملک برداشــته و به نوعی نیروگاه داری می کنند. چالش وزارت 
نیرو در حوزه برق، عدم توســعه توازن اقتصادی در حوزه های مختلف در 
بخش های برق  آبی، تجدیدپذیرها، خورشیدی، هسته ای، سیکل ترکیبی 
و گازی است. کشورمان برای تولید برق ظرفیت های خوبی دارد و ۳00 روز 
آفتابی در ایران را طی یک سال داریم. تابش مناسب نور خورشید همراه با 
شدت باالی آن موجب می شود تا کشــور در تولید برق هسته ای و اتمی 
پیشرفت مناسبی داشته باشــد که باید برای تولید، انتقال و توزیع برق در 

کشور برنامه های ویژه ای را تدوین و اجرایی کنیم.
نظر شما درباره عوامل انتقال گرد و غبار به کشور و انتقال آب 

بین حوزه ای در شهرهای ایران چیست؟
متاسفانه سدهای فراوانی که ترکیه  احداث کرده، موجب انتقال گرد و خاک 
همراه با غبار به ایران، عربســتان و سوریه شده است. فاصله بین دریاچه 
ارومیه و وان ترکیه ۳0 کیلومتر مرز هوایی اســت، اما این دریاچه ها با هم 
تفاوت اقلیم دارند. در تمام جهان مسائل زیست محیطی رعایت می شود، اما 
در ایران این موضوع چندان جدی گرفته نمی شود. انتقال آب بین  حوزه ای 
از سرشاخه های ِدز و کارون به مرکز کشور اشتباه است. وقتی برای انتقال 
آب به اصفهان تونل احداث می کنیم، هم اصفهان با تنش آبی مواجه خواهد 
شد و هم استان های همجوار مانند یزد، کهکیلویه و بویراحمد با معضالت 
متعدد کم آبی روبرو می شوند. صنایع فوالدی که مصرف باالی آب دارند، 
در استان های مرکزی ایران مانند اصفهان ایجاد شده که اگر شرکت های 
فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان، در این شهر وجود نداشته باشند، حدود 
۶0 میلیون مترمکعب در مصرف آب طی یک سال صرفه جویی خواهد شد. 
انتقال آب دریا به فالت مرکزی ایران اهمیت دارد و برای انتقال این آب به 
شهرستان  المرد و استان های کرمان و یزد باید هزینه سنگینی بپردازیم 
تا دیگر محتاج انتقال آب بین حوزه ای نباشــیم، زیرا آسیب های فراوانی 
را به کشــور و منابع زیرزمینی وارد می کند. کشورهای عربی حوزه دریای 
خلیج فارس هم از آب دریا اســتفاده می کنند و عربستان سعودی و امارات 
بزرگ ترین آب شــیرین کن های دنیا را در اختیار دارند. قطر هم در زمینه 
استفاده از آب دریا به پیشرفت های فراوانی رسیده است. بنده به مدت ۳ ماه 
در ژاپن، در حال گذراندن دوره مدیریت خود بودم و دور تا دور این جزیره را 
آب های فراوان فرا گرفته است، اما مردمان چشم بادامی، آب باران را هم 
تصفیه می کنند تا از آن مصارف گوناگونی داشته تا جمعیت 1۴0 میلیون 
نفری ژاپن مشکل تامین آب نداشته باشند. تولید هر مترمکعب آب با هزینه 
اســتهالک در ایران حدود 10 هزار تومان است، اما دولت از مردم برای هر 

مترمکعب،۵00 تومان دریافت می کند.
سدسازی ها در ایجاد تنش آبی بین استان های کشور چه 

تاثیری دارد؟
ایجاد سدهای بی رویه با جانمایی های اشتباه، به طور قطع در ایجاد تنش 
آبی بین استان های ایران نقش موثری داشته است. سد هایی مانند گتوند 
که روی گنبد نمکی اســت، موجب شــده تا تنش های آبی متعددی در 
اســتان های جنوبی و مرکزی کشــور رخ دهد. در کشور ما به علت وقوع 
خشک ســالی های متعدد، ۸0 درصد آب های جاری هدر می رود. اجرای 
طرح هایی مانند آبخیزداری که بتوانند در بلندمدت اثرگذاری موثری داشته 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
فروردين 1401   شماره 64

امیدوارم در دولت 
سیزدهم، طرح های 

نیمه تمام در حوزه 
انرژی کشور هر چه 

زودتر به اتمام برسد 
تا در فصول گرم، 

شاهد قطعی برق و در 
فصول سرد، شاهد 

قطعی گاز نباشیم
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ســاالنه مقادیر متنابهی گوگرد صادراتی از منابع نفت و گاز کشورمان 
استحصال می شود؛ چراکه ایران یکی از تولیدکنندگان مهم گوگرد در 
دنیا اســت و گوگرد آن، دارای کیفیت مطلوب و خلوص باالیی است، 
به طوری که عالوه بر تامین نیاز داخل، بخشــی از آن به خارج از کشور 

نیز صادر می شود.
گوگرد به صورت آزاد و ترکیبی، موارد مصرف بسیاری دارد، ولی بیشترین 
کاربرد آن برای تهیه ترکیبات شــیمیایی و فرآورده های میانی در چرخه 
صنعت است. بیشــترین مصرف گوگرد در ســال های اخیر در صنایع 
کشاورزی و تهیه کودهای فسفاته بوده که برای پایین آوردن PH خاک 
کشاورزی و تولید اسید ســولفوریک، کبریت سازی، سمپاشی قارچ ها، 

سپیدک ها و حشره کش ها معموال به صورت مستقیم مصرف می شود.
گوگرد در پاالیش نفت، جداســازی مس و پاالیش اورانیوم، تهیه مواد 
شیمیایی آلی و غیر آلی، رنگ ها، کاغذ و خمیر کاغذ، چرم سازی، آبکاری، 
نیروگاه ها، صنایع قند و شــکر و همچنین تهیه نشاســته، تهیه الیاف 
مصنوعی و مواد منفجره به کار مــی رود. از دیگر موارد کاربردی گوگرد 
می توان به داروســازی و گندزدایی، مواد غیر فلزی، مواد غذایی، صنعت 
صابون ســازی و شــوینده ها و مواد پاک کننده، باتری سازی، الستیک 
مصنوعی، بتون های گوگرددار، مواد شــیمیایی مختلف و همچنین به 

عنوان منبع ماده جوش )جوش  دادن الستیک( نیز اشاره کرد.
شاید از همین رو بود که پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد که با تولید بیش از حد 
گوگرد و محدودیت مصرف آن در داخل مواجه بود، تصمیم به اجرای پروژه 
پارک گوگردی گنبدلی در سرخس و به منظور نظم بخشیدن به تولید، دپو 
و صادرات و فروش آن گرفت. گزارش ماهنامه »دنیای سرمایه گذاری« 
از چگونگی ارائه پیشنهاد اجرای این طرح و نهایتا بهره برداری از آن که در 

11 فروردین ماه ســال جاری و با دستور رییس جمهوری آغاز شد را با هم 
می خوانیم.

همان طور که می دانیم، گاز خوراک پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد با ۳/۶ 
درصد گاز اســیدیH2S، جزو ترش ترین گازهای تولیدی ایران است و 
ساالنه بالغ بر ۴۶0 هزار تن گوگرد در این پاالیشگاه تولید می شود، ولی با 
توجه به محدودیت مصرف این میزان گوگرد در کشور، این پاالیشگاه در 
سنوات گذشته با مشکل دپوی ۲/۵ میلیون تن گوگرد کلوخه مواجه بود 
که سبب ایجاد مشکالت ایمنی و زیست محیطی متعدد شده بود. از این رو، 
در آن زمان این شرکت مجبور بود تا گوگرد کلوخه خود را به صورت خام و 
فله ای با هزینه حمل ساالنه بالغ بر ۵0 میلیارد تومان به بندرعباس منتقل و 
از آنجا به کشورهای هند و چین صادر کند تا در آنجا به کودهای گوگردی 

تبدیل و مجددا بخش عمده ای از آن با قیمت باالتری به کشور بازگردد.
برای حل مشــکل مازاد گوگرد موجود در پاالیشگاه گاز شهید هاشمی 
نژاد و نیز ایجاد ارزش افزوده از این محصول ارزشمند، به اتکای پیشنهاد 
ارائه شده توسط شرکت های دانش بنیان، این پاالیشگاه طی یک مزایده 
اقدام به فروش قریب به ۳00 هزار تن در سال گوگرد به صورت مذاب به 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری و احداث کارخانه های تبدیل گوگرد 
مذاب به محصوالت با ارزش افزوده بیشــتر در زمین پاالیشــگاه گازی 
سرخس کرد. بر همین اساس، با استفاده از توان شرکت های دانش بنیان، 
سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین با حمایت های صورت گرفته 
توســط وزارت نفت، کارخانه های گوگردی در پارک گوگردی گنبدلی 

احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت.
با بهره برداری از این کارخانه ها، هم اکنون گوگرد تولیدی پاالیشگاه شهید 
هاشمی نژاد سرخس به ترتیب به گوگرد دانه بندی شده با 1۵ دالر در هر 

سهیال زمانی

گزارشی از افتتاح مجتمع گوگردی سردار شهید سلیمانی

سرخس به هاب گوگردی 
خاورمیـانه تبدیـل می شـود

با عنایت به حجم قابل 
توجه گوگرد تولیدی در 

پاالیشگاه های گاز پارس 
جنوبی و خام فروشی آن به 
صورت فله، با برنامه ریزی 
صورت گرفته، قرار است 

در پارس جنوبی نیز با 
بهره گیری از ظرفیت 

شرکت های دانش بنیان، 
یک پارک گوگردی برای 

فرآوری و ایجاد ارزش 
افزوده از گوگرد تولیدی 

احداث شود
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زیستی می شــد، مجبور بود تا گوگرد خود را به صورت خام به بندرعباس 
منتقل و از آنجا به سایر کشورها صادر کند.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح افزون بر استفاده از صددرصد تجهیزات 
داخلی، برای 1۵0 نفر اشتغال مستقیم در منطقه محروم و مرزی سرخس 
ایجاد کرده، تصریح کرد: این شرکت ها در پارک گوگردی گنبدلی )یادواره 

سردار شهید سلیمانی( واقع شده اند.
فیضی گفت: در برنامه های آینده این پارک قرار است، بخش خصوصی ۴/۵ 
میلیون تن گوگرد کشور ترکمنستان و دیگر کشورهای حوزه کشورهای 
مستقل همسود )CIS( را با ســاخت حداقل 1۵ کارخانه به کود بنتونیتی، 
گوگرد میکرونیزه، گوگرد مایع و دیگر محصوالت با ارزش افزوده بیشــتر 

تبدیل کند.
وی یادآور شد: با تکمیل این طرح ها، سرخس به یک قطب گوگردی در 
منطقه خاورمیانه تبدیل می شــود. خداوند را شاکریم، در سالی که به نام 
تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرینی است، شاهد افتتاح این کارخانه ها با 

حضور رئیس جمهوری بودیم.
شــایان ذکر اســت، طراحی و ســاخت این واحدها پیش از این توسط 
شرکت های آلمانی انجام می شد، ولی در حال حاضر این فناوری توسط 
شــرکت های دانش بنیان داخلی )عمدتا متشــکل از فارغ التحصیالن 
دانشــگاه های برتر همچون دانشگاه صنعتی شریف( بومی سازی شده، 
ضمن آنکه در این طرح ها، عالوه بر اســتفاده صددرصدی از تجهیزات 
داخلی، موجبات اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بالغ بر ۳00 نفر در منطقه 

محروم و مرزی سرخس را ایجاد کرده است.
در برنامه توســعه این پارک مقرر شده تا با مشارکت بخش خصوصی و 
شرکت های دانش بنیان، با استفاده از حدود ۴/۵ میلیون تن گوگرد تولیدی 
کشور ترکمنســتان که در مجاورت مرز سرخس قرار دارد، در این پارک 
حداقل 1۵ کارخانه با دانش فنی بومی شــده، برای تبدیل گوگرد به کود 
بنتونیتی، گوگرد میکرونیزه، گوگرد مایع، کود گوگردی و سایر محصوالت 
با ارزش افزوده بیشتر، احداث و با تکمیل طرح های فوق، سرخس به هاب 
گوگردی منطقه خاورمیانه تبدیل شــود. این امر عالوه بر درآمدزایی و 
تامین نیازهای بخش کشاورزی کشور، سبب اشتغال زایی قابل توجهی در 
آن منطقه محروم خواهد شد. در واقع، با عنایت به حجم قابل توجه گوگرد 
تولیدی در پاالیشگاه های گاز پارس جنوبی و خام فروشی آن به صورت 
فلــه، با برنامه ریزی صورت گرفته، قرار اســت در پــارس جنوبی نیز با 
بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان، یک پارک گوگردی برای 

فرآوری و ایجاد ارزش افزوده از گوگرد تولیدی احداث شود.

تن ارزش افزوده، کود بنتونیتی با ۳ برابر ارزش افزوده و گوگرد میکرونیزه با 
۸ برابر ارزش افزوده نسبت به گوگرد خام تبدیل شده و بخش قابل توجهی 
از نیازهای کشور )از جمله نیاز وزارت جهاد کشاورزی( که پیش از این وارد 

می شد، توسط این شرکت ها تامین می شود.
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سرخس عالوه بر تامین مستمر و پایدار 
گوگرد به عنوان ماده اولیه و اختصاص بالغ بر ۶ هکتار زمین از زمین های 
خود به این طرح ها، زیرساخت هایی همچون یوتیلیتی و بخار را برای تولید 
گوگرد مذاب در اختیار کارخانه های یاد شده قرار داده است. )در صورتی که 
کارخانه ها در مکان دیگری احداث می شدند، به ازای هر تن 7 دالر هزینه 

ایجاد گوگرد مذاب بود.(
در واقع، با احداث این کارخانه ها در زمین پاالیشگاه، هزینه 7 دالر به ازای 
هر تن برای مذاب سازی توسط دولت تامین و در مقابل، هزینه ۵۵ میلیارد 
تومان در ســال برای خرد کردن و انتقال گوگرد از روی دوش وزارت نفت 

برداشته شده است.
این مهم در ســفر رییس جمهوری در فروردین ماه ســال جاری به وقوع 
پیوســت و آیت اهلل رئیسی در دومین روز ســفر خود در فروردین ماه سال 
جاری به خراســان رضوی، ۲ کارخانه مجتمع گوگردی ســردار شهید 

سلیمانی شهرستان سرخس را  افتتاح کرد.
وی با حضور در مجتمع گوگردی ســردار سلیمانی گنبدلی، دو کارخانه از 
مجموع چهار کارخانه این مجتمــع را افتتاح کرد که هدف از فعالیت این 
کارخانه ها، کاهش خام فروشــی گوگرد و توســعه زنجیره آن در کشور با 
اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی و از محل گوگرد تولیدی پاالیشگاه 

خانگیران عنوان شد.
بنا بر آمار، مجتمع گوگردی ســردار شهید سلیمانی شامل چهار کارخانه 
اســت که از این تعداد، دو کارخانه پیش تر به بهره برداری رسیده بود و دو 
کارخانه دیگر نیز با سرمایه گذاری سه میلیارد ریالی و ۲/۵ میلیون یورویی 
بخش خصوصی، افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. در همین ارتباط، 
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشــمی نژاد نیز اعالم کرد که در 
ساخت کارخانه های مجتمع گوگردی سردار سلیمانی از صددرصد توان 

داخلی استفاده شده است.
یحیی فیضی با اشــاره به گشایش دو کارخانه در مجتمع گوگردی سردار 
شهید سلیمانی، اظهار کرد: شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد حداکثر 
روزانه ۲ هزار تن گوگرد تولید می کند که با توجه به روبرو شــدن مشکل 
دپوی ۲/۵ میلیون تن گوگرد که ســبب ایجاد مشکالت ایمنی و محیط 

پاالیشگاه شهید 
هاشمی نژاد که با تولید 

بیش از حد گوگرد و 
محدودیت مصرف آن در 
داخل مواجه بود، تصمیم 

به اجرای پروژه پارک 
گوگردی گنبدلی در 

سرخس و به منظور نظم 
بخشیدن به تولید، دپو 
و صادرات و فروش آن 

گرفت
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در خصوص فعالیت ها و سوابق کاری خود توضیحاتی ارائه 
فرمایید؟

بنده از سال 1۳۹0 فعالیت حرفه ای خود را شروع کردم. در ابتدا در صندوق 
پژوهش فناوری شــریف به فعالیت پرداختم که حوزه سرمایه گذاری در 
شــرکت های نوآور و دانش بنیان اســت و در سال 1۳۹1 انجمن صنفی 
سرمایه گذاری خطرپذیر یا VC را تاسیس کردیم. پس از آن و با توجه به 
آشنایی بنده با آقای زنگنه، وزیر سابق نفت در دانشگاه شریف به عنوان 
دانشجوی ممتاز ایشان در درس اقتصاد نفت در این دانشگاه از سال 1۳۹۲ 
وارد وزارت نفت جمهوری اســالمی ایران شــدم و به مدت سه سال به 
صورت مستقیم در کنار ایشــان در حوزه های ارزیابی اقتصادی پروژه ها 
فعالیت کردم. در سال 1۳۹۵ به عنوان مدیر سرمایه گذاری شرکت ملی 
نفت ایران منصوب شــدم و در سال 1۳۹7 به عنوان مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری نفت شروع به فعالیت کردم. پس از آن در سال 1۳۹۹ کامال 
وارد بخش خصوصی شــدم و به عنوان مدیرعامل شرکت گسترش و 
نوسازی صنایع نفت پارســیان که یک شرکت کامال خصوصی است، 
مشغول به کار شدم. این گروه در سال 1۴00 سهام مدیریتی شرکت پارس 
پترو زاگــرس را خریداری کرد و هم اکنون بنده به عنوان مدیرعامل این 

شرکت فعالیت دارم.
شرکت پارس پترو زاگرس در چه زمینه ای فعالیت دارد؟

این شرکت به عنوان یک شرکت اکتشاف و تولید )E&P( ایرانی در حوزه 
اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز فعالیت دارد و در طول 17 سالی که از 

تاسیس آن می گذرد، تاکنون بیش از 1۵0 پروژه داشته است.

امیرهادی تاج بخش

مديرعامل شرکت پارس پترو زاگرس تاکید کرد

ضـرورت توسعه و بهره برداری 
از میادین نفت و گاز

تحریم ها چه موانعی برای این فعالیت ایجاد کرده است؟
متاســفانه این موضوع موجب کاهش حجم تولید نفت گردیده که سبب 
شده، حجم فعالیت های باالدستی در ســال های گذشته کاهش یابد و 
آثاری منفی برای شــرکت های فعال این صنعت داشته باشد، اما به طور 
کل، ظرفیت زیادی برای تولید در این حوزه وجود دارد. برای مثال، با وجود 
1۲0 میلیارد تومان بشکه نفت در کشور، اگر ساالنه ۴ میلیون بشکه نفت 
تولید کنیم، تا یک صد سال دیگر نیز ذخیره نفتی خواهیم داشت، هرچند 
که شاید تا آن زمان سوخت های تجدیدپذیری مانند سوخت خورشیدی، 
بادی و آبی جایگزین نفت شــود، لذا بنده نسبت به آینده و افزایش حجم 

فعالیت ها امیدوار هستم.
چه اقداماتی برای افزایش حجم تولید نفت انجام داده اید؟

متولی تولید نفت در ایران شــرکت ملی نفت ایران است و شرکت ما نیز 
ارائه دهنده خدمات فنی و اجرایی به شــرکت ملی نفت اســت، بنابراین 
موضوع تولید نفت به صورت مســتقیم به شرکت ما و دیگر شرکت های 
فعال در صنعت تولید نفت و گاز مرتبط نیســت، بلکه شرکت ملی ایران 
متولی اصلی آن است. با توجه به سخنان مدیرعامل محترم شرکت ملی 
نفت ایران به نظر می رسد، دولت برنامه های مهمی مانند سرمایه گذاری 
1۳0 میلیارد دالری در حوزه نفت دارد که با انجام آن ها قطعا به میزان تولید 

نفت و گاز کشور افزوده خواهد شد.
در این مسیر با چه چالش هایی مواجه هستید؟

از نظر بنده، مهمترین چالش، جذب ســرمایه گذاران است. متاسفانه در 
سال های گذشته حجم منابعی که برای توسعه میدان های نفتی مصرف 
شــده، به هیچ وجه متناســب ذخایر عظیم نفت و گاز کشور نیست. البته 
فکر می کنم، در تمام ســطوح تصمیم گیری کشــور، به اهمیت توسعه 
فعالیت های باالدستی نفت و گاز توجه شده و امیدوارم با به نتیجه رسیدن 
مذاکرات، زمینه برای عبور از تحریم ها و افزایش حجم تولید نفت فراهم 
گردد و در سال های پیشرو، شاهد رشد خوب صنعت اکتشاف و استخراج 

منابع هیدروکربوری کشور باشیم.
و سخن آخر...

امیدوارم، حجم فعالیت ها برای توسعه میادین نفتی افزایش پیدا کند تا هر 
چه زودتر شــاهد رونق این بخش باشیم. خوشبختانه هدف گذاری های 
دولت برای تولید ۵ الی 7 میلیون بشــکه نفــت در روز و همچنین تولید 
یک میلیارد و ۵00 میلیون مترمکعب گاز در روز امکان پذیر بوده و امید است 
که با رفع تحریم ها محقق شود. در این صورت می توان پیش بینی کرد که 
در حوزه نفت و گاز، ایران ساالنه بیش از 100 میلیارد دالر درآمد داشته باشد 

و به موفقیت های بزرگی در این عرصه دست پیدا کنیم. ی  
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با توجه به ظرفیت کشورمان در زمینه بهره برداری از ذخاير نفتی و گازی، اما هنوز فرصت های زيادی برای توسعه اين میادين و سرمايه گذاری های مرتبط 
با آن وجود دارد، به خصوص که تحريم ها و موانع حاصل از آن، باعث کاهش حجم سرمايه گذاری در تولید نفت و گاز کشور در سال های گذشته شده که 
توجه به اين مهم ضروری است. برای بررسی بیشتر اين موضوع، گفت وگويی با محمد مصطفوی، مديرعامل شرکت پارس پترو زاگرس، فارغ التحصیل 

رشته مهندسی شیمی از دانشگاه شريف و همچنین دکتری مالی از دانشگاه تهران انجام داده ايم که ماحصل آن در ادامه می آيد.



در این بخـــش می خوانیم :

رشد تولید؛ عامل اصلی بهبود فضای کسب وکار

کمبود  نقدینگی؛ معضل اصلی قطعه سازان خودرو

حمایت راهبردی جایگزین  تصدی گری دولت در خودروسازی شود

دنیای خودرو

گفت وگوی اختصاصی با مهندس سیروس کوهستانیگفت وگوی اختصاصی با مهندس سیروس کوهستانی
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مصطفی حاتمی

محدوديت های ناشی از تحريم ها مانع از دسترسی صنايع خودروسازی و قطعه سازی ايران به تکنولوژی و دانش فنی روز شده است. از طرفی، 
سرکوب قیمت ها و سیاست های دستوری دولت نیز فرصت قطعه سازان را برای دسترسی به منابع مالی يا تامین آن محدود کرده، به طوری که در اين 
شرايط تنها با تغییر اصولی در سیاست های اقتصادی و مديريتی می توان در انتظار آينده روشنی بود. برای بررسی بیشتر اين موضوع گفت وگوی 
صمیمانه ای با دکتر بابک کريمخان، نايب ريیس انجمن تخصصی صنايع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور انجام داده ايم که ماحصل آن 

به نظر خوانندگان عزيز می رسد.

دکتر بابک کريمخان

بحران نقدینگی قطعه سازان
نتیـجه قیمت گـذاری دستـوری

عملکرد انجمن تخصصی صنایــع همگن نیرومحرکه 
و قطعه ســازان خودرو کشور در ســال گذشته را چطور 

ارزیابی می کنید؟
سال 1۴00 ما در هیات مدیره انجمن همگن کشوری، جلسات متعددی 
را با مدیران شــرکت های خودروســازی، مســئوالن وزارت صمت، 
قوه قضائیه، بانک مرکزی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی برگزار 
و نقطه نظرات صنعت قطعه ســازی و خواسته های قطعه سازان در این 
جلسات را به اطالع مسئوالن رسانده و پیگیری های الزم را هم انجام 
داده ایم. از سوی دیگر، کمیته های تخصصی انجمن همگن در ارتباط با 
موضوعات مرتبط تشکیل شدند تا با محتواسازی و اطالع رسانی دقیق 
آن به مسئوالن و رســانه ها، نقش موثرتری در بحث سیاست گذاری 
صنعت خودرو ایفا نمایند. به رغم اذعان مســئوالن نهادهای دولتی و 
قبــول چالش های پیش روی قطعه ســازان، در عمل سیاســت های 
مناسبی برای رفع مشکالت تدوین نشد و ما از این بابت بسیار ِگلِه مند 

هستیم. البته به دلیل مشــکالت موجود اقتصادی در خودروسازی به 
عاملیت دولت، سیاست های مقطعی و تصمیمات خلق الساعه ای گرفته 
می شــود که عموما به جای حل مشکالت، ســرمایه ها و فرصت های 
موجــود را هدر می دهد. با این حال انجمــن تخصصی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه ســازان خودرو کشور در هر شرایطی خود را موظف 
به دفاع از صنعت قطعه سازی دانسته و تالش می کند تا با ارائه پیشنهاد 
و مشورت ها، تاثیرات مثبت خود را در سیاست گذاری های کالن داشته 
باشــد که تصور می کنم این انجمن  در سال 1۴00 با وجود هجمه های 
مختلف، عملکرد مثبتی داشــته و امیدواریم، با تقویت و استمرار همین 

رویه در سال پیش رو بیش از پیش اثرگذار باشیم.
در حــال حاضر چه چالش هایی صنعت قطعه ســازی را 

تهدید می کند؟
چالش های موجود در این صنعت به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول 
به مشکالت و تعامالت بین قطعه ساز و خودروساز بازمی گردد و دسته 
دوم، مشکالت عمومی صنعت در کشور است. متاسفانه در حال حاضر 
فرآیند پرداخت مطالبات قطعه ســازان از ســوی صنعت خودروسازی 
بســیار طوالنی بوده که این امر در قطعه ســازان کوچک تر بحران ساز 
شــده و زیان و تعطیلی برخی از آن ها را به دنبال داشــته است. از جمله 
مشکالت موجود در تعامالت دوجانبه با خودروسازان می توان به نگاه 
از باال به پایین و قراردادهای یک جانبه، ایجاد رقابت های ناسالم، تعدد 
ســورس های بی رویه تامین که کاهش کیفیت را به دنبال دارد، اشاره 
کــرد و تا زمانی که این رویه ها اصالح نگردد، مشــکالت به قوت خود 
باقی خواهند ماند. در خصوص مشکالت صنعتی کشور، باید به این نکته 
اشاره داشته باشم که نبود قوانین ضد انحصار در ساختار صنعتی کشور 
سبب ایجاد رانت می شود و دولت برای کنترل آن، قوانین و ساختارهای 
اجرایی بسیار پیچیده و زجرآوری را در مسیر تولید ایجاد کرده که شرایط 
را برای فعالیت قطعه سازان و دیگر تولیدکنندگانی که فعالیت های سالم 
دارند، بســیار سخت کرده است. ســهم اندک 1۵ درصدی صنعت در 
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GDP کشور نشان می دهد که به رغم تاکید هر ساله، بستر مناسبی برای 

رشد تولید ایجاد نشده است. نقدینگی در این صنعت جوابگوی توسعه آن 
نیست و بانک ها و بنگاه های مالی هم بسیار دست بسته عمل می کنند.

