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سرمقـاله
سیدرضا جمشیدی

مسئولیت اجتماعی
رقابــت و گســترش ارتباطــات در قــرن جدیــد شــرکت هــا و نــام دارنــد مــی توانــد صــورت گیــرد .در صورتــی کــه ایــن

برندهــای مطــرح را بــه ســمت جــذب صادقانــه تــر مشــتریان ابــزار بــه کار گرفتــه نشــود قطعــا برنامــه هــای مســئولیت
هدایــت کــرد .بنابــر ایــن مدیــران ارشــد پرداختــن بــه اجتماعــی نتیجــه قابــل قبــول نخواهنــد داشــت .در کشــور مــا
مســئولیت هــای اجتماعــی را در دســتور کار خــود قــرار دادند .شــرکت هــای مطــرح از رســانه هــا بهــره کافــی را نمــی گیرنــد
مســئولیت هــای اجتماعــی داللــت بــر حفــظ و گســترش عــدم تعامــل بــا رســانه هــا موجــب شــده تــا فعــاالن اقتصــادی

مبانــی اخالقــی و کمــك بــه توســعه پايــدار جامعــه دارد .از کشــورو برندهــا از مــردم بســیار دور باشــند.
ســوی دیگــر مــردم بــه شــرکت هایــی عالقمندنــد کــه درک

طبــق نظرســنجی ســال  2015توســط گــروه فعالیــن

کننــدگان یــا تاســیس خیریــه تنهــا بخــش هــای کوچکــی

شــرکت هــای بــزرگ خودروســازی جهــان کســانی کــه

ســازی و هدایــت شــهرندان بــه ســمت زندگــی بهتــر یکــی

مســئولیت اجتماعــی بــرای شــرکت هــای تجــاری خــود یــک

درســتی از شــهروندی داشــته باشــند .رعایــت حقــوق مصــرف صنعــت خودروســازی ( ،)PDFهشــتاد و شــش درصــد از

از مســئولیت اجتماعــی شــرکت هاســت .امــروزه فرهنــگ

از بزرگتریــن مســئله هایــی اســت کــه شــرکت هــای مطــرح

بــه آن مــی پردازنــد .بــدون شــک ایــن ارتباطــات از مســیر

درآمــد حداقــل  5میلیــارد دالر دارنــد مــی گوینــد کــه
اولویــت مهــم اســت .آنهــا اخــاق تجــاری را مهمتریــن اولویت
مــی داننــد ،و پــس از آن نظــارت بــر محیــط زیســت در زمینه

رســانه هــا عبــور مــی کنــد .تــا زمانــی کــه فعالیــت هــای بهــره وری انــرژی ،کاهــش انتشــار کربــن و کاهــش ضایعــات

اجتماعــی شــرکت بــه اطــاع عمــوم نرســد ،اثربخــش

نخواهــد بــود.

قــرار دارد .مســئولیت هــای اجتماعــی و زیســت محیطــی را

بخشــی از عملیــات اصلــی کســب و کار مــی داننــد .در یــک

فولکــس واگــن در قالــب تبلیغ خــودروی خود ،یــک برنامه صنعــت جهانــی اخــاق تجــاری اولویــت  80درصــد ،مســائل

آموزشــی بــرای اصــاح رفتــار بــه ویــژه دربــاره اســترس ارائــه

زیســتی اولویــت  71درصــد و مصــرف و حفــظ انــرژی اولویــت

مــی کنــد .تاثیــر ایــن کلیــپ هــا در مواقــع بســیاری از ســاعت  70درصــد شــرکت هــای بــزرگ خودروســازی  28کشــور

هــا صحبــت نصیحــت گونــه و تبلیغــات بســیار بیشــتر اســت .دنیاســت .همــه ایــن مــوارد بــا شــفاف ســازی بیشــتر حاصــل
ایــن برنامــه بــرای رســیدن بــه اهــداف اقتصــادی ،اجتماعــی

مــی شــود و رســانه هــا مهمتریــن وســیله بــرای شــفافیت

ارزش جــز در ســایه جلــب اعتمــاد همگانــی محقــق نخواهــد

متاســفانه ارتبــاط خودروســازان ایرانــی و نماینــدگان

بســیاری از حقــوق شــهروندی را شــامل مــی شــود .ایــن بــدان

محصــوالت خالصــه مــی شــود و نشســت هــای دیــدار

مســئولیت دارد در برابــر جامعــه هــم مســئول اســت .آمــوزش های

در اجــرا وبرگــزاری و انعــکاس فعالیتهــای اجتماعــی و

و محیــط زیســتی اســت تــا ارزش پایــدار ایجــاد کنــد و ایــن هســتند.

شــد .ارتبــاط ایــن شــرکت بــا ذی نفعانــش جنبــه هــای برندهــای خارجــی در کشــورمان بــا رســانه هــا در تبلیــغ
معناســت کــه شــرکت همانقــدر کــه در برابــر ســهامدارانش و هــم اندیشــی بــا رســانه هــا برگــزار نمــی گــردد .و

همگانــی و اطــاع رســانی برنامــه هــای شــرکت هــا تنهــا بــا

مســئولیت هــای اجتماعــی ســازمانی برنــد خــود غافــل

بهــره گیــری از رســانه هــا کــه قدرتمندتریــن ابــزار قــرن  21هســتند.
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یادداشت
حسیـن محبـی

هميشه به سود راحت و باال شك كنيد
درســالهای اخیــر ،عــده ای ســود جــو و فرصــت طلــب،

در قطــب شــمال گــرگ هــا را اینگونــه شــکار مــی کننــد.

بــی بنیــه مالــی و صرفــا بــا اســتخدام چنــد کارمنــد ،کارگــر و

قالــب یخــی قــرار داده و در طبیعــت رهــا مــی کننــد .گــرگ

بــا تاســیس موسســات مالــی اعتبــاری و یــا شــرکت هــای
آبدارچــی و چیــدن تعــدادی میــز و صندلــی و نمایــش دفتــر

روی تیغــه ای برنــده مقــداری خــون مــی ریزنــد و آن را در
آن را مــی بینــد ،یــخ را بــه طمــع خــون لیــس میزنــد .یــخ

و دســتک و بــا آگهــی دادن در روزنامــه و ســایت هــا و  ...روی تیــغ کــم کــم آب مــی شــود و تیغــه ی تیــز ،زبــان

بــا دادن وعــده هــای اغــوا گرانــه ،تحــت مضاربــه ،مشــارکت

ســرد و بــی حــس شــده گــرگ را مــی بــرد .گــرگ خــون

ســود و لفاظــی هایــی از ایــن دســت ،اقــدام بــه جمــع آوری و

و طمعــه خوبــی پیــدا کــرده بیشــتر لیــس مــی زنــد؛ امــا

کــرده انــد کــه اغلــب ،در فــرم هــای یکســان بــه وفــور تهیــه

ناشــدنی و شــهوت ســیری ناپذیــر ،دارد خــون خــودش را

و  219قانــون مدنــی را نیــز در دیباچــه ی قــرارداد قیــد و

تــا بــه دســت خــودش کشــته مــی شــود  ...نــه گلولــه ای

و  ...بــا ســود تضمیــن شــده ،بــا ســود ثابــت بــا باالتریــن بیشــتری مــی بینــد و بــه تصــور و خیــال اینکــه شــکار
دریافــت پــول هــای مــردم کــرده انــد؛ قــرارداد هایــی تنظیــم نمــی دانــد یــا نمــی خواهــد بدانــد کــه بــا آن حــرص وصــف

شــده و خالصــه اینکــه عبــارت زیبــا و فریبنــده مــاده 10

یــادآوری نمــوده انــد.

مــی خــورد! آن قــدر از آن گــرگ زبــان بســته خــون مــی رود
شــلیک مــی شــود ،و نــه حتــی نیــزه ای پرتــاب! امــا گــرگ

در نظــام بانکــداری شــاهد بــوده ایــم کــه ایــن امــر تــا بــا همــه غــرورش ســرنگون مــی شــود!

چــه حــد جــاری بــوده تــا جایــی کــه مدیــر گــروه بانکــداری

شــناخت از کلمــه ی «طمــع» بــرای فعــاالن اقتصــادی بــه

اســامی گفــت :موسســه  ...مجــوز نداشــت و بانــک مرکــزی خصــوص کســب و کارهــای نــو پــا و خوانــدن در رابطــه بــا آن

از مــدت هــا پیــش در ایــن خصــوص هشــدار داده بــود بســیار توصیــه مــی گــردد .البتــه نــه اینکــه بــد بیــن باشــید بلکه
امــا متاســفانه مــردم بــه اطالعیــه هــا و مجــوز هــای بانــک

جوانــب امــر را بیشــتر بســنجید .ثروتمنــد شــدن از راه حــال

نبایــد بــه موسســاتی کــه ســود باالیــی را پیشــنهاد مــی کننــد

در زندگــی شــانس بــه معنــی فرصــت را دارنــد امــا بنــا بــه علــت

مرکــزی توجهــی نکردنــد ایــن در حالــی اســت کــه مــردم

اعتمــاد کننــد.

کاریســت کــه نیازمنــد تــاش و ممارســت اســت نه شــانس .همه

عــدم اطــاع  ،تــاش و شــناخت الزم آن را از دســت مــی دهنــد.
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وزیر راه و شهرسازی

وزیــر راه و شهرســازی گفــت :هــم اکنــون

 ۱۹میلیون نفر در
مسکن بد
زندگی می کنند
گفــت :مــا امــروز بــا بافت هــای فرســوده در شــهرها و ســکونت

 ۱۹میلیــون نفــر در ایــران در مســکن بــد زندگــی

گاههــای غیــر رســمی پیرامــون شــهرها مواجــه هســتیم کــه

«عبــاس آخونــدی» در مراســم آغــاز طــرح بهســازی

وی بــا بیــان اینکــه شــهرها مجموعــه کالبــدی نیســتند و

مــی کننــد.

شــهرهای ایــران ،بــا بیــان اینکــه توزیــع بســیار بــد و عــدم
تعــادل در انباشــت مســکن باعــث غیرقابــل دســترس شــدن

مســکن بــرای مــردم شــده اســت گفــت :در حالیکــه دو و نیــم

میلیــون مســکن خالــی در کشــور وجــود دارد امــا  ۱۹میلیــون
نفــر در بدمســکنی زندگــی مــی کننــد .وی افــزود  :در حــال

حاضــر در کشــور  ۲۷میلیــون خانــوار مســکن وجــود دارد و

سیاســت مــا بــاز آفرینــی شهرهاســت.

یــک ســازمان اجتماعــی بــا هویــت مشــخص تلقــی مــی شــوند

گفــت  :بنابرایــن سیاســت بنیادیــن مــا توانمنــد ســاختن ایــن
ســازمان اجتماعــی اســت هــم در شــکل جمعــی و هــم در

شــکل انفــرادی.

وزیــر راه در توضیــح ایــن موضــوع افــزود :در شــکل

جمعــی بازگشــت بــه هویــت ایرانشــهر و در شــکل انفــرادی

ایــن در حالیســت کــه تعــداد خانوارهای مــا حــدود  ۲۵میلیون

توانمندســازی ســاکنان در بازآفرینــی زندگــی ،ســکونت

چالــش مســکن مواجــه باشــد.

بــا بیــان اینکــه ســاخت شــهرهای ایــران بــرای کالبــد

درون کالنشــهرها و بیــن مرکــز و حومــه ایــن شــهرها را از

مــی یابــد گفــت :محلــه هــا در ارتبــاط و همبســتگی بــا هــم

خانــوار اســت ولــی توزیــع بــد باعــث شــده اســت تــا کشــور بــا گاه ،کســب و کار و محلــه هــا سیاســت ماســت .آخونــدی
آخونــدی چالــش کنــدی و عــدم ســهولت در حرکــت در شــبکه هــای اجتماعــی خــرد در قالــب محلــه هــا معنــا

کمبــود هــای شــناخته شــده عرصــه مســکن عنــوان کــرد و معنــا مــی یابــد بــر همیــن اســاس در پیمایشــی کلــی کــه
گفــت  :هــر چنــد حمــل و نقــل حومــه ای ســریع و روان تــر از وضعیــت ســکونتگاههای ناکارآمــد در کشــور انجــام شــده

و بــه طــور عمــده ریلــی بیشــتر شــود تاثیــر مســتقیمی بــر بــه ایــن نتیجــه رســیده ایــم کــه  ۲هــزار و  ۷۰۰محلــه در
پاســخگویی بــر تقاضــای مســکن دارد چــرا کــه عرضــه محیــط  ۵۴۳شــهر و در  ۱۴۱هــزار هکتــار ســکونتگاه هــای ناکارآمــد
زندگــی بــا کیفیــت در حومــه شــهرها و حمــل و نقــل ســریع،

مطمئــن و ایمــن بیــن حومــه و مرکــز موجــب کاهــش تقاضا از

مرکــز کالنشــهرها و گرایــش بــه ســکونت در حومــه مــی شــود.

داریــم کــه ایــن ســکونتگاه هــا یــا فرســوده انــد یــا حاشــیه.
وی افــزود  :در حــال حاضــر  ۸میلیــون نفــر در بافــت فرســوده

و  ۱۰میلیــون نفــر در حاشــیه شــهرها در بدمســکنی ســکونت

ایــن مقــام مســئول دربــاره بافــت هــای ناکارآمــد شــهری هــم دارنــد.
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نوسازی تاسیسات
نفتی  10میلیارد دالر
سرمایهگذاری
نیاز دارد

وزیر نفت

وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اینکــه بســیاری از

گــذاری در مناطــق نفــت خیــز کشــور اجــرا میشــود کــه 2

اســت گفــت :نوســازی تاسیســات مناطــق نفــت خیــز

اجــرا آنهــا  60تــا  70میلیــون دالر ســرمایه گــذاری مــی شــود.

تاسیســات مناطــق نفــت خیــز کشــور مســتهلک
ایــران بــه  10میلیــارد دالر ســرمایهگــذاری نیــاز دارد.

«بیــژن نامــدار زنگنــه» در نشســت شــورای اداری

گچســاران بــا اشــاره بــه اینکــه روزانــه بــهطــور میانگیــن 10
مــورد تعمیــرات لولــه در تاسیســات نفتــی بــه علــت قدیمــی

بــودن آنهــا انجــام میشــود ،بیــان کــرد :در صــورت اختصــاص

اعتبــار بــرای تاسیســات مناطــق نفتــی افــزون بــر اشــتغالزایی،
میــزان تولیــد نیــز افزایــش خواهــد یافــت .وی بــا اعــام اینکــه

در صورتــی کــه وضعیــت تولیــد نفــت خــوب باشــد ،مشــکالت

دیگــر هــم رفــع مــیشــود گفــت :نوســازی تاسیســات نفتــی
ضــروری اســت .وزیــر نفــت تصریــح کــرد :بــرای کمــک بــه

رفــاه و وضعیــت زندگــی مــردم مناطــق نفــت خیــز افــزون بــر

کمــکهــای قبلــی دســتکم الزم اســت ســه تــا چهــار درصــد
درآمــد نفتــی بــه ایــن مناطــق اختصــاص یابــد.

زنگنــه بیــان کــرد :از محــل منابــع نفتــی بــه  10هــزار

ل های گذشــته گازرســانی شــده اســت.
روســتای کشــور در ســا 

وی گفــت :ایــن طــرح از محــل صرفهجویــی مصــرف ســوخت

هــای مایــع تامیــن اعتبــار شــده اســت کــه میــزان هزینــه
انجــام شــده بــرای گازرســانی ایــن روســتاها چهــار میلیــارد
دالر اســت و یــک میلیــارد دالر دیگــر بایــد هزینــه شــود .وزیــر

نفــت افــزود :یــک طــرح پنــج میلیــارد دالری بــرای ســرمایه

میــدان نفتــی گچســاران هــم آن قــرار دارد کــه دســتکم بــرای

زنگنــه ســاماندهی نیروهــای قــرارداد موقــت را از برنامههــای

جــدی وزارت نفــت دانســت و یــاد آور شــد :کارهــای مقدماتــی

ایــن طــرح انجــام شــده اســت و در اردیبهشــت  97عملیاتــی

خواهــد شــد.

وی افــزود :بــرای جــذب نیــرو بایــد طــوری اقــدام کــرد تــا

چ کــس احســاس نکنــد بــه علــت بیعدالتــی نتوانســته
هیــ 

جایــی مشــغول بــه کار شــود .وی بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی

بــرای ســاخت  6واحــد پتروشــیمی در کهگیلویــه و بویراحمــد

کــه  4واحــد آن در گچســاران اســت گفــت :جــز خوزســتان و
بوشــهر در هیــچ اســتان دیگــری ایــن تعــداد پتروشــیمی در

حــال ســاخت وجــود نــدارد .زنگنــه بیــان کــرد :همــه ایــن
طرحهــا ســرمایهگذار دارد کــه در صــورت راه انــدازی آنهــا هــر

کــدام دســتکم یــک هــزار شــغل ایجــاد مــی کنــد.

وی بــا اشــاره بــه در حــال اجــرا بــودن  2طــرح بــزرگ

راهســازی گچســاران از محــل بودجــه نفــت گفــت :تــاش

میشــود بــرای تخصیــص اعتبــار بــه ایــن طر ح هــا چاره اندیشــی
شــود .وزیــر نفــت بیــان کــرد :در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد

بــرای مســئولیتهای اجتماعــی و عامالمنفعــه  2هــزار و

 500میلیــارد ریــال از محــل اعتبارهــای نفتــی هزینــه شــده
اســت.
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در ادامه همکاری مرکز آموزش اتاق تهران با موسسه WIFIاتریش

دوره تربیت مدرس بازاریابی و فروش
برگزار شد
مرکــز آمــوزش اتــاق تهــران بــا همــکاری موسســه

ترویــج کســب و کار اتــاق بازرگانــی اتریــش ،دوره
تربیــت مــدرس بازاریابــی و فــروش را برگــزار کــرد.

اقتصــادی ،مدیریــت صــادرات ،مدیریــت کارآفرینی،مدیریــت

منابــع انســانی ،مدیریــت بازرایابــی و فــروش ،مدیریــت مالــی،

مدیریــت  ،ITمدیریــت پــروژه ،مدیریــت تولیــد ،مدیریــت

اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی تهــران طــی کیفیــت کــرده اســت.

تفاهمنامــه همــکاری بــا موسســه  WIFIاتریــش در اســفند ســال

 ،1394برگــزاری دورههــای آموزشــی بــرای تقویــت دانــش

مدیریتــی صاحبــان کســبوکار و نیــز ارائــه آموزشهــای
تقاضامحــور را در پیــش گرفتــه اســت .پیشــرفت کســب و کار

بــدون بهــره گیــری از مدیــران حرفــه ای و آمــوزش دیــده

غیرممکــن اســت و آمــوزش مدیــران یکــی از اولویــت هــا در

بــر همیــن اســاس ،دوره تربیــت مــدرس بازاریابــی و فــروش

نیــز بــا حضــور  10مــدرس و متخصــص حرفــه ای بازاریابــی و

فــروش از تاریــخ  7الــی  13بهمــن مــاه  96برگــزار شــد .ایــن

دوره ،شــامل دو بخــش آموزشــی 3روزه بــا تدریــس «رنکــر
ویــس» کــه خــود از متخصصــان حرفــه ای بازاریابــی و فــروش

و مشــاور چندیــن شــرکت بــزرگ بیــن المللــی فعــال در ســطح

سسیســتم هــای آموزشــی متصــل بــه کســب و کار تلقــی بیــن المللــی اســت ،بــود .در طــول دوره ،شــرکت کننــدگان کــه
مــی شــود؛ در واقــع ،بــدون وجــود مدیــران آگاه و آمــوزش

دیــده و آشــنا بــا اســتانداردها و محیــط هــای بیــن المللــی،

آمــوزش کارمنــدان راهــی از پیــش نخواهــد بــرد .بنابرایــن

خــود از مدرســان و متخصصــان برتــر ایرانــی در حــوزه بازاریابی و

فــروش هســتند ،موفــق شــدند کــه متدهــای جدیــد و تاثیرگذار
روز دنیــا را بــا دانــش هــای خــود جهــت تدریــس تلفیــق کننــد.

