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مرتضی فغانی

 عضو اتاق بازرگانی تهران

حذف ارز ترجیحی و اختصاص بخشی از درآمدهای ناشی از آن به حمایت 
دهک های کم برخوردار جامعه، یا به عبارتی جراحی اقتصادی، مهمترین 
رویداد سال 1401 بوده اســت. البته دولت های مختلف در ایران پس از 
جنــگ تحمیلی در حذف ارز ترجیحی به منظور حمایت از قدرت خرید با 
هدف ســبک کردن بار اقتصادی دولت، مبارزه با رانت، افزایش شفافیت 
و حل مساله کســری بودجه، توافق و اقداماتی را در این خصوص انجام 
داده اند. اختصاص ارز 4200 تومانی به برخی از کاالها که از سال 1397 و 
در پی نوســان شدید بازار ارز صورت گرفت، در آن زمان از سوی دولت به 
عنوان یک سیاست تاثیرگذار برای مقابله با شوک ناشی از خروج یک جانبه 
آمریکا از توافق هسته ای بیان شد که این سیاست از ابتدا مورد انتقاد شدید 
اقتصاددانان بود. در این میان، افزایش قاچاق کاال از ایران، افزایش فساد 
اقتصادی در نتیجه توزیع رانت و همچنین بی بهره ماندن مردم از مزایای 

ارز ترجیحی از مهمترین انتقادها علیه این سیاست بود.
دولت در سال گذشته 8 میلیارد دالر به مصوبات حمایتی اختصاص داد و 
از سویی 16 میلیارد دالر دیگر نیز به ارز ترجیحی 4200 اختصاص یافته 
بود. از طرفی، پیش بینی می شد که در سال جاری 20 میلیارد دالر به این 
موضوع اختصاص یابد، امری که با توجه به وضعیت نامعلوم درآمدهای 
ارزی، دولت را با مشکالت بزرگی مواجه می ساخت. با این حال بسیاری 
به درســتی معتقد بودند، حذف این ارز نباید به صورت ناگهانی صورت 
می گرفت، چراکه منجر به تورم افسارگســیخته می شود که پیامدهای 
بسیاری برای کشــور خواهد داشت. از ســویی مدافعان این رویکرد بر 
آن بودند که تاثیر حذف ترجیحی در قیمت تمام شــده مصرف کننده در 
بیشــترین حالت 17 درصد خواهد بود، چراکه در سال گذشته ۵3 میلیارد 
دالر کاال وارد کشور شده که از این میزان 1۵/1 میلیارد دالر با ارز ترجیحی 
و 38 میلیارد دالر دیگر با ارز آزاد و نیمایی وارد کشــور شده است، از این رو 
تنها 28/4 درصد کاالهای وارداتی با ارز ترجیحی صورت گرفته و 71/6 

درصد با ارز آزاد و نیمایی وارد شده است.
بر همین اساس، استدالل شــده که حتی اگر تعرفه های گمرکی و سود 
بازرگانی هم تغییر نکند، نهایتا 17 درصد سقف افزایش قیمت کاالهای 
وارداتی در بازار اســت، در حالی که این تعرفه ها کاهش خواهند یافت. از 
ســویی، برخی اثر حذف ارز 4200 تومانی بر تورم مواد غذایی حدود 70 
درصد و تورم کاالهای اساسی را باالتر از نرخ تورم 40 تا ۵0 درصد برآورد 
می کنند. با این حال حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش شــدید قیمت 
کاالها در برخی از اقالم شد، اگرچه نرخ تورم نقطه ای اردیبهشت ماه 1401 
در مقایســه با ماه قبل 3/7 واحد درصد افزایش یافته اســت. نرخ تورم 
نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« با افزایش 6 
واحد درصدی به 49/4 درصد و گروه »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 
با افزایش 2/7 واحد درصدی به 34 درصد رســیده است. با این حال برای 

مشاهده دقیق تاثیر حذف ترجیحی باید تا چند ماه آینده منتظر بود. 

جراحی اقتصادی 
و پیامدهای آن
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فرهاد امیرخانی
سردبیر

بیش از 7 هزار سال از قدمت صنعت نساجی و پوشاک کشورمان می گذرد. 
پیش از آنکه مغول به ایران حمله کند و راه را برای صنعت بافندگی چین باز 
نماید، این صنعت نزد ایرانیان به عنوان هنر شناخته می شد و مردمان ایران 
زمین، صرف نظر از پوشش و رفاه، از محصوالت صنعت نساجی به عنوان 

نمادی از منزلت و جایگاه اجتماعی استفاده می کردند.
مروری بر قدمت پرافتخار صنعت نساجی و پوشاک کشورمان مشخص 
می سازد که در ناخودآگاه جمعی ما ایرانیان، این ظرفیت عظیم همچنان 
وجود دارد و چنانچه توجیه اقتصادی برای فعل رســیدن آن به وجود آید 
و شــرایط برای تولید و عرضه آن نیز فراهم شــود، این صنعت می تواند 
همچون ققنوس دوباره برخیزد و آوازه پوشاک ایرانی را بار دیگر در جهان 

طنین افکن کند.
مطابق آمار، اکنون بیش از 7 هزار و 900 واحد نساجی و پوشاک در سراسر 
کشور مشغول به فعالیت هستند که میزان ســرمایه آن ها تا به امروز به 
11 هزار میلیارد تومان رســیده است. حدود 260 هزار نفر در این صنعت، 
به عنوان سومین صنعت مهم اســتراتژیک کشور اشتغال دارند و سهم 
اشــتغال در آن به حدود 12 درصد نزدیک شده است. فقط تحت نظارت 
377 اتحادیه، بیــش از 100 هزار واحد صنفی در زنجیره تامین و عرضه 
پوشاک و منسوجات کشور به طور رسمی فعالیت دارند و حدود 8/1 میلیارد 

دالر از مبادالت ارزی به این بازار اختصاص یافته است.
هر چند ظرفیت عظیم اقتصادی صنعت نساجی و پوشاک در کشورمان 
همچنان چشمگیر و قابل توجه است؛ اما شوربختانه، سال هاست که این 
صنعت با مشکالت خرد و کالن دست و پنجه نرم می کند و هر ساله نیاز 
به اصالح و برنامه ریزی در آن، بیش از سال های گذشته احساس می شود. 
به گفته کارشناسان، عمده موانع و مسایلی که در این صنعت وجود دارند، 
شامل باال بودن هزینه های تولید و قیمت تمام شده نسبت به کشورهای 
رقیب، عدم توسعه و نوسازی الیه های پایین دستی، شبکه توزیع به شدت 
سنتی، ناکارآمد، سازمان نیافته و متفرق، عدم وجود نام و نشان تجاری ملی 
و محدودیت های فرهنگی و اجتماعی در طراحی محصوالت اســت. از 
دیگر موانع می توان به استفاده از ماشین آالت قدیمی و فرسوده در تولید، 
به روز نبودن فناوری تولید برخی از محصوالت، عدم نگاه زنجیره ای دولت 
و ذی نفعان به کل صنایع نساجی و پوشاک، عدم اتصال مالیات بر ارزش 
افــزوده و عدم اخذ مالیات از مصرف کننده نهایی، ایجاد محدودیت های 
زیاد برای برندهای داخلی، نبــود برنامه ریزی صحیح در حوزه صادرات 
و همچنین عدم ســازوکار مناســب در تجارت بین المللی و حمل ونقل 
پول و کاال و عدم دسترســی به مواد اولیه با قیمت مناسب، اعم از صنایع 

پایین دستی پتروشیمی و پنبه و ملحقات اشاره کرد.
البته این تمام ماجرا نیســت. مطابق پیش بینی ها، به زودی ظرفیت بازار 
پوشاک و منسوجات در جهان تا سال 202۵ میالدی )1404 ه.ش( به مرز 
2 تریلیون دالر خواهد رسید. این در حالی است که در شرایط حاضر، سهم 
بازار جهانی حدود 1/1 تریلیون دالر اســت. به دیگر معنا تا 3 سال آینده، 

حدود یک تریلیون دالر به ظرفیت کنونی این بازار افزوده خواهد شد.
اکنون کشورهایی نظیر چین، هند، برزیل، روسیه و ترکیه برای تصاحب 
این ثروت از این گنج عظیم خیز بلندی برداشــته اند. شاید دیگر وقت آن 
رسیده باشد که مسئوالن ما نیز تدبیری کنند و تا فرصت هست، بستر الزم 

برای بهره برداری از این گنج به غبار رفته را مهیا کنند. 

صنعت نساجی ایران 
گنجی عظیم در زیر غبار

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
خرداد 1401   شماره 66
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به همت شرکت های بخش خصوصی و به خاطر شرایط خاص کشورمان، 
هم اکنون در شرایطی قرار داریم که می توانیم با استفاده از پتانسیل های 
موجود در تولید و صادرات تجهیزات پزشــکی از ساده ترین محصوالت 
کاربردی و لوازم مصرفی گرفته تا پیچیده ترین دســتگاه های درمانی و 
تشخیصی گام های به مراتب بلندتری از گذشته برداریم. بحران کرونا در 
ایران اثبات کرد که پتانسیل تامین تجهیزات پزشکی با تکیه بر توان داخلی 
حتی در شرایط تحریمی تا چه میزان باالســت. ایران به جرات جزو 1۵ 
کشــور اولی بود که در تامین تجهیزات پزشکی در سخت ترین شرایط 

تحریم و کرونا مشکل اساسی در تامین تجهیزات پزشکی نداشت.
 زیرســاخت های مورد نیاز از جمله وجود نیروی انســانی تحصیل کرده 
باهوش و جوان در کشــور، هزینه های نســبتا ارزان انرژی و دستمزد در 
مقایسه با سایر کشــورهای صنعتی دنیا، بازار محلی نسبتا بزرگ و بازار 
صادراتی سهل الوصول کشورهای منطقه غرب آسیا و اوراسیا با جمعیتی 
بالغ بر 2۵0 میلیون نفر و همچنین تجربه صادراتی به ســایر کشورهای 
جهان مخصوصا اتحادیه اروپا با پیشینه حدود 20 ساله و معافیت تجهیزات 
پزشکی از تحریم های سازمان ملل و تحریم های آمریکا، نشان از پتانسیل 

بالقوه جهش در صنعت تجهیزات پزشکی ایران عزیز دارد.
نمایشــگاه ایران هلث 1401 به خوبی توانســت توان فناوری صنعت 
تجهیزات پزشــکی ایران را مخصوصا در شــرکت های دانش بنیان و 
تجهیزات پیشــرفته پزشکی به نمایش بگذارد. تمام هیات های تجاری 
داخلی و خارجی که از ســالن اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
تجهیزات پزشکی ایران بازدید به عمل آوردند، به این نکته اذعان داشتند 

و بعضا با ناباوری از موفقیت ها و تجهیزات پیشرفته ارائه شده یاد کردند.
مساله دردآوری که باعث شده کام ملت، مسئوالن و فعاالن این حوزه از 
این دستاوردهای عظیم شیرین نشود، وجود برخی از افراد منفعت طلب و 
تولیدنَما اســت. در بازار تجهیزات پزشکی ایران متاسفانه شرکت هایی 
تولیدنما وجود دارند که به اسم تولیدکننده بیشترین ضربات را به حیثیت و 
اعتبار تولیدکننــدگان وارد کرده اند؛ ضرباتی که باعث شــد تا برخی از 
مسئوالن وزارت بهداشت به کلی اعتمادشان از تولید داخلی باکیفیت سلب 
شود. حتی تا قبل از نمایشــگاه ایران هلث امسال بسیاری از مسئوالن 
بلندپایه وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس نمی دانستند که بسیاری از 
محصوالت تولید ایران بیش از 1۵ سال است که به اروپا صادر می شوند! 
َجو مسموم ناشی از رفتار این به اصطالح تولیدکنندگان باعث شد که در 
برخی از کاالها با وجود پتانسیل تولید داخلی در کشور بیش از 100 میلیون 
دالر ارز 4200 تومانی به واردات کاالی مشــابه داخلی اختصاص یابد. 
هم اکنون که سیاســت  ارزی تغییر کرده، مشخص شده است، در برخی 
موارد تا ۵0 درصد ارز تخصیص داده شده نیز بیش از مقدار واقعی بوده است. 
اما اکنون همان بزنگاه تاریخی است که می توان سره را از ناسره جدا کرد. 
مسئوالن زیرک ما باید ببینند، تاکنون چه کسانی نقاب تولیدکننده را بر 
چهره داشــته اند و بــا آدرس غلط دادن به مســئوالن در مورد رانت ها و 
فســادهای گذشــته و یا متهم کردن تولیدکنندگان واقعی و باکیفیت 
صادراتی کشور آب به آسیاب چه کسی می ریزند و چرا با حذف ارز ترجیحی 
برای واردات مخالفت می کنند و یا در این روند کندی ایجاد می کنند؟ همه 
ما موظفیم، از تولیدکنندگانی که سابقه فعالیت آنان طی دهه های گذشته 
اثبات شــده و همواره به دنبال تولید باکیفیت و صادرات بوده اند، حمایت 

کنیم و متقابال از تولیدنماها تبری جوییم. 

مهندس عبدالرضا یعقوب زاده
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 

تجهیزات پزشکی ایران

ان
هم

ت م
داش

یاد

ضرورت حمایت 
از تولیدکنندگان واقعی
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در این بخـــش می خوانیم :

بازار سرمایه دالر محور است

مهمترین حلقه مفقوده صنایع؛  تامین سرمایه است

تاثیر منفی تورم بر سودآوری شرکت های بورسی

اقتصاد بازار

گفت وگوی اختصاصی با رضا آرامگفت وگوی اختصاصی با رضا آرام
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ازار
ـــ

 بــ
صاد

اقت

در خصوص فعالیت شرکت کارگزاری بیمه اریکه تجارت 
آتی نگر توضیحاتی ارائه فرمایید؟

این شرکت در زمینه مشــاوره و ارائه انواع خدمات بیمه ای به شرکت ها 
و ســازمان های دولتی و خصوصی و جامعه بیمه گــذاران فعالیت دارد. 
فعالیت های این شرکت ها به چند دسته تقسیم می شود که نخستین مورد، 
ارائه خدمات بیمه ای به بازار خرد است که به منظور طراحی بیمه نامه های 
مورد نیاز مردم مانند بیمه آتش سوزی و بیمه حوادث، درمان تکمیلی و... 
شکل گرفته است. دومین بخش نیز به طراحی بیمه نامه های بیمه های 
متناســب با حرفه اشخاص مانند بیمه مســئولیت سرویس کاران لوازم 
حرارتی و برودتی، پزشکان، مهندسان و هر شغلی که در قبال مشتریان 
مسئولیتی دارد، ارتباط پیدا می کند. بخش دیگر فعالیت شرکت کارگزاری 
اریکه تجارت آتی نگر هم به موضوع ارائه خدمات مشاوره به سازمان ها 
و موسســات بزرگ مثل بیمه های باربری، درمان، مهندسی و... مربوط 
می شــود تا بهترین پوشش های بیمه ای با نرخ و شــرایط مناسب را از 
شرکت های بیمه ای خریداری نمایند. شایان ذکر است، شرکت کارگزاری 

اریکه تجارت آتی نگر اخیرا با دریافت مجوز کارگزاری برخط یا آنالین از 
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران در زمینه فروش الکترونیکی بیمه 
هم فعالیت خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق فراهم کردن 
بسترهای فروش و توســعه کانال های فروش و همکاری با پلتفرم های 

توسعه داده است.
این شرکت تا چه اندازه به اهداف مورد نظر خود دست پیدا 

کرده است؟
اهداف شــرکت کارگزاری اریکه تجارت آتــی نگر در بخش بیمه های 
خرد مانند جلب مشتریان خرد در بخش بیمه های آتش سوزی و... تا حدود 
زیادی محقق شده، اما اهداف بخش مجازی و الکترونیکی که حدود 3 سال 
ســابقه دارد، به دلیل نبود زیرساخت های مورد نیاز و تکمیل نشدن سوییچ 
بیمه مرکزی و عدم اتصال شرکت های بیمه به این سوییچ هنوز بالتکلیف 
است و کماکان فروش آنالین واقعی در بستر الکترونیک تحقق پیدا نکرده و 

متاسفانه اکثر بیمه نامه ها به صورت آفالین به فروش می رسند.
در زمینه بیمه صادرات و بازرگانی چه اقداماتی از سوی این 

کارگزاری انجام می شود؟
شــرکت کارگزاری اریکه تجارت آتی نگر در بخش بازرگانی بیشتر در 
زمینه بیمه باربری فعالیت دارد. همچنین در زمینه اخذ پوشش بیمه  باربری 
مناسب و مشاوره بیمه ای به شرکت هایی که به کشورهای چین، حاشیه 
خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه صادرات دارند، همکاری خوبی دارد.
مهمترین تمایز این کارگزاری نسبت به دیگر کارگزاری ها 

چیست؟
یکی از بخش های قابل توجه شرکت کارگزاری اریکه تجارت آتی نگر، 
بهره مندی از تیم مشــاوره و کارشناسان خبره اســت، به طوری که در 
زمان اعالم خســارت به بیمه گذاران و کارشناســان طرف قرارداد، تمام 
پیگیری های الزم جهت احقاق حقوق بیمه گذاران خود را به سرعت و به 
نحو مطلوبی پیگیری می کند. به عبارتی دیگر، تیم شرکت کارگزاری اریکه 
تجارت آتی نگر، خدمات پشتیبانی را با تکیه بر اعضای جوان و متخصص 
حرفه ای خود به مشتریان ارائه داده تا خیال آنان از بابت پیگیری خسارت 

مديرعامل شرکت کارگزاری اريکه تجارت آتی نگر

قوانین دولتـی
 مانع توسعه صنعت بیمه کشور

محمد جعفری

هرچند در بسیاری از کشورهای توسعه يافته، اهمیت سرمايه گذاری در صنعت بیمه و استفاده از خدمات بیمه ای به منظور کاهش هزينه های غیرمنتظره 
جا افتاده، اما اين موضوع هنوز در کشورمان آن طور که بايد پررنگ نیست. از طرفی به دلیل عدم آگاهی مردم از قوانین و دستورالعمل های بیمه ای، 
با                                               رابطه  به آن خواهد شد. در همین  بلندمدت موجب عدم گرايش مردم نسبت  اين صنعت وجود دارد که در  به  نگرش غیرواقع بینانه ای نسبت 
رضا آرام، مديرعامل شرکت کارگزاری رسمی بیمه اريکه تجارت آتی نگر به گفت وگو نشستیم. وی حدود 22 سال در صنعت بیمه به فعالیت پرداخته و 

در بیمه های دانا و آسیا نیز سابقه فعالیت دارد. ماحصل اين مصاحبه از نظر مخاطبان ارجمند می گذرد.
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تا آخرین مرحله آسوده باشد. از سوی دیگر، این شرکت کارگزاری در سال 
جاری که ســال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین می باشد، با همکاری 
کارشناسان بیمه و بازار سرمایه، بیمه نامه های اعتباری را طراحی کرده تا 
با حمایت شرکت هایی که در زمینه تامین سرمایه خرد فعالیت می کنند، از 

شرکت های دانش بنیان حمایت نماید.
شرکت کارگزاری اریکه تجارت آتی نگر در سال گذشته چه 

دستاوردهایی داشت؟
بیماری کرونا موجب شد که در سال گذشته، نه تنها این کارگزاری، بلکه 
شرکت های بیمه ای و کل اقتصاد کشور نیز با افت فعالیت مواجه شوند که 
این موضوع نیز روی کاهش فعالیت این شرکت تاثیر قابل توجهی داشت، 
بر همین اساس شــرکت کارگزاری اریکه تجارت آتی نگر در نظر دارد تا 
در ســال 1401 با توجه به استقبال مردم از خرید غیرحضوری، فعالیت در 
زمینه فروش الکترونیکی بیمه را رونق بخشد و از طریق همکاری گسترده 
بــا کانال های فروش در این بازار خود را بــه عنوان یک برند قابل اعتماد 

معرفی کند.
وظیفه فرهنگ ســازی در صنعت بیمه بر عهده چه کسانی 

است؟
در حال حاضر این وظیفه بر عهده بیمه مرکزی اســت که به نظرم، در این 
چند ساله فعالیت چشمگیری در این زمینه صورت نپذیرفته و متاسفانه مردم 
به دلیل عدم شناخت کافی از صنعت بیمه و مزایای آن، آشنایی کافی با این 
صنعــت ندارند. البته این وظیفه بر عهده تمام ذی نفعان این صنعت مانند 
کارشناسان صنعت بیمه، کارگزاران رسمی بیمه و نمایندگان نیز است تا با 
برنامه ریزی مناسب مردم را بیشتر با صنعت بیمه و مزایای آن آشنا کنند. 
بنده مطمئن هستم، در صورتی که فرهنگ بیمه توسعه پیدا کند، مردم هیچ 

کاری را بدون حضور و پشتیبانی بیمه راه اندازی نخواهند کرد.
در شرایط فعلی چه مشکالتی صنعت بیمه را تهدید می کند؟

یکی از مشــکالت این صنعــت، عدم نوآوری و خالقیت اســت. عمده 
شــرکت های بیمه تمرکز خود را بر جــذب پرتفوی های بزرگ متمرکز 
کرده انــد، چون مدیرعامــل و اعضای هیات مدیره شــرکت ها باید به 
سهامداران خود پاسخگو باشند و سود مناسبی برای آنان ایجاد کنند. تمرکز 
روی بازارهای خرد و طراحی بیمه نامه های جدید ممکن است، زمان بر باشد 
و در کوتاه مدت پرتفوی مناسبی را برای شرکت های بیمه تولید نمی کند، 
بنابراین بیمه ها کمتر رغبت دارند در این زمینه ورود کنند. مورد بعدی، عدم 
توجه کافی به شبکه فروش و جایگاه این شبکه در صنعت بیمه می باشد که 
بعضا هیچ حمایت و پشتیبانی از سوی شرکت های بیمه از شبکه فروش 
صورت نمی پذیرد، در صورتی که حــدود 80 درصد پرتفوی کل صنعت 
بیمه توسط کارگزاران بیمه و نمایندگان تولید می شود. البته ناگفته نماند، 
شرکت های بیمه ای هستند که برای شبکه فروش، ارزش و منزلتی قائل 
هســتند و برنامه های خوبی جهت حمایت از آن ها در شرکت خود تهیه 

کرده اند و توانسته اند، بازار خود را نیز در زمینه بیمه عمر توسعه دهند.
تحریم چه تاثیری بر فرآیند فعالیت شــرکت های بیمه ای 

داشته است؟
در شــرایط فعلی تحریم ها مانع از برقراری ارتباطات آسان با شرکت ها در 
خارج از کشــور گردیده، بنابراین به دلیل عدم دریافت منابع مالی ناشــی 
از فــروش کاال و خدمات، فعالیت آن ها کاهش پیدا کرده اســت. البته به 
مرور زمان وضعیت کشور در حال گذر از شرایط فعلی و گسترش تعامالت 

گسترده با کشورهای مختلف می باشد.

وجود بیمه های بازرگانی چه ضرورتی دارد؟
قطعا یک بازرگان بدون داشتن بیمه نمی تواند به فعالیت بپردازد، چراکه 
با وجود ســرمایه کالنی که در اختیار دارد، ریسک زیادی پیش رو خواهد 
داشت. برای مثال، در حوزه نفت و مشتقات نفتی و صادرات آن، در صورت 
نبودن حمایت های بیمه ای، هیچ کشــوری حاضر بــه ادامه همکاری 
نیست تا درگیر خســارت های غیرمترقبه نشود. صنعت بیمه پتانسیل 
بســیار زیادی جهت پوشش بیمه ای فعاالن اقتصادی و صنعتی دارد که 
در صورت توجه به این موضوع و حضور قدرتمند بیمه در کنار فعالیت های 
اقتصادی، شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود، کما اینکه در 
خسارت های سنگین اخیر صنایع مختلف، حضور بیمه و پرداخت خسارت 

به زیان دیدگان کمک بسیار زیادی به فعالیت مجدد آن ها کرده است.
صنعت بیمه در شــرایط فعلی چه مشــاغلی را پوشش 

می دهد؟
صنعت بیمه در شــرایط فعلی، تمام ریسک هایی که قابل بیمه شدن را 
داشته باشند و با آیین نامه ها و قوانین کشور مغایرتی نداشته باشد، پوشش 
می دهد و با کارشناسان حرفه ای و خبره خود می تواند از صنایع کشورمان 

در مقابل حوادث پشتیبانی نماید.
آیا تاکنون اقدام قابل توجهی در جبران خسارت شرکت ها 

انجام داده اید؟
یکی از این اقدامات، جبران خســارت شرکت زر ماکارون بود که کشتی 
حمل کاالهای آن به گل نشســته بود. در این زمان، شــرکت بیمه ای 
مورد نظر امور مربوط به این کشــتی را از خارج از کشــور پیگیری و طی 
دو ماه خســارت این شرکت را پرداخت کرد، به طوری که این اقدام برای 
مدیرعامل شــرکت زر ماکارون به عنوان یک اقدام قابل تحسین مورد 
توجه قرار گرفت و حتی به آن شــرکت بیمه ای وعده داد که در جلسات 
با شرکت های دیگر، تبلیغات الزم را برای شناخته شدن خدمات بیمه ای 
انجام دهد که نتیجه این کار، ورود شــرکت ها به صنعت بیمه و پی بردن 

به اهمیت آن بود.
چه چشم اندازی را برای صنعت بیمه متصور هستید؟

در شــرایط فعلی و مشکالت پیش روی شــرکت ها و وجود فشارهای 
اقتصادی و تحریم ها، اقتصاد کشــورمان قابل پیش بینی نیست، با این 
حال بنده آینده خوبی را برای شرکت های بیمه ای متصور هستیم. قطعا با 
توسعه اقتصادی کشور و رغبت تجار و صنایع کوچک و بزرگ به استفاده 
از خدمات بیمه ای و حضور جوانان فعال و خالق در کشور، آینده خوبی را 

برای این صنعت پیش بینی می کنم.
و سخن آخر...

امروزه تقریبا صنعت بیمه در حال پوست اندازی است و بازارهای جدیدی 
روی این صنعت باز می شــود. در صورت هوشــمندی مدیران ارشد بیمه 
مرکزی و صنعت بیمه، می توان فرهنگ بیمه را در بین مردم نهادینه کرد، 
به طوری که مانند کشورهای پیشرفته هیچ فعالیت اقتصادی، بدون بیمه 
شروع نکند، هیچ خانه بدون بیمه آتش سوزی نباشد، هیچ حرفه ای بدون بیمه 
مسئولیت حرفه ای کار نکند و هیچ پزشک و مهندسی بدون بیمه مسئولیت 
کار خود را ادامه ندهد، بر همین اساس از دولت و بزرگ مردان تقاضا دارم تا 

بستر الزم را برای رشد این صنعت فراهم سازند. 
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بعضا هیچ حمایت 
و پشتیبانی از سوی 
شرکت های بیمه از 

شبکه فروش صورت 
نمی پذیرد، در صورتی 

که حدود 80 درصد 
پرتفوی کل صنعت 

بیمه توسط کارگزاران 
بیمه و نمایندگان 

تولید می شود
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شرکت تامین انرژی کاریزما با چه هدفی تاسیس شد؟
تامین منابع خارجی که در گذشــته امکان به کارگیری آن بیشــتر بود، 
منابع مالی از طریق روش فاینانس یا خط اعتباری ایجادشــده از سوی 
دولت ها مانند خط اعتباری میان دو کشــور چیــن و ایران، به پروژه ها و 
شــرکت ها به منظور ساخت و توسعه اختصاص داده شــده بود و از این 
طریق، بخش قابل توجهی از بودجه مورد نیاز پروژه ها جذب می شد. البته 
روش سرمایه گذاری هم وجود دارد که بر اساس آن، شرکت های خارجی 
می توانند در ســبد سهام شرکت های داخلی سرمایه گذاری یا به صورت 
مســتقیم در پروژه های توسعه و ساخت مشــارکت کرده و منابع الزم را 
ایجاد کنند، اما این امر به دلیل مشکالت پیش روی تامین اعتبار خارجی 
بسیار کم اتفاق افتاده است، بر همین اساس شرکت تامین انرژی کاریزما 

با رویکرد تامین سرمایه به عنوان حلقه مفقوده صنعت تاسیس گردید.

در حال حاضر این شرکت چه اهداف مهمی را دنبال می کند؟
شرکت تامین انرژی کاریزما با هدف تامین سرمایه به شناسایی گلوگاه ها 
و بخش های مختلف تولید پرداخــت و موفق به راه اندازی صندوق های 
ســرمایه گذاری، بخش بیمه، بخش بازرگانی و صرافی کاریزما شــد. از 
آنجایی که بسیاری از شرکت های تامین سرمایه قادر به تامین نیاز صنایع و 
شرکت ها نبوده، شرکت تامین انرژی کاریزما با بررسی و مطالعه دقیق این 
مشکالت، سعی در ارائه راهکارهای موثر دارد. همچنین این شرکت در 
راستای رسالت تعریف شده خود، سعی دارد تا سرمایه الزم را برای ساخت، 
توسعه و تامین تجهیزات و ملزومات نیروگاه های بزرگ تامین و این فرآیند 
را تا رســیدن به نقطه زنجیره نهایی، یعنــی مصرف کننده ادامه دهد. در 
زمینه خرده فروشی برق نیز شــرکت تامین انرژی کاریزما برق را جهت 
تامین نقدینگی از نیروگاه ها خریداری کرده و به عنوان خرده فروشی، آن 
را در بورس و خارج از بورس طی قراردادهای دوجانبه و مستقیم در اختیار 
صنایع می گذارد. از طرفی، این شرکت در قالب بازرگانی خارجی و داخلی 
فعالیت کرده و راه حل هایی را در دستور کار قرار داده تا خدمات مختلف 
در بخش صنعت نیرو، پتروشــیمی، نفــت و گاز را ارائه و حلقه زنجیره 

ارزش را کامل کند.
مهمترین ویژگی شرکت تامین انرژی کاریزما نسبت به 

شرکت های مشابه در بازار چیست؟
نخســتین مزیت این شــرکت، آگاه بودن آن از وضعیت صنعت و بررسی 
مشکالت و ظرفیت های آن است، در حالی که شرکت های تامین سرمایه، 
صرفا بُعد مالی و ســرمایه گذاری صنایع را بررسی می کنند. دومین مزیت 
شرکت تامین انرژی کاریزما، تاسیس زنجیره ها و زیرمجموعه هایی برای 
خدمات رســانی به بخش های مختلف صنایع است. به عنوان مثال، گروه 
سرمایه گذاری کاریزما با دارا بودن صرافی، سبد گردان، کارگزاری و همچنین 
بیمه، ضمن خدمات رســانی به متقاضیان در بخش های ارزی و بازرگانی، 

جهت کاهش ریسک های مترتب، بیمه نامه های الزم را صادر خواهد کرد.

مديرعامل شرکت تامین انرژی کاريزما

مهمترین حلقه مفقوده صنایع 
تامین سرمایه است

ثمانه نادری

يکی از ملزومات رشد صنايع و تولید، تامین به موقع نقدينگی است که متاسفانه در حال حاضر به دلیل مشکالت اقتصادی با موانعی روبه رو است، بر 
همین اساس شرکت های تامین سرمايه در تالش هستند تا با بررسی شرايط، منابع مورد نیاز را در اختیار صنعت قرار داده و از طرفی به تسهیل فرآيند 
تولید کمک کنند. با توجه به اين موضوع اگر مشکالت اقتصادی مرتفع شوند، با جذب سرمايه الزم از بازارهای داخلی و خارجی می توان اين منابع را به 
سمت صنعت هدايت و به فعالیت اين شرکت ها شتاب بیشتری بخشید. در همین رابطه با دکتر عباس مهرابی، مديرعامل شرکت تامین انرژی کاريزما 
گفت وگويی داشتیم. وی تاکنون در حوزه پروژه های زيرساختی و صنعتی مانند پروژه های نیروگاهی، خدماتی و عمرانی در جهت تامین منابع مالی که به 

دو حوزه تامین مالی خارجی و داخلی تقسیم می شود، فعالیت داشته است. مشروح اين مصاحبه به نظر خوانندگان ارجمند می رسد.
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چه مشکالتی فعالیت صنایع را تهدید می کند؟
مشکل و معضل اصلی صنایع به عدم تامین به موقع نقدینگی و به دنبال 
آن افزایش هزینه ها بازمی گردد، از این رو طرح ها و پروژه های تعیین شده، 
توجیه اقتصادی الزم را از دســت می دهند. شرکت های زیادی در حوزه 
تکنولوژی راه اندازی شده و دانش مورد نیاز این فعالیت ها نیز بومی سازی 
شده است. با توجه به این موضوع برای توسعه و گسترش بازار یک محصول 
در ابتدا باید معضل تامین مالی آن را حل کرد و بر همین اساس گروه مالی 
کاریزما نیز با تامین منابع مالی و رفع مشکل سرمایه صنایع، بخش مهمی 
از اهداف خود را در این راســتا محقق می کند. موضوع دیگر به موانع تولید 
مانند افزایش قیمت ها، بی ثباتی اقتصادی و قوانین متعدد مربوط می شود 

که برای تسهیل شرایط تولید باید آن ها نیز برطرف شوند.
تحریم ها چه تاثیری بر روند تامین مالی این شرکت داشته 

است؟
بخــش عمده فعالیت های شــرکت تامیــن انرژی کاریزمــا در داخل 
انجام می شــود، اما با توجه به تاثیر تحریم بر کل اقتصاد کشــور و توقف 
سرمایه گذاری خارجی، روند انتقال سرمایه به سمت صنایع کندتر خواهد 
شــد. به عنوان مثال، در شرایط تحریم انتقال سرمایه خارجی، نهاده های 
تولید و تکنولوژی از خارج به داخل متوقف و یا پرهزینه شــده و همین امر 

موجب افزایش هزینه ها می شود.
دفاتر خارجی شــرکت تامین انرژی کاریزما به چه منظور 

راه اندازی شده است؟
این دفاتر به منظور توســعه فعالیت های مالی، بازرگانی، رونق بازاریابی و 
کمک به واردات راه اندازی شده تا خدمات مورد نیاز مشتریان را تامین کنند. 

قطعا فعالیت این دفاتر با بهبود شرایط اقتصادی و اتصال سیستم بانکی 
کشور به شبکه بانکی جهانی اثربخش تر خواهد بود.

افق پیش روی شــرکت های تامین ســرمایه را چطور 
پیش بینی می کنید؟

این موضوع به شاخص های اقتصاد کالن کشور مانند میزان تولید کاال و 
خدمات، حجم نقدینگی، سرمایه گذاری و... وابسته است. شرکت تامین 
انرژی کاریزما نیز به عنوان بخشــی از زنجیره کلی اقتصاد، متاثر از این 
فضا خواهد بود، از این رو در شــرایط کنونی تالش برای تسهیل قوانین 
و انتظام بخشی به سیستم پولی و مالی کشور ضروری است. امیدوارم در 
آینده ای نه چندان دور مشکالت و معضالت حاصل از تحریم رفع شده و 
زمینه ارتباط موثر با موسسات سرمایه گذاری خارجی فراهم شود. یکی از 
معضالت فعلی در حوزه جذب سرمایه گذاران خارجی، عدم اتصال سیستم 
بانکی کشورمان به بانک ها و موسســات بین المللی است که با حل آن 
می توان زمینه جذب سرمایه را به کشور فراهم کرد و همگام با آن، دانش 

فنی و روش های نوین را به اشتراک گذاشت.
و سخن آخر...

امیدوارم در راستای اهداف و ماموریت این شرکت خدمات خوبی به بخش 
صنعت، معدن و تجارت ارائه شود و با اتکاء به روش های ابتکاری ارائه شده، 
موانع و معضالت موجود از میان برداشــته شود. اگر حمایت های الزم از 
صنعت صورت گیرد، شــرایط اقتصادی بهتری در کشــورمان حاکم 
خواهد شد و شرکت های خدماتی مالی-سرمایه گذاری نیز در راستای 
وظایف محول شده، تمام تالش خود را جهت تحقق این مهم به انجام 

خواهند رساند.  
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یکی از معضالت 
فعلی در حوزه جذب 

سرمایه گذاران 
خارجی، عدم اتصال 

سیستم بانکی 
کشورمان به بانک ها و 
موسسات بین المللی 

است که با حل آن 
می توان زمینه جذب 
سرمایه را به کشور 

فراهم کرد
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سبدگردان توســعه فیروزه چه برنامه هایی را برای سال 
جاری در دستور کار قرار داده است؟

این سبدگردان در ســال 1401 جدا از تاسیس صندوق های جدید، رشد 
منابع در صندوق های فعلی فیروزه موفقیت،  شــاخصی 30 شــرکت 
و ارمغان فیروزه آســیا را در نظر گرفته که  بر اســاس برنامه ریزی های 
مشخص اجرایی خواهد شد. سبدگردان توسعه فیروزه در سال 1401، با 
ارائه خدماتی جدید مانند خدمات مشاوره دارایی و بهینه سازی و چینش 
پرتفوی دارایی ها متناسب با درجه ریسک پذیری دلخواه سرمایه گذاران، 
سعی دارد تا ابزارهای مالی مناسب را با توجه به عوامل احتیاطی و افزایش 
ریسک  غیرسیســتماتیک در اقتصاد ایران برای سرمایه گذاران محترم 
طراحی و اجرا نماید. هم اکنون سبدگردان توسعه فیروزه با داشتن بیش از 
100 سبد حقیقی و حقوقی عملکرد مناسبی را در بازار سرمایه ایران حتی 

در روزهای منفی بازار به ثبت رسانده است.

در مورد صندوق ها و سبدهای تحت مدیریت این شرکت 
بیشتر توضیح فرمایید؟

صندوق سرمایه گذاری فیروزه موفقیت در سال 1389 با دریافت مجوز از 
سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را آغاز کرد و تمرکز اصلی ترکیب 
دارایی های این صندوق، سرمایه گذاری در سهام برتر بازار سرمایه است. 
در حال حاضر ۵1 درصد از دارایی تحت مدیریت آن در سهام و 47 درصد 
در اوراق با درآمد ثابت و ســپرده بانکی سرمایه گذاری شده و بازدهی این 
صندوق در یک ســاله اخیر منتهی به 31 خردادماه 1401، 4۵ درصد بوده 
است. صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت ارمغان فیروزه آسیا نیز در سال 
1396 با دریافت مجوز از ســازمان بــورس و اوراق بهادار فعالیت خود را 
آغاز کرده و عمده حجم دارایی های آن به اوراق با درآمد ثابت و ســپرده 
بانکی اختصاص یافته که قابل معامله است. در حال حاضر نیز شرکت گروه 
سرمایه گذاری توســعه صنعتی ایران )سهامی عام( به  عنوان بازارگردان 
این صندوق می باشد. شایان ذکر است، سیاست صندوق سرمایه گذاری 
با درآمد ثابت ارمغان فیروزه آســیا در سال 1401، تحقق سود 23 درصد 
ساالنه بوده که در تاریخ 31 خردادماه امسال، به بازدهی 22 درصد رسیده 
است. سومین مورد، صندوق سرمایه گذاری شاخصی 30 شرکت بزرگ 
فیروزه اســت که در سال 1393  با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق 
بهادار فعالیت خود را آغاز کرد. ۵ درصد از ترکیب دارایی های این صندوق 
به اوراق با درآمد ثابت اختصاص یافته و مابقی نیز در سهام 30 شرکت برتر 
بازار سرمایه، ســرمایه گذاری شده است. الزم به یادآوری است، صندوق 
سرمایه گذاری شاخصی 30 شرکت بزرگ فیروزه در یک سال اخیر منتهی 

به 31 خردادماه 1401، 36 درصد بازدهی داشته است.
این سبدگردان تاکنون چه میزان بازدهی داشته است؟

بازدهی دوســاله منتهی به خردادماه 1401 در مجموع سبدهای تحت 
مدیریت سبدگردان توسعه فیروزه به طور میانگین 109 درصد و بازدهی 
شــاخص بورس در همین مدت، 46 درصد می باشد. بازدهی یک ساله 
منتهی به خردادماه 1401 در مجموع ســبدهای تحــت مدیریت این 
ســبدگردان نیز به طور میانگین 33 درصد و بازدهی شاخص بورس در 

مديرعامل سبدگردان توسعه فیروزه مطرح کرد

تاثیر منفی تورم
بر سودآوری شرکت های بورسی

ثمانه نادری

يکی از موضوعاتی که موجب شده بازار سرمايه به رونق و رشد مورد انتظار دست پیدا نکند، رفتارهای هیجانی برخی از سهامداران تازه وارد است که معموال 
به دلیل نبود فرهنگ سازی و دانش کافی از اين بازار رخ می دهد، بر همین اساس سبدگردان ها به عنوان واسطه آگاه سرمايه گذاری بازار سرمايه، تا حدود 
زيادی از اين هیجانات و آسیب آن به بورس کاسته اند، به طوری که عملکرد موفق برخی از آن ها موجب شده تا مردم استقبال بیشتری نسبت به بازار سرمايه 
و سرمايه گذاری بلندمدت در آن داشته باشند، اما در حال حاضر بی ثباتی های اقتصادی باعث شده، اين بازار سودآوری مورد انتظار را برای سهامداران نداشته 
باشد. برای بررسی بیشتر اين موضوع به سراغ خانم يگانه اقبال نیا، مديرعامل شرکت سبدگردان توسعه فیروزه رفته و با وی به گفت و گو پرداختیم که مشروح 

آن در ادامه می آيد.
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همین مدت، 32 درصد بوده اســت. عالوه بر این، بازدهی 6 ماهه منتهی 
به خردادماه 1401 در مجموع سبدهای تحت مدیریت سبدگردان توسعه 
فیروزه به طور میانگین 20 درصد و بازدهی شاخص بورس در همین مدت، 

18 درصد بوده است.
برای جذب سهامداران خرد به سبدگردان توسعه فیروزه 

چه تدابیری اتخاذ کرده اید؟
از آنجایی که هنوز رشد قیمت دارایی ها در شاخص بورس منعکس نشده، 
در نظر داریم تا برای جذب ســهامداران خرد، تحلیل موشکافانه ای را از 
متغیرهای کالن اقتصادی و دلیل اینکه چرا بورس هنوز به رشد قیمت ها 
واکنش نشان نداده اســت، به مشتریان ارائه دهیم. شــایان ذکر است، 
زمانی که دلیل بنیادی عدم رشد بورس برای مشتریان خرد تشریح شده 
و همچنین مدل های تنوع ســازی دارایی ها برای آنان مثال زده می شود، 
اعتماد مشتریان جلب شده و اکثریت آنان در خصوص شرایط نوسانی بازار 
نگرانی نخواهند داشت. بیشترین چالش ما در سبدگردان توسعه فیروزه 
زمانی به وجود خواهــد آمد که بازارها به صورت هیجانی رشــد کرده و 
استراتژی ورود به سهم در پرتفوی های ما، هنوز سیگنال های ورود به سهم 
را از بخش تحلیل داده های تکنیکال و بنیادی دریافت نکرده باشد. در این 
زمان، بســیاری از سرمایه گذاران نگران شده و در نهایت عده ای نیز که از 
روش های سبدگردان توسعه فیروزه خوشحال نیستند، روند سرمایه گذاری 
خود را فسخ کرده یا از ابتدا به آن جذب نمی شوند که برای این سبدگردان 

کامال قابل درک است.
میزان استقبال مردم از این سبدگردان طی چند ماه گذشته 

چطور بوده است؟
با توجه به شــرایط موجود بازارها، اســتقبال از سبدگردان در حد متوسط 
ماهانه جذب سبدها بوده اســت. امیدواریم که از این پس با بهبود شرایط 
کلی اقتصادی، اقبال عمومی نسبت به بازار سرمایه و پیرو آن سبدگردان ها 

بهبود یابد.
با توجه به نوسانات بازارهای مالی، بازار سرمایه طی چند 

ماه آینده به چه سمت و سویی خواهد رفت؟
با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد، وضعیت بازار سرمایه طی روزهای 
آینده نوســانی و غیر قابل پیش بینی باشد. از ســوی دیگر، گزارش های 

ضعیف شــرکت های بورسی و افزایش هزینه تولید در اکثر شرکت ها به 
دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، مواد خام و دســتمزدها، نشان از وضعیت 
مثبتــی برای این بازار طی چند ماه آینده ندارد، بر همین اســاس به نظر 

می رسد، کسب سود در بورس تهران دیگر مانند گذشته آسان نباشد.
چه پارامترهایی به رشــد بازار سرمایه بدون وابستگی به 

افزایش نرخ دالر، کمک خواهد کرد؟
این موضوع ارتباط مستقیمی با ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری 
و تولید دارد. برای مثال، در شــرایط نوسانی، شاید بار دیگر شاهد هجوم 
سرمایه گذاران خرد و یا رفتارهای هیجانی برخی از آنان باشیم که به جای 
رشد این بازار، نوسانات آن را تشدید کرده و بر بی اعتمادی سرمایه گذاران 

نسبت به این بازار می افزاید.
اقدامات دولت و تاثیــر آن بر بازار ســرمایه و وضعیت 

سبدگردان ها را چطور ارزیابی می کنید؟
یکی از مهمترین موضوعات، عدم مداخله دولت در بازار ســرمایه است 
تا این بازار از شــفافیت بیشتری برخوردار باشد. متاسفانه در شرایط فعلی 
وضعیت سبدگردان ها با توجه به هزینه های باالی دستمزد، کمبود نیروی 
کار متخصص و ســوددهی کم بازار ســرمایه چندان مناسب نیست، در 
حالی که این بازار ظرفیت زیادی برای ســرمایه گذاری و سودآوری دارد؛ 
همان طور که در بسیاری از کشورها، بخش اعظم سرمایه ها به سمت این 
بازار حرکت می کند. با این وجود امیدوارم با تخصصی شدن بازار سرمایه 
و ایجاد رقابت کافی بین همه سبدگردان ها، نتایج بهتری در عملکرد مالی 
آن ها به وجود آید و سرمایه گذاران نیز اعتماد بیشتری نسبت به آن ها به 

عنوان واسطه های مهم بازار سرمایه داشته باشند.
و سخن آخر...

همان طور که اشاره شد، بازار سرمایه از مشکالتی مانند قوانین ناکارآمد، 
مداخله های دولتی و تورمی که دامن گیر شرکت های بورسی شده، رنج 
می برد، به همین دلیل امیدوارم دولت با تجدید نظر در سیاست های خود 
نسبت به این بازار و رفع برخی از مشکالت مثل تورم موجود به شکوفایی 
و رشد ساختارهای بازار سرمایه برای همه فعاالن این حوزه کمک کند تا از 
این پس شاهد سرمایه گذاری ســودآورتر از این بازار و به دنبال آن، رشد 

اشتغال زایی سبدگردان ها و شرکت های بورسی باشیم. 

گزارش های ضعیف 
شرکت های بورسی و 
افزایش هزینه تولید 
در اکثر شرکت ها به 
دلیل افزایش قیمت 

مواد اولیه، مواد خام و 
دستمزدها، نشان از 
وضعیت مثبتی برای 

این بازار طی چند ماه 
آینده ندارد
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یکی از عوامل تاثیرگذار در صعود شــاخص بازار سرمایه، افزایش نرخ 
ارز اســت، با این حال باید دانست که این موضوع در همه شرایط تاثیر 
یکسانی بر وضعیت این بازار نداشته و از سوی دیگر، همه شرکت های 
بورســی نیز وضعیت ثابتی در تاثیرپذیری از ایــن امر ندارند. به عنوان 
مثال، برخی از شــرکت های بورسی صادرات محور،  با افزایش نرخ ارز 

برخالف شرکت های وارداتی بسیار سود خواهند کرد.
عباسعلی حقانی نسب، رییس هیات مدیره شرکت سبدگردان هدف با 
اشاره به چند نرخی بودن ارز گفت: در حال حاضر چهار نرخ ارز نیمایی، 
نرخ توافقی، نرخ ارز بازار متشــکل و نرخ آزاد وجود دارد که به ترتیب با 
قیمت های 26، 32، 29 و 27 هزار تومان معامله می شود. از آنجایی که 
شرایط فروش شرکت های بورسی به ارز نیمایی وابسته است، تا زمان 
تغییر قیمت این ارز میزان فروش این شــرکت ها نیز تغییری نخواهد 
کرد، با این حال نظام ارزی شناور مدیریت شده است، یعنی متناسب با 
تورم ایران و جهان رشــد کرده و قطعا با افزایش نرخ ارز شاهد افزایش 

قیمت ها در سطح بازار خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه شــرکت های بورسی با افزایش نرخ ارز رشد کرده 
و در افزایش شــاخص بورس نیز تاثیرگذار بوده اند، ادامه داد: اگر ارز در 
قیمت های 30 الی 33 هزار تومان تثبیت شود، این موضوع تاثیر مطلوبی 
بر وضعیت شرکت های بورسی داشــته و افزایش قیمت محصوالت 
آن ها را به همراه خواهد داشت، بر همین اساس می توان این اطمینان را 

داد که با افزایش نرخ ارز، شاهد رشد شاخص بازار سرمایه باشیم.
رییس هیات مدیره شرکت ســبدگردان هدف با بیان اینکه باید بستر 
رشد بورس را با ســرمایه گذاری های بلندمدت و ایجاد شفافیت در این 
بــازار هموار کرد، افزود: از آنجایی که در اقتصاد کشــورمان 60 درصد 
شرکت های بازار سرمایه مانند شرکت های معدنی، فلزی، پتروشیمی، 
پاالیشــگاهی، شیمیایی و... صادرات محور هســتند، در نتیجه قیمت 
کاالهای آن ها بر اســاس قیمت جهانی و نرخ ارز تعیین خواهد شــد؛ 
بــه عبارتی دیگر افزایــش نرخ ارز باعث تحرک مثبت شــرکت های 
صادرات محور بازار ســرمایه شــده و به همین دلیل اگر اغراق نباشد، 
می توان گفت که بازار ســرمایه دالر محور بوده و تحت تاثیر نوسانات 

آن قرار دارد.
حقانی نســب در خصوص وضعیت بازار ســرمایه در ســال جاری نیز 
خاطرنشان کرد: جدا از تاثیر نوسانات نرخ ارز این موضوع به واکنش های 
سهامداران و صبوری آنان نیز بستگی دارد. برای مثال، سهامداران خرد 
برای ورود به بازار ســرمایه باید آموزش بیشــتری ببینند و اطالعات و 
دانش کافی از این بازار را در اختیار داشــته باشند. مساله دیگر این است 
که این ســهامداران به سراغ ابزارهای سرمایه گذاری بهتری رفته و در 

بلندمدت وارد بازار سرمایه شوند.
وی در پایان با اشــاره به رشد شــاخص بورس طی ماه های آینده نیز 
خاطرنشان کرد: نمونه این ابزارها از ویژگی هایی مانند عدالت محوری، 
سودآوری، تنوع محوری، شفافیت محوری و مالکیت محوری برخوردار 
است، بر همین اســاس در صورت برخورداری از آن می توانیم وضعیت 
بهتری را برای بازار بورس ترسیم کرده و نسبت به رشد شاخص امیدوار 
باشیم. همچنین در چنین شرایطی دیگر خبری از هجوم های ناگهانی 

به بازار سرمایه یا خریدوفروش های هیجانی نیست. 

ريیس هیات مديره شرکت سبدگردان هدف

بازار سرمایه 
دالر محـور اسـت

عرفان فغانی

ازار
ـــ

 بــ
صاد

اقت



در این بخـــش می خوانیم :

ساختار اقتصاد کشور مشوق صنعت و تولید نیست
خودکفایی 90 درصدی کشور درتولید تجهیزات پزشکی

تالش بی وقفه برای تحقق شعار تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین

پرونده ویژه

گفت وگوی اختصاصی با دکتر علی عماری الهیاریگفت وگوی اختصاصی با دکتر علی عماری الهیاری
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شرکت پویندگان پزشــکی پردیس از چه سالی و با چه 
هدفی تاسیس گردید؟

این شرکت در سال 1386 با هدف تولید محصوالت ارتوپدی، ایمپلنت 
و... در شهرک صنعتی مینودشت استان گلستان تاسیس شد و به مرور 
زمان به موفقیت های زیادی در داخلی ســازی این محصوالت دست 
یافته، به طوری که برخــی از محصوالت آن مانند ایمپلنت های تروما 
صد درصد تولید داخل است. البته باید گفت، در ابتدای تاسیس شرکت 
پویندگان پزشــکی پردیس، نیروی انسانی متخصص کافی در استان 
گلســتان برای این کار وجود نداشت که خوشــبختانه در حال حاضر 
همان افرادی که با دســتگاه CNC آشــنایی نداشتند، پیشرفته ترین 
ماشــین آالت را تولید و تعمیر می کنند. شــایان ذکر است، با توجه به 
وجود حدود 30 شــرکت فعال در حوزه ایمپلنت، بازار رقابتی خوبی در 
داخل شکل گرفته و میزان واردات نیز کاهش یافته است. عالوه بر این، 
محصوالت شرکت های تجهیزات پزشکی به خارج از کشور نیز صادر 

شده و در شرکت های بزرگ دنیا استفاده می شود.