برگزاری همایش »زنجیره خودروسازی در افق ۱۴۰۱« 
در اواخر سال گذشته چه نتایجی را به همراه داشت؟

بــا توجه به محدودیت های کرونایی ســال های پیش، برگزاری چنین 
همایش با شــکوهی نشان دهنده گســتردگی پوشش انجمن همگن 
کشوری است که تعداد زیادی از قطعه سازان از سراسر استان های کشور 
در آن حضور داشــتند. این همایش که در چندین پنل تخصصی برگزار 
شد، مدعوینی از وزارت صمت، قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی داشت. در این همایش ابتدا مقایسه ای بین صنعت قطعه سازی 
داخلی با صنایع قطعه ســازی دنیا و ترکیه انجام شد که نشان از اهمیت 
ارتباطات جهانی و تجربه موفق کشورها در کسب دانش فنی و شکوفایی 
صنعت خودروی شان بود. نقطه نظرات نمایندگان مجلس و فعاالن این 
حوزه در مورد مباحث کیفیت، نیاز بازار و قیمت خودرو بررسی شد که این 
موضوع، سبب اشتراک نظر بیشتر مسئوالن و نهادهای دولتی با نظرات 
فعاالن این حوزه گردید. امیدواریم که این تعامالت تاثیر خوبی در تدوین 

قوانین آتی داشته باشد.
چرا در کشــورمان آن طور که باید به صنعت قطعه سازی 

پرداخته نمی شود؟
در حال حاضر ساختار مدیریت صنعت خودرو دولتی بوده و سیاست های 
مرتبط با آن نیز توســط وزارت  صمت تعیین می شود، بر همین اساس 
صنعت قطعه ســازی نیز موظــف به اجرای آن مطابق بــا برنامه هایی 
اســت که بنگاه داری دولتی تبیین می کند. تعهدات مالی پرداخت نشده 
به صنعت قطعه ســازی و عدم تمایل به تصمیم گیری بخش خصوصی 
از مهمترین عوامل بی توجهی به صنعت قطعه ســازی است. از طرفی، 
تحریــم این صنعت؛ محدودیت های زیادی را بــه آن تحمیل کرده، از 
اتصال به زنجیره تامین جهانی محروم شــده و نمی تواند همپای سایر 
تولیدکنندگان در دنیا عمل کند که همین امر موجب وابســتگی آن به 
خودروســازی دولتی شده که کاهش سودآوری و توسعه آن را به همراه 
داشته است. عالوه بر این، مطالبات زیاد قطعه سازان و کمبود نقدینگی، 

این صنعت را بی رمق کرده است.
واردات خودرو چه تاثیری بر وضعیت صنعت قطعه سازی 

دارد؟
انجمن همگن عموما در امر واردات خودرو مخالفت خاصی نداشــته، به 
شرط آنکه سرمایه ارزی محدود کشور در واردات خودروهای لوکس هدر 
نرود. واردات خودرو معموال تلنگری به خودروسازان داخلی برای به روز 
کردن خودروها و به کارگیری آپشن های روز در خودروهای شان است. 
هرچنــد که خودروهای وارداتی عمومــا در کالس قیمتی خودروهای 
داخلی نیســتند و مشــتریان خاصی دارند، ولی به نظر می رسد، واردات 
این خودروها التهاب بازاری را که در آن خودروهای خارجی تا چند برابر 
قیمت فروخته می شوند، کاهش دهد. امروزه سطح تکنولوژی  در صنعت 
خودرو به  شدت تغییر کرده و توقعات مردم نیز نسبت به گذشته افزایش 

پیدا کرده است، بر همین اساس تطابق با تکنولوژی های جدید، فاکتور 
مهمی برای پیشرفت صنعت خودروسازی و قطعه سازی داخلی است. 
به نظر می رسد، با رفع محدودیت های ارزی، واردات خودرو بار دیگر از 
ســر گرفته شود. با توجه به این امر امیدوارم برچسب انحصار از صنعت 
خودرو حذف و زمینــه برای قیمت گــذاری آزاد و رقابتی خودروهای 

داخلی و به تبع آن، افزایش کیفیت و رضایت مشتریان فراهم گردد.
برای کاهش اختالف قیمت کارخانه و بازار چه اقدامی باید 

صورت گیرد؟
یکی از راهکارهای حل این مشکل، حذف فساد و رانت یک صد و پنجاه 
میلیارد تومانی در توزیع با روش قرعه کشــی خودرو اســت. زمانی که 
دولت با سیاست های دستوری، قیمت کارخانه ای خودرو را پایین نگه 
مــی دارد، عطش و التهاب تقاضا ایجاد می کند و چون کارخانه به دلیل 
زیان دهــی قادر به تامین این نیاز کاذب نیســت، قیمت خودرو در بازار 
افزایش می یابد. اگر قیمت آزاد شــود، تقاضای کاذب حذف می شود، 
قیمت خودرو در یک سیکل کاهشی متعادل می گردد و مصرف کننده 
واقعی به راحتی به خودرو مورد نظر خود با قیمتی مناســب تر دسترسی 
پیــدا می کند. دولــت در هر کجــای فرآیند عادی عرضــه و تقاضا، 
چارچوب گذاری کند، باعث ایجاد رانت می شــود. وظیفه اصلی دولت؛ 
تســهیل قانون گذاری، از بین بردن انحصار و ســپردن کارها به مردم 
اســت. دولتی بودن صنعت خودرو موجب شده، مدیران خودروسازی 
اولویت های سیاسی را بر اولویت های اقتصادی ترجیح دهند و به زیان 

بنگاه خود راضی شوند.
تغییر دولت و مســئوالن در وزارتخانه هــا چه اثری بر 

فعالیت های این صنعت دارد؟
با تغییر مدیریت کالن صنعتی در هر دولت، شــاهد تغییر سیاست ها و 
ورود افراد جدید در پســت های دولتی هســتیم که این موضوع باعث 
می شــود تا اقدامات مدیران پیشــین و تعهدات آنان کامال کمرنگ 
 شــود. وقتی قرار نباشــد که از تجربیات موفق دیگران استفاده کنیم، 
با ســعی و خطا، ســرمایه ها و فرصت های طالیی در صنعت کشور را 
هدر خواهیم داد. میزهای خودکفایی قطعه سازی هم در سال های اخیر 
همین وضعیت را داشته است. قراردادهایی از سوی خودروسازان جهت 
خودکفایی قطعات با قطعه ســازان منعقد شــده که الزمه آن، رعایت 
تعهدات خودروســازان در قبال تامین آن از صنعت قطعه سازی داخلی 
است، در حالی که این تعهدات با مرور زمان کمرنگ شده و قطعه سازان 
نیز نسبت به ســرمایه گذاری و ادامه کار مردد شده اند. در این شرایط، 
قطعه ســاز با این ابهام روبه رو می شــود که آیا دولت از داخلی سازی 
حمایت می کند یا اینکه به محض گشــایش های ارزی از خرید داخلی 

سر باز زده و واردات را ترجیح خواهد داد.
بر اساس گزارش وزارت صمت، بین 3۰ تا 6۰ درصد کل 
بازار لوازم یدکی خودرو، متعلق به قاچاق و کاالهای تقلبی 

است. در این خصوص چه نظری دارید؟
بازار لوازم یدکی کشــورمان یک بازار خاص است. تنوع کم خودروها 
و تیراژ بــاالی آن، فرصت مطلوبی را بــرای ورود قطعات خارجی به 
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در حال حاضر فرآیند 
پرداخت مطالبات 

قطعه سازان از سوی 
صنعت خودروسازی 

بسیار طوالنی 
بوده که این امر در 

قطعه سازان کوچک تر 
بحران ساز شده و 

زیان و تعطیلی برخی 
از آن ها را به دنبال 

داشته است
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صنعت خودرو در 
بستر تعامل رشد 

می کند، بنابراین باید 
با تکیه بر موقعیت 

جغرافیایی، منابع و 
جمعیت کشورمان که 

به عنوان برگ برنده 
محسوب می شود، 

زمینه را برای 
گسترش تعامل با 

دنیا فراهم آوریم

خصوص قطعات هندی و چینی فراهم کرده است. از آنجایی که واردات 
این کاالها از مسیر رســمی، دارای محدودیت و تعرفه باالتری است، 
ورود آن از طریق قاچاق و به  صورت غیررســمی انجام می شود که نه 
کنترلــی بر کیفیت آن ها وجود دارد و نه آمار دقیقی از آن ها در دســت 
اســت. برخی از آمارها حاکی از قاچاق ۳ میلیارد دالری قطعه در سال 
گذشته بوده اســت. البته جدا از قاچاق، برخی از تولیدکنندگان داخلی 
نیز بدون توجه به دانش قطعات و حساسیت های کیفی، کاالهای کم 
کیفیت و خطرآفرین تولید می کنند. امیدوارم، سیســتم نظارتی خوبی 
تعریف شود که کاالها دارای شناسنامه شده و بتوان کاالهای بی کیفیت 
و تقلبی را ردیابی و محدود کرد. روش برچسب قیمت گذاری در صنعت 
قطعات یدکی هم به دلیل نوســانات مداوم قیمت مواد اولیه و هزینه ها 
روش پخته ای به نظر نمی رسد. زمان طوالنی تولید تا مصرف این دسته 
از کاالها، قیمت های متفاوتی را از یک کاال در بازار به وجود می آورد که 

سبب سردرگمی مشتریان و اختالف و اتهام به شبکه توزیع می گردد.
برای تحقق شعار سال چه اقداماتی باید از سوی دولت و 

تولیدکنندگان صورت گیرد؟
دانش بنیان شــدن، یک فرآیند علمی و فناوری به روز در مقایســه با 
صنعت دنیا اســت که در فضای رقابتی انجام می شــود. بر اساس یک 
ضرب المثل قدیمی که »همه چیز را همگان می دانند«. در یک تحلیل 
کمی، کشــورمان با دارا بودن ۵ درصد از جمعیت جهان، در صورتی که 
از گردش دانش با دنیای خارج محروم باشد، تنها ۵ درصد از دانش را در 
اختیار خواهد داشت، با این حال ارتباطات جهانی، اینترنت و شبکه های 
گســترده اطالعات، محدودیت های جغرافیایی را کاهش داده و زمینه 
را برای انتقال هر چه بیشــتر اطالعات فراهم کرده اســت، اما مساله 
این اســت که دانشــگاه ها و صنایع ما تا چه اندازه با دانشگاه ها، مراکز 
تحقیقاتی و صنایــع روز دنیا در ارتباط هســتند؟ از طرفی، تعریف ما 
از دانش بنیان بودن چیســت و به چه ســطحی از دانش و رقابت قانع 
می شــویم. بی تردید برای دسترسی به ســطوح باالتر دانش باید در 
محدودیت های خودساخته نســبت به تبادل و یادگیری دانش با دنیا 
تجدیدنظر کنیــم. باید به بخش خصوصی و توانمندی های جوانان در 
کسب دانش بها دهیم تا استعدادهای کشورمان در داخل شکوفا شوند 
که البته الزمه آن، به کارگیری مدیران آگاه، دلسوز و دست پاکی است 
که با ریل گذاری صحیح، محدودیت ها و موانع را از سر راه تولید برداشته 
و به بسترسازی دانش و توسعه بخش خصوصی در اشتغال زایی اهتمام 

ورزند و شــرایط بهتری را برای رقابت و گسترش ارتباطات جهانی به 
وجود آورند.

چه افقی را پیش روی صنعت قطعه سازی در سال جاری 
متصور هستید؟

بر اســاس برنامه  اعالم شــده، دولت در نظر دارد تا تولیــد خودرو را در 
ســال 1۴01 به یک میلیون و ۵00 هزار دستگاه برساند، یعنی امسال با 
افزایــش ۵0 درصدی تولید مواجه خواهیم بود که قطعا با روند افزایش 
هزینه های تولید، برای تحقق این شعار به دو برابر نقدینگی سال گذشته 
نیاز اســت. اگر دولت راهکاری را برای تامین نقدینگی نداشــته باشد، 
سیســتم بانکی این نقدینگی را تامین نکند و همچنین خودروساز هم 
موظف به تولید با زیان باشــد، این هدف در حد شعار باقی خواهد ماند 
و در نهایت، قطعه ســازان در زیر فشــار تامین و عدم تامین نقدینگی 
دچار بحران های شــدید مالی خواهند شد. تاکنون نه تنها راه حل عملی 
برای تسویه مطالبات و تزریق نقدینگی داده نشده، بلکه بانک ها نیز به 
بهانه کنترل نقدینگی و تورم، سیاســت های انقباضی شدیدتری را در 
پیش گرفته اند. عالوه بر این موارد، افزایش هزینه های دســتمزد که 
یک ســیکل تورمی هزینه های خدمات و مواد اولیــه را به دنبال دارد، 
قیمت تمام شــده کاالهای داخلی را به صورت جهشی باال می برد. در 
صورت ثابت نگه داشته شدن قیمت ارز خارجی توسط دولت، واردات از 
تولیدات داخل جذاب تر خواهد شد، بنابراین واردکنندگان، سال ایده آلی 
را برای واردات خودرو و قطعات در پیش خواهند داشــت و این موضوع، 
سرمایه داران بیشــتری را به ورود به این حوزه تشویق خواهد کرد، لذا 
انتظار داریم کــه دولت تعادل را در صیانت از تولیــد داخلی با توجه به 

شرایط سخت پیش رو برقرار سازد.
و سخن آخر...

تجربه و بســتری که در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور ایجاد شده، 
امتیاز ویژه ای اســت که کمتر کشــوری از آن بهره مند می باشد. این 
صنعت نیاز به بازسازی و به روزرسانی دارد. از طرفی؛ انتقال تکنولوژی، 
ارتباط و بهره گیری از دانش خودروســازان معتبر جهانی در یک رابطه 
برد- برد، باعث تحول این صنعت و جهانی شدن آن خواهد شد. شایان 
ذکر است، صنعت خودرو در بســتر تعامل رشد می کند، بنابراین باید با 
تکیه بر موقعیت جغرافیایی، منابع و جمعیت کشــورمان که به عنوان 
برگ برنده محســوب می شود، زمینه را برای گســترش تعامل با دنیا 

فراهم آوریم. 
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بهبود فضای کســب وکار و همچنین حذف قیمت های دستوری یکی از 
ملزومات رشد صنعت قطعه سازی به شمار می رود، بر همین اساس از دولت 
جدید انتظار می رود تا با اجرای سیاست های مناسب، شرایط مطلوبی را برای 

رشد تولید در این صنعت و بهبود وضعیت آن فراهم سازد.
امیرحسین جاللی، مدیرعامل شرکت ایسکرا با اشاره به رشد ۲0 درصدی 
تولیدات این شــرکت گفت: تولید دینام خودروی شاهین و تارا در شرکت 
ایسکرا آغاز شده و قرار است تا محصوالت جدید دیگری مانند فن رادیاتور و 

برفاب نیز با یک تیراژ مناسب تولید شود.
جاللی با اشــاره به هدف شرکت ایسکرا مبنی بر صفر کردن ضایعات این 
شرکت، گفت: البته این ضایعات به طور کامل صفر نمی شود، با این حال با 
کمک و مشارکت اپراتورهای تولید به طور جدی کاهش پیدا کرده است. 
عالوه بر این، شرکت ایســکرا از نظر ریالی نیز حدود ۳00 هزار یورو کاال 
صادر کرده، اما هنوز به رقم مورد نظر ۵00 هزار یورو دست پیدا نکرده است.

وی به عدم تغییر شــرایط تولید در سال 1۴00 اشاره کرد و گفت: در برخی از 
موارد، وضعیت تا حدودی سخت تر شده، به همین دلیل یکی از مهمترین 
ملزومات رشــد تولید در زمان کنونی، بهبود فضای کســب وکار و امنیت 

اقتصادی و قضایی برای کارآفرینان است.
مدیرعامل شرکت ایسکرا به صحبت های وزیر صمت مبنی بر ممنوعیت 
واردات خودرو اشــاره کرد و افزود: با توجه به مشــکالت ارزی کشور برای 
واردات واکسن، این موضوع به منظور مدیریت بهتر منابع ارزی صورت گرفته 

تا از این پس در تامین نیازهای ضروری کشور با مشکلی روبه رو نشویم.
این قطعه ساز خودرو به معضالت این صنعت اشاره کرد و گفت: برخی از این 
مشکالت به فضای کسب وکار و موانع موجود در بخش های مختلف مانند 
سیستم بانکی، سازمان گمرک، سازمان استاندارد و دیگر دستگاه های جانبی 
بازمی گردد. صنعت قطعه سازی به ارتباط و احترام متقابل صنعت خودروسازی 

نیاز دارد، ولی متاسفانه در حال حاضر این ارتباط بدتر از گذشته شده است.
جاللی بــا بیان اینکه انجمن تخصصی صنایع همگــن    نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کشــور تالش زیادی برای تسهیل روابط قطعه سازان 
و خودروســازان انجام داده، خاطرنشــان کرد: این انجمن در صدد است تا 
قیمت های دستوری را حذف کند، بر همین اساس مدیران و مسئوالن دولتی 
بعد از پی بردن به آثار منفی قیمت های دستوری، آن را کنار گذاشته و به نظر 

می رسد، از این پس شاهد نتایج خوب این موضوع باشیم.

مدیرعامل شــرکت ایســکرا عملکرد انجمن تخصصی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور را در سال 1۴00 مثبت ارزیابی کرد 
و گفت: عملکرد این انجمن در ســال گذشته بسیار خوب بود، به طوری که 
با برگزاری نمایشگاه در ســال 1۴00، شاهد حضور پررنگ قطعه سازان و 

خودروسازان کشور بودیم.
وی با اشــاره به تاثیر کاهــش ارزش پول ملی بــر افزایش قیمت خودرو 
خاطرنشــان کرد: البته باید گفت که در کنار ایــن موضوع، فاصله قیمت 
خودرو در بازار و کارخانه نیز بر این امر تاثیر بسیار منفی گذاشته، اما با حذف 

قیمت های دستوری، شاهد کاهش این فاصله خواهیم بود.
جاللی در پاسخ به این سوال که مدیران دولتی چه اقدامی برای بهبود شرایط 
صنعت قطعه سازی می توانند انجام دهند، گفت: به اعتقاد بنده، بهترین کار 
ممکن، آزاد گذاشتن هیات مدیره شرکت های خودروسازی برای مدیریت 
منابع و مصارف آنان اســت. عالوه بر این، قیمت گذاری باید آزاد شــود تا 

قیمت ها بر اساس مکانیزم بازار تعیین شود.
مدیرعامل شــرکت ایسکرا در پایان با اشاره به تاثیر کاهش فروش نفت بر 
افزایش تولید، اظهار کرد: باید دانست که امروزه مهمترین عامل برای بهبود 
فضای کسب وکار، بها دادن به تولید است. متاسفانه با سازوکارهای فعلی و 

همچنین قوانین و مقررات کنونی، دست و پای قطعه سازان بسته است.

مصطفی حاتمی

از سوی مديرعامل شرکت ايسکرا عنوان شد

رشد تولید 
عامل اصلی بهبود فضای کسب وکار
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مصطفی حاتمی

استفاده از فناوری های روز و دستیابی به سطوح باالی تکنولوژی، هزينه زيادی برای قطعه سازان خودرو در پی دارد که تامین آن در شرايط کنونی 
با توجه به هزينه های تولید شايد ممکن نباشد، بر همین اساس يکی از اصلی ترين دغدغه های کنونی تولیدکنندگان حل چالش تامین نقدينگی و 
ضرورت اصالح سیاست های قديمی در رابطه با تولید است. با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت افزايش کیفیت خودروهای 
داخلی که قطعا ارتباط مستقیمی با لزوم افزايش سطح کیفیت قطعات خودرو دارد، گفت وگويی با مهندس سیروس کوهستانی، مديرعامل شرکت 

صنعت گستر سديد انجام داده ايم که مشروح آن از نظر خوانندگان ارجمند می گذرد.

مديرعامل شرکت صنعت گستر سديد مطرح کرد

کمبود  نقدینـگی 
معضل اصلی قطعه سازان خودرو

شرکت صنعت گستر سدید در سال ۱۴۰۰ به تولید چه 
محصوالتی پرداخت؟

 یکی از بزرگ ترین موفقیت های این شرکت در سال گذشته تولید شاسی 
برای خودروهای سرمایه ای مانند کشنده ها و کامیون ها بود، در حالی که 
تا پیش از این به جز چند مورد جزئی و پراکنده، در این زمینه اقدامی انجام 
نداده بود. خوشــبختانه در سال 1۴00 با توجه به خال بازار، فرصت تولید 
این محصول به وجود آمد و به این منظور با شرکت ایران خودرو دیزل به 
عنوان تولیدکننده خودروهای سرمایه ای در کشور قراردادی منعقد گردید 
که به عنوان نقطه عطف فعالیت های شرکت صنعت گستر سدید در سال 
1۴00 به شــمار می رود. یکی دیگر از اقدامات این شــرکت که البته به 
دنبال فعالیت های سال 1۳۹۹ انجام شد، تولید شاسی برای وانت آریسان 
بود که در سال گذشته به نتیجه رسید. شــایان ذکر است، تولید  شاسی 
برای خودروی نیمه وانت و نیمه سواری برای نخستین بار توسط شرکت 
صنعت گستر سدید انجام شده و امیدواریم، ابعاد جدیدتر آن نیز از این پس 

با افزایش دایره فعالیت های این شرکت افزایش یابد.

با توجــه به موفقیت این شــرکت در تولید یک میلیون 
قطعه در ســال ۱399، آیا این رکورد در سال گذشته 

شکسته شد؟
سال گذشــته هدف مهم شرکت صنعت گستر سدید، تولید محصوالت 
مدرن برای ایجاد بازارهای جدید و ترک بازارهای سنتی گذشته به منظور 
مواجهه با چالش ها وبازارهای جدید بود که البته به تیراژ باال نرسید. با این 
حال در صدد هستیم تا در سال جاری محصوالتی با تیراژ باال تولید کنیم و 
در حال حاضر نیز مشغول آماده سازی زیرساخت های آن هستیم. الزم به 
یادآوری است، شرکت صنعت گستر سدید برای اولین بار به دنبال تولید به 
صورت اتوماسیون در صنعت شاسی سازی است و این اقدام در سال پیش 
رو نیز با توجه به سفارش های ساپکو و ایران خودرو در تیراژ باال پیش بینی 

شده است.
قاچاق چه تاثیری بر فرآیند عرضه محصوالت شــرکت 

سازه گستر سدید در بازار دارد؟
این شرکت به عنوان یک شرکت OE در زمینه بازار لوازم یدکی فعالیتی 
ندارد، با این حال محصوالت قاچاق به دلیل عدم نظارت های دقیق، رانت و 
منافعی که برای سودجویان دارد، در بازارهای مختلف مانند لوازم پزشکی، 
لوازم هنری، لوازم منزل، پوشاک و... وجود دارد، به طوری که قطعه سازان 
نیز ممکن اســت به دلیل شرایط اقتصادی، در آینده ای نزدیک به سمت 

واردات قطعه از مبادی رسمی بروند.
برای افزایش نیروی کار در ســال جــاری چه برنامه ای 

دارید؟
به اعتقاد بنده، ایجاد اشــتغال، وظیفه دولت ها و اولویت صنایع، افزایش 
بهره وری است، اما سیاست های اشتباه سال های گذشته موجب قربانی 
شــدن صنعت برای اشتغال زایی شده و بهره وری آن را پایین آورده است. 
از طرفی، تصویب موضوع افزایش دســتمزدها به خــودی خود مانع از 
افزایش نیروی کار خواهد شــد، بر همین اســاس تمرکز اصلی شرکت 
صنعت گستر سدید در سال جاری حفظ سطح اشتغال موجود خواهد بود، 
چراکه هزینه های دســتمزد، حمل ونقل، خدمات و... افزایش یافته و در 
قراردادهای این شرکت با نیروی انسانی قابل گنجاندن نیست، به همین 
دلیل برخی از کارفرمایان قراردادهــای جدید را با نیروی کار خود امضاء  ی  
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نکرده اند. به نظرم، افزایش دستمزدها تصمیم نادرستی بود که برای ایجاد 
رفاه نسبی به کار گرفته شده و نتیجه عکسی به همراه خواهد داشت. برای 
مثال، سیاست هایی که در گذشته برای رفاه زنان شاغل اتخاذ شد، بیشتر به 
بیکاری آنان دامن زد، از این رو باید در سیاست های فعلی تجدید نظر کنیم، 

در غیر این صورت از این پس شاهد افزایش بیکاری خواهیم بود.
هم اکنون قطعه سازان کشــور با چه مشکالت عمده ای 

مواجه هستند؟
از آنجایی که مشــکالت موجود در بین همه فعاالن اقتصادی مشترک 
اســت، در یک ســرفصل کلی باید در مورد آن صحبت کرد. یکی از این 
مسائل، کمبود نقدینگی است که معموال در مواقع تجهیز ملزومات مورد 
نیاز تولید با به روز کردن ســطح تکنولوژی ها احساس می شود. به بیانی 
دیگر، نقدینگی نقش مهمی در جلوگیری از عقب ماندن شرکت ها از قافله 
تکنولوژی خواهد داشت که متاسفانه به دلیل سیاست های انقباضی دولت 
و ساختار نامناسب نظام بانکی در بازه زمانی مورد انتظار، در اختیار آن ها قرار 
نمی گیرد. در حال حاضر بانک ها تسهیالت طوالنی مدت و پرهزینه ای به 
تولید پرداخت کرده که متاسفانه در اختیار بسیاری از واحدها قرار نمی گیرد. 
از سوی دیگر، بازار سرمایه هم سهم کمی در بازار مالی داشته و چندان قابل 
اطمینان نیســت. برای مثال، شرکت صنعت گستر سدید در سال گذشته 
در تالش بود تا با شرکت های خارجی مگنا و متالسا در مکزیک همکاری 
داشــته باشد، اما در سطح دانش، اختالف زیادی با آنان داشت. به طور کل 
باید گفت، مشکالت دارایی و ارزش افزوده،  گریبان  واحدهای صنعتی را 
گرفته و تیراژ تولید خودرو به ســمت غیراقتصادی شدن حرکت کرده، در 
حالی که اگر مشکالت اقتصادی حل شود، تیراژ تولید به اندازه تیراژ سال 

1۳۹0 خواهد رسید.
چه عناصری قیمت لوازم یدکی را تحت تاثیر قرار می دهد؟

معموال موج های اقتصادی وضعیت بازار را مشخص می کند، به طوری که 
طی مدت گذشته با افزایش قیمت خودرو اتفاقات عجیبی در عرصه قیمتی 
قطعات رخ داد. از سوی دیگر، قطعاتی مثل گلگیر پراید که قبال به صورت 
یکپارچه تولید می شــد، در حال حاضر به صورت تکه تکه به بازار عرضه 
می شود. به عبارتی دیگر، اقتصاد کشورمان به دلیل تکانه های اقتصادی از 
نظر کیفی و کمی تغییر شکل داده و تنها با داشتن راهبرد و انعطاف پذیری 

سامان خواهد یافت.
عملکرد انجمن تخصصی صنایــع همگن نیرومحرکه و 

قطعه سازان خودرو کشور را چطور ارزیابی می کنید؟
ایــن انجمن به صورت یک ســازمان مردم نهاد فعــال، نقش مهمی در 
تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها دارد، اما متاسفانه تحوالت سیاسی و 
اقتصادی سال گذشته، امکان فعالیت های مثمر ثمر را از آن گرفته که البته این 
نه به معنی ناتوانی انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کشور، بلکه ناشی از تحوالت اقتصادی است، بر همین اساس عملکرد 

این انجمن در شرایط باثبات اقتصادی قابل بررسی خواهد بود.
چـــه رویـــکردی در خصوص رفع ممنوعیت واردات 

خودرو دارید؟
برخالف برخی از تصورات، با واردات خودرو، بازار رقابتی در داخل شــکل 
نخواهد گرفت. به اعتقاد بنده، مساله اساسی صنعت خودروسازی در شرایط 
فعلی به برنامه ریزی های غلط در سطح کالن باز می گردد. به عنوان مثال، 
تمام سود تولید خودرو طی چند سال گذشــته به جیب دالالن رفته و به 

مانند نوعی خودزنی جلوی پیشــرفت این صنعت را گرفته و تا زمانی که 
این مشــکل مرتفع نگردد و روش های نوین به کار گرفته نشــود، بازار 
رقابتی شــکل نخواهد گرفت. خیلی از خودروسازان بین المللی تصمیم 
دارند، در ســال آینده خودروهای بنزینــی را کنار بگذارند، در حالی که ما 
با این موضوع فاصله زیادی داریم. البته تاکید می شود، این مسائل صرفا 
ارتباطی با مدیران صنعت خودروسازی ندارد، بلکه ریشه در سیاست های 
کالن اقتصادی دارد و تا زمانی که این سیاست ها اصالح نشود، نه تنها رفع 

ممنوعیت واردات مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه آن را تشدید می کند.
تا چه اندازه با موضوعی که برخی از قطعه سازان با عنوان 
»به نام قطعه ســازان و به کام خودروســازان« مطرح 

می کنند، موافقید؟
 منافع این دو صنعت کامال مشــترک است، چراکه بازار مشترکی پیش 
روی آنان وجود دارد. تا زمانی که صنعت خودروســازی و قطعه سازی به 
صورت یکپارچه عمل نکنند، منافع آن ها تامین نخواهد شد. با توجه به این 
امر، سیاست های این دو باید در حین عدم وابستگی یکسان باشد. صنعت 
قطعه ســازی باید نگاهی فراملی و صنعت خودروسازی هم یک راهبرد 
منسجم بلندمدت در اختیار داشته تا قطعه سازان نیز تابع آن باشند. در حال 
حاضر بخش خصوصی قابلیت به روز شدن و استفاده از تکنولوژی های 
مدرن را دارد، اما باید سیاست های دولت و مجلس برای این صنایع به دور 

از اعمال نفوذ دالالن باشد.
قطعه سازان کشــور در زمینه داخلی سازی تا چه اندازه 

موفق بوده اند؟
سطح تکنولوژی بین خودروســازان و قطعه سازان در دهه 70 برابر بود و 
صنعت قطعه سازی می توانست بخشی از نیازهای خودروسازی کشور 
را تامین کنــد. به عنوان مثــال، این صنعت بخش زیــادی از قطعات 
خــودروی ۴0۵ را در آن زمان تامین می کــرد، در حالی که امروز صنعت 
خودروســازی به دنبال قطعات مدرن و جدیدی است که تولید آن هنوز 
در توان صنعت قطعه ســازی کشور نیســت. به نظر بنده، شرکت هایی 
مثل ساپکو و سازه گستر به عنوان نهاد طراحی مهندسی می توانند نقش 
موثر و تعیین کننده ای در این عرصه داشته باشند. اگر قرار باشد، صنعت 
خودروسازی با تکیه بر امکانات داخلی رشد کند، باید شکاف تکنولوژی 
میان آنان ُپر شود. قابل ذکر است، هم اکنون بخش عمده ای از تجهیزات 
قطعه سازان فرسوده بوده و بهره وری الزم را ندارد و از طرفی، روش های 

تولید قدیمی شده و جوابگوی نیازهای جدید نیست.
وضعیت صنعت قطعه ســازی و خودروسازی را در سال 

جاری چطور پیش بینی می کنید؟
امســال با چندین چالش مانند موضوع کیفیت در باالترین سطوح ملی 
صنعت خودروســازی مواجه هستیم که خودروســازان به ناچار باید به 
آن پاســخ گویند. این انتظار قطعا هزینه های خیلی گزافی را به ســمت 
خودروسازان تحمیل کرده که امیدوارم از پس تامین آن با افتخار برآیند، 
هر چند باید دانست، بین افزایش سطح کیفیت خودرو با تثبیت قیمت آن، 

تناقض وجود داشته و حل آن دشوار است.
و سخن آخر...

از تیم فعال در این رسانه به عنوان تریبون سرمایه گذاران تشکر می کنم و 
امیدوارم از این طریق، چالش های صنعت قطعه ســازی برطرف گردد. 
واقعیت این اســت که در سال های گذشته میزان سرمایه گذاری ملی در 
بخش صنعت کم و منفی شده که امیدوارم با همت و تالش مسئوالن و 

دولت مردان افزایش یابد. 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
فروردين 1401   شماره 64

تمام سود تولید خودرو 
طی چند سال گذشته 
به جیب دالالن رفته و 

به مانند نوعی خودزنی 
جلوی پیشرفت 

این صنعت را گرفته 
و تا زمانی که این 

مشکل مرتفع نگردد 
و روش های نوین به 

کار گرفته نشود، بازار 
رقابتی شکل نخواهد 

گرفت
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همایش بزرگ زنجیره خودروســازی در افق 1۴01 که با حضور معاونان 
و مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون قضایی دادســتان کل 
کشور، رییس و اعضا کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی و جمعی از 
فعاالن صنعت خودرو و قطعه سازی با محورهای پیش بینی محیط عمومی 
و چشم انداز فعالیت زنجیره، برنامه ریزی برای افزایش تیراژ، اصالح سبد 
محصوالت و راهکاری های ارتقای کیفیت که از ســوی انجمن صنایع 
همگن و نیرومحرکه کشور برگزار شده بود، با صدور بیانیه ای 7 ماده ای 

به کار خود پایان داد.
قطعه سازان کشور، انتظارات خود از حاکمیت را طی 7 ماده مطرح کردند 
که در نخستین ماده آن درخواست داشتند، تصدی گری دولت در مدیریت 
خودروســازان، جای خود را به سیاست گذاری و حمایت راهبردی بدهد؛ 
امری که الزمه آن، خصوصی سازی واقعی، واگذاری امور غیرحاکمیتی به 

بخش خصوصی و سیاست زدایی از این صنعت عظیم عنوان شده است.
زنجیــره تامین صنعت خودرو در ماده دوم ایــن بیانیه برای چندمین بار 
خواســتار حل مشکل قیمت گذاری دستوری خودرو و قطعات آن شدند؛ 
موضوعی که باعث تحمیل ضرر و زیان انبوه به صنعت خودرو و از دست 

رفتن سرمایه در گردش جاری این صنعت شده است.