آمــوزش بایــد از مدیــران آغــاز شــود و بــه کلیــه الیــه هــای بــر اســاس آنچه از نظرســنجی شــرکت کننــدگان دوره آموزشــی
تربیــت مــدرس بازاریابــی و فــروش حاصــل شــده ،ســطح

ســازمان گســترش یابــد.

در راســتای اهــداف اتــاق بازرگانــی تهــران کــه گســترش

و پیشــرفت کســب و کار اســت ،مرکــز آمــوزش اتــاق تهــران

رضایتمنــدی آنــان از ایــن دوره قابــل توجــه بوده اســت؛ چنانکه،

میانگیــن ارزیابــی مــدرس دوره توســط شــرکت کننــدگان 95.6

اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای تربیــت مــدرس جهــت تربیــت درصــد بــرآورده شــده و میانگیــن ارزیابــی برگــزار کننــده دوره

مدیــران حرفــه ای در رشــته هایــی نظیــر مدیریــت بنــگاه های
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 98.5درصــد گــزارش شــده اســت.

گــروه خودروســازی ســایپا و بانــک مهــر اقتصــاد

 ۶هــزار و  ۶۲۰میلیــارد ریــال پرداخــت خواهــد شــد .او گفــت

افزایــی و بــه روز رســانی ،تفاهــم نامــه همــکاری امضــا

 ۲۳۰میلیــارد ریــال دریافــت کردهانــد و  ۱۸۵واحــد صنعتــی

بــا هــدف تامیــن مالــی قطعــه ســازان ،افزایــش تــوان
کردنــد.

ایــن تفاهمنامــه مشــترک بــا حضــور معــاون مالــی و

اقتصــادی گــروه خودروســازی ســایپا و رئیــس اداره اعتبــارات

بانــک مهــر اقتصــاد در محــل شــرکت ســایپا بــه امضا رســید .در

ایــن مراســم« ،مهــدی محمدرضایــی» معــاون مالــی و اقتصــادی

گــروه ســایپا گفــت :تســهیالت اعتبــاری یــاد شــده بــه منظــور
تقویــت تــوان تولیــد قطعــه ســازان و افزایــش تولیــدات در گــروه

ســایپا بــا همــکاری بانــک مهــر اقتصــاد و سیســتم بانکی کشــور
بــه انجــام رســیده اســت .وی یــادآور شــد :ایــن تســهیالت ،یــک

ابــزار مالــی اســامی جدیــد در قالــب خریــد دِیــن اســت کــه

مــی تــوان از آن در آینــده بــه عنــوان یــک ابــزار عمومــی بــرای
ســایر صنایــع کشــور اســتفاده کــرد.

محمدرضایــی ادامــه داد :ایــن ابــزار مالــی ،صرفهجویــی

خوبــی در هزینههــای مالــی ســایپا نیــز ایجــاد کــرده و در قالــب
اقتصــاد مقاومتــی و تقویــت و تحریــک تقاضــا بــرای محصــوالت
خودرویــی ایــن گــروه خودروســازی اســت .وی خاطرنشــان کرد:

براســاس همیــن تفاهمنامــه بــرای  ۴۷۷بنــگاه اقتصــادی طــرف

قــرارداد شــرکت هــای زیرمجموعــه ســایپا کــه تامیــن کننــده

قطعــات بــرای ایــن گــروه بودنــد ،پرونــده تشــکیل شــده و مبلــغ

کــه تاکنــون  ۲۹۲واحــد صنعتــی در مجمــوع چهــار هــزار و

دیگــر در صــف انتظــار بــرای دریافــت تســهیالت  2هــزار و 376
میلیــارد ریالــی تــا پایــان ســال هســتند.

محمدرضایــی ابــراز امیــدواری کــرد کــه تــا پایــان امســال

 6هــزار میلیــارد ریــال دیگــر جــذب تســهیالت و اعتبــارات از
طریــق همیــن بانــک انجــام شــود .معــاون مالــی و اقتصــادی

گــروه ســایپا در پاســخ بــه پرســش دیگــر ایرنــا خاطرنشــان کرد:
قــرارداد امــروز شــامل شــرکت هایــی کــه به تامیــن قطعــه برای
شــرکت هــای ســرمایه گــذاری مشــترک (جوینــت ونچــر بیــن
ســایپا و شــرکای خارجــی) مــی پردازنــد ،نمــی شــود.

در ایــن مراســم« ،مجتبــی جمشــیدپور» رئیــس اداره

اعتبــارات بانــک مهــر اقتصــاد افــزود :مطابــق ایــن تفاهــم نامــه،
طــی  2مــاه گذشــته چهــار هــزار و  443میلیارد ریال تســهیالت

بــه قطعــه ســازان پرداختــه شــده کــه مطابــق ضوابــط بانــک
مرکــزی بــا ســود  18درصــد بــوده و بازپرداخــت آن  36ماهــه

خواهــد بــود .وی بــا اشــاره بــه عملکــرد بانــک مهــر اقتصــاد در
ســال گذشــته و امســال ،خاطرنشــان کــرد :پارســال  188هــزار

و  468میلیــارد ریــال تســهیالت بــه  56هــزار و  113پرونــده

پرداخــت شــده کــه در  14عرصــه مختلــف مــورد اســتفاده قــرار
گرفتــه اســت.

سایپا و بانک مهر اقتصاد

تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کردند
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جایگاه مالیات و فرهنگ مالیاتی
در سرنوشت بنگاه های کوچک و متوسط
احمد بختیاری

هزینــه هــا و عوامــل تولیــد نقــش بســیار ســازنده و

لــذا از آنجائیکــه اینگونــه واحدهــای تولیــدی دارای اطالعــات

گونــه ای کــه بــا افزایــش ناچیــز بهــای هــر یــک از مــوارد

زمینــه تعییــن مالیــات بیشــتر توســط امــور مالیاتــی بــرای

کلیــدی در بقــای کارگاههــای تولیــدی و کوچــک دارنــد بــه
مذکــور امــکان زیانــده شــدن کارگاه و یــا حتــی تعطیلــی

واحــد فراهــم مــی گــردد از طرفــی ایــن گونــه واحدهــای

کوچــک و متوســط ســهم باالتــری در اشــتغال افــراد کــم
تخصــص و یــا فاقــد تخصــص در کشــور را دارا مــی باشــند

و بــا دایــر شــدن آنهــا زمینــه رقابــت از نظــر کمیــت و

مالیاتــی کمتــری مــی باشــند و بــه علــت کمبــود اطالعــات

آنــان و بالطبــع در بســیاری از مــوارد تعطیلــی واحــد را بــه
همــراه خواهــد داشــت لــذا بــر آن شــدیم تــا بــه نوبــه خــود
در ایــن عــزم ملــی شــریک شــده و بــا اشــتراک گــذاری

اطالعــات مالیاتــی بــا واحدهــای مذکــور ضمــن ارائــه تکالیــف
و وظایــف ایــن واحدهــا از عواقــب عــدم ناشــی از عــدم وجــود

کیفیــت در بیــن تولیــد کننــدگان بــزرگ بــا ایــن واحــد

اطالعــات مالیاتــی آنــان جلوگیــری بعمــل آیــد .

و زمینــه باالرفتــن کیفیــت محصــوالت تولیــدی بوجــود

اشــخاص حقیقــی و اشــخاص حقوقــی تقســیم مــی شــوند

هــا و واحدهــای دارای محصــول مشــابه فراهــم خواهــد شــد

خواهــد آمــد.

از نظــر امــور مالیاتــی مودیــان بــه دو گــروه عمــده

کــه هرکــدام از ایــن دو گــروه وظایــف و تکالیــف مختــص

بــا توجــه بــه اینکــه ســال  1396توســط مقــام معظــم بــه خــود را دارنــد بــا توجــه بــه اینکــه عمــده کارگاه هــای

رهبــری بنــام اقتصــاد مقاومتــی ،تولیــد و اشــتغال مزیــن

کوچــک و متوســط بصــورت شــخص حقیقــی اداره می شــوند

گردیــده از طرفــی بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی بوجــود و ایــن گونــه کارگاههــا بــا عــدم اطــاع از قوانیــن و مقــررات

آمــده در ســالهای قبــل بــرای بنگاههــای کوچــک و متوســط بیشــتر در معــرض خطــر تعطیلــی قــرار مــی گیرنــد لــذا ابتدا

الزم اســت جهــت راه انــدازی مجــدد ایــن گونــه بنگاههــا

بــه تشــریح تکالیــف اینگونــه مودیــان خواهیــم پرداخــت .

دولتــی بــه کســب و کار خــرد صــورت پذیــرد بــا توجــه بــه

مشــاغل اشــخاص حقیقــی

و اشــتغالزایی آنــان بازنگــری کاملــی در نگــرش ارگانهــای

اینکــه احیــای ایــن واحدهــا نیازمنــد عــزم ملــی مــی باشــد
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اسفند  96شامره اول

تکالیــف و وظایــف مودیــان مشــمول مالیــات
مطابــق تبصــره  3مــاده  177قانــون مالیاتهــای مســتقیم

«صاحبــان مشــاغل مکلفنــد ظــرف چهــار مــاه از تاریــخ
شــروع فعالیــت مراتــب را کتبـاً بــه اداره امــور مالیاتــی محــل

اعــام نماینــد عــدم انجــام دادن تکلیــف فــوق در مهلــت

آخریــن روز ممکــن انجــام دهــد بــا صــرف مراحــل زمــان
ثبــت نــام ممکــن اســت تــا دو دوره از ارائــه اظهارنامــه ارزش
افــزوده و گزارشــات فصلــی و دربعضــی مــوارد کــه در انتهــای

مقــرر مشــمول جریمــه ای معــادل ده درصــد مالیــات قطعــی

ســال فعالیــت خــود را شــروع مــی نماینــد از ارائــه اظهارنامــه

هــای مالیاتــی تــا تاریــخ شناســایی توســط اداره امــور

صــورت پذیــرد از معافیــت ســال خــود محــروم خواهــد شــد.

و نیــز موجــب محرومیــت از کلیــه تســهیالت و معافیــت عملکــرد محــروم گردنــد کــه در صورتــی کــه چنیــن اتفاقــی
بنابرایــن شــخص مــودی بایــد

مالیاتــی خواهــد بــود «بــا توجــه

بــه حکــم تبصــره مذکــور جهــت
انجــام فعالیــت در کارگاههــای
تولیــدی کوچــک و متوســط کــه

بصــورت شــخص حقیقــی اداره
مــی گــردد الزم اســت بــه تبصــره

مذکــور قبــل از اتمــام زمــان قانونــی

عمده کارگاه های
کوچک و متوسط بیشتر
در معرض خطر تعطیلی
قرار می گیرند

اقــدام شــود از آنجائیکــه مهلــت

تســلیم اظهارنامــه ارزش افــزوده و گزارشــات فصلــی موضــوع

مــاده  169مکــرر بــه ترتیــب پانــزده و چهــل و پنــج روز

پــس از پایــان فصــل مــی باشــد و فعالیــت شــخص حقیقــی

مراحــل ثبــت نــام و اعــام کتبــی و

مراجعــه بــه امــور مالیاتــی ذیصــاح

را فــارغ از وجــود ایــن چنیــن
مــواد و تبصــره هایــی  ،بــا درنظــر

گرفتــن زمــان شــروع فعالیــت
شــغلی و مهلــت تســلیم اظهارنامــه
طــی نمایــد و جهــت جلوگیــری

از مشــکالت هــر چــه ســریع تــر اقدامــات قانونــی خــود را

انجــام دهــد.

مطابــق مــاده  93قانــون مالیاتهــای مســتقیم «درآمــدی

در مــدت زمــان مذکــور (چهارمــاه اول ) صــورت پذیرفتــه کــه شــخص حقیقــی از طریــق اشــتغال بــه مشــاغل یــا بــه

باشــد چنانچــه شــخص حقیقــی تــا پایــان مهلــت قانونــی عناویــن دیگــر غیــر از مــوارد مذکــور در ســایر فصــول قانــون
اعــام کتبــی خــود بــه امــور مالیاتــی صبــر نمایــد بناچــار در ایــران تحصیــل کنــد پــس از کســر معافیــت هــای مقــرر
مشــمول جرایــم مالیــات بــر ارزش افــزوده بــرای اولیــن دوره

فعالیــت خــود خواهــد شــد فلــذا بهتــر اســت علیرغــم وجــود
تبصــره مذکــور در ابتــدای زمــان شــروع فعالیــت بــه اداره

در ایــن قانــون مشــمول مالیــات بــر درآمــد مشــاغل

مــی باشــد» بــا عنایــت بــه مــاده مذکــور عمــده مشــاغل

دارای معافیــت بــه میــزان معافیــت مالیــات حقــوق

امــور مالیاتــی محــل مراجعــه شــود و ضمــن تحویــل مــدارک بگیــران مــی باشــند کــه ســاالنه توســط دولــت تعییــن و
الزم اقدامــات مــورد نیــاز جهــت ثبــت نــام در ســامانه ثبــت اعــام مــی گــردد شــرط اســتفاده از ایــن معافیــت ارائــه

نــام طــرح جامــع مالیاتــی (کــد اقتصــادی) را بعمــل آورد

اظهارنامــه مطابــق نمونــه ســازمان امــور مالیاتــی اســت

واحــد مالیاتــی تکمیــل مراحــل ثبــت نــام از طریــق ســامانه

تحویــل گــردد اظهارنامــه حــاوی اطالعــات شناســنامه

پــس از مراجعــه بــه امــور مالیاتــی محــل و دریافــت شــماره کــه مــی بایســت بصــورت الکترونیــک بــه امــور مالیاتــی

عملیــات اینترنتــی مودیــان امــکان پذیــر مــی باشــد کــه بــا
تکمیــل مراحــل پیــش ثبــت نــام اداره امــور مالیاتــی مربــوط
کلمــه عبــور و رمــز ورود را بــه آدرس شــخص مــودی ارســال

ای شــخص حقیقــی و اطالعــات مــکان فعالیــت و نــوع
فعالیــت و میــزان درآمــد و هزینــه حاصــل از فعالیــت

شــخص حقیقــی مــی باشــد کــه شــخص حقیقــی مکلــف

مــی نمایــد پــس از دریافــت کلمــه عبــور و رمــز ورود امــکان

اســت اظهارنامــه هــر ســال خــود را حداکثــر تــا پایــان

صــرف زمــان خواهــد بــود و بــه ســرعت اتفــاق نخواهــد افتــاد

تکمیــل مراحــل ثبــت نــام امــکان ارائــه اظهارنامــه وجــود

مــاه بــه امــور مالیاتــی مراجعــه نکنــد و تکلیــف خــود را در

معافیــت خواهــد شــد.

ارســال اظهارنامــه مالیاتــی و گزارشــات فصلــی بــرای شــخص خــرداد مــاه ســال بعــد بــه اداره امــور مالیاتــی تحویــل
مــودی فراهــم مــی گــردد کــه عملیــات موصــوف مشــمول نمایــد مجــدد ا ً متذکــر مــی گــردد در صــورت عــدم

حــال چنانچــه مــودی بدلیــل وجــود تبصــره مذکــور تــا چهار نــدارد و عــدم ارائــه اظهارنامــه موجبــات عــدم تعلــق
اسفند9696
اول اسفند
شامرهاول
شامره
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رئیــس هیــات عامــل ســازمان گســترش

برویــم تــا موجــب جــذب ســرمایهگذاری خارجــی

و نوســازی صنایــع ایــران گفــت :سیســتم شــود ،افــزود :ســازمان گســترش و نوســازی

بانکــی کشــور در شــرایط ســرزندهای صنایــع ایــران آمادگــی دارد تــا بــا پروژههایــی

نیســت و نــرخ بانکــی کمرشــکن اســت کــه کــه تکنولــوژی جدیــد دارنــد ،شــریک شــود.
کمتــر صنعتــی اســت کــه بــا ایــن نــرخ معظمــی تاکیــد کــرد :بایــد در چهارمحــال و

بانکــی بتوانــد اداره شــود.

بختیــاری بــه ســوی تحریــک تقاضــا رفــت بــه

«منصــور معظمــی» در آییــن بهرهبــرداری دلیــل اینکــه بخشــی از مشــکل صنعــت بــه تقاضــا

از پروژههــای قابــل افتتــاح اســتان چهارمحــال مربــوط میشــود.
و بختیــاری اظهــار کــرد :نبایــد در جامعــه یــاس

وی ادامــه داد :سیســتم بانکــی کشــور

و ناامیــدی وجــود داشــته باشــد بلکــه بایــد بــا در شــرایط ســرزندهای نیســت و نــرخ بانکــی
تــاش بیشــتر بــه جوانــان امیــد داده شــود .وی بــا کمرشــکن اســت کــه کمتــر صنعتــی اســت کــه

بیــان اینکــه سیاســت جمهــوری اســامی ایــران بــا ایــن نــرخ بانکــی بتوانــد اداره شــود .معظمــی

تــا امــروز مدبرانــه بــوده اســت ،افــزود :بایــد اظهــار کــرد :در بودجــه ســال  ۱۳۹۷تمهیداتــی

بســیار هوشــیار و بــا دقــت عمــل شــود تــا در بــرای سیســتم بانکــی دیــده شــده اســت کــه

زمیــن دشــمن حرکــت نکنیــم .معظمــی تصریــح بــا افزایــش ســرمایه بانکــی قــدرت مانــور آنــان

کــرد :تمــام تــوان دولــت در حــوزه اشــتغال بیشــتر خواهــد شــد و ایــن بــرای صنعــت یــک
اســت تــا از رهگــذر اشــتغال ،ســرمایهگذاری

فرصــت اســت .وی خاطرنشــان کــرد :ســال آینــده

و بهــرهوری صــورت گیــرد .وی بــا بیــان اینکــه چشــم انــداز بهتــری نســبت بــه ســال جــاری
الزم اســت بــه ســمت تولیــد صرفــا صادراتگــرا بــرای صنعــت میبینیــم.

حرکــت کــرد ،تصریــح کــرد :تمــام ارکان نظــام

رئیــس هیــات عامــل ســازمان گســترش

بــر ایــن مســئله اتفــاق نظــر دارنــد و تــاش ایــن و نوســازی صنایــع ایــران بیــان کــرد :اکنــون
اســت کــه اشــتغال ایجــاد شــود.

معظمــی بــا اشــاره بــه اینکــه اشــتغال یــک امــر

ایجــاد شــغل یــک عبــادت اســت .معظمــی در
خصــوص تعویــض خودروهــای فرســوده گفــت:

ملــی اســت ،گفــت :اکنــون نقدینگــی کشــور یــک تعویــض  ۲۰۴هــزار دســتگاه خــودروی فرســوده

عــدد بــزرگ اســت کــه بــه معنــای وجــود پــول در در طــول ســه ســال بــا میــزان  ۱۱میلیــارد
کشــور اســت و بایــد ایــن نقدینگــی هنرمندانــه دالر ســرمایهگذاری انجــام خواهــد شــد .وی
مدیریــت شــود تــا بــه تولیــد ،اشــتغال و افزایــش خاطرنشــان کــرد :ایــن امــر موجــب کاهــش

بهــرهوری برســد .معــاون وزیــر صنعــت بــا بیــان مصــرف ســوخت و آالیند ههــا بــرای نــاوگان
اینکــه بایــد بــه ســوی محصــوالت صادراتگــرا عمومــی خواهــد شــد.

اول اسفند
شامرهاول
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رییــس کل بیمــه مرکــزی جمهــوری

کمــک بــه تعامــل و ارتبــاط بیمههــای ایرانــی

مانــی فرانســه گفــت :گزینههــای

متقابــل خبــر داد و گفــت :البتــه نقــش محوری

اســامی ایــران در کنفــراس یــورو

ســرمایهگذاری خارجــی در صنعــت

بــا بیمههــای خارجــی بــه شــرط تامیــن منافــع
بیمــه مرکــزی نقــش نظارتــی و حمایــت از

بیمــه ایــران بــه صــورت خریــد

حقــوق بیمهشــدگان اســت و اگــر شــرکت های

ایجــاد شــعبه یــا نمایندگــی شــرکتهای

در تعامــات خــود بــا بیمههــای خارجــی مــد

بروکرهــای اتکایــی اســت.