آیا این شــرکت به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کرده 
است؟

شــرکت پویندگان پزشکی پردیس، قطعا با برخی از اهداف تعیین شده 
خود هنوز فاصله دارد، اما برای بررســی این موضوع باید هم شــرایط 
داخلی این شرکت و هم شرایط بیرونی را در نظر داشت. به عنوان مثال، 
آنچه مربوط به داخل این مجموعه بوده، تاکنون به ســرانجام رسیده و 
اصالحات اساسی آن نیز انجام شده است، اما شرایط بیرونی که معموال 
از آن به عنوان تهدیدها و فرصت ها یاد می شود، در چگونگی تحقق این 
اهداف نقش دارد که متاســفانه در شرایط فعلی آن طور که باید شرایط 
فراهم نشــده است. هم اکنون شــرکت پویندگان پزشکی پردیس در 
تالش اســت تا محصوالتی را تولید کند که بر درد و رنج بیماران غلبه 
کرده و همان طور که مقام معظم رهبری نیز تاکید کرده اند، از درد و رنج 
بیماران بکاهد، بر همین اساس این شرکت محصولی تولید کرده که با 

استفاده از آن، زانوی افراد بیمار بیشتر خم شود.
در حال حاضر چه تعداد محصول تولیــد کرده اید و این 

محصوالت از چه ویژگی های مهمی برخوردار هستند؟
به طور کل 60 مدل محصول در شرکت پویندگان پزشکی پردیس تولید 
شــده که مهمترین ویژگی تولیدات این شرکت، تمرکز بر فعالیت های 
بخش تحقیق و توسعه است. برای مثال، در تولید این محصوالت تالش 
می شــود تا از به روزترین تکنولوژی ها استفاده شود. از سوی دیگر، این 
شرکت به همه اســتانداردها پایبند بوده و برای نگهداری استانداردها 
حدود 4 میلیارد تومان هزینه کرده تا کیفیت محصوالت عرضه شده را 
تضمین کند. خوشبختانه این زحمات به نتیجه رسیده و تجهیزات پزشکی 
ایرانی در بسیاری از کشورها شناخته شده است، به طوری که کشورهای 

عربی این محصوالت را به نمونه های آمریکایی ترجیح می دهند.
از دیگر ویژگی ها و مزایای محصوالت شــرکت پویندگان پزشــکی 
پردیس، می توان به اثربخشــی این کاالها در بلندمدت اشاره کرد که 
خوشبختانه مورد استقبال بیمارستان ها قرار گرفته است. از سوی دیگر، 
تولیدات این شــرکت از ایده ها و نظرات پزشــکان به منظور طراحی و 
بهینه سازی ساخت تجهیزات بهره می گیرد، به طوری که هم از لحاظ 

مديرعامل شرکت پويندگان پزشکی پرديس عنوان کرد

اعتماد بازارهای خارجی 
به تجهیـزات پزشـکی ایـرانی

محمد جعفری

با وجود پزشکان مطرح و سرشناس ايرانی در سطح دنیا، تجهیزات پزشکی داخلی نیز جايگاه مناسبی پیدا کرده و امروزه حتی از برخی محصوالت 
شرکت های اروپايی نیز شناخته شده تر هستند. در اين میان يکی از چالش های مهم اين صنعت، قوانین پیچیده و متعدد است که هزينه واردات مواد اولیه را 
برای صنعت تجهیزات پزشکی افزايش داده و موجب واردات کااليی شده که نمونه آن در داخل تولید می شود. با اين بهانه به سراغ دکترعلی عماری الهیاری، 
مديرعامل شرکت پويندگان پزشکی پرديس رفته و با وی به گفت وگو پرداختیم. الهیاری از سال 1386 وارد اين حوزه شده و از سال 1390 به عنوان 
ريیس کنسرسیوم تولید تجهیزات ارتوپدی و پس از آن به عنوان دبیر و نايب ريیس اتحاديه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی انتخاب 

شده است. مشروح اين مصاحبه از نظر مخاطبان ارجمند می گذرد.
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کیفیت و هم قیمت مورد رضایت مشتریان است. الزم به یادآوری است، 
شرکت پویندگان پزشکی پردیس جزو چند شرکت برتر این حوزه بوده و 
بیش از 10 سال در نمایشگاه های بین المللی تجهیزات پزشکی شرکت 
کرده و شناخته شــده اســت. موضوع قابل توجه اینکه این شرکت به 
صورت ناپایدار به 20 کشــور دنیا و به صورت پایدار به 3 کشور صادرات 

داشته و به طور عمده بر بازار 400 میلیونی منطقه تمرکز دارد.
با توجه به مسائل سیاسی و بین المللی چگونه به محصوالت 

ایرانی اعتماد می شود؟
یکــی از شــیوه های اصلی شــرکت پوینــدگان پزشــکی پردیس،                                  
دنباله  روی از شــرکت هایی است که حدود 20 سال در این حوزه سابقه 
و فعال داشــته اند، بر همین اساس همین شــیوه را به کسانی که پس از 
مــا حرکت خواهند کرد، توصیه می کنیم. البتــه به لطف خداوند برخی 
از تجهیزات پزشکی این شــرکت در دنیا سابقه خوبی پیدا کرده است. 
به عنوان مثال، مانیتورهایی داریم که بیش از 24 ســال در دنیا عرضه 
شــده و در بازار نیز استفاده می شــود. با توجه به این موضوع، تالش بر 
این است که استانداردهای کیفی رعایت شده و همان طور که جراحان، 
پزشــکان و ارتوپدهای کشورمان در کل دنیا چهره خوبی از خود به ثبت 
رسانده اند، تجهیزات پزشکی نیز در جایگاه مناسب خود قرار داشته باشد 

که خوشبختانه تاکنون نیز این طور بوده است.
خدمات پس از فروش این شــرکت در چه سطحی قرار 

دارد؟
از آنجایی که محصوالت ارتوپدی مصرفی است، موضوع خدمات پس از 
فروش در رابطه با آن ها صدق نمی کند، اما روند خدمات حین فروش این 
محصوالت موفق بوده و معموال این موفقیت تاثیر مهمی در ماندگاری 
آن ها در بازار داشــته و همان طور که ذکر شــد، رضایت مراکز درمانی و 

خریداران را جلب کرده است.
برای دانش بنیان شــدن محصوالت خــود چه اقداماتی 

انجام داده اید؟
شرکت پویندگان پزشکی پردیس به این منظور، قوانین حوزه دانش بنیان 
را مورد بررسی قرار داده و در کمیته های مختلف نیز حضور یافته است. 
وقتی ما از محصوالت دانش بنیان صحبت می کنیم، هدف این اســت 
که این محصوالت هم به لحاظ تکنولوژی در ســطح باالیی قرار داشته 
و هم به لحاظ کیفیت مناســب باشند، در غیر این صورت محصولی که 
به لحاظ سطح تکنولوژی توقف داشــته، اما از نظر قیمتی افزایش پیدا 
می کند، محصول دا نش بنیان به شمار نمی رود. عالوه بر این، محصول 
دانش بنیان باید تولید و اشــتغال زایی را به همراه داشته باشد، بر همین 
اساس این شــرکت کارخانه دوم خود را در پارک علم و فناوری پردیس 
راه اندازی کرده و به منظور تولید محصوالت با سطح فناوری های باال، 

از ماشین آالت به روزی استفاده کرده است.
آیا شرایط سرمایه گذاری در این حوزه فراهم است؟

تجهیزات پزشکی پتانســیل بالقوه ای داشته و به طور کل گردش مالی 
آن حدود 2 الی 3 میلیارد دالر اســت، بر همین اســاس اگر به تناســب 
ظرفیت های آن سرمایه گذاری نشــود، موجب ضرر و زیان بسیاری از 
شــرکت های فعال این حوزه خواهد شد. الزم به یادآوری است، در حال 
حاضر شــرکت های تجهیزات پزشــکی حدود 80 درصد در این حوزه 
ســرمایه گذاری کرده که این میزان به تناســب ظرفیت های موجود و 

جمعیت کشورمان زیاد است.

در حال حاضر با چه چالش ها و مشکالتی روبه رو هستید؟
از جمله این مشــکالت در ســطح بین المللی بــه تحریم و موضوع 
جابه جایــی پول و در ســطح داخل نیــز به وجود قوانیــن پیچیده و 
بازدارنده بازمی گردد که نمونه آن، تعرفه ۵ درصدی واردات ایمپلنت 
ساخته شده و تعرفه 20 درصدی مواد اولیه آن است، بدین مفهوم که 
هنوز قوانین در ســطح ابتدایی و اولیه خود اصالح نشــده و تا زمانی 
که اصالح نشــود، مشــکالت کماکان پابرجا خواهند بود. از سوی 
دیگر، دولت بــه واردکنندگان ارز 4200 هزار تومانی داده که با وجود 
دغدغه های ارزی تولیدکنندگان بــرای واردات مواد اولیه مورد نیاز، 
هیچ توجیهی ندارد. باید دانســت، در این خصوص دو رویکرد وجود 
دارد کــه اولین مورد، حذف کلــی ارز ترجیحی و دومین مورد، حذف 
تدریجی آن اســت. البته دولت آقای رئیســی این ارز را از کاالهای 
اساســی حذف کرده، اما هنوز اتفاق خاصی در رابطه با واردات اتفاق 
نیفتاده اســت. مســاله دیگر به عدم حمایت جدی و قاطعانه دولت از 
شــرکت های دانش بنیان بازمی گردد. متاسفانه در این بخش آن طور 
که باید هزینه نشــده، اما مدام در شعارها از شرکت های دانش بنیان 
صحبت می کنیم، با این حال زحمات زیادی از سوی اداره تجهیزات 

پزشکی و وزارت بهداشت در این حوزه کشیده شده است.
در خصوص وضعیت بازار تجهیزات پزشکی در دوران 

کرونا توضیح دهید؟
بازار تجهیزات پزشــکی در دوران کرونا به شــدت تضعیف شده و از 
آنجایی که خیلی از بیماران کرونایی در مراکز ICU بســتری شدند، 
بســیاری از جراحی ها و فعالیت های پزشــکی در بخش های دیگر 
متوقف گردیده و شرکت های ارتوپدی زیان زیادی متحمل شدند. 
البتــه پس از تزریق واکســن و توزیع آن، این زیــان تا حد زیادی 
جبران شــده و به نظر می رسد، با توجه به حرکت جمعیت کشورمان 
به ســمت پیری، استفاده از تجهیزات پزشــکی در سال های آینده 

افزایش پیدا کند.

و سخن آخر...
از فعاالن نشــریه ارزشمند دنیای ســرمایه گذاری تشکر می کنم و 
امیــدوارم با توجه به همت و تالش نیروی جوان شــرکت پویندگان 
پزشکی پردیس و تالش آنان، مسائل این حوزه برطرف گردد. با توجه 
به تغییرات گســترده دنیای امروز باید از همه بخش ها اطالع کافی 
داشته باشیم. به عنوان مثال، باید بدانیم که شرکت هایی مانند فایزر 
و آسترازنکا چطور عمل کرده و با الگوها و ایدئولوژی های آن ها آشنا 
شویم. عالوه بر این؛ کتاب ها، دانشگاه ها و رسانه ها باید بستری برای 
معرفی کارآفرینان توانمند و افراد موفق باشــند تا به لحاظ فرهنگی 

دید وسیعی پیدا کنیم. 
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تجهیزات پزشکی 
پتانسیل بالقوه ای 

داشته و به طور 
کل گردش مالی 
آن حدود 2 الی 3 

میلیارد دالر است، بر 
همین اساس اگر به 
تناسب ظرفیت های 

آن سرمایه گذاری 
نشود، موجب ضرر 
و زیان بسیاری از 

شرکت های فعال این 
حوزه خواهد شد
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در خصوص چگونگی تاســیس شــرکت شــیما پرتو 
توضیحاتی ارائه فرمایید؟

بنیان گذار شــرکت مرحوم پدر بنده مهندس ســید جمال رابط بودند 
که خودشان سابقه همکاری با شــرکت های زیمنس آلمان و جنرال 
الکتریــک آمریکا را در زمینه دســتگاه های تصویربرداری پزشــکی 
داشتند. ایشان ســپس، ادامه فعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی را با 
همکاری با کمپانی شــیمادزو ژاپن آغاز و در سال 1366 شرکت شیما 
پرتو را تاسیس کردند. این شرکت با بیش از 3۵ سال فعالیت مستمر در 
زمینه واردات، فروش و ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات تشخیص 
تصویری پزشــکی به عنوان نماینده انحصاری کمپانی شیمادزو ژاپن 
در ایران فعالیــت می کند و تاکنون بیش از 2۵00 دســتگاه از انواع 
رادیولوژی، سونوگرافی، فلوروسکوپی، رادیولوژی موبایل، سی آرم 
اتاق عمل، ســی تی اســکن و آنژیو در مراکز درمانی سطح کشور را 

نصب و در حال کار دارد.
محصوالت تولیدی این شرکت چه وجه تمایزی نسبت به 

دیگر شرکت ها دارد؟
در حال حاضر محصوالت “ســاخت ایران” این شرکت شامل دستگاه 
رادیولوژی دیجیتال ســتون زمینی می باشــد و مهمترین ویژگی این 
دستگاه این اســت که کلیه اجزاء مکانیکی و ژنراتور دستگاه در کشور 
به صورت مســتقل طراحی و تولید گردیده است. عالوه بر این، یکی از 
اهداف کوتاه مدت ما ارتقاء کیفیت و عملکرد مناسب دستگاه ها است. از 
اهداف میان مدت شرکت شیما پرتو نیز می توان به افزایش تولید از نظر 
کمیت و کیفیت، تنوع نوع محصول و همچنین اخذ گواهی CE اشاره 
کرد تا انشااهلل قابلیت صادرات محصوالت را به بازارهای هدف داشته 
باشــیم. ناگفته نماند، مشتریان ما عمدتا مراکز تصویربرداری پزشکی 
و رادیولوژیســت ها هستند که در قالب بیمارســتان ها، کلینیک ها یا 

مطب های خصوصی فعالیت می کنند.

آیا به اهداف مورد نظر خود در ســال گذشته دست پیدا 
کردید؟

در سال گذشــته با کمک همکاران خود در این شرکت از مرحله تولید 
آزمایشــی به مرحله تولید صنعتی رسیدیم و تا حدودی به اهداف مورد 
نظر خود دست یافتیم. همچنین در زمینه ارتقاء دستگاه های رادیولوژی 
آنالوگ شیمادزو به دیجیتال فعالیت داشته و موفقیت های چشمگیری 
داشتیم. قابل ذکر است، با وجود شیوع بیماری کرونا، اقدامات مناسبی 
از جمله ارائه به موقع و مطلوب خدمات فنی و پشــتیبانی پس از فروش 
مانند تعمیر، ســرویس و به روزرسانی دستگاه های منصوبه ما در سطح 

کشور به مشتریان خود ارائه دادیم.
با توجه به شــرایط اقتصادی و تحریم ها با چه مشکالتی 

مواجه هستید؟
مشکالت ما در دو حوزه داخلی و خارجی قابل بررسی و عنوان است.

مديرعامل شرکت شیما پرتو

ساختار اقتصاد کشور
مشوق صنعت و تولید نیست

عرفان فغانی

شرکت شیما پرتو در سال 1385 فعالیت تولیدی خود را در زمینه دستگاه های راديولوژی در قالب مونتاژ قطعات )SKD/CKD( با همکاری کمپانی شیمادزو 
ژاپن آغاز و در همین رابطه، کارخانه تولیدی را در شهرک صنعتی هشتگرد طراحی و احداث کرد. با شروع تحريم های اقتصادی و بین المللی علیه ايران و 
مشکالت به وجود آمده در روابط مالی و بانکی با ژاپن، شرکت شیما پرتو بر تولید مستقل دستگاه های راديولوژی متمرکز شد و با حمايت معاونت علمی 
و فناوری وزارت بهداشت و همچنین معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری موفق به اخذ اولین مجوز تولید مستقل دستگاه راديولوژی ديجیتال از 
وزارت بهداشت در سال 1397 گرديد و به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته شد. عالوه بر اين، شرکت شیما پرتو نماينده کمپانی اينفینیت کره در زمینه 
سیستم های انفورماتیک پزشکی )PACS( نیز می باشد. حال به منظور آشنايی بیشتر با فعالیت های اين شرکت گفت وگويی با علی رابط، مديرعامل شرکت 
شیما پرتو انجام داده ايم. وی از سال 1369 فعالیت خود را در اين شرکت آغاز کرد و در ابتدا به صورت کارشناس و مشاور و سپس به عنوان مديرعامل به 

کار خود در شرکت شیما پرتو ادامه داد. ماحصل اين مصاحبه را می خوانیم.
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مراکز درمانی 
متاسفانه بودجه و 

برنامه خاصی را برای 
نگهداری و تعمیرات 
پیشگیرانه تجهیزات 

سرمایه ای خود ندارند 
و ورود افراد متفرقه 
و بدون صالحیت به 

حوزه خدمات پس از 
فروش مشکالت را 

بیشتر کرده است
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حوزه داخلی
1( متاســفانه هنوز ســاختار اقتصادی و مالی کشــور بیشــتر مشوق 
سرمایه گذاری غیر مولد و دالل بازی است تا در صنعت و بخش مولد اقتصاد

2( کثرت و عدم ثبات شــرایط و قوانین و دستورالعمل های اقتصادی، 
تجاری، بازرگانی و صنعتی و بروکراسی زیاد

3( دخالت ســازمان ها و ارگان های دولتی در امور اجرایی به جای نقش 
کنترلی و نظارتی

4( ضعف دانش و توانایی کارشناسی و بینش بلندمدت در بدنه سازمان ها 
و ارگان های دولتی

۵( دخالت و دستور اجباری قیمت گذاری بدون توجه به واقعیات و شواهد 
اقتصادی

6( عدم اعتمــاد کافی به دانش، توانایی و تفکر بخش خصوصی در رفع 
مشکالت اقتصادی کشور

7( عــدم توجه دولت مــردان و مدیران به الگوهــای موفق اقتصادی، 
اجتماعی و صنعتی امتحان شده خارج از کشور و استفاده از آن ها در رفع 

مشکالت کشور
8( دلســرد شــدن نخبگان علمی و فنی و کارشناســان متخصص و 

مهاجرت آنان به خارج از کشور
حوزه خارجی

  تحریم های بین المللی، قطع روابط تجاری کاری و مالی با کشورهای 
توسعه یافته و پیشرفته و عدم تعامل سازنده با دنیا که هم از نظر دسترسی به 
دانش روز، مواد اولیه، قطعات، اجزاء و ابزار و تجهیزات مورد نیاز ما را دچار 
مشکل کرده و هم به دلیل نبودن ارتباطات بانکی، هزینه و زمان تهیه مواد 

و قطعات مورد نیاز تولید و فعالیت شرکت را چندین برابر کرده است.
وضعیت خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی کشور 

را چطور ارزیابی می کنید؟
به نظر بنده، وضعیت خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی کشور با 
توجه به مشکالت تامین قطعات یدکی مورد نیاز و هزینه های خدمات 
ناشی از تحریم های بین المللی با چالش روبه رو است، به خصوص اینکه 
مراکز درمانی متاسفانه بودجه و برنامه خاصی را برای بحث نگهداری و 
تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات سرمایه ای خود ندارند و ورود افراد متفرقه 
و بدون صالحیت نیز به حوزه خدمات پس از فروش مشکالت را بیشتر 

کرده است.

آیا شرایط الزم برای سرمایه گذاری در این بخش فراهم 
است؟

پتانسیل رشد و فعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی با توجه به جمعیت 
زیاد، موقعیت جغرافیایی و نیازهای بخش سالمت و درمان کشور زیاد 
اســت، ولی در حال حاضر با توجه به شــرایط داخلی و خارجی کشور 

سرمایه گذاری در این بخش جای تامل دارد.
برنامه ها و سیاســت های دولت از جمله وزارت بهداشت 
را تا چــه حدودی در راســتای رفع مشــکالت خود و 

مجموعه های مشابه می بینید؟
برنامه ها و سیاست های کلی به نسبت خوب است، ولی متاسفانه در اجرا 
و زمان آن دچار انحراف و مشکالت می شویم و متاسفانه اکثرا خروجی 
برنامه ها و اقدامات با اهداف اولیه همخوانی ندارد. برای مثال، حمایت از 
تولید داخل در زمینه دستگاه های تشخیص تصویری پزشکی چند سال 
است که شعار وزارت بهداشت و صنایع بوده، ولی در عمل باعث رونق 
شرکت های برچسب گذاری  شده که محصوالت درجه 2 و 3 خارجی را 
به عنوان تولید داخل، وارد کشور کرده و ضرر و زیان زیادی از نظر مالی 
و کیفیت خدمات ارائه شــده به بیماران و به بخش سالمت کشور وارد 
کرده اند. البته خوشبختانه امسال پس از اعالم مقام معظم رهبری مبنی 
بر اینکه مونتاژ، تولید محسوب نمی شود، نسبت به تغییر روش و تعریف 
حمایت از تولید داخل این محصوالت، قرار است تا بازبینی انجام گردد.

چه سهمی از بازار منطقه را در اختیار دارید؟
مجموعه ما در زمینه تولید تجهیزات تشــخیص تصویری پزشکی در 
منطقه جزو معدود شرکت هایی است که در این زمینه فعالیت می کند، 
ولی متاســفانه سهم ما از بازار منطقه با توجه به رقبای خارجی بسیار زیاد 
هم در ســطوح باال )Top( و هم در سطوح پایین تر درجه 2 و 3، بسیار کم 
است. امید است، پس از اخذ CE و همچنین سرمایه گذاری های مشترک 

در زمینه تولید با کمپانی های مطرح دنیا جایگاه خود را بهبود بخشیم.
 و سخن آخر...

جایگاه فعلی ما با توجه به سابقه و زحماتی که در این زمینه کشیده شده، 
مطلوب و قابل قبول نیســت، ولــی کماکان با امید بــه راه خود ادامه 
می دهیم. امیدواریم بــا اراده، تالش و جذب نیروهای خالق، متعهد و 
متخصــص، ســرمایه گذاری های جدید و همچنین بهبود شــرایط 
کسب وکار در داخل و روابط بین المللی و با استفاده از تمامی پتانسیل های 
کشور بتوانیم به آنچه که در شان و لیاقت کشور عزیزمان و مجموعه ما 

است، دست یابیم. 

حمایت از تولید داخل 
در زمینه دستگاه های 
تشخیص تصویری 

پزشکی چند سال 
است که شعار 

وزارت بهداشت 
و صنایع بوده، 

ولی در عمل باعث 
رونق شرکت های 

برچسب گذاری  شده 
است
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شرکت پویندگان راه ســعادت در چه زمینه ای فعالیت 
می کند؟

 این شــرکت تولیدکننده انواع تجهیزات پزشــکی مانند مانیتورهای 
عالئم حیاتــی مورد اســتفاده در اتــاق عمــل، ICU، مانیتورهای 
پوشیدنی، ونتیالتور پیشــرفته ICU، دســتگاه الکتروکاردیوگراف، 
الکتروشوک، دستگاه کمپرسور، دستگاه رطوبت ساز تنفسی، دستگاه 
تب سنج دیجیتال، عمق سنج بیهوشی و... بوده و در شمار شرکت های 
دانش بنیان و دارای اســتانداردهای روز بین المللی مانند CE Mark به 
حساب می آید. عالوه بر این، شرکت پویندگان راه سعادت از سال 1382 
صادرات محصوالت خود را شــروع کرده و ضمن داشــتن یک واحد 
تحقیقاتی قوی با بیش از 70 پرســنل، به طور کل، 68 هزار دستگاه در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی مختلف نصب کرده و 360 نفر نیز پرسنل 
دارد. شــایان ذکر است، شرکت پویندگان راه سعادت 2 بار برنده جایزه 
جشــنواره خوارزمی شده و به بیش از 46 کشور جهان محصوالت خود 
را صادر می کند که بخش عمده ای از آن به اتحادیه اروپا می باشد. این 

شرکت پس از 10 سال که عنوان صادرکننده نمونه کشور را کسب کرد، 
موفق به نشــان ملی افتخار صادرات از دست ریاست محترم جمهوری 
گردید. قابل ذکر است، دســتگاه الکترو شوک خودکار قلبی  AED از 
محصوالت جدید شرکت است که دارای نشان CE اروپا و پروانه تولید 
مســتقل از اداره کل تجهیزات پزشکی است. با فراگیر شدن استفاده از 
این محصول در اماکن عمومی، تحول عظیمی در نجات جان افرادی که 
دچار حمله سکته قلبی می شوند، رخ خواهد داد. هم اکنون در بسیاری از 
کشورهای پیشرفته و حتی برخی از کشورهای منطقه، نصب این وسیله 
کمک اولیه قلبی همانند نصب کپســول آتش نشانی در اماکن عمومی 
اجباری است. انشااهلل با اجباری شدن قانون مربوطه در ایران نیز با توجه 
به ساخت و تولید این وسیله در کشور، ضمن ایجاد اشتغال دانش بنیان، 

شاهد ارتقای سالمت هم وطنان باشیم.
تولیدات تجهیزات پزشکی این شرکت چه ویژگی مهمی 

دارد؟
یکی از مزایای شــرکت پویندگان راه سعادت، اســتفاده از دانش، توان و 
تخصص بومی در تولید تجهیزات پزشــکی اســت. از سوی دیگر، این 
شرکت محصوالتی کاربردی و به روز تولید می کند که نمونه آن دستگاه 
AED اســت که معموال در مراکز پر رفــت و آمد مانند فرودگاه ها، مترو، 

دانشــگاه ها و... استفاده می شود. با استفاده از این دستگاه اگر کسی دچار 
حمله قلبی شد، ضمن اعمال شــوک الکتریکی مناسب، جزئیات آن از 
طریق اینترنت به اورژانس کشــور منتقل شــده و روند کمک رسانی با 
سرعت بیشتری انجام می گیرد. البته با همین تکنولوژی، امکان تست و 
کالیبراسیون از راه دور این تجهیزات نیز وجود دارد، در حالی که این قابلیت 

در دستگاه مشابه خارجی که البته قیمت آن چند برابر است، وجود ندارد.
چه اقداماتی برای صادرات این تجهیزات انجام داده اید؟
شرکت پویندگان راه سعادت از سال 1382 به بیش از 46 کشور صادرات 
داشــته که بخش زیادی از آن متعلق به اتحادیه اروپا اســت. البته باید 
دانست، تنها بخشی از این محصوالت صادراتی به نام این شرکت صادر 
شــده و مابقی با برچسب شرکت های خارجی مانند آلمان، ایتالیا، سوئد 

معاون مديرعامل شرکت پويندگان راه سعادت مطرح کرد

خودکفـایی 90 درصدی کشور 
در تولید تجهیزات پزشکی

مهدیه شهسواری

تولید و عرضه به موقع تجهیزات پزشکی در دوران کرونا نشان داد، شرکت های تولیدکننده تجهیزات پزشکی توانمندی های زيادی در اين خصوص داشته 
و تقريبا خودکفا شده اند، با اين حال بسیاری از سازمان های دولتی محصوالت خارجی را در اولويت قرار داده و نسبت به تولیدات داخلی بی توجه هستند. 
از سوی ديگر، قوانین باالدستی ارزی و گمرکی نیز به گونه ای تدوين شده که تجهیزات پزشکی تولید داخل مورد توجه نیست. برای بررسی بیشتر اين 
موضوع با محمودرضا مرآتی، معاون مديرعامل شرکت پويندگان راه سعادت گفت وگويی داشتیم. وی پس از تاسیس شرکت پويندگان راه سعادت در 
سال 1377، به عنوان عضو هیات مديره، مدير بخش تولید و طراحی سیستم مديريت کیفیت و مدير تحقیق و توسعه اين شرکت فعالیت دارد. ماحصل 

اين مصاحبه در ادامه می آيد.
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و... در اختیار کشــورهای مقصد قرار می گیرد. الزم به یادآوری اســت، 
شرکت پویندگان راه سعادت یک کارخانه نیز در کشور سوئد دارد و پروژه 
انتقــال تکنولوژی و احداث خط تولید در ترکیــه، عراق، امارات متحده 

عربی و بالروس دارد.
آیا شرکت های فعال در این حوزه استانداردهای بین المللی 

را رعایت می کنند؟
تعداد زیادی از شرکت های عضو اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان، 
مطابق با اســتانداردهای بین المللی و ملــی و تقاضای خارجی فعالیت 
داشته، بر همین اساس محصوالت آن ها صد درصد در کشور طراحی و 
تولید می شود و پارامترهای کیفی و ایمنی را رعایت کرده اند. برای مثال، 
در بخش ICU و CCU بیش از 90 درصد تجهیزات داخلی سازی شده 
و در اتاق های عمل نیز بیش از 70 درصد تجهیزات ایرانی هســتند. این 
امر نشان می دهد، کشورمان در حوزه تجهیزات پزشکی مشکل چندانی 
ندارد و در شرایط کرونایی که حتی برخی از کشورهای اروپایی با کمبود 
تعدادی از این تجهیزات روبه رو شــده بودند، امکانات الزم این حوزه را 

در اختیار داشت.
مهمترین ویژگی تولیدات شرکت پویندگان راه سعادت 

نسبت به دیگر شرکت ها چیست؟
یکی از مهمترین این ویژگی ها توجه به مقوله کیفیت است، به طوری که 
بــازار را از محصوالت آمریکایی، اروپایی، ژاپنی و چینی پس گرفته ایم. 
البته باید دانست، در رابطه با محصوالت پزشکی سرمایه ای، هزینه و ارائه 
خدمات پس از فروش و ســرویس دوره ای دستگاه نیز می تواند موضوع 
مهمی باشد که خوشبختانه شرکت پویندگان راه سعادت این مزیت مهم 
را دارد. تجهیزات پزشکی تولید این شرکت به صورت 24 ساعته در تمام 
روز هفته پشــتیبانی در محل می شود، در حالی که محصوالت خارجی 
چنین فرصتی را در اختیار ندارند. در حال حاضر شــرکت پویندگان راه 
ســعادت 26 مرکز دارد که در شهرستان های مختلف دایر بوده و به طور 
مداوم با بیمارســتان ها در ارتباط هستند تا در صورت هرگونه مشکل به 
کمک آن ها بروند، بر همین اساس بیش از 9۵ درصد مشتریان از خدمات 
ارائه شــده این شرکت رضایت دارند. بسیاری از مراکز درمانی که قبال از 
تاب برندها استفاده می کردند، بعد از اینکه با مشکل تامین قطعات یدکی 
و هزینه های باالی آن موجه شدند، ترجیح دادند که از محصوالت این 
شرکت استفاده کنند و هم اکنون نیز رضایت کامل دارند. حفظ رضایت 
مشتریان و رسیدگی به شــکایات از ویژگی های بارز این شرکت است 
که این موضوع، هم در مورد مشــتریان ایرانی و هم در مورد مشتریان 
خارجی رعایت می شود. تقریبا تمام مشــتریان صادراتی ما از 16 سال 

پیش همچنان ارتباط خود را با شرکت حفظ کرده اند.
به منظور توســعه فعالیت های خود چه اقداماتی را انجام 

داده اید؟
در شرکت پویندگان راه سعادت با استفاده از یک واحد ۵ هزار مترمربعی، 
زنجیره ای کامل از تولید گرفته تا طراحی، قالب ســازی و... ایجاد شده 
که صفر تا صــد تولید و فرآیند تکمیل برنامه های توســعه ای را انجام 
می دهد. این شرکت همچنین برای توســعه در نظر دارد تا در فرودگاه 
منطقــه اقتصادی پیام خط تولید دایر کرده تــا از مزایای این منطقه در 
خــط تولید بهره گیرد. همچنین در پارک علم و فناوری پردیس نیز یک 
ساختمان جدید در دست احداث است و هم اکنون فضاهایی را در اختیار 

شرکت های استارت آپی قرار داده ایم.
در راستای تحقق شعار سال چه گام هایی برداشته اید؟

در ســال 1392 قانون دانش بنیان بودن شرکت ها تصویب شد که در 
این میان، شــرکت پویندگان راه ســعادت در شمار اولین شرکت های 
دانش بنیان قرار گرفت. همان طور که ذکر شــد، این شرکت در حوزه 
صادرات نیز 10 ســال به عنوان صادرکننده نمونه مطرح بوده و مدال 
افتخار دریافت کرده و در حال حاضر جزو ۵0 شــرکت پیشــگام حوزه 

دانش بنیان است.
تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی کشور با چه مشکالتی 

مواجه هستند؟
مشــکالت زیادی در این حــوزه وجود دارد که یکــی از مطرح ترین 
آن، پرداخــت ارز 4200 تومانی به واردکنندگان و تعرفه بســیار پایین 
واردات تجهیزات پزشــکی است. موضوع دیگر، به دخالت های دولت 
و رقابت نابرابر شرکت های دولتی با تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی 
بازمی گردد. عالوه بر این، مراکز درمانی دولتی نیز از آنجایی که از بودجه 
دولت ارتزاق می کنند، کاالی خارجــی را ترجیح داده و به هزینه های 
آن توجهــی ندارند، در حالی که مراکــز درمانی خصوصی، در انتخاب 
محصــول به قیمت و باکیفیــت توجه دارند. نکتــه دیگر، تاخیرهای 
طوالنی مدت در پرداخت طلب تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی است، 
در حالی که افزایش نرخ تورم ارزش این پرداختی ها را به شــدت پایین 
آورده اســت. اولویت دارو در ســازمان غذا و دارو بر تجهیزات پزشکی 
نیز مزید بر علت شــده تا دولت کمتر به این مقوله بپردازد. به طور کل 
باید گفت، وقتی در یک کشــور؛ هم خریدار، هــم مجوزدهنده و هم 
رسیدگی کننده به شکایات، خود دولت است، نمی توان توقعی از رعایت 

درست قوانین یا رسیدگی جدی به وضعیت بخش خصوصی داشت.
آیا تخت های بیمارســتانی به اندازه کافی در کشورمان 

وجود دارند؟
کشورمان نسبت به جمعیت موجود، تخت های بیمارستانی کمی دارد، 
با این حال در دوران کرونا با تالش شــرکت های تجهیزات پزشــکی 
کمبودها تا حدود زیادی جبران شــد. شــایان ذکر اســت، تجهیزات 
پزشــکی به مانند کاالهای استراتژیکی مانند گندم بوده که باید تعداد 
کافی از آن ذخیره شــود تا در مواقع بحرانی مورد اســتفاده قرار گیرد، 

چراکه در دوران بحران نمی توان آن را به راحتی تولید کرد.
و سخن آخر...

خواســته های تولیدکنندگان حوزه تجهیزات پزشکی بارها و بارها به 
وزارتخانه های صمت، بهداشت، کمیســیون های مجلس و... ارجاع 
شده، اما متاســفانه هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. اگر قرار است، 
مشکالت حل شود، باید با کارشناسی دقیق آن ها را بررسی و مرتفع کرد. 
از سوی دیگر، کشورمان باید از شــیوه های کل دنیا تبعیت کند که بر 
اساس اصول و اســتانداردهای بین المللی حرکت می کند. برای مثال، 
هم اکنون در اتحادیه اروپا اداره ای بــرای صدور مجوز وجود ندارد، در 
حالی که موضوع کیفیت نیــز به مراتب برای آن ها حائز اهمیت بوده و 
فرآیند تولید به شیوه های اصولی مورد کنترل قرار می گیرد. مساله دیگر 
ضرورت حذف رانت و امضاهای طالیی است که بازار رقابتی ناسالمی 
را بــرای فعاالن اقتصادی ایجاد کرده کــه امیدواریم در این خصوص 

تمهیدات مناسبی اتخاذ شود. 

در بخش ICU و 
CCU بیش از 90 

درصد تجهیزات 
داخلی سازی شده 
و در اتاق های عمل 

نیز بیش از 70 
درصد تجهیزات 

ایرانی هستند. این 
امر نشان می دهد، 
کشورمان در حوزه 
تجهیزات پزشکی 

مشکل چندانی 
ندارد
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در خصوص فعالیت های شــرکت صنایع خودروسازی 
پارسیان موتور توضیحاتی ارائه فرمایید؟

این گروه خودروســازی طی 12 ســال گذشــته در پی عقد قرارداد با 
شــرکت فیات ایتالیا، فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر مشغول 
کاربری ســازی و تولید خودروی فیات دوکاتــو، آمبوالنس تیپB و 
خودروهای حمل معلول است که برای کلینیک سیار استفاده می شود. 
با توجه به آشــنایی صنایع خودروســازی پارســیان موتور با بخش 
حمل ونقــل، کار آن با تولید خودرو دوکاتــو از حمل ونقل عمومی آغاز 
شــده و در این راســتا به موضوع کیفیت توجه ویژه ای داشته است. به 
عبارتی دیگر از آنجایی که یکی از ملزومات کشــور، تولید خودروهای 
امداد و نجات باکیفیت بــوده و همواره از خودروهای وارداتی برندهای 
آسیایی استفاده می شده، این شرکت در صدد تولید این خودروها برآمده 
و پس از تصمیم سازمان اورژانس کشور مبنی بر استفاده از خودروهای 
بنز، داخلی سازی آمبوالنس ها و خودروهای مورد نیاز برای حمل ونقل 

بیماران را در دستور کار قرار داده است.

معموال چــه پارامترهایی را برای تولید خــودرو در نظر 
می گیرید؟

همان طور که اشاره شــد، کیفیت اولویت شرکت صنایع خودروسازی 
پارسیان موتور بوده و به همین دلیل آمبوالنس های تولیدی آن تحت 
نظر کشورهای اروپایی قرار دارد. برای مثال، کف آمبوالنس یکپارچه 
بوده و قابلیت شست وشــو دارد. از طرفی، در تولید این آمبوالنس از 4 
قطعه استفاده شده که هنگام شست وشــوی مداوم آمبوالنس آسیب 
نمی بینــد. عالوه بر این، در روند تولید ایــن آمبوالنس به طور مداوم از 
تکنولوژی های روز و تجهیزاتی بهره گرفته شــده که ضمن تضمین 
کارایی، مورد تایید شــرکت های معتبر اروپایی است، به طوری که این 
شرکت برخالف رویه ســال های قبل کاربری سازی خودروها را نیز بر 
عهده گرفته و در نمایشگاه ایران هلث، اولین آمبوالنس کامال تولیدی 
خود را به نمایش گذاشــته اســت. در حال حاضر، ظرفیت تولید اسمی 
شرکت صنایع خودروسازی پارسیان موتور حدود 2 هزار و ۵00 دستگاه 
بوده که از این میزان 100 عدد به تولید آمبوالنس اختصاص دارد. البته 
در حال مذاکره با بیمارستان ها و مراکز درمانی هستیم تا از این خودروی 

مجهز استفاده کنند.
چه برنامه ای برای صادرات این محصول دارید؟

یکی از مقاصد مهم صادراتی شرکت صنایع خودروسازی پارسیان موتور، 
کشورهای شمال آفریقا می باشد، با این حال این شرکت به کشورهای 
امارات، عراق و غنا نیز صادرات دارد. شــایان ذکر است، خودرو دوکاتو 
جزو تولیدات روز اروپا است که در شرکت صنایع خودروسازی پارسیان 
موتور مونتاژ شده و 12 سایز مختلف دارد که در نمایشگاه ایران هلث سه 

سایز آن به نمایش گذاشته شد.
در فرآیند تولید خودرو دوکاتو چــه پارامترهایی در نظر 

گرفته شده است؟
خودور فیات دوکاتو در انواع ســایز شاســی و کامیونت تولید شــده و 
قابلیت 4*4 کردن را دارد. همچنین شاســی این خودرو توانایی اجرای 
بیشــتر از 180 نوع کاربری از جمله آمبوالنس، VIP، کمپر، مدیریت 
بحران، اتاق جلســات سیار و... بر اســاس درخواست و سلیقه مشتری 
را در اختیار دارد و با ورژن الکتریکی، CNG و گیربکس پیشــرفته 9 

مديرعامل صنايع خودروسازی پارسیان موتور مطرح کرد

داخلی سازی  و  تولید 
آمبوالنس های استاندارد  اروپایی در کشور

سارا نظری

شرکت های داخلی طی چند سال اخیر موفقیت های زيادی در زمینه تولید خودروهای به روز و استاندارد به دست آورده اند که يکی از آن ها شرکت صنايع 
خودروسازی پارسیان موتور است که با تکیه بر برخورداری از پتانسیل باالی علمی و عملی، نیروهای متعهد و متخصص در صنعت و کادر فنی و بازرگانی 
خود موفق به اخذ نمايندگی انحصاری برند فیات در ايران گرديده و خط تولید مینی بوس و ون فیات دوکاتو را در سايت تولیدی خود واقع در منطقه ويژه 
اقتصادی سلفچگان راه اندازی و پروانه بهره برداری آن را نیز دريافت کرده است. اين شرکت در حال حاضر توان بااليی در تامین نیاز بازار داشته و تولیدات 
آن از نظر کیفی و قیمتی بر نمونه های خارجی برتری دارد. در همین خصوص با مهندس مهدی حاجی بابايی، مديرعامل صنايع خودروسازی پارسیان موتور 

و نماينده رسمی شرکت خودروسازی ايتالیايی فیات در ايران گفت و گويی داشتیم که ماحصل آن در ادامه می آيد.
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دنده اتوماتیک ZF نیز به تولید انبوه رســیده و در دسترس است. عالوه 
بر این، ســرویس های ادواری این خودرو برای مسیر ۵0 هزار کیلومتر 
بوده و ضمن کاهش مصرف ســوخت و کمک به داخلی سازی قطعات 
خودرو، سه سال گارانتی دارد. از دیگر ویژگی های این خودرو بهره مندی 
از عرض مناســب، تناســب ارتفاع داخل اتاق با شرایط جوی و رعایت 

استانداردهای 8۵ گانه سازمان استاندارد است.
مهمترین مزیت این خودرو نسبت به محصوالت مشابه 

چیست؟
این خودرو ساخت داخل بوده و بازار را از واردات نمونه های مشابه خارجی 
بی نیاز خواهد کرد، اما متاسفانه اورژانس کشور طی سال های اخیر تعداد 
زیادی بنز وارد کرده که مشکل شماره گذاری یا استاندارد دارند، بر همین 
اساس شــرکت صنایع خودروسازی پارسیان موتور با نیازسنجی بازار و 
بررســی مشکالت خودروهای وارداتی، نواقص موجود را برطرف کرده 
است. یکی دیگر از مزایای این شــرکت، استفاده از تجهیزات داخلی و 
دانش شرکت های دانش بنیان است که پیشرفت های زیادی را به دنبال 
داشته است. از سوی دیگر، شرکت صنایع خودروسازی پارسیان موتور 
آمبوالنس های سفارشــی تولید کرده که در آن مشــتری حق انتخاب 

تجهیزات و آپشن های مختلف را داشته و بسیار باکیفیت است.
دولت چه سیاســتی در قبال تامین نیاز بازار به آمبوالنس 

دارد؟
 دولت معموال به دلیل بودجه یا به بازسازی خودروهای قدیمی یا واردات 
خودروهای نو روی می آورد. البته شرکت صنایع خودروسازی پارسیان 
موتور نیز توانایی بازســازی آمبوالنس های قدیمی را دارد، اما از نظر آن 
بازســازی این خودروها صرفه اقتصادی نخواهد داشــت. در حال حاضر 
بزرگ ترین حامی بالقوه این شرکت دولت بوده و انتظار می رود، با تدوین 
سیاست هایی نیاز به آمبوالنس را از شرکت های توانمند داخلی تامین کند.
چه برنامه ای برای توسعه این محصول در نظر گرفته اید؟

یکی از این طرح ها، افزایش ابعاد اتاق آمبوالنس و خدمات ارائه شــده 
آن اســت، به طوری که عملیات احیای مریض و عمل های سرپایی در 
آن ممکن باشــد. البته محصوالت با توجه به نیاز مشتری تولید خواهد 
شــد که یکی از نمونه های آن، تولید ون هایی با قابلیت حمل ۵ معلول با 
تکیه بر سیستم اتوماتیک هیدورلیک برای سوار شدن و پیاده شدن آنان 
می باشــد. حتی این خودرو ها قابلیت انجام ماموگرافی، دندانپزشکی و 
خدمات گوناگون دیگر پزشکی در مناطق محروم را دارد، بر همین اساس 

آمبوالنس ها بر اساس نیاز کشور کاربری سازی می شوند.

هم اکنون با چه مشکالتی در این حوزه مواجه هستید؟
یکی از بزرگ ترین مشکالت شــرکت صنایع خودروسازی پارسیان 
موتور نبود بازار اســت، به این صورت که معمــوال دولت واردات این 
محصول را به خرید نمونه داخلی باکیفیت آن ترجیح می دهد. از سوی 
دیگر، در روند تولید خودرو موانع زیادی از جانب ارگان های دولتی وجود 
دارد، در حالی که این موانع در فرآیند واردات وجود ندارد. مشکل دیگر 
به قوانین دست و پاگیر بازمی گردد که خواه یا ناخواه سد راه فعالیت های 

این شرکت است.
کشــورمان تا چه اندازه به تولید و واردات آمبوالنس نیاز 

دارد؟
هــر چند کشــورمان به بیــش از ۵ هــزار آمبوالنس نیــاز دارد، اما 
محدودیت هــای بودجه ای مانــع از تامین آن می شــود. البته عرضه 
اورژانس هم محدودیت هایی دارد که نمونه آن در گذشته عدم انطباق 
پیوســت های فنی در مناقصات با خودروی دوکاتو بود. برای مثال، در 
رابطه با خودروها تاکید می شــد که بنزین ســوز باشند، در حالی که در 
کشــورهای اروپایی خودروها دیزلی هستند و با توجه به مصرف کمتر 
خودروی دیزل نســبت به مشابه بنزین سوز و ســازگاری خودروهای 
دوکاتو با گازوئیل ایران، نوع ســوخت دیــزل در واقع جزو مزیت های 

خودروی دوکاتو می باشد.
و سخن آخر...

اگر به خوبی دقــت کنید، محصوالت تولیدی صنایع خودروســازی 
پارسیان موتور مطابق با استانداردهای روز دنیا بوده و الزم است، دولت 
با سیاست گذاری های درســت آن را با نمونه های خارجی که معموال 
مشکالت زیادی به همراه دارند، جایگزین کند. این شرکت، دانش بنیان 
بوده و اگر به راســتی شــعار حمایــت از تولید ســرلوحه برنامه های 
دولت مردان قرار دارد، باید به محصوالت آن توجه داشته باشند، در غیر 
این صورت شعارها کمکی به حال تولید نکرده و تولیدکنندگان را دلسرد 
می کند. همان طور که ذکر شــد، یکی از بزرگ ترین مشکالت شرکت 
صنایع خودروسازی پارسیان موتور نبود بازار است که در صورت حمایت 
دولت، حل خواهد شــد. البته حمایت هــای دولت ضمن کمک به این 
شرکت، به رشد داخلی سازی و کاهش قیمت ها نیز کمک خواهد کرد. 
هرچند که باید بار دیگر تاکید کنم، شرکت های داخلی توان و ظرفیت 

تولید محصوالت باکیفیت باال را دارند. 

در روند تولید خودرو 
موانع زیادی از جانب 

ارگان های دولتی وجود 
دارد، در حالی که این 

موانع در فرآیند واردات 
وجود ندارد. مشکل 

دیگر به قوانین دست 
و پاگیر بازمی گردد 

که خواه یا ناخواه سد 
راه فعالیت های این 

شرکت است
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در ابتدا بفرمایید، اهداف شرکت طراح تجهیز پویش پایا 
تا چه اندازه تحقق یافته است؟

اهداف هر شــرکت به دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم 
می شود که خوشــبختانه با توجه به برنامه ریزی های داخلی، در بخش 
اول با کمک پرسنل توانمند شرکت، موفقیت های زیادی حاصل شده، 
به طــوری که به جرات باید گفت، حــدود 90 درصد اهداف مورد نظر و 
برنامه ریزی شــده، محقق گردیده است. در بخش برون سازمانی نیز به 
دلیل مشکالت موجود و موانع زیاد در خصوص اخذ گواهینامه و پروانه 
تولید و همچنین هزینه باالی مراحل اشاره شــده، این اهداف با کمی 
تاخیر محقق شــده که این امر موجب آسیب به شرکت های خصوصی 

مديرعامل شرکت طراح تجهیز پويش پايا

تالش بی وقفه برای تحقق شعار 
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

تولیدکننده شــده اســت که امیدواریم تمهیداتی توسط سازمان های 
تصمیم گیرنده برای رفع مشکالت موجود اتخاذ گردد.

تولیدات این شــرکت از چه ویژگی های مهمی برخوردار 
است؟

همان طور که ذکر شــد، یکی از محصوالت مهم این شرکت ساکشن 
جراحی است که بر اساس طراحی داخلی توسط مهندسان کشور تولید 
شده است. به بیانی دیگر، شرکت طراح تجهیز پویش پایا در تالش است 
تا صفر تا صد تولید را تا جایی که امکانات و تجهیزات کشور اجازه دهد، در 
داخل تهیه و تولید کند و تنها در مواردی که امکان تولید داخلی آن میسر 
نباشــد، اقدام به واردات نماید. حتی در مواردی بوده که تهیه یک قطعه 
از کشورهای دیگر باعث کاهش قیمت گردیده، ولی خط مشی شرکت 
طراح تجهیز پویش پایا، حمایت از دیگر تولیدکنندگان کشــور بوده که 
توانسته ایم به این امر جامه عمل بپوشانیم. ناگفته نماند، این شرکت به 
منظور کمک رسانی به مردم شریف ایران در دوران کرونا، اقدام به تولید 
انواع لباس و کاورهای محافظت از ویروس کرونا کرد و توانست پوشش 

گسترده ای از تولید این محصوالت را پشتیبانی و روانه بازار کند.
برای صادرات چه برنامه هایی در نظر گرفته اید؟

صادرات محصوالت، نیــاز به اخذ گواهینامــه CE دارد که با توجه به 
افزایش نرخ ارز کمی پرهزینه می باشــد، ولــی اقداماتی در زمینه اخذ 
گواهینامه CE برای محصول ساکشن جراحی و کاپ وکیوم آغاز شده 
که امیدواریم در کمترین زمان، موفق به اخذ آن شــویم. الزم به توضیح 
است، خوشبختانه شرکت طراح تجهیز پویش پایا، انتظارات بازار داخل 
را پاســخ داده و تاکنون بیش از 2 هزار و ۵00 دستگاه ساکشن جراحی 
روانــه مراکز درمانی کرده و با تکیه بــه اهمیت خدمات مطلوب پس از 
فروش و تالش آن برای جلب رضایت مشتریان، این آمار روزانه در حال 

افزایش است.

سعید عدالت جو

شرکت طراح تجهیز پويش پايا از ابتدای فعالیت خود، به جای تمرکز بر واردات و بازرگانی با هدف تولید به منظور ايجاد بستری سالم برای به کارگیری 
نیروهای توانمند کشور و عدم خروج ارز تاسیس گرديده و پس از آن به تولید محصوالتی مانند ساکشن جراحی پزشکی در دو مدل آنالوگ و ديجیتال، 
کاپ وکیوم نوزاد و لوازم جانبی الکترومديکال و تجهیزات چهارگانه بیمارستانی پرداخت. البته فعالیت های تولیدی اين شرکت با بررسی تخصصی روی 
محصوالت وکیوم تراپی آغاز شد و پس از آن با تولید ساکشن های پزشکی و ارائه آن به بازار تکمیل تر گرديد. شرکت طراح تجهیز پويش پايا در حال 
حاضر نیز در نظر دارد تا محصوالتی مانند پمپ سرم، پمپ سرنگ و تشک مواج را تولید و به زودی به بازار عرضه کند. حال به منظور آشنايی بیشتر با 
فعالیت ها و اقدامات اين شرکت، گفت وگويی با مهندس علی اشتیاق، مديرعامل شرکت طراح تجهیز پويش پايا با برند تجاری »آريو مد« انجام داده ايم. 
وی فارغ التحصیل رشته الکترونیک است و از سال 1388 با طراحی و تعمیرات تجهیزات پزشکی وارد اين حوزه شده و در سال 1394 دستگاه ساکشن 
جراحی را تولید کرد و در سال 1396 نیز موفق به اخذ مجوز تولید آن از اداره کل تجهیزات پزشکی ايران گرديد و آن را به ثبت رساند. مشروح اين 

مصاحبه در ادامه می آيد.
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35  ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
خرداد 1401   شماره 66

به منظور توسعه فعالیت های خود چه برنامه هایی دارید؟
بسیار پرشتاب در مسیر تولید قرار داریم. یکی از برنامه های توسعه ای شرکت 
طراح تجهیز پویش پایا، تولید تشک مواج، پمپ سرم و پمپ سرنگ است. این 
شرکت با ایجاد یک تیم منسجم در واحد تحقیق و توسعه، با مراجعه حضوری 
به تمامی مراکز درمانی اقدام به شناخت موارد ضعف محصوالت و تجهیزات 
پزشکی می نماید که پس از بررسی و برگزاری جلسات با متخصصان مربوطه، 

برنامه ریزی تولید این محصوالت را آغاز می کند.
در راستای تحقق شعار سال چه اقداماتی انجام داده اید؟

اضافــه شــدن 3 محصول جدید کــه باعث شــد، تعداد نیروی انســانی در 
بخش های مختلف شرکت دو برابر شــود؛ قدم های پرشتاب ما برای ورود به 
حوزه دانش بنیان با توجه به این امر که هدف تاســیس شــرکت طراح تجهیز 
پویش پایا تولید محصوالت پزشکی بوده، از مهمترین برنامه های این شرکت 
جهت تحقق شــعار سال بوده است. از سوی دیگر، با توجه حمایت مقام معظم 
رهبری در زمینه تولید، شــرکت طراح تجهیز پویش پایا همواره در مسیر تولید 
محصوالت جدید قدم برداشته و در سال جاری اقدام به ساخت ساکشن جراحی 
تمام اتوماتیک نیز کرده اســت که در مراحل ارزیابی این محصول برای ورود 
به جامعه شرکت های دانش بنیان نیز هستیم که امیدواریم در این مورد هم به 

مانند دیگر مراحل گذشته، موفق شویم.
چه میزان به رعایت استانداردهای کیفی پایبند هستید؟

یکی از موضوعات مهم و حائز اهمیت برای شــرکت طراح تجهیز پویش پایا، 
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رعایت اســتانداردهای کیفی محصول نهایی مطابق با نمونه مشــابه 
محصول خارج از کشــور می باشــد، بر همین اســاس استانداردهای 
اجبــاری، عمومی و تخصصی را همــواره برای ایجاد بســتر تولید و 
محصول نهایی رعایت کــرده و مطابق با ضوابط کنترل کیفی جهانی 
قدم برمی دارد. شایان ذکر است، اداره کل تجهیزات پزشکی کشور نیز 
با سختگیری های فراوان در خصوص کیفیت محصول نهایی مطابق با 
استانداردهای جهانی کمک چشمگیری در افزایش تولید محصوالت 

پزشکی داخلی با کیفیت مشابه داشته که جای تشکر و قدردانی دارد.
شــرکت های فعال در این حوزه با چه چالش هایی مواجه 

هستند؟
از بزرگ ترین چالش های پیش روی شــرکت های خصوصی، رقابت با 
شرکت های دولتی است. با توجه به استفاده این  شرکت ها از منابع، نیروی 
انسانی و امکاناتی که توسط دولت به صورت رایگان در اختیارشان قرار 
می گیرد، امکان ایجاد فضای ســالم رقابتی از بین می رود. حتی به رغم 
پیگیری های فراوان با سازمان های مربوطه، تاکنون هیچ اقدامی نسبت 
به رفع چنین مشــکالتی صورت نگرفته که در صورت ادامه، نتیجه ای 
جز تعطیلی شرکت های خصوصی، بیکار شدن نیروهای انسانی و ایجاد 
یک چالش بزرگ فرهنگی نخواهد داشت. حتی در بررسی های به عمل 
آمده، به این نتیجه دست یافتیم که بعضی از مراکز درمانی دولتی با توجه 
به ابالغیه اعالمی، تنها باید از شرکت های دولتی اقدام به خرید نمایند 
که این تصمیمات با توجه به سخنان مقام معظم رهبری در مورد حمایت 
از تولیدکنندگان خصوصی کشــور، جای تامل و بررسی دارد. از دیگر 
چالش های موجود، جدا از شــرایط تحریم و افزایش نرخ تورم، می توان 
به کمبود مواد اولیه یا افزایش قیمت آن اشاره کرد که این امر موجب باال 

رفتن قیمت محصول نهایی می شود.

داخلی سازی تجهیزات پزشکی تا چه اندازه کشورمان را 
از واردات بی نیاز کرده است؟

در بازار 2/۵ میلیارد دالری تجهیزات پزشکی، سهم تولید داخل حدود 
800 میلیون دالر اســت. در شــرایط پاندمی کرونــا دیدید که چطور 
تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی پای کار بودند. در همین شرایط جنگ 
بیولوژیکی که کشورهای مختلفی در تنگنا قرار داشتند، مجاهدت های 
تولیدکنندگان ایرانی بود که اجازه نداد، کمبودی در کشور، مردم شریف 

ایران را تهدید کند.
آیا بستر سرمایه گذاری در این حوزه فراهم است؟

خوشــبختانه با وجود مهندســان توانمند در زمینه طراحی و تولید در 
کشورمان، این حوزه ظرفیت باالیی برای سرمایه گذاری دارد، اما یکی 
از مهمتریــن موانع پس از تولید محصول نهایــی و اخذ مجوز فروش 
تجهیزات پزشکی، عدم برگشت مالی و نقدینگی بیمارستان ها است که 
این امر به دلیل افزایش نرخ تورم در کشور، شرکت ها را با چالش بزرگی 

مواجه می کند.
کیفیت بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات 
پزشکی، دندانپزشــکی، دارویی و آزمایشگاهی را چطور 

ارزیابی می کنید؟
با توجه به آغاز ویروس کووید 19 و برگزار نشدن نمایشگاه ایران هلث 
در چند سال گذشته، امسال اســتقبال قابل توجهی از این نمایشگاه را 
شاهد بودیم که دستاوردهای خوبی را هم  به همراه داشت. به طور کل، 
برگزاری این قبیل نمایشگاه ها این مزیت را دارد که در یک بازه زمانی 
مشخص، تمامی شرکت ها به ویژه شرکت های تولیدی گرد هم آمده و 
از توانایی های یکدیگر در جهت افزایش چرخه تولید بهره مند می شوند و 
پیشرفت ها و اقدامات خود را به نمایش می گذارند، در حالی که در شرایط 

معمول ایجاد چنین بستری بسیار پرهزینه و زمان بر است.
و سخن آخر...

رشد اقتصادی هر کشوری ارتباط زیادی با ایجاد و بهبود زیرساخت های 
اقتصادی و فضای کسب وکار آن کشور دارد و شرکت های خصوصی، با 
ایجاد این ســاختار نقش مهمی در کارآفرینی و اشتغال زایی نیروهای 
انسانی دارند، ولی گاها سختگیری های مربوط به مالیات های ساالنه، 
موجــب تعطیلی برخــی از بنگاه های کســب وکار شــده که ضربه 
جبران ناپذیری به اقتصاد و بیکار شدن نیروهای انسانی وارد می کند. در 
پایــان باید از آقای مهنــدس عبدالرضا یعقــوب زاده، رییس اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران، کمال تشکر و 
قدردانی را داشــته باشم، زیرا ایشان همیشه با حمایت تمام قد از تمامی 
شرکت های تولید تجهیزات پزشکی، کمک چشمگیری به رشد چرخه 

تولید تجهیزات پزشکی در ایران نموده اند. 

