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در کشورهای توسعه یافته و صنعتی، 
آنچه همــواره مورد توجــه و اهمیت 
فــراوان قرار مــی گیــرد، توجه به 
محصوالت و کاالهایی اســت که در 
چرخه صنعت و اقتصاد کشــور نقش 
کلیدی ایفا می کنند. تمرکز بر صنایع و 
محصوالت درآمدزا ، ایجاد توازن بین 
عرضه و تقاضا و برنامــه ریزی برای 
جذب سرمایه گذار خارجی در چرخه 
اقتصاد یک کشــور از جملــه عواملی 
اســت که می تواند موجب شکوفایی 
اقتصادی شود. حمایت از تولید ملی و 
تشــویق به تولید، حمایت و پاسداری 
از اقتصاد کشور اســت. اکنون وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به نوعی متولی 
اقتصاد کشور تمام تالش خود را مبنی 
بر هدایت سه موضوع صنعت ، معدن و 

تجارت تا ســرمنزل مقصود که همان 
شکوفایی اقتصادی است به کار گرفته 
اما گســتردگی اقدامات آنهم در ســه 
بخش صنایع، معادن و تجارت، فعالیتی 
است که به ســبب همان گستردگی ، 
ممکن است در برخی مواقع بی برنامه 
صورت بگیرد یــا به طــور همزمان و 
متوازن بــه موضوعات مرتبــط با هر 
سه موضوع، توجهی نشــود. بهرحال 
ادغام 3 فعالیت مهم صنعتی ، معدنی و 
تجاری که هر یک به نوبه خود می تواند 
پشــتوانه اقتصاد مملکت باشد، کمی 
غیر اصولی بنظر میرسد و لزوم نگرش 
در تفکیک این ســه فعالیت، موضوعی 
است که بهتر است هرچه زودتر مدنظر 
قرار گیرد تا پرداختن بــه موضوعات 
مرتبط با صنعت، معــدن و تجارت از 
وضعیت ناهمگون فعلی خارج شــود 
. از این رو شــاید دور از انتظار نباشد 
که بــا توجه به اهمیت فــراوان نقش 
تولید داخلی در شــکوفایی اقتصادی 
و تامین معاش مــردم، وزارتخانه ای 
ایجاد شــود که صرفا به تولید و ترویج 
فرهنگ مصرف تولیدات داخلی بپردازد. 
اهمیت پرداختن بــه تولید ایرانی را نه 

فقط همزمان با سالی که به این عنوان 
نامگذاری شــده، بلکه برای همیشه 
مورد تاکید قرار میدهــد. ایجاد توازن 
بین قیمت و افزایــش کیفیت وظیفه 
خطیری اســت که تنها مــی تواند از 
عهده وزارتخانــه ای براید که تمرکز 
خود را بــر تولید و حمایــت از کاالی 
وطنی معطــوف کرده اســت. وزارت 
تولید در صورت شــکل گیری، صرفا 
بحث تولیــد کاالی ایرانی و حمایت از 
آن را تا زمانی که مورد اســتفاده قرار 
گیــرد، برعهده خواهد داشــت و این 
حمایت که شــامل اثبات بخشــنامه 
،جلوگیــری از قاچــاق کاال و واردات 
محصــوالت مشــابه داخلی،برطرف 
نمــودن مشــکالت،اعتبارات مالی و 
بانکی، بیمه و مالیات و قوانین اداری و 
اعمال قوانین حمایتی در بخشنامه های 
حاکمیتی پیش روی تولیدکنندگان از 
یک سو و حمایت از خرید کاالی ایرانی 
که با رویکرد تشــویق مصرف کننده 
بــه اســتفاده از کاالی ایرانی صورت 
میگیرد، در صورت اســتمرار، موجب 
ترجیح بــه اســتفاده از کاالی ایرانی 

خواهد شد.

یایی در دسترس! و ، ر وزارت تولید
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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شهردار منطقه21 با اشاره به افتتاح پروژه تقاطع 
غیر همســطح بزرگراه شهید لشگرى- اندیشه 
گفت: افتتاح این تقاطع غیرهمسطح سهولت در 
ســفرهاى منطقه اى و فرامنطقه اى را به همراه 

خواهد داشت.
حسن رحمانی ، با اشــاره به افتتاح پروژه تقاطع 
غیر همسطح بزرگراه شــهید لشگرى-اندیشه 
گفت: پروژه »دوگاز« به دلیل اتصال محورهاى 
شهید خرازى در منتهی الیه شمالی و به ترتیب 
شــهید حکیــم، آزاد راه تهران-کرج، شــهید 
لشــگرى و فتح در منتهی الیه جنوبی و در ادامه 
اتصال به کمربندى شهریار، پروژه اى قابل توجه 

با عملکردى ویژه در پهنه غرب پایتخت است.
وى افــزود: بهــره بــردارى از ایــن تقاطــع 
غیرهمســطح موجب ســهولت بیشــترى در 
ســفرهاى منطقه اى و فرامنطقه اى می شود و 
قطعا با افتتاح ســه پروژه فتح-گلها، لشکرى-

ایران خودرو و فتح-ایران خودرو و تقاطع هاى 
واقع در بزرگراه شهید لشگرى در سال هاى اخیر 
شاهد روان تر شدن بار ترافیکی در ورودى غربی 
پایتخت و تسهیل در تردد خودروهاى عبورى در 
این مسیرها بوده ایم و تنها گره ترافیکی غرب 
پایتخت تقاطع "دوگاز" با بزرگراه شــهید 

لشگرى است که با نام ســه راه اندیشه شناخته 
 می شــود و تنها نقطه مســبب ایجــاد اختالل 

ترافیکی در این بزرگراه می باشد.
شــهردار منطقه 21 در خصوص مشــخصات، 
میزان اراضی تملیکی، هزینه اجرایی و مطالعات 
توجیهی  طرح پروژه تقاطع غیر همسطح بزرگراه 
شــهید لشــگرى-دوگاز گفــت: در این طرح، 
بزرگراه شهید لشگرى در تراز موجود باقیمانده و 
پروژه "دوگاز" به صورت روگذر عبور خواهد کرد 
که در این شرایط کلیه دسترسی هاى این تقاطع 
تأمین خواهد شد، طول مسیر شمال به جنوب و 
برعکس تقاطع 1۴00متر است که هر مسیر آن 
داراى سه باند حرکتی خواهد بود و دو دستگاه پل 
به طول 7۶متر و عرض 20,۵متر با عرشه فلزى 
باکس و دال بتونی که بر روى 30شــمع ستون 
به طول 22متر استوار اســت و ۶دستگاه رمپ و 
لوپ به طول 2000متر کــه تأثیرگذارترین آنها 
لوپ شمال غربی اســت حرکت شرق به جنوب 
را تأمین می کند و اصالح معابر موجود به طول 
1000متر به منظور تأمین حرکت جنوب به شرق 
و غرب به شــمال خواهد بود. رحمانی یادآورشد 
میزان تملک این پــروژه جمعاً 28921متر مربع 
است که شامل 2۵09 متر مربع ملک خصوصی 

کارخانه عالی نســب، 1۶9 متر مربع ملک آتش 
نشانی شهردارى، زمین بایر شهردارى 19۴0۴ 
متر مربــع و زمین بایر ملــک خصوصی 1777 
متر مربع می باشــدوهزینه اجرایی این پروژه بر 
اساس فهارس بهاى سال 9۴ حدوداً 300 میلیارد 
ریال ) در دو فاز ( برآورد شــده اســت. وى افزود 
باتوجه به اهمیت جاده مخصوص به عنوان یکی 
از شــریان هاى ورودى و خروجی شهر تهران، 
حجم باالى مراکز صنعتی در این منطقه و تردد 
وسایل نقلیه سنگین در این محور، آلودگی هوا و 
صوتی و اتالف زمان و سوخت هزینه هاى روانی 
، جسمی و مالی بسیارى را برشهروندان تحمیل 
می کند که باتوجه به در نظــر گرفتن دوره عمر 
طرح) حدود 20ســال( ، صرفه اقتصادى قابل 
مالحظه این پروژه به جهت کاهش هزینه هاى 

مذکور ، توجیه اقتصادى_ مالی آن می باشد.
درادامه معاون فنی و عمرانی شهردارى منطقه 
21 به ویژگی هاى پروژه دوگاز اشاره کرد: مهم 
ترین توجیهات فنی اجراى پروژه، تکمیل بودن 
حرکات بزرگراه دوگاز در تقاطــع با فتح، حجم 
باالى دوربرگردان هاى موجود، کاهش ایمنی 
و سطح سرویس و افزایش زمان سفر و مصرف 
ســوخت در این محور بوده اســت. این پروژه از 

8

خرداد 97

 منیژه   بازیار

شهردار منطقه 21:

 با  افتتاح طرح دو گاز،  گره  ترافیکی
 غرب پايتخت باز  می شود 
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جهت زیســت محیطی نیز با اجراى این پروژه، 
به تبع کاهش مصرف ســوخت، شاهد کاهش 
CO _HC_ آالینده هاى مختلــف از قبیل؛

NOX  و کاهــش آلودگی صوتــی و افزایش 
فضاى سبز در این محدوده خواهیم بود. 

مهدى قره خانــی گفت:به لحــاظ فرهنگی 
-اجتماعی نیز ، کاهش اتالف زمان، ســبب 
افزایش رضایــت مندى شــهروندان و ارتقاء 
ســطح اعتماد آنان بــه مدیریت شــهرى و 
کاهش معضــالت اجتماعــی از قبیل تکدى 
گرى و... در این محدوده خواهد شــد. ایشان 
یادآورشــداجراى استاندارد ســازه پل در این 
منطقه، موجب تســهیل تخلیه شهر تهران در 
مواقع ضرورى خواهد بود که این امر در مبحث 
پدافند غیر عامل بســیار حائز اهمیت است وبه 
لحاظ بحث ســالمت، مواردى که بیان شد به 
افزایش ســالمت عمومی شــهروندان منجر 
خواهد شــد. معاون فنی وعمرانی یادآورشــد 
پروژه دوگازاز جهت معمارى و شهرســازى، 
احداث تقاطع هاى غیر هم ســطح مطابق با 
اصول زیبا شناسی، موجب ارتقاء کیفیت دید و 
منظر شهرى خواهد بودو اجراى این پروژه آثار 
قابل مالحظه اى برارتقاء کیفیت حمل و نقل در 
این محور خواهد داشت. از جمله؛ ارتقاء سطح 
سرویس شبکه معابر ، افزایش سرعت، کاهش 
مصرف ســوخت و دیگر مواردى که به آن ها 
اشــاره شــد. وى ادامه داد: ایجاد تقاطع هاى 
غیر همســطح به خصوص در تقاطع هاى آزاد 
راه تهران-کرج و جاده مخصوص و افزایش 
امکان دسترســی و انتخــاب، موجب 
تجزیه حجم تردد به دسترســی هاى 

مختلف و کاهش تراکم ترافیک در نقاط خاص 
)در حال حاضر بزرگراه هاى فتح و لشــگرى( 
خواهد شد، ضمن اینکه امکان برقرارى ارتباط 
به نقاط مختلف شــهر از طریق بزرگراه هاى 
شهرى را نیز فراهم خواهد ساخت .  قره خانی 
ابراز امیدوارى کرد که با اجــراى کامل پروژه 
تقاطع غیر همسطح "دوگاز" عالوه بر توسعه 
و تکمیل شــبکه بزرگراهی منطقــه و ایجاد 

ارتباط مؤثر و ارتقاء ســطح ایمنی بین بزرگراه 
فتح با آزاد راه تهران-کرج شاهد سامان یافتن 
هرچه بیشــتر جریان و کاهش بــار ترافیک 
در این بزرگراه به عنوان یکــی از اصلی ترین 
شریان هاى بزرگراهی در ورودى غرب کالن 

شهر تهران باشیم .

خرداد 97

عکاس: بهرام حسن پور
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2017
ل 

سا
ی 

ها
برند

ن 
تری

ش 
ارز

پر 

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 یک 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.

خرداد 97

درآمد برندارزش برندبرندرتبه

170214/2اپل1

101/880/5گوگل2

8785/3مایکروسافت3

73/525/6فیس بوک4

56/423کوکاکوال5

54/1133آمازون6

43/930/7دیزنی7

41/1168/8تویوتا8

40/385مک دونالد9

32/2166/7سامسونگ10

11GE37/9100/3

12AT&T36/7163/8

13IBM33/379/9

31/459/4اینتل14

15Cisco30/748/6
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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 کســب و کارهاى کوچک اما از آنجایی 
که شرکتها در هر اندازه اى در حال یادگیرى و انطباق 
سریع با شرایط محیطی هستند، مسئولیت اجتماعی 
در کســب و کار امروزه به امرى ضرورى بدل شده 
است. مسئولیت اجتماعی به عبارتی استراتژى برند 
هوشمند است. چراکه ســبب می شود مشتریان به 
حمایت از برند برآمده و ســهم بیشترى از کیف پول 
خود را بــه برند اختصاص دهند تــا از این طریق در 
فعالیت هاى خیرخواهانه ى برند ،که ممکن اســت 
شامل حفاظت از محیط زیست، حقوق بشر، توسعه 
ى جوامع و بهبود زندگی کارکنان باشــد، شــرکت 

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

خرداد 97
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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 2۵ 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 139۵ 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.

خرداد 97

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 هاي مجازي و 

بازاریابي شبکه اي 
 توسعه و ارتقاي کیفي خدمات اصناف با 

هدف رضایتمندي مشتري 
 توسعه و ساماندهي شرکتهاي پخش و 

فرصت های سرمایه گذاری در ایران

خرداد 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
۴- نرخ سود و هزینه هاى آن

۵- سقف پرداخت
۶ -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 2/۵ تا 1۵ 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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 رونمایی  از  کارتخوان های جدید
 جایگاه های  سوخت 

موســوى خواه گفت: با نصب تجهیــزات نوین، 
از نخســتین ســرى کارتخوان هــاى جدید در 

جایگاه هاى توزیع سوخت رونمایی می شود. 
محمدرضا موســوى خواه، مدیرعامل شــرکت 
ملی پخــش فرآورده هاى نفتی دربــاره مزایاى 
کارتخوان هاى جدید جایگاه هاى سوخت اظهار 
کــرد: باالترین مزیت ایــن کارتخوان ها، حذف 
هزینه هاى تامین و نگهداشــت از دولت خواهد 
بود که این مهم ازطریق شــبکه بانکی کشــور 
انجام می شــود و صرفه جویی قابــل توجهی به 
همراه خواهد داشت.موسوى خواه با بیان این که 
بیش از 11 ســال از آغاز نصب تجهیزات سامانه 
هوشمند سوخت در جایگاه هاى عرضه می گذرد 
و اکنون نیازمند به روزرسانی است،تصریح کرد: در 
پیاده سازى و تجهیز این سرى از کارتخوان ها از 
فناورى روز استفاده شده اســت و براى رفاه حال 
هموطنان، پرداخت هزینه سوخت بدون دخالت 
نیروى انسانی نیز میســر خواهد شد.وى با بیان 
این که فناورى  نصب شــده روى کارتخوان هاى 
جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیات  بانکی 

را دارا است، بیان کرد: از این پس، تمامی نازل ها به 
سیستم توزیع سوخت و پرداخت هم زمان مجهز 
می شوند تا شــهروندان بتوانند از طریق خدمات 
بدون کارت یــا با وارد کــردن کارت هاى بانکی 
خود و حتی از طریق موبایــل، پرداخت هاى خود 

را انجام دهند.
 شایعه افزایش قیمت بنزین

 تکذیب شد
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده هاى نفتی، 
با رد شــایعات مطرح شــده درباره سهمیه بندى 
بنزیــن یــا افزایــش قیمــت ســوخت گفت: 
اقدام هاى انجام شــده هیچ ربطی بــه افزایش 
قیمت یا ســهمیه بندى بنزین ندارد و تنها براى 

خدمت رسانی بهتر به شهروندان انجام می شود.
موسوى خواه با بیان این که مطابق مصوبه مجلس 
شوراى اسالمی ما موظف هستیم عرضه بنزین 
و نفت گاز را با اولویت کارت سوخت انجام دهیم، 
ادامه داد: این مهــم اکنون در بخــش نفت گاز 
با اســتفاده از ســامانه پیمایش انجام می شود، 
همچنین به رو زرســانی تجهیزات جایگاه هاى 

بنزین و نفت گاز در دســتور کار این شرکت قرار 
دارد.مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده هاى 
نفتی افزود: در اســتفاده از کارتخوان هاى جدید 
نیازى به تغییر زیرساخت نخواهد بود و تنها انتقال 
اطالعات با فناورى نو و با اســتفاده از فیبر نورى 
انجام می شــود.وى با بیان این که همه خودروها 
هم اکنون کارت ســوخت دارند، گفت: اگر کسی 
کارت ســوختش را گم کرده باشــد می تواند با 
مراجعه به دفاتر پست و پلیس +10 کارت المثنی 
درخواست دهد و اگر کســی رمزش را فراموش 
کرده با در دست داشتن مدارک با مراجعه به نواحی 

