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رقابت و گســترش ارتباطات در قرن 
جدید شرکت ها و برندهای مطرح را به 
سمت جذب صادقانه تر مشتریان هدایت 
کرد. بنابر این مدیران ارشد پرداختن به 
مسئولیت های اجتماعی را در دستور کار 
خود قرار دادند. مسئولیت های اجتماعی 
داللت بر حفظ و گسترش مبانی اخالقی 
و کمك به توســعه پایدار جامعه دارد. 
از ســوی دیگر مردم به شرکت هایی 
عالقمندند که درک درستی از شهروندی 
داشته باشــند. رعایت حقوق مصرف 
کنندگان یا تاسیس خیریه تنها بخش 
های کوچکی از مســئولیت اجتماعی 
شرکت هاست. امروزه فرهنگ سازی و 
هدایت شهرندان به سمت زندگی بهتر 
یکی از بزرگترین مسئله هایی است که 
شــرکت های مطرح به آن می پردازند. 
بی شك این ارتباطات از مسیر رسانه ها 
عبور می کند. تا زمانــی که فعالیتهای 

اجتماعی شرکت به اطالع عموم نرسد، 
اثربخش نخواهد بود. یکی از شرکتهای 
خودروساز  در قالب تبلیغ خودروی خود، 
یك برنامه آموزشی برای اصالح رفتار به 
ویژه درباره استرس ارائه می کند. تاثیر 
این کلیپ ها در مواقع بسیاری از ساعتها 
صحبت نصیحت گونه و تبلیغات بسیار 
بیشتر اســت. این برنامه برای رسیدن 
به اهداف اقتصــادی، اجتماعی و محیط 
زیستی است تا ارزش پایدار ایجاد کند 
و این ارزش جز در ســایه جلب اعتماد 
همگانی محقق نخواهد شد. ارتباط این 
شرکت با ذی نفعانش جنبه های بسیاری 
از حقوق شهروندی را شامل می شود. این 
بدان معناست که شرکت همانقدر که در 
برابر سهامدارانش مســئولیت دارد در 
برابر جامعه هم مسئول است. آموزشهای 
همگانی و اطالع رســانی برنامه های 
شرکت ها ،تنها با بهره گیری از رسانه ها 
که قدرتمندترین ابزار قرن 21 نام دارند 
می تواند صورت گیرد. در صورتی که این 
ابزار به کار گرفته نشود قطعا برنامه های 
مســئولیت اجتماعی نتیجه قابل قبول 
نخواهند داشت. در کشور ما شرکت های 
مطرح از رسانه ها بهره کافی را نمی گیرند 
عدم تعامل با رســانه ها موجب شده تا 
فعاالن اقتصادی کشورو برندها از مردم 

بسیار دور باشند 
طبق نظرسنجی سال 2015 

توسط گروه فعالین صنعت خودروسازی 
)PDF(،هشتاد و شش درصد از شرکت 
های بزرگ خودروسازی جهان کسانی 
که درآمد حداقل 5 میلیــارد دالر دارند  
می گویند که مسئولیت اجتماعی برای 
شــرکت های تجاری خود یك اولویت 
مهم است. آنها اخالق تجاری را مهمترین 
اولویت می دانند، و پس از آن نظارت بر 
محیط زیست در زمینه بهره وری انرژی، 
کاهش انتشار کربن و کاهش ضایعات 
قرار دارد. مســئولیت های اجتماعی و 
زیست محیطی را بخشــی از عملیات 
اصلی کســب و کار می داننــد. در یك 
صنعت جهانی اخالق تجاری اولویت 80 
درصد، مسائل زیستی اولویت 71 درصد 
و مصرف و حفظ انرژی اولویت 70 درصد 
شــرکت های بزرگ خودروسازی 28 
کشور دنیاست. همه این موارد با شفاف 
سازی بیشتر حاصل می شود و رسانه ها 

مهمترین وسیله برای شفافیت هستند. 
متاسفانه ارتباط خودروسازان ایرانی و 
نمایندگان برندهای خارجی در کشورمان 
با رسانه ها در تبلیغ محصوالت خالصه 
می شــود و نشســت های دیدار و هم 
اندیشی با رسانه ها برگزار نمی گردد. و 
در  اجرا وبرگزاری و انعکاس فعالیتهای 
اجتماعی و مســئولیت های اجتماعی 

سازمانی برند خود غافل هستند.

اجتماعی مسئولیت 
سرمقاله
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مناسبات شکننده دو نظام سیاسی حاکم بر ایران 
و آمریکا پس از آنکه دانشجویان ایرانی، سفارت 
آمریکا را تســخیر و دست به افشــاگرى هاى 
گسترده اى زدند، در بدترین موقعیت قرارگرفت.

جیمی کارتر رییس جهور وقت آمریکا بالفاصله 
پس از این رخداد بزرگ دستور تحریم اقتصادى 
ایران را صادرکرد. تحریمی کــه ابعاد و زوایاى 
گوناگونی داشــت و هر جزء آن به  دنبال اهداف 
خاصی بــود. در همین مســیر بود کــه آمریکا 
در شــدیدترین زنجیره تحریم هــا اعالم کرد 
هرشرکتی که بیش از 20 میلیون دالر در صنعت 
نفت ایران سرمایه گذارى کند مشمول تحریم 

آمریکا خواهد شد.
در همه این ســال هاى طوالنی که آمریکا علیه 
ایران اعمال تحریم داشته، برخی بازیگران مهم 
سیاســی و اقتصادى در دنیا رفتارهاى متفاوتی 
نسبت به آمریکا وحتی بعضا  نسبت به سیاست 
هاى پیشــین خود داشــته اند. اتحادیه اروپا به 
مثابه یک قطب سیاســی و اقتصادى و سه غول 
این اتحادیه یعنی فرانسه، آلمان و انگلستان در 
این حدود 38 ســال بر پایه رفتارهاى جمعی و 
فردى با ایران ، سیاســت هاى کج دار و مریزى 
را نشان داده اند. برخی مقاطع آنها حتی جسورتر 
از آمریکایی ها بوده اند و گاهی  به مثابه ســد در 
مقابل  روند فزاینده تحریم هاى اقتصادى آمریکا 
علیه ایران عمل کرده اند. پــس از آنکه  پرونده 
هسته اى علیه ایران گشوده شــد، رهبران این 
سه کشــور رفتار جمعی پیشــه کرده و در نقش 
آلترناتیو غرب و برخی مقاطــع در نقش همراه 
آمریکا و برخی اوقات به عنوان بازدارنده تحریم 

هاى گسترده ظاهر شــده اند.  باا این حال برآیند 
رفتار اتحادیه اروپا و هرکدام از این ســه کشور 
نشان می دهد آنها در شــرایط سخت و دشوارو 
درمقاطع اوج گیري منازعات و تخاصمات امریکا 
علیه اقتصاد ایران ، با آمریکا همراه شــده اند که 
عمدتا از سر بیم وخوف بوده است. حاال یک مدیر 
بانکی در فرانسه پس ازیکسال مطالعه و بررسی، 
راه حلی فنی بــراى دورزدن تحریم آمریکا علیه 
اقتصــاد ایران ارائه وبا اســتناد به ایــن راه حل 
ادعاکرده است می توان بدون اینکه شامل تنبیه 
و جریمه آمریکا شــد ،تحریم ایــران را با نوعی 

قرض دادن  دورزد.
درباره این اقدام پاریسی دیدگاه هاى گوناگونی 
وجــود داردکه دردوســرطیف این دیــدگاه ها 
خوشبینان و بدبینان افراطی تر قرار دارند. بدبینان 
می گویند اوال این بانک فرانسوى بانک مشهور 
و بزرگ و چندان معتبرى  نبــوده و در اندازه اى 
نیســت که بتواند گامهاى بلندى بــراى فرار از 
تله دالر بردارد. این گروه بــد بینان باوردارند که 
استیالى بدون چون و چراى  آمریکا بر نظام مالی 
بین الملل  به اندازه اى است که چنین بانکها یی 
در اقلیت محض قرار می گیرنــد و در یک دوره 

کوتاه به تسلیم واداشته می شوند.
از ســوى دیگر همین گروه بد بینــان معتقدند 
اتحادیــه اروپا را بایــد از فرانســه جداکرد. این 
اتحادیه دریک تعامل سیاسی و اقتصادى با نظام 
امریکا قراردارند و شــرکاى راهبردى به حساب 
می آیند که حاضر نخواهند شــد بخاطر ایران از 
امریکا بگذرند. مثال آلمان در ســال 2017 مازاد 
تجارى صدها میلیون دالرى  با آمریکا داشــته 

است و حاضر نیست این بازار بزرگ را براى بازار 
کوچک ایران از دست دهد.   همین بدبینان به  با 
اشاره به تجربه سه دهه اخیر و بررسی فراز و فرود 
حیرت انگیز مناسبات این دول اروپایي  با ایران 
موکدا اعتقاد دارند که روى دوستی  این سه کشور 
با ایران نباید حساب محکم بازکرد. یکی دیگر از 
استدالل هاى این مخالفان حجم اندک فاینانس 
ایران ازسوى این بانک اســت و می گویند این 
روش به لحاظ اجرایی به جایی نمی رســد.اما از 
سوى دیگر خوش بینانی هســتند که این برگ 
روشده از سوى بانک فرانسوى را سوراخ کردن 
و فروپاشي  ســد تحریم هاى آمریکا دانسته و 
باوردارند در دنیاى پــر از رقابت نفس گیرامروز،  
شرکتها بدون توجه به رفتارهاى سیاسی دولتها 
به این فکر هســتند که بازار بــزرگ ایران را به 
دست آورند و شــرکتهاى اروپایی در صدر این 

رقابت قرار دارند.  
این گروه استدالل می کنند که در دنیاى رقابت 
همواره راههایی براى استیال بر دشوارى تحریم 
یافت می شود و به ســرمایه گذارى توتال و چند 
شرکت فرانسوى در نیمه دوم دهه 1370 اشاره 
دارند. خوش بینان باوردارند صدمه ایجادشده در 
نظام تحریم از سوى این بانکدار اروپایی را نباید 
دســت کم گرفت چون به لحاظ فنی یک معبر 
جدید به حســاب می آید و در ادامــه و درعمل 
می تواند به فروپاشــی دیــوار تحریم ها منجر 
شود.  به نظر می رســد اگر این موضوع جدى و 
البته اجرایی شــود،  27  کشورعضو اتحادیه هم 
می توانند آن را الگوى کار قرار دهند و موجبات 

انزواى ترامپ فراهم شود.

 نسـخه 
ر ا فـر ی  نسو ا  فر
ى ر ال ز تلـه د ا
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ارتباطات و تبلیغات طی چند قرن اخیر با تحوالت 
عمیقی روبرو بوده است. رشــد و توسعه رسانه ها 
بویژه ظهور رسانه هاى چاپی، بستر مناسبی براى 
تبلیغات بوجود آورده اســت. این درحالی است که 
رسانه اى در تبلیغات موفق است که از اثر بخشی 
برخوردار باشد.کارآیی و اثربخشی در تبلیغات، نیاز 
فعاالن اقتصادى و بنگاه هاى تولیدى و خدماتی 
در بازار رقابتی امروز است. نیازى که کاماًل درک 
شــده و براى کســب آن رســانه هاى گوناگون 

ایجاد شده و در تالشند پیام مشــتریان خود را به 
بهترین شکل ممکن به مردم منتقل کنند. رسانه 
هاى مکتوب بویژه روزنامه هــا، به عنوان یکی از 
اثربخش ترین رســانه هایی هستند که با مطالعه 
نیازهاى خبرى و اطالع رسانی، تبلیغات اثربخشی 
را  ایجاد می نمایند. آنچه تبلیغات در رســانه هاى 
مکتوب را با وجود شکل گیرى رسانه هاى جدید 
همچنان پابرجا قرار داده، همان اثر بخشی آگهی 
در روزنامه ها و نشــریات و رســانه هاى مکتوب 
است.ســید رضا جمشیدى ، کارشــناس رسانه 
با نزدیک به 25 سال ســابقه فعالیت و بنیانگذار 

سیستم شــبکه پذیرش آگهی و سفارش آنالین 
آگهی در رســانه هاى مکتوب، حاصل تجربیات 
خودرا در کتاب » آگهــی مطبوعاتی و تأثیر آن در 
تبلیغات تجارى امروز« بــا خوانندگان گرامی به 
اشتراک گذاشته است.این کتاب در 130 صفحه 
در قطع رقعی توسط انتشــارات نیل آى در اسفند 
ماه 1395 چاپ و منتشر شــده است.مطالب این 
کتاب پس از پیش گفتــار و مقدمه، در پنج بخش 
آماده شده اســت که براى تمام اقشار جامعه و به 
طور کلی تمام افرادى که به دنیاى آگهی و تبلیغات 

عالقه مند هستند، قابل استفاده می باشد.
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کتاب » آگهی مطبوعاتی و تأثیر آن در تبلیغات 

تجاری امروز « منتشر شد
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بازاریابی و فروش دغدغه اصلی تمام بنگاه هاى اقتصادى اســت. پاســخ 
این دغدغه در مطالعه و بررســی رفتارها و واکنش هاى مشتریان و مصرف 
کنندگان در قبال تصمیمات و کنش هاى تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 

و فعاالن بازار است.
چهار تصمیم یا کنش اصلی و مهم در هــر بنگاه اقتصادى انتخاب یا طراحی 
محصول ، روش توزیع و پخش، اطالع رســانی و تبلیغات  یا آمیزه بازاریابی 
معروف اســت . این ) 4ps (و باالخره قیمت گذارى و هزینه یابی اســت که 
در ادبیات بازاریابی به مدل چهار پی   مدل در شــرایط بازارهاى امروز از چهار 
پی عمال به چهل پی توسعه و ارتقا یافته و کماکان معتبر است. اگر تصمیمات 
بازاریابی مدیران ارشد و استراتژیســت ها و صاحبان کسب و کار ها، در چهار 
زمینه فوق و در زمینه هاى وابسته و مربوط دیگر مانند خدمات ، بسته بندى، 

روابط عمومی ، محیط فیزیکی ، فرآیندها و .... 
در زمان و مکان و شرایط مناســب اتخاذ و اجرا شــود ، فروش بسیار ساده و 
موفق خواهد بود. به عبارت دیگر ، فروش، هنر و توانایی و مهارت بکار بستن 
تصمیمات درست در شرایط مناســب و به گونه اى صحیح است. آقاى دکتر 
بلوریان تهرانی، مولف این کتــاب ، پس از چهل ســال تدریس و تحقیق و 
مشــاوره، جوهره و مفهوم اصلی و بنیادى بازاریابی را با زبانی ساده و در خور 

استفاده تمام سطوح صنعتی، صنفی و دانشگاهی بیان نموده است.

ساختار کتاب شامل بخش های زیر است:
در بخش اول کلیات و مفاهیــم اصلی بازاریابی در دو دیــد و مبحث کاالها 
و خدمات بیان شــده اســت. هم چنین مفاهیمی ماننــد مدیریت خدمات 
در شــرایط زمانی قبل از فروش ، هم زمان با فروش ، بــدون فروش و بعد از 
فروش به تفکیک ارائه شــده اســت. در بخــش دوم ، انتخــاب و تصمیم 
گیرى براى تولید کاال بر اســاس مزیت نسبی و توســعه آن با ایجاد مزیت 

 )NPD(.رقابتی بحث شده اســت.  و شرایط آن بررســی گردیده است

همچنین مفهوم توســعه محصول جدید .در بخش ســوم روش هاى توزیع 
و پخش و نمایندگی ، انتخــاب ، آموزش نیروهاى فــروش ، کنترل توزیع و 
 پخش و اســتراتژى هاى پخش در محصوالت مختلف ارائه شــده اســت. 
 ) CAMPAIGN(در بخش چهارم تبلیغات و اطالع رسانی و روش هاى 
متقاعد ســازى مصرف کننده و طراحی کمپین  تجارى مطرح شده است. در 
بخش پنجم اصــول و اهداف و روش هاى هزینه یابــی ، انواع هزینه ها ، 
شرایط رقابت ، روش هاى تعیین قیمت ، هم چنین استراتژى هاى قیمت 
گذارى در شرایط مختلف بحث شده است. مطالعه این کتاب همه با قلمی 
ساده و روان نگاشته شــده ، میتواند براى دانشجویان ، فعاالن اقتصادى و 
همه عوامل و دست اندرکاران فروش ، بازاریابی ، تبلیغات و روابط عمومی 
مفید باشــد. عالقمندان به مطالعه و تهیه کتاب می توانند به انتشــارات 
شــرکت چاپ و نشــر بازرگانی به آدرس خیابان کارگر، 

روبروى پارک الله مراجعه نمایند.

یابی  کاال   و   خدمات منتشر     شد  کتاب اصول   بازار
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راهنمای تامیــن منابع خارجی( به روند 
گذاران  درخواست ســرمایه  بررسی 
خارجی در ســــازمان سرمایه گذاری 
تا مرحله صدور مجوز ســرمایه گذاری 
خارجی اشــاره می نمایید. این مراحل 

بدین شرح است؛
  روند بررســی درخواست ســرمایه گذاران 
خارجی در ســازمان ســرمایه گذارى تا مرحله  

صــدور مجوز سرمایه گذارى
  پوشــش هاى تضمینی و حمایتی توســط 

دولت ایران
 تعهدات و الزامات حقوقی ســرمایه گذاران 

خارجی

 کل مزایــا و تســهیالت نضمینی به 
سرمایه گذار خارجی

اولویت هاى ســرمایه گذارى درایران بر مبناى 
سند ملی توسعه به 3 قســمت اصلی ذیل تقسیم 

گردیده است؛
   اولویت هاى سرمایه گذارى تجارت
   اولویت هاى سرمایه گذارى صنعت
   اولویت هاى سرمایه گذارى معدن

   اولویت هاى سرمایه گذارى تجارى ایران

اولویت های ســرمایه گذاری تجاری 
ایران به شرح ذیل است؛

 احداث نمایشگاه بین المللي استان در محل دائمي 
   احداث نمایشگاه دائمي فرش دستباف

  ایجاد بانک اصناف 
 توسعه وتقویت زیرساختهاي تجاري مثل ایجاد 

پایانه هاي صادراتي 
 ایجاد خطوط دریایي و هوایــي جهت صادرات 

کاالهاي کشور به بازارهاي متناسب با نیاز 
ایجاد شــهرک هاي لجســتیکي یا هاب هاي 

تجاري 
  ایجاد و توسعه شهرکهاي صنفي 

  ایجاد و توسعه فروشگاه هاي زنجیره اي )عرضه 
کننده کاال و خدمات(

 ایجاد میادین میوه و تره بار 
 ایجاد و توســعه فروشــگاه هــاي مجازي و 

بازاریابي شبکه اي 
 توســعه و ارتقاي کیفي خدمات اصناف با 

هدف رضایتمندي مشتري 
 توسعه و ساماندهي شرکتهاي پخش و 

فرصت های سرمایه گذاری در ایران

تابستان 97
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دولت ایران ضمن استقبال از سرمایه گذارى 
خارجی در ایران از سرمایه گذاران خارجی می 

خواهد که قانون تشــویق و حمایت سرمایه 
گذارى خارجی و آئین نامه هاى آن را  بـا دقت و 

تـوجه کـافی مطالعه نمایند تا ضمن آشنایی با 
حقوق خود، تسهیالت و حمایت هاى ناشی از 

سرمایه گذارى از تعهدات و الزامات قانونی خود 
در چارچوباین قانون نیز مطلع شوند.

استفاده از منابع مالی و خطوط اعتبارى خارجی 
که در ایران به نام فاینانس متــداول گردیده 

براى اجــراى پروژه ها و خریــد تجهیزات و 
کاالهاى ســرمایه اى طرح هــاى تولیدى و 

همچنین خدمات فنی و مهندســی پروژه ها، 
وفــق قراردادهاى مالــی منعقده بــا اعتبار 

دهندگان خارجی صورت مــی پذیرد. فرایند 
اجراى ایــن روش براســاس آخرین مصوبه 

هیات محترم وزیران دولت ایــران و ضوابط 
برنامه پنجم توسعه اصالح و بدین شرح است؛

1- فعالیت هاى قابل قبول
2- واجدین شرایط

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

5- سقف پرداخت
6 -مدت استفاده از تسهیالت

7- دوره بازپرداخت
8 -بخش دولتی و غیر دولتی

حمایت از ایجاد شرکتهاي لجستیکي 
 ایجاد شــرکت هاي توانمنــد بازاریابي و صدور 

کاالي صنعتي
اولویت هاى سرمایه گذارى صنعتی ایران

اولویت های ســرمایه گذاری صنعتی 
ایران به چند بخش اصلی ذیل تقسیم 

می گردد؛
  صنایع دارویی
  صنایع غذایی

  صنایع الکترونیک
  صنایع ماشین سازى و تجهیزات

  صنایع نساجی و پوشاک
  صنایع پتروشیمی و پاالیشگاه

  صنایع پلیمرى
  صنایع سلولوزى
 صنایع شیمیایی

  صنایع تجهیزات پزشکی
 صنایــع خودروســازى، قطعــات خــودرو و 

نیرومحرکه

اولویت های ســرمایه گذاری معدنی 
ایران به شرح ذیل است؛

  اکتشاف
  استخراج

 فلزات و مصنوعات فلزى
  مواد معدنی غیرفلزى

اولویت ســرمایه 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 
 اکتشــاف تکمیلي جهت شناســایي سنگهاي 

قیمتي و نیمه قیمتي 
اولویت ســرمایه گذاری های ایران در 

بخش استخراج معادن 
  بهره برداري و استخراج مکانیزه معادن ذغالسنگ 

  بهره برداري از شورابه ها براي استحصال پتاسیم 

و منیزیم 
 اســتخراج مواد اولیه تولید آلومینیــوم با اولویت 

بوکسیت 
بهره برداري از معادن سنگ آهن  

اولویت ســرمایه گذاری های ایران در 
بخش فلزات و مصنوعات فلزی

 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(
 انــواع فلنج به روش فــورج )داراي اســتاندارد 

مصرف در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمي(
 قطعات سبک فورجي صنایع راه آهن 

 انواع قطعات چدني خودرو )پوســته گیر بکس 
خودرو و سایر قطعات صنعتي مربوطه(

 شاتون خودرو به روش فرجینگ 
اولویت ســرمایه گذاری های ایران در 

بخش مواد معدنی غیرفلزی
  استخراج امالح از نمک دریاچه ارومیه 
  استحصال و بازیافت ضایعات فرآورده هاي نسوز 
 الیاف نسوز 
 الیاف شیشه 
 الیاف بازالت 
الیاف سرامیکي 
 آجر نسوز دلومیتي 
 آهک 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 
نسوزسبک
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خــودرو  و  تحریــم 
ــم  ــه مه ــوان دو مقول ــه عن ب

واثرگــذار در اقتصاد ایــران همواره 
فعاالن،صنعتگــران  توجــه  مــورد 

ــوده  ــردم ب ــف م ــرهای مختل ــی قش وحت
ــران  ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــت.درواقع ب اس
از دیربــاز در زمــره کشــورهای تولیدکننــده 
خــودرو قرارداشــته اســت و طــی ســالهای 
متمــادی ســابقه همــکاری بــا کمپانــی 
هــای معتبــر خودرویــی اروپایــی وآســیایی 
را بــه منظــور تولیــد ومونتــاژ بهتریــن 
ــا  ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ــا را دارد ب خودروه
ــاه  ــخ 13 مردادم ــه تاری ــدن ب ــک ش نزدی
وآغــاز دورجدیــد تحریــم هــای خودرویــی 
بــر علیــه کشــور شــاهد وقــوع اتفــاق 
خودروســازی  صنایــع  در  تــازه  هــای 
ــت  ــع منظورصحب ــیم.به طورقط ــران باش ای
ــواری  ــای س ــه خودروه ــا ب ــودرو تنه از خ
محــدود نمــی شــود بلکــه بخــش اعظمــی 
را  کشــور  در  ونقــل  حمــل  وظیفــه  از 
ــه  ــد ک ــده دارن ــنگین برعه ــای س خودروه
ــا  ــش ه ــه چال ــده ب ــه ش ــزارش تهی در گ
وارائــه راهکارهــای موجــود بــه منظــور 
خودروهــای  ایرانــی  عبورســازندگان 
ســنگین از تحریــم توجــه شــده اســت. 
صنعــت خــودرو در ایــران همــواره بــا فــراز 
ونشــیب هــای متعــددی روبــرو بوده اســت. 
بــا توجــه بــه اینکــه نمــی تــوان ارتباطــات 
بیــن المللــی را از صنایــع خودروســازی 
ایــران بــه راحتــی حــذف کــرد بــه جــرات 
مــی تــوان بــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره کــرد 
کــه در بزنــگاه هایــی کــه صنعــت خــودرو 

ایــران  در 
تحریــم  بــا 
اســت  روبروشــده 
اتفــاق  وقــوع  شــاهد 
ومثبــت  منفــی  هــای 
صنعــت  درایــن  گوناگونــی 
ــد  ــال دورجدی ــا اعم ــم. ب ــوده ای مادرب
تحریــم هــای آمریــکا برعلیــه صنعــت 
از 15 مــرداد  ایــران کــه  خودروســازی 
ــا  ــی ب ــازان ایران ــده است،خودروس ــرا ش اج
ــد شــد.                               ــرو خواهن مشــکالت متعــددی روب

صنعــت  ازتحریــم  صحبــت  وقتــی 
ــن  ــم ذه ــی کنی ــران م ــازی در ای خودروس
ــه  ــه ب ــف جامع ــرهای مختل ــیاری از قش بس
ســوی کارخانه هــای ســازنده خودروهــای 
ســواری همچــون ایــران خــودرو وســایپا 
ــه  ــت ک ــم اینجاس ــه مه ــا نکت ــی رود ام م
خودروهــای ســنگین بخــش مهمــی از صنایع 
خودروســازی کشــور را تشــکیل مــی دهنــد 
کــه غفلــت از صنعــت خودروهــای دیزلــی در 
دوران تحریــم آســیب هــای جبــران ناپذیــری 
ــوزه  وارد  ــن ح ــران ای ــاالن وصنعتگ را برفع

ــد. ــی کن م
دربــاره آثارمنفــی تحریــم صنایــع خودروهای 
ــم  ــه مه ــن نکت ــر همی ــران ذک ســنگین درای
ــزرگ  ــی ب کافــی اســت کــه بدانیــم 2 کمپان
رنــوی فرانســه وایســوزوی کــره جنوبــی کــه 
نقــش مهمــی در تولیــد ومونتــاژ خودروهــای 
ســنگین در ایــران را داشــتند بــا توجــه 
ــال  ــاز اعم ــان آغ ــه زم ــدن ب ــک ش ــه نزدی ب
تحریــم هــای آمریــکا بــر علیــه ایران،کشــور 
ــا  ــه آری ــت 2 کارخان ــرک کردند.درحقیق را ت

