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یا
مرتضی فغانی

 عضو اتاق بازرگانی تهران

افزایش حقوق کارگران متناســب با نرخ تورم و بر اســاس قانون برنامه 
ششم توســعه صورت می گیرد، با این حال به نظر می رسد که با توجه به 
آمارها رشــد 57/4 درصدی در سال 1401 بیش از میزان تورم در اقتصاد 
ایران بوده اســت. بر اســاس گزارش های مرکز آمار، تورم ایران در سال 
گذشته حدود 40 درصد بود، لذا افزایش صورت گرفته، بیش از میزان تورم 
است و در نگاه نخست می تواند به عاملی برای تورم بیشتر تبدیل شود که 
شورای عالی کار جهت تحقق آن نیز برای کارگران بخش خصوصی نیز 
اصرار دارد. برخی از کارشناسان، نخستین پیامد افزایش دستمزد را تاثیر 
آن بر هزینه های تولید دانسته اند، به طوری که بعضی از فعاالن اقتصادی 
این رشــد دستمزد را برای بازار کار ایران کمرشکن خوانده اند. با این حال 
صورت های مالی شرکت ها نشان می دهد که هزینه های مرتبط به حقوق 
و دســتمزد تنها 10 تا 15 درصد از هزینه های تولید را شــامل می شود و 
بخش عمده هزینه هــای تولیدی به تامین مواد اولیه و ماشــین آالت 

اختصاص دارد.
اگرچه افزایش 57/4 درصدی حقوق کارگران با هدف تامین معیشــت 
حداقلی آنان صورت گرفته، اما به نظر می رســد که با عنایت به وضعیت 
اقتصاد کشور این اقدام نمی تواند به هدف مورد نظر خود برسد. به  عنوان 
 مثال، سبد معیشت برای یک خانواده 3 نفره ایرانی حدود 9 میلیون تومان 
در ماه تعیین شده، در حالی که با رشد صورت گرفته در دستمزد، تنها 55 یا 
60 درصد از هزینه های معیشت آنان تامین می شود. از سوی دیگر، نرخ 
تورم در اقتصاد ایران به شکلی غیرقابل پیش بینی در حال افت وخیز است. 
اگرچه صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که اقتصاد ایران، تورمی 
در حدود 23 درصد را تجربه کند، اما به نظر می رســد، این تورم در برخی 
از کاالهای اساســی کارگران بسیار بیشتر بوده و یکی از عوامل مهم باال 
رفتن قیمت ها در این بخش نیز تاثیر افزایش 57/4 درصدی دستمزدها 
معرفی  شده است. عالوه بر این، افزایش دستمزدها بر مبنای رشد تورم از 
آنجایی  که خود منجر به ارتقاء نرخ تورم می شود، نمی تواند ابزار مناسبی 
برای بهبود وضعیت کارگران باشد. برای مثال، اگرچه واحدهای تولیدی 
به دلیل باال رفتن دستمزدها اجازه ندارند، قیمت نهایی محصوالت خود را 
باال ببرند، ولی در عمل این افزایش صورت گرفته است. به  عبارتی  دیگر 
با رشد دستمزدها، قیمت کاالها نیز ارتقا یافته و در نتیجه  با افزایش تورم، 
تاثیر بهبود دستمزدها نیز خنثی می گردد. همچنین بسیاری از بنگاه های 
تولیدی با افزایش هزینه دستمزدها به سوی تعدیل نیروهای خود رفته و 
حتی به قراردادهای سفید امضا روی می آورند، امری که تبعات بسیاری 

برای کارگران بخش خصوصی و جامعه خواهد داشت.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بهبود سطح معیشتی کارگران تابعی از 
ثبات در نظام تولید و تجارت اســت، از این رو دولت باید نسبت به افزایش 
کیفیت حکمرانی اقتصادی، هدفمند کــردن یارانه ها و صرفه جویی در 
هزینه منابع عمومی اقــدام کند. بخش مهمی از این وضعیت نیز به طور 
مســتقیم در گروی بهبود ارتباط اقتصادی با دیگر کشــورهای جهان، 
بهره مندی از فناوری های نوین و استفاده از تجارب سایر کشورها در زمینه 
بهبود وضعیت زندگی کارگران است، در غیر این صورت افزایش دستمزدها 
منجر به رشد نرخ تورم، تعطیلی کسب وکارهای مبتنی بر نیروی انسانی، 
گســترش قراردادهای ســفید امضا و در نهایت، افت وضعیت معیشتی 

کارگران به ویژه در بخش خصوصی خواهد شد.

افزایش دستمزد کارگران
 و تاثیر آن بر تورم
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فرهاد امیرخانی
سردبیر

چند دهه تحریم  ظالمانه و در ادامه شیوع گسترده و مرگبار ویروس کرونا، 
رکود بی ســابقه ای را در اقتصاد کشور طی دو سال گذشته رقم زده است. 
از شاخص ترین نتایج تخریبی این رکود، می توان به آثار زیان بار افزایش 
نجومی نرخ زمین و مســکن و متعاقب آن نرخ رهن و اجاره در شهرها و 
روستاها اشاره کرد. این گرانی ها گاه در حدی بود که برخی از مستاجران 
بی خانه شده و مســتاصل از همه جا به پشت بام خوابی، اتوبوس خوابی، 

پارکینگ هوایی و اجاره مسکن اشتراکی روی آوردند.
با اوج گرفتن این دســت از نابسامانی های اجتماعی، ستاد ملی مقابله با 
کرونــا به منظور کنترل  اوضاع، چندین طرح  را به تصویب رســاند که از 
جمله می توان به تمدید خودکار قراردادهای اجاره در صورت درخواست 
مستاجرین اشاره کرد که طی آن صاحب خانه ها در تهران نمی توانستند 
بیش از 25 درصد، مبلغ اجاره ســاالنه را افزایش دهند. این میزان برای 
سایر کالن شهرها 20 درصد و دیگر شهرهای کشور 15 درصد تعیین شد. 
هم زمان با ابالغ این مصوبه، تسهیالت اجاره نیز با هدف افزایش قدرت 
مالی مستاجران از سوی 10 بانک به متقاضیان اعطا شد. هر چند با اجرای 
این تمهیدات، بازار متشنج مسکن تا حدودی به آرامش رسید؛ اما از آن رو 
که حوزه مســکن جزو زیربخش های مهم اقتصاد کالن می باشد و تابع 
سایر تغییر و تحوالت اقتصادی است، در نتیجه به دلیل عدم برنامه ریزی 
مناسب و کنترل سایر متغیرها از جمله نقدینگی و تورم، قدرت خرید خانوار، 
کشش پذیری اجاره بها، تاثیر عوامل سیاسی بر بازار اجاره، ساختار جمعیتی، 
کمبود واحد های مســکونی اجاره ای متناسب با تمکن مالی دهک های 
متوســط و پایین جامعه، افزایش مهاجرت، نرخ سود سپرده های بانکی 
و تاثیرگذاری نرخ ســود بر ترکیب میزان رهــن و اجاره، اقدامات مذکور 
نتوانست شرایط نابسامان موجود در بازار مسکن را بهبود بخشد. مطابق 
آمار، اکنون 60 درصد از هزینه های خانوار صرف اجاره مسکن می شود. 
فقط طی یک سال گذشته کرایه  خانه ها تا آذرماه 50 درصد و در اسفندماه 
سال گذشــته و فروردین ماه امسال 100 درصد افزایش داشته اند. رشد 
تورم ماهانه در حوزه مسکن طی فروردین ماه سال جاری در کل کشور 
برابر با 2/1 درصد بوده؛ عددی که هیچ گاه در 10 ســال گذشته سابقه 

نداشته است.
در حال حاضر دولت به منظور جلوگیری از وقوع نارضایتی گســترده در 
حوزه مسکن اقداماتی نظیر تمدید مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، اعطای 
وام اجاره و ساخت وساز 300 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اجاره داری 
حرفه ای را مطرح کرده است. هر چند این قبیل اقدامات، در صورتی که 
به فوریت انجام شوند، تاثیری قابل تامل بر حوزه مسکن بر جای خواهند 
گذاشــت؛ اما نباید از خاطر ببریم که شکاف عرضه و تقاضا و گرانی در 
دیگر بازارهای موازی مانند ارز، طال و خــودرو؛ عوامل اثرگذار بر نرخ 

رهن و اجاره می باشند.
اکنون گرانی شــدیدی بر بازار مسکن حاکم شده که با خود رکود تورمی 
بی سابقه به دنبال آورده اســت. امید است که امسال، این بازار متشنج با 
تدابیر درســت، هر چه زودتر به ثبات و آرامش برسد؛ انتظاری که دور از 
دسترس نیســت و مردم در ســال جاری، بیش از هر زمان دیگری این 

موضوع را از مسئوالن مطالبه خواهند داشت.

بازار نابسامان اجاره 
در ایـران

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
ارديبهشت 1401   شماره 65
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یکی از خطرات و مســائل جدی داخلی در حوزه صنعت خودرو، کاهش 
قدرت و توان خرید مردم اســت. در رابطه با اهداف تبیین شــده از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اصالح صنعت خودرو نیز باید 
گفت که تمامی ارکان سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و... باید بر اساس 
سند چشــم انداز 1404 که از ســوی مقام معظم رهبری ابالغ شده بود، 

ریل گذاری می شد، اما تقریبا این سند به دست فراموشی سپرده شد.
در ســند مذکور برخی از اهداف در بازه های زمانی مختلف تعریف شده 
بود و دولت ها باید این اهداف را پیگیری می کردند، چراکه اصوال اســناد 
باالدستی و ملی نباید از مسیر اصلی خارج شوند و ماهیت آن ها تغییر  کند. 
در این میان، این سوال مطرح می شود که چگونه می توان برای این اهداف 
و برنامه ها، ضمانت اجرایی ایجاد کرد تا صرفا روی کاغذ مطرح نشوند و 
در عمل نیز شاهد اجرای آن ها باشیم؟ مساله اول، تدوین یک »نقشه راه« 
اســت که باید در ابعاد ملی تصویب شود و قوای سه گانه نیز روی کلیات 
سند اتفاق نظر داشته باشند. در ادامه، حاکمیت تضمین و ضمانت اجرایی 
مربوطه برای رسیدن به اهداف تبیین شده و محقق شدن آن در دوره های 
زمانی و دولت های مختلف را ارائه دهد و به نوعی همانند قانون اساســی 
که همگی در هر زمانی، موظف به اجرای آن هستند، تکلیفی برای همه 

دولت ها و مجلس های آینده تعیین شود.
در کنار این امر، پایش و رصد این سند نیازمند تشکیل یک »کمیته ملی 
خودرو« است که متشکل از نمایندگان ســازمان ها و نهادها، مجلس، 
بانک مرکزی، قوه قضاییه، ارکان مختلــف دولت اعم از وزارت اقتصاد، 
وزارت صمت و هر گروه مجری و تاثیرگذار دیگری از جمله خودروسازان، 
قطعه ســازان و انجمن های قطعه سازی است تا یک سند جامع تدوین و 
تالیف شــود و در نهایت برای اجرای مصوبات کمیته ملی خودرو مدنظر 
قرار گیرد. مســاله بعدی، مهمترین تاثیر تدوین نقشه راه و اجرای آن در 
صنعت خودرو کشــور است. شاید برخی از گروه ها و سازمان ها با بخشی 
از مصوبات مخالف باشند، اما اجرای یک سند مصوب شده، الزامی است. 
بر این اســاس می توان دو معضل بزرگ صنعت خودرو که یکی مربوط 
به ساختار و دیگری شــامل تصدی گری دولتی است را برطرف کرد. از 
سوی دیگر، یکی از خطرات و مســائل جدی داخلی، موضوع  قدرت و 
توان خرید مردم اســت. در حال حاضر کشور ما در یک پارادوکس جدی 
قرار گرفته و مردم امکان خرید محصوالت با کیفیت مطلوب را ندارند، در 
حالی که نیازمندی ها یکی اســت، اما توان خرید مردم در قیاس با سایر 
کشورها حدود 10 درصد اســت. در شرایطی که دولت توانسته مواردی 
مانند کاالهای اساســی و دارو را با ارز دولتی بــرای مردم تامین کند، اما 
مواردی نظیر خودرو با توجه به قدرت خرید مردم، امکان تامین ندارد و در 

نهایت این مساله باعث افت کمی و کیفی تولید می شود.
در پایان باید به این نکته اشــاره کــرد که موضوع مهم در صنعت خودرو 
کشور، رفع تصدی گری دولتی و در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی به 
جای شاخص های امنیتی، انتظامی و اطالعاتی در حوزه نظارت است و باید 
مطابق قانون تجارت آزاد و قوانین حاکم بر شرکت های بورسی در بخش 

صورت مالی و اقتصادی رفتار کرد.

مهندس آرش محبی نژاد
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و 

قطعه سازان خودرو کشور
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در این بخـــش می خوانیم :

افزایش ضریب نفوذ بیمه با فناوری های نوین

تامین مالی شرکت های سهامی خاص از طریق بازار سرمایه

بیمه زندگی، سرمایه گذاری هوشمندانه برای تامین آینده خانواده ها

اقتصاد بازار

گفت وگوی اختصاصی با دکتر محمدجواد آقاجریگفت وگوی اختصاصی با دکتر محمدجواد آقاجری
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در خصوص فعالیت های اداره کل نظارت بر شبکه خدمات 
بیمه ای بیمه مرکزی توضیحاتی ارائه فرمایید؟

بر اساس بند 7 ماده 5 قانون تاســیس بیمه مرکزی ج.ا.ا و بیمه گری، 
یکی از اصلی ترین وظایف و اختیارات بیمه مرکزی؛ ارشــاد، هدایت و 
نظارت بر موسســات بیمه و حمایت از آن ها در جهت حفظ ســالمت 
بــازار بیمه، تنظیم امور نمایندگی و داللی بیمه و نظارت بر امور اتکائی 
و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم است. این اداره کل، وظیفه 
نظارت بر شــبکه خدمات بیمه ای از جمله نمایندگان بیمه، کارگزاران 
رسمی بیمه، ارزیابان خسارت رسمی بیمه و دفاتر ارتباطی بیمه در کشور 
را به عهده دارد. با توجه به گســتره فعالیت این دسته از فعاالن صنعت 
بیمه در ســطح کشــور و ارائه خدمات بیمه ای به مردم و بیمه گذاران و 
همچنین نقــش و جایگاه عرضه کنندگان بیمه بــه منظور نظارت بر 

عملکرد آنان در چارچوب آئین نامه های مصوب شــورای عالی بیمه و 
مقررات موجود و حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان، اداره کل 
نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی ج ا. ا با استفاده از نیروهای 
کارشناســی و متخصص و همچنین تدوین شاخص های نظارتی در 
بستر سامانه سنهاب این وظیفه را به عهده دارد. قابل ذکر است، در حال 
حاضر بیش از 90 هزار نماینده بیمه، یک هزار و 200 کارگزار رســمی 
بیمه و یک هزار و 900 ارزیاب خســارت بیمه ای در سطح کشور به ارائه 

خدمات بیمه ای می پردازند.
هم اکنون در این صنعت با چه مشکالتی مواجه هستید؟

اســتارت آپ های بیمه ای و فروشــندگان آنالین بیمه در بازار کشور با 
اســتفاده از فناوری های نویــن در صدد عرصه خدمــات بیمه ای در 
بســتر الکترونیکی هســتند و با توجه به گســتره فعالیت این دسته از 
عرضه کنندگان بیمه که با پشــتوانه ســرمایه گذاران از طریق انجام 
تبلیغات گسترده فعالیت می نمایند، نظارت بر عملکرد آنان با مشکالت 
خاصی همراه می باشد که در این راســتا مقررات و ضوابطی طراحی و 
با ابالغ بخشــنامه هایی فعالیت آنان ضابطه مند گردیده است. با توجه 
به ســیر تحول فناوری هــای نوین در صنعت بیمه، شــبکه فروش و 
شرکت های بیمه ناگزیر به استفاده از این فناوری ها برای عرضه خدمات 
بیمه ای می باشــند و نظارت بر عملکرد این دســته از فعاالن، مستلزم 
تجهیز نهاد ناظر و شــرکت های بیمه و همچنین استفاده از ابزارهای 

نوین نظارتی است.
در این خصوص چه رویکردی اتخاذ کرده اید؟

رویکرد نهاد ناظر، نظارت جامع بر عملکرد تمام فعاالن صنعت بیمه در 
راســتای حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق 
آن ها از طریق کنترل و نظارت بر رعایــت آئین نامه ها و مقررات مورد 
عمل توســط تمامی فعاالن صنعت بیمه می باشــد. نهاد ناظر ضمن 

مديرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی مطرح کرد

افزایش ضریـب نفوذ بیـمه 
با فناوری های نوین

محمد جعفری

از شاخص های مهم و تاثیرگذار برای افزايش ضريب نفوذ بیمه، نظارت موثر نهاد ناظر در خصوص حسن اجرای مصوبات شورای عالی بیمه توسط فعاالن 
اين صنعت به ويژه عرضه کنندگان خدمات بیمه ای می باشد. يکی از وظايف اصلی بیمه مرکزی، نظارت بر فعالیت فعاالن صنعت بیمه در چارچوب 
آئین نامه ها و مقررات مصوب شورای عالی بیمه و راهبری شبکه فروش و تنظیم امور نمايندگی بیمه و داللی آن است. به منظور حمايت از حقوق 
بیمه گذاران و جلوگیری از تضییع آن به منظور ارائه خدمات مطلوب به بیمه شدگان با توجه به نقش صنعت بیمه در حمايت از بخش های مختلف اقتصادی 
با دکتر محمدجواد آقاجری، مديرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی ج ا. ا گفت وگويی داشتیم. وی پیش از اين سمت هايی همچون مديرکل 
نظارت بر شرکت های بیمه و هماهنگی امور استان ها، معاونت پژوهشی پژوهشکده بیمه، رايزن فرهنگی ج.ا.ا در کشور چین، وابسته فرهنگی ج.ا.ا در 
پاکستان، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق )ع( و همچنین مديرکل رسانه های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مديرکل ارتباطات سازمان 

صداوسیما را در کارنامه خود داشته است. ماحصل اين مصاحبه را می خوانیم.
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حمایت از فعالیت های سالم و توسعه گرا در چارچوب مقررات، با استفاده 
از فناوری های نوین در عرضه خدمات بیمه ای به منظور افزایش ضریب 
نفوذ بیمه در صورت وجود زیرســاخت های نرم افزاری و سخت افزاری 

الزم حمایت خواهد کرد.
اســتفاده از چه فناوری هایی به رشد شرکت های بیمه ای 

کمک خواهد کرد؟
سرمایه گذاری و اهتمام جدی شرکت های بیمه در توسعه زیرساخت های 
الکترونیکی، بهترین فرصت رقابتی آن ها در بازار بیمه کشــور اســت. 
استفاده از فناوری های نوین در ارائه خدمات بیمه ای یکی از راهکارهای 
الزم برای توســعه این صنعت، افزایش ضریب رشد و همچنین ارتقای 
ضریب نفوذ بیمه می باشــد. شرکت های بیمه در بازار رقابتی باید زمینه 
ارائه خدمات بیمه به صورت الکترونیکی را فراهم نمایند. البته هرگونه 
اســتفاده از فناوری های نویــن در ارائه خدمات بیمه، مســتلزم ایجاد 
زیرســاخت های الزم در صنعت بیمه و ایجــاد بانک های اطالعاتی و 
پیش بینی شــاخص های نظارتی به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف 
و سوءاستفاده و رانت های خاص است و ارائه خدمات بیمه ای به صورت 

شفاف باید سرلوحه سیاست های نهاد ناظر باشد.
چه برنامه هایی برای تحقق شعار ســال جاری مبنی بر 

دانش بنیان شدن این حوزه دارید؟
امروز، توســعه و استفاده از ابزارهای هوشــمند و بهره گیری از خدمات 
دانش بنیان در توســعه و نظارت بر عملیات بیمــه گری یک ضرورت 
آشکار است. یکی از اقدامات اساسی در سال 1401 پیگیری برنامه های 
الزم برای رســیدن صنعت بیمه به نقطه مطلوب و استفاده از دانش به 
روز دیجیتال است. برخی از مســئوالن عالی رتبه، به ویژه وزیر محترم 
اقتصاد، بر عرضه بیمه به صورت هوشمند و الکترونیکی تاکید دارند که 
در جلوگیری از فساد نقش موثری دارد. هدف ما نیز رسیدن به مرحله ای 
اســت که به ایجاد آرامش در این حوزه منجر شــود؛ به این ترتیب که 
کارگزاری های بیمه برخط بر اســاس آئین نامه ذی ربط فعالیت کرده و 
بیمه نامه ها نیز به مانند خدمات نظام بانکی به صورت آنالین به فروش 
رسد. عالوه بر این، از فناوری ها می توان برای جلوگیری از فساد، کاهش 
هزینه ها، ســاماندهی اپلیکیشــن ها و پلتفرم ها به منظور ارتقاء امنیت 
داده هــا بهره گرفت. الزم به یادآوری اســت، در حال حاضر بیش از 40 
کارگزاری بیمه برخط وجود دارد که باید زمینه برای رقابت ســالم آن ها 
با دیگر فعاالن شبکه فروش بیمه فراهم شود تا انگیزه های صنفی آنان 

نیز از میان نرود.
برای مواجهه با تخلفات احتمالــی بیمه ای چه تدابیری 

اتخاذ شده است؟
در برخورد با تخلفات شبکه خدمات بیمه، ضمن استفاده از ظرفیت های 
آئین نامه هــای موجود در آئین نامه های مصوب شــورای عالی بیمه، از 
ضمانت های اجرایی تعیین شــده در آئین نامه نیز استفاده می شود. وفق 
مصوبه هیات عامــل بیمه مرکزی، کمیته انضباطی شــبکه خدمات 
بیمه ای با حضور واحدهای نظارتی تشــکیل و بر اســاس نوع تخلفات 

برخورد مناســب از قبیل محدودیت در صدور بیمه نامه، مسدود کردن 
کارمزد، تعلیق فعالیت یا لغو پروانه فعالیت صورت می پذیرد.

آیا به اهداف تعیین شــده خود در صنعت بیمه دست پیدا 
کرده اید؟

 در این خصوص دیگران باید قضاوت کنند. به اعتقاد بنده، زمینه و بستر 
خوبی فراهم شــده و به دنبال آن، آئین نامه ها باید به نحوی بازنگری 
شوند که مقررات قابلیت اجرایی داشته باشند. از طرفی، باید بیمه های 
هوشمند و شــیوه های نوین مورد استفاده در کشــورهای اروپایی را 
شناســایی کرد و افراد متخصص را در راس امور شرکت های بیمه قرار 
داد تا انگیزه کافی برای رشد این صنعت فراهم گردد. از سوی دیگر، در 
مواجهه با تخلفات و خطاها نیز باید جانب عدالت را رعایت و آن ها را به 
دقت بررســی کرد تا ضریب نفوذ بیمه در کشورمان افزایش یابد. برای 
رســیدن به نتیجه ای مطلوب نیز باید از فناورهای نو استفاده کنیم و به 

ابزارهای نوین مسلط باشیم.
و سخن آخر...

یکی از خواسته های اصلی ما ورود افراد عالقه مند و با انگیزه به عرصه 
ارائه خدمات بیمه ای اســت. برنامه ریزی برای تحقق رســالت اصلی 
صنعت بیمه که همانا حمایت از حقوق بیمه گذاران و ایجاد اطمینان در 
جامعه اســت، از سیاســت های بنیادی بیمه مرکزی ج.ا.ا محســوب 
می شــود. در این راســتا، برنامه ریــزی برای جبران خســارت های 
زیان دیدگان در سریع ترین زمان ممکن هدف اصلی نهاد ناظر است و 
همچنین برنامه ریزی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه با اتخاذ تصمیمات 

به موقع می تواند زمینه ساز توسعه کالن کشور باشد. 

استفاده از 
فناوری های نوین در 
ارائه خدمات بیمه ای 

یکی از راهکارهای 
الزم برای توسعه 

این صنعت، افزایش 
ضریب رشد و 

همچنین ارتقای 
ضریب نفوذ بیمه 

می باشد
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در خصوص سوابق کاری خود توضیحاتی ارائه فرمایید؟
بنده متولد روستای کاروانسرا، شهرستان آوج استان قزوین هستم. دوره 
ابتدایی را در روســتا طی کرده و دوره راهنمایی و دبیرســتان را نیز دور از 
خانواده در آوج گذراندم و با رتبه 43 در رشته اقتصاد دانشگاه تهران پذیرفته 
شدم. در سال آخر تحصیل به عنوان بورسیه در آزمون استخدامی مرکز 
آموزش مدیریت دولتی پذیرفته شدم. حدود 30 سال در آن مرکز و پس از 
ادغام آن در موسسه پژوهش در برنامه ریزی و توسعه و تشکیل موسسه 
عالی آمــوزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی خدمت کردم و در تمام 
این سال ها باالترین نمره ارزشیابی ساالنه را در دپارتمان خود داشته ام. در 
سال 1378 موفق به دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از مرکز 
آموزش مدیریت دولتی شــدم و عالوه بر آن 1773 ســاعت دوره های 
 ITOT دوره ،ICDL ،آموزش عمومی، کارشناســی، مدیریتی، مهارتی

به مدت 40 روز در هندوستان را گذرانده ام.

در مورد فعالیت های شــرکت بیمه زندگی خاورمیانه نیز 
توضیحاتی ارائه فرمایید؟

باید به این نکته اشاره داشته باشم که حاصل تحصیالت، دانش، مهارت 
و تالش ها همیشــه در جریان خدمت بنده نمایان بوده و به عنوان یک 
متخصص، نســبت به اصالح فرآیندها در راستای بهبود مستمر، ارتقاء 
عملکرد، تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها اقدام کردم که نتایج بسیار 
مطلوبی به همراه داشته است. بیمه زندگی از جمله خدمات بیمه ای اکثر 
شرکت های بیمه است و بر اســاس اهداف مشخصی به وجود آمده که 
مورد استقبال افراد جامعه نیز قرار گرفته است. به طور کلی بیمه بر اساس 
ریســک، پیش بینی و برنامه ریزی برای آن به وجود آمده و بیمه زندگی 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. عملکرد بیمه های زندگی گسترده  است 
و زوایای بیشتری از زندگی شخص بیمه  شــده را در برمی گیرد. در واقع 
بیمه هــای زندگی دو نوع کارکرد متفاوت دارند؛ یکی نقش حفاظتی این 
نوع بیمه ها اســت که خود شــامل دو نوع بیمه های عمر است و دیگری 
در صورت حیات بیمه شــده و دیگری بیمه های زندگی در صورت فوت 
بیمه شده  است. در پایان قرارداد این نوع بیمه ها به صورت یک جا به فرد یا 
ذی نفع مبلغ مشخص شده پرداخت می شود، اما عالوه بر نقش حفاظتی 
برای بیمه شده، بیمه زندگی یک عملکرد مهم دیگر را نیز شامل می شود 
و آن هم موضوع سرمایه گذاری هوشمندانه آن است. مساله مهمی که در 
رابطه با بیمه زندگی مطرح می شــود و تاکنون در خصوص این نوع بیمه 
کمتر مورد توجه عموم مردم قرار گرفته، بخش سرمایه گذاری بیمه زندگی 
است. به طور کلی موضوع مغفول مانده در خصوص بیمه زندگی این است 
که این بیمه نامه نوعی سرمایه برای بیمه گذار محسوب شده و در صورت 
حیات یا فوت از جانب شرکت بیمه مبلغ مشخصی به او پرداخت می شود. 
بیمه زندگی در کشورهای پیشرفته خیلی زودتر آغاز شده و استقبال خوبی 
از آن شده است. در ایران این نوع بیمه، عمری بیشتر از دو دهه ندارد. قابل 

مدير ارشد فروش شرکت بیمه زندگی خاورمیانه

بیمه زندگی، سرمایه گذاری هوشمندانه 
برای تامین آینده خانواده ها

سارا نظری

اهمیت ويژه بیمه های زندگی در باال بردن سطح رفاه اجتماعی و توجه خاص جوامع توسعه يافته به اين مهم، موسسان شرکت بیمه زندگی خاورمیانه را 
مجاب به تاسیس شرکتی تخصصی در اين عرصه کرد. اين شرکت، با استفاده از به روزترين تکنیک های مديريت سرمايه گذاری، مديريت ريسک، هوش 
تجاری، نیروی متخصص و توانمند و با تمرکز ويژه بر بیمه های زندگی و همچنین تحقیق و نیازسنجی در جامعه، دست به نوآوری و خلق محصوالت جديد 
زده تا در جهت تحقق رسالت خود که پاسخگويی هر چه بیشتر و بهتر به نیازهای افراد جامعه و تضمین آينده ای شايسته برای همه ايرانیان می باشد، گام 
بردارد. به منظور آشنايی بیشتر با فعالیت ها و خدمات ارائه شده توسط اين شرکت، گفت وگويی با احمدعلی بیگ محمدلو، مدير ارشد فروش شرکت بیمه 

زندگی خاورمیانه انجام داده ايم که ماحصل آن را می خوانیم.

شرکت بیمه زندگی 
خاورمیانه، بیشتر 

تمرکز خود را بر 
بیمه مستمری و 

بازنشستگی گذاشته 
که خوشبختانه 

استقبال خوبی هم 
از آن شده است. 

آینده خوبی برای این 
شرکت به عنوان 

یکی از صندوق های 
بازنشستگی مطرح 

پیش بینی می شود
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ذکر اســت، حدود 15 درصد مردم بیمه زندگی دارند و اقبال خوبی نسبت 
به آن وجود دارد.

مهمترین ویژگی خدمات شرکت بیمه خاورمیانه نسبت به 
دیگر بیمه ها چیست؟

این شــرکت اولین شرکت تخصصی بیمه زندگی در ایران است که فقط 
در این زمینه فعالیت می کند و ســایر رشته های بیمه ای را ندارد، بنابراین 
از تمام توان تخصصی خود در این رشته استفاده می کند. از سوی دیگر، از 
لحاظ سازمانی با بهره گیری از جدیدترین روش های سازمانی و مدیریتی، 
فرآیندهای کاری طوری طراحی شــده که بیشــتر کارها آنالین بوده و 
سریع و دقیق انجام می شــود و از همه هزینه های مربوطه کاسته شده و 
صرفه جویی می شود و بدیهی است، همه این مبالغ به سود مشتری است. 
تمام ارکان سازمان فروش شرکت بیمه خاورمیانه خارج از شرکت بوده و 
رابطه استخدامی با شرکت ندارند. برای کار در سیستم فروش این شرکت 
نیاز به سرمایه و دفتر کار نیست و بر همین اساس در هزینه ها صرفه جویی 
می شود. بیمه زندگی خاورمیانه اولین شرکت تخصصی بیمه های زندگی 
به مجوز 134534455 از بیمه مرکزی ج.ا.ا با ســطح توانگری مالی یک 
)باالترین سطح توانگری مالی( می باشــد. ناگفته نماند، این شرکت در 
سال های گذشته بیشترین سوددهی را نسبت به شرکت های دیگر بیمه 
داشــته است. بیمه های زندگی شــرکت بیمه زندگی خاورمیانه در سال 
1396، 21 درصد؛ در ســال 1397، 24 درصد؛ در سال 1398، 25 درصد 
و در ســال 1399، 83 درصد سود قطعی داشته است. عالوه بر موارد ذکر 
شده، این شرکت همانند گذشته در سال جاری فعالیت های خود را مبنی بر 
دانش بنیان بودن ادامه می دهد و نسبت به ارتقاء روش های فروش، طراحی 
محصول جدید و پیش بینی فروش اقداماتی انجام شــده است. موضوع 
قابل توجه اینکه طبق قانون بیمه، اتباع کشــورهای دیگر هم می توانند 

محصوالت ما را خریداری و از مزایای آن برخوردار شوند.
این شرکت چه طرح های توسعه ای را در دستور کار دارد؟

انواع مختلف بیمه ماننــد بیمه عمر تمام عمر، بیمــه عمر زمانی، بیمه 
مستمری و بازنشستگی و بیمه مســتمری آنی وجود دارد و در این میان 
شــرکت بیمه زندگی خاورمیانه، بیشتر تمرکز خود را بر بیمه مستمری و 
بازنشستگی گذاشته که خوشبختانه استقبال خوبی هم از آن شده است. 
آینده خوبی برای این شرکت به عنوان یکی از صندوق های بازنشستگی 
مطرح پیش بینی می شــود و در سال 1401 از محصول جدیدی رونمایی 

خواهد کرد.
ســود بیمه زندگی چگونه و با چــه روش هایی پرداخت 

می شود؟
سود بیمه زندگی شــرکت بیمه خاورمیانه بر اساس قانون بین مشتریان 
توزیع و به اندوخته آنان افزوده می شــود. در این شرکت به محض اینکه 
فردی بیمه  را خریــداری می کند، یک صندوق اندوختــه برای او ایجاد 
می شود که می تواند از طریق پورتال خود به صورت آنالین پول به آن واریز 
یا تقاضای برداشــت نماید که بر موجودی این اندوخته، سود روزانه تعلق 
می گیرد که در آخر سال مالی بعد از مشخص شدن سود ساالنه شرکت به 

اندوخته مشتری واریز می شود که می تواند برداشت یا برای دریافت سود 
در اندوخته خود ذخیره نماید.

مزایایی بیمه زندگی
   سرمایه گذاری مطمئن و اطمینان خاطر برای آینده

   حقوقی برای دوران بازنشستگی
   تامین آینده فرزندان

   درآمدی برای زنان خانه دار
   بیمه ای برای تمامی اصناف و کسبه

   سرمایه فوت
   سرمایه فوت بر اثر حادثه

   پوشش هزینه های پزشکی بر اثر حادثه
   پوشش از کار افتادگی

   پوشش بیماری های خاص
   پوشش بیماری سرطان

   پوشش بیماری کرونا
   اندوخته سرمایه گذاری

   گرفتن وام تا 90 درصد موجودی و اندوخته بدون ضامن، چک و سفته
   پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت بیمه گذار

   تضمین پرداخت مستمری به ذی نفع در صورت فوت بیمه شده
   بیمه های زندگی از مالیات معاف هستند

   دریافت سرمایه فوت یا موجودی اندوخته بدون نیاز به انحصار وراثت و 
طی مراحل آن 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
ارديبهشت 1401   شماره 65

موضوع مغفول مانده 
در خصوص بیمه 
زندگی این است 
که این بیمه نامه 

نوعی سرمایه برای 
بیمه گذار محسوب 

شده و در صورت 
حیات یا فوت از 

جانب شرکت بیمه 
مبلغ مشخصی به او 

پرداخت می شود
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وظیفه بخش “ PE”  گروه مالی دانایان چیست؟
در این بخش ما به شــرکت های ســهامی خاص که قصد اســتفاده از 
ظرفیت های بازار ســرمایه را دارند، خدماتی را ارائه می دهیم، برای آن ها 
تامین مالی و در آن ها ســرمایه گذاری می کنیم. در واقع تمرکز بنده، در 
جهت فراهم سازی ورود شرکت های سهامی خاص به بازار سرمایه است. 
بسیاری از مفاهیم در حوزه مالی از کشورهای توسعه یافته وارد ایران شده 
و در حال استفاده است و به نوعی برای کشور ما این مفاهیم وارداتی تلقی 
می شود. در کشورهای توسعه یافته جهان، مجموعه شرکت هایی وجود 
دارند که واسطه بین شرکت های سهامی خاص و بازار سرمایه هستند که 
ما در ایران به صورت تعریف شده و حرفه ای، چنین شرکت هایی را نداریم. 
اگر یک شرکت سهامی خاص قصد ورود و استفاده از امکانات بازار سرمایه 
را داشته باشد، به طور مستقیم به نهادهای مالی مراجعه کرده و این نهادها 
هم عمدتا شرایط و الزامات شرکت های سهامی خاص برای ورود به بازار 
ســرمایه را الزم و کافی نمی دانند و متاسفانه ورود یک شرکت سهامی 

خاص به بازار سرمایه در همین مرحله متوقف می شود.

چه تعداد از شرکت های سهامی خاص توانایی ورود به بازار 
سرمایه را دارند؟

حدود 600 شرکت روی تابلو قرار دارند که درج نهاد شده و معامله می شوند. 
بیش از 150 هزار شرکت ســهامی خاص داریم که بورسی و فرابورسی 
نیستند. فرض کنید، به دالیل مختلفی 95 درصد از این تعداد، شرکت های 
کوچک یا غیر قابل توسعه باشند که قابلیت ورود به بازار سرمایه را نداشته 
باشــند، 5 درصد از شرکت های باقی مانده شــامل 7 هزار و 500 شرکت 
می شود که شایستگی قرار گرفتن روی تابلو را دارند، اما متاسفانه حضور 

ندارند که باید برای حضور آن ها در بازار سرمایه بستر الزم فراهم شود.
چرا شرکت های سهامی خاص برای ورود به بازار سرمایه 

دیدگاه منفی دارند؟
البته همه آن ها دیدگاه منفی ندارند، ولی سوال مهمی است. نخست اینکه 
بازار سرمایه در کشور ما جوان است و این بازار در آمریکا بیش از 170 سال 
عمر دارد. دوم؛ به فرهنگ و نحوه نگرش به موضوعاتی همچون توسعه، 
کسب وکار، شراکت و ... مرتبط می شود که اغلب به روز نشده است. سوم؛ 
آگاهی نداشتن به جزئیات این امکانات است. شرکت های سهامی خاص 
نگرانی های مختلفی برای استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه دارند که 
اغلب آن ها با آگاهی بخشــی و اطالع از الزامات مربوط حل خواهد شد و 
یا بسیاری از آن ها بی مورد است. متاسفانه شرکت های سهامی خاص از 
منافع بورسی شدن مطلع نیستند و تمرکزشان صرفا بر الزامات و ضوابط 

ورود به بازار سرمایه است.
چه دلیل قانع کننده ای برای استفاده از امکانات بازار سرمایه 

توسط شرکت های سهامی خاص دارید؟
اگر شرکتی قصد توســعه دارد و می خواهد بزرگ شود، همین مهمترین 
دلیل برای اســتفاده از بازار سرمایه اســت. بنده فکر می کنم، با توجه به 
وجود سامانه های مختلف نظارتی در کشــور، خریدوفروش  بسیاری از 
شرکت های سهامی خاص رسمی ا ست و همین موضوع، یکی از الزامات 
پایه برای حضور در بازار ســرمایه را پوشش می دهد. هوشمندان مالی در 
ســطح جهانی به دنبال شــفافیت و در معرض توجه هستند و همچنین 
حضور در بازار سرمایه، ارزش دارایی شرکت ها را کامال تغییر خواهد داد. 
در حقیقت بازار ســرمایه، تامین مالی را برای شرکت های سهامی خاص 

عضو هیات مديره شرکت سرمايه گذاری دانايان تاکید کرد

تامین مالی شرکت های سهامی خاص 
از طریق بازار سرمایه

احمدرضا صباغی

بازار سرمايه در تمام کشورها به عنوان يک بخش مهم برای رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. از سوی ديگر ورود يک شرکت به بازار سرمايه 
می تواند نقش مهمی در استفاده آن شرکت از ابزارهای متعدد برای تامین مالی و ايجاد شفافیت در عملکرد داشته باشد، لذا برای ورود شرکت های سهای 
خاص به بازار سرمايه بايد زمینه الزم را فراهم کرد تا مديران و اعضای هیات مديره اين شرکت ها از مزايای ورود شرکت خودشان به بازار سرمايه مطلع 
شوند. مهندس مسعود مددی، عضو هیات مديره و مدير سرمايه گذاری خصوصی »PE« گروه مالی دانايان با اشاره به مزايای فراوان ورود شرکت های 
سهامی خاص به بازار سرمايه گفت: شرکت های کوچک و خصوصی به بازار سرمايه عمق می بخشند که وقوع اين اتفاق در کاهش ذاتی وجه منفی 

سفته بازی و خردمندانه رفتار کردن بازار، نقش موثری دارد. مشروح اين مصاحبه از نظر خوانندگان گرامی می گذرد.
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ارزان تر می کند. به عنوان مثال، وقتی ارزش یک شــرکت سهامی خاص 
100 واحد اســت، زمانی که بنده 10 درصد از سهام شرکت خود را در بازار 
سرمایه عرضه می کنم، در حقیقت 10 واحد کسب کرده ام و همین شرکت 
ســهامی خاص، اگر سهامی عام شده و الزامات را رعایت کند، ارزش 100 
واحدی آن به عنوان مثال 500 واحد خواهد شد، حال اگر قصد تامین مالی 
برای شــرکت را داشته باشید، 2 درصد از سهام آن را به فروش می رسانید 
و 10 واحــد دریافت می کنیــد که این اتفاق، تنها در ســایه بهره بردن از 

ظرفیت های بازار سرمایه برای شرکت های سهامی خاص رخ خواهد داد.
دیگر مزایای ورود شــرکت های ســهامی خاص به بازار 

سرمایه را توضیح دهید؟
انتشــار اوراق برای شرکت های حاضر در بازار ســرمایه از دیگر مزایای 
بورسی شدن شرکت های سهامی خاص است. بنگاهی که امکان تامین 
مالی داشــته و بنگاهی که امکان تامین مالی ندارد، ارزش های مختلفی 
دارند. اگر بنده به عنوان یک شرکت سهامی خاص فقط روی این موضوع 
تمرکز کنم که نگران الزامات ناشی از ورود به بازار سرمایه باشم، نمی توانم 
مزایای دیگری مانند مدیریت ثروت خانوادگی و تداوم کسب وکار خود را 
که حضور در بازار سرمایه تضمین می  کند، مشاهده کنم. البته خارج از بازار 
هم مزیت هایی خواهم داشت. به عنوان مثال، اگر یک شرکت سهامی عام 
و بورسی به صندوق توسعه ملی مراجعه و از آنجا قصد تامین مالی داشته 
باشد، با فیلترهای کمتری نســبت به یک شرکت سهامی خاص مواجه 
خواهد شد، زیرا شرکتی که وارد بورس می شود، شناخته شده و حسابرس 
معتمد دارد و عالوه بر آن، برای کسب وکار خود نوعی شفافیت ایجاد کرده 

که برای صندوق توسعه ملی قابل اثبات است.
حضور شــرکت های ســهامی خاص در بازار سرمایه چه 

تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت؟
وقتی یک قانون در کشوری مدنی می شود، یعنی اینکه بنده باید هزینه ای 
صرف کرده تا ســایر افراد جامعه را ملزم به تبعیت از قانون کنم. در قوانین 
اقتصادی الزم نیست شما این را کار انجام دهید، زیرا قانون های اقتصادی، 
اگر با منافع عموم اشــخاص حقوقی و حقیقی پیوند خورده باشــد، مسیر 
طبیعی خود را پیدا کرده و خرد جمعی به ســویی هدایت خواهد شــد که 
بیشترین منفعت را در بلندمدت داشته باشد. هر چقدر حضور شرکت  های 
خصوصی واقعی در بازار سرمایه بیشتر شود، به طور قطع عمق بازار سرمایه 
بیشــتر و قوانین اقتصادی ما پخته تر می شــود. به عنوان مثال، یکی از 
شرکت هایی که در حوزه ورود شرکت های سهامی خاص به بازار سرمایه 
در آمریکا فعالیت می کند، "کارالیل" است. وقتی که بانک مرکزی آمریکا 
قصد تغییر نرخ بهره را داشته باشد، با این شرکت مشورت کرده و به دلیل 
اینکه "کارالیل" از شــرایط شرکت های بخش خصوصی اطالع داشته و 
منافع آن ها برای این شرکت اهمیت دارد، محاسن و معایب تغییر نرخ بهره و 
آثار متعدد آن بر شرکت های سهام خاص را به بانک مرکزی آمریکا گزارش 
می دهد. رســالت گروه مالی دانایان این است که پلی را بین شرکت های 
سهامی خاص و بازار سرمایه ایجاد کند. این گروه در تالش است تا با در نظر 
گرفتن منافع بلندمدت شرکت های سهامی خاص، زمینه و بستر الزم برای 

استفاده آن ها از بازار سرمایه را فراهم کند.
یک شرکت سهامی خاص، با رعایت الزامات بازار سرمایه، 

از چه امکانات و ابزارهای دیگری می تواند استفاده کند؟
کارهای اصلی که شرکت های ســهامی خاص می توانند با ورود به بازار 
سرمایه انجام دهند، شامل عرضه سهام در بورس است که مراحل خاصی 
دارد. موضوع دوم، انتشــار اوراق است که شرکت می تواند سهامی خاص 

بماند، اما از بازار ســرمایه تامین مالی کند که نمونه مشابه آن هم در بازار 
سرمایه کم نیست. هم اکنون اگر شما قصد داشته باشید، 300 میلیارد تومان 
برای یک شــرکت سهامی خاص وام از بانک بگیرید، انجام این کار بسیار 
پیچیده است، اما اگر بخواهید، همین مبلغ را از طریق اوراق در بازار سرمایه 
تجهیز کنید، این مبلغ کوچک است. موضوع سوم، مساله عرضه اختصاصی 
است. به عنوان مثال، بنده به جایی مراجعه کنم و بگویم قصد دارم، 30 درصد 

از سهام شرکت سهامی خاص خود را برای تامین مالی واگذار کنم.
نقش صندوق های "PE" برای ورود شرکت های سهامی 

خاص به بازار سرمایه چیست؟
 صندوق ســرمایه گذاری خصوصی، در شــرکت های سهامی خاص 
ســرمایه گذاری می کند. موضوع فعالیت هر صندوق، می تواند متمرکز 
بر یک صنعت خــاص یا مجموعه ای از صنایع مختلف باشــد. در یک 
دسته بندی کلی، شــرکای صندوق، General Partnerها یا GPها 
Limited Part�هستند که وظیفه مدیریت صندوق را بر عهده دارند و 

nerها یا LPها که همان سرمایه گذاران هستند. مراحل عمر یک صندوق 
شامل جذب سرمایه و تاسیس صندوق، مذاکره با شرکت های مختلف و 
شروع سرمایه گذاری، نگهداشت سرمایه، خروج از شرکت ها و انحالل 
صندوق که طبق قوانین ما باید در یک دوره حداکثر 7 ســاله انجام شود، 
می شود. هم اکنون در بازار سرمایه چهار صندوق "PE" داریم. ریسک سبد 
سهامی خاص مستقل از بازار ثانویه است و معموال سودده تر بوده، یعنی 
به نوعی شما با بازار کم ریسک تری روبه رو هستید که قابلیت سودآوری 
باالتــری هم دارد. در حقیقت صندوق هــای "PE"، یک کالس جدید 
سرمایه گذاری با ریسک مستقل از بازار ثانویه را در اختیار سرمایه گذاران 
قرار می دهند. همچنین این مزیت را برای شرکت های سهامی خاص دارد 
که توسط صندوق "PE" تامین مالی شده و اصالحات مورد نیاز خود را در 

راستای ساماندهی سرمایه و استفاده از امکانات بازار سرمایه انجام دهند.
شرایط صندوق های"PE" در کشــورهای توسعه یافته را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
 هم اکنــون در اروپا، بیش از 3 هزار صندوق "PE" داریم که هرکدام روی 
کسب وکار حوزه خاصی متمرکز هســتند. اعتبار صندوق به توانمندی 
مدیران اســت. مدیران این صندوق ها با تســلط بــه بخش خاصی از 
کسب و کار ها، بازدهی خوبی را ایجاد می کنند که هم سرمایه گذاران و هم 

سرمایه پذیران در این همراهی خشنود خواهند بود.
چشم انداز شاخص بورس را تا پایان سال 1401 چگونه 

ارزیابی می کنید؟
تصور بنده این است که با توجه به تورم انتظاری و گارد صعودی نرخ دالر و 
افزایش قیمت انواع مواد غذایی ایجاد شده که ممکن است، به حوزه های 
دیگر از جمله حمل ونقل هم کشــیده شود، رسیدن شاخص بورس به 2 
میلیون واحد تا پایان سال جاری غیرمحتمل نیست. البته نباید از بازارهای 
جهانی هم غافل شــد، به طوری که ارزش روی و مس نوســانات منفی 
زیادی را تجربه کردند که با وقوع این اتفاق، احتمال تاثیر منفی بر سهام 

بسیاری از شرکت های کامودیتی محور در کشور وجود دارد.
و سخن آخر...