شرکت ملی پخش، رمز گشایی کند.
موسوى خواه در پایان درخصوص کارت سوخت 
خودروهاى نوشــماره، یادآور شــد: براى همه 
خودروهاى نوشــماره، کارت سوخت صادر شده 
است؛ بنابراین هموطنانی که براى تحویل کارت 
ســوخت اقدام نکرده اند با مراجعه به دفاتر پست 
محل زندگی خود یا پیگیرى در ســایت پســت، 
نســبت به تحویل کارت هاى خود اقــدام کنند                

تایید است    
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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
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تردیــدى نداریــم کــه صنعت گردشــگرى 
)Tourism Industry( تاثیر مهمی بر اقتصاد 
کشورها دارد. وقتی به تولید ناخالص ملی کشورها 
نگاه می کنیم، بسیارى از کشورها را می بینیم، که 
گردشــگرى مهمترین درآمد ملی شان محسوب 
می شود، در چنین شــرایطی کشورى مثل ایران 
که به لحاظ جاذبه هاى گرشگرى پتانسیل هاى 
باالیی دارد، نباید از کنار این منبع عظیم کســب 

ثروت به سادگی عبور کند.
صنعت گردشگرى به عنوان یک استراتژى توسعه 
اقتصــادى، فرهنگی ، امنیتی و سیاســی بیش از 
پیش معطوف این امر شده و آثار مثبت اقتصادى 
و فرهنگی آن مورد توجه جــدى دولت ها و ملل 
گوناگون قرار گرفته اســت. بسیارى از کشورها با 
بهره گیرى از این صنعت به نقطه اوج اهداف مورد 
نظر دست یافته به نحوى که بیشترین درآمد خود 
را از طریق آن تامین می کنند و در زمره کشورهاى 
توســعه یافته جهان مطــرح شــده اند. صنعت 
گردشگرى نوعی ســرمایه گذارى غیر مستقیم 
خارجی در داخل کشور است و اثرهاى انبساطی آن 
در کلیه بخش هاى اقتصادى، اثرهاى توسعه اى 
دارد. به همیــن دلیل بدون تردیــد برنامه ریزى 

عامل مهمی  براى دستیابی به موفقیت در بخش 
گردشگرى اســت که مجریان را بر آن می دارد تا 
بر اساس محدودیت زمانی ، خود را به نقطه عطف 

دیدگاه سیاست گذاران نزدیک کنند.
 صنعت توریسم و سهم آن در اقتصاد ملی  کشورها 
از جمله مباحث مهمی  است که مورد عنایت تمام 
کشورها قرار گرفته اســت و در ارتباط تنگاتنگ با 

صنایع و مشاغل زیر می باشد :
- هتلدارى

- حمل و نقل
- آژانس هاى مسافرتی

- صنایع دستی
- رستوران دارى
-صنایع غذایی

- کشاورزى
اصلی ترین کارکرد این صنعت کسب درآمدهاى 
ارزى، توزیع مجدد درآمدها، ایجاد زمینه اشتغال، 
فروش کاالها و خدمات مورد نیاز گردشــگران و 
به ویژه صنایع دستی توســعه حمل و نقل و رونق 
اقتصادى است. در ایران با توجه به شرایط حاکم بر 
منطقه و اقتصاد ایران، محورهاى زیر از اهم حوزه 
هاى فعالیت براى گردشگرى است که البته باید 

اذعان کنیم تا امروز توفیق چندانی نداشته ایم :
- توسعه گردشگرى داخلی در دو بعد استانی و ملی

- تمرکز به جذب همســایگان از طریق افزایش 
تسهیالت در مرزهاى خشکی و دریایی

- توجه به گردشگران قاره اى در حوزه جغرافیایی 
فرهنگی با مشخصه گردشگرى قاره اى

- بازاریابــی بین المللــی با تمرکز بــر بازارهاى 
گردشگرى مدیترانه اى و فراآتالنتیکی

- تبع اجراى این برنامه ها و رویکردها موجب می شود 
که در بعد اقتصادى فواید زیر نصیب کشور گردد:

- تسریع گردش سرمایه در نظام اقتصادى کشور
- توسعه اقتصادى و ایجاد اشتغال

- بهبود وضعیت معیشتی استان هاى محروم
- جذب سرمایه هاى بخش خصوصی خارجی

در این بین باید به شــدت به اهمیــت بازاریابی 
اینترنتی و بازاریابی در شــبکه هاى اجتماعی به 
منظور بهبود تصویر و برند ایران در میان مشتریان 
بالقوه خارجی اهمیــت داد. بــه عبارتی فضاى 
مجازى می تواند اهرمی باشد براى خنثی سازى 
تبلیغات غلط و سوء که پیرامون ایران وجود دارد و 
باعث شده است بخش قابل توجهی از مخاطبان 

گردشگرى را از دست دهیم.

، ناجی اقتصاد ملی صنعت گردشگری
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مطابق مــاده 93 قانــون مالیاتهاى مســتقیم 
"درآمدى که شــخص حقیقی از طریق اشتغال 
به مشــاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور 
در ســایر فصول قانون در ایران تحصیل کند پس 
از کســر معافیت هاى مقرر در این قانون مشمول 
مالیات بر درآمد مشــاغل می باشــد  با عنایت به 
ماده مذکور عمــده مشــاغل داراى معافیت به 
میزان معافیت مالیات حقوق بگیران می باشــند 
که ساالنه توســط دولت تعیین و اعالم می گردد 
شرط استفاده از این معافیت ارائه اظهارنامه مطابق 
نمونه ســازمان امور مالیاتی است که می بایست 
بصورت الکترونیک به امور مالیاتی تحویل گردد 
اظهارنامه حاوى اطالعات شناسنامه اى شخص 
حقیقی و اطالعات مــکان فعالیت و نوع فعالیت و 
میزان درآمد و هزینه حاصل ازفعالیت شــخص 
حقیقی می باشد  که شخص حقیقی مکلف است 
اظهارنامه هر ســال خود را حداکثر تا پایان خرداد 
ماه ســال  بعد به اداره امور مالیاتی تحویل نماید 

مجدداً متذکر می گردد در صــورت عدم تکمیل 
مراحل ثبت نام امکان ارائه اظهارنامه وجود ندارد 
و عدم ارائه اظهارنامه موجبات عدم تعلق معافیت 
خواهد شــد حال سوال این اســت که اظهارنامه 
بایســتی داراى چه خصوصیاتی باشد که بتوان از 
معافیت هاى قانونی و تســهیالت مقرر در قانون 
اســتفاده نمود ؟ مطابق مقررات ماده 100 قانون 
مالیاتهاى مستقیم "صاحبان مشاغل مکلف اند 
اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت هاى شــغلی 
خود را در یک سال مالیاتی براى هر واحد شغلی یا 
براى هر محل جداگانه طبق نمونه اى که بوسیله 
سازمان امور مالیاتی تهیه خواهد شد تنظیم نمایند 
و تا آخر خردادماه ســال بعد به اداره امور مالیاتی 
محل شــغل خود تســلیم و مالیات متعلق را به 
نرخ مذکور در مــاده 131 قانون پرداخت نمایند" 
بنابراین مســتفاد از متن ماده مذکور چند شــرط 
براى ارائه اظهارنامــه صحیح در ماده مذکور آمده 
است شرط اول اظهارنامه بایستی حاوى فعالیت 

هاى شغلی شخص باشد یعنی اگر شخصی داراى 
چند فعالیت باشــد می بایســت اظهارنامه کامل 
فعالیتهاى خود را در موعد مقرر جهت برخوردارى 
از معافیــت ارائه نماید شــرط دوم اظهارنامه می 
بایست مطابق نمونه ســازمان امور مالیاتی باشد 
بنابراین اظهارنامه بایســتی بطور ضمنی مطابق 
نظر ســازمان امور مالیاتی تهیه و ارائه شــود که 
نمونه فایل الکترونیک بر روى ســایت سازمان 
امور مالیاتی می باشد که نحوه دریافت اظهارنامه 
بصورت الکترونیک ، مورد قبول سازمان مالیاتی 
می باشد که الزمه ارائه اظهارنامه الکترونیک ثبت 
نام در طرح جامع مالیاتــی و دریافت کلمه عبور و 
رمز ورود می باشد شرط ســوم تسلیم اظهارنامه 
در موعد مقرر یعنی آخر خرداد ماه ســال بعد می 
باشــد اظهارنامه هایی که بعــد از تاریخ فوق به 
امور مالیاتی ارســال شــود در حکم عدم تسلیم 
اظهارنامه می باشد و مســئولیت ناشی از عواقب 
آن بعهده شخص مودى مالیاتی میباشد و سازمان 

 جايگاه و فرهنگ مالیاتی
در سرنوشت بنگاه ها
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امور مالیاتی هیچ گونــه تعهدى مبنی بر پذیرش 
اینگونه اظهارنامه ها ندارد شرط چهارم پرداخت 
مالیات مندرج در اظهارنامه بر اســاس نرخ هاى 
مالیاتی می باشد با توجه به اینکه مالیات مندرج در 
اظهارنامه ، با تسلیم و ارسال اظهارنامه مورد قبول 
شخص مودى می باشد بنابر این مالیات موصوف 
قطعی بوده و عدم پرداخت آن همزمان با تســلیم 
اظهارنامه موجبات تعلق جریمه دیرکرد بر اساس 
مقررات ماده 190یعنــی )2,۵ % ( دو و نیم درصد 
به ازاى هرماه تاخیر را فراهــم می نماید که اداره 
امور مالیاتی می تواند جهت وصول این نوع مالیات 
اقدامات اجرایی را پس از تسلیم اظهارنامه شروع 
نماید .با توجه به اینکه قبــاًل پرونده هاى مالیاتی 
مودیان بدلیل نبود اطالعات کافی بصورت مکان 
فعالیت ) آدرس محور( تشکیل می شد لذا چنانچه 
یک شخص مودى در مکانهاى مختلف فعالیت 

هاى یکسان و یا متفاوتی داشت و براى هر 
محل یک اظهارنامه مالیاتی جداگانه 

تنظیم می نمود ســازمان امور 
مالیاتی نیز بابــت هر محل 

معافیت مالیاتی را براى شخص مودى اعمال می 
نمود مگر در مواردى که واحــد مالیاتی از فعالیت 
هاى دوم به بعد مطلع می گردید که در اینصورت 
از ارائه معافیت زائد خــوددارى می گردید لیکن با 
الزام ثبت نام مودى بر روى سیســتم طرح جامع 
مالیاتی پرونده هاى تشکیل شده بر اساس کد ملی 
افراد می باشد )کد ملی محور( و مطابق بخشنامه 
اخیر سازمان امور مالیاتی و مقررات ماده 100 هر 
شخص حقیقی می بایســت یک اظهارنامه براى 
تمام فعالیتهاى خود در هر جاى ایران ارائه نماید 
و یکی از محل هاى فعالیت را بعنوان محل اصلی 
و بقیه محل هاى فعالیت را می بایســت بصورت 
شــعبه در اظهارنامه و ثبت نــام الکترونیک خود 
معرفی نماید . بدلیل عدم تســلط عمده مودیان 
مالیاتی به نــرم افزارهاى مالــی و مالیاتی و عدم 
وجود تخصــص مالیاتی و نبــود اطالعات کافی 
از نحوه تعییــن مالیات باعــث گردیده اکثر 
مودیان کوچک و متوســط اظهارنامه 
هاى خود را از طریــق کافی نت و 
بر اساس مالیات سنوات قبل به 

امور مالیاتی ارائه نمایند با توجه به اینکه تخصص 
کاربران کافی نت تنظیــم اظهارنامه مطابق نظر 
مودى می باشد بنابراین با جمع و کسر اعداد سال 
قبل درآمد مشمول مالیات سال مورد نظر مودى 
را طبق سلیقه شخص ایشــان و فارغ از تهدیدات 
مالیاتــی آینده تعیین می نمایــد در حالیکه اصل 
قانون مالیاتها بر این اســتوار اســت که سازمان 
امور مالیاتــی ، مالیات را بصــورت واقعی تعیین 
و وصول نماید در ســالهایی که رکــود و بیکارى 
حاکم اســت از وصول مالیات اضافی خوددارى 
نماید و ســالهایی که رونق اقتصادى وجود دارد 
بالطبع مالیات اشخاص با افزایش و مطابق درآمد 
سال مودى مواجه شــود با توجه به اینکه درآمد 
مشمول مالیات مودیان که در اظهارنامه قطعیت 
می یابد در نهایت مالیات توســط واحد مالیاتی از 
اعمال ضریب به فروش غیر واقعی بدست می آید 
از طرفی با توجه به اینکه هرساله معافیت مالیاتی 
 توسط دولت و با افزایش نسبت به سال قبل تعیین 
می شــود لذا در صورت افزایش مالیات نسبت به 
ســال قبل موجبات افزایش فروش واقعی توسط 
واحد مالیاتی فراهم می گردد کــه در نهایت این 
فروش بــرآوردى پایه تعیین مالیــات و عوارض 
ارزش افزوده مودیان کوچک و متوســط خواهد 
شــد و چون توسط شــخص مودى ابراز گردیده 
امکان کاهش مالیات و عوارض ارزش افزوده 

نیز وجود ندارد.
20

خرداد 97



21

خرداد 97خرداد 97

شاهین احمدی مدیرعامل شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان:

 تجارکارت؛ تحقق رفاه 
خرید کارکنان  سازمانها ،نهادها و ارگانها

کارمندان  و کارگران به  عنوان یکی از موثرترین 
افراد شــاغل درکشــور ،دانش و تجربه خود را 
دراختیار کشــور قرارداده و می بایست ازتالش 
هاى خستگی ناپذیر این قشر از جامعه به شکلی 

قدردانی و حمایت کرد.
به این منظور مدیرعامل شــرکت گســترش  
تجارت وسرمایه ایرانیان در گفتگویی با خبرنگار 
دنیاى اقتصاد شــرایط و تســهیالت فروش 
اقســاطی کاالدر قالب تجــار کارت را اینگونه 

شرح داد:
شرکت گسترش تجارت و ســرمایه ایرانیان) 
سهامی عام( در سال 8۴ تاسیس و در سال 90 
بصورت سهامی عام درآمد که سهام آن در بازار 

فرابورس با نماد تجار عرضه می شود.
رســالت ایــن شــرکت فــروش اقســاطی 
کاال که عمومــا لــوازم خانگی بــا برندهاى 
معتبر)سامسونگ( اســت به کارکنان سازمانها 
،نهادها و ارگانهــا می باشــد.  وى افزود : طی 
تفاهم نامه و قراردادى که با ارگان ها و سازمانها 

منعقد شــده  ،کارت اعتبارى با نام تجار کارت 
در اختیار پرسنل ســازمانها و ارگانها قرار داده 
میشــود و کارمندان میتوانند بر اســاس اعتبار 
ســنجی صورت گرفته ســازمان خود، از مبلغ 
۵0میلیون تا سقف 200میلیون ریال ملزومات 
زندگی را بصورت اقســاط 12 الــی 18 ماهه 
ازفروشــگاههاى اختصاصی در سراسرکشور  

خریدارى نمایند.
همچنیــن کلیــه کاال و محصوالتــی کــه 
درفروشــگاههاى تجار به فروش می رسند از 
برندهاى معروف بوده که اکثرآن در داخل ایران 
تولید می شوندوشامل کلیه محصوالت  لوازم 
خانگی و صوتی و تصویرى سامسونگ،مبلمان 
و فرش و ساعت و زیورآالت می باشد. احمدى 
خاطر نشــان کرد:در ســال حمایت ا زکاال و 
تولیــدات ایرانی برآنیم عرضه گســترده کلیه 

محصــوالت لــوازم خانگــی و صوتی و 
تصویــرى سامســونگ که در 
داخل کشــوروبا تالش بیش از 

سه هزار نیروى شــاغل تولید میشود را جامعه 
عمل بپوشانیم تا کلیه هموطنان ازیهره مندى 
از کاالى باکیفیت و مطابــق تکنولورژى روز 

لذت ببرند.
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چرا رنو   در ایران   ماند؟ 
با اعالم کارلوس گوســن، مدیرعامل رنو 
این خودروساز فرانســوی با وجود خروج 
آمریکا از برجام و بازگشــت تحریم های 
مربوط به صنعت خودرو، در ایران می ماند. 

