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مرتضی فغانی

 عضو اتاق بازرگانی تهران

با تقدیم الیحه بودجه به مجلس، یکــی از مهمترین مواردی که نظر 
کارشناسان را به خود جلب کرده، موضوع حذف ارز 4200 تومانی برای 
واردات اقالم اساسی است. در حال حاضر ارز ترجیحی فقط برای هفت 
کاالی گندم، جو، کنجاله سویا، ذرت، روغن، دانه های روغنی و بخشی 
از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی پرداخت می شود. افزایش نرخ ارز 
در بازار آزاد و سامانه سبب شد تا اختصاص ارز ترجیحی، هزینه سنگینی 
را بر دولت تحمیل کند. این در حالی اســت که بسیاری از کارشناسان 
تاکید دارند، ارز اختصاص یافته تغییر چندانی در قیمت کاالهای مرتبط 
در بازار نــدارد و در واقع، بخش بزرگی از این یارانه ها به جیب صاحبان 

رانت می رود.
برخی برآوردها نشــان می دهــد، از زمان تصویب ایــن طرح بیش از 
۶0میلیارد دالر از ذخایر ارزی کشــور برای واردات با نرخ 4200 تومان 
اختصاص  یافته است، امری که بخش بزرگی از ذخایر ارزی ایران را در 
شرایط تحریم به باد داده و به اهداف اصلی نیز نرسیده است. از این رو در 
ســال آینده این ارز اختصاص نخواهد یافت و حتی در مورد گندم و دارو 
نیز اصالح انجام خواهد شــد؛ زیرا گفته می شود، داروهای با ارز 4200 

تومان، از کشور قاچاق می شود.
با این حال حذف یارانه از نهاده هــای تولید، قیمت کاالهای مرتبط را 
افزایش خواهد داد و دولت در نظر دارد که بخشی از هزینه صرفه جویی 
شده را به یارانه دهک های پایین اختصاص دهد. از طرفی، بررسی هایی 
که از سوی بعضی از نهادها مانند سازمان برنامه  و بودجه، وزارت اقتصاد 
و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی انجام شده، حاکی از آن 
اســت که نرخ تورم بعد از حذف ارز ترجیحی حدود 7/۶ درصد افزایش 
خواهد داشت. از سوی دیگر، این اصالح موجب برگشت ۶/9 درصدی 
از بودجه می شود، بنابراین با افزایش قیمت ها، پول بیشتری از بازار جمع 
شــده و پایه پولی اصالح خواهد شد. اگرچه تقریبا تمام کارشناسان در 
حذف ارز ترجیحی با قیمت 4200 تومان اتفاق نظر دارند، اما در این میان 
توجه به چند نکته ضروری است. نخست اینکه باید تکلیف درآمد ناشی 
از حذف ارز ترجیحی روشن شود. به گفته رییس سازمان برنامه  و بودجه، 
نیاز امســال به ارز 4200 تومان حدود ۱۸ میلیارد دالر است و این رقم 
برای ســال بعد با فرض ثابت ماندن نرخ ارز در ســامانه نیما، اختالف 
قیمت حداقل ۳۵0 هزار میلیارد تومانی را ایجاد خواهد کرد که ۱00 هزار 
میلیارد تومان آن بــرای جبران اصالح قیمت ارز و حمایت از اقشــار 
آسیب پذیر در نظر گرفته شده، اما وضعیت 2۵0 هزار میلیارد تومان باقی 
مانــده و نحوه هزینه آن ابهام دارد. بــا توجه به اینکه هدف از حذف ارز 
ترجیحی، افزایش شفافیت و کاهش رانت معرفی شده، باید تکلیف این 
صرفه جویی نیز به طور کامل روشن شود. عالوه بر این، در مورد تناسب 
زمان اجرای این طرح با وضعیت کلی اقتصاد نیز ابهام وجود دارد. اجرای 
طرح هــای تورم زا در اقتصاد معموال در زمانی صورت می گیرد که تورم 
پایین بوده یا رو به کاهش است، در این صورت افزایش تورم در بازار بهتر 
مدیریت خواهد شد. اگر طرح تورم زا در زمانی اجرا شود که نرخ تورم باال 
است یا در حال افزایش باشد، منجر به شوک تورمی در اقتصاد خواهد شد 
که پیامدهای نامناسب بســیاری خواهد داشت، لذا توجه به این مهم نیز 

ضرورت دارد.

تاثیر حذف ارز ترجیحی
 بر اقتصاد
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فرهاد امیرخانی
سردبیر

هنر قالی بافی ایرانیان در جهان شــناخته شــده و از دیرباز طرفداران 
پر و پا قرصی داشــته اســت. این هنر و صنعت، قدمتی چند هزار ساله 
دارد و باستان شناســان بر این باورند که نخستین فرش های دنیا به نام 
»پازیریک« و »بهار خسرو« به ترتیب در زمان هخامنشیان و ساسانیان 
و با استفاده از پشــم های مرغوب و انواع گیاهان رنگین در نقش های 
بسیار زیبا و خیره کننده از سوی هنرمندان ایرانی بافته شده اند. هر چند 
طی چند هزاره گذشته، کشورمان به هنر بافت فرش شهره بوده و رتبه 
نخســت صادرات فرش در جهان را داشــته؛ اما طی چند دهه اخیر، به 
دلیل بی توجهی برخی از متولیان امور نسبت به سرعت رشد و تحوالت 
فناوری و تجارت در دنیا، صادرات این کاال از رتبه یک به رتبه پنج تنزل 
پیدا کرد و در نتیجه، کشــورهایی نظیر چین، ترکیه و ژاپن توانستند با 
استفاده از چاپ دیجیتال و تکنولوژی روز، گوی رقابت را در عرصه تولید 
و صادرات فرش از ایرانیان بربایند و به این ترتیب، ســهم عظیم درآمد 
از اقتصاد فرش را از آن خود کنند. از ســوی دیگر، طی چند سال اخیر، 
در حالی که فعاالن صنعت فرش ایران در تالش بودند تا رتبه از دســت 
رفته را با سرمایه گذاری مناسب و به کارگیری صنایع و تکنولوژی جدید 
جبران نمایند، شیوع مهمان ناخوانده ای به نام ویروس کرونا، شرایط را 
برای صنعتگران فرش دگرگون ساخت و تولیدکنندگان فرش ماشینی 
را با چالش جدید مواجه کرد و شــرایط رقابت را برای آنان، نســبت به 

گذشته سخت تر کرد.
هم اکنون عالوه بر تولید فرش دستباف، بیش از یک هزار و 200 واحد 
صنعتی مشغول به تولید فرش ماشینی هستند و ساالنه حدود ۸۵ میلیون 
مترمربع از انواع فرش ماشــینی را تولید می کنند که بیش از 7۵ درصد 
آن در داخل مصرف می شــود؛ اما این همه ماجرا نیســت، چون فرش 
محصول نهایی چندین حرفه از جمله کشت و تولید یا واردات و صادرات 
نخ، پنبه یا ابریشم طبیعی و مصنوعی تا رنگ و رنگرزی، طراحی نقشه، 
ساخت و تعمیر ماشین آالت، شــبکه حمل، صنعت نمایشگاهی، رفو، 
تعمیر فرش و قالیشــویی اســت که هر چند نقش مستقیمی در تولید 
ندارند؛ ولی به طور مســتقیم از این صنعت تاثیــر می پذیرند. عالوه بر 
مصائبی که اشاره شد، هم اکنون این صنعت با چهار تهدید جدی مواجه 
اســت که این تهدیدها شامل "عدم دانش و فناوری روز"، "وابستگی به 
خارج جهت تامین مواد اولیه"، "نحوه نادرســت معرفی و عرضه کاال به 
مشتریان" و همچنین "بوروکراسی زمان بر و تحویل طوالنی" هستند 

که باید برای یکایک آن ها برنامه ای مناسب تدارک دیده شود.
هر چند تهدیدهای این صنعت کم نیســتند، امــا فرصت های آن نیز 
بی شمارند. از خاطر نبریم که هنوز برند فرش ایرانی شهره عام و خاص 
است و این صنعت با وجود همه رقبای خارجی، به دلیل سودآوری باال، 
می تواند با برنامه ریزی دقیق دچار جهش شــود و خیلی زود جایگاه از 
دســت رفته خود را با برپایی نمایشــگاه های گوناگون و مفرح و جذب 
مشتری در داخل و خارج از کشور به دست آورد. قطعا دستیابی به چنین 
آرزویی دور از دست نیست و کافی است، دولت نگاه ویژه به این هنر ملّی 

داشته باشد؛ آرزویی که با برنامه درست، امکان تحقق آن وجود دارد.

جهش صنعت فرش ماشینی
در انتظار فرصت

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
دی 1400   شماره 61
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رشته صنعتی تولید فرش ماشینی در کشور از معدود رشته هایی از صنعت 
نساجی اســت که در دهه اخیر و حتی در دوران تحریم توانسته نسبت به 
سایر رشته های این صنعت از رشــد و توسعه مناسبی برخوردار شود و از 
نظر کیفیت تولیدات، طرح و نقشــه از موقعیت ممتاز و تنوع قابل قبولی 
برخوردار باشد و به خوبی خود را با آخرین پیشرفت های تکنولوژیکی دنیا 
مجهز نماید. در واقع تلفیق آخرین تکنولوژی روز دنیا با هنر و نبوغ ایرانی، 
صنعت فرش ماشینی در ایران را به صنعتی ممتاز، اشتغال زا و ارزآور تبدیل 
کرده است. با این حال اگر در سطح تجاری بین المللی تاکنون به جایگاه 
در خور توجهی دســت پیدا نکرده، نه به دلیل کیفیت کار، بلکه به دلیل 
محدودیت های ایجادشده برای فضای اقتصاد کشورمان در این ایام بوده، 
اما می توان امیدوار بود که با باز شــدن فضای تجاری کشــور، این رشته 

صنعتی در بازارهای جهانی بدرخشد.
هم اکنون از بین حدود 9 هزار واحد صنعتی نســاجی در کشــور، بیش از 
یک هزار و 200 واحد صنعتی یعنی کمی بیــش از ۱۳ درصد آن، پروانه 
بهره برداری برای تولید فرش ماشــینی دارند که حدود یک هزار واحد آن 
در منطقه کاشــان، آران و بیدگل مستقر هستند. این امر نشان از توسعه 
مناسب این صنعت در کشور دارد و منطقه کاشان را تبدیل به قطب تولید 
فرش ماشینی در ایران و یکی از مناطق عمده تولیدکننده این محصول 

در جهان کرده است.
مجموع ظرفیت نصب شــده صنعت فرش ماشینی در کشور حدود ۱۳۵ 
میلیون مترمربع است و تولید عملی آن در سال حدود 90 میلیون مترمربع 
می باشد که ارزش تولیدات ســاالنه این محصول را به حدود ۳۶0 هزار 
میلیارد ریال )یک میلیارد و 200 میلیون دالر( می رساند. از طرفی، تولید 
۶ ماهه اول ســال ۱400 این محصول حــدود 4۱ میلیون مترمربع بوده 
و توسعه این رشــته صنعتی تا مرز تولید ۱۵0 میلیون مترمربع در سال از 
اهداف دولت می باشــد. همچنین از حدود ۳00 هزار نفر شاغل در بخش 
نساجی کشور، حدود ۳۱ هزار نفر در این بخش فعالیت دارند. شایان ذکر 
اســت، ارزش صادرات فرش ماشــینی در ۶ ماهه نخست امسال حدود 
۱۱0 میلیون دالر بوده اســت. رشــته صنعتی فرش ماشینی با سهم ۱۳ 
درصدی از واحدهای صنعتی نساجی و سهم  ۱0 درصدی از اشتغال این 
صنعت، دارای سهم ۵0 درصدی در صادرات و ارزآوری است که نشان از 
موقعیت ممتاز و پیشتاز آن در بین صنایع نساجی دارد. در واقع، این بخش 
از صنعت به درســتی در میان ۵ رشته منتخب صنعت نساجی در برنامه 
راهبردی توسعه وزارت صمت دیده شده  و تولید آن برای سال  ۱404 بالغ 
بر ۱۵0 میلیون مترمربع هدف گذاری شده است. در حال حاضر مصرف 
بازار داخلی در حدود ۵0 میلیون مترمربع در سال تخمین زده می شود که 
ارزش آن معادل 200 هزار میلیارد ریال برآورد می گردد. همچنین با فرض 
رشد ترکیبی ساالنه ۱0 درصد، حجم تقاضای بازار داخل در سال ۱404 
در حدود 7۳ میلیون مترمربع پیش بینی می شود که باقیمت های امروز، 

ارزشی حدود ۳00 هزار میلیارد ریال خواهد داشت.
با فرض دستیابی به هدف تولید ۱۵0 میلیون مترمربع فرش ماشینی در 
سال ۱404 که خیلی هم دور از انتظار نیست و با فرض اینکه تا آن زمان، 
تقاضای ســاالنه بازار داخلی نیز از ۵0 میلیــون مترمربع به 7۳ میلیون 
مترمربع افزایش یابد، می توان تصور کرد که با مازادی معادل 77 میلیون 
مترمربع فرش ماشینی در سال در کشور مواجه باشیم که قابل صدور به 
بازارهای جهانی است. چنانچه قیمت صادراتی هر مترمربع فرش ماشینی 
را در سال ۱404 معادل ۳0 دالر در نظر بگیریم، به ارزش صادراتی بیش از 
دو میلیارد دالر دسترسی خواهیم داشت که تا حدودی در شان و اعتبار این 

رشته صنعتی در کشور خواهد بود. 

 علیرضا حائری
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران
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در این بخـــش می خوانیم :

سرمایه گذاری هدفمند  با اپلیکیشن بورس امجد
نقش بیمه سرمد  در سوپرمارکت مالی بانک صادرات ایران

تقویت بیمه های مهندسی و انرژی با افزایش سهم بودجه پروژه های عمرانی

اقتصاد بازار

گفت  وگوی  اختصاصی  با سید محمد جواد سجادیان گفت  وگوی  اختصاصی  با سید محمد جواد سجادیان 
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لطفا بفرمایید، مجموعه بورس امجد چگونه و با چه اهدافی 
راه اندازی شد؟

مهمترین هــدف از راه اندازی ایــن مجموعه، طراحی اپلیکیشــن و 
نرم افزار تخصصی به منظور راهنمایی و هدایت ســرمایه گذاران به ویژه 
ســرمایه گذاران بازار ســرمایه با کمک گروهی از افــراد متخصص در 
حوزه های اقتصادی، مالی، حقوقی، روانشناسی، برنامه نویسی هنری و... 
بود. بورس امجد به این منظور طی ۱۵ سال گذشته، نیاز مردم و بازارهای 
مختلف را شناسایی کرده و در صدد است تا با ایجاد زیرساخت ها، تکیه بر 
تولید محتوا و اطالعات مورد نیاز از بخش های مختلف، راه های درست 
سرمایه گذاری را ترسیم کند. همچنین این مجموعه در تالش است تا مانع 
از تصمیمات و رفتارهای هیجانی سرمایه گذاران در مواقعی مانند رشد یا 

افت هیجانی شاخص بورس شود.
تمایز فعالیت این شرکت با دیگر شرکت ها در چیست؟

یکی از تفاوت هــای بارز بورس امجد، تمرکــز آن بر مباحث فرهنگی 

و بنیادیــن ســرمایه گذاری اســت، در حالی که معموال شــرکت ها و 
اپلیکیشن های مشابه، بیشتر بر موضوعات تکنیکال و سفته بازی تمرکز 
دارند. این شرکت در تالش است تا همه بخش ها از بخش آموزش گرفته 
تا ســرمایه گذاری و بحث های حقوقی و اقتصادی را به صورت بنیادین 
پیش ببرد و بر همین اساس به مسائلی مانند آموزه های اخالقی، موضوع 

سالمت و مواردی از این دست نیز توجه ویژه دارد.
چه اقداماتی به منظور نیازســنجی این اپلیکیشن انجام 

داده اید؟
پس از انجام معامــالت و فعالیت های اقتصادی طی چندین ســال در 
بازارهای مختلف، به این نتیجه رسیدیم که حلقه گمشده سرمایه گذاری، 
عدم آگاهی عمومی و درک صحیح از این موضوع اســت، به همین دلیل 
ســعی خواهیم کرد تا با ایجاد این اپلیکیشــن، ابهامــات مردم در حوزه 
سرمایه گذاری را برطرف کنیم. همان طور که اشاره شد، به طور ریشه ای و 
علمی به مباحث آموزشی پرداخته و مطابق با نیاز مردم جامعه، برنامه ریزی 

و هدف گذاری کرده ایم.
چشم انداز این فعالیت را چگونه ترسیم می کنید؟

از آنجایی که هدف اصلی ما از طراحی چنین اپلیکیشنی، خدمات رسانی 
به مردم است، به نظر می رســد، افق بسیار مثبتی پیش روی فعالیت آن 
باشــد. از ســوی دیگر، با توجه به هزینه زیادی که بدون در نظر گرفتن 
موضوع درآمدزایی و ســودآوری صرف شده، اپلیکیشن بورس امجد به 
دنبال سرمایه گذاری بهینه مردم، افزایش کدهای بورسی و استقبال مردم 
در خصوص سرمایه گذاری علمی خواهد بود. به اعتقاد بنده، فضای مناسب 
برای ســرمایه گذاری در کشور وجود دارد، اما باید شرایطی را ایجاد کرد تا 
ســرمایه گذاران و مردم با اطمینان خاطر و آگاهی بیشتری به این بخش 
ورود پیدا کنند، در این صورت، هم ریسک فعالیت های اقتصادی کاهش 
خواهد یافت و هم مردم به سمت فضای بسیار شفافی حرکت می کنند که 

این موضوع، منجر به سودآوری جمعی و عادالنه می شود.

عرفان فغانی

يکی از عوامل تاثیرگذار در افت وخیزهای بازار سرمايه، ورود سرمايه گذاران ناآگاه به اين بازار است. با توجه به اين موضوع، شرکت های زيادی راه اندازی 
شده تا با هدايت مستقیم و غیرمستقیم، به سرمايه گذاران جهت دسترسی به سود مناسب از بورس کمک کنند. در اين میان، شرکت هايی که در حوزه 
ساخت اپلیکیشن فعالیت دارند، با ارائه اطالعات مسنجم و جامع از چگونگی عملکرد بازار، ذهنیت سرمايه گذاران را نسبت به آن و نحوه تصمیم گیری 
مناسب روشن می کنند. برای آشنايی بیشتر با اقدامات و فعالیت های چنین شرکت هايی به سراغ مجتبی امجديان، ريیس هیات مديره فارس تجارت امجد 
رفته و با وی به گفت وگو نشستیم. امجديان در خصوص ضرورت استفاده از اپلیکیشن ها در دنیای امروز معتقد است: »مردم، معمولی ترين فعالیت های 
خود مانند سفر، سفارش غذا يا خريد پوشاک را از طريق اپلیکیش های جديد انجام می دهند، به طوری که پیشرفت های علمی و تغییرات دنیای تکنولوژی، 
بسیاری از کشورها را به اين سو هدايت کرده و به نظر می رسد، استفاده از چنین اپلیکیشن هايی به تمام بخش های زندگی بشر کشیده شود.« ماحصل 

اين مصاحبه را با هم می خوانیم.

 ريیس هیات مديره فارس تجارت امجد مطرح کرد

سرمایه گذاری هدفمند 
با اپـلیکیشن بـورس امـجد
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در بخش تولید محتوای اپلیکیشن بورس امجد معموال به 
چه مسائلی پرداخته می شود؟

در این اپ معموال اوضاع بنیادی بسیاری از شرکت های بورسی و خدمات 
مرتبط با مخاطبان به مشترکان معرفی شده و همین مساله کمک بخش 
آن ها برای انجام فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری است. به عنوان 
مثال، با تولید محتوا روشن می شــود که کدام شرکت های سرمایه پذیر 
شرایط بهتری برای سرمایه گذاری و تامین نیاز متقاضیان و مردم را دارند و 
خدمات بهتری ارائه می دهند. عالوه بر این، ضمن پرداختن به موضوعاتی 
مانند علوم مالی، اقتصادی، حقوقی، آمار، سالمت، روانشناسی، هنر و... در 
این اپلیکیشن و همچنین بخش تولید محتوا، متخصصان علوم مختلف به 
بازار سرمایه نیز متصل می شوند. شایان ذکر است، در راستای تولید محتوا 
و پیشبرد برنامه های اپلیکیشن بورس امجد، در سال ۱۳9۸ کتابی با عنوان 
"قوانین و مقررات مرتبط بــا بازار بورس" به قلم حامد امجدیان و مجتبی 
امجدیان تدوین و به چاپ رسید و در همین راستا، به افراد مختلف از طریق 
اساتید و خبرگان مشاوره داده می شود. قابل ذکر است، بورس امجد؛ قصد 
توسعه، ایجاد فضای کسب وکار و نیز ایجاد بستر و ارتباطات سازمانی با تکیه 
بر فضای اپلیکیشــن برای سایر کسب وکارها در حوزه های مختلف هنر، 
حقوق، سرمایه گذاری در بازارهای مختلف، بیمه، گردشگری، سالمت، 
خریدوفروش و... را دارد و این بســتر در حال توسعه و به روزرسانی است، 
چراکه تفکر حاکم بر این مجموعه، تالش برای کمک به آگاهی بخشی و 
سودآوری در کسب وکارهای مختلف برای افراد جامعه است. خوشبختانه 
تاکنون بخش بزرگی از محتواهای الزم آماده شــده و مخاطبان نیز از آن 

استقبال کرده اند و این روند ادامه خواهد یافت.
تولید محتوا در شرکت بورس امجد چه تفاوت هایی با تولید 

محتوای سایر مجموعه ها دارد؟
در این شــرکت تولید محتوا با هدف خاص و عام المنفعه صورت گرفته و 
هدف از آن برخالف دیگر شرکت ها، به هیچ وجه کسب سود و درآمدزایی 
نیست. برای مثال، اکثر شرکت ها به منظور حفظ مشتری به تولید محتوا 
روی می آورند، در حالی که هدف ما از آن، اســتفاده همه جامعه و اقشار از 
اطالعات مورد نیاز است. ما می خواهیم، اطالعات منجسم و جامعی عرضه 
کنیم که عموم مردم در آن مشارکت و از آن بهره مند شوند. طبیعتا در این 
صورت موضوع رقابت برخالف سایر شرکت ها در بورس امجد مفهومی 

نخواهد داشت.
در حال حاضر با چه مشکالتی روبه رو هستید؟

مانند بسیاری از شرکت ها، بورس امجد نیز با مشکالتی مانند عدم حمایت 

مالیاتی، سنگ اندازی های بیمه و شهرداری مواجه است، در حالی که این 
مجموعه با هدف درآمدزایی راه اندازی نشده و از طرفی، با هزینه شخصی 
اداره می شــود و تاکنون اشتغال زا بوده است. یکی دیگر از مشکالت این 
مجموعه، موانع موجود برای جمع آوری تیمی متخصص از برنامه نویسان، 
خبرنگاران و کارشناسان حقوق و روانشناسی و علوم دیگر است تا در کنار 
همدیگر به فعالیت بپردازند. از سوی دیگر، دولت از طرح های کارآفرینی 
و اشتغال زایی حمایت نمی کند و با وجود تاثیر منفی کرونا بر کسب وکارها، 
کوچک ترین قدمی برای یاری آن ها برنداشــته است. هر چند که خدا را 
شــاکریم و نیازی به حمایت دولت نداریم، اما این مشــکالت بر سر راه 
مجموعه هایی که کار تولید محتوا و خدمات را انجام می دهند، وجود دارد.
در دنیای امروز استفاده از اپلیکیشن ها چه ضرورتی دارد؟

با توجه به اســتفاده اقشــار مختلف جامعه از اینترنت و فضای مجازی، 
استفاده از این اپلیکیشن ها بیش از گذشته ضرورت پیدا کرده، به طوری 
که مردم، معمولی ترین فعالیت های خود مانند سفر، سفارش غذا یا خرید 
پوشــاک را از طریق اپلیکیش های جدید انجام می دهند، به طوری که 
پیشرفت های علمی و تغییرات دنیای تکنولوژی، بسیاری از کشورها را به 
این سو هدایت کرده و به نظر می رسد، استفاده از چنین اپلیکیشن هایی به 

تمام بخش های زندگی بشر کشیده شود.
تاکنون چه تعداد افراد جذب این اپلیکیشن شده اند؟

اپلیکیشن بورس امجد، مورد اســتفاده برای عموم است و در آن، امکان 
ارتباط با مخاطبــان، صاحب نظران و ارائه دهنــدگان خدمات از علوم 
مختلف فراهم شــده، به طوری که اطالعات مورد نیــاز به آن ها ارائه و 
پیشنهادهای شان مورد بررسی قرار می گیرد. البته باید در نظر داشت، این 
اپلیکیشن فعال در حال تولید محتوا بوده و به زودی به صورت گسترده به 
مردم معرفی خواهد شــد، اما نسخه ابتدایی آن تنها در کافه بازار و سایت 

تخصصی "بورس امجد" وجود دارد.
و سخن آخر...

از شما و همه همکاران زحمت کش در عرصه رسانه تشکر می کنم و 
امیدوارم این حوزه به جایگاه واقعی خود در جامعه دســت پیدا کند. به 
نظر بنده، روزی فرا خواهد رســید که موضوع تولید محتوا و فعالیت 
ارزشمند و سودمند رســانه های تخصصی با توجه به افزایش سطح 
آگاهی و ســواد جامعه، برای همه مردم اهمیت پیــدا کند و بیش از 
گذشــته به جست وجوی محتوای موجود در نشــریات و رسانه های 

کشور بروند.

