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رقابــت و گســترش ارتباطــات در قــرن جدیــد شــرکت هــا و 
برندهــای مطــرح را بــه ســمت جــذب صادقانــه تــر مشــتریان 
هدایــت کــرد. بنابــر ایــن مدیــران ارشــد پرداختــن بــه 
مســئولیت هــای اجتماعــی را در دســتور کار خــود قــرار دادند. 
ــترش  ــظ و گس ــر حف ــت ب ــی دالل ــای اجتماع ــئولیت ه مس
ــدار جامعــه دارد. از  ــه توســعه پای ــی و کمــك ب ــی اخالق مبان
ســوی دیگــر مــردم بــه شــرکت هایــی عالقمندنــد کــه درک 
درســتی از شــهروندی داشــته باشــند. رعایــت حقــوق مصــرف 
ــی  ــای کوچک ــش ه ــا بخ ــه تنه ــیس خیری ــا تاس ــدگان ی کنن
ــگ  ــروزه فرهن ــت. ام ــرکت هاس ــی ش ــئولیت اجتماع از مس
ســازی و هدایــت شــهرندان بــه ســمت زندگــی بهتــر یکــی 
از بزرگتریــن مســئله هایــی اســت کــه شــرکت هــای مطــرح 
ــن ارتباطــات از مســیر  ــدون شــك ای ــد. ب ــی پردازن ــه آن م ب
رســانه هــا عبــور مــی کنــد. تــا زمانــی کــه فعالیــت هــای 
اجتماعــی شــرکت بــه اطــالع عمــوم نرســد، اثربخــش 

ــود.  ــد ب نخواه
فولکــس واگــن در قالــب تبلیغ خــودروی خود، یــك برنامه 
آموزشــی بــرای اصــالح رفتــار بــه ویــژه دربــاره اســترس ارائــه 
مــی کنــد. تاثیــر ایــن کلیــپ هــا در مواقــع بســیاری از ســاعت 
هــا صحبــت نصیحــت گونــه و تبلیغــات بســیار بیشــتر اســت. 
ایــن برنامــه بــرای رســیدن بــه اهــداف اقتصــادی، اجتماعــی 
و محیــط زیســتی اســت تــا ارزش پایــدار ایجــاد کنــد و ایــن 
ارزش جــز در ســایه جلــب اعتمــاد همگانــی محقــق نخواهــد 
ــای  ــه ه ــش جنب ــا ذی نفعان ــرکت ب ــن ش ــاط ای ــد. ارتب ش
بســیاری از حقــوق شــهروندی را شــامل مــی شــود. ایــن بــدان 
ــر ســهامدارانش  معناســت کــه شــرکت همانقــدر کــه در براب
مســئولیت دارد در برابــر جامعــه هــم مســئول اســت. آمــوزش های 
همگانــی و اطــالع رســانی برنامــه هــای شــرکت هــا تنهــا بــا 
بهــره گیــری از رســانه هــا کــه قدرتمندتریــن ابــزار قــرن 21 

ــن  ــی کــه ای ــرد. در صورت ــد صــورت گی ــد مــی توان ــام دارن ن
ــئولیت  ــای مس ــه ه ــا برنام ــود قطع ــه نش ــه کار گرفت ــزار ب اب
اجتماعــی نتیجــه قابــل قبــول نخواهنــد داشــت. در کشــور مــا 
شــرکت هــای مطــرح از رســانه هــا بهــره کافــی را نمــی گیرنــد 
عــدم تعامــل بــا رســانه هــا موجــب شــده تــا فعــاالن اقتصــادی 

کشــورو برندهــا از مــردم بســیار دور باشــند.
ــن  ــروه فعالی ــط گ ــال 2015 توس ــنجی س ــق نظرس طب
صنعــت خودروســازی )PDF(، هشــتاد و شــش درصــد از 
شــرکت هــای بــزرگ خودروســازی جهــان کســانی کــه 
ــه  ــد ک ــی گوین ــد  م ــارد دالر دارن ــل 5 میلی ــد حداق درآم
مســئولیت اجتماعــی بــرای شــرکت هــای تجــاری خــود یــك 
اولویــت مهــم اســت. آنهــا اخــالق تجــاری را مهمتریــن اولویت 
مــی داننــد، و پــس از آن نظــارت بــر محیــط زیســت در زمینه 
بهــره وری انــرژی، کاهــش انتشــار کربــن و کاهــش ضایعــات 
ــرار دارد. مســئولیت هــای اجتماعــی و زیســت محیطــی را  ق
بخشــی از عملیــات اصلــی کســب و کار مــی داننــد. در یــك 
صنعــت جهانــی اخــالق تجــاری اولویــت 80 درصــد، مســائل 
زیســتی اولویــت 71 درصــد و مصــرف و حفــظ انــرژی اولویــت 
ــور  ــازی 28 کش ــزرگ خودروس ــای ب ــرکت ه ــد ش 70 درص
دنیاســت. همــه ایــن مــوارد بــا شــفاف ســازی بیشــتر حاصــل 
ــفافیت  ــرای ش ــیله ب ــن وس ــا مهمتری ــانه ه ــود و رس ــی ش م

هســتند. 
ــدگان  ــی و نماین ــازان ایران ــاط خودروس ــفانه ارتب متاس
ــا رســانه هــا در تبلیــغ  برندهــای خارجــی در کشــورمان ب
ــدار  ــای دی ــت ه ــود و نشس ــی ش ــه م ــوالت خالص محص
ــردد. و  ــی گ ــزار نم ــا برگ ــانه ه ــا رس ــی ب ــم اندیش و ه
ــی و  ــای اجتماع ــکاس فعالیته ــزاری و انع ــرا وبرگ در  اج
ــل  ــود غاف ــد خ ــازمانی برن ــی س ــای اجتماع ــئولیت ه مس

ــتند. هس

مسئولیت اجتماعی
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ــب،  ــده ای ســود جــو و فرصــت طل ــر، ع ــالهای اخی درس
ــای       ــرکت ه ــا ش ــاری و ی ــی اعتب ــات مال ــیس موسس ــا تاس ب
بــی بنیــه مالــی و صرفــا بــا اســتخدام چنــد کارمنــد، کارگــر و 
آبدارچــی و چیــدن تعــدادی میــز و صندلــی و نمایــش دفتــر 
ــا و ...  ــایت ه ــه و س ــی دادن در روزنام ــا آگه ــتك و ب و دس
بــا دادن وعــده هــای اغــوا گرانــه، تحــت مضاربــه، مشــارکت 
ــن  ــا باالتری ــت ب ــود ثاب ــا س ــده، ب ــن ش ــود تضمی ــا س و ... ب
ســود و لفاظــی هایــی از ایــن دســت، اقــدام بــه جمــع آوری و 
دریافــت پــول هــای مــردم کــرده انــد؛ قــرارداد هایــی تنظیــم 
کــرده انــد کــه اغلــب، در فــرم هــای یکســان بــه وفــور تهیــه 
ــاده 10  ــده م ــا و فریبن ــارت زیب ــه عب ــه اینک ــده و خالص ش
ــد و  ــرارداد قی ــه ی ق ــز در دیباچ ــی را نی ــون مدن و 219 قان

ــد. ــادآوری نمــوده ان ی
ــا  ــر ت ــن ام ــه ای ــم ک ــوده ای در نظــام بانکــداری شــاهد ب
چــه حــد جــاری بــوده تــا جایــی کــه مدیــر گــروه بانکــداری 
اســالمی گفــت: موسســه ... مجــوز نداشــت و بانــك مرکــزی 
از مــدت هــا پیــش در ایــن خصــوص هشــدار داده بــود 
ــك  ــه اطالعیــه هــا و مجــوز هــای بان ــا متاســفانه مــردم ب ام
ــردم  ــه م ــی اســت ک ــن در حال ــد ای ــی نکردن ــزی توجه مرک
نبایــد بــه موسســاتی کــه ســود باالیــی را پیشــنهاد مــی کننــد 

ــد. اعتمــاد کنن

در قطــب شــمال گــرگ هــا را اینگونــه شــکار مــی کننــد. 
ــد و آن را در  ــی ریزن ــداری خــون م ــده مق ــه ای برن روی تیغ
قالــب یخــی قــرار داده و در طبیعــت رهــا مــی کننــد. گــرگ 
ــد. یــخ  ــه طمــع خــون لیــس میزن آن را مــی بینــد، یــخ را ب
ــان  ــز، زب ــه ی تی ــود و تیغ ــی ش ــم آب م ــم ک ــغ ک روی تی
ــرد. گــرگ خــون  ســرد و بــی حــس شــده گــرگ را مــی ب
ــکار  ــه ش ــال اینک ــور و خی ــه تص ــد و ب ــی بین ــتری م بیش
ــا  ــد؛ ام ــی پیــدا کــرده بیشــتر لیــس مــی زن و طمعــه خوب
نمــی دانــد یــا نمــی خواهــد بدانــد کــه بــا آن حــرص وصــف 
ــر، دارد خــون خــودش را  ناشــدنی و شــهوت ســیری ناپذی
مــی خــورد! آن قــدر از آن گــرگ زبــان بســته خــون مــی رود 
ــه ای  ــه گلول ــی شــود ... ن ــه دســت خــودش کشــته م ــا ب ت
شــلیك مــی شــود، و نــه حتــی نیــزه ای پرتــاب! امــا گــرگ 

ــا همــه غــرورش ســرنگون مــی شــود! ب
ــه  ــرای فعــاالن اقتصــادی ب شــناخت از کلمــه ی »طمــع« ب
ــا آن  ــدن در رابطــه ب ــا و خوان ــو پ خصــوص کســب و کارهــای ن
بســیار توصیــه مــی گــردد. البتــه نــه اینکــه بــد بیــن باشــید بلکه 
ــد شــدن از راه حــالل  ــر را بیشــتر بســنجید. ثروتمن ــب ام جوان
کاریســت کــه نیازمنــد تــالش و ممارســت اســت نه شــانس. همه 
در زندگــی شــانس بــه معنــی فرصــت را دارنــد امــا بنــا بــه علــت 
عــدم اطــالع ، تــالش و شــناخت الزم آن را از دســت مــی دهنــد.

همیشه به سود راحت و باال شك كنید

یادداشت

حسیـن محبـی
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۱۹ میلیون نفر در 
مسکن بد 

زندگی می كنند

 وزیــر راه و شهرســازی گفــت: هــم اکنــون                 
ــی           ــد زندگ ــکن ب ــران در مس ــر در ای ــون نف 19 میلی

ــد. ــی کنن م
»عبــاس آخونــدی« در مراســم آغــاز طــرح بهســازی 
ــدم  ــد و ع ــع بســیار ب ــه توزی ــان اینک ــا بی ــران، ب شــهرهای ای
ــل دســترس شــدن  ــادل در انباشــت مســکن باعــث غیرقاب تع
مســکن بــرای مــردم شــده اســت گفــت: در حالیکــه دو و نیــم 
میلیــون مســکن خالــی در کشــور وجــود دارد امــا 19 میلیــون 
ــزود : در حــال  نفــر در بدمســکنی زندگــی مــی کننــد. وی اف
ــود دارد و  ــکن وج ــوار مس ــون خان ــور 27 میلی ــر در کش حاض
ایــن در حالیســت کــه تعــداد خانوارهای مــا حــدود 25 میلیون 
خانــوار اســت ولــی توزیــع بــد باعــث شــده اســت تــا کشــور بــا 

چالــش مســکن مواجــه باشــد.
ــش کنــدی و عــدم ســهولت در حرکــت در  ــدی چال آخون
ــهرها را از  ــن ش ــه ای ــز و حوم ــن مرک ــهرها و بی درون کالنش
ــوان کــرد و  ــود هــای شــناخته شــده عرصــه مســکن عن کمب
گفــت : هــر چنــد حمــل و نقــل حومــه ای ســریع و روان تــر 
ــر  ــر مســتقیمی ب ــی بیشــتر شــود تاثی ــه طــور عمــده ریل و ب
پاســخگویی بــر تقاضــای مســکن دارد چــرا کــه عرضــه محیــط 
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. 
ایــن مقــام مســئول دربــاره بافــت هــای ناکارآمــد شــهری هــم 

گفــت: مــا امــروز بــا بافت هــای فرســوده در شــهرها و ســکونت 
گاههــای غیــر رســمی پیرامــون شــهرها مواجــه هســتیم کــه 

سیاســت مــا بــاز آفرینــی شهرهاســت.
وی بــا بیــان اینکــه شــهرها مجموعــه کالبــدی نیســتند و 
یــك ســازمان اجتماعــی بــا هویــت مشــخص تلقــی مــی شــوند 
گفــت : بنابرایــن سیاســت بنیادیــن مــا توانمنــد ســاختن ایــن 
ــم در  ــی و ه ــکل جمع ــم در ش ــت ه ــی اس ــازمان اجتماع س

شــکل انفــرادی. 
وزیــر راه در توضیــح ایــن موضــوع افــزود: در شــکل 
ــه هویــت ایرانشــهر و در شــکل انفــرادی  جمعــی بازگشــت ب
توانمندســازی ســاکنان در بازآفرینــی زندگــی، ســکونت 
ــدی  ــت. آخون ــت ماس ــا سیاس ــه ه ــب و کار و محل گاه، کس
ــد  ــرای کالب ــران ب ــهرهای ای ــاخت ش ــه س ــان اینک ــا بی ب
ــا  ــا معن ــه ه ــب محل ــرد در قال ــی خ ــای اجتماع ــبکه ه ش
مــی یابــد گفــت: محلــه هــا در ارتبــاط و همبســتگی بــا هــم 
ــی کــه  ــن اســاس در پیمایشــی کل ــر همی ــد ب ــا مــی یاب معن
ــد در کشــور انجــام شــده  ــت ســکونتگاه های ناکارآم از وضعی
ــه در  ــزار و 700 محل ــه 2 ه ــم ک ــن نتیجــه رســیده ای ــه ای ب
5۴۳ شــهر و در 1۴1 هــزار هکتــار ســکونتگاه هــای ناکارآمــد 
داریــم کــه ایــن ســکونتگاه هــا یــا فرســوده انــد یــا حاشــیه. 
وی افــزود : در حــال حاضــر 8 میلیــون نفــر در بافــت فرســوده 
و 10 میلیــون نفــر در حاشــیه شــهرها در بدمســکنی ســکونت 

ــد. دارن

وزیر راه و شهرسازی

اسفند 96     شامره اول      
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نوسازی تاسیسات 
نفتی ۱0 میلیارد دالر 

سرمایه گذاری 
نیاز دارد

ــیاری از  ــه بس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــر نف وزی
ــتهلک  ــور مس ــز کش ــت خی ــق نف ــات مناط تاسیس
اســت گفــت: نوســازی تاسیســات مناطــق نفــت خیــز 
ایــران بــه 10 میلیــارد دالر ســرمایه  گــذاری نیــاز دارد.

اداری  شــورای  نشســت  در  زنگنــه«  نامــدار  »بیــژن   
گچســاران بــا اشــاره بــه اینکــه روزانــه بــه  طــور میانگیــن 10 
مــورد تعمیــرات لولــه در تاسیســات نفتــی بــه علــت قدیمــی 
بــودن آنهــا انجــام می شــود، بیــان کــرد: در صــورت اختصــاص 
اعتبــار بــرای تاسیســات مناطــق نفتــی افــزون بــر اشــتغالزایی، 
میــزان تولیــد نیــز افزایــش خواهــد یافــت. وی بــا اعــالم اینکــه 
در صورتــی کــه وضعیــت تولیــد نفــت خــوب باشــد، مشــکالت 
دیگــر هــم رفــع مــی  شــود گفــت: نوســازی تاسیســات نفتــی 
ــه  ــرای کمــك ب ــرد: ب ــح ک ــت تصری ــر نف ضــروری اســت. وزی
رفــاه و وضعیــت زندگــی مــردم مناطــق نفــت خیــز افــزون بــر 
کمــك  هــای قبلــی دســتکم الزم اســت ســه تــا چهــار درصــد 

درآمــد نفتــی بــه ایــن مناطــق اختصــاص یابــد.
ــزار  ــه 10 ه ــی ب ــع نفت ــل مناب ــرد: از مح ــان ک ــه بی زنگن
روســتای کشــور در ســال  های گذشــته گازرســانی شــده اســت. 
وی گفــت: ایــن طــرح از محــل صرفه جویــی مصــرف ســوخت  
ــه  ــزان هزین ــه می ــت ک ــده اس ــار ش ــن اعتب ــع تامی ــای مای ه
ــارد  ــار میلی ــن روســتاها چه ــرای گازرســانی ای انجــام شــده ب
دالر اســت و یــك میلیــارد دالر دیگــر بایــد هزینــه شــود. وزیــر 
ــرای ســرمایه  نفــت افــزود: یــك طــرح پنــج میلیــارد دالری ب

ــز کشــور اجــرا می شــود کــه 2  گــذاری در مناطــق نفــت خی
میــدان نفتــی گچســاران هــم آن قــرار دارد کــه دســتکم بــرای 
اجــرا آنهــا 60 تــا 70 میلیــون دالر ســرمایه گــذاری مــی شــود. 
ــای  ــت را از برنامه ه ــرارداد موق ــای ق ــه ســاماندهی نیروه زنگن
جــدی وزارت نفــت دانســت و یــاد آور شــد: کارهــای مقدماتــی 
ایــن طــرح انجــام شــده اســت و در اردیبهشــت 97 عملیاتــی 

خواهــد شــد.
وی افــزود: بــرای جــذب نیــرو بایــد طــوری اقــدام کــرد تــا 
ــته  ــی نتوانس ــت بی عدالت ــه عل ــد ب ــاس نکن ــس احس ــچ  ک هی
ــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی  جایــی مشــغول بــه کار شــود. وی ب
ــرای ســاخت 6 واحــد پتروشــیمی در کهگیلویــه و بویراحمــد  ب
کــه ۴ واحــد آن در گچســاران اســت گفــت: جــز خوزســتان و 
ــیمی در  ــداد پتروش ــن تع ــری ای ــتان دیگ ــچ اس ــهر در هی بوش
ــن  ــه ای ــرد: هم ــان ک ــه بی ــدارد. زنگن ــود ن ــاخت وج ــال س ح
طرح هــا ســرمایه گذار دارد کــه در صــورت راه انــدازی آنهــا هــر 

کــدام دســتکم یــك هــزار شــغل ایجــاد مــی کنــد. 
ــزرگ  ــرح ب ــودن 2 ط ــرا ب ــال اج ــه در ح ــاره ب ــا اش وی ب
ــالش  ــت: ت ــت گف ــه نف ــل بودج ــاران از مح ــازی گچس راهس
می شــود بــرای تخصیــص اعتبــار بــه ایــن طرح  هــا چاره اندیشــی 
شــود. وزیــر نفــت بیــان کــرد: در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد 
بــرای مســئولیت های اجتماعــی و عام المنفعــه 2 هــزار و 
500 میلیــارد ریــال از محــل اعتبارهــای نفتــی هزینــه شــده 

اســت.