ــزل  دی
بهمــن  و

دیــزل کــه به 
ترتیــب شــریک 

رنــوی  تجــاری 
ــره  فرانســه وایســوزوی ک

هســتند  درایــران  جنوبــی 
ــا  ــکاری ب ــی هم ــرایط کنون درش

شــرکای چینــی را در اولویــت کار 
ــد از  ــد نبای ــد هرچن ــرار داده ان ــود ق خ

ذکــر ایــن نکتــه مهــم غافــل شــویم کــه اگــر 
ــکاری  ــه هم ــر ب ــی حاض ــرکای چین ــم ش ه
بــا ایــن کارخانــه هــای تولیــد ومونتــاژ 

خودروهــای ســنگین درکشورنشــوند
ــرای  ــنی را ب ــداز روش ــم ان ــوان چش ــی ت نم
ایــران  در  دیزلــی  خودروهــای  صنعــت 

متصوربــود.  
صنایــع  وضعیــت  منظوربررســی  بــه 
خودروهــای ســنگین پــس ازاعمــال تحریــم 
ــا کارشناســان وفعــاالن ایــن  هــای آمریــکا ب
ــا از نظــر آنهــا  صنعــت گفتگــو کــرده ایــم ت
ــویم. ــع ش ــم مطل ــوع مه ــن موض ــاره ای درب
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ــرات  ــه نظ ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
صنعــت  وکارشناســان  فعــاالن 
کشــور  در  ســنگین  خودروهــای 
افزایــش  نظــر مــی رســد  بــه 
افسارگســیخته نــرخ ارز از یــک 
هــای  تحریــم  اعمــال  و  طــرف 
تــا  دیگــر  طــرف  از  خودرویــی 
را  خــود  منفــی  آثــار  حــدودی 
تولید،مونتــاژ  هــای  حــوزه  بــر 
وفــروش خودروهــای ســنگین در 
ــد  ــت هرچن ــد گذاش ــور خواه کش
ــازی  ــد از نوس ــم نبای در دوران تحری
خودروهــای  فرســوده  نــاوگان 
ــت از  ســنگین از یــک طــرف وحمای
ــه  ــور ب ــل کش ــای داخ ــدی ه توانمن
ــای  ــات خودروه ــاخت قطع منظورس

ــد. ــل ش ــی غاف دیزل
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ــوزه  ــته ح ــان برجس ــی ازکارشناس ــین ظریف افش
از  خــودش  کــه  کشــور  دیزلــی  خودروهــای 
فروشــندگان خودروهــای ســنگین اســت بــا 
ــدی  ــروش نق ــی ف ــرایط کنون ــه در ش ــان اینک بی
خودروهــای ســنگین امــکان پذیــر نیســت گفــت: 
افزایــش افســار گســیخته نــرخ ارز موجــب شــده 
ــه  ــی الزم ب ــدرت مال ــان از ق ــا متقاضی ــت ت اس
ســنگین  نقــدی خودروهــای  خریــد  منظــور 

ــند. ــوردار نباش برخ
ــو  ــای رن ــی ه ــروج کمپان ــرد: خ ــح ک وی تصری
وایســوزو ازایــران آســیب هــای جــدی را بــه 
صنایــع خودروهــای ســنگین کشــور وارد خواهــد 
کــرد. البتــه در برهــه تحریــم دالالن وســودجوبان 
کــردن  پــر  بــرای  کــه  هســتند  بســیاری 
ــذاری  ــت گ ــد در قیم ــی خواهن ــود م ــب خ جی
خودروهــای ســنگین نقــش پررنگــی داشــته 
ــودش را  ــد خ ــت بای ــن دول ــر م ــه نظ ــند وب باش
از مقولــه قیمــت گــذاری کنــار بکشــد تــا شــاهد 
ــازار  ــازان در ب ــگ دالالن و واســطه ب حضــور پررن
ــم نباشــیم. ــان تحری ــای ســنگین در زم خودروه

ایــن کارشــناس حــوزه خودروهــای دیزلــی اضافــه 
ــدی  ــد نق ــی خری ــفانه در شــرایط کنون کرد:متاس
ــه صفــر رســیده  ــی در کشــور ب خودروهــای دیزل
ــوزه  ــندگان در ح ــت فروش ــتر فعالی ــت وبیش اس

ــت. ــازی اس نوس
ــل  ــل ونق ــاوگان حم ــرد: در ن ــه ک ــی اضاف ظریف
جــاده ای کشــور بیــش از 30 درصــد مــازاد 
ــه  ــار ب ــیم ب ــم وتقس ــنگین داری ــای س خودروه
ــداد  درســتی انجــام نمــی شــود وکــم کــردن تع
ــن  ــت از ای ــرون رف ــای ب ــی از راهه ــاوگان یک ن

ــت. ــم اس ــش مه چال
ــی  ــازان دیزل ــه خودروس ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــزود:  ــتند اف ــتریان نیس ــه مش ــت ب ــه قیم درارائ
ــی  ــا دیزل ــت ت ــده اس ــب ش ــانات ارزی موج نوس
کاران نتواننــد بــه مشــتریان قیمــت هــای ثابتــی 
ــار  ــاق ناشــی از آث ــن اتف ــوع ای ــه وق ــد ک را بدهن

ــت. ــم اس ــی تحری منف
ــه هــای ســاخت  ــا بیــان اینکــه کارخان ظریفــی ب
خودروهــای دیزلــی در کشــور بــه دنبــال شــریک 
تجــاری چینــی در دوران اعمــال تحریــم هــا 
ــا  ــتند گفت:ب ــران هس ــازی ای ــع خودروس برصنای
وجــود تحریــم هــا امــکان نقــل وانتقــال دریایــی 
بــرای ســازندگان خودروهــای ســنگین بــا چالــش 
ــه طــوری  ــرو خواهــد شــد ب هــای متعــددی روب
ــول  ــران محص ــرای ای ــه ب ــتی ک ــچ کش ــه هی ک
وکاالیــی را حمــل کنــد بیمــه بــه آن تعلــق 
نمــی گیــرد کــه وقــوع ایــن اتفــاق نقــل وانتقــال 

ــد. ــی کن ــته م ــر از گذش ــده ت ــی را پیچی دریای
ــور  ــنگین در کش ــای س ــنده خودروه ــن فروش ای

بنــام  کــه  جــاری  ســال  در  کــرد:  تصریــح 
ــام  ــی(( از ســوی مق ســال))حمایت از کاالی ایران
معظــم رهبــری نامگــذاری شــده اســت از ســوی 
ــی  ــه حمایت ــچ گون ــی شــاهد هی مســئوالن اجرای
بــه منظــور تولیــد خودروهــای دیزلــی در کشــور 

ــم. نبودی
ــی  ــم اجرای ــه تحری ــی ک ــرد: درزمان ــه ک وی اضاف
ــا  ــرای مقابلــه ب مــی شــود مهــم تریــن راهــکار ب
ــال  ــی واوره ــای داخل ــت ه ــه ظرفی ــه ب آن توج
ــی اســت چــرا  کــردن خودروهــای ســنگین دیزل
ــه  ــبت ب ــور نس ــه کش ــه ب ــردن قطع ــه وارد ک ک
یــک خــودروی ســنگین کامــل در زمــان تحریــم 

ــر اســت. راحــت ت
ــم در  ــم مــی توانی ــان تحری ظریفــی گفــت: درزم
داخــل کشــور خودروهــای چینــی را بهینــه کنیــم 
بهــره ببریــم تــا زمانــی کــه تحریــم هــا برداشــته 
ــنگین  ــای س ــف واردات خودروه ــود.من مخال ش
ــن  ــه ای ــد ب ــا بای ــتم ام ــور نیس ــه کش ــی ب اروپای
نکتــه هــم توجــه کنیــم کــه واردات بــا ایــن نــرخ 
ارز بــاال در داخــل کشــور نــه بــرای خریــدار ونــه 

ــه اقتصــادی دارد. ــده صرف ــرای وارد کنن ب
ایــن کارشــناس برجســته حــوزه خودروهــای 
دیزلــی تاکیــد کــرد: اگــر خــودروی ســنگینی وارد 
ــد راهکارهــای مختلفــی اتخــاذ  کشــور نشــود بای
ــن  ــی بهتری ــدی داخل ــه توانمن ــگاه ب ــه ن ــرد ک ک
راهــکار ونگــرش اســت.حمایت از جوانــان ایرانــی 
مــی توانــد منجــر بــه تولیــد خودروهــای دیزلــی 

در کشــور شــود.

کاهش خرید نقدی خودروهای سنگین
 با اعمال تحریم ها

مدیرعامــل  لنگــرودی  نــژاد  یوســف حســین 
ــش  ــه نق ــان ک ــت ایرانی ــگ حکم ــرکت لیزین ش
مهمــی در نوســازی نــاوگان خودروهــای ســنگین 
در کشــور بــا اعطــای تســهیالت بانکــی دارد 
ــکا از برجــام موجــب شــده  ــا خــروج آمری گفت:ب
ــی  ــازی اروپای ــای خودروس ــی ه ــا کمپان ــت ت اس
وآســیایی کــه بــه نوعــی شــریک تجــاری کارخانــه 
ــتند  ــران هس ــنگین در ای ــازی س ــای خودروس ه

ــد. ــل قطــع کنن ــور کام ــا ط ــود را ب ــاط خ ارتب
قیمــت  افزایــش  دیگــر  ســوی  افــزود:از  وی 
ــا  ــم ه ــال تحری ــل از اعم ــا قب ــه ت ــواد اولی ارزوم
موجــب صعــودی شــدن قیمــت خودروهــای 
ــای  ــی ه ــور کمپان ــت. حض ــده اس ــنگین ش س
ــران  ــا در ای ــم ه ــال تحری ــان اعم ــی در زم چین
ــل  ــل ونق ــون حم ــددی همچ ــکالت متع ــا مش ب
ــد  ــد تولی ــر چن ــت ه ــه اس ــول مواج ــال پ وانتق
پســاتحریم  درفضــای  چینــی  خودروهــای 
محتمــل تــر بــه نظــر مــی رســد وافزایــش قیمــت 

خودروهــای چینــی در کشــور حتمــی اســت.
ــی در  ــور کل ــه ط ــرد: ب ــه ک ــژاد اضاف ــین ن حس
زمــان اعمــال تحریــم هــا کاهــش تقاضــای خریــد 
خودروهــای ســنگین را پیــش بینــی مــی کنیــم 
بــه طــوری کــه ایجــاد تــورم فزاینــده وفشــارهایی 
ــن  ــل گرفت ــرای تحوی ــان ب ــه از ســوی متقاضی ک
ــای  ــه ه ــو کارخان ــر ج ــنگین ب ــای س خودروه
ــاال  ســازنده خودروهــای ســنگین حاکــم اســت ب
بــردن قیمــت هــا خودروهــای ســنگینی را از 
ســوی کارخانــه هــای ســازنده رقــم زده اســت تــا 
ــا  ــم ه ــال تحری ــرخ ارز واعم ــش ن ــش از افزای پی
ــرای  ــن اتفــاق ب ــوع ای ــد کــه وق ســاخته شــده ان

ــب نیســت. ــدان جال مشــتریان چن
ــان  ــت ایرانی ــگ حکم ــرکت لیزین ــل ش مدیرعام
ــت  ــتری از قیم ــی مش ــش بین ــدم پی ــت: ع گف
واقعــی یــک خــودروی ســنگین موجــب کاهــش 
تقاضــا بــرای خریــد مــی شــود.در شــرایط کنونــی 
ــیار  ــنگین بس ــای س ــدی خودروه ــد نق ــه خری ک
ــد  ــرای خری ــا ب ــش تقاض ــت افزای ــده اس ــم ش ک
ــش  ــگ پی ــق لیزین ــنگین از طری ــای س خودروه

ــی مــی شــود. بین
کننــدگان  تولیــد  تولیــد  افزود:کاهــش  وی 
خودروهــای دیزلــی در کشــور طــی زمــان اعمــال 
ــا  ــد ام ــی رس ــر م ــه نظ ــل ب ــا محتم ــم ه تحری
لیزینــگ مــی توانــد یکــی از ابزارهــای مهــم بــرای 
حــل ایــن معضــل باشــد تــا جایــی کــه افزایــش 
تقاضــا بــرای خریــد خودروهــای ســنگین را رقــم 
بزند.حســین نــژاد تصریــح کــرد: بــی ثباتــی نــرخ 
ــهیالت  ــت تس ــب پرداخ ــدم تناس ــب ع ارز موج
ــه  ــود وب ــی ش ــتریان م ــد مش ــا درآم ــگ ب لیزین
ــد  ــمگیر خری ــش چش ــاهد کاه ــل ش ــن دلی همی
ــور  ــی در کش ــر دیزل ــر کیلومت ــای صف خودروه
ــد  ــه خری ــن اتفــاق ب ــوع ای ــود کــه وق ــم ب خواهی
ــک  ــرده کم ــنگین کارک ــای س ــروش خودروه وف

ــد. ــی کن م
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چرا بــه دنبال رشــته تخصصــی خود 
نرفتید؟

زمــان  از  مــن  ســالم  عــرض  بــا 
عالقــه  خیاطــی  بــه  دبیرســتان 
ــواده ام  ــرار خان ــه اص ــا ب ــتم ام داش
ــد  ــرده بودن ــل ک ــه تحصی ــه هم ک
بــه دنبــال رشــته دیگــری رفتــم. در 
ــدم و  ــل ش ــارغ التحصی ــال ۸۶ ف س
مثــل همــه فــارغ التحصیــل هــا بــه 
ــته  ــا در رش ــتم ، ام ــال کار گش دنب
خــودم شــغل مناســبی پیــدا نکــردم. 
ــرکتی  ــی در ش ــوان منش ــه عن اول ب
اســتخدام شــدم و کــم کــم بــا 
پیشــرفت هایــی کــه داشــتم بــه 
عنــوان کارمنــد فــروش و ســپس 

ــردم. ــت ک ــروش فعالی ــر ف مدی
وی افــزود : پــس از بــه دنیــا آمــدن 
فرزنــدم دیگــر امــکان کار در شــرکت 
کار  بــی  همچنیــن  و  نداشــتم  را 
برایــم  بســیار  خانــه  در  مانــدن 
ســخت بــود. بــه پیشــنهاد و تشــویق 

همســرم بــه کالس خیاطــی نــزد 
ــم. در شــروع کار  ــوام رفت یکــی از اق
حتــی چــرخ خیاطــی هــم نداشــتم و 
مادربزرگــم کــه شــوق یادگیــری مــرا 
ــه  ــود یــک چــرخ خیاطــی ب دیــده ب
مــن هدیــه داد. یــک چرخ ســردوزی 
هــم بصــورت قســطی تهیــه کــردم و 

ــردم. خیاطــی را شــروع ک
ــه  ــه ب ــان را چگون ــازار کارت ب

ــد؟ ــت آوردی دس
در  گفــت:  زاده  حســن  مهنــدس 
ابتــدا بــرای دختــرم لبــاس کودکانــه 
ــان  ــم اطرافی ــم ک ــم ، ک ــی دوخت م
و دوســتان هــم از کارهــای مــن 
کار  ســفارش  و  کردنــد  اســتقبال 
گرفتــم. ســفارش هــا بــه جایــی 
ــک  ــا ه ــب ه ــر ش ــه دیگ ــید ک رس
ــع  ــه موق ــا ب ــردم ت ــی ک ــی م خیاط
کارهــای مــردم را تحویــل دهــم. 
شــروع بــه تبلیغــات در شــبکه هــای 
اجتماعــی کــردم کــه تاثیــر بســزایی 
ــن  ــای م ــهرت کاره ــروش و ش در ف
داشــت ، امــا بــا فیلتــر شــدن آن هــا 

ــتیم. ــادی داش ــای زی ــرر ه ض

از چــه زمانــی تصمیــم بــه 
فعالیــت حرفــه ای تــر کردیــد؟

خانــم حســن زاده گفــت : چنــد 
ــا از  ــه عمدت ــی ک ــم های ــر از خان نف
ــی و  ــرای طراح ــد ب ــتانم بودن دوس
ــن  ــه کمــک م ــا ب ــاس ه دوخــت لب
آمدنــد. وقتــی احســاس کردیــم کــه 
ــت ،  ــو نیس ــواب گ ــزل ج کار در من
ایــن کارگاه را بــرای ادامــه کار تهیــه 

ــم. کردی
ایشــان یــادآور شــد : در اینجــا ۷ 
ــال کار  ــتقیم در ح ــور مس ــر بط نف
هســتند کــه 3 نفــر شــان سرپرســت 
ــرای  ــوار هســتند. افــرادی هــم ب خان
فــروش محصوالتمــان بــه طــور غیــر 
مســتقیم در حــال فعالیــت هســتند. 
لبــاس  را  مــا  محصــوالت  اکثــر 
ــا  ــد .ام ــی دهن ــکیل م ــودکان تش ک
در زمینــه لبــاس زنانــه ، صنایــع 
دســتی ، لــوازم تزئینــی پارچــه ای و 

ــم. ــت داری ــز فعالی ــک نی عروس
حســن زاده خاطــر نشــان کــرد : مــا 
ــوده  ــب نم ــه کس ــه ای ک ــا تجرب ب
ــا تولیــد انبــوه را  ایــم آمادگــی کار ب
ــئوالن  ــه مس ــی ک ــم . در صورت داری
ــد.  ــکاری کنن ــا هم ــن ه ــا کارآفری ب
ــن هــا امــکان اشــتغال  ــن کارآفری ای
زایــی بــرای تعــداد قابــل توجهــی از 

ــد. ــور را دارن ــی کاران کش ب

وع کردم خ خیاطی هدیه ای شر کارآفرینی را با یک چر
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ــورد  ــث م ــی از مباح یک
هــای  کشــور  توجــه 
 ، اقتصــادی  پیشــرفته 
بنــگاه هــای اقتصــادی 
کوچــک اســت. مشــاغلی 
کــه بــا هزینــه هــا و 
نیروهــای انســانی محدود، 
شــروعی  توانــد  مــی 
ــرای فعالیــت هــای کالن  ب

تولیــدی باشــد. 
در همیــن زمینــه خبرنگار 
ــری دانســتنی  ــگاه خب پای
آنالیــن گفــت و گویــی بــا 
ــان زن  ــی از کار آفرین یک
کشــور کــه بــه تازگــی پــا 
ــته  ــه گذاش ــن عرص در ای
انــد ، انجــام داده انــد 
کــه در ایــن نوشــتار مــی 

ــد. خوانی
خانــم عاطفــه حســن زاده 
ــته  ــل رش ــارغ التحصی ف
کشــاورزی  مهندســی 
ــتند. ایشان  ــگاه هس دانش
فعالیــت خــود را در زمینــه 
خیاطــی بــه عنــوان یــک 
ــروع  ــخصی ش ــه ش عالق
ــورت  ــون بص ــرده و اکن ک
ــک  ــن کوچ ــک کارآفری ی
مســتقل فعالیــت مــی 

ــد. کن
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متاســفانه بســیاری از مــردم هنــوز در انتخــاب نوع 
پوشــش در امــکان مختلف به خصــوص کســب و کار 
دچار ســردرگمی و کمبود اطالعــات هســتند. ارزانترین 
یا بدترین لباس ها را ســرکار می پوشــند. بــا کفش های 
 راحتــی و یــا کفش های اســپورت مثــل کتانی ســرکار
 می روند. در اینجا می کوشیم تا استاندارد پوشش در محیط 

های کاری را معرفی نماییم.   بهتر است از کفش شروع کنیم.

 اولین فاکتورى که معمولن به آن توجه زیادى در محیط کار نمی شود. 
کفش رسمی براى آقایان می بایست چرمی از نوع بند دار، نوک گرد و 
جلو بسته داراى پاشنه سه سانت باشد. براى خانم ها هم کفش چرمی 
جلو بسته داراى پاشــنه چهار تا هفت سانت توصیه می شود.  لطفن با 
کفش مشکی جوراب سفید نپوشید. سال ها پیش رسم بر این بود که 
مردان از جوراب سفید استفاده کنند تا تمیزى را نشان دهد. این رسم 
متعلق به سال ها پیش اســت و حرفه اى ها می دانند که منسوخ شده 
است. جوراب شما می بایســت همرنگ کفش یا شلوار شما باشد.  در 
خصوص نوع لباس، به خاطر داشته باشید که رسمی ترین نوع لباس 
کار در بسیارى شرکت ها، کت و شلوار براى آقایان، کت و دامن، کت 
و شلوار و یا مانتو شلوار براى خانم ها بسیار مناسب است. رسمی ترین 
رنگ لباس در این بخش لباس هاى رنگ تیــره و در بین لباس هاى 
رنگ تیره سورمه اى رنگ مناســب ترین رنگ در دنیا محسوب می 
شود.   کت و شلوار آقایان می بایســت تک دکمه یا دو دکمه باشد. به 
خاطر داشته باشید که در حالت ایســتاده دکمه باالیی کت باید بسته 
باشــد که این مورد در ایــران معمولن رعایت نمی شــود و در حالت 
نشسته باید دکمه باز باشــد. کت باید یقه انگلیسی باشد. از پوشیدن 
کت هاى یقه گرد و یا تمام دکمه خوددارى کنید. کت شــما باید تک 
چاک یا دو چاک باشد. پوشــیدن کت هاى بدون چاک توصیه نمی 
شود. پوشیدن کت تک، اسپورت محسوب می شود بنابراین پوشیدن 
کت تک در جلسات رسمی توصیه نمی شــود. پیراهن زیر کت باید 
آستین بلند و ساده باشد. پوشیدن تی شرت یا پیراهن آستین کوتاه زیر 
کت ممنوع است.  در ضمن استفاده از پیراهن هاى راه راه، چهارخانه 
و یا طرح دار توصیه نمی شــود. بهترین رنــگ پیراهن زیر کت براى 
کت و شلوار ســورمه اى، پیراهن ســفید رنگ یا آبی روشن است. در 
ضمن بهترین حالت پوشش آن است که آســتین پیراهن شما از زیر 
کت، یک سانت بیرون آمده باشــد. در صورت استفاده از کراوات، می 
بایست انتهاى کراوات روى سگک کمربند باشد. به دفعات دیده شده 

که برخی افراد کراوات را کوتاه گره 
می زنند یا آنقدر بلنــد گره می زنند 
که در حالت بســتند دکمه کت، از 
زیر کت بیرون می زند. البته خرافه 
اى وجود دارد که کــراوات کوتاه را 
مجردها و بلند را متاهلین اســتفاده 
می کنند. ولی این موضوع خرافاتی 
بیش نیســت. در گذشــته کمربند 
براى نگه داشــتن شــلوار استفاده 
می شــد. ولی امروزه کمربند جزو 
الزامات پوشش محسوب می شود. 
کمربند شــما می بایست همرنگ 
کفش یا کیف شــما باشــد. شلوار 
شــما حتمن باید پارچه اى ساده و 
بدون پلیسه باشد. امروزه استفاده از 
ساعت چیزى بیش از نشان دهنده 
زمان است. بسیارى از مردم به این 
دلیل که داراى تلفن همراه هستند 
و تلفن همراهشــان داراى ساعت 
است، از ساعت استفاده نمی کنند. 
ولی به خاطر داشته باشید که بستن 
ساعت بسیار ضرورى است. ساعت 
رســمی می بایســت بند فلزى و 
عقربه اى باشد. بستن ساعت هاى 
بند چرمی و یا دیجیتال، اســپورت 
محسوب می شود. استفاده از عطر 
و ادکلن در مذاکرات رسمی ممنوع 
است. براى جلوگیرى از تعرق بدن 
و بوى بد عرق، پوشــیدن عرق زیر 
زیر پیراهن الزامی اســت. در ضمن 
شما می توانید از اسپرى هاى بدن 
بــراى جلوگیرى از عــرق کردن و 

بوى بــد بدن اســتفاده نمایید.  
 پوشــش ســر براى خانم هاى

 بهتر اســت روســرى یا مقنعه 
 باشــد. در ایــن حالــت توصیه 

می شود براى شیک تر نشان دادن 
پوشش ســر توصیه می شود مقنعه 
داخل مانتــو قرار گیرد و یا دســته 
روسرى داخل زیر لباس قرار گیرد. 
اســتفاده از زیور آالت در کســب و 
کار ممنوع است. شــما نهایتن می 
توانید از انگشــتر حلقه در انگشت 
خود استفاده کنید. پوشیدن انگشتر 
 در ســایر انگشــتان به هیچ عنوان
 توصیه نمی شود. 
دکتر کامران صحت

 

لطفا با کفش مشکی 

جوراب سفید نپوشید

15



تابستان 97

16

تابستان 97

ســید رضــا جمشــیدی مدیــر عامــل 
شــبکه پذیــرش آگهــی :

موفقیــت کانــون هــای تبلیغــات ، تخصصــی 
بــودن فعالیتشــان اســت.

کانــون هــای تبلیغــات و آگهــی متولــی تبلیغــات 
ــات  ــدات و خدم ــی تولی ــانی بازرگان ــالع رس و اط

در کشــور اســت.
ایــن کانــون هــا بــرای انتقــال پیــام بــه مخاطبیــن 
ــی  ــات تبلیغات ــا و امکان ــود از ابزاره ــتریان خ مش
کــه شــامل : رســانه هــای نوشــتاری      و مکتــوب 
، تبلیغــات محیطــی ، ســمعی ، بصــری، حجمــی 
، چــاپ هدایــای تبلیغاتــی ، فضــای مجــازی 

ــن  ــد. ای ــی نمای ــتفاده     م ــی و ....اس و دیجیتال
ــه  ــتریان را ب ــی مش ــت تبلیغات ــا فعالی ــون ه کان
صــورت قــراردادی و سفارشــی در قالــب کمپیــن 
ــه نظــر  و اجــرای مــوردی انجــام مــی دهنــد و ب
مدیــر عامــل کانــون شــبکه پذیــرش آگهــی یــک 
مجموعــه تبلیغاتــی وقتــی موفــق اســت کــه 
بصــورت تخصصــی در یــک رســانه فعالیــت نمایــد 
ــا  ــانه ه ــان رس ــکاران و صاحب ــتریان و هم و مش
ــانه بشناســند. ــون را متخصــص آن رس ــن کان ای

بــه همیــن منظــور و بــه بهانــه بازدید دانشــجویان 
رشــته تبلیغــات دانشــگاه علمــی کاربــردی واحــد 
2۶ تهــران از رونــد فعالیــت کانــون آگهــی شــبکه 
ــر  ــیدی مدی ــا جمش ــید رض ــی ، س ــرش آگه پذی
ــن دانشــگاه  ــون ، دانشــجویان ای ــن کان ــل ای عام
ــی و  ــون آگه ــک کان ــل کار ی ــان مراح را در جری

تبلیغــات قــرار داد.