نکته کلیدی در اظهارات گوسن، امیدواری 
وی به آینده رنو در بــازار خودروی ایران 
اســت؛ چه آنکه تاکید کــرده ماندن در 
شرایط تحریم می تواند در سال های بعد 
به یک مزیت برای این خودروساز تبدیل 
شــود. در واقع رنو امیدوار است به واسطه 
خروج سایر خودروسازان خارجی از ایران 
به دلیل نقــض برجام، خــود را به عنوان 
بازیگر نقــش اول یکــی از بزرگ ترین 

بازارهای خودروی خاورمیانه مطرح کند.
در شــرایطی که گمان می رفــت رنو نیز 
ماننــد هموطنش پژو، ایــران را از ترس 
تحریم ها و تهدیدهــای آمریکا ترک کند، 
این خودروساز فرانســوی خبر از ماندن 
داد. آن طور که خبرگزاری فرانسه گزارش 
داده، کارلوس گوســن مدیرعامل »گروه 
رنو-نیسان-میتسوبیشی«  خودروسازی 
در مجمع عمومی و در جمع ســهامداران 
اعالم کرده این شــرکت با وجود خروج 
آمریکا از برجام و بازگشــت تحریم های 
این کشور، از ایران خارج نخواهد شد. وی 

در عین حال تاکید کــرده که رنو برای 
در امان ماندن از ریســک مجازات 

آمریکایی ها )بابت ماندن در ایران 
و نقض تحریم هــا(، اقداماتی را 

انجام خواهد داد.
بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، 
گوســن گفته که رنو بازار ایران 
را رها نخواهد کــرد، حتی اگر 
مجبور شود حجم فعالیت های 
خود را به شــکل قابل توجهی 
کاهــش دهــد. وی البته با 

نگاهی امیدوارانــه به آینده نیز 
تاکید کرده که وقتی بازار ایران 

دوباره باز شــود، این واقعیت که 
رنو در دوران تحریم ها در این بازار 

باقی مانده اســت، خود را به عنوان 

یک مزیت )برای رنو( نشــان خواهد داد. 
این بخش از اظهــارات مدیرعامل رنو را 
می توان به نوعی کنایه به پژو دانست، چه 
آنکه پژویی ها قصد رفتن دارند و رنویی ها 
سودای ماندن و این می تواند به جا به جایی 
نقش آنها در بازار ایران )پیشی گرفتن رنو 
از پژو( بینجامد. در واقع به نظر می رســد 
رنویی هــا قصد دارنــد از فرصت تحریم 
و خروج خودروســازان خارجی از ایران 
به خصوص پژو، نهایت اســتفاده را کرده 
و خود را به عنوان بازیگــر نقش اول بازار 

خودروی کشور مطرح کنند.
تصمیــم رنو بــرای ماندن در ایــران اما 
در شــرایطی اســت که بیش از یک ماه 
پیش، دونالــد ترامــپ رئیس جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد این کشور 
از برجام و توافق هســته ای خارج خواهد 

زمینه ساز  خروج  این  شــد. 
بازگشت تحریم های 

آمریکا به خصوص در حوزه خودروســازی 
است، چه آنکه تا کمتر از دو ماه دیگر صنعت 
خودروی ایران دوباره از سوی آمریکایی ها 
تحریم خواهد شد و این به معنای محدود 
شدن دوباره و البته ســخت تر از گذشته 
خارجی ها برای حضور در این صنعت است.

با توجه به بازگشــت تحریم ها، طبعا هر 
خودروســازی که بخواهد با هر بخشی از 
صنعت خودروی ایــران همکاری و مراوده 
داشــته باشــد، از ترکش مجازات های 
آمریکا در امان نخواهد بود. به عبارت بهتر، 
ماندن خودروسازان خارجی در ایران پس 
از پایان ضرب االجــل آمریکایی ها )نیمه 
مرداد ماه(، آنها را در معرض جرایم مختلف 

از ســوی دولت آمریکا قرار 
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خواهد داد و از همین رو نرفتن شان ریسک 
بسیار بزرگی به شمار می رود. این ریسک 
به حدی بزرگ و خطرناک است که به فاصله 
کوتاهی از اعالم خــروج آمریکا از برجام، 
برخی خودروســازان خارجی، رســمی و 
غیر رسمی اعالم کردند در ایران نخواهند 

ماند.
اولین شــرکتی که در این ماجرا پیشقدم 
شد، پژوی فرانسه بود، چه آنکه در بیانیه ای 
رسمی اعالم کرد به دلیل خروج آمریکا از 
برجام و بازگشــت تحریم های مرتبط با 
صنعت خودرو، فعالیت هایش را )در ایران( 
تعلیق می کند. هرچند پژویی ها این را هم 
گفته اند که به دنبال اخذ معافیت از آمریکا 
برای ماندن در ایران هســتند، با این حال 
بسیار بعید به نظر می رسد حتی در صورت 
گرفتن مجوز موردنظر، به سرمایه گذاری 
مســتقیم )در ایران( ادامه داده و به مفاد 

قرارداد خود با ایران خودرو پایبند بمانند. 
اگرچه خروج پژو از ایران با وجود نداشتن 
بازار در آمریــکا، تعجب آور بــود، اما در 
خودروساز  شــد  مشخص  ادامه 

فرانســوی در نتیجه تهدیدات ســفت و 
ســخت آمریکایی ها تصمیم به رفتن، آن 
هم به این زودی گرفته است. در واقع دلیل 
اصلی موضع ناگهانی پژوسیتروئن مبنی بر 
ترک ایران، تهدیدات رعــب آور آمریکا 
علیه این گروه خودروسازی بود، به نحوی 
که پژو می ترسید فعالیت های جهانی اش 
به واسطه تحریم ها و جرایم دولت آمریکا، 
مختل شود. گفته می شــود آمریکایی ها 
پژوسیتروئن را تهدید کردند که در صورت 
ماندن در ایران، سیســتم مالی جهانی را 
علیه این گروه خودروسازی متحد خواهند 
کرد. بنابراین اینکه پــژو تصمیم گرفت 
ایران را با وجود نداشــتن منافع خاصی در 
بازار آمریکا، ترک کند، ریشه در تهدیدات 

پشت پرده آمریکایی ها داشت.
به جز این خودروساز فرانسوی، هیوندایی 
موتورز کــره جنوبی نیز تا اواســط مرداد 
امسال ایران را ترک خواهد کرد تا دومین 
خودروســاز بی وفای پســابرجامی لقب 
بگیــرد. هیوندایی منافــع قابل توجهی 
در بــازار آمریــکا دارد و بنابراین از همان 
ابتــدای خروج ایــن کشــور از برجام و 
کامال مشــخص  تحریم ها،  بازگشــت 
بود این خودروســاز معتبــر دنیا نیز 
چمدان هایش را می بنــدد و می رود. 
این ماجــرا همچنین 

برای شرکت هایی مانند فولکس واگن و کیا 
موتورز و حتی برخی برندهای چینی حاضر 
در ایران نیز قابل  تکرار اســت و هیچ بعید 
نیســت آنها هم به تبعیت از سیاست های 
دولت ایاالت متحده آمریکا و از بیم جرایم 
مالی و معنوی این کشور، رفتن را بر ماندن 

ترجیح دهند.
موضوعی که بســیاری از کارشناسان و 
فعاالن صنعت خودرو بــر آن تاکید دارند، 
ســخت تر و بیرحم تر بودن تحریم های 
جدیــد آمریکا علیه خودروســازی ایران 
اســت، چه آنکه جملگی تاکیــد می کنند 
شرایط از دور قبلی تحریم ها نیز بدتر و پر 
دردسرتر خواهد بود. در واقع همین سختی 
تحریم های جدید اســت که دست و پای 
خودروســازان خارجی حاضر در ایران را 
سست و آنها را در مســیر خروج قرار داده 
اســت. از همین رو، گمان می رفت رنوی 
فرانســه نیز از بیم تحریم ها و تهدیدهای 
آمریکا، عطای حضور در بــازار ایران را به 
لقایش ببخشد و برود، به خصوص آنکه به 
واسطه شــرکایش، منافع زیادی در بازار 

آمریکا دارد.
در حال حاضر رنو در قالــب یک ائتالف با 
نیسان و میتسوبیشــی فعالیت می کند و 
اگرچه خودش در بازار آمریکا نیست، اما دو 
شریکش در آن حضور دارند، به خصوص 
نیســان که ســرمایه گذاری زیادی در 
این بازار انجــام داده اســت؛ بنابراین 
گمان می رفت رنویی ها نیــز مانند دیگر 
خودروسازان پسابرجامی، بی وفایی کرده 
و خودروســازی ایران را تنها بگذارند، با 
این حال، فعال پیغــام ماندن از پاریس 
ارسال شده و امیدواری ها برای ادامه 
همکاری میان این برند معتبر جهانی 
و صنعت خودروی کشــور باال رفته 

است.
طبق اعالم مدیرعامــل رنو، این 
شــرکت با وجــود تحریم های 
آمریکا، در ایران می ماند، هرچند 
البته به دنبال اقداماتی برای در امان 
مانــدن از مجازات های ناشــی از نقض 
تحریم است. اتفاقا این بخش از اظهارات 
مدیرعامــل رنو، ابهامی بــزرگ را درباره 
آینده این خودروساز در ایران ایجاد کرده 
که هم می تواند امیدوارکننده باشــد و هم 
نگران کننده. اگر نگاهی فوق خوشــبینانه 
به اظهارات کارلوس گوســن بیندازیم، 
رنو نه تنها به واسطه قرارداد قبلی )پروژه 
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X90( در ایران می ماند، بلکه قرارداد جدید 
خود را نیز مبنی بر حضور مستقل در کشور، 
پیش خواهد برد. رنو تابستان سال گذشته 
قرارداد همکاری مشترک خود را با سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( 
امضا کرد و قرار شــد اوایل سال 2018 
میالدی، طرفین وارد فــاز اجرایی و تولید 
شوند. بر این اساس، رنو و ایدرو متعهد به 
انجام یکسری تعهدات در قبال یکدیگر 
شدند، از جمله اینکه طرف ایرانی باید یک 
ســایت تولیدی حاضر و آماده را به عنوان 
آورده خود در قــرارداد موردنظر، در اختیار 

خودروساز فرانسوی می گذاشت.
به همین منظور بنا شــد ســایت بن رو 
)واقع در شهرستان ســاوه و متعلق به 
ســایپا( در اختیار رنویی ها قرار گیرد تا 
آنها نســبت به تجهیز آن اقدام و تولید 
محصوالت جدید خود را کلید بزنند. بنا 
به گفته مســووالن ایدرو، سایت بن رو 
باید در عوض بدهی سایپا )به سازمان 
گسترش و نوســازی صنایع ایران( و 
به عنوان آورده این سازمان در قرارداد 
رنو، در اختیار خودروســاز فرانســوی 
گذاشته شــود، هرچند البته تا به امروز 

این اتفاق نیفتاده است.
اجرای کامل ایــن قرارداد بــه معنای 
حضور مســتقل رنو در خودروســازی 
ایران است که البته با حواشی بسیاری 
مواجه شده، از جمله تاخیر و تعلل و حتی 
مانع تراشی بر سر انتقال سایت بن رو. 
اگر به عقب برگردیــم و ماجرای حضور 
جدید و متفــاوت رنــو را در ایران مرور 
کنیم، به خوبی متوجه خواهیم شــد که 
موانع و حواشــی داخلی اجازه نداد این 
خودروساز فرانسوی فعالیت خود را در 
کشــور آغاز کند. همین موانع و حواشی 
بود که سبب شــد پروژه انتقال سرمایه 

رنو به خودروسازی ایران عملی نشود و 
این برند معتبر اروپایی تقریبا هیچ پولی 

به صنعت خودرو کشور تزریق نکند.
هرچه هست، اگرچه رنویی ها صحبت از 
ماندن کرده اند، با این حال به نظر می رسد 
با توجه به تحریم هــا و تهدیدات آمریکا، 
کار بسیار ســختی برای به اجرا درآوردن 
قرارداد خود با ایدرو دارند و شاید مجبور 
شوند فعال روند ســرمایه گذاری جدید 
خود را در ایران متوقــف کنند. این پیش 
بینی از آن جهت اســت که بــه احتمال 
فــراوان، آمریکایی ها در صــدد مختل 
کردن فعالیت های جهانی رنو به واســطه 
محدودیت های بانکی )همان طور که پژو را 
تهدید کرده اند(، بر می آیند تا دست و پای 
خودروساز فرانسوی را برای فعالیت های 

جدید در ایران ببندند.
نکته دیگر اینجاست که آمریکایی ها قطعا 
رنو را از ناحیه دو شریکش یعنی نیسان و 
میتسوبیشی تحت فشار قرار خواهند داد 
و این موضوع نیز می تواند برای رنویی ها 
گران تمام شــده و مانع از فعالیت های 
جدید این برند فرانسوی در ایران شود. 
در چنین شرایطی، رنو می ماند و قرارداد 
و فعالیت قبلــی اش در ایران یعنی پروژه 
X۹۰. از دل این قرارداد کــه اوایل دهه 
80 به امضا رسید و با چهار سال تاخیر وارد 
فاز اجرا شد، تا به امروز محصوالتی مانند 
تندر-90 و ســاندرو بیرون آمده است. 
قرارداد موردنظر البتــه طبق زمان بندی 
و مفاد در نظر گرفته شــده، پیش نرفت، 
با این حــال از جهاتــی از جمله عرضه 
محصوالت با ســطح کیفی قابل قبول و 
همچنین ارتقای قطعه ســازی کشور، به 

درد زنجیره صنعت خودرو ایران خورد.
تا پیش از اعالم موضع رنو، این نگرانی 
به وجود آمده بود کــه رنویی ها نیز بروند 

و در نتیجه، تولیــد محصوالت فعلی آنها 
در ایران )خانواده L۹۰( مختل شــود، با 
این حال به نظر می رســد این خطر فعال 
از ســر خودروسازی کشــور رفع شده 
اســت. در واقع اظهارات مدیرعامل رنو 
مبنی بر ماندن در ایران نشــان می دهد 
اگرچــه احتمال اجرایی شــدن قرارداد 
جدید این شــرکت و تزریق سرمایه به 
خودروســازی ایران، کار سختی است، 
با این حــال حداقل تولید تنــدر-90 و 
ساندرو و ســایر محصوالت مربوط به 
قرارداد قبلی، کمــاکان و البته به کندی، 
ادامه خواهد داشــت. رنو بــدون تردید 
برای حفظ تولیــدات فعلی خود در ایران 
نیز با مشــکالتی از ناحیــه تحریم های 
آمریکا مواجه خواهد شــد، چه آنکه در 
دوران تحریم قبلی نیز محدودیت هایی را 
تجربه کرد و مجبور شد فعالیت هایش را 

به شدت کاهش دهد.
در آن دوران، محدودیت هــای بانکی 
ســبب شــد نقل و انتقال پــول بین 
خودروســازی ایران و رنو به مشــکل 
بخورد و در نتیجه خودروساز فرانسوی 
عمال نمی توانســت در سطحی وسیع، 
قطعــات موردنیــاز را بــرای تولید 
محصوالت خود در ایران خودرو و پارس 
خودرو تامین کنــد. در نتیجه این مانع 
بزرگ، تولید محصوالت رنو در ایران به 
شدت کاهش یافت، اما قطع نشد. حال 
با توجه به اعالم وفــاداری رنو، انتظار 
می رود حداقــل تولید محصوالت فعلی 
این شرکت در ایران ادامه یابد و این در 
شرایطی اســت که به احتمال فراوان، 
سرعت تولید پایین خواهد آمد. در واقع 
از آنجاکه تحریم های پیش رو سخت تر 
از گذشــته بوده و آمریکایی ها به دنبال 
بستن کوچک ترین منافذ برای حضور 
خودروسازان خارجی در ایران هستند، 
سخت تر شــدن نقل و انتقال پول و در 
نتیجه کندی در روند تامین قطعات، رنو 
را برای حفظ تولیــد محصوالتش در 
کشور به دردسر خواهد انداخت. در واقع 
کند شــدن روند تامین قطعات، 
به کاهش تولید محصوالت 
فعلی رنو در ایران می انجامد 
و از آن ســو قیمت آنها نیز 
در  عرضه  کاهــش  به دلیل 
برابر تقاضای زیاد، افزایش 

خواهد یافت.
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محمد هادى موقعی در گفتگو بــا خبرنگار ایبنا 
درباره چالش هاى کسب و کار در صنعت لیزینگ، 
اظهارداشت: در فرآیند تاســیس، کسب مجوز، 
تمدید مجوز مدت فعالیت، احــراز هویت و... در 
فضاى کسب و کار صنعت لیزینگ با مشکالتی 
مواجه هســتیم.وى افزود: براساس قانون برنامه 
ششم توسعه نظارت بر برخی موسسات فعال در 
زمینه واسطه گرى مالی به بانک مرکزى واگذار 
شده که در نتیجه بانک مرکزى عالوه بر نظارت 
بر بانک ها و موسســات اعتبارى، وظیفه نظارت 
بر صرافی ها، شــرکت هاى لیزینــگ، تعاونی 
هاى اعتبار، صندوق هاى قرض الحسنه و سایر 
موسســات مشــابه را نیز بر عهده دارد.دبیرکل 
انجمن ملی لیزینگ ایران ادامه داد: اما مشــکلی 
که وجود دارد، این است که چیدمان، تخصص و 
کارآمدى ساختار بانک مرکزى مرتبط با صنعت 
بانکدارى اســت، اما هنگامی که موضوع نظارت 
بر موسســات غیر بانکی مثل لیزینگ مطرح می 
شود، بی شک بانک مرکزى نیازمند به کارگیرى 
ابزارهــاى دیگرى اســت.به گفتــه موقعی، به 
عنوان مثال در کشــور آلمان اداره نظارت بر امور 
مالی فدرال وظیفه نظارت بــر تمامی بانک ها، 
صندوق هاى سرمایه گذارى، شرکت هاى بیمه، 
شرکت هاى لیزینگ و ... را بر عهده دارد که این 
اداره نیز داراى ادارات و بخش هاى متفاوتی است 
که هریک وظیفه نظارت بر بخش ها و موسسات 

زیر مجموعه را به طور تخصصی عهده دارند.