فضای مناسب برای 
سرمایه گذاری در 

کشور وجود دارد، اما 
باید شرایطی را ایجاد 
کرد تا سرمایه گذاران 

و مردم با اطمینان 
خاطر و آگاهی 

بیشتری  به این 
بخش ورود پیدا کنند
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یعقوب رشنوادی، مدیرعامل بیمه ســرمد در مراسم معرفی خدمات 
ســوپرمارکت مالی بانک صــادرات ایران در حوزه بیمه با اشــاره به 
خدماتی که بیمه ســرمد در صنعت بیمه کشــور ارائه می دهد، گفت: 
طرح »پتروصــاد« بانک صادرات ایــران اتفاق مهمــی بود که در 
نمایشــگاه کیش اینوکس 202۱ معرفی شد . ما نیز در مجموعه بیمه 
ســرمد در این طرح هر جا کوچک ترین ریســکی وجود داشته باشد، 
تالش می کنیم که خدمات درســت را ارائه دهیــم و با حضور فعال، 

ریسک را کاهش دهیم.
وی افزود: در مجموعه بانک صادرات ایران درصدد هستیم تا خدمات 
با کیفیتی به فعاالن بخش های مختلف اقتصادی ارائه دهیم و از این 
طریق به رونق اقتصادی کشــور کمک کرده و چشم انداز روشنی را 

پیش پای همه تصویر کنیم.
رشــنوادی با اشاره به خدمات سوپرمارکت مالی بانک صادرات ایران 
در بخش بیمه افزود: زمانی که خســارتی اتفــاق نیفتد، بیمه معنای 
ســرمایه گذاری پیدا می کند. به فعاالن صنعت که با ریســک های 
مختلفی روبه رو هســتند، این اطمینان را می دهیم که با کمک سایر 
زیرمجموعه های بانک صادرات ایران، خدمات منحصر به فردی را به 
آنان ارائه دهیم تا نگاه به بیمه تا حد زیادی تصحیح شــود و در جایگاه 

درست خود قرار گیرد.
مدیرعامل بیمه ســرمد تصریح کرد: مــا در مجموعه بانک صادرات 
ایران هم   قســم شــده ایم تا در اقتصاد کشــور طرحی نو دراندازیم و 
امیدواریم، همه افرادی که نقش فعالی در حوزه های اقتصاد دارند، از 

این فضا به نحو مطلوبی استفاده کنند.
وی به اتفاقات و تحوالت ســریع دنیا در بحث تکنولوژی اشاره کرد و 
گفت: صنعت بیمه در این حوزه با کم کاری هایی مواجه اســت و ما در 
بیمه سرمد تالش کرده ایم تا برای ورود به این عرصه ها آمادگی الزم 

را داشته باشیم.
به گفته رشــنوادی؛ کســب و کارهای دیجیتال، فین تک ها و... جزو 
فناوری های نوینی هســتند که کارکرد باالیی دارند و باید در صنعت 
بیمه مورد توجه قرار گیرند و عالوه بر این، ســرمایه گذاری در حوزه 

سارا نظری

 در نشست تخصصی کیش اينوکس2021 تشريح شد 

نقش بیمه سرمد
در سوپرمارکت مالی بانک صادرات ایران
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فعالیت های فناورانه باید افزایش یابد. از سوی دیگر، عقب ماندگی ها 
و کم کاری های بســیاری در بخــش بیمه وجــود دارد، اما با کمک 

بخش های دیگر، برنامه جامعی برای توسعه این حوزه در نظر داریم.
مدیرعامل بیمه سرمد با اشــاره به وضعیت شرکت های بیمه در بازار 
سرمایه گفت: متاسفانه در بخش بازار سرمایه، ارزش بازار شرکت های 
بیمه با شــرکت های بزرگی که در بورس فعال هســتند، قابل قیاس 
نیســت. هرچند در میان شــرکت های برتر بازار سرمایه، یک شرکت 
بیمه ای حضور دارد، اما این کافی نیســت، چراکه شرکت های بیمه، 

پتانسیل باالیی برای نقش آفرینی در اقتصاد کشور دارند.
وی در ادامه اظهار کرد: با رویکرد مبتنی بر فناوری های نوین، صنعت 
بیمــه این امکان را دارد تا حضور فعال تری در کنار ســایر بخش های 
اقتصادی کشور داشته باشــد و خدمات ارزان، سریع، ساده و مطمئن 

را ارائه کند.
رشــنوادی با تاکید بر اینکه بیمه در کنار بانک و بازار ســرمایه، مبنا و 
اساس اقتصاد را تشــکیل می دهند، افزود: اگر این سه بخش اساسی، 
نقش خود را به درســتی ایفا کنند، فعالیت اقتصادی به شکل موثری 

شکل خواهد گرفت.
مدیرعامل بیمه ســرمد به شــرایط اقتصادی کشور و دغدغه فعاالن 
اقتصادی اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما درگیر سوء کارکردها هستیم. 
نگاه بعضی از فعاالن اقتصادی به بیمه، نگاه هزینه ای است، در حالی 
 که بیمه، بخشی از سرمایه گذاری است. ذات فعالیت های اقتصادی با 
ریســک همراه است و کار اصلی بیمه هم پوشش ریسک است و ما به 
دنبال این هستیم که ســرمایه گذاران در بخش های مختلف فعالیت 
اقتصادی خود، با پوشش های بیمه ای، نگرانی کمتری داشته باشند و 

این دغدغه به حداقل برسد.
وی با اشاره به حوزه ســرمایه گذاری در صنعت بیمه خاطرنشان کرد: 
بیمــه، به عنوان یک بنــگاه اقتصادی تعریف می شــود و کارکرد آن 
سرمایه گذاری است. بخشی از حق بیمه تولیدی شرکت ها، در بخش 
خســارت ها هزینه می شــود و فعالیت صرف بیمه گری سود چندانی 
ندارد، اما شرکت های بیمه می توانند با سرمایه گذاری، منافع جدیدی 

به دست آورند.
رشنوادی درباره ضعف شــرکت های بیمه در بخش سرمایه گذاری و 
نقش بازار سرمایه گفت: این انتظار وجود دارد که شرکت های بیمه در 
حوزه سرمایه گذاری به مراتب از ســایر بخش های اقتصادی حضور 
فعال تری داشته باشند که متاسفانه اکنون این طور نیست. ما در بخش 
ســرمایه گذاری، به کمک بازار سرمایه نیاز داریم و این آمادگی وجود 
دارد تا با این بخش ها همکاری نزدیکی داشــته باشیم. اگر بسترهای 
الزم مهیا شود و رویکرد نسبت به صنعت بیمه تغییر کند، اتفاق بزرگی 
در این حوزه رخ خواهد داد، چراکه صنعــت بیمه، هنوز جایگاه اصلی 

خود را در کشور پیدا نکرده است.

رونمایی سرمد از اولین سامانه صدور آنالین بیمه شخص ثالث 

با قابلیت دریافت همزمان کد یکتا

بیمه ســرمد، از اولین ســامانه صدور آنالین بیمه شخص ثالث، با قابلیت دریافت 
همزمان کد یکتا از طریق سامانه جامع بیمه گری شرکت فناوران رونمایی کرد.

یعقوب رشــنوادی، در نشست سراسری مدیران و روسای شعب بیمه سرمد که در 
تهران برگزار شــد، از اولین سامانه صدور آنالین بیمه نامه شخص ثالث با قابلیت 
صدور همزمان کد یکتا رونمایی کرد. این ســامانه، اولین ســامانه آنالین صدور 
بیمه نامه شخص ثالث است که با همکاری بیمه سرمد و شرکت فناوران راه اندازی 

شده است.
با رونمایی از این سامانه منحصربه فرد، همه مشتریان می توانند پس از درخواست 
صدور بیمه نامه شخص ثالث و پرداخت وجه، به صورت آنالین این بیمه نامه را به 
همراه کد یکتا دریافت کنند. ســامانه صدور آنالین بیمه شخص ثالث سرمد، به 
صورت آنالین با سامانه سنهاب بیمه مرکزی در ارتباط است و مشتریان می توانند 
پس از صدور بیمه نامه، استعالم کد یکتای بیمه خود را از بیمه مرکزی دریافت کنند. 
این ویژگی، تفاوت بزرگ سامانه بیمه سرمد با سامانه های مشابه است که آن را از 
تمامی پلتفرم های موجود فروش بیمه شــخص ثالث متمایز می کند و در واقع، 
لقب اولین سامانه آنالین صدور آنالین بیمه شخص ثالث را به خود اختصاص 
می دهد که کــد یکتا را نیز پس از صــدور بیمه نامه از طریق ســامانه جامعه 

بیمه گری شرکت فناوران در اختیار مشتریان قرار می دهد.
 webapp.sarmadins.ir   این سامانه که از طریق وب اپلیکیشن بیمه سرمد به آدرس
در اختیار تمامی مشتریان قرار گرفته، در تمامی پلتفرم های ویندوز، اندروید و آی او اس 

در دسترس است.
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شرکت بیمه نوین از چه سالی و با چه هدفی تاسیس شد؟
این شــرکت با هدف انجــام فعالیت و ارائه خدمــات در انواع بیمه های 
بازرگانی شامل اموال، اشخاص، مسئولیت و... در سال ۱۳۸4 راه اندازی 
شــد و هم اکنون با ارائه خدمات به بانک های ملی، کشاورزی، مسکن 
و اقتصادنویــن یکی از بزرگ ترین شــرکت های خدمات دهی به حوزه 
بانکداری به شــمار می رود. تغییرات انجام شــده در شرکت بیمه نوین 
در ســال ۱۳94 و تمرکز بر بیمه های اموال مانند آتش سوزی، باربری و 
مهندسی، منجر به تغییر ترکیب پرتفو شده است. عالوه بر این، اصالح 
روند خدمات دهی و تمرکز روی بیمه هــای اموال با برگزاری دوره های 
آموزشی مداوم جهت شبکه فروش منجر به نتیجه شده و هم اکنون نیز 
بیمه های مهندســی، انرژی و خاص نیز با مدیریت بنده اداره می شــود. 
منظور از بیمه های مهندسی دو بخش احداث و بهره برداری است؛ به این 
صورت که این نوع بیمه ها با تحت پوشش قرار دادن پروژه های ساخت 
و نصب مثل احداث انواع ســاختمان، راهســازی، پل ها، پاالیشگاه ها، 
نیروگاه ها و موارد مشابه، ریسک های مربوط به این دوره را تقبل می کنند 
و بالفاصلــه پس از بهره بــرداری نیز در بیمه های مهندســی و انرژی، 

ریســک های مربوط به دوره بهره برداری بــا ارائه بیمه نامه جدید تحت 
پوشــش قرار می گیرد. البته در بخش بیمه های خاص که در حال حاضر 
زیر نظر این مدیریت است، پوشش بیمه ای جهت کشتی ها و هواپیماها 
امکان ارائه دارند، اما تاکنون شرکت بیمه نوین در این خصوص به صورت 

گسترده فعالیتی نداشته است.
تمایز این شرکت با دیگر شرکت های ارائه دهنده خدمات 

بیمه ای چیست؟
از آنجایی که همه شــرکت های فعال در حوزه بیمه بازرگانی، موظف به 
ارائه خدمات مورد نظر تحت مجوز بیمه مرکزی هستند، در انجام وظایف 
خود جز در رابطه با میزان جلب رضایت مشتریان، بر اساس نوع خدمات و 
بعضا پوشش های ویژه و اختصاصی تفاوت هایی دارند. به عبارتی دیگر، 
پاشنه آشیل شرکت های بیمه ای، میزان رضایت مشتریان از خدمات آنان 
و کیفیت این خدمات اســت، بر همین اساس هر اندازه که این شرکت ها 
پیشنهادهای جذاب تری برای جذب مشــتریان داشته باشند، بیشتر به 
چشم می آیند. به همین منظور بســیاری از شرکت های بیمه ای با ارائه 
پیشنهادهای جذاب ســعی در تقویت تعامالت و جذب بیمه گذار دارند و 
گاها از طریق ســهامداران اصلی خود این هدف را محقق می کنند. طی 
این سال ها بیمه نوین ســعی کرده که خوش استقبال و بد بدرقه نباشد و 
رضایت بیمه گذار همواره جزو مهمترین مواردی اســت که باید رعایت 
شود. بر همین اساس نرخ حفظ مشتری نزد شرکت بیمه نوین 90 درصد 
است، یعنی 90 درصد بیمه گذاران این شرکت، بیمه نامه های خود را با بیمه 

نوین ادامه داده اند.
شرکت  بیمه نوین چه نقشی در رشد اقتصاد کشور داشته 

است؟
متاسفانه سهم بیمه ها در اقتصاد کشور بسیار پایین است، در حالی که بها 
دادن به بخش بیمه و افزایش ســهم آن از تولید ناخالص داخلی، موجب 
رشد اقتصادی خواهد شد. خوشبختانه شرکت بیمه نوین از سال ۱۳94 با 
تحقق همه اهداف مورد نظر خود و همچنین رسیدن به سودآوری باال و 
کنترل ضریب خسارات، جایگاه خود را در بین سایر شرکت های بیمه ای 

مهدیه شهسواری

با توجه به وقوع باليای طبیعی و بروز اتفاقات غیرمنتظره که در برخی از مواقع هزينه های جبران ناپذيری به افراد وارد می کند، صنعت بیمه در بسیاری از 
کشورهای دنیا اهمیت ويژه ای پیدا کرده است. در کشور ما نیز اين صنعت با وجود مسائلی مانند تورم و افزايش نوسانات نرخ ارز، مورد توجه قرار گرفته و 
به نظر می رسد، با رفع مشکالت اقتصادی به يکی از اصلی ترين پايه های رشد اقتصادی تبديل گردد. برای بررسی اين موضوع گفت وگويی با محسن ثابت، 
مدير بیمه های مهندسی و انرژی شرکت بیمه نوين انجام داده ايم. وی با سابقه ای بالغ بر 16 سال در صنعت بیمه، در شرکت های بیمه دی، بیمه سینا و بیمه 

آرمان فعالیت داشته و در حال حاضر نیز در بیمه نوين مشغول فعالیت است. مشروح اين مصاحبه از نظر مخاطبان ارجمند می گذرد.

از سوی محسن ثابت بیان شد

تقویت بیمه های مهندسی و انرژی
 با افزایش سهم بودجه پروژه های عمرانی
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ارتقاء داده، به طوری که در ۶ ماهه اول ســال، بالغ بر ۱200 میلیارد تومان 
بیمه نامه فروخته که حتی بیشتر از مبلغ پیش بینی شده آن برای سال ۱400 
بوده است. الزم به یادآوری است، در سال گذشته نیز این شرکت با اطمینان 
از برنامه های پیش بینی شده خود، موفقیت های زیادی به دست آورد که 
البته با شعار مدیرعامل که "قرار نیست وارد بحران های اقتصادی شویم"، 

به رشد پرتفو و سودآوری مورد نظر دست پیدا کرد.
چه برنامه ای برای توسعه فعالیت های این شرکت دارید؟

با توجه به تحقق ۱00 درصدی برنامه های شــرکت  بیمه نوین در سال 
گذشته، در صدد هستیم تا با ارائه طرح های توسعه ای و نوین بیمه ای، این 
شرکت را به عنوان یکی از بهترین شرکت های بیمه ای در زمینه فروش 
بیمه نامه، خدمات دهی و رضایت مشتری تبدیل کنیم. شرکت بیمه نوین 
برای دستیابی به اهداف خود، برنامه های عملیاتی ساالنه ای را به تفکیک 
هر مدیریت تنظیم می کند و میزان پیشــرفت برنامه ها و همچنین اهم 
فعالیت ها در قالب گزارش ماهانه عملکرد، باید به مدیریت ارشد گزارش 
شود، بر همین اساس هر دو هفته یک بار با مدیرعامل محترم این شرکت 
جلساتی برقرار می گردد تا کاســتی ها و نواقص پیش روی این برنامه ها 
برطرف شود. بنده نیز در بخش بیمه های مهندسی و انرژی جهت حصول 
اهداف اقداماتی مانند تغییر در دستورالعمل ها و تنظیم برنامه های عملیاتی 
مختص این مدیریت را بر عهده دارم. از سوی دیگر، طی جلسات متعدد، 
مشکالت و مسائل مختلف عنوان می شــوند و در خصوص حل وفصل 
آن ها، همفکری انجام می شود. در واقع وجود این همفکری و همدلی باعث 
تحوالتی در شرکت بیمه نوین شده و توانسته میزان توانگری مالی خود 
را به رتبه یک )۱( برساند. منظور از توانگری مالی، نسبت سرمایه موجود 
به ســرمایه مورد نیاز جهت پوشش ریســک هایی که اختیار کرده است، 
می باشد که این میزان به ۵ سطح دســته بندی می شود. قابل ذکر است، 
شرکتی که دارای سطح یک باشد، در مطلوب ترین حالت و شرکتی که در 

سطح ۵ قرار گیرد، در بدترین حالت قرار گرفته است.
سهم بیمه های مهندســی و انرژی شرکت بیمه نوین در 

صنعت بیمه چقدر است؟
در حال حاضر متوســط سهم بیمه های مهندسی و انرژی در صنعت بیمه 
حدود ســه درصد است، در حالی که سهم بیمه های مهندسی و انرژی در 
شرکت بیمه نوین به کل پرتفو در سال ۱۳99 حدود 4/۵ درصد بوده، یعنی 
وزن بیمه مهندسی و انرژی این شرکت از متوسط وزن بیمه های مهندسی 
و انرژی صنعت بیمه بیشتر بوده است، از این رو باید تاکید کرد، شرکت بیمه 
نوین عملکرد مثبتی در این بخش داشــته که توانسته نسبت به متوسط 

صنعت بیمه در وضعیت بهتر و باالتری قرار گیرد.
در حال حاضر چه مسائلی صنعت بیمه را تهدید می کند؟

یکــی از بزرگ ترین مشــکالت این صنعــت، عدم ثبــات اقتصادی و 
محدودیت هــای حاصل از تحریم اســت. در زمان اعمــال تحریم ها، 
شــرکت های بیمه قادر به ارتباط با شــرکت های خارجــی و واگذاری 
ریســک های ابتیاع شده به آنان نیســتند، در حالی که به طور معمول هر 
شرکت بیمه ای پس از پذیرش ریسک، از طریق مدیریت اتکایی، بخشی 
از این ریســک را به شرکت های پذیرنده ایرانی و خارجی واگذار می کند و 
آن ها نیز در زمان بروز خسارت، نسبت به ایفای تعهد خود بر اساس ریسک 

پذیرفته شده، اقدام می کنند. به عبارتی دیگر اگر پروژه ای ۶ هزار میلیارد 
تومان باشد، شرکت های بیمه ای بخش بسیار کوچکی از این سرمایه را 
نزد خود نگه می دارند و مابقی را به صورت اتکایی به شرکت های پذیرنده 
ریســک واگذار می کنند. با این حال اعمال تحریم باعث شده تا در حال 
حاضر این ریسک ها در داخل، نزد شرکت های بیمه ای پذیرنده اتکایی 
داخلی و بخش اعظم آن از طریق بیمه مرکزی تامین شود، به همین دلیل 
معضل اصلی شــرکت های بیمه ای، واگذاری ریسک است. نکته دیگر 
آن است که به اشتباه تصور می شود، عدم واگذاری ریسک شرکت های 
بیمه ای به شرکت های خارجی، مانع از خروج ارز شده، در حالی که خسارت 
خروج ارز به مراتب از خســارت عدم این واگذاری کمتر است. متاسفانه 
شرکت های بیمه ای هم اکنون با محدودیت ارقام، ریسک و محدودیت 
واگذاری ســرمایه روبه رو هستند و همین امر موجب تقبل بخش اعظم 
ریســک بیمه ها از ســوی بیمه مرکزی یا مدیریت بیمه نامه ها در قالب 
کنسرسیوم می شود. شایان ذکر است، نوسانات نرخ ارز، یکی از تهدیدات 
تحریم برای این شرکت بوده که منجر به بروز مشکالت متعدد در حوزه 

صدور، اتکایی و خسارت شده است.
مشتریان بیمه های مهندسی و انرژی تا چه اندازه از خدمات 

این بیمه ها استقبال می کنند؟
از آنجایی که این بیمه ها در شمار بیمه های با مشتریان خاص است و به 
صورت پروژه ای فعالیت دارد، با افراد عادی سروکار نداشته و اصلی ترین 
مشــتریان آن؛ تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و افــراد فعال در حوزه 
ساخت وساز و مهندسی هســتند. به اعتقاد بنده، زمانی در این بخش با 
تقاضای زیاد روبه رو خواهیم بود که کشور از رکود تورمی فعلی خارج شده 
و سهم پروژه های عمرانی از بودجه سال ۱40۱ افزایش پیدا کند. هرچند 
که باید یادآور شــد، بهبود وضعیت بیمه های مهندسی و انرژی، حاکی از 

بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
چه توصیه ای به مدیران شــرکت ها و متقاضیان خدمات 

بیمه ای دارید؟
از آنجایی که اکثر شرکت ها نسبت به فعالیت شرکت های بیمه، اطالعات 
کافی ندارند، توصیه بنده این است که حتما برای شرکت خود یک مشاور 
بیمه ای استخدام کرده و در این راستا ریسک فعالیت های خود را کاهش 
دهند. در حال حاضر به دلیل نبود چنین افرادی در شرکت های مختلف، 
کارکرد و مزیت خدمات متنوع شرکت های بیمه برای مشتریان روشن 
نیســت و تمرکز اصلی به جای نوع و میزان خدمات بیمه ای بر قیمت آن 
اســت، در حالی که این موضوع در پوشش ریسک فعالیت ها و خطرات 

پیش روی آن ها نقش زیادی دارد.
و سخن آخر...

امیــدوارم جایگاه و نقش صنعــت بیمه با برنامه ریزی های درســت و 
سیاست گذاری های منسجم تا اندازه ای تقویت شود که اکثر مردم جامعه 
ضمن آگاهی از اهمیت خدمات بیمه ای از آن بهره گیرند و تا جای ممکن، 
شاهد کاهش آسیب و خسارات ناشــی از اتفاقات غیرمنتظره به افراد و 
شرکت ها باشیم، دقیقا به مانند کشور هند که حتی اقشار ضعیف آن برای 

دستیابی به آینده ای بهتر، از خدمات بیمه ای استفاده می کنند.

متاسفانه سهم 
بیمه ها در اقتصاد 

کشور بسیار پایین 
است، در حالی که 
بها دادن به بخش 

بیمه و افزایش سهم 
آن از تولید ناخالص 
داخلی، موجب رشد 
اقتصادی خواهد شد
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مهمترین ویژگی شــرکت بیمه نوین در مقایسه با سایر 
شرکت های بیمه در چیست؟

خدمات این شرکت به دلیل داشتن طرح های ویژه و خاص از جمله طرح اتو 
پالس در بیمه های اتومبیل، طرح فایر پالس در بیمه های آتش سوزی و... 
باعث شده تا این شرکت نسبت به سایر شرکت ها متمایز گردد. همچنین 
روند خاص پیگیری و پرداخت خسارات به بیمه گذاران، از جمله دالیلی است 

که می توان شرکت بیمه نوین را نسبت به سایر شرکت ها متمایز کرد. 
 شرکت نسیم آتیه ســازان کیمیا در شعبه شــیراز با چه 

مشکالتی مواجه است؟
شرایط کنونی اقتصاد کشور و عدم فرهنگ سازی در صنعت بیمه باعث شده 
تا اغلب مردم به این صنعت توجه کمتری داشته باشند که البته بسیاری از 
شرکت های بیمه با چنین معضلی دست وپنجه نرم می کنند، با این حال با 
وجود این مشکالت، شرکت نسیم آتیه سازان کیمیا همچنان به فعالیت خود 

ادامه داده و خللی در روند برنامه های مورد نظر ایجاد نشده است.
چه خدمات بیمه ای به آژانس های مسافرتی و گردشگری شیراز اختصاص 

یافته است؟
از آنجایی که شیراز، شهری توریستی و دارای جاذبه های مختلف گردشگری 
است، این عامل باعث ایجاد آژانس های مسافرتی و گردشگری در این شهر 
شده، بر همین اساس شرکت بیمه نوین نمایندگی نسیم آتیه سازان کیمیا 
فعالیت گسترده ای در خصوص بیمه های حوادث یک روزه یا چندروزه به 
آژانس های مختلف و گردشگران عزیز ارائه کرده که این امر، رضایت مندی 

گردشگران عزیز را به دنبال داشته است.
شرکت بیمه نوین نمایندگی نسیم آتیه سازان کیمیا در دوران 

کرونا چه خدماتی را ارائه داده است؟
فروش اینترنتی از طریق ســایت www.atyehsazan. cam و همچنین از 
طریق صفحــه اینســتاگرام nasim.atyeh.sazan.kimia در دوران کرونا 
باعث گردید تا اکثر بیمه گذاران که به دلیل شیوع این ویروس، امکان مراجعه 
حضوری جهت تحت پوشش قرار گرفتن بیمه یا تمدید بیمه نامه را نداشتند، 

به راحتی از خدمات شرکت استفاده الزم را ببرند.
چه اقداماتی در خصوص فعالیت هــای بین المللی انجام 

داده اید؟
عمده فعالیت شــرکت بیمه نوین نمایندگی نســیم آتیه سازان کیمیا در 

خصوص بیمه های باربری وارداتی و صادراتی و همچنین بیمه مسئولیت 
متصدیان حمل ونقل بین المللی CMR اســت که محموله های صادراتی 
و وارداتــی از کل دنیا را به راحتی بــا حداقل حق بیمه و حداکثر تعهدات در 
کلوزهای A, B, C بیمه های باربری )هوایی، دریایی، زمینی( تحت پوشش 

بیمه ای قرار می دهد.
چه انتظاراتی از مسئوالن دارید؟

ارمغان صنعت بیمه برای بیمه گذاران، ایجاد احساس آرامش است که در این 
میان، مدیران صنایع کوچک و بزرگ و همچنین افراد جامعه می توانند، تمام 
یا قســمتی از دارایی خود را با تحت پوشش قرار دادن بیمه از هرگونه خطر 
حفظ نمایند و از سرمایه های کوچک و بزرگ خود در مقابل هرگونه حوادث 
محافظت کنند. حمایت گسترده مسئوالن از این صنعت عالوه بر به ارمغان 
آوردن آرامش فکری و ذهنی برای افراد جامعه، در پیشــرفت فعالیت های 
اقتصادی جامعه نیز موثر خواهد بود. در واقع می توان صنعت بیمه را موتور 

محرک اغلب صنایع قلمداد کرد.
آیا صنعت بیمه کشورمان پویا و فعال است؟

بــا نگاهی به آمار و ارقام صنعت بیمه که توســط بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران منتشــر می شــود، درخواهیم یافت که روز به روز بر تعداد 
بیمه گذاران در صنعت بیمه افزوده می شود. این آمار نوید آن را می دهد که 
صنعت بیمه، پویاتر از همیشه است و اهمیت آن در بین اقشار مختلف جامعه 

بیشتر و بیشتر می شود و این یعنی پویایی و فعالی صنعت بیمه.
و سخن آخر

صنعت بیمه به عنوان یکی از اضالع مثلث مالی هر کشور، دارای اهمیت و 
جایگاه خاصی است که همکاری و حمایت همه جانبه مسئوالن را می طلبد. 
باید این صنعت را در جهت رسیدن به نقطه آرامش در فعالیت های اقتصادی 
و اجتماعی توسعه داد که در این میان، گسترش شبکه فروش و بازاریابی، 
یکی از راهکارهای فرهنگ سازی در این خصوص است که خوشبختانه 
شرکت نسیم آتیه سازان کیمیا از پتانسیل فوق العاده ای در این زمینه برخوردار 
می باشد. موضوعی که باید به آن اشاره داشته باشم این است که در رسیدن به 
اهداف، موانع و مشکالت زیادی پیش روی ما قرار دارد، اما با پشتکار، اهمیت 
ندادن به نظرات منفی دیگران و همچنین صبر و تالش می توان مســیر 
موفقیت را طــی کرد. در پایان آرزوی موفقیت و ســربلندی برای ایران و 

هموطنان در همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی را دارم.

ثمانه نادری

شر کت نمايندگی بیمه نسیم آتیه سازان کیمیا )زير نظر شرکت بیمه نوين( در اواخر سال 1396 با سرمايه اولیه يک میلیارد ريال تاسیس گرديد که اهم 
فعالیت اين شرکت، مشاوره و صدور انواع بیمه های اتومبیل، مسئولیت، آتش سوزی، عمر و سرمايه گذاری و... است. در حال حاضر شعبه مرکزی اين 
شرکت در شیراز مستقر است و دارای 5 شعبه در شهرهای اقلید، مرودشت، تهران، الر و فسا می باشد که هر کدام از اين شعبات، فعالیت ها و خدمات 
ذکرشده را به هموطنان عزيز ارائه می دهند. الزم به ذکر است، اين شرکت زير نظر شرکت بیمه نوين فعالیت دارد. برای آشنايی بیشتر با فعالیت ها 
و اقدامات انجام شده آن، گفت وگويی با سید محمد جواد سجاديان، مديرعامل شرکت نمايندگی بیمه نسیم آتیه سازان کیمیا و ريیس انجمن صنفی 

نمايندگان بیمه نوين استان فارس انجام داده ايم که ماحصل آن را با هم می خوانیم.