 بنده به عنوان کسی که سالیانی ا ست، بخش های مختلف بازار سرمایه را 
تجربه کرده ام و جنس خیلی از فعالیت های این بازار را چشــیدم، ماموریت 
خودم را این طور تعریف کردم که به بخش واقعی اقتصاد کشور که شامل تعداد 
بســیار زیادی از شرکت های ســهامی خاص می شــود، خدمت کنم تا 
کسب وکارهای کوچک از امکانات و ابزارهای بازار سرمایه استفاده کنند. بنده 
تالش دارم تا با ایجاد ارتباط با شرکت های سهامی خاص، در حد توان خود به 
آن ها نسبت به ورود به بازار سرمایه آگاهی درست بدهم. ورود شرکت های 
کوچک و خصوصی به بازار سرمایه، موجب عمق بیشتر این بازار خواهد شد 

تا شاهد پختگی و خردمندی بیشتر در اقتصاد ایران باشیم.

ورود شرکت های 
کوچک و خصوصی 

به بازار سرمایه، 
موجب عمق بیشتر 

این بازار خواهد شد 
تا شاهد پختگی و 

خردمندی بیشتر در 
اقتصاد ایران باشیم
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موسسه توسعه کسب وکار “سوی تعالی” در چه زمینه ای 
فعالیت دارد؟

حوزه کاری این شــرکت در زمینه بیزینس منتور صنعت ســاختمان، 
معماری و شرکت های پیمانکاری است که بر همین اساس نام شرکت 
“سوی تعالی”  انتخاب شد، زیرا نگرش و هدف تیم ما همراهی و همیاری 
صاحبان کسب وکارها برای رسیدن به تعالی کسب وکارشان تعیین شده و 
آنان را تا تحقق این هدف همراهی خواهیم کرد. در حقیقت “سوی تعالی”، 
شــرکت ارائه دهنده خدمات و محصوالت مرتبط با بیزینس کوچینگ 
و منتورینگ کسب وکارها اســت که خدمات کسب وکارها را در 6 حوزه 
مدیریت، بازاریابی و فروش، برندینگ، منابع انسانی، مالی و مالیاتی، امور 
حقوقی و قراردادها به مشتریان ارائه می دهد. قابل ذکر است، پیش از ما 
تجربه های ثبت شده موفقی در دنیا به کار گرفته شده و باید به این موضوع 
مهم اشــاره کنم که ما مدعی نخستین بودن هستیم که به  همین دلیل 

حوزه تخصصی مشخصی از بازار هدف را پوشش می دهیم.

 سرمایه گذاران و کارآفرینان کشورمان با چه چالش های 
مواجه  هستند؟

تصمیم گیری، مهمترین چالش سرمایه گذاران و کارآفرینان است. وقتی 
فرق بین انتخاب و تصمیم را به خوبی تشخیص دهیم، می توانیم ساعت ها 
را با هم صفر کنیــم. اتخاذ تصمیم، انتخاب رفتاری اســت که با میزان 
کمی منطق و بر اســاس شناخت و بینش ما از زندگی رقم می خورد، ولی 
تصمیم، رفتاری است که بر اساس داده ها اتخاذ می شود و به همین دلیل 
تصمیم گیری در بیزینس و سرمایه گذاری، سخت و چالش اکثر فعاالن 
این حوزه اســت، زیرا در زمان سرمایه گذاری، داده های کافی و مرتبط را 
در اختیار نداریم یا اگر داده های کافی در اختیار ما است، مرتبط با موضوع 
اصلی سرمایه گذاری نیست که حتی گاهی در کارآفرینی هم این موضوع 
صادق اســت. کارآفرین را هم با توجه به یک وجه گفته شــده، می توان 
از ســایر افراد جامعه متمایز کرد که نام آن وجــه را می توان “خالقیت و 
نوآوری”  گذاشــت. در واقع یک کارآفرین مسیر خود را از این وجه متمایز 
شــروع می کند و پیش می رود، ولی پس از طی کردن مقداری از مسیر، 
به ابزار قدرتمندتر و متفاوت تری به اسم توان مدیریتی که کاری مملو از 
تصمیم های بزرگ است، نیاز پیدا می کند؛ اینجاست که همان خالء و خطا 
که برای سرمایه گذاران وجود داشته، برای کارآفرینان هم رقم می خورد 

که این خطا همان نداشتن دیتای مناسب و مرتبط با حوزه فعالیت است.
“سوی تعالی” چه امکانات ویژه ای را در اختیار کارآفرینان و 

سرمایه گذاران قرار می دهد؟
فعالیت موسسه توسعه کســب وکار “سوی تعالی”، اتخاذ تصمیم گیری 
درســت در بهترین زمــان و با ریســک پایین برای رفــع چالش های 
سرمایه گذاران و کارآفرینان اســت. ما خدمات این موسسه را در 2 حوزه 
“آموزش تخصصی کارآفرینی و آموزش شایستگی های یک سرمایه گذار” 
و “همراهی گام به گام برای شفاف تر شدن مسیر و به کارگیری ابزارهای 

بیزینسی برای دید بازتر و تمرکز بیشتر”  ارائه می کنیم.

بنیانگذار موسسه توسعه کسب وکار “ سوی تعالی”

تصمیمات اقتصادی بدون چشم انداز
مشکلی را حل نمی کند

مهدیه شهسواری

برای بسیاری از سرمايه گذاران و کارآفرينان، تصمیم گیری مناسب از اهمیت ويژه ای برخوردار است. با توجه به اينکه شرايط اقتصادی ايران و جهان تغییر 
کرده، به نظر می رسد، بايد قبل از انجام هرگونه سرمايه گذاری و اجرای ايده های کارآفرينی، راهنمايی درستی را دريافت کرد. مهندس سلمان ايزدی، 
بنیانگذار موسسه توسعه کسب وکار “سوی تعالی” اونر کمپانی مهندسی صنعت الماس با مدرک کارشناس ارشد عمران در گفت وگو با ماهنامه دنیای 

سرمايه گذاری به اهمیت موضوع کوچینگ و مشاوره برای سرمايه گذاران و کارآفرينان  پرداخت. ماحصل اين مصاحبه را می خوانیم.
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برای گســترش و توســعه فعالیت های این موسسه به 
شهرهای مختلف کشور چه اقداماتی انجام داده اید؟

هم اکنون عالوه بر دفتر مرکزی در تهران در دو استان پر پتانسیل، صنعتی 
و پویای خوزستان و مازندران فعالیت اجرایی و نماینده فعال داریم. از سایر 
دوســتانی که تمایل به همکاری با ما مجموعه “سوی تعالی” دارند هم 
استقبال می کنیم، زیرا دسته مخاطبان ما بیزینس های کوچک و متوسط 
)SME(  هســتند و تا سال های متوالی به خدمات این مجموعه با توجه به 

آینده پژوهی صورت گرفته، نیاز خواهند داشت.
برای بین المللی شدن “سوی تعالی” چه برنامه ای دارید؟

قبل از اقدام برای بین المللی شدن، یکی از هدف های مهم “سوی تعالی” 
شناخته شدن به عنوان همراهی امن و مطمئن در سراسر ایران است. یکی 
دیگر از اهداف ما، همراهی کسب وکارها و پیشرفت آن ها در رفع چالش ها، 
توام با شناخت و درک درست آن ها از کوچینگ و مشاوره است. در واقع در 
صدد هستیم تا کشورمان در این زمینه پیشرفت کند. البته استارت فعالیت 
بین المللی خود را در دســتور کار داریم که با توجه به اقدامات و مذاکرات 
صورت گرفته، از ابتدای سال 2023 میالدی شعبه استانبول این موسسه 

افتتاح و فعال خواهد شد.
برای توسعه اقتصادی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری خارجی 

و داخلی چه راهکاری دارید؟
جمله معــروف “صدای نتایج آنقدر بلند اســت که نمی گــذارد صدای 
خودت را هم بشــنوی” در بسیاری از جاها کاربرد. نکته مهم در خصوص 
سرمایه گذاری خارجی این است که با توجه به باز بودن فضای ارتباطات بین 
افراد فعال در هر حوزه، بنده با سرمایه گذاران خارجی ارتباط یا جلسه های 
کاری مختلف داشــتم که از تمام آن ها یک چک لیســت ذهنی و الگوی 

رفتاری یکسان برداشت کردم که 3 سرفصل اصلی زیر را شامل می شود.
1( میزان و زمان بازگشــت ســرمایه؛ در واقع پاســخ به این سوال، علت 
ســرمایه گذاری را شفاف بیان می کند که معموال در همین مرحله درصد 

باالیی از این افراد منصرف می شوند.
 2( رفتار ســرمایه گذاران داخلی؛ موضوع مهم بعدی برای ســرمایه گذار 
خارجی نگاه کردن به رفتار ســرمایه گذاران داخلی یک کشــور است که 
متاسفانه طی سالیان اخیر ســیل مهاجرت سرمایه گذاران داخلی شدت 
گرفته و آنان مکانی را در خارج از مرزهای کشور برای انجام سرمایه گذاری 

در نظر گرفته اند.
 3( ثبات اقتصادی و سیاسی؛ موضوع مهم سوم برای سرمایه گذاران ثبات 
اقتصادی و سیاسی و نوع تعامالت یک منطقه یا کشور با اقتصاد دنیا است 
که با توجه به ثبات چند سال اخیر می توان به این موضوع در ایران امیدوارتر 
بود. در مورد ســرمایه گذاران داخلی هم همان طــور که گفتم، تمایل به 
سرمایه گذاری های بدون مرز؛ اعم از ارزهای دیجیتال، فعالیت در بازارهای 
جهانی یا انتقال سرمایه به بیرون مرزهای کشور بیشتر شده که همین امر 

باعث ایجاد فرصت های دست نخورده یا کامل نشده برای سرمایه گذاری 
در کشور شده است.

 برای رســیدن به ثبات در سیاســت های اقتصادی کشور، به کارگیری 
راهکارهای پیشــنهادی از  سوی ســرمایه گذاران  و کارآفرینان  ایرانی 
اهمیت ویژه ای دارد و اتخاذ دســتورهای اقتصادی بدون چشــم انداز، 
مشــکلی را حل نمی کند. مطالبه بنده از مسئوالن برای جذب سرمایه، 
حمایت واقعی بلندمدت از ســرمایه گذاران داخلــی به منظور ترغیب 

سرمایه گذار خارجی برای ورود به ایران است.
و سخن آخر...

قبل از هر سخنی، قدردان شما و مخاطبان برای این همراهی هستم. از 
سرمایه گذاران و کارآفرینان درخواســت دارم که برای رفع چالش های 
کسب وکاری و رفع دغدغه های روزمره کسب وکار خودشان هم که شده، 
مطالعه و تحقیقاتی در زمینه کوچینگ و داشــتن منتور متخصص حوزه 
فعالیتی خود داشته باشند. شاید داشــتن کوچ و منتور به تصور صاحبان 
کســب وکار و سازمان ها، هزینه ای اضافی تلقی شــود، اما اصل ماجرا، 
سرمایه گذاری در راهی برای توسعه کسب وکار و بهتر دیدن مسائل مهمی 
می باشــد که از دیدگاه مدیران مغفول مانده اســت. به قول معروف ما 
نمی توانیم جنگل را از البه الی درختان ببینیم. مســائلی که راجع به آن 
صحبت می شــود، از نگاه بعضی از مدیران کم اهمیت است، ولی از نگاه 
مدیرانی که تجربه ورشکستگی یا اتفاقا تعالی در کسب وکارشان داشته اند، 
بســیار با اهمیت است. درخواست بنده این است که کمی در رابطه با این 

موضوع، از نگاه این دو دسته مدیر تامل کنیم. 

برای رسیدن به ثبات 
در سیاست های 
اقتصادی کشور، 

به کارگیری 
راهکارهای 

پیشنهادی از  سوی 
سرمایه گذاران  و 

کارآفرینان  ایرانی 
اهمیت ویژه ای دارد
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در خصــوص فعالیت هــای باشــگاه  فرصت هــای 
سرمایه گذاری ایرانیان توضیحاتی ارائه فرمایید؟

این باشگاه با هدف رونق سرمایه گذاری و ارائه خدمات به سرمایه گذاران 
بزرگ تاســیس گردیده و به این منظور با رویکرد ســناریوهای معروف 
آینده پژوهی؛ برنامه استراتژیک، اهداف و چشم اندازهای خود را ترسیم 
کرده است. در ابتدای تاسیس باشگاه فرصت های سرمایه گذاری ایرانیان، 
هدف بنده این بود که نوع بازارهای هدف و پروژه های سرمایه گذاری در 
یک راســتا تعیین شود، بر همین اساس با سرمایه گذاران مختلف ارتباط 
برقــرار کرده و زمینه را برای هم افزایی بیــن آنان فراهم کردیم. با توجه 
به اســتقبال زیاد از این فعالیت، با مرور زمان وســعت این نگرش جدید 
افزایش یافت و زمینه برای توســعه آن بیشتر مهیا شد. در حال حاضر نیز 
در تالش هستیم تا با اتمام پروژه های ناتمام و تامین نیاز سرمایه پذیران 
در حوزه های مختلف، زیرساخت های سرمایه گذاری را ارتقاء بخشیده و 
در حوزه های دانش بنیان و تامین منابع آن نیز فعالیت های زیادی را انجام 
دهیم که به زودی شــاهد چهارمین ایونت سرمایه گذاری ما در تابستان 

امسال خواهید بود.

در این حوزه تا چه اندازه نوآوری داشته اید؟
باشگاه فرصت های ســرمایه گذاری ایرانیان به سبکی از خدمات روی 
آورده که مورد توجه خیلی از سرمایه گذاران کوچک، خاص و بزرگان این 
حوزه قرار گرفته است. این باشگاه سرویس های خدماتی متنوعی برای 
سرمایه گذاران کالن خود ایجاد کرده و از بسیاری از سرمایه گذاران خرد 
نیز به صورت افتخاری دعوت به حضور و ارائه خدمات به سرمایه گذاران 
دائمی خود کرده اســت. این هم افزایی، یکی از جاذبه های استراتژیک 
باشگاه را رقم زده، به طوری که بسیاری از سرمایه گذاران از این طریق در 

باشگاه BMB عضو می شوند.
این باشگاه از ابتدای تاسیس تاکنون چه میزان رشد داشته 

است؟
خوشبختانه ما در این مدت رشد بیش از 100 درصدی را داشته ایم. باشگاه 
فرصت های سرمایه گذاری ایرانیان با انجام زیرساخت آینده پژوهانه خود 
که حاصل 10 سال مطالعه و تجربه بوده و همچنین کشف نیازهای پنهان 
این قشر، بسیار رشد کرده و زمینه جذب سرمایه گذاران مختلف را فراهم 
آورده اســت. به عنوان مثال، بسیاری از افراد با سرمایه ای بیش از هزاران 
میلیارد تومان به عضویت دائم این باشگاه درآمده و برخی نیز با عضویت 
غیردائم به شکل یک شبکه به دیگر سرمایه گذاران خدمات متقابل ارائه 
می دهند. الزم به یادآوری اســت، باشــگاه فرصت های سرمایه گذاری 
ایرانیان در صدد است تا با نیازسنجی سرمایه گذاران، نیازهای مخاطبان 

را برطرف کرده و به هر کسی به تناسب ظرفیت های او سهمی ببخشد.
در شرایط کنونی با چه مشکالت مهمی مواجه هستید؟

ماهیت اصلی کار این باشــگاه، ارائه خدمات به سرمایه گذاران است، بر 
همین اساس یکی از مهمترین مسائل ما مجاب کردن سرمایه گذاران به 
سرمایه گذاری و ضمانت سرمایه ها در شرایط کنونی اقتصاد است. در واقع 
باشگاه فرصت های سرمایه گذاری ایرانیان باید از ظرفیت کافی اعتباری 

برای جذب بیشتر سرمایه گذاران و شناسایی آنان بهره گیرد.

:BMB مديرعامل باشگاه فرصت های سرمايه گذاری ايرانیان

ایرانیان مقیم خارج در انتظار 
قوانیـن سرمایـه گذاری در کـشور
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سرمايه يکی از عناصر اساسی برای راه اندازی هر فعالیت اقتصادی است، اما قبل از هر چیزی بايد ضمن جلب اعتماد سرمايه گذاران، شرايط را برای 
تداوم فعالیت  آنان فراهم کرد. سرمايه گذاران نیازمند احترام و توجه تصمیم گیران و سیاست مداران کشور هستند، به طوری که اين موضوع در بلندمدت 
بستر ورود سرمايه گذاران خارجی و حتی ايرانیان خارج از کشور را فراهم خواهد کرد. با توجه به اين موضوع به سراغ دکتر حسین سیرانی، آينده پژوه و 

مديرعامل باشگاه فرصت های سرمايه گذاری ايرانیان )BMB انگلستان( رفته و با وی به گفت وگو پرداختیم که ماحصل آن در ادامه می آيد.
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تحریم ها و شــرایط اقتصــادی چه تاثیری بــر فرآیند 
سرمایه گذاری داشته است؟

به اعتقاد بنده، تحریم موجب شــده که فعاالن اقتصادی بیش از گذشته 
با هم در ارتباط بوده و خالقیت بیشــتری داشته باشــند. از سوی دیگر، 
دولت مردان، سیاست گذاران و اقتصاددانان در حال انجام فعالیت های خود 
بوده و اگرچه آزادی عمل سابق را ندارند، اما بسیاری از اقدامات مورد نظر 
را البته با هزینه بیشتر انجام داده اند. با توجه به موارد اشاره شده، تحریم ها 

به جای مانع شدن فعالیت ها، آن ها را زمان برتر و پر هزینه تر کرده است.
برای پیشبرد اهداف خود چه برنامه هایی را در نظر دارید؟

تمرکز عمده باشگاه فرصت های سرمایه گذاری ایرانیان،  سرمایه گذاری و 
تمرکز بر انجام رویدادهای مرتبط با این موضوع اســت. در شرایط کنونی 
این باشگاه بزرگ تر شده، اما اهداف متعالی آن محقق نشده است. عالوه بر 
این، این باشگاه در سال های گذشته رویدادهای متعدد سرمایه گذاری برای 
اعضا خود برگزار می کرد، اما در ســال 1400 این فرصت برای ما به دلیل 
گســترش کرونا چندان فراهم نشد، با این حال در صدد هستیم تا در سال 
1401 رویدادهای سرمایه گذاری را اجرا کرده و مخاطبان بیشتری جذب 
کنیم. خوشبختانه در سال جاری برنامه های اجرایی باشگاه فرصت های 
سرمایه گذاری ایرانیان کامال مشخص بوده و سناریوهای اجرای آن نیز 

تعیین شده است.
چه رویکردی برای رشد و توسعه این فعالیت ها دارید؟

باشگاه فرصت های سرمایه گذاری ایرانیان، یک باشگاه کامال خصوصی 
اســت و در صدد اســت تا با همکاری بیشــتر با بخش های خصوصی 
مختلف، دایره فعالیت های خــود را افزایش دهد، به همین دلیل در صدد 
هم افزایی بین سرمایه ها برای ورود به طرح های بزرگ و ابر پروژه ها است، 
به طوری که از این پس شــاهد انباشت سرمایه فقط در یک بخش مانند 
ساختمان نباشیم. موضوع قابل توجه اینکه در اهداف کوتاه مدت خود به 
دنبال بزرگ ترین بیزینس ســنتر خاورمیانه با رویکرد سرمایه گذاری در 

شرکت های دانش بنیان هستیم.
میزان ســرمایه گذاری این باشــگاه در بخش ساختمان 

چه قدر است؟
باشگاه فرصت های سرمایه گذاری ایرانیان در این زمینه حدود 60 درصد 
سرمایه گذاری کرده و در حال حاضر در حال سرمایه گذاری های بیشتری 
نیز می باشــد. هدف اصلی ما این است که سرمایه گذاران را عالوه بر این 
بخش به ســمت خدمات عمومی  هم هدایت کنیم تا بیشتر اقشار جامعه 
از این گونه سرمایه گذاری ها بهره مند گردند که خوشبختانه در این زمینه 
تا حدود زیادی نیز موفق بوده ایم. با توجه به این امر، سرمایه گذاران هوش 
مالی ما را به عنوان نقطه امن در یافتن فرصت های ســرمایه گذاری برای 
خود پذیرفته انــد و در بخش های مختلف مانند دانش بنیان، ســالمت، 
گردشــگری، صنعت، فرا نفت و بازارهای استراتژیک نیز فعالیت های ما 

گسترش یافته است.
آیا سیاسیت های موجود برای جذب سرمایه گذاران ایرانی 

مقیم خارج مناسب است؟
بنده شخصا خیلی عالقه مند به کاربرد واژه ها و نگرش های منفی نیستم.

متاسفانه روابط ســرمایه گذاران ایرانی خارج از کشــور با دولت مردان و 

نهادهای دولتی شفاف و مرتب نیست. بســیاری از این سرمایه گذاران 
تمایل زیادی برای ورود ســرمایه های خود به کشور دارند، ولی به دلیل 
بی توجهی نهادهای دولتی یا قوانین دســت و پاگیر این موضوع محقق 
نشده اســت. برای مثال، اکثر آنان از بی احترامی ها و بی انگیزگی نهادها 
ناراضی هستند، در حالی که اگر این رضایت وجود داشت، حاضر هستند 

تا بدون کسب سود هم در پروژه های بزرگ ملی مشارکت داشته باشند.
چه نگاهی به سرمایه گذاری و انجام فعالیت های اقتصادی 

موازی آن دارید؟
به اعتقاد بنده؛ با وجــود فرصت های زیاد، ذخایر معدنی نامحدود و حتی 
منابع انســانی ارزان در ایران، مردم کشورمان چندان تالشگر نیستند. 
برخی از ســرمایه گذاران با تمام وجود مایل به ســرمایه گذاری بوده، اما 
استقبال چندانی از سرمایه گذاری آنان از سوی مردم صورت نمی گیرد. به 
بیانی دیگر، بسترها به اندازه کافی وجود دارد، ولی افرادی که از این بسترها 
به نحوی مطلوب بهره گیرند، اندک هستند و این ریشه در نگرش مردم به 

حوزه کسب وکار دارد.
چه چشــم اندازی را پیش روی ایــن فعالیت ها متصور 

هستید؟
ما باید تالش کنیم تا در آینده ای نزدیک افراد بیشــتری را جذب کرده و 
از هم افزایی سرمایه ها در راستای اهداف عمومی کشور بیشتر بهره مند 
شویم. یکی از خواسته های مهم ما جلب اعتماد سرمایه گذاران است، به 
همین دلیل به بخش های مختلف از جمله مجموعه های بزرگ خصوصی 
و نهادهــای دولتی، شــهرک های صنعتــی، وزارتخانه های مختلف، 
معاونت های ســرمایه گذاری وزارت اقتصاد و دارایــی، بانک مرکزی 
و حتی بازرگانانی که نیازمند منابع ارزی هســتند، فراخوان داده ایم تا از 
طریق چهارمین ایونت باشگاه که با عنوان "فرصت های سرمایه گذاری 
و مالی 1401 تهران" با رویکرد دانش بنیان که در تیرماه امســال برگزار 
می شود، حضور یافته و با مدل اندیشه و توانایی های ما بیشتر آشنا شوند. 
عالقه مندان جهت کسب اطالعات بیشتر به وب سایت باشگاه در آدرس 

WWW.BMB.FUND  مراجعه کنند.
و سخن آخر...

سرمایه گذاران بزرگ به دنبال حس خوب زندگی توام با احترام هستند، 
به طوری که از قید سودهای کالن برای این موضوع خواهند گذشت. در 
حال حاضر بخش های مختلف کشور به سرمایه های زیادی نیاز دارند که 
با کمال میل از جانب سرمایه گذاران داخلی و خارجی باشگاه قابلیت تامین 
شدن را دارد، اما باید دانست که این موضوع در گروی جلب نظر آنان است. 
قطعا تــا زمانی که ما بــرای ســرمایه گذاران احترام قائل نباشــیم، از 
ســطحی نگری به آنان دســت برنداریم و آن ها را ساعت ها پشت درب 
نهادهای دولتی در انتظار قرار دهیم، توقعی برای همکاری از آنان نیز وجود 
نخواهد داشت. باشگاه فرصت های سرمایه گذاری ایرانیان BMB  تمام 
تالش خود را انجام می دهد تا تســهیل گری باشد بین این بزرگواران و 
مجموعه های مجــری دولتی و خصوصی، از ایــن رو آمادگی پذیرش 
نظرات، نگرش ها و راهکارهای شــما بزرگان را نیز داریم. دیدار شما در 

باشگاه فرصت های سرمایه گذاری ایرانیان موجب مباهات ما است.

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
ارديبهشت 1401   شماره 65

متاسفانه روابط 
سرمایه گذاران ایرانی 

خارج از کشور با 
دولت مردان و نهادهای 

دولتی شفاف و مرتب 
نیست. بسیاری از این 
سرمایه گذاران تمایل 

زیادی برای ورود 
سرمایه های خود به 

کشور دارند، ولی به دلیل 
بی توجهی نهادهای 

دولتی یا قوانین دست و 
پاگیر این موضوع محقق 

نشده است
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نیما مومنی زاده، مدیرعامل شــرکت بیمه حکمت با 
اعالم اینکه افزایش ســرمایه 108 درصدی شرکت 
بیمه حکمت که از 150 میلیارد تومان به 311 میلیارد 
تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی های انجام شده و 
به ثبت رسیده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایــران بر افزایش 
حداقل سرمایه شــرکت ها در سال 1400 تاکید کرده 
بود، این موضوع در دســتور کار هیات مدیره شرکت 
بیمه حکمــت قرار گرفت و با توجه بــه تاییدیه های 
ســازمان بورس و بیمه مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران، در مجمع فوق العاده ای که در اسفندماه 1400 
برگزار گردید، موضوع 108 درصدی افزایش سرمایه 
شــرکت بیمه حکمت به تصویب سهامداران محترم 

قرار گرفت.
 وی در پاسخ به این سوال که »چه ارزیابی از تاثیر این 
افزایش ســرمایه بر روند فعالیت شرکت بیمه حکمت 
دارید؟« گفت: این افزایش ســرمایه، ضمن اصالح 
ساختار مالی به منظور حفظ جایگاه و حفظ سطح یک 
توانگری مالی در جهت ایفــای تعهدات و همچنین 
توانایی شرکت در پرداخت خسارت و افزایش ظرفیت 
نگهداری شرکت برای قبول ریسک، اثر مثبت خواهد 
گذاشــت و شــرکت بیمه حکمت می تواند با اختیار 

بیشتری در صنعت بیمه فعالیت نماید.
مدیرعامل شــرکت بیمه حکمت خاطرنشان کرد: با 
توجه به افزایش فروش 50 درصدی در ســال 1400 
نسبت به سال قبل، این شرکت همه ظرفیت خود را به 
کار خواهد گرفت تا ضمن بهبود ارائه خدمات بیمه ای 
به بازار ســهامداری از جمله پرســنل محترم ارتش 
جمهوری اســالمی ایران و بانک ســپه بتواند سهم 
بیشتری از بازار را کسب و در سودآوری شرکت نقش 

به سزایی را ایفا نماید.

عرفان فغانی
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مديرعامل شرکت بیمه حکمت

تاثیر مثبت افزایش سرمایه 10۸ درصدی 
بر عملکرد بیمه حکمت



در این بخـــش می خوانیم :

ارتقاء کیفیت محصوالت با رعایت الزامات مشتریان
حمایت از نوآوری های نفتی ماموریت هلدینگ» پیل سان«

نمایشگاه بیست وششم، نمادخودکفایی در تامین تجهیزات صنعت نفت و گاز

دنیای انرژی
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 انر
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حوزه فعالیت شرکت پیل سان در بخش نفت شامل چه 
تجهیزاتی است؟

از زمان تاسیس این شرکت تاکنون بیش از 12 سال می گذرد و ماموریت 
آن، تامین تجهیزات خاص صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است و به مرور 
زمــان وارد بخش های تامین لوله، اتصاالت، شــیرآالت و پکیج های 
مختلف صنعت، ابزار دقیق و در حوزه های مختلف مهندسی نفت و گاز 
شده است. صنایع نفت در 3 حوزه باالدستی، میان دستی و پایین دستی 
تقسیم می شوند و ما در حوزه های باالدستی؛ تجهیزات خاص صنعتی، 
چاه ها و سکوهای نفتی مانند پکیج های خاص نیروگاهی و تامین برق 
ثابت و متحرک، تجهیزات حفاری و پمپ های ســرچاهی و تجهیزات 
تخصصی حفاری را تامین می کنیم. در حوزه میان دســتی که شامل 
پاالیشگاه و پتروشیمی ها اســت و کارخانه هایی که از نفت خام بهره 
می گیرند، در زمان پروژه تامین تجهیزات مکانیکال وپراسسی و انتقال 

مواد و پکیج هــای دّوار و در حوزه تامین لولــه و اتصاالت، پمپ های 
خاص آتش نشانی و تجهیزات ابزار دقیق که در دپارتمان و شرکت های 

زیرمجموعه پیل سان انجام می شود.
برای ایجاد رشد و نوآوری توام با ورود تکنولوژی در حوزه 

ساخت تجهیزات نفتی چه اقداماتی انجام داده اید؟
 از جمله ماموریت های مهم هلدینگ پیل ســان، حمایت از حوزه های 
نوآوری و شــکوفایی در صنعت اســت. با توجه به پتانســیل و شبکه 
ارتباطی که این شــرکت در اروپا دارد، انتقــال دانش فنی و تکنولوژی 
برای پروژه ها، بر اســاس نیاز کارفرما انجام می شود. البته در خصوص 
مهندسی پایه پروژه ها یا محصوالت تولیدی پاالیشگاه و پتروشیمی ها 
و مهندســی تجهیزات و اقالم مورد نیاز پروژه ها از شرکت های مطرح 
ایتالیایی، فرانسوی و آلمانی استفاده می کنیم، چراکه سعی مان بر این 
اســت تا به لحاظ مهندسی از به روزترین دانش فنی استفاده کنیم. البته 
تاکید بر این است که این تکنولوژی وارد کشور شود تا با حمایت مناسب 

از پتانسیل سازندگان داخلی برای تولید این تجهیزات بهره ببریم.
 چالش ها و دغدغه های شــما برای تداوم رشد و توسعه 

شرکت چیست؟
مهمترین دغدغه ما در زمینه حوزه های فناوری توســعه کســب وکار 
و موضوع ســرمایه انســانی است. طی ســال های اخیر تمام صنایع و 
کسب وکارها با این مشــکل مواجه بودند تا بتوانند منابع انسانی خبره، 
کارآزمــوده و وفادار پیــدا کنند. چالش بعدی، مباحث تحریم اســت. 
تالش ما بر این بوده که از تحریم فرصت بســازیم و نیاز کارفرمایان را 
از مسیرهای موجود تضمین کنیم. از دیگر چالش های موجود می توان 
بــه قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه به خصــوص در پروژه های تامین 
کاال اشــاره کرد. ما باید تمام مسائل را به لحاظ قانونی جلو ببریم، ولی 
متاسفانه تغییراتی که در قوانین و مقررات به وجود می آید که بعضا هم 
به یک باره ایجاد می شــود، به لحاظ زمانی در اجرا و به اتمام رســاندن 

احمدرضا صباغی

سالیان درازی است که صنايع نفت، گاز و پتروشیمی از کلیدی ترين پشتوانه های رشد و شکوفايی اقتصاد کشور به شمار آمده و توسعه آن ها به سه 
طريق، پتانسیل افزايش سـطح درآمـد کـشور را به وجـود آورده است. نخست اينکه؛ اين صنايع با شکوفايی خود درآمد هنگفتی را خارج از تولید 
ارزش افـزوده بخش های اقتصادی در اختیار جامعه قرار می دهند. دوم؛ توسعه آن ها بـستری بـرای افـزايش ارزش افزوده و تحوالت تکنولوژيکی ساير 
بخش ها و به ويژه بخش صنعت را فراهم می آورد و سوم؛ توسـعه آن ها ناگزير در گروی رشد مهارت ها و توانمندی های علمی و فنی نیروی انـسانی اسـت 
و ارتقـاء سـطح دانش به خودی خود، باعث افزايش درآمد جامعه می شود. با توجه به اين موضوع، گفت وگويی با هادی واعظی، مديرعامل هلدينگ پیل 
سان انجام داده ايم. وی که حدود 25 سال در بخش های خصوصی و دولتی و بالغ بر 20 سال به عنوان عضو و ريیس هیات مديره و معاون ارشد سازمان های 
مختلف فعالیت داشته معتقد است: »برخی از کارشکنی ها در سیستم های دولتی و غیردولتی و تغییرات در مقررات  و آيین نامه ها، به نوعی خودتحريمی 
را در کشور رقم زده که در بلندمدت آسیب هايی را بر پروژه ها و صنعت وارد می کند، با اين حال تولیدکننده داخلی هم بايد از اين فرصت به نحو مطلوبی 

استفاده کند.« ماحصل اين مصاحبه را می خوانیم.

مديرعامل هلدينگ پیل سان مطرح کرد

حمایت از نوآوری های نفتی 
ماموریـت هلدینگ» پیل سـان«
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خیلی کمتر از نیاز کشــور به ســهم خودمان برآورده می کنیم و برنامه 
ریزی شده برای ورود به کشورهای همسایه و ایجاد پلتفرم های تولید 
تجهیزات با اســتفاده از تکنولوژی خارجی در داخل ایران در حوزه های 
مختلف صنعتی و به خصوص صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و تجهیزات 
خاص صنعت و استفاده از پتانسیل داخل کشور با توجه به اینکه متریال 
و مواد اولیه و حق الزحمه نیروی انســانی در ایران پایین اســت، هزینه 
تولید نســبتا بهینه در می آید و ما در بازارهای کشورهای همسایه کار 
می کنیم و اولویت هم کشــورهایی هستند که به لحاظ توسعه یافتگی 
عقب تر هســتند تا بتوانیم تامین تجهیزات را برای کشورهای اطراف 

انجام دهیم.
چه چشم اندازی برای فعالیت این شرکت متصور هستید؟
با توجه به اینکه استراتژی شرکت پیل سان هر 4 سال یک بار بازنگری 
می شود، هدف ما در سال جاری این اســت که سهم خود در بازار را دو 
برابر، ارتباطمان با مشــتریان قدیمی را عمیق تر و همچنین وفاداری 
خوبی را ایجاد کنیم. به عنوان یکی از شرکت های معتبر در حوزه تامین 
کاال، برنامه های مناسبی را تا سال 1402 در نظر داریم و در صدد هستیم 
تا در حوزه تامین تجهیزات و مهندسی و تامین به عنوان یک تسهیل گر 
متعهد عمل کرده و رهبــری خودمان را در بازار تامین تجهیزات نفتی 

ایجاد کنیم.
و سخن آخر...

 ما به عنوان هلدینگ پیل سان در یک صنعت پیچیده و مهم کشور تمام 
تالش خود را انجام می دهیم تا عالوه بر ایجاد رشــد پیوسته، آن را قابل 
اندازه گیری کنیم. از سوی دیگر، در صدد هستیم تا هرساله سهم اندکی در 
حمایت از دانش و فناوری های روز و خصوصا شرکت های دانش بنیان در 
صنعت داشته باشیم و این امر را از طریق تجاری سازی در رقابت و نوآوری 
در صنعت به نیازهای دقیق و واقعی صنعت ایجاد کنیم. درخواست بنده از 
شرکت ها و کارفرمایان دولتی این است که نگاه آن ها به یک پیمانکار، به 
صورت سودجو و موقتی نباشــد و به تعهدات خود عمل کنند. امیدوارم 
صنعت کشور به این بلوغ و شایستگی برسد که نگاه درست و واضحی به 
پیمانکاران داشــته باشــد تا از این طریق، هدایت صنایع را به مرور در 

اختیار شرکت های مهم بخش خصوصی قرار دهد.

پروژه ما را با مشــکل مواجه می کند. موضوع دیگر مورد اشاره، مباحث 
اســتراتژی و برندینگ است که در کشورمان ســابقه طوالنی ندارد و 
ادبیات شناخته شــده ای نیست، لذا پیاده سازی و اجرای مبانی برندینگ 
و راهبردهای کسب وکار با دشواری هایی روبه رو است. مجموع موانع و 
مشکالت فوق و عدم قطعیت های موجود در صنعت، بازار و کسب وکار، 
همواره هدایت مجموعه های اقتصادی را با چالش  هایی مواجه می کند 

که باید در حل این مشکالت منعطف پذیر باشیم.
شــرکت های خصوصی فعال ایرانی در تجهیزات نفتی با 

چه مشکالتی روبه رو هستند؟
تمام درآمد و پشتوانه شرکت های خصوصی بر اساس فعالیت و عملکرد 
خودشان است و وابستگی به نهادی ندارند. بخش مهمی از مشکالت، 
مالی است و بعضا باید حمایت هایی شود که متاسفانه در عمل شاهد آن 
نیســتیم. اثرات تغییر و افزایش نرخ ارز و تالطمی که در بازارهای مالی 
وجود دارد، مشکالت را دوچندان کرده که در این زمینه باید با مذاکرات 

متعدد و جدی با کارفرمایان، این معضالت را برطرف کنیم.
 تحریم هــای خارجــی و خودتحریمی چــه آثاری بر 

شرکت های تولیدکننده تجهیزات نفتی داشته است؟
یقینا تحریم های خارجی بی اثر نبوده، ولی فرصت های خیلی خوبی برای 
صنایع نفت و گاز به وجود آورده است. کاهش ورود کاالها ناشی از تحریم 
و وجود تقاضا در صنعت موجب شــده تا فشاری روی بخش خصوصی 
و کارفرمایان وارد شــود تا نیاز را از داخل تامین کنند. متاسفانه برخی از 
کارشکنی ها در سیستم های دولتی و غیردولتی و تغییرات در مقررات  و 
آیین نامه ها، به نوعی خودتحریمی را در کشــور رقم زده که در بلندمدت 
آســیب هایی را بر پروژه ها و صنعت وارد می کند، با این حال تولیدکننده 
داخلی هم باید از این فرصت به نحو مطلوبی استفاده کند. از سوی دیگر، 
کارفرمایــان با توجه به اینکه نمی توانند نیاز خود را از خارج تامین کنند، 
نباید با بی انصافی، فشــارهایی را به پروژه وارد کنند، چراکه این مساله 

باعث بروز مشکالت عدیده ای می شود.
هلدینگ پیل ســان در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی 
و انتقــال جدیدترین تکنولوژی روز نفتی به کشــور چه 

اقداماتی انجام داده است؟
با توجــه به اینکه ما نیازمند ایجاد یک زنجیــره تامین مطمئن از زمان 
دریافت درخواست ها و آماده سازی سفارش ها و سفارش گذاری ساخت 
و تامین تجهیزات از خارج کشور در یک سیستم زنجیره وار هستیم، باید 
تمام شبکه های شــرکت خود را در خارج از کشور ایجاد می کردیم که 
خوشــبختانه با فعالیت های انجام شده، به منابع مناسب سرمایه گذاری 
مطمئن دســت پیدا کردیم که تمایل دارنــد در حوزه های با ارزش و با 
بازگشت سرمایه مناسب، ســرمایه گذاری کنند، با این حال بعضا نگاه 
آن ها به عنوان یک درخواست کننده تســهیالت، از باال به پایین است 
و مشــکالت و ســنگ اندازی را در خصوص تامین مالی پروژه ها دارند 
که انسان متعجب می شود. امیدوارم، این فرهنگ را در بین کارفرمایان 
ایجاد کنیم که سرمایه گذار با ریسک فراوان سرمایه خود را وارد صنعت 

می کند و این ریسک باید توسط کارفرما و خریدار اصلی جبران شود.
آیا تجهیزات و خدمات شــرکت پیل سان به کشورهای 

دیگر هم صادر می شود؟
نیاز کشور را در خصوص تامین تجهیزات توانستیم برآورده کنیم و شاید 
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یقینا تحریم های 
خارجی بی اثر نبوده، 

ولی فرصت های خیلی 
خوبی برای صنایع 
نفت و گاز به وجود 

آورده است. کاهش 
ورود کاالها ناشی از 

تحریم و وجود تقاضا 
در صنعت موجب 

شده تا فشاری روی 
بخش خصوصی و 

کارفرمایان وارد شود 
تا نیاز را از داخل 

تامین کنند
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بیست وششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 
در حالی برگزار شد که پس از وقفه ای یک ساله به دلیل شرایط کرونایی، 
امسال در فضایی متفاوت و با سیطره شرکت های دانش بنیان، این دوره 
را تجربه کرد و برخالف تصور، وقفه یک ســاله و سایه طوالنی تحریم 
نه تنها تاثیری منفی بر کیفیت برگزاری نمایشــگاه نداشت، بلکه این 
نمایشگاه با حضور فعال و قدرتمند شرکت های ایرانی و اعتماد به نفس 
باالی آن ها، شاید یکی از پررونق ترین، پویاترین و پرشورترین دوره های 
این نمایشــگاه را رقم زد و نمایش متفاوتی را در کارنامه این رویداد مهم 

صنعت نفت ایران ثبت کرد.
نمایشــگاه بیست وششــم اگرچه حضور پررنگ شرکت های خارجی 
را نداشت، اما به لحاظ ســطح نمایش توانمندی های فنی و مهندسی 
شــرکت های ایرانی، حضور پررنگ و فعال شرکت های دانش بنیان و 
دستاوردهای آن برای صنعت نفت و توسعه آن به معنای واقعی در تراز 
جهانی بود. حضور 44 شرکت خارجی از 11 کشور جهان در نمایشگاه 
امسال، اگرچه اندک، ولی نشان از گام های رو به جلوی صنعت نفت در 
عرصه بین الملل دارد و نویدی است بر از سرگیری سرمایه گذاری های 

بین المللی در این عرصه.
برای نخســتین بار نمایشــگاه نفت و گاز، نمایشــی قدرتی از بازی 
شرکت های دانش بنیان در صفحه شطرنج جهانی بود. این مهم در همه 
حوزه ها و بخش ها به خصوص حوزه های فنی و مهندسی تجلی یافته 
بود، به گونه ای  که حجم وسیعی از نمایشگاه را شرکت های دانش بنیان 
و مراکز نوآوری که عموما شــامل نخبگان جوان و دانشگاهی بودند، 
تشــکیل می دادند. از ســوی دیگر، فعاالن و شرکت های تولیدکننده 
قطعــات و تجهیزات صنعت نفــت و گاز در حوزه های باالدســتی و 
پایین دســتی، در غیاب یا حضور کمرنگ شرکت های خارجی، به ویژه 
در حوزه تجهیزات، حضور فعال تری داشــتند و بــه قول مدیران این 
شرکت ها، توانستند در غیاب شرکت های خارجی، خودی نشان دهند و 

امکان ظهور و بروز بیشتری داشته باشند.
همچنین، بازدید مقام های ارشد کشور از نمایشگاه نفت امسال نشان 
از اهمیت آن داشت؛ بازدید سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری در روز 
پایانی نمایشگاه و بیشتر از غرفه های خودکفایی صورت گرفت تا نشان 
دهد، اینکه 70 درصد از تجهیزات صنایع نفت، پتروشــیمی و گاز مورد 
نیاز را متخصصان و شرکت های ایرانی در کشور تولید می کنند، بسیار 

مایه خوشحالی و امیدوارکننده است.
امضای بیــش از 100 تفاهم نامه و قرارداد در بخش نفت، گاز، پاالیش 

و پتروشیمی در حاشیه این رویداد بین المللی با شرکت های مختلف که 
اکثر آن ها آغاز همکاری های فناورانه با شرکت های دانش بنیان و مراکز 
پژوهشی برای تحقق نخستین ها در صنعت نفت ایران در شرایط تحریم 

بود، نشان دهنده اعتماد به توانمندی داخلی هاست.
در چهار روز برگزاری این نمایشــگاه بیش از 100 تفاهم نامه و قرارداد 
میان شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت و شرکت های حاضر در این 
نمایشگاه امضا شد که طی سال های اخیر از نظر تعداد و ارزش تفاهم نامه 
و قرارداد، بی سابقه بود. بسیاری از قراردادها و تفاهم نامه هایی که در این 
چهار روز امضا شد، نخستین های ساخت داخل یا توسعه در صنعت نفت 
را رقم می زند. یکی از این موارد فناوری افزایش تولید نفت در چاه های 
کم بازده اســت که پس از آمریکا و آلمان، کشور دیگری فناوری آن را 
ندارد، اما اکنون یک شرکت دانش بنیان ایرانی قصد اجرایی کردن این 

فناوری را در میدان مشترک آزادگان جنوبی دارد.
دانش بنیان ها؛ زاییده تحریم!