ــگاه  ــه نقــش و جای ــد ب ــن بازدی جمشــیدی در ای
تبلیغــات در کشــور اشــاره نمــود و قبــل از بازدیــد 
دانشــجویان از بخــش هــای مختلــف شــبکه 
ــود. ــی نم ــدگان معرف ــد کنن ــه بازدی ــرش ، ب پذی

ایشــان در معرفــی شــبکه پذیــرش آگهــی گفتنــد: 
کانــون شــبکه پذیــرش آگهــی دارای پروانــه 
ــا  ــالمی ب ــاد اس ــگ و ارش ــت از وزارت فرهن فعالی
25 ســال ســابقه فعالیــت در مطبوعــات کشــور ، 
کارگــذار کلیــه روزنامــه هــا و نشــریات سراســری 
هــای  روزنامــه  در  آگهــی  چــاپ  مجــری  و 
شهرســتان هــای کشــور مــی باشــد. ایــن کانــون 
آگهــی جهــت چــاپ در روزنامــه هــای سراســری 
)همشــهری ، ایــران ، جــام جــم ، اطالعــات، دنیای 
اقتصــاد و ... ( روزنامــه هــا و نشــریات تخصصــی ، 
ــه  ــا ارائ روزنامــه هــای شهرســتان هــای کشــور ب
ــه مشــتریان مشــاوره  مشــاوره هــای رســانه ای ب
الزم را ارائــه نمــوده و در رســانه مــورد نظــر 

ــد. ــی نمای منتشــر م
ــرش  ــبکه پذی ــف ش ــای مختل ــش ه ــان بخ ایش
ــه  ــا، ک ــش ه ــکاران بخ ــد و هم ــی نمودن را معرف
همگــی دارای تحصیــالت تکمیلــی و تجربــه کاری 
ــود را  ــی کار خ ــات تکمیل ــند، توضیح ــی باش م

ــد. ــه نمودن ارائ
مســئول توســعه بــازار و بازاریابــی شــبکه پذیــرش 
آگهــی بازدیدکننــدگان را در جریــان گــردش کار 
بازاریابــی قــرار داد و نمونــه ای از فراینــد بازاریابی 
و گــردش کار مطالعــه بــازار تولیــد مشــتری 
ــات و  ــش سفارش ــه بخ ــتریان را ب ــت مش و هدای

فــروش بصــورت عملــی نشــان داد.
ــن  ــات ای ــی و سفارش ــر بازرگان ــار مدی ــم بازی خان
کانــون بــا تجربــه 13 ســاله خــود در ایــن شــبکه 
اطالعــات مــورد نیــاز دانشــجویان را ارائــه نمــوده 
و مراحــل پذیــرش آگهــی از مشــتریان را بصــورت 

مــوردی اجــرا نمــود.
بازیــار دقــت در پذیــرش آگهــی و ارائــه اطالعــات 
کامــل و کافــی از قبیــل معرفــی بهتریــن رســانه 
ــغ و  ــرا کار     و مبل ــان اج ــتری ، زم ــرای مش ب
بودجــه آگهــی و تبلیغــات را مــوارد مهــم پذیــرش 

آگهــی عنــوان نمــود.

ــش  ــک بخ ــی ی ــی آگه ــک و طراح ــه گرافی آتلی
مهمــی در شــبکه پذیــرش آگهــی مــی باشــد کــه 
مســئول آتلیــه طــرح هــا و آگهــی های مشــتریان 
را از مســئول پذیــرش دریافــت و بعــد از طراحــی 
ــات  ــر سفارش ــار مدی ــتری در اختی ــد مش و تائی
قــرار داده و هماهنگــی الزم بــرای انتشــار آگهــی 

ــردد. میســرمی گ
خانــم شــقاقی یکــی دیگــر از مدیــران بــا ســابقه 
ــن  ــال در ای ــه 1۸ س ــی ک ــرش آگه ــبکه پذی ش
کانــون فعالیــت مــی نمایــد مدیریــت امــور مالــی 
ــه  ــا و هزین ــه قرارداده ــد و کلی ــده دارن ــر عه را ب
ــا  ــرار داده و ب ــی ق ــی تخصص ــورد ارزیاب ــا را م ه
ــروژه  ــک پ ــا ی ــی و ی ــک آگه ــان ی ــد ایش تائی
ــا  ــه رســانه ه ــرای اجــرا ب ــن ب ــا کمپی ــوردی ی م

ــود. ــی ش ــفارش م س
جمشــیدی در جریــان ایــن بازدیــد ســایر بخــش 
هــای شــبکه پذیــرش آگهــی کــه شــامل دبیــری 
ــدان اداری ،  ــه و کارمن ــان ، خدم ــی ، بازاریاب آگه
پیــک موتــوری و تحصیــل داری را معرفــی نمــود 
و دانشــجویان بــا کلیــه همــکاران شــبکه پذیــرش 
آگهــی آشــنا شــده  و در جریــان مراحــل کار قــرار 

گرفتنــد.
ــی  ــر کاربین ــی مدی ــر عین ــد دکت ــن بازدی در ای
رشــته تبلیغــات کــه دارای ســوابق علمــی و 
ــی  ــی باشــند توضیحات ــات م ــی حــوزه تبلیغ عمل
در خصــوص معرفــی رشــته تبلیغــات و موضوعــات 

ــد. ــه نمودن ــجویان ارائ ــه دانش ــی آن ب پیرامون
ــات در  ــت ارتباط ــابقه مدیری ــا س ــی ب ــر عین اکب
یکــی از بانــک هــای کشــور تجربــه فعالیــت هــای 
مختلفــی از اجــرا تبلیغــات و مدیریــت رســانه هــا 
ــی  ــا فرصت ــه ه ــن تجرب ــه ای ــند ک ــی باش دارا م
ــه  ــوده ک ــاد نم ــجویان ایج ــر ای دانش ــم ب مغتن
ــت  ــان دریاف ــا را از ایش ــت ه ــن فعالی ــه ای تجرب

ــد. نماین
ــث  ــه بح ــجویان ب ــد دانش ــن بازدی ــان ای در پای
و گفتگــو در خصــوص فعالیــت هــای شــبکه 
ــن  ــل ای ــر عام ــد و مدی ــی پرداختن ــرش آگه پذی

ــد. ــخ دادن ــان پاس ــواالت ایش ــه س ــون ب کان
 

دانشجویان رشته تبلیغات دانشگاه علمی کاربردی واحد 26 
از کانون تبلیغاتی شبکه پذیرش آگهی بازدید کردند
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هرساله برندهای مطرح جهان ارزش گذاری می شوند و این 
مبنایی برای رقابت بیشــتر برندهاســت. با وجودی که سال 
هاســت شــرکت های حوزه IT در صدر این فهرست جای 
دارند، اما برندهای محبوب دیگری هم هســتند که کسی نمی 
تواند آنها را کنار بزند. پس از حوزه IT بیشترین سهم مربوط به 
صنعت موادغذایی و نوشیدنی است. بر اساس رده بندی معتبر 
فوربس اپل همچنان با اختالف فاحــش از دیگر رقبا با 170 
میلیارد دالر ارزش برند، در صدر قرار دارد. جایگاه دوم و سوم 
نیز همانند سال گذشته است لیکن در رتبه های چهارم و پنجم 
جایشان را با یکدیگر عوض کرده اند. این بدان معنی است که 
کوکاکوال یك پله سقوط را تجربه کرده و به جایگاه پنجم نزول 

کرده است تا فیس بوک بتواند به جایگاه چهارم ارتقا یابد. 
همانگونه که مشــخص اســت، ارزش برند چندان با درآمد 
برند یا کمپانی مرتبط نیســت. به طور مثــال درآمد تویوتا دو 
برابر مایکروسافت بوده اســت اما برندش کمتر از نصف برند 
مایکروسافت ارزش دارد. برندســازی مقوله مهمی است که 
در دنیای تجارت از پایه های مارکتینگ محســوب می شود. 
متاسفانه در کشور ما برندسازی به مفهوم واقعی شکل نگرفته 
است. الزم به ذکر است پورشــه پس از مدت ها توانسته در 
جمع 100 برند پــرارزش دنیا جای گیرد. متاســفانه مالبرو 
)تولیدکننده سیگار( نیز در میان 100 برند است و در پله بیست 

و پنجم جای گرفته است.

درآمد برندارزش برندبرندرتبه

170214/2اپل1

101/880/5گوگل2

8785/3مایکروسافت3

73/525/6فیس بوک4

56/423کوکاکوال5

54/1133آمازون6

43/930/7دیزنی7

41/1168/8تویوتا8

40/385مك دونالد9

32/2166/7سامسونگ10

11GE37/9100/3

12AT&T36/7163/8

13IBM33/379/9

31/459/4اینتل14

15Cisco30/748/6
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درشــرایطی کــه ایــران بــه لحــاظ 
ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی 
امــا  نیســت  مناســبی  دروضعیــت 
کــه  هســتند  افــرادی  همچنــان 
ــورخود  ــه کش ــبت ب ــب نس ــا تعص ب
ــه انجــام ســرمایه  ــان حاضــر ب همچن

درکشورهســتند. گــذاری 
ایــن  بــه  تــوان  بــه جــرات مــی 
موضــوع مهــم اشــاره کــرد کــه اســتان 
ــوردار  ــم وبرخ ــاط مه ــدران از نق مازن
موضــوع  ایــن  کــه  اســت  کشــور 
ــهرهای  ــا ش ــت ت ــده اس ــب ش موج
مختلــف وزیبــای مازنــدران بــرای 
ســرمایه گــذاران جذابیــت داشــته 

ــد. باش
ســرمایه  کــه  جذابیتــی  میــزان 
ــرمایه  ــام س ــاظ انج ــه لح ــذاران ب گ
ــد  ــدران دارن ــتان مازن ــذاری دراس گ
ــت نداشــته باشــند  شــاید در پایتخ
البتــه نبایــد از ذکــر ایــن نکتــه مهــم 
غافــل شــویم کــه شــهرهای مختلــف 

لحــاظ  بــه  مازنــدران  اســتان 
ــا  ــی ب ــات رفاه ــود امکان کمب

ــه  ــت وپنج ــددی دس ــکالت متع مش
ــد  ــرم مــی کننــد کــه مســئوالن بای ن
ــای  ــن معضــالت قدمه ــرای حــل ای ب

اساســی را بردارنــد.
دلیــل  بــه  گذشــته  درســالهای 
ــی از آب  ــهرهای مازن ــورداری ش برخ
وهــوای معتــدل ومناســب شــاهد 
در  متعــدد  گــذاران  حضورســرمایه 
ــوع  ــه وق ــم ک ــوده ای ــهرها ب ــن ش ای
ایــن اتفــاق منجــر بــه رشــد وتوســعه 
غربــی وشــرقی  نقــاط  افــزون  روز 

اســتان مازنــدران شــده اســت.
آقــای حســین رمضانــی چهــره ای 
ــرمایه گذاران  ــنام  واز س ــنا و خوش آش

ــت. ــت اس ــن دوس وط
بــا  زیــادی  ســالهای  کــه  وی 
همت،تــالش وپشــتکار قــوی تــوام 
ــادی را  ــرمایه زی ــم، س ــا اراده محک ب

جمــع کــرده اســت وایــن میــزان 
تولیــد  منظــور  بــه  را  ســرمایه 
اســت  کشــورکرده  وارد  واشــتغال 
برجســته  ازســرمایه گذاران  اینــک 
غــرب اســتان مازنــدران محســوب 

مــی شــود.
راه  در  رمضانــی  بــرای  البتــه 
ــا  ســرمایه گذاریش در مجتمــع پانورام
معضالتــی ایجــاد شــد امــا همــت 
بلنــد، دلســوزی و پشــتکاری کــه وی 
ــه هموطنــان خــود دارد  در خدمــت ب
موجــب شــد تــا رمضانــی بــه عنــوان 
موفــق  ســرمایه گذاران  از  یکــی 
درغــرب مازنــدران و چنــد شــهر دیگر 
را  موفقیت هایــی  کشــورعزیزمان  از 

ــت آورد.  ــه دس ب
ــی  ــه یک ــالر ک ــی آی ــع پذیرای مجتم
مجموعــه  ایــن  ســرمایه گذاران  از 
محــل  هســت  رمضانــی  آقــای 
مناســبی بــرای نشســت بــا ایــن 
ــا از نزدیــک  ــز فرهیختــه اســت ت عزی
پــای صحبت هــای شــیرین و 
ــی آن بنشــینیم.  خواندن
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از  خودتــان  معرفــی  ضمــن 
انگیــزه ســرمایه گــذاری انجــام 
ــن  ــما در ای ــط ش ــده توس ش

منطقــه توضیــح بفرماییــد؟

عمــر  بــزرگ  خداونــد  از  4۸ســال 
گرفتــم. در زمــان جنــگ تحمیلــی 
عزیــز  مــردم  ســایر  هماننــد 
ــدگان در  ــا رزمن ــای ب ــورمان همپ کش
ــا  ــار اول ب ــدم. ب ــر ش ــا حاض جبهه ه
13 ســال ســن راهــی جبهــه شــدم و 
بــار دوم کــه در ســال اول دبیرســتان 
ــدم مــدت 11مــاه در  درس مــی خوان

ــودم. ــه ب جبه
دلیــل  بــه  جنــگ  پایــان  از  بعــد   
ــود  ــم ب ــور حاک ــه در کش ــرایطی ک ش
بــه  تــا  رســیدم  نتیجــه  ایــن  بــه 
ــه ای  ــروم و اندوخت ــری ب ــور دیگ کش
ــاد  ــزی ی ــا چی ــم و ی ــداز کن ــس ان پ
ــا در  ــردم ت ــور برگ ــه کش ــرم و ب بگی

خدمــت هموطنــان باشــم. بــا توجــه 
بــه موقعیتــی کــه کشــور ژاپــن 
ــت  ــروی کار داش ــذب نی ــرای ج ب

کــردم.  ســفر  کشــور  ایــن  بــه 
زندگــی  ژاپــن  در  2۸ســال  مــدت 
ــاختمانی  ــای س ــدا در کاره ــردم ابت ک
امــا  داشــتم  فعالیــت  طراحــی  و 
عالقــه ای  و  تخصــص  بــه  باتوجــه 
ــی  ــوالت ایران ــدات محص ــه تولی ــه ب ک
راه  در  تــا  کــردم  ســعی  داشــتم 
مکمــل  و  دارویــی  گیاهــان  تولیــد 
ایــن  کــه  کنــم  فعالیــت  تغذیــه 
اتفــاق بــا ســفر بــه کاشــان کــه مهــد 
ــه  ــگ واقعیــت ب ــود رن گل محمــدی ب

ــد. ــت ش ــود گرف خ
کاشــان بــرای مــن انگیــزه ای شــد 
ــر داده و در  ــود را تغیی ــغل خ ــا ش ت
خاصیــت  کــه  محمــدی  گل  تولیــد 
ــاز  ــودرا آغ ــت خ ــی دارد فعالی داروی

ــردم.  ک
ــرو  ــادی روب ــا مشــکالت زی در ابتــدا ب
ــه  ــادی ک ــای زی ــا حمایت ه ــدم ام ش
تــا  شــد  مــن  از  ژاپــن  کشــور  در 
کمبودهــای مــن در ایــن راه برطــرف 
در  را  شــغل  ایــن  وتوانســتم  شــود 
ژاپــن گســترش دهــم و بــا راه انــدازی 
مکمــل  کشــور  ایــن  در  ۶00شــعبه 
بــه  تولیــد کنــم و  غذایــی خــودرا 

ــانم.  ــم برس ــادرات ه ــرز ص م
ســنگاپور  کشــورهای  بــه  تاکنــون 
هــم محصــوالت  و چیــن  تایــوان  و 
ــم  ــی کن ــادر م ــودم را ص ــدی خ تولی
صــادرات  گســترش  خوشــبختانه  و 

ــوق  ــورهای ف ــا در کش ــد ت ــث ش باع
ــی  ــتریان خوب ــد و مش ــتان جدی دوس

ــم. ــدا کن ــم پی ه
چــه عواملــی موجــب ســرمایه 
غــرب  در  شــما  گــذاری 
ــاد و  ــهر کالرآب ــدران و ش مازن

ــد؟ ــوس ش چال

ــوان کاری  ــتم ت ــت داش ــه دوس همیش
ــرم  ــکار بگی ــز ب ــران نی ــود را در ای خ
ــود  ــان خ ــه هموطن ــی ب ــا خدمت ت
ــی  ــفر تفریح ــم. دو س ــام ده انج
ــا  ــتم ب ــدران داش ــرب مازن ــه غ ب
نیــک  انســان های  از  نفــر  چنــد 
ــه  اندیــش آشــنا شــدم و شــرایط ب
ــداث  ــا اح ــا ب ــت ت ــش رف ــه ای پی گون
ــم  ــه ه ــن منطق ــالر در ای ــه آی مجموع

کــردم.  ســرمایه گذاری 
افتخارمــن  و  خرســندی  باعــث 
ــی  ــه پذیرای ــن مجموع ــه ای ــت ک اس
ســطح  در  بــار  چندیــن  اقامتــی  و 

شــد.  نمونــه  کشــور 
تــالش  بــا  موفقیــت  ایــن  یقینــا 
را  مجموعــه  ایــن  کــه  عزیزانــی 
مدیریــت مــی کننــد حاصــل شــد 
کــه  اســت  چیــزی  آن  از  وفــارغ 
ــت  ــن اهمی ــرای م ــز ب ــتر ازهرچی بیش
دارد و موجــب خرســندی را فراهــم 

ــرد. ک
ــه  ــن مجموع ــوار در ای اشــتغال ۶0خان
موجــب رضایــت منــدی آنهــا شــد 
ــا مــا شــاد شــویم و انگیــزه بگیریــم  ت
آیــالر  از شــراکتی کــه در  واقعــا  و 
فریــدون  جملــه  از  دوســتان  بــا 
ــم راضــی هســتم  عبیــدی انجــام دادی
ایــن  در ســایه  بتوانــم  امیــدوارم  و 
در  را  خــود  کار  وســعت  همدلــی 

ــم. ــش ده ــالر افزای آی
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باتوجــه بــه اینکــه شــرایط 
ــا  ــت ت ــم اس ــما فراه ــرای ش ب
در کشــورهای توســعه یافتــه 
ایــران  بــه  نســبت  تــری 
تــری  آســان  ســرمایه گذاری 
کنیــد امــا چــرا هنــوز بــه 
ایــران  در  گــذاری  ســرمایه 

داریــد؟ تعصــب 

باعــث خوشــحالی و افتخــار اســت کــه در 
دامــن پــدر و مــادری بــزرگ شــده ام کــه 
تعصــب وغیــرت را از آنهــا یــاد گرفتــم و 
ــه  ــا ب ــه آنه ــت و آموزشــی ک ــا تربی یقین
ــه  ــا ریش ــد ت ــب ش ــد موج ــن آموختن م
خــودرا فرامــوش نکنــم و بــه زادگاه و 

ــورزم،  ــان خــود عشــق ب هموطن
درحقیقــت اعتقــاد دارم روش زندگــی 
ریشــه  امــا  داد  ارتقــا  می شــود  را 

اســت.  تغییرنکردنــی 

بــه غیــراز دومــورد تولیــد 
ــتوران  ــاغ رس ــدی و ب گل محم
آیــالر کــه اشــاره داشــتید 
دیگــری  جــای  در  آیــا 
مازنــدران  غــرب  در  هــم 
کرده ایــد؟ ســرمایه گذاری 

 
در زمانــی کــه در ژاپــن بــودم یکــی 

ــا  ــد ت ــنهاد دادن ــتان پیش ــر از دوس دیگ
کالرآبــاد  در  ســرمایه گذاری  هــم  بــا 
ــاز کشــور  ــه نی داشــته باشــیم. باتوجــه ب
ــک  ــداث ی ــرای اح ــه ب ــزی ک و برنامه ری
ــه  ــزرگ صــورت گرفت مجتمــع تجــاری ب
بــود در صــدد برآمدیــم تــا مجتمــع 
تجــاری بــا نــام پانورامــا را احــداث کنیــم. 
تمــام برنامه هــا طبــق برنامــه زمــان 
ــد و  ــام ش ــده انج ــی ش ــدی پیش بین بن
ــاری  ــع تج ــن مجتم ــال 1393  ای در س
خدمات دهــی  بــر  شــد.عالوه  افتتــاح 
ــه  ــن مجتمــع تجــاری ب ــه ای ــی ک مطلوب
ــرایط  ــی داد ش ــه م ــه ارائ ــردم منطق م
اشــتغال زایــی را هــم بــرای جمــع زیادی 
از جوینــدگان کار در ایــن مجموعــه فراهم 
ــرایطی  ــه کار ش ــفانه در ادام ــد. متاس ش
ــن مجتمــع  ــرای شــریک تجــاری در ای ب
ــرای  ــه وجــود آمــد کــه مشــکالتی را ب ب
مجموعــه مذکــور فراهــم آورد تــا جایــی 
ــا وارد  ــه م ــادی ب ــان زی ــرر و زی ــه ض ک
ــه قــول  شــد. اعتقــاد دارم انســان بایــد ب
و قــراری کــه مــی گــذارد پایبنــد باشــد 
ــه  ــان ب ــت انس ــه اصال ــوع ب ــن موض و ای

ــردد. ــی گ ــه آن برم ریش

ــی موفــق  ــه عنــوان یــک ایران ب
ــر  ــه صف ــتید از نقط ــه توانس ک
ــد  ــاال بروی ــی را ب ــای ترق پله ه
ــع  ــرای جم ــرایط را ب ــروز ش و ام

زیــادی از هموطنــان خــود مهیــا 
کنیــد تــا در کنــار شــما مشــغول 
بــه کار شــوند چــه پیــام و 

ــد؟ ــه ای داری توصی

مــن بــه ایــن جملــه کــه خواســتن 
افــراد  دارم  اعتقــاد  اســت  توانســتن 
بــا تــالش و پیگیــری می تواننــد بــه 
آن  روی  کــه  اصولــی  خواســته های 
یابنــد.  دســت  کردنــد  برنامه ریــزی 
بــرای  جوانــان  از  خیلــی  متاســفانه 
ــا  ــص وی ــال تخص ــه دنب ــود ب ــده خ آین
ــتند  ــم داش ــر ه ــتند و اگ ــن آوری نیس ف
ــه  ــتر ب ــد و بیش ــرده ان ــوش ک آن را فرام
دنبــال کارهــای واســطه گری هســتند 
ــا از  ــت ت ــده اس ــث ش ــر باع ــن ام وهمی
ــه  ــد ب ــند و نتوانن ــه دور باش ــل کار ب اص

برســند. خــود  خواســته های 
از مســئوالن کشــور تقاضــا دارم بــرای 
ــه  ــوند و ب ــل ش ــرمایه گذران ارزش قائ س
افــکار آنهــا احتــرام بگذارنــد افــکاری کــه 
توانســته در رونــق اقتصــادی یــک جامعــه 

یــا یــک مجموعــه تاثیرگــذار باشــد. 
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مدیریت بهینه تکنولوژي در سطح کالن جامعه 
باعث افزایش بهره وري، رشد تولید و صادرات 
مي شود. تکنولوژي هاي جدید موجب تقویت 
جابجایي عوامل تولید و ایجاد تنوع بیشــتر در 
تولیدات مي باشــند. عالوه بر آن، تکنولوژي 
باعث تغییر هزینه نســبي تولید و نیز افزایش 
مزیت نســبي بنگاه ها و در نهایت کشــورها 
مي شــود. دســتیابي به تکنولوژي هاي جدید 
به بنگاه هــاي اقتصادي اجــازه مي دهد توان 
تولیدي خود را ارتقاء بخشــند کــه این امر نیز 
منجر به رشد ظرفیت، کاهش هزینه، افزایش 
کیفیت و افزایش سرعت در تحویل کاال و رشد 

اقتصادي کشور مي شود.
در چارچــوب تئوري رشــد درونــزا، برعکس 
مدل هاي رشد نئوکالســیک که تکنولوژي داده 
شــده و برونزا در نظر گرفته مي شــود، پیشرفت 
تکنولوژي درونزا بــوده و در واقع آحاد اقتصادي 
پیشرفت دانش فني را برعهده مي گیرند. بنابراین 

بر اســاس این مدل پیشــرفت فني، رخدادي از 
ماکزیمم کردن سود بنگاه و یا تحقیق مخترعین 
مي باشــد. مدل پیشــرفت فني درونزاي رومر 
بر اســاس جســتجوي ایده هاي جدید که توسو 
محققین از طریق اختراع ارائه مي شــود معرفي 
مي گردد مدل رومر ســعي  بر آن دارد که پایداري 
رشــد در کشــورهاي پیشــرفته را توضیح دهد 
مــدل وي بر اســاس مجموعــه اي از معادالت 
که چگونگي تخصیص نهاده هــا را براي تولید 

مشخص مي سازد بنا گذاشته شده است.
  از این جهت مدل مشابه مدل سولو بوده اما با این 
تفاوت که در تابع رومر ذخیره سرمایه و نیروي کار 
به منظور تولید با استفاده از ذخیره اندیشه ترکیب 
مي گردد. شایان ذکر اســت که براي یک سطح 
داده شده از پیشــرفت فني که برونزا باشد، تابع 
تولید داري خاصیت بازده نسبت به مقیاس ثابت 

در نهاده کار و سرمایه مي باشد.
 اما هنگامیکه ذخیره اندیشه به عنوان یک نهاده 
وارد تابع مي گردد، حالت بازگشت به مقیاس ثابت 
تبدیل به خاصیت بازده نسبت به مقیاس صعودي 
مي گردد. سرمایه گذاري تکنولوژیک هم از طریق 
افزایش پتانســیل هاي تقلید تکنولوژیکي، رشد 
بهــره وري را افزایش مي دهــد و ظرفیت انتقال 

تکنولوژي را افزایش مي دهد. تقلید تکنولوژیکي 
نقش اساسي را براي کشــورهایي که فاصله زیاد 
تکنولزوژیکي با کشورهاي پیشــرفته دارند، ایفا 
مي کند. البته بازدهي تقلید تکنولوژیکي، زماني 
که به مرز تکنولوژي کشورهاي پیشرفته نزدیک 
مي شــویم کاهــش مي یابد و ســرمایه گذاري 
تکنولوژیک داراي اهمیت بیشــتري در کاهش 

شکاف تکنولوژي مي شود.
 انتقــال تکنولوژي یعنــي وارد کــردن عوامل 
تکنولوژیک خاص از کشورهاي توسعه یافته به 
کشورهاي در حال توسعه به منظور قادر ساختن 
کشورهاي اخیر در تهیه و به کارگیري ابزارهاي 
تولیدي جدید و گســترش و توســعه ابزارهاي 

موجود.
انتقال عناصر دانش فني از یک کشــور به کشور 

دیگر از روش هاي زیر مي تواند صورت گیرد:
کتاب، نشــریه و دیگر وســایل اطالعاتي چاپ 
و منتشر شــده همچون نوشــته هاي تجاري، 

استانداردها، اطالعات مربوط به ثبت اختراعات
آموزش و تربیت نیروي متخصــص در خارج از 
کشور و در نتیجه انتقال از طریق آموزش از کشور 

مبدأ به کشور مقصد
وارد کــردن محصوالت واســطه اي بــه ویژه 

آن هایي که تکنولوژي بر هستند.
یورگنســن و گریلیچــس)1967( از مدلــي 
اســتفاده نموده اند کــه عدم تجانس بســیاري 
بین تکنولوژي هاي مختلف را نشــان مي دهد. 
براي مثال یک دالر خرج شــده روي تجهیزات 
کامپیوتري، بهره وري ســرانه بیشــتري نسبت 
به یک دالر خرج شــده روي ســاختمان دارد. با 
شناســایي دقیق این نوع تفاوت ها مي توان یک 
تخمین از "جریانات تکنولوژي" داشت. هنگامي 
که بنگاهي به یک تغییر نســبي قیمت ها براي 

اقتصـادی رشـد  و  تـکنولـوژی 
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 Hi-Tech مثال جانشــین کردن تجهیــزات
پاسخ مي دهد قسمت اعظم ســرمایه گذاري در 
تکنولوژي با تولید نهایي بالنســبه باالتر خواهد 
بــود و بیانگر تغییر ترکیب تکنولوژي به ســمت 

تکنولوژي هایي با تولید نهایي باالتر است.
پیشــرفت تکنولوژي، تنوع تولید، ارتقاء کیفیت، 
ایجاد مزیت هاي رقابتي را بدنبال دارد که این الگو 
دریک بنگاه باعث کاهش هزینه اي تولید و رشد 
بهره وري در بنگاه و انتقال تکنولوژي از یک بنگاه 
به بنگاه دیگر و در نتیجه رشد ارزش افزوده در کل 

اقتصاد خواهد شد.
پیشــرفت تکنولوژي + ایجاد مزیــت رقابتی + 

بهبود کیفیت تولید = رشد اقتصاد
ارتقاء تکنولوژي و مدیریت تکنولوژي در فرایند 
رشــد اقتصادي اهمیت بســزایي دارد مدیریت 
تکنولوژي براي بهره برداري کارآمد از تجهیزات و 
ماشین االت ضروري است. رشد اقتصادي بدون 
زیر بناها از جمله ســرمایه گــذاري تکنولوژیک 

امکان پذیر نیست.