وزیر نفت
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در ادامه همکاری مركز آموزش اتاق تهران با موسسهWIFI اتریش

دوره تربیت مدرس بازاریابی و فروش 
برگزار شد

مرکــز آمــوزش اتــاق تهــران بــا همــکاری موسســه 
ــش، دوره  ــی اتری ــاق بازرگان ــب و کار ات ــج کس تروی
ــرد. ــزار ک ــروش را برگ ــی و ف ــدرس بازاریاب ــت م تربی

اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی تهــران طــی 
تفاهم نامــه همــکاری بــا موسســه WIFI اتریــش در اســفند ســال 
ــش  ــت دان ــرای تقوی ــی ب ــای آموزش ــزاری دوره ه 1۳9۴، برگ
مدیریتــی صاحبــان کســب وکار و نیــز ارائــه آموزش هــای 
تقاضامحــور را در پیــش گرفتــه اســت. پیشــرفت کســب و کار 
ــده  ــوزش دی ــه ای و آم ــران حرف ــری از مدی ــره گی ــدون به ب
ــت هــا در  ــران یکــی از اولوی غیرممکــن اســت و آمــوزش مدی
ــی      ــب و کار تلق ــه کس ــل ب ــی متص ــای آموزش ــتم ه سسیس
ــوزش  ــران آگاه و آم ــود مدی ــدون وج ــع، ب ــود؛ در واق ــی ش م
ــی،  ــن الملل ــای بی ــط ه ــا اســتانداردها و محی ــده و آشــنا ب دی
ــن  ــرد. بنابرای ــد ب ــش نخواه ــی از پی ــدان راه ــوزش کارمن آم
ــه هــای  ــه الی ــه کلی ــاز شــود و ب ــران آغ ــد از مدی آمــوزش بای

ــد.  ســازمان گســترش یاب
در راســتای اهــداف اتــاق بازرگانــی تهــران کــه گســترش 
ــاق تهــران  ــوزش ات ــز آم و پیشــرفت کســب و کار اســت، مرک
اقــدام بــه برگــزاری دوره هــای تربیــت مــدرس جهــت تربیــت 
مدیــران حرفــه ای در رشــته هایــی نظیــر مدیریــت بنــگاه های 

ــت  ــت کارآفرینی،مدیری ــادرات، مدیری ــت ص ــادی، مدیری اقتص
منابــع انســانی، مدیریــت بازرایابــی و فــروش، مدیریــت مالــی، 
مدیریــت IT، مدیریــت پــروژه، مدیریــت تولیــد، مدیریــت 

کیفیــت کــرده اســت.
 بــر همیــن اســاس، دوره تربیــت مــدرس بازاریابــی و فــروش 
نیــز بــا حضــور 10 مــدرس و متخصــص حرفــه ای بازاریابــی و 
ــی 1۳ بهمــن مــاه 96 برگــزار شــد. ایــن  فــروش از تاریــخ 7 ال
ــر  ــس »رنک ــا تدری ــی۳ روزه ب ــش آموزش ــامل دو بخ دوره، ش
ویــس« کــه خــود از متخصصــان حرفــه ای بازاریابــی و فــروش 
و مشــاور چندیــن شــرکت بــزرگ بیــن المللــی فعــال در ســطح 
بیــن المللــی اســت، بــود. در طــول دوره، شــرکت کننــدگان کــه 
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. 
بــر اســاس آنچه از نظرســنجی شــرکت کننــدگان دوره آموزشــی 
ــطح  ــده، س ــل ش ــروش حاص ــی و ف ــدرس بازاریاب ــت م تربی
رضایتمنــدی آنــان از ایــن دوره قابــل توجــه بوده اســت؛ چنانکه، 
میانگیــن ارزیابــی مــدرس دوره توســط شــرکت کننــدگان 95.6 
درصــد بــرآورده شــده و میانگیــن ارزیابــی برگــزار کننــده دوره 

98.5 درصــد گــزارش شــده اســت.
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سایپا و بانك مهر اقتصاد 
تفاهم نامه همکاری مشترک امضا كردند

ــاد  ــر اقتص ــک مه ــایپا و بان ــازی س ــروه خودروس گ
بــا هــدف تامیــن مالــی قطعــه ســازان، افزایــش تــوان 
افزایــی و بــه روز رســانی، تفاهــم نامــه همــکاری امضــا 

کردنــد.
ایــن تفاهم نامــه مشــترک بــا حضــور معــاون مالــی و 
ــارات  ــس اداره اعتب ــایپا و رئی ــازی س ــروه خودروس اقتصــادی گ
بانــك 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 بانــك مهــر اقتصــاد و سیســتم بانکی کشــور 
بــه انجــام رســیده اســت. وی یــادآور شــد: ایــن تســهیالت، یــك 
ــد ِدیــن اســت کــه  ــد در قالــب خری ــی اســالمی جدی ــزار مال اب
مــی تــوان از آن در آینــده بــه عنــوان یــك ابــزار عمومــی بــرای 

ســایر صنایــع کشــور اســتفاده کــرد.
ــی  ــی، صرفه جوی ــزار مال ــن اب ــه داد: ای ــی ادام محمدرضای
خوبــی در هزینه هــای مالــی ســایپا نیــز ایجــاد کــرده و در قالــب 
اقتصــاد مقاومتــی و تقویــت و تحریــك تقاضــا بــرای محصــوالت 
خودرویــی ایــن گــروه خودروســازی اســت. وی خاطرنشــان کرد: 
براســاس همیــن تفاهم نامــه بــرای ۴77 بنــگاه اقتصــادی طــرف 
قــرارداد شــرکت هــای زیرمجموعــه ســایپا کــه تامیــن کننــده 
قطعــات بــرای ایــن گــروه بودنــد، پرونــده تشــکیل شــده و مبلــغ 

6 هــزار و 620 میلیــارد ریــال پرداخــت خواهــد شــد. او گفــت 
ــزار و  ــار ه ــوع چه ــی در مجم ــد صنعت ــون 292 واح ــه تاکن ک
ــی  ــد صنعت ــد و 185 واح ــت کرده ان ــال دریاف ــارد ری 2۳0 میلی
دیگــر در صــف انتظــار بــرای دریافــت تســهیالت 2 هــزار و ۳76 

میلیــارد ریالــی تــا پایــان ســال هســتند.
ــراز امیــدواری کــرد کــه تــا پایــان امســال  محمدرضایــی اب
ــارات از  ــال دیگــر جــذب تســهیالت و اعتب ــارد ری 6 هــزار میلی
ــی و اقتصــادی  ــاون مال ــك انجــام شــود. مع ــن بان ــق همی طری
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 بانــك مهــر اقتصــاد افــزود: مطابــق ایــن تفاهــم نامــه، 
طــی 2 مــاه گذشــته چهــار هــزار و ۴۴۳ میلیارد ریال تســهیالت 
ــك  ــط بان ــق ضواب ــه قطعــه ســازان پرداختــه شــده کــه مطاب ب
ــا ســود 18 درصــد بــوده و بازپرداخــت آن ۳6 ماهــه  مرکــزی ب
خواهــد بــود. وی بــا اشــاره بــه عملکــرد بانــك مهــر اقتصــاد در 
ســال گذشــته و امســال، خاطرنشــان کــرد: پارســال 188 هــزار 
ــده  ــزار و 11۳ پرون ــه 56 ه ــال تســهیالت ب ــارد ری و ۴68 میلی
پرداخــت شــده کــه در 1۴ عرصــه مختلــف مــورد اســتفاده قــرار 

گرفتــه اســت. 

شامره اول     اسفند 96      



اسفند 96     شامره اول       12

ــازنده و  ــیار س ــش بس ــد نق ــل تولی ــا و عوام ــه ه هزین
کلیــدی در بقــای کارگاههــای تولیــدی و کوچــك دارنــد بــه 
ــوارد  ــك از م ــز بهــای هــر ی ــش ناچی ــا افزای ــه ب ــه ای ک گون
ــی  ــی تعطیل ــا حت ــدن کارگاه و ی ــده ش ــکان زیان ــور ام مذک
ــای  ــه واحده ــن گون ــی ای ــردد از طرف ــی گ ــم م ــد فراه واح
ــم  ــراد ک ــتغال اف ــری در اش ــهم باالت ــط س ــك و متوس کوچ
ــی باشــند  ــد تخصــص در کشــور را دارا م ــا فاق تخصــص و ی
ــت و  ــر کمی ــت از نظ ــه رقاب ــا زمین ــدن آنه ــر ش ــا دای و ب
ــد  ــن واح ــا ای ــزرگ ب ــدگان ب ــد کنن ــن تولی ــت در بی کیفی
هــا و واحدهــای دارای محصــول مشــابه فراهــم خواهــد شــد 
و زمینــه باالرفتــن کیفیــت محصــوالت تولیــدی بوجــود 

ــد.  ــد آم خواه
ــام معظــم  ــه اینکــه ســال 1۳96 توســط مق ــا توجــه ب ب
ــن  ــتغال مزی ــد و اش ــی، تولی ــاد مقاومت ــام اقتص ــری بن رهب
گردیــده از طرفــی بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی بوجــود 
آمــده در ســالهای قبــل بــرای بنگاههــای کوچــك و متوســط 
ــا  ــه بنگاهه ــن گون ــدد ای ــدازی مج ــت راه ان ــت جه الزم اس
ــای  ــرش ارگانه ــی در نگ ــری کامل ــان بازنگ ــتغالزایی آن و اش
دولتــی بــه کســب و کار خــرد صــورت پذیــرد بــا توجــه بــه 
اینکــه احیــای ایــن واحدهــا نیازمنــد عــزم ملــی مــی باشــد 

لــذا از آنجائیکــه اینگونــه واحدهــای تولیــدی دارای اطالعــات 
مالیاتــی کمتــری مــی باشــند و بــه علــت کمبــود اطالعــات 
ــرای  ــی ب زمینــه تعییــن مالیــات بیشــتر توســط امــور مالیات
ــه  ــی واحــد را ب ــان و بالطبــع در بســیاری از مــوارد تعطیل آن
همــراه خواهــد داشــت لــذا بــر آن شــدیم تــا بــه نوبــه خــود 
ــذاری  ــتراک گ ــا اش ــده و ب ــریك ش ــی ش ــزم مل ــن ع در ای
اطالعــات مالیاتــی بــا واحدهــای مذکــور ضمــن ارائــه تکالیــف 
و وظایــف ایــن واحدهــا از عواقــب عــدم ناشــی از عــدم وجــود 

ــد . ــان جلوگیــری بعمــل آی ــی آن اطالعــات مالیات
از نظــر امــور مالیاتــی مودیــان بــه دو گــروه عمــده 
ــوند  ــی ش ــی تقســیم م ــی و اشــخاص حقوق اشــخاص حقیق
ــص  ــف مخت ــف و تکالی ــروه وظای ــن دو گ ــدام از ای ــه هرک ک
ــه اینکــه عمــده کارگاه هــای  ــا توجــه ب ــد ب ــه خــود را دارن ب
کوچــك و متوســط بصــورت شــخص حقیقــی اداره می شــوند 
و ایــن گونــه کارگاههــا بــا عــدم اطــالع از قوانیــن و مقــررات 
بیشــتر در معــرض خطــر تعطیلــی قــرار مــی گیرنــد لــذا ابتدا 

ــم پرداخــت . ــان خواهی ــه مودی ــف اینگون ــه تشــریح تکالی ب
ــات  ــمول مالی ــان مش ــف مودی ــف و وظای تکالی

ــی  ــخاص حقیق ــاغل اش مش
مطابــق تبصــره ۳ مــاده 177 قانــون مالیاتهــای مســتقیم 

جایگاه مالیات و فرهنگ مالیاتی
 در سرنوشت بنگاه های كوچك و متوسط
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عمده کارگاه های 
کوچک و متوسط بیشتر 
در معرض خطر تعطیلی 

قرار می گیرند
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ــخ  ــاه از تاری ــار م ــرف چه ــد ظ ــاغل مکلفن ــان مش »صاحب
شــروع فعالیــت مراتــب را کتبــاً بــه اداره امــور مالیاتــی محــل 
ــت  ــوق در مهل ــف ف ــام دادن تکلی ــدم انج ــد ع ــالم نماین اع
مقــرر مشــمول جریمــه ای معــادل ده درصــد مالیــات قطعــی 
ــت  ــهیالت و معافی ــه تس ــت از کلی ــب محرومی ــز موج و نی
هــای مالیاتــی تــا تاریــخ شناســایی توســط اداره امــور 

ــه  ــا توج ــود »ب ــد ب ــی خواه مالیات
ــت  ــور جه ــره مذک ــم تبص ــه حک ب
کارگاههــای  در  فعالیــت  انجــام 
تولیــدی کوچــك و متوســط کــه 
اداره  حقیقــی  شــخص  بصــورت 
ــره  ــه تبص ــت ب ــردد الزم اس ــی گ م
مذکــور قبــل از اتمــام زمــان قانونــی 
اقــدام شــود از آنجائیکــه مهلــت 

تســلیم اظهارنامــه ارزش افــزوده و گزارشــات فصلــی موضــوع 
ــج روز  ــل و پن ــزده و چه ــب پان ــه ترتی ــرر ب ــاده 169 مک م
پــس از پایــان فصــل مــی باشــد و فعالیــت شــخص حقیقــی 
ــه  ــورت پذیرفت ــاه اول ( ص ــور )چهارم ــان مذک ــدت زم در م
ــی  ــت قانون ــان مهل ــا پای ــی ت ــخص حقیق ــه ش ــد چنانچ باش
ــد بناچــار  ــر نمای ــی صب ــور مالیات ــه ام ــی خــود ب ــالم کتب اع
مشــمول جرایــم مالیــات بــر ارزش افــزوده بــرای اولیــن دوره 
فعالیــت خــود خواهــد شــد فلــذا بهتــر اســت علیرغــم وجــود 
ــه اداره  ــت ب ــروع فعالی ــان ش ــدای زم ــور در ابت ــره مذک تبص
امــور مالیاتــی محــل مراجعــه شــود و ضمــن تحویــل مــدارک 
الزم اقدامــات مــورد نیــاز جهــت ثبــت نــام در ســامانه ثبــت 
ــل آورد  ــادی( را بعم ــد اقتص ــی )ک ــع مالیات ــرح جام ــام ط ن
پــس از مراجعــه بــه امــور مالیاتــی محــل و دریافــت شــماره 
واحــد مالیاتــی تکمیــل مراحــل ثبــت نــام از طریــق ســامانه 
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 
مــی نمایــد پــس از دریافــت کلمــه عبــور و رمــز ورود امــکان 
ارســال اظهارنامــه مالیاتــی و گزارشــات فصلــی بــرای شــخص 
ــات موصــوف مشــمول  مــودی فراهــم مــی گــردد کــه عملی
صــرف زمــان خواهــد بــود و بــه ســرعت اتفــاق نخواهــد افتــاد 
حــال چنانچــه مــودی بدلیــل وجــود تبصــره مذکــور تــا چهار 
ــه امــور مالیاتــی مراجعــه نکنــد و تکلیــف خــود را در  مــاه ب

ــان  ــل زم ــرف مراح ــا ص ــد ب ــام ده ــن انج ــن روز ممک آخری
ثبــت نــام ممکــن اســت تــا دو دوره از ارائــه اظهارنامــه ارزش 
افــزوده و گزارشــات فصلــی و دربعضــی مــوارد کــه در انتهــای 
ســال فعالیــت خــود را شــروع مــی نماینــد از ارائــه اظهارنامــه 
عملکــرد محــروم گردنــد کــه در صورتــی کــه چنیــن اتفاقــی 
صــورت پذیــرد از معافیــت ســال خــود محــروم خواهــد شــد.

ــد  ــودی بای ــن شــخص م  بنابرای
مراحــل ثبــت نــام و اعــالم کتبــی و 
مراجعــه بــه امــور مالیاتــی ذیصــالح 
چنیــن  ایــن  وجــود  از  فــارغ  را 
ــر  ــا درنظ ــی ، ب ــره های ــواد و تبص م
فعالیــت  شــروع  زمــان  گرفتــن 
ــه  ــت تســلیم اظهارنام شــغلی و مهل
طــی نمایــد و جهــت جلوگیــری 
ــی خــود را  ــات قانون ــر اقدام ــر چــه ســریع ت از مشــکالت ه

ــد. ــام ده انج
مطابــق مــاده 9۳ قانــون مالیاتهــای مســتقیم »درآمــدی 
کــه شــخص حقیقــی از طریــق اشــتغال بــه مشــاغل یــا بــه 
عناویــن دیگــر غیــر از مــوارد مذکــور در ســایر فصــول قانــون 
در ایــران تحصیــل کنــد پــس از کســر معافیــت هــای مقــرر 
ــاغل  ــد مش ــر درآم ــات ب ــمول مالی ــون مش ــن قان در ای
ــه مــاده مذکــور عمــده مشــاغل  ــا عنایــت ب مــی باشــد« ب
حقــوق  مالیــات  معافیــت  میــزان  بــه  معافیــت  دارای 
ــت تعییــن و  بگیــران مــی باشــند کــه ســاالنه توســط دول
ــه  اعــالم مــی گــردد شــرط اســتفاده از ایــن معافیــت ارائ
ــت  ــی اس ــور مالیات ــازمان ام ــه س ــق نمون ــه مطاب اظهارنام
ــی  ــور مالیات ــه ام ــك ب ــی بایســت بصــورت الکترونی ــه م ک
تحویــل گــردد اظهارنامــه حــاوی اطالعــات شناســنامه 
ــوع  ــت و ن ــکان فعالی ــات م ــی و اطالع ــخص حقیق ای ش
فعالیــت و میــزان درآمــد و هزینــه حاصــل از فعالیــت 
شــخص حقیقــی مــی باشــد  کــه شــخص حقیقــی مکلــف 
ــان  ــا پای ــر ت ــود را حداکث ــال خ ــر س ــه ه ــت اظهارنام اس
ــل  ــی تحوی ــور مالیات ــه اداره ام ــد ب ــاه ســال  بع خــرداد م
نمایــد مجــدداً متذکــر مــی گــردد در صــورت عــدم 
تکمیــل مراحــل ثبــت نــام امــکان ارائــه اظهارنامــه وجــود 
ــق  ــدم تعل ــات ع ــه موجب ــه اظهارنام ــدم ارائ ــدارد و ع ن

ــد. ــد ش ــت خواه معافی
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مدیرعامل ایدرو: 

نرخ بهره بانکی كمرشکن است
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رئیــس هیــات عامــل ســازمان گســترش 
ــتم  ــت: سیس ــران گف ــع ای ــازی صنای و نوس
ســرزنده ای  شــرایط  در  کشــور  بانکــی 
نیســت و نــرخ بانکــی کمرشــکن اســت کــه 
ــرخ  ــن ن ــا ای ــه ب ــت ک ــی اس ــر صنعت کمت

ــود. ــد اداره ش ــی بتوان بانک
بهره بــرداری  آییــن  در  معظمــی«  »منصــور 
از پروژه هــای قابــل افتتــاح اســتان چهارمحــال 
ــاس  ــه ی ــد در جامع ــرد: نبای ــار ک ــاری اظه و بختی
ــا  ــد ب ــه بای ــد بلک ــته باش ــود داش ــدی وج و ناامی
تــالش بیشــتر بــه جوانــان امیــد داده شــود. وی بــا 
ــران  ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ــه سیاس ــان اینک بی
تــا امــروز مدبرانــه بــوده اســت، افــزود: بایــد 
ــا در  ــود ت ــل ش ــت عم ــا دق ــیار و ب ــیار هوش بس
ــح  ــی تصری ــم. معظم ــت نکنی ــمن حرک ــن دش زمی
اشــتغال  تــوان دولــت در حــوزه  تمــام  کــرد: 
ســرمایه گذاری  اشــتغال،  رهگــذر  از  تــا  اســت 
ــه  ــان اینک ــا بی ــرد. وی ب ــورت گی ــره وری ص و به
ــرا  ــا صادرات گ ــد صرف ــمت تولی ــه س ــت ب الزم اس
ــام  ــام ارکان نظ ــرد: تم ــح ک ــرد، تصری ــت ک حرک
ــر ایــن مســئله اتفــاق نظــر دارنــد و تــالش ایــن  ب

ــود. ــاد ش ــتغال ایج ــه اش ــت ک اس
معظمــی بــا اشــاره بــه اینکــه اشــتغال یــك امــر 
ملــی اســت، گفــت: اکنــون نقدینگــی کشــور یــك 
عــدد بــزرگ اســت کــه بــه معنــای وجــود پــول در 
ــه  ــی هنرمندان ــن نقدینگ ــد ای ــت و بای ــور اس کش
ــه تولیــد، اشــتغال و افزایــش  ــا ب مدیریــت شــود ت
ــان  ــا بی ــت ب ــر صنع ــاون وزی ــد. مع ــره وری برس به
ــرا  ــوالت صادرات گ ــوی محص ــه س ــد ب ــه بای اینک

ــا موجــب جــذب ســرمایه گذاری خارجــی  برویــم ت
نوســازی  و  گســترش  ســازمان  افــزود:  شــود، 
ــی  ــا پروژه های ــا ب ــی دارد ت ــران آمادگ ــع ای صنای
کــه تکنولــوژی جدیــد دارنــد، شــریك شــود. 
و  در چهارمحــال  بایــد  کــرد:  تاکیــد  معظمــی 
ــه  ــت ب ــا رف ــك تقاض ــوی تحری ــه س ــاری ب بختی
دلیــل اینکــه بخشــی از مشــکل صنعــت بــه تقاضــا 