عــالوه بر این؛ تهیه و تدوین نقشــه راه خودروســازی کشــور، پایش 
برنامه هــای بلندمدت با نگاه بــه تولید باکیفیت، توســعه خودروهای 
کم مصرف و خودروهای برقی و همچنین ایجاد زمینه مناسب برای تعامل 
با خودروسازان و قطعه سازان جهانی و در نهایت، بومی سازی فناوری ها و 
کسب سهم از زنجیره تامین، از موضوعات استراتژیک دیگری بود که در 
ماده سوم بیانیه همایش زنجیره خودرو در افق 1۴01 مطرح شد. نگرانی 
صنعت گران قطعه ساز کشور از واردات بی رویه کاالهایی که ساخت داخل 
دارند، آنان را بر آن داشــت تا در بند چهارم بیانیه خود، خواســتار تدوین و 
اجرای »طرح ساماندهی واردات خودرو و قطعات آن« شوند تا از ضربه به 
تولید داخل جلوگیری شود و ارزهای آزاد شده، در خدمت تولید داخل و به 

روزآوری تجهیزات و ماشین آالت و تامین مواد اولیه قرار گیرد.
در پنجمین بند از بیانیه همایش قطعه ســازان، از حاکمیت خواسته شده 
تا مواد اولیه تولیدی کشــور که عمدتا نیز دولتی هستند، به اندازه کافی و 
با قیمت مناسب در اختیار قطعه ســازان قرار گیرد و با داخلی سازی سایر 
 مــواد اولیه وارداتی، بــه خودکفایی کیفیت باالی داخلی کمک شــود.

تصویب »بسته مشوق ســاخت داخل« که از سوی انجمن تخصصی 
صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور پیشنهاد شده، بند 
ششــم بیانیه همایش زنجیره خودرو در افق 1۴01 به شمار می رود که در 
راستای حمایت از نهضت ساخت داخل و ترغیب سرمایه گذاران بخش 

خصوصی در صنعت قطعه سازی ارائه شده است.
قطعه سازان کشور در آخرین بند از بیانیه خود )بند هفتم( به بحران نقدینگی 
ناشی از مطالبات خود از خودروسازان نیز اشاره کردند و خواستار حل این 

معضل اساسی در اسرع وقت شدند.
در بیانیه پایانی این همایش، مهمتریــن محورها و موضوعات حاکم بر 
صنعت خودرو کشــور بیان و راهکارهایی برای برون رفت از مشکالت 
موجود ارائه شد. قطعه سازان کشور در این بیانیه به عنوان سربازان جنگ 
اقتصادی، ضمن تاکید بر ایستادگی و دفاع از سنگر تولید کشور در شرایط 
سخت تحریمی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده دولت 
و متولی صنعت کشــور در کنار مجلس شورای اسالمی، دعوت کردند تا 
برای لبیک به فرمان مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید باکیفیت، در 

کنار خانواده بزرگ قطعه سازی قرار گیرند. 

عارف فغانی

در بیانیه همايش »زنجیره خودروسازی در افق 1401« مطرح شد

حمایت راهبردی جایگزین 
تصدی گری دولت در خودروسازی شود

از حاکمیت خواسته 
شده تا مواد اولیه 
تولیدی کشور که 

عمدتا  دولتی هستند، 
به اندازه کافی و با 

قیمت مناسب در اختیار 
قطعه سازان قرار گیرد 
و با داخلی سازی سایر 

مواد اولیه وارداتی
به خودکفایی کیفیت 

باالی داخلی کمک شود



گفت وگوی اختصاصی با رضا خلجگفت وگوی اختصاصی با رضا خلج

در این بخـــش می خوانیم :

سرمایه گذاری؛ الزمه توسعه صنعت آی تی در ایران
گزارشی از فعالیت های  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

افزایش دوبرابری شرکت های دانش بنیان منطقه آزاد انزلی طی چندماه آینده

دنیای صنعت
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در خصوص سوابق کاری خود و شرکت امن پردازان سورنا 
توضیحاتی ارائه فرمایید؟

بنده دوره کارشناسی و کارشناسی  ارشد را در رشته کامپیوتر و در دانشگاه 
علم و صنعت ســپری و پس از آن وارد مقطع دکتری در دانشگاه تربیت 
مدرس شــدم که بنا به دالیلی از این دانشــگاه انصراف دادم. مدتی را به 
عنوان مدیر مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و حدود 10 ســال عضو 
هیات علمی دانشگاه پیام نور بودم. به مدت 10 سال است که شرکت امن 
پردازان سورنا تاسیس شده و هم اکنون این شرکت با نام گروه شرکت های 
ســورنا در زمینه تامین تجهیزات تخصصی آی تی بــرای مراکز داده و 
شبکه ها فعالیت دارد. در سال گذشته، تولید کامپیوترهای کوچک و بدون 
کیس )All In One( را آغاز کرده ایم و یکی دیگر از شــرکت های گروه 
نیز در بخش تامین کاال برای بازنشســتگان تامین اجتماعی به صورت 

اقساطی فعالیت می کند.
عمده ترین فعالیت این شرکت در چه زمینه ای است؟

امسال سال یازدهم فعالیت شرکت امن پردازان سورنا است. در گام نخست 

تصمیم گرفتیم تا پروژه های امنیتی کوچک را برای سازمان های بزرگ 
اجرا کنیم. کار اصلی این شــرکت، مقابله با حمالت سایبری سازمان ها، 
پیشگیری از حمالت ویروس ها و باال بردن سطح امنیت فناوری اطالعات 
بود. پس از مدت کوتاهی مســیر حرکت به سمتی هدایت شد که بتوانیم 
در پروژه های بزرگ تر و ملی حضور داشــته باشــیم، بر همین اساس در 
مناقصات اپراتورها و بانک ها شــرکت کــرده و موفق به اخذ پروژه های 
متعددی شدیم. در حال حاضر نیز به عنوان یکی از شرکت های مطرح در 

زمینه طراحی و پیاده سازی مراکز داده و شبکه فعالیت می کنیم.
 با توجه به سیاســت های کشور، از ســال 1۳۹۹ پایه ریزی تولید قطعات 
آی تی را انجام دادیم که در ابتدا فضای کوچکی را در شــهرک صنعتی لیا 
قزوین تهیه و پس از یک سال در شهرک صنعتی کاسپین قزوین این فضا 

را توسعه دادیم تا اقدام به تولید کامپیوترهای بدون کیس کنیم. 
با توجه به نفوذ اینترنت در تمام خانواده ها و سازمان ها، به این فکر افتادیم 
که عالوه بر مشتریان بزرگی مانند همراه اول، بانک شهر و بانک صنعت 
و معدن، شهروندان عادی هم بتوانند از خدمات شرکت ما استفاده کنند و 
برای رسیدن به این هدف، فروشــگاه اینترنتی radram.ir را راه اندازی 
کردیم تا بتوانیم کاالها را به صورت اقســاطی به دست مردم برسانیم. 
قابل ذکر است، این فعالیت توسط شــرکت راد سیستم پردازان سورنا 

انجام می شود.
توسعه و رشد شرکت امن پردازان سورنا در مقایسه با رقبا 

چگونه بوده است؟
رشــد این شــرکت از بدو فعالیت تاکنون قابل قبول است و هم اکنون به 
عنوان یکی از شرکت های موفق در این حوزه فعالیت دارد. ناگفته نماند، در 
ابتدا درآمد شرکت امن پردازان سورنا تک رقمی و زیر یک میلیارد تومان 
بود، ولی هم اکنون ایــن درآمد به بیش از چند صد میلیارد تومان گردش 
مالی رسیده اســت. در حال حاضر این شرکت تعداد یک صد نفر نیروی 
انســانی دارد که با کمک آنان پشتیبانی و نگهداری سازمان های بزرگ 
را انجام می دهیم که در برخی از آن سازمان ها نیروی مقیم داریم. طبیعتا 
شرکت های دیگری هستند که کار ما را انجام می دهند، اما برای موفقیت 
در بازار باید ۳ ویژگی را رعایت کرد. نخست اینکه؛ کاالیی که می خواهید 

محمد جعفری

واردات انواع قطعات مربوط به کامپیوتر که طی سال های اخیر نسل جديدی از آن ها در دنیا عرضه شده، يکی از مهمترين موضوعات در صنعت آی تی است. تامین 
تجهیزات تخصصی در اين حوزه برای مراکز داده ها و سازمان های بزرگ کشور از جمله اموری است که شرکت »امن پردازان سورنا« در آن فعال است. رضا خلج، 
مديرعامل اين شرکت با بیان اينکه کاالهای مربوط به IT لوکس نیستند و به نوعی همه مردم از اين فناوری استفاده می کنند و اين روزها تمام روند زندگی به اين 
کاالها مربوط می شود، گفت: به علت افزايش استفاده از ارتباطات آنالين، توسعه خدمات بر بستر 4G و 5G، دورکاری و آموزش مجازی نیاز به توسعه زيرساخت های 
کشور در اين حوزه پیش از پیش برجسته گرديده و به رغم اقداماتی که در اين خصوص صورت پذيرفته، کماکان به نسبت فناوری روز، نیاز به تالش و همگام سازی 

بیشتری داريم.  مشروح اين مصاحبه از نظر خوانندگان محترم خواهد می گذرد.

مديرعامل شرکت امن پردازان سورنا مطرح کرد

سرمایه گذاری
 الزمه توسعه صنعت آی تی در ایران
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روانه بازار کنید، کیفیت مطلوب داشــته باشد. دوم اینکه؛ کاال را با قیمت 
مناســب به مشتری ارائه کنیم و ســومین ویژگی این است که کاال را در 
کوتاه ترین زمان ممکن تحویل مشتری دهیم. هر شرکتی این ۳ شاخص 

را رعایت کند، می تواند سهم مناسبی از بازار را به دست آورد.
به منظور پیشبرد اهداف خود، چه برنامه های توسعه ای را 

در نظر دارید؟
توســعه خط تولید کامپیوترهــای کوچک و بدون کیــس از مهمترین 
برنامه های مورد نظر شرکت امن پردازان سورنا است. در حال حاضر بخش 
بیشتری از قطعات، وارد می شود و به همین دلیل در نظر داریم تا بخشی 
از این قطعات خارجی را در داخل تولید کرده و تنها به مونتاژ این قطعات 

اکتفا نکنیم. 
در سایت فروش اقساطی شــرکت ما، کاالهایی وجود دارند که در ردیف 
محصــوالت دیجیتال و لوازم خانگی قرار دارنــد و یکی از برنامه های ما 
این است که به عنوان ۵ برند نخست و مطرح کشور در زمینه فروش کاال 
فعالیت کنیم. به اعتقاد بنده،  نیازهای آی تی شرکت ها و سازمان های بزرگ 
با توجه به رشد این صنعت در جهان باید در ایران هم به روز شود. کاری که 
ما انجام می دهیم، این است که در فناوری های روز، کشورهای پیش رو را 
شناسایی و آن را به مشــتریان خود در کشور ارائه  دهیم که انجام این امر 

الزمه توسعه سازمان ها است.
در صنعت آی تی، ایران را با کشورهای دیگر چگونه  مقایسه 

می کنید؟
شاید کشورمان در این زمینه فاصله زیادی با دیگر کشورها داشته باشد، 
زیرا در حوزه سخت افزار هر ۶ ماه یک تکنولوژی جدید وارد می شود و با 
این سرعت نمی توانیم ایران را  همپای کشورهای پیشرو جهان در حوزه 
آی تی ببینیم. اگر بگوییم، فاصله ایران با کشــورهای پیشرو در صنعت 
آی تی کم اســت، سخن اشــتباهی گفته ایم. همین واقعیت که بتوانیم 
پیاده ســازی تکنولوژی های به روز جهان را در ایران داشته باشیم، یک 

پیشرفت بزرگ است.
مهمترین موانع و چالش ها برای توســعه صنعت آی تی 

کشور چیست؟
مهمترین مشــکالت، موانعی است که ســازمان های دولتی مرتبط با 
کسب وکار مانند بیمه و گمرک ایجاد می کنند. سال گذشته طبق فرمایش 
مقام معظم رهبری، به نام "تولید، پشــتیبانی و مانع زدایی" نام گذاری شد 
که برخالف شعار سال، اصال شاهد کاهش موانع نبودیم. امیدوارم امسال 
مشــکالت حوزه تولید و اشتغال در کشور رفع شــود تا انجام امور برای 

سازمان ها و شرکت های خصوصی میسر گردد.
دیدگاه مســئوالن نســبت به صنعت آی تی در کشور 

چگونه است؟
متاسفانه نگاه مسئوالن به فعالیت های صنعت آی تی مثبت نیست. بیش از 
۹0 درصد از تجهیزات آی تی وارداتی است و در این حوزه مانع تراشی های 
زیادی وجود دارد. واردات این بخش از محصوالت زمان بر و هزینه بر است. 

در بعضی از مواقع ورود تکنولوژی به کشور به قدری مشکل ساز است که 
خیلی از شــرکت های خصوصی عطای آن را به لقایش بخشیده و ادامه 
کار نمی دهند. بنده حمایتی از مسئوالن در حوزه واردات قطعات صنعت 

آی تی مشاهده نکرده ام.
آیا شرایط سرمایه گذاری در این صنعت فراهم است؟

این صنعت به شدت نیاز به سرمایه دارد. برای رشد و توسعه کشور چاره ای 
جز ورود و توسعه فناوری اطالعات در سازمان ها نیست. باید حوزه فناوری 
اطالعات در تمام سازمان ها فراگیر و توسعه پیدا کند که برای دستیابی به 
آن، باید فناوری های روز دنیا وارد کشــور شوند. به عنوان مثال، تمام دنیا 
در حال ارتقای شــبکه موبایل خود از 4G به 5G هستند. البته کشورمان 
هم از این قاعده مستثنی نیست، ولی الزمه این موضوع، سرمایه گذاری 

مناسب است.
در خصوص شیوه فروش کاالی اقساطی به بازنشستگان 

تامین اجتماعی  توضیح دهید؟
www.radram. شــرکت رادسیستم پردازان ســورنا در قالب ســایت

ir نســبت به فروش اینترنتی محصوالت دیجیتال و لوازم خانگی اقدام 
کرده است. این شــرکت با بعضی از سازمان ها از جمله تامین اجتماعی 
قرارداد منعقد کرده و بر اساس آن، تمام بازنشستگان تحت  پوشش این 
بیمه می توانند بدون انجام بروکراســی اداری وارد سایت شده و کاالی 
مورد نظر خود را انتخاب و بدون هیچ پیش پرداختی خرید کنند. محصول 
خریداری شده برای مشتری ارسال می شود و مبلغ کاال به صورت ماهانه 
از حقوق بازنشستگی فرد کسر می گردد. قابل ذکر است، این سایت عالوه 
بر بازنشســتگان تامین اجتماعی، برای کارکنان شرکت هایی همچون 

رایتل، ایرانسل و ثمین، فروش اقساطی ارائه می کند.
چه برنامه هایی را برای سال جاری در نظر دارید؟

 All In One همــکاران ما در حال طراحی نوعی کامپیوتر بدون کیس یا
هستند که در این نوع از محصول، ارتقای رم و هارد وابسته به باز کردن کل 
کامپیوتر نیست و بهره بردار به سادگی می تواند نسبت به ارتقای سیستم 
خود اقدام نماید. جذب مشتریان جدید، افزایش فروش و همچنین بهبود 
بهره وری، از برنامه های هر ساله است که باید در طول فعالیت این شرکت 

مد نظر قرار گیرد.
 و سخن آخر...

در این سال ها، با وجود اپیدمی ویروس کرونا، رونق کسب وکارهای مبتنی 
بر فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین ارائه خدمات و آموزش های 
حضوری از ســوی ســازمان های دولتی و غیردولتی، دسترسی سریع و 
مطمئن به اطالعات بیش از پیش باید مــورد توجه قرار گیرد. ضرورت 
استفاده از فناوری های نوین بیشتر از گذشته احساس می شود و توسعه این 
فناوری بدون توجه ویژه مسئوالن و حمایت از آن میسر نخواهد شد. وجود 
بسترهای مناسب کسب وکار از مهاجرت متخصصان جلوگیری خواهد 
کرد که عالوه بر ســهولت ارائه خدمات در بلندمدت، هزینه ها را هم به 

شدت کاهش خواهد داد. 

ضرورت استفاده از 
فناوری های نوین 

بیشتر از گذشته 
احساس می شود و 
توسعه این فناوری 

بدون توجه ویژه 
مسئوالن و حمایت از 
آن میسر نخواهد شد
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معدن ســنگ آهن گل  گهر در استان کرمان در شــمالی ترین منطقه 
دگرگوني زون سنندج سیرجان در طول جغرافیایی ۵۵ درجه و 1۹ دقیقه 
شرقی، عرض جغرافیایی ۲۹ درجه و 7 دقیقه شمالی قرار دارد. اکتشافات 
مقدماتی معدن گل گهر در ســال 1۳۴۸ توسط شــرکت ایران باریت با 
همکاری شــرکت ژاپنی ماروبنی آغاز و ادامه عملیات در سال 1۳۵۳ به 
شرکت ملی صنایع فوالد واگذار شــد. مجموعه معادن گل گهر شامل 
۶ آنومالی اســت که توده معدنی شــماره یک با ذخیره قابل استخراج 
۳1۲ میلیون تن به شــرکت معدني و صنعتي گل گهر واگذار گردیده و 
ساالنه بیش از 1۲ میلیون تن سنگ آهن از آن استخراج می گردد. روش 
 Open(استخراجي در معدن شماره یک گل گهر، به صورت روباز- پله ای
Pit(  می باشد. طول آن 1۶۵0 متر و عرض 700 متر، ارتفاع از سطح دریا 

17۵0 متر، تعداد نهایي پله های طراحي شــده  ۲۵ عدد می باشد. نسبت 
باطله برداري 1 به ۵/. براي به دست آوردن خوراک مناسب جهت ارسال 
به کارخانه تغلیظ شــرکت گل گهر، مورد استخراج قرار می گیرد. به علت 
وجود آب هاي زیرسطحي و ایجاد اختالل در عملیات معدن کاري، کنترل 
و استخراج آب هاي زیرزمیني از طریق حفر چاه هاي پمپاژي و همچنین 
پمپاژ آب از داخل معدن یکي از اقدامات جانبي در عملیات استخراج مي باشد.

خطوط ۱، 2 و 3 فرآوری )کارخانه تغلیظ(
بهره برداری از خطوط 1 و ۲ تولید کنسانتره کارخانه تغلیظ با ظرفیت اسمي 
۲/۵ میلیون تن در سال 1۳7۳ آغاز گردید و پس از آن، با اخذ مجوز شوراي 
اقتصاد با توسعه و بهینه سازی، ظرفیت خطوط تولید به ۵/۳ میلیون تن 
افزایش یافت. سپس در ســال 1۳۸1 با احداث خط ۳ تولید کنسانتره با 
ظرفیت ۲ میلیون تني دیگر مجموع تولید کنســانتره تولیدي شرکت به 
۶ میلیون تن در سال رســید. در این کارخانه کلوخه سنگ آهن معدن با 
عیار حدود ۵0 درصد پس از ُخرد شــدن در سنگ شکن ژیراتوري با ابعاد 
۲00 میلي متر، وارد خطوط تولید شده و با عبور از فرآیند تولید به کنسانتره 
سنگ آهن با عیار باالي ۶7 درصد در اندازه ۶00 میکرون تبدیل می گردد.

خط ۴ تولید کنسانتره
چهارمین خط تولید کنسانتره معروف به کارخانه پلي کام با هدف افزایش 
تولید کنســانتره و استفاده از بار برگشــتي مدار خردایش خطوط تولید با 
ظرفیت ۲ میلیون تن، در تیرماه 1۳۹0 به بهره برداری رسید. در این کارخانه 
کلوخه سنگ آهن پس از سه مرحله سنگ شکنی و تبدیل شدن به اندازه ۲ 
سانتی متر به همراه سنگ برگشتي از سه خط تولید کنسانتره، وارد مرحله 
آسیاب های HPGR و آسیاب های گلوله ای تر گردیده و پس از طي مراحل 
جدایش مغناطیسي و آب گیری، کنســانتره نهایي با رطوبت ۸ درصد و در 

اندازه حداکثر ۳00 میکرون با عیار ۶7 الي ۶۸ درصد حاصل می گردد.
کارخانه خطوط 5،6 و 7 کنسانتره

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر موفق شد، در ابتداي سال 1۳۹۴ خط ۵ و 
۶ تولید کنسانتره را با ظرفیت ۴ میلیون تن شامل دو خط فرآوري مشابه با 
ظرفیت هرکدام ۲ میلیون تن در سال را به ظرفیت تولید کنسانتره شرکت 
اضافه کند. به کارگیري تجهیزاتي نظیر آسیاب های HPGRو سلول های 
فلوتاسیون امکان تولید محصولي با ابعاد و نیز درصد گوگرد مناسب را در 
خطوط جدید فراهم نموده اســت. گل گهر در راستای چشم انداز توسعه 
خود، خط 7 تولید کنســانتره را نیز با ظرفیت تولید ۲ میلیون تن کنسانتره 
مشــابه خطوط ۵ و ۶ احداث نمود و در نیمه دوم ســال 1۳۹۶ به ظرفیت 

تولیدي این شرکت اضافه گردید.
فرآوری غبار و کوبینگ خط 6،5 و 7

شرکت گل گهر در راســتای افزایش کیفیت و بهبود محیط زیست، 
طراحی و احداث واحد فرآوری غبار کارخانه تغلیظ به منظور استحصال 
کنسانتره از غبار و باطله با ظرفیت ۸00 هزار تن در سال و احداث، نصب و 
راه اندازی کوبینگ با هدف افزایش عیار و کاهش باطله خوراک ورودی 
بــه کارخانه خطــوط ۵، ۶ و 7 کنســانتره بــه میزان ۹00 هــزار تن 
در سال جهت افزایش عیار و کاهش باطله خوراک ورودی به کارخانه را 
در دســتور کار خــود قرار داد که بــه ترتیب در ســال 1۳۹۸ و 1۳۹۹ به 

بهره برداری رسیدند. 

سارا نظری
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چهارمین خط تولید 
کنسانتره معروف به 

کارخانه پلي کام با 
هدف افزایش تولید 
کنسانتره و استفاده 
از بار برگشتي مدار 

خردایش خطوط 
تولید با ظرفیت 

2 میلیون تن، در 
تیرماه ۱39۰ به 

بهره برداری رسید



مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی خبرداد

افزایش دوبرابری شرکت های دانش بنیان 
منطقه آزاد انزلی طی چندماه آینده

مهدیه شهسواری

مهندس علی اوسط اکبری مقدم، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد انزلی در خصوص برنامه های سال جاری سازمان متبوع خود 
به منظور اجرای راهبرد ســال 1۴01 مقام معظم رهبری که به نام ســال 
»تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« نام گذاری شده، با بیان اینکه افزایش و 
تنوع بخشی به سبد محصوالت صادراتی دانش بنیان به کشورهای اوراسیا 
راهبرد اساســی این سازمان اســت، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت ها و 
فرصت های صادراتی انحصاری و تخصصی که حمایت از شــرکت ها و 
مجموعه های دانش بنیان، نوآور و فناور عاید اقتصاد کشور می کند، اولویت 
نخست چند سال گذشته و به ویژه سال جاری این سازمان بر این مبنا قرار 

گرفته است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به راهبرد در نظر گرفته شده از 
سوی دولت سیزدهم و دکتر سعید محمد در مناطق آزاد به منظور اجرای 
منویات مقام معظم رهبری، تاکید کــرد: اقتصاد دانش بنیان در بازاریابی 

بین المللی؛  به انحصار کاال، محصول و ارائه خدمات منتهی می گردد.
اکبری مقدم افزود: با عنایت به مزیت های رقابتی این منطقه که ناشی از 
بسترهای مناسب ارتباطی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، 
مزایا و معافیت های قانونی؛ قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی؛ 
تفاهم نامه های متعدد با مراکز دانشــگاهی کشــور؛ نزدیکی به تهران و 
قطب های دانشگاهی-علمی-پژوهشــی کشور در گیالن و استان های 
همجوار؛ منطقــه آزاد انزلی می تواند به قطب حمایت از شــرکت های                      

دانش پایه تبدیل شود.
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد انزلی اضافه کرد: وجود مرکز شکوفایی 
شــرکت های نوآور و دانش بنیان این منطقه، تفاهم نامه های همکاری با 
معاونت علمی-فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی 
کشور؛ فعالیت شورای حمایت از شــرکت های دانش بنیان و نوآور؛ ارائه 
بسته های حمایتی، تشــویقی و کاهش عوارض مواد اولیه، خطوط تولید 
و حمایت از شــرکت های مزبور جهت حضور در نمایشگاه های داخلی و 
خارجی توســط این سازمان؛ وجود مرکز نمایشــگاهی و فعالیت دو بندر 
انزلی و کاسپین در این منطقه به همراه اتصال مجتمع بندری کاسپین به 
شبکه ریلی سراسری، مجموعه توانمندی ها و برنامه های حمایتی سازمان 
منطقــه آزاد انزلی برای جذب و تجاری ســازی محصوالت و خدمات 

دانش بنیان به منظور صادرات به کشورهای منطقه را تشکیل می دهد.
اکبری مقدم با بیان اینکه هم اکنون ۹ شــرکت دانش بنیان در زمینه های 
صنعتی، غیر صنعتی و خدماتی شامل صنایع برق، الکترونیک، تجهیزات 

آزمایشگاهی، ابزار دقیق، آرایشی بهداشتی، طراحی و تولید نرم افزارهای 
رایانه ای و تلفن همراه، فنــاوری اطالعات و ارتباطات و مکانیک با اخذ 
گواهی از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در سطح منطقه مشغول 
به فعالیت می باشــند، افزود: با توجه به اینکه واحدهای دیگر نوآور، فناور 
منطقه که در حوزه های تولیدی و خدماتــی، در فرآیند ارزیابی معاونت 
علمی-فناوری بــه منظور دریافت گواهینامه دانش بنیان می باشــند؛ 
پیش بینی می شــود که ظرف چند ماه آینده این تعــداد به حدود دو برابر 

افزایش پیدا کند.
وی تعداد واحدهای نوآور، فنــاور و کارآفرین فعال در این منطقه را 100 
شرکت عنوان کرد و گفت: در مجموع در شرکت های دانش بنیان و فناور 
منطقه بالغ بر ۳00 نفر به صورت مســتقیم مشغول به خدمت هستند و 
ظرف ســال های اخیر موفق بــه صدور کاالهای خود به کشــورهای                            
کره جنوبی، هنگ کنگ، افغانستان، عراق، پاکستان، ترکیه، خاورمیانه 

و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شده اند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به طرح های احداث سومین 
شهرک صنعتی و توســعه محدوده این منطقه که بستر مناسبی جهت 
توسعه کسب وکارهای دانش مبنا را فراهم می کند، افزود: بر این اساس 
اولویت سازمان منطقه آزاد انزلی بر جذب و حضور شرکت های نوآور، فناور 
و بــه ویژه دانش بنیان بــه همراه تولید محصوالت صــادرات محور یا 
شــرکت های تولیدکننده کاالهایی که نیاز به واردات را قطع نمایند، بنا 

نهاده شده است. 

47  ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
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اولویت سازمان 
منطقه آزاد انزلی 
بر جذب و حضور 

شرکت های نوآور، 
فناور و به ویژه 

دانش بنیان به همراه 
تولید محصوالت 

صادرات محور 
یا شرکت های 

تولیدکننده کاالهایی 
که نیاز به واردات را 

قطع نمایند، بنا نهاده 
شده است
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کارشناس ارشد منابع آب مطرح کرد

رونق گردشگری 
با احیـای منابـع آبی کشور

عدم استفاده بهینه از منابع آبی یکی از معضالت مهم بخش گردشگری 
به شــمار می آید و در آینده ای نزدیــک خطر کاهش جاذبه های طبیعی 
کشــور را به همراه خواهد داشت، بر همین اساس متخصصان حوزه آب 
پیشنهاد می کنند که دولت باید به منظور جلوگیری از خشک شدن منابع 
آبی کشور و از بین رفتن بافت های گیاهی و جنگلی، سیاست گذاری های 
مناسبی در این حوزه تدارک ببیند. از طرفی آن ها پیشنهاد می کنند که با 
توجه به فرصت های خوب کشــور در این بخش، باید از آن برای جبران 

کمبودهای حوزه گردشگری در آینده ای نزدیک بهره بگیریم.
یحیی مازاده، کارشناس ارشد منابع آب در این زمینه گفت: هر جامعه ای در 
سراسر دنیا وابسته به منابع آب بوده و این موضوع نقشی کلیدی در افزایش 
جاذبه های طبیعی به عنوان عامل اساسی جذب گردشگران داشته است. 
برای مثال، در ایران باستان، موضوع شهرسازی در مناطق سرشار از آب 
مد نظر بوده است. حتی شهرها و روستاهای سرشار از جاذبه های طبیعی، 
مدیون منابع آبی فراوان بوده، بر همین اساس می توان گفت که نخستین 

تمدن ها، شکل گیری خود را مدیون منابع آبی هستند.
وی با تاکید بر ضرورت افزایش درآمدهای گردشگری برای رشد و توسعه 

اقتصادی و حرکت اقتصاد کشورهای دنیا به این سمت اظهار کرد: 
مدیریت صحیح منابع آبی یکی از ملزومات رشــد بخش گردشگری و 
زمینه ســاز تقویت ظرفیت های این حوزه است. به عنوان مثال، می توان 
با حل مشکل آب در استان اصفهان جذابیت آثار تاریخی همچون سی 
و ســه پل را چندین برابر کرد. از طرفی، این موضوع به حفظ پوشــش 

جنگلی استان های مازندران و گیالن کمک خواهد کرد.

کارشناس ارشد منابع آب با اشاره به استراتژی مدیریتی غلط که موجب 
تغییرات اقلیمی و خطرات جدی برای محیط زیســت شده، اظهار کرد: 
کشــورمان از نظر موقعیت آب و هوایــی و همچنین منابع طبیعی جزو 
کشورهای پرجاذبه به شمار می رود و از دیرباز مورد توجه گردشگران دنیا 
بوده، بر همین اســاس باید تالش کنیم تا با استفاده از شیوه های نوین در 
استفاده از منابع آبی و همچنین بهره گیری مناسب از آن، شرایط مناسبی 
را برای افزایش گردشــگران خارجی فراهم کنیم و کشــور را از خطرات 

زیست محیطی نجات دهیم.
مازاده با بیان این موضوع که توزیع بهینه منابع آب کشــور، نقش مهمی 
در حفظ جذابیت دیگر آثار گردشگری مانند بناهای تاریخی، مذهبی و... 
دارد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی از شهرهای کشورمان با پدیده 
خشک سالی روبه رو شــده اند و همین امر در بلندمدت، موجب مهاجرت 
ساکنان و کمرنگ شدن جاذبه آثارها و بناهای تاریخی خواهد شد که این 

موضوع، جایگاه و اعتبار آثار تاریخی را زیر سوال می برد.
وی با ذکر این موضوع که دولت باید با ایجاد زیرساخت های گردشگری 
مانند تقویت منابع آبی و تدوین برنامه های اثربخش در توزیع آب، جانی 
تازه به این حوزه ببخشــد، افزود: با توجه به نقش گردشگری در افزایش 
درآمدهــای ارزی و اهمیت ایــن موضوع در بحــران اقتصادی فعلی 
کشــور، پرداختن به صنعت گردشگری با رویکرد حفظ منابع آبی، ضمن 
اشتغال زایی برای کشور به حل برخی از مشکالت کشور منتهی می شود و 

در بلندمدت تحولی عمیق در بخش گردشگری ایجاد خواهد کرد.
کارشناس ارشــد منابع آب با اشــاره به دریاچه ها، ســدها، تاالب ها و 
رودخانه ها به عنوان یکی از جاذبه های مهم گردشگری بیان کرد: ظرفیت 
زیادی برای رشد گردشــگری و افزایش گردشگران از مسیر این منابع 
وجود دارد. از ســوی دیگر، این موضوع موجب حفظ و نگهداری از منابع 
آب در بلندمدت خواهد شد. به بیانی دیگر، با فرصت سازی در این بخش 
می توان هم از منابع آبی محافظت کرد و هم از درآمدهای گردشــگری 

بهره مند گردید.
مازاده در ادامه افزود: البته در کنار حفظ منابع آبی باید به موضوع کیفیت این 
منابع نیز توجه داشته باشیم. همچنین باید جهت حفظ این منابع و برخورد 
با آن، آموزش های کافی به مردم داده شــود. بــرای مثال، هنگام بازدید 
گردشگران از جاذبه های این بخش باید نحوه برخورد آنان با منابع آبی و 
چگونگی استفاده قانونی از آن تشــریح گردد تا شاهد آلودگی یا کاهش 

کیفیت این منابع نباشیم. 

