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 عضو اتاق بازرگانی تهران

وضع تحریم های گسترده تجاری علیه ایران، قطع دسترسی کشورمان 
به شــبکه جهانی ســوئیفت و تحریم های بانکی، اقتصــاد ایران را با 
چالش های فراوانی مواجه کرد، لذا انجام مبادالت تجاری با شــرکای 
عمده خود به واســطه ارزهای ملی یکی از مهمترین راهکارهای مورد 
توجه در این زمینه قرار گرفت. با توجه به آمارهای انتشار یافته از سوی 
گمرک، مهمترین شــرکای تجاری ایران در بخش صادرات به ترتیب 
کشــورهای چین با ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بــه ارزش ۹ میلیارد و 
یک صــد میلیون دالر، عراق با ۲۱ میلیــون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۶ 
میلیارد و یک صد میلیــون دالر، ترکیه با ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به 
ارزش ۳ میلیــارد و ۸۰۰ میلیون دالر، امارات متحده عربی با ۷ میلیون 
و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دالر و افغانســتان با ۳ 

میلیون تن کاال به ارزش یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون دالر بوده اند.
در بخش واردات نیز پنج شریک عمده تجارت با ایران به ترتیب امارات 
متحده عربی با ۸ میلیون تن کاال به ارزش ۱۰ میلیارد و یک صد میلیون 
دالر، چین با ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
دالر، ترکیه با ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
دالر، آلمــان با ۵۴۹ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر و 
ســوئیس با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و یک صد 
میلیون دالر اســت. از سوی دیگر، بر اســاس گزارش سازمان توسعه 
تجارت کشورمان، حجم مبادالت تجارت غیرنفتی ایران و روسیه طی 
۱۲ سال اخیر همواره حدود یک میلیارد دالر بوده است، به همین دلیل 
امضای پیمان پولی دوجانبه با شرکای عمده تجاری می تواند منجر به 
تســهیل صادرات، واردات و روابط اقتصادی شــود و مسائل مرتبط با 
تحریم هــای بانکی را نیز تا اندازه زیادی حل کنــد، با این حال به نظر 
می رسد، تنها کشورهایی می توانند طرف این پیمان با ایران قرار گیرند 
که تمایلی به پیروی از تحریم های آمریکا نداشــته باشــند، بنابراین 
می توان گفت که چین و روسیه دو گزینه مطرح برای انعقاد این پیمان ها 
از ســوی ایران باشــند. در این خصوص کشــورمان گام های مهمی 
برداشــته که از عمده ترین آن ها می توان به امضای سند همکاری ۲۵ 
ســاله ایران و چین و همچنین برنامه ریزی برای امضای سند مشابه با 
روسیه اشاره کرد، با این حال برای رسیدن به وضعیت مطلوب راه بسیار 
طوالنی مانده است. تجارت ایران و چین با وجود افزایش در سال ۱۴۰۰ 
نسبت به سال گذشته، همچنان بر مبنای دالر و یورو می باشد. تجارت 
با روسیه نیز از نظر حجم و ارزش در سطحی پایین قرار داشته، در حالی 
که امکان افزایش مبادالت با چین تا یک صد میلیارد دالر و با روسیه تا 
۲۰ میلیارد دالر امری دور از انتظار نیســت. عدم ثبات ارزش پول ملی 
ایران و همچنین ناشــناخته بودن این پول در سطح جهانی از مواردی 
اســت که امکان تجارت دوجانبه با شــرکای تجاری ایران بر مبنای 
ارزهای ملی را بسیار دشوار می کند، بنابراین امضای پیمان های دوجانبه 
از سویی منجر به ثبات اقتصادی و در نتیجه ثبات ارزش پول ملی کشور 
می شود، لذا جایگزینی ارزهای ملی با ارزهای جهانی به صورت تدریجی 
و مرحله  به  مرحله و ارزیابی توفیق در هر مرحله و نیز رفع مشــکالت، 
بهترین راهکار برای مقابله در جنــگ اقتصادی و عبور از تحریم های 

ظالمانه کشورهای غربی به نظر می رسد.

چشم انداز تجارت غیر دالری 
با روسیه و چین
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فرهاد امیرخانی
سردبیر

ایــران از لحاظ ذخایر گازی، در رتبه دوم جهــان قرار دارد و ۱۷ درصد 
سهم گاز جهان را دارا است. شرکت ملی نفت در آخرین گزارش رسمی 
خود حجم ذخایر گاز طبیعــی و متعارف ایران را بیش از ۳۳/۷ تریلیون 
مترمکعب برآورد کرده اســت. این در حالی است که کشورمان با وجود 
دارا بودن چنین منابع سرشــاری از گاز؛ متاسفانه طی چند سال اخیر به 
دلیل تشــدید تحریم ها، میزان صادرات آن به کمترین حد میزان خود 
رســیده که به دلیل این کاهش عظیم، دیگر کشــورها از جمله روسیه 

توانسته اند، بیشترین بهره را از فروش گاز نصیب خود سازند.
هر چند میزان صادرات و فروش گاز در سال ۱۴۰۰ هنوز اعالم نشده؛ اما 
مروری بر آمار سال های گذشته که از سوی گمرک منتشر شده، نشان 
می دهد که میزان درآمد کشورمان از محل صادرات گاز در سال ۱۳۹۹ 
نســبت به مدت مشابه آن در ســال ۱۳۹۸ حدود ۶۰ درصد اُفت داشته 
است. بر اساس این آمار، در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ بیش از ۶ میلیارد و ۶۰۰ 
میلیون دالر گاز ایران صادر شــده بود؛ ولی در ســال ۱۳۹۹ این میزان 
به ۲ میلیارد و ۶۵۱ میلیون دالر کاهش پیدا کرده اســت. به دیگر معنا، 
تنها در مدت یک سال، کشــورمان بیش از ۴ میلیارد دالر درآمد ناشی 
از فروش گاز خود را از دســت داده اســت! البته این تمام ماجرا نیست. 
تحریم ها، آثاری زیان بارتر از هدر رفت درآمدهای میلیارد دالری گاز بر 
جای گذاشته است. اکنون وضعیت زیرساخت ها، خطوط لوله و مخازن 
در میادین گازی مساعد نیست. در حالی که کشورمان دارای ۵۰ میدان 
مستقل گازی است؛ اما حدود ۲۷ میدان آن مستهلک یا غیر قابل بهره 
برداری اند و تنها ۲۳ میدان آن توســعه یافته و در حال تولید هســتند. 
در حال حاضر صنعت گاز کشــورمان به شدت به تکنولوژی و سرمایه  
خارجی برای تثبیت تولید خود نیازمند اســت. بر اســاس برآوردهای 
کارشناسی که در سال های گذشــته انجام شده، قرار بود ۱۰۰ میلیارد 
دالر ســرمایه  خارجی برای صنعت نفت، گاز و پتروشــیمی کشورمان 
جذب شــود؛ اما در این زمینه نیز به دلیل تشدید تحریم ها، بسیاری از 
ســرمایه گذاران مطرح بخش انرژی از جمله شرکت فرانسوی توتال، 
پروژه های سرمایه گذاری شــان را در ایران نیمه تمــام رها کرده و به 
جای آن سرمایه گذاران نه چندان مطرح، از جمله شرکت چینی سی ان 
پی سی )CNPC( اقدام به ســرمایه گذاری و مشارکت جهت توسعه و 
بهره برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی کردند که این شرکت ها نیز به دلیل 
تحریم های ارزی آمریکا، نه تنها اقدامــات موثری انجام ندادند، بلکه 
خود تبدیل به طلبکار شده و به مانعی برای توسعه میادین گازی ایران 

تبدیل شدند.
به نظر می رسد، اکنون کشورمان برای صادرات گاز خود بر سر یک دو 
راهی رویا یا واقعیت قرار گرفته اســت. از یک سو داشتن ثروت ذخائر 
گازی به میزان ۳۳/۷ تریلیون مترمکعب در زیر خاک هر انســانی را به 
رویا و خیال پردازی فرو می کشاند و از سوی دیگر، مواجه شدن با واقعیت 
تحریم ها که حتی برای فروش یک درصد سهم گاز ایران نیز مانع ایجاد 
می کند، انسان را دچار آزردگی می نماید. امید است، عالوه بر استفاده از 
توان و ظرفیت داخلی، با فعال شدن دیپلماسی عمومی و اقتصادی در 
ســطح بین المللی، امــکان بهره مندی هرچه بیشــتر از منابع غنی 
خدادادی در جهت توسعه اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ با لغو تحریم ها 

فراهم گردد. 

صادرات گاز
 رویـــا یا واقعیــت

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
اسفند 1400   شماره 63
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 تعاون در کشــور ما، مطابق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساســی یکی از سه 
گونه فعالیت اقتصادی اســت، قالبی که در آن تجهیز منابع مالی برای 
بنگاه داری با تجمیع سرمایه های کوچک و استقالل تشکیالتی انجام 
می پذیرد و مهمترین مزیت این مدل در مقایسه با دیگر انواع شرکت ها 
در اصالت عضو به نسبت اصالت ســرمایه است. تعاون در ایران گرچه 
سابقه ای بیش از ۸۰ سال دارد، لکن نسبت به تشکیالت هم عرض خود 
در بخش های دولتی و خصوصی چندان شناخته شــده نیست و معنایی 
بیش از تصورات کلیشــه ای را در اذهان عمومــی تداعی نمی کند، در 
حالی که منطق درونی اقتصاد تعاون، از قضا بیشــترین مناسبت برای 
شــرایط امروزین جامعه ایرانی را دارد، چــه از آن جهت که در تجمیع 
سرمایه های خرد و سرگردان عمومی و داللت آن بر اهداف تولیدی این 
شیوه ممتاز امکان مهندسی مناسب سپهر اقتصاد ملی را دارا است و چه 
در تحقق اهداف عدالت محور از حیات توسعه ای کشور چنین رهیافتی 
می توانــد به توزیع نرمال ثروت و کاهش فاصله ها بیانجامد. شــاید به 
همین واسطه بوده که در میانه دهه هشــتاد شمسی، اتفاق نظر میان 
حاکمان و حکیمان درباره رویکرد تعاون منجر به ابالغ سیاســت های 
اجرایی اصل ۴۴ قانون اساســی شد که در قوانین مصوب آن جایگاهی 
متمایز به بخش تعاونی کشــور اعطا گردید، تا بــدان جا که قرار بود تا 
پایان برنامه پنجم توسعه، حداقل سهم تعاونی ها از سبد اقتصاد ملی به 
رقم ۲۵ درصد از کل برسد، این اتفاق گرچه عمال رخ نداد و سهم فعلی 
این عرصه در خوشــبینانه ترین حالت حتی به ۱۰ درصد هم نرسید، اما 
با این همه، اقتصاد ملی هرچه در بحران های دهه ۹۰ شمسی بیشتر در 
غلطید، لزوم بهره از مدل اقتصاد مردم محور در قالب تعاونی ها توجیهات 
نظری فربه تری یافت. جای تردید نیســت که افزایش ریســک های 
بین المللی و تالطم اقتصاد داخلی در اثرپذیری از آن، اگر قرار باشــد با 
مدل های خوداتکایی جبران شود، باید مجددا و مجدانه با آسیب شناسی 
دقیق، موانع موجود بر حیات تعاونی های کشــور را بررســی و از معبر 
تقویت این قالب، امکان فعال سازی هرچه بیشتر ظرفیت های داخلی 

اقتصاد در پهنه تشکیالت تعاونی فراهم آید.
مکانیسم های جمعی مشارکت اقتصادی در جامعه ما همزمان با کاهش 
ســرمایه اجتماعی و تنزل شاخص اعتماد عمومی دچار چالش اساسی 
شده و چه بسا مهمترین مانع رشد سرمایه گذاری در بخش تعاون، ریشه 
در همین وضع دارد. تاکید هرچه بیشتر بر قوانین و رویکرد عاجل به آنچه 
عدم مداخله های دولتی در نظام های کاری تعاونی ها است، دو اولویت 
مهم در سیاست گذاری دولت جدید در بخش تعاون به حساب می آید که 
در تعقیب آن باید هم دستگاه متولی در دولت و هم اتاق ها و اتحادیه ها 
به ایفای نقش فعاالنه در آن همت گمارند، ضمن اینکه باید در فرهنگ 
عمومــی با جدیت نســبت به آمــوزش، مهارت افزایــی و همچنین 
ارزش گذاری بیشــتر برای خرد جمعی، مشارکت اجتماعی و تعهدات 
مدنی کار بی وقفه ای صورت پذیرد. نکته بسیار مهم دیگر که می تواند 
به دوام ساختار اقتصادی تعاونی های کشور کمک کند، نسبت سازنده 
نظام بانکی و تامین ســرمایه در گردش این سنخ از شرکت ها است که 
به رغم تاســیس بانک دولتی توســعه تعاون در سال ۱۳۸۸ و صندوق 
ضمانت ســرمایه گذاری در بخش تعاون، کماکان سهم تعاونی ها از 
اعتبارات و بهره گیری از این ِقسم منابع، مبهم و در ارزیابی های کلی 
کمتر از ۱۰ درصد از کل به حســاب می آید کــه این امر موجب بروز 
موانع دیگری بر ســر راه بنگاه داری حرفه ای در ساختار تعاونی های 

کشور شده است.
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در این بخـــش می خوانیم :

ضرورت استقالل شرکت های رتبه بندی اعتباری
رونق بازار سرمایه در گروی توسعه دانش بازاریابی

صاحبان کسب وکار برای فعالیت خود مزیت رقابتی تعیین کنند

اقتصاد بازار
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لطفا در خصوص چگونگی تاسیس بانک توسعه تعاون و 
اهم فعالیت های آن توضیحاتی ارائه فرمایید؟

برای تامین مالی شرکت های تعاونی و اتحادیه های متشکل، صندوق 
تعاون کشور از ســال ۱۳۶۸ تاسیس و در سال ۱۳۸۸ بر اساس مصوبه 
هیات دولت به بانک تبدیل شــد. بانک توسعه تعاون در قالب موسسه 
مالی و اعتباری، سابقه ای ۲۰ ساله دارد و طی ۱۲ سال اخیر نیز در قامت 
بانک فعالیت کرده و اهم وظایف آن شــامل ارائه خدمات و تسهیالت 
به بخش تعاون اســت، به طوری که طبق اساسنامه، ۷۰ درصد از منابع 
آن بــرای تعاون گران و ۳۰ درصد به ســایرین تعلــق می گیرد. بانک 
توسعه تعاون در سال جاری نیز حدود ۳۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
پرداخت کرده که بخش های مختلف صنعت، کشاورزی، مسکن و... را 
شامل می شود. از دیگر اقدامات مهم این بانک می توان به تخصیص ۳۲ 
هزار میلیارد ریال برای اشتغال زایی روستایی و انجام برخی از طرح های 
کشور در قالب تســهیالت تکلیفی مانند تسهیالت قرض الحسنه به 

مددجویان بهزیســتی و کمیته امداد اشــاره کرد. همچنین در راستای 
کمک به بخش های مختلف کشور، تسهیالتی با ارقام ُخرد و متوسط به 
بخش های فناوری محور و شرکت های دانش بنیان که از ظرفیت های 
نیروی نخبه بهره گرفته و اتفاقات بســیار مثبتی را برای کشــور رقم 
می زنند، پرداخت شده است. قابل ذکر است، هم اکنون تعداد ۴۵۰ شعبه 
و باجه فعال بانکی در اســتان های کشور مســتقر و مشغول خدمت به 
تعاون گران و مشتریان بخش خصوصی هستند. این بانک ۱۰۰ درصد 
دولتی بوده که برای توسعه روابط اقتصادی طبق اصول تعاون از بودجه 
دولتی هم بهره می گیرد و در حال حاضر بالغ بر ۴ هزار و ۵۰۰ ســرمایه 

انسانی را مشغول به کار کرده است.
اقدامات بانک توسعه تعاون در شمار کدام دسته از بانک ها 

قرار می گیرد؟
بانک ها به دو دسته تجاری و توســعه ای تقسیم می شوند. بانک های 
تجاری مانند یک تاجر و بازرگان که برای کســب سود در تالش است، 
عملکردی تجاری دارند و به سود آفرینی با شعبات زیاد شناخته می شوند، 
در حالی که بانک های توسعه ای برای تقویت یک یا چند حوزه راه اندازی 
شده و حتی با شعبات محدود می توانند به صورت غیر حضوری و فضای 
الکترونیکی به مشــتریان خدمات الزم را ارائه دهند، بر همین اساس 
بانک های توســعه ای در نظام بانک داری نوین به سمت توسعه شعب 
نرفته و بیشتر بر ارائه خدمات، توسعه آن و تقسیم عادالنه منابع متمرکز 
هســتند که البته نمونه این بانک ها در کشورهای مختلف مانند امارات 
متحده عربی و سایر کشورهای خاورمیانه نیز مشاهده می شود. با توجه 
به موارد اشاره شده، بانک توسعه تعاون نیز در صدد ارائه خدمات عادالنه 
به مردمی است که روش تجمیع سرمایه های کم برای راه اندازی یک 

کسب وکار گروهی را انتخاب کرده اند.

مصطفی حاتمی

هدايت بهینه منابع بانکی به سمت تولید درحوزه صنعت و کشاورزی، موجب حل بسیاری از مشکالت اقتصادی شده و زمینه را برای اشتغال زايی 
فراهم می کند. يکی از طرح هايی که با تکیه بر منابع بانک ها در دستور کار قرار گرفته، اشتغال زايی روستايی و ساخت میلیون ها مسکن است که اين 
موضوع، دولت را در مسیر تحقق برنامه های خود ياری خواهد کرد. دکتر محمد جعفر ايرانی، عضو هیات مديره بانک توسعه تعاون با تاکید بر اينکه در 
شرايط کنونی بسیاری از روستاهای کوچک به دلیل مهاجرت روستائیان، در حال نابودی هستند که اين جريان، پديده هايی مانند حاشیه نشینی و ايجاد 
شغل های کاذب را در کالن شهرها به همراه داشته است، گفت: »پرداخت تسهیالت اشتغال زايی ضمن رونق بخش های کشاورزی، دامپروری، خدمات و 

تولید، از بروز چنین مسائلی جلوگیری می کند.« مشروح اين مصاحبه به نظر خوانندگان عزيز می رسد.

از سوی عضو هیات مديره بانک توسعه تعاون مطرح شد

پرداخت ۳۲ هزار میلیارد ریال تسهیالت
برای اشتغال زایی روستایی

ازار
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برای ایجاد تحول در حوزه تعاون چه اقداماتی در این بانک 
انجام شده است؟

بانک توسعه تعاون از امکانات تکنولوژی الکترونیک و فناوری اطالعات 
)IT( برخوردار بوده، به مرور زمان متناسب با سرعت رشد سخت افزاری 
و نرم افزاری در این بانک و در کسب وکارهای دیگر، امکانات را افزایش 
داده و با تنوع بسته های خدماتی، مبادرت به ارزش آفرینی کرده است. با 
توجه به این موضوع دستاوردهای خوبی در بانک ظهور یافته و امتیازات 
ویژه ای نیز نصیب بخش تعاون شده است. از سوی دیگر، نظر به تقاضای 
زیاد بازار نســبت به تولیدات نوآورانه، به همراه تاســیس تعاونی های 
دانش بنیــان که فرصت مناســبی بــرای خودکفایــی و برون رفت از 
بن بست های ناشی از تحریم های ظالمانه ایجاد خواهد کرد، بانک توسعه 
تعاون در سال گذشته طبق قراردادی سه جانبه با وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون؛ نسبت به کمک برای 
راه اندازی مرکز نوآوری توسعه تعاون ایران »منتا« اقدام حمایتی کرده که 
به عنوان حامی استارت آپ ها )کسب وکارهای نوظهور( و دانش بنیان ها، 
برای حل مســائل بخش تعاون یا تشکیل تیم های کارآفرین با رویکرد 
تعاون، نقش موثری بر عهده دارد.  همان طور که ذکر شــد، طی دو سال 
اخیر بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد ریال تســهیالت از سوی این بانک پرداخت 
شده تا با ایجاد اشتغال در روستاها و مناطق مختلف از مهاجرت  به شهرها 
جلوگیری شــود. اگر به خوبی دقت کنیم، در شرایط کنونی بسیاری از 
روستاهای کوچک به دلیل مهاجرت روستائیان، در حال نابودی هستند و 
این جریان، پدیده هایی مانند حاشیه نشینی و ایجاد شغل های کاذب را در 
کالن شهرها به همراه داشته است، بر همین اساس پرداخت تسهیالت 
اشتغال زایی ضمن رونق تولید، توزیع و خدمات کشاورزی، از بروز چنین 
مسائلی جدید پیشگیری می کند. به عنوان مثال، بانک توسعه تعاون به 
شرکت پرورش شترمرغ در یکی از روستاهای خراسان جنوبی مبلغ ۱۰ 
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد و این موضوع موجب اشتغال زایی 
برای ۱۰ نفر از مردم این روستا و مانع از مهاجرت آنان شد. عالوه بر این، 
به فاصله چند کیلومتر از این روستا، معدن طال با پرداخت تسهیالت ۳۰۰ 
میلیارد ریالی توســط این بانک فعال شد که با استحصال ۴۰۰ کیلوگرم 

طال، ۱۰۰۰ نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم شاغل شده اند. 
در حوزه اجتماعی چه خدماتی از سوی بانک توسعه تعاون 

به مردم ارائه می شود؟
در این حوزه به شــاغالن یا کسب وکارهایی که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا دچار مساله یا زیان های مالی تضعیف کننده شده بودند، تسهیالت 
قرض الحسنه پرداخت شده و برای مناطق کمتر برخوردار و محروم نیز 
اقالم بهداشتی مانند ماسک، الکل و... ارسال شده است. از سوی دیگر، 
ضمن اعطای تسهیالت به برخی از نیازمندان در نهادهای حمایتی مانند 
بهزیســتی و کمیته امداد امام خمینی )ره(، برای بازسازی آسیب های 
ناشــی از زلزله چند سال گذشته استان کرمانشــاه و سیل استان های 

لرستان و گلستان نیز تسهیالتی اختصاص یافت. در کنار آن، همکاران 
ایــن بانک به عنوان تکلیف اجتماعی، هر چند وقت یک بار ســه عدد 
از رقــم آخر فیش حقوقی خود را برای حــوادث غیرمترقبه و کمک به 
هم نوعان در نظر گرفته و با رضایت کامل مجوز برداشت صادر کرده اند.
به منظور تسهیل روند پرداخت وام های ُخرد چه برنامه ای 

در نظر دارید؟
طی چند هفته گذشته بخشــنامه ای دستوری به کل بانک ها مبنی بر 
پرداخت تسهیالت خرد تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بر اساس اعتبارسنجی 
و نیازسنجی افراد ارائه شد، در حالی که یکی از سیاست های بانک توسعه 
تعاون قبل از ارائه این بخشــنامه، پرداخت تسهیالت خرد به اشخاص 
حقیقی و حقوقی بود. بر اساس این بخشنامه، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان 
به اشخاصی تعلق می گیرد که کارمند شرکت دولتی بوده و حقوق  آن ها 
به وســیله همان بانک پرداخت شده باشد، در حالی که در بانک توسعه 
تعاون این موارد به ندرت پیدا می شود، با این وجود برای دیگر اشخاص 
حقوقی و حقیقی بانک، این تســهیالت خرد پرداخت شده است. قابل 
ذکر است، هر شخصی با هر شرایطی در صورت اعتبارسنجی و داشتن 
یک ضامن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت خواهد کرد.

چه عواملی در عدم توســعه بخش تعاون در کشور نقش 
داشته است؟

بر اســاس سند راهبردی اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مقام معظم 
رهبری ابالغ شــده، بخش تعاون باید به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد  
کشــور دســت پیدا کند، در صورتی که این بخش با خوش بینانه ترین 
حالت تنها در ۶ درصد از اقتصاد کشــور ســهیم اســت. بر اســاس 
بررسی های موجود به نظر می رسد، این موضوع نه به دلیل کمبود منابع 
مالــی بخش، بلکه به دلیل کمبود توجیه فنی، کاری و مدیریتی آن رخ 
داده باشــد. به عبارتی دیگر؛ از آنجایی که بخش تعاون شاخص های 
الزم را برای انجام فعالیت های خود ندارد، تضعیف شــده و امروز حدود 
۹۶ هزار شرکت در این حوزه فعالیت دارند، در حالی که این رقم با وجود 
جمعیت ۸۵ میلیونی و وجود ذخایر غنی معدنی کشورمان، باید حداقل 

یک میلیون باشد.
دو بخش خصوصی و دولتی چه جایگاهی در اقتصاد دارند؟

بعــد از پیروزی جمهوری اســالمی ایران، اقتصاد کشــور در حالی به 
سمت دولتی شــدن حرکت کرد که این بخش آزمون خود را پس داده 
بود و بازدهی الزم را نداشــت. شــوربختانه به رغم تمام شعارهایی که 
در خصــوص حمایت از بخش خصوصی داده شــده، در عمل حمایت 
چشــمگیری از این بخش صورت نگرفته و بخش خصوصی واقعی به 
دالیل فرهنگی، قانونی و محدودیت های مختلف به رشــد مورد نظر 
خود دســت پیدا نکرده اســت. اکنون باید فرصت را به بخش تعاونی 
که به دلیل ضعف بسترســازی و عدم رعایت برخی اصول یا شرایط و 
ضوابط با شکســت مواجه شده، فراهم کرد. برای مثال، در مکان هایی 

یکی از شعارهای 
دولت سیزدهم ایجاد 
۴ میلیون مسکن و ۴ 
میلیون شغل تا پایان 

۴ سال آینده است 
که برای دستیابی به 

این امر مهم، به انجام 
هم زمان فعالیت های 
زیربنایی- روبنایی و 
همچنین تامین منابع 

مالی نیاز داریم



کــه کمبود آب وجود دارد، تعاونی های کشــاورزی با تاکید بر افزایش 
بهره وری راه اندازی شــود. اگر در پروژه های کالن، متوسط و کوچک، 
با عمل علمی و عقالنی به عرضه ای با سود بیشینه مادی و فرامادی از 
کمترین هزینه مالی و زمانی وارد نشویم، با وجود ارائه تسهیالت کالن 

و حمایت های ویژه دولت، در نهایت دستاوردی نخواهیم داشت.
فرآیند پرداخت تسهیالت به تعاونی ها چقدر زمان می برد؟

طی ســال های گذشته روند پرداخت تســهیالت به حدود ۲ ماه زمان 
نیاز داشــت، اما در حال حاضر به منظور ارتقای کیفیت خدمات دهی به 
مشــتریان، این مدت کاهش پیدا کرده است، با همین هدف، اختیارات 
هیات مدیره و ستاد بانکی به شعب استان ها واگذار و بخشی از خدمات 
حضوری و فیزیکی نیز نسبت به قبل روان تر شده است. با این وجود رقم 
۵ هزار میلیارد تومان باید به بانک توسعه تعاون اختصاص پیدا کند تا نیاز 
مشتریان به ویژه بخش تعاون برطرف شود. البته باید گفت، بخشی از 
این تسهیالت در سال جاری پرداخت شده و در صورت پرداخت مابقی 
نیز در سال آینده بر اساس ۳۵۰ هزار میلیارد تومان مبلغی که در بودجه 
پیش بینی شده، موضوع کفایت سرمایه بانک برای پرداخت تسهیالت 

بیشتر نیز از دسته بندی مسائل اولویت نخواهد داشت.
بسته رونق تعاون شامل چه گروه هایی می شود؟

بانک توسعه تعاون موظف است، خدماتی را با شرایط مناسب در اختیار 
بخش تعاون قرار دهد، به همین دلیل تسهیالتی را با نرخ سود مناسب و 
بازپرداخت طوالنی مدت در اختیار شرکت های تعاونی قرار داده تا آن ها 
برای بازپرداخت، دچار گرفتاری و مســتأصل نباشند. از دیگر اقدامات 
این بانک، ارائه بسته تشویقی به تعاونی هایی مانند دانش بنیان یا بانوان 
است تا به اهدافی همچون اشتغال آفرینی و تحرک اقتصادی تا رسیدن 
به صادرات، دست پیدا کنند. طبق تفاهم نامه ای که بین وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با صندوق ضمانت از سرمایه گذاری تعاون و بانک 
توسعه تعاون منعقد شده، تاکید بر حمایت از تولید است، اما تعاونی های 
بانوان، عمران و توسعه شهرســتان ها، مسکن، نمانام )برند( و نوآور از 

امتیازات ویژه ای برخوردار هستند.
 بانک توسعه تعاون چه نقشی در پیشبرد اهداف راهبردی 

دولت دارد؟
دو چالش اصلی و بحرانی نظام و دولت کنونی، کمبود نقدینگی و مساله 
افزایش بیکاری است. متاسفانه در صنوف مختلف کشور عالوه بر رکود 
حاصل از تحریم های ظالمانه و شیوع بیماری کرونا، با کمبود نقدینگی 
مواجه هستیم و اشــتغال به تناسب تقاضای بازار کار شکل نگرفته، به 
همین دلیل یکی از شــعارهای دولت سیزدهم ایجاد ۴ میلیون مسکن 
و ۴ میلیون شغل تا پایان ۴ ســال آینده است که برای دستیابی به این 
امر مهم، به انجام هم زمان فعالیت های زیربنایی- روبنایی و همچنین 
تامین منابع مالی نیاز داریم، بر همین اســاس بانک ها یکی از عوامل 
تاثیرگذار در پیشبرد این اهداف دولت به شمار می روند. از طرفی، بانک 
توسعه تعاون در راستای توسعه اشــتغال و تامین منابع مالی اقدامات 
اثربخشی را انجام داده و حتی در این مسیر خود را دغدغه مندتر از دولت 
نشــان داده، به طوری که طی تفاهم نامه ای با وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال برای اشتغال در اختیار وزارتخانه 
قرار داده تا به تشخیص وزیر یا معاونان مورد استفاده قرار گیرد. در حوزه 
مسکن نیز چند ماه گذشته، هیات دولت صندوق ملی مسکن را تصویب 

کرده که بخشی از ســرمایه آن از طریق بانک ها و بانک توسعه تعاون 
تامین خواهد شد تا وزارت راه و شهرسازی به ساخت ۴ میلیون مسکن 

بپردازد.
تحریم و موانع آن چه چالشی را برای این بانک ایجاد کرده 

است؟
خوشــبختانه بانک توســعه تعاون از برخی چالش ها مانند قطع ارتباط 
سیستم سوئیفت و محدودیت های تحریم عبور کرده است. اگرچه پیش 
از این در زمان تاســیس بانک )مرداد ســال ۱۳۸۸( منابع آن به دلیل 
تحریم ها بلوکه شــد و محدودیت هایی در داد و ســتد آن با بانک های 
جهانــی به وجود آورد، اما امروزه این بانک از محدودیت ها عبور کرده و 

کمک حال بخش تعاون در تامین منابع مالی و اشتغال زایی است.
بانک مرکزی چه نقشی در فعالیت بانک ها دارد؟

متاسفانه هنوز استقالل بانک مرکزی به رسمیت شناخته نشده، با این 
محدودیت، مسئولیت هایی مانند تنظیم نقدینگی بازار، سیاست گذاری 
و نظارت بر عملکرد بانک هــا را بر عهده دارد و برای ایفای نقش بهتر، 
باید مستقل باشد. البته دخالت دولت در بخش های اقتصادی نیز برای 
بانک ها و ســایر فعالیت های اقتصادی چالش برانگیز شــده و مسائل 

مختلفی مانند تورم را در پی داشته است.
تصدی گری دولت در اقتصاد چــه پیامدهایی را به همراه 

داشته است؟
زمانی کــه دولت ها در بخش اقتصاد مداخله می کننــد یا باید به زیان 
مصرف کننده تصمیم بگیرند یا تولیدکننــده، در نتیجه پیامدهای آن، 
دامن گیر اقتصاد کشــور می شود. با توجه به این موضوع در بخش پولی 
و بانکی در ســال گذشته اتفاق خاصی رخ نداد، بر این اساس امیدواریم 
با کاهش دخالت های دولت در سال جاری، سیاست های پولی و بانکی 
با شــرایط بهتری محقق شــود. البته امیدواریم از دستاوردهای سفر 
رئیس جمهور محترم به کشــور قطر و با پیوستن به سازمان همکاری 
شــانگهای از مزایای آن بهره مند شــویم. به طور قطع این تعامالت، 

تحوالت مثبتی را در فضای اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.
و سخن آخر...

به اعتقاد بنده، بخش تعاونی کشــور بهترین ابزار برای توانمندسازی 
جامعه و تقســیم عادالنه ثروت اســت. در واقع، به مانند بســیاری از 
کشــورهای توســعه یافته می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک 
کارگــران، یک تعاونی ایجاد و افراد مختلف را از آن بهره مند کرد. برای 
مثال، تعداد زیادی تعاونی در مالزی و هند فعال هســتند که رتبه های 
جهانی دارند. حدود ۳۵۰ هزار نفر در آمریکا عضو شرکت تعاونی خانواده 
کارکنان نیروی دریایی آمریکا هســتند که از شرکت های تعاونی طراز 
اول محســوب می شود. در بخش تعاون کشــورمان نیز می توان افراد 
کم بضاعت را ســهیم کرد تا موازنه اقتصادی عادالنه شکل گیرد. اگر 
کسی قادر به مشارکت اقتصادی نباشد، در امور فرهنگی و سیاسی نیز 
مشارکتی نخواهد کرد. با استفاده از ظرفیت های بخش تعاون می توان 
بســیاری از مردم را به عنوان ذی نفع یــک فعالیت اقتصادی قرار داد و 
فشــارهای خارجی مانند تحریــم را کمتر کرد. بانک توســعه تعاون 
ظرفیت های قانونی و انســانی بســیار خوبی دارد که می تواند یکی از 

بازیگران تاثیرگذار اکوسیستم دنیای سرمایه گذاری باشد.

بر اساس سند 
راهبردی اصل ۴۴ 
قانون اساسی که 

توسط مقام معظم 
رهبری ابالغ شده

بخش تعاون باید به 
سهم ۲۵ درصدی از 
اقتصاد  کشور دست 
پیدا کند، در صورتی 

که این بخش با 
خوش بینانه ترین 

حالت تنها در ۶ درصد 
از اقتصاد کشور 
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موسســه آموزش کارآفرینی و کسب وکار توســعه دهندگان ایران نوین 
)تدی نو( در بهار ۱۴۰۰ با رسالت مشاوره و آموزش در راستای پیاده سازی 
اســتانداردهای مدیریتی و تقویت مهارت های فردی و سازمانی سرمایه 
انسانی سازمان ها و جامعه تاسیس شده و با رویکرد ارتقای سطح کیفیت 
آموزش و مشاوره سیستم های مدیریتی، در بخش مشاوره با پیاده سازی 
استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت آموزش برای 
ســازمان ها و همچنین در بخش آموزش با طراحی و برگزاری دوره های 
آموزشی در زمینه های امور بازرگانی، مهارت های نرم و فرهنگی و خدمات 
آموزشــی فعالیت خــود را آغاز کرده و طی این مدت بیــش از ۲۰۰ نفر از 
متقاضیان در دوره های آموزشــی متعدد از جمله مهارت های نرم، توسعه 

فردی و ارتباطات درون سازمانی آموزش دیده اند.
میترا شکاری، مدیر موسسه توسعه دهندگان ایران نوین )تدی نو(، مشاور 
و مدرس ارتباطات و توانمندســازی منابع انســانی، یکی از ویژگی های 
این آموزشگاه را داشتن گواهینامه بین المللی سیستم مدیریت خدمات و 
یادگیری )ISO29993( از کمپانی بین المللی NIKEcert کانادا دانست و 
افزود: این گواهینامه قابل ردیابی بوده و برای کسانی که دوره های آموزشی 
این موسسه را پشت ســر گذاشته اند، یک گواهینامه طبق استانداردهای 
بین المللی صادر می شود که قابلیت ارجاع داشته و همچنین موجب ارتقای 

سطح کیفی رزومه بین المللی این افراد خواهد شد.
مدیر موسســه توســعه دهندگان ایران نوین تاکید کــرد: وجود چنین 
آموزشگاه هایی که تحت یک استاندارد معتبر آموزشی فعالیت می کنند، 
بسیار ضروری است تا از این طریق افراد در بستری امن، محتوای آموزشی 

مورد نظر خود را بیاموزند.
شــکاری با بیان اینکه موسسه توسعه دهندگان ایران نوین در مدت زمان 
تاسیس خود فعالیت های ارزنده ای انجام داده، گفت: با توجه به شرایط کرونا 
و آســیب دیدن آموزش های حضوری در این دوران، از طریق پیاده سازی 
تدابیر مختلف، به فعالیت های خود ادامه داده و با وجود همه شرایط سخت، 

رضایت نسبی از عملکرد یک ساله خود داریم.
وی در ادامــه افزود: بــا تالش های مداوم مجموعه و بــه یاری خداوند، 
فعالیت های بعدی این موسســه در سال ۱۴۰۱ شروع خواهد شد و با امید 
اینکه در ۵ سال آینده »تدی نو« به یک مرکز آموزشی قدرتمند در جنوب 

شرق کشور تبدیل شود، به کار خود ادامه خواهیم داد.

مدیر موسسه توسعه دهندگان ایران نوین از نگاه مسئوالن مربوطه نسبت 
به فعالیت های این مجموعه ابراز رضایت کرد، گفت: به اعتقاد بنده، اگر 
صاحبان کسب وکار توانایی پرزنت ماهیت کاری خود را داشته باشند، طبق 
موازین استانداردهای داخلی پیش بروند و برای عملکرد خود مزیت رقابتی 

تعیین کنند، می توانند از حمایت برخی از مسئوالن برخوردار شوند.
شکاری در پایان افزود: پیشنهاد بنده به صاحبان کسب وکار این است که 
به جای بهانه جویی های متداول، دســت خود را به زانوی خود گرفته و در 
راستای آنچه که مدنظرشان است، بدون توقع و چشم داشت در راستای 
کمک به جامعه قدم بردارند. عصر امروز، عصر تفکر و ارتباطات است و 
در کشور ما هنوز بســترهایی برای رشد و خلق کسب وکارهای جدید 

وجود دارد.

المیرا حاجی میرزا بابا

مدير موسسه توسعه دهندگان ايران نوين )تدی نو(

صاحبان کسب وکار برای فعالیت خود 
مزیت رقابتی تعیین کنند
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ابتدا در خصوص نقش و اهمیت موضوع مارکتینگ در بازار 
سرمایه نکاتی ارائه فرمایید؟

در مــورد اهمیت موضوع بازاریابی کمتر کســی تردیــد دارد. بازاریابی 
)مارکتینگ( یعنی» تبدیل نیاز مشــتری به رضایت وی«. شــرکت ها 
به طور کلی کاال، خدمت و تجربه را به مشــتری پیشــنهاد می کنند و در 
ازای ارزش آفرینی برای مشتری، از آن ها پول یا توجه کسب می کنند. در 
بازار سرمایه، شرکت ها بیشتر به ارائه  خدمات و ایجاد تجربه می پردازند 
و در واقع به ندرت کاالیی برای مبادله وجود دارد، بنابراین اهمیت مقوله  

بازاریابی برای این صنعت دوچندان می شود. 
در بخش خدمات اساســا مفهوم کیفیت با مشــتری و تجربه  او از یک 
خدمت عجین اســت و نقش فرآیندهای ارائه  خدمت و نیروی انسانی 
بســیار پررنگ تر می شــود، از همین رو حوزه هــای بازاریابی خدمات                
)Service Marketing( اهمیتی ویژه می یابد و استراتژی ها و تاکتیک های 
سنتی بازاریابی که عمدتا بر فروش کاال به مشتری متمرکز بودند، چندان 
اثربخش نخواهنــد بود. بازاریابی در بازار ســرمایه، در چند حوزه  اصلی 
می تواند ایفای نقش کند که به اختصار شــامل تحلیل مشتریان بالقوه، 
تحلیل کلی بازار سرمایه و بازیگران آن، تحلیل استراتژی های بازاریابی، 
برندسازی و فعالیت های مرتبط با توسعه ی برندها، طراحی محصوالت 

جدید در بازارهای مالی، مدیریت محصوالت و خدمات موجود قابل عرضه 
به مشتریان، قیمت گذاری خدمات و طراحی کانال های فروش خالقانه، 
مدیریت ابزارهای فروش خدمات مالی به مشــتریان فردی و سازمانی، 
تحلیل و طراحی فرآیندهای خدمت رسانی به مشتریان، آموزش هدفمند 
نیروی انسانی شرکت ها برای نهادینه سازی فرهنگ مشتری محوری، 
طراحی ابزارها و اســتراتژی های ارســال پیام به بازار، اجرای برنامه ها 
و کمپین هــای بازاریابی و طراحی و توســعه ی ابزارهای نوین بازاریابی 
می شود. با توجه به تنوع و گستردگی حوزه های بیان شده، ایجاد و توسعه  
واحدهای تخصصی بازاریابی در شــرکت های بازار سرمایه به یک الزام 

رقابتی تبدیل شده است.
 گروه های مشاور بازاریابی چگونه می توانند به توسعه  هر 

چه بهتر فرهنگ مشتری مداری در بازار سرمایه بپردازند؟
دغدغه های عملیاتی مدیران ارشد در شرکت های بازار سرمایه بسیار زیاد، 
متنوع، ُپر چالش و البته روزمره اســت؛ به گونه ای که اکثر مدیران عامل، 
بخش زیادی از زمان خود را به ناچار به حل و فصل مســائل و مشکالت 
عملیاتی و روزانه اختصاص می دهند و شــاید کمتر فرصتی برای اموری 
نظیر مارکتینگ به صورت تخصصی و جامع پیدا کنند. در حقیقت این گونه 
فعالیت ها ممکن است به شکلی تزئینی قلمداد شوند. نکته  قابل توجه اینکه 
واژه  »بازاریابی« در ادبیات مدیران بازار سرمایه یک مفهوم قدیمی است 
که بر توزیع و تقسیم منافع حاصل از یک مشتری با فرد/سازمانی که منجر 
به جذب او شده اســت،  داللت دارد؛ اما منظور از بازاریابی فراتر از تعریف 
کمیســیون های فروش یا برگشت کارمزد است. با توجه به دغدغه های 
عملیاتی مدیران، روند فزاینده  توسعه  نهادها و ابزارهای جدید و نیز افزایش 
آگاهی مشتری و شــدت گرفتن رقابت، وجود یک مشاور آگاه و مسلط 
به مفاهیم جامع بازاریابی،  ابزارهای آن و اســتراتژی های پیاده ســازی 
گام به گام مفاهیم بازاریابی در شــرکت های بازار سرمایه، بسیار ضروری 

و حیاتی است.
بخش مارکتینگ هلدینگ خدمات بازار سرمایه سهم آشنا 
تاکنون چه اقداماتی برای اثربخشی فعالیت های این گروه 

انجام داده  است؟
مجموعه  سهم آشنا با سابقه  بیش از ۲۰ ساله در بازار سرمایه  ایران، یکی 
از بازیگران قدیمی در این صنعت اســت و توسعه  ابزارها و شرکت های 

ثمانه نادری

يکی از عوامل اثرگذار در رشد بازار سرمايه، موضوع بازاريابی است که از چند منظر مانند بررسی مشتريان و خلق ابزارهای مالی جديد، تحلیل بازار 
سرمايه و ايجاد زيرساخت های توسعه ای قابل بررسی می باشد، بر همین اساس شرکت های مطرح سبدگردان با استفاده از کارشناسان خبره، يک تیم 
حرفه ای و متکی به ابزارهای نوين بازاريابی راه اندازی کرده و بر اساس آن برنامه های تعیین شده خود را اجرايی می کنند. برای بررسی بیشتر اين موضوع 
با هادی افشاری، نايب ريیس هیات مديره شرکت مشاور سرمايه گذاری سهم آشنا و مشاور مديرعامل گروه خدمات بازار سرمايه سهم آشنا در حوزه  

بازاريابی گفت و گويی داشتیم که مشروح آن در ادامه می آيد.

نايب ريیس هیات مديره شرکت مشاور سرمايه گذاری سهم آشنا

رونق بازار سرمایه 
در گروی توسعه دانش بازاریابی
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متنوع و ایجاد سبدی گسترده از خدمات و محصوالت مالی از ویژگی های 
منحصربه فرد این شــرکت می باشــد. به دلیل وجود نگاه ســاختاری و 
دوراندیش مدیران مجموعه، طراحی و استقرار واحد بازاریابی تخصصی در 
این گروه از سه سال پیش در دستور کار قرار گرفت. انجام پروژه های تحلیلی 
با هدف شناسایی مشتریان و فعالیت های بازیگران از گام های ابتدایی این 
فرآیند بود. تعریف استراتژی های بازاریابی به منظور توسعه  زیرساخت های 
مورد نیاز برای انجام فعالیت های مارکتینگ با تمرکز بر ابزارهای بازاریابی 
دیجیتال گام بعدی بود. از آنجا که هیچ استراتژی و برنامه ای بدون داشتن 
نیروی انسانی خبره انجام پذیر نیست، توسعه  تیم بازاریابی در دستور کار 
قرار گرفت. طراحی و توســعه  واحد روابط عمومی با هدف ایجاد یک تیم 
حرفه ای به منظور ارتباط یکپارچه با رسانه ها، برگزاری رویدادها و انجام 
فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت، از برنامه ها ی بعدی بود 
که اجرا شــد. طراحی، اجرا و مدیریت کمپین های متنوع، اثربخش و کارا 
یکی از اولویت های بازاریابــی در این هلدینگ بوده و تاکنون بیش از ۳۲ 
کمپین موفق بازاریابی اجرا شده است. بر خالف تصور رایج شرکت ها که 
واحد بازاریابی یک مرکز هزینه  پرخرج و کم دستاورد است، اجرای اثربخش 
کمپین ها با کمترین هزینه و اتالف منابع، مستندســازی کامل، تحلیل 
دستاوردهای کمپین و درس آموخته های آن، از سیاست های همیشگی 
و قطعی تیم بازاریابی در سهم آشنا بوده است. گفتنی است، بازطراحی نام 
تجاری، مدیریت کانال های فروش و توسعه و مدیریت آن و نیز پیاده سازی 
ابزارهای بازاریابی تجربه  مشتریان از برنامه های آتی واحد بازاریابی در این 

هلدینگ است.
چه الگوهایی برای بازاریابی کارآمد در بازار سرمایه و بورس 
وجود دارد و آیا این الگوها در بخش مارکتینگ گروه خدمات 

بازار سرمایه سهم آشنا مورد استفاده قرار می گیرد؟
برای پاســخ به این پرسش خوب، باید نگاهی به »فلسفه های بازاریابی« 
بیاندازیم. پنج فلسفه، فعالیت های بازاریابی شرکت ها را می تواند توضیح 
دهد. این پنج فلسفه در طول زمان و با شکل گیری رقابت و پیچیده ترشدن 
کسب وکارها پدید آمده اند. هر فلسفه الگوهایی از بازاریابی را در خود دارد 
و با توجه آن می توان الگوها و ابزارهای مختلف بازاریابی را شناسایی کرد. 
این پنج فلسفه شامل موارد فلسفه  تولید/ ارائه  خدمات، فلسفه  محصول/
خدمت، فلسفه  فروش، فلسفه  بازاریابی و فلسفه  بازاریابی اجتماعی است. در 
حال حاضر در بازار سرمایه  ایران، ترکیبی از فلسفه های محصول/خدمت 
و فروش به عنوان نگاه غالب و حاکم قابل مشــاهده است و جهت گیری 
مطلوب، حرکت به سوی فلسفه  بازاریابی است. این بدان معنی است که 
الگوهای کارآمد بازاریابی عالوه بر توجه به ابزارهای اطالع رسانی انبوه، باید 
اقداماتی نظیر شناسایی نیاز مشتری،  آموزش و آگاه سازی مشتری، توسعه  
کانال های شخصی سازی شده و آســان برای ارائه  خدمات به مشتریان، 
تعریف محصوالت سفارشی شده بر مبنای نیازهای تخصصی بخش های 
مشتریان و حرکت به سوی ایجاد تجربه  مشتری و جلب رضایت بلندمدت 

مشتریان را نیز حتما در دستور کار قرار دهند.
چگونه می توان به ورود و ترویــج دانش بازاریابی در بازار 

سرمایه کمک کرد؟
به طور کلی دانش بازاریابی توسط متخصصان خبره  بازاریابی و در نتیجه  
اعتماد به دانــش تخصصی بازاریابی و مشــاهده  کارکردها، کاربردها و 
اثربخشی آن ها اشــاعه می یابد. در واقع، توجه مدیران ارشد شرکت های 
بازار سرمایه به استخدام و به کارگیری متخصصان تحصیل کرده در این 
حوزه و زمینه سازی برای توسعه  زیرساخت های بازاریابی و در یک کالم 
در نظــر گرفتن مارکتینگ به عنوان یک دانش کاربردی و ضروری برای 
موفقیت شرکت و نه فقط یک افزونه  لوکس و ظاهری، شاید اصلی ترین 
عامل برای ورود و ترویج این دانش در بازار ســرمایه است. ساده انگاری 
مســائل مارکتینگ و تقلیل آن به تبلیغات و آن هم از نوع تبلیغات انبوه، 
خالصه  کردن سیستم های مدیریت فروش به مذاکره  یک به یک با کانال 
فروش )بازاریاب( و اخذ بیشترین امتیاز از وی یا ساده انگاشتن فعالیت های 
تخصصی روابط عمومی در سطح برگزاری یک میهمانی کاری، حضور 

پرهزینه در نمایشگاه ها و یا اسپانســر شدن یک تیم ورزشی، همگی از 
آفت هایی است که گریبان گیر مدیران سنتی است که در این خصوص بازار 
سرمایه نیز مستثنی نیست. برای حل این معضالت می توان راهکارهایی 
مانند اســتخدام مدیران متخصص و تحصیلکرده  مدیریت، طراحی و 
استقرار واحدهای بازاریابی تخصصی، توجه به واحدهای مارکتینگ به 
عنوان مراکز سرمایه گذاری، آموزش های دوره ای مدیران ارشد شرکت ها 
و آشــنایی با فرهنگ بازاریابی و مشــتری مداری، برگزاری سمینارها و 
رویدادهای تخصصی بازاریابی در بازار ســرمایه، تشــکیل ائتالف ها و 
کانون های صنفی جهت توســعه  فرهنگ بازاریابی و مشتری محوری، 
گســترش دانش مارکتینگ توسط اصحاب رسانه و فعاالن این حوزه به 

ویژه رسانه های تخصصی در بازار سرمایه را پیشنهاد کرد.
چه موانع و چالش هایی برای استفاده از دانش بازاریابی در 

بازار سرمایه و نهادهای مالی وجود دارد؟
خوشبختانه بازار ســرمایه و نهادهای مالی در ایران،  طی سال های اخیر 
رشــد قابل مالحظه ای را تجربه کرده که منجر به اقبال افراد و صاحبان 
سرمایه به این صنعت، گسترش نهادها و تاسیس شرکت های جدید شده 
است. همچنین ماهیت نوسانی بازار سرمایه و اقبال عمومی به آن باعث 
ایجاد دوره های رکود و رونق معنی دار در درآمد فعاالن کسب وکار در این 
صنعت شده است. این بدان معنی است که شرکت هایی که نگاه بنیادین و 
اصولی به مقوله  مارکتینگ ندارند، در دوران رونق و وفور درآمد، سرخوشانه 
به فعالیت های اطالع رسانی و تبلیغات پرحجم و غرفه های پرهزینه در 
نمایشــگاه ها بپردازند و در دوران رکود، اغلب بودجه های کمپین های 
بازاریابی قطع و یا کم می شوند،  بنابراین  نمی توان دستاوردهای بلندمدت 
ناشی از سرمایه گذاری در مارکتینگ را شاهد بود. با این مقدمه، می توان 
چالش ها و موانع برای به کارگیری دانش بازاریابی در بازار سرمایه را مواردی 
همچون درک سطحی و غیردقیق از ماهیت گسترده و متنوع فعالیت های 
بازاریابی، نگاه کوتاه مدت و انتظار بازدهی سریع از فعالیت های بازاریابی 
از سوی مدیران ارشد، توجه افراطی به واحدهای مولد درآمد در نهادهای 
مالی و بی فایده انگاشــتن واحدهای تخصصی بازاریابی، جدی نگرفتن 
اقدامات و دستاوردهای آن ها، تقلیل مفاهیم بازاریابی به تبلیغات انبوه و 
مســائل مرتبط با خرید رسانه ها، ضعف مشاوران متخصص و متعهد در 
پیاده ســازی مفاهیم تخصصی بازاریابی به صورت کاربردی و عملیاتی 
در شرکت ها، چالش های مرتبط با منابع انسانی شامل مسائل مرتبط با 
جذب نیروهای متخصص، حفظ انگیــزش، ایجاد محیط کاری خالق 
و انعطاف پذیر برای تیم های بازاریابی و دشــواری های مرتبط با تعریف 
سیستم های جبران خدمت تیم های بازاریابی، ارتباط افقی ضعیف میان 
واحد بازاریابی و ســایر واحدهای عملیاتی شرکت و عدم یکپارچگی و 

ضعف در تشکیل کارگروه های چابک دانست.
و سخن آخر...

بازاریابی شامل مجموعه  گســترده ای از فرآیندهای  تخصصی و متنوع 
است که برای پیاده سازی اثربخش و سودآور برای سازمان نیازمند فرهنگ 
مناسب در شرکت، نگرش صحیح مدیران ارشد، همکاری و همدلی و کار 
تیمی درون شــرکت، ایجاد فضای مشوق خالقیت، چابکی در ساختار و 
تصمیم گیری، تمرکز بر مشتری و ارتباط تنگاتنگ با مشتریان، استفاده از 
نیروهای متخصص و ریسک پذیری و جرأت شرکت ها در به کارگیری 
ابزارهای متنوع و تاکتیک های خالقانه در کنار حفظ ثبات و جهت گیری 
اصولی و بنیادین اســت. شرکت هایی که اســتراتژی بازاریابی موفق و 
محکمی دارند، افق زمانی بلندمدتی را برای مشاهده  اثربخشی فعالیت های 
مارکتینگ در نظر می گیرند و ضمــن توجه به ابزارهای ترویج فروش و 
جذب مشتریان در کوتاه مدت، به اقدامات زیرساختی، دیربازده و راهبردی 

نیز توجه می کنند.
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در بازار سرمایه
شرکت ها بیشتر به 

ارائه  خدمات و ایجاد 
تجربه می پردازند و در 
واقع به ندرت کاالیی 

برای مبادله وجود 
دارد، بنابراین اهمیت 
مقوله  بازاریابی برای 
این صنعت دوچندان 

می شود
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گروه پارســیان هوشمند از چه سالی و با چه هدفی شروع 
به کار کرد؟

این گروه با هدف جمع آوری یک بانک اطالعاتی از شرکت های ایرانی 
در سال ۱۳۸۵تاسیس شــد و در همین راستا اطالعات ۵ هزار شرکت 
بخش خصوصی را گردآوری کرد. گروه پارســیان هوشمند به عنوان 
اولین شرکت ایرانی با جمع آوری اطالعات، پردازش و مدل سازی آن ها 
به رتبه بندی شرکت ها پرداخته و پایه گذار نظام رتبه بندی اتاق بازرگانی 
نیز به شمار می رود. قابل ذکر است، تاسیس اولین شرکت رتبه بندی در 
ایران، ایده اولیه این گروه بود که بر اســاس مطالعات وسیع انجام شده 
از نظام های بین المللی و طراحی یک مســیر ۱۰ ســاله شکل گرفت. 
تهیه پایگاه داده بلندمدت از شرکت های ایرانی و ارزیابی های متنوع و 
رتبه بندی از منظرهای مختلف، هدف شکل گیری این گروه بوده است.

برای توسعه این فعالیت ها به چه مقدماتی نیاز است؟
موسسان گروه پارسیان هوشــمند با توجه به فرصتی که در اوایل این 
کار برای انجام فعالیت های تحقیقاتی وجود داشت، دوره های آموزشی 

شــرکت های معتبر دنیا در حوزه رتبه بنــدی را طی کردند. برای مثال، 
دوره رتبه بندی اعتباری شــرکتی که توسط شرکت استانداردز اند پور 
S&P  برگزار می شد، بســیار مفید بود و امکان دسترسی به پایگاه داده 

این شرکت برای ۶ ماه هم میسر بود که این موضوع منجر به یادگیری 
فراوان شــد. پس از آن، تجربیات خوب عملیاتی نیز از راه اندازی نظام 
رتبه بنــدی در اتاق بازرگانــی ایران حاصل گردیــد. الزم به یادآوری 
اســت، پایگاه داده شرکت های رتبه بندی، مشخصات مالی و غیرمالی 
شرکت ها را جمع آوری کرده و با تکیه بر آن می توان اطالعات زیادی را 
به دست آورد و زمینه پیش بینی و درک روندهای صنعت را فراهم کرد.
رتبه بندی اعتباری چه نکات مثبتی برای اقتصاد خواهد داشت؟

همان طور که اشاره شــد، این موضوع با سنجش دقیق شاخص های 
مالی و غیرمالی شــرکت ها، وضعیت رقابت پذیری و پایداری آن ها را 
مشخص خواهد کرد، بر همین اساس گروه پارسیان هوشمند شرکت ها 
را بر اساس شــاخص های متعدد در قالب یک مدل رتبه بندی تحلیل 
و ارزیابــی می کند که خیلی از محاســبات در قالب یک پلتفرم و موتور 
هوش مصنوعی انجام می شــود، به طوری که بر اساس آن می توان با 
مدل سازی ریســک عدم انجام تعهدات در آینده را محاسبه کرد که به 

این ریسک اصطالحا "رتبه اعتباری" گفته می شود.
استقالل شرکت های رتبه بندی چه ضرورتی دارد؟

از آنجایی که بســیاری از شــرکت های دولتی یا شــبه دولتی در ارائه 
اطالعات و گزارش هــای مالی خود به طور شــفاف عمل نمی کنند، 
استقالل شرکت های رتبه بندی به شناسایی هر چه بهتر این شرکت ها 
و افشای اطالعات دقیق مالی آن ها کمک خواهد کرد. به عبارتی دیگر، 
این موضوع موجب می شــود تا بازار با مرور زمان از انتشــار اطالعات 
نادرست یا مســاله کتمان اطالعات در امان بماند، در حالی که امروزه 
بسیاری از شرکت ها در کشورمان وابســته به بانک ها یا سازمان های 
دولتی دیگر هســتند که قادر به ارائه اظهارنظر کارشناسی در خصوص 

عرفان فغانی

دسترسی به اطالعات پردازش شده و ارزيابی های صحیح و پیش بینی از شرکت های بورسی به سهامداران کمک خواهد کرد تا عملکرد مناسبی در 
خريدوفروش يک سهام داشته باشند که اين کار نیز به واسطه شرکت های رتبه بندی اعتباری صورت می گیرد، اما واقعیت اين است که برخی از افراد به 
دلیل منافع شخصی از انتشار اطالعات بعضی از شرکت ها جلوگیری کرده و به عنوان مانع جدی شفافیت به شمار می روند. با توجه به اين موضوع به سراغ 
فرشید ُشکر خدايی، مديرعامل گروه پارسیان هوشمند، نايب ريیس انجمن مديريت کیفیت ايران و همچنین ريیس کمیسیون توسعه پايدار محیط زيست 

و آب اتاق بازرگانی ايران رفته و با وی به گفت وگو نشستیم که ماحصل آن در ادامه می آيد.

مديرعامل گروه پارسیان هوشمند مطرح کرد

ضرورت استقالل 
شرکت های رتبه بندی اعتباری

ازار
ـــ

 بــ
صاد

اقت
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رتبه اعتباری افراد حقوقی نمی باشــند. اســتقالل ارائه کننده نظرات 
کارشناسی در مورد بنگاه ها در ارائه دقیق واقعیت بسیار مهم است.

در این مسیر با چه چالش هایی مواجه هستید؟
یکی از چالش های مهم شــرکت های اعتباری، عملکرد نادرست بازار 
سرمایه اســت. اگر به درســتی دقت کنیم، این بازار جایی است برای 
افزایــش کارایی و بهره وری ســرمایه گذاری که مــردم در هدایت آن 
دخیل هســتند. اگر این بازار شفاف باشــد، منابع به شکل مناسب تری 
تخصیــص پیدا خواهد کرد، در غیر این صورت شــاهد تحوالت منفی 
در بــورس خواهیم بود. از ســوی دیگــر، اکثر اعضــای هیات مدیره 
ســابق شــرکت های اعتباری، مجوزهای متعدد بازار سرمایه از جمله 
شــرکت های رتبه بندی اعتباری را در اختیار دارنــد. با توجه به این امر 
این ســازمان به مجموعه های با تجربه ای مثل گروه پارسیان هوشمند 
اجازه انتشار رتبه های شرکت های بورسی را نمی دهد. واقعیت این است 
که به رغم همه شــعارها، سازمان بورس از شفافیت بازار سرمایه هراس 
دارد، چون به جای اینکه ماموریت آن، تخصیص درســت منابع کشور 
باشــد، نگران ریزش و رویش شاخص ها و سهام ها است که هیچ ربطی 

به سازمان ندارد.
آیا تاکنون تالشی از ســوی گروه پارسیان هوشمند برای 

افشای اطالعات این شرکت ها صورت گرفته است؟
این گروه از سال ۱۳۹۱ به عنوان اولین متقاضی دریافت مجوز رتبه بندی 
اعتباری از بورس درخواســت کرده اســت که بعد از چندین بار ثبت نام 
و درخواســت مجوز از ســازمان بورس و اوراق بهادار و ده ها جلســه و 
پیگیری های بی پایان، هنوز موفق به کسب مجوز نشده است. با توجه به 
این موضوع گروه پارسیان هوشمند پایگاه خبری رتبه آنالین و فصلنامه 
رتبــه را راه اندازی کرده تا این اطالعات پردازش شــده را به متقاضیان 
عرضــه نماید. عالوه بــر این، یکی از اهداف مهم ایــن گروه، طراحی 
پلتفرمی از داده ها و اطالعات پردازش شــده شرکت ها است که مراحل 

ُکدنویسی آن انجام شده و در سال ۱۴۰۱ از آن رونمایی خواهد شد.

نتایج اقدامات این گروه چه مزیت هایی را به وجود می آورد؟
گروه پارســیان هوشــمند، دانش بنیان بوده و از هــوش مصنوعی، 
مدل سازی و سیستم های خبره بهره می گیرد. همچنین این گروه یک 
پایگاه اطالعاتی گســترده دارد که امسال ۲۰ ساله خواهد شد. شایان 
ذکر اســت، گروه پارسیان هوشمند بر اســاس داده های رسمی عمل 
کرده و ضمن ارائه اطالعات شــرکت ها به متقاضیان داخلی و خارجی 
آن، حدود یک هزار و ۲۰۰ پروژه بهبود شــرکت ها را به صورت مستند 
جمع آوری کرده و از متخصصان خوب و شــبکه داوری قوی بهره مند 

است، به طوری که هم اکنون ۷ هزار داور آنالین دارد.
حذف مجوز در فرآیند تاسیس یک شرکت رتبه بندی چه 

آثار مثبتی خواهد داشت؟
همان طور که اشاره شــد، اگر این موضوع اجرایی شود، بازار به خودی 
خود تفاوت رتبه های درست و نادرست را تشخیص خواهد داد، به طوری 
که بعد از مدتی شاهد حذف شرکت های رتبه بندی اعتباری غیرشفاف 
یا شــرکت های ارائه دهنده اطالعات مالی نادرســت خواهیم بود. به 
عبارتی دیگر، بازار به فیلتر اطالعات شرکت های رتبه بندی پرداخته و 
میزان صحت آن ها را خواهد سنجید که با توجه به این موضوع، لزومی 
به صدور مجوز برای شــروع فعالیت یک شــرکت رتبه بندی اعتباری 

نخواهد بود.
و سخن آخر...

امروزه به دلیل بی توجهی به مقوله رتبه بندی، آمار و اطالعات بسیاری 
از شرکت ها در موضوعاتی مانند تعداد کارکنان یا میزان مالیات پرداختی 
یا هزینه های غیرعملیاتی، شفاف نیست. متاسفانه عده ای با وجود تاکید 
مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم بر موضوع شفافیت، با ارائه 
اطالعات صحیح از شــرکت های دولتی، شبه دولتی و نهادها و بنیادها 
مخالفت می کننــد، در حالی که باید تاکید کرد، دیــر یا زود این امر در 
بسیاری از شرکت ها در دســتور کار قرار گرفته و مقاومت آنان معنایی 

نخواهد داشت. 

از آنجایی که بسیاری 
از شرکت های دولتی 
یا شبه دولتی در ارائه 

اطالعات و گزارش های 
مالی خود به طور شفاف 
عمل نمی کنند، استقالل 
شرکت های رتبه بندی 

به شناسایی هر چه بهتر 
این شرکت ها و افشای 

اطالعات دقیق مالی آن ها 
کمک خواهد کرد
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مجمع عمومی فوق العاده بیمه سرمد به منظور تصمیم گیری در خصوص 
افزایش سرمایه از مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان به ۷۵۰ میلیارد تومان، با حضور 
احمد فاضلی؛ رییس هیات مدیره، یعقوب رشــنوادی؛ مدیرعامل سرمد 
و همچنین سهامداران، نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران 
و سازمان بورس برگزار شــد. در این مجمع به بیمه گذاران و سهامداران 
اطمینان داده شــد که روند خدمت رســانی در آینــده ای نزدیک برای 
تمامی افرادی که از خدمات شــرکت بیمه سرمد استفاده می کنند، تغییر 

محسوسی خواهد کرد.
احمد فاضلــی، رییس هیات مدیره بیمه ســرمد با خطــاب قرار دادن 
سهامداران این شرکت، گفت: بیمه ســرمد در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۰ 
شرایط مناسبی نداشت، اما در حال حاضر به ثبات رسیده و در مسیر رشد و 

توسعه  مورد انتظار قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: بیمه سرمد، در گذشته از پتانسیل های موجود خود، 
به خوبی بهره برداری نکرده، اما تیم جدید مدیریتی در تالش است که این 

اتفاق رخ دهد و امروز نیز تا حدودی به این خواسته نزدیک شده  است.
فاضلی این نوید را هم به سهامداران شرکت داد که با وجود زیان موجود 
در صورت های مالی ۶ ماهه و ۹ ماهه شرکت، در پایان سال به سودآوری 

دست پیدا کنند.
رییس هیات مدیره شرکت بیمه سرمد، تصریح کرد: تیم مدیریتی، جایگاه 
این شرکت را بسیار باالتر از شرایط فعلی می داند و با وجود پشتوانه بزرگی 
مانند بانک صادرات ایران، باید بیشتر و بهتر رشد کند. بیمه سرمد هر روز 

بهتر از دیروز است و شرایط و نشانه های این موفقیت احساس می شود.
فاضلی، نویدی هم به بیمه گذاران این شــرکت داد و گفت: آن گونه که 
در شان بیمه گذاران شرکت است، خدمت رســانی نکرده ایم، اما به آنان 
و مشــتریان عزیز اطمینان می دهم که روند خدمت رسانی شرکت بیمه 
ســرمد در آینده نزدیک برای تمامی افرادی که از خدمات آن اســتفاده 

می کنند، تغییر محسوسی خواهد کرد.
وی افزود: به زودی خســارت ها به صورت الکترونیکی و با ســرعت، به 
زیان دیدگان پرداخت می شود و توسعه مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت 

در دستور کار قرار گرفته تا خدمات بهتری به بیمه گذاران ارائه شود.
رییس هیات مدیره شرکت بیمه سرمد، با اشاره به اینکه این شرکت وارد 
یک رقابت جدی شده، افزود: ارتقای شرکت بیمه سرمد، جزو تصمیمات 
مهم هیات مدیره و تیم اجرایی است و باید به صورت جدی و در یک زمان 

کوتاه، به سهامداران نشان داده شود.
یعقوب رشنوادی، مدیرعامل شرکت بیمه ســرمد نیز با قرائت گزارش 
افزایش سرمایه این شرکت، گفت: امیدواریم که با هوشمندی و هوشیاری 
تیم مدیریتی و با بهره گیری از ســرمایه انســانی ارزشــمند، پتانسیل و 
ظرفیت های قابل توجه سهامداران، پاسخ مناسبی به اعتماد آنان داده شود 

و منافع ذی نفعان نیز به نحو احسن تامین گردد.
وی با اشــاره به برنامه افزایش سرمایه شرکت بیمه سرمد افزود: افزایش 
سرمایه این شــرکت برای افزایش توانگری و همین طور ترمیم ساختار 
مالی آن اســت. در این خصوص باید گفت، ســرمایه فعلی شرکت بیمه 
سرمد ۲۵۰۰ میلیارد ریال بوده و در طرحی ارائه شده به ۷۵۰۰ میلیارد ریال 
افزایش می یابد که این امر در دو مرحله از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، 
سود انباشته، آورده نقدی و پاسخگویی به مطالبات سهامداران خواهد بود.

مدیرعامل شرکت بیمه سرمد، یکی از اهداف اصلی افزایش سرمایه این 
شرکت را فراهم کردن شرایط تمدید مجوز قبولی اتکایی از بیمه مرکزی 
دانســت و گفت: با توجه به زحمات تیم اجرایــی این اتفاق خواهد افتاد و 
افزایش سرمایه شرکت بیمه ســرمد از مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان به ۴۸۰ 
میلیارد تومان با موافقت سهامداران محقق می شود. از طرفی، مرحله دوم 
افزایش سرمایه در مدت مقتضی انجام شده تا این شرکت به لحاظ ساختار 

مالی تقویت شود.
در ادامه این جلســه، ســهامداران به اتفاق آراء به افزایش سرمایه ۲۰۰ 
درصدی شرکت بیمه سرمد رای مثبت داده و افزایش سرمایه آن به مبلغ 

۷۵۰۰ میلیارد ریال به تصویب رسید. 

مهدیه شهسواری

ريیس هیات مديره شرکت بیمه سرمد اعالم کرد

تغییرات بزرگ 
در خدمت رسانی بیمه سرمد



در این بخـــش می خوانیم :

پرونده ویژه

نگاه نوآورانه ؛ رمز موفقیت در گردشگری سالمت

پدیده شاندیز در حوزه گردشگری سالمت ظرفیت ویژه ای دارد

رونق گردشگری سالمت با سیستماتیک کردن فرآیندهای این صنعت
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لطفا در خصوص روند پیشرفت پروژه های شرکت پدیده 
شاندیز از زمان تاسیس تاکنون در شهرهای مختلف ایران 

توضیحاتی ارائه   فرمایید؟
بنده از ابتدای تاسیس شــرکت پدیده شاندیز در کنار این مجموعه بوده 
و فعالیت داشــتم. این شرکت در ســال ۱۳۸۴ در زمینه رستوران داری 
فعالیت خود را آغاز کرد تا جایی که در سال ۱۳۸۸ به احداث مجتمع های 
گردشــگری روی آورد، به همین دلیل شــرکت ابنیه و ساختمان پدیده 
شاندیز برای فعالیت در این زمینه تاسیس شد. زمین پروژه شرکت ابنیه 
شاندیز ۴۵ هکتار است و یک میلیون و یک صد هزار مترمربع زیربنا دارد. 
این پروژه در ۸ کاربری شــامل اقامتی، هتل، پارک آبی، تجاری، اداری، 
شهربازی، مرکز همایش ها و سالن های فرهنگی در حال احداث است و 
حدود ۶۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد. شرکت پدیده شاندیز در جزیره 
کیش هم پروژه ای طراحی کرده که در سال ۱۳۹۰ زمین آن را به مساحت 
۲۰ هکتار خریداری کرد و در ســال ۱۳۹۲ ساخت و ساز در آن شروع شد. 
زیربنای پروژه کیش شــرکت پدیده شاندیز ۹۰۰ هزار مترمربع است. در 

رامسر هم پروژه ای تعریف کردیم که زمین آن ۱۴ هکتار است، ولی هنوز 
امور اجرایی آن شروع نشده است.