نبود ناظر متخصص بر صنعت لیزینگ 
این فعال صنعت لیزینگ، گفت: اما در کشــور ما 
بیمه مرکزى ناظر بر صنعت بیمه، سازمان بورس 
و اوراق بهادار ناظر بر حوزه بورس و بازار بدهی و 
بانک مرکزى نیز بر سیستم بانکی کشور نظارت 
دارند، اما شــرکت هاى لیزینگ، در ردیف هیچ 
یک از این دســته ها قرار ندارند و با نگاهی بانکی 
زیر چتر نظارت بانک مرکزى قرار گرفته اند.وى 
با اشاره به لزوم اســتقالل نظارت در این زمینه، 

گفت: البته تاکید بر استقالل به معناى جدایی از 
حوزه نظارتی بانک مرکزى نیست، بلکه تقاضاى 
این صنعت تغییر نگاه بانکی به این صنعت و وضع 
قوانین و ابزارهاى مرتبط براى نظارت بر صنعت 

لیزینگ است.

هرج و مرج در محیط اعتباری
موقعی دربــاره چالش هــاى ایــن صنعت نیز 
اظهارداشــت: از طرفــی این صنعــت با برخی 
چالش هایی مواجه است که می توان به صورت 
موردى به آنها اشاره کرد. به عنوان مثال ضمانت 
نامه هاى بانکی که به نوعــی بانک صادر کننده 
ضامن شــخصی می شــود تا اعتبــار دهنده یا 
کارفرماى دیگر بتواند به استناد ضمانت بانک با 
این فرد تعامل و معامله داشته باشد و بانک مرکزى 
مقرراتی را براى صدور ضمانت هاى بانکی تعیین 
و اعالم کــرده و روابط کارفرما با مشــترى هیچ 
ارتباطی به تعهد بانک در ضمانت مندرج در یک 
ضمانت بانکی ندارد و این استقالل را مورد تاکید 
قرار داده است. در چنین شرایطی اگر یک بانک از 
پرداخت وجه ضمانت نامه هاى بانکی خوددارى 
کند به چه معناســت؟   وى افزود: اعتبار ضمانت 

نامه هاى بانکی، مشــروط نیست و اوراقی بهادار 
هستند که توسط بانک صادر کننده داراى پشتوانه 
است. اما متاسفانه در حال حاضر صنعت لیزینگ 
با ضمانت نامه هاى بانکی مواجه شــده که وجه 
آنها توســط بانک صادر کننده پرداخت نمی شود 
و هیچ شواهدى بر جعلی بودن این ضمانت نامه 
ها وجود ندارد. اما در حــال حاضر با عدم پرداخت 
ضمانت نامه هاى بانکی از سوى برخی بانک ها 
مواجه هستیم و هیچگونه استدالل قانونی وجود 
ندارد که به نظر نشان از هرج و مرج اعتبارى است. 
به گفته وى، حال در بازارى که ریســک اعتبارى 
در این حد باالســت، با چه انگیــزه اى می توان 
فعالیت اقتصادى انجام داد. دبیرکل انجمن ملی 
لیزینگ ایران عدم وحدت رویه در اجراى قوانین 
و مقررات را دیگر چالــش این صنعت عنوان کرد 
و افزود: اکنون با نبود جایگاه قانونی در این زمینه 
مواجه هستیم و صنعت لیزینگ نیازمند قانون و 
مقررات است تا شرکت هاى لیزینگ در صورت 
بروز مشکلی با مشترى و برعکس براساس قانون 
مســتقل اقدام کنند. بدیهی است مراجع قضایی 
نیز به اســتناد همین قانون اختالفات طرف هاى 

معامالتی را قضاوت خواهند کرد.

 هرج و مرج اعتباری 
در سایه عدم رعایت قوانین نظارتی

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران از چالش های نظارتی و مقرراتی در صنعت لیزینگ خبر داد و افزود: برخی از نهادهای اعتباری و 
بانکی بزرگ به راحتی قوانین ناظر را زیر پا گذاشته و میزان ریسک را افزایش می دهند.
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 با توجه به داده های جهانی؛ 

چشم انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 2018

رشد جهانی همچنان ادامه دارد
در سال 2017، تقریبا تمام اقتصادهاى بزرگ دنیا 
در مرحله اى از توســعه قرار داشتند که منجر به 
تقویت شتاب جهانی و هماهنگ سازى جهانی 
شدن حداقل در چند ســال گذشته شد. هدایت 
اصلی تحــول در اقتصاد جهانی توســط چین 
صورت گرفــت که باعث چرخــش در تولیدات 
صنعتی، صادرات، صنایع کاالیی و سود شرکت 
هاى چنــد ملیتی شــد. خطر باال رفتــن تورم 
همچنان وجود دارد هرچند که در ســال 2017 
رشد جهانی نتوانست بر تورم تاثیر خاصی بگذارد. 

تورم نقطه اى در منطقه یورو در ســال گذاشته 
افزایش داشته  این روند براى سال جدید میالدى 
نیز ادامه دار است. قیمت نفت نیز در صورتی که 
جهش داشته باشــد می تواند بر روى تورم نقش 
داشته باشــد. با این وجود به نظر نمی رسد سال 

تورمی خاصی پیش رو باشد. 

خاورمیانه
در همین حال، با وجود چشــم انداز ژئوپلیتیکی 
و عــدم اطمینان در مــورد قیمت نفــت، اکثر 
تحلیلگران در مورد چشم انداز منطقه خاورمیانه 

و منطقه خلیج فارس در ســال 2018 خوشبین 
هستند. بیزینســویک، تشــریح می کند که با 
جنگهاى طوالنی و بی ثباتی در سوریه، عراق و 
یمن، شکاف سیاسی میان قطر و همسایگانش و 
تغییرات سیاسی و اقتصادى لرزه اى در عربستان 
سعودى، تالش براى پیش بینی آینده سال آینده 
در خاورمیانه، کمی شــبیه به تالش براى پیش 
بینی جایی است که توپ در یک میز بیلیارد پس 

از یک ضربه شوت خواهد ایستاد. 
در حالی کــه آب و هــواى ژئوپلیتیکی منطقه 
ممکن است موجب خوش بینی نباشد، در هنگام 

سال 2017 یک ترکیب کامل از رشد پایدار جهانی، تورم پایین و سیاست های پولی قابل تنظیم بود. شاخه های 
اقتصادی و تمام دسته های دارایی عمده، بازده مثبت را تجربه کرده و بازارهای سهام جهان و آمریکا دو برابر شده 
اند. مهمتر از همه اینکه در کنار افت نوســان قیمت دارایی های مالی رخ داده و در هیچ ماهی از 2017 بازده منفی 
نبوده است. در حالی که شرایط پولی جهانی به آســانی موجب رشد نقدینگی شدید شد و نوسان قیمت را کاهش 

داد، مبانی اقتصادی مانند رشد و تورم همچنان روند شگفت انگیز ثابت را طی کرد. 
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ارزیابی پتانسیل منطقه در سال 2018، از جمله 
اقدامات جسورانه عربستان سعودى براى اجراى 
برنامه دید 2030، معرفی مالیات بر ارزش افزوده 
در امارات متحده عربی و عربســتان ســعودى، 
افزایش قیمت نفت و آماده ســازى رویدادهایی 
مانند نمایشــگاه جهانــی 2020 در دبی مثبت 
اســت. اکثر تحلیلگران با برداشت گسترده اى 
موافقند که در سال 2018 زمینه هاى رشد وجود 
دارد، هرچند که ناشی از عدم پیش بینی موقعیت 
جغرافیایی سیاسی اســت. منابع هیدروکربرى 
ستون اصلی اقتصاد خاورمیانه به ویژه کشورهاى 
حاشــیه خلیج فارس اســت و قیمت نفت و گاز 
تأثیر مهمی بر نحوه عملکــرد 2018 دارد. طبق 
تحقیقات BMI Research، انتظار می رود 
که کاهش تولید و افت قیمت نفت که در ســال 
2017 شاهد بودیم، در ســال 2018 بهبود یافته 
و خزانه هاى دولتی را تقویــت کند. با این وجود 
نظریات بدبینانه از سوى برخی افراد هم مبنی بر 
عدم افزایش تولید و قیمت نفت و در نتیجه عدم 
رشد اقتصادى منطقه وجود دارد. در همین حال 
گزارش هایی منتشر شــده که کسب و کارهاى 
مبنی بر مراقبت هاى بهداشــتی، حمل و نقل و 
مخابرات در ســال 2018 در این متطقه سودآور 
خواهند بود. پایگاه تحلیلی future، اقتصاد 
خاورمیانــه در ســال 2018 و 2019 را رو به 
رشد دانسته است. این پایگاه در مقاله اى نتیجه 
گرفتــه که بهبود تجــارت جهانــی، بازارهاى 

کاالهاى فزاینــده پایدار همراه بــا اصالحات 
اقتصادى در برخــی از کشــورهاى منطقه بر 
مشکالت امنیتی سیاسی که منطقه شش سال 
با آن درگیر بوده اســت، غلبه کــرده و اقتصاد 
خاورمیانــه از 2,1% به حدود 3% برســد. بانک 
جهانی هم رشد 3% در ســال 2018 و 3,۴% در 
ســال 2019 را براى خاورمیانه پیش بینی کرده 
اســت. به طور کلی بزرگ پروژه هایی که اغلب 
کشورهاى تولید و صادرکننده نفت تعریف کرده 
بودنــد در همکارى بخش دولتــی و خصوصی 
تقویت شده است. از آنجا که این پروژه ها سرمایه 
اى و زیربنایی هســتند، در رشــد اقتصادى اثر 
مستقیم دارند. اصالحات اقتصادى نیز با توسعه 
زیرساخت ها همراه شــده و آینده روشن اما پر 
چالش را براى بسیارى از کشورهاى خاورمیانه 
پیش بینی می کنند. برخی از کشــورهاى عربی 
حاشیه خلیج فارس نیز، بودجه سال 2018 خود 
را اعطاف پذیرتر بســته اند، هرچنــد افزایش 
مالیات یا کاســتن از یارانه سوخت در دستور کار 

آنهاست.

ایران
ایران با توتال فرانســه براى توسعه فاز 11 پارس 
جنوبی قــرارداد امضا کــرده و در حــال تقویت 
زیرساخت هاست. رشــد اقتصادى ایران در سال 
2017 طبق پیش بینی هاى جهانی و داخلی رشد 
سریع داشــته و این موضوع باعث شــده تا براى 

سال 2018 هم از رشد بی بهره نباشد. با این وجود 
ســال جدید میالدى براى اقتصاد ایران پرچالش 
خواهد بود. در حالی که نــرخ تورم در فضاى تک 
رقمی می چرخد، نرخ بیکارى 12/۵ درصد است. 
در همین حال اقتصاد کشور از جوالى تا سپتامبر 
شرایط خوبی را سپرى نکرد که موجب شد تولید 
ناخالص داخلی و در نتیجه رشد اقتصادى کاهش 
یابد. این وضعیت براى عامه مردم هم لمس شد. 
در همین حال افزایش قیمت نفــت در 2018 در 
کنار توسعه گردشــگرى آینده خوبی را به تصویر 
می کشــد، به گونه اى که ایران همچنان در پی 
مصر، باالترین رشد اقتصادى را خواهند داشت. 
نمی توان افزایش قیمت نفــت را نادیده گرفت و 
در نتیجه دومیــن اقتصاد بــزرگ خاورمیانه به 
واسطه خارج بودن از برنامه کاهش تولید اوپک، 
درآمدى خوب کسب خواهد کرد. طبق پیش بینی 
بانک جهانی عربستان به عنوان اقتصاد نخست 
خاورمیانه رشــد 1/2 درصــدى دارد در حالی که 
ایران رشــدى در حدود ۴% را تجربه خواهد کرد. 
این عدد اگرچه فاصله قابل توجه با ســال 201۶ 
دارد اما نسبت به عدد 3/۶ در ســال 2017 بهتر 
است، عالوه بر آن سیاست هاى اقتصادى دولت 
است که می تواند همین پیش بینی را محقق سازد 
یا از آن حتی بکاهد. از آنجا که حوزه کشــاورزى 
در کل منطقــه دیگر نمی تواند تاثیــر زیادى در 
رشد اقتصادى داشته باشــد برنامه هاى توسعه 
گردشــگرى ســریعا باید تدوین و به مرحله اجرا 
برسند. عربســتان این حوزه را اولویت اقتصادى 
خود قرار داده و اگر مــا نتوانیم از امکاناتمان براى 
جذب توریست بهره بگیریم، شانسی براى آینده 
نخواهیم داشت. اختالف قیمت پول رایج کشور 
با دالر، می تواند سفر به ایران را مقرون به صرفه 
سازد به شــرطی که زیرســاخت هاى اقامتی، 

رفاهی تامین و تبلیغات موثر پخش شود. 
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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)19۶7( 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 

28



29

خرداد 97

 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 ۶ 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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  1- چــرا »ما« دوســت داریم به جــام جهانی 
برویم؟

صعود به جام جهانی، یا هــر رخداد جهانی دیگر 
می تواند غرور ملــی را افزایش دهد. وقتی پرچم 
ایران در مسابقات المپیک به اهتزاز در می آید و 
یا وقتی اصغر فرهادى جایزه اسکار را می گیرد، 

هویت ملی مردم ایران تقویت می شود.
 کارلوس کیــروش در حالی به ایــران آمد که 
تیم ملــی در رتبه چهارم آســیا و ۴۶ جهان بود. 
در ماه هاى نخســت حضور این مربی وضع تیم 
ملی بدتر هم شــد و ایران در رتبه ۶7 رده بندى 
فیفا جاى گرفــت. بعد از حدود یــک دهه، تیم 

ملی توانست به قدرت اول آسیا تبدیل شود و در 
بین 30 تیم ملی برتر جهان قــرار بگیرد. صعود 
بی دردســر تیم ملی به جام جهانی اثباتی است 

براى این جایگاه.

چقدر هزینه  کردیم؟
آوردن یک مربی کارکشته مثل کیروش هزینه 
زیــادى دارد. کادر مجرب کیروش بــا افرادى 
سرشــناس مثل اوســیانو کروز و دن گســپار 
هزینه اى نزدیک به 10 میلیارد تومان در ســال 
بر دوش فدراسیون فوتبال گذاشت. دستمزدى 

که همواره با انتقاد همراه بود. به خصوص وقتی 
فدراســیون نتوانســت براى مدت ۶ ماه حقوق 
کادر فنی را پرداخت کند انتقاد ها شــدت گرفت. 
منتقدین معتقد بودند که این دســتمزد بیش از 
توان مالی ما است. در مقابل این انتقادها، تیم ملی 
به قدرتی بزرگ در آسیا تبدیل شده بود و یک سر 
و گردن باالتر از تیم هایی مثل عراق، ژاپن، چین 

و کره قرار داشت.
اما دســتمزد کادر فنــی تنها چکــی نبود که 
فدراســیون مجبور بود پاس کند. تنها در چهار 
بازى مقدماتی جام جهانی، فدراســیون فوتبال 
به خاطر رفتار ناپسند تماشاگرنماها در ورزشگاه 
آزادى، ۵ میلیارد تومان جریمه شد. یعنی نصف 
دســتمزد ســاالنه اى که برخی آن را نجومی 

می دانستند.
فدراســیون فوتبــال بــه خاطر رفتار ناپســند 
تماشــاگرنماها در ورزشــگاه آزادى، ۵ میلیارد 
تومــان جریمه شــد. اعتبار جهانــی کارلوس 

جـام جـهانی در آیـنه اقتصــاد
فوتبال بهانه ای است که با زبانی مشترک، هر چهار سال یک بار گفت وگوی جهانی را تجربه کنیم. توسعه صلح و تجارت 
بین الملل از مهم ترین اهداف بلندمدت جام جهانی به عنوان بزرگ ترین رویداد ورزشی جهان است. باالخره ایران نیز به 

جمع تیم های حاضر در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه پیوست. اتفاقی که چندان دور از انتظار نبود. بر خالف دوره های گذشته، 
این بار صعود مقتدرانه و زودهنگام تیم ملی ایران بدون اما و اگر بود. این نخســتین بار است که ایران دو بار پیاپی در این 

رقابت ها حاضر می شود. راه یافتن به جام جهانی بدون گِل خورده، افتخار بسیار بزرگی است که می تواند نام ایران را به عنوان 
»بهترین خط دفاعی جهان در مرحله مقدماتی« بر ســر زبان ها بیندازد. حفظ این عنوان تاریخی دلیل اصلی اهمیت دو بازی 

باقی مانده است. اما برای خیلی ها این پرسش مطرح می شود که »آیا صعود به جام جهانی واقعا اتفاق مهمی است؟«
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کیروش براى تیــم ملی منافعی نیــز به همراه 
داشــت. او توانســت یک شــرکت هواپیمایی 
پرتغالی را راضی کند تا اسپانســر تیم ملی براى 
برگزارى اردو در این کشــور شود. به این ترتیب 
اردوى تیم ملی براى ما مجانی تمام شد. همین 
اردوها بودند که جایــگاه امروز تیــم ملی ما را 

ساختند.