ظرفیت زیادی برای 
رشد گردشگری و 

افزایش گردشگران 
از مسیر این منابع 
وجود داردکه این 

موضوع موجب حفظ و 
نگهداری از منابع آب 

در بلندمدت خواهد 
شد



در این بخـــش می خوانیم :
غفلت ازسرمایه 2 هزار میلیارد دالری ایرانیان مقیم خارج

ایجاد فرصت های سرمایه گذاری  برای ایرانیان خارج از کشور

اقتصاد کالن
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در خصوص سوابق کاری خود توضیحاتی ارائه فرمایید؟
بنده طی سال های گذشــته در حوزه های مختلف، سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی فعالیت های گسترده ای داشته و یکی از حوزه های 
مورد عالقه ام از دیرباز تاکنون بحث اشتغال زایی و کارآفرینی بوده است، به 
همین دلیل این موضوع را امسال با ورود به شرکت تعاونی پویا گستر سله بن 
که با هدف پیگیری بحث های اشتغال زایی و کمک به ایجاد اشتغال پایدار 
تاسیس شده، آغاز کردم. بر اساس برنامه های اولیه این شرکت قرار است، 
بــرای حدود یک هزار عضو با کمک وزارتخانه های صمت؛ تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشتغال زایی 
شود که امید اســت، فعالیت های بنده در این بخش نتیجه بخش باشد. 
همچنین در حوزه بافت به مفهوم دســت بافته های میل و قالب نیز در 
صدد هســتم تا زمینه آموزش حدود ۲00 نفر از کارجویان بافت را فراهم 
کرده و بستر کارآفرینی، توسعه اشــتغال، صادرات کاالهای آنان، تهیه 
کارت صنعتگری برای کارآموزان این حوزه به منظور دریافت تسهیالت 
و امتیازات بانکی را نیز فراهم ســازم. از دیگر فعالیت های بنده تاسیس 

بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرینی بوده که در حال حاضر در زمینه رشد 
مشاغل خانگی، اعطای وام های قرض الحسنه پس از بررسی طرح های 

اشتغال زایی و سنجش توانمندی افراد و... فعالیت دارد.
در مورد فعالیت های مرکز مشاوره ایرانیان خارج از کشور 

نیز توضیح دهید؟
این مرکز در ۶۳ کشور دایر بوده و در زمینه های حقوقی، اقتصادی، ورزشی، 
فرهنگی و هنری در همه اســتان های کشــور فعالیت دارد. شایان ذکر 
است، مرکز مشــاوره ایرانیان خارج از کشور، ضمن معرفی فرصت های 
ســرمایه گذاری برای ایرانیان خــارج از کشــور، تفاهم نامه هایی را با 
سازمان های همســو با این هدف منعقد کرده که امیدوارم با تالش های 
ریاســت محترم این مرکز دکتر حالج زاده، مدیران، مشاوران، معاونان، 
بنده و سایر دوستان فعال در این مرکز، زمینه مناسبی برای بهبود شرایط 

اقتصادی و رشد سرمایه گذاری ها فراهم گردد.
در راستای تحقق شعار ســال، چه اقداماتی باید صورت 

گیرد؟
به منظور تحقق شــعار سال مبنی بر "تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین" 
یکی از راهکارهای مهم برای کاهش بیکاری، سرمایه گذاری در بخش 
اقتصاد دانش بنیان با تکیه بر جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی و پتانسیل 
باالی آنان اســت. به اعتقاد بنده، با توجه به بیکاری و مهاجرت نخبگان 
کشــور، با ایجاد فرصت های شغلی، عالوه بر جلوگیری از خروج سرمایه 
انسانی، می توان از ظرفیت های بومی دانش و پژوهش نیز استفاده کرد تا 
زمینه برای ایجاد یک اقتصاد شکوفا و پایدار فراهم شود. البته ملزومات این 
امر با برنامه ریزی دقیق و زمان بندی شده و همچنین جهت دهی درست 
و منطقی به آن محقق خواهد شــد و شرایط را برای عبور از تحریم های 
سیاسی و تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم خواهد کرد. الزم به یادآوری است، 
جوانان تحصیل کرده مهمترین دارایی کشــور هستند و برای تحوالت 

يکی از مهمترين اولويت های اقتصاد کشور که صرفا با برنامه ريزی منسجم و جامع محقق خواهد شد، تالش برای اشتغال زايی به ويژه برای قشر تحصیل کرده 
و نخبه کشور است، بر همین اساس اين موضوع مهم از ديرباز مورد توجه سازمان ها، بخش خصوصی و حتی انجمن های خیريه و مردم نهاد بوده که در راستای 
تحقق آن فعالیت های زيادی انجام شده است. با توجه به اين موضوع و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اشتغال زايی در شعار سال جاری به سراغ خانم دکتر 
اعظم درويش خضری، معاون امور بانوان و مشاور ريیس شورای سیاست گذاری مرکز ايرانیان خارج از کشور، مديرعامل شرکت تعاونی پويا گستر سله بن و 

همچنین موسس بنیاد ملی تعاون و توسعه کارآفرينی رفته و با وی به گفت وگو پرداختیم که ماحصل آن در ادامه می آيد.

دکتر اعظم درويش خضری

ایجاد فرصت های سرمایه گذاری 
برای ایرانیان خارج از کشور

ثمانه نادری
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اقتصــادی و ایجاد ارزش افزوده، باید رشــد تولید ناخالص ملی و کاهش 
بیکاری را به کار گیریم.

تحقق اقتصاد دانش بنیان چه کمکی به اشتغال زایی خواهد 
کرد؟

از آنجایی که این اقتصاد، مبتنی بر زیرساخت های علم و فناوری بوده، به 
صرفه جویی در هزینه های اشتغال زایی کمک خواهد کرد. به عبارتی دیگر، 
هزینه های این بخش به دلیل پایه های علمی، یک سوم دیگر هزینه های 
اشــتغال زایی اســت، به همین دلیل باید با وجود ظرفیت نخبگان، بستر 
اشتغال زایی را ایجاد کرد و در سیاست گذاری ها نیز در صدد رفع چالش ها و 
موانع این امر باشیم. برای مثال، می توان در قالب سیاست های کوتاه مدت 
یک ساله یا سیاست های بلندمدت، زمینه اشــتغال زایی از مسیر اقتصاد 

دانش بنیان را دنبال کرد.
در حال حاضر چه موانع مهمی برای اشتغال زایی وجود دارد؟

یکی از مشکالت موجود، نبود امنیت برای سرمایه گذاری است که موجب 
کاهش ریسک سرمایه گذاری شده است، به همین دلیل بسیاری از افراد از 
شروع سرمایه گذاری های جدید واهمه دارند. از سوی دیگر، شرایط کافی 
برای پرداخت تسهیالت با نرخ پایین فراهم نشده و فشار مالیاتی، فعاالن 
اقتصادی را با چالش هایی مواجه می کند. با توجه به این موضوع باید ضمن 
ایجاد فرصت های جدید، افزایش معافیت های مالیاتی و تسهیل روند تامین 
مالی، زمینه را برای سرمایه گذاری و به دنبال آن اشتغال زایی فراهم کنیم. 

البته در این مســیر، همکاری و همراهی وزارتخانه های صنعت، معدن و 
تجارت و همچنین  تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد نیاز است.

زنان چه سهمی در رشد و توسعه اقتصاد کشور دارند؟
هم اکنون زنان، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند که در شکوفایی 
اقتصاد خانواده و به طور کل اقتصاد کشــور نقش مهمی دارند. زمانی که 
نرخ مشارکت زنان در اقتصاد افزایش یابد، تولید ناخالص ملی باال رفته و 
میزان اشتغال نیز ارتقاء خواهد یافت، با این حال باید زمینه را برای آموزش 
مهارت های فنی و حرفه ای به منظور رشد توانمندی های آنان فراهم کنیم 
تا اثرات مثبت آن در کار و فعالیت دیگر اعضای جامعه نشان داده شود. از 
طرفی، باید در این مســیر از ظرفیت نهادها، انجمن ها و صنوف فعال نیز 

بهره گرفت.
 و سخن آخر...

اگر زمینه برای حل موانع و مشکالت اقتصاد کشور فراهم شود، شعار مقام 
معظم رهبری مبنی بر "تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین" نیز محقق 
خواهد شد. از سوی دیگر؛ برنامه های تولید، مصرف و صنایع باید به شکلی 
منطقی انجام گیرد و از راهکارهای دقیق برای پیشرفت اقتصادی بهره 
گیریــم. قطعا بــا توجه بــه تولیــد دانش بنیان و همچنیــن ظرفیت 
تحصیل کرده های دانشگاهی، بخش زیادی از مشکالت اقتصاد کشور 
برطرف می شــود که در این صورت می توانیم بــا خالقیت و نوآوری به 
اقتصاد دانش بنیان جامه عمل پوشانده و نتیجه مطلوبی از فعالیت های 

اقتصادی حاصل شود.

یکی از راهکارهای 
مهم برای کاهش 

بیکاری سرمایه گذاری 
در بخش اقتصاد 

دانش بنیان با تکیه بر 
جمعیت فارغ التحصیل 
دانشگاهی و پتانسیل 

باالی آنان است
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غفلت ازسرمایه 2 هزار میلیارد دالری 
ایرانیان مقیم خارج

در خصوص ســوابق فعالیت های خود و همچنین نحوه 
فعالیت شورای عالی ایرانیان خارج از کشور توضیحاتی 

ارائه فرمایید؟
بنده تا پیش از سال 1۳۸۲ در فضای سیاسی و اجتماعی استان ها فعالیت 
داشتم و همان سال همزمان با آغاز همکاری با شورای عالی ایرانیان خارج 
از کشور به تهران نقل مکان کردم. عالوه بر 11 وزارتخانه، سازمان هایی 
همچون نظام وظیفه، صداوسیما و فرهنگ و ارتباطات هم به عضویت 
این شــورا درآمده بودند که کار رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور را 
انجام می دادند. اوایل شــروع فعالیت این شورا، یعنی در سال های 1۳۸۲ 
الی 1۳۸۴ دبیرخانه این شــورا در وزارت امور خارجه قرار داشت. شورای 
عالی با ریاست رئیس جمهور اداره می شد، ولی حضور دبیرخانه در وزارت 
خارجه مانع از اعمال حاکمیت این شورا بر سایر وزارتخانه ها بود. در زمان 
دولت احمدی نژاد، اتفاق مثبتی در این زمینه رخ داد و دبیرخانه از مجموعه 
وزارت امور خارجه جدا شد و در نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت که این 
اقدام، نقطه عطفی برای اعمال مدیریت صحیح این شورا بر 11 وزارتخانه 

و سازمان  ذی ربط بود.

چه اتفاقات مثبتی در این شورا افتاد که از آن به عنوان نقطه 
عطف یاد می کنید؟

نخســتین اتفاق مثبت، توجه به موضوع ایرانیان خارج از کشور بود. دکتر 
احمدی نژاد به صورت جدی به مسائل چندین میلیون ایرانی مقیم خارج 
رسیدگی و اداره امور آنان را به معتمدین خود محول کرد. قرار دادن برخی از 
اختیارات، اعتبارات و بودجه به دبیرخانه، زمینه ساز یک سری از همایش ها 
و سفرها گردید. شــروع این فرآیند و رفع موانع، در نهایت باعث برگشت 
بعضی از ایرانیان مقیم خارج و سرمایه گذاری آنان در کشور شد. عالوه بر 
این، تعدادی از اساتید و نخبگان نیز به کشور بازگشته و شروع به تدریس 

در دانشگاه ها کردند.
اگر این ســفرها نتیجه مثبت داشت، پس چرا به اقدامات 

دولت نهم در این زمینه انتقاد  می شود؟
در زمان دولت نهــم، بحث ایرانیان مقیم خارج به خوبی پیش رفت. آغاز 
تنش اصلی در این زمینه همایش سال 1۳۸۸ و حضور یک سری از ایرانیان 
مقیم خارج بود که نهادهای امنیتی بر روی ورود آنان بحث و نقد داشتند. 
ورود بی محابای تیم احمدی نژاد به موضوع ایرانیان خارج از کشور از جمله 
انتقادهای اصلی بود که همواره به این شورا می شد و در نهایت، این موضوع 
را در حاشــیه قرار داد. این جریانات موجب شد تا دبیرخانه شورای عالی 
ایرانیان خارج از کشــور غیر فعال شود و به مانند گذشته نتواند به فعالیت 

خود ادامه دهد.
دولت یازدهم در این زمینه چه اقدامی اتخاذ کرد؟

ما با توجه به سابقه فعالیت  آقای روحانی و کابینه اش تصور می کردیم که 
این بخش مجددا احیا می شود. توقع بر این بود که دولت یازدهم و دوازدهم 
اقدام به جذب ایرانیان در زمینه های مختلف شامل سرمایه گذاری، دانش و 
تکنولوژی کند و از حضور منتفذین و البی َمن های خارج از کشور در جهت 
منافع کشور استفاده نماید. متاسفانه این بحث در زمان آقای روحانی مورد 
کم توجهی قرار گرفت و حتی دبیرخانه شورا که با تالش فراوانی به نهاد 
ریاست جمهوری الحاق گردیده بود، تعطیل شد. فعالیت وزارت امور خارجه 
به تنهایی در این زمینه کافی نبود. این موضوع با مخالفت های مکتوب و 

عرفان فغانی

سال ها است که چاره انديشی در جهت رفع چالش های اقتصادی کشور، بحث اصلی دولت مردان بوده، در حالی که ايرانیان مقیم خارج به عنوان گنجی 
ارزشمند، می توانند راهی برای برون رفت از بحران کنونی باشند. ارزش افزوده حضور 300 هزار نخبه و سرمايه به خواب رفته مهاجران در فراسوی 
مرزها قريب به 2 هزار میلیارد دالر ارزيابی شده که با اعمال تغییراتی در ساختار قوانین کشور، می توان ضمن بازگشت اين سرمايه های علمی ارزشمند،                  
گره کور اقتصادی را نیز به دست آنان باز کرد. با دکتر حمید يزدانیان، کارشناس حوزه ايرانیان خارج از کشور، دارنده دکتری کسب وکار DBA و دکتری 
امنیت ملی از دانشگاه عالی دفاع ملی، گفت وگويی در اين خصوص داشتیم. اين مصاحبه مروری بر فعالیت های وی در طول سال های خدمت بوده و 
روايتگر تغییرات درست و بعضا اشتباهی است که در طول اين سال ها، در ساختار مديريتی حوزه ايرانیان مقیم خارج از کشور صورت پذيرفته است. 

ماحصل آن را می خوانیم.
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رسانه ای بسیاری از سوی ما همراه بود، اما متاسفانه مورد توجه کارشناسان 
این حوزه واقع نشد. استدالل ما این بود که چطور برای استان هایی مانند 
چهار محال بختیاری، سمنان، خراسان جنوبی، کهکیلویه و ایالم که کمتر 
از یک میلیون نفر جمعیت دارند، در حدود 100 ســازمان و اداره کل ایجاد 
می شود، ولی حاضر به تشکیل نهادی ویژه برای جمعیت ۵ میلیونی ایرانیان 
مقیم خارج نیستید؛ آن هم افراد و نخبگانی که اغلب ریسک پذیر، کارآفرین، 
جسور و شجاع هستند. البته منظور بنده این نیست که تمامی ایرانیان مقیم 
خارج؛ نخبه، سرمایه دار و کارآفرین هستند، اما به نسبت شاید توانمندتر و 
کارآمدتر باشند. با این اوصاف آیا ارزش ندارد، برای این افراد در نهاد ریاست 
جمهوری یک دبیرخانه ایجاد نماییــم؟ در حال حاضر تنها اتفاقی که در 
وزارت امور خارجه افتاده این اســت که یــک یا دو اداره کل ایرانیان مقیم 
خارج داریم و در وزارتخانه های دیگر هم مجموعه های کوچکی در حوزه 

بین الملل وزارتخانه ها فعالیت دارند.
در دولت سیزدهم رســیدگی به وضعیت ایرانیان خارج از 

کشور را چطور ارزیابی می کنید؟
 تیمی که در سال های گذشته در این زمینه تالش هایی داشت، همزمان با 
شروع فعالیت دولت آقای رئیسی، مکاتباتی را با موضوع ظرفیت فوق العاده 
ایرانیان مقیم خارج آغاز کرد. دولت سیزدهم تاکنون تالش بسیاری جهت 
آزادسازی چند میلیارد دالر بلوکه شده ایران داشته، در حالی که این میزان 
قابل مقایســه با ۲ هزار میلیارد دالر سرمایه مغفول ایرانیان خارج از کشور 
نیست. تقریبا تمامی ایرانیان خارج از کشور دلشان برای وطنشان می سوزد 
و هر میزان سن افراد باالتر رود و در اصطالح پخته تر شوند، عشق به وطن 
و احساس غربت در آنان بیشتر خواهد شد. کما اینکه بسیاری از این افراد 
در حال حاضر در زادگاه خود با ســاختن مدرسه، درمانگاه و کارهای خیر 
این چنینی سعی در ابراز عشق به وطنشــان دارند. اگر این موضوع کمی 
نظام مند گردد، قطعا مسیر رشــد اقتصادی بسیار بازتر و بهتر خواهد بود. 
خوشبختانه آقای رئیســی پیام افرادی که در این حوزه فعالیت داشتند را 
دریافت کرد و در اولین مصاحبه رســانه ای بعد از پیروزی در انتخابات به 
موضوع ایرانیان خارج از کشور اشاره داشت. هم اکنون فضای خوبی در این 
خصوص ایجاد شده، البته هنوز هم نگرانی هایی وجود دارد، زیرا دوستان 
وزارت امور خارجه تمایل به از دست دادن دبیرخانه شورای عالی مهاجران 

خارج از کشور را ندارند.
برخی نگاه ها حکایت از آن دارد که اتباع خارجی و مهاجران 
ایرانی برای کشــور تهدید تلقی می شوند، نظرتان در این 

خصوص چیست؟
در مبحث اتباع خارجی کشور باید به این موضوع دقت داشته باشیم که آیا 
این افراد برای کشور تنها یک تهدید هستند و فرصت ایجاد نمی کنند؟ آیا 
این افراد در ایران سرمایه گذاری نمی کنند، اشتغال ایجاد نمی کنند یا باعث 
بهبود مناسبات ایران با کشور مبدا نمی شوند؟ درست است که ورود بدون 
نظارت اتباع افغانســتان مشکالتی را رقم زده،  اما اگر حضور اتباع عراقی، 
کویتی یا اوکراینی و... و همچنین جذب سرمایه این افراد را در نظر بگیرید، 
حضور آن ها تماما فرصتی برای جذب سرمایه گذاری خواهد بود. اینکه چرا 
اتباع افغانستان با وجود اشتراک زبانی و فرهنگی با ایران، سرمایه های خود 
را به ترکیه انتقال می دهند، آن است که اداره کل اتباع و مهاجران خارجی، 
ذیل معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور قرار داشته و نگاهی امنیتی و 

تهدیدمحور به مهاجران دارد. متاســفانه ما به فرصت های اتباع خارجی 
نگاه نمی کنیم و به همین خاطر از مواهب آن ها هم بهره مند نمی شویم. 
حدود 10 میلیون اتباع ایرانی و خارجی نیاز به ســازمانی در دل ریاســت 
جمهوری دارند که بتواند وزارتخانه ها را با خود همراه سازند، زیرا بحث ما در 
این زمینه چندوجهی و چندبخشی است. این مهاجران؛ مباحث سیاسی، 
امنیتی، فرهنگی و اقتصادی دارند و نمی توان در قالب یک وزارتخانه به 

این مسائل رسیدگی کرد.
آیا عدم رغبــت ایرانیــان مقیم خارج به بازگشــت و 
سرمایه گذاری در ایران به سبب وجود یک سری موانع و 

عدم بسترسازی ها است؟
 یکــی از تئوری هایی که در این حوزه خوب توجیه می کند، تئوری جاذبه 
و دافعه اســت که می توان بر اســاس آن به بحث مهاجرت پرداخت.  در 
کشــورمان برخی جاذبه ها از جمله عالقه به زادگاه، فضای فرهنگی و 
احساسی را دارا هســتیم و همچنین یک سری دافعه ها مانند مشکالت 
اقتصادی، سیاســی، تورم، بی ثباتی اقتصادی، تغییر مســتمر قوانین و 
مقررات و نگاه تهدیدی به ایرانیان خارج از کشور وجود دارد که البته عمده 
دافعه های ما اقتصادی اســت. فضای خارج هم به همین صورت است و 
یک سری دافعه ها و جاذبه ها دارد. زرق و برق در حوزه کشورهای توسعه 
یافته، امنیت اقتصادی و نرخ تورم پایین و نسبتا ثابت، عدم وجود بروکراسی 
اداری، امکانات تحصیلی مناسب، آزادی های فکری، فرهنگی و سیاسی، 
جاذبه های خارج از کشــور می باشند و دافعه هایی همچون حس غربت 
و حس شــهروند درجه ۲ بــودن نیز در این زمینه وجــود دارد. هر زمان 
جاذبه های مبدا را بتوان افزایش و دافعه ها را کاهش داد، مهاجرت کمتری 
صورت می پذیرد. نه دافعه و نه جاذبه در فضای خارج از کشــور دست ما 
نیســت، اما در اینجا یک تبصره وجود دارد. در سال های گذشته، طیفی 
از اپوزیســیون و ضد انقالب و همچنین رسانه های بیگانه که در خدمت 
اهداف آن ها بودند، دافعه های مقصد را کوچک نمایی و جاذبه های آن را 
بزرگ نمایی کردند. بالعکس این کار هم انجام شد، یعنی این مجموعه ها 
جاذبه های داخل را گزارش نکــرده و دافعه ها آن را همواره بزرگ نمایی 
کردند. این عملیات روانی با هدف مهاجرت ژن ها، نخبگان و سرمایه داران 

انجام شد که متاسفانه برای جلوگیری از آن برنامه درستی نداشتیم.
بیشترین تعداد  ایرانیان مهاجر در کدام کشور هستند؟

حدود دو میلیون ایرانی در آمریکا ســاکن هستند که بیشترین جمعیت 
ایرانی مقیم خارج را تشــکیل می دهند. کانادا نیز حدود 700 هزار ایرانی 
را در خود جای داده اســت. البته در این زمینه آمــار دقیق نمی توان داد، 
زیرا در برخی از کشورها تابعیت بر مبنای خاک، خون و همسر مشخص 
می گردد. به عنوان مثال، مبنای تابعیت ایران، خون اســت، پس 
یک شخص ایرانی که سال 1350 مهاجرت کرده و اکنون صاحب 
نوه و نتیجه است، تمامی خاندان او ایرانی محسوب می شوند، در 
حالــی که آمریکا تابعیت خاک را پذیرفته و کســی که در آمریکا 
به دنیا می آیــد، از نظر آنان آمریکایی خواهد بود، به همین دلیل، 
آمریکا جمعیت ایرانیان را در حدود 400 هزار نفر و ایران حدود 2 
میلیون نفر اعالم می کند. موضوع بعدی این است که مهاجر ایرانی 
از کدام کشــور مهاجرت خود را آغاز کرده اســت. به عنوان مثال، 
فردی که از ترکیه مهاجرت کرده، کشور مبدا خود را ترکیه عنوان 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
فروردين 1401   شماره 64

دولت سیزدهم 
تاکنون تالش 
بسیاری جهت 
آزادسازی چند 

میلیارد دالر بلوکه 
شده ایران داشته، در 

حالی که این میزان 
قابل مقایسه با 2 هزار 

میلیارد دالر سرمایه 
مغفول ایرانیان خارج 

از کشور نیست
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می کند، نه ایران. در اروپا هم ســه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان 
قریب به 200 هزار نفر جمعیت ایرانی دارند که در مجموع حدود 
600 هزار نفر می شوند. کشور سوئد هم در حدود 150 هزار ایرانی 
دارد. در سال های اخیر ترکیه به دلیل لغو روادید، رفت و آمد آسان 
و تبلیغات وسیع برای سرمایه گذاری موفق به جذب ایرانیان شده 
است و بسیاری از افراد با اخذ ویزای 3 ماهه، دائما حضورشان را در 
این کشور تمدید می کنند و با این اوصاف می توان گفت، در حدود 
300 هزار ایرانی را قطعا در ترکیه داریم و پول بسیاری از ایرانیان 
به سمت سرمایه گذاری در ترکیه رفته است. از سوی دیگر، امارات 
هم از حدود 300 هزار ایرانی مهاجر و در مقطعی حدود 500 هزار 
مهاجر برخوردار بود که پس از اعمال محدودیت هایی از ســوی 
دولت امارت، مهاجرت به ســمت گرجستان بیشتر شد. عالوه بر 
این، در کشــور استرالیا حدود 150 هزار نفر و در مالزی حدود 50 
هزار ایرانی حضور دارند. به نظر می رسد، اولویت مهاجرت ایرانیان 
ابتدا آمریکا، کانادا و سپس کشورهای اروپایی است. برخی در ابتدا 
مهاجرت خود را با کشــورهای همسایه همچون ترکیه، امارات و 
گرجستان آغاز می کنند. برآوردها حاکی از حضور 5 میلیون نفر 
ایرانی در کشورهای مختلف است، در حالی که بانک های اطالعاتی 

کشور بیش از 3 میلیون و  500 هزار  نفر ایرانی را ثبت نکرده اند.
به نظر می رســد، نگاه دولت مردان به بازگشت ایرانیان 
مقیم خارج، سیاسی است که به واسطه جابه جایی دولت ها 
دســتخوش تغییر می شود، نظر شــما در این خصوص 

چیست؟
درصد کمی از 5 میلیون جمعیت مقیم خارج ما اپوزیسیون و ضد 
انقالب و درصدی هم با نظام کامال همراه هســتند. طیف 70 الی 
80 درصدی هم خاکستری هستند که اگر جمهوری اسالمی ایران 
درســت رفتار کند و حکمرانی خوبی داشته باشد، می توانیم این 
تعداد را به سمت کشور جذب کرده و از ظرفیت های آنان استفاده 
کنیم. اگر رفتار ما اشــتباه باشد، این افراد به سمت اپوزیسیون یا 
خنثی رفتار کردن می روند و آنچه در این سال ها اتفاقات افتاده، به 
دلیل نوع عملکرد خودمان بوده است. مرحوم هاشمی رفسنجانی 
به محض اینکه رئیس جمهور شد، دفتر جذب نخبگان را در وزارت 
امور خارجه راه اندازی کرد و موفق شــد، تعــدادی از این افراد را 
جذب کند. در دولت آقای خاتمی نیز اقدام بســیار خوبی در این 
زمینه انجام گرفت. بحث وی این بود که ایرانیان خارج از کشــور 
موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارند 
و بنابراین یک وزارتخانه یا سازمان نمی تواند به تنهایی کار آنان را 
پیگیری کند. دولت خاتمی در این خصوص یک شــورا تشکیل 
داد تا به سازمان ها و وزارتخانه های مختلف وظایف شان را محول 
نماید و این مقدمه ای بود برای جهشــی که در دولت احمدی نژاد 
رخ داد. این مسیر به مدت دو سال در دولت خاتمی فراهم گردید 
و دولت احمدی نژاد هم نتیجه این بسترسازی را گرفت، به طوری 
که حدود 5 سال، بحث ایرانیان خارج از کشور در بهترین شرایط 
بــود. بعد از بحران 1388 نگاه امنیتی بــه این موضوع غلبه کرد، 

این نوع نــگاه فرصت ها را نمی بیند و تنها تهدید و آســیب آن را 
می بیند. برای بنده همچنان ســوال است که چرا دولت روحانی تا 
این میزان به موضوع مهاجران بی توجهی کرد، زیرا عده زیادی از 
افراد کابینه روحانی در خارج تحصیل کرده یا به عنوان ســفیر در 
سایر کشورها فعالیت داشتند. متاسفانه با وجود نگاه بین المللی که 
در این کابینه غلبه داشت، ظرفیت فوق العاده ایرانیان خارج از کشور 
کنار گذاشته شد. امیدوارم در دولت آقای رئیسی این اتفاق بیافتد، 
چراکه ارزش افزوده 300 هزار نخبه خارجی و 2 هزار میلیارد دالر 
سرمایه ایرانیان خارج از کشور ظرفیت فوق العاده ای است که نیاز 
به ایجاد ســاختار جدید یا بهتر بگویم، تغییر ساختار دارد. به نظر 
بنده، ایرانیان خارج از کشور به دعوت دولت رئیسی می آیند، زیرا 
این دولت از حمایت نهادهای امنیتی و قضایی برخوردار است. در 
دولت روحانی این حمایت از دولت وجود نداشــت و مهاجران به 
دعوت آن دولت نمی آمدند و متوجه شکاف بین دولت و نهادهای 

امنیتی بودند.
و سخن آخر...