با توجه به استفاده 
شرکت های دولتی  

از منابع، نیروی 
انسانی و امکاناتی 

که توسط دولت 
به صورت رایگان 

در اختیارشان قرار 
می گیرد، امکان 

ایجاد فضای سالم 
رقابتی از بین 

می رود



در این بخـــش می خوانیم :

هوشمندسازی؛  راهکاری برای مدیریت مصرف انرژی
صادرات با ارزش افزوده باال موتور پیشران اقتصاد کشور

سرمایه گذاری  35/5 میلیارد دالری درصنعت پتروشیمی ایران

دنیای انرژی

گفت وگوی اختصاصی با مهندس  علی قربانیگفت وگوی اختصاصی با مهندس  علی قربانی
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شرکت دانش بنیان صبانیرو ســدید از چه سالی و با چه 
هدفی تاسیس گردید؟

 این شرکت از سال 1380 تاسیس شد و پس از انتقال تکنولوژی توربین 
660 کیلوواتی از وســتاس دانمارک و بومی ســازی 72 درصدی تولید 
قطعات توربین به عنوان یک شرکت دانش بنیان به ثبت رسید و هم اکنون 
در لیست شرکت های دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
قرار دارد. شرکت دانش بنیان صبانیرو سدید در شمار اولین و پرافتخارترین 
شرکت ها در زمینه ورود به حوزه های تجدیدپذیر و انرژی پاک در ایران قرار 

دارد و تاکنون حدود 200 دستگاه توربین نصب و راه اندازی کرده است.
این توربین ها در چه اســتان هایی مورد اســتفاده قرار 

می گیرد؟
حدود 143 توربین در منجیــل، 43 توربین در بینالود و 1۵ توربین دیگر 
نیز در اســتان های مختلف به عنوان نماد فرهنگی و سرمایه گذاری در 
شهرهای تبریز، اردبیل، شــیراز، اصفهان، زابل و خواف نصب شده و در 
راستای توسعه روابط تجاری و ُحسن همجواری با کشورهای همسایه 
4 دستگاه توربین نیز در ارمنســتان نصب و راه اندازی گردیده است. در 
ابتدای پروژه عمدتا کارفرمایان و بهره برداران وابسته به دولت بودند، ولی 

به تازگی بخش خصوصی نیز خریدار توربین بوده که نقطه عطفی در تغییر 
دیدگاه بخش خصوصی به سوی استفاده انرژی های تجدیدپذیر بادی و 

خورشیدی است و حمایت و پشتیبانی بخش دولتی را می طلبد.
این شرکت چه ظرفیت هایی برای توسعه دارد؟

 شــرکت دانش بنیان صبانیرو ســدید به عنوان یک شرکت پیشرو، این 
ظرفیت را دارد که با توجه به پتانســیل باالی بادی به ویژه در استان های 
شرقی کشــور از این مناطق برای افزایش تولید و به عنوان سایت بادی 
خود اقدام نماید، اما متاسفانه به دلیل مشکالت اقتصادی و ارزی، توسعه 
انرژی های تجدیدپذیر بســیار ُکند شــده و رشــد دیگر بازارهای مالی 
مانند ســکه، ارز، طال و تاخیر در پرداخت مطالبات سرمایه گذاران بخش 
خصوصی گرایش به این سمت را کم کرده است. از برنامه های توسعه ای 
این شرکت می توان به افزایش ظرفیت تولید توربین باد از سطح کیلوواتی 
به مگاواتی، ورود به عرصه تولیدکنندگان پنل های خورشیدی فتوولتاییک 
و همچنین مجری و بهره بردار نیروگاه خورشیدی با استفاده از نیروهای 

متخصص، توانمندی مدیریتی و زیرساخت موجود اشاره داشت.
تاکنون چــه اقداماتی برای افزایش ســرمایه گذاری در 

بخش انرژی های تجدیدپذیر انجام شده است؟
اولین اقدام این بود که ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق 
ایران، قیمت انرژی را اصالح و در شــورای اقتصاد هم آن را مطرح کرد. 
از سوی دیگر، تصمیم گرفته شد تا بخشی از بودجه توسعه تجدیدپذیرها 
از محل صرفه جویی در مصرف سوخت نیروگاه های فسیلی جبران شود. 
با مرور زمان خطر کمبود انرژی، خواســته یا ناخواسته دولت را به سمت 
انرژی های تجدیدپذیر خواهد برد. با وجود شرایط کنونی به نظر می رسد، از 
این پس صنایع ناگزیر از تولید برق مورد نیاز خود باشند که این امر نویدی 

برای شروع فعالیت بخش خصوصی در این حوزه است.
 از ابتدای فعالیت شــرکت دانش بنیان صبانیرو ســدید 

تاکنون چه میزان نیروگاه احداث شده است؟
در طی 20 سال گذشته حدود یک هزار مگاوات نیروگاه برق تجدیدپذیر 
تولید شده که 300 مگاوات این نیروگاه ها به وسیله باد و نیمی از آن در این 
شرکت تولید شده است. باید دانست، بازار انرژی های تجدیدپذیر محدود 
بوده و به همین دلیل رقبای کمی در آن مشــغول به کار هستند. با توجه 

مديرعامل شرکت دانش بنیان صبانیرو سديد

استخراج رمزارزها 
با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر

محمد جعفری

 افزايش تولید انرژی های تجديدپذير، نه تنها دولت را از معضل چندين و چندساله کمبود برق رها خواهد کرد، بلکه فرصت بسیار مناسبی است تا فعاالن 
صنعت رمزارز با دغدغه کمتری برق مورد نیاز خود را تامین کنند، بر همین اساس برخی از شرکت های فعال بخش خصوصی در تالش هستند تا با استفاده 
از ظرفیت های فراوان کشورمان، بسترهای الزم را برای تولید انرژی های تجديدپذير از منابع خورشید و باد فراهم کنند. در همین رابطه با مهندس                

علی قربانی، مديرعامل و نايب ريیس هیات مديره شرکت دانش بنیان صبانیرو سديد به گفت وگو پرداختیم که ماحصل آن را می خوانیم.
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به این موضوع شــرکت دانش بنیان صبانیرو سدید در نظر دارد، در تامین 
برق مورد نیاز صنعت رمزارز ورود کند، هرچند که هنوز این فعالیت به طور 

رسمی و قانونی شناخته نشده است.
آیا موانع داخلی در توقف پروژه های این شرکت تاثیر داشته 

است؟
در حال حاضر یکی از پروژه های شــرکت دانش بنیان صبانیرو سدید، به 
دلیل موانع برون ســازمانی متوقف شده، در حالی که این پروژه چهار سال 
گذشته شروع شده و تا ۵0 درصد هم پیشرفت داشته است. طبیعتا اجرای 
این پروژه و احداث کارخانه های جدید هم موجب اشتغال زایی شده و هم در 

تامین کسری منابع انرژی تاثیر دارد.
تولید انرژی های تجدیدپذیر تا چه اندازه مشکالت صنعت 

رمزارز را حل خواهد کرد؟
 از موانع فعاالن صنعت رمزارز، کمبود برق مورد نیاز و در مقابل، نرخ خرید 
چند برابری نســبت به سایر صنایع اســت، در حالی که با رفع این موانع 
شاهد خیز این صنعت و تحول اساسی آن خواهیم بود. در حال حاضر این 
روند شروع شده و به نظر می رسد، از این پس با سرعت بیشتری ادامه پیدا 
کند، به طوری که مصرف انرژی تجدیدپذیر عالوه بر صنایع پرمصرفی 
مانند مس، فوالد و ریخته گری به سمت شرکت های فعال حوزه رمزارز 

نیز تغییر پیدا کند.
کشورهای دنیا تا چه اندازه از انرژی های تجدیدپذیر بهره 

می گیرند؟
احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در دنیا و جایگزینی آن به جای نیروگاه های 
فســیلی از ضروریات و تکالیف بین المللی کشورها است تا  به واسطه آن، 
هم تولید انرژی داشته باشند و هم از تولید گازهای گلخانه ای جلوگیری کنند. 
بسیاری از کشــورهای دنیا همانند کشورهای حوزه اسکاندیناوی با اینکه 
مصرف برق کمتری دارند، ولی به ســمت انرژی های تجدیدپذیر حرکت 
کرده اند، اما متاســفانه در کشــورمان  به رغم وجود برنامه و اخذ تصمیمات 
طی 20 سال گذشته، هنوز اقدامات موثری در توسعه جدی و پایدار صنعت 
تجدیدپذیرها صورت نگرفته است. شاهد این مساله، عدم اصالح قیمت این 

نوع انرژی ها است تا سرمایه گذاران برای تولید آن انگیزه ای داشته باشند.
آیا اصالح قیمت انرژی در شرایط کنونی امکان پذیر است؟

با توجه به افزایش نرخ تورم، فشار اقتصادی و شرایط اجتماعی و سیاسی 
موجود، قطعا افزایش قیمت انرژی تبعات اجتماعی منفی به همراه خواهد 
داشــت، بر همین اســاس افزایش قیمت این انرژی ها در شرایط موجود 
توصیه نمی شــود. از آنجایی که در حال حاضر نیز امکان راه اندازی فوری 
نیروگاه های فســیلی برای بهره برداری آنی وجود ندارد، بهترین راهکار 
جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی های تجدیدپذیر است. البته با توجه 
به صدور دستورالعمل های سخت گیرانه جریمه برای پرمصرف ها به نظر 
می رســد، زمینه برای جبران برخی از انرژی هــا از محل صرفه جویی در 

مصرف فراهم باشد.
مهمترین عوامل تاثیرگذار در کاهــش تولید انرژی های 

فسیلی کدام است؟
عدم صرفه اقتصادی برای ســرمایه گذاران در حوزه انرژی، کاهش تولید 
انرژی به دلیل توقف فعالیت برخی از نیروگاه های فرســوده و همچنین 
عدم تمدید فعالیت های آنان از جمله این عوامل تاثیرگذار اســت. با توجه 
به ســودآوری پایین تولید برق فسیلی، بســیاری از شرکت های بخش 

خصوصی انگیــزه ای برای ایــن کار ندارند. عالوه بــر این، کاهش 
بودجه های عمرانی بر اثر شرایط اجتماعی و سیاسی نیز در این موضوع 

نقش داشته است.
هم اکنون برق کشورمان به چه کشورهایی صادر می شود؟

در حال حاضر به کشــوری مانند عراق صادرات برق داریم که معموال بر 
اســاس مالحظات امنیتی و اقتصادی صورت گرفته، اختیار آن با دولت 
اســت، در حالی که شــرکت های بخش خصوصی هنوز مجوزی برای 

صادرات ندارند.
در حوزه انرژی تجدیدپذیر چه جایگاهی در بین کشورهای 

همسایه داریم؟
در ابتدای تولید این انرژی ها )20 سال قبل( با وجود منابعی که در کشورمان 
وجود داشت، جایگاه خوبی داشتیم، اما بعد از آن کشورهایی مانند پاکستان، 
عراق، عربســتان و امارات از ما پیشــی گرفتند. حتی برق تجدیدپذیر 
کشــوری مانند ترکیه ۵0 برابر کشور ایران بوده و کشور عربستان نیز به 

دلیل سرمایه  گذاری در انرژی های خورشیدی شرایط بسیار بهتری دارد.
دولت چه نگاهی به صنعت تجدیدپذیر دارد؟

این نگاه تا ســال 1401 لوکس و تشــریفاتی بود، چراکه در گذشته برق 
فســیلی به اندازه کافی در دسترس بود و به آن توجهی نمی شد، اما دولت 
سیزدهم 10 برابر دولت های قبل به این موضوع توجه کرده و اگر بر اساس 
نگاه این دولت، هدف گذاری و بودجه مشخصی برای آن در برنامه های 
آینده در نظر گرفته شود، بسیاری از چالش های این بخش حل می شود. 
متاسفانه در حال حاضر با کمبود برق روبه رو هستیم. برای مثال، اگر 8۵ 
هزار مگاوات برق مورد نیاز کشور است، 6۵ هزار مگاوات در دسترس بوده 
و 20 هزار مگاوات کسری آن به دلیل از دور خارج شدن نیروگاه های تولید 

برق فرسوده است.
چه ظرفیت هایی در کشــورمان بــرای تولید انرژی های 

تجدیدپذیر وجود دارد؟
تولیــد انرژی های تجدیدپذیر موانع کمتــری دارد، چراکه اصل انرژی 
خدادادی بوده و شــرایط آن در کشــورمان فراهم است. به عنوان مثال، 
از نظر انرژی خورشیدی شــهر طبس و استان های فارس و استان های 
جنوبی ظرفیت خوبی داشته و از نظر انرژی بادی نیز استان های شمالی، 
شرقی و شمال شرق نیز شــرایط مناسبی دارند، بر همین اساس تنها به 
تجهیزاتی نیاز داریم تا از این منابع جهت تولید انرژی بهره گیریم. الزم به 
یادآوری است، در شرایط کنونی بستر مناسب برای همکاری شرکت های 
بخش خصوصی مانند شرکت دانش بنیان صبانیرو سدید با کشورهایی 
مانند روسیه و قزاقستان در زمینه تولید برق فراهم است، اما هنوز ملزومات 

سیاسی و بین المللی آن فراهم نیست.
چه چشم اندازی را پیش روی این صنعت متصور هستید؟

به اعتقاد بنده، آینده بسیار خوبی پیش روی این صنعت قرار دارد، به طوری 
که تا 20 سال آینده اکثر کشورها به این سمت حرکت کرده و نسبت تولید 
انرژی های تجدیدپذیر به کل انرژی مصرفی، تا 70 درصد افزایش خواهد 
یافت. البته کشورمان نیز در این خصوص برنامه ریزی کرده، اما تنها 20 
درصد این برنامه محقق شده که امید است با همکاری وزارت نفت و نیرو 

به سرانجام مشخصی برسد.
و سخن آخر...

دولت سیزدهم با انگیزه بیشتری به صنعت انرژی های تجدیدپذیر روی 
آورده، اما باید دانست که شعار به تنهایی کافی نبوده و باید برنامه داشت تا 
بخش خصوصی بــا توانی که در ایــن حوزه دارد، انگیــزه کافی برای 

سرمایه گذاری داشته باشد. 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
خرداد 1401   شماره 66

دولت سیزدهم با 
انگیزه بیشتری به 
صنعت انرژی های 
تجدیدپذیر روی 

آورده، اما باید 
دانست که شعار 
به تنهایی کافی 

نبوده و باید برنامه 
داشت تا بخش 

خصوصی با توانی 
که در این حوزه 

دارد، انگیزه کافی 
برای سرمایه گذاری 

داشته باشد
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ســرفصل های اصلــی ماموریت شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی 
شــامل تهیه راهبردها، خط مشــی ها و برنامه های کالن و راهبردی 
توســعه تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشــیمی، تهیه طرح های 
توسعه و سرمایه گذاری در صنعت پتروشــیمی کشور و فراهم کردن 
زیرســاخت های الزم با اولویــت طرح های تکمیــل زنجیره ارزش، 
تعریف و اجرای مناطق ویژه پتروشــیمی و پتروپاالیشــی متناســب 
با آمایش ســرزمینی در کنار ایفای نقش فعال در زیســت بوم فناوری 
صنعت پتروشیمی با مشــارکت و حمایت از شرکت های دانش بنیان، 
استارت آپ ها و پژوهشگاه ها با هدف جذب، انتقال و به اشتراک گذاری 
دانش فنی و در نهایت شناسایی، اولویت بندی، تایید امکان سنجی فنی 
اقتصادی طرح های توســعه صنعت پتروشیمی و پتروپاالیشی بخش 

دولتی و غیردولتی متناسب با نیاز بازارهای داخلی و خارجی می باشد.
از سویی، مدیریت خوراک های بین مجتمعی، تنظیم روابط و تسهیل 

تبادالت و تعامالت بین شرکت ها و مجتمع های پتروشیمی با همکاری 
وزارت نفت، تنظیم بســته های تشــویقی موثر به منظور توسعه بهینه 
زنجیره ارزش محصوالت پتروشیمی و ارائه به مراجع قانونی مربوطه و 
نظارت بر اجرای آن در کنار طراحی و ایجاد ابزارهای مالی، تسهیل تامین 
ســرمایه در راستای توسعه صنعت پتروشیمی و همچنین نهادسازی و 
به روزرسانی کسب وکارها و تعامل با نهادهای صنفی صنعت پتروشیمی 
به منظور بهبود فضای کســب وکار و تدوین دستورالعمل های اجرایی، 
اســتانداردهای فنی، ایمنی و کیفیــت و در پایان صدور مجوز و تمدید 
موافقــت اصولی اجرای طرح هــا، بازنگری مجــوز طرح ها و اجرای 
طرح هــای راکد و فاقد پیشــرفت الزم، از مهمترین بخش های عمده 

فعالیت شرکت ملی پتروشیمی ایران است.
رشد صنعت پتروشیمی در ایران از نظر آمار و ارقام

 فروش خالص داخلی محصوالت پتروشــیمی از سال 139۵ تا 1400 

ساالنه 54 میلیون تن 
خوراک به مجتمع های 

پتروشیمی کشور 
اختصاص می یابد، 

اگرچه ظرفیت اسمی 
این مجتمع ها 95 

میلیون تن در سال 
و تعداد مجتمع های 

پتروشیمی کشور نیز 
بالغ بر 71 مجتمع 

است



راهبرد توسعه زنجیره ارزش و کاهش واردات
در راستای توسعه زنجیره ارزش و کاهش واردات 33 طرح در دست اجرا 
است که از این میان، مجموع ظرفیت طرح ها، 3/۵ میلیون تن در سال 
و حجم سرمایه گذاری صورت گرفته 3/۵ میلیارد دالر است. همچنین 
متوسط حجم ســرمایه گذاری هر طرح بالغ بر 100 میلیون دالر، تعداد 
طرح هــای دارای مجوز 20 طرح، تعداد زنجیره ها شــامل 6 زنجیره و 

تعداد طرح های فعال 11 طرح می باشد.
سهم ایران از ظرفیت تولید و تجارت محصوالت عمده 

پتروشیمی منطقه و جهان
درباره ســهم ایران از ظرفیــت، تولید و تجــارت محصوالت عمده 
پتروشــیمی در جهان و خاورمیانه در ســال 1400 و در مقایسه با سال 
1399 می توان گفت که ســهم ایران از ظرفیــت تولید جهان از 2/68 
درصد به 2/76 درصد، سهم ایران از ظرفیت تولید خاورمیانه از 26/49 
درصد به 27/۵6 درصد، ســهم ایران از تجارت جهان از ۵/93 درصد 
به ۵/68 درصد و همچنین ســهم ایران از تجارت خاورمیانه از 22/13 

درصد به 22/17 درصد رسیده است.
محصوالت عمده پتروشیمي نیز شامل، پلیمرها: پلی اتیلن، پلی پروپیلن، 
پلی اتیلن ترفتاالت، پلي استایرن، پی وی سی، پلي کربنات و همچنین 
محصوالت شیمیایی نیز شامل وینیل استات منومر، انیدرید فتالیک، 
متانول، اسید اســتیک، بوتادیان، پارازایلین، اورتوزایلین، بنزن در کنار 
استایرن، کاستیک ســودا، اتیلن، پروپیلن، اتیلن گالیکول ها، دواتبل 
هگزانول از مهمترین محصوالت شــیمیایی تولید شــده در صنعت 
پتروشیمی کشور است. همچنین کودهای شیمیایی آمونیاک و اوره نیز 

در این صنعت تولید می شود. 

از 7/4 میلیــون تن به ارزش 4/6 میلیارد دالر بــه 10/2 میلیون تن به 
ارزش 8/2 میلیارد دالر رسیده است. این در حالی است که رشد تقاضای 
ساالنه جهانی تا سال 2040 میالدی درباره محصوالت پتروشیمی 4/۵ 
درصد و رشــد فرآورده های پاالیشی کمتر از یک درصد است. این ارقام 
به خوبی ضرورت توســعه محصوالت پتروشیمی را نشان می دهد. این 
موضوع در دستور کار شــرکت ملی پتروشیمی ایران قرار گرفته است. 
خالصه وضعیت طرح های در دست اجرای صنعت در افق برنامه هفتم 
شــامل 68 طرح تا پایان برنامه هفتم است. در این طرح ها 3۵/۵ میلیارد 
دالر سرمایه گذاری و 8/۵ میلیارد دالر هزینه شده است. ظرفیت اسمی 
طرح های در دست اجرا ۵1 میلیون تن و ظرفیت تجمعی در افق 1406 
بالغ بر 141 میلیون تن اســت و این طرح ها به طور میانگین 31 درصد 

پیشرفت داشته اند.
عالوه بر این، درباره وضعیت طرح های برنامه هشــتم توســعه در افق 
1411 نیز 37 طرح در مراحل ابتدایی برنامه هشــتم قــرار دارد که در 
این میزان 41 میلیارد دالر ســرمایه گذاری خواهد شد و ظرفیت اسمی 
طرح های در دست اجرا بالغ بر ۵8 میلیون تن و ظرفیت تجمعی در افق 
1411 بالغ بر 199 میلیون تن در هر ســال است که این طرح ها هنوز در 

مراحل ابتدایی قرار دارند.
ســاالنه ۵4 میلیون تن خوراک به مجتمع های پتروشــیمی کشــور 
اختصاص می یابد، اگرچه ظرفیت اسمی این مجتمع ها 9۵ میلیون تن در 
سال و تعداد مجتمع های پتروشیمی کشور نیز بالغ بر 71 مجتمع است. 
روند مصرف خوراک صنعت پتروشیمی از منابع باالدستی از 40 میلیون 
تن ساالنه با ظرفیت یک میلیون بشکه نفت خام در روز به 113 میلیون 
تن در سال 1411 معادل 2 میلیون و 600 هزار بشکه در روز رسیده است.

ظرفیت اسمی 
طرح های در دست 
اجرا 51 میلیون تن 

و ظرفیت تجمعی 
در افق 1406 بالغ 
بر 141 میلیون تن 
است و این طرح ها 
به طور میانگین 31 

درصد پیشرفت 
داشته اند
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شرکت صانیر در چه سالی و با چه هدفی تشکیل شد؟
این شرکت حدود 27 ســال پیش با حضور تعدادی از شرکت های فعال 
دولتی و خصوصی در حوزه آب و برق در راســتای توسعه صادرات کاال و 
خدمات فنی و مهندسی تشکیل شد و طی این سال ها بالغ بر 300 پروژه 
بین المللی را با موفقیت به اتمام رسانیده که از این جهت شرکتی منحصر 
به فرد در کشور و حتی در منطقه است. در واقع شرکت صانیر معتبرترین 
و پر افتخارترین شــرکت حوزه انرژی بــوده و در دوره های متعددی در 
ارزیابی های بین المللی، رتبه های تک رقمی و دو رقمی جهانی را کسب 
کرده که هم در داخل و هم خارج از کشــور در نوع خود کم ســابقه است. 
در حال حاضر نیز این شــرکت پروژه های متعددی در کشورهای عراق، 
ازبکستان، پاکستان، اتیوپی، تانزانیا و... داشته و در بیش از 1۵ کشور دنیا 

نیز دفتر و نمایندگی دایر کرده است.
برای تحقق شعار سال جاری به ویژه در حوزه دانش بنیان 

چه اقداماتی انجام داده اید؟

یکــی از مســئولیت های بنده در هلدینــگ "بلو اند پی" می باشــد که 
مجموعه ای از شــرکت های پیمانکاری، خدماتی و تولیدی اســت که 
برخــی از زیرمجموعه های آن قدمتی بالغ بر حدود 40 ســال دارند. این 
هلدینگ با کســب رتبه 1۵3 در سال 2021 میالدی، تنها شرکت ایرانی 
در میان 2۵0 شــرکت برتر جهان در رتبه بندی ENR بوده است. شایان 
ذکر است، مجموعه ای در این هلدینگ جهت توسعه تکنولوژی و حمایت 
از ایده ها و شــرکت های دانش بنیان اختصاص یافته تا فرآیند توسعه را از 
طریق شتاب دهنده ها پیش ببرد. همچنین این مجموعه مسئولیت توسعه 
فعالیت هــای بازرگانی و ارتباط با تجار و شــرکت های توانمند داخلی و 
خارجی را جهت محصوالت و ایده های دانش بنیان بر عهده داشــته و در 
این مسیر موفقیت های چشمگیری به دست آورده است. هم اکنون نیز در 
تالش هستیم تا شرکت های دانش بنیان داخلی را بین المللی کرده و پلی 

محکم برای صادرات محصوالت آن ها باشیم.
شرکت صانیر چه اهدافی را دنبال می کند؟

همان طور که ذکر شد، این  شرکت تاکنون رکوردها و افتخارات بی نظیری 
به دســت آورده، اما از زاویه نگاه مدیران این شرکت هر اندازه پیشرفتی 
حاصل می شود، اهداف باالتری برای آن تعریف خواهد شد. یکی از اهداف 
مهم شــرکت صانیر پس گرفتن بازارهای از دست رفته و خلق بازارهای 
جدید است و خوشبختانه در تحقق این هدف و به طور کل اهداف بلندمدت 

و میان مدت حتی بیش از میزان انتظار، موفق بوده است.
تحریم ها چه اثراتی را در پی داشته و برای مقابله با آن چه 

تدابیری باید اتخاذ شود؟
طبیعتا اتفاقات و تحوالت بین المللی مانند تحریم های ظالمانه بر فعالیت 
همه شرکت ها اثراتی داشته و به همین دلیل شرکت صانیر با وجود اجرای 
پروژه های مورد نظر خود در سال گذشــته، در کسب بازارهای جدید به 
اندازه کافی موفق نبوده، از این رو امیدواریم در سال جاری با برنامه ریزی 
و اســتراتژی منظم این هدف را محقق ســازیم. الزم به یادآوری است، 
شرکت های فعال در حوزه صادرات، به مانند سربازان خط مقدم، اولین تیر 

ريیس هیات مديره شرکت صانیر مطرح کرد

صادرات با ارزش افزوده باال 
موتور پیشران اقتصاد کشور

عارف فغانی

طی سال های گذشته شرکت هايی در حوزه صنايع انرژی با تکیه بر دانش و تکنولوژی های روز، در حوزه صادرات فعال بوده و در جذب مشتريان خارجی 
موفق عمل کرده اند. به جرات می توان گفت که يکی از پارامترهای تاثیرگذار در موفقیت اين گروه از شرکت ها، يافتن راهکارهايی همه جانبه و هوشمند 
برای غلبه بر مشکالت و همچنین ارتباط صحیح با بازارهای هدف خارجی بوده است. عموما اين گونه از شرکت ها ارزش افزوده محصوالت خود را 
ضمن نیازسنجی بازارهای صادراتی تقويت کرده اند. برای بررسی بیشتر اين موضوع به سراغ مهندس علی بخشی، ريیس هیات مديره شرکت صانیر و 
فارغ التحصیل رشته مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شريف رفته و با وی به گفت وگو پرداختیم. بخشی چندين سال به طور متمادی به عنوان نايب ريیس 
و سپس ريیس در سنديکای صنعت برق ايران مشغول به کار بوده و در قسمت های مختلف حوزه انرژی به فعالیت پرداخته است. مشروح اين مصاحبه 

از منظر مخاطبان ارجمند می گذرد.
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شــلیک تحریم ها را دریافت می کنند، با این وجود اگر ساختارهای درونی 
کشــور اصالح و مدیریت داخلی، هوشــمند عمل کند، بار این تحریم ها 

کاهش خواهد یافت.
مهمترین مشتریان صانیر چه شرکت هایی هستند؟

این شــرکت در احداث پروژه های زیرســاختی نظیر نیروگاه ها، سدها، 
خطوط و پســت های انتقال برق، خطوط انتقال آب و گاز و... فعال بوده و 
عموما در اکثر کشورها، این گونه پروژه ها در اختیار دولت ها یا صنایع بزرگ 
می باشد، بر همین اســاس کارفرمایان، معموال طرف قرارداد و مشتریان 
مجموعه صانیر هستند. شایان ذکر است، شرکت صانیر با توجه به سابقه 
طوالنی مدت فعالیت و اجرای بیش از 300 پروژه موفق، برای بسیاری از 
کشورها و کارفرمایان شناخته شده است و بسیاری نیز به آن اعتماد دارند؛ 
حتی با وجود تحریم ها نیز شرکت صانیر به تعهدات خود در قبال مشتریان 

پایبند بوده است.
آیا فعالیت های مشابه این کار در کشور وجود دارد؟

شرکت صانیر تنها شرکت فعال حوزه انرژی است که در زمینه صادرات و 
بازاریابی بین المللی تمرکز دارد. از سوی دیگر، کمتر شرکتی در این حوزه 
چنین حجم عظیم از پروژه های زیرساختی را به انجام رسانیده و به همین 
دلیل شــرکت صانیر به عنوان پرچمدار فعالیت های بین المللی این حوزه 
شناخته می شــود. عالوه بر این، رنکینگ شرکت صانیر در دنیا بی سابقه 
بوده، چراکه در راســتای توسعه صادرات غیرنفتی و محصوالت با ارزش 

افزوده باال و دانش مدیریتی در لیست برترین ها قرار دارد.
در رابطه با موضوع رقابت پذیری تا  چه میزان موفق بوده اید؟

شرکت صانیر با شــرکت هایی رقابت دارد که قطعا مشکالت اقتصادی 
کشورمان مانند تحریم ها را ندارند، با این وجود در رقابت های بین المللی 
شرکت کرده و با تکیه بر دانش فنی و تجربه گرانقدر خود، هم از نظر کیفی 
و هم قیمتی رقابت پذیر بوده اســت. از سوی دیگر، بر اساس سیاستی که 
موسســان و مدیران این شــرکت داشــته اند، در پروژه های متعدد خود 
در کشــورهای مختلف، استفاده از ظرفیت شــرکت های پیمانکاری و 
تولیدی داخلی را ســرلوحه خود قرار داده و حتی با قیمت باالتر، کارها را به 

مجموعه های داخل کشور واگذار کرده است.
چه رویکردی در خصوص قطعی های مکرر برق دارید؟

یکی از مشــکالت فعلی اقتصاد کشورمان، کمبود برق است که هر سال 
جدی تر می شود، اما باید دانســت که این مشکل ریشه در صادرات برق 

که میزان کمی را به خود اختصاص داده، ندارد، بلکه دلیل اصلی آن، نبود 
صرفه اقتصادی در تولید برق است. به اعتقاد بنده، برای حل این مشکل 
عالوه بر اصالح اقتصاد کالن صنعت برق و افزایش حجم سرمایه گذاری 
در این صنعت، باید به سمت تبادل انرژی با کشورهای همسایه روی آورد 

تا اعتماد شرکای خارجی را به این صنعت جلب کرد.
دانش محوری تا چه اندازه در اولویت شرکت صانیر قرار 

دارد؟
از آنجایی که تمرکز این شــرکت بر ارزش افزوده است، دانش محور به 
حســاب می آید. به بیانی دیگر، شــرکت صانیر به جای خام فروشی بر 
موضوع ارزش افزوده تمرکز کرده و صادرات غیرنفتی را با تکنولوژی باال 
و ارزش افزوده به دیگر کشــورها عرضه می کند، به همین دلیل موضوع 

دانش محوری، مشخصه مهم شرکت صانیر است.
عدم ســرمایه گذاری در بخش انرژی چه ســهمی در 

خاموشی های تابستان دارد؟
این خاموشی ها نتیجه عدم سرمایه گذاری در صنعت برق است. دلیل این 
موضوع نیز به زیان باالی تولید این محصول در قیاس با هزینه تمام شده 
آن بازمی گردد، از این رو شرکت های زیادی در این شرایط تضعیف شده و 
عمال ابزارهای توسعه صنعتی از دست می رود. متاسفانه در سیاست های 
کنونــی اقتصاد کالن، برق به شــکل کاال دیده نمی شــود و این نگاه، 

آسیب های جدی به این صنعت وارد کرده است.
صنعت انرژی کشــورمان چه جایگاهی نسبت به صنایع 

مشابه در دنیا دارد؟
به جرات باید گفت، کشورمان در صنعت برق قابلیت رقابت کیفی و قیمتی 
را با دیگر کشــورهای دنیا داشته و فاصله کمی با آن ها دارد، در حالی که 
اگر صنعت خودرو را با صنایع خودروسازی دنیا مقایسه کنیم، این موضوع 

کامال برعکس خواهد بود.
 و سخن آخر...

کشورمان برای نجات اقتصاد چاره ای جز صادرات با ارزش افزوده باال به 
عنوان موتور پیشران حرکت اقتصادی ندارد. با توجه به این امر، نگاه دولت 
نیز باید صادرات محور باشد. تاکید می شود، اگر تنها به بازار داخلی تمرکز 

داشته باشیم، در بلندمدت شاهد توسعه نخواهیم بود. 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
خرداد 1401   شماره 66

یکی از مشکالت 
فعلی اقتصاد 

کشورمان، کمبود 
برق است که هر 

سال جدی تر 
می شود، اما باید 
دانست که این 

مشکل ریشه در 
صادرات برق که 
میزان کمی را به 

خود اختصاص داده، 
ندارد، بلکه دلیل 

اصلی آن، نبود صرفه 
اقتصادی در تولید 

برق است
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ژی
 انر

ای
هوشمندسازی؛  راهکاری برای دنی

مدیریت مصرف انرژی
امیرهادی تاج بخش

رشــد فزاینده مصرف گاز طبیعی در کشــور، فرســودگی شبکه های 
زیرساختی، عدم ســرمایه گذاری و اعمال تحریم ها، در کنار بی توجهی 
به مدیریت منابع انرژی، بحران امروزی کشــور در حوزه انرژی را پدید 
آورده اند، از همین رو در الیحه بودجه سال 1401، شرکت ملی گاز ایران 
موظف شده که برای اصالح الگوی مصرف، در راستای هوشمندسازی 
توزیع گاز و نصب کنتورهای هوشــمند با اولویت مشترکان پرمصرف 
اقدام کند. در همین راستا به تازگی از »پلتفرم کنترل و مدیریت هوشمند 
کنتورهای گاز« رونمایی شــده و بر این اساس، نخستین رویداد توسعه 
همکاری های دانش بنیان در استقرار هوشمندســازی نظام توزیع گاز 
طبیعی با حضور معاونت علم و فناوری رییس جمهوری و مدیران ارشــد 

صنعت نفت و گاز برگزار شد.
این رویداد بستری برای ارائه توانمندی های شرکت های دانش بنیان در 
حوزه هوشمندسازی انرژی، شناسایی و تعامل مستقیم و بی واسطه آن ها 
با شرکت ملی گاز ایران را فراهم آورد تا همانند سال 1398، اقالم راهبردی 
این صنعت شناسایی و با کمک شــرکت های دانش بنیان، بومی سازی 
شوند. در واقع، در شرایط کنونی که کمبود منابع انرژی به حالت بحرانی 
رسیده و از مرزهای توجیهات عملکردی و تجاری سازی هم گذشته، تنها 
یک گزینه روی میز اســت و آن هم »کنترل مصرف« اســت. ما اکنون 
نیازمند خط مشی مناســبی هستیم که در اوج بحران کنونی به فروکش 

کردن مصرف بی رویه و خارج از کنترل منابع انرژی در کشور بیانجامد.
تجربه ما در هوشمندســازی نشــان می دهد، نه تنها می توانیم کنترل 
مصرف گاز را هوشمند کنیم، بلکه همزمان می توانیم، مدل پیش پرداخت 
را نیــز اجرایی کنیم؛ به گونــه ای که پس از این، بتــوان قبوض صادره 
و یــا تعرفه گذاری گازبها را بــر پایه قیمت گذاری هــای پویا به جامعه 
مصرف کننده، ارائه کرد. امروز این ظرفیت در کشور وجود دارد و حتی به 
فراخور نیازها و رویکردهای آتی به کنتورهای گاز، می توانیم قابلیت های 

بیشتری از هوشمندسازی را توسعه داده و پیاده سازی کنیم.
به گفته برخی از کارشناسان، استفاده از این مدل کنتور هوشمند، امکانی 
فراهم می کند که رصد همزمان میزان مصرف از یک ســو و اختالالت 
و اتفاقات در شبکه گازرسانی از سوی دیگر، همزمان برای بهره برداران 
و مشــترکان خانگی و صنعتی نمایان شــود؛ زیرســاختی که افزون بر 
قابلیت های اعالم شده، می تواند در تعیین عادالنه تعرفه و توزیع درست 

و مناسب منابع، به ویژه در زمان اوج مصرف به مشترکان شرکت ملی گاز 
ایران کمک کند.

دست اندرکاران شرکت ملی گاز ایران بر این باورند که این سازوکار عالوه 
بر حذف قبوض کاغذی، هزینه نگهداری شبکه را هم کاهش می دهد و 
بهره وری تجهیزات سمت مشتری را افزایش می دهد، چون در کنتورهای 
هوشمند می توانیم در لحظه و به صورت برخط، سیستم اندازه گیری محلی 
یا همان کنتورهای هوشمند را تست و محل خطا را تشخیص و میزان آن را 
محاسبه و برای رفع آن اشکال، از راه دور اقدام کنیم. این در حالی است که 
یکی دیگر از مزیت های هوشمندسازی کنتورهای گاز، کاهش مصرف 
گازهای بدون درآمد است. بر پایه آمار رسمی، ساالنه 2 میلیارد مترمکعب 
گاز گمشده در شبکه گاز کشور داریم که عمدتا به دلیل دستکاری کنتور 
توسط مصرف کننده و یا خطای انسانی در خوانش کنتورها اتفاق می افتد. 
کنتور هوشمند گاز با ارســال هشدار از چنین دستکاری هایی جلوگیری 
کرده و از ســوی دیگر، با حذف عامل انســانی در خوانش کنتور، ضریب 
خطای محاسباتی را کاهش می دهد. چنین به نظر می رسد، کنتورهای 
هوشمند گاز میزان و نحوه اســتفاده را در لحظه به اطالع مصرف کننده 
رســانده و او را در فرآیند مدیریت منابع انرژی سهیم می کنند. اما یکی از 
ویژگی های مهم این تیپ از کنتورهــا، کنترل پذیر بودن آن ها از راه دور 
است که با اتصال به حس گرها در زمان حوادث طبیعی، امکان تشخیص 
در لحظه و قطع گاز از راه دور را دارد، بدین ترتیب می توان از بروز انفجار و 

سایر حوادث احتمالی جلوگیری کرد.
در پایان، با اشاره به این مهم که تنها مدیریت مصرف می تواند کشور را از 
بحران انرژی نجات دهد، بازخوانی بخشــی از سخنان محسن مظلوم 
فارسی باف، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران در این خصوص، 
شاید خالی از لطف نباشد، آنجا که می گوید: »استقرار هوشمند نظام توزیع 
گاز طبیعی به  منظور مدیریت مصرف گاز طبیعی، تشکیل بازار گاز طبیعی، 
تشویق مشترکین خوش مصرفی که می توانند بر اساس الگوی مصرف، 
گام بردارنــد، عرضه مازاد بر الگوی تعیین شــده در بــازار گاز به منظور 
شکل گیری بازار گاز طبیعی و مدیریت مصرفی است که ما انشااهلل بتوانیم 
در این حوزه انجام دهیم. ضمن اینکه پس از انجام این مراحل، باید توسعه 
ثــروت در زمینه مدیریت مصرف ایجاد کنیم؛ چراکه تنها در این صورت، 
توسعه فناوری را خواهیم داشت که پیامد آن، خلق ثروتی در زمینه استقرار 

فناوری های بومی سازی شده در بحث دانش بنیان ها خواهد بود.« 
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در شرایط کنونی که 
کمبود منابع انرژی 

به حالت بحرانی 
رسیده و از مرزهای 

توجیهات عملکردی 
و تجاری سازی هم 

گذشته، تنها یک 
گزینه روی میز است 

و آن هم »کنترل 
مصرف« است



در این بخـــش می خوانیم :

سود واقعی تولید خودرو به جیب دالالن می رود

تفکیک مالکیت از مدیریت؛ رمز موفقیت یک شرکت تولیدی

دنیای خودرو
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مصطفی حاتمی

قطعه سازان خودرو همواره طی سال های گذشته با مشکالت متعددی روبه رو بوده اند. در حقیقت با توجه به بدهی سنگین خودروسازان به بانک ها و 
قطعه سازان، فعاالن حوزه قطعه سازی خودرو در شرايط کنونی چالش های مهمی را برای نیل به اهداف توسعه ای خود دارند. به منظور مطلع شدن از 
مشکالت و چالش های پیش روی قطعه سازان صنعت خودرو کشور با مهندس حمید اسماعیلی، مديرعامل شرکت ايرکا پارت صنعت گفت وگو کرده ايم. وی 
معتقد است: »عمده چالش صنعت خودرو، تامین نقدينگی است و متاسفانه خودروسازان به دلیل مشکالت فراوان، زيان قابل توجه و استفاده از ظرفیت 
اعتباری قطعه سازان نزد سیستم بانکی، چشم انداز روشنی برای حل اين معضل ارائه نکرده اند.« مشروح اين مصاحبه از نظر خوانندگان محترم می گذرد.

از سوی مديرعامل شرکت ايرکا پارت صنعت عنوان شد

تفکیک مالکیت از مدیریت 
رمز موفقیت یک شرکت تولیدی

هدف از تاسیس شرکت ایرکا پارت صنعت چه بود؟
این شرکت در سال 1360 با موضوع تولید قطعات ریخته گری تاسیس 
شد و پس از آن تولید کاربراتور خودرو پیکان در دستور کار قرار گرفت. 
در حقیقت شرکت ما به عنوان یکی از ۵ طرح مهم کشور پس از پیروزی 
انقالب اســالمی، تولید کاربراتور پیــکان را عملیاتی کرد و این اتفاق 
با خرید دانش فنی و ماشــین آالت از شرکت "سولکس انگلستان" که 
تامین کننده تالبوت بود، انجام شد. قابل ذکر است، هم اکنون فرآیندهای 
ریخته گری، ماشین کاری، مونتاژ و تست جهت تولید دریچه گاز های 
مکانیکی و برقی، پدال برقی، واترپمپ، اویل پمپ، استپرموتور، منیفولد 
و سایر قطعات موتوری در دســتور کار این شرکت قرار دارد. قابل ذکر 
اســت، شرکت ایرکا پارت صنعت با استفاده از نسل جدید ماشین آالت 
CNC و ریخته گری رباتیک، با 200 نفر پرســنل که ۵۵ درصد از آنان 

به صورت مســتقیم در خطوط تولید و مابقی نیز در بخش های مختلف 
شرکت مشغول به کار هستند، انجام فعالیت می کند.

فعالیت این شرکت در بازار افتر مارکت چگونه است؟
حدود 33 درصد از محصوالت تولیدی شرکت ایرکا پارت صنعت برای 
بازار افتر مارکت اســت و 67 درصد هم به طور مستقیم به خودروسازان 
تحویل داده می شود که شامل قطعات مصرفی مانند واترپمپ ها، دریچه 
گازها و سنســورها می شود. ناگفته نماند، متاسفانه در بازار لوازم یدکی، 
کنترل و نظارت زیاد موثری وجود ندارد. پس از تالش تولیدکننده و ارائه 
محصول با کیفیت، سودجویان و کپی کارها با تقلب نسبت به تولید این 
محصوالت با کیفیت نازل و فروش در بازار به برند آسیب می رسانند که 
متاســفانه ضعف قانون و عدم برخورد بازدارنده به ادامه این روند دامن 

می زند.
آیا به اهداف مورد نظر خود در ســال گذشته دست پیدا 

کردید؟
تولید محصوالت مهم و اســتراتژیک از جمله دریچه گاز و پدال برقی 
برای گروه خودروسازی سایپا در سال گذشته از مهمترین اهداف شرکت 
ایرکا پــارت صنعت بود که جایگزین محصوالت قدیمی شــدند. این 
شرکت در سال گذشته تعداد قابل توجهی از قطعات مذکور را تولید و به 
خودروساز تحویل داد که پیش بینی می شود، در سال جاری میزان تولید 

و فروش این محصوالت حدود ۵ برابر افزایش داشته باشد.
شرکت ایرکا پارت صنعت در چه زمینه هایی کسب افتخار 

کرده است؟
از جمله افتخارات این شرکت شامل کسب جایزه بزرگ نظام آراستگی 
ایدرو در سال 1387، معرفی شدن به عنوان کارخانه دوست دار سالمت 
استان در ســال 1389، برند برتر دای کست  ایران در سال 1394، واحد 
تولیدکننده نمونه استان در ســال 1398 و بنگاه برتر اقتصادی استان 
در سال 1399 می شود. هدف ما در ســال 1400 این بود که جزو 400 
شــرکت برتر ایران قرار گیریم که بر اساس این رده بندی از میان ۵00 
شــرکت برتر ایران در ســال 1398 رتبه 407 توسط سازمان مدیریت 
صنعتی به شــرکت ایرکا پارت صنعت تعلق گرفت. امسال نیز منتظر 
هستیم تا اطالعات شرکت ها در سال 1400 در تیرماه بررسی و منتشر 
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شــود که امیدوارم در میان 400 شــرکت برتر ایران قرار داشته باشیم. 
همچنین برنامه بعدی این شرکت قرار گرفتن در بین 300 شرکت برتر 

ایران ظرف 10 سال آینده می باشد.
این شرکت در تولید چه محصوالتی سرآمد است؟

شــرکت ایرکا پارت صنعت در زمینه تولیــد واترپمپ ها جزو بهترین 
برندهای ایران اســت و با توجه به شــرایط نامســاعد اقتصادی، مردم 
خواســتار خرید قطعات ارزان تر خودرو هســتند که شانس این شرکت 
را برای فروش قطعــات با کیفیت و قیمت مناســب افزایش می دهد. 
اســتراتژی شــرکت ایرکا پارت صنعت این اســت که کیفیت را فدای 

افزایش فروش و سود نکند.
به منظور دانش بنیان شدن شرکت ایرکا پارت صنعت چه 

اقداماتی انجام داده اید؟
از سال 1399 که پروژه تولید پدال برقی و ETC استارت خورد، اقداماتی 
برای دانش بنیان کردن این شــرکت انجام گرفته که امیدواریم در سال 
جاری این امــر محقق گردد. پیرو تولید محصــول ETC و پدال برقی 
مذاکراتی با چند شــرکت دانش بنیان که در زمینه تولید سنســورهای 
حساس فعال هستند، انجام شده تا در صورت توجیه اقتصادی نسبت به 

تولید داخل اقدام کنیم.
مهمترین معضل در مدیریت شــرکت های ایرانی را بیان 

کنید؟
یکی از مشــکالت مهم در شرکت های کوچک و متوسط، عدم جدایی 
مدیریت از مالکیت اســت و معموال شرکت ها پس از یک نسل با چالش 
مدیریت و مالکیت مواجه می شوند. از دیگر مشکالت مهم صنعت عدم 
سیاست گذاری بلندمدت جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. 
متاسفانه سیاست های اقتصادی با تغییر دولت ها و مدیران دست خوش 

تغییرات جدی می شــوند و موجب اتالف سرمایه و بالتکلیفی صنعت 
گران می شوند. در این میان، شرکت ایرکا پارت صنعت با ایجاد سیستم 
جانشین پروری و تربیت نســل بعد در داخل شرکت، شعار "100 صاله 

می شویم" را در دستور کار خود قرار داده است.
علت تفاوت چشــمگیر قیمت خودرو در کارخانه با بازار 

چیست؟
اگر اختالف قیمت خودرو در بازار و کارخانه را در تعداد آن ها ضرب کنیم، 
عددی به دست می آید که نه تنها با آن می توان زیان های خودروسازان 
را به سود تبدیل کرد، بلکه می توان با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه 
و رفع مشکالت کیفی، فاصله کیفی ایجاد شده با صنعت خودرو جهان 
را کاهش داد. بر همین اســاس ضرورت دارد تا فکری اساســی برای 
حل مشکل تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار شود. طبیعی است، 
عده ای که از این رانت تاکنون منتفع شده اند، مخالف این سیاست باشند، 
ولی در صورت عدم حل این معضل و تعمیق آن، صنایع خودروســازی 
و قطعه سازی کشور با مشکالت غیر قابل حل مواجه خواهند شد که به 

سایر قسمت های اقتصادی نیز سرایت خواهد کرد.
عملکرد انجمن قطعه ســازان خودرو اســتان قزوین را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
تشکل های اســتانی جهت همفکری در حل مشکالت همیشه موفق 
بوده اند و می توانند نظرات مشورتی سودمندی به مراکز تصمیم گیر ارائه 
دهند، این در حالی است که سیستم های دولتی در مواقع نیاز، به چنین 
تشــکل هایی مراجعه می کنند. عمده چالش صنعــت خودرو، تامین 
نقدینگی است و متاسفانه خودروسازان به دلیل مشکالت اشاره شده، 
زیان قابل توجه و اســتفاده از ظرفیت اعتباری خود و قطعه سازان نزد 
سیستم بانکی، چشم انداز روشنی برای حل این معضل ارائه نکرده اند. 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
خرداد 1401   شماره 66

اگر اختالف قیمت 
خودرو در بازار 
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سرمایه گذاری در 
تحقیق و توسعه، 

فاصله کیفی ایجاد 
شده با صنعت خودرو 

جهان را کاهش داد
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مصطفی حاتمی

جدا از مسائل اقتصادی و بی ثباتی قیمت ها، يکی از مشکالت موجود بر سر راه تولید خودرو، فعالیت های سوداگرايانه است که موجب شده تا بخش 
عظیمی از سود خودروسازان به جیب دالالن برود. همچنین اين موضوع نقش مهمی در کاهش نقدينگی صنعت خودرو برای تولید محصوالت به روز 
و باکیفیت دارد. با توجه به تاثیر اين امر بر صنعت قطعه سازی خودرو و زيان سنگینی که قطعه سازان از اين طريق متحمل شده اند، به سراغ مهندس              

حسن زارع نژاد، ريیس انجمن قطعه سازان خودرو استان قزوين رفته و با وی به گفت وگو پرداختیم که ماحصل آن در ادامه می آيد.

ريیس انجمن قطعه سازان خودرو استان قزوين

سود واقعی تولید خودرو 
به جیـب دالالن مـی رود

در خصــوص فعالیت های انجمن قطعه ســازان خودرو 
استان قزوین توضیحاتی ارائه فرمایید؟

ایــن انجمن عضوی از انجمن های صنفی و انجمن تخصصی همگن 
نیرومحرکه کشور اســت که با هدف ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در 
جهت نیل به اهداف صنعت خودروی کشور و همچنین ایجاد خودکفایی 
و بی نیازی از وابســتگی به خودروســازان توانمند جهان تاسیس شده 
است. البته هیچ کشوری از نظر صنعتی نمی تواند کامال مستقل باشد، 
ولی هدف انجمن قطعه سازان خودرو اســتان قزوین این است که در 
حد امکان قدمی برای تولید خودروهای بــه روز بردارد. در حال حاضر 
انجمن قطعه سازان خودرو استان قزوین به صورت یکپارچه عمل کرده 
و در تالش اســت، با ارائه راهکارها و راه حل های مناســب مشکالت 
قطعه سازان را برطرف سازد. همچنین واحد قطعه سازی انجمن صنفی 
نیز موظف به دفاع از حق و حقوق این صنف شده است. شایان ذکر است، 
انجمن قطعه ســازان خودرو استان قزوین در رابطه با مسائل پرسنلی و 
موارد مرتبط با سرمایه گذاری در انجمن همگن، خود را موظف می داند 
که در کنار مدیریت ســازمان صمت و بازوی آن در راستای رسیدن به 

اهداف مطرح شده در سطح کشور حرکت کرده و بستر تولیدی پویا و با 
کیفیت را جهت بی نیازی خودروسازان فراهم کند.

در حال حاضر چه تعداد قطعه ســاز فعال در این استان 
وجود دارد؟

حدود 180 قطعه ساز در استان قزوین فعالیت دارند که 30 درصد از آن ها 
مجموعه ساز می باشــند. به طور کل با توجه به سرمایه گذاری مناسب، 
هم اکنون حدود 12 درصد از قطعات خودروی کشــور در استان قزوین 
تولید می شود. مجموعه سازها هر کدام به اندازه توان خود حدود 10 الی 
1۵ قطعه ســاز درجه دوم دارند و اگر هر یک از آن ها در مجموع به طور 
میانگین برای 400 نفر اشتغال زایی داشته باشند، اشتغال گسترده ای را در 
سطح استان به وجود خواهد آورد. الزم به ذکر است، انجمن قطعه سازان 
خودرو استان قزوین، ریاست صنعت اســتان را بر عهده دارد و در اتاق 
بازرگانی، شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین در 
رفع موانع تولید و تسهیل آن در سازمان صمت عضویت داشته و در تمام 
جلسات آن ها شرکت می کند. همچنین این انجمن عضو هیات مدیره 
کانون کارفرمایان استان قزوین بوده و با مسئوالن استان به منظور رفع 

مشکالت پیش روی صنعت قطعه سازی استان همکاری خوبی دارد.
انجمن قطعه ســازان خودرو اســتان قزوین در زمینه 
دانش بنیان شدن تولید قطعات خودرو چه برنامه ای دارد؟
هم اکنون حدود 10 درصد از واحدهای تولیدی این اســتان دانش بنیان 
هستند و اهداف انجمن در راستای شعارهای مقام معظم رهبری طی 14 
سال اخیر مبنی بر حمایت و صیانت از تولید بوده، به همین دلیل پیشنهاد 
و راهکارهایی به منظور رشد صنعت قطعه سازی و حل مشکالت ارائه 
داده و پیگیر آن اســت. اگر این مشــکالت در استان پیگیری نشود، از 
طریق شورای گفت وگوی مرکزی کشور مطرح و قدم های مثبتی در این 
زمینه برداشــته می شود. این انجمن در تالش است تا به عنوان مشاور، 
موانع موجود را در کنار مســئوالن رفع کرده و وضعیت بازار را به خوبی 
پیش بینی کند. ثبات قیمت ها در بازار باعث پیشرفت و ماندگاری اشتغال 
می شود و این ثبات، تابعی از سیاست های اقتصادی و برنامه ریزی های 
اقتصاد کالن کشور است که برنامه ریزی منسجم و تالش برای کاهش 
بهره در آن ها تاثیرگذار است. اگر در این زمینه تدابیر مطلوبی اندیشیده 
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شود، زمینه برای ورود ماشین آالت مورد نیاز قطعه سازان فراهم می شود 
که به دنبال آن، قیمت تمام شــده پایین و افزایــش کیفیت را به همراه 

خواهد داشت. 
صنعت قطعه سازی با چه مشکالت عمده ای مواجه است؟

نخستین مشکل مربوط به کمبود نقدینگی و دیگری، به عدم برنامه ریزی 
برای مدیریــت کالن از جانب مدیران و مســئوالن عالی رتبه صنعت 
خودروســازی بازمی گردد. خودروسازان با توجه به تغییراتی که هرچند 
ســال یک بار اتفاق می افتد، با مسائل زیادی مانند هجمه های سیاسی 
علیه خودروســازی، افزایش قیمت مواد اولیه، عدم همکاری بانک ها 
در پرداخت تســهیالت ارزان قیمت و... روبه رو هستند و همین امر روند 
پیشرفت آن ها را کند می کند. از سوی دیگر، تحریم های داخلی مانند نبود 
برنامه ریزی دقیق و صحیح در راستای حفظ و صیانت از صنعت خودرو 
که لوکوموتیو صنعت کشــور می باشد و همچنین تحریم های خارجی 
که هزینه های باالیی به صنعت خودرو کشــور وارد کرده، مانع از رشد 
و تحرک هر چه ســریع تر این صنعت شده است. برای مثال، در شرایط 
فعلی تمام بخش های اقتصادی کشــور تابعی از نابســامانی های دالر 
بوده و تامین مواد اولیه به شــکل نقدی صورت می گیرد، به همین دلیل 
خودروسازان معموال طی این فرآیند، متحمل خسارت و زیان سنگینی 
می شوند. مســاله دیگر به روند قیمت گذاری و اختصاص تسهیالت با 
بهره های باال بازمی گردد که چالش های موجود را چند برابر می کند. به 
عنوان مثال، در حال حاضر دریافت وام برای قطعه سازان حدود 2۵ الی 
30 درصد هزینه دارد، در حالی که ســود آنان کمتر از این میزان است، از 
این رو با توجه به هزینه ها، اگر دولــت قدم مثبتی بردارد، باعث کاهش 

قیمت تمام شده خودرو و جلب رضایت مشتریان خواهد شد.
نگرش نمایندگان مجلس شــورای اســالمی نسبت به 

صنعت خودروسازی چگونه است؟
متاســفانه بعضی از نمایندگان مجلس نگرش خوبی نسبت به صنعت 
خودرو ندارند و همین موضوع باعث هدررفت ســرمایه گذاری های این 
حوزه در بلندمدت شده است، در حالی که در کشورهای توسعه یافته، تمام 
سیاست ها به نفع تولید و دفاع از منافع آن است. اگر به خوبی دقت کنیم، در 
هیچ کشوری به مانند ایران تا این اندازه علیه صنعت خودروسازی صحبت 
نمی شود. البته بنده منکر کاستی های این صنعت نیستم، ولی با توجه به 
موانع داخلی و تحریم، صنعت خودرو رشد نسبتا خوبی را تجربه کرده است. 