استراتژی هیات  مدیره جدید شرکت پدیده شاندیز پس از 
عبور از بحران سال 1393 را تشریح کنید؟

پس از اینکه شرکت پدیده شاندیز در سال ۱۳۹۳ با بحران روبه رو شد، قوه 
قضائیه به موضوع ورود کرد و پس از آن حاکمیت کشــور وارد عمل شد و 
در قالب ستاد تدبیر استان، امور این شرکت را در دست گرفت. پس از عبور 
از بحران، در ســال ۱۳۹۸ اولین مجمع عمومی قانونی در شرکت پدیده 
شاندیز برگزار و ســهامداران، مدیرعامل و هیات مدیره جدید را انتخاب 
کردند و  شرکت پدیده شاندیز مجددا فعالیت های خود را از سر گرفت. یکی 
از اســتراتژی های هیات  مدیره جدید این است که سبد فعالیت و خدمات 
شرکت پدیده شاندیز متنوع شود و تنها به حوزه گردشگری اختصاص پیدا 
نکند. موضوع شــیوع ویروس کرونا این هشدار را به ما داد که اگر اپیدمی 
دیگری مانند این ویروس وارد جهان شود که بخواهد صنعت گردشگری 
را تعطیل کند، دوباره شاهد وارد شدن آسیب های فراوان به شرکت پدیده 
شاندیز خواهیم بود، به همین دلیل تنوع بخشی به فعالیت های شرکت در 
۲ سال گذشته در اولویت برنامه ها قرار گرفت. در گام نخست، وارد حوزه 
کشاورزی شــده و زمین هایی به این منظور اختصاص پیدا کرد. احداث 
مزرعه شترمرغ و دامداری را پیگیری کرده و در حال اجرای آن ها هستیم. 
از سوی دیگر، در حوزه خودرو هم وارد شدیم و مجوز تولید گرفته و شرکت 
خودروسازی پدیده را ثبت کردیم. همچنین وارد حوزه گردشگری سالمت 
هم شــدیم، زیرا مشهد یکی از قطب های گردشگری سالمت در کشور 
است. هرچند در بعضی از شهرهای کشور گردشگری سالمت وجود دارد، 
اما در مشــهد وجود زائر سالمت اهمیت ویژه ای دارد، چراکه فرد زائر هم 

زیارت می کند و هم امور درمانی خود را انجام می دهد.
شرکت پدیده شــاندیز به لحاظ ایجاد زیرساخت و کسب 
مجوزهای الزم در حوزه گردشگری سالمت چه اقداماتی 

انجام داده است؟
شــرکت پدیده شاندیز از امکاناتی برخوردار است که می تواند برای حوزه 

سارا نظری

پتانسیل های شرکت پديده شانديز در حوزه گردشگری سالمت موجب خواهد شد تا نام اين شرکت را در آينده نه چندان دور بیشتر از گذشته بشنويم. 
با توجه به اينکه شهر مشهد به لحاظ قرار گرفتن بارگاه ملکوتی امام هشتم )ع( در آن همواره پذيرای زائران از نقاط مختلف ايران و کشورهای ديگر 
می باشد، ايجاد مجتمع گردشگری سالمت در شرکت پديده شانديز با وجود زيرساخت های مناسب در اين شرکت، می تواند برای شهر زيارتی مشهد 
و ايران اسالمی به عنوان يک مرکز استراتژيک به شمار آيد. سعید ورودی، مديرعامل شرکت پديده شانديز با اشاره به اينکه ظرفیت و پتانسیل های 
کشورمان نسبت به ساير کشورهای دنیا در حوزه گردشگری سالمت باالتر است، گفت: کاهش ارزش پول ملی ايران موجب شده تا برای افراد خارجی، 

سفر به ايران مقرون به صرفه باشد. مشروح اين گفت و گو به نظر خوانندگان عزيز می رسد.

مديرعامل شرکت پديده شانديز تاکید کرد

مجتمع گردشگری سالمت  پدیده شاندیز 
در مسیر رشد و پیشرفت
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گردشگری سالمت بسیار مفید باشد. وجود ساختمان هایی با یک تغییر 
کاربری جزئی می تواند در حوزه ســالمت به زائران خدمات متنوعی ارائه 
دهد. شرکت پدیده شاندیز به لحاظ زیرساخت از امکانات کافی برخوردار 
اســت. تیم متخصص خوبی را برای انجام مطالعه در حوزه گردشــگری 
ســالمت ِگرد هم آوردیم و مطالعه درباره این موضوع آغاز شــد که این 
موضوع، منجر به تاســیس شرکت گردشگری سالمت پدیده شاندیز در 
اسفندماه سال گذشته شد. در حوزه اخذ مجوزها، از وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی برای بند ))ب(( اخذ مجوز کردیم و بند ))الف(( 
که مربوط به آژانس های مســافرتی است، به طور تقریبی، کسب مجوز 
آن در مرحله نهایی اســت. برای انجام امور تسهیل گری و ارائه خدمات 
الزم برای سفر زائرین به مشــهد به منظور انجام امور درمانی و ترانسفر، 
فعالیت های خوبی داشتیم. با بیمارستان امام رضا )ع(، تفاهم نامه همکاری 
منعقد کردیم تا در حوزه های مختلف به زائر سالمت ارائه خدمات داشته 
باشیم. در حوزه وزارت امور خارجه سامانه ای طراحی شده که پیگیر امور ویزا 
و ثبت نام مسافران به صورت برخط برای درخواست ویزا است. هماهنگی 
بین وزارتخانه های بهداشت و درمان، گردشگری و میراث فرهنگی و امور 

خارجه در باالدست و فرابخشی انجام شده است.
جامعه هدف شما در این شــرکت برای حوزه گردشگری 
سالمت چه کشورهایی هستند و از تجارب کدام کشورها در 

این بخش استفاده می کنید؟
مشهد زائر سالمت دارد و جامعه هدف ما را کشورهایی تشکیل می دهند 
که بیشــتر جمعیت آن مســلمانان بوده و برای زیارت امام هشتم )ع( به 
مشهد  مقدس سفر می کنند. مسلمانان کشورهایی همچون عراق، کویت، 
افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس جامعه هدف شرکت گردشگری 
سالمت پدیده شاندیز را تشــکیل می دهند. به طور مثال در شهر شیراز، 
تعداد زیادی گردشگر ترک هستند که برای بازدید از اماکن تاریخی وارد 
این شهر شــده اند، اما شهر مشهد از کشورهای عراق، کویت و عربستان 
سعودی زائر دارد که برای انجام زیارت و امور درمانی وارد این شهر شده اند. 
در مقطع کوتاهی شــاهد ورود زائر سالمت از کشور افغانستان به مشهد 
بودیم، ولی هم اکنون تعداد عرب ها از افغانی ها پیشی گرفته است. ناگفته 
نماند، سرویس های ارائه شده به زائران سالمت خارجی بر اساس ارز است، 
یعنی پرداخت هزینه های ویزا و ترانسفر از سوی زائران سالمت خارجی به 

صورت ارزی است تا تورم موجود در کشور را پوشش دهد.
چه خدماتی به زائران سالمت در مشهد ارائه می شود؟

کسانی که به عنوان زائر سالمت وارد شهر مشهد می شوند، با کسانی که 
در حوزه گردشگری ســالمت در تهران یا شیراز فعالیت می کنند، تفاوت 
زیادی دارند و به طور قطع، نوع خدماتی که به آنان ارائه می شــود هم باید 
متفاوت باشــد. به عنوان مثال، در حوزه زیبایی، شهرهایی مانند تهران و 
شیراز از مشهد سرآمدتر هستند، اما در بخش دندان، جراحی فک و صورت، 
مشهد در رتبه نخست کشــور قرار دارد. در حوزه کاشت مو نیز شهرهای 
شیراز و تهران مشتریان بیشتری نسبت به مشهد دارند. توان مالی زائران 
کشورهای مختلف در مشهد متفاوت است. به منظور حفظ و ارائه خدمات 
به زائر سالمت، از سوی شرکت پدیده شاندیز برنامه ریزی در ۳ فاز انجام 
شــده که در فاز اول، موضوع تســهیل گری زائر سالمت مطرح است که 
برای تحقق این موضوع، یک نرم افزار مخصوص تهیه شــده تا امور را به 

صورت برخط انجام دهد. حتی تســت و آزمایش های اولیه هم برای زائر 
سالمت باید توســط این نرم افزار انجام شود تا به صورت برخط نتایج به 
پزشکان ارسال شوند. در واقع فاز اول که شامل موضوع تسهیل گری ارائه 
سرویس و خدمات به زائر سالمت می شود، در اولویت برنامه های شرکت 
گردشگری سالمت پدیده شــاندیز است. فاز دوم، در حوزه تشخیصی و 
جراحی های محدود است. وقتی زائر سالمت وارد مشهد می شود، قصد 
انجام چکاپ، لیزر چشم، ارتودنسی و یا ایمپلنت دندان را دارد که می تواند 
این امور را به راحتی در این شــهر انجام دهد. در فاز ســوم نیز، همکاری 
مشترک با بیمارستان ها برای ارائه خدمات به زائر سالمت در اهمیت دارد. 
در آینده نه چندان  دور، برنامه ریزی شده تا یک بیمارستان خصوصی در 
حوزه گردشگری سالمت در شهر مشهد احداث شود تا با وقوع این اتفاق، 
شرکت گردشگری سالمت پدیده شاندیز، تمام خدمات را به زائر سالمت 
در یک بیمارستان مشخص ارائه کند. ناگفته نماند، انجام سرمایه گذاری 

برای ساخت این بیمارستان بسیار سنگین است.
چه چشــم اندازی برای حوزه گردشگری سالمت پدیده 

شاندیز متصور هستید؟
همان طور که گفتم، ما برای زائر ســالمت ۳ فــاز را در نظر گرفتیم که 
توضیحات آن را در سوال قبلی گفتم. خوشبختانه فاز یک را کوتاه مدت 
در نظر گرفته و طی یک سال به آن رسیدیم، به طوری  که نرم افزار تا اواخر 
امسال رونمایی و موضوع تسهیل گری زائر سالمت هم ایجاد خواهد شد. 
در حوزه تشخیصی و جراحی محدود، میان مدت در نظر گرفتیم که تقریبا 
۳ ساله است و موضوع درمان را هم بلندمدت و ۵ ساله برنامه ریزی کردیم. 
ظرفیت و پتانسیل های کشور ما نسبت به سایر کشورهای دنیا در حوزه 
گردشگری سالمت باالتر است. کاهش ارزش پول ملی ایران موجب شده 
تا برای خارجی ها، سفر به ایران مقرون به صرفه بوده و توان مالی آنان را 
باال ببرد. گردشگر سالمت خارجی اگر بخواهد همان امور درمانی خود را 
در ترکیه انجام دهد، باید ۳ برابر ایران هزینه کند که برای گردشگر سالمت 
صرفه اقتصادی ندارد. سطح باالی تخصص پزشکان در ایران نسبت به 
کشــورهای اطراف قابل قیاس نیست. بیشتر تخصص های پزشکی در 
ایران وضعیت خوبی داشته و اگر تحریم ها برداشته شود و تجهیزات جدید 
پزشکی جهان وارد شوند، به طور قطع صنعت پزشکی کشور می تواند با 
کشورهای توسعه یافته جهان رقابت کند. وجود بارگاه حضرت امام رضا 
)ع( در مشهد یک پایگاه بلندمدت است و موجب می شود، امکاناتی فراهم 

شود تا زائر سالمت از آن به صورت بهینه استفاده کند.
و سخن آخر...

همه ما آرزو داریم، شرکت پدیده شاندیز موفق و برند آن مجددا بازیابی و 
بازسازی شود. امیدواریم این شرکت در حوزه های جدید سرمنشا خدمات 
خوبی برای مردم باشد و موجب کسب انتفاع سهامداران شود. در بخش 
گردشگری ســالمت به غیر از انتفاع مالی، موضوع مسئولیت اجتماعی 
اهمیت ویژه ای دارد و ورود شرکت پدیده شاندیز به گردشگری سالمت، 
بخشی از مسئولیت اجتماعی را هم پوشش می دهد. در نتیجه امیدوارم، 
همکاران بنده با جدیت کار کنند تا شرکت پدیده شاندیز به عنوان یک برند 

مطرح در حوزه گردشگری سالمت کشور همواره بر سر زبان ها باشد.
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در بخش گردشگری 
سالمت به غیر از 

انتفاع مالی، موضوع 
مسئولیت اجتماعی 
اهمیت ویژه ای دارد 

و ورود شرکت پدیده 
شاندیز به گردشگری 

سالمت، بخشی از 
مسئولیت اجتماعی را 

هم پوشش می دهد
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هدف از ورود شــرکت پدیده به حوزه گردشگری سالمت 
چیست؟

موضوع ورود این شرکت به حوزه گردشگری سالمت با توجه به اساسنامه 
و خط مشی آن از سال های گذشته و قبل از سال ۱۳۹۸ مطرح بوده و گاهی 
مطالعات یا مکاتباتی با دســتگاه های متولی در این زمینه انجام شده، اما 
بی سرانجام باقی مانده بود. از ســال ۱۳۹۹ بسیاری از مسایل حقوقی و 
قضائی شرکت پدیده حل و فصل و سهام آن وارد بورس گردید و از گردش 
مالی و ساختار حاکمیتی شفافی برخوردار شد. عالوه بر این، زمینه فعالیت 
جدی در ســرمایه گذاری های نوین و رو به جلو برای پدیده در حوزه های 
سالمت، کشــاورزی، خودرو، انرژی های نوین و... فراهم شد تا بتواند از 
تمام زمینه های سرمایه گذاری دارای چشم انداز روشن به نفع مجموعه 
بهره ببرد و این سیاست در سال ۱۳۹۹ به صورت جدی دنبال و منجر به 
ثبت شرکت هایی در این بخش شد. در واقع، هدف از ورود شرکت پدیده 
به این حوزه، بهره گیری از زمینه های مناسب سرمایه گذاری و سودآوری 
برای گروه شــرکت ها و بازیابی اعتماد ســهامداران است که این امر به 

چند دلیل می تواند منجر به رشد و توسعه سرمایه برای این شرکت شود. 
نخست اینکه؛ مخاطبان گردشگری سالمت، توریست هایی هستند که 
از کشورهای همسایه و حتی اروپا به ایران برای درمان مراجعه می کنند، 
در نتیجه باعث مطرح شدن مجدد نام و برند پدیده در سطح بین المللی و 
خاورمیانه خواهد شد و پدیده را به نقطه اوج و موفقیت قبلی بازگرداند. دوم 
اینکه؛ امر درمان هزینه بر است و زنجیره خدمات متعددی برای گردشگر 
را در برمی گیرد که شامل حدود ۱۶ نوع خدمت از زمان شروع سفر در مبدا 
تا زمان پایان سفر در مبدا و فالوآپ مشتری است، بنابراین عالوه بر سود 
خدمات درمانی، حاشیه سود بسیار باالیی در سایر خدمات مرتبط و مورد 
نیاز گردشگر در بردارد. ســومین دلیل این است که پدیده بدون اینکه از 
ابتدای پایه ریزی، تفکر گردشگری سالمت را داشته باشد، از زیرساخت 
الزم برای تحقق و ارائه زنجیره خدمات گردشــگری سالمت برخوردار 
بوده است. پیش بینی و وجود خدمات اقامت هتلینگ، خدمات آب درمانی، 
خدمات تور و خرید، خدمات تفریحی در ســطح گردشگران بین المللی، 
چه در شاندیز و چه در کیش، می تواند تامین کننده تمام خدمات مورد نیاز 
گردشــگران سالمت باشــد و پدیده می تواند در تمام خدمات از زنجیره 
خدمت اشاره شده، سهم و درصد خود را در قالب آورده ارزی برداشت کند.

برنامه اجرایی این شرکت برای فعالیت در حوزه گردشگری 
سالمت  را  بیان فرمایید؟

بنده در گام نخســت به عنوان مشاور مطالعاتی در این مجتمع دعوت به 
همکاری شــدم و پس از مدتی مطالعه، مشخص شد که هلدینگ پدیده 
از ســاختمان ها و ظرفیت های مناسب برای تبدیل شدن به یک کانون و 
مرجع مهم در حوزه گردشگری سالمت در خاورمیانه برخوردار است. به 
عنوان مثال، مجموعه تعطیالت و ســرگرمی واقع در شاندیز در صورت 
تکمیل مستحدثات و تاسیسات، قابلیت تبدیل شدن به دهکده سالمت 
و تندرســتی را دارد، به نحوی که مشــابه چنین مجموعه ای در ایران و 
خاورمیانه وجود نخواهد داشــت، از همین رو با توجه به اینکه هلدینگ 
پدیده ماهیت اقتصــادی دارد، با همــکاری چندین متخصص اقتصاد 
گردشــگری، کارشناس معماری و مدیریت طی انجام طرح مطالعاتی با 
شناسایی و قابلیت سنجی ظرفیت های موجود در مجتمع پدیده شاندیز 

احمدرضا صباغی

حضور گردشگر و رونق صنعت توريسم در هر نقطه از جهان می تواند نقش به سزايی در رشد و توسعه اقتصاد آن کشور داشته باشد. اگر صنعت 
گردشگری با بخش سالمت ترکیب شود، شاهد ايجاد پديده ای بنام »گردشگری سالمت« خواهیم بود. خانم دکتر آزاده حسینی، نايب ريیس هیات مديره 
شرکت گردشگری سالمت پديده شانديز که در مقطع دکترای شهرسازی تحصیالت خود را به اتمام رسانده و در مرحله دفاع از رساله است، با اشاره 
به اينکه از مهرماه سال گذشته در خصوص انجام مطالعات و مديريت ايجاد خدمات گردشگری سالمت در همکاری با گروه شرکت های پديده فعالیت 
می کند، گفت: تبديل شهر پديده شانديز به دهکده سالمت به دلیل برخورداری از زيرساخت های مناسب، می تواند يک گام موثر برای رونق بخشی و 

ساماندهی صنعت گردشگری سالمت در کشور به شمار آيد. ماحصل اين مصاحبه را می خوانیم.

نايب ريیس هیات مديره شرکت گردشگری سالمت پديده شانديز

رونق گردشگری سالمت 
با سیستماتیک کردن فرآیندهای این صنعت 
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و تبدیل بهره برداری بخشــی از این ظرفیت ها که حدود ۴ ماه زمان برد، 
پیشــنهادهایی در قالب برنامه عملیاتی و اجرایی در سه گام کوتاه مدت 
یک تا ۳ ســاله، میان مدت ۵ ســاله و بلندمدت ۱۲ ســاله ارائه شد و در 
شرکت هلدینگ توســعه پدیده به تصویب رسید. سپس پدیده بر اساس 
برنامه اشاره شــده، اقدام به تامین بخشی از سرمایه اولیه و ثبت شرکت با 
نام شرکت بین المللی گردشگری سالمت پدیده کرد که هم اکنون یک 
ســال از فعالیت این شرکت می گذرد و کامال در راستای برنامه عملیاتی و 
اجرایی فعالیت کرده است. برنامه عملیاتی پدیده بر سه محور تندرستی، 
درمان و تسهیل گری متمرکز است. در محور تندرستی، طی اولین اقدام 
اجرایی، کافه موزه سالمت در شاندیز با طرحی کامال نوآورانه، خالقانه و 
منحصربه فرد، طراحی و اجرا شد و در مرحله راه اندازی برای بهره برداری 
اســت. در محور درمان، در مرحله اخذ مجوزهــای الزم برای راه اندازی 
دی کلینیک و ســالمت کده است و در محور تسهیل گری بر اساس بستر 
هوشمند و ســامانه آنالین ارائه خدمات، با کسب مجوزهای الزم، امکان 
صدور ویزا و ارائه خدمات به گردشــگر ســالمت را دارا می باشد و در حال 
اســتقرار در مراکز درمانی و سایر مبادی برای ســاماندهی گردشگران 

سالمت است.
آیا برای تبدیل مجتمع پدیده شــاندیز به شهر گردشگری 

سالمت، مجوزهای الزم کسب شده است؟
حوزه گردشــگری ســالمت، برای فعالیت نیازمند اخــذ مجوزهایی از 
وزارتخانه های بهداشت و درمان، میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت 
امور خارجه می باشد که از بهمن ماه سال گذشته تاکنون مجوزهای الزم 
برای ارائه خدمات مربوطه اخذ شده است. نکته مهم اینکه، اخذ مجوز از سه 
وزارتخانه برای فعالیت در حوزه گردشــگری سالمت، کار بسیار سخت و 
طاقت فرسایی است که نیاز به زمان طوالنی دارد که در شرکت پدیده این 

اتفاق رخ داده و باید آن را به فال نیک گرفت.
چالش ها و دغدغه های شــما برای ورود شرکت پدیده به 

صنعت گردشگری سالمت چیست؟
در بخش مطالعاتی، مهمترین چالش این بود که آمارهای دقیقی از اینکه 
چه تعدادی از توریست ها برای درمان و گردشگری به ایران و شهر مشهد 
سفر می کنند، نداشتیم و مجبور شدیم در این رابطه کمک هایی از دانشگاه 
علوم پزشکی، موسسه جهاد دانشگاهی و متخصصان و فعاالن گردشگری 
سالمت بگیریم. تعدادی از مراکز گردشگری سالمت در مشهد، آمارهایی 
درباره تعداد مسافران به کشور طی سال های اخیر دارند، اما دقیق نیست. 
در حقیقت افرادی که برای بهبود سالمتی به ایران مراجعه می کنند، تحت 
شرایط واســطه محوری توســط دالالن قرار می گیرند. وقتی گردشگر 
سالمت به ایران ســفر می کند، در یک روش ســنتی و کامال مبتنی بر 
جریان بازار از سوی رانندگان تاکســی یا مترجمان و واسطه گران بازار از 
فرودگاه تا پشت در بیمارستان انتقال داده می شوند، اما معموال آن واسطه 
هیچ مســئولیتی در قبال درمان توریســت خارجی ندارد، به همین دلیل 
نظرســنجی یا اطالعات مدونی در این رابطه وجود ندارد. حدود ۱۴ مرکز 
در مشــهد و ۶۵ مرکز فعال در حوزه گردشگری سالمت ایران شناسایی 
کردیم که متاسفانه به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، شیوع ویروس کرونا 
و همچنین بسته بودن مرزها در پایان سال ۱۳۹۸ و سال گذشته، تنها ۱۰ 
مرکز گردشگری سالمت در مشهد همچنان مشغول به فعالیت هستند و 
گرفتن آمارهای اطالعاتی از این مراکز بســیار سخت است. نبود ادبیات 
روشن برای بخش گردشگری سالمت کشور از دیگر معضالت این بخش 

است، زیرا یک رویه و کالم روشن و مشخص می تواند بستر مشخصی از 
یک بازار در جامعه ایجاد کند. البته نباید از ذکر این نکته مهم غافل شویم 
که ما جمع آوری خوبی از حوزه گردشــگری سالمت در کشور داشته  و 
پتانســیل های مشــهد و ایران را در این بخش شناسایی و تبدیل به سه 

کتابچه مطالعاتی کرده ایم.
در بخش اجرایی و بازار با چه مشکالتی مواجه هستید؟

در این بخش مشکالت عدیده و چالش های زیادی وجود دارد. پتانسیل 
گردشگری سالمت و درمان در کشورمان بر کسی پوشیده نیست. حوزه 
گردشــگری سالمت در ایران بکر اســت و به جز تهران، مشهد و شیراز 
و حتی حوزه جنوب حاشــیه خلیج فارس که قطب های درمان و سالمت 
و ورود گردشــگر این حوزه به کشــور هستند، ســاماندهی مناسبی از 
فعالیت ها وجود ندارد. به جز بخشی از خدمات درمانی، تعرفه روشنی برای 
واسطه گری و تسهیل گری فرآیندها در بخش گردشگری سالمت وجود 
ندارد و به نوعی فرآیند این صنعت در کشور مکانیزه و سیستماتیک نشده 
است. عالوه بر وجود ســایر مسایل اجرایی، مشکالتی که در سال های 
گذشته برای برند پدیده اتفاق افتاده، منجر به نوعی بی اعتمادی در بین 
اســتفاده کنندگان خدمات شــده که بازیابی این اعتماد و برندینگ، 
مســتلزم صرف انرژی و اقدامات خالقانه بســیاری است که کار ما 
را در رقابت با ســایر مجموعه ها سخت خواهد کرد. ناهماهنگی بین 
دســتگاه های متولی سه وزارتخانه اشاره شــده، وجود کشمش های 
فراوان درون دســتگاه های اجرایی و همچنین ســخت گیری های 
فراوان و دســتورالعمل های متعدد حوزه درمان در این زمینه، منجر 

به افزایش ریسک فعالیت در این حوزه می شود.
برای مقابله با واســطه گری و داللی در حوزه گردشگری 

سالمت چه راهکاری دارید؟
 متاسفانه برای مقابله با دالالن با معضالت متعددی روبه رو هستیم. به 
عنوان مثال، یک راننده تاکســی در فرودگاه مسافر عرب را سوار کرده و 
برای وی طی یک عملیات کامال سنتی، هتل و بیمارستان پیدا می کند. 
مترجمان، رانندگان تاکســی، پرســتارها و فعاالن این حوزه به صورت 
شخصی بدون وابستگی به یک نهاد صنفی و ضوابط و مقررات روشن، 
اقدام به جذب مســافر خارجی می کنند که وقوع این اتفاق آسیب های 
فراوانی را به اعتبار و کیفیت ارائه خدمات در شهر مشهد وارد می کند. اگر 
مشتری برای اولین بار از ارائه خدمات ناراضی باشد، ممکن است خودش 
یا خانواده اش برای بار دوم از خدمات این شــهر اســتفاده نکنند و بدین 
ترتیب مشــتریان بالقوه از بین خواهند رفت و نارضایتی افزایش خواهد 
یافت. شرکت پدیده این ظرفیت را دارد که تمام این واسطه ها را ساماندهی 
کند، مشابه کاری که اسنپ انجام داده است. خوشبختانه پلتفرمی طراحی 
شده تا عرضه کنندگان و متقاضیان در حوزه گردشگری سالمت مشهد 
به یکدیگر متصل شــوند که انشااهلل تا ۲ ماه آینده از این سامانه و پلتفرم 
رونمایی خواهد شــد تا با ارائه نرخ نامه شفافی از پکیج های خدماتی در 
سامانه و دادن حق انتخاب به مشتریان در یک فرآیند سیستمی هوشمند و 
شفاف منجر به کاهش نارضایتی، افزایش اعتماد و رونق این بازار در شهر 

امام مهربانی ها شود.
ایران برای توسعه گردشگری سالمت، چه رقبایی در جهان 

دارد؟
اینکه بگوییم ایران دارای رقیب است، حرف درستی نیست، زیرا کشورمان 
به سطح عالی و قابل رقابت در گردشگری سالمت دست نیافته است، اما 
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حوزه گردشگری 
سالمت، برای 

فعالیت نیازمند 
اخذ مجوزهایی 

از وزارتخانه های 
بهداشت و درمان، 

میراث فرهنگی 
و گردشگری و 

وزارت امور خارجه 
می باشد
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به جز بخشی از خدمات 
درمانی، تعرفه روشنی 

برای واسطه گری و 
تسهیل گری فرآیندها 
در بخش گردشگری 

سالمت وجود ندارد 
و به نوعی فرآیند 

این صنعت در کشور 
مکانیزه و سیستماتیک 

نشده است

ظرفیت های بسیار باالیی در این حوزه وجود دارد که می تواند ایران را در 
سطح رقابت پذیری مطرح کند. در مطالعه ای که انجام دادیم، کشورهایی 
که دارای خدمات عالی در بازار گردشــگری سالمت هستند که مشابه 
همان خدمت در ایران و مشــهد قابلیت رقابت پذیری را در آینده خواهد 
داشت، مشخص کردیم. به عنوان مثال، در حوزه زیبایی کشور کره جنوبی 
یکی از رقیبان ایران اســت یا در بخش جراحی، کشورمان با هندی ها در 
حال رقابت است. اخیرا هم کشور ترکیه در حوزه زیبایی اقدامات فراوانی 
برای جذب گردشــگر در منطقه انجام داده و به عنوان یک قطب مطرح 
شده است. در واقع شناسایی ارائه دهندگان برتر این حوزه، کمک می کند 
که نقاط قوت و ضعف مشهد را برای اجرا کردن پروژه گردشگری سالمت 
در نظر بگیریم تا به دنبال مشتریانی برویم که قابلیت ارزآوری بیشتری 
برای مشهد داشته باشــند. در سطح دوم، ذائقه مشتریان در گردشگری 
سالمت اهمیت دارد، به طوری که باید به دنبال ارائه خدمات برتر مطابق با 
خواسته مشتری باشیم که از مهمترین آن می توان به استخراج آمارهایی 
همچون تعداد تخت هایی که در کشــورهای خارجی بــه امر زیبایی، 
جراحی قلب و یا نازایی و ســایر خدمات اختصاص پیدا کرده، اشاره کرد 
که این موضوع، اهمیت فراوانی در تحلیل و برنامه ریزی برای تداوم حوزه 

گردشگری سالمت در ایران و مشهد دارد.
مشتریان حوزه گردشگری ســالمت مشهد عمدتا از چه 

کشورهایی می باشند  ؟
شناســایی پرمراجعه ترین و بهترین حوزه های درمانی در مشهد برای ما 
مهم بود. در سال ۱۳۹۶ بیشترین آمار مراجعه ها به مشهد برای انجام امور 
درمانی به افغانی ها اختصاص داشت. پس از آن در بین سال های ۱۳۹۶ 
تا ۱۳۹۸ تعداد عراقی ها در مشهد نسبت به افغانی ها پیشی گرفت و اخیرا 
افراد ثروتمند افغانی ترجیح داده اند که برای درمان به ایران مراجعه کنند. 
مراجعه افغانی ها به کشور هند برای انجام امور درمانی طی ۲ سال گذشته 
به دلیل انجام صدور ســخت ویزا برای افغانی ها از ســوی ایران بود که 
محدودیت های زیادی را به وجود آورده و با توجه به شرایط اخیر افغانستان 
در حال رایزنی برای رفع این محدودیت ها با وزارتخانه ها هستیم. درصد 
مشتریان این حوزه از سایر کشــورها مانند ترکیه، بحرین و کشورهای 

اروپایی بسیار پایین و زیر ۵ درصد است.
برای تبدیل مشهد به مهمترین مرکز گردشگری سالمت در 

خاورمیانه چه استراتژی و برنامه ریزی نیاز است؟
جراحی هایی همچون قلب، درمان ناباوری به دلیل وجود پزشکان درجه 
یک و همچنین زیبایی و خدمات دندانپزشــکی به دلیل تعرفه مناسب و 
متناسب با ذائقه مشتریان عربی و... از جمله خدمات درمانی مشهد است 
که بیشترین مراجعه و ســهم درآمدی را داشته و بازار مستعدی هم دارد. 
پزشــکان برند و صاحب ســبکی هم در این حوزه ها داریم که می توان 
مشتریان پایدار و دائمی برای این حوزه ها شناسایی کرد. برای موفقیت 
پدیده و مشهد در صنعت گردشگری سالمت باید در سه رکن کیفیت ارائه 
خدمات، برندیگ و تبلیغات و بازاریابی متمرکز شد. در حوزه مشتری یابی با 
برنامه ریزی و استراتژی کوتاه مدت می توان در گام اول با جذب مشتریان 
بالفعل عراقی و افغانی کار کرد و در استراتژی بلندمدت می توان بر اساس 
میزان درآمد ناخالص ملی کشــورهای خاورمیانه و ســهمی که صرف 
هزینه های درمانی و سالمت می شود، کشــورهای ارزآور و پرسودتر را 
شناسایی کرد. به عنوان مثال، کشورهایی همچون کویت و امارات، درصد 
باالیی از ســهم ســرانه هر نفر را هزینه بخش گردشگری و درمان خود 

می کنند. کشــور امارات اخیرا قراردادهایی با دولت ترکیه منعقد کرده تا 
شهروندان خود را برای انجام امور درمانی و گردشگری به این کشور اعزام 
کند، زیرا انجام امور درمانی در امارات بسیار گران و بی کیفیت است. برای 
ایران در بلندمدت، کشورهای حوزه خلیج فارس همچون امارات، عمان، 
شمال گرجستان، تاجیکستان و ترکیه در غرب از حیث مناسبات سیاسی 
می توانند بازار بالقوه مناسبی باشند و متقاضیان بالقوه ای وجود دارند که 
تمایل دارند، هزینه بیشتری را در ایران و مشهد بپردازند، به شرطی که به 
درستی درمان شوند. با این نگاه شرکت گردشگری سالمت پدیده با توجه 
به ظرفیت های موجود در بلندمــدت می تواند جایگاه ویژه ای در منطقه 

خاورمیانه داشته باشد.
چشــم انداز کوتاه مــدت و بلند مدت شــما برای بخش 

گردشگری سالمت در شرکت پدیده چیست؟
شرکت پدیده ظرفیت های مناسب و توان فنی باالیی برای تبدیل شدن 
به قطب گردشگری ســالمت در منطقه خاورمیانه دارد. طی سال های 
متمادی، تعداد زیادی مدیر و نیروی انســانی مشــغول به فعالیت در این 
شرکت بودند که تجربه کار در اقتصاد و بازاریابی کشور را داشتند و هم اکنون 
توان کاربری و زیرساخت مناسبی در این شرکت فراهم شده است. بنده 
در الگوی بلندمدت توســعه، پیشنهاد شــکل گیری یک چندضلعی در 
جنوب، پایتخت، شرق و شمال کشور برای شرکت پدیده را دادم که شامل 
شهرهای کیش، مشهد، تهران و رامسر می شود تا بتوان جریان گردشگر 
سالمت و درمان و تندرستی را در کشور طی یک چرخه به حرکت درآورد. 
نگاه بلندمدت ما به گردشــگران از کشورهای دیگر به خصوص شیعیان 
است که اقامت های طوالنی به واسطه انجام امور درمانی در مشهد دارند 
که روی این موضوع در حال برنامه ریزی هستیم. شرکت پدیده در تهران 
و مشــهد می تواند خدمات درمانی ویژه ای ارائه دهد و در رامســر بخش 
طبیعت درمانی را راه اندازی کند. در شــهر کیش خدمات و فعالیت ها باید 
در حوزه نقاهت و صحت بیمار باشــد تا زمانی که درمان فردی در مشهد 
تمام می شود به کیش یا رامسر برای گذراندن دوره نقاهت سفر کند. بدین 
ترتیب چشم انداز، جایگاه و نقش شرکت پدیده برای جذب مشتری جامع 
و مفصل است. همچنین در این چشم انداز پدیده به واسطه گران به عنوان 
یک فرصت همکاری نگاه می کند و قرار نیســت با رقابت وارد بازار شود، 
بلکه با طراحی برنامه مشارکتی برد- برد با واسطه گران جز و فعاالن خرد 

حوزه، قرار است با ساماندهی فعالیت ها نیز به نفع این بازار کمک کند.
 و سخن آخر...

اولین شعاری که برای شرکت پدیده پیش بینی کردیم، این است که اولین 
و آخرین انتخاب هر مشتری باید پدیده باشد. رضایت مندی، کیفیت ارائه 
خدمات، مشــتری مداری، شــفافیت، جایگاه جامع و مرجع جزو اصول 
کلیدی و ماموریت های این شــرکت است. امیدوارم جریان گردشگری 
سالمت در شرکت پدیده به جایگاه اصلی و شایسته خود برسد تا سهامداران 
محترم شیرینی این اتفاق را پس از گذشت سال ها لمس کنند. البته تحقق 
این برنامه حداقل حدود ۳ ســال زمان نیاز دارد که باید همراه با تالش و 
کوشش و حمایت های کامل دستگاه های اجرایی و فعاالن این حوزه باشد. 
امیدوارم با فعال کردن حوزه گردشگری سالمت در شهر مشهد و کشور، 
خیر و برکات این صنعت به کشور برسد و با برنامه پیش بینی شده، موجب 
گردش سرمایه در سراسر ایران شود تا همه طرفین این بازار از سود مناسب 
بهره مند شــوند. همچنین امیدوارم، نام پدیده همــراه با رونق صنعت 

گردشگری سالمت همانند گذشته بدرخشد.
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شرایط شهر مشــهد برای توسعه گردشگری سالمت را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

این شهر به برکت وجود آقا علی ابن موسی الرضا )ع( به یک مرکز زیارتی 
کشور و جهان تبدیل شده است. با توجه به زیرساخت های مناسب از جمله 
بیمارستان های تخصصی و پزشکان متخصص که از قدیم االیام در شهر 
مشــهد بوده اند، زائران می توانند در کنار بارگاه ملکوتی امام مهربانی ها 
به سوی سالمت و انجام امور درمانی سوق داده شوند. شرکت پدیده شاندیز 
هم فرصتی برای تبدیل شدن به یک مرکز گردشگری سالمت در شهر 
مشهد است تا زائران به لحاظ درمان روح و جسم خود از این مرکز به صورت 
بهینه استفاده کنند. اگر در کنار مرکز گردشگری سالمت در مشهد، این 
شهر به مرکز درمان ناباروری تبدیل می شد، اتفاق های بهتری برای زائران 
رخ می داد که امیدوارم در ســال های آینده شاهد وقوع آن باشیم. تبدیل 
مشــهد به مرکز درمان ناباوری در ایران می تواند به خانواده ها این نوید را 
دهد که در کنار بارگاه ملکوتی علی ابن موسی الرضا )ع( فرزندی را خداوند 
به آن ها عطا کند تا انشااهلل همواره سالمت باشد. مشارکت وزارتخانه های 
میــراث فرهنگی، امور خارجه و بهداشــت و درمان برای تحقق موضوع 
گردشگری ســالمت اهمیت ویژه ای دارد و هم اکنون بیش از ۱۰۰ دفتر 
فعال در شهر مشــهد در حوزه گردشگری سالمت، فعالیت می کنند که 

مطمئنا تعداد آن ها در آینده افزایش خواهد یافت.
در جهت پذیرش زائران متقاضیان سالمت از کشورهای 

خارجی در شهر مشهد چه اقداماتی انجام گرفته است؟
به طور متوسط طی یک سال، حدود یک سوم جمعیت ایران به مشهد سفر 
می کنند و چه بهتر که این سفر همراه با درمان و انجام امور سالمتی برای 
زائران باشــد. برای ارائه خدمات در بخش گردشگری سالمت به زائران 
داخلی و خارجی بین ادارات کل اســتان خراسان رضوی هم افزایی انجام 
گرفته تا از حضور زائران متعدد در شــهر مشهد همه سود ببرند. امکانات 
موجود در این شهر، در جای دیگری وجود ندارد و حتی در کشورهای دیگر 
هم پزشکان مشهدی ســرآمد هستند. زیرساخت شرکت پدیده شاندیز، 
مکان خوبی برای تحقق گردشگری سالمت در استان خراسان رضوی 
و ایران اســت. بیشــتر زائران خارجی از کشورهایی همچون افغانستان، 
پاکستان، کویت، لبنان، عراق، سوریه و آذربایجان برای انجام امور زیارتی 
و درمانی به مشــهد سفر می کنند. آذری ها وقتی به مشهد سفر می کنند، 
گویا به حج رفته  و مراسم خاصی پس از بازگشت به کشور خودشان برگزار 

می کنند. چه بهتر اینکه، این زیارت همراه با مداوای درمانی هم باشد.
برای هماهنگی بیشتر بین دســتگاه های دولتی در حوزه 

گردشگری سالمت در استان خراسان رضوی چه تدابیری 
اتخاذ شده است؟

یک ســامانه جامع برای هماهنگی بین دستگاه های دولتی برای حوزه 
گردشگری سالمت در استان خراسان رضوی ایجاد شده و به طور مستمر 
برای ارتقای آن با دانشــگاه ها در ارتباط هســتیم. اداره ما مسئول امور 
گردشگران است، اما بیشتر زائران تمایل دارند تا در کنار حرم امام رضا )ع( 
امور سالمت آن ها انجام شود. در استان خراسان رضوی این هم افزایی بین 
دستگاه های دولتی وجود دارد که با تشکیل کارگروه گردشگری سالمت، 
ریاســت این بخش را به عنوان یک تشکل حرفه ای بپذیریم و از طریق 
این تشــکل ها، هماهنگی بین دستگاه ها ایجاد و محقق شود. با توجه به 
ارزآوری زائران سالمت خارجی برای مشهد، اهتمام داریم که هم افزایی 
بین دستگاه های دولتی و اجرایی به ثمر رسیده و هماهنگی های نهایی هم 
بر عهده اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان 

رضوی باشد.
زیرساخت های بهداشــتی- درمانی مشهد در مقایسه با 

شهرهای تهران و شیراز چه مزیت هایی دارند؟
این شهرها در حوزه گردشگری سالمت سرآمد هستند، اما در مشهد حدود 
۳۰ بیمارســتان و مراکز درمانی دارای "آی پی" از وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی در حوزه گردشگری ســالمت وجود دارد که بیش از 
۵۰ درصد گردشگران خارجی به این دلیل به مشهد سفر می کنند. مرکز 
کل درمان ناباوری کشــور نباید در یزد قرار داشته باشد، بلکه باید با توجه 
به شرایط، امکانات، ظرفیت ها و پزشکان متعدد، مهمترین مرکز درمان 
ناباروری را در مشهد ایجاد کنیم. تعداد مراکز درمانی دارای مجوز "آی پی" 
از وزارت بهداشت در مشــهد حدود ۱۳ عدد بوده، اما هم اکنون تعداد این 
مراکز به بیش از ۲ برابر رسیده است. همچنین تعداد شرکت های خدمات 
مسافرتی در شهر مشهد ۳۵ عدد بوده، اما در شرایط کنونی به باالی ۱۰۰ 
عدد رسیده اســت. ما تمام زمینه را برای ورود زائران سالمت خارجی به 
کشور فراهم کردیم و این هم افزایی در کارگروه سالمت و معاونت زیارت 
استانداری خراسان  رضوی همراه با سایر دستگاه ها برای تبدیل مشهد به 

مهمترین مرکز گردشگری سالمت کشور وجود دارد.
و سخن آخر...

شرکت پدیده شــاندیز دارای امکانات و زیرساخت های مهم برای حوزه 
گردشــگری سالمت است. نگاه ما در آینده همین است که از فضای این 
شرکت برای تحقق همه جانبه موضوع گردشگری سالمت در شهر مشهد 

به صورت بهینه استفاده کنیم.

سارا نظری

مديرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان خراسان رضوی

پدیده شاندیز در حوزه 
گردشگری سالمت ظرفیت ویژه ای دارد

توجه ويژه به گردشگری سالمت در شهر مشهد مقدس يکی از مهمترين برنامه های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی استان 
خراسان رضوی است. با توجه به اينکه شهرهای مشهد، تهران و شیراز در اين حوزه در کشور سرآمد هستند، بايد برای توسعه اين بخش توسط 
دستگاه های دولتی و وزارت میراث فرهنگی کشور گام های جدی تری برداشته شود. در گفت وگو با مهندس سید جواد موسوی، مديرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنايع دستی استان خراسان رضوی به موضوع پتانسیل باالی شهر مشهد برای بخش گردشگری سالمت پرداخته ايم که مشروح آن را با 

هم می خوانیم.

یک سامانه جامع 
برای هماهنگی بین 
دستگاه های دولتی 

برای حوزه گردشگری 
سالمت در استان 

خراسان رضوی ایجاد 
شده و به طور مستمر 

برای ارتقای آن با 
دانشگاه ها در ارتباط 

هستیم



عرفان فغانی

گردشگری سالمت در تمام کشورهای جهان به عنوان يک فعالیت مهم و برجسته به شمار می آيد، زيرا اين بخش می تواند در رونق اقتصادی و افزايش 
گردشگر نقش به سزايی داشته باشد. شهر مشهد به دلیل وجود بارگاه ملکوتی امام هشتم شیعیان )ع( همواره از سوی زائران مورد توجه ويژه قرار 
گرفته است. هم زمانی زيارت با سالمت برای يک زائر طی سال های گذشته موجب شده تا گردشگری سالمت در مشهد مقدس بیش از گذشته پررنگ  
شود. مهندس رضا سعیدی، مديرعامل شرکت گردشگری سالمت پديده شانديز که در حوزه امور اجتماعی و گردشگری سالمت سابقه طوالنی دارد، 
به امکانات مهم شهر مشهد برای تبديل شدن به مرکز گردشگری سالمت در ايران و خاورمیانه اشاره می کند. مشروح اين مصاحبه از نظر خوانندگان 

ارجمند می گذرد.

مديرعامل شرکت گردشگری سالمت پديده شانديز

مشـهد
نقطه عطف گردشگری سالمت ایران

توسعه گردشــگری سالمت   در شهر مشهد چه ضرورتی 
دارد؟

گردشگری سالمت در دنیا ســابقه طوالنی دارد و بنده بیش از ۲۵ سال 
اســت که توجه ویژه ای به تبلیغات ترکیه در کشورهای عربی داشته ام. 
گردشگری سالمت در شهر مشهد، سابقه ۱۰ ساله دارد که علت آن هم 
حضور زائران از کشــورهای مختلف در این شهر است. به دلیل ارزانی و 
برخورداری اســتان خراســان رضوی از متخصصان برجسته پزشکی، 
زائران در زمانی که در مشهد اقامت دارند، می توانند اقدام به امور جراحی 
و درمان کنند، زیرا کشورهای اطراف ایران پزشکان متخصص نداشته و 
در این حوزه ضعیف هستند. در موضوع انجام امور تخصصی برای قلب در 
شهر مشهد، از سال ۱۳۷۰ به بعد بیمارستان های متخصص شروع به کار 
کردند که تا قبل از وقوع این اتفاق، مردم مشهد حتی برای انجام اکو قلب 
به کشورهای اروپایی سفر می کردند و هزینه زیادی را باید برای انجام این 
امور متقبل می شدند، اما خوشبختانه این هزینه ها با پیشرفت شهر مشهد 
در امور پزشکی به حداقل ممکن در شرایط کنونی رسیده است. با ظهور 
و توســعه گردشگری سالمت در این شهر، دیگر به لحاظ پزشکی مردم 

شهر ما نه تنها به کشورهای دیگر سفر نمی کنند، بلکه از سایر کشورهای 
همسایه ایران هم پذیرای زائران سالمت خواهند بود.

اهم فعالیت های شرکت پدیده شاندیز از زمان تاسیس را 
توضیح دهید؟

شــرکت پدیده شاندیز یک هلدینگ بزرگ مردمی و بورسی است که در 
سال ۱۳۸۵ در استان خراسان رضوی شروع به کار کرد، اما با بحران هایی 
مواجه شد که این موانع طی یک تا ۲ سال گذشته حل شده و این شرکت 
را از شــرایط بحرانی وارد ثبات نسبی کرده، به طوری که در بورس حضور 
پیدا کرده و مسائل مالی آن شفاف شده است. فعالیت عمرانی این شرکت 
در حوزه ساخت و ساز شروع و تاکنون ادامه دارد، اما اهدافی که از ۱۵ سال 
گذشته برای شرکت پدیده شاندیز تعریف شده بود، پاسخگوی تحوالت 
کنونی و گسترده اقتصادی ایران و جهان نبود، به همین دلیل این شرکت 
مطالعاتی را برای پیشــرفت اهداف خود در نظــر گرفت که یکی از این 
هدف ها، موضوع گردشــگری سالمت بود. هدف شرکت پدیده شاندیز 
این نیست که به عنوان رقیب شرکت های کنونی و فعال در امر گردشگری 
سالمت شهر مشــهد، فعالیت و وارد میدان شود، بلکه موضوع شرکت 

پدیده شاندیز فراتر از این ها است.
نحوه ورود این شرکت به حوزه گردشگری سالمت را بیان 

کنید؟
یکی از پروژه های مهم پدیده در شــهر شــاندیز است. این شهر ییالقی 
و آب وهوای خوبی دارد. بســیاری از مردم ایــران و جهان برای تفریح و 
استفاده از آب وهوا به این شــهر سفر می کنند. در مطالعات ۶ ماهه برای 
گردشگری سالمت شهر پدیده شاندیز، به این نتیجه رسیدیم که پروژه 
پدیده شاندیز از تمام امکانات برای تحقق گردشگری سالمت برخوردار 
است. در بخش های مختلفی مانند درمان، تندرستی و سالمت مطالعات 
دیگری انجام شد که نشــان می داد، پروژه بزرگ شرکت پدیده شاندیز 
می تواند به یک شهر ســالمت تبدیل شده و برای تحقق این موضوع از 
تمام امکانات نیز برخوردار است. پروژه پدیده شاندیز دارای هتل، آپارتمان 
اقامتی، باغ، ورزشگاه، امکانات ورزش  های آبی و سرگرمی های مختلف 
است که می تواند نیازهای یک شهر سالمت را برآورده کند. صاحب نظران 
پیشــنهاد دادند که زائران سالمت، دوران اســتراحت و نقاهت خود را به 
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مدت یک هفته در شــهر گردشگری سالمت پدیده شاندیز سپری کنند 
تا در کنار تفریح و خرید به امور درمــان هم بپردازند. مجوزهای الزم را از 
وزارت بهداشــت برای درمان بیماران در شهر پدیده شاندیز اخذ کردیم تا 
موضوع تسهیل گری بیماران تحقق پیدا کند. درمان مستقیم یک بیمار 
روند طوالنی داشته و برای تحقق آن باید بیمارستان ساخته شود که نیازمند 
زمان طوالنی و هزینه باالیی اســت، به همین  منظور در گام اول تصمیم 
گرفتیم، موضوع تسهیل گری بیماران را در شهر مشهد مقدس با امکانات 

موجود، محقق کنیم.
مهمترین مشکالت برای توسعه بخش گردشگری سالمت 

در شهر مشهد چیست؟
سیستم های  متولی در شهر مشهد از امور عقب بوده و یا برنامه ریزی الزم 
را برای اجرای پروژه و کارهای مختلف ندارند، به همین دلیل افراد متعددی 
بدون انجام ساماندهی وارد بازار گردشگری سالمت شده اند و مشکالت 
متعددی را برای این بخش در مشــهد ایجاد کرده اند. متاسفانه رانندگان 
آژانس هــا، دالالن و لیدرها با برقراری ارتباط با مراکز درمانی مختلف در 
شهر مشهد برای کسب درآمد هنگفت از زائران سالمت از هیچ کوششی 
دریغ نمی کنند. نبود آیین نامه واحد و تشــکیالتی همراه با یک نرخ ثابت 
برای ارائه خدمات به مســافر و گردشــگر، معضالت فراوانی را در حوزه 
گردشگری سالمت مشــهد ایجاد کرده است. بسیاری از بیمارانی که در 
ایران و مشهد معالجه می شوند، از انجام امور پزشکی در کشورمان تشکر 
می کنند، اما در کل نارضایتی خود نسبت به سیستم های درمانی را اعالم 
کرده و به این موضوع مهم تاکید می کنند که اگر همان امور پزشکی انجام 
گرفته در ایران را در ترکیه انجام می دادند، به رغم گرانی چشمگیر راضی تر 
بودند. حوزه گردشگری سالمت در کشور ترکیه سیستماتیک شده و سابقه 
طوالنی دارد، به طوری  که شــرکت های بزرگ، تحت نظر دولت وارد این 
حوزه شده اند و بیماران را تا محل اقامت در هتل و حتی برگشت از کشور، 
همراهی می کنند. متاسفانه عدم شفافیت و نبود سیستم واحد برای ارائه 
خدمات به زائر ســالمت در شهر مشهد، معضالت فراوانی را ایجاد کرده 

است.
برای تسهیل گری در امور  بیماران در شهر مشهد مقدس چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
مشکالت اجرایی تسهیل گری بیماران را با ساخت یک اپلیکیشن فعال 
در کشورهای مختلف اروپایی، افغانستان، آذربایجان و کشورهای عربی 
و حوزه دریای خلیج فــارس برطرف می کنیم تا متقاضیان، انواع خدمات 
درمانی، پزشــکان و مراکز را به همراه قیمت ها مشاهده کنند تا اگر مایل 
بودند، با تهیه بلیت و پیدا کردن هتل، بیمارستان و پزشک و انجام مشاوره 
به صورت شــفاف در جریان امور قرار گیرنــد. به طور مختصر یک زائر و 
گردشگر ســالمت از زمان ترک مبدا خود تا رسیدن به مقصد با شفافیت 
کامــل در جریان امور درمانی خــود در ایران قرار می گیــرد. هم زمان با 
موضوعات مطرح شده، برنامه های تندرســتی، مشاوره ای و روش های 
الزم به گردشــگر و زائر سالمت ارائه می شــود تا بتواند از آن ها در زمان 

مقتضی استفاده کند.
برای احیای روش های درمانی قدیمی در شهر گردشگری 

سالمت پدیده چه پیشنهادهایی دارید؟
 وجود شــربت خانه ها در ایران سابقه طوالنی دارد و در قرون گذشته، امور 
تندرستی و درمان مردم را انجام می دادند که آثار آن تا اوایل پیروزی انقالب 
اسالمی ایران در مردم دیده می شد. برای مثال، شهر شیراز در زمان صفویه 
بازار شربت خانه داشت که مردم  با استفاده ازآن  برای درمان و پیشگیری از 
ابتال به بیماری ها بهره می بردند تا در زندگی خودشان سالمت باشند. پس 

از طی ســال ها؛ شربت خانه ها، جای خود را به قهوه خانه ها و چای خانه ها 
داد و امروز شاهد شکل گیری کافی شاپ ها در کشور هستیم. احیای مجدد 
شربت خانه ها و دمنوش خانه ها برای تندرستی و سالمت مردم مفید است، 
زیرا این نوشیدنی  موجب توسعه تندرستی در جامعه خواهد شد. موزه ای 
را در ســاختمان قطعه قدیمی پروژه پدیده شاندیز ایجاد کردیم که برای 
افراد مختلف فرح بخش اســت تا هم گیاهان دارویی را بشناسند و هم از 
آن ها برای درمان بیماری های خود استفاده کنند. بعضی از گیاهان دارویی 
اهمیت باالیی داشته و بهترین درمان برای ویروس کرونا است. به عنوان 
مثال، گل سرخاردار، ضد ویروس و قابل استفاده برای بیماران کرونایی 
است. این گیاهان توسط دانشگاه فردوسی مشهد آماده شد تا اطالعات 
جامعه در این مقوله افزایش یابد. انجام مشــاوره سالمتی توسط پزشک 
در این کافه موزه انجام می شــود و تاســیس آن هیچ سود مادی ندارد و 
فقط به عنوان یک وظیفه اجتماعی در امر سالمت به شمار می رود. البته 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا از موزه سالمت در شهر گردشگری پدیده 
شاندیز رونمایی نشد، اما به محض کاهش شدت این ویروس از این موزه 

بهره برداری خواهد شد.
چه چشم اندازی برای شرکت گردشگری سالمت پدیده 

شاندیز متصور هستید؟
 شــرکت گردشگری سالمت پدیده شاندیز از ابتدای افتتاح کافه موزه تا 
پایان امسال، امور تسهیل گری بیماران خارجی را بر عهده خواهد داشت تا 
از طریق بیمارستان امام رضا )ع(، معروف ترین اطبای ایران و خراسان را به 
زائران سالمت پیشنهاد داده و آنان خدمات را به بیماران ارائه کنند. در ۳ سال 
آینده با افتتاح پروژه های عمرانی متعدد، موضوع گردشگری سالمت در شهر 
پدیده شاندیز اجرا خواهد شد، اما هم اکنون مشغول تامین اعتبار برای شروع 

عملیات ساختمان های نیمه کاره در این منطقه تفریحی هستیم.
و سخن آخر...

ایجاد شهر گردشگری سالمت، آرزوی کارآفرینان کشور است تا مردم 
بتوانند برای تمدد اعصاب از آن اســتفاده کرده و سالمتی خود را تضمین 
کنند. منطقه گردشگری شاندیز، قطبی برای آژانس ها و گردشگران است 
تا  آن ها از این موقعیت اســتفاده کرده و موضوع امور درمانی را هم داشته 
باشــند. کشورمان از هر جهتی برای ارائه خدمات به گردشگران و زائران 
سالمت آماده است. متاسفانه فقط در سیستم های مدیریتی نقصی وجود 
دارد که آن ها خیلی دیر با بخش خصوصی هماهنگ می شــوند. هدیه 
سالمتی، مهمترین موضوعی است که برای بیماران خارجی می تواند در 
ایران محقق شود. مردم کشور افغانستان با سفر به کشور هندوستان سالی 
۴ میلیارد دالر برای سالمت خود هزینه می کنند. مردمان افغان به لحاظ 
فرهنگی و دینی با هندی ها تشابه چندانی ندارند، اما با ایرانی ها از اشتراکات 
زیادی برخوردار هستند. مسیر افغانستان به ایران نزدیک است و کسی اگر 
بخواهد از شهر هرات به مشهد سفر کند، با ۱۰۰ هزار تومان می تواند این 
کار را انجام دهد، اما اگر مردم افغانستان قصد سفر به هندوستان برای انجام 
امور درمانی داشته باشند، باید بیش از هزاران دالر هزینه کنند. ایران خود 
را از بازار ۴ میلیارد دالری گردشــگری سالمت افغانستان به دلیل ایجاد 
مشکالت فراوان در صدور ویزا محروم کرده است. مردم ساکن کشورهای 
حوزه خلیج فارس، عراق و حتی مردمان کشــور آذربایجان به دلیل عدم 
ساماندهی گردشگری سالمت در کشور و مشهد، برای انجام امور درمانی 
به ترکیه سفر می کنند. برای این مردمان هزینه سفر به ترکیه بسیار گران تر از 
ایران اســت، اما با این همه، آن ها این سفر را انجام می دهند. به اعتقاد بنده، 
سازمان های دولتی ایران باید به اهمیت گردشگری سالمت واقف شوند و 
مقامات عالی کشور دستورات اساسی را در این خصوص داده تا با اجرای آن، 
چشم انداز روشنی را برای اشتغال، توسعه و درآمدزایی در حوزه گردشگری 

سالمت ایران متصور شد.

سازمان های دولتی 
ایران باید به اهمیت 
گردشگری سالمت 

واقف شوند و 
مقامات عالی کشور 
دستورات اساسی 
را در این خصوص 

داده تا با اجرای آن، 
چشم انداز روشنی را 
برای اشتغال، توسعه 
و درآمدزایی در حوزه 
گردشگری سالمت 

ایران متصور شد
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در ابتدا مختصری از فعالیت های خود بفرمایید؟
با توجه به فعالیت های بنده در بخش های مختلف گردشگری و اختراع 
تئوری MFT )چارچوب گردشگری ملک زاده( به لطف حضرت حق در 
سال گذشته از طرف اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های جهان در مقر 
سازمان ملل به عنوان پدر علم نوین مدیریت گردشگری جهان انتخاب 
شــدم و پس از آن، این تئوری در دبیرخانه دانشگاه پریزیدنت اندونزی 
توسط هیات امنا و مدیران دانشگاه ارائه شد تا هر دو سال یک بار مراسمی 
برای اهدای جایزه ای تحت عنوان جایزه MFT در جهان برگزار شود. از 
طرفی، دانشگاه هایی مثل جورج واشنگتن، سوربن، دانشگاه گردشگری 
هنگ کنگ، سیاس چین، کاکاکوس گرجســتان، اتحادیه بین المللی 
روسای دانشــگاه های جهان، دانشگاه استنفورد و همچنین آقای دکتر 
وارما از مدیران فنی و اساتید برجســته سازمان جهان گردشگری ملل 
متحد، تئوری MFT را، راه نجات گردشگری جهان در دوران پساکرونا 
نام گذاری کرده و سازمان جهانی جهانگردی گردشگری ملل متحد این 
تئوری را به عنوان تحولی در صنعت گردشگری جهان در قرن بیست و 
یکم معرفی کرد. عالوه بر این، بنده در سال ۱۳۹۵ به عنوان مفاخر علمی 

و فرهنگی ایران انتخاب شدم.

سازمان گردشگری حالل با تمرکز بر انجام چه فعالیت هایی 
تاسیس گردید؟

ماموریت اصلی این سازمان انجام فعالیت های گردشگری حالل با تکیه بر 
نیروهای مجرب، کارشناس و متخصص است و در سطح ملی و بین المللی 
به عنوان اولین ســازمان این حوزه فعالیت خود را در دفتر لندن، مالزی و 
ایران شروع کرده است. سازمان گردشگری حالل با تمرکز بر چهار حوزه 
حلیت، کیفیت، اصالت و ســالمت در حوزه کاال و خدمات فعالیت داشته 
و برند آن در بخش های مختلف مانند خدمات مســافرتی و جهانگردی، 
رستوران ها، کافی شاپ ها، فروشگاه های زنجیره ای، جاده ها، حمل ونقل 
دریایی، هوایی و جاده ای، کشــتارگاه ها و لوازم بهداشــتی و آرایشــی، 
رســتوران های زنجیره ای و... بر کاالها و خدمات درج می شود. در سایت 
رسمی سازمان ملل یو ان آکادمیک نیز اعالم شده که "حالل توریزم" به 
عنوان برند اصلی مسلمانان جهان شناخته می شود و این امر افتخار بزرگی 
برای ایران و مســلمانان جهان خواهد بود. نکته دیگر اینکه برند سازمان 
گردشــگری حالل با تمام طبقات آن در همه کشورهای اروپایی مانند 
فرانسه، آلمان، سوئیس، اتریش و... ثبت شده و در نوع خود بی نظیر است. 
عالوه بر ۵۸ کشــور جهان اسالم، هر کشوری به طور جداگانه این برند را 
ثبت کرده و آن را به رســمیت می شناسد. عالوه بر این، برند گردشگری 
حالل در ســازمان مالکیت معنوی کشورهایی مانند هندوستان، چین و 
ژاپن ثبت رسمی شــده و با رجوع به WIPO می توان کل خدمات آن را 
مالحظه کرد. در حال حاضر نیز این برند در ۲۲ شاخه از جمله حوزه های 
پولی، بانکی و مواد غذایی فعالیت داشته و به عنوان انحصاری ترین برند در 

بخش استانداردهای حالل شناخته می شود.
چه ضرورتی برای تاسیس این سازمان وجود داشت؟

اگر این ضرورت وجود نداشــت، قطعا شــاهد این حجم از فعالیت های 
ســازمان گردشگری حالل در دنیا نبودیم. در کشوری مانند مالزی، برند 
حالل فود ســاالنه چندین میلیارد دالر سودآوری دارد که با توجه به این 
امر و اهمیت استفاده از برند حالل در کشورهای اسالمی، محصوالت و 
خدمات این سازمان می تواند طیف وسیعی از بخش ها مانند مواد غذایی، 
نوشیدنی و آرایشــی و بهداشتی را در بر گیرد، به طوری که مجوز جهانی 
WIPO نیز سازمان گردشگری حالل را به عنوان اولین سازمان رسمی با 
برند گردشگری حالل و در بردارنده طبقات متنوع در حوزه کاال و خدمات 

گردشگری، به رسمیت می شناسد.

مهدیه شهسواری

ايران با سابقه تاريخی طوالنی، فرهنگ ها، آداب ورسوم متنوع، از ديرباز تاکنون به عنوان يکی از مقاصد جذاب گردشگری به شمار می رود که از اين 
مسیر می توان درآمدهای ارزی کشور را چندين برابر کرد، اما عدم حمايت  دولت ها و بی اعتنايی به فعالیت های بخش خصوصی در اين حوزه موجب شده 
تا از ظرفیت های اين بخش به خوبی استفاده نشود و در دوران بحران کرونا نیز شاهد تعطیلی گسترده بخش گردشگری باشیم. برای بررسی اين موضوع 
به سراغ محمد شريف ملک زاده، بنیان گذار و پدر علم نوين گردشگری جهان و فارغ التحصیل مقطع دکتری تخصصی در رشته مديريت صنعتی رفته و 
با وی به گفت وگو پرداختیم. ملک زاده سوابقی مانند معاونت ريیس جمهور، ريیس سازمان میراث  فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی، ريیس موسسه 
عالی آموزش، پژوهش، مديريت و برنامه ريزی کشور و همچنین ريیس کمیته گردشگری مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه خود دارد. مشروح 

اين مصاحبه در ادامه می آيد.

نظريه پرداز تئوری MFT در جهان مطرح کرد

»حــالل تــوریزم« 

برنــد اصلی مسلمانان جهان
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آیا تاکنون تمام اهداف سازمان گردشگری حالل محقق شده 
است؟

خوشــبختانه همه اهداف این ســازمان تاکنون محقق شده، به طوری 
که ســازمان گردشــگری حالل یکی از انحصاری ترین و موفق ترین 
ســازمان های گردشگری حالل در دنیا به شــمار رفته و سازمان جهانی 
جهانگردی ملل متحد نیز آن را به عنوان یکی از اعضای وابسته به رسمیت 
می شناسد. اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های جهان این سازمان را 
به عنوان عضو شــورای اجرایی اتحادیه بین المللی روسای دانشگاه های 
جهان پذیرفته است. در واقع این سازمان، تنها سازمان علمی و پژوهشی 
اســت که مدارک کوتاه مدت و بلندمدت را در حوزه پی اچ دی مهارتی در 
بخش گردشگری حالل با همکاری IAUP و دانشگاه کاکوس گرجستان 

صادر می کند.
در انجام فعالیت های این سازمان با چه چالش هایی مواجه 

بودید؟
متاســفانه طی ۷ سال گذشته، ســازمان های دولتی به جای حمایت، در 
مســیر این فعالیت موانع زیادی ایجاد کرده اند. برای مثال، عالوه بر عدم 
حمایت های دولت ســابق، سازمان ملی اســتاندارد تالش زیادی برای 
جلوگیری از فعالیت های سازمان گردشــگری حالل انجام داد، در حالی 
که کشوری مثل آمریکا بیش از ۲۶ نوع استاندارد گردشگری حالل داشته 
و در کشور امارات نیز بیش از ۱۵ هلدینگ در زمینه ارائه خدمات و کاالی 
حالل فعالیت دارند. مساله دیگر به عدم تخصص و تدبر مسئوالن مرتبط 
بازمی گردد. بسیاری از مسئوالن در وزارت میراث  فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی اعتقاد داشتند که ایران یک کشور اسالمی است و نیازی به 
سازمان گردشگری حالل ندارد، در حالی که این موضوع از نظر سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی برای کشورمان بسیار حائز اهمیت است. با وجود همه 
این موانع، سازمان گردشگری حالل مورد تایید مسلمان جهان، بزرگان 
اهل ســنت و ادیان و گروه های مختلف مراجع بزرگ دینی قرار گرفت. 
همچنین بر اســاس منویات مقام معظم رهبری، در سازمان گردشگری 
حالل سیستمی تعریف شده که بر اساس نظرات فقهی مراجع و علما در 

تمام دنیا جایگاه خود را پیدا کرده است.
دلیل عدم حمایت جدی  دولت از بخش گردشگری چیست؟

در دولت گذشته، اعتقادی به ســرمایه گذاری در حوزه گردشگری وجود 
نداشت، به همین دلیل بعد از انتخاب بنده به عنوان پدر مدیریت گردشگری 
نوین، هیچ یک از مسئوالن در بخش دولتی به این موضوع توجه نکردند. 
به اعتقاد بنده، مشکالت این حوزه ریشه در بی تجربگی و بی کفایتی افراد 
در حوزه گردشــگری و در راس آن، مدیــران وزارتخانه ها و مهمتر از آن، 

بی اعتنایی دولت به موفقیت های بخش خصوصی دارد.
چرا زیرســاخت های الزم برای توسعه بخش گردشگری 

ایجاد نشده است؟
ایران تمام ظرفیت های گردشگری، هنری و صنایع دستی را در خود جای 
داده و بــا ثبت ۲۹ اثر، رتبه دهم آثار ملی را در ســازمان میراث جهانی در 
اختیار دارد، از این رو برای گردشــگران و افراد عالقه مند به تاریخ و تمدن 
این مرز و بوم، بهترین مقصد گردشگری به شمار می رود، اما به دلیل عدم 
همکاری های دولت با بخش خصوصی، زیرساخت های الزم برای رشد 

این حوزه ایجاد نشده است.
برند گردشگری حالل چه کمکی به تقویت این بخش خواهد 

کرد؟
این برند، بهترین ظرفیت را برای معرفــی مواد غذایی و کاالهای ایرانی 
در بــازار جهانی دارد. به عبارتی دیگر، برند گردشــگری حالل می تواند 
بزرگ ترین فرصت را برای ســرمایه گذاری در حوزه صادرات مواد غذایی 
ایرانی، فرش ایرانی، کاالها و خدمات فراهم سازد. برای مثال، با توجه به 
قرارداد این سازمان با فروشگاه زنجیره ای کرفور، این فروشگاه می تواند به 

مدت ۱۰ سال محصوالت ایرانی را در بازار خارجی عرضه کند.
کرونا چه صدمه ای به بخش گردشگری وارد کرد؟

ویروس کرونا موجب از دســت رفتن ۴/۵ تریلیــون دالر تولید ناخالص 

داخلی کشورها و ۶۲ میلیون شغل در سال ۲۰۲۰ میالدی در جهان شده و 
سرمایه گذاری در بخش سفر و گردشگری را تا ۹۷۶ میلیارد دالر در سال 
۲۰۱۹ کاهش داد که به طور کل ۴/۴ درصد سهم سرمایه گذاری را به خود 
اختصاص می دهد. در سال ۲۰۲۰ میالدی نیز سرمایه گذاری جهانی به 
۶۹۳ میلیارد  دالر آمریکا رسید که ۳/۲ درصد از کل سرمایه گذاری جهانی 
را شــامل می شد و این نشــان از کاهش ۲۹/۷ درصدی سرمایه گذاری 
این بخش است. از آنجایی که بخش گردشــگری به بازاریابی و جذب 
بازدید کنندگان بین المللی و ســرمایه گذاری ثابت می اندیشــد، درک 
روندهای کلیدی اولویت ها و فرصت های مرتبط برای باز کردن پتانسیل 
رشــد آن در حال و آینده ضروری اســت. در این خصوص سازمان های 
جدیدی مانند سازمان های نوآور و توسعه ای که قادر به اشتغال زایی باشند، 
می توانند بازار خوبی برای محصوالت و خدمات این حوزه فراهم سازند. 
متاسفانه گردشگری در ایران با توجه به وضعیت پساکرونا رو به تعطیلی 

است و زیرساخت های شکوفایی آن هنوز فراهم نشده است.
طی یک سال اخیر دولت جدید چه اقداماتی برای حمایت از 

این فعالیت انجام داده است؟
بنده با آقــای دکتر ضرغامــی، وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی چندین جلسه داشتم که وی برای توسعه این فعالیت توافق 
نظر داشت. چنین به نظر می رسد، سایر مدیران در این حوزه نیز به اهمیت 
این بخش واقف بوده و از آن حمایت می کنند. ســرمایه گذاری در حوزه 
گردشگری مستلزم مشارکت همه ذی نفعان از مراحل اولیه، یعنی فرآیند 
برنامه ریزی تا سایر بخش ها مانند توسعه، سرمایه گذاری، قانون گذاری و 
سیاست گذاری بوده و به این منظور دولت باید مشکالت و موانع را از میان 
بردارد، در غیر این صورت اگر مشوق های سرمایه گذاری در این مرحله به 
بخش خصوصی داده نشود، شاهد بخش خصوصی فعال، پویا و پرحرکت 

در سال های آینده نخواهیم دید.
چرا سازمان استاندارد کشور در مسیر این اقدام مانع تراشی 

کرد؟
این ســازمان به دلیل حضور افراد غیرمتخصص و ناآگاه مدعی بود که 
متولی اصلی برند حالل به شمار می رود و لزومی برای تاسیس سازمانی 
موازی وجود ندارد، در حالی که ســازمان گردشگری حالل طی جلسات 
مکرر و همچنین شــکایت از این سازمان در دیوان عدالت اداری، ادعای 
این سازمان را باطل و پرده از غیرقانونی بودن مخالفت های آن برداشت، 
بر همین اســاس بعد از ۷ سال گواهینامه اســتاندارد را دریافت کرد. اگر 
این ســنگ اندازی ها به طور دقیق در سیستم های نظارتی بررسی شود، 
خیلی از خطاها و مشــکالت واضح کشف خواهد شد. به اعتقاد بنده، این 
مانع تراشــی ها تفاوتی با اختالس و دزدی ندارد و باید به طور جدی با آن 

مقابله کرد.
این فعالیت چه ارزش افزوده مهمی برای کشــور به همراه 

داشته است؟
امروز برند گردشگری حالل در تمام کشورهای اسالمی به ویژه مالزی، 
اندونزی و همچنین ســازمان مالکیت معنوی به ثبت رسیده که ارزش 
افزوده مهمی برای آن محســوب می شــود، به طوری کــه با صادرات 
محصوالت تحت پوشش این برند می توان تولید، اشتغال زایی و مهمتر 
از آن صادرات را افزایــش داد، در حالی که هم اکنون خبری از کاالهای 
ایرانی با تحت پوشــش برندهای ایرانی در حوزه گردشگری نیست. با 
توجه به این امر باید تاکید کرد، سازمان گردشگری حالل فرصت خوبی 
برای بازارســازی و بازاریابی محصوالت و خدمــات ایرانی در این حوزه 
فراهم کرده و این امر به عنوان بزرگ ترین موفقیت و دستاورد در صنعت 

گردشگری به شمار می رود.
و سخن آخر...