نتایج و پیشنهادها به قرار ذیل مي باشد:
کشش عامل تکنولوژي مثبت است ولي ضریب 
آن کوچک است. قدیمي بزودن ماشزین آالت و 
پایین بودن ذخیره استهالک آن ها بواسطه شرایط 
تورمي کشــور، منجر به عدم توانایي بسیاري از 
بنگاه ها در جایگزیني ماشــین آالت شده است و 

درنتیجه این ضریب را کاهش داده است.
با توجه به تکنولوژي قدیمي و فرسوده تولید، نیاز 
به تطابق با فناوري هاي جدید احساس مي گردد. 
عدم رقابــت در بازار داخلي و فقدان ســهم قابل 
توجه در بازارهاي جهاني، انگیزه سرمایه گذاري 
در تکنولوژى را کاهش داده اســت. تاثیر مثبت 
ارتقاء تکنولوژي در کنار عوامل مکملي همچون 
مدیریت تکنولوژي وســرمایه گذاري انساني که 
موجب تعمیق تکنولوژي مي گردد مي تواند رشد 

اقتصادي کشور را بدنبال داشته باشد.
در ایــران ارتقاء تکنولوژي از طریق مســتقیم 
بر روي رشــد تولید اثرگذار است. در صورتیکه 
بر روي ابتــکارات در زمینه تکنولوژي، آموزش 
الزم صورت گیرد این عامل بیشتر خود را نشان 
خواهد داد در واقع مدیریــت تکنولوژي باعث 
افزایش اثرگذاري تکنولوژي بر رشد اقتصادي 

خواهد شد.
تکنولــوژي از طریق غیر مســتقیم یعني تقلید 
تکنولوژیکي نیز بر روي رشد تولید موثر است. در 
صورت ورود تکنولوژي از کشورهاي پیشرفته و 

صاحب تکنولوژي این اثر مي تواند افزایش یابد.

 سلحشوری: طرح اختصاص سهمیه

 ورود زنان به مجلس در حال تدوین است

رئیــس فراکســیون زنان مجلس شــوراى 
اســالمی گفت: ایــن فراکســیون در حال 
تدوین طرحی براى اختصاص ســهمیه ورود 

نمایندگان زن به مجلس است.
پروانه سلحشــورى بــا انتقاد از ایــن که هم 
اکنون براى ورود بانوان به مجلس ســهمیه 
خاصی وجود ندارد، اظهار کــرد: راى مردم به 
17 نماینده زن در انتخابات مجلس دهم نشان 
داد که جامعه خواهان حضور بیشتر نمایندگان 

زن در خانه ملت است.
وى تصریح کرد: باتوجه بــه قانون انتخابات، 
ممکن اســت در یک دوره چند نماینده زن به 
مجلس راه پیدا کننــد و در دوره اى دیگر هیچ 
زنی راى نیــاورد، این در حالی اســت که در 
کشــورهاى مختلف ســهمیه خاصی براى 
ورود زنــان به مجلس وجــود دارد براى مثال 
در عربستان 20 درصد کرسی هاى نمایندگی 
مجلس و در افغانستان 27.7 درصد کرسی ها 
در اختیار زنان است و در کشور پاکستان نیز 70 

نماینده زن باید در مجلس حضور داشته باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشــان 
کرد: بر اساس طرحی که هم اکنون در مجلس 

شوراى اســالمی با همکارى مرکز پژوهش 
ها در حال تدوین اســت، تــالش داریم براى 
ورود زنان به خانه ملت سهمیه خاصی در نظر 

بگیریم.
سلحشورى یادآور شــد: یکی از پیشنهادهاى 
این فراکسیون اختصاص سهمیه حداقل یک 
زن در هر حوزه انتخابیه است؛ یکی از دالیلی 
که شــاهد حضور دو برابرى زنان در مجلس 
بودیم اختصاص سهمیه احزاب به بانوان بود. 
در انتخابات مجلس هم زنان با قرار گرفتن در 
لیست احزاب توانستند در مجلس حضور یابند. 
این طرح در مرحله مطالعاتی و پژوهش است و 
تالش می کنیم تا آخــر مجلس دهم تصویب 

شود.
سلحشــورى همچنین گفت: با وجود دو برابر 
شــدن تعداد زنان در مجلس دهم نســبت به 
مجالس قبلی، حضور نماینــدگان زن در این 
مجلس تنها 6 درصد اســت که البته این هم 
سهمیه زنان نیست و ممکن است در مجلس 
آتی هیچ زنی در مجلــس راى نیاورد. جزییات 
این طرح در حال بررسی است و پس از تکمیل 

اطالع رسانی می شود.
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مســئولیت اجتماعــی برند کــه به مســئولیت 
 corporate social( شــرکتی  اجتماعــی 
responsibility( و مخفــف CSR هــم 
 معروف است، معموال به شرکت هاى بزرگ مرتبط 
می شود، نه کسب و ک ارهاى کوچک اما از آنجایی 
که شــرکتها در هر اندازه اى در حــال یادگیرى و 
انطباق سریع با شرایط محیطی هستند، مسئولیت 
اجتماعی در کســب و کار امروزه به امرى ضرورى 
بدل شده اســت. مســئولیت اجتماعی به عبارتی 
استراتژى برند هوشمند است. چراکه سبب می شود 
مشــتریان به حمایت از برند برآمده و سهم بیشترى 
از کیف پول خود را به برنــد اختصاص دهند تا از این 
طریق در فعالیت هــاى خیرخواهانــه ى برند ،که 
ممکن است شامل حفاظت از محیط زیست، حقوق 
بشر، توسعه ى جوامع و بهبود زندگی کارکنان باشد، 

شرکت داشته باشند.

 مزایای مسئولیت اجتماعی برند
 برای کسب و کارها

در عصر حاضر اســتفاده از مسئولیت اجتماعی برند 
دیگر به عنوان یک گزینه ى انتخابی مطرح نیست، 
کســب و کارها امروزه ضرورت این مــود را درک 
کرده اند و ســعی می کنند در کمپین هاى بازاریابی 
خود بخشــی را به مســئولیت اجتماعی اختصاص 

دهند. در ادامه مهم ترین مزایا آن برشــمرده شده 
اند : شرکت ها چه از مســئولیت اجتماعی استفاده 
کنند و چه اینکار را نکنند، رشــد خواهنــد کرد ؛ اما 
انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی سبب می شود از 
روشهاى گوناگون پاداش بگیرد. این پاداش عالوه 
بر جنبه هاى معنــوى، عواید مادى زیــادى را نیز 
نصیب شرکت می کند. چرا که پس از مدتی مصرف 

کنندگان نیز در رویداد شرکت می کنند.
انسان ها ذاتا تحت تاثیر احساســات شان هستند، و 
مطالعات اخیر حاکی از آن اســت که افراد در هنگام 
خرید آنی و متاثر از احساسات تصمیم گیرى می کنند. 
بنابراین وقتی مسئولیت اجتماعی توسط شرکت ها 
صورت می گیرد، افراد از طریق قوه هاى حسی خود 
با برند درگیر شــده و نام برند در بخش حسی مغز آنها 
جاى می گیرد. و زین پس هنــگام خرید به صورت 
ناخودآگاه نــام آن را به خاطر می آورند.پتانســیلی 
که فعالیت هاى مســولیت اجتماعی دارد آن اســت 
که این فعالیت ها اگر مقطعی نبــوده و طبق برنامه 
ریزى مدونی پیش برود، جریانــی را به راه می اندازد 
که آوازه و خبرهاى مربوط بــه آن کم کم در همه جا 
نشــر پیدا می کند. این اتفاق از دو جنبه براى شرکت 
ها مفید اســت : اول تبلیغات توصیــه اى )دهان به 
دهان( : وقتی شرکتی دســت به اقدام نوع دوستانه 
و خیرخواهانــه اى می زند، این اقدام هر چه بیشــتر 

خاص و تاثیرگذار باشد، ســبب می شود افراد بیشتر 
در مورد آن صحبت کنند. ممکن اســت این صحبت 
ها از افــراد داخل کمپین شــروع شــود و کم کم به 
دوستان و آشنایان آنها منتقل شود اما با گذشت زمان 
و انجام فعالیت هاى بیشــتر، طبیعتا افرادى بیشترى 
به صحبت در مورد فعالیت هاى برند می پردازند. در 
چنین حالتی آنهایی که برند را می شناســند و از آن 
خرید می کنند به این انتخاب خود می بالند و با افتخار 
می گویند “من از مشتریان همیشگی ….)نام برند 
شما( هستم “، آنهایی هم که آن را نشناسند به دنبال 
آن خواهند گشــت تا بفهمند چه برندى پشت تمام 
این رویدادهاى مهم و تاثیرگذار اســت و با شناخت 
این برند ممکن اســت بخواهند در فعالیت هاى آن 
مشارکت داشته باشــند و نهایتاً به مشترى دائم این 
برند تبدیل شوند. دوم روابط عمومی : تاثیر مهم بعدى 
که انجام کمپین هاى این چنینی دارند آن اســت که 
همیشه و از راه هاى گوناگونی در مورد آنها خبر سازى 
می شود. اگر موسســه اى داراى روابط عمومی قوى 
اى باشــد، از جانب آنها و بدون آنکه تالش و هزینه 
اى بابت تبلیغــات انجام دهیم ، نــام برند به معرض 
نمایش درخواهد آمد و از طریــق کانال هاى اطالع 
رسانی معرفی می شــوند. همچنین اگر فعالیت هاى 
مسئولیت اجتماعی داراى بازخوردهاى وسیعی باشد 

به عنوان سوژه ى خبرگذارى ها در خواهیم آمد. 

چرا مسئولیت اجتماعی برند مهم است؟

 دکتر جوان
 دکترای بازاریابی از دانشگاه تهران
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هرچــه فعالیــت بزرگتــر و اثرگــذار تــر باشــد 
و بازخــور قــوى اى در جامعــه داشــته باشــد، 
بالطبــع خبرگــذارى هــاى بیشــترى هــم بــه 
ــدادى  ــورد روی ــانی در م ــطه ى خبررس واس
برنــد مــا حامــی و اجــرا کننــده ى آن بــوده، 

ــت . ــد نوش ــت و خواهن ــد گف خواهن

ــیارى  ــوارد بس ــف در م ــاى مختل ــرکت ه ش
ــه انجــام مســئولیت هــاى اجتماعــی خــود  ب
می پردازنــد. محیــط زیســت، دونیــت یــا 
کمــک بــه خیریــه هــا، کارهــاى داوطلبانــه، 
کارهــاى اخالقــی، ایــن کمپانــی هــا از 
مســولیت اجتماعــی اســتفاده مــی کننــد 
چــون ایــن پتانســیل را دارد کــه افــراد را بــا 
برنــد آنهــا درگیــر کنــد و آنــان را بــه تعامــل 
بــا برنــد وادارد. چراکــه تصاویــر محصــوالت 
ــد و  ــی بینن ــه م ــا را هم ــی ه ــه کش و قرع
برایشــان عــادى اســت ، امــا وقتــی متوجــه 
ــد  ــه نیازمن ــی ک ــکل کس ــوند مش ــی ش م
ــوده، حــل شــده احســاس آرامــش  کمــک ب

ــن  ــد و شــاید در دل خــود از ای ــی کنن م
ــراد  ــه اف ــه ب ــد ک ــکر کنن ــد تش برن

نیازمنــد کمــک کــرده انــد )چــون 
ممکن اســت همیشــه در آرزوى 
ــد  ــوده ان ــا ب ــه آنه ــک ب کم
ــکان آن را  ــا ام ــان ی ــا زم ام
ــد(، در واقــع ایــن  نداشــته ان
ــب  ــا جال ــراى آنه ــل ب عم
ــی  ــه کش ــر از قرع ــه ت توج

اى اســت کــه مــی 
آن  برنــده ى  داننــد 

ــود. ــد ب نخواهن

بســیارى  برندهــاى 
ازمســئولیت اجتماعــی 
ــد. ــی کنن ــتفاده م اس
در زیــر نــام برخــی 
مطــرح  برندهــاى  از 
نحــوه ى  و  جهانــی 
ــاى مســئولیت  فعالیت ه
اجتماعــی آنهــا معرفــی 

شــده اســت :

بســتنی(  کننــده ى  )تولیــد   Ben & Jerry
ــازنده اى را در  ــف و س ــاى منعط ــه ه برنام
ــا  ــات را از آنه ــه لبنی ــاورزانی ک ــال کش قب
ــام  ــرکت تم ــن ش ــد، دارد. ای ــی کن ــه م تهی
فعالیــت هــاى خیرخواهانــه ى خــود را در 

ــذارد. ــی گ ــش م ــه نمای ــش ب تبلیغات
آنکــه  تحــت  دارد  اى  برنامــه   Starbucks
مخاطبــان را مطمئــن کنــد در تمــام فرآینــد 
ــش  ــت پی ــط زیس ــا محی ــگام ب ــد هم تولی

ــی رود. م
کمپانــی Toms کــه تولیــد کننــده ى کفــش 
ــش،  ــت کف ــر جف ــد ه ــه ازاى خری ــت، ب اس
ــی  ــودکان آفریقای ــه ک ــک جفــت کفــش ب ی
و محرومانــی کــه کفــش ندارنــد مــی دهــد.
MC donalds عنــوان کــرده هرکــس تــا 
قبــل از آمــاده شــدن سفارشــش اعــالم کنــد 
کــدام قســمت را نمیخــورد، مــک دونالــد بــه

 

اندازه ى هزینه ى آن قسمت به خیریه ها 
کمک می کند.

شــرکت فیلیپــس مســئولیت اجتماعــی خــود 
را بــر پایــه ى آگاه کــردن کوکان از بهداشــت 
ــی را در  ــرار داده و برنامه های ــت آن ق و رعای

ایــن خصــوص بــه اجــرا در مــی آورد.
 GOOGLE , BMW, DISNEY همچنیــن 
ــی در  ــئولیت اجتماع ــرآمدان مس ــه س از جمل
حــوزه هــاى مختلــف هســتند . مثــال گــوگل 
بــه دنبــال رفــع مشــکالت مهاجــران اروپایی 
ــوزه ى  ــز در ح ــت. BMW و DISNEY  نی اس

ــد. حمایــت از محیــط زیســت فعالیــت دارن
همانگونــه کــه در مقالــه بــه آن اشــاره شــد، 
فعالیــت در حــوزه ى مســئولیت اجتماعــی 
ــت.  ــد اس ــراى برن ــادى ب ــدى زی داراى فوای
امــا الزم اســت در خصــوص بــه کارگیرى آن 
بــه چنــد نکتــه توجــه کنیــم، مهمتریــن اصل 
آن اســت کــه فعالیــت هــاى اجتماعــی شــما 
بایــد در راســتاى اســتراتژى بازاریابی شــرکت 
و همچنیــن متناســب بــا جوهــره ى برنــد 
ــه  ــت ک ــدى آن اس ــورد بع ــد. م باش
برنامه هــاى  از  کنیــد  ســعی 
مســئولیت اجتماعــی اســتفاده 
ــرى و  ــل ردگی ــه قاب ــد ک کنی
ــه دار  باشــند، چراکــه از  دنبال
ــد  ــادر خواهی ــق ق ــن طری ای
در  را  مخاطبانتــان  بــود 
ــا  ــترى ب ــان بیش ــدت زم م
و  کــرده  همــراه  خــود 
تعامــل  طریــق  ایــن  از 
را  برنــد  بــا  مشــتریان 
افزایــش دهیــد. در آخــر 
بــه یــاد داشــته باشــید 
ــد  مســئولیت اجتماعــی برن
بخــش مهمــی از جنبــه 
هــاى اخالقــی برنــد شــما 
را تشــکیل مــی دهــد و 
ــی را در  ــوارد اخالق ــر م اگ
رعایــت  ایــن خصــوص 
ــی  ــه ى مثبت ــد نتیج نکنی
از آن دریافــت نخواهیــد 

ــرد. ک

مسئولیت 
اجتماعی 
برند در 

سطح جهانی



تابستان 97

نقش زنان در توسعه اقتصادی
امروز نگاه جهان بیش از قبل به ســوى زنان 
معطوف شده اســت. دلیل این امر هم اهمیت 
تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرآیند توسعه 
اقتصادى و محقق شــدن عدالــت اجتماعی 
اســت. چنانچه به زن به عنــوان نیروى فعال 
سازنده نگریســته شــود، قطعا روند توسعه و 
افزایش کمی و کیفی نیروى انســانی جوامع 
افزایش خواهد یافت.افزایش مشارکت نیروى 
کار زنان، موجب می شود فرآیند رشد اقتصادى 
سریع تر اتفاق بیفتد. شــواهد از طیف وسیعی از 
کشورها نشــان می دهد که کنترل درآمد خانوار 
از ســوى زنان -به عنوان سرپرست خانواده یا با 
در دست گرفتن کنترل درآمد همسر- منجر به 

تغییر هزینه ها به نفع کودکان خواهد شد.
طی 50 سال گذشــته، دسترسی زنان به سطوح 
باالتر تحصیــالت در میان کشــورهاى عضو 
سازمان توســعه و همکارى اقتصادى افزایش 
یافته است. اما با این حال براى بسیارى از زنان، 
داشــتن تحصیالت و آموزش بیشــتر منجر به 

داشتن شغل مناسب در بازار کار نشده است.
مطالعه اى که در میان 219 کشــور انجام شده 
است، نشــان می دهد که در ســال هاى 1970 
تا 2009 بــه ازاى افزایش هر ســال تحصیلی 
براى زنانی که در ســن بارورى هستند، میزان 
مرگ ومیر در کــودکان تــا 9٫5 درصد کاهش 
یافته است. بر اساس این گزارش همچنین، زنان 
دسترسی کمترى به موسســات مالی و بانک ها 
و مکانیســم هاى صرفه جویی و پس انداز دارند. 
این در حالی است که مردان حداقل یک حساب 
بانکی دارند. ایــن رقم براى زن هــا 47 درصد 

گزارش شده است.

اختالف دستمزدها، شرایط نابرابر
عمدتا زنان در بازار کارى با شرایط کامال نابرابر 
در کنار مردان فعالیت می کنند. در ســال 2013 
نسبت اشــتغال مردان به جمعیت، 72٫2 درصد 
و نسبت اشــتغال زنان به جمعیت، 47٫1 درصد 
اعالم شده است. همچنین میزان دستمزد زنان 
نسبت به مردان کمتر است. در بیشتر کشورهاى 

دنیا دســتمزد زن ها، 60 الی 75 درصد دستمزد 
مردان است. دلیل این امر هم فعال بودن بیشتر 
زنان در بخش هاى غیررسمی، غیرسازمان یافته 

و بدون اتحادیه است.
پذیرش مســئولیت هاى بــدون پرداخت نظیر 
مراقبت از کــودکان و کارهاى منــزل نیز یکی 
دیگر از دالیل کم بودن میزان دستمزد و نسبت 
اشتغال آنها به کل جمعیت اســت. زنان روزانه 
به طور متوســط، 1 تا 3 ســاعت از وقت خود را 
صرف امور خانه دارى، 2 تا 10 ســاعت را صرف 
نگهدارى و مراقبت از کودکان، کهنســاالن و 
بیماران و 1 تا 4 ساعت صرف خریدارى مایحتاج 
خانواده می کنند.نابرابرى جنسیتی هنوز هم در 
بسیارى از کشورها مانعی بر سر راه فعالیت هاى 
اقتصادى زنان اســت. آنها زمان کمترى براى 
ادامه تحصیل، تفریح، مشــارکت سیاســی و 
حتی مراقبت از خود دارند.در کشــورهاى عضو 
اتحادیه اروپا، 25 درصد از زنان دلیل عدم فعالیت 
در بازار کار را مراقبــت از دیگر اعضاى خانواده و 

مسئولیت هاى خانه اعالم کرده اند. این 

جایگاه زنان در توسعه اقتصادی جهان
یکی از مهم ترین معیارها برای ارزیابی درجه توسعه یافتگی یك کشور، اندازه گیری میزان اهمیت و اعتبار زنان در آن کشور 
است. در سال های اخیر دسترسی زنان به سطوح باالتر تحصیالت افزایش یافته، اما برای بسیاری از آنها این امر منجر به 

داشتن شغل مناسب در بازار نشده است.
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عوامل به صورت مستقیم می تواند بر مشارکت 
اقتصادى زنان تاثیر منفی داشته باشد.

نابرابرى جنســیتی هنــوز هم در بســیارى از 
کشورها مانعی بر سر راه فعالیت هاى اقتصادى 
زنان اســت. با در نظر گرفتن مشاغل با دستمزد 
و بدون دستمزد، متوجه می شویم که زنان بیش 
از مردان در کشورهاى در حال توسعه به فعالیت 
مشغولند. آنها زمان کمترى براى ادامه تحصیل، 
تفریح، مشارکت سیاسی و حتی مراقبت از خود 
دارند.علی رغم پیشــرفت هاى بســیارى که در 
50 سال گذشته صورت گرفته، تقریبا در تمامی 
کشورها مردها زمان بیشــترى را صرف تفریح 

می کنند، در حالی که زنان در حال انجام کارهاى 
منزل آن هم بدون دریافت دســتمزد هستند.در 
جنوب آســیا، جنوب آفریقا و آمریکاى التین به 
ترتیب 80 درصد، 74 درصد و 54 درصد از زنها، 
در مشاغل غیررســمی نظیر کشاورزى فعالیت 
می کنند.در مناطق روستایی بســیارى از زنان 
معیشت خود را از راه کشــاورزى و اغلب بدون 
دریافت دســتمزد می گذرانند. گزارش ها نشان 
می دهد که در کشــورهاى در حال توسعه زنان 
43 درصد از نیروى کار در بخش هاى کشاورزى 
را تشــکیل می دهند. علی رغم اینکه آنها نقش 
مهمی در کشاورزى ایفا می کنند اما کشاورزان 
زن نسبت به کشاورزان مرد، زمین هاى کمتر و 
همین طور دسترســی کمترى به محصوالت و 
خدمات دارند. کمتر از 20 درصد از کشــاورزان 
زن صاحب زمین هســتند.. آمار و ارقام نشــان 
می دهد که در سال 2013، 49٫1 درصد از زنان 
شاغل جهان مشاغل آســیب پذیر داشته و مورد 
حمایت قانون کار نبوده اند. ایــن رقم در همین 
زمان براى مردها 46٫1 درصد 
گزارش شــده اســت.قوانین 
کارى تبعیض آمیــز علیه زنان 
در کشــورهاى در حال توسعه 
و همچنین توســعه یافته یکی 
از مهم ترین عوامل مشــارکت 
اقتصادى کــِم زنان اســت.

این نسبت در آســیاى جنوب 
شرقی براى زنان 63٫1 درصد و براى مردان 56 
درصد، در جنوب آســیا، براى زنان 80٫9 درصد 

در برابر 74٫4 درصد براى مردان، در آفریقاى 

شــمالی 54٫7 درصد براى زنان و 30٫2 درصد 
براى مردان، در خاورمیانــه 33٫2 درصد براى 
زنان و 23٫7 درصد براى مــردان و در نهایت در 
صحراهاى جنوب آفریقا 85٫5 درصد براى زنان 

و 70٫5 درصد براى زنان است.
قوانیــن کارى تبعیض آمیــز علیــه زنــان در 
کشــورهاى در حــال توســعه و همچنیــن 
توســعه یافته یکی دیگر از عوامل مشــارکت 

اقتصادى کمتر زنان است.
بر اســاس آمارگیرى انجام شــده تقریبا در 90 
درصد از 143 اقتصــاد مورد مطالعــه، قوانین 
تبعیض آمیز نســبت به زنان وجود دارد که آنها 
را نســبت به مردان در برخی مشــاغل محدود 
می کند. در این میان 76 کشــور قوانینی وضع 
کرده اند کــه در آنهــا برخی مشــاغل به هیچ  
عنوان به زنان واگذار نمی شــود. از سوى دیگر 
در 15 کشــور، مردان حقوقی دارند که بر اساس 
آن، به زنانشان اجازه کار کردن بیرون از خانه را 
نمی دهند.این در حالی است که برابرى اقتصادى 
زنان براى کسب وکارها و در نهایت براى اقتصاد 
کشورها مفید است. شرکت هاى بزرگ می توانند 
از افزایــش فرصت هــاى رهبرى بــراى زنان 
بهره مند شود. این امر منجر به افزایش اثربخشی 

سازمان ها می شود.