نکته دیگر، به روز نبودن تولیدات برخی از قطعه سازان است که از یک سو 
ریشه در تحریم های داخلی و خارجی و از سوی دیگر، ریشه در اشتباهات 
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و عدم سیاست گذاری برای 
ســال های آتی صنعت خودرو کشور دارد. پیشنهاد بنده این است که این 
نهاد در راستای تعیین اهداف بلندمدت صنعت خودرو برنامه ریزی کند و 
مهمتر از آن، سیاست گذاران نیز اهداف کالن این صنعت را مورد بررسی 
و ارزیابی مجدد قرار دهند، هرچند در زمان فعلی هیچ کدام از این موارد در 

راس سیاست های روزانه برنامه ریزان کشور نیست.
به منظور صادرات قطعات خودرو چه تدابیری باید اتخاذ 

شود؟
همان طور که ذکر شد، در هیچ جای دنیا به مانند کشورمان تا این اندازه 
علیه صنعت خودرو صحبت نمی شود، در حالی که این موضوع در کنار 
سرکوب دســتوری قیمت خودرو، تورم، بی ثباتی بازار ارز و... به عنوان 
عامل منفی اثرگــذار در صنعت خودرو آن را از پیشــرفت بازمی دارد. 
امروزه صنعت خودرو در شمار پیشرفته ترین صنایع دنیا به شمار می رود 
و به تجربه، دانش و تخصص باالیی نیاز دارد، از این رو اگر سیاست ها به 
درستی پیش رود، شرایط مناسبی برای صادرات قطعه به دیگر کشورها 

فراهم خواهد شد.
واردات یا ممنوعیت خودرو چه تاثیری بر کیفیت خودرو 

خواهد داشت؟
بنده با واردات خودرو از این نظر که موجب ایجاد رقابت در بازار می شود و 
التهاب موجود را پایین می آورد، مخالفتی ندارم، ولی همان طور که مقام 
معظم رهبری فرموده اند، حیف اســت که اشتغال و ارزش افزوده تولید 
کشورمان در اختیار خارجی ها قرار گیرد، بر همین اساس واردات خودرو 
باید زمینه ســاز ایجاد بستری مناســب برای شکوفایی صنعت خودرو 
شود، نه اینکه از این طریق به خودروساز داخلی حمله کنیم. در شرایط 
کنونی کشورمان به ۵ میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد تا التهاب بازار را 
کاهش دهد، به همین دلیل بــا تولید یک میلیون و 600 هزار خودرو تا 
پایان ســال و پس از آن تولید 2 میلیون و 200 هزار خودرو و همچنین 
واردات خودرو، این التهاب فرو خواهد نشست. به اعتقاد بنده، امروز بیش 
از هر چیز به حمایت واقعی از صنعت کشورمان نیاز داریم تا زمینه را برای 

رقابت واقعی آن فراهم کرده و کشور را از واردات بی نیاز کنیم.
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آیا برنامه افزایش تولید خودرو قابل اجرا خواهد بود؟
همان طور که این موضوع در سال 1392 عملیاتی شد، در سال جاری نیز 
به شرط برداشتن موانع صد درصد قابل اجرا خواهد بود. در حال حاضر در 
صنعت قطعه سازی، سرمایه گذاری های خوبی انجام شده و همه عالقه  
دارند که در این حوزه قدم های بزرگی بردارند که به شرط اجرایی شدن، 
زمینه تولید یک میلیون شغل به طور مستقیم را فراهم خواهد کرد. قطعا 
رشد صنعت خودرو، بر تحرک و پویایی ســایر صنایع وابسته از جمله 
صنایع فوالدی، پتروشیمی و... می افزاید و باید تالش کنیم که این بازار 
در اختیار خارجی ها قرار نگیرد. متاســفانه خیلی از قطعات از چین وارد 
شده و حتی برخی از قطعات چینی با نام ایرانی به بازار عرضه می شود، 
در حالی که کشــورمان، قابلیت و توان تولید چنین قطعاتی را با کیفیت 

باالتر دارد.
برای توسعه صنعت قطعه سازی، چه ارتباطی بین صنعت 

و دانشگاه برقرار شده است؟
هر واحد تولیدی از صنعت قطعه سازی کشور مانند یک دانشگاه است، 
در حالی که 80 درصد از علوم دانشگاه های کشور، کاربردی نیست. اگر 
دقت کنید، اکثر فارغ التحصیالن دانشگاهی فاقد آموزه های اولیه بوده 
و این امر نشــان می دهد، دانشگاه ها که فاصله زیادی با صنعت دارند، 
باید در رابطه با مســائل صنعتی تجدیدنظر کــرده و خود را به روز کنند 
تــا بیش از 90 درصد از فارغ التحصیالن نیز در صنایع مشــغول به کار 
شوند. با توجه به دانش بنیان بودن 30 درصد از واحدهای قطعه سازی، 
به خوبی می توان از ظرفیت های فضای آموزشی برای رشد این واحدها 
استفاده کرد. دانشــگاه ها هم باید سیاست های عمل گرایانه خود را در 
قبال واحدهای صنعتی تقویت کنند. بــرای مثال، برگزاری دوره های 
6 ماهه آموزشــی، ضمن باال بردن ســطح علمی و فنی دانشجویان، 
انگیزه آنان را تقویت کرده و به مرور زمان همگرایی دانشگاه و صنعت 
را برای تعامل دوجانبه و استفاده بهتر از امکانات علمی و صنعتی موجود 

افزایش می دهد.
چه عاملی باعث ضرر و زیان های خودروسازان می شود؟

به دلیل شرایط اقتصادی موجود، ضررهایی به قطعه سازان خودرو کشور 
وارد شده و برای جلوگیری از آن باید اقداماتی را انجام داد. قطعه سازی 
از جمله صنایع مورد نیاز کشور است و توقف آن در نیمه راه، هم به زیان 
قطعه ســازان و هم به ضرر کل کشور خواهد بود. هم اکنون بسیاری از 

خودروســازان برای جلوگیری از ضرر و زیان های بیشتر، خودروهای 
زیان ده را از رده خارج کرده و به سوی تولید خودروهایی رفته اند که ضرر 
کمتر و کیفیت باالتری برای آن ها دارد. متاســفانه قیمت گذاری های 
دستوری زیانی حدود 60 هزار میلیارد تومان برای دو خودروساز بزرگ 
به همراه داشــته که در سنوات گذشــته پیامدهای منفی آن در صنعت 
قطعه ســازی خود را نشان داده اســت. به اعتقاد بنده، با توجه به اینکه 
90 درصد از مواد اولیه صنعت خودروســازی بــه صورت دولتی تامین 
می شود، شرایط برای به روز شــدن خودروهای تولیدی به شرطی که 
جلــوی فعالیت های داللی را بگیریم، وجــود دارد و حتی از این طریق 

می توان زیان 60 هزار میلیارد تومانی را جبران کرد.
کاهش یا جلوگیری از فعالیت های سوداگری چه تاثیری 

بر وضعیت صنعت خودرو دارد؟
با وجود تاثیر این موضوع در رشد ســودآوری شرکت های خودروساز، 
قطعا این امر باعث ارتقاء کیفیت و افزایش رضایت مشتریان خواهد شد. 
دولت و سیاست گذاران باید تالش کنند تا پول های سرگردان به سمت 
صنعت سرازیر شده و تولید رونق بگیرد تا بهای تمام شده کاالها نیز کاهش 
یابد که این موضوع موجب می شود تا صنعت خودروسازی پویاتر بوده و در 

جلب رضایت مشتریان اقدامات اثربخش تری داشته باشد.
آینــده صنعت قطعه ســازی و خودروســازی را چطور 

پیش بینی می کنید؟
بنده به آینده این صنعت و توسعه و پیشرفت آن بسیار خوش بین هستم. 
اگر صنعت خودروسازی نقدینگی کافی در اختیار داشته و از فناوری ها 
و دانش تکنولوژی روز اســتفاده کند، قطعا پیشرفت کرده و زمینه برای 
تولید پیش بینی شــده یک میلیون و 800 هزار دســتگاه خودرو فراهم 
می شــود. به طور کل، پیش بینی می شود که از تعداد ۵ میلیون دستگاه 
خودرو، حدود یک میلیون و 800 هزار دستگاه امسال و حدود 2 میلیون 
و 200 هزار خودرو نیز در ســال آینده تولید شود. دولت باید تسهیالت 
ارزان تری به تولیدکنندگان پرداخت کند و به وعده های حمایت از تولید 
عمل کند. برای مثال، یکــی از این وعده ها پرداخت 30 درصد از منابع 

یارانه به تولید می باشد که هنوز اجرا نشده است.
و سخن آخر...

برخــی از قوانین حمایتی از تولید نیاز به تصویب مجلس دارد، بر همین 
اســاس باید سیاســت های یکپارچه ای برای کمک به تولید و صنعت 
کشــورمان تا سال 1404 در نظر گرفته شود. همان طور که مقام معظم 
رهبری نیز اشــاره کرده اند، امروزه دشمنان این مرز و بوم هجمه های 
زیادی برای نابودی اقتصادی شروع کرده اند که نباید خواسته و ناخواسته 
در دام آن افتاد. باید عاقالنه و هوشــمندانه تر عمل کرد و در حمایت از 
اقتصاد و تولید ملی قدم برداشــت. عالوه بر این، باید دســتورات مقام 
معظم رهبری را سرلوحه کار قرار داد و مانع از فعالیت های دالالن شد. 
در حال حاضر حدود 3 میلیون خودروی مستهلک وجود دارد که ضرورت 
افزایش تولید خودرو را چندین برابر می کند. باید بدانیم، زمانی که ســود 
واقعی تولید خودرو به جیب دالالن می رســد، نه انگیزه ای در خودروساز 
بــرای تولید وجود دارد و نه درصد اشــتغال و میزان تولید افزایش خواهد 

یافت، بنابراین اگر این موانع برطرف شود، راه توسعه هموار خواهد شد. 

متاسفانه خیلی از 
قطعات از چین وارد 

شده و حتی برخی 
از قطعات چینی با 
نام ایرانی به بازار 

عرضه می شود، در 
حالی که کشورمان، 
قابلیت و توان تولید 
چنین قطعاتی را با 
کیفیت باالتر دارد



در این بخـــش می خوانیم :

زیان سنگین صنایع از بخشنامه های دولتی
گسترش روابط  با شرکت های خارجی  در گروی رفع تحریم ها

سیاست ترانزیت محور؛ شناخت امکانات  و توانمندی های مبدا و مقصد

دنیای صنعت
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محمد جعفری

يکی از معضالت فعلی شرکت های حمل ونقل ريلی، فرسودگی و قديمی بودن تجهیزات و فناوری های مورد استفاده آن ها است، در حالی که دولت ها، با وجود 
اولويت های اعالمی ترابری ريلی در سیاست ها و برنامه های باالدستی، در سال های گذشته اقدام اساسی برای حل اين مساله انجام نداده اند و شرکت های فعال 
بخش خصوصی نیز امکانات و بسترهای الزم را برای حل اين معضل در اختیار ندارند. همچنین به دلیل بی توجهی سیستم مديريتی ذی ربط در دولت در 
اين حوزه، به روز کردن و نوسازی اين صنعت هر روز به تاخیر افتاده است. با توجه به اين موضوع به سراغ دکتر مسعود نصر آزادانی، مديرعامل شرکت توسعه 

راه و ريل فراب )دکترای عمران با گرايش راه و ترابری( رفته و با وی به گفت وگو پرداختیم که ماحصل آن را می خوانیم.

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

از سال 1377 در دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت به عنوان عضو 
هیات علمی مشغول به کار شدم و از سال 1378 به عنوان مدیرکل دفتر 
مهندســی و نظارت راه آهن در دوره مدیریت مرحــوم دکتر دادمان در 
شرکت راه آهن و از ســال 1384 تا خردادماه 1389 به عنوان مدیرعامل 
ســازمان مهندسی و عمران شــهر تهران مشــغول به کار شدم که به 
لطف خداوند در آن دوران پروژه های بزرگی در ســطح این شــهر مانند 
تکمیل اتوبان یادگار امام )ره(، تونل رســالت، آغاز تونل نیایش، توحید و 
انواع بزرگراه ها اجرا شــد. در ســال 1389 به دانشگاه برگشتم و تا سال 
1392 مســئولیت دفتر طرح های عمرانی دانشــگاه را در اختیار گرفتم 
که خوشبختانه اغلب پروژه های عمرانی داخل دانشگاه مانند کتابخانه 
مرکزی و ســاختمان چندین دانشــکده در این مدت به سرانجام رسید. 
مجــددا به فعالیت های اجرایــی و عمرانی در وزارت راه و شهرســازی 
بازگشته و از سال 1392 تا 139۵ مسئولیت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر 
و فرودگاه ها را در شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور 

بر عهده گرفتم که نتیجه آن، اجرای پروژه های بزرگ اتصال راه آهن به 
مراکز استان ها و کریدورهای ترانزیتی بود. مدتی نیز با هلدینگ عمران 
صندوق بازنشستگی کشــوری همکاری داشته و در پایان سال 1399 

وارد شرکت توسعه راه و ریل فراب شدم.
در حــال حاضر شــرکت توســعه راه و ریــل فراب چه 

فعالیت هایی را انجام می دهد؟
از جمله فعالیت های مهم این شــرکت می توان به ســاخت و توســعه 
نیروگاه های آبی و حرارتی و نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی در کشور 
و کشــورهای همسایه و نیز توســعه و تجهیز طرح های عمرانی توسعه 
بخش نفت، گاز و پتروشــیمی اشاره کرد. شــرکت فراب با مرور زمان با 
افزایش توانمندی مهندســی و افزایش تقاضــای حوزه های دیگر وارد 
بخش توسعه ریلی شد و از سال 1390 قراردادهایی را با شرکت های قطار 
شــهری تهران و مشهد منعقد کرده است. همچنین این شرکت با توجه 
به توانایی مهندسی برق و الکترونیک، بخشی از تجهیزات الکترونیک و 
مکانیکال متروها را طراحی و مهندســی کرده و خرید، نصب و راه اندازی 
این دستگاه ها در متروهای مختلف تهران، مشهد، قم و شیراز را انجام داده 
است، به طوری که یکی از موفق ترین شرکت های ذی ربط ایرانی در تامین 
و نصب تجهیزات و ناوگان متروها به شــمار می رود. شرکت گروه فراب 
در سال 1399 بر اساس سیاست های تدوین شده برای تبدیل ستاد خود 
به هلدینگ، حوزه های تخصصی خود را به صورت مجموعه های مجزا 
درآورد و در بخش ترابری، شرکت توسعه راه و ریل فراب را به ثبت رسانده 
است. ماموریت اصلی این شرکت، توسعه زیرساخت های حمل ونقل اعم 
از ریلی، جاده ای، دریایی، هوایی و مباحث ناوگان بوده و در راستای اهداف 
اولیه خود مانند شناسایی بازار حمل ونقل کشور و منطقه، برنامه های خود را 
مشخص کرده و هم اکنون نیز ضمن تکمیل پروژه های قبلی صنایع ریلی 
فراب با شــرکت راه آهن، مترو، مناطق آزاد و صنایع معدنی برای جذب و 

اجرای پروژه های جدید در ارتباط مستمر است.
هم اکنون این شرکت چه پروژه هایی را در دست دارد؟

از جمله این پروژه ها خط 2 متروی مشــهد، خــط 7 متروی تهران، خط 
2 متروی شیراز و توســعه خط یک مترو تهران و راه آهن برقی گلشهر- 

مديرعامل شرکت توسعه راه و ريل فراب عنوان کرد

نیاز مبرم صنعت حمل ونقل ریلی 
به بازسازی و بهسازی
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هشتگرد می باشد که توسعه خط یک متروی تهران تا شهر آفتاب تکمیل و 
به بهره برداری رسیده و همچنین تامین تجهیزات و ناوگان خط 2 متروی 
شهر مشهد نیز حدود 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برقی گلشهر- 
هشتگرد نیز به اتمام رسیده است. همچنین پروژه خط 7 متروی تهران هم 
حدود 60 درصد پیشــرفت داشته و پروژه تکمیل تاسیسات برق برخی از 
ایستگاه های خط 2 قطار شهری شیراز نیز در حال پیگیری است. مبلغ کلی 
پروژه های قبلی صنایع ریلی فراب حدود 800 میلیون یورو بوده و شرکت 
توســعه راه و ریل فراب در صدد است تا پروژه راه آهن زاهدان – بیرجند به 
طول 630 کیلومتر، به ویژه اتصال آن به مرز افغانستان را از طریق زاهدان-

زابــل و مرز میلک به طول 270 کیلومتر انجــام دهد. از دیگر پروژه های 
در حال پیگیری این شــرکت می توان به پروژه اتصال ریلی خرمشهر به 
بندر امام، ســاخت خطوط فرعی راه آهن و همچنین برقی کردن دو خطه 
تهران-گرمسار و توسعه و ارتقای کشنده های باری راه آهن و تولید داخل 
اتوبوس های برقی لیتیومی اشاره کرد. البته باید گفت، خیلی از این پروژه ها 
در شرایط کنونی به دلیل تغییر مدیران ذی ربط کارفرمایی متوقف شده که 

در حال مذاکره برای از سرگیری آن ها هستیم.
چه برنامه ای برای مشارکت در بازسازی یا نوسازی ناوگان 

راه آهن کشور دارید؟
یکی از چالش های دیرینه در حوزه حمل ونقل ریلی، پیری و فرســودگی 
آن در کنار تکالیف انباشــته ای همچون ضرورت بازســازی و بهسازی 
زیربناها است. کشــورمان حدود 14/۵ هزار کیلومتر شبکه ریلی دارد که 
سالی یک هزار کیلومتر باید بهسازی و بازسازی شود، در حالی که بر اساس 
آمار و ارقام سال های گذشته این موضوع در حداقل های پایینی انجام شده و 
قطعا شاهد هزینه ها و آثار مخرب آن خواهیم بود، بر همین اساس در تالش 
هستیم تا با مدیریت جدید راه آهن در این خصوص به توافقاتی دست یابیم 

و از نظر مسئولیت اجتماعی نیز به پیشگیری از حوادث کمک کنیم.
برای دستیابی به شعار ســال جاری چه اقداماتی را انجام 

داده اید؟
یکی از ملزومات ادامه حیات همه شــرکت ها، به روز بودن و دسترســی 

به دانش روز اســت، بر همین اساس شرکت توســعه راه و ریل فراب در 
حوزه های مختلف حمل ونقل تالش کرده تا عالوه بر اســتفاده از توان 
شــرکت های دانش بنیان داخلی و کنترل وضعیت ناوگان زیربنایی، به 
منظور توسعه توان فنی داخل نیز ارتباط خوبی را با جهاد دانشگاهی برقرار 
کند. از ســوی دیگر، این شرکت در تالش بوده تا با تقویت توان مهندسی، 

موضوع توسعه و به روزآوری دانش را در سطح حمل ونقل ریلی فراهم کند.
با چه چالش هایی در این حوزه مواجه هستید؟

امروزه تحریم؛  توســعه، تجارت، اقتصاد و تامین منابع ارزی و نیز تامین 
تجهیزات جدید کشور را تحت تاثیر قرار داده، اما این موضوع در رده دوم 
و سوم مشکالت موجود صنعت حمل ونقل است. برای مثال، کشورمان 
ضعف های زیادی در مدیریت و تصمیم گیری داخلی دارد که بازدارنده تر 
از تحریم اســت. اگر دقت کنیم، 90 درصد تجهیــزات الزم در صنعت 
حمل ونقــل ریلی با امکانات داخلی،  قابلیت ســاخت   دارد و برای تولید 
آن نیازی به خارج از کشور نیســت، لذا اگر مشکالت داخلی حل شود و 
پول های سرگردان به سمت پروژه های مولد حرکت کند، پیشرفت های 

زیادی در این حوزه خواهیم داشت.
چه ارزیابی از سیاســت های مدیران دولت در حمایت از 

بخش تولید و توسعه صنعتی و عمرانی دارید؟
یکی از دالیل قفل شــدن سیســتم های حمل ونقل، عدم همراهی و 
حمایت های مدیران دولتی و سیســتم مدیریتی سازمان های ذی ربط 
دولت بوده اســت. ادامه فعالیت های صنعت حمل ونقل با روش های 10 
سال پیش، ِگِرهی از مشکالت کشورمان را حل نمی کند. از سوی دیگر، 
محدودیت های نقدینگی هم مزید بر علت شده است. البته شرکت توسعه 
راه و ریل فراب در این شــرایط همه تقاضاهای عمرانی و صنعتی توسعه 
ترابری ریلی کشــور را بررســی و راهجویی و برای تامین مالی و اجرای 
طرح های اصالحی ذی ربط اعالم آمادگی کرده و مدل های مالی مختلفی 
را مانند روش های تهاتری، مشارکتی و... با تکیه بر منابع داخلی و خارجی 
پیشــنهاد کرده، اما به دلیل ضعف های موجود هنوز در بدنه سیســتم 

کارفرمایی به نتیجه نرسیده است.  
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بر اساس 
تجربه های 

بین المللی و شرایط 
اقلیمی و صنعتی 
کشور 30 تا 50 

درصد حمل بار کشور 
بهتر است از طریق 

راه آهن صورت گیرد 
در حالی که این 
میزان هم اکنون

 5 الی 6 درصد است
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آیا برنامه ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی در نظر دن
گرفته اید؟

از آنجایی که بازارهای داخلی این شرکت با محدودیت های زیادی مواجه 
بود، به ســمت بازارهای منطقه و بین المللی رفته و در کشورهای عراق، 
افغانستان، تاجیکستان، اندونزی و عمان پروژه هایی را شناسایی کرده ایم 
که امیدواریم به نتیجه برسد. در حال حاضر فرصت های زیادی در منطقه 
برای صنعت حمل ونقل وجود دارد که با تکیه بر مهندسی داخلی می توان 

از آن استفاده کرد.
شرکت توسعه راه و ریل فراب چه ویژگی هایی دارد؟

خوشــبختانه مجموعه فراب و بخش ریلی آن که به این شرکت تبدیل 
شــده، رزومه کاری مطلوب و قابل دفاعی دارد. برای مثال، چند ســال 
متوالی در صدور خدمات مهندســی رتبه اول را کسب کرده و در اجرای 
پروژه های عمرانی مانند نیروگاه ها و صنایع نفت و گاز و پتروشــیمی و 
صنایع ریلی )اعم از تجهیزات ایســتگاهی و ناوگان و دپو خطوط قطار 
شــهری( نیز تجربه و سابقه خوبی داشته است. یکی از ابزارهای کلیدی 
در صنعت ترابری ریلی، نیروی کشــش است که در شرایط کنونی اغلب 
آن ها مستهلک و فرسوده شده و به لحاظ ضعف های چشمگیر نظام تامین 
قطعات و نبود نظام مناسب تعمیر و نگهداری، میزان کشنده های باری و 
مسافری ترابری ریلی با ســطح تقاضای موجود و با فناوری های جدید 
ذی ربط فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر، بر اساس تجربه های بین المللی 
و شرایط اقلیمی و صنعتی کشور 30 تا ۵0 درصد حمل بار کشور بهتر است 
از طریــق راه آهن صورت گیرد، در حالی که این میزان هم اکنون ۵ الی 6 
درصد است. با توجه به آمارهای موجود، بخش حمل ونقل هوایی حدود 
دو برابر حمل ونقل ریلی مسافر جابه جا کرده، در حالی که مردم، نه ثروت 
آنچنانی برای مســافرت با هواپیما دارند و نه ترابری هوایی از تحریم ها 

معاف بوده است.
چه راهکارهایی برای جبران فرســودگی و قدیمی بودن 

ناوگان ریلی وجود دارد؟
در حال حاضر حدود 600 الی 700 لوکوموتیو در سرویس داریم که برای 
حرکت باید ایمن و سالم باشند. از سوی دیگر، تکنولوژی ها در حال به روز 
شدن بوده و ارتقاء پیدا کرده اند و برای زنده ماندن در صنعت ریلی چاره ای 
جز استفاده از این تکنولوژی ها نیست. به عنوان مثال، ظرفیت حمل بار 

برخی از قطارهای باری دنیا امروزه به 40 هزار تن رسیده، در حالی که هنوز 
در کشورمان ظرفیت ها و ابتکارات جدید فناورانه اجرا نشده است. به اعتقاد 
بنده، مدیران کشورمان برای حل این مســاله باید هدف گذاری کرده و 
برای 20 سال آینده برنامه ریزی کنند، در غیر این صورت مثل سال های 
گذشــته، با تغییر مدیران فعلی، برنامه ها تغییر کرده و خیلی از فعالیت ها 

متوقف می شود.
حوادث و سوانح اخیر حمل ونقل ریلی ریشه در چه مسائلی 

دارد؟
متاسفانه نگهداری از تجهیزات حمل ونقل ریلی و حتی دیگر بخش های 
کشورمان بسیار ضعیف است.  برای مثال، افراد تا زمانی که مریض نشوند، 
به دکتر مراجعه نمی کنند؛ حتی بعــد از ابتال به بیماری نیز خوددرمانی را 
به داروهای بیمارستان ترجیح می دهند. بر اساس محاسبات مهندسی، 
روسازی خطوط آهن هر 10 سال یک بار باید بهسازی و هر 20 تا 30 سال 
یک بار باید بازسازی شوند، در غیر این صورت تکالیف بازسازی و بهسازی 
خطوط آهن انباشته و به عقب افتاده و هر سال بحران های ترافیک، ایمنی 
و کارایی ریلی جدی تر می شود. بر اساس این فرم در کشورمان نیز باید هر 
ساله بیش از یک هزار کیلومتر را بهسازی و ساالنه حدود 400 کیلومتر را 
بازســازی کنیم تا تردد قطارها ایمن باشند، در غیر این صورت هر سال با 
چالش هایی بیشتر از سال قبل روبه رو خواهیم بود؛ درست مانند یک توده 

سرطانی که بدون رسیدگی، گسترش پیدا می کند.
صنعت حمل ونقل ریلی چــه میزان با نقطه مطلوب فاصله 

دارد؟
در حال حاضر بیش از ۵0 درصد نیروی کشش ریلی یا در حال تعمیر بوده 
و یا به تعمیر نیاز دارد. عالوه بر این، قطارهای کشورمان هر چند کیلومتر 
باید بازدید فنی داشته باشند و این موجب توقف چندساعته قطارها و عدم 
ســودآوری و درآمدزایی از این مسیر خواهد شد. مدیران و مسئوالن باید 
برنامه های جامع تری برای نگهداری و اســتفاده از این تجهیزات داشته 
باشــند، در غیر این صورت از بین خواهند رفت.برای عبور ترابری ریلی از 

بحران های فعلی باید به موارد زیر توجه داشت:
    هماهنگی مضاعف نهادهای ذی ربط

    هدایت صحیح و همراهی مستمر با توان و تمایل مشارکت خصوصی
   تمرکززدایی و واگذاری انجام امور به شرکت های فعال خصوصی

   جذب فناوری های نوین در برنامه ریزی و هدایت ناوگان ریلی
   برقراری الزامات ســخت گیرانه در نگهداری و تعمیر زیرسیستم های 

ریلی
   مشارکت جمعی عوامل ذی ربط در تامین رضایت ذی نفعان و مشتریان 

عمده باری
    برقراری شاخص های کیفیت و ایمنی و بهره وری

    ترویج فناوری های جدید دانش بنیان در این صنعت )تا سرحد اقتصادی 
و ریل پایه نمودن توسعه ترابری زمینی کشور( می باشد.

و سخن آخر...
کشورمان تمام عوامل الزم برای تحول و توسعه صنعت مانند نیروی های 
متخصص و پیمانکار، منابع مالی و... را حتی با وجود سخت ترین تحریم ها 
دارد، با این وجود همه این عوامل برای کارایی و اثربخشی به عنوان نقطه 
اتصال مهره ها، به وجود و اقتدار و اشراف مدیران کارآمد وابسته است، در 

حالی که از این موضوع مهم غفلت شده است. 

 90 درصد تجهیزات 
الزم در صنعت 

حمل ونقل ریلی با 
امکانات داخلی،  قابلیت 

ساخت   دارد و برای 
تولید آن نیازی به خارج 

از کشور نیست، لذا 
اگر مشکالت داخلی 
حل شود و پول های 
سرگردان به سمت 

پروژه های مولد حرکت 
کند، پیشرفت های 
زیادی در این حوزه 

خواهیم داشت
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 مصطفی بریانی اقدم
رییس هیات مدیره شرکت حمل ونقل ریلی بین المللی »بهینه ترابر آژور« 

سیاست ترانزیت محور؛ شناخت امکانات 
و توانمندی های مبدا و مقصد

عدم شناخت کشورهای مبدا و مقصد از توانمندی های لجستیکی ایران، 
نبود ارتباطات بانکی و عضویت در گروه FATF و سرگردانی بازار هدف در 
پرداخت ها و دریافت ها، عدم متصل بودن شــبکه اطالعاتی ریلی کشور 
ما به دیگر شبکه های آنالین ریلی کشورهایCIS ، تمرکز و تصمیمات 
جزیره ای ســازمان های حاکم بــر امر ترانزیت مانند گمرک، ســازمان 
قرنطینه، نبود نمایندگی ها و بیمه های بین المللی در حمل ریلی و شــاید 
به طور ساده، نداشتن ذوق و عالقه مندی مدیران دولتی در ارائه خدمات و 

امکانات ترانزیتی در ایران از مشکالت این مسیر است.
به  عنوان مثال، در محور ترانزیتی شمال به جنوب که پایه اتصال از کشور 
هند به بازار روسیه و فنالند در هفت سال گذشته بنا شده، با امکانات موجود 
ایران ارزیابی می شد که از این محور ریلی استقبال باالیی شود، اما در عمل 
به علت وجود تحریم های گذشــته و جاری، صاحبان کاال، به طور جد در 
اســتفاده از این محور با وجود مقرون به صرفه بودن زمان و هزینه حمل 
نسبت به شــرایط حمل دریایی، مقاومت می کنند. روشن است، ما برای 
حمل بارهای روســیه و فنالند به/از مقصد هند از/به روسیه باید حداقل 
چند هفته منتظر استعالم مشتری جهت کنترل نام های شرکت های حمل 
چندوجهی می شدیم تا شــرکت های نامبرده در لیست تحریم ها نباشند 
و نیز مشــتری )گیرنده یا فرســتنده کاال( درخواست می کنند که ردی از 

شرکت های ایرانی از در مدارک حمل نباشد.
امروز با نگاه به شــرایط درگیری های منطقه غربی روســیه و بالروس و 
اکراین و از طرفی، جبهه اتحادیه اروپا نســبت به روسیه، بخش زیادی از 

کاالهای روسی و بالروسی، قزاقستانی، ازبکستانی که به / از بنادر سنت 
پترزبورگ و دریای سیاه حمل می گردید، دچار بحران و سردرگمی گشته 
اســت. با علم به شرایط ارتباطی ریلی کشورمان در مبادی اینچه برون و 
سرخس که شامل حمل یکسره بدون تخلیه و بارگیری از مبدا تا مقصد 
می شــود، باید مدیریت مناسبی داشت و شاید بتوان به عنوان راه طالیی 
ایران به مرکز روســیه )اورال( از آن نام برد. این محور، تمامی کشورهای 
اقیانوس هند و حوزه خلیج فارس را  از مبادی دریای جنوب ایران به صورت 
مستقیم از طریق کشورهای ترکمنســتان و قزاقستان به مراکز تولید و 
صنعت و معادن روسیه مرتبط می کند و حتی این مورد به صورت بالعکس 
هم می تواند در جریان باشد. شما می توانید، از مبدا بنادر هند به بندرعباس 
7 روز و 2 روز عملیــات بندری و در مســیر 6600 کیلومتری از ایران به 
یکاترینبورگ در قالب قطار کانتینری شــامل 42 دستگاه واگن 17 روز 
دســت یابید. در صورتی که کانتینرهای از مبادی هند- پاکستان با طی 
مسیر 30 روزه به اولین بنادر روسیه مانند سنت پترزبورگ و نووراسیسک 
می رسند و پس از آن، برای رســیدن به یکاترینبورگ )واقع در اورال( به 
ترتیب مســافت 279۵ و 2067 کیلومتری را باید طی کنند. مسافت این 
مسیر در خاک روسیه 1/3 )یک سوم( مسیر بندرعباس به نقطه مورد نظر 
می باشد، اما از نظر زمان حمل، دو برابر مسیر ایران به روسیه را باید طی کند. 
در توضیحات باال می توان عدم عالقه مندی مدیران صنایع ریلی کشورمان 
بر این موضوع را دید. عدم ارتباط بانکی و تحریم ها و FATF و عدم آشنایی 
دیگر صاحبان کاال در مبادی و مقاصد نیز از موارد دیگری است که در این 
مجال نمی گنجد، اما باید در نظر داشــت که ایــن موضوع امروزه با کمی 

تخصص و سرمایه گذاری قابلیت بهره برداری باالیی دارد.

با نگاه به درگیری های 
منطقه غربی روسیه 

و بالروس و اکراین و 
جبهه اتحادیه اروپا 

نسبت به روسیه، بخش 
زیادی از کاالهای 

روسی و بالروسی، 
قزاقستانی، ازبکستانی 

که به / از بنادر سنت 
پترزبورگ و دریای سیاه 

حمل می گردید، دچار 
بحران و سردرگمی 

گشته است
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مهدیه شهسواری

با توجه به وجود فارغ التحصیالن دانشگاهی و ورود تکنولوژی های روز، صنايع ريلی گسترش قابل توجهی نسبت به سال های گذشته داشته اند، اما عدم باور 
به توانمندی های اين صنايع و بی توجهی به آن ها باعث شده تا شرکت های دولتی به سوی تولیدات صنايع خارجی گرايش داشته باشند. نکته ديگر، تاخیر 
طوالنی مدت دولت در پرداخت طلب اين صنايع است که موجب تشديد بحران نقدينگی آن ها شده است. برای بررسی اين موضوع به سراغ مصطفی بهرامی، 
مديرعامل و نايب ريیس هیات مديره شرکت گسترش صنايع ريلی ايران رفته و با وی به گفت و گو پرداختیم. بهرامی پیش از اين عضو هیات مديره شرکت 

ايريکو بوده و بیش از 20 سال سابقه کار در صنايع و شرکت های ريلی را در کارنامه خود دارد. مشروح اين مصاحبه از نظر مخاطبان ارجمند می گذرد.

مختصری از فعالیت های شــرکت گسترش صنایع ریلی 
بفرمایید؟

در ابتدا فعالیت این شــرکت به عنوان یک طرح در شرکت ماشین سازی 
تبریز تعریف شــد و پس از تداوم آن به عنوان یک شرکت مستقل تحت 
نظر سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران درآمد. شرکت گسترش 
صنایع ریلی ایران که با هدف تولید انواع ســوزن شــکل گرفته، در سال 
1387 مشمول قانون خصوصی سازی شد  و 9۵ درصد سهام آن طی یک 
مزایده به موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اسالمی 

ایران واگذار گردید.
مهمترین محصوالت تولیدی این شرکت کدام است؟

همان طور که اشاره شد، فعالیت اصلی شرکت گسترش صنایع ریلی ایران 
به تولید سوزن اختصاص دارد که قبل از این در کشورمان مونتاژ می شد، 
اما با توجه به شروع نهضت خودکفایی و داخلی سازی قطعات، اصلی ترین 
قطعه، تکه مرکزی سوزن اســت که به عنوان اولین قطعه استراتژیک 
تعریف شده و با استفاده از ظرفیت های کشور و با همکاری شرکت های 
بزرگ فوالدی وارد مرحله ریخته گری گردید. تمام مراحل مهندسی این 

کارها شــامل ماشین کاری، طراحی، مدل سازی و... در شرکت گسترش 
صنایع ریلی ایران انجام شده و در همین راستا داخلی سازی قطعات سوزن 
مثل فنر ســوزن در دستور کار قرار گرفته اســت. عالوه بر این، شرکت 
گسترش صنایع ریلی ایران با شــرکت ذوب آهن اصفهان دو پروژه را به 

منظور گسترش دایره تولیدات و فعالیت های خود نیز تعریف کرده است.
کدام یک از پروژه های شرکت گسترش صنایع ریلی ایران 

به بهره برداری رسیده است؟
ســال گذشــته پروژه تولید ریل زبانه با همکاری دو شرکت اجرا شده و 
پروژه فورج نیز از آذرماه امسال اجرایی خواهد شد. موضوع ساخت پرس 
و تجهیزات فورج زبانه با همکاری یک شرکت دانش بنیان آغاز شده و تا 
80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تا آخر آذرماه اجرایی خواهد شد. این 
پروژه ملی نیز تا آذرماه افتتاح شــده و کمک شایانی به بازار داخلی خواهد 
کرد. یکی دیگر از اقدامات شرکت گسترش صنایع ریلی ایران، جوشکاری 
ریل به تکه مرکزی اســت که به تکنولوژی خاصی نیاز داشته و مستلزم 
داشــتن دانش و تکنولوژی خاصی است. خوشبختانه این شرکت در این 
زمینه نیز موفق بوده و به عنوان یکی از طرح های نوآور سال 1400 در کل 

کشور معرفی شد.
داخلی سازی قطعات مورد نیاز در صنعت حمل ونقل ریلی 

چه مزایایی به همراه خواهد داشت؟
مهمترین مزیت داخلی ســازی؛ ایجاد اشــتغال، بی نیاز کردن کشور از 
واردات سوزن، جلوگیری از خروج ارز و در آینده ارزآوری از محل صادرات 
محصــوالت و قطعات می باشــد. این محصول در شــمار محصوالت 
استراتژیک بوده و اگر به طور مرتب جایگزین نشود، بهره برداری از خطوط 

راه آهن دشوار خواهد شد.
با توجه به شعار سال جاری چه برنامه ای برای دانش بنیان 

شدن این شرکت در نظر دارید؟
با تقویت واحد طراحی و مهندسی شرکت و با اتکا به جوانان و متخصصان 
داخلی، ســاخت داخل بر مبنای مطالعات علمی شروع و ادامه پیدا کرد و 
در این راستا یکی از پروژه های شرکت در سال 1400 دانش بنیان کردن 
محصوالت بود که با همت و تالش انجام شــده از ســوی این شرکت و 

مديرعامل شرکت گسترش صنايع ريلی ايران )ايريد(

گسترش روابط  با شرکت های خارجی  
در گروی رفع تحریم ها
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پیگیری های مداوم به نتیجه رسید. خوشبختانه شرکت گسترش صنایع ریلی ایران از همان ابتدا 
در این مســیر حرکت کرده تا از مزایا، حمایت ها و پشتوانه های علمی بهره مند باشد و در تالش 

است تا سطح دانش خود را ارتقاء بخشد.
این فعالیت چه کمکی به افزایش شاغالن کشورمان می کند؟

توسعه ساخت داخل موجب ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم شده، چراکه این صنعت نیاز به 
پیمانکاران و تامین کنندگان متعددی دارد. بدیهی است، با توسعه ساخت داخل، هم عمق دانش 
تولید سوزن و توسعه های آتی میسر خواهد شد و هم فرصت اشتغال برای جوانان و متخصصان 
را در این حوزه فراهم خواهد کرد. ناگفته نماند، هم اکنون بیش از ۵0 شرکت به عنوان پیمانکار و 

تامین کننده با این شرکت همکاری دارند.
چه برنامه ای برای صادرات محصوالت این شرکت دارید؟

توسعه ســاخت داخل عالوه بر خودکفایی قطعا منجر به ورود به بازارهای منطقه ای و جهانی 
خواهد شد. با توجه به مزیت های رقابتی که در این صنعت داریم، نگاه شرکت گسترش صنایع 
ریلی ایران، حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی است که این امر با صادرات محصول و قطعات 
امکان پذیر خواهد بود. در بخش برون مرزی نیز تامین سوزن های پروژه خاف- هرات توسط این 
شرکت انجام شده و در حال حاضر نیز با شرکت افغانی – آلمانی که قرارداد توسعه این خط را در 

افغانستان دارد، برای تامین سوزن های مورد نیاز در حال مذاکره هستیم.
چه میزان از اهداف شرکت گسترش صنایع ریلی در سال 1400 محقق شده 

است؟
در سال گذشته برنامه وبودجه تولید و فروش شرکت خوشبختانه محقق شد، اما متاسفانه هم در 
سال گذشته و هم امسال با چالش هایی روبه رو بوده و هستیم که ادامه تولید را دشوار می کند. برای 
مثال، هم اکنون اکثر شرکت ها از قطعات خارجی وارداتی استفاده می کنند، در حالی که قطعات 
داخلی از اســتانداردهای کافی برخوردار است. از طرفی، این موضوع موجب ورود شرکت هایی 
شده که فاقد خدمات پس از فروش و گارانتی هستند، در حالی که شرکت های داخلی هم خدمات 
بهینه تری ارائه می دهند و هم هزینه کمتری از مشــتریان می گیرند. قابل ذکر اســت، یکی از 
مهمترین مشــکالت این شرکت و شرکت های مشابه، کمبود نقدینگی است که در بلندمدت 
موجــب اختالل در فرآیند تامین مواد و قطعات تولیدی خواهد شــد. عالوه بر این، یکی دیگر 
از مشــکالت تولیدکنندگان به موضوع واردات غیرقانونــی و کمبود نقدینگی باز می گردد که 

امیدواریم این موضوع با تدابیر مناسب مسئوالن برطرف شود.
چه نظری نسبت به دولت و سیاست های آن دارید؟

با توجه به تعریف پروژه های ریلی و اقدامــات اخیر، یکی از مهمترین نیازهای تولیدکنندگان 
نقدینگی است. البته رییس جمهور محترم طی سفرهای استانی و بازدید از پروژه ها، تاکید زیادی 

بر تولید و سرمایه گذاری در خصوص توسعه صنایع ریلی داشته و دارند.
حضور شرکت ها در نمایشگاه ها چه دستاوردهایی را به همراه خواهد داشت؟

حضور در نمایشگاه ها از جهت آشنایی تولیدکنندگان با پیش قدمان حوزه فعالیت خود و پیشرفت 
شــرکت های مختلف، اثربخش است. به عبارتی دیگر، نمایشگاه فرصت بسیار خوبی است تا 
شرکت ها و تولیدکنندگان، توانمندی های خود را به نمایش گذاشته و از فرصت رایزنی با دیگر 
فعاالن اقتصادی بهره گیرند. امید اســت، با رفع تحریم ها زمینه برای گسترش نمایشگاه ها و 

ارتباط با شرکت های خارجی فراهم شود.
نهمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته چه 

دستاوردهایی برای شرکت گسترش صنایع ریلی داشت؟
این شرکت تفاهم نامه ای را با شرکت ماشین سازی پارس به منظور توسعه ماشین آالت خط تولید 
سوزن منعقد کرد که امید است، نتایج خوبی به همراه داشته باشد. همچنین شرکت گسترش صنایع 
ریلی مذاکراتی را با شــرکت های چینی در زمینه تولید سوزن داشته که امیدواریم در کنار موضوع 
صادرات به کشور همسایه به نتیجه برسد. الزم به یادآوری است، در این نمایشگاه نوآوری های این 

شرکت در غرفه نوآوری به نمایش گذاشته شد که با استقبال خوبی روبه رو شد. 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
خرداد 1401   شماره 66
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صنعت حمل ونقل از مهمترين بخش های يک کشور برای رشد و توسعه محسوب می شود. با توجه به اينکه اين صنعت حوزه های متعددی دارد که هر کدام 
از آن ها مشکالت خود را دارند، به نظر می رسد، برای رفع چالش های مرتبط با اين بخش ها بايد راهکارهای اساسی و مهمی را اجرايی کرد. مهندس داود 
کشاورزيان، ريیس سابق سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور، راه حل های مهمی برای برطرف کردن معضالت مرتبط با صنعت حمل ونقل ارائه می دهد. 

مشروح اين مصاحبه از نظر خوانندگان ارجمند می گذرد.

مهمترین مشکل صنعت حمل ونقل هوایی کشور چیست؟
مسائلی مانند تحریم و قیمت گذاری، مانع رشد صنعت حمل و نقل هوایی 
می شوند. وقتی شــما نمی توانید هواپیمای نو خریداری و وارد کنید، در 
حقیقت برای توسعه حمل ونقل هوایی در کشورتان نمی توانید گام موثری 
بردارید. سال ها تحریم حمل ونقل هوایی ایران باعث عقب ماندگی این 
بخش در کشور شده است. از سوی دیگر، سیاست قیمت گذاری تکلیفی 
در بخش حمل و نقل هوایی حاکم است و اجازه نمی دهد که سرمایه گذاری 
سنگین در این بخش انجام شــود. در شرایط فعلی گام اول برای توسعه 
صنعت حمل ونقل هوایی، حذف سیاست قیمت گذاری دستوری و مکلف 
کردن شرکت ها برای ورود هواپیمای جدید و نسبتا نو به کشور است. نباید 
سیاست در صنعت حمل ونقل هوایی این باشد که آن را ارزان نگه داریم، 
زیرا در صورت تداوم این سیاســت، شــاهد افت کیفیت ارائه خدمات در 
صنعت حمل ونقل هوایی کشور خواهیم بود. به عنوان مثال، اگر بخواهید 
یک هواپیمای دست دوم 10 تا 12 ساله وارد کنید، حداقل قیمت تمام شده 
یک ساعت پرواز با این هواپیما برای یک مسافر بیش از ۵0 دالر می باشد 

که با دالر 30 هزار تومان و در نظر گرفتن سود شرکت، حدود یک میلیون 
و 800 هزار تومان می شود. البته پرداخت این مبلغ برای یک ساعت پرواز، 
برای بسیاری از مردم کشور مقدور نیست. باید تکلیف خودمان را مشخص 
کنیم که می خواهیم نرخ های مربوط به صنعت حمل ونقل هوایی را ثابت 
نگه داریم یا اینکه حمل ونقل هوایی استانداردی داشته باشیم، مگر اینکه 
عده ای خاص بتوانند از آن استفاده کنند. به اعتقاد بنده، ما باید سیاست دوم 
را داشته باشــیم. اینکه ما عالقه مند باشیم، مردم بیشتری سوار هواپیما 
شوند، آرزوی خوبی است، اما نباید با پایین نگه داشتن کیفیت ارائه خدمات 
در حمل ونقــل هوایی این آرزو را برآورده کرد؛ سیاســتی که نتیجه آن، 

وضعیت فعلی حمل ونقل هوایی است.
قیمت گذاری دســتوری چه آثار منفی بر حمل ونقل هوایی 

کشور داشته است؟
 در بخش حمل ونقل هوایی مهمترین مشکل اعمال سیاست  قیمت گذاری 
دستوری است که عمال باعث شده تا سطح خدمات شرکت های هواپیمایی 
از یک حد باالتر نــرود. همه ایرالین ها دنبال هواپیماهای قدیمی 3 تا 4 
میلیون دالری هستند که بتوانند خودشــان را اداره کنند و اگر بخواهند 
هواپیمای مدرن تر و گران تــر خریداری کنند، به طور طبیعی باید هزینه 
بیشــتری را پرداخت کنند، اما نمی توانند طبق قیمت گذاری دستوری از 
مردم پول بیشتری بگیرند که در صورت وقوع این اتفاق ضرر خواهند کرد. 
باید سیاست قیمت گذاری دســتوری حذف و شرکت ها مجاز به واردات 
هواپیماهای مدرن تر با ارائه خدمات استاندارد جهانی به مسافران شوند، 
حتی اگر تعداد کمتری از مردم توانایی استفاده از هواپیما را داشته باشند. 
امیدوار هستم، روزی فرا برسد که قدرت اقتصادی اکثر مردم افزایش پیدا 

کرده تا افراد بیشتری بتوانند از حمل ونقل هوایی استفاده کنند.
معضالت موجــود در بخش حمل ونقل ریلی را تشــریح 

فرمایید؟
 حمل ونقل ریلی از دو مشــکل اصلی رنج می برد. نخســت، پایین بودن 

ريیس سابق سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور تاکید کرد

توسعه صنعت حمل  ونقل 
در گروی تصمیم گیری بر اساس منافع ملی
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قیمت سوخت در کشــور اســت که باعث رقابت حمل ونقل جاده ای با 
ریلی اســت. اگرچه کرایه تن کیلومتر جاده ای از ریلی بیشــتر است، ولی 
انعطاف پذیری حمل جاده ای مزیت مهمی است که باعث اقبال صاحبان 
کاال می شود. مشکل دوم حمل ونقل ریلی، عدم پوشش مراکز اصلی بار 
در کشــور است. وقتی شما می خواهید از یک نقطه، باری را به نقطه دیگر 
منتقل کنید و نمی توانید تمام مسیر را با حمل و نقل ریلی طی کنید، مجبور 
هستید که بخشی از حمل ونقل را به صورت جاده ای انجام دهید که باعث 
افزایش هزینه خواهد شــد. در کنار مشکالت اصلی مهمترین معضل در 
بخش حمل و نقل ریلی کمبود لوکوموتیو است. متاسفانه چند سالی است 
که سیاســت دولت، واگذاری خرید لوکوموتیو به بخش خصوصی است. 
اگر برنامه ریزی بخش لوکوموتیو در اختیار راه آهن است، به رغم زمین گیر 
شدن تعداد زیادی از نیروی محرکه راه آهن در سال های اخیر، لوکوموتیو 
جدید چندانی خریداری نشده اســت. سیاست راه آهن عدم خرید است و 
شــرکت های خصوصی هم به لحاظ مالی تــوان خرید لوکوموتیوهای 
جدید را ندارند، ضمن اینکه دولت به اسم حمایت از تولید داخل اجازه ورود 
لوکوموتیو به صورت ساخته شده از خارج را نمی دهد. کمبود نیروی کشش 
باعث شــده تا سرعت بازرگانی حمل ریلی به کمتر از یک صد کیلومتر در 
شبانه روز برسد. در چنین شرایطی حتی بارهایی که به صورت سنتی با ریل 
حمل می شدند، به سمت حمل جاده ای شیفت شده اند که به راحتی قابل 
برگشت نخواهد بود. در واقع مشکالت مرتبط با صنعت حمل ونقل ریلی 
عالوه بر پایین بودن قیمت ســوخت، مربوط به کمبود لوکوموتیو و عدم 

گستردگی مراکز تولید بار در سراسر کشور است.
چه ارزیابی از وضعیت بخش حمل و نقل جاده ای دارید؟

در بخش حمل ونقل جاده ای بالغ بر 3۵0 هزار دســتگاه انواع کامیون در 
کشور وجود دارد که مشکل آن ها بهره وری پایین است. یک کامیون باید 
در ســال حداقل 100 هزار کیلومتر به طور متوسط پیمایش داشته باشد، 
اما در ایران این میزان پیماش در یک ســال حدود 40 هزار کیلومتر است 
که بهره وری پایین را نشان می دهد. از ســوی دیگر، با توجه به اینکه در 
طول یک سال توزیع یک نواخت زمانی و مکانی بار در نقاط مختلف کشور 
نداریم، برخی از کامیون ها به صورت خالی پیماش می کنند. به عبارتی در 
یک برهه زمانی در کشــور تقاضای زیادی برای کامیون ها وجود دارد، در 
حالی که در برهه زمانی دیگر تقاضای زیادی وجود ندارد. هزینه  خرید قطعه 
یدکی بعضا نامرغوب و استهالک کامیون که با قیمت گزاف تهیه می شود، 
باعث شده تا به رغم نرخ ســوخت پایین، کرایه  حمل ونقل گران باشد. از 
طرفی هم نمی توانیم تعدادی از کامیون ها را از رده خارج کنیم، زیرا چنین 
اقدامی موجب می شود تا در فصل برداشت محصوالت کشاورزی با کمبود 
کامیون روبه رو باشیم. معضل دیگر حمل جاده ای مساله بیکاری گسترده 
است. وقتی یک فرد بیکار می شود، اولین گزینه ورود به بخش حمل ونقل 
جاده ای اعم از مسافر و بار خواهد بود. در حقیقت بخش حمل ونقل جاده ای 
جور بیکاری در کشــور را می کشــد. در چنین شــرایطی محدود کردن 
حوزه فعالیت ناوگان قدیمی که هم ســوخت بیشتری مصرف می کنند 
و هــم راحتی کمتری برای راننده خواهد داشــت و همچنین تداوم اجازه 

ورود کامیون دست دوم از برندهای معتبر برای جایگزینی کامیون های 
فرسوده، موجب بهبود وضعیت حمل ونقل جاده ای و افزایش بهره وری و 

کاهش هزینه حمل خواهد شد.
آیا عوارض دریافتــی در بخش حمل ونقل جاده ای عادالنه 

است؟
همواره در طول سال های گذشته توسط سازمان راهداری، از بارنامه های 
حمل ونقل کاال درصدی به عنوان عوارض دریافت می شــد که در یک 
مقطع 3 درصد بود و پس از آن پیشنهاد داده شد که به ۵ درصد افزایش پیدا 
کند. در کمیته فنی و شورای اقتصاد این موضوع مطرح شد. نهایتا در جلسه 
شورای عالی اقتصاد تصمیم بر این شد که از 3 درصد به 4 درصد افزایش 
یابد. در قانون گذشته مالیات بر ارزش افزوده، حمل ونقل جاده ای از مالیات 
معــاف نبود، ولی در عمل، اگر شــرکت حمل ونقل برای کامیون ملکی 
خــودش بارنامه صادر می کرد، باید 9 درصــد کل کرایه را ارزش افزوده 
می داد، یعنی این شرکت باید عالوه بر کرایه، از مشتری 9 درصد مالیات 
ارزش افزوده می گرفت و به اداره دارایی  پرداخت می کرد، اما اگر کامیون 
شخص دیگری بارنامه صادر نماید، صرفا کمیسیون دریافتی شرکت که 
8 درصد از کرایه می باشد، مشمول مالیات ارزش افزوده می گردد که این 
امر باعث اختالف هزینه بین شرکت هایی که می خواستند برای ماشین 
خودشان بارنامه صادر کرده و شرکت هایی که می خواهند برای ماشین 
دیگران بارنامه صادر کنند، گردید. در حقیقت این موضوع، بهانه ای برای 
شــرکت های حمل ونقل بود که ماشین ملکی خریداری نکنند و انگیزه 
برای داشتن کامیون های ملکی در کشور خیلی کم شد. در قانون جدید که 
به تصویب مجلس یازدهم رسید، بخش حمل ونقل جاده ای  از پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده معاف گردید و شــورای اقتصاد هم با درخواست 
وزارت راه و شهرســازی، عوارض حمل ونقل جاده ای را از 4 درصد به 9 

درصد افزایش داد که ۵ درصد مازاد را باید از صاحب کاال بگیرند.
چشــم انداز صنعت حمل ونقل کشور را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
صنعت حمل ونقل مستقل از بقیه کشور و بخش های اقتصادی نیست. 
باید اقتصاد کشــور از رکود تورمی خارج شود. اگر تولید ناخالص داخلی 
و درآمد سرانه افزایش یابد، بخش حمل ونقل نیز توسعه خواهد یافت، 
ضمن آنکه در هر بخشی باید سیاست های توسعه ای اتخاذ شود. تقویت 
وفاق ملی، رقابت ســالم و حضور بخش خصوصی واقعی رمز موفقیت 

کشورها است.
 و سخن آخر...