بســیاری از شــرکت های دانش بنیان ایران خود را زاییــده تحریم و 
فشــارهای بین المللی می دانند. تعداد زیادی از این شــرکت ها بر این 
باورند که اگر اعتماد به دانش بنیان ها شــکل گیــرد، اتفاق مثبتی رقم 
خواهد خورد. این مهم نشــان می دهد که ما باید در حد توان از ظرفیت 
دانش بنیان ها استفاده کنیم تا این بخش نیز که زاییده تحریم است، به 
موفقیت و شــکوفایی برسد. این امر مانع از خروج ارز از کشور می شود و 

به نفع اقتصاد جامعه خواهد بود.
برخی از شــرکت ها نیز اعتقاد دارند که ما خود زاییده تحریم هستیم، به 
این مفهوم که برای اجرا در کنار شــرکت های خارجی قرار گرفتیم؛ به 
نحوی که اجرا دســت ما و دانش در دست آن ها بود. تالش مجدانه این 
شــرکت ها حاکی از آن است که در این فرآیند، شرکت ها تالش کردند 
تا دانــش را در اختیار گیرند؛ به طوری که امروز بــدون نیاز به حمایت 
شــرکت های خارجی فعالیت هــا را دنبال کنند. اکنون شــرکت های 
دانش بنیان در مرحله ای هستند که می توانند بدون نیاز به شرکت های 
خارجی و همراه با صرفه جویی ارزی، با اســتفاده از ظرفیت داخلی نیاز 

صنعت نفت و گاز را تامین کنند.
اکنون نه تنها شرکت های دانش بنیان بلکه دانشگاه ها و موسسه های 
تحقیقاتی نیز مورد توجه قرار دارند و طی روزهای اخیر، تفاهم نامه های 
متعــددی با این بخش به امضا رســیده اســت. قرار بر این اســت تا 
دانشگاه های معتبر ایرانی با همکاری دانشگاه های بین المللی، دانشی 
را در ایران بومی ســازی کنند که پیش از این قرار بود، شرکت توتال در 

سهیال زمانی

نمایشگاه بیست وششم، نمادخودکفایی 

در تامین تجهیزات صنعت نفت و گاز

بسیاری از 
شرکت های 

دانش بنیان ایران 
خود را زاییده تحریم 

و فشارهای بین المللی 
می دانند. تعداد زیادی 

از این شرکت ها 
بر این باورند 

که اگر اعتماد به 
دانش بنیان ها شکل 

گیرد، اتفاق مثبتی 
رقم خواهد خورد
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اختیار ایران قرار دهد؛ مانند دانش فشار افزایی در فاز 11 میدان مشترک 
پارس جنوبی که تاکنون در ایران نبوده است.

بر همین اساس بود که محمدرضا زهیری، مدیرعامل شرکت مهندسی 
و ساخت تاسیسات دریایی با بیان اینکه توان ساخت سکوهای فشارافزا 
برای میدان پارس جنوبی در کشــور وجــود دارد، تاکید کرد: هم اکنون 
طراحی و ساخت سکوهای فشارافزا با همکاری دانشگاه های کشور در 
شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی در حال انجام است و ما در 
زمینه طراحی ساخت، حمل و نصب این نوع سکوها هیچ مشکلی نداریم، 
اما تا زمان مشخص شــدن وزن دقیق تجهیزات به  کار رفته  روی این 

سکوها، طراحی دقیق برای ساخت جکت آن، زمان می برد.
امسال بازدید مسئوالن شاید به پاس شعار نمایشگاه؛ »نفت دانش بنیان، 
تولید ایرانی، صادرات جهانی« پررنگ تر از ســال های گذشــته بود. در 
آخرین روز از نمایشگاه بیست وششم که محل قدرت نمایی شرکت های 
دانش بنیان نیز محسوب می شد، سیدابراهیم رئیسی، سرزده به نمایشگاه 
آمد و در حاشیه بازدید از آن، با بیان اینکه در سال های اخیر در صنعت 
نفت کشور اقدام های خوبی همسو با ارتقای فعالیت های فناوری پایه 
و علوم پایه انجام شــده، گفت: شــرکت های فعال در عرصه صنعت 
نفت اقدام هایی را در این باره آغاز کرده اند که باید این روند ســرعت 

بیشتری بگیرد.
رئیسی با تاکید بر ضرورت ضمیمه شــدن دانایی به توانایی، افزود: اگر 
دانایی ها و دانش ضمیمه توانمندی ها شــود، می توان کار قابل ارائه در 

بازارهای داخل و خارج ارائه کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسالمی نیز عالوه بر بازدید 
از نمایشــگاه، به عنوان یکی از نخستین سخنرانان مراسم افتتاحیه این 
رویداد بین المللی معتقد بود: ســرمایه حاصل از صنعت نفت و گاز را باید 
به سمت ثروت های ماندگار، بخش سرمایه  گذاری های مولد و فزاینده 
اقتصادی در داخل و خارج از کشــور ببریم، اما واقعیت این اســت که در 

مسیر خام اندیشی حرکت می کنیم؛ پس این مسیر باید تغییر کند.
جواد اوجی، وزیر نفت نیز یکی دیگر از سخنرانان اصلی مراسم افتتاحیه 
این نمایشگاه بود که با بیان اینکه دانش بنیان کردن صنعت نفت و توجه 
به ســاخت داخل، اولویت اصلی وزارت نفت در شرایط کنونی به شمار 
می رود، به درست، بر این باور اســت که با توجه به نیاز سنگین صنعت 
نفت به سرمایه گذاری، باید از همه سرمایه گذاران استقبال کرد؛ چراکه 
سرمایه گذاران نیک می دانند که با توجه به بحران انرژی، سرمایه گذاری 

در این بخش چقدر سودآور خواهد بود.

نیاز 8 تریلیون دالری ســرمایه گذاری در صنعت گاز تا ســال 2050 
میالدی ازجمله ســخنان محمد حامل، دبیرکل مجمع کشــورهای 
صادرکننده گاز )GECF( بود که باور دارد، با این میزان سرمایه گذاری 

می توان به این صنعت، جهت درست داد.
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران نیز در حاشــیه 
سومین روز از این نمایشگاه بین المللی، این شرکت را در خصوص تولید 
کاالی ایرانی و حمایت از ســاخت داخل، یکی از شرکت های پیشتاز 
در این زمینه دانست و اظهار داشت: شــرکت ملی گاز ایران، کارهای 

موثری در این حوزه انجام داده است.
وی از صادرات بیش از 17 میلیارد مترمکعب گاز در سال گذشته خبر داد 
و گفت: این بخش با رشدی دو درصدی نسبت به سال گذشته، نشان از 

حرکت رو به جلو شرکت ملی گاز ایران در این زمینه دارد.
کالم آخر

امسال نمایشگاه در تســخیر و گرمای شرکت های ایرانی قرار داشت 
و این مهم بی شــک به افزایش اعتماد به نفس شــرکت های ایرانی و 
دیده شدن بیشتر آن ها کمک کرد. نمایشگاه امسال می تواند به ارتقای 
توان رقابتی شــرکت های ایرانی در مقابل شرکت های خارجی کمک 
کند. افزون بر این، آنچه در نمایشــگاه امسال حرف نخست را می زد، 
تخصص و مهارت بود. نمایشگاه امسال حرکت خوبی برای تخصصی 
شدن نمایشگاه، هدفمند شدن و تاثیرگذاری بیشتر آن برای رفع نیازها 
و ضرورت های صنعت نفت و گاز ایران بود که امید اســت در سال های 

بعد، این رویکرد بیشتر و با گستره و نگاه بین المللی تداوم یابد.
به هر روی، این نمایشگاه نشان داد که نه تحریم و نه سایه کرونا موفق 
نشد تا انگیزه تالش گران ایرانی در رسیدن به خودباوری و خودکفایی 
را کــم کند. به این ترتیب، صنعت نفــت و گاز ایران وارد فاز جدیدی از 
همکاری ها شده است. میزان تفاهم نامه ها و قراردادهای امضا شده در 
دولت سیزدهم به واسطه همین نگاه داخلی و خارجی، اکنون به حدود 
20 میلیارد دالر رسیده و دستاورد این همکاری ها در قالب نگهداشت و 
افزایش تولید نفت و گاز و پتروشیمی و همین طور اصالح وضع موجود 

در سال های آینده خودنمایی خواهد کرد.
این گزارش، تالشــی بــود اگرچه اندک در جهت آگاهــی از آنچه در 
نمایشگاه بیست وششــم و در نبود شــرکت های خارجی و زیر سایه 
ســنگین کرونا و تحریم گذشــت و به قلم خبرنگار ماهنامه »دنیای 

سرمایه گذاری« به رشته تحریر درآمد. 

اکنون شرکت های 
دانش بنیان در 

مرحله ای هستند 
که می توانند بدون 
نیاز به شرکت های 

خارجی و همراه 
با صرفه جویی 

ارزی، با استفاده از 
ظرفیت داخلی نیاز 
صنعت نفت و گاز 

را تامین کنند
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شــرکت پودر کربنات الیگودرز از سال 1382 در زمینه تولید پودرهای 
میکرونیزه کربنات کلسیم شروع به فعالیت کرد و از سال 1392 جهت 
تکمیل فرآیند تولید زنجیره کربنات کلسیم با راه اندازی خطوط مدرن 
تولید انواع مســتربچ و کامپاندهای مهندســی در غرب ایران با برند 
کیاپلیمر آغاز به کار کرد و از آن زمان تاکنون با اســتفاده از دانش فنی 
روز و متخصصان مجرب، با اجرای طرح های متوالی توســعه و تجهیز 
آزمایشــگاه تخصصی پلیمر و مســتربچ و خطوط تولید، محصوالت 
جدیدی مانند کامپاند فیلم های پلی اتیلن، مســتربچ کربنات کلسیم با 
پایه pp & pe  جهت اســتفاده در صنایع بسته بندی فیلم و ورق و انواع 
لوله های پلیمری، انواع پلیمرهای صنعتی و تقویت شده مورد استفاده 
در صنایع خودروســازی، لوازم خانگی و لوازم کامپیوتری، محصوالت 
بادی و تزریقی و ســایر صنایع تخصصی و تولید انواع مستربچ  سفید با 

درصدهای مختلف پوششی و صدفی را تولید می کند.
بابک بهرامسری، مدیرعامل شرکت پودر کربنات الیگودرز با اشاره به 
اینکه این شــرکت با هدف تولید و تامین نیاز کارخانجات به انواع مواد 
اولیه معدنی شــروع به کار کرده، گفت: شرکت پودر کربنات الیگودرز 
عــالوه بر تامین نیــاز کارخانجات داخلی مانند صنایــع رنگ، کاغذ، 
سرامیک، لنت ســازی گرانول PVC، چســب، حفاری، پالستیک، 

نساجی، الکترود و ایزوالســیون، موفق شده تا تولیدات خود را به سایر 
نقاط جهان نیز صادر کند.

وی با بیان اینکه سهامداران شرکت دارای تجربه 30 ساله در استخراج 
و فرآوری از معادن سنگ الشــه کربنات کلسیم منطقه الیگودرز بوده 
و مدت زیــادی تامین کننده مواد خام شــرکت های تولیدکننده پودر 
میکرونیزه بوده اند، افزود: بر همین اســاس، این شــرکت به صورت 
تخصصی اقدام به تولید پودر میکرونیزه کربنات کلســیم تا دانه بندی 

پنج میکرون می نماید.
مدیرعامل شــرکت پودر کربنات الیگودرز در پاســخ به این سوال که 
»این شرکت در راستای توســعه فعالیت های خود چه اهدافی را دنبال 
می کند؟«، گفت: خط مشــی کیفی شــرکت پودر کربنات الیگودرز در 
جهت نیل به اهداف مهم و اســتراتژیک مشــتری گرایی و تمرکز بر 
مشتری، توسعه و تولید محصوالت متنوع متناسب با نیاز بازار بنا نهاده 
شده که اولین گام در مســیر تحقق اهداف، شناسایی و درک عمیق از 

نیازمندی ها و الزامات مشتری است که مورد عمل قرار می گیرد.
بهرامسری تصریح کرد: شناخت عوامل تاثیرگذار بر کیفیت محصول 
و پایش فرآیندها در جهت تضمیــن یک نواختی محصول، قدم بعدی 
اســت که به وسیله روش ها و سیســتم های مناسب انجام می شود. در 
واقع، حلقه کیفیت ما با دریافت بازخوردهای مشــتری و انجام اقدامات 

پیشگیرانه و اصالحی در مسیر بهبود مستمر کامل می شود.
وی با تاکید بر اینکه نوسانات شدید ارزی، تحریم ها و محدودیت های 
ارزی در بلندمدت باعث عدم تامین مواد اولیه خواهد شد، گفت: واردات 
مواد اولیه با توجه به تحریم ها و مشکالت بانکی پیشرو بسیار سخت و 
دشوار شدکه امیدواریم مسئوالن مربوطه برای رفع این مشکالت چاره 

اساسی اتخاذ کنند.
مدیرعامل شرکت پودر کربنات الیگودرز به طرح های توسعه مورد نظر 
شرکت اشاره کرد و گفت: در سال جاری طرح های توسعه در بخش های 
مختلف تولید در حال انجام است و امیدواریم در بهار سال آینده تولیدات 

این طرح ها وارد چرخه تولید و فروش شوند. 

مديرعامل شرکت پودر کربنات الیگودرز عنوان کرد

ارتقاء کیفیت محصوالت
با رعایـت الزامـات مشتـریان
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در این بخـــش می خوانیم :

راهکارهای تحول وکارآفرینی در صنعت خودرو ایران

خودنمایی خودروهای چینی در نمایشگاه بین المللی تهران

توسعه صنعت قطعه سازی ایران با حضور شرکت های خارجی

دنیای خودرو

گفت وگوی اختصاصی با مهندس احمدرضا شفیعیگفت وگوی اختصاصی با مهندس احمدرضا شفیعی
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مصطفی حاتمی

يکی از چالش های اساسی صنعت قطعه سازی خودرو برای افزايش تولید، کمبود نقدينگی است که به دلیل عدم پرداخت مطالبات آن ها از سوی 
خودروسازان و همچنین سرکوب دستوری قیمت خودرو به وجود آمده است. با اين حال بسیاری از قطعه سازان با مديريت بهینه منابع و برنامه ريزی های 
درست بر اين مشکل غلبه کرده و سعی دارند تا با دريافت تکنولوژی های روز، عقب ماندگی های خود را نسبت به شرکت های بزرگ خارجی جبران کنند. 
برای بررسی بیشتر اين موضوع با مهندس احمدرضا شفیعی، مديرعامل شرکت آذين پالست فناوران آسیا گفت وگويی انجام داده ايم که مشروح آن به 

نظر خوانندگان ارجمند می رسد.

مديرعامل شرکت آذين پالست فناوران آسیا مطرح کرد

توسعه صنعت قطـعه سازی ایـران 
با حضور شرکت های خارجی

 شرکت آذین پالست فناوران آسیا در چه سالی و با چه هدفی 
تاسیس شد؟

در سال 1394 جمعی از افراد باسابقه و باتجربه با هدف تولید قطعات تزئینی 
خودرو و همچنین قطعات مونتاژی و پالســتیکی، اقدام به تاسیس این 
شرکت کردند که در حال حاضر جزو شرکت های گروه صنعتی آذین خودرو 
به شمار می آید. شایان ذکر است، شرکت آذین پالست فناوران آسیا قطعات 
تولیدی را با تکیه بر تکنولوژی بسیار باالیی به بازار عرضه کرده و به همین 
دلیل موفقیت های چشــمگیری را طی 6 سال اخیر به دست آورده است. 
این شرکت منطبق با ساختار شرکت های به روز و کارآمد قطعه سازی دنیا 
است و در زمینه طرح ریزی و ساماندهی، از مشاوره یک شرکت فرانسوی 
باسابقه استفاده می کند. ناگفته نماند، در سال 1395 نقاط ضعف شرکت 
آذین  پالســت فناوران آسیا شناسایی و به دنبال آن برنامه اصالحی برای 
بهبود آن انجام شد تا ساختار مدیریتی این شرکت بر مبنای آن و همچنین 

بر اساس برنامه صادرات و عرضه محصوالت دانش بنیان تدوین گردد.
مهمترین  ویژگی  این شــرکت نسبت به دیگر شرکت ها 

چیست ؟
یکی از مشخصات و ویژگی های قابل توجه شرکت آذین پالست فناوران 

آســیا، برخورداری از واحد R&D )تحقیق و توسعه(، طراحی و مهندسی 
است، در حالی که شرکت های تزریق پالستیک کمی در کنار تولید قطعات 
پالستیکی، چنین ویژگی هایی دارند. این شرکت در تالش است تا قطعات 
تولیدی را مطابق با نظر مشــتریان طراحی کرده و با تکیه بر نرم افزارهای 
مدرن به فعالیت بپردازد. البته همان طور که ذکر شد، در این پروسه تالش بر 
این است که مشکالت مراحل اولیه تولید قالب حل شود و پس از آن از نقطه 
نظرات مشتریان نیز استفاده گردد تا قالب نهایی نیازی به تغییر نداشته باشد. 
شرکت آذین پالست فناوران آسیا در اکثر مواقع، خط تولید قطعات را از نظر 
کمی و کیفی مورد بررسی قرار می دهد و از طریق واحد مهندسی به شناخت 
مواد اولیه و بررسی خواص آن به منظور تعیین نوع مواد قطعه و ترکیبات آن 
اقدام می کند. عالوه بر آن، تامین کنندگان شرکت آذین پالست فناوران 
آسیا بر اساس شیوه مشخص، مواد اولیه مورد نیاز را پس از تامین پلیمرهای 
مهندسی که دارای عملکرد و دانش فنی هستند، به صنعت خودرو عرضه 
خواهند کرد. از دیگر مزایای این شــرکت، تنوع ماشین آالت با ظرفیت 80 
الی یک هزار و 250 تن اســت که زمینه الزم را برای تولید قطعه با هر وزنی 
فراهم می کند. به طور کل، شرکت آذین پالست فناوران آسیا با تکیه بر پشتوانه 
مهندسی در تعیین و تشخیص نوع مواد و همچنین استفاده از انواع پلیمرها در 
تولید قطعات مانند پلی آمیدها، POM، پلی کربنات ها و EBC موقعیت ویژه ای 
داشته و به همین دلیل ضمن تولید قطعات خودرویی، در تولید انواع قطعات 
غیرخودرویی مورد استفاده در صنایع بهداشتی، ساختمان مانند وال هنگ ها، 
تودیواری ها، قلمدوش ها و... موفق عمل کرده، به طوری که در ســال 1399 

حدود 45 میلیون قطعه خودرویی و غیرخودرویی تولید کرده است.
در حال حاضر چند نفر در این شــرکت مشغول به فعالیت 

هستند ؟
با توجه به  فرآیند پیچیده تولید و انبوه سازی قطعات، شرکت آذین پالست 
فناوران آسیا همواره در حال توسعه نیروی انسانی است، به طوری که تعداد 
کارکنان آن از 80 نفر به حدود 450 نفر رســیده که از این تعداد 70 درصد 
نیروی مستقیم و 30 درصد نیز نیروی غیرمستقیم هستند. از سوی دیگر، 
این شرکت ساالنه به طور متوسط حدود 25 درصد اشتغال زایی ایجاد کرده 

و امید است، این میزان با تداوم فعالیت های شرکت افزایش پیدا کند.
تاکنون چه میزان از اهداف شــرکت آذین پالست فناوران 

آسیا محقق شده  است؟
در سال گذشــته حدود 208 پروژه در این شرکت اجرایی شد و بسیاری از 
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تولیدات به مرحله انبوه سازی رسید. همچنین شرکت آذین پالست فناوران 
آسیا با تنوع بخشی به محصوالت و استفاده از نوآوری در همه مراحل تولید 
مانند طراحی، تکوین، ساخت قالب و... نظر مشتریان را جلب کرده و در حال 
حاضر نیز به غیر از قطعات پالستیکی و تزئینی، قطعاتی را عرضه کرده که 
در داشــبورد، رودری، طاقچه عقب و بلندگوی خودروها مورد استفاده قرار 
می گیرد. الزم به یادآوری است، شرکت آذین  پالست فناوران آسیا ضمن 
همراهی با خودروسازان در تولید قطعات تزریقی مدرن به عنوان قطعه سازی 
سرشناس، قطعات مورد نیاز خودروهای جدید مانند تارا و شاهین را با تکیه بر 

فناوری های روز نیز تولید می کند.
محصوالت این شرکت از نظر کیفیت تا چه اندازه با نمونه های 

خارجی  رقابت  می کند؟
محصــوالت تولیدی ما، معموال بر اســاس سیاســت خاصی طراحی و 
قالب سازی شده و به سه دسته "قالب های ایرانی مبتنی بر مواد اولیه موجود 
در کشــور"، "قالب های با تکنولوژی باال" و "قالب های بسیار مدرن و قابل 
رقابت با نمونه های اروپایی" تقسیم می شود. البته قالب های با تکنولوژی 
باال باید به گونه ای طراحی شوند که تلورانس های قطعات در بازه کوچک 
قرار گرفته و ابعاد آن بســیار مورد توجه قرار گیرد. از ســوی دیگر، شرکت 
آذین پالست فناوران آسیا با هدف ساخت قطعات مدرن مانند سوکت که به 
قالب های بسیار سنگین نیاز دارد، به طور مداوم با قالب سازان چینی و اروپایی 
ارتباط داشته و با توجه به کنترل فرآیند مهندسی و علمی قطعات تولیدی، 
به رعایت پارامترهای کیفیت و همچنین استفاده از مواد اولیه با کیفیت توجه 
ویژه ای دارد و مهمتر از آن اینکه، محصوالت این شرکت 50 درصد ارزان تر 

از نمونه های خارجی تولید می شود.
چه برنامه ای برای توسعه فعالیت های خود در نظر دارید؟

شرکت آذین پالســت فناوران آسیا با هدف پیشبرد برنامه های توسعه ای 
پایه ریزی شــده و همان طور که اشاره شد، در تنوع بخشی به محصوالت، 
افزایش فروش و رشــد شاخص های منابع انسانی موفقیت های زیادی به 
دســت آورده که این امر نیز مرهون استفاده از دانش و تکنولوژی روز دنیا، 
دانش بومی و رعایت اصول علمی اســت. البته این شــرکت برای تولید 
محصوالت دانش بنیان نیز در صدد دریافت گواهینامه های مربوطه است و 
به این منظور مقدمات الزم را فراهم کرده است. به عنوان مثال، شرکت آذین 
پالست فناوران آسیا هم اکنون به منظور توسعه فعالیت های خود از نیروهای 
دانشگاهی اســتفاده می کند و به طور مداوم با دانشــگاه های آزاد قزوین، 
امیرکبیر و صنعتی شــریف ارتباط دارد. البته باید توجه داشت که نیروهای 
بخش اپراتور این شرکت از میان افراد بومی انتخاب شده و افراد غیربومی نیز 

عمدتا در بخش های فنی و مهندسی به کار گرفته می شوند.
برای تحقق شــعار ســال جاری  چه برنامه هایی را در نظر 

دارید؟
با توجه به اینکه دانش بنیان شدن صنعت، پیشران ارتقاء تکنولوژی و تولید 
در کشور است، شعار امسال نیز بر همین مبنا تعیین شده و بر همین اساس 
در تالش هستیم تا پس از ارتباط با پارک های علم و فناوری، شرکت های 
دانش بنیان و دانشگاه ها که در این زمینه قدم های بسیار خوبی بر می دارند؛ 
طرح های مناســبی را در دســتور کار قرار دهیم. یکی دیگــر از اقدامات 
شرکت آذین پالست فناوران آسیا، تولید هوش مصنوعی بوده که یکی از 
اهرم های پیشــرفت در دنیا به شمار رفته و بســیاری از شرکت ها در حوزه 
برقی و خودروهای هیبریدی به این سمت حرکت کرده اند، به همین دلیل 
قطعه سازان باید به این سمت گرایش پیدا کنند و با کمک هوش مصنوعی، 
راندمان تولید را باال ببرند تا ســطح کیفیت نیز متناسب با ارتقای فناوری 

افزایش یابد.
صنایع خودروسازی و قطعه سازی تا چه اندازه استانداردهای 

کیفی را رعایت می کنند؟
خوشــبختانه فرآیند تولید در صنعت قطعه سازی مطابق با استانداردهای 

جهانی است و به همین دلیل پس از تولید قطعات طی آزمایش ها و امتحاناتی، 
صحت یا عدم صحت آن مورد ســنجش قرار می گیرد. البته باید گفت، در 
صنعت خودروسازی این استانداردها به دلیل تولید خودروهای قدیمی و از رده 
خارج شده، چندان رعایت نمی شود، با این حال قطعه سازان و همچنین شرکت 
آذین پالست فناوران آسیا در تالش هستند تا قطعات مبتنی بر استانداردهای 

روز را برای خودروهای مدرنی مانند تارا، شاهین و... تامین کنند.
آیا چشم انداز صنعت خودرو برای تولید 3 میلیون دستگاه تا 

سال 1404 محقق خواهد شد؟
با توجه به زیرســاخت ها و امکانات موجود، صنعت خودروسازی ظرفیت 
تولید این تعداد را دارد، اما متاسفانه مشکالتی مانند کمبود نقدینگی و عدم 
قیمت گذاری آزاد خودرو مانع از تحقق آن شــده، در حالی که این صنعت 
به عنوان صنعت پیشــران و موتور محرک سایر صنایع به حساب آمده و 
به افزایش رشد تولید خالص ملی کمک خواهد کرد. به اعتقاد بنده، برای 
توسعه این بخش در گام نخست باید مانع از دست اندازی و مداخله دولت 
در این صنعت شــد و پس از آن روند قیمت گذاری خودرو را به بازار واگذار 
کرد. عالوه بر این، اگر بازه زمانی پرداخت مطالبات قطعه سازان از 90 روز 
یــا 120 روز فراتر رود، فرآیند جذب نقدینگی و تامین مواد اولیه به صنعت 

قطعه سازی با مانع روبه رو شده و این اتفاق نخواهد افتاد.
آزاد شــدن واردات خودرو چــه پیامدهایی برای صنعت 

خودروسازی و قطعه سازی دارد؟
این امر یک سیاست کامال مثبت بوده و به نفع جامعه است. قطعه سازان نیز 
از این روند به دلیل رقابتی شدن و افزایش کیفیت خودرو حمایت خواهند 
کرد. در این شرایط اگر قطعه سازان و خودروسازان یک استراتژی مشترک 
داشته باشــند، تکنولوژی به صاحبان اصلی خودروسازی در دنیا منتقل 
می شود و همین امر، موجب سودآوری زنجیره تامین، یعنی قطعه سازان 

و قرار گرفتن آن ها در زمره زنجیره جهانی قطعه سازی در دنیا می شود.
رویکرد دولت های گذشته و دولت فعلی را نسبت به صنعت 

خودروسازی چطور ارزیابی می کنید؟
متاسفانه عموم دولت ها از گذشــته تاکنون توجه چندانی به این صنعت 
نداشــته یا آن طور که باید به مســائل آن نپرداخته اند. برای مثال، یکی از 
ملزومات اساسی برای رشد صنعت خودروسازی دسترسی به فناوری های 
روز اســت که به برقراری تعامالت بین المللی و ارتباط مستمر با صنعت 

خودروسازی دنیا نیاز دارد.
چه پیش بینی از وضعیت تولید خودرو تا پایان سال دارید؟

با توجه به شــرایط اقتصادی فعلی، بنده نســبت به افزایش تیراژ خودرو، 
تزریق نقدینگی به صنعت قطعه سازی و همچنین حل مشکالت زنجیره 
تامین خوشبین نیســتم. یکی از اهدافی که رییس جمهور مطرح کرده، 
تولید یک میلیون و 600 هزار خودرو تا پایان امســال است که به نظرم با 
وجود مشکالت فعلی و معضالت موجود، اجرای آن بعید به نظر می رسد. 
پیش بینی می شود، نسبت به سال 1400 حداکثر 10 الی 20 درصد افزایش 

تولید داشته باشیم.
و سخن آخر...

از آنجایی که کشــورمان نیروهای انسانی ماهر و متخصص و همچنین 
ذخایر طبیعی زیادی دارد، در صورت مدیریت و سیاســت گذاری مناسب 
می توان از آن به خوبی اســتفاده کرد، از این رو با برنامه ریزی مناســب و 
هدف گذاری مشخص می توان صنایع کشور را به سمت و سوی مشخصی 
هدایــت و زمینه را برای ارتباط صنعت خودروســازی و قطعه ســازی با 
شرکت های بزرگ خارجی فراهم کرد. اگر به خوبی دقت کنیم، کشوری 
مانند ترکیه با فراهم کردن چنین بستری و همچنین حضور شرکت های 
خارجی به رشد و توسعه زیادی در صنعت قطعه سازی دست پیدا کرده که 

می توان به پیروی از آن صنعت قطعه سازی داخلی را نیز توسعه داد.
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با حضور صاحب نظران و کارشناسان در دانشگاه تهران بررسی شد

راهکارهای تحول و کارآفرینی 
در صنعت خودرو ایران

نخســتین "همایش تخصصی صنعت خودرو و چالش های کارآفرینی 
در توســعه صنعتی ایران" با حضور برخی از کارشناسان و صاحب نظران 
این صنعت از جمله سید محمد بحرینیان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، 
محمدرضــا نجفی منش، رییــس انجمن تخصصــی صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازی خودرو کشور، امیرحسن کاکایی، دانشیار و عضو 
هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، کامبیز طالبی، 
استاد دانشگاه تهران و همچنین سایر پژوهشگران صنعت و فعاالن این 

حوزه در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار شد.
در بخش نخســت این همایــش، جهانگیر یدالهــی، رییس همایش 
تخصصــی صنعت خودرو و چالش های کارآفرینی در توســعه صنعتی 
ایران و همچنین رییس دانشکده کارآفرینی تهران گفت: امروزه در اکثر 
رسانه ها و مراکز اطالع رسانی کشورمان، جنبه های منفی صنعت خودرو 
بر جنبه های مثبت آن غلبه دارد، در حالی که اگر واقع بین باشیم و به نیمه پر 
لیوان نگاه کنیم، دستاوردها و پیشرفت های زیادی نصیب صنعت خودرو 
شده و ضمن دست یابی به جایگاه مناسب و بهره مندی از مزایای رقابتی، 

توان رقابت با صنایع مشابه را نیز دارد.
وی با ذکر اینکه صنعت خودرو از جمله صنایع پیشرو و مهم کشور است، 
اظهار کرد: امیدوارم با ورود کارآفرینان جوان و بهبود محیط کسب وکار 
از سوی مســئوالن، جوانان نوآور و کارآفرین، این صنعت مسیر تعالی را 
طی کرده و با کمک نشست هایی که توسط متخصصان برگزار می شود، 

کارایی خود را افزایش دهد.
غالم حیدر ابراهیمبای ســالمی، دبیر علمی ایــن همایش نیز  با اظهار 
امیدواری از اینکه برگزاری این نشست ها و همایش ها در توسعه صنایع و 
پیشرفت کشورمان موثر باشد، خاطرنشان کرد: دانشگاه تهران در راستای 
ایفای مســئولیت اجتماعی خود و برای ایجــاد ارزش هایی که منجر به 
تشکیل دانشگاه کارآفرین شده، تالش زیادی انجام داده که یک مورد از 
آن برگزاری همایش ها با استفاده از نظرات صاحب نظران، پژوهشگران، 

متخصصان و اساتید است.
وی با بیان اینکه این همایش ها در صدد طرح مسائل مهم کشور، تحلیل و 
کارآفرینی بوده و امید است با توجه به امکانات محدود، مسئولیت اجتماعی 

مجریان آن انجام شــود، گفت: امیدوارم بر اساس تحولی که در ساختار 
پولی و خدمات ارائه می شــود و همچنین با استفاده از فناوری اطالعات و 

ارتباطات، مشاغل به سمت ایدئولوژی های مناسب هدایت شوند.
ابراهیمبای ســالمی با اشاره به اهمیت صنعت خودرو و ضرورت صنعت 
محوری که منجر به تولید ثروت می شود، بیان کرد: امیدوارم با برگزاری 
چنین همایش هایی در آینده ای نزدیک شاهد پیوند صنعت و دانشگاه بوده 
و با مشــارکت دانشکده ها و دانشگاه های کشور تحلیل جامعی از صنایع 

خودرو داشته باشیم.
دبیر علمی همایش تخصصی صنعت خــودرو و چالش های کارآفرینی 
در توســعه صنعتی ایران با بیان اینکه صنعت خودرو به عنوان لوکوموتیو 
صنایع به شــمار می رود، خاطرنشــان کرد: امروزه صنعت یک مسئله 
اجتماعی و ملی را رقم زده و با هزینه های خرد و کالن مرتبط است. با توجه 
به این موضوع دانشگاه تنها جایی است که با رویکرد تخصصی به تحلیل 
آن می پردازد و ما نیز در صدد هستیم تا با ارائه راهبردها و سیاست گذاری ها 

به دولت و مدیران صنعت برای ترسیم آینده ای روشن، کمک کنیم.
مهندس محمدرضا نجفی منش،  رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه سازان خودرو کشور گفت: این صنعت از جمله صنایع مهم و کمک 
بخش اقتصاد کشور است. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر 
دانش بنیان شــدن تولید، صنعت خودرو باید ارتباطی صحیح با دانشگاه 

برقرار کند و از این طریق موانع موجود را برطرف سازد.
وی با ذکر اینکه فعاالن و سیاســت گذاران آن طور که باید در این صنعت 
عمیق نشده و به واردات مواد اولیه و ماشین آالت مورد نیاز بسنده کرده اند، 
اظهار کرد: مونتاژ خودرو موجب شــده که با کوچک ترین محدودیت در 

مناسبات بین المللی، با چالش عمده ای در بخش صنعت مواجه شویم.
نجفی منش با تاکید بر ضرورت انتقال تکنولوژی به کشور و بهره گیری از 
مزایای آن، خاطرنشــان کرد: نبود این تکنولوژی باعث شده که امروزه با 

کوچک ترین مشکلی از حرکت و توسعه عقب بمانیم.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان خودرو کشور با 
اشاره به جلسه ای که با قطعه سازان ترکیه داشته، ادامه داد: در این جلسه 
چندین سوال مطرح شد؛ نخست اینکه آیا صنعت خودروسازی کشورمان 
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صنعت خودرو نتیجه 

عملکرد صنایع 
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توان طراحی را دارد و چه مواد اولیه ای برای این صنعت مورد نیاز است؟ دوم 
اینکه آیا این صنعت تکنولوژی مورد نیاز تولید را در اختیار دارد؟ متاسفانه 
صنعت خودروسازی هنوز به سراغ ماشــین آالت مدرن تولید نرفته و به 
صورت محدود و ناقص عمل می کند، به طوری که حتی قادر به استفاده از 
آن نیست. برای مثال، بسیاری از صنعتگران هنوز نمی دانند که چگونه از 

قالب ها، ابزار و وسایل کنترلی استفاده کنند.
وی با اشــاره به شعار ســال و ذکر این نکته که برای جبران کمبودها باید 
از همین فردا شــروع کرد، گفت: باید الزامات علمی و مقدمات الزم برای 
توســعه این صنعت فراهم شــود. به عنوان مثال الزم اســت، مواد اولیه 
پتروشیمی را تولید و صادر کنیم تا از این پس ارزش افزوده ایجاد و وابستگی 
صنعت خودرو به واردات کمتر شــود. از سوی دیگر، باید تالش کنیم تا با 
کمک شرکت ها و وزارتخانه ها، به یک جدول نهایی برسیم که بر اساس 

آن، از توان بالقوه دانشگاه ها استفاده شود.
این فعال صنعت قطعه ســازی خودرو، شناســایی نقاط ضعف صنعت را 
گام اساسی برای رســیدن به چنین جدولی دانست و اظهار کرد: صنعت 
خودروسازی در بخش طراحی و دستگاه های اندازه گیری مشکل دارد که 
باید به منظور حل آن راهکارهای الزم را روی میز وزارت صمت و مجلس 

شورای اسالمی بگذارد.
نجفی منش افــزود: بنده به توان ایرانیان اعتقاد دارم و می دانم، به محض 
اراده یک خواسته، قطعا زمینه برای تحقق آن فراهم خواهد شد. از طرفی، 
در همه صنایع می توان این ایده ها را پیــاده کرد، بنابراین بار دیگر تاکید 
می کنم که باید نقاط ضعف صنعت را پیدا کرد و در راستای آن حرکت کنیم 

تا به سایر کشورها مانند روسیه صادرات کاال داشته باشیم.
در ادامه این نشســت، امیرحسن کاکایی، دانشــیار و عضو هیات علمی 
دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به اینکه تناقض هایی 
در قوانین و درخواست های قانون گذاران مشاهده می شود، گفت: در حوزه 
افزایش تولید، استفاده از ظرفیت های دانش بنیان، صادرات و   ... در صنعت 
خودرو اقدامات مطلوبی از سوی وزیر صمت صورت گرفته، ولی متاسفانه 
برخی از نمایندگان مجلس درصدد هستند تا مانع از انجام برنامه های مورد 
نظر وی شوند که به اعتقاد بنده، این کار تهدید صنعت خودرو و تولید ملی 

را در پی خواهد داشت.
وی افزود: وضعیت کنونی صنعت خودرو نتیجه عملکرد صنایع مختلف 
است و باید به این موضوع توجه داشت که کیفیت خودرو با دستورالعمل های 

خلق الساعه و یک شبه مرتفع نمی شود.
عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران اظهار کرد: 
روسیه پس از مواجه شدن با اعمال تحریم ها، صنعت خودروی خود را مدتی 
تعطیل کرد، ولی این صنعت در ایران در زمان تحریم ها، نه تنها تعطیل نشد، 
بلکه تولیدات خود را افزایش و با ارائه محصوالت جدید به کار خود ادامه داد.

کاکایی تاکید کرد: خودروســازان کشور برای کاهش وابستگی به خارج 
از کشــور، نهضت داخلی سازی قطعات پیشرفته را در دستور کار خود قرار 

داده اند که در این مسیر، مجلس و وزارت اقتصاد باید توجه ویژه ای به این 
موضوع داشته باشند.

بخشی از بیانیه  پایانی همایش تخصصی صنعت خودرو و 
چالش های کارآفرینی در توسعه صنعتی ایران

 صنعت خودرو به عنوان یک صنعت راهبردی و پیشرو، مجموعه بزرگی 
از صنایع و کســب وکارهای جامعه را در برمی گیرد و دانشگاه تهران در 
راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، تحقق دانشگاه کارآفرین، مرجعیت 
علمی و بین المللی با محوریت دانشــکده کارآفرینی دانشــگاه تهران 
در خصوص تحلیل صنایع، کسب وکارها و ســرمایه گذاری های حال 
و آینده کشور سلســله همایش ها و کنفرانس های علمی و تخصصی را 
برگزار می کند. از آنجا که صنایع به عنوان محور خردمندی، تولید ثروت، 
رفاه مردم و پیشرفت کشور در بستر کارآفرینی رشد می کند، در همایش 
تخصصی »صنعت خودرو و چالش های کارآفرینی توســعه صنعتی 
ایران« با دعوت از اســاتید، صاحب نظران، متخصصان و پژوهشگران 
و با مشــارکت دانشجویان از دانشــگاه ها و صنایع سراسر کشور زمینه 
هم اندیشــی، گفت وگو و نقادی و ارائه راه حل و ایجاد گفتمان توســعه 

صنعتی در زمینه صنعت خودرو را فراهم آورده است.
محور اصلی کار این همایش ایجاد بســتر آینده نگری و آینده پژوهی در 
زمینه توســعه صنایع خودروسازی کشــور بر محور نوآوری و استفاده از 
فناوری های نوین برای گسترش ارزش های رفاهی مردم و حضور موثر در 
بازارهــای منطقه و بین المللی اســت که تحقق این امــر، فقط با ارائه 
راهبردهــای کارآفرینی فناورانه و بر پایه آخرین دســتاوردهای علمی، 
تکنولوژیک در مدیریت و توســعه کســب وکارهای جدید است و برای 
دست یابی این هدف تحول در سیاست گذاری ها، راهبردها، برنامه ریزی ها 

و مدیریت صنایع موجود خودروسازی ضرورتی انکارناپذیر است.