مديرعامل شرکت نمايندگی بیمه نسیم آتیه سازان کیمیا

صنعت بیمه 
پویاتـر از همـیشه است
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ارمغان صنعت بیمه 
برای بیمه گذاران، ایجاد 

احساس آرامش است 
که در این میان، مدیران 

صنایع کوچک و بزرگ 
و همچنین افراد جامعه 

می توانند، تمام یا قسمتی 
از دارایی خود را با تحت 

پوشش قرار دادن بیمه از 
هرگونه خطر حفظ نمایند



در این بخـــش می خوانیم :

پرونده ویژه

رقابت برتر  فرش ماشینی ایرانی با کشورهای همسایه

رونق صنعت فرش ماشینی  با حمایت از  تولیدکنندگان

تامین مواد اولیه، مهمترین مشکل تولیدکنندگان فرش ماشینی

گفت  وگوی  اختصاصی  با مهندس حمید صابرگفت  وگوی  اختصاصی  با مهندس حمید صابر
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لطفا در خصوص چگونگی تاسیس فرش آراد توضیحاتی 
ارائه  فرمایید؟

با توجه به اینکه پدر بنده در زمینه تولید فرش های ماشینی فعالیت داشت، 
از همان دوران خردسالی عالقه  بســیاری به این صنعت پیدا کردم و بر 
همین اساس تحصیالت خود را در رشته مهندسی صنایع با هدف شناخت 
و گسترش بیشتر این صنعت به پایان رساندم و همزمان نیز به یادگیری 
بخش های مختلف تولید فرش مانند تولید نخ، طراحی فرش و همچنین 
شــناخت کامل ماشین آالت نساجی به صورت عملی و تئوری پرداختم. 
عالوه بر این، پدربزرگ بنده نیز در زمینه فرآوری و تولید ابریشم طبیعی 
و فروش آن در ایران و صادرات فعالیت داشــته و پیرو آن، پدرم حاج رضا 
صابر نیز با پدید آمدن ماشین آالت در صنعت نساجی، تصمیم به احداث 
کارخانه تولید فرش ماشینی ۵00 شــانه با تراکم ۱000 گرفت و شروع 
بــه تولید فرش هایی با طرح و نقش ایرانی کرد. در ادامه، با به روز شــدن 
دستگاه ها و ماشــین آالت بافندگی، تولید فرش های 700 شانه با تراکم 

2۵00 آغاز شــد و فرش های جدیدی را وارد بازار کردند. در نهایت پس از 
فعالیت های مستمر، در سال ۱۳9۶ با همیاری یکدیگر، کارخانه فرش آراد 
را افتتاح کردیم و تولید فرش های ۱۵00 شــانه با تراکم 4۵00 در دستور 

کار قرار گرفت.
مهمتریــن ویژگی محصوالت شــما که آن را از ســایر 

فرش های ماشینی دیگر متمایز می کند، چیست؟
همیشــه سعی ما بر این بوده تا فرش های با تنوع در طرح های کالسیک 
و مدرن با جدیدترین طراحی های روز را تولید کنیم. تمامی نقشــه های 
فرش آراد اختصاصی هســتند و به جرات می تــوان گفت که تولیدات ما 
نمونه مشابهی در بازار ندارد. از سوی دیگر، استفاده از پالت رنگ منحصر 
به فرد از دیگر مشــخصه های فرش آراد است که همین موضوع، باعث 
تمایز ما نسبت به دیگر برندها می شود. ســعی بنده بر آن بوده تا در کنار 
اختصاصی کردن محصوالت آراد، هیچ کمبودی از لحاظ کیفیت فرش، 
نخ و همچنین بافت احساس نشود، چراکه همیشه یک محصول با کیفیت 

در بازار از ثبات بیشتری برخوردار است.
دلیل نام گذاری آراد چه بود؟

آراد در زبان فارســی به معنی آراینده، آراسته، جوانمرد و بخشنده است. 
تاکنون در تالش بوده ایم تا با مشــتریان، کارکنان و همچنین در تولید 
محصوالت خود، منش و رفتاری ســزاوار و در چارچوب معانی آراد داشته 
باشیم و عالوه بر آن، از اسم اصیل ایرانی برای حفظ هویت خود استفاده 

کنیم.
به منظور پیشرفت فعالیت خود چه طرح های توسعه ای را 

دنبال  می کنید؟
در برنامه ریزی بلندمدت، ســعی ما بر این بوده تا دایره محصوالت فرش 
آراد را گســترش دهیم که خوشبختانه در ابتدای ســال با اضافه کردن 
یک محصول به نتیجه مطلوبی دســت پیدا کردیم و به درخواست مکرر 
مشــتریان، محصول دیگری تا پایان امسال به کالکشن فرش های آراد 
اضافه خواهد شد تا تنوع محصوالت را بیشتر از گذشته کنیم و  همچنین 

محمد جعفری

قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه به صادرات  در شرايط دشوار اقتصادی کنونی می تواند به تحقق شعار سال کمک کند که البته اين امر با برطرف 
کردن مشکالت موجود در صنايع مختلف به ويژه صنعت فرش ماشینی امکان پذير می شود. تولید و صادرات کاالهايی مانند فرش ماشینی با وجود 
تنگناهای اقتصادی از محورهای مهم به شمار  می رود که با نیازسنجی بازار هدف، افزايش اشتغال و ارزآوری را به همراه خواهد داشت. اگرچه بر اساس 
داده های موجود، فرش ماشینی کشور از جمله در بخش زنجیره تولید با کاستی هايی روبه رو است، اما آمارها نشان می دهد که با وجود همه معضالت، اين 
صنعت سهم خوبی از صادرات را به خود اختصاص داده است. در گفت وگو با مهندس حمید صابر، مديرعامل فرش آراد به بررسی مشکالت موجود در 

صنعت فرش ماشینی و راه های برون رفت از آن پرداخته ايم که مشروح آن به نظر خوانندگان عزيز می رسد.

مديرعامل فرش آراد تاکید کردمديرعامل فرش آراد تاکید کرد

ضرورت توجه تولیدکنندگان 
به اعتـبار و جایگاه فـرش ایـرانی
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دی 1400   شماره 61

از فرش در بلندمدت مشــخص می شــود، ولی در حیطه تخصصی، راه 
تشــخیص کیفیت فرش با آزمایش کنترل کیفیت مشخص می گردد. 
از طرفی، برای تشــخیص شانه فرش یا تراکم آن با یک خط کش ساده 
می توان اندازه گیری کرد؛ به این صورت که خط کش را روی عرض فرش 
گذاشته و تعداد گره های فرش را در یک سانتی متر شمرده و تعداد آن را در 

۱00 ضرب می کنیم تا تعداد شانه فرش مشخص شود.
منظور از فرش فانتزی ماشینی و فرش ماشینی دست بافت 

چیست ؟
فرش های غیر از طرح کالسیک و در زمینه فانتزی به فرش های وینتیج و 
چهل تکه تقسیم می شوند که فرش هایی با همان نام فانتزی در طرح های 
کودکانه یا طراحی های رنگی اســت. البته ناگفته نماند، ما در فرش آراد، 
فرش های ۱۵00 و ۵00 شانه در طرح های وینتیج را هم تولید می کنیم. 
فرش های ماشــینی دست بافت نیز، فرش هایی با طرح ریزبافت و تعداد 
گره های زیاد است. ما در فرش آراد جزو اولین تولیدکنندگان فرش های 
۱۵00 شانه هستیم و با فرش دست بافت که حدودا معادل ۱0۵ رج است، 

شباهت زیادی دارد.
و سخن آخر...

به عنوان عضو کوچکی از صنعت نساجی کشور از تمامی همکاران خود 
تقاضا دارم تا با کمک و همیاری یکدیگر، اعتبار و جایگاه فرش ایرانی را در 
جهــان ارتقا دهیم، چراکه تاریخچه این محصــول قابل قیاس با دیگر 
محصوالت ایرانی نیست. به اعتقاد بنده، همکاران و تولیدکنندگان عزیز 
باید محصول خود را بدون هیچ کم و کاســتی و بــا بهترین کیفیت به 
بازارهای داخلی و مخصوصا بازارهای خارجی عرضه کنند تا اعتماد مردم 
جهان نسبت به تاریخچه درخشــان فرش ایرانی که طی سالیان سال 

ساخته شده، خدشه دار نشود.

زمینه اشتغال زایی را  افزایش دهیم. از سوی دیگر، طبق برنامه  ریزی های 
تهیه شده در ســال گذشته، تولیدات مان جهش داشــته، به طوری که با 
افزودن محصولی جدید که فرش هایی ۵00 شــانه با طرح و نقش مدرن 
است، با استقبال بی نظیری از طرف مشتریان مواجه شد. قابل ذکر است، 
هم اکنون حدود ۸0 درصد از تولیدات فرش آراد در بازار داخلی مورد استفاده 
قرار می گیرد و در حال گســترش و اعطای نمایندگی به دیگر شهرهای 

ایران هستیم و در حال حاضر نیز ۱9 نمایندگی فعال در کشور داریم.
در زمینه فعالیت خود با چه مشکالتی مواجه هستید؟

مهمترین مشکل ما در شرایط کنونی، کاهش قدرت خرید اقشار مختلف 
جامعه اســت. عالوه بر این، با افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت تمام شده 
فرش باال رفته که این موضوع به مشــکالت ما افزوده است. در این بازار 
بی ثبات، یک خرید مطمئن کار آســانی نیســت. با توجــه به اینکه جزو 
نخستین تولیدکنندگان فرش ماشینی ۱۵00 شانه در جهان هستیم، در 
زمینه صادرات و وارد کردن ارز به کشور عملکرد مطلوبی داشته ایم، ولی 
متاسفانه مدتی است که با مشکالت مختلفی دسته و پنجه نرم می کنیم 
که امیدواریم مســئوالن مربوطه تدابیر مناسبی را به منظور مرتفع کردن 

معضالت موجود اتخاذ کنند.
شــرایط تولیدات فرش آراد در زمان اپیدمی کرونا چگونه 

بود؟
خوشــبختانه با یاری دوســتان و مشــتریان عزیز و همچنین با تولید 
محصوالت جدید در دوران اپیدمی کرونا، ســهم بازار خود را حفظ کرده 
و تاکنــون فروش خود را از همان مرحله قبل از شــیوع کرونا تقریبا ثابت 
نگه داشته ایم. امیدواریم، به زودی شاهد از بین رفتن این بیماری باشیم تا 
شرایط کاری جدیدی را برای خود و نیز موقعیت های شغلی تازه ای را برای 

هموطنان ایجاد کنیم.
ارزیابی شما در رابطه با نمایشگاه فرش تهران چیست؟

با توجه به اینکه نمایشگاه فرش ماشینی امسال، با تنفسی دو ساله برگزار 
شــد، از بازخورد خوبــی برخوردار بود و مردم نیز حضور گرم و پرشــوقی 
داشتند، اما از نظر برنامه ریزی و زمان بندی در برگزاری نمایشگاه، نسبت به 
سال های گذشته ضعف هایی وجود داشت که امیدواریم در سال های آتی، 

برنامه ریزی و زمان بندی نمایشگاه دقیق تر انجام شود.
صنعت فرش ماشینی ایران چه جایگاهی در سطح منطقه 

دارد؟
متاســفانه جایگاه فرش ماشــینی ایرانی از لحاظ ســهم بازار نسبت به 
کشورهایی مانند ترکیه، هند و چین در سال های گذشته روند نزولی داشته، 
اما هنوز اصالت و محبوبت فرش ایرانی که در جهان معروف است، در جای 
خود باقی مانده و امیدواریم تا با کمک همکاران و دیگر تولیدکنندگان، این 

اعتبار ملی را به جایگاه اصلی خود برسانیم.
نحوه تشخیص فرش ماشــینی خوب و با کیفیت چگونه 

است؟
نحوه تشخیص فرش ماشــینی خوب برای عموم مردم در ازای استفاده 

متاسفانه جایگاه 
فرش ماشینی ایرانی 

از لحاظ سهم بازار 
نسبت به کشورهایی 

مانند ترکیه، هند و 
چین در سال های 

گذشته روند نزولی 
داشته، اما هنوز 

اصالت و محبوبت 
فرش ایرانی  در 

جهان معروف است



ی  
ذار

ه گ
ماي

سر
ی  

نیا
ه د

نام
اه

م
61

ره 
ما

  ش
 14

00 
دی

30

یژه
ده و

رون
پ

لطفا در خصوص سوابق فعالیت خود و چگونگی ثبت برند 
فرش جهانمهر توضیحاتی ارائه فرمایید؟

بنده در ابتدا در رشته مهندسی نساجی دانشگاه آزاد کاشان در سال ۱۳۸4 
فارغ التحصیل شــده و در ادامه تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی 
مدیریت تولید در سال ۱۳9۳ از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز تحقیقات به 
پایان رساندم. همچنین در حین تحصیل به فعالیت تجاری در رشته لوازم 
کامپیوتری و الکترونیک مشغول شدم و پس از مدتی اقدام به تاسیس یک 
شرکت تولیدی منبع های تغذیه کردم که این فعالیت تا سال ۱۳9۳ ادامه 
پیدا کرد. با توجه به رشته تحصیلی و عالقه شخصی خود و نیز پیشنهاد 
چند تن از دوستان، در ســال ۱۳9۳ با تولید و عرضه فرش ماشینی آشنا 
و در همان ســال اقدام به ثبت و راه اندازی شرکت تولیدی صنایع فرش 
ماندگار پارس کاشان کردم که تاکنون موفق به گسترش این شرکت و 
ثبت و راه اندازی شرکت دیگری به نام صنایع فرش میراث ماندگار کاشان 
شــده ام. قابل ذکر است، شــرکت تولیدی صنایع فرش ماندگار پارس 
کاشان از ابتدای سال ۱۳9۵ با ثبت رسمی برند فرش "جهانمهر" فعالیت 

خود را در بازار تولید، عرضه و صادرات فرش ماشــینی شــروع و اقدام به 
تولید فرش های 700 شانه ۱00 درصد اکریلیک در انوع تراکم و فروش و 
صادرات کرد و در حال حاضر حدود یک صد نفر به صورت مستقیم در این 

دو شرکت مشغول به فعالیت هستند.
هم اکنون چه محصوالتی در این شرکت تولید می شود؟

طبق طرح توسعه، دستگاه بافندگی ۱200 شانه خریداری و راه اندازی شد 
که تا به امروز فرش های 700 و ۱200 شــانه با طرح، نقش و رنگ های 
متفاوت در این شــرکت تولید و عرضه می شود. موضوعی که باید به آن 
اشــاره داشته باشم، تمایز فرش های این شرکت نسبت به دیگر تولیدات 
شرکت های دیگر است که از مهمترین آن می توان به استفاده از بهترین 
مواد اولیه و ارتباط صادقانه با مشــتریان محترم این مجموعه اشاره کرد. 
همیشــه تمام تالش خود را در نــوآوری و عرضه این محصوالت به کار 
گرفته و در همین راستا موفق به تولید اولین فرش ۱2۵0 شانه با ۱2 رنگ 
در جهان و همچنین با تولید فرش های دستباف گونه و استفاده از متریال 
ابریشم، موفق به تولید نخستین فرش ماشینی ۱00 درصد شبیه به فرش 

دستباف ایرانی شده ایم.
به منظور توســعه فعالیت های خود چــه اقداماتی انجام 

داده اید؟
اقدامات توسعه ای  همیشــه در برنامه این شــرکت و مدیران آن وجود 
داشته و به همین منظور، هم اکنون در انتظار تحویل گرفتن اولین ماشین 
بافندگی ۱۵00 شانه هستیم که با راه اندازی آن، سبد محصوالت شرکت 
کامل می شود. همچنین با خرید و نصب دو دستگاه جدید بافندگی ۱200 
شانه، خوشبختانه تولیدات شرکت ۳0 درصد افزایش داشته است. در زمینه 
صادرات کاالها نیز باید به این نکته اشــاره داشته باشم که خوشبختانه 
از همان ابتدای فعالیت، صادرات خود را به بازارهای کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس و آفریقا گسترش دادیم و هم اکنون محصوالت این شرکت 
به بیش از ۱۵ کشور جهان به صورت مستمر صادر می شود. ناگفته نماند، با 
تالش و کوشش همکاران بخش فروش داخلی، این شرکت در ۸0 درصد 
از مراکز استان نماینده فعال دارد که همگی به صورت مستمر به فعالیت 
خود در فروش محصوالت ادامه می دهند و هم اکنون نیز توانایی پذیرفتن 

نماینده جدید در استان های باقی مانده را داریم.

مهدیه شهسواری

يکی از مشکالت تولیدکنندگان صنعت فرش ماشینی، تهیه مواد اولیه برای تولید محصوالت با کیفیت است که آنان را با معضالت زيادی مواجه کرده 
است و آن طور که بايد نمی توانند به فعالیت بپردازند. عالوه بر اين، به دلیل افزايش قیمت مواد اولیه، نرخ فرش بسیار باال رفته و دشواری هايی را در زمینه 
فروش و صادرات به وجود آورده است. همچنین با توجه به در دسترس نبودن مواد اولیه، تولیدات به شدت کاهش يافته و حال اين صنعت وخیم است که  
اين امر منجر به کم شدن شیفت های کاری و کم کردن نیروی کار می شود. به منظور بررسی بیشتر وضعیت صنعت فرش ماشینی در کشور، گفت وگويی 

با علی آذرباد، مديرعامل برند فرش جهانمهر انجام داده ايم که مشروح آن را می خوانیم.

مديرعامل برند فرش جهانمهر عنوان کرد

تامین مواد اولیه
 مهمترین مشکل تولیدکنندگان فرش ماشینی
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مديرعامل برند فرش جهانمهر عنوان کرد

تامین مواد اولیه
 مهمترین مشکل تولیدکنندگان فرش ماشینی

در زمینه فعالیت خود با چه مشکالتی مواجه هستید؟
مهمترین مشــکلی که در حال حاضر با آن دست وپنجه نرم می کنیم، در 
خصوص تامین مواد اولیه است که تابع قیمت ارز می باشد که با افزایش نرخ 
آن، قیمت مواد اولیه رشد چشمگیری داشته که این موضوع، نه تنها برای ما 
بلکه برای همه تولیدکنندگان این صنعت مشکالت بسیاری را به بار آورده 
اســت. عالوه بر این، مساله بازگشت ارز حاصل از فروش، چالش هایی را 
در زمینه صادرات به وجود آورده که با توجه به صادرات بخش عمده ای از 
کاالهای این شرکت به دو کشور عراق و افغانستان، داشتن دفاتر تجاری 
این دو کشــور در ایران و همچنین پرداخت مبلغ کاالها به صورت ریالی، 

بخش بزرگی از سود صادرات این صنعت در این راه ابطال شده است.
شــیوع بیماری کرونا چه تاثیری بر روند فعالیت های شما 

داشته است؟
در زمان شیوع این بیماری، به مانند همه شرکت های فعال در عرصه تولید 
با مشکالت زیادی مواجه شدیم که می توان به تعطیلی واحدهای فروش و 
نمایندگان که باعث وقفه در پرداخت های مالی گردید و همچنین درگیری 
کارگران به صورت گروهی با این بیماری که باعث تعطیلی بخش تولید 
شد، اشاره کرد. با این حال پس از پایان این اپیدمی ما به صورت گذشته با 

حداکثر توان به فعالیت خود ادامه می دهیم.
به عنوان یک تولیدکننده، چه انتظــاری از مدیران صنعت 

فرش ماشینی دارید؟
از مدیران بخش تولید و اقتصاد ایران انتظار می رود، با این صنعت بیشــتر 
آشنا شوند تا تصمیمات درســتی را در جهت توسعه آن اتخاذ نمایند و به 
مانند اکثر کشورهای در حال توسعه، توجه ویژه ای به تولیدکنندگان داشته 
باشند و فقط شعار ندهند. به عنوان مثال، مسئوالن مربوطه تسهیالتی را 
با عنوان بهین یاب برای تولیدکنندگان در نظر گرفته اند، ولی در واقعیت از 
مبلغ حقوق پرداختی دو ماه مجموعه های تولیدی نیز کمتر اســت که به 
عنوان تسهیالت سرمایه در گردش برای یک سال به شرکت های تولیدی 

پرداخت می شود.
ارزیابی شما از برگزاری نمایشگاه فرش تهران چیست؟

با توجه به حضور مستمر خود در ۵ دوره گذشته نمایشگاه فرش ماشینی، 

متاســفانه به دلیل مواردی مانند افزایش نرخ ارز، تحریم های ظالمانه، 
ســختی در ارسال مبلغ به کشورمان و همچنین عدم گشایش اعتبارات 
اسنادی، هرساله شاهد کاهش حضور مشتریان و تولیدکنندگان خارجی 
در این نمایشــگاه هستیم. با این حال نمایشگاه بین المللی فرش امسال 
بســیار خوب بود و برگزاری آن، در گسترش این صنعت نقش به سزایی 

خواهد داشت.
چه پیشنهادی به خریداران برای انتخاب یک فرش مناسب 

دارید؟
با توجه به اینکه تشــخیص فرش ماشــینی خوب و متوسط از همدیگر 
بسیار سخت اســت، اما تشخیص آن از فرش ضعیف بسیار آسان است. 
بــا توجه به وزن و مواد اولیه مصرفی می توان به کیفیت مناســب فرش 
پی برد. خریداران باید به تراکم فرش و بافت فرش از پشت آن دقت نظر 
داشته باشــند و حتما کاالهای دارای استاندارد ایرانی را خریداری کنند. 
سازمان استاندارد ایران، بازرسی های دوره ای بسیار خوبی از شرکت های 
تولیدکننده دارد و تمامی مراحل بافت و تولید را زیر نظر می گیرد که این 
موضوع، باعث شده تا تولیدکنندگان دقت بیشتری در تولید محصوالت 

با کیفیت داشته باشند.
و سخن آخر...

با توجه به تجربه خود در مدیریت تولید و عرضه فرش ماشینی، باید به این 
نکته اشاره داشته باشم که در مقایسه با کشورهای خارجی از جمله ترکیه 
در زمینه سرعت نوسازی ماشین آالت، بسیار عقب هستیم و این موضوع 
باعث می شــود تا بازارهای جهانی خود را از دست بدهیم. تولیدکنندگان 
ترکیه ای از وام های بســیار کم بهره و بلندمدت اســتفاده می کنند که 
متاســفانه هیچ نوع از این تســهیالت در ایران قابل دریافت نیســت. 
ماشین آالت ما در حال مستهلک شدن است و بنده از طریق نشریه "دنیای 
سرمایه گذاری" به اطالع کلیه صاحبان صنایع و دولت مردان می رسانم، با 
این ترکیبی که اتخاذ شده، در ۱0 سال آینده بازارهای بین المللی خود را از 
دســت خواهیم داد و بسیاری از شرکت های تولیدکننده داخلی که توان 
به روزرسانی ماشین آالت خود را ندارند، محکوم به تعطیلی می شوند. از 
خداوند بزرگ برای تمامی کسانی که برای صنعت این مرز و بوم زحمت 

می کشند، آرزوی سالمتی و بهروزی دارم.

از مدیران بخش 
تولید و اقتصاد ایران 
انتظار می رود، با این 

صنعت بیشتر آشنا 
شوند تا تصمیمات 
درستی را در جهت 

توسعه آن اتخاذ 
نمایند و به مانند اکثر 

کشورهای در حال 
توسعه، توجه ویژه ای 

به تولیدکنندگان 
داشته باشند
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لطفا در خصوص سوابق خود و چگونگی تاسیس شرکت 
فرش نقوی توضیحاتی ارائه فرمایید؟

بنده دانشجوی مدیریت بازرگانی هستم که فعالیت در حوزه بازار فرش را 
از حدود ۱7 ســال گذشته با احداث یک مغازه فرش فروشی آغاز و پس از 
آن با گسترش فعالیت های خود، شرکت فرش نقوی را با مجموع 20 برند 
معتبر تولیدی تاسیس کردم. یکی از مزیت های مهم فعالیت این شرکت، 
تولید فرش با قیمت متری ۸0 هزار تومان الی 2 میلیون تومان اســت که 
به مشتریان فرصت بیشتری برای خرید می دهد. در حال حاضر نیز پکیج 
کاملی از تولیدات شرکت فرش نقوی به تناسب سالیق مختلف مشتریان 
به بازار داخل و خارج عرضه شده و با استقبال زیادی نیز روبه رو شده است.

از ابتدای تاســیس تاکنون چه اقدامات مهمی انجام داده 
است؟

بیش از ۱۵ ســال از فعالیت شــرکت فرش نقوی که در ابتدا کار فروش 
تولیدات شرکت های تولیدکننده فرش را بر عهده داشت، می گذرد. این 
شرکت در ابتدا نماینده یکی از شرکت های تولیدکننده بود و پس از آن با 

گسترش دامنه فعالیت های خود، نمایندگی های انحصاری در بخش های 
مختلف ایجاد و با مرور زمان تولیدات خود را برون سپاری کرد. خوشبختانه 
فعالیت های شرکت فرش نقوی با استفاده از دستگاه های اجاره ای ادامه 
یافت و امروزه به لطف خدا بســتر عرضه محصوالت متنوع را به لحاظ 

کیفیت و قیمت فراهم کرده است.
مهمترین ویژگی قابل توجه فرش نقوی نســبت به دیگر 

برندها  چیست؟
همان طور که اشاره شد، یکی از مزیت های مهم فرش های تولیدی این 
شرکت؛ تنوع در کیفیت، قیمت، ابعاد و تراکم است، به همین دلیل دایره 
گسترده ای از مشتریان را در اختیار دارد و نیاز آنان را در داخل و خارج تامین 
می کند. از ســوی دیگر، فرش های تولیدی شرکت فرش نقوی، الیاف 
مختلفی داشته و طرح ها و مدل های فانتزی مدرن مخصوص آشپزخانه و 
اتاق کودک را نیز پوشش می دهد. هدف اصلی ما این است که تا حد امکان 
هزینه های تولید پایین بیاید، بر همین اســاس بر سرمایه منابع انسانی و 
استفاده بهینه از امکانات موجود تکیه کرده و بر بازار صادراتی تمرکز داریم.
محصوالت این شرکت تا چه اندازه توجه بازارهای خارجی را 

به خود جلب کرده است؟
متاسفانه این شرکت در خارج از کشور، مشــتریان و بازارهای صادراتی 
محدودی دارد کــه معموال به صورت مقطعی با شــرکت فرش نقوی 
همکاری دارند که مهمترین دلیل آن، نوسانات نرخ ارز و تحریم ها بوده که 
این موضوع باعث شد تا روزبه روز با افزایش قیمت تمام شده محصوالت 
روبه رو شود و مشتریان خود را از دست بدهد. با این حال در صدد هستیم تا 
سازمانی را راه اندازی کنیم که با نیازسنجی دقیق به تولید پرداخته و بتوانیم 
با نوآوری، پیشنهادهای ترغیب کننده ای را برای مشتریان به وجود آوریم 

که به لطف خدا در این زمینه تجارب خوبی را به دست آورده ایم.
چه فعالیت هایی در زمینه تولید فرش های فانتزی دارید؟

در گذشته فرش های فانتزی فقط در فضاهایی مانند اتاق خواب استفاده 
می شد، اما امروزه به دلیل تغییر سبک دکوراسیون ها، این سبک بسیار مورد 
اســتفاده قرار گرفته و جایگاه ویژه ای دارد؛ بنابراین این فرش ها معموال 

احمدرضا صباغی

هرچند ويروس کرونا صدمات زيادی به فعاالن اقتصادی در عرصه های مختلف زد، اما فرصت های بسیاری را هم برای آنان به منظور افزايش فروش 
اينترنتی و مجازی ايجاد کرد. از جمله صنايعی که از اين فرصت به منظور افزايش فروش خود بهره گرفته، صنعت فرش است که از تاريخ و سابقه 
طوالنی ای در کشور برخوردار است. با توجه به اين موضوع به سراغ مصطفی نقوی، مديرعامل شرکت فرش نقوی رفته و با وی به گفت وگو پرداختیم که 

مشروح آن در ادامه می آيد.

از سوی مديرعامل شرکت فرش نقوی مطرح شد

رقابت برتر  فرش ماشینی ایرانی
با کشورهای همسایه

یژه
ده و

رون
پ
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برای دکوراسیون های مدرن استفاده شده و متقاضیان خاص خود را دارد. 
به عنوان مثال، مدل طراحی برخی از اتاق ها به گونه ای اســت که باید از 
فرش های فانتزی در آن استفاده کرد، حتی برخی از آشپزخانه ها، مدارس و 
مراکز نیز از این فرش ها به تناسب فعالیت های انجام شده، استفاده می کنند. 
الزم به یادآوری است، شرکت فرش نقوی در زمینه تولید فرش دست بافت 

با وجود ظرافت، نقشه، ریزنقشی و رنگ های مختلف نیز فعالیت دارد.
بیماری کرونا چه تاثیراتی بر فعالیت این شرکت داشته است؟

اگر به طور واقع بینانه نگاه کنیم، این ویروس، دارای فرصت ها و تهدیدهایی 
بوده  که از مهمتریــن تهدیدهای آن می توان به کوچک شــدن بازار و 
کاهش میزان فروش اشاره کرد. از سوی دیگر، این بیماری فرصت های 
فروش هــای اینترنتی را نیــز افزایش داد، به طوری کــه در حال حاضر 

متقاضیان می توانند با درخواست اینترنتی سفارش خود را تحویل بگیرند.
در شرایط کنونی با چه مشکالتی مواجه هستید؟

یکی از مهمترین مشــکالت شــرکت فرش نقوی، بی توجهی صنایع 
باالدستی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز بازار داخل است، بر همین اساس 
این شــرکت برای تامین این مواد، ناگزیر از واردات مواد اولیه است که در 
شرایط کنونی مشکالت و موانع زیادی دارد. به اعتقاد بنده، یکی از بهترین 
فرصت های اقتصادی، تولید مواد اولیه در شرکت ها و صنایع بزرگ است 
که البته توجه به این صنایع مادر، موجب خودکفایی کشــور و حل چالش  

تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خواهد شد.
چه توصیه ای به تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی دارید؟

یکــی از توصیه های بنده به آن ها این اســت که با بررســی همه جانبه 
به ســراغ تولید یک محصول جدید بروند و راهکارهای تامین ملزومات 
و چگونگی عرضه آن را به خوبی بشناســند. عالوه بر این بهتر اســت، با 
افزایش سطح تعامالت با کشورهای توسعه یافته و بازرگانان خارجی، زمینه 
ورود محصوالت خود به این کشورها را فراهم سازند. از طرفی، با توجه به 
تحریم ها و مشکالت موجود بر سر راه مبادالت پولی و بانکی، بهتر است 

کــه تضامین الزم را برای برقراری این ارتباطات از طریق واســطه ها 
داشته باشند.