منافــع هــر دو طــرف باشــد هیــچ مانعــی بــرای

ســهامهای شــرکت هــای بیمــه ایرانــی،

بیمــه خارجــی در ایــران و ایجــاد
«عبدالناصــر همتــی» بــر آمادگــی بیمــه

مرکــزی بــرای کمــک بــه تعامــل و ارتبــاط

بیمــه هــای ایرانــی بــا بیمــه هــای خارجــی

بــه شــرط تامیــن منافــع متقابــل تاکیــد کــرد.
همتــی دربــاره رونــد خصوصــی شــدن صنعــت
بیمــه گفــت :بــازار بیمــه ایــران ،از زمــان
تصویــب قانــون شــرکتهای بیمــه غیردولتــی
در ســال  2001و فــروش ســهام بیمههــای

دولتــی بــه بخــش خصوصــی در ســال 2008
بــه تدریــج از ســاختار انحصــاری و دولتــی

فاصلــه گرفــت و بــه ســمت رقابتــی شــدن

حرکــت کــرد.

رئیــس شــورای عالــی بیمــه آزادســازی

و حــذف مقــررات نظــام تعرفــهای و اســتقرار

بیمــه اســتانداردهای نظارتــی بیمــه مرکــزی را

نظــر قــرار بدهنــد و ایــن ارتباطــات متضمــن
توســعه روابــط وجــود نخواهنــد داشــت و بیمــه
مرکــزی ایــن تعامــات را تشــویق کــرده و بــه

آن کمــک خواهــد کــرد .

رئیــس شــورایعالی بیمــه گفــت :در صنعــت

بیمــه ایــران در حــوزه بیمههــای زندگــی

واگــذاری بــه خــارج نداشــتهایم .امــا بعــد از

برجــام بــه منظــور تشــویق همکاریهــای
بینالمللــی شــرکت هــای بیمــه ایرانــی و
انتقــال دانــش فنــی و توســعه نیــروی انســانی،
بیمــه مرکــزی بــرای اولیــن بــار بــه یکــی از
شــرکت هــای بیمــه اجــازه داد تــا بــا یکــی

از شــرکت هــای بیمــه اتکایــی بــزرگ دنیــا

قــرارداد واگــذاری اتکایــی در زمینــه بیمههــای

عمــر منعقــد کنــد و بتدریــج بقیــه شــرکت هــا

نظــام نظــارت بــر توانگــری موسســات بیمــه ،نیــز وارد خواهنــد شــد کــه ایــن نشــانه عــزم
ب ـهروز رســانی مقــررات بیم ـهای و تطبیــق آن

بــا رویــه هــا و اســتانداردهای بیــن المللــی،

توســعه و اســتقرار ســامانههای نظــارت

الکترونیکــی بــر بــازار بیمــه ماننــد اعطــای

کــد یکتــا بــه بیمهنامههــا ،اســتقرار نظــام
حاکمیــت شــرکتی و تدویــن مقــررات مربــوط،

ورود نیروهــای جــوان و تحصیلکــرده و ارتقــا

کیفــی منابــع انســانی صنعــت بیمــه ،را از
عوامــل مهــم توســعه و رقابتــی شــدن صنعــت

بیمــه ایــران اعــام کــرد.

وی از آمادگــی کامــل بیمــه مرکــزی بــرای

جــدی بیمــه مرکــزی بــرای ارتقــای ارتباطــات

بینالمللــی صنعــت بیمــه ایــران اســت.

رئیــس کل بیمــه مرکــزی ،صنعــت بیمــه

ایــران را دارای ظرفیتهــای بکــر فراوانــی

دانســت و گفــت :صنعــت بیمــه در ایــران بســتر
بســیار مناســبی بــرای ســرمایهگذاری خارجــی
اســت .ریســک موجــود در موجــودی ســرمایه

کشــور ،بــاالی ســه هــزار میلیــارد دالر بــرآورد

میشــود .بــه عبــارت دیگــر تقاضــای بالفعــل

و بالقــوه بــرای پوشــش ریســک در اقتصــاد مــا
بــاالی ســه هــزار میلیــارد دالر اســت .
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مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو از

وضعیــت صنعــت خــودرو در چنــد ســال اخیــر وضعیــت

«هاشــم یکــهزارع» در مراســم افتتــاح کارخانــه تولیــد

خــاص  ۲۰هــزار نفــر از نیروهــای تعدیــل شــده واحدهــای

عرضــه خــودروی پــژو  ۳۰۱در ســال آینــده خبــر داد.

کاتالیســت یــورو  ۵خــودرو اظهــار کــرد :بــرای اولیــن بــار

در تاریــخ صنعــت خــودروی ایــران خــودروی پــژو  ۳۰۱بــه
عنــوان یــک خــودروی جدیــد بــا ســاخت داخــل  ۵۰درصــد

در ســال آینــده آغــاز خواهــد شــد .وی بــا بیــان اینکــه طبــق
قــرارداده منعقــده بــا پــژو حداقــل  ۳۰درصــد محصــوالت
مشــترک تولیــدی بایــد بــه خــارج از کشــور صــادر شــود،

واحدهــای قطعهســازی نیــز بهبــود یافتــه و بــه طــور
قطعهســازی بــه مشــاغل خــود بازگشــتند .وی ادامــه داد:

ایــران خــودرو در جهــت رونــق واحدهــای قطعهســازی

اعــام میکنــد کــه هــر واحــد جدیــد قطعهســازی کــه
بــا اســتانداردهای روز مربوطــه ایجــاد شــود ،تــا پنــج
ســال خریــد محصــوالت آن را تضمیــن خواهیــم کــرد.

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو افــزود :در ایــن

خاطرنشــان کــرد :رســیدن ســاخت داخــل خودروهــای مســیر نیــاز بــه کمــک ســایر دســتگاهها نیــز داریــم .در واقــع
تولیــدی بــه  ۷۰درصــد اصلیتریــن شــرط مــا در قــرارداد

بایــد شــرایطی ایجــاد شــود کــه تولیــد راحتتریــن کار در

نیــز بایــد خــود را بــه روز کــرده و همــگام باشــد.

ســوخت را بــه واحدهــای تولیــدی بدهیــم .وی خاطرنشــان

بــا پــژو اســت .البتــه در ایــن مســیر صنعــت قطعهســازی مــا کشــور باشــد نــه اینکــه گرانتریــن زمیــن و گرانتریــن

او بــا بیــان اینکــه بــا پــژو بــه توافــق رســیدیم کــه کــرد :اقتصــاد مقاومتــی بــه معنــای حرکــت بــه ســمت تولیــد

قطعهســازان توانمنــد ایرانــی در پــروژه خودروســازی پــژو صــادرات محــور در داخــل کشــور اســت کــه تحقــق آن باعــث

در الجزایــر مشــارکت کننــد ،خاطرنشــان کــرد :بــا بهبــود بینیــازی از ارزهــای نفتــی خواهــد شــد.
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هنــوز شــش مــاه از اعــام نتایــج گــزارش پــروژه

در بنزیــن تهــران  ۵۸و در میانگیــن کالنشــهرها  ۴۸بــوده

 ۱۳۹۶کــه نشــان مــیداد ســوخت بنزیــن عرضــه

وزیــر نفــت در آخریــن اظهــارات خــود بــاال بــودن میــزان

پایــش کیفیــت ســوخت شــهر تهــران در تابســتان

اســت .ایــن مباحــث در حالــی مطــرح شــد کــه بیــژن زنگنــه،

شــده در برخــی جایگاههــای تهــران عــدد اکتــان

گوگــرد در بنزیــن را اتفاقــی گــذرا دانســت و گفــت :کیفیــت

اســتاندارد بیشــتر اســت ،نگذشــته کــه بــاز هــم

دارد .ممکــن اســت مــورد کوتاهــی باشــد.

پایینــی دارد ،امــا میــزان گوگــرد و بنــزن آن از حــد

بنزیــن کاهــش پیــدا نمیکنــد و معمــوال رونــد یکنواختــی

زمزمــه بــاال بــودن گوگــرد و غیــر اســتاندارد بــودن

چــرا نفتیهــا بــر یــورو  ۴بــودن بنزیــن تاکیــد

اواخــر مهرمــاه بــود کــه مدیرعامــل شــرکت کنتــرل

«محمدجــواد حشــمتی» معــاون دادســتان کل کشــور

بنزیــن پایتخــت بــه گــوش میرســد.

کیفیــت هــوای تهــران در مــورد نتایــج آنالیــز ســوخت بنزیــن
توضیــح داد :در پــروژه آنالیــز ســوخت بنزیــن تابســتان ســال

 ،۱۳۹۶تعــداد  ۱۰نمونــه ســوخت بنزیــن بــا نمونــه بــرداری
مســتقیم بنزیــن یــورو  ۴و بنزیــن ســوپر از  ۵جایگاههــای

ســوخت رســانی شــهر تهــران شــامل ســهروردی بعــد

از بهشــتی ،مفتــح ،شــریعتی ســر بهــار ،شــریعتی معلــم و
خرمشــهر جمــعآوری و بــرای آنالیــز بــه یــک آزمایشــگاه

داخلــی معتبــر فرســتاده شــد .ایــن نتایــج نشــان میدهــد
ســوخت بنزیــن عرضــه شــده در ایــن جایگاههــا عــدد اکتــان

پایینــی دارد ،امــا میــزان گوگــرد و بنــزن آن از حد اســتاندارد

بیشــتر اســت .عالوهبرایــن همــه نمونههــای تســت شــده
نشــان میدهنــد کــه گوگــرد بنزینهــای یــورو ۴بیشــتر از
محتــوای گوگــرد بنزینهــای ســوپر اســت.

محمــد رســتگاری ،معــاون نظــارت و پایــش محیــط

زیســت اســتان تهــران بــا بیــان اینکــه کیفیــت ســوخت
مصرفــی در کالنشــهر تهــران بــه صــورت مســتمر از طریــق

ســازمان اســتاندارد بررســی و کنتــرل میشــود ،گفــت :بــر

اســاس نتایــج بررســیهای علمــی ،ســوخت مصرفــی شــهر
تهــران هیــچ مشــکلی نــدارد.

البتــه حــدود  ۱۰روز بعــد از اینکــه بــاال بــودن میــزان

گوگــرد توســط ســازمان ملــی اســتاندارد تکذیــب شــد،

نیــره پیروزبخــت ،رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران در
یــک نشســت خبــری بــا بیــان ایــن کــه میــزان اســتاندارد

دارنــد؟

اعــام کــرد :بــر اســاس نظــر کارشناســان مربوطــه در

حــوزه هــای اســتاندارد و محیــط زیســت نزدیــک بــه ۸۰
درصــد آلودگــی هــوای تهــران و کالن شــهرها بــه دلیــل

اســتفاده از بنزیــن ،گازوییــل و گاز مایــع غیــر اســتاندارد

اســت .وی بــا اشــاره بــه انجــام برخــی مصاحبههــا از
ســوی برخــی مقامــات مســئول در وزارت نفــت مبنــی بــر

یــورو  ۴بــودن بنزیــن گفــت :در طــول یکســال گذشــته

بارهــا و بارهــا جلســاتی بــا حضــور مســئوالن و نماینــدگان
ســازمانهای مرتبــط بــا موضــوع آلودگــی هــوا ،از جملــه
ســازمان اســتاندارد ،ســازمان محیــط زیســت ،وزارت نفــت

و حســب مــورد ســایر نهادهــا برگــزار کردهایــم و در ایــن

جلســات خــود آقایــان هــم بــه نتیجــه قطعــی رســیدهاند کــه
آلودگــی هــوای کالن شــهرها ناشــی از ســوخت غیراســتاندارد

اســت ،امــا جــای ســوال اســت کــه چــرا اقدامــی انجــام نمــی
شــود و تعجــب برانگیــز اســت کــه چــرا در مصاحبههــای

خــود اعــام میکننــد بنزیــن یــورو  ۴اســت؟

حشــمتی بــا بیــان اینکــه آزمایشهایــی در چنــد مرحلــه

در خصــوص وضعیــت ســالم و اســتاندارد بــودن بنزیــن و

گازوییــل انجــام شــده کــه نتیجــه همــه آنهــا غیراســتاندارد
بــودن ایــن ســوختها را تاییــد کــرده اســت افــزود :در

ســال  ۱۳۹۵کــه بــه دســتور دادســتان کل کشــور نســبت بــه
ســنجش آالیندگــی ســوخت و تاثیــر مخــرب آن بــر ســامت

مــردم ورود کردیــم ،ابتــدا از تعــدادی جایگاههــای ســوخت در

گوگــرد موجــود در بنزیــن عــدد  ۵۰اســت ،گفــت :طبــق ســطح کالن شــهر تهــران نمونــه هایــی را بــه آزمایشــگاه های
آخریــن نمونهگیــری صــورت گرفتــه توســط ایــن

ســازمان ،وزارت نفــت و دادســتانی ایــن عــدد

معتبــر فرســتادیم کــه نتیجــه آن تاییــد آالیندگــی بنزیــن

بــود.
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سرمایهگذاریهای
پورشــه در

خودروهای برقی
دوبرابر میشود

شــرکت خودروســازی پورشــه آلمــان بــه تازگــی

اعــام کــرده اســت کــه قصــد دارد ســرمایه گــذاری

در بخــش تولیــد انبــوه خودروهــای الکتریکــی را بــه

دو برابــر افزایــش دهــد.

بســیاری از کشــورهای جهــان قصــد دارنــد بــا هــدف مقابله

بــا آلودگــی هــوا و کاهــش میزان انتشــار آالینــده هــا و گازهای
گلخانــه ای و حفــظ بیشــتر محیــط زیســت ،خودروهــای تمــام

الکتریکــی و برقــی را بــه تولیــد انبــوه برســانند .بنابرایــن

بســیاری از شــرکتهای خودروســازی در جهــان عــزم
خــود را بــرای تولیــد انبــوه خودروهــای برقــی جــزم کــرده

و از برنامههــای خــود بدیــن منظــور رونمایــی کردهانــد.
افزایــش روزافــزون خودروهــای برقــی و محبوبیــت

اســتفاده بیشــتر از ایــن خودروهــای
پــاک ،موجــب شــده اســت
شــرکتهای خودروســازی در

سراســر جهــان بــه رقابتــی
تنگاتنــگ پرداختــه و هــر
یــک از برنامههــای خــود
بــرای طراحــی و تولیــد

خودروهایــی بهتــر و بــا

تــوان پیمایــش بیشــتر

رونمایــی کننــد.

پورشــه کــه در جهــان بــه

خاطــر خودروهــای لوکــس ،بــا

کیفیــت و گرانبهایــش مشــهور اســت،

بــه تازگــی از خودروهــای برقــی و الکتریکــی خــود

تحــت عنــوان ســری  Eرونمایــی کــرده اســت تــا بــه همــگان

نشــان بدهــد کــه در طراحــی و تولیــد خودروهــای پــاک عــزم
خــود را جــزم کــرده و بــا اشــتیاق فــراوان تصمیــم گرفتــه
اســت در راســتای حفــظ محیــط زیســت و کاهــش میــزان

انتشــار آالینــده هــا بــه جــو زمیــن ،بــه تولیــد انبــوه ایــن گونه
خودروهــا بپــردازد .پورشــه بــرآورد و اعــام کــرده اســت کــه

تولیــد و مراحــل نهایــی خودروهــای برقــی و الکتریکــی اش در
ســال  ۲۰۱۹میــادی صــورت خواهــد گرفــت .خبــر خــوش
دیگــری کــه مدیــران ایــن خودروســاز آلمانــی بــه طرفــداران

محیــط زیســت و مشــتریان خــود دادهانــد ،طراحــی ،توســعه و
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تولیــد خودروهــای هیبریــدی اســت کــه قــرار اســت آنهــا نیــز
تحــت پوشــش دوبرابــر شــدن ایــن میــزان ســرمایه گــذاری

پورشــه قــرار بگیرنــد.

طبــق پیــش بینیهــا ،ایــن پــروژه و خــط تولیــد

خودروهــای الکتریکــی بــه تنهایــی قــادر اســت  ۱۲۰۰شــغل
جدیــد ایجــاد کنــد و بــا ایــن حقیقــت کــه آینــده خــودرو

آن خودروهــای برقــی و هیبریــدی اســت ،نیــز ســازگار
مقامــات ارشــد پورشــه همچنیــن در تشــریح ایــن موضــوع از ِ

اعــام کردهانــد کــه ســرمایه مــورد نیازشــان بــرای طراحــی و

خواهــد بــود .در گــزارش هــای منتشــر شــده ،خــودروی

تولیــد خودروهــای برقــی و هیبریــدی  ۶میلیــارد یــورو معــادل مفهومــی مــدل  Eدارای  ۶۰۰اســب بخــار قــدرت و زمــان

 ۷.۵میلیــارد دالر خواهــد بــود .آلبــرت ریمولــد – مدیــر ارشــد صفــر تــا  ۱۰۰کیلومتــر بــر ســاعت کمتــر از  ۳.۵ثانیــه

خــط تولیــد پورشــه – اعــام کــرد کــه پورشــه قصــد دارد تــا
ســال  ۲۰۱۹میــادی یعنــی یکســال دیگــر ،تعــداد  ۲۰هــزار

باشــد .ایــن خــودرو همچنیــن مســافت  ۵۰۰کیلومتــری
را مــی توانــد بــا هــر بــار شــارژ طــی کنــد .دولــت هــای

دســتگاه پورشــه برقــی و هیبریــدی را تولیــد بــه بــازار عرضــه بســیاری همچــون انگلســتان ،فرانســه ،نــروژ ،اســپانیا،

کنــد کــه ایــن ظرفیــت بــا افزایــش تقاضــای مشــتریان قابــل یونــان ،مکزیــک ،چیــن و هنــد از جملــه پیشــگامانی
افزایــش خواهــد بــود .ایــن مســتلزم آن اســت کــه کارخانــه هســتند کــه قصــد دارنــد بــه منظــور جلوگیــری از آلودگــی

کنونــی پورشــه دچــار تغییــر و تحــوالت جدیــدی در خــط

هــوا و حفــظ محیــط زیســت ،تولیــد و فــروش خودروهــای

تولیــد شــود تــا بتوانــد موتورهــای محرکــه الکتریکــی و ســایر

بنزینــی و دیزلــی را تــا دهــه  ۲۰۳۰و نهایتــا تــا دهــه

کنــد.

اعــام کننــد.

قطعــات مــورد نیــاز خودروهــای برقــی را ســاخته و تامیــن  ۲۰۴۰میــادی (حــدودا دو دهــه آینــده) ممنــوع و متوقــف
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مدیرعامل بورس کاال:

اگر ایران خودرو و سایپا
کاال را در بورس عرضه نکنند
بازارش شکل نمیگیرد

مدیرعامــل بــورس کاال مــی گویــد در صــورت ایــران خــودرو هــم بتواننــد در آن نقــش آفرینــی کننــد ،ولــی

عــدم عرضــه محصــوالت ایــران خــودرو و ســایپا در خودشــان نخواســتند .ســلطانینژاد دربــاره عرضــه فــوالد در

بــورس ایــن دو شــرکت نمــی تواننــد از طریــق بــورس بــورس کاال نیــز گفــت :بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه کل زنجیره
تامیــن مالــی کننــد.