به اعتقاد بنده، باید یک بازنگری در سیاست های کالن سیاسی و اقتصادی 
کشور داشته باشیم و تصمیم گیری بر اساس منافع ملی باشد که در تمام 
کشورها این طور است. در حوزه سیاست خارجی، ضمن حفظ استقالل که 
دستاورد مهم انقالب اسالمی است، باید در ارتباط با سایر کشورها خصوصا 
کشــورهای اروپایی و حتــی آمریکا تجدید نظر کنیــم و از دانش فنی 
کشورهای توسعه یافته و سرمایه گذاری خارجی برای بهبود زندگی مردم 

و ایجاد رفاه بیشتر آنان استفاده کنیم. 
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در شرایط فعلی گام 
اول برای توسعه 
صنعت حمل ونقل 

هوایی، حذف سیاست 
قیمت گذاری دستوری 

و مکلف کردن 
شرکت ها برای ورود 

هواپیمای جدید  
و نسبتا نو  به کشور 

است
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شرکت کویر واگن در چه ســالی و با چه هدفی تاسیس 
گردید؟

این شرکت در سال 1383 به ثبت رسید و از سال 1386 فعالیت خود را در 
زمینه تعمیر واگن های مخزن به طور جدی آغاز کرد. شرکت کویر واگن 
تقریبا پنج سال خط تعمیر شرق ایران )حدود 2۵ درصد تعمیرگاه های 
طول مســیر( را در اختیار داشته اســت. حدود پنج سال تعویض بوژی 
ســرخس را انجام می داد و هم اکنون نیز به مدت پنج ســال کار بازدید 
جاری و تعمیرات ویژه واگن های مسافری ایستگاه مسافری مشهد را 
بر عهده دارد. عالوه بر این، حدود 3۵ درصد واگن های مسافری ایران 
توسط شرکت کویر واگن تعمیر ساالنه شدند. این شرکت حدود شش 
سال پیش، قرارداد سرمایه گذاری با شرکت قطارهای مسافری جوپار 
در کرمــان را منعقد کرد و تعمیرگاه مجهز بــرای تعمیرات واگن های 
مسافری در کرمان راه اندازی کرده است. حدود سال 1390 قراردادی 
را با راه آهن به منظور تعمیرات اساسی لوکوموتیو منعقد کرد و به حوزه 
لوکوموتیو نیز ورود کرد. از ســوی دیگر، شــرکت کویر واگن در سال 
1396 در مناقصه نگهداری لوکوموتیو برنده شــده و تا تیرماه 1400 بر 
قرارداد خود پایبند بود و در حال حاضر تعهــدات باقی مانده قرارداد در 

حال انجام است.

در حال حاضر چه ضرورتی برای ســرمایه گذاری در حوزه 
راه آهن وجود دارد؟

در بخش توسعه ناوگان باید بســته های سرمایه گذاری تعریف شود تا 
ســرمایه گذار به خرید لوکوموتیو و واگن تشویق شود. سرمایه گذاری 
با وضعیت فعلی در این حوزه جذابیت ندارد و دولت باید با ارائه تسهیالت 
و فعالیت های مطلوب، شرایط ورود سرمایه را تسهیل نماید. راه آهن باید 
در بخش کمیت ناوگان کششی، باری و مسافری تقویت شود. در بخش 
تعمیرگاه ها نیز باید فرمول های سرمایه گذاری تعریف کرد که پیمانکاران 
نسبت به احداث تعمیرگاه و بهره برداری بلندمدت اقدام کنند، ولی در حال 

حاضر چنین پیشنهادی از طرف راه آهن اعالم نشده است.
چه فعالیت هایی برای توسعه این شرکت انجام داده اید؟

با توجه به تحریم ها و تســهیل روابط با خارج از کشور، اقدام به تاسیس 
شرکت در کشــور امارات کرده ایم که بخش عمده نیازها از این طریق 
پشتیبانی می شود و با توجه به اینکه سازندگان قطعات ایرانی در زمینه 
تولید قطعات نیز رشد قابل توجهی کرده اند، برنامه هایی برای صادرات 
قطعات به خارج از کشــور داریم. همچنین در حــال احداث و تجهیز 
کارخانه هســتیم که به صورت جدی در حوزه تعمیرات مجموعه های 
لوکوموتیو )موتور، ترکشــن، توربین و کمپرسور( برنامه داریم. به نظر 
می رســد، ظرفیت خدماتی این مجموعه ها در کشــور پایین اســت و 
جای ســرمایه گذاری دارد. قابل ذکر اســت، این شرکت چندین قطعه 
الکترونیکی را به صورت مهندســی معکوس بــرای لوکوموتیوهای 
میکروپروسســور )MP( ســاخته که تا چندین ماه آینــده گواهینامه 

دانش بنیان را اخذ خواهیم کرد.
در ســال 1400 با چه مشــکالت و فرصت هایی روبه رو 

بودید؟
تحریــم، کمبود نقدینگی و هزینه های حاصل از آن، یکی از مســائلی 
بود که به شــرکت کویر واگن و شــرکت های مشابه آســیب زد، اما از 
یک بعد دیگر این موضوع فرصت داخلی ســازی قطعات را برای این 
شــرکت فراهم کرد. با این حال شرکت راه آهن تعهدات خود را در قبال 
پیمانکاران انجام نداد و همه شرکت ها را با بحران مواجه ساخت و زمان 

مشخصی را نیز برای پرداخت بدهی خود اعالم نمی کند.

سارا نظری

هرچند تحريم ها موجب کاهش شديد ارتباط صنايع داخلی با صنايع خارجی شد، اما برای شرکت های ايرانی فرصتی فراهم گرديد که به تولید داخل فکر کنند و 
مشکالت را مرتفع سازند. در اين میان، شرکت کوير واگن با همکاری چندين سازنده داخلی، اقدام به تولید قطعات توربین لوکوموتیو کرده و تقريبا تمامی قطعات 
ساخت داخل شده است. حال به منظور آشنايی بیشتر با فعالیت های اين شرکت گفت وگويی با مهندس رحمت اهلل پوربابايی، مديرعامل شرکت کوير واگن انجام 

داده ايم که ماحصل آن را می خوانیم.

در گفت وگو با مديرعامل شرکت کوير واگن عنوان شد

زیان سنگین صنایع 
از بخشنامـه های دولتـی

تحریم، کمبود 
نقدینگی و 

هزینه های حاصل 
از آن، یکی از 

مسائلی بود که به 
شرکت کویر واگن 

و شرکت های 
مشابه آسیب 

زد، اما از یک بعد 
دیگر این موضوع 

فرصت داخلی 
سازی قطعات را 
برای این شرکت 

فراهم کرد
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داخلی سازی چه نقشی در صرفه جویی ارزی داشته است؟
هزینه ساخت توربین در حالت معمولی حدود 400 میلیون تومان است، در 
حالی که اگر قطعات از خارج تامین می شد، این هزینه حدود 800 میلیون 
تومان می شــد، به همین دلیل می توان گفت، با تولید هر توربین 1۵ هزار 
دالر صرفه جویی خواهد شــد. از ســوی دیگر، اگر مصرف توربین حدود 
۵ درصد باشــد، یعنی در 200 لوکوموتیو 10 توربین به کار گرفته شود، با 
داخلی سازی حدود 1۵ هزار دالر، یعنی ماهی 1۵0 هزار دالر صرفه جویی 
ارزی می شود، بنابراین صرفه جویی ارزی در بخش ساخت قطعات توربین 
در سال حدود یک میلیون و 800 هزار دالر می شود. ناگفته نماند، قطعات 
داخلی سازی شــده قابلیت رقابت صد درصدی با محصوالت خارجی را 

ندارد، اما قابل استفاده بوده و نیاز صنعت داخل را تامین می کند.
چه برنامه ای برای صادرات در نظر گرفته اید؟

متاســفانه مدیران کشورمان بیشتر وارداتی هستند و ما در زمینه صادرات 
مدیریت قوی نداریم. شــرکت دبی در حال راه اندازی نمایشگاهی است 
که قطعات ایرانی را در معرض نمایش و در خاورمیانه به فروش برســاند. 
در امارات نیز تعمیر کشــتی انجام می گیرد که قطعات ایران می تواند بازار 

خوبی داشته باشد.
آیا در عرضه قطعه محدودیتی برای شرکت های زیرمجموعه 

دارید؟
قطعا خیر. هدف اصلی این شــرکت تولید است، از این رو هیچ محدودیتی 
برای ســازندگان قطعه در نظر نمی گیرد. شــرکت های زیرمجموعه نیز 
قطعات خود را به متقاضیان مختلف ارائه می دهند که خوشبختانه تاکنون 

از تولیدات آن ها رضایت داشته اند.
مهمترین موانع فعالیت در این حوزه چیست؟

مشکل اصلی دولت است که چوب الی چرخ تولیدکنندگان می گذارد. در 
حال حاضر با وجود مسائل و چالش های زیاد اقتصادی، نه قوانین درستی 
وجود دارد و نه سیاست های منطقی اتخاذ می شود. با توجه به این موضوع، 
اگر دولت نباشد، شاید شرکت های بخش خصوصی حتی بهتر و راحت تر 
از زمــان فعلی به فعالیت بپردازند، با این حال اگر سیاســت های دولت به 
درستی تدوین شــود، همه صنایع پویا خواهند شد. اگر تولید 40 دستگاه 
لوکوموتیو در سال در دستور کار قرار گیرد، قطعا بیشتر صنایع داخلی فعال 
می شوند. سرمایه گذاری در این بخش توجیه ندارد و بهترین کار دولت این 
اســت که مشوق های اقتصادی تعریف کند تا بخش خصوصی به راحتی 

سرمایه گذاری کند و درصدد تدارک ناوگان برآید.
و سخن آخر...

وزارت راه و شهرســازی به تازگی اعالم کرده که قرار اســت، یک هزار 
دســتگاه لوکوموتیو وارد کند، در حالی که کارشناسان و متخصصان این 
حوزه به صراحت می گویند که کشورمان به این تعداد نیازی ندارد. هرچند 
باید دانســت، دولت بعد از واردات این دســتگاه ها حداقــل به 6 هزار نفر 
لوکوموتیــوران، کارگرانی برای تعمیر و هزینه هایی برای دپو نیاز دارد که 
امکان تامین آن در شرایط کنونی فراهم نخواهد شد. نکته دیگر، بی توجهی 
سیاســت گذاران نسبت به دانش انجمن های فعال و با  تجربه زیاد صنعت 
حمل ونقل است. برای نمونه، دولت حتی یک نشست با این انجمن ها دایر 
نکرده، در صورتی که برای کمک به این صنعت باید با فعاالن آن نشست 

و جلسه داشت. 
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احمدرضا صباغی

صنعت ساخت وساز به عنوان یکی از مهمترین صنایع هر کشور محسوب 
و گستره آن انواع و اقسام فعالیت ها را در بر می گیرد، به گونه ای که کمتر 
صنایعی را می توان یافت که به نحوی با صنعت ساخت وســاز در ارتباط 
مستقیم یا غیرمستقیم نباشد. از چشم انداز فراتر، صنعت ساخت وساز تا 
آنجا گسترده است که شاید به درستی آن را بتوان زیربنای سایر صنعت ها 
اعم از صنایع کوچک، زیرساختی یا صنایع پیشرفته دانست که به همین 
دلیل نیز حوزه فعالیت ها در این صنعت بســیار متنوع و گسترده خواهد 
بود. خوشبختانه پس از وقوع انقالب شکوهمند اسالمی در سال 13۵7 
و به رغم فشارهای سنگین ناشــی از تحمیل جنگ 8 ساله و همچنین 

تحریم های ظالمانه اقتصادی استکبار جهانی، با اعتماد به جاِی مدیران 
دولتی نظام مقدس جمهوری اسالمی به متخصصان و جوانان خوش فکر 
کشور و سپردن بخشــی از وظیفه خطیر آبادانی میهن به ایشان، زمینه 
حضور و رشد بسیاری از شرکت های خصوصی در صنعت ساخت وساز به 
وجود آمد که این شرکت ها نیز با تالش شبانه روزی توانستند، پروژه های 
عظیمی را به سرانجام برسانند که تا قبل از انقالب سال 13۵7، هیچ فردی 
ایرانی یا غیر ایرانی باور انجام چنین کارهای بزرگی به دست متخصصان 
داخلی را حتی به فکر خود خطور نمی داد. »شــرکت مهندسی و توسعه 
نفت و گاز محمدیان« یکی از همین شــرکت ها است که هم اکنون با در 
اختیار داشتن بیش از 1000 دستگاه انواع ماشین آالت و تجهیزات سنگین 
عمرانی و همکاری با بیش از 2۵00 نفر پرسنل زبده و متخصص، به عنوان 
یکی از شــرکت های دارای ۵ رتبه یک از سازمان برنامه و بودجه کشور، 

مشغول خدمت رسانی به نظام مقدس جمهوری اسالمی  می باشد.
تاریخچه

شرکت راهسازی و ساختمانی محمدیان در سال 1343 توسط تنی چند از 
فعاالن صنعت ساخت وساز استان کرمان تاسیس شد. این شرکت به رغم 
همت بلند موسســان خود و تنها به دلیل وجود رقیبان قدرتمند خارجی 
از جمله شرکت کامپســاکس دانمارک و یا رویال هاسکونیک هلند در 
محدوده اســتان محل فعالیت،  امکان نشان دادن توانمندی های بالقوه 
خود را نیافت، تا اینکه در دهه 80 شمسی و پس از به دست گیری مدیریت 
شرکت توســط مرحوم حاج ابراهیم نقوی، جان دوباره ای یافت و این بار 
قدرت مندتر از گذشته پای به عرصه آبادانی کشور گذاشت. تیم مدیریتی 
جدید شرکت به جلوداری مرحوم نقوی، بر پایه تجربیات ارزشمند گذشته 
علی الخصوص فعالیت های جهادی دوران دفاع مقدس، با اســتقرار در 
استان ســمنان به عنوان یکی از استان های مستعد کشور، فعالیت های 
عمرانی خــود را آغاز کردند و فعالیت ها را با چنان کیفیت و ســرعتی به 
پیش بردند که شگفتی و تحسین مسئوالن وقت استان و حتی مسئوالن 
کشوری را به همراه داشت. حضور موفق شرکت در استان سمنان همزمان 
شــد با بحران خروج پیمانکاران خارجی از صنعت نفت و گاز کشــور که 
این بحران فرصت بسیار مناسبی را برای بسیاری از شرکت های شایسته 
ایرانی به وجود آورد که بار دیگر توانمندی خود در دستیابی به به روزترین 
تکنولوژی های صنعتی را به رخ جهانیان بکشند که شرکت راهسازی و 

بررسی فعالیت های شرکت »مهندسی و توسعه نفت و گاز محمديان« نشان می دهد

عملکردی حیرت انگیز و توسعه محور 
در کمتر از 60 سال
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ساختمانی محمدیان نیز به عنوان یکی از این شرکت های مستعد با ورود به 
صنعت نفت و گاز، احداث بخشی از کارهای سیویل عمومی منطقه پارس 
جنوبی را بر عهده گرفت. پس از گذشــت مدت کوتاهی از حضور شرکت 
در مناطق گازی جنوب و عملکرد جهادی و قابل توجه در انجام تعهدات بر 
عهده، مسئوالن صنعت نفت و گاز کشور با اعتماد به این شرکت، اجرای 
برخی از طرح های تخصصی ســیویل صنعتی را به شرکت راهسازی و 
ساختمانی محمدیان سپردند که این شرکت نیز همانند گذشته و با اجرای 
پروژه های واگذار شده با باالترین ســرعت و کیفیت ممکن، توانمندی 
تخصصی خود در این زمینه را به اثبات رسانید و پس از اجرای چندین طرح 
عظیم پاالیشگاهی موفق به کسب رتبه نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه 
کشور گردید و در همین راستا نام خود را نیز به »شرکت مهندسی و توسعه 

نفت و گاز محمدیان« تغییر داد.
پروژه های پاالیشگاهی، نفت و گاز

»شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان« توانست به عنوان یکی 
از شرکت های خوش نام حاضر در صنعت نفت و گاز کشور، اجرای بخش 
قابل توجهی از پروژه های سیویل عمومی و سیویل صنعتی فازهای 13، 22 
و 24 پارس جنوبی را بر عهده گیرد  و این پروژه ها را با حداکثر کیفیت ممکن 
به اتمام برساند. از جمله پروژه های این حوزه که به دست توانمند پرسنل 
»شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان« اجرا و به بهره برداری 
رسیده اند می توان به اجرای سیویل عمومی، سیویل صنعتی، پایپینگ، 
احــداث فلر و اجرای OUT FALL فازهــای 13، 22 و 24 میدان گازی 
پارس جنوبی به انضمام اجرای ســیویل عمومی مجتمع پتروشــیمی 

جهرم اشاره کرد.
پروژه های راه و راه آهن

با توجه به تخصص ویژه و تجربه مدیران شــرکت »شرکت مهندسی و 
توسعه نفت و گاز محمدیان« در حوزه راهسازی و پروژه های راه و اجرای 
تعداد قابل توجهی پروژه موفق راهســازی از جمله احداث چندین طرح 
راهسازی در استان سمنان و همچنین بهسازی آزادراه قزوین-زنجان-

سرچم، مدیران شــرکت تصمیم به گسترش فعالیت در این حوزه و ورود 
به پروژه های احداث آزادراه گرفتند که به پشــتوانه وجود متخصصان و 
مهندسان زبده در بخش راهسازی و همچنین نیاز شدید کشور به گسترش 
زیرساخت های حمل ونقل، این شرکت احداث بخشی از آزادراه حرم تا حرم 
و همچنین تعریــض آن در برخی از مواضع را بر عهده گرفت که با همت 
تمامی مدیران، متخصصان، مهندسان و پرسنل شرکت، این پروژه نیز با 
حداکثر کیفیت به انجام رسید و تحویل شبکه حمل ونقل کشور گردید. پس 
از اجرای بخشی از آزادراه حرم تا حرم، احداث قطعات سوم و چهارم آزادراه 
کنارگذر جنوبی تهران )غدیر( به طول حدود 70 کیلومتر به انضمام اجرای 
کامل روسازی قطعه دوم این آزادراه به طول حدود 42 کیلومتر به »شرکت 
مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان« واگذار گردید که این پروژه نیز با 
بهره گیری از آخرین تجهیزات و ماشین آالت روز دنیا، همانند سایر پروژه ها 
با کیفیت ورای انتظار کارفرمای پروژه به انجام رسید. پس از تجربه های 
موفق اجرای بخشی از دو آزادراه اصلی کشور و همچنین بخشی از عملیات 
احداث آزادراه اراک-خرم آباد، هم اکنون احداث قطعه سوم آزادراه کنارگذر 

شرقی اصفهان به دست پرسنل توانمند این شرکت در حال اجرا می باشد. 
همچنین با عنایت به راهبرد مسئوالن »شرکت مهندسی و توسعه نفت 
و گاز محمدیان« برای مشــارکت در طرح های توسعه زیرساخت های 
حمل ونقل ریلی کشور، این شرکت اجرای زیرسازی قطعه چهارم راه آهن 
سیرجان-بردسیر-کرمان به طول 69 کیلومتر را بر عهده گرفته که این 

پروژه هم اکنون در حال اجرا است.
خطوط انتقال

با توجه به تجربه ارزشــمند حاصل از حضور در پروژه های پاالیشگاهی 
میــدان گازی پارس جنوبی و اجرای موفــق طرح های پایپینگ در این 
پروژه ها، مدیران ارشــد این شــرکت، زمینه را برای ورود به پروژه های 
زیربنایی خطوط انتقال مناسب دانسته و با بر عهده گیری اجرای قطعات 
سوم و چهارم طرح ساماندهی آب های مرزی )خط انتقال آب گرمسیری( 
به طول حدود 120 کیلومتر به عنوان مهمترین پروژه انتقال آب کشور، 
توانســتند با اجرای خطوط لوله های فوالدی بــه قطر 2400 میلی متر، 
توانمندی خود در این زمینه را نیز به اثبات برسانند. همچنین پروژه های 
احداث ایســتگاه پمپاژ و خط انتقال پساب کرمان به کارخانه فوالد زرند 
ایرانیان، طرح انتقال آب از سد ماملو به نیروگاه دماوند و صنایع پایین دست 
و طرح خط انتقال پســاب تصفیه خانه جنوب تهران به دشــت ورامین 
که برای اولین بار در ایران و با لوله های پلی اتیلن مســلح شــده، به قطر  
3000 میلی متر اجرا گردید، از ســایر طرح های موفق اجرا شده به دست 
متخصصان و پرسنل »شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان« 

در حوزه طرح های خطوط انتقال آب می باشند.
پروژه های فرودگاهی

طرح های فرودگاهی همواره به عنوان تخصصی ترین پروژه های زیربنایی 
کشورها محسوب می گردند که به دلیل نیاز به دانش فنی بسیار باال، تعداد 
کمی از شرکت های فعال در صنعت ساخت وساز امکان ورود به این حوزه 
را پیدا می نمایند. »شــرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان« با 
عنایت به اثبات توانمندی ورود بــه پروژه های نیازمند دانش فنی باال و 
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پس از تجربه های 
موفق اجرای بخشی از 
دو آزادراه اصلی کشور 

و همچنین بخشی 
از عملیات احداث 

آزادراه اراک-خرم آباد، 
هم اکنون احداث قطعه 

سوم آزادراه کنارگذر 
شرقی اصفهان به 

دست پرسنل توانمند 
این شرکت در حال 

اجرا می باشد
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بــا اعتماد به متخصصان حوزه فرودگاهی حاضــر در مجموعه خود، در 
ابتدای ورود به پروژه های فرودگاهی اجرای ساختمان های سیمیالتور 
و کترینگ شرکت هواپیمایی ماهان به انضمام محوطه سازی و اجرای 
سکوی استقرار هواپیمای بویینگ 747 در فرودگاه بین المللی کرمان بر 
عهده گرفت که با اثبات توانمندی خود در این حوزه و جلب اعتماد شرکت 
مادرتخصصی فرودگاه ها و ناوبری هوایــی ایران به عنوان تنها متولی 
صنعت فرودگاهی کشور، اجرای چندین پروژه فرودگاهی شامل بهسازی 
باند موجود، احداث باند جدید و احداث محوطه زمینی فرودگاه بین المللی 
کرمان، اصالح استریپ ها و بهسازی سطوح پروازی فرودگاه بین المللی 
امام خمینی )ره(، بهسازی جاده سرویس و بخشی از اپرون غربی فرودگاه 
بین المللی مهرآباد و همچنین بهسازی سطوح پروازی، اجرای سیستم 
زهکش و ارتقا سیستم روشنایی باند 29 چپ فرودگاه بین المللی مهرآباد 

به عنوان بزرگ ترین پروژه صنعت فرودگاهی کشور را بر عهده گرفت.
طرح ها ی معدنی

با عنایت به ظرفیت قابل توجه »شــرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز 
محمدیان« در بخش ماشین آالت سنگین معدنی، این شرکت با ورود به 
طرح باطله برداری و استخراج معدن مس دره زار، توانست توانمندی خود 

در این زمینه را نیز به اثبات برساند.
صنایع تولیدی

»شرکت مهندسی و توســعه نفت و گاز محمدیان« پس  از انجام تعداد 

زیادي پروژه هاي پایپینگ و خطوط انتقال در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی 
و آب و کســب تجارب فراوان در این نوع پروژه ها و با توجه به قرارگیري 
ایران عزیز در مرکز ثقل انرژي جهان و در نتیجه نیاز روزافزون کشور به 
انواع و اقسام لوله هاي خطوط انتقال سیاالت، اقدام به ورود به حوزه تولید 
انواع لوله هاي خطوط انتقال کرد که در همین راســتا نیز ســه کارخانه 
تولید لوله های پلی اتیلن، تولید لوله های فلزي و پوشش لوله های فلزی 

احداث و راه اندازی شد.
صنایع تولید و پوشش لوله های فلزی محمدیان در ابتداي سال 1396، 
مشــتمل بر 3 واحد مستقل و در زمینی به مساحت 110،000 مترمربع 

و فضاي سرپوشیده بالغ بر 27،000 مترمربع، در شهرک صنعتی مامونیه 
واقع در فاصله 80 کیلومتري شهر تهران احداث گردیده است. این صنایع 
که مجهز به تجهیزات تولیدی ســاخت شــرکت های رده اول اروپایی 
می باشند، ظرفیت تولید روزانه ۵00 تن لوله فوالدي اسپیرال از سایز 24 
الی 100 اینچ را داشته و قابلیت پوشش اکسترنال و اینترنال این لوله ها با 
استفاده از پوشش هاي پلی اتیلن، پلی پروپیلن، اپوکسی پودري، اپوکسی 
FBE و غیره به میــزان روزانه 8000 مترمربع )100 شــاخه لوله 2400 

میلی متر( را دارا می باشد.
یکی دیگر از کارخانه های تولیدی وابسته به »شرکت مهندسی و توسعه 
نفت و گاز محمدیان«، صنایع تولیدی پلی اتیلن کارمانیا می باشــد که در 
زمینی به مســاحت 23،000 مترمربع و فضاي سرپوشیده بالغ بر ۵،100 
مترمربع، در شهرک صنعتی چرمشهر شهرستان ورامین احداث گردیده 
اســت. این کارخانه مشــتمل بر 10 خط تولید بوده و توانایی تولید انواع 
لوله های پلی اتیلن تک جداره از ســایز 63 الی 1200 میلی متر، لوله  های 
دوجداره کاروگیت از ســایز 200 تا 1200 میلی متر و لوله های پلی اتیلن 
مسلح شــده با ورق فوالدی از قطر 1000 الی 3000 میلی متر، مطابق با 

آخرین استانداردهای ملی و بین المللی را دارا می باشد.
طرح های سرمایه گذاری

طی ســالیان گذشته مشــارکت در تسریع فرآیند توســعه کشور جزو 
خط مشــی های تمامی مدیران ارشد »شرکت مهندسی و توسعه نفت و 
گاز محمدیان« بوده که در همین راستا و با عنایت به وجود تخصص فنی 
و توانمندی مالی در مجموعه شرکت، اجرای برخی طرح های زیربنایی 
کشور از طریق سرمایه گذاری، شامل طرح های انتقال پساب تصفیه خانه 
جنوب تهران به دشت ورامین با سرمایه گذاری بالغ 10 هزار میلیارد ریال، 
احــداث مجتمع خدمات رفاهی و تفریحی آزادراه کنارگذر جنوبی تهران 
با ســرمایه گذاری بالغ بر 3 هزار میلیارد ریال و بهسازی سطوح پروازی 
و اجرای سیســتم زهکش باند 29 چپ فــرودگاه بین المللی مهرآباد با 
سرمایه گذاری بالغ بر یک هزار و 300 میلیارد ریال در دستور کار شرکت 

قرار گرفت.
البته با توجه به رویکرد تقریبا جدید مسئوالن بلندپایه کشور در استفاده از 
ظرفیت های بخش خصوصی در اجرای طرح های زیربنایی و به رغم وجود 
قوانین مربوطه، فرآیند اداری طوالنی جلب مشارکت در این گونه طرح ها 
از یک سو و عدم ثبات اقتصادی کشور ناشی از تحریم های ظالمانه استکبار 
جهانی از سوی دیگر به انضمام عدم همخوانی فرآیند بازگشت سرمایه و 
سود سرمایه با تورم موجود در کشور، جذابیت ورود به این گونه طرح ها برای 
بخش خصوصی را به شدت کاهش داده و ریسک چنین سرمایه گذاری ها 
در مقایسه با سایر روش های سرمایه گذاری را افزایش چشمگیری داده 
است که با توجه به مزایای اجرای طرح های زیربنایی در قالب طرح های 
سرمایه گذاری، ضروری است که مسئوالن امر نسبت به اخذ تمهیداتی 

جهت ایجاد جذابیت این گونه طرح ها اهتمام ویژه بورزند. 

با توجه به مزایای اجرای 
طرح های زیربنایی 
در قالب طرح های 

سرمایه گذاری، ضروری 
است که مسئوالن امر 

نسبت به اخذ تمهیداتی 
جهت ایجاد جذابیت 

این گونه طرح ها اهتمام 
ویژه بورزند



در این بخـــش می خوانیم :
بررسی موانع توسعه صادرات  به کشورهای آسیای میانه

دولت با حل مشکالت؛  پاسخ وفاداری مردم به نظام را بدهد
رشد نجومی اجاره بها  با افزایش ۱0 درصدی حقوق تناسبی ندارد

اقتصاد کالن
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به کشورهای آسیای میانه

سیاست همسایگی از اولویت های دســتگاه دیپلماسی برای کمک به 
توسعه منطقه، بازدارندگی در برابر منابع بی ثباتی و مقابله با آثار تحریم ها 
می باشد. تا دستیابی به نقطه مطلوب میزان مبادالت تجاری میان ایران 
و آســیای میانه به عنوان بخشی از گستره حوزه تمدنی مشترک، فاصله 
بســیاری وجود دارد. مقالــه پیش رو تالش دارد، به موانع ســاختاری و 

غیرساختاری عدم توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری بپردازد.
موانع ساختاری

فقدان مســیرهای ارتباطی باری و مسافری کافی: در حال حاضر 
مســیر ریلی حمل بار ایران به آســیای میانه از طریق ریل راه آهن های 
سرخس، لطف آباد و اینچه برون برای کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، 
قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان می باشد. این مسیرها به دلیل کمبود 
واگن، برای اســتفاده تجار و فعاالن اقتصادی ایران با مشکالتی همراه 
است. از جمله آنکه واگن های ایرانی به دالیل فنی به سمت آسیای میانه 
سیر نمی کنند.  مسیر جاده ای از کشورهای ترکمنستان و ازبکستان وارد 
قرقیزستان، تاجیکستان و قزاقستان می شود که به دلیل هزینه بیشتری 
نســبت به مســیر ریلی و کمبود کامیون های یخچالی برای کاالهای 
فســادپذیر توجیه پذیر نیست. در زمینه مســیر هوایی، عدم وجود پرواز 
مستقیم به پایتخت های کشورهای آســیای میانه، فعاالن اقتصادی را 
مجبور به استفاده از مسیر استانبول، مسکو و یا دبی برای تردد می نماید 
که احتســاب زمان توقف در مسیرهای ترانزیت و هزینه های مالی آن از 

موانع به شمار می رود.

اتخاذ سیاست های اقتصادی ضد صادرات: اتخاذ سیاست های ضد 
صادراتی دولت ها و نبود خط مشی باثبات در زمینه صادرات کاالها موجب 
ریسک پذیری باالی خریداران و صادرکنندگان می شود که نتیجه آن، از 
دست دادن بازارهایی می باشد که به سختی به دست آمده است. به عنوان 
مثال، اگر صادرکننده ای جهت صدور محصــوالت با خریداران خود در 
کشور هدف، دارای قراردادهای یک ساله یا دوساله جهت تامین کاال است، 
صدور بخشنامه های لحظه ای ممنوعیت صادرات در محصوالت موجب 
از دست رفتن بازار و اعتماد خریداران به صادرکنندگان ایرانی می شود. این 
امر در درجه اول، نیازمند تمرکز در تصمیم ســازی و سپس، برنامه ریزی 
میان مدت و بلندمدت اســت تا صادرکنندگان و خریــداران با آرامش به 

فعالیت اقتصادی بپردازند.
نبود ثبات در نرخ ارز:  نرخ ارز، اقتصاد کالن یک کشور را به سایر کشورها 
از طریق بازار کاالها مرتبط می سازد. افزایش نرخ ارز می تواند باعث بهبود 
صادرات غیرنفتی و تراز تجاری شــود، ولی تغییرات نرخ ارز در بلندمدت 
چون باعث باال رفتن هزینه های تولید ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه 
شده، باعث زیان دهی در این شرکت ها می شود. با برهم خوردن ثبات نرخ 
واقعی ارز، روند پس انداز و سرمایه گذاری غیرمنطقی شده که به نوبه خود، 
تخصیص بهینه منابع امکان پذیر نخواهد بود. نوسانات مکرر و نااطمینانی 
مستمر در نرخ های واقعی ارز، می تواند با ایجاد تردید در زمینه سود ناشی 
از مبادله های بین المللی، ســبب کاهش تجارت و همچنین کم تحرکی 
جریان سرمایه به علت کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های خارجی و 
به هم خوردن سبد دارایی های مالی شود. همچنین استمرار نوسان های 

نرخ واقعی ارز باعث باال رفتن قیمت کاالهای مبادله ای خواهد شد.
نبود مبادالت مالی و بانکی: بدون اغراق تجارت در دنیای کنونی بدون 
کانال های مبادالت مالی و بانکی مطمئن تقریبا امکان پذیر نیست. فقدان 
ارتباطات مالی و بانکی بین کشور ما و کشورهای هدف و همچنین نبود 
شعبات بانک ها در داخل و خارج از کشور، از جمله مشکالت برجسته تجار 
ما به ویژه در زمان تحریم ها محسوب می شود که سبب کاهش مبادالت 
و حتی کاهش حضور شــرکت های ایرانی در پروژه های زیرســاختی 
کشورهای آسیای میانه شده اســت. عدم امکان استفاده از LC موجب 
تجارت نامطمئن و نیز استفاده از راه های جایگزین نظیر صرافی ها شده 
که عالوه بر محدودیت های خاص خود از قبیل میزان نقل و انتقال، باعث 

محمد توانا
 کارشناس ارشد ديپلماسی اقتصادی
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افزایــش هزینه های انتقال مالی و در نهایت باال رفتن قیمت تمام شــده 
کاالی صادراتی در مقایسه با کاالهای مشــابه در کشورهای رقیب و از 

دست دادن بازار در بلندمدت می شود.
عدم حمایت دولــت از فعاالن اقتصادی بخش خصوصی: تجار و 
فعاالن اقتصادی که سربازان اقتصادی کشور جهت صادرات و ارزآوری 
هســتند، در بیرون از مرزها با وجود مشکالت ذکرشده تقریبا هیچ گونه 
حمایت دولتــی را جهت صادرات یا ایجاد نمایندگی شــرکت های خود 
دریافت نمی کنند. اگرچه بخش های اقتصادی و بازرگانی سفارتخانه ها، 
نقش راهنما و معرفی پتانسیل های کشــورهای متوقف فیه را برای هر 
ایرانی عالقه مند به فعالیت تجاری تشریح می کند و سعی در معرفی تجار 
و شــرکت های معتبر را دارند، اما این مقدار برای شروع و پایه ریزی یک 

کسب وکار، آن هم در خارج از مرزها کافی نیست.

موانع غیرساختاری
عدم شــناخت بازار هدف: عدم شناخت فعاالن اقتصادی دو کشور از 
ظرفیت ها و پتانسیل های یکدیگر، مهمترین مانع غیرساختاری می باشد. 
طبق بررسی میدانی در بازارهای آسیای میانه، بسیاری از کاالهای تولیدی 
ایران قابلیت رقابت کیفی و قیمت تمام شــده با کاالهای وارداتی از سایر 
کشــورها از جمله روســیه، چین و ترکیه را دارد، ولی ناشناخته بودن بازار 
کشــورهای آســیای میانه برای ایرانی ها و همچنین ناشــناخته بودن 
پتانسیل های ایران برای تجار کشورهای فوق، یکی از عوامل اصلی عدم 

رشد تجارت خارجی با کشورهای منطقه آسیای میانه است.
بی تجربگی شرکت های ایرانی در عرصه فعالیت های بین المللی: 

عامل دوم، عدم آشنایی شــرکت های ایرانی با تجارت بین الملل است. 
بسیاری از شــرکت های ایرانی برای بازار هدف آسیای مرکزی برنامه 
مشخصی ندارند و حتی با بدیهیات از جمله ارائه مشخصات محصوالت به 
زبان روسی یا سایر زبان های ملی این کشورها در سایت و درج اطالعات 
محصوالت به زبان کشــور هدف بر روی بسته بندی محصوالت خود 
اهتمامی نمی ورزند. قطعا بررسی میدانی بازار و ایجاد یک دفتر نمایندگی 
می تواند به شناخت فعاالن اقتصادی دو طرف کمک شایانی کند. به نظر 
می رسد، شرکت های ایرانی به دلیل تجارت آسان با برخی از کشورهای 
همسایه همچون افغانســتان و عراق دیگر تمایل چندانی برای ورود به 
بازارهای جدید و کمی دورتر را ندارند، در حالی که طبق اصول اقتصادی، 

تکیه بر یک یا دو بازار صادراتی داری ریسک بسیار باالیی است.
عدم نظارت کیفی بر محصوالت صادراتی: عدم آشنایی تجار با مقوله 
کیفیت و مقررات آن و نظارت ناکافی بر کیفیت موارد صادراتی، بعضا سبب 
می شود تا کاالهای بی کیفیت به اسم ایران وارد سایر کشورها شود که این 
نیازمند نظارت بیشتر دستگاه های مسئول است. ورود کاالی بی کیفیت 
موجب خدشه و آسیب به برند کشور صادرکننده و بدنامی آن کشور حتی 
در زمینه محصوالت باکیفیت می شود. کیفیت و قیمت تمام شده، دو عامل 
اصلی توسعه صادرات بوده که عدم توجه متوازن به آن ها باعث از دست 
رفتن بازار فروش در کشورهای دیگر می شود. توجه به سیاست همسایگی 
در راستای توسعه صادرات، نیازمند حل مشکالت ساختاری و غیرساختاری 
است که دامن گیر این مساله است. شــناخت و حل این مسائل نیازمند 
بررسی در یک ستاد هماهنگی صادرات است که معاونت اقتصادی وزارت 

امور خارجه در این زمینه می تواند پیشگام باشد.

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
خرداد 1401   شماره 66

افزایش نرخ ارز 
می تواند باعث بهبود 

صادرات غیرنفتی 
و تراز تجاری شود، 

ولی تغییرات نرخ 
ارز در بلندمدت 
چون باعث باال 

رفتن هزینه های 
تولید ناشی از 

افزایش قیمت 
مواد اولیه شده، 

باعث زیان دهی در 
شرکت ها می شود
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مختصری از فعالیت ها و اقدامات مجمع معتمدین محالت 
تهران  بفرمایید؟

این مجمع یک تشــکل مردم نهاد و خودجوش اســت که در گذشته به 
منظور پیشبرد اهدافی چون ترغیب مردم برای شرکت در انتخابات و دیگر 
مسئولیت های اجتماعی، با احزاب مختلف در حوزه فرهنگی و اجتماعی 

همکاری داشته اســت، اما از آنجایی که احزاب مختلف از اصالح طلب 
تا اصولگرا بعد از پیروزی در انتخابات در عمل به شــعارهای خود پایبند 
نبوده اند، مجمع معتمدین محالت تهران بعد از مدتی راه خود را از آن ها جدا 
کرد تا بیش از این اعتبار اجتماعی خود را در میان مردم از دســت ندهد. در 
واقع، گرایش اصلی این مجمع به مردم و خواسته های آنان است و به همین 
دلیل مســتقل از احزاب فعالیت خود را شروع کرده تا به طور جدی تری به 
شناســایی نیروهای موثر، معضالت و مشکالت مردم شهر در محالت 
بپردازد. از مهمترین فعالیت های مجمع معتمدین محالت تهران می توان 
به ورود به حوزه مدیریت و پارلمان شــهری، حل دغدغه های سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم، تــالش برای برگزاری انتخابات 
باشــکوه پیرو منویات مقام معظم رهبری و ورود به انتخابات ریاســت 

جمهوری و شورای شهر اشاره کرد.
این مجمع در خصوص برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات 

ریاست جمهوری چه اقداماتی انجام داد؟
مجمــع معتمدین محالت تهران در دوره گذشــته انتخابات ریاســت 
جمهوری و شورای شهر ورود و در همین راستا تشکیالت مرتبط را بسیج 
کرد. برای مثال، این مجمع ضمن معرفی لیستی 21 نفره از مدیران و افراد 
متخصص و معتمد شهر محالت به حمایت از شعارهای حجت االسالم 
ابراهیم رئیســی پرداخت که امید است، این شعارها طی سال های آینده 
اجرایی شــود تا بیش از این شاهد نابودی ســرمایه اجتماعی کشورمان 
نباشیم. ایران دارای منابع طبیعی و ثروت های سرشار خدادادی و همچنین 
نیروهای نخبه و پتانسیل های اجتماعی و اقتصادی است، ولی افراد جامعه 
انواع فشارهای اقتصادی، معیشتی، تحریم و ... را تحمل کرده و به نظام 
جمهوری اسالمی ایران وفادار بوده اند، از این رو دولت باید به این وفاداری 
پاســخ دهد، در غیر این صورت اعتراض های اجتماعی بیش از گذشته 

افزایش خواهد یافت.

با توجه به کوتاهی و سهل انگاری برخی از نهادهای مسئول در رسیدگی و رفع مشکالت و دغدغه های مردم در بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی، طی چند سال اخیر انجمن های مردم نهاد فعالی روی کار آمده اند که با هزينه های شخصی به گره گشايی از مسائل مردم پرداخته 
و در اين خصوص با مديران شهری و کشوری مذاکره می کنند. از آنجايی که تعدادی از اين انجمن ها در پیگیری مطالبات خود موفق عمل کرده و 
دستاوردهای زيادی را به همراه داشته اند، با محسن وثوقی، دبیرکل مجمع معتمدين محالت تهران به گفت وگو نشستیم. وثوقی تاکنون سمت هايی چون 
کارشناس مديريت فرهنگی، کارشناس اقتصادی مسکن، مديريت محله، مديريت سرای محله، مديرعامل شرکت آبادگران ابنیه گستر و حدود 20 سال 

نیز شوراياری شهر محالت تهران را بر عهده داشته است. مشروح اين مصاحبه از نظر خوانندگان ارجمند می گذرد.

دبیرکل مجمع معتمدين محالت تهران

دولت با حل مشکالت 
پاسخ وفاداری مردم به نظام را بدهد
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مهمترین اقدام مجمع معتمدین محالت تهران در حمایت 
از اقشار ضعیف جامعه چیست؟

همان طور که از نام این مجمع پیداســت، هدف از تاسیس آن شناسایی 
آسیب ها، معضالت محلی، خانواده های بی بضاعت و خیرین است تا برای 
حل مسائل درون شهری مانند آموزش، هنر، اشتغال، اقتصاد و... گام های 
موثری بردارد، به همین دلیــل در مجمع معتمدین محالت تهران افراد 
مختلف از پزشک گرفته تا سیاســت مدار، کارخانه دار، معلم، دانش آموز، 
دانشــجو و... حضور دارند. به بیانی دیگر، این مجمع در تالش است تا با 
وجود بروکراسی های اداری مشکالت مردم را از هر راه ممکن مانند مذاکره 
و گفت وگو، نامه نگاری، تماس و... برطرف کند، بر همین اســاس در هر 
منطقه شهر تهران محالت نماینده ای تعیین کرده که به بررسی مشکالت 

این شهر می پردازد.
این مجمع در سال گذشته چه فعالیت های شاخصی داشته 

است؟
فعالیت مجمع در حوزه اجتماعی شامل حضور در انتخابات ریاست جمهور 
و شورای ششم شهر تهران بود. البته مجمع معتمدین محالت تهران در 
دوران کرونا نیز با اطالع رسانی، شفاف ســازی و آگاهی دادن به مردم به 
فعالیت خود ادامه داد تا شاهد کاهش آمار مبتالیان به این بیماری و افزایش 

تزریق واکسن کرونا باشد.
چگونه با شــهرداری و نهادهای فرهنگــی ارتباط برقرار 

می کنید؟
مجمع معتمدین محالت تهران یک مجمع مردم نهاد بوده و درخواست های 
اصولی و منطقی از شهرداری ها و نهادهای فرهنگی دارد. برای مثال، در 
مواقع افزایش میزان آلودگی این موضوع را از نهادهای مربوطه پیگیری 
و حتی در صورت لزوم با آن ها تماس برقرار می کند، بر همین اســاس با 
توجه به افزایش جمعیت شــهر تهران، سوء مدیریت برخی از مسئوالن و 
نبود بودجه برای حل چالش های موجود، هر روز در صدد توسعه برنامه ها 
و راهکارهای اجتماعی به تناســب افزایش مشــکالت با تکیه بر بودجه 

شخصی است.
در شرایط کنونی با چه چالش هایی مواجه هستید؟

ســهل انگاری مسئوالن نســبت به پیگیری مطالبات مردم، مهمترین 
مشــکل مجمع معتمدین محالت تهران است. به عنوان مثال، در دوران 
کرونا مشــکالت زیادی در بخش آموزش از راه دور مانند عدم دسترسی 
برخی دانش آموزان به تلفن همراه و اینترنت، کندی سرعت اینترنت و... 
وجود داشــت که در فرآیند آموزش صحیح خلل ایجاد می کرد. حتی این 
موضوع موجب ترک تحصیل برخی از دانش آموزان شد که در آینده تبعات 

منفی اجتماعی به همراه خواهد داشت.
از نظر اجتماعی، تهران در معرض چه آسیب هایی قرار دارد؟

در حال حاضر شهر تهران مشکالت زیادی دارد. اکثر وزارتخانه های کشور 
و تمام مجموعه های سیاسی، اجتماعی، درمانی و اقتصادی کشور در تهران 
مستقر می باشند. از طرفی، اصالح طلبان طی سال های گذشته چنین شعار 
دادند که تهران شــهری است برای همه، در حالی که در واقعیت این طور 
نیست. آیا امکاناتی که در بوستان ملت وجود دارد، با بوستان والیت یکسان 

است؟ آیا مناطق جنوب شــهر تهران از امکانات شمال تهران بهره مند 
می باشند؟ قطعا شرایط یکســانی برای شهروندان تهرانی وجود ندارد تا 
بر اساس گفته شهردار محترم، تهران به الگوی جهان اسالم تبدیل شود. 
شهر تهران نمی تواند الگویی برای دیگر شهرها باشد، چراکه مردم یک 

منطقه از شهر تهران نیز شرایط یکسانی ندارند.
تاکنون چه ارتباطاتی را با شــورای شــهر تهران برقرار 

کرده اید؟
در گذشته برقراری ارتباط سخت بود، اما هم اکنون راحت تر شده، به طوری 
که به صورت حضوری در دفتر نمایندگان محترم شــورا با اعضای این 
شــورا ارتباط داریم که این ارتباط و اهمیت دادن اعضای محترم شورا به 
درخواست های شهروندان قابل تقدیر و تشکر است. خوشبختانه اعضای 
شورای شــهر تهران نیز به دنبال حل مشــکالت مردم هستند، اما در 
شهرداری آنچه که توقع می رفت، انجام نشد. مجمع معتمدین محالت 
تهران در نظر دارد تا نمای زیبایی از تهران به مردم نمایش داده شــود و 
ساخت وسازهای خودسرانه کنترل گردد. اگر به غرب تهران نگاه کنیم، 
اکثر برج ها و ساخت وسازها بدون رعایت استانداردهای شهری بنا شده و 
زیرساخت های شهری رعایت نشده است. از سوی دیگر، سوء مدیریت 
موجب تشدید مشکل کمبود پارکینگ است، در حالی که صادرکنندگان 

مجوز ساخت وساز باید به چنین مسائلی توجه داشته باشند.
آیا در کشورهای دیگر نمونه مشابهی از این مجمع وجود 

دارد؟
در کشوری مانند انگلستان انتخابات محلی برگزار شده و در کشورهای 
توسعه یافته نیز از همه نظرات مردم استفاده می شود. باید بدانیم، مشکالت 
یک ناحیه با ناحیه دیگر متفاوت است و از طریق انجمن های مردم نهاد 

باید  برنامه های متفاوتی بر حسب شرایط مناطق در نظر بگیریم.
آیا مسئوالن بخش شهرداری و شــورای شهر، مجمع 

معتمدین محالت تهران را به رسمیت می شناسند؟
بله، اما هنوز فرصت نشده تا با شهرداری تهران جلسه ای داشته باشیم. اگر 
به درستی بررسی کنیم، یکی از بخش های مهم اجتماعی کشورمان در 
گذشته شورایاری ها بود که توسط سازمان بازرسی کشور منحل گردید، 
در حالی که این بخش در حوزه های مختلف بهزیســتی، گاز، برقی و... 
ارتباط خوبی را با مدیران کشوری برقرار کرده بود. طی چند وقت اخیر 
قرار بود، الیحه ای به مجلس ارائه شــود تا انتخابات شورای محالت را 
برنامه ریزی کند که در صورت انجام، کمک شــایانی به حوزه مدیریت 

شهری خواهد کرد.
و سخن آخر...

دولت، شهرداری، شورای شهر و همه مسئوالن جایگاه های خود را از مردم 
وام گرفتــه و مدیون آنان هســتند. اگر مردمی وجود نداشــته باشــد، 
مسئولیت های آنان معنایی پیدا نمی کند، به همین دلیل همه مدیران باید 
پیشــرفت کشور و در بعد کوچک تر شهر را در اولویت قرار داده و به فکر 
آبادانی وطن باشند، به طوری که اگر شــرایط مطلوبی در شهر تهران 
برقرار می شــود، باید همان شــرایط را در شــهری مانند سیستان و 

بلوچستان ایجاد کنند. 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
خرداد 1401   شماره 66

در حال حاضر شهر 
تهران مشکالت 
زیادی دارد. اکثر 

وزارتخانه های 
کشور و تمام 
مجموعه های 

سیاسی، اجتماعی، 
درمانی و اقتصادی 

کشور در تهران 
مستقر می باشند
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طی دو سال اخیر، یکی از بازارهایی که از همه گیری کرونا تاثیرات زیادی 
گرفته، بازار مسکن اســت که این موضوع باعث شده تا شاهد افزایش 
قیمت آن در سطح کشور باشــیم. اقداماتی که دولت مردان و بانک ها 
برای حفاظت از معیشت و زندگی مردم در برابر اثرات همه گیری انجام 
داده اند، بر حجم نقدینگی در اقتصاد افزوده و همزمان، نرخ سود وام های 
مســکن پایین آمده که مجموعه ای از این عوامل سبب رشد قیمت ها 
شده است. مهمترین پرســش مصرف کنندگان این است که افق بازار 
مسکن به چه شــکل خواهد بود. پاسخ این سوال برای تمامی فعاالن 
اقتصاد مهم اســت، زیرا بخش مســکن اهمیت زیادی دارد و هرگونه 

تحول در آن، بر کل اقتصاد تاثیر می گذارد.
رســول فرخی میکال، عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور 
در مجلس شــورای اسالمی با اشاره به رشد افسارگسیخته اجاره بهای 
مســکن، گفت: اجاره بها یکی از موضوعات مهم امروز کشــور است، 

چراکه بیش از ۵0 درصد سبد خانوار را تشکیل می دهد.
نماینده مردم الهیجان و ســیاهکل در مجلس عنوان کرد: هم اکنون 
فصل جا به جایی مســتاجران آغاز شــده و گرانی اجاره بها مشکالت 
بســیار زیادی را برای مردم به ویژه اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه 
ایجاد کرده است. دولت برای کنترل این بازار پر تالطم برای افزایش 
اجاره بها ســقف تعیین کرده که بر اســاس آن، میــزان مجاز برای 
تهرانی ها 2۵ درصد و برای سایر شهرها 20 درصد است. طبق مصوبه 
دولت ســقف اجاره بها در سطح تهران 2۵ درصد تعیین شده، در حالی 
که بر اســاس گزارش های میدانی مشــاهده می شود که این سقف 

رعایت نشده است. 
وی تصریح کرد: متاسفانه سقف تعیین شده توسط دولت، در بازار اجاره 
مسکن رعایت نشــده و شنیده می شود حتی در برخی از مناطق تهران 
اجاره بهای مســکن را بیش از 100 درصد افزایش داده اند که این رشد 
بی ضابطه با افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان هیچ تناسبی نداشته و 

مردم را با مشکالت بسیار زیادی مواجه می کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس عنوان کرد: 
از طرفی دولت برای بهبود وضعیت مســتاجران وامی را تحت عنوان 
ودیعه مســکن برای این قشــر از جامعه در نظر گرفته که متاسفانه به 
دلیل موانع متعددی که برای دریافت وام بر ســر راه مســتاجران قرار 
می گیرد، چالش جدیدی برای مردم ایجاد کرده است. با توجه به گرانی 
کاالهای اساسی و رشد افسارگسیخته اجاره بهای مسکن، دولت باید 
از مستاجران حمایت کرده و تســهیالتی با نرخ سود مناسب و شرایط 

دریافت راحت تر در اختیار آنان قرار دهد.

فرخی میکال اظهــار کرد: دولت برای ســاماندهی بــازار پر تالطم 
اجاره بهــای مســکن باید کمیته ای متشــکل از مســئوالن متولی، 
کارشناســان و متخصصان این حوزه و مشاوران امالک ایجاد کرده و 
بازار را کنترل کنند. در صورت اجرای دقیق مصوبه دولت و تعیین سقف 

اجاره بهای مسکن، آرامشی در جامعه ایجاد می شود. 
این نماینده مردم در مجلس در رابطه با پیشــرفت پروژه طرح نهضت 
ملی مسکن گفـــت: طبق قانون جهش تولید مســکن، دولت باید 
ســاالنه یک میلیون واحد مســکونی بســازد، اما با توجه به طوالنی 
شــدن تامین زمین در تمامی اســتان ها و شهرستان ها، روند ساخت 
یک میلیون واحد به کندی پیش رفته و هنوز عملکرد چشمگیری را در 

این حوزه شاهد نبودیم.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید با اهتمام بیشتری این موضوع را پیگیری 
کند، افزود: باید با ایجاد پنجره واحد برای هماهنگی میان دستگاه های 
اجرایی، زمین مورد نیاز را در مناطقی که متقاضیان مسکن وجود دارد، 
شناســایی کرده و  این مهم را عملیاتی کند تا وعده ســاخت ساالنه 

یک میلیون واحد مسکونی در سال آینده محقق شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه 
ساخت و عرضه ساالنه یک میلیون واحد مسکونی و جبران کمبود عرضه 
خانه در کشــور تا حد زیادی ترمز افزایش سرعت اجاره بها را می  کشد، 
گفت: بهبود وضعیت نابسامان اجاره بهای مسکن به عنوان یک معضل 
مهم اجتماعی، نیازمند ورود همه دستگاه ها است و طبق قانون جهش 
تولید مسکن، دستگاه ها باید بنا بر نیاز وزارت راه و شهرسازی نسبت به 

واگذاری اراضی تحت تملک خود اقدام کنند.
نماینده مردم الهیجان و سیاهکل در مجلس اظهار کرد: همه دستگاه ها 
در مسیر  ساخت ساالنه یک میلیون واحد مسکونی باید نهایت همراهی 

را داشته باشند تا مشکل گرانی مسکن حل شود. 
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نماينده مردم الهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسالمی

رشد نجومی اجاره بها 
با افزایش ۱0 درصدی حقوق تناسبی ندارد

دولت برای بهبود 
وضعیت مستاجران 
وامی را تحت عنوان 
ودیعه مسکن برای 

این قشر از جامعه در 
نظر گرفته که متاسفانه 
به دلیل موانع متعددی 

که برای دریافت وام 
بر سر راه مستاجران 
قرار می گیرد، چالش 
جدیدی برای مردم 

ایجاد کرده است



در این بخـــش می خوانیم :
معرفی بزرگ ترین  شرکت های فناوری اطالعات دنیا

آشنایی با پیشرفته ترین کشورهای جهان در زمینه پزشکی

خواندنی ها ی 
سرمایه گذاری



عارف فغانی

آشنایی با پیشرفته ترین کشورهای 

جهان در زمینه پزشکی

سوئد
سیســتم رفاهی اجتماعی ســوئد برای 
بهداشتی  مراقبت های  شــهروندانش، 
همگانی فراهم می آورد. این کشور حوزه  
اسکاندیناوی حدود 10 درصد از تولید ناخالص ملی  خود را در مراقبت های 
بهداشتی هزینه می کند و به لحاظ نرخ پایین مرگ و میر نوزادان در بین 
۵ کشــور برتر قرار دارد. ســوئد به طور ویژه در بیوفناوری پیشرفت های 
چشمگیری داشته اســت. صادرات عمده  این کشور در زمینه دارو است. 
 Pulmicort و Bricanyl ابتکارات پزشکی سوئد شامل داروهای آسم
می شود و همچنین داروی زخم معده  Lose  که یکی از پرفروش ترین 
داروهای جهان اســت. ابزارهای پزشکی مثل تجهیزات عکسبرداری، 
ایمپلنت هــای ارتوپدی، تجهیــزات دیالیز، دســتگاه های قلب و ریه، 
تجهیزات نوار قلب و همچنین مطالعات آزمایشگاهی داروها، بازارهای 

در حال رشد این کشور هستند.
 استرالیا

این کشور هر ساله بیش از ۵ میلیارد دالر 
در تحقیقات پزشــکی ســرمایه گذاری 
می کند و امید به زندگی در استرالیا برای 
مردان بیش از 79 ســال و برای زنان حدود 84 ســال اســت. همچنین 
هزینه های کل در حوزه  سالمت حدود 9/8 درصد از تولید ناخالص ملی 
است. ایاالت ها، بیمارستان ها را اداره می کنند و مراقبت های بهداشتی و 

درمانی توسط موسسات خصوصی و دولتی ارائه می شود.
 هلند

امکانات تحقیقاتی هلنــد، به خصوص 
آن هایی که در شــهرهای خرونینگن و 
اوترخت هستند، از استانداردهای باالیی 
برخوردارند. بیمه  ســالمت در این کشور واقع در غرب اروپا اجباری است 
و تعداد بســیار زیادی بیمارستان دارد که مراقبت های پزشکی با کیفیت 
ارائه می دهند. دولت هلند بیمارســتان ها را به تخصصی شدن تشویق 
می کند. در حال  حاضر سه نوع بیمارستان از جمله بیمارستان دانشگاهی، 

بیمارستان آموزشی و بیمارستان عمومی در این کشور وجود دارد.