چقدر درآمد کسب کردیم؟
تنها یک روز بعد از صعــود تیم ملی ایران به جام 
جهانی، فیفــا مبلغ 10 میلیون دالر به حســاب 
فدراســیون واریز کرد. این مبلغ تقریبا برابر بود 
با چهار سال دســتمزد کادر فنی. عالوه بر این، 
اسپانسرهاى معتبر تیم ملی نیز منبع درآمد خوبی 
براى فدراســیون بودند.  حضور در جام جهانی 
می تواند باعث جذب لژیونرها به تیم هاى معتبر 
جهانی شود. از طرف دیگر خط دفاعی مستحکم 
تیم ملی، دلیل خوبی است که تیم ها بخواهند با 
ایران بازى دوستانه داشته باشند. به این بازى ها 

هم می شود به چشم منبع درآمد نگاه کرد.
با در نظر گرفتن تمام هزینه ها و درآمدها، صعود 
ایران به جام جهانی ســود آور بوده است. یکی از 
فوایدى که کارلوس کیروش براى تیم ملی ایران 
داشت، آشتی تماشاچیان با سکوهاى ورزشگاه 
بود. بلیت هاى فروخته شده در بازى هاى تیم ملی 
از دیگر درآمدهاى فدراسیون است. به این ترتیب 
می شود گفت که با در نظر گرفتن تمام هزینه ها 
و درآمدها، صعود ایران به جام جهانی ســود آور 

بوده است.
 2- چرا جام جهانی براى »شما« مهم است؟

مســتقل از مطرح شــدن نام ایران، حضور در 
مهم ترین مسابقات ورزشی جهان فرصت هاى 
اقتصادى مهمی به همراه دارد. فرصت هایی که 
اگر قدر آن ها را بدانیم به منفعت تبدیل می شوند 
و اگر از آن ها غافل باشــیم به ســادگی از دست 

می روند.

تاثیر جام جهانی بر بازار کاال و خدمات
تصور کنید امشــب تیم ملی ایران بــا یکی از 

قدرت هاى فوتبال جهان بازى داشــته باشــد. 
تقاضا براى چه کاالهایی افزایش پیدا می کند؟ 
بیشتر مردم به همراه مســابقه فوتبال تخمه یا 
ذرت بوداده می خورند. شرکت هاى تولیدکننده 
این کاالهــا در طول جام جهانــی تولید خود را 

افزایش می دهند.
بیش از سه میلیارد نفر جام جهانی 201۴ را تماشا 
کردند. این تعداد تماشــاچی بــازار خوبی براى 
دســتگاه گیرنده تلویزیون ایجاد می کند. البته 
تمام این سه میلیارد نفر تلویزیون نو نمی خرند. 
اما تمام آن ها براى تماشاى بازى به برق )انرژى( 
نیاز دارند. در روســیه نیز مقدار تقاضاى انرژى 
رشد خواهد کرد. از انرژى مورد نیاز هواپیماهایی 
که تماشــاچیان را به روســیه می برند، تا انرژى 
حمل ونقل و اقامت آن ها در کشور میزبان. ایران 
می تواند از رابطه خوبش با روســیه استفاده کند 
و بخشــی از بازار انرژى جام جهانی را در دست 
بگیــرد. در جام جهانی برزیــل مصرف قهوه به 
شکل چشمگیرى رشد کرد. همچنین فرهنگ 
باربیکیو برزیل باعث افزایش تقاضا براى گوشت 
قرمز و سالمون شد. جالب اینجا است که در خارج 
از برزیل نیز تقاضاى باربیکیو افزایش داشــت. 
مردم در کشــورهاى دیگر می خواستند بخشی 
از تجربه کســانی را که به برزیل سفر کرده اند، 
داشته باشند. عرضه غذاى برزیلی در طول جام 

جهانی یک فرصت اقتصادى بود.
بســیارى از مردم دوســت دارند دور هم جمع 
شــوند و بازى ها را در کنار هم ببینند. این رفتار 
براى کاالها یا خدماتی مانند چاى، شــیرینی و 
تاکسی ســرویس تقاضاى اضافه ایجاد خواهد 
کرد. لباس ورزشــی، تــوپ فوتبــال، پرچم، 
مدرسه هاى فوتبال و باشگاه هاى ورزشی نیز در 
طول جام جهانی بیش از پیــش مورد توجه قرار 

می گیرند.

جام جهانی و اشتغال
بی تردید کــه جام جهانی فرصت هاى شــغلی 
زیادى براى مردم کشــور میزبان ایجاد می کند. 

از زمانی که ساخت ورزشــگاه ها آغاز می شود، 
تا نظافت اســتادیوم بعد از اتمام بازى ها. بعضی 
از این مشاغل کوتاه مدت هستند و برخی دیگر 
)مثل توسعه گردشگرى( ممکن است تا سال ها 
دوام داشته باشــند. در طول جام جهانی در ایران 
نیز شــغل هایی کوتاه مدت و بلند مدت به وجود 
می آید. تمــام کاالهــا و خدماتی که به رشــد 
مصرفشان اشــاره کردیم، زمینه ســاز اشتغال 

هستند.
 شرکت هاى تولیدکننده تنقالت براى افزایش 
تولید به نیروهــاى جدید نیاز خواهند داشــت. 
اما فرصت فقط براى شــرکت هایی نیست که 
هم اکنــون در کار تولید تنقالت هســتند. جام 
جهانــی فرصتی اســتثنایی براى برندســازى 
شــرکت هاى تازه تاســیس اســت. وقتی بازار 
چیپس به صورت موقتی رشد قابل توجهی داشته 
باشد، گرفتن بخشــی از بازار ساده تر خواهد بود. 
مســابقات جام جهانی بیننده هاى تلویزیون را 
افزایش می دهد. به همین دلیل اهمیت تبلیغات 
تلویزیونی بیشتر می شود. کمپین تبلیغاتی با تِم 
جام جهانی، از دیگر فرصت هاى اقتصادى ایجاد 
شده خواهد بود. حضور ایران در این بازى ها تمام 

این فرصت ها را پررنگ تر خواهد کرد.

زیرساخت و فناوری
جام جهانــی تحوالتــی در زمینــه فناورى 
به وجود مــی آورد که مــا نیــز از مزایاى آن 
بهره مند خواهیم شــد. این تحوالت در حوزه 
رسانه مشهودتر هستند. شــبکه HD ایران 
در جــام جهانی 201۴ راه اندازى شــد. به این 
ترتیب انگیــزه مردم براى تماشــاى بازى ها 
از شــبکه هاى HD خارجی کاهش یافت. به 
هر حال رســانه ملی براى گرفتن حق پخش 
بازى ها هزینه می کند و انتظار دارد این هزینه 
از راه تبلیغات جبران شود. همان طور که گفتیم 
عده  زیادى بازى ها را تماشا خواهند کرد و این 
موضوع باعث افزایش مصرف انرژى می شود. 
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تالش براى بهســازى شــبکه برقــی براى 
پیشــگیرى از قطع، منفعتی عمومی به همراه 

دارد.
3- چرا »آن ها« دوست دارند میزبان جام جهانی 

باشند؟
جام جهانــی می تواند فرصت هــاى اقتصادى 
بی نظیرى را براى کشور میزبان به وجود بیاورد. 
البته این که یک کشــور بتواند از این فرصت ها 
اســتفاده کند یا نــه، به برنامه ریزى و داشــتن 
استراتژى مربوط است. کره و ژاپن نتوانستند آن 
طور که توقع داشتند از میزبانی جام جهانی بهره 
ببرند. آفریقاى جنوبی نیز ایــن فرصت ایده آل 
تجارى را از دست داد. فیفا با داشتن حق پخش 
تلویزیونی، فروش بلیــت و درآمدهاى تبلیغاتی 
برنده اصلی این جام ها بود. فرانســه و آلمان اما 
موفق شــدند از منافع میزبانی استفاده کنند. به 
خصوص قهرمان شدن فرانسه نقش مهمی در 

توفیق اقتصادى این کشور داشت.

فوتبال برای فوتبال
معموال فدراسیون فوتبال کشورها براى گرفتن 
میزبانی جام جهانی تــالش می کند. طبیعی 

اســت که انگیزه هاى فوتبالی بــراى گرفتن 
میزبانی باال باشد. ایاالت  متحده با میزبانی جام 
جهانی 199۴ موفق شد سطح فوتبالملی را ارتقا 
بدهد. قدرت گرفتن تیم ملــی آلمان )قهرمان 

201۴( و رشد بوندس لیگا به خصوص بایرن 
مونیخ بی ارتباط به میزبانی سال 200۶ نبود. 
کشور آلمان بخشی از درآمد ناشی از میزبانی 
را به طور مستقیم خرج توسعه فوتبال در این 

کشور کرد.

فرصتی برای سازندگی
میزبانی جام جهانی به زیرســاخت  مناسب 
نیــاز دارد. از ورزشــگاه و هتــل گرفته تا 

اتوبان و امکانات پخش  زنــده. میزبانی جام 
جهانی فرصتی اســتثنایی براى جذب 
ســرمایه خارجی با هدف نوســازى 
زیرساخت هاى یک کشور است. حتی 
اگر در نهایت، سود حاصل از میزبانی 

به اندازه هزینه هاى آن نباشد، عموم مردم از این 
تعمیرات نفع خواهند برد.  این بار هم اگر نوسازى 
بدون برنامه مشــخص صورت بگیــرد، منافع 
بازسازى ها احساس نخواهد شــد. برزیل مثال 

مهمی از این وضعیت است.

برندسازی و تصویر ملی
در طول مدت جام جهانی تعداد مصرف کنندگان 
غذا، نوشــیدنی و هتل بیشــتر خواهند شد. هر 
گردشگر در طول یک ماه اقامت به طور میانگین 
حــدود 3000 دالر خرج می کنــد. پیش بینی 
می شود که روسیه از این محل، سه میلیون دالر 
درآمد کســب کند. از طرف دیگر میزبانی جام 

جهانی می تواند تصویر متفاوتی از کشور میزبان 
در مجامع جهانی به نمایش بگذارد. بیشتر مردم 
جهان از کشــورهایی مانند قطر و روسیه تصور 
درستی ندارند. اصالح این تصویر می تواند آینده 

اقتصادى این کشورها را متحول کند.
۴- جام جهانی براى »همه«

جــام جهانی عالوه بــر منفعت هــاى تجارى 
کوتاه مدت، کارکرد رســانه اى نیــز دارد. براى 
نمونه، ســعی شــده اســت که در این بازى ها 
مفاهیمی ماننــد »جوانمــردى« و »مبارزه با  
نژادپرستی« ترویج شــود. جام جهانی باالتر از 

مسابقه اى ورزشی، کارکردى فرهنگی دارد.
در این رقابت ها تیم هاى مختلف از تمام قاره ها 
در کنار هم جمع می شوند. به این ترتیب فوتبال 
می تواند بهانه اى براى اتحاد جهانی باشد. به این 
ترتیب سه میلیارد تماشــاچی می توانند ببینند 
که مردم کشــورهاى مختلف امید ها، آرزوها، 
نگرانی ها و اهــداف مشــترکی دارند. این 
درک متقابل می تواند کمک بزرگی به صلح 
جهانی کند. در بســتر این صلح است که 
می شود تجارت بین الملل را بیش از پیش 
توسعه داد.  تمام جهان از منافع گسترش 
تجارت بین الملل ســود خواهند برد. باال 
رفتن سطح درآمد عموم مردم جهان به نوبه 
خود صلح را تقویت می کند و این چرخه مثبت 
می تواند تصور مــا از آینده زمین را روشــن تر 
کند. گســترش فوتبال در کشورهاى فقیر 
و کشف استعدادهاى ناشــناخته از دیگر 
اهداف بلنــد جام جهانی اســت. 
به این ترتیب فوتبــال به زبانی 
بین المللی تبدیل می شــود تا به 
این بهانه حداقل هر چهار ســال 
یک بار گفت وگــوى جهانی را تجربه 

کنیم.
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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 ۵0 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 9٫۵ 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 ۴7 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، ۴7٫1 درصد 
اعالم شده است. همچنین میزان دستمزد زنان 
نسبت به مردان کمتر است. در بیشتر کشورهاى 

دنیا دســتمزد زن ها، ۶0 الی 7۵ 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 ۴ 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، 2۵ درصد از زنان دلیل عدم فعالیت 
در بازار کار را مراقبت از دیگــر اعضاى خانواده 
و مســئولیت هاى خانــه اعــالم کرده اند. این 

جایگاه زنان در توسعه اقتصادی جهان
یکی از مهم ترین معیارها برای ارزیابی درجه توسعه یافتگی یک 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 پیشرفت هاى بسیارى که در ۵0 
سال گذشته صورت گرفته، تقریبا در تمامی 
کشورها مردها زمان بیشترى 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، 7۴ درصد و ۵۴ 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 
۴3 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، ۴9٫1 درصد از زنان 
شاغل جهان مشاغل آســیب پذیر داشته و مورد 
حمایت قانون کار نبوده اند. ایــن رقم در همین 
زمان براى مردها ۴۶٫1 درصد 
گزارش شــده اســت.قوانین 
کارى تبعیض آمیــز علیه زنان 
در کشــورهاى در حال توسعه 
و همچنین توســعه یافته یکی 
از مهم ترین عوامل مشارکت 
اقتصادى کــِم زنان اســت.

این نسبت در آســیاى جنوب 
شرقی براى زنان ۶3٫1 درصد و براى مردان ۵۶ 
درصد، در جنوب آســیا، براى زنان 80٫9 درصد 
در برابر 7۴٫۴ درصد براى مــردان، در آفریقاى 

شــمالی ۵۴٫7 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 8۵٫۵ درصد براى زنان 

و 70٫۵ 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 1۴3 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 7۶ کشــور قوانینی وضع 
کرده اند کــه در آنهــا برخی مشــاغل به هیچ  
عنوان به زنان واگذار نمی شــود. از سوى دیگر 
در 1۵ 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 مردهــا 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 

۶2 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 ۵ 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 137۵، 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 ۶0٫8 
درصد اعالم شده که شــامل جمعیت چهارده 
میلیونی مردان در اشتغال است. این آمار نشان 
می دهد که تنها 2 میلیــون از 1۶ 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 9۵ 
به شکل محسوســی افزایش یافته و از 13٫3 
درصد در ســال 139۴ به 1۴٫9 درصد در سال 
139۵ رســیده است.جمعیت شــاغل زنان در 
ســال 139۵، 3 میلیون و 880 هزار و 80۴ نفر 
بوده که نسبت به سال قبل ۴19 هزار و 98۴ 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 اطــالق 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 یک 
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 
مدیریتــی فعالیت هاى دســته 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.
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وزیر کار با اشــاره به آمادگی وزارت کار و تأمین 
اجتماعی براى حمایت از شــرکت هاى دانش 
بنیان گفت:در حوزه حق بیمه قــرارداد و ایجاد 
شــعبه تخصصی براى انجام کل امور بیمه اى 
شــرکت هاى دانش بنیــان، دســتور ویژه اى 
صادر می شود.  »شــرکت هاى دانش بنیان که 
ظرفیت ایجاد فرصت  هاى شغلی پایدار و فراگیر 
داشته باشند با اعطاى تسهیالت بانکی حمایت 
می شــوند«این موضوع یکــی از برنامه هاى 
اصلی وزارت کار در طرح هاى توسعه اى است.  
تسهیالت اشتغال فراگیر ، در راستاى آیین نامه 
اجرایی بندهاى ) الف( و )ب( تبصره )18( قانون 
بودجه سال 139۶ کل کشور به متقاضیان اعطا 
می گردد که بخشی از این تسهیالت قرار است 
به شــرکت هاى دانش بنیان تعلق گیرد.پیش 
از این علیرضا دلیرى،معاون توسعه مدیریت و 
جذب سرمایه معاونت علمی  و فناورى ریاست  
جمهورى در مورد تسهیالت اشــتغال فراگیر 
براى شــرکت هاى دانش بنیان ســخن گفته 
است. وى اعالم نموده است که این تسهیالت 
در راســتاى ایجاد فرصت هاى شــغلی پایدار، 

طرح هاى اشتغال زاى مربوط 
به بخش هــاى خصوصی 
و تعاونــی کــه البتــه در 
رســته هاى  چارچــوب 
منتخــب برنامه اشــتغال 

فراگیــر باشــند، در 
اختیــار ایــن 

شرکت ها قرار می گیرد. قرار است این شرکت ها 
در قالب اعطاى تسهیالت بانکی مورد حمایت 

قرار گیرند.
 بررسی نرخ سود طرح تسهیالت

 اشتغال فراگیر
دلیرى در مورد نرخ سود طرح تسهیالت اشتغال 
فراگیر اعطایی به ســرمایه گذارن و متقاضیان 
ســخن گفت و اعالم نمود که نرخ ســود این 
تسهیالت 18 درصد اســت که براى طرح هاى 
دانش بنیــان، نوآورانه و نخبــگان در مناطق 
مختلف شــهرى، روســتایی، محروم، مرزى 
و محروم مرزى، یارانه ســود تســهیالت اعطا 
می گردد.وى ادامه داد که نرخ ســود تسهیالت 
طرح هــاى دانش بنیــان در مناطق شــهرى 
1۵درصد، در مناطق روســتایی 12 درصد، در 
مناطق محروم شهرى و روســتایی 12 درصد، 
در مناطق مرزى روستایی10 درصد و در نهایت 
در مناطق محروم مرزى شــهرى و روســتایی 
10 درصد محاسبه می شــود. وى ادامه داد که 
الزم است متقاضیان پس از دریافت تسهیالت 
اشــتغال فراگیر، بعد از مدت حداکثر یک  سال، 
تســهیالت اعطایی را حداکثر در مدت ۶سال 
بازپرداخت کنند.معاون توسعه مدیریت و جذب 
ســرمایه معاونت علمی در ادامه در مورد نحوه 
نظارت بر طرح هاى تســهیالت اشتغال فراگیر 
ســخن گفت و ادامه داد کــه تمامی طرح هاى 
ســرمایه گذارى، در چارچوب نظــام نظارت، 
مدیریت و کنترل طرح هاى ســرمایه گذارى، با 
ابزارهاى مختلف نظارت می شوند و طرح ها به 
ترتیب به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، کارگروه 
اشتغال استان و موسسه عامل خواهند رسید. 
به گزارش تسنیم، در همین راستا چند روز 
گذشته به منظور تسهیل کسب وکارهاى 
دانش بنیان جلســه اى  مشترک با حضور 