فــوالد را بــه بــورس کاال بیاوریــم بــه همیــن علــت بــه تازگــی

«حامــد ســلطانینژاد» دربــاره اینکــه چــرا ایــران خــودرو

و ســایپا علیرغــم امیدنامــه عرضــه دنــا و ســراتو در بــورس

کاال ،ایــن دو خــودرو را در بــورس ادامــه ندادنــد ،اظهــار کــرد:
آن شــرطی کــه در هیــات پذیــرش بــرای عرضــه کاال گفتــه

میشــود بــرای ایــن اســت کــه بــازار شــکل بگیــرد .اگــر آن

هــا کاال را در بــورس عرضــه نکننــد بــازارش شــکل نمیگیــرد و
مــا هــم میتوانیــم دیگــر موضــوع را پیگیــری نکنیــم .وی ادامــه

داد :هــدف آنهــا ایــن بــود کــه تامیــن مالــی کننــد ،ولــی تامین

مالــی در بورسهــای کاالیــی بــه پشــتوانه عرضــه کاال شــکل

میگیــرد ،اگــر عرضــه اســتمرار پیــدا میکــرد تامیــن مالــی
هــم صــورت میگرفــت و ایــن جــزو مشــوق هایــی اســت کــه

بــورس کاال میدهــد چــرا کــه شــفافیت پاداشهایــی دارد کــه
یکــی از آن هــا تامیــن مالــی اســت.

مدیرعامــل بــورس کاال ادامــه داد :مــا شــرایط را بــرای

خودروســازان بــه طــور کامــل فراهــم کردیــم حتــی بــا ایــران
خــودرو بــه یــک مــدل فــروش رســیدیم کــه نمایندگیهــای
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مذاکراتــی بــا فعــاالن ســنگ آهن داشــتیم تــا بتوانیم کنســانتره

ســنگ آهــن و آهــن اســفنجی را در بــورس عرضــه کنیم کشــف
قیمــت ایــن محصــوالت در بــورس میتوانــد کمــک موثــری بــه

کشــف قیمــت دیگــر محصــوالت داشــته باشــد.

وی تاکیــد کــرد :همیشــه ایــن اختــاف وجــود دارد کــه

اگــر بخشــی از محصــول در بــورس عرضــه میشــود چــرا

بخــش دیگــرش نبایــد در بــورس معاملــه شــود .البتــه در ایــن
مــورد دغدغــه ای هــم وجــود داشــت کــه مــاده اولیــه تولیــد

فــوالد بــه تولیــد کننــدگان عمــده و مســتمر فــوالد نرســد کــه

ایــن مشــکل بــا یــک قــرارداد مســتمر کشــف پریمیــوم برطرف
شــد ایــن موضــوع بــا حضــور وزیــر اقتصــاد بــه تصویــب

شــورای عالــی بــورس رســید .در نتیجــه مصــرف کننــدگان

کنســانتره ســنگ آهــن میتواننــد بــا عقــد قــرارداد بلنــد
مــدت در بــورس بــا قیمــت کمتــری نســبت بــه قیمــت هــای
مرجــع کــه در بــورس کشــف میشــود محصــول مــورد نیــاز

خــود را دریافــت کننــد.

«اکبر علیزاده راد »

چهره برجسته فوالدی سال 96شد

«اکبــر علیــزاده راد» مدیرعامــل شــرکت صنعتــی

الکتــرود آمــا در ســوم مهــر مــاه ســال  1303متولــد

مدیرعامــل آمــا مــی گویــد :مــا توانســتیم بالــغ بــر هــزار

تــن الکتــرود در ســال کــه نیــاز صنعــت نفــت بــود تامیــن

شــد .و پــس از پایــان تحصیــات وارد عرصــه تجــارت کنیــم .ایــن کار بســیار بزرگــی بــرای مــا بــود کــه بــه تاییــد
شــد .اولیــن زمینــه فعالیــت وی بــا آنچــه درکشــور

روس هــا هــم رســید.

در زمینــه تجــارت پارچــه بــا ســوییس تــاش کــرد.

ویــژه بــه دانــش روز دنیــا ،کیفیــت قابــل توجــه و تطابــق بــا

بــا آن شــناخته مــی شــود تفــاوت دارد .وی  14ســال

در ســال  1337بــه همــراه دو تــن از اســتادان خــود
صنعــت الکتــرود را در ایــران پایــه ریــزی کــرد.

علیــزاده راد مــی گویــد :هیــچ صنعتــی بــدون وجــود

یــک الکتــرود امــکان پذیــر نیســت .هیــچ شــرکت اروپایــی مــا
را در ایــن صنعــت قبــول نداشــت و اجــازه کار نمــی دادنــد.

اولیــن کارخانــه را در ایــن صنعــت بــه مســاحت  600متــر
مربــع ،بــا تولیــد الکتــرود  E6013آغــاز بــه کار کــرد .ایــن

مجموعــه صنعتــی کــه از مدیــری دوراندیــش بهــره مــی بــرد

بــه عنــوان اولیــن تولیــد کننــده الکتــرود و پــودر جوشــکاری

و زیرپــودری لقــب گرفتــه اســت .در ســال  1338شــرکت
صنعتــی آمــاد در زمینــه تولیــد پــودر جوشــکاری و الکتــرود

کــه بــرای جوشــکاری در صنعــت فــوالد اســت ،ثبــت کردیــم.
در ســال  1340توانســتیم الکتــرود قابــل اســتفاده آن روزهــا
را تولیــد کنیــم.

بــا توجــه بــه مصــرف الکترودهــای مختلــف در صنعــت

تــاش ســتودنی ،خســتگی ناپذیــری ،آینــده نگــری ،توجه

اســتانداردهای بیــن المللــی مجموعــه تحــت مدیریــت وی را

بــا بیــش از  600پرســنل و مســاحت  120هــزار متــر مربــع و
تولیــد بیــش از  200نــوع از انــواع مــواد مصرفــی جوشــکاری

بــه بزرگتریــن واحــد تولیــدی مــواد مصرفــی در منطقــه غــرب
آســیا و خاورمیانــه بــدل کــرده اســت.

از وی بــه عنــوان یــک چهــره دوســتدار دانــش و تســهیل

کننــده علمــی در کشــور نــام بــرده مــی شــود .در اثبــات

ایــن عنــوان مــی تــوان بــه چندیــن جلــد کتــاب در زمینــه
جوشــکاری ،ثبــت چندیــن اختــراع در ایــن حــوزه و همچنین
تاســیس دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی در ســال 1387

اشــاره کــرد .نقــش آفرینــی در صنعــت و اهمیــت ویــژه بــه
ســاخت ایــران عزیــز از ایشــان چهــره چنــد وجهــی ســاخته

اســت .ســاخت درمانــگاه و دو بیمارســتان فــوق تخصصــی در
مشــهد نمونــه هایــی از ایــن نقــش آفرینــی هاســت.

کمیتــه انتخــاب و معرفــی چهره برجســته فــوالدی 1396

نفــت ایــران در ســال  1342بــا همــکاری شــرکت «اورلیکــن» کشــور بــا توجــه بــه مصوبــه قبلــی در خصــوص انتخــاب
ســوییس کــه در آن زمــان در زمــره برتریــن شــرکت هــای چهــره ســال  96از صنایــع وابســته بــه صنعــت ســازه هــای

جهــان در تولیــد الکتــرود در دنیــا بــود ،کارخانــه جدیــدی بــه

فــوالدی از بیــن شــخصیت هــای راه یافتــه بــه بخــش پایانــی

تــا بــه ایــن صــورت انــواع الکتــرود در ایــران تولیــد گــردد.

عنــوان چهــره برجســته فــوالدی ســال 96انتخــاب کردنــد.

مســاحت  20هــزار متــر مربــع بــا مدیریــت ایشــان بنــا شــد .ایــن انتخــاب بــه اتفــاق آراء آقــای «اکبــر علیــزاده راد » را بــه
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کاهش هزینه وام مسکن
میــاد تکســیبی | در ماههــای اخیــر قیمــت
اوراق تســهیالت مســکن بــا شــیب بســیار
مالیمــی کاهــش یافتــه و بــه رقــم  ۷۲هــزار
تومــان رســیده اســت بــا ایــن حســاب زوج
هــای تهرانــی بــرای گرفتــن وام مســکن ۱۰۰
میلیــون تومانــی بایــد  ۱۴میلیــون و  ۴۰۰هــزار
تومــان ،هزینــه خریــد تســه کننــد.
در ایــن روزهــا قیمــت اوراق تســهیالت مســکن در
فرابــورس ایــران از حــدود  ۷۱هــزار تومــان تــا حــدود
 ۷۲هــزار و  ۷۰۰تومــان متغیــر اســت .بــر خــاف
ماههــای گذشــته کــه فاصلــه کمتریــن قیمــت تســه
تــا بیشــترین قیمــت آن بیــش از  ۵هــزار تومــان بــود،
در ایــن مــدت اوراق تســهیالت مســکن تفــاوت قیمــت
چندانــی بــا یکدیگــر نداشــتند.
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از آنجایــی کــه زمــان زیــادی تــا سررســید شــدن
اوراق حــدود  ۷۱هــزار تومانــی نمانــده بــرای مشــخص
شــدن هزینــه انــواع وامهــای مســکن قیمــت هــر ورق
از اوراق تســهیالت مســکن را تقریبــا حــدود  ۷۲هــزار
تومــان در نظــر میگیریــم و بــا توجــه بــه اینکــه
زوجهــای تهرانــی بــرای دریافــت وام  ۱۰۰میلیــون
تومانــی مســکن بایــد  ۲۰۰برگــه تســهیالت مســکن
خریــداری کننــد ،آنهــا بایــد  ۱۴میلیــون و  ۴۰۰هــزار
تومــان صــرف خریــد ایــن  ۲۰۰بــرگ کننــد .ایــن مبلــغ
بــا احتســاب  ۱۰میلیــون تومــان وام جعالــه کــه بابتــش
بایــد  ۲۰بــرگ بهــادار بــه قیمــت یــک میلیــون و ۴۴۰
هــزار تومــان از اوراق تســهیالت مســکن را خریــداری
کننــد ،در مجمــوع بــرای دریافــت وام  ۱۱۰میلیــون
تومانــی مســکن حــدود  ۱۵میلیــون و  ۸۴۰هــزار

تومــان میشــود.
همچنیــن زوجهــای غیــر تهرانــی کــه در شــهرهایی
بــا جمعیــت بیشــتر از  ۲۰۰هــزار نفــر جمعیــت
زندگــی میکننــد ،میتواننــد تــا ســقف  ۸۰میلیــون
تومــان وام بگیرنــد کــه بــرای گرفتــن ایــن مبلــغ بایــد
 ۱۶۰ورق بهــادار خریــداری کننــد کــه بــا ایــن حســاب
بایــد  ۱۱میلیــون و  ۵۲۰هــزار تومــان بابــت خریــد
ایــن اوراق بپردازنــد کــه بــا احتســاب یــک میلیــون و
 ۴۴۰هــزار تومــان اوراق وام جعالــه ،در مجمــوع بــرای
دریافــت وام  ۹۰میلیــون تومانــی بایــد  ۱۲میلیــون
و  ۹۶۰هــزار تومــان پرداخــت کننــد .عــاوه بــر ایــن
زوجهــای ســاکن در ســایر شــهرهای بــا جمعیــت زیــر
 ۲۰۰هــزار نفــر میتواننــد بــرای گرفتــن  ۶۰میلیــون
تومــان وام مســکن  ۱۲۰بــرگ بهــادار خریــداری کننــد
کــه بایــد  ۸میلیــون و  ۶۴۰هــزار تومــان بابــت خریــد
اوراق بپردازنــد کــه بــرای دریافــت  ۱۰میلیــون تومــان
دیگــر بابــت وام جعالــه بایــد یــک میلیــون و ۴۴۰
هــزار تومــان بپردازنــد .ایــن زوجهــا در مجمــوع بــرای
دریافــت وام  ۷۰میلیــون تومانــی بایــد  ۱۰میلیــون و
 ۸۰هــزار تومــان پرداخــت کننــد.
مجردهــای تهرانــی نیــز میتواننــد تــا ســقف
 ۶۰میلیــون تومــان و غیــر زوجهایــی کــه در مراکــز
اســتانهای بــاالی  ۲۰۰هــزار نفــر جمعیــت دارنــد تــا
ســقف  ۵۰میلیــون تومــان و در نهایــت غیــر زوجهــای

ســاکن در ســایر مناطــق تــا ســقف  ۴۰میلیــون
تومــان وام دریافــت کننــد کــه بــه ترتیــب هــر کــدام
بایــد  ۱۰۰ ،۱۲۰و  ۸۰بــرگ بهــادار اوراق تســهیالت
مســکن را از فرابــورس ایــران خریــداری کننــد .بــا ایــن
حســاب مجردهــای تهرانــی بایــد بــرای خریــد ایــن
اوراق  ۸میلیــون و  ۶۴۰هــزار تومــان ،افــراد ســاکن در
مراکــز اســتان بــاالی  ۲۰۰هــزار نفــر جمعیــت مبلــغ
 ۷میلیــون و  ۲۰۰تومــان و افــراد گــروه ســوم مبلــغ
 ۵میلیــون و  ۷۶۰هــزار تومــان پرداخــت کننــد .البتــه
در صــورت تمایــل بــرای دریافــت وام  ۱۰میلیــون
تومانــی جعالــه بایــد مبلــغ یــک میلیــون و  ۴۴۰هــزار
تومــان دیگــر هــم بپردازنــد .اوراق تســهیالت مســکن
(تســه) توســط بانــک مســکن منتشــر میشــود .عــاوه
بــر ایــن بانــک ملــی نیــز بــه تازگــی شــروع بــه انتشــار
ایــن اوراق کــرده اســت .ایــن اوراق قابلیــت معاملــه در
فرابــورس ایــران را دارد و ارزش اســمی هــر بــرگ پنــج
میلیــون ریــال اســت .مــدت اعتبــار اوراق تســه حداکثــر
تــا دو دوره شــش ماهــه قابــل تمدیــد اســت .ایــن اوراق
بــا توجــه بــه اینکــه چقــدر تــا زمــان اعتبــارش باقــی
مانــده دارای قیمــت متفاوتــی اســت .در صورتــی کــه
مــدت اعتبــار ایــن اوراق بــه اتمــام رســیده و دارنــده
اوراق از تســهیالت آن اســتفاده نکنــد ،نمــاد معامالتــی
آن متوقــف خواهــد شــد و وجــوه پرداختــی دیگــر بــه
دارنــده اوراق بازپرداخــت نخواهــد شــد.
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عدم توجه به رویدادهای بین المللی،
سدی در برابر جذب گردشگران خارجی
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران

رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق ایــران

مذکــور نیــاز بــه برنامهریــزی و اقــدام بــه موقــع اســت و

صنعــت گردشــگری از مناســبتهای مختلــف بــرای

دســت یابیــم ،ادامــه داد :اگــر بتوانیــم در جــذب گردشــگر

اعتقــاد دارد امــروزه در کشــورهای مطــرح دنیــا در نمیتــوان بــا شــعار و بیــان صحبتهــای کلــی بــه موفقیــت

جــذب گردشــگری خارجــی بهــره خوبــی بــرده خارجــی بــه بهانههــای مختلــف از جملــه رویدادهــای مذکــور
میشــود کــه ایــن مولفــه در کشــورمان مــورد بــه درســتی اســتفاده کنیــم شــاهد رونــق اشــتغالزایی و البتــه
توجــه نیســت.

ســرآغازی جدیــد در صنعــت گردشــگری خواهیــم بــود.

«احمــد اصغــری» بــا اشــاره بــه اینکــه مســئوالن حــوزه اصغــری تصریــح کــرد :ســایت تقویــم گردشــگری کشــورمان

گردشــگری کشــورمان نبایــد بــه راحتــی از کنــار موقعیتهای کــه چنــدی پیــش راهانــدازی شــد تــا حــدودی میتوانــد در

جهانــی ایــن صنعــت در کشــورمان هماننــد تبریــز  2018و

ایــن عرصــه راهگشــا باشــد امــا نبایــد فرامــوش کــرد کــه

همــدان « 2018همــدان ،پایتخت گردشــگری آســیا» بگذرند ،بــرای دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب نیــاز بــه اقدامــت عملــی

گفــت :امــروزه کشــورهای مطــرح دنیــا در صنعــت گردشــگری و کوتــاه مــدت اســت.
از مناســبتهای مختلــف بــرای جــذب گردشــگری خارجــی

رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق ایــران ضمــن تاکیــد

بهــره خوبــی میبرنــد و ایــن مولفــه در کشــورمان مــورد بــر اینکــه بخــش خصوصــی همــواره در کنــار ســازمان میــراث
توجــه نیســت .رئیــس کمیســیون گردشــگری ،اقتصــاد هنــر و فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی بــه عنــوان متولــی

اقتصــاد ورزش اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی اصلــی حــوزه گردشــگری بــرای پیشــبرد اهــداف کالن ایــن
ایــران تصریــح کــرد :بایــد یــادآور شــد کــه شــهر مشــهد در

ســال  ۲۰۱۷از ســوی ســازمان اســامی آیسســکو بــه عنــوان
پایتخــت فرهنگــی جهــان اســام تعییــن شــد امــا متاســفانه

بــه طــور شایســته از ایــن موقعیــت در جهــت ایجــاد رونــق در
حــوزه گردشــگری اســتفاده نشــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای اســتفاده از موقعیتهــای
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صنعــت اســت ،خاطرنشــان کرد:نبایــد از یــاد بــرد کــه در
قانــون برنامــه ششــم توســعه نیــز تاکیــد جــدی بــر اســتفاده

از ظرفیــت بخــش خصوصــی در امــور صنعــت گردشــگری
شــده اســت ،از ایــن رو امیدواریــم مســئوالن بــا همفکــری

بخــش خصوصــی بــرای شــکوفایی گردشــگری ایــران اســامی
قــدم هــای جــدی بردارنــد.

دستگاههای پوز هم گرفتار حمله بدافزارها شدند!
پژوهشــگران امنیتــی بــه تازگــی بدافــزاری را

کشــف کــرده انــد کــه قــادر اســت اطالعــات کارت
اعتبــاری کاربــران را از دســتگاههای پرداخــت وجــه
در محــل ( دســتگاه پــوز ) بــه ســرقت ببــرد.

ســازمان بهداشــت و ســامت در انگلســتان ،وزارتهــای دفــاع

و امــور خارجــه بســیاری از کشــورها ،شــرکت حسابرســی

دیلویــت ( )Deloitteدر آمریــکا اشــاره کــرد.

حــاال بــه تازگــی پژوهشــگران و محققــان فعــال در

طبــق گزارشهــای منتشــر شــده ،آمــار حمــات زمینــه امنیــت ســایبری در موسســه تحقیقاتــی فــورس

ســایبری و هــک در ســال گذشــته  ۲۰۱۷میــادی بــه اوج پوینــت بدافــزار جدیــد و خطرناکــی را کشــف کــرده انــد

خــود رســید و برآوردهــا نیــز حاکــی از آن اســت کــه رکــورد کــه هکرهــا بوســیله آن مــی تواننــد اطالعــات کارت هــای
حمــات ســایبری و نفــوذ بدافزارهــا بــه رایانــه هــا و سیســتم اعتبــاری کاربــران و مشــتریانی را کــه از دســتگاههای پــوز

هــای شــخصی و ســازمانی در ســال جــاری میــادی  ۲۰۱۸یــا پرداخــت وجــه پــول در محــل اســتفاده مــی کننــد ،بــه
شکســته خواهــد شــد .بدافزارهــا ،بــاجافزارهــا و حمــات ســرقت بــرده ،هــک کــرده و آنهــا را در معــرض سواســتفاده

 DDOSاز جملــه تهدیدهــای امنیتــی بودنــد کــه از ســال

قــرار دهنــد .موسســه فــورس پوینــت در بیانیــهای بــر

ســایبری قــرار دادهانــد و موجــب لــو رفتــن اطالعات شــخصی

از بررســی هــای انجــام شــده بــر روی تعــداد محــدودی

 ۲۰۱۶کاربــران فضــای مجــازی را در معــرض خطــر حمــات روی وبــاگ اختصاصــی خــود نوشــت :محققــان مــا پــس
و محرمانــه آنهــا شــده اســت.