باید به جای سنگ اندازی، قوانین و مقررات را تسهیل کرد و با حمایت از بخش 
خصوصی مانع از بی انگیزه شدن آن شد، در غیر این صورت خیلی از فعالیت ها، 

تولیدات فکری و اندیشه ای در داخل کشور به محاق خواهد رفت.

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
اسفند 1400   شماره 63

ایران تمام 
ظرفیت های 

گردشگری، هنری 
و صنایع دستی را در 

خود جای داده و با 
ثبت ۲9 اثر

 رتبه دهم آثار ملی 
را در سازمان میراث 

جهانی در اختیار 
دارد
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در جهت فعالیت بیشتر شرکت گردشگری سالمت پدیده 
شاندیز چه برنامه ای دارید؟

گردشگر سالمت، گردشگری است که عالوه بر دریافت خدمات معمول در 
حوزه گردشگری مانند دریافت مناسب اطالعات از مقصد، خدمات اقامت، 
ترانســفر، حمل ونقل، ترجمه، تغذیه و... نیازمند و متقاضی دریافت خدمات 
سالمت مورد نیاز خود نیز اســت که این امر مهم، مستلزم برقراری و ایجاد 
ارتباط و اعتماد است. شرکت گردشگری سالمت پدیده شاندیز قصد دارد تا 
ضمن تکمیل زنجیره خدمات خود در حوزه گردشگری سالمت، ارائه صحیح 
و متناسب اطالعات الزم و ضروری به متقاضیان همراه با شفافیت و جامعیت 
در اطالعات را مد نظر قرار دهد. گام مهم این شــرکت در جذب گردشــگر 
سالمت، ایجاد و ارائه مزیت رقابتی است که در این بخش به دنبال آن هستیم 

تا همزمان به امر کیفیت و کمیت خدمات، توجه الزم شود.
برای اینکه گردشگری و سالمت هم زمان برای گردشگر 
در این شرکت جذابیت داشــته باشد، چه اقداماتی  انجام 

داده اید؟
گردشگران سالمت در ســفر به ایران عالوه بر دریافت خدمات سالمت و 
استفاده از ظرفیت های متنوع گردشگری، از تعلق خاطر فراوان روحی و روانی 
خود در ایران نیز برخوردار می شــوند کــه از جمله این امر، میهمان پذیری و 
میهمان نــوازی ایرانیان، وجود مراقد مذهبی و در راس آن ها بارگاه ملکوتی 
حضرت  علی ابن موسی الرضا)ع( و امکان برقراری ارتباط عاطفی و معنوی 
با ایشان و همچنین کیفیت و کمیت مناسب خدمات سالمت است. عالوه 
بر آن، باید  امکان بهره مندی از آرامش معنوی و اطمینان قلبی که معموال از 
زیارت مرقدهای شریف ائمه اطهار علیه السالم و سایر مراکز معنوی و مذهبی 
اتفاق می افتد، برایشان فراهم شود. شرکت گردشگری سالمت پدیده شاندیز 
همه این موارد را در قالب زنجیره تامین شایسته مد نظر قرار می دهد که در این 
راستا شبکه سازی ارائه دهندگان خدمات و برقراری ارتباط اطمینان بخش و 
پایدار در قالب نرم افزارهای بین بخشــی که به صورت هوشمند مدیریت و 

به روزرسانی خواهد شد، انجام می گیرد.
شرکت شما به لحاظ اســتاندارد جهانی در حوزه سالمت و 

درمان گردشگران، چه جایگاهی در ایران و خاورمیانه دارد؟
شرکت گردشگری سالمت پدیده شاندیز با بررسی توانمندی های موجود در 
ایران و ضرورت استفاده بهینه از آن ها و با در نظر گرفتن نارسایی ها، مشکالت 
و نواقص موجود در این حوزه، تشــکیل شــده تا تالش الزم و برنامه ریزی 
صحیح به منظور ارتقاء ســطح کمی و کیفی خدمات گردشگری سالمت را 
به عمل آورد. این شرکت ضمن برخورداری از تجارب موفق اعضای هیات 
مدیره و مدیران ارشد خود، در حال برداشتن گام های اولیه در این حوزه است 
و هدف گذاری خود را به دست آوردن جایگاه قابل اعتنا و اتکاء در این عرصه 

قرار داده و بی شک ارتقای شایسته آن موجب اعتالی جایگاه ایران در خاورمیانه 
خواهد شد.

اســتانداردهای کیفی و کمی در حوزه گردشگری سالمت 
کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

تداوم و ثبات کمی و کیفی استانداردها اهمیت دارد و تالش برای ارتقاء آن ها، 
بستر مناسبی را برای رضایت مشتریان و ذی نفعان فراهم می آورد. کنترل های 
داخلی، سیستمیک، ارزیابی های مستمر و نتیجه بخش از چگونگی و میزان 
رضایت دریافت کنندگان و ارائه دهندگان خدمات، قالب و چهارچوب اساسی این 

شرکت در استانداردهای کمی و کیفی خدمات است.
چالش های داخلی و خارجی برای توسعه گردشگری سالمت 

در کشور چیست؟
گردشگری ســالمت در ایران با چالش های داخلی و خارجی فراوانی مواجه 
است. کشورمان در مقایسه با سایر کشورها با مشکالت بیشتری روبه رو است 
که از جمله آن ها موضوع تحریم هــای بی رحمانه و غیر عادالنه علیه ایران 
است. عالوه بر آن؛ رقابت های ناسالم داخلی، پراکندگی و عدم انسجام یافتگی 
متولیان و ارائه دهندگان خدمات، وجود و حضور دالالن غیرحرفه ای و بعضا 
ناسالم در بازار، عدم اطالع رسانی شایسته در کشورهای هدف و وجود رقابت 
سنگین منطقه ای در این حوزه با کشورهایی که موضوع گردشگری سالمت 
را به عنوان یکی از جهت گیری های اساســی توسعه خود قرار داده  و به صورت 
هوشمندانه سرمایه گذاری  های هنگفت مادی و معنوی در این عرصه انجام 

داده و می دهند، از جمله چالش های توسعه گردشگری سالمت در ایران است.
چه چشم اندازی از حوزه گردشگری سالمت کشور دارید؟

کشــورمان از ظرفیت های فراوانی در حوزه گردشگری سالمت برخوردار 
اســت که از آن جمله، برخورداری از تنوع محیطی و سطح فرهنگی مناسب 
جامعه ایرانی اســت. توان عالی و کیفیت شایســته پزشکان، پیراپزشکان 
و خدمات دهندگان حوزه ســالمت، کماکان یکی از ابعاد برجســته مزیت 
رقابتی گردشگری ســالمت ایران با سایر کشورها اســت، هرچند در این 
عرصه همچنان با چالش های اساســی مواجه هستیم. در صورت رسیدگی 
منسجم و هوشمندانه بخش خصوصی و رفع موانع ساختاری، آینده روشن و 

امیدوارکننده تری در انتظار این حوزه خواهد بود.
و سخن آخر...

امروز ســالمت انسان روز به روز بیشتر مورد توجه جامعه بشری قرار گرفته و 
آمادگی برای پرداخت هزینه در این عرصه باالتر می رود. این امر در ۲ سطح 
اقتصادی متوســط و عالی در حال ارتقاء است که در هر کدام از این سطوح، 
امکان فراهم کردن بســتر رشد بیش از گذشــته مهیا می شود. هوشمندی 
متولیان و عرضه کنندگان خدمات گردشگری سالمت ایجاب می کند، با نگاه 
نوآورانه و مبتنی بر توسعه روزافزون علم بشر در حوزه IT و آینده ای که در این 

عرصه قابل پیش بینی است، برنامه ها و اقدامات خود را ترسیم کنند.

ثمانه نادری

شهر مشهد همواره برای تبديل شدن به يکی از مراکز مهم گردشگری سالمت در کشور پتانسیل  بااليی دارد، اما با وجود زيرساخت های مناسب شرکت 
گردشگری پديده شانديز، برای توسعه گردشگری سالمت، همچنان با مشکالت متعددی در اين حوزه مواجه است. مهندس حسین زارع صفت، عضو 
هیات مديره شرکت گردشگری سالمت پديده شانديز، اعمال تحريم های ظالمانه و عدم اطالع رسانی درست و شايسته را مهمترين دلیل عدم توسعه 

گردشگری سالمت در کشور عنوان می کند. ماحصل اين مصاحبه را می خوانیم.

مهندس حسین زارع صفت تاکید کرد

نگاه نوآورانه
رمز موفقیت در گردشگری سالمت

توان عالی و کیفیت 
شایسته پزشکان

پیراپزشکان و 
خدمات دهندگان حوزه 
سالمت، کماکان یکی 
از ابعاد برجسته مزیت 

رقابتی گردشگری 
سالمت ایران با سایر 

کشورها است



در این بخـــش می خوانیم :

ارزان فروشی  فرآورده های نفتی در سایه تحریم ها
گسترش تکنولوژی استفاده از نیروگاه های خورشیدی

ثبات در قیمت خوراک پتروشیمی ها ضامن موفقیت در بازارهای صادراتی

دنیای انرژی
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در خصوص فعالیت های شرکت وکتال اویل توضیحاتی 
ارائه فرمایید؟

شــرکت وکتال اویل با هدف تولید و صادرات مشتقات نفتی در عرصه 
بین الملل فعالیت خود را با احداث و راه اندازی یک ریفاینری در اربیل عراق 
شروع کرد و پس از کســب تجربه، فعالیت خود را در ایران آغاز کرد. این 
شرکت با توجه به نیم دهه تالش در عرصه صادرات در ایران، در نظر دارد 
تا بازار جهانی را نیز پوشش دهد و همین امر شرکت وکتال اویل را در ُزمره  
شرکت های پیشرو در حوزه صادرات مشتقات نفتی قرار داده که در بازار 

جهانی، رقابتی قابل قبول با شرکت های معتبر دنیا دارد.
در حــال حاضر چه نقــاط  ضعفی در بخــش صادرات 

فرآورده های نفتی وجود دارد؟
یکی از نقاط ضعف بخش صادرات کشور، عدم برنامه ریزی مناسب برای 
این بخش و حمایت واقعی از آن اســت. برای مثال، افراد فعال در حوزه 
صادرات معموال به دلیل عدم برنامه ریزی هــا و حمایت های دولت، به 
صورت تجربی و ســنتی به این موضوع پرداخته و برای موفقیت در این 
عرصه فعالیت های خود را مطابق با قوانین روز تجارت جهانی به روزرسانی 
نمی کنند. از ســوی دیگر، نوع نگاه و رویکرد موجود نســبت به مقوله 
صادرات در کشورمان مناسب نبوده و هجمه های زیادی علیه صادرات 

و تولید وجود دارد و هیچ گونه حمایتی برای کمک به تولیدکننده در عرصه 
صادرات وجود ندارد، در حالی  که کیفیت باالی مشــتقات نفتی تولیدی 

کشورمان با هیچ کشور دیگری در دنیا قابل مقایسه نیست.
از ابتدای تاسیس تاکنون چه اقدامی برای حفظ بازارهای 

صادراتی انجام داده اید؟
به دلیل اینکه برای محصوالت شرکت وکتال اویل از کشورهای مختلف 
دنیا مشتریان بسیاری وجود دارد، اقدامات زیادی برای حفظ آنان صورت 
گرفته  است. با وجود ذخایر عظیم نفتی و ظرفیت های موجود کشورمان در 
این حوزه، توان تولید در حجم های بسیار باال به صورت بالقوه وجود دارد، بر 
همین اساس شرکت وکتال اویل به فکر تصاحب بازارهای صادراتی دنیا 
افتاد و این پروسه را با تالش زیاد دنبال کرد. کیفیت باالی قیر تولیدی این 
شرکت نسبت به قیرهای تولیدی بسیاری از کشورها، استقبال زیادی را به 
همراه آورد و همین امر در پیشبرد برنامه های شرکت وکتال  اویل اثر مثبت 
داشــت، به طوری که برند شناخته شده این شرکت، بازار رقابتی شدیدی 
را در کشــورمان به وجود آورد. بازاری که می توان گفت در ۵ سال گذشته 
رشد بسیار زیادی داشته و سطح فکری تولیدکنندگان سنتی این فعالیت 
را باال برده  اســت، به نحوی  که بسیاری از کارخانه ها با تجربه بیش از ۲۰ 
سال تولید قیر، به تازگی در سال های اخیر پی به حجم و توان تولید باالی 

خود برده اند.
محصوالت خود را به چه کشورهایی صادر می کنید؟

با لطف خداوند و برنامه ریزی هدفمند و بلندمدتی که در عرصه صادرات 
داشتیم، خوشبختانه صادرات به بیشتر کشورهای دنیا را تجربه کردیم که 
از جمله این کشورها می توان به ازبکستان، افغانستان، پاکستان، چین و 
مالزی اشــاره کرد. در دیگر قاره ها از جمله قاره اروپا و بیشتر کشورهای 
واقع در شاخ شرقی آفریقا نیز فعالیت های خوبی را داشتیم. در اروپا و بیشتر 
کشورهای حومه دریای سیاه و چند کشور قاره آمریکای جنوبی نیز فعالیت 
و صادرات داشــته ایم. الزم به  ذکر است، کشورهای همسایه روسیه، قیر 
و مشــتقات نفتی خود را از روسیه تامین می کردند؛ اما به دلیل مشکالت 
پیش آمده در آن منطقه و بروز تنش های سیاسی بین این کشورها، بازاری 
جدیدی برای صادرات این محصول در این کشورها به  وجود آمده که به 
علت کیفیت مناسب محصوالت ایرانی نسبت به محصوالت روسیه، این 

بازار رونق بهتری گرفته است.

محمد جعفری

وجود منابع غنی نفتی، ظرفیت های زيادی را برای درآمدزايی و ايجاد اشتغال در کشور فراهم کرده که متاسفانه به دلیل مديريت نامناسب و نبود برنامه ريزی 
آگاهانه از آن به خوبی استفاده نمی شود. از طرفی، به دلیل تحريم ها، شاهد ارزان فروشی نفت و فرآورده های نفتی از سوی دولت، وزارتخانه ها و 
شرکت های ذی ربط هستیم. برای بررسی بیشتر اين موضوع با مهندس محسن شیدايی، مديرعامل شرکت وکتال اويل با سابقه بیش از 10 سال فعالیت، 

گفت وگويی انجام داده ايم که ماحصل آن را می خوانیم.

از سوی مديرعامل شرکت وکتال اويل مطرح شد

ارزان فروشی  فرآورده های نفتی 
در سایه تحریم ها
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خوشحال و سودمند بدانند. شرکت وکتال اویل در بازار جهانی رشد بسیار 
خوبی را تجربه کرده و جزو معدود شــرکت هایی است که دارای مدارک 
بین المللــی مثل )CE( اروپا و ISO 9001 می باشــد. عالوه بر این، این 
شرکت در تالش است تا با گسترش دایره فعالیت ها و میزان صادرات، روز 

به روز دامنه فعالیت های خود را افزایش دهد.
مهمترین ملزومات رشد این حوزه چیست؟

یکی از این ملزومات، به روز شــدن شــرکت های فعال در حوزه نفت و 
انرژی اســت که بتوانند در حوزه صادرات موفق تر عمل کنند، بر همین 
اساس شــرکت وکتال اویل نیز با به روزســانی تجهیزات و استفاده از 
روش های تبلیغاتی بهینه، جایگاه مناســبی در بازارهای خارجی کسب 
کرده اســت. باید بپذیریم که در حال حاضر روش های قدیمی و سنتی 
دیگر جوابگو نبوده و مردم معموال مشــاغل به روز را بر مشاغل سنتی 
ترجیح می دهند؛ همان طور که سبک و سیاق بسیاری از کسب وکارها 
با ورود فناوری های جدید تغییر کرده  است. برای مثال، سطح و میزان 
خدماتی که در هایپرمارکت ها به مشــتریان ارائه می شــود با خدمات 

سوپرمارکت های محلی قابل قیاس نیست.
چه  اقداماتی برای تقویت بخش بازاریابی انجام داده اید؟

یکی از اقدامات جدی شرکت وکتال اویل برخالف بسیاری از شرکت های 
داخلی، انجام تبلیغات بین المللی اســت و به همین منظور با کشورهای 
فعال مانند ترکیه، امارات، عمان و... که از نظر جغرافیایی موقعیت خوبی 
دارند، مذاکراتی داشتیم و همکاری های خوبی را انجام می دهیم، از این  رو 
در صورت تایید وزارتخانه های داخلی، مذاکرات نهایی آن انجام خواهد 
شد. البته باید در نظر داشت، هدف این شرکت، همکاری با کشورهای به 
اصطالح دوست است و به همین دلیل از ورود به بازارهایی مانند آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و حامیان آن ها دوری کرده و درصدد است تا زورگویی 

و اهداف بدخواهانه این کشورها را برای مردم دنیا عیان کند.
آیا تحریم ها باعث کاهش صادرات فرآورده های نفتی شده 

است؟
کشورمان بهترین محصوالت را از نظر فرآورده های نفتی در اختیار دارد 
که با هیچ کشور دیگری قابل قیاس نیست، به طوری که حتی در شرایط 
تحریمی نیز مشتریان زیادی برای محصوالت این شرکت پیدا می شود، 
اما مســاله این است که تحریم ها، موجب کاهش صادرات فرآورده های 
نفتی نسبت به قبل نشده، بلکه باعث کاهش قیمت محصوالت نسبت 
به بازار جهانی شــده اســت، به طوری که قیمت نهایی این محصوالت 
معموال پایین تر از قیمت جهانی تعیین می شود. برای مثال، بر اساس پلت 
خلیج فارس، گازوئیل با قیمت منفی ۳۰ دالر عرضه شده، در حالی که با 

توجه به کیفیت آن بسیار بیشتر از این قیمت می ارزد.
و سخن آخر...

ایران بهترین منابع نفت و گاز دنیا را در اختیار دارد، ولی چون بیشتر آن ها 
در اختیار شــرکت های دولتی ا ست،  متاســفانه هیچ برنامه مشخص و 
هدفمندی برای پیشــرفت ندارند و هیچ کدام از این شرکت ها و اداره ها 
از نیروهای انســانی مجرب و خوب استفاده نمی کنند و بیشتر نیروهای 
فعال در این قسمت ها، فاقد توانمندی و دانش مرتبط با این حوزه هستند.

در پایان برای همه تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی آرزوی موفقیت دارم و 
امیدوارم همیشه در عرصه صادرات موفق باشند. همچنین امیدوارم روزی 
فرابرسد که در کشورمان افراد با سواد و مدبر به پست های مدیریتی دست پیدا 

کرده و فعالیت های شان سزاوار نام ایران و موضوع صادرات باشد. 

چه راهکاری برای جلوگیری از ارزان فروشی فرآورده های 
نفتی وجود دارد؟

این مشکل در سایه تحریم ها و مسائل سیاسی به وجود آمده رخ می دهد 
و خیلی از کشــورها برای همکاری در زمینــه بازرگانی با ایران عزیزمان 
تحت فشارهای سیاسی کشــورهای دیگر هستند که با مدیریت خوب و 
وجود افراد متخصص در هر زمینه در دســتگاه های اجرایی به  خصوص 
وزارت نفت، می توان این مشــکل را حل کرد. ما باید به این باور برســیم 
که سوخت، همیشــه مورد نیاز تمام کشورهای مصرف کننده دنیا است و 
همین امر نیاز بازار تقاضا را مهیا می کند، بنابراین با داشتن چنین تقاضای 
قدرتمندی چه احتیاجی به ارزان فروشــی داریم؟ مگر عدم سازماندهی و 

مدیریت و وجود رانت و داللی در عرصه بین المللی.
چه برنامه ای برای تامین بازار داخلی دارید؟

یکی از این برنامه ها، اجرا و نظارت درست بر قانون های تصویب شده است. 
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف بود تا مبلغ ۱۵۰ هزار 
میلیارد ریال از مواد اولیه قیر و وکیوم باتوم )وی بی( را به بخش های مختلف 
کشور اختصاص دهد که می توان به بخشی از آن از جمله ۴۸ درصد برای 
آسفالت راه های شهری، ۲۰ درصد برای معابر روستا، ۱۷ درصد برای معابر 
شهری، ۶ درصد برای پاسگاه ها، پایگاه ها و راه های بین مزارع و همچنین 
۶ درصد برای نوســازی و ساخت مدارس و دانشگاه فرهنگیان و ۳ درصد 
هم برای بیابان زدایی اشاره کرد، اما متاسفانه در عمل این قانون اجرا نشد 
و اکثر این سهمیه ها به واسطه رانت به شرکت های دیگر فروخته شد. باید 
دانست که مساله و دغدغه اصلی کشور، عدم اجرای قوانین در سایه رانت 
و تخلفات است که موجب شده تا نهادهای داخلی و بخش های مختلف 
کشور از سهمیه قانونی خود برای دریافت ذخایر طبیعی مانند فرآورده های 

نفتی، بی نصیب باشند.
حجم صادرات شــرکت وکتال اویل چقدر است و در این 

مسیر با چه موانعی مواجه هستید؟
با توجه به اختصاص سهمیه مشخص برای هر تولیدکننده، محدودیت هایی 
در روند صادرات وجود دارد. برای مثال، بسیاری از کارخانه ها بر اساس توان 
موجود، در اختیار داشتن کارت بازرگانی و اطالعات و داده های صادراتی، 
ظرفیت مشخصی برای صادرات دارند که هیچ نهاد نظارتی نسبت به تولید 
و تقاضای تولیدکنندگان و شــرکت ها، سهمیه ها را مشخص نمی کند، 
به طوری که شاهد فروش سهمیه کارخانه های تولیدی هستیم که توان 
صادرات ندارند و همان ســهمیه را به شرکت های فعال در زمینه صادرات 
با قیمت باالتر واگذار می کنند که همین مساله باعث مشکالت اقتصادی 
در بدنه ساختار کشور می شود. متاسفانه ذخایر غنی کشورمان به دلیل عدم 
قانون گذاری درست و اجرای آن، به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته یا به 
قیمت بسیار پایینی عرضه می شــود. به عنوان مثال، نرخ جهانی قیر هر 
قیمتی باشد، کشورمان آن را ۱۵ دالر پایین تر به فروش می رساند؛ به همین 
دلیل برخی از بخش ها با معضل کمبود سوخت یا عدم دسترسی به آن در 
جهت تولید مواجه هستند، در حالی که با مدیریت بهینه این حوزه  می توان 

بازار داخل را تامین و منبع درآمدزایی قابل توجهی برای کشور ایجاد کرد.
شرکت وکتال اویل چه مزایا و ویژگی های مثبتی دارد؟

مهمترین ویژگی این شرکت، شناخت در زمینه بازار هدف خودمان بوده، 
به طوری که قبل از فروش محصوالت به خریداران، به کشورهای مختلف 
مشــاوره می دهیم تا آن ها خود را همیشه از خرید و همکاری با شرکت ما 
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میزان تولید اوره- آمونیاک در مجتمع پتروشیمی پردیس 
چقدر است؟

این مجتمع به عنــوان بزرگ ترین مجموعه تولیدکننده اوره- آمونیاک 
خاورمیانه به شمار می رود و ساالنه حدود ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن اوره- 
آمونیاک در این مجتمع تولید می شود که از این میزان تقریبا ۳ میلیون و 
۲۰۰ هزار تن اوره و ۲ میلیون تن آمونیاک است. از مقدار  اوره تولید شده در 
این مجتمع، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن به وزارت جهاد کشاورزی 
اختصاص پیدا می کند و مازاد تولید آن هم، در داخل مصرف مورد استفاده 
قرار می گیرد و صادر می شود. قابل ذکر است، کارگروه های شرکت های 
اوره ســاز هم در کشور داریم که شامل مجتمع های پتروشیمی لردگان، 
مسجد سلیمان، خراسان رضوی، شیراز، کرمانشاه و پردیس می شود که 

محوریت این کارگروه با مجتمع پتروشیمی پردیس است.
مجتمع های پتروشــیمی کشــور چگونه در زمان اعمال 

تحریم ها به فعالیت های خود ادامه دادند؟
مجتمع های پتروشــیمی در زمان اعمال تحریم های ظالمانه توانستند 
موضــوع ارزآوری کشــور را حل کننــد. به اعتقاد بنــده، مجتمع های 

پتروشیمی تحریم ناپذیر هستند و هر چقدر بتوانیم صنعت پتروشیمی را 
در کشــور تقویت و موانع را از پیش روی آن برداریم، به توسعه بیشتری 
دســت پیدا خواهیم کرد. با توجه به نامگذاری شــعار سال توسط مقام 
معظم رهبری با عنوان "تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها"، باید موانع 
پیش  روی مجتمع های پتروشیمی در کشــور برداشته شود. بنده یقین 
دارم این مجتمع هــا راه دور زدن تحریم ها، فروش محصوالت و تامین 
قطعات را با وجود فشارهای زیاد یاد گرفته اند، زیرا هیچ مجتمع پتروشیمی 
در زمان اعمال تحریم های ســخت علیه کشور بابت قطعات، تجهیزات 
و فروش محصوالت با مشــکل مواجه نشد و این موضوع تنها با حضور 
مدیران با تجربه، جوان و برجسته در راس مجتمع های پتروشیمی کشور 
رخ داده و باید تقویت شود. در این شرایط سخت، موضوع ارزآوری توسط 

مجتمع های پتروشیمی برای کشور و مردم بسیار حائز اهمیت است.
تحریم های ظالمانه برای مجتمع های پتروشیمی، فرصت 

بود یا تهدید؟
خوشــبختانه در چند سال اخیر، بعضی از تحریم های اعمالی علیه کشور 
به فرصت تبدیل شــده است. اســتحضار دارید، در شــرکت هایی که 
آمریکایی ها در آن ســهام دارند، وقتی اسم ایران گفته می شود، معموال 
آن شــرکت همکاری الزم را انجام نمی   دهد که این اتفاق موجب شــده 
تا در مجتمع های پتروشیمی به فکر موضوع ساخت و تقویت تجهیزات 
داخلی باشیم. خوشبختانه در مجتمع های پتروشیمی کشور این همدلی 
ایجاد شده که بتوانیم تمام قطعات موردنیاز را نقشه برداری کرده و در زمینه 
تولید داخل، شــرکت های دانش بنیان وارد فاز اجرا شــوند. در سال های 
گذشته تمام کاتالیســت های مجتمع پتروشیمی پردیس را از خارج وارد 
می کردیم، اما هم اکنون ۱۰۰ درصد کاتالیست های مورد نیاز این مجتمع 
در ایران بومی سازی می شــود که به لحاظ کیفیت از نمونه خارجی بهتر 
هستند. در وزارت دفاع با توجه به ظرفیت های خوبی که در شرکت هایی 
همچون صنایع صا ایران، فتح، حدید، میالد و بعثت داریم، توان مهندسی 
معکوس بسیار خوبی ایجاد شده که شرکت های دیگر داخلی همچون مپنا 

احمدرضا صباغی

شرکت های پتروشیمی  همواره از مهمترين پیشران های اقتصادی کشور بوده اند که طی چند سال اخیر، همزمان با اعمال تحريم های ظالمانه با معضالت 
متعددی روبه رو شده اند. دکتر غالمرضا جمشیدی که حدود يک سال است به عنوان مديرعامل مجتمع پتروشیمی پرديس فعالیت دارد، تاکید می کند 
که  اين پتروشیمی بزرگ ترين مجموعه تولیدکننده اوره- آمونیاک در کشور است و اوره مجموعه پتروشیمی پرديس در جهان از کیفیت بااليی برخوردار 

می باشد. مشروح اين مصاحبه به نظر خوانندگان محترم می رسد.

غالمرضا جمشیدی مطرح  کرد

ثبات در قیمت خوراک پتروشیمی ها 
ضامن موفقیت در بازارهای صادراتی
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برای صــادرات محصوالت پتروشــیمی چه تمهیداتی  
اندیشیده اید؟

امروز در کشور، موضوع صادرات اهمیت فراوانی دارد و بازارهای جدیدی 
در خارج از ایران باید برای آن پیدا کرد، زیرا برای ارزآوری در کشــور راهی 
جز افزایش صادرات محصوالت ایرانی به کشورهای مختلف نیست. طی 
یک سالی که در مجتمع پتروشیمی پردیس مدیرعامل بودم، تمرکز ما بر 
این بوده که بازارها و مشتریان جدیدی را پیدا کنیم و صرفا به کشور ترکیه 
متمرکز نباشیم. در موضوع صادرات محصوالت پتروشیمی به اروپا فعالیت 
خوبی داریم و استارت خوبی را برای صادرات سایر محصوالت پتروشیمی به 
آفریقای جنوبی و اروپا زده ایم. کشورهای آمریکای جنوبی را به عنوان یکی 
دیگــر از مقاصد مهم برای صادرات در نظر گرفته ایم که آثار آن در مجتمع 
پتروشیمی پردیس قابل مشاهده اســت. عالوه بر این، صادرات به کشور 
برزیل هم از مهمترین اهداف مجتمع پتروشیمی پردیس بوده که این اقدام در 
حال انجام است. با برداشتن تحریم های ظالمانه علیه کشور و برقراری بیشتر 
ارتباطات بین المللی، به طور قطع شاهد توسعه بیشتر صادرات محصوالت 

ایرانی در حوزه پتروشیمی به کشورهای دیگر خواهیم بود.
مهمترین دغدغه  مجتمع های پتروشیمی چیست؟

یکی از موضوع های مهمی که در مجتمع های پتروشیمی باید معیار قرار 
گیرد، ایجاد ثبات در تامین خوراک و قیمت آن ها است. با شروع هر سال، 
برنامه ریزی های مجتمع پتروشیمی بر طبق بودجه و نرخ خوراک تعیین 
می شود، اما در طول یک سال، شــاهد ایجاد نوسانات در قیمت خوراک 
پتروشیمی ها هســتیم که این مجتمع ها را با چالش های زیادی روبه رو 
می کند. نرخ خوراک در هزینه تمام شــده محصوالت پتروشیمی تاثیر 
به سزایی دارد و مجتمع های پتروشــیمی فعال در ایران، رقیب هایی در 
بازار صادراتی دنیا دارند که تغییرات قیمتی در نرخ خوراک موجب خواهد 
شــد تا در حوزه صادرات موفق عمل نکنند. مجتمع های پتروشــیمی 
ایرانــی باید با نرخی خوراک مورد نیاز خــود را تامین کنند که هم توجیه 

و شرکت های دانش بنیان  از این توان به صورت بهینه استفاده می کنند. ما 
هم در مجتمع پتروشیمی پردیس برای بومی سازی قطعات، تیمی را قرار 
دادیم تا تعداد قطعات زیادی را در کشور بومی سازی کنند که عددهای آن 

قابل چشمگیر است.
برای توسعه مجتمع پتروشیمی پردیس چه اقداماتی انجام 

شده است؟
همان طور که استحضار دارید، فاز ۳ مجتمع پتروشیمی پردیس بیش از ۱۸ 
ماه شــروع به کار کرده و هم اکنون وارد پروسه تولید شده است. روزی که 
بنده به عنوان مدیرعامل وارد مجتمع پتروشیمی پردیس شدم، موضوع 
ایجاد مجتمع پتروشیمی همت مطرح بود که ۵۰ درصد سهام آن مربوط 
به هلدینگ خلیج فارس و ۵۰ درصد دیگر به شــرکت نفت و گاز پارسیان 
اختصاص دارد. طبق جلســه ای که با همکاران خود در شرکت نفت و گاز 
پارسیان به عنوان سهامدار عمده داشتم، مقرر شد تا مجتمع پردیس ۱۰۰ 
درصد سهام شرکت پتروشــیمی همت را خریداری کند که به طور قطع 
برای پتروشــیمی پردیس مفید خواهد بود، زیرا از ۱۰۰ درصد آمونیاکی 
که مجتمع پتروشــیمی ما تولید می کند، ۹۰ درصد آن برای اســتفاده در 
۳ فاز پتروشیمی پردیس مصرف می شــود و ۱۰ درصد مازاد آن را باید به 
فروش می رساندیم که این ۱۰ درصد از این به بعد، به شرکت پتروشیمی 
همت اختصاص پیدا خواهد کرد. موضوع آالیندگی و سرطان زایی ناشی 
از خروج گازهای فلر پتروشــیمی ها و جمع آوری CO2 برای شــرکت 
پتروشیمی همت، اهمیت باالیی دارد، چراکه این پتروشیمی یک پروژه 
زیســت محیطی و به اصطالح "اوره سبز" است که آالیندگی را از منطقه 
جمع می کند. شــرکت پتروشــیمی همت، CO2 را از حدود ۵ مجتمع 
پتروشیمی موجود در منطقه عسلویه جمع آوری می کند که این اتفاق بسیار 
مثبت و سازنده است. مجتمع پتروشیمی همت ساالنه یک میلیون تن اوره 
تولید می کند که این میزان افزایش تولید، این پتروشیمی را در مقام نخست 

جهان قرار خواهد داد.

با برداشتن تحریم های 
ظالمانه علیه کشور و 

برقراری بیشتر ارتباطات 
بین المللی، به طور قطع 

شاهد توسعه بیشتر 
صادرات محصوالت 

ایرانی در حوزه 
پتروشیمی به کشورهای 

دیگر خواهیم بود
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اقتصادی داشته باشد و هم به نوعی حاشیه سود آن ها را پوشش دهد، به 
همین دلیل معموال با توجه به تناژهای باالیی که در مجتمع پتروشیمی 
پردیس داریم، نمی توانیم بیشتر از ۱۵ روز ذخیره سازی تولید داشته باشیم 
و باید فروش انجام دهیم که باعث کاهش تولید نشود. برای نرخ خوراک 
پتروشیمی ها برنامه ریزی بلندمدت انجام شــده و ایجاد تثبیت در نرخ 
اهمیت ویژه ای دارد. در سال جاری نرخ خوراک پتروشیمی ها در شورای 
اقتصاد و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی، ۵ هزار تومان و برای 
سوخت ۲ هزار تومان در نظر گرفته شده است. در سال گذشته بارها نرخ 
خوراک از ۳ هــزار و ۲۰۰ به ۳ هزار و ۵۰۰ و حتــی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان 
تغییــر کرد. نرخ خوراک ۳ هزار و ۵۰۰ تومــان تا باالی ۶ هزار تومان نیز 
رسید و مجددا این نرخ با بخشنامه دولت اصالح شد. تثبیت نرخ خوراک 
برای انجام برنامه ریزی های گســترده مجتمع های پتروشیمی اهمیت 
ویژه ای دارد، زیرا باید با کل جهان برای صادرات محصوالت پتروشیمی 
رقابت کنیم و افزایش میزان فروش محصوالت صادراتی شرکت های 
پتروشیمی ایرانی در جهان به نرخ خوراک و سوخت وابستگی زیادی دارد. 
موضوع اخذ مالیات از تولید اوره در مجتمع های پتروشیمی کشور از دیگر 
دغدغه های فعاالن این حوزه است. آخرین مصرف کننده اوره در کشور، 
کشاورزان هستند. از مسئوالن خواهش می کنم، موضوع اخذ مالیات بر 

اوره را لغو کنند تا چالش بعدی برای شرکت های پتروشیمی ایجاد نشود.
اوره تولیدشــده در مجتمــع پتروشــیمی پردیس چه 

مشخصه هایی دارد؟
اوره تولیدشده در مجتمع ما، به دلیل برخورداری از کیفیت باال، برند یک 
جهان است. به  تازگی در مجتمع پتروشیمی پردیس یک آنتی کیک که 
دو خاصیت بزرگ دارد را تولید کردیم که از کلوخه شــدن اوره جلوگیری 
می کند. این اوره تولیدی را وقتی کشــاورز اســتفاده می کند، ماندگاری 
بیشتری در زمین دارد، به همین دلیل مجتمع پتروشیمی پردیس برای 
صادرات اوره حرف های زیادی برای گفتن در جهان دارد. با توجه به تناژ 
باال و تالش زیادی که روی برندسازی پردیس انجام گرفته، کشاورزان 
نتیجه عملیاتی تالش های متخصصان پتروشیمی را در زمین های خود 
مشاهده کرده اند. در موضوع امنیت غذایی، مجتمع پتروشیمی پردیس 
گام های موثری برداشته که کشاورزان آثار آن را در محصوالت تولیدی 

خود مشاهده کرده اند.
سهام مجتمع پتروشیمی پردیس با نماد "شپدیس" در چه 
شرایطی قرار دارد و چه برنامه هایی برای با ارزش تر کردن 

آن دارید؟
ســرمایه گذاران نماد "شپدیس" همان ســهامداران عزیز ما هستند که 
تعدادی از آن ها را حقیقی ها و تعداد دیگر را حقوقی ها تشکیل می دهند. 
مجموعه "ســاتا" هم به نوعی سهامدار حقیقی نماد "شپدیس" است که 
باید حقوق بازنشستگان نیروهای مســلح را پرداخت کند. به طور قطع 
میزان تولید و فروش محصوالت مجتمع پتروشیمی پردیس در زندگی 
بازنشستگان تاثیر به سزایی دارد. ما نسبت به تک تک سهامدارانی عزیزی 

که در بورس، سهام نماد "شپدیس" را خریداری می کنند، متعهد هستیم 
و باید این بازار را حمایت کنیم. زمانی که بنده وارد مجتمع پتروشــیمی 
پردیس شدم، قیمت هر سهم ۶ هزار و ۷۰۰ تومان بود که با رشد شاخص 
بازار سرمایه، این قیمت تا ۱۹ هزار تومان هم رشد پیدا کرد. حتی سهم نماد 
"شپدیس" جزو سهام نخست رشدیافته در بازار سرمایه لقب گرفت. با توجه 

به ریزشی که در بازار سرمایه رخ داده، هم اکنون قیمت هر سهم مجتمع 
پتروشیمی پردیس تقریبا ۱۴ هزار تومان است. البته سعی ما بر این است که 
سهام شرکت خودمان را تقویت  کنیم که در این راستا، سال گذشته برای 
هر سهم حدود ۶۸۰ تومان سود و امسال یک هزار و ۳۵۰ تومان سود در نظر 
گرفتیم. ناگفته نماند، میزان مطالبات مجتمع پتروشیمی پردیس از دولت 
زیاد شده که برای حل این موضوع با مجلس شورای اسالمی رایزنی های 
متعددی را انجام داده ایم و حتی با اعضای کمیسیون های صنایع، انرژی، 
کشاورزی و رئیس محترم مجلس، جلسات زیادی را برگزار کردیم تا ردیف 
بودجه ای برای تسویه مطالبات مجتمع پتروشیمی پردیس در نظر بگیرند. 
از ابتدای سال ۱۳۹۷، میزان مطالبات ما از دولت نزدیک به ۸ هزار و ۶۰۰ 
میلیارد تومان است که به طور قطع با تسویه این مطالبات، شاهد افزایش 

سود سهام مجتمع پتروشیمی پردیس در بازار سرمایه خواهیم بود.
چه چشم اندازی برای مجتمع پتروشیمی پردیس متصور 

هستید؟
این مجتمع نیروهای جوانی دارد که میانگین ســنی آنان حدود ۳۵ سال 
است. تمام مدیران آن جوان هایی هستند که با انرژی و توان باال در حال 
انجام فعالیت های گسترده و موثر برای رشد و توسعه مجتمع پتروشیمی 
پردیس  هستند. جوان گرایی در  این مجتمع تاثیر به سزایی در تولید، خرید 
مواد اولیه و فروش محصوالت دارد. در کنار جوانان با همت، افراد با تجربه 
هم در مجتمع پتروشــیمی پردیس حضور دارند که ترکیب این قشرها 
می تواند موفقیت های بزرگی را رقم بزند. چشم انداز بلند مدت ما در مجتمع 
پتروشیمی پردیس، راه اندازی شرکت پتروشیمی همت است تا انشااهلل 
بتوانیم این شرکت را تبدیل به فاز چهارم مجتمع پتروشیمی پردیس کنیم. 
هر چند هم اکنون پیشــرفت فیزیکی شرکت پتروشیمی همت حدود ۳ 
درصد اســت که امیدواریم این پروژه زیست محیطی با ارزش در منطقه 
زودتر به نتیجه برسد و میزان تولید محصوالت پتروشیمی ما یک میلیون 
تن اضافه شود که به طور قطع با ارزش بوده و می توانیم ایران را تبدیل به 

یک هاب صادراتی در خاورمیانه و جهان کنیم.
 و سخن آخر...

بنده از همه عزیزان در مجتمع پتروشیمی پردیس به عنوان بزرگ ترین 
مجتمع تولیدکننده اوره- آمونیاک خاورمیانه تشــکر می کنم. راهی جز 
همدلی، هم صدایی و کار تیمی در مجتمع پتروشیمی پردیس برای رسیدن 
به موفقیت نداریم. امیدوارم در سال های آتی با حمایت سهامداران عزیز 
و مسئوالن صنعت پتروشیمی کشور، موانع پیش  روی توسعه صنایع 
پتروشیمی ایران برداشــته شود تا شاهد حضور قدرتمند شرکت های 

پتروشیمی ایرانی در عرصه های اقتصادی داخلی و خارجی باشیم. 

نرخ خوراک در هزینه 
تمام شده محصوالت 

پتروشیمی تاثیر 
به سزایی دارد و 

مجتمع های پتروشیمی 
فعال در ایران، 

رقیب هایی در بازار 
صادراتی دنیا دارند که 
تغییرات قیمتی در نرخ 
خوراک موجب خواهد 

شد تا در حوزه صادرات 
موفق عمل نکنند
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یکی از مهمترین دارایی های بشر، داشتن زمینی سبز و آسمانی پاک و آبی 
است که با توجه به وابستگی زندگی های صنعتی امروزمان به سوخت های 
فسیلی و منابع انرژی های تجدیدناپذیر مانند نفت و گاز، زغال سنگ و... و 
محدود بودن این منابع، پیامدهای جبران ناپذیری از نظر زیست محیطی، 
اقتصاد و ســرمایه گذاری، رشد صنعتی و همچنین محدودیت های منابع 

زندگی روزمره برای نسل های بعد به دنبال خواهیم داشت.
ما در کشــوری زندگی می کنیم که به لحاظ منابع طبیعی جزو ۱۰ کشور 
غنی جهان و همچنین از نظر برخــورداری از انرژی های تجدیدپذیر به 
ویژه انرژی خورشــیدی، این سرمایه تمام نشدنی، جزو اولین کشور غنی 
در رده جهانی می باشد.  به طور میانگین ساالنه بیش از ۳۰۰ روز آفتابی را 
در کشورمان تجربه می کنیم که بسیار قابل توجه و تامل است که با توجه 
به نیاز به افزایش ظرفیت نیروگاهی کشــور در کوتاه مدت، سرعت باالی 
طراحی و اجرای نیروگاه های خورشــیدی در مقایسه با سایر نیروگاه ها، 

گزینه ای مناسب برای سال های آتی کشور خواهد بود.
 KSGI شرکت کرچنر سوالر گروپ ایرانیان با نام اختصاصی و اختصاری
به عنوان پیمانکار کلید در دست )EPC( در زمینه نیروگاه های خورشیدی، 
متشــکل از متخصصان و مهندسان خارجی و داخلی و با در اختیار داشتن 
علم، تجربه و تخصص در زمینه تکنولوژی های توسعه یافته صنعت برق 
در جهان، با تمرکز بر حفظ و بهبود شرایط زیست محیطی، بهبود اقتصاد 
کالن کشورمان، حفظ و افزایش سرمایه برای سرمایه گذاران و... با هدف 
بهره برداری از منبع تجدیدپذیر انرژی خورشیدی، گامی موثر در راستای 
توســعه تکنولوژی صنعت برق و فرهنگ سازی بهره مندی از این انرژی 

موجود در کشورمان تا به امروز برداشته است.
KSGI حاصــل هم اندیشــی و مشــارکت تجــاری شــرکت ایران 
تابلو، پیشکســوت و پیشــگام در عرصه برق کشــورمان و شــرکت                                                                  
Kirchner  Solar Group GmbH آلمان، یکی از شــرکت های پیشــرو 

در صنعت تولید برق جهان به لحاظ بهره برداری از انرژی خورشــیدی و 

بهمن کریمی شاد 
مدیرعامل شرکت کرچنر سوالر گروپ ایرانیان 

گسترش تکنولوژی 
استفاده از نیروگاه های خورشیدی

همچنین سیستم ردیاب خورشیدی، یکی از مطرح ترین برندهای 
معتبر جهان است که از مجموع بیش از ۸۰ سال تجربه دو شرکت 
 )KSGI(Kirchner Solar Group Iranian ،آلمــان KSG ایران تابلو و
تشــکیل شــد تا با انتقال دانش فنی صنعت برق جهان به کشور 
عزیزمان و توسعه دانش فنی- مهندسی و اجرا، با ارائه پربازده ترین 
راهکارها با توجیه اقتصادی باال به سرمایه گذاران و صنعت داران 
در پروژه های نیروگاه خورشــیدی و همچنین بومی سازی و تولید 
سیستم ردیاب خورشیدی در کشــورمان و ایجاد زمینه صادرات 
این تکنولوژی، مسیر سبزی در صنعت برق کشور ایجاد نماید که 
به یاری خدا و با تالش مهندســان متخصص KSGI تا به امروز 
توانسته ایم، پروژه های کارفرمایان محترم را در کوتاه ترین زمان 
مدنظر با باالترین کیفیت ارائه داده و ســهم بزرگی از این بازار را به خود 
اختصاص دهیم. ما معتقدیم، با تکیه بر پشــتوانه های طراحی، ساخت و 
بازرگانی و مالی شــرکت های گروه ایران تابلو و KSG توانمندی بسیار 

باالیی داریم.
بخشی از پروژه های این شرکت:

 نیروگاه ۱۰ مگاواتی نیروگاه کوشــک با سرمایه گذاری شرکت برق و 
انرژی غدیر )رکورد کوتاه ترین زمان در EPC نیروگاهی خورشــیدی به 

مدت ۶ ماه و ۸ روز(
 نیروگاه ۵ مگاواتی نیروگاه زاگرس با ســرمایه گذاری شرکت تولید و 
 EPC مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر )رکوردی کوتاه مدت دیگر زمانی در

نیروگاهی خورشیدی به مدت کمتر از ۵ ماه(
 نیروگاه ۱۵۰ کیلوواتی کارخانه نوآوری مشهد با سرمایه گذاری و مالکیت 

گروه ایران تابلو )بزرگ ترین نیروگاه سقفی استان خراسان رضوی(
 نیروگاه ۶۳۷ کیلوواتی شــرکت ایران تابلو با سرمایه گذاری و مالکیت 

گروه ایران تابلو )بزرگ ترین نیروگاه سقفی کشور(
 نیروگاه ۶.۳۶ کیلوواتی سیســتم ردیاب خورشیدی دو محوره شرکت 
ایران تابلو با ســرمایه گذاری و مالکیت گروه ایــران تابلو )با تکنولوژی                   

KSG GmbH آلمان(

امید اســت، با تامل بر بحران های احتمالی زیست محیطی، اقتصادی، 
سیاســی و... که در آینده بر اثر محدودیت منابــع تجدیدناپذیر گریبان 
کشــورمان را خواهد گرفت، همه با هم در فرهنگ ســازی و گسترش 
تکنولوژی استفاده از نیروگاه های خورشیدی، سهمی ماندگار در حفظ بقاء 
زمینی سبز، آسمانی پاک و آبی، لبخندی جاودان برای آیندگانمان باشیم.

 www.ksgiran.com
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مذاکرات رسمی هسته ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ با پذیرفتن توافق 
موقت ژنو در نوامبر ۲۰۱۳ میالدی آغاز شد و بعد از ۲۰ ماه مذاکره فشرده 
و طاقت فرسا در آوریل ۲۰۱۵ میالدی تفاهم هسته ای لوزان بین ایران و 
این کشورها شکل گرفت. در نتیجه این توافق که تاییدیه پایدار متعهدین 
آن را به همراه داشت، ایران در قبال محدودسازی برنامه هسته ای خود و 
پذیرش نظارت بیشتر آژانس انرژی اتمی، از تحریم های شورای امنیت 
ملل متحد، اتحادیه اروپا و تحریم های ثانویه ایاالت متحده آمریکا بیرون 
آمد. پس از انعقاد توافق هســته ای خیل هیات های سیاسی و اقتصادی 
کشــورهای صنعتی دنیا روانه ایران شدند، به طوری که پاویون فرودگاه 
مهرآباد، شاهد ترافیک استقبال از این هیات ها بود و هر روز خبر جدیدی 
از توافقات اقتصادی شرکت های بزرگ دنیا با ایران منتشر می شد، اما چه 
شــد که برجام از هم پاشید و به اهداف طراحانش نرسید؟ چرا توافقی که 
به زعم کارشناسان سیاسی دنیا، بزرگ ترین توافق قرن خوانده می شد، 
از هم گسست؟ برجام یک توافق سیاسی بین ایران و کشورهای آمریکا، 
انگلیس، آلمان، فرانســه، چین، روســیه و اتحادیه اروپا بود که در واقع، 
طرف های اصلی آن، ایــران و آمریکا بودند. مقامات ایران پس از به ثمر 
نشستن این توافق، طرف اصلی و تعیین کننده برجام یعنی ایاالت متحده را 
از منافع آن کنار زدند و بارها رسما حضور شرکت های چندملیتی در کشور 
را ممنوع اعالم کرده و تفاهم نیم بند با بوئینگ را هم ملغا اعالم نمودند. در 
ادامه کار به جایی رسید که شعبه کی اف سی)KFC( در کرج را باز نشده، 

هادی بحرینی

افزایش امنیت اقتصادی 
با حضور شرکت های چند ملیتی

پلمــپ کردند و زمزمه های برجام ۲ و ۳ هنوز نیامده، در نطفه خفه گردید، 
توافقاتی که در ادامه برجام می توانســت چند دهه اختالف و بدبینی های 
عمیق بین ایران و آمریکا را با الگوبرداری از برجام از میان بردارد و مزایای 
بی شماری عاید هر دو کشور و منطقه نماید، اما در عمل این اتفاق رخ نداد و 

از ورود شرکت های چندملیتی به بازار ایران ممانعت به عمل آمد.
در دنیای ُپرتنش و دائم در حال تغییر کنونی، کشورهایی کامیاب هستند 
که تعامالت خود را به همه دنیا گســترش داده و صنعت و اقتصاد خود را 
با جهان به اشتراک بگذارند. اقدامات عربستان سعودی و امارات متحده 
عربی و اشتراک گذاری اقتصادشان، مثال های خوبی در این راستا است. 
این کشــورها با خرید سهام تیم های ورزشــی و کمپانی های بزرگ دنیا 
در اقتصاد ســرمایه گذاری کرده اند و با عرضه سهام شرکت های خود در 
بورس های لندن و نیویورک، صنعت و اقتصاد خود را در عرصه بین المللی 
به اشــتراک گذاشته اند. به عنوان مثال، غول نفتی آرامکو با ارزشی بیش 
از ۶/۱ تریلیون دالر که مالک بیش از ۷۰ درصد ســهام هلدینگ سبیک، 
بزرگ ترین هلدینگ پتروشیمی خاورمیانه نیز است، با عرضه بخشی از 
سهام خود در بورس نیویورک )NYSE(، مالکیت خود را با دنیا به اشتراک 
گذاشت. عربستان با درک این موضوع که به تنهایی قادر به تامین امنیت 
انرژی و اقتصادش نیست، دنیا را در منافع ملی و اقتصادش شریک می کند 
و با این رویکرد، امنیت بیشتری به ســاختار اقتصادی خود بخشیده که 
تهدیدات احتمالی منطقه ای را متوجه کل نظام اقتصادی دنیا خواهد کرد.

ایران نیز اگر به دنبال یک توسعه همه جانبه و متوازن است، باید جزئی از 
نظام بین الملل باشد و با کاهش تنش ها و با ایجاد یک اقتصاد درهم تنیده با 
دنیا، نظام اقتصادی خود را ایمن سازد. پس اگر توافق هسته ای مجددا به 
ثمر نشست، باید از فرصت باقی مانده دولت بایدن حداکثر استفاده را ببریم 
و امکان خروج مجدد دولت بعدی آمریکا از این توافق را سخت و سخت تر 
نماییم و ایــن مهم، فقط با بهبود روابط با شــرکت های بزرگ صنعتی، 
خصوصا شرکت های چندملیتی حاصل می گردد. ما باید با این شرکت ها 
وارد توافقات گســترده شــویم تا ضمن منفعت از ســرمایه گذاری و 
تکنولوژی هــای مدرن صنعتــی، امکان خروج از توافق هســته ای را 

ناممکن سازیم.
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در این بخـــش می خوانیم :

رشد و توسعه اقتصاد کشور از مسیر تولید می گذرد

قطعه سازان ایرانی کاالهای استاندارد تولید می کنند

طراحی پلتفرم های جدید  در صنعت خودروسازی ایران

دنیای خودرو
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مصطفی حاتمی

با وجود نوسانات نرخ ارز و مشکالت موجود در تامین مواد اولیه مورد نیاز، بسیاری از قطعه سازان خودرو روند تولید را با تکیه بر بخش های تحقیق و 
توسعه و نیروهای مهندسی متخصص ادامه داده و سهم بزرگی از نیاز بازار داخل و خودروسازان را پوشش می دهند. در اين میان برخی از شرکت ها 
با توجه به افزايش میزان تولیدات خود، حتی به کشورهای خارجی نیز صادرات دارند که اين موضوع باعث توسعه فعالیت های آن ها شده است. برای 
بررسی بیشتر اين موضوع گفت وگوی صمیمانه ای با مهندس بهرام بهادری، مديرعامل شرکت تولیدی و صنعتی بهرام  الکترونیک  گستر انجام داده ايم. 
وی معتقد است: »به دلیل مشکالت مالی و عدم حمايت  دولت، اين صنعت نسبت به ديگر صنايع دنیا تا حدودی عقب مانده است، اما به اعتقاد بنده، 
قطعه سازان خودرو کشور به محض دريافت کوچک ترين حمايتی فاصله خود را با قطعه سازان پیشرفته دنیا کم خواهند کرد، از اين رو امیدواريم تا در 
آينده ای نزديک همه چالش های موجود از جمله شرايط بد اقتصادی، تورم، تحريم و... حل شود و قطعه سازان با توان و قدرت بیشتری به تولید ادامه 

دهند.« مشروح اين مصاحبه به نظر خوانندگان عزيز می رسد.

مهندس بهرام بهادری

قطعه سازان ایرانی
 کاالهای استاندارد تولید می کنند

لطفا بفرمایید، شرکت تولیدی و صنعتی بهرام الکترونیک 
گستر در چه سالی و با چه هدفی تاسیس شد؟

این شرکت در سال ۱۳۶۱ تاسیس شده و از سال ۱۳۷۳ به عنوان شرکت 
سهامی شناخته می شود. مهمترین کار شرکت تولیدی و صنعتی بهرام 
الکترونیک گستر در ابتدای تاسیس تاکنون تولید قطعات الکترونیکی، 
برقــی و قطعاتی مانند رله های خودرویی بوده و از ســال ۱۳۷۳ به تولید 
انبوه چندین قطعه جدید نیز روی آورده است. هم اکنون نیز تمرکز اصلی 
این شرکت تولید کوئل های خودرو است که نیاز تمام خودروهای داخلی 
را پوشــش می دهد. شایان ذکر است، شــرکت تولیدی و صنعتی بهرام 
الکترونیک گســتر از نظر R&D، کنترل کیفیت و فعالیت های تولیدی، 
همواره مورد تایید دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا بوده 
و در حال حاضر با اشتغال زایی حدود ۱۵۰ نفر به فعالیت خود ادامه می دهد.

به طور میانگین روزانه چه تعداد قطعه تولید می کنید؟
بر اساس برنامه های مورد نظر، شرکت تولیدی و صنعتی بهرام الکترونیک 
گستر روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ قطعه کوئل در انواع مختلف تولید می کند که 
عمدتا در اختیار دو شــرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا قرار 
می گیرد. البته باید گفت، برخی از این قطعات به صورت تک سورس تولید 
شده و ضمن عرضه به خودروهای جدیدی مانند شاهین، تارا و... به مرحله 
انبوه سازی نیز رسیده است. برای مثال، قطعات مورد نیاز خودروی شاهین 
طی مدت اخیر انبوه سازی شده و قطعات مورد نیاز تارا نیز بر اساس تنظیم 

قراردادها، بسته بندی قالب ها و... در سال آینده انبوه سازی خواهد شد.
مهمترین مزیت محصوالت شــرکت تولیدی و صنعتی 
بهرام الکترونیک گستر نسبت به دیگر شرکت ها چیست؟

دو موضوع کیفیت و قیمت در این مورد از اهمیت ویژه ای برخوردار است، 
به طوری که این شــرکت در تالش اســت تا کاالهای باکیفیت و ارزانی 
را به بازار عرضه کند و ضمن جلب نظر مشــتریان در بازار آزاد، مشتریان 
بخش های دولتی را نیز راضی نگه دارد که خوشــبختانه در این مسیر نیز 
موفق بوده است. البته به منظور افزایش هرچه بیشتر کیفیت این قطعات، 
موانعی مانند دسترسی دشوار به مواد اولیه خارجی وجود دارد که در صورت 
برطرف شــدن، توان رقابتی شرکت تولیدی و صنعتی بهرام الکترونیک 
گســتر را در قیاس با قطعات خارجی نیز افزایــش خواهد داد، با این حال 
قطعات تولیدی این شــرکت به مراتب از قطعات چینی موجود در بازار از 

کیفیت بهتری برخوردار است.
چه میزان از محصوالت این شــرکت در بازار لوازم یدکی 

عرضه می شود؟
با توجه به تعهدی که شرکت تولیدی و صنعتی بهرام الکترونیک گستر 
نسبت به شرکت های خودروسازی دارد، در مرحله اول، قطعات تولیدی 
مورد نیاز این شــرکت ها تامین می شود و پس از آن توسط برند BEG در 
بازار لوازم یدکی عرضه می شــود. البته با توجــه به کیفیت باال و قیمت  ی  
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مناسب، مازاد این قطعات به کشــورهای دیگر که از خودروهای ساخت 
ایران استفاده می کنند، صادر می شود، چراکه کشورهای پیشرفته برخالف 
کشورمان از ســطح تکنولوژی باالیی برای تولید قطعه برخوردار بوده و 
نیازی به قطعات تولیدی کشــورمان ندارند، با این حال شرکت تولیدی و 
صنعتی بهرام الکترونیک گســتر، در تالش است تا با تولید قطعات جدید 

و استفاده از مواد اولیه با کیفیت، برنامه های صادراتی خود را تقویت کند.
چه مشوق هایی برای جذب مشتریان در نظر گرفته اید؟

از جمله این مشوق ها اهدای جوایز و هدایایی برای مشتریان است، با این 
وجود الزم به ذکر است که قطعات خودرو قطعاتی تزئینی یا مورد استفاده 
عمومی نیســت، به همین دلیل تنها با داشــتن دو شرط کیفیت و قیمت 
مناسب مشتریان خاص خود را جلب خواهد کرد. باید دانست، در صورت 
حل مشکل قطعه سازان در دسترسی به مواد اولیه، این قطعات از این پس با 

سرعت و میزان بیشتری تولید خواهد شد.
در شــرایط فعلی چه موانعی بر ســر راه تحقق اهداف و 

برنامه های شرکت بهرام الکترونیک گستر وجود دارد؟
از جمله این مشکالت به بیماری کرونا بازمی گردد که مسائل و چالش های 
زیادی برای شرکت ها در کشورهای مختلف دنیا ایجاد کرد. خوشبختانه 
این شــرکت بر این مشکل و دیگر موانع فائق آمده و فرآیند تولید خود را با 
موفقیت ادامه داده است. از این پس نیز امیدوارم شرایط مناسبی برای این 

بخش ایجاد شود و میزان تولید به تناسب نیاز بازار افزایش یابد.
به منظور تولید محصوالت جدید چه برنامه هایی را در نظر 

دارید؟
از مهمترین این برنامه ها می توان به تولید چند قطعه جدید اشاره کرد که با 
توجه به استقبال خودروسازان، در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت. 
برای مثال، پس از آنکه قطعه کوئل جدید در موتور خودروهای شاهین و تارا 
مورد استفاده قرار گرفت، دیگر خودروها نیز متقاضی استفاده از این قطعه 
در موتورهای خود شدند، بر همین اســاس به طور کلی ۴ قطعه جدید در 
حال تولید است که با توجه به قالب سازی و طی شدن مراحل مقدماتی تا 

شهریورماه سال ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد رسید.
بخش تحقیق و توسعه چه نقشی در پیشرفت این شرکت 

داشته است؟
یکی از موضوعات بســیار مهم و کلیدی برای رشد هر شرکت، توجه به 
بخش تحقیق و توسعه آن است. خوشبختانه در شرکت تولیدی و صنعتی 

بهرام الکترونیک گستر به این موضوع توجه زیادی شده و به همین دلیل 
این شــرکت ضمن تامین نیاز خودروسازان، آمادگی کافی را برای تولید 

قطعات جدید و باکیفیت دارد.
در خصوص استفاده از نوآوری و طرح های جدید در تولید 

قطعات چه رویکردی دارید؟
با توجه به وجود تیم مهندســی حرفه ای و متخصص، شرکت تولیدی و 
صنعتی بهرام الکترونیک گســتر فعالیت زیادی به منظور تولید قطعات 
دانش بنیان انجام داده و به نتایج بســیار خوبی نیز رسیده است. از طرفی، 
در بخش R&D و کنترل کیفیت نیز پیشرفت های زیادی به دست آمده 
کــه این موفقیت را مدیون نیروی حرفه ای و توانمندی هســتیم که در 
مدت زمان کم، کارایی و بهره وری بســیاری برای این شرکت به ارمغان 
آورده اند. خوشبختانه با توجه به پیشــرفت ها، جوایز و افتخارات زیادی 
نصیب این شرکت شــده که به عنوان نمونه می توان به کسب رتبه اول 

از سوی شرکت مگاموتور اشاره کرد.
صنعت قطعه سازی ایران تا چه جایگاهی در دنیا دارد؟

متاسفانه به دلیل مشکالت مالی و عدم حمایت های دولتی این صنعت 
نسبت به دیگر صنایع دنیا تا حدودی عقب مانده است، اما به اعتقاد بنده، 
قطعه سازان خودرو کشور به محض دریافت کوچک ترین حمایتی فاصله 
خود را با قطعه سازان پیشرفته دنیا کم خواهند کرد، از این رو امیدواریم تا 
در آینده ای نزدیک همه چالش های موجود از جمله شرایط بد اقتصادی، 
تورم، تحریم و... حل شــود و قطعه ســازان با توان و قدرت بیشتری به 
تولید ادامه دهند که در چنین شــرایطی، همکاری و همراهی دو صنعت 
قطعه سازی و خودروسازی نیز بیشتر خواهد شد. البته باید تاکید کرد، در 
حال حاضر هیچ یک از خودروسازان، قصد ایجاد چالش برای قطعه سازان 
ندارند. در این میان، از دولت انتظار داریم تا از این پس توجه بیشــتری به 

صنعت قطعه سازی داشته باشد.
چه چشم اندازی را برای صنعت قطعه سازی و خودروسازی 

کشورمان متصور هستید؟
مقام معظم رهبری بارها بر این مهم تاکید داشته اند که باید توجه ویژه ای 
به صنایع داخلی شــود، ولی متاســفانه هنوز حمایت مناسبی از صنعت 
خودروسازی، به ویژه قطعه سازی صورت نگرفته، با این حال امیدواریم از 
این پس دولت مردان به صنعت قطعه سازی همسو با صنعت خودروسازی 
توجه داشته و شرایط خوبی را برای آن فراهم سازند. بنده نیز به عنوان یک 
صنعتگر و کارآفرین، تعصب ویژه ای نسبت به این صنعت دارم و امیدوارم 

روزهای خوبی در انتظار آن باشد. 
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مقام معظم رهبری 
بارها بر این مهم تاکید 
داشته اند که باید توجه 

ویژه ای به صنایع 
داخلی شود، ولی 

متاسفانه هنوز حمایت 
مناسبی از صنعت 

خودروسازی، به ویژه 
قطعه سازی صورت 

نگرفته است
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انگیزه  کاهش  و همچنین  واردات محصوالت  از  بازار  بی نیازی  لوازم خودرو، موجب  ويژه  به  قطعات  داخلی سازی  در  از شرکت ها  بعضی  موفقیت 
شرکت های خارجی برای حضور در ايران شده است. با توجه به اين موضوع از دولت انتظار می رود که بعد از رفع تحريم ها و مشکالت اقتصادی، زمینه 
را برای رشد هر چه بیشتر صنعت قطعه سازی به عنوان عامل مهم و اثربخش برای رهايی کشور از بحران های اقتصادی فراهم سازد. در گفت وگو با 
مهندس جعفر نصیری، مديرعامل شرکت نصیرلوازم که در زمینه تولید قفل های سوئیچی خودرو فعالیت دارد، به بررسی مشکالت موجود در صنعت 

قطعه سازی خودرو و همچنین اقدامات انجام شده در خصوص تولید محصوالت جديد اين شرکت پرداخته ايم که ماحصل آن را می خوانیم.