برگزاری نمایشــگاه فرش چه تاثیری در فعالیت های این 
صنعت خواهد داشت؟

در نمایشگاه های فرش که مطابق با استانداردهای روز برگزار می شود، 
تعداد زیادی از تولیدکنندگان و فعاالن مهم این صنعت در آن حضور دارند 
و اطالعات مهمی از این بازار در اختیار شــرکت کنندگان قرار می گیرد. 
همچنین این نمایشگاه فرصت مطلوبی برای تولیدکنندگان فرش است 

تا از حالت یکنواختی در تولید خارج شوند.
صنعت فرش ماشینی کشور نسبت به کشورهای منطقه و 

اطراف چه جایگاهی دارد؟
با توجه به ظرفیت های زیاد ایران در صنعت فرش، تولیدات کشورمان با 
کشــوری مانند ترکیه قابل رقابت بوده و بعضا از آن برتر است، اما به نظر 
می رسد که کشــور ترکیه با توجه به سیستم دولتی توزیع کاال، در زمینه 

عرضه محصول توانمندتر بوده و بازارهای بیشتری را در اختیار دارد.
چگونه می توان فرش ماشینی خوب و بد را تشخیص داد؟

این موضوع به نگاه و طرز فکر مشــتریان بستگی دارد. برای مثال، اگر 
مشــتریان به دوام و ماندگاری فرش دقت داشــته باشــند، باید فرشی 
را انتخاب کنند که از نخ بســیار باکیفیتی مانند اکرولیک در آن استفاده 
شده باشد، اما اگر توجه مشتری به موضوع ُپرز ندادن فرش است، باید از 

فرش های پلی استر استفاده کنند.
و سخن آخر...

رمز موفقیت و پیشرفت در هر کاری داشتن صداقت و وجدانی بیدار است. 
زمانــی که یک فرد با پایبندی به اخالق، یــک فعالیت اقتصادی انجام 
می دهد، قطعا در کوتاه مدت نتایج آن را خواهد دید و همین امر در بلندمدت 
نیز با ایجاد ســابقه مطلوب کاری در بین مشتریان، به توسعه فعالیت و 

افزایش موفقیت های او کمک خواهد کرد. 

 یکی از بهترین 
فرصت های اقتصادی

تولید مواد اولیه در 
شرکت ها و صنایع 

بزرگ است که البته 
توجه به این صنایع 

مادر، موجب خودکفایی 
کشور و حل چالش  

تولیدکنندگان برای 
تامین مواد اولیه مورد 

نیاز خواهد شد
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شــرکت فرش بوستان ترمه با برند فرش ایده آل، از سال ۱۳7۳ در زمینه 
تولید انواع فرش ماشیني شروع به فعالیت کرد و با به کارگیری دستگاه های 
جدید بافندگي محصوالت خود را در بازارهاي داخلي و بین المللی عرضه 
می کند. این شرکت در ابتدا، با تولید فرش های شانه و تراکم پایین به کار 
خود ادامه داد و به مرور زمان با توجه به پیشــرفت تکنولوژی بافندگی، 

دستگاه های خود را به روز کرد.
علیرضــا ضابطی، نایب رییــس هیات مدیره فرش ایــده آل به یکی از 
مزیت های این برند اشاره کرد و گفت: مهمترین ویژگی برند ایده آل، به 
انحصاری بودن طرح ها و خدمات پس از فروش آن بازمی گردد که همین 

موضوع باعث شده تا استقبال خوبی از محصوالت این شرکت شود.
وی در ادامه افزود: پیشرفت در کار، کیفیت مناسب محصوالت و به طور 
کل بهتر شدن، حد و مرزی ندارد، بر همین اساس برند خود را به نام ایده آل 

نامگذاری کردیم تا این موضوع مهم را گوشزد کند.
نایب رییس هیات مدیره فرش ایده آل در پاسخ به این سوال که »به منظور 
دستیابی به جهش تولید، چه تدابیری اتخاذ کرده اید؟« گفت: برای رسیدن 
به این امر مهم، در تالش هســتیم تا ظرفیــت تولید محصوالت خود را 
افزایش دهیم و این موضوع به صورت جدی در حال پیگیری است. عالوه 
بر این، برنامه های توســعه ای را هم در نظر داریم که امیدواریم تا پایان 

امسال به آن ها دست یابیم.
ضابطی با بیان اینکه با شــیوع بیماری کرونا، بازار صادرات با افت قابل 

توجهــی روبه رو بود، افزود: به مرور زمــان و با توجه به کاهش اثرات این 
بیماری و همچنین محدودیت ها، اقدامات مناســبی در زمینه صادرات 

انجام داده ایم که  در حال رشد و ارزآوری است.
وی با تاکید بر اینکه در بازارهــای داخلی از جایگاه قابل قبولی برخوردار 
هســتیم، اظهار امیدواری کرد تا با کمک گروه تحقیق و توسعه شرکت 

بوستان ترمه، سهم بیشتری از بازار داخل را به خود اختصاص دهیم.
نایب رییس هیات مدیره فــرش ایده آل، عدم حمایت هــای دولتی در 
خصوص صادرات را از بزرگ ترین مشکالت این شرکت برشمرد و افزود: 
این موضوع باعث کاهش ســهم بازارهای خارجی و همچنین پیشرفت 
رقبای خارجی در این زمینه شده که امیدواریم مسئوالن مربوطه به منظور 

رفع معضالت موجود، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند.
ضابطی تصریح کرد: به عنوان یک تولیدکننده از همه مدیران و مسئوالن 
ذی ربط، درخواســت همکاری و اتحاد بیشتر دارم تا با کمک یکدیگر به 
پیشــرفت این صنعت بزرگ کمک کنیم. عالوه بر این، دولت هم باید با 
ارائه بسته های حمایتی به تولیدکنندگان، شرایط توسعه صنعت فرش را 

فراهم سازد.
وی به برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و 
فرش ماشینی اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت های کرونایی سال 
گذشته، انتظار می رفت که نمایشگاه امسال با استقبال خیلی خوبی روبه رو 
باشد که خوشبختانه همین اتفاق هم افتاد، به طوری که شاهد نوآوری های 

خیلی زیادی در طرح های مدرن و کالسیک بودیم.
نایب رییس هیات مدیره فرش ایده آل با اشاره به اینکه کشور ترکیه، تنها 
رقیب ایران در زمینه تولید فرش ماشــینی است، تاکید کرد: این کشور در 
زمینه تولید فرش های کالسیک، توانایی رقابت با کشورمان را ندارد، ولی 
با توجه به همکاری طراحان ایرانی با تولیدکنندگان ترکیه، خطر رقابت در 

زمینه فرش های کالسیک هم احساس می شود.
ضابطی تصریح کرد: فرش های فانتزی، فرش هایی هستند که نقش 
و نگار ســنتی ندارند و بیشــتر با کارهای مــدرن و کارهای اصطالحا 
اتاق کودک شناخته می شــوند و معموال در تولید آن ها از شانه و تراکم 

پایین تری استفاده می شود.
وی در پایان گفت: باید به صنعت فرش به عنوان یک صنعت اشتغال زا و 

ارزآور، توجه ویژه ای شود تا شاهد رشد و توسعه روزافزون آن باشیم.

عارف فغانی

نايب ريیس هیات مديره فرش ايده آل

رونق صنعت فرش ماشینی 
با حـمایت از  تـولیدکـنندگان
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در این بخـــش می خوانیم :

چشم انداز تولید گاز در ایران
دولت برای واردات کاال  مانع تراشی می کند

استفاده از تکنولوژی های مدرن  در تولید روغن های صنعتی و ماشینی

گفت  وگوی  اختصاصی  با سید میالد حسینیگفت  وگوی  اختصاصی  با سید میالد حسینی

دنیای انرژی
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لطفا در خصــوص چگونگی ورود خــود به صنعت پلیمر 
توضیحاتی ارائه فرمایید؟

بنده به دلیل عالقه ای که به صنعت داشتم، از حدود سال ۱۳۸0 در مواجهه 
با یک واحد ورشکسته در صنعت پالستیک، به منظور احیای این واحد و 
همچنین مشاهده فضای مناسب فعالیت، در صنعت پالستیک و پلیمر 
شــروع به فعالیت کردم. پس از آن با ایجاد یک واحد تولید درختچه های 
مصنوعی با حدود 40 خط تولید، اشتغال زایی برای حدود ۱20 نفر و ۱۵7 
خانوار مونتاژکار در منازل به کار خود ادامه دادیم که این محصوالت عمدتا 
به کشورهای عراق و افغانستان صادر می شد. انجام این کار باعث افزایش 
واحدهای تولیدی در زمینه قطعات صنعتی، ظروف پالستیکی، نایلون و 
شیرینگ پک شــد و صادرات کاالها به کشورهای عراق و افغانستان به 

جریان افتاد.
در زمینه صادرات محصوالت پتروشــیمی چه اقداماتی 

انجام داده اید؟
به دلیل بی تدبیری که در دولت انجام شــد، کشورهای همسایه که همه 
مصرف کننده این محصوالت بودند، تبدیل به تولیدکننده شــدند و به 

همین دلیل صادرات محصوالت پتروشــیمی را آغاز کردیم و با صادرات 
محصوالت پتروشیمی و پاالیشگاهی به برخی از کشورها برای نخستین 
بار، به سرعت جایگاه مناسبی را در کشور و همچنین بازارهای بین المللی 
ایجاد کردیم، به طوری که موفق شدیم محصوالت پتروشیمی را به 2۶ 
کشور صادر کنیم. ناگفته نماند، با وجود تحریم های کمرشکن و مشکالت 
فــراوان ارزآوری، با مشــکالت زیادی هم رو به رو شــدیم که بر همین 
اساس حسابهای مان چندین بار بلوکه شد که البته هنوز هم چند حساب 
بلوکه شده داریم. پس از فعالیت های فراوان و به لطف دوستان، به عنوان 
رییس کمیسیون بازرگانان اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز و همچنین 
عضو اصلی هیات مدیره کمیسیون پتروشیمی اتحادیه صادرات نفت، گاز 
و پتروشیمی نائل شدم و سال بعد از آن نیز در برخی از گروه های کاالیی، به 
عنوان شرکت برتر اتحادیه و صادرکننده برتر استان کرمان انتخاب شدیم 
و با حضور فعال در ۸ اتاق بازرگانی با هدف توسعه بازار همچنان به فعالیت 

خود ادامه می دهیم.
در زمینه واردات محصوالت مــورد نیاز خود چه اقداماتی 

انجام داده اید؟
حدود سال ۱۳97 با توجه به نیازی که در صنعت تجهیزات پتروشیمی در 
کشور مشاهده کردیم، از طریق دو شرکت در ترکیه، دو شرکت در امارات و 
یک شرکتی که در لندن داشتیم، توانستیم در زمینه واردات کمک بگیریم، 
به طوری که هم اکنون جایگاه مناسبی بین پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها 
در خصوص تامین تجهیزات پتروشــیمی به دست آورده ایم. عالوه 
بر این، به منظور اســتفاده از پتانســیل جامع تولیدکنندگان داخلی، 
سایت  "ایران – پتروکاال" را طراحی کردیم که سایت جامع نیازمندی های 
پتروشــیمی اســت و حدود یک هزار و ۶00 عضو فعــال دارد. بر همین 
اساس، شرایطی مهیا شد تا پتروشــیمی ها محصوالت مورد نیاز خود را 
از تولیدکنندگان داخلی تامین کنند. خوشبختانه تا جایی که در توان مان 
بوده، در این صنعت فعالیت کردیم و امیدواریم که همچنان در این مسیر، 

فعالیت های مناسبی داشته باشیم.

محمد جعفری

هرچند در کشورمان ظرفیت های زيادی برای سرمايه گذاری در حوزه محصوالت پتروشیمی، نفت و گاز وجود دارد، اما به دلیل سیاست گذاری های 
نادرست و موانع حاصل از تحريم، به خوبی از آن استفاده نمی شود. در اين میان بسیاری از شرکت های فعال در حوزه پتروشیمی کاستی های 
موجود را با تالش مستمر و شبانه روزی جبران کرده و هم اکنون به عنوان صادرکنندگان بزرگ و شناخته شده در سطح بین المللی، سهم بسیار 
بااليی در صادرات دارند. بر همین اساس گفت وگويی با دکتر علی محمودی اصل زاده، مديرعامل هلدينگ آذران انجام داده ايم که مشروح آن را 

با هم می خوانیم.

مديرعامل هلدينگ آذران مطرح کرد

تـحریم 
مانع اصلی تولید و صادرات
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در زمینه  جذب سرمایه گذار خارجی چه مشکالتی وجود دارد؟
متاسفانه تضامینی که باید به سرمایه گذار خارجی بدهیم، آن قدر قوی نیست، 
به همین دلیل تمایلی به سرمایه گذاری در کشور ندارند. بی برنامگی جامعه 
یکی دیگر از مشــکالت موجود است که باید در این خصوص تصمیمات 
اساســی اتخاذ کرد. به عنوان مثال، حدود ۶ ماه با یکی از سرمایه گذاران 
ســوئدی در ارتباط بودیم تا در منطقه آزاد انزلی سرمایه گذاری کند. تمام 
مراحل این همکاری انجام شــد، ولی در مرحله ای از کار، متاسفانه دولت 
کل قوانین از جمله قوانین مربوط به منطقه آزاد، معافیت مالیاتی و... را تغییر 
داد. سرمایه گذاران خارجی با برنامه هستند و نمی توانند با چنین شرایطی 
اقدام به ســرمایه گذاری کنند. به اعتقاد بنده، عدم مدیریت مناسب، تغییر 
دائم قوانین، عدم پایبندی به قوانین قبلی و همچنین نبود ساختار مناسب، 

بزرگ ترین صدمه را در مسیر جذب سرمایه گذار خارجی ایجاد می کند.
تخصیص ارز دولتی چه مشکالتی را برای صنعت پتروشیمی 

به وجود آورده است؟
اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی، بزرگ ترین ضربه بر پیکره صنعت به 
خصوص صنعت پتروشیمی کشور است، زیرا از سال ۱۳97 دولت به خاطر 
نداشــتن ارز و خالی بــودن ذخایــر ارزی، طی یک اقــدام عجوالنه و 
غیرکارشناسی، بحث انتقال ارز توسط پتروشیمی ها و عرضه ارز 4 هزار و 
200 تومانی را به بانک ها مطرح کرد و بر همین اساس، بزرگ ترین مقوله 
صادرات زیر ســوال رفت و متعاقبا تمام صادرکنندگان به ویژه در صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی زمین گیر شدند. این یک قانون نامناسب بود، چراکه 
یک بازرگان یا کشاورز باید کاالیی را با قیمت ۱۶ هزار تومان خریداری و با 
قیمت 4 هزار و 200 تومان به فروش برساند. این اقدام دولت باعث شد تا 
صدمات جبران ناپذیری بر پیکره صادرات کشور وارد شود و شاید تا ۱0 سال 
طول بکشــد تا صادرکنندگان، صدمات واردشده از این تصمیم را جبران 
نمایند. به عنوان مثال، تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی موجب شد تا یک 
تاجر پسته به اجبار پسته ای را با قیمت حدودی ۱0 دالر )۱۶0 هزار تومان( 
از بازار خریــداری کند و با ۱۱ دالر )۱70 هزار تومان( صادر کند )نرخ های 
مربوط به سال ۱۳97( که پس از دریافت این مبلغ، باید آن را تحویل بانک 
مــی داد و با قیمت 4 هزار و 200 تومان پول دالر را پس می گرفت. در واقع 
تاجر را هدایت کردیم تا پسته را ۱۶0 هزار تومان خریداری و صادر کند و بعد 

به جای ۱۶0 هزار تومانی که داده، 4۸ هزار تومان پول دریافت کند.



ی  
ذار

ه گ
ماي

سر
ی  

نیا
ه د

نام
اه

م
61

ره 
ما

  ش
 14

00 
دی

38

ژی
 انر

ای
دنی

شــرکت ونول از جمله شــرکت های توانمند در حوزه تولید محصوالت 
روغنی اســت و از استانداردهای کیفی پیروی می کند و برای جلوگیری از 
آلودگی های محیط زیستی و با توجه به فرهنگ حاکم بر کشورهای اروپایی، 

با استانداردهای روز هماهنگ است.
علیرضا برزگر مقدم، مدیرعامل سابق شرکت آسان تجارت قائم )نمایندگی 
رســمی پاالیشگاه های شرکت ونول( با اشــاره به خدمات پس از فروش 
شــرکت ونول و همچنین توجه به خواسته و نظر مشــتریان اظهار کرد: 
اگر هر یک از مشــتریان به هر دلیلی از کیفیت محصول تولیدی رضایت 
نداشته باشد، کارشناسان این شــرکت برای بررسی موضوع به صورت 
حضوری به کشــور آن مشــتری مراجعه می کنند که نمونه آن، حضور 
کارشناسان شرکت ونول آلمان در کشورمان در پی ادعای خسارت یکی 

از مصرف کنندگان بود.
وی با بیان اینکه کیفیت باال نوعی خدمت به بشریت تلقی می شود، گفت: 
هر کس در قبال محصول تولیدی خود باید به مشتریان پاسخگو باشد و این 
شرکت نیز با پایبندی به این اصل، همواره نظر مشتریان را جلب کرده است.

برزگر مقدم با تاکید بر اینکه محصوالت روغنی شــرکت ونول آلودگی را 
کاهش داده و از هزینه عملکرد قطعات می کاهد، تاکید کرد: بازار داخلی به 

واردات چنین محصوالتی با توجه به نبود مشابه آن در کشورمان نیاز دارد.
مدیرعامل ســابق شرکت آسان تجارت قائم در پاسخ به این سوال که »آیا 
واردات چنین محصوالتی با شــعار سال جاری منافات دارد یا خیر؟«، بیان 
کرد: وقتی چنین محصولی در داخل تولید نمی شود و با تحریم و نبود صنعت 
پاالیشگاهی مناسب روبه رو هستیم، واردات قطعات و محصوالت مشابه، 

سهیال زمانی

مديرعامل سابق شرکت آسان تجارت قائم

دولـت برای واردات کاال 
مانع تراشی می کند

نه تنها صدمه ای به تولید نمی زند، بلکه به تولیدکنندگان در تکمیل فرآیند 
تولید کمک خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از محصوالت شرکت ونول به کاهش آلودگی 
هوا به عنوان یکی از اصلی ترین مشکالت جامعه کمک خواهد کرد، گفت: 
متاسفانه برخی از مصرف کنندگان با این بهانه که محصول تولیدی، قیمت 
باالیی دارد، از خریداری آن خودداری می کنند، در حالی که عدم اســتفاده از 
محصوالت شــرکت ونول به مصرف بیش از اندازه روغن در مسافت های 

طوالنی منجر خواهد شد و در کل هزینه ها را افزایش می دهد.
برزگر مقدم با اشاره به اینکه این محصول با هیچ یک از محصوالت داخلی 
قابل قیاس نیســت و خاصیت لجن شویی دارد، خاطرنشان کرد: متاسفانه 
کشورمان با وجود بهره مندی از ذخایر نفتی، امکان تولید محصوالت روغنی 
با کیفیت باال را فراهم نکرده، بر همین اســاس مــا با مذاکره و گفت وگو با 
شرکت های آلمانی، سعی کردیم تا بستر ورود آن ها به کشور و سرمایه گذاری 

در این حوزه را فراهم کنیم که متاسفانه تحریم ها مانع از آن شد.
مدیرعامل سابق شرکت آسان تجارت قائم با بیان اینکه برخی در کشور سعی 
در تولید محصوالت تقلبی و جایگزینی آن با محصوالت اصلی را دارند، افزود: 
بعضی از این افراد متقلب در ازای پرداخت مبالغ زیاد به ما پیشنهاد همکاری 

دادند، ولی ما هرگز به برند ونول و محصوالت آن خیانت نمی کنیم.
وی با اشــاره به چشم انداز مبهم این فعالیت، ادامه داد: آینده این کار و نحوه 
اســتقبال بازار داخل از آن به سیاســت ها و تصمیمات دولت وابسته است. 
اگر دولت زمینه واردات محصوالت شرکت ونول را فراهم کند، قطعا ما در 
عرضه آن مشکلی نخواهیم داشتم. این شرکت حتی حاضر شد، از سهمیه 
ارز ترجیحی برای واردات این محصوالت به کشــور چشم پوشی کند، اما 

متاسفانه روند واردات به کندی پیش رفت.
برزگر مقدم تولید محصوالت باکیفیت را مشخصه اصلی شرکت های توانمند 
دانست و اظهار کرد: وقتی یک شــرکت قادر به تولید انواع روغن بوده و به 
صورت حرفه ای عمل می کند، در عرصه بین المللی نیز حرف زیادی برای 
گفتن خواهد داشت، به طوری که شرکت ونول نیز به کشورهایی مانند کره، 

چین، روسیه، آذربایجان، عراق، عربستان و... محصول صادر کرده است.
مدیرعامل سابق شرکت آسان تجارت قائم در پایان مانع تراشی های دولت 
برای واردات کاال به کشور را یکی از معضالت اصلی پیش روی شرکت ونول 
دانست و خاطرنشان کرد: تمام مقدمات واردات این محصول که در شمار 
نیازهای اساســی بازار داخل است، توسط این شرکت فراهم می شود، در 
حالی که بعد از ورود آن به گمرک، به دلیل قوانین دست و پاگیر تا مدت ها 

ترخیص نمی شود.
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وجود ذخایر غنی نفت و گاز در کشور، فرصت بسیار مناسبی در اختیار فعاالن 
اقتصادی برای تولید محصوالت وابســته به آن ها قرار داده که متاسفانه 
به دلیل مدیریت ناکارآمد این حوزه از آن به خوبی اســتفاده نمی شــود. با 
توجه به این موضوع برخی از فعاالن اقتصادی در خارج از کشــور به تولید 
محصوالت حوزه انرژی از جمله محصوالت روغنی مخصوص ماشین 

روی آورده اند.
ســید میالد حسینی، نماینده شرکت ونول با اشــاره به تولید روغن های 
صنعتی و ماشینی مورد استفاده پاالیشگاه ها در این شرکت گفت: با توجه به 
عدم تولید روغن های با کیفیت باال و مورد انتظار در داخل، یکی از مشتریان 
روغن این شرکت، کشور ایران می باشد که همواره با مشکالت تحریم و 

موانع داخلی در حوزه واردات روبه رو بوده است.
وی با بیان اینکه روغن های تولیدی شرکت ونول باعث کاهش هزینه و 
مصرف سوخت می شود، افزود: یکی از مزایای مهم این روغن ها، عالوه 
بر کاربرد فراوان آن در مســافت های طوالنی، لجن شویی و مطابقت آن 
با استانداردهای روز جهانی اســت که مانع از آلودگی های محیط زیست 
می شود. از ســوی دیگر، این شرکت از تکنولوژی های روز استفاده کرده 

و جزو چند برند برتر دنیا در تولید روغن به شمار می رود.
نماینده شرکت ونول استفاده از این روغن های باکیفیت را شرط ماندگاری و 
افزایش طول عمر قطعات ماشین دانست و اظهار کرد: اکثر مصرف کنندگان 
با توجه به کیفیت باالی محصوالت این شــرکت از آن رضایت دارند و با 

استفاده از آن، کیلومترها مسافت را طی می کنند.
حســینی به وجود نمایندگی شــرکت ونول در ۸0 کشور دنیا اشاره کرد و 
گفت: خوشــبختانه محصوالت این شرکت کامال شناخته شده است و با 
قیمت مناســب  به بازار عرضه می شود. عالوه بر این، روغن های تولیدی 
این شرکت در کشــورهای مطرحی مانند آمریکا و کره جنوبی به دفعات 

استفاده می شود.
وی  در ادامه از نوســانات نرخ دالر و عدم سیاســت گذاری های مناسب 
دولت برای واردات کاالهای خارجی ســخن گفت و تاکید کرد: با وجود 
نیازی که کشور به محصوالت با کیفیت شرکت ونول دارد، اما مسئوالن 
و دولت مردان تالشــی برای تسهیل روند واردات و ترخیص آن از گمرک 

انجام نمی دهند.

نماینده شــرکت ونول از وجود روغن های تقلبی و جعلی در بازار کشور 
خبر دارد و خاطرنشان کرد: روغن تولیدی شرکت ونول بسته بندی و کد 
معینی دارد و به دلیل کیفیت باال هیچ گونه صدمه ای به ماشین نمی زند، 
در حالی که روغن های بی کیفیت و تقلبی بازار، باعث خســارت زیاد به 

ماشین می شود.
حسینی مراحل تولید روغن های ماشینی و صنعتی این شرکت را مطابق 
با بررسی ها و انجام آزمایش های متعدد دانست و گفت: از آنجایی که در 
شرایط کنونی امکان تولید این محصول در کشور وجود ندارد و از طرفی با 
محدودیت های زیادی روبه رو هستیم، باید شرایط واردات این محصول 
فراهم شود. البته ما در صدد احداث پاالیشگاه در کشور هستیم که با فراهم 

شدن شرایط انجام خواهد شد.
نماینده شرکت ونول در پایان با ذکر اینکه محصوالت این شرکت در همه 
بخش ها حتی در صنعت کشتیرانی و هواپیمایی کاربرد دارد، بیان کرد: هر 
صنعت و محصولی برای رشد و توسعه به حمایت دولت نیاز دارد. کشور ما 
نیز به منظور تامین نیازهای اساسی خود در این حوزه و راه اندازی صنایع 
مشابه، به تدوین قوانین مناسب نیازمند است که امیدواریم با فراهم شدن 

آن، زمینه برای احداث پاالیشگاه در مناطق مستعد آن ایجاد شود.