از دســتگاه هــای پــوز و کارت هــای اعتبــاری بــه عنــوان

همانطــور کــه در اخبــار گذشــته اشــاره شــده اســت ،نمونــه ،دریافتــه انــد کــه بدافــزاری وجــود دارد کــه قــادر

ســاالنه شــرکتها و ســازمانهای دولتــی و خصوصــی بزرگــی

اســت اطالعــات مالــی مشــتریانی را کــه از دســتگاه هــای

در سراســر جهــان متحمــل خســارات و آســیبهای جبــران پــوز بــرای پرداخــت پــول اســتفاده مــی کننــد ،بربایــد و از

ناپذیــری میشــوند کــه از جملــه مهمتریــن آنهــا میتــوان آنهــا سواســتفاده کــرده و پــول هــای حســاب بانکــی شــان
بــه حملــه ســایبری بــه شــرکت مالــی اکوئیفاکــس در آمریــکا ،را بــدون اجــازه آنهــا بــه ســرقت ببــرد.
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مدیرعامــل رنوپــارس دربــاره برنامــه های

و همچنیــن داخلــی ســازی عمیــق بســیار مهــم

ســازی گفــت :قطعــه ســازان ایرانــی بایــد

جامــع حمایتــی در کنــار قطعــه ســازان قــرار

ایــن شــرکت بــرای توســعه صنعــت قطعــه
ســطح رقابــت پذیــری خــود را ارتقــا دهنــد؛
زیــرا ایــن امــر ،کلیــد موفقیــت در صنعــت
خــودرو ایــران اســت.

«رامتیــن اســماعیلی» در پنجمیــن همایــش

صنعــت خــودرو ایــران از برنامــه ویــژه رنوپــارس

بــرای همــکاری بــا قطعــه ســازان ایرانــی خبــر داد
و افــزود :ایــن برنامــه شــامل همــکاری بــا قطعــه

ســازان در چهــار جنبــه اســت .وی بیــان داشــت:

بخــش کیفیــت رنوپــارس ،بــه قطعــه ســازان بــرای
افزایــش کیفیــت قطعــه و رونــد کمــک مــی کنــد.
قســمت خریــد نیــز بــرای رقابــت پذیــری ،بخــش
مهندســی بــرای توســعه طــرح هــا و در نهایــت

تیــم تولیــد بــرای گســترش فرآیندهــای تولیــد

بــه قطعهســازان یــاری مــی رســاند .ایــن برنامــه
امســال آغــاز شــده اســت و در آینــده توســعه

خواهــد یافــت.

اســت .وی تاکیــد کــرد رنوپــارس بــا برنامــه هــای
دارد ،مــا نیــز بــه عنــوان خودروســاز بــرای تولیــد

خودروهــای باکیفیــت بــه حمایــت قطعــه ســازان

نیــاز داریــم.

بــر اســاس ایــن گــزارش ،پنجمیــن همایــش

بیــن المللــی صنعــت خــودرو ایــران بــا محــور
«زنجیــره تامیــن رقابــت پذیــر (مــواد اولیــه،

قطعــه ســازی ،لجســتیک)» برپــا شــد کــه بــه
گفتــه کارشناســان ،فرصــت بــه دســت آمــده در

ایــن همایــش مــی توانــد بــرای صنعــت خــودرو

و صنعــت قطعــه ســازی کشــور مفیــد باشــد،
زیــرا پــس از تحریــم هــا ،در فضــای بــه وجــود

آمــده مــی توانیــم آزادانــه و بــدون هزینــه کــرد
ارز اضافــی بــرای دور زدن تحریــم هــا ،بــه فکــر

انتقــال فنــاوری و بــه روز رســانی صنعــت خــودرو
و صنایــع وابســته باشــیم؛ امــری کــه از ســه ســال

پیــش پلــه پلــه در حــال انجــام اســت .در ایــن

بــه گفتــه وی ،رنوپــارس بــا همــکاری بیــش همایــش بیــن المللــی عــاوه بــر کارشناســان و

از  60قطعــه ســاز توانمنــد ایرانــی ســطح داخلــی
ســازی را بــه  60درصــد رســانده اســت .وی بــا

نماینــدگان شــرکت هایــی از آلمــان ،فرانســه ،کــره
جنوبــی ،ژاپــن ،چیــن ،تایــوان ،هنــد ،روســیه،

اشــاره بــه اینکــه خودروهــای تولیــد داخــل رنــو ترکیــه ،عــراق ،ترکمنســتان و ایتالیــا یــک هــزار

همیشــه در صــدر کیفیــت قــرار دارد ،ادامــه و  560نفــر از متخصصــان و فعــاالن صنعــت
داد :انــرژی ارزان و نیــروی انســانی ماهــر ثــروت خــودرو کشــور حضــور داشــتند .پنجمیــن همایــش
اســت امــا بــرای رســیدن بــه رقابــت پذیــری بیــن المللــی صنعــت خــودرو ایــران روز  25بهمــن

بایــد فرآیندهــا تقویــت شــود .مدیریــت کیفیــت بــا برگــزاری آییــن اختتامیــه بــه کار خــود پایــان داد.
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مدیــر طــرح توســعه ســی.ان.جی (گاز طبیعــی گفــت :بیشــترین مصــرف ســی.ان..جی بــه اســتان هــای

فشرده)کشــور گفــت :پنــج خودروســاز خارجــی تهــران ،آذربایجــان شــرقی ،خراســان ،اصفهــان ،فــارس و
از جملــه بنــز و فولکــس واگــن بــرای مشــارکت گیــان اختصــاص دارد .مدیــر طــرح توســعه ســی.ان.جی
در تولیــد خودروهــای گازســوز در کشــور اعــام کشــور بــا بیــان ایــن کــه از برنامــه هــای در دســت اجــرا،

آمادگــی کــرده انــد.

توســعه جایــگاه هــای ســی.ان.جی در سراســر کشــور اســت،

«حمیــد قاســمی» در نشســت خبــری با تشــریح صنعت ادامــه داد :در حــال انجــام اقداماتــی بــرای کوچــک کــردن

ســی.ان.جی کشــور ،افــزود :ایــن خودروهــا مصرف انــرژی را جایــگاه هــای ســی.ان.جی هســتیم تــا بتــوان آنهــا را در
تــا حــد زیــادی کاهــش مــی دهنــد بــه طــوری کــه میــزان مناطــق مختلــف مســتقر کــرد.

پیمایــش بــه ازای هــر بــار ســوخت گیــری در مخــزن

وی خاطــر نشــان کــرد :وظیفــه دولــت در صنعــت

مدیــر طــرح توســعه ســی.ان.جی کشــور بــا بیــان ایــن

توســعه بایــد توســط بخــش خصوصــی انجــام شــود .مدیــر

ســی.ان.جی از  160بــه  880کیلومتــر افزایــش مــی یابــد .ســی.ان.جی سیاســتگذاری و برنامــه ریــزی اســت و کار
کــه ایــن خودروســازان بــا ســازندگان ایرانــی نیــز مذاکراتــی
در ایــن بــاره انجــام داده انــد ،گفــت 21 :میلیــون خــودرو

طــرح توســعه ســی.ان.جی کشــور گفــت :یــک میلیــون
خــودروی دیزلــی در کشــور روزانــه  45میلیــون لیتــر

در کشــور در حــال تــردد اســت کــه حــدود چهــار میلیــون گازوییــل مصــرف مــی کننــد کــه مــی تــوان آنهــا را بــا

خــودرو گازســوز اســت .قاســمی بــه فعالیــت  2هــزار و خودروهــای گازســوز جایگزیــن کــرد .وی افــزود :چنــدی
 400جایــگاه ســی.ان.جی در کشــور اشــاره کــرد و اظهــار پیــش تفاهمنامــه ای میــان وزارت نفــت و شــهرداری تهــران

داشــت :در بهمــن مــاه امســال نیــز  25جایــگاه جدیــد بــه بــه امضــا رســید کــه بــر اســاس آن ،قــرار اســت  17هــزار

بهــره بــرداری رســیده اســت.

وی افــزود :اکنــون  33جایــگاه تــک منظوره ســی.ان.جی و

 33جایــگاه دو منظــوره توســط بخــش خصوصــی در حــال
ســاخت اســت و  75جایــگاه توســط ایــن بخــش نیــز در
مرحلــه راه انــدازی هســتند .مدیــر طرح توســعه ســی.ان.جی

کشــور یــادآور شــد 50 :جایــگاه ســی.ان.جی جدیــد نیــز تــا
پایــان ســال  97بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید .قاســمی

اضافــه کــرد :بــه ازای ســوخت گیــری هــر مترمکعــب

 140تومــان بــه دارنــدگان جایــگاه در بخــش خصوصــی
و  40تومــان بــه بخــش دولتــی پرداخــت مــی شــود .وی

اتوبــوس گازســوز جایگزیــن اتوبــوس هــای دیزلــی شــوند.
قاســمی اضافــه کــرد :اکنــون  6هــزار و  600اتوبــوس در

شــهر تهــران فعالیــت مــی کننــد کــه ســه هــزار و 300

دســتگاه بــا اتوبــوس هــای گازســوز جایگزیــن شــود .مدیــر

طــرح توســعه ســی.ان.جی کشــور یــادآور شــد :ایــن طــرح
قــرار اســت در مــدت  2ســال اجــرا شــود.

میــزان مصــرف ســی.ان.جی در کشــور روزانــه 21

میلیــون مترمکعــب اســت کــه بــر اســاس امکانــات موجــود،
امــکان تامیــن روزانــه  30میلیــون مترمعکــب ســی .ان.

جــی در کشــور وجــود دارد.

آمادگی بنز و فولکس واگن برای تولید
خودروهای گازسوز در ایران
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نایب رئیس اتاق ایران:

آینده قیمت ارز غیرقابل پیشبینی است
منیــژه بازیــار| نایــب رئیــس اتــاق ایــران گفت:

قیمــت ارز در کنــار بهبــود فضــای کســب و کار حتمــاً

آینــده قیمــت ارز و سیاســتهای ارزی غیرقابــل باعــث افزایــش صــادرات غیرنفتــی میشــود .همچنیــن در

پیــش بینــی اســت.

کنــار بهبــود فضــای کســب و کار ،میتــوان اثــرات ناشــی از

«دکتــر حســین ســاحورزی» اظهــار کــرد :مداخلــه افزایــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت و تولیــدات داخلــی

دولــت در عرضــه و تقاضــا و کنتــرل قیمــت ارز و مصنوعــی را هــم کنتــرل کــرد تــا از نظــر فشــار بــه مصرفکننــدگان

نگــه داشــتن قیمــت آن در یــک محــدوده بــوده کــه ایــن داخلــی اثــرات نامســاعدی نداشــته باشــد.
فنــر فشــرده در یــک مقطعــی بــه یکبــاره رهــا و باعــث

افزایــش قیمــت ارز و تاثیــرات نامســاعدی بــر فعالیــت

اقتصــادی شــده اســت.

وی تاکیــد کــرد :در حــال حاضــر نکتــه مهــم و

قابــل توجــه ،غیرقابــل پیــش بینــی بــودن آینــده

قیمــت ارز و سیاســت  هــای ارزی است.ســاحورزی

وی اضافــه کــرد :بــه نظــر میرســد بهتریــن و گفــت :بــرای بهبــود رتبــه ریســک اعتبــاری ایــران در

مناســب تریــن راهحــل بــرای واقعــی شــدن قیمــت ارز ،رنکینــگ بیــن المللــی تــاش هــای زیــادی شــده تــا بــه
یکسانســازی و واقعــی شــدن قیمــت آن در یــک فرآینــد

جایــگاه مناســب تــری دســت پیــدا کردیــم کــه همیــن

کمتــری را بــر فضــای اقتصــادی داشــته باشــد.

تســهیالت خارجــی یــا خطــوط اعتبــار خارجــی شــود؛

معتقدنــد کــه افزایــش قیمــت ارز رابطــه معنــاداری بــا

قیمــت ارز مــی توانــد صدمــه جــدی بــه اســتفاده از

آرام و تدریجــی اســت کــه باعــث مــی شــود اثــرات مخــرب مــی  توانــد باعــث کاهــش هزینــه هــای مربــوط بــه
ســاحورزی خاطرنشــان کــرد :هــر چنــد بســیاری در کنــار ایــن موضــوع غیرقابــل پیــش بینــی بــودن

توســعه صــادرات غیرنفتــی نــدارد ولــی واقعــی شــدن منابــع خارجــی وارد کنــد.
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مدیرعامل بانک شهر :

بانک شهر ،متعلق به تمامی شهروندان است
مدیــر عامــل بانــک شــهر بــا تاکیــد رقــم در راســتای توســعه حمــل و نقــل عمومی

بــر اینکــه در طــی ســال هــای گذشــته و نیمــی دیگــر در پروژههــای زیرســاختی
هیچــگاه از نقــش خــود در توســعه و شــهرها ســرمایه گــذاری شــده اســت.
آبادانــی شــهرها و بخصــوص شــهرهای

پورزرنــدی ادامــه داد :امــروز بیــش از

کوچــک کشــورمان غافــل نبــوده ایــم 70 ،درصــد مــردم کشــور در شــهرها زندگــی

گفــت :بانــک شــهر ،متعلــق بــه تمامــی مــی کننــد کــه ایــن موضــوع مســئولیت

شــهروندان اســت.

«دکتــر حســین محمــد پورزرنــدی»

ارتقــای ســطح کیفــی زندگــی شــهروندان
شــهرهای کوچــک و کالن شــهرها را ماموریــت

اصلــی بانــک شــهر عنــوان کــرد و گفــت:

خوشــبختانه بــرای تحقــق ایــن امــر  ،از همــه
تــوان خــود اســتفاده کــرده و خواهیــم کــرد.
مدیــر عامــل بانــک شــهر بــا بیــان اینکــه طــی

چنــد ســال اخیــر30 ،هــزار میلیــارد تومــان
در خصــوص توســعه شــهری ســرمایهگذاری

کــرده ایــم ،خاطرنشــان کــرد :نیمــی از ایــن

شــهرداریها و بانــک شــهر را بــرای آبادانــی

شــهرها و ایجــاد رفــاه شــهروندان ســنگین تــر

مــی کنــد.

مدیرعامــل بانــک شــهر در خصــوص

اشــتغالزایی گفــت :بــا توجــه بــه نقــش بانــک
شــهر در کمــک بــه اجــرا و تکمیــل خطــوط
شــش ،هفــت و هشــت متــرو تهــران  ،ســایر

کالن شــهرها و ادامــه بزرگــراه شــهید همــت

بایــد گفــت بــا کمــک ایــن بانــک درحــال
حاضــر بالــغ بــر  50هــزار نفــر مشــغول بــه
کار شــدهاند.
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رییــس اتــاق اصنــاف اعــام

کــرد :همچنــان بــا برگــزاری

نمایشــگاههای بهــاره بــه ســبک
و ســیاق کنونــی مخالــف اســت
امــا بــا توجــه بــه اســتقبال مــردم

و اصــرار دولــت ،امســال هــم بــه

اجبــار ایــن نمایشــگاهها برگــزار

میشــود.

«علــی فاضلــی» دربــاره چگونگــی

برگــزاری نمایشــگاههای بهــاره و
اینکــه چــرا بــا وجــود مخالفتهــای
اصنــاف مجــددا ایــن نمایشــگاهها
امســال برگــزار میشــود؟ اظهــار کــرد:

شــخصا امــروز هــم همــان حرفهــای

دیــروز را میزنــم و بــا برگــزاری
نمایشــگاههای بهــاره بــا ایــن ســبک و

ســیاق مخالفــم ،چراکــه حداقــل زمینــه

برگــزاری بــرای ایــن نــوع نمایشــگاهها

نیســت امــا از ســویی ذائقــه مــردم
بــه برگــزاری ایــن نمایشــگاهها
عــادت کــرده و از طــرف دیگــر دولــت
همچنــان مصــر بــه برگــزاری ایــن
نما یشگا هها ســت .

وی افــزود :هیــچگاه نگفتــم

کــه کاالهــای بیکیفیــت در ایــن
نمایشــگاهها عرضــه میشــود ،بلکــه

اینگونــه عنــوان کــرده بــودم کــه
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«ممکــن اســت چنیــن کاالهایــی عرضــه شــود امــا در بینالمللــی تهــران ،مجموعــه نمایشــگاهی شــهر آفتــاب و

نمایشــگاههایی کــه اتحادیههــا ســیطره دارنــد ممکــن مکانهایــی از ایــن دســت باشــد کــه بتــوان حداقــل امکانــات

نیســت» .البتــه شــاید نتوانیــم برندهــای مطــرح را بــه ایــن و مقدمــات رفاهــی را بــرای مــردم تامیــن کــرد ،امــا امســال

نمایشــگاهها وارد کنیــم.

باالجبــار نمایشــگاههای بهــاره را برگــزار میکنیــم.

رییــس اتــاق اصنــاف ادامــه داد :قیمــت کاالهــا و

کاهــش مالیــات بــر ارزش افــزوده طــا از ســال

 ۲۰درصــد زیــر قیمــت بــازار اســت و امســال مقــرر شــد ایــن

رییــس اتــاق اصنــاف همچنیــن دربــاره وضعیــت مالیــات بر

محصــوالت کــه از نظــر کیفیــت هــم مشــکلی ندارنــد  ۱۵تــا آینــده

نمایشــگاهها در مراکــز اســتانها و کالنشــهرها برگــزار شــود ارزش افــزوده طــا کــه سالهاســت مقــرر شــده تــا از  ۹درصــد

و در دیگــر شهرســتانها اگــر اتاقهــای اصنــاف ضــرورت بــه ســه درصــد کاهــش پیــدا کنــد ،اینگونــه توضیــح داد کــه
دیدنــد اقــدام بــه برگــزاری ایــن نمایشــگاهها میکننــد کــه الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده مراحــل نهایــی خــود را طــی
تصــور نمیشــود ایــن کار صــورت گیــرد.

کــرده اســت ،امــا متاســفانه مجلــس بــه واســطه بودجــه پایــان

فاضلــی بــا بیــان اینکــه هیــچ مشــکلی بــرای تامیــن و ســال نتوانســت آن را در دســتور کار قــرار دهــد در حالــی کــه

تنظیــم بــازار شــب عیــد وجــود نــدارد ،تصریــح کــرد :بــرای مقــرر شــده بــود تــا دیمــاه آن را بــه صــورت مصــوب از مجلــس
اینکــه تســهیالت بهتــری نســبت بــه ســالهای قبــل فراهــم دریافــت کنیــم.

کنیــم اقدامــات الزم صــورت گرفتــه امــا بضاعــت در همیــن

فاضلــی ادامــه داد :اینکــه یــک قانــون آزمایشــی پنــج

حــد اســت .البتــه در جلســهای کــه دیــروز بــا فرماندهــان ســال کار کنــد و پــس از آن چهــار ســال تمدیــد شــود قابــل
نیــروی انتظامــی اســتان تهــران برگــزار شــد همــه دغدغههــا قبــول نیســت و بــا عقــل جــور در نمیآیــد و در راســتای

مطــرح شــد و آنهــا نیــز قــول دادنــد تــا شــرایط بهتــری توســعه اقتصــاد کشــور هــم نیســت.

نســبت بــه ســال گذشــته بــرای مــردم فراهــم کننــد .یکــی

وی اظهــار کــرد :تاکنــون بــا فشــارهایی کــه بــه

از تســهیالتی کــه امســال بــرای ایــن نمایشــگاهها در نظــر نماینــدگان مجلــس آوردهایــم و پیگیریهایــی کــه صــورت

گرفتیــم پیشبینــی کــردن پارکینــگ بــرای مــردم اســت ،دادهایــم توانســتهایم کار را بــه مراحــل پایان ـیاش برســانیم و

چراکــه آنهــا اســتقبال میکننــد و دلیــل استقبالشــان ایــن امیدواریــم در اوایــل ســال آینــده خبــر خوبــی در ایــن زمینــه
اســت کــه شــاید ویژگــی در نمایشــگاههای بهــاره مشــاهده خواهیــم داشــت و در زمینـه مالیــات بــر ارزش افــزوده بخشــی
کــه هجمههــا علیـهاش بســیار بــود را کاهــش دادیــم و قــول

کردهانــد.