خودروسازان کشور 
برای کاهش وابستگی 

به خارج از کشور، 
نهضت داخلی سازی 

قطعات پیشرفته را 
در دستور کار خود 

قرار داده اند که در این 
مسیر، مجلس و وزارت 

اقتصاد باید توجه 
ویژه ای به این موضوع 

داشته باشند
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چهارمین نمایشگاه خودرو تهران که باید در سال 1398 برگزار می شد، 
به دلیل عدم اســتقبال خودروســازان و حضــور برندهای خارجی و 
همچنین شــیوع بیماری کرونا برگزار نشد و امسال با گذشت 2 سال، 
شــاهد برگزاری آن با حضور 25 شــرکت خودروســاز داخلی و البته 
شــرکت های مونتاژکننده خودرو در شــهر آفتاب بودیم. شرکت های 
خودروســازی با هــدف نمایش میزان عمق ســاخت داخــل و ارائه 
راهکار هــای کاهش ارزبری برای قطعات و همچنین ارائه برنامه های 
کالن در این نمایشگاه حضور پیدا کردند و بیش از 10 خودرو جدید نیز 
در این نمایشــگاه معرفی شد. البته آغاز فروش خودروسازان از طریق 
سیستم یکپارچه وزارت صمت باعث شد تا برنامه ریزی ها در خصوص 
فروش محصوالت برخی از خودروسازان در این نمایشگاه منتفی شود. 
همچنین برخی از خودروسازان داخلی مانند گروه سایپا، خودروسازان 
بم، کرمــان موتور و مدیران خودرو به دلیل نداشــتن محصول جدید 
جهت رونمایی یا تعهدات معوق از حضور در نمایشگاه خودروی 1401 

تهران انصراف دادند.
نکته بارز این نمایشــگاه را باید حضور فعال شرکت های مونتاژکننده 
خودروهای چینی دانســت، به نحوی که در آغاز ورود به نمایشــگاه، 
شلوغی غرفه آن ها به چشم می  خورد و سایر غرفه ها خلوت تر بودند. هر 
چند بازدیدکنندگان می گویند دِل خوشی از چینی ها ندارند، اما معتقد 
هستند که با ممنوعیت واردات، خودروهای به روزی وارد بازار نمی شود 
و از آن طرف، خودروهای وارداتی کارکرده هم رقم های باالیی دارند، 

در نهایت مردم چاره ای جز خرید خودروهای چینی ندارند.
بررسی ها نشان می دهد، خودروســازان چینی بیشتر به دنبال فروش 
محصول در بازار ایران هســتند و کمتر توجهی بــه انتقال دانش فنی 
دارند. گواه این مطلب را باید حضور مقطعی خودروهای مختلف چینی 

در بازار عنوان کرد که در هر دوره در قالب طرح های پیش فروش در بازار 
عرضه شده و از آن طرف، کمتر مشتری ای امکان دریافت این خودروها 
را پیدا کرده است. به نوعی شــرکت های مختلف در کشور ذائقه مردم 
ایران را به خوبی دانسته و با ورود خودروهای رنگارنگ چینی شاسی بلند 
درصدد فروش آن ها در بازار هســتند، اما مشکل اساسی اینجاست که 
ایــن خودروها خدمات پس از فروش کمتری دارند و در نهایت در قالب 

طرح های فروش به دست تمام متقاضیان نمی رسد.
در نمایشــگاه امســال، ایران خودرو دو محصول چینی »هایما S 8 و 
هایمــا  X 7 را رونمایی کرد. عالوه  بر این، تــارا اتوماتیک، پژو 206 
ســقف شیشه ای و پژو 207 ســقف قرمز نیز در کنار سایر محصوالت 
این شرکت در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت. بهمن موتور نیز 
سدان جدید چینی »رســپکت« و »دیگنیتی پرستیژ« را به نمایشگاه 
آورد و شــرکت ماموت نیز در کنار »کلوت اتوماتیک« از »تیارا« مکث 
موتور نیز رونمایی کرد. در غرفه فــردا موتور نیز عالوه  بر دو محصول 
چینی فردا 511 و فردا T5 شــاهد یک ون چینــی از دانگ فنگ نیز 
بودیم. همچنین در سایر غرفه ها، الماری محصول چینی ایما و پیکاپ 

جدید آمیکو آرتیستون هم حضور داشتند.
به نظر می رسد، نمایشگاه امسال بیشتر برای چینی ها عایدی داشت و در 
سایر غرفه ها خبری از عرضه محصوالت جدید و نمایش میزان عمق 
ساخت داخل نبود. همین موضوع تا حدودی بازدیدکنندگان را دل زده 
کرد و اعالم کردند که این نمایشگاه فقط برای خودروهای چینی است، 
آن هم با قیمت های بسیار باال که عموم مردم امکان خرید آن ها را ندارند. 
این در حالی اســت که خودروسازان داخلی باید در شرایط فعلی که بازار 
کشور تشنه محصوالت جدید اســت، با ایجاد  متنوع بستری را فراهم 
کنند تا بازار به ســمت رقابتی شدن حرکت کند و مصرف کننده با تنوع 

بیشتر محصوالت روبه رو باشد.

ثمانه نادری

خودنمایی خودروهای چینی 
در نمایشـگاه بین المللی تهران
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خودروسازان داخلی 
باید در شرایط فعلی 
که بازار کشور تشنه 

محصوالت جدید 
است، با ایجاد  متنوع 
بستری را فراهم کنند 

تا بازار به سمت رقابتی 
شدن حرکت کند و 

مصرف کننده با تنوع 
بیشتر محصوالت 

روبه رو باشد



در این بخـــش می خوانیم :

کمبود مواد اولیه در صنعت پوشاک محسوس است
راه اندازی کارخانه یک هزار تنی کاتد مس در تابستان 1402
افزایش ساخت و ساز مسکن  با حمایت واقعی از انبوه سازان

دنیای صنعت
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عمده ترین فعالیت شرکت توسعه امن فناوری نامدار در 
چه زمینه ای است؟

این شــرکت به عنوان یک شــرکت مادر تخصصــی در حوزه امنیت 
فاوا در قالب شــرکت های دانش بنیان از جمله یافتار پژوهان پیشــتاز 
رایانش، امن افزار گستر شریف، پیشــتازان امن کاوی عماد، فناوران 
هویت الکترونیکی امن )هویتا( و زیســت بوم مجازی درسا، شروع به 
فعالیت کرده است. همچنین به منظور توسعه قابلیت ها و ارائه خدمات 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطات مدیریت شــده؛ هلدینگ تخصصی 
نامدار، شــرکت های زیرمجموعه را همســو با اهداف کالن خود، به 
منظور جلوگیری از آســیب به زیرساخت استراتژیک کسب وکارها در 
حوزه امنیت به ســه گروه مشتری شامل »همراه اول«، »شرکت های 
زیرمجموعه گروه همراه اول« و در »پروژه های ملی« ســازماندهی 

کرده است.

شرکت نامدار در افق پنج ساله چه چشم اندازی دارد؟
  ICTدر راســتای تحقق چشــم انداز همراه اول "یکی از رهبران بازار
منطقه، با ارائه خدمات و راهکارهای هوشــمند برای توانمندســازی 
اکوسیســتم دیجیتال"، شرکت نامدار نیز چشــم انداز خود را "سرآمد و 
انتخاب اول ذی نفعان  در اکوسیســتم امن دیجیتال" تبیین کرده و امید 
اســت، در افق برنامه پنج ساله نسبت به تحقق چشم انداز خود گام های 

موثری بردارد.
ماموریت و فلسفه وجودی نامدار در اکوسیستم کسب وکار 

دیجیتال چیست؟
با بازآفرینی نقش های محوله به شرکت نامدار، ماموریت این شرکت به 

شرح زیر تبیین شده است:
   شناســایی، توسعه، اکتساب و تجاری ســازی فناوری های نوظهور 

اکوسیستم امنیت دیجیتال 
  سرمایه گذاری در تولید داخل و در شرکت های صاحب فناوری های 
نوین و بومی سازی محصوالت و سامانه های استراتژیک و پلتفرم های 

ICT امنیت
  راهبری و ارائه مشــاوره تخصصی در ایجاد زیست بوم نوآوری و ارائه 

راهکارهای نوین امن در نسل جدید ارتباطات
  توسعه همکاری های تحقیقاتی در سطح منطقه و بین المللی و ایجاد 

ظرفیت صادراتی محصوالت و خدمات مهندسی
  توسعه همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی به منظور تعالی علمی و 

تحقیقاتی در سطح ملی
  ایجــاد ســازمانی حرفــه ای، یادگیرنــده، چابــک و دانش بنیان، 

شایسته محور و ارزش آفرین برای ذی نفعان کلیدی
زیرمجموعه های شــرکت نامدار شامل چه شرکت هایی 

می شود؟
 در حــال حاضر شــرکت های تابعه نامــدار بــا ماموریت های زیر 

سازماندهی شده اند:
  شرکت یافتار پژوهان پیشتاز رایانش: ارائه دهنده محصوالت و خدمات 

مديرعامل هلدينگ نامدار عنوان کرد

بومی سازی سامانه های استراتژیک 
حوزه امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات

محمد جعفری

هلدينگ توسعه امن فناوری نامدار با هدف ايجاد يک محیط تخصصي و پويا براي فعالیت در زمینه هاي مختلف امنیت فناوري اطالعات و ارتباطات و 
اکوسیستم ديجیتال کشور، توسط همراه اول در سال 1396 بنیانگذاری و ايجاد گرديد و با نام تجاري »نامدار« در راستای هم افزايی و افزايش سطح 
فناوری، در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران ثبت گرديد. مهندس رضا نوری، مديرعامل هلدينگ توسعه امن فناوری نامدار که خود 
دانش آموخته فناوری اطالعات و ارتباطات است، به معرفی هلدينگ نامدار و تبیین موضوعات کالن اين شرکت به عنوان بزرگ ترين هلدينگ امنیت فاوا 

کشور  پرداخت. در ادامه اين مصاحبه همراه ما باشید.
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زیر ساخت نرم افزاری شرکت های بزرگ و اپراتوری ارتباطی
  شرکت امن افزار گستر شریف: تولید محصوالت امن سازی شبکه و 

ارائه راهکارهای جامع امنیت فضای مجازی سازمان ها
  شرکت پیشتازان امن کاوی عماد: ارزیابی امنیتی و امن سازی

   شــرکت فناوران هویت الکترونیکی امــن: تولید محصوالت و ارائه 
خدمات احراز هویت و امضای دیجیتال  

    شرکت زیست بوم فضای مجازی درسا: تولید محتوا
برای تحقق چشــم انداز خود چه اهــداف کالنی را دنبال 

می کند؟
برای دســتیابی به تحقق چشــم انداز اهداف کالن این شرکت موارد 
مختلفی در نظر گرفته شــده که می توان به ارائه امنیت پایدار در توسعه 
اکوسیستم دیجیتال، کســب جایگاه برتر در میان شرکت های پیشرو 
حوزه ماموریتی در کشور، ایجاد اشــتغال پایدار نخبگان کشور، کسب 
درآمد سرانه با رشد مناسب در هر ســال، سرآمدی در الگوی مدیریتی 
در کشور و همچنین ارائه راهکارها و خدمات افتا مطابق با تکنولوژی ها 
و اســتانداردهای روز دنیا به شرکت ها، موسســات و نهادهای دولتی و 
خصوصی اشاره کرد. عالوه بر این، تامین نیازمندی های امنیتی کشور 
به صورت بومی و حرکت به سوی خودکفایی امنیتی کشور، اضافه  کردن 
محصوالت و خدمات امنیتی به ســبد تجاری شرکت های گروه نامدار 
برای نفوذ به بازارهای جدید، رفع نیاز شــرکت های وابســته به شرکت 
ارتباطات ســیار ایران به تامین خدمات و محصــوالت امنیتی از خارج 
مجموعه، پیشــرو بودن در زمینه خدمات و محصوالت نوین امنیتی به 
ویژه اینترنت اشــیا، بالکچین، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین و در 
نهایت، توجه به صادرات محصوالت و خدمات به کشــورهای همسو از 

دیگر اهداف مورد نظر شرکت نامدار برای تحقق چشم انداز است.
برنامه و راهکارهای توسعه کســب وکار شرکت نامدار 

چیست؟
برنامه های مورد نظر به منظور توســعه کســب وکار شــرکت نامدار و 
شرکت های زیرمجموعه متناســب با اهداف کالن و به منظور تحقق 

چشم انداز خود در سه سرفصل زیر تعریف شده است.
1- ســرمایه گذاری: ظرفیت سازی و تکمیل پورتفولیوی محصوالت و 

خدمات
2- فعالیت جدید: ظرفیت ســازی و به کارگیری استارت آپ ها در ایجاد 

)SECaaS( بستر خدمات ابری
3- ظرفیت سازی و ایجاد آزمایشگاه های امنیت و اصالت سنجی

این شــرکت چه رویکــردی در خصوص بومی ســازی 
فناوری های پرکاربرد در صنعت کشور دارد؟

هلدینگ نامدار بـا تمرکـز بـر تحقیـــق، توســعه و نــوآوری، اقدام 
به بومی سازی تجهیـــزات و سامانه های اسـتراتژیک امنیتی در حوزه 
ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـا کاربـری در سطح ملی کرده است. 
پروژه های فناورانه بـا راهبـری و اجرای تیم های علمـی و اجرایی داخـل 

شرکت های دانش بنیان تابعه خود و مبتنی بر ظرفیـــت شرکت های 
خـالق و نـــوآور با نظارت بر پروژه های تولید داخل و تحقیق، توسعه 
و بومی سازی با رویکرد حمایــت از فناوری های نویــن و بومــی در 
حــوزه امنیت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات بـا هـدف خودکفایـی 
فنـــی و تخصصــــی شکل گرفته است. در این راستا این هلدینگ 
فعالیــت خود را در سه زمینه "پژوهش و جذب فناوری های نوظهور و 
لبه تکنولوژی امنیت فاوا و اجرای پروژه ها و تست و ارزیابی فناوری ها"، 
"طراحی و توسعه امنیت تجهیزات، ســامانه ها و پلتفرم های ICT  و 

بومی سازی محصوالت استراتژیک، با اولویت بندی نیازهای گروه های 
مشــتریان" و "حمایت از تولیدکنندگان توانمند داخلی و شرکت های 

نوپای صاحب فناوری های نوین"سازماندهی کرده است.
آیا ظرفیت و پتانسیل الزم برای توسعه بومی فناوری های 

آینده وجود دارد؟
هلدینگ نامــدار به منظــــور بهره مندی از آخریــــن نوآوری ها و 
پیشرفت های مربـوط بـه اکوسیسـتم کسب وکارها و با رویکردهایی 
مانند "بهره منــدی از نوآوری های درون ســازمانی"، "بهره مندی از 
نوآوری های برون سازمانی )نظام نوآوری باز(" و "حمایت از استارت آپ ها 
و شرکت های دانش بنیان" از زیست بوم نــوآوری بهره منــد می گردد. 
شرکت نامدار، رصد فناوری را به عنوان یکی از وظایف و ماموریت های 
اصلی خود تعریف کرده و در راستای شناسایی فناوری نوظهور و اطالع 
از آخرین وضعیت فناوری های موجود، توســعه محصوالت و خدمات 
فعلــی و ارائه محصوالت و خدمات نوین، ســازماندهی الزم در حوزه 
پژوهش و فناوری را انجام داده تا به کمک فرآیند مدیریت سبد فناوری، 

شناسایی و اولویت بندی فناوری زیست بومICT   را محقق نماید.
اهداف مورد انتظار از شرکت نامدار چیست؟

هلدینگ نامدار به عنوان یک مجموعه ارزش  محور بر اســاس ایجاد و 
توسعه امنیت مبتنی بر پلتفرم ها در فضای ارتباطات و فناوری اطالعات 
و اکوسیســتم دیجیتــال در قالب نقش های کلیــدی در پلتفرم های 

زیرساختی و مشترک در همراه اول نقش آفرینی می نماید.
  یک مجموعه ارزش محور برای ایجاد و توســعه امنیت اکوسیستم 

همراه اول
  تمرکز بر اکوسیســتم ارتباطــات موبایلی به منظــور ایجاد تحول 

دیجیتال در همراه اول
  تمرکز بر اکوسیستم کسب وکار دیجیتال با اولویت بر پاسخگویی به 

نیازهای همراه اول
  پرداختن نوآورانه به پلتفرم های اکوسیستم های بازارهای هدف
  ایفای نقش به عنوان یک مرکز ماموریت محور برای همراه اول

  هلدینگ جامع امنیت فناوری اطالعات و ارتباطات و مشارکت موثر 
در طرح های ملی

  ایفــای نقش در قالب یک مجموعه دانش بنیــان و فناوری  محور و 
ایفــای نقش در پروژه های ملی حوزه کســب وکار دیجیتال مبتنی بر 

فناوری اطالعات و ارتباطات 

هلدینگ نامدار بـا 
تمرکـز بـر تحقیـق، 

توســعه و نــوآوری، 
اقدام به بومی سازی 

تجهیـزات و 
سامانه های 

اسـتراتژیک امنیتی 
در حوزه ارتباطـات و 
فنـاوری اطالعـات 

بـا کاربـری در سطح 
ملی کرده است
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در خصوص ســوابق کاری خود و همچنین زمینه فعالیت 
گروه سرمایه گذاری پویش توضیحاتی ارائه فرمایید؟

بنده حدود 18 ســال سابقه مدیریت عاملی در شرکت پویش صنعت آریا 
)فعالیت صنعتی و معدنی( را داشته و از 3 سال پیش تاکنون افتخار ریاست 
هیات مدیره گروه سرمایه گذاری پویش را دارم. زمینه فعالیت این گروه 
در حوزه ســرمایه گذاری در بخش های صنعت، معدن و انرژی بوده و در 
صدد اخذ مجوز از نهادهای مالی ســازمان بورس است که تا اواخر سال 
آینده دریافت خواهد شد. گروه سرمایه گذاری پویش چندین زیرمجموعه 
دارد که از جمله آن، مجموعه پویش صنعت آریا است که در حوزه معدنی 
فعالیــت دارد. این مجموعه در زمینه معادن مس و طال فعالیت  دارد و به 
کار تولید کاتد مس برای استان های آذربایجان و کرمان می پردازد. شایان 
ذکر است، گروه صنعتی تجاری پویش به انجام فعالیت های بازرگانی مانند 
واردات و تامین تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مشغول بوده و با 
شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی همکاری 
دارد. از دیگر شــرکت های زیرمجموعه گروه ســرمایه گذاری پویش، 

شرکت پیشــتاز صنعت انرژی است که کارخانه ساخت قطعات یدکی و 
تجهیزات صنعتی را در اختیار داشته و در حوزه قطعات یدکی و ماشین آالت 
دوار مثل پمپ، کمپرســور و توربین فعالیت دارد. شرکت کشت و صنعت 
پویش نیز از دیگر شــرکت های این گروه  است که حدود 4 هکتار زمین 
در پارس آباد مغان در اختیار دارد و گلخانه آن در حال احداث می باشــد و 
مقدمات آماده سازی 100 هکتار زمین به منظور کاشت دانه روغنی کاملینا 
در منطقه نیشابور نیز فراهم شده است. همچنین بهره برداری از شرکت 
شتاب دهنده پویش، جهت حمایت استارت آپ ها از دیگر برنامه هایی است 

که تا پایان سال انجام خواهد شد.
گروه ســرمایه گذاری پویش با چه هدفی تاسیس شده 

است؟
این گروه سرمایه گذاری حدود سه سال گذشته رسمیت یافت، در حالی که 
قبال فعالیت های آن را شــرکت پویش صنعت آریا انجام می داد و به دلیل 
ظهور بیماری کرونا برای مدتی متوقف شد. گروه سرمایه گذاری پویش 
ابتدای سال 1399 فعالیت خود را شروع کرد و امید است که تا پایان سال 
1402 به اهداف تعیین شده خود دست یابد و به عنوان هلدینگ کوچک 
فعال بخش خصوصی ســودآفرین بوده و نقش خود را در جهت توسعه 

صنعت و معدن این مرز و بوم ایفا نماید.
عملکرد این گروه را در سال گذشته چطور ارزیابی می کنید؟

گروه سرمایه گذاری پویش در ســال 1399 اقداماتی را در جهت توسعه 
زیرساخت ها و بسترسازی کسب وکارهای مورد نظر انجام داد، به طوری 
کــه چندین معدن مس و طال به معادن پیشــین خود افــزوده و در حال 
اکتشــافات تکمیلی آن است که البته نتایج خوبی از آن نیز به دست آمده 
اســت. از سوی دیگر، این گروه در صدد اســت تا با استفاده از پمپ های 
صنعتی و روغن خوراکی کاملینا به کشورهای دوبی، امارات، ترکیه و حوزه 
خلیج فارس صادرات داشته باشد. قابل ذکر است، هدف گذاری فروش این 

گروه برای سال 1401 حدود دو هزار میلیارد ریال می باشد.

محمد جعفری

سخت گیری های دولت موجب شده که بسیاری از صنعتگران در شروع يا اجرای يک فعالیت اقتصادی متحمل هزينه های زيادی شوند و گاهی به داليلی 
غیرمنطقی، فعاالن اقتصادی و سرمايه گذاران جريمه شده و  روند اجرای پروژه های آن ها به تاخیر می افتد. موضوع ديگر، عدم همراهی نهادهايی مانند گمرک 
و نظام بانکی با تولیدکنندگان به منظور تسريع فرآيند تولید است. در همین رابطه با دکتر اسماعیل کیومرثی، ريیس هیات مديره گروه سرمايه گذاری پويش و 

فارغ التحصیل مقطع دکتری در رشته مديريت بازرگانی گفت وگويی داشتیم که مشروح آن در ادامه می آيد.

ريیس هیات مديره گروه سرمايه گذاری پويش خبر داد

راه اندازی کارخانه یک هزار تنی 
کاتد مس در تابستان 1402
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برای توسعه فعالیت های گروه سرمایه گذاری پویش چه 
برنامه هایی را در نظر گرفته اید؟

در حال حاضر دو شــرکت پویش صنعت آریا و پیشــتاز صنعت انرژی در 
حال انجام پروســه دریافت مجوز شــرکت های دانش بنیان هستند که 
امید است تا پایان تابستان امسال محقق شود. هدف هر دو شرکت تولید 
پمپ های منحصر به فرد اســت که یک مورد آن مانند پمپ دیافراگمی 
مورد تایید وزارت نفت بوده و واحد فناوری ریاست جمهوری نیز از پروسه 
تولید آن بازدید کرده اســت. عالوه بر این، از سال آینده پروسه ورود گروه 
ســرمایه گذاری پویش به فرابورس در دســتور کار مدیران توانمند این 

شرکت قرار خواهد گرفت.
مهمتریــن مزایای رقابتی گروه ســرمایه گذاری پویش 

چیست؟
این گروه ســرمایه گذاری از جمله گروه های بســیار چابک و فعال بوده و 
در صدد اســت تا با همکاری دیگر گروه های زیرمجموعه به اهداف خود 
دست یابد. امیدوارم گروه سرمایه گذاری پویش به اهداف صنعتی، معدنی و 
کشاورزی تعیین شده دسترسی پیدا کند، بر همین اساس در تالش هستیم 
تا احداث کارخانه یک هزار تنی کاتد مس را تابســتان امسال آغاز کنیم تا 

انشااهلل در تابستان 1402 شاهد بهره برداری و شروع تولید آن باشیم.
در حوزه فعالیت خود با چه موانع و مشکالتی مواجه هستید؟

از مهمترین این موانع می توان به گمرک و نظام بانکی اشاره کرد. متاسفانه 
در حال حاضر نه تنها حمایتی از سوی دولت نسبت به شرکت های فعال در 
اکوسیستم صنعتی و معدنی صورت نمی گیرد، بلکه در بسیاری از موارد، 
معدن داران را تنها گذاشته و در مسیر آنان سنگ اندازی می کند. برای مثال، 
زمانی که ما با یک دســتگاه حفاری، 27 متر جاده سازی کردیم، سازمان 

منابع طبیعی استان مربوطه اقدام به شــکایت و پرونده سازی علیه این 
شــرکت کرد، در حالی که هم پروانه بهره برداری داشــتیم و هم جریمه 

رسمی مورد نظر را پرداخت کرده بودیم.
آیا شرایط الزم برای سرمایه گذاری در کشورمان فراهم 

است؟
کشــورمان از نظــر نیــروی کار ارزان، ذخایر طبیعــی و فرصت های 
سرمایه گذاری شرایط بسیار خوبی دارد، اما موانع زیاد موجب شده که از آن 
به خوبی استفاده نشود. امیدوارم از این پس با اصالح سیاست ها و اجرای 
واقعی قوانین تعیین شده، شــاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور باشیم و 
صنعتگران با امکانات و تجهیزات مناسب تری به فعالیت بپردازند. به اعتقاد 
بنده، کشورمان به شرط کسب توانمندی از سوی نیروی کار و کارآفرینان، 
بهترین مکان جهت ســرمایه گذاری و تولید است، به همین دلیل بنده 
نسبت به آینده بســیار خوش بین هستم و امیدوارم گروه سرمایه گذاری 
پویش تا ســال 1405 به عدد 10 هزار میلیارد ریال سرمایه هدف گذاری 
شده دست پیدا کند و رضایت ذی نفعان و سهامداران خود را برآورده سازد.

و سخن آخر...
همه اهل یک سرزمین و یک آب و خاک هستیم، اما متاسفانه شرایط برای 
پیشرفت و ترقی همه به یک اندازه فراهم نیست. گاهی تعطیالت پی درپی 
خسارت زیادی به شرکت های بخش خصوصی وارد می کند، در حالی که 
بخش های دولتی از این موضوع آســیب نمی بینند. شرایط یک شرکت 
بخش خصوصی با یک شرکت دولتی کامال متفاوت بوده و زمینه برای 
رشد برابر این دو فراهم نیست. به اعتقاد بنده، دولت باید از شعار دادن پرهیز 
کند و برای حمایت از تولید و بخش خصوصی گام های اساســی بردارد، 

به طوری که در عمل شاهد تحول جدی این حوزه باشیم. 

کشورمان از نظر 
نیروی کار ارزان، ذخایر 

طبیعی و فرصت های 
سرمایه گذاری شرایط 

بسیار خوبی دارد، 
اما موانع زیاد موجب 

شده که از آن به خوبی 
استفاده نشود
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سارا نظری

 از طريق صنعت پوشاک می توان با سرمايه ای هرچند اندک، بستر خوبی برای اشتغال زايی ايجاد کرد، اما در شرايط فعلی بی توجهی به اين صنعت موجب 
شده تا از ظرفیت های آن به خوبی استفاده نشود و  اين موضوع در سیاست گذاری های دولت ناديده گرفته شده، به همین دلیل امروز شاهد کمبود مواد اولیه 
برای تولید پوشاک هستیم. برای بررسی بیشتر اين موضوع با عمادالدين کبیری، مديرعامل هلدينگ بافت کبیر جزه گفت وگويی انجام داده ايم که ماحصل 

آن در ادامه می آيد.
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هلدینگ بافت کبیر جزه در چه سالی و با چه هدفی تاسیس 
شد؟

این هلدینگ در سال 1363 در منطقه شرق اصفهان شروع به کار کرد و 
در حال حاضر بخش های ریســندگی، بافندگی، دوخت و... را در بر دارد. 
هلدینگ بافت کبیر جزه تاکنون برای حدود یک هزار نفر اشــتغال ایجاد 
کرده و با توجه به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت دانش بنیان 
شــدن صنایع، در صدد تحقق این امر می باشد که امید است، با هوشمند 

شدن محصوالت در بخش پوشاک، به ثمر برسد.
عملکــرد این هلدینگ را در ســال 1400 چطور ارزیابی 

می کنید؟
هلدینگ بافت کبیــر جزه با توجه به محصــوالت متنوع رویکردهای 
مختلفی دارد، بر همین اســاس عملکرد آن نیــز با توجه به این موضوع 
متفاوت است، اما به طور کل باید گفت که وضعیت تامین مواد اولیه در سال 
گذشته چندان مناسب نبوده است. متاسفانه در این سال با نزدیک شدن 
به محصول نهایی، قیمت مواد اولیه مانند نخ و الیاف در صنعت بافندگی 
افزایش یافت  و این مشــکل همچنان وجود دارد. قابل ذکر است، واحد 
قائم بافت جزه هلدینگ بافت کبیر در صدد است تا فاز ریسندگی را به روز 

کرده و حدود 6 میلیون دالر در این حوزه سرمایه گذاری کند. این هلدینگ 
به منظور اجرای طرح های مورد نظر نیز برنامه هایی تعیین کرده تا برای 
حدود 3 هزار نفر اشتغال ایجاد کند. همچنین کارخانه بافت کبیر جزه در صدد 

افزایش ظرفیت تولید بوده و برای تحقق آن اقداماتی را انجام داده است.
صنعت نساجی چه سهمی در اقتصاد کشورمان دارد؟

این صنعت در شمار صنایع استراتژیک بوده و با داشتن سرمایه ای اندک، 
سهم زیادی در اشــتغال زایی داشته و موجب رشــد و توسعه اقتصادی 
خواهد شــد، اما متاسفانه دولت و سیاست مداران هیچ وقت به این بخش 
و موضوع تامین نیازهای آن به مواد اولیه توجهی نداشته اند. برای مثال، 
صنعتگران کشورمان در گذشته پنبه صادر می کردند، در حالی که امروز 
این فرآیند متوقف شده و آن ها با 70 درصد ظرفیت خالی فعالیت دارند. از 
ســوی دیگر، اگرچه مواد پتروشیمی در کشور تولید می شود، اما با قیمت 
زیادی به دســت تولیدکنندگان می رسد. متاسفانه سیاست گذاری های 
نادرســت در ارتباط با مواد اولیه موجب شده که مافیا و افراد سودجو وارد 
این صنعت شــوند و پیامدهایی منفی برای آن به همراه داشته باشند، به 
همین دلیل تولیدکنندگان ایرانی معموال مواد اولیه را 30 درصد گران تر از 

تولیدکنندگان دیگر کشورها تهیه می کنند.
توسعه صادرات پوشاک چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد 

داشت؟
یکی از راه های پیشرفت هر صنعت و جلوگیری از خروج ارز، صادرات است 
که به منظور رونق آن باید فرآیند مواد اولیه را تسهیل کرد. در حال حاضر 
مشکل تامین مواد اولیه موجب شده که کشــورمان در بخش صادرات 
پوشاک نسبت به دیگر کشورها عقب بماند و قاچاق نیز صرفه اقتصادی 
پیدا کند. به عنوان مثال، در حــال حاضر از میزان 8 میلیارد دالر مصرف 
پوشاک در جامعه، حدود 2 میلیارد دالر آن قاچاق است که اگر با قیمت دالر 
27 هزار تومانی آن را محاسبه کنیم، حدود 54 هزار میلیارد تومان می شود.

قاچاق چه آسیبی به صنعت نساجی وارد  کرده است؟
بر اســاس آمارها هر یک میلیارد دالر قاچاق از ایجاد یک میلیون شــغل 
جلوگیری می کند، به این مفهوم اگر میزان قاچاق کاهش یابد، به تناسب 
آن اشتغال افزایش خواهد یافت، از این رو با توجه به مشکل تولیدکنندگان 
در تامین مواد اولیــه، دولت باید موانع را برطرف کــرده و زمینه را برای 

مديرعامل هلدينگ بافت کبیر جزه

کمبود مواد اولیه 
در صنعت پوشاک محسوس است
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اشــتغال زایی فراهم ســازد. عالوه بر این، دولت باید به سیاست گذاری 
پرداخته و متولی اصلی این صنعت باشد.

تعطیلی صنایع نساجی تا چه اندازه صحت دارد؟
افزایش 30 درصدی قیمت مواد اولیه قدرت تامین آن را از تولیدکنندگان 
گرفته، در حالی که هیچ حمایتی از تولیدکنندگان نمی شود. مساله دیگر آن 
است که اکثر تولیدکنندگان برای به روز کردن صنایع و تجهیزات خود با 
کمبود نقدینگی رو به رو هستند و دولت اقدامات خاصی را برای این موضوع 
انجام نداده است، به همین دلیل بسیاری از واحدها تعطیل شده و به دنبال 

آن چندین هزار نفر نیز بیکار شده اند.
واحدهای فعال معموال با چه ظرفیتی کار می کنند؟

این واحدها به نسبت شــرایط خوبی دارند، اما خرده فروشی ها، مغازه ها و 
بوتیک ها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با معضل فروش مواجه هستند. 
به عبارتی دیگر، اگرچه کارخانه ها فروش خوبی به بازار داشته اند، اما میزان 
فروش توزیع کنندگان به مصرف کننده نهایی چندان مناسب نیست و این 

موضوع در آینده خیلی نزدیک گریبان صنایع باالدستی را خواهد گرفت.
عملکرد وزارت صمت و نهادهــای دولتی را چطور ارزیابی 

می کنید؟
به منظور رشد صنعت نساجی و پوشاک، دولت و نهادهای وابسته به آن باید 
سیاست گذاری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی داشته باشند، اما در عمل 
این طور نیســت. به عنوان مثال، در سال 2018 میالدی دولت ازبکستان 
فروش پنبه به ایران را ممنوع کرد، در حالی که دولت برای حل این موضوع 
هیچ اقدامی انجام نداد و هم اکنون نیز بسیاری از تولیدکنندگان برای  تامین 

پنبه با مشکل مواجه هستند.
صنعت نساجی ایران چه جایگاهی میان کشورهای دیگر 

دارد؟
این صنعت ظرفیت های زیادی برای شکوفایی دارد، در حالی که به دلیل 
عدم حمایت های دولت، از آن به خوبی بهره گرفته نشده است. برای مثال، 
کشور ترکیه با وجود سیاســت گذاری های مناسب دولت خود، حدود 20 
میلیارد دالر صادرات پوشاک دارد، اما این میزان در کشورمان تنها حدود 60 
میلیون دالر است. به اعتقاد بنده، برخی از کارها از دست بخش خصوصی 

خارج است و برای انجام آن دولت باید پیش قدم شود.
تحریم ها چه تاثیری بر صنعت نساجی داشته است؟

طی سال های گذشــته، افزایش نرخ ارز و به صرفه نبودن واردات کاالی 

خارجــی، تمایل بازار به کاالهــای ایرانی را زیاد کــرد، به طوری که در 
فروشــگاه ها و مجتمع های تجاری بزرگ شاهد حضور برندهای داخل 
و فروش قابل توجه آن بودیم. البته محدودیت واردات پوشاک نیز به این 
امر کمک کرد، با این حال اگر کشورمان مانند کشور ترکیه این سیاست را 
زودتر شروع می کرد، امروز شرایط بهتری داشتیم. در واقع اعمال تحریم ها 
علیه ایران باعث شده تا صنعت پوشاک کشورمان بهتر از گذشته در بازار 

معرفی شود.
موضوع کیفیت چه سهمی در رشد این صنعت دارد؟

 یکی از نکات کلیدی در رشــد هر صنعت، پرداختن به موضوع کیفیت 
و توجه به سالیق مشــتریان است، به طوری که کشور ترکیه با توجه به 
این موضوع و اهمیت دادن به تنوع پوشــاک، رنگ، جنس و... به یکی از 
صادرکنندگان پوشاک تبدیل شده است. تولیدکنندگان این کشور قبل 
از تولید، سالیق مشتریان را بررســی می کنند، بر همین اساس یکی از 
راه های پیشگیری از قاچاق و رشــد صنعت پوشاک، توجه به کیفیت و 

عالیق مشتریان است.
در صنعت پوشاک چه چیزی موجب افزایش کیفیت خواهد 

شد؟
در صنعت پوشاک، استفاده از مواد اولیه با کیفیت و طراحی بسیار مهم بوده 
و نقشــی کلیدی در جلب نظر مشتریان و سهم فروش تولیدکنندگان در 
بازار دارد. خوشــبختانه هلدینگ بافت کبیر جزه در این زمینه موفق بوده 
و به کشورهای عراق، ارمنستان، گرجستان و... صادرات دارد. همچنین 
این هلدینگ سهمی 10 درصدی در بازار داخلی را به خود اختصاص داده 

است.
و سخن آخر...

در حال حاضر صنعت پوشــاک 30 درصد ســبد کاالی مردم را شامل 
می شــود، در حالی که رویکرد دولت نسبت به آن مناسب نبوده است. با 
توجه به این موضوع، از جمله درخواست های بنده از دولت این است که با 
استفاده از افراد خبره و متخصص بیشتر به این صنعت بپردازد و به زودی 
بازارچه های مرزی را محلی برای صادرات پوشاک کند. به اعتقاد بنده، هر 
چه از افراد قوی تر با دیدگاه بهتر استفاده کنیم، زمینه برای اشتغال زایی و 
رونق صادرات بیشتر خواهد شد. هلدینگ بافت کبیر جزه نیز فعالیت خود 
را از صفر شروع کرده و در صدد است، بازار خوبی را برای سال های پیش 

روی خود ایجاد کند.

اکثر تولیدکنندگان 
برای به روز کردن 

صنایع و تجهیزات 
خود با کمبود نقدینگی 
رو به رو هستند و دولت 

اقدامات خاصی را 
برای این موضوع 
انجام نداده است
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المیرا حاجی میرزا بابا

يکی از مسائل مهم کشورمان، عرضه ناکافی واحدهای مسکونی بوده که موجب افزايش قیمت مسکن و چالش جدی برای خانوارها شده است، بر همین اساس 
جدا از سیاست گذاری هايی که دولت برای افزايش ساخت وساز انجام داده، بخشی از اين کار به شرکت های انبوه ساز حوزه مسکن واگذار شده که آن ها در تالش 
هستند تا با رعايت استانداردها و کاهش قیمت تمام شده مسکن، رضايت عمومی را جلب کنند. برای بررسی بیشتر اين موضوع با عباس زرين کفش، مديرعامل 

شرکت انبوه سازان رضوان سازه عرفان و همچنین مديرعامل شرکت تعاونی فجر پاسداران و گفت وگويی داشتیم که مشروح آن در ادامه می آيد.

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

بنده حدود 30 سال در بخش های مختلف صنعت، تولید و مسکن فعالیت 
دارم. تا اواخر دهه هفتاد به صورت پیمانکار در شرکت های تولید مسکن 
مشــغول به کار بودم و از اوایل دهه هشتاد با توجه به اعتماد هیات مدیره 
محترم به بنده، به عنوان مدیرعامل شرکت فجر پاسداران انتخاب شدم 
و یک ســال پس از آن، درصدد تاسیس شرکت انبوه سازان رضوان سازه 
عرفان برآمدم که این شــرکت  تاکنون صدها واحد مســکونی تحویل 
متقاضیــان داده و برای خانه دار کــردن نیروهای زحمت کش نظامی و 

انتظامی کشور تالش می کند.
برای خانه دار شدن اقشــار مختلف جامعه چه اقداماتی 

انجام داده اید؟
با توجه به سیاست های دولت محترم برای تولید مسکن، ادارات ذی ربط 
باید بستر ساخت وساز را برای انبوه سازان آماده و وام کم بهره را در اختیار 
آنان قرار دهند تا وعده های ریاســت محترم جمهور به منظور ســاخت 
یک میلیون واحد مســکن محقق شود، اما متاسفانه تاکنون نه تنها اقدام 

جدی در این راستا صورت نگرفته، بلکه بعضی از مدیران میانی نیز مانعی 
را برای شرکت های انبوه ساز ایجاد کرده اند.

هم اکنون ســازندگان برای تولید مسکن با چه مشکالتی 
مواجه هستند؟

عدم ثبات قیمت مصالح و متعاقب آن هزینه های نیروی کار متخصص 
موجب شده که قیمت تمام شده ساخت وســاز برای انبوه سازان بیشتر از 
قیمت های پیش بینی شده مدیران باشــد که این امر موجب مشکالت 
عدیده مانند رکود بازار مسکن  برای سازندگان و مصرف کنندگان شده، 
در حالی که رکود ساخت وساز و تولید مسکن اثر مستقیمی بر رکود سایر 

صنایع دارد.
سیاســت های دولت برای رونق این حــوزه تا چه اندازه 

اثربخش بوده است؟
امروزه صنعت ساختمان به عنوان یک صنعت مادر، عالوه بر ایجاد سرپناه 
برای اقشار مختلف جامعه، باعث رونق اقتصادی خواهد شد، اما متاسفانه 
به دلیل ورود مســتقیم دولت ها برای تولید مسکن، دستاوردهای خوبی 
در این بخش حاصل نشده اســت. برای مثال، همان طور که مستحضر 
هستید، طرح مسکن مهر آثار مثبتی نداشته و ضمن کاهش شدید کیفیت 
ساخت وساز، ضرر و زیان قابل توجهی به خریداران این طرح و زیباسازی 
شــهرها وارد کرده است. به اعتقاد بنده، دولت برای حل مشکالت حوزه 
مســکن باید با تکیه بر طرح های حمایتی، به انبوه سازانی که  در تحویل 
مسکن با کیفیت و قیمت تمام شده مناسب به متقاضیان تالش می کنند، 
کمک کند تا از این پس شاهد ساخت وســازهایی با رعایت همه اصول 
مثل سرانه های هفت گانه و استانداردهای مهندسی، تبصره های مسکن 

و شهرسازی باشیم.
برای خروج بازار مسکن از رکود چه پیشنهادی دارید؟

به این منظور باید وام هایی بلندمدت با بهره پایین طی اقســاط متعارف و 
هماهنگ با سطح درآمد مردم پرداخت کرد و از طرفی، کیفیت ساخت را 
به عنوان یکی از مولفه های خروج از رکود افزایش داد. از سوی دیگر، باید 

مديرعامل شرکت انبوه سازان رضوان سازه عرفان مطرح کرد

افزایش ساخت و ساز مسکن 
با حمایت واقعی از انبـوه سازان
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دانست که با پیشرفت علم مهندسی در حوزه مسکن، شرکت های انبوه ساز 
باید متناسب با شــرایط آب و هوایی و اقلیمی هر منطقه اقدام به ساخت 
صنعتی مسکن کنند و عالوه بر رعایت استانداردهای الزم، برای تضمین 
اســتحکام و کاهش قیمت تمام شــده، از روش های سنتی ساخت وساز 

فاصله بگیرند.
در قیاس با کشــوری مانند ترکیه فعالیت شــرکت های 

انبوه ساز ایرانی چگونه است؟
شــرایط اقلیمی کشور ترکیه با ایران متفاوت اســت، به طوری که از نوع 
ساخت شرکت های ترکیه ای در کشور ایران استقبالی نشده و این موضوع 
با کاهش عمر ساختمان های ساخته شده توسط شرکت های ترکیه ای در 
کشــورمان خود را نشــان می دهد که نمونه مهم آن، ساختمان های 
شرکت کوزو در منطقه پرند بود. با توجه به این موضوع، داشتن وجدان 
کاری و توجه به مقاوم سازی ساختمان ها، عامل مهمی در جلب اعتماد 

خریداران است.
به کارگیــری نیروهای متخصص چه کمکــی به افزایش 

کیفیت ساخت وساز می کند؟
اســتفاده از نیروهای متخصص عالوه بر پایین آوردن قیمت تمام شده، 
شرایط خرید را آســان می کند، البته همان طور که ذکر شد، در این راستا 
اعطای وام بســیار موثر خواهد بود. الزم به یادآوری است، تحریم به طور 
مســتقیم اثری بر ساخت مسکن نداشته، اما از آنجایی که نرخ دالر نقش 
مهمی در اقتصاد کشورمان دارد، با افزایش قیمت آن، هزینه خرید مصالح 

ساختمانی نیز افزایش پیدا کرده است.
ساخت انبوه مسکن چه اثری  در رونق صنعت ساختمان دارد؟

متاســفانه تجربه ناموفق مسکن مهر و تولید مســکن توسط افراد فاقد 
تخصص و فرصت طلب، کیفیت ساخت انبوه مسکن را به شدت پایین آورده 

و موجب بی اعتمادی به انبوه سازی شده است که مصداق آن، تعاونی های 
صنوف در شهرهای جدید است که به هیچ عنوان با شرکت های انبوه ساز 

قابل قیاس نیست.
و سخن آخر...

انتظار می رود، شهرداری ها با محاسبه عوارض قانونی متناسب با درآمد 
مــردم و رفع موانع صدور به موقع پروانه ســاخت و مانــع زدایی قوانین 
دست وپاگیر، مسبب رونق ساخت و تولید مسکن شوند. الزم به ذکر است، 
عدم آشنایی مدیریت شهری خصوصا به قوانین و حدود اختیارات خود، 
انتصاب شــهرداران ضعیف که قدرت تصمیم گیــری و توان مدیریتی 
مستقل را ندارند، در پرداخت حقوق کارکنان خود هر ماه مشکل اساسی 
دارند و بودجه های عمرانی مثل مالیات بر ارزش افزوده را که باید صرف 
عمران و آبادانی زیربنایی شهرها شود را با سوء مدیریت با پرداخت حقوق 
به کارکنان مستهلک می نمایند، باعث تنبل شدن و نبود برنامه مناسب در 
شهرها خصوصا شهرهای کم برخوردار از خدمات دولتی شده، به  طوری 
که بعضی از مدیران شــهری خودشان را شریک مال انبوه سازان و مردم 
دانسته و با خواسته های نامتعارف و سنگ اندازی در مسیر سازندگان مانع 
ساخت وســاز و سیاســت های کالن دولت خدمت گذار شده اند. چنین 
مواردی عالوه بر ایجاد دلســردی ســرمایه گذاران در بخش مسکن، 
معضالتی را برای شهردارها به وجود آورده است. در این میان، از نمایندگان 
مجلــس انقالبی و دولت خدمت گذار انتظار می رود، با بازنگری قوانین و 
نظارت دقیق، دست سودجویان را از مدیریت شهرها کوتاه کنند تا مسیر 
ساخت وساز روان و قیمت تمام شده مسکن به حداقل برسد تا همه اقشار 
جامعه سرپناه امنی برای خود و خانواده تحت پوشش داشته باشند. این امر 
از اهم وظایف دولت ها بر اســاس قانون اساسی کشــور است و به قول 

معروف "چو وا نمی کنی گره ای، خود گره مباش". 

دولت برای حل 
مشکالت حوزه 

مسکن باید با تکیه 
بر طرح های حمایتی، 

به انبوه سازانی که  
در تحویل مسکن 
با کیفیت و قیمت 

تمام شده مناسب 
به متقاضیان تالش 
می کنند، کمک کند
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مجموعه فنی- مهندسی آرتاک ماشین فعالیت اولیه خود را در زمینه قالب سازی دستگاه های تزريق پالستیک از سال 1370 در اصفهان آغاز کرد و در سال 1385 
همزمان با اين فعالیت، پا به عرصه تولید محصوالت پالستیکی نهاد که با نوآوری هايی در اين زمینه توانست گام هايی مهم و تاثیرگذار در اين عرصه بردارد. در سال 
 YOUCAN 1392 و با توجه به نیازسنجی بازار ايران، اين مجموعه با ثبت رسمی شرکت خود با نام آرتاک ماشین ويستا و امضای تفاهم نامه مشترک با شرکت
چین، خود را به عنوان يکی از واردکنندگان دستگاه های تزريق پالستیک به بازار معرفی کرد. حال به منظور آشنايی بیشتر با فعالیت ها و اقدامات انجام شده در 

اين شرکت، گفت وگويی با حسن نصیری، مديرعامل شرکت آرتاک ماشین انجام داده ايم که مشروح آن به نظر خوانندگان ارجمند می رسد.