سهیال زمانی

نماينده شرکت ونول عنوان کرد

استفاده از تکنولوژی های مدرن 
در تولید روغن های صنعتی و ماشینی



هادی بحرینی
دکترای مدیریت صنعتی

چشم انداز تولید گاز در ایران

ایــران با بیش از 42  تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات شــده گازی، ۵/2۱ 
درصد منابع گاز دنیا را در اختیار دارد و با فاصله کمی از کشور پهناور روسیه 
در مقام دوم دارنده گاز طبیعی دنیا جای گرفته اســت. ایران به تنهایی ۶ 
برابر عربستان سعودی، 7 برابر آمریکا و 2۱ برابر اتحادیه اروپا منابع گازی 
قابل استخراج دارد و با وجود این حجم منابع گازی، نه تنها سهم چندانی 
از بازار جهانی گاز ندارد، بلکه در زمستان با کسری شدید گاز مواجه خواهد 
بود و برای جبران این کســری، ناگزیر به کاهش صادرات، قطع خوراک 
پتروشیمی ها و مازوت سوزی در نیروگاه ها می شود که زیان های اقتصادی 
و زیســت محیطی زیادی را به همراه خواهد داشت. با قطع گاز صادراتی، 
کشورهای واردکننده، ایران را صادرکننده ای پایدار و قابل اتکایی ندیده 
و روی به منابع جایگزین می آورند. به عنوان مثال، ترکیه تنها ۱۱ درصد 
گاز مصرفی خود را از ایران وارد می کند و قرارداد 2۵ ســاله واردات گاز آن 
از ایران تا چهار ســال آینده به پایان می رسد. از طرفی، این کشور طی دو 

ســال گذشته چندین میدان گازی نسبتا بزرگ در دریای سیاه و مدیترانه 
کشف کرده و انتظار می رود، طی چند سال آینده دو برابر حجم واردات از 
ایران، تولید داخلی گاز داشــته باشد. عراق نیز برای کاهش اتکای گازی 
خود به ایران میادین گازی خود را توسعه داده و با امضای قرارداد 27 میلیارد 
دالری با شرکت توتال فرانســه فصل جدیدی از رویاهای گازی خود را 

استارت زده است.
عربســتان ســعودی نیز به عنــوان بزرگ ترین تولیدکننــده نفت با 
سرمایه گذاری گسترده بر روی تولید گاز شیل، ماجراجویی جدیدی را در 
حوزه انرژی در دنیا آغاز کرده اســت. سال گذشته اعالم شد که آرامکو در 
نظر دارد، سرمایه گذاری عظیمی در میدان گاز شیل جوفره به میزان ۱۱0 
میلیارد دالر انجام دهد و اگر این طرح جاه طلبانه به ثمر بنشیند، با توجه به 
منابع گاز شیل کشف شده در این کشور، عربستان سعودی در افق 20۳0 
بعد از روسیه به دومین صادرکننده گاز طبیعی و LNG دنیا تبدیل خواهد 
شد و معادالت جدیدی را در بازار گاز دنیا رقم خواهد زد. میزان ذخایر میدان 

گاز شیل جوفره 200 تریلیون فوت مکعب تخمین زده می شود.
ایران سال گذشته 2۵۱ میلیارد مترمکعب تولید گاز داشته که از این میزان 
تنها ۱۶ میلیارد مترمکعب معادل ۶ درصد آن را صادر کرده اســت، با این 
وجود این میزان صادرات برای ایران بسیار حائز اهمیت است، چون قیمت 
گاز صادراتی بیش از 20 برابر قیمت فروش داخلی است و از این بابت سال 
گذشته 9/2 میلیارد دالر بیشــتر از کل فروش داخلی درآمد داشته است. 
کشورهای منطقه با وجود داشتن منابع گازی کمتر از ایران، با سرمایه گذاری 
فراوان، ابتکار بازار گاز را از ایران ربوده اند و اگر میزان ناچیز سرمایه گذاری 
در صنعت گاز ایران به همین منوال پیش رود، در آینده ای بســیار نزدیک 
ایــران با وجود بزرگ ترین منابع گازی دنیــا، گاز مصرفی خود را نیز وارد 

خواهد کرد. 
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در این بخـــش می خوانیم :

داخلی سازی 80 درصد از قطعات لوازم خانگی

 توجه ویژه به اشتغال زایی  با توسعه اقتصاد کشور 
حمایت از تولید داخلی برای توسعه صنعت لوازم خانگی

دنیای صنعت )1(

گفت وگوی اختصاصی با مهندس سید محمود مفیدیگفت وگوی اختصاصی با مهندس سید محمود مفیدی
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مصطفی حاتمی

لوازم  مانند صنعت خودروسازی،  از صنايع  بسیاری  اولیه  مواد  واردات  بی نیازی  موجب  داخلی سازی،  موضوع  در  پلیمری  موفقیت شرکت های 
خانگی و صنايع مرتبط با بخش پزشکی شده است. در اين میان برخی از شرکت ها با استفاده از فناوری های روز در تالش هستند تا به لحاظ کیفی 
با محصوالت تولیدی ديگر کشورها رقابت کرده و فضای مناسبی را برای توسعه هرچه بیشتر فعالیت های صنعتگران ايجاد کنند. به منظور بررسی 
بیشتر اين موضوع، گفت وگوی صمیمانه ای با مهندس سید محمود مفیدی، مديرعامل شرکت دانش بنیان تولیدی گرانول معصوم انجام داده ايم 

که مشروح آن از نظر خوانندگان ارجمند می گذرد.

از سوی مديرعامل شرکت دانش بنیان تولیدی گرانول معصوم تاکید شد

توجه ویژه به اشتغال زایی  
با تـوسعه اقتـصاد کـشور 

لطفا بفرمایید، شرکت دانش بنیان تولیدی گرانول معصوم از 
چه سالی و با چه هدفی تاسیس گردید؟

این شــرکت از سال ۱۳74 با هدف تولید انواع کامپاندهای پلیمری شروع 
 PVC به کار کرد و پس از آن با توجه به نیاز کشور به تولید انواع گرانول های
تخصصی در زمینه سیم، کابل، کفش، صنعت خودرو، لوازم خانگی و پزشکی 
و همچنین داخلی سازی صد درصدی آن پرداخت. شرکت گرانول معصوم 
با رویکرد تولید گرانول های PVC تخصصی فعالیت خود را در سال ۱۳۸0 
آغاز و زیرساخت هایی مانند تجهیز آزمایشگاه و فضای مورد نیاز برای تولید 
و ماشــین آالت تخصصی را فراهم کرده است. از سوی دیگر، این شرکت 
جزو اولین شرکت هایی بود که به منظور تولید این محصوالت وارد صنعت 
خودروسازی شد و این صنعت را از واردات مواد اولیه بی نیاز کرد، به طوری که 
در حال حاضر جزو اولین و بزرگ ترین تولیدکنندگان گرانول PVCدر سطح 
کشور بوده و عالوه بر این، به عنوان اولین و بزرگ ترین تولیدکننده مواد اولیه 
تجهیزات پزشــکی یک بار مصرف )P.V.C    medical    grade( نیز به شمار 
می رود. شایان ذکر است، در شرایط کنونی حدود 7۵ نفر در شرکت گرانول 

معصوم مشغول به فعالیت هستند که با تاسیس کارخانه شماره ۳ تعداد آنان به 
حدود ۱7۵ نفر افزایش خواهد یافت.

مهمترین محصوالت این شرکت برای صنعت تجهیزات 
پزشکی کدام است؟

 خوشبختانه محصوالت شرکت تولیدی گرانول معصوم کاربرد بسیار وسیعی 
در صنعت تجهیزات پزشــکی داشته و در شرایط کنونی نیاز این صنعت به 
انواع مواد اولیه جهت تولید تجهیزات یک بار مصرف پزشکی مانند ست های 
سرم، میکروست، دیالیز و خون، انواع ساکشن، تیوپ، انواع ست اورولوژی و 
بسیاری از مواد مورد استفاده در این صنعت را با ایجاد زیرساخت های مورد نیاز 

آن در سال ۱۳۸۸ و سال ۱۳۸9 فراهم کرده  است.
دایره فعالیت های شــرکت دانش بنیــان تولیدی گرانول 

معصوم چگونه گسترش یافت؟
این شــرکت به تدریج با توجه به پیشــنهادهای مشــتریان در صنعت 
خودروسازی به تولید انواع پالستیک های مهندسی پیشرفته مورد استفاده در 
صنعت خودرو روی آورد که در قطعات داخلی خودرو مثل داشبورد اتومبیل، 
رودری ها، کاسه چراغ ها، جعبه های فیوز، سپر اتومبیل و... استفاده می شد، 
به همین دلیل در ســال ۱۳۸۶ برنامه تولید روزانه ۳ تن پلیمر مورد نیاز طی 
یک پایلوت کوچک و پس از آن، تولید انواع پلیمرهای مهندسی تقویت شده 
جهت اســتفاده در خودرو، در شرکت تولیدی گرانول معصوم آغاز گردید و 
خوشبختانه بازار بسیار خوبی داشت. پس از آن در سال ۱۳90 کارخانه شماره 
2 این شرکت با تمرکز بر تولید انواع پلیمرهای پیشرفته مهندسی راه اندازی 
شد و در حال حاضر انواع "PP تالک ها"، "PP کربنات ها" و "PP باریت" مورد 
اســتفاده در صنایع مختلف را تولید می کند. عالوه بر این، این کارخانه از دو 
سال گذشته تاکنون در زمینه تولید انواع کامپاندهای TPE، بر پایه SEBS   و 
TPV با پایه EPDM با کاربردهای صنعتی، پزشکی، لوازم خانگی، صنعت 

خودرو و بسیاری از صنایع فعالیت دارد.
به طور ساالنه چه میزان محصول تولید می کنید؟

شــرکت گرانول معصوم بر اساس آمارهای موجود ســاالنه ۵ هزار و ۵00 
تن گرانول PVC برای صنعت پزشــکی، ۱۵ هزار تن PVC جهت مصارف 
صنعتی، حدود 20 هزار تن پالستیک مهندسی پیشــرفته و ۱0 هزار تن 
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کامپاند TPE و TPV تولید می کند. البته باید در نظر داشت، این مقادیر ظرفیت 
فعلی تولید ما را شامل می شود، در حالی که پیش بینی می شود تا در سال آینده 

این میزان چندین برابر افزایش پیدا کند.
راه اندازی آزمایشگاه های مجهز برای تولید انواع گرانول های 

تخصصی چه ضرورتی دارد؟
با توجه به اینکه شرکت گرانول معصوم در زمینه گرانول های PVC تخصصی 
و پلیمرهای مهندســی پیشرفته فعالیت دارد، زیرســاخت های مورد نیاز 
تجهیزات آزمایشگاهی را به طور کامل فراهم کرده است. این شرکت باید 
از لحظــه ورود مواد اولیه تا لحظه خروج تولیدات بر کل فرآیند تولید نظارت 
تحت کنترل کامل داشته باشد، بر همین اساس آزمایشگاه بزرگ و مجهزی را 
دایر کرده و انواع تست های فیزیکی و مکانیکی، تست های گرانول پزشکی، 
تست بر روی موجودات زنده مثل موش و خرگوش، تست های سیستمی 
و پایروژن، تست های نوری و همچنین تست خراش که در صنعت خودرو 
اهمیت زیادی دارد، در شرکت گرانول معصوم انجام می شود. الزم به یادآوری 
است، آزمایشگاه این شرکت در شمار به روزترین و مجهزترین آزمایشگاه های 
کشــور قرار دارد و به عنوان آزمایشگاه همکار استاندارد، آزمایشگاه همکار 

شرکت ایتراک و شرکت ایران خودرو شناخته می شود.
واحد تحقیق و توسعه چه جایگاهی در شرکت تولیدی گرانول 

معصوم دارد؟
از سال ۱۳۸9 که این شــرکت تولید انواع گرانول های پزشکی را در دستور 
کار خود قرار داد، در ســال ۱۳90 گواهی تحقیق و توسعه را از وزارت صمت 
دریافت کرد و با توجه به گسترش روزافزون مواد پلیمری، فعالیت های خود 
را در این زمینه افزایش داد. هر روز مواد جدیدی به بازار عرضه می شــود که 
کاربرد زیادی داشته و برای به روز شدن، باید از آن ها استفاده کرد. با توجه به 
این موضوع، شرکت تولیدی گرانول معصوم مواد جدید را با وجود مشکالت و 
موانع موجود، جایگزین مواد قدیمی کرده و با ساخت، داخلی سازی و مهندسی 
معکوس مواد وارداتی، کشور را از آن بی نیاز کرده است. برای مثال، در صنعت 
خودرو زِه نقره ای روی سپر که قبال از کشور آمریکا وارد می شد، به درخواست 
شرکت ایران خودرو با پلیمر دیگری با خواصی بهتر از CAB جایگزین شد که 
شاید برای مصرف کننده داخلی در دسترس تر و ارزان تر باشد. از آنجایی که 
وجود واحد تحقیق و توسعه از الزامات مهم شرکت های پلیمری است، شرکت 
گرانول معصوم همگام با پیشرفت های بزرگ علمی در زمینه مواد پلیمری در 

سطح دنیا خود را به روز کرده  است.
در حال حاضر به چه کشورهایی صادرات دارید؟

شرکت گرانول معصوم انواع گرانول های PVC، مدیکال، گرید، پلیمرهای 
پیشرفته مهندسی و... را به کشورهای روسیه، اوکراین، بالروس، ازبکستان، 
عراق، افغانستان و ترکیه صادر می کند. البته اقداماتی هم برای صادرات به 
کشور رومانی صورت گرفته که امیدواریم به نتیجه مطلوب برسد تا مطابق 

با استانداردهای مورد نیاز به کشورهای اروپایی نیز صادرات داشته باشیم.
به منظور صادرات محصوالت با چه موانعی روبه رو هستید؟

یکی از مشــکالت ما، موانع موجود برای انتقال ارز است که به دلیل تحریم 
و عــدم تعامل با دیگر بانک های جهانی به وجود آمده اســت. برای نمونه، 
بانک های دیگر کشــورها به دلیل تحریم قادر نیســتند تا به صورت LC با 
شــرکت های داخلی تبادالت مالی داشته باشند، به همین دلیل معموال از 
شرکت های واسطه ای برای این امر کمک گرفته می شود که هزینه های 
صادرات و همچنین قیمت محصول را افزایش می دهد، از این رو شرکت های 

داخلی توان رقابت با دیگر شرکت ها در بازار بین المللی را ندارند. مشکل دیگر 
به نوسانات شــدید نرخ ارز و مواد اولیه بازمی گردد، به طوری که هر هفته 
شاهد تغییر قیمتی مواد عرضه شده در بورس هستیم. با مقایسه کشورمان با 
کشورهای دیگر در زمینه تولید محصوالت پتروشیمی، درخواهیم یافت که 
اکثر آن ها مواد اولیه را با قیمتی پایین تر از نرخ صادراتی به تولیدکننده داخلی 
عرضه می کنند، در حالی که پتروشیمی های داخلی، رفتاری کامال برعکس 
دارند و نرخ های مواد اولیه صادراتی آن ها از مواد اولیه عرضه شده در داخل 
کمتر اســت. به اعتقاد بنده، تا زمانی که این نوع مشکالت ادامه دار باشند، 
نمی توانیم با کشورهای دیگر تعامل داشته و فروش مستمری داشته باشیم. 
عالوه بر این، توان صادراتی تولیدکننده در بلندمدت کاهش یافته و با تعطیلی 

بسیاری از کارخانه ها مواجه می شویم.
محصوالت تولیدی شرکت تولیدی گرانول معصوم تا چه 

اندازه با استانداردها هماهنگ است؟
تمام گریدهای تولیدی مثل PVC های صنعتی و پزشــکی و همچنین 
انواع پلیمرهای مهندسی پیشرفته شرکت تولیدی گرانول معصوم مطابق 
با استانداردهای روز است، به همین دلیل این شرکت با وجود عدم دسترسی 
به مــواد اولیه مرغوب، جزو بهترین تولیدکنندگان کشــور بوده و با وجود 
محدودیت های موجود، تمام تجهیزات مورد نیاز صنعت پزشــکی، لوازم 
خانگی و خودرو را با کیفیتی برابر با مواد اروپایی پوشــش داده است. برای 
مثال، استانداردهای جهانی ∆L خراش را که در صنعت خودرو بسیار مهم 
است، کوچک تر یا مساوی با دو می دانند، در حالی که شرکت گرانول معصوم 
∆L خــراش را به دو دهم و در بعضی موارد به حدود صفر رســانده که جزو 

افتخارات مهم آن است. عالوه بر این، مواد داشبوردی که در این شرکت به 
مصرف کننده عرضه شده، به دلیل کیفیت باال، هرگز برگشت نداشته است.

دولت و نهادهایی مانند وزارت صمت چه حمایتی از شرکت 
تولیدی گرانول معصوم و شرکت های مشابه دارند؟

به طور صریح باید اعالم کنم، با وجــود عدم بدهی های بانکی، مالیاتی و 
بیمه ای این شرکت، بنده از دولت توقع هیچ گونه حمایتی ندارم، بلکه تنها 
تقاضا دارم که برای صنعتگر و تولیدکننده چالش ایجاد نکند. متاسفانه در حال 
حاضر یک تولیدکننده بعد از ثبت سفارش کاال دو ماه تا زمان تخصیص و 
دریافت ارز در انتظار باید باقی بماند و این موضوع با توجه به تغییرات قیمت 
جهانی کاال، موجب افزایش قیمت کاالی درخواســتی شده که بابت آن 
ناگزیر از خریداری ارز از بازار آزاد خواهد بود، بر همین اساس هر تولیدکننده 
برای واردات مواد مورد نیاز، به دلیل مانع تراشــی های دولت، هزینه های 
مازادی می پردازد. موضوع دیگر، عدم همکاری دولت با تولیدکنندگان برای 
احداث کارخانه های جدید است، به طوری که با وجود دریافت مجوز تاسیس 
کارخانه شماره ۳ در شهر قم، هنوز زمین مورد نیاز آن تامین نشده و وقتی علت 
موضوع را از مسئوالن مربوطه جویا می شویم، می گویند که شهر قم نیازی به 
اشتغال زایی ندارد. به نظر بنده، این موضوع با توجه به شعارهای حمایت از 
تولید با رویکرد مقام معظم رهبری و رییس جمهور کامال در تضاد است و 
امیدوارم که توجه ویژه ای به این موضوع شود تا شاهد توسعه اقتصاد کشور 
باشیم. از ســوی دیگر، دولت باید در بازار مواد پتروشیمی که اصلی ترین 
خوراک واحدهای تولیدی مانند ما هستند، یک ثبات نسبی قیمت و عرضه به 
وجود آورد تا تولیدکننــده و مصرف کننده بتوانند با برنامه ریزی صحیح از 
انبارش بی مورد مواد اولیه خودداری کنند و در هر زمانی مواد اولیه خود را با 

قیمت ثابت تامین نمایند.

بانک های دیگر کشورها 
به دلیل تحریم قادر 

 LC نیستند تا به صورت
با شرکت های داخلی 
تبادالت مالی داشته 
باشند، به همین دلیل 

معموال از شرکت های 
واسطه ای برای این امر 
کمک گرفته می شود که 

هزینه های صادرات و 
همچنین قیمت محصول 

را افزایش می دهد
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لطفا بفرمایید، از ابتدای ســال تاکنون چه میزان از اهداف 
شرکت لوازم خانگی آنتیک محقق شده است؟

بــرای پرداختن به بحث توســعه در ابتدا باید به بررســی بازار پرداخت. 
خوشبختانه پس از تحریم ها و خروج دو برند کره ای سامسونگ و ال جی 
که پیش از این ســهم عمده بازار را در اختیار داشتند، شرایط بسیار خوبی 
برای شرکت های داخلی فراهم شــد و آن ها با توجه به توان موجود، به 
افزایش ســهم خود از بازار روی آوردند. برای مثال، شــرکت هایی مانند 
مادیران، انتخاب، گلدیران و... ســهم قابل توجهــی از بازار را گرفته و با 
توجه به استراتژی های طراحی شده، برای پر کردن کاستی موجود بازار 
برنامه ریزی کردند. شرکت لوازم خانگی آنتیک نیز به منظور تحقق اهداف 
توسعه ای خود، به تامین ماشین آالت مورد نیاز، تجهیز کارخانه، آموزش 
نیروی انسانی، افزایش کیفیت محصول و افزایش میزان تولید روی آورده 
و با توجه به کیفیت باالی محصوالت، طی سه دوره به عنوان صادرکننده 
نمونه شناخته شده است. عالوه بر این، این شرکت به منظور ارائه خدمات 

پس از فروش در دیگر کشورها به شرکت های خارجی آموزش ارائه داده و 
در اکثر شهرهای کشور نیز نمایندگی دایر کرده است.

مهمترین مزایای رقابتی تولیدات این شرکت چیست؟
شــرکت لوازم خانگی آنتیک از همه ظرفیت های خود برای تولید یک 
محصــول رقابت پذیر که به لحاظ کیفی با دیگر محصوالت قابل قیاس 
باشد، اســتفاده می کند. به همین دلیل با تکیه بر فناوری و سیستم های 
جدید، یخچال فریزر نوفراست را با برد دیجیتال تولید کرده که قابل کنترل 
بوده و ضمن پذیرش دســتورات، کار عیب یابی را هم انجام می دهد. این 
محصول، قیمت پایین تری نســبت به دیگر کاالها دارد و در تولید آن و 
دیگر یخچال های تولیدی شرکت مثل یخچال کمبی، دیفراست و... از 
قالب های دقیق تولید که به زیباسازی ظاهر محصوالت کمک می کند، 
استفاده شده است. الزم به یادآوری است، شرکت لوازم خانگی آنتیک با 
توجه به کسب عنوان صادرکننده نمونه، بیشتر بر صادرات متمرکز است 
و با راه اندازی واحد تحقیق و توسعه و کاهش قیمت تمام شده، با برندهای 
مطرح خارجی مانند سامســونگ نیز رقابت می کند، بر همین اســاس 
میانگین قیمتی محصوالت شرکت در ســطح توان مالی اقشار پایین، 

متوسط و مرفه تعیین شده است.
با توجه به شرایط تورمی و رکود حاکم بر بازار، ساالنه چه 

میزان یخچال فریزر در کشور تولید می شود؟
از آنجایــی که بازار لوازم خانگی در ســال ۱۳99 با تورم و پس از آن رکود 
شــدید مواجه شد، میزان تولید لوازم خانگی نیز تا حدودی کاهش یافت، 
با این حال میزان تولید یخچال فریزر در کشور ساالنه یک  میلیون و ۵00 
هزار دستگاه است و با توجه به خروج برندهای خارجی و نیاز بازار داخلی، 
در تالش هستیم تا سهم خود را با تقویت زیرساخت های موجود و خرید و 

تکمیل ماشین آالت مورد نیاز، افزایش دهیم.
مهمترین مقاصد صادراتی محصوالت شما چه کشورهایی 

هستند؟
بخش عمده محصوالت شــرکت لوازم خانگی آنتیک به کشــورهای 

مصطفی حاتمی

هم اکنون يکی از مهمترين دغدغه های صنعت لوازم خانگی، شرايط رکودی حاکم بر بازار است که موجب شده بسیاری از شرکت ها برای فروش 
محصوالت تولیدی خود با مشکالت زيادی روبه رو شوند و انبارهای شان مملو از کاالهای بدون مشتری باشد. در اين میان، برخی از شرکت ها 
برای عبور از اين چالش به صادرات لوازم خانگی روی آورده و به عنوان صادرکننده خوشنام با شرکت های مطرح دنیا نیز رقابت می کنند. برای 
آشنايی بیشتر با چالش های کنونی صنعت لوازم خانگی به سراغ محمدرضا جعفری، مديرعامل شرکت لوازم خانگی آنتیک و نايب ريیس انجمن 

تولیدکنندگان لوازم خانگی رفته و با وی به گفت وگو پرداختیم که ماحصل آن را می خوانیم.

مديرعامل شرکت لوازم خانگی آنتیک خبر داد

داخلی سازی 80 درصد 
از قطـعات  لـوازم خانـگی
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 CIS همسایه مانند عراق، افغانستان، امارات و همچنین کشورهای حوزه
صادر می شــود و در تالش هســتیم تا با تنوع بخشی به محصوالت این 
شــرکت و اضافه کردن محصوالتی مانند اجاق گاز، ماشین لباسشویی و 

تلویزیون، دایره مشتریان آن را افزایش دهیم.
محصوالت تقلبی چه صدمه ای به صنعت لوازم خانگی وارد 

کرده است؟
بســیاری از این محصوالت فاقد گارانتی و خدمات پس از فروش است، 
در حالی که موضوع اســتفاده بلندمدت از لوازم الکترونیکی کامال به این 
خدمات وابسته است. برای مثال، در صورتی که قطعه این محصوالت با 
عیب و ایرادی روبه رو شود، امکان تعمیر آن در بازار داخلی فراهم نیست یا 
معموال قطعات مشابهی که از آن در بازار وجود دارد، با قطعه اصلی کامال 
متفاوت است، به همین دلیل هزینه و خسارت این موضوع به مصرف کننده 

تحمیل می شود.
از چه موادی برای تولید محصوالت استفاده می کنید؟

یکی از مهمترین اولویت های این شرکت استفاده از مواد اولیه مرغوب و 
باکیفیت است، بر همین اساس از شرکت هایی مواد اولیه تهیه می کند که 
به لحاظ کیفیت جزو برترین ها به شمار می روند. به عنوان مثال، فن مورد 
استفاده در یخچال های تولیدی که دارای ضریب دو است، از کره جنوبی 
وارد شده که به عنوان تولیدکننده برتر دنیا شناخته می شود. البته باید در نظر 
داشــت، با توجه به تحریم و محدودیت واردات مستقیم، این محصوالت 
ابتدا به کشــور دبی وارد شده و با فاصله زمانی یک ماهه و با هزینه زیاد به 

کشورمان می رسد.
مهمترین دلیل کاهش ظرفیت تولید برخی از تولیدکنندگان 

لوازم خانگی چیست؟
متاسفانه رکود فعلی، باعث انباشت حجم وسیعی از کاالها در کارخانه ها 
شــده و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، بازاری برای فروش آن وجود 
ندارد. از ســوی دیگر، کارخانه ها و شرکت ها نمی توانند میزان تولید خود 
را کاهش دهند، چراکه در این صورت با زیان سنگینی مواجه خواهند شد، 
از این رو بسیاری از تولیدکنندگان در حالی ظرفیت خود را پایین آورده که 
حاشیه ســودی ندارند. در حال حاضر حداقل ۶0 کارخانه یخچال سازی 
در کشــور وجود دارد که با انبارهای پر از کاال مواجه بــوده و با باال رفتن 
قیمت جهانی مس و آلومینیوم، توانی برای افزایش تولید و فروش ندارند. 
البته دولت ها به منظور افزایش قدرت خرید مردم، راهکارهایی مانند ارائه 
کارت های اعتباری ارائه می دهند که در کشورمان به دلیل مشکالت زیاد 
دولت مثل تامین مالی بودجه و کاهش فروش نفت، اجرایی نمی شــود. 
مساله دیگر، گرایش مردم و حتی نهادهای دولتی در شرایط تورمی به تعمیر 
و بازسازی محصوالت قدیمی تر است. برای مثال، وقتی دولت هزینه تعمیر 
دستگاه های حمل ونقل را با خریداری دستگاه های جدید محاسبه می کند، 
تعمیر و بازسازی را به خرید ترجیح می دهد. مردم نیز به همین شیوه به جای 
خرید محصول جدید به تعمیر و بازسازی آن روی آورده تا هزینه کمتری 
بپردازند. با توجه به این موضوع باید گفت، افزایش قدرت خرید مردم، منوط 
به اتخاذ سیاست گذاری های بهینه از سوی دولت و رفع تحریم است که در 

شرایط کنونی فعال به انجام نرسیده است.

تورم چه دشواری هایی را به وجود آورده است؟
همان طور که ذکر شــد، یکی از بزرگ ترین مشکالت اقتصادی کشور، 
تورم است که در اصطالح علمی به آن مالیات ستانی غیرمستقیم دولت 
از آحاد مردم گفته می شود، به همین دلیل رفع این مشکل باید در دستور 
کار دولت جدید قرار بگیرد تا بیش از این شــاهد کاهش سرمایه ثابت در 
کشــور و خطر خارج شدن اقتصاد کشور از چرخه رقابت با دیگر کشورها 
نباشــیم، در غیر این صورت انگیزه ای در تولیدکنندگان برای ادامه تولید 

باقی نخواهد ماند.
صنعت لوازم خانگی ایران چه جایگاهی در سطح منطقه 

دارد؟
به لطف فعالیت های شــبانه روزی تولیدکنندگان، امروزه صنعت لوازم 
خانگی کشورمان دچار تحوالت بسیار مثبت شده و نه تنها محصوالت 
آن به لحاظ کیفی رشد داشــته، بلکه با محصوالت شرکت هایی مانند 
سامســونگ و ال جی نیز قابل رقابت است. البته باید در نظر داشت، این 
صنعت به دلیل نبود زیرســاخت ها در بخش لــوازم صوتی و تصویری 
ضعیف است، با این حال ۸0 درصد ملزومات تولید سایر محصوالت لوازم 
خانگی را داخلی ســازی کرده اســت. برای مثال، اگرچه این صنعت در 
گذشته مجبور به واردات مواد ABS و سیستم های یورتان بود، اما در حال 
حاضر نیاز خود را از شــرکت های داخلی مانند صنایع پتروشیمی تامین 
می کند، به همین دلیل صنعــت لوازم خانگی فرصت کافی را در اقتصاد 

کشور برای ارزآوری و اشتغال زایی ایجاد کرده است.
چه چشم اندازی برای صنایع کشور متصور هستید؟

 آینده اقتصاد کشورمان به مذاکرات برجام وابسته است، بر همین اساس در 
صورت رفع موانع و آزادسازی منابع ارزی، پیش بینی می شود که بخش 
صنعت و تولید نیز در مسیر پررونقی قرار گرفته و قدرت خرید مردم افزایش 
پیدا کند، اما باید در نظر داشــت، در صورت رفع تحریم ها نباید سیاست 
واردات کاال و جایگزینی آن با کاالی داخلی را مثل سال های قبل از تحریم 
دنبال کرد، چراکه در این صورت تولیدکننده به حاشیه رفته و کشورمان به 
جای ورود به بازارهای خارجی و افزایش صادرات، به مصرف کننده صرف 

کاالی دیگر شرکت های خارجی تبدیل خواهد شد.