مربــوط می شــود.
کشــور  بانکــی  سیســتم  داد:  ادامــه  وی 
بانکــی  نــرخ  و  نیســت  در شــرایط ســرزنده ای 
ــه  ــت ک ــی اس ــر صنعت ــه کمت ــت ک ــکن اس کمرش
ــد اداره شــود. معظمــی  ــرخ بانکــی بتوان ــن ن ــا ای ب
ــی  ــال 1۳97 تمهیدات ــه س ــرد: در بودج ــار ک اظه
ــه  ــت ک ــده اس ــده ش ــی دی ــتم بانک ــرای سیس ب
ــان  ــور آن ــدرت مان ــی ق ــرمایه بانک ــش س ــا افزای ب
ــك  ــت ی ــرای صنع ــن ب ــد و ای ــد ش ــتر خواه بیش
فرصــت اســت. وی خاطرنشــان کــرد: ســال آینــده 
ــاری  ــال ج ــه س ــبت ب ــری نس ــداز بهت ــم ان چش

می بینیــم.  صنعــت  بــرای 
گســترش  ســازمان  عامــل  هیــات  رئیــس 
و نوســازی صنایــع ایــران بیــان کــرد: اکنــون 
ــی در  ــت. معظم ــادت اس ــك عب ــغل ی ــاد ش ایج
ــت:  ــوده گف ــای فرس ــض خودروه ــوص تعوی خص
ــوده  ــودروی فرس ــتگاه خ ــزار دس ــض 20۴ ه تعوی
11 میلیــارد  در طــول ســه ســال بــا میــزان 
وی  شــد.  خواهــد  انجــام  ســرمایه گذاری  دالر 
خاطرنشــان کــرد: ایــن امــر موجــب کاهــش 
نــاوگان  بــرای  آالینده هــا  و  ســوخت  مصــرف 

عمومــی خواهــد شــد.
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رییس كل بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران تشریح كرد

گزینه های سرمایه گذاری خارجی در 
صنعت بیمه ایران
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رییــس کل بیمــه مرکــزی جمهــوری 
یــورو  کنفــراس  در  ایــران  اســالمی 
گزینه هــای  گفــت:  فرانســه  مانــی 
صنعــت  در  خارجــی  ســرمایه گذاری 
خریــد  صــورت  بــه  ایــران  بیمــه 
ســهام های شــرکت هــای بیمــه ایرانــی، 
ــا نمایندگــی شــرکتهای  ایجــاد شــعبه ی
ایجــاد  و  ایــران  در  خارجــی  بیمــه 

بروکرهــای اتکایــی اســت.
ــه  ــی بیم ــر آمادگ ــی« ب  »عبدالناصــر همت
ــاط   ــل و ارتب ــه تعام ــك ب ــرای کم ــزی ب مرک
ــی  ــای خارج ــه ه ــا بیم ــی ب ــای ایران ــه ه بیم
بــه شــرط تامیــن منافــع متقابــل تاکیــد کــرد. 
همتــی دربــاره رونــد خصوصــی شــدن صنعــت 
بیمــه گفــت: بــازار بیمــه ایــران، از زمــان 
ــون شــرکت های بیمــه غیردولتــی  ــب قان تصوی
در ســال 2001 و فــروش ســهام بیمه هــای 
ــه بخــش خصوصــی در ســال 2008  ــی ب دولت
بــه تدریــج از ســاختار انحصــاری و دولتــی 
ــدن  ــی ش ــمت رقابت ــه س ــت و ب ــه گرف فاصل

ــرد. ــت ک حرک
ــازی  ــه آزادس ــی بیم ــورای عال ــس ش رئی
ــتقرار  ــه ای و اس ــام تعرف ــررات نظ ــذف مق و ح
ــه،  ــری موسســات بیم ــر توانگ ــام نظــارت ب نظ
ــه روز رســانی مقــررات بیمــه ای و تطبیــق آن  ب
ــی،  ــن الملل ــتانداردهای بی ــا و اس ــه ه ــا روی ب
نظــارت  ســامانه های  اســتقرار  و  توســعه 
ــای  ــد اعط ــه مانن ــازار بیم ــر ب ــی ب الکترونیک
کــد یکتــا بــه بیمه نامه هــا، اســتقرار نظــام 
حاکمیــت شــرکتی و تدویــن مقــررات مربــوط، 
ــا  ــرده و ارتق ــوان و تحصیل ک ــای ج ورود نیروه
کیفــی منابــع انســانی صنعــت بیمــه، را از 
عوامــل مهــم توســعه و رقابتــی شــدن صنعــت 

ــرد. ــالم ک ــران اع ــه ای بیم
وی از آمادگــی کامــل بیمــه مرکــزی بــرای 

کمــك بــه تعامــل و ارتبــاط بیمه هــای ایرانــی 
بــا بیمه هــای خارجــی بــه شــرط تامیــن منافــع 
متقابــل خبــر داد و گفــت: البتــه نقــش محوری 
ــت از  ــی و حمای ــش نظارت ــزی نق ــه مرک بیم
حقــوق بیمه شــدگان اســت و اگــر شــرکت های 
بیمــه اســتانداردهای نظارتــی بیمــه مرکــزی را 
ــا بیمه هــای خارجــی مــد  در تعامــالت خــود ب
ــن ارتباطــات متضمــن  ــد و ای ــرار بدهن نظــر ق
منافــع هــر دو طــرف باشــد هیــچ مانعــی بــرای 
توســعه روابــط وجــود نخواهنــد داشــت و بیمــه 
مرکــزی ایــن تعامــالت را تشــویق کــرده و بــه 

آن کمــك خواهــد کــرد .
رئیــس شــورایعالی بیمــه گفــت: در صنعــت 
بیمــه ایــران در حــوزه بیمه هــای زندگــی 
ــد از  ــا بع ــته ایم. ام ــارج نداش ــه خ ــذاری ب واگ
برجــام بــه منظــور تشــویق همکاری هــای 
بین المللــی شــرکت هــای بیمــه ایرانــی و 
انتقــال دانــش فنــی و توســعه نیــروی انســانی، 
ــی از  ــه یک ــار ب ــن ب ــرای اولی ــزی ب ــه مرک بیم
ــی  ــا یک ــا ب ــازه داد ت ــه اج ــای بیم ــرکت ه ش
ــا  ــزرگ دنی ــی ب ــه اتکای ــای بیم ــرکت ه از  ش
قــرارداد واگــذاری اتکایــی در زمینــه بیمه هــای 
عمــر منعقــد کنــد و بتدریــج بقیــه شــرکت هــا 
ــن نشــانه عــزم  ــز وارد خواهنــد شــد کــه ای نی
جــدی بیمــه مرکــزی بــرای ارتقــای ارتباطــات 

ــت. ــران اس ــه ای ــت بیم ــی صنع بین الملل
ــت بیمــه  ــزی، صنع رئیــس کل بیمــه مرک
فراوانــی  بکــر  دارای ظرفیت هــای  را  ایــران 
دانســت و گفــت: صنعــت بیمــه در ایــران بســتر 
بســیار مناســبی بــرای ســرمایه گذاری خارجــی 
اســت. ریســك موجــود در موجــودی ســرمایه 
کشــور، بــاالی ســه هــزار میلیــارد دالر بــرآورد 
ــل  ــای بالفع ــر تقاض ــارت دیگ ــه عب ــود. ب می ش
و بالقــوه بــرای پوشــش ریســك در اقتصــاد مــا 

ــاالی ســه هــزار میلیــارد دالر اســت . ب
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مدیرعامل ایران خودرو:

پژو ۳0۱ سال آینده عرضه می شود
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ــودرو از  ــران خ ــی ای ــروه صنعت ــل گ مدیرعام
عرضــه خــودروی پــژو 301 در ســال آینــده خبــر داد.

ــد  ــه تولی ــاح کارخان ــم افتت ــه زارع« در مراس ــم یک »هاش
ــار  ــن ب ــرای اولی ــرد: ب ــار ک ــودرو اظه ــورو 5 خ ــت ی کاتالیس
ــه  ــژو ۳01 ب ــران خــودروی پ ــخ صنعــت خــودروی ای در تاری
عنــوان یــك خــودروی جدیــد بــا ســاخت داخــل 50 درصــد 
در ســال آینــده آغــاز خواهــد شــد. وی بــا بیــان اینکــه طبــق 
ــوالت  ــد محص ــل ۳0 درص ــژو حداق ــا پ ــده ب ــرارداده منعق ق
ــود،  ــادر ش ــور ص ــارج از کش ــه خ ــد ب ــدی بای ــترک تولی مش
خاطرنشــان کــرد: رســیدن ســاخت داخــل خودروهــای 
ــرارداد  ــا در ق ــرط م ــن ش ــد اصلی تری ــه 70 درص ــدی ب تولی
بــا پــژو اســت. البتــه در ایــن مســیر صنعــت قطعه ســازی مــا 

ــه روز کــرده و همــگام باشــد. ــد خــود را ب ــز بای نی
ــه  ــیدیم ک ــق رس ــه تواف ــژو ب ــا پ ــه ب ــان اینک ــا بی او ب
قطعه ســازان توانمنــد ایرانــی در پــروژه خودروســازی پــژو 
ــا بهبــود  در الجزایــر مشــارکت کننــد، خاطرنشــان کــرد: ب

ــت  ــر وضعی ــال اخی ــد س ــودرو در چن ــت خ ــت صنع وضعی
واحدهــای قطعه ســازی نیــز بهبــود یافتــه و بــه طــور 
خــاص 20 هــزار نفــر از نیروهــای تعدیــل شــده واحدهــای 
ــه مشــاغل خــود بازگشــتند. وی ادامــه داد:  قطعه ســازی ب
ــازی  ــای قطعه س ــق واحده ــت رون ــودرو در جه ــران خ ای
ــه  ــازی ک ــد قطعه س ــد جدی ــر واح ــه ه ــد ک ــالم می کن اع
ــج  ــا پن ــود، ت ــاد ش ــه ایج ــتانداردهای روز مربوط ــا اس ب

ــرد. ــم ک ــن خواهی ــد محصــوالت آن را تضمی ــال خری س
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو افــزود: در ایــن 
مســیر نیــاز بــه کمــك ســایر دســتگاه ها نیــز داریــم. در واقــع 
ــن کار در  ــد راحت تری ــه تولی ــود ک ــاد ش ــرایطی ایج ــد ش بای
ــن  ــن و گران تری ــن زمی ــه گران تری ــه اینک ــد ن ــور باش کش
ــم. وی خاطرنشــان  ــه واحدهــای تولیــدی بدهی ســوخت را ب
کــرد: اقتصــاد مقاومتــی بــه معنــای حرکــت بــه ســمت تولیــد 
صــادرات محــور در داخــل کشــور اســت کــه تحقــق آن باعــث 

ــازی از ارزهــای نفتــی خواهــد شــد. بی نی
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دعوا برسر كیفیت بنزین پایتخت 
همچنان ادامه دارد ...
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هنــوز شــش مــاه از اعــالم نتایــج گــزارش پــروژه 
ــتان  ــران در تابس ــهر ته ــوخت ش ــت س ــش کیفی پای
ــه  ــن عرض ــوخت بنزی ــی داد س ــان م ــه نش 1396 ک
ــان  ــدد اکت ــران ع ــای ته ــی جایگاه ه ــده در برخ ش
پایینــی دارد، امــا میــزان گوگــرد و بنــزن آن از حــد 
ــم  ــاز ه ــه ب ــته ک ــت، نگذش ــتر اس ــتاندارد بیش اس
زمزمــه بــاال بــودن گوگــرد و غیــر اســتاندارد بــودن 

ــد. ــوش می رس ــه گ ــت ب ــن پایتخ بنزی
ــرل  ــرکت کنت ــل ش ــه مدیرعام ــود ک ــاه ب ــر مهرم اواخ
کیفیــت هــوای تهــران در مــورد نتایــج آنالیــز ســوخت بنزیــن 
توضیــح داد: در پــروژه آنالیــز ســوخت بنزیــن تابســتان ســال 
1۳96، تعــداد 10 نمونــه ســوخت بنزیــن بــا نمونــه بــرداری 
ــای  ــوپر از 5 جایگاه ه ــن س ــورو ۴ و بنزی ــن ی ــتقیم بنزی مس
ســوخت رســانی شــهر تهــران شــامل ســهروردی بعــد 
ــم و  ــریعتی معل ــار، ش ــر به ــریعتی س ــح، ش ــتی، مفت از بهش
ــگاه  ــك آزمایش ــه ی ــز ب ــرای آنالی ــع آوری و ب ــهر جم خرمش
ــد  ــج نشــان می ده ــن نتای ــر فرســتاده شــد. ای ــی معتب داخل
ســوخت بنزیــن عرضــه شــده در ایــن جایگاه هــا عــدد اکتــان 
پایینــی دارد، امــا میــزان گوگــرد و بنــزن آن از حد اســتاندارد 
ــده  ــت ش ــای تس ــه نمونه ه ــن هم ــت. عالوه برای ــتر اس بیش
ــتر از  ــورو۴ بیش ــای ی ــرد بنزین ه ــه گوگ ــد ک ــان می دهن نش

ــت. ــوپر اس ــای س ــرد بنزین ه ــوای گوگ محت
ــط  ــش محی ــارت و پای ــاون نظ ــتگاری، مع ــد رس محم
ــوخت  ــت س ــه کیفی ــان این ک ــا بی ــران ب ــتان ته ــت اس زیس
مصرفــی در کالن شــهر تهــران بــه صــورت مســتمر از طریــق 
ــر  ــت: ب ــود، گف ــرل می ش ــتاندارد بررســی و کنت ــازمان اس س
ــی شــهر  ــج بررســی های علمــی، ســوخت مصرف اســاس نتای

ــدارد. ــچ مشــکلی ن تهــران هی
ــزان  ــودن می ــاال ب ــه ب ــد از اینک ــدود 10 روز بع ــه ح البت
ــد،  ــب ش ــتاندارد تکذی ــی اس ــازمان مل ــط س ــرد توس گوگ
نیــره پیروزبخــت، رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران در 
ــزان اســتاندارد  ــن کــه می ــان ای ــا بی ــری ب ــك نشســت خب ی
ــق  ــت: طب ــت، گف ــدد 50 اس ــن ع ــود در بنزی ــرد موج گوگ
آخریــن نمونه گیــری صــورت گرفتــه توســط ایــن 
ــدد  ــن ع ــتانی ای ــت و دادس ــازمان، وزارت نف س

ــوده  ــهرها ۴8 ب ــن کالن ش ــران 58 و در میانگی ــن ته در بنزی
اســت. ایــن مباحــث در حالــی مطــرح شــد کــه بیــژن زنگنــه، 
ــزان  ــودن می ــاال ب ــود ب ــارات خ ــن اظه ــت در آخری ــر نف وزی
گوگــرد در بنزیــن را اتفاقــی گــذرا دانســت و گفــت: کیفیــت 
ــی  ــد یکنواخت ــد و معمــوال رون ــدا نمی کن ــن کاهــش پی بنزی

ــورد کوتاهــی باشــد.  دارد. ممکــن اســت م
ــن تاکیــد  ــودن بنزی ــورو 4 ب ــر ی چــرا نفتی هــا ب

دارنــد؟
ــور  ــتان کل کش ــاون دادس ــمتی« مع ــواد حش »محمدج
اعــالم کــرد: بــر اســاس نظــر کارشناســان مربوطــه در       
ــه 80  ــك ب ــت نزدی ــط زیس ــتاندارد و محی ــای اس ــوزه ه ح
ــل  ــه دلی ــهرها ب ــران و کالن ش ــوای ته ــی ه ــد آلودگ درص
ــتاندارد  ــر اس ــع غی ــل و گاز مای ــن، گازویی ــتفاده از بنزی اس
اســت. وی  بــا اشــاره بــه انجــام برخــی مصاحبه هــا از 
ــر  ــی ب ــات مســئول در وزارت نفــت  مبن ســوی برخــی مقام
ــته  ــال گذش ــول یکس ــت: در ط ــن گف ــودن بنزی ــورو ۴ ب ی
ــدگان  ــا حضــور مســئوالن و نماین ــا جلســاتی ب ــا و باره باره
ــه  ــوا، از جمل ــی ه ــوع آلودگ ــا موض ــط ب ــازمان های مرتب س
ــت  ــت، وزارت نف ــط زیس ــازمان محی ــتاندارد، س ــازمان اس س
ــن  ــم و در ای ــزار کرده ای ــا برگ ــایر نهاده ــورد س ــب م و حس
جلســات خــود آقایــان هــم بــه نتیجــه قطعــی رســیده اند کــه 
آلودگــی هــوای کالن شــهرها ناشــی از ســوخت غیراســتاندارد 
اســت، امــا جــای ســوال اســت کــه چــرا اقدامــی انجــام نمــی 
ــای  ــرا در مصاحبه ه ــه چ ــت ک ــز اس ــب برانگی ــود و تعج ش

ــت؟ ــورو ۴ اس ــن ی ــد بنزی ــالم می کنن ــود اع خ
حشــمتی بــا بیــان اینکــه آزمایش هایــی در چنــد مرحلــه 
ــن و  ــودن بنزی ــتاندارد ب ــالم و اس ــت س ــوص وضعی در خص
گازوییــل انجــام شــده کــه نتیجــه همــه آنهــا غیراســتاندارد 
بــودن ایــن ســوخت ها را تاییــد کــرده اســت افــزود: در 
ســال 1۳95 کــه بــه دســتور دادســتان کل کشــور نســبت بــه 
ســنجش آالیندگــی ســوخت و تاثیــر مخــرب آن بــر ســالمت 
مــردم ورود کردیــم، ابتــدا از تعــدادی جایگاه هــای ســوخت در 
ســطح کالن شــهر تهــران نمونــه هایــی را بــه آزمایشــگاه های 
ــن  ــی بنزی ــد آالیندگ ــه آن تایی ــه نتیج ــتادیم ک ــر فرس معتب

بــود. 
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ــه تازگــی  شــرکت خودروســازی پورشــه آلمــان ب
اعــالم 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 
ــن  ــانند. بنابرای ــوه برس ــد انب ــه تولی ــی را ب ــی و برق الکتریک
عــزم  جهــان  در  خودروســازی  شــرکت های  از  بســیاری 
ــرده  ــزم ک ــی ج ــای برق ــوه خودروه ــد انب ــرای تولی ــود را ب خ
و از برنامه هــای خــود بدیــن منظــور رونمایــی کرده انــد. 
افزایــش روزافــزون خودروهــای برقــی و محبوبیــت 
ایــن خودروهــای  از  اســتفاده بیشــتر 
اســت  شــده  موجــب  پــاک، 
شــرکت های خودروســازی در 
ــی  ــه رقابت ــان ب ــر جه سراس
ــر  ــه و ه ــگ پرداخت تنگاتن
ــود  ــای خ ــك از برنامه ه ی
ــد  ــی و تولی ــرای طراح ب
خودروهایــی بهتــر و بــا 
بیشــتر  پیمایــش  تــوان 

ــد. ــی کنن رونمای
ــه  پورشــه کــه در جهــان ب
خاطــر خودروهــای لوکــس، بــا 
ــت،  ــهور اس ــش مش ــت و گرانبهای کیفی
بــه تازگــی از خودروهــای برقــی و الکتریکــی خــود 
تحــت عنــوان ســری E رونمایــی کــرده اســت تــا بــه همــگان 
نشــان بدهــد کــه در طراحــی و تولیــد خودروهــای پــاک عــزم 
ــه  ــم گرفت ــراوان تصمی ــتیاق ف ــا اش ــرده و ب ــزم ک ــود را ج خ
ــزان  ــش می ــت و کاه ــط زیس ــظ محی ــتای حف ــت در راس اس
انتشــار آالینــده هــا بــه جــو زمیــن، بــه تولیــد انبــوه ایــن گونه 
خودروهــا بپــردازد. پورشــه بــرآورد و اعــالم کــرده اســت کــه 
تولیــد و مراحــل نهایــی خودروهــای برقــی و الکتریکــی اش در 
ــر خــوش  ــت. خب ــالدی صــورت خواهــد گرف ســال 2019 می
دیگــری کــه مدیــران ایــن خودروســاز آلمانــی بــه طرفــداران 
محیــط زیســت و مشــتریان خــود داده انــد، طراحــی، توســعه و 

سرمایه گذاری های
 پورشــه در 

خودروهای برقی
 دوبرابر می شود
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تولیــد خودروهــای هیبریــدی اســت کــه قــرار اســت آنهــا نیــز 
ــر شــدن ایــن میــزان ســرمایه گــذاری  تحــت پوشــش دوبراب

پورشــه قــرار بگیرنــد.
مقامــات ارشــد پورشــه همچنیــن در تشــریح ایــن موضــوع 
اعــالم کرده انــد کــه ســرمایه مــورد نیازشــان بــرای طراحــی و 
تولیــد خودروهــای برقــی و هیبریــدی 6 میلیــارد یــورو معــادل 
7.5 میلیــارد دالر خواهــد بــود. آلبــرت ریمولــد – مدیــر ارشــد 
خــط تولیــد پورشــه – اعــالم کــرد کــه پورشــه قصــد دارد تــا 
ســال 2019 میــالدی یعنــی یکســال دیگــر، تعــداد 20 هــزار 
دســتگاه پورشــه برقــی و هیبریــدی را تولیــد بــه بــازار عرضــه 
کنــد کــه ایــن ظرفیــت بــا افزایــش تقاضــای مشــتریان قابــل 
ــه  ــه کارخان ــن مســتلزم آن اســت ک ــود. ای ــد ب ــش خواه افزای
ــط  ــدی در خ ــوالت جدی ــر و تح ــار تغیی ــه دچ ــی پورش کنون
تولیــد شــود تــا بتوانــد موتورهــای محرکــه الکتریکــی و ســایر 
ــن  ــاخته و تامی ــی را س ــای برق ــاز خودروه ــورد نی ــات م قطع

کنــد.