بررسی اشتغال زنان در کشورهای 
توسعه یافته

در کشورهاى توسعه یافته نیز هنوز وضعیت زنان 
ایده آل نیســت. به عنوان مثــال در حال حاضر 
زنان سوئیســی به اندازه مردها ادامه تحصیل 
می دهند. علی رغم اینکه نرخ مشارکت زنان در 
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این کشور افزایش چشمگیرى داشته، اما قیمت 
نیروى کار زنان در بازار کار هنوز کمتر از مردان 
است. محدودیت براى برخی مشاغل و دستمزد 
پایین تر موجب شده زنان تمایل بیشترى براى 
انجام مشاغل نیمه وقت داشته باشند. بر اساس 
مطالعه انجام شــده در حال حاضر شکاف حقوق 
میان زنان و مردان حدود 7 درصد به نفع مردان 

است.
در دهه اخیر زنان بســیارى در این کشور موفق 
شــده اند نقش بیشــترى در مناصب مدیریتی 
داشته باشــند. بهبود مقررات مربوط به مراقبت 
از کــودکان، انعطاف پذیرى و تســهیل زمان 
کارى براى زنان، تقســیم کارهاى منزل، جذب 
اســتعدادها بــدون در نظر گرفتن جنســیت و 
افزایش رقابت در بازار کمک شایانی به این امر 

کرده است.
زنان کانادایی در میان کشورهاى عضو گروه 7 
-آلمان، فرانســه، ایتالیا، ژاپن، کانادا، انگلیس و 
آمریکا- باالترین میزان نرخ مشارکت اقتصادى 
را در سال هاى اخیر داشته اند. پس از نروژ، سوئد 
و ایسلند، نرخ مشارکت اقتصادى زنان در کانادا با 

62 درصد بیش از سایر کشورهاست.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان کانادایی
تالش هاى بســیارى براى کاهــش نابرابرى 
دستمزد در میان زنان و مردان کانادایی صورت 
گرفته اســت. در حال حاضر دستمزد براى زنان 
در کارهاى تمام وقت 88 سنت و براى مردان به 
طور متوسط 1 دالر است.زنان در حال پیشروى 
براى تصاحب مشاغلی هســتند که زمانی تنها 
تحت کنترل مردان بوده اســت. اما همچنان به 
دلیل داشتن تعهد نسبت به خانواده، زن ها بیشتر 

در مشاغل نیمه وقت مشغول به کار هستند.
کمتر از 3 درصــد زنان مدیریت شــرکت هاى 
بزرگ را برعهده دارند. از میان هر 5 مدیر در این 

کشور تنها یکی از آنها زن است.
در زمینــه راه انــدازى تجارت نیز، ســهم زنان 
کانادایــی روبه رشــد اســت. پــس از ژاپن و 
مکزیک، زنان کانــادا بیشــترین فعالیت را در 
حوزه کارآفرینی تجــارت دارنــد. اگرچه زنان 
بســیارى در کانادا تحصیالت خود را در سطح 
دانشــگاهی ادامه می دهند، اما هنوز تعداد زنانی 
که در رشته هایی نظیر مهندسی، ریاضی، علوم 
و تکنولوژى تحصیل می کنند، کم است و  هنوز 
زنان بسیارى مســئول کارهاى بدون دستمزد 

نظیر امور خانه دارى هستند.
نرخ مشــارکت اقتصادى زنان کانادایی در سه 

دهه اخیر افزایش 20 درصــدى را تجربه کرده 
است. افزایش سطح تحصیالت و تغییر نگرش 
نســبت به ســاختار خانواده، از عوامل مهم این 
رشد اســت. اگرچه با وقوع بحران اقتصادى در 
ســال هاى 2008 و 2009، این روند آهسته و تا 
حدى رو به افول گذاشــت. اما با در نظر گرفتن 
پیرى جمعیت در این کشــور، این کاهش قابل 

چشم پوشی است.
وضعیت مشارکت اقتصادى زنان ایرانی

نرخ مشارکت زنان ایرانی در سال 1375، 1٫9 
درصد بوده که جمعیــت دو میلیون نفرى زنان 
در اشتغال را نشان می دهد. این در حالی است 
که نرخ مشــارکت مردان در همان زمان 60٫8 
درصد اعالم شده که شــامل جمعیت چهارده 
میلیونی مردان در اشتغال است. این آمار نشان 
می دهد که تنها 2 میلیــون از 16 میلیون نفر از 
کل جمعیت فعال و شــاغل در ایــران را زنان 
تشــکیل داده اند که حاکی از سهم بسیار ناچیز 

زنان در اشتغال است.
همان طور که پیشتر گفته شد، بررسی علل سهم 
کمتر زنان از بازار کار در کشورهاى توسعه یافته، 
تفــاوت ناشــی از میزان اشــتغال و ســطح 
دستمزدهاســت. در حالی که در کشورهاى در 
حال توسعه، عالوه بر تفاوت هاى مربوط به بازار 
کار، تفاوت در تعلیم و تربیت و باورها نیز عوامل 

بسیار مهمی به شمار می روند.
تصورات غلط اجتماعی مبنی بر عدم مشارکت 
زنان در فعالیت ها و عدم آگاهــی زنان ایرانی 
نسبت به حقوق شــهروندى خود، از مهم ترین 
موانع فرهنگی بر سر راه اشتغال زنان در ایران 
است.نرخ مشــارکت زنان ایرانی در سال 95 
به شکل محسوســی افزایش یافته و از 13٫3 
درصد در ســال 1394 به 14٫9 درصد در سال 
1395 رســیده است.جمعیت شــاغل زنان در 
ســال 1395، 3 میلیون و 880 هزار و 804 نفر 
بوده که نسبت به سال قبل 419 هزار و 984 نفر 

افزایش یافته است.
برخی از مسائل و مشکالت اشتغال زنان، موانع 
توسعه اى است که به ســاختار کشورها مربوط 

می شود. از جمله این موانع عبارتند از:
موانع فرهنگی: از مهم تریــن موانع فرهنگی بر 
سر راه اشتغال زنان در ایران می توان به تصورات 
غلط اجتماعی مبنی بر عدم مشــارکت زنان در 
فعالیت ها، عــدم آگاهی زنان ایرانی نســبت به 
حقوق شــهروندى خود، عدم آگاهــی زنان از 
زمینه هاى مختلف اجتماعی و اقتصادى موجود 
براى فعالیت، باالتر بودن نرخ بی ســوادى زنان 

نسبت به مردان و پایین بودن درصد متخصصین 
و دارندگان مدارج علمی در زنان نسبت به مردان 

اشاره کرد.
موانع اجتماعی: موانع اجتماعی اشتغال زنان 
از موانع فرهنگی و اقتصادى آن جدا نیســت. 
با این حال مهم ترین راه دســتیابی به توسعه 
فرهنگی، آموزش و پرورش زنان اســت. دو 
نهاد مدرســه و خانواده مهم تریــن عامل در 
جامعه پذیرى زنــان هســتند. ناکافی بودن 
آموزش در مورد زنان نسبت به مردان، فرصت 
رشد و ارتقاى شــخصیت آنها را دچار مشکل 
می کند که به ســخت شــدن شــرایط براى 

اشتغال آنها منجر می شود.
در نهایت زنان در زمینه هاى شــغلی یا شرایط 
مســاوى با مــردان را ندارند، یا اگر در شــرایط 
مســاوى با آنها باشــند، کافرماها و مدیران با 
تصورات و پیش داورى هاى منفی نسبت به کار 

زنان، مردها را بر آنها ترجیح می  دهند.
موانــع اقتصادى: عــدم دریافت مــزد در قبال 
کار خانه، و اختالف سطح دســتمزدها و انجام 
مشاغلی به تعبیر برخی »بیشتر زنانه« با دستمزد 
کمتر، از جمله مهم ترین موانع اقتصادى بر ســر 

راه زنان براى مشارکت بیشتر است.

آنچه برای از میان برداشتن این موانع 
ضروری است:

    فراهم آوردن زمینه الزم جهت ارتقاى زنان به 
سطوح باالى شغلی.

    دادن آگاهی هــاى الزم به شــوهران در مورد 
اشــتغال زنان و تاثیرگذارى آن بــر بنیان هاى 

اقتصادى و فرهنگی خانواده و جامعه.
    بیمه کردن زنان خانه دار با هدف تامین آتیه آنها 

در دوران از کار افتادگی، کهولت و بی سرپرستی.
    واگذار کــردن مدیریت و هدایــت برنامه ها و 
پروژه هاى رشد و توســعه به زنان متخصص و 

کارآمد.
    استفاده کامل از قدرت و نیروى خالق زنان به 

عنوان نیمی از نیروى کار و منابع انسانی.
    سبک کردن اداره امور خانه و تربیت فرزندان از 
طریق آگاه کردن و آموزش مدیریت مشارکت به 

شوهران و فرزندان.
    اصالح باورها و پندارهاى غلط جامعه در مورد 
استعداد و اشتغال زنان و بااستعداد دانستن مردان 

بر مبناى جنسیت.
    از میــان بــردن محدودیت هــاى اجتماعی، 
فرهنگــی و اقتصــادى بــراى آزادســازى 

فعالیت هاى زنان.
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 مدیریت
 کسب و کار
 چیست؟

1.برنامه ریزی چیست؟
یک مدیر کسب و کار ملزم به برنامه ریزى و 
آماده سازى سازمان جهت رسیدن به اهداف 
مورد نظر است که ممکن است شامل کارهاى 
مختلفی شود از جمله برآورد بودجه ، تحقیق 
بازار و ارائه اســتراتژى به طور اساســی این 
عملکرد نشان دهنده عمل قرارگیرى سازمان 
، جهت گیــرى آن و چگونگــی تامین منابع 

است.

2. سازمان دهی
زمانی که اهداف تعریف شدند ، مدیریت کسب 
و کار مسئولیت هاى مورد نظر را تشخیص داده 
، افراد را مورد آنالیز قرار می دهد و ابزارهاى مورد 
نیاز را بــرآورد می کند و به تقســیم وظایف می 

پردازد. این مرحله ممکن اســت شامل بازبینی 
ســازمان توســعه گردهماى جدید و یا تعریف 
مشاغل جدید باشد. هدف ایجاد محیطی بهینه 

براى عملکرد موثر و نتیجه بخش است.

3. تعیین کارکنان
پیدا کــردن فرد مناســب جهــت کارهاى 
مختلف بخش بسیار مهمی از مدیریت کسب 
و کار است  تعیین مشــاغل مورد نیاز ، آماده 
سازى تعاریف کارها ، انتخاب و آماده سازى 
از جمله بخش هاى مختلــف کار یک مدیر 
است. یک مدیر خوب معیارهایی از قبیل تنوع 
، اخالق ، سیاست و ســایر پارامترهاى مورد 
نیاز براى هر کار را در محیط کسب و کارش 

تشخیص می دهد.

4. جهت دهی امور
نکته جالب در مورد جهت دهی امور به دست 
آوردن نقطه باالنس بین کارکنان مورد نیاز و 
تولید اقتصادى است. این امر شامل تخصیص 
مناســب منابع و فراهم نمودن تیم حمایتی 
است که به مســائل سریعا پاســخ می دهد. 
یک مدیر کســب و کار الزم اســت با داشتن 
شخصیت فردى باال به کارکنانش روحیه داده 
و آنها را جهت دســتیابی به اهداف مشترک 

هدایت کند.

5.کنترل
عبارت است از ارزیابی کیفیت در تمام مراحل 
ســازمان . یک مدیر با دنبال کــردن کارها و 
مقایسه آنها بر اســاس یک نقشه استراتژیک 

 ماهیت کســب و کار به معنی تعامل افــراد با همدیگر بــه منظور انجــام مجموعه ای از فعالیــت ها برای ایجــاد ارزش جهت 
مشتریان ســازمان و بازگشــت ســرمایه به ذی نفعان کســب و کار می باشــد. در اینجا منظور از کســب و کار به کلیه سازمان 
های ســودمند و دولتی  بر میگردد. مدیریــت فرآیندهای کســب و کار یک روش ســازمان یافته و نظام مند بــه منظور تعریف 
طراحی، ایجاد ، مســتند ســازی ، اندازه گیــری ، پایش و کنتــرل کلیــه فرآیندهای کســب و کار مکانیــزه و غیرمکانیزه به 
منظور دســتیابی به نتایج هدفگذاری نشــده همســو با اهداف اســتراتژیک ســازمان می باشــد. فعالیت های کســب و کار 
 نوعا به مجموعــه ای از فعالیت هــای مرتبط با یک مهــارت یا هدف خاص اطــاق می گردند کــه از جمله می تــوان به فروش ،

 امور مالی و یا تولید اشــاره نمود. باید متذکر شــد مدیریت )اداره کردن( می تواند به صورت فرایند سازماندهی موثر منابع جهت 
دستیابی به اهداف تعریف شود. مدیریت کســب و کار به کارگیری این فرایند در یک سازمان مشخص است. یک مدیر کسب و کار 
ممکن است دارای سطحی از مسئولیت باشد که این بستگی به ســازمان مورد نظر دارد. با این وجود برخی عملکرد های کلی در همه 

کارهای مدیریتی موجود است که شامل برنامه ریزی ، سازماندهی ، تعیین کارکنان ، جهت دهی امور ، کنترل و بودجه بندی می شوند.

 عبداله ذاکر
 مدرس دانشگاه در حوزه علوم ارتباطات اجتماعی
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انحــراف از هدف را بــه حداقل می رســاند 
کنترل امور شامل تحلیل هزینه ها ، مدیریت 
اطالعات ، اندازه گیرى عملکرد و عملکرد به 

موقع است.

6. بودجه بندی:
دنبال نمودن و بازبینی بودجه یکی از عوامل بسیار 
بحرانی موفقیت هر مدیر اســت که اغلب توسط 
دوره هاى آموزشی مختلف مدیریت کسب و کار 
مورد تمرکز قرار گرفته و معموال شامل فاینانس 
، محاســبات و نــرم افزارهاى محاســبه بودجه 
می شــود.زمینه اساســی دیگرى براى مدیریت 
کسب و کار شــامل آمار ، بازاریابی منابع انسانی و 
اقتصاد نیز الزم است. همچنین عواملی همچون 
تصمیم گیرى ، منطق ، حل مساله و مهارت هاى 
شخصیتی نقش بسیار مهمی در مدیریت کسب و 

کار بر عهده دارد.

فرایندهای معمول کسب و کار در یك 
سازمان:

در هر ســازمان متعارف برخــی از فرایندهاى 
معمول وجود دارد که فهرست آنها به صورت زیر 

است :
- پردازش اطالعات

- صدور صورتحساب
- خرید

- حمل و نقل

- دریافت مواد اولیه
- حسابرسی

- تهیه طرح تجارى
- رسیدگی به ادعانامه ها و ضمانت ها

- برنامه ریزى بودجه
- مدیریت حساب هاى دریافتی

- ارزیابی عملکرد
- تدوین طرح هاى پیشنهادى

- تصویب اعتبار
- تایید تامین کنندگان و فروشندگان

- استخدام افراد جدید

 فرایندگرایی در کسب و کار:
- فرایند گرایی پارادایم جدیدى براى ســازمان 
کســب و کار اســت. بر خالف دیدگاه قدیمی 
وظیفه گرائی کــه معطوف به درون ســازمان 
بوده و آن را بــه وظایــف و کارکردهایی مانند 
فروش ، تولیــد ، تدارکات و توســعه محصول 
تقســیم              مــی کرد ، فرایندگرائی شــرکت 
ها را حول محور فرایندهاى آنها ســازماندهی 
می کند. اندیشه اصلی حاکم بر فرایندگرائی آن 
است که در ســازمان ، هر چیز و هر کس به گونه 
اى نظام مند به منظور خدمات رسانی اثربخش 
و مســتقیم به مشــترى که نقطه غائی فرایند 
است ، سازماندهی شود. تفکر غالب در مدیریت 
فرایند با مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر معرفی 
شــد. تفکر و مدیریت فرایندى در قلب و مرکز 

مهندسی مجدد فرایندهاى کسب کار جاى دارد. 
نگاه کارکنان ســازمان به افراد حاضر در باالى 
سلسله مراتب نیست بلکه نگاه آنها به جلو یعنی 
به مشتریان دوخته شده است و کسانی که نهایتا 
موجب حرکت و پیشرفت ســازمان می شوند . 
فرایندگرائی راسته به درجه تغییر مورد نیازکه به 

دو شیوه زیر می توان ایجاد کرد :
- ساده سازى فرایند و مهندسی مجدد فرایند

ســاده ســازى اغلب به چارچــوب موجود ، 
محدودیت هاى فناورى اطالعات مســتقر و 
همچنین نگرش ها و رفتارهــاى جارى توجه 

می کند.
- اما بر خالف آن هدف مهندسی مجدد کسب 
و کار ایجاد تغییر بنیادى یا چارچوب شکن است. 
مهندســی مجدد ، چارچوب موجود را به چالش 
می کشــد ، نگرش ها و رفتارهاى جارى را مورد 
پرســش قرار می دهد و ممکن اســت پیشنهاد 

فناورى اطالعات جدیدى را مطرح کند.

انواع فرایندهای کسب و کار :
فرایندهاى کسب و کار توالی ها و ترکیب هایی 
از فعالیت کارى اســت. انــواع فرایندها را می 
توان به سه دسته تقسیم کرد: فرایندهایی که با 
مشــتریان خارجی مواجه اند و کاالها و خدمات 
با ارزش را ارائه مــی کنند. فرایندهاى مدیریتی 
و همچنین فرایندهاى پشــتیبانی فرایندهاى 

مدیریتی فعالیت هاى دسته اول را کنترل و 
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هماهنگ می کنند و دستیابی به اهداف کسب و 
کار را تضمین می کنند. 

فرایندهاى پشــتیبانی همانگونه که از نام آنها 
پیداست ، با فراهم کردن امکانات زیر ساختی و 
مانند آن به فرایندهاى کســب و کار کمک می 
کنند. همچنین فرایندهاى کسب و کار را در دو 
دســته فرایند دانش پایه و فرایند عملیاتی می 
توان قرار داد. در فرایند دانش پایه به فرایندهایی 
مانند توسعه محصول تحقیق ، تبلیغات و مشاوره 
مدیریت می توان اشاره کرد . این نوع فرایندها 
نوعا ماهیتی غیر استاندارد دارند و اشکال آن ها 
بر دانش و خالقیت افراد مشارکت کننده است 
اما فرایندهاى عملیاتی در متن اکثر پروژه هاى 
مهندسی مجدد فرایند کســب و کار قرار دارند. 
فرایند عملیاتی براساس ثبات و پایدارى نسبی ، 
سطح استاندارد سازى و میزان تکرارپذیرى خود 

دسته بندى می شوند. 
مانند خدمات مشــترى ، تدارکات و ســاخت. 
فرایندهاى عملیاتی به دو دسته فرایند کلیدى و 
ثانویه تقسیم می شوند.فرایند کلیدى مستقیما 
از ماموریت استراتژى هاى سازمان پشتیبانی 
می کننــد. در این دیدگاه بــراورده کردن نیاز 
مشترى باالترین اولویت در ســازمان است. 
تیم ها و کار تیمی بــراى ارائه کارآمد کاالها و 
خدمات به مشتریان ضرورى است و  تیم هاى 
کارى بر خالف واحدهاى ســازمانی بزرگ تا 
آنجا که امکان دارد مســئولیت یک فرایند را 
بر عهده دارند. کار تیمی بســیار فراتر از حضور 

دوســتانه افراد در یک اتاق است.تیم گروهی 
ویژه از افراد با مهارت هاى مکمل است که به 
میزان زیادى خود را به هدف مشــترک فرایند 

متعهد می دانند.

نتیجه گیری :
مدیریت فرایندهــاى کســب و کار به عنوان 
رویکــرد توانمندى بــراى بهبــود عملکرد و 
افزایش رضایت مشــتریان در ســازمان هاى 
مختلف قلمداد شده است. با وجود اقبال باالئی 
که در مورد مزایاى بــه کارگیرى رویکردهاى 
مدیریت فرایندهاى کســب وکار وجود دارد ، 
بهبود فرایندهاى کسب و کار همچنان یک هنر 

محسوب می گردد تا یک علم. 
بنا به تعریــف بهبود فرایندهاى کســب و کار 
رویکرد سیستماتیکی است که به سازمان ها در 
دستیابی به تغییرات معینی در شیوه انجام کسب 
و کارشان در راستاى توســعه و تعالی سازمانی 
کمک می کند. تحقیقــات اکادمیک تاکنون 
بیشــتر متمرکز بر توصیف اجرا و پیاده سازى 
موفقیت آمیز طرح هاى بهبود فرایندهاى کسب 

و کار بوده است.
 برخــی مطالعات موردى ، ابتــکارات معطوف 
به بهبود فرایندهاى کســب و کار فهرستی از 
رویکردهاى تحلیلــی و متعاقبا الگوهاى بهبود 
براى تحلیل گران فرایندهاى کسب و کار ارائه 
داده اند که برخی از این رویکردهاى متداول در 

تحلیل فرایند کسب و کار آمده است:
- بررسی وضعیت پوشــایی فرایندها نسبت به 

ماموریت اهداف و راهبردها
- بررسی میزان تداخل و همپوشانی فرایندها

- بررسی وضعیت تکرار فرایندها
- بررســی ارتباط فی مابین سیســتم هاى نرم 

افزارى و نظام اطالعاتی بــا حوزه هاى کارى و 
فرایندى

- بررســی میزان انطباق با نیازهاى مشتریان و 
مخاطبان و ذینفعان

برخی از راهکارهای بهبود فرایندی و 
مطلوب کسب و کار:

- حذف فرایندهاى مازاد و کم ارزش
- فشرده سازى فرایندها
- برون سپارى فرایندها

- باز طراحی و مهندسی مجدد فرایندها
و  اتوماســیون  توســعه  خودکارســازى   -

مکانیزاسیون
- یکپارچه سازى

- انطباق با فــرم ها ، اســتانداردها و مدل هاى 
مرجع

- مدیریت جریان ارزش در فرایندها
الزم به ذکر اســت ایده هاى ساده اى در پس 
الگوهاى عمومی بهبود نهفته است. از جانب 
دیگر ضرورى اســت الگوهاى مــورد نظر با 
شرایط کســب و کار مورد توجه قرار گرفته و 
به این نکته توجه گردد که محقق سازى کلیه 
معیارهــاى عملکرد به ازاى همــه الگوهاى 
بهبود امکان پذیر نیســت و درجه اى از تحقق 
 معیارهاى عملکردى از بعد معیارهاى زمانی ،

  هزینه اى ، کیفیت و امثالهم قابل حصول 
می باشد.
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برات قبادیان معاون آموزشــی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در گفت وگو با خبرنگار دانستنی آنالین اظهار 
کرد: معتقد نیستم که مشکل اصلی بنگاه هاى صنعتی 
کشــور در حوزه توســعه واحدهاى تحقیق و توسعه، 
مشــکل تأمین منابع مالی و نقدینگی باشد. وى افزود: 
بســیارى از بنگاه هاى ما که تولیدشــان در سال هاى 
گذشته کاهش پیدا کرده، بدلیل نداشتن پول و کمبود 
منابع نبوده اســت بلکه آنها کاالیی را تولید می کردند 
که قابل رقابت نبوده و نمی توانســتند تولیدات خود را 
به فروش برسانند. قبادیان در تشــریح واژه تحقیق و 
توســعه در صنعت اذعان کرد: بدون شک اگر کاالیی 
در داخل ایران با روش هاى ســنتی و با کیفیت پایین 
بدون بهره گیرى از تکنولوژى روز دنیا تولید شــود، در 
رقابت با برند جهانی که وارد کشــور می شود، شکست 
خواهد خورد. وى افزود: تحقیق و توسعه باعث می شود 
که هزینه هاى تولید پایین آمده و مصرف انرژى براى 
تولیدات داخلی کم شــود در نتیجه قیمت تمام شــده 
پایین تر خواهد آمد و کاالى تولید شده با کیفیت باالى 
علمی به بازار عرضه خواهد شــد. معاون آموزشی وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: از میان چند عنصر حیاتی 
براى ادامه تولید، یکی تأمین منابع مالی اســت و یکی 
از بخش هاى مهم دیگر آن منابع انســانی با مهارت و 
دانش کافی است و بخش دیگر،استفاده از ماشین آالت 
وتکنولــوژى روز دنیاســت. وى اضافــه کرد: شــما 
نمی توانید با ماشین آالت فرسوده و قدیمی که سال ها 
از ســاخت آن می گذرد، یک کاالى با کیفیت امروزى 

تولید کنید و بتوانید در بازارهاى جهانی نیز رقابت کنید.
قبادیان با تأکید بر اینکه ماشــین آالت کارخانه هاى 
صنعتی باید نوسازى شوند، تشریح کرد: وظیفه اصلی 

نوســازى ماشــین آالت داخلی برعهده مهندسان، 
تکنسین ها و نیروهاى انسانی با دانش روز جهانی است 
و باید بپذیریم که از سرمایه منابع انسانی نتوانستیم در 
سال هاى گذشته خوب استفاده کنیم. معاون آموزشی 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشــریح اهداف طرح 
تاپ )توانمندى تولید و توسعه اشــتغال پایدار( افزود: 
طرح تاپ در راســتاى اجراى فرامین اقتصاد مقاومتی 
و همچنین عمل به شعار امسال یعنی حمایت از کاالى 
ایرانی اســت. قبادیان تأکید کرد: مــا معتقدیم هرچه 
جلوتر برویم رقابت سنگین و شدیدتر خواهد شد و براى 
اینکه بتوانیم به حیات تولید در بازارهاى جهانی ادامه 
دهیم می بایست به تقویت شــرکت هاى دانش بنیان 
بپردازیم و پایه هاى علمــی را در صنعت و تولید ملی 
تقویت کنیم. وى تصریح کرد: طــرح تاپ عصاره اى 
از همه عناصرى اســت که در تولید کاالى با کیفیت، 
اســتاندارد و قابل صادرات به بازارهاى جهانی نقش 
دارند. قبادیان اضافه کرد: براى اینکه بتوانیم کاالیی 
را صادر کنیم حتماً باید این کاال با کیفیت باشد. معاون 
آموزشی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرد: طرح 
تاپ در ابتدا بر توسعه و توانمندسازى اشتغال پایدار در 
بنگاه هاى صنعتی و معدنی تأکید داشــت و اجراى آن 
تنها بر عهده وزارت صنعت، معــدن و تجارت بود اما 
پس از مدتی متوجه شــدیم اجراى این طرح در سایر 
حوزه ها همچون کشاورزى، انرژى، صرفه جویی آب، 
محیط زیست و حتی در علوم انسانی و برطرف کردن 
ناهنجارى هاى موجود در جامعــه نیز کاربرد دارد. وى 
ابراز کرد: در بسیارى از موارد همچون ناهنجارى هاى 
اجتماعی و مسائل حقوقی بایستی از تجربیات علمی 
جهانی بهره ببریم تا بتوانیم موفق شویم و می بایست 

در این حوزه ها پایان نامه هاى دانشگاهی تقویت شده 
و به تحقیقات بیشــترى بپردازیم. قبادیان گفت: بهتر 
است که دانشــجویان فوق لیسانســی که یک سال 
براى طرح پایان نامه خود وقــت می گذارند وارد یکی 
از حوزه هاى عملی کشور شــده و با این کار نه تنها به 
تحقیقات علمی کمــک کنند، بلکه خــود نیز براى 
ورود به بازار کار آمادگی بیشترى کسب کنند. معاون 
آموزشی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بر 
روى طرح تاپ، یک سال تیم 80 نفره کار کرده اند اما 
اجرائی شــدن این طرح جامع منوط به همکارى همه 
بخش هــاى تولیدى، صنعتی و علمی و دانشــگاهی 
کشــور اســت و در این راه باید به مســئوالن کشور 
کمک کنند. وى با تأکید بــر ارزش باالى تحقیقات و 
پایان نامه هاى دانشــجویی تصریح کرد: این طرح ها 
می تواند تا جایی پیش برود که شرکت ها براى آن پول 
پرداخت کرده و از دانشگاهیان خریدارى کنند. قبادیان 
با اشــاره به توانمندى باالى تولید کننده هاى جوان 
ایرانی اذعان کرد: باید سعی کنیم تمام تجربیات علمی 

را در یک جا جمــع کرده و با 
استفاده از کار گروهی این 

تحقیقــات را به تولید و 
صنعت نزدیک کنیم 
که این موضوع یکی 
از اهــداف مهم طرح 

تاپ است.