 ایتالیا
این کشــور مکان ایده آلی برای تحقیق 
در زمینه  تجهیزات پزشکی است. فارغ از 
اینکه در کجای ایتالیا قرار داشــته باشید، 
می توانید با زنگ زدن به 118 درخواســت آمبوالنس کنید. ایتالیا از سال 
1978 میالدی یک سیســتم بهداشت و درمان همگانی داشته و هزینه  
بهداشت و درمان در این کشــور بالغ بر 9/2 درصد از تولید ناخالص ملی 
اســت. هرچند بعضی از بیمارستان ها و درمانگاه های خصوصی ایتالیا از 
بیمارستان های دولتی راحت تر هستند، اما بیمارستان های دولتی نیز برای 

درمان انواع بیماری ها از تجهیزات الزم و کافی برخوردارند.
فرانسه

دولت و مردم فرانسه به بهداشت و درمان 
با کیفیت این کشــور افتخــار می کنند. 
فرانســه یکی دیگر از رهبــران عرصه  
نوآوری  فناوری پزشکی اســت. برنامه ی بیمه  سالمت همگانی در این 
کشور در سال 194۵ میالدی ایجاد شد. در حال  حاضر سیستم بهداشت 
و درمان عمومی فرانسه بر مبنای اصل مسئولیت مشترک است که برای 
همه افراد، حفاظت و حمایت مالــی در برابر احتماالت و وقایع زندگی را 

تضمین می کند.
 کانادا

امکانــات پزشــکی کانــادا از کالس 
باالیی برخوردار اســت. این کشور حدود 
10 درصد از تولیــد ناخالص ملی  خود را 
صرف بهداشت و درمان می کند و هم اکنون برخی از بهترین فناوری های 
پزشکی پیشرفته را در اختیار دارد. بهداشت و درمان در این کشور واقع در 
آمریکای شمالی از طریق یک سیستم مراقبت های بهداشتی درمانی با 
بودجه  دولتی ارائه می شــود که اکثرا رایگان است و خدمات بسیاری دارد 
که توسط نهادهای خصوصی تامین می شوند. مسئوالن کانادا، کیفیت 

درمان را از طریق استانداردهای تعیین شده  فدرال تضمین می کنند.

در سال های اخیر پیشرفت های بسیاری در عرصه  پزشکی صورت گرفته است. فناوری های پزشکی بخش مهمی از مراقبت های اين حوزه هستند و 
می توانند مزايای مهمی برای بیماران داشته باشند. در حالی که بعضی از کشورها امکانات پزشکی پیشرفته ای به شهروندان شان ارائه می دهند، انسان های 
بسیاری هر روزه به سبب کمبود اين امکانات در سراسر جهان می میرند. امکانات بهداشتی درمانی با کیفیت، معموال پرهزينه و گران هستند. در اين 

نوشتار با برخی از پیشرفته ترين کشورهای جهان در زمینه پزشکی آشنا می شويد.
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در حالی که 
بعضی از کشورها 
امکانات پزشکی 

پیشرفته ای به 
شهروندان شان 

ارائه می دهند، 
انسان های بسیاری 

هر روزه به سبب 
کمبود این امکانات 

در سراسر جهان 
می میرند



73

 ژاپن
این کشور به عنوان پیشرفته ترین کشور جهان 
در زمینه پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به 
حســاب می آید. ژاپنی ها حدود ۵ برابر بیشتر از 
چینی ها مقاالت تحقیقاتی منتشــر می کنند. مردم ژاپن از باالترین میزان امید 
به زندگی در بین تمام کشورهای جهان برخوردار هستند و همچنین این کشور 
در زمینه آمار مرگ و میر نوزادان در رتبه ســوم کشــورهای دنیا قرار دارد. در این 
کشور پیشرفته، بهداشت و درمان توسط دولت های ملی و محلی تامین می شود. 
بیمارستان ها، طبق قانون باید به صورت غیرانتفاعی اداره و توسط دکترها مدیریت 
شوند. ژاپن همچنین یکی از کشورهای پیشرو در حوزه های تحقیقات پزشکی 
است که در جهان بزرگ ترین بودجه )130 میلیارد دالر( را صرف تحقیق و توسعه  
می کند. عالوه بر این، ژاپن چند ربات و تجهیزات بسیار پیچیده ای ساخته که از 

آن ها در پزشکی استفاده می کند.
آلمان

نخستین جایزه  نوبل پزشکی به یک آلمانی، یعنی 
امیل آدولف فون برینگ اعطا شــد. این موضوع 
در سال 1901 میالدی اتفاق افتاد. این جایزه به 
خاطر کشف ســرم دیفتری به وی داده شد. از آن زمان به بعد، این کشور توسعه 
یافته  واقع در مرکز اروپا یکی از پیشــگامان حوزه  تحقیقات پزشکی بوده است. 
شهروندان آلمانی از استاندارد زندگی بسیار باالیی برخوردار هستند. این کشور 

یک سیستم بهداشت و درمان همگانی دارد.
بریتانیا

بهداشت و درمان در بریتانیا اساسا توسط خدمات 
بهداشــتی عمومی، خدمات سالمت همگانی    
»ان  اچ  اس« تامین می شود. »ان  اچ  اس« برای 
تمام کسانی که در آنجا اقامت دائم دارند، خدمات بهداشت و درمان فراهم می آورد 
که اســتفاده از آن ها رایگان اســت. تمام امکانات پزشکی متعلق به ان اچ اس از 
کیفیت فوق العاده ای برخوردار هستند و بسیاری از پیشرفت های بسیار چشمگیر 
در بریتانیا اتفاق افتاده اســت. پیشــرفت های قابل مالحظه ای وجود داشته که 
نحوه  مراقبت و درمان افراد بیمار و آسیب دیده را دگرگون کرده است. طبق نظر 
کارشناسان سیاست حمل ونقل در امپریال کالج لندن، بهبودهای صورت گرفته 
در فناوری پزشکی و مراقبت پزشکی بهتر، آمار مرگ و میر بر اثر تصادفات را در 

بریتانیا کاهش داده است.
 ایاالت متحده  آمریکا

سردمدار جهان در عرصه  نوآوری های پزشکی و 
در واقع پیشــرفته ترین کشــور جهان در زمینه 
پزشکی ایاالت متحده  آمریکا است. بسیاری از 
شهروندان آمریکایی از سیســتم بهداشت و درمان رضایت ندارند، اما آمریکا به 
خاطر تعداد مقاالت تحقیقاتی که هر ســاله منتشر می کند و همچنین داشتن 
درخشــان ترین و بهترین وضعیت پزشکی و پیشــرفته ترین امکانات پزشکی 
درســت، در صدر این فهرست جای گرفته اســت، به طوری که این امکانات از 
مجموع امکانات موجود در ۵ کشور بعدی حاضر در این فهرست، پیشرفته ترین 
کشور جهان در زمینه پزشکی بیشتر است. بسیاری از فناوری ها و نوآوری های 
پزشــکی در ایاالت متحده  آمریکا کشف، ســاخته و تولید شده اند. دانشمندان 
پزشــکی آمریکا نیز به خاطر دانش  و تمایل شان به همکاری با متخصصانی از 

کشورهای دیگر در سراسر جهان مورد احترام هستند. 
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ابوالفضل علیزاده

معرفی بزرگ ترین 

شرکت های فناوری اطالعات دنیا

زیرمجموعه شــرکت فناوری اطالعات آلفابت است که در سال 201۵ 
میالدی تاســیس شــده اســت. امروزه آلفابت همه پروژه های جانبی 
گوگل را پوشــش می دهد و پروژه خانه هوشمند Nest ،Calico ، الیف 
ســانس  Life Sience و گوگل ونچر که در تامین مالی اســتارت آپ ها 
فعالیت دارد، زیرمجموعه های آلفابت هســتند. گوگل با ارائه دو گوشی 
نکسوس و چند دستگاه دیگر قدرت خود در عرصه های مختلف فناوری 

را به همه نشان داد.
samsung سامسونگ 

سامسونگ یک شــرکت خیلی 
بزرگ چند ملیتی است که در سال 
1938 میالدی توســط لی بیونگ 
چول و به عنوان یک شرکت بازرگانی 
تاسیس شد و در کره جنوبی قرار دارد. 
سامســونگ دارای زیرمجوعه هــای 
زیادی همچون سامسونگ الکترونیک، 
سامســونگ الیف، سامسونگ فایر، سامســونگ تکوین، سامسونگ 
کارت، چیل ورلدواید، صنایع ســنگین سامسونگ است. این شرکت در 
زمینه های مختلف از جمله پتروشیمی، صنایع سنگین، کشتی سازی و... 
شروع به سرمایه گذاری و به مرور زمان این شرکت ها را هم تاسیس کرد. 
سامسونگ امروزه بیش از 80 زیرمجموعه دارد و دفتر مرکزی آن در شهر 

سئول واقع است.
amazon آمازون

آمازون در ســال 1994 میالدی 
توسط جف بزوس تاسیس شد و 
دفتر مرکزی آن در واشــنگتن قرار 
دارد. این شرکت یکی از شرکت های 
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امروزه شرکت های فناوری اطالعات به عنوان ستون اقتصاد کشورها شناخته می شوند، زيرا يکی از مواردی هستند که می توانند زمینه را برای ايجاد 
مشاغل پردرآمد در جامعه فراهم نمايند و هم اکنون جهان و پیشرفت های آن تا حدود زيادی مديون اين شرکت ها هستند. رقابت بین اين شرکت ها 
ديدنی است، چرا که هر کدام سعی بر پیشی گرفتن از رقبا دارند و می خواهند با تولید نرم افزار و سخت افزارهای جديدتر و جذاب تر جايگاه خود را در 

بازار رقابت ارتقا دهند. در ادامه به معرفی تعدادی از بزرگ ترين شرکت های فناوری اطالعات دنیا می پردازيم.
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microsoft مایکروسافت
مایکروســافت در سال 197۵ میالدی توسط بیل گیتس و 
پل آلن به وجود آمد. این شرکت مایکروسافت با ارائه ویندوز 
موفق شد که ســود زیادی از سراسر جهان کسب نماید و به 
مرور بازار خود را گســترده تر کرد. در حال حاضر با ارائه سیستم 
عامل برای کامپیوترها، تلفن ها، سرورها، بازی ها و ارائه ابزارهای 
مدیریت و توسعه، تجارت خود در جهان را گسترش داده است. به 
تازگی نیز شاهد ارائه محصوالت خالقانه مانند هوش مصنوعی 
و محاسبات ابری و... از سمت این شرکت فناوری اطالعات هستیم. 
شــرکت مایکروســافت یکی از گران ترین برندها در جهان است. دفتر 
مرکزی مایکروسافت در ردموند، واشنگتن، ایاالت متحده قرار دارد و با 
درآمد ساالنه 12۵/8 میلیارد دالر و با بیش از 148 هزار نفر کارمند با بودجه 
10/4۵ میلیارد دالر به بزرگ ترین شرکت فناوری اطالعات جهان تبدیل 

شده است.
apple  اپل

اپل یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است که در سال 1976 
میالدی توسط اســتیو جابز، رونالدین و استیو وزنیاک تاسیس 
شد. در ابتدا این شرکت شــروع به تولید کامپیوترهای خانگی و 
مدل های خاص رایانه شــخصی کرد، ولی با ارائه خط تلفن های 
آیفون و تبلت های آی پَد به موفقیت و سود زیادی رسید. اخیرا اپل به 
دومین غول تکنولوژی جهان تبدیل شده است. اپل امروزه با درآمد 
260/2 میلیارد دالر در سال سودآورترین شرکت جهان در زمینه فناوری 
و دیجیتال اســت. اپل امروزه با ارزش بازار نزدیک به یک تریلیون دالر و 
تعداد 137 هزار کارمند و بودجــه 1003 میلیارد دالر، یک غول در عرصه 

تکنولوژی است.
alphabet  آلفابت

این شرکت در سال 1993 میالدی توسط سرگئی برین و لری 
پیج تاســیس شــد و در کالیفرنیا قرار دارد. گــوگل بزرگ ترین 
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بزرگ در زمینه تجارت الکترونیک، توزیع دیجیتال و محاســبات ابری 
است و با تعداد نزدیک به 800 هزار نفر بیشترین تعداد کارمندان را در بین 
شــرکت های فناوری اطالعات دارد. سهام شرکت آمازون ارزش زیادی 
در بــازار بورس دارند. آمازون در زمینه رایانش ابری و ســرویس وب نیز 
فعالیت دارد و به شرکت های تازه تاســیس، دولت و مراکز دانشگاهی با 
ایجاد مشاغل آنالین و ارائه زیرساخت ابری و خدمات فنی کمک می کند.

 intel اینتل
شــرکت فناوری اطالعات اینتل توسط 
مــور و نویــس در ســال 1968 میالدی 
تاسیس شد. یک شرکت چند ملیتی بزرگ 
اســت که در کالیفرنیا قرار دارد. این شرکت 
به طراحــی و تولید قطعات ســخت افزاری 
ماننــد مادربورد، کارت شــبکه، حافظه فلش، 
بلوتوث، ریزپردازنده ها و... مشــغول است. یک 
اختراع بزرگ شــرکت اینتل »ریزپردازنده X86« اســت. اینتل در سال 
1970 میالدی یک تراشــه به نام اینتــل 8086 را به بازار عرضه کرد که 
شرکت ABM از تراشــه مذکور برای کامپیوترهای خود استفاده کرد. به 
مرور زمان و در ســال 2013 میــالدی، 7۵ درصد از رایانه های خانگی از 
ریزپردازنده هــای اینتل اســتفاده کردند. امروزه شــرکت اینتل دومین 
تولیدکننده ریزپردازنده ها در سراسر جهان است. شرکت هایی همچون 
اپل، لنوو و اچی پی و دل از ریزپردازنده های این شــرکت در ســاخت 

محصوالت خود اســتفاده می کنند. درآمد این شرکت در سال 2017 
میالدی، 62 میلیارد دالر و ســود خالــص آن 18 میلیارد دالر بوده 
است. شــرکت اینتل 106 هزار کارمند دارد و شرکت هایی همچون                                                                                                    
Here ، Mobileye ، Wind River Systems،McAfee  به عنوان 

زیرمجموعه اینتل شناخته می شوند.
 ibm آی بی ام

یکی دیگــر از شــرکت های 
فناوری اطالعات آی بی ام است 
که در زمینه تکنولوژی در نیویورک 
فعال اســت. این شــرکت در سال 
1911 میالدی با سرمایه نزدیک به 
18 میلیارد دالر و 1200 کارمند فعالیت 

شاخه های مختلفی فعال بود که با دستور خود را آغاز کرد. در ابتدا در 
واتسون که به عنوان مدیرعامل فعالیت داشت، برنامه های تولید خود را 
متمرکز کــرد. پرمصرف ترین کامپیوتر تجاری جهان در ســال 19۵4 
میالدی با نام 6۵0 توسط این شرکت به جهان ارائه شد و در سال 1981 
میالدی رایانه شخصی خود را به بازار جهانی ارائه کرد. فعالیت های این 
شــرکت امروزه در زمینه های مختلفی مانند تولیــد و فروش نرم افزار و 
سخت افزار، میزبانی وب، ارائه خدمات زیرساخت، فناوری نانو و... است و 
محصوالت فوق العاده با کیفیتی را ارائه می دهد که در سراســر جهان از 

محبوبیت باالیی برخوردارند. 
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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

العضو املنتدب لرشكة کاریزما للتوريد الطاقة

أهم حلقة مفقودة يف الصناعة هي تورید رأس املال

الرئيس التنفيذي لرشكة بویش بایا للتصمیم املعدات  

جهد دؤوب لتحقيق شعار اإلنتاج املعريف وخلق فرص العمل

رفع رئيس مجلس ادارة رشكة صانیر

الصادرات عالية القيمة املضافة هي القوة الدافعة القتصاد البالد

أثار الرئيس التنفيذي لرشكة ایرکا بارت صنعت هذه القضية

فصل امللكية عن اإلدارة هو مفتاح نجاح الرشكة اإلنتاجیة

)IRID( الرئيس التنفيذي لرشكة تطوير صناعات السكك الحديدية اإليرانية

تطوير العالقات مع الرشكات األجنبية الخاضعة لرفع العقوبات

مصطفى برياين اقدم رئيس مجلس إدارة رشكة »بهینه ترابر آجور« الدولية للنقل بالسكك الحديدية

سياسة العبور؛ التعرف عىل احتامالت وقدرات املنشأ والوجهة

رفع الرئيس التنفيذي لرشكة بارسیان موتور للصناعة السیارات

تدخيل وإنتاج سيارات اإلسعاف األوروبية القياسية يف الدولة

األمني العام لجمعية أمناء حي طهران

يجب أن تتجاوب الحكومة مع والء الشعب للنظام



التحول االقتصادي 
وعواقبه

1

ــس  ــوجات واملالب ــة املنس ــر صناع ــغ عم يبل

يف بلدنــا أكــر مــن 7000 عــام. اســتخدم 

ــس  ــن املالب ــر ع ــض النظ ــران، بغ ــعب إي ش

والرفاهيــة، منتجــات صناعــة النســيج كرمــز 

ــي. ــع االجتامع ــة والوض للكرام

وفقــا لإلحصــاءات، تعمــل اآلن أكــر مــن 

7900 وحــدة نســيج ومالبــس يف جميــع 

أنحــاء البــالد، والتــي بلــغ رأس مالهــا 11000 

مليــار تومــان حتــى اآلن. يعمــل حــوايل 260 

ألــف شــخص يف هــذه الصناعــة، باعتبارهــا ثالــث أهــم صناعــة اســراتيجية 

ــا مــن حــوايل 12٪. تحــت إرشاف  ــة فيه ــالد، وتقــرب حصــة العامل يف الب

ــة نشــطة رســميًا يف  ــر مــن 100000 نقاب ــاك أك ــة وحدهــا، هن 377 نقاب

سلســلة توريــد املالبــس واملنســوجات يف البــالد، وتــم تخصيــص حــوايل 8.1 

مليــار دوالر مــن النقــد األجنبــي لهــذا الســوق.

عــى الرغــم مــن أن القــدرة االقتصاديــة الهائلــة لصناعــة النســيج 

ــت  ــظ، كان ــوء الح ــن لس ــة ؛ لك ــرة ومهم ــزال كب ــا ال ت ــس يف بلدن واملالب

ــام  ــة لســنوات، ويف كل ع ــة والكليّ ــع املشــاكل الجزئي ــح م ــة تكاف الصناع

يتــم الشــعور بالحاجــة إىل التحســني والتخطيــط أكــر مــام كانــت عليــه 

يف الســنوات الســابقة. وفقــا للخــراء، فــإن املعوقــات واملشــاكل الرئيســية 

يف هــذه الصناعــة، مبــا يف ذلــك ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج وتكاليفــه مقارنــة 

ــا، وشــبكة  ــر والتحديــث للطبقــات الدني ــة التطوي ــدول املنافســة، وقل بال

التوزيــع التقليديــة للغايــة، وغــر الفعالــة، وغــر املنظمــة واملشــتتة، وعدم 

ــة  ــة واجتامعي ــود ثقافي ــة وقي ــة وطني ــة تجاري وجــود اســم و هــي عالم

عــى تصميــم املنتــج. تشــمل العقبــات األخــرى اســتخدام اآلالت القدميــة 

والباليــة يف اإلنتــاج، ونقــص تكنولوجيــا اإلنتــاج الحديثــة لبعــض املنتجــات، 

ــة  ــي تبحــث يف صناع ــة الت ــاب املصلح ــة وأصح ــل الحكوم ــص سالس ونق

املنســوجات واملالبــس بأكملهــا، ونقــص رضيبــة القيمــة املضافــة و - عــدم 

تحصيــل الرضائــب مــن املســتهلك النهــايئ، مشــراً إىل كــرة القيــود عــى 

العالمــات التجاريــة املحليــة، وعــدم التخطيط الســليم يف مجــال الصادرات، 

فضــالً عــن عــدم وجــود اآلليــات املناســبة يف التجــارة الدولية ونقــل األموال 

ــة، مبــا يف  ــواد الخــام بأســعار معقول ــع، وعــدم الحصــول عــى امل والبضائ

ذلــك الصناعــات البروكيامويــة والقطنيــة.

ــدرة  ــات، ســتصل ق ــا للتوقع ــة. وفًق ــع، هــذه ليســت القصــة كامل بالطب

ــا إىل 2 تريليــون دوالر بحلــول  ســوق املالبــس واملنســوجات العاملــي قريبً

ــام 2025. ع

لقــد نهضــت دول مثــل الصــني والهنــد والرازيــل وروســيا وتركيــا للســيطرة 

عــى هــذا الســوق الضخــم. رمبا حــان الوقــت ملســؤولينا التخاذ اإلجــراءات 

ــت  ــرب يف أرسع وق ــز امل ــذا الكن ــتغالل ه ــة الس ــة الالزم ــة األرضي وتهيئ

ممكن. 

كان إلغــاء إعانــات النقــد األجنبــي وتخصيــص 

جــزء مــن الدخــل منــه لدعــم أفقــر النــاس يف 

املجتمــع، أو بعبــارة أخرى، التحــول االقتصادي، 

أهــم حــدث يف عــام 2022. بالطبــع، بعــد فرض 

الحــرب، اتفقــت الحكومــات املختلفــة يف إيران 

ــن  ــة م ــة املفضل ــة العمل ــراءات إلزال ــى إج ع

أجــل دعــم القــوة الرائيــة مــن أجــل تخفيــف 

العــبء االقتصــادي للحكومــة ومحاربــة الريــع 

وزيــادة الشــفافية وحــل مشــكلة عجــز امليزانيــة. إن تخصيــص 4200 تومان 

ــادة يف  ــات الح ــد التقلب ــام 2018 بع ــدث يف ع ــذي ح ــلع، وال ــض الس لبع

ســوق الــرف األجنبــي، رصحــت بــه الحكومــة يف ذلــك الوقــت كسياســة 

فعالــة للتعامــل مــع الصدمــة الناجمــة عــن االنســحاب األحــادي الجانــب 

للواليــات املتحــدة. االتفــاق النــووي. لقــد تعــرض النتقــادات شــديدة مــن 

قبــل االقتصاديــني منــذ البدايــة. ومــن أهــم االنتقــادات املوجهــة إىل هــذه 

السياســة زيــادة تهريــب البضائــع مــن إيــران، وتزايــد الفســاد االقتصــادي 

ــة  ــع العمل ــن مناف ــاس م ــتفادة الن ــدم اس ــارات، وع ــع اإليج ــة توزي نتيج

املفضلــة.

يف العــام املــايض، خصصــت الحكومــة 8 مليــارات دوالر يف موافقــات الدعــم، 

ــن  ــد 4200 دوالر. م ــي عن ــد األجنب ــم النق ــرى لدع ــار دوالر أخ و 16 ملي

ناحيــة أخــرى، كان مــن املتوقــع تخصيــص 20 مليــار دوالر لهــذا اإلصــدار 

هــذا العــام، األمــر الــذي مــن شــأنه أن يســبب مشــاكل كبــرة للحكومــة 

بســبب الوضــع غــر املعــروف لعائــدات النقــد األجنبــي. ومــع ذلــك، اعتقــد 

الكثــرون بحــق أن إلغــاء هــذا الدعــم مل يكــن يجــب أن يحــدث فجــأة، ألنه 

ســيؤدي إىل تضخــم متفــي، مــام ســيكون لــه عواقــب كثــرة عــى البــالد. 

مــن ناحيــة أخــرى، يعتقــد املدافعــون أن تأثــر إلغــاء العملــة الحكوميــة 

عــى ســعر التكلفــة للمســتهلكني ســيكون 17٪ عــى األكــر، ألن 53 مليــار 

ــار دوالر  ــا 15.1 ملي ــايض، منه ــام امل ــالد الع ــت الب ــلع دخل ــن الس دوالر م

ــة حــرة وشــبه  ــالد بعمل ــت الب ــار دوالر دخل ــة و 38 ملي ــة املدعوم بالعمل

ــة  ــتوردة بعمل ــلع املس ــن الس ــط م ــتراد 28.4٪ فق ــم اس ــك ت ــرة، لذل ح

مدعومــة وتــم اســتراد 71.6٪ بعملــة حــرة وشــبه حــرة.

وفًقــا لذلــك، قيــل إنــه حتــى لــو مل تتغــر التعريفــات الجمركيــة واألربــاح 

ــعار  ــى أس ــبة 17٪ ع ــقف بنس ــة س ــاك يف النهاي ــيكون هن ــة، فس التجاري

الســلع املســتوردة يف الســوق، بينــام ســيتم تخفيــض هــذه التعريفــات. مــن 

ناحيــة أخــرى، يقــدر البعــض أثــر إلغــاء 4200 تومــان عــى تضخــم الغــذاء 

بنحــو 70٪ وتضخــم الســلع األساســية فــوق معــدل التضخــم مــن 40 إىل 

ــاع حــاد يف أســعار  ــة إىل ارتف ــة املفضل ــاء العمل ــك، أدى إلغ ــع ذل 50٪. وم

الســلع يف بعــض البنــود، عــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدل التضخــم لشــهر 

مايــو 2022 بنســبة 3.7 نقطــة مئويــة مقارنــة بالشــهر الســابق. وزاد معــدل 

تضخــم النقــاط للمجموعــة الرئيســية »األغذيــة واملروبــات والتبــغ« 

ــر  ــات غ ــلع والخدم ــة »الس ــة إىل 49.4٪ ومجموع ــاط مئوي ــدار 6 نق مبق

الغذائيــة« بنســبة 2.7 نقطــة مئويــة إىل 34٪. ومــع ذلــك، ســيتعني علينــا 

ــن  ــص م ــق للتخل ــر الدقي ــرى التأث ــة ل ــة القادم ــهر القليل ــار لألش االنتظ

العملة بأسعار الحكومة. 

صناعة النسيج اإليرانية 

كنز ضخم تم إهامله
مرتىض فغاين

 عضو غرفة تجارة طهران
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املهندس عبد الرضا يعقوب زاده

رئيــس جمعيــة مصنعــي ومصــدري 

املعــدات الطبيــة يف إيــران

ــود رشكات القطــاع الخــاص وبســبب الظــروف الخاصــة  بفضــل جه

لبلدنــا، نحــن اآلن يف وضــع ميكننــا فيــه اســتخدام اإلمكانــات 

ــة مــن أبســط املنتجــات  ــر املعــدات الطبي ــاج وتصدي ــة يف إنت الحالي

واملــواد االســتهالكية التطبيقيــة إىل أكرهــا تعقيــًدا. األجهــزة الطبيــة 

ــدادات  ــات اإلم ــران إمكان ــا يف إي ــة كورون ــت أزم ــخيصية. أثبت والتش

الطبيــة املحليــة، حتــى يف ظــل العقوبــات. كانــت إيــران واحــدة مــن 

أفضــل 15 دولــة مل تواجــه مشــكلة كبــرة يف توفــر املعــدات الطبية يف 

ــج. ــات والتتوي أصعــب ظــروف العقوب

 البنيــة التحتيــة املطلوبــة مبــا يف ذلــك وجــود القــوى العاملــة املتعلمة 

والشــابة يف البــالد، وتكاليــف الطاقــة واألجــور الرخيصــة نســبيًا مقارنة 

ــر نســبيًا وســوق  ــة األخــرى، والســوق املحــي الكب ــدول الصناعي بال

التصديــر الــذي يســهل الوصــول إليــه يف غــرب آســيا وأوراســيا التــي 

يبلــغ عــدد ســكانها 250 مليــون نســمة أيًضــا تُظهــر تجربــة التصديــر 

إىل دول أخــرى يف العــامل، وخاصــة االتحــاد األورويب الــذي يعــود 

تاريخــه إىل حــوايل 20 عاًمــا وإعفــاء املعــدات الطبيــة مــن عقوبــات 

األمــم املتحــدة والواليــات املتحــدة، إمكانيــة حــدوث قفــزة يف صناعــة 

املعــدات الطبيــة يف إيــران.

كان معــرض إيــران للصحــة 2022 قــادرًا عــى إظهــار اإلمكانــات 

التكنولوجيــة لصناعــة املعــدات الطبيــة اإليرانيــة، ال ســيام يف الركات 

ــود  ــع الوف ــة. جمي ــة املتقدم ــدات الطبي ــة واملع القامئــة عــى املعرف

التجاريــة املحليــة واألجنبيــة التــي زارت قاعــة اتحــاد مصنعــي 

ومصــدري املعــدات الطبيــة يف إيــران اعرفــت بهــذه النقطــة وذكــرت 

ــة. ــدات املتطــورة املقدم ــق النجاحــات واملع ــدم تصدي ــا بع أحيانً

حتــى قبــل معــرض إيــران للصحــة هــذا العــام، مل يكــن العديــد مــن 

املســؤولني رفيعــي املســتوى يف وزارة الصحــة وأعضــاء الرملــان يعرفون 

أن العديــد مــن املنتجــات اإليرانيــة الصنــع قد تــم تصديرهــا إىل أوروبا 

ــا! تســبب الجــو الســام الناجــم عــن ســلوك مــن  ألكــر مــن 15 عاًم

يســمون باملنتجــني يف أنــه يف بعــض الســلع، عــى الرغــم مــن إمكانات 

اإلنتــاج املحــي يف البــالد، تــم تخصيــص أكــر مــن 100 مليــون دوالر 

مــن 4200 تومــان الســتراد ســلع محليــة مامثلــة. اآلن بعــد أن تغــرت 

سياســة ســعر الــرف، مــن الواضــح أنــه يف بعــض الحــاالت كان مــا 

يصــل إىل 50٪ مــن العملــة املخصصــة أكــر مــن املبلــغ الفعــي. ولكن 

حــان الوقــت اآلن لتمييــز املنتجــني الحقيقيــني عــن املحتالــني. كلنــا 

مدينــون ألنفســنا بدعــم املنتجــني الذيــن ســعى ســجلهم الحافــل عى 

مــدى العقــود املاضيــة دامئـًـا إىل إنتــاج وتصدير عــايل الجــودة، وتجنب 

الركات االحتيالية بشكل متبادل. 

الحاجة إىل دعم 
املنتجني الحقيقيني

النــاس ليســوا عــى درايــة بقوانــني وأنظمــة التأمــني، فهنــاك موقــف غر 
واقعــي تجــاه هــذه الصناعــة، والتــي عــى املــدى الطويل ســوف تجعل 
النــاس مييلــون نحوهــا. يف هــذا الصــدد، أجرينــا محادثــة مــع رضــا آرام، 
الرئيــس التنفيــذي لركــة ریکــه تجــارت آتــی نجــر.  نقــرأ مقتطفــات 

مــن هــذه املقابلــة. 
تعمــل الركــة يف مجال االستشــارات وتقديــم خدمات التأمــني املتنوعة 
للركات واملؤسســات العامة والخاصة ومجتمع رشكات التأمني. تنقســم 
أنشــطة هــذه الــركات إىل عــدة فئــات، أولهــا تقديــم خدمــات التأمــني 
لســوق التجزئــة. نعــم إنهــا كذلــك. يتعلــق الجــزء اآلخــر مــن نشــاط 
رشكــة ریکــه تجــارت آتــی نجر بتقديــم خدمــات استشــارية للمنظامت 
ــي  ــني الطب ــحن والتأم ــى الش ــني ع ــل التأم ــرة مث ــات الكب واملؤسس
والهنــديس ومــا إىل ذلــك لــراء أفضــل تغطيــة تأمينيــة بأســعار ورشوط 

مناســبة مــن رشكات التأمــني.
ــمرسة  ــر للس ــی نج ــارت آت ــه تج ــة ریک ــة يف رشك ــزاء املهم ــن األج م
االســتفادة مــن الفريــق االستشــاري والخــراء، بحيــث يتــم اتبــاع جميــع 
املتابعــات الالزمــة إلدراك حقــوق رشكات التأمــني الخاصــة بهــم برسعــة 
عنــد إعــالن األرضار لــركات التأمــني والخــراء املتعاقديــن. ومرضيــة.

لســوء الحــظ، نظرًا لنقــص املعرفة حــول صناعــة التأمني وفوائدهــا، فإن 
النــاس ليســوا عــى درايــة كافيــة بهــذه الصناعــة. بالطبــع، هــذه املهمة 
ــل خــراء  ــة، مث ــع أصحــاب املصلحــة يف الصناع هــي مســؤولية جمي
ــاس أكــر  صناعــة التأمــني ووكالء ووكالء التأمــني الرســميني، لجعــل الن

درايــة بصناعــة التأمــني وفوائدهــا مــن خــالل التخطيــط الســليم.
مــع الوجــود القــوي للتأمــني إىل جانــب األنشــطة االقتصادية، ســرى منو 
اقتصــاد البــالد وازدهــاره، كــام يف الخســائر الفادحــة األخــرة ملختلــف 
الصناعــات، ســاعد وجــود التأمــني والتعويــض للضحايا بشــكل كبر عى 

إعادة تنشــيطهم.
ــي تواجــه الــركات ووجــود ضغــوط  يف الوضــع الحــايل واملشــاكل الت
وعقوبــات اقتصاديــة، ال ميكــن التنبــؤ باقتصــاد بلدنــا، ومــع ذلــك، فإننــا 
نتصــور مســتقباًل جيًدا لــركات التأمني. بالتأكيد، مع التطــور االقتصادي 
للبلــد ورغبــة التجــار والصناعات الصغــرة والكبرة يف اســتخدام خدمات 
التأمــني ووجــود شــباب نشــط ومبــدع يف الدولــة، أتوقــع مســتقباًل جيًدا 

ــذه الصناعة. له
اليــوم، صناعــة التأمــني يف طــور التحديــث تقريبًــا وتفتح أســواق جديدة 
يف هــذه الصناعــة. إذا كان كبــار املديريــن يف صناعــة التأمــني والتأمــني 
املركزيــة أذكيــاء، فيمكــن إضفــاء الطابــع املؤســي عــى ثقافــة التأمــني 
بــني النــاس، لذلــك أطلــب مــن الحكومــة وكبــار الســن توفــر األرضيــة 

الالزمة لنمو هذه الصناعة. 

العضو املنتدب لرشكة اریکه تجارت آتی نجر للسمرسة

أعاقت القوانني الحكومية 
تطوير صناعة التأمني
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ــار  ــق االزده ــن تحقي ــال م ــي منعــت ســوق رأس امل ــور الت ــن األم م

والنمــو املتوقعــني هــو الســلوك العاطفــي لبعــض املســاهمني الجــدد، 

والــذي يحــدث عــادة بســبب نقــص الثقافــة واملعرفــة الكافيــة بهــذا 

الســوق. ملزيــد مــن التحقيــق يف هــذه املشــكلة، ذهبنــا إىل الســيدة 

ــروزة إلدارة األوراق  ــة ف ــة لرك ــا، الرئيســة التنفيذي ــال نی ــه إقب يجان

املاليــة، وتحدثنــا معهــا. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.

يف عــام 2022، تحــاول الركــة، مــن خــالل تقديــم خدمــات جديــدة 

مثــل خدمــات استشــارات األصــول والتحســني وترتيب محفظــة األصول 

وفًقــا لدرجــة املخاطــر التــي يرغــب فيهــا املســتثمرون، تصميــم أدوات 

ماليــة مناســبة وفًقــا لعوامــل احرازية وزيــادة املخاطر غــر املنتظمة يف 

االقتصــاد اإليــراين مــن أجــل املســتثمرين ذوي الســمعة الطيبة. 

صنــدوق فــروزة لالســتثامر الناجــح يف عــام 2010، بعــد حصولــه عــى 

ــة  ــا رشك ــو حاليً ــة، ه ــة األوراق املالي ــة ومنظم ــن البورص ــص م ترخي

ــاهمة  ــة مس ــة )رشك ــة اإليراني ــة الصناعي ــتثامر التنمي ــة اس مجموع

ــة  ــر أن سياس ــر بالذك ــدوق. جدي ــذا الصن ــوق له ــر س ــة( كمدي عام

صنــدوق فــروزة آســيا االســتثامري للدخــل الثابــت لعــام 2022 كانــت 

تحقيــق ربــح ســنوي قــدره 23٪، وصــل إىل عائــد 22٪ يف 31 يونيــو من 

العــام الجــاري.

نظــرًا ألن منــو أســعار األصــول مل ينعكــس بعد يف مؤرش ســوق األســهم، 

فإننــا نعتــزم تزويــد العمــالء بتحليــل شــامل ملتغــرات االقتصــاد الكي 

وملــاذا مل يســتجب ســوق األســهم بعــد لنمــو األســعار مــن أجــل جذب 

املســاهمني الصغــار. مــن الجديــر بالذكــر أنــه عندما يتم رشح الســبب 

الكامــن وراء ركــود ســوق األوراق املاليــة للعمــالء الصغــار وكذلــك يتم 

تقديــم منــاذج تنويــع األصــول لهــم، يتــم اكتســاب ثقــة العمــالء ولــن 

تقلــق الغالبيــة بشــأن ظــروف الســوق املتقلبة.

بالنظــر إىل الوضــع الحــايل، يبــدو أن وضع ســوق رأس املــال متقلب وال 

ميكــن التنبــؤ بــه يف األيــام املقبلــة. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن ضعــف 

تقاريــر الــركات املدرجــة وزيادة تكاليــف اإلنتاج يف معظــم الركات 

بســبب ارتفــاع أســعار املــواد الخــام واملــواد الخــام واألجــور، ال تظهــر 

حالــة إيجابيــة لهــذا الســوق يف األشــهر القليلــة املقبلة، لذلك، يبــدو أن 

بورصة طهران مل تعد سهلة كام كانت يف املايض. 

مــن متطلبــات منــو الصناعة 
ــاج توفــر الســيولة يف  واإلنت
الوقــت املناســب، والتــي 
لألســف تواجه حاليا عقبات 
بسبب املشــاكل االقتصادية، 
وهــي تضــع وتســاعد مــن 
ناحيــة أخــرى عــى تســهيل 
عمليــة اإلنتــاج. وفًقــا لهــذه 
حــل  تــم  إذا  املشــكلة، 

املشــكالت االقتصاديــة، فمــن خالل جــذب رأس املــال الالزم من األســواق 
املحليــة واألجنبيــة، ميكن توجيه هــذه املوارد إىل الصناعــة وميكن ترسيع 
أنشــطة هــذه الــركات. مــن أجــل التعــرف أكــر عــى هــذه القضيــة، 
أجرينــا محادثــة مــع الدكتــور عبــاس مهــرايب، الرئيــس التنفيــذي لركــة 

كاريزمــا لتزويــد الطاقــة. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
بســبب املشــاكل القامئــة يف مجــال التمويــل الخارجــي، تم تأســيس رشكة 

کاریزمــا للتوريــد الطاقةمــع نهج التمويــل كحلقة مفقــودة يف الصناعة.
قامــت رشكــة کاریزمــا للتوريــد الطاقةبهــدف زيــادة رأس املــال بتحديــد 
االختناقــات وقطاعــات اإلنتــاج املختلفــة ونجحــت يف إطــالق صناديــق 
االســتثامر وقطــاع التأمــني وقطــاع الكاريزمــا التجــاري والرافــة. نظــرًا 
ألن العديــد مــن رشكات التمويــل مل تكــن قــادرة عــى تلبيــة احتياجــات 
الصناعــات والــركات، تحــاول رشكة کاریزما للتوريــد الطاقةتقديم حلول 
فعالــة مــن خــالل دراســة هــذه املشــكالت بعنايــة. ومتاشــيًا مــع مهمتها 
املحــددة، فإنهــا تســعى أيًضــا إىل زيــادة رأس املــال الــالزم لبنــاء وتطويــر 
وتوريــد املعــدات واإلمــدادات ملحطــات الطاقــة الكبــرة، ومواصلــة هذه 

العمليــة حتــى وصولهــا إىل نهاية السلســلة، أي املســتهلك.
امليــزة األوىل لهــذه الركــة أنهــا تــدرك حالــة الصناعــة وتفحــص 
مشــاكلها وقدراتهــا، بينــام تقــوم رشكات التمويــل فقــط بفحــص البعــد 
املــايل واالســتثامري للصناعــات. امليــزة الثانيــة لركــة کاریزمــا للتوريــد 
الطاقــة هــي إنشــاء سالســل ورشكات تابعــة لتقديــم الخدمــات ملختلف 

الصناعــات.
يتــم تنفيــذ معظم أنشــطة رشكــة کاریزمــا للتوريــد الطاقةمحليًــا، ولكن 
نظــرًا لتأثــر العقوبــات عى االقتصــاد بأكملــه ووقف االســتثامر األجنبي، 
ــال إىل الصناعــات أبطــأ. عــى ســبيل  ــل رأس امل ــة تحوي ســتكون عملي
املثــال، يف ســياق العقوبــات املفروضــة عــى نقــل رأس املــال األجنبــي، 
تتوقــف مدخــالت اإلنتــاج والتكنولوجيا من الخــارج إىل الداخــل أو تكون 

مكلفــة، مــام يــؤدي إىل زيــادة التكاليــف.
تــم إنشــاء املكاتــب الخارجيــة للركــة لتقديــم الخدمــات التــي 
يحتاجهــا العمــالء مــن أجــل تطويــر أنشــطة املســاعدة املاليــة والتجارية 

ــتراد. ــويقية واالس والتس
ــني  ــهيل القوان ــود لتس ــذل جه ــة إىل ب ــاك حاج ــايل، هن ــع الح يف الوض
واللوائــح يف النظــام النقــدي واملــايل للبــالد. آمــل أن يتــم حــل املشــاكل 
والصعوبــات الناجمــة عــن العقوبــات يف املســتقبل غــر البعيــد وتوفــر 

األرضية للتواصل الفعال مع مؤسسات االستثامر األجنبي. 

العضو املنتدب لرشكة کاریزما للتوريد الطاقة

أهم حلقة مفقودة يف 
الصناعة هي تورید 

رأس املال

الرئيسة التنفيذية لرشكة فريوزة إلدارة املحافظ املالية

التأثري السلبي للتضخم 
عىل ربحية رشكات 
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نظــرًا لوجــود أطبــاء إيرانيــني بارزيــن يف العــامل، فقــد وجــدت املعــدات 
ــا جيــًدا يف العــامل وهــي اليــوم معروفــة بشــكل  الطبيــة املحليــة مكانً
أفضــل مــن بعــض منتجــات الــركات األوروبيــة. ملعرفــة املزيــد حــول 
هــذا املوضــوع، ذهبنــا إىل د.عــي عــامري الهیــاري، الرئيــس التنفيــذي 
ــرأ مقتطفــات  ــا معــه. نق ــة، وتحدثن ــس الطبي ــدگان بردی ــة بوین لرك
مــن هــذه املقابلــة تأسســت هــذه الركــة يف عــام 2007 بهــدف إنتــاج 
منتجــات تقويــم العظام، والغرســات، ومــا إىل ذلك يف مدينة مينودشــت 
الصناعيــة مبحافظــة جولســتان، ومع مــرور الوقت، حققــت العديد من 
النجاحــات يف توطــني هــذه املنتجــات، بحيث أصبحــت بعض منتجاتها، 

مثــل كغرســات الصدمــات، النســبة املئويــة لإلنتــاج املحــي.
تــم إنتــاج مــا مجموعــه 60 منوذًجــا للمنتــج يف رشكــة بوینــدگان بردیس 
الطبيــة، وأهــم ميــزة ملنتجــات الركة هــي الركيز عى أنشــطة البحث 

والتطوير. 
يف إنتاج هذه املنتجات، يتم بذل الجهود الستخدام أحدث التقنيات.

تشــمل امليــزات والفوائــد األخــرى ملنتجــات بوینــدگان بردیــس فعاليــة 
ــة أخــرى، تســتخدم  ــل. مــن ناحي هــذه املنتجــات عــى املــدى الطوي
منتجــات هــذه الركــة أفــكار وآراء األطبــاء لتصميــم وتحســني تصنيــع 
املعــدات، ســواء مــن حيــث الجــودة أو الســعر الــذي يرضيــه العمــالء 
أيًضــا. يشــار إىل أن هــذه الركــة تقــوم بالتصديــر إىل 20 دولــة يف العــامل 
ــز بشــكل  بطريقــة غــر مســتقرة وبطريقــة مســتقرة إىل 3 دول وترك

أســايس عــى ســوق 400 مليــون يف املنطقــة.
إحــدى الطــرق الرئيســية لركــة بردیــس هــي متابعــة الــركات التــي 
ــا، لذلــك  كانــت نشــطة ونشــطة يف هــذا املجــال منــذ حــوايل 20 عاًم

نــويص بنفــس الطريقــة ملــن ســينتقل بعدنــا.
ــإن  ــم العظــام هــي منتجــات اســتهالكية، ف نظــرًا ألن منتجــات تقوي
مســألة خدمــة مــا بعــد البيــع ال تنطبــق عليهــا، ولكــن عمليــة الخدمة 
أثنــاء الخدمــة ناجحــة وعــادة مــا يكــون لهــذا النجــاح تأثــر كبــر عــى 
ــة. وقــد  ــا، عــى رضاهــم. املراكــز الطبي بقائهــا يف الســوق، وكــام ذكرن

جذبــت املشــرين.
لهــذا الغــرض، قامــت رشكــة برديس الطبيــة مبراجعــة القوانــني يف مجال 
الــركات القامئــة عــى املعرفــة، كــام شــاركت يف لجــان مختلفــة. عندما 
نتحــدث عــن املنتجــات القامئة عــى املعرفة، فــإن الهدف هــو أن تكون 

هــذه املنتجــات متطــورة تقنيًــا وذات جــودة جيدة.
وضعــف بشــدة ســوق املعــدات الطبيــة يف عــر كورونــا، ومــع دخــول 
ــت  ــزة، توقف ــة املرك ــدات العناي ــا إىل وح ــرىض كورون ــن م ــد م العدي
العديــد من العمليــات الجراحية واألنشــطة الطبيــة يف األقســام األخرى، 

وتكبــدت رشكات تقويــم العظــام خســائر فادحــة.
أشــكر نشــطاء مجلــة عــامل االســتثامر وآمــل أن يتــم حــل املشــكالت يف 
ــدگان  ــة بوین ــباب يف رشك ــني الش ــود املوظف ــل جه ــال بفض ــذا املج ه

بردیس الطبية. 

رصح الرئيس التنفيذي لرشكة بویندگان بردیس الطبية

تثق األسواق الخارجية 
يف املعدات الطبية 

اإليرانية

بــدأت رشكــة شــيام برتــو نشــاطها 

اإلنتاجــي يف مجــال أجهــزة األشــعة 

 SKD( عــى شــكل تجميــع قطــع

ــاون  ــام 2006 بالتع CKD /( يف ع

مــع رشكــة شــيامدزو اليابانيــة، 

مــع بدايــة العقوبــات االقتصاديــة 

والدوليــة ضــد إيــران واملشــاكل 

ــع  ــات م ــة العالق ــة واملرفي املالي

اليابــان: ركــزت رشكــة شــیام برتــو 

عــى اإلنتــاج املســتقل ألجهــزة 

األشــعة، ولــي نتعــرف أكــر عــى أنشــطة هــذه الركــة، أجرينــا مقابلة 

مــع عــي رابــط، الرئيــس التنفيــذي لركــة شــیام برتــو نقــرأ مقتطفات 

ــة. مــن هــذه املقابل

الركــة مــع أكــر مــن 35 عاًمــا من النشــاط املســتمر يف مجال االســتراد 

ــة  ــو الطبي ــع ملعــدات تشــخيص الفيدي ــا بعــد البي ــة م ــع وخدم والبي

بصفتهــا املمثــل الحــري لركــة شــیامدزو یابــان يف إيــران وحتــى اآلن 

ــة  ــوق الصوتي ــات ف ــر باملوج ــعة وتصوي ــاز أش ــن 2500 جه ــر م أك

والتنظــر الفلــوري، األشــعة املتنقلــة، وشــعار غرفة العمليات، واألشــعة 

ــة يف  ــز الطبي ــل يف املراك ــة وتعم ــة مثبت ــة الدموي ــة، واألوعي املقطعي

جميــع أنحــاء البــالد.

يف الوقــت الحــارض، تشــتمل منتجــات »صنــع يف إيــران« لهــذه الركــة 

عــى جهــاز إشــعاع رقمــي للعمــود األريض وأهــم مــا مييــز هــذا الجهــاز 

هــو أن جميــع املكونــات واملولــدات امليكانيكيــة للجهــاز يف البــالد قــد 

تــم تصميمهــا وإنتاجها بشــكل مســتقل. باإلضافــة إىل ذلــك، يتمثل أحد 

أهدافنــا قصــرة املــدى يف تحســني الجــودة واألداء املناســب لألجهــزة.

برأيــي أن وضــع خدمــة مــا بعــد البيــع لألجهزة الطبيــة يف الدولــة يواجه 

تحديات بســبب مشــاكل توريد قطع الغيار املطلوبــة وتكاليف الخدمة 

الناتجــة عــن العقوبــات الدوليــة، خاصــة وأن املراكز الطبية لألســف لديها 

ميزانيــة وبرنامــج خاصــان ناقــش الصيانــة الوقائيــة واإلصالحــات، فالجهاز 

ليــس لــه رأس مــال خــاص بــه، وقــد أدى دخول أشــخاص غر مؤهلــني إىل 

مجــال خدمــة ما بعــد البيــع إىل زيادة املشــكالت.

إن إمكانــات النمــو والنشــاط يف مجــال املعــدات الطبيــة يف البــالد كبرة. 

نظــرًا لكــرة عــدد الســكان واملوقــع الجغــرايف واحتياجات قطــاع الصحة 

والعــالج يف البــالد، يف الوقــت الحــايل، نظرًا للظروف الداخليــة والخارجية 

للبــالد، فــإن االســتثامر يف هذا القطاع يســتحق الدراســة.

مجموعتنــا هــي واحــدة مــن الــركات القليلــة يف مجــال إنتــاج معدات 

التصويــر الطبــي يف املنطقــة، وبالتــايل فــإن حصتنــا يف الســوق اإلقليمية 

بســبب العــدد الكبــر مــن املنافســني األجانــب، ســواء يف املســتويات 

العليــا أو الدنيــا. 2 و 3 هــم منخفــظ جــدا. نأمل يف تحســني مكانتنا بعد 

الحصــول عــى CE وكذلــك املشــاريع املشــركة يف مجــال اإلنتــاج مــع 

الــركات ذات الشــهرة العامليــة.

 نأمــل أنــه بــإرادة وجهــد وجــذب القــوى الخالقة وامللتزمــة واملتخصصة 

ــة  ــل يف الدول ــروف العم ــني ظ ــك تحس ــدة وكذل ــتثامرات الجدي واالس

والعالقــات الدوليــة، وباســتخدام كل إمكانــات الدولــة، ميكننــا تحقيــق 
مكانة جديرة باالهتامم. بلد. 

الرئيس التنفيذي لرشكة شيام برتو

ال يشجع هيكل اقتصاد 
الدولة الصناعة واإلنتاج
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يف الســنوات األخــرة، حققــت الــركات املحليــة نجاًحا كبــرًا يف مجال 
ــیان  ــة بارس ــا رشك ــن بينه ــية، وم ــة والقياس ــيارات الحديث ــاج الس إنت
ــة  ــات علمي ــى إمكان ــد ع ــي تعتم ــیارات، الت ــة الس ــور للصناع موت
وعمليــة عاليــة، وقــوى ملتزمــة ومتخصصــة يف الصناعــة واملوظفــني 
التقنيــني ونجحــت الركــة يف الحصــول عــى التمثيل الحــري لعالمة 
ــة مــع املهنــدس مهــدي حاجــی  ــران. يف مقابل ــة يف إي ــات التجاري في
بابایــي، الرئيــس التنفيــذي لركــة بارســیان موتــور للصناعة الســیارات 
واملمثــل الرســمي لركــة الســيارات اإليطاليــة فیــات يف إيران، ناقشــنا 

وضــع هــذه الركــة. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
ــة  ــا املاضي ــدار الـــ 12 عاًم ــى م ــيارات ع ــة الس ــة صناع ــل رشك تعم
بعــد عقــد مــع رشكــة فيــات إيطاليــا، وتقــوم حاليًــا بتشــغيل وإنتــاج 
ســيارات فيــات دوكاتــو وســيارات اإلســعاف مــن النــوع B وســيارات 

ــة. ــادات املتنقل املعاقــني املســتخدمة يف العي
ــة  ــاذ عالي ــيارات إنق ــاج س ــو إنت ــالد ه ــات الب ــد متطلب ــرًا ألن أح نظ
الجــودة، فقــد تــم دامئًا اســتخدام الســيارات املســتوردة ذات العالمات 
التجاريــة اآلســيوية، وتعتــزم الركــة إنتــاج هذه الســيارات وبعــد قرار 
منظمــة الطــوارئ يف البــالد باســتخدام ســيارات بنــز، وتوطــني ســيارات 
اإلســعاف و وضــع املركبــات الالزمــة لنقــل املــرىض عــى جــدول 

األعــامل.
ــة  ــر لرك ــات التصدي ــم وجه ــن أه ــدة م ــا واح ــامل إفريقي ــد ش تع
بارســیان موتــور للصناعــة الســیارات، ومــع ذلــك، فــإن الركــة تصــدر 

ــا. أيًضــا إىل اإلمــارات العربيــة املتحــدة والعــراق وغان
ــتراد  ــوق الس ــة الس ــتلغي حاج ــع وس ــة الصن ــيارة محلي ــذه الس ه
موديــالت أجنبيــة مامثلــة، ولكــن لألســف، اســتوردت خدمــات 
الطــوارئ يف البــالد عــدًدا كبــرًا مــن ســيارات بنــز يف الســنوات األخــرة 
التــي بهــا مشــاكل يف الرقيــم أو قياســية، لذلــك رشكــة بارســیان موتــور 
للصناعــة الســیارات املســتوردة للســيارات القضــاء عى أوجــه القصور 
الحاليــة. ميــزة أخــرى لهــذه الركة هــي اســتخدام املعــدات الداخلية 
ومعرفــة الــركات القامئــة عــى املعرفــة، مــام أدى إىل العديــد مــن 

التحســينات. 
تتمثــل إحــدى هــذه الخطــط يف زيــادة حجــم غرفــة اإلســعاف 
والخدمــات التــي تقدمهــا، بحيــث تكــون عمليــات اإلنعــاش واملــرىض 
الخارجيــني ممكنــة. بالطبــع، ســيتم إنتــاج املنتجــات وفًقــا الحتياجات 
العميــل، ومــن األمثلــة عــى ذلــك إنتــاج نوافــذ قــادرة عــى حمــل 5 
ــايئ للصعــود إىل  ــي التلق ــامد عــى النظــام الهيدرولي ــني، باالعت معاق
الطائــرة والنــزول منهــا. حتــى هــذه املركبــات ميكنهــا إجــراء التصويــر 
ــة  ــد مــن الخدمــات الطبي ــدي وطــب األســنان والعدي الشــعاعي للث
األخــرى يف املناطــق املحرومــة، لذلك يتم اســتخدام ســيارات اإلســعاف 

وفًقا الحتياجات الدولة. 