طبــق پیــش بینی هــا، ایــن پــروژه و خــط تولیــد 
خودروهــای الکتریکــی بــه تنهایــی قــادر اســت 1200 شــغل 
جدیــد ایجــاد کنــد و بــا ایــن حقیقــت کــه آینــده خــودرو 
ــازگار  ــز س ــدی اســت، نی ــی و هیبری ــای برق از آِن خودروه
ــای منتشــر شــده، خــودروی  ــزارش ه ــود.  در گ ــد ب خواه
مفهومــی مــدل E دارای 600 اســب بخــار قــدرت و زمــان 
ــه   ــر از ۳.5 ثانی ــاعت کمت ــر س ــر ب ــا 100 کیلومت ــر ت صف
ــری  ــافت 500 کیلومت ــن مس ــودرو همچنی ــن خ ــد. ای باش
ــای  ــت ه ــد. دول ــار شــارژ طــی کن ــر ب ــا ه ــد ب ــی توان را م
بســیاری همچــون انگلســتان، فرانســه، نــروژ، اســپانیا، 
از جملــه پیشــگامانی  یونــان، مکزیــك، چیــن و هنــد 
هســتند کــه قصــد دارنــد بــه منظــور جلوگیــری از آلودگــی 
هــوا و حفــظ محیــط زیســت، تولیــد و فــروش خودروهــای 
ــه  ــا ده ــا ت ــه 20۳0 و نهایت ــا ده ــی را ت ــی و دیزل بنزین
20۴0 میــالدی )حــدودا دو دهــه آینــده( ممنــوع و متوقــف 

ــد. ــالم کنن اع
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مدیرعامل بورس كاال:

اگر  ایران خودرو و سایپا 
كاال را در بورس عرضه نکنند 

بازارش شکل نمی گیرد

ــورت  ــد در ص ــی گوی ــورس کاال م ــل ب مدیرعام
ــران خــودرو و ســایپا در  عــدم عرضــه محصــوالت ای
بــورس ایــن دو شــرکت نمــی تواننــد از طریــق بــورس 

ــی کننــد. تامیــن مال
ــودرو  ــران خ ــرا ای ــه چ ــاره اینک ــلطانی نژاد« درب ــد س »حام
ــورس  ــراتو در ب ــا و س ــه دن ــه عرض ــم امیدنام ــایپا علیرغ و س
ــد، اظهــار کــرد:  ــه ندادن ــورس ادام ــن دو خــودرو را در ب کاال، ای
ــه  ــه کاال گفت ــرای عرض ــرش ب ــات پذی ــه در هی ــرطی ک آن ش
ــر آن  ــرد. اگ ــکل بگی ــازار ش ــه ب ــت ک ــن اس ــرای ای ــود ب می ش
هــا کاال را در بــورس عرضــه نکننــد بــازارش شــکل نمی گیــرد و 
مــا هــم می توانیــم دیگــر موضــوع را پیگیــری نکنیــم. وی ادامــه 
داد: هــدف آن هــا ایــن بــود کــه تامیــن مالــی کننــد، ولــی تامین 
ــه پشــتوانه عرضــه کاال شــکل  ــی ب ــای کاالی ــی در بورس ه مال
ــی  ــن مال ــرد تامی ــدا می ک ــتمرار پی ــه اس ــر عرض ــرد، اگ می گی
ــی اســت کــه  ــن جــزو مشــوق های هــم صــورت میگرفــت و ای
بــورس کاال می دهــد چــرا کــه شــفافیت پاداش هایــی دارد کــه 

یکــی از آن هــا تامیــن مالــی اســت.
مدیرعامــل بــورس کاال ادامــه داد: مــا شــرایط را بــرای 
ــا ایــران  ــه طــور کامــل فراهــم کردیــم حتــی ب خودروســازان ب
ــای  ــه نمایندگی ه ــروش رســیدیم ک ــدل ف ــك م ــه ی خــودرو ب

ایــران خــودرو هــم بتواننــد در آن نقــش آفرینــی کننــد، ولــی 
ــوالد در  ــه ف ــاره عرض ــلطانی نژاد درب ــتند. س ــان نخواس خودش
بــورس کاال نیــز گفــت: بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه کل زنجیره 
فــوالد را بــه بــورس کاال بیاوریــم بــه همیــن علــت بــه تازگــی 
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  می توانــد کمــك موثــری بــه 

کشــف قیمــت دیگــر محصــوالت داشــته باشــد.
وی تاکیــد کــرد: همیشــه ایــن اختــالف وجــود دارد کــه 
ــرا  ــود چ ــه می ش ــورس عرض ــول در ب ــی از محص ــر بخش اگ
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 یــك قــرارداد مســتمر کشــف پریمیــوم برطرف 
ــب  ــه تصوی ــاد ب ــر اقتص ــور وزی ــا حض ــوع ب ــن موض ــد ای ش
ــدگان  ــید. در نتیجــه مصــرف کنن ــورس رس ــی ب ــورای عال ش
ــد  ــرارداد بلن ــد ق ــا عق ــد ب ــن می توانن ــنگ آه ــانتره س کنس
مــدت در بــورس بــا قیمــت کمتــری نســبت بــه قیمــت هــای 
ــاز  ــورد نی ــورس کشــف میشــود محصــول م ــه در ب مرجــع ک

خــود را دریافــت کننــد.
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»اكبر علیزاده راد « 
چهره برجسته فوالدی سال۹6 شد

»اکبــر علیــزاده راد« مدیرعامــل شــرکت صنعتــی 
الکتــرود آمــا در ســوم مهــر مــاه ســال 1303 متولــد 
شــد. و پــس از پایــان تحصیــالت وارد عرصــه تجــارت 
ــا آنچــه درکشــور  شــد. اولیــن زمینــه فعالیــت وی ب
بــا آن شــناخته مــی شــود تفــاوت دارد. وی 14 ســال 
در زمینــه تجــارت پارچــه بــا ســوییس تــالش کــرد. 
در ســال 1337 بــه همــراه دو تــن از اســتادان خــود 

صنعــت الکتــرود را در ایــران پایــه ریــزی کــرد. 
ــود  ــدون وج ــی  ب ــچ صنعت ــد: هی ــی گوی ــزاده راد م علی
یــك الکتــرود امــکان پذیــر نیســت. هیــچ شــرکت اروپایــی مــا 
ــد. را در ایــن صنعــت قبــول نداشــت و اجــازه کار نمــی دادن

ــر  ــاحت 600 مت ــه مس ــت ب ــن صنع ــه را در ای ــن کارخان اولی
ــن  ــرد. ای ــه کار ک ــاز ب ــرود E601۳ آغ ــد الکت ــا تولی ــع، ب مرب
مجموعــه صنعتــی کــه از مدیــری دوراندیــش بهــره مــی بــرد 
بــه عنــوان اولیــن تولیــد کننــده الکتــرود و پــودر جوشــکاری 
ــرکت  ــال 1۳۳8 ش ــت. در س ــه اس ــب گرفت ــودری لق و زیرپ
صنعتــی آمــاد در زمینــه تولیــد پــودر جوشــکاری و الکتــرود 
کــه بــرای جوشــکاری در صنعــت فــوالد اســت، ثبــت کردیــم. 
در ســال 1۳۴0 توانســتیم الکتــرود قابــل اســتفاده آن روزهــا 

را تولیــد کنیــم.
ــت  ــف در صنع ــای مختل ــه مصــرف الکتروده ــا توجــه ب ب
نفــت ایــران در ســال 1۳۴2 بــا همــکاری شــرکت »اورلیکــن« 
ــای  ــن شــرکت ه ــره برتری ــان در زم ــه در آن زم ســوییس ک
جهــان در تولیــد الکتــرود در دنیــا بــود، کارخانــه جدیــدی بــه 
مســاحت 20 هــزار متــر مربــع بــا مدیریــت ایشــان بنــا شــد. 

تــا بــه ایــن صــورت انــواع الکتــرود در ایــران تولیــد گــردد.

مدیرعامــل آمــا مــی گویــد: مــا توانســتیم بالــغ بــر هــزار 
ــن  ــود تامی ــت ب ــت نف ــاز صنع ــه نی ــرود در ســال ک ــن الکت ت
کنیــم. ایــن کار بســیار بزرگــی بــرای مــا بــود کــه بــه تاییــد 

روس هــا هــم رســید.
تــالش ســتودنی، خســتگی ناپذیــری، آینــده نگــری، توجه 
ویــژه بــه دانــش روز دنیــا، کیفیــت قابــل توجــه و تطابــق بــا 
اســتانداردهای  بیــن المللــی مجموعــه تحــت مدیریــت وی را 
بــا بیــش از 600 پرســنل و مســاحت 120 هــزار متــر مربــع و 
تولیــد بیــش از 200 نــوع از انــواع مــواد مصرفــی جوشــکاری 
بــه بزرگتریــن واحــد تولیــدی مــواد مصرفــی در منطقــه غــرب 

آســیا و خاورمیانــه بــدل کــرده اســت.
از وی بــه عنــوان یــك چهــره دوســتدار دانــش و تســهیل 
ــات  ــود. در اثب ــی ش ــرده م ــام ب ــور ن ــی در کش ــده علم کنن
ــه چندیــن جلــد کتــاب در زمینــه  ــوان ب ایــن عنــوان مــی ت
جوشــکاری، ثبــت چندیــن اختــراع در ایــن حــوزه و  همچنین 
ــال 1۳87  ــردی در س ــی کارب ــع علم ــگاه جام ــیس دانش تاس
ــه  ــژه ب اشــاره کــرد. نقــش آفرینــی در صنعــت و اهمیــت وی
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 1۳96 
ــاب  ــوص انتخ ــی در خص ــه قبل ــه مصوب ــه ب ــا توج ــور ب کش
ــه صنعــت ســازه هــای  ــع وابســته ب چهــره ســال 96 از صنای
فــوالدی از بیــن شــخصیت هــای راه یافتــه بــه بخــش پایانــی 
ایــن انتخــاب بــه اتفــاق آراء آقــای »اکبــر علیــزاده راد « را بــه 

عنــوان چهــره برجســته فــوالدی ســال96 انتخــاب کردنــد. 
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كاهش هزینه وام مسکن
ــت  ــر قیم ــای اخی ــیبی | در ماه ه ــالد تکس می
اوراق تســهیالت مســکن بــا شــیب بســیار 
ــزار  ــم 72 ه ــه رق ــه و ب ــش یافت ــی کاه مالیم
ــاب زوج  ــن حس ــا ای ــت ب ــیده اس ــان رس توم
ــکن 100  ــن وام مس ــرای گرفت ــی ب ــای تهران ه
ــزار  ــون و 400 ه ــد 14 میلی ــی بای ــون تومان میلی

ــد. ــه کنن ــد تس ــه خری ــان، هزین توم
ــا قیمــت اوراق تســهیالت مســکن در  ــن روزه در ای
ــا حــدود  ــران از حــدود 71 هــزار تومــان ت ــورس ای فراب
72 هــزار و 700 تومــان متغیــر اســت. بــر خــالف 
ــه  ــت تس ــن قیم ــه کمتری ــه فاصل ــته ک ــای گذش ماه ه
ــود،  ــا بیشــترین قیمــت آن بیــش از 5 هــزار تومــان ب ت
در ایــن مــدت اوراق تســهیالت مســکن تفــاوت قیمــت 

ــتند.  ــر نداش ــا یکدیگ ــی ب چندان

ــید شــدن  ــا سررس ــادی ت ــان زی ــه زم ــی ک از آنجای
اوراق حــدود 71 هــزار تومانــی نمانــده بــرای مشــخص 
ــواع وام هــای مســکن قیمــت هــر ورق  ــه ان شــدن هزین
ــزار  ــا حــدود 72 ه از اوراق تســهیالت مســکن را تقریب
تومــان در نظــر می گیریــم و بــا توجــه بــه اینکــه 
زوج هــای تهرانــی بــرای دریافــت وام 100 میلیــون 
ــکن  ــهیالت مس ــه تس ــد 200 برگ ــکن بای ــی مس تومان
خریــداری کننــد، آن هــا بایــد 1۴ میلیــون و ۴00 هــزار 
تومــان صــرف خریــد ایــن 200 بــرگ کننــد. ایــن مبلــغ 
بــا احتســاب 10 میلیــون تومــان وام جعالــه کــه بابتــش 
بایــد 20 بــرگ بهــادار بــه قیمــت یــك میلیــون و ۴۴0 
ــداری  ــکن را خری ــهیالت مس ــان از اوراق تس ــزار توم ه
ــون  ــت وام 110 میلی ــرای دریاف ــوع ب ــد، در مجم کنن
تومانــی مســکن حــدود 15 میلیــون و 8۴0 هــزار 
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تومــان  می شــود.
همچنیــن زوج هــای غیــر تهرانــی کــه در شــهرهایی 
نفــر جمعیــت  هــزار   200 از  بیشــتر  بــا جمعیــت 
ــون  ــقف 80 میلی ــا س ــد ت ــد، می توانن ــی می کنن زندگ
تومــان وام بگیرنــد کــه بــرای گرفتــن ایــن مبلــغ بایــد        
160 ورق بهــادار خریــداری کننــد کــه بــا ایــن حســاب 
ــد  ــت خری ــان باب ــزار توم ــون و 520 ه ــد 11 میلی بای
ــون و  ــك میلی ــا احتســاب ی ــه ب ــد ک ــن اوراق بپردازن ای
ــرای  ــه، در مجمــوع ب ــان اوراق وام جعال ۴۴0 هــزار توم
دریافــت وام 90 میلیــون تومانــی بایــد 12 میلیــون 
ــن  ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــت کنن ــان پرداخ ــزار توم و 960 ه
ــر  ــا جمعیــت زی زوج هــای ســاکن در ســایر شــهرهای ب
ــون  ــن 60 میلی ــرای گرفت ــد ب ــر می توانن ــزار نف 200 ه
تومــان وام مســکن 120 بــرگ بهــادار خریــداری کننــد 
کــه بایــد 8 میلیــون و 6۴0 هــزار تومــان بابــت خریــد 
اوراق بپردازنــد کــه بــرای دریافــت 10 میلیــون تومــان 
دیگــر بابــت وام جعالــه بایــد یــك میلیــون و ۴۴0 
ــرای  ــد. ایــن زوج هــا در مجمــوع ب هــزار تومــان بپردازن
ــون و  ــد 10 میلی ــی بای ــون تومان ــت وام 70 میلی دریاف

ــد. ــان پرداخــت کنن ــزار توم 80 ه
ســقف  تــا  می تواننــد  نیــز  تهرانــی  مجردهــای 
ــز  ــه در مراک ــی ک ــر زوج های ــان و غی ــون توم 60 میلی
ــا  ــد ت ــاالی 200 هــزار نفــر جمعیــت دارن اســتان های ب
ســقف 50 میلیــون تومــان و در نهایــت غیــر زوج هــای 

میلیــون   ۴0 ســقف  تــا  مناطــق  ســایر  در  ســاکن 
ــدام  ــر ک ــب ه ــه ترتی ــه ب ــد ک ــت کنن ــان وام دریاف توم
ــهیالت  ــادار اوراق تس ــرگ به ــد 120، 100 و 80 ب بای
مســکن را از فرابــورس ایــران خریــداری کننــد. بــا ایــن 
ــن  ــد ای ــرای خری ــد ب ــی بای ــای تهران ــاب مجرده حس
اوراق 8 میلیــون و 6۴0 هــزار تومــان، افــراد ســاکن در 
ــغ  ــت مبل ــر جمعی ــزار نف ــاالی 200 ه ــتان ب ــز اس مراک
ــغ         ــوم مبل ــروه س ــراد گ ــان و اف ــون و 200 توم 7 میلی
5 میلیــون و 760 هــزار تومــان پرداخــت کننــد. البتــه 
در صــورت تمایــل بــرای دریافــت وام 10 میلیــون 
ــه بایــد مبلــغ یــك میلیــون و ۴۴0 هــزار  تومانــی جعال
ــکن  ــهیالت مس ــد. اوراق تس ــم بپردازن ــر ه ــان دیگ توم
)تســه( توســط بانــك مســکن منتشــر می شــود. عــالوه 
بــر ایــن بانــك 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 
ــی  ــارش باق ــان اعتب ــا زم ــه اینکــه چقــدر ت ــا توجــه ب ب
ــه  ــی ک ــت. در صورت ــی اس ــت متفاوت ــده دارای قیم مان
ــده  ــیده و دارن ــام رس ــه اتم ــن اوراق ب ــار ای ــدت اعتب م
اوراق از تســهیالت آن اســتفاده نکنــد، نمــاد معامالتــی 
ــه  آن متوقــف خواهــد شــد و وجــوه پرداختــی دیگــر ب

ــد. ــد ش ــت نخواه ــده اوراق بازپرداخ دارن
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عدم توجه به رویدادهای بین المللی، 

سدی در برابر جذب گردشگران خارجی

رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق ایــران 
ــا در  ــروزه در کشــورهای مطــرح دنی ــاد دارد ام اعتق
ــرای  ــف ب صنعــت گردشــگری از مناســبت های مختل
ــرده  ــی ب ــره خوب ــی به ــگری خارج ــذب گردش ج
ــورد  ــورمان م ــه در کش ــن مولف ــه ای ــود ک می ش

ــت. ــه نیس توج
ــا اشــاره بــه اینکــه مســئوالن حــوزه  »احمــد اصغــری« ب
گردشــگری کشــورمان نبایــد بــه راحتــی از کنــار موقعیت های 
ــز 2018 و  ــد تبری ــت در کشــورمان همانن ــن صنع ــی ای جهان
همــدان 2018 »همــدان، پایتخت گردشــگری آســیا« بگذرند، 
گفــت: امــروزه کشــورهای مطــرح دنیــا در صنعــت گردشــگری 
ــرای جــذب گردشــگری خارجــی  ــف ب از مناســبت های مختل
ــورد  ــورمان م ــه در کش ــن مولف ــد و ای ــی می برن ــره خوب به
توجــه نیســت. رئیــس کمیســیون گردشــگری، اقتصــاد هنــر و 
اقتصــاد ورزش اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
ایــران تصریــح کــرد: بایــد یــادآور شــد کــه شــهر مشــهد در 
ســال 2017 از ســوی ســازمان اســالمی آیسســکو بــه عنــوان 
پایتخــت فرهنگــی جهــان اســالم تعییــن شــد امــا متاســفانه 
بــه طــور شایســته از ایــن موقعیــت در جهــت ایجــاد رونــق در 

حــوزه گردشــگری اســتفاده نشــد.
ــرای اســتفاده از موقعیت هــای  ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب وی ب

ــت و  ــع اس ــه موق ــدام ب ــزی و اق ــه برنامه ری ــاز ب ــور نی مذک
ــه موفقیــت  ــا شــعار و بیــان صحبت هــای کلــی ب ــوان ب نمی ت
ــگر  ــذب گردش ــم در ج ــر بتوانی ــه داد: اگ ــم، ادام ــت یابی دس
خارجــی بــه بهانه هــای مختلــف از جملــه رویدادهــای مذکــور 
بــه درســتی اســتفاده کنیــم شــاهد رونــق اشــتغالزایی و البتــه 
ســرآغازی جدیــد در صنعــت گردشــگری خواهیــم بــود. 
اصغــری تصریــح کــرد: ســایت تقویــم گردشــگری کشــورمان 
کــه چنــدی پیــش راه انــدازی شــد تــا حــدودی می توانــد در 
ــه  ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــا نبای ــد ام ــا باش ــه راهگش ــن عرص ای
بــرای دســتیابی بــه نتایــج مطلــوب نیــاز بــه اقدامــت عملــی 