مديرعامل شرکت نصیرلوازم

رشد و توسعه اقتصاد کشور 
از مسیر تولیـد می گذرد

لطفا بفرمایید، شــرکت نصیرلوازم موفــق به تولید چه 
محصوالت جدیدی شده است؟

با توجه به تغییر تکنولوژی های روز در تولید خودرو، شرکت نصیر لوازم نیز 
با وجود سابقه ۴۰ ساله در صنعت قطعه سازی، واحد R&D فعال و تیم فنی 
و مهندس خود، تغییرات زیادی را در روند تولید خود ایجاد کرده است. برای 
مثال، چهار مدل از خودروهای جدید گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا به 
جای سیستم های قفل سوئیچی قدیمی از مدل های جدید اسنیکی که در 
شرکت نصیر لوازم به صورت تک سورس ایجاد شده، استفاده می کنند. 
به عبارتی دیگر، این شــرکت مدل های جدید قفل ســوئیچ "ِکیلِس" و 
"اِســنِیکی" را پس از طی مراحل طراحی، ساخت، تولید انبوه و... به بازار 
عرضه کرده تا روند اســتفاده از آن ها برای مصرف کنندگان راحت باشد. 
البته باید دانست که فرآیند تولید قفل های سوئیچ جدید با توجه به استفاده 
از سازه های مکانیکی و الکترونیکی، پیچیده و فوق ایمنی بوده و طراحی 

و تولید آن حدود ۲ ســال زمان برده است. در حال حاضر نیز ماهانه حدود 
۵ هزار عدد از این محصوالت عرضه می شــود و مدل های جدید نیز در 

خردادماه سال آینده وارد بازار خواهد شد.
چه میزان از اهداف این شــرکت از ابتدای ســال تاکنون 

محقق گردیده است؟
از آنجایی که شــرکت نصیر لوازم در شمار شرکت های باسابقه و اصلی 
تولید قطعه قرار دارد و نســبت به رشد صنعت قطعه سازی و فعالیت های 
آن تعصب ویژه ای دارد، اهداف خود را متناســب با تغییرات تکنولوژی و 
کاربردهای آن تقسیم بندی کرده تا با سرعت بیشتری محقق شود، اما باید 
دانست که به دلیل شرایط بد اقتصادی و کاهش تیراژ دو خودروساز بزرگ، 
میزان تولید قطعه نیز کاهش خواهد یافت. بخش دیگر اهداف شــرکت 
نصیرلوازم بــه موضوع بازار یدکی بازمی گردد که با برگزاری جلســات 
متعدد، ســرمایه گذاری در بخش تکنولوژی و منابع انسانی در دستور کار 
قرار گرفته است. عالوه بر این، بررسی های زیادی از سوی این شرکت به 
منظور شناسایی کامل بازار لوازم یدکی، واردکنندگان این کاالها، میزان 
تقاضا و عرضه صورت گرفته و در این راستا مرکز پخشی را در بازار ایجاد 
کرده ایم تا تیم فعال شرکت نصیرلوازم ضمن آشنایی با خلق وخوی بازار 
و نیاز و خواسته مصرف کنندگان، اعتماد آنان را نیز جلب کند. خوشبختانه 
راه اندازی این مرکز پخش، بازخوردهای مناسبی داشته و ضمن شناسایی 
محصوالت جدید، بر افزایش کیفیت و تیراژ محصوالت تاثیر مثبتی داشته 

است.
تولیدات شــرکت نصیرلوازم بیشتر برای چه مدل هایی از 

خودرو کاربرد دارد؟
این محصوالت که شامل قفل سوئیچی، درب خودرو، داشبورد و... است، 
در تمام خودروهای قدیمی و جدید مانند دنا پالس، شــاهین و... کاربرد 
دارد. بر اســاس آمارهای موجود، قفل های سوئیچی این شرکت حدود  ی  
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۸۵ درصد از بازار افترمارکت را پوشــش می دهد، در حالی که پیش از این 
۷۵ درصد محصوالت لوازم یدکی از کشور چین وارد می شد. خوشبختانه 
امروزه استفاده از محصوالت شــرکت نصیرلوازم در بین خودروسازان و 
شرکت های متقاضی این محصوالت رواج پیدا کرده و با توجه به کیفیت 
باالی آن از موانع اصلی واردات بی رویه قطعه از کشور چین به شمار می رود، 
به طوری که بســیاری از فعاالن اقتصادی چینی نیــز این موضوع را به 

صراحت در نمایشگاه ها اعالم می کنند.
چه عواملی در افزایش مزایای رقابتی قطعات تولیدی این 

شرکت نقش دارد؟
پیش از این نرخ دالر بسیار پایین و غیرواقعی بود، به همین دلیل در مقایسه 
با تولیدکنندگان کاالهای چینی، حتی امکان پوشش هزینه بسته بندی 
قطعات نیز وجود نداشت. به اعتقاد بنده، پایین نگه داشتن نرخ دالر سیاست 
غلطی بود که با وجود درآمدزایی و سودآوری آن چنانی برای عده ای خاص، 
به صادرکنندگان آسیب جدی زده و بازاری کامال غیررقابتی ایجاد کرده 
بود، اما در حال حاضر با واقعی شــدن نرخ دالر، تولیدکنندگان می توانند با 
افزایش کیفیت محصوالت خود و تعیین قیمت مناسب با یکدیگر رقابت 
کنند. در همین راستا، شرکت نصیرلوازم نیز با پاسخگویی به نیاز و خواسته 
مصرف کننــدگان، اعتماد آنان را جلب کرده و اکثر مشــتریان با رضایت 
کامل از قیمت ها، آماده پیش خرید هستند. البته تاکید می شود که قیمت 
محصوالت این شــرکت به گونه ای تعیین شــده تا پس از رفع تحریم ها 
و باز شدن درهای کشــور به روی دیگر محصوالت ارزان قیمت خارجی 
نیز خریدار داشــته باشد، بر همین اساس شرکت نصیرلوازم به طور منظم 
برنامه ریزی کرده و با وجود بحران ها و چالش های موجود، منابع مالی خود 

را تکمیل کرده است.
چه اهدافی برای صادرات در نظر گرفته اید؟

موضــوع صادرات قطعه، زمانی معنی پیدا می کند که کشــورهای دیگر 
نیازمند و متقاضی آن باشند، اما اگر به خوبی دقت کنید، اکثر خودروهای 
تولیدی در کشورمان متعلق به دهه های گذشته بوده و در کشورهای دیگر 
تولید نمی شود، از این رو قطعات تولیدی داخل به جز بازارهای عراق، سوریه 
و آذربایجان که خودروهای ایرانی دارند، در دیگر کشورها متقاضی ندارد. 
با این حال شــرکت نصیرلوازم در تالش است تا مدل های جدیدی مانند 
کلید اسنیکی را تولید کند که با توجه به ورود خودروهایی با سیستم جدید 
و افزایــش آن طی دهه های آینده، طرفداران زیادی خواهد داشــت و در 

آینده ای نه چندان دور نیز بازار صادراتی خوبی را در اختیار می گیرد.
چه برنامه ای برای رشد تولید در ســال های آینده در نظر 

دارید؟
با توجه به تولید خودروهای جدید که اکثرا مجهز به سیســتم ها و قطعات 
مدرن هستند، یکی از مهمترین اهداف شرکت نصیرلوازم، تولید قطعات 
مطابق با اســتانداردها و تکنولوژی های روز اســت، بر همین اساس از 
قفل های سوئیچی کیلس و اسنیکی استفاده کرده و در تالش است که با 

پیشبرد برنامه های تولید، از سیستم های مدرن دنیا عقب نماند.
موانع اقتصادی مانند تحریم و تورم چه خللی در صادرات 

ایجاد خواهد کرد؟

یکــی از مهمترین موانع صــادرات به موضوع نقــل و انتقاالت پولی 
بازمی گردد. اگر به خوبی دقت کنیم، در شــرایط فعلی تعامالت مالی با 
شــرکت های اروپایی از مســیرهای غیررســمی ممکن نیست و روند 
بازگشت پول به کشور دشوار می باشد. با توجه به این مسائل و مشکالت 
مربوط به LC، شــرایط مناســبی برای صادرات وجود ندارد، با این حال 
شرکت نصیرلوازم در تالش است تا با انجام فعالیت های مرتبط در بخش 

بازاریابی و فروش، بستر الزم برای صادرات را فراهم سازد.
حضور شــرکت های قطعه ســازی در نمایشگاه ها چه 

دستاوردهایی را برای آن ها به همراه خواهد داشت؟
خوشبختانه شرکت نصیرلوازم ساالنه در نمایشگاه ها حضور پیدا می کند، 
اما امسال مسائلی مانند کرونا، محدودیت های رفت وآمد و دریافت ویزا 
موجب شــد تا به جز برخی از شــرکت های چینی، شرکت های خارجی 
کمتری در این نمایشگاه ها حضور داشته باشند. البته باید یادآور شد، با توجه 
به رشــد شرکت های صنعتی و موفقیت آن ها در فرآیند داخلی سازی و از 
سوی دیگر، کاهش مزایای واردات به دالیلی مانند زمان بر شدن فرآیند 
واردات، مشکالت گمرکی و افزایش نرخ ارز، شرکت های چینی انگیزه 

کمی برای حضور در نمایشگاه های ایران داشتند.
تحریم چه فرصت هایی را در زمینه داخلی سازی قطعات 

ایجاد کرده است؟
خوشبختانه تحریم، به موفقیت شــرکت های داخلی و افزایش اعتماد 
به نفس آنان برای داخلی ســازی کمک کرده، به طوری که بسیاری از 
محصوالت عرضه شده به بازار، نه تنها از نظر کیفیت، بلکه از نظر قیمت 
نیز با محصوالت خارجی قابل رقابت بوده اســت. با توجه به این موضوع 
امیدوارم مسئوالن از تجربه فعلی برای بهبود شرایط اقتصادی در آینده ای 
نزدیک بهره گیرند و در مواقع رفع تحریم، حامی و پشتیبان صنعتگران 

باشند، چراکه توسعه اقتصاد کشور در گروی رونق صنایع و تولید است.
چه چشم اندازی را برای آینده این صنعت متصور هستید؟

هر واحد تولیدی ظرفیت هایی دارد که برای دستیابی به توسعه کامل باید از 
آن بهره گرفت. به اعتقاد بنده، باید ضمن ایجاد فضای کافی، زمینه مناسب 
برای ورود تکنووژی های روز و تامین مواد اولیه مرغوب فراهم شــود و 

مشکل تامین سرمایه را به عنوان چالش اصلی اکثر بنگاه ها، حل کرد.
و سخن آخر...

از آنجایی که رشد و توسعه اقتصادی کشور از مسیر تولید می گذرد، دولت 
و نهادهای مسئول باید چاره ای برای رونق این بخش در نظر گرفته و زمینه 
را برای اســتفاده درست از ظرفیت های آن به منظور تامین بازار داخلی و 
صادرات به بازارهای خارجی فراهم سازند. از سوی دیگر، مسئوالن باید 
توجه داشــته باشند که در روزهای سخت تحریم، تولیدکنندگان داخلی 
نیازهای کشور را تامین و از خروج ارز جلوگیری کرده اند، بنابراین انتظار 
داریم که در صورت لغو تحریم ها و توافقات و در اثر آن، ایجاد درآمدهای 
ارزی برای کشــور، ایــن منابع به صورت درســت مدیریت شــده تا 

زیرساخت های تولیدی کشور تقویت شود. 

از آنجایی که رشد 
و توسعه اقتصادی 

کشور از مسیر تولید 
می گذرد، دولت و 
نهادهای مسئول 

باید چاره ای برای 
رونق این بخش در 

نظر گرفته و زمینه را 
برای استفاده درست 

از ظرفیت های آن 
به منظور تامین بازار 

داخلی و صادرات 
به بازارهای خارجی 

فراهم سازند
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عمده ترین فعالیت شرکت ماشین ابزار ایران خودرو در چه 
زمینه ای است؟

این شرکت در زمینه طراحی، ساخت و نصب خطوط تولید خودرو راه اندازی 
شده و در حال حاضر ۳۳۰ نفر نیروی کار دارد. مهمترین فعالیت این شرکت، 
مجموعه سازی قطعات بدنه است و در همین راستا ساالنه ۲ میلیون و ۷۰۰ 
الی ۳ میلیون و ۵۰۰ قطعه را مجموعه ســازی و به شرکت ایران خودرو 
ارسال می کند. شرک ماشین ابزار ایران خودرو از دو بخش مجموعه سازی 
و پروژه محوری ساخته شده و در ســال های گذشته پروژه های زیادی 
را به ســرانجام رسانده است. این شرکت در ســال ۱۴۰۰ نیز با توجه به 
اتفاقات داخلی در عرصه اقتصادی و گرایش شرکت ها به داخلی سازی،  
در راستای توسعه بازار حرکت کرد تا سرمایه بیشتری به منظور افزایش 

تولید محصوالت جذب کند، به همین دلیل با شرکت های خودروسازی 
مانند سایپا پرس، زامیاد، بهمن دیزل و شرکت های پتروشیمی مکاتباتی 
را انجام داد و پس از پذیرش یک پروژه از شرکت سایپا دیزل در خردادماه 
امسال، قطعه جیگ pre heming خودروی اطلس را داخلی سازی کرد. 
همچنین این شرکت طی قراردادی با شرکت های کرمان خودرو کاِدک به 
عنوان شرکت تامین کننده آن، پروژه پالت سازی خودروهای جک G4 را 
جهت ساخت ۴ هزار و ۸۰۰ پالت مخصوص و استاندارد به مبلغ ۶۰ میلیارد 
تومان در دستور کار قرار داد و تا کنون طبق برنامه زمان بندی شده حدود ۸۰۰ 
پالت را ظرف ۳ ماه تحویل این شرکت داده است. یکی دیگر از پروژه ها که 
از سوی شرکت ساپکو به شرکت ماشین ابزار ایران خودرو واگذار شده، تولید 
اکسل پیچشی تارا اســت که پیش از این، بسیاری از شرکت ها از انجام آن 
منصرف شده بودند، به همین دلیل این شرکت با توجه به تجربه مهندسی 
خود، ساخت و طراحی جیگ را پس از انجام آزمایش هایی طی ۶ ماه انجام 
داد و محصولی باکیفیت به بازار عرضه کرد. شایان ذکر است، این محصول 
باکیفیت برای اولین بار در کشور ساخته شده و ایده آن از یک فیلم ۳۰ ثانیه ای 

دریافت شده است.
این شرکت چه پروژه های مهمی را در دستور کار دارد؟

 یکی از مهمترین پروژه های این شرکت که به مرحله تولید رسیده، تولید 
رام عرضی اکسل پیچشی خودرو تارا است که با توجه به برنامه ایران خودرو 
جهت تولید روزانه ۴۰۰ دســتگاه خودرو تارا خط تولید رام عرضی اکسل 
پیچشی امکان تولید روزانه ۲۰۰ مجموعه رام عرضی را دارد که با توسعه 
خط تولید در صدد تامین نیاز روزانه گروه صنعتی ایران خودرو هستیم. از 
آنجایی که شرکت ماشین ابزار ایران خودرو یک تیم مهندسی قوی دارد، 
پروژه مونتاژ رام تارا و خودروی دنای توربو نیز به آن پیشنهاد شده و سرمایه 

مصطفی حاتمی

عضو هیات مديره شرکت ماشین ابزار ايران خودرو مطرح کرد

طراحی پلتفرم های جدید 
در صنعت خـودروسازی ایران

پس از آنکه تحريم ها گرايش بسیاری از شرکت ها به ويژه شرکت های قطعه سازی خودرو را به موضوع داخلی سازی بیشتر کرد، پلتفرم های جديدی 
به منظور تولید قطعات باکیفیت طراحی شد که بستر توسعه صنعت قطعه سازی را فراهم کرد و عالوه بر اين، توان بسیاری از قطعه سازان را برای 
رقابت با شرکت های خارجی افزايش داد، به طوری که پیش بینی می شود با رفع تحريم ها شاهد صادرات قابل توجه قطعات تولیدشده خودرو در داخل 
باشیم. مهندس علیرضا رجبی، قائم مقام اجرايی و عضو هیات مديره شرکت ماشین ابزار ايران خودرو با اشاره به اينکه وضعیت اين صنعت به دلیل 
توجه وزارتخانه ها به موضوع داخلی سازی، طی دو سال گذشته بهبود يافته و برای تداوم آن بايد بخشنامه های دولتی در اين راستا صادر شوند، گفت: 
»متاسفانه در دولت گذشته و کنونی، موضوع هماهنگی قیمت نهايی خودرو با قیمت نهاده های اولیه صنعت خودرو مغفول باقی مانده که برای اين 

موضوع بايد تدابیر مناسبی اتخاذ شود.« مشروح اين مصاحبه به نظر خوانندگان محترم می رسد.
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عضو هیات مديره شرکت ماشین ابزار ايران خودرو مطرح کرد

طراحی پلتفرم های جدید 
در صنعت خـودروسازی ایران

مورد نیاز نیز از سوی شرکت تام به عنوان سهامدار این شرکت تامین شده 
است، بر همین اســاس این پروژه به عنوان یک پروژه استراتژیک بعد از 
۱۱ ماه به بهره برداری رسیده و با اجرای آن، نمونه های رام تارا تولید شده 
و رام دنای توربو نیز تا پایان سال جهت تست به گروه صنعتی ایران خودرو 
ارسال خواهد شــد. عالوه بر این، طی یک پروژه با شرکت محور خودرو 
ماشین کاری پوسته اکسل واگن هود در سال ۱۳۹۹ انجام شد و خوشبختانه 
رضایت مشتریان را به همراه داشــت. از دیگر اقدامات می توان به پروژه 
شرکت ایران خودرو دیزل که از طریق شرکت ساپکو تعریف شده، اشاره 
کرد که هدف آن، مونتاژ پایه مندل واگن هود اســت که سبد محصوالت 
شرکت ماشین ابزار ایران خودرو را از نظر ریالی افزایش خواهد داد. شایان 
ذکر اســت، این محصول به صورت تک تامین می شد و به همین دلیل 
نیاز شرکت ایران خودرو دیزل را تامین نمی کرد، بر همین اساس شرکت 
ماشــین ابزار ایران خودرو در صدد است که تا پایان امسال خط مونتاژ پایه 
مندل واگنهود را راه اندازی و روزانه ۵ قطعه تولید کند. تولید قطعه وارداتی 
بیم پای مندل به پیشنهاد شــرکت ومکو از دیگر برنامه های این شرکت 
است که مراحل ماشین کاری و ظرافت کاری آن انجام شده است. البته در 
سال ۱۴۰۰ پروژه های زیادی در شرکت ماشین ابزار ایران خودرو تعریف 
شــد که با رهبری مدیر عامل شرکت ماشین ابزار ایران خودرو آقای دکتر 

شــاهین فر، انتقال هم افزایی آن به سازمان و همچنین همراهی تیم و 
مجموعه فعال، اجرایی گردید. از ســوی دیگــر، برنامه هایی نیز برای 
ســال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده که به منظور توسعه شرکت ماشین ابزار 

ایران خودرو در دست انجام است.
به منظور ارتقای سطح کیفی محصوالت این شرکت چه 

برنامه ای دارید؟
با توجه به اهمیت کیفیت محصوالت در بین مردم جامعه، مســئوالن و 
مصرف کنندگان، اولویت مهم شرکت ماشــین ابزار ایران خودرو جذب 
نیروی متخصص و ماهر اســت، به همین دلیل امسال حداقل ۵ نیروی 
متخصص در حوزه مهندســی جذب این شــرکت شده و سطح کیفیت 
خطوط تولید و قطعات را افزایش داده است. از طرفی، شرکت ماشین ابزار 
ایران خودرو از مشاوران حوزه کیفیت دعوت کرده و به طور مستمر به 
نیروی کار خود آموزش می دهد. همچنین این شــرکت با هماهنگی 
مدیران ارشــد و نــگاه ویژه آنان بــه موضوع کیفیــت، برنامه های 
توسعه ای خود را دنبال کرده تا پاسخگوی نیاز و خواسته مشتریان در 

سال ۱۴۰۱ باشد.
مواد اولیه مورد نیاز این محصوالت چگونه تامین می شود؟

اکثر این مواد در داخل تولید می شــود، اما مساله اصلی نوسانات قیمتی 

قیمت های دستوری 
نه تنها موجب کنترل 
قیمت خودرو در بازار 

نشده، بلکه سود 
فروش خودرو را در 

سال های گذشته 
نیز به جیب دالالن 
برده که خودروها را 

با قیمت های دلخواه 
به بازار عرضه کرده و 
هیچ نظارتی از سوی 

دولت ها بر کار آنان 
وجود ندارد
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آن اســت. به عنوان مثال، بعد از عقد قرارداد با مشتریان، شاهد افزایش 
و تغییر قیمت ها هســتیم که ناخودآگاه هزینه های تمام شده مواد اولیه و 
محصوالت را باال می برد، در حالی که اگر قیمت ها ثبات داشــته باشد، 

پروژه های این شرکت با آسودگی خاطر دنبال خواهد شد.
در شرایط کنونی، صنایع کشــور با چه مشکالتی مواجه 

هستند؟
یکی از مشکالت اساسی در کل صنایع و حتی صنعت قطعه سازی، نبود 
نیروی متخصص اســت. از آنجایی که کشــور به سمت توسعه حرکت 
می کند و این امر به نیروی متخصص نیاز دارد، در سال ۱۴۰۰ نیروی زیادی 
جذب صنایع شد که البته این امر برای صنعت قطعه سازی چالش هایی را 
به همراه داشت. از ســوی دیگر، نبود سرمایه های ارزان قیمت )وام های 
بانکی ارزان قیمت( نیز باعث شد که شرکت ها برای سرمایه گذاری تمایل 

کمتری داشته و روند توسعه به کندی پیش رود.
چه زیرساخت هایی را برای به روز شدن و استفاده از دانش 

فنی فراهم کرده اید؟
یکی از ابزارها برای به روزرسانی زیرساخت ها در کشورمان، نیروی انسانی 
متخصص و آگاه است. عالوه بر آن، حضور صنعتگران دنیا، به رشد دانش 
فنی شــرکت های داخلی کمک می کند که متاسفانه تحریم ها مانع از 
آن شده اســت، با این حال در همین شرایط، گروه صنعتی ایران خودرو و 
شرکت سایپا، پلتفرم های جدیدی را به بازار ارائه داده اند که امید است، در 

سال آینده به بهره برداری برسد.
تا چه اندازه به استانداردها و قواعد ایمنی پایبند هستید؟

محصوالت شــرکت ماشــین ابزار ایران خودرو بر اســاس استاندارد 
شرکت های مشتری تعریف می شود، بر همین اساس، این شرکت الزامات 
دو شرکت ایران خودرو و ســاپکو را در نظر می گیرد، در غیر این صورت 
مجوز ارسال قطعات را دریافت نخواهد کرد. الزم به یادآوری است، بعد از 
سخنان مقام معظم رهبری در خصوص صنعت خودروسازی، نظارت ها 
و بازرسی های شرکت ساپکو بیشتر شده و همین امر کیفیت محصوالت 
را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده، به طوری که با محصوالت دیگر کشورهای 
خاورمیانه نیز قابل رقابت است. به عنوان مثال، در حال حاضر محصول 
رام اکسل پیچشی تارا کیفیت بیشتری نسبت به نمونه های وارداتی دارد.

وضعیت کنونی صنعت قطعه ســازی خــودرو را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

وضعیت این صنعت به دلیل توجه وزارتخانه ها به موضوع داخلی سازی، طی 
دو سال گذشته بهبود یافته که برای تداوم آن باید بخشنامه های دولتی در این 
راستا صادر شوند، اما متاسفانه در دولت گذشته و کنونی، موضوع هماهنگی 
قیمت نهایی خودرو با قیمت نهاده های اولیه صنعت خودرو مغفول باقی مانده 
اســت. برای مثال، قیمت مواد اولیه صنایع خودروسازی افزایش یافته، اما 
قیمت نهایی خودرو سرکوب می شود، به همین دلیل خودروسازان و صنایع 

وابسته به آن ها مانند صنایع قطعه سازی، زیان سنگینی متحمل شده و توانی 
برای توسعه فعالیت های خود ندارند.

در خصوص کیفیت خودروهای داخلی چه نظری دارید؟
به اعتقاد بنده، کیفیت خودروها بد نیســت، بلکه ســطح انتظارات مردم 
افزایش پیدا کرده اســت. اگر بخشــنامه های دســتوری حذف شود، 
خودروسازان فضای بهتری برای ســرمایه گذاری و عرضه پلتفرم های 
جدید و متناسب با خواســته مردم خواهند داشت. در حال حاضر یکی از 
دالیل نارضایتی مردم، عدم برآورده شدن سطح انتظارات آنان است، در 
صورتی که با حذف قیمت گذاری دستوری و همچنین حمایت از صنعت 
خودروسازی می توان از خودروسازان توقع داشت که ساالنه یک پلتفرم 

جدید برای پاسخگویی به انتظارات مردم طراحی کنند.
آیا حذف قیمت های دستوری موجب افزایش قیمت خودرو 

نمی شود؟
با افزایش تیــراژ تولید خودرو می توان قیمت ها را پایین آورد. قیمت های 
دســتوری نه تنها موجب کنترل قیمت خودرو در بازار نشــده، بلکه سود 
فروش خودرو را در سال های گذشته نیز به جیب دالالن برده که خودروها 
را با قیمت های دلخواه به بازار عرضه کرده و هیچ نظارتی از سوی دولت ها 

بر کار آنان وجود ندارد.
چه چیزی مانع از عرضه مستقیم خودرو به مصرف کنندگان 

می شود؟
 متاســفانه در یک برهه زمانی، خودرو مانند سکه، دالر و طال به کاالی 
سرمایه ای تبدیل شد و ســرمایه های زیادی به سوی این بازارها سرازیر 
گردید، در نتیجه با افزایش تقاضا، خودروســازان توان تامین نیاز بازار را از 
دســت دادند و همین امر چالش هایی را در روند عرضه خودرو برای آن ها 
به وجود آورد. با توجه به این امر، در شــرایط فعلــی خودروها به صورت 

غیرمستقیم، یعنی پس از انجام قرعه کشی عرضه می شود.
چه چشــم اندازی را برای صنعت قطعه ســازی متصور 

هستید؟
اگر موضوع داخلی سازی بعد از برداشــتن تحریم ها ادامه پیدا کند، افق 
بسیار خوبی پیش روی صنعت قطعه سازی خودرو خواهد بود، به طوری که 
شرکت های قطعه ساز می توانند نیاز کشورهای اطراف را با صادرات قطعه 
تامین کنند، از این رو با توجه به ظرفیت های داخلی این صنعت، باید تالش 

کرد تا سطح کیفی تولیدات افزایش پیدا کند.
و سخن آخر...

امیدوارم صنعت قطعه سازی خودرو نیاز مشتریان را به عنوان ولی نعمتان این 
صنعت برآورده کند. صنعت خودرو، موتور محرک توســعه کشور به شمار 
می رود، بر همین اساس از دولت انتظار می رود تا بیش از گذشته به فکر توسعه 

آن باشد و بستر اشتغال زایی گسترده ای را از این مسیر فراهم سازد.

درو
 خو
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ـــ

دنیـ

اگر موضوع 
داخلی سازی بعد از 
برداشتن تحریم ها 

ادامه پیدا کند، 
افق بسیار خوبی 

پیش روی صنعت 
قطعه سازی خودرو 

خواهد بود، به طوری 
که شرکت های 

قطعه ساز می توانند 
نیاز کشورهای 

اطراف را با صادرات 
قطعه تامین کنند



گفت وگوی اختصاصی با مسعود عابدینیگفت وگوی اختصاصی با مسعود عابدینی

در این بخـــش می خوانیم :

ضرورت توجه ویژه دولت به نقش بخش خصوصی
ارتقاء جایگاه لجستیک ایران با  توسعه حمل ونقل چندوجهی

دولت؛ قوانین و سیاست ها رابه نفع فعاالن اقتصادی تسهیل کند

دنیای صنعت
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شرکت کشــتیرانی دریای خزر از چه سالی و با چه هدفی 
تاسیس گردید؟

این شرکت در اواخر دهه ۱۳۶۰ تاسیس شد و هم اکنون مالک ۲۳ فروند 
کشتی با تناژ ۹۵ هزار تن اســت و در بخش چارترینگ نیز فعالیت دارد. 
برای مثال، از بنادر روسیه، چوب و از بنادر حوزه خلیج فارس،  محموله های 
خودرو به کشورهای حاشیه دریای خزر ترانزیت انجام می دهیم. در عین 
حال طی دو سال اخیر، کانتینر محور شدن بنادر ایرانی دریای خزر در دستور 
کار کشتیرانی دریای خزر قرار گرفته که طی آن، بار کانتینری با استفاده 

از خطوط منظم و به صورت هفتگی به مقاصد مختلف گسیل می شود.
در خصوص سند چشم انداز فعالیت های کشتیرانی دریای 

خزر توضیح دهید؟
در سال ۱۳۹۹ سندی با عنوان سند چشم انداز ۱۴۰۴ در کشتیرانی دریای 

خزر به عنوان برنامه میان مدت توســعه ای تعریف شده که بر اساس آن، 
شــرکت کشــتیرانی دریای خزر در نظر دارد تا در سال های آینده به بازار 
کشتیرانی تجاری دریای سیاه و ســپس دریاهای آزاد نیز ورود کند. این 
امری بســیار مهم و راهبردی است که با توجه به تاکیدات مقامات ارشد 
نظام اسالمی بر دریامحور شدن اقتصاد کشور، بحثی کامال استراتژیک 

بوده و به عنوان پدافند غیرعامل باید به آن توجه داشت.
روابط تجاری ایران و روســیه از طریق دریای خزر در چه 

سطحی قرار دارد؟
خوشبختانه روابط بسیار خوبی از گذشته تاکنون بین دو کشور برقرار بوده، 
اما به دلیل تنش های اخیر روســیه با اوکراین؛ روس ها به صورت موقت 
فعالیت های خود را متوقف کرده اند که به نظر می رسد، با بهبود شرایط، بار 

دیگر شاهد تداوم آن باشیم.
ســهم ایران در تجارت دریایی دریای خزر نســبت به 

همسایگان چه میزان است؟
بــا وجــود دو بخش حمل ونقــل ریلی و جاده ای در شــمال کشــور و 
توانمندی های موجود، کماکان ۵۰ درصد از ظرفیت بنادر شمالی کشور 
بالقوه باقی مانده و جا دارد که با توســعه تجارت با کشورهای منطقه این 
ظرفیــت نیز مورد بهره برداری قرار گیرد. به طور کل ۵۰ درصد از ســهم 
تجارت دریایی دریای خزر در اختیار دو کشور آذربایجان و قزاقستان قرار 
دارد و مابقی این سهم نیز بین دیگر کشورها از جمله ایران و روسیه تقسیم 
شــده است. البته دولت سیزدهم درصدد است که با توسعه ناوگان، سهم 

ایران را در تجارت دریایی دریای خزر بیش از پیش افزایش دهد.

محمد جعفری

موقعیت جغرافیايی و آب و هوايی کشورمان زمینه خوبی را برای توسعه اقتصاد لجستیک فراهم کرده، به طوری که در حال حاضر شاهد توسعه بنادر و افزايش 
سهم درآمدهای اين حوزه هستیم. با توجه به اينکه برخی از شرکت های فعال با توسعه ناوگان و افزايش دايره خدمات به مشتريان، سهم قابل توجهی را در انجام 
فعالیت های حوزه حمل ونقل دريايی کسب کرده اند، به نظر می رسد که در آينده ای نزديک، دستاوردهای قابل توجهی نصیب اين بخش گردد. جهت بررسی بیشتر 
اين موضوع به سراغ کاپیتان داوود آبداری تفتی، مديرعامل شر کت کشتیرانی دريای خزر رفته و با وی گفت وگويی داشتیم. کاپیتان تفتی پیش از اين دو سال به 
عنوان عضو هیات مديره و  يک سال به عنوان مدير ريلی شرکت حمل ونقل ترکیبی و همچنین کارشناس ارشد عملیات کانتینری در شرکت حافظ دريا فعالیت 

داشته است. مشروح اين مصاحبه در ادامه می آيد.

مديرعامل شرکت کشتیرانی دريای خزر

کشـورها به دنبال اقتـصاد 
لجستیک محور هستند
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هم اکنون ظرفیت 
اسمی بنادر کشور 
حدود ۲۶0 میلیون 

تن است که رقم 
بسیار باال و قابل 

توجهی می باشد که 
بیش از 90 درصد 
آن پس از پیروزی 

انقالب اسالمی 
احداث شده است
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تحریم چه تاثیراتی بر فعالیت های این شــرکت داشته 
است؟

شــرکت کشــتیرانی دریای خزر با تکیه بر برنامه ریزی دقیق، شناسایی 
نیازهای خود و همچنین مذاکرات و هماهنگی هایی که با وزارت صمت، 
گمرک جمهوری اســالمی ایران و ســازمان بنادر و دریانوردی داشت، 
اقدامات الزم را بــرای تامین اقالم مورد نیاز ایــن بخش و جلوگیری از 
مشکالت حاصل از تحریم در حال و آینده انجام داده است، بر این اساس با 

برنامه ریزی های انجام شده، عمال از تحریم ها عبور کرده ایم.
در حال حاضر چه مشــکالتی بنادر شمالی کشور را تهدید 

می کند؟
مهمترین این مشــکالت، اتصال به زنجیره تامین لجستیک است که به 
منظور صرفه جویی در هزینه و زمان باید برطرف شــود تا به نحو مطلوبی 
از ظرفیت های این بخش استفاده کرد. شــایان ذکر است، دولت جدید، 
اقداماتی اساســی برای توســعه ناوگان و بنادر انجام داده و کارگاه های 
مخصوص ترانزیت نیز دایر کرده که به نظر می رسد، به زودی دستاوردهای 
مهمی را در این حوزه رقم بزند. باید دانســت که هم اکنون دریای خزر در 

بندرداری، ترانزیت و کشتیرانی رتبه یک را داشته و به خوبی فعالیت می کند.
هم اکنون کریدور شمال به جنوب در چه وضعیتی قرار دارد؟

الزمه رونق بیشــتر فعالیت های این کریدور، تشکیل کارگروه ترانزیت با 
حضور افراد و ارگان های تصمیم گیر است. نکته دیگر، توجه همزمان به 

اهمیت کریدور شرق به غرب است که کاالهای فسادپذیر و ضروری مورد 
نیاز شرکت ها را می توان از طریق آن جابه جا کرد. خوشبختانه فعالیت های 
خوبی در این رابطه صورت گرفته اســت. به اعتقــاد بنده، برای تقویت 

کریدورها باید حریفان و رقبا را شناسایی و بر آن اساس برنامه ریزی کرد.
اقتصاد لجســتیک تا چه اندازه مورد توجه دولت ها قرار 

گرفته است؟
این موضوع در تمام کشورها مورد توجه قرار گرفته، به طوری که کشوری 
مانند چین ســرمایه گذاری های بزرگی را در پاکستان در جهت توسعه 
لجستیکی انجام داده و کشورهای دیگر مانند ترکیه و آذربایجان نیز در 
این مسیر مشغول فعالیت هســتند. همان طور که اشاره شد، برای رونق 
هر چه بیشــتر این بخش باید کارگروهی تشکیل شود تا نقاط ضعف را 
شناســایی و سهم از دست رفته کشورمان را در بخش ترانزیت برگرداند. 
ایران با داشتن چند مولفه از جمله موقعیت جغرافیایی، جاده های هموار و 
شرایط آب و هوایی مناسب، بهترین موقعیت لجستیکی را در اختیار دارد 

که باید از آن به خوبی بهره مند شد.
گرانی تعرفه های حمل بار در کشورمان تا چه اندازه صحت 

دارد؟
هزینه های بار معموال بر اســاس ارزش بار مشخص می شود، به همین 
دلیل باید دید چه کاالیی یا چه خدمات لجســتیکی عرضه می شود. به 
اعتقاد بنده، اظهار نظر در خصوص گرانی یا ارزانی تعرفه ها اشتباه است. 

یکی از اهداف متعالی در 
بخش حمل ونقل

 افزایش سهم اقتصاد 
از دریای خزر است که 

به این منظور باید دایره 
خدمات شرکت های 

کشتیرانی افزایش پیدا 
کند و به دنبال باال رفتن 

سهم این حوزه بود
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البته شاید منظور مشتریان از گرانی، باال رفتن قیمت تعرفه های حمل در 
شیوه های حمل ترکیبی باشد که بر اســاس آن، کاال از راه های دریایی، 
جاده ای یا ریلی جابه جا می شود. از آنجایی که رانندگان کامیون ها مالک 
هســتند، قیمت ها را باال برده و همین امر موجب نارضایتی مشــتریان 
می شــود، در حالی که در بنادر شمالی و در حوزه حمل ونقل دریایی تا ۵۰ 

درصد به مشتری تخفیف ارائه می شود.
منظور از اصطالح اسنپ کانتینری چیست؟

کلمه اسنپ به مفهوم صرفه جویی در زمان و هزینه است، بر همین اساس 
در اسنپ کانتینری، ترمینال های کانتینری سراسر کشور به منظور تحقق 
این امر با نرم افزارهایی به هم وصل شــده و مشتری در هر منطقه ای از 
کشــور به جای حمل کانتینر به ســراغ ترمینال کانتینــری می رود که 
نزدیک ترین آن، بر اساس این نرم افزارها مشخص شده و به صاحب کاال 

خدمات ارائه می دهد.
وضعیت کشــتیرانی بعد از پیروزی انقالب اسالمی تا چه 

اندازه تغییر کرده است؟
برای پی بردن به این موضوع باید دید که طی سال های گذشته، وضعیت 
بنادر در کشورمان چه میزان تغییر کرده است. هم اکنون ظرفیت اسمی 
بنادر کشور حدود ۲۶۰ میلیون تن است که رقم بسیار باال و قابل توجهی 
می باشد که بیش از ۹۰ درصد آن پس از پیروزی انقالب اسالمی احداث 
شده است. کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران به رغم فشار تحریم ها، 
امسال قریب به ۲۷ میلیون تن کاال را جابه جا کرده و رکورد تازه ای از خود 
به جای گذاشته است. در شمال کشور و حاشیه دریای خزر که وضع این 
مناطق، کامال با پیش از انقالب متفاوت اســت، بنادر بزرگی مانند انزلی، 
امیرآباد، کاسپین، آستارا و... با امکانات بسیار خوب با احداث و در حال فعالیت 
هستند. کشتیرانی دریای خزر نیز به عنوان بزرگ ترین ناوگان تجاری دریای 

خزر، اساسا پس از پیروزی انقالب اسالمی تاسیس شده است.

کریدور چین، ایران و قزاقستان در چه مرحله ای قرار دارد؟
بعد از عضویت کشــورمان در ســازمان همکاری شــانگهای، شرکت 
کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران و دریای خزر به عنوان پیشرو بحث 
کریدور ایران، چین و قزاقســتان قراردادی را امضا کردند تا این کریدور، 

مسیری برای پیشبرد اهداف ایران در حوزه کشتیرانی باشد.
چه مشکالتی دریای خزر را تهدید می کند؟

در شرایط کنونی، آب ورودی به دریای خزر کم شده و تاالب بندر انزلی نیز 
در حال خشــک شدن است، از این رو باید این مشکل حل شود تا از تکرار 

سرنوشت دریاچه ارومیه برای این دریا جلوگیری کرد.
چه چشم اندازی را پیش روی این فعالیت متصور هستید؟

با توجه به عضویت ایران در معاهده شانگهای، افق بسیار مثبتی پیش روی 
آن قرار دارد. امســال نیز وضعیت ترانزیت از سال گذشته بسیار بهتر بود، 
به طوری که شرکت کشتیرانی دریای خزر در این سال بیش از ۲۰۰ درصد 
رشد ترانزیتی داشته و خدمات ایمن و با سرعت آن نیز ۳۵ درصد افزایش 
داشته است. همچنین این شرکت در تعداد سفر و تنوع کاالها با رشد قابل 
توجهی روبه رو بوده و حجم عملیاتی کانتینری آن نسبت به سال گذشته 
۲/۵ برابر شده و در حمل فله نیز به رشد ۲۱ درصدی رسیده است. در رابطه 
با کاالهای عمومی نیز طبق توافقاتی با سازمان توسعه تجارت، اقداماتی 

انجام شده است.
و سخن آخر...

کشــورمان در مرحله جهاد اقتصادی قرار گرفته است، بر همین اساس 
بسیاری از افراد باید از منافع شخصی چشم پوشی کرده تا اهداف متعالی این 
جهاد برآورده گردد. برای نمونه، یکی از اهداف متعالی در بخش حمل ونقل، 
افزایش سهم اقتصاد از دریای خزر است که به این منظور باید دایره خدمات 
شرکت های کشتیرانی افزایش پیدا کند و به دنبال باال رفتن سهم این حوزه 
بود که در حال حاضر کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران در خط مقدم آن 

قرار گرفته است.
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با وجود دو بخش 
حمل ونقل ریلی و 

جاده ای در شمال کشور 
و توانمندی های موجود

کماکان ۵0 درصد از 
ظرفیت بنادر شمالی 

کشور بالقوه باقی مانده 
و جا دارد که با توسعه 
تجارت با کشورهای 

منطقه این ظرفیت نیز 
مورد بهره برداری قرار 

گیرد
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شرکت ایلیا دریای پارس از چه سالی و با چه هدفی تاسیس 
شد؟

این شرکت در ســال ۱۳۹۱ در زمینه نمایندگی کشتی و فعالیت بندری 
تاسیس گردید. فعالیت اصلی شرکت های نمایندگی به طور خالصه انجام 
امور اداری مالی و عملیاتی شناورها در زمان حضور آن ها در آب های ایران 
به نمایندگی از مالک شــناور است. مشــاوره و راهنمایی )در زمینه های 
مختلف( به مالکانی که برای اولین بار بــه ایران می آیند نیز جزو یکی از 

کارهایی است که شرکت های نمایندگی انجام می دهند.
ویژگی متمایز این شــرکت نسبت به شرکت های مشابه 

چیست؟
یکی از مهمترین ویژگی؛ مشــتری مداری اســت. البته این موضوع باید 
در همه شــرکت های خدماتی مورد توجه باشد تا مشتری پس از دریافت 
خدمات بــار دیگر هم به آن مجموعه مراجعه کند. به اعتقاد بنده، ســود 
اصلی در این است که مشتری پس از دریافت خدمات به شرکت فروشنده 
خدمات مراجعه کرده و چه بهتر که این بار چند مشتری جدید نیز به همراه 
داشته باشد. به طور کل، سیاست اصلی شرکت ایلیا دریای پارس برخالف 
شرکت هایی که نگاه مقطعی دارند، انعطاف پذیری و جلب نظر مشتریان 
است، به طوری که برخی از مشتریان با توجه به ذهنیت مثبتی که از گذشته 
نسبت به این شرکت داشته اند، بعد از سال ها دوری مجددا تماس گرفته و 
راهنمایی خواسته اند. شرکت ایلیا دریای پارس طرح های توسعه ای نیز دارد 
که از مهمترین آن می توان به فعالیت در بنادر دریای خزر و ارائه سرویس که 
از دو سال پیش در دستور کار قرار گرفته، اشاره کرد، بر همین اساس در نظر 

داریم تا این اقدام را در بلندمدت انجام دهیم.
تحریم ها چه مشکالتی را برای شرکت ایلیا دریای پارس 

ایجاد کرده است؟
تحریم ها از جهات زیادی فعالیت های اقتصادی شرکت ها را تحت تاثیر قرار 
داده که مهمترین آن مشکل فرآیند انتقال پول است. نبود سوئیفت باعث 
تعدد بانک های واســط، افزایش هزینه های باالسری و همچنین اتالف 
وقت زیادی برای انتقال پول می شود. از سوی دیگر، به دلیل شرایط تحریم 
و به تبع آن وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور، بسیاری از شرکت ها از جمله 
شرکت ایلیا دریای پارس به دستاورد قابل توجهی دست پیدا نکرده اند. به 

اعتقاد بنده، همین که شرکت ها و بنگاه های خصوصی در چنین وضعیتی 
سرپا ایســتاده و چراغ خود را روشن نگه داشته اند، بزرگ ترین دستاورد و 

نتیجه به شمار می رود.
چه هدف مهمی را برای پیشــبرد برنامه های خود دنبال 

می کنید؟
یکی از موضوعات مورد عالقه بنده، ورود به بخش حمل ونقل گاز طبیعی 
مایع )LNG( اســت، به همین دلیل برای آمادگی و آشنایی با این حوزه، 
یک دوره تخصصی حمل ونقل دریایی گاز طبیعی مایع LNG از موسسه 
GTI شیکاگو )۱۳۸۵( را گذراندم. در همین راستا ۳ پروژه در سطح ملی نیز 
تعریف شده بود که متاسفانه به دلیل تحریم ها متوقف گردید. ناگفته نماند، 
بحث LNG بیش از ۵۰ سال در دنیا مطرح است، اما به دلیل مشکالتی، 

هنوز در کشور به مرحله اجرا نرسیده است.
نظرتان نسبت به اقدامات دولت جدید چیست؟

همان طور که همه می داننــد، بخش خصوصی در همه زمینه ها کمک 
دولت بوده، با این وجود همه فشارها و سخت گیری ها به این بخش وارد 
شــده اســت. با توجه به این امر، اگر دولت، قوانین و سیاست ها را به نفع 
فعاالن اقتصادی تسهیل کند، هم بخش خصوصی منتفع خواهد شد و 
هم دولت و کشورمان از این موضوع بهره خواهند گرفت. فشار به بخش 
خصوصی باعث آسیب به دیگر بخش ها می شود، از این رو باید شرایطی 
فراهم کنیم که از بخش خصوصی به صورت واقعی، نه در قالب شــعار 

حمایت شود.
و سخن آخر...

موضوعی که پیش از این نیز اشاره شد، ضرورت توجه به بخش خصوصی 
است. اگر اهمیت و ضرورت فعالیت شرکت های نمایندگی بندری روشن 
شود، خیلی از چالش ها و مسائل حل خواهد شد. باید بدانیم که یک سری از 
قوانین و سیاســت ها اصوال مربوط به این حوزه نیســت، ولی کماکان 
درگیر آن هســتیم. تغییر نگرش کمک بزرگی خواهد بود. به طور کل 
شــرکت ها و نمایندگان کشــتیرانی بــه اندازه کافی با مشــکالت و 
چالش های خارجی درگیر هستند و اگر باری از دوش آن ها بر نمی داریم، 

حداقل چیزی اضافه نکنیم.

ابوالفضل علیزاده

برخی از شرکت های خدماتی در حوزه حمل ونقل دريايی با جلب اعتماد مشتريان، جايگاه بسیار مناسبی را به دست آورده و به عنوان شرکت های خوشنام شناخته 
می شوند، با اين حال وجود تحريم ها، مانع جدی برای نقل و انتقاالت پولی و... در جهت رشد فعالیت های آنان ايجاد کرده که بايد با هماهنگی دولت و نهادهای 
مرتبط برطرف گردد. در همین خصوص با امیرمحمد رحیمی آشتیانی، مديرعامل شرکت ايلیا دريای پارس و دارنده مدرک MBA نفت، گاز و انرژی گفت وگويی 
داشتیم. وی از در سال 1378 وارد حوزه حمل ونقل شده و بعد از دو سال فعالیت در زمینه فورواردينگ، از سال 1380 به صورت تخصصی وارد حوزه دريا )نمايندگی 

کشتیرانی( شده است. متن اين مصاحبه به نظر خوانندگان ارجمند می رسد.

مديرعامل شرکت ايلیا دريای پارس مطرح کرد

دولت، قوانین و سیاست ها را
به نفع فعاالن اقتصادی تسهیل کند

تحریم ها از جهات 
زیادی فعالیت های 

اقتصادی شرکت ها را 
تحت تاثیر قرار داده 

که مهمترین آن مشکل 
فرآیند انتقال پول است. 

نبود سوئیفت باعث 
تعدد بانک های واسط، 

افزایش هزینه های 
باالسری و همچنین 

اتالف وقت زیادی برای 
انتقال پول می شود
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شرکت خدمات لجستیک خزر با چه هدفی تاسیس شد؟
با توجه به نیاز مبرم شمال کشور در حوزه لجستیک این شرکت تاسیس شد 
و با گرد هم آوردن جمعی از متخصصان و فعاالن حوزه حمل ونقل کشور، 
در تالش هســتیم تا گام کوچکی در جهت تسهیل در حمل ونقل کاال، 
خدمات گمرکی،  دریایی و همچنین انبارداری کاال در بنادر برای صاحبان 
کاال و تجار برداریم. امروزه شرکت های خدمات لجستیک به عنوان یک 
عامل مهم و اساســی در فعالیت های تجاری و انواع بیزینس های رایج 
به شــمار می روند. یکی از عوامل تاثیرگذار در پروسه عرضه کاال از تولید 
تا مصرف، بحث خدمات لجســتیک و حمل ونقل بوده که در حوزه های 
مختلف سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی نقش مهمی را ایفا می کند. قابل 
ذکر است، شــرکت خدمات لجستیک خزر در کنار مطالعات و تحقیق و 
از کریدور شــمال- جنوب و نقش به سزایی که این کریدور برای اقتصاد 
کشــور دارد، غافل نبوده و با درک اهمیت این موضوع به ارائه خدمات در 

این حوزه پرداخته است.

کریدور شمال- جنوب از چه اهمیتی برخوردار است؟
کریدور شمال- جنوب که در شهریورماه ۱۳۷۹ در سن پترزبورگ روسیه 
توســط وزرای حمل ونقل سه کشور ایران، روسیه و هند به امضا رسید، از 
اهمیت سیاسی و اقتصادی بسیار باالیی برخوردار است. این کریدور برای 
کشوری مانند هند بسیار حائز اهمیت است، چون این مسیر در مقایسه با 
سایر مسیرهای رقابتی که سنتی هم بوده، از نظر مسافت و زمان تا حدود 
۴۰ درصد کوتاه تر است که در انتها باعث کاهش ۳۰ درصدی هزینه خواهد 
شد. کشور هند می تواند با استفاده از این کریدور کانتینرهای باری خود را با 
صرف هزینه های کمتر به کشورهای آسیای مرکزی ارسال کند. الزم به 
ذکر است، با توجه به اتفاق اخیر در کانال سوئز و به گل نشستن یک کشتی 
کــه برای چند روز یکی از مهمترین آب راه هــای دنیا را مختل و متوقف 
کرده، اهمیت این کریدور و ســایر کریدورهای مشابه را عیان تر از پیش 
کرده و این کریدور می تواند به طور ارزان تر و قابل اطمینان تر، جایگزین 
کانال سوئز قرار گیرد. بر همین اساس و با توجه به ظرفیت های بالفعل و 
بالقوه کریدور شمال- جنوب در تجارت مبادالت کاال، نقش شرکت های 
لجســتیک بیش از پیش قابل انتظار اســت. از دیگر کریدورهای بسیار 
مهم و استراتژیک کشور می توان به کریدور کاسپین )منطقه آزاد انزلی(، 
قزاقستان و چین اشاره کرد؛ کریدوری که با توجه به ظرفیت های بسیار 
بالقوه آن برای بســیاری از شرکت های تجاری و صاحبان کاال ناشناخته 
است که در این میان، شــرکت خدمات لجستیک خزر از طریق راه های 
مختلف سعی در شناسایی این کریدور دارد. ناگفته نماند، اتصال راه آهن 
سراســری به بندر کاسپین که تا ســال آینده محقق خواهد شد، نقش 

استراتژیک این بندر را بیش از پیش عیان خواهد کرد.
آیا از ظرفیت های موجود در بخش لجســتیک کشور به 

خوبی استفاده شده است؟

عارف فغانی

لجستیک به عنوان پشتیبان فعالیت های تجاری- تولیدی، نقش مهمی در تحقق رشد اقتصادی هر کشور ايفا می کند و اهمیت لجستیک کارا در رشد روابط 
بازرگانی غیرقابل انکار است. لجستیک شبکه ای از فعالیت ها و خدمات است که جابه جايی فیزيکی کاالها در داخل و خارج از مرزها را پشتیبانی می کند. در 
واقع لجستیک به آن بخش از فرآيند زنجیره تامین اطالق می شود که ذخیره سازی و جريان موثر و کارای کاالها، خدمات و اطالعات وابسته به آن ها را از نقطه 
شروع تا نقطه مصرف، جهت پاسخگويی به نیاز مشتريان؛ برنامه ريزی، اجرا و کنترل می کند. با توجه به اهمیت اين موضوع، گفت وگويی با رضا قنبری، ريیس 
هیات مديره شرکت خدمات لجستیک خزر انجام داده ايم. وی با سابقه 17 ساله در حوزه های حمل ونقل ريلی، زمینی و دريايی در شرکت های مختلف داخلی 
و خارجی، معتقد است: »برخورداری از خدمات و فعالیت های لجستیکی کارآمد، به میزان قابل توجهی موجب کاهش هزينه و افزايش سرعت تحويل کاال به 

مشتری و در نهايت، گسترش بازار محصوالت بنگاه ها در سطح ملی و بین المللی می شود.« ماحصل اين مصاحبه را می خوانیم.

ريیس هیات مديره شرکت خدمات لجستیک خزر تاکید کرد

ارتقاء جایگاه لجستیک ایران
 با  توسعه حمل ونقل چندوجهی

عت
ــن

صـ
ی 

ــا
یــ

دن
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در حال حاضر ایران جزو معدود کشــورهایی می باشــد کــه از باالترین 
ظرفیت های لجســتیکی در دنیا برخوردار است، ولی متاسفانه به دالیل 
فراوان از بخش عمده این ظرفیت استفاده نشده و می توان به جرات اظهار 
داشت که هم اکنون جزو ضعیف ترین کشورها در این حوزه بسیار مهم و 
استراتژیک اســت. به عنوان مثال، در حال حاضر با توجه به تحریم های 
ظالمانه ای که بر کشور تحمیل شــده و مشکالت فراوانی که برای همه 
حوزه ها ایجاد گردیده، شــرکت های خدمات دهنده لجستیک می توانند 
نقش به ســزایی در این خصوص ایفا کنند که متاسفانه به دلیل کم کاری 
برخــی از همکاران بخــش خصوصی و از آن مهمتــر، بخش دولتی در 
فرآیندهای تصمیم سازی تا تصمیم گیری، عمال نقش پر رنگی را در این 
حوزه نداشــته ایم. در شــرایط کنونی و با توجه به نیاز مبرم کشور به ورود 
کاالهای اساسی، گزارش اتاق بازرگانی ایران گواه این ادعا است که نقص 

در نظام لجستیک، انتقال کاالهای اساسی را مختل کرده است.
به نظر شــما هم اکنون خدمات لجســتیک کشور با چه 
مشکالتی مواجه اســت و عمده ترین دلیل مغفول ماندن 

توسعه لجستیک ایران چیست؟
امروزه مفهوم لجســتیک و نوع کارایی آن را می توان به وضوح در تمامی 
امورات روزمره افراد و صاحبان سرمایه و کسب وکار مشاهده کرد. با توجه 
به نیازسنجی و مطالعات انجام شــده در بخش تحقیق و توسعه شرکت 
خدمات لجستیک خزر، مشکالت این حوزه در تمامی ابعاد مورد بررسی 
و کارشناسی دقیق قرار گرفت. در این میان، مهمترین دلیل ُکندی در حوزه 
خدمات لجستیک و نحوه ورود و خروج کاال، نبود یک سیستم هماهنگ 
لجستیکی برای مدیریت فرآیند و پروسه تحویل و تحول کاال است. الزم 
به ذکر اســت، نقش صاحبان کاال نیز در این نقیصــه کم نبوده و درک و 
آشنایی کاملی با خدمات نوین لجســتیک که امروزه در اکثر کشورهای 
پیشرفته مرســوم و متداول بوده، ندارند. بر همین اساس شرکت خدمات 
لجستیک خزر به دنبال ایجاد بســترهای مناسب ارائه خدمات است تا با 
ایجاد یک شــبکه مطلع از آخرین تکنولوژی های مرســوم در این حوزه، 
با صرفه جویی در هزینه ها و یافتن ســریع ترین راه انتقال کاال، نیازهای 

مشتریان خود را تا حصول نتیجه مرتفع سازد.
با وجود پتانسیل ها و مزیت های منحصربه فرد لجستیکی در ایران، تاکنون 
بنا به دالیل گوناگون، توسعه لجستیک و زیرساخت های آن در کشورمان 
مغفول مانده اســت. از عمده ترین چالش های حوزه لجســتیک کشور 
می توان به عدم وجود سند جامع برای حوزه لجستیک، فقدان حمل ونقل 
چندوجهی در کشور، عدم شکل گیری و توسعه شرکت های لجستیکی، 
عدم مشــارکت بخش خصوصی در توسعه لجستیک، نابسامانی و عدم 
هماهنگی در زنجیره های تامین کاال و سازمان های مرتبط، عدم توسعه 
مراکز لجستیکی در ایران و تبدیل نشدن کشور به هاب تجاری در منطقه 
و نبود توســعه زیرساخت های فیزیکی اشــاره کرد. در این میان، دولت و 
مخصوصا وزارت راه و شهرسازی در ۴ حوزه دریایی، زمینی،  هوایی و ریلی 
می توانند با چابک ســازی، مدیریت فرآیند و ارائه خدمات به شرکت های 

درگیر در بخش لجستیک، نقش به سزایی را ایفا کنند.

لجستیک چه نقشی در تحقق رشد اقتصاد کشور دارد؟
امروزه لجستیک نقش کلیدی در تحقق رشد اقتصاد کشور ایفا می کند 
و پایه و اســاس تجارت داخلی و خارجی را تشکیل می دهد. برخورداری 
از خدمات و فعالیت های لجســتیکی کارآمد، به میــزان قابل توجهی 
موجب کاهش هزینه و افزایش ســرعت تحویل کاال به مشــتری و در 
نهایت، گســترش بازار محصوالت بنگاه ها در سطح ملی و بین المللی 
می شــود. اهتمام جدی به بهبود وضعیت لجستیک، عالوه بر افزایش 
توان رقابت پذیــری و تجارت، منجر به افزایش رفــاه مصرف کننده و 
تولیدکننده، شکوفایی اقتصادی، ایجاد منابع درآمدی برای کشورهای 
دارای موقعیت جغرافیایی مناسب و افزایش اشتغال در آن ها می شود. در 
حال حاضر بهبود وضعیت کشورها در حوزه لجستیک به یکی از اهداف 
مهم توسعه اقتصادی تبدیل شــده و کشورها برای ماندگاری در عرصه 
رقابت، اقدامات ویژه ای در راستای بهبود عملکرد لجستیک انجام داده اند 
که مهمترین آن استفاده از شیوه حمل ونقل چندوجهی می باشد. ایران به 
لحاظ قرار گرفتن در یک موقعیت جغرافیایی استراتژیک و برخورداری از 
مزیت های لجستیکی فراوان، به طور بالقوه به  عنوان یک کشور تجاری- 
لجستیکی شناخته می شود و بهبود فعالیت ها و خدمات لجستیکی و دارا 
بودن زیرساخت های توسعه یافته در این حوزه، ضرورتی انکارناپذیر برای 
افزایش توان رقابت پذیری و توســعه تجارت کشور محسوب می شود. 
از آنجایی  که در ســند چشم انداز افق ۱۴۰۴، دســتیابی به جایگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در ســطح منطقه برنامه ریزی شده، بنابراین 
بهبود خدمات و زیرساخت های لجستیکی می تواند کمک شایانی به طی 
کردن این مسیر و دستیابی به هدف مورد نظر کند. از سوی دیگر، کاهش 
وابســتگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی به  عنوان مهمترین راهکار 
توسعه اقتصادی کشــور، منوط به عرضه محصوالت داخلی با کیفیت، 
قیمت و ســرعت قابل  رقابت در بازار جهانی اســت که تحقق این مهم، 
بدون وجود زیرساخت های مناسب و بهینه لجستیکی امکان پذیر نیست. 
توجه جدی به مقوله لجستیک و سرمایه گذاری برای گسترش و توسعه 
زیرساخت های لجستیکی، امری ضروری در پیشرفت و توسعه اقتصادی 

و تجاری کشور محسوب می شود.
و سخن آخر...

به اعتقاد بنده، با توجه به موانع و مشــکالت موجود در حوزه لجستیک، 
اقداماتی نظیر تدوین نقشــه راه جامع لجســتیک، ایجاد و به کارگیری 
حمل ونقل چندوجهی، حمایت از ایجاد شــرکت های لجستیکی طرف 
ســوم، مشــارکت بخش خصوصی در توسعه لجســتیک، ساماندهی 
زنجیره های تامین کاال در کشــور، ایجاد و توسعه مراکزی لجستیکی و 
ارتقاء زیرساخت های فیزیکی در کنار وجود یک نهاد متولی مشخص و 
واحد برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه لجستیک، می تواند تاثیر 

به سزایی در بهبود عملکرد لجستیکی کشور داشته باشد.

در حال حاضر 
ایران جزو معدود 

کشورهایی می باشد 
که از باالترین 

ظرفیت های 
لجستیکی در دنیا 

برخوردار است، ولی 
متاسفانه به دالیل 

فراوان از بخش 
عمده این ظرفیت 

استفاده نشده است
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شرکت ریونیز آکام انرژي با چه هدفي تاسیس گردید؟
این شرکت با هدف انجام فعالیت هاي کشتیراني و بازرگاني تاسیس شد. 
با توجه به مباحث لجســتیک متوجه خواهیم شد که کشتیراني و اصوال 
حمل ونقل دریایي به عنوان آخرین حلقه اتصال بین فروشنده و خریدار 
است، بنابراین این بخش شما را ناخواسته با حوزه بازرگاني به مفهوم عام 
آشنا مي کند. اصوال فعالیت هاي حمل ونقل دریایي در دو حوزه کلی صورت 
می گیرد. نخست؛ حمل محموالت به صورت فله که شامل فله مایع مانند 
محموالت نفتی، فرآورده های نفتی و پتروشیمی و دیگری؛ محموالت 
فله به صورت فله خشک مانند محموالت غالت مانند گندم، جو، ذرت، 
برنج، حبوبات و همچنین محموالتی که به آن کاالهای سرمایه ای گفته 
می شود، می باشد. برای مثال، جابه جایی خط تولید کارخانه یا الکترودهای 
گرافیتی و ورق های فــوالدی که این نوع از محموالت هر کدام در ابعاد 
بزرگ و اوزان بســیار زیاد بارگیری و حمل می گردد و در بخش دوم نیز 

حمل ونقل به صورت باکس یا کانتینر اســت که بخش قابل توجهی از 
کاالها در این کانتینرها که انواع مختلفی دارد، حمل می شــود. قابل ذکر 
اســت، تقریبا بیش از ۹۰ درصد محموالتی که در دنیا جابه جا می شود، از 

طریق حمل دریایی صورت می گیرد.
چه عاملي باعث رشد افراد در صنعت کشتیراني مي شود؟

اصوال فعالیت شرکت های کشتیرانی در هر دو حوزه ای که جلوتر مطرح 
گردید، به دلیل گسترده بودن انواع و اقسام فعالیت های مرتبط که به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم به دریا و کشتی مربوط می شود، فضای بسیار جذابی 
را دارا اســت و تمام افراد فارغ التحصیل و جویای کار و فعالیت را با هر نوع 
سلیقه و گرایش در خود جذب می کند. همچنین یکی از ویژگی های این 
حوزه، متفاوت بودن فضای آن و عدم شباهت روزهای آن است، به طوری 
که بر خالف مشــاغل دیگر که برخی از روزمرگی آن شکایت دارند، در 
کشتیرانی روزی های کاری به ندرت تکرار می شود. با این حال؛ با درایت، 
پشتکار و عالقه ای که در خود شخص باید ایجاد شود، تجربه های متعددی 
را کسب خواهد کرد که این موضوع باعث می شود تا در مواردی متناسب با 
شرایطی که به وجود خواهد آمد، با رعایت منافع شرکت و کارفرما که اغلب 
از کشــورهای دیگر هستند، با اخذ تصمیمات بسیار با اهمیت، رفته رفته 

جایگاه باالتر و بهتری در آن مجموعه کسب کند.
شرکت ریونیز آکام انرژي تا چه میزان به اهداف خود دست 

پیدا کرده است؟
این شرکت بر اســاس اهداف مشخصي تاسیس گردید، اما پس از مدت 
کوتاهي با بدترین شــرایط اقتصادي در کشور مواجه شد که شاید در این 
اندازه پیش بیني نشــده بود. البته مي توان اثرات تحریم هاي یک جانبه از 
طرف آمریکا که توسط ترامپ وضع گردید را دلیل اصلي آن تصور کرد. در 
ادامه با حضور مهمان ناخوانده اي به نام کرونا در کشور، برنامه هاي از پیش 

محمد جعفری

ظرفیت های زيادی برای سرمايه گذاری در حوزه حمل ونقل دريايی وجود دارد که با استفاده از توانايی و کارآمدی بخش خصوصی می توان از آن بهره گرفت، با اين 
حال هم اکنون بخش وسیعی از اين حوزه در اختیار نهادهای دولتی قرار گرفته و روز به روز شاهد کوچک شدن سهم بخش خصوصی هستیم. از طرفی، نهادهای 
دولتی با اعمال برخی از قوانین و سیاست ها، هزينه های زيادی برای فعاالن اقتصادی در حوزه حمل ونقل دريايی ايجاد می کنند. با توجه به اين موضوع به سراغ 
مسعود عابدينی، مديرعامل شرکت کشتیرانی ريونیز آکام انرژی رفته و با وی به گفت وگو نشستیم. عابدينی دارای 27 سال سابقه فعالیت به همراه تجارب با 
ارزش در حوزه حمل ونقل دريايی بوده و در جايگاه های مديريتی، معاونت و رياست عملیات دريايی در طول سال ها فعالیت در بنادر و ترمینال های مختلفی مانند 
ترمینال نفتی جزيره خارگ، جزيره سیری، الوان و همچنین فعالیت در تمامی مناطق عملیاتی در حوزه صادرات نفت و فرآورده های نفتی، گاز مايع و محصوالت 

پتروشیمی را در کارنامه خود دارد. ماحصل اين مصاحبه را می خوانیم.

مديرعامل شرکت کشتیرانی و بازرگانی ريونیز آکام انرژی تاکید کرد

ضـرورت توجه ویـژه دولت 
به نقش بخش خصوصی
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تعیین شده دچار تغییرات اساسي شد، ولي با این حال به لطف خدا تاکنون 
به حیات حرفه اي خود ادامه داده ایم. آرزوي ما شکوفا شدن اقتصاد و رفع 
موانع به صورت کلي است که این شکوفایي، رونق اقتصادي را به همراه 
خواهد داشت و براي همه عوامل فعال در حوزه هاي مختلف اقتصادي با 

ارزش است.
تحریم ها چه تاثیري بر فعالیت هاي اقتصادي در کشــور 

داشته است؟
تحریم هاي بین المللي قطعا هر انســاني را به تکاپو مي اندازد تا در حوزه 
مباني اقتصادي به دنبال راهکارهاي واقعي و مســتمر باشد تا در همین 
فضاي پر از چالش روزنه اي پیدا کند. براي فعالیت در بخش هاي مختلف 
که منجر به ایجاد انگیزه در افراد براي تالش بیشتر شود، به مسیري قدم 
خواهید گذاشت که شما را با تحریم هاي داخلي که به خودتحریمي معروف 
شده، مواجه مي کند. مجموعه بی نظیری از انواع تحریم های بین المللی 
علیه کشورمان وضع شده که هر یک از بخش های تحریم در حوزه های 
مختلف، به تنهایی اقتصاد یک کشور را به ورطه نابودی می کشاند. حال 
تصور فرمایید، مجموعه عظیمی از انواع تحریم های بین المللی علیه ایران 
در جریان است و هر یک از فعاالن اقتصادی در کشور برای انجام تجارت 
بین المللی باید با انواع چالش ها دست وپنجه نرم کنند. البته این تازه بخشی 
از ماجرا است و بخش دیگر آن که توقع بسیار زیادی از سازمان ها و نهادهای 
دولتــی در خصوص حمایت از فعاالن این حوزه وجــود دارد که نه تنها با 
بی مهری آنان مواجه شــده اند، بلکه مســائلی به وجود آمده که در کل به 
آن ها خود تحریمی اطالق می گردد. در حقیقت اگر این مجموعه تحریم ها 
علیه هر کشــوری وضع می گردید، قطعا نهادهای حاکمیتی آن کشورها 
برای کمک و ارائه تسهیالت مختلف در جهت کمک به فعاالن اقتصادی 
برنامه ریزی می کردند. تجار و بازرگانان واقعی در بخش خصوصی به جز 
تحریم های بین المللی با یک سری از مسائل و موانع مواجه هستند که این 

خود حدیث مفصلی است و در حوصله این مقال نیست.
برای ورود به تحلیل مبحث خود تحریمی بهتر نیست یک 

نمونه مطرح شود؟
شــاید با ذکر یک مصداق بتوان به یکي از مشکالت حال حاضر در حوزه 
کشتیراني اشاره کرد که باعث دلسردي کارآفرینان در این حوزه در کشور 
شده است. همان طور که مي دانید، سازمان تامین اجتماعي یک سازمان 
بسیار ثروتمند است، همیشه از دولت ها طلبکار بوده و داراي هلدینگ هاي 
متفاوتي در حوزه اقتصادي مي باشد و بعضا به دلیل اینکه از جایگاه ویژه اي 
در اقتصاد کشور برخوردار است، هرگونه روش، منش و شیوه اجرایي در آن 
مي تواند تبعات منفي و مثبت بســیاري را ایجاد کند. ماده ۳۸ این سازمان 
کــه یک ماده واحده در نوع خود مترقي اســت، براي دفاع از حق و حقوق 
کارگران زحمتکش در بخش پیمانکاري پروژه ها مصوب شــده اســت. 
معموال سازمان ها و نهادهاي حاکمیتي در این گونه پروژه ها در مقام کارفرما 
هستند. شرکت هاي پیمانکار پس از برنده شدن و گرفتن پروژه، اقدام به 
اســتخدام کوتاه مدت از کارگران و افراد متخصص در رابطه با آن پروژه 
مي نمایند و برنامه اي براي بیمه کردن این افراد ندارند و در برخي از مواقع 

شاهد از دســت رفتن جان کارگران مشغول در آن پروژه بر اثر حوادث در 
حین کار هستیم و چون هیچ گونه اقدامات بیمه اي براي آنان انجام نشده، 
بازماندگان این کارگران ضمن مواجه شدن با مصیبت بزرگ به خاطر از 
دست دادن نان آور خانواده، از هیچ حمایتي درآمدي برخوردار نیستند. بر 
همین اساس، تصمیم گرفته شد که از کارفرماها بخواهند تا طبق مصوبه 
قانوني نسبت به تســویه نکردن و نگه داشتن بخشي از مبالغ )۵ درصد( 
از صورت حســاب هاي پیمانکاران آنان را مجاب به اخذ تسویه حساب از 
سازمان تامین اجتماعي نمایند تا در این راه حق هیچ کارگري ضایع نشود.