ایرانیان مقیم خارج پاره تن کشــور و بخشــی از این جمعیت 90 
میلیونی هســتند که به دالیل مختلف ناچار به مهاجرت شده اند. 
جمهوری اسالمی ایران باید به خاطر داشته باشد که تنها این 85 
میلیون ایرانــی را نبیند، زیرا یک طیــف 5 میلیون نفری نخبه، 
توانمند، اثرگذار، ریسک پذیر و کارآفرین در فراسوی مرزها هستند. 
باید در زمان سخنرانی، نوشتن دستورالعمل و وضع قوانین حضور 
آنان را ملحوظ داشته و برای آن ها برنامه ریزی کرد. خواهش بنده از 
نهادهای امنیتی، اطالعاتی و قضایی این اســت که فرصت  حضور 
ایرانیان خارج از کشور را در نظر داشته باشند. به فرض اگر این افراد 
10 درصــد آســیب هســتند، 90 درصد فرصــت خواهند بود. 
پارادوکســی که در ذهن این نهادها وجــود دارد، اتباع خارجی را 
تهدید دیده و اتباع خودمان را هم تهدید می بیند. هر یک میلیارد 
دالر سرمایه، ایجاد اشتغالی برابر با 100 هزار شغل دارد. ما در سال 
چقدر باید شــغل ایجاد کنیم که نــرخ بیکاری مان در همین حد 
کنونی بماند؟ در حالی که اگر تنها 10 الی 12 میلیارد دالر به کشور 
وارد شود، آن یک میلیون شغل ایجاد می شود. کافی است، تنها به 
اندکی از 2 هزار میلیارد دالر سرمایه ایرانیان مقیم دست پیدا کنیم 
تا مشکل اشتغال مان حل شود. باید بپذیریم که دنیا تغییر کرده و 
فناوری های جدیدی آمده اســت. محدودیت ها و ممنوعیت های 
ورود و خروج برای زمانی بود که بســتر جاسوسی به شکلی دیگر 
فراهم نبود. در حال حاضــر مراقبت و محافظت باید از روش های 
دیگری صورت پذیرد. در حوزه ساختاری عالوه بر انتقال دبیرخانه 
باید سازمان متناظر با سازمان بین المللی مهاجرت داشته باشیم. 
وزارت امور خارجــه به موضوع مهاجرانی که به خارج از کشــور 
می روند، رســیدگی می کند و وزارت کشــور به موضوعات اتباع 
خارجی، حضور یک سازمان متناظر با سازمان بین المللی مهاجرت 
که هم به بحث مهاجران خارجی و هم ایرانیان مقیم خارج بپردازد، 

ضروری است و کمک موثری به کشور خواهد کرد. 

حضور یک سازمان 
متناظر با سازمان 

بین المللی مهاجرت 
که هم به بحث 

مهاجران خارجی 
و هم ایرانیان مقیم 

خارج بپردازد، 
ضروری است و کمک 

موثری به کشور 
خواهد کرد



در این بخـــش می خوانیم :

سرمایه گذاری های پر سود در سال جدید

معرفی کارهای تولیدی  با سرمایه کم و سود باال

آشنایی با  پرتقاضاترین گروه های شغلی در سال 1401

خواندنی ها ی 
سرمایه گذاری
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عارف فغانی

معرفی کارهای تولیدی 
با سرمایـه کـم و سـود باال

پرورش گل و گیاه

امروزه با گســترش سبک زندگی آپارتمان نشینی، مردم عالقه بسیاری 
برای نگهداری انــواع گل و گیاه در منزل خود دارند و ترجیح می دهند تا 
تکه ای از طبیعت را در گوشــه ای از خانه  خود به نمایش بگذارند. پرورش 
انواع گیاهان از جمله گل ها و گیاهان آپارتمانی یک کار تولیدی با سرمایه 
کم است که با دیدن آموزش های مربوطه به راحتی می توانید آن را شروع 
کنید و پس از مدتی به درآمد خوبی برسید. پرورش گل و گیاه یک پیشنهاد 
کار تولیدی است که در بسیاری از خانه ها امکان عملی کردن آن وجود 
دارد. گل و گیاهان پرورش داده شده را می توانید هم به صورت حضوری 
و هم به صورت آنالین به فروش برسانید و از سود باالی این کار در مدتی 
نه چندان طوالنی بهره مند شــوید. البته برای شروع این فعالیت، نیازمند 

اندکی ذوق و عالقه  کار با گل ها و گیاهان نیز هستید.
پرورش و فروش ماهی های زینتی آکواریومی

این کار همواره به عنوان یک کار تولیدی با ســرمایه کم مطرح اســت و 
یک کار تولیدی در خانه می باشــد که انجام دادن آن پیچیدگی زیادی 
ندارد. سود خوب حاصل از فروش ماهی های زینتی، افراد زیادی را ترغیب 
به شروع این کار می کند، اما توجه داشته باشید که قبل از شروع این کار باید 
آموزش های الزم را ببینید و مهارت های مورد نیاز را کسب کنید تا در طول 
مســیر به مشکالت عمده برخورد نکنید و سرمایه خود را از دست ندهید. 
برای شروع به فضایی به جهت پرورش ماهی ها نیاز دارید که البته بسیاری 
از افراد در ابتدای کار قسمتی از محل زندگی خود را بدین منظور اختصاص 
داده و به ندرت آن را گسترش می دهند. اگر چم و خم این کار را به خوبی یاد 
بگیرید، سود خوبی برای شما به ارمغان می آورد. البته هر چه سرمایه اولیه 

شما در شروع کار بیشتر باشد، سود بیشتری کسب می کنید.
طراحی انواع تابلوهای تزئینی

از جمله کارهای هنری که می توانید از طریق آن به کسب درآمد بپردازید 
و به عنوان یک کار تولیدی با ســرمایه کم محســوب می شود، طراحی 
انواع تابلوهای تزئینی است. افراد زیادی عالقه مند به استفاده از این نوع 
کاالهای دکوری هستند. همچنین تابلوها از جمله محصوالتی هستند که 
برای هدیه به مناسبت های مختلف نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. 
با توجه به زمینه هنری که در آن مشغول به کار هستید، می توانید به تولید 
انواع تابلوها مانند تابلوهای نقاشی با رنگ روغن، تابلوهای عکاسی، تابلو 
فرش ها، تابلوهای کار شده با معرق و انواع هنرهای دستی دیگر بپردازید. 

معموال شروع يک فعالیت تولیدی با سرمايه کم از مواردی است که ذهن هر فرد جويای کار به خصوص در جامعه  امروزی را به خود مشغول می کند. امروزه 
با افزايش نرخ بیکاری و کاهش میزان مشاغل دولتی و استخدامی و همچنین مزايايی که صاحب کسب وکار بودن برای فرد به ثمر می آورد، بسیاری از افراد 
به دنبال آغاز يک کار خدماتی يا تولیدی به صورت مستقل هستند که معموال به دلیل نداشتن سرمايه کافی و قدرت ريسک پذيری پايین از آن صرف نظر 
می کنند. قطعا همه  ما ايده هايی از شروع يک کسب وکار جديد و نوپا در ذهن داريم که هیچگاه جرأت آغاز آن را به دلیل ريسک باال و کمبود سرمايه پیدا 

نکرده ايم. در اين مطلب به معرفی برخی از کسب وکارهايی که ريسک کمتری برای شما ايجاد می کنند، می پردازيم. با ما همراه باشید.
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به یاد داشته باشید، تولید تابلوهای تزئینی معموال کاری زمان بر است که 
شما برای رســیدن به درآمد در این زمینه نیاز به صبوری زیاد دارید. البته 
یکی از نیازمندی ها برای شروع این کار، داشتن اعتماد به نفس در زمینه 

هنری است.
تولید کاالهای چرمی

اگر شــما هم اهل دنبال کردن دنیای ُمد باشــید، نمی توانید نقش بسیار 
پررنگ انواع چرم های طبیعی و مصنوعی را در صنعت مد و فشــن نادیده 
بگیرید. اســتفاده از کیف، کفش، لباس و انواع اکسســوری های ساخته 
شــده از چرم، همواره طرفداران بسیاری داشته و مورد توجه بوده اند. تولید 
محصوالت چرمی نیاز به آموزش و کسب مهارت های مورد نیاز دارد و پس 
از این کار شــما می توانید به راحتی به تولید و فروش این کاالها بپردازید. 
شــاید در ابتدا هزینه تامین مواد اولیه کمی گران به نظر برسد، اما پس از 
مدتی سود حاصل از کار سرمایه اولیه شما را جبران می کند و مثل تمامی 
کســب وکارهای دیگر، هر چه میزان سرمایه بیشتری در این کار تزریق 

کنید، طبیعتا سود بیشتری هم به دست می آورید.
پرورش زنبور و تولید عسل

یکی از امور تولیدی با ســرمایه کم، پرورش زنبور عســل اســت. شما با 
سرمایه ای نه چندان زیاد می توانید این کسب وکار را آغاز و پس از مدتی به 
سود بسیار خوبی دست پیدا کنید. این روزها دسترسی به یک عسل مرغوب 
و با کیفیت برای بسیاری از مردم بسیار سخت شده، پس در صورت تولید 
عســل با کیفیت باال، به سرعت می توانید بازار مورد نظر را بیابید و جایگاه 
خود را در میان رقبای این عرضه تثبیت کنید. عسل از جمله محصوالتی 
اســت که عالوه بر ایران در بسیاری از کشــورهای جهان متقاضی دارد. 
این روزها خواص خارق العاده این ماده غذایی بر کســی پوشیده نیست، 
بنابراین با پرورش زنبور عسل و اجرایی کردن این  کار تولیدی با سرمایه 
کم می توانید به فکر دورنمایی مطمئن حتی در جهت صادرات محصول 

خود باشید.

کتاب صوتی یا پادکست

یکی از کارهای تولیــدی جذابی که می توانید به عنــوان منبعی برای 
کســب درآمد به آن بپردازید، تولید انواع کتاب صوتی و پادکست است. 
در ســال های اخیر اقبال مردم به سوی این دسته از محتوا بسیار افزایش 
پیدا کرده است. شاید در چندین سال گذشته کمتر کسی با پادکست ها و 
کتاب های صوتی آشنایی داشت یا از آن ها استفاده می کرد، اما مدتی است 
که این محتواها مورد توجه عموم قــرار گرفته  و طرفداران زیادی دارند. 
پادکست ها می توانند در زمینه های مختلف از جمله روانشناسی، علمی، 
اجتماعی، ادبی، زندگینامه یا در زمینه های مختلف دیگر تولید شوند. اگر 
توانایی تولید محتوا به صورت صوتی و تخصصی مهارت دارید، به شما 

پیشنهاد می شود که این کار را در برنامه کاری خود قرار دهید.
تولید محتوای ویدیو آموزشی

یکی از مشاغلی که در دسته امور تولیدی قرار می گیرد و شما می توانید به 
آن بپردازید، تولید محتوای آموزشی است. این روزها محتواهای آموزشی 
ویدیویی و آنالین در فضای مجازی طرفداران بسیاری دارد و بسیاری از 
افراد به ســادگی از این طریق و با فروش محتوای خود به کســب درآمد 
می پردازند. احتماال شما هم با وب سایت های آموزشی مانند مکتبخونه یا 
فرادرس آشــنایی دارید. اگر نگاهی به این وب سایت ها بیندازید، متوجه 
خواهید شد که محتواهای آموزشی برگزار شده در این سایت ها بسیار مورد 
اســتقبال قرار می گیرند و اگر زمینه مهارت و تخصص شما مورد توجه و 
عالقه مخاطب قرار گیرد و کیفیت آموزش باالیی هم داشــته باشــید، 
می تواند درآمد بســیار خوبی را برای شما به ارمغان آورد. این کسب وکار 
می تواند یک کار تولیدی با سرمایه کم باشد که هزینه  زیادی برای شما 
ندارد. یکی دیگر از راه های کســب درامد از این حرفه، فروش محتوا در 
وب ســایت های خارجی به ایرانیان مقیم خارج از کشور است. بسیاری از 
افراد با قرار دادن محتوای آموزشــی خود در وب ســایت های خارجی به 
سادگی به کسب درآمد دالری می پردازند، چراکه ایرانیان بسیاری مقیم 
کشورهای دیگر هستند که عالقه مند به استفاده از محتواهای آموزشی به 

زبان فارسی یا حتی به زبان های دیگر هستند.

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
فروردين 1401   شماره 64

معموال شروع یک 
فعالیت تولیدی 
با سرمایه کم از 

مواردی است که 
ذهن هر فرد جویای 

کار به خصوص 
در جامعه  امروزی 
را به خود مشغول 

می کند



سارا نظری

سرمایه گذاری های پر سود 
در سال جدید

مسکن
یکی از قدیمی ترین شیوه های ســرمایه گذاری پر سود، فعالیت در بازار 
مسکن و مستغالت است. این در حالی است که بخش زیادی از سرمایه 
خانواده ها به صورت ملک و مســکن ســرمایه گذاری می شود. در واقع 
بدون داشتن اطالعات کافی در مورد بازار سرمایه گذاری و عدم تحلیل و 
شناسایی فرصت های سرمایه گذاری، انتخاب بازار مسکن می تواند یکی 
از امن ترین و سود آور ترین بازار های سرمایه گذاری به حساب آید. مزیت 
سرمایه گذاری در بازار مسکن، رشد آن همراه با تورم است و اینکه مالک از 

طریق اجاره دادن می تواند کسب درآمد کند.
طال و سکه

یکی از زمینه های ســرمایه گذاری مورد عالقه افراد که دارای جذابیت 
خاصی اســت، بازار طال و سکه اســت. از زمان های گذشته بازار طال و 
سکه یکی از بهترین سرمایه گذاری های قابل اطمینان برای سرمایه های 
کوچک به شــمار می رود. هر چند در سال های اخیر روش های جدیدی 
برای سرمایه گذاری و افزایش دارایی به وجود آمده، اما تعداد زیادی از افراد 

مشتاق سرمایه گذاری در این حوزه هستند.
ارز و دالر

بازار ارز و دالر از جمله بازار هایی است که در سال های گذشته توانسته پا 
به پای بازار طال رشــد و تاثیر زیادی در افزایش دارایی افراد داشته باشد. 
این موضوع نه تنها در ایران، بلکه در کل جهان تاثیر به سزایی در اقتصاد 
خانوار ها داشته است. در حالت کلی با توجه به نوسانات زیادی که در این 
بازار وجود دارد، در مقایســه با بازار طال کمتــر مورد لطف خانواده ها 

قرار می گیرد.
بازار بورس

این بازار یکی از مطمئن ترین شیوه های سرمایه گذاری برای شرکت ها، 
افراد و متعادل کننده نرخ و قیمت در بازار های مختلف است. هر چند بازار 
بورس در سال گذشته با توجه به ســرمایه گذاری های ُخرد و ورود افراد 

ناآگاه به مسائل بورس و تحلیل، با شکست هایی مواجه شد، اما در سال 
1۴01 پیش بینی می شود که پتانســیل زیادی برای رشد و سوددهی 

داشته باشد.
بازار خودرو

نوســانات ایجادشــده در نرخ ارز و دالر از تاثیرگذارترین عوامل در بازار 
خودرو به حســاب می آیند. در نتیجه چنانچه رشد و افزایش قیمت دالر و 
ارز را در سال 1۴01 پیش بینی می کنید، باید بدانید که این افزایش قیمت 
منجر به باال رفتن قیمت خودرو نیز می شود. خودرو های ایرانی و خارجی 
هر دو از این قاعده مســتثنی نبوده و نسبت به قیمت کنونی خود افزایش 

قیمت را تجربه خواهند کرد.
صندوق های سرمایه گذاری

یکی از شــیوه های سرمایه گذاری که می تواند ســود قابل توجهی را به 
همراه داشــته باشد، خرید صندوق های ســرمایه گذاری است. این نوع 
صندوق ها دارای انواع مختلفی است که با توجه به میزان سرمایه و سطح 
ریسک پذیری افراد انتخاب می شوند. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت، 
سهامی و مختلف ســه نوع از پرطرفدارترین آن ها است که در سال 1۴01 

می توانند از گزینه های بهترین سرمایه گذاری به حساب آیند.
با توجه به مطالب عنوان شده، شــما می توانید در صورت 

داشــتن نقدینگی باالی 100 میلیون تومان بهترین 
سرمایه گذاری را در حوزه طال و سکه انجام دهید. 

خرید ملک یا زمین در مناطق قابل رشد که البته 
نیازمند داشتن سرمایه باالیی  است، می تواند 
بهترین کار باشد تا  نقدینگی خود را به یک 

دارایی سود آور  تبدیل نمایید. 
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بهترین 
سرمایه گذاری در 

سال ۱۴۰۱ مربوط 
به حوزه ای است 

که در سال گذشته 
دچار نوسانات 

قیمتی زیادی نشده 
و موقعیت رشد در 
سال جدید را دارد

يکی از مسائل مهم برای افرادی که در بازار های مالی و معامالتی فعالیت دارند، انتخاب بهترين موقعیت برای سرمايه گذاری پر سود است. تمامی اين 
افراد به دنبال اين هستند که بدانند، چه مقدار بودجه خود را کجا سرمايه گذاری کنند تا سود بیشتری کسب نمايند. در حال حاضر می توان گفت بهترين 
سرمايه گذاری در سال 1401 مربوط به حوزه ای است که در سال گذشته دچار نوسانات قیمتی زيادی نشده و موقعیت رشد در سال جديد را دارد. مخاطبان 

گرامی را با برخی از موقعیت های مختلف سودآور سرمايه گذاری آشنا  می کنیم.



ابوالفضل علیزاده

آشنایی با  پرتقاضاترین 
گروه های شغلی در سال 1401
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بهداشت و درمان
همه گیری بیماری کووید 1۹، باعــث تغییر تعداد کارکنان کادر درمان 
شده و در نتیجه، تقاضای بســیار زیادی برای استخدام افراد شاغل در 
حوزه بهداشــت و درمان در سراسر جهان ایجاد شده است. در سال های 
گذشــته برای استخدام پرســتاران ماهر در دنیا کمبود وجود داشت که 
این موضوع امروزه بیشــتر از قبل احســاس می شــود. به همین دلیل 
مشــاغل گروه بهداشت و درمان از پرتقاضاترین شغل ها در سال 1۴01 
به شــمار می روند. برای کار در اکثر مشــاغل گروه بهداشت و درمان 
مانند پرستاری باید حداقل یک مدرک کاردانی یا کارشناسی در رشته 
مدنظر دریافت کنید. با دریافت مدرک کارشناســی ارشــد، می توانید 

مهارت های خود را گسترش دهید و دستمزد بیشتری دریافت کنید.
فناوری اطالعات

سال هاست که حوزه فناوری اطالعات، حوزه ای همواره رو به رشد بوده 
و افزایش میزان دورکاری در شــرکت های مختلف و توسعه تلفن های 
همراه هوشمند، میزان تقاضا برای استخدام توسعه دهندگان نرم افزارها 
و اپلیکیشن های مختلف را به شکل قابل توجهی افزایش داده است. در 
گذشته، شرکت ها برای استخدام کارکنان در زمینه فناوری اطالعات، 
ارائه مدارک دانشگاهی را الزم می دانستند، اما در سال های گذشته این 
روند کمی تغییر کرده اســت. در حال حاضر بسیاری از شرکت ها، افراد 
ماهری که به شکل آنالین و خودآموز مهارت های مرتبط با کدنویسی 
را کســب کرده اند، اســتخدام می کنند و برای انجام این کار به مدارک 
دانشــگاهی نیازی ندارند. به همین دلیل، میــزان محبوبیت دوره ها و 
فیلم های آموزشــی آنالین در این زمینه نیز در سال های اخیر افزایش 

یافته است.
مدیریت زنجیره تامین

در ســال های اخیر حوزه کاری مدیریت زنجیره تامین، رشــد بســیار 
زیادی پیدا کرده است. خرید بســیار زیاد افراد در قرنطینه  در سال های 
گذشته باعث شــد که روش های ارسال و تحویل محصوالت بسیاری 
از فروشندگان با مشکل مواجه شود. به همین دلیل، میزان تقاضا برای 
اســتخدام افراد ماهر در بخش های مختلف مرتبط با مدیریت زنجیره 
تامین در شــرکت ها افزایش یافته است. از مشاغل مرتبط به این حرفه 
می توان به مامور خرید، تحلیلگر لجســتیک و مدیر توزیع اشاره داشت. 
بسیاری از افراد شاغل در این زمینه، مدرک کارشناسی دانشگاهی دارند، 

پیش بینی مشاغل 
مورد تقاضا پس از 
شیوع این بیماری 

در دنیا کار ساده ای 
نیست، اما روندهای 

مشخصی در دنیا 
وجود دارد که 

پردرآمدترین و 
پرتقاضاترین شغل ها 

را مشخص می کنند

طی دو سال گذشته به دلیل همه گیری جهانی کوويد 19 تغییرات زيادی در بازار کار و مشاغل مورد نیاز در دنیا به وجود آمده است. پیش بینی مشاغل مورد 
تقاضا پس از شیوع اين بیماری در دنیا کار ساده ای نیست، اما روندهای مشخصی در دنیا وجود دارد که پردرآمدترين و پرتقاضاترين شغل ها را مشخص 

می کنند. در اين مطلب، با پرتقاضاترين گروه های شغلی در سال 1401 و منابع يادگیری مهارت های الزم برای اين مشاغل آشنا می شويد.

اما به طور معمول مدیران رده باالی مشغول در زمینه مدیریت زنجیره 
تامین، تحصیالت خود را تا مقاطع تحصیالت تکمیلی ادامه می دهند. 
اگر در زمینه های ریاضیات، آمار و اصول مهندســی مهارت دارید و به 
بهبود کارکرد سیســتم ها عالقه مندید، ممکن است این زمینه کاری 

برای شما مناسب باشد.
مدیریت مالی

طبق آمارها، انتظار می رود که مشاغل زمینه مدیریت مالی در 10 سال 
آینده حدود 1۵ درصد رشــد داشته باشــند. مدیران مالی برای ارزیابی 
مخارج و درآمد شرکت ها و همچنین یافتن روش های افزایش میزان 
سودآوری آن ها استخدام می شوند. شرکت های بزرگ به طور معمول 
کاندیداهایی با مدارک کارشناســی ارشد دانشــگاهی مانند MBA را 
استخدام می کنند، اما ممکن اســت، سازمان های کوچک تر، مدیران 

مالی با مدرک کارشناسی دانشگاهی را نیز برای استخدام بپذیرند.
آمار

گفته می شــود که دانشــمندان داده )Data Scientists( با کمک به 
بهره برداری بهتر از اطالعات در شــرکت ها تا سال ۲0۳0 میالدی با 
رشدی ۳0 درصدی در میزان استخدام روبه رو خواهند شد. اگر به داده ها 
و آمار عالقه دارید، ممکن اســت، بتوانید در این زمینه تخصصی رو به 
رشد موفق شوید. بســیاری از افراد در این حوزه کاری در شرکت های 
بیمه مشغول به کار می شوند. کارشناسان آمار، وظیفه تحلیل داده ها و 
برآورد میزان فروش، ســود و موانع رشد شرکت ها در آینده را بر عهده 
دارند. داشتن مهارت ارزیابی ریســک برای کار در این رشته، مهارتی 
بسیار عالی و مورد نیاز اســت. بیشتر افراد شاغل در زمینه آمار مدرکی 
دانشگاهی مرتبط با حوزه کاری خود دریافت می کنند و در آزمون های 

دریافت مجوزهای مرتبط نیز شرکت می کنند. 
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االختــــــــــــــــــيار

»عالم االستثمار«؛ تجربة مشروع تجاري ناجح
إيــران هــي دولــة ذات حضــارة آالف الســنني، لديها ثــاين أكرب احتياطي 

مــن الغــاز يف العامل، و املعادن املتنوعــة و املوارد الهيدروكربونية الغنية 

والتنــوع املناخــي الغنــي وتبلــغ مســاحتها 1648000 كيلومــر مربــع 

ويبلــغ عــدد ســكانها أكــر مــن 80 مليــون  انهــا ســوق االســراتیجی 

الرئیســی فــی الــرق األوســط، وقــد جذبــت اهتــام العديــد مــن 

الــركات الصناعيــة والتجاريــة والخدميــة. يف غضــون ذلــك، تســببت 

عالقــات إيــران القدمية والحارة واملســتقرة مــع جريانها، وخاصــة الدول 

العربيــة، يف الحاجــة إىل االعــراف وخلــق ســياق للتواصل املتبــادل بني 

الــركات اإليرانيــة والركات النشــطة يف البلــدان املجــاورة التي قررت 

أن يكــون لهــا وجــود فعــال يف هــذه الســوق الهامة. لقــد جعلتنا هذه 

الحاجة، باســتخدام املعلومات والقــدرات اإلعالنية، مــع أذواق جمهور 

الصحافــة، جــراً بــني رجــال األعــال والحرفيــني مــن إيــران وجريانها.

عــامل االســتثار هــو واحد مــن أكر املنشــورات تأثــريًا يف مجــال االقتصاد 

اإليــراين الــذي يســعى لالســتفادة مــن الــرأي الجاعي لكبــار التنفيذيني 

واملديريــن وأســاتذة الجامعــات والخــرباء لتقديــم فــرص االســتثار يف 

مختلــف قطاعات التصنيــع والصناعــة، الســياحة، التجــارة و الخدمات.

تنــر هــذه املجلــة الشــهرية يف ســتة أقســام منفصلــة عــى النحــو 

ــوم األول مــن  ــة مــرة يف الشــهر ويف الي ــايل و ســتنر هــذه املجل الت

الشــهر.

1- قســم الطاقــة، ويشــمل مجــاالت النفــط والغــاز والبروكياويــات 

ومحطــة الطاقــة والصناعــات املنبــع واملصــب.

2- قســم الصناعــة، ويغطــي مواضيــع التصنيع والــركات الصناعية يف 

مختلف املجــاالت.

3-يقــوم قســم ســوق رأس املــال بتقييــم آخــر التطــورات والتطــورات 

يف مجــال ســوق األوراق املاليــة والبنــك والتأمــني والسياســة النقديــة.

4 - ويف الوقــت الــذي يعكــس فيــه قســم االقتصــاد الــكيل آراء 

الشــخصيات البــارزة، فإنــه ينتقد قــرارات وإجــراءات كبار املســؤولني 

التنفيذيــني اإليرانيــني بشــأن تنفيــذ سياســات االقتصــاد الــكيل للبلد.

ــد يف فــرص  ــا الخاصــة ؛ يبحــث عــى وجــه التحدي 5- قســم القضاي

ــة. ــة يف كل قضي ــال التجاري ــتثار يف األع ــات االس وتحدي

6-قســم القــراءة ؛ يتضمــن محتــوى داخليًــا وخارجيًــا مثــريًا لالهتــام 

حــول األفــراد الذيــن حققــوا نجاًحــا خاًصــا يف أعالهــم أو إنتاجهــم.

جمهورنــا األعــزاء ؛ اآلن "عــامل االســتثار" أمامكــم بثــالث لغات: الفارســية 

والعربيــة واإلنجليزيــة. إن عهدنا معكم هو احرام التوقعــات، بكل القدرة 

عــى النجــاح، والعمــل معاً لبناء مســتقبل أفضــل. نحن عى يقني مــن أن 

دعمكم هــو لرعاتنا.

ــم  ــالل تقدي ــن خ ــارش م ــال بالن ــم لالتص ــورون بدعوتك ــن فخ  نح

معلومــات أو إدراج إعالنكــم.

صاحب االمتیاز و الرئیس التنفیذی: 
مرتضی فغانی       

رئيس التحرير: فرهاد امیرخانی        
 املدير التجاری: سارة نظری              

املرتجم : سعید عدالت جو

رفع الرئيس التنفيذي لرشكة صنعت جسرت سدید 

نقص السيولة هو املشكلة الرئيسية ملصنعي قطع غيار السيارات

مرتىض فغاين
 عضو غرفة تجارة طهران

منظور تطوير الرشكات القامئة عىل املعرفة

ذكر الرئيس التنفيذي لرشكة شهاب ثاقب للنقليات

التأثري السلبي لألسعار ثالثة أضعاف عىل عملية النقل

العضو املنتدب لرشكة أمني ترابر الدولية للنقل

يلعب النقل دوًرا مهًم يف منو صادرات البالد

أثار الرئيس التنفيذي لرشكة خدمات النقل الجوي باراکومینا هذه القضية

تعترب عملية الرتخيص املطولة تحديا لرشكات النقل

رفع الرئيس التنفيذي لرشكة ایسکرا

يعتمد منو اإلنتاج عىل تحسني بيئة األعمل

أعلن  مدير منظمة املنطقة الحرة يف أنزيل

مضاعفة الرشكات املعرفية يف منطقة أنزيل الحرة يف األشهر القليلة املقبلة

أثار خبري يف مجال اإليرانيني بالخارج
إهمل رأس املال 2000 مليار دوالر لإليرانيني املقيمني يف الخارج



منظور تطوير 
الرشكات القامئة 

عىل املعرفة

1

هــذا العام، تــم تحديــد ميزانية وكالة الرئاســة 
 19873.214 بنحــو  والتكنولوجيــا  للعلــوم 
مليــون ريــال. ومــع ذلــك، فإن بعــض الركات 
الفرعيــة واملعاهــد العلميــة والبحثيــة، مثــل 
ــرم  ــة، وح ــا الحيوي ــر التكنولوجي ــر تطوي مق
الجامعــة التكنولوجــي، ومؤسســة النخبــة 
الوطنيــة، وصنــدوق دعــم الباحثــني والتقنيــني 
يف البــالد، تســتفيد بشــكل مبــارش مــن هــذه 
امليزانيــة ؛ ومــع ذلــك، فقــد تــم إســناد معظم 

 دعــم هــذا النائــب بشــكل غري مبــارش إىل املؤسســات واملنظــات الحكومية.
ــى  ــة ع ــة قامئ ــوايل 6035 رشك ــى ح ــة ع ــت املوافق ــاءات، مت ــا لإلحص وفًق
املعرفــة وأكــر مــن 140.000 رشكــة ناشــئة يف مختلــف املجــاالت مــن قبــل 
هــذا النائــب. عــى الرغــم من زيــادة هــذا املبلغ مقارنة بالســنوات الســابقة 
؛ ولكــن األمــر الجديــر بالثنــاء والالفت هو املشــاركة املتزايدة لهــذه الركات 
يف مختلــف قطاعــات صناعــة الدولــة، والتي يعد لعبهــا دورًا واعــًدا لالقتصاد 
التقليــدي للتحــرك نحــو اقتصــاد حديــث وديناميــي وفعــال. ترتبــط صناعة 
النقــل والعبــور بأحــد أهــم املجــاالت وأكرهــا حيويــة يف البــالد، والتي لعبت 
ــة.  ــة املاضي ــة دورًا يف الســنوات القليل ــى املعرف ــة ع ــركات القامئ ــا ال فيه
حاليًــا، تعمــل أكــر مــن 60 رشكــة قامئة عــى املعرفة يف هــذه الصناعــة. أدت 
الجهــود القيمــة لهــذه الــركات إىل قيام وكالة الرئاســة للعلــوم والتكنولوجيا 
بإنشــاء مقــر اســراتيجي يســمى »مقــر تطويــر تكنولوجيــا الفضــاء املتقدمة 
ــة وأفكارهــم الرائعــة يف الــركات  ــق للنخب ــد الطري والنقــل العــام« لتمهي
 الناشــئة لتحويــل وســائل النقــل الصناعــة، وخاصــة يف مجــال النقــل.