ــاه مــدت اســت. و کوت
رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق ایــران ضمــن تاکیــد 
بــر اینکــه بخــش خصوصــی همــواره در کنــار ســازمان میــراث 
ــی  ــوان متول ــه عن ــتی ب ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش فرهنگ
ــن  ــرای پیشــبرد اهــداف کالن ای ــی حــوزه گردشــگری ب اصل
ــه در  ــرد ک ــاد ب ــد از ی ــان کرد:نبای ــت، خاطرنش ــت اس صنع
قانــون برنامــه ششــم توســعه نیــز تاکیــد جــدی بــر اســتفاده 
ــگری  ــت گردش ــور صنع ــی در ام ــش خصوص ــت بخ از ظرفی
ــری  ــا همفک ــئوالن ب ــم مس ــن رو امیدواری ــت، از ای ــده اس ش
بخــش خصوصــی بــرای شــکوفایی گردشــگری ایــران اســالمی 

قــدم هــای جــدی بردارنــد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران 
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دستگاه های پوز هم گرفتار حمله بدافزارها شدند!
ــزاری را  ــی بداف ــه تازگ ــی ب ــگران امنیت پژوهش
ــادر اســت اطالعــات کارت  ــه ق ــد ک ــرده ان کشــف ک
ــران را از دســتگاههای پرداخــت وجــه  اعتبــاری کارب

ــرد. ــرقت بب ــه س ــوز ( ب ــتگاه پ ــل ) دس در مح
حمــالت  آمــار  شــده،  منتشــر  گزارش هــای  طبــق 
ــه اوج  ــالدی ب ــته 2017 می ــال گذش ــك در س ــایبری و ه س
خــود رســید و برآوردهــا نیــز حاکــی از آن اســت کــه رکــورد 
حمــالت ســایبری و نفــوذ بدافزارهــا بــه رایانــه هــا و سیســتم 
هــای شــخصی و ســازمانی در ســال جــاری میــالدی 2018 
ــالت  ــا و حم ــاج  افزاره ــا، ب ــد. بدافزاره ــد ش ــته خواه شکس
ــال  ــه از س ــد ک ــی بودن ــای امنیت ــه تهدیده DDOS از جمل
2016 کاربــران فضــای مجــازی را در معــرض خطــر حمــالت 
ســایبری قــرار داده انــد و موجــب لــو رفتــن اطالعات شــخصی 

ــا شــده اســت. ــه آنه و محرمان
ــت،  ــده اس ــاره ش ــته اش ــار گذش ــه در اخب ــور ک همانط
ســاالنه شــرکت ها و ســازمان های دولتــی و خصوصــی بزرگــی 
ــران  ــان متحمــل خســارات و آســیب های جب در سراســر جه
ــوان  ــا می ت ــن آنه ــه مهم تری ــه از جمل ــوند ک ــری می ش ناپذی
بــه حملــه ســایبری بــه شــرکت مالــی اکوئیفاکــس در آمریــکا، 

ســازمان بهداشــت و ســالمت در انگلســتان، وزارت هــای دفــاع 
ــی  ــرکت حسابرس ــورها، ش ــیاری از کش ــه بس ــور خارج و ام

دیلویــت )Deloitte( در آمریــکا اشــاره کــرد. 
حــاال بــه تازگــی پژوهشــگران و محققــان فعــال در 
زمینــه امنیــت ســایبری در موسســه تحقیقاتــی فــورس 
ــد  ــرده ان ــف ک ــی را کش ــد و خطرناک ــزار جدی ــت بداف پوین
ــای  ــات کارت ه ــد اطالع ــی توانن ــا بوســیله آن م ــه هکره ک
ــوز  ــه از دســتگاههای پ ــران و مشــتریانی را ک ــاری کارب اعتب
یــا پرداخــت وجــه پــول در محــل اســتفاده مــی کننــد، بــه 
ســرقت بــرده، هــك کــرده و آنهــا را در معــرض سواســتفاده 
قــرار دهنــد. موسســه فــورس پوینــت در بیانیــه ای بــر 
ــس  ــا پ ــان م ــت: محقق ــود نوش ــی خ ــالگ اختصاص روی وب
ــدودی  ــداد مح ــر روی تع ــده ب ــام ش ــای انج ــی ه از  بررس
ــوان  ــه عن ــاری ب ــای اعتب ــوز و کارت ه ــای پ ــتگاه ه از دس
ــادر  ــه ق ــزاری وجــود دارد ک ــه بداف ــد ک ــه ان ــه، دریافت نمون
ــای  ــتگاه ه ــه از دس ــتریانی را ک ــی مش ــات مال ــت اطالع اس
پــوز بــرای پرداخــت پــول اســتفاده مــی کننــد، بربایــد و از 
آنهــا سواســتفاده کــرده و پــول هــای حســاب بانکــی شــان 

ــرد. ــه ســرقت بب ــا ب ــازه آنه ــدون اج را ب
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كلید موفقیت صنعت خودرو، 
رقابت پذیری قطعه سازان است
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مدیرعامــل رنوپــارس دربــاره برنامــه های 
ــه  ــرای توســعه صنعــت قطع ــن شــرکت ب ای
ــد  ــی بای ــازان ایران ــه س ــت: قطع ــازی گف س
ســطح رقابــت پذیــری خــود را ارتقــا دهنــد؛ 
زیــرا ایــن امــر، کلیــد موفقیــت در صنعــت 

ــران اســت. خــودرو ای
ــش  ــن همای ــماعیلی« در پنجمی ــن اس »رامتی
ــارس  ــژه رنوپ ــه وی ــران از برنام ــت خــودرو ای صنع
بــرای همــکاری بــا قطعــه ســازان ایرانــی خبــر داد 
ــا قطعــه  ــن برنامــه شــامل همــکاری ب ــزود: ای و اف
ســازان در چهــار جنبــه اســت. وی بیــان داشــت: 
بخــش کیفیــت رنوپــارس، بــه قطعــه ســازان بــرای 
افزایــش کیفیــت قطعــه و رونــد کمــك مــی کنــد. 
قســمت خریــد نیــز بــرای رقابــت پذیــری، بخــش 
ــت  ــا و در نهای ــرح ه ــعه ط ــرای توس ــی ب مهندس
ــد  ــای تولی ــترش فرآینده ــرای گس ــد ب ــم تولی تی
ــه  ــن برنام ــاند. ای ــی رس ــاری م ــازان ی ــه قطعه س ب
ــعه  ــده توس ــت و در آین ــده اس ــاز ش ــال آغ امس

ــت. خواهــد یاف
ــش  ــکاری بی ــا هم ــارس ب ــه وی، رنوپ ــه گفت ب
از 60 قطعــه ســاز توانمنــد ایرانــی ســطح داخلــی 
ــا  ــت. وی ب ــانده اس ــد رس ــه 60 درص ــازی را ب س
ــو  ــد داخــل رن ــای تولی ــه اینکــه خودروه اشــاره ب
ادامــه  دارد،  قــرار  همیشــه در صــدر کیفیــت 
ــروت  ــر ث ــانی ماه ــروی انس ــرژی ارزان و نی داد: ان
ــری  ــت پذی ــه رقاب ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــت ام اس
ــت  ــت کیفی ــود. مدیری ــت ش ــا تقوی ــد فرآینده بای

ــم  ــیار مه ــق بس ــازی عمی ــی س ــن داخل و همچنی
اســت.  وی تاکیــد کــرد رنوپــارس بــا برنامــه هــای 
جامــع حمایتــی در کنــار قطعــه ســازان قــرار 
دارد، مــا نیــز بــه عنــوان خودروســاز بــرای تولیــد 
ــه حمایــت قطعــه ســازان  خودروهــای باکیفیــت ب

ــم. ــاز داری نی
ــش  ــن همای ــزارش، پنجمی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــور  ــا مح ــران ب ــودرو ای ــت خ ــی صنع ــن الملل بی
»زنجیــره تامیــن رقابــت پذیــر )مــواد اولیــه، 
ــه  ــه ب ــد ک ــا ش ــتیك(« برپ ــازی، لجس ــه س قطع
ــده در  ــت آم ــه دس ــت ب ــان، فرص ــه کارشناس گفت
ــودرو  ــت خ ــرای صنع ــد ب ــی توان ــش م ــن همای ای
و صنعــت قطعــه ســازی کشــور مفیــد باشــد، 
ــود  ــه وج ــای ب ــا، در فض ــم ه ــس از تحری ــرا پ زی
ــرد  ــه ک ــدون هزین ــه و ب ــم آزادان ــی توانی ــده م آم
ــر  ــه فک ــا، ب ــم ه ــرای دور زدن تحری ــی ب ارز اضاف
انتقــال فنــاوری و بــه روز رســانی صنعــت خــودرو 
و صنایــع وابســته باشــیم؛ امــری کــه از ســه ســال 
ــن  ــت. در ای ــام اس ــال انج ــه در ح ــه پل ــش پل پی
ــان و  ــر کارشناس ــالوه ب ــی ع ــن الملل ــش بی همای
نماینــدگان شــرکت هایــی از آلمــان، فرانســه، کــره 
ــیه،  ــد، روس ــوان، هن ــن، تای ــن، چی ــی، ژاپ جنوب
ــزار  ــك ه ــا ی ــراق، ترکمنســتان و ایتالی ــه، ع ترکی
صنعــت  فعــاالن  و  متخصصــان  از  نفــر   560 و 
خــودرو کشــور حضــور داشــتند. پنجمیــن همایــش 
ــران روز 25 بهمــن  ــی صنعــت خــودرو ای ــن الملل بی
بــا برگــزاری آییــن اختتامیــه بــه کار خــود پایــان داد.
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مدیر طرح سی.ان.جی كشور اعالم كرد: 
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ــی  ــی.ان.جی )گاز طبیع ــعه س ــرح توس ــر ط مدی
ــی  ــاز خارج ــج خودروس ــت: پن ــور گف فشرده(کش
ــارکت  ــرای مش ــن ب ــس واگ ــز و فولک ــه بن از جمل
ــالم  ــور اع ــوز در کش ــای گازس ــد خودروه در تولی

ــد. ــرده ان ــی ک آمادگ
»حمیــد قاســمی« در نشســت خبــری با تشــریح صنعت 
ســی.ان.جی کشــور، افــزود: ایــن خودروهــا مصرف انــرژی را 
تــا حــد زیــادی کاهــش مــی دهنــد بــه طــوری کــه میــزان 
ــزن  ــری در مخ ــوخت گی ــار س ــر ب ــه ازای ه ــش ب پیمای
ســی.ان.جی از 160 بــه 880 کیلومتــر افزایــش  مــی یابــد.
مدیــر طــرح توســعه ســی.ان.جی کشــور بــا بیــان ایــن 
کــه ایــن خودروســازان بــا ســازندگان ایرانــی نیــز مذاکراتــی 
ــد، گفــت: 21 میلیــون خــودرو  ــاره انجــام داده ان در ایــن ب
در کشــور در حــال تــردد اســت کــه حــدود چهــار میلیــون 
ــزار و  ــت 2 ه ــه فعالی ــمی ب ــت. قاس ــوز اس ــودرو گازس خ
ــگاه ســی.ان.جی در کشــور اشــاره کــرد و اظهــار  ۴00 جای
داشــت: در بهمــن مــاه امســال نیــز 25 جایــگاه جدیــد بــه         

بهــره بــرداری رســیده اســت.
وی افــزود: اکنــون ۳۳ جایــگاه تــك منظوره ســی.ان.جی و 
۳۳ جایــگاه دو منظــوره توســط بخــش خصوصــی در حــال 
ــز در  ــش نی ــن بخ ــط ای ــگاه توس ــت و 75 جای ــاخت اس س
مرحلــه راه انــدازی هســتند. مدیــر طرح توســعه ســی.ان.جی 
کشــور یــادآور شــد: 50 جایــگاه ســی.ان.جی جدیــد نیــز تــا 
پایــان ســال 97 بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید. قاســمی 
ــب  ــر مترمکع ــری ه ــوخت گی ــه ازای س ــرد: ب ــه ک اضاف
ــی  ــش خصوص ــگاه در بخ ــدگان جای ــه دارن ــان ب 1۴0 توم
ــی شــود. وی  ــی پرداخــت م ــه بخــش دولت ــان ب و ۴0 توم

ــای  ــتان ه ــه اس ــی.ان..جی ب ــرف س ــترین مص ــت: بیش گف
ــارس و  ــان، ف ــان، اصفه ــرقی، خراس ــان ش ــران، آذربایج ته
ــر طــرح توســعه ســی.ان.جی  ــالن اختصــاص دارد. مدی گی
کشــور بــا بیــان ایــن کــه از برنامــه هــای در دســت اجــرا، 
توســعه جایــگاه هــای ســی.ان.جی در سراســر کشــور اســت، 
ادامــه داد: در حــال انجــام اقداماتــی بــرای کوچــك کــردن  
ــا را در  ــوان آنه ــا بت ــتیم ت ــی.ان.جی هس ــای س ــگاه ه جای

مناطــق مختلــف مســتقر کــرد.
وی خاطــر نشــان کــرد: وظیفــه دولــت در صنعــت 
ــت و کار  ــزی اس ــه ری ــتگذاری و برنام ــی.ان.جی سیاس س
توســعه بایــد توســط بخــش خصوصــی انجــام شــود. مدیــر 
ــون  ــك میلی ــت: ی ــور گف ــی.ان.جی کش ــعه س ــرح توس ط
خــودروی دیزلــی در کشــور روزانــه ۴5 میلیــون لیتــر 
ــا  ــا را ب ــوان آنه ــی ت ــه م ــد ک ــی کنن ــرف م ــل مص گازویی
ــدی  ــزود: چن ــرد. وی اف ــن ک ــوز جایگزی ــای گازس خودروه
پیــش تفاهمنامــه ای میــان وزارت نفــت و شــهرداری تهــران 
بــه امضــا رســید کــه بــر اســاس آن، قــرار اســت 17 هــزار 
اتوبــوس گازســوز جایگزیــن اتوبــوس هــای دیزلــی شــوند.  
ــوس در  ــزار و 600 اتوب ــون 6 ه ــرد: اکن ــه ک ــمی اضاف قاس
ــزار و ۳00  ــه ه ــه س ــد ک ــی کنن ــت م ــران فعالی ــهر ته ش
دســتگاه بــا اتوبــوس هــای گازســوز جایگزیــن شــود.  مدیــر 
طــرح توســعه ســی.ان.جی کشــور یــادآور شــد: ایــن طــرح 

ــدت 2 ســال اجــرا شــود.  ــرار اســت در م ق
میــزان مصــرف ســی.ان.جی در کشــور روزانــه 21 
میلیــون مترمکعــب اســت کــه بــر اســاس امکانــات موجــود، 
ــی. ان.  ــب س ــون مترمعک ــه ۳0 میلی ــن روزان ــکان تامی ام

ــود دارد. ــور وج ــی در کش ج
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نایب رئیس اتاق ایران:

آینده قیمت ارز غیرقابل پیش بینی است

اسفند 96     شامره اول      

منیــژه بازیــار| نایــب رئیــس اتــاق ایــران گفت: 
ــل  ــت های ارزی غیرقاب ــت ارز و سیاس ــده قیم آین

پیــش بینــی اســت.
ــه  ــرد: مداخل ــار ک ــالحورزی« اظه ــین س ــر حس »دکت
دولــت در عرضــه و تقاضــا و کنتــرل قیمــت ارز و مصنوعــی 
نگــه داشــتن قیمــت آن در یــك محــدوده بــوده کــه ایــن 
ــث  ــا و باع ــاره ره ــه یکب ــی ب ــك مقطع ــر فشــرده در ی فن
ــت  ــر فعالی ــاعدی ب ــرات نامس ــت ارز و تاثی ــش قیم افزای

اقتصــادی شــده اســت.
و  بهتریــن  می رســد  نظــر  بــه  کــرد:  اضافــه  وی 
ــت ارز،  ــدن قیم ــی ش ــرای واقع ــل ب ــن راه ح ــب تری مناس
یکسان ســازی و واقعــی شــدن قیمــت آن در یــك فرآینــد 
آرام و تدریجــی اســت کــه باعــث مــی شــود اثــرات مخــرب 

ــد. ــته باش ــر فضــای اقتصــادی داش ــری را ب کمت
ــیاری  ــد بس ــر چن ــرد: ه ــان ک ــالحورزی خاطرنش س
ــا  ــاداری ب ــه معن ــت ارز رابط ــش قیم ــه افزای ــد ک معتقدن
ــدن  ــی ش ــی واقع ــدارد ول ــی ن ــادرات غیرنفت ــعه ص توس

ــاً  ــب و کار حتم ــای کس ــود فض ــار بهب ــت ارز در کن قیم
باعــث افزایــش صــادرات غیرنفتــی می شــود. همچنیــن در 
کنــار بهبــود فضــای کســب و کار، می تــوان اثــرات ناشــی از 
افزایــش قیمــت تمــام شــده محصــوالت و تولیــدات داخلــی 
را هــم کنتــرل کــرد تــا از نظــر فشــار بــه مصرف کننــدگان 

ــرات نامســاعدی نداشــته باشــد. داخلــی اث
وی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر نکتــه مهــم و 
قابــل توجــه، غیرقابــل پیــش بینــی بــودن آینــده 
قیمــت ارز و سیاســت   هــای ارزی است.ســالحورزی 
ــران در  ــاری ای ــك اعتب ــه ریس ــود رتب ــرای بهب ــت: ب گف
رنکینــگ بیــن  المللــی تــالش هــای زیــادی شــده تــا بــه 
جایــگاه مناســب  تــری دســت پیــدا کردیــم کــه همیــن 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــه ه ــش هزین ــث کاه ــد باع ــی   توان م
ــار خارجــی شــود؛  ــا خطــوط اعتب تســهیالت خارجــی ی
ــودن  ــی ب ــش بین ــل پی ــوع غیرقاب ــن موض ــار ای در کن
ــتفاده از  ــه اس ــدی ب ــه ج ــد صدم ــی  توان ــت ارز م قیم

ــد. ــی وارد کن ــع خارج مناب
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مدیرعامل بانك شهر :

بانك شهر، متعلق به تمامی شهروندان است
مدیــر عامــل بانــک شــهر بــا تاکیــد 
بــر اینکــه در طــی ســال هــای گذشــته 
ــعه و  ــود در توس ــش خ ــگاه از نق هیچ
ــهرهای  ــوص ش ــهرها و بخص ــی ش آبادان
ــم،  ــوده ای ــل نب ــورمان غاف ــک کش کوچ
گفــت: بانــک شــهر، متعلــق بــه تمامــی 

ــت. ــهروندان اس ش
پورزرنــدی«   محمــد  حســین  »دکتــر 
ارتقــای ســطح کیفــی زندگــی شــهروندان 
شــهرهای کوچــك و کالن شــهرها را  ماموریــت 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــهر  عن ــك ش ــی بان اصل
خوشــبختانه بــرای تحقــق ایــن امــر ، از همــه 
ــرد.  ــم ک ــرده و خواهی ــوان خــود اســتفاده ک ت
مدیــر عامــل بانــك شــهر بــا بیــان اینکــه طــی 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــر، ۳0ه ــال اخی ــد س چن
ــرمایه گذاری  ــهری س ــعه ش ــوص توس در خص
ــن  ــی از ای ــرد: نیم ــم، خاطرنشــان ک ــرده ای ک

رقــم در راســتای توســعه حمــل و نقــل عمومی 
پروژه هــای زیرســاختی  نیمــی دیگــر در  و 

ــت. ــده اس ــذاری ش ــرمایه گ ــهرها س ش
پورزرنــدی ادامــه داد: امــروز  بیــش از 
70 درصــد مــردم کشــور در شــهرها زندگــی 
مــی کننــد کــه ایــن موضــوع مســئولیت 
ــی  ــرای آبادان ــك شــهر را ب شــهرداری ها و بان
شــهرها و ایجــاد رفــاه شــهروندان ســنگین تــر 