علی ربیعی وزیــر تعاون کار و رفــاه اجتماعی 
و ســورنا ســتارى معــاون علمــی و فناورى 
رئیس جمهورى، برگزار و تصمیماتی براى حل 
مشکالت و موانع کسب وکارهاى دانش بنیان 
اتخاذ شد.ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی  
با تاکید بر اهمیت کسب وکارهاى دانش بنیان، 
گفت: موضوع اشــتغال یکی از مســائل اصلی 
کشور اســت و باید به صورت ویژه براى اشتغال 
فارغ التحصیالن در برنامه توسعه اشتغال فراگیر 
و برنامه توســعه اشتغال روســتایی و عشایرى 
مســیر ویژه اى را تدارک دید.ربیعی با اشاره به 
تجربیات گذشته کشور در زمینه توسعه اشتغال، 
بیان کرد: باید از زنجیره هاى صنعتی و تولیدى 
و شرکت هاى بازاریابی و فروش حمایت کرد تا 
تعداد زیادى از بنگاه ها و افراد را به تحرک وادار 
کند.وى با اشاره به آمادگی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و ســازمان تأمین اجتماعی براى 
حمایت از شرکت ها و مؤسســات دانش بنیان 
افزود: در حــوزه حق بیمــه قــرارداد و ایجاد 
شــعبه تخصصی براى انجام کل امور بیمه اى 
شرکت هاى دانش بنیان، دستور ویژه اى صادر 
می شود، سعی می شود مشکالت در این زمینه 

با همکارى معاونت علمی به حداقل برسد.
 شرکت  های دانش بنیان از پرداخت 

حق بیمه پیمانکاری معاف شدند
ربیعــی از معافیت  شــرکت هاى دانش بنیان از 
پرداخت حق بیمــه پیمانکارى خبــر داد.وزیر 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تسهیل در 
کار شرکت هاى دانش بنیان، اظهار کرد: تمامی 
قردادهایی کارى که مجرى آنها شــرکت هاى 
دانــش بنیان هســتند و در حــوزه فعالیت این 
شرکت تعریف شده باشند، از پرداخت حق بیمه 
پیمانکارى معاف می شــوند.این شــرکت ها 
با معرفــی و تاییــد از طرف معاونــت علمی و 
فناورى از محاسبه ضرایب و پرداخت حق بیمه 

پیمانکارى معاف خواهد شد.

آمادگی  وزارت کار  برای حمایت از  شرکت های دانش بنیان 
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 نقش پرداخت زکات فطره
 بر فقر زدایی و اقتصاد کشورهای اسالمی

زکات فطــره یا فطریه یکی از فروع دین اســالم 
اســت که هرمســلمانی که خودش فقیر نباشد 
واجب اســت براى خود و تمام کسانی که تحت 
تکفل او هستند، در پایان ماه رمضان و در روز عید 
فطر پرداخت کند. میزان فطریه معادل مبلغ ســه 
کیلوگرم قوت غالب )غذاى روزمره( مورد استفاده 
افراد اســت که می تواند گندم )براى کسانی که 
بیشتر نان می خورند( یا برنج یا ذرت یا کشمش یا 

خرما و مانند این ها باشد.

مصارف زکات فطره یا فطریه
طبق نظر مراجع ، مصــرف زکات فطره ، همان 
مصارف هشــتگانه زکات اســت که عبارتند از: 
اول: فقیر، دوم: مسکین، سوم: امام یا نائب وى یا 
فقرا، چهارم: کفارى که اگر زکات به آنان بدهند، 
به دین اسالم مایل می شــوند،  پنجم: خریدارى 
بنده هــا و آزاد کردن آنان، ششــم: بدهکارى که 
نمی تواند قرض خود را بدهد، هفتم: فی ســبیل 
اهلل، یعنی کارهایی که نفعش به عموم مســلمین 
می رســد مثل ساختن مســجد و مدرسه اى که 
علوم دینیه در آن خوانده می شــود و پاکســازى 

شهر و آسفالت راه ها، و توســعه آنها و مانند اینها، 
هشتم: ابن السبیل، یعنی مســافرى که در سفر 
درمانده شــده. ولی با توجه به تاکید و نظر مراجع 
، هر کســی فطریه اش را باید براى فقراى مومن 
ِ محّل خود صرف نماید. یعنی زکات فطره را باید 
فقط به فقرا داد. )فقیر، کســی اســت که مخارج 
ســال خود و خانواده اش را ندارد.( عالوه بر موارد 
ذکر شــده، فقها معتقدندکه مصرف زکات فطره 
براى درمــان بیمارهاى بــی بضاعت همچنین 
در راه آزادى افراد فقیرى که بر اثر اشــتباهاتی در 
زندان به سر می برند، اشــکالی ندارد. در ساختن 
مسجد، پل ها و راه ها و بیمارســتان ها و برطرف 
کردن سایر نیازهاى مسلمانان نیز می توان از این 
بودجه مردمی استفاده کرد. همچنین با این بودجه 
می توان باورهاى دینی و اعتقادات مســلمانان 
ضعیف االیمــان را تقویت نمود و کســانی را که 
در معرض شبهات و وسوســه هاى دشمنان قرار 

دارند، یارى کرد.
پس با عنایت به احکام فقه اسالمی مبالغ هنگفتی 
که با عنــوان زکات، بخصــوص زکات فطره یا 
فطریه که همه ساله در پایان ماه رمضان مسلمانان 

جمع آورى می کنند، اگر به صورت منسجم، منظم 
و حساب شده هزینه شــوند، بسیارى از مشکالت 
اقتصادى افراد مذکــور برطرف می گــردد. اگر 
میانگین پرداخت سال جارى ) رمضان سال 1397 
(را محاســبه کنیم که از 80 میلیــون نفرجمعیت 
ایران 10 میلیون نفر زکات فطره را پرداخت نکنند 
و پرداخت کننــدگان که 70 میلیون نفر هســتند، 
نفرى 8 هزار تومان پرداخت کنند، در مجموع ۵۶0 
میلیارد تومــان زکات فطریه در ظرف یک هفته از 
طبقات باال به طبقات محروم بدون هیچ هزینه اى 
منتقل می شود. امید است برنامه ریزان جامعه که 
متکفل احیاى فریضه الهی زکات هستند و اقتصاد 
دانان و کارشناسان مسائل اجتماعی و اقتصادى، از 
این فرصت مغتنم جهت برنامه ریزى بهره ببرند و 
براى رفع فقر و توسعه اقتصادى کشور قدم بردارند.
فراتر از این مسئله، پرداخت زکات فطره به انسان 
آموزش می دهــد که در این مســیر الهی حرکت 
کرده، به فکر فقرا باش و انفاق کن. همچنین به ما 
می آموزد که اگر مشاهده کردى کسی دچار مشکل 
بوده و نیازمند انفاق است، تا کمر راست کند واجب 

است که به وى کمک رسانی شود.
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وزارت صنعت واردات بیش  از
۱۴۰۰ قلم کاال را ممنوع کرد

براساس ابالغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت 
به ســازمان توســعه تجارت، ثبت سفارش و 
واردات 1339 ردیف تعرفه اى کاال که شــامل 
بیش از 1۴00 قلم کاال است ممنوع شد. خودرو 

نیز جزو کاالهاى ممنوعه واردات قرار دارد.
وزیر صنعت، معــدن و تجــارت در نامه اى به 
تاریخ ســی ام خرداد مــاه جدیدترین مصوبه 
ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را براى اجرا 
به سازمان توســعه تجارت ابالغ کرده است.
در این نامه آمده اســت:" بدین وسیله فهرست 
گروه چهارم کاالیی شامل 1339 ردیف تعرفه 

8 رقمی که ثبت ســفارش آنها در جلســه روز 
جارى ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ممنوع 
گردیده، جهت اجرا ابالغ می شود. الزم به ذکر 
است که تمام ثبت ســفارش هاى صادره قبلی 
مربوط به این ردیــف کاالها فاقد اعتبارند مگر 
اینکه قبل از این تاریخ توســط شــبکه بانکی 
تامین ارز شــده و یا بدون انتقال ارز باشند". در 
این شــرایط طبق ابالغیه وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت، ثبت ســفارش و واردات کاالهاى 
قرار گرفته در گروه چهارم کاالیی که شــامل 
1339 ردیف تعرفه گمرکی کاال است ممنوع 
اعالم شــده و متوقف خواهد شــد و همچنین 
ثبت ســفارش هاى پیشــین انجام شده براى 
واردات این کاالها نیز ابطال می شود مگر براى 

آن دسته از کاالهاى ثبت سفارش شده اى که 
ارز آن ها از طریق شــبکه بانکی تامین شده یا 
واردات آنها در شــرایط بدون انتقال ارز باشد. 
در این 1339 ردیف تعرفــه گمرکی کاالیی، 
بیش از 1۴00 قلم کاال وجود دارد که شــامل 
شش گروه کاالیی عمده بوده و خودروى آماده 
)CBU( نیز از جمله کاالهاى ممنوعه واردات 

تعیین شده است.
به نظر می رسد این تصمیم در راستاى حمایت 
از کاالهــاى تولید داخــل و همچنین کنترل 
خروج ارز اتخاذ شده است. عالقه مندان جهت 
مشاهده لیست کامل کاالهاى واردات ممنوع، 
می توانند به ســایت پایگاه خبرى دانســتنی 

آنالین مراجعه نمایند.
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تقریبا یک ســال از زمان ورود پروفسور رابرت 
گرنت بــه ایــران می گــذرد. رابــرت یکی از 
مشهورترین و معتبرترین چهره هاى حال حاضر 
استراتژى در دنیا اســت. یادم می آید پارسال از 
ورود ایشان به کشورم بســیار خوشحال بودم. از 
همان لحظه ورود ایشــان، به استقبال پروفسور 
رفتم  و یک به یک سوال هاى مختلف و متفاوتی 
را پیرامون استراتژى از ایشــان پرسیدم. یکی از 
پرســش هایم که فکر می کنــم جالب بود این 

پرسش است که:
 آیا اتحادهاى اســتراتژیک با طرف هاى غربی 
)مثال قرارداد با توتال و رنو و000( ایران را صاحب 

صنعت می کند؟
ایشان جواب بســیار عجیبی به من دادند که مرا 

شگفت زده کرد.
رابرت گفت اتحاد اســتراتژیک، مانند این است 
که دو نفر بخواهند با هــم درس بخوانند. یکی 
در فیزیک قوى اســت و دیگرى در شیمی. قرار 
براین است که با هم متحد شوند و به هم شیمی 
و فیزیک یاد دهند. مثال جرج به  چـارلی شیـمی 

یاد می دهد و چارلی به جرج فیزیک.
در ظاهر موضوع ساده اســت و هر دو از هم یاد 
می گیرند و نمره بیســت می گیرند. اما مســاله 
اصلی قدرى متفاوت است. مساله این است که آیا 

چارلی و جرج استعداد و عالقه یادگیرى برابرى 
دارند یا نه!

مثال ممکن است چارلی شــیمی را حسابی یاد 
بگیرد اما جرج بی استعداد یا بی عالقه باشد.  در این 
حالت اتحاد اســتراتژیک به نفع چارلی است و نه 

جرج. مساله کشور شما هم همین است.
 او )رابرت( مکثی کرد و از من پرسید:

در کشور شما چقدر علم و دانایی مهم است؟
گفتم زیاد. امروزه همه دنبال این هستند دکترى 

بگیرند.
پرسید، نه عزیزم. سوال من را متوجه نشدى.

علم چقدر مهم است؟
گفتم شاخصش چیست؟

چگونه بفهمم و پاسخ شما را بدهم.
همین که همه دنبالش هستند کافی نیست.

گفت، هرگز.
گفت، میزان مطالعه ســرانه کشــور شما چقدر 
اســت؟ گفتم... باحالت شرمنده بســیار... هفت 
دقیقه فکر کنــم. گفت پس شــما نقش جرج را 

دارید و نه چارلی.
چرا فکر می کنی در کشــورى کــه هفت دقیقه 
ســرانه مطالعه دارد، مردمانــش ظرفیت جذب 

باالیی دارند؟
کال احتماال همه کار را به خارجی ها می ســپارند 

و راه را نشــان آن ها می دهند و مدیــران ایرانی 
می گویند »آن ها )کارشناسان و مدیران خارجی( 

واردترند، بگذار بعدا یاد می گیریم«.
این بعدا هیچ گاه نمی آید و کشــور شما تاکنون 
خودروساز نشده است و در اســتخراج نفت هم 

همیشه پاى خارجی ها در میان هست.
چارلی ها)فرانســوى ها( آرام آرام کل بــازار را 
به دســت می گیرند و از این رابطه سود می برند و 

نه طرف ایرانی)جرج ها(.
 از او پرســیدم چه باید کرد؟ آیا اگر قرارداد سفت 
و محکمی ببندیم که مــا را مصون تر کند، کافی 

نیست. آیا ما را ایمن نمی کند؟
آیا فرانسوى ها را مجبور به آموزش تکنولوژى و 

یادگیرى نمی کند؟
 گفــت، اگرچــه بــدک نیســت امــا در کل 

بی فایده است.
 رابرت ادامه داد، مساله نوشــتن قرارداد سفت و 
محکم نیســت، مســاله یک چیز دیگر است؛ 

فرهنگ. »فرهنگ یادگیرى و مطالعه«.
فرهنگ این که مســاله مردمان کشور شما علم 
اندوزى باشــد نه مدرک گرایی. مساله فرهنگ 
است. فرهنگ یادگیرى اســت که قدرت جذب 
ناشی از اتحادهاى استراتژیک را تعیین می کند و 

نه قراردادهاى سفت و محکم انتقال تکنولوژى.
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گذری بر الگوهای پیوند اقتصادی

 داستان »چارلی« و »جرج« 
در اتحاد استراتژیک
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 کارخانه بافت آزادی را معرفی کنید؟
 این کارخانه تاسیس سال 13۴3 است وسابقه ۵۴ ســاله در صنعت نساجی وتولید انواع 
پارچه هاى کتن، راشــل وگرد بافی توام با رنگرزى ،چاپ وخدمات تکمیلی دارد. در این 
کارخانه ابتدا نخ خریدارى شده ، ســپس بافندگی انجام گرفته و درنهایت وارد حوزه هاى 
رنگرزى وچاپ می شــویم. محصوالت مــا در کارخانه بافت آزادى پارچــه هاى پرده 

اى،لباسی ومحصوالت تبلیغاتی و پرچم است.
    سال جاری بنام سال کســب وکار واشتغال زایی است چه برنامه 

هایی برای تحقق بخشیدن به شعار امسال دارید؟
باید بر روى برنامه و بودجه مصوب کارخانه صحبت کنم. ما امسال یک برنامه وبودجه اى را در 
نظر گرفتیم که براى رسیدن به آن میبایست زیرساخت هایی را فراهم کنیم.در بافت آزادى به 
دلیل قدیمی بودن کارخانه و ماشین آالت باید زیرساخت هاى الزم فراهم شده وبهینه سازى 
انجام گیرد واگر با همین ماشــین آالت قدیمی کار کنیم هزینه تولید با توجه به سرعت پایین 
ماشین آالت  و نیاز بیشتر به نیروى انسانی براى این نوع و تعداد ماشین آالت نسبت به ماشین 
آالت مدرن تر ، براى ما بســیار باال خواهد بود .مبحث دوم موضوع مشکالت تامین مواد اولیه 
شامل نخ ، رنگ و مواد تعاونی براى رنگرزى و چاپ می باشد. در مورد نخ ها ، الیاف به دو صورت 
اصلی می باشند:1( الیاف مصنوعی که پایه اش مشتقات نفتی است و ما در ایران تولید کننده 
این نوع الیاف هســتیم . 2( الیاف طبیعی که عمدتا وارداتی می باشند و یکی از آنها پنبه است . 
این الیاف بین سالهاى 13۴0 الی 13۵0 در ایران باحجمی بالغ بر 1۵0 هزار تن ساالنه تولید می 
گردیده و نه تنها تمامی نیاز کشور از این تولید برآورد می گشت ، بلکه قسمتی از این حجم تولید 
به سایر کشورها نیز صادر می شــد.  ولی امروز تولید پنبه در داخل کشور به 1۴ هزارتن در سال 

مدیر عامل شرکت بافت آزادی  تاکید کرد:

کشور  کار در عدم نگاه صنعتی؛ مانع کسب و

صنعت نساجی از زمانهای قدیم در کشورمان جایگاه 
ویژه وبرجسته ای داشته اســت به طوری که صادرات 
نخ والیاف پارچه ای ایران به ســایر کشور های دنیا در 
اولویت بوده است.طی چند سال گذشته صنعت نساجی 
در ایران زمین با مشــکالت ومعضالت متعددی روبرو 
شده است که وقوع این اتفاق در افول این صنعت مادر 
بی تاثیر نبوده است.در حقیقت بسیاری از کارخانجات 
صنایع نساجی کشورمان طی مدتی کوتاه تعطیل شده 
اند  وتعدادی هم که هنوز کار خــود را ادامه می دهند با 
چالش های متعددی روبرو هســتند.به منظور بررسی 
مشــکالت وچالش های پیش روی صنعت نســاجی 
ایران باآقای علی میر احمدی مدیر عامل شرکت بافت 
آزادی گفتگو کرده ایم تا از زبان وی در جریان معضالت 
صنایع نساجی کشورمان قرار بگیریم.علی میر احمدی 
مدیرعامل شرکت بافت آزادی از سومین نسل خانواده 
نساجی است،ایشــان نزدیک به 12ســال شخصا و 
60 سال بصورت خانوادگی در صنعت نساجی فعالیت 
داشته و در قســمت های مختلف تولید و  بازرگانی این 

صنعت مادر فعال است.