ارتباط این موضوع با حوزه کشتیراني چیست؟
ســازمان بنادر به عنوان متّولي تمامي بنادر کشور، از طرف نماینده هاي 
مالکین کشتي ها با درخواست هاي مختلفي در حوزه هاي سرویس هاي 
دریایي مانند پهلودهي کشتي هاي بزرگ به اسکله ها و همچنین ایجاد 
امکاناتي که در بنادر به واسطه آن ها مي توان بارگیري و تخلیه محموالت 
را از کشتي ها به ساحل و بالعکس جهت بارگیري آن ها انجام دهند، مواجه 
است. با عنایت به این مبحث، ســازمان تامین اجتماعي از شرکت هاي 
کشتیراني خواسته که ۵ درصد از مبالغ صورت حساب هاي سازمان بنادر 
که یکي از بازوهاي درآمدي براي دولت محسوب مي شود و زیرمجموعه 
وزارت راه و ترابري اســت را تا اخذ تسویه حساب، بابت پرسنل فعال در 
بنادر را از سازمان تامین اجتماعي تأدیه کنند. ایرادات و اشکاالت قانوني 
این دستورالعمل متعدد است، ولي به همین چند جمله اکتفا مي کنیم که 
سازمان بنادر با این حجم عملیاتي در کلیه بنادر کشور در طول یک هفته 
باید چندین مرتبه از ســازمان تامین اجتماعي تسویه حساب بگیرد، در 
حالي که سازمان بنادر یک دستگاه دولتي است و این ماده قانوني شامل 
سازمان ها و نهادهاي دولتي نمي شود. شرکت هاي کشتیراني در جایگاهي 
نیستند که بتوانند این گونه مبالغ را از صورت حساب هاي رسمي سازمان 
که مستقیما به حساب خزانه داري کل واریز مي شود، بلوکه کنند، چراکه 
تبعات بسیار جدي براي شــرکت ها دارد. بعضا بر اساس قوانین سازمان 
بنادر، کشتي هایي که نماینده آن ها تسویه حساب نکرده باشد، حق گرفتن 
برگه و مجوز خروجي از کشور براي آن کشتي را ندارند، بنابراین مشاهده 
مي شــود که چگونه با یک حرکت اشتباه، قوانین سازمان ها و نهادهاي 
دولتي در مقابل یکدیگر قرار مي گیرند و بعضا به یکدیگر گره مي خورند. 
واقعا چه راهکاري باید به کار گرفته شــود تا با این کالف هاي سر درُگم 
مواجه نشــویم؟ جلســات مختلفي در این خصوص تشکیل شده، ولي 
اساسا گوش شنوایي در سازمان تامین اجتماعي وجود ندارد. متاسفانه این 
سازمان شیوه خودش را پیش گرفته و تاکنون چندین شرکت کشتیراني 
که نمي توانند در خصوص این مصوبه کاري را انجام دهند، با استفاده از این 
ماده قانوني مشمول پرداخت جریمه هاي سنگیني بعضا تا ۵ میلیارد تومان 
شده اند. هیچ مرجع رسمي هم تاکنون به این موضوع رسیدگي نکرده و گویا 
به هر نحو ممکن باید منافعي ایجاد شود و تاوان آن را بخش خصوصي باید 

بدهد، چراکه هر دو سمت ماجرا سازمان هاي دولتي هستند. 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
اسفند 1400   شماره 63

اگر دولت طی این 
سالیان کوچک شده 

بود، فقط در بُعد نظارت 
کالن انجام وظیفه 
می کرد و کار را به 

دست اهلش می سپرد، 
هیچ یک از تحریم ها 

اثرگذار نبود و در 
چنین شرایطی بخش 
خصوصی قدرتمندی 

شکل می گرفت
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بخش خصوصي 
در مقایسه با بخش 

دولتي مي تواند 
کارآمدي و کارآیي 

بیشتري داشته باشد
اما باید زمینه را براي 

استفاده از این امر 
فراهم کرد تا اهداف 
توسعه اي کشور با 

سرعت بیشتري 
تحقق پیدا می کند

چه موانعي براي رشد بخش خصوصي وجود دارد؟
یادآوري یک مطلب شــاید خالي از لطف نباشد و آن هم بحث کوچک 
شدن دولت به مفهوم واقعي آن است. متاسفانه هیچ یک از روساي جمهور 
که در دوره هاي مختلف بر ســر کار بودند، بــه این مقوله نپرداخته اند. از 
سوي دیگر، ارگان ها و نهادهاي نظارتي مانند مجلس شوراي اسالمي 
که در بُعد نظارتي داراي ابزار قانوني هم مي باشــد، از روساي جمهور در 
زمان هاي مختلف به طور جدي این خواســته را دنبال نکردند. هر چقدر 
دولت بزرگ تر شــود و حوزه کنترلي خود را بر تمام بخش هاي اقتصادي 
کشور بگستراند،  به همان اندازه از قدرت بخش خصوصي کاسته مي شود. 
این روش هاي ناکارآمد، صرف نظر از تبعات بسیار فزاینده در حوزه فساد 
سیستماتیک مانند رشوه، اختالس و مواردي از این دست، باعث شده که 
دولت به صورت یک ســیبل بزرگ در آید و وضعیت فعلي اش، جسارت 
دشمنان را تحریک کند تا بدون نیاز به هرگونه برنامه ریزي، بدنه دولت را 
مورد اصابت قرار دهند. اگر دولت طي این سالیان کوچک شده بود، فقط 
در بُعد نظارت کالن انجام وظیفه مي کرد و کار را به دست اهلش مي سپرد، 
هیچ یک از تحریم ها اثرگذار نبود و در چنین شــرایطي بخش خصوصي 
قدرتمندي شــکل مي گرفت که در آن صورت، هم منافع کشور و ملت 
را حفظ و ارتقاء مي داد و هم دولت با این گونه تحریم ها مواجه نمي شــد. 
برخالف دیگر کشورها، بخش خصوصي در کشورمان به عنوان رقیب 
جدي دولت به شمار مي رود و به صورتي کامال غیرحرفه اي با آن برخورد 
مي شود. عالوه بر این، مشکالت داخلي و بین المللي نیز به عنوان مانعي 
جدي براي رشد بخش خصوصي تلقي مي شود و هیچ تالشي هم براي 

رفع آن انجام نشده است.
ناوگان کشتیراني ایران چه جایگاهي در سطح خاورمیانه 

دارد؟
در واقع مالکیت بخش عمده کشــتي ها در اختیار دولت اســت و بخش 
خصوصي ســهمي بســیار ناچیز از آن دارد. ایران ناب ترین فرصت ها و 
ظرفیت هــا را در حوزه حمل ونقل دریایــي و زمیني دارد که از مهمترین 
آن مي تــوان به بحث مولتي مودال یا همان ســرویس هاي حمل ونقل 
چندوجهي اشاره کرد. به اعتقاد بنده، با یک برنامه ریزي مناسب مي توان 
شرایط را به جایي رساند که کشورمان نه تنها در خاورمیانه، بلکه در مقایسه 
با بنادر اروپایي از جایگاه مطلوبي برخوردار باشد که البته این موضوع بدون 

حمایت بخش دولتي میسر نمي شود.
آیا شرایط سرمایه گذاري در حوزه حمل ونقل کشتیراني و 

لجستیک فراهم است؟
با وجود سودآوري قابل توجه ســرمایه گذاري در حوزه کلیه بنادر کشور 
که چنانچه به صورت اصولی بخواهیم به این مقوله بنگریم، الزم است، 
مطالبی را مطرح و ســپس نتیجه گیری مطلوب داشته باشیم. موفقیت 
و پیشــرفت مجموعه بندری در بنادر کشــور یک نکتــه کلیدی دارد. 
اصوال پیشــرفت و موفقیت یک بندر به مقوله پسکرانه آن بازمی گردد 
و در واقع بندرگاهی در حوزه لجســتیک به مفهوم کلی موفق است که 

دارای پســکرانه مطلوب باشد. شاید پرداختن به بحث بندر چابهار بتواند 
ایده خوبی برای شناخت بهتر این مقوله ایجاد کند. در حقیقت مهمترین 
دلیل عدم موفقیت بندر چابهار نداشــتن پسکرانه مطلوب در آن منطقه 
است، چراکه دولت به جای تزریق بدون برنامه ریزی منابع مالی که ساالنه 
انجام می شود، بهتر بود با انتخاب چند پیمانکار قوی و واجد شرایط، اقدام 
به ایجاد جاده های مواصالتی منتهــی به این بندر، ایجاد و اضافه کردن 
مسیرهای تازه به کشورهای همســایه برای ترانزیت کاال از این بندر به 
کشورهای پاکستان و افغانستان و بالعکس و همچنین ایجاد بزرگراه به 
مرکز اســتان شهر زاهدان می کرد. با ایجاد بندر خشک در این شهر که با 
ایجاد انبارهای مختلف و سوله های تخصصی و همچنین هانگارد برای 
ارائه سرویس های مختلف، می توانست شرایطی را برای تبدیل شدن این 
بندر که از نظر ژئوپلیتیکی، از یک جایگاه کامال ویژه چه به لحاظ سیاسی 
و اقتصادی برخوردار اســت، فراهم می کرد که این راهکار به ایجاد انواع 
مشاغل در حوزه حمل ونقل دریایی و زمینی و به طور کلی سرویس های 
مولتی مودال و چندوجهی که در ادامه می تواند به بحث کریدور شمال و 
جنوب وصل شود، کمک می کرد. به اعتقاد بنده، اگر این پروژه بزرگ ملی 
از روی کاغذ به مرحله عملیاتی برسد، شاهد نتایج شگرف و منحصر به فرد 

در این حوزه تخصصی خواهیم بود.
اتاق هاي بازرگاني چه نقشــي در پیشبرد اهداف اقتصادي 

کشور دارند؟
اتاق هــاي بازرگاني به عنوان محل اصلي مذاکــره و گفت وگوي دولت 
و بخش خصوصي، باید مدافع فعاالن اقتصادي باشــند، با این حال این 
اتاق ها با وجود زحمات برخي از اعضا به جایگاه برازنده خود دســت پیدا 
نکرده اند. همچنین با وجود شــعارهاي کوچک ســازي دولت، در عمل 
اقدامي براي حمایت از بخش خصوصي واقعي صورت نگرفته و برعکس 
شــاهد بزرگ شــدن روزانه نهادهاي دولتي هستیم. با حمایت از بخش 
خصوصي و واگذاري امور به آن، مي توان بهره وري و بازدهي بخش هاي 
اقتصادي را با تکیه بر کارداني و توانایي این بخش افزایش داد. اگر به خوبي 
دقت کنیم، هیچ خالقیت و بازدهي در بخش دولتي وجود ندارد و کارمندان 

آن نیز عمدتا گرفتار روزمرگي هستند.
چه نظري در خصوص اقدامات دولت جدید دارید؟

تیم جدید دولت تازه شروع به کار کرده، بر همین اساس باید دید در آینده اي 
نزدیک چه برنامه ها و اقداماتي انجام خواهد داد. به اعتقاد بنده، اگر دولت 
جدید به شعارهاي خود عمل کند، بخش زیادي از مشکالت حل مي شود 

و زمینه براي ایجاد تحوالت مثبت در کشور فراهم خواهد شد.
و سخن آخر...

امیدواریم، دولت آقاي رئیسي به بخش خصوصي بهاي بیشتري دهد و با 
فعال کردن این بخش، زمینه را براي توسعه اقتصادي کشور فراهم سازد. 
قطعا بخش خصوصي در مقایســه با بخش دولتي مي تواند کارآمدي و 
کارآیي بیشتري داشته باشد، اما باید زمینه را براي استفاده از این امر فراهم 

کرد تا اهداف توسعه اي کشور با سرعت بیشتري تحقق پیدا می کند.



گفت وگوی اختصاصی با مهندس حجت عزیزیگفت وگوی اختصاصی با مهندس حجت عزیزی

در این بخـــش می خوانیم :

عدم شفافیت نهادهای دولتی  در صدور مجوز
کیفیت در ساختمان سازی دولتی فدای کمیت می شود

ریشه تورم در عدم کنترل  قیمت تمام شده محصوالت است

دنیای صنعت
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در خصوص چگونگی تاســیس هلدینگ خشت برتر و 
فعالیت های آن توضیحاتی ارائه فرمایید؟

این هلدینگ با هدف ارتقای کیفیت ساخت وســاز، تقویت بهداشــت 
روانی جامعه، افزایش عمر مفید ســاختمان ها و همچنین حفظ امنیت و 
آرامش خانواده ها، فعالیت خود را از ســال ۱۳۸۱ آغاز کرد و در حال حاضر 
نیز بخش های مختلفی مانند خدمات مهندسی، طراحی، نظارت، اجرا، 
سرمایه گذاری، خدمات آزمایشــگاهی و ساخت وساز را در زیرمجموعه 
خود دارد. هلدینگ خشت برتر در صدد است تا با ساختن ساختمان های 
باکیفیت، ضمن محافظت از سرمایه های مردم، سرمایه های اقتصادی 
کشور را نیز حفظ کند، به این منظور از مصالح باکیفیت و با استاندارد باال 
اســتفاده کرده و با تدوین طرح های مختلف و بهره گیری از تکنولوژی و 
فناوری های روز، ساختمان های مناسبی را تولید، بازسازی یا بازطراحی 
می کند. از سوی دیگر، این هلدینگ به منظور صرفه جویی در هزینه های 
حرارتی، برودتی و آلودگی های صوتی در روند بازسازی، اقدامات الزم را 

انجام خواهد داد تا افراد ساکن در ساختمان ها لذت بیشتری ببرند.

تاکنون چند واحد ساختمان از سوی این هلدینگ ساخته 
شده است؟

هلدینگ خشت برتر با مشارکت ۱۸ شرکت ساختمانی زیرمجموعه، از 
ابتدای تاسیس تاکنون حدود یک هزار و ۵۰۰ واحد آپارتمان در پروژه های 
کوچک و بزرگ مقیاس تولید کرده و در نظر دارد، تا سال ۱۴۱۰ به عنوان 
یکی از شرکت های برتر در این حوزه شناخته شود. همان طور که اشاره شد، 
هدف اساسی این هلدینگ، افزایش عمر مفید ساختمان است تا به مردم 

احساس امنیت و ایمنی را هدیه دهد.
چه میزان از اهداف این شرکت محقق شده است؟

این اهداف به کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم شده و بخش زیادی 
از آن خوشبختانه تحقق یافته است. البته بخشی از خواسته های هلدینگ 
خشــت برتر به ورود تکنولوژی ها مرتبط است که در اثر تحریم ها هنوز 
محقق نشده اســت. از طرفی، رکود حاکم بر بخش ساخت وساز موجب 
اخالل در سرمایه گذاری و جذب سرمایه در بخش ساختمان شده و فرآیند 
ساخت وساز را تا حدی متوقف کرده است. عالوه بر این، مشکالت مربوط 
به ســفته بازی و عدم ورود تکنولوژی های جدید، مانع از اجرای اهداف 
کیفی و کمی فعاالن این بخش شده، در حالی که این هلدینگ در یک بازه 

زمانی کوتاه مدت دستاوردهای خوبی را کسب کرده است.
هلدینگ خشت برتر از چه ویژگی های شاخصی برخوردار 

است؟
مهمترین این ویژگی، خانوادگی بودن این هلدینگ است، به این مفهوم که 
پدران و خانواده مدیران آن در شــمار افراد فعال صنعت ساخت وساز بوده و 
قدرت طراحی دارند که معموال در شــرکت های دیگر وجود ندارد. الزم به 
ذکر اســت، هلدینگ خشت برتر پکیج کاملی از خدمات را در قالب فعالیت 
بخش های نظارت، اجرا، بازرســی، خدمات آزمایشــگاهی و... در اختیار 

مشتریان قرار داده و با دیگر هلدینگ های ساخت وساز بسیار متفاوت است.

محمد جعفری

يکی از مهمترين مشکالت واحدهای مسکونی که معموال در مواقع بروز باليای طبیعی خود را نشان می دهد، نبود ايمنی و کیفیت سازه های آن است، بر همین 
اساس بسیاری از شرکت های سرمايه گذاری در اين حوزه با رعايت پارامترهای کیفی، ساختمان هايی با عمر طوالنی به مردم ارائه داده و مشتريان زيادی دارند. 
برخی از اين شرکت ها در خارج از کشور نیز بازار خوبی برای خود ايجاد کرده و سود قابل توجهی از اين مسیر کسب کرده اند، در چنین شرايطی از دولت انتظار 
می رود که با توجه به فعالیت  اثرگذار اين شرکت ها در تامین اساسی ترين نیاز مردم، مشوق های بیشتری برای آنان در نظر بگیرد. برای بررسی بیشتر اين موضوع به 
سراغ مهندس حجت عزيزی، مدير عالی هلدينگ خشت برتر و دانشجوی دکتری رشته کارآفرينی رفته و با وی به گفت وگو نشستیم. عزيزی سوابق کاری زيادی را 
در کارنامه خود دارد که می توان به عضويت در هیات مديره سازمان نظام مهندسی تهران  از سال 1391 الی 1394، موسس انجمن شرکت های خدمات آزمايشگاهی 

ژئوتکنیک جوش و بتن، عضويت در کمیته های استاندارد و تدوين استاندارد در حوزه مصالح ساختمانی اشاره کرد. در ادامه به مشروح اين مصاحبه می پردازيم.

مدير عالی هلدينگ خشت برتر

کیفیت در ساختمان سازی دولتی
فدای کمیت می شود
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در زمینه ساخت وساز با چه مشکالتی مواجه هستید؟
مهمترین مشکل موجود در این زمینه، نبود حمایت های دولتی است، به 
همین دلیل ورود ســرمایه گذاران بخش خصوصی به طرح های دولتی با 
مشکالتی مانند رانت روبه رو است. برای مثال، در طرح مسکن ملی یا طرح 
مسکن مهر موانعی مانند عدم ایمنی و رعایت استانداردهای ساخت و ساز 
وجود دارد که سرمایه گذاران متعهد را برای ورود به آن بی انگیزه می کند. با 
توجه به این موضوع، بخش خصوصی تمایلی برای اجرای طرح های دولت 
در بخش ساخت وساز نداشته و همین امر آن را از حمایت های تسهیالتی و 

بانکی دولت محروم خواهد کرد.
طرح مسکن ملی تا چه اندازه قابلیت اجرایی شدن دارد؟

به اعتقاد بنده، همه آن اقداماتی که برای اجرای طرح مسکن مهر در زمان 
ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد انجام شد، در دوران رئیس جمهور وقت 
نیــز به اجرا درخواهد آمد. از طرفی، به نظر می رســد که وزیر محترم راه و 
شهرســازی، برنامه های کافی برای حمایت مالی از طرح مسکن ملی را 
در نظر داشته باشد، با این حال در گذشــته افرادی مانند عباس آخوندی 
در اجرای طرح هایی همچون مســکن اجتماعی موفق عمل نکردند، اما 
آقای قاسمی با حمایت رئیس جمهور محترم می تواند این طرح را به اجرا 
درآورده تا اتفاقات خوبی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن رخ دهد. در 
همین راســتا هماهنگی های الزم در سطح وزارتخانه ها و سازمان هایی 

مانند سازمان نظام مهندسی و... انجام شده است.
برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه چه برنامه هایی در نظر 

گرفته اید؟
یکی از مهمترین ماموریت های هلدینگ خشت برتر، نظارت بر کیفیت و 
ایمنی واحدهای مسکونی ساخته شده تا سطح استاندارد آن افزایش یابد، در 
همین راستا برای کمک به اقشار ضعیف نیز برنامه هایی مانند ذخیره سازی 
انرژی در ســاختمان ها، برای صرفه جویی در هزینه ها تدارک دیده شده 
و میزان ســرمایه گذاری نیز به فراخور توان این قشــر تعیین شده است. 
همان طور که ذکر شد، این هلدینگ به دلیل نبود استانداردهای ایمنی، در 
طرح های حمایتی دولت از اقشار ضعیف مانند مسکن ملی و مسکن مهر 

ورود نکرده است.
آیا مدیران دولتی توجه ویژه ای به کیفیت ساخت و سازها دارند؟

متاســفانه مدیران دولتی به دنبال کیفیت نبوده و بیشــتر بر سرانه های 
کمــی تمرکز دارند، به این صورت که هر یک از آنان در صدد هســتند تا 
برای کســب یک کارنامه مطلوب طی دوره فعالیت خود به جای توجه به 
پارامترهای کیفی که شــاید از نظر مردم مغفول باشد، بر تعداد واحدهای 
مسکونی بیافزایند، بر همین اســاس این مدیران معموال گوش شنوایی 

برای حرف های بخش خصوصی نخواهند داشت.
چه تفاوت هایی در فرآیند ساخت وســاز مناطق مسکونی 

فرسوده وجود دارد؟
هلدینگ خشت برتر در هر یک از این مناطق تابع قوانینی مشخص است 
و بر همین اساس در نظر دارد تا حداقل ۱۰ درصد بهتر از عرف ساخت وساز 
آن منطقه عمل کند، به این منظور در مناطق فرسوده کیفیت نماها را به طور 
دقیق مورد بررســی قرار داده و ســنگ نما را اسکوپ خواهد کرد تا بنای 
ساختمان در مواقع سرما، گرمای شدید یا در هنگام زلزله با ریزش مواجه 
نشــود. از طرفی، به منظور آسایش ساکنان ســاختمان، درب واحدهای 
مســکونی در کنار هم قرار گرفته و دیوارها با عایق صوتی بنا خواهد شد. 

عالوه بر این، به منظور صرفه جویی در هزینه تاسیسات، شارژ ساختمان 
و... اقداماتی انجام می شود تا افراد ساکن در ساختمان، زندگی راحت تری 
داشته باشند. باید در نظر داشت که این خدمات در مناطق لوکس نشین با 
سرمایه و سطح کیفیت بیشتری ارائه شده و بر همین اساس از مصالح با 
کیفیت تر و طرح های مدرن تری استفاده خواهد شد. به طور کل، همه چیز 
طوری طراحی شده تا امنیت و آسایش بیشتری برای ساکنان فراهم شود.

چه طرح هایی برای توسعه در نظر گرفته اید؟
هلدینگ خشت برتر با نگاه مشــتری مداری و حفظ کرامت انسانی، هر 
روز به دنبال اجرای طرح های توســعه ای جدید است تا ساختمان های با 
کیفیت و متفاوت تری بسازد، بر همین اساس ضمن توسعه محصول به 
توســعه بازار نیز روی آورده و از مشتریان و مصرف کنندگان محصوالت 
خود قدردانی می کند. البته رضایت مشــتریان موجب شده تا بسیاری از 
آنان این هلدینگ را به دیگران معرفی کنند و دایره متقاضیان آن روز به روز 
افزایش پیدا کند، با این حال هلدینگ خشــت برتر هنوز برنامه ای برای 

سرمایه گذاری در خارج از کشور تدوین نکرده است.
کشورهای همسایه در مقوله ســرمایه گذاری در بخش 

ساخت وساز چه شرایطی دارند؟
از جمله این کشــورها گرجستان، افغانســتان، عراق، سوریه و عمان در 
حوزه کشورهای خلیج فارس می باشند، با این حال باید دانست که حضور 
طالبان در افغانســتان و عدم امنیت کافی در کشورهایی مانند سوریه تا 
حدود زیادی انگیزه سرمایه گذاری در این کشورها را کاهش می دهد، اما 
کشورهای گرجستان و عمان شرایط خوبی برای ساخت وساز دارند و در 
کشوری مانند عراق نیز موضوع سرمایه گذاری را بهتر می توان دنبال کرد.
با توجه به شــروع فعالیت های دولت جدیــد، آینده بازار 

مسکن را چطور ارزیابی می کنید؟
یکی از اولویت های مهم رئیس جمهور محترم، افزایش سرانه ساخت مسکن 
اســت که قطعا به چرخش هر چه بهتر موتور اقتصاد کشور و کاهش نرخ 
بیکاری منجر خواهد شد. همچنین تکاپوی این بخش به احیای مشاغل 

کمک کرده و بسیاری از مشکالت اقتصادی را حل می کند.
ایران در زمینه ساخت وساز چه جایگاهی بین کشورهای 

دیگر دارد؟
کشورمان از حیث منابع انسانی و مصالح ساختمانی جایگاه بسیار مطلوبی 
دارد که با هیچ یک از کشورهای دیگر قابل قیاس نیست، اما متاسفانه از 
این صنعت حمایتی صورت نمی گیرد، در حالی که گروه ساختمانی کوزو 
در کشور ترکیه با حمایت دولت این کشور، در منطقه پردیس کشورمان 
خانه ساخته، به مانند دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که شرکت 
ایرانی کیسون در ونزوئال به ســاخت خانه روی آورد. به اعتقاد بنده، اگر 
حمایت های مالیاتی و بیمه ای از سوی دولت برای بخش ساختمان در نظر 
گرفته شود؛ با وجود علم، آگاهی، دانش مهندسی کشور، مصالح و نیروی 

انسانی، می توان دستاوردهای بزرگی را برای این حوزه به ارمغان آورد.
و سخن آخر...

در پایان از نشریه خوب دنیای سرمایه گذاری تشکر می کنم و امیدوارم با 
توجه به نقش ســرمایه در تحقق اهداف یک کســب وکار، از آن به نحو 
مطلوبی استفاده شود. سرمایه گذاری هموار مثل ریل گذاری برای قطار 
بوده و از آن به عنوان فرشــته کسب وکار یاد می شود. امیدوارم در صنعت 
ساختمان ســازی نیز اتفاقات خوبی رخ دهد و در کنار افزایش عمر مفید 
ساختمان ها به بیش از ۳۰ سال، ساختمان هایی به مردم عرضه شود که نیاز 
به تعمیر یا بازسازی مجدد نداشته باشند تا به این صورت از سرمایه های 

آنان محافظت کرد.

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
اسفند 1400   شماره 63

متاسفانه مدیران دولتی 
به دنبال کیفیت نبوده 
و بیشتر بر سرانه های 
کمی تمرکز دارند و هر 

یک از آنان در صدد 
هستند تا برای کسب 

یک کارنامه مطلوب 
طی دوره فعالیت 

خود به جای توجه 
به پارامترهای کیفی 

بر تعداد واحدهای 
مسکونی  بیافزایند
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از چه زمانی و با چه هدفی شرکت راگا تاسیس شد؟
این شرکت ۸ سال پیش با هدف پرورش و فرآوری زالو و همچنین عرضه 
محصوالت آن به بازار شــروع به کار کرد. فعالیت های پدر بنده در حوزه 
کشاورزی و دامپروری بوده و عالقه فراوان من به این موضوع نیز موجب 
شد تا به عنوان نخستین نویسنده در ســال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، 
چندیــن کتاب در زمینه پرورش زالو به بازار عرضه و ذهنیت مخاطبان را 
نسبت به این موضوع آشنا کنم. پس از آن شرکت راگا با ایجاد محصولی 
با ارزش افزوده باال به منظور جلوگیری از خام فروشــی، مورد اســتقبال 
بــازار قرار گرفت و با توجه به تقاضای زیاد بازار، تولید روغن های گیاهی 
را در دستور کار بخش تحقیق و توســعه خود قرار داد. در حال حاضر نیز 
روغن های گیاهــی، بخش اصلی محصوالت این شــرکت را در کنار 
محصوالت بهداشتی، آرایشی، درمانی و... در برمی گیرد و با دو برند راگا و 

راگان طالیی به بازار عرضه می شود.

محصوالت این شرکت با چه ویژگی های شاخصی تولید 
می شوند؟

برند راگا حدود ۵۴ قلم محصول برای اقشــار مختلف جامعه و برند راگان 
طالیی به عنوان برند زیرمجموعــه، نیز حدود ۵ محصول در حوزه های 
بهداشتی و آرایشی تولید می کند که در مجموع شامل ۵۹ عدد است. یکی 
از ویژگی های منحصر به فرد این محصوالت، اســتفاده از سیستم فوق 
پیشرفته آنفلوراژ برای اســتخراج مواد موثر گیاهی است که کیفیت آن 
را افزایش می دهد. همچنین شــرکت راگا خدمات خاصی مانند گارانتی 
برگشت وجه و مشــاوره حین خرید و بعد از خرید را ارائه می دهد و دارای 
مجوزهای ســیب ســالمت غذا و دارو، CE اتحادیه اروپا، FDA کانادا، 
Dr.Lee از کشــور چین و چندین ایزو از BQS کشــور انگلستان است. 

باید تاکید کرد، سالمت محوری یکی از مهمترین ویژگی های روغن های 
گیاهی شرکت راگا به شمار می رود. قابل ذکر است، یکی از این اقدامات 
ما برای توســعه محصوالت، راه اندازی برنــد راگان طالیی برای تولید 
محصوالتی برای دهک های باالی جامعه و همچنین بازارهای صادراتی 
بوده اســت. با توجه به غفلت گذشته شرکت راگا در بخش صادرات، این 
برند با هدف تحقق برنامه های صادراتی شــروع به کار کرد و با توجه به 
استقبال بازار، پیش بینی می شود که آینده بسیار خوبی پیش رو داشته باشد.
چه برنامه هایی برای توســعه بازارهــای صادراتی این 

محصول دارید؟
یکی از مهمترین این برنامه ها توسعه بازارهای صادراتی روغن های گیاهی 
شرکت راگا در کشورهای اطراف مانند عراق، سوریه، ترکیه، آذربایجان، 
قرقیزستان، قزاقستان و دیگر کشورهای حوزه اوراسیا است. البته در نظر 
داریم تا با توجه به نمونه های ارسال شده این محصوالت، بازار کشورهای 
آفریقایی و اروپایی را نیز به دست آوریم که خوشبختانه چشم انداز بسیار 

خوبی برای این مهم وجود دارد.

عارف فغانی

با وجود ظرفیت های طبیعی کشورمان برای تولید دارو و اقالم بهداشتی، هنوز از آن به خوبی استفاده نشده است، با اين حال برخی از تولیدکنندگان با تکیه بر 
استانداردهای موجود، استفاده از تجهیزات مدرن و همچنین با صبر و پشتکار با غلبه بر بی ثباتی های اقتصادی، محصولی باکیفیت به بازار عرضه کرده و به بازارهای 
خارجی نیز ورود کرده اند. در همین خصوص با عباس ابوحمزه، مديرعامل شرکت راگا و صاحب برند راگان طاليی گفت وگويی انجام داده ايم. وی متولد سال 1360 

بوده و دارای 14 سال تجربه کاری در اداره برق با سمت پیمانکاری و ديگر عنوان ها بوده است. در ادامه ماحصل اين مصاحبه را می خوانیم.

مديرعامل شرکت راگا مطرح کرد

عدم شفافیت نهادهای دولتی 
در صدور مجوز
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روغن های گیاهی شــرکت راگا تا چه اندازه در بازار داخلی 
شناخته شده است؟

این محصول معموال با هدف تامین نیاز دهک های متوسط و پایین جامعه، 
در مراکزی مانند فروشگاه ها، داروخانه ها، عطاری ها و... عرضه می شود و 
یکی از اهداف و آرزوهای تولیدکنندگان آن این اســت که در کمتر از سه 
سال آینده از هر خانواده ای یک نفر مشتری داشته باشد، بر همین اساس 
این شــرکت در نظر دارد تا در سال آینده به جز محصوالت مختلف تحت 
عنوان برند راگان طالیی چند دارو و محصول شوینده و بهداشتی نیز تولید 

کند.
در زمینه فعالیت خود با چه مشکالتی مواجه هستید؟

یکی از مشکالت موجود، عدم شــفافیت ارگان های دولتی برای صدور 
مجوز اســت. برای مثال، بعد از اینکه شرکت راگا مراحل تحقیق و توسعه 
را طی و نمونه های آزمایشــگاهی این محصول را نیز آماده کرد، با موانع 
زیادی برای دریافت مجوز روبه رو شد. متاسفانه مجوز تولید محصوالت به 
صورت سلیقه ای صادر می شود و بسیار زمان بر است، به همین دلیل قیمت 
تمام شــده محصوالت در این فرآیند، تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز، هزینه 
حمل ونقل و مشکل کمبود نقدینگی افزایش خواهد یافت. موضوع دیگری 
که باید به آن اشاره داشته باشم، بی ثباتی های اقتصادی است که متاسفانه 
این مساله باعث شده تا بسیاری از مواد اولیه وارداتی با تغییر قیمت مواجه 
شده یا دیر به دست مشتریان برسد. به اعتقاد بنده، ما نباید دست از تالش و 
فعالیت برداریم، بلکه باید برای دور زدن تحریم ها و ارائه راه حل های موثر 

تالش کنیم.
چه بسترهایی برای سرمایه گذاری در این حوزه وجود دارد؟

متاســفانه در کشــورمان موضوع برندینگ و تولید داروهای گیاهی با 
وجود ظرفیت های طبیعی مغفول مانده و همیــن امر مانع از ورود جدی 

سرمایه گذاران به این بخش شده است، در حالی که با بررسی اندکی پی 
خواهیم برد که همه محصوالت، حتــی قرص ژلوفن نیز از دل طبیعت 

بیرون می آید.
آیا از ظرفیت های این بخش به خوبی استفاده شده است؟

هنوز ظرفیت های زیادی در این بخش وجود دارد که مورد اســتفاده قرار 
نگرفته است. بســیاری از تولیدات ایرانی باکیفیت برای دیگر کشورها 
ناشناخته اســت، به طوری که روغن های با کیفیت شرکت راگا که حتی 
منطبق با پارامترهای اصولی آزمایشگاهی و فراتر از استاندارهای جهانی 

است نیز از دید برخی از کشورهای همسایه پنهان باقی مانده است.
چه انتظاری از مدیران و نهادهای دولتی دارید؟

یکی از مهمترین این توقعات این اســت که به جای شعار، عمل کنند. به 
اعتقاد بنده، باید برخی از مسئولیت های دولتی به کارآفرینان و صاحبان 
کســب وکار محول شود تا درک بهتری از شــرایط بخش خصوصی و 
چالش های آن داشــته باشند. نکته دیگر به سنگ اندازی های نهادهای 
دولتی و نگاه از باال به پایین آنان به فعاالن اقتصادی بازمی گردد که مانع 
از رشــد بخش خصوصی شده اســت، در حالی که شرایط کارآفرینان و 

تولیدکنندگان در دیگر کشورها کامال متفاوت است.
و سخن آخر...

در کشورمان ظرفیت های زیادی برای رشد و توسعه وجود دارد که هنوز 
مورد استفاده قرار نگرفته است. به اعتقاد بنده، برای رقم خوردن اتفاقات 
خوب باید بستر درآمدزایی و اشتغال زایی فراهم شود و صبر و صبوری مردم 
نیز افزایــش یابد. جمله معروفــی می گوید: »رنگین کمــان، پاداش 
انسان هایی است که تا انتها زیر باران می ایستند« بنده نیز به پیروی از این 
جمله معروف مردم را به صبر و پشــتکار دعوت می کنم و آرزوی رشد و 

بالندگی ایران عزیزمان را دارم.
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باید برخی از 
مسئولیت های دولتی 

به کارآفرینان و 
صاحبان کسب وکار 
محول شود تا درک 

بهتری از شرایط 
بخش خصوصی و 

چالش های آن داشته 
باشند
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هدف از تاسیس گروه اقلیما چه بود و برای توسعه فعالیت 
آن  چه اقداماتی انجام داده اید؟

تخصص بنده در زمینه اخذ ویزا و اقامت از کشــورهای اروپایی و کانادا 
اســت. طی ۳ ســالی که بیزینس خود را راه اندازی کردم، در حوزه ویزا، 
مهاجرت و تجارت امور متفاوتی انجام گرفته اســت. از مهمترین اهداف 
گروه اقلیما می توان به افتتاح حساب بانکی و ثبت شرکت برای ایرانیان در 
اروپا، کشورهای حوزه خلیج فارس همراه با اخذ تور مسافرتی، ویزا، هتل 
و بلیت از مهمترین اهداف گروه اقلیما اشــاره کرد. در حقیقت، اقلیما نام 
دختر بنده اســت. زمانی که تصمیم به راه اندازی این بیزینس گرفتم، به 
دلیل اینکه، اصوال آدم عجولی هستم و کارمندان بخش های مارکتینگ، 
فروش و مالی در این زمینه با بنده مشــکل دارند، تصمیم به جابه جایی 
زودهنگام دفتر شرکت گرفتم، زیرا دفتر محل کار بسیار کوچک بود و ما 
هم نیاز به فضای الزم برای انجام امور خود داشتیم. هزینه بازسازی محل 
کار جدید شرکت بسیار زیاد بود و تقریبا هیچ یک از کارمندان این شرکت، 
موافق صرف این هزینه نبودند. بنده از این مســیر سخت و پرهزینه ای 

که شــرکت در حال طی کردن آن است، بسیار راضی هستم، زیرا اگر در 
کوتاه مدت به نتیجه نرسیم، مطمئنا در بلندمدت نتیجه خواهیم گرفت. 
همان طوری که بنده برای آینده دخترم برنامه ریزی ۲ تا ۳ ساله نمی کنم، 
قرار نیســت برای گروه اقلیما هم برنامه ریزی کوتاه مدت در نظر داشته 
باشم. بنده روی بقا و ماندن شرکت برنامه ریزی نمی کنم، بلکه در برنامه 
بلندمدت ۵ تا ۱۰ ساله، قصد دارم تا شرکت ما در بین رقبای فراوان، حرفی 
برای گفتن داشــته باشد و تبدیل به یک برند مطرح در حوزه مهاجرتی و 

گردشگری شود.
چرا ایــن گروه در حــوزه پروازهای خارجــی و تورهای 

مسافرتی چندان سرمایه گذاری نکرده است؟
در موضوع گردشگری و اخذ ویزا، تور و بلیت، بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت 
خدمات مسافرتی گردشــگری که زیر نظر انجمن صنفی شرکت های 
گردشگری ایران بودند، در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به دلیل شیوع ویروس 
کرونا تعطیل شدند. دفاتر فعال و همکار ما، می توانند با جواز حقیقی فعالیت 
داشته باشند و با جواز حقوقی نیز مشتری جذب کنند. در موضوع تورهای 
مسافرتی و بلیت پرواز، رقابت در کشور زیاد است و شرکت هایی هستند 
که به صورت آنالین این امور را انجام می دهند که بنده موافق آن نیستم. 
در این حوزه رقابت با شرکت هایی همچون اسنپ، فالیتیو و حتی علی بابا 
بسیار سخت است و عمال شما نمی توانید پایین تر از آن ها به مشتری قیمت 
دهید. به همین دلیل بنده در حوزه پرواز به صورت خاص سرمایه گذاری 
نکردم. برای موفقیت در این حوزه باید سرمایه گذاری کالنی انجام داد یا 

پروازهای خاص و چارتری را رزرو کرد که بنده وارد این بخش ها نشدم.
مزیت رقابتی گروه اقلیما در حوزه مهاجرت و ویزا چیست؟

تخصص بنده بیشتر اخذ ویزا است. با توجه به اینکه بسیاری از همکاران، 
نرخ های خیلی پایینی برای انجام امور مهاجرت دارند، احساس می کنم 
که مشتری متوجه خواهد شد که تخصص واقعی کجاست و هیچ ارزانی 
بی دلیل نیست. در موضوع ویزا نکته ای که گروه اقلیما را برجسته می کند، 
اخذ ویزای کانادا و کشورهای حوزه شنگن است. وقتی شما به یک بیزینس 
عالقه دارید و احساس می کنید که سود خوبی در آن نهفته است، کار خود 

احمدرضا صباغی

ارائه خدمات گردشگری و مسافرتی به قشرهای مختلف جامعه يکی از مهمترين اموری است که طی چندسال اخیر با موج بی سابقه متقاضیان روبه رو شده است. 
با توجه به اينکه بسیاری از سرمايه گذاران، دانشجويان و کارآفرينان برای دستیابی به هدف هايی که در زندگی دارند، بايد به کشور ديگری مهاجرت يا سفر کنند، 
انجام امور متعدد همچون اخذ بلیت، ويزا و حتی باز کردن حساب های بانکی نیازمند ارائه مشاوره درست و انعقاد قرارداد با دفاتر معتبر و قابل اعتماد در موضوع 
انجام امور مهاجرت يا سفرهای خارجی است. میالد نواربافی، مديرعامل گروه اقلیما که در مقطع کارشناسی رشته ادبیات انگلیسی و در مقطع کارشناسی ارشد 
در رشته مطالعات آمريکا از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده، با اشاره به اينکه اين گروه از دو نهاد مجزا از جمله دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری افق سپید 
اقلیما و شرکت بین المللی اقلیما مهاجر سپید، تشکیل شده، از دغدغه ها و برنامه های بلندمدت خود برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده صحبت می کند. 

مشروح اين مصاحبه را می خوانیم.

مديرعامل گروه اقلیما مطرح  کرد

اعتماد، رکن اصلی مشتریان 
برای اخـذ خدمات مسـافرتی
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را جلو می برید. متخصص و کارمند استخدام می کنید تا کار را استارت بزنند 
و تصمیم می گیرید که بیزینس خود را راه اندازی کنید. بنده به دلیل اینکه 
عمال سال ها در شــرکت های مختلف کار کرده و امور ویزا را انجام دادم، 
زمانی که تصمیم به راه اندازی بیزینس خود گرفتم، عمال می دانستم که 
باید چه کاری را انجام دهم و هم اکنون نیز شخصا امور اجرایی ویزا را انجام 
می دهم و کارمندان بیشتر در حوزه فروش، حسابداری و مارکتینگ فعال 
هستند. بنده به کاری که انجام می دهم، اعتقاد دارم. در موضوع مهاجرت، 
در کشورهای پرتغال، انگلستان، اسلواکی، اتریش و امارات وکیل مستقیم 

داریم که امور مهاجران را در کشورهای مقصد پیگیری می کنند.
اصطالح وکیل مهاجرت در کدام کشورهای جهان مرسوم 

است؟
وکیل مهاجرت، به طور خاص در کانادا وجود دارد و در کشورهایی همچون 
پرتغال یا سایر کشورهای حوزه شــنگن در اروپا، عمال طبقه بندی برای 
وکیل مهاجرت وجود ندارد. در کانادا پوزیشن وکیل مهاجرت تعریف شده 
و شما می توانید رجیستری داشته باشید و الیسنس وکالت مهاجرت را اخذ 
کنید. برای اخذ پاسپورت کشور دومینیکا، سایت مربوط به اخذ پاسپورت 
این کشــور، نام تعدادی از شــرکت ها را اعالم کرده تا افراد متعدد از نقاط 

مختلف جهان، پاسپورت دومینیکا را اخذ کنند.
اخذ مجوزهای دفاتر فعال در حــوزه مهاجرت، به منظور 

کسب اعتماد مشتریان چگونه است؟
متاسفانه برای انجام امور مهاجرت در ایران مجوزی وجود ندارد. در حوزه 
گردشگری، اخذ مجوزها جای خود را دارد، به طوری  که نهادها و جوازهای 
آن کامال مشخص است. در موضوع مهاجرت، شرکت ها خدمات اداری 
انجام می دهند. ما وکیل نیستیم و نهادی در ایران برای انجام امور مهاجرت 
به شما مجوز نمی دهد. برای انجام امور مهاجرتی از طریق سرمایه گذاری 
یا تمکن مالی، هیچ نهادی وجود ندارد که به شــما مجوز دهد یا روی امور 
نظارت کند. دفاتر فعال در این حوزه عمال تسهیل کننده هستند تا ارتباط بین 
شهروندان ایرانی با وکالی کشورهای خارجی برای انجام امور مهاجرت 
و دریافت اقامت راحت تر انجام شود. در ایران برای انجام امور مهاجرتی و 
اقامتــی، وزارت علوم در زمینه اخذ مجوز مهاجرت تحصیلی و وزارت کار 

برای اخذ مجوز کاریابی بین المللی به صورت خاص مجوز می دهند.
دفاتر فعال حوزه مهاجرت در ایران با چه چالش هایی مواجه 

هستند؟
شرکت های مهاجرتی امور خود را انجام می دهند و نهاد ناظری بر عملکرد 
آن ها وجود ندارد. در واقع، نهاد ناظر باید اعالم کند که اگر شرکتی قصد اخذ 
اقامت در حوزه سرمایه گذاری، تمکن مالی، کارآفرینی و بیزینس دارد، باید 
کسب مجوز کند، اما متاسفانه کشور ما در این حوزه باگ قانونی دارد. هم 
مشتری و هم شرکتی که خدمات را ارائه می کند، ممکن است، مشکالت 
متعددی داشته باشند. در حوزه تورهای مسافرتی و گردشگری نهادی مانند 
وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی به عنوان ناظر وجود 
دارد و قرارداد خامی را در برابر دفاتر فعال در این حوزه قرار می دهد که آن ها 
تا یک محدوده مشخصی می توانند روی این قرارداد مانور دهند و به نوعی 
تغییر ایجاد کنند. اگر میزان دخالت دفاتر در قراردادها بیشتر شود، وزارت 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی آن قرارداد را باطل اعالم 
می کند، در حالی که در خصوص مهاجرت، چنین نظارتی وجود ندارد و به 

همین دلیل مشکالتی به وجود می آید. از سوی دیگر، موضوع مهاجرت از 
طریق سرمایه گذاری موجب خروج ارز از کشور می شود که مساله مهمی 
اســت و باید درباره آن فکر و چاره اساسی شود. در حقیقت، دفاتر فعال در 
حوزه مهاجرت، نقش مشاوره و کارگزاری خود را برای مشتری ایفا کرده 
و خدمــات اداری را به آنان ارائه می دهنــد. برای اعتماد به دفاتر فعال در 
حوزه مهاجرتی، خالء قانونی برای مشتریان وجود دارد که این موضوع در 
حوزه اخذ ویزا و خدمات گردشگری مشاهده نمی شود، زیرا در این بخش 
اداره های کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نقاط مختلف 
کشور باید پاسخگوی شکایت مشتریان باشند. ارائه خدمات مهاجرتی، 
یکی از بیزینس های مســاله دار کشور است و باید اعتماد بین مشتری و 

شرکت شکل گیرد تا تمام امور به خوبی انجام شود.
گــروه اقلیما برای جذب مشــتری در حوزه مهاجرت چه 

شیوه ای دارد؟
مشتریان بنده سینه به سینه خدمات شرکت را به دیگران معرفی می کنند. 
به عنوان مثال، بنده ۳ ســال پیش برای یکی از دوســتان کاری را انجام 
دادم و همین موضع باعث شــد تا تعریف گروه اقلیما را نزد دیگران ببرد، 
بر همین اســاس گروه مهاجرتی شــرکت ما اقدام به جذب مشتری در 
بخش های مختلف کرده است. تبلیغات این گروه بیشتر روی برندینگ 
اســت و موضوع اعتماد در بخش مهاجرت اهمیت ویــژه ای دارد، زیرا 
کالهبردارهای مهاجرتی در ایران به علت نبود قانون و وجود خالءهای 

قانونی به راحتی طی چند سال اخیر پول های هنگفتی به جیب زده اند.
مهمترین چالش در حوزه گردشگری و مسافرتی را بیان 

کنید؟
 به نظر بنده، انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی گردشگری باید به 
اتحادیه تبدیل شود. از نظر قانونی و حقوقی، این انجمن با اتحادیه فاصله 
زیادی دارد، چراکه اتحادیه، صــدور مجوز و نظارت را انجام می دهد و از 
نظر حقوقی و قانونی قدرت بیشــتری دارد، اما انجمن صنفی عمال یک 
نقش دورهمی داشته و از نظر قانونی نمی تواند نقش خاصی ایفا کند. در 
حوزه گردشگری نیز، اعطای مجوزها بر عهده وزارت میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان حج 
و زیارت اســت. دفاتر فعال در حوزه گردشگری باید از یکی از نهادهای 
گفته شده، مجوز اخذ کنند تا مشکل حقوقی برای آن ها ایجاد نشود. اگر 
اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری تشکیل شود، به طور قطع 
بسیاری از امور حل نشــده در انجمن صنفی حوزه گردشگری در قالب 

اتحادیه حل خواهد شد.
و سخن آخر...

شاید این صحبتی که می کنم شعارگونه باشد، اما تمام انسان های روی کره  
زمین بیزینس انجام می دهند تا کسب درآمد داشته باشند که به طور قطع ما 
هم از این قاعده مستثنی نیستیم. بهترین لحظات کاری زندگی بنده زمانی 
بود که جواب مثبت برای مشتری خود گرفتم و بدترین لحظه هم زمانی بود 
که به مشتری خود جواب منفی دادم. البته بنده برای تبدیل جواب منفی به 
مثبت از هیچ کوششی دریغ نکردم، اما در نهایت اگر موفق به اخذ جواب مثبت 
برای مشــتری نشوم، تمام هزینه ها را به وی بازمی گردانم و به دلیل اینکه 
پرونده به نتیجه نرسیده، مبلغی هم دریافت نخواهم کرد. هدف ما این است 

که در گروه اقلیما، زندگی جذاب تری برای ایرانیان رقم بزنیم.

موضوع اعتماد در 
بخش مهاجرت 

اهمیت ویژه ای دارد، 
زیرا کالهبردارهای 
مهاجرتی در ایران 

به علت نبود قانون و 
وجود خالءهای قانونی 
به راحتی طی چند سال 
اخیر پول های هنگفتی 

به جیب زده اند
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گروه صنعتی پارس شیر )سهامی خاص( اولین تولیدکننده محصوالت 
ایمنی برای لوازم گازسوز خانگی در ایران از سال ۱۳۶۶ به صورت سهامی 
خاص در شهرک صنعتی کاوه در نزدیکی شهر ساوه تاسیس شد و با بیش 
از سه دهه فعالیت مستمر و پویا، هم اکنون در صنعت لوازم گازسوز خانگی 
از آن زمان تاکنون همواره به عنوان یکی از شرکت های شاخص و ممتاز 
حضوری جدی و فعال در عرصه طراحی و تولید قطعات وابسته به لوازم 

گازسوز خانگی در کشور داشته است.
دکتر مرسل صدیق، مدیرعامل گروه صنعتی پارس شیر با اشاره به اینکه 
بعد از ۳۵ سال تولید و بررسی نیاز مصرف کنندگان داخلی و خارجی، تنوع 
تولید در این شــرکت شکل گرفته و هم اکنون انواع مدل های شیرآالت 
اجــاق گاز، بخاری گازی، ســماور آبی و گازی و همچنین شــیرآالت 
آزمایشگاهی تولید می شــود، گفت: تغییرات تکنولوژی و تغییر در بازار 
مصرف ایجاب می کند که به طور مرتب مدل های جدیدی تولید و عرضه 
شــود. در حال حاضر نیز حدود ۴۲۰ نفر به صورت مستقیم گروه صنعتی 

پارس شیر فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه عمده صادرات این شــرکت به کشور انگلستان است 
که محصوالت آن طبق استاندارد اروپایی به خصوص آخرین استاندارد و 
شرایط GAR تولید می شود، افزود: صادرات گسترده ای هم به کشورهای 
مصر، تونس و سوریه داشته ایم که به دلیل مسائل روابط خارجی کشورها 
فعال متوقف شده است. از طرفی، طی چند سال گذشته مقداری از کاالها 

به آلمان و تعداد قابل مالحظه ای به فرانسه صادر می شد.

مدیرعامل گروه صنعتی پارس شــیر اظهار کرد: تمام سعی خود را برای 
افزایش کیفیت کاالها انجام داده ایم و نرمش بیشتری با مشتریان داریم. 
ضمنا گواهی ها و تقدیرنامه هایی از وزارت صنایع، موسســه استاندارد و 

خریداران خارجی دریافت کرده ایم.
صدیق در پاسخ به این سوال که "واحد تحقیق و توسعه این گروه صنعتی 
تا چه میزان در پیشرفت و توســعه فعالیت ها نقش داشته است؟" گفت: 
محصوالت این شرکت از جمله کاالهای ایمنی است که به طور روزانه در 
منازل مورد استفاده قرار می گیرد و پایه اصلی تولید آن، علم و تکنولوژی 
)Science & Technology( اســت که باید تمام استانداردهای داخلی و 
خارجی رعایت و اعمال شوند. برای دستیابی به این هدف، واحد تحقیق 
و توسعه این گروه صنعتی به نحو مطلوبی عمل کرده و بازخورد کارها را 

کنترل، اصالح و اعمال می کند.
این فعــال صنعتی با تاکید بر اینکه تحوالت عظیمــی در صنعت لوازم 
خانگی کشور رخ داده، گفت: هم اکنون کیفیت محصوالت ایرانی کامال 
ارتقــاء یافته و با بهترین برندهای خارجــی رقابت می کند. در عین حال 
طراحی های جدید از نظر شــکل و رنگ، تنوع فراوانی را ایجاد کرده که 

مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گرفته است.
وی تورم در جامعه را موجب افزایش قیمت ها دانست و افزود: ریشه تورم 
در عدم کنترل قیمت تمام شده محصوالت است. قسمت عمده مواد اولیه، 
ارز و شــرایط بانکی در اختیار شرکت های دولتی است که بدون کنترل، 
قیمت ها را باال می برند و موجب افزایش قیمت محصوالت می شــوند. 
طبیعی است که قیمت باال در بودجه خریداران تاثیر می گذارد و حدود ۱۵ 

درصد فروش لوازم خانگی را کاهش می دهد.
مدیرعامل گروه صنعتی پارس شیر با بیان اینکه تصمیم گیری ها در نقاط 
و ایستگاه های متعدد صورت می گیرد، بنابراین هر کسی نقش یک دولت 
مستقل را بازی می کند و به نفع خودش تصمیم می گیرد، اظهار کرد: برخی 
از نهادها مانند وزارت صمت در جهت حمایت از تولید و کنترل بحران ها، 
تالش می کنند، اما سونامی که از نهادهای دیگر به سوی صنایع سرازیر 

می شود، زحمات این وزارت را کم رنگ تر می کند.
صدیق در پایان افزود: لوازم خانگــی مصرف کننده خود را دارد و در حال 
حاضر به عنوان صنعت پیشران مطرح است. همه مردم به نوعی نیازمند 
لوازم خانگی هستند، بر همین اســاس این صنعت از نظر کمی و کیفی 

به طور دائم در حال توسعه خواهد بود.

مصطفی حاتمی

مديرعامل گروه صنعتی پارس شیر

ریشه تورم در عدم کنترل
 قیمت تمام شده محصوالت است
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قسمت عمده مواد 
اولیه، ارز و شرایط 

بانکی در اختیار 
شرکت های دولتی 

است که بدون کنترل 
قیمت ها را باال می برند 

و موجب افزایش 
قیمت محصوالت 

می شوند



در این بخـــش می خوانیم :
تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر اقتصاد ایران

تدوین سند آینده پژوهی روابط ایران و روسیه در افق ۲050
استفاده از مشاور کسب و کار؛  ضرورتی برای موفقیت مدیران

اقتصاد کالن
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مديرعامل انجمن دوستی ايران و روسیه خبر داد

تدوین سند آینده پژوهی 
روابط ایران و روسیه در افق ۲050

انجمن دوستی ایران و روســیه در چه سالی و با چه هدفی 
تاسیس گردید؟

مقدمات تشــکیل این انجمن از دی ماه سال ۱۳۹۹ با هدف گسترش 
روابط فرهنگی و دیپلماســی بین دو کشــور با ۳۰۰ نفر عضو آغاز شد 
و در حال حاضــر نیز به فعالیت های فرهنگی، آموزش زبان روســی، 
تولید محتوا، برگزاری نشست های فرهنگی و اجتماعی و کارگاه های 
آموزشی و فرهنگی می پردازد. مهمترین دستاورد انجمن دوستی ایران 
و روســیه طی دو ســال فعالیت، آموزش یک هزار و ۵۰۰ نفر در حوزه 
زبان روســی، چاپ ۸ جلد کتاب و ۱۴ خبرنامه است. الزم به یادآوری 
است، نشریات این انجمن با موضوع مشــترک ایران و روسیه به طور 
هفتگی و مرتب چاپ شــده و اعضای آن نیز ارتباط مســتمری با افراد 
و صاحبان اندیشــه یعنی متخصصان در حوزه زبان و ادبیات روسی و 

فعاالن حوزه های فرهنگی و دیپلماسی دارند.
این انجمن چه برنامه هایی برای پیشبرد اهداف خود تدوین 

کرده است؟
از مهمترین این برنامه ها؛ تدوین سند فرهنگی روابط ایران و روسیه و 

طراحی رصدخانه فرهنگی دو کشور است تا مثلث توهم، جهل و تضاد 
منافغ نسبت به روابط دو کشور از بین برود. خوشبختانه سفر اخیر ریاست 
محترم جمهور کشورمان به روسیه، بسیاری از ابهامات را حل کرد و به 
عنوان یک سفر سرنوشت ساز، دستاوردهای زیادی را به همراه داشت، 
به طوری که روشــن شد، ایران یک قدرت بسیار بزرگ منطقه ای است 
و حتی روسیه نیز برای دســتیابی به بازارهای اقتصادی چین و هند به 

ایران نیاز دارد.
تاکنون چه میزان از اهداف این  انجمن  محقق شده است؟

این انجمن ها به عنوان بازوی دیپلماســی و عامل هماهنگی روابط دو 
کشور و ارائه دهنده نقشــه های راهبردی به شمار رفته و کمک بخش 
دولت در پیشــبرد برنامه ها و سیاست های تعیین شده آن هستند، با این 
حال نقش و جایگاه انجمن ها آن طور که باید شناخته نشده، از ظرفیت ها 
و پتانســیل های آن ها به خوبی استفاده نشده و همین امر فرآیند تحقق 

برنامه های این انجمن ها را به تاخیر انداخته است.
انجمن دوســتی ایران و روسیه چه اقدامی برای گسترش 

روابط مردم دو کشور انجام داده است؟
همان طور که اشاره شد، انجمن های دوستی هنوز به جایگاه مناسبی در 
کشور دست پیدا نکرده اند، با این وجود انجمن دوستی ایران و روسیه در 
تالش است تا از پتانسیل ها و ظرفیت های موجود مردم دو کشور برای 
گسترش روابط دوستانه و فرهنگی آنان استفاده کرده و برای تحقق هر 

چه بیشتر اهداف خود، پل های الفت و دوستی را بین آن ها ایجاد کند.
ســازمان ها و نهادهــای دولتی چه رویکردی نســبت به 

انجمن های دوستی دارند؟
متاسفانه برخی از مواقع تضاد و تداخل فعالیت سفارت ها و انجمن های 
دوستی، موجب رویکرد منفی نهادهای دولتی نسبت به این انجمن ها 
می شود، در حالی که اگر واقع بینانه نگاه کنیم، انجمن های دوستی نقش 
موثری در کمک به نهادها و دولت برای غلبه بر چالش ها و مشــکالت 
خواهند داشــت. وزارت امور خارجه معموال به این انجمن ها به چشــم 
رقیب نگاه می کند و فعالیت های آن ها را با منافع خود در تضاد می بیند. 
با توجه به این موضوع باید تاکید کرد، انجمن های دوستی به عنوان یک 

محمد  جعفری

يکی از مهمترين وظايف انجمن های دوستی؛ ايجاد بسترهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای برقراری روابط بهینه بین کشورها به منظور رشد 
درآمدهای تجاری فراسرزمینی است، با اين حال اهمیت و نقش مثبت اين انجمن ها آن طور که بايد در کشورمان جا نیفتاده و برخی از نهادها مانند 
وزارت امور خارجه و حتی سفارت خانه ها نیز آن ها را به چشم يک رقیب جدی نگاه می کنند. به همین بهانه به سراغ امیر محمودزاده، مديرعامل 

انجمن دوستی ايران و روسیه رفته و با وی به گفت وگو پرداختیم که ماحصل آن در ادامه می آيد.
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نهاد فعال، قادر هستند تا بار عظیمی را از دوش سفارت خانه ها بردارند و 
به مانند بخش خصوصی که نقش البی گری و گفت وگو با دیگر کشورها 
را بر عهده دارد، زمینه مذاکرات بیشتر با کشور مقابل را فراهم سازند. از 
سوی دیگر، انجمن ها با استفاده از بودجه خصوصی، دولتی، کمک های 
خیرخواهانه و کمک های ســازمان ها، اهداف تعیین شده خود را پیش 
برده و مطابق با بند ۴ ماده ۳۳ اساسنامه انجمن های دوستی می توانند به 
عنوان تسهیل گر و زمینه ساز فعالیت های اقتصادی برای سفارت خانه ها 
اقدام کنند. به طور کل، مهمترین کارکرد انجمن ها تلطیف و آماده سازی 
فضا برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است که الزمه آن، برقراری 
الفت بین مردم دو کشور و گروه های فرهنگی، هنری، ورزشی و... است 
که ســرمایه اجتماعی عظیمی برای افزایش همکاری های اقتصادی و 

تجاری فراهم می کند.
انجمن دوستی ایران و روسیه چه دستاوردهایی را به همراه 

داشته است؟
نمونه این دستاوردها ایجاد فضای ذهنی مثبت در روابط دو کشور بوده، 
به طوری که در حال حاضر همه می دانند، سیاست و عملکرد دولت فعلی 
روســیه با دولت تزاری ســابق تفاوت دارد. عالوه بر این، فعالیت های 
این انجمن موجب شــده تا نگاه اجتماعی و فرهنگی جدیدی نسبت به 
کشور روسیه در مردم وجود داشــته باشد، همان طور که اولویت اصلی 
رئیس جمهور محترم نیز ایجاد ارتباط با کشــورهای همســایه از جمله 
روسیه اســت که از طریق آن می توان از ظرفیت های کریدور شمال به 
جنوب، سواحل مکران، بندر اســتراتژیک چابهار، اقتصاد دریا و از همه 
مهمتر گردشــگری دریای خزر و توسعه ظرفیت های آن استفاده کرد. 
از طرفی، از طریق این کشــور می تــوان تحریم ها را دور زد، روادید 
گردشــگری را به صــورت عملیاتی حذف و بانک های مشــترک 
تاســیس کرد تا زمینه ســاز فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، علمی 

و دانشجویی شود.
چرا برخی تالش می کنند تا نسبت به کشور روسیه در افکار 

عمومی ایران ذهنیت منفی ایجاد کنند؟
یک عده غرب گرا در کشور که منافع خود را در تضاد با روس ها می دانند، 
در تالش هستند تا ذهنیت عمومی را نسبت به این کشور منفی سازند، 
به همین دلیل ادعا می کنند که روس ها حق آن ها را پایمال کرده اند. به 
عبارتی دیگر، منافع آن ها در به هم خوردن روابط ایران با روســیه است، 
بر همین اساس همان طور که ذکر شد، انجمن دوستی ایران و روسیه در 
تالش اســت تا مثلث توهم، جهل و تضاد منافع نسبت به روس ها را در 
کشــور کمرنگ سازد. به اعتقاد بنده، گذشت زمان همه حقیقت را ثابت 
خواهد کرد و به زودی مردم متوجه می شوند که برای توسعه اقتصادی و 

تجاری باید با روس ها در ارتباط باشند.
نظرتان درباره سفر اخیر ریاست محترم جمهوری اسالمی 

ایران به روسیه چیست؟
این سفر با رعایت استانداردها و پروتکل های بهداشتی صورت گرفت و از 
این نظر تفاوت خاصی با سفر مکرون به این کشور نداشت. رئیس جمهور 
محترم در سفر به روسیه سه ساعت پشت درهای بسته با رئیس جمهور 
این کشور به گفت وگو نشست و قراردادهایی را منعقد کرد که به مدت ۱۰ 

الی ۱۵ سال بهره مثبت خواهد داشت، اما ازآنجایی که دستاوردهای این 
سفر اعالم نشد، بسیاری ازجمله جناح های غرب گرا و عالقه مند به رابطه با 

غرب، به حاشیه های این سفر پرداخته و از واقعیت ها غافل شدند.
تا چه اندازه از ظرفیت های بازار روسیه استفاده شده است؟

متاســفانه سهم کشورمان از بازار روسیه صفر است. ایران به دلیل نبود 
افراد متخصص و آگاه برای مذاکره و همچنین آشنا با زبان روسی، از بازار 
اوراسیا و روسیه به نحو مطلوبی استفاده نکرده است. از طرفی، موضوع 
لجستیک و کریدورهای کشور بسیار ضعیف است. ما باید بپذیریم که 
کشور روســیه از ابرقدرت های منطقه است و ایران می تواند ۸۰ درصد 
بازار کشاورزی و صنایع غذایی آن را تامین کند. همچنین از طریق این 
کشور می توان گردشــگری دریایی و اشتغال زایی فراسرزمینی ایجاد 
کرد، اما متاســفانه عملکرد اتاق مشــترک ایران و روسیه برای تحقق 
این امور ضعیف بوده و بسیاری از فرصت های اقتصادی و تجاری برای 
ارتباط با این کشــور به ویژه در زمان کرونا از میان رفته است. رابطه با 
روس ها به صبر و حوصله زیادی نیاز دارد و به این منظور باید اطمینان 

کافی را در طرف مقابل ایجاد کرد.
چه موانعی برای ارتقای ســریع روابط بین دو کشور  وجود 

دارد؟
در حال حاضر هنوز ریل راه آهن رشــت و آســتارا ایجاد نشــده و بندر 
چابهار نیز گسترش پیدا نکرده است. از سوی دیگر، اتاق های بازرگانی 
متمرکزی در کشــور وجود ندارد و به وســعت و عظمت کشور روسیه 
توجهی نمی شود. گلخانه دارها و کشاورزهای کشور از دستورالعمل های 
روسیه غافل هستند و زیربنای الزم برای آموزش زبان روسی، شناخت 
بازار روســیه و گسترش روابط اجتماعی و اقتصادی با این کشور ایجاد 

نشده است.
آگاهی از زبان روس ها تا چه اندازه در توسعه روابط اقتصادی 

این دو کشور اثر دارد؟
یکــی از فعالیت هــای مهم انجمن دوســتی ایران و روســیه، ایجاد 
پل ارتباطی فرهنگی و اجتماعی بین دو کشــور اســت که به شناخت 
فرهنگ و زبان مردم این کشــور نیاز دارد، بر همین اساس برای تحقق 
این امر؛ خبرنامه ها، کتاب ها و نشــریات مختلفی از سوی این انجمن 
منتشــر می شــود. تدوین ســند آینده پژوهی روابط ایران و روسیه در 
افــق ۲۰۵۰ و طراحی رصدخانه فرهنگی ایران و روســیه نیز از دیگر 
برنامه های انجمن دوستی ایران و روسیه به شمار می رود. عالوه بر این، 
کالس های آموزش زبان روسی به صورت رایگان برگزار شده و ضمن 
برگزاری نشست های فرهنگی، چاپ سه جلد کتاب در زمینه کارآفرینی 
و پیوست های پروژه های اقتصادی و گردشگری دریای خزر در دستور 

کار قرار گرفته است.
و سخن آخر...

امیدواریــم دولت و وزارت امور خارجه به انجمن های دوســتی بهای 
بیشتری دهند و از این پس شاهد روابط عمیق اجتماعی و فرهنگی بین 
ایران و روسیه باشیم، به طوری که در دانشگاه ها و مدارس، زبان روسی 
به عنوان یکی از زبان های بین المللی تدریس شود و اهداف کشورمان 

در بحث اشتغال زایی فراسرزمینی و تجارت محقق گردد. 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
اسفند 1400   شماره 63

برخی از مواقع 
تضاد و تداخل 

فعالیت سفارت ها و 
انجمن های دوستی

موجب رویکرد منفی 
نهادهای دولتی نسبت 

به این انجمن ها 
می شود، در حالی که 
انجمن های دوستی 

نقش موثری در کمک 
به نهادها و دولت 

برای غلبه بر چالش ها 
و مشکالت خواهند 

داشت
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هیچ کس باور نمی کرد که در پی سخنان پوتین در مورد نگرانی از توسعه 
ناتو به شرق اروپا و مخصوصا اوکراین چنین اتفاقات سریعی به وجود آید 
و با ساده انگاری های سران اوکراین و سیاست های حمایتی بی پشتوانه 
اروپا و غرب، شــاهد این جنگ خانمان سوز باشیم. قطعا بالیا و آوارگی 
برای هیچ ملتی سزاوار و شایسته نیست و هیچ کس آن را تایید نمی کند. 
در واقع ما نظاره گر یک تراژدی بین المللی هســتیم که جدا از مسایل 
سیاســی و عوامل به وجود آورنده آن، تبعات اقتصادی گسترده ای بر 
جهان، خاورمیانه و ایران خواهد داشــت. اوکراین و روســیه حدود ۳۰ 
درصــد از گندم جهان و حدود ۲۰ درصــد از کل غالت جهان را تامین 
می کنند و عالوه بر این، روسیه به تنهایی یکی از صادرکنندگان عمده 
نفت و گاز جهان اســت. در این میان، تاثیر نقش جنگ در خاورمیانه در 
حوزه غالت فقط برای ســه کشــور یمن، لبنان و مصر را به شرح زیر 

می توان جمع بندی کرد.
کشور یمن با بیش از هفت ســال جنگ، با انبوهی از مردم و با واردات 
بیش از ۲۵ درصد از گندم خود از اوکراین با بحران تامین گندم و گرانی 
آن مواجه می شود و کشــور مصر نیز با واردات ۹۰ درصدی گندم خود 
از اوکراین با بحران افزایش قیمت نان روبه رو خواهد شــد و هم اکنون 
قیمت ها به دو برابر افزایش پیدا کرده است. از طرفی، کشور لبنان حدود 
۶۰ درصد از گندم خود را از اوکرایــن تامین می کرد و در حال حاضر با 
بحران های سیاسی مجلس و جامعه خود مواجه است و زمینه تضعیف 
پارلمان را به وجــود خواهد آورد. البته هم اکنون ظرفیت قابل صادرات 

اوکراین حدود ۵ میلیون تن گندم و ۱۱ میلیون تن ذرت است.
امــا در این میان، حــدود ۱۰ درصد از غالت ایران توســط اوکراین و 
حدود ۴۰ درصد توسط روسیه تامین می شد و عالوه بر این، کشورمان 
واردکننده عمده روغن از اوکراین بود. با توجه به اینکه این جنگ تقریبا 
ادامه دار خواهد بود، تاثیرات زیادی بر اقتصاد ما خواهد داشت که نکات 
منفی و مثبتی را به همــراه دارد. از عمده تاثیرات منفی آن می توان به 
افزایش طبیعی قیمت کاالهایی مثل گندم، ذرت و روغن آفتاب تا ۴۰ 
درصد اشاره کرد. هم اکنون قیمت فوب گندم دریای سیاه به ۴۰۰ دالر 
و حتی باالتر رسیده است. ما در سال آینده باید ۸ میلیون تن گندم وارد 
کنیم و حدودا این تفاوت قیمت به رقمی حدود ۸۰۰ میلیون دالر خواهد 
رســید. قیمت ذرت، جو و روغن های خام نیز افزایش خواهند داشــت 

که با توجه به افزایش ۳۰ درصــدی با توجه به واردات ۱۵ میلیون تنی 
در این حوزه بــا افزایش قیمتی حدودا ۱/۵ میلیارد دالر روبه رو خواهیم 
بود، یعنی باید حدود ۳ میلیارد دالر اضافه پرداختی داشــته باشیم. البته 
تاثیرات باال رفتن قیمت نفت را بر اقتصاد ایران هم باید در نظر بگیریم 
که با توجه به افزایش ۵۰ دالری تاکنون و احتمال باال رفتن تا مرز ۱۵۰ 
دالر و میانگین صادرات روزانه ۲/۵ میلیون بشــکه، می شــود تخمین 
زد که حدودا برای یک بازه ســه ماهــه مابه التفاوتی معادل ۱۸ میلیارد 
سود خواهد داشت. در بلندمدت درسی که این جنگ به ما می دهد، این 
است که می توانیم زیرساخت های توســعه گاز کشور را به بیش از این 
مقادیر برسانیم. کشورمان منافع بسیاری از گاز دارد که متاسفانه با توجه 
همیشگی به نفت مغفول مانده اســت. چه بسا اگر زیرساخت های گاز 
کشور قوی بود، در صدد تامین قسمتی از نیاز جهانی در دنیا بر می آمدیم. 
بنده با توجه به ادامه همین روند، بســیار خوشــبین هستم که بتوانیم 

بهترین بهره اقتصادی در کشور را شاهد باشیم.
در حوزه غالت، با توجه به ارتباط بســیار نزدیک ما با روسیه و ارتباط از 
طریق دریای خزر، میزان دو میلیون تنی واردات ما از روسیه نه تنها کمتر 
نخواهد شد، بلکه بیشتر نیز می شود و تا حدود ۴ میلیون تن از دریای خزر 
افزایش خواهد یافت، چون به علت تحریم ها روسیه با ما تمایل بیشتری 
برای تجارت خواهد داشــت و کســری تامین نیاز از اوکراین به راحتی 
رفع خواهد شــد. از طرفی، کشتی های کوچک فعال در دریای سیاه به 
دریای خزر خواهند آمد و کرایه کشتی بســیار پایین می آید که در این 
میان، بیشترین تمرکز ما باید روی سیاست های توسعه اقتصادی کشور 
و ارائه راه حل های اجرایی بیشتر برای استفاده از فرصت های اقتصادی 
پیش آمده باشد. قابل ذکر است، در این نوشتار، تنها به اثرات اقتصادی 
این مناقشــه برآمده و فقط به مسائل اقتصادی پرداختیم و اصال کاری 
با سیاست نداشتیم و تنها اثرات اقتصادی تصمیمات سیاسی را بررسی 
کردیم. البته باید نشســت و نظاره کرد کــه در آینده چه اتفاقاتی پیش 

خواهد آمد.
در یک جمع بندی از وضعیت کنونی می توان برداشــت کرد که با توجه 
به افزایش قیمت نفت تراز تجاری ما مثبت خواهد شــد و حدودا در یک 
دوره سه ماهه ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دالر افزایش صادرات خواهیم داشت. 
اما در طرف دیگر با توجه به توســعه ایران در صنایع فوالد و اوره که در 

فرهاد بوذری
مشاور و عضو هیات مديره شرکت پترو ياس آسیا

تاثیر جنگ روسیه و اوکراین 
بر اقتصاد ایران
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 با توجه به افزایش 
قیمت نفت تراز 
تجاری ما مثبت 

خواهد شد و حدودا 
در یک دوره سه 
ماهه 10 الی 1۲ 

میلیارد دالر افزایش 
صادرات خواهیم 

داشت
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ســال های پیش اتفاق افتاده و عدم صادرات اوره و فوالد که مهمترین 
فرآورده های صادراتی اوکراین به شمار می رود، بازارهای هدف به سمت 
ایران نشانه خواهند رفت و کشورهایی مثل ایتالیا، ترکیه، مصر، لهستان، 
بلغارســتان، الجزایر، عراق و لبنان به دنبال تامیــن فوالد خود از ایران 
خواهند بود. بازار اوره نیز با افزایــش قیمتی حدودا ۴۰ درصدی مواجه 
خواهد شد که بازارهای هدف باز هم به سمت ایران می آیند و با ظرفیت 
ساالنه تولید حدود سه میلیون تن این تقاضاها را پوشش خواهد داد که 
در این میان، شرکت های پتروشیمی پردیس، کرمانشاه، شیراز، خراسان 
و... مخاطبان این افزایش تقاضــا خواهند بود. البته باید به این موضوع 
مهم اشاره کرد که ما به هیچ وجه طرفدار جنگ نبوده و نیستیم و خودمان 
از کشورهایی هســتیم که ضرر و زیان جنگ را تا سال ها بر خود دیده و 
چشــیده ایم، با این حال باید واقع بین بود و از امکانات و فرصت هایی که 
برای اقتصاد ایران به وجود خواهد آمد، نهایت اســتفاده را ببریم و برای 

توسعه کشور عزیزمان بیشتر تالش کنیم.
به نظر بنده، توســعه زیرســاخت های گازی و حمل ونقل های دریایی، 
ترمیم حمل ونقل زمینی و همچنین استفاده بهینه از منابع و معادن کشور 
باید از اهم واجبات باشــد. اقتصاد سیاسی هم اکنون می تواند بیشترین 
کمک را به ایران داشته باشد و موازنات سیاسی و اقتصادی را که تاکنون 
به ضرر ایران بوده، به نفع کشورمان برگرداند. آنچه مسلم است، روسیه در 
انزوای سیاسی بی بدیلی فرو خواهد رفت و غرب از این فرصت بیشترین 
اســتفاده را خواهد کرد تا روسیه را منزوی کند، با این حال تجارت ۴۳۰ 
میلیارد دالری روسیه با اروپا هم نقطه عطفی است که اروپا نمی خواهد به 
این راحتی آن را کنار بگذرد و تا جایگزینی با منبع دیگری بســیار فاصله 
دارد. در حــال حاضر تعرفه های گاز در اروپا ۲ برابر شــده و ۸ لوله مهم 
انتقال گاز روسیه به اروپا که از اوکراین می گذرد، می تواند به عنوان رگ 
حیاتی اروپا تلقی شود. اروپا با شرکت در تحریم ایران، ضررهای بسیاری 
دیده که یکی از آن ها همین عدم سرمایه گذاری در بخش گاز ایران بود. 
متاســفانه آمریکا با تحریم ایران، مانع از همکاری اروپا از ۱۵ سال پیش 

تاکنون شده و با این روند توانست قدرت خود را در مقابل اروپا باال ببرد و 
اجازه استفاده ابزارهای انرژی و تامین گاز اروپا از منبع دیگری را بگیرد.