ــد. مــی کن
خصــوص  در  شــهر  بانــك  مدیرعامــل 
اشــتغالزایی گفــت: بــا توجــه بــه نقــش بانــك 
ــل خطــوط  ــه اجــرا و تکمی شــهر در کمــك ب
ــایر  ــران ، س ــرو ته ــت و هشــت مت شــش، هف
ــراه شــهید همــت   ــه بزرگ کالن شــهرها و ادام
ــال  ــك درح ــن بان ــك ای ــا کم ــت ب ــد گف بای
ــه  ــر مشــغول ب ــزار نف ــر 50 ه ــغ ب حاضــر  بال

شــده اند. کار 
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ــالم  ــاف اع ــاق اصن ــس ات ریی
برگــزاری  بــا  کــرد: همچنــان 
ــبک  ــه س ــاره ب ــگاه های به نمایش
ــت  ــف اس ــی مخال ــیاق کنون و س
امــا بــا توجــه بــه اســتقبال مــردم 
ــه  ــم ب ــال ه ــت، امس ــرار دول و اص
ــزار  ــگاه ها برگ ــن نمایش ــار ای اجب

می شــود.
ــی  ــاره چگونگ ــی« درب ــی فاضل »عل
و  بهــاره  نمایشــگاه های  برگــزاری 
ــای  ــود مخالفت ه ــا وج ــرا ب ــه چ این ک
نمایشــگاه ها  ایــن  مجــددا  اصنــاف 
ــرد:  ــار ک ــزار می شــود؟ اظه امســال برگ
ــای  ــان حرف ه ــم هم ــروز ه ــخصا ام ش
برگــزاری  بــا  و  می زنــم  را  دیــروز 
ــن ســبك و  ــا ای ــاره ب نمایشــگاه های به
ســیاق مخالفــم، چراکــه حداقــل زمینــه 
ــوع نمایشــگاه ها  ــن ن ــرای ای ــزاری ب برگ
نیســت امــا از ســویی ذائقــه مــردم 
نمایشــگاه ها  ایــن  برگــزاری  بــه 
ــت  ــر دول ــرده و از طــرف دیگ ــادت ک ع
همچنــان مصــر بــه برگــزاری ایــن 

ســت. ه ها یشگا نما
نگفتــم  هیــچ گاه  افــزود:  وی 
ایــن  در  بی کیفیــت  کاالهــای  کــه 
نمایشــگاه ها عرضــه می شــود، بلکــه 
کــه  بــودم  کــرده  عنــوان  اینگونــه 
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رییس اتاق اصناف اعالم كرد

خبر خوش درباره طال

»ممکــن اســت چنیــن کاالهایــی عرضــه شــود امــا در 
اتحادیه هــا ســیطره دارنــد ممکــن  نمایشــگاه هایی کــه 
نیســت«. البتــه شــاید نتوانیــم برندهــای مطــرح را بــه ایــن 

کنیــم. وارد  نمایشــگاه ها 
و  کاالهــا  قیمــت  داد:  ادامــه  اصنــاف  اتــاق  رییــس 
محصــوالت کــه از نظــر کیفیــت هــم مشــکلی ندارنــد 15 تــا 
20 درصــد زیــر قیمــت بــازار اســت و امســال مقــرر شــد ایــن 
نمایشــگاه ها در مراکــز اســتان ها و کالن شــهرها برگــزار شــود 
ــرورت  ــاف ض ــای اصن ــر اتاق ه ــتان ها اگ ــر شهرس و در دیگ
ــد کــه  ــن نمایشــگاه ها می کنن ــزاری ای ــه برگ ــدام ب ــد اق دیدن

ــرد.   ــورت گی ــن کار ص ــود ای ــور نمی ش تص
ــن و  ــرای تامی ــچ مشــکلی ب ــان این کــه هی ــا بی ــی ب فاضل
تنظیــم بــازار شــب عیــد وجــود نــدارد، تصریــح کــرد: بــرای 
این کــه تســهیالت بهتــری نســبت بــه ســال های قبــل فراهــم 
کنیــم اقدامــات الزم صــورت گرفتــه امــا بضاعــت در همیــن 
ــان  ــا فرمانده ــروز ب ــه دی ــه ای ک ــه در جلس ــت. البت ــد اس ح
نیــروی انتظامــی اســتان تهــران برگــزار شــد همــه دغدغه هــا 
ــری  ــرایط بهت ــا ش ــد ت ــول دادن ــز ق ــا نی ــد و آنه ــرح ش مط
ــرای مــردم فراهــم کننــد. یکــی  ــه ســال گذشــته ب نســبت ب
ــر  ــگاه ها در نظ ــن نمایش ــرای ای ــال ب ــه امس ــهیالتی ک از تس
ــت،  ــردم اس ــرای م ــگ ب ــردن پارکین ــی ک ــم پیش بین گرفتی
چراکــه آنهــا اســتقبال می کننــد و دلیــل استقبال شــان ایــن 
ــاره مشــاهده  ــی در نمایشــگاه های به ــه شــاید ویژگ اســت ک

کرده انــد.
وی دربــاره مخالفتــش بــرای برگــزاری نمایشــگاه های 
بهــاره گفــت: اگــر قــرار اســت کــه ایــن نمایشــگاه ها 
ــگاه  ــد نمایش ــر مانن ــای معتب ــد در مجموعه ه ــود بای برگزارش

ــاب و  ــهر آفت ــگاهی ش ــه نمایش ــران، مجموع ــی ته بین الملل
مکان هایــی از ایــن دســت باشــد کــه بتــوان حداقــل امکانــات 
و مقدمــات رفاهــی را بــرای مــردم تامیــن کــرد، امــا امســال 

باالجبــار نمایشــگاه های بهــاره را برگــزار می کنیــم.
ــال  ــال از س ــزوده ط ــر ارزش اف ــات ب ــش مالی کاه

ــده آین
رییــس اتــاق اصنــاف همچنیــن دربــاره وضعیــت مالیــات بر 
ارزش افــزوده طــال کــه سال هاســت مقــرر شــده تــا از 9 درصــد 
ــه توضیــح داد کــه  ــه ســه درصــد کاهــش پیــدا کنــد، اینگون ب
الیحــه مالیــات بــر ارزش افــزوده مراحــل نهایــی خــود را طــی 
کــرده اســت، امــا متاســفانه مجلــس بــه واســطه بودجــه پایــان 
ســال نتوانســت آن را در دســتور کار قــرار دهــد در حالــی کــه 
مقــرر شــده بــود تــا دی مــاه آن را بــه صــورت مصــوب از مجلــس 

دریافــت کنیــم.
ــج  ــی پن ــون آزمایش ــك قان ــه ی ــه داد: این ک ــی ادام فاضل
ســال کار کنــد و پــس از آن چهــار ســال تمدیــد شــود قابــل 
ــتای  ــد و در راس ــور در نمی آی ــل ج ــا عق ــت و ب ــول نیس قب

توســعه اقتصــاد کشــور هــم نیســت.
بــه  کــه  فشــارهایی  بــا  تاکنــون  کــرد:  اظهــار  وی 
ــورت  ــه ص ــی ک ــم و پیگیری های ــس آورده ای ــدگان مجل نماین
داده ایــم توانســته ایم کار را بــه مراحــل پایانــی اش برســانیم و 
امیدواریــم در اوایــل ســال آینــده خبــر خوبــی در ایــن زمینــه 
خواهیــم داشــت و در زمینــه  مالیــات بــر ارزش افــزوده بخشــی 
کــه هجمه هــا علیــه اش بســیار بــود را کاهــش دادیــم و قــول 
می دهــم کــه بــا پیگیــری  نماینــدگان مجلــس آن را از ســال 
آینــده اصــالح کنیــم کــه کاالهــای ســرمایه ای مشــمول ایــن 

قانــون نشــوند.
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لومبرگ:

»وارن بافت« متضررترین  ثروتمند جهان 
در سقوط سهام آمریکا
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بلومبــرگ  شــقاقی|تارنمای  مریــم 
ــی و شــدید ســهام  ــت ناگهان نوشــت : اف
نفــر   500 ایــاالت متحــده، ســرمایه 
را  جهــان  افــراد  ثروتمندتریــن  از 
 114 مجموعــا بــا خســارتی معــادل  
میلیــارد دالر روبــرو کــرده اســت.
 ایــن تارنمــای خبــری ادامــه داد: 
ــازار  ســقوط شــدید شــاخص ســهام در ب
ــر  ــای اخی ــی روزه ــکا ط ــورس آمری ب
ــراد  ــه اف ــی را ب ــای هنگفت ــارت ه خس
ــرده  ــا وارد ک ــر دنی ــد در سرتاس ثروتمن
اســت. »وارن بافــت« مالــک متمــول 
شــرکت برکشــایر هاتــاوی و ســومین فرد 
ــا از دســت دادن مبلــغ  ثروتمنــد دنیــا، ب
5/1 میلیــارد دالر، لقــب متضررتریــن را از 

ــرد.  ــود ک آن خ
پایــگاه اطــالع رســانی بــازار ســرمایه 
ــوم  ــتی را موس ــه فهرس ــرگ روزان بلومب
ــرگ‹  ــای بلومب ــاخص میلیاردره ــه ›ش ب
ــان،  ــد جه ــرد ثروتمن ــکل از 500 ف متش
منتشــر مــی کنــد. در تــازه تریــن 
فهرســت ایــن پایــگاه، شــرکت برکشــایر 
ــرار  ــدر ق ــدی در ص ــی 9/2 درص ــا افت ب

ــه  دارد. بلومبــرگ در تارنمــای خــود ادام
ــت      ــه در فهرس ــاله ک ــت 87 س داد: باف
ــا  ــخاص دنی ــن اش ــره ثروتمندتری 18 نف
ــارد  ــک روز 1 میلی ــا در ی ــرار دارد تنه ق
مــارک  نــام  دیــد.  خســارت  دالر 
زاکربــرگ مالــک فیســبوک بــا خســارتی 
دوم  رده  در  دالر  میلیــارد   3/6 معــادل 
ــورد. ــی خ ــم م ــه چش ــت ب ــن فهرس ای

و  مدیرعامــل  بیــزوس  جــف 
ــرد  ــن ف ــازون ثروتمندتری ــذار آم بنیانگ
ــب  ــی نصی ــت ب ــن اف ــز از ای ــان نی جه
نمانــد و ســرمایه وی بــا 3/3میلیــارد 
دالر خســارت بــه 116/4 میلیــارد دالر 
ــری  ــن و ل ــرگئی بری ــت. س ــش یاف کاه
ــه  ــت ک ــرکت آلفاب ــذران ش ــج بنیانگ پی
شــرکت گــوگل زیرمجموعــه آن اســت بــا 
خســارتی 2/3میلیــارد دالری در رده های 
ــد.  ــرار گرفتن ــت ق ــن فهرس ــدی ای بع
ــاالت  ــی افــت ســهام هــای ای ســیر نزول
ــا در  ــه ، تنه ــان ادام ــه همچن ــده ک متح
روز جمعــه گذشــته بــه انــدازه ای شــدت 
ــن  ــارد دالر از ای ــه 68/5 میلی ــت ک گرف

ــم زد. ــا را رق ــارت ه خس
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ایران خودرو
پیشتاز در تحقق اهداف

اقتصاد مقاومتي،
تولید و اشتغال

تریــن  بــزرگ  کــه  خــودرو  ایــران  گــروه صنعتــي 
ــه دار صنعــت خــودرو کشــور  ــه و طالی خودروســاز خاورمیان
ــف  ــاي مختل ــاخص ه ــته در ش ــي رود، توانس ــمار م ــه ش ب
تولیــد،  کیفیــت،  خدمــات پــس از فــروش و طراحــي و 
توســعه محصــول گام هــاي مهمــي را در مســیر تحقــق 

ــردارد.   ــي ب ــاد مقاومت ــداف اقتص اه
در ســال جــاري گــروه صنعتــي ایــران خــودرو توانســت با 
ایجــاد پایــگاه تولیــد محصــول در شــهر ســمنان و کرمانشــاه 
گام مهمــي را در ایجــاد اشــتغال در ایــن مناطــق و جلوگیري 
از مهاجــرت نیــروي کار جــوان بــه ســمت شــهرهاي بــزرگ 

رد. بردا
بــا بهــره بــرداري از خــط تولیــد در شــهر ســمنان 
ــدند  ــه کار ش ــغول ب ــتقیم مش ــورت مس ــه ص ــر ب 150 نف
کــه اشــتغال غیرمســتقیم در بخــش هــاي خدماتــي را نیــز 
بایــد بــه ایــن رقــم افــزود. ســایت تولیــد در ســمنان در فــاز 
نخســت تولیــد ســمند را در دســتور کار داشــت کــه در پائیــز 

ــه شــد. ــه آن اضاف ــز ب ــارس نی ــژو پ ــد پ ســال جــاری تولی
ــران خــودرو  ــه ای ــرداري از کارخان ــره ب ــا به ــن ب همچنی
کرمانشــاه بــا ظرفیــت اســمی ســاالنه تولیــد ۳0 هــزار 
ــان  ــادي از جوان ــداد زی ــیفت کاري تع ــتگاه و در دو ش دس
ــد.. ایجــاد  ــه کار شــده ان ــن شــهر مشــغول ب ــاي کار ای جوی
ــام  ــات ســفر مق ــران خــودرو کرمانشــاه از مصوب ــه ای کارخان
ــه در  ــت ک ــوده اس ــاه ب ــتان کرمانش ــه اس ــری ب ــم رهب معظ
ســال جــاري بــه بهــره بــرداري رســید. در فــاز نخســت ایــن 
ــغل  ــاد ۳00 ش ــا ایج ــیفت کاری، ب ــك ش ــه و در ی  کارخان
بــه صــورت مســتقیم،  ســاالنه 15هــزار دســتگاه پــژو پــارس 

ــه  ــزان در دوشــیفت کاری ب ــن می ــه ای ــی شــود ک ــد م تولی
ــت. ــد یاف ــش خواه ــتگاه افزای ــزار دس ــاالنه ۳0 ه س

تیراژ تولید و عرضه محصوالت جدید
از  جدیــد  محصــوالت  عرضــه  و  محصــول  توســعه 
ــاري  ــال ج ــران خــودرو اســت. در س ــي ای ــاي اصل رویکرده
ــا  ــا پــالس،  دناپــالس ب ــد تنــدر پــالس،  دن محصــوالت جدی
ــك و  ــك، 207 اتوماتی ــارس اتوماتی ــارژ، پ ــور توربورش موت
هایمــا اس.5 بــه بــازار عرضــه شــده اســت. طراحــي مجــدد 
ــوان و  ــا ت ــل ب ــورت کام ــه ص ــوالت ب ــن محص ــد ای و تولی
تخصــص کارشناســان گــروه صنعتــي ایــران خــودرو محقــق 

ــده اســت. ش
ــژو  ــودرو و پ ــران خ ــترک ای ــول مش ــژو 2008 ، محص پ
ــي  ــر گام های ــد. از دیگ ــازار ش ــه ب ــال 96 روان ــز در س نی
ــیر  ــال 96 در مس ــودرو در س ــران خ ــي ای ــروه صنعت ــه گ ک
خودروســاز شــدن برداشــته امضــاي قــرارداد و تفاهــم نامــه 
ــرم  ــد پلتف ــي و تولی ــراي طراح ــي ب ــن الملل ــه بی ده جانب

ــت. ــد اس ــوالت جدی محص
براســاس ایــن قــرارداد کــه میــان ایــران خــودرو،  معاونت 
ســازان،  قطعــه  ریاســت جمهــوری،  فنــاوری  علمــی- 
دانشــگاه هــای صنعتــی شــریف و امیرکبیــر، شــرکت پینیــن 
فارینــا ایتالیــا، پانــچ بلژیــك، هیونــدای پاورتــك کــره جنوبــی 
و بنتلــر و ماهلــه آلمــان امضــا شــد، تمامــی مراحــل طراحــی 
و تولیــد پلتفــرم و محصــول اختصاصــی ایــران خــودرو 
توســط برتریــن هــای صنعــت خــودروی جهــان آغــاز شــد. 
پیــش بینــي مــي شــود نخســتین محصــول ایــن قــرارداد دو 
ــال  ــود و در 10 س ــران ش ــازار ای ــال آینده وارد ب ــم س و نی
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آینــده، 2۳ محصــول جدیــد روي دو پلتفــرم طراحــي شــده 
تولیــد خواهــد شــد کــه تکیــه در تولیــد محصــوالت جدیــد 

بــر قطعــه ســازان داخلــي خواهــد بــود.
در ســال 96، بــه منظــور پیگیــري اجــراي مفــاد قــرارداد 
ــي،   ــر جهان ــان برت ــا طراح ــودرو ب ــران خ ــي ای ــن الملل بی
ــودرو  ــران خ ــد ای ــرم جدی ــان پلتف نخســتین نشســت طراح

ــز برگــزار شــد. نی
خدمات پس از فروش

خدمــات پــس از فــروش یکــي از شــاخص هــاي اصلي در 
تعییــن میــزان رضایــت مشــتریان از محصــول اســت. ایســاکو 
امســال در بیــن ۴0 شــرکت خودروســاز داخلــی و خارجــی 
ارزیابی هــای شــرکت  بــرای هشــتمین دوره متوالــی در 
ــه نمایندگــی از  ــه ب ــران ک ــت و اســتاندارد ای بازرســی کیفی
ــق  ــود، موف ــام می ش ــارت انج ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع

بــه کســب جایــگاه نخســت شــده اســت.
از ســویي دیگــر،  طبــق گــزارش ارزیابي شــرکت بازرســي 
کیفیــت و اســتاندارد ایــران،  ایســاکو بــر اســاس برنامه ریــزی 
یك ســاله  در زمینــه افزایــش ســرعت ارایــه خدمــات و 
ــا  ــرات خــودرو در شــبکه نمایندگــي ه ــان تعمی کاهــش زم
ــس از  ــات پ ــبکه خدم ــرات در ش ــان تعمی ــد، زم ــق ش موف
فــروش ایران خــودرو را بــه 1.8 روز کاهــش دهــد و بــه 

ــد. ــن حــوزه دســت یاب ــی در ای ــل توجه رشــد قاب
بــر اســاس نتایــج ارزیابــي هــاي شــرکت بازرســي 
ــات  ــت  مشــتریان از خدم ــران، رضای کیفیــت و اســتاندارد ای
پــس از فــروش ایران خــودرو، در بهــار 96 نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل، 25 امتیــاز افزایــش یافتــه اســت. طبــق 
ــتاندارد  ــت و اس ــی کیفی ــرکت بازرس ــهریور ش ــزارش ش گ
ــار  ــه در به ــاکو ک ــتریان ایس ــت مش ــاخص رضای ــران، ش ای
ــه  ــه ماه ــی داد در س ــان م ــدد 711 را نش ــته ع ــال گذش س
ــا  ــاکو ب ــرکت ایس ــید و ش ــه 7۳6 رس ــال 96 ب ــدای س ابت
بهبــود عملکــرد خــود بــاز هــم موفــق بــه افزایــش چشــمگیر 

ــد. ــتریان ش ــت مش رضای
ــرح  ــه ط ــا ارائ ــودرو ب ــران خ ــرکت ای ــان ش ــن می در ای
ــردي  ــالس، رویک ــه تندرپ ــوم ب ــدر، موس ــت تن ــس لیف فی
ــاء  ــیر ارتق ــتمرار مس ــي را در اس ــه ای ــه جانب ــتمر و هم مس
ــه  ــش گرفت ــود در پی ــدي خ ــو تولی ــوالت رن ــت محص کیفی
ــت ۴  ــود توانس ــي خ ــن ارزیاب ــالس در اولی ــدر پ ــت. تن اس

ــد. ــود کن ــت را از آن خ ــتاره کیفی س
محصــول دناپــالس نیــز در اولیــن حضــور در ارزیابــي هاي 
ــران توانســت ســه  شــرکت بازرســي کیفیــت و اســتاندارد ای
ســتاره کیفیــت را کســب کنــد. پیــش بینــي مــي شــود، در 
مــاه هــاي آینــده و بــا اجــراي پــروژه هــاي بهبــود مســتمر 
کیفیــت روي ایــن محصــول جدیــد، جایــگاه ایــن خــودرو در 
ــز  ــي نی ــه فعل ــل، از رتب ــد داخ ــاي تولی ــدي خودروه رده بن
باالتــر بــرود. درســال 96 محصــولH۳0  کــراس نیــز موفــق 