شرکت آرتاک ماشین در جهت توسعه فعالیت های خود 
چه اقداماتی انجام داده است؟

 این شــرکت از همان ابتــدای امر تاکید بر کیفیت و سفارشی ســازی 
دستگاه ها بر اساس نیاز تولیدکنندگان ایرانی و همچنین ارائه خدمات پس 
از فروش و گارانتی معتبر در سراســر کشور را ســرلوحه کار خود قرار داد 
و همین امر باعث شــد که دستگاه های تزریق پالستیک آرتاک ماشین 
از جایگاه مناسبی در میان تولیدکنندگان سخت کوش داخلی برخوردار 
گردد. از طرفی، این شرکت با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه در راستای 
به روزرســانی و نوآوری در زمینه دســتگاه های تزریق پالستیک، توان 
رقابتی خود را در بازار بیش ازپیش افزایش داد. احساس مسئولیت در قبال 
مشــتریان، همواره شرکت آرتاک ماشین را بر آن داشته که به مطالعه در 
زمینه ساخت دستگاه ها بپردازد تا بتواند دستگاهی همسو با نیاز مشتریان 
وفادار خود ارائه نماید. این مهم به حدی مورد توجه گروه ماشــین آالت 
آرتاک ماشین قرار گرفت که این مجموعه بر آن شد تا در آینده ای نزدیک 
نسبت به ساخت دستگاه با برند اختصاصی خود در کشور عزیزمان ایران 
اقدام نماید. امید است، به زودی شاهد راه اندازی خطوط تولید این شرکت 
در صنعت پالستیک باشــیم. در این میان، باید به این نکته اشاره داشته 
باشم که شرکت آرتاک ماشــین در واقع واردکننده دستگاه های تزریق 
پالستیک و ارائه دهنده خدمات فنی این دستگاه ها است. عالوه بر این، 
مهمترین تمایز این شــرکت نسبت به دیگر شرکت ها، سفارشی سازی 

شدن ماشین آالت در جهت تولید با ثبات و راندمان باال است.
برای حضور در  بازارهای داخلی و خارجی تا چه اندازه موفق 

عمل کرده اید؟
هم اکنون شرکت آرتاک ماشین با افتخار عالوه بر مشتریان صاحب نام 
ایرانی که دارای برندهای معتبر و شناخته شده در صنایع مختلف از جمله 
پزشکی، لوله و اتصاالت، پی وی ســی، خودروسازی، لوازم خانگی و... 
می باشند، در کشورهای افغانســتان، عراق و برخی دیگر از کشورهای 
همســایه نیز شناخته شده و مشتریان خود را دارد. ناگفته نماند، از ابتدای 
سال گذشته و همزمان با پایان قرن و با شروع قرن جدید، شرکت آرتاک 
ماشین عالوه بر ارائه دستگاه های تزریق پالستیک، اقدام به راه اندازی 

فروشگاه آنالین لوازم جانبی، قطعات یدکی دستگاه ها و قطعات استاندارد 
قالب سازی کرده و خود را در این مسیر پیشگام دانسته و مهمترین هدف 
آن، تولید بدون وقفه برای مشــتریان عزیز اســت. در سال گذشته، این 
شــرکت سعی بر آن داشت تا شرایطی فراهم آورد که هرگونه درخواست 
از سمت مشتریان عزیز را در کوتاه ترین زمان ممکن پاسخ دهد که برای 
دستیابی به این مهم، عالوه بر ایجاد انبار بارگیری سریع در کشور چین و 
افزایش موجودی ماشین آالت خود در ایران، اقدام به راه اندازی فروشگاه 
آنالین محصــوالت خود با قیمت های مرجع کــرد که این کار فرصت 
بی نظیری را برای مشتریان عزیز فراهم می آورد. قابل ذکر است، صنعت 
پالستیک ایران در خاورمیانه همواره سرآمد تولید بوده و در سال های اخیر 
با به روزرسانی و نوسازی این صنعت توسط شرکت های حامی همچون 

آرتاک ماشین این موضوع بیش از پیش به اثبات رسیده است.
چه پیشــنهادی به مدیران و ســرمایه گذاران  در صنایع 

مختلف دارید؟
بهترین راه برای یک شــروع قوی، داشــتن یک برنامه ریزی درست بر 
 business(اســاس سرمایه و زمان اســت که امروزه آن را بیزینس پلن
plan( می نامند. این کار برای سرمایه گذار، گرچه کمی سخت و زمان بر 
خواهد بود، ولی در مدت زمان کوتاه، نتیجه کار مشخص خواهد شد و این 
موضوع باعث می شود که ما با صنعتی پویا و در حال رشد مواجه شویم  و                                              

بر مشکالت اقتصادی غلبه کنیم.
و سخن آخر...

در هر صنعتی که قدم بگذارید، همه نگاه ها به میزان حمایت از سوی  دولت 
و وزارت مربوطه است. خوشبختانه این دیدگاه از سوی مقام معظم رهبری 
وجود داشته و در سال های گذشــته نیز اصل بر حمایت هرچه بیشتر در 
جهت گرداندن چرخ تولید در کشور بوده که این موضوع ما را بیش ازپیش 
به آینده امیدوار می کند. امیدوارم که تمام مشکالت تولیدکنندگان عزیز 
به نحوی مرتفع شود تا شاهد استقبال سرمایه گذاران بیشتری در صنعت 
پالستیک کشــور باشــیم و در زمینه صادرات و ارزآوری نیز قدم های 

مثبتی برداریم. 

مديرعامل شرکت آرتاک ماشین تاکید کرد

ضرورت حمایت مسئوالن 
از سرمایه گذاران در صنعت پالستیک
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صنعت پالستیک ایران 
در خاورمیانه همواره 
سرآمد تولید بوده و 
در سال های اخیر با 

به روزرسانی و نوسازی 
این صنعت توسط 
شرکت های حامی 

همچون آرتاک ماشین 
این موضوع بیش از 

پیش به اثبات 
رسیده است



در این بخـــش می خوانیم :
تحلیل سیاست چین در قبال بحران روسیه و اکراین

خود تحریمی بخش خصوصی کشور را فلج کرده است

اقتصاد کالن
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در ابتــدا بفرمایید، فضای تولید کشــور را چطور ارزیابی 
می کنید؟

همان طور که مقام معظم رهبری در فرمایشــات خود به درستی تبیین 
کرده اند، کشورمان بدون تولید به بازدهی و بهره وری دست پیدا نخواهد 
کرد. در همه کشــورهای دنیا نیز این موضوع در اولویت قرار داشــته و 
برای آن مطابق با نظرات کارشناسان خبره، برنامه ریزی خواهد شد، اما 
متاسفانه در بخش های مختلف کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی از 
کارشناسان خبره استفاده نمی شود و از طرفی در کارگروه ها و ستادهای 
حمایت از تولید، شاهد هیچ گونه خروجی مناسبی نیستیم. به عنوان مثال، 
ستاد رفع موانع تولید برنامه منسجمی برای حمایت از تولید در نظر نگرفته 
و تصمیمات آن صرفا همان برنامه ها و تصمیمات تکراری دستگاه های 
دولتی اســت. متاسفانه تولیدکنندگان کشورمان هزینه و زمان زیادی را 
صرف تولید کرده، اما به نتیجه مناسبی نرسیده اند. به اعتقاد بنده، حل همه 
مشکالت تولید در گروی انتخاب مدیران متخصص و توانمند برای رفع 

موانع تولید است، اما تاکنون اتفاق خوبی در این حوزه نیفتاده است.

برای تحقق شــعارهای حمایت از تولید چه اقداماتی باید 
انجام شود؟

با این شعارها هیچ مشکلی حل نخواهد شد، همان طور که در کشورهای 
توسعه یافته مانند چین و ژاپن خبری از شعار نیست. در حال حاضر نهادهای 
دولتی و مدیران باالدستی به شعارهای مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت 
از تولید عمل نکرده و مقررات و دستورالعمل ها با همان رویه سابق دنبال 
می شود، به همین دلیل مثل همیشه تولیدکنندگان باید در صف مقررات 
گمرک، نظام بانکی و مقررات پیچیده دیگر سازمان ها منتظر بمانند. در 

چنین شرایطی آیا تولیدکننده بیمار است که به سمت تولید برود؟
مهمترین مشکالت تولید در شرایط فعلی کدام است؟

مهمترین مشکالت تولید شامل قوانین متعدد و ضدونقیض است. قوانین 
دست و پاگیری برای تولید منعقد شده که مخل جدی آن به شمار می رود. 
باید دانســت، هر جایی که صحبت از قوانین متعدد می شود، یعنی آزادی 
عمل وجود ندارد. باید این ســوال مهم را مطرح کنیم که قانون تسهیل 
کســب وکار جز مانع تراشــی برای تولید، تاکنون چه کمکی به آن کرده 
است؟ متاسفانه ما گرفتار خودتحریمی هستیم که بدتر از تحریم ها بخش 
خصوصی را فلج کرده است، در حالی که در شرایط تحریم باید از بروکراسی 

اداری کاسته شود، نه اینکه با قوانین ضدونقیض سد راه تولید شد.
نظام بانکی چه کمکی به بخش تولید خواهد کرد؟

با توجه به شرایط دشوار پرداخت تسهیالت به تولید، کمتر تولیدکننده ای 
تمایلی جهــت مراجعه به نظام بانکی دارد. عالوه بــر این، اقدامی برای 
حمایت از افراد توانمند در عرصه کســب وکار یا شــرکت های گرفتار در 
بخش خصوصی صورت نمی گیرد. بسیاری از کارخانه ها تعطیل و نیمه 
تعطیل شده و رقابت سالمی در بازار وجود ندارد. از نظر بنده، برای حل همه 
مشکالت، دولت باید از کارآفرینان توانمند و آگاه حمایت کند تا با تکیه بر 

آنان زمینه رشد تولید فراهم شود.
حذف یارانه ها چه تاثیری بر شرایط تولید خواهد داشت؟

یکی از تصمیمات اشتباه کشــور، قانون هدفمندی یارانه ها بود )هر چند 

وضعیت نابسامان تولید، موجب افزايش نرخ بیکاری و مشکالت متعدد اقتصادی شده و به اعتقاد کارشناسان حل اين معضالت در گروی تدوين 
سیاست گذاری های مناسب از سوی دولت، کاهش قوانین متعدد و ضدونقیض، رفع موانع تولید و عدم دخالت دولت در بازار آزاد است. از طرفی، دولت 
با توجه به تحريم ها و فشارهای اقتصادی، بايد از سخت گیری های مالیاتی و بیمه ای نسبت به تولیدکنندگان بکاهد تا آن ها در شرايط تحريمی با نگرانی 
کمتری به فعالیت بپردازند. مهران فرزين؛ تحلیلگر اقتصاد سیاسی و مشاور اصناف، اتحاديه ها و صنايع کشور با اشاره به اينکه تولیدکنندگان کشورمان 
هزينه و زمان زيادی را صرف تولید کرده، اما به نتیجه مناسبی نرسیده اند، گفت: حل همه مشکالت تولید در گروی انتخاب مديران متخصص و توانمند 

برای رفع موانع تولید است، اما تاکنون اتفاق خوبی در اين حوزه نیفتاده است. مشروح اين مصاحبه به نظر خوانندگان عزيز می رسد.

مهران فرزين، تحلیلگر اقتصاد سیاسی

خـود تحـریمی 
بخش خصوصی کشور را فلج کرده است 
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که فی نفســه بد نبود و در اجرا مشکالت زیادی داشت( که منجر به از بین 
رفتن تعداد زیادی شــغل به ویژه در روســتاها گردید و اکثر روستائیان به 
شهرها مهاجرت کردند. بعد از این قانون، دولت سهم یارانه خود را به مردم 
بخشید و اقداماتی را که از محل این یارانه باید صرف راه سازی، جاده سازی، 
احداث پاالیشگاه ها، سایر پروژه های عمرانی و احداث صنایع مادر می شد 
را متوقف کرد که آثار منفی آن در خاموشی های مکرر و قطعی برق نمایان 
شــد. به عبارتی دیگر، پول یارانه ها باید صرف راه اندازی کسب وکارها و 
ایجاد شــغل می شد، اما در شــرایط فعلی این امر انجام نشده و بر همین 
اساس برخی از خانواده های ضعیف نیز در این وضعیت از انجام فعالیت های 
اقتصادی گذشــته دست برداشته و با پول یارانه هزینه های زندگی خود را 

می گذرانند.
چه ارزیابی نســبت به عملکرد دولــت و تیم اقتصادی آن 

دارید؟
این تیــم اقتصادی همان تیم اقتصادی دوران ریاســت جمهوری آقای 
احمدی نژاد است. اگر این افراد با شهامت و شجاعت عمل کنند و به دنبال 
تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی باشــند، قطعا شرایط بهبود خواهد 
یافت. باید شجاعت حذف یارانه 45 هزار تومانی و اصالح ریشه ای مسائل 
و مشکالت را داشت، اما تیم اقتصادی فعلی چندان منسجم نبوده و تاکنون 
اقدام خاصی انجام نداده است. برنامه های اقتصادی باید هدفمند و منسجم 
باشــد، در غیر این صورت مثل برنامه های پیشین تغییر مثبتی به همراه 
نخواهد داشت. برای مثال، در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، 
قیمت حامل های انرژی با هدف کاهش قاچاق و مصرف سوخت، هدفمند 
شــد، در حالی که همچنان شاهد قاچاق سوخت و مصرف بی رویه انرژی 
هستیم. از سوی دیگر، این سیاست باید با کاهش هزینه های حمل ونقل 
عمومی همراه می شــد، در حالی که افزایش بی رویه این هزینه تمایل به 

استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی را کاهش داد.
چه سیاست هایی باید در اولویت مدیران کشورمان قرار گیرد؟

در ابتدا باید افرادی به عنوان وزیر صمت به دولت معرفی شوند که حداقل 
تجربه مدیریت 10 کارخانه را داشته باشند، نه افرادی که هیچ اطالعی از 
وضعیت صنعت و چگونگی مدیریت آن ندارند. از طرفی، سیاســت های 

افزایش حقوق باید به گونه ای باشد که به ضرر کارفرما و کارگر تمام نشود. 
برای مثال، اقتصاد کشــور در شرایط فعلی با دو ابرچالش تورم و بیکاری 
مواجه است که با افزایش 57 درصدی حقوق ها، تشدید خواهد شد، این 
در حالی اســت که دولت حقوق کارمندان زیر نظر خود را تنها 12 درصد 

افزایش داده است.
برای دانش بنیان شدن تولید چه اقداماتی باید انجام گیرد؟
متاسفانه در این بخش هیچ اقدام اثرگذاری صورت نگرفته است. به عنوان 
مثال، صنعت خودروســازی کشورمان از نظر تکنولوژی فاصله زیادی با 
دنیا دارد. عالوه بر این، با وجود برخی شــعارها، پیشرفت قابل توجهی در 
زمینه برقراری ارتباط صنعت و دانشگاه به منظور افزایش سطح دانش و 

تکنولوژی روز صورت نگرفته است.
تحریم ها چه مشــکالتی  را برای تولید به همراه داشــته 

است؟
در حال حاضر ما در یک دهکده جهانی زندگی می کنیم که الزمه پیشرفت 
و ترقی، ارتباط با کشورهای دیگر می باشد. چگونه با وجود محدودیت ها، 
تحریم ها و عدم ارتباط با دیگر کشــورها قادر به تامین نیازهای اساسی 
خواهیم بود؟ این موضوع با توجه به تنگناهای اقتصادی، موجب توقف 

جریان سرمایه گذاری و کاهش میزان تولید خواهد شد.
چه چشــم اندازی را برای آینده تولید کشورمان متصور 

هستید؟
این موضوع ارتباط مستقیمی با دولت دارد. باید بدانیم که با شعار و حرف، 
نتیجه اساســی به دست نمی آید. اقتصاد کشور برای رسیدن به آینده ای 
مطلوب نیاز به تغییر اساسی دارد و تا زمانی که در شیوه گزینش مدیران و 
نحوه تدوین سیاست های اقتصادی  اقدامی صورت نگیرد، وضعیت فعلی 

ادامه دار خواهد بود.
و سخن آخر...

به اعتقاد بنده، دولت باید تولیدکنندگان و صنعتگران را به حال خود رها کند 
و از دخالت های بی مورد در فعالیت های آن ها بپرهیزد. اگر بستر فعالیت های 
اقتصادی فراهم باشد، قطعا شرایط مناسب تری در کشور حاکم خواهد شد 

و این موضوع لزومی به تصویب قوانین پیچیده و متعدد ندارد. 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
ارديبهشت 1401   شماره 65

 متاسفانه ما گرفتار 
خودتحریمی هستیم 
که بدتر از تحریم ها 
بخش خصوصی را 
فلج کرده است، در 
حالی که در شرایط 

تحریم باید از 
بروکراسی اداری 

کاسته شود، نه اینکه 
با قوانین ضدونقیض 

سد راه تولید شد
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تحلیل سیاست چین اقـ

در قبال بحران روسیه و اکراین

اقتصاد چین یک اقتصاد بازار سوسیالیستی مختلط است که تا حد زیادی 
مبتنی بر ســازمان های اقتصادی دولتی اســت، اما به کسب وکارهای 
خصوصی بی شمار و سرمایه گذاری خصوصی نامحدود اجازه کار و ترقی 
می دهد. دولت چین کــه از برنامه ریزی اقتصادی بهره می برد، حدودا از 
ســال 1978 میالدی اصالحات اقتصادی را آغاز کرد. اقتصاد این کشور 
در سال 2019 میالدی از نظر تولید ناخالص داخلی، دومین اقتصاد بزرگ 
جهان بود و در ســال 2017 توانست از نظر تولید ناخالص داخلی بر پایه 
برابری قدرت خرید، رتبه نخست را در میان همه کشورهای دنیا به دست 
آورد. چین پرسرعت ترین اقتصاد بزرگ دنیا است، به طوری که در طول 
30 سال گذشته، میانگین ســاالنه 10 درصد رشد را تجربه کرده  است. 
تا ســال 2019 میالدی بخش عمومی چین 63 درصد از کل اشــتغال 
کشور را در اختیار داشــت. صندوق بین المللی پول در سال 2019 چین 
را بر پایه درآمد ســرانه در رتبه 73 قرار داد. تولید ناخالص داخلی چین در 
2019 معادل 14/3 تریلیون دالر )99 تریلیــون یوآن( بود. چین دارای 
منابع طبیعی به ارزش تخمینی 23 تریلیون دالر است که 90 درصد آن را 
زغال سنگ و عنصرهای خاکی کمیاب تشکیل می دهند. همچنین این 
کشور بیشترین دارایی بخش بانکی به ارزش 40 تریلیون دالر )268/76 
تریلیون یوآن( و 27/39 تریلیون سپرده را در اختیار دارد. چین چهارمین 
مرکز جذب سرمایه گذاری خارجی، یازدهمین کشور سرمایه گذار مستقیم 

خارجی در کشورهای دیگر و دومین کشور دنیا از لحاظ شمار میلیاردرها 
است، به طوری که مجموع ثروت آن ها به 996 میلیارد دالر می رسد. این 
کشور عظیم ترین ذخیره ارزی خارجی به مبلغ 3/1 تریلیون دالر را در اختیار 
دارد. به طور تاریخی نیز چین یکی از قدرت های اقتصادی عظیم دنیا در 

طول دو هزاره گذشته میالدی بوده  است.
نکته مهم و قابل توجه در حوزه دیپلماسی سیاسی چین که حوزه اقتصادی 
را نیز تحت تاثیر قرار داده، این نکته است که بحران اوکراین فراتر از منازعه 
میان روسیه و اوکراین، به یک بحران بین المللی با نقش آفرینی بازیگران 
مختلف تبدیل شده است. سیاست چین به عنوان یکی از قدرت های بزرگ 
جهانی در قبال این بحران و تنظیم روابط با روسیه و غرب اهمیت زیادی 
دارد. در این نوشتار کوتاه به این سواالت می پردازیم که چین چگونه با این 
بحران برخورد کرده است؟ آیا نظم محتمل جدید جهانی یا تغییرات نظم 
جهانی موجود، منتج از بحران اوکراین مطلوب چین است؟ آیا این بحران 

برآمدن چین در صحنه بین المللی را تسریع می کند؟
در بحران اخیر نــگاه هر دو طرف درگیر، یعنی غرب و روســیه به چین 
بوده است. برای هر دو طرف، فوق العاده مهم است که چین چه موضعی 
می گیرد و چه سیاســتی را اتخاذ می کند. در این بحران، عمل و بی عملی 
چین هر دو اهمیت دارد. در یک جمله، نقش چین را در این بحران می توان 
این گونه خالصه کرد: »نقش مهم، نقش آفرینی غیر مهم«. چین نقش 
بالقوه مهمی داشته و دارد و موضع یا عمل او فوق العاده مهم است، ولی در 

بحران اوکراین نقشی حاشیه ای و غیر مهم ایفا کرده است.
شــی جینپینگ، رییس جمهور چین در سخنرانی های خود در سال های 
اخیر و در چارچوب اندیشــه های خود درباره نظم جهانی و نقش و سهم 
چین در آن، بارها گفته بود که چین می خواهد با بقیه کشورها برای مدیریت 
جهانی و ساخت جامعه ای جهانی مبتنی بر سرنوشت مشترک همکاری 
کند. در این راســتا چین اقداماتی هم انجام داده بــود، اما در این بحران، 
پکن بر ســر یک دوراهی بزرگ درباره آن ارزش ها از جمله )نفی تجاوز 
ســرزمینی( و واقعیت های موجود قرار گرفت. بحــران اوکراین آزمونی 
هم برای این ادعای شــی جینپینگ و هم آزمونی فــوری برای ادعای 
»مشارکت بدو محدودیت« با روســیه در بیانیه 4 فوریه شی و پوتین در 

محمد توانا
 کارشناس ارشد ديپلماسی اقتصادی
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جریان ســفر پوتین به پکن بود. چینی ها در هر دو آزمون شرایط دشواری 
را تجربه می کنند. از ســوی دیگر، این بحران و پیامدهای آن، درس های 
دشواری برای چین در مساله تایوان و سیاست آینده چین در قبال آن داشته 
و بر خالف برخی گمانه زنی ها، این بحران فرصتی برای چین در خصوص 

تایوان ایجاد نکرده است.
اما شاکله ذهنی رهبران چین درباره نظم جهانی چیست؟ به مدت دو هزار 
سال، رهبران چین کشور خود را یکی از بازیگران برتر جهان می دانستند. 
جالب آنکه در طول دو هزار سال از زمان سلسله چین تا سقوط امپراتوری 
با سلسله چینگ، امپراتوران چین خود را حاکمان جهان می دانستند، گرچه 
هرگز امپراتوری جهانی نساختند. این جهان بینی چین-محور، تا حد زیادی 
نگرش چین به حاکمیت جهانی را شــکل داده اســت. می دانیم که افول 
و سرانجام ســقوط امپراتوری چین در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم و 
تحوالت بعدی تا تاسیس چین کمونیست، نفوذ چین در صحنه جهانی را 
برای یک و نیم قرن محدود کرد، ولی رویای بازیابی نفوذ و قدرت جهانی 

همواره با چین همراه بود.
در دو دهه گذشــته چین به عنوان یک قــدرت بزرگ مجددا ظهور کرده 
است. پکن در تالش اســت، مرکزیت خود در نظام بین الملل و نهادهای 

حاکمیت جهانی را بازیابی کند. رییس جمهور چین خواهان آن شده که 
قواعد و هنجارهای جهانی، منعکس کننده ارزش ها و اولویت های چین 
هم باشــد. این کشور استراتژی دوگانه ای در قبال حاکمیت جهانی دارد. 
در واقــع دوگانه و دوراهی که چین در بحران اوکراین با آن مواجه شــد، 
مسبوق به یک سابقه دوگانه و تضاد فلسفی در کلیت سیاست این کشور 
هم هست. چین از آن دسته از هنجارها و نهادهای بین المللی که با اهداف 
و هنجارهای او همراهی دارد، حمایت می کند )بانک جهانی، ســازمان 
جهانی تجارت، موافقت نامه پاریس( ولی در مسائلی که چین با هنجارهای 
جهانی زاویه دارد )مثل حقوق بشــر(، پکن تالش می کند تا آن هنجارها 
را تضعیف کند یا هنجارها و الگوهــای جایگزین را تقویت نماید؛ مثال 
)هنجارهای در حال شکل گیری حاکمیت اینترنت و حاکمیت سایبری(. 
از دهه قبل و در ادامه تالش ها جهت اصالح نظم بین المللی، پکن حتی به 
تاسیس نهادها و هنجارهایی تحت تسلط خود اقدام کرد که ابتکار »یک 
کمربنــد، یک راه« از مهمترین آن ها بوده اســت. در این چارچوب چین 
در عرصه جهانی هم رویکرد تدافعی داشــته )مثل مساله تایوان و حقوق 
بشر و تمامیت ارضی( و هم رویکرد تهاجمی مبتنی بر نظم منصفانه تر و 
عادالنه تر را پیگیری کرده است. چینی ها بر این گزاره تاکید دارند که نقش 
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بحران اوکراین، به 
هرحال منافعی برای 

چین داشته است. 
این بحران، آمریکا 
را در معمای تمرکز 

بر سیاست روسی یا 
سیاست چینی قرار 
داده که به نفع چین 

است. یک روسیه 
ضعیف شده با جنگ 

و تحریم، اما نه 
شکست خورده و 

منکوب، برای چین 
مطلوب است
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و سهم آمریکا باید به نفع نقش و سهم چین کاهش یابد، اما نکته مهم این 
است که چین در شرایط فعلی خواهان تغییر کلی نظم جهانی نیست، زیرا 

رهبران این کشور معتقدند که چین برای چنین شرایطی مهیا نیست.
از همان ابتدای بحران اوکراین، به رغم نوعی ســرگردانی اولیه، بحث ها 
و اختالفاتــی در هیات حاکمه، تصمیم چین مشــخص بود و آن اینکه 
کنار هیچ کدام از روسیه و غرب نایســتد. یک اولویت راهبردی چین در 
ســال های اخیر این بوده که با قدرت های دیگر اتحادهایی را به عنوان 
مفّری برای فشارها و ائتالف ســازی آمریکا علیه خود شکل دهد، ولی 
همزمان ترجیح مهم در شرایط فعلی، یک نظم چندگانه با حضور چین، 
روسیه، اروپا و آمریکا است. چینی ها اعتقاد دارند که قد و وزن قدرت های 
فعلی به ویژه آمریکا باید تنظیم شــود تا این نظــم متوازن تا آینده قابل 
پیش بینی تداوم یابد. تحلیل چین این است که آمریکا در چارچوب بر هم 
زدن این شاکله متوازن، در حال دمیدن بر آتش اوکراین است. در بحران 
اوکراین، چین در محکوم کردن روسیه، کنار آمریکا نایستاد، اما منفعت او 
در کنار روسیه ایستادن هم نیست. چینی ها نمی خواهند در یک جنگ سرد 
جدید، هم قطار روسیه شوند. نکته مهم اینکه تحلیل و ارزیابی چینی ها 
در این بحران یک ســیر تکاملی هم داشت و به تدریج و با سیر تحوالت 
دچار دگرگونی شد. مهمترین تحول این بود که صداهای هیجانی و تندرو 
در داخل چین به تدریج محو شــدند. از سوی دیگر، چین مالحظه منافع 
اقتصادی و راهبردی با اروپا را هم دارد. برای پکن فوق العاده مهم است که 
اروپا در سیاست آسیایی و ضدچینی آمریکا با او همراه نشود. شی و وانگ 
یی وزیر خارجه در گفت وگو با مقامات اروپایی بارها بر نقش بی طرف خود 
در بحران اوکراین تاکید کرده اند. موضع چین در این بحران متاثر از مساله 
حاکمیت هم هست. پکن نگرانی های جدی از تجزیه طلبی در سرزمین خود 

دارد و نگران تشدید سیاست حمایت تسلیحاتی آمریکا از تایوان هم است.
برآیند همه این مالحظات، شکلی از همبستگی سیاسی با روسیه در این 
بحران و نه اتحاد سیاسی بوده است. چراغ سبز به رسانه ها برای حمایت 
تمام عیار تبلیغاتی از روســیه در چین مشهود است، اما در حمایت عملی 
اتفاق چندانی نیفتاده است. چین به شدت به دنبال اجتناب از این تله بوده 
تا مجبور شود، بین روسیه و غرب یکی را انتخاب کند. البته غربی ها هم 
تالش کردند او را در چنین وضعیتی قرار ندهند و موضع آن ها درباره نقش 
چین بیشتر شعاری بوده است؛ مثال )آمریکا چین را به حمایت تسلیحاتی 
از روسیه متهم کرد.( به رغم فشارها در داخل و خارج که از پکن می خواهد 
سیاست خود در قبال روسیه را بازنگری کند، چرخش اساسی در سیاست 
این کشور محتمل نیست. از یک سو، رها کردن روسیه و یا چسبیدن به آن، 
مهمترین چالش امنیت ملی چین، یعنی آمریکا را حل نمی کند و از سوی 
دیگر، تحوالت سیاســی داخلی در شرایط حساسی است. کنگره بیستم 
حزب کمونیست در پاییز آینده در پیش است و تثبیت سنت شکنی تاریخی 
و آغاز ســومین دوره رهبری شی، برای او و حزب اهمیت فوق العاده دارد. 
شی باید برای پیشــبرد آرام این هدف، موفق جلوه کند و در حال حاضر 

بحران اوکرایــن، چالش های اقتصادی داخلی و چالش کرونا و قرنطینه 
شــهرها، او را دچار آشوب ذهنی کرده است. در واقع، چین از لحاظ داخلی 
در شرایطی نیست که یک چرخش عمده را در مورد هیچ سیاستی تحمل 
کند. شرایط سیاسی کنونی، جای هیچ گونه ریسکی برای پکن نمی گذارد. 
در عین حال بحران اوکراین، به هرحال منافعی برای چین داشته است. این 
بحران، آمریکا را در معمای تمرکز بر سیاست روسی یا سیاست چینی قرار 
داده که به نفع چین است. از سوی دیگر، یک روسیه ضعیف شده با جنگ 
و تحریم، اما نه شکست خورده و منکوب، برای چین مطلوب است. چنین 
روسیه ای تبدیل به شریک تابع و کوچک تر چین و از نظر اقتصادی وابسته 

به آن می شود.
وضعیت شکننده روســیه در جنگ، معادالت چین را تا حدی تحت تاثیر 
قرار داده، ولی معادالت بلندمدت را خیلی متاثر نخواهد ساخت. )مطلوب 
چین در روسیه وابسته به لحاظ اقتصادی و دارای منابع غنی(. فارغ از بعد 
دیپلماتیک و تبلیغی، چین کار چندانی برای روسیه نکرده و به جای تالش 
برای نجات روسیه از تحریم ها، تالش داشته در حاشیه امن باشد و در عین 
حال از تحریم ها انتقاد کند، ولی تردیدی نیســت که در شرایط دشوارتر، 
چین الاقل می تواند جای تنفسی را برای اقتصاد روسیه باز بگذارد. درس 
مهم و تلخ بحران اوکراین برای چین با مشاهده نوع واکنش غرب در قبال 
روسیه، این بوده که برگرداندن تایوان با استفاده از اهرم قدرت و زور در آینده 
نزدیک ممکن نیست. چین از نمایش انسجام اروپا و آمریکا در این بحران 
به شدت دچار آشوب و اضطراب شده است. پیوند اروپا و آمریکا در مقابل 
چین که در تالش های بایدن در چارچوب سیاست ایندو-پاسیفیک ممکن 
نشد، اینجا تحقق یافته و این یک کابوس برای چین است. درس دیگر با 
نگاه به آینده، این است که پکن اقدامات برای استقالل بیشتر از نظام های 
مالی، فناوری و منابع غرب را سرعت خواهد بخشید و سرانجام درس سوم 
اینکه چین از اشتباهات روسیه در صحنه نبرد، دیپلماسی، جنگ اطالعاتی 

و جنگ اخالقی درس خواهد گرفت.
به طور خالصه، چین خواهان تغییر نظم موجود بین المللی متاثر از بحران 
اوکراین نیست و آمادگی الزم برای چنین تحولی هم ندارد. بر هم خوردن 
نظم موجود به نفع یک طرف، برای پکن ناخوشایند است. خود چین هم 
ناشی از این تحول نمی تواند جهش شگرف در مسیر خیزش خود داشته 
باشــد، زیرا بحران اوکراین همزمان فرصت ها و تهدیدهایی برای پکن 
داشته است. به نظر نمی رسد، بحران به تسریع خیزش چین کمک کند، 
چراکه این کشــور آماده پذیرش هزینه هــای الزم برای چنین روندی 
نیست. نهایتا نگارنده بر آن است که در مورد بینش و معادله خوانی چین 
در این بحران اغراق شده است و گرچه همه طرف های بحران، نگاه به 
چین داشته اند، اما پکن نتوانسته بازیگری تاثیرگذار و تحول ساز در این 
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فارغ از بعد 
دیپلماتیک و تبلیغی، 

چین کار چندانی 
برای روسیه نکرده 

و به جای تالش 
برای نجات روسیه 
از تحریم ها، تالش 

داشته در حاشیه 
امن باشد و در عین 

حال از تحریم ها 
انتقاد کند



در این بخـــش می خوانیم :
بهترین مشاغل خانگی با سرمایه کم

معرفی کسب  وکارهایی برای  ایرانی ها

آشنایی با گران ترین عناصر روی کره زمین

خواندنی ها ی 
سرمایه گذاری



عارف فغانی

معرفی کسب وکارهایی 
برای  ایـرانـی ها

تاسیس کافی شاپ
کافی شــاپ هم یک ایده جذاب است که 
اگر به درســتی و با برنامه ریزی مناسب 
اجرا شــود، می تواند سوددهی خوبی هم 
داشته باشــد. مهمترین عامل موفقیت 
ســرمایه گذاری در کافی شاپ، انتخاب 
یک مکان مناســب برای راه اندازی آن 
اســت. پس از راه اندازی کافی شــاپ با 
فراهم کردن محیــط آرام به همراه ارائه 
خدمات با کیفیــت می توانید افراد زیادی 
را به کار خود جذب کنید. هر چه خدمات 
ارائه شده توسط شما بهتر باشد، مشتریان 
شما بیشتر و در نتیجه، میزان ســوددهی کسب وکار شما هم افزایش 

پیدا می کند.
گردشگری و ایران گردی

ایران با داشــتن جاذبه های گردشگری 
زیبا از جمله کشورهای موفق در صنعت 
گردشــگری محسوب می شــود. این 
صنعت به ویژه بخــش بوم گردی، مورد 
توجه بســیاری از توریست های خارجی 
قرار دارد. شــما می توانید با تاسیس یک 
شرکت در زمینه گردشگری و راهنمای 
توریســت های خارجی فعالیت داشــته 
باشــید. جاذبه های گردشــگری و بوم 
گردی مناطق مختلف را بشناســید و از 
طریق معرفی این مکان ها به گردشگران داخلی و خارجی کسب درآمد 
کنید. عالوه بر این، می توانید جاذبه های بومی ایران را در یک شهرک 

کوچک شبیه سازی کنید.

دامپروری و کشاورزی نوین

ایران با داشــتن آب و هوای چهار فصل، گزینه خوبی برای راه اندازی 
کشاورزی نوین است. کشاورزی از جمله شغل های مهم در تمام جهان 
محسوب می شود. پیشــرفت تکنولوژی بی تاثیر در زمینه کشاورزی و 
دامپروری نبوده است. اگر به کشاورزی و دامپروری عالقه مند هستید، 
می توانید با به کار گیری تکنولوژی در این زمینه ســود خوبی به دست 
آورید. تنها مشــکل کشاورزی در ایران، خشک سالی است که آن هم با 

برنامه ریزی و استفاده از روش های نوین آبیاری قابل حل است.
کارگاه قالی بافی

قالــی از جمله صنایع دســتی دیرین ایران اســت. برپایی یک کارگاه 

برای راه اندازی و داشتن کسب وکار پر سود توجه به نکاتی الزم و ضروری است که مهمترين آن، داشتن ايده هايی است که در عین پر سود بودن، جديد 
و قابل اجرا باشند. شغل و کسب وکار هر فرد با کیفیت زندگی او رابطه مستقیمی دارد که اين موضوع نشان دهنده اهمیت دقت در انتخاب شغل است. 
قبل از انتخاب ايده برای کسب وکار بايد هدف خود را از ايجاد کسب وکار جديد مشخص کنید. اگر هدف شما تنها کسب سود و به اصطالح پول در آوردن 
است، شرايط با وقتی که به دنبال عالقه خود می رويد، فرق می کند. ناگفته نماند، میزان و زمان سوددهی کسب وکار در انتخاب ايده  شما بسیار موثر است. 

در ادامه اين مطلب به معرفی چند ايده کسب وکار جديد در ايران می پردازيم. تا پايان با ما همراه باشید.
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قالی بافی یک ایده کســب وکار موفق اســت. شــما با راه اندازی یک 
کارگاه قالی بافی، عالوه بر اینکه برای خود یک کســب وکار پر سودی 
را راه اندازی کرده اید، برای چند نفر دیگر هم اشتغال زایی می کنید. نکته 
قابل توجه اینکه قالی بافته شده با دســت، جایگاه ویژه ای در بازارهای 

جهانی دارد.
تاسیس شرکت باربری

کامیون ها نقش بســیار مهمی در حمل ونقل جاده ای ایفا می کنند. شما 
می توانید با راه اندازی یک شــرکت باربری رابــط بین راننده کامیون و 
تولیدکنندگانی که قصد جابه جایی کاالی خود را دارند، باشید. برای شروع 
این کار نیاز به یک مکان در خصوص تاسیس شرکت دارید. برای اطمینان از 
سوددهی می توانید با کامیون داران و شرکت های تولیدکننده قرارداد ببندید. از 

طریق معرفی این دو به هم پورسانتی هم به شما تعلق می گیرد.
آژانس مسافرتی

تاسیس آژانس مسافرتی، نه تنها در ایران، بلکه در اکثر نقاط جهان یک 
کسب وکار پر سود است. بسیاری از افراد به قصد سیاحت و لذت بردن به 
سفر می روند، به همین دلیل نمی خواهند با نگرانی رزرو بلیط و هتل، سفر 
خود را خراب کنند. شما می توانید با راه اندازی یک آژانس هواپیمایی در 
خصوص مکان های مسافرتی، بلیط هواپیما و... به افراد، مشاوره کسب 

و کار دهید و در عوض مبلغی را دریافت کنید.
طراحی دکوراسیون منزل

از طراحی دکوراســیون منزل می توان به عنوان یک ایده کسب وکار 
جدید در ایران یاد کرد. امروزه شــاهد پیشــرفت های زیادی در زمینه 
دکوراســیون و طراحی فضای داخلی و خارجی منازل مسکونی و حتی 
تجاری هستیم. بسیاری از افراد برای چیدمان و دکوراسیون منازل خود 
از افراد متخصص در این زمینه کمک می گیرند. از این موضوع می توان 
به عنوان یک ایده کسب وکار موفق استفاده کرد. خرید وسایل منزل 
یک موضوع اســت و چیدمان آن ها یک موضــوع مهم دیگر. توانایی 
چینش وســایل خانه و برقراری تناسب بین آن ها که سبب ایجاد جلوه 

زیبا شود، یک مهارت تخصصی محسوب می  شود.
تاسیس تولیدی پوشاک

تاســیس تولیدی پوشاک در ایران 
یکی دیگر از ایده های پر سود جهت 
برپایی یک کسب وکار موفق است. 
برای موفق بودن در این زمینه باید 
قبل از تاسیس تولیدی پوشاک در 
خصوص نحوه پوشــش و سلیقه 
افراد بــرای خرید لبــاس تحقیق 
کنید. برای موفق و پر فروش شدن 
محصوالت بایــد محصوالتی را 
تولید کنید که تقاضــا برای خرید 
آن ها زیاد اســت. کار تولید پوشاک 

تنها محدود به داخل کشور نیست. در ایران مناطق مختلف لباس های 
محلی خاص خود را دارند. دیدن و استفاده از این لباس های محلی زیبا 
می تواند مورد استقبال ایرانیان خارج از کشور قرار گیرد. شما می توانید 
بــا انتخاب یک نام تجاری و طراحی لباس هــای جدید فروش خود را 

افزایش دهید.
سخن پایانی...

در این مقاله به بیان چند ایده کســب وکار در ایران پرداختیم که موارد 
ذکر شــده تنها چند مورد از ایده هایی هســتند که در زمینه ایجاد یک 
کســب وکار پر ســود در ایران وجود دارد. ایران بــا توجه به موقعیت 
جغرافیایی موجود در منطقه و همچنین داشتن آب و هوای چهار فصل 
و کشــاورزی پر رونق، مکان خوبی برای ایجاد کسب وکار است. برای 
راه اندازی یک تجارت پر سود در ایران کافی است که پتانسیل های این 
منطقه را بشناسید و با توجه به نیازهای موجود، محصوالت یا خدمات 

مورد نیاز را تولید کنید.
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ابوالفضل علیزاده

بهترین  مشاغل خانگی
 با سـرمایـه کم

مهارت بیشــتر در این زمینه می توانید کار خود را گسترش دهید و برای 
معرفی بیشتر مهارتتان وب سایت طراحی کنید.

پرورش و فروش گل و گیاهان زینتی
وجود گیاهان زینتی در هر مکانی سبب شادابی بیشتر آن مکان می شود. 
زیبایی ظاهری گیاهان زینتی ســبب شــده تا طرفداران زیادی داشته 
باشــد. پرورش و فروش گیاهان زینتی، یک ایده کســب وکار خانگی 
کوچک موفق است. با یک گلخانه کوچک می توانید کار خود را شروع 
کنید. این کســب وکار جای زیادی برای پیشــرفت دارد و می توانید با 

گسترش کار خود برای دیگران هم اشتغال زایی کنید.
تاسیس یک شرکت بسته بندی کوچک

تاسیس یک شرکت کوچک بسته بندی هم یک ایده کسب وکار جدید 
در ایران اســت. راه اندازی این کار نیاز به ســرمایه اولیه زیادی ندارد و 
در شــروع کار می توانید این کار را در خانه انجام دهید. الزم به توضیح 
اســت، به منظور برپایی این کسب وکار می توانید محصوالت مختلف 
را به صورت عمده تهیه و ســپس با توجه به ابعاد خواسته  شده آن ها را 

بسته بندی کنید.
فروش اجناس دسته دوم

فروش اجناس دسته دوم هم می تواند یک کار پر سود باشد که راه اندازی 
آن ســرمایه اولیه زیادی نمی خواهد . بســیاری از وسایل ممکن است 
برای برخی از افراد بال اســتفاده و کهنه محسوب شوند، در صورتی که 
افرادی دیگر به همان وســایل احتیاج دارند. کار شــما شناسایی و پیدا 
کردن وســایل بال استفاده و به اصطالح دسته دوم است. می توانید این 
وسایل را از صاحبان  شان خریداری کنید و به افرادی که متقاضی خرید 

آن هستند، بفروشید.
عکاسی

پیشــرفت تکنولوژی و افزایــش کیفیت تلفن های همراه نتوانســته 
جایگزین دوربین عکاســی شود. با این وجود باز هم افراد زیادی تمایل 
دارند که لحظه های زیبا زندگی شــان توســط یک عکاس ماهر و با 
دوربینی با کیفیت ثبت شــود. با کسب مهارت عکاسی تنها با خرید 
یک دوربین با کیفیت می توانید کســب وکار خانگی کوچک خود را 

راه اندازی کنید. 

58

برای انجام يک فعالیت اقتصادی نیاز به ايجاد کسب وکار بزرگ با سرمايه اولیه زياد نیست. ايجاد يک کسب وکار خانگی پردرآمد با سرمايه کم، ايده  آل 
هر کسی است. کارآفرينی نیاز به ايده و برنامه ريزی دارد. ايده کسب وکار موفق اگر به درستی برنامه ريزی و اجرا شود، سوددهی خوبی خواهد داشت. با 
وجود اينکه خیلی از افراد تمايل به راه اندازی کسب وکار خانگی دارند، بسیاری از آنان به دلیل نداشتن ايده مناسب اقدامی انجام نمی دهند. در اين مطلب 

با تعدادی از بهترين کسب وکارهای خانگی با سرمايه کم آشنا می شويد. همراه ما باشید.