تحقیق و توسعه موجب کاهش هزینه تولید  می شود
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ــه فرصــت در جهــت  ــل تحریمهــا ب تبدی
ــازی ــت قطعه س ــد صنع رش

مهــدی یونســیان، مدیرعامــل  پیشــین 
ــده  ــن کنن ــه تامی ــارس ک ــرکام پ ــرکت مه ش
بعضــی قطعــات شــرکت ســاپکو اســت بــا بیــان 
اینکــه ماسیاســتی را درجهــت احتــرام بــه شــعار 
ــی((  ــواد ایران ــه ))اســتفاده از کاال وم امســال ک
اســت تعریــف کردیــم کــه بــر اســاس آن درصــد 
ــارج  ــه از خ ــه ای  ک ــواد اولی ــادی از آن م زی
ــم را بتوانیــم  در داخــل  کشــور وارد مــی کردی

ــم. ــد کنی ــران تولی ای
وارد  بنیــان  دانــش  افزود:باشــرکتهای  وی 
مذاکــره شــدیم ودســتاوردی کــه ایــن مذاکــرات 
ــا قیمــت  ــرای مــا داشــت،تولید مــواد اولیــه ب ب
ــه  ــا نمون مناســب تــر وکیفیتــی قابــل رقابــت ب

ــود. هــای خارجــی ب
در  پــارس  مهــرکام  شــرکت  مدیرعامــل 

ــرای  ــازان ب ــه س ــدرت قطع ــح  موضوع))ق توضی
ــد خودروســازان((گفت:در  ــاز خــط تولی ــع نی رف
ــد  ــوان تولی ــارس، ت ــرکام پ ــیس مه ــان تاس زم
شــرکت بــه تناســب مطالباتــی بــوده اســت کــه 
ــن شــرکت انتظــار  ــران خــودرو از ای شــرکت ای
داشــته اســت امــا بــه علــت اینکه ســرعت رشــد 
ایــران خــودرو فراتــر از ایــن شــرکت بــوده اســت 
ــالم  ــی از اق ــط در بعض ــی  فق ــرایط کنون در ش
ــم  ــوارد ه ــک ســورس هســتیم ودر بعضــی م ت
ــرای تامیــن  ســایر شــرکت هــای قطعــه ســاز ب

ــد.  ــران خــودرو ورود کــرده ان ــه ای ــات ب قطع
ــور از  ــت عب ــات الزم جه ــه اقدام وی در زمین
رکــود در زمــان تحریــم هــای خارجــی گفت:مــا 
ــد شــرکت  ــرای حــوزه تولی در ســال گذشــته ب
ــدت  ــد م ــدت وبلن ــاه م ــه کاربردی،کوت 2 برنام
ــه  ــن برنام ــن ای ــا تعیی ــه ب ــم ک ــن کردی تعیی
هــا اســتفاده بهینــه از ظرفیــت نیــروی انســانی 
وامکاناتــی کــه در اختیــار داریــم تــوام بــا 
بسترســازی هــای الزم بــرای تولیــد محصــوالت 

ــت.  ــرار گرف ــتورکار ق ــد در دس جدی
ــای شــرکت  ــه ه یونســیان در خصــوص برنام
مهــرکام پــارس در ســال گذشــته گفت:افزایــش 
ســال  در  پــارس  مهــرکام  شــرکت  فــروش 
9۶،کاهــش توقــف خطــوط تولیــد شــرکت 
ــر  ــزان 50 درصــد کمت ــه می ــران خــودرو را ب ای
ــدی  ــات تولی ــش ضایع ــته، کاه ــال گذش از س

ــر از  ــد کمت ــزان 50 درص ــه می ــرکت ب ش
ســال گذشــته، رســیدن بــه نمــره کیفــی بــاالی 
90 از ســوی ســاپکو از اعــم فعالیــت هــای 

ــت.  ــوده اس ــال 9۶ ب ــرکت در س ش
مدیرعامــل شــرکت مهــرکام پــارس بــا اشــاره 
ــزی شــده  ــه ری ــه اینکــه سیســتم کاری برنام ب
ــال  ــرای س ــم ب ــی توانی ــته را م ــال گذش در س
ــری  ــذاری بهت ــدف گ ــم وه ــرا کنی ــاری اج ج
داشــته باشــیم افــزود: بایــد برنامــه ریــزی هــای 
بلندمدتــی را بــرای مقابلــه بــا مشــکالت آینــده 
در تامیــن قطعــات ورســیدن بــه پوشــش کامــل 

خــط تولیــد ایــران خــودرو انجــام دهیــم.
وی دربــاره سیاســت هــای یــک شــرکت 
اســتفاده  تحریم،بــا  زمــان  در  ســاز  قطعــه 
از امکانــات موجــود جهــت حفــظ اســتمرار 
ــت  ــا محدودی ــت: م ــد گف ــط تولی ــرد خ کارک
ــه عنــوان یــک فرصــت  هــای پیــش آمــده را ب
ــزی  ــه ری ــا برنام ــم ب ــه بتوانی ــم ک ــی بینی م

ــم. ــور کنی ــرایط عب ــن ش ــب از ای مناس
ــاص  ــرایط خ ــا در ش ــیان افزود:مطمئن یونس
توانمندیهــا  از  اســتفاده  بــا  بایــد  کنونــی 
ــت  ــری فرص ــا پیگی ــم ب ــه داری ــی ک وقابلیتهای
ــم. ــدم برداری هــا در مســیر رشــد وپیشــرفت ق

ــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره کــرد کــه یکــی از بزرگتریــن چرخــه هــای تولیــدی کشــور را  ــه جــرات مــی تــوان ب ب
قطعــه ســازان خــودرو تشــکیل مــی دهنــد.

افزایــش تیراژتولیــد خودروهــای داخلــی ومونتــاژ خودروهــای خارجی،نشــان از ایــن واقعیــت دارد کــه شــرکت هــای 
قطعــه ســاز بــه طورمــداوم وبــدون توقــف بــه تولیــد وبــه روزرســانی محصــوالت خــود مــی پردازنــد.

همزمــان بــا محدودیــت هایــی کــه قطعــه ســازان در چنــد مــاه اخیــر بــرای حصــول مــواد اولیــه وهمچنیــن مجادلــه 
برســر قیمــت گــذاری هــا داشــتند.برخی از ایــن شــرکت هــای قطعــه ســاز نیــز پیشــرفت هــا ونــوآوری هایــی را در 

بخــش خصوصــی بدســت آوردنــد.

قطعه سازان ایرانی در انتظار حل معضالت صنعتی و مالی
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ــه  ــی الزم ــای مالیات ــوق ه ــای مش اعط
ــازان ــه س ــام قطع ادغ

احمد نعمــت بخــش، دبیــر انجمــن خودروســازان 
ــای  ــرکت ه ــه ش ــه ک ــه اینک ــاره ب ــا اش ــران ب ای
خودروســازی بــا توجــه بــه حجــم نیازهــای خــود بــه 
واحــد هایــی کــه بــا تیــراژ بــاال تولیــد مــی کننــد و 
مجهــز بــه واحــد R&D   هســتند ســفارش قطعه می 
دهنــد گفــت: راهــکار افزایــش تــوان تولیــدی قطعــه 
ســازان کشــور را درادغــام و یکپارچــه ســازی 500 الی 
۶00 قطعــه ســاز طــرف قــرارداد بــا ســاپکو , مگاموتور 

و ســازه گســتر اســت.
 وی تصریــح کــرد: با ادغــام امکانــات و ظرفیت های 
ایــن واحــد هــای تولیــدی میــزان قطعــات مــورد نیاز 
شــرکت هــای خودروســازی تامیــن و تکمیــل خواهد 
ــی و  ــای مالیات ــه آن اعطــا مشــوق ه ــه الزم شــد ک
تغییــر نگــرش مدیــران واحــد هــای تولیــدی اســت .

نعمــت بخش اضافــه کرد: شــرکت های خودروســاز 
بــا وجــود دشــواری هــای کنونی همچــون تامیــن ارز، 
بروکراســی و هزینــه های ســنگین گمرکــی تمایل به 
واردات ندارنــد و بــه همیــن دلیــل از ایــن تغییر نگرش 
اســتقبال خواهنــد کــرد مگــر اینکه قیمــت و کیفیت 

تولیــد قطعــات داخلــی رقابتــی و به صرفه نباشــد.

ــرو  ــودرو در گ ــات خ ــی قطع ــش کیف افزای
ــازان ــه س ــه قطع ــه دغدغ ــه ب توج

محمدرضــا نجفــی منــش رئیــس هیئــت مدیــره 
ــه   ــرو محرک ــن نی ــع همگ ــن تخصصــی صنای انجم
ــام  ــوص ادغ ــور  در خص ــودرو کش ــازان خ ــه س قطع
واحــد هــای تولیــدی قطعــه ســاز به دلیــل عــدم توان 
ــاز خودروســازان  کمــی در تامیــن قطعــات مــورد نی
اظهارکــرد : خودروســازان کشــور ایــن موضــوع را بایــد 
بــه صــورت مــوردی و مصداقــی بیــان کننــد وگرنــه 
مجموعــه هــای قطعه ســازی فعــال حــدود ۸0درصد 
قطعــات مــورد نیــاز خودروســازان را بــه خوبــی تامین 
مــی کننــد و در ایــن خصوص مشــکلی وجود نــدارد .

ــردن  3  ــرف ک ــا برط ــه ب ــرد: البت ــح ک وی تصری
دغدغــه اصلــی و حیاتــی قطعــه ســازان به طــور حتم 
کیفیــت و کمیــت تولیــد قطعــات خــودرو باالتــر می 

رود. 
ــای  ــه ه ــتین دغدغ ــزود: نخس ــش اف ــی من نجف
خودروســازان عبــارت اســت از  اینکــه مطالبــات قطعه 
ــاه  ــدت 1 م ــرف م ــر ظ ــع و حداکث ــه موق ــازان ب س
پرداخــت گــردد و از آنجایــی کــه از ســال 95تــا کنون 

ــا وجــود افزایــش ۷2درصــد مــواد اولیــه 5۶درصــد  ب
دســتمزد و 20درصــد ســربار قیمت قطعــات تولیدی 
تعدیــل نشــده اســت بــه صــورت عاجــل بایــد بــه این 
موضــوع رســیدگی شــود تــا حداقــل قیمــت گــذاری 

خــودرو هــا توســط خودروســاز انجــام شــود. 
ــت:  ــازان گف ــه س ــه دوم قطع ــان دغدغ وی در بی
رویــه غلــط قیمــت گــذاری توســط شــورای رقابــت 
بایــد متوقــف گــردد و دغدغــه ســوم قطعــه ســازان 
ایرانــی ایــن اســت کــه بــا همــکاری معاونــت علمــی 
فناوری ریاســت جمهــوری با برگزاری نمایشــگاههای 
تخصصــی شــرکت هــای داخلــی و دانــش بنیــان در 
خصــوص تامیــن 20درصد باقیمانــده از قطعــات مورد 
ــه در  ــود ک ــه ش ــری اندیش ــازان تدبی ــاز خودروس نی
ایــن شــرایط حســاس کنونــی بهتریــن راه حــل برای 
برطــرف کــردن این مشــکل اجــرای اقتصــاد مقاومتی 
و توجــه بــه تــوان تولیــدی داخلــی توام بــا اســتفاده از 
ظرفیــت هــای شــرکت هــای قطعه ســازایرانی اســت.

ساســان قربانــی یکــی از فعــاالن بــا ســابقه صنعت 
قطعــه ســازی کشــور در خصوص تــوان قطعه ســازان 
در برابــر نیــاز خــودرو ســازان  گفت:قطعــه ســازان در 
حــال ســپری کــردن بدترین شــرایطی هســتند که تا 
بــه حــال بــا آن مواجــه بــوده انــد و به علت وابســتگی 
بیــن خودروســازان و قطعــه ســازان ، هرکــدام از ایــن 
بخــش هــا تضعیــف شــود ، بخــش دیگر هــم متضرر 

مــی گــردد .
ــده از  ــش آم ــکالت پی ــی از مش ــزود: بخش  وی اف
درون صنعــت قطعــه ســازی اســت ، اما بخــش عمده 
مشــکالت را بایــد خــارج از ایــن صنعت پیگیــری کرد 
. مســائل مختلفــی نظیــر مالیــات ، ارز ، روادیــد ، بیمه 
، بانــک هــا و همچنیــن نداشــتن سیاســت روشــن و 
نقشــه راه بــرای فعالیــت بخــش تولیــد و صنعــت  را 
مــی تــوان جــزو بزرگتریــن مشــکالت  قطعــه ســازان 

در کشــور بیــان کــرد .
ــه  ــال صنعــت خودروســازی کشــور اضاف ــن فع  ای
کرد:مــا در شــرایط فعلــی نمــی توانیــم اهدافــی کــه 
در نظــر داشــته ایــم را محقــق کنیــم و هدف گــذاری 
هــای بلنــد مــدت 1404 نیــز دیگــر قابل دســترس به 

نظــر نمــی رســد .
وی اضافــه کــرد : نبود نقدینگی از مشــکالت بزرگی 
ــه رو هســتند .  ــا آن رو ب اســت کــه قطعــه ســازها ب
تاخیــر در پرداخــت بدیهــی هــا توســط شــرکت های 
ــا  ــه م ــا تالطــم هــای ارزی ب ــوام ب خــودرو ســازی ت
اجــازه بســتن قــرارداد هــای مشــخص و مــدت دار را 

نمــی دهــد .
 قربانــی گفــت:از دیگــر معضالتــی که قطعه ســازان 
خــودرو بــا آن رو بــه رو هســتند ، قوانیــن مرتبــط بــا 
ــزوده ،  ــا، ارزش اف ــک ه ــت اســت . بان ــد و صنع تولی
تامیــن اجتماعــی ، موازیــن مالیاتی و قانون کار کشــور 
بایــد مــورد بازبینی قــرار گرفتــه و ارگان های مســئول 
آن هــا بــه معنــای واقعــی بــه یــاری صنعــت بیاینــد .

وی تاکیــد کــرد: صنعــت قطعــه ســازی و در کل 
صنعــت در ایــران بــا موانعی مواجه اســت کــه در هیج 
جــای دنیــا تولیــد کننــدگان بــا آن ها آشــنایی نــدارد 
ومــا بــرای تامیــن مــواد اولیــه کــه اولیــن رکــن تولید 
اســت و حتــی فرســتادن نیروهــا بــرای آمــوزش بــه 

کشــورهای دیگــر بایــد بــه دنبــال ارز بگردیــم. 
این فعــال صنعت خودروســازی کشــورتصریح کرد: 
مــا بــرای اینکــه صنعــت کشــور متضــرر نشــود و نرخ 
بیــکاری بیشــتر نشــود باید بــرای حفظ تولیدمــان به 
دنبــال ارز بگردیــم  و در ایــن مصــاف نــا برابــر تولیــد 
کننــده وطنــی ، بعضــی نیــز گالیــه دارنــد کــه چــرا 
تولیــد و صــادرات مــا مثــل شــرکت هــای خارجــی 
نیســت  و مــا حتــی تــوان قیمــت گــذاری مشــخص 

بــرای صــادرات هــم نداریــم .
قربانــی دربــاره موضــوع علــت بــاال نرفتــن قیمــت 
ــه  ــزی را ب ــران مرک ــت :  در ای ــودرو گف ــات خ قطع
ــع از  ــد کــه مان ــت ایجــاد کــرده ان ــام شــورای رقاب ن
رشــد صنعــت کشــور و و باعــث ضــرر اقتصــاد اســت 
. خودرویــی بــا قیمــت مثــال 24 میلیون تومــان تولید 
ــه  ــازار آزاد 29 میلیــون تومــان ب مــی شــود امــا در ب
فــروش مــی رود . بــه شــرکت اجــازه باال بــردن قیمت 
هــا داده نمــی شــود و در نتیجــه خودروســازها هــم 
اجــازه باالتــر بــردن قیمــت را در ایــن اوضــاع به قطعه 
ســازها نمــی دهنــد . در حقیقــت شــاهد هســتیم در 
یــک چرخــه بیمــار همــه بــه جــز دالالن متضــرر می 
شــوند  وخــودرو ســازها  و همچنیــن  قطعه ســازهای 
بــدون پشــتوانه هــم مجبورنــد بــرای کمتــر کــردن 
ــن  ــوع ای ــد و وق ــرو کنن ــل نی ــای وارده تعدی ضرره

پروســه بــرای صنعــت بازدارنــده اســت .
وی در مــورد آینــده قطعــه ســازی در کشــور 
ــازان  ــه س ــم قطع ــران ه ــن بح ــرد: در ای ــح ک تصری
ــتند   ــکل هس ــار مش ــی دچ ــم خصوص ــی و ه دولت
ــروی کار و  ــران نی ــه نگ ــی ک ــران خصوص ــا مدی ام
صنعــت هســتند ، اعتــراض هــای خــود را بــه گــوش 
مســئوالن مــی رســانند وبــا توجــه بــه کاهش شــدید 
تولیــد خودروســازان ، ســفارش قطعــه ســازان نیــز به 
ــه ســر  ــد  در نتیجــه هزین ــی یاب شــدت کاهــش م
ــار تولیــد بــاال مــی رود و اگــر قیمــت تمــام شــده  ب
قطعــه بــاال نــرود ، آن واحــد قطعــه ســاز بــرای ادامــه 
حیــات مجبــور بــه تعدیــل نیــرو و کــم کــم بــه علت 
هزینه هــای بــاالی تولیــد ، از چرخــه رقابــت  خــارج 

می شود.

سخن آخر
بنابرایــن بــا توجــه بــه ســخنان مســئوالن وفعاالن 
صنعــت خودروســازی کشــور بــه نظــر مــی رســد اگر 
بــه زودی مشــکالت قطعه ســازان خصوصــی ودولتی 
برطــرف نشــود در آینــده ای نــه چنــدان دور شــاهد 
تعطیلــی واحدهــای قطعــه ســازی خــودرو در نقــاط 
مختلــف کشــور خواهیــم بــود کــه وقــوع ایــن اتفــاق 

موجــب افزایــش میــزان بیــکاری مــی شــود.
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درایــن دیدارابتــدا ســیدرضا جمشــیدی  
ــتنی  ــری  دانس ــگاه خب ــئول پای ــر مس مدی
دنیــای  روزنامــه  سرپرســت  و  آنالیــن  
اقتصــاد غــرب تهــران ضمــن خیــر مقــدم و 
تشــکراز توجــه ویــژه مســئولین شــهرداری 
ــکاری و  ــانه ،هم ــاب رس ــه اصح ــه ب منطق
ــا  ــانه ه ــا رس ــازمانها ب ــل ادارات و س تعام
را یکــی از مهمتریــن عوامــل درپیشــبرد 
ــرد. ــوان ک ــری عن ــالت خب ــداف  و رس اه

ــی و  ــط عموم ــه درواب ــد ک جمشــیدی تاکی
رســانه بخــش اصلــی ازبدنــه اطــالع رســانی 
کشــور مــی باشــند کــه در تعامــل و همدلی 
بــا یکدیگــر کیفیــت اطــالع رســانی رابهبــود 
نقــش  رویــداد  و در صحــت  بخشــیده  

ــد. ــری دارن موث
ــتنی  ــریات دانس ــروه نش ــئول گ ــر مس مدی
ــه اهمیــت جایــگاه روابــط عمومــی هــادر  ب
کشــور تاکیــد نمــوده و خاطــر نشــان 
ــا  ــی ه ــط عموم ــه رواب ــی ک ــرد در صورت ک
ــداد  ــکاس روی ــالم و انع ــی و اع در هماهنگ
ــا  ــار رویداده ــد ،انتش ــل کنن ــوی عم ــا ق ه
از رســانه هــا بــا کیفیــت بیشــتری صــورت 

ــت. ــد گرف خواه
مدیرروابــط عمومــی شــهرداری منطقــه 
21 بــه ارتبــاط بــا رســانه هــا و حــوزه خبــر 
ــالع  ــت اط ــت در جه ــوده و گف ــد نم تاکی
رســانی صحیــح و ســالم مــی بایســت 
ارتباطــات روابــط عمومــی هــا بــا رســانه هــا 

ــود. ــتر ش بیش

ــران ارشــد شــهرداری  ــادآور شــد مدی وی ی
ــژه  ــگاه وی و شــخص شــهردار منطقــه 21 ن
ای بــه رســانه هــا بــه خصــوص رســانه هــای 

مکتــوب دارنــد.
ــش  ــه از بخ ــان  در ادام ــروی و همراه جنگ
بازدیــد  رســانه  دفتــر  مختلــف  هــای  
ــران بخــش  ــا کارشناســان و دبی ــوده و ب نم
ــو  ــه گفتگ ــی ب ــد و فن ــری تولی ــای خب ه
ــار  ــع  اخب ــه موق ــد. و از انعــکاس ب پرداختن
و رویــداد هــای منطقــه در ایــن رســانه 
هاابــراز رضایــت کــرد. و بــرای تیــم خبــری 
و کارکنــان ایــن مجموعــه رســانه ای آرزوی 

ــود. ــق نم ــت و توفی موفقی

بازدید سرپرســت روابط عمومی فرمانداری تهران 
از سرپرســتی روزنامه دنیای اقتصاد در غرب تهران

به مناسبت روزخبرنگار صورت گرفت:

ــط  ــروری  مدیررواب ــی جنگ عل
تیــم  همــراه  بــه  عمومــی 
ــه  ــهرداری منطق ــانه ای ش رس
21 ضمــن بازدیــد ازتنهــا دفتــر 
ــوص  ــاده مخص ــانه ای در ج رس
وعکاســان  خبرنــگاران  بــا 
و کارمنــدان پایــگاه خبــری 
دانســتنی آنالیــن دیــدار و 

ــتند. ــو داش گفتگ
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وپایی   اولین نشانه شکست برجام ار
وایت بلومبرگ  به ر

صادرات نفت ایران در دو هفته نخســت ماه ژوئن به شــدت کاهش یافته 
است. این نشــان می دهد که اقدام ترامپ در وضع تحریم های جدید علیه 
ایران برخی از مشــتریان را از خرید نفت این کشور منصرف ساخته است. به 
گزارش پایگاه خبری دانســتنی انالین و نقل از بلومبرگ، بارگیری نفت خام و 
میعانات از بنادر ایران در 2 هفته نخست ماه ژوئن با 16 درصد کاهش نسبت 
به مدت مشابه ماه می به 2.114 میلیون بشکه در روز رسیده است. بر اساس 
آمار های کشتیرانی، این بیشــترین کاهش ماه به ماه صادرات نفت ایران از 
دسامبر 2016 تاکنون اســت.البته با توجه به اینکه هنوز تا پایان ماه ژوئن 2 
هفته دیگر باقی مانده هنوز زود اســت بخواهیم در مورد کاهش صادرات نفت 
ایران به صورت قطعی اظهارنظر کنیم. اما با توجه به وابستگی دولت ایران به 
درآمد های نفتی، کاهش صادرات نفت ایــران در بلندمدت یك نگرانی عمده 
برای تهران خواهد بود.میزان صادرات نفت ایران در این 14 روز، پایین ترین 
میزان صدور 2 هفته ای نفت این کشور در 12 ماه گذشته محسوب می شود.بر 
اســاس این گزارش، میزان نفت صادراتی ایران به کشور های عضو اتحادیه 
اروپا به میزان یك ســوم کاهش یافته، زیرا کشور های اسپانیا، یونان و ایتالیا 
همگی در ماه ژوئن خرید خود از ایران را نســبت به ماه قبل کاهش داده اند. 
ترکیه که در سال جاری به طور متوســط روزانه 200 هزار بشکه از ایران نفت 
خریده، از ابتدای ماه ژوئن هیچ نفتی از این کشور خریداری نکرده است.میزان 
تحویل نفت ایران به هند و ژاپن نسبت به ماه گذشته افزایش داشته، در حالی 
که میزان صادرات نفت به چین بدون تغییر باقی مانده است. در مقابل، میزان 
صادرات نفت و میعانات نفتی ایران به کره جنوبی به شدت کاهش یافته است.
به گزارش اکونیوز، جمهوری اســالمی ایران اعالم کرد، در صورتی در برجاِم 
بدون آمریکا می ماند که اروپا در خصوص تعهدات برجام تضمین دهد، از جمله 
37اینکه صادرات نفت ایران نباید کاهش پیدا کند.
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بميزانية تتجــاوز 14 مليــار دوالر، ســيكون كأس 
العالــم 2018 فــي روســيا، األغلــى مــن حيــث 
التكلفــة، كمــا مــن المنتظــر أن يســاهم فــي دعم 