بــه کســب دوســتاره کیفیــت شــد.
 همچنیــن پــژو 2008 نخســتین محصــول شــرکت 
بازرســی کیفیــت  ارزیابــی شــرکت  ایــکاپ در آخریــن 
ــدر  ــی در ص ــتاره کیف ــب ۴ س ــا کس ــران ب ــتاندارد ای و اس
جــدول رده بنــدی خودروهــای تولیــد داخــل قــرار گرفــت. 
در  کشــور  تولیــدي  خودروهــاي  دربیــن  خــودرو  ایــن 
ــراد  ــه عنــوان کــم ای باالتریــن ســطح کیفــي قرارگرفــت و ب

ــد. ــناخته ش ــل ش ــد داخ ــودرو تولی ــن خ تری
ورود محصوالت ایران خودرو به بازار سرمایه

گــروه صنعتــي ایــران خــودرو بــه منظــور تنــوع بخشــي 
ــاردر  ــراي نخســتین ب ــي خــود، ب ــن مال ــاي تامی ــزار ه در اب
ــا  ســال جــاري، تعــداد6 هــزارو 500 دســتگاه خــودروي دن
ــداد  ــن تع ــد. ای ــي کن ــه م ــران عرض ــورس کاالي ای را در ب
ــا  ــداف عرضــه دن ــا اســت. از اه ــدات دن 25 درصــد از تولی
ــي 10 درصــدي  ــت مالیات ــورس کاال اســتفاده از معافی در ب
مالیــات بــر درآمــد حاصــل از فــروش،  شــفافیت در قیمــت 
و معامــالت، انتشــار اوراق ســلف مــوازي اســتاندارد در 
ــد و آزاد ســازی قیمــت خــودرو  ــی جدی ــن مال مســیر تامی

اســت.
ــد داخــل  ــهم تولی ــش س ــادرات ارزآور، افزای ــش ص افزای
ــروج ارز از  ــری از خ ــه جلوگی ــر ب ــه منج ــوالت ک در محص
کشــور مــي شــود و آغــاز تولیــد و عرضــه محصــوالت جدیــد 
کــه باعــث اشــتغالزائي در ایــران خــودرو مــي شــود از جملــه 
اقداماتــي اســت کــه در ســال هــاي اخیــر در گــروه صنعتــي 
ایــران خــودرو کلیــد خــورده و در ســال96 بــا جدیــت 
ــودرو  ــران خ ــي ای ــده اســت.گروه صنعت ــال ش بیشــتري دنب
در ســال 1۳96 اهتمــام خــود را بــه کار بســته تــا در جهــت 
ــش  ــتغال نق ــد و اش ــي، تولی ــاد مقاومت ــعار اقتص ــق ش تحق

ــد. ــا کن ــر و شایســته اي را ایف مؤث
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ــود  ــك وج ــری بان ــوع دیگ ــادی ن ــای م ــر از بانك ه غی
ــام عاطفــی کــه بایــد هــر وقــت کــه می توانیــم و  ــه ن دارد ب

ــم. ــذاری کنی ــپرده گ ــم در آن س موجــودی داری
ــم  ــت داری ــه مثب ــرژی و روحی ــه ان ــان ک ــر زم ــی ه یعن
بــه افــرادی کــه بــا آنهــا در ارتبــاط هســتیم محبــت کنیــم 
ــت در  ــِم موفقی ــول مه ــن از اص ــم. ای ــان دهی ــه نش و توج
ــه  ــان ک ــد. همچن ــوی دارن ــات ق ــه ارتباط ــت ک ــرادی اس اف
می آیــد  کارمــان  بــه  بحــران  در  مــادی  ســپرده های 
ــود... ــد ب ــز نجــات بخشــمان خواهن ــی نی ــپرده های عاطف س

ــر ناخــودآگاه شــما نقــش  ــا در ضمی ــه  تنه احساســات ن
مهمــی ایفــا می کنــد، بلکــه افــکار و عقایدتــان را درخصــوص 

ــد، محصــوالت و خدمــات مختلــف شــکل می دهــد. برن
از نظــر تئــوری، روانشناســی مصرف کننــده یــك دانــش 
نســبتاً جدیــد اســت؛ امــا صدهــا و حتــی هــزاران ســال اســت 
ــرای ارتقــاء  کــه صاحبــان کســب و کار از تکنیك هــای آن ب
محصــوالت و خدماتشــان اســتفاده می کننــد. درواقــع، از 
ــوالت در  ــرار دادن محص ــا ق ــه ت ــی گرفت ــات تلویزیون تبلیغ
قفســه های یــك ســوپرمارکت، می توانیــد نشــانه هایی از 
عرضه کننــدگان  توســط  عاطفــی  بازاریابــی  به کارگیــری 

ــد. ــوالت را ببینی محص
در یــك تعریــف ســاده، بازاریابــی عاطفــی توانایــی 
برقــراری ارتباطــات عمیــق اســت کــه عواطــف و احساســات 
ــی  ــت های بازاریاب ــد. استراتژیس ــك می کن ــتری را تحری مش
ــرای انتقــال  ــر محرک هــای متعــددی ب عاطفــی می تواننــد ب

ــد. ــز کنن ــی تمرک ــی عاطف ــای بازاریاب پیام ه
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تبدیل خواسته ها به نیازها
آن  بازاریابــی  در حــال  کــه  یــا خدمتــی  محصــول 
ــاس  ــد احس ــه بای ــتن”، بلک ــس “خواس ــا ح ــتید، نه تنه هس
ــك  ــتن ی ــن “خواس ــد. بی ــاد کن ــتریان ایج ــاز” را در مش “نی
ــود دارد؛  ــی وج ــاوت  اساس ــتن آن” تف ــاز داش ــز” و “نی چی
ــی عاطفــی هســتند کــه شــما  ــن حــال هــر دو، حاالت ــا ای ب
بایــد در بازاریابــی محصــوالت و خدمــات خــود از آن هــا آگاه 
ــه  ــت ک ــی اس ــت عاطف ــاز، آن حال ــت، نی ــید. درحقیق باش
ــا  ــوالت ی ــه محص ــما ب ــدف ش ــتریان ه ــذب مش ــب ج موج

می شــود. خدماتتــان 
متوسل شدن به ترس در بازاریابی

ــوع  ــه خطــری قریب الوق ــی ب ــش عاطف ــك واکن ــرس ی ت
ــداری  ــع هش ــی، درواق ــای بازاریاب ــیاری از پیام ه ــت. بس اس

ــرس  ــن ت ــرای برانگیخت ــه مشــتریان ب ب
نتیجتــاً  ذهنــی آن هــا هســتند کــه 
موجــب تحریــك عواطــف و برانگیختــن 
محصــول  بــه  آن هــا  نیــاز  حــس 

. می شــود
اعتمادسازی

طــول  ســال ها  اعتمــاد،  ایجــاد 
ــه از  ــك ثانی ــا ممکــن اســت تنهــا در عــرض ی می کشــد؛ ام
بیــن بــرود. درحقیقــت، اعتمــاد محصــول دو فاکتــور اساســی 
اســت: میــل باطنــی فــرد بــه اعتمــاد و انتظــارات فــرد. میــل 
ــر  ــه ب ــه تکی ــان ب ــی انس ــل کل ــاد، تمای ــه اعتم ــی ب باطن
ــد  ــما بای ــه محصــول ش ــد ک ــوش نکنی ــران اســت. فرام دیگ

ــد. ــش ده ــتری افزای ــاد را در مش ــطوح اعتم س
ــن  ــز از ذه ــا هرگ ــی از برنده ــرا بعض ــد چ ــر می کنی فک

ــوند؟ ــاک نمی ش ــتریان پ مش
مشــتریان  درحقیقــت،  اســت؛  اعتمــاد  آن  دلیــل 
ــا ایــن برندهــا ســاخته اند.  ــر اعتمــاد را ب رابطــه ای مبتنــی ب
ــوان  ــه عن ــاخته  اید ب ــرای مشــتریانتان س ــه ب ــادی ک از اعتم
ــتفاده  ــان اس ــی محصــوالت و خدماتت ــی عاطف ــرم بازاریاب اه
کنیــد. زمانــی کــه از برانگیختــن عواطــف مشــتریان در 
ــد  ــازه دهی ــد، اج ــتفاده می کنی ــود اس ــی خ ــد بازاریاب فراین
مشــتریان بالقــوه شــما  از ارزشــی کــه بــا خریــد محصوالتتــان 

کســب می کننــد آگاه شــوند.
حس تعلق

عواطــف  برانگیختــن  موجــب  تعلــق  حــس  ایجــاد 
ــورد  مشــتریان می شــود. لحظــه ای در م
ــك  ــا ی ــینی ب ــه ماش ــرادی ک ــام اف تم
برنــد خــاص را خریــداری می کنــد و 
ــن  ــه ای ــی ک ــه اقلیت ــودن ب ــق ب از متعل
می شــوند  ســوار  را  ماشــین  مــدل 
ــد، بیندیشــید؛  احســاس افتخــار می کنن
ــان  ــتریان خواه ــه مش ــت ک ــح اس واض
ــد  ــواده ای بدانن ــوی از خان ــود را عض ــه خ ــتند ک ــن هس ای
ــن در  ــد. بنابرای ــا منتقــل می کن ــه آنه ــق را ب کــه حــس تعل
اقدامــات بازاریابــی خــود، همــواره ایجــاد حــس تعلــق بــرای 
مشــتری و وابســتگی روانــی او بــه برندتــان را در نظــر داشــته 

ــید. باش

تعلق  حس  ایجاد 
برانگیختن  موجب 

می شود مشتریان  عواطف 
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مدیر كل توسعه اشتغال و سیاست های بازار كار:

كمیته  نظارت بر پرداخت وام اشتغال تشکیل شد
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مدیر کــل»توسـعـــه اشتـغـــال و سیاســت های 
بــازار کار« وزارت کار بــا اشــاره بــه تشــکیل کمیتــه 
ــان  ــم متقاضی ــتغال گفت:ه ــهیالت اش ــارت برتس نظ
اشــتغال و هــم متقاضیــان توســعه کســب وکار 

ــد. ــام کنن ــت ن ــامانه کارا ثب ــد در س می توانن
»عالء الدیــن ازوجــی« بــا بیــان اینکــه در فراینــد بررســی 
ــد  ــتغال تاکی ــهیالت اش ــان تس ــت متقاضی ــت و اهلی صالحی
کردیــم تــا تمــام طرح هــای مشــمول تســهیالت بــرای 
ــرا و  ــن اج ــرا، حی ــش از اج ــع، پی ــری از انحــراف مناب جلوگی
پــس از توســعه و تکمیــل طــرح از ســوی تیــم نظــارت مــورد 
ــه  ــك کمیت ــی ی ــطح مل ــت: در س ــد گف ــرار گیرن ــد ق بازدی
ــرای  ــت ب ــب صالحی ــان صاح ــکل از کارشناس ــره متش 25 نف
نظــارت بــر تســهیالت پرداختــی اشــتغال در اســتان های 

ــده اســت. ــف تشــکیل ش مختل
ــورت  ــه ص ــه ب ــن کمیت ــای ای ــه اعض ــان اینک ــا بی وی ب
ــد مشــمول  ــورد تایی ــت شــده و م ــای ثب ــی از طرح ه تصادف
دریافــت تســهیالت اشــتغال در سراســر کشــور بازدیــد 
نظــارت،  ایــن  بــا  واقــع  در  داد:  ادامــه  کــرد  خواهنــد 
صالحیــت،  فاقــد  طرح هــای  بــه  نمی تواننــد  اســتان ها 
تســهیالت پرداخــت کننــد؛ در عیــن حــال اگــر کارشناســان 
ــا اهــداف ایجــاد اشــتغال  ــد طــرح مربوطــه ب احســاس کردن
ــای الزم  ــتورالعمل برخورده ــوب دس ــرت دارد در چارچ مغای

ــت. ــد گرف ــورت خواه ص
ــازار کار«  ــت های ب ــتغال و سیاس ــعه اش ــر کل »توس مدی
ــای  ــم دغدغه ه ــه ســعی کردی ــر اینک ــد ب ــا تاکی وزارت کار ب
ــی  ــط پول پاش ــت غل ــا سیاس ــتغالزایی ب ــر اش ــی ب ــی مبن مل
را بــا نظارت هــای مکــرر رفــع کنیــم افــزود: نــگاه و رویکــرد 
دوران  در  اشــتغال  خــورده  شکســت  طرح هــای  اصلــی 
ــت ها و  ــا در سیاس ــود ام ــهیالت ب ــت تس ــف،  پرداخ مختل
ــتفاده از  ــا اس ــده ب ــالش ش ــتغال ت ــد اش ــای جدی برنامه ه
ابزارهــای مختلــف مجریــان  پرداخــت تســهیالت اشــتغال در 
ــع  ــق مناب ــی تزری ــداف اصل ــا اه ــوند ت ــه ش ــتان ها توجی اس
ــته ها و  ــر َرس ــی ب ــای مبتن ــعه کســب و کاره ــتغال، توس اش
ظرفیت هــای پراشــتغال هــر اســتان اســت. اگــر ایــن بخــش 
ــتاوردی  ــی آن دس ــد خروج ــعه یابن ــا توس ــب و کاره از کس

ــود. ــد ب ــوان »اشــتغال« خواه تحــت عن
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  در  مســئول  مقــام  ایــن 

اجتماعــی ادامــه داد: از طرفــی بــا توجــه بــه اینکــه مناطــق 
ــعه  ــای توس ــت ه ــت سیاس ــایری در اولوی ــتایی و عش روس
ــه  ــی »برنام ــرد اصل ــن رویک ــد، بنابرای ــرار دارن ــتغال ق اش
اشــتغال روســتایی« توجــه بــه ظرفیت هایــی از اشــتغال 
ــوع  ــن موض ــد. ای ــری دارن ــری کمت ــع آب ب ــه مناب ــت ک اس
بســیار مهــم اســت، بنابرایــن نبایــد توســعه اشــتغال بخــش 
ــد  ــت تولی ــتایی را در جه ــه روس ــك منطق ــاورزی در ی کش
محصــوالت کشــاورزی بــا منابــع آبــی زیــاد ســوق دهیــم. بــر 
ــر  ــده پ ــاب ش ــته های انتخ ــده َرس ــعی ش ــاس س ــن اس همی
ــی  ــع آب ــبی از مناب ــور نس ــه ط ــتان، ب ــر اس ــتغال، در ه اش
ــالوه  ــت: ع ــی گف ــد. ازوج ــتفاده کنن ــری اس ــی کمت و خاک
از  ایــن در چارچــوب اشــتغال روســتایی، اســتفاده  بــر 
ظرفیت هــای موجــود اقتصــاد بــرای مــا بســیار مهــم اســت؛ 
ــرای  ــا ب ــان صرف ــای متقاضی ــدارد طــرح ه ــزام ن ــن ال بنابرای
ــب و  ــعه کس ــه توس ــد بلک ــد باش ــتغال جدی ــدازی اش راه ان
ــن واحدهــا  ــی و تامیــن ســرمایه در گــردش ای کارهــای فعل

ــوند.  ــی ش ــتغال م ــهیالت اش ــمول تس ــز مش نی
بــازار  و سیاســت های  اشــتغال  مدیــر کل »توســعه 
انــدازی  ادامــه داد: نکتــه مهــم در راه  کار« وزارت کار 
ســامانه پرداخــت تســهیالت اشــتغال )کارا( ایــن اســت کــه 
بســیاری از متقاضیــان غیرواقعــی دریافــت ایــن تســهیالت 
فیلتــر مــی شــوند بــه نحــوی کــه بــر اســاس پایــش انجــام 
شــده حــدود ۴00 هــزار نفــر پــس از مراجعــه بــه ســامانه 
و شــرایط دریافــت  بــا دســتورالعمل ها  مواجهــه  و  کارا 
تســهیالت از ثبــت طــرح خــود انصــراف دادنــد. ایــن 
ــت  ــهیالت دریاف ــا تس ــه صرف ــور اینک ــه تص ــان ب متقاضی
ــان از  ــس از اطمین ــا پ ــدند ام ــامانه ش ــد وارد س ــی کنن م
ــق  ــر تزری ــت ب ــهیالت و جدی ــت تس ــد پرداخ ــد فراین رص
ــت  ــه فعالی ــتغالزایی از ادام ــت اش ــع در جه ــد مناب هدفمن

ــدند.  ــرف ش ــامانه منص در س
ــان  ــان، صاحب ــاغل، کارآفرین ــدازی مش ــان راه ان متقاضی
ایــده هــای کســب و کار و ســرمایه گــذاران در صــورت تمایــل 
بــه دریافــت تســهیالت راه انــدازی اشــتغال یــا توســعه کســب 
ــامانه  ــن س ــود را در ای ــای خ ــرح ه ــد ط ــی توانن ــا م و کاره
ثبــت کننــد. جزئیــات شــرایط و دســتورالعمل هــا در ســامانه 
اعــالم شــده اســت. متقاضیــان مــی تواننــد از طریــق ســامانه 

Kara.mcls.gov.ir طــرح هــای خــود را ثبــت کننــد.
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ــذاری  ــرمایه گ ــتقبال از س ــن اس ــران ضم ــت ای دول
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 
ــهیالت  ــود، تس ــوق خ ــا حق ــنایی ب ــن آش ــا ضم ــد ت نماین
ــدات و  ــذاری از تعه ــرمایه گ ــی از س ــای ناش ــت ه و حمای
ــع  ــز مطل ــون نی ــن قان ــی خــود در چارچوبای ــات قانون الزام

شــوند.
ــه در  ــاری خارجــی ک ــی و خطــوط اعتب ــع مال ــتفاده از مناب اس
ــا  ــرای اجــرای پروژه ه ــده ب ــداول گردی ــس مت ــام فاینان ــه ن ــران ب ای
ــدی و  ــای تولی ــرمایه ای طرح ه ــای س ــزات و کااله ــد تجهی و خری
ــای  ــق قرارداده ــا، وف ــی و مهندســی پروژه ه ــات فن ــن خدم همچنی
ــا اعتبــار دهنــدگان خارجــی صــورت مــی پذیــرد.  مالــی منعقــده ب
فراینــد اجــرای ایــن روش براســاس آخریــن مصوبــه هیــات محتــرم 
وزیــران دولــت ایــران و ضوابــط برنامــه پنجــم توســعه اصــالح و بدین 

شــرح اســت؛
1- فعالیت های قابل قبول

2- واجدین شرایط
۳- وثیقه های مورد نیاز

۴- نرخ سود و هزینه های آن
5- سقف پرداخت

6- مدت استفاده از تسهیالت
7- دوره بازپرداخت

8- بخش دولتی و غیر دولتی
راهنمــای تامیــن منابــع خارجــی( بــه رونــد بررســی درخواســت 
ســرمایه گــذاران خارجــی در ســــازمان ســرمایه گــذاری تــا مرحلــه 
ــن  ــد. ای صــدور مجــوز ســرمایه گــذاری خارجــی اشــاره مــی نمایی

مراحــل بدیــن شــرح اســت؛
- رونــد بررســی درخواســت ســرمایه گــذاران خارجــی در 
ســازمان ســرمایه گــذاری تــا مرحله  صــــدور مجــوز ســرمایه گذاری

- پوشش های تضمینی و حمایتی توسط دولت ایران
- تعهدات و الزامات حقوقی سرمایه گذاران خارجی

- کل مزایا و تسهیالت نضمینی به سرمایه گذار خارجی

اولویــت هــای ســرمایه گــذاری درایــران بــر مبنــای ســند ملــی 
توســعه بــه ۳ قســمت 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
ــه شــرح ذیــل  اولویــت هــای ســرمایه گــذاری تجــاری ایــران ب

اســت؛
- احداث نمایشگاه بین المللي استان در محل دائمي 

- احداث نمایشگاه دائمي فرش دستباف
- ایجاد بانك اصناف 

ــه  ــاد پایان ــل ایج ــاري مث ــاختهاي تج ــت زیرس ــعه وتقوی - توس
ــي  ــاي صادرات ه

ــي جهــت صــادرات کاالهــاي  ــي و هوای - ایجــاد خطــوط دریای
ــا نیــاز  ــه بازارهــاي متناســب ب کشــور ب

- ایجاد شهرک هاي لجستیکي یا هاب هاي تجاري 
- ایجاد و توسعه شهرکهاي صنفي 

- ایجــاد و توســعه فروشــگاه هــاي زنجیــره اي )عرضــه کننــده 
ــات( کاال و خدم