ی  
ذار

ه گ
ماي

سر
ی  

نیا
ه د

نام
اه

م
65

ره 
ما

  ش
 14

01 
ت

ش
به

ردي
ا

ری
گذا

یه 
رما

ی س
 ها

نی
واند

خ

برگزاری کالس های آموزشی
برگزاری چنین کالس هایی یک ایده برای ایجاد کسب وکار خانگی با 
پول کم اســت. اگر شــما در هر یک از دروس مدرسه توانایی بهتری 
دارید، آمادگی اولیه برای برگزاری کالس های آموزشی را دارا هستید. 
همچنین در صورت مســلط بودن به زبان های خارجه مثل انگلیسی، 
فرانســوی، آلمانی و... می توانید با آموزش دادن این مهارت به دیگران 
کسب درآمد کنید. سرمایه اولیه مورد نیاز برای راه اندازی این ایده؛ یک 
اتاق، چند صندلی و یک تخته اســت. شما می توانید کار خود را با موارد 
گفته شده شروع کنید و به تدریج با کسب سود از این طریق کسب وکار 

خود را گسترش دهید.
راه اندازی تولیدی صنایع دستی

راه اندازی یک تولیدی کوچک برای درســت کردن و فروش کارهای 
هنری که با دست درســت می شوند نیز یک ایده کسب و کار خانگی 
موفق اســت. وسایل درست شده با دست همواره مورد توجه خریداران 
قرار می گیرند. اگر شما در زمینه کار هنری نظیر بافتنی، سوزن دوزی، 
عروسک ســازی و... مهارت دارید، این ایده مناســب شما است. شما 
می توانید هنــر خود را به دیگران آموزش دهیــد. آموزش دادن آن به 
دیگران، نه تنها نیاز به ســرمایه اولیه ندارد، بلکه برای شــما سودآور 
است. اگر به هر دلیلی تمایل به آموزش دادن ندارید، می توانید در خانه 

کارهای هنری بسازید و آن ها را به فروش برسانید.
طراحی لباس

پوشاک نقش مهمی در زندگی انسان ها دارد. برای شروع کار در زمینه 
پوشاک به منظور خرید تجهیزات مورد نیاز و نیروی انسانی سرمایه اولیه 
زیادی نیاز است. اما هدف، معرفی کسب وکارهایی است که با سرمایه 
کم هم قابلیت اجرا شدن دارند. در زمینه پوشاک طراحی لباس یک ایده 
کاربردی اســت. شما می توانید مهارت کافی در زمینه طراحی لباس را 

کسب کنید و با تولیدی های پوشاک همکاری داشته باشید.
ارائه خدمات گرافیکی

اگر با نرم افزارهای گرافیکی آشــنا هســتید، با داشتن کمی خالقیت 
می توانید یک کســب وکار کوچک خانگی راه اندازی کنید. شروع این 
کار ســرمایه زیادی الزم ندارد و بدون نیاز به دفتر، می توانید کار خود را 
در فضای مجازی با سفارش های کوچک روزانه شروع کنید. با کسب 



ثمانه نادری

آشنایی با گران ترین 
عناصـر روی کـره زمیـن
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آنتی متر یا ضد ماده
این ماده قیمت دیوانه 
کننده 62 تریلیارد دالر 
به ازای هر گرم را دارد. 
این ماده چیزی است 
از خیال پــردازی  که 
انسان ها و دانشمندان 
به واقعیت آمده و این 
ضد ماده، برعکس خاصیت ماده های دیگر بــر روی کره زمین را دارد 
و توضیح مکانیزم آن، یک دانشــمند را نیاز دارد. این ماده اخیرا توســط 
بزرگ ترین فیزیکدانان دنیا در مقیاس بسیار کم تولید شده و یک گرم آن 

می تواند قدرت یک بمب اتمی را آزاد کند.
باک مینستر فولرن

هر گرم این مولوکول 
دالر  میلیــون   150
قیمت دارد و شــکل 
آن شبیه به یک قفس 
گرد یا تــوپ فوتبال 
است و با نام مولوکول 
جادویی هم شــناخته 
می شــود. تمــام این 
مولوکول از کربن ساخته شده و به خاطر ساختار توپی شکلش، می تواند 
هر ماده ای را از جدول مندلیف، بدون آنکه به آن واکنش نشان دهد، در 

خود جای دهد.
کالیفرنیم

هر گرم ایــن فلز 25 
ارزش  میلیــون دالر 
دارد، امــا تنها قیمت 
آن نیســت که دیوانه 
کننده است. این ماده 
بســیار رادیواکتیــو و 
شکننده است و همین 

شايد به عقیده خیلی ها الماس و طال از بهترين چیز هايی باشند که زنان عاشق آن هستند، اما خبر ندارند که کاالهايی وجود دارند که الماس و طال در مقابل 
آن ها هیچ ارزشی ندارد. دارو های بسیار گران و مواد کمیابی که اگر درست استفاده نشوند، می توانند زمین را نابود کنند. در اين گزارش شما را با گران ترين 

عناصر روی کره زمین آشنا می کنیم. با ما همراه باشید.

موضوع باعث می شــود تا یکــی از خطرناک ترین ماده های روی کره 
زمین باشد. این ماده برای اولین در سال 1950 میالدی کشف شد و بعد 

از اینشتینیم، یکی از سنگین ترین فلزات در جهان است.
بِنتوید یا الماس آبی

هر گرم از بنتوید 25 هزار دالر قیمت دارد. رنگ این سنگ 
از شفاف شروع و کم کم آبی می شود و بعضی وقت ها هم 
رنگ بنفش آن هم پیدا می شــود. این سنگ فقط یک جا 
در کره زمین پیدا می شــود و آن هــم جایی در نزدیکی 
رودخانه ای در آمریکاســت. اولین بار این سنگ در سال 
1907 میالدی پیدا شــد. البته در حال حاضر این معدن 
بسته شــده که همین موضوع باعث باالتر رفتن ارزش 

این سنگ می شود.
تایفاید

این سنگ بسیار زیبا، صد برابر کمیاب تر از الماس است و 
همین موضوع باعث می شود تا تایفاید در لیست گران ترین 
عناصر روی کره زمین قرار گیرد. قیمت هر گرم این سنگ، 
20 هزار دالر است و رنگ های بسیار زیبا و خیره کننده ای 
دارد. مقداری از این ســنگ در زیرزمین و در سری النکا 
پیدا شــد. اگرچه این سنگ زیبایی زیادی دارد، ولی به درد 

جواهرات نمی خورد.
پلوتونیوم

پلوتونیوم باالترین عدد اتمی در جهان را دارد و هر گرم آن 
4 هزار دالر است. پلوتونیوم یک فلز نقره خاکستری است 
که به شدت رادیواکتیو و بزرگ ترین و بیشترین مصرف آن 
در انرژی هســته ای و یا بمب هسته ای است. مقدار کمی از 
پلوتونیوم می تواند کامال انرژی یک شهر را تامین یا حتی یک 
شــهر را از روی زمین محو کند. این ماده به شدت خطرناک 
اســت و استنشاق آن منجر به مرگ می شود و حتی نزدیک 

بودن به آن هم باعث تغییر DNA یا سرطان می شود.
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االختــــــــــــــــــيار

عالم االستثمار
 اختیار ذکي لدخول سوق األعمال اإلیرانیة

متتلــك إيــران، وهــي دولــة ذات حضــارة متتــد آلالف الســنني 

وذات موقــع جغــرايف اســراتيجي، العديــد مــن الفــرص والقــدرات 

لالســتثامر يف النفــط والغــاز واملعــادن والبنــى التحتيــة الصناعيــة 

املختلفــة. كــام أن وجــود مناخــات متنوعــة وآثــار تاريخيــة 

غنيــة أضــاف إليهــا عوامــل جــذب ســياحي فريــدة. باإلضافــة إىل 

ذلــك، أدى وصــول إيــران املريــح والرخيــص إىل أكــر مــن مليــار 

شــخص يف العــامل يف البلــدان املجــاورة لهــا وعــر طريــق الحريــر، 

ــك، ميكــن للدخــول  ــا ؛ لذل ــة خاصــة لن ــزة تصديري ــق مي إىل خل

الــذيك يف مختلــف القطاعــات مثــل الصناعــة والخدمــات والتجارة 

والــركات الجديــدة أن يحقــق أرباًحــا ضخمــة للمســتثمرين.

تســعى مجلــة عــامل االســتثامر إىل توفــر نافــذة جديــدة واضحــة 

يف االقتصــاد اإليــراين املتنامــي، مليئــة بالفــرص املبتكــرة، من خالل 

ــه.  ــوق ب ــار موث ــة كمستش ــة وصادق ــات واضح ــم معلوم تقدي

التواصــل املبــارش مــع الركات النشــطة يف بيئــة األعــامل اإليرانية، 

ال ســيام يف مجــاالت الصناعــة والطاقــة والخدمــات والنقــل واملــال 

والتمويــل والتأمــني، فضــالً عــن األعــامل املبتكــرة، واالســتفادة من 

خــرة الخــراء جنبًــا إىل جنــب مــع توظيــف الصحفيــني الشــباب 

ــة نظــر  ــن وجه ــا م ــق يف القضاي واملتحمســني و الخــراء للتحقي

ــر املهمــة الرئيســية  ــني، يعت ــني ورجــال األعــامل اإليراني الصناعي

ملجلــة عــامل االســتثامر.

تفخــر »عــامل االســتثامر« بــأن أول مجلــة إيرانيــة تصــدر بثــالث 

ــم  ــة يت ــة والعربي ــية واإلنجليزي ــات الفارس ــهريًا باللغ ــات ش لغ

ــا عــى نطــاق  ــم توزيعه ــل القطــاع الخــاص ويت نرهــا مــن قب

ــدر  ــن نق ــزاء؛ نح ــراء األع ــراين. الق ــامل اإلي ــاع األع ــع يف قط واس

ثقتكــم، جهودنــا لتحســني وزيــادة رضاكــم   باســتمرار هــي جــزء 

مــن خارطــة الطريــق لهــذه املجموعــة الســتجابة بشــكل أفضــل 

ــا  ــل معن ــم التواص ــزاء ميكنك ــا األع ــا. قرائن ــات جمهورن الحتياج

إلدراج محتواكــم وإعالناتكــم.
صاحب االمتیاز و الرئیس التنفیذی: 

مرتضی فغانی       
رئيس التحرير: فرهاد امیرخانی        
 املدير التجاری: سارة نظری              

املرتجم : سعید عدالت جو

:BMB العضو املنتدب لنادي فرص االستثامر اإليرانية

اإليرانيون الذين يعيشون يف الخارج ينتظرون قوانني االستثامر يف البالد

مدير مبيعات أول برشكة خاورمیانه للتأمني عىل الحياة

تأمني عىل الحياة، استثامر ذيك لتأمني مستقبل العائالت

أ كد مؤسس معهد  »سوی تعالی«للتطوير األعامل 

القرارات االقتصادية دون منظور ال تحل املشكلة

رفع الرئيس التنفيذي لرشكة بیلسان القابضة

دعم االبتكارات النفطية مهمة بیلسان القابضة

أكد الرئيس التنفيذي لرشكة  آرتاک ماشین

الدعم الرسمي للمستثمرين لدخول صناعة البالستيك

الرئيس التنفيذي لرشكة أنبوه سازان رضوان سازه عرفان

زيادة البناء بدعم حقيقي من بناة الكتلة

محمد توانا )الخبیريف الدبلوماسية االقتصادية(

تحليل سياسة الصني تجاه األزمة الروسية األوكرانية

أثار املحلل السيايس واالقتصادي

شلت العقوبات الداخلية القطاع الخاص يف البالد



زيادة أجور 
العاملـني وأثــرها 

عىل التضخم

1

القاســية  شــكلت عقــود مــن العقوبــات 
والتفــي املســتمر والقاتــل لفــروس كورونــا 
تراجعــا غــر مســبوق يف اقتصــاد البــالد خــالل 
العامــني املاضيــني. مــن أهــم النتائــج املدمــرة 
لهــذا الركــود اآلثــار الضــارة للزيــادة الفلكيــة 
ــا  ــا يتبعه ــكان وم ــدالت األرايض واإلس يف مع
ــارات  ــاري واإليج ــدالت الرهــن العق ــن مع م
ــف  ــذه التكالي ــت ه ــرى. كان ــدن والق يف امل
ــة  ــة لدرج ــة للغاي ــان مرتفع ــض األحي يف بع

ــوم  ــدة إىل الن ــون بش ــأوى ويحتاج ــال م ــوا ب ــتأجرين أصبح ــض املس أن بع
عــى الســطح ويف الحافــالت ويف مواقــف الســيارات ويف املســاكن املشــركة 

ــتأجرة. املس
يف ذروة هــذه االضطرابــات االجتامعيــة، وافــق املقر الوطنــي إلدارة ومكافحة 
ــك التجديــد  ــا عــى عــدة خطــط للســيطرة عــى الوضــع، مبــا يف ذل كورون
التلقــايئ لعقــود اإليجــار بنــاء عــى طلــب املســتأجرين، حيــث مل يتمكــن 
ــادة اإليجــار الســنوي  ــد. زي أصحــاب العقــارات يف طهــران مــن فعــل املزي
ــة  ــد هــذا املعــدل بنســبة 20 ٪ للمناطــق الحرضي ــم تحدي بنســبة 25٪. ت
األخــرى و 15 ٪ للمــدن األخــرى يف البــالد. بالتزامــن مــع إعــالن هذا املرســوم، 
تــم منــح تســهيالت اإليجــار للمتقدمــني مــن قبــل 10 بنــوك بهــدف زيــادة 
القــوة املاليــة للمســتأجرين. ومــع ذلــك، مــع تنفيــذ هــذه اإلجــراءات، هــدأ 
ســوق اإلســكان املتوتــرة إىل حــد مــا ؛ ومــع ذلــك، نظــرًا ألن قطــاع اإلســكان 
هــو أحــد القطاعــات الفرعيــة املهمــة لالقتصاد الــكيل الذي يخضــع لتغرات 
اقتصاديــة أخــرى، بســبب االفتقــار إىل التخطيــط الســليم والتحكــم يف 
املتغــرات األخــرى مثــل الســيولة والتضخــم، والقــوة الرائية لــأرس، ومرونة 
اإليجــار، واألثر. العوامل السياســية يف الســوق. اإليجار، والهيــكل الدميوغرايف، 
ونقــص الوحــدات الســكنية املؤجــرة مبــا يتناســب مــع اإلمكانيــات املاليــة 
للفئــات العريــة املتوســطة والدنيــا مــن املجتمــع، وزيــادة الهجرة، وأســعار 
ــج مــن  ــدة عــى مزي ــر أســعار الفائ ــة وتأث ــع املرصفي ــدة عــى الودائ الفائ
ــوق  ــن س ــن أن تحس ــر ال ميك ــذه التداب ــارات، ه ــاري واإليج ــن العق الره
اإلســكان. وفًقــا لإلحصــاءات، يتــم اآلن إنفــاق 60٪ مــن نفقــات األرسة عــى 
اســتئجار منــزل. يف العــام املــايض وحــده، زادت إيجــارات املنــازل بنســبة 50 
يف املائــة حتــى ديســمر، ويف مــارس مــن العــام املــايض وأبريــل مــن هــذا 
العــام، بنســبة 100 يف املائــة. بلــغ معــدل النمــو الشــهري للتضخــم يف مجال 
اإلســكان خــالل شــهر أبريــل مــن العــام الجــاري يف عمــوم البــالد 2.1٪. رقــم 

مل يســبق لــه مثيــل يف الســنوات العــر املاضيــة.
وحاليًــا، اتخــذت الحكومــة إجــراءات ملنــع اســتياء واســع النطــاق يف مجــال 
اإلســكان، مثــل متديــد قــرار املقــر الوطنــي ملكافحــة كورونــا، ومنــح إيجــار 
وبنــاء 300 ألــف وحــدة ســكنية يف شــكل خطــة إيجــار احرافيــة. ومــع ذلك، 
فــإن مثــل هــذه التدابــر، إذا تــم اتخاذهــا عــى الفــور، ســيكون لهــا تأثــر 
كبــر عــى قطــاع اإلســكان ؛ لكــن يجــب أال ننــى فجــوات العــرض والطلــب 
والتضخــم يف األســواق املوازيــة األخــرى مثل العمــالت والذهب والســيارات ؛ 

العوامــل املؤثــرة عــى معــدالت الرهــن العقــاري واإليجــارات.
هنــاك اآلن ارتفــاع حــاد يف األســعار يف ســوق اإلســكان، مــام أدى إىل ركــود 
تضخمــي غــر مســبوق. ومــن املؤمــل أن يســتقر هــذا الســوق املتوتــر هــذا 
العــام ويهــدأ يف أرسع وقــت ممكــن باإلجــراءات الصحيحــة ؛ توقــع ليــس 
بعيــد املنــال، وســيطالب النــاس بذلــك مــن الســلطات أكــر مــن أي وقــت 

مىض هذا العام. 

ــادة يف أجــور العــامل مــع معــدل  تتــامىش الزي

التضخــم ووفًقــا لقانون خطة التنمية السادســة، 

إال أنــه يبــدو أنــه وفًقــا لإلحصــاءات، فــإن النمــو 

البالــغ 57.4٪ يف عــام 2022 كان أعــى مــن 

ــراين.  ــة. االقتصــاد اإلي معــدل التضخــم يف الدول

وبحســب مركــز اإلحصــاء، بلــغ معــدل التضخــم 

ــذا  ــة العــام املــايض، ل ــران نحــو 40 يف املائ يف إي

فــإن الزيــادة أكــر من التضخــم، وللوهلــة األوىل 

ميكــن أن تصبــح عامــالً ملزيــد مــن التضخــم، وهــو مــا يحققه مجلــس العمل 

األعــى لعــامل القطــاع الخــاص. يــرص أيضــا. اعتــر بعــض الخــراء أن النتيجــة 

ــث وصــف  ــاج، حي ــف اإلنت ــى تكالي ــا ع ــادة األجــور هــي تأثره األوىل لزي

ــراين.  ــل ســوق العمــل اإلي بعــض النشــطاء االقتصاديــني منــو األجــور بتعطي

ومــع ذلــك، تظهــر البيانــات املالية للــركات أن التكاليــف املتعلقــة بالرواتب 

ال متثــل ســوى 10 إىل 15 يف املائــة مــن تكاليــف اإلنتــاج، مــع تخصيــص الجــزء 

األكــر مــن تكاليــف اإلنتــاج لتوريــد املــواد الخــام واآلالت.

ــدف  ــت به ــبة 57.4٪ كان ــامل بنس ــور الع ــادة أج ــن أن زي ــم م ــى الرغ ع

ــه بالنظــر إىل  ــدو أن ــه يب ضــامن الحــد األدىن مــن ســبل العيــش لهــم، إال أن

حالــة اقتصــاد البــالد، فــإن هــذا اإلجــراء ال ميكــن أن يحقــق الهــدف املنشــود. 

عــى ســبيل املثــال، تــم تحديــد ســلة الكفــاف ألرسة إيرانيــة مكونة مــن ثالثة 

أفــراد بحــوايل 9 ماليــني تومــان شــهريًا، بينــام مــع زيــادة األجــور، يتــم توفــر 

55 أو 60 يف املائــة فقــط مــن نفقــات معيشــتهم. مــن ناحيــة أخــرى، يشــهد 

معــدل التضخــم يف االقتصــاد اإليــراين انخفاًضــا غــر متوقــع. عــى الرغــم مــن 

أن صنــدوق النقــد الــدويل يتوقــع أن يشــهد االقتصــاد اإليــراين تضخــامً بنحــو 

23 يف املائــة، إال أنــه يبــدو أن هــذا التضخــم أعــى بكثــر يف بعــض الســلع 

األساســية للعــامل، ومــن العوامــل املهمــة يف ارتفــاع األســعار يف هــذا القطــاع 

تأثــر ارتفــاع 4 / تــم إدخــال 57٪ مــن األجــور. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن زيــادة 

األجــور بســبب ارتفــاع معــدالت التضخــم، حيــث تــؤدي يف حــد ذاتهــا إىل 

ــدة لتحســني أوضــاع العــامل.  ــاع التضخــم، ال ميكــن أن تكــون أداة جي ارتف

عــى ســبيل املثــال، عــى الرغــم مــن عــدم الســامح لوحــدات اإلنتــاج برفــع 

الســعر النهــايئ ملنتجاتهــا بســبب ارتفــاع األجــور، فقــد حدثــت هــذه الزيــادة 

يف املامرســة العمليــة. مبعنــى آخــر، مــع منــو األجــور، تــزداد أســعار الســلع 

أيًضــا، ونتيجــة لذلــك، مــع زيــادة التضخــم، يتــم أيًضــا تحييــد تأثــر تحســني 

األجــور. أيًضــا، تقــوم العديــد مــن الــركات الصناعيــة بتحويــل أجورهــا عــن 

طريــق زيــادة تكلفــة األجــور وحتــى توقيــع عقــود بيضــاء، مــام ســيكون لــه 

عواقــب كثــرة عــى العاملــني يف القطــاع الخــاص واملجتمــع.

ــد مــن الخــراء أن تحســني مســتويات املعيشــة للعــامل هــو  يعتقــد العدي

وظيفــة لالســتقرار يف نظــام اإلنتــاج والتجــارة، لذلــك يجــب عــى الحكومــة 

زيــادة جــودة الحوكمــة االقتصاديــة، وتوجيــه اإلعانات وتوفــر املــوارد العامة. 

يعتمــد جــزء مهــم مــن هــذا الوضــع بشــكل مبــارش عــى تحســني العالقــات 

ــدة  ــات الجدي ــن التقني ــامل األخــرى، واالســتفادة م ــع دول الع ــة م االقتصادي

واســتخدام تجــارب الــدول األخــرى يف تحســني الظــروف املعيشــية للعــامل، 

وإال فــإن ارتفــاع األجــور ســيؤدي إىل ارتفــاع التضخــم وإغــالق األعــامل. عــى 

القــوى العاملــة، والتوســع يف العقــود البيضــاء املوقعــة، ويف نهايــة املطــاف، 

تدهور الظروف املعيشية للعامل، وخاصة يف القطاع الخاص. 

سوق إيجارات 

غري صحي يف إيران

مرتىض فغاين
 عضو غرفة تجارة طهران

فرهاد أمريخاين
رئيس التحرير

عالم اإلستثمار
مايو )أيار( 2022   الرقم 65



عالماالستثمارعالماالستثمار

2

ریب
ـــع

ـــــ
سم ال

لق ا

املهندس آرش محبي نجاد

ســكرتر جمعيــة مصنعــي قطــع غيــار 

ــة الســيارات اإليراني

مــن املخاطــر الجســيمة واملشــاكل الداخليــة يف مجال صناعة الســيارات 

هــو تقليل القــوة والقــوة الرائية للنــاس. وفيام يتعلق باألهــداف التي 

وضعتهــا وزارة الصناعــة والتعديــن والتجارة إلصالح صناعة الســيارات، ال 

بــد مــن القــول إنــه يجــب اتبــاع جميــع الركائــز السياســية واالقتصادية 

واالجتامعيــة وفــق وثيقــة رؤيــة 2025 التــي أعلنهــا املرشــد األعى. لكن 

هــذه الوثيقــة كادت أن تُنى.

املســألة األوىل هــي تطويــر »خارطــة الطريــق« التــي يجــب املوافقــة 

عليهــا عــى املســتوى الوطنــي، ويجــب أن تتفق الســلطات الثــالث عى 

عموميــات الوثيقــة. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن ســيادة القانــون تضمــن 

وضامنــات تحقيــق األهــداف املعلنــة وتحقيقهــا يف فــرات زمنيــة ودول 

مختلفــة، وبطريقــة كالدســتور الذي يلتزم الجميع بتنفيــذه يف أي وقت، 

واجــب عــى جميــع الــدول. . ويتــم تعيــني الرملانــات املســتقبلية.

باإلضافــة إىل ذلــك، تتطلــب مراقبــة هــذه الوثيقــة ومراقبتهــا تشــكيل 

»لجنــة وطنيــة للســيارات« تتألــف مــن ممثلــني عــن املنظــامت 

واملؤسســات والرملــان والبنــك املركــزي والســلطة القضائيــة والهيئــات 

الحكوميــة املختلفة، مبا يف ذلــك وزارة االقتصــاد ووزارة الصناعة واملناجم 

والصناعــات املعدنيــة. يجــب عــى التجــارة وأي مجموعة مؤثــرة أخرى، 

مبــا يف ذلــك رشكات صناعــة الســيارات وصانعــي املكونــات ورابطــات 

صانعــي املكونــات، تجميع وثيقة شــاملة والنظــر فيها يف نهايــة املطاف 

للتنفيــذ مــن قبل اللجنــة الوطنية للســيارات. القضيــة التاليــة هي أهم 

تأثــر لتطويــر وتنفيــذ خارطــة الطريــق يف صناعــة الســيارات يف البــالد.

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن أحــد املخاطــر والقضايــا الداخليــة الجســيمة 

هــي مســألة القــوة الرائية للنــاس. يف الوقــت الحارض، بلدنــا يف مفارقة 

خطــرة والنــاس غــر قادريــن عــى رشاء املنتجــات بالجــودة املطلوبــة، 

بينــام املتطلبــات هي نفســها، لكــن القــوة الرائيــة للناس تبلــغ حوايل 

ــة التــي تكــون فيهــا الحكومــة  10٪ مقارنــة بالــدول األخــرى. يف الحال

قــادرة عــى توفــر عنــارص مثــل الســلع األساســية واألدويــة بالعملــة 

الحكوميــة للنــاس، ولكــن ال ميكــن توفر عنارص مثل الســيارات بســبب 

القــوة الرائيــة للنــاس، ويف النهايــة ســيؤدي ذلــك إىل حــدوث كميــة و 

انخفــاض نوعــي يف اإلنتــاج.

أخــرًا، تجــدر اإلشــارة إىل أن القضيــة املهمة يف صناعة الســيارات يف البالد 

هــي إزالــة الرقابــة الحكوميــة والنظــر يف املــؤرشات االقتصادية بــدالً من 

ــة  ــال الرقاب ــتخبارات يف مج ــون واالس ــاذ القان ــة وإنف ــؤرشات األمني امل

ويجــب التعامــل معهــا وفًقــا ملتطلبــات التجــارة الحــرة يف االمــور املالية 

واالقتصادية. 

ميثل انخفاض القوة 
الرشائية تهديًد

ا لصناعة السيارات

باعتبــار أن مــن املهــام الرئيســية للتأمني املركزي مراقبة أنشــطة نشــطاء 
ــس  ــن املجل ــدة م ــة املعتم ــح واألنظم ــار اللوائ ــني يف إط ــة التأم صناع
األعــى للتأمــني وإدارة شــبكة املبيعــات وتنظيــم شــؤون وكاالت التأمــني 
ــع  ــني ومن ــوق رشكات التأم ــة حق ــل حامي ــن أج ــني. م ــطاء التأم ووس
ــة  ــات مرغوب ــم خدم ــل تقدي ــن أج ــاس م ــوق الن ــى حق ــدي ع التع
للمؤمــن عليهــم، بالنظــر إىل دور صناعــة التأمــني يف دعــم القطاعــات 
االقتصاديــة املختلفــة، تحدثنــا مــع الدكتــور محمــد جــواد آقاجــری، 
مديــر عــام دائــرة التأمــني الصحــي. شــبكة التأمــني املركزيــة اإليرانيــة. 

نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
ــا، يقــدم أكــر مــن 90.000 وكيــل تأمــني و 1200 وســيط تأمــني  حاليً
رســمي و 1900 مقيــم مطالبــات تأمــني يف جميــع أنحــاء البــالد 

ــني. ــات التأم خدم
ــني، تضطــر شــبكة  ــة التأم ــدة يف صناع ــات الجدي نظــرًا لتطــور التقني
املبيعــات ورشكات التأمــني إىل اســتخدام هــذه التقنيــات لتقديــم 
خدمــات التأمــني، وتتطلــب مراقبــة أداء هذه املجموعــة تجهيز الجهات 
ــدة.  ــات جدي ــة ورشكات التأمــني، فضــالً عــن اســتخدام تقني التنظيمي

ــة. األدوات التنظيمي
نهــج الهيئــة الرقابيــة هو املراقبــة الشــاملة ألداء جميع الجهــات الفاعلة 
يف صناعــة التأمــني مــن أجــل حاميــة حقــوق رشكات التأمــني وحملــة 
وثائــق التأمــني وأصحــاب حقوقهــم مــن خــالل مراقبــة ومراقبــة االلتزام 
باللوائــح واألنظمــة مــن قبل جميع الجهــات الفاعلة يف صناعــة التأمني .
االســتثامر والجهــود الجــادة لــركات التأمــني يف تطويــر البنيــة التحتيــة 
اإللكرونيــة هــي أفضــل فرصــة تنافســية لهــا يف ســوق التأمــني يف البالد. 
يعــد اســتخدام التقنيــات الجديــدة يف تقديــم خدمــات التأمــني أحــد 
الحلــول الرضوريــة لتطويــر هــذه الصناعة وزيــادة معدل النمــو وكذلك 

تحســني معــدل اخــراق صناعــة التأمــني.
اليــوم، يعــد تطويــر واســتخدام األدوات الذكيــة واســتخدام الخدمــات 
ــني رضورة  ــات التأم ــة عملي ــر ومراقب ــة يف تطوي ــى املعرف ــة ع القامئ
واضحــة. تتمثــل إحــدى الخطــوات الرئيســية يف عــام 2022 يف متابعــة 
الخطــط الالزمــة للوصــول بصناعــة التأمــني إىل النقطــة املطلوبــة 

ــة. ــة الحديث ــة الرقمي واســتخدام املعرف
يف التعامــل مع مخالفات شــبكة خدمــات التأمــني، باإلضافة إىل اســتخدام 
صالحيــات اللوائــح الــواردة يف اللوائــح التــي أقرها املجلــس األعى للتأمني، 

يتم اســتخدام الضامنات التنفيذيــة املحــددة يف اللوائح.

يف مواجهــة املخالفــات واألخطــاء ال بــد مــن مراعــاة العدالــة ودراســتها 

بعنايــة لزيــادة تغلغل التأمــني يف بالدنــا. لتحقيق النتيجة املرجــوة، يجب 

أن نستخدم تقنيات جديدة وأن نكون مجهزين بأدوات جديدة. 

مدير عام الرقابة عىل شبكة التأمني املركزية للتأمني

زيادة انتشار التأمني 
بالتقنيات الحديثة
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وقــال مســعود مــددي، عضــو مجلــس اإلدارة ومديــر االســتثامر الخاص 

ــدة  ــد العدي ــارة إىل الفوائ ــة، يف إش ــان املالي ــة دانای “PE” يف مجموع

لدخــول الــركات الخاصــة إىل ســوق رأس املــال: »تعمــق الــركات 

ــؤدي إىل وجــود  ــذي ي الصغــرة والخاصــة ســوق رأس املــال، األمــر ال

ــوق  ــال ». والس ــوق رأس امل ــاكات س ــن انته ــد م ــايس الح ــرص أس عن

يتــرصف بحكمــة. نقــرأ مقطفــات مــن هــذه املقابلــة.

ــوي  نقــدم يف هــذا القســم خدمــات لــركات مســاهمة محــددة تن

اســتخدام إمكانيــات ســوق رأس املــال ومتويلهــا واالســتثامر فيهــا. يف 

ــاهمة  ــركات املس ــول ال ــامن دخ ــى ض ــزي ع ــب تركي ــع، ينص الواق

ــم  ــن املفاهي ــد م ــتراد العدي ــم اس ــال. ت ــوق رأس امل ــة إىل س الخاص

ــة،  ــدان املتقدم ــن البل ــران م ــتخدامها يف إي ــل واس ــال التموي يف مج

ــم مســتوردة. ــر هــذه املفاهي ــا، تعت ــا، بالنســبة لبلدن وبطريقــة م

هــذا هــو أهــم ســبب الســتخدام ســوق رأس املــال إذا كانــت الركــة 

ترغــب يف التطــور والنمــو. يبحــث األشــخاص املتمرســون ماليــاً حــول 

العــامل عــن الشــفافية واالهتــامم، كــام أن التواجــد يف ســوق رأس املــال 

ســيغر متاًمــا قيمــة أصــول الــركات.

يعتــر إصــدار ســندات للــركات املوجــودة يف ســوق رأس املــال فائــدة 

ــن  ــي ميك ــة الت ــة. املؤسس ــاهمة الخاص ــركات املس ــرى إلدراج ال أخ

متويلهــا واملؤسســة التــي ال ميكــن متويلهــا لهــا قيــم مختلفــة.

تتمثــل مهمــة مجموعــة دانــا املاليــة يف بنــاء جــر بني رشكات األســهم 

الخاصــة وســوق رأس املــال. تســعى املجموعــة إىل توفر الســياق الالزم 

الســتخدامها لســوق رأس املــال، مــع مراعــاة املصالــح طويلــة األجــل 

للــركات املحــدودة الخاصــة.

ــة يف  ــهم الخاص ــاص لأس ــدوق خ ــن 3000 صن ــر م ــا أك ــا حاليً لدين

أوروبــا، كل منهــا يركــز عــى مجــال معــني من األعــامل. يعتمــد ائتامن 

الصنــدوق عــى قــدرة املديريــن. مديــرو هــذه الصناديــق، مــن خــالل 

الســيطرة عــى جــزء معــني مــن العمــل، يحققــون عائــًدا جيــًدا يــريض 

كل مــن املســتثمرين واملســتثمرين.

أعتقــد أنــه بالنظــر إىل التضخــم املتوقــع وارتفــاع أســعار رصف الدوالر 

وارتفــاع أســعار املــواد الغذائيــة، والتــي قــد متتــد إىل مجــاالت أخــرى، 

مبــا يف ذلــك النقــل، فمــن املرجــح أن يصــل مــؤرش البورصــة إىل مليــوين 

ــواق  ــال األس ــي إغف ــع ال ينبغ ــام. . بالطب ــذا الع ــة ه ــة بنهاي نقط

العامليــة، حيــث شــهدت قيمــة الزنــك والنحــاس العديــد مــن 

التقلبــات الســلبية، والتــي مــع حــدوث هــذا الحــدث، هنــاك احتامل 

أن يكــون لهــا تأثــر ســلبي عــى أســهم العديــد مــن الــركات القامئة 
عى السلع األساسية يف بلد.

االهتــامم  خــالل  ومــن 
ــني  ــة للتأم ــة الخاص باملكان
رفــع  يف  الحيــاة  عــى 
مســتوى الرعاية االجتامعية 
مــن  الخــاص  واالهتــامم 
املجتمعــات  جانــب 
املتقدمــة بهــذه القضيــة 
مؤسســو  أقنــع  املهمــة، 
األوســط  الــرق  رشكــة 

للتأمــني عــى الحيــاة بتأســيس رشكــة متخصصــة يف هــذا املجــال. مــن 
أجــل التعــرف بشــكل أكــر عــى األنشــطة والخدمــات التــي تقدمهــا 
هــذه الركــة، أجرينــا مقابلــة مع أحمــد عيل بيــک محمدلو، مديــر أول 
للمبيعــات يف رشكــة خاورمیانــه للتأمــني عــى الحيــاة، نقــرأ نتيجــة ذلك.
التأمــني عــى الحيــاة هــو أحــد خدمــات التأمــني التــي تقدمهــا معظــم 
رشكات التأمــني، وبنــاءً عــى أهــداف محــددة، فقــد بــدأ التأمــني عــى 
الحيــاة يف البلــدان املتقدمــة قبــل ذلــك بكثــر والقــى قبــوالً جيــًدا. يف 
إيــران، ال يســتمر هــذا النــوع مــن التأمــني أكــر مــن عقديــن. يشــار إىل 
أن حــوايل 15٪ مــن النــاس لديهــم تأمــني عــى الحيــاة وهنــاك حــظ 

ســعيد يف ذلــك.
هــذه الركــة هــي أول رشكــة تأمــني عــى الحيــاة متخصصــة يف إيــران 
تعمــل فقــط يف هــذا املجــال. مــن الناحية التنظيميــة، باســتخدام أحدث 
األســاليب التنظيميــة واإلداريــة، تــم تصميــم عمليــات العمــل بطريقــة 
تجعــل معظــم العمــل يتــم عــر اإلنرنــت ويتــم تنفيــذه برعــة ودقــة. 
يتــم تخفيــض التكاليــف ذات الصلــة وتحقيق وفــورات، ومــن الواضح أن 

كل هــذه املبالــغ لصالــح العميل.
خاورمیانــه للتأمــني عــى الحياة هــي أول رشكة متخصصــة يف التأمني عى 
الحيــاة حاصلــة عــى ترخيــص 134534455 مــن رشكــة التأمــني املركزيــة 
اإليرانيــة مبســتوى ثــروة ماليــة واحدة )أعى مســتوى مــن الــروة املالية(. 
ناهيــك عــن أن هــذه الركــة حققــت أعــى ربحيــة يف الســنوات األخرة 
مقارنــة بــركات التأمــني األخــرى. رشكــة خاورمیانــه للتأمــني عــى الحياة 
للتأمــني عــى الحياة لعــام 2017، 21٪ ؛ يف عــام 2018، 24٪ ؛ يف عام 2019، 
حقــق ربًحــا مؤكــًدا بنســبة 25 ٪ ويف عــام 2020، 83 ٪. باإلضافــة إىل مــا 
ســبق، ال تــزال الركــة قامئــة عــى املعرفــة هــذا العــام كــام يف املــايض، 
وقــد تــم اتخــاذ خطــوات لتحســني أســاليب البيــع وتصميــم منتجــات 
جديــدة وتوقــع املبيعــات. يشــار إىل أنــه وفًقــا لقانــون التأمــني، ميكــن 

ملواطنــي الــدول األخــرى أيًضــا رشاء منتجاتنــا واالســتمتاع مبزاياها.
يتــم توزيــع ميــزة التأمــني عــى الحيــاة لركــة خاورمیانــه للتأمــني عــى 
العمــالء وفًقــا للقانــون وزيــادة احتياطياتهــم. يف هــذه الركة، مبجــرد أن 
يشــري الشــخص التأمــني، يتم إنشــاء صنــدوق ادخار لــه ميكنه إيــداع أو 
ــذه  ــد ه ــى رصي ــه، ع ــالل بوابت ــن خ ــت م ــر اإلنرن ــوال ع ــب أم طل
املدخــرات، يتــم منــح ربــح يومــي، وهــو يف نهايــة الســنة. يتــم إيــداع 
األمــوال يف احتياطيــات العميــل بعــد تحديــد أربــاح الركــة الســنوية، 

والتي ميكن سحبها أو تخزينها يف احتياطياتها لتلقي األرباح. 

مدير مبيعات أول برشكة خاورمیانه للتأمني عىل الحياة

تأمني عىل الحياة، 
استثامر ذيك لتأمني 
مستقبل العائالت

وأكد عضو مجلس ادارة رشكة دانایان لالستثامر

متويل الرشكات اململوكة 
للقطاع الخاص من خالل 

سوق رأس املال

عالم اإلستثمار
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بالنســبة للعديــد مــن املســتثمرين ورجــال األعامل، يعتــر اتخــاذ القرار 
الصحيــح أمــرًا مهــاًم بشــكل خــاص. بالنظــر إىل أن الوضع االقتصــادي يف 
إيــران والعــامل قــد تغــر، يبــدو أنــه يجــب عليك الحصــول عــى التوجيه 
الصحيــح قبــل القيــام بــأي اســتثامرات وتنفيــذ أفــكار رياديــة. ملعرفــة 
ــزدی  ــلامن ای ــدس س ــع املهن ــا م ــوع تحدثن ــذا املوض ــول ه ــد ح املزي
مؤســس معهــد »ســوی تعالی«للتطويــر األعــامل صاحــب رشكــة املــاس 

للصناعــة و الهندســة نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
نطــاق عمــل هــذه الركــة يف مجــال األعــامل املوجهــه لصناعــة البنــاء 
والهندســة املعامريــة ورشكات املقــاوالت، ولهذا الســبب تم اختيار اســم 
الركــة »ســوی تعالــی« ألن موقــف وهــدف فريقنــا هو دعــم أصحاب 
األعــامل لتحقيــق التميــز يف العمل. ســندعم حتى يتحقق هــذا الهدف. 
يف الواقــع، »ســوی تعالــی« هــي رشكة تقــدم خدمــات ومنتجات تتعلق 
ــي تقــدم خدمــات األعــامل  ــه األعــامل، والت ــب األعــامل وتوجي بتدري
للعمــالء يف 6 مجــاالت: اإلدارة، والتســويق واملبيعــات، والعالمــات 
التجاريــة، واملــوارد البريــة، واملاليــة والرضيبيــة، والشــؤون القانونيــة و 
انكــامش. مــن الجديــر بالذكــر أن لدينــا تجــارب ناجحــة يف كــر األرقام 
القياســية يف العــامل قبلنــا، ويجــب أن أشــر إىل أننــا ندعــي أننــا أول مــن 

يغطــي مجــااًل معيًنــا مــن الخــرة يف الســوق املســتهدفة.
ــرارات  ــاذ الق ــز يف اتخ ــو التمي ــامل يف نح ــر األع ــاه تطوي ــل اتج يتمث
الصحيحــة يف أفضــل وقــت وبأقــل قــدر من املخاطــر ملواجهــة تحديات 
املســتثمرين ورجــال األعــامل. نقــدم خدمــات هــذا املعهــد يف مجالــني: 
»التدريــب املتخصــص يف ريــادة األعــامل وتدريب كفاءات املســتثمر« و 
»املرافقــة خطــوة بخطــوة لجعل املســار أكر وضوًحــا واســتخدام أدوات 

العمــل مــن أجــل رؤيــة وتركيــز أكــر انفتاًحــا”.
يف الوقــت الحــايل، باإلضافــة إىل املكتب الرئييس يف طهران، لدينا أنشــطة 
تنفيذيــة وممثلون نشــطون يف مقاطعتني صناعيتــني وديناميكيتني ذات 
ــاء  ــا باألصدق ــب أيًض ــدران. نرح ــتان ومازان ــة يف خوزس ــات عالي إمكان
اآلخريــن املهتمــني بالعمــل معنــا يف سلســلة “»ســوی تعالی«للتطويــر 
األعــامل، حيــث أن جمهورنــا مــن الــركات الصغــرة واملتوســطة 
ــدة  ــنوات عدي ــة لس ــذه املجموع ــات ه ــيحتاج إىل خدم )SMEs( وس

قادمــة، اعتــامدًا عــى املســتقبل البحــث.
ــارًا مــن بدايــة عــام 2023، ســيتم  ــا لإلجــراءات واملفاوضــات، اعتب وفًق

افتتــاح فــرع اســطنبول لهــذا املعهــد وتفعيلــه.
ــم  ــن امله ــة، م ــات االقتصادي ــتقرار يف السياس ــق االس ــل تحقي ــن أج م
بشــكل خــاص تطبيــق االســراتيجيات األساســية للمســتثمرين ورجــال 
األعــامل اإليرانيــني. القضيــة املهمــة هــي الدعــم الحقيقي طويــل األجل 
للمســتثمرين املحليــني مــن أجــل تشــجيع املســتثمرين األجانــب عــى 

دخول البالد. 

أكد مؤسس معهد  »سوی تعالی«للتطوير األعامل 

القرارات االقتصادية 
دون منظور ال تحل 

املشكلة

رأس املــال هــو أحــد الركائــز األساســية للنشــاط االقتصــادي، ولكــن أوالً 
وقبــل كل يشء، مــع اكتســاب ثقــة املســتثمرين، يجــب توفــر رشوط 
ــاع  ــامم صن ــاج املســتثمرون إىل احــرام واهت اســتمرار أنشــطتهم. يحت
القــرار والسياســيني يف البــالد، بحيــث توفــر هــذه القضيــة عــى املــدى 
ــني يف  ــى اإليراني ــب وحت ــتثمرين األجان ــول املس ــة لدخ ــل منص الطوي
الخــارج. بخصــوص هــذا املوضــوع، ذهبنــا إىل الدكتــور حســني ســراين، 
 BMB( املســتقبيل والرئيــس التنفيــذي لنــادي فــرص االســتثامر اإليــراين

UK( وتحدثنــا معــه. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
تــم إنشــاء هــذا النــادي بهــدف تعزيــز االســتثامر وتقديــم الخدمــات 
ــار املســتثمرين، ولهــذا الغــرض، مــع نهــج ســيناريوهات البحــث  لكب
املســتقبلية الشــهرة ؛ تحــدد الخطــة اإلســراتيجية أهدافهــا ورؤاهــا. يف 
بدايــة تأســيس نــادي فــرص االســتثامر اإليــراين، كان هــديف تحديــد نــوع 
األســواق املســتهدفة واملشــاريع االســتثامرية يف نفــس االتجــاه، لذلــك 

تواصلنــا مــع مســتثمرين مختلفــني ووفرنــا أرضيــة للتــآزر بينهــم.
أنشــأ النــادي مجموعــة متنوعــة مــن الخدمــات لكبــار مســتثمريه وقــام 
بدعــوة العديــد مــن صغــار املســتثمرين للحضــور وتقديــم الخدمــات 
ملســتثمريه املنتظمني. أصبح هذا التآزر أحد عوامل الجذب اإلســراتيجية 

للنــادي، مــع انضــامم العديــد مــن املســتثمرين إىل نــادي يب إم يب.
منــا نــادي فــرص االســتثامر اإليــراين كثــرًا من خــالل توفر بنيتــه التحتية 
البحثيــة املســتقبلية، والتــي جــاءت نتيجــة 10 ســنوات مــن الدراســة 
والخــرة، فضــالً عــن اكتشــاف االحتياجــات الخفيــة لهــذه املجموعــة، 

ووفــر األرضيــة لجــذب مختلــف املســتثمرين.
ينصــب الركيــز الرئيــيس لنــادي فــرص االســتثامر اإليــراين عــى القيــام 
ــة. أقــام  باالســتثامرات والركيــز عــى األحــداث املتعلقــة بهــذه القضي
ــنوات  ــه يف الس ــتثامرية ألعضائ ــات االس ــن الفعالي ــد م ــادي العدي الن
األخــرة، ولكــن يف عــام 2021 مل تكــن هــذه الفرصــة متاحــة لنــا بســبب 
توســع كورونــا، لكننــا نعتــزم إقامــة فعاليــات اســتثامرية يف عــام 2022 

وجــذب املزيــد مــن الجامهــر.
كثــر مــن هؤالء املســتثمرين عى اســتعداد كبــر لجلــب رؤوس أموالهم 
إىل البــالد، لكــن هــذا مل يتحقق بســبب إهــامل املؤسســات الحكومية أو 

القوانــني املرهقة.
ــة،  ــاة املحرم ــد بالحي ــار عــن شــعور جي يبحــث املســتثمرون الكب
ــا ال  ــا أنن ــا. طامل ــة منه ــاح ضخم ــق أرب ــن تحقي ــوا م ــى يتمكن حت
ــاك  ــون هن ــن يك ــطحية، فل ــم الس ــتثمرين، وال مننحه ــرم املس نح

توقع لتعاونهم.