در حال حاضر 
حداقل 60 کارخانه 

یخچال سازی در 
کشور وجود دارد 

که با انبارهای پر از 
کاال مواجه بوده و 
با باال رفتن قیمت 

جهانی مس و 
آلومینیوم، توانی 

برای افزایش تولید 
و فروش ندارند
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تولیدکنندگان لوازم خانگی در اثر تغییر و تحول شرایط و عوامل اثرگذار 
که روزبه روز شتاب بیشتری می گیرد، در مرحله حساس و پیچیده ای قرار 
گرفته اند. جهانی شــدن و حضور در بازارهای بین المللی، مستلزم تولید 
لوازم خانگی با کیفیت، قیمت قابل رقابت در مقیاس جهانی و همچنین 
افزایش میزان تولید برای مصرف اســت. صنعت لــوازم خانگی ایران 
مشــابه اغلب صنایع داخلی در نفوذ به بازارهای بکر و مستعد کشورهای 
تازه اســتقالل یافته و حوزه خلیج فارس موفقیتی نداشته و این دور نمای 

نگران کننده ای از توان این صنعت در ورود به بازارهای جهانی است.
بهزاد رحیمی، نایب رییس 
کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی درباره 
ضرورت توجه وزارت صمت به 
تولید لوازم خانگی باکیفیت و با 
قیمت مناسب، گفت: از تولید 
داخلی باید به نحوی حمایت 
شود تا این صنعت ارتقا یابد. در شرایطی که واردات لوازم خانگی ممنوع 
است، تولیدکنندگان این صنعت باید برای تولید محصوالت باکیفیت و با 
قیمت مناسب برنامه ریزی های مناسبی داشته باشند، چراکه لوازم خانگی 

نقش مهمی در زندگی مردم دارد.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس با اشاره به اینکه کشور تجربه نامناسبی 
در حوزه انحصار خودرو دارد، افزود: طبق تجربه های قبلی، تولیدکنندگان 
در بازار بدون رقیب، قیمت ها را افزایش و کیفیت را کاهش می دهند که 

انتظار می رود، صنعت لوازم خانگی این مسیر را طی نکند.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید عالوه بر تامین مواد اولیه 
مورد نیاز تولیدکنندگان  لوازم خانگی، بر محصوالت تولیدی نیز نظارت 
کند تا زمینه سوءاستفاده از بازار انحصاری برای تولیدکنندگان ایجاد نشود. 
همچنین ایجاد شرایط مناسب برای ورود تولیدکنندگان جدید به بازار، از 

دیگر الزامات است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره انتشار برخی از اخبار مبنی بر 
وارداتی بودن قطعات مورد نیاز تولید لوازم خانگی و مونتاژ این قطعات در 

داخل، تصریح کرد: در شــرایط فعلی حداقل باید بیش از نیمی از قطعات 
لوازم خانگی در داخل تولید شــود و در یک بازه زمانی کوتاه مدت نیز این 
عدد به ۱00 درصد برسد، در غیر این صورت واردات قطعات مورد نیاز تولید 

لوازم خانگی برای مونتاژ در داخل همانند پوششی برای واردات است.
علی اکبــر کریمی، عضو 
کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه تحریــم فرصتی برای 
رونــق صنعت لــوازم خانگی 
کشــور فراهم کــرده، افزود: 
تولیدکنندگان این صنعت باید 
قدردان این فرصت باشند و تالش کنند تا لوازم خانگی را با بهترین کیفیت 
و مناســب ترین قیمت به بازار عرضه کنند که با تحقق این مهم، شــائبه 
سوءاستفاده تولیدکنندگان لوازم خانگی از فضای بدون رقیب ایجاد نمی شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنــداب در مجلس درباره ضرورت رفع 
مشکالت پیش روی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: مواد اولیه مورد نیاز 
تولید لوازم خانگی مانند ورق فوالدی، پتروشیمی و... باید به سهولت تامین 

شود تا تولیدکنندگان بتوانند با قیمت مناسب این کاالها را تولید کنند.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تولید، 
باید میان تامین کنندگان مواد اولیه مورد نیاز لوازم خانگی و تولیدکنندگان 
این صنعت هماهنگی ایجاد کند، اظهار کرد: عالوه بر این، مســئوالن 
مربوطه باید از نظر قیمت گذاری و کیفیت، نظارت دقیقی بر فرآیند تولید 
داشته باشند تا لوازم خانگی باکیفیت و با قیمت مناسب تولید و عرضه  شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه برای توسعه بیش 
از پیش صنعت لوازم خانگی باید برنامه ریزی مناسبی داشت، به طوری که 
عالوه بر تامین نیاز داخل، بتوان زمینه صادرات این محصوالت را فراهم 
کرد، ادامه داد: با تولید محصوالت باکیفیت و توجه به تحقیق و توسعه در 
این زمینه عالوه بر صادرات، اعتماد و اطمینان عمومی نسبت به کیفیت 

محصوالت داخلی ایجاد می شود.

سیدقاسم قاری

نمايندگان خانه ملت تاکید کردند

حمایت از تولید داخلی
 برای توسعه صنعت لوازم خانگی

مسئوالن مربوطه 
باید از نظر 

قیمت گذاری و 
کیفیت، نظارت 

دقیقی بر فرآیند 
تولید داشته باشند 

تا لوازم خانگی 
باکیفیت و با قیمت 

مناسب تولید و 
عرضه  شود



گفت وگوی اختصاصی با مهدی امجدیگفت وگوی اختصاصی با مهدی امجدی

در این بخـــش می خوانیم :

صنعت معماری  پیشرفت های قابل توجهی داشته است
تلفیق مدرنیته و سنت در تولید محصوالت صنایع دستی

بهره برداری از بزرگ ترین کریدور بین المللی شمال - جنوب

نمايندگان خانه ملت تاکید کردند

حمایت از تولید داخلی
 برای توسعه صنعت لوازم خانگی

دنیای صنعت )2(
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در ابتدا بفرماییــد، هلدینگ بین المللی امجد پویش از چه 
سالی و با چه هدفی تاسیس گردید؟

این مجموعه در ابتدا در قالب یک شرکت در سال ۱۳70 در بندرعباس با 
هدف فعالیت های بازرگانی، لجستیکی و خدماتی فعالیت خود را شروع 
کرد و پس از آن با تاسیس و راه اندازی شرکت های دیگر در داخل و خارج از 
کشور به کار خود ادامه داد. با گسترده شدن فعالیت ها و ثبت هفت شرکت 
در داخل و خارج از کشور در حوزه های بازرگانی شامل صادرات، واردات، 
ترانزیت، کاپوتاژ و ترخیص کاالهای اساسی و در بخش خدمات از جمله 
لجستیک و زنجیره تامین کاال، حمل ونقل کشتیرانی و انبارداری، تخلیه 
و بارگیری و همچنین مشــاوره و خدمات گمرکی به بخش های دولتی 
و خصوصی، در نهایت هلدینگ بین المللی امجد پویش در ســال 2002 
میالدی با فعالیت هفت شــرکت زیرمجموعه در امارات متحده عربی 
و با هدف خدمات رســانی بهتر به کشــور عزیزمان و با توجه به گسترده 
شدن تحریم های ظالمانه و ایجاد ارتباط بین کشورهای شمالی و جنوبی 
و شرقی و غربی راه اندازی گردید. هم اکنون شرکت های زیرمجموعه این 

هلدینگ بین المللی در ایران )بندرعباس، بندرانزلی و تهران(، در روسیه 
)بندرهای سن پترزبورگ و استراخان(، در ترکیه )بندر ترابزون و مرسین(، 
در سوئد با مرکزیت کشورهای اسکاندیناوی در بندر استکهلم و در امارات 
)دبی و بندر راس الخیمه( و همچنین در هند )بندر مومبای و بمبئی( و ایجاد 
کنسرسیوم با هدف راه اندازی کریدور و نستراک شمال-جنوب فعالیت 

خود را گسترش داده است.
چه شاخص هایی فعالیت این هلدینگ بین المللی را از سایر 

هلدینگ ها متمایز می کند؟
هلدینگ بین المللی امجــد پویش با ایجاد کنسرســیوم بین المللی در 
بخش های مختلف از جمله لجســتیک و زنجیــره تامین و حمل ونقل 
ترکیبــی و بازرگانی، خدمات رســانی می کند. برای مثــال، در صورت 
ارسال محموله غالت از کشور روســیه به داخل یا ترانزیت برای کشور 
عراق و بالعکس، معموال از خدمات این هلدینگ بین المللی بهره گرفته 
می شود. همچنین هلدینگ بین المللی امجد پویش مجموعه ای کامل از 
فعالیت های حوزه بازرگانی را در بر داشته و بر اساس آن خدمات متنوعی 
به مشتریان در جهت لجستیک و زنجیره تامین کاال ارائه می نماید. شایان 
ذکر است، این هلدینگ بین المللی، نخستین هلدینگ و کنسرسیوم فعال 
در کریدور شمال به جنوب بوده که کشورهایی مانند اسکاندیناوی، روسیه، 
ایران و هند و در مسیر خود کشورهای اوکراین، عراق، سوریه، افغانستان 
و پاکســتان و... را در بر می گیرد و به همین منظور دفاتر و شــرکت های 
متعددی را در کشورهای مختلف جهت ارائه خدمات هر چه بهتر ایجاد و 

راه اندازی کرده است.
در حال حاضر مهمترین موانع فعالیت این کریدور چیست؟

از آنجایی که مقرر گردیده، اهداف این هلدینگ و کنسرســیوم این باشد 
که حجم عظیمی از کاالها را از مسیر شمال به جنوب یا شرق به غرب به 
صورت حمل ترکیبی ارســال و حمل نماید، هدف اصلی آن، هاب شدن 
صادراتی لجستیکی ترانزیتی و اقتصادی کشور عزیزمان با مرکزیت استان 

محمد جعفری

يکی از پارامترهای اساسی برای رشد آمار تجارت خارجی کشور، تسهیل فرآيند حمل ونقل و توجه به موضوع لجستیک و زنجیره تامین کاال است که در حال 
حاضر با موانع و مشکالت زيادی مانند تحريم و محدوديت های موجود بر سر راه تعامالت بین المللی و سیاسی مواجه بوده و به همین دلیل هزينه های زيادی 
می پردازد. از آنجايی که اين بخش به عنوان عنصر کلیدی رشد و توسعه کشورها به شمار می رود، برای بررسی بیشتر آن، گفت وگويی با مهدی امجدی، مديرعامل 
هلدينگ بین المللی امجد پويش انجام داده ايم. وی معتقد است: »شرکت های داخلی به دلیل تحريم، قادر به نقل و انتقاالت پولی و به عبارتی، سوئیفت و گشايش 
اعتبار اسنادی نیستند و به همین دلیل، خريداران داخلی و خارجی از روش های سنتی و از طريق صرافی ها به نقل و انتقاالت پولی مبادرت می ورزند که عالوه بر 

ريسک باال، باعث افزايش هزينه ها می شود.« ماحصل اين مصاحبه به نظر خوانندگان عزيز می رسد.

 مديرعامل هلدينگ بین المللی امجد پويش خبر داد

بهره  برد اری از بزرگ ترین 
کریدور بین المللی شمال - جنوب
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گیالن و شهر زیبای بندرانزلی و همچنین موقعیت استراتژیک و ژئوپلتیک 
منطقه آزاد انزلی و بندر کاسپین است. جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
در تجارت، ایجاد تعامل و تعریف منافع مشــترک با کشورهای همسایه و 
ذی نفعان این کریدور و همچنین فرصت هــای به وجود آمده در گردش 
اقتصادی اشتغال زایی و درآمدزایی، باعث توسعه، استقالل و رفع مشکل 
اقتصادی کشــورمان خواهد شــد و ایران از خام فروشی در بخش های 
نفتی و معدنی نجات می یابد و به ســمت فروش کاالهای فرآوری شده 
با ارزش افزوده روی خواهد آورد. قابل ذکر اســت، با ایجاد فرصتی که از 
مشکالتی که در کانال سوئز به وجود آمده، کشورمان می تواند حداقل در 
مرحله اول، سه تا پنج درصد از محموله های عبوری از کانال سوئز را جذب 
و هدایت کرده  و سپس به کشــورهای اروپایی یا بالعکس منتقل نماید. 
الزم به یادآوری است، هلدینگ بین المللی امجد پویش اولین هلدینگی 
اســت که با هدف راه اندازی این کریدور، کنسرسیوم منظم تشکیل داده 
و از طریق دفاتر و انبارهای بندری خود، به صورت آزمایشــی کاالها را به 
صورت پایلوت ارسال می کند. پیش بینی می شود تا در صورت راه اندازی 
این کریدور، فاصله حمل تا حدود یک سوم و همچنین هزینه ها نیز تا ۵0 

درصد کاهش یابد.
چه ظرفیت هایی در کشــورمان بــرای راه اندازی چنین 

کریدوری وجود دارد؟
با توجه به غنی بودن کشــور از نظر منابع زیرزمینی و معدنی و همچنین 
امن بودن مسیرها و راه ها، شرایط بسیار مناسبی برای حمل ونقل کاال در 
کشورمان وجود دارد و بر همین اســاس ما در صدد تقویت جایگاه ایران 
و تبدیل آن به هاب شــدن در منطقه هســتیم تا به مانند کشور امارات از 
حوزه لجســتیک و ترانزیت، میلیاردها دالر سرمایه جذب کنیم. عالوه بر 
این، راه اندازی چنین کریدوری باعث اشتغال زایی، افزایش گردش مالی 
در اقتصاد و توسعه کشور می شود. به دلیل اهمیت فوق العاده پروژه فوق، 
از تمام دولت مردان و نمایندگان مجلس شــورای اسالمی، قوه قضائیه، 
مدیــران و امیران نظامــی و انتظامی و همچنین شــرکت های دولتی، 
خصوصی و تمام مسئوالن و اشــخاصی که پرچم و کشور مقدس ایران 
برای آنان اهمیت دارد، عاجزانه تقاضا داریم، با توجه به منابع درآمدی این 

پروژه برای کشورمان، با جدیت از این کریدور و پروژه آن حمایت کنند.
چه موانع و مشکالتی در این حوزه وجود دارد؟

متاسفانه مشکالت کنونی اقتصاد کشور بسیاری از حوزه ها را در بر می گیرد. 
به عنوان مثال، برخی از نمایندگان بدون فکر اصولی و انجام طرح آمایش 
ســرزمینی، صرفا به دلیل تعلق خاطر به یک منطقه خاص، کارخانه های 
فوالدی و پاالیشگاهی دایر کرده و همین امر مشکالتی مانند بحران آب 
در این مناطــق را به وجود می آورد، در حالی که اگر کارخانه ها و صنایع در 
منطقه مناسب مانند بنادر راه اندازی می شد، ترخیص کاال و فرآیند صادرات 
و واردات نیز تا این اندازه زمان بر و پرهزینه   نبود و مشکالت آب نیز به وجود 
نمی آمد. از طرفی، نگاه مدیران به موضوع توسعه و رشد اقتصادی، کامال 
نمایشی محور است و همین امر، مانع از تداوم فعالیت های تولیدکنندگان و 
بازرگانان می شود، بر همین اساس کریدور فعال شده هلدینگ بین المللی 
امجد پویش، هنوز در نیمه راه اســت، با این حال در صدد هستیم، آن را تا 

سال ۱40۱ به طور کامل راه اندازی کنیم تا اقتصاد کشور از منابع درآمدی 
و مزایای اقتصادی این کریدور بهره مند گردد.

تحریم ها چه مشکالت و موانعی برای هلدینگ بین المللی 
امجد پویش ایجاد کرده است؟

متاسفانه بعد از سال ها پیگیری هنوز راه آهن رشت به بندر کاسپین راه اندازی 
نشده و اسکله رورو و همچنین زیرساخت های مورد نیاز در بخش بندری 
در شــمال کشور آماده نشده اســت. عالوه بر این، در بخش حمل ونقل 
دریایی، تعداد کشتی ها بسیار کم و فرسوده هستند و این موضوع در بخش 
کارگو، رورو و همچنین کانتینرهای یخچالی نیز قابل مشاهده است. در 
جنوب کشــور کشتی های پانامکس به دلیل تحریم به کشور نمی آیند و 
همین موضوع موجب استفاده از میانبرهایی شده که افزایش هزینه های 
نقل و انتقاالت را در پی دارد. معموال در شرایط تحریم این کشتی ها اقالم 
مورد نظر را به کشتی های کوچک تر در کشور امارات منتقل کرده و ترانس 
شــیپ منت با اســم و عنوانی جدید از طریق ایران به کشورهای مقصد 
ارسال می شود. از سوی دیگر، شرکت های داخلی به دلیل تحریم، قادر به 
نقل و انتقاالت پولی و به عبارتی، سوئیفت و گشایش اعتبار اسنادی نیستند 
و به همین دلیل، خریداران داخلی و خارجی از روش های سنتی و از طریق 
صرافی ها به نقل و انتقاالت پولی مبادرت می ورزند که عالوه بر ریسک 
باال، باعث افزایش هزینه ها می شود، بر همین اساس از دولت مردان تقاضا 
داریم که با تعامل سازنده با دنیا و تعیین و تکلیف برجام و رفع موانع پالرمو 

و FATF در صدد مرتفع کردن مشکالت موجود برآیند.
شــیوع کرونا چه تاثیراتی بر فعالیت های حوزه بازرگانی 

داشته است؟
قطعا با تعطیل شدن صنایع و کارخانه ها؛ شاهد کاهش تولید، ظرفیت های 
آن و همچنین توقف فعالیت های بازرگانی و لجستیکی خواهیم بود. پس 
از شیوع این بیماری بسیاری از صنایع آسیب  دیده و شرکت های بازرگانی 
و لجستیک نیز متحمل خســارت زیادی شدند، اما هلدینگ بین المللی 
امجد پویش با وجود همه مشکالت، روی پای خود ایستاده و با نامالیمات              
پیش  رو مقابله کرده است. همان طور که ذکر شد، این هلدینگ بین المللی 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
دی 1400   شماره 61

امیدواریم مسئوالن 
و دولت مردان 

کشور با همراهی 
بخش خصوصی و 

انجمن های فعال
شرایطی را در 

کشور به وجود آورند 
تا بستر استفاده 
از دستاوردهای 

نمایشگاهی و 
رویدادهای مشابه آن 

فراهم گردد
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یک هلدینگ فعال است که 7 شرکت را در داخل و خارج از کشور پوشش 
داده و در بخش بازرگانی نیز در جهت تامین و صادرات کاالهای اساسی 
مانند مواد معدنی، متالوژی، غالت و کشاورزی، سوخت و انرژی خدمات 

مناسبی را ارائه می دهد.
حضور در نمایشگاه های بین المللی چه تاثیری بر فعالیت 

هلدینگ بین المللی امجد پویش خواهد داشت؟
یکی از بخش های مورد توجه برای رشــد و توسعه یک کشور، حضور در 
نمایشگاه های داخلی و خارجی است، ولی با وجود انجام اقدامات اساسی 
از سوی هلدینگ بین المللی امجد پویش برای شرکت در نمایشگاه ها و 
حضور در نمایشگاه اکسپو 2020 دبی، اقدام خاصی از سوی دولت صورت 
نگرفتــه و معموال با تغییر دولت ها، زمینه برای حضور در نمایشــگاه ها 
کم رنگ تر می شــود. به عنوان مثال، همزمان با شروع نمایشگاه اکسپو 
2020 دبی، دولت تغییر کرد و به همراه آن، شــاهد تغییر مدیران سابق 
بودیم، بر همین اساس مناطق آزاد، اتاق های بازرگانی و بخش های مشابه 
در این نمایشگاه حضور پیدا نکردند و حتی رسانه ملی و روزنامه ها نیز هیچ 
اطالع رسانی درستی در خصوص این نمایشگاه انجام نداده اند، به طوری 
که بسیاری از دست اندرکاران صنعتی، تجاری، بازرگانی و فرهنگی کشور، 

اطالع کاملی از ظرفیت های اکسپو ندارند.
شــرکت در نمایشگاه ها اکســپو دبی چه مزایایی برای 

شرکت ها دارد؟
با توجه به اینکه اکسپو یکی از مهمترین رویدادهای دنیا به شمار می رود 
و هر چند ســال یک بار برگزار می شود، بازخورد زیادی در سراسر جهان و 
در بین شــرکت های بزرگ و صاحب نام دارد، به طوری که اهمیت آن از 
رویدادهای بزرگی مانند جام جهانی و المپیک هم بیشــتر است. در سال 
جاری نیز بیش از ۱92 شرکت در نمایشگاه اکسپو دبی در فضایی نزدیک به 
۵00 هزار هکتار حضور یافته و دستاوردها، اقدامات و برنامه های توسعه ای 
خود را به نمایش گذاشتند. هدف شرکت کنندگان در این نمایشگاه، این 
بود که به کشورهای دنیا اعالم کنند، به چه سهم و جایگاهی در حوزه تولید 

و اقتصاد دست پیدا کرده و چه برنامه هایی دارند، در حالی که کشورمان با 
تاریخ هفت هزارساله، هنوز برنامه  درستی که در خور نام و جایگاه کشور 
عزیزمان برای معرفی دستاوردهای اقتصادی باشد، در این نمایشگاه ندارد. 
با این حال کشوری مانند امارات که پنجاهمین سال تاسیس خود را جشن 
می گیرد، گویا جایگاهش با ایران عوض شده و متاسفانه مدیران جدید نیز 
هیچ برنامه ای برای اکسپو ندارند. بنده طی ۱0 روز به طور کامل از اکسپو 
2020 دبی، پاویون ایران و پاویون چندین کشــور بازدید کامل به عمل 
آورده و در جلسات متعدد B2B در پاویون ایران و سایر پاویون ها، با فعاالن 
بخش اقتصادی، بازرگانی و لجستیکی حضور داشته ام. بر همین اساس 
پیشنهاد بنده این است، با توجه به اینکه تا پایان نمایشگاه اکسپو دبی، چهار 
ماه باقی مانده، مسئوالن مربوطه به معرفی فعالیت های گذشته، بررسی 
اقدامات کنونی و همچنین برنامه های ۵0 سال آینده کشورمان بپردازند و 
در خصوص اعزام گروه های فرهنگی، صنعتی، تجاری، بازرگانی و مناطق 
آزاد جهت جذب ســرمایه گذار در پروژه های زیرســاختی کشور و دیگر 
حوزه ها اقدامات سریع و مناسبی در دستور کار قرار دهند تا از این فرصت 

باقی مانده، نهایت استفاده را ببریم.
و سخن آخر...

امیدواریم مسئوالن و دولت مردان کشور با همراهی بخش خصوصی و 
انجمن های فعال، شرایطی را در کشور به وجود آورند که بستر استفاده از 
دستاوردهای نمایشگاهی و رویدادهای مشابه آن فراهم گردد و با توجه به 
بازدید قابل توجه از نمایشگاه های بین المللی، با برگزارکنندگان آن جلسات 
و مذاکراتی را داشته باشیم. هلدینگ بین المللی امجد پویش نیز در تالش 
است تا با مذاکره و تعامل با معاون اقتصادی رئیس جمهور جدید، تیم دولت 
و سازمان توسعه تجارت، معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه، وزارت راه 
و ترابری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی بتواند در زمینه راه اندازی این کریدور بزرگ به اهداف خود 

دست یابد. 

جذب سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی 

در تجارت، ایجاد 
تعامل و تعریف منافع 
مشترک با کشورهای 
همسایه و ذی نفعان 

این کریدور باعث 
توسعه، استقالل و 

رفع مشکل اقتصادی 
کشورمان خواهد شد



حرفه ای، جایگاه مناسبی را در بین تولیدکنندگان این صنعت و همچنین 
معرفی محصوالت خود به دیگر کشورها به دست آوریم.

ارجمندی، تولید محصوالت شــرکت آســمو رنگین روشــنا در سطح 
استانداردهای بین المللی را مهمترین وجه تمایز با دیگر فعاالن این صنعت 
دانست و افزود: کاالهای تولیدشده در این شرکت کیفیت باالیی دارند و به 
عنوان تولیدکننده و صادرکننده صنایع دستی، در تالش هستیم تا نماینده 

شایسته ای برای کشورمان باشیم.
این فعال صنعتی اظهار کرد: این شرکت با قدرت وارد این عرصه شده 
و هر یک از محصوالت آن، خلق یک اثر هنری و نفیس توسط دستان 
زنان هنرمند اســت و این موضوع باعث شــده تا نسبت به رقبای خود 

متمایز و تکرارناشدنی باشیم.
رییس هیات مدیره شرکت آسمو رنگین روشنا تاکید کرد: با کمی تامل نسبت 
به پیرامون خود در عصری که همه جوانب زندگی ما را تکنولوژی به تسخیر 
خود درآورده و تقریبا همه چیز بی روح شده، بهتر است که پس از کمی تحقیق 
و تفکر، اقدام به خرید کاالیی کنیم که توسط دستان پر مهر زنان هنرمندی 

ساخته شده که سرشار از عشق، محبت و انرژی مثبت هستند.
ارجمندی با اشــاره به اینکه این شــرکت در تالش است تا با هدف رونق 
اقتصادی و همچنین معرفی محصوالت به سایر مردم دنیا، کاالهای نفیس 
خود را به بهترین شکل ممکن عرضه کند، گفت: هرگز مشتریانی را که در 
ابتدای این مسیر به ما اعتماد کرده و مشوق ما بوده اند و همچنین مسئوالنی 
را کــه در این راه ما را یاری کرده اند، فراموش نخواهیم کرد و نام این افراد در 
حافظه و شرکت آسمو رنگین روشنا حک و در زمان مناسب از این اشخاص 

به عنوان دوستانی واقعی، هنردوست و شریف نام خواهیم برد. 

صنایع دســتی دارای ویژگی های بســیاری از جمله پتانسیل اشتغال باال، 
سرمایه گذاری سرانه کم و ارزش افزوده باال، مشارکت زنان و اقشار ضعیف 
جامعه، ســازگار با محیط زیســت و دارای چشــم اندازهایی برای تقویت 
اســتعدادهای هنری، ابتکاری و خالق است. این ویژگی ها صنایع دستی را 
به یکی از بخش های مطلوب در روند رشد و توسعه اقتصاد هر کشور در حال 
توسعه تبدیل می کند و مسئوالن کشــور باید توجه ویژه ای به این صنعت 

درآمدزا داشته باشند.
آســیه ارجمندی، رییس هیات مدیره شرکت آسمو رنگین روشنا با اشاره به 
اینکه این شرکت در زمینه تولید و معرفی صنایع دستی ایرانی، با هدف صادرات 
به تازگی آغاز به فعالیت کرده، گفت: تنوع محصوالت ما بیش از ۱0 نوع است 
که از مهمترین آن ها می توان به تولید منسوجات مانند کمربند، کیف و کفش و 

سایر زیورآالت سوزندوزی شده اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه بارزترین محصول تولیدشــده در شرکت آسمو رنگین 
روشــنا، ســاخت کراوات با نقوش سنتی اســت، افزود: مهمترین ویژگی 
محصوالت این شــرکت، تلفیق کردن مدرنیته و ســنت است که تماما با 
دســت های هنرمندانه بانوان ایرانی خلق می شود که البته این آثار ریشه در 

فرهنگ غنی این سرزمین دارد.
رییس هیات مدیره شرکت آســمو رنگین روشنا در ادامه افزود: ما در ابتدای 
مســیر معرفی و صادرات محصوالت خود در بازارهای خارجی هستیم که 
طبیعتا راه دشواری را پیش رو داریم و امیدواریم با یاری بیشتر مسئوالن از این 
مسیر سخت عبور کنیم. ناگفته نماند، خوشبختانه در سال های اخیر، دولت 
توجه ویژه ای به صنایع دســتی داشته که این امر در روند رو به رشد صادرات 

کشور تاثیر به سزایی داشته است.
ارجمندی تصریح کرد: نگاه مسئوالن ذی ربط به این صنعت، خارج از هرگونه 
تعصب است و تالش به سزایی برای حفظ و زنده نگه داشتن صنایع دستی دارند.