- ایجاد میادین میوه و تره بار 
- ایجاد و توسعه فروشگاه هاي مجازي و بازاریابي شبکه اي 

بــا هــدف  ارتقــاي کیفــي خدمــات اصنــاف  - توســعه و 
مشــتري  رضایتمنــدي 

ــت از ایجــاد  - توســعه و ســاماندهي شــرکتهاي پخــش و حمای
شــرکتهاي لجســتیکي 

- ایجــاد شــرکت هــاي توانمنــد بازاریابــي و صــدور کاالي 
ــي صنعت

اولویت های سرمایه گذاری صنعتی ایران
اولویــت هــای ســرمایه گــذاری صنعتــی ایــران بــه چنــد بخــش 

اصلــی ذیــل تقســیم مــی گــردد؛
- صنایع دارویی
- صنایع غذایی

- صنایع الکترونیك

فرصت های سرمایه گذاری در ایران
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- صنایع ماشین سازی و تجهیزات
- صنایع نساجی و پوشاک

- صنایع پتروشیمی و پاالیشگاه
- صنایع پلیمری

- صنایع سلولوزی
- صنایع شیمیایی

- صنایع تجهیزات پزشکی
- صنایع خودروسازی، قطعات خودرو و نیرومحرکه

اولویت های سرمایه گذاری معدنی ایران
اولویت های سرمایه گذاری معدنی ایران به شرح ذیل است؛

- اکتشاف
- استخراج

- فلزات و مصنوعات فلزی
- مواد معدنی غیرفلزی

1( اولویت سرمایه گذاری های ایران در بخش اکتشاف معادن 
- اکتشاف مس و پلي متال 

- اکتشاف فسفات 
- اکتشاف نیکل 

- اکتشاف مواد اولیه تولید آلومینیوم با اولویت بوکسیت 
- پي جویي و اکتشاف سنگ آهن خام 

ــي و  ــنگهاي قیمت ــایي س ــت شناس ــي جه ــاف تکمیل - اکتش
ــي  ــه قیمت نیم

2( اولویت سرمایه گذاری های ایران در بخش استخراج معادن 
- بهره برداري و استخراج مکانیزه معادن ذغالسنگ 

- بهره برداري از شورابه ها براي استحصال پتاسیم و منیزیم 
- استخراج مواد اولیه تولید آلومینیوم با اولویت بوکسیت 

- بهره برداري از معادن سنگ آهن  
ــزات و  ــش فل ــران در بخ ــای ای ــذاری ه ــرمایه گ ــت س ۳( اولوی

ــزی ــات فل مصنوع
- لوله هاي مسي کم قطر 

- مفتول مسي کم قطر 
- مفتول فوالد آلیاژي 2/5 تا 15 میلیمتر )بصورت کالف(

- فویل آلومینیومي زیر 9 میکرون 
- لفاف آلومینیومي 

- ورق آلیاژي آلومینیومي ویژه )کشش عمیق(
ــرف در  ــتاندارد مص ــورج )داراي اس ــه روش ف ــج ب ــواع فلن - ان

ــیمي( ــت ، گاز و پتروش ــع نف صنای

- قطعات سبك فورجي صنایع راه آهن 
- انــواع قطعــات چدنــي خــودرو )پوســته گیــر بکــس خــودرو و 

ســایر قطعــات صنعتــي مربوطــه(
- شاتون خودرو به روش فرجینگ 

۴( اولویــت ســرمایه گــذاری هــای ایــران در بخــش مــواد معدنی 
غیرفلزی

- استخراج امالح از نمك دریاچه ارومیه 
- استحصال و بازیافت ضایعات فرآورده هاي نسوز 

- الیاف نسوز 
- الیاف شیشه 
- الیاف بازالت 

- الیاف سرامیکي 
- آجر نسوز دلومیتي 

- آهك هیدراته 
- بریکت از ضایعات ذغال سنگ 

- کنسانتره ذغالسنگ 
- بنتونیت فعال 

- دولومیت کلسینه شده 
- رنگهاي چیني و سرامیکي 

- قطعات سرامیکي با کاربرد هاي خاص 
- قطعات و جرم هاي نسوزسبك 

- رولرهاي سرامیکي 
- سرامیك صنعتي  

- فرآوري سنگهاي قیمتي و نیمه قیمتي 
- فرآوري زئولیت 
- فرآوري فلورین 

- بردهاي )ورق هاي( عایق نسوز 
- الکترودگرافیتي 
- فوم شیشه اي 

- لوله هاي آزمایشگاهي )ونوجکت(
- شیشه هاي سالر 

- ظروف شیشه اي دارویي )ویال(
- تولید شیشه هاي نانو 

- تولیــد آجــر بــه روش مــدرن بــا اولویــت بازســازي و نوســازي 
صنایــع آجــر )تغییرتکنولــوژي بــه کــوره تونلــي(

- مرکب چاپ دیجیتال براي صنعت کاشي و سرامیك 
- گلوله هاي سرامیکي آلومینیومي
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»دکتــر برات قبادیان« معاون آموزش و پژوهش وزارت صنعت، معدن و تجارت:

كشوری پیدا نمی شودكه توسعه یافته و صنعتی باشد 
به جز اینکه از مسیر دانش و دانشگاه عبور كرده باشد 

بــاران موســوی| از آنجایــی کــه شــما پــل ارتبــاط 
بیــن صنعــت و دانشــگاه هســتید چــه اقداماتــی در 

ایــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت؟
ــه ســابقه  ــرای ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه بایــد ب ب
ــابقه  ــه س ــت ک ــال اس ــزار س ــاید 2ه ــم. ش ــن دو برگردی ای
دانشــگاه داریــم. در کشــور خودمــان فکــر کنــم همه از ســابقه 
دانشــگاه جنــدی شــاپور مطلــع هســتند. حــدود 100 ســال 

ــای  ــالش ه ــت. ت ــر اس ــد آن دای ــت جدی ــه مدیری ــت ک اس
بســیاری بــرای ایجــاد ارتبــاط دانــش و صنعــت انجــام شــده 
اســت، بطوریکــه وقتــی دانــش آموختــگان از دانشــگاه بیــرون 
مــی آینــد بتواننــد در صنعــت اثرگــذار باشــند و ایــن زمانــی 
ــا  ــگاه ب ــه دانش ــدای ورود ب ــجو از ابت ــه دانش ــت ک ــر اس موث
ــای  ــه ه ــل در برنام ــن دلی ــه همی ــود و ب ــنا ش ــت آش صنع
ــده مــی شــود. کســی کــه  ــوزی دی دانشــگاهی بحــث کارآم

اسفند 96     شامره اول      50



شامره اول     اسفند 96      

مــدرک کارشناســی مــی گیــرد بایــد از قبــل بــا صنعــت هــم 
آشــنا شــده باشــد. دانشــجو در طــول ۴ ســال تحصیلــش تــا 
2۴0 ســاعت در حــوزه صنعــت کارآمــوزی مــی کنــد و ایــن 
ــان در  ــگاه خودش ــردن جای ــدا ک ــث پی ــا باع ــنایی اساس آش

بخــش هــای مختلــف صنعــت مــی شــود.
در دوره هــای گذشــته در بخــش صنعــت اشــاراتی شــده 
ــه  ــای اساســی صــورت گرفت ــر کاره ــی در ۴-5 ســال اخی ول
ــه  اســت. از ســال9۳ چنــد تفاهــم نامــه میــان دو وزارت خان
صنعــت، معــدن، تجــارت و علــوم تحقیقــات و فنــاوری بســته 
ــوده کــه ســامانه ای  شــده اســت. یکــی از تفاهــم هــا ایــن ب
ــرده و  ــام ک ــت ن ــت در آن ثب ــه وزارت صنع ــود ک ــاد ش ایج
اعــالم کنــد کــه بــرای کارآمــوزی کارشناســی بــه چــه رشــته ها 
و تخصــص هایــی نیــاز دارد. دانشــگاه هــا هــم در ایــن ســامانه 
ــام کننــد و دانشــجوهای مقطــع کارشناســی را بــرای  ثبــت ن
ــه بخــش صنعــت اعــزام کننــد. ولــی در بخــش  کارآمــوزی ب
کارشناســی ارشــد و دکتــری موضــوع عمیــق تــر و مهــم تــر 
اســت؛ چــرا کــه دانشــجوی ارشــد بــرای پایــان نامــه ی خــود 
مــی توانــد یــك موضــوع را انتخــاب و ارائــه دهــد کــه بیــن 9 
تــا 12 مــاه طــول مــی کشــد. در مقطــع دکتــری هــم بایــد 
ــاه طــول  ــی 2۴ م رســاله جمــع آوری شــود کــه بیــن 18 ال
ــی اینهــا هدفمنــد نیســتند. بحــث مــا ایــن  مــی کشــد، ول
ــد،  ــا هدفمن ــاله ه ــا و رس ــه ه ــان نام ــن پای ــه ای ــت ک اس
ماموریــت گــرا و مســاله محــور شــوند. درایــن خصــوص در 
ــان  ــورد پای ــه ای در م ــم نام ــور تفاه ــای مذک ــه ه وزارتخان
ــوان را از  ــه عن ــده ک ــته ش ــری بس ــد و دکت ــای ارش ــه ه نام
مســائل واقعــی جامعــه انتخــاب کننــد و پایــان نامــه و رســاله 

را معطــوف بــه یــك مســاله کننــد.
فرصت مطالعاتی صنعتی استادان و پسا دکتری صنعتی 
ــه  ــد ب ــی بای ــرای فرصــت مطالعات ــه االن ب ــا ب اســتادان ت
خــارج از کشــور مــی رفتنــد. وقتــی کــه در خــارج از کشــور 
ــان  ــائل هم ــه مس ــوط ب ــم مرب ــات ه ــده تحقیق ــند، عم باش
ــه  ــم نام ــن تفاه ــه ای ــن در ســال 9۳ ک کشــور اســت. بنابرای
ــت  ــرای فرص ــتادان ب ــه اس ــد ک ــور گردی ــد منظ ــته ش بس
ــه  ــدت ک ــن م ــده و در ای ــور ش ــع کش ــی وارد صنای مطالعات
ــت  ــه در صنع ــر روی مســائلی ک ــد ب ــت حضــور دارن در صنع
کشــور وجــود دارد، معطــوف شــوند. بحــث نــوآوری هایــی کــه 

نیــاز بــه زنــده کــردن صنعــت دارد و در کنــار ایــن بحــث پســا 
دکتــری مطــرح شــد.) گاهــی پســا دکتــری ، فــوق دکتــری 
هــم گفتــه مــی شــود یعنــی کســی کــه دکتــری دارد بیــن 
یــك تــا دو ســال در ارتبــاط بــا گرایــش تخصصــی خودشــان 
بــرای حــل یــك مســئله ای متمرکــز شــوند و یــا تــالش خــود 
را بــرای نــوآوری در گرایــش تخصصــی خــود انجــام دهنــد.(

ــه  ــی نهادین ــوزی کارشناس ــث کارآم ــر بح ــال حاض در ح
ــرف  ــر دو ط ــاده و ه ــا افت ــوب ج ــی خ ــت.کار خیل ــده اس ش
ــد. در ارتبــاط  هــم » صنعــت و دانشــگاه« اســتقبال کــرده ان
ــی      ــری طرحــی را معرف ــاله دکت ــه ارشــد و رس ــان نام ــا پای ب
مــی کنــم  بــه نــام »توانمندســازی تولیــد و توســعه اشــتغال 
پایــدار« کــه مخفــف آن طــرح » تــاپ « نــام دارد و همینطــور 
در مــورد پســا دکتــری صنعتــی و فرصــت مطالعاتــی. الزمــه 

کــه همیــن بخــش را  نتیجــه گیــری کنــم. 
- بــا توجــه بــه اینکــه شــما معاونــت وزارت صنایع 
را بــر عهــده داریــد، کســانی کــه مــی خواهنــد مقاله 
ای بنویســند چگونــه مــی تواننــد بــا وزارت صنایع در 
ــی کــه در گوشــه و کنــار  ارتبــاط باشــند و از نخبگان

کشــور هســتند چــه دســتاوردهایی داشــته ایــد؟
ــارم  ــن از کالس چه ــد؛ م ــب باش ــما جال ــرای ش ــاید ب ش
ابتدائــی تابســتانها در صنعــت، شــاگردی کــرده و دوران 
دبیرســتان را بــه عنــوان کارگــر فنــی کار کــردم. تحصیالتــم 
در دوره کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری در حــوزه  
ــور  ــورد موت ــن در م ــرای م ــوده اســت. رســاله دکت صنعــت ب
مــزدا بــا شــرکت مــزدا ژاپــن بــوده و از زمانــی کــه بــه عنــوان 
اســتاد دانشــگاه بــه ایــران برگشــتم تــا االن در حــوزه صنعــت 
ــازی در  ــت خودروس ــا صنع ــه ب ــال اســت ک مشــغولم. 20 س
ــرده ام و  ــرا ک ــت اج ــاپ را در صنع ــرح ت ــتم. ط ــاط هس ارتب
ــه  ــان نام ــرای پای ــه ب ــن زمین ــر در همی ــه بیــش از 100 نف ب
ــکار  ــم بی ــك نفرشــان ه ــی ی و رســاله مشــاوره داده ام و حت
ــتاد  ــا اس ــد ی ــده ان ــذب ش ــت ج ــا در صنع ــت؛ ی ــده اس نمان
دانشــگاه هســتند و برخــی هــم جــزء یــك درصــد دانشــمندان 
ــه  ــد رابط ــت و هدفمن ــه درس ــا برنام ــر ب ــتند. اگ ــر هس برت
صنعــت و دانشــگاه را پیــش ببریــم یــك رابطــه - بــرد بــرد - و 
ــاپ بســیار سیســتماتیك  ــود. در طــرح ت ــه خواهــد ب دو طرف
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 اعــالم مــی کنــم ایــن هــم بــرای اســتادی کــه 
دانشــجو را راهنمائــی مــی کنــد خــوب اســت هــم دانشــجو، 
ــد و هــم  هــم مســاله ای از مشــکالت کشــور حــل مــی کنن
ــت و  ــاالت روز اس ــود مق ــی ش ــته م ــه نوش ــاالت ک ــن مق ای
مجــالت تــاپ دنیــا بــه دنبــال یــك 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 
ــگاه  ــه ۳2 دانش ــام پای ــتاد تم ــه االن اس ــت و اینک ــا صنع ب
ــودم،  ــگاه ب ــا دانش ــر را ب ــك عم ــتم و ی ــدرس هس ــت م تربی
در واقــع هــم بــا دانشــگاه و هــم بــا صنعــت عجیــن شــده ام، 
معتقــدم بــا ایــن طــرح تــاپ خیلــی خــوب مــی توانیــم ایــن 
ــرای کشــور باشــد  ــه ســود آن ب ــم ک ــرار کنی ــر ق رابطــه را ب
ــد  ــدا خواهن ــه بیشــتری پی ــا عالق ــی دانشــجویان م و از طرف
کــرد کــه در مســائل واقعــی جامعــه و صنعــت کار کننــد. و از 
طــرف دیگــر آینــده خودشــان اســت کــه بــه جــرات مــی تــوان 
گفــت: راه میانبــری پیــدا کــرده ایــم کــه ارتبــاط بیــن صنعــت 

و دانشــگاه را هرچــه بیشــتر تقویــت کنیــم.
ــتری  ــح بیش ــاپ « توضی ــرح » ت ــورد ط -در م

ــت؟ ــف چیس ــاپ مخف ــد؟ ت دهی
معنــای طــرح توانمندســازی تولیــد و توســعه در اشــتغال 
پایــدار اســت. امــروزه کــه رقابــت ســنگینی در عرصــه تولیــد 
ــك کاالی هایتــك  ــرای اینکــه ی ــرار اســت ب ــر ق در جهــان ب
یــا صنعتــی تولیــد کنیــد نیــاز بــه یــك برنامــه، طــرح، دانــش 
ــع توســعه  ــی را مناب ــش فن ــن دان ــد. ای ــی و ســرمایه داری فن
یافتــه بــه همــراه دارنــد. منابــع انســانی متخصــص و ماهــری 
ــرف  ــك ط ــن ی ــا برای ــد. بن ــاده کنن ــن را پی ــد ف ــه بتوانن ک
قضیــه منابــع انســانی هســتند کــه از دانشــگاه هــا مــی آینــد. 
کشــوری پیــدا نمــی شــودکه توســعه یافتــه و صنعتــی باشــد 
ــرده  ــور نک ــگاه عب ــش و دانش ــیر دان ــه از مس ــز اینک ــه ج ب
ــر  ــی نظی ــاید ب ــا ش ــا در دنی ــور م ــت کش ــن باب ــد. از ای باش
ــه ۴/5 میلیــون دانشــجو و نزدیــك  ــا کنــون قریــب ب باشــد. ت
ــم. بیــش از یــك میلیــون از  ــه 80 هــزار هیــأت علمــی داری ب
دانشــجو هــا در مقطــع ارشــد و دکتــری بایــد پایــان نامــه و 
رســاله بنویســند. بنابرایــن مــا مــی خواهیــم از ایــن ســرمایه 
ــه  ــه در مقایس ــی ک ــرمایه های ــم؛ س ــتفاده کنی ــم اس عظی
ــام  ــیار ارزان تم ــتند بس ــای کار هس ــه جوی ــانی ک ــا کس ب

ــد  ــجویان ارش ــد: دانش ــی گوی ــاپ م ــرح ت ــوند. ط ــی ش م
ــرای نوشــتن پایــان نامــه و رســاله روی مســائل  و دکتــری ب
ــی  ــالم م ــت اع ــود صنع ــه خ ــائلی ک ــد. مس ــت کار کنن صنع
کنــد و مــی گویــد ایــن موضــوع روز مــا اســت و دانــش روز را 
در صنعــت پیــاده و بــه عبارتــی کاال را دانــش بنیــان کنیــم. 
ــع انســانی  ــن مناب ــد کــه ای ــاز دارن ــا نی ــع م ــن صنای ــا برای بن
وارد شــوند.یك نکتــه ظریــف وجــود دارد کــه شــرکت هایــی 
مانــدگار بــوده اندکــه واحــد تحقیــق و توســعه داشــته انــد کــه 
ــاپ روی کاالهــا کار  ــاال و ت ــراد دانــش آموختــه در ســطح ب اف
ــه  ــد، طراحــی شــیك و ب ــا کیفیــت در بیاورن کننــد و کاال را ب
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 
ــاص  ــوع خ ــجو در موض ــك دانش ــم. ی ــوق دهی ــادی س اقتص
ــه  ــد ب ــا را حــل کن ــگاه ه ــره از مشــکالت بن ــگ گ ــد ی بتوان
ــی شــوند.  ــن بخــش م ــم وارد ای ــع آن، اســتادان شــان ه تب
ــام  ــن کار را انج ــد ای ــال  10 درص ــك س ــد در ی ــور کنی تص
ــرد؟ اســتادان  ــی گی ــد. چــه تحــول عظیمــی صــورت م دهن
و دانشــجویان وارد ایــن بنــگاه هــای تولیــدی، صنعتــی مــی 
شــوند و گــره ای از مشــکالت آنهــا بــاز مــی کننــد و دانــش را 
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 عــالوه 
بــر تزریــق دانــش کســب مــی کننــد و بنــگاه هــای اقتصــادی 
ــی  ــی آنهای ــود و حت ــی ش ــت م ــکل تقوی ــن ش ــه ای ــا ب م
ــد،  ــد تشــکیل دهن ــی توانن ــد م ــا را ندارن ــن واحــد ه ــه ای ک
کاالهایشــان را دانــش بنیــان و اســتانداردکنند. هــدف مــا هــم 
استانداردســازی کاالهاســت. مــا مــی توانیــم وارد بــازار هــای 
ــا  ــت، ب ــا کیفی ــی ب ــه کاالهای ــرطی ک ــه ش ــویم ب ــی ش جهان
دانشــی درحــد اســتانداردهای بیــن المللــی و از نظــر قیمــت 
ــن  ــه ای ــم ک ــی کن ــر م ــن فک ــم. م ــد کنی ــی تولی ــم رقابت ه
موضــوع - بــرد بــرد - خواهــد بــود و شــك نــدارم در آینــده 
ــه وجــود خواهــد آورد. ایــن  تحــول بزرگــی در اقتصــاد مــا ب
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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 нано-
стекла; 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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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 

Инвестиционные возможности в Иране
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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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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

Investment Opportunities in Iran
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