االقتصاد الروسي بشكل كبير.
وحســب المعلومــات، فــإن ميزانيــة التحضيرات 
للعرس الكــروي األكبر حول العالــم بلغت 870 
مليــار روبــل )حوالــي 14 مليــار دوالر(، إذ تــم 
إنشــاء وترميــم 12 ملعبــًا، بســعة تصــل إلــى 45 
ألف متفــرج على األقــل لــكل منها. وخــال فترة 
االســتعداد للمونديــال مابيــن عامــي )2013-

2018(، تــم إضافــة نحــو 867 مليــار روبــل 
إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي الروسي.ويشــير 
خبــراء إلى أنه من المرتقب أن تســاهم الســياحة 
والبنى التحتيــة في رفــد االقتصاد الروســي خال 
الســنوات الخمــس المقبلة، بمعــدل يتــراوح بين 
150 و210 مليــار روبــل )419ر2 – 387ر3 
مليارات دوالر( ســنويًا.ووفق البيانات الصادرة 
عــن الحكومــة الروســية، مــن المتوقع أن يســجل 
اقتصاد الباد نموًا إضافيًا بمعدل 1 بالمائة، بفضل 
االســتثمارات التي تم إنشــاؤها مابين )2013-
2018( ضمن إطار التحضيرات لكأس العالم.
وكان المونديــال الكــروي قــد ســاهم فــي دعــم 

اقتصــاد البرازيــل مســتضيف البطولــة الســابقة، 
بمعــدل 55ر0 بالمائة.فــي تصريحــات ســابقة، 
أعلــن النائب الســابق لرئيس الــوزراء الروســي، 
أندريه دفوركوفيتش، بأنه في حال لم يتم إنشــاء 
اســتثمارات خاصة بكأس العالم في روسيا، لكان 

اقتصاد الباد عاجزًا عن تسجيل النمو.
 السياحة والبنى التحتية

يعتبر قطــاع الســياحة في مقدمــة القطاعــات التي 
ســتحقق مكاســب كبرى من كـــأس العالــم، إذ من 
المرتقــب أن تســهم الســياحة فــي دعــم الناتــج 
اإلجمالي المحلــي، العام الجــاري، بـــ 121 مليار 
روبل )95ر1 مليار دوالر(، مقابل زيادة تتراوح 
بيــن 40 و70 مليــار روبــل )645 – 13ر1 
مليار دوالر( ســنويًا، لألعوام الخمــس القادمة.
كذلــك، مــن المتوقــع أن تبلــغ الزيــادة فــي أعــداد 
السياح األجانب في روســيا نحو 15 بالمائة خال 
كأس العالم، فضــًا عن زيــادة بمعــدل 20 - 25 
بالمائــة في أعــداد الســياح المحليين.وفي الوقت 
الــذي يشــير فيــه االقتصاديــون الــروس، إلــى أن 
هــذا اإلنفــاق ســيؤدي إلى زيــادة التضخم بنســبة 
تتــراوح بيــن 2ر0  3ر0 بالمائــة، مــن المتوقع أن 
يتعافــى الروبــل أمــام الــدوالر بمعــدل )3-2( 

بالمائة، إثر زيــادة الطلــب عليه خــال المونديال 
علــى الماعــب الروســية.وفيما يخــص توزيــع 
المشــاريع االســتثمارية، جــاءت مشــاريع البنــى 
التحتيــة بالمقدمة مســجلة 1ر6 مليــارات دوالر، 
تليهــا مشــاريع بنــاء الماعــب بـــ 5ر3 مليــارات 
دوالر، ومــن ثــم أماكــن اإلقامــة بـــ 700 مليــون 
دوالر.وســددت الميزانيــة االتحاديــة الروســية 
قيمة أكثر من المشاريع االســتثمارية، كما خضعت 
هذه الميزانيــة للتحديث 12 مرة، منــذ إعان فوز 

روسيا بتنظيم المونديال عام 2010.
 مساهمة محدودة

أعلنت وكالــة موديز للتصنيــف االئتماني، الشــهر 
الماضــي، أن نتائــج كأس العالــم 2018 علــى 
االقتصــاد الروســي ســتكون محــدودة. وقالــت 
الوكالــة: )بالنظــر إلى حجــم االقتصاد الروســي 
ومدة كأس العالــم، فإننا علــى قناعة بــأن البطولة 
لن تقدم مســاهمات كبيــرة للنمــو االقتصادي(.

وأضافــت الوكالــة: أنــه مــن المرتقــب أن تحقــق 
واالتصــاالت،  واإلقامــة،  األغذيــة،  قطاعــات 
والنقــل، تقدمــًا مؤقتًا خــال المونديــال، الفتة إلى 
أن المؤسســات الروســية لن تشهد تحســنًا خال 

البطولة.          
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 البنــك المركــزي االوروبــي: فقــدت الثقــة 
بإدارة ترامب في التجارة العالمية وال يمكن 

الوروبا اال االعتماد على نفسها
أعلنــت الصيــن فــرض رســوم جمركيــة 
مضــادة ردًا علــى الرســوم الجمركيــة التي 
أعلنتها الواليات المتحدة على بضائع صينية 
بقيمة خمســين مليار دوالر.. هذا فيما ترتفع 
أســهم الحــرب التجاريــة بيــن واشــنطن 
وحلفائهــا األوروبييــن الذيــن أكــدوا اتخاذ 
إجــراءات صارمــة لمواجهــة السياســات 

األميركية.
كام كثيــر ألقــاه القــادة األوروبيــون علــى 
مسامع الرئيس األميركي دونالد ترامب فيما 
يخص الحرب التجارية بين الجانبين.. لكن 
على ما يبدو ال يــرى ترامب إال شــعار أميركا 

أواًل الذي تعهد به في حملته االنتخابية.
لكن التمســك بهذا الشــعار بدأ يوضح مشهد 
تحويل أصدقاء واشــنطن إلى أعــداء، وهذه 

المرة وصل األمر إلى الصين.
وأعلــن ترامــب فــرض رســوم جمركيــة 
بنسبة 25 بالمئة على ســلع صينية بقيمة 50 
مليــار دوالر، تنفيــذًا لتهديــدات أطلقهــا في 
آذار/مارس الماضي، حيث ســتبدأ واشنطن 
بتحصيل الرســوم على أكثر من 800 سلعة 
صينية بقيمة 34 مليار دوالر في تموز/يوليو 

المقبل.
ورد المــارد االقتصــادي الصينــي بســرعة 
معلنــًا فرض عقوبــات مضادة مســاوية على 
المنتجات األميركية، داعيــة الدول األخرى 
للقيام بتحرك جماعي ضد ما أسمته السلوك 

الرجعي الذي عفا عليه الزمن.
وصرح المتحدث باســم الخارجية الصينية 
جينــغ شــوانغ قائــًا: إذا تبنــت الواليــات 
المتحدة إجراءات حمائيــة أحادية الجانب 
تضر بالمصالح الصينية فســنرد علــى الفور 
باإلجــراءات الضروريــة لحمايــة حقوقنــا 

ومصالحنا الشرعية بشكل حازم. 
ويستكمل ساح الرســوم الجمركية مشهد 
الحــرب التجاريــة التــي كان ترامــب أعلنها 
على حلفائه وأصدقائه، ال ســيما األوروبيين، 
حيث فــرض رســومًا علــى واردات الصلب 
واأللمنيوم، ليواصل هجومه في قمة السبعة 
في كندا وانســحابه منهــا إثر خافــات قوية 

حول البيان الختامي للقمة.
وأثــار الموقــف ردًا أوروبيــا، حيــث وافقت 
دول االتحــاد األوروبي باإلجماع على فرض 
رســوم تجاريــة بحجــم ملياريــن و800 

مليون يورو على استيراد السلع األميركية.
وخرجــت دعــوات أوروبية أيضــًا لمواجهة 
علــى  واالعتمــاد  األميركيــة  السياســات 
قــوة األوروبييــن أنفســهم.. حيــث دعــا 
وزيــر الخارجيــة األلمانــي هيكــو مــاس إلى 
اتخــاذ خطــوات صارمــة ردًا على الرســوم 
األميركيــة، فيمــا اعتبــر البنــك المركــزي 
األوروبــي أن الثقــة مــع إدارة ترامــب حول 
التجــارة الدوليــة ُفِقــدَت، وأنــه ال يمكــن 

ألوروبا إال االعتماد على نفسها.
ومــع الواقــع الــذي تعكســه األرقــام مــع 
146 مليــار دوالر عجز أميركي مــع االتحاد 
األوروبي فإن الحرب التي ارتفعت أســهمها 
مع وصــول ترامب إلــى البيت األبيــض يبدو 
أن صداهــا يتحول بشــكل أســرع من صوت 

الرصاص الى صوت آالت عد النقود.

  حرب تجارية بين واشنطن وبكين.. 
والصين ترد بفرض رسوم على البضائع والمنتجات األميركية
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أعلــن الرئيــس التنفيــذي لشــركة )رينــو( أن المجموعــة 
الفرنسية لصناعة الســيارات ســتقلص وجودها في ايران ولن 

تنهيه بشكل تام، رغم إعادة فرض األميركي.
وقــال كارلــوس غصــن، الرئيــس التنفيــذي للشــركة أمــام 
المســاهمين خال اجتمــاع للجمعيــة العامــة في باريــس يوم 
الجمعة: )لن نتخلى عــن وجودنا؛ لكــن اذا اضطررنا لتقليص 
نشاطنا ســنحتفظ بوجود محدود ألننا مقتنعون بأن هذه السوق 
ســتفتح من جديد في وقــت مــا وأن بقاءنا فــي ايران ســيمنحنا 

بالتأكيد أفضلية(.
ومطلــع أيــار/ مايــو، أعلنــت واشــنطن انســحابها مــن اإلتفاق 
النــووي الموقع بيــن ايران والــدول الكبــرى، وقــررت إعادة 
فــرض  عقوباتها على طهــران وكل الشــركات التــي تتعامل مع 

ايران، ممهلة إياها بين 90 و180 يومًا للخروج من الباد.

وقال غصن: )لن نتخلى عن ايران.. ســيكون لنا مســتقبل في 
ايران(. وأضاف رئيس الشركة الفرنسية: )لن نفعل ذلك على 
حساب مصالح رينو.. سنسهر على أال يتسبب وجودنا في ايران 
بإجراءات عقابية مباشــرة أو غير مباشــرة من قبل الســلطات 
األميركيــة.. من أجــل ذلك، هنــاك فريق يعمل على هــذا الملف 
ويتواصل مباشــرة مع اإلدارة األميركية لمعرفة ما يمكن وما ال 

يمكن فعله(.
وتحظــى رينو بحضــور قــوي في ايــران حيــث تتخطــى مبيعات 
الشــركة 160 ألــف ســيارة ســنويًا، كمــا بلــغ مجمــوع مبيعــات 
الشــركة في العالم 76ر3 مليون ســيارة. فــي المقابل، أعلنت 
الشركة المنافسة )بي.اس.ا( )بيجو ســيتروين( التي باعت 
أكثر من 444 ألف ســيارة في ايران العام الماضي، إنســحابها 

إلتزامًا بالحظر التي فرضتها الواليات المتحدة.

 رينو  لن تنهي وجودها في إيران
 رغم الحظر األميركي
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ــین اُروس  ــی افش ــوی اختصاص گفتگ
شــرکت  مدیرعامــل  بــا  خانــی 
ــه  ــران:   در ادام ــالل ای ــاجی ه نس
ــای  ــش ه ــکالت و چال ــی مش بررس
ــران  ــاجی ای ــت نس ــش روی صنع پی
ضمــن بازدیــد از خطــوط تولیــد 
ــا  ــی، ب ــگاه دائم ــاژ و نمایش و مونت
مهنــدس ظاهــر رســتمی مدیرعامــل 
ــه  ــران ک ــالل ای ــاجی ه ــرکت نس ش
در کارنامــه 32 ســاله خــود بــه 
عنــوان دبیــرکل جمعیــت هــالل 
ــران،  ــالمی ای ــوری اس ــر جمه احم
ــکی  ــدارکات پزش ــازمان ت ــس س رئی
ــت در  ــران، عضوی ــر ای ــالل احم ه
هیــات مدیــره شــرکت ســرمایه 
ــل  ــر و مدیرعام ــالل احم ــذاری ه گ
ــی  ــز مدیرکل ــی و نی ــرکت بازرگان ش
ــت  ــران خدم ــتان ته ــتی اس بهزیس
ــه  ــه گفتگــو پرداخت نمــوده اســت، ب
ایــم کــه توجــه شــما را بــه مشــروح 
ایــن گفتگــو و گــزارش تصویــری آن 

ــم. ــی کنی ــب م جل

ــم  ــل داری ــو تمای ــدای گفتگ در ابت
ــاجی  ــرکت نس ــینه ش ــا پیش ــا را ب م
ــد.  ــنا کنی ــتر آش ــران بیش ــالل ای ه
 ایــن شــرکت بــا بیــش از 50 ســال ســابقه 
ــا شــماره  ــف ب ــن و اســامی مختل ــا عناوی ب
ــال  ــته و در س ــت داش ــت 5942  فعالی ثب

13۷3 پــس از خریــد صــد در صــد ســهام 
توســط جمعیــت هــالل احمــر نــام شــرکت 
بــه شــرکت صنایــع نســاجی هــالل ایــران 
ــعبه  ــر ش ــالوه ب ــت . ع ــه اس ــر یافت تغیی
تهــران دارای شــعبه خوانســار در اصفهــان 
مــی باشــد. در ایــن شــرکت 2۸0 نفــر 
ــر  ــاحت 53000 مت ــا مس ــالن  ب در 13 س
ــود  ــا وج ــد. ب ــه کار دارن ــتغال ب ــع اش مرب
ــدات و  ــت تولی ــدم کیفی ــی کالن و ع بده
نداشــتن قــدرت نقدینگــی و رقابــت در 
ــوان  ــه عن ــده ب ــه بن ــال 94 ک ــا س ــازار ت ب
مدیرعامــل شــرکت انتخــاب شــدم بــا 
ــف  ــه لط ــه ب ــورت گرفت ــای ص ــالش ه ت
الهــی امــروز شــرکت نــه تنهــا بدهــی 
ــی  ــازه زمان ــه ب ــبت ب ــه نس ــته بلک نداش
بــازه  و در  قبــل 40 درصــد  10 ســاله 
ــی9۶-95، ۶0 درصــد افزایــش تولیــد  زمان
ــم و در  ــار ارتقــاء کیفیــت داشــته ای در کن
ــی شــاهد  ــز حت بســیاری از محصــوالت نی

ــم.      ــوده ای ــا ب ــت ه ــش قیم کاه

  بــا توجــه بــه فعالیــت هــای 
ــالل  ــاجی ه ــرکت نس ــترده ش گس
ــای  ــت ه ــوص ماموری ــران در خص ای
ــد.  ــح بدهی ــتر توضی ــرکت بیش ش
اقــالم  تامیــن  مــا  ماموریــت شــرکت   
اضطــراری جمعیــت هــالل احمر و ســازمان 
هایــی همچــون: نیروهــای مســلح )ارتــش، 
انتظامــی(،  نیــروی  پاســداران،  ســپاه 

اســتانداری  بحــران،  ســازمان مدیریــت 
هــا و عمــوم مــردم تعریــف شــده کــه 
ــورد  ــالم م ــه اق ــت تهی ــز جه ــردم عزی م
نیــاز خــود بــه تعاونــی مصــرف مســتقر در 
محــل شــرکت و 5 فروشــگاه و نمایندگــی 
ــد. و  ــی نماین ــه م در ســطح کشــور مراجع
طبــق مــاده 3 اساســنامه، موضــوع فعالیــت 

ــد از :  ــرکت عبارتن ــای ش ه
ــو و  ــه ، پت ــخ ، پارچ ــواع ن ــد ان ــف : تولی ال
بــه طــور کلــی هرنــوع تولیــدات نســاجی و 

ــروش محصــوالت تولیــد شــده . ف
ــواع مــواد  ــد و فــروش و واردات ان ب : خری
اولیــه و ماشــین آالت و لــوازم یدکــی مــورد 

نیــاز .
 ج : هرگونــه واردات و صــادرات و معامــالت 
ــدادی،  ــد چادرام ــاز . د: تولی ــی مج بازرگان
چادرمســافرتی و ســایر ملزومــات امــدادی. 
هـــ : فعالیــت آزمایشــگاه شــرکت بــه عنوان 
ارائــه  جهــت  در  مســتقل  آزمایشــگاه 
شــرکتهای  بــه  آزمایشــگاهی  خدمــات 

ــون .  ــده آزم ــت کنن درخواس
بدیــن لحــاظ شــرکت نســبت بــه افزایــش 
ــود  ــوالت خ ــد محص ــوان تولی ــت و ت کیفی
ــودن بــازار فــروش  ــت بهینــه نم در جه
محــل  از  درآمــد  افزایــش  و  تولیــدات 
فعالیتهــای جــاری بــه منظــور تامیــن 
ــزی  ــه ری ــوددهی ، برنام ــا و س ــه ه هزین

ــت . ــوده اس نم

41

تابستان 97



تابستان 97

ــه  ــد ک ــاره کردی ــه اش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
ــرکت  ــن ش ــری در ای ــنل کارگ ــر پرس 280 نف
مشــغول بــه فعالیــت انــد لطفــا بفرمائیــد ایــن 
ــکار  ــتغال ب ــی اش ــش های ــه بخ ــنل در چ پرس

ــد؟  دارن
ریــزی،  برنامــه  واحدهــای  شــامل  ســتادی:    -1
طراحــی مهندســی ، امــور مالــی، امــور اداری، کنتــرل 

کیفیــت، آزمایشــگاهی، بازرگانــی 
چــادردوزی،  واحدهــای  تولیدی:شــامل   -2
و  پــل  پوشــاک،  قیطان بافــی،  پتوبافی،ریســندگی، 

پایــه. 

ــوالت  ــد محص ــرای تولی ــی ب ــه فرآیندهای چ
ــود دارد؟ ــرکت وج ش

ــای  ــتگاه ه ــامل دس ــد:  ش ــد تولی فرآین  -1 
 PVC ، DUP ، PUY ،ــی ــه کش ــگ، چل ــده، کوتین بافن
و خریــداری نــخ کــه بــا 40 نفــر نیــروی مســتقیم در 
شهرســتان خوانســار مشــغول بــه فعالیــت مــی باشــد.   
2- فرآینــد مونتــاژ و پتوبافــی: کــه 240 نفــر نیــرو در 
بخــش هــای پــل و پایــه، دوخــت، و چــاپ در جــاده 

مخصــوص تهــران کــرج اشــتغال بــه کار دارنــد.  

ــالل  ــاجی ه ــرکت نس ــدی ش ــوالت تولی محص
ــود؟  ــد دســته تقســیم مــی ش ــه چن ــران ب ای
ابعــاد   در  امــدادی  چادرهــای  چــادر:    -1
240،۸0،50،24،12،۸،۶،4متــری بــا ظرفیــت تولیدی 
روزانــه 400 تختــه 12 متــری و ۸00 تختــه ۸ متــری 
ــت  ــا ظرفی ــربازی ب ــا س ــدی ی ــای نم ــو:  پتوه 2-پت
تولیــدی روزانــه 900 تــا 1000 تختــه 2 نفــره و تــک 
ــتی،  ــه پش ــاک، کول ــد پوش ــه و تولی تهی نفره. 3- 
ــی،  ــتی صحرای ــرویس های بهداش ــواب، س ــه خ کیس
کیــف هــای آلومینیومــی کمــک هــای اولیــه، کیــف 

ــری و...    ــای کم ه

ــت  ــب رضای ــوص کس ــما در خص ــرکت ش  ش
مشــتریان چــه خــط مشــی و سیاســت هایــی 

ــت؟  ــه اس ــش گرفت را در پی

 ارتقــاء کیفیــت، ســرعت در تولیــد و قیمــت مناســب 
3 رویکــرد اصلــی مــا در خــط مشــی ترســیمی 
شــرکت مــی باشــد.  مــا در حالــی کــه قیمــت اکثــر 
ــه  ــچ گون ــال 92 هی ــه س ــبت ب ــان نس ــوالت م محص
افزایشــی نداشــته، بــا کیفیــت باالتــری هــم در حــال 
ــواد  ــودن م ــی ب ــارز آن ایران ــه ب ــت و نکت ــه اس عرض
اولیــه و فرآینــد تولیــد مــی باشــد.  تمامــی محصــوالت 
ــه دســت مشــتریان  ــا حداکثــر 5درصــد ســود ب مــا ب
مــی رســد و در شــرایطی اســت کــه مشــابه خارجــی 
آن تقریبــا 2 برابــر قیمــت محصــوالت شــرکت ماســت.

بــه عنــوان مثــال کولــه پشــتی مرغــوب تولیــدی ایــن 
ــی  ــه م ــان عرض ــت 130,000 توم ــه قیم ــرکت ب ش
گــردد کــه مشــابه خارجــی آن 300,000 تومــان مــی 
باشــد. نیــز چــادر هــالل بــه قیمــت ۷00,000 تومــان 
ــی آن  ــابه واردات ــت مش ــه قیم ــردد ک ــی گ ــه م عرض
ــادر  ــوص چ ــد. در خص ــی باش ــان م 3,000,000 توم
ــا و  ــان قیمــت عرضــه م ــن طــور می ــز همی ــال نی راپ
ــی  ــون تومان ــک میلی ــالف ی ــی آن اخت ــابه واردات مش
ــوردرا«  ــه ک ــد »پارچ ــا در تولی ــا م ــود دارد. ضمن وج
کــه تــا ســال 95 وارداتــی بــوده اســت بــه خودکفایــی 
ــوالت  ــی محص ــت تمام ــر اس ــم. الزم بذک ــیده ای رس
ــری  ــض و پیگی ــت تعوی ــرکت قابلی ــن ش ــدی ای تولی

ــا تمــام حقــوق مشــتریان حفــظ گــردد.  دارد ت

ــرکت در  ــل ش ــوان مدیرعام ــه عن ــما ب ــا ش آی
ــه  ــی مجموع ــای اجتماع ــت ه ــه ماموری زمین
تحــت مدیریــت خــود چشــم انــدازی ترســیم 
کــرده و فعالیــت هایــی در ایــن خصــوص 

داشــته اید؟
 بلــه قطعــا. شــرکت مــا بــا توجــه بــه رســالت امــدادی 
و کمــک رســانی، در زمینــه هــای عــام المنفعــه 
ــه  ــان زلزل بیشــترین حضــور را داشــته اســت. در جری
ــبانه روزی در  ــورت ش ــه بص ــن کارخان ــاه، ای کرمانش
حــوزه تولیــد، بارگیــری، ارســال اقــالم امــدادی 
مناطــق زلزلــه زده بــه ویــژه چــادر اســکان اضطــراری، 
ســت خــواب، پتــو، نایلــون ســنگری، کیــف کمکهــای 
اولیــه فعــال بــوده بنحویکــه در حداقــل زمــان ممکــن 

ــدارک  ــدادی در ت ــای ام ــت نیروه ــا هم ــت ب توانس
فــوری اســکان اضطــراری اولیــه زلزلــه زدگان گامهــای 

ــر دارد. ــر ب موث
ــب  ــران محــل مراجعــه غال ــع نســاجی هــالل ای صنای
اشــخاص حقوقــی و حقیقــی کــه قصــد خریــد و 
ــتند،  ــاه داش ــرای کرمانش ــدادی ب ــالم ام ــدای اق اه
بــود و بــا آغــوش بــاز و حداکثــر مســاعی پاســخگوی 
ــیب  ــه آس ــردم ب ــغ م ــی دری ــای ب ــت ه ــال محب انتق
دیــدگان بــود. ایــن شــرکت در ســنوات قبــل در 
زلزلــه چیــن و بالیــای طبیعــی پاکســتان، ازبکســتان، 
ــالت  ــن آوارگان حم ــان و همچنی ــوری آذربایج جمه
تروریســتی عــراق و ســوریه مقادیــر معتنابهــی چــادر 
ــه  ــت ک ــوده اس ــادر نم ــورها ص ــن کش ــه ای ــو ب و پت
ایــن رونــد حســب درخواســت آنهــا قابــل اســتمرار و 

ــی باشــد.  ــن م تأمی

از  یکــی  عنــوان  بــه  گفتگــو  پایــان  در   
نســاجی  تولیــدی  واحدهــای  بزرگتریــن 
ــد در  ــای تولی ــش ه ــوص چال ــه در خص چنانچ

کشــورمان ســخنی داریــد بفرمائیــد. 
ــه  ــده ب ــه بســیار اســت. بن ــن زمین ــه ســخن در ای بل
عنــوان یکــی از مدیــران مملکــت کــه در بخــش هــای 
ــر  مختلــف ســابقه خدمتــی دارم مشــکالت همــواره ب
ــش هــای بخــش اقتصــاد و  ــه چال ــوده ام ک ــده ب عقی
ــر  ــه حــوزه هــای زی واحدهــای تولیــدی کشــورمان ب

تقســیم مــی شــود: 
1-عــدم فرهنگ ســازی موفــق و نهادینــه 

ــالمی: ــی اس ــرف ایران ــوی مص ــدن الگ نش
 سالهاســت کــه جامعــه مــا بــا رویکــرد مصرف گرایــی 
ــته  ــه نحوشایس ــی ب ــع مل ــته ازمناب ــراف نتوانس واس
ــدم  ــت وع ــت کند.ضعــف درمدیری ــرداری وصیان بهره ب
فرهنگســازی مصــرف بهینــه حوزه هــای بســیاری 
ــه مخاطــره  ــد آب را ب ازســرمایه هــای میهنــی همانن
انداختــه اســت. امــروزه همیــن رویکــرد یعنــی انتظــار 
بــرای رســیدن بــه نقطــه بحرانــی و بعــد مدیریــت آن 
هماننــد نوســانات ویرانگــر بــازار ارز صدمــات جبــران 

ــه مملکــت مــا وارد نمــوده اســت. ناپذیــری ب

مــا بایــد واقعیــت هــا را بپذیریــم و تحریــم هــای خارجــی را بــه عنــوان یــک عنصــر مخــرب 
و موثــر در چرخــه اقتصــادی کشــور مــورد توجــه قــرار دهیــم. ولــی همانطــور کــه قبــا اشــاره 
شــد "خــود تحریمــی هــا" و ایجــاد موانــع در کنــار افزایــش هزینــه هــا کــه در داخــل خــود 
ــه مراتــب مخــرب تــر اســت. بســیاری از  ــی کنیــم ب ــر خــود تحمیــل م ــان ب کشــور، خودم
افزایــش قیمــت هــای اخیــر در کاالهــای ســاخت داخــل کــه بــه بهانــه نوســانات نــرخ ارز 
صــورت گرفتــه کامــا بــدون منطــق و غیــر منصفانــه بــوده و در نهایــت آســیب آن متوجــه 