وی دربــاره مخالفتــش بــرای برگــزاری نمایشــگاههای میدهــم کــه بــا پیگیــری نماینــدگان مجلــس آن را از ســال

بهــاره گفــت :اگــر قــرار اســت کــه ایــن نمایشــگاهها آینــده اصــاح کنیــم کــه کاالهــای ســرمایهای مشــمول ایــن

برگزارشــود بایــد در مجموعههــای معتبــر ماننــد نمایشــگاه

قانــون نشــوند.

رییس اتاق اصناف اعالم کرد
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در سقوط سهام آمریکا
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مریــم شــقاقی|تارنمای بلومبــرگ دارد .بلومبــرگ در تارنمــای خــود ادامــه

نوشــت  :افــت ناگهانــی و شــدید ســهام داد :بافــت  87ســاله کــه در فهرســت
ایــاالت متحــده ،ســرمایه  500نفــر  18نفــره ثروتمندتریــن اشــخاص دنیــا

از ثروتمندتریــن افــراد جهــان را

قــرار دارد تنهــا در یــک روز  1میلیــارد

مجموعــا بــا خســارتی معــادل  114دالر خســارت دیــد .نــام مــارک
میلیــارد دالر روبــرو کــرده اســت .زاکربــرگ مالــک فیســبوک بــا خســارتی

ایــن تارنمــای خبــری ادامــه داد :معــادل  3/6میلیــارد دالر در رده دوم

ســقوط شــدید شــاخص ســهام در بــازار ایــن فهرســت بــه چشــم مــی خــورد.
بــورس آمریــکا طــی روزهــای اخیــر

جــف

بیــزوس

مدیرعامــل

و

خســارت هــای هنگفتــی را بــه افــراد بنیانگــذار آمــازون ثروتمندتریــن فــرد

ثروتمنــد در سرتاســر دنیــا وارد کــرده جهــان نیــز از ایــن افــت بــی نصیــب
اســت« .وارن بافــت» مالــک متمــول نمانــد و ســرمایه وی بــا 3/3میلیــارد

شــرکت برکشــایر هاتــاوی و ســومین فرد دالر خســارت بــه  116/4میلیــارد دالر
ثروتمنــد دنیــا ،بــا از دســت دادن مبلــغ کاهــش یافــت .ســرگئی بریــن و لــری
 5/1میلیــارد دالر ،لقــب متضررتریــن را از پیــج بنیانگــذران شــرکت آلفابــت کــه

آن خــود کــرد.

شــرکت گــوگل زیرمجموعــه آن اســت بــا

پایــگاه اطــاع رســانی بــازار ســرمایه خســارتی 2/3میلیــارد دالری در رده های

بلومبــرگ روزانــه فهرســتی را موســوم بعــدی ایــن فهرســت قــرار گرفتنــد.

بــه ‹شــاخص میلیاردرهــای بلومبــرگ› ســیر نزولــی افــت ســهام هــای ایــاالت
متشــکل از  500فــرد ثروتمنــد جهــان ،متحــده کــه همچنــان ادامــه  ،تنهــا در

منتشــر مــی کنــد .در تــازه تریــن روز جمعــه گذشــته بــه انــدازه ای شــدت
فهرســت ایــن پایــگاه ،شــرکت برکشــایر گرفــت کــه  68/5میلیــارد دالر از ایــن

بــا افتــی  9/2درصــدی در صــدر قــرار خســارت هــا را رقــم زد.
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ايران خودرو
پيشتاز در تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتي،
توليد و اشتغال
گــروه صنعتــي ايــران خــودرو كــه بــزرگ تريــن تولیــد مــی شــود کــه ایــن میــزان در دوشــیفت کاری بــه

خودروســاز خاورميانــه و طاليــه دار صنعــت خــودرو كشــور ســاالنه  ۳۰هــزار دســتگاه افزایــش خواهــد یافــت.
بــه شــمار مــي رود ،توانســته در شــاخص هــاي مختلــف

توليــد ،كيفيــت ،خدمــات پــس از فــروش و طراحــي و

تيراژ توليد و عرضه محصوالت جديد

توســعه محصــول و عرضــه محصــوالت جديــد از

توســعه محصــول گام هــاي مهمــي را در مســير تحقــق رويكردهــاي اصلــي ايــران خــودرو اســت .در ســال جــاري

اهــداف اقتصــاد مقاومتــي بــردارد.

در ســال جــاري گــروه صنعتــي ايــران خــودرو توانســت با

ايجــاد پايــگاه توليــد محصــول در شــهر ســمنان و كرمانشــاه

محصــوالت جديــد تنــدر پــاس ،دنــا پــاس ،دناپــاس بــا

موتــور توربورشــارژ ،پــارس اتوماتيــك 207 ،اتوماتيــك و

هايمــا اس 5.بــه بــازار عرضــه شــده اســت .طراحــي مجــدد

گام مهمــي را در ايجــاد اشــتغال در ايــن مناطــق و جلوگيري و توليــد ايــن محصــوالت بــه صــورت كامــل بــا تــوان و

از مهاجــرت نيــروي كار جــوان بــه ســمت شــهرهاي بــزرگ تخصــص كارشناســان گــروه صنعتــي ايــران خــودرو محقــق

بردارد.

بــا بهــره بــرداري از خــط توليــد در شــهر ســمنان

شــده اســت.

پــژو  ، 2008محصــول مشــترك ايــران خــودرو و پــژو

 150نفــر بــه صــورت مســتقيم مشــغول بــه كار شــدند نيــز در ســال  96روانــه بــازار شــد .از ديگــر گام هايــي

كــه اشــتغال غيرمســتقيم در بخــش هــاي خدماتــي را نيــز كــه گــروه صنعتــي ايــران خــودرو در ســال  96در مســير

بايــد بــه ايــن رقــم افــزود .ســايت توليــد در ســمنان در فــاز

خودروســاز شــدن برداشــته امضــاي قــرارداد و تفاهــم نامــه

ســال جــاری تولیــد پــژو پــارس نیــز بــه آن اضافــه شــد.

محصــوالت جديــد اســت.

نخســت تولیــد ســمند را در دســتور کار داشــت کــه در پائیــز

ده جانبــه بيــن المللــي بــراي طراحــي و توليــد پلتفــرم

همچنيــن بــا بهــره بــرداري از كارخانــه ایــران خــودرو

براســاس ايــن قــرارداد كــه ميــان ايــران خــودرو ،معاونت

دســتگاه و در دو شــیفت كاري تعــداد زيــادي از جوانــان

دانشــگاه هــای صنعتــی شــریف و امیرکبیــر ،شــركت پينيــن

كارخانــه ایــران خــودرو کرمانشــاه از مصوبــات ســفر مقــام

و بنتلــر و ماهلــه آلمــان امضــا شــد ،تمامــی مراحــل طراحــی

کرمانشــاه بــا ظرفیــت اســمی ســاالنه تولیــد  ۳۰هــزار علمــی -فنــاوری ریاســت جمهــوری ،قطعــه ســازان،
جويــاي كار ايــن شــهر مشــغول بــه كار شــده انــد ..ايجــاد
معظــم رهبــری بــه اســتان کرمانشــاه بــوده اســت كــه در

ســال جــاري بــه بهــره بــرداري رســيد .در فــاز نخســت ايــن

کارخانــه و در یــک شــیفت کاری ،بــا ايجــاد  300شــغل

بــه صــورت مســتقيم ،ســاالنه ۱۵هــزار دســتگاه پــژو پــارس
42

اسفند  96شامره اول

فارينــا ايتاليــا ،پانــچ بلژیــک ،هیونــدای پاورتــک کــره جنوبــی

و تولیــد پلتفــرم و محصــول اختصاصــی ایــران خــودرو
توســط برتریــن هــای صنعــت خــودروی جهــان آغــاز شــد.

پيــش بينــي مــي شــود نخســتين محصــول ايــن قــرارداد دو

و نيــم ســالآينده وارد بــازار ايــران شــود و در  10ســال

آينــده 23 ،محصــول جديــد روي دو پلتفــرم طراحــي شــده ســتاره كيفيــت را از آن خــود كنــد.
توليــد خواهــد شــد كــه تكيــه در توليــد محصــوالت جديــد

بــر قطعــه ســازان داخلــي خواهــد بــود.

محصــول دناپــاس نيــز در اوليــن حضــور در ارزيابــي هاي

شــركت بازرســي كيفيــت و اســتاندارد ايــران توانســت ســه

در ســال  ،96بــه منظــور پيگيــري اجــراي مفــاد قــرارداد ســتاره كيفيــت را كســب كنــد .پيــش بينــي مــي شــود ،در

بيــن المللــي ايــران خــودرو بــا طراحــان برتــر جهانــي ،مــاه هــاي آينــده و بــا اجــراي پــروژه هــاي بهبــود مســتمر

نخســتين نشســت طراحــان پلتفــرم جديــد ايــران خــودرو كيفيــت روي ايــن محصــول جديــد ،جايــگاه ايــن خــودرو در

نيــز برگــزار شــد.

خدمات پس از فروش

رده بنــدي خودروهــاي توليــد داخــل ،از رتبــه فعلــي نيــز

باالتــر بــرود .درســال  96محصــول H30كــراس نيــز موفــق

خدمــات پــس از فــروش يكــي از شــاخص هــاي اصلي در بــه كســب دوســتاره كيفيــت شــد.

تعييــن ميــزان رضايــت مشــتريان از محصــول اســت .ایســاکو
امســال در بیــن  40شــرکت خودروســاز داخلــی و خارجــی

همچنیــن پــژو  2008نخســتین محصــول شــرکت

ایــکاپ در آخریــن ارزیابــی شــرکت بازرســی کیفیــت

بــرای هشــتمین دوره متوالــی در ارزیابیهــای شــرکت و اســتاندارد ایــران بــا کســب  4ســتاره کیفــی در صــدر
بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایــران کــه بــه نمایندگــی از
وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت انجــام میشــود ،موفــق

بــه کســب جایــگاه نخســت شــده اســت.

از ســويي ديگــر ،طبــق گــزارش ارزيابي شــركت بازرســي

كيفيــت و اســتاندارد ايــران،ایســاکو بــر اســاس برنامهریــزی

یکســاله در زمينــه افزايــش ســرعت ارايــه خدمــات و

كاهــش زمــان تعميــرات خــودرو در شــبكه نمايندگــي هــا
موفــق شــد ،زمــان تعمیــرات در شــبکه خدمــات پــس از

جــدول رده بنــدی خودروهــای تولیــد داخــل قــرار گرفــت.

ایــن خــودرو دربيــن خودروهــاي توليــدي كشــور در
باالتريــن ســطح كيفــي قرارگرفــت و بــه عنــوان کــم ایــراد
تریــن خــودرو تولیــد داخــل شــناخته شــد.

ورود محصوالت ايران خودرو به بازار سرمايه

گــروه صنعتــي ايــران خــودرو بــه منظــور تنــوع بخشــي

در ابــزار هــاي تاميــن مالــي خــود ،بــراي نخســتين بــاردر
ســال جــاري ،تعــداد 6هــزارو  500دســتگاه خــودروي دنــا

فــروش ایرانخــودرو را بــه  1.8روز کاهــش دهــد و بــه را در بــورس كاالي ايــران عرضــه مــي كنــد .ايــن تعــداد

رشــد قابــل توجهــی در ایــن حــوزه دســت یابــد.

 25درصــد از توليــدات دنــا اســت .از اهــداف عرضــه دنــا

بــر اســاس نتایــج ارزيابــي هــاي شــركت بازرســي در بــورس كاال اســتفاده از معافيــت مالياتــي  10درصــدي

كيفيــت و اســتاندارد ايــران ،رضای ـت مشــتریان از خدمــات مالیــات بــر درآمــد حاصــل از فــروش ،شــفافيت در قيمــت
پــس از فــروش ایرانخــودرو ،در بهــار  96نســبت بــه مــدت و معامــات ،انتشــار اوراق ســلف مــوازي اســتاندارد در
مشــابه ســال قبــل 25 ،امتیــاز افزايــش یافتــه اســت .طبــق مســیر تامیــن مالــی جديــد و آزاد ســازی قيمــت خــودرو
گــزارش شــهريور شــركت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد اســت.

ایــران ،شــاخص رضایــت مشــتریان ایســاکو کــه در بهــار

افزايــش صــادرات ارزآور ،افزايــش ســهم توليــد داخــل

ســال گذشــته عــدد  711را نشــان مــیداد در ســه ماهــه در محصــوالت كــه منجــر بــه جلوگیــری از خــروج ارز از

ابتــدای ســال  96بــه  736رســید و شــرکت ایســاکو بــا كشــور مــي شــود و آغــاز توليــد و عرضــه محصــوالت جديــد

بهبــود عملکــرد خــود بــاز هــم موفــق بــه افزایــش چشــمگیر كــه باعــث اشــتغالزائي در ايــران خــودرو مــي شــود از جملــه
رضایــت مشــتریان شــد.

اقداماتــي اســت كــه در ســال هــاي اخيــر در گــروه صنعتــي

در ايــن ميــان شــركت ايــران خــودرو بــا ارائــه طــرح ايــران خــودرو كليــد خــورده و در ســال 96بــا جديــت

فيــس ليفــت تنــدر ،موســوم بــه تندرپــاس ،رويكــردي بيشــتري دنبــال شــده اســت.گروه صنعتــي ايــران خــودرو

مســتمر و همــه جانبــه ايــي را در اســتمرار مســير ارتقــاء در ســال  ١٣٩٦اهتمــام خــود را بــه كار بســته تــا در جهــت
كيفيــت محصــوالت رنــو توليــدي خــود در پيــش گرفتــه تحقــق شــعار اقتصــاد مقاومتــي ،توليــد و اشــتغال نقــش
اســت .تنــدر پــاس در اوليــن ارزيابــي خــود توانســت  4مؤثــر و شايســته اي را ايفــا كنــد.
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غیــر از بانکهــای مــادی نــوع دیگــری بانــک وجــود

دارد بــه نــام عاطفــی کــه بایــد هــر وقــت کــه میتوانیــم و
موجــودی داریــم در آن ســپرده گــذاری کنیــم.

یعنــی هــر زمــان کــه انــرژی و روحیــه مثبــت داریــم

بــه افــرادی کــه بــا آنهــا در ارتبــاط هســتيم محبــت کنیــم
مهــم موفقیــت در
و توجــه نشــان دهیــم .ایــن از اصــول
ِ

برای مشتریان خود بانک عاطفی ایجاد کنید
(قسمت اول)

افــرادی اســت کــه ارتباطــات قــوی دارنــد .همچنــان کــه

ســپردههای مــادی در بحــران بــه کارمــان میآیــد
ســپردههاى عاطفــی نيــز نجــات بخشــمان خواهنــد بــود...

تاثیر شگفت آور

بازاریابی عاطفی بر
مشتریان هدف

احساســات نــهتنهــا در ضمیــر ناخــودآگاه شــما نقــش

مهمــی ایفــا میکنــد ،بلکــه افــکار و عقایدتــان را درخصــوص

برنــد ،محصــوالت و خدمــات مختلــف شــکل میدهــد.

از نظــر تئــوری ،روانشناســی مصرفکننــده یــک دانــش
نســبتاً جدیــد اســت؛ امــا صدهــا و حتــی هــزاران ســال اســت
کــه صاحبــان کســب و کار از تکنیکهــای آن بــرای ارتقــاء

محصــوالت و خدماتشــان اســتفاده میکننــد .درواقــع ،از
تبلیغــات تلویزیونــی گرفتــه تــا قــرار دادن محصــوالت در

قفســههای یــک ســوپرمارکت ،میتوانیــد نشــانههایی از

بهکارگیــری بازاریابــی عاطفــی توســط عرضهکننــدگان
دکتر سیف اله جوان

محصــوالت را ببینیــد.

در یــک تعریــف ســاده ،بازاریابــی عاطفــی توانایــی

برقــراری ارتباطــات عمیــق اســت کــه عواطــف و احساســات

مشــتری را تحریــک میکنــد .استراتژیســتهای بازاریابــی
عاطفــی میتواننــد بــر محرکهــای متعــددی بــرای انتقــال

پیامهــای بازاریابــی عاطفــی تمرکــز کننــد.
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تبدیل خواستهها به نیازها

ســطوح اعتمــاد را در مشــتری افزایــش دهــد.

محصــول یــا خدمتــی کــه در حــال بازاریابــی آن

هســتید ،نهتنهــا حــس “خواســتن” ،بلکــه بایــد احســاس
“نیــاز” را در مشــتریان ایجــاد کنــد .بیــن “خواســتن یــک

چیــز” و “نیــاز داشــتن آن” تفــاوت اساســی وجــود دارد؛

بــا ایــن حــال هــر دو ،حاالتــی عاطفــی هســتند کــه شــما
بایــد در بازاریابــی محصــوالت و خدمــات خــود از آنهــا آگاه

باشــید .درحقیقــت ،نیــاز ،آن حالــت عاطفــی اســت کــه

موجــب جــذب مشــتریان هــدف شــما بــه محصــوالت یــا

خدماتتــان میشــود.

متوسل شدن به ترس در بازاریابی

فکــر میکنیــد چــرا بعضــی از برندهــا هرگــز از ذهــن

مشــتریان پــاک نمیشــوند؟

دلیــل آن اعتمــاد اســت؛ درحقیقــت ،مشــتریان

رابط ـهای مبتنــی بــر اعتمــاد را بــا ایــن برندهــا ســاختهاند.
از اعتمــادی کــه بــرای مشــتریانتان ســاختهاید بــه عنــوان
اهــرم بازاریابــی عاطفــی محصــوالت و خدماتتــان اســتفاده

کنیــد .زمانــی کــه از برانگیختــن عواطــف مشــتریان در
فراینــد بازاریابــی خــود اســتفاده میکنیــد ،اجــازه دهیــد

مشــتریان بالقــوه شــما از ارزشــی کــه بــا خریــد محصوالتتــان

کســب میکننــد آگاه شــوند.

تــرس یــک واکنــش عاطفــی بــه خطــری قریبالوقــوع

اســت .بســیاری از پیامهــای بازاریابــی ،درواقــع هشــداری

حس تعلق

ایجــاد حــس تعلــق موجــب برانگیختــن عواطــف
مشــتریان میشــود .لحظ ـهای در مــورد

بــه مشــتریان بــرای برانگیختــن تــرس

ذهنــی آنهــا هســتند کــه نتیجتــاً

موجــب تحریــک عواطــف و برانگیختــن

حــس نیــاز آنهــا بــه محصــول
میشــو د .

اعتمادسازی

ایجاد حس تعلق
موجب برانگیختن
عواطف مشتریان می شود

تمــام افــرادی کــه ماشــینی بــا یــک

برنــد خــاص را خریــداری میکنــد و

از متعلــق بــودن بــه اقلیتــی کــه ایــن

مــدل ماشــین را ســوار میشــوند
احســاس افتخــار میکننــد ،بیندیشــید؛
واضــح اســت کــه مشــتریان خواهــان

ایجــاد اعتمــاد ،ســالها طــول

میکشــد؛ امــا ممکــن اســت تنهــا در عــرض یــک ثانیــه از ایــن هســتند کــه خــود را عضــوی از خانــوادهای بداننــد

بیــن بــرود .درحقیقــت ،اعتمــاد محصــول دو فاکتــور اساســی
اســت :میــل باطنــی فــرد بــه اعتمــاد و انتظــارات فــرد .میــل
باطنــی بــه اعتمــاد ،تمایــل کلــی انســان بــه تکیــه بــر

دیگــران اســت .فرامــوش نکنیــد کــه محصــول شــما بایــد

کــه حــس تعلــق را بــه آنهــا منتقــل میکنــد .بنابرایــن در
اقدامــات بازاریابــی خــود ،همــواره ایجــاد حــس تعلــق بــرای

مشــتری و وابســتگی روانــی او بــه برندتــان را در نظــر داشــته

باشــید.