در واقع ما با داشــتن ابزارهای تولید نفت خام، فوالد، اوره و محصوالت 
پتروشیمی دســت باال را در این برهه از زمان خواهیم داشت و نباید به 
ســادگی از کنار آن عبور کنیم. اقتصاد ایران باید با یک حالت ایســتا و 
پاینده در حوزه سیاســت، عدم تصمیم گیری عجوالنه و با اســتفاده از 
اقتدار در حوزه دیپلماســی خارجی به جلو برود. یکی دیگر از اثرات این 
مناقشه، تصمیم گیری سریع  غرب نسبت به موافقت برجام می باشد و 
سرعت نهایی شدن توافقات برجامی را بیش از پیش کرده است. انشااهلل 
با برداشتن تحریم های ظالمانه به ویژه در خصوص شرکت های عمده 
کشور از قبیل شــرکت های نفت کش و حمل ونقل دریایی و همچنین 
توافقات برجامی، بتوانیم در حوزه انتقاالت نقش فعال تری بازی کنیم. 
البته اثرات برداشتن تحریم بسیار فراتر خواهد بود که در این میان، اگر 
در حوزه بانکی فعال تر شــویم، مطمئنا حداقل ۱۰ درصد از هزینه های 
بانکی کمتر و عملیات تجاری بســیار پر سرعت تر انجام خواهد شد، به 
عبارتی دیگر، سرعت رشد اقتصادی کشور بیش از حد انتظار خواهد بود 
و از طرفی، در حوزه فروش نفت نیز به سقف حداقل ۵ میلیون بشکه در 
روز خواهیم رسید. از سوی دیگر، توسعه سیستم های پروازی کشور به 
شکل چشم گیر و امنیت پروازها بسیار باال خواهد رفت و شاهد ترانزیت 
هوایی در ایران خواهیم بود. در حوزه صادرات میعانات گازی، گوگرد و 
فلزات گران بها نیز بدون هیچ تحریمی پیشــرو خواهیم بود. با اینکه در 
حوزه غالت ما واردکننده هستیم، اما در تراز تجاری ما برنده این موقعیت 
خواهیم بود. در این مطلب سعی بر آن شد تا تاثیرات واقعی جنگ روسیه 
و اوکراین بررسی شــود. در پایان بر هوشیاری مسئوالن کشور برای 
استفاده صحیح از فرصت های به دســت آمده در کمال وقار و آرامش 
اصرار می کنیم. نقش صنایع وابســته حوزه های مختلف را باید در نظر 
بگیریــم و مدیران مربوطــه این صنایع نباید  از اهمیت این مســاله و 

موقعیتی که در آن قرار داریم، غافل باشند.

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
اسفند 1400   شماره 63

با توجه به توسعه 
ایران در صنایع فوالد 
و اوره که در سال های 

پیش اتفاق افتاده و 
عدم صادرات اوره و 
فوالد که مهمترین 

فرآورده های 
صادراتی اوکراین 

به شمار می رود، 
بازارهای هدف به 

سمت ایران نشانه 
خواهند رفت
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دکتر مهدی کريمی تفرشی
ريیس کارگروه کسب وکارهای جاده ابريشم سازمان ملل- يونسکو

مشاوره، نقشی مهم و تعیین کننده در حیات مادی و معنوی انسان ها و 
به ویژه در بهبود وضعیت کسب وکار دارد. آنچه مسلم است، مشاوره نیاز 
طبیعی بشر و پشــتیبان او در تصمیم گیری های سنجیده است. انسان 
در زندگی امروز، نمی تواند در همه امور صاحب نظر و متخصص باشد. 
از آنجا که در عصر حاضر، نیاز به تخصص و مهارت در همه زمینه های 
زندگی نیاز اســت، بهترین راهکار برای رسیدن به موفقیت، آرامش و 

پیشگیری از اشتباهات احتمالی، دریافت مشاوره است.
راه اندازی و شروع یک کسب وکار، یکی از چالش هایی است که پیش 
روی افراد جامعه امروز به خصوص قشر جوان قرار دارد. اگرچه رؤیای 
داشتن یک کســب وکار موفق و درآمدزا، بسیار وسوسه انگیز و جالب 
است، اما داشــتن یک رؤیا، به تنهایی تضمینی برای موفقیت نیست. 
راه اندازی استارت آپ و کسب وکاری جدید، سخت و طاقت فرسا است 
و یک اشــتباه کوچک در شروع راه، می تواند شما و سرمایه تان را تا مرز 
نابودی بکشاند و زحمات تان را به راحتی هدر بدهد. سازمان های بخش 
خصوصی به ویژه در ایران با شــور و حرارتی خاص تاسیس می شوند، 
اما برای پایداری و ماندگاری آن ها باید کوشید و این ماندگاری در پرتو 
کوشــش و بهره گیری از نظرات صاحب نظران و انسان های مصمم و 
توسعه یافته است. قابل ذکر است، ارائه ایده های نو و خالقانه و همچنین 
راه های عبور از مشکالت، از جمله مسائلی است که در مسیر کسب وکار، 
شما را به موفقیت بیشتر سوق می دهد. مشاوران کسب وکار، در شروع 
هر اســتارت آپ و فعالیتی، می توانند ایده های خالقانه ای به شما ارائه 
دهند که قطعا در مسیر رشد و موفقیت کسب وکار شما مفید خواهد بود.

بازار ایران با وجود فراز و نشــیب های بسیار و نیز رقبای ریز و درشت تا 
حد زیادي تبدیل به یک بازار رقابتي شــده و در این میدان تقریبا هیچ 
بازیگري تنها و بدون رقیب نیست. در این فضا،  توجه جدي به بازاریابي 
براي تمام شــرکت ها یک امر ضروري است و کساني که در این مورد 
غفلت کنند، به ســرعت میدان را به نفع رقبا از دســت خواهند داد. از 
آنجایي که بازاریابي مانند بسیاري از دانش های دیگر، امري تخصصي 
شده، اتکاي مدیران شرکت ها به روش های سنتي گذشته و پیروي از 

تجربه هاي قبلي کافي نیســت و باید به محض تغییر شرایط رقابت،  از 
شیوه های جدید بازاریابي استفاده کرد. امروزه مدیران شرکت ها نیاز به 
دانش، مهارت و تخصص بازاریابی در به کار بستن این شیوه ها را بیش 
از گذشته احساس می کنند و اســتفاده از خدمات یک مشاور بازاریابي 

کامال بدیهي به نظر می رسد.
مشــاوره کســب وکار و تجارت در زمینه های زیادی می تواند شما را 

راهنمایی کند از جمله اینکه:
 چگونه و با استفاده از چه راهکارهایی می توانید از رقبا پیشی بگیرید؟

 چه اســتراتژی هایی می تواند ســهم بازار را به نفع کسب وکار شما 
افزایش دهد؟

 ارائه راهکارهایی که می تواند به وفادارسازی مشتری بینجامد.
 چگونه اعتبار برند خود را افزایش دهید.

 چگونه و با چه روش هایی می توان بازاریابی کرد؟
 چه مکان هایی برای تبلیغات مناسب است و چه میزان تبلیغات برای 

کسب وکار مفید است؟
 ارائه برنامه های مفید برای جلوگیری از کاهش هزینه های اولیه.
 دریافت راهنمایی و راهکارهایی که به افزایش درآمد می انجامد.

 دریافت راهنمایی و مشــاوره درباره مدیریت شبکه های اجتماعی و 
بازاریابی دیجیتال.

حضور یک مشــاور خوب و کاربلد در کســب وکار شــما، می تواند به 
کارمندان انگیزه بیشتری دهد. زمانی که مشاور باتجربه ای در سیستم 
تجاری خود داشــته باشید، حضور او نقطه قوت و اتکاء، برای کارمندان 
خواهــد بود؛ چراکه آنان این دلگرمی را دارند که هر زمان با مشــکل یا 
چالشی درگیر شدند، بتوانند از مشــاوران کمک دریافت نمایند. شاید 
تصور کنید که هزینه استخدام یک مشاور کسب وکار، بیشتر از کارمندان 
معمولی باشد، اما این نکته را در نظر بگیرید که این افراد به دلیل مهارت 
و تجربه ای که دارند، کمک زیادی به سودآوری و موفقیت کسب وکار 
شــما خواهند کــرد. هزینه کرد در آموزش و مشــاوره بــه منزله یک 
ســرمایه گذاری سودآور اســت که افق های روشــنی را پیش چشم 

بنگاه های اقتصادی گشوده و سازمان را برای آینده مجهز می کند.
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استفاده از مشاور کسب و کار 
ضرورتی برای موفقیت مدیران 
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هزینه کرد در آموزش 
و مشاوره به منزله 

یک سرمایه گذاری 
سودآور است که 

افق های روشنی را 
پیش چشم بنگاه های 

اقتصادی گشوده و 
سازمان را برای آینده 

مجهز می کند



در این بخـــش می خوانیم :

کسب وکارهای سودآور در ایران و جهان

پرسودترین ارزهای دیجیتال در سال ۲0۲۱
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عرفان فغانی

 )SHIB(  شیبا اینو
با اینکــه در حال حاضــر، SHIB  در 
تب وتاب تالطم بازار قرار دارد، اما این 
توکن توانست از اواخر سال گذشته تا 
حوالی ماه نوامبر رشــدی فوق العاده 
را تجربه کند. آنچه ماجرای شــیبا را 
جذاب تر می کند، داستان شکل گیری 
این توکن به عنوان »قاتل دوج کوین« 
و در قالب یک میم کوین اســت. شیبا 
توانست از یک شوخی اینترنتی، خود را 
به جمع برترین های ارزهای دیجیتال 
از نظر ارزش کل بازار برساند.. فهرست 
 شدن در صرافی بایننس، توییت های 
ایالن ماســک در خصــوص خریدن 
سگی با نژاد شــیبا اینو و سوزاندن ۶/۷ 
میلیارد دالر از شــیبایی کــه در اختیار 
ویتالیک بوتریــن بود، از عوامل اصلی 
صعود غافلگیرکننده توکن شیب در ماه 
مه بودند. جهش بعدی این کوین در فصل آلت کوین ها یعنی سه ماهه آخر 
سال اتفاق افتاد که با فهرست شدن در صرافی های دیگر همچون کراکن، 
همکاری با فروشگاه هایی مثل نیواِگ )Newegg( و باز هم توییت های 
ایالن ماســک در مورد تحویل  گرفتن سگی با نژاد شیبا اینو، قدرتی تازه 
گرفت. جالب اســت بدانید، ایالن ماسک در ماه اکتبر اعالم کرد او حتی 
یک توکن شــیبا اینو هم خریداری نکرده است! توکن شیب فقط در ماه 
اکتبر رشدی تقریبا ۶۰۰ درصدی را تجربه کرد که این صعود با استقبال 
کاربران از توکن های غیرمثلی »شیبوشی«، افزایش تعداد صرافی های 
پشتیباِن شــیب و افزایش پذیرش این توکن به عنوان واسطه پرداخت، 

همراه بود. قابل ذکر است، بازده ساالنه این رمزارز ۱۷۴/۹۰۰ درصد بود.

)GALA(  گاال

گاال توکن کاربردی اکوسیستم گاالگیمز )Gala Games(، پلتفرمی برای 
ایجاد بازی های مبتنی بر بالک چین و توکن های غیرمثلی است. توکن 
گاال تا سه ماهه چهارم سال حرکت خارق العاده ای از خود نشان نداد و بازار 
این توکن زمانی دچار انفجار قیمت ۲۶۰ درصدی شد که در ۱۳ سپتامبر 
)۲۲ شــهریور(، صرافی بایننس اعالم کرد که این توکن را در فهرســت 
دارایی های دیجیتال خود جای خواهد داد. این خبر فقط طی ۲۴ ساعت، 
قیمت گاال را از حدود ۲ ســنت به ۷ سنت رساند. جهش بعدی گاال در ماه 
نوامبر و همزمان با افزایش توجه و تمایل کاربران به توکن های متاورس 
و گیمینگ اتفاق افتاد. در این زمان، گاال در طول دو هفته شــاهد رشدی 
۹۳۰ درصدی بود و از ۸ سنت به ۸۳ سنت رسید. بازده ساالنه گاال ۵۲/۱۹۵ 
درصد و ارزش کل بازار آن در سال ۲۰۲۱ میالدی ۳/۵ میلیارد دالر است.

پرسودترین ارزهای 
دیجیتال در سال ۲0۲۱ 
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جهان در سال 2021 میالدی، شاهد انفجار ارزش ارزهای ديجیتال بود. ارزش کل بازار کريپتو که در روز اول ژانويه 2021 اندکی بیشتر از 775 میلیارد دالر 
بود، با جهشی 275 درصدی در اواسط ماه نوامبر رکوردی نزديک به 3 تريلیون دالر را ثبت کرد. بیت کوين و اتريوم به  ترتیب با 68 درصد و 436 درصد 
رشد طی يک سال گذشته، عملکرد خوبی نشان دادند، با اين حال اين دو غول بزرگ از نظر رشد بازار حتی به گرد پای برخی از میم کوين ها مانند شیبا 
اينو نمی رسند. اگرچه اوضاع برای تمام کوين ها و توکن ها خوب پیش نرفت و تعدادی از ارزهای ديجیتال مطرح نتوانستند به قیمت های پیش بینی شده 
دست پیدا کنند، ولی در مجموع سال 2021 میالدی، سالی پرثمر برای صنعت ارزهای ديجیتال بود. در ادامه اين مطلب به معرفی برخی از بهترين 

عملکردها در بازار ارزهای ديجیتال می پردازيم. با ما همراه باشید.
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)AXS(  اکسی اینفینیتی

توکن AXS توکن کاربردی و حاکمیتی بازی »Axie Infinity« اســت 
که مبتنی بر بالک چین و توکن های غیرمثلی شکل گرفته است. قیمت 
اکسی اینفینیتی در ابتدای فعالیت ۵۴ سنت بود و سال ۲۰۲۱ میالدی را 
با مهاجرت از شبکه لوم به یکی از زنجیره های جانبی اتریوم به نام رونین 
 AXS به  منظور کاهش ترافیک و کارمزد آغاز کرد. در پی این تغییر، توکن
شاهد ۸۰ درصد رشد قیمت از ۶ دالر به ۱۱ دالر در هفته آخر ماه آوریل بود. 
با افزایش ظرفیت شبکه و رشد تصاعدی کاربران این بازی، در ماه ژوئیه 
هم بازار این توکن قدرت تازه ای گرفت و با رشدی ۳۰۰ درصدی تا مرز ۴۵ 
دالر پیش رفت. اعالم ایردراپ و برنامه سهام گذاری توکن AXS در اواخر 
سپتامبر با اقبال بیشتر کاربران به این پلتفرم همراه شد تا در نهایت قیمت 
این توکن سه  رقمی شود. در ماه اکتبر و نوامبر، همزمان با خیزبرداشتن بیت 
کوین برای احیای قیمت و ثبت رکورد جدید، توکن اکسی اینفینیتی هم 
خود را آماده کرد تا بیشترین رکورد خود را باالتر از ۱۶۵ دالر به ثبت برساند. 
بازده سالیانه این توکن ۱۸/۶۰۰ درصد و ارزش کل بازار آن در سال ۲۰۲۱ 

میالدی ۶/۲ میلیارد دالر بوده است.
)FTM( فانتوم

FTM  توکن کاربردی پلتفرم قراردادهای هوشمند فانتوم است که تالش 

می کند تا مشکالت این قراردادها از جمله سرعت پردازش تراکنش ها را 
کاهش دهد. قیمت فانتوم در ابتدا ۱/۷ سنت بود و سال ۲۰۲۱ میالدی را با 
همکاری با پروتکل خدمات مالی »اینجکتیو« و برخی از پروژه های دیفای 
آغاز کرد. تعامل پذیری بیشتر با اتریوم در ماه فوریه به  همراه افزایش میزان 
سرمایه گذاری شرکت »هایپرِچین کپیتال«، گسترش دامنه همکاری 
این شبکه با پروتکل هایی مثل »ســوپرفارم«، »کلوِور« و »اوریون« و 
به روزرسانی شبکه در اواخر آوریل باعث شد تا این شبکه رشدی ۴/۰۰۰ 
درصدی را طی چهار ماه اول سال ثبت کند. رشد خیره کننده فانتوم مربوط 
به فصل آلت کوین هــا بود، زمانی که افزایــش ۵/۷۰۰ درصدی تعداد 
آدرس های فعال در طول تابســتان باالخره توانست ارزش این توکن را 
به مرز ۳/۵ دالر نزدیک کند. فانتوم در سال ۲۰۲۱ میالدی بازده ساالنه 
۱۲/۸۷۴ درصدی داشت و ارزش کل بازار این توکن ۵/۵ میلیارد دالر بود.

)SOL( سوالنا
 Open( ارز بومی پروژه متن باز  SOL

Source( سوالنا اســت که در زمینه 

راه حل های دیفای و اپلیکیشن های 
غیرمتمرکز فعالیت می کند. ســرعت 
توسعه اپلیکیشــن های غیرمتمرکز 
روی شــبکه ســوالنا و همکاری با 
پلتفرم هــای مختلــف، دلیل عمده 
افزایش قیمت توکن ســول در طول 
ســال ۲۰۲۱ میالدی بود. همچنین 
کــوچ توســعه دهندگان از اتریوم به 
ســوالنا، ایردراپ های مختلف روی 
این شــبکه و ســرمایه گذاری های 
نهادی از عوامــل اصلی جهش های 
قیمت SOL در نیمه اول سال به شمار 

می روند. رشــد خیره کننده سوالنا در چهار ماه آخر ســال اتفاق افتاد. 
راه اندازی بازار توکن های غیرمثلــی صرافی FTX روی بالک چین 
سوالنا، استقبال معامله گران نهادی از سوالنا در دوران رکود بیت کوین 
و اتریوم و سرمایه گذاری شرکت هایی همچون »تری اروز کپیتال« و 
»کوین بیس ونچرز« باعث شــد تا سوالنا در روزهای اول نوامبر برای 
اولین بار وارد جمع پنج ارز دیجیتال برتر بازار شود و به رکورد ۲۶۰ دالر 
دست پیدا کند. ماه نوامبر هم ماه خوش یمنی برای سوالنا بود. همکاری 
با مرورگر بریو، راه اندازی صندوق ســرمایه گذاری سوالنا در شرکت 
گری اســکیل و ورود سرمایه گذاران نهادی بیشتر موجب شد تا این ارز 
دیجیتــال، زمان زیادی را در محدوده ای باالتــر از ۲۰۰ دالر بگذراند. 
قیمت SOL در ابتدای سال ۲۰۲۱ میالدی ۱/۵ دالر، بازده ساالنه آن 

۱۰/۲۶۲ درصد و ارزش کل بازار سوالنا ۵۸/۶ میلیارد دالر بود.

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
اسفند 1400   شماره 63
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سیدقاسم قاری

کسب وکارهای سودآور 
در ایران و جهان

کافه یا رستوران سیار
اولین ایده کسب وکار جدید، خوش مزه 
و خالقانــه، کافه و رســتوران ســیار 
اســت که در بســیاری از کشورهای 
دنیا در حال اجرا می باشــد و با استقبال 
گســترده ای نیز مواجه شده است. این 
کســب وکار کوچک از ســال ۲۰۱۴ تا 
۲۰۱۹ میالدی، ۶/۸ درصد رشد داشته 
و روز به روز در حال رونق گرفتن اســت. در ایران هم کم وبیش کافه های 
ســیار دیده می شوند و شما می توانید نفر بعدی باشید که این شغل های 
نوظهــور را به مردم معرفی می کند. در ضمــن اگر کمی ذوق و حوصله 
داشته باشید، می توانید در کنار شغلی جذاب و مفرح، درآمدی حتی خیلی 

بیشتر از کافه های ثابت داشته باشید.
 بازاریابی دیجیتال

بازاریابی دیجیتــال یا همان دیجیتال 
مارکتینگ، جزو آن دسته از حرفه هایی  
است که حاال حاالها در ایران به نیروی 
کار نیــاز دارد. بهتــر اســت دیجیتال 
مارکتینگ را از دو منظر بررسی کنیم؛ 
یکــی اینکه با توجه به نیــاز موجود در 
کشور شــما می توانید به عنوان نیروی 
کار در یکی از مشــاغل حوزه دیجیتال مارکتینگ مشغول به کار شوید و 
پول پارو کنید )به شرط داشتن مهارت و تجربه کافی درآمد شما می تواند 
۱۰۰ میلیون تومان در ماه شــود(. مورد دوم؛ ممکن اســت، شما در حال 
حاضر کســب وکاری برای خودتان داشته باشید، اما شاید بخواهید این  
کســب وکار را وارد فضای آنالین کنید و در این بازار گسترده هم سهمی 
داشته باشید.، احتماال تا به حال تجربه خرید اینترنتی داشته اید یا حداقل 
یک بار برای پیدا کردن کاال یا خدماتی که به آن نیاز داشتید، به گوگل سر 
زده اید. البته با روی کار آمدن ویروس کرونا هم کســب وکارهای آنالین 

بیش از پیش رونق گرفتند و این روند هم ادامه دارد.

بازسازی منازل

اگر ساخت وساز در خون شما است و فکر می کنید از فرآیند نوسازی منازل 
مشتریان لذت می برید، چرا آن را به یک تجارت تبدیل نمی کنید؟ بسیاری 
از افراد توانایی مالی خرید یک منزل جدید و نوساز را ندارند یا به هر دلیلی 
نمی خواهند خانه  قدیمی خود را ترک کنند، اما معماری قدیمی خانه حوصله  
آن ها را ســر برده اســت. در حال حاضر هم در ایران و هم خارج از کشور 
گروه ها و افرادی وجود دارند که به این صاحب خانه ها کمک می کنند تا از 
شر معماری قدیمی خانه  خود خالص شوند. مهندسان معماری و عمران 
بیشتر می توانند روی این شغل حساب باز کنند و در صورت داشتن تجربه 

در ساخت وساز و خالقیت کافی، می توانند در آن موفق شوند.
 بازاریابی و فروش

شــاید پیش خودتان فکر کنید که کار فروش تقریبا از زمانی که انسان ها 
تصمیــم گرفتند تا مبادله  کاال به کاال انجام دهند، وجود داشــته و حرفه  
جدیدی محســوب نمی شــود، اما منظور از فروش، آن کاری نیست که 
انســان ها از زمان های قدیم تاکنون انجام می دهند. اگر می خواهید در 

کسب وکارهای جديد از نظر اينکه هنوز بازار کارشان اشباع نشده و ظرفیت زيادی برای جذب نیرو کار دارند، مورد توجه افراد قرار می گیرند. بسیاری 
از اين کسب وکارها، حیاتشان در دنیا را مديون پیشرفت تکنولوژی و اينترنت هستند. تغییر نیازها و خواسته های افراد هم در به وجود آمدن شغل های 

جديد موثر هستند. در ادامه با ما باشید تا با تعدادی از پرسودترين کسب وکارهايی که عمر کمی از پیدايش آن ها می گذرد، آشنا شويد.
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بازار کنونی حرفی برای گفتن داشته باشید، باید با استراتژی های فروش 
و بازاریابی آشنایی داشته باشید. در کسب وکار سنتی و دیجیتال مارکتینگ، 
باید از اطالعات به روز بازاریابی اطالع داشته باشید تا مشتریان را روی هوا 
بقاپید. همچنین اگر یک نیروی فروش قوی باشید، مطمئنا هیچ وقت بیکار 

نمی مانید و تمام سازمان ها آرزوی استخدام شما را در سر خواهند داشت.
 فروش عکس در اینترنت

اگر شما توانایی ثبت لحظات فوق العاده و جذاب را دارید، می توانید به یک 
حرفه  جدید فکر کنید. یکی از این حرفه ها که جزوی از کســب وکارهای 
جدید در دنیا هم محسوب می شود، فروش عکس در اینترنت است. شاید 
از این موضوع مطلع نباشید که بســیاری از افراد در سراسر دنیا از فروش 
عکس  در اینترنت درآمد قابل قبولی به  دست می آورند. سایت هایی مثل
Adobe Stock  و Shutterstock  عکس های عکاسان را برای فروش در 

سایت خود قرار می دهند و آن ها را در درآمد حاصل از فروش این عکس ها 
ســهیم می کنند. فروش عکس در اینترنت به عنوان یک شغل با فروش 

یک محصول دیجیتالی شناخته می شود.
طراحی قالب و ساخت افزونه های وردپرس

بســیاری از افراد در حال حاضر درآمدشــان را مدیون سازندگان سیستم 
مدیریت محتوا وردپرس هستند. اگر دانش برنامه نویسی ندارید، می توانید 
با ابزارهای طراحی مثل فتوشاپ یک قالب وردپرس را طراحی کنید و آن 
را برای پیاده ســازی به برنامه  نویسان واگذار کنید. در حال حاضر بازار کار 
این حرفه در ایران رونق خوبی دارد و شما هم می توانید یکی از پرچمداران 
این بازار شوید و قالب و افزونه های خود را در سایت های مرتبط به فروش 
برسانید. طراحی سایت و قالب یکی از بازار کار دیجیتال مارکتینگ است 

که درآمد بسیار خوبی هم دارد.
طراحی گرافیک

طراحی گرافیک از جمله شــغل هایی اســت که بازار کار آن همیشه به 
نیروی کار جهت کارهای گرافیکی نیازمند است. اگر به این شغل عالقه 
و مهارت های الزم را دارید، بدون تعلل کسب وکار جدید خود را راه اندازی 
کنید؛ اما اگر مهارت آن را ندارید، می توانید با آموزش های بســیاری که 
وجود دارد، این مهارت را به دســت آورید و کسب وکار خود را آغاز کنید. 
از اساســی ترین مهارت هایی که یک گرافیست باید به آن مسلط باشد 
می توان به موارد مختلفی مانند طراحی تصاویر خالقانه، ســاخت بنر، 
طراحی لوگو و تدوین اشــاره کرد. ساخت بنر و طراحی بنرهای تبلیغاتی 
جذاب یکی از مهارت های سودآور است که شما می توانید این مهارت ها را 

با نرم افزارهایی مثل فتوشاپ، ایلستریتور و... کسب کنید.
 تولید محتوا

تولیــد محتــوا همان نوشــتن مقــاالت برای 
وب سایت ها است. امروزه کســب وکارهایی که 
اینترنتی شــده اند، برای افزایش مشــتری نیاز به 
تبلیغ محصوالت و خدمات خود دارند که این امر با 
ایجاد محتوا و تبلیغ محصول و خدمات در آن انجام 
می شود. بعد از رواج یافتن بازاریابی محتوا، تولید 
محتوا هم افزایش بسیاری داشته و شما می توانید 

با فعالیت در این زمینه به صورت حضوری در شرکت ها درآمد خوبی کسب 
کنید. اگر هم امکان فعالیت به صــورت حضوری را ندارید، می توانید به 
صورت دورکاری و یا فریلنسری به فعالیت خود ادامه دهید. تولید محتوا 
یکی از کســب وکارهای جدیدی است که با پیشــرفت در این حوزه، 

می توانید شرکت خود را راه اندازی کنید و درآمد خود را افزایش دهید.
تولید پادکست

آغاز یک کسب وکار جدید، نیازمند ایجاد یک ایده 
خالقانه است که یکی از این ایده ها می تواند تولید 
پادکست باشــد. امروزه افراد بسیاری به شنیدن 
پادکست روی آورده اند و همچنین اپلیکیشن های 
بســیاری هم در این زمینه ســاخته شــده است. 
پادکست می تواند تبدیل یک متن به فایل صوتی 
باشد. بسیاری از مدرسان و نویسندگان می خواهند 

که نوشــته های خود را به یک فایل صوتی تبدیل کنند. شما می توانید با 
ایجاد کانال خود در اپلیکیشن ها و تولید پادکست و همچنین با ایجاد یک 

تیم فعال، پیشرفت بسیاری در این زمینه داشته باشید.
طراحی داخلی

امروزه با پیشرفت مد و وجود اهمیت آن در طراحی 
داخلی منازل، شرکت ها و... باعث شده تا این حرفه 
بیش از پیش با اهمیت شده و جزو کسب وکارهای 
پر درآمد و سودآور محسوب شود. با توجه به اینکه 
فضای مناسب و زیبا برای فروشگاه ها و گالری ها 
باعث جذب مشتری بیشتر می شود، بنابراین تقاضا 
برای انجام این کار بسیار است و شما هیچ وقت بیکار 

نمی مانید. طراحی داخلی در کنار مهارت، نیازمند ذهنی خالق اســت تا 
بتوانید با خالقیت های خود طراحی های مناســبی را انجام دهید. شما 
می توانید با کسب این مهارت، کسب وکار جدید و سودآور خود را راه اندازی 

کنید.
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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

نائب رئيس مجلس ادارة رشكة سهم آشنا لالستشارات االستثامرية

يعتمد ازدهار سوق رأس املال عىل تطوير املعرفة التسويقية

نائب رئيس مجلس إدارة رشكة بديده للسياحة الصحية

ازدهار السياحة الصحية من خالل تنظيم عمليات هذه الصناعة

بهمن كرميي شاد
العضو املنتدب ملجموعة کریچرن سوالر جروب ایرانیان

تطوير تقنيات استخدام محطات الطاقة الشمسية

عضو مجلس إدارة رشكة إيران خودرو لصناعات أدوات املاكينات

تصميم منصات جديدة يف صناعة السيارات اإليرانية

أكد رئيس مجلس إدارة  رشكة خزر للخدمات اللوجستية

تحسني األداء اللوجستي للدولة باستخدام النقل متعدد الوسائط

قال الرئيس التنفيذي ملجموعة إقليام

الثقة، الركيزة األساسية للعمالء للحصول عىل التأشريات والهجرة

مديرة معهد مطوري إيران الجديد )تدي نيو(

يحتاج أصحاب األعامل إىل تحديد ميزة تنافسية ألدائهم

فرهاد بوذري خبري حبوب
مستشار وعضو مجلس إدارة رشكة برو ياس آسيا

آثار الحرب الروسية األوكرانية عىل االقتصاد اإليران



آفاق التجارة بغري 
الدوالر مع روسيا 

والصني

1

ــامل  ــة يف الع ــة الثاني ــران املرتب ــل إي تحت

ــا  ــاز ولديه ــات الغ ــث احتياطي ــن حي م

أحــدث  يف  العاملــي.  الغــاز  مــن   ٪17

تقريــر رســمي لهــا، قــدرت رشكــة النفــط 

الوطنيــة اإليرانيــة حجــم احتياطيــات 

الغــاز الطبيعــي والتقليــدي يف إيــران 

بأكــر مــن 33.7 تريليــون مــر مكعــب. 

هــذا بينــا بلدنــا، عــى الرغــم مــن وجود مثــل هــذه املــوارد الغازية 

الوفــرية ؛ لألســف، يف الســنوات القليلــة املاضيــة، وبســبب تشــديد 

العقوبــات، وصلــت كميــة صــادرات الغــاز إىل أدىن مســتوياتها، 

وبســبب هــذا االنخفــاض الهائــل، اســتطاعت دول أخــرى، مبــا فيهــا 

ــاز. ــات الغ ــن مبيع ــد م ــى ح ــتفادة إىل أق ــيا، االس روس

لقــد كان للعقوبــات آثــار ضــارة أكــر بكثــري مــن إهــدار مليــارات 

الــدوالرات يف عائــدات الغــاز. حاليــا، حالــة البنيــة التحتيــة وخطــوط 

ــا  ــا بالدن ــة. بين ــاز ليســت مواتي ــول الغ ــب واملناجــم يف حق األنابي

لديهــا 50 حقــل غــاز مســتقل. لكــن حــوايل 27 حقــالً مــن حقولهــا 

أصبحــت مســتهلكة أو غــري صالحــة لالســتعال، و 23 منهــا فقط تم 

تطويرهــا وقيــد اإلنتــاج. يف الوقــت الحــارض، صناعــة الغــاز يف بالدنــا 

يف حاجــة ماســة إىل التكنولوجيــا األجنبيــة ورأس املــال لتحقيــق 

ــا لتقديــرات الخــرباء التــي تــم إجراؤهــا  االســتقرار يف إنتاجهــا. وفًق

يف الســنوات الســابقة، فقــد تقــرر جــذب رأس مــال أجنبــي بقيمــة 

100 مليــار دوالر أمريــي لصناعــة النفــط والغــاز والبروكياويــات 

يف بالدنــا ؛ لكــن يف هــذا املجــال أيًضــا، بســبب تصعيــد العقوبــات، 

تخــى العديــد مــن املســتثمرين البارزيــن يف قطــاع الطاقــة، مبــا يف 

ذلــك رشكــة توتــال الفرنســية، عــن مشــاريعهم االســتثارية يف البــالد 

 CNPC ــة ــك رشك ــا يف ذل ــهرة، مب ــل ش ــتثمرين أق ــتبدلوا مبس واس

الصينيــة. اســتثمرت وشــاركت يف تطويــر وتشــغيل املرحلــة 11، ومل 

ــة  ــات العمل ــة بســبب عقوب ــركات إجــراءات فعال تتخــذ هــذه ال

األمريكيــة فحســب، بــل أصبحــت أيًضــا دائنــة وأصبحــت عقبــة أمام 

تطويــر حقــول الغــاز اإليرانيــة.

يبــدو أن بالدنــا اآلن عــى مفــرق طــرق لألحــالم أو الواقــع لتصديــر 

غازهــا. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن امتــالك ثــروة تبلــغ 33.7 تريليــون 

مــر مكعــب مــن احتياطيــات الغــاز تحــت األرض يجعــل كل إنســان 

ــرية  ــق املث ــة الحقائ ــرى، مواجه ــة أخ ــن ناحي ــل، وم ــم ويتخي يحل

لالهتــام للعــامل التــي متنــع حتــى بيــع واحــد باملائة مــن إيــران. بيع 

الغــاز يقــال ان كل حــر يعــاين مــن االنزعــاج والغضــب. رمبــا تكــون 

ــع  ــات م ــل النزاع ــي تقلي ــالم ه ــق األح ــدة لتحقي ــة الوحي الطريق

الــدول األخــرى وتخفيــف املؤامــرات الدوليــة ؛ حلــم ميكــن تحقيقــه 

بتفاؤل يف عام 2022. 

ــعة  ــة واس ــات تجاري ــرض عقوب ــت ف واجه
النطــاق عــى إيــران، وقطــع وصــول بالدنــا 
ــات  ــة، والعقوب إىل شــبكة ســوییفت العاملي
ــد  ــراين العدي ــاد اإلي ــى االقتص ــة ع املرصفي
مــن التحديــات، لــذا كان إجــراء التجــارة 
مــع رشكائهــا الرئيســيني مــن خــالل العمالت 
الوطنيــة مــن أهمهــا اســراتيجيات يف هــذا 

ــم  ــإن أه ــارك ف ــا الج ــي نرته ــات الت ــب اإلحصائي ــدد. وبحس الص
الــركاء التجاريــني إليــران يف قطــاع التصديــر هــم الصني بـــ19 مليونا و 
300 ألــف طــن بقيمــة 9 مليــارات ومائــة مليــون دوالر، والعــراق بـ 21 
مليونــا و 600 ألــف طــن بقيمــة 6 مليــارات و مائــة مليــون دوالر، تركيا 
11 مليــون و 300 ألــف طــن بقيمــة 3 مليــارات و 800 مليــون دوالر، 
اإلمــارات بـــ 7 ماليــني و 300 ألــف طــن بقيمــة 2 مليــار و 900 مليــون 
دوالر، أفغانســتان بـــ 3 ماليــني طن مــن البضائع بقيمة 1 مليــار وكانت 

ــون. دوالر. 270 ملي
ــم  ــران ه ــع إي ــني م ــة رشكاء تجاري ــرب خمس ــترياد، أك ــاع االس يف قط
اإلمــارات العربيــة املتحــدة بـــ 8 ماليــني طــن مــن البضائــع بقيمــة 10 
مليــارات ومائــة مليــون دوالر، والصــني بـــ 2 مليــون و 200 ألــف طــن 
ــا مــع 2 مليــون و 700  ــارات و 200 مليــون دوالر، وتركي بقيمــة 7 ملي
ألــف طــن بقيمــة 3 مليــارات و 200 مليــون دوالر، وأملانيــا 549 ألــف 
طــن بقيمــة مليــار و 200 مليــون دوالر، وســويرا مليــون و 300 ألــف 
ــا  ــرى، وفًق ــة أخ ــن ناحي ــون دوالر. م ــة ملي ــار ومائ ــة ملي ــن بقيم ط
لتقريــر منظمــة تنميــة التجــارة لدينــا، فإن حجــم التجارة غــري النفطية 
بــني إيــران وروســيا يف الســنوات الـــ 12 املاضيــة كان دامئـًـا حــوايل مليــار 
دوالر، لــذا فــإن توقيــع اتفاقيــة نقديــة ثنائيــة مــع الــركاء التجاريــني 
الرئيســيني ميكــن أن تســهيل الصــادرات والــواردات والعالقــات، لكــن 
ــاً يف هــذه  ــون أطراف ــن أن تك ــي ميك ــط هــي الت ــدول فق ــدو أن ال يب
االتفاقيــة مــع إيــران غــري الراغبــة يف االمتثــال للعقوبــات األمريكيــة، 
لذلــك ميكــن القــول إن الصــني وروســيا، وهنــاك خيــاران لعقــد هــذه 
االتفاقيــات مــن إيــران. يف هــذا الصــدد، خطــت بالدنــا خطــوات مهمة، 
أهمهــا توقيــع وثيقــة تعــاون مدتهــا 25 عاًمــا بني إيــران والصــني، فضاًل 
عــن خطــط لتوقيــع وثيقــة ماثلــة مــع روســيا، إال أن الطريــق مــا زال 
طويــالً. للذهــاب لتحقيــق الوضــع املطلــوب. ال تــزال التجارة بــني إيران 
والصــني قامئــة عــى الــدوالر واليــورو، عــى الرغــم مــن زيــادة يف عــام 
2021 مقارنــة بالعــام املــايض. التجــارة مــع روســيا منخفضــة أيًضــا مــن 
حيــث الحجــم والقيمــة، يف حــني أن إمكانيــة زيــادة التجــارة مــع الصني 
إىل 100 مليــار دوالر ومــع روســيا إىل 20 مليــار دوالر ليســت غــري 
ــك  ــة، وكذل ــة اإليراني ــة الوطني ــة العمل ــتقرار قيم ــدم اس ــة. ع متوقع
الطبيعــة العامليــة غــري املعروفــة لهــذه العملــة، يجعــل مــن الصعــب 
ــاس  ــى أس ــني ع ــران التجاري ــع رشكاء إي ــة م ــارة الثنائي ــة التج للغاي
العمــالت الوطنيــة، وبالتــايل فــإن توقيــع االتفاقيــات الثنائيــة يــؤدي إىل 
االســتقرار االقتصادي وبالتــايل القيمة. االســتقرار، تصبح العملة الوطنية 
ــة  ــالت العاملي ــة بالعم ــالت الوطني ــتبدال العم ــإن اس ــذا ف ــة، ل للدول
تدريجيــاً وخطــوة بخطــوة وتقييــم النجــاح يف كل مرحلــة وحــل 
ــة  ــرب االقتصادي ــة الح ــة ملواجه ــل طريق ــه أفض ــدو أن ــكالت، يب املش

والتغلب عى العقوبات الدول الغربية.

صادرات الغاز حلم أم 

حقيقة

مرتىض فغاين
 عضو غرفة تجارة طهران

فرهاد أمريخاين

عالم اإلستثمار
مارس )آذار( 2022   الرقم 63



عالماالستثمارعالماالستثمار

2

ریب
ـــع

ـــــ
سم ال

لق ا

دكتور مسعود جورابلو

عامل اجتاع

التعــاون يف بالدنــا، وفــق املادتــني 43 و 44 مــن الدســتور، هــو أحــد 

ــوارد  ــري امل ــم توف ــث يت ــة، حي ــطة االقتصادي ــن األنش ــواع م ــة أن ثالث

ــتقالل  ــري واالس ــال الصغ ــم رأس امل ــع تراك ــال م ــادة األع ــة لري املالي

التنظيمــي. عضــو نســبي ألصالــة رأس املــال. بالنظــر إىل الفوائــد 

املهمــة للتعاونيــات للبــالد ووجهــة نظــر مســؤويل الدولــة حــول النهج 

التعــاوين، فقــد أدى ذلــك إىل إصــدار السياســات التنفيذيــة للــادة 44 

مــن الدســتور، والتــي أعطــت مكانــة خاصــة للقطــاع التعــاوين، حتــى 

نهايــة خطــة التنميــة الخامســة: يجــب أن يصــل الحــد األدىن لنصيــب 

التعاونيــات يف االقتصــاد الوطنــي إىل 25٪ مــن اإلجــايل، عــى الرغــم 

مــن أن هــذا مل يحــدث مــن الناحيــة العمليــة والحصــة الحاليــة لهــذا 

املجــال يف الحالــة األكــر تفــاؤالً مل تصــل حتــى 10٪، ولكــن مــع ذلــك. 

يبــدو أن االقتصــاد الوطنــي ميــر بأزمــة  و وجدت الحاجة إىل اســتخدام 

منــوذج االقتصــاد املتمحــور حــول النــاس يف شــكل تعاونيــات مــربرات 

نظريــة أكــر ثــراًء. ال شــك يف أن زيــادة املخاطــر الدوليــة واضطــراب 

االقتصــاد املحــيل يف تأثــريه، إذا كان ســيتم تعويضــه بنــاذج االعتــاد 

عــى الــذات، يجــب إعــادة النظــر فيــه بدقــة ودقــة مــع علــم األمراض 

ــري  ــم توف ــات: يت ــاة. التعاوني ــي تعــرض الحي ــات الت ــق، والعقب الدقي

املزيــد مــن القــدرات الداخليــة لالقتصــاد يف مجــال التعاونيــات.

لقــد تــم تحــدي اآلليــات الجاعية للمشــاركة االقتصاديــة يف مجتمعنا 

ــة  ــؤرش ثق ــع م ــي وتراج ــال االجتاع ــع رأس امل ــع تراج ــن م بالتزام

الجمهــور، ولعــل أهــم عقبــة أمــام منــو االســتثار يف القطــاع التعــاوين 

متجــذرة يف هــذا. قــارة. زيــادة الركيــز عــى القوانــني والنهــج العاجــل 

ملــا ال يتدخــل يف أنظمــة عمــل التعاونيــات، هــا أولويتــان مهمتــان يف 

ــي  ــات، والت ــدة يف قطــاع التعاوني ــع السياســات للحكومــة الجدي صن

يجــب أن تتبعهــا الحكومة والغــرف والنقابــات. للعب دور فعــال، ويف 

الوقــت نفســه، يجــب أن يتــم العمــل يف الثقافــة العامــة بجديــة نحــو 

التعليــم، وتنميــة املهــارات، وكذلــك تقديــر أكــرب للحكمــة الجاعيــة، 

واملشــاركة االجتاعيــة، وااللتــزام املــدين. نقطــة أخــرى مهمــة للغايــة 

ميكــن أن تســاعد يف اســتدامة الهيــكل االقتصــادي للتعاونيــات يف البلد 

هــي النســبة البنــاءة للنظــام املــرصيف ورأس املــال العامــل لهــذا النــوع 

ــان  ــث االئت ــن حي ــة م ــات غامض ــرب التعاوني ــركات. وتعت ــن ال م

واســتخدام هــذا الجــزء مــن املــوارد، ويف التقييــات العامــة أقــل مــن 

10٪ مــن اإلجــايل، األمــر الــذي تســبب يف عقبــات أخــرى أمــام ريــادة 

األعال املهنية يف هيكل التعاونيات يف الدولة.

ليس لدينا خيار 
سوى التعاون

أدى االتجــاه األمثــل للمــوارد املرصفية نحــو اإلنتاج الصناعــي والزراعي 
ــة لنمــو  ــة وتوفــري األرضي ــد مــن املشــكالت االقتصادي إىل حــل العدي
العالــة. ومــن بــني املشــاريع املدرجة عــى جــدول األعــال، باالعتاد 
عــى مــوارد البنــك، خلــق فــرص عمــل ريفيــة وبنــاء ماليــني املســاكن، 
مــا سيســاعد الحكومــة عــى تحقيــق خططهــا. تحدثنــا مــع الدكتــور 
محمــد جعفــر إيــراين، عضــو مجلــس إدارة بنــك تــويس تعــاون. نقــرأ 

مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
لتمويــل التعاونيــات والنقابــات املنظمة، تم إنشــاء الصنــدوق التعاوين 
للبــالد يف عــام 1989 ويف عــام 2009 تــم تحويلــه إىل بنــك بنــاًء عــى 
موافقــة مجلــس اإلدارة الحكوميــة. ومــن أهــم واجباتهــا تقديــم 
الخدمــات والتســهيالت للقطــاع التعــاوين، بحيــث يتــم تخصيــص ٪70 

مــن مواردهــا، حســب النظــام األســايس، للتعاونيــات و 30٪ للغــري.
يســعى بنــك توســعه تعــاون أيًضــا إىل تقديــم خدمــات عادلــة 
لألشــخاص الذيــن اختــاروا طريقــة جمــع األمــوال منخفضــة التكلفــة 

ــي. ــل جاع ــدء عم لب
اإللكرونيــة  التكنولوجيــا  مرافــق  تعــاون  توســعه  بنــك  ميتلــك 
وتكنولوجيــا املعلومــات )IT(، مبــرور الوقــت، مبــا يتناســب مــع معدل 
منــو األجهــزة والربامــج يف هــذا البنــك ويف األعــال التجاريــة األخــرى، 
زاد مــن التســهيالت وبــدأ يف إنشــاء قيمــة مــع مجموعــة متنوعــة مــن 

حــزم الخدمــة.
ــركات  ــني أو ال ــروض للموظف ــع الق ــم دف ــي، يت يف املجــال االجتاع
التــي عانــت مــن مشــاكل منهكــة أو خســائر ماليــة بســبب انتشــار 

ــا. ــريوس كورون ف
وفقــا للوثيقــة اإلســراتيجية للــادة 44 من الدســتور، يجــب أن يحقق 

القطــاع التعــاوين 25٪ مــن االقتصاد.
ــوايل  ــأة ح ــع للمنش ــة الدف ــتغرقت عملي ــابقة، اس ــنوات الس يف الس
شــهرين، ولكــن اآلن، مــن أجــل تحســني جــودة خدمــة العمــالء، تــم 

تقليــل هــذه الفــرة.
ــاوين  ــاع التع ــات للقط ــم الخدم ــاون بتقدي ــعه تع ــك توس ــزم بن يلت
بــروط مناســبة، وبالتــايل، فقــد قــدم تســهيالت للــركات التعاونيــة 
ذات معــدالت الفائــدة املعقولــة واملدفوعــات طويلــة األجــل حتــى ال 

تقلــق بشــأن الســداد.
ــة  ــدان املتقدمــة، مــن املمكــن إنشــاء تعاوني ــد مــن البل ــل العدي مث
وإفــادة مختلــف النــاس مــن خــالل زيــادة رأس مــال العــال الصغــار. 
باســتخدام قــدرات القطــاع التعــاوين، ميكــن أن يســتفيد الكثــري مــن 
النــاس مــن النشــاط االقتصــادي وميكــن تقليــل الضغــوط الخارجيــة 
مثــل العقوبــات. يتمتــع بنك توســعه تعاون بقــدرات قانونيــة وبرية 
ممتــازة، والتــي ميكــن أن تكــون أحــد أكــر الالعبــني نفــوذاً يف بيئة عامل 

االستثار. 

تم رفعها من قبل عضو مجلس إدارة بنك توسعه تعاون

دفع 32 ألف 
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إن الوصــول إىل املعلومــات املعالجــة والتقييــات الدقيقــة والتنبــؤات 

مــن الــركات املدرجة سيســاعد املســاهمني عــى األداء الجيــد يف رشاء 

وبيــع األســهم، وهــو مــا تقــوم بــه أيًضــا رشكات التصنيــف االئتــاين. 

ملعرفــة املزيــد حــول هــذا املوضــوع، ذهبنــا إىل فرشــيد شــكر ُخضــايئ، 

الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة بارســيان هوشــاند، وتحدثنــا معــه. نقرأ 

مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.

تأسســت هــذه املجموعــة عــام 2006 بهــدف جمــع قاعــدة بيانــات 

للــركات اإليرانيــة، ويف هــذا الصــدد، قامــت بجمــع معلومــات مــن 

5000 رشكــة مــن القطــاع الخــاص. مجموعــة بارســيان هوشــاند هــي 

ــا  ــا ومنذجته ــات ومعالجته ــع املعلوم ــوم بجم ــة تق ــة إيراني أول رشك

لتصنيــف الــركات وهــي أيًضــا مؤســس نظام تصنيــف غرفــة التجارة.

ــة وغــري  ــص املالي ــة الخصائ ــركات املصنف ــات ال تجمــع قاعــدة بيان

املاليــة للــركات، ومــن خــالل االعتــاد عليهــا، ميكــن الحصــول عــى 

الكثــري مــن املعلومــات وميكــن توفــري األرضيــة للتنبــؤ وفهــم اتجاهات 

الصناعة.

نظــرًا ألن العديــد مــن الــركات اململوكــة للدولــة أو شــبه اململوكــة 

للدولــة ال تتمتــع بالشــفافية يف املعلومــات املاليــة وإعــداد التقاريــر، 

فــإن اســتقاللية رشكات التصنيــف ستســاعد يف تحديــد هــذه الركات 

بشــكل أفضــل والكشــف عــن معلوماتهــا املاليــة الدقيقــة.

أطلقــت مجموعــة بارســیان هوشــمند موقًعــا إخباريًــا للرتيــب عــرب 

اإلنرنــت وموقًعــا فصليًــا للرتيــب لتوفــري هــذه املعلومــات املعالجــة 

ــذه  ــة له ــإن أحــد األهــداف املهم ــك، ف ــة إىل ذل ــني. باإلضاف للمتقدم

املجموعــة هــو تصميــم منصــة للبيانــات واملعلومــات املعالجــة 

للــركات، والتــي تــم ترميزهــا وســيتم الكشــف عنهــا يف عــام 2023.

مجموعــة بارســيان هوشــاند قامئــة عــى املعرفــة وتســتخدم الــذكاء 

ــا  ــة أيًض ــك املجموع ــرية. متتل االصطناعــي والنمذجــة واألنظمــة الخب

قاعــدة بيانــات واســعة النطــاق ســيكون عمرهــا 20 عاًمــا هــذا العــام. 

الجديــر بالذكــر أن مجموعــة بارســيان هوشــاند قــد ترصفــت عــى 

أســاس البيانــات الرســمية وأثنــاء تقديــم معلومــات الركــة ملقدمــي 

الطلبــات املحليــني واألجانــب، جمعــت حــوايل 1200 مــروع تحســني 

رشكــة بطريقــة موثقــة واســتفادت مــن خــرباء جيدين وشــبكة تحكيم 

قويــة التــي تضــم حاليًــا 7000 حكــم عــرب اإلنرنــت.

اليــوم، وبســبب قلــة االهتام بالرتيــب، فــإن اإلحصــاءات واملعلومات 

الخاصــة بالعديــد مــن الــركات حــول قضايــا مثــل عــدد املوظفني أو 

مقــدار الرضائــب املدفوعــة أو املصاريف غري التشــغيلية غري شــفافة. 

بينــا يجــب التأكيــد عــى ذلــك، ســتكون هــذه املســألة عاجــالً أم 

آجــالً عــى جــدول أعــال العديــد مــن الــركات ولــن يكــون 

ملقاومتها أي معنى. 

مــن العوامــل املؤثــرة يف منــو ســوق 
رأس املــال قضيــة التســويق، وهــو 
ــل  ــا مث ــدة زواي ــن ع ــم م ــر مه أم
أدوات  وإنشــاء  العمــالء  فحــص 
ــوق رأس  ــل س ــم وتحلي ــة له مالي
التحتيــة  البنيــة  وإنشــاء  املــال 
املزيــد  لــه. ملعرفــة  التطويريــة 
حــول هــذا املوضــوع، تحدثنــا مــع 
نائــب رئيــس  هــادي أفشــاري، 
رشكــة ســهم أشــنا لالستشــارات 

االســتثارية ومستشــار الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة خدمــات ســوق 
ــة. ــذه املقابل ــن ه ــات م ــرأ مقتطف ــال. نق امل

تعــد رشكــة ســهم أشــنا لالستشــارات االســتثارية، التــي تتمتــع بخــربة 
ــراين، واحــدة مــن أقــدم  ــا يف ســوق رأس املــال اإلي ــد عــن 20 عاًم تزي
الــركات يف هــذه الصناعــة، ويعد تطويــر األدوات والــركات املختلفة 
ــد  ــة أح ــات املالي ــات واملنتج ــن الخدم ــعة م ــة واس ــاء مجموع وإنش
أهــم امليــزات الفريــدة لهــذه الركــة. نظــرًا لوجهــة النظــر الهيكليــة 
وبعيــدة النظــر ملديــري التحصيــل، كان تصميــم وإنشــاء وحــدة 
ــذ  ــة عــى جــدول األعــال من تســويق متخصصــة يف هــذه املجموع
ثــالث ســنوات. كان تنفيــذ املشــاريع التحليليــة بهــدف تحديــد العمالء 
وأنشــطة الجهــات الفاعلــة إحــدى الخطــوات األوىل يف هــذه العمليــة. 
كانــت الخطــوة التاليــة هــي تحديــد اســراتيجيات التســويق لتطويــر 

البنيــة التحتيــة الالزمــة إلجــراء األنشــطة التســويقية مــع الركيــز عــى 

أدوات التســويق الرقمــي. نظــرًا لعــدم إمكانيــة تنفيــذ أي اســراتيجية 

أو خطــة بــدون قــوة بريــة ماهــرة، كان تطويــر فريــق تســويق عــى 

جــدول األعــال. كان تصميــم وتطويــر وحــدة العالقــات العامــة بهدف 

تكويــن فريــق محــرف مــن أجــل االندماج مــع وســائل اإلعــالم، وإقامة 

الفعاليــات وتنفيــذ األنشــطة املتعلقة باملســؤولية االجتاعيــة للركات، 

أحــد الربامــج التاليــة التــي تــم تنفيذهــا. يعــد تصميــم وتنفيــذ وإدارة 

الحمــالت املختلفــة والفعالــة والكفــؤة إحــدى أولويات التســويق يف هذا 

الحيــازة وحتــى اآلن تــم تنفيــذ أكــر مــن 32 حملــة تســويقية ناجحــة.

إن التنفيــذ الفعــال للحمــالت بأقــل تكلفــة وإهــدار للمــوارد، والتوثيق 

الكامــل، وتحليــل إنجــازات الحملة والدروس املســتفادة، هي سياســات 

ــر  ــر بالذك ــن الجدي ــة. وم ــذه الرك ــويق يف ه ــق التس ــددة لفري مح

ــر  ــع والتطوي ــوات البي ــة وإدارة قن ــم العالمــة التجاري أن إعــادة تصمي

وإدارتهــا، وكذلــك تنفيــذ أدوات التســويق وتجربــة العمــالء هــي بعض 

الخطــط املســتقبلية لوحــدة التســويق يف هــذا الحيــازة.

يشــمل التســويق مجموعــة واســعة مــن العمليــات املتخصصــة 

واملتنوعــة التــي تتطلــب التنفيــذ الفعــال واملربــح للمؤسســة الثقافــة 

الصحيحــة يف الركــة، والســلوك الصحيــح لكبــار املديريــن، والتعــاون 

والتعاطــف والعمــل الجاعــي داخــل الركــة، وخلــق جــو مــن اإلبداع 

وخفــة الحركــة يف الهيــكل واتخــاذ القــرار، ركــز عــى العميــل والعالقــة 

الوثيقــة مــع العمــالء، واســتخدام القــوى الخبــرية واملخاطــرة وشــجاعة 

الــركات الســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن األدوات والتكتيــكات 

اإلبداعية، إىل جانب الحفاظ عى االستقرار والتوجه املبديئ.

نائب رئيس مجلس ادارة رشكة سهم آشنا لالستشارات 
االستثامرية

يعتمد ازدهار سوق رأس 
املال عىل تطوير املعرفة 

التسويقية
أثار الرئيس التنفيذي ملجموعة بارسیان هوشمند 

الحاجة إىل استقاللية رشكات 
التصنيف االئتامين
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تأســس معهــد التدريــب عــى ريــادة األعــال واألعــال للمطوريــن 

الجــدد يف إيــران )تيــدي نيــو( يف ربيــع عــام 1400 بهــدف االستشــارات 

والتدريــب مــن أجــل تنفيــذ معايــري اإلدارة وتعزيــز املهــارات الفرديــة 

والتنظيميــة لــرأس املــال البــري للمنظــات واملجتمــع. يف القســم 

االستشــاري بتطبيــق معايري نظــام إدارة الجــودة ونظــام إدارة التدريب 

للمنظــات، وكذلــك يف قســم التدريــب مــن خــالل تصميــم وعقــد 

دورات تدريبيــة يف مجــاالت األعــال واملهــارات اللينــة والثقافيــة 

وخدمــات التدريــب، وخــالل هــذه الفــرة املزيــد تــم تدريــب أكــر 

مــن 200 متقــدم يف مجموعــة متنوعــة مــن الــدورات التدريبيــة، مبــا 

يف ذلــك املهــارات الشــخصية، والتنمية الشــخصية، والتواصــل الداخيل.

قالــت ميــرا شــكاري، مديــرة معهــد املطوريــن الجــدد يف إيــران )تــدی 

ــة،  ــوارد البري ــني امل ــاالت ومتك ــارضة االتص ــارة ومح ــو(، ومستش ن

إن إحــدى ميــزات هــذه املدرســة هــي الحصــول عــى الشــهادة 

 NIKEcert مــن )ISO29993( الدوليــة إلدارة الخدمــة ونظــام التعلــم

International كنــدا وأضافــت: إنهــا قابلــة للتتبــع وبالنســبة ألولئــك 

الذيــن اجتــازوا الــدورات التدريبيــة لهــذا املعهــد، يتــم إصــدار شــهادة 

وفًقــا للمعايــري الدوليــة التــي ميكــن الرجوع إليهــا وســتعمل أيًضا عى 

تحســني مســتوى جــودة الســرية الذاتيــة الدوليــة لهــؤالء األشــخاص.

وأكــدت مديــر معهــد املطوريــن الجــدد يف إيــران: وجــود مثــل هــذه 

املــدارس التــي تعمــل وفًقــا ملعايــري تعليميــة صالحــة، مــن الــرضوري 

جــًدا للنــاس أن يتعلمــوا املحتــوى التعليمــي الــذي يرغبــون فيــه يف 

بيئــة آمنــة.

وذكــرت شــكاري أن معهــد املطوريــن الجــدد يف إيــران قــد قــام 

بأنشــطة قيمــة أثنــاء تأسيســه. بجــد، لدينــا رضــا نســبي عــن أدائنــا 

ــام واحــد. ــدة ع مل

وأضافــت: »بالجهــود املتواصلــة للتحصيــل وبعــون اللــه، ســتبدأ 

األنشــطة القادمــة لهــذا املعهــد يف عــام 2022، وعــى أمــل أن تصبــح« 

تــدی نــو »يف الســنوات الخمــس املقبلــة مركــز تدريب قويـًـا يف جنوب 

ــالد “. رشق الب

وأضافــت شــكاري يف النهايــة: »اقراحــي ألصحــاب األعــال أنــه بــدالً 

ــادة، عليهــم أن يضعــوا أيديهــم عــى ركبهــم وأن  مــن األعــذار املعت

يســريوا يف اتجــاه مــا يريــدون، دون توقع أو توقع، ملســاعدة املجتمع«. 

اليــوم هــو عــرص التفكــري والتواصــل، وال يــزال هنــاك مجــال للنمــو 

وإنشاء أعال تجارية جديدة يف بلدنا.

مديرة معهد مطوري إيران الجديد )تدي نيو(

يحتاج أصحاب األعامل 
إىل تحديد ميزة تنافسية 

ألدائهم
ــدف  ــني به ــد للتأم ــة رسم ــة لرك ــري العادي ــة غ ــة العمومي الجمعي
زيــادة رأس املــال مــن 250 مليــار تومــان إىل 750 مليــار تومــان 
ــس اإلدارة يعقــوب رشــناوادي.  ــس مجل بحضــور أحمــد فاضــيل. رئي
عقــد الرئيــس التنفيــذي لركــة رسمــد، واملســاهمون، وممثلــو التأمني 
املركــزي، واتحــاد رشكات التأمــني، وهيئــة البورصــة. يف هــذا االجتــاع، 
تــم التأكيــد لــركات التأمــني واملســاهمني عــى أن عمليــة الخدمــة 
ســتتغري بشــكل كبــري يف املســتقبل القريــب لجميــع األشــخاص الذيــن 

يســتخدمون خدمــات رشكــة رسمــد للتأمــني.
ويف بدايــة االجتــاع، قــال أحمــد فاضــيل، رئيــس مجلــس إدارة رشكــة 
ــد  ــة رسم ــتقرت رشك ــة: »اس ــاهمي الرك ــام مس ــني، أم ــد للتأم رسم

للتأمــني وهــي تســري عــى طريــق النمــو والتطــور املتوقعــني.
رصح رئيــس مجلــس إدارة رشكــة رسمــد للتأمــني: فريــق اإلدارة يعتــرب 
أن مكانــة هــذه الركــة أعــى بكثــري مــن الوضــع الحــايل، وعــى الرغم 
مــن الدعــم الكبــري مثــل بنــك صــادرات إيــران، إال أنهــا يجــب أن تنمو 
أكــر وأفضــل. التأمــني عــى الحيــاة أفضــل كل يــوم مــن األمــس ويتــم 

الشــعور بــروط وعالمــات هــذا النجــاح.
وأضــاف: »قريبــاً، ســيتم دفع التعويضــات إلكرونيــاً ورسيعــاً للضحايا، 
وتطويــر املراكــز الطبيــة مبوجــب عقــد الركــة عــى جــدول األعــال 

لتقديــم خدمــات أفضــل لــركات التأمــني”.
ــرياً إىل أن  ــني، مش ــد للتأم ــة رسم ــس إدارة رشك ــس مجل ــاف رئي وأض
الركــة دخلــت منافســة جــادة: »إن ترقيــة رشكــة رسمــد للتأمــني مــن 
ــذي ويجــب إظهارهــا.  ــق التنفي ــس اإلدارة والفري ــرارات مجل أهــم ق

للمســاهمني بجديــة ويف وقــت قصــري.
ــال:  ــني، ق ــد للتأم ــة رسم ــال رشك ــادة رأس م ــة زي ــارة إىل خط ويف إش
»زيــادة رأس مــال هــذه الركــة هــي زيــادة الــروة وكذلــك إصــالح 
هيكلهــا املــايل«. ويف هــذا الصــدد ال بــد من القــول إن رأس املــال الحايل 
لركــة رسمــد للتأمــني هــو 2500 مليار ريــال وســريتفع إىل 7500 مليار 
ريــال يف الخطــة املقرحــة والتــي ســتكون عــى مرحلتــني إعــادة تقييم 
األصــول واألربــاح املراكمــة والتدفــق النقــدي واالســتجابة. ملطالبــات 

املساهمني.
ــداف  ــد األه ــني أن أح ــد للتأم ــة رسم ــذي لرك ــس التنفي ــال الرئي ق
الرئيســية لزيــادة رأس مــال هــذه الركــة هــو توفــري رشوط تجديــد 
رخصــة قبــول الرفــض للتأمــني املركــزي وقــال: هــذا ســيحدث بســبب 
جهــود الفريــق التنفيــذي والزيــادة. رأس مــال رشكــة رسمــد للتأمــني 
مــن 250 مليــار تومــان إىل 480 مليــار تومــان مبوافقــة املســاهمني. من 
ــادة رأس املــال يف  ــة الثانيــة مــن زي ناحيــة أخــرى، تــم تنفيــذ املرحل

الوقــت املناســب لتعزيــز هــذه الركــة مــن حيــث الهيــكل املــايل.
واســتكاالً لهــذا االجتــاع، صــوت املســاهمون باإلجاع لصالــح زيادة 
رأس مــال رشكــة رسمــد بنســبة 200٪، ومتــت املوافقــة عى زيــادة رأس 

مالها مبقدار 7500 مليار ريال.

رئيس مجلس ادارة رشكة رسمد للتأمني

انتظر تغيريات كبرية 
يف الخدمة
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ميكــن أن يلعــب وجــود الســياح وازدهــار صناعة الســياحة يف أي مكان 

يف العــامل دورًا مهــًا يف النمــو االقتصــادي والتنميــة يف ذلــك البلــد. إذا 

تــم الجمــع بــني صناعــة الســياحة والقطــاع الصحــي، فسنشــهد ظهور 

ظاهــرة تســمى »الســياحة الصحيــة«. يف مقابلــة مــع الدكتــورة آزاده 

حســيني، نائبــة رئيــس مجلــس إدارة رشكــة بديــده للســياحة الصحية، 

تحدثنــا عــن هــذا املوضــوع. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.

الغــرض مــن دخــول رشكــة بدیــده لهــذا املجــال هــو االســتفادة مــن 

مجــاالت االســتثار والربحيــة املناســبة ملجموعــة الــركات واســتعادة 

ــال  ــو رأس امل ــؤدي إىل من ــن أن ي ــذي ميك ــر ال ــاهمني، األم ــة املس ثق

وتطــوره لهــذه الركــة لعــدة أســباب. أوال،؛ تســتهدف الســياحة 

العالجيــة الســياح الذيــن يأتــون إىل إيــران مــن الــدول املجــاورة وحتى 

مــن أوروبــا للعــالج، وبالتــايل إعــادة رفــع االســم والعالمــة التجاريــة 

للظاهــرة عــى املســتوى الــدويل والــرق األوســط، وإعــادة الركة إىل 

ذروتهــا الســابقة ونجاحهــا.

ــالج  ــة والع ــز: الصح ــالث ركائ ــى ث ــرة ع ــل الظاه ــة عم ــز خط ترك

ــم  ــالل اإلجــراء التنفيــذي األول، ت والتيســري. يف مجــال الصحــة، خ

تصميــم وتنفيــذ مقهــى املتحــف الصحــي يف شــانديز بتصميــم مبتكر 

ــه، وهــو يف طــور التشــغيل. ــن نوع ــد   م ــدع وفري ــا ومب متاًم

يتطلــب مجــال الســياحة الصحيــة تراخيص جديــة مــن وزارات الصحة 

والــراث الثقــايف والســياحة ووزارة الخارجيــة للعمــل، ومنــذ فرباير من 

العــام املــايض، تــم الحصــول عــى الراخيــص الالزمة لتقديــم الخدمات 

الصلة. ذات 

متتلــك إيــران إمكانــات عاليــة جــًدا يف هــذا املجــال ميكــن أن تجعــل 

إيــران قــادرة عــى املنافســة. يف دراســتنا، حددنــا البلــدان التــي لديهــا 

خدمــات ممتــازة يف ســوق الســياحة الصحيــة والتي ســتكون تنافســية 

مثــل الخدمــات املاثلــة يف إيــران ومشــهد يف املســتقبل.

تتمتــع رشكــة بدیــده بقــدرات مناســبة وقــدرة تقنيــة عاليــة لتصبــح 

مركــزًا للســياحة الصحيــة يف الــرق األوســط. لســنوات عديــدة، كان 

عــدد كبــري مــن املديريــن والقــوى العاملــة يعملــون يف هــذه الركــة 

ــة، واآلن  ــويق الدول ــاد وتس ــل يف اقتص ــربة يف العم ــم خ ــن لديه مم

متتلــك الركــة قابليــة اســتخدام وبنيــة تحتيــة جيــدة.

أول شــعار توقعنــاه لركــة بدیــده هــو أن الخيــار األول واألخــري لــكل 

ــه  ــة وتوج ــودة الخدم ــا وج ــده. الرض ــون بدی ــب أن يك ــل يج عمي

العمــالء والشــفافية واملوقــف الشــامل واملرجــع هــي مــن بــني املبادئ 

واملهام الرئيسية لهذه الركة. 

نائب رئيس مجلس إدارة رشكة بديده للسياحة الصحية

ازدهار السياحة الصحية 
من خالل تنظيم عمليات 

هذه الصناعة

ــياحة  ــال الس ــاندیز يف مج ــده ش ــة بدی ــة لرك ــات الحالي إن اإلمكان
الصحيــة ســتجعلنا نســمع اســم هــذه الركة يف املســتقبل غــري البعيد. 
كمركــز اســراتيجي للســياحة والصحــة. يف مقابلــة مــع ســعيد ورودي، 
الرئيــس التنفيــذي لركــة بدیــده شــاندیز، ناقشــنا هــذه املســألة. نقرأ 

مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
تتمثــل إحــدى اســراتيجيات مجلــس اإلدارة الجديــد يف تنويع مجموعة 
ــا  ــط تخصيصه ــس فق ــاندیز ولي ــده ش ــة بدی ــات رشك ــطة وخدم أنش
ملجــال الســياحة. لقــد حذرنــا موضــوع تفــي فــريوس كورونــا مــن أنــه 
ــاء آخــر مثــل الفــريوس إىل العــامل الــذي يســعى إلغــالق  إذا دخــل وب
ــي  ــن األرضار الت ــري م ــرى الكث ــرة أخ ــهد م ــياحة، فسنش ــة الس صناع
ــام  ــة يف 2 الع ــطة الرك ــع أنش ــذا تنوي ــانديز، ل ــه ش ــت بباديدي لحق

ــات الربامــج. املــايض كان مــن أولوي
ــدة جــًدا  ــده شــاندیز مرافــق ميكــن أن تكــون مفي ــك رشكــة بدی متتل
للســياحة الصحيــة. إن وجــود مبــاٍن مــع تغيــري طفيــف يف االســتخدام 
ميكــن أن يوفــر مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات للحجــاج يف مجــال 
الصحــة. متتلــك رشكــة بدیــده شــاندیز مرافــق كافيــة مــن حيــث البنية 

لتحتية. ا
املســلمون يف دول مثــل العــراق والكويــت وأفغانســتان ودول الخليــج 
الفــاريس هــم املجتمــع املســتهدف لركــة بدیــده شــاندیز للســیاحة 

الصحیــة.
يف الواقــع، فــإن املرحلــة األوىل، والتــي تشــمل مســألة تســهيل تقديــم 
الخدمــات للحجــاج الصحيــني، هــي أولويــة يف خطــط رشكــة بدیــده 
شــاندیز للســیاحة الصحیــة. تقتــرص املرحلــة الثانيــة عــى التشــخيص 
والجراحــة. عندمــا يصــل الحــاج الصحــي إىل مشــهد، فإنــه ينــوي إجراء 
فحــص طبــي أو ليــزر للعيــون أو تقويم األســنان أو زراعة األســنان، وهو 
مــا ميكنــه القيــام بــه بســهولة يف هــذه املدينــة. يف املرحلــة الثالثــة، من 
املهــم التعــاون املشــرك مــع املستشــفيات لتقديــم الخدمــات للحجاج. 
ــاص يف  ــفى خ ــاء مستش ــط بن ــن املخط ــد، م ــري البعي ــتقبل غ يف املس
مجــال الســياحة الصحيــة يف مشــهد، بحيــث مع هــذا الحدث، ســتقدم 

رشكــة بدیــده شــاندیز للســیاحة الصحیــة.
جميــع الخدمــات للحجــاج الصحيــني يف مستشــفى معــني. وغنــي عــن 
ــق  ــد جــًدا لتحقي ــاء هــذا املستشــفى مفي القــول، أن االســتثار يف بن

أهدافنــا.
بــرصف النظــر عــن الفوائــد املاليــة، فــإن قضيــة املســؤولية االجتاعيــة 
لهــا أهميــة خاصــة يف قطــاع الســياحة الصحيــة، ويغطي دخــول بدیده 

شاندیز إىل الصحة أيًضا جزًءا من املسؤولية االجتاعية للمجتمع.