نعلــم، لألســف، أن صناعــة النقــل يف بالدنــا تعــاين مــن تخلف تاريخــي. لكن 
يف الوقــت نفســه، يجــب االعــراف رصاحــة بــأن هــذه الصناعــة املتدهــورة 
ميكــن أن تتحــول مــرة أخــرى مــع وجــود النخــب وجهــود الــركات القامئــة 
عــى املعرفــة النشــطة يف مجــال النقــل، وتعويــض أوجــه القصــور يف املــايض. 
مــن بــني التدابــري التــي تتخذهــا هــذه الــركات يف مجــال النقــل ميكــن أن 
تكــون حركــة املــرور عــرب البلوتــوث، والتزلــج، ونظــام الحــوادث، والتســجيل 
الــذيك لالنتهــاكات مــن خــالل كامــريات املراقبــة، والبيتــس، وتســجيل 
ــرور،  ــة امل ــط منطق ــة لالتصــاالت، وتخطي ــة التحتي األحــداث، ونظــام البني
ونظــام املعلومــات وعنــارص أخــرى. ومــع ذلــك، ســعت الحكومــات خــالل 
العقــد املــايض إىل دعــم هــذه الــركات من خــالل تخصيــص املــوارد الالزمة، 
ــة،  ــاح التجاري ــة، واألرب ــرادات الجمركي ــوم اإلي ــة، ورس ــاءات الرضيبي واإلعف
فضــالً عــن تقديــم قــروض منخفضــة الفائــدة أو بــدون فوائد؛ لكــن بالتأكيد 
هــذا القــدر مــن الدعــم ليــس كافيــاً والحاجــة إىل إيــالء املزيــد مــن االهتام 

لهــذه الــركات.
بالنظــر إىل أن شــعار هــذا العــام هــو »اإلنتــاج املعــريف وخلــق فــرص العمل« 
ــاج  ــزة اإلنت ــمى »قف ــون يس ــدار قان ــاوالن إص ــان يح ــة والربمل وأن الحكوم
املعــريف« خــالل الســنوات القليلــة املاضيــة، فمــن املؤمــل أن يتم هــذا العام، 
عشــية القــرن الجديــد، بينــا توضــح وســائل اإلعــالم أهميــة هــذه الــركات 
ــود  ــركات ووج ــذه ال ــطة ه ــة ألنش ــاحة الالزم ــإن املس ــاس، ف ــة الن لعام
النخبــة واألشــخاص املســتحقني يف مختلــف املجــاالت، مبــا يف ذلــك النقــل 
والعبــور، يجــب أن لتكــون شــاهداً عــى التطــور التاريخــي والطفــرة يف هــذا 

املجال يف بالدنا. 

أدى ترشــيح املرشــد األعــى للثــورة اإلســالمية 
ــى  ــم ع ــاج القائ ــوان »اإلنت ــد بعن ــام الجدي للع
املعرفــة وخلــق فرص العمــل« إىل تســليط الضوء 
عــى الــركات القامئــة عــى املعرفــة. يف االقتصاد 
اإليــراين، تنقســم الــركات القامئــة عــى املعرفــة 
ــركات  ــاج وال ــن رشكات اإلنت ــني م إىل مجموعت
ــه،  ــاط ونطاق ــوع النش ــاس ن ــى أس ــئة ع الناش
وتنقســم أيًضــا إىل ثــالث مجموعــات مــن واحــد 

إىل ثالثــة بنــاًء عــى نــوع النشــاط والتعقيد و أهميــة التكنولوجيا املســتخدمة.
وبحســب اإلحصائيــات املتوفــرة، فــإن عــدد الــركات القامئــة عــى املعرفــة 
يزيــد عــن 6035 رشكــة، الجــزء األكــرب منهــا هــو عــدد رشكات التصنيــع القامئة 
عــى اإلنتــاج، بحيــث يبلــغ عددهــا 3289 رشكــة. 54٪ مــن األنشــطة القامئــة 
عــى املعرفــة تنتمــي إىل رشكات التصنيــع مــن النــوع 2. باإلضافــة إىل ذلــك، 
متثــل 1580 رشكــة ناشــئة، مــع 1580 رشكــة، 26 يف املائــة مــن النظــام البيئــي 
ــوم  ــس للعل ــب الرئي ــدم نائ ــرى، ق ــة أخ ــن ناحي ــا. م ــكار والتكنولوجي لالبت
ــازات للــركات القامئــة عــى املعرفــة الســتخدامها  ــا امتي ــا أيًض والتكنولوجي
ــة  ــدورات التدريبي ــى ال ــات ع ــمل خصوم ــي تش ــا، والت ــق أهدافه يف تحقي
)70٪(، وخصومــات خاصــة عــى مشــريات الربمجيــات )70٪( وخصومــات. 
عــى تكاليــف االختبــار - املختــرب )50٪( وكذلــك دعــم الصــادرات وتراخيــص 

التأســيس )يف نطــاق 120 كــم( وخدمــات أخــرى ماثلــة.
يف العقــد املــايض، تطــورت الــركات القامئــة عــى املعرفة بشــكل كبري، بحيث 
بلغــت مبيعــات منتجــات هــذه الــركات يف عــام 2010 فقــط 2000 مليــار 
ريــال، ولكــن وفًقــا آلخــر اإلحصــاءات، تجــاوزت مبيعــات الــركات القامئــة 
عــى املعرفــة العــام املــايض 900 ألــف مليــار ريــال.، وهــي أكــر مــن عــروض 
مــن 450٪. هــذا املبلــغ ملحــوظ حتــى مــع انخفــاض قيمــة العملــة الوطنية. 
ومــع ذلــك، فــإن توزيــع هــذه الــركات هــو أحــد املشــاكل التــي يواجههــا 
ــق يف مجــال  ــن املراف ــد م ــة. أدى وجــود املزي ــم عــى املعرف االقتصــاد القائ
ــة يف  ــركات القامئــة عــى املعرف ــا إىل وجــود أكــرب عــدد مــن ال التكنولوجي
العاصمــة. يوجــد حاليًــا أكــر مــن 3199 رشكــة قامئــة عــى املعرفــة يف طهران، 
بينــا تســتضيف محافظــة أصفهــان التــي تحتــل املرتبــة الثانيــة 547 رشكــة 
فقــط، وتســتضيف محافظــة خراســان رضوي التــي تحتــل املرتبة الثالثــة 315 
رشكــة معرفيــة فقــط، والتــي بســبب املســاحة الجغرافيــة الشاســعة إليــران 

واملشــاكل الخاصــة بــكل منطقــة تحتــاج إىل مزيــد مــن االهتــام.
اســتناًدا إىل رؤيــة الدولــة التــي تبلــغ مدتهــا 20 عاًمــا، يف عــام 2025، يجــب 
الحصــول عــى 50 ٪ مــن الناتــج املحــيل اإلجــايل للبــالد مــن االقتصــاد القائم 
عــى املعرفــة. مــؤرش االبتــكار هــو مقيــاس يســتخدم عــادة لتحديــد حصــة 
الــركات القامئــة عــى املعرفــة يف اقتصــاد كل بلــد. يف عــام 2014، احتلــت 
إيــران املرتبــة 120 مــن حيــث هــذا املــؤرش، ولكــن مــع الجهــود املســتمرة يف 
ــك،  ــكار. ومــع ذل ــة 60 يف العــامل مــن حيــث االبت عــام 2021، احتلــت املرتب
يبــدو أن منــو قطــاع املعرفــة يف اقتصــاد الدولــة يتطلــب املزيد من االســتثار، 
ألن املصــدر الرئيــي لتمويــل الــركات القامئــة عــى املعرفــة هــو صنــدوق 
االبتــكار واالزدهــار. عــى الرغــم مــن النمــو الكبــري يف عــدد الــركات القامئــة 
عــى املعرفــة يف الســنوات الثــاين املاضيــة، ال يــزال رأس مــال الصنــدوق - 3 
تريليونــات -، بينــا مــن أجــل التطويــر األمثــل، نحتــاج إىل تخصيــص املزيــد 
مــن املــوارد لهــذا الصنــدوق. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن وضــع القــوى العاملــة 
النشــطة يف هــذه الــركات وكذلــك أهميــة االهتــام بالتقنيات التــي تتطلبها 
صناعــات الدولــة هــي قضايــا أخــرى يجــب أن تحظــى باهتــام خــاص مــن 

أجل الحصول عى اقتصاد مواٍت قائم عى املعرفة. 
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يف عــامل اليــوم التنافــي، حيــث جعلــت الــدول الســعي لتحقيــق النمو 
والتنمية أحد األهداف الرئيســية لتحقيق ميزة تنافســية، فإن اســتخدام 
جميــع املــوارد البريــة يف املجتمــع لتحقيــق هــذه القضيــة املهمــة لــه 
أهميــة خاصــة، وســبب املشــاركة الجــادة للمــرأة يقــال عن منــو وتطور 
البلــدان املتقدمــة. رغــم أنــه يبــدو أن حضور املــرأة ودورهــا يف مختلف 
املجــاالت يف بالدنــا قــد تزايــد، إال أن تواجدهــا يف املناصــب اإلداريــة ال 
يــزال غــري ملحــوظ، ألنهــا تقــرب مــن مناصــب عليــا، لكنهــا نــادرا مــا 
تســتوعبها. هنــاك عقبات غــري مرئيــة أو »نظرية الســقف الزجاجي« يف 
طريــق صعــود املــرأة إىل مســتوى أعــى مــن التنظيــم، وهو مــا يتعارض 
مــع مكونــات رأس املــال االجتاعــي. مصطلــح الســقف الزجاجــي، أو 
ــا، هــو  ظاهــرة فشــل املــرأة يف الوصــول إىل املســتويات اإلداريــة العلي
عائــق متييــزي أمــام جهــود املــرأة لتحقيــق النجــاح، وهــو مثــال واضــح 
عــى عــدم املســاواة. هــذه الظاهــرة موجــودة يف مجتمعــات مختلفــة، 
ولكــن لألســف يف البلــدان األقــل منــوا، فــإن هــذا الســقف أقــل وأقــوى. 
وطاملــا ظــل هــذا الســقف قامئــاً، ســتُحرم املــرأة مــن فرصــة التقــدم 

والتقــدم، وســيُحرم املجتمــع نفســه مــن هــذه اإلمكانــات.
لكــن القضيــة األساســية هــي نظــام »الجــدارة« يف املجتمــع. نظــام يتــم 
فيــه تفويــض املزايــا الوظيفيــة واملناصــب لألفــراد فقــط عــى أســاس 
»الجــدارة« و »الكفــاءة« وليــس عــى أســاس الجنــس أو الطبقــة 
ــة يف املجتمــع  ــروة. »بالنظــر إىل أن األولوي ــة أو العــرق أو ال االجتاعي
ــؤدي  ــة، ال يُتوقــع أن ت هــي التقــدم االقتصــادي وتفــوق املــال واملكان
عمليــة صنع السياســات إىل التقدم الثقــايف واالجتاعي وكذلك املســاواة 
بــني الجنســني، كــا هــو الحــال يف الثقافــة األبويــة مثل ثقافتنــا، حتى يف 
مجتمعــات الذكــور. . »لقــد حلــت العالقــة محل« القاعــدة »والكفــاءة، 

وتواجــه النســاء حواجــز صعبــة للغايــة يف طريــق النمــو والتطــور.
مــن ناحيــة أخــرى، نظــرًا لزيادة عــدد النســاء يف بلدنا عن عدد الســكان 
الذكــور واســتنادًا إىل منحنــى توزيــع معــدل الــذكاء الطبيعــي، عندمــا 
يزيــل املجتمــع النســاء ذوات الحواجز، فإنه ســيُحرم بطبيعــة الحال من 
نصــف قــدرة النخبــة. ســتكون إزالــة الســقف الزجاجــي، الــذي ترجــع 
جــذوره إىل الثقافــة القدميــة، عمليــة بطيئــة وتدريجيــة تتطلــب وقتًــا 
وثقافــة للتغيــري. يف هــذا الصــدد، ميكــن أن يكــون إدخــال مديــرات أكر 
نجاًحــا يف وســائل اإلعــالم وإيــالء املزيــد مــن االهتــام للجدارة بــدالً من 

النظــام األبــوي يف املنظــات حــالً هاًمــا وفعــااًل.
عــى الرغــم مــن عــدم وجــود الكثــري مــن النســاء يف صناعــة الســيارات، 
ــار، التــي تعــد  ــه يف صناعــة قطــع الغي ــه مــن دواعــي الفخــر أن إال أن
واحــدة مــن أكــرب الصناعــات يف البــالد، تلعــب املــرأة دورًا رئيســيًا، ســواء 
ــرة. يف  ــة املاه ــن العال ــث م ــن حي ــال أو م ــادة األع ــث ري ــن حي م
غضــون ذلــك، كلا تحركنا نحو القطــاع الخاص، كلــا رأينا دور املــرأة أكر 
مــن القطاعني الحكومي وشــبه الحكومــي، ونأمل أن نــرى دورًا متزايــًدا يف 

صناعة السيارات وغريها من الصناعات الرئيسية يف بلدنا. 

دور املرأة يف منو 
الصناعات الكبرية 

بالدولة

يف الوضــع الحــايل القتصــاد البــالد، تعــد البنــوك أحــد العوامــل الرئيســية 
يف إدارة األمــوال وتداولهــا. لحســن الحــظ، يف العريــن عاًمــا املاضيــة، 
أدى تصميــم البنــوك عــى اســتخدام أدوات جديــدة إىل نتائــج إيجابيــة 
ومرغوبــة يف القطاعــات الرئيســية لتجهيــز الربامــج واألجهــزة الحديثــة. 
اآلن، تقــدم جميــع البنــوك يف الدولــة خدمات جيدة لعمالئهــا من خالل 
اســتخدام األنظمــة املرصفية املركزيــة وبرامج إدارة البطاقــات والخدمات 
املرصفيــة عــرب اإلنرنــت والهاتــف املحمــول ومــا شــابه ذلــك. كان هــذا 
الجهــد يف مجــال املدفوعــات اإللكرونيــة مــع إنشــاء شــبكات شــتاب 
وشــاباراك واســتخدام أدوات البطاقــات وأجهــزة الــرصاف اآليل ونقــاط 
ــع  ــااًل. وم ــاب وفع ــريًا لإلعج ــول مث ــف املحم ــت والهات ــع واإلنرن البي
ذلــك، إذا كانــت الخدمــات املرصفيــة الحديثة تســتند إىل الركائــز الثالث 
الرئيســية »املرصفيــة املركزيــة«، و »الدفــع اإللكــروين« و »انتشــار أعال 
بطاقــات االئتــان«، فيمكننــا القــول أنــه عــى الرغــم من التقــدم الكبري 
يف املجالــني األولــني، فــإن النظــام املــرصيف للبلــد مل يكــن له أهميــة كبرية 

يف املجــال الثالــث، التوســع يف أعــال بطاقــات االئتــان.
ــغ عــدد  ــا إلحصــاءات شــابرک يف مــارس 2022، بل لكــن يف البــالد، وفًق
ــا و 27  ــة للمعامــالت يف شــابرک  حــوايل 139 مليونً البطاقــات املرصفي
ــا وحصــة 15.94 يف املائــة  ــا، وهــو أكــرب رقــم بأكــر مــن 130 مليونً ألًف
تخــص الســحب. البطاقــة وأقلهــا 652 ألفــاً و 467 رقاً وحصــة 47٪ من 

ــة االئتانية. البطاق
مــن املؤكــد أن هــذه الحصة مــن إصــدار ومعامالت بطاقــات االئتان يف 
النظــام املــرصيف للبالد تظهــر بوضــوح تجاهل هــذه القــدرة االقتصادية. 
اليــوم، تتجــه األنظــار مــرة أخــرى إىل بطاقــة االئتــان، وميكــن لهــذه 
الفرصــة التاريخيــة أن تلعــب دورًا مهــًا يف جعــل نظــام الدفــع الخــاص 

بنــا للتســهيالت املرصفيــة أكر شــفافية.
بــدأت رشكــة بیشــگامان بویا، بصفتهــا الحارس لتقديــم وتطوير بطاقات 
االئتــان، يف إصــدار بطاقــات ائتــان بنــك مــيل إيــران يف عــام 2016، ويف 
الفــرة األوليــة، لعبــت بنوعني من املرابحــة والبطاقات الشــاملة دورًا بــارزًا 
يف إبــراز مفهــوم بطاقــات االئتان يف البــالد. يف البدايــة، تم تقديم بطاقات 
املرابحــة بثالثــة ســقوف 100 و 300 و 500 مليــون ريــال وكذلــك بطاقات 
شــاملة بحــد أقــى 100 مليــون ريــال للعمــالء وقــد لقيــت هــذه الخطة 
استحســانًا كبــريًا. حاليًــا، تــم رفع ســقف بطاقة االئتــان إىل مليــاري ريال.

ــلوك  ــمل الس ــام ليش ــة النظ ــن صح ــق م ــد التحق ــا متدي ــن أيًض ميك
االقتصــادي للعميــل يف وقــت الــراء بحيــث ميكــن للعمــالء أن يكونــوا 
أكــر ثقــة يف ســداد ديــون بطاقــات االئتــان الخاصــة بهــم بنــاءً عــى 

البيانات الجديدة.

تطوير بطاقات 
االئتمن، حاجة الصناعة 

املرصفية الحديثة

امري طيبي
الرئيس التنفيذي لركة   بیشگامان بویا
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تحتــاج رشكات النقــل إىل أمــوال طائلــة لتقديــم خدماتهــا، باإلضافــة 

ــني  ــكل تأم ــى ش ــف ع ــن التكالي ــري م ــرض الكث ــة تف إىل أن الحكوم

ورضائــب. مــن أجــل التحقيــق يف هــذه القضيــة، أجرينــا مقابلــة مــع 

وحيــد نباتــی، الرئيــس التنفيــذي لركــة شــهاب ثاقب للنقليــات. نقرأ 

مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.

تقــوم رشكــة شــهاب ثاقــب للنقليــات بنقــل بضائــع العمــالء إىل دول 

مختلفــة تحــت شــعار »مرافقــة حتــى الوصــول« وتتبــع العملية حتى 

التخليــص النهــايئ للبضائــع. يف الوقــت الحــارض، متتلــك الركــة قــوة 

عاملــة تبلــغ حــوايل 35 شــخًصا وتنشــط يف مختلــف قطاعات الشــحن 

والشحن.

لحســن الحــظ، تــم تحقيــق العديــد مــن أهدافنــا. حاولــت الركــة 

ــة يف ســوق  ــة وموثوق ــة ذات ســمعة طيب ــا كرك ــراف به ــا االع دامئً

النقــل. تحقــق الركــة بالفعــل العديــد مــن أهدافهــا، عــى الرغم من 

الظــروف االقتصاديــة الســيئة والحواجــز التــي تحــول دون العقوبــات، 

وتبحــث عــن أمثلــة تجاريــة وتســويقية رقميــة جديــدة لالســتثار يف 

الخدمــات اللوجســتية.

مــن ميــزات هــذه الركــة االستشــارة املجانيــة يف مجــال النقــل الدويل 

للبضائــع وستســتجيب للعمــالء طــوال أيــام األســبوع. تتحكــم رشكــة 

شــهاب ثاقــب بشــكل كامــل يف عمليــة نقــل البضائــع وتحــاول تقليــل 

تكاليــف نقــل البضائــع، لذلك يف بعــض الحــاالت يتم التضحيــة بأرباح 

الركــة لتقديــم خدماتها.

يف الســنوات األخــرية، اتخــذت بالدنــا إجــراءات مهمــة يف قطــاع 

التصديــر، وخاصــة يف الخليــج الفــاريس، وقامــت رشكــة شــهاب ثاقــب 

بالتصديــر إىل دول هــذا املجــال 5 مــرات العــام املــايض، والتــي 

ــات. ــع العقوب ــالل رف ــن خ ــتتضاعف م س

وتحــاول رشكــة شــهاب ثاقــب االعتــاد عــى القــدرات املحليــة 

واســتكال جميــع مراحــل شــحن البضائــع مــن صفــر إىل مائــة وزيادة 

ــا التنافســية مــع الــركات األخــرى. قدرته

مــن الخطــط الجــادة لهــذه الركــة الدخــول إىل قســم اللوجســتيات، 

ــة  ــدات الالزم ــتودعات واملع ــري املس ــعى إىل توف ــرض تس ــذا الغ وله

للتعبئــة وتنفيــذ جميــع خطــوات نقــل البضائــع.

مــن املطالــب املهمــة لــركات النقــل تســهيل الظــروف االقتصاديــة 

ــد مــن املشــاكل يف  ــى ال نواجــه العدي ــن حت ــار املديري ــل كب مــن قب

عمليــة نقــل األمــوال وتحويلهــا. يف رأيــي، يجــب عــى الحكومــة توفري 
منصة لركات النقل للعمل مبزيد من الحافز والقوة. 

أهــم  مــن  النقــل  يعتــرب 

اقتصــاد  منــو  يف  العوامــل 

الدولــة وعامــل رئيــي لنمــو 

ــال  ــادرات وإك ــة الص وتنمي

ذهبنــا  التوريــد.  سلســلة 

إىل ماجــد رســويل، الرئيــس 

التنفيــذي لركــة أمــني ترابــر  

ملناقشــة  للنقــل،  الدوليــة 

قضايــا مثــل العــرض والطلب، وسياســة الحكومة يف الصناعــة، وتحديث 

معــدات النقــل، وتأثــري تقلبــات أســعار الــرصف. نقــرأ مقتطفــات مــن 

هــذه املقابلــة.

ــات  ــي الس ــدق ه ــبوع والص ــام األس ــوال أي ــاعة ط ــتجابة 24 س اس

املميــزة لركــة أمــني ترابــر. إن ســالمة عمليــة النقــل يف هــذه الركــة 

وااللتــزام باملعايــري املوضوعــة للســائقني هــي أنــه بــدالً مــن االهتــام 

ــى  ــاًء ع ــائقني بن ــار الس ــم اختي ــاحنات، يت ــن الش ــد م ــذب املزي بج

شــخصيتهم وســلوكهم وشــخصيتهم. مــن ناحية أخــرى، تســعى الركة 

القابضــة جاهــدة الســتخدام شــاحنات قياســية وحديثة. متتلــك الركة 

أيًضــا نظــام تدريــب أثنــاء الخدمــة يقــوم باســتمرار بتدريــب جميــع 

املعلومــات الالزمــة لقوتهــا العاملــة.

نظــرًا ألن حجــم اإليــرادات والنمــو والتطــور يف الــركات الناقلة يعتمد 

ــدد  ــادة ع ــاول زي ــة تح ــإن الرك ــاة، ف ــاحنات املغط ــدد الش ــى ع ع

الشــاحنات ســنويًا، لذلــك كل عــام عدد الشــاحنات وفًقــا للمعايري التي 

يرغــب بهــا الــركاء أكــر وأكــر يف ازديــاد.

كــا ذكرنــا، تغطــي الركــة معظــم دول أوروبــا الغربيــة. ومــع ذلــك، 

تجــدر اإلشــارة إىل أن شــاحناتنا تعمــل عــى جميــع الطــرق الربيــة مــن 

ــك ال  ــع ذل ــق، وم ــطى ودول البلطي ــيا الوس ــاورة إىل آس ــدان املج البل

ميكــن ألحــد االدعــاء بتلبيــة جميــع احتياجــات ســوق النقــل الــدويل 

وتغطيــة األنشــطة ذات الصلــة.

بســبب تفــي كورونــا، أغلقــت تركيــا حدودهــا الربيــة أمام الشــاحنات 

يف دول أخــرى لعــدة أشــهر، وهــذا غــري اتجــاه بضائعنــا مــن الــرب إىل 

الســكك الحديديــة. وشــكل ذلــك تحديــا خطــريا.

يف الوضــع الحــايل، العديــد مــن رشكات النقــل إمــا مغلقــة أو تعمــل 

بــأدىن طاقتهــا.

يلعــب النقــل دورًا مهــًا يف منــو الصــادرات وزيادة تنافســية الصــادرات 

إىل الــدول األخــرى، لــذا آمــل أن يتــم توفــري منصــة مناســبة ملواجهــة 

تحدياتهــا. نأمــل مــن الحكومــة واملنظــات االســتعانة بخــرباء يف هــذا 

ــذه  ــات ه ــل تحدي ــك ح ــات، وكذل ــات وفعالي ــد اجتاع ــال لعق املج

الفئــة، مــن أجــل توفــري منصــة لنمــو العالــة يف الدولــة ومشــاهدة 

املزيد واملزيد من أنشطة النقل رشكات. 

العضو املنتدب لرشكة أمني ترابر الدولية للنقل

يلعب النقل دورًا 
مهًم يف منو صادرات 

البالد

ذكر الرئيس التنفيذي لرشكة شهاب ثاقب 

للنقليات

التأثري السلبي لألسعار 
ثالثة أضعاف عىل 

عملية النقل
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أبريل )نیسان( 2022   الرقم 64



االستثمارعالماالستثمار

4

ریب
ـــع

ـــــ
سم ال

لق ا

ــة لتحقيــق النمــو  تعــد الطاقــة مــن أهــم مجــاالت اقتصــاد أي دول
ــدان يف  ــن البل ــد م ــدو أن العدي ــع، يب ــة. يف الواق ــادي والتنمي االقتص
العــامل بحاجــة إىل االســترياد يف قطــاع الطاقــة. يف مقابلــة مــع حســني 
حســني زاده، عضــو لجنــة الطاقــة وممثــل الرســتان يف الربملــان، درســنا 
القضايــا القامئــة يف هــذا املجــال. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
ــم  ــالل تقدي ــن خ ــة. م ــم الطاق ــح دع ــة يف من ــة مهم ــة العدال قضي
إحصائيــات تفيــد بــأن الحكومــة تنتــج 100 مليــون لــر مــن البنزيــن 
ــا، منهــا 90 مليــون لــر يتــم اســتهالكها، مــن املهــم مالحظــة أن  يوميً

مســتوى كثافــة الطاقــة يف البــالد مرتفــع.
البنزيــن مثــل ســلعة املســتهلك. بالنظــر إىل أن إيــران هي أحــد نوادي 
مصــدري البنزيــن يف العــامل، إال أن قضيــة العدالــة يف توزيــع البنزيــن 
بــني اإليرانيــني يف البــالد مل تحــرم بشــكل صحيــح. 60 لــرًا مــن حصــة 
البنزيــن مُتنــح ألصحــاب الســيارات شــهريًا، لكــن 50٪ فقط من ســكان 
ــم الحصــول عــى  ــة املجتمــع ال ميكنه ــا ميتلكــون ســيارة، وبقي بلدن

حصــة البنزيــن لعــدم امتالكهــم ســيارة.
تنفيــذ مشــاريع مثــل إدارة مســتجمعات امليــاه التــي ميكــن أن تكــون 
فعالــة عــى املــدى الطويــل. تعــد إيــران واحــدة مــن أكــر دول العــامل 
ــق  ــات ويجــب أن تتحــرك يف اتجــاه تحقي ــف الصناع ــا يف مختل تلوثً

االكتفــاء الــذايت يف إنتــاج امليــاه والكهربــاء.
ــف. معــدالت  ــف العل ــات هــو تكالي ــي للبروكياوي التحــدي الرئي
تغذيــة املجمعــات البروكياويــة منخفضــة للغايــة، لكــن هــذه 
املجمعــات تبيــع منتجاتهــا بســعر الــرصف الحــايل وال تعمــل حتــى 
يف مجــال املســؤولية االجتاعيــة. كان اقراحنــا يف الربملــان أن تســتثمر 
ــاز  ــول الغ ــاز يف حق ــاج الغ ــميًا يف إنت ــات رس ــات البروكياوي مجمع
ــا  ــاين وفًق ــاز املج ــل الغ ــتثاراتها مقاب ــغ اس ــن مبل ــى 20٪ م وتتلق

ــون. للقان
لــدى وزارة النفــط خطــط جيــدة لإلنتــاج واالســتثار يف مجــال الغــاز 
ــن يف مجــال التحســني  ــا أن نكــون جادي ــوراً. علين يجــب تنفيذهــا ف
واالدخــار، وهــو مــا حــدث حتــى اآلن فقــط يف مجــال تصنيــع 
ــدرة يف وزاريت  ــة امله ــبة الطاق ــون نس ــب أن تك ــاذا يج ــيارات. مل الس
الطاقــة والنفــط أعــى مــن 60٪؟ لــذا فــإن االســتثار يف إنتــاج الطاقــة 
وتوفريهــا ميكــن أن ينقــذ البــالد بالتأكيــد مــن تحديــات نقــص امليــاه 

ــاء والغــاز. والكهرب
ارجــو ان يتــم االنتهــاء مــن مشــاريع نصــف منتهيــة يف مجــال الطاقــة 
بالدولــة يف اقــرب وقــت ممكــن حتــى ال نشــهد انقطــاع التيــار 

الكهربايئ يف املواسم الحارة وانقطاع الغاز يف املواسم الباردة.

أكد عضو لجنة الطاقة بالربملان

توفري الطاقة عن 
طريق توزيع الدعم 

بشكل عادل

يعتــرب النقــل مــن أهــم ركائز اقتصــاد الدولــة، لذلك تــم إنشــاء العديد 
مــن الــركات يف هــذا املجال وتقــدم اليوم خدمــات لألفــراد والركات 

االقتصاديــة مبختلف أشــكال النقــل الجوي والــربي والبحري.
وأضــاف مصطفــى آقايــاين الرئيــس التنفيــذي لركــة باراكومينــا 
ــدف  ــت به ــة تأسس ــريا إىل أن الرك ــوي، مش ــحن الج ــات الش لخدم
تقديــم الخدمــات الجويــة العــام املــايض وهــي اآلن جاهــزة للعمــل يف 
مجــال النقــل الجــوي. مجموعــة رشكات شــهاب ســاقب تأسســت عام 
2009 بهــدف تقديــم الخدمــات يف مجــال النقل البحري والــربي. تقدم 
هــذه الركــة القابضــة مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات للعمــالء 

وهــي معروفــة للعديــد مــن الــركات.
وقــال إن أهــم ميــزة لركــة باراکومینــا للخدمــات الشــحن الجوي هي 
النقــل الريــع والســعر املعقــول لخدماتهــا، وقــال: يجب نقــل العديد 
ــرية،  ــف برعــة كب ــة للتل ــة واملــواد القابل ــل األدوي ــارص مث مــن العن
لذلــك وفــرت الركــة رشوطـًـا لهــذه البضائــع يف أقــرص وقــت قد يصل 

إىل العمــالء.
وأشــار الرئيــس التنفيــذي لركة باراکومینــا للخدمات الشــحن الجوي، 
ــع الصــني، مشــريا إىل  ــم م ــل تت إىل أن معظــم معامــالت رشكات النق
أنــه مــع رفــع العقوبــات وتهيئــة الظــروف املناســبة يف البــالد، ميكــن 

التواصــل مــع دول أوروبيــة أخــرى.
مــن أهــم أهــداف رشكــة باراكومينــا لخدمــات الشــحن الجــوي ؛ رفــع 
مســتوى جــودة الخدمــة وتســهيل التســليم وتتبــع البضائــع. بالطبــع، 
قــد يكــون هــذا مكلًفــا إىل حــد مــا، لكنــه ســيؤدي بالتأكيــد إىل رضــا 

العمــالء وثقتهــم.
قــال الرئيــس التنفيــذي لركــة باراکومینــا للخدمــات الشــحن الجــوي 
إن عــدم إصــدار الراخيــص يف الوقــت املحــدد هــو أحــد أكــرب 
التحديــات التــي تواجــه الركــة، وقــال: بالنظــر إىل الــدور الــذي تلعبه 
رشكات القطــاع الخــاص يف خلــق فــرص العمــل، يجــب أال تســتغرق 
عمليــة الرخيــص وقتـًـا طويــالً. يف رأيــي، يف هــذا االتجــاه، مــن األفضــل 
اســتخدام املتخصصــني واملديريــن ذوي الخربة ومنــع تطوير التعليات 

املرهقــة.
قــال الرئيــس التنفيــذي لركــة باراکومینــا للخدمــات الشــحن الجــوي: 
»آمــل أن يــأيت اليــوم الــذي تكــون فيــه الــركات قــادرة عــى العمــل 
بشــكل جيــد دون التدخــل يف املؤسســات الحكومية«. يف هــذه الحالة، 

ستعمل الركات بقلق أقل. 