اول اسفند
شامرهاول
شامره
اسفند9696

45

مدیر کل توسعه اشتغال و سیاستهای بازار کار:

کمیته نظارت بر پرداخت وام اشتغال تشکیل شد
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مدیر کــل«توسـعـــه اشتـغـــال و سیاسـتهای

اجتماعــی ادامــه داد :از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه مناطــق

بــازار کار» وزارت کار بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیتــه

روســتایی و عشــایری در اولویــت سیاســت هــای توســعه

اشــتغال و هــم متقاضیــان توســعه کســب وکار

اشــتغال روســتایی» توجــه بــه ظرفیتهایــی از اشــتغال

نظــارت برتســهیالت اشــتغال گفت:هــم متقاضیــان
میتواننــد در ســامانه کارا ثبــت نــام کننــد.

«عالءالدیــن ازوجــی» بــا بیــان اینکــه در فراینــد بررســی

صالحیــت و اهلیــت متقاضیــان تســهیالت اشــتغال تاکیــد

کردیــم تــا تمــام طرحهــای مشــمول تســهیالت بــرای

جلوگیــری از انحــراف منابــع ،پیــش از اجــرا ،حیــن اجــرا و

پــس از توســعه و تکمیــل طــرح از ســوی تیــم نظــارت مــورد
بازدیــد قــرار گیرنــد گفــت :در ســطح ملــی یــک کمیتــه

 ۲۵نفــره متشــکل از کارشناســان صاحــب صالحیــت بــرای
نظــارت بــر تســهیالت پرداختــی اشــتغال در اســتانهای
مختلــف تشــکیل شــده اســت.

وی بــا بیــان اینکــه اعضــای ایــن کمیتــه بــه صــورت

تصادفــی از طرحهــای ثبــت شــده و مــورد تاییــد مشــمول

اشــتغال قــرار دارنــد ،بنابرایــن رویکــرد اصلــی «برنامــه
اســت کــه منابــع آببــری کمتــری دارنــد .ایــن موضــوع

بســیار مهــم اســت ،بنابرایــن نبایــد توســعه اشــتغال بخــش

کشــاورزی در یــک منطقــه روســتایی را در جهــت تولیــد

محصــوالت کشــاورزی بــا منابــع آبــی زیــاد ســوق دهیــم .بــر

همیــن اســاس ســعی شــده َرســتههای انتخــاب شــده پــر
اشــتغال ،در هــر اســتان ،بــه طــور نســبی از منابــع آبــی
و خاکــی کمتــری اســتفاده کننــد .ازوجــی گفــت :عــاوه

بــر ایــن در چارچــوب اشــتغال روســتایی ،اســتفاده از
ظرفیتهــای موجــود اقتصــاد بــرای مــا بســیار مهــم اســت؛
بنابرایــن الــزام نــدارد طــرح هــای متقاضیــان صرفــا بــرای
راه انــدازی اشــتغال جدیــد باشــد بلکــه توســعه کســب و

کارهــای فعلــی و تامیــن ســرمایه در گــردش ایــن واحدهــا

دریافــت تســهیالت اشــتغال در سراســر کشــور بازدیــد نیــز مشــمول تســهیالت اشــتغال مــی شــوند.

خواهنــد کــرد ادامــه داد :در واقــع بــا ایــن نظــارت،
اســتانها نمیتواننــد بــه طرحهــای فاقــد صالحیــت،

مدیــر کل «توســعه اشــتغال و سیاســتهای بــازار

کار» وزارت کار ادامــه داد :نکتــه مهــم در راه انــدازی

تســهیالت پرداخــت کننــد؛ در عیــن حــال اگــر کارشناســان

ســامانه پرداخــت تســهیالت اشــتغال (کارا) ایــن اســت کــه

مغایــرت دارد در چارچــوب دســتورالعمل برخوردهــای الزم

فیلتــر مــی شــوند بــه نحــوی کــه بــر اســاس پایــش انجــام

احســاس کردنــد طــرح مربوطــه بــا اهــداف ایجــاد اشــتغال بســیاری از متقاضیــان غیرواقعــی دریافــت ایــن تســهیالت
صــورت خواهــد گرفــت.

مدیــر کل «توســعه اشــتغال و سیاســتهای بــازار کار»

وزارت کار بــا تاکیــد بــر اینکــه ســعی کردیــم دغدغههــای

شــده حــدود  ۴۰۰هــزار نفــر پــس از مراجعــه بــه ســامانه

کارا و مواجهــه بــا دســتورالعملها و شــرایط دریافــت
تســهیالت از ثبــت طــرح خــود انصــراف دادنــد .ایــن

ملــی مبنــی بــر اشــتغالزایی بــا سیاســت غلــط پولپاشــی متقاضیــان بــه تصــور اینکــه صرفــا تســهیالت دریافــت

را بــا نظارتهــای مکــرر رفــع کنیــم افــزود :نــگاه و رویکــرد

مــی کننــد وارد ســامانه شــدند امــا پــس از اطمینــان از

اصلــی طرحهــای شکســت خــورده اشــتغال در دوران

رصــد فراینــد پرداخــت تســهیالت و جدیــت بــر تزریــق

برنامههــای جدیــد اشــتغال تــاش شــده بــا اســتفاده از

در ســامانه منصــرف شــدند.

مختلــف ،پرداخــت تســهیالت بــود امــا در سیاســتها و هدفمنــد منابــع در جهــت اشــتغالزایی از ادامــه فعالیــت

ابزارهــای مختلــف مجریــان پرداخــت تســهیالت اشــتغال در

متقاضیــان راه انــدازی مشــاغل ،کارآفرینــان ،صاحبــان

اســتانها توجیــه شــوند تــا اهــداف اصلــی تزریــق منابــع ایــده هــای کســب و کار و ســرمایه گــذاران در صــورت تمایــل
اشــتغال ،توســعه کســب و کارهــای مبتنــی بــر َرســتهها و بــه دریافــت تســهیالت راه انــدازی اشــتغال یــا توســعه کســب
ظرفیتهــای پراشــتغال هــر اســتان اســت .اگــر ایــن بخــش و کارهــا مــی تواننــد طــرح هــای خــود را در ایــن ســامانه

از کســب و کارهــا توســعه یابنــد خروجــی آن دســتاوردی ثبــت کننــد .جزئیــات شــرایط و دســتورالعمل هــا در ســامانه
تحــت عنــوان «اشــتغال» خواهــد بــود.

ایــن مقــام مســئول در وزارت تعــاون ،کار و رفــاه

اعــام شــده اســت .متقاضیــان مــی تواننــد از طریــق ســامانه
 Kara.mcls.gov.irطــرح هــای خــود را ثبــت کننــد.
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فرصت های سرمایه گذاری در ایران
دولــت ایــران ضمــن اســتقبال از ســرمایه گــذاری

خارجــی در ایــران از ســرمایه گــذاران خارجــی مــی خواهد

کــه قانــون تشــویق و حمایــت ســرمایه گــذاری خارجــی و
آئیــن نامــه هــای آن را بـــا دقــت و تـــوجه کـــافی مطالعه

نماینــد تــا ضمــن آشــنایی بــا حقــوق خــود ،تســهیالت

و حمایــت هــای ناشــی از ســرمایه گــذاری از تعهــدات و

الزامــات قانونــی خــود در چارچوبایــن قانــون نیــز مطلــع
شــوند.

اولویــت هــای ســرمایه گــذاری درایــران بــر مبنــای ســند ملــی
توســعه بــه  ۳قســمت اصلــی ذیــل تقســیم گردیــده اســت؛
 اولویت های سرمایه گذاری تجارت اولویت های سرمایه گذاری صنعت -اولویت های سرمایه گذاری معدن

اولویت های سرمایه گذاری تجاری ایران

اولویــت هــای ســرمایه گــذاری تجــاری ایــران بــه شــرح ذیــل
اســت؛

اســتفاده از منابــع مالــی و خطــوط اعتبــاری خارجــی کــه در

 -احداث نمايشگاه بين المللي استان در محل دائمي

ایــران بــه نــام فاینانــس متــداول گردیــده بــرای اجــرای پروژههــا

 -احداث نمايشگاه دائمي فرش دستباف

و خریــد تجهیــزات و کاالهــای ســرمایه ای طرحهــای تولیــدی و

 -ايجاد بانك اصناف

همچنیــن خدمــات فنــی و مهندســی پروژههــا ،وفــق قراردادهــای

 -توســعه وتقويــت زيرســاختهاي تجــاري مثــل ايجــاد پايانــه

مالــی منعقــده بــا اعتبــار دهنــدگان خارجــی صــورت مــی پذیــرد.
فراینــد اجــرای ایــن روش براســاس آخریــن مصوبــه هیــات محتــرم
وزیــران دولــت ایــران و ضوابــط برنامــه پنجــم توســعه اصــاح و بدین

هــاي صادراتــي
 ايجــاد خطــوط دريايــي و هوايــي جهــت صــادرات كاالهــايكشــور بــه بازارهــاي متناســب بــا نيــاز
 -ايجاد شهرك هاي لجستيكي يا هاب هاي تجاري

شــرح اســت؛
 -1فعالیت های قابل قبول

 -ايجاد و توسعه شهركهاي صنفي

 -2واجدین شرایط

 ايجــاد و توســعه فروشــگاه هــاي زنجيــره اي (عرضــه كننــدهكاال و خدمــات)

 -3وثیقه های مورد نیاز
 -4نرخ سود و هزینه های آن

 -ايجاد ميادين ميوه و تره بار

 -5سقف پرداخت

 -ايجاد و توسعه فروشگاه هاي مجازي و بازاريابي شبكه اي

 -6مدت استفاده از تسهیالت

 توســعه و ارتقــاي كيفــي خدمــات اصنــاف بــا هــدفرضايتمنــدي مشــتري

 -7دوره بازپرداخت

 -توســعه و ســاماندهي شــركتهاي پخــش و حمايــت از ايجــاد

 -8بخش دولتی و غیر دولتی
راهنمــای تامیــن منابــع خارجــی) بــه رونــد بررســی درخواســت
ســرمایه گــذاران خارجــی در ســــازمان ســرمایه گــذاری تــا مرحلــه
صــدور مجــوز ســرمایه گــذاری خارجــی اشــاره مــی نماییــد .ایــن
مراحــل بدیــن شــرح اســت؛
 رونــد بررســی درخواســت ســرمایه گــذاران خارجــی درســازمان ســرمایه گــذاری تــا مرحله صــــدور مجــوز ســرمایه گذاری

شــركتهاي لجســتيكي
 ايجــاد شــركت هــاي توانمنــد بازاريابــي و صــدور كااليصنعتــي

اولویت های سرمایه گذاری صنعتی ایران

اولویــت هــای ســرمایه گــذاری صنعتــی ایــران بــه چنــد بخــش
اصلــی ذیــل تقســیم مــی گــردد؛

 -پوشش های تضمینی و حمایتی توسط دولت ایران

 -صنایع دارویی

 -تعهدات و الزامات حقوقی سرمایه گذاران خارجی

 -صنایع غذایی

 -کل مزایا و تسهیالت نضمینی به سرمایه گذار خارجی

 -صنایع الکترونیک
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 -صنایع ماشین سازی و تجهیزات

 -قطعات سبك فورجي صنايع راه آهن

 -صنایع نساجی و پوشاک

 -انــواع قطعــات چدنــي خــودرو (پوســته گيــر بكــس خــودرو و

 -صنایع پتروشیمی و پاالیشگاه

ســاير قطعــات صنعتــي مربوطــه)

 -صنایع پلیمری

 -شاتون خودرو به روش فرجينگ

 -صنایع سلولوزی

 )۴اولویــت ســرمایه گــذاری هــای ایــران در بخــش مــواد معدنی

 -صنایع شیمیایی

غیرفلزی

 -صنایع تجهیزات پزشکی

 -استخراج امالح از نمك درياچه اروميه

 -صنایع خودروسازی ،قطعات خودرو و نیرومحرکه

 -استحصال و بازيافت ضايعات فرآورده هاي نسوز

اولویت های سرمایه گذاری معدنی ایران

 -الياف نسوز

اولویت های سرمایه گذاری معدنی ایران به شرح ذیل است؛

 -الياف شيشه

 -اکتشاف

 -الياف بازالت

 -استخراج

 -الياف سراميكي

 -فلزات و مصنوعات فلزی

 -آجر نسوز دلوميتي

 -مواد معدنی غیرفلزی

 -آهك هيدراته

 )۱اولویت سرمایه گذاری های ایران در بخش اکتشاف معادن

 -بريكت از ضايعات ذغال سنگ

 -اكتشاف مس و پلي متال

 -كنسانتره ذغالسنگ

 -اكتشاف فسفات

 -بنتونيت فعال

 -اكتشاف نيكل

 -دولوميت كلسينه شده

 -اكتشاف مواد اوليه توليد آلومينيوم با اولويت بوكسيت

 -رنگهاي چيني و سراميكي

 -پي جويي و اكتشاف سنگ آهن خام

 -قطعات سراميكي با كاربرد هاي خاص

 -اكتشــاف تكميلــي جهــت شناســايي ســنگهاي قيمتــي و

 -قطعات و جرم هاي نسوزسبك

نيمــه قيمتــي

 -رولرهاي سراميكي

 )۲اولویت سرمایه گذاری های ایران در بخش استخراج معادن

 -سراميك صنعتي

 -بهره برداري و استخراج مكانيزه معادن ذغالسنگ

 -فرآوري سنگهاي قيمتي و نيمه قيمتي

 -بهره برداري از شورابه ها براي استحصال پتاسيم و منيزيم

 -فرآوري زئوليت

 -استخراج مواد اوليه توليد آلومينيوم با اولويت بوكسيت

 -فرآوري فلورين

 -بهره برداري از معادن سنگ آهن

 -بردهاي (ورق هاي) عايق نسوز

 )۳اولویــت ســرمایه گــذاری هــای ایــران در بخــش فلــزات و

 -الكترودگرافيتي

مصنوعــات فلــزی

 -فوم شيشه اي

 -لوله هاي مسي كم قطر

 -لوله هاي آزمايشگاهي (ونوجكت)

 -مفتول مسي كم قطر

 -شيشه هاي سالر

 -مفتول فوالد آلياژي  2/5تا  15ميليمتر (بصورت كالف)

 -ظروف شيشه اي دارويي (ويال)

 -فويل آلومينيومي زير  9ميكرون

 -توليد شيشه هاي نانو

 -لفاف آلومينيومي

 -توليــد آجــر بــه روش مــدرن بــا اولويــت بازســازي و نوســازي

 ورق آلياژي آلومينيومي ويژه (كشش عميق) انــواع فلنــج بــه روش فــورج (داراي اســتاندارد مصــرف درصنايــع نفــت  ،گاز و پتروشــيمي)

صنايــع آجــر (تغييرتكنولــوژي بــه كــوره تونلــي)
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«دکتــر برات قبادیان» معاون آموزش و پژوهش وزارت صنعت ،معدن و تجارت:

کشوری پیدا نمی شودکه توسعه یافته و صنعتی باشد
به جز اینکه از مسیر دانش و دانشگاه عبور کرده باشد
بــاران موســوی| از آنجایــی کــه شــما پــل ارتبــاط اســت کــه مدیریــت جدیــد آن دایــر اســت .تــاش هــای

بیــن صنعــت و دانشــگاه هســتید چــه اقداماتــی در بســیاری بــرای ایجــاد ارتبــاط دانــش و صنعــت انجــام شــده
ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت؟

بــرای ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه بایــد بــه ســابقه

ایــن دو برگردیــم .شــاید 2هــزار ســال اســت کــه ســابقه

اســت ،بطوریکــه وقتــی دانــش آموختــگان از دانشــگاه بیــرون
مــی آینــد بتواننــد در صنعــت اثرگــذار باشــند و ایــن زمانــی
موثــر اســت کــه دانشــجو از ابتــدای ورود بــه دانشــگاه بــا

دانشــگاه داریــم .در کشــور خودمــان فکــر کنــم همه از ســابقه صنعــت آشــنا شــود و بــه همیــن دلیــل در برنامــه هــای

دانشــگاه جنــدی شــاپور مطلــع هســتند .حــدود  100ســال دانشــگاهی بحــث کارآمــوزی دیــده مــی شــود .کســی کــه
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مــدرک کارشناســی مــی گیــرد بایــد از قبــل بــا صنعــت هــم نیــاز بــه زنــده کــردن صنعــت دارد و در کنــار ایــن بحــث پســا
آشــنا شــده باشــد .دانشــجو در طــول  4ســال تحصیلــش تــا دکتــری مطــرح شــد (.گاهــی پســا دکتــری  ،فــوق دکتــری

 240ســاعت در حــوزه صنعــت کارآمــوزی مــی کنــد و ایــن هــم گفتــه مــی شــود یعنــی کســی کــه دکتــری دارد بیــن
آشــنایی اساســا باعــث پیــدا کــردن جایــگاه خودشــان در یــک تــا دو ســال در ارتبــاط بــا گرایــش تخصصــی خودشــان

بخــش هــای مختلــف صنعــت مــی شــود.

بــرای حــل یــک مســئله ای متمرکــز شــوند و یــا تــاش خــود

در دوره هــای گذشــته در بخــش صنعــت اشــاراتی شــده را بــرای نــوآوری در گرایــش تخصصــی خــود انجــام دهنــد).

ولــی در  5-4ســال اخیــر کارهــای اساســی صــورت گرفتــه
اســت .از ســال 93چنــد تفاهــم نامــه میــان دو وزارت خانــه

در حــال حاضــر بحــث کارآمــوزی کارشناســی نهادینــه

شــده اســت.کار خیلــی خــوب جــا افتــاده و هــر دو طــرف

صنعــت ،معــدن ،تجــارت و علــوم تحقیقــات و فنــاوری بســته هــم « صنعــت و دانشــگاه» اســتقبال کــرده انــد .در ارتبــاط

شــده اســت .یکــی از تفاهــم هــا ایــن بــوده کــه ســامانه ای بــا پایــان نامــه ارشــد و رســاله دکتــری طرحــی را معرفــی
ایجــاد شــود کــه وزارت صنعــت در آن ثبــت نــام کــرده و مــی کنــم بــه نــام «توانمندســازی تولیــد و توســعه اشــتغال

اعــام کنــد کــه بــرای کارآمــوزی کارشناســی بــه چــه رشــته ها پایــدار» کــه مخفــف آن طــرح « تــاپ » نــام دارد و همینطــور

و تخصــص هایــی نیــاز دارد .دانشــگاه هــا هــم در ایــن ســامانه در مــورد پســا دکتــری صنعتــی و فرصــت مطالعاتــی .الزمــه
ثبــت نــام کننــد و دانشــجوهای مقطــع کارشناســی را بــرای کــه همیــن بخــش را نتیجــه گیــری کنــم.

کارآمــوزی بــه بخــش صنعــت اعــزام کننــد .ولــی در بخــش

 -بــا توجــه بــه اینکــه شــما معاونــت وزارت صنایع

کارشناســی ارشــد و دکتــری موضــوع عمیــق تــر و مهــم تــر را بــر عهــده داریــد ،کســانی کــه مــی خواهنــد مقاله

اســت؛ چــرا کــه دانشــجوی ارشــد بــرای پایــان نامــه ی خــود ای بنویســند چگونــه مــی تواننــد بــا وزارت صنایع در

مــی توانــد یــک موضــوع را انتخــاب و ارائــه دهــد کــه بیــن  9ارتبــاط باشــند و از نخبگانــی کــه در گوشــه و کنــار
تــا  12مــاه طــول مــی کشــد .در مقطــع دکتــری هــم بایــد کشــور هســتند چــه دســتاوردهایی داشــته ایــد؟

رســاله جمــع آوری شــود کــه بیــن  18الــی  24مــاه طــول

شــاید بــرای شــما جالــب باشــد؛ مــن از کالس چهــارم

مــی کشــد ،ولــی اینهــا هدفمنــد نیســتند .بحــث مــا ایــن ابتدائــی تابســتانها در صنعــت ،شــاگردی کــرده و دوران
اســت کــه ایــن پایــان نامــه هــا و رســاله هــا هدفمنــد ،دبیرســتان را بــه عنــوان کارگــر فنــی کار کــردم .تحصیالتــم
ماموریــت گــرا و مســاله محــور شــوند .درایــن خصــوص در در دوره کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــری در حــوزه

وزارتخانــه هــای مذکــور تفاهــم نامــه ای در مــورد پایــان صنعــت بــوده اســت .رســاله دکتــرای مــن در مــورد موتــور

نامــه هــای ارشــد و دکتــری بســته شــده کــه عنــوان را از مــزدا بــا شــرکت مــزدا ژاپــن بــوده و از زمانــی کــه بــه عنــوان

مســائل واقعــی جامعــه انتخــاب کننــد و پایــان نامــه و رســاله اســتاد دانشــگاه بــه ایــران برگشــتم تــا االن در حــوزه صنعــت

را معطــوف بــه یــک مســاله کننــد.