:BMB العضو املنتدب لنادي فرص االستثامر اإليرانية

اإليرانيون الذين يعيشون 
يف الخارج ينتظرون 

قوانني االستثامر يف البالد
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أقيــم املعــرض الــدويل الســادس والعــرون للنفــط والغــاز 
والتكريــر والبروكيامويــات يف النصــف الثــاين مــن شــهر مايو. 
ــر ســلبي عــى جــودة  ــل للحظــر تأث مل يكــن للظــل الطوي
املعــرض فحســب، بــل كان أيًضا مــع الحضور النشــط والقوي 
للــركات اإليرانيــة جنبًــا إىل جنــب مع الثقــة العالية بالنفس 
ــر  ــن أك ــت واحــدة م ــي كان ــركات، الت ألصحــاب هــذه ال

الــركات ازدهــارًا فــرات املعــرض الديناميكيــة والعاطفيــة.
عــى الرغــم مــن أن املعــرض الســادس والعريــن مل يحــظ 

بحضــور قــوي للــركات األجنبيــة، إال أنــه مــن حيــث مســتوى عــرض 
القــدرات الفنيــة والهندســية للــركات اإليرانية، كان هنــاك حضور قوي 
وفعــال للــركات القامئــة عــى املعرفــة وإنجازاتهــا للصناعــة النفطيــة 
وصناعاتهــا. كانــت التنميــة عاملية حًقا. ويشــر حضــور 44 رشكة أجنبية 
مــن 11 دولــة يف معــرض هــذا العــام، رغــم صغــر حجمــه، إىل تقــدم 
صناعــة النفــط عــى الســاحة الدوليــة، وهــو واعد باســتئناف االســتثامر 

الــدويل يف هــذا املجــال.
تعتــر العديــد مــن الــركات اإليرانية القامئــة عى املعرفة نفســها نتاًجا 
للعقوبــات والضغــوط الدوليــة. تعتقــد العديــد من هــذه الــركات أنه 
إذا تــم تكويــن الثقــة يف األشــخاص املعتمديــن عى املعرفة، فســيحدث 
يشء إيجــايب. وهــذا يــدل عــى أننــا يجــب أن نســتفيد إىل أقــى حــد 
مــن قــدرة القاعــدة املعرفيــة لجعــل هــذا القطــاع، الــذي هــو نتــاج 
العقوبــات، ناجًحــا ومزدهــرًا. ســيؤدي هــذا إىل منــع تدفــق العملــة من 

البــالد وســيعود بالنفــع عــى اقتصــاد املجتمع.
حاليًــا، يتــم تنفيذ تصميم وبنــاء منصات تخفيف الضغط بالتعــاون مع 
جامعــات الدولــة يف رشكــة هندســة وإنشــاءات املرافــق البحريــة، وليس 
لدينــا مشــكلة يف تصميــم وإنشــاء ونقــل وتركيب مثــل هــذه املنصات، 
ولكــن حتــى الــوزن الدقيــق مــن املعــدات املســتخدمة. تأخــذ هــذه 

املنصــات تصميــاًم دقيًقــا لبناء الســرة.
كانــت الحاجــة إىل 8 تريليونــات دوالر لالســتثامر يف صناعــة الغــاز 
بحلــول عــام 2050 مــن كلــامت محمــد هامــل، األمــني العــام التحــاد 
الــدول املصــدرة للغــاز )GECF(، الــذي يعتقــد أنــه مــع هــذا املبلغ من 

االســتثامر، ميكــن منــح الصناعــة االتجــاه الصحيــح.
لكــن املعــرض أظهــر أنــه ال العقوبــات وال ظــل كورونــا نجحــا يف الحــد 
مــن دافعيــة النشــطاء اإليرانيني لتحقيــق الثقة بالنفــس واالكتفاء الــذايت. 
وهكــذا، دخلــت صناعــة النفــط والغــاز اإليرانيــة مرحلــة جديــدة مــن 
التعــاون. وبلــغ حجــم املذكــرات واالتفاقيــات املوقعــة يف الحكومة الثالثة 
عــرة، بســبب هــذه النظــرة الداخليــة والخارجية، نحــو 20 مليــار دوالر، 
وتحقيــق هــذه التعاونــات يف شــكل صيانــة وزيــادة إنتــاج النفــط والغــاز 

والبروكيامويات، وكذلك لتحسني الوضع الراهن يف السنوات القادمة. 

املعرض السادس والعرشون 
رمز االكتفاء الذايت 

يف توريد املعدات الالزمة 
لصناعة النفط والغاز
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تأسســت لرکــة نامــدار للتطويــر التكنولوجيــا اآلمنــة القابضة بواســطة 
ــة  ــة متخصصــة وديناميكي ــق بيئ همــراه اول يف عــام 2017 بهــدف خل
لأنشــطة يف مختلــف مجــاالت أمــن تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت 
ــراه  ــادة هم ــادة وزي ــل زي ــن أج ــالد، م ــي للب ــي الرقم ــام البيئ والنظ
ــركات  ــجل ال ــا يف س ــتوى التكنولوجي ــجيل مس ــم تس ــة. ت اول  مارك
واملؤسســات غــر التجاريــة يف طهــران. يف مقابلــة مــع املهنــدس 
رضــا نــوري، الرئيــس التنفيــذي لهــذه الحيــازة، قمنــا بفحصهــا. نقــرأ 

ــة. ــن هــذه املقابل ــات م مقتطف
ــات  ــا املعلوم ــن تكنولوجي ــة أم متخصصــة يف أم ــة كرك ــل الرك تعم
واالتصــاالت يف شــكل رشكات قامئــة عــى املعرفــة منــذ إنشــائها. وكذلــك 
لتطويــر القدرات وتقديم خدمات تكنولوجيــا املعلومات واالتصــاالت املدارة 
؛ نظمــت رشكــة قابضــة متخصصــة معروفــة رشكات تابعــة مبــا يتــامىش 
مــع أهدافهــا الكــرى، مــن أجــل منــع الــرضر الــذي يلحــق بالبنيــة التحتيــة 
االســراتيجية للــركات يف مجــال األمــن يف ثــالث مجموعات مــن العمالء مبا 

يف ذلــك “ همــراه اول” و همــراه اول  التابعــة« و “ املشــاريع الوطنیــة “.
مــن أجــل تحقيــق رؤيــة “همــراه اول” لتصبــح واحــدة مــن الــركات 
ــا املعلومــات واالتصــاالت يف املنطقــة، مــن  الرائــدة يف ســوق تكنولوجي
خــالل تقديــم خدمــات وحلــول ذكيــة لتمكــني النظــام البيئــي الرقمــي، 
أوضحــت رشكــة نامــدار  أيًضــا رؤيتهــا املتمثلة يف »التميــز واختيــار األول 
أصحــاب املصلحــة يف نظــام بيئــي رقمــي آمــن »، التخــاذ خطــوات فعالة 

نحــو تحقيــق رؤيتهــا يف أفــق الخطــة الخمســية.
 يتــم تحديــد خطط تطويــر أعامل رشكــة نامــدار والركات التابعة لهــا وفًقا 

لأهــداف العامــة ومــن أجل تحقيق رؤيتها يف العناويــن الثالثة التالية.
1( االستثامر: بناء القدرات واستكامل محفظة املنتجات والخدمات

2( نشــاط جديــد: بنــاء القــدرات واســتخدام الــركات الناشــئة يف إنشــاء 
)SECaaS( منصــة الخدمــات الســحابية

3( بناء القدرات وإنشاء مخترات األمن والتوثيق
ــدار  ــة نام ــكار، قامــت رشک ــر واالبت ــز عــى البحــث والتطوي ــع الركي م
بتوطــني معــدات وأنظمــة أمنيــة اســراتيجية يف مجــال االتصــاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات مع اســتخدام املســتخدم عى املســتوى الوطني. 
ــة ضمــن  ــة وتنفيذي ــذ فــرق علمي ــادة وتنفي ــة بقي مشــاريع تكنولوجي
الــركات املعرفيــة التابعــة لهــا وبنــاءً عــى قــدرة الــركات اإلبداعيــة 
واملبتكــرة مــن خــالل اإلرشاف عــى مشــاريع اإلنتــاج املحــيل والبحــث 
ــدة يف  ــة الجدي ــات والبيئ ــم التقني ــج دع ــع نه ــني م ــر والتوط والتطوي
االتصــاالت والتكنولوجيــا تــم تشــكيلها بهــدف االكتفــاء الــذايت التقنــي 

ــص. واملتخص
نامــدار القابضــة، كمجموعــة ذات قيمــة قامئة عى إنشــاء وتطويــر األمن 
القائــم عــى املنصة يف مجــال االتصــاالت وتكنولوجيا املعلومــات والنظام 
البيئــي الرقمــي، تلعب دورًا رئيســيًا يف البنية التحتية واملنصات املشــركة 

يف “همراه اول”. 

رصح الرئيس التنفيذي لرشکة نامدار القابضة

توطني األنظمة االسرتاتيجية 
يف مجال أمن تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت

سهيال زماين
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لســنوات عديــدة، كانــت صناعات النفــط والغــاز والبروكيامويات تعتر 
الركائــز األساســية للنمو االقتصادي للبــالد وازدهارها، وقــد أظهر تطورها 
بثــالث طــرق إمكانيــة زيــادة مســتوى الدخــل يف البــالد. بخصــوص هذا 
املوضــوع، فقــد أجرينــا مقابلــة مــع هــادي واعــزي، الرئيــس التنفيــذي 

لركــة بیلســان القابضــة. نقــرأ مقتطفات مــن هــذه املقابلة.
تتمثــل إحــدى املهــام املهمــة لركة بیلســان القابضــة يف دعــم مجاالت 
االبتــكار واالزدهــار يف الصناعــة. نظــرًا لشــبكة االتصــاالت واإلمكانيــات 
التــي متتلكهــا الركــة يف أوروبــا، يتم نقــل املعرفة التقنيــة والتكنولوجيا 
للمشــاريع بنــاًء عــى احتياجــات العميــل. بالطبــع يف حالــة الهندســة 
األساســية ملروعــات أو منتجــات املصــايف والبروكيامويــات وهندســة 
ــركات  ــتعني ب ــا نس ــاريع، فإنن ــة للمش ــارص املطلوب ــدات والعن املع
إيطاليــة وفرنســية وأملانيــة بــارزة، ألننا نحاول اســتخدام أحدثهــا املعرفة 
التقنيــة الهندســية. بالطبــع، يتــم التأكيــد عــى أنه يجــب اســتراد هذه 
ــات  ــن إمكان ــن االســتفادة م ــن م ــى نتمك ــالد حت ــا إىل الب التكنولوجي
الــركات املصنعــة املحليــة إلنتــاج هــذه املعدات مــع الدعم املناســب.
ــة واســراتيجيات العمــل  ــذ أساســيات العالمــات التجاري ــذ وتنفي تنفي
محفــوف بالصعوبــات. إن الجمــع بــني العقبــات واملشــكالت املذكــورة 
ــا إدارة  ــود دامئً ــامل، يق ــوق واألع ــة والس ــكوك يف الصناع ــاله والش أع
املجمعــات االقتصاديــة مــع التحديــات التــي يجــب أن نتحــى باملرونــة 

يف حــل هــذه املشــكالت.
لقــد وجدنــا املصــادر الصحيحــة لالســتثامر التي ترغــب يف االســتثامر يف 
مجــاالت قيمــة مــع عائــد جيــد عى االســتثامر، ولكــن يف بعــض األحيان 
ــا باحــث عــن تســهيالت  ــا مــن أعــى إىل أســفل عــى أنه يُنظــر إليه
وتواجــه مشــاكل ونكســات يف التمويــل. هنــاك مشــاريع تجعــل النــاس 

يتساءلون.
بالنظــر إىل مراجعــة اســراتيجية بیلســان القابضــة كل 4 ســنوات، فــإن 
هدفنــا هــذا العــام هــو مضاعفــة حصتنــا يف الســوق، وتعميــق عالقتنــا 

مــع العمــالء األكــر ســًنا، وبنــاء والء جيــد.
بصفتنــا رشكة بیلســان القابضة يف صناعة معقــدة وهامــة يف البالد، فإننا 
نبــذل قصــارى جهدنــا لجعلهــا قابلــة للقيــاس باإلضافــة إىل خلــق منــو 
مســتمر. مــن ناحية أخرى، نســعى إىل تقديم مســاهمة صغــرة كل عام 
يف دعــم املعرفــة والتكنولوجيــا الحديثــة، وخاصــة الــركات القامئة عى 
املعرفــة يف الصناعــة، وتحقيــق ذلــك مــن خــالل التســويق يف املنافســة 
ــة  ــات الحقيقي ــد واالحتياج ــه التحدي ــى وج ــة ع ــكار يف الصناع واالبت

للصناعة. 

رفع الرئيس التنفيذي لرشكة بیلسان القابضة

دعم االبتكارات 
النفطية مهمة بیلسان 

القابضة

يتغلــب العديــد مــن صانعــي املكونــات عــى مشــكلة نقــص الســيولة 
مــن خــالل اإلدارة املثــى للمــوارد والتخطيط الســليم ، ومحاولة تعويض 
تخلفهــم أمــام الــركات األجنبيــة الكبــرة مــن خــالل تلقــي التقنيــات 
الحديثــة. ملزيــد مــن التحقيــق يف هــذه املشــكلة ، أجرينــا مقابلــة مــع 
املهنــدس أحمــد رضــا شــفیعي ، الرئيــس التنفيــذي لركة آذین بالســت 

فنــاوران آســیا نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
ــت  ــن بالس ــة آذی ــة لرك ــص الرائع ــزات والخصائ ــدى املي ــل إح تتمث
فنــاوران آســیايف وجــود وحــدة بحــث وتطويــر )بحــث وتطويــر( 

وتصميــم وهندســة.
نظــرًا للعمليــة املعقــدة لإلنتــاج واإلنتــاج الضخم لأجــزاء ، تعمــل رشكة 
ــة باســتمرار ،  ــر القــوى العامل ــاوران آســیاعى تطوي ــن بالســت فن آذی
بحيــث زاد عــدد موظفيهــا مــن 80 إىل حــوايل 450 شــخًصا ، 70 ٪ منهــم 

عــامل مبــارشون و 30 ٪ غــر مبــارش عــامل. .
ــي  ــع مصنع ــاون م ــام تتع ــیا، بين ــاوران آس ــت فن ــن بالس ــة آذی رشك
الســيارات يف إنتــاج أجــزاء الحقــن الحديثــة كركــة مصنعــة معروفــة 
لأجــزاء ، تنتــج أيًضــا األجــزاء املطلوبــة للســيارات الجديــدة مثــل تــارا 

ــة. ــات الحديث ــامد عــى التقني وشــاهني ، باالعت
رشكــة آذیــن بالســت فناوران آســیاعى اتصــال دائم مع صانعــي القوالب 
الصينيــني واألوروبيــني بهدف تصنيــع األجزاء الحديثة ، وبســبب التحكم 
يف العمليــة الهندســية والعلميــة ألجــزاء اإلنتــاج ، تــويل اهتامًمــا خاًصــا 
ملعايــر الجــودة واســتخدام الجــودة الخام املــواد. أي أن منتجــات الركة 

يتــم إنتاجهــا بنســبة 50٪ أرخــص من العينــات األجنبية.
عمــل آخــر لركــة آذیــن بالســت فنــاوران آســیاهو اإلنتــاج باســتخدام 
الــذكاء االصطناعــي ، وهــو أحــد روافــع التقــدم يف العــامل ، وقد تحركت 
العديــد مــن الــركات يف مجــال الســيارات الكهربائيــة والهجينــة يف 

هــذا االتجــاه.
لحســن الحــظ ، تتــم عمليــة اإلنتــاج يف صناعــة األجــزاء وفًقــا للمعايــر 
الدوليــة ، ولهــذا الســبب يتــم قيــاس دقتهــا أو عــدم دقتهــا بعــد إنتــاج 

األجــزاء أثنــاء االختبــارات والفحوصــات.
ــات األساســية لنمــو صناعــة الســيارات هــو الوصــول إىل  أحــد املتطلب
التقنيــات الحديثــة التــي تتطلــب تفاعــالت دوليــة وتواصل مســتمر مع 

صناعــة الســيارات العامليــة.
نظــرًا ألن بلدنــا لديــه مــوارد بريــة ماهــرة ومتخصصــة باإلضافــة إىل 
املــوارد الطبيعيــة ، فيمكــن اســتخدامها بشــكل جيــد إذا تــم إدارتهــا 
ــط الســليم  ــك مــع التخطي ــح ، لذل ووضــع السياســات بشــكل صحي
ــاه  ــة إىل اتج ــات الدول ــه صناع ــن توجي ــح ، ميك ــتهداف الواض واالس
ــركات  ــار ب ــع الغي ــيارات وقط ــة الس ــط صناع ــدد. رب ــياق مح وس

أجنبية كبرة. 

الرئيس التنفيذي لرشكة  آذین بالست فناوران آسیا

تطوير صناعة تصنيع قطع 
الغيار مع وجود الرشكات 

األجنبية يف الدولة
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مــن خــالل صناعــة املالبــس، مــن املمكــن إنشــاء منصــة جيــدة لخلــق 

فــرص العمــل باســتثامرات صغــرة، ولكــن يف الوضــع الحــايل، تســبب 

إهــامل هــذه الصناعــة يف عــدم اســتخدام قدراتهــا بشــكل جيــد. مــن 

ناحيــة أخــرى، تــم تجاهل هــذا املوضــوع يف سياســات الحكومــة، ولهذا 

الســبب نشــهد اليــوم نقًصــا يف املــواد الخــام إلنتــاج املالبــس. ملزيــد من 

ــن كبــری،  ــة مــع عامدالدي ــا مقابل ــة، أجرين التحقيــق يف هــذه القضي

الرئيــس التنفيــذي لركــة كبــر بافــت القابضــة. نقــرأ مقتطفــات مــن 

هــذه املقابلــة.

ــان  ــن أصفه ــة م ــة الرقي ــام 1984 يف املنطق ــازة يف ع ــذا الحي ــدأ ه ب

ويشــمل اآلن الغــزل والنســيج والخياطــة ومــا إىل ذلــك. وقــد أوجــدت 

رشكــة الجزيــرة كابــول القابضــة حتــى اآلن حــوايل 1000 فرصــة عمــل.

لــدى كبــر بافــت القابضــة مقاربــات مختلفــة للمنتجــات املختلفــة، 

لذلــك يختلــف أدائهــا وفًقــا لهــذه املشــكلة، ولكــن بشــكل عــام، يجب 

القــول إن توريــد املــواد الخــام العــام املــايض مل يكــن جيــًدا جــًدا. تعتــزم 

وحــدة قيــم بافــت التابعــة لكبــر بافــت القابضــة ترقيــة مرحلــة الغزل 

واســتثامر حــوايل 6 ماليــني دوالر يف هــذا املجــال. كــام وضعــت الركــة 

القابضــة خططًــا إلنشــاء حــوايل 3000 فرصــة عمــل مــن أجــل تنفيــذ 

الخطــط. كــام يحــاول مصنــع كبر بافــت زيادة طاقتــه اإلنتاجيــة واتخذ 

إجــراءات لتحقيــق ذلــك.

ــد املــواد الخــام، يجــب عــى  ــك، نظــرًا ملشــكلة املنتجــني يف توري لذل

الحكومــة إزالــة الحواجــز وتوفــر األســاس لخلق فــرص العمــل. باإلضافة 

ــويص  ــع السياســة وال ــة هــي صان ــك، يجــب أن تكــون الحكوم إىل ذل

الرئيــيس للصناعــة.

ــدى  ــون ل ــب أن يك ــس، يج ــيج واملالب ــة النس ــو صناع ــل من ــن أج م

الحكومــة والــركات التابعــة لهــا سياســات قصــرة األجــل ومتوســطة 

ــل. ــة األج وطويل

عــى مــدى الســنوات املاضيــة، أدى ارتفــاع ســعر الــرصف واالســتراد غر 

املربــح للبضائــع األجنبيــة إىل زيــادة اهتــامم الســوق بالســلع اإليرانيــة، 

بحيــث رأينــا وجــود عالمــات تجارية محلية ومبيعــات كبــرة يف املتاجر 

الكبــرة واملجمعــات التجارية.

لحســن الحــظ، نجحــت رشكــة كبــر بافــت القابضــة يف هــذا املجــال 

وتقــوم بالتصديــر إىل العــراق وأرمينيــا وجورجيــا وغرهــا. متتلــك الركة 

القابضــة أيًضــا حصــة 10 ٪ يف الســوق املحليــة.

بــدأت كبــر بافــت القابضــة مــن الصفــر وتعتــزم إنشــاء ســوق جيــد 
للسنوات القادمة. 

العضو املنتدب لرشكة كبري بافت القابضة

مشكلة نقص املواد الخام 
يف صناعة املالبس واضحة

التقشــف  تدابــر  تســببت 
الحكوميــة يف تكبــد العديــد 
مــن الحرفيــني تكاليــف باهظة 
نشــاط  تنفيــذ  أو  بــدء  يف 
ــان  اقتصــادي، ويف بعــض األحي
ــم  ــة، يت ــر منطقي ــباب غ ألس
الفاعلــة  الجهــات  تغريــم 
االقتصادية واملستثمرين وتأخر 
مشــاريعهم.  تنفيــذ  عمليــة 
وهنــاك قضيــة أخــرى تتمثل يف 

عــدم تعــاون مؤسســات مثــل الجــامرك يف جمهوريــة إيــران اإلســالمية 
والنظــام املــرصيف مــع املنتجــني مــن أجــل تريــع عمليــة اإلنتــاج. يف 
هــذا الصــدد، أجرينــا محادثــة مــع الدكتــور إســامعيل كيومرثــی، رئيس 
مجلــس إدارة مجموعــة مجموعــة  بویش االســتثامرية. نقرأ مقتطفات 

ــة. ــذه املقابل ــن ه م
متتلــك مجموعــة مجموعــة  بویــش االســتثامرية العديــد مــن الركات 
ــاع  ــل يف قط ــي تعم ــا، الت ــت آری ــش صنع ــك بوی ــا يف ذل ــة، مب التابع
التعديــن. يعمــل هــذا املجمــع يف مجــال مناجــم النحــاس والذهــب 
وينتــج كاثودات نحاســية ملحافظات أذربيجــان وكرمــان. الجدير بالذكر 
أن مجموعــة بویــش الصناعيــة تعمــل يف أنشــطة تجاريــة مثل اســتراد 
وتوريــد معــدات النفــط والغــاز والصناعــات البروكيامويــة وتتعــاون 
مــع رشكات تابعــة لــوزارة النفــط والركــة الوطنيــة للبروكيامويــات. 
رشكــة بیشــتاز انــرژی صنعــت رشكــة أخــرى تابعــة ملجموعــة مجموعة  
بویــش االســتثامرية، والتــي لديهــا مصنــع لتصنيــع قطــع الغيــار 
واملعــدات الصناعيــة وتعمــل يف مجــال قطــع الغيــار واآلالت الــدوارة 

مثــل املضخــات والضواغــط والتوربينــات.

يف عــام 2020، اتخــذت مجموعــة مجموعــة  بویش االســتثامرية معظم 

ــر البنيــة التحتيــة وإرســاء األســاس لأعــامل التجاريــة  التدابــر لتطوي

املعنيــة، بحيــث متــت إضافــة العديــد مــن مناجــم النحــاس والذهــب 

ــم  ــن ت ــة، ولك ــافات إضافي ــراء اكتش ــم إج ــابقة ويت ــا الس إىل مناجمه

الحصــول عــى نتائــج جيــدة هــو.

ــرژی صنعــت عــى  ــا و بیشــتاز ان ــا، تعمــل بویــش صنعــت آری حاليً

الحصــول عــى تراخيــص مــن الــركات القامئــة عــى املعرفــة، والتــي 

مــن املؤمــل أن تتحقــق بحلــول نهايــة هــذا الصيــف. إن هــدف 

ــل  ــا، مث ــا، إحداه ــن نوعه ــدة م ــات فري ــاج مضخ ــو إنت ــني ه الركت

ــط. ــن وزارة النف ــدة م ــز، معتم ــاب الحاج ــة الحج مضخ

مــن أجــل تحقيــق أهــداف  مجموعــة  بویش االســتثامرية، نحــاول البدء 

يف إنشــاء مصنــع كاثــود نحــايس بقــدرة 1000 طــن هــذا الصيــف، حتــى 

نتمكــن بــإذن اللــه مــن بدء تشــغيله وإنتاجــه يف صيــف عــام 2023.

تتمتــع بالدنــا بظــروف جيــدة للغايــة مــن حيــث العاملــة الرخيصــة 

ــات  ــن العقب ــد م ــن العدي ــتثامر، لك ــرص االس ــة وف ــوارد الطبيعي وامل

حالــت دون اســتخدامها بشــكل جيــد. آمــل أنــه مــن اآلن فصاعــًدا، مع 

إصــالح السياســات والتنفيــذ الفعــيل للقوانني املوضوعة، ســرى تحســًنا 

يف الظــروف االقتصاديــة للبــالد وســيعمل الحرفيــون مبرافــق ومعــدات 

أكر مالءمة. 

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة  بویش االستثامرية

تشغيل مصنع كاثود نحايس 
بقدرة 1000 طن بنهاية 

صيف عام 2023

عالم اإلستثمار
مايو )أيار( 2022   الرقم 65
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تحــاول رشكات اإلســكان الجامعــي إرضــاء الجمهــور مــن خــالل تلبيــة 
املعايــر وخفــض تكلفــة الســكن. ملزيــد من التحقيــق يف هــذه القضية، 
أجرينــا محادثــة مــع عبــاس زریــن کفــش، الرئيــس التنفيــذي لركــة 
أنبــوه ســازان رضــوان ســازه عرفــان والرئيــس التنفيــذي لركــة فجــر 

باســداران التعاونيــة، وتفاصيلهــا كــام يــيل.
تســبب عــدم اســتقرار أســعار املــواد ومــا يرتب عــى ذلك مــن تكاليف 
العاملــة املاهــرة يف أن تكــون تكلفــة البنــاء لــركات البنــاء الجامعيــة 
أعــى مــن األســعار التــي توقعهــا املديــرون، مــام أدى إىل العديــد مــن 
املشــاكل مثــل الركــود يف ســوق اإلســكان للبنــاة واملســتهلكني، بينام كان 
هنــاك ركــود يف قطــاع البنــاء واإلنتاج الســكني. ســيكون لهــا تأثر مبارش 

عــى ركــود الصناعــات األخــرى.
ــأوى  ــر امل ــة إىل توف ــة أم، باإلضاف ــاء كصناع ــة البن ــإن صناع ــوم، ف والي

ــادي. ــار اقتص ــتؤدي إىل ازده ــع، س ــح املجتم ــف رشائ ملختل
ــى  ــب ع ــكان، يج ــال اإلس ــاكل يف مج ــل املش ــل ح ــن أج ــي، م يف رأي
الحكومــة االعتــامد عــى مخططــات الدعــم لدعــم البنــاة الجامعيــني 
الذيــن يقدمــون مســاكن بجــودة عاليــة وأســعار معقولــة للمتقدمــني، 
بحيــث مــن اآلن فصاعــًدا ســيتبع البناء جميــع املبادئ مثــل كام نصيب 
ــات  ــكان ومالحظ ــية واإلس ــر الهندس ــون املعاي ــبوعي وتك ــرد األس الف

التخطيــط الحــرضي.
ــدالت  ــل ذات مع ــة األج ــروض طويل ــداد الق ــب س ــرض، يج ــذا الغ له
الفائــدة املنخفضــة عــى أقســاط قياســية مبا يتــامىش مع مســتوى دخل 
النــاس، ومــن ناحيــة أخــرى، يجــب زيــادة جــودة البنــاء كأحــد مكونات 
ــة أخــرى، يجــب أن يكــون  التغلــب عــى ركــود اقتصــادي. مــن ناحي
معروفـًـا أنــه مــع تقــدم العلوم الهندســية يف مجــال اإلســكان، يجب عى 
رشكات البنــاء الجامعــي بنــاء مســاكن صناعيــة وفًقــا للظــروف املناخية 
واملناخيــة لــكل منطقــة باإلضافــة إىل االمتثــال للمعايــر الالزمــة، طــرق 

البنــاء التقليديــة تنأى بنفســها.
إن اســتخدام موظفــني متخصصــني، باإلضافــة إىل خفــض ســعر التكلفة، 
يســهل رشوط الــراء، عــى الرغــم مــن أن اإلقــراض، كام ذكرنا، ســيكون 

فعــااًل للغايــة يف هــذا الصدد.
ــاج مــن خــالل  ــاء املســاكن واإلنت ــات بن ــع أن تعــزز البلدي مــن املتوق
حســاب الرســوم القانونيــة مبا يتناســب مع دخل النــاس وإزالــة الحواجز 
التــي تحــول دون إصــدار تصاريــح البنــاء يف الوقــت املناســب وعرقلــة 

القوانــني املرهقــة.
يف غضــون ذلــك، مــن املتوقــع أن يقــوم النــواب والحكومــة مبراجعــة 
القوانــني ومراقبــة املســتفيدين عــن كثــب لقطــع إدارة املــدن لتقليــل 
تدفــق البنــاء وتكلفة اإلســكان لتوفر الســكن ألنفســهم وأرسهــم. هذه 

من أهم واجبات الحكومات وفق دستور البالد. 

الرئيس التنفيذي لرشكة أنبوه سازان رضوان سازه عرفان

زيادة البناء بدعم 
حقيقي من بناة 

الكتلة

بــدأت رشكــة آرتاک ماشــین الفنیــة و الصناعیة نشــاطها األويل يف صناعة 
البالســتيك يف مجــال تشــكيل ماكينــات حقــن البالســتيك يف عــام 1991 
يف أصفهــان. يف عــام 2013، وفًقــا لتقييــم احتياجــات الســوق يف إيــران، 
قدمــت هــذه املجموعة نفســها كأحد مســتوردي آالت حقن البالســتيك 
ــاک  ــا رســميًا تحــت اســم آرت ــن خــالل تســجيل رشكته إىل الســوق م
ماشــین ویســتا وتوقيع مذكــرة مشــركة مــع YOUCAN China . اآلن، 
مــن أجــل التعــرف بشــكل أكــر عــى األنشــطة واإلجــراءات املتخــذة يف 
هــذه الركــة، أجرينــا مقابلــة مــع حســن نصیــري، الرئيــس التنفيــذي 

لركــة آرتــاک ماشــین.  نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
ــاک ماشــین هــي مســتورد آلالت حقــن البالســتيك ومــزود   رشكــة آرت
للخدمــات الفنيــة لهــذه اآلالت. باإلضافــة إىل ذلــك، فإن االختــالف األهم 
لهــذه الركــة مقارنــة بالــركات األخــرى هــو تخصيــص اآلالت من أجل 

اإلنتــاج بثبــات وكفــاءة عالية.
يف الوقــت الحــارض، تفخــر رشكــة آرتاک ماشــین بــأن تكــون باإلضافة إىل 
العمــالء اإليرانيــني املشــهورين الذيــن لديهــم عالمــات تجاريــة محرمــة 
ومعروفــة يف مختلــف الصناعــات مثــل األدويــة واألنابيــب والتجهيــزات 
ـ PVC والســيارات واألجهــزة املنزليــة ومــا إىل ذلــك، يف أفغانســتان  والــ
والعــراق و البعــض معــروف أيًضــا مــن دول مجــاورة أخرى ولــه عمالئه.
 منــذ بدايــة العــام املــايض ونهايــة القــرن ومــع بدايــة القــرن الجديــد، 
ــن  ــات حق ــر ماكين ــة إىل توف ــین، باإلضاف ــاک ماش ــة آرت ــت رشك أطلق
البالســتيك، متجــرًا إلكرونيًا لإلكسســوارات وقطع غيار املاكينــات وأجزاء 
التشــكيل القياســية و تعتــر نفســها رائدة يف هــذا االتجاه. هدفهــا األكر 
أهميــة هــو اإلنتــاج املســتمر للعمــالء. حاولــت الركــة العــام املــايض 
ــت  ــرص وق ــا يف أق ــن عمالئن ــب م ــى أي طل ــرد ع ــروط لل ــر ال توف
ممكــن، لتحقيــق ذلــك، باإلضافة إىل إنشــاء مســتودع رسيــع التحميل يف 
الصــني وزيــادة مخــزون أجهزتهــا يف إيــران أطلقت عــى اإلنرنت تخزين 

منتجاتهــا بأســعار مرجعيــة مــام يوفــر فرصــة فريــدة للعمــالء
ــك  ــون لدي ــي أن يك ــة ه ــة قوي ــى بداي ــول ع ــة للحص ــل طريق أفض
ــاًء عــى رأس املــال والوقــت للمســتثمر، عــى  ــح بن التخطيــط الصحي
الرغــم مــن أنــه ســيكون صعبًــا بعــض الــيء ويســتغرق وقتـًـا طويــالً، 
ولكــن مــع مثــل هــذا الرنامــج الصناعــي الديناميــي واملتنامــي، ميكننــا 

الخــروج منــه فخــور. .
آمــل أن يتــم حــل جميــع مشــاكل املنتجني األعــزاء بطريقة تجعلنــا نرى 
املزيــد مــن املســتثمرين يف صناعــة البالســتيك بالبــالد ونتخــذ خطــوات 

إيجابية يف مجال الصادرات وتبادل العمالت.  

أكد الرئيس التنفيذي لرشكة  آرتاک ماشین

الدعم الرسمي 
للمستثمرين لدخول 

صناعة البالستيك
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مهــران فرزيــن وقــال املحلل الســيايس واالقتصــادي ومستشــار النقابات 
ــا أنفقــوا  ــة، مشــراً إىل أن منتجــي بالدن ــات والصناعــات بالدول والنقاب
الكثــر مــن الوقــت واملــال عــى اإلنتاج، لكنهــم مل يحققوا نتيجــة جيدة. 

نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلة.
لســوء الحــظ، يف أجــزاء مختلفــة من البــالد، مبــا يف ذلك القطاعــان العام 
والخــاص، ال يتــم االســتعانة بالخــراء، ومــن ناحيــة أخــرى، ال نــرى أي 
مخرجــات مناســبة يف مجموعــات العمــل ومقــر دعــم اإلنتــاج. عــى 
ســبيل املثــال، ال يوجــد لــدى املقــر الرئيــيس لحواجــز اإلنتــاج برنامــج 
متامســك لدعــم اإلنتــاج، وقراراتــه هــي مجــرد نفــس الرامج والقــرارات 

املتكــررة للــوكاالت الحكوميــة.
ومــن أهــم مشــكالت اإلنتــاج قوانــني متعــددة ومتناقضــة. لقد تم ســن 
قواعــد إنتــاج مرهقــة، وهــو مــا ميثــل رادًعــا خطــرًا. وتجــدر اإلشــارة إىل 
أنــه حيثــام كان هنــاك حديــث عن قواعــد متعــددة، أي ال توجــد حرية 
عمــل، مــن أجــل تســهيل األعــامل، يجــب أن تكــون الخطــوة األوىل هي 

تعديــل القواعد باســتخدام خــرة مديــري الصناعة.
أوالً، يجــب تقديــم األشــخاص إىل الحكومــة بصفتهــم وزيــر الصناعــة 
واملناجــم والتجــارة الذيــن يدركــون متاًمــا حالــة الصناعة وكيفيــة إدارتها. 
مــن ناحيــة أخــرى، يجــب أن تكــون سياســات زيــادة األجــور بحيــث ال 
تنتهــي بإلحــاق الــرضر بصاحــب العمــل والعامــل. عــى ســبيل املثــال، 
يواجــه اقتصــاد البــالد حاليًــا تحديني رئيســيني: التضخم والبطالــة، والتي 
ســتتفاقم بســبب زيــادة الرواتــب بنســبة 57٪، بينــام رفعــت الحكومــة 

رواتــب موظفيهــا بنســبة 12٪ فقــط.
هــل ســنتمكن مــن تلبيــة احتياجاتنــا األساســية عــى الرغم مــن القيود 
والعقوبــات وعــدم التواصــل مــع الــدول األخــرى؟ بســبب االختناقــات 
االقتصاديــة، ســيؤدي ذلــك إىل إيقــاف تدفــق االســتثامر وتقليــل اإلنتاج.
ــه  ــم أن ــة. يجــب أن نعل ــارشة بالحكوم ــة مب ــا عالق ــة له هــذه القضي
بالشــعارات والكلــامت ال تتحقــق النتيجــة األساســية. يحتــاج اقتصــاد 
الدولــة إىل تغيــر جوهــري لتحقيــق مســتقبل مالئم، وسيســتمر الوضع 
ــن  ــار املديري ــم اتخــاذ إجــراءات بشــأن طريقــة اختي ــى يت الحــايل حت

وصياغــة السياســات االقتصاديــة.
ــأنهم  ــني وش ــني والحرفي ــرك املنتج ــة ت ــى الحكوم ــب ع ــي، يج يف رأي
وتجنــب التدخــل غــر الــرضوري يف أنشــطتهم. إذا تــم توفــر منصــة 
لأنشــطة االقتصاديــة، فســتكون هناك بالتأكيــد ظروف أفضــل يف البالد، 

وهذا لن يتطلب اعتامد قوانني معقدة ومتعددة. 

أثار املحلل السيايس واالقتصادي

شلت العقوبات 
الداخلية القطاع 
الخاص يف البالد

االقتصــاد الصينــي هــو اقتصــاد ســوق اشــرايك مختلــط، يعتمــد إىل حــد 
كبــر عــى املنظــامت االقتصاديــة اململوكــة للدولــة، ولكنه يســمح لعدد 
ال يحــى مــن الــركات الخاصــة واالســتثامرات الخاصــة غــر املحــدودة 
ــة  ــوى االقتصادي ــن الق ــدة م ــني واح ــت الص ــا، كان ــار. تاريخي باالزده

العظمــى يف العــامل عــى مــدى األلفــي ســنة املاضيــة.
مــن النقــاط املهمــة يف مجــال الدبلوماســية السياســية الصينيــة، والتــي 
أثــرت أيًضــا عــى املجــال االقتصــادي، أن األزمــة األوكرانيــة، بعــد الرصاع 
ــات  ــاء جه ــع إنش ــة م ــة دولي ــت إىل أزم ــا، تحول ــيا وأوكراني ــني روس ب

فاعلــة مختلفــة.
يف األزمــة األخــرة، نظــر الجانبــان، الغــرب وروســيا، إىل الصــني. بالنســبة 
لــكال الجانبــني، مــن املهــم للغايــة تحديــد املوقــف الــذي تتخــذه الصــني 
والسياســة التــي تنتهجهــا. يف هــذه األزمة، يعتر ترصف الصني وتقاعســها 
عــن العمــل مهمني. بجملــة واحــدة، ميكن تلخيــص دور الصــني يف األزمة 
عــى النحــو التــايل: »دور مهــم، لعــب دور غــر مهــم«. لعبــت الصــني 
دورًا مهــاًم محتمــاًل، وموقفهــا أو عملهــا مهــم للغايــة، لكنها لعبــت دورًا 

هامشــيًا وغــر مهــم يف أزمــة أوكرانيــا.
يف العقديــن املاضيــني، عــادت الصــني إىل الظهــور كقــوة كــرى. تحــاول 
بكــني اســتعادة مركزيتهــا يف النظــام الــدويل ومؤسســات الحكــم العاملي. 
ــح  ــدة لصال ــات املتح ــص دور الوالي ــى رضورة تقلي ــون ع ــرص الصيني ي
الصــني، لكــن النقطــة املهمــة هــي أن الصــني ال تريــد تغيــرًا كامــالً يف 
النظــام العاملــي يف الوضــع الحــايل، ألن قادتهــا يعتقــدون أن الصــني غــر 

مســتعدة ملثــل هــذا الوضــع. 
التفضيــل املهــم يف الوضــع الحــايل هــو نظــام متعــدد مــع وجــود الصــني 
وروســيا وأوروبــا والواليــات املتحــدة. يعتقــد الصينيون أنــه يجب تعديل 
ــل  ــن أج ــدة، م ــات املتح ــة الوالي ــة، وخاص ــوى الحالي ــاع ووزن الق ارتف

اســتمرار هــذا النظــام املتــوازن يف املســتقبل املنظــور.
كانــت نتيجــة كل هــذه االعتبارات شــكالً من أشــكال التضامن الســيايس 
مــع روســيا يف هــذه األزمــة، وليــس تحالًفــا سياســيًا. مُينح الضــوء األخرض 
لوســائل اإلعــالم للحصــول عــى دعــم دعــايئ كامــل لروســيا يف الصــني، 
لكــن مل يتــم فعــل الكثــر يف الدعــم العمــيل. إن الصــني يف حاجــة ماســة 

إىل تجنــب هــذا الفــخ لتضطــر إىل االختيــار بــني روســيا والغــرب.
أخــرًا، يجــادل املؤلــف بــأن رؤيــة الصــني ومعادلتهــا يف هــذه األزمــة 
ــة  ــع أطــراف األزم ــن أن جمي ــم م ــام، وعــى الرغ ــم تضخيمه ــد ت ق
نظــرت إىل الصــني، فقــد فشــلت بكــني يف لعــب دور مؤثــر وتحــويل يف 

هذا املجال. 

تحليل سياسة الصني 
تجاه األزمة الروسية 

األوكرانية
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The political-economic analyst raised

Internal sanctions 
have crippled the 
country’s private 

sector

Mehran Farzin; Political-economic analyst and consul-
tant of guilds, unions and industries of the country, point-
ing out that our country’s producers have spent a lot of 
time and money on production, but have not achieved a 
good result, said: . We read excerpts from this interview.
Unfortunately, in different parts of the country, including 
the private and public sectors, experts are not used, and 
on the other hand, we do not see any suitable output in 
the working groups and production support headquar-
ters. For example, the Production Barriers Headquarters 
does not have a coherent program to support produc-
tion, and its decisions are merely the same programs 
and repeated decisions of government agencies.
The most important problems of production include 
multiple and contradictory laws. Cumbersome produc-
tion rules have been enacted, which is a serious deter-
rent. It should be noted that wherever there is talk of 
multiple rules, ie there is no freedom of action, in order 
to facilitate business, the first step should be to amend 
the rules using the experience of industry managers.
First, people should be introduced to the government as 
the Minister of Industry, Mines and Trade who are fully 
aware of the state of the industry and how to manage 
it. On the other hand, wage increase policies should be 
such that they do not end to the detriment of the em-
ployer and the worker. For example, the country’s econ-
omy is currently facing two major challenges: inflation 
and unemployment, which will be exacerbated by a 57% 
increase in salaries, while the government has increased 
the salaries of its employees by only 12%.
Will we be able to meet our basic needs despite restric-
tions, sanctions and lack of communication with other 
countries? Due to the economic bottlenecks, this will 
stop the flow of investment and reduce production.
This issue has a direct relationship with the government. 
We must know that with slogans and words, the basic 
result is not achieved. The country’s economy needs a 
fundamental change to achieve a favorable future, and 
the current situation will continue until action is taken 
on the method of selecting managers and the formula-
tion of economic policies.
In my opinion, the government should leave the produc-
ers and craftsmen alone and avoid unnecessary interfer-
ence in their activities. If the platform for economic ac-
tivities is provided, there will definitely be better 
conditions in the country, and this will not require the 
adoption of complex and numerous laws.