أثار الرئيس التنفيذي لرشكة باراكومينا لخدمات الشحن 

الجوي، هذه القضية

تعترب عملية الرتخيص 
املطـولة تحـديا 
لرشكات النقل
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ســيكون اســتخدام أحــدث التقنيــات والتكيــف مــع مســتويات عاليــة 

ــك  ــيارات، لذل ــار الس ــع غي ــي قط ــا ملصنع ــا مكلًف ــن التكنولوجي م

فــإن أحــد االهتامــات الرئيســية للمصنعــني اليــوم هــو حــل تحــدي 

الســيولة والحاجــة إىل إصــالح سياســات اإلنتــاج القدميــة. يف مقابلــة 

مــع املهنــدس ســريوس كوهســتاين، الرئيــس التنفيــذي لركــة صنعت 

جســر ســدید، قمنــا بفحــص هــذه املشــاكل. نقــرأ مقتطفــات مــن 

هــذه املقابلــة.

مــن أكــرب النجاحــات التي حققتهــا الركة العــام املايض، إنتــاج هياكل 

للمركبــات الكبــرية مثــل الجــرارات والشــاحنات، وهــو مــا مل تفعله من 

قبــل، باســتثناء بعض الجهــود الصغــرية واملتفرقة.

ومــع ذلــك، فإننــا نعتــزم إنتــاج عــدد كبــري مــن املنتجــات هــذا العــام 

ــا بإعــداد بنيتهــا التحتيــة. وتجــدر اإلشــارة إىل أن رشكــة  ونقــوم حاليً

صنعــت جســر ســدید  تبحــث ألول مــرة عــن إنتــاج آيل يف صناعــة 

ــا  ــل وفًق ــام املقب ــراء يف الع ــذا اإلج ــع ه ــم توق ــد ت ــيهات، وق الشاس

ــران خــودرو بأعــداد كبــرية. ألوامــر رشکتیــن ســابکو و ای

تعــاين الوحــدات الصناعيــة مــن مشــاكل األصــول والقيمــة املضافــة، 

وتحــول عــدد إنتــاج الســيارات نحــو عــدم التربيــر االقتصــادي، بينــا 

إذا تــم حــل املشــكالت االقتصاديــة، فــإن تــداول اإلنتــاج ســيصل إىل 

نفــس املســتوى الــذي كان عليــه يف عــام 2011.

تلعــب رابطــة صناعــات توليــد القــوة املتجانســة ومصنعي قطــع غيار 

ــة نشــطة، دورًا مهــًا يف  ــالد، كمنظمــة غــري حكومي الســيارات يف الب

ــذه الرابطــة  ــل له ــع السياســات، لكــن األداء األمث ــرار وصن ــع الق صن

ســيكون هــو األمثــل يف الظــروف االقتصاديــة املســتقرة.

ــن  ــاس، فــإن اســترياد الســيارات ل عــى عكــس معتقــدات بعــض الن

يخلــق ســوقًا محليــة تنافســية. هــذه القضيــة ال عالقــة لهــا مبديــري 

صناعــة الســيارات، لكنهــا متجذرة يف سياســات االقتصــاد الكيل، وحتى 

ال يتــم إصــالح هــذه السياســات، لــن يــؤدي رفع حظــر االســترياد فقط 

إىل حــل املشــكلة، بــل ســيؤدي إىل تفاقمهــا.

تعــد اهتامــات قطاعــي التصنيــع والســيارات شــائعة جــًدا، حيــث 

توجــد ســوق مشــركة أمامهــا. لــن تتحقــق مصالحهــم حتــى يتــم 

دمــج صناعــات الســيارات وقطــع الغيــار. بالنظــر إىل هــذا، يجــب أن 

تكــون سياســات االثنــني هــي نفســها بينــا ال تكــون مســتقلة.

تبحــث صناعــة الســيارات اليــوم عــن قطــع غيــار حديثــة وجديــدة، مل 

يعــد إنتاجهــا يف حــدود قــدرة صناعــة قطــع الغيــار يف البــالد. يف رأيــي، 

ــم  ــة تصمي ــر كمؤسس ــازه جس ــابکو و س ــل س ــركات مث ــن ل ميك
هنديس أن تلعب دورًا فعااًل وحاسًا يف هذا املجال. 

رفع الرئيس التنفيذي لرشكة صنعت جسرت سدید 

نقص السيولة هو املشكلة 

الرئيسية ملصنعي قطع 

غيار السيارات

واجهــت صناعــات الســيارات وقطــع الغيــار يف البــالد مشــكلة الوصــول 
إىل التكنولوجيــا الحديثــة واملعرفــة التقنيــة ألســباب عديــدة. ملعرفــة 
املزيــد، تحدثنــا مــع الدكتــور بابــك كريــم خــان، نائــب رئيــس الرابطــة 
الوطنيــة ملصنعــي قطع غيار الســيارات. نقرأ مقتطفات من هــذه املقابلة.
يف عــام 2021، عقدنــا يف مجلــس إدارة اتحــاد تصنيــع قطــع الغيــار يف 
البــالد عــدة اجتاعــات مــع مديــري رشكات الســيارات ومســؤويل وزارة 
الصناعــة والتعديــن والتجــارة والقضــاء والبنــك املركزي وأعضــاء الربملان 
ــات  ــار ومتطلب إلطالعهــم عــى وجهــات نظرهــم. صناعــة قطــع الغي
مصنعــي قطــع الغيــار يف هــذه االجتاعــات، وقــد أبلغنــا املســؤولني 
ــان  ــكيل اللج ــم تش ــرى، ت ــة أخ ــن ناحي ــة. م ــة الالزم ــا باملتابع وقمن
املتخصصــة للجمعيــة املتجانســة فيا يتعلــق بالقضايــا ذات الصلة من 
أجــل لعــب دور أكــر فاعليــة يف مناقشــة سياســة صناعــة الســيارات 
مــن خــالل إنشــاء املحتــوى وإبالغه بدقــة للمســؤولني ووســائل اإلعالم.

إن عقــد مؤمتــر »سلســلة الســيارات يف أفــق 2022«، بالنظــر إىل قيــود 
كورونــا يف الســنوات الســابقة، يوضــح مــدى تغطية الجمعيــة الوطنية، 
ــارة  ــن والتج ــة والتعدي ــن وزارة الصناع ــوف م ــر، ضي ــذا املؤمت ويف ه
والقضــاء واألعضــاء. مجلــس الشــورى اإلســالمي. وأدى هــذا العــدد إىل 
ــات  ــة يف وجه ــد مــن املســؤولني واملؤسســات الحكومي مشــاركة املزي
نظــر الناشــطني يف هــذا املجــال. نأمــل أن يكــون لهــذه التفاعــالت تأثري 

جيــد عــى التريعــات املســتقبلية.
مــع تغيــري إدارة الصناعــة الكليــة يف كل حكومــة، نــرى تغيــريًا يف 
السياســات ودخــول أشــخاص جــدد يف املناصــب الحكوميــة، مــا يؤدي 
إىل تقليــص ترصفــات املديريــن الســابقني والتزاماتهــم بالكامــل. عندمــا 
ال نســتخدم التجــارب الناجحــة لآلخريــن، فإننــا ســنهدر االســتثارات 

والفــرص الذهبيــة يف صناعــة الدولــة مــن خــالل التجربــة والخطــأ.
ولتحقيــق شــعار العــام وهــو إنتــاج معــريف يجــب أن نفكــر يف عمليــة 
علميــة وتكنولوجيــة حديثة مقارنــة بالصناعة العاملية ويجــب أن نثمن 

القطــاع الخــاص وقــدرة الشــباب عــى اكتســاب املعرفــه.
نتوقــع مــن الحكومــة أن تحقــق التــوازن يف حايــة اإلنتــاج املحــيل يف 

ظــل الظــروف الصعبــة املقبلــة.
تعــد الخــربة والبيئــة التــي تــم إنشــاؤها يف صناعــة الســيارات وقطــع 
الغيــار يف البــالد امتيــازًا خاًصــا يســتفيد منــه عــدد قليــل مــن البلــدان. 
هــذه الصناعــة تحتــاج إىل إعــادة بنــاء وتحديــث. تنمــو صناعــة 
الســيارات يف ســياق التفاعــل، ولهــذا الغــرض، يجــب أن نوفــر األرضيــة 
لتوســيع التفاعــل مــع العــامل من خــالل االعتــاد عــى املوقــع الجغرايف 

واملوارد والسكان يف بلدنا، والتي تعترب الورقة الرابحة. 

الدکتور بابك كرميخان

أزمة السيولة لدى صانعي 
القطع هي نتيجة التسعري 

اإلجباري
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يعــد تحســني بيئــة األعــال باإلضافــة إىل إلغــاء األســعار اإللزاميــة أحد 

ــر  ــع أن توف ــك مــن املتوق ــار، لذل ــات منــو صناعــة قطــع الغي متطلب

الحكومــة الجديــدة ظروفًــا مواتيــة لنمــو الصناعــة وتحســني وضعهــا 

مــن خــالل إهــال السياســات املناســبة.

قــال أمــري حســني جــاليل، الرئيــس التنفيــذي لركــة ايســكرا، يف إشــارة 

إىل منــو منتجــات الركــة بنســبة 20٪: »بــدأ إنتــاج مولدات الســيارات 

شــاهني وتــارا يف رشكــة إيســكرا، وســيتم إنتــاج منتجات جديــدة أخرى 

مثــل مروحــة الرادياتــري وندفــة الثلــج يف األعداد املناســبة«. 

ــات  ــى نفاي ــاء ع ــل يف القض ــكرا« املتمث ــدف »ايس ــارة إىل ه ويف إش

الركــة، قــال جــاليل: »بالطبــع، لــن تكون هــذه الهــدر صفــراً بالكامل، 

ــكل  ــا بش ــم تقليله ــاج، ت ــغيل اإلنت ــاركة مش ــاعدة ومش ــن مبس ولك

خطــري«. باإلضافــة إىل ذلــك، صــدرت ایســکرا حــوايل 300 ألــف يــورو، 

لكنهــا مل تصــل بعــد إىل الرقــم املطلــوب وهــو 500 ألــف يــورو.

وأشــار إىل عــدم حــدوث تغيــري يف ظــروف اإلنتــاج عــام 2021، وقــال: 

»يف بعــض الحــاالت، أصبــح الوضــع أكــر صعوبــة إىل حــد مــا، لذلــك 

ــة  ــني بيئ ــايل تحس ــت الح ــاج يف الوق ــو اإلنت ــات من ــم متطلب ــن أه م

األعــال واالقتصــاد. واألمــن القضــايئ ألصحــاب املشــاريع«.

وقــال جــاليل إن الجمعيــة املتخصصــة ملصنعــي قطــع غيــار الســيارات 

بالدولــة بذلــت جهــودا كبــرية لتســهيل العالقة بني مصنعــي ومصنعي 

قطــع غيــار الســيارات، مشــريا إىل أن الجمعيــة تعتــزم إلغــاء األســعار 

اإللزاميــة، لذلــك عــى املديريــن واملســؤولني الحكوميــني بعــد إدراك 

ــا ويبــدو أنــه مــن اآلن  اآلثــار الســلبية لألســعار. ضعــه القواعــد جانبً

فصاعــًدا ســرى نتائــج جيــدة.

ــة  ــة املتخصص ــکرا أداء الجمعي ــة ایس ــذي لرك ــس التنفي ــم الرئي قي

ملصنعــي قطــع غيــار الســيارات يف عــام 2021 بأنــه إيجايب وقــال: »كان 

أداء هــذه الجمعيــة جيــًدا جــًدا العــام املــايض، لذلــك من خــالل إقامة 

ــني  ــيارات املصنع ــا للس ــورًا قويً ــهدنا حض ــام 2021، ش ــرض يف ع املع

ورشكات صناعــة الســيارات يف البــالد “.

يف رأيــي، أفضــل يشء هــو تــرك مجالــس إدارة رشكات الســيارات حراً يف 

إدارة مواردهــم ونفقاتهــم. باإلضافــة إىل ذلــك، يجــب تحريــر التســعري 

لتحديــد األســعار بنــاًء عــى آليات الســوق.

ويف النهايــة قــال الرئيــس التنفيــذي لركــة ایســکرا، مشــريًا إىل تأثــري 

انخفــاض مبيعــات النفــط عــى زيــادة اإلنتــاج: »يجــب أن نعــرف أن 

أهــم عامــل لتحســني بيئــة األعــال اليــوم هــو تقييــم اإلنتاج«. لســوء 

الحــظ، مــع اآلليــات الحاليــة باإلضافــة إىل القوانــني واللوائــح الحاليــة، 

يتم إغالق أيدي وأقدام صانعي املكونات.

رفع الرئيس التنفيذي لرشكة ایسکرا

يعتمد منو اإلنتاج عىل 

تحسني بيئة األعمل

ــات  ــز البيان ــال ملراك ــذا املج ــة يف ه ــدات املتخصص ــري املع ــد توف يع

واملؤسســات الكبــرية يف الدولــة أحــد األمــور التــي تنشــط فيهــا رشكــة 

ــذي لهــذه  ــج، الرئيــس التنفي ــة مــع رضــا خل ســورنا لألمــن. يف مقابل

الركــة، درســنا وضــع هــذه التجــارة يف إيــران. نقــرأ مقتطفــات مــن 

هــذه املقابلــة.

لقــد مــرت 10 ســنوات منــذ تأســيس رشكــة ســورنا لألمــن واآلن هــذه 

الركــة، تحت اســم مجموعة رشكات ســورنا، تنشــط يف توفــري معدات 

تكنولوجيــا املعلومــات املتخصصــة ملراكــز وشــبكات البيانــات. يف العام 

املــايض، بدأنــا يف إنتــاج أجهــزة كمبيوتــر الــكل يف واحــد، وتعمــل رشكة 

ــان  ــدي الض ــلع ملتقاع ــري الس ــيط لتوف ــة بالتقس ــرى يف املجموع أخ

االجتاعي بالتقســيط.

ــذ  ــم وتنفي ــال تصمي ــدة يف مج ــركات الرائ ــد ال ــا كأح ــل حالي نعم

مراكــز وشــبكات البيانــات. وفًقــا لسياســات الدولــة، منــذ عــام 2020، 

ــة وصــول  ــا املعلومــات. نظــرًا إلمكاني ــاج أجــزاء تكنولوجي أنشــأنا إنت

ــة إىل  ــه باإلضاف ــا أن ــد اعتقدن ــت، فق ــالت واملنظــات إىل اإلنرن العائ

العمــالء الكبــار، ميكــن للمواطنــني العاديــني اســتخدام خدمــات رشكتنا 

ولتحقيــق هــذا الهــدف، أطلقنــا املتجــر اإللكــروين Radram.ir حتــى 

نتمكــن مــن توصيــل البضائــع للنــاس بالتقســيط. الجديــر بالذكــر أن 

هــذا النشــاط تقــوم بــه رشكــة راد سیســتم بــردازان ســورنا.

 يعــد تطويــر خــط إنتــاج ألجهــزة الكمبيوتــر الصغــرية بــدون غــالف 

ــم  ــارض، يت ــت الح ــن. يف الوق ــورنا لألم ــة س ــج رشك ــم برام ــد أه أح

ــاج بعــض هــذه  ــزم إنت اســترياد معظــم األجــزاء، ولهــذا الغــرض، نعت

األجــزاء الغريبــة بالداخــل وليــس مجــرد تجميــع هــذه األجــزاء. يقــوم 

ــكل يف  ــالف أو ال ــدون غ ــر ب ــن الكمبيوت ــوع م ــم ن ــا بتصمي رشكاؤن

واحــد، يف هــذا النــوع مــن املنتجــات، ال تعتمــد ترقيــة ذاكــرة الوصــول 

العشــوايئ والقــرص الصلــب عــى فتــح الكمبيوتــر بالكامــل، وميكــن 

للمســتخدم ترقيــة نظامــه بســهولة. إن جــذب عمــالء جــدد وزيــادة 

املبيعــات وكذلــك تحســني اإلنتاجيــة هي بعــض الربامج الســنوية التي 

يجــب مراعاتهــا أثنــاء نشــاط الركــة.

يف هــذه الســنوات، عــى الرغــم مــن جائحــة کورونــا، ومنــو األعــال 

التجاريــة القامئــة عــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، فضــالً عــن 

توفــري التدريــب عــى خدمــات التعلــم عــن بعــد مــن قبــل املنظــات 

ــول  ــة إىل الوص ــاة الحاج ــب مراع ــة، يج ــري الحكومي ــة وغ الحكومي
الريع واآلمن إىل املعلومات بشكل أكرب من أي وقت مىض. 

أثار الرئيس التنفيذي لرشكة سورنا لألمن

االستثمر رضوري لتطوير 
صناعة تكنولوجيا املعلومات 
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ــة  ــة املحلي لســنوات، كان التفكــري يف طــرق لحــل األزمــات االقتصادي

ــالد، يف حــني أن اإليرانيــني الذيــن  مشــكلة رئيســية لحكومــات الب

يعيشــون يف الخــارج كأصــل مثــني ميكــن أن يكون وســيلة للخــروج من 

األزمــة الحاليــة. تقــدر القيمــة املضافــة لوجــود 300000 مــن النخبــة 

ــون  ــوايل 2 تريلي ــدود بح ــرب الح ــن ع ــل للمهاجري ــال الخام ورأس امل

دوالر، والتــي مــن خــالل إجــراء تغيــريات يف الهيــكل املؤســي للبــالد، 

مــع إعــادة هــذه األصــول العلميــة القيمــة إىل بلدنــا، ميكــن أيًضــا أن 

تكــون عميــاء. عقــدة اقتصاديــة يف أيديهــم. يف مقابلــة مــع الدكتــور 

حميــد يزدانيــان، فحصنــا هــذا املوضــوع. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه 

املقابلــة.

أول يشء إيجــايب كان االهتــام بقضيــة اإليرانيــني يف الخــارج. لقد اهتم 

الدكتــور أحمــدي نجــاد بجديــة بقضايــا عــدة ماليــني مــن اإليرانيــني 

ــني يف الخــارج إىل  ــإدارة شــؤون اإليراني املقيمــني يف الخــارج، وعهــد ب

أمنائــه. إن نقــل بعــض الصالحيــات واالعتــادات وامليزانيــات إىل 

ــن املؤمتــرات والرحــالت.  ــق لسلســلة م ــد الطري ــة مه ــة العام األمان

أدى بــدء هــذه العمليــة وإزالــة العقبــات يف نهايــة املطــاف إىل عــودة 

بعــض اإليرانيــني املقيمــني يف الخــارج واســتثارهم يف البــالد. باإلضافــة 

إىل ذلــك، عــاد عــدد مــن األســاتذة والنخب إىل البــالد وبــدأوا التدريس 

يف الجامعــات.

هنــاك حــوايل مليــوين إيراين يعيشــون يف الواليــات املتحدة، ويشــكلون 

أكــرب عــدد مــن اإليرانيــني الذيــن يعيشــون يف الخــارج. كنــدا لديهــا 

ــاءات  ــاء إحص ــن إعط ــع، ال ميك ــراين. بالطب ــوايل 700000 إي ــا ح أيض

دقيقــة يف هــذا الصــدد، ألنــه يف بعــض البلــدان، يتــم تحديد الجنســية 

عــى أســاس الربــة والــدم والــزوج. عى ســبيل املثال، أســاس الجنســية 

اإليرانيــة هــو الــدم.

 يبــدو أن الهجــرة اإليرانيــة تــأيت يف مقدمــة أولوياتهــا الواليــات 

املتحــدة وكنــدا ثــم الــدول األوروبيــة. يبــدأ البعــض الهجــرة أوالً إىل 

البلــدان املجــاورة مثــل تركيــا واإلمــارات وجورجيــا. وتشــري التقديــرات 

إىل وجــود 5 ماليــني إيــراين يف دول مختلفــة، بينــا مل تســجل قواعــد 

ــراين. ــالد أكــر مــن 3.5 إي ــات يف الب البيان

اإليرانيــون الذيــن يعيشــون يف الخــارج هــم جــزء مــن البالد وجــزء من 

هــذا الســكان البالــغ 90 مليونـًـا الذيــن أُجــربوا عــى الهجــرة ألســباب 

مختلفــة. يجــب أن تتذكــر جمهوريــة إيــران اإلســالمية أال تــرى هــؤالء 

الـــ 85 مليــون إيــراين فقــط، ألن مجموعــة مــن 5 ماليــني شــخص هــم 

ــرب  ــال ع ــال األع ــة، ورج ــري، واملجازف ــدرة، والتأث ــة، والق ــن النخب م

الحــدود. يكفــي الحصــول عــى القليــل فقــط مــن 2000 مليــار دوالر 

مــن رأس املــال لإليرانيــني الذيــن يعيشــون لحــل مشــكلة التوظيــف 
لدينا. علينا أن نقبل أن العامل قد تغري وظهرت تقنيات جديدة.

أثار خبري يف مجال اإليرانيني بالخارج

إهمل رأس املال 2000 مليار 
دوالر لإليرانيني املقيمني 

يف الخارج

املهنــدس عــيل أوســط أكــربي مقــدم، رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس 

التنفيــذي ملنظمــة منطقــة أنــزايل الحــرة، فيــا يتعلــق بخطــط العــام 

الحــايل ملنظمتــه لتنفيــذ اســراتيجية املرشــد األعــى لعــام 2022، 

والتــي تــم تســميتها بعــام »اإلنتــاج القائــم عــى املعرفــة وخلــق فــرص 

العمــل.»، مشــريًا إىل أن زيــادة وتنويــع محفظــة منتجــات التصديــر 

القامئــة عــى املعرفــة إىل دول أوراســيا هــي االســراتيجية الرئيســية 

لهــذه املنظمــة، عــى حــد قولــه. أخــريًا وخاصــة هــذا العــام، تســتند 

هــذه املنظمــة عــى هــذا.

وأضــاف الرئيــس التنفيــذي ملنظمــة املنطقــة الحــرة يف أنــزيل: وجــود 

ــة  ــى املعرف ــة ع ــركات القامئ ــرة وال ــركات املبتك ــر لل ــز مزده مرك

يف هــذه املنطقــة ومذكــرات تعــاون مــع نائــب الرئيــس للعلــوم 

والتكنولوجيــا وصنــدوق االبتــكار واالزدهــار يف الدولة ؛ أنشــطة مجلس 

دعــم الــركات القامئــة عــى املعرفــة واالبتــكار. تقديــم حــزم الدعــم 

ــاج ودعــم هــذه  ــز والتخفيــض للمــواد الخــام وخطــوط اإلنت والحواف

الــركات للمشــاركة يف املعــارض املحليــة واألجنبيــة مــن قبــل هــذه 

املنظمــة ؛ يشــكل وجــود مركــز املعــارض ونشــاط موانــئ أنــزيل وبحــر 

قزويــن يف هــذه املنطقــة، إىل جانــب ربــط مجمــع مينــاء بحــر قزويــن 

بشــبكة الســكك الحديديــة الوطنيــة، مجموعــة مــن القــدرات وبرامــج 

ــات  ــويق املنتج ــذب وتس ــرة لج ــزايل الح ــة أن ــة منطق ــم ملنظم الدع

القامئــة عــى املعرفــة وتســويقها. خدمــات للتصديــر إىل البلــدان. .

ذكــر أكــربي مقــدم أن حاليًــا 9 رشكات قامئــة عــى املعرفــة يف مجــاالت 

الصناعــة وغري الصناعيــة والخدمات، مبا يف ذلك الكهربــاء واإللكرونيات 

ومعــدات املختــربات واألجهــزة ومســتحرضات التجميــل وتصميــم 

وإنتــاج برامــج الكمبيوتر والجــوال وتكنولوجيــا املعلومــات واالتصاالت 

وامليكانيــكا مــع شــهادة: نائــب الرئيــس للعلــوم والتكنولوجيــا يعمــل 

يف املنطقــة، وأضــاف: مــن املتوقــع أن يتضاعــف هــذا الرقــم تقريبًــا يف 

األشــهر القليلــة املقبلــة.

ــال  ــادة األع ــا وري ــرة والتكنولوجي ــدات املبتك ــدد الوح ــار إىل ع وأش

النشــطة يف هــذه املنطقــة بـــ 100 رشكــة.

ــارة إىل  ــزيل، يف إش ــرة يف أن ــة الح ــة املنطق ــذي ملنظم ــس التنفي الرئي
مخططات إنشاء املدينة الصناعية الثالثة وتطوير املنطقة. 

أعلن  مدير منظمة املنطقة الحرة يف أنزيل

مضاعفة الرشكات املعرفية يف 
منطقة أنزيل الحرة يف األشهر 

القليلة املقبلة

عالم اإلستثمار
أبريل )نیسان( 2022   الرقم 64
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Dr. Azam Darvish Khezri

Creating investment 
opportunities for 
Iranians abroad

One of the most important priorities of the country’s 
economy, which will be achieved only through coherent 
and comprehensive planning, is to try to create jobs for 
young people, especially the educated and elite of the 
country. And many activities have been done to achieve 
it. Due to this issue and the Supreme Leader’s empha-
sis on job creation in this year’s slogan, he went to Ms. 
Azam Darvish Khezri, Deputy Minister of Women’s Af-
fairs of the Center for Iranians Abroad, CEO of Pouya 
Gostar Saleh Bon Cooperative and also the founder of 
the National Foundation for Entrepreneurship Cooper-
ation and Development And we talked to him. We read 
excerpts from this interview.
During the past years, I have been active in various 
fields, political, social, cultural and economic, and one 
of my favorite fields has long been the discussion of job 
creation and entrepreneurship, so this year by entering 
the Pouya Gostar Cooperative I started with the goal of 
pursuing job creation discussions and helping to create 
established sustainable employment. According to the 
company’s initial plans, for about one thousand people 
with the help of the Ministries of Mining Industry and 
Trade; Cooperation, labor and social welfare, and cultur-
al heritage, tourism, and handicrafts will create jobs, and 
it is hoped that my activities in this area will be fruitful.
The center is located in 63 countries and operates in 
the fields of law, economics, sports, culture and art in 
all provinces of the country. It is worth mentioning that 
the Iranians Abroad Counseling Center, while introduc-
ing investment opportunities for Iranians abroad, has 
concluded memoranda of understanding with similar 
organizations.
Women now make up half of the country’s population, 
which plays an important role in the flourishing of the 
family economy and the economy as a whole. When the 
rate of women’s participation in the economy increas-
es, GDP will increase and employment will increase, 
however, we must provide the ground for the training 
of technical and professional skills in order to develop 
their capabilities so that its positive effects on work and 
activity. Show other members of the community. On the 
other hand, the capacity of active institutions, associa-
tions and classes should be used in this direction.
If the ground is prepared to solve the obstacles and 
problems of the country’s economy, the Supreme Lead-
er’s slogan of “producing knowledge-based and job-cre-
ating” will also be realized.

For years, thinking of ways to resolve domestic eco-
nomic crises has been a major issue for the country’s 
governments, while Iranians living abroad as a valuable 
asset can be a way out of the current crisis. The added 
value of the presence of 300,000 elites and the dor-
mant capital of immigrants across borders is estimated 
at nearly 2 trillion dollars, which by making changes in 
the institutional structure of the country, while return-
ing these valuable scientific assets to our country, can 
also blind economic knot in their hands. In an interview 
with Dr. Hamid Yazdanian, we examined this issue. We 
read excerpts from this interview.
The first positive thing was paying attention to the issue 
of Iranians abroad. Dr. Ahmadinejad seriously took care 
of the issues of several million Iranians living abroad 
and entrusted the administration of the affairs of Ira-
nians abroad to his trustees. The transfer of some pow-
ers, credits, and budgets to the Secretariat paved the 
way for a series of conferences and trips. The beginning 
of this process and the removal of obstacles eventual-
ly led to the return of some Iranians living abroad and 
their investment in the country. In addition, a number 
of professors and elites returned to the country and be-
gan teaching at universities.
There are about two million Iranians living in the Unit-
ed States, making up the largest population of Iranians 
living abroad. Canada also has about 700,000 Iranians. 
Of course, exact statistics cannot be given in this regard, 
because in some countries, citizenship is determined on 
the basis of soil, blood and spouse. For example, the ba-
sis of Iranian citizenship is blood.
 It seems that the priority of Iranian immigration is first 
the United States, Canada and then European coun-
tries. Some first start migrating to neighboring coun-
tries such as Turkey, the UAE and Georgia. Estimates 
indicate the presence of 5 million Iranians in different 
countries, while the country’s databases have not regis-
tered more than 3.5 Iranians.
Iranians living abroad are part of the country and part of 
this population of 90 million who have been forced to 
emigrate for various reasons. The Islamic Republic of 
Iran must remember not to see only these 85 million 
Iranians, because a range of 5 million people are elite, 
capable, influential, risk-takers and entrepreneurs 
across borders. It is enough to get only a little of the 
2,000 billion dollars of capital of Iranians living to solve 
our employment problem. We have to accept that the 
world has changed and new technologies have come.

The expert in the field of Iranians 
abroad raised

Neglect of the
 2,000 $ billion 

capital of Iranians 
living abroad
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The director of the Anzali Free Zone 
Organization announced

Doubling of 
knowledge-based companies 

in the Anzali Free Zone in 
the next few months

Engineer Ali Awsat Akbari Moghaddam, Chairman and 
CEO of Anzali Free Zone Organization, regarding the 
current year’s plans of his organization to implement 
the 2022 strategy of the Supreme Leader, which has 
been named as the year of “knowledge-based produc-
tion and employment-creating”, stating that Increas-
ing and diversifying the portfolio of knowledge-based 
export products to Eurasian countries is the main 
strategy of this organization, he said. Last and espe-
cially this year, this organization is based on this.
The CEO of Anzali Free Zone Organization added: the 
existence of a flourishing center for innovative compa-
nies and knowledge-based companies in this region, 
memorandums of cooperation with the Vice Presi-
dent for Science and Technology and the Innovation 
and Prosperity Fund of the country; Activities of the 
Council for Supporting Knowledge-Based and Innova-
tive Companies; Providing support, incentive and re-
duction packages for raw materials, production lines 
and supporting these companies to participate in do-
mestic and foreign exhibitions by this organization; Ex-
istence of exhibition center and activity of Anzali and 
Caspian ports in this region, along with connection of 
Caspian port complex to the national railway network, 
constitutes a set of capabilities and support programs 
of Anzali Free Zone Organization to attract and com-
mercialize knowledge-based products and services for 
export to countries. .
Akbari Moghaddam stated that currently 9 knowl-
edge-based companies in the fields of industry, non-in-
dustry and services, including electrical, electronics, 
laboratory equipment, instrumentation, cosmetics, 
design and production of computer and mobile soft-
ware, information and communication technology 
and mechanics with a certificate The Vice President 
for Science and Technology is working in the region, 
he added: That number is projected to nearly double 
in the next few months.
He mentioned the number of innovative, technology 
and entrepreneurial units active in this region as 100 
companies.
The CEO of Anzali Free Zone Organization, referring to 
the plans for the construction of the third industrial 
town and the development of the area, which pro-
vides a suitable platform for the development of 
knowledge-based businesses, added: It is specially es-
tablished with the production of export-oriented 
products or companies producing goods that elimi-
nate the need for import.