وأكد الرئيس التنفيذي لرشكة بدیده شاندیز

ظاهرة شانديز يف طريق 

النمو والتنمية
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ــة  ــهد املقدس ــة مش ــة يف مدين ــياحة الصحي ــاص بالس ــام الخ االهت
ــراث الثقــايف والســياحة  ــة العامــة لل يعــد مــن أهــم برامــج املديري
والصناعــات التقليديــة يف واليــة خراســان الرضــوي. بالنظــر إىل أن مدن 
مشــهد وطهــران وشــرياز رائــدة يف مجــال الســياحة الصحيــة يف الدولة، 
يجــب اتخــاذ خطــوات جــادة لتطويــر هــذا القطــاع من قبــل الجهات 
الحكوميــة ووزارة الــراث الثقــايف. يف مقابلــة مــع املهنــدس ســيد جواد 
موســوي، املديــر العــام للــراث الثقــايف والســياحة والحــرف اليدوية يف 
واليــة خراســان رضــوي، تناولنــا موضــوع اإلمكانــات العاليــة ملشــهد 

لقطــاع الســياحة الصحيــة. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
بســبب البنيــة التحتيــة املناســبة، مبــا يف ذلك املستشــفيات املتخصصة 
واألطبــاء املتخصصــني، الذيــن كانــوا يف مشــهد منــذ العصــور القدميــة، 
ميكــن توجيــه الحجــاج إىل العــالج الصحــي والطبــي. كــا تعــد رشكــة 
ديــده شــنديز فرصــة لتصبــح مركــز ســياحة صحيــة يف مشــهد، حيــث 
يوجــد حاليًــا أكــر مــن 100 مكتب نشــط يف مجــال الســياحة الصحية 

يف مشــهد، وســيزداد عددهــا بالتأكيــد يف املســتقبل.
تعــد البنيــة التحتيــة لركــة بدیــده شــاندیز مكانًــا جيــًدا للســياحة 
الصحيــة يف خراســان رضــوي وإيــران. يســافر معظم الحجــاج األجانب 
ــراق  ــان والع ــت ولبن ــتان والكوي ــتان وباكس ــل أفغانس ــن دول مث م

وســوريا وأذربيجــان إىل مشــهد للحــج والعــالج.
تــم وضــع نظــام شــامل للتنســيق بــني الجهــات الحكوميــة يف مجــال 
الســياحة الصحيــة يف محافظــة خراســان رضــوي، ونحــن عــى تواصــل 
دائــم مــع الجامعــات للرويــج لهــا. قســمنا هــو املســؤول عــن شــؤون 
الســائحني، ويف محافظــة خراســان رضــوي، هنــاك زيــادة بــني الجهــات 
ــل  ــة عم ــكيل مجموع ــالل تش ــن خ ــا م ــث ميكنن ــة، بحي الحكومي
الســياحة الصحيــة قبــول رئاســة هــذه الدائــرة كمنظمــة مهنيــة، ومن 
خــالل هــذه املنظــات، التنســيق بــني الــوكاالت ميكــن أن يتم إنشــاؤه 
وتحقيقــه. بالنظــر إىل تقدير الحجاج األجانب الصحيني ملدينة مشــهد، 
فإننــا ملتزمــون بالتــآزر بــني الهيئــات الحكوميــة والتنفيذية والتنســيق 
النهــايئ هــو مســؤولية إدارة الراث الثقايف والســياحة والحــرف اليدوية 

يف مقاطعــة خراســان رضــوي.
ــد يف  ــن يوج ــة، ولك ــياحة الصحي ــال الس ــدة يف مج ــدن رائ ــذه امل ه
ــا حاصــل عــى “IP” مــن  مشــهد حــوايل 30 مستشــفى ومركــزًا طبيً
وزارة الصحــة والعــالج والتعليــم الطبــي يف مجــال الســياحة الصحيــة، 
ــب يســافرون إىل  ــذا الســبب أكــر مــن 50٪ مــن الســياح األجان وله
مشــهد. بلــغ عــدد املراكــز الطبيــة املرخصــة مــن قبــل وزارة الصحة يف 
مشــهد حــوايل 13 مركــزًا، لكــن اآلن تضاعــف عــدد هــذه املراكــز. كــا 
ــن يف  ــة، لك ــهد 35 رشك ــفر يف مش ــات الس ــدد رشكات خدم ــغ ع بل

الوضع الحايل فقد وصل إىل أكر من 100 رشكة. 

مدير عام الرتاث الثقايف والسياحة والصناعات اليدوية 

لوالية خراسان رضوي

تتمتع رشكة بدیده شاندیز 
بقدرة خاصة يف مجال 

السياحة الصحية

تعتــرب الســياحة الصحيــة مجــاالً هامــاً وبــارزاً يف جميــع دول العــامل، 

ألن هــذا القطــاع ميكــن أن يلعــب دوراً هامــاً يف التنميــة االقتصاديــة 

ــا  ــر، أجرين ــن أجــل التعــرف أك ــد. م ــادة دور الســياحة يف أي بل وزي

مقابلــة مــع املهنــدس رضــا ســعيدي، الرئيــس التنفيــذي لركــة بدیده 

شــاندیز للســياحة الصحيــة، يف مجــال الشــؤون االجتاعيــة والســياحة 

الصحيــة. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.

الســياحة العالجيــة يف مدينــة مشــهد لهــا تاريــخ ميتــد إىل 10 ســنوات، 

ويرجــع ذلــك إىل وجــود حجــاج مــن مختلــف البلــدان يف هــذه 

املدينــة. نظــرًا للرخــص الرخيــص ووجــود أخصائيــني طبيــني بارزيــن يف 

محافظــة خراســان رضــوي، ميكــن للحجــاج إجــراء الجراحــة والعــالج 

أثنــاء إقامتهــم يف مشــهد.

يحتــوي مــروع بدیــده شــاندیز عــى فندق وشــقة وحديقــة وملعب 

ومرافــق الرياضــات املائيــة والعديــد مــن وســائل الرفيــه التــي ميكــن 

أن تلبــي احتياجــات مدينــة صحيــة. اقــرح الخــرباء أن يقــي الحجــاج 

ــده  ــي بدی ــع الصح ــة املنتج ــايف يف مدين ــة والتع ــن الراح ــبوًعا م أس

شــاندیز، حيــث ميكنهــم االســتمتاع بالرفيــه والتســوق.

نحــن نحــل مشــاكل تســهيل املــرىض مــن خــالل إنشــاء تطبيــق نشــط 

يف مختلــف البلــدان األوروبيــة وأفغانســتان وأذربيجــان والــدول 

العربيــة والخليــج العــريب، بحيــث ميكن للمتقدمــني رؤية جميــع أنواع 

ــع األســعار،  ــب م ــا إىل جن ــز جنبً ــاء واملراك ــة واألطب ــات الطبي الخدم

ــور عــى فنــدق  ــك، مــن خــالل توفــري التذاكــر والعث ــوا يف ذل إذا رغب

ومستشــفى وطبيــب، يجــب أن يتــم ذلــك بطريقــة شــفافة. باختصار، 

إن الحــاج والســائح الصحــي منذ مغادرته منشــأه للوصــول إىل الوجهة 

يكــون عــى علــم تــام بشــؤونه الطبيــة يف إيــران. بالتزامــن مــع القضايا 

املطروحــة، يتــم تقديــم الربامج الصحيــة والنصائــح واألســاليب الالزمة 

للســائح والحــاج حتــى يتمكــن مــن اســتخدامها يف الوقــت املناســب.

مــن بدايــة افتتــاح مقهــى املتحــف حتــى نهايــة هــذا العــام، ســتكون 

رشكــة بدیــده شــاندیز للســياحة الصحية مســؤولة عن تســهيل تقديم 

املــرىض األجانــب ألشــهر األطبــاء يف إيــران وخراســان للحجــاج الصحيني 

ــم الخدمــات للمــرىض. يف  مــن خــالل مستشــفى اإلمــام رضــا وتقدي

الســنوات الثــالث املقبلــة، مــع افتتــاح العديد مــن املشــاريع التنموية، 

ســيتم تنفيــذ موضــوع الســياحة الصحيــة يف مدينــة شــاندیز، لكننــا 

ــاين شــبه الجاهــزة يف هــذه  ــدء تشــغيل املب ــل ب ــا بتموي ــوم حاليً نق

املنطقة الرفيهية. 

العضو املنتدب لرشكة بدیده شاندیز للسياحة الصحية 

مشهد نقطة تحول 
يف السياحة الصحیة اإليرانية
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لقــد وفــر وجــود مــوارد النفــط الغنيــة الكثــري مــن اإلمكانــات لتوليــد 

الدخــل والتوظيــف يف البــالد. ملزيــد مــن التحقيــق يف هــذه املشــكلة، 

ــة   ــذي لرك ــس التنفي ــدس محســن شــيدايئ، الرئي ــا مــع املهن تحدثن

وکتــال اویــل. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.

بــدأت رشكــة وکتــال اویــل نشــاطها بهــدف إنتــاج وتصديــر املشــتقات 

النفطيــة عــى الســاحة الدوليــة مــن خــالل إنشــاء وتشــغيل مصفــاة 

يف أربيــل بالعــراق، وبعــد اكتســاب الخــربة بــدأت نشــاطها يف إيــران. 

بالنظــر إىل نصــف عقــد مــن الجهــود يف مجــال الصــادرات يف إيــران، 

تعتــزم الركــة تغطيــة الســوق العامليــة، وهــذا جعــل وکتــال اویــل 

واحــدة مــن الــركات الرائــدة يف مجــال تصديــر املنتجــات البروليــة، 

وهــي منافســة مقبولــة يف متجــر عاملــي. مــع الــركات ذات الشــهرة 

العاملية.

ــن  ــل م ــال اوی ــات وکت ــالء ملنتج ــن العم ــد م ــود العدي ــرًا لوج نظ

مختلــف دول العــامل، فقــد تــم اتخــاذ العديــد مــن اإلجــراءات للحفاظ 

ــدرات  ــة والق ــة الهائل ــات النفطي ــا. عــى الرغــم مــن االحتياطي عليه

الحاليــة لبلدنــا يف هــذا املجــال، إال أن هنــاك طاقــة إنتاجيــة محتملــة 

بكميــات كبــرية جــًدا، لذلــك فكــرت رشكــة وکتــال اویــل يف االســتحواذ 

عــى أســواق التصديــر العامليــة واتبعــت هــذه العمليــة بجهــد كبــري.

لحســن الحــظ، شــهدنا الصــادرات إىل معظــم دول العــامل، مبــا يف ذلــك 

أوزبكســتان وأفغانســتان وباكســتان والصــني وماليزيــا. كان لدينــا أيًضا 

ــا ومعظــم دول  ــك أوروب ــارات أخــرى، مبــا يف ذل ــدة يف ق أنشــطة جي

القــرن األفريقــي. كــا أننــا نشــطني ونصــدر يف أوروبــا ومعظــم دول 

البحــر األســود وعــدة دول يف أمريــكا الجنوبيــة.

أهــم مــا مييــز هــذه الركــة هــو التعــرف عــى الســوق املســتهدف، 

لذلــك قبــل بيــع املنتجــات للمشــرين، ننصــح الــدول املختلفــة حتــى 

تعتــرب نفســها دامئـًـا ســعيدة ومفيــدة يف الــراء والتعــاون مــع رشكتنا. 

شــهدت وکتــال اویــل منــًوا كبــريًا يف الســوق العامليــة وهــي واحــدة من 

الــركات القليلــة الحاصلــة عــى شــهادات دوليــة مثــل ایــزو 9001، 

باإلضافــة إىل ذلــك، تحــاول الركــة توســيع نطاق أنشــطتها مــن خالل 

توســيع نطــاق األنشــطة و كميــة الصــادرات.

مــن اإلجــراءات الجــادة لركــة وکتــال اویــل، عــى عكــس العديــد من 

ــا  ــرض، أجرين ــذا الغ ــة، وله ــات دولي ــذ إعالن ــة، تنفي ــركات املحلي ال

مفاوضــات مــع دول نشــطة مثــل تركيــا واإلمــارات وعــان وغريهــا، 

وهــي يف حالــة جيــدة. املوقــع الجغــرايف، ولدينــا تعــاون جيــد. لذلــك، 

ستجرى املفاوضات النهائية إذا وافقت عليها وزارات الداخلية.

تم رفعه من قبل الرئيس التنفيذي لرشكة وکتال اویل

خسائر البالد من بيع املنتجات 
البرتولية الرخيصة

ــح واحــدة مــن  ــة لتصب ــات عالي ــا بإمكاني ــة مشــهد دامئً ــع مدين تتمت

املراكــز الهامــة للســياحة الصحيــة يف البــالد، ولكــن عــى الرغــم مــن 

البنيــة التحتيــة املناســبة لركــة بدیــده شــاندیز للســياحة الصحیــة، إال 

أن أهــم مدينــة حــج لتطويــر الســياحة الصحيــة ال تــزال تواجــه العديد 

مــن املشــاكل يف هــذا مســاحة. ملزيــد مــن املعلومــات، أجرينــا مقابلــة 

مــع املهنــدس حســني زارع صفــت، عضــو مجلــس إدارة رشكــة بدیــده 

شــاندیز للســياحة الصحیــة . نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.

ــلة  ــال سلس ــة إك ــياحة الصحی ــاندیز للس ــده ش ــة بدی ــزم رشك تعت

خدماتهــا يف مجــال الســياحة الصحيــة، لتوفــري املعلومــات الصحيحــة 

واملناســبة للمتقدمني إىل جانب الشــفافية واملعلومات الشــاملة. تتمثل 

الخطــوة املهمــة لهــذه الركــة يف جــذب الســياح الصحيــني يف إنشــاء 

وتقديــم ميــزة تنافســية نبحــث عنهــا يف هذا القطــاع لالهتــام بجودة 

وكميــة الخدمــات يف نفــس الوقــت.

ــي  ــة إىل تلق ــران، باإلضاف ــافرون إىل إي ــن يس ــون الذي ــياح الصحي الس

الخدمــات الصحيــة واســتخدام القدرات الســياحية املختلفــة، يتمتعون 

أيًضــا بقــدر كبــري من االنتــاء العقــيل والعاطفــي يف إيران. يصــادف أن 

يتــم توفــري األمئــة )ع( واملراكــز الروحيــة والدينيــة األخــرى لهــم. تنظــر 

رشكــة بدیــده شــاندیز للســياحة الصحیــة يف كل هذه العنارص يف شــكل 

ــط الشــبي ملقدمــي  ــداد مناســبة، ويف هــذا الصــدد، الرب سلســلة إم

ــج  ــكل برنام ــتقرة يف ش ــة ومس ــاالت موثوق ــاء اتص ــات وإنش الخدم

مشــرك بــني األقســام ســيتم إدارتــه وتحديثــه بــذكاء.

توفــر رشكــة بدیــده شــاندیز للســياحة الصحیــة منصــة مناســبة إلرضاء 

العمــالء مــن خــالل فحــص القــدرات الحاليــة يف إيــران.

 الضوابــط الداخليــة والنظاميــة والتقييــات املســتمرة ونتائــج كيــف 

وإىل أي مــدى رضــا املتلقــني ومقدمــي الخدمــات، هو الشــكل األســايس 

وإطــار عمــل الركــة يف املعايــري الكميــة والنوعيــة للخدمــات.

بلدنــا لديــه العديــد مــن القــدرات يف مجــال الســياحة الصحيــة، مبــا يف 

ذلــك تنــوع البيئــة واملســتوى الثقــايف املناســب للمجتمــع اإليــراين. ال 

تــزال القــوة والجــودة املمتــازة لألطبــاء واملســعفني ومقدمــي الرعايــة 

الصحيــة أحــد األبعــاد البــارزة للميــزة التنافســية للســياحة الصحيــة يف 

ــا نواجــه  ــا زلن ــا م ــن أنن ــم م ــدان األخــرى، عــى الرغ ــع البل ــران م إي

تحديــات كبــرية يف هــذا املجــال. إن مســتقباًل أكــر إرشاقـًـا واعــًدا ينتظر 

املنطقــة إذا تــم التعامــل مــع القطــاع الخــاص بشــكل متاســك وذكاء 

وإزالة الحواجز الهيكلية. 

أكد املهندس حسني زارع صفت

النهج املبتكر هو مفتاح النجاح 

يف السياحة الصحية
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لطاملــا كانــت رشكات البروكياويــات مــن أهــم املحــركات االقتصادية 
يف الدولــة، ويف مقابلــة مــع الدكتــور غــالم رضــا جمشــيدي، الــذي كان 
العضــو املنتــدب ملجمــع برديــس للبروكياويــات ملــدة عــام تقريبًــا، 

قمنــا بفحــص هــذا القســم. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
يعتــرب هــذا املجمــع أكــرب منتــج لليوريــا واألمونيــا يف الــرق األوســط 
ويتــم إنتــاج حــوايل 5 ماليــني و 300 ألــف طــن مــن اليوريــا األمونيــا 
ســنويًا يف هــذا املجمــع، منهــا مــا يقــرب مــن 3 ماليــني و 200 ألــف 
ــل 3.2  ــن أص ــا. وم ــن األموني ــن م ــون ط ــا و 2 ملي ــن اليوري ــن م ط
مليــون طــن مــن اليوريــا املنتــج يف هــذا املجمــع، ســيتم تخصيــص 
ــوزارة الجهــاد للزراعــة، وســيتم اســتخدام  حــوايل 1.2 مليــون طــن ل

الفائــض مــن إنتاجــه وتصديــره لالســتهالك.
مل يتحقــق نجــاح قطــاع البروكياويــات إال بوجــود مــدراء ذوي خــربة 
وشــباب وبارزيــن عــى رأس مجمعــات البروكياويــات يف البــالد 
وينبغــي تعزيزهــم. يف ظــل هــذه الظــروف الصعبــة، تعتــرب مســألة 
ــة  ــة مهمــة للغاي ــل املجمعــات البروكياوي رصف العمــالت مــن قب

للبلــد والشــعب.
ــث تســتخدم  ــًدا بحي ــدة ج ــوة هندســية عكســية جي ــم إنشــاء ق ت
الــركات املحليــة األخــرى مثــل مبنــا والــركات القامئــة عــى املعرفة 
هــذه القــوة عــى النحــو األمثــل. كا أنشــأنا فريًقــا يف مجمــع بردیس 
للبروكياويــات لتوطــني األجــزاء لتوطــني عــدد كبــري مــن األجــزاء يف 

الدولــة، والتــي تعــد أعــداًدا مثــرية لإلعجــاب.
خــالل الســنة التــي قضيتهــا كرئيــس تنفيــذي ملجمــع بردیــس 
ــدد،  ــالء ج ــواق وعم ــاد أس ــى إيج ــا ع ــات، كان تركيزن للبروكياوي
وليــس الركيــز فقــط عــى تركيــا. لدينــا نشــاط جيــد يف مجــال تصدير 
املنتجــات البروكياويــة إىل أوروبــا وقــد بدأنــا بدايــة جيــدة لتصديــر 
منتجــات بروكياويــة أخــرى إىل جنــوب إفريقيــا وأوروبا. لقــد اعتربنا 
دول أمريــكا الجنوبيــة وجهــة مهمــة أخــرى للصــادرات، وميكــن 
رؤيــة آثارهــا يف مجمــع بردیــس للبروكياويــات. باإلضافــة إىل ذلــك، 
ــس  ــع بردی ــداف مجم ــم أه ــن أه ــل م ــادرات إىل الربازي ــرب الص تعت

ــذه. ــات الجــاري تنفي للبروكياوي
اليوريــا املنتــج يف مجمعنــا هــو عالمــة تجاريــة عامليــة بســبب جودته 
العاليــة. يف اآلونــة األخــرية، يف مجمــع بردیــس للبروكياويــات، أنتجنا 
مضــاًدا حيويـًـا لــه خاصيتــان رئيســيتان متنعــان تكتــل اليوريــا. تتمتــع 
ــل  ــد اســتخدامها مــن قب ــا املنتجــة بعمــر افــرايض أطــول عن اليوري

املــزارع.
يضــم املجمــع شــبابًا يبلــغ متوســط   أعارهــم حــوايل 35 عاًمــا. جميع 
املديريــن هــم مــن الشــباب الذيــن يقومــون بأنشــطة مكثفــة وفعالة 

لنمو وتطوير مجمع البروكياويات بطاقة عالية الطاقة.

اقرتح غالم رضا جمشيدي

 يضمن استقرار أسعار 
املواد الخام البرتوكياموية 
النجاح يف أسواق التصدير

تطوير تقنيات استخدام 
محطات الطاقة 

الشمسية

 KSGI رشكــة کریچــر ســوالر جــروب ایرانیــان باالســم الحــرصي
كمقــاول تســليم مفتــاح )EPC( يف مجــال محطات الطاقة الشمســية، 
وتتألــف مــن متخصصــني ومهندســني أجانــب ومحليــني لديهــم 
ــة  ــة يف صناع ــات املتقدم ــال التقني ــربة يف مج ــربة والخ ــة والخ املعرف
الكهربــاء يف العــامل، مــع الركيــز عــى الحفــاظ عــى الظــروف البيئيــة 
وتحســينها، وتحســني االقتصــاد الــكيل لبلدنــا، والحفاظ عــى رأس املال 

للمســتثمرين وزيادتــه، إلــخ.
KSGI هــو نتيجــة التعاطــف والراكــة التجاريــة بــني إيــران تابلــو، 
الركــة الرائــدة والرائــدة يف مجــال الكهربــاء يف بلدنــا، ورشكــة کریچــر 
ــة  ــد الطاق ــة تولي ــدة يف صناع ــركات الرائ ــدى ال ــا، إح ــوالر، أملاني س
ــع  ــتخدام والتتب ــام االس ــية نظ ــة الشمس ــث الطاق ــن حي ــة م العاملي
الشــميس مــن أبــرز العالمــات التجاريــة. مــن املعــروف عامليًــا أنــه من 
 ،KSG Germany أكــر مــن 80 عاًمــا مــن الخــربة يف إيرانــت تابلــو و
تــم تشــكيل KSGI )مجموعــة کریچــر ســوالر جــروب ایرانیــان( لنقل 
املعرفــة التقنيــة لصناعــة الكهربــاء العامليــة إىل بلدنا الحبيــب وتطوير 
املعرفــة الهندســية التقنيــة و التنفيــذ، مــن خــالل توفــري الحلــول األكر 
ــني يف  ــة للمســتثمرين والصناعي ــة عالي ــة مــع مــربرات اقتصادي ربحي
مشــاريع محطــات الطاقــة الشمســية، وكذلــك توطــني وإنتــاج نظــام 
التتبــع الشــميس يف بلدنــا وخلــق مجــال لتصديــر هــذه التكنولوجيــا، 
وخلــق مســار أخــرض يف صناعــة الكهربــاء يف البــالد. حتــى اآلن، متكنــا 
مــن تقديــم مشــاريع عاليــة الجــودة يف أقــرص وقــت والحصــول عــى 

حصــة كبــرية مــن هــذا الســوق.
جزء من مشاريع الركة:

• محطــة كهربــاء كوشــاك بقــدرة 10 ميجــاوات باســتثار رشكــة غديــر 
للكهربــاء والطاقــة )الرقــم القيــايس ألقــرص وقــت يف محطــة الطاقــة 

الشمســية EPC ملــدة 6 أشــهر و 8 أيــام(
• محطــة توليــد كهربــاء زاغــروس بقــدرة 5 ميجــاوات باســتثار رشكــة 
إنتــاج وإدارة محطــة توليــد زاغــروس کوثــر )رقــم قيــايس آخــر قصــري 

األجــل يف محطــة الطاقــة الشمســية EPC ملــدة تقــل عــن 5 أشــهر(
• محطــة طاقــة بقــدرة 150 كيلــوواط تابعــة ملصنــع مشــهد لالبتــكار 
باســتثار وملكيــة مجموعــة إيــران تابلــو )أكــرب محطــة طاقــة علويــة 

يف محافظــة خراســان رضــوي(
• محطــة طاقــة بقــدرة 637 كيلــوواط لركــة إيــران تابلــو باســتثار 
وملكيــة مجموعــة إيــران تابلــو )أكــرب محطــة طاقــة علويــة يف البــالد(

• محطــة طاقــة 6.36 كيلــوواط لنظــام التتبــع الشــميس ثنــايئ املحــور 
لركــة إيــران تابلــو باســتثار وملكيــة مجموعــة إيــران تابلــو )مــع 

ــا( ــة KSG GmbH، أملاني تقني
ــية  ــة والسياس ــة واالقتصادي ــات البيئي ــر إىل األزم ــل، بالنظ ــن املؤم م
املحتملــة، أن نســتفيد بشــكل جيــد مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة، 

وخاصة الطاقة الشمسية، مع تطوير محطات الطاقة الشمسية
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أدى نجــاح بعــض الــركات يف توطــني قطــع الغيــار، وخاصــة قطــع 
غيــار الســيارات، إىل جعــل الســوق غــري رضوري الســترياد املنتجــات، 
كــا قلــل مــن دافــع الــركات األجنبيــة للتواجــد يف البــالد. مــن أجــل 
التعــرف أكــر عــى املحادثــة مــع املهنــدس جعفــر نصــريي الرئيــس 
التنفيــذي لركــة نصیــر لــوازم الناشــطة يف مجــال إنتــاج أقفــال تبديل 

الســيارات. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
ــة  ــت رشك ــاج الســيارات، قام ــة يف إنت ــات الحديث ــري التقني ــرًا لتغ نظ
ــا يف صناعــة  نصیــر لــوازم، عــى الرغــم مــن تاريخهــا املمتــد 40 عاًم
ــي  ــا الفن ــر النشــطة وفريقه ــار، بوحــدة البحــث والتطوي قطــع الغي
واملهنــدس، بإجــراء العديــد مــن التغيــريات يف عمليــة اإلنتــاج. حــوايل 
5000 مــن هــذه املنتجــات ســيتم طــرح موديــالت جديــدة وســتدخل 

الســوق يف يونيــو مــن العــام املقبــل.
تــم عمــل العديــد مــن الدراســات مــن قبــل هــذه الركــة مــن أجــل 
التعــرف الكامــل عــى ســوق قطــع الغيــار، مســتوردي هــذه الســلع، 
ــع يف  ــز توزي ــاء مرك ــا بإنش ــدد قمن ــذا الص ــب، ويف ه ــرض والطل الع
الســوق حتــى يتمكــن الفريــق النشــط مــن رشكــة نــارص الفــازم عــى 
درايــة مبــزاج الســوق واحتياجــات ومتطلبــات املســتهلكني.، لكســب 
ثقتهــم أيًضــا. لحســن الحــظ، تلقــى إطــالق مركــز التوزيــع هــذا ردود 
فعــل جيــدة، وأثنــاء تحديــد املنتجــات الجديــدة، كان لــه تأثــري إيجايب 

عــى زيــادة جــودة املنتجــات وتداولهــا.
هــذه املنتجــات التــي تشــمل أقفــال املفاتيــح وأبــواب الســيارات ومــا 
ــل  ــدة مث ــة والجدي ــيارات القدمي ــع الس ــتخدم يف جمي ــك، تس إىل ذل
دينــا بلــس، شــاهني، إلــخ. وفًقــا لإلحصــاءات املتاحــة، تغطــي أقفــال 
املفاتيــح الخاصــة بالركــة حــوايل 85٪ مــن ســوق خدمــات مــا بعــد 
ــار ســابًقا  ــم اســترياد 75٪ مــن منتجــات قطــع الغي ــا ت ــع، بين البي

مــن الصــني.
تــم تحديــد أســعار منتجــات الركــة بطريقــة تجعلهــا قــد فعلــت 
ــالد أمــام منتجــات  ــواب الب ــح أب ــات وفت ــع العقوب املشــري بعــد رف

ــة أخــرى رخيصــة الثمــن ومكلفــة. أجنبي
تحــاول رشكــة نصیــر لــوازم توفــري املنصــة الالزمــة للتصديــر مــن خالل 

القيــام باألنشــطة ذات الصلــة يف قطــاع التســويق واملبيعات.
لحســن الحــظ، ســاعد الحظــر الــركات املحليــة عــى النجــاح وزيادة 
ثقتهــا يف التوطــني، بحيــث أصبحــت العديــد مــن املنتجات يف الســوق 
قــادرة عــى املنافســة ليــس فقــط مــن حيــث الجــودة ولكــن أيًضا من 

حيــث الســعر مــع املنتجــات األجنبية.
ــق  ــتخدامها لتحقي ــب اس ــي يج ــدرات الت ــا الق ــاج له ــدة إنت كل وح
التنميــة الكاملــة. يف رأيــي، أثنــاء إنشــاء مســاحة كافيــة، يجــب توفــري 
أرضيــة مناســبة إلدخــال التقنيــات الحديثــة وتوريــد مــواد خــام عاليــة 
الجــودة، ويجــب حــل مشــكلة التمويــل باعتبارهــا التحــدي الرئيــيس 

ملعظم الركات.

أعلن الرئيس التنفيذي لرشكة نصیر لوازم 

مير النمو االقتصادي والتنمية 

للبالد من خالل اإلنتاج

ــرصف واملشــاكل يف الوصــول إىل  ــات أســعار ال ــن تقلب عــى الرغــم م

ــار  ــع غي ــي قط ــن مصنع ــد م ــل العدي ــة، يواص ــام املطلوب ــواد الخ امل

الســيارات عمليــة اإلنتــاج مــن خــالل االعتــاد عــى أقســام البحــث 

والتطويــر واملوظفــني الهندســيني املتخصصــني، وتغطيــة جــزء كبــري من 

ــن  ــد م ــة الســيارات. ملزي ــة ورشكات صناع احتياجــات الســوق املحلي

التحقيــق يف هــذه املشــكلة، أجرينــا محادثــة وديــة مع املهنــدس بهرام 

ــرأ  ــك جســر. نق ــرام إلكروني ــة به ــذي لرك ــس التنفي ــادري، الرئي به

مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.

كان مــن أهــم أعــال رشكــة بهــرام إلكرونيــك جســر يف بدايــة 

تأسيســها إنتــاج قطــع غيــار إلكرونيــة وكهربائيــة وأجــزاء مثــل 

مرحــالت الســيارات، ومنــذ عــام 1994، أنتجــت العديــد مــن األجــزاء 

الجديــدة بكميــات كبــرية. يف الوقــت الحــايل، ينصــب الركيــز الرئيــيس 

للركــة عــى إنتــاج لفائــف الســيارات التــي تغطــي احتياجــات جميع 

ــة. الســيارات املحلي

ــه  ــك جســر 2500 قطع ــرام إلكروني ــة به ــج رشك ــا للخطــط، تنت وفًق

يوميًــا يف أنــواع مختلفــة، والتــي يتــم توفريهــا بشــكل أســايس لركتــي 

الســيارات الرئيســيتني يف إيــران، ســایبا و ایــران خــودر.

ــدد،  ــذا الص ــة يف ه ــة خاص ــا أهمي ــعر له ــودة والس ــأيل الج إن مس

بحيــث تســعى الركــة جاهــدة لتقديم ســلع عاليــة الجــودة ورخيصة 

إىل الســوق ويف الوقــت نفســه جــذب العمــالء يف الســوق املفتوحــة، 

كــا تحافــظ أيًضــا عــى رضــا العمــالء يف القطــاع العــام، والذي لحســن 

الحــظ يف هــذا الطريــق كان ناجًحــا أيًضــا حتــى اآلن.

مــن أهــم وأهــم القضايــا لنمــو أي رشكــة االنتبــاه ألبحاثهــا وتطويرهــا. 

لحســن الحــظ، حظيــت هــذه القضيــة باهتــام كبــري يف رشكــة بهــرام 

إلكرونيــك جســر، ولهــذا الســبب، فــإن هــذه الركــة، يف الوقــت الذي 

ــكل كاٍف  ــتعدة بش ــيارات، مس ــي الس ــات مصنع ــه احتياج ــي في تلب

إلنتــاج قطــع جديــدة وعاليــة الجــودة.

نظــرًا لوجــود فريــق هنــديس محــرف ومتخصــص، قامــت رشكــة بهرام 

إلكرونيــك جســر بالكثــري مــن العمل إلنتــاج أجــزاء قامئة عــى املعرفة 

وحققــت نتائــج جيــدة جــًدا. مــن ناحية أخــرى، تــم إحــراز العديد من 

التطــورات يف مجــال البحــث والتطويــر ومراقبــة الجــودة، والــذي يرجع 

هــذا النجــاح إىل القــوة املحرفــة والقــادرة التــي جلبــت الكثــري مــن 

ــة  ــة لركــة بهــرام إلكرونيــك جســر يف فــرة زمني الكفــاءة واإلنتاجي

قصــرية. لحســن الحــظ، نظــرًا للتقــدم املحــرز، حصلــت الركــة عــى 

العديــد مــن الجوائــز واألوســمة، مثــل الفــوز باملركــز األول مــن قبــل 

رشكة میجا موتور. 

املهندس بهرام بهادري

ينتج مصنعو قطع الغيار 
اإليرانية سلًعا قياسية

عالم اإلستثمار
مارس )آذار( 2022   الرقم 63
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لقــد مهــدت املنصــات الجديــدة املصممــة إلنتاج أجــزاء عاليــة الجودة 

الطريــق لتطويــر صناعــة األجــزاء، باإلضافــة إىل زيــادة قــدرة العديــد 

مــن صانعــي املكونــات عــى التنافــس مــع الــركات األجنبيــة، حيــث 

مــن املتوقــع أن يشــهد رفــع العقوبــات صــادرات كبــرية مــن املنتجات 

املصنعــة القطــع. داخــل الســيارة. ملزيــد مــن املعلومــات، تحدثنــا إىل 

عــيل رضــا رجبــي، نائــب الرئيــس التنفيذي وعضــو مجلــس إدارة رشكة 

إيــران خــودرو لصناعــات األدوات اآلليــة )IKMT( .نقــرأ مقتطفــات 

مــن هــذه املقابلــة.

أهــم نشــاط لـــ IKMT هــو إنتــاج أجــزاء جســم الســيارة، ويف هــذا 

الصــدد، فإنهــا تجمــع ســنويًا 2 مليــون 700 إىل 3 ماليــني 500 قطعــة 

وترســلها إىل رشكــة إيــران خــودرو.

 مــن أهــم مشــاريع هــذه الركــة، التــي وصلــت إىل مرحلــة اإلنتــاج، 

ــر خــط  ــارا خــودرو. نحــاول تطوي ــن ت ــاج العضــو املســتعرض م إنت

اإلنتــاج لتلبيــة االحتياجات اليومية ملجموعــة إيران خــودرو الصناعية.

لحســن الحــظ، طلبت منــا إحــدى الركات النشــطة يف مجــال الحفر، 

مــن خــالل زيــارة كشــك IKMT يف املعــرض الــدويل الســادس عــر 

ــاء منصــات  ــار الســيارات واالكسســوارات والتجمعــات، بن لقطــع غي

حفــر، وبعــد إرســال استفســار، عرضنــا ســعرنا. يف هــذا املجــال، يجــب 

.IKMT تطويــر نطــاق أنشــطة رشكــة

نظــرًا ألهميــة جــودة املنتــج، فــإن أهــم أولويــات رشكــة IKMT هــي 

 IKMT جــذب العالــة املتخصصــة واملهــرة. مــن ناحية أخــرى، يدعــو

استشــارات الجــودة ويقــوم باســتمرار بتدريــب القــوى العاملــة لديه.

ســيتم تحديــد منتجــات رشكــة IKMT وفًقــا ملعايــري رشكات العمــالء. 

وفًقــا لذلــك، ســتنظر هــذه الركــة يف متطلبــات رشكــة إيــران خــودرو 

وســابكو، وإال فلــن تحصــل عــى ترخيــص إلرســال قطــع الغيــار.

مــن خــالل إلغــاء التســعري اإللزامــي باإلضافــة إىل دعــم صناعــة 

الســيارات، ميكــن توقــع أن يقــوم صانعــو الســيارات بتصميــم منصــة 

ــاس. ــات الن ــة توقع ــام لتلبي ــدة كل ع جدي

مــن خــالل زيــادة إنتــاج الســيارات، ميكن تخفيــض األســعار. مل تتحكم 

األســعار العاديــة يف أســعار الســيارات يف الســوق فحســب، بــل جلبــت 

أيًضــا أربــاح مبيعــات الســيارات يف الســنوات األخرية إىل جيــوب التجار 

الذيــن يقومــون بتســويق الســيارات بأســعار اعتباطية وال توجــد رقابة 

حكوميــة عــى عملهم.

إذا اســتمرت مســألة االســتيعاب بعــد رفــع العقوبات، فســيكون هناك 

أفق جيد جًدا لصناعة قطع غيار السيارات.

عضو مجلس إدارة رشكة إيران خودرو لصناعات أدوات املاكينات

تصميم منصات 
جديدة يف صناعة 
السيارات اإليرانية

لقــد وفــر املوقــع الجغــرايف واملناخــي لبلدنــا أرضية جيــدة لتطويــر االقتصاد 

اللوجســتي، بحيــث نشــهد حالًيــا تطويــر املوانــئ وزيــادة حصة اإليــرادات يف 

هــذا املجــال. ملعرفــة املزيد حول هــذا املوضــوع، ذهبنــا إىل الكابــن داوود آبداری 

تفتــی، الرئيس التنفيذي لرشكة خزر للشــحن البحري، وأجرينــا محادثة معه. نقرأ 

مقتطفات من هــذه املقابلة.

تأسســت الرشكــة يف أواخــر عــام 1981 ومتتلــك حالًيــا 23 ســفينة بحمولتهــا 

ــوم  ــال، نق ــا يف قطــاع التأجــري. عــىل ســبيل املث 95000 طــن وتعمــل أيًض

بنقــل البضائــع مــن موانــئ الخشــب الروســية ومــن موانــئ حــوض الخليــج 

ــالل  ــه، خ ــت نفس ــن. يف الوق ــر قزوي ــىل بح ــة ع ــدول املطل ــريب إىل ال الع

العامــني املاضيــني، كان نقــل الحاويــات يف املوانــئ اإليرانيــة يف بحــر قزويــن 

عــىل جــدول أعــامل الشــحن يف بحــر قزويــن، حيــث يتــم إرســال شــحنات 

الحاويــات إىل وجهــات مختلفــة عــىل أســاس أســبوعي باســتخدام خطــوط 

. منتظمة

ــة والطــرق يف شــامل  عــىل الرغــم مــن قطاعــي النقــل بالســكك الحديدي

البــالد واإلمكانيــات الحاليــة، إال أن 50٪ مــن قــدرة املوانــئ الشــاملية للبــالد 

ال تــزال محتملــة وهنــاك مجــال الســتغالل هــذه القــدرة مــن خــالل تطويــر 

التجــارة مــع الــدول. يف املنطقــة.

الحاجــة ملزيــد مــن االزدهــار ألنشــطة املمــر هــو تشــكيل مجموعــة عمــل 

العبــور بحضــور األفــراد وهيئــات صنــع القــرار. نقطــة أخــرى هــي االهتامم 

ــل  ــه نق ــن خالل ــن م ــذي ميك ــريب ال ــي الغ ــر الرشق ــة املم ــن بأهمي املتزام

البضائــع األساســية والقابلــة للتلــف التــي تحتاجهــا الــرشكات.

تتمتــع إيــران بأفضــل موقــع لوجســتي مــع العديــد مــن املكونــات مثــل 

ــي  ــبة، والت ــة املناس ــروف الجوي ــة والظ ــرق السلس ــرايف والط ــع الجغ املوق

ــد. يجــب اســتخدامها بشــكل جي

عــادة مــا يتــم تحديــد تكاليف الشــحن حســب قيمة الشــحن، لذلــك يبقى 

أن نــرى مــا هــي الســلع أو الخدمــات اللوجســتية التــي يتــم تقدميهــا. يف 

رأيــي، مــن الخطــأ التعليق عىل األســعار املرتفعــة أو املنخفضــة للتعريفات.

بعــد أن أصبحــت بالدنــا عضــًوا يف منظمــة شــنغهاي للتعــاون، وقعــت رشكة 

الشــحن التابعــة لجمهوريــة إيــران اإلســالمية وبحــر قزويــن، بصفتهــا رواد 

املمــر بــني إيــران والصــني وكازاخســتان، اتفاقيــة لجعــل هــذا املمــر وســيلة 

لدفــع إيــران إىل األمــام. أهــداف يف مجــال الشــحن.

بالنظــر إىل عضويــة إيــران يف اتفاقية شــنغهاي، هنــاك أفق إيجــايب للغاية يف 

املســتقبل. هــذا العــام، كان وضــع العبــور أفضــل بكثــري مــن العــام املــايض، 

بحيــث حققــت رشكــة خــزر للشــحن البحــري منــًوا بنســبة 200 يف املائــة يف 

العبور هذا العام والخدمات اآلمنة وزادت رسعتها بنسبة 35 يف املائة.

العضو املنتدب لرشكة خزر للشحن البحري

تبحث البلدان عن 
اقتصاد قائم عىل 

الخدمات اللوجستية
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ــاج  ــطة اإلنت ــًا ألنش ــا داع ــتية، باعتباره ــات اللوجس ــب الخدم تلع
التجــاري، دورًا حيويـًـا يف تحقيــق النمــو االقتصــادي ألي دولة، وال ميكن 
ــو االقتصــادي  ــة يف النم ــات اللوجســتية الفعال ــة الخدم ــكار أهمي إن
والتجــارة. نظــرًا ألهميــة هــذا املوضــوع، فقــد أجرينــا محادثــة مــع 
رضــا قنــربی، رئيــس مجلــس إدارة رشكــة خــزر للخدمــات اللوجســتية. 

نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
نظــرا للحاجــة املاســة لشــال البــالد يف مجــال الخدمــات اللوجســتية، 
تــم تأســيس هــذه الركــة ومــن خــالل الجمــع بــني مجموعــة مــن 
الخــرباء والناشــطني يف مجــال النقــل، نحــاول اتخــاذ خطــوة صغــرية 
لتســهيل النقــل والجــارك والخدمــات البحريــة واملخــازن - االســتيالء 

عــى املوانــئ ألصحــاب الســلع والتجــار.
مل تكــن رشكــة قزويــن للخدمــات اللوجســتية، إىل جانــب الدراســات 
واألبحــاث، عــى درايــة باملمــر بــني الشــال والجنــوب والــدور املهــم 
ــة هــذا  ــالد، وأدركــت أهمي ــر يف اقتصــاد الب ــه هــذا املم ــذي يلعب ال

املوضــوع وقدمــت خدمــات يف هــذا املجــال.
ــه يف  ــع علي ــم التوقي ــذي ت ــوب، ال ــال والجن ــني الش ــر ب ــرب املم يعت
ســبتمرب 2000 يف ســان بطرســربج بروســيا مــن قبــل وزراء النقــل يف 
ــرية. هــذا  ــة كب ــة سياســية واقتصادي ــد، ذا أهمي ــران وروســيا والهن إي
املمــر مهــم جــًدا لدولــة مثــل الهنــد، ألن هــذا الطريــق أقــرص بحــوايل 
40٪ مــن حيــث املســافة والوقــت مقارنــة بالطــرق التنافســية األخرى 
التقليديــة أيًضــا، مــا ســيؤدي يف النهايــة إىل تقليــل التكاليــف بنســبة 

.٪30
 ويف الوقــت نفســه، تحــاول رشكــة رشكــة خــزر للخدمــات اللوجســتية 
تحديــد هــذا املمــر مــن خــالل وســائل مختلفــة. وغني عــن البيــان أن 
ربــط الســكك الحديديــة الوطنيــة مبينــاء بحــر قزويــن، الــذي ســيتم 
إنجــازه العــام املقبــل، ســيجعل الــدور االســراتيجي لهــذا املينــاء أكــر 

وضوًحا.
تســعى رشكــة رشكــة خــزر للخدمــات اللوجســتية إلنشــاء منصــات 
ــدث  ــة بأح ــى دراي ــبكة ع ــاء ش ــات إلنش ــم الخدم ــبة لتقدي مناس
ــف  ــري التكالي ــالل توف ــن خ ــال، م ــذا املج ــة يف ه ــات التقليدي التقني
ــا  ــة احتياجــات عمالئه ــع، لتلبي ــل البضائ ــة لنق وإيجــاد أرسع طريق

ــج. ــق النتائ لتحقي
الخدمــات  العقبــات واملشــاكل يف مجــال  إىل  بالنظــر  رأيــي،  يف 
اللوجســتية، تدابــري مثــل تطويــر خارطــة طريــق لوجســتية شــاملة، 
ــم إنشــاء رشكات  ــدد الوســائط، ودع ــل متع وإنشــاء واســتخدام النق
لوجســتية خارجيــة، ومشــاركة القطــاع الخــاص يف تطويــر الخدمــات 
اللوجســتية، وتنظيــم سالســل التوريــد ميكــن أن يكون إلنشــاء وتطوير 
ــة، إىل  ــة املادي ــة التحتي ــر البني ــتية وتطوي ــات اللوجس ــز الخدم مراك
جانــب وجــود هيئــة مســؤولة واضحــة وموحــدة لصنــع السياســات 
والتخطيــط يف مجــال الخدمــات اللوجســتية، تأثــري كبــري عــى تحســني 

األداء اللوجستي للبلد. 

أكد رئيس مجلس إدارة  رشكة خزر للخدمات اللوجستية

تحسني األداء اللوجستي 
للدولة باستخدام النقل متعدد 

الوسائط

اكتســبت بعــض الــركات الخدميــة يف مجــال النقــل البحــري مكانــة 

ــم  ــة باس ــالء واملعروف ــة العم ــب ثق ــالل كس ــن خ ــة م ــدة للغاي جي

الــركات املعروفــة. ملزيــد مــن املعلومــات، أجرينــا مقابلــة مــع أمــري 

محمــد رحيمــي آشــتياين، الرئيــس التنفيــذي لركــة  ایلیا دریــای پارس. 

نقــرأ أجــزاء مــن هــذه املقابلــة.

تأسســت هــذه الركــة عــام 2012 يف مجــال متثيــل الســفن وأنشــطة 

املوانــئ. يتمثــل النشــاط الرئييس للــركات املمثلــة يف القيام بالشــؤون 

املاليــة واإلداريــة والتشــغيلية للســفن أثنــاء وجودهــا يف ميــاه إيــران 

نيابــة عــن مالــك الســفينة. النصيحــة والتوجيــه )يف مختلــف املجاالت( 

للالكــني الذيــن يأتــون إىل إيــران ألول مــرة هــي أيًضــا إحــدى املهــام 

التــي تقــوم بهــا الــركات التمثيليــة.

السياســة الرئيســية لركــة ایلیــا دریــای پــارس، عــى عكــس الــركات 

ــك  ــة وجــذب العمــالء. متتل ــة، هــي املرون ــة مقطعي ــا رؤي ــي لديه الت

ــر، مــن أهمهــا العمــل  ــا للتطوي ــارس أيًضــا خططً ــا ب ــا داري رشكــة إلي

يف موانــئ بحــر قزويــن وتقديــم الخدمــات التــي كانــت عــى جــدول 

األعــال ملــدة عامــني. وقــال »نحــن عازمــون عــى القيــام بذلــك عــى 

املــدى الطويــل”.

ــاز الطبيعــي  ــل الغ ــة هــو دخــول قســم نق ــايت املفضل أحــد موضوع

املســال )LNG(، لــذا للتحضــري لهــذا املجــال والتعــرف عليــه، اجتــزت 

ــاز  ــال للغ ــي املس ــاز الطبيع ــري للغ ــل البح ــة يف النق دورة متخصص

ــد GTI يف شــيكاغو ــن معه ــي املســال م الطبيع

كــا يعلــم الجميــع، كان القطــاع الخــاص رشيــًكا للحكومــة يف جميــع 

ــق يف  ــع الضغــوط والتضيي ــك، فقــد دخلــت جمي املجــاالت، ومــع ذل

هــذا القطــاع. بالنظــر إىل ذلــك، إذا قامــت الحكومــة بتســهيل القوانــني 

والسياســات لصالــح الفاعلــني االقتصاديــني، فســوف يســتفيد كل مــن 

القطــاع الخــاص والحكومــة وبلدنــا. إن الضغــط عــى القطــاع الخــاص 

يــرض بالقطاعــات األخــرى، لذلــك نحتــاج إىل تهيئــة الظــروف لدعــم 

القطــاع الخــاص بشــكل واقعــي وليــس عــى شــكل شــعارات.

ــا التــي ســبق ذكرهــا رضورة االهتــام بالقطــاع الخــاص.  مــن القضاي

ســيتم حــل العديــد مــن التحديــات واملشــكالت إذا اتضحــت أهميــة 

ــئ. نحــن بحاجــة إىل معرفــة أن  ــل املوان ورضورة أنشــطة رشكات متثي

عــدًدا مــن القوانــني والسياســات ليســت مناســبة يف هــذا املجــال عــى 

اإلطــالق، لكنهــا ال تــزال قيــد التنفيــذ. ســيكون تغيــري املواقــف تجــاه 

هذه القواعد عونا كبريا.

أثار الرئيس التنفيذي لرشكة ایلیا دریای پارس هذه القضية

الحاجة إىل تحديث البنية 
التحتية للنقل البحري

عالم اإلستثمار
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ــل البحــري  ــال النق ــتثار يف مج ــات لالس ــن اإلمكان ــري م ــاك الكث هن

ــك،  ــاءة القطــاع الخــاص، ومــع ذل ــات وكف ميكــن اســتغاللها بإمكاني

ــة  ــاح اآلن للجهــات الحكومي ــريًا مــن هــذا املجــال مت ــإن جــزًءا كب ف

ونشــهد حصــة أقــل مــن القطــاع الخــاص. . مــن أجــل التعــرف أكــر 

عــى هــذه القضيــة، توجهنــا إىل مســعود عابدينــي، الرئيــس التنفيذي 

لركــة ریونیــز آکام  انرجــی لشــحن والتجــارة، وتحدثنــا معــه. نقــرأ 

مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.

تأسســت الركــة بهــدف القيــام بأنشــطة الشــحن والتجاريــة. إن منــو 

القطــاع الخــاص يعتمــد عــى تقلــص الحكومــة باملعنــى الحقيقــي 

. للكلمة

يف الواقــع، معظــم الســفن مملوكــة للحكومــة والقطــاع الخــاص لديــه 

حصــة صغــرية جــًدا. تتمتــع إيــران بفــرص وقــدرات جيــدة يف مجــال 

ــدد  ــل متع ــات النق ــا مناقشــة خدم ــربي، وأهمه ــل البحــري وال النق

الوســائط أو متعــدد الوســائط. مــن خــالل التخطيــط الســليم، مــن 

املمكــن نقــل الوضــع إىل نقطــة يكــون فيهــا لبلدنــا مكانــة مواتيــة 

ليــس فقــط يف الــرق األوســط، ولكــن أيًضــا باملقارنــة مــع املوانــئ 

األوروبيــة، والتــي، بالطبــع، لــن تكــون ممكنــة بــدون دعــم القطــاع 

العــام.

ــح  ــم من ــة الكبــرية لهــذا االســتثار، فقــد ت عــى الرغــم مــن الربحي

معظــم املوانــئ ومرافقهــا للقطــاع العــام، لذلــك يجــب عــى الحكومة 

ــري مــن هــذه التســهيالت إىل القطــاع الخــاص وأن  ــل جــزء كب تحوي

تكــون موجــودة أيًضــا يف جميــع هــذه القطاعات فقــط يف كبــار إدارة. 

لتوفــري األرضيــة لنمــو هــذا القطــاع وازدهار االســتثار يف هــذا املجال.

يجــب أن تكــون الغــرف التجاريــة، باعتبارهــا النقطــة الرئيســية 

ــاة  ــي دع ــاص، ه ــاع الخ ــة والقط ــني الحكوم ــوار ب ــاوض والح للتف

الفاعلــني االقتصاديــني. إذا كنــا حريصــني، ال يوجــد إبــداع وكفــاءة يف 

ــة. ــاة اليومي ــب بالحي ــه مشــغولون يف الغال ــام، وموظفي القطــاع الع

بــدأ الفريــق الحكومــي الجديــد العمــل للتــو، لذلــك يبقــى أن نــرى مــا 

هــي الخطــط واإلجــراءات التــي ســيتخذها يف املســتقبل القريــب. يف 

رأيــي، إذا اتبعــت الحكومــة الجديــدة شــعاراتها، فســيتم حل جــزء كبري 

من املشاكل وستكون األرض مهيأة لتغيريات إيجابية يف البالد.

أكد الرئيس التنفيذي لرشكة ریونیز آکام  انرجی لشحن والتجارة 

الحاجة إىل اهتامم 
حكومي خاص بكفاءة 

القطاع الخاص

ــر يف  ــا تظه ــادة م ــي ع ــن أهــم مشــاكل الوحــدات الســكنية، والت م

حالــة الكــوارث الطبيعيــة، هــي قلــة ســالمة وجــودة منشــآتها. لديهــم 

العديــد مــن العمــالء. ملزيــد من التحقيــق يف هــذه القضيــة، ذهبنا إىل 

املهنــدس حجــت عزيــزي، مديــر أول يف رشكــة خشــت برتــر القابضــة، 

وتحدثنــا معــه. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.

بــدأت هــذه املؤسســة نشــاطها يف عــام 2002 بهــدف تحســني جــودة 

البنــاء، وتعزيــز الصحــة العقليــة للمجتمــع، وزيــادة العمــر اإلنتاجــي 

ــمل  ــالت. يش ــدوء العائ ــالمة وه ــى س ــاظ ع ــك الحف ــاين، وكذل للمب

االســتثار خدمــات املختــربات والبنــاء.

أنتجــت رشكــة خشــت برتــر القابضــة، مبشــاركة 18 رشكــة إنشــاءات 

فرعيــة، حــوايل 1500 شــقة يف مشــاريع صغــرية وكبــرية الحجــم منــذ 

إنشــائها وتعتــزم أن يتــم االعــراف بهــا كواحــدة مــن أفضــل الــركات 

يف هــذا املجــال بحلــول عــام 2031.

تنقســم هــذه األهــداف إىل املــدى القصــري واملتوســط   والطويــل، وقــد 

تــم تحقيــق جــزء كبــري منهــا لحســن الحــظ. بالطبــع، يرتبــط جــزء من 

متطلبــات عقــد الطــني الفائــق بإدخــال التقنيات

تقــدم رشكــة خشــت برتــر القابضــة حزمــة كاملــة مــن الخدمــات يف 

شــكل أنشــطة اإلرشاف والتنفيــذ والتفتيــش والخدمــات املختربيــة وما 

إىل ذلــك، وهــي مختلفــة متاًمــا عــن حيــازات البنــاء األخــرى.

مــن أهــم مهــام رشكــة خشــت برتــر القابضــة مراقبــة جــودة وســالمة 

الوحــدات الســكنية املبنيــة لرفــع مســتواها القيــايس. يف هــذا الصــدد، 

تــم إعــداد برامــج مثــل تخزيــن الطاقــة يف املبــاين، وتوفــري التكاليــف 

ملســاعدة الفئــات ذات الدخــل املنخفــض، كــا يتــم تحديــد االســتثار 

وفًقــا لقــدرة هــذه الفئــات.

يخضــع االحتفــاظ بالطــني الفائــق يف كل منطقــة مــن هــذه املناطــق 

ــايل يهــدف إىل أداء أفضــل بنســبة 10٪ عــى  لقواعــد محــددة، وبالت

األقــل مــن تقاليــد املنشــئ يف تلــك املنطقــة.

رشكــة خشــت برتــر القابضة، بنظرتهــا املوجهة نحــو العمــالء والحفاظ 

ــاء تطويــر املنتــج، تتجــه أيًضــا إىل الســوق  عــى كرامــة اإلنســان، أثن

وتقــدر العمــالء واملســتهلكني ملنتجاتهــا.

تتمتــع إيــران مبكانــة جیــدة للغايــة مــن حيــث املــوارد البريــة ومواد 

البنــاء، والتــي ال ميكــن مقارنتهــا بــأي دولــة أخــرى، يف رأيــي، إذا كانــت 

الحكومــة تقــدم الدعــم الرضيبــي والتأميني لقطــاع البناء ؛ عــى الرغم 

مــن العلــم والوعــي واملعرفة الهندســية للبلد واملــواد والقــوى العاملة، 

ميكن تحقيق إنجازات كبرية يف هذا املجال. 

قام الرئيس التنفيذي لرشكة خشت برترالقابضة 
برفع الطني العلوي

زيادة عمر املباين بالتقييس
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تعتــرب الهجــرة وتوفــري خدمــات الســياحة والســفر ألجــزاء مختلفــة 

مــن املجتمــع مــن أهــم القضايــا التــي واجهــت موجــة غــري مســبوقة 

مــن املتقدمــني يف الســنوات األخــرية. مــن أجــل التعــرف أكــر عــى 

هــذا املجــال، ذهبنــا إىل ميــالد نــوار بــايف، الرئيــس التنفيــذي ملجموعة 

إقليــا، وتحدثنــا معــه. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.

مــن أهــم أهــداف مجموعــة إقليــا فتــح حســاب مــرصيف وتســجيل 

ــا ودول الخليــج العــريب، إىل جانــب إعــداد  رشكــة لإليرانيــني يف أوروب

جــوالت الســفر والتأشــريات والفنــادق والتذاكــر.

ميكــن ملكاتبنــا النشــطة والريكــة العمــل برخيــص حقيقــي وجــذب 

العمــالء برخيــص قانــوين. هنــاك الكثــري مــن املنافســة يف الدولــة مــن 

حيــث جــوالت الســفر وتذاكــر الطــريان، وهنــاك رشكات تقــوم بذلــك 

عــرب اإلنرنــت.

فيــا يتعلــق مبوضــوع التأشــريات، فــإن أهــم ما مييــز مجموعــة إقليا 

هــو الحصــول عــى تأشــريات دخــول إىل كنــدا ودول شــنغن. يف مجــال 

ــلوفاكيا  ــدة وس ــة املتح ــال واململك ــون يف الربتغ ــا محام ــرة لدين الهج

والنمســا واإلمــارات يتابعــون شــؤون املهاجريــن يف بلــدان املقصــد.

يف إيــران، بالنســبة للهجــرة واإلقامــة، ترخــص وزارة العلــوم عــى وجــه 

التحديــد هجــرة الطــالب ووزارة العمــل تصاريــح العمــل الدوليــة.

يقــدم زبائنــي خدمــات الركــة لآلخريــن. تــدور إعالنــات مجموعــة 

إقليــا بشــكل أكــرب حــول العالمــات التجارية ومســألة الثقــة يف قطاع 

الهجــرة لهــا أهميــة خاصــة، ألن املحتالــني املهاجريــن يف إيــران حصلوا 

بســهولة عــى مبالــغ ضخمــة مــن املــال يف الســنوات األخــرية بســبب 

نقــص القانــون والثغــرات القانونية.

يف رأيــي، يجــب أن تصبــح جمعيــة مكاتب خدمات الســفر الســياحية 

ــدة كل البعــد  ــة بعي ــة، هــذه الجمعي ــة القانوني ــن الناحي اتحــاًدا. م

عــن النقابــة، ألن النقابــة ترخــص وتــرف وتتمتــع بســلطة قانونيــة 

ــا أن تلعــب  ــا دور دوري وال ميكنه ــع له ــرب، لكــن الرابطــة يف الواق أك

دورًا محــدًدا مــن الناحيــة القانونيــة. إذا تــم تشــكيل اتحــاد مكاتــب 

خدمــات الســفر والســياحة، فســيتم بالتأكيد حــل العديد مــن القضايا 

العالقــة يف جمعيــة الســياحة يف شــكل اتحــاد.

أخــريًا، إذا مل أحصــل عــى إجابــة إيجابيــة للعميــل، فســأقوم بســداد 

جميــع التكاليــف ولــن أتلقــى أي أمــوال ألن القضيــة مل يتــم حلهــا. 

هدفنا خلق حياة أكر جاذبية لإليرانيني يف مجموعة إقليا.

قال الرئيس التنفيذي ملجموعة إقليام

الثقة، الركيزة األساسية 
للعمالء للحصول عىل 

التأشريات والهجرة
عــى الرغــم مــن القــدرة الطبيعيــة لبلدنــا عــى إنتــاج األدويــة واملــواد 

الصحيــة، إال أنهــا ال تــزال غري مســتخدمة بشــكل جيــد، ومع ذلــك، فإن 

بعــض الــركات املصنعــة تعتمــد عــى املعايــري الصحيــة، وتســتخدم 

ــدم  ــى ع ــب ع ــرة يف التغل ــرب واملثاب ــا بالص ــة وأيًض ــدات الحديث املع

االســتقرار االقتصــادي، واملنتجــات. لقــد وفــروا الجــودة للســوق ودخلوا 

ــو  ــاس أب ــا مــع عب ــة. ويف هــذا الصــدد تحدثن ــا األســواق الخارجي أيًض

حمــزه الرئيــس التنفيــذي لركة راجــا وصاحــب العالمة التجاريــة راجا 

الذهبيــة. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.

يف الوقــت الحــارض، تعتــرب الزيوت النباتيــة الجزء الرئيــيس من منتجات 

الركــة إىل جانــب الصحــة ومســتحرضات التجميــل واملنتجــات الطبية 

ومــا إىل ذلــك، ويتــم تســويقها تحــت عالمتــني تجاريتــني راجــا وجولدن 

راجان.

تنتــج عالمــة راجــا حــوايل 54 نوًعــا مــن املنتجــات للفئــات املتوســطة 

وعالمــة جولــدن راجــان كعالمــة تجاريــة فرعيــة، كــا تنتــج حــوايل 5 

منتجــات يف مجــال الصحــة ومســتحرضات التجميــل، والتــي تشــمل ما 

مجموعــه 59 منتًجــا. املوجــه نحــو الصحــة مــن أهــم خصائــص زيــوت 

راجــا النباتيــة. إنــه جديــر باملالحظــة

مــن أهــم الربامــج تطويــر أســواق راجــا لتصديــر الزيــوت النباتيــة يف 

الــدول املجــاورة مثــل العــراق وســوريا وتركيــا وأذربيجان وقريغيزســتان 

وكازاخســتان ودول أوروبيــة آســيوية أخــرى. بالطبــع، وفًقــا للعينــات 

املرســلة مــن هــذه املنتجــات، نعتــزم كســب أســواق البلــدان األفريقية 

واألوروبيــة، والتــي لحســن الحــظ لديهــا منظــور جيد جــًدا لهــذا املهم.

عــادة مــا يتــم تقديــم هــذا املنتــج يف مراكــز مثــل املتاجــر والصيدليات 

ــة احتياجــات الطبقــات  ــك بهــدف تلبي ــع العطــور ومــا إىل ذل ومصان

املتوســطة والدنيــا مــن املجتمــع، وأحــد أهــداف وتطلعــات الــركات 

املصنعــة لــه هــو أنــه يف أقــل مــن ثــالث ســنوات، عميــل واحــد من كل 

عائلــة. وعليــه، تعتــزم الركــة إنتــاج العديــد مــن األدويــة واملنظفــات 

ومنتجــات النظافــة العــام املقبــل، باإلضافــة إىل منتجــات متنوعة تحت 

اســم العالمــة التجاريــة راجــا الذهبيــة.

ــم  ــي مل يت ــال الت ــات يف هــذا املج ــن اإلمكان ــري م ــاك الكث ــزال هن ال ي

ــري  ــودة غ ــة الج ــة عالي ــات اإليراني ــن املنتج ــد م ــتخدامها. العدي اس

معروفــة للــدول األخــرى، لــذا فــإن زيــوت راجــا عاليــة الجــودة، والتــي 

تتوافــق حتــى مــع معايــري املختــرب األساســية وتتجــاوز املعايــري الدولية، 

تظــل غــري معروفــة حتــى يف البلــدان املجــاورة.

هنــاك الكثــري مــن اإلمكانــات للنمــو والتنميــة يف بلدنــا والتــي مل يتــم 

اســتخدامها بعــد. يف رأيــي، لــي تحــدث األشــياء الجيــدة، يجــب توفــري 
منصة لتوليد الدخل وخلق فرص العمل. 

رفع الرئيس التنفيذي لرشكة راجا

عدم شفافية املؤسسات 

الحكومية يف إصدار الرتاخيص

عالم اإلستثمار
مارس )آذار( 2022   الرقم 63



14

عالماالستثمار

ریب
ـــع

ـــــ
سم ال

لق ا

إيــران، عــى الرغــم مــن تاريخهــا الطويــل وتنــوع ثقافــات وعــادات 
املجموعــات العرقيــة املختلفــة، لطاملــا اعتــربت واحــدة مــن الوجهات 
ــن  ــالد م ــدات الب ــة عائ ــن مضاعف ــث ميك ــة، بحي ــياحية الجذاب الس
النقــد األجنبــي بهــذه الطريقــة، لدراســة هــذه املســألة ذهبنا لألســتاذ 
محمــد رشيــف ملــك زاده لديــه ســجالت مثــل نائــب الرئيــس، رئيــس 
ــد  ــس املعه ــة، رئي ــايف والســياحة والحــرف اليدوي ــراث الثق ــة ال هيئ
العــايل للتعليــم والبحــوث واإلدارة والتخطيــط، وكذلــك رئيــس لجنــة 
الســياحة يف مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام. نقــرأ مقتطفــات من 

هــذه املقابلــة.
تتمثــل املهمــة الرئيســية لهــذه املنظمــة يف القيــام بأنشــطة الســياحة 
الحــالل باالعتــاد عــى قــوى متمرســة وخبــرية ومتخصصــة، وعــى 
ــدأت  ــدويل، كأول منظمــة يف هــذا املجــال، ب ــي وال املســتويني الوطن
أنشــطتها يف لنــدن وماليزيــا وإيــران. تركــز منظمــة الســياحة الحــالل 
ــة والصحــة يف  ــان والجــودة واألصال ــة مجــاالت هــي الذوب ــى أربع ع
مجــال الســلع والخدمــات وعالمتهــا التجاريــة يف مختلــف القطاعــات 
مثــل خدمات الســفر والســياحة واملطاعــم واملقاهي وسلســلة املحالت 
والطــرق والبحــر والجــو والــربي النقــل واملســالخ ومســتلزمات الصحــة 
والجــال وسلســلة املطاعم ومــا إىل ذلــك مدرجة يف الســلع والخدمات.
العالمــة التجاريــة ملنظمــة الســياحة الحــالل بجميــع فئاتهــا مســجلة 
يف جميــع الــدول األوروبيــة مثــل فرنســا وأملانيــا وســويرا والنمســا 
ــة يف العــامل  ــدة مــن نوعهــا. باإلضافــة إىل 58 دول وغريهــا وهــي فري
ــا  ــة وتعــرف به ــة هــذه العالمــة التجاري اإلســالمي، تســجل كل دول
بشــكل منفصــل. باإلضافــة إىل ذلــك، تــم تســجيل عالمــة الســياحة 
الحــالل رســميًا يف منظمــة امللكيــة الفكريــة لــدول مثل الهنــد والصني 
واليابــان، ومــن خــالل الرجــوع إىل الويبــو، ميكنــك االطــالع عى جميع 
ــا، مبــا يف ذلــك  ــا يف 22 فرًع خدماتهــا. تعمــل العالمــة التجاريــة حاليً
النقــد واملصــارف واملــواد الغذائيــة، وتُعــرف بأنهــا العالمــة التجاريــة 

األكــر متيــزًا يف مجــال معايــري الحــالل.
ــواد  ــال امل ــى إدخ ــدرة ع ــل ق ــة بأفض ــة التجاري ــذه العالم ــع ه تتمت
الغذائيــة والســلع اإليرانيــة يف الســوق العامليــة. بعبــارة أخــرى، ميكن أن 
توفــر عالمــة الســياحة الحــالل أكــرب فرصة لالســتثار يف تصديــر الطعام 
اإليــراين والســجاد والســلع والخدمــات اإليرانية. عى ســبيل املثــال، وفًقا 
لعقــد املنظمــة مع سلســلة متاجــر كارفور، ميكن لهــذا املتجــر أن يقدم 

منتجــات إيرانيــة يف الســوق الخارجيــة ملــدة 10 ســنوات.
اليــوم، تــم تســجيل عالمــة الســياحة الحــالل يف جميــع الــدول 
ــة  ــة امللكي ــك منظم ــيا، وكذل ــا وإندونيس ــة ماليزي ــالمية، وخاص اإلس

ــا. ــة له ــة مهم ــة مضاف ــد قيم ــي تع ــة، والت الفكري
ــدة لتســويق وتســويق  ــر منظمــة الســياحة الحــالل فرصــة جي توف
ــرب  ــرب هــذا أك ــة يف هــذا املجــال ويعت ــات اإليراني املنتجــات والخدم

نجاح وإنجاز يف صناعة السياحة. 

TFM نظرية نظرية

»السياحة الحالل« 
هي العالمة التجارية 
الرئيسية للمسلمني 

يف العامل

أعلن مدير جمعية الصداقة اإليرانية الروسية

تجميع وثيقة مستقبلية، 
دراسة العالقات اإليرانية 

الروسية يف أفق 2050

ــة  ــياقات اجتاعي ــق س ــة ؛ خل ــات الصداق ــام جمعي ــم مه ــن أه م
وثقافيــة واقتصاديــة لتأســيس العالقــات املثــى بــني الــدول مــن أجــل 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــب األرض، وم ــارج كوك ــول خ ــارة والدخ ــة التج تنمي
أهميــة هــذه الجمعيــات ودورهــا اإليجــايب غــري معــرف بهــا بشــكل 
ــة. للتعــرف أكــر عــى أمــري محمــود زاده، الرئيــس  ــح يف الدول صحي
التنفيــذي لجمعيــة الصداقــة اإليرانيــة الروســية، ذهبنــا وتحدثنــا إليه. 

نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
بــدأت االســتعدادات لتشــكيل هــذه الجمعيــة يف ديســمرب 2021 
بهــدف توســيع العالقــات الثقافيــة والدبلوماســية بــني البلديــن بعــدد 
ــة  ــة ثقافي ــع وثيق ــج ؛ إن تجمي ــذه الربام ــم ه ــن أه ــو. وم 300 عض
حــول العالقــات اإليرانيــة الروســية وتصميــم مرصــد ثقايف بــني البلدين 
يهــدف إىل القضــاء عــى مثلــث الوهــم والجهــل والتناقــض بــني 

ــن. العالقــات بــني البلدي
ــيق  ــال يف تنس ــية وعام ــا للدبلوماس ــات ذراع ــذه الجمعي ــرب ه وتعت

ــراتيجية. ــط االس ــرض الخط ــن وع ــني البلدي ــات ب العالق
ــايب يف  ــي إيج ــو ذهن ــق ج ــازات خل ــذه اإلنج ــى ه ــة ع ــن األمثل وم
العالقــات بــني البلدين، حيــث أن األولوية الرئيســية لرئيس الجمهورية 
هــي إقامــة عالقــات مــع دول الجــوار، مبــا يف ذلــك روســيا، والتــي يتــم 
مــن خاللهــا املمر الشــايل الجنويب، وســاحل مكــران، وتشــابهار. امليناء 
االســراتيجي واالقتصــاد البحــري واالهم اســتخدام ســياحة بحــر قزوين 
ــد، ميكــن  ــة أخــرى، مــن خــالل هــذا البل ــه. مــن ناحي ــة قدرات وتنمي
التحايــل عــى العقوبــات، وإلغــاء التأشــريات الســياحية مــن الناحيــة 
التشــغيلية، وميكــن إنشــاء بنــوك مشــركة لتمهيــد الطريــق لألنشــطة 

االقتصاديــة واالجتاعيــة والعلميــة والطالبيــة.
جــاءت زيــارة الرئيــس وفــق املعايــري والربوتوكــوالت الصحيــة، ويف هذا 
الصــدد مل تختلــف كثــريًا عــن زيــارة ماكــرون لهــذا البلــد. خــالل زيارته 
ــف  ــاعات خل ــالث س ــدة ث ــس مل ــع الرئي ــس م ــى الرئي ــيا، التق لروس
األبــواب املغلقــة وأبــرم اتفاقيــات ســيكون لهــا مصلحــة إيجابيــة ملــدة 

ــا. 10 إىل 15 عاًم
ــة الروســية إنشــاء  ــة اإليراني ــة الصداق ــة لجمعي ــن األنشــطة املهم م
جــر ثقــايف واجتاعــي بــني البلديــن، األمــر الــذي يتطلــب معرفــة 
ثقافــة ولغــة شــعب هــذا البلــد، لتحقيــق ذلــك ؛ يتــم نــر الرســائل 
اإلخباريــة والكتــب واملطبوعــات املختلفــة مــن قبــل هــذه الجمعيــة. 
ــداد  ــية هــي إع ــة الروس ــة اإليراني ــة الصداق ــج األخــرى لجمعي الربام
وثيقــة بحثيــة مســتقبلية حــول العالقــات اإليرانيــة الروســية يف أفــق 

عام 2050 وتصميم املرصد الثقايف اإليراين الرويس. 
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االستشــارة لهــا دور حيــوي وحاســم يف الحيــاة املاديــة والروحيــة 

ــه يف العــرص الحــايل،  للبــر وخاصــة يف تحســني وضــع األعــال. ألن

فــإن الحاجــة إىل الخــربة واملهــارات يف جميــع مجــاالت الحيــاة، فــإن 

أفضــل طريقــة لتحقيــق النجــاح والهــدوء ومنــع األخطــاء املحتملــة 

هــي الحصــول عــى املشــورة.

ــد مــن الصعــود والهبــوط،  ــراين، عــى الرغــم مــن العدي الســوق اإلي

ــح ســوقًا تنافســيًا إىل حــد  ــار، أصب ــك املنافســني الصغــار والكب وكذل

كبــري، ويف هــذا املجــال، ال يوجــد العــب تقريبًــا بدون منافــس. يف هذه 

البيئــة، يعــد االهتــام الجاد بالتســويق أمــرًا رضوريًا لجميــع الركات، 

ومــن يهمــل ذلــك ســوف يفقــد قوتــه برعــة لصالــح املنافســني. مبــا 

أن التســويق، مثلــه مثــل العديــد مــن العلــوم األخــرى، هــو مجــال 

ــاليب  ــى األس ــاد ع ــركات االعت ــري ال ــي ملدي ــال يكف متخصــص، ف

التقليديــة يف املــايض واتبــاع التجارب الســابقة، ويجب اســتخدام طرق 

تســويق جديــدة مبجــرد تغــري ظــروف املنافســة. اليوم، يشــعر املــدراء 

ــارات  ــويق وامله ــة التس ــة إىل معرف ــركات بالحاج ــون يف ال التنفيذي

والخــربة يف تطبيــق هــذه األســاليب أكــر مــن أي وقــت مــى، ويبــدو 

اســتخدام خدمــات مستشــار التســويق أمــرًا واضًحــا متاًمــا.

ميكــن أن ترشــدك استشــارات األعــال واألعــال يف العديــد مــن 

ــك: ــا يف ذل ــاالت، مب املج

• كيف وبأي اسراتيجيات ميكنك تجاوز املنافسني.

• مــا هــي االســراتيجيات التــي ميكــن أن تزيــد مــن حصــة الســوق 

لصالــح عملــك؟

• تقديم الحلول التي ميكن أن تؤدي إىل والء العمالء.

• كيفية زيادة سمعة عالمتك التجارية.

• كيف وبأي طرق ميكن القيام بالتسويق؟

• مــا األماكــن املناســبة لإلعــالن ومــا مقــدار اإلعالنــات املفيــدة 

لألعــال؟

• تقديم برامج مفيدة لتجنب تقليل التكاليف األولية.

• تلقي النصائح والحيل التي تزيد من اإليرادات.

• احصــل عــى نصائــح وإرشــادات حــول إدارة الوســائط االجتاعيــة 

والتســويق الرقمــي.

ميكــن أن يــؤدي وجــود مستشــار جيــد وفعــال يف عملــك إىل تحفيــز 

املوظفــني بشــكل أكــرب. عندمــا يكون لديك مستشــار متمــرس يف نظام 

عملــك، ســيكون وجــوده قــوة واعتــاًدا للموظفــني ؛ ألنــه يتــم 

تشــجيعهم عــى طلــب املســاعدة مــن املستشــارين عندمــا يواجهــون 

مشــكلة أو تحــٍد. يعــد اإلنفــاق عــى التعليــم واالستشــارات اســتثارًا 

مربًحا يفتح آفاقًا مرقة للركات ويزود املؤسسة باملستقبل. 

رضورة اهتامم املديرين 
بأساليب التسويق 

الجديدة

ســيكون لحــرب أوكرانيــا عواقــب سياســية واقتصاديــة بعيــدة املــدى 

عــى االقتصــاد العاملــي والــرق األوســط وإيــران. توفــر أوكرانيــا 

وروســيا مًعــا حــوايل 30 يف املائــة مــن القمــح يف العــامل وحــوايل 20 يف 

املائــة مــن الحبــوب يف العــامل، وروســيا وحدهــا هــي واحــدة مــن أكــرب 

مصــدري النفــط والغــاز يف العــامل.

يف مجــال الحبــوب، نظــرًا لعالقتنــا الوثيقــة جــًدا مــع روســيا واتصاالتنــا 

عــرب بحــر قزويــن، فــإن كميــة مليــوين طــن مــن وارداتنــا مــن روســيا 

لــن تنخفــض فحســب، بــل ســتزداد أيًضــا وســرتفع إىل حــوايل 4 

ــات، ســتكون روســيا  ــن: بســبب العقوب ــني طــن مــن بحــر قزوي مالي

أكــر اســتعداًدا للتجــارة معنــا، وســيتم القضــاء عــى عجــز املعــروض 

مــن أوكرانيــا بســهولة. مــن ناحيــة أخــرى، ســتصل الســفن الصغــرية 

العاملــة يف البحــر األســود إىل بحــر قزويــن وســتكون أســعار الســفن 

منخفضــة للغايــة. ويف غضــون ذلــك، يجــب أن يكــون تركيزنــا األكــرب 

عــى سياســات التنميــة االقتصاديــة للبــالد وتقديــم املزيــد مــن الحلول 

التنفيذيــة لالســتفادة مــن الفــرص االقتصاديــة. جديــر بالذكــر أننــا يف 

ــا  ــط وتناولن ــرصاع فق ــذا ال ــة له ــار االقتصادي ــا اآلث ــال تناولن هــذا املق

فقــط القضايــا االقتصاديــة ومل يكــن لــه عالقــة بالسياســة عــى اإلطالق 

وفحصنــا اآلثــار االقتصاديــة للقرارات السياســية فقط. بالطبــع علينا أن 

نجلــس ونراقــب مــا ســيحدث يف املســتقبل.

باختصــار، ميكننــا أن نســتنتج مــن الوضــع الحــايل أنــه بســبب ارتفــاع 

أســعار النفــط، ســيكون ميزاننــا التجــاري إيجابيًا وســيكون لدينــا زيادة 

يف الصــادرات مــن 10 إىل 12 مليــار دوالر يف فــرة حــوايل ثالثــة أشــهر. 

ــران يف صناعــات الصلــب  ــة أخــرى، نظــرًا لتطــور إي ولكــن مــن ناحي

واليوريــا التــي حدثــت يف الســنوات الســابقة ونقــص صــادرات اليوريــا 

ــإن األســواق  ــة، ف ــر األوكراني ــب، وهــي أهــم منتجــات التصدي والصل

املســتهدفة ستســتهدف إيــران وستســعى إىل التوريــد. فوالذهــم 

ســيكونون مــن إيــران. كــا ســيواجه ســوق اليوريــا زيــادة يف األســعار 

بنحــو 40٪، وســتأيت األســواق املســتهدفة مــرة أخــرى إىل إيــران، وبطاقة 

إنتــاج ســنوية تبلــغ حــوايل ثالثــة ماليــني طن، ســتغطي هــذه الطلبات.

ــل البحــري، واســتعادة  ــاز والنق ــة للغ ــة التحتي ــر البني ــي، تطوي يف رأي

النقــل الــربي، وكذلــك االســتخدام األمثــل ملــوارد البــالد ومناجمها يجب 

أن تكــون مــن أهــم املســؤوليات. يف الواقــع، مــع أدوات إنتــاج النفــط 

الخــام والصلــب واليوريــا واملنتجــات البروكياويــة، ســيكون لدينا اليد 

العليا يف هذه املرحلة الزمنية وال ينبغي لنا ببساطة تجاهلها.

آثار الحرب الروسية األوكرانية 

عىل االقتصاد اإليراين

د. مهدي كرميي تفريش

رئيس مجموعة عمل طريق الحرير 
بني األمم املتحدة واليونسكو

فرهاد بوذري خبري حبوب
مستشار وعضو مجلس إدارة 

رشكة برو ياس آسيا
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The effects of the 
Russia-Ukraine 

war on the Iranian 
economy

The Ukraine war will have far-reaching political and eco-
nomic consequences for the world economy, the Middle 
East and Iran. Ukraine and Russia together supply about 
30 percent of the world’s wheat and about 20 percent of 
the world’s grain, and Russia alone is one of the world’s 
major oil and gas exporters.
In the field of grain, due to our very close relationship with 
Russia and communication through the Caspian Sea, the 
amount of our two million tons of imports from Russia 
will not only decrease, but also increase and will increase 
to about 4 million tons from the Caspian Sea. Because of 
the sanctions, Russia will be more willing to trade with 
us, and the supply deficit from Ukraine will be easily elim-
inated. On the other hand, small ships operating in the 
Black Sea will come to the Caspian Sea and ship fares will 
be very low. In the meantime, our greatest focus should 
be on the country’s economic development policies and 
providing more executive solutions to take advantage of 
economic opportunities. It is noteworthy that in this arti-
cle, we only dealt with the economic effects of this con-
flict and only dealt with economic issues and had nothing 
to do with politics at all and only examined the economic 
effects of political decisions. Of course, we have to sit and 
watch what will happen in the future.
In summary, we can conclude from the current situation 
that due to the increase in oil prices, our trade balance 
will be positive and we will have an increase in exports of 
10 to 12 billion dollars in a period of about three months. 
But on the other hand, due to Iran’s development in the 
steel and urea industries that occurred in previous years 
and the lack of urea and steel exports, which are Ukraine’s 
most important export products, the target markets will 
target Iran and they will seek to supply their steel. They 
will be from Iran. The urea market will also face a price 
increase of about 40%, and the target markets will again 
come to Iran, and with an annual production capacity of 
about three million tons, it will cover these demands.
In my opinion, the development of gas infrastructure and 
maritime transportation, the restoration of land trans-
portation, as well as the optimal use of the country’s re-
sources and mines should be one of the most important 
responsibilities. In fact, with the tools to produce crude 
oil, steel, urea and petrochemical products, we will have 
the upper hand at this point in time and we should not 
simply ignore it.

Counseling has a vital and decisive role in the material and 
spiritual life of human beings and especially in improving 
the business situation. Because in the present age, the 
need for expertise and skills in all areas of life, the best 
way to achieve success, calm down and prevent possible 
mistakes is to get advice.
The Iranian market, despite many ups and downs, as well 
as small and large competitors, has largely become a com-
petitive market, and in this field, there is almost no player 
alone and without a competitor. In this environment, seri-
ous attention to marketing is essential for all companies, 
and those who neglect this will quickly lose ground in fa-
vor of competitors. Since marketing, like many other sci-
ences, is a specialized field, it is not enough for company 
managers to rely on traditional methods of the past and 
follow previous experiences, and new marketing meth-
ods should be used as soon as the conditions of compe-
tition change. Today, corporate executives feel the need 
for marketing knowledge, skills and expertise in applying 
these methods more than ever before, and using the ser-
vices of a marketing consultant seems quite obvious.
Business and business consulting can guide you in many 
areas, including:
• How and by what strategies you can surpass competitors.
• What strategies can increase market share in favor of 
your business?
• Provide solutions that can lead to customer loyalty.
• How to increase your brand reputation.
• How and in what ways can marketing be done?
• What places are suitable for advertising and how much 
advertising is useful for the business?
• Provide useful programs to avoid reducing initial costs.
• Receive tips and tricks that increase revenue.
• Get tips and advice on social media management and 
digital marketing.
Having a good and efficient consultant in your business 
can motivate employees more. When you have an experi-
enced consultant in your business system, his presence 
will be a strength and reliance for employees; because 
they are encouraged to seek help from counselors when-
ever they have a problem or challenge. Spending on edu-
cation and consulting is a profitable investment that 
opens up bright horizons for businesses and equips the 
organization for the future.

The need for managers 
to pay attention to new 

marketing methods

Farhad Bouzari, grain expert
Consultant and member of 
the board of directors of 
Petro Yas Asia
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The director of the Iran-Russia Friendship 
Association announced

Compilation of a future 
document, a study of 

Iran-Russia relations in 
the horizon of 2050

One of the most important tasks of friendship associa-
tions; Creating social, cultural and economic contexts for 
establishing optimal relations between countries in order 
to grow trade and extraterrestrial incomes, however, the 
importance and positive role of these associations is not 
properly recognized in the country. To get more acquaint-
ed with Amir Mahmoudzadeh, CEO of the Iran-Russia 
Friendship Association, we went and talked to him. We 
read excerpts from this interview.
Preparations for the formation of this association began 
in December 2021 with the aim of expanding cultural re-
lations and diplomacy between the two countries with 
300 members. will pay. One of the most important of 
these programs; The compilation of a cultural document 
on Iran-Russia relations and the design of a cultural ob-
servatory between the two countries is to eliminate the 
triangle of illusion, ignorance and contradiction between 
the relations between the two countries.
These associations are considered as an arm of diploma-
cy and a factor in coordinating the relations between the 
two countries and presenting strategic plans.
Examples of these achievements are the creation of a 
positive mental atmosphere in the relations between the 
two countries, as the main priority of the President is to 
establish relations with neighboring countries, including 
Russia, through which the north-south corridor, Makran 
coast, Chabahar strategic port, sea economy And most 
importantly used the tourism of the Caspian Sea and 
the development of its capacities. On the other hand, 
through this country, sanctions can be circumvented, 
tourist visas can be eliminated operationally, and joint 
banks can be established to pave the way for economic, 
social, scientific and student activities.
The president’s visit was in accordance with health stan-
dards and protocols, and in this respect was not much dif-
ferent from Macron’s visit to this country. During his visit 
to Russia, the President met with the President for three 
hours behind closed doors and concluded agreements 
that will have a positive interest for 10 to 15 years.
One of the important activities of the Iran-Russia Friend-
ship Association is the creation of a cultural and social 
bridge between the two countries, which requires knowl-
edge of the culture and language of the people of this 
country, therefore, to achieve this; Newsletters, books 
and various publications are published by this associa-
tion. Other programs of the Iran-Russia Friendship Asso-
ciation are the preparation of a future research docu-
ment on Iran-Russia relations in the horizon of 2050 and 
the design of the Iran-Russia Cultural Observatory.

Iran, despite its long 
history and diverse 
cultures and customs 
of different ethnic 
groups, has long 
been considered as 
one of the attractive 
tourist destinations, 
so that the country’s 
foreign exchange 

earnings can be multiplied in this way, to study this issue 
we went to Professor Mohammad Sharif Malekzadeh, 
Malekzadeh has records such as vice president, head of 
the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organiza-
tion, head of the Higher Institute of Education, Research, 
Management and Planning, as well as chairman of the 
Tourism Committee of the Expediency Council. We read 
excerpts from this interview.
The main mission of this organization is to carry out ha-
lal tourism activities relying on experienced, expert and 
specialized forces, and at the national and international 
level, as the first organization in this field, it has started 
its activities in London, Malaysia and Iran. Halal Tourism 
Organization focuses on four areas of solubility, quality, 
originality and health in the field of goods and services 
and its brand in various sectors such as travel and tourism 
services, restaurants, coffee shops, chain stores, roads, 
sea, air and road transport, Slaughterhouses and health 
and beauty supplies, chain restaurants, etc. are listed on 
goods and services.
The brand of Halal Tourism Organization with all its class-
es is registered in all European countries such as France, 
Germany, Switzerland, Austria, etc. and is unique in its 
kind. In addition to the 58 countries of the Islamic world, 
each country registers and recognizes this brand sep-
arately. In addition, the halal tourism brand is officially 
registered in the Intellectual Property Organization of 
countries such as India, China and Japan, and by referring 
to WIPO, you can see all its services. Currently, the brand 
operates in 22 branches, including monetary, banking 
and food, and is known as the most exclusive brand in 
the field of halal standards.
This brand has the best capacity to introduce Iranian food 
and goods in the global market. In other words, the halal 
tourism brand can provide the greatest opportunity to in-
vest in the export of Iranian food, Iranian carpets, goods 
and services. For example, according to the organization’s 
contract with the Carrefour chain store, this store can of-
fer Iranian products in the foreign market for 10 years.
Today, the halal tourism brand is registered in all Islamic 
countries, especially Malaysia, Indonesia, as well as the 
Intellectual Property Organization, which is an important 
added value for it.
Halal Tourism Organization provides a good opportunity 
for marketing and marketing of Iranian products and ser-
vices in this field and this is considered as the greatest 
success and achievement in the tourism industry.

MFT Theory Theorist

“Halal Tourism” is the 
main brand of 

Muslims in the world
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The CEO of the Eqlima Group said

Trust, the main pillar of 
customers for obtaining 
visas and immigration

Immigrating and providing tourism and travel services to 
different parts of society is one of the most important is-
sues that has faced an unprecedented wave of applicants 
in recent years. In order to get more acquainted with this 
field, we went to Milad Navarbafi, the CEO of the Eqlima 
Group, and talked to him. We read excerpts from this in-
terview.
One of the most important goals of the Eqlima Group is to 
open a bank account and register a company for Iranians 
in Europe, the Persian Gulf countries, along with prepar-
ing a travel tours, visas, hotels and tickets.
Our active and partner offices can operate with a real li-
cense and attract customers with a legal license. There is 
a lot of competition in the country in terms of travel tours 
and flight tickets, and there are companies that do this 
online.
On the subject of visas, the highlight of the Eqlima group 
is obtaining visas for Canada and the Schengen countries. 
In the field of immigration, we have lawyers in Portugal, 
the United Kingdom, Slovakia, Austria and the UAE who 
follow the affairs of immigrants in the destination coun-
tries.
In Iran, for immigration and residency, the Ministry of 
Science specifically licenses student immigration and the 
Ministry of Labor licenses international employment per-
mits.
My clients introduce the company’s services to others. 
Eqlima Group advertising is more about branding and the 
issue of trust in the immigration sector is of particular im-
portance, because immigrant fraudsters in Iran have eas-
ily pocketed huge sums of money in recent years due to 
the lack of law and legal loopholes.
In my opinion, the Association of Tourism Travel Services 
Offices should become a union. Legally, this association is 
far from the union, because the union licenses and super-
vises and has more legal power, but the Association actu-
ally has a rotating role and cannot legally play a specific 
role. If the union of travel and tourism services offices is 
formed, many unresolved issues in the tourism Associa-
tion will definitely be resolved in the form of a union.
Finally, if I do not get a positive answer for the customer, I 
will reimburse all costs and I will not receive any money 
because the case is not resolved. Our goal is to create a 
more attractive life for Iranians in the Eqlima group.

Despite the natural capacity of our country to produce 
medicine and health items, it is still not well used, how-
ever, some manufacturers rely on health standards, use 
modern equipment and also with patience and persever-
ance in overcoming economic instability, products. They 
have provided quality to the market and have also en-
tered foreign markets. In this regard, we have talked with 
Abbas Abu Hamzeh, CEO of Raga Company and owner 
of golden Raga  brand. We read excerpts from this inter-
view.
At present, vegetable oils are the main part of the com-
pany’s products along with health, cosmetics, medical 
products, etc., and are marketed under the two brands 
of Raga and Golden Ragan.
Raga brand produces about 54 types of products for the 
middle classes and Golden Ragan brand as a subsidiary 
brand, also produces about 5 products in the field of 
health and cosmetics, which includes a total of 59 prod-
ucts. Health-oriented is one of the most important prop-
erties of Raga vegetable oils. It is noteworthy
One of the most important programs is the development 
of Raga’s vegetable oil export markets in neighboring 
countries such as Iraq, Syria, Turkey, and Azerbaijan, 
Kyrgyzstan, Kazakhstan and other Eurasian countries. Of 
course, according to the samples sent of these products, 
we intend to gain the markets of African and European 
countries, which fortunately has a very good perspective 
for this important.
This product is usually offered in centers such as stores, 
pharmacies, perfumeries, etc. with the aim of meeting 
the needs of the middle and lower classes of society, and 
one of the goals and aspirations of its manufacturers is 
that in less than three years, one customer from each 
family. Accordingly, the company intends to produce 
several drugs and detergents and hygiene products next 
year, in addition to various products under the name of 
Golden Ragan brand.
There is still a lot of potential in this area that has not 
been used. Many high-quality Iranian products are un-
known to other countries, so that Raga’s quality oils, 
which even comply with basic laboratory parameters and 
beyond international standards, remain unknown even 
in neighboring countries.
There is a lot of potential for growth and development in 
our country that has not been used yet. In my opinion, in 
order for good things to happen, a platform for income 
generation and job creation must be provided.

The CEO of Raga Company raised

Lack of transparency 
of government 

institutions in issuing 
licenses
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One of the most important problems of residential 
units, which usually shows itself in the event of natural 
disasters, is the lack of safety and quality of its struc-
tures. They have many customers. To further investi-
gate this issue, we went to Engineer Hojjat Azizi, the 
senior manager of Khesht Bartar Holding, and talked 
to him. We read excerpts from this interview.
This holding started its activities in 2002 with the aim 
of improving the quality of construction, strengthen-
ing the mental health of the community, increasing 
the useful life of buildings, as well as maintaining the 
safety and tranquility of families. Investment includes 
laboratory and construction services.
Khesht Bartar Holding, with the participation of 18 
subsidiary construction companies, has produced 
about 1,500 apartments in small and large-scale proj-
ects since its inception and intends to be recognized as 
one of the top companies in this field by 2031.
These goals are divided into short-term, medium-term 
and long-term, and a large part of it has been fortu-
nately achieved. Of course, part of the demands of the 
superior clay holding is related to the introduction of 
technologies
Khesht Bartar Holding provides a complete package of 
services in the form of activities of supervision, execu-
tion, inspection, laboratory services, etc., and is very 
different from other construction holdings.
One of the most important missions of Khesht Bartar 
Holding is to monitor the quality and safety of residen-
tial units built to raise its standard level. In this regard, 
programs such as energy storage in buildings, cost sav-
ings have been prepared to help low-income groups 
Investment is also determined according to the ability 
of these groups.
The holding of superior clay in each of these areas is 
subject to specific rules and therefore intends to per-
form at least 10% better than the custom of the build-
er in that area.
Khesht Bartar Holding, with its customer-oriented 
view and preservation of human dignity, while devel-
oping the product, also turns to the market and appre-
ciates the customers and consumers of its products.
Iran has a very favorable position in terms of human 
resources and construction materials, which is not 
comparable to any other country, in my opinion, if the 
government provides tax and insurance support for 
the construction sector; despite the science, aware-
ness, engineering knowledge of the country, materials 
and manpower, great achievements can be brought to 
this field.

The CEO of the Khesht Bartar 
holding raised the top clay

Increase the life of 
buildings by 

standardization

There is a lot of potential for investment in the field 
of maritime transport that can be exploited using the 
ability and efficiency of the private sector, however, a 
large part of this field is now available to government 
agencies and we are seeing a smaller share of the pri-
vate sector. . In order to get more acquainted with this 
issue, we went to Massoud Abedini, CEO of Reuniz 
Akam Energy Shipping Company, and talked to him. 
We read excerpts from this interview.
The company was established with the aim of carrying 
out shipping and commercial activities.
The growth of the private sector depends on the 
shrinking of the government in the true sense of the 
word.
In fact, most of the ships are owned by the government 
and the private sector has a very small share. Iran has 
good opportunities and capacities in the field of sea 
and land transportation, the most important of which 
is the discussion of multimodal or multimodal trans-
portation services. With proper planning, it is possible 
to bring the situation to a point where our country 
has a favorable position not only in the Middle East, 
but also in comparison with European ports, which, of 
course, would not be possible without the support of 
the public sector.
Despite the significant profitability of this investment, 
most of the ports and their facilities have been given 
to the public sector, therefore, the government should 
transfer a large part of these facilities to the private 
sector and also be present in all these sectors only in 
senior management. To provide the ground for the 
growth of this sector and investment in this area to 
flourish.
Chambers of Commerce, as the main point of negoti-
ation and dialogue between the government and the 
private sector, should be the advocates of econom-
ic actors. If we are careful, there is no creativity and 
efficiency in the public sector, and its employees are 
mostly busy with everyday life.
The new government team has just started working, so 
it remains to be seen what plans and actions it will take 
in the near future. In my opinion, if the new govern-
ment follows its slogans, a large part of the problems 
will be solved and the ground will be prepared for pos-
itive changes in the country.

The CEO of Reuniz Akam Shipping 
and Trading Company emphasized 

Akam Energy

The need for special 
government attention to 

the efficiency of the private 
sector
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The CEO of Ilia Darya Pars Company 
raised the issue

The need to upgrade 
maritime transport 

infrastructure
Some service companies in the field of maritime trans-
port have gained a very good position by gaining the 
trust of customers and are known as well-known com-
panies. For more information, we have conducted an 
interview with Amir Mohammad Rahimi Ashtiani, CEO 
of Ilia Darya Pars Company, we read excerpts from this 
interview. 
This company was established in 2012 in the field of 
ship representation and port activities. The main activ-
ity of the representative companies is to perform the 
financial, administrative and operational affairs of the 
vessels during their presence in the waters of Iran on 
behalf of the owner of the vessel. Advice and guidance 
(in various fields) to the owners who come to Iran for 
the first time is also one of the tasks done by the repre-
sentative companies.
The main policy of Ilia Darya Pars Company, unlike com-
panies that have a cross-sectional view, is flexibility and 
attract customers. Ilia Darya Pars Company also has 
development plans, the most important of which is to 
operate in the Caspian Sea ports and provide services 
that have been on the agenda for two years. “We intend 
to do this in the long run,” he said.
Sanctions have affected the economic activities of com-
panies in many ways, the most important of which is
One of my favorite topics is entering the liquefied natu-
ral gas (LNG) transportation department, so to prepare 
and get acquainted with this field, I passed a specialized 
course on LNG liquefied natural gas marine transporta-
tion from the GTI Institute of Chicago (2006).
As everyone knows, the private sector has been a part-
ner of the government in all areas, however, all pres-
sures and strictures have entered this sector. Given this, 
if the government facilitates laws and policies in favor of 
economic actors, both the private sector and the gov-
ernment and our country will benefit. Pressure on the 
private sector hurts other sectors, so we need to create 
the conditions for the private sector to be supported re-
alistically, not in the form of slogans.
An issue that has already been mentioned is the need to 
pay attention to the private sector. Many challenges and 
problems will be solved if the importance and necessity 
of the activities of port representation companies be-
comes clear. We need to know that there are laws and 
policies that not appropriate in this area at all, but are 
still being implemented. Changing attitudes towards 
these rules will be a great help.

Logistics, as a supporter of trade-production activities, plays 
a vital role in achieving the economic growth of any coun-
try, and the importance of efficient logistics in economic 
growth and trade is undeniable. Due to the importance of 
this issue, we have had a conversation with Reza Ghanbari, 
Chairman of the Board of the Caspian Logistics Services 
Company. We read excerpts from this interview.
Due to the urgent need of the north of the country in the 
field of logistics, this company was established and by bring-
ing together a group of experts and activists in the field of 
transportation, we are trying to take a small step to facilitate 
transportation, customs and maritime services and ware-
housing. Take in ports for commodity owners and traders.
Caspian Logistics Services Company, along with studies and 
research, has not been unaware of the north-south corridor 
and the important role that this corridor has for the coun-
try’s economy, and has realized the importance of this issue 
and has provided services in this field.
The North-South Corridor, which was signed in September 
2000 in St. Petersburg, Russia by the Ministers of Transport 
of Iran, Russia and India, is of great political and economic 
importance. This corridor is very important for a country like 
India, because this route is about 40% shorter in terms of 
distance and time compared to other competitive routes 
that are also traditional, which will ultimately reduce costs 
by 30%.
 Meanwhile, Caspian Logistics Services Company is trying to 
identify this corridor through various means. It goes with-
out saying that the connection of the national railway to the 
Caspian port, which will be realized by next year, will make 
the strategic role of this port more obvious.
Caspian Logistics Services Company seeks to create suitable 
platforms for providing services to create a network aware 
of the latest conventional technologies in this field, by sav-
ing costs and finding the fastest way to transfer goods, to 
meet the needs of its customers to achieve results.
In my opinion, considering the obstacles and problems in 
the field of logistics, measures such as developing a com-
prehensive logistics roadmap, creating and using multimod-
al transportation, supporting the establishment of third-par-
ty logistics companies, private sector participation in 
logistics development, organizing supply chains in the coun-
try Establishment and development of logistics centers and 
upgrading of physical infrastructure, along with the exis-
tence of a clear and unified responsible body for poli-
cy-making and planning in the field of logistics, can have a 
significant impact on improving the country’s logistics per-
formance.

The chairman of the board of directors 
of Caspian Logistics Services Company 

emphasized
Improving the country’s 
logistics performance by 

using multimodal transportation
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Managing Director of the Caspian Sea 
Shipping Company

Countries are looking 
for a logistics-based 

economy
The geographical and climatic location of our country 
has provided a good ground for the development of the 
logistics economy, so that we are currently witnessing 
the development of ports and increasing the share of 
revenues in this area. To learn more about this issue, we 
went to Captain Davood Abdari Tafti, CEO of the Caspi-
an Shipping Company, and had a conversation with him. 
We read excerpts from this interview.
The company was established in the late 1981s and 
currently owns 23 ships with a tonnage of 95,000 tons 
and also operates in the chartering sector. For example, 
we transit cargo from Russian ports of wood and from 
the ports of the Persian Gulf basin to the Caspian littoral 
states. At the same time, during the last two years, the 
containerization of Iranian ports in the Caspian Sea has 
been on the agenda of Caspian shipping, during which 
container cargo is sent to various destinations on a 
weekly basis using regular lines.
Despite the two sectors of rail and road transport in the 
north of the country and the existing capabilities, 50% 
of the capacity of the northern ports of the country still 
remains potential and there is room for this capacity to 
be exploited by developing trade with countries in the 
region.
The need for further prosperity of the corridor activi-
ties is the formation of a transit working group with the 
presence of individuals and decision-making bodies. 
Another point is the simultaneous attention to the im-
portance of the east-west corridor through which the 
perishable and essential goods needed by companies 
can be moved.
Iran has the best logistical position with several compo-
nents such as geographical location, smooth roads and 
suitable weather conditions, which should be used well.
Freight costs are usually determined by the value of the 
freight, so it remains to be seen what goods or logistics 
services are offered. In my opinion, it is wrong to com-
ment on the high or low prices of tariffs.
After our country became a member of the Shanghai 
Cooperation Organization, the Shipping Company of 
the Islamic Republic of Iran and the Caspian Sea, as 
the forerunners of the Iran-China-Kazakhstan corridor, 
signed an agreement to make this corridor a way to ad-
vance Iran’s goals in the field of shipping.
Given Iran’s membership in the Shanghai Agreement, 
there is a very positive horizon ahead. This year, the 
transit situation was much better than last year, so that 
the Caspian Shipping Company has more than 200 per-
cent growth in transit this year and safe services and its 
speed has increased by 35 percent.

New platforms designed to produce quality parts have 
paved the way for the development of the parts indus-
try and, in addition, have increased the ability of many 
component makers to compete with foreign compa-
nies, as the lifting of sanctions is expected to see sig-
nificant exports of manufactured parts. Car inside. For 
more information, we talked to Alireza Rajabi, Executive 
Vice President and member of the Board of Directors of 
Iran Khodro Machine Tools Industries Company (IKMT). 
We read excerpts from this interview.
The most important activity of IKMT is production of Car 
body parts, and in this regard, it annually assembles 2 
million 700 to 3 million 500 pieces and sends them to 
Iran Khodro Company.
 One of the most important projects of this company, 
which has reached the production stage, is the produc-
tion of Tara Khodro cross-axis transverse crossmember. 
Development of the production line we are trying to 
meet the daily needs of Iran Khodro Industrial Group.
Fortunately, one of the companies active in the field of 
drilling, by visiting the booth of IKMT in the 16th Interna-
tional Exhibition of Auto Parts, Accessories and Assem-
blies, asked us to build drilling rigs, and after sending an 
inquiry, we offered our price. In this area, the scope of 
activities of IKMT Company should be developed.
Due to the importance of product quality, the most 
important priority of IKMT Company is to attract spe-
cialized and skilled workers. On the other hand, IKMT 
invites quality consultations and continuously trains its 
workforce.
The products of IKMT Company will be defined accord-
ing to the standard of customer companies. According-
ly, this company will consider the requirements of Iran 
Khodro and Sapco, otherwise it will not receive a license 
to send parts.
By eliminating mandatory pricing as well as supporting 
the automotive industry, automakers can be expected 
to design a new platform each year to meet people’s 
expectations.
By increasing the of car production, prices can be re-
duced. Ordinary prices have not only not controlled car 
prices in the market, but have also taken the profits of 
car sales in recent years into the pockets of dealers who 
market cars at arbitrary prices and there is no govern-
ment oversight of their work.
If the issue of internalization continues after the lifting 
of sanctions, there will be a very good horizon for the 
auto parts industry. 

A member of the board of directors of Iran 
Khodro Machine Tools Industries Company 

Design of ne
w platforms in the 
Iranian automotive

 industry
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The CEO of Nasir Lavaz Company announced

The economic growth and 
development of the 

country goes through 
production

The success of some companies in domesticizing parts, 
especially auto parts, has made the market needless to 
import products and also reduced the motivation of for-
eign companies to be present in the country. In order to 
get more acquainted with the conversation with Engi-
neer Jafar Nasiri, CEO of Nasir Lavazem Company, which 
is active in the field of production of car switch locks. We 
read excerpts from this interview.
Due to the change of modern technologies in car pro-
duction, Nasir Appliances Company, despite its 40-year 
history in the parts manufacturing industry, active R&D 
unit and its technical team and engineer, has made 
many changes in its production process. About 5,000 of 
these products will be offered and new models will en-
ter the market in June next year.
Many studies have been done by this company in or-
der to fully identify the spare parts market, importers 
of these goods, demand and supply, and in this regard, 
we have created a distribution center in the market so 
that Nasir lvazm’s active team is familiar with the market 
mood and consumer needs. , To gain their trust as well. 
Fortunately, the launch of this distribution center has re-
ceived good feedback and, while identifying new prod-
ucts, has had a positive effect on increasing the quality 
and circulation of products.
These products, which include switch locks, car doors, 
etc., are used in all old and new cars such as Dena Plus, 
Shahin, etc. According to available statistics, the com-
pany’s switch locks cover about 85% of the aftermarket 
market, while previously 75% of spare parts products 
were imported from China.
The price of the company’s products has been set in 
such a way that after the lifting of sanctions and the 
opening of the country’s doors to other cheap and ex-
pensive foreign products, it will have a buyer. 
Nasir lavazm Company is trying to provide the necessary 
platform for exports by carrying out related activities in 
the marketing and sales sector.
Fortunately, the embargo has helped domestic compa-
nies succeed and boost their confidence in localization, 
so that many of the products on the market have been 
competitive not only in quality but also in price with for-
eign products.
Each production unit has capacities that must be used to 
achieve full development. In my opinion, while creating 
enough space, a suitable ground should be provided for 
the introduction of modern technologies and the supply 
of quality raw materials, and the problem of financing 
should be solved as the main challenge of most enter-
prises.

Despite exchange rate fluctuations and problems 
in accessing the required raw materials, many auto 
parts manufacturers continue the production process 
by relying on R&D departments and specialized engi-
neering personnel, and cover a large part of the needs 
of the domestic market and automakers. To further 
investigate this issue, we have conducted a cordial 
conversation with Engineer Bahram Bahadori, CEO of 
Bahram Electronic Gostar Company. We read excerpts 
from this interview.
The most important work of Bahram Electronic Go-
star Company at the beginning of its establishment 
has been the production of electronic parts, electri-
cal and parts such as car relays, and since 1994, it has 
mass-produced several new parts. Currently, the main 
focus of the company is the production of car coils that 
cover the needs of all domestic cars.
According to the plans, Bahram Electronic Gostar 
Company produces 2,500 coils per day in different 
types, which are mainly provided to the two major au-
tomotive companies of Iran, Khodro and Saipa.
The two issues of quality and price are of special im-
portance in this regard, so that the company strives to 
offer quality and cheap goods to the market and while 
attracting customers in the open market, also keeps 
customers in the public sector satisfied, which fortu-
nately in this route has also been successful so far.
One of the most important and key issues for the 
growth of any company is to pay attention to its re-
search and development. Fortunately, this issue has 
received a lot of attention in Bahram Electronic Gostar 
Company, and for this reason, this company, while 
meeting the needs of car manufacturers, is sufficiently 
prepared to produce new and quality parts.
Due to the existence of a professional and specialized 
engineering team, Bahram Electronic Gostar Company 
has done a lot of work to produce knowledge-based 
parts and has achieved very good results. On the other 
hand, many advances have been made in the field of 
R&D and quality control, which owes this success to 
the professional and capable force that has brought a 
lot of efficiency and productivity to Bahram Electronic 
Gostar Company in a short period of time. Fortunately, 
due to the progress, the company has received many 
awards and honors, such as winning the first place by 
Megamotor Company.

Engineer Bahram Bahadori

Iranian parts 
makers produce 
standard goods
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Gholamreza Jamshidi proposed

Stability in the price of 
petrochemical raw 

materials guarantees 
success in export markets

Petrochemical companies have always been one of the 
most important economic drivers in the country. In an 
interview with Dr. Gholamreza Jamshidi, the managing 
director of Pardis Petrochemical Company for about a 
year, we have examined this sector. We read excerpts 
from this interview.
This Company is considered as the largest producer of 
urea-ammonia in the Middle East and annually about 5 
million and 300 thousand tons of urea-ammonia is pro-
duced in this Company, of which approximately 3 mil-
lion and 200 thousand tons of urea and 2 million tons 
of ammonia. Of the 3.2 million tons of urea produced in 
this Company, about 1.2 million tons will be allocated to 
the Ministry of Jihad for Agriculture, and the surplus of 
its production will be used and exported for consump-
tion.
The success of the petrochemical sector has occurred 
only with the presence of experienced, young and 
prominent managers at the top of the country’s pet-
rochemical Companies and should be strengthened. In 
these difficult circumstances, the issue of currency ex-
change by petrochemical Companies is very important 
for the country and the people.
Very good reverse engineering power has been creat-
ed that other domestic companies such as Mapna and 
knowledge-based companies use this power optimally. 
We also set up a team at Pardis Petrochemical Compa-
ny to localize parts to localize a large number of parts in 
the country, the numbers of which are impressive.
During my one year as CEO of Pardis Petrochemical 
Company, our focus has been on finding new markets 
and customers, and not just focusing on Turkey. We 
have a good activity in the field of exporting petrochem-
ical products to Europe and we have made a good start 
for exporting other petrochemical products to South Af-
rica and Europe. We have considered South American 
countries as another important destination for exports, 
the effects of which can be seen in Pardis Petrochemical 
Company. In addition, exports to Brazil are one of the 
most important goals of Pardis Petrochemical Compa-
ny, which is underway.
The urea produced in our Company is a world brand 
due to its high quality. Recently, at Pardis Petrochemi-
cal Company, we produced an antibiotic that has two 
major properties that prevent urea from clumping. This 
produced urea has a longer shelf life when used by the 
farmer.
The Company has young people whose average age is 
about 35 years. All the managers are young people who 
are carrying out extensive and effective activities for the 
growth and development of this petrochemical Compa-
ny with high power energy.

The existence of rich oil resources has provided a lot 
of potential for income generation and employment in 
the country. To further investigate this issue, we talked 
to Engineer Mohsen Sheidaei, CEO of Vektal Oil. We 
read excerpts from this interview.
Vectal Oil Company started its activity with the aim of 
producing and exporting oil derivatives in the interna-
tional arena by constructing and operating a refinery 
in Erbil, Iraq, and after gaining experience, it started 
its activity in Iran. Given half a decade of efforts in the 
field of exports in Iran, the company intends to cover 
the global market, and this has made Vectal Oil one of 
the leading companies in the field of export of petro-
leum products, which is an acceptable competition in 
the global market. With world-renowned companies.
Because there are many customers for Vectal Oil prod-
ucts from different countries of the world, many mea-
sures have been taken to maintain them. Despite the 
huge oil reserves and existing capacities of our country 
in this field, there is potential production capacity in 
very high volumes, so Vectal Oil Company thought of 
capturing the world export markets and followed this 
process with great effort.
Fortunately, we experienced exports to most countries 
in the world, including Uzbekistan, Afghanistan, Paki-
stan, China and Malaysia. We also had good activities 
on other continents, including Europe and most of the 
countries in the Horn of Africa. We have also been ac-
tive and exporting in Europe and most of the Black Sea 
countries and several countries in South America.
The most important feature of this company is know-
ing about our target market, so that before selling 
products to buyers, we advise different countries 
so that they always consider themselves happy and 
useful in buying and cooperating with our company. 
Vectal Oil has experienced great growth in the global 
market and is one of the few companies with interna-
tional certifications such as European CE and ISO 9001. 
In addition, the company is trying to expand the scope 
of its activities by expanding the scope of activities and 
the amount of exports.
One of the serious actions of Vectal Oil Company, un-
like many domestic companies, is to carry out interna-
tional advertising, and for this purpose, we have had 
negotiations with active countries such as Turkey, UAE, 
Oman, etc., which are in a good geographical position, 
and we have good cooperation. Therefore, the final 
negotiations will take place if approved by the interior 
ministries.

It was raised by the CEO of Vectal Oil

The country’s losses 
from the cheap sale of 
petroleum products
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Engineer Hossein Zare Sefat emphasized

Innovative look is 
the key to success in 

health tourism

The city of Mashhad always has high potential to be-
come one of the important centers of health tourism in 
the country, but despite the appropriate infrastructure 
of Padideh Shandiz Tourism Company, the most import-
ant pilgrimage city for the development of health tour-
ism still faces many problems in this area. For more infor-
mation, we have conducted an interview with Engineer 
Hossein Zare Sefat, a member of the board of directors 
of Padideh Shandiz Health Tourism Company. We read 
excerpts from this interview.
Padideh Shandiz Health Tourism Company intends to 
complete its service chain in the field of health tour-
ism, to provide correct and appropriate information to 
applicants along with transparency and comprehensive 
information. The important step of this company in at-
tracting health tourists is to create and offer a compet-
itive advantage that we are looking for in this sector to 
pay attention to the quality and quantity of services at 
the same time.
Health tourists traveling to Iran, in addition to receiving 
health services and using various tourism capacities, also 
enjoy a great deal of mental and emotional belonging 
in Iran. The Imams (as) and other spiritual and religious 
centers happen to be provided for them. Padideh Shan-
diz Health Tourism Company considers all these items 
in the form of a proper supply chain, in this regard, net-
working of service providers and establishing reliable 
and stable communication in the form of interdepart-
mental software that will be intelligently managed and 
updated.
Padideh Shandiz Health Tourism Company provides a 
suitable platform for customer satisfaction by examining 
the existing capabilities in Iran.
 Internal, systemic controls, continuous evaluations and 
results of how and to what extent the satisfaction of the 
recipients and service providers, is the basic format and 
framework of the company in the quantitative and qual-
itative standards of services.
Our country has many capacities in the field of health 
tourism, including the diversity of the environment and 
the appropriate cultural level of Iranian society. The ex-
cellent power and quality of physicians, paramedics and 
health care providers is still one of the prominent dimen-
sions of the competitive advantage of Iran’s health tour-
ism with other countries, although we still face major 
challenges in this area. A brighter and more promising 
future awaits the area if the private sector is dealt with 
coherently and intelligently and structural barriers are 
removed.

Health tourism is considered as an important and prom-
inent field in all countries of the world, because this 
sector can play an important role in economic develop-
ment and increase the role of tourism in a country. In 
order to get more acquainted, we have conducted an 
interview with Engineer Reza Saeedi, CEO of Padideh 
Shandiz Health Tourism Company, in the field of social 
affairs and health tourism. We read excerpts from this 
interview.
Health tourism in the city of Mashhad has a history of 
10 years, which is due to the presence of pilgrims from 
different countries in this city. Due to the cheapness and 
having prominent medical specialists in Khorasan Razavi 
province, pilgrims can perform surgery and treatment 
while staying in Mashhad.
The Padideh Shandiz project has a hotel, apartment, 
garden, stadium, water sports facilities and various en-
tertainment that can meet the needs of a healthy city. 
Experts have suggested that health pilgrims spend a 
week of rest and recovery in the health resort town of 
Padideh Shandiz, where they can enjoy entertainment 
as well as shopping.
We solve the problems of facilitating patients by creat-
ing an active application in different European coun-
tries, Afghanistan, Azerbaijan and Arab countries and 
the Persian Gulf, so that applicants can see all kinds of 
medical services, doctors and centers along with prices, 
if they wish, by providing Ticketing and finding a hotel, 
hospital and doctor and consulting should be done in a 
transparent manner. In short, a health pilgrim and tour-
ist from the time of leaving his origin to reach the desti-
nation is fully informed about his medical affairs in Iran. 
Simultaneously with the issues raised, health programs, 
advice and necessary methods are provided to the tour-
ist and pilgrim so that he can use them in due time.
From the beginning of the opening of the Museum Cafe 
until the end of this year, Padideh Shandiz Health Tour-
ism Company will be in charge of facilitating foreign pa-
tients to offer the most famous doctors of Iran and Kho-
rasan to health pilgrims through Imam Reza Hospital 
and provide services to patients. Provide. In the next 3 
years, with the opening of several development proj-
ects, the issue of health tourism will be implemented in 
the city of Padideh Shandiz, but we are currently financ-
ing the start of operation of semi-finished buildings in 
this recreational area.

Managing Director of Padideh 
Shandiz Health Tourism Company

Mashhad is a turning 
point in Iranian health 

tourism
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Special attention to health tourism in the holy city of 
Mashhad is one of the most important programs of the 
General Directorate of Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts of Khorasan Razavi Province. Considering 
that the cities of Mashhad, Tehran and Shiraz are lead-
ing in the field of health tourism in the country, serious 
steps should be taken to develop this sector by govern-
ment agencies and the Ministry of Cultural Heritage. In 
an interview with Engineer Seyed Javad Mousavi, Di-
rector General of Cultural Heritage, Tourism and Hand-
icrafts of Khorasan Razavi Province, we addressed the 
issue of the high potential of Mashhad for the health 
tourism sector. We read excerpts from this interview.
Due to the appropriate infrastructure, including special-
ized hospitals and specialized doctors, who have been 
in Mashhad since ancient times, pilgrims can be direct-
ed to health and medical affairs. Padideh Shandiz Com-
pany is also an opportunity to become a health tourism 
center in Mashhad. Currently, there are more than 100 
offices active in the field of health tourism in Mashhad, 
and their number will surely increase in the future.
Padideh Shandiz Company’s infrastructure is a good 
place for health tourism in Khorasan Razavi and Iran. 
Most foreign pilgrims from countries such as Afghani-
stan, Pakistan, Kuwait, Lebanon, Iraq, Syria and Azerbai-
jan travel to Mashhad for pilgrimage and treatment.
A comprehensive system has been established for coor-
dination between government agencies in the field of 
health tourism in Khorasan Razavi province, and we are 
in constant contact with universities to promote it. Our 
department is responsible for the affairs of tourists. In 
Khorasan Razavi province, there is a synergy between 
government agencies that by forming a working group 
on health tourism, we will accept the chairmanship 
of this department as a professional organization and 
through these organizations, coordination between 
agencies will be established and achieved. Considering 
the appreciation of foreign health pilgrims for Mash-
had, we are committed to the synergy between govern-
ment and executive bodies and the final coordination is 
the responsibility of the Cultural Heritage, Tourism and 
Handicrafts Department of Khorasan Razavi Province.
These cities are leading in the field of health tourism, 
but in Mashhad there are about 30 hospitals and medi-
cal centers with “IP” from the Ministry of Health, Treat-
ment and Medical Education in the field of health tour-
ism, which is why more than 50% of foreign tourists 
travel to Mashhad. . The number of medical centers li-
censed by the Ministry of Health in Mashhad was about 
13, but now the number of these centers has more than 
doubled. Also, the number of travel service companies 
in Mashhad was 35, but in the current situation it has 
reached over 100.

Director General of Cultural Heritage, 
Tourism and Handicrafts of Khorasan 

Razavi Province

Padideh Shandiz 
Company has a special 
capacity in the field of 

health tourism

The presence of tourists and the prosperity of the tour-
ism industry anywhere in the world can play an import-
ant role in the economic growth and development of 
that country. If the tourism industry is combined with 
the health sector, we will see the creation of a phe-
nomenon called “health tourism”. In an interview with 
Dr. Azadeh Hosseini, Vice Chairman of the Board of Di-
rectors of Padideh Health Tourism Company, we talked 
about this issue. We read excerpts from this interview.
The purpose of Padideh Company entering this field 
is to take advantage of suitable investment and profit-
ability areas for the group of companies and restore the 
trust of shareholders, which can lead to the growth and 
development of capital for this company for several rea-
sons. First,; The target of health tourism is tourists who 
come to Iran from neighboring countries and even Eu-
rope for treatment, thus re-raising the name and brand 
of the phenomenon at the international and Middle 
Eastern level, returning the company to its previous 
peak and success.
The Phenomenon Action Plan focuses on three pillars: 
health, treatment, and facilitation. In the field of health, 
during the first executive action, the cafe of the Health 
Museum in Shandiz was designed and implemented 
with a completely innovative, creative and unique de-
sign, and is in the process of launching into operation.
The field of health tourism requires serious licenses 
from the Ministries of Health, Cultural Heritage and 
Tourism and the Ministry of Foreign Affairs to operate, 
and since February of last year, the necessary licenses 
have been obtained to provide relevant services.
Iran has very high potential in this area that can make 
Iran competitive. In our study, we identified countries 
that have excellent services in the health tourism mar-
ket that will be as competitive as similar services in Iran 
and Mashhad in the future.
Padideh Company has suitable capacities and high tech-
nical capacity to become a health tourism hub in the 
Middle East. For many years, a large number of manag-
ers and manpower were working in this company who 
had experience in working in the economy and market-
ing of the country, and now the company has a good 
usability and infrastructure.
The first motto we predicted for Padideh Company is 
that the first and last choice of every customer should 
be Padideh. Satisfaction, quality of service, customer 
orientation, transparency, comprehensive position and 
reference are among the key principles and missions of 
this company.

Vice Chairman of the Board of Directors 
of Padideh Health Tourism Company

Prosperity of health 
tourism by systematizing 

the processes of this 
industry
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The existing potentials of Padideh Shandiz Company for 
the field of health tourism will make us hear the name of 
this company in the not too distant future. As a strategic 
center of tourism and health. In an interview with Saeed 
Vroudi, CEO of Padideh Shandiz, we discussed this issue. 
We read excerpts from this interview.
One of the strategies of the new board of directors is to 
diversify the portfolio of activities and services of Padi-
deh Shandiz Company and not only be dedicated to the 
field of tourism. The issue of the Corona virus outbreak 
has warned us that if another epidemic like the virus 
enters the world that seeks to shut down the tourism 
industry, we will again see a lot of damage to Padideh 
Shandiz, so diversify the company’s activities in 2 Last 
year was a priority for the programs.
Padideh Shandiz Company has facilities that can be very 
useful for health tourism. Existence of buildings with a 
slight change of use can provide a variety of services to 
pilgrims in the field of health. Padideh Shandiz Company 
has sufficient facilities in terms of infrastructure.
Muslims in countries such as Iraq, Kuwait, Afghanistan 
and the Persian Gulf countries are the target community 
of Padideh Shandiz Health Tourism Company.
In fact, the first phase, which includes the issue of facil-
itating the provision of services to health pilgrims, is a 
priority in the plans of Padideh Shandiz Health Tourism 
Company. The second phase is limited to diagnostics and 
surgery. When a health pilgrim arrives in Mashhad, he 
intends to have a check-up, eye laser, orthodontics or 
dental implant, which he can do easily in this city. In the 
third phase, joint cooperation with hospitals to provide 
services to pilgrims is important. In the not too distant 
future, it is planned to build a private hospital in the field 
of health tourism in Mashhad, so that with this event, 
Padideh Shandiz Health Tourism Company will provide 
all services to health pilgrims in a specific hospital. Need-
less to say, investing in the construction of this hospital is 
very useful for our goals.
Apart from financial benefits, the issue of social respon-
sibility is of special importance in the health tourism sec-
tor, and the entry of Padideh Shandiz into health also 
covers part of the social responsibility of the society.

The CEO of Padideh Shandiz Company 
emphasized

Shandiz phenomenon in 
the path of growth and 

development

Entrepreneurship and Business Training Institute of 
New Iran Developers (Teddy New) was established in 
the spring of 1400 with the mission of consulting and 
training in order to implement management standards 
and strengthen individual and organizational skills of 
human capital of organizations and society. In the con-
sulting department by implementing the standards of 
quality management system and training management 
system for organizations, and also in the training de-
partment by designing and holding training courses in 
the fields of business, soft and cultural skills and training 
services, and during this period more than 200 Appli-
cants have been trained in a variety of training cours-
es, including soft skills, personal development, and in-
house communication.
Mitra Shekari, Director of New Iran Developers Institute 
(Teddy Noo), Consultant and Lecturer of Communica-
tion and Human Resource Empowerment, said that 
one of the features of this school is having the Interna-
tional Certificate of Service Management and Learning 
System (ISO29993) from NIKEcert International Cana-
da and added: It is traceable and for those who have 
passed the training courses of this institute, a certificate 
is issued according to the international standards that 
can be referred and will also improve the quality level of 
the international resume of these people.
The director of the New Iran Developers Institute em-
phasized: the existence of such schools that operate 
under a valid educational standard, it is very necessary 
for people to learn their desired educational content in 
a safe environment.
Shekari stated that the New Iran Developers Institute 
has carried out valuable activities during its establish-
ment. Hard, we have relative satisfaction with our one-
year performance.
He added: “With the continuous efforts of the collec-
tion and with God’s help, the next activities of this in-
stitute will begin in 2022, and with the hope that in the 
next 5 years,” New Teddy “will become a powerful train-
ing center in the southeast of the country.” 
In the end, Shekari added: “My suggestion to business 
owners is that instead of the usual excuses, they should 
put their hands on their knees and walk in the direction 
of what they want, without expectation or expectation, 
to help society.” Today is the age of thinking and com-
munication, and in our country there is still room for 
growth and the creation of new businesses.

Director of New Iran Developers Institute 
(Teddy New)

Business owners need 
to set a competitive 
advantage for their 

performance
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One of the influential 
factors in the growth 
of the capital market is 
the issue of marketing, 
which is important from 
several perspectives 
such as examining cus-
tomers and creating 
financial tools for them, 
analyzing the capital 
market and creating 
development infrastruc-
ture for it. To learn more 

about this topic, we spoke with Hadi Afshari, Vice President 
of the Sahm Ashna Investment Consulting Company and 
Advisor to the CEO of the Capital Market Services Group. 
We read excerpts from this interview.
Sahm Ashna Investment Consulting Company with more 
than 20 years of experience in the Iranian capital market is 
one of the oldest players in the industry, and the develop-
ment of various tools and companies and the creation of 
a wide portfolio of financial services and products is one 
of the unique features of this company. Due to the struc-
tural and far-sighted view of collection managers, the de-
sign and establishment of a specialized marketing unit in 
this group was on the agenda three years ago. Performing 
analytical projects with the aim of identifying customers 
and the activities of the actors was one of the first steps 
in this process. Defining marketing strategies to develop 
the infrastructure needed to conduct marketing activities 
with a focus on digital marketing tools was the next step. 
Since no strategy or plan can be implemented without 
skilled manpower, the development of a marketing team 
was on the agenda. The design and development of the 
public relations unit with the aim of creating a professional 
team in order to integrate with the media, hold events and 
carry out activities related to corporate social responsibil-
ity, was one of the next programs that was implemented. 
Designing, implementing and managing various, effective 
and efficient campaigns is one of the marketing priorities in 
this holding and so far more than 32 successful marketing 
campaigns have been implemented.
Effective implementation of campaigns with the least cost 
and waste of resources, complete documentation, anal-
ysis of campaign achievements and lessons learned, are 
definite policies of the marketing team in this company. It 
is worth mentioning that redesigning the brand, managing 
sales and development channels and managing it, as well as 
implementing marketing tools and customer experience are 
some of the future plans of the marketing unit in this holding.
Marketing includes a wide range of specialized and diverse 
processes that for effective and profitable implementation 
for the organization requires the right culture in the compa-
ny, the right attitude of senior managers, cooperation and 
empathy and teamwork within the company, creating an 
atmosphere of creativity, agility in structure and decision 
making, focus on the customer and close relationship with 
customers, the use of expert forces and risk-taking and the 
courage of companies to use a variety of tools and creative 
tactics, along with maintaining stability and principled ori-
entation.

Access to processed information and accurate valu-
ations and forecasts from listed companies will help 
shareholders to perform well in buying and selling a 
stock, which is also done by credit rating companies. To 
learn more about this issue, we went to Farshid Shokr 
Khodaei, CEO of Parsian Hooshmand Group, and talked 
to him. We read excerpts from this interview.
This group was established in 2006 with the aim of col-
lecting a database of Iranian companies, and in this re-
gard, it collected information from 5,000 private sector 
companies. Parsian Hooshmand Group is the first Irani-
an company to collect information, process and mod-
el it to rank companies and is also the founder of the 
Chamber of Commerce rating system.
The database of ranking companies compiles the finan-
cial and non-financial characteristics of the companies, 
and by relying on it, a lot of information can be obtained 
and the ground for forecasting and understanding in-
dustry trends can be provided.
Because many state-owned or quasi-state-owned com-
panies are not transparent in their financial information 
and reporting, the independence of rating companies 
will help to better identify these companies and dis-
close their accurate financial information.
Parsian Hooshmand Group has launched an online 
ranking news site and a ranking quarterly to provide this 
processed information to applicants. In addition, one of 
the important goals of this group is to design a platform 
of data and processed information of companies, which 
has been coded and will be unveiled in 2023.
Parsian Hooshmand Group is knowledge-based and 
uses artificial intelligence, modeling and expert sys-
tems. The group also has an extensive database that 
will be 20 years old this year. It is worth mentioning that 
Parsian Hooshmand Group has acted on the basis of of-
ficial data and while presenting company information 
to its domestic and foreign applicants, has collected 
about 1,200 companies improvement projects in a doc-
umented manner and benefits from good experts and 
a strong arbitration network which currently has 7,000 
online referees.
Today, due to the lack of attention to ranking, the statis-
tics and information of many companies on issues such 
as the number of employees or the amount of taxes 
paid or non-operating expenses are not transparent. 
While it should be emphasized, sooner or later this issue 
will be on the agenda of many companies and their re-
sistance will not make sense.

The CEO of Parsian Hooshmand Group 
raised

The need for 
independence of 

credit rating 
companies

Vice Chairman of Ashna Investment 
Consulting Company

The prosperity of the 
capital market depends 
on the development of 
marketing knowledge
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Dr. Massoud Jurablo
Sociologist

The optimal direction of banking resources towards 
industrial and agricultural production has solved many 
economic problems and provided the ground for em-
ployment growth. One of the projects on the agenda, 
relying on bank resources, is to create rural employment 
and build millions of housing, which will help the govern-
ment to realize its plans. We talked to Dr. Mohammad Ja-
far Irani, a member of the board of directors of the Tose’e 
Ta’avon Bank. We read excerpts from this interview.
To finance cooperatives and organized unions, the 
country’s cooperative fund was established in 1989 and 
in 2009 was transformed into a bank based on the ap-
proval of the government board. And its most import-
ant duties include providing services and facilities to the 
cooperative sector, so that according to the articles of 
association, 70% of its resources are allocated to coop-
eratives and 30% to others.
The Tose’e Ta’avon Bank also seeks to provide equitable 
services to people who have chosen the low-cost fund-
raising method to start a group business.
Tose’e Ta’avon Bank has the facilities of electronic tech-
nology and information technology (IT), over time, in 
proportion to the growth rate of hardware and software 
in this bank and in other businesses, has increased the 
facilities and has started to create value with a variety of 
service packages.
In the social sphere, loans are paid to employees or busi-
nesses that have suffered debilitating problems or finan-
cial losses due to the spread of the coronavirus.
According to the strategic document of Article 44 of the 
Constitution, the cooperative sector must achieve a 25% 
share of the economy.
In previous years, the process of paying for the facility 
took about 2 months, but now, in order to improve the 
quality of customer service, this period has been re-
duced.
The Tose’e Ta’avon Bank is obliged to provide services 
to the cooperative sector with appropriate conditions, 
therefore, it has provided facilities to cooperative com-
panies with reasonable interest rates and long-term 
repayments so that they do not have to worry about 
repayment.
Like many developed countries, it is possible to create a 
cooperative and benefit different people by raising small 
workers’ capital. By using the capacities of the coopera-
tive sector, many people can be benefited from an eco-
nomic activity and external pressures such as sanctions 
can be reduced. The Tose’e Ta’avon Bank has excellent 
legal and human capacity, which can be one of the most 
influential players in the investment world ecosystem.

It was raised by a member of the board of 
directors of the Tose’e Ta’avon Bank

Payment of 32,000 
billion rials for rural 

employment

 Cooperation in our country, according to Articles 43 
and 44 of the Constitution, is one of the three types 
of economic activities, in which the provision of finan-
cial resources for entrepreneurship is done with the 
accumulation of small capital and organizational inde-
pendence. The originality of the member is relative to 
the originality of the capital. Considering the important 
benefits of cooperatives for the country and the view 
of the country’s officials on the cooperative approach, 
it led to the promulgation of executive policies of Arti-
cle 44 of the Constitution, which gave a special place 
to the cooperative sector, until the end of the Fifth 
Development Plan. The minimum share of coopera-
tives in the national economy should reach 25% of the 
total, although this did not happen in practice and the 
current share of this field in the most optimistic case 
did not even reach 10%, but nevertheless, the nation-
al economy seems to be in crisis, the need to use the 
people-centered economy model in the form of coop-
eratives found richer theoretical justifications. There 
is no doubt that the increase in international risks and 
the turmoil of the domestic economy in its impact, if it 
is to be compensated by models of self-reliance, must 
be re-examined diligently and meticulously with pre-
cise pathology, obstacles to the life of cooperatives. The 
more internal capacities of the economy are provided in 
the area of   cooperatives.
The collective mechanisms of economic participation in 
our society have been challenged at the same time as 
the reduction of social capital and the decline of the 
public confidence index, and perhaps the most import-
ant obstacle to the growth of investment in the cooper-
ative sector is rooted in this situation. Increasing em-
phasis on laws and urgent approach to what is not to 
interfere in the working systems of cooperatives, are 
two important priorities in the policy-making of the new 
government in the cooperative sector, which should be 
followed by both the government and chambers and 
unions to play an active role. At the same time, work 
should be done in public culture with seriousness to-
wards education, skills development, as well as greater 
appreciation for collective wisdom, social participation, 
and civic commitment. Another very important point 
that can help the sustainability of the economic struc-
ture of the country’s cooperatives is the constructive 
ratio of the banking system and working capital of this 
type of companies. Cooperatives are considered vague 
in terms of credit and utilization of this part of resourc-
es, and in general evaluations less than 10% of the total, 
which has caused other obstacles to professional entre-
preneurship in the structure of cooperatives in the 
country.

We have no choice 
but to cooperate
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Iran ranks second in the world in 
terms of gas reserves and has a 
17% share of world gas. In its latest 
official report, the National Iranian 
Oil Company has estimated the 
volume of Iran’s natural and con-
ventional gas reserves to be more 

than 33.7 trillion cubic meters. This is while our country, 
despite having such abundant gas resources; Unfortu-
nately, in the last few years, due to the intensification 
of sanctions, the amount of gas exports has reached its 
lowest level, and due to this huge decrease, other coun-
tries, including Russia, have been able to benefit the 
most from gas sales.
Sanctions have had far more detrimental effects than 
wasting billions of dollars in gas revenues. Currently, 
the condition of infrastructure, pipelines and mines in 
gas fields is not favorable. While our country has 50 
independent gas fields; But about 27 of its fields are 
depreciated or unusable, and only 23 of them are de-
veloped and in production. At present, our country’s gas 
industry is in dire need of foreign technology and capi-
tal to stabilize its production. According to expert esti-
mates made in previous years, it was decided to attract 
$ 100 billion in foreign capital for our country’s oil, gas 
and petrochemical industry; But in this area, too, due 
to the escalation of sanctions, many prominent inves-
tors in the energy sector, including the French compa-
ny Total, have abandoned their investment projects in 
the country and replaced by less prominent investors, 
including the Chinese company CNPC. They invested 
and participated in the development and operation of 
Phase 11, and these companies not only did not take 
effective measures due to US currency sanctions, but 
also became creditors and became an obstacle to the 
development of Iran’s gas fields.
It seems that our country is now at a crossroads of 
dreams or reality to export its gas. On the one hand, 
having a wealth of 33.7 trillion cubic meters of gas re-
serves under the ground makes every human being 
dream and fantasize, and on the other hand, facing the 
intriguing realities of the world that prevent even the 
sale of one percent of Iran’s gas sales. It is said that every 
free man suffers from annoyance and anger. Perhaps 
the only way to make dreams come true is to reduce 
conflicts with other countries and ease international 
conspiracies; A dream that can optimistically be realized 
in 2022.

Gas exports; 
Dream or 

reality

The imposition of extensive 
trade sanctions against Iran, the 
cut-off of our country’s access 
to the Swift global network, 
and banking sanctions faced 
the Iranian economy with many 
challenges, so conducting trade 
with its major partners through 
national currencies was one of 
the most important strategies 
in this regard. . According to the 

statistics published by the customs, the most important 
trading partners of Iran in the export sector are China 
with 19 million and 300 thousand tons worth 9 billion 
and one hundred million dollars, Iraq with 21 million 
and 600 thousand tons worth 6 billion and One hundred 
million dollars, Turkey with 11 million and 300 thousand 
tons worth 3 billion and 800 million dollars, UAE with 7 
million and 300 thousand tons worth 2 billion and 900 
million dollars and Afghanistan with 3 million tons of 
goods worth 1 billion And were $ 270 million.
In the import sector, the five major trade partners with 
Iran are the United Arab Emirates with 8 million tons of 
goods worth 10 billion and one hundred million dollars, 
China with 2 million and 200 thousand tons worth 7 bil-
lion and 200 million dollars, Turkey with 2 million And 
700 thousand tons worth 3 billion and 200 million dol-
lars, Germany with 549 thousand tons worth one billion 
and 200 million dollars and Switzerland with one million 
and 300 thousand tons worth one billion and one hun-
dred million dollars. On the other hand, according to the 
report of our Trade Development Organization, the vol-
ume of non-oil trade between Iran and Russia in the last 
12 years has always been about one billion dollars, so 
signing a bilateral monetary agreement with major trad-
ing partners can facilitate exports, imports and relations. 
However, it seems that only countries can be parties to 
this agreement with Iran that are not willing to comply 
with US sanctions, so it can be said that China and Rus-
sia. There are two options for concluding these agree-
ments by Iran. In this regard, our country has taken im-
portant steps, the most important of which is the signing 
of a 25-year cooperation document between Iran and 
China, as well as plans to sign a similar document with 
Russia, however, there is a long way to go to achieve the 
desired situation. Trade between Iran and China is still 
based on the dollar and the euro, despite an increase in 
2021 compared to last year. Trade with Russia is also low 
in volume and value, while the possibility of increasing 
trade with China to $ 100 billion and with Russia to $ 20 
billion is not unexpected. The instability of the value of 
Iran’s national currency, as well as the unknown global 
nature of this currency, make it very difficult for bilateral 
trade with Iran’s trading partners based on national cur-
rencies, so the signing of bilateral agreements leads to 
economic stability and consequently value stability. It 
becomes the national currency of the country, so the 
replacement of national currencies with world curren-
cies gradually and step by step and evaluating success in 
each stage and solving problems, seems to be the best 
way to face the economic war and overcome the op-
pressive sanctions of Western countries.

Prospects for 
non-dollar trade with 

Russia and China

Morteza Faghani
 Member of Tehran 
Chamber of Commerce

Farhad Amirkhani
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World of Investment
Experience of an Original 

 Opportunity

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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It was raised by a member of the board of directors of the Tose’e Ta’avon Bank
Payment of 32,000  billion rials for rural employment

The CEO of Parsian Hooshmand Group raised
The need for independence of credit rating  companies

The CEO of Padideh Shandiz Company emphasized
Shandiz phenomenon in the path of growth and 
development

Gholamreza Jamshidi proposed
Stability in the price of petrochemical raw materials guar-
antees success in export markets

The CEO of Nasir Lavaz Company announced
The economic growth and development of the country 
goes through production

Managing Director of the Caspian Sea Shipping Company
Countries are looking for a logistics-based economy

The CEO of Raga Company raised
Lack of transparency of government institutions in issuing 
licenses

The director of the Iran-Russia Friendship Association announced
Compilation of a future document, a study of Iran-Russia 
relations in the horizon of 2050