رفع الرئيس التنفيذي لرشكة بارسیان موتور للصناعة السیارات

تدخيل وإنتاج سيارات اإلسعاف 

األوروبية القياسية يف الدولة

ــالل  ــب خ ــت املناس ــة يف الوق ــدات الطبي ــد املع ــاج وتوري ــر إنت أظه
فــرة كورونــا أن رشكات املعــدات الطبيــة كانــت منتجــة للغايــة وشــبه 
مكتفيــة ذاتيــا، لكــن العديــد مــن الهيئــات الحكوميــة أعطــت األولوية 
للمنتجــات األجنبيــة وتجاهلــت اإلنتــاج املحــي. ملزيــد مــن التحقيــق 
ــة مــع محمــود رضــا مــرايت، نائــب  ــا محادث يف هــذه املشــكلة، أجرين
الرئيــس التنفيــذي لركــة بوینــدکان راه ســعادت. نقــرأ مقتطفــات من 

هــذه املقابلــة.
تقــوم الركــة بتصنيــع مجموعــة متنوعــة مــن املعــدات الطبيــة مثــل 
ــات،  ــة العملي ــة املســتخدمة يف غرف ــة العالمــات الحيوي ــزة مراقب أجه
وجهــاز  لالرتــداء،  القابلــة  والشاشــات  املركــزة،  العنايــة  ووحــدة 
التنفــس الصناعــي املتقــدم لوحــدة العنايــة املركــزة، وتخطيــط القلــب، 
والصدمــات الكهربائيــة، والضاغــط، ومزيــل الرطوبة التنفــي، ومقياس 
الحــرارة الرقمــي، ومقيــاس العمــق ... للــركات القامئــة عــى املعرفــة 

 . CE  ــل عالمــة ــة مث ــر الدولي ذات املعاي
تتمثــل إحــدى مزايــا رشكــة بوینــدکان راه ســعادت يف اســتخدام املعرفة 
والقــوة والخــرة املحليــة يف إنتــاج املعــدات الطبيــة. مــن ناحيــة أخرى، 
تنتــج الركــة منتجــات عمليــة ومحدثــة، مثــل جهــاز AED، والــذي 
يشــيع اســتخدامه يف املراكــز املزدحمــة مثــل املطــارات ومــرو األنفــاق 

والجامعــات، إلــخ.
ــام 2001،  ــذ ع ــة من ــن 46 دول ــر م ــر إىل أك ــة بالتصدي ــت الرك قام

ــاد األورويب. ــا إىل االتح ــر منه ــي الكث ينتم
العديــد مــن الــركات أعضــاء يف اتحــاد املصنعــني واملصدريــن، وتعمل 
وفًقــا للمعايــر الدوليــة والوطنيــة والطلــب األجنبــي، لذلــك تم تصميم 
منتجاتهــا وإنتاجهــا بنســبة 100 ٪ يف الدولــة وتلتــزم مبعايــر الجــودة 
والســالمة. حاليًــا، 90٪ مــن املعــدات الطبيــة يف البــالد تتمتــع باالكتفــاء 

الــذايت.
يتــم توفــر املعــدات الطبيــة للركــة يف املوقــع عى مــدار 24 ســاعة يف 
اليــوم، 7 أيــام يف األســبوع، يف حــني أن املنتجــات األجنبيــة ال تفعل ذلك. 
يف الوقــت الحــارض، متتلــك رشكــة بوینــدکان راه ســعادت 26 مركــزًا تقع 
يف مــدن مختلفــة وهــي عــى اتصــال دائــم باملستشــفيات ملســاعدتها 
يف حالــة حــدوث أي مشــاكل، لذلــك فــإن أكــر مــن 95٪ مــن العمــالء 

راضــون عــن الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه الركة.
يف عــام 2014، تــم إقــرار قانــون الــركات القامئــة عــى املعرفــة، حيــث 
ــركات  ــن أوىل ال ــدة م ــعادت واح ــدکان راه س ــة بوین ــت رشك أصبح
القامئــة عــى املعرفــة. كــام ذكرنــا، كانت هــذه الركــة مصــدرا منوذجيا 
ــت عــى وســام الــرف  ــر ملــدة 10 ســنوات وحصل يف مجــال التصدي

وهــي حاليــا واحــدة مــن 50 رشكــة رائــدة يف مجــال املعرفــة.
يوجــد يف بلدنــا عــدد أرسة املستشــفيات أقــل مــن عدد الســكان الحايل، 
ومــع ذلــك، خــالل عــر كورونــا، تــم تعويــض النقــص إىل حــد كبــير 

بجهود رشكات املعدات الطبية. 

اقرتح نائب الرئيس التنفيذي لرشكة  بویندکان راه سعادت 

90٪ من االكتفاء الذايت للدولة 
يف إنتاج املعدات الطبية

عالم اإلستثمار
يونیو )حزيران( 2022   الرقم 66
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تأسســت رشكــة بویــش بایــا للتصمیــم املعــدات  منــذ بدايــة نشــاطها، 
بــدالً مــن الركيــز عــى االســتراد والتجــارة بهــدف اإلنتــاج مــن أجــل 
ــة وعــدم تــرك  ــة لتوظيــف القــوى القــادرة يف الدول خلــق بيئــة صحي
ــي يف  ــي طب ــفط جراح ــل ش ــات مث ــاج منتج ــم إنت ــن ث ــة، وم العمل
ــة  ــوج ورقمــي لألطفــال وملحقــات طبي منوذجــني: أكــواب شــفط أنال
كهربائيــة ومعــدات مستشــفى رباعيــة. مــن أجــل التعــرف بشــكل أكر 
عــى أنشــطة وأعــامل هــذه الركــة، أجرينــا مقابلــة مــع املهنــدس عي 
اشــتياق، الرئيــس التنفيــذي لركــة بویــش بایا للتصمیــم املعــدات  مع 

العالمــة التجاريــة “آریــو مــد”. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
تحــاول رشكــة بویــش بایــا للتصمیــم املعــدات  إنتــاج وإنتــاج مــا بــني 
ــق  ــه املراف ــمح ب ــذي تس ــدر ال ــران بالق ــج يف إي ــة منت ــر إىل مائ صف
واملعــدات يف الدولــة، وال يتــم االســتراد إال يف الحــاالت التــي يكــون فيهــا 
اإلنتــاج املحــي غــر ممكــن. كانــت هنــاك حــاالت أدى فيها توريــد جزء 
مــن بلــدان أخــرى إىل خفــض الســعر، لكــن سياســة الركــة بویــش بایا 
للتصمیــم املعــدات  هــي دعــم الــركات املصنعــة األخــرى يف البلــد، 

والتــي متكنــا مــن تنفيذهــا.
يتطلــب تصديــر املنتجــات شــهادة CE، وهــي مكلفــة بعــض الــيء 
بســبب الزيــادة يف ســعر الــرف، ولكــن تــم اتخــاذ خطــوات للحصــول 
عــى شــهادة CE ملنتجات الشــفط الجراحي ومنتجات تفريــغ األكواب، 

والتــي نأمــل أن نحققهــا يف أقــر وقــت ممكــن.
تتمثــل إحــدى خطــط التطويــر الخاصــة بالركــة املصممــة يف توفــر 
مســح ديناميــي وإنتــاج مراتــب متموجــة ومضخــات مصــل ومضخات 
الحقــن. تنشــئ الركــة فريًقــا متامســًكا يف وحــدة البحــث والتطويــر، 
مــن خــالل زيــارة جميــع املراكــز الطبيــة للتعــرف عــى نقــاط الضعــف 
ــد  ــة وعق ــد املراجع ــدأ بع ــي تب ــة، والت ــدات الطبي ــات واملع يف املنتج
اجتامعــات مــع املتخصصــني ذوي الصلــة يف التخطيــط لهــذه املنتجات.
ــة يف  ــدة ضاعفــت عــدد القــوى العامل متــت إضافــة 3 منتجــات جدي
أجــزاء مختلفــة مــن الركــة ؛ خطواتنــا املترسعــة للدخــول إىل مجــال 
املعرفــة، مــع األخــذ يف االعتبــار أن الغــرض مــن تأســيس الركــة كان 
تصميــم جهــاز مســح ديناميــي إلنتــاج املنتجات الطبيــة، كان مــن أهم 

برامــج هــذه الركــة لتحقيــق شــعار الســنة.
مــن أهــم القضايــا بالنســبة لركة بویــش بایا للتصمیــم املعــدات  هي 
مراعــاة معايــر الجــودة للمنتــج النهــايئ وفًقــا لعينــة مامثلة مــن املنتج 

يف الخــارج.
يف ســوق املعــدات الطبيــة 2.5 مليــار دوالر، تبلــغ حصــة اإلنتــاج املحي 
حــوايل 800 مليــون دوالر. يف ســياق جائحــة كورونا، رأيت كيف اســتطاع 

مصنعــو األجهزة الطبيــة تلبية احتياجــات البالد.
إن النمــو االقتصــادي ألي دولــة لــه عالقــة كبرة بإنشــاء وتحســني البنية 
التحتيــة االقتصاديــة وبيئــة األعــامل يف ذلــك البلــد، والــركات الخاصــة، 
مــن خــالل إنشــاء هــذا الهيــكل، لهــا دور مهــم يف ريــادة األعــامل وخلق 

فرص العمل للموارد البرية. 

الرئيس التنفيذي لرشكة بویش بایا للتصمیم املعدات  

جهد دؤوب لتحقيق شعار 
اإلنتاج املعريف وخلق 

فرص العمل
لــن تــؤدي زيــادة إنتــاج الطاقــة املتجــددة فقــط إىل تخليــص الحكومــة 
مــن مشــكلة نقــص الكهربــاء لســنوات عديــدة، لذلــك تحــاول بعــض 
ــا  ــرة لبلدن ــات الوف ــتخدام الطاق ــط اس ــاص النش ــاع الخ رشكات القط
إلنشــاء األســس الالزمــة إلنتــاج الطاقــة املتجــددة. مــن مصــادر الطاقــة 
الشمســية. يف هــذا الصــدد، أجرينــا محادثــة مــع املهنــدس عــي قرباين، 
الرئيــس التنفيــذي ونائــب رئيــس مجلــس إدارة رشكــة صبانیــرو ســدید 

القامئــة علــی املعرفــة. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
تعتــر رشكــة صبانیــرو ســدید القامئــة علــی املعرفــة واحــدة مــن أوىل 
الــركات وأكرهــا فخــراً يف مجــال دخــول مجــاالت الطاقــة املتجــددة 
والطاقــة النظيفــة يف إيــران وقــد قامــت حتــى اآلن بركيــب وتشــغيل 

ــني. حــوايل 200 تورب
يف اآلونــة األخــرة، اشــرى القطــاع الخــاص أيًضــا توربيًنــا، وهــو مــا يعــد 
نقطــة تحــول يف تغيــر نظــرة القطــاع الخــاص نحــو اســتخدام طاقــة 
الريــاح والطاقــة الشمســية املتجددة، ويتطلــب دعاًم من القطــاع العام.

تتمتــع رشكــة صبانیــرو ســدید القامئــة علــی املعرفــة، كركــة رائــدة، 
بالقــدرة عــى زيــادة اإلنتــاج والعمــل كموقــع للريــاح بســبب إمكانــات 
ــن  ــالد. ميك ــن الب ــة م ــات الرقي ــة يف املقاطع ــة، خاص ــاح العالي الري
زيــادة خطــط تطويــر هــذه الركــة. اإلنتــاج قــدرة توربينــات الريــاح من 
مســتوى كيلــووات إىل ميغــاواط، تدخل مجال مصنعي األلواح الشمســية 
الكهروضوئيــة، باإلضافــة إىل مشــغل ومشــغل محطــة الطاقــة الشمســية 

باســتخدام قــوى خبــرة وإمكانيــات إداريــة وبنيــة تحتيــة قامئــة.
وعــى الرغــم مــن الوضــع الحــايل، يبــدو أنــه مــن اآلن فصاعًدا، ســيتعني 
عــى الصناعــات توليــد الكهربــاء التــي تحتاجها، وهــو أمر واعــد للقطاع 

الخــاص لبــدء العمــل يف هــذا املجال.
مــن العقبــات التــي تواجــه نشــطاء صناعــة العمــالت املشــفرة نقــص 
الكهربــاء املطلوبــة، وعــى العكــس مــن ذلــك، فــإن ســعر الــراء أعــى 
ــات  ــذه العقب ــة ه ــام بإزال ــرى، بين ــات األخ ــن الصناع ــرات م ــدة م ع

سنشــهد صعــود هــذه الصناعــة وتحولهــا األســايس.
أفضــل طريقــة هــي اســتبدال الوقــود األحفــوري بالطاقــة املتجــددة. 
بالطبــع، بســبب إصــدار تعليــامت غرامــة صارمــة للمســتهلكني ذوي 
ــض بعــض  ــر األســاس لتعوي ــم توف ــه يت ــدو أن ــع، يب االســتهالك املرتف

الطاقــة مــن مــكان توفــر الطاقــة.
يوفــر الوضــع الحــايل منصــة جيــدة لــركات القطــاع الخاص مثــل رشكة 
صبانیــرو ســدید القامئــة علــی املعرفــة للتعــاون مــع دول مثــل روســيا 
ــية  ــا السياس ــن متطلباته ــاء، لك ــد الكهرب ــال تولي ــتان يف مج وكازاخس

والدوليــة غــر متوفــرة بعــد.
يف رأيــي، هنــاك مســتقبل جيد جًدا يف املســتقبل لهــذه الصناعة، بحيث 
أنــه يف العريــن عاًما القادمة، ســتتحرك معظــم البلدان يف هــذا االتجاه 
وســتزيد نســبة إنتــاج الطاقــة املتجــددة إىل إجــاميل اســتهالك الطاقــة 

بنسبة ٪70. 

الرئيس التنفيذي لرشكة صبانیرو سدید القامئة عىل املعرفة

استخراج العمالت املشفرة 
باستخدام الطاقات املتجددة
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تســببت األنشــطة املربحــة يف صناعــة الســيارات يف أن يذهــب 

جــزء كبــر مــن أربــاح صانعــي الســيارات إىل جيــوب التجــار. مــن 

ناحيــة أخــرى، تلعــب هــذه القضيــة دورًا مهــاًم يف تقليــل الســيولة 

يف صناعــة الســيارات إلنتــاج ســيارات حديثــة وعاليــة الجــودة. 

بالنظــر إىل تأثــر هــذه القضيــة عــى صناعــة قطــع غيــار الســيارات 

ــار الســيارات  والخســائر الفادحــة التــي تكبدهــا مصنعــو قطــع غي

ــس  ــاد، رئي ــن زارع نج ــدس حس ــا إىل مهن ــك، ذهبن ــالل ذل ــن خ م

جمعيــة مصنعــي قطــع غيــار الســيارات يف قزويــن، وتحدثنــا معــه. 

ــة. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابل

هــذه الجمعيــة هــي عضــو يف اتحــاد تصنيــع قطــع غيــار يف البــالد، 

والــذي تــم إنشــاؤه بهــدف تحقيــق التكامــل والتنســيق مــن أجــل 

تحقيــق أهــداف صناعــة الســيارات يف البــالد، وكذلــك خلــق االكتفــاء 

الــذايت وعــدم الحاجــة إىل االعتامد عى العــامل. رشكات صناعة الســيارات 

القويــة. بالطبــع، ال ميكــن ألي بلــد أن يكــون مســتقالً متاًمــا مــن حيــث 

الصناعــة، ولكــن هــدف اتحــاد مصنعــي الســيارات يف قزوين هــو اتخاذ 

أكــر عــدد ممكــن مــن الخطــوات إلنتــاج ســيارات حديثة.

ــن، ٪30  يوجــد حــوايل 180 مــن صانعــي القطــع يف مقاطعــة قزوي

ــب،  ــتثامر املناس ــبب االس ــام، بس ــكل ع ــني. بش ــن املجمع ــم م منه

يتــم حاليًــا إنتــاج حــوايل 12 ٪ مــن قطــع غيــار الســيارات يف البــالد 

ــا  يف مقاطعــة قزويــن. لــدى كل مجمعــني حــوايل 10 إىل 15 مجّمًع

مــن الدرجــة الثانيــة، وإذا وفــر كل منهــم فــرص عمــل ملتوســط   400 

شــخص يف املجمــوع، فســيؤدي ذلــك إىل خلــق فــرص عمــل واســعة 

النطــاق يف املقاطعــة.

تعــد صناعــة الســيارات اليــوم واحــدة مــن أكــر الصناعــات تقدًما يف 

العــامل وتتطلــب الكثــر مــن الخــرة واملعرفــة والخــرة، لذلــك إذا تــم 

تنفيــذ السياســات بشــكل صحيــح، فســيتم توفــر الظــروف املناســبة 

لتصديــر قطــع الغيــار إىل دول أخــرى.

يجــب أن متهــد واردات الســيارات الطريــق لبيئــة مزدهــرة لصناعــة 

الســيارات لتزدهــر.

ــة رشكات  ــو ربحي ــى من ــكلة ع ــذه املش ــر ه ــن تأث ــم م ــى الرغ ع

الســيارات، إال أنهــا ســتعمل بالتأكيــد عــى تحســني الجــودة وزيــادة 

رضــا العمــالء. يجــب عــى الحكومــات وصانعــي السياســات العمــل 

عــى اســتمرار تدفــق األمــوال الضالــة إىل الصناعــة وزيــادة اإلنتــاج 

بحيــث يتــم تقليــل تكلفــة الســلع، مــام يجعــل صناعــة الســيارات 

ــة يف إرضــاء العمــالء. ــة وأكــر فاعلي أكــر ديناميكي

أنــا متفائــل جــًدا مبســتقبل هــذه الصناعــة وتطورهــا وتقدمهــا. إذا 

كان لــدى صناعــة الســيارات ســيولة كافيــة وتســتخدم أحــدث 

ــد ســتتقدم ومتهــد  ــا بالتأكي ــا، فإنه ــة بالتكنولوجي ــات واملعرف التقني

الطريق لإلنتاج املتوقع لـ 1.8 مليون سيارة العام املقبل. 

رئيس جمعية مصنعي قطع غيار السيارات قزوين

يذهب الربح الحقيقي من 
إنتاج السيارات إىل التجار

عــى مــدى الســنوات املاضيــة، 

مجــال  يف  الــركات  كانــت 

صناعــة الطاقــة، التــي تعتمــد 

والتقنيــات  املعرفــة  عــى 

الحديثــة، نشــطة يف مجــال 

الصــادرات ونجحــت يف جــذب 

العمــالء األجانــب. بشــكل عام، 

عــززت هــذه الــركات القيمــة 

املضافــة ملنتجاتهــا مــع تقييــم 

ــر.  ــواق التصدي ــات أس احتياج

ملزيــد مــن التحقيــق يف هــذه القضيــة توجهنــا إىل املهنــدس عــي بخي 

رئيــس مجلــس إدارة رشكــة صانیــر وتحدثنــا معــه. نقــرأ مقتطفــات مــن 

ــة. ــذه املقابل ه

ــركات  ــن ال ــدد م ــا بوجــود ع ــذ حــوايل 27 عاًم ــة من تأسســت الرك

العامــة والخاصــة النشــطة يف مجــال امليــاه والكهربــاء مــن أجــل تطويــر 

تصديــر الســلع والخدمــات الفنيــة والهندســية وخــالل هــذه الســنوات 

أكملــت بنجــاح أكــر مــن 300 رشكــة دوليــة املشــاريع .. اتجــاه الركــة 

ــا، متتلــك الركــة  فريــد مــن نوعــه يف الدولــة وحتــى يف املنطقــة. حاليً

العديد من املشــاريع يف العراق وأوزبكســتان وباكســتان وإثيوبيا وتنزانيا 

وغرهــا ولديهــا مكاتــب يف أكــر مــن 15 دولــة.

ــر اســتعادة األســواق املفقــودة وخلــق  مــن أهــم أهــداف رشكــة صانی

أســواق جديدة، ولحســن الحــظ نجحت يف تحقيق هذا الهدف وبشــكل 

عــام أهــداف طويلــة ومتوســطة املــدى حتــى أكــر مــام كان متوقعــا.

تنشــط الركــة يف بنــاء مشــاريع البنيــة التحتيــة مثــل محطــات الطاقــة 

والســدود وخطــوط نقــل الطاقــة واملحطــات الفرعيــة وخطــوط نقــل 

امليــاه والغــاز ومــا إىل ذلــك. رشكــة صانیــر معروفــة للعديــد مــن البلــدان 

وأصحــاب العمــل بســبب تاريخهــا الطويل يف التشــغيل وتنفيــذ أكر من 

300 مــروع ناجــح، ويثــق بهــا الكثــرون ؛ عــى الرغــم مــن العقوبــات، 

حافظــت صانیــر عــى التزاماتهــا تجــاه عمالئها.

ــي تركــز  ــدة النشــطة يف مجــال الطاقــة الت ــر هــي الركــة الوحي صانی

ــل  ــة أخــرى، عــدد قلي ــة والتســويق. مــن ناحي عــى الصــادرات الدولي

مــن الــركات يف هــذا املجــال أنجــزت مثــل هــذا الحجــم الضخــم مــن 

مشــاريع البنيــة التحتيــة، ولهذا الســبب، تُعرف رشكــة صانیر بأنهــا رائدة 

األنشــطة الدوليــة يف هــذا املجــال.

نظــرًا ألن تركيــز الركــة ينصــب عــى القيمة املضافــة، فإنها تعتــر قامئة 

عــى املعرفــة. بعبــارة أخــرى، بــدالً مــن بيــع الخــام، تركــز صانیــر عــى 

القيمــة املضافــة وتقــدم صــادرات غر نفطية عاليــة التقنيــة وذات قيمة 

مضافــة إىل بلــدان أخــرى، لــذا فــإن املعرفــة القامئــة عــى املعرفــة هــي 

ســمة مهمــة يف صانیــر.

ــر الصــادرات ذات القيمــة املضافــة  ــا ســوى تصدي ــار أمــام بلدن ال خي

العاليــة كقــوة دافعــة للحركــة االقتصاديــة إلنقــاذ االقتصــاد. يف ضــوء 

ذلــك، يجــب أن تكــون وجهــة نظــر الحكومــة موجهــة للتصديــر. يتــم 

ــا فقــط عــى الســوق املحليــة، فلــن نــرى  ــا إذا ركزن التأكيــد عــى أنن
تطورًا عى املدى الطويل. 

رفع رئيس مجلس ادارة رشكة صانیر

الصادرات عالية القيمة 
املضافة هي القوة الدافعة 

القتصاد البالد

عالم اإلستثمار
يونیو )حزيران( 2022   الرقم 66
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ــا عــددًا مــن املشــكالت عــى  واجهــت رشكات صناعــة الســيارات دامئً
ــع  ــركات تصني ــة ل ــون الثقيل ــبب الدي ــع، بس ــنني. يف الواق ــر الس م
الســيارات للبنــوك ومصنعــي قطــع الغيــار، يواجــه نشــطاء قطــع غيــار 
الســيارات يف الوضــع الحــايل تحديــات كبــرة لتحقيــق النمــو والتنميــة. 
مــن أجــل التعــرف عــى املشــكالت والتحديــات التــي تواجــه الــركات 
املصنعــة ألجــزاء الســيارات املتقدمــة يف البــالد، تحدثنــا مــع املهنــدس 
حميــد إســامعيي، الرئيــس التنفيــذي لركــة ایــرکا بــارت صنعــت. نقرأ 

مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
عمليــات الصب والتشــغيل والتجميع واالختبار إلنتــاج صاممات الخانق 
ــاه،  ــة، ومضخــات املي ــة، والدواســات الكهربائي ــة والكهربائي امليكانيكي
ــت، واملحــركات الســائر، واملشــعبات وأجــزاء املحــرك  ومضخــات الزي
ــا يف جــدول أعــامل الركــة. يشــار إىل أن رشكــة  األخــرى مدرجــة حاليً
 CNC ایــرکا بــارت صنعــت تســتخدم الجيــل الجديــد مــن ماكينــات
والصــب اآليل، ويعمــل بهــا 200 موظــف، 55٪ منهم يعملــون مبارشة يف 

خطــوط اإلنتــاج والباقــي يف أجــزاء مختلفــة مــن الركــة.
حــوايل 33 ٪ مــن منتجــات ایــرکا بــارت صنعــت مخصصــة لســوق مــا 
بعــد البيــع، ويتــم تســليم 67 ٪ مبــارشة إىل رشكات صناعــة الســيارات، 
مبــا يف ذلــك املــواد االســتهالكية مثــل مضخات امليــاه وصاممــات الخانق 

ــعار. وأجهزة االستش
ــاج دواســة  ــك إنت ــاج منتجــات مهمــة واســراتيجية، مبــا يف ذل كان إنت
الوقــود والدواســة الكهربائيــة ملجموعــة ســایبا للســيارات العــام املايض، 
ــت محــل  ــي حل ــت الت ــارت صنع ــرکا ب ــة ای أحــد أهــم أهــداف رشك
املنتجــات القدميــة. يف العــام املــايض، أنتجــت الركــة عــددًا كبــرًا مــن 
هــذه األجــزاء وســلمتها إىل رشكــة صناعــة الســيارات، والتي مــن املتوقع 
أن تزيــد إنتــاج ومبيعــات هــذه املنتجــات بنحــو 5 مــرات هــذا العــام.
تعتــر رشكــة ایــرکا بارت صنعــت واحــدة من أفضــل العالمــات التجارية 
يف إيــران يف مجــال إنتــاج مضخــات املياه، وبســبب الظــروف االقتصادية 
غــر املواتيــة، يرغــب النــاس يف رشاء قطــع غيــار ســيارات أرخــص، مــام 
يزيــد مــن فــرص الركــة يف بيــع قطــع غيــار عاليــة الجــودة بأســعار 
معقولــة. تتمثــل اســراتيجية ایــرکا بــارت صنعــت يف عــدم التضحيــة 

بالجــودة لزيــادة املبيعــات واألربــاح.
 ،ETC منــذ عــام 2020، عندما بــدأ مروع إنتاج الدواســة الكهربائيــة و
ــل أن  ــي نأم ــة، والت ــة هــذه الرك ــات معرف ــم اتخــاذ خطــوات إلثب ت
تتحقــق هــذا العــام. بعــد إنتــاج منتــج ETC والدواســة الكهربائيــة، تم 
إجــراء مفاوضــات مــع العديــد مــن الــركات القامئــة عى املعرفــة التي 
تنشــط يف مجــال إنتــاج أجهــزة االستشــعار الحساســة، مــن أجــل املــي 

قدًمــا يف اإلنتــاج املحــي إذا كان هنــاك مــرر اقتصــادي.
التحــدي الرئيــي لصناعــة الســيارات هــو توفــر الســيولة، ولألســف ال 
متتلــك رشكات صناعــة الســيارات رؤيــة واضحــة لحــل هــذه املشــكلة 
ــا  ــتخدام قدرته ــرة، واس ــائر الكب ــورة، والخس ــاكل املذك ــبب املش بس

االئتامنية ومكونات النظام املريف. 

أثار الرئيس التنفيذي لرشكة ایرکا بارت صنعت هذه القضية

فصل امللكية عن اإلدارة 
هو مفتاح نجاح الرشكة 

اإلنتاجیة
املشــكالت  إحــدى  تتمثــل 
النقــل  لــركات  الحاليــة 
ــادم  ــة يف تق ــكك الحديدي بالس
وتقــادم املعــدات والتقنيــات 
حــني  يف  تســتخدمها،  التــي 
الرغــم  عــى  الحكومــات،  أن 
ــة للنقــل  ــات املعلن مــن األولوي
بالســكك الحديدية يف سياســات 
وبرامــج التنقيــب واإلنتــاج، مل 
يف  أساســية  إجــراءات  تتخــذ 
ملعالجــة  األخــرة  الســنوات 

هــذه املشــكلة كــام أن نشــطاء القطاع الخــاص ليس لديهم التســهيالت 
واملنصــات الالزمــة لحــل هــذه املشــكلة. للتحقيــق يف األمــر توجهنــا إىل 
الدكتــور مســعود نــر آزاداين الرئيــس التنفيــذي لركــة فــراب لتطوير 
الطــرق والســكك الحديديــة وتحدثنــا معــه. نقــرأ مقتطفــات مــن هذه 

ــة. املقابل
مــن بــني األنشــطة املهمــة لهــذه الركة، ميكــن أن نذكــر إنشــاء وتطوير 
محطــات الطاقــة الكهرومائيــة والحراريــة ومحطــات الطاقــة الشمســية 
املتجــددة يف الدولــة والــدول املجــاورة، وكذلــك تطوير وتجهيز مشــاريع 
ــت،  ــرور الوق ــات . مب ــاز والبروكياموي ــط والغ ــات النف ــة لقطاع التنمي
دخلــت رشكــة فــراب يف قطــاع تطويــر الســكك الحديديــة مــن خــالل 
زيــادة القــدرات الهندســية وزيــادة الطلــب يف املجــاالت األخــرى، ومنــذ 
عــام 2011 دخلــت يف عقــود مــع رشكتي القطــارات الحرضيــة يف طهران 

ومشهد.
تتمثــل املهمــة الرئيســية للركــة يف تطويــر البنيــة التحتيــة للنقــل، مبــا 
يف ذلــك قضايــا الســكك الحديديــة والطــرق والبحــر والجــو واألســطول، 
وهــي عــى اتصــال دائم مــع الســكك الحديدية واملــرو واملناطــق الحرة 

والصناعــات التعدينيــة لجــذب وتنفيــذ مشــاريع جديدة.
ــكك  ــبكة الس ــن ش ــر م ــف كيلوم ــارب 14.5 أل ــا يق ــا م ــك بالدن متتل
الحديديــة التــي يجب تحســينها وإعــادة بنائهــا ألف كيلومر يف الســنة، 
بينــام حســب إحصائيــات الســنوات الســابقة فــإن هــذه املشــكلة متت 
بــأدىن حــد ممكن وســرى بالتأكيد تكاليفها وآثارهــا املدمرة. يف األســاس، 
نحــاول التوصــل إىل اتفــاق مــع اإلدارة الجديــدة للســكك الحديديــة يف 
هــذا الصــدد وأيًضــا للمســاعدة يف منــع الحــوادث من حيث املســؤولية 

االجتامعية.
يف رأيــي، يجــب عــى املديريــن يف بلدنــا تحديــد األهــداف والتخطيــط 
للســنوات العريــن القادمــة لحل مشــكلة نضــوب األســطول، وإال، كام 
يف الســنوات الســابقة، مــع تغيــر املديريــن الحاليــني، ســتتغر الخطــط 

وســتتغر العديــد مــن األنشــطة قــف.
لــدى بلدنــا جميــع العوامــل الالزمــة لتحويــل وتطويــر الصناعــة، مثــل 
القــوى املتخصصــة واملتعاقــدة، واملــوارد املاليــة، ومــا إىل ذلــك، حتــى يف 
مواجهــة أشــد العقوبــات، ومــع ذلــك، فــإن كل هــذه العوامــل تعتمــد 
عــى املديريــن األكفــاء لتحقيــق الكفــاءة والفعاليــة. لكــن تــم تجاهــل 

هذه القضية الهامة. 

أثار الرئيس التنفيذي لرشكة فراب لتطوير الطرق 

والسكك الحديدية القضية

صناعة النقل بالسكك 
الحديدية يف حاجة ماسة إىل 

إعادة اإلعامر والتحسني
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ــة،  ــات الحديث ــال التقني ــات وإدخ ــي الجامع ــود خريج ــبب وج بس
ــام  ــة بالع ــر مقارن ــكل كب ــة بش ــكك الحديدي ــة الس ــعت صناع توس
املايض.للتحقيــق يف هــذه املشــكلة واملشــاكل يف صناعــة الســكك 
الحديديــة اإليرانيــة، ذهبنــا إىل مصطفــى بهرامــي، الرئيــس التنفيــذي 
ونائــب رئيــس مجلــس إدارة رشكة تطويــر صناعات الســكك الحديدية 
اإليرانيــة، وتحدثنــا معــه. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.  يتمثل 
النشــاط الرئيــي لركــة تطويــر صناعات الســكك الحديديــة اإليرانية 
ــابًقا  ــا س ــم تجميعه ــي ت ــة، والت ــكك الحديدي ــح الس ــاج مفاتي يف إنت
ــتيعاب  ــذايت واس ــاء ال ــة االكتف ــة حرك ــرًا لبداي ــن نظ ــا، ولك يف بلدن
األجــزاء، فــإن الجــزء الرئيــي هــو الضفــدع الــذي يعــرف بأنــه الجــزء 
االســراتيجي األول. مــن خــالل التعــاون مــع رشكات الصلــب الكبــرة، 
دخلــت مرحلــة الصــب. تــم تنفيــذ جميــع املراحــل الهندســية لهــذه 
األعــامل، مبــا يف ذلــك اآلالت والتصميــم والنمذجــة ومــا إىل ذلــك يف 
رشكــة تطويــر صناعــات الســكك الحديديــة اإليرانيــة، ويف هــذا الصدد، 
فــإن اســتيعاب مفاتيــح الســكك الحديديــة مثــل نوابض الضفــادع هو 

عــى جــدول األعــامل.
ــامد عــى  ــم والهندســة يف الركــة واالعت ــز وحــدة التصمي مــع تعزي
الشــباب والخــراء املحليــني، بــدأ واســتمر البنــاء الداخــي القائــم عــى 
دراســات علميــة، ويف هــذا الصــدد كان أحــد مشــاريع الركــة يف عــام 
ــة  ــذه الرك ــاه ه ــة . تج ــى املعرف ــة ع ــات قامئ ــاء منتج 2021 إنش
واملتابعــة املســتمرة لحســن الحــظ، اتجهــت رشكــة تطويــر صناعــات 
الســكك الحديديــة اإليرانيــة يف هــذا االتجــاه منــذ البدايــة لالســتفادة 

مــن الدعــم والدعــم العلمــي وتحــاول تحســني مســتوى معرفتهــا.
باإلضافــة إىل االكتفــاء الــذايت، فــإن تطويــر التصنيــع املحــي ســيؤدي 
بالتأكيــد إىل أســواق إقليميــة وعامليــة. بالنظر إىل املزايا التنافســية التي 
لدينــا يف هــذه الصناعــة، فــإن وجهــة نظــر رشكــة تطويــر صناعــات 
الســكك الحديديــة اإليرانيــة ســتكون موجــودة يف األســواق اإلقليميــة 
ــات  ــر املنتج ــق تصدي ــن طري ــة ع ــتكون ممكن ــي س ــة، والت والعاملي
واألجــزاء. يف القطــاع األجنبــي، تــم توفــر خطــوط الســكك الحديديــة 
ــاوض  ــن نتف ــة، ونح ــذه الرك ــل ه ــن قب ــرات م ــف ه ــروع خ مل
حاليًــا مــع رشكــة أفغانيــة أملانيــة لديهــا عقــد لتطويــر هــذا الخــط يف 

أفغانســتان لتزويــد قطــع الســكك الحديديــة املطلوبــة.
حضــور املعــارض فعــال يف تعريــف املنتجــني بــرواد مجــال نشــاطهم 
وتطويــر الــركات املختلفــة. مبعنــى آخــر، يعــد املعــرض فرصــة رائعة 
للــركات واملصنعــني إلظهــار قدراتهــم واغتنــام الفرصــة للتشــاور مــع 
الفاعلــني االقتصاديــني اآلخريــن. ومــن املؤمــل أن ميهــد رفــع العقوبات 

الطريق لتوسيع املعارض واالتصاالت مع الركات األجنبية. 

الرئيس التنفيذي لرشكة تطوير صناعات السكك 

)DIRI( الحديدية اإليرانية

تطوير العالقات مع 
الرشكات األجنبية الخاضعة 

لرفع العقوبات

ــأ  ــدان املنش ــة ببل ــص املعرف نق
بالقــدرات  الخاصــة  والوجهــة 
ونقــص  إليــران،  اللوجســتية 
االتصــاالت املرفيــة والعضويــة 
وتجــول   FATF مجموعــة  يف 
يف  املســتهدف  الســوق 
املدفوعــات واإليصــاالت، وعــدم 
وجــود اتصــال بشــبكة الســكك 
بشــبكات  لدينــا  الحديديــة 
الســكك الحديديــة األخــرى عــر 
اإلنرنــت لبلــدان رابطــة الــدول 
وقــرارات  والركيــز  املســتقلة، 

ــا العبــور مثــل  الجــزر الصــادرة عــن املنظــامت الحاكمــة، تعــد قضاي
الجــامرك وتنظيــم الحجــر الصحــي ونقــص الــوكاالت الدوليــة والتأمــني 
ــا ببســاطة عــدم ذوق املســؤولني  ــة ورمب ــل بالســكك الحديدي يف النق
الحكوميــني واهتاممهــم بتوفــر خدمــات ومرافــق العبــور يف إيــران من 

ــق. ــذا الطري ــاكل ه ــض مش بع
اليــوم، يف ظــل الــراع يف املنطقــة الغربية لروســيا وبيالروســيا وأوكرانيا، 
ومــن ناحيــة أخــرى، جبهــة االتحــاد األورويب ضــد روســيا، جــزء كبــر 
مــن البضائــع الروســية والبيالروســية، كازاخســتان، أوزبكســتان التي تم 
نقلهــا مــن / إىل املوانــئ ســانت بطرســبورغ والبحــر األســود يف أزمــة 
ومربــك. معرفــة رشوط النقــل بالســكك الحديديــة يف بالدنــا يف قاعــديت 
ــغ  ــا بالكامــل دون تفري ــي ميكــن نقله ــورون ورسخــس، والت إنشــيه ب
وتحميــل مــن األصــل إىل الوجهــة، وميكــن تســميتها بالطريــق الذهبــي 
ــع دول  ــور جمي ــذا املح ــط ه ــيا )األورال(. يرب ــط روس ــران إىل وس إلي
املحيــط الهنــدي والخليــج الفــاريس مبــارشة مــن قواعــد البحــر اإليــراين 
ــاج  ــز اإلنت ــتان إىل مراك ــتان وكازاخس ــي تركامنس ــر دولت ــويب ع الجن

والصناعــة واملناجــم الروســية، وحتــى العكــس ميكــن القيــام بــه.
مــن موانــئ الهنــد إىل بنــدر عبــاس ميكــن الوصــول إليهــا يف 7 أيــام و 2 
أيــام مــن عمليــات املينــاء وعــى طريــق 6600 كــم مــن إيــران يف 17 
يوًمــا بالقطــار مبــا يف ذلــك 42 عربــة إىل يكاترينبــورغ )الواقعــة يف جبال 
األورال(. إذا بــدأت الحاويــات مــن الهنــد وباكســتان يف غضــون 30 يوًما 
بطرســرغ  ســانت  مثــل  األوىل  الروســية  املوانــئ  إىل  للوصــول 
ــة يف  ــرج )الواقع ــول إىل يكاترين ــك، للوص ــد ذل ــك، وبع ونوفوراسيس
جبــال األورال(، يجــب أن تســافر 2795 و 2067 كــم، عــى التــوايل. تبلغ 
مســافة هــذا الطريــق يف روســيا 1.3 )ثلــث( طريــق بنــدر عبــاس إىل 
النقطــة املطلوبــة، ولكــن مــن حيــث وقــت النقــل، يجــب أن يســافر 
ضعــف طــول الطريــق اإليــراين إىل روســيا. يف التفســرات أعــاله، ميكننــا 
ــا  ــة يف بلدن ــري صناعــة الســكك الحديدي ــامم مدي ــرى عــدم اهت أن ن
 FATF ــات و ــة وعقوب ــات مرفي ــذه املشــكلة. عــدم وجــود عالق به
وعــدم إملــام أصحــاب البضائــع اآلخريــن يف القواعــد والوجهــات هــي 
ــذ يف  ــب أن يؤخ ــن يج ــال، ولك ــذا املج ــب ه ــرى ال تناس ــا أخ قضاي
االعتبــار أن هــذه القضيــة اليــوم مــع القليــل مــن الخــرة واالســتثامر 

قابلة لالستغالل بشكل كبر. 

سياسة العبور؛ التعرف 
عىل احتامالت وقدرات 

املنشأ والوجهة

 مصطفى برياين اقدم

رئيس مجلس إدارة رشكة »بهینه ترابر آجور« 

الدولية للنقل بالسكك الحديدية

عالم اإلستثمار
يونیو )حزيران( 2022   الرقم 66
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النقــل هــو أحــد أهم أجــزاء البلد للنمو والتنميــة. بالنظــر إىل أن صناعة 
النقــل لديهــا العديــد مــن القطاعات، لكل منها مشــاكله الخاصــة، يقدم 
املهنــدس داود كشــاورزيان، الرئيــس الســابق للمنظمــة الوطنية للطرق 
واملواصــالت، حلــواًل مهمــة لحــل املشــكالت املتعلقــة بصناعــة النقــل. 

نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلة.
لســنوات، تســببت العقوبــات املفروضــة عــى النقــل الجــوي اإليــراين يف 
تأخــر القطــاع يف البــالد. من ناحيــة أخرى، هناك سياســة تســعر إلزامية 
يف قطــاع النقــل الجــوي وال تســمح باســتثامرات ضخمة يف هــذا القطاع. 
يف الوضــع الحــايل، تتمثــل الخطــوة األوىل لتطويــر صناعــة الطــران يف 
ــرات  ــركات بإدخــال طائ ــزام ال ــي وإل ــة التســعر اإللزام ــاء سياس إلغ

جديــدة وجديــدة نســبيًا إىل البــالد.
النقــل بالســكك الحديديــة يعــاين مــن مشــكلتني رئيســيتني. األول هــو 
انخفــاض ســعر الوقــود يف الدولــة، مــام يجعــل النقــل الــري منافًســا 
للســكك الحديديــة. عــى الرغــم مــن أن الشــحن لــكل كيلومــر أعــى 
مــن الســكك الحديديــة، إال أن مرونــة النقــل الــري تعــد ميــزة مهمــة 
تجعــل أصحــاب البضائــع ســعداء. املشــكلة الثانيــة يف النقــل بالســكك 
ــة.  ــية يف الدول ــحن الرئيس ــز الش ــة مراك ــدم تغطي ــي ع ــة ه الحديدي
باإلضافــة إىل املشــاكل الرئيســية، فــإن أهــم مشــكلة يف قطــاع النقــل 

بالســكك الحديديــة هــي نقــص القاطــرات.
يف قطــاع النقــل الــري، هنــاك أكــر مــن 350 ألــف نــوع من الشــاحنات 
ــرًا  ــرى، نظ ــة أخ ــن ناحي ــة. م ــاض اإلنتاجي ــكلتها انخف ــالد، ومش يف الب
ــان  ــع موحــد للزم ــا توزي ــس لدين ــام واحــد لي ــه خــالل ع ــة أن لحقيق
واملــكان يف أجــزاء مختلفــة مــن البــالد، فــإن تكلفــة رشاء قطــع الغيــار 
يف بعــض األحيــان واســتهالك الشــاحنات، والتــي يتــم توفرهــا بأســعار 

باهظــة، تســبب يف ارتفــاع أســعار الشــحن.
يف القانــون الجديــد الــذي أقــره الرملــان الحــادي عــر، تــم إعفــاء 
قطــاع النقــل الــري مــن دفع رضيبــة القيمــة املضافة، ورفــع املجلس 
ــة،  ــة العمراني ــرق والتنمي ــب وزارة الط ــى طل ــاًء ع ــادي، بن االقتص
ــن  ــول م ــض الحص ــع 5٪.  الفائ ــن 4٪ إىل 9٪ بواق ــرق م ــوم الط رس

صاحــب البضاعــة.
صناعــة النقل ليســت مســتقلة عن بقية البــالد والقطاعــات االقتصادية. 
يجــب أن يخــرج اقتصــاد البــالد مــن الركــود التضخمــي. إذا زاد الناتــج 
املحــي اإلجــاميل ودخــل الفــرد، فســيتم كذلــك اعتــامد قطــاع النقــل 
وسياســات التنميــة يف كل قطــاع. إن تعزيــز الوحــدة الوطنية واملنافســة 

الســليمة ووجــود قطــاع خــاص حقيقــي هــو مفتــاح نجــاح الــدول.
يف رأيــي، يجــب أن يكــون لدينــا مراجعــة للسياســات السياســية 
واالقتصاديــة الكليــة للبلــد، ويجــب أن يرتكــز صنــع القرار عــى املصالح 
ــة  ــال السياس ــدان. يف مج ــع البل ــال يف جمي ــو الح ــام ه ــة، ك الوطني
الخارجيــة، مــع الحفــاظ عــى االســتقالل، يجب علينــا اســتخدام املعرفة 
التقنيــة للــدول املتقدمــة واالســتثامر األجنبــي لتحســني حيــاة النــاس 

وتحقيق املزيد من الرخاء لهم. 

وأكد الرئيس السابق لهيئة الطرق واملواصالت يف البالد

يعتمد تطوير صناعة النقل 
عىل اتخاذ القرار عىل 
أساس املصالح الوطنية

عــى الرغــم مــن أن العقوبــات قللت بشــدة مــن العالقة بــني الصناعات 
املحليــة واألجنبيــة، إال أنهــا أتاحــت الفرصة للــركات املحلية للتفكر يف 
اإلنتــاج املحــي وحــل املشــكالت. يف غضــون ذلــك، بــدأت رشكــة کویــر 
واجــن، بالتعــاون مــع العديــد مــن الــركات املصنعــة املحليــة، يف إنتاج 
أجــزاء التوربينــات القاطــرة، وتــم اســتراد جميــع األجــزاء تقريبًــا. اآلن، 
مــن أجــل التعــرف أكــر عــى أنشــطة هــذه الركــة، أجرينــا مقابلــة 
مــع املهنــدس رحمــت اللــه بوربابایــي، الرئيــس التنفيــذي لركــة کویــر 

واجــن. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
بــدأت الركــة نشــاطها يف البدايــة يف مجــال إصــالح عربــات الصهاريــج 
بشــكل جــدي. متتلــك رشكــة کویــر واجــن خــط اإلصــالح يف رشق إيــران 
منــذ حــوايل خمــس ســنوات )حــوايل 25 ٪ مــن ورش اإلصــالح عــى طول 
الطريــق(. لقــد كان يحــل محــل عربــة رسخــس منــذ حــوايل خمــس 
ســنوات وهــو حاليًا مســؤول عــن التفتيش الحــايل واإلصالحــات الخاصة 

لعربــات الــركاب يف محطــة الــركاب يف مشــهد ملــدة خمــس ســنوات.
يف قطــاع تطويــر األســطول، يجــب تحديــد حــزم االســتثامر لتشــجيع 
املســتثمرين عــى رشاء القاطــرات والعربــات. االســتثامر غر جــذاب مع 
الوضــع الحــايل يف هــذا املجــال، ويجــب عــى الحكومــة تســهيل ظروف 
تدفــق رأس املــال مــن خالل توفر التســهيالت واألنشــطة املواتية. يجب 
تعزيــز الســكك الحديديــة مــن حيــث كميــة الجــر والشــحن وأســاطيل 
الــركاب. يف قســم ورش اإلصــالح، يجــب تحديــد صيــغ االســتثامر بحيث 
ميكــن للمقاولــني املــي قدًمــا يف بنــاء ورشــة اإلصــالح والتشــغيل طويل 
األجــل، ولكــن يف الوقــت الحــايل مل يتــم اإلعــالن عــن هــذا االقــراح مــن 

قبــل الســكك الحديدية.
نقــوم أيًضــا ببنــاء وتجهيــز مصنــع لديــه خطــط جــادة يف مجــال إصالح 

مجموعــات القاطــرات )املحــرك والجــر والتوربينــات والضاغط(.
تطلــق ديب معرضــا لبيــع القطــع اإليرانيــة املعروضــة يف الرق األوســط. 
ــة املتحــدة، وميكــن أن  ــارات العربي ــا إصــالح الســفن يف اإلم ــم أيًض يت

يكــون لألجــزاء اإليرانيــة ســوق جيــد.
هــدف الركــة الرئيــي هــو اإلنتــاج، لــذا فهــي ال تفــرض أي قيــود عــى 
مصنعــي قطــع الغيــار. تقــدم الــركات الفرعيــة أيًضــا أجزائهــا ملقدمي 
الطلبــات املختلفــني، الذيــن لحســن الحــظ كانــوا راضني عــن منتجاتهم 

حتــى اآلن.
املشــكلة الرئيســية للحكومــة هــي أنهــا تضــع املنتجــني خلــف عجلــة 
القيــادة. اآلن، عــى الرغــم مــن حقيقــة أنــه إذا متــت صياغة السياســات 
الحكوميــة بشــكل صحيــح، فإن جميــع الصناعــات ســتكون ديناميكية. 
إذا كان إنتــاج 40 قاطــرة ســنويًا عــى جــدول األعــامل، فســيتم بالتأكيــد 
تنشــيط معظــم الصناعــات املحليــة. ليــس هنــاك مــا يــرر االســتثامر يف 
ــز  ــد الحواف ــو تحدي ــة ه ــه الحكوم ــا تفعل ــل م ــاع، وأفض ــذا القط ه
االقتصاديــة حتــى يتمكــن القطاع الخاص من االســتثامر بســهولة وتوفر 

أسطول.

رفع الرئيس التنفيذي لرشكة کویر واجن

خسائر فادحة يف 
الصناعات من توجيهات 
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ــطة  ــة نش ــر حكومي ــامت غ ــاء منظ ــم إنش ــرة، ت ــنوات األخ يف الس

ــاس عــى حســاب شــخيص وللتفــاوض مــع  ــا الن للتعامــل مــع قضاي

ــات  ــن هــذه الجمعي ــدًدا م ــدن والضواحــي. نظــرًا ألن ع ــري امل مدي

ــد مــن اإلنجــازات، فقــد  ــق العدي نجــح يف متابعــة مطالبهــم وتحقي

أجرينــا محادثــة مــع محســن وثوقــی، األمــني العــام لجمعيــة أمنــاء 

ــة ــاء طهــران. نقــرأ مقتطفــات مــن املقابل احی

ــة، والتوجــه الرئيــي لهــذا  هــذا املنتــدى هــو منظمــة غــر حكومي

املنتــدى هــو الشــعب ومطالبهــم، ولهــذا الســبب فقــد بــدأ نشــاطه 

ــة أكــر عــى القــوى  بشــكل مســتقل عــن األطــراف للتعــرف بجدي

ــم  ــن أه ــاء. م ــايل االحي ــاكل اه ــاكل و مش ــاء واملش ــرة يف األحي املؤث

أنشــطة جمعيــة أمنــاء حــي طهــران الدخــول يف مجــال اإلدارة وبرملــان 

املدينــة وحل املشــاكل السياســية واالجتامعيــة والثقافيــة واالقتصادية 

للشــعب.

الغــرض مــن إنشــائها هــو تحديــد اإلصابــات واملشــاكل املحليــة واألرس 

الفقــرة واملحســنني مــن أجــل اتخــاذ خطــوات فعالــة لحــل املشــاكل 

ــخ.  ــاد، إل ــف واالقتص ــن والتوظي ــم والف ــل التعلي ــة مث ــل املدين داخ

السياســيون وأصحــاب املصانــع واملعلمــني والطــالب، الطــالب، ومــا إىل 

ذلــك. مبعنــى آخــر، يحــاول هــذا التجمــع حــل مشــاكل النــاس بــأي 

ــال،  ــالت، واالتص ــوار، واملراس ــاوض والح ــل التف ــة، مث ــة ممكن طريق

ومــا إىل ذلــك، عــى الرغــم مــن البروقراطيــات اإلداريــة، ويبحــث يف 

مشــاكل هــذه املدينــة.

ــران نشــاطها خــالل  ــاء طه ــاء أحي ــة أمن ــت جمعي ــع، واصل وبالطب

فــرة كورونــا بإعــالم النــاس وتوضيحهــم وإبالغهــم مــن أجــل 

مشــاهدة انخفــاض يف عــدد املصابــني بهــذا املــرض وزيــادة يف 

ــا. ــاح كورون ــن لق حق

ــا  ــة ولديه ــر حكومي ــة غ ــي منظم ــران ه ــي طه ــاء ح ــة أمن جمعي

طلبــات مبدئيــة ومنطقيــة مــن البلديــات واملؤسســات الثقافيــة. عى 

ســبيل املثــال، يف حــاالت التلــوث املتزايد، تقــوم مبتابعة هــذا املوضوع 

مــع املؤسســات ذات الصلــة وحتــى االتصــال بهــا إذا لــزم األمــر.، كل 

يــوم يســعى إىل تطويــر الرامــج والحلــول االجتامعيــة مبا يتناســب مع 

زيــادة املشــاكل عــى أســاس امليزانيــة الشــخصية.

يف بلــد مثــل اململكــة املتحــدة، يتــم إجــراء االنتخابــات املحليــة ويف 

البلــدان املتقدمــة، يتــم اســتخدام جميــع آراء النــاس. نحــن بحاجــة 

إىل معرفــة أن مشــاكل منطقــة مــا تختلــف عــن األخــرى، ومــن خــالل 

املنظــامت غــر الحكوميــة، علينــا النظــر يف برامــج مختلفــة حســب 

ظــروف املنطقــة.

يجــب عــى جميــع املديريــن إعطــاء األولوية لتطويــر البلــد ويف البعد 

األصغــر للمدينــة والتفكــر يف تطويــر الوطــن، بحيــث إذا تــم إنشــاء 

املرافــق املرغوبــة يف مدينــة طهــران، يجــب إنشــاء نفــس املرافــق يف 
املحافظات املحرومة. 

األمني العام لجمعية أمناء حي طهران

يجب أن تتجاوب الحكومة 
مع والء الشعب للنظام

رشكــة محمديــان للهندســة والتطويــر للغــاز والنفــط هــي واحــدة مــن 

هــذه الــركات التــي متتلــك حاليــا أكــر مــن 1000 وحــدة مــن مختلف 

أنــواع آالت ومعــدات البنــاء الثقيــل والتعــاون مــع أكــر مــن 2500 مــن 

املوظفــني املهــرة واملتخصصــني، باعتبارهــا واحــدة مــن الــركات ذات 

املرتبــة األوىل يف 5. مــن برنامــج الدولــة وتنظيــم امليزانيــة، يخــدم البلــد.

بســبب الخــرة والتجربــة الخاصــة ملديــري »رشكــة محمديــان للهندســة 

والتطويــر للنفــط والغــاز«، قامــت الركــة ببناء جــزء من الطريــق الرسيع 

مــن الرضيــح إىل الرضيــح وكذلــك توســيعه يف بعــض املناصــب بجهــود 

جميــع املديريــن املتخصصــني واملهندســني وموظفــي الركــة، تــم االنتهاء 

مــن هــذا املــروع بأقــى جــودة وتم تســليمه إىل شــبكة النقــل يف البالد.

متكــن كبــار مــدراء هــذه الركــة بتنفيــذ الجزأيــن الثالــث والرابــع مــن 

خطــة إدارة امليــاه الحدوديــة )خــط نقــل املياه االســتوائية( بطــول حوايل 

ــذ  ــن تنفي ــوا م ــة، ومتكن ــاه يف الدول ــل مي ــم كأهــم مــروع نق 120 ك

خطــوط أنابيــب فوالذيــة. بقطــر 2400 ملــم، أثبــت الســياق أيًضــا.

رشكــة محمديان للهندســة والتطوير للنفط والغــاز، مع األخــذ يف االعتبار 

املعرفــة التقنيــة العاليــة، وتنفيــذ العديــد مــن مشــاريع املطــارات، مبا يف 

ذلــك تحســني املــدرج الحــايل، وإنشــاء مــدرج جديــد وإنشــاء املنطقــة 

األرضيــة ملطــار كرمــان الــدويل، وتحســني املمــرات و تحســني مســتويات 

الطــران مبطــار اإلمــام الخمينــي الدويل، وتحســني الطريق الخدمــة وجزء 

مــن ســاحة الخدمــة الغربيــة ملطــار مهرآبــاد الــدويل، وكذلــك تحســني 

مســتويات الطــران، وتنفيــذ نظــام الرف وتحســني نظــام اإلضــاءة عى 

اليســار املــدرج التاســع والعــرون ملطــار مهرآباد الــدويل، كأكــر مروع 

يف صناعــة املطــارات يف البــالد.

“رشكــة محمديــان للهندســة والتطويــر للغــاز والنفــط« بعد االنتهــاء من 

عــدد كبــر مــن مشــاريع األنابيــب وخطــوط النقــل يف صناعــات النفــط 

والغــاز والبروكيامويــات وامليــاه واكتســاب خــرة واســعة يف هــذا النــوع 

ــة  ــة الطاق ــن جاذبي ــز م ــران يف املرك ــع إي ــن املشــاريع وبســبب موق م

ونتيجــة لحاجــة الدولــة املتزايــدة ألنــواع مختلفــة مــن خطــوط األنابيب 

لخطــوط نقــل الســوائل، دخلــت مجال إنتــاج أنواع مختلفــة من خطوط 

األنابيــب، حيــث توجــد ثالثــة مصانــع إلنتــاج أنابيــب البــويل إيثيلــني 

واألنابيــب املعدنيــة و تــم بنــاء طــالءات األنابيــب املعدنيــة وتشــغيلها.

ومــع ذلــك، ونظــراً للنهــج شــبه الجديــد لكبــار املســؤولني يف اســتخدام 

قــدرات القطــاع الخــاص يف تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتية، ورغــم وجود 

ــة  ــة طويل ــة إداري ــراء عملي ــرضوري إج ــن ال ــة، فم ــني ذات الصل القوان
للمشاركة يف مثل هذه املشاريع. 