Providing specialized equipment in this field for data 
centers and large organizations in the country is one of 
the matters in which Sorena Security Company is active. 
In an interview with Reza Khalaj, the CEO of this compa-
ny, we examined the situation of this business in Iran. 
We read excerpts from this interview.
It has been 10 years since Sorena Security Company 
was established and now this company, under the name 
of Sorena Group of Companies, is active in providing 
specialized IT equipment for data centers and networks. 
Last year, we started producing all-in-one computers, and 
another company in the group works in installments to 
provide goods for Social Security retirees in installments.
We are currently operating as one of the leading com-
panies in the field of design and implementation of data 
centers and networks. According to the policies of the 
country, since 2020, we have established the production 
of IT parts. Due to the access of families and organiza-
tions to the Internet, we thought that in addition to 
large customers, ordinary citizens can use the services 
of our company and to achieve this goal, we launched 
the online store radram.ir so that we can deliver the 
goods to the people in installments. It is worth mention-
ing that this activity is performed by Rad System Sorena 
Pardazan Company.
 The development of a production line for small and 
caseless computers is one of the most important pro-
grams of Sorena Security Company. At present, most of 
the parts are imported, and for this purpose, we intend 
to produce some of these foreign parts inside and not 
just assemble these parts. Our partners are designing a 
kind of computer without case or All in One, in this type 
of product, the upgrade of RAM and hard drive does not 
depend on opening the whole computer, and the user 
can easily upgrade his system. Attracting new custom-
ers, increasing sales as well as improving productivity 
are some of the annual programs that should be consid-
ered during the company’s activity.
In these years, despite the COVID-19 epidemic, the 
growth of ICT-based businesses, as well as the provision 
of distance learning services training by governmental 
and non-governmental organizations, the need for fast 
and secure access to information must be considered 
more than ever.

The CEO of Sorena Security 
Company raised

Investment is 
necessary for the 
development of 

Iran’s IT Industry
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Dr. Babak KarimKhan

The liquidity crisis of 
part makers is the 

result of forced 
pricing

The country’s automotive and parts industries have faced 
the problem of access to modern technology and technical 
knowledge for many reasons. To find out more, we spoke 
with Dr. Babak KarimKhan, Vice President of the National 
Association of Auto Parts Manufacturers. We read excerpts 
from this interview.
In 2021, we in the board of directors of the country’s parts 
manufacturing association, held several meetings with 
managers of automotive companies, officials of the Minis-
try of Industry, Mines and Trade, judiciary, central bank and 
members of parliament to inform the views of the parts 
industry and the demands of parts manufacturers in these 
meetings. We have informed the officials and we have done 
the necessary follow-up. On the other hand, the specialized 
committees of the Homogeneous Association were formed 
in relation to related issues in order to play a more effective 
role in the policy discussion of the automotive industry by 
creating content and informing it accurately to the officials 
and the media.
Holding the conference “Automotive Chain on the Horizon 
of 2022”, considering the corona restrictions of previous 
years, shows the extent of coverage of the National As-
sociation. In this conference, guests from the Ministry of 
Industry, Mines and Trade, the Judiciary and members of 
the Islamic Consultative Assembly. This issue caused more 
officials and government institutions to share the views of 
activists in this field. We hope that these interactions will 
have a good impact on future legislation.
With the change of macro-industrial management in each 
government, we see a change in policies and the entry of 
new people in government positions, which causes the 
actions of former managers and their commitments to be 
completely reduced. When we are not supposed to use 
the successful experiences of others, we will waste golden 
investments and opportunities in the country’s industry 
through trial and error.
In order to fulfill the slogan of the year, which is to produce 
knowledge-based, we must consider an up-to-date scientif-
ic and technological process in comparison with the world 
industry. We must value the private sector and the youth’s 
ability to acquire knowledge.
We expect the government to strike a balance in protecting 
domestic production given the difficult conditions ahead.
The experience and environment created in the country’s 
automobile and parts industry is a special privilege that few 
countries benefit from. This industry needs to be rebuilt and 
updated. The automotive industry is growing in the context 
of interaction, and for this purpose, we must provide the 
ground for expanding interaction with the world by relying 
on the geographical location, resources and population of 
our country, which is considered as the trump card. 

Using state-of-the-art technologies and adapting to 
high levels of technology will be costly for auto parts 
manufacturers, so one of the main concerns of man-
ufacturers today is to solve the liquidity challenge and 
the need to reform old production policies. In an in-
terview with Engineer Sirous Kouhestani, CEO of Sanat 
Gostar Sadid Company, we have examined these prob-
lems. We read excerpts from this interview.
One of the company’s biggest successes last year was 
the production of chassis for large vehicles such as 
tractors and trucks, which it had not done before, ex-
cept for a few small and scattered efforts.
However, we intend to produce a large number of 
products this year and we are currently preparing its 
infrastructure. It should be noted that Sanat Gostar 
Sadid Company is looking for automated production 
in the chassis industry for the first time, and this action 
has been predicted in the coming year in accordance 
with the orders of Sapco and Iran-Khodro in large 
numbers.
Asset and value-added problems plague industrial 
units, and the number of car production has moved 
towards economic unjustification, while if the eco-
nomic problems are solved, the production circulation 
will reach the same level as in 2011.
The Association of Homogeneous Powertrain In-
dustries and Automobile Parts Manufacturers of the 
country, as an active non-governmental organization, 
has an important role in decision-making and poli-
cy-making, but the optimal performance of this asso-
ciation will be optimal in stable economic conditions.
Contrary to some people’s beliefs, the import of cars 
will not create a competitive domestic market. This 
issue has nothing to do with the managers of the 
automotive industry, but is rooted in macroeconom-
ic policies, and until these policies are not reformed, 
not only will the lifting of the import ban not solve the 
problem, but it will exacerbate it.
The interests of the two parts manufacturing and au-
tomotive industries are quite common, as there is a 
common market before them. Their interests will not 
be met until the automotive and parts industries are 
integrated. Given this, the policies of the two should 
be the same while not being independent.
Today, the automotive industry is looking for modern 
and new parts, the production of which is not yet with-
in the capacity of the country’s parts industry. In my 
opinion, companies such as Sapco and Sazehgostar as 
an engineering design institution can play an effective 
and decisive role in this field.

The CEO of Sanat Gostar Sadid 
Company raised

Lack of liquidity is the 
main problem of car 
parts manufacturers
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Improving the business environment as well as elim-
inating mandatory prices is one of the requirements 
for the growth of the parts industry, therefore, the new 
government is expected to provide favorable conditions 
for the growth of the industry and improve its situation 
by neglecting appropriate policies.
Amir Hossein Jalali, CEO of Iskra Company, referring to 
the 20% growth of the company’s products, said: “Pro-
duction of Shahin and Tara car alternator has started in 
Iskra Company and other new products such as radiator 
fan and snowflake are to be produced with a suitable 
circulation.”
Referring to Iskra’s goal of zeroing the company’s waste, 
Jalali said: “Of course, this waste will not be completely 
zero, however, with the help and participation of pro-
duction operators, it has been seriously reduced.” In ad-
dition, Iskra has exported about 300 thousand Euros in 
Rials, but has not yet reached the desired figure of 500 
thousand Euros.
He pointed to the lack of change in production condi-
tions in 1400 and said: “In some cases, the situation has 
become somewhat more difficult, so one of the most 
important requirements for production growth at the 
moment is to improve the business environment and 
economic and judicial security for entrepreneurs.”
Jalali said that the specialized association of auto parts 
manufacturers in the country has made great efforts to 
facilitate the relationship between auto parts manufac-
turers and manufacturers, noting that the association 
intends to eliminate mandatory prices, so managers 
and government officials after realizing the negative ef-
fects of prices Grammar, put it aside and it seems, from 
now on we will see good results.
The CEO of Iskra evaluated the performance of the As-
sociation of Homogeneous Industries and the driving 
force of the country’s auto parts manufacturers in 1400 
as positive and said: “The performance of this associa-
tion was very good last year, so that with the exhibition 
in 1400, we witnessed a strong presence of auto man-
ufacturers.
In my opinion, the best possible thing is to leave the 
board of directors of car companies free to manage their 
resources and expenses. In addition, pricing should be 
liberalized to set prices based on market mechanisms.
In the end, the CEO of Iskra Company, referring to the 
impact of declining oil sales on increasing production, 
said: “It should be known that the most important fac-
tor to improve the business environment today is to 
value production.” Unfortunately, with the current 
mechanisms as well as the current laws and regulations, 
the hands and feet of the component makers are 
closed.

The CEO of Iskra Company raised

Production growth is a 
key factor in 

improving the business 
environment

Given the great potential that our country has in the 
field of exploitation of oil and gas reserves, but there 
are still many opportunities for the development of oil 
fields and related investments, to further explore this is-
sue, interview with Mohammad Mostafavi, CEO of Pars 
Petro Zagros, We have done. We read excerpts from this 
interview.
The company operates as an Iranian Exploration and 
Production Company (E&P) in the field of oil and gas 
exploration and development and has had more than 
150 projects during the 17 years since its establishment.
If we produce 4 million barrels of oil a year, we will have 
oil reserves for another hundred years, although renew-
able fuels such as solar, wind and hydrogen may replace 
oil by then, so I hope for the future and an increase in 
activity.
The National Iranian Oil Company is in charge of oil 
production in Iran, and our company is also a provider 
of technical and executive services to the National Oil 
Company. According to the CEO of the National Iranian 
Oil Company, It has an oil field, which will definitely in-
crease the country’s oil and gas production.
What challenges do you face along the way?
In my opinion, the most important challenge is to attract 
investors. Unfortunately, in recent years, the volume of 
resources used to develop oil fields is not commensu-
rate with the huge oil and gas reserves of the country. 
Of course, I think that at all levels of the country’s de-
cision-making, the importance of developing upstream 
oil and gas activities has been taken into account, and 
I hope that with the conclusion of the negotiations, 
the ground will be prepared for passing sanctions and 
increasing oil production. Leading countries, we will 
witness the good growth of the country’s hydrocarbon 
exploration and extraction industry.
I hope that the volume of activities for the development 
of oil fields will increase so that we can see the prosper-
ity of this sector as soon as possible. Fortunately, the 
government’s targets of producing 5 to 7 million barrels 
of oil per day, as well as 1.5 billion cubic meters of gas 
per day, are possible, and it is hoped that the sanctions 
will be lifted. In this case, we can predict that in the field 
of oil and gas, Iran will earn more than 100 billion dollars 
annually and we will achieve great success in this field.

The CEO of Pars Petro Zagros 
Company emphasized

Necessity of 
development and 
exploitation of oil 

and gas fields
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Transportation is considered as one of the most important 
pillars of the country’s economy, therefore, many compa-
nies have been set up in this field and today provide services 
to people and economic companies in various forms of air, 
land and Maritime transportation.
Mustafa Aghayani, CEO of Baracomina Air Freight Services 
Company, noting that the company was established with 
the aim of providing air services last year and is now ready 
to operate in the field of air transportation, added: Baraco-
mina Air Freight Services Company is a subsidiary of Shahab 
Saqeb Group of Companies It is considered to have been es-
tablished in 2009 with the aim of providing services in the 
field of sea and land transportation. This holding company 
offers a variety of services to customers and is known to 
many companies.
He said that the most important advantage of Baracomi-
na Air Freight Services Company is fast transportation and 
reasonable price of its services and said: many items such 
as pharmaceuticals and perishable materials need to be 
transported very quickly, so the company has provided 
conditions for these goods in the shortest time May reach 
customers.
The CEO of Baracomina Air Freight Services Company point-
ed out that most of the transport companies’ transactions 
are done with China, noting that with the lifting of sanctions 
and the creation of suitable conditions in the country, it is 
possible to communicate with other European countries.
One of the important goals of Baracomina Air Freight Ser-
vices Company; Increase the level of service quality, easy 
delivery and tracking of goods. Of course, this may be some-
what costly, but it will definitely lead to customer satisfac-
tion and confidence.
The CEO of Baracomina Air Freight Services Company said 
that not issuing licenses on time is one of the biggest chal-
lenges facing the company and said: considering the role 
that private sector businesses have in creating jobs, the 
licensing process should not be time consuming. In my 
opinion, in this direction, it is better to use experienced 
specialists and managers and prevent the development of 
cumbersome instructions.
“I hope that the day will come when companies will be able 
to operate well without interfering with government institu-
tions,” said the CEO of Baracomina Air Freight Services. In 
this case, companies will operate with less concern.

The CEO of Baracomina Air Freight 
Services Company raised the issue

The lengthy licensing 
process is a challenge 

for transportation 
companies

Transportation is one of the most important factors in 
the growth of the country’s economy and a key factor 
for the growth and development of exports and the 
completion of the supply chain. We went to Majid Ra-
souli, CEO of Amin Tarabar International Transportation 
Company, to discuss issues such as supply and demand, 
government policy in the industry, modernization of 
transportation equipment, and the impact of exchange 
rate fluctuations. We read excerpts from this interview.
24-hour response seven days a week and honesty are 
the hallmarks of Amin Tarabar Company. The safety of 
the transportation process in this company and adher-
ence to the standards set for drivers is such that instead 
of paying attention to attracting more trucks, drivers are 
selected based on their personality, behavior and char-
acter. On the other hand, the holding company strives 
to use standard and up-to-date trucks. The company 
also has an in-service training system that continuously 
trains all the necessary information to its workforce.
Since the amount of revenue, growth and development 
in carrier companies depends on the number of trucks 
covered, the company is trying to increase the number 
of trucks annually, so each year the number of trucks ac-
cording to the standards desired by the partners more 
and is increasing.
As mentioned, the company covers most of Western 
European countries. It should be noted, however, that 
our trucks operate on all land routes from neighboring 
countries to Central Asia and the Baltic states, yet no 
one can claim to meet all the needs of the international 
transportation market and cover related activities.
Due to the Corona outbreak, Turkey closed its land bor-
ders to trucks in other countries for several months, and 
this changed the direction of our goods from land to 
rail. And that posed a serious challenge.
In the current situation, many transport companies are 
either closed or operating at a minimum capacity.
Transportation plays an important role in the growth of 
exports and increasing the competitiveness of exports 
to other countries, so I hope that a suitable platform will 
be provided to solve its challenges. We hope that the 
government and organizations will use experts in this 
field to hold meetings and events, as well as solve the 
challenges of this class, in order to provide a platform 
for employment growth in the country and to see more 
and more activities of transportation companies. 

Managing Director of Amin Tarabar 
International Transportation Company

Transportation 
plays an important 
role in the growth of 

the country’s 
exports
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Sanctions and the lack of the necessary infrastructure 
have made the country’s transportation in all areas of 
air, sea and rail face many problems. In this regard, we 
have interviewed Seyed Morteza Ghadmagahi, a mem-
ber of the think tank of the country’s Ports and Maritime 
Organization. We are reading parts of this interview.
Our international logistics field is facing many bottle-
necks due to the imposition of sanctions. For example, 
although the port of Chabahar has a very good strategic 
position and can become the logistics center of the Per-
sian Gulf and the transit highway of Iran, it has faced the 
refusal of foreign investors to invest in this port.
Unfortunately, in addition to foreign sanctions in the 
field of domestic policy, the necessary attention has not 
been paid. In the field of air transportation, with this 
high volume of air cargo from China to Iran, cargo air-
craft is still not serviced in this route and is transported 
all times by passenger aircraft.
During these years, due to the lack of suitable condi-
tions and economic instability, I have not seen the de-
sire of capitalists to invest in this sector. The momentary 
change in customs laws and directives has led to a slight 
tendency to invest in Iran.
We are currently a party to the Hague Convention, while 
the laws of this convention are very old. The existence 
of such old laws shows that we must become a party 
to new conventions such as Hamburg and Rotterdam, 
and the parliament must approve Iran’s membership in 
these conventions. Under the new conventions, a ship 
must pay a certain amount of damages if it is delayed 
or damaged.
Coronary restrictions caused many shipping companies 
to suffer severe losses due to reduced cargo volumes. 
The companies then informally formed a consortium 
and multiplied shipping costs after the business revived. 
That is, although in the first place Corona inflicted cumu-
lative losses on these companies, they were able to offset 
their losses by planning and multiplying the attack fare.
In my opinion, we should not wait for the government to 
sign the JCPOA, but we should turn any threat into an 
opportunity ourselves. Currently, the sanctions are be-
ing lifted by the private sector, and the government is 
even getting help from this sector to meet its needs, 
while the worn-out sector of the government does not 
have the speed and knowledge of the private transport 
sector and we should provide better conditions for our 
country’s businessmen.

Transport companies need a lot of money to provide 
their services, and in addition, the government impos-
es a lot of costs in the form of insurance and taxes. In 
order to investigate this issue, we have conducted an 
interview with Vahid Nabati, CEO of Shahab Sagheb 
Transportation Company. We read excerpts from this 
interview.
Shahab Sagheb Transportation Company transports 
customers’ goods to different countries with the slogan 
of “accompanying until arrival” and follows the process 
until the final clearance of the goods. At present, the 
company has a workforce of about 35 people and is ac-
tive in various sectors of shipping and freight.
Fortunately, many of our goals have been achieved. 
The company has always tried to be recognized as a 
reputable and reliable company in the transportation 
market. The company is already achieving many of its 
goals, despite poor economic conditions and barriers 
to sanctions, and is looking at new business and digital 
marketing examples to invest in logistics.
One of the features of this company is free consultation 
in the field of international transportation of goods and 
it will be responsive to customers all days of the week. 
Shahab Sagheb Company fully controls the whole pro-
cess of transporting goods and tries to minimize the 
costs of transporting goods, so in some cases, even the 
company’s profit is sacrificed to provide its services.
In recent years, our country has taken significant mea-
sures in the export sector, especially in the Persian Gulf, 
and Shahab Sagheb Company has exported to the 
countries in this field 5 times last year, which will be 
multiplied by the lifting of sanctions.
Shahab Sagheb Company is trying to rely on domestic 
capabilities, complete all stages of shipping goods from 
zero to one hundred and increase its competitiveness 
with other companies.
One of the serious plans of this company is to enter 
the logistics department, for this purpose, it seeks to 
provide the necessary warehouse and equipment for 
packing and performing all the steps of transporting 
goods.
One of the important demands of transportation com-
panies is the facilitation of economic conditions by se-
nior managers so that we no longer face many prob-
lems in the process of moving and transferring money. 
In my opinion, the government should provide a plat-
form for transport companies to operate with more 
motivation and power.

The CEO of Shahab Sagheb 
Transportation Company mentioned

The negative effect 
of tripling prices on 
the transportation 

process

Member of the think tank of the 
country’s Ports and Maritime 

Organization

Transport activists 
do not wait for the 

government and the 
nuclear deal
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Ghazaleh Rezvani
Public Relations Manager of the 
Association of 
Automotive Parts Manufacturers

In the current state of the country’s economy, banks 
are one of the main factors in managing and circulat-
ing money. Fortunately, in the last 20 years, banks’ 
determination to use new tools has led to favorable 
and desirable results in the main sectors of equipping 
up-to-date software and hardware. Now, all banks in 
the country provide good services to their customers 
by using centralized banking systems, card manage-
ment software and internet and mobile banking and 
the like. This effort in the field of electronic payments 
with the creation of Shetab and Shaparak networks 
and the use of card, ATM, POS, Internet and mobile 
tools has also been admirable and effective. However, 
if modern banking is based on the three main pillars of 
“centralized banking”, “electronic payment” and “cred-
it card business proliferation”, we can say that despite 
significant progress in the first two areas the country’s 
banking system has not had significant success in the 
third area, the expansion of the credit card business.
But in the country, according to Shaparak statistics in 
March 2021, the number of transactional bank cards in 
Switch Shapark was a total of about 139 million and 27 
thousand, the largest number with more than 130 mil-
lion and a share of 15.94 percent belong to Withdrawal 
card and its lowest number with 652 thousand and 467 
numbers and 47% share belonged to the credit card.
Certainly, this share of credit card issuance and trans-
action in the country’s banking system clearly shows 
the disregard for this economic capacity. Today, the 
eyes are once again on the credit card, and this historic 
opportunity can play an important role in making our 
payment system of bank facilities more transparent.
Pishgaman Pouya Company, as the custodian of pre-
senting and developing credit cards, started issuing 
Bank Melli Iran credit cards in 2016, and in the initial 
period, with two types of Murabaha and comprehen-
sive cards, played a prominent role in highlighting the 
concept of credit cards in the country. At first, Muraba-
ha cards with three ceilings of 100, 300 and 500 mil-
lion Rials and also comprehensive cards with a ceiling 
of 100 million Rials were offered to customers and this 
plan was very well received. Currently, the credit card 
ceiling has been increased to two billion Rials.
System validation can also be extended to the custom-
er’s economic behavior at the time of purchase so that 
customers can be more confident in repaying their 
credit card debt based on new data.

Credit card 
development, the need 
of the modern banking 

industry

In today’s competitive world, where countries have made 
striving for growth and development one of the key goals 
to gain a competitive advantage, the use of all human re-
sources of society to achieve this important importance 
is due to the serious participation of women. It is said for 
the growth and development of developed countries. Al-
though it seems that the presence and role of women in 
various fields in our country has increased, but their pres-
ence in managerial positions is still not noticeable, because 
they are approaching high positions, but they rarely grasp 
it. There are invisible obstacles or the “glass roof theory” 
on the way to the ascent of women to the highest organi-
zational level, which is in conflict with the components of 
social capital. The term glass ceiling, or the phenomenon 
of women failing to reach top management levels, is a dis-
criminatory barrier to women’s efforts to achieve success, 
which is a clear example of inequality. This phenomenon 
has existed in different societies, but unfortunately in less 
developed countries, this ceiling is lower and stronger. As 
long as this ceiling exists, women will be deprived of the 
opportunity for progress and advancement, and society 
itself will be deprived of this potential.
But the key issue is the system of “meritocracy” in society; 
a system in which job benefits and positions are delegated 
to individuals solely on the basis of “merit” and “compe-
tence” and not on the basis of gender, social class, ethnicity 
or wealth. “Given that the priority in society is economic 
progress and the superiority of money and position, pol-
icymaking is not expected to lead to cultural and social 
progress as well as equality between the sexes, as in a pa-
triarchal culture like ours, even in its male communities.” 
The relationship has taken the place of “norm” and com-
petence, and women face very difficult barriers to growth 
and development.
On the other hand, given the larger population of women 
in our country than the male population and based on the 
normal IQ distribution curve, when society removes wom-
en with barriers, it will naturally be deprived of half of the 
ability of its elite. Removing the glass roof, which has its 
roots in ancient culture, will be a slow and gradual process 
that requires time and culture to change. In this regard, in-
troducing more successful female managers in the media 
and paying more attention to meritocracy instead of patri-
archy in organizations, can be an important and effective 
solution.
Although there is not much presence of women in the au-
tomotive industry, it is a matter of pride that in the parts 
industry, which is one of the largest industries in the coun-
try, women play a key role, both in terms of entrepreneur-
ship and in terms of skilled labor. In the meantime, the 
more we move towards the private sector, the more we 
see the role of women than the government and semi-gov-
ernment sectors, which we hope will see an increasing role 
in the automotive industry and other major industries in 
our country.
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This year, the budget of the Vice 
Presidency for Science and Tech-
nology has been set at around 
19873,214 million rials. However, 
some subsidiary companies and sci-
entific and research institutes, such 
as the Biotechnology Development 
Headquarters, the Campus Technol-
ogy Park, the National Elite Foun-
dation, the Fund for the Support 
of Researchers and Technologists 

of the country, directly benefit from this budget; Howev-
er, most of the support of this deputy has been indirectly 
entrusted to government institutions and organizations. 
According to statistics, about 6,035 knowledge-based com-
panies and more than 140,000 startups in various fields 
have been approved by this deputy. Although this amount 
has increased compared to previous years; But what is 
commendable and remarkable is the growing participa-
tion of these companies in various sectors of the country’s 
industry, whose role-playing is promising for the traditional 
economy to move towards a modern, dynamic and effi-
cient economy. One of the most important and vital areas 
of the country, in which knowledge-based companies have 
played a role in the past few years, is related to the trans-
portation and transit industry. Currently, more than 60 
knowledge-based companies are operating in this industry. 
The valuable efforts of these companies have led the Vice 
Presidency for Science and Technology to set up a strategic 
headquarters called the “Advanced Space Technology and 
Public Transportation Development Headquarters” to pave 
the way for the elites and their brilliant ideas in startups 
to transform The transportation industry, especially in the 
field of transit.
We know that, unfortunately, our country’s transportation 
industry is suffering from a historical backwardness; But 
at the same time, it must be explicitly acknowledged that 
this declining industry can be transformed once again with 
the presence of elites and the efforts of knowledge-based 
companies active in the field of transportation, and com-
pensate for the shortcomings of the past. Among the 
measures taken by these companies in the field of trans-
portation can be Bluetooth traffic, skates, accident system, 
intelligent recording of violations through surveillance 
cameras, bates, event logging, telecommunication infra-
structure system, traffic area planning, information system 
and other items. Over the past decade, however, govern-
ments have sought to support these companies by allocat-
ing the necessary resources, tax exemptions, customs rev-
enue duties, and commercial profits, as well as providing 
low-interest or no-interest loans; but certainly this amount 
of support is not enough and the need to pay more atten-
tion to these companies is felt.
Given that this year’s slogan is “Knowledge-Based Produc-
tion and Employment-Creating” and that the government 
and parliament have been trying to pass a law called “ 
Knowledge-Based Production Leap” for the past few years, 
it is hoped that this year, on the eve of the new century, 
While explaining to the media the importance of these 
companies for the general public, the necessary space for 
the activities of these companies and the presence of elites 
and deserving people in various fields, including transpor-
tation and transit, should be provided to witness the histor-
ical growth and leap in this field in our country.

Transformation in the 
field of transportation 
with knowledge-based 

companies 

The nomination of the new year 
by the Supreme Leader of the Is-
lamic Revolution, entitled “Knowl-
edge-Based Production and 
Employment-Creating”, has put 
knowledge-based companies in 
the spotlight. In the Iranian econo-
my, knowledge-based companies 
are divided into two groups of pro-
duction companies and start-ups 
based on the type and scope of ac-

tivity, and also are divided into three groups of one to three 
based on the type of activity, complexity and importance of 
the technology used.
According to the available statistics, the number of knowl-
edge-based companies is over 6,035 companies, the major 
part of which is the number of production-based manufac-
turing companies, so that their number is equal to 3,289 
companies. 54% of knowledge-based activities belong to 
type 2 manufacturing companies. In addition, 1,580 start-
ups, with 1,580 companies, account for 26 percent of the 
innovation and technology ecosystem. On the other hand, 
the Vice President for Science and Technology has also pro-
vided concessions for knowledge-based companies to use 
to achieve their goals, which include discounts on training 
courses (70%), special discounts on software purchases 
(70%) and discounts on testing costs. Laboratory (50%) as 
well as export support, establishment licenses (within a ra-
dius of 120 km) and other similar services.
In the last decade, knowledge-based companies have 
developed significantly, so that in 2010 the sales of these 
companies’s products were only 2,000 billion rials, but 
according to the latest statistics, the sales of knowl-
edge-based companies last year exceeded 900,000 billion 
rials, which is more than Shows from 450%. This amount is 
noticeable even with the devaluation of the national cur-
rency. However, the distribution of these companies is one 
of the problems that the knowledge-based economy faces. 
Existence of more facilities in the field of technology has 
caused the largest number of knowledge-based companies 
to be located in the capital. Currently, there are more than 
3,199 knowledge-based companies in Tehran, while Isfah-
an province, which is in the second place, only hosts 547 
companies, and Khorasan Razavi province, which is in the 
third place, hosts only 315 knowledge-based companies, 
which Due to the vast geographical area of   Iran and the 
special problems of each region needs more attention.
Based on the 20-year vision of the country, in 2025, 50% of 
the country’s GDP should be obtained from the knowl-
edge-based economy. Innovation index is a measure that is 
usually used to determine the share of knowledge-based 
companies in the economy of each country. In 2014, Iran 
was ranked 120th in terms of this index, but with continu-
ous efforts in 2021, it is ranked 60th in the world in terms of 
innovation. However, it seems that the growth of the 
knowledge-based sector in the country’s economy requires 
more investment, because the main source of funding for 
knowledge-based companies is the Innovation and Pros-
perity Fund. Despite the significant growth in the number 
of knowledge-based companies in the last 8 years, the 
fund’s capital still remains - 3 trillion ---, while for optimal 
development, we need to allocate more resources to this 
fund. On the other hand, the situation of active manpower 
in these companies and also the importance of paying at-
tention to the technologies required by the country’s indus-
tries are other issues that should be given special attention 
in order to have a favorable knowledge-based economy. 
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Iran, with its long history of early civilization; hav-
ing the world’s second biggest gas reserves, diverse 
mines, rich hydrocarbon resources, a four season 
country, 1.7 million square kilometers in aria, popula-
tion of more than 80 million, and kind and hospitality 
people has always considered as a strategic and big 
market in the middle east by different manufactur-
ing, industrial, and service companies.In the mean-
time, companies have succeeded to attend in this 
important market whose have used the notification 
and advertising capacities in the proper manner with 
the style of Iranian audiences as well.
“World of Investment” magazine is one of the most 
effective magazines in Iran’s economy field which 
has tried to introduce investment opportunities in 
various sectors  of manufacturing, industry, tourism, 
trading, services and etc. by utilization viewpoint  of  
senior executives, managers, university professors 
and experts  according to a new attitude. This ap-
proach is considered by the business owners, cham-
bers of commerce and foreign embassies thankfully.
 Currently, this monthly magazine is published in six 
separate sections and on the first of every month in-
cluded:
1 Energy sector includes oil, gas, petrochemical, pow-
er plant and upstream and downstream industries.
2 Industry sector covers the subjects of all manufac-
turing and industrial companies in different fields.
3 Capital market sector evaluates the latest develop-
ments in the field of securities, the bank, insurance 
and macroeconomic policies of the monetary and 
financial markets.
 4 Macroeconomic economy sector reflects the view-
points of experts in addition to decisions and actions 
of Iranian executives about the implementation of 
microeconomic and macroeconomic policies of the 
country.
5 Opportunities and challenges of the investment 
around a business is evaluated exclusively in the spe-
cial records section in each issue.  
6 In the readings section of the magazine, interesting 
domestic and foreign content is also published on 
those individuals who have gained special success in 
their business or production.
Hence we are proud to invite you cooperating us by 
providing information or insert advertising.
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