وی در پاســخ به این سوال که »آیا صنایع دستی ایران از رونق کافی برخوردار 
است؟« گفت: قیمت تمام شده محصوالت صنایع دستی برای مصرف کننده 
ایرانی بسیار باال است، به همین دلیل در سبد خرید کاالهای اساسی خانواده 
ایرانــی قرار نمی گیرد، بنابراین این صنعت به مراتــب از رونق کافی در ایران 

برخوردار نیست.
رییس هیات مدیره شرکت آسمو رنگین روشنا به برنامه های کوتاه مدت و 
بلندمدت این شــرکت برای دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره کرد و افزود: 
محصوالت نفیس شرکت آسمو رنگین روشنا به بازارهایی که برای هنر و 
صنایع دستی ارزش قائل هستند، عرضه می شود. قابل ذکر است، ما به تازگی 
وارد این عرصه شــده ایم و در تالش هستیم تا با پشتکار و استمرار فعالیت 

سارا نظری

ريیس هیات مديره شرکت آسمو رنگین روشنا عنوان کرد

تلفیق مدرنیته و سنت 
در تولید محصوالت صنایع دستی

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
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در ابتدا در خصوص چگونگی تاسیس هلدینگ بین المللی 
پارس توضیحاتی ارائه فرمایید؟

بنده این افتخار را داشــتم که در کنار مهنــدس غالمرضا هدایتی که از 
کارشناسان شناخته شــده استان فارس و کشــورمان هستند، در سال 
۱۳9۶ وارد عرصه تولید محصوالت کشــاورزی شوم و مدیریت کشت 
را از اســتان سیستان و بلوچستان آغاز و تا استان های فارس، هرمزگان، 
بوشهر و خوزستان ادامه دهم. مهمترین هدف ما تولید و استانداردسازی 
محصوالت کشاورزی از قبیل ســبزی، صیفی و میوه بود که در این راه 
به موفقیت های چشــمگیری دست یافتیم که مهمترین آن، تولید ده ها 
محصول ســالم و استاندارد بود. پس از آن به دلیل عالقه شدید در زمینه 
صادرات محصوالت کشــاورزی ایرانی، در کنار یکی از دوســتان خود 
مهندس آرمان یداللهی، به صادرات محصوالت کشاورزی پرداختم. در 
همین راســتا، در صدد ایجاد یک هلدینگ بزرگ در زمینه تولید و تامین 
محصوالت کشــاورزی برآمدم و به این ترتیب در سال ۱۳97 هلدینگ 
بین المللی پارس را راه اندازی و به موفقیت های بزرگی دست پیدا کردم، 
به طوری که هم اکنــون به عنوان یکــی از موفق ترین صادرکنندگان 

محصوالت کشاورزی در ایران فعالیت دارم.

عمده ترین فعالیت این مجموعه در چه زمینه ای است؟
هلدینگ بین المللی پــارس؛ تولیدکننــده و تامین کننده محصوالت 
کشــاورزی مانند سبزیجات، صیفی جات، میوه جات در چهار فصل سال 
اســت. عالوه بر این، در زمینه تامین و صادرات میوه خشک، خشکبار و 
آبزیان و همچنیــن فرآورده های محصوالت کشــاورزی از قبیل رب 
گوجه فرنگی، ترشیجات و شوریجات فعالیت داریم و محصوالت خود را 
به کشــورهای کویت، عراق، روسیه، ارمنستان، ازبکستان، اوراسیا، کره 
جنوبی، سریالنکا، تایلند، لیتوانی، اوکراین، ترکیه و چین و در اکثر مواقع 
اروپا صادر می کنیم. در حال حاضر نیز به دنبال ســرمایه گذاری در زمینه 
تولید و تامین محصوالت سالم و استاندارد هستیم که از بسته بندی متفاوت 

و کیفیتی بی نظیر برخوردار باشد، چراکه مردم ما الیق بهترین ها هستند.
در زمینه فعالیت خود با چه مشکالتی مواجه هستید؟

صادرات در ایران دارای مشــکالت زیادی است که همین امر در برخی 
از مواقع باعث ورشکستگی تولیدکنندگان و تامین کنندگان محصوالت 
مختلف می شود. از طرفی، افزایش قیمت روزافزون نهادهای بیولوژیک، 
ارگانیک و نهاده های کشاورزی، عدم وجود یک برنامه منسجم در تولید 
محصوالت اســتاندارد و گواهی شده، نبود بازار مناسب در کشور به دلیل 
وجود فقر فرهنگی و همچنین عدم وجود یک بسته بندی مناسب در ایران 
که عمده ترین مشکل گرانی متریال های موجود در کشور می باشد، از دیگر 
مشکالتی است که با آن ها دســت وپنجه نرم می کنیم. به عنوان مثال، 
بسته بندی استاندارد یک محصول صادراتی، هزینه های زیادی دارد. یک 
کاال باید بسته بندی شکیل و محکمی داشته باشد و اگر بخواهید به عنوان 
یک برند معتبر در بازارهای بین المللی رقابت کنید، باید به مواردی مانند 
»ساش محصول برای نگهداری کاال«، »کارتن یا سبد محکم و شکیل«، 
»پــدره خنثی کننده گاز اتیلن برای مســافت های دور در زمان حمل« و 
»پالت بندی محکم و مطمئن« توجه ویژه داشته باشید. تمام مواردی که به 
آن ها اشاره شد، هزینه های هنگفتی را در برمی گیرد و باعث افزایش قیمت 
محصول سالم و اســتاندارد می شود. از سوی دیگر، جابه جایی پول برای 
تجار عمدتا در قراردادهای مهم بسیار سخت است و در برخی از قراردادها 

المیرا حاجی میرزابابا

با مشخص شدن اثرات زيان بار محصوالت کشاورزی حاوی آفت کش ها، علف کش ها، هورمون ها و آنتی بیوتیک ها، روزبه روز افراد بیشتری به مصرف مواد غذايی 
ارگانیک و طبیعی روی می آورند. استفاده بی رويه از کودهای شیمیايی و مشکالت ناشی از باقی مانده آن ها در محصوالت غذايی تهديدی جدی برای سالمت 
انسان  به شمار می رود، بر همین اساس حداقل انتظار مصرف کنندگان از يک محصول ارگانیک، سالم تر بودن آن نسبت به مواد غذايی معمولی است. در گفت وگو 

با بهمن زارعی، مديرعامل هلدينگ بین المللی پارس به بررسی مشکالت بخش کشاورزی و راه های برون رفت از آن پرداخته ايم که ماحصل آن را می خوانیم.

مديرعامل هلدينگ بین المللی پارس

عدم خرید محصوالت کشاورزی ایـران  
به خاطر استفاده غیراصولی از سموم 
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طرف خارجی حاضر به معامله با تجار ایرانی نیست. همچنین وجود افراد 
غیرمتخصص در صادرات، باعث گرانی محصول و گاه منجر به ضرر تجار 

می شود که هیچ گونه مسئولیتی در قبال کارهای خود ندارند.
به منظور رفع معضالت موجود چه پیشنهادی دارید؟

تنها راه گذر از مشکالت موجود در بخش کشاورزی، تعامل دولت با بخش 
خصوصی، استفاده از تجربیات این بخش و گسترش و راه اندازی کشاورزی 
قرارداد تولید و تامین اســت که این امر مســتلزم در کنار هم قرار گرفتن 
وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی، بخش خصوصی و سازمان تعاونی 
روستایی به عنوان بازوی قابل اعتماد برای کشاورزان و همچنین استفاده 

از کارشناسان مجرب بخش خصوصی است.
چه طرح هایی را برای توسعه هلدینگ بین المللی پارس در 

نظر دارید؟
از مهمترین اهداف این هلدینگ می توان به تولید و تامین محصوالت سالم 
و استاندارد به صورت انبوه، توسعه تبلیغات و فرهنگ سازی در رسانه ها و 
همچنین ایجاد بستر مناسب جهت خرید و ورود این نوع محصوالت به سبد 
غذایی خانوارها اشاره کرد. توسعه تمام کارگاه های سراسر کشور از سنتی به 
مکانیزه شدن بسته بندی ها، ایجاد تجارت نوین و دوری از تجارت سنتی و 
در نهایت، ساخت اپلیکیشن خرید از دیگر اهداف مهم هلدینگ بین المللی 
پارس به شمار می رود. ناگفته نماند، مهمترین ویژگی این هلدینگ، تجربه 
تولید محصوالت زراعی سالم و اســتاندارد، دوری از تجارت و کشاورزی 
سنتی، ارائه سرتیفیکیت به مشتری و نیز گواهی محصول سالم و استاندارد 

است.
کرونا چه تاثیری بر بخش کشاورزی کشور داشته است؟

 با توجه به مسائل و مشکالتی که این بیماری در جامعه به وجود آورده، به 
همان نســبت هم باعث بروز نوآوری ها و ابداعات زیادی در سطح جامعه 
شده، به طوری که در بخش صادرات و کشاورزی شاهد رشد و نمو بوده ایم. 
این موضوع باعث شــده تا مردم بیشتر از گذشــته به استفاده از داروهای 
گیاهی و محصوالت ســالم و ارگانیک روی آورند که باعث خوشبختی و 

امید است.
مهمترین دلیل افت قیمتی محصوالت کشاورزی چیست؟

در ایران منحصر به فردترین محصوالت خدادادی وجود دارد و ما صاحب 
خوشــمزه ترین فلفل دلمه دنیا، انار، ســیب، انجیر خشک، زعفران و نیز 
محصوالت ارگانیک و داروهای گیاهی هستیم. با این حال، در چند سال 
اخیر شــاهد افت کیفیت در تولید و استفاده غیراصولی از سموم و نهاده ها 
بوده ایم که این موضوع، باعث برگشــت محصوالت، افت قیمتی و عدم 
اعتماد به کاالهای ایرانی شــده است. از ســوی دیگر، با توجه به اینکه 
هم اکنون کشاورزی در اکثر نقاط کشور به صورت سنتی اداره می شود، از 

نظر کمیت و کیفیت عموما در وضعیت خوبی قرار نداریم.
تفاوت بین گیاهان ارگانیک و محصوالت سالم و گواهی شده 

در چیست؟
عمال دست بشر در پرورش و تولید محصوالت ارگانیک مانند ترافل، پسته 
کوهی، بلوط و گیاهان دارویی وحشی دخیل نیست. محصوالت استاندارد 
با مدیریت انسانی و تحت نظر کارشناسان زبده در گلخانه های مدرن تولید 
می شوند. آزمایشات مکرر، سرتیفیکت و گواهی استاندارد از ویژگی های 

محصوالت سالم و گواهی شده است.

با توجه به مقررات اتحادیه اروپا برای واردات میوه، چطور 
می توان از مورد تایید قرار گرفتن این محصوالت در مقصد 

اطمینان حاصل کرد؟
با اشــاعه و راه اندازی کشــاورزی قراردادی، اســتفاده از کلینیک های 
گیاه پزشــکی و ســرتیفیکیت های اداره اســتاندارد و همچنین تولید 
محصوالت گواهی شده، مطمئنا به این هدف بزرگ دست پیدا خواهیم 

کرد.
چرا تولید به صورت گواهی شده استاندارد به سختی مورد 

توجه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی قرار می گیرد؟
تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی به دلیل عدم وجود یک بازار مطمئن 
با ترس و دلهره و با هر قیمتی باالتر از کشــت و کار سنتی اقدام به تولید 
این گونــه محصوالت می کنند که در نهایت به مانند مابقی کاالها روانه 
میدان میوه و تره بار می شود. عالوه بر این، کارشناسان به عنوان مدیران 
تولید با توجه به تقبل یک بار حقوقی سنگین، کمترین هزینه و دستمزد را 
دریافت می کنند که به هیچ وجه پاسخگوی هزینه های زندگی آنان نیست 

و همیشه در معرض انتقاد و معرفی به محاکم قضائی هستند.
کدهای مرموز روی میوه ها و برخی از ســبزیجات خارجی 

نشانه چیست؟
در بعضی از مواقع برچســب هایی روی میوه یا سبزیجات خاصی که از 
میادین میوه و تره بار یا میوه فروشی ها خریداری می کنید، وجود دارد که 
چند عدد یا بارکد روی آن ها درج شــده که این کدها فقط برای اســکن 
کردن قیمت میوه ها نیست. این برچسب ها حاوی کد PLU هستند که 
بیانگر قیمت، شرایط رشد میوه یا اینکه آیا آن محصول دستکاری ژنتیکی 
شده یا به وسیله کود شیمیایی قارچ کش یا علف کش تولید شده یا نه و... 
می باشــند. به عنوان مثال، همه موزهای موجود در دنیا دارای برچسب 
40۱۱ هســتند که در همه جا یکسان می باشند. اگر کد PLU پنج رقمی 
و عدد اول آن ۸ بود، نشــان می دهد که این میوه یا محصول تراریخته یا 
دستکاری ژنتیک شده است. عموما از این میوه ها و سبزیجات اشتباها به 
عنوان ارگانیک یاد می شود، بنابراین امکان ندارد که محصول ارگانیکی 
را میل کنید که از بذرهای اصالح شده یا تراریخته تولید شده باشد. موزی 
که دستکاری ژنتیکی شده و تراریخته باشد، با برچسب »LaMo«  و با 
شــماره ۸40۱۱ شناخته می شود. از طرفی، اگر برچسب های میوه چهار 
یا پنج رقمی باشــند و با عدد سه یا چهار شروع شوند، یعنی میوه به روش 
کشــاورزی مدرن و با کودهای شیمیایی مصنوعی و افت کش رشد پیدا 
کرده است. همچنین میوه هایی که کدشان با عدد 9 شروع شده، به عنوان 

میوه های ارگانیک به شمار می روند.
و سخن آخر...

از نشریه دنیای سرمایه گذاری که این فرصت را به بنده داد تا موضوعاتی را 
در خصوص مشــکالت، نقاط ضعف و قوت تولید و تامین محصوالت 
کشــاورزی صادراتی بیان کنم، نهایت تشــکر را دارم. از دولت مردان و 
متولیان این حوزه تقاضا دارم تا توجه ویژه ای به کشاورزان و صادرکنندگان 
این حوزه داشته باشند. همواره خود را به عنوان یک سرباز دانسته و میدانم 
و آرزوی بنده و همکارانم، ایرانی ســبز و ســربلند است و هم صدا با فائو 

می گوییم: »جامعه ای سالم با محصوالتی سالم«

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
دی 1400   شماره 61
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مجموعه طراحی و معماری گلوری دکور از سال ۱۳۸2 در تهران فعالیت 
خود را آغاز کرده و طیف گسترده ای از خدمات ساختمانی در زمینه طراحی 
و اجرای پروژه های مســکونی، اداری، تجاری و ویالیی اعم از بازسازی، 
دیزاین داخلی، نما، چیدمان و سازه های چوب، ام دی اف، شیشه، سنگ و 
فلز را به درخواست کنندگان این هنر ارائه کرده است. این مجموعه همواره 
تالش کرده تا با تکیه بر دانش معماری، خالقیت، بهره گیری از نیروهای 
متخصص و کارآزموده و همچنین توجه به بودجه پروژه، بهترین خروجی 

را داشته باشد.
سارا خاکسار، مدیر مجموعه  طراحی و معماری گلوری دکور با بیان اینکه 
این مجموعه  در طی ســال ها فعالیت کارنامه  درخشانی را در رزومه خود 
دارد، اظهــار کرد: مجموعه  طراحی و معمــاری گلوری دکور با تالش و 
همکاری تیم مجرب و حرفه ای خود در کنار مسائل مختلف اقتصادی از 
جمله تورم و حوادث غیرمترقبه ای مثل کرونا، نوسانات ارزی و تحریم ها، 
همچنان ثابت و استوار به کار خود به بهترین شکل ممکن ادامه می دهد.

 وی در ادامــه افزود: بنده به عنوان حامی و مدیر از ســال ۱۳9۸ در کنار 
گلوری دکور هستم و برای رسیدن به اهداف مان در حوزه  طراحی، معماری 

و دکوراسیون تالش می کنم.
خاکسار، رضایت مشتری و کارفرما را یکی از مهمترین مسائل برشمرد و 
گفت: با توجه به تغییرات روزانه ای که در سبک زندگی مردم به وجود آمده، 
بیشترین تالش ما در جهت جلب رضایت مشتریان است و شعار »برای 
تحقق آنچه در ذهن می پرورانید، ما در کنار شــما هســتیم« را سرلوحه  

فعالیت های خود قرار داده ایم.
مدیر مجموعــه  طراحی و معماری گلوری دکور، با اشــاره به اینکه هنر 

معماری و طراحی، هر روز در حال تحوالت قابل توجهی است که نتیجه  
آن، زیباســازی فضای شهری، ساختمان ها و محل سکونت افراد است، 
افزود: پیش بینی می شــود تا در آینده ای نه چندان دور، شــاهد تحوالت 

جدیدی در این زمینه باشیم.
وی بــا بیان اینکه بــا دارا بودن تیم حرفه ای و مجــرب، آمادگی اجرای 
دکوراســیون تخصصی را داریم و از ظرفیت های خود اســتفاده کرده تا 
بتوانیم هنر خود را توسعه دهیم، گفت: متاسفانه هر روز شاهد نوسان قیمت 
کاالها، خدمات و مواد اولیه هستیم که بر فعالیت های ما تاثیر منفی گذاشته 
و اجرای قراردادها را با مشکل مواجه کرده است. از طرفی، شرایط کرونایی 
و محدودیت های حاصل از آن، باعث کاهش فعالیت های اقتصادی شده، 
با این حال عشق و عالقه  زیاد ما به این کار سبب شده تا با توکل به خدا به 

مسیر خود ادامه داده و مسائل را به بهترین شکل ممکن حل کنیم.
خاکسار به همکاری مجموعه  طراحی و معماری گلوری دکور با کشورهای 
همسایه از جمله ترکیه، امارات، دبی و همچنین سوئد اشاره کرد و افزود: در 
حال بسترسازی و ایجاد زیرساخت های الزم برای انجام این کار هستیم تا 

در این زمینه به اهداف مورد نظر خود دست یابیم.
مدیر مجموعه  طراحی و معماری گلوری دکور معتقد اســت: برای رشد 
و پیشــرفت باید هر روز فعالیت های خود را بــه روز کرده و در صدد خلق 
ماندگارترین آثار باشــیم. به عنوان مثال، می توانیم با تغییر مواد اولیه، از 
هزاران نوع متریال وارد شده به بازار بهره بگیریم و در رقابت با دیگر فعاالن 

حوزه  هنر و معماری حرف جدیدی برای گفتن داشته باشیم.
وی در پاســخ به این ســوال که »آیا به صنعت معماری در کشور توجه 
می شود« گفت: خوشبختانه در حال حاضر صنعت معماری با پیشرفت های 
قابل توجهی مواجه شده و امیدواریم با توجه به آثاری همچون برج های 
چناران، روما، آلتون کورت، رولکس و پل طبیعت، زمینه  رشد هر چه بیشتر 

آن در کشور فراهم شود.
خاکسار عنوان کرد: تمامی بناها در ابعاد کوچک و بزرگ، نیاز به زیباسازی 
و طراحی دارند و افراد عالقه دارند تا تغییراتی در دکوراسیون داخلی محل 
زندگی و کسب وکار خود انجام دهند و محیط خود را از یکنواختی در آورند.

مدیر مجموعه طراحی و معماری  گلوری دکور در پایان ضمن تشــکر از 
نشریه  دنیای ســرمایه گذاری و قدردانی از زحمات اصحاب رسانه گفت: 
خوشبختانه در این نشــریه و نشریات مشابه، تجربه  افراد موفق در حوزه  
کسب وکار به اشتراک گذاشته شده که افراد برای تحقق اهداف آینده خود 
از آن درس بگیرند. به اعتقاد بنده، هر شــخصی بایــد به دنبال اهداف و 
خواسته های خود برود و به فعالیتی بپردازد که نسبت به آن بسیار مشتاق و 

عالقه مند است.

ثمانه نادری

مدير مجموعه  طراحی و معماری گلوری دکور

صنعت معماری 
پیشرفت های قابل توجهی داشته است
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در این بخـــش می خوانیم :
تحقق اقتصادی پویا  با اصالح شیوه های قانون گذاری

صادرات میلیارد دالری سوئد  به ایران در سال گذشته
انجمن های دوستی باید مستقل  از تشکیالت دولتی فعالیت  کنند

اقتصاد کالن

گفت وگوی اختصاصی با  رضا خلیلی دیلمیگفت وگوی اختصاصی با  رضا خلیلی دیلمی
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لطفا مختصری از تحصیالت و سوابق کاری خود بفرمایید؟
بنده از ســال ۱۳۶4 به کشــور ســوئد مهاجرت کرده و پس از گذراندن 
تحصیالت دبیرستان و دانشگاهی، دو سال به عنوان تعهد بیمارستانی در 
این کشور در شهر بوِرس مشغول به کار شدم. پس از آن به دلیل ارتباطاتی 
که با خانواده خود در ایران داشــتم، به فعالیت های بازرگانی با این کشور 
پرداخته و به مرور زمان به عضویت دومین حزب بزرگ سوئد درآمدم. بنده 
اولین مهاجر ایرانی تبار هستم که به عنوان مدیر هم پیوندی در راستای 
سیاســت های هم پیوندی حزب بزرگ ُمِدرات های سوئد استخدام شده 
و بعد از آن به عنوان رهبر شــورای حزب منطقه ۶ اســتکهلم رینکبی و 
تنستا، عضو مجلس )نماینده مجلس( و به عنوان جایگزین نخست وزیر 
در پارلمان کشور سوئد انتخاب و همچنین جایگزین وزیر دفاع، جایگزین 

وزیر دادگستری و بعدها به عنوان نماینده مستقل مجلس انتخاب شدم.
اتاق بازرگانی ســوئد و ایران از چه سالی و با چه هدفی 

شکل گرفت؟
این اتاق در راســتای سالم  ســازی ارتباطات تجاری و اقتصادی سوئد و 
ایران، در ســال ۱۳99 با نام اتاق بازرگانی اسکاندیناوی و ایران تاسیس 
شــد. یکی از مهمترین اهداف این اتاق بازرگانی، همکاری شرکت های 

سوئدی با کشور ایران بود که در این راستا 220 شرکت به کشور وارد شد. 
عالوه بر این، اتاق بازرگانی ســوئد و ایران ضمن برگزاری یک همایش 
بزرگ در سالن وزارت امور خارجه کشور در نیاوران، دانشجوهای دانشگاه 
شاهنشاهی سوئد را با عنوان وایکینگ ها به ایران آورده و ارتباطات سالمی 
بین این دو کشــور برقرار کرده که در حال حاضر بــه دلیل تحریم ها تا 

حدودی متوقف شده است.
چه اقداماتی برای رفع موانع ارتباطات تجاری با کشــور 

ایران انجام داده اید؟
بنده از سال 2004 میالدی که به عنوان رییس اتاق بازرگانی سوئد و ایران 
انتخاب شدم، فعالیت های زیادی را برای معرفی کشور ایران به تاجران و 
بازرگانان سوئدی انجام داده و ضمن همکاری با شرکت های عالقه مند 
به تجارت با این کشور، صفر تا صد اطالعات الزم را برای روابط بازرگانی 
در اختیار عالقه مندان قرار دادم، اما متاســفانه به دلیل تحریم ها خیلی از 
شرکت های سوئدی تمایلی به برقراری ارتباط تجاری با ایران ندارند. برای 
مثال، بسیاری از ادارات دولتی کشورمان در سوئد حساب بانکی نداشته و 

همین امر بر روابط تجاری دو کشور تاثیر منفی گذاشته است.
در حال حاضر چه ظرفیت های تجاری در کشور سوئد وجود 

دارد؟
 جمعیت زیاد ایرانیان مقیم در این کشور، از جمله این ظرفیت ها به شمار 
می رود. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از ۱4۸ هزار ایرانی در کشور سوئد 
سکونت دارند که با احتســاب آمارهای واقعی تعداد آنان افزایش خواهد 
یافت. از طرفی، در سفارت جمهوری اسالمی ایران در کشور سوئد بیش 
از ۱۱0 هزار پرونده از سوی ایرانیان ساکن در این کشور برای مسافرت به 
ایران ایجاد شده که حاکی از جمعیت انبوه آنان است. همچنین جمعیت 
زیادی از کشــورهای مختلف خاورمیانه مانند ترکیه، سوریه و... در این 

کشور سکونت دارند و محصوالت آنان به بازار سوئد عرضه می شود.
میزان سرمایه گذاری متقابل دو کشــور را چطور ارزیابی 

می کنید؟
هرچند در حال حاضر ایرانی ها از جمله ثروتمندترین قشر مهاجر در کشور 
سوئد به شــمار می روند، اما به دلیل بازدهی کم، عدم شفافیت و امنیت، 

محمد جعفری

يکی از وظايف مهم اتاق های بازرگانی؛ تسهیل روابط تجاری، بازرگانی و ايجاد بسترهای سرمايه گذاری در کشورهای مختلف است، به همین منظور 
اتاق های بازرگانی مشترک شکل گرفته تا با فرهنگ سازی، اطالع رسانی و انجام مذاکرات، نیازهای مردم و فعاالن اقتصادی در حوزه های مختلف را مرتفع 
سازند. خوشبختانه امروزه عملکرد مثبت برخی از اين اتاق ها موجب شده تا میزان مراودات تجاری در کشور افزايش يابد. برای بررسی بیشتر اين موضوع، 

گفت وگويی با رضا خلیلی ديلمی، ريیس اتاق بازرگانی سوئد و ايران انجام داده ايم که ماحصل آن در ادامه می آيد.

ريیس اتاق بازرگانی سوئد و ايران مطرح کرد

صادرات میلیارد دالری سوئد 
به ایران در سال گذشته
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بدون تقویت 
اتاق های بازرگانی 

سرمایه گذاری های 
مشترک با دیگر 
کشورها و رشد 

اقتصادی ممکن نیست 
و بر این اساس باید 

از ظرفیت جوانان 
تحصیل کرده، زنان و 

اقشار مختلف بهره 
گرفت
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تمایل اندکی برای سرمایه گذاری در این کشور دارند. با این حال هم اکنون 
شاهد مشــارکت زیاد سوئدی ها در ساخت شــهرک ها، مدارس، ویال و 
مجموعه های تفریحی مختلف در کشور هستیم که آمار آن هنوز به دلیل 
تحریم ها و عدم ثبت نقل و انتقاالت پولی در سیستم بانکی، روشن نیست.

در اتاق بازرگانی ســوئد و ایران با چه مشکالتی روبه رو 
هستید؟

خودتحریمی، از جمله مشــکالتی اســت که با آن مواجه هستیم. برای 
مثال، به رغم همکاری سفارتخانه ها و وزارت امور خارجه، با مخالفت های 
زیادی از ســوی اتاق های بازرگانی که خود درگیر رقابت منفی و ناسالم 
بوده، مواجه هستیم. از سوی دیگر، تحریم موجب شده تا بسیاری از روابط 
تجاری به صورت مخفیانه و از بسترهای غیر رسمی صورت گیرد و امکان 
پاسخگویی کامل به توقعات و انتظارات همکاران در ایران وجود نداشته 
باشد، با این حال یکی از مهمترین اهداف اتاق بازرگانی ایران و سوئد، کمک 
به دو کشور برای برقراری ارتباطات اقتصادی است و به این منظور بدون 
هیچ گونه واسطه ای، ارتباط مستقیمی را با صادرکنندگان، تولیدکنندگان 
و کشــاورزان برقرار کرده است. باید یادآور شد، بسیاری از تاجران هنوز به 
شیوه های سنتی، یعنی بدون کمک گرفتن از اتاق های بازرگانی به تجارت 

با دیگر کشورها می پردازند.
مشخصه های اصلی فعالیت این اتاق چیست؟

از جمله این مشــخصات، اطالع اتاق بازرگانی ســوئد و ایران از قوانین و 
مقررات دو کشــور است. برای مثال، بنده پس از ۳7 سال زندگی در کشور 
سوئد، با آداب و رسوم، زبان و فرهنگ این کشور آشنایی داشته و با توجه به 
هویت رسمی اتاق بازرگانی سوئد  و ایران، روابط اقتصادی آنان را مدیریت 
کرده ام. البته فعالیت اصلی این اتاق تمرکز بر برقراری ارتباطات اقتصادی 
است و تا جای ممکن از ورود به فعالیت های سیاسی اجتناب ورزیده است.