مصــرف کننــده مــی باشــد و نارضایتــی عمومــی را افزایــش مــی دهــد. 42
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2- عــدم بروزرســانی و اصــالح قوانین جاری کشــور: 
بســیاری از قوانیــن کشــور هماننــد قوانیــن نظــارت بــر 
ــن  ــن گمــرک، قوانی ــران، قوانی ــوق و دســتمزد مدی حق
ــد بازنگــری و اصــالح جــدی هســتند  ــد و... نیازمن تولی
چراکــه متاســفانه در بســیاری از قوانیــن جــاری کشــور 
ــرای  ــی و ب ــورت مقطع ــه ص ــده و ب ــری نش ــده نگ آین
ــده  ــن ش ــور تدوی ــای کش ــش ه ــه ای چال ــالج لحظ ع
ــت از  ــون حمای ــیاری همچ ــن بس ــن قوانی ــد. همچنی ان
ــی فرآیندهــای دقیــق کارشناســی را  ــد کاالی ایران تولی
ــان اندیشــه  ــدی از نظــرات صاحب ــره من ــده و به نگذران
و متخصصیــن و کارآفرینــان و کارفرمایــان را نــدارد.  
3-چالــش هــا و موانــع مالــی در بخــش تولیــد: 
ــد  ــش تولی ــات بخ ــور از مالی ــد کش ــهم درآم ــروز س ام
تنهــا ۷ درصــد اســت کــه در راســتای تشــویق و 
ــوان آن را  ــدی میت ــای تولی ــی از واحده ــت واقع حمای
ــی  ــه انتظــار م کاهــش داد. ســود تســهیالت بانکــی ک
رفــت 2 الــی 4 درصــد باشــد، متاســفانه بیــش از ســود و 
درآمــد حاصــل از فعالیــت های تولیدی شــرکت هاســت 
و عمــال واحدهــای تولیــدی تــوان بازپرداخت تســهیالت 
بــا نــرخ بهــره بانکــی جــاری را نــدارد و بــه همیــن دلیل 
ــاری  ــای ج ــه ه ــا روی ــت ب ــوان گف ــت می ت ــا قاطعی ب
ــی  ــذاران رغبت ــرمایه گ ــد نیســت« و س ــود در تولی »س
بــرای فعالیــت در ایــن بخــش ندارنــد. بنابرایــن »نجــات 
واحدهــای تولیــد از طلبــکاران« رســالت بزرگــی اســت 
کــه بــر عهــده سیاســت گــذاران و مدیــران ارشــد 
ــای  ــازمان ه ــون س ــی همچ ــت. طلبکاران ــت اس مملک
ــر ارزش افــزوده،  مالیاتــی، تامیــن اجتماعــی، مالیــات ب
اداره کار، بانــک هــا و.... مــی بایســت حداکثــر مســاعدت 
و تعامــل را بــا واحدهــای تولیــدی داشــته باشــند. البتــه 
ــه  ــر ب ــالل احم ــاجی ه ــرکت نس ــت ش ــر اس ــل ذک قاب
ــود  ــان خ ــران و کارکن ــت مدی ــا هم ــد ب ــف خداون لط
هیچگونــه بدهــی معــوق بــه اداره کار، تامیــن اجتماعــی 
ــر  ــدارد و تمــام اهتمــام خــود را ب ــات ن و ســازمان مالی
شــفاف ســازی امــور مالــی خــود قــرار داده اســت و ایــن 
ــوان از  ــچ عن ــه هی ــن شــرکت ب ــه ای ــی اســت ک درحال

بودجــه دولتــی بهــره منــد نیســت. 
4-حمایــت از کارفرمــا، ســرمایه گــذار، کارآفرین 
ــر:  ــر کارگ ــت از قش ــار حمای ــکار در کن و پیمان
همــه مــا قــدردان زحمــات خالصانــه و دلســوزانه جامعــه 
ــن قشــر زحمــت کــش جامعــه هســتیم.  کارگــری و ای
پیشــرفت و توســعه کشــور مرهــون خدمات و کار شــبانه 
ــدی و  ــای تولی ــی واحده ــا در تمام ــران م روزی کارگ
ــان  ــن می ــه در ای ــه ک ــن آنچ ــت. لیک ــدی اس غیرتولی
ــکار، کارفرمــا،  ــرار گرفتــه حقــوق پیمان مــورد غفلــت ق
کارآفریــن و ســرمایه گــذار و یکجانبــه گــری در حمایــت 
ــه شایســته  ــور ک ــر آنط ــری اســت.  اگ ــه کارگ از جامع
اســت از حقــوق ایــن بخــش از چرخــه اقتصــادی 

ــرای  ــی ب ــچ تمایل ــر هی ــود دیگ ــت نش ــور حمای کش
ســرمایه گــذاری در بخــش خصوصــی و 
اشــتغال زایــی وجــود نخواهــد داشــت. 
شــایان ذکــر اســت در شــرکت نســاجی 

هــالل ایــران حفــظ شــان و منزلــت 
ــاف در  ــه اجح ــز از هرگون ــر و پرهی کارگ
ــرار  ــور ق ــام ام ــرلوحه تم ــر س ــق کارگ ح

ــروز  ــه ام ــا ب ــران ت ــر مدی ــا تدبی داشــته و ب
ــه  ــه کار، کاران ــا، اضاف ــوق، مزای ــی حق تمام
ــدون وقفــه پرداخــت  و.... تمامــی کارگــران ب

شــده اســت. 
ــت  ــات و سیاس ــی در تصمیم ــعار زدگ 5-ش
ــعه  ــورهای توس ــی کش ــا: در تمام ــذاری ه گ

یافتــه در کنــار کار و همــت مضاعــف، نظــارت و 
ارزیابــی و شــفاف ســازی عملکــرد ســازمان هــای 
ــی و غیردولتــی جــزو جدایــی ناپذیــر و  دولت
کلیــدی توســعه اقتصــادی اســت کــه متاســفانه 
در کشــور مــا ایــن رویکــرد جــای خــود را بــه 
ــر داده  ــطحی و غیرموث ــریفات س ــعار و تش ش
ــی  ــه گاه ــب توجــه اســت ک ــه جال اســت ک
خــود ایــن شــیوه نظــارت و تصمیــم ســازی 
ــده  ــازی نش ــفاف س ــب ش ــا موج ــه تنه ن
بلکــه گــره ای بــر گــره هــا افــزوده اســت. 
بــه  6- تحریــم هــای خارجــی 
انــدازه »خودتحریمی هــا« موثــر 

نیســت.
 مــا بایــد واقعیــت هــا را بپذیریــم و تحریم 

ــک عنصــر  ــوان ی ــه عن ــای خارجــی را ب ه
مخــرب و موثــر در چرخــه اقتصــادی کشــور 
ــور  ــی همانط ــم. ول ــرار دهی ــه ق ــورد توج م

کــه قبــال اشــاره شــد »خــود تحریمــی هــا« 
ــع در کنــار افزایــش هزینــه هــا  و ایجــاد موان
ــر  ــان ب ــور، خودم ــود کش ــل خ ــه در داخ ک

ــه مراتــب مخــرب  خــود تحمیــل مــی کنیــم ب
ــای  ــت ه ــش قیم ــیاری از افزای ــت. بس ــر اس ت
اخیــر در کاالهــای ســاخت داخــل کــه بــه بهانــه 

ــدون  ــال ب ــه کام ــورت گرفت ــرخ ارز ص ــانات ن نوس
منطــق و غیــر منصفانــه بــوده و در نهایــت آســیب 
آن متوجــه مصــرف کننــده مــی باشــد و نارضایتــی 

عمومــی را افزایــش مــی دهــد. الزم بذکــر اســت این 
واحــد تولیــدی در ایــن تالطــم افزایــش قیمــت هــا، 
نســبت بــه ســالهای قبــل نــه تنهــا افزایــش قیمــت 
نداشــته بلکــه بســیاری از قیمــت هــا ثابــت و حتــی 
ــرف  ــوق مص ــه »حق ــد ک ــته ان ــم داش ــش ه کاه

ــت شــده اســت.  کننــده« کامــال رعایــت و صیان

و 2000 – 9001 مدیریت کیفیت از موسسه DQS آلمان . دارنده گواهینامه ایز  •
عضویت درانجمن مدیریت کیفیت ایران .  •

عضویت درانجمن تحقیق و توسعه )R&D( از وزارت صنایع و معادن .  •
عضویت درانجمن صنایع نساجی ایران .  •

اخذ مدرک IQNET از موسسه DQS آلمان .  •
. MIS نصب و اجرای سیستم های اطالعاتی یکپارچه  •

عضویت در انجمن متخصصان ایران  •
)D.N.W( دریافت تندیس زرین رضایتمندی مشتریان  •43
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بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری 

دانســتنی آنالیــن : دانشــجویان رشــته 

روابــط عمومــی در روز دوشــنبه 25 تیرمــاه 

از شــرکت ســازه گســتر ســایپا بازدیــد بــه 

ــد .  ــل آوردن عم

ــورد ، رئیــس  ــای مهنــدس کوهن ــاب آق جن

ــتر  ــازه گس ــرکت س ــات ش ــش ارتباط بخ

ســایپا ، ضمــن خیــر مقــدم بــه دانشــجویان 

ــه : شــرکت  ــد ک ــح دادن ــن رشــته توضی ای

ســازه گســتر بــه منظــور مدیریــت زنجیــره 

ــت  ــایپا فعالی ــرکت س ــات ش ــن قطع تامی

مــی کنــد. بخــش ارتباطــات ســازه گســتر 

ــف از  ــش مختل ــتن 3 بخ ــا داش ــایپا ب س

جملــه : مدیریــت افــکار ســنجی ، مدیریــت 

تشــریفات نمایشــگاه هــا و مدیریــت روابــط 

ــود  ــی بهب ــداوم در پ ــه طــور م ــی ، ب عموم

ــرکت  ــن ش ــی ای ــی و خارج ــط داخل رواب
اســت.

مدیریــت  موســوی  آقــای  ادامــه  در 

ــرای  ــا ب ــگاه ه ــریفات و نمایش ــد تش واح

ــان  ــد . ایش ــخنرانی کردن ــجویان س دانش

توضیــح دادنــد کــه : مســئولیت هماهنگــی 

و برگــزاری ســمینارها و همایشــات شــرکت 

ــن  ــن جش ــایپا و همچنی ــتر س ــازه گس س

ــه  ــا و دیگــر رویدادهــای شــرکت از جمل ه

ــد  ــی باش ــش م ــن بخ ــای ای ــت ه فعالی

ــی  ــی و خارج ــای داخل ــط ه ــه بلی . تهی

ــز  ــدان نی ــان و کارمن ــران ، کارشناس مدی

ــن  ــده در ای ــن ش ــات تعیی ــه اقدام از جمل

ــت . ــد اس واح

ــی  ــط عموم ــس رواب ــژاد رئی ــای طاهرن آق

ســایپا گســتر ســازه نیــز در مــورد وظایــف  

ایــن واحــد بــرای دانشــجویان بــه تفســیر 

صحبــت کردنــد . ایشــان ضمــن توضیحــی 

ــتر  ــازه گس ــرکت س ــه ش ــورد تاریخچ در م

ــری  ــه پیگی ــون ، ب ــا کن ــال 1373 ت از س

فعالیــت هــای خیریــه ایــن بخــش ، از 

جملــه حمایــت از ســازمان محک )کــودکان 

ســرطانی ( و کمــک تجهیزاتــی بــه مــدارس 

ــاره  ــور اش ــروم کش ــای مح ــگاه ه و آموزش

ــزارش  ــه گ ــه تهی ــت ک ــتند . وی گف داش

ــی  ــریه نارنج ــرکت و نش ــرای ش ــر ب و خب

ــریات  ــه نش ــخگویی ب ــار پاس ــایپا در کن س

ــن  ــف ای ــی از وظای ــور ، یک ــد کش و جرای

ــود. ــی ش ــی م ــش تلق بخ

آقــای مهــرور ، رئیــس بخــش افــکار 

ــتر  ــازه گش ــرکت س ــش ش ــنجی و پای س

ــه معرفــی خدمــات  ســایپا نیــز در ادامــه ب

ــد  ــش پرداختن ــن بخ ــای ای ــت ه و فعالی

ــنجی  ــکار س ــد اف ــد : واح ــان گفتن . ایش

ــازمانی   ــه درون س ــرای 2 مقول ــش ب و پای

بیــرون ســازمانی برنامــه ریــزی مــی کنــد. 

در بخــش درون ســازمانی ، تمــام 750 نفــر 

ــه صــورت یــک جامعــه  پرســنل شــرکت ب

ــس  ــود. پ ــی ش ــه م ــر گرفت ــاری در نظ آم

ــایی  ــا و شناس ــی ه ــه پرس ــزاری هم از برگ

نظــرات و عقایــد کارمنــدان در مــورد 

ــکالت درون  ــع مش ــال رف ــه دنب ــرکت، ب ش

ــتر  ــه بیش ــر چ ــدی ه ــرکتی و رضایتمن ش

همــکاران از فضــای کاری، اقــدام مــی 

ــا  ــرون ســازمانی نیــز ب کنیــم . در بخــش ب

ــا  ــگاه ه ــنجی در نمایش ــر س ــزاری نظ برگ

و ســمینارهای شــرکت ، پــس از پایــش 

ــا  ــه ب ــر مجموع ــای زی ــرکت ه ــرات ش نظ

کمــک اســاتید و مدیــران مجموعــه ،  ســعی 

ــکاران  ــط هم ــکالت و رواب ــود مش در بهب

ــم. ــازمانی داری ــرون س ب

ــازه  ــران س ــکر مدی ــن تش ــان ضم در پای

گســتر ســایپا از اســاتید بزرگ ، مســئوالن، 

دانشــجویان و همچنیــن آقــای ســید رضــا 

ــن  ــی ای ــب هماهنگ ــه ترتی ــیدی ک جمش

ــی  ــدای هدایای ــا اه ــد، ب ــت را دادن نشس

ــد . ــی ش قدردان

سازه گستر سایپا،

 میزبان دانشجویان رشته روابط عمومی
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 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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Инвестиционные возможности в Иране
 Приветствуя иностранные инвестиции, иранское
 правительство хочет, чтобы иностранные
 инвесторы внимательно и тщательно изучили
 закон о поощрении и поддержке иностранных
 инвестиций, чтобы, ознакомившись со своими
 правами и юридическими обязательствами, также
 ознакомились с представленными средствами,
 льготами и поддержками в рамках данного
законопроекта.

 Использование финансовых ресурсов и иностранных
 кредитных линий, которые обозначаются в Иране как
 «Финансы», используются для реализации проектов
 и покупки капитальных товаров и оборудования
 производства, а также технических и инженерных
 услуг для проектов, которые соответствуют
 финансовым контрактам, заключенным с
 иностранными кредиторами. Процесс реализации этого метода основан на последнем законопроекте,
 одобренном советом министров Ирана и правилами «Пятого плана развития страны» которые
приведены далее:

 1. Приемлемые виды деятельности; 2. Допустимые условия; 3. Необходимые поручительства; 4. Норма прибыли
 и расходов; 5- Платежный потолок; 6- Срок использования средств; 7. Период возврата; 8. Правительственный
и неправительственный сектора

 Руководство по обеспечению внешними ресурсами указывает на процесс рассмотрения запроса
 иностранных инвесторов в инвестиционной организации до стадии выдачи инвестиционной
лицензии. Этот процесс заключает в себя следующие этапы:

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

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

 1- Приоритеты инвестиций в торговли; 2- Приоритеты инвестиций в промышленность; 3- 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 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:
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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
-Chemical industries
-Medical equipment industries
-Automotive industries, auto 
parts and propellant

Investment 
Opportunities in Iran
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growth is slightly lower 
than the index’s Wednesday 
performance, but has 
nevertheless boosted IFX 
to register a new historical 
high.
IFB’s Sunday trade 
amounted to 608.3 million 
shares valued at $76.7 
million, rising 47% and 
76% in traded shares and 
trade value respectively.
Steelmakers and 
petrochemical companies 
dominated trade at Fara 
Bourse as well. Marun 
Petrochemical Co. came 
on top, followed by Zagros 
Petrochemical, Hormozgan 
Steel, Esfahan Steel, 
MIDHCO and Arfa Steel. 
They accounted for 23.93 
points of the day’s growth.
Growth Driven by 3 Factors
Head of Novin Investment 
Bank believes that the 
spiking growth is driven by 
three factors.
“First, there’s the wandering 
money supply, which after 
upsetting the currency, 
gold coin, housing and auto 
markets has seen things 
ready to enter the equity 
market. The second is the 
stability in high global 
commodity prices, and 
the third is the rumors of a 
change in the government’s 
forex policy and market’s 
resolute reaction to it,” Vali 
Nadi Qomi told SENA.
The change pointed out 
by Qomi seems to refer 
to introducing a type of a 
secondary forex market, 

as recently noted by the 
head of Trade Promotion 
Organization, Mojtaba 
Khsorotaj.
What this means is that 
a new market will be 
established for exporters 
of non-oil goods to trade 
their export declarations 
with importers looking for 
foreign currency but unable 
to procure any through 
official channels, our sister 
publication Donya-e-
Eqtesad reported.
They keyword in 
Khsorotaj’s talks is selling 
declarations at “agreed 
prices”, i.e. free market 
prices, which is around 
28,000 rials higher than the 
42,000-odd government-
enforced conversion 
rate. This is obviously a 
huge relief to exporting 
companies, and a whole 
lot of profit when they start 
recalculating their earnings 
using a new conversion rate.
What’s more, the 
government agreed last 
week to sell petrochemicals 
their feedstock at 38,000 
USD/IRR rates; another 
win for companies making 
up a large part of the stock 
market, and evident in 
the high demand for their 
shares.
CEO of Raha International 
Group, Behzad Golkar also 
echoed the same remarks, 
telling Bourse 24 that “the 
Central Bank of Iran and the 
government are planning to 
change their forex policies 

and apart from certain 
industries, others can trade 
their currencies at market 
prices. Nothing but this 
[development] could have 
moved the stock market.”
And the market will grow 
even further, too, says the 
head of Bank Day Brokerage 
Fardin Aghabozorgi, 
forecasting that TEDPIX 
could reach the 145,000 
mark by the current year’s 
end (March 21, 2019).
“Experience tells us that a 
devaluation of the national 
currency will definitely 
have a positive effect 
on stocks . . . and as it 
is, investing in the stock 
market is a good option for 
those unwilling to see their 
capital devalue.”
But there are still risks on 
the way. According to Nadi 
Qomi, the upcoming United 
States’ sanctions and the 
still unknown fate of the 
nuclear deal Iran signed 
with world powers in 2015 
(Joint Comprehensive Plan 
of Action), as well as local 
banks’ sorry financial state 
of affairs and the still-high 
deposit interest rates pose a 
threat to stocks’ growth.
He also emphasized that 
the growing prices, at least 
for the time being, are 
due to rial’s devaluation, 
and the companies’ actual 
profitability in the long run 
will rest on their ability to 
win new export markets, 
increase efficiency and cut 
costs.
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EghtesadOnline: Bulls 
are on parade in Tehran’s 
equity market, and they are 
not backing down. They 
followed up on the previous 
trading day’s record-
breaking gain by soaring 
even higher on Sunday. 
Tehran Stock Exchange’s 
all-share index, TEDPIX, 
closed 3,306.19 points or 
3.33% higher compared 
to Wednesday to reach 
102,452.4, marking the 
first time the index crosses 
the psychological barrier 
of 100,000. The uptick is 
also TEDPIX’s highest 
single-day growth ever, 
surpassing the record set on 
Wednesday.
Things picked up at the very 
first hours of trade. TEDPIX 
zoomed past the 100,000 

 Tehran Stocks Make Record Gains
 to Stand at All-Time Highs

mark with a spiking growth 
in less than twenty minutes 
from the open and kept 
growing steadily up until 
12:30 local time.
More than 1.82 billion 
shares worth $130.76 
million changed hands at 
TSE, registering 13.75% 
and 26% growth compared 
to Wednesday respectively, 
Financial Tribune reported.
The narrative was not 
very different from 
Wednesday; export-oriented 
companies were leading the 
charge. Mobarakeh Steel 
Company, Persian Gulf 
Petrochemical industries 
Co., Golgohar Mining and 
Industrial Complex, Tamin 
Petroleum & Petrochemical 
Investment Co., Jam 
Petrochemical, and 

Khuzestan Steel Company 
were the top boosters to 
the benchmark, accounting 
for about half of the day’s 
growth.
And the rest of the 
market were not idle, as 
developments in other 
indices show. The Free Float 
Index grew 3.2% to a high 
of 112,983 and the equal-
weighted primary index 
jumped 2.2% to 18,287. 
Both indices’ growth were 
higher than Wednesday’s, 
suggesting fresh money 
being further invested 
across the market’s industry 
spectrum.
Iran Fara Bourse was on 
the same page, too. Its 
main index, IFX, shot up 
37.61 points or 3.26% 
to close at 1,191.36. The 
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Catriona Purfield, who led 
an International Monetary 
Fund team to Iran last year.
> Projections
In its latest “Global 
Economic Prospects” report 
released in June, the World 
Bank put Iran’s economic 
growth rate at 4.3% in 2017, 
forecasting a 4.1% growth 
in both 2018 and 2019, and 
4.2% in 2020.
The International Monetary 
Fund estimated Iran’s real 
GDP growth at 4.2% in 
2017-18, projecting it to 
be sustained or even rise 
toward 4.5% over the 
medium term, if financial 
sector reforms take hold.
“Notwithstanding the 
recovery, the economy 
faces near-term challenges. 
Rising financial 
vulnerabilities and external 
uncertainty call for the 
urgent implementation of 
the planned financial sector 
reform. A coordinated 
reform package that also 
sees the government take 
additional fiscal measures 
to reduce debt, unify the 
exchange rate and transition 
to a market-based monetary 
policy framework would 
send a strong signal of the 
authorities’ commitment 
to stability,” an IMF report 
reads.
The United Nations has 
estimated a 5.3% economic 
growth for Iran in 2017, 
noting that the growth is 
projected to settle at 5.1% 
and 5% over the next two 

years respectively.
“The economic situation 
in the Islamic Republic of 
Iran has improved visibly in 
recent years. In 2017, GDP 
growth remained relatively 
robust at 5.3%, after surging 
by an estimated 12.5% 
in 2016 due to a strong 
expansion of oil production 
and exports. GDP growth 
is expected to remain 
above 5% in 2018 and 
2019, supported by easing 
monetary conditions and an 
improving external sector,” 
the UN report reads, adding 
that future economic 
growth in Iran depends on 
attraction of foreign direct 
investment.
“The moderately favorable 
outlook is contingent on the 
capacity to attract foreign 
investments and is subject 
to significant geopolitical 
risks and uncertainties.”
His comments came as the 
United Nations Conference 
on Trade and Development 
recently put the volume of 
foreign investment inflow 
to Iran in 2017 at $5.019 
billion, registering an over 
48% rise compared to the 
year before.
“Following the lifting 
of sanctions in 2015, the 
country’s rich reserves 
started to attract significant 
foreign participation in the 
exploration and production 
of oil and gas. In July 2017, 
Total (France), CNPC 
(China) and the National 
Iranian Oil Company 

signed a contract to develop 
Phase 11 of South Pars, the 
world’s largest gas field. In 
August, Unit International 
(Turkey), Zarubezhneft 
(Russia) and the local 
Ghadir Investment Holdings 
agreed jointly to invest $7 
billion in three oilfields and 
a gas field,” reads part of 
UNCTAD’s latest report 
“World Investment Report 
2018”.
“The Turkish company has 
also reached an agreement 
with the Iranian government 
to build seven power plants 
in the country. However, 
the United States’ decision 
to withdraw from the Iran 
nuclear deal has led to 
uncertain prospects for 
these investment projects.”
A major challenge facing 
Iran’s economic prospects 
is the US stated intention of 
reimposing sanctions on the 
Islamic Republic. 
US President Donald Trump 
announced on May 8 his 
withdrawal from the Joint 
Comprehensive Plan of 
Action–the formal name 
of the nuclear deal–and 
promised to reimpose 
sanctions against Iran.
The European Union, 
together with Iran’s major 
eastern partners China 
and Russia, are working 
to salvage JCPOA in the 
absence of the United 
States. It remains to be seen 
how their efforts will pay 
off and how reimposition 
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EghtesadOnline: Iran’s 
economy grew 3.7% during 
the last fiscal year (March 
2017-18), according to 
latest reports released by the 
Central Bank of Iran and the 
Statistical Center of Iran. 
This is the first time CBI 
and SCI are reporting 
similar figures on Iran’s 
economic growth and 
the first time their 
corresponding reports are 
released at the same time. 
According to CBI, Iran’s 
gross domestic product—
based on the fiscal 2011-
12 prices–stood at 6,940 
trillion rials ($164.2 billion 
based on official exchange 
rates) last year.
According to SCI, the 
economy grew by 4.3% 
without taking into account 
crude oil production, 
Financial Tribune reported.
The services sector, as 
usual, registered the highest 
growth rate last year with 

6.8%.
The services sector consists 
of wholesale and retail 
trade; restaurants and 
hotels; transport, storage 
and communications; 
financing, insurance, real-
estate and business services; 
as well as community, 
social, education and health 
services.
This sector employs nearly 
half of Iran’s working age 
population.
Production in the sectors 
of industry and agriculture 
grew by 1.6% and 1% 
respectively.
> GDP Growth Timeline 
Vis-à-Vis Sanctions
Iran’s economy emerged 
from recession in fiscal 
2014-15 with a 3% growth 
after two years of recession 
when the economy 
contracted 5.8% and 1.9% 
back to back, according to 
the Central Bank of Iran.
Growth in 2015-16 has been 

put at -1.6% by the Central 
Bank of Iran and 0.9% by 
SCI.
CBI has put 2016-17 growth 
at 12.5% while the SCI says 
it was much lower and near 
8.3%.
The astronomical growth 
experienced in Iran after 
the removal of international 
trade restrictions on the 
economy as a result of the 
nuclear deal the country 
signed with world powers 
in 2015 (came into effect in 
Jan. 2016), owed to a great 
extent to Iran’s ability to 
increase its oil sales.
Later, however, as crude 
output was ramped up and 
the production capacity 
neared pre-sanctions levels, 
growth in the key sector 
slowed down and gave way 
to better performance in 
other sectors.
“Growth has begun to 
broaden in the non-oil 
sector,” read a statement by 

 Iran’s GDP
 Growth at 3.7%
 in Fiscal 2017-18
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