China’s economy is a mixed socialist market economy, 
largely based on state-owned economic organizations, 
but allowing countless private businesses and unlimit-
ed private investment to thrive. Historically, China has 
been one of the world’s great economic powers for the 
past two millennia.
An important point in the field of Chinese political di-
plomacy, which has also affected the economic sphere, 
is that the Ukraine crisis, beyond the conflict between 
Russia and Ukraine, has turned into an international cri-
sis with the creation of various actors.
In the recent crisis, both sides, the West and Russia, 
have looked to China. For both sides, it is extremely 
important what position China takes and what policy 
it pursues. In this crisis, China’s action and inaction are 
both important. In one sentence, China’s role in the cri-
sis can be summed up as: “Important role, unimportant 
role-playing.” China has played a potentially important 
role, and its position or action is extremely important, 
but it has played a marginal and insignificant role in the 
Ukraine crisis.
In the last two decades, China has re-emerged as a ma-
jor power. Beijing is trying to regain its centrality in the 
international system and institutions of world gover-
nance. The Chinese insist that the US role should be re-
duced in favor of China, but the important point is that 
China does not want a total change in the world order 
in the current situation, because its leaders believe that 
China is not ready for such a situation. 
An important preference in the current situation is a 
multiple order with the presence of China, Russia, Eu-
rope and the United States. The Chinese believe that 
the height and weight of the current powers, especial-
ly the United States, must be adjusted in order for this 
balanced order to continue for the foreseeable future.
The result of all these considerations has been a form 
of political solidarity with Russia in this crisis, not a po-
litical alliance. The green light is given to the media for 
full-fledged propaganda support for Russia in China, 
but little has been done in practical support. China is 
desperate to avoid this trap to be forced to choose be-
tween Russia and the West.
Finally, the author argues that China’s vision and equa-
tion in this crisis has been exaggerated, and although all 
sides of the crisis have looked to China, Beijing has 
failed to play an influential and transformative role in 
this arena.

Analysis of 
China’s policy 

towards the 
Russia-Ukraine 

crisis

Mohammad Tavana
 Expert of Economic 
Diplomacy

    World of Investment
  No 65   May   2022



INVESTMENTعالماالستثمار
World of

9

Mass housing companies are trying to satisfy the public by 
meeting the standards and reducing the cost of housing. To 
further investigate this issue, we had a conversation with 
Abbas Zarrinkafsh, CEO of Anbouh Sazan Rezvan Sazeh Er-
fan and CEO of Fajr Pasdaran Cooperative Company, the 
details of which are as follows.
The instability of material prices and the consequent 
costs of skilled labor have caused the cost of construction 
for mass builders to be higher than the prices predicted 
by managers, which has led to many problems such as a 
slump in the housing market for builders and consumers, 
while a slump in construction and housing production. It 
will have a direct effect on the recession of other indus-
tries.
Today, the construction industry as a mother industry, in 
addition to providing shelter for different segments of soci-
ety, will cause economic prosperity.
In my opinion, in order to solve the problems in the field of 
housing, the government should rely on support schemes 
to support mass builders who deliver housing with quality 
and reasonable prices to the applicants, so that from now 
on construction will follow all principles such as weekly per 
capita and Be engineering standards, housing and urban 
planning notes.
For this purpose, long-term loans with low interest rates 
should be repaid in standard installments in line with the 
level of income of the people, and on the other hand, the 
quality of construction should be increased as one of the 
components of overcoming the recession. On the other 
hand, it should be known that with the advancement of en-
gineering science in the field of housing, mass construction 
companies should build industrial housing in accordance 
with the climatic and climatic conditions of each region 
and in addition to complying with the necessary standards, 
Traditional construction methods distance themselves.
The use of specialized personnel, in addition to lowering 
the cost price, facilitates the conditions of purchase, al-
though, as mentioned, lending will be very effective in this 
regard. 
Municipalities are expected to boost housing construction 
and production by calculating legal fees commensurate 
with people’s incomes and removing barriers to the timely 
issuance of construction permits and blocking cumber-
some laws.
In the meantime, MPs and the government are expected 
to review the laws and closely monitor profiteers to cut off 
the management of cities to minimize the flow of construc-
tion and the cost of housing to provide housing for them-
selves and their families. This is one of the most import-
ant duties of governments according to the constitution 
of the country.

The CEO of Anbouh Sazan Rezvan 
Sazeh Erfan Company

Increase 
construction with 
real support from 

mass builders

Artak Machine Technical-Engineering Company started its 
initial activity in the plastic industry in the field of molding 
plastic injection machines in 1991 in Isfahan. In 2013, ac-
cording to the needs assessment of the market in Iran, this 
group introduced itself as one of the importers of plastic 
injection machines to the market by officially registering its 
company under the name of Artak Machine Vista and sign-
ing a joint memorandum with YOUCAN China. Now, in or-
der to get more acquainted with the activities and actions 
taken in this company, we have conducted an interview 
with Hassan Nasiri, CEO of Artak Machine Company. We 
read excerpts from this interview.
 Artak Machine Company is an importer of plastic injection 
machines and a provider of technical services for these ma-
chines. In addition, the most important difference of this 
company compared to other companies is the customiza-
tion of machines in order to produce with stability and high 
efficiency.
At present, Artak Machine Company is proud to be in addi-
tion to famous Iranian customers who have reputable and 
well-known brands in various industries such as medicine, 
pipes and fittings, PVC, automobiles, home appliances, 
etc., in Afghanistan, Iraq and some It is also known from 
other neighboring countries and has its own customers.
 Since the beginning of last year and at the end of the cen-
tury and with the beginning of the new century, Artak Ma-
chine Company, in addition to providing plastic injection 
machines, has launched an online store of accessories, ma-
chine spare parts and standard molding parts and has con-
sidered itself a pioneer in this direction. Its most important 
goal is uninterrupted production for customers. Last year, 
the company tried to provide the conditions to respond to 
any request from our customers in the shortest possible 
time, to achieve this, in addition to establishing a fast load-
ing warehouse in China and increasing the inventory of its 
machines in Iran launched an online store of its products 
with reference prices, which provides a unique opportunity 
for customers
The best way to get a strong start is to have the right plan-
ning based on capital and time for the investor, although it 
will be a little difficult and time consuming, but with such 
a dynamic and growing industrial program, we can come 
out of it proud.
I hope that all the problems of the dear producers will be 
solved in a way so that we will see more investors in the 
country’s plastic industry and we will take positive steps in 
the field of exports and currency exchange.

The CEO of Artak Machine Company 
emphasized

Official support 
for investors to 

enter the plastics 
industry
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Through the garment industry, it is possible to create a 
good platform for job creation with small investments, 
but in the current situation, neglect of this industry has 
caused its capacities not to be used well. On the other 
hand, this issue has been ignored in government policies, 
and for this reason, today we are witnessing a shortage 
of raw materials for the production of clothing. To further 
investigate this issue, we have interviewed Emad al-Din 
Kabiri, CEO of Kabir Baft Holdingin Gaza. We read excerpts 
from this interview.
This holding started in 1984 in the eastern region of Isfa-
han and now includes spinning, weaving, sewing, etc. Ja-
zeera Kabul Holding has so far created about 1,000 jobs.
Kabir Baft Holding has different approaches to different 
products, so its performance is different according to this 
issue, but in general, it should be said that the supply of 
raw materials last year was not very good. Ghaem Baft 
Unit of Kabir Baft Holding intends to upgrade the spinning 
phase and invest about $ 6 million in this area. The holding 
has also set plans to create about 3,000 jobs in order to 
implement the plans. Also, Kabir Baft factory is trying to 
increase its production capacity and has taken measures 
to achieve that.
Therefore, given the problem of producers in the supply 
of raw materials, the government must remove the bar-
riers and provide the basis for job creation. In addition, 
the government should be the policy maker and the main 
custodian of the industry.
In order for the textile and clothing industry to grow, the 
government and its affiliates must have short-term, medi-
um-term and long-term policies.
Over the past years, the increase in the exchange rate and 
the unprofitable import of foreign goods have increased 
the market’s interest in Iranian goods, so that we have 
seen the presence of domestic brands and significant sales 
in large stores and commercial complexes.
Fortunately, Kabir Baft Holding has been successful in this 
field and exports to Iraq, Armenia, Georgia, etc. The hold-
ing also has a 10% share in the domestic market.
Kabir Baft Holding has also started from scratch and in-
tends to create a good market for the years to come. 

Managing Director of Kabir Baft 
Holding

The problem of shortage 
of raw materials in the 

clothing industry is 
palpable

Government austerity measures have caused many 
artisans to incur high costs in starting or carrying out 
an economic activity, and sometimes for irrational rea-
sons, economic actors and investors are fined and the 
process of carrying out their projects is delayed. Anoth-
er issue is the lack of cooperation of institutions such 
as the Customs of the Islamic Republic of Iran and the 
banking system with producers in order to accelerate 
the production process. In this regard, we had a conver-
sation with Dr. Ismail Kiomarsi, Chairman of the Board 
of Directors of Pooyesh Investment Group. We read ex-
cerpts from this interview.
Pooyesh Investment Group has several subsidiaries, 
including Pooyesh Aria Industry, which operates in the 
mining sector. This complex operates in the field of 
copper and gold mines and produces copper cathodes 
for the provinces of Azerbaijan and Kerman. It is worth 
mentioning that Pooyesh Industrial Industrial Group 
is engaged in commercial activities such as importing 
and supplying equipment for oil, gas and petrochemical 
industries and cooperates with companies under the 
Ministry of Oil and the National Petrochemical Compa-
ny. Another subsidiary of Pooyesh Investment Group is 
Pishtaz Energy Industry Company, which has a factory 
for manufacturing spare parts and industrial equipment 
and operates in the field of spare parts and rotary ma-
chines such as pumps, compressors and turbines.
In 2020, Pooyesh Investment Group took most of the 
measures to develop the infrastructure and lay the 
groundwork for the businesses in question, adding sev-
eral copper and gold mines to its previous mines and 
making additional discoveries, which, of course, yielded 
good results. .
Currently, Pooyesh Sanat Aria and Pishtaz Energy San-
at are in the process of obtaining licenses from knowl-
edge-based companies, which is hoped to be realized 
by the end of this summer. The goal of both companies 
is to produce unique pumps, one of which, like the dia-
phragm pump, is approved by the Ministry of Oil.
In order to achieve the goals of Pooyesh Investment 
Group, we are trying to start the construction of a 
1,000-ton copper cathode plant this summer, so that, 
God willing, we will see its operation and production in 
the summer of 2023.
Our country has very good conditions in terms of cheap 
labor, natural resources and investment opportunities, 
but many obstacles have prevented it from being used 
well. I hope that from now on, with the reform of poli-
cies and the actual implementation of the set laws, we 
will see the improvement of the economic conditions of 
the country and the craftsmen will operate with more 
suitable facilities and equipment. 

The chairman of the board of directors 
of Pooyesh Investment Group 

announced

Commissioning of a 
1,000-ton copper 

cathode plant by the 
end of summer 2023
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It was reviewed in the presence of some 
experts in the automotive industry

Entrepreneurship and 
future developments in 
the automotive industry

The first “Conference on Automotive Industry and Entre-
preneurship Challenges in Iran’s Industrial Development” 
with the presence of some experts and experts in this in-
dustry, including Seyed Mohammad Bahreinian, industrial-
ist and development researcher, Mohammad Reza Najafi 
Manesh, President of the Automotive Parts Industry Asso-
ciation, Amir Hassan Kakai, Associate Professor and Kambiz 
Talebi, a professor at the Faculty of Automotive Engineer-
ing, Iran University of Science and Technology, a professor 
at the University of Tehran, as well as other industry re-
searchers and activists in this field, was held at the Faculty 
of Entrepreneurship, University of Tehran.
In the first part of the conference, Jahangir Yadalahi, Pres-
ident of the Specialized Conference on Automotive Indus-
try and Entrepreneurship Challenges in Industrial Devel-
opment of Iran and also the President of Tehran School 
of Entrepreneurship, while commemorating this meeting 
and scientific gathering, said: Today in most media and in-
formation centers The positive aspects prevail, while if we 
are realistic and look at the half-full glass, the automotive 
industry has gained a lot of achievements and progress, 
and while gaining a suitable position and benefiting from 
competitive advantages, it can also compete with similar 
industries.
Gholam Haidar Ebrahim Bai Salami, the scientific secretary 
of the conference, while thanking all those present at the 
conference and expressing hope that the holding of these 
meetings and conferences will be effective in the develop-
ment of industry and development of our country, said: 
University of Tehran in order to fulfill its social responsibili-
ty and Creating the values   that led to the formation of the 
Entrepreneurial University has taken a lot of effort, one of 
which is holding conferences using the opinions of experts, 
researchers, specialists and professors.
Engineer Mohammad Reza Najafi Manesh, President of 
the Association of Auto Parts Manufacturers of the coun-
try, while thanking the students of Imam Sadegh (AS) 
University who have seriously pursued the issues of the 
automotive industry, said: This industry is one of the im-
portant industries and contributes to the country’s econ-
omy. According to the Supreme Leader’s statement that 
knowledge is the foundation of production, the automo-
tive industry must establish a proper relationship with the 
university and thus remove the existing obstacles.
In the continuation of this meeting, Amir Hassan Kakai, as-
sociate professor and faculty member of the Faculty of Au-
tomotive, Iran University of Science and Technology, point-
ing out that there are contradictions in the laws and 
requests of legislators, said: In the automotive industry, the 
Industry, Mining and Business Minister has taken favorable 
measures, but unfortunately some members of parliament 
are trying to prevent him from carrying out his plans, 
which, in my opinion, will threaten the automotive indus-
try and national production. 

Many component makers overcome the problem of lack 
of liquidity with the optimal management of resources 
and proper planning, and try to compensate for their 
backwardness to large foreign companies by receiving 
modern technologies. To further investigate this issue, we 
have conducted an interview with Engineer Ahmad Reza 
Shafiei, The CEO of Azin Plast Fanavaran Asia Company. 
We read excerpts from this interview.
One of the remarkable features and characteristics of Azin 
Plast Fanavaran Asia Company is having an R&D (research 
and development), design and engineering unit.
Due to the complex process of production and mass produc-
tion of parts, Azin Plast Fanavaran Asia Company is constant-
ly developing manpower, so that its number of employees 
has increased from 80 to about 450 people, of which 70% are 
direct workers and 30% are indirect workers. 
Azin Plast Fanavaran Asia Company, while cooperating 
with car manufacturers in the production of modern in-
jection parts as a well-known parts manufacturer, also 
produces the required parts for new cars such as Tara and 
Shahin, relying on modern technologies.
Azin Plast Fanavaran Asia Company is in constant contact 
with Chinese and European mold makers with the aim of 
manufacturing modern parts, and due to the control of 
the engineering and scientific process of production parts, 
pays special attention to quality parameters and the use 
of quality raw materials. That is, the company’s products 
are produced 50% cheaper than foreign samples.
Another action of Azin Plast Fanavaran Asia Company is pro-
duction using artificial intelligence, which is one of the levers 
of progress in the world, and many companies in the field 
of electric and hybrid vehicles have moved in this direction.
Fortunately, the production process in the parts industry 
is in accordance with international standards, and for this 
reason, after the production of parts during tests and ex-
aminations, its accuracy or inaccuracy is measured.
One of the basic requirements for the growth of the au-
tomotive industry is access to modern technologies that 
require international interactions and continuous com-
munication with the world automotive industry.
Since our country has skilled and specialized human re-
sources as well as natural resources, it can be used well if 
properly managed and policy-made, so with proper 
planning and clear targeting, the country’s industries 
can be directed to a specific direction and context. To 
connect the automotive and parts industry with large 
foreign companies. 

The CEO of Azin Plast Fanavaran Asia 
Company 

Development of parts 
manufacturing industry 

with the presence of foreign 
companies in the country



6

The CEO of Aligudarz Carbonate
 Powder Company stated

Improving the quality of 
products by observing 

the requirements of 
customers

Aligudarz Carbonate Powder Company started its activity in 
2003 in the field of production of micronized calcium car-
bonate powders and started to complete the production 
process of calcium carbonate chain in 2013 by launching 
modern production lines of masterbatches and engineer-
ing compounds in western Iran with Kia Polymer brand. 
Since then, using up-to-date technical knowledge and ex-
perienced specialists, by implementing successive develop-
ment plans and equipping specialized polymer and master-
batch laboratories and production lines, new products such 
as polyethylene film compound, calcium carbonate mas-
terbatch with pp & pe base for use in packaging industries 
It produces films, sheets and all kinds of polymer pipes, all 
kinds of industrial and reinforced polymers used in the au-
tomotive, home appliances and computer industries, pneu-
matic and injection products and other specialized indus-
tries and producing all kinds of white masters with different 
percentages of coating and shell.
Babak Bahramsari, CEO of Aligudarz Carbonate Powder 
Company, noting that the company has started to produce 
and meet the needs of factories for various mineral raw 
materials, said: Aligudarz Carbonate Powder Company, in 
addition to meeting the needs of domestic factories such 
as paints, paper, ceramics PVC granules, adhesives, drilling, 
plastics, textiles, electrodes and insulation, has succeeded 
in exporting its products to other parts of the world.
He said that the company’s shareholders have 30 years of 
experience in extracting and processing calcium carbonate 
carcass ores from Aligudarz region and have been supplying 
raw materials to micronized powder companies for a long 
time, adding: “Accordingly, the company specializes in pro-
ducing powder.” Micronized calcium carbonate is up to five 
microns in size.
The CEO of Aligudarz Carbonate Powder Company, in re-
sponse to the question “What goals does the company 
pursue in order to develop its activities?” Said: “The quality 
policy of Aligudarz Carbonate Powder Company in order 
to achieve important and strategic goals of customer ori-
entation and customer focus.” The development and pro-
duction of various products is tailored to the needs of the 
market, which is the first step towards achieving the goals, 
identification and deep understanding of customer needs 
and requirements that are implemented.
The CEO of Aligudarz Carbonate Powder Company pointed 
to the development plans of the company and said: “Devel-
opment plans are being carried out in various production 
sectors this year and we hope that in the spring of next year, 
the products of these plans will enter the production and 
sales chain.”

For many years, the oil, gas and petrochemical industries 
have been considered as the key pillars of the country’s 
economic growth and prosperity, and their development 
in three ways has shown the potential to increase the 
country’s income level. Regarding this issue, we have had 
an interview with Hadi Vaezi, CEO of Pilsan Holding. We 
read excerpts from this interview.
One of the important missions of Pilsan Holding is to sup-
port areas of innovation and prosperity in the industry. 
Due to the potential and communication network that 
the company has in Europe, the transfer of technical 
knowledge and technology for projects is done based 
on the needs of the client. Of course, in the case of ba-
sic engineering of projects or products of refineries and 
petrochemicals, and engineering of equipment and items 
required for projects, we use prominent Italian, French 
and German companies, because we try to use the most 
up-to-date engineering technical knowledge. Of course, 
it is emphasized that this technology should be imported 
into the country so that we can take advantage of the po-
tential of domestic manufacturers to produce this equip-
ment with proper support.
Implementing and implementing the basics of branding 
and business strategies is fraught with difficulties. The 
combination of the above obstacles and problems and the 
uncertainties in the industry, market and business, always 
lead the management of economic complexes with chal-
lenges that we must be flexible in solving these problems.
We have found the right sources of investment that are 
willing to invest in valuable areas with a good return on 
investment, yet sometimes they are viewed from the top 
down as a facility seeker and face problems and setbacks 
in financing. There are projects that make people wonder.
Given that Pilsan strategy is reviewed every 4 years, our 
goal this year is to double our market share, deepen our 
relationship with older customers, and build good loyalty.
As Pilsan Holding in a complex and important industry of 
the country, we do our best to make it measurable in ad-
dition to creating continuous growth. On the other hand, 
we seek to make a small contribution each year in sup-
porting up-to-date knowledge and technology, especially 
knowledge-based companies in the industry, and to 
achieve this through commercialization in competition 
and innovation in the industry to the exact and real needs 
of the industry.

CEO of Pilsan Holding raised

Supporting Oil 
Innovations is the 
Mission of Pilsan 

Holding
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The 26th International Exhibition of Oil, Gas, 
Refining and Petrochemicals was held in the 
second half of May. The long shadow of the 
embargo not only had a negative effect on 
the quality of the exhibition, but also with the 
active and powerful presence of Iranian com-
panies along with the high self-confidence of 
the owners of these companies, marked one 
of the most prosperous, dynamic and pas-
sionate periods of the exhibition.
Although the 26th exhibition did not have a strong pres-
ence of foreign companies, but in terms of the level of 
display of technical and engineering capabilities of Ira-
nian companies, a strong and active presence of knowl-
edge-based companies and its achievements for the oil 
industry and its development was truly global. The pres-
ence of 44 foreign companies from 11 countries in this 
year’s exhibition, although small, shows the progress of 
the oil industry in the international arena and is prom-
ising for the resumption of international investment in 
this field.
Many Iranian knowledge-based companies see them-
selves as the product of international sanctions and 
pressures. Many of these companies believe that if 
trust in knowledge-based people is formed, something 
positive will happen. This shows that we must make the 
most of the capacity of the knowledge base to make 
this sector, which is the product of sanctions, success-
ful and prosperous. This will prevent the outflow of 
currency from the country and will benefit the econ-
omy of the society.
Currently, the design and construction of pressure re-
lief platforms is being carried out in cooperation with 
the country’s universities in the Marine Facilities Engi-
neering and Construction Company, and we have no 
problem in designing, constructing, transporting and 
installing such platforms, but until the exact weight of 
the equipment used is determined. These platforms 
take precise design to build the jacket.
The need for $ 8 trillion to invest in the gas industry 
by 2050 was one of the words of Mohammad Hamil, 
Secretary General of the Association of Gas Export-
ing Countries (GECF), who believes that with this 
amount of investment, the industry can be given the 
right direction.
However, the exhibition showed that neither sanctions 
nor the shadow of the corona succeeded in reducing 
the motivation of Iranian activists to achieve self-confi-
dence and self-sufficiency. Thus, Iran’s oil and gas indus-
try has entered a new phase of cooperation. The 
amount of memorandums and agreements signed in 
the 13th government, due to this internal and external 
view, has now reached about $ 20 billion, and the 
achievement of these collaborations in the form of 
maintaining and increasing oil and gas and petrochemi-
cal production, as well as improving the status quo in 
the coming years.

Twenty-sixth Exhibition; 
Symbol of self-sufficiency in 
supplying equipment for oil 

and gas industry

Masoud Madadi, Member of the Board and Director 
of Private Investment “PE” of Danaian Financial Group, 
referring to the many benefits of private companies 
entering the capital market, said: “Small and private 
companies deepen the capital market, which leads to 
a fundamental reduction of capital market violations.” 
And the market behaves wisely. we read parts of this 
interview.
In this section, we provide services to specific joint stock 
companies that intend to use the capabilities of the 
capital market, finance them and invest in them. In fact, 
my focus is on ensuring the entry of special joint stock 
companies into the capital market. Many concepts in 
the field of finance have been imported and used in Iran 
from developed countries, and in a way, for our country, 
these concepts are considered imported.
This is the most important reason to use the capital market 
if the company wants to develop and wants to grow. Global 
financially savvy people are looking for transparency and 
attention, and also being present in the capital market will 
completely change the value of companies’ assets.
The issuance of bonds for companies present in the 
capital market is another benefit of the listing of spe-
cial joint stock companies. An enterprise that can be fi-
nanced and an enterprise that cannot be financed have 
different values.
The mission of the Dana Financial Group is to build a 
bridge between private equity firms and the capital mar-
ket. The group seeks to provide the necessary context 
for their use of the capital market, taking into account 
the long-term interests of private limited companies.
We currently have more than 3,000 PE funds in Europe, 
each focused on a specific area of   business. The credit 
of the fund depends on the ability of the managers. The 
managers of these funds, by dominating a certain part 
of the business, create a good return that both investors 
and investors will be satisfied with.
My guess is that given the expected inflation and rising 
dollar exchange rates and rising food prices, which may 
extend to other areas, including transportation, the 
stock market index is likely to reach 2 million points by 
the end of this year. . Of course, the global markets 
should not be overlooked, as the value of zinc and cop-
per experienced many negative fluctuations, which with 
the occurrence of this event, there is a possibility of a 
negative impact on the shares of many commodi-
ty-based companies in the country.

A member of the board of directors of 
Danaian Investment Company 

emphasized

Financing Privately 
held companies through 

the capital market
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Capital is one of the basic pillars of economic activity, but 
first of all, while gaining the trust of investors, the condi-
tions for the continuation of their activities must be pro-
vided. Investors need the respect and attention of the 
country’s decision-makers and politicians, so that in the 
long run this issue will provide a platform for the entry of 
foreign investors and even Iranians abroad. Regarding this 
issue, we went to Dr. Hossein Sirani, futurist and CEO of 
the Iranian Investment Opportunities Club (BMB UK) and 
talked to him. We read excerpts from this interview.
This club was established with the aim of boosting invest-
ment and providing services to large investors, and for this 
purpose, with the approach of famous futures research 
scenarios; The strategic plan outlines its goals and visions. 
At the beginning of the establishment of the Iranian In-
vestment Opportunities Club, my goal was to determine 
the type of target markets and investment projects in the 
same direction, so we contacted different investors and 
provided the ground for synergy between them.
The club has created a variety of services for its large in-
vestors and has honorably invited many small investors to 
attend and provide services to its regular investors. This 
synergy has become one of the club’s strategic attractions, 
with many investors joining the BMB Club.
The Iranian Investment Opportunities Club has grown a 
lot by providing its future research infrastructure, which 
is the result of 10 years of study and experience, as well as 
discovering the hidden needs of this group, and has pro-
vided the ground for attracting various investors.
The main focus of the Iranian Investment Opportunities 
Club is to make investments and focus on events related to 
this issue. The club has held numerous investment events 
for its members in recent years, but in 2021 this opportu-
nity was not available to us due to the expansion of the 
corona, however we intend to hold investment events in 
2022 and attract more audiences. .
Many of these investors are very willing to bring their cap-
ital into the country, but this has not been achieved due 
to the negligence of government institutions or cumber-
some laws.
Big investors are looking for a good sense of respectful life, 
so that they will make huge profits out of it. As long as we 
do not respect investors, do not give them superficiality, 
there will be no expectation of their cooperation. 

Managing Director of BMB Iranian 
Investment Opportunities Club

Iranians living 
abroad waiting for 
investment laws in 

the country

For many investors and entrepreneurs, making the 
right decision is especially important. Given that the 
economic situation in Iran and the world has changed, 
it seems that you should get the right guidance before 
making any investments and implementing entre-
preneurial ideas. To find out more about this subject, 
we spoke with Eng. Salman Izdi, founder of the “Soye 
Ta’ali” Institute for Business Development and owner 
of Almas Company for Industry and Engineering. We 
read excerpts from this interview.
The scope of this company’s work is in the field of 
business oriented to the construction industry, archi-
tecture and contracting companies, and for this rea-
son the company name “Soye Ta’ali” was chosen be-
cause the position and goal of our team is to support 
business owners to achieve excellence in work. We will 
support until this goal is achieved. In fact, « Soye Ta’ali 
» is a company that provides services and products 
related to business training and business guidance, 
which provides business services to clients in 6 areas: 
management, marketing and sales, branding, human 
resources, finance and tax, legal and contraction. . 
It is worth noting that we have had successful re-
cord-breaking experiences in the world before us, and 
I must point out that we claim to be the first to cover a 
particular area of   expertise in our target market.
The direction of business development »Soye Ta’ali« 
is to take the right decisions at the best time and with 
the least amount of risk to meet the challenges of in-
vestors and businessmen. We offer the services of this 
institute in two areas: “specialized entrepreneurship 
training and investor competency training” and “step-
by-step accompaniment to make the path clearer and 
using business tools for a more open vision and focus”.
At the moment, in addition to the main office in Teh-
ran, we have executive activities and active represen-
tatives in two industrial and dynamic provinces with 
high potential in Khuzestan and Mazandaran. We also 
welcome other friends who are interested in working 
with us on the Business Development chain, as our 
audience is small and Medium Enterprises (SMEs) and 
will need the services of this group for many years to 
come, depending on future research.
According to the procedures and negotiations, starting 
from the beginning of 2023, the Istanbul branch of this 
institute will be opened and activated.
In order to stabilize economic policies, it is especially 
important to implement the basic strategies of Iranian 
investors and businessmen. The important issue is the 
real long-term support for local investors in order to 
encourage foreign investors to enter the country.

The founder of the “Soye Ta’ali” 
Institute for Business Development 

confirmed

Economic decisions 
without perspective 

do not solve the 
problem
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Paying attention to the 
special position of life in-
surance in raising the level 
of social welfare and the 
special attention of de-
veloped societies to this 
important issue, persuad-
ed the founders of the 
Middle East Life Insurance 
Company to establish a 
specialized company in 

this field. In order to get more acquainted with the ac-
tivities and services provided by this company, we have 
conducted an interview with Ahmad Ali Beig Moham-
madlou, Senior Sales Manager of the Middle East Life 
Insurance Company. We read excerpts from this interview.
Life insurance is one of the insurance services of most 
insurance companies and based on specific goals, life 
insurance in developed countries has started much 
earlier and has been well received. In Iran, this type of 
insurance does not last more than two decades. It is 
noteworthy that about 15% of people have life insur-
ance and there is good luck with it.
This company is the first specialized life insurance 
company in Iran that works only in this field. Organiza-
tionally, using the latest organizational and managerial 
methods, work processes are designed in such a way 
that most of the work is online and done quickly and 
accurately. Relevant costs are reduced and savings are 
made, and obviously, all these amounts are to the ben-
efit of the customer.
Middle East Life Insurance is the first specialized life 
insurance company with a license of 134534455 from 
the Central Insurance of Iran with a level of financial 
wealth of one (highest level of financial wealth). Not to 
mention, this company has had the highest profitabili-
ty in recent years compared to other insurance compa-
nies. Life Insurance Middle East Life Insurance Compa-
ny in 2017, 21%; In 2018, 24%; In 2019, it had a definite 
profit of 25% and in 2020, 83%. In addition to the 
above, the company continues to be knowledge-based 
this year as in the past, and steps have been taken to 
improve sales methods, design new products and fore-
cast sales. It is noteworthy that according to the insur-
ance law, citizens of other countries can also buy our 
products and enjoy its benefits.
The Middle East Insurance Company’s life insurance 
benefit is distributed among customers according to 
the law and their reserves are increased. In this com-
pany, as soon as a person buys insurance, a savings 
fund is created for him that he can deposit or request 
money online through his portal, on the balance of this 
savings, a daily profit is given, which is at the end of the 
year. The money is deposited in the customer’s re-
serves after the company’s annual profit is deter-
mined, which can be withdrawn or stored in its re-
serves to receive dividends. 

Namdar Technology Secure Development Holding was es-
tablished by Hamrah-e-Aval in 2017 with the aim of creat-
ing a specialized and dynamic environment for activities in 
various fields of information and communication technolo-
gy security and the country’s digital ecosystem, in order to 
increase and increase the Namdar brand. The level of tech-
nology was registered in the Registry of Companies and 
Non-Commercial Institutions of Tehran. In an interview 
with Engineer Reza Noori, CEO of this holding, we exam-
ined it. We read excerpts from this interview.
The company has been operating as a parent company 
specializing in ICT security in the form of knowledge-based 
companies since its inception. Also to develop capabilities 
and provide managed information and communication 
technology services; Our holding company has organized 
its subsidiaries in line with its grand goals, in order to pre-
vent damage to the strategic infrastructure of businesses 
in the field of security into three customer groups, includ-
ing “Hamrah Aval”, “Hamrah Aval Group subsidiaries” and 
“National Projects”.
 In order to realize the vision of “Hamrah Aval” becoming 
one of the leaders in the ICT market of the region, by pro-
viding smart services and solutions to empower the digital 
ecosystem, the Namdar Company also explained its vision 
of “excelling and selecting the first stakeholders in a secure 
digital ecosystem”, to take effective steps towards realizing 
its vision on the horizon of the five-year plan.
 Plans for the development of the business of a Namdar 
Company and its subsidiaries in accordance with the over-
all goals and in order to realize their vision are defined in 
the following three headings.
1) Investment: capacity building and completing the port-
folio of products and services
2) New activity: Capacity building and use of startups in 
creating cloud service platform (SECaaS)
3) Capacity building and establishment of security and au-
thentication laboratories
With a focus on research, development and innovation, 
Namdar Holding has localized strategic security equipment 
and systems in the field of communications and informa-
tion technology with user use at the national level. Tech-
nological projects under the leadership and implementa-
tion of scientific and executive teams within their affiliated 
knowledge-based companies and based on the capacity of 
creative and innovative companies by overseeing domestic 
production projects and research, development and local-
ization with the approach of supporting new technologies 
and environment in communication and technology It has 
been formed with the aim of technical and specialized 
self-sufficiency.
Namdar Holding, as a value-driven group based on the cre-
ation and development of platform-based security in the 
communication space and information technology and 
digital ecosystem, plays a key role in the infrastructure and 
shared platforms in the “Hamrah Aval”. 

The CEO of the Namdar Holding stated

Localization of strategic 
systems in the field of 

information and 
communication 

technology security

Senior Sales Manager of Middle East 
Life Insurance Company

Life insurance, smart 
investment to provide 

for the future of 
families
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 Engineer Arash
Mohebinejad
 Secretary of the
 Iranian Auto Parts
Manufacturers Asso-
ciation

Considering that one of the main tasks of Central Insur-
ance is to monitor the activities of insurance industry 
activists within the framework of bylaws and regula-
tions approved by the Supreme Insurance Council and 
to manage the sales network and regulate the affairs of 
insurance agencies and insurance brokerages. In order 
to protect the rights of insurers and prevent the viola-
tion of people’s rights in order to provide desirable ser-
vices to the insured, considering the role of the insur-
ance industry in supporting various economic sectors, 
we spoke with Dr. Mohammad Javad Aghajari, Director 
General of the Central Insurance Network of Iran. We 
read excerpts from this interview.
Currently, more than 90,000 insurance agents, 1,200 of-
ficial insurance brokers and 1,900 insurance claims as-
sessors across the country provide insurance services.
Due to the evolution of new technologies in the insur-
ance industry, sales network and insurance companies 
are forced to use these technologies to provide insur-
ance services, and monitoring the performance of this 
group requires equipping the regulator and insurance 
companies, as well as the use of new regulatory tools. 
is.
The approach of the supervisory body is comprehen-
sive monitoring of the performance of all actors in the 
insurance industry in order to protect the rights of 
insurers and policyholders and their rights holders by 
controlling and monitoring the observance of bylaws 
and regulations applied by all actors in the insurance 
industry.
Investment and serious efforts of insurance companies 
in the development of electronic infrastructure is their 
best competitive opportunity in the country’s insur-
ance market. The use of new technologies in providing 
insurance services is one of the necessary solutions 
for the development of this industry, increasing the 
growth rate and also improving the penetration rate of 
the insurance industry.
Today, the development and use of smart tools and the 
use of knowledge-based services in the development 
and monitoring of insurance operations is an obvious 
necessity. One of the key steps in 2022 is to pursue the 
necessary plans to get the insurance industry to the de-
sired point and use up-to-date digital knowledge.
In dealing with violations of the insurance services net-
work, in addition to using the capacities of the by-laws 
contained in the by-laws approved by the Supreme In-
surance Council, the executive guarantees specified in 
the by-laws are also used.
In the face of violations and mistakes, we must observe 
justice and examine them carefully to increase the pen-
etration of insurance in our country. To achieve the de-
sired result, we must use new technologies and be 
equipped with new tools. 

The Director General of Supervision of 
the Central Insurance Insurance Network

Increasing insurance 
penetration with new 

technologies

One of the serious risks and internal problems in the 
field of automotive industry is the reduction of pow-
er and purchasing power of the people. Regarding 
the goals set by the Ministry of Industry, Mines and 
Trade in order to reform the automotive industry, it 
should be said that all political, economic and social 
pillars should be followed according to the 2025 vision 
document announced by the Supreme Leader. But this 
document was almost forgotten.
The first issue is the development of a “roadmap” that 
must be approved at the national level, and the three 
powers must agree on the generalities of the docu-
ment. In addition, the rule of law guarantees and guar-
antees to achieve the stated goals and its realization in 
different time periods and states, and in a way, like the 
constitution, which everyone is obliged to implement 
at any time, is a duty for all states. And future parlia-
ments are appointed.
In addition, monitoring and monitoring of this doc-
ument requires the formation of a “National Auto-
mobile Committee” consisting of representatives of 
organizations and institutions, parliament, central 
bank, judiciary, various government bodies, including 
the Ministry of Economy, Ministry of Industry, Mines 
and Trade and any Another influential group, includ-
ing automakers, component makers, and component 
makers’ associations, is to compile a comprehensive 
document and ultimately consider it for implementa-
tion by the National Automobile Committee. The next 
issue is the most important impact of roadmap devel-
opment and implementation in the country’s automo-
tive industry.
On the other hand, one of the serious internal dangers 
and issues is the issue of people’s purchasing power. 
At present, our country is in a serious paradox and 
people are not able to buy products with the desired 
quality, while the requirements are the same, but the 
purchasing power of the people is about 10% com-
pared to other countries. In a situation where the gov-
ernment has been able to provide items such as basic 
goods and medicine with government currency for the 
people, but items such as cars cannot be provided due 
to the purchasing power of the people, and ultimately 
this will cause a quantitative and qualitative decline in 
production.
Finally, it should be noted that the important issue in 
the country’s automotive industry is the removal of 
government control and the consideration of econom-
ic indicators instead of security, law enforcement and 
intelligence indicators in the field of supervision and 
should be treated according to the requirements of 
free trade in the financial and economic sector. 

Declining purchasing 
power is a threat to 

the automotive 
industry
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Decades of harsh sanctions and the 
continuing and deadly outbreak of 
the Corona virus have marked an un-
precedented downturn in the coun-
try’s economy over the past two 
years. One of the most significant 
destructive results of this recession is 
the detrimental effects of the astro-
nomical increase in land and housing 
rates and the subsequent mortgage 
and rental rates in cities and villages. 

These costs were sometimes so high that some tenants 
became homeless and desperate to sleep in the backyard, 
buses, parking lots, and rent shared housing.
At the height of these social unrest, the National Corona 
Management and Control Headquarters approved several 
plans to control the situation, including the automatic re-
newal of rental contracts at the request of tenants, during 
which landlords in Tehran could not do more. Increase the 
annual rent by 25%. This rate was set at 20% for other met-
ropolitan areas and 15% for other cities in the country. Si-
multaneously with the announcement of this decree, rent-
al facilities were granted to the applicants by 10 banks with 
the aim of increasing the financial power of the tenants. 
However, with the implementation of these measures, the 
tense housing market calmed down somewhat; However, 
since the housing sector is one of the important sub-sec-
tors of macroeconomics that is subject to other econom-
ic changes, due to lack of proper planning and control of 
other variables such as liquidity and inflation, household 
purchasing power, rent elasticity, the impact of political 
factors on the market. Rents, population structure, short-
age of rental units commensurate with the financial means 
of the middle and lower deciles of the society, increased 
migration, interest rates on bank deposits and the effect of 
interest rates on the combination of mortgages and rents, 
these measures could not improve the poor housing mar-
ket. According to statistics, 60% of household expenses are 
now spent on renting a house. In the last one year alone, 
house rents have increased by 50 percent until Decem-
ber, and in March of last year and April of this year, by 100 
percent. Monthly inflation growth in the field of housing 
during April of this year in the whole country was equal to 
2.1 percent; A number that has never been seen in the last 
10 years.
Currently, the government has taken measures to prevent 
widespread dissatisfaction in the field of housing, such 
as extending the resolution of the National Anti-Corona 
Headquarters, granting rent and construction of 300,000 
housing units in the form of a professional lease plan. 
However, such measures, if taken immediately, will have a 
significant impact on the housing sector; But we must not 
forget that supply and demand gaps and inflation in other 
parallel markets such as currency, gold and automobiles; 
Factors affecting mortgage and rental rates.
There is now a sharp rise in prices in the housing market, 
which has led to an unprecedented stagflation. It is hoped 
that this year, this tense market will stabilize and calm 
down as soon as possible with the right measures; an ex-
pectation that is not far off, and the people will demand 
this from the authorities more than ever this year.

Turbulent rental 
market in Iran

 The increase in workers’ wages 
is in line with the inflation rate 
and in accordance with the law 
of the Sixth Development Plan, 
however, it seems that according 
to statistics, the growth of 57.4% 
in 2022 was more than the rate of 
inflation in the Iranian economy. 
According to the Statistics Center, 
Iran’s inflation was about 40 per-
cent last year, so the increase is 

more than inflation, and at first glance it could become a 
factor for more inflation, which the Supreme Labor Coun-
cil to achieve for private sector workers. Also insists. Some 
experts have considered the first consequence of the wage 
increase to be its impact on production costs, with some 
economic activists calling the wage growth disruptive to 
the Iranian labor market. However, corporate financial 
statements show that salary-related costs account for only 
10 to 15 percent of production costs, with the bulk of pro-
duction costs devoted to the supply of raw materials and 
machinery.
Although the 57.4% increase in workers’ wages has been 
done with the aim of ensuring their minimum livelihood, 
but it seems that given the state of the country’s economy, 
this measure cannot achieve its desired goal. For example, 
the subsistence basket for an Iranian family of three is set at 
about 9 million tomans per month, while with the increase 
in wages, only 55 or 60 percent of their living expenses are 
provided. On the other hand, the inflation rate in the Irani-
an economy is unpredictably declining. Although the Inter-
national Monetary Fund predicts that the Iranian economy 
will experience inflation of about 23 percent, it seems that 
this inflation is much higher in some basic commodities of 
workers and one of the important factors in rising prices 
in this sector is the impact of rising 57.4% of wages have 
been introduced. In addition, increasing wages based on 
rising inflation, as it in itself leads to rising inflation, can 
not be a good tool to improve the situation of workers. 
For example, although production units are not allowed to 
raise the final price of their products due to rising wages, in 
practice this increase has taken place. In other words, with 
the growth of wages, the prices of goods also increase, and 
as a result, with the increase of inflation, the effect of the 
improvement of wages is also neutralized. Also, many man-
ufacturing companies are shifting their wages by increasing 
the cost of wages and even signing white contracts, which 
will have many consequences for private sector workers 
and society.
Many experts believe that improving the living standards of 
workers is a function of stability in the production and trade 
system, so the government should increase the quality of 
economic governance, target subsidies and save public re-
sources. An important part of this situation directly de-
pends on improving economic relations with other coun-
tries of the world, benefiting from new technologies and 
using the experiences of other countries in improving the 
living conditions of workers, otherwise rising wages will 
lead to rising inflation, business closures Based on man-
power, the expansion of signed white contracts and, ulti-
mately, the decline in the living conditions of workers, espe-
cially in the private sector. 

Increasing workers’ 
wages and its impact on 

inflation

Morteza Faghani
 Member of Tehran 
Chamber of Commerce

Farhad Amirkhani
Chief Editor
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 “World of Investment”
 A smart choice to enter the Iranian 

business market

Iran, a country with a civilization spanning thousands 
of years and with a strategic geographic location, has 
many opportunities and capabilities to invest in oil, 
gas, minerals and various industrial infrastructures. 
The presence of diverse climates and rich historical 
monuments added to it unique tourist attractions. In 
addition, Iran’s convenient and cheap access to more 
than one billion people in the world in its neighbor-
ing countries and via the Silk Road, created a special 
export advantage for us; therefore, smart entry in 
various sectors like industry, services, trade and new 
companies can bring huge profits to the investors.
“World of Investment” seeks to provide a clear new 
window into the growing Iranian economy, full of in-
novative opportunities, by providing clear and hon-
est information as a trusted advisor. Direct communi-
cation with companies active in the Iranian business 
environment, particularly in the fields of industry, 
energy, services, transportation, finance, finance and 
insurance, as well as innovative business, utilizing the 
expertise of experts along with hiring young, enthusi-
astic and expert journalists to investigate issues from 
the point of view of industrialists and entrepreneurs 
Iranians, considered the main task of the “World of 
Investment” magazine.
“World of Investment” is proud that the first Iranian 
magazine published in three languages   per month in 
Persian, English and Arabic languages   is published by 
the private sector and widely distributed in the Ira-
nian business sector. Dear Readers; we value your 
trust, our efforts to continually improve and increase 
your satisfaction are part of this group’s roadmap bet-
ter respond to the needs of our audience.
Dear readers, you can contact us to include your con-
tent and advertisements.
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The Director General of Supervision of the Central Insurance Insurance Network
Increasing insurance penetration with new technologies

A member of the board of directors of Danaian Investment Company emphasized
Financing Privately held companies through the capital 
market

The CEO of Aligudarz Carbonate Powder Company stated
Improving the quality of products by observing the re-
quirements of customers

The CEO of Azin Plast Fanavaran Asia Company 
Development of parts manufacturing industry with the 
presence of foreign companies in the country

The chairman of the board of directors of Pooyesh Investment Group announced
Commissioning of a 1,000-ton copper cathode plant by the 
end of summer 2023

Managing Director of Kabir Baft Holding
The problem of shortage of raw materials in the clothing 
industry is palpable

Mohammad Tavana Expert of Economic Diplomacy
Analysis of China’s policy towards the Russia-Ukraine 
crisis

The political-economic analyst raised
Internal sanctions have crippled the country’s private 
sector