يظهر فحص أنشطة رشكة 
»محمديان للهندسة وتنمية الغاز والنفط«

أداء مذهل وموجه نحو 
التطوير يف أقل من 60 عاًما

عالم اإلستثمار
يونیو )حزيران( 2022   الرقم 66
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Secretary General of the Tehran 
Neighborhood Trustees Association

The government 
should respond to 

the people’s loyalty 
to the system

In recent years, active 
non-governmental organi-
zations (NGOs) have been 
set up to deal with people’s 
issues at personal expense 
and to negotiate with city 
and suburban managers. 
Since a number of these 
associations have been 
successful in pursuing their 
demands and have had 
many achievements, we sat 
down to talk with Mohsen 

Vosoughi, Secretary General of the Tehran Neighborhood 
Trustees Association. We read excerpts from the interview
This forum is a non-governmental organization. The main 
tendency of this forum is to the people and their demands, 
and for this reason, it has started its activities independently 
of the parties to more seriously identify the effective forces 
in the neighborhoods, problems and problems of the peo-
ple in the neighborhoods. One of the most important ac-
tivities of the Tehran Neighborhood Trustees Association is 
entering the field of management and the city parliament, 
resolving the political, social, cultural and economic con-
cerns of the people.
The purpose of its establishment is to identify injuries, local 
problems, poor families and benefactors in order to take 
effective steps to solve intra-city problems such as educa-
tion, art, employment, economy, etc. Politicians, factory 
owners, teachers, students, students, etc. are present. In 
other words, this assembly is trying to solve the problems of 
the people in any possible way, such as negotiation and dia-
logue, correspondence, contact, etc., in spite of the admin-
istrative bureaucracies. Examines the problems of this city.
Of course, the Assembly of Trustees of Tehran’s neighbor-
hoods continued its activities during the Corona period by 
informing, clarifying and informing the people in order to 
witness a decrease in the number of patients with this dis-
ease and an increase in the corona vaccine injection.
The Tehran Neighborhood Trustees Association is a 
non-governmental organization and has principled and log-
ical requests from municipalities and cultural institutions. 
For example, in cases of increasing pollution, it follows up 
on this issue with the relevant institutions and even con-
tacts them if necessary. , Every day seeks to develop social 
programs and solutions in proportion to the increase in 
problems based on personal budget.
In a country like the United Kingdom, local elections are held 
and in developed countries, all the opinions of the people 
are used. We need to know that the problems of one region 
are different from another, and through non-governmental 
organizations, we have to consider different programs ac-
cording to the conditions of the regions.
All managers should prioritize the development of the 
country and in the smaller dimension of the city and think 
about the development of the homeland, so that if desir-
able facilities are established in the city of Tehran, the same 
facilities should be created in deprived provinces. 

Mohammadian Oil and Gas Engineering and Development 
Company is one of these companies, which currently has 
more than 1000 units of various types of heavy construc-
tion machinery and equipment and cooperation with 
more than 2500 skilled and specialized personnel, as one 
of the companies with 5 ranks one From the country’s pro-
gram and budget organization, is serving the country.
Due to the special expertise and experience of the man-
agers of “Mohammadian Oil and Gas Engineering and De-
velopment Company”, the company undertook the con-
struction of a part of the freeway from shrine to shrine and 
also its widening in some positions with the efforts of all 
managers, specialists, engineers and Company personnel, 
this project was completed with maximum quality and was 
delivered to the country’s transportation network.
The senior managers of this company, by implementing 
the third and fourth parts of the border water manage-
ment plan (tropical water transmission line) with a length 
of about 120 km as the most important water transfer proj-
ect in the country, were able to implement steel pipelines 
with a diameter of 2400 mm. Prove the context as well.
Mohammadian Oil and Gas Engineering and Develop-
ment Company, considering the high technical knowledge, 
implementation of several airport projects, including im-
provement of the existing runway, construction of a new 
runway and construction of the ground area of   Kerman 
International Airport, improvement of strips and improve-
ment of flight levels of Imam Khomeini International Air-
port, road improvement The service and part of the west-
ern apron of Mehrabad International Airport, as well as the 
improvement of flight levels, the implementation of the 
drainage system and the upgrade of the lighting system on 
the left 29th runway of Mehrabad International Airport, as 
the largest project in the country’s airport industry.
“Mohammadian Oil and Gas Engineering and Develop-
ment Company” after completing a large number of piping 
projects and transmission lines in the oil, gas, petrochemi-
cal and water industries and gaining extensive experience 
in this type of project and due to the location of Iran in the 
center of gravity of energy and in As a result of the coun-
try’s growing need for various types of pipelines for fluid 
transmission lines, it entered the field of production of 
various types of pipelines, in which three factories for the 
production of polyethylene pipes, metal pipes and metal 
pipe coatings were built and commissioned.
However, due to the almost new approach of high-ranking 
officials in using the capacity of the private sector in the 
implementation of infrastructure projects and despite the 
existence of relevant laws, a long administrative process to 
participate in such projects is necessary.

An examination of the activities of the 
company “Mohammadian Oil and Gas 
Engineering and Development” shows

Amazing performance 
and development-oriented 

in less than 60 years
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Although the sanctions severely reduced the relation-
ship between domestic and foreign industries, they 
provided an opportunity for domestic companies to 
think about domestic production and solve problems. 
In the meantime, Kavir Wagon Company, in coopera-
tion with several domestic manufacturers, has started 
to produce locomotive turbine parts, and almost all 
parts have been imported. Now, in order to get more 
acquainted with the activities of this company, we have 
had an interview with Engineer Rahmatollah Poorb-
abaei, CEO of Kavir Wagon Company. We read excerpts 
from this interview.
The company initially started its activity in the field of 
repairing tank wagons in earnest. Kavir Wagon Compa-
ny has owned the repair line of Eastern Iran for about 
five years (about 25% of repair shops along the route). 
He had been replacing the Sarakhs bogie for about five 
years and is currently in charge of the current inspec-
tion and special repairs of passenger carriages at the 
Mashhad passenger station for five years.
In the fleet development sector, investment packages 
should be defined to encourage investors to buy loco-
motives and wagons. Investment is not attractive with 
the current situation in this area, and the government 
should facilitate the conditions for capital inflow by 
providing favorable facilities and activities. The railway 
should be strengthened in terms of the quantity of trac-
tion, freight and passenger fleets. In the repair shops 
section, investment formulas should be defined so that 
the contractors can proceed with the construction of 
the repair shop and long-term operation, but at pres-
ent such a proposal has not been announced by the 
railway.
We are also constructing and equipping a factory that 
has serious plans in the field of repairing locomotive 
assemblies (engine, traction, turbine and compressor).
Dubai is launching an exhibition that will sell Iranian 
pieces on display in the Middle East. Ships are also re-
paired in the UAE, and Iranian parts can have a good 
market.
The company’s main goal is production, so it does not 
impose any restrictions on parts manufacturers. Sub-
sidiary companies also offer their parts to different ap-
plicants, who fortunately have been satisfied with their 
products so far.
The main problem of the government is that it puts the 
producers behind the wheel. Now, despite the fact that 
if government policies are formulated properly, all in-
dustries will be dynamic. If the production of 40 loco-
motives per year is on the agenda, most of the domes-
tic industries will definitely be activated. There is no 
justification for investing in this sector, and the best 
thing for the government to do is to define economic 
incentives so that the private sector can easily invest 
and provide a fleet.

The CEO of Kavir Wagon 
Company raised

Heavy losses of industries 
from government 

directives
Transportation is one of 
the most important parts 
of a country for growth 
and development. Given 
that the transportation in-
dustry has several sectors, 
each of which has its own 
problems, Engineer Davood 
Keshavarzian, former head 
of the National Roads and 
Transportation Organiza-
tion, offers important solu-
tions to solve problems 

related to the transportation industry. We read excerpts 
from this interview.
For years, sanctions on Iran’s air transportation have 
caused the sector to lag behind in the country. On the 
other hand, there is a mandatory pricing policy in the air 
transport sector and it does not allow heavy investment 
in this sector. In the current situation, the first step to de-
velop the aviation industry is to eliminate the policy of 
mandatory pricing and oblige companies to bring new 
and relatively new aircraft into the country.
Rail transport suffers from two main problems. The first 
is the low price of fuel in the country, which makes road 
transport competitive with rail. Although freight per kilo-
meter is higher than rail, the flexibility of road transport is 
an important advantage that makes the owners of goods 
happy. The second problem of rail transportation is the lack 
of coverage of the main cargo centers in the country. In ad-
dition to the main problems, the most important problem 
in the rail transport sector is the lack of locomotives.
In the road transport sector, there are over 350,000 types 
of trucks in the country, the problem of which is low pro-
ductivity. On the other hand, due to the fact that during 
one year we do not have a uniform distribution of time 
and space in different parts of the country, the cost of 
purchasing sometimes spare parts and depreciation 
of trucks, which are provided at exorbitant prices, has 
caused high freight rates. Be.
In the new law passed by the 11th parliament, the road 
transport sector was exempted from paying VAT, and the 
Economic Council, at the request of the Ministry of Roads 
and Urban Development, increased road tolls from 4% to 
9%, with a 5% surplus. Get from the owner of the goods.
The transportation industry is not independent of the rest 
of the country and the economic sectors. The country’s 
economy must emerge from the stagflation. If GDP and 
per capita income increase, so will the transportation sec-
tor, and development policies must be adopted in each 
sector. Strengthening national unity, healthy competition 
and the presence of a real private sector is the key to 
countries’ success.
In my opinion, we should have a review of the macro-po-
litical and economic policies of the country and deci-
sion-making should be based on national interests, which 
is the case in all countries. In the field of foreign policy, 
while maintaining independence, we must use the techni-
cal knowledge of developed countries and foreign invest-
ment to improve people’s lives and create more prosperi-
ty for them. 

The former head of the country’s Roads 
and Transportation Organization stressed

Development of the 
transportation 

industry depends on 
decision-making based 

on national interest
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Due to the presence of university graduates and the introduc-
tion of modern technologies, the railway industry has expand-
ed significantly compared to last year.To investigate this issue 
and the problems in the Iranian railway industry, we went to 
Mostafa Bahrami, CEO and Vice Chairman of the Board of Di-
rectors of Iran Rail Industries Development Company, and talk-
ed to him. We read excerpts from this interview.
The main activity of Iran Rail Industries Development Com-
pany is dedicated to the production of railroad switch, which 
were previously assembled in our country, but due to the be-
ginning of the self-sufficiency movement and internalization 
of parts, the main part is the frog, which is defined as the first 
strategic part. By cooperation of large steel companies, it en-
tered the casting stage. All engineering stages of these works, 
including machining, design, modeling, etc. have been done in 
Iran Rail Industries Development Company, and in this regard, 
the internalization of railroad switch such as frog’s springs is 
on the agenda.
With the strengthening of the design and engineering unit of 
the company and relying on young people and local experts, 
interior construction based on scientific studies began and 
continued, and in this regard, one of the company’s projects 
in 2021 was to establish knowledge-based products. Towards 
this company and continuous follow-up fortunately came 
to fruition, Iran Rail Industries Development Company has 
moved in this direction from the very beginning to benefit 
from, support and scientific support and is trying to improve 
its level of knowledge.
In addition to self-sufficiency, the development of domestic 
manufacturing will definitely lead to regional and global mar-
kets. Considering the competitive advantages we have in this 
industry, the view of Iran Rail Industries Development Com-
pany is to be present in regional and global markets, which 
will be possible by exporting products and parts. In the foreign 
sector, the railroad swiths for the Khaf-Herat project have been 
provided by this company, and we are currently negotiating 
with an Afghan-German company that has a contract to develop 
this line in Afghanistan to supply the required railroad swiths.
Attending exhibitions is effective in familiarizing producers 
with the pioneers of their field of activity and the develop-
ment of various companies. In other words, the exhibition is a 
great opportunity for companies and manufacturers to show 
their capabilities and take the opportunity to consult with oth-
er economic actors. It is hoped that the lifting of sanctions will 
pave the way for the expansion of exhibitions and contacts 
with foreign companies.

The CEO of Iran Rail Industries 
Development Company (IRID)

Development of relations 
with foreign companies 

subject to 
lifting sanctions

Lack of knowledge of countries of origin and destina-
tion of Iran’s logistics capabilities, lack of banking com-
munications and membership in the FATF group and 
target market wandering in payments and receipts, lack 
of connection of our rail network to other online rail 
networks of CIS countries, focus and island decisions of 
governing organizations Transit issues such as customs, 
quarantine organization, lack of international agencies 
and insurance in rail transportation and perhaps simply, 
lack of taste and interest of government officials in pro-
viding transit services and facilities in Iran are some of 
the problems of this route.
Today, in view of the conflict in the western region of 
Russia, Belarus and Ukraine, and on the other hand, 
the EU front against Russia, a large part of Russian and 
Belarusian goods, Kazakhstan, Uzbekistan that were 
transported to / from the ports of St. Petersburg and 
the Black Sea, is in crisis. And is confused. Knowing the 
conditions of our country’s rail communication in the 
bases of Incheh Borun and Sarakhs, which can be trans-
ported completely without unloading and loading from 
origin to destination, and may be called as the golden 
way of Iran to the center of Russia (Ural). This axis con-
nects all the countries of the Indian Ocean and the Per-
sian Gulf directly from the bases of the southern Iranian 
sea through the countries of Turkmenistan and Kazakh-
stan to the centers of production, industry and mines of 
Russia, and even the opposite can be done.
From the ports of India to Bandar Abbas can be reached 
in 7 days and 2 days of port operations and in a route of 
6600 km from Iran in 17 days by container train includ-
ing 42 wagons to Yekaterinburg (located in the Urals). If 
containers from India-Pakistan originate within 30 days 
to reach the first Russian ports such as St. Petersburg 
and Novorasysk, and then, to reach Yekaterinburg (lo-
cated in the Urals) have to travel 2795 and 2067 km, 
respectively. The distance of this route in Russia is 1.3 
(one third) of the Bandar Abbas route to the desired 
point, but in terms of transportation time, it must travel 
twice as long as the Iranian route to Russia. In the above 
explanations, we can see the lack of interest of our 
country’s rail industry managers in this issue. Lack of 
banking relations and sanctions and FATF and lack of 
familiarity of other owners of goods in the bases and 
destinations are other issues that do not fit in this area, 
but it should be borne in mind that this issue today with 
a little expertise and investment is highly exploitable.

Transit-oriented 
policy; Recognize 

the possibilities and 
capabilities of origin 

and destination

Mustafa Beryani Aqdam 
 Chairman of the Board of
 Directors of “Behine Trabar
 Azhour” International Rail
Transportation Company
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One of the current problems for rail transport com-
panies is the obsolescence and obsolescence of the 
equipment and technologies they use, while govern-
ments, despite the stated priorities of rail transport in 
upstream policies and programs, have not taken fun-
damental action in recent years to address this issue. 
Private sector activists also do not have the necessary 
facilities and platforms to solve this problem. To investi-
gate the matter, we went to Dr. Massoud Nasr Azadani, 
CEO of Farab Road and Rail Development Company, and 
talked to him. We read excerpts from this interview.
Among the important activities of this company, we can 
mention the construction and development of hydro-
power and thermal power plants and solar renewable 
power plants in the country and neighboring countries, 
as well as the development and equipping of develop-
ment projects for oil, gas and petrochemical sectors. 
Over time, Farab Company entered the railway devel-
opment sector by increasing engineering capabilities 
and increasing demand in other fields, and since 2011 
has entered into contracts with Tehran and Mashhad 
urban train companies.
The main mission of the company is to develop trans-
portation infrastructure, including rail, road, sea, air 
and fleet issues. It is in constant contact with Railway, 
Metro, Free Zones and Mining Industries to attract and 
implement new projects.
Our country has about 14.5 thousand kilometers of 
railway network, which must be improved and rebuilt 
one thousand kilometers a year, while according to the 
statistics of previous years, this issue has been done in 
low minimums and we will definitely see its costs and 
destructive effects. Basically, we are trying to reach an 
agreement with the new management of the railway in 
this regard and also to help prevent accidents in terms 
of social responsibility.
In my opinion, the managers of our country must set 
goals and plan for the next 20 years to solve the prob-
lem of fleet burnout, otherwise, as in previous years, 
with the change of the current managers, the plans will 
change and many activities will stop.
Our country has all the necessary factors for the trans-
formation and development of the industry, such as 
specialized and contracting forces, financial resources, 
etc., even in the face of the most severe sanctions, how-
ever, all these factors depend on efficient managers for 
efficiency and effectiveness. But this important issue 
has been neglected.

The CEO of Farab Road and Rail 
Development Company raised the issue

The rail transport 
industry is in dire 

need of reconstruction 
and improvement

Carmakers have always faced a number of problems 
over the years. In fact, due to the heavy debt of car man-
ufacturers to banks and parts manufacturers, car parts 
activists in the current situation have significant chal-
lenges to achieve growth and development. In order to 
be informed about the problems and challenges facing 
the advancing auto parts manufacturers of the country, 
we have talked with Engineer Hamid Esmaili, CEO of Irka 
Part Sanat. We read excerpts from this interview.
Casting, machining, assembly and testing processes 
for the production of mechanical and electric throttle 
valves, electric pedals, water pumps, oil pumps, stepper 
motors, manifolds and other engine parts are current-
ly on the company’s agenda. It is noteworthy that Irka 
Part Sanat Company uses the new generation of CNC 
machines and robotic casting with 200 employees, 55% 
of whom work directly in the production lines and the 
rest in different parts of the company.
About 33% of Irka Part Sanat’s products are for the af-
termarket market, and 67% are delivered directly to au-
tomakers, including consumables such as water pumps, 
throttle valves and sensors.
Production of important and strategic products, includ-
ing the production of throttle and electric pedal for 
Saipa Automotive Group last year was one of the most 
important goals of Irka Part Sanat Company, which re-
placed the old products. Last year, the company pro-
duced a significant number of these parts and delivered 
them to the automaker, which is expected to increase 
production and sales of these products by about 5 times 
this year.
Irka Part Sanat Company is one of the best brands in 
Iran in the field of production of water pumps, and 
due to unfavorable economic conditions, people want 
to buy cheaper car parts, which increases the compa-
ny’s chances to sell quality parts at reasonable prices. 
Irka Part Sanat’s strategy is not to sacrifice quality for 
increased sales and profits.
Since 2020, when the project to produce the electric 
pedal and ETC started, steps have been taken to estab-
lish the knowledge of this company, which we hope will 
be achieved this year. Following the production of the 
ETC product and the electric pedal, negotiations have 
been held with several knowledge-based companies 
that are active in the field of production of sensitive 
sensors, in order to proceed with domestic production 
if there is an economic justification.
The main challenge of the automotive industry is to pro-
vide liquidity, and unfortunately, automakers do not 
have a clear vision to solve this problem due to the men-
tioned problems, significant losses, and the use of their 
credit capacity, and the component manufacturers with 
the banking system.

The CEO of Irka Part Sanat raised 
the issue

Separation of ownership 
from management is the key 

to the success of a 
manufacturing company
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Profitable activities in the automotive industry have 
caused a large part of the profits of automakers to go to 
the pockets of dealers. On the other hand, this issue plays 
an important role in reducing the liquidity of the auto-
motive industry to produce up-to-date and quality cars. 
Considering the impact of this issue on the auto parts 
manufacturing industry and the heavy losses that the 
auto parts manufacturers have suffered through this, we 
went to Engineer Hassan Zarenejad, the president of the 
Qazvin Auto Parts Manufacturers Association, and talked 
to him. We read excerpts from this interview.
This association is a member of the country’s parts man-
ufacturing association, which was established with the 
aim of creating integration and coordination in order to 
achieve the goals of the country’s automobile industry, as 
well as creating self-sufficiency and no need for depen-
dence on the world’s powerful automakers. Of course, 
no country can be completely independent in terms of 
industry, but the goal of the Qazvin Automobile Manufac-
turers Association is to take as many steps as possible to 
produce up-to-date cars.
There are about 180 part makers in Qazvin province, 
30% of whom are assemblers. In general, due to proper 
investment, about 12% of the country’s auto parts are 
currently produced in Qazvin province. The assemblers 
each have about 10 to 15 second-rate assemblers, and 
if each of them generates employment for an average of 
400 people in total, it will create extensive employment 
in the province.
Today, the automotive industry is one of the most ad-
vanced industries in the world and requires a lot of expe-
rience, knowledge and expertise, so if the policies are im-
plemented properly, the right conditions will be provided 
for the export of parts to other countries.
Car imports should pave the way for a prosperous envi-
ronment for the automobile industry to flourish.
Despite the impact of this issue on the growth of prof-
itability of car companies, it will definitely improve the 
quality and increase customer satisfaction. Governments 
and policymakers must work to keep stray money flow-
ing into industry and boost production so that the cost of 
goods is reduced, which makes the automotive industry 
more dynamic and more effective in satisfying customers.
I am very optimistic about the future of this industry and 
its development and progress. If the automotive industry 
has enough liquidity and uses the latest technologies and 
knowledge of technology, it will definitely progress and 
pave the way for the projected production of 1.8 million 
vehicles next year. 

President of Qazvin Auto Parts 
Manufacturers Association

The real profit of 
car production goes 

to the dealers

Over the past years, companies in the field of energy 
industry, relying on modern knowledge and technolo-
gies, have been active in the field of exports and have 
been successful in attracting foreign customers. Gener-
ally, such companies have enhanced the added value of 
their products while assessing the needs of export mar-
kets. To further investigate this issue, we went to En-
gineer Ali Bakhshi, Chairman of the Board of Directors 
of Sunir Company, and talked to him. We read excerpts 
from this interview.
The company was formed about 27 years ago with 
the presence of a number of active public and private 
companies in the field of water and electricity in order 
to develop the export of goods and technical and engi-
neering services and during these years has successfully 
completed over 300 international projects. The direc-
tion of the company is unique in the country and even 
in the region. Currently, the company has several proj-
ects in Iraq, Uzbekistan, Pakistan, Ethiopia, Tanzania, 
etc. and has offices in more than 15 countries.
One of the important goals of Sunir Company is to take 
back the lost markets and create new markets, and for-
tunately, it has been successful in achieving this goal 
and in general, long-term and medium-term goals, 
even more than expected.
The company is active in the construction of infra-
structure projects such as power plants, dams, power 
transmission lines and substations, water and gas trans-
mission lines, etc. Sunir Company is known to many 
countries and employers due to its long history of oper-
ation and implementation of more than 300 successful 
projects, and many trust it; despite the sanctions, Sunir 
has kept its commitments to its customers.
Sunir is the only company active in the field of energy 
that focuses on international exports and marketing. 
On the other hand, few companies in this field have 
completed such a huge volume of infrastructure proj-
ects, and for this reason, Sunir Company is known as 
the flagship of international activities in this field.
Because the company’s focus is on value-added, it is 
considered knowledge-based. In other words, instead 
of selling crude, Sunir focuses on value-added and of-
fers high-tech, value-added non-oil exports to other 
countries, so knowledge-based is an important feature 
of Sunir.
Our country has no choice but to export high value-add-
ed exports as the driving force of economic movement 
to save the economy. Given this, the government’s view 
should also be export-oriented.  

The chairman of the board of directors 
of Sunir Company raised

High value-added 
exports are the driving 
force of the country’s 

economy
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35.5$ billion investment 
in Iran’s petrochemical 

industry
The main topics of the mission of the National Petrochem-
ical Company include preparing strategies, policies and 
macro and strategic plans for the development of the val-
ue chain of the petrochemical industry, preparing plans for 
development and investment in the petrochemical indus-
try and providing the necessary infrastructure with priority 
for value chain plans, defining and implementing special 
zones. Petrochemical and Petrochemical in accordance 
with land management along with playing an active role 
in the technology ecosystem of the petrochemical industry 
with the participation and support of knowledge-based 
companies, start-ups and research institutes with the aim 
of attracting, transferring and sharing technical knowledge 
and finally identifying, prioritizing, approving technical 
feasibility The development of the petrochemical and pet-
rochemical industry of the governmental and non-govern-
mental sectors is commensurate with the needs of domes-
tic and foreign markets. Growth of petrochemical industry 
in Iran in terms of statistics
 Net domestic sales of petrochemical products from 2016 
to 2021 increased from 7.4 million tons worth $ 4.6 billion 
to 10.2 million tons worth $ 8.2 billion. Meanwhile, the 
growth of annual global demand for petrochemical prod-
ucts by 2040 is 4.5 percent and the growth of refined prod-
ucts is less than one percent.
In addition, regarding the status of the Eighth Develop-
ment Plan projects in the horizon of 2032, 37 projects are 
in the initial stages of the Eighth Plan, in which $ 41 billion 
will be invested, and the nominal capacity of the ongoing 
projects is 58 million tons per year and capacity Accumula-
tion in Horizon 2032 is 199 million tons per year, and these 
projects are still in the early stages.
Value chain development strategy and import reduction
In order to develop the value chain and reduce imports, 33 
projects are underway, of which the total capacity of the 
projects is 3.5 million tons per year and the volume of in-
vestment is $ 3.5 billion. Also, the average investment vol-
ume of each project is over 100 million dollars, the number 
of licensed projects is 20 projects, the number of chains 
includes 6 chains and the number of active projects is 11 
projects.
Iran’s share of production capacity and trade of major pet-
rochemical products in the region and the world
Regarding Iran’s share of capacity, production and trade of 
major petrochemical products in the world and the Middle 
East in 2021 and compared to 2020, it can be said that 
Iran’s share of world production capacity from 2.68% to 
2.76%, Iran’s share of production capacity in the Middle 
East from 26.49% At 27.56%, Iran’s share of world trade has 
increased from 5.93% to 5.68% and also Iran’s share of 
Middle East trade has increased from 22.13% to 22.17%. 

Increasing the production of 
renewable energy will not 
only free the government 
from the problem of electric-
ity shortage for many years, 
therefore, some active pri-
vate sector companies are 
trying to use the abundant 
capacities of our country to 
create the necessary bases 
for the production of renew-
able energy from solar sourc-
es. Provide wind. In this re-
gard, we had a conversation 

with Engineer Ali Ghorbani, CEO and Vice Chairman of the 
Board of Directors of Sabaniroo Sadid Company. We read ex-
cerpts from this interview.
Knowledge based Sabaniroo Sadid Company is one of the 
first and most proud companies in the field of entering the 
fields of renewable energy and clean energy in Iran and has 
so far installed and commissioned about 200 turbines.
Recently, the private sector has also bought a turbine, which 
is a turning point in changing the private sector’s view to-
wards the use of wind and solar renewable energy, and re-
quires the support of the public sector.
Knowledge based Sabaniroo Sadid Company, as a leading 
company, has the capacity to increase production and act as 
its wind site due to its high wind potential, especially in the 
eastern provinces of the country. The development plans of 
this company can be increased. The production capacity of 
wind turbines from the level of kilowatts to megawatts, en-
tering the field of manufacturers of photovoltaic solar panels, 
as well as the operator and operator of the solar power plant 
using expert forces, management capabilities and existing 
infrastructure.
Despite the current situation, it seems that from now on, 
the industries will have to generate the electricity they need, 
which is promising for the private sector to start working in 
this field.
One of the obstacles for cryptocurrencies industry activists is 
the lack of electricity required and, on the contrary, the pur-
chase price is many times higher than other industries, while 
by removing these obstacles, we will witness the rise of this 
industry and its fundamental transformation.
The best way is to replace fossil fuels with renewable energy. 
Of course, due to the issuance of strict fine instructions for 
high-consumption consumers, it seems that the ground for 
compensating some energy from the place of saving energy 
is provided. 
The current situation provides a good platform for private 
sector companies such as Knowledge based Sabaniroo Sadid 
to cooperate with countries such as Russia and Kazakhstan in 
the field of electricity generation, but its political and interna-
tional requirements are not yet available.
In my opinion, there is a very good future ahead for this in-
dustry, so that in the next 20 years, most countries will move 
in this direction and the ratio of renewable energy produc-
tion to total energy consumption will increase by 70%. 

CEO of knowledge based Sabaniroo 
Sadid Company

Extraction of 
cryptocurrencies using 

renewable energies
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Managing Director of Pooyesh Paya 
Equipment Designer Company

A relentless effort to fulfill the 
slogan of knowledge-based and 

job creative production

Pooyesh Paya Designer Company was established from 
the beginning of its activity, instead of focusing on imports 
and trade with the aim of production in order to create a 
healthy environment for employing the country’s capable 
forces and not leaving the currency, and then to produce 
products such as medical surgical suction in two models. 
Analog and digital, baby vacuum cups and electromedical 
accessories and quadruple hospital equipment. In order to 
get more acquainted with the activities and actions of this 
company, we have had an interview with Engineer Ali Eshti-
aq, CEO of Pooyesh Paya Equipment Designer with the “Ario 
Mod” brand. We read excerpts from this interview.
Pooyesh Paya Equipment Design Company is trying to pro-
duce and produce zero to one hundred products in Iran as 
far as the facilities and equipment of the country allow, and 
to import only in cases where domestic production is not 
possible. There have even been cases where the supply 
of a part from other countries has reduced the price, but 
the policy of the company that designed the Pooyesh Paya 
equipment is to support other manufacturers in the coun-
try, which we have been able to implement.
Exporting products requires CE certification, which is a bit 
costly due to the increase in the exchange rate, but steps 
have been taken to obtain CE certification for surgical suc-
tion and cup vacuum products, which we hope to achieve in 
the shortest possible time.
One of the development plans of the designer company is 
to provide a dynamic scan, production of wavy mattresses, 
serum pumps and syringe pumps. The company creates a 
cohesive team in the research and development unit, by 
visiting all medical centers to identify the weaknesses of 
medical products and equipment, which after reviewing 
and holding meetings with relevant specialists, begins plan-
ning these products.
Added 3 new products that doubled the number of man-
power in different parts of the company; Our hasty steps 
to enter the field of knowledge-based, considering that the 
purpose of establishing the company was to design a dy-
namic scanning equipment for the production of medical 
products, has been one of the most important programs of 
this company to fulfill the slogan of the year.
One of the most important issues for Pooyesh Paya Equip-
ment Design Company is to observe the quality standards 
of the final product in accordance with a similar sample of 
the product abroad.
In the $ 2.5 billion medical equipment market, the share of 
domestic production is about $ 800 million. In the context 
of the Corona pandemic, you saw how medical device man-
ufacturers were able to meet the country’s needs.
Economic growth of any country has a lot to do with creat-
ing and improving the economic infrastructure and business 
environment of that country, and private companies, by cre-
ating this structure, have an important role in entrepreneur-
ship and job creation of human resources.

In recent years, domestic companies have achieved great 
success in the field of production of up-to-date and stan-
dard vehicles, one of which is Parsian Motor Automotive 
Industries Company, which relies on having high scientific 
and practical potential, committed and specialized forces 
in industry and technical staff and The company has suc-
ceeded in obtaining the exclusive representation of Fiat 
brand in Iran. In an interview with Engineer Mehdi Hajib-
abaei, CEO of Parsian Motor Automotive Industries and the 
official representative of the Italian automobile company 
Fiat in Iran, we discussed the situation of this company. We 
read excerpts from this interview.
The automaker has been operating for the past 12 years 
following a contract with Fiat Italy and is currently operat-
ing and producing Fiat Ducato, Type B ambulances and 
handicapped vehicles used for mobile clinics.
Since one of the requirements of the country is the produc-
tion of quality rescue vehicles and imported cars of Asian 
brands have always been used, the company intends to 
produce these cars and after the decision of the country’s 
emergency organization to use Benz cars, localize ambu-
lances and Has put the vehicles needed to transport pa-
tients on the agenda.
One of the most important export destinations of Parsian 
Motor Automotive Company is North Africa, however, the 
company also exports to the UAE, Iraq and Ghana.
This car is domestically made and will eliminate the need 
for the market to import similar foreign models, but unfor-
tunately the country’s emergency services have imported a 
large number of Benzes in recent years that have number-
ing or standard problems, so Parsian Motor Automotive 
Industries Company Imported cars have eliminated the 
existing shortcomings. Another advantage of this company 
is the use of internal equipment and knowledge of knowl-
edge-based companies, which has led to many improve-
ments.
One of these plans is to increase the size of the ambulance 
room and the services it provides, so that resuscitation and 
outpatient operations are possible. Of course, the products 
will be produced according to the customer’s needs, one of 
the examples of which is the production of windows with 
the ability to carry 5 disabled people, relying on the auto-
matic hydraulic system for their boarding and disembark-
ing. Even these vehicles can perform mammography, den-
tistry and various other medical services in deprived areas, 
so ambulances are used according to the needs of the 
country. 

The CEO of Parsian Motor Automotive 
Industries raised

Internalization and 
production of 

European standard 
ambulances in the country
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Timely production and supply of medical equipment 
during the Corona period showed that medical equipment 
companies were highly productive and almost self-suffi-
cient, yet many government agencies prioritized foreign 
products and ignored domestic production. To further in-
vestigate this issue, we had a conversation with Mahmoud 
Reza Merati, Deputy CEO of Pooyandegan Rah Saadat 
Company. We read excerpts from this interview.
The company manufactures a variety of medical equip-
ment such as vital signs monitors used in the operating 
room, ICU, wearable monitors, advanced ICU ventilator, 
electrocardiograph, electroshock, compressor, respiratory 
dehumidifier, digital thermometer, depth gauge and ... It 
is a number of knowledge-based companies with interna-
tional standards such as CE Mark.
One of the advantages of Pooyandegan Rah Saadat Com-
pany is the use of local knowledge, power and expertise in 
the production of medical equipment. On the other hand, 
the company produces practical and up-to-date products, 
such as the AED device, which is commonly used in busy 
centers and such as airports, subways, universities, etc.
The company has exported to more than 46 countries 
since 2001, much of which belongs to the European Union.
Many companies are members of the Union of Manufac-
turers and Exporters, operating in accordance with inter-
national and national standards and foreign demand, so 
their products are designed and produced 100% in the 
country and have complied with quality and safety param-
eters. Currently, 90% of the country’s medical equipment 
is self-sufficient.
The company’s medical equipment is provided on-site 24 
hours a day, 7 days a week, while foreign products do not. 
At present, Pooyandegan Rah Saadat Company has 26 cen-
ters that are located in different cities and are constantly in 
touch with hospitals to help them in case of any problems, 
therefore, more than 95% of customers are satisfied with 
the services provided by this company.
In 2014, the Law on Knowledge-Based Companies was 
passed, in which Pooyandegan Rah Saadat Company be-
came one of the first knowledge-based companies. As 
mentioned, this company has been a model exporter in 
the field of export for 10 years and has received a medal of 
honor and is currently one of the 50 leading companies in 
the field of knowledge.
Our country has fewer hospital beds than the current pop-
ulation, however, during the Corona era, shortages were 
largely compensated by the efforts of medical equipment 
companies. 

Deputy CEO of Pooyandegan Rah Saadat 
Company proposed the path to happiness

90% self-sufficiency 
of the country in the 

production of medical 
equipment

Shima Parto Company start-
ed its production activity 
in the field of radiology de-
vices in the form of parts 
assembly (SKD / CKD) in 
2006 with the cooperation 
of Shimadzo Japan’s com-
pany, with the beginning of 
economic and international 
sanctions against Iran and 
problems in financial and 
banking relations with Ja-
pan. Shima Parto Company 

focused on the independent production of radiology devic-
es. In order to become more familiar with the activities of 
this company, we had an interview with Ali Rabet, CEO of 
Shima Parto Company. We read excerpts from this inter-
view.
The company with more than 35 years of continuous ac-
tivity in the field of import, sale and after-sales service of 
medical video diagnostic equipment as the exclusive rep-
resentative of Shimadzo Japan in Iran and so far more than 
2500 devices of radiology, sonography, fluoroscopy, radiol-
ogy Mobile, operating room CT logo, CT scan and angio are 
installed and working in medical centers across the country.
At present, the products of “Made in Iran” of this company 
include digital radiology device of the ground column and 
the most important feature of this device is that all me-
chanical components and generators of the device in the 
country have been designed and produced independently. 
In addition, one of our short-term goals is to improve the 
quality and proper performance of the devices.
In my opinion, the situation of after-sales service of medical 
equipment in the country is facing challenges due to the 
problems of supplying the required spare parts and ser-
vice costs resulting from international sanctions, especially 
since medical centers unfortunately have a special budget 
and program to discuss preventive maintenance and re-
pairs. The equipment does not have its own capital, and 
the entry of unqualified people into the field of after-sales 
service has increased the problems.
The potential for growth and activity in the field of medi-
cal equipment in the country is significant. Due to the large 
population, geographical location and the needs of the 
health and treatment sector of the country, at present, con-
sidering the internal and external conditions of the country, 
investing in this sector is worth considering.
Our group is one of the few companies in the field of 
production of medical imaging equipment in the region, 
therefore, our share of the regional market due to the large 
number of foreign competitors, both at the top and lower 
levels. 2 and 3 are very low. We hope to improve our posi-
tion after obtaining CE as well as joint ventures in the field 
of production with world-renowned companies.
 We hope that with the will, effort and attraction of cre-
ative, committed and specialized forces, new investments 
as well as improving business conditions in the country and 
international relations, and using all the potentials of the 
country, we can achieve a worthy position of the country.

CEO of Shima Parto Company

The structure of the 
country’s economy does 

not encourage
 industry and production
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Due to the existence of 
prominent Iranian doctors 
in the world, domestic 
medical equipment has 
found a good place in the 
world and today it is even 
better known than some 
products of European 
companies. To learn more 
about this issue, we went 
to Dr. Ali Amari Allahyari, 
the CEO of Pooyandegan 
Pardis Medical Company, 
and talked to him. We read 

excerpts from this interview
This company was established in 2007 with the aim of 
producing orthopedic products, implants, etc. in Minoo-
dasht industrial town of Golestan province, and over time, 
it has achieved many successes in the localization of these 
products, so that some of its products, such as trauma im-
plants, Percentage of domestic production.
A total of 60 product models have been produced in 
Pooyandgan Pardis Medical Company, the most import-
ant feature of the company’s products is the focus on the 
activities of research and development. In the production 
of these products, efforts are made to use the most up-to-
date technologies.
Other features and benefits of Pooyandegan Pardis Med-
ical products include the long-term effectiveness of these 
products. On the other hand, the products of this compa-
ny use the ideas and opinions of physicians to design and 
optimize the manufacture of equipment, both in terms of 
quality and The price is also satisfied by the customers. It 
is noteworthy that this company has been exporting to 20 
countries of the world in an unstable manner and in a sta-
ble way to 3 countries and is mainly focused on the market 
of 400 million in the region.
One of the main methods of Pardis Company is to follow 
the companies that have been active and active in this 
field for about 20 years, therefore, we recommend the 
same method to those who will move after us.
Since orthopedic products are consumer, the issue of af-
ter-sales service does not apply to them, but the in-ser-
vice service process is successful and usually this success 
has a significant impact on their survival in the market 
and, as mentioned, the satisfaction of medical centers. 
And has attracted buyers.
For this purpose, Pardis Medical Company has reviewed the 
laws in the field of knowledge based companies and has also 
participated in various committees. When we talk about 
knowledge-based products, the goal is that these products 
are both technologically advanced and of good quality.
The market for medical equipment in the Corona era was 
severely weakened, and as many Corona patients were 
admitted to ICUs, many surgeries and medical activities 
in other departments ceased and orthopedic companies 
suffered heavy losses.
I thank the activists of the World of Investment Magazine 
and I hope that the issues in this field will be resolved due 
to the efforts of the young staff of Pooyandegan Pardis 
Medical Company. 

The CEO of Pooyandegan Pardis Medi-
cal Company stated

Foreign markets 
trust in Iranian 

medical equipment

One of the influential factors in the rise of the capital mar-
ket index is the increase in the exchange rate, however, it 
should be noted that this issue does not have the same ef-
fect on the market situation in all circumstances and on 
the other hand, not all stock companies . For example, 
some listed companies are export-oriented and will ben-
efit greatly by raising the exchange rate, unlike importing 
companies.
Abbas Ali Haqqani Nasab, Chairman of the Board of Direc-
tors of Hadaf  portfolio management company, referring 
to the multi-exchange rate, said: “Currently, there are four 
exchange rates: half, agreement rate, organized market ex-
change rate and free exchange rate, with prices of 26, 32, 
29 and 27 thousand tomans are traded. Since the terms of 
sale of listed companies depend on the semi- free curren-
cy, the sales of these companies will not change until the 
price of this currency changes.
Emphasizing that stock exchange companies have grown 
with the increase of exchange rate and have also been 
effective in increasing the stock exchange index, he con-
tinued: If the currency is stabilized at prices of 30 to 33 thou-
sand tomans, this issue will have a favorable effect on stock 
exchange companies and increase product prices. They will 
bring them, so we can be sure that with the increase of the 
exchange rate, we will see the growth of the capital market 
index.
The Chairman of the Board of Directors of Hadaf  portfo-
lio management company, stating that the growth of the 
stock market should be paved with long-term investments 
and creating transparency in this market, added: And ... are 
export-oriented, so the price of their goods will be deter-
mined based on world prices and exchange rates; In other 
words, the increase in the exchange rate has caused the 
positive mobilization of export-oriented companies in the 
capital market, and therefore, if it is not an exaggeration, it 
can be said that the capital market is dollar-oriented and is 
affected by its fluctuations.
To enter the capital market, micro-shareholders must be 
more educated and have sufficient information and knowl-
edge of this market. Another issue is that these sharehold-
ers are looking for better investment tools and entering the 
capital market in the long run.
In the end, he pointed to the growth of the stock market 
index in the coming months: the example of these tools 
has features such as justice-oriented, profitability, diversi-
ty-oriented, transparency-oriented and property-oriented, 
so if we have it, we can draw a better situation for the stock 
market and we hope for the growth of the index. Also, in 
such a situation, there are no more sudden attacks on the 
capital market or emotional buying and selling. 

Chairman of the Board of Directors of the 
Hadaf  portfolio management company

The capital 
market is 

dollar-driven
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One of the requirements 
for the growth of industries 
and production is the time-
ly supply of liquidity, which 
unfortunately is currently 
facing obstacles due to eco-
nomic problems. They put 
and on the other hand help 
facilitate the production 
process. According to this 
issue, if economic problems 

are solved, by attracting the necessary capital from domes-
tic and foreign markets, these resources can be directed to 
the industry and the activities of these companies can be 
accelerated. In order to get more acquainted with this is-
sue, we had a conversation with Dr. Abbas Mehrabi, CEO of 
Charisma Energy Supply Company. We read excerpts from 
this interview.
Due to the existing problems in the field of external financ-
ing, Charisma Energy Supply Company was established 
with the approach of financing as a missing link in the 
industry.
Charisma Energy Supply Company, with the aim of rais-
ing capital, identified bottlenecks and various production 
sectors and succeeded in launching investment funds, in-
surance sector, charisma commercial and exchange sector. 
Since many financing companies have not been able to 
meet the needs of industries and companies, Charisma En-
ergy Supply Company tries to provide effective solutions by 
carefully studying these problems. In line with its defined 
mission, it also seeks to raise the necessary capital for the 
construction, development and supply of equipment and 
supplies for large power plants, and to continue this pro-
cess until it reaches the end of the chain, ie the consumer.
The first advantage of this company is that it is aware of 
the state of the industry and examines its problems and ca-
pacities, while the financing companies only examine the 
financial and investment dimension of the industries. The 
second advantage of Charisma Energy Supply Company is 
the establishment of chains and subsidiaries to provide ser-
vices to various industries.
Most of the activities of Charisma Energy Supply Company 
are carried out domestically, but due to the impact of sanc-
tions on the entire economy and the cessation of foreign 
investment, the process of capital transfer to industries will 
be slower. For example, in the context of sanctions on the 
transfer of foreign capital, the inputs of production and 
technology from outside to inside are stopped or costly, 
and this increases costs.
The company’s foreign offices have been set up to provide 
the services needed by customers in order to develop fi-
nancial, commercial, marketing and import assistance ac-
tivities.
In the current situation, efforts are needed to facilitate laws 
and regulations in the country’s monetary and financial sys-
tem. I hope that in the not too distant future, the problems 
and difficulties caused by the sanctions will be resolved and 
the ground for effective communication with foreign in-
vestment institutions will be provided.

One of the issues that has prevented the capital market 
from achieving the expected prosperity and growth is the 
emotional behavior of some new shareholders, which 
usually occurs due to lack of culture and sufficient knowl-
edge of this market. To further investigate this issue, we 
went to Ms. Yeganeh Eghbalnia, CEO of Firouzeh Stock 
Portfolio Management Company, and talked to her. We 
read excerpts from this interview.
In 2022, the company, by providing new services such as 
asset consulting services and optimization and asset port-
folio arrangement according to the degree of risk desired 
by investors, tries to design appropriate financial instru-
ments according to precautionary factors and increase 
unsystematic risk in the Iranian economy for reputable 
investors. 
Firouzeh Success Investment Fund in 2010, after receiving 
a license from the Stock Exchange and Securities Organi-
zation, is currently the company of Iran Industrial Devel-
opment Investment Group (Public Joint Stock Company) 
as the market manager of this fund. It is worth mention-
ing that the policy of the Firouzeh Asia Fixed Income 
Investment Fund in 2022 has been to realize an annual 
profit of 23%, which has reached a return of 22% on 31 
June of this year.
Since asset price growth has not yet been reflected in the 
stock market index, we intend to provide customers with 
a thorough analysis of macroeconomic variables and why 
the stock market has not yet responded to price growth 
in order to attract micro-shareholders. It is worth noting 
that when the underlying cause of stock market stagna-
tion is explained to small customers as well as asset diver-
sification models are given to them, customers’ trust is 
gained and the majority will not worry about fluctuating 
market conditions.
Given the current situation, the capital market situation 
seems to be volatile and unpredictable in the coming 
days. On the other hand, the weak reports of listed com-
panies and the increase in production costs in most com-
panies due to rising prices of raw materials, raw materials 
and wages, do not show a positive situation for this mar-
ket in the next few months, therefore, it seems that Teh-
ran Stock Exchange is no longer as easy as in the past. 

The CEO of Firouzeh Stock Portfolio 
Management Company

The negative impact 
of inflation on the 

profitability of Stock 
Market Companies 

CEO of Charisma Energy Supply 
Company

The most important 
missing link in 

industry is capital
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 Engineer Abdolreza
Yaghoubzadeh
 President of the
 Association of
 Manufacturers and
 Exporters of Medical
Equipment of Iran

People are not aware of 
insurance laws and regula-
tions, there is an unrealistic 
attitude towards this indus-
try, which in the long run will 
cause people to be inclined 
towards it. In this regard, 
we had a conversation with 
Reza Aram, CEO of the com-
pany Erike Tejarat Ati Negar 
official insurance brokerage. 

We read parts of this interview. 
The company operates in the field of consulting and provid-
ing a variety of insurance services to companies and public 
and private organizations and the community of insurers. 
The activities of these companies are divided into several 
categories, the first of which is the provision of insurance 
services to the retail market. Yes, it does. The other part of 
the activity of Erica Ati Negar Brokerage Company is related 
to providing consulting services to large organizations and 
institutions such as freight, medical, engineering, etc. insur-
ance to buy the best insurance coverage with appropriate 
rates and conditions from insurance companies.
One of the significant parts of Erike Tejarat Ati Negar Bro-
kerage Company is benefiting from the consulting team and 
experts, so that when declaring damages to the insurers 
and the contracting experts, all the necessary follow-ups to 
realize the rights of their insurers are followed quickly and 
satisfactorily.
Unfortunately, due to lack of knowledge about the in-
surance industry and its benefits, people are not familiar 
enough with this industry. Of course, this task is the respon-
sibility of all stakeholders in the industry, such as insurance 
industry experts, official insurance agents and agents, to 
make people more familiar with the insurance industry and 
its benefits through proper planning.
With the strong presence of insurance along with econom-
ic activities, we will see the growth and prosperity of the 
country’s economy, as in the recent heavy losses of various 
industries, the presence of insurance and compensation to 
the victims has greatly helped their reactivation.
In the current situation and the problems facing companies 
and the existence of economic pressures and sanctions, our 
country’s economy is not predictable, however, we envision 
a good future for insurance companies. Certainly, with the 
economic development of the country and the desire of 
traders and small and large industries to use insurance ser-
vices and the presence of active and creative youth in the 
country, I predict a good future for this industry.
Today, the insurance industry is almost modernizing and 
new markets are opening up in this industry. If the senior 
managers of the central insurance and insurance industry 
are smart, the insurance culture can be institutionalized 
among the people, therefore, I ask the government and the 
elders to provide the necessary ground for the growth of 
this industry. 

Managing Director of Erike Tejarat 
Ati Negar Brokerage Company

Government laws have 
hindered the development 
of the insurance industry

Thanks to the efforts of private sector companies and due 
to the special conditions of our country, we are now in a 
situation where we can use the existing potentials in the 
production and export of medical equipment from the 
simplest applied products and consumables to the most 
complex medical and diagnostic devices. . The corona cri-
sis in Iran has proven the potential for domestic medical 
supplies, even under sanctions. Iran was one of the top 15 
countries that did not have a major problem in supplying 
medical equipment in the most difficult conditions of sanc-
tions and coronation.
 Required infrastructure including the presence of educat-
ed and young manpower in the country, relatively cheap 
energy and wage costs compared to other industrialized 
countries, relatively large local market and easy-to-reach 
export market of West Asia and Eurasia with a population 
of 250 million Also, the experience of exporting to other 
countries of the world, especially the European Union with 
a history of about 20 years and the exemption of medical 
equipment from UN and US sanctions, shows the potential 
for a leap in the medical equipment industry of Iran.
Iran Health 2022 exhibition was able to show the tech-
nological potential of Iran’s medical equipment indus-
try, especially in companies with knowledge-based and 
advanced medical equipment. All domestic and foreign 
trade delegations that visited the hall of the Union of Man-
ufacturers and Exporters of Medical Equipment of Iran 
acknowledged this point and sometimes mentioned with 
disbelief the successes and advanced equipment provided.
Even before the Iran Health exhibition this year, many 
high-ranking officials of the Ministry of Health and mem-
bers of parliament did not know that many Iranian-made 
products have been exported to Europe for more than 15 
years! The toxic atmosphere caused by the behavior of 
these so-called producers caused that in some goods, de-
spite the potential of domestic production in the country, 
more than 100 million dollars of 4200 Tomans were allocat-
ed to the import of similar domestic goods. Now that the 
exchange rate policy has changed, it is clear that in some 
cases up to 50% of the allocated currency has been more 
than the actual amount. But now is the time to distinguish 
real producers from fraudsters. We all owe it to ourselves 
to support producers whose proven track record over the 
past decades has always sought quality production and ex-
ports, and to reciprocally avoid fraudulent companies. 

The need to 
support real 
producers
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Our country’s textile and clothing 
industry is more than 7,000 years 
old. The people of Iran, regardless of 
clothing and welfare, used the prod-
ucts of the textile industry as a sym-
bol of dignity and social status.
According to statistics, now more 
than 7,900 textile and clothing units 
are operating throughout the coun-

try, whose capital has reached 11,000 billion tomans to 
date. About 260,000 people are employed in this industry, 
as the third most important strategic industry in the coun-
try, and the share of employment in it is close to about 
12%. Under the supervision of 377 unions alone, more 
than 100,000 trade unions are officially active in the coun-
try’s clothing and textile supply chain, and about $ 8.1 bil-
lion of foreign exchange has been allocated to this market.
Although the huge economic capacity of the textile and 
clothing industry in our country is still significant and signif-
icant; But unfortunately, the industry has been struggling 
with micro and macro problems for years, and every year 
the need for improvement and planning is felt more than 
in previous years. According to experts, the main obstacles 
and problems in this industry, including high production 
costs and costs compared to competing countries, lack 
of development and modernization of the lower layers, 
highly traditional, inefficient, unorganized and dispersed 
distribution network, lack of name and It is a national 
trademark and cultural and social constraints on product 
design. Other obstacles include the use of old and worn-
out machines in production, the lack of up-to-date produc-
tion technology for some products, the lack of government 
and stakeholder chains looking at the entire textile and 
clothing industry, the lack of VAT and the non-collection of 
taxes from the final consumer. He pointed out the many 
restrictions for domestic brands, the lack of proper plan-
ning in the field of exports, as well as the lack of proper 
mechanisms in international trade and transportation of 
money and goods, and the lack of access to raw materials 
at reasonable prices, including downstream petrochemical 
and cotton industries.
Of course, this is not the whole story. According to fore-
casts, the capacity of the global clothing and textile market 
will soon reach $ 2 trillion by 2025.
Countries such as China, India, Brazil, Russia and Turkey 
have now risen to take over this huge market. Maybe it is 
time for our officials to take action and prepare the neces-
sary ground for exploiting this dusty treasure as soon as 
possible. 

Iranian textile 
industry; A huge 
treasure has been 

neglected

The elimination of foreign ex-
change subsidies and the alloca-
tion of part of the income from 
it to the support of the poorest 
people of the society, or in other 
words, economic transformation, 
has been the most important 
event of 2022. Of course, after 
the imposed war, various gov-
ernments in Iran have agreed on 

measures to eliminate the preferred currency in order to 
support the purchasing power in order to lighten the gov-
ernment’s economic burden, fight rent, increase transpar-
ency and solve the budget deficit problem. Allocation of 
4,200 Tomans to some goods, which took place in 2018 
following the sharp fluctuations of the foreign exchange 
market, was stated by the government at that time as an 
effective policy to deal with the shock caused by the uni-
lateral withdrawal of the United States from the nuclear 
deal. It has been heavily criticized by economists from the 
beginning. Among the most important criticisms against 
this policy were the increase in smuggling of goods from 
Iran, the increase in economic corruption as a result of the 
distribution of rents, and the lack of people benefiting from 
the benefits of preferred currency.
Last year, the government allocated $ 8 billion in support 
approvals, and another $ 16 billion in foreign exchange sub-
sidies at $ 4,200. On the other hand, it was predicted that 
$ 20 billion would be allocated to this issue this year, which 
would cause major problems for the government due to 
the unknown situation of foreign exchange earnings. How-
ever, many rightly believed that the abolition of this subsi-
dy should not have happened suddenly, as it would lead to 
rampant inflation, which would have many consequences 
for the country. On the other hand, the defenders believe 
that the effect of eliminating government currency on the 
cost price of consumers will be 17% at most, because $ 
53 billion worth of goods entered the country last year, of 
which $ 15.1 billion in subsidized currency and $ 38 billion 
It has entered the country with free and semi-free currency, 
so only 28.4% of imported goods have been imported with 
subsidized currency and 71.6% have been imported with 
free and semi-free currency.
Accordingly, it has been argued that even if customs tariffs 
and commercial profits do not change, there will ultimately 
be a 17% ceiling on the price of imported goods in the mar-
ket, while these tariffs will be reduced. On the other hand, 
some estimate the effect of eliminating the 4,200 Toman 
currency on food inflation by about 70% and the inflation 
of basic goods above the inflation rate of 40 to 50%. How-
ever, the elimination of the preferred currency led to a 
sharp rise in commodity prices in some items, although the 
inflation rate for May points in 2022 increased by 3.7 per-
centage points compared to the previous month. The point 
inflation rate of the main group of “food, beverages and 
tobacco” has increased by 6 percentage points to 49.4% 
and the group of “non-food goods and services” has in-
creased by 2.7 percentage points to 34%. However, we will 
have to wait for the next few months to see the exact im-
pact of eliminating the currency at government prices. 

Economic 
transformation and its 

consequences

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.

Concessioner and Chief   
Executive Officer:
Morteza Faghani
Editor In Chief:
Farhad Amirkhani
Commercial Manager:
Sara Nazari
Translator:
Said Edalatjoo

Contact Us
Add: Unit 3 , No 27, Marzban Nameh
Alley, Shahid Mofatteh Ave. Tehran,Iran  
Zip Code:1588866344
Tel:+9821 -88864842    
Fax:+9821 -88864786
To receive the full version of the monthly, 
please refer to the following 
news site: www.dsarmaye.ir       
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Managing Director of Erike Tejarat Ati Negar Brokerage Company
Government laws have hindered the development of the 
insurance industry

The CEO of Pooyandegan Pardis Medical Company stated
Foreign markets trust in Iranian medical equipment

Deputy CEO of Pooyandegan Rah Saadat Company proposed the path to 
happiness
90% self-sufficiency of the country in the production of 
medical equipment

CEO of knowledge based Sabaniroo Sadid Company
Extraction of cryptocurrencies using renewable energies

President of Qazvin Auto Parts Manufacturers Association
The real profit of car production goes to the dealers

The former head of the country’s Roads and Transportation Organization stressed
Development of the transportation industry depends on 
decision-making based on national interest

The CEO of Farab Road and Rail Development Company raised the issue
The rail transport industry is in dire need of 
reconstruction and improvement

The CEO of Firouzeh Stock Portfolio Management Company
The negative impact of inflation on the profitability of 
Stock Market Companies