مریم شقاقی
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هم نمی رســد و وقوع این اتفاق یعنی تولید پنبه در 
داخل کشور به یک دهم رسیده است. از  طرف دیگر 
نیاز به پنبه چندین برابر  شده و همچنین هیچ برنامه 
ریزى براى تولید الیاف ویســکوز که نوع دیگرى از 
الیاف طبیعی میباشد ، در ایران نداریم. بطور کلی در 
بحث مواد اولیه در نخ۴0% تا ۵0% واردات داریم ودر 
بخش هاى رنگ بیش از 80 % واردات از کشورهاى 

چین،کره وتایوان داریم.
 مساله دیگر عدم ثبات نرخ ارز است که با توجه به 
نیاز واحدهاى صنعتی به واردات مواد اولیه ، باعث 

عدم توانایی در خرید مواد مورد نیاز تولید می شود.
مساله سوم بازار است.سه فاکتور در بازار نقش مهمی 
دارد : اول قیمت ، دوم کیفیت وسوم تنوع محصوالت 
که متاســفانه  نگاه خالقانه و علمی در بخش بازار 
نداریم. واردات بی رویه و قاچاق کاال تاثیر مهمی در 
قیمت ها ایجاد نمــوده وامیدواریم با اقدامات عملی 
که به جلوگیرى از ورود قاچاق منجر میشود امسال 
قیمت ها متعادل شود در غیر اینصورت در این صنعت 
یا صنایع دیگر در موضوع بهاى تمام شده توان رقابت 
با چین و در موضوع کیفیت تــوان رقابت با ترکیه را 
نخواهیم داشــت .چون نگاه تکنولوژى محورى به 
صنعت نساجی در ایران وجود نداشته و نیست ، امروزه 
این صنعت ضعیف شــده جزء آخرین انتخاب رشته 
هاى دانشگاهی اســت و متخصص پرورانده نمی 
شود در نتیجه صنعت نســاجی هر چه دارد از گذشته 
اســت و نگرانی از این بابت اســت که این صنعت با 

کدام متخصص می تواند به جلو برود؟
میر احمدى گفــت: مهمترین چالــش امروز ما 
نقدینگی است . در صنعت نساجی محصوالت به 
صورت مدت دار به مشتریان ارائه می شود که این 
امر نیاز به حجم باالیی از نقدینگی داشته که این 
نقدینگی امروز از ســوى بانکها و موسسات پولی 
و مالی تامین نمی گردد. اما بــا تمام این اوصاف          
می بایست براى افزایش میزان تولید برنامه ریزى 
داشته باشــیم.مدیر عامل بافت آزادى یادآور شد: 
شرکت بافت آزادى از سال 139۶ به قبل با %2۵ 
تا 30% توان تولید در سال کار می کرده است که 
طی برنامه ریزى هاى بعمل آمده  تصمیم بر این 
است که امســالظرفیت تولید را به ۵0% تا ۶0%و 

براى سالهاى آینده به 70% تا 80% برسانیم.
 امروزرقبای شــما در بــازار چه 
کسانی هستند وشــما در این بازار چه 

سهمی دارید؟
رقبا در 2 بخش تقسیم بندى می شوند بخش اول 
رقباى دولتی و شبه دولتی هســتند و یا بصورت 
دولتی اداره می شوند که 90 درصد ازآنها متاسفانه 
امروز تعطیل شده اند . شرکت هاى مانند  پوشینه 

بافت قزوین،چیت سازى رى،چیت سازى تهران 
،کارخانه ممتاز، نساجی مقدم ،نساجی قائم شهر و 
... . حتی شــرکت بافت آزادى هم تا سال قبل با 

نگاه دولتی کار می کرد .
دومین گــروه رقبــا بخش خصوصی هســتند 
که با امکانــات و تکنولوژى و در اختیار داشــتن 
متخصصین یــک محصول خــاص را بصورت 
بهینه تولید و به بــازار عرضه مــی نمایند. البته 
متاسفانه بخشی از این شــرکت ها با عدم رعایت 
موازین قانــون مالیاتی عمل کرده کــه  این امر 
موجب کاهــش هزینه آنهــا شــده و درنتیجه  
فضاى رقابتی غیر قابل رقابت را ایجاد می نماید 
. ولی در بافت آزادى کلیــه مراحل درآمد و هزینه 
ها براســاس قانون و تحت نظــارت صورت می 
گیرد و این موضوع محدودیت اساسی در فضاى 
رقابتی ایجاد می کند. به عنــوان مثال به محض 
درخواســت کد ملی از مشــترى جهت ثبت در 
سیستم ســامانه مالیاتی کشــور ، مشترى عقب 
نشــینی می کند. در صورتی که در برخی شرکت 
هاى  خصوصیفرآیندهاى مقرر قانونی به گونه اى 
دور زده می شود ، پس مشترى هم راغب است با 
شرکت خصوصی کار کند تا با شرکت نیمه دولتی 
و این امــر رقابت پذیرى را از بیــن برده در نتیجه 
سهمی بزرگی از بازاررا از دســت می دهیم. البته 
قصد داریم با بهره گیرى از علم روز و تکنیک هاى 
بازاریابی و مشــترى مدارى راهکارى هاى جدید 

براى جذب مشترى بیشتر ایجاد کنیم.
   نســبت دولتی یا خصوصی بودن 

شرکت بافت آزادی چگونه است؟
سهامداران عمده شــرکت بافت آزادى سازمان 
تامین اجتماعی و شرکت ســرمایه گذارى ملی ، 
خانواده میر احمدى و ســایر سهامداران شخصی 
)کارگران ( هستند . دو نهاد فوق ظاهرا خصوصی 
بوده اما بصورت خصولتی می باشــند و توســط 

مدیران دولتی  اداره می شوند .
  محصول شــاخص بافت آزادی 

چیست؟
محصوالت بافــت آزادى پارچه هایی از قبیل تور 
ساکا یا تور پشــه بندى ، پارچه هاى لباسی ، پرده 
و پرچم هاى ملی و مذهبی بوده و امروزه عالوره 
بر محصوالت فــوق پارچه هــاى رومبلی نیز از 

مهمترین تولیدات این شرکت می باشد .
  برای تولید پرچــم های تبلیغاتی 
چه میزانی را به عنــوان حداقل تعداد 

سفارش درنظر گرفته اید؟
حجم تولید باید به حدى باشد که توجیه اقتصادى 
داشــته باشــد . ما باید محصوالت خودمان را به 

نهادهاى مختلف اعم از شهردارى ها، سازمان ها و 
شرکت هاى دولتی و خصوصی و برگزارکنندگان 
مراسم هاى ملی و مذهبی ارائه دهیم ، اما متاسفانه  
واردات بی رویه در موضوع پرچم زیاد شده است و 
همین امر ما رابه سوى مشترى هاى خردتر سوق 
داده است. حتی پرچم هاى باشگاههاى ورزشی 
مانند استقالل وپرسپولیس  نیز در کارخانه بافت 
آزادى تولید می شود.مشــتریان امروز ما بزرگ 
نیســتند و تولید پرچم در کارخانــه بافت آزادى 
ضعیف شده است و تولید محصوالت دیگردر کنار 

پرچم ، شرکت را تا به امروز سرپا نگه داشته است.
  موانع کسب وکار شما برای اینکه 
برند بافت آزادی یک برنــد ویژه در 

کشور باشد چیست؟
مانع اصلی ما عدم نگاه صنعتی در کشــور است. 
صنعــت مجموعــه اى از فرآیندهاســت و اگر 
مولفه هاى این فرآیندهها با هم همخوان نباشــد 
توجیحی براى فعالیت هاى صنعتی نیست. مثال 
بانک ها در صنایع چه نقشــی دارنــد؟ آیا صنعت 
می تواند با بهــره 18 تا 22 درصــدى به صورت 
پایه بعالوه رقم هــاى کارمزد خدمــات بانکی 
کار کند؟حاشیه ســود صنایع چقدر است؟ بنده  از 
صنایع کشــورهاى اروپایی وآســیایی مختلفی 
بازدید کرده ام . بطور مثال در کشــور آلمان دولت  
تمامی امکانات الزم جهت تاسیس کارخانه اعم 
از ماشین آالت و انشــعابات را فراهم نموده و شما 
فقط باید اثبات کنید که صنعت گر هستید ، بعد از 
آن کلیه امکانات و حمایت ها از تولید صورت می 
گیرد. آیا در ایران چنینشرایطی وجود دارد؟ خیر ، 
در ایران خود صنعتگر باید یکسال دوندگی کند تا 
فقط جواز تاسیس وانشعابات را بگیرد که  نه تنها 
یک ریال به او کمک نمیشود بلکه تمامی انرژى 
صنعتگر را قبل از شروع فعالیت عملیاتی و رسالت 
اصلی گرفته ایم . وزارت صنعــت اعالم می دارد 
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که صنعتگر می بایســت ۶۵% پیشرفت فیزیکی 
داشته باشد و همچنین جهت گرفتن وام )کمک 
مالی( عالوه بر تامین تضمین می بایست دو سال 
زمان صرف کند . الزم به ذکر اســت در شــرایط 
کنونی ســند محل اجراى طرح به عنوان تضمین 
مورد قبول بانکها نمی باشــد . در چنین شرایطی  

صنعتگر دردش را به چه کسی بگوید؟
سازمان تامین اجتماعی سهم بیمه کارفرما را 23 
% و کارگــر را  7 % تعیین کرده اســت . چه یارانه 
براى صنایع در ایران وجود دارد ؟ عمال هیچ . سهم 
بیمه  تامیــن اجتماعی در کارخانــه بافت آزادى 
ماهانه 120 میلیون تومان است . آیا این سازمان 
نمی توانســت با واحدهاى تولیدى و کارخانجات 
به گونه دیگر برخورد کند ؟ حسابرســی و دارایی 
به هیچ عنــوان زیان هیچ شــرکت را قبول نمی 
کنند وحتی اداره مالیات و دارایــی در زمان زیان 
شرکت ها هم ازآنها مالیات گرفته و زیان شرکتها 
را به هیچ عنوان نمی پذیرند. ما فقط شعار صنعت 
وحمایت از کاالى ایرانــی می دهیم ولی در اصل 
با بروکراســی هاى موجود در دولت دست وپاى 
صنعت گر را بسته ایم .چه حمایتی از صنعتگر براى 
صادرات کردیم؟ بعد از فروپاشــی شوروى سابق 
کشــورهاى تازه استقالل یافته ســهم بزرگی از 
محصوالت خودشان را از ایران تهیه می کردند. از 
سال 1372 تا 1378 قالب محصوالت بافت آزادى 
به کشــورهاى دیگر صادر می شد . چه حمایتی از 
صادر کننده وچه رغبتی براى مشتریان خارجی که 

می خواستند از ایران خرید کنند ، ایجاد شد؟
با توجه بــه قیمــت ارز و در شــرایط کنونی فضاى 
صادرات در کشــور ما باز شــده اســت واگر دولت 
بســتر الزم براى صــادرات را فراهم نکنــد ما باز 
هم در ایــن عرصه شکســت خواهیم خــورد . می 
بایســت از کشــورهاى موفق الگوبردارى شــود و 

از تجربــه تجار اســتفاده گردد. کشــورهایی مانند 
چیــن و ترکیــه در صــادرات محصــوالت خود با 
برنامه ریــزى موفق بــوده اند و ایــران این فضاى 
رقباتی را از دســت داده اســت چــون دولت هیچ 
گونه بسترســازى بــراى آن فراهم نکرده اســت.

تحریم ها کار کشور ما را ســخت تر می کند ،  شاید 
امروز بازکردن LC   بسیار ســخت باشد و یا حواله 
 امکان پذیر نباشــد ، اما راههاى دیگرى وجود دارد .

 باید فضایی براى مشــتریان فراهــم کنیم که رقم 
صادراتی را به هر شــکل ممکن به کشــور بیاورند. 
بازرگانی در حد بین الملل و منطقه اى کار ســختی 
است وامروز براى ما سخت تر شده است. باید کمیته 
اى  ایجاد شــود  تا از فضاى خوب امــروز که براى 
صادرات ایجاد شده است استفاده بهینه کرده و شرایط 

تهدید را به فرصت هاى مناسب تبدیل نماییم.
  کارخانه بافت آزادی به لحاظ کیفی 
در چه رده ای اســت وچقدر ظرفیت 

صادراتی دارد؟
از نظر کیفی بســیار باالتر از چین هستیم . بعبارتی 
از محصــوالت چینی با کیفیت تر بــوده و با کمی 
اغماض می توانیم ادعا کنیــم که با تالش و دقت 
کیفیت ما در حد کیفیت ترکیه است.البته در مقایسه 
قیمت می توان گفت از چین گرانتر و از ترکیه ارزانتر 
هستیم.بنده فکر می کنم بروکراسی ادارى کشور 
روى صنعت تاثیر گذار اســت . دیدگاه ما به صنعت 
باید جور دیگر باشــد وحمایت از صنعت خیلی می 
تواند به ما کمک کند . علی رغم اهمیت نقدینگی 
در صنایع ، منظور از حمایــت فقط پول و نقدینگی 
نیســت و بعضی وقت ها مولفه هاى دیگرى هم 
مهم اســت. اگر دوباره با صنعت ملی آشتی کنیم 
معضل بیکارى حل می شود. با احداث هر کارخانه 
اى از صنایــع کوچک گرفته تا متوســط و بزرگ 
تعداد زیادى از جوانان عزیز کشــورمان مشــغول 

به کار         می شــوند . به جاى ایجــاد جواز جدید و 
ارائه آمار و ارقام مبهم توســط دست اندرکاران می 
بایست صنایع موجود احیا گردد. حتی با استفاده از 
سرمایه هاى خصوصی می توانیم این صنایع را احیا 
نموده و مشــکالت زیادى را حل کنیم .  در صنعت 
نساجی ماشــین آالت قابل توجهی بال استفاده و 
راکد شدهکه از ســال 2008 تا 2010 فعال نیستند 
. چرا این ماشــین آالت امروز به صورت ضایعاتی 
خرید وفروش می شوند؟ در صنعت نساجی %۴0 
تا ۵0% صنایع قابل احیا هســتند. به جهت وجود 
اشتغال زایی بسیار باال در صنعت نساجی ، در تمام 
دنیا براى حل معضل بیکارى کارخانجات نساجی 
فعال می شود . کشــورآلمان پس از جنگ جهانی 
دوم نمونه بارز این رخداد اســت . به نظر اینجانب 
برگزارى جلسه اى مشــترک بین صاحبان بزرگ 
صنعت نساجی  کشور و مسئوالن تصمیم گیرنده 
جهت بررسی مشکالت این صنعت بسیار کارآمد 
خواهد بود .اهلیت و شناخت در صنعت بسیار مهم 
است.بنده از خانواده نساجی این مرزو بوم هستم و3 
نسل نساجی پشت خانواده ماست . اما همین بنده 
حقیر کارآیی الزم در شــرکت هواپیمایی، کارخانه 
غذایی ویا حتــی تولید فرش را هم نــدارم. به این 
منظور می بایست مســئولیت مدیریت واحدهاى 
تولیدى ، صنعتی و خدماتی به افرادى شایســته در 
همان بخش یا صنعت سپرده شود که در آن زمینه 

داراى علم، تجربه و عملکرد مثبت باشند.
ان شــاهلل با کمک ، تالش و دقت هرچه بیشــتر 
همکاران عزیزم در شرکت بافت آزادى در جهت 
پیشــرفت این مجموعه قدم هاى بســیار خوبی 
برخواهیم داشت و درنهایت براى کشور عزیزمان 
ایــران و تمامی صنایــع که امروزه ســنگرهاى 
اقتصادى در حال مبارزه ناجوانمردانه هســتند ، 