فرصت مطالعاتی صنعتی استادان و پسا دکتری صنعتی

مشــغولم 20 .ســال اســت کــه بــا صنعــت خودروســازی در

ارتبــاط هســتم .طــرح تــاپ را در صنعــت اجــرا کــرده ام و

اســتادان تــا بــه االن بــرای فرصــت مطالعاتــی بایــد بــه بــه بیــش از  100نفــر در همیــن زمینــه بــرای پایــان نامــه

خــارج از کشــور مــی رفتنــد .وقتــی کــه در خــارج از کشــور و رســاله مشــاوره داده ام و حتــی یــک نفرشــان هــم بیــکار
باشــند ،عمــده تحقیقــات هــم مربــوط بــه مســائل همــان نمانــده اســت؛ یــا در صنعــت جــذب شــده انــد یــا اســتاد

کشــور اســت .بنابرایــن در ســال  93کــه ایــن تفاهــم نامــه دانشــگاه هســتند و برخــی هــم جــزء یــک درصــد دانشــمندان
بســته شــد منظــور گردیــد کــه اســتادان بــرای فرصــت برتــر هســتند .اگــر بــا برنامــه درســت و هدفمنــد رابطــه
مطالعاتــی وارد صنایــع کشــور شــده و در ایــن مــدت کــه صنعــت و دانشــگاه را پیــش ببریــم یــک رابطــه  -بــرد بــرد  -و

در صنعــت حضــور دارنــد بــر روی مســائلی کــه در صنعــت دو طرفــه خواهــد بــود .در طــرح تــاپ بســیار سیســتماتیک

کشــور وجــود دارد ،معطــوف شــوند .بحــث نــوآوری هایــی کــه پیــش بینــی شــده کــه چطــور دانشــجویان ارشــد و دکتــری
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در پایــان نامــه و رســاله خــود مســائل واقعــی را انتخــاب کنند.

مــن بــه جــرات اعــام مــی کنــم ایــن هــم بــرای اســتادی کــه
دانشــجو را راهنمائــی مــی کنــد خــوب اســت هــم دانشــجو،

هــم مســاله ای از مشــکالت کشــور حــل مــی کننــد و هــم
ایــن مقــاالت کــه نوشــته مــی شــود مقــاالت روز اســت و
مجــات تــاپ دنیــا بــه دنبــال یــک کار نــو هســتند تــا چــاپ

کننــد .بنــا برایــن کار ســختی نیســت فقــط بایــد راه درســت
را پیــش برویــم .بــه همیــن دلیــل هــم تجربــه طوالنــی مــن
بــا صنعــت و اینکــه االن اســتاد تمــام پایــه  32دانشــگاه
تربیــت مــدرس هســتم و یــک عمــر را بــا دانشــگاه بــودم،

در واقــع هــم بــا دانشــگاه و هــم بــا صنعــت عجیــن شــده ام،
معتقــدم بــا ایــن طــرح تــاپ خیلــی خــوب مــی توانیــم ایــن

رابطــه را بــر قــرار کنیــم کــه ســود آن بــرای کشــور باشــد

و از طرفــی دانشــجویان مــا عالقــه بیشــتری پیــدا خواهنــد

کــرد کــه در مســائل واقعــی جامعــه و صنعــت کار کننــد .و از

مــی شــوند .طــرح تــاپ مــی گویــد :دانشــجویان ارشــد

و دکتــری بــرای نوشــتن پایــان نامــه و رســاله روی مســائل
صنعــت کار کننــد .مســائلی کــه خــود صنعــت اعــام مــی

کنــد و مــی گویــد ایــن موضــوع روز مــا اســت و دانــش روز را
در صنعــت پیــاده و بــه عبارتــی کاال را دانــش بنیــان کنیــم.
بنــا برایــن صنایــع مــا نیــاز دارنــد کــه ایــن منابــع انســانی
وارد شــوند.یک نکتــه ظریــف وجــود دارد کــه شــرکت هایــی
مانــدگار بــوده اندکــه واحــد تحقیــق و توســعه داشــته انــد کــه
افــراد دانــش آموختــه در ســطح بــاال و تــاپ روی کاالهــا کار

کننــد و کاال را بــا کیفیــت در بیاورنــد ،طراحــی شــیک و بــه

روز ،اســتاندارد کیفیــت ســطح بــاال ،قیمــت مناســب و کاالیــی
کــه در آن توســعه پایــدار دیــده شــود.

تنهــا راهــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه اینهــا را بــه

ســمت صنعــت ،بــه ســمت تولیــد و بــه ســمت بنــگاه هــای

اقتصــادی ســوق دهیــم .یــک دانشــجو در موضــوع خــاص

طــرف دیگــر آینــده خودشــان اســت کــه بــه جــرات مــی تــوان بتوانــد یــگ گــره از مشــکالت بنــگاه هــا را حــل کنــد بــه

گفــت :راه میانبــری پیــدا کــرده ایــم کــه ارتبــاط بیــن صنعــت
و دانشــگاه را هرچــه بیشــتر تقویــت کنیــم.

تبــع آن ،اســتادان شــان هــم وارد ایــن بخــش مــی شــوند.

تصــور کنیــد در یــک ســال  10درصــد ایــن کار را انجــام

-در مــورد طــرح « تــاپ » توضیــح بیشــتری

دهنــد .چــه تحــول عظیمــی صــورت مــی گیــرد؟ اســتادان

معنــای طــرح توانمندســازی تولیــد و توســعه در اشــتغال

شــوند و گــره ای از مشــکالت آنهــا بــاز مــی کننــد و دانــش را

دهیــد؟ تــاپ مخفــف چیســت؟

پایــدار اســت .امــروزه کــه رقابــت ســنگینی در عرصــه تولیــد

در جهــان بــر قــرار اســت بــرای اینکــه یــک کاالی هایتــک
یــا صنعتــی تولیــد کنیــد نیــاز بــه یــک برنامــه ،طــرح ،دانــش
فنــی و ســرمایه داریــد .ایــن دانــش فنــی را منابــع توســعه
یافتــه بــه همــراه دارنــد .منابــع انســانی متخصــص و ماهــری

کــه بتواننــد فــن را پیــاده کننــد .بنــا برایــن یــک طــرف
قضیــه منابــع انســانی هســتند کــه از دانشــگاه هــا مــی آینــد.
کشــوری پیــدا نمــی شــودکه توســعه یافتــه و صنعتــی باشــد

بــه جــز اینکــه از مســیر دانــش و دانشــگاه عبــور نکــرده
باشــد .از ایــن بابــت کشــور مــا در دنیــا شــاید بــی نظیــر
باشــد .تــا کنــون قریــب بــه  4/5میلیــون دانشــجو و نزدیــک

بــه  80هــزار هیــأت علمــی داریــم .بیــش از یــک میلیــون از

و دانشــجویان وارد ایــن بنــگاه هــای تولیــدی ،صنعتــی مــی
وارد فعالیــت هــای اقتصــادی ،تولیــدی و صنعــت مــی کننــد.

خــود آنهــا تجربــه کســب مــی کننــد لــذا در آینــده بایــد در
ایــن بنــگاه هــا فعالیــت کننــد .بنگاههــا بهتریــن هــا را نشــانه
مــی رونــد و بعــد از پایــان تحصیــل جــذب شــان مــی کننــد.
اســتادان مــا تجربــه علمــی دارنــد .تجربــه عملــی را عــاوه

بــر تزریــق دانــش کســب مــی کننــد و بنــگاه هــای اقتصــادی
مــا بــه ایــن شــکل تقویــت مــی شــود و حتــی آنهایــی

کــه ایــن واحــد هــا را ندارنــد مــی تواننــد تشــکیل دهنــد،
کاالهایشــان را دانــش بنیــان و اســتانداردکنند .هــدف مــا هــم

استانداردســازی کاالهاســت .مــا مــی توانیــم وارد بــازار هــای
جهانــی شــویم بــه شــرطی کــه کاالهایــی بــا کیفیــت ،بــا
دانشــی درحــد اســتانداردهای بیــن المللــی و از نظــر قیمــت

دانشــجو هــا در مقطــع ارشــد و دکتــری بایــد پایــان نامــه و هــم رقابتــی تولیــد کنیــم .مــن فکــر مــی کنــم کــه ایــن
رســاله بنویســند .بنابرایــن مــا مــی خواهیــم از ایــن ســرمایه

عظیــم اســتفاده کنیــم؛ ســرمایه هایــی کــه در مقایســه

بــا کســانی کــه جویــای کار هســتند بســیار ارزان تمــام
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موضــوع  -بــرد بــرد  -خواهــد بــود و شــک نــدارم در آینــده
تحــول بزرگــی در اقتصــاد مــا بــه وجــود خواهــد آورد .ایــن

خالصــه طــرح تــاپ هســت .

ковров ручной работы; Создание баз данных гильдий; Разработка и развитие коммерческой
инфраструктуры, таких как создание экспортных терминалов; Создание морских и воздушных
линий для экспорта товаров страны на соответствующие рынки; Создание логистических
городков или коммерческих центров; Создание и развитие гильдовых городков; Создание
и развитие сетевых магазинов (поставка товаров и услуг); Создание фруктовых и овощных
рынков; Создание и развитие интернет магазинов и сетевого маркетинга; Развитие и повышение
качества услуг гильдий с целью удовлетворения потребностей клиентов; Развитие и организация
дистрибьюторских компаний, и поддержка в создание логистических компаний; Создание мощных
маркетинговых и экспортных компаний.
Приоритетами инвестирования Ирана в промышленность являются

Фармацевтическая промышленность; Пищевая промышленность; Электротехническая
промышленность; Машиностроение и оборудование; Текстильная и швейная промышленность;
Нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность; Полимерные отрасли;
Целлюлозная промышленность; Химическая промышленность; Отрасли промышленности
медицинского оборудования; Автомобильная промышленность, автозапчасти и энергетика.
Приоритеты инвестиций Ирана в горнодобывающей промышленности являются:
Разведка; Извлечение; Металлы и металлические изделия; Неметаллические минералы.
1) Приоритеты инвестиций Ирана в разведовательской секторе горнодобывающей
промышленности
являются:
- Разведка меди и металлов; Разведка фосфатов; Разведка никеля; Разведка сырья для
производства алюминии с приоритетом на бокситы; Разведка железной руды; Дополнительная
разведка для идентификации драгоценных и полудрагоценных камней.
2) Приоритет инвестиций Ирана в горнодобывающем секторе добычи сырья являются:
Использование и механизированное извлечение с угольных шахт; Использование рассола
для экстракции калия и магния; Добыча сырья для производства алюминии с приоритетом на
бокситы; Эксплуатация железорудных недр.
3) Приоритет инвестиций Ирана в сфере метало добычи и металлических изделий являются:
Медные трубы малого диаметра; Медный провод малого диаметра; Сплав из стальной
проволоки от 2,5 до 15 мм (в катушке); Алюминиевая фольга под 9 микрон; Алюминиевая
обертка; Специальный алюминиевый лист (глубокое растяжение); фланцы ковочного типа (со
стандартным потреблением в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности); Легкие
кованые части железнодорожной отрасли; Различные типы чугунцовых автозапчастей (оболочка
коробки передачи и другие соответствующие промышленные детали); Шатун автомобиля
кованым методом.
4) Приоритет инвестиций Ирана в неметаллический сектор полезных ископаемых являются:
Извлечение солей из озера Урмия; Экстракция и восстановление огнеупорных изделий;
Асбестовые волокна; Стекловолокно; Базальтовые волокна; Керамическое волокно;
Доломитовый огнеупорный кирпич; Гидратная известь; Брикет из угольных отходов;
Угольный концентрат; Активный бентонит; Доломит кальцинированный; Фарфорные и
керамические краски; Керамические детали со специальными применениями; Легкие
огнеупорные части и массы; Керамический валик; Промышленная керамика; Обработка
драгоценных и полудрагоценных камней; Обработка цеолита; Обработка фтора;
Изоляционные листы; Графитовый электрод; Стеклянная пена; Лабораторные трубки;
Солнцезащитные стекла; Стеклянные сосуды для лекарств (фиал); Производства наностекла; Современное производства кирпича с приоритетом на реконструкции кирпичной
промышленности (изменение технологии в туннельную печь); Цифровая печатная
композиция для плитки и керамической промышленности; Алюминиевые керамические
пули.
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Инвестиционные возможности в Иране
Приветствуя
иностранные
инвестиции,
иранское
правительство хочет, чтобы иностранные инвесторы
внимательно и тщательно изучили закон о поощрении и
поддержке иностранных инвестиций, чтобы, ознакомившись
со своими правами и юридическими обязательствами, также
ознакомились с представленными средствами, льготами и
поддержками в рамках данного законопроекта.
Использование финансовых ресурсов и иностранных
кредитных линий, которые обозначаются в Иране как
«Финансы», используются для реализации проектов и покупки
капитальных товаров и оборудования производства, а также
технических и инженерных услуг для проектов, которые
соответствуют финансовым контрактам, заключенным с
иностранными кредиторами. Процесс реализации этого
метода основан на последнем законопроекте, одобренном
советом министров Ирана и правилами «Пятого плана
развития страны» которые приведены далее:
1. Приемлемые виды деятельности; 2. Допустимые условия;
3. Необходимые поручительства; 4. Норма прибыли и
расходов; -5 Платежный потолок; -6 Срок использования
средств; 7. Период возврата; 8. Правительственный и
неправительственный сектора
Руководство по обеспечению внешними
ресурсами
указывает
на
процесс
рассмотрения
запроса
иностранных
инвесторов в инвестиционной организации
до
стадии
выдачи
инвестиционной
лицензии. Этот процесс заключает в себя
следующие
этапы

Процесс рассмотрения запроса иностранных инвесторов
в инвестиционной организации до стадии выдачи
инвестиционной лицензии; Обеспечение гарантией
и поддержкой со стороны правительство Ирана;
Обязательства и юридические требования иностранных
инвесторов; Общие выгоды и гарантированные льготы для
внешнего инвестора.

Инвестиционные приоритеты в Иране на
основе национального документа развития
делятся на три основные группы

-3 Приоритеты инвестиций в торговли; -2 Приоритеты
инвестиций в промышленность; -1 Приоритеты инвестиций
в горнодобывающей промышленности.
Приоритетами инвестирования Ирана в
торговли являются
Строительства постоянных областных выставочных
площадей для международных выставок; Строительства
постоянных выставочных площадей для выставок ковров
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-Chemical industries
-Medical equipment industries
-Automotive industries, auto parts and propellant
Iran›s Mineral Investment Priorities
Iran›s Mineral Investment Priorities are as follows:
-Exploration
-Extraction
-Metals and metallic products
-Nonmetallic mineral substances
1) Iran›s investments priority in mine exploration section
-Copper and polymetal exploration
-Phosphate exploration
-Nickel exploration
-Exploration of raw materials of production of aluminum with the priority of bauxite
-Investigation and exploration of siderite
-Supplemental exploration to detect precious and semi-precious stones
2) Iran›s investments priority in mine extraction section
-Mechanized exploitation and extraction of coal mines
-Exploitation of saline water to exploit potassium and magnesium
-Extraction of raw materials of production of aluminum with the priority of bauxite
-Exploitation of siderite mines
3) Iran›s investments priority in metal and metallic products section
-Small diameter cooper pipe
-Small diameter cooper wire
5.2- to 15mm alloy steel (in coil)
-Aluminum foil less than 9μm
-Aluminum cover
-Special aluminum alloy foil (high tensile strength)
-Types of flange in forging method (with consumption standards in oil, gas and petrochemical industries)
-Light forged pieces of railway industries
-Types of auto cast iron parts (transmission case and other related industrial parts)
-Connecting rod in forging method
4) Iran›s investments priority in nonmetallic mineral substances section
-Extraction of mineral salt from the Lake Urmia salt
-Exploitation and recycling of the waste materials from refractory products
-Asbestos fibers
-Fiberglass
-Basalt fiber
-Ceramic fiber
-Dolomite firebrick
-Hydrated lime
-Briquette from coal wastes
-Coal concentrate
-Active bentonite
-Calcined dolomite
-Porcelain and ceramic colors
-Ceramic parts with specific usage
-Light refractory parts and bodies
-Ceramic rollers
-Industrial ceramic
-Processing of precious and semi-precious stones
-Processing of zeolite
-Processing of fluorine
-Refractory and insulation boards
-Graphite electrode
-Foam glass
-Test tubes (venojects)
-Solar grade glasses
-Vials
-Production of Nano glasses
-Production of brick using modern method with the priority of renewal and renovation of brick industry (changing the
technology to tunnel kiln
-Digital printing ink for tile and ceramic industry -Alumina ceramic ball
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Investment Opportunities in Iran
While Iran›s government welcomes foreign investment in Iran, it wants foreign investors to
study Foreign Investment Promotion and Protection Act (FIPPA) and its regulations carefully
to become familiar either with their own rights, and facilities and protections available from
investment, as well as their commitments and legal compulsions within the framework of this
law.
Application of financial resources and foreign credit lines, which is called «Finance» in Iran,
for projects implementation, equipment and capital goods purchasing, production plans and
also projects technical and engineering services take place according to financial agreements
with foreign financiers. The implementation procedures for this approach revised upon the
latest approval of Iran›s esteemed council of ministers and the fifth development plan criteria,
are as follows
1/Acceptale activities
2/Qualified people
3/Required pawns
4/Profit rate and its costs
5/Pay ceiling
6/Duration of use of the facilities
7/Payback period
8/Public and private sectors
Foreign resources supply manual) points to the process of investigation of foreign investors›
applications in Organization for Investment till the stage of issue of foreign investment license.
These stages are as follows
-The process of investigation of foreign investors› applications in Organization for Investment,
till the stage of issue of foreign investment license
-Securities and guarantees by Iran›s government
-Legal compulsions and commitments of foreign investors
-All of benefits and guaranteed facilities for foreign investor
Investment priorities in Iran are divided into the following three main parts based on the
national development document
-Business investment priorities
-Industry investment priorities
-Mine investment priorities
Iran›s Business Investment Priorities
Iran›s business investment priorities are as follows:
-Construction of international fair in each province in a permanent place
-Construction of permanent handmade carpet exhibition
-Establishment of guilds bank
-Development and reinforcement of business infrastructures such as construction of export
terminals
-Establishment of sea and air lines for exportation of domestic goods to the markets
proportional to demand
-Construction of logistic estates or commercial hubs
-Construction and development of business parks
-Construction and development of chain stores (goods and services suppliers)
-Construction of greengrocers
-Establishment and development of online shops and network marketing
-Development and quality promotion of guilds services with the purpose of customers› satisfaction
-Development and management of distributor companies and support for the establishment
of logistic companies
-Establishment of powerful marketing companies and exportation of industrial goods
Iran›s Industrial Investment Priorities
Iran›s Industrial Investment Priorities are divided into below main parts:
-Pharmaceutics industries
-Food industries
-Electronics industries
-Machinery manufacturing and equipment industries
-Textile manufacturing and clothes industries
-Petrochemical and refinery industries
-Polymeric industries
-Cellulosic industries
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