آرزوى موفقیت روز افزون دارم .
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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 یک 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 یک 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 
49اینکه صادرات نفت ایران نباید کاهش پیدا کند.
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صنعت خودرو  بــه عنوان صنعتــی تاثیرگذار 
وبزرگ بخش هاى مختلف کوچک وبزرگی را 
شامل می شود.درحقیقت نقش صنعت خودرو 
در اقتصاد یک کشور انکار ناپذیر است به طورى 
که در بسیارى از ممالک توســعه یافته جهان 
برند کارخانه هاى خودروســازى معرف قدرت 
تجارى واقتصادى یک کشــور محسوب می 
شود.  صنایع خودرو  شبکه گسترده اى از روابط 
اقتصادى داخل کشــورها و حوزه بین المللی را 
شکل می دهند که درصورت وجود بحران هاى 
اقتصادى کل این شــبکه ها و در نهایت صنایع 
خودروســازى  با اثر پذیرى از اتفاق هاى افتاده 
با بحران روبرو می شوند. البته نباید از ذکر این 
نکته مهم غافل شویم که خودرو سازان بزرگ 
مستقر در کشورهاى پیشــرفته قطعات و مواد 
اولیه خود را از کشورهاى کمتر توسعه یافته تهیه 
می کنند و این روابط اقتصــادى خود مقدمات 
یک شــوک اقتصادى به صنایع کشــورهاى 
دیگر می شــود.  موضوعی که باعث می شــود 
این صنعــت در برابر بحران هــاى اقتصادى 
آسیب پذیر باشــد تنوع صنایع وابسته به آن و 
قیمت باالى محصول نهایی است. این صنعت 

بزرگ در صورت نداشتن آینده نگرى به حاشیه 
خواهدرفــت. ســاخت خودروهاى بــا قیمت 
مناسب یا خودروهایی که امکان خرید از سوى 
قشر متوسط جامعه از طریق تسهیالت بانکی 
را دارند توام با اســتفاده از فناورى هاى جدید و 
افزایش ایمنی از عوامــل موثر در افزایش تولید 
خودروها بوده اســت. به عنوان مثال در کشور 
آمریکا بر اساس تحقیقات صورت گرفته مالیات 
از محل فروش خودرو ها در این کشــور بیش 
از 110 میلیــارد دالر درآمد بــراى دولت ایجاد 
کرده است و این در حالی اســت که بیش از 2 
میلیون نفر به صورت مســتقیم در شرکت هاى 
خودرو ســازى در بخش هاى طراحی، توسعه، 
تولید و بازاریابی و... مشــغول به کار هستند.  در 
واقع خودروسازان مطرح دنیا با شناخت نیاز بازار 
می توانند به ســرعت به عالیق مشتریان خود 
پاسخ دهند. براى مثال حرکت خودرو سازان به 
سمت تولید پیک آپ ها و خودروهاى شاسی بلند 
یا کراس اورها نتیجه تغییر ذایقه مشتریان بوده 
اســت. از طرف دیگرکاهش قیمت سوخت و 
ایجاد تســهیالت مناســب از طریق پرداخت 
وام یا پرداخت قســطی باعــث جهش فروش 

خودرو درآمریکا شده است. پیش بینی می شود 
مقدار فــروش خودروهــا در آمریکا در ســال 
2018 با بیش از10 درصد رشــد همراه باشــد 
که در مقابل موجب جذب 10 درصدى نیروى 
بیشتر براى کار در این صنعت و صنایع وابسته 
به آن خواهد شــد. ذکر این نکته مهم است که 
افزایش فروش خودرو از جوانب مختلف بر روى 
اقتصاد یک کشور تاثیر مثبت می گذارد و باعث 
صعودى شــدن درآمد دولت از محل مالیات ها 
می شود. از سوى دیگر با افزایش میزان فروش 
خودرو، صنایع وابســته دربخش هاى مختلف 
با رونق روبرو خواهند شــدکه وقوع این رخداد 
موجب رونق زنجیره هاى بعــدى اقتصاد یک 
کشور می شــود. به منظور بررســی آثارصنایع 
خودروسازى بر اقتصاد کشــورهاى مختلف و 
بررســی وضعیت صنعت خودروســازى ایران 
واثرش براقتصاد کشور با دو تن از صاحب نظران 
وکارشناسان اقتصادى وخودرویی کشور گفتگو 
کرده ایم تا نظر آنهــا را درباره این موضوع مهم 

مطلع شویم.

فعاالن و کارشناسان خودرویی کشور در رشایط کنوین به این موضوع مهم اتکید دارند:

توسعه اقتصادی  در  گرو شکوفايی 
صنايع خودروسازی
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اشتغال زایی وصادرات قطعه، نقاط 
قوت خودروسازی ایران

احمدپورفالح مشاورعالی ریاست اتاق بازرگانی 
صنایع،معادن وتجارت ایران با اشاره به اینکه در 
کشــورهاى مختلف دنیا پس از سرمایه گذارى 
در حوزه مسکن خودرو بیشترین ثروت جهانی 
را به خــود اختصاص داده اســت گفت:کیفیت 
ساخت خودرو یک کشور نشان از جایگاه صنایع 
خودروسازى در آن کشــور دارد.وى با اشاره به 
اینکه بسیارى از برندهاى خودروساز دنیا در اروپا 
وآمریکا مدل هاى قدیمــی خودروهاى تولید 
شــده خود را همچنان به عنوان یک سمبل در 
موزه ها ونمایشگاه ها نگهدارى می کنندگفت: 
برندهاى معتبر خودروساز دنیا از طریق افزایش 
کیفیت وکارآیی توام با ارائه آپشن هاى جدید به 
مدل هاى تازه تولید شده خودرو هاى مختلف به 
نوعی در بازارهاى فروش به رقابت می پردازند.

پورفالح با بیــان اینکه صنعت خودروســازى 
در ایران ســابقه طوالنی دارد افزود:متاســفانه 
خودروسازان ایرانی نســبت به سابقه اى که در 
تولید خودرو دارند بــه موفقیت درخور توجه اى 
دست پیدا کرده اند که وقوع این اتفاق از عوامل 
مختلفی نشــات می گیرد.رییس اتاق بازرگانی 
ایران و ایتالیا افــزود: وقتی خودروهاى مختلف 
خارجی با برندهاى متفاوت بخواهند وارد کشور 
شــوند از وارد کننده تعرفه هاى باالیی دریافت 
می شــود که قیمت خودرو در داخل کشور را به 
نوعی افزایــش می دهد و وقــوع همین اتفاق 
موجب از بین رفتن فضــاى رقابتی در صنعت 
خودروى کشور می شــود.وى گفت: طی 10 تا 
1۵ ســال اخیر با ورود خودروهاى چینی وکره 
اى به بازار ایران به نوعی شــاهد ارتقاى کیفیت 
خودروهاى ایرانی بودیم اما به نظر من هنوز به 
لحاظ کیفیت خودروهاى ســاخت داخل کشور 
با استانداردهاى بین المللی فاصله کمی دارند.

پورفالح با اشاره به اینکه صنعت خودروى کشور 
در پارامترهایی همچون ایجاد اشتغال و صادرات 

قطعه به کشــورهاى دیگر گام هــاى مهمی 
برداشته است گفت:در اشــتغال زایی وصادرات 
قطعات خودرو از ایران به ســایر کشورهاى دنیا 
صنعت خــودروى کشــورمان گام هاى مثبت 
وسازنده اى برداشته است. مشاورعالی ریاست 
اتاق بازرگانی صنایع،معادن وتجارت ایران تاکید 
کرد:صادرات یکــی از مهم ترین اهداف صنایع 
خودروسازى در هرکشور است به طورى که اگر 
بازارهاى هدف شناسایی شوند به طور قطع می 
توان درحوزه صادرات خــودرو اقدامات موثرى 
را انجام داد.وى تاکید کــرد: دریک برهه زمانی 
خودروهاى ایرانی را می توانستید در کشورهاى 
عراق،پاکستان،بالروس وسوریه پیدا کنید ولی 
در شرایط کنونی بیشتر خودروهاى کشورهاى 
جهان را خودروهاى چینی وکره اى تشــکیل 
می دهند.رییــس اتاق بازرگانی ایــران وایتالیا 
اضافه کرد: پس از اجراى برجام راه بســیارى از 
خودرو ســازهاى اروپایی همچون پژو و رنو به 
منظور حضور در ایران هموار شــد اما با خروج 
آمریکا از برجام به نظر می رسد استمرار حضور 
خودروسازهاى اروپایی در ایران با چالش هایی 
روبرو باشــد که براى حل ایــن معضالت باید 
راهکارهاى مختلفی از ســوى دیپلمات هاى 

ایرانی در نظر گرفته شود.

سبقت چشم بادامی ها از صنعت 
خودروی کشور

محمدقلی یوســفی که از اســاتید برجسته 
دانشگاه در حوزه اقتصاد وصاحب نظر بخش 
خودرو کشور است با اشاره به اینکه بیش از ۶0 
صنعت به طور مستقیم وغیر مستقیم به صنایع 
خودروسازى وابسته هســتند افزود: صنعت 
خودروسازى ایران طی ســالهاى گذشته به 
جز مقطعی کوتاه در اوایل دهه 70 به شــکل 
نادرستی مدیریت شده است که همین موضوع 
در وارد شدن صدمات جبران 
ناپذیر به صنایع خودروسازى 

ایران موثر بوده اســت.وى با اشــاره به اینکه 
صنعت خودرو در ایران ســابقه طوالنی دارد 
تصریح کــرد: بســیارى از کشــورهاى دنیا 
همچون چین وکره جنوبــی زمانی که ایران 
صاحب صنعت خودروسازى توسعه یافته اى 
بود حتی از این صنعت هم برخوردار نبودند ولی 
در شرایط کنونی می بینیم که خودروهاى کره 
اى وچینی بازار خودرو ایران را تســخیر کرده 
اند وشــاهد صادرات چشــم گیر خودروهاى 
چینی وکره اى به بازار ایران هستیم. یوسفی 
اضافه کــرد: صادرات محصــوالت صنعتی 
از مهم ترین اهداف هر کشــور اســت اما در 
شــرایط کنونی ایــران با معضــالت متعدد 
اقتصــادى وصنعتی روبروســت که صنعت 
خودرو هم از این قاعده مستثنی نیست. استاد 
برجسته دانشــگاه در حوزه اقتصاد گفت: پس 
از اجراى برجام مجددا امیدها براى توســعه 
صنعت خودروسازى کشــور با جوینت شدن 
خودروسازان ایرانی واروپایی با یکدیگر از سر 
گرفته شد اما با خروج آمریکا از برجام و احتمال 
بازگشت تحریم ها صدمات جبران ناپذیرى به 

صنایع کشور وارد می شود. 

سخن آخر
بنابراین با توجــه به اینکه صنعــت خودروى 
کشور درشــرایط کنونی با معضالت اقتصادى 
متعددى که از حوزه سیاســت نشات می گیرد 
دســت وپنجه نرم می کند به نظر می رسد باید 
با اتکا بــه توانمندى هــاى متخصصان ایرانی 
درحوزه خودروســازى به نوعی همچنان بتوان 
چراغ صنایع خودروســازى ایران را روشن نگه 
داشت هرچند درشرایط کنونی انتقال تکنولوژى 
وفناورى روز دنیا به خودروســازان ایرانی بسیار 
مهم اســت که در پســابرجام این مهم در حال 
انجام است و درصورت بازگشت احتمالی تحریم 
ها،دیپلماسی هوشمندانه می تواند گره از چالش 

صنایع خودرو سازى کشور باز کند. 
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    قاضي سراج رئیس سازمان 
بازرسي کل کشور در حاشیه 
بازدید از خطوط تولید ایران 
خودرو گفت: از زمان التهاب 
بازار در دو بخش خودروهاي 
داخلي و خارجي، ســازمان 
بازرســي حضور مستمر داشــت و موضوع احتکار 

براي ایران خودرو نبوده است.

   رئیس شــوراى اسالمی 
شــهر تهــران بــه همراه 
اعضاى شورا  و کمیسیون 
حمل و نقــل و ترافیک از 
عمرانی  منطقه  پروژهاى 
21 از جمله؛ بازارگل و گیاه،  
بازارقطعات خودرو، پروژه تقاطع  غیر همســطح 
بزرگراه لشگرى و ســه راه اندیشه، پروژه شبکه 
فاضــالب بازدیدکردند. طی ایــن بازدید کلنگ 
احداث بوستان بهمن واقع در جاده مخصوص به 

زمین زده شد.

   براســاس گــزارش دفتر 
صنایع خودرو و نیرومحرکه 
وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت، گروه خودروسازي 
ســایپا دربازه زماني چهار 
ماهه گذشته، سهم ۴۵/7۵ 
درصدي تولید خودرو را به خــود اختصاص داده 
و بزرگ ترین خودروســاز ایران لقب گرفته است.    
شرکت صنعتی آما در بیست و سومین نمایشگاه 
بین المللی نفت،گاز، پاالیش و پتروشیمی تهران 
حضور یافت و با افتخار، جدیدترین دستاوردهاى 
خود را در این نمایشگاه در معرض بازدید مدیران ، 

متخصصین و صنعتگران قرار داد.

   شرکت مدیران خودرو نسخه 
کامل ترى از خودرو ایکس22 
مجهز به سیســتم پایدارى 
یا همــان ESP را بــه بازار 
خودرویی عرضه کرد و براى 
اطالع رســانی و نشان دادن 
تفاوت ایجاد شده نسبت به نسخه هاى قبلی این مهم 

را در کارتینگ آزادى به بوته آزمایش گذاشت.

  دکتــر امینــي مدیرعامل ســایپایدک در جمع 
کارکنان ساعي سایپایدک، با تاکید بر لزوم درک 
درست از شرایط توســط کارکنان و تسري آن به 
ســایر افراد، گفت: افزایش بهــره وري در همه 
زمینه ها به ویژه در نیروي انساني از طریق بهبود 
فرآیندها، راه غلبه بر مشکالت و توسعه کسب و 

کار است. 

 ISO۹۰۰1 ممیــزي خارجي اســتانداردهاي   
201۵و استاندارد سیستم مدیریت کیفیت صنعت 
خــودروIATF16۹4۹ 201۶   شــرکت نفت 
پارس در حضور مدیر عامــل، معاونین و مدیران 
در دفتر مرکزي و پاالیشــگاه نفت پارس توسط 

شرکت  TUV NORD انجام شد.

   شــهرام صالحی مدیرعامل امداد خودرو ایران 
گفت: یکی از محورهاى برنامه ریزى جدید، رفع 
حداکثرى ایرادهــاى احتمالی خودروها در محل 
اســت و حمل خودرو هموطنانی که با شــماره 
09۶۴۴0 تمــاس می گیرنــد، آخرین راهکارى 

است که به آن فکر می کنیم.

   مدیر فروش ســازماني و لیزینگ گروه ســایپا 
گفت: به کارگیري خودروي برلیانس تاکســي 
H230 در حمل و نقل عمومي مزایایي همچون 
تغییر در مبلمان شــهري، کاهش آلودگي هوا به 
واســطه جایگزیني خودروهاي تاکسي فرسوده 
و همچنین بهره مندي خودرو از موتور با ســطح 

آالیندگي یــورو۵ و افزایش 
رضایتمندي مسافران در 

حوزه حمــل و نقل 
عمومــي را دارا 

است.

   مدیران و کارشناسان 
ســازمان گسترش و 
نوسازى صنایع ایران 
ضمن بازدید از شرکت 
زامیــاد، در نشســتی 
بــا مدیــران ارشــد 

این شرکت به بررســی راه کارهاى الزم و ایجاد 
کارگروه هاى ویژه جهت اجراى طرح توســعه و 
تجهیز ناوگان حمل و نقل سنگین جاده اى کشور 

پرداختند.

   مدیرعامل خدمات 
پس از فــروش ایران 
خودرو ) ایســاکو( در 
اجراى طرح فرهنگ 
پاسخگویی و تحقق 
خودرو،  شعار»ایران 

خودروساز پاســخگو« در چهار جلسه متوالی 
با بیش از ۵0 نفر از صاحبــان امتیاز نمایندگی 
هاى خدمات پس از فروش و مشــتریان گروه 
صنعتی ایران خودرو به صورت مســتقیم گفت 

و گو کردند.

   معاون توسعه منابع 
شــهردارى  انسانی 
منطقــه 22، از پایان 
عملیات تدوین پروژه 
سند  عملیاتی  برنامه 
راهبردى منابع انسانی 

این منطقه خبر داد. این ســند با هــدف ایجاد 
انســجام و یکپارچکی در اقدامات و برنامه هاى 
مدیریت منابع انسانی، شناسایی و بهبود فرآیندها 
و ارائه راهکارهــاى الزم در حوزه منابع 

انسانی نوشته و تدوین شد.
 

اخبـار خـودرو

5252



53

خرداد 97

 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.
كالم 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 قائــاًل: إذا تبنــت الواليــات 
المتحدة إجراءات حمائيــة أحادية الجانب 
تضر بالمصالح الصينية فســنرد علــى الفور 
باإلجــراءات الضروريــة لحمايــة حقوقنــا 

ومصالحنا الشرعية بشكل حازم. 
ويستكمل سالح 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 خالفــات 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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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. وخــالل 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 خالل 
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 البالد 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 البالد 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 خالل 
كأس العالم، فضــاًل 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 خــالل المونديال 
علــى المالعــب الروســية.وفيما يخــص توزيــع 
المشــاريع االســتثمارية، جــاءت مشــاريع البنــى 
التحتيــة بالمقدمة مســجلة 1ر6 مليــارات دوالر، 
تليهــا مشــاريع بنــاء المالعــب 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 إعالن 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 خــالل المونديــال، الفتة إلى 
أن المؤسســات الروســية لن تشهد تحســنًا خالل 

البطولة.          
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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 خالل 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 البالد.

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

55

خرداد 97



56

خرداد 97

 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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-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
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

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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