حجم مراودات بازرگانی این دو کشور چه میزان است؟
بر اســاس آمارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی، کشــور سوئد در سال 
۱۳99 حدود 2 میلیارد دالر به ایران صادرات داشــته و حدود ۸00 میلیون 
دالر کاال نیز وارد کرده است، اما با توجه به بی ثباتی های نرخ دالر در سال 
جاری، تاجران در وضعیت بالتکلیفی به سر می برند و به همین دلیل میزان 
تجارت دو کشور طی ۶ ماه اخیر هنوز مشخص نیست. به عنوان مثال، یک 

شرکت سوئدی که به منظور سرمایه گذاری در بخش انرژی خورشیدی 
وارد کشــور شده، مدام با نوسانات نرخ دالر و تومان روبه رو است و همین 
امر در کنار سود ۱۸ درصدی تسهیالت بانکی، صرفه اقتصادی فعالیت را 

برای او از بین برده است.
مهمترین محصوالت صادراتی بین ایران و سوئد چیست؟

از جمله محصوالت صادراتی ایران و کشــورهای خاورمیانه به ســوئد 
می توان به مواد غذایی مانند خرما، کشــمش، پســته و... اشاره کرد. در 
مقابل بخش زیادی از مواد نوشیدنی مثل محصوالت تتراپک، مواد اولیه، 
ماشین آالت دســت دوم و ماشین های سنگین مانند ولوو، اسکانیا و... از 

طریق کشور سوئد به ایران وارد می شود.
عملکرد اتاق بازرگانی ســوئد و ایران را در تحقق اهداف 

بازرگانی دو کشور چطور ارزیابی می کنید؟
ایــن اتاق و به طور کل اتاق های مشــترک بازرگانــی، نقش مهمی در 
اطالع رســانی، فرهنگ ســازی و بسترســازی برای برقراری روابط 
بازرگانی دارند، به طوری که برای حل موانع و جذب ســرمایه گذاری ها 
از مســیر جلسات، تصمیمات و فعالیت های گوناگون مثل اطالع رسانی 
در هفته نامه ها و رسانه ها اقدام کرده اند. خوشبختانه ایران ظرفیت های 
مهمــی در بخش هــای مختلف اقتصــادی دارد که باید بــا دعوت از 
سرمایه گذاران سوئدی و عالقه مندان، از آن استفاده کرد. بنده نیز تاکنون 
با وجود دو ملیتی بودن، اقدامات الزم را برای ورود سرمایه گذاران سوئدی 

به کشور ایران و برقراری مراودات اقتصادی انجام داده ام.
و سخن آخر...

امیدوارم دولت کنونی، سیاست های مناســب تری اتخاذ کرده و روابط 
بین المللی را جدی بگیرد. قطعا بدون تقویت اتاق های بازرگانی به عنوان 
پل ارتباطی محکم این روابط و ایرانیان خارج از کشور، سرمایه گذاری های 
مشترک با دیگر کشورها و رشد اقتصادی ممکن نیست و بر این اساس باید 
از ظرفیت جوانان تحصیل کرده، زنان و اقشــار مختلف بهره گرفت. از 
طرفی، باید برای رشد و توســعه اقتصادی، همه غرض  ورزی ها را کنار 
گذاشــت و با همکاری گروه های مختلف جهت ایجاد ایرانی توانمند و 
قدرتمند تالش کنیم. به امید اینکه بتوانیم با کمک همدیگر روابط خوبی 

با همه داشته باشیم. 

 ماهنامه دنیای  سرمايه گذاری
دی 1400   شماره 61

تحریم موجب 
شده تا بسیاری از 

روابط تجاری به 
صورت مخفیانه و از 

بسترهای غیر رسمی 
صورت گیرد و امکان 
پاسخگویی کامل به 
توقعات و انتظارات 
همکاران در ایران 
وجود نداشته باشد
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وکیل دادگستری و عضو کانون وکالی دادگستری گیالن مطرح کرد

تحقق اقتصادی پویا 
با اصالح شیوه های قانون گذاری

لطفا در خصوص سوابق کاری و تحصیالتی خود توضیحاتی 
ارائه فرمایید؟

بنده فارغ التحصیل رشــته حقوق در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه 
تربیــت مدرس تهران هســتم و کار وکالت و ارائه مشــاوره در برخی از 
شــرکت ها و اشخاص از جمله شرکت انبوه سازان پسران آفتاب گیالن، 
شرکت آب معدنی پالم و بیمارستان گلسار را بر عهده داشته ام. همچنین 
در حال حاضر با روسای اتاق های بازرگانی از جمله اتاق بازرگانی سوئد و 
ایران و تجار فعال در بازارهای داخلی و خارجی همکاری داشته و در زمینه 
حقوقی و سرمایه گذاری به مفهوم جذب سرمایه گذاران خارجی به کشور 

فعالیت دارم.
سرمایه گذاری چه نقشی در رشد و توسعه اقتصادی کشور 

دارد؟
این بخش به عنوان موتور محرک رشــد اقتصادی، الزمه نیل به توسعه 
اقتصــادی و اجتماعی بوده و افزایش آن منجر بــه ارتقای تولید، ارزش 
افزوده، درآمد، رفاه، اشــتغال زایی، کاهش نرخ بیکاری و همچنین فقر 

می شود. عالوه بر این، سرمایه گذاری در فرآیند توسعه اقتصادی از اهمیت 
زیادی برخوردار بوده و دولت ها برای رسیدن به اقتصاد پیشرفته و پویا باید 
به آن توجه ویژه داشته و از طریق اعمال قوانین و مقررات خاص و نیز ایجاد 
بســترها و بهبود زیرساخت ها، زمینه رشد آن را فراهم سازند. برای مثال، 
قوانین کشور در مقوله اقتصادی باید در جهت ایجاد فضای برابر به منظور 

رقابت و تضمین امنیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی اصالح شود.
به لحاظ قانونی چه موانعی برای ســرمایه گذاران خارجی 

وجود دارد؟
با توجه به اینکه قوانین، الزمه دســتیابی به اقتصاد پویا اســت، در زمینه 
اقتصادی دو مقوله، تاثیر به سزایی خواهد داشت. نخست، ایجاد فضای 
برابر  برای رقابت و دوم، فراهم نکردن امنیت برای سرمایه گذاران داخلی 
و خارجی اســت که این موارد با وضع و اجرای قوانین مناســب و نظارت 
بر اجرای قوانین فراهم می گردد. متاســفانه به دلیل شرایط اقتصادی و 
اجتماعی حاکم بر کشــورمان، سرمایه گذارانی که قصد فعالیت در ایران 
را دارند، با چالش ها و دغدغه های زیادی مواجه هستند، چراکه مهمترین 
خواسته ســرمایه گذاران خارجی در بدو ورود، حفظ سرمایه و رسیدن به 
سودآوری مناسب اســت. به عنوان مثال، یکی از دوستان بنده که مقیم 
ســوئد بوده و قراردادی اقتصادی در شــهر دبی با یک فرد مقیم آمریکا 
منعقد کرده بود، به دلیل صدور رای غیر مستدل از محکمه بدوی، نگرش 
بســیار بدبینانه ای نسبت به کشور پیدا کرد، اما پس از رسیدگی در مرحله 
تجدید نظر و دقت نظر قضات محاکم تجدیدنظر و صدور رای مستدل، 
به ســرمایه گذاری در حوزه انرژی های خورشیدی ترغیب شد. البته باید 
دانســت، قوانین حقوقی و قضایی در تمامی کشورها در حال تغییر بوده و 
نمی توان مدعی وجود قوانین جامع و کامل در هیچ کشوری بود، ولیکن 
قوانین موجود در کشورمان برای حمایت از چنین افرادی مناسب بوده و 
نیازمند نظارت دقیق جهت اجرا و اعمال آن اســت. وظیفه بنده به عنوان 
عضو کوچکی از جامعه حقوقی ایران این اســت که با اســتناد به قوانین 
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يکی از موانع رشد سرمايه گذاری، بی توجهی به موضوع به روز کردن و اصالح قوانین به تناسب نیازها و شرايط اقتصادی و اجتماعی کشور است، در 
حالی که امروزه کشورهای توسعه يافته، ضمن بسترسازی برای رشد سرمايه گذاری داخلی، نخبگان و سرمايه گذاران توانمند ديگر کشورها را نیز 
جذب می کنند. از سوی ديگر، فضای اقتصادی اين کشورها برخالف کشورمان از يک برنامه جامع و منظم پیروی می کند. برای بررسی بیشتر اين 
موضوع به سراغ دکتر علی فامیل ربیعی آستانه، وکیل دادگستری و عضو کانون وکالی دادگستری گیالن رفته و با وی به گفت وگو نشستیم که 

مشروح آن در ادامه می آيد.
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مناســب و ارائه مشاوره درســت به منظور دریافت تسهیالت، امتیازات 
و کاهش ریســک پذیری ســرمایه گذاران خارجی در تنظیم قراردادها، 
موجبات اطمینان خاطر سرمایه گذاران و جذب سرمایه گذاری خارجی به 

کشور را فراهم نمایم.
در فضــای قانون گذاری فعلی چــه اقداماتی برای جذب 

سرمایه گذاران صورت گرفته است؟
از جمله این اقدامات، ارائه بسته قانونی حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی، 
تصویب قانون تجارت الکترونیک در ســال ۱۳۸2 و مصوباتی است که 
شورای عالی صادرات غیر نفتی، توسط هیات وزیران به تصویب رسانده اند. 
البته در این راســتا باید از افراد توانمند و فعاالن مقیم دیگر کشــورها نیز 
اســتفاده کرد، چراکه این رویکرد باعث جذب ایرانی های ساکن در خارج 
از کشــور شــده که تجربه و قدرت مالی زیادی برای انجام فعالیت های 

اقتصادی دارند.
تحریم و مشــکالت اقتصــادی چه تاثیراتــی بر جذب 

سرمایه گذاران خارجی داشته است؟
متاسفانه این مســاله از نظر اقتصادی صدمه زیادی به بخش بازرگانی و 
موضوع جذب سرمایه گذاری خارجی در کشــور وارد کرده، به طوری که 
آمارهای تجارت خارجی با قبل از زمان تحریم قابل قیاس نیست. معموال 
ســرمایه گذاران به دلیل تحریم، جرات سرمایه گذاری در کشور نداشته و 
همین موضوع مانع تحقق اقتصاد پویا و فعال است، با این حال امیدواریم تا 

با تغییر فضای سیاسی، زمینه برای حل این مساله فراهم شود.
مهمترین موانع سرمایه گذاری از نظر حقوقی چیست؟

یک مورد از این موانع مهم، عدم پیوســتن ایران به FATF اســت که با 
موضوع احترام به قوانین و مصوبات کنوانسیون های بین المللی و استفاده از 
امکانات نهادهایی مانند سازمان توسعه تجارت و نهادهای مشابه منافات 
دارد. موضوع دیگر، بی توجهی به تغییر قوانین موجود در کشــور است، در 
حالی که امروزه بسیاری از کشــورهای دنیا قوانین داخلی را با اعتراف به 
کامل نبودن آن و با توجه به توسعه روابط بین المللی، خواسته ها و نیازهای 
مردم و همچنین موارد پیش بینی نشده به روز می کنند. از طرفی، در موضوع 
ســرمایه گذاری باید به لحاظ قانونی به صنایعی پرداخته شود که دارای 

پتانسیل و ظرفیت سرمایه گذاری باشند، در حالی که کشورمان به صنعت 
خودروسازی با وجود کاستی ها و نواقص زیاد آن روی آورده است.

چه عناصری به موفقیت کشــورهای خارجی در موضوع 
سرمایه گذاری کمک کرده است؟

امروزه کشــورهای موفق جدا از اینکه چه کسی سکان دولت را در اختیار 
می گیرد، برای رشد و توسعه اقتصاد کشور برنامه بلندمدت و منسجمی 
دارند، ولی در کشــورمان جریان های مختلف سیاسی و اقتصادی مانع 
از تحقق یک برنامه منظم و یکپارچه می شــوند. برای مثال، به محض 
تغییر یک دولت، اقدامات انجام شــده آن طی سال های گذشته متوقف 
شده و همین امر موجب تضعیف جایگاه سیاست مداران و تصمیم گیران 
کشور در سطح بین المللی می شود. به عبارتی، دولت مردان درگیر رفتارها 
و تصمیمات هیجانی هســتند که اثرات آن به طور بلندمدت در اقتصاد و 

روابط اقتصادی کشور با دنیا دیده خواهد شد.
رویکرد سرمایه گذاران خارجی نسبت به کشور را چطور 

ارزیابی می کنید؟
بسیاری از این افراد به دلیل نبود امنیت کافی برای سرمایه گذاری از ورود 
به کشور منصرف شده یا نسبت به آن واهمه دارند. از سوی دیگر، موضوع 
خروج بســیاری از سرمایه گذاران و افراد توانمند در حوزه اقتصادی مزید 
بر علت شــده، به همین دلیل در حال حاضر کم نیستند، ایرانیان موفق و 

توانمندی که برای سرمایه گذاری، کشورهای دیگر را انتخاب می کنند.
بی ثباتی هــای اقتصــادی چــه ســهمی در کاهش 

سرمایه گذاری های خارجی دارد؟
قطعا شرایط باثبات اقتصادی نقش مســتقیمی در رشد سرمایه گذاری 
داخلی و خارجی خواهد داشت، در غیر این صورت تورم و نوسانات قیمت ها، 
انگیزه فعالیت های اقتصادی را از بین می برد. همه ما دلسوز آینده اقتصاد 
کشور هســتیم و امیدواریم با تحقق خواســته های فعاالن اقتصادی و 
استفاده از نیروهای متخصص و توانمند، آینده روشنی برای اقتصاد کشور 
ترسیم گردد. در پایان برای همه ایرانیان آرزوی موفقیت و تندرستی دارم 
و امیدوارم در سطح ملی و بین المللی به اعتبار و جایگاه شایسته خود دست 

پیدا کنند. 
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سرمایه گذارانی که 
قصد فعالیت در ایران 

را دارند، با چالش ها 
و دغدغه های زیادی 

مواجه هستند و 
مهمترین خواسته آنان

 در بدو ورود، حفظ 
سرمایه و رسیدن به 

سودآوری مناسب است



الن
ـــ

د ک
صا

ــت
اقـ

سید مرتضی علوی

با توجه به تحوالت دهه های اخیر و تغییر مدل های ســنتی در ســایه 
تکنولوژی ارتباطات، نقش انجمن های دوستی و تشکل های مردم نهاد 
در برقراری تعامالت بین المللی و روابط بین ملت ها بیش از همیشه پررنگ 
شــده و به نظر می رسد، این موضوع دیر یا زود موجب کاهش تنش های 

سیاسی ملت ها و پیشبرد اهداف دیپلماسی آن ها شود.
عباس درویش، عضو هیات مدیره انجمن دوســتی ایران و سوئد و یکی 
از فعاالن رسانه ای شبکه جهانی جام جم به شیوه آشنایی خود با فرهنگ 
کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: سفرهای کاری بنده به کشورهای 
مختلف از جمله کشورهای اروپایی، بستر آشنایی با فرهنگ این کشورها 
را فراهم کرد، به طوری که پس از آن، این انجمن با هدف تقویت ارتباطات 

دوسویه و دیپلماسی عمومی بین کشور ایران و سوئد تشکیل شد.
وی با اشــاره به عدم همکاری اتاق بازرگانی ایران و ســفیر سابق کشور 
ســوئد در ایران با انجمن توضیح داد: با وجود مذاکره و گفت وگوی این 
انجمن، پاسخ مثبتی از ســوی آن ها دریافت نکردیم، به همین دلیل و با 
توجه به شرایط و محدودیت های سیاسی، فعالیت های انجمن دوستی 
ایران و سوئد با محوریت برگزاری کالس های آموزشی و ایجاد تعامالت 

فرهنگی، پس از حدود یک سال متوقف گردید.
عضو هیات مدیره انجمن دوستی ایران و سوئد با تاکید بر اینکه انجمن های 
دوستی باید مستقل از تشکیالت دولتی به فعالیت بپردازند، اظهار کرد: این 
انجمن در ابتدا قرار بود، به عنوان تشکلی خصوصی و مستقل از بخش های 
دولتی به فعالیت بپردازد، در حالی که سایه نهادهای دولتی بر فعالیت آن 
ملموس بوده و معموال به عنوان یک نهاد مرتبط با بخش دولتی شناخته 

می شود و این شائبه مانع فعالیت و ارتباط با طرف های سوئدی می شد.
درویش، انجمن های دوســتی را تشــکلی با بدنه مردمی دانســت و 
خاطرنشــان کرد: این انجمن ها معموال وارد فعالیت های اجرایی نشده 
و بیشــتر بر امور فرهنگی و اجتماعی مانند مســائل حوزه گردشگری و 
توریست، محیط زیست، شهرداری و... تمرکز دارند، ولی معموال به دلیل 
مشکالت اقتصادی و عدم حمایت های مالی، امکان ادامه حیات و فعالیت 

نخواهند داشت.
وی با بیان اینکه برخی از انجمن های دوســتی فعال از پشــتوانه مالی 
برخوردار بــوده و به لحاظ اقتصادی حمایت می شــوند، افزود: معموال 
مدیران این انجمن ها پیش از این، پســت و جایگاه های مهم اقتصادی، 
اجتماعی و بعضا دولتی در کشــور مقابل داشته و همین موضوع به آنان 
در انجام فعالیت های فرهنگی کمک کرده است. در همین راستا، انجمن 
دوستی ایران و سوئد نیز طی یک سال فعالیت خود تالش کرد تا افرادی 

را از کشور سوئد به ایران آورد و بستر ارتباطات فرهنگی را توسعه بخشد.

عضو هیات مدیره انجمن دوســتی ایران و سوئد با اشاره به تاثیرپذیری 
کشور سوئد از تشکل های مردم نهاد گفت: با وجود بی توجهی به نهادهای 
مردمی در کشــور، کشورهای خارجی از جمله سوئد، نهادهای دولتی آن 
مثل وزارتخانه ها و سیاســت گذاران، تحت تاثیر جو عمومی و نهادهای 

مردمی هستند.
درویش به مراجعه بسیاری از افراد به قصد گرفتن اقامت دائم در کشورهای 
خارجی به انجمن های دولتی اشاره کرد و افزود: با توجه به قانون رفاه اجتماعی 
در کشور ســوئد و حوزه اسکاندیناوی، بسیاری از مردم کشورهای در حال 
توسعه، مشــتاق زندگی در این کشور هستند، در حالی که همین موضوع 
موجب تشدید درگیری ها، تنش ها و کاهش امنیت در کشور سوئد شده است.
وی با اشــاره به اینکه در کشــورهای خارجی هزینه زیادی صرف امور 
فرهنگی می شود، بیان داشت: بسیاری از شرکت های بزرگ در کشورهای 
توسعه یافته به عنوان حامی مالی، هزینه های قابل توجهی صرف اجرای 
برنامه های فرهنگی می کنند، ولی در کشورمان شرکت های بزرگ تمایلی 
به این موضوع نداشــته و شرایط تحریم و روابط ضعیف کشور در بخش 
دیپلماســی نیز به این بخش به ویژه در خصوص انجمن های دوستی با 

کشورهای خارجی تاثیر منفی گذاشته است.
عضو هیات مدیره انجمن دوستی ایران و سوئد گفت: شیوه های ناعادالنه 
و نامنظم توزیع ثروت در کشــور موجب شده تا برخی از افراد و شرکت ها 
روزبه روز بزرگ تر شوند، در حالی که اکثریت مردم و شرکت های کوچک 

در حاشیه باقی می مانند.
درویش معتقد است: یکی از ریشه های ناعادالنه توزیع ثروت، در تقسیم 
و توزیع ناعادالنه کار اســت. متاسفانه در کشورمان، تمامی فعالیت های 
اقتصادی، خدماتی، فرهنگی و عمرانی یک جا و به صورت کالن به برخی 
از شرکت ها واگذار می شــود و این شرکت ها برای اجرا، آن ها را با قیمتی 
بسیار کمتر به واحدهای کوچک واگذار می کنند و از این راه سود کالنی به 
دست می آورند. با این حال اگر از همان ابتدا کارهای اجرایی به واحدهای 
کوچک تر تقســیم گردد و مستقیم به مجری واقعی ارجاع داده شود، کار 
با سالمت بهتری انجام می شود و تقســیم ثروت نیز به صورت عادالنه 

صورت می گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت استقالل انجمن های دوستی و هویت بخشی به 
آن ها اظهار کرد: انجمن های دوستی بستری مناسب برای آشنایی مردم و 
حلقه واسط ارتباط آنان و عامل انتقال تجربه دیگر کشورها در امور مختلف 
شهروندی و حکومت داری به شمار می روند، بر همین اساس باید کاری 
کرد که این انجمن ها تقویت شده و از این طریق مطالبات اجتماعی آن ها 
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عضو هیات مديره  انجمن دوستی ايران و سوئد مطرح کرد

انجمن های دوستی باید مستقل 

از تشکیـالت دولتـی فعالیت کنند

 انجمن های دوستی 
بستری مناسب 

برای آشنایی مردم 
و حلقه واسط 

ارتباط آنان و عامل 
انتقال تجربه دیگر 

کشورها در امور 
مختلف شهروندی 
و حکومت داری به 

شمار می روند



در این بخـــش می خوانیم :

معرفی بزرگ ترین اقتصاددانان دنیا

ثروتمندترین مالکان باشگاه های فوتبال جهان

خواندنی ها ی 
سرمایه گذاری
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آدام اسمیت
آدام اسمیت، فیلسوف 
اسکاتلندی در ۵ ژوئن 
۱72۳ میــالدی متولد 
شد بود و از او به عنوان 
پدر علم اقتصاد مدرن 
یاد می شود. اسمیت از 
نظریه پــردازان اصلی 
نظــام ســرمایه داری 
مدرن به شــمار می رود و ایده های خود در خصوص اقتصاد را در کتاب 
»ثروت ملل« به تفصیل شرح داده است. وی در ۱۵ سالگی وارد دانشگاه 
گالسگو شد و شروع به خواندن فلسفه اخالق و فلسفه اجتماعی کرد که 
فلسفه علم اخالق را تحت نظر فرانسیس هاچستون که اسمیت بعدها 
او را »هاچســتونی که نباید هرگز فراموش شود« خواند، فرا گرفت. در 
سال ۱740 میالدی با بورس ویژه ســنل دانشگاه گالسکو وارد کالج 
بالیول در دانشــگاه آکسفورد شد و در سال ۱74۶ میالدی آنجا را ترک 
کرد. اسمیت در سال ۱7۵۱ میالدی با دیوید هیوم، نویسنده و فیلسوف 
با نفوذ و مشــهور اسکاتلندی آشنا شد و در همین سال، کرسی استادی 
دوره آموزش منطق، در دانشگاه گالسگو را به دست آورد و سال بعد در 
همین دانشگاه شروع به تدریس منطق کرد. مهمترین عالیق اسمیت 
فلسفه سیاسی، فلسفه اخالق و علم اقتصاد و ایده های اصلی او اقتصاد 
کالســیک بود. از آثار او می توان به نام های نظریه عواطف اخالقی در 
سال ۱7۵9 میالدی و بررسی درباره ماهیت و علل ثروت ملل در سال 
۱77۶ میالدی اشاره کرد. ســرانجام آدام اسمیت در ۱7 ژوئیه ۱790 

میالدی، در سن ۶7 سالگی درگذشت.

 جان مینارد کینز
 جان مینارد کینز فرزند 
نوبل کینــز اقتصاددان 
مشهور در ۵ ژوئن ۱۸۸۳ 
میــالدی در کمبریــج 
انگلســتان متولد شد و 
خانــواده وی از طبقــه 
متوسط جامعه محسوب 
می شدند. کینز، در زمان 
جنگ جهانــی اول در 
خزانه داری انگلیس مشــغول به  کار بود و پس از جنگ، ریاســت هیات 
نمایندگی خزانه داری انگلیس در انجمن صلح پاریس را بر عهده  داشت. در 
سال ۱9۱9 میالدی نماینده وزیر دارایی در شورای عالی اقتصاد انگلستان 
شــد، ولی چون توصیه های او در مورد نحــوه دریافت غرامت جنگی از 
دولت آلمان مورد پذیرش مقامات انگلیســی واقع نشد، خیلی زود از این 
سمت کناره گیری کرد. اقتصاد کینزی، نظریه ای در اقتصاد کالن، بر پایه 
ایده های جان مینارد کینز بنا شده  است. اقتصاددانان کینزی  گرا استدالل 
می کنند که تصمیمات بخش خصوصی گاهی اوقات ممکن است منجر 
به نتایج غیرکارا در اقتصاد کالن شــود و بنابراین از سیاست گذاری فعال 
دولت در بخش عمومی حمایت می کنند. این سیاســت گذاری ها شامل 
سیاست های پولی که توسط بانک مرکزی اعمال می شود یا سیاست های 
مالی حکومت که به قصد پایدار کردن چرخه تجاری انجام می شود، است. 
کینزگرایی ملی، نوعی سیاســت اقتصادی- سیاسی است که در تالش 
است تا در درون نظام سرمایه داری با ارائه مجموعه ای از خدمات رفاهی- 
اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت از بروز بحران های ادواری و 
غیر ادواری نظام اقتصادی سرمایه داری جلوگیری کند. جان مینارد کینز 

در 2۱ آوریل ۱94۶ میالدی و در سن ۶2 سالگی درگذشت.

معـرفی بزرگ ترین 
اقـتصـاد  دانـان دنیــا
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جهانی شدن، فرآيند و تحولی است که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ می کند و در نهايت آن ها را از بین می برد. در واقع، جهانی شدن يک پديده 
چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت های فرهنگی، سیاسی، حقوقی و... است. اقتصاد در جهان امروز بیشترين نقش را در تحوالت سیاسی 
و اجتماعی ايفا می کند و به عبارتی، اقتصاد تنظیم کننده تمام رفتارها، برخوردها و چالش هايی است که در روابط میان جامعه و دولت ها رخ می دهد. در 
اين میان، افرادی بودند که با اقدامات و فعالیت های خود مانند نوشتن کتاب و اظهارنظرهايی در خصوص اقتصاد، تاثیر قابل توجهی در اين زمینه داشته اند 

که در اين مطلب به معرفی آنان می پردازيم. با ما همراه باشید.

اقتصاددانان
 کینزی  گرا استدالل 

می کنند  که تصمیمات 
بخش خصوصی گاهی 

اوقات منجر به نتایج 
غیرکارا  در اقتصاد کالن 

می شود و بنابراین از 
سیاست گذاری فعال 

دولت در بخش عمومی 
حمایت می کنند
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جان استوارت میل
جــان اســتوارت میل در 
ســال ۱۸0۶ میالدی در 
خانواده ای متوسط و شاید 
هم بــه لحــاظ اقتصادی 
فقیر در لندن بــه دنیا آمد. 
پدرش جیمــز میل، فرزند 
یک کفاش روســتایی در 
اسکاتلند بود. جان استوارت 
میل از سه سالگی آموختن 
زبان التین را آغاز کرد. پدرش هیچ گاه او را به مدرسه نفرستاد تا فرزندش 
را به شیوه خاص خودش بار بیاورد. »افسانه های ازوپ« نخستین کتابی 
بود که جان توانســت به زبان یونانی بخواند. وقتی جان هشت ساله شد، 
جرمی بنتام در اقدام سخاوتمندانه ای دیگر خانه شماره یک خیابان کوئین 
اسکویر پلیس را در اختیار خانواده میل گذاشت. استوارت پیش از آنکه ۱0 
ساله شــود، ۶ محاوره از محاورات افالطون را خوانده بود تا برای آموختن 
منطق آماده شود. جان در ۱2سالگی عالوه  بر مطالعه آثار کالسیک یونان و 
حتی »ریطوریقا«ی ارسطو، جبر، هندسه و حساب دیفرانسیل هم آموخته 
بود. آموختن علم منطق استوارت آن هم با رساله های التینی درباره منطق 
اسکوالستیک در ۱2سالگی آغاز شد. جان در کتاب بیوگرافی ای که بعدها 
نگاشت، بر اهمیت این قسمت از آموزش خود بسیار تاکید کرد. ۱۳ سالگی 
آموزش اقتصاد را آغاز کرد و جیمز میل در این سال یک دوره کامل اقتصاد 
سیاســی را به  جان تدریس و او را موظف کرد که کتاب های آدام اسمیت 
و همچنین اثر تازه تالیف شــده دیوید ریکاردو را با عنوان »اصول اقتصاد 
سیاســی و مالیات بندی« بخواند و خالصه نویسی کند که جان در سال 
۱۸20 میــالدی آن ها را در قالب کتاب »اصول اولیه اقتصاد سیاســی« 
منتشــر کرد. در نهایت جان اســتوارت میل در  ۸ مه ۱۸7۳ میالدی در 

آوینیون فرانسه و در سن ۶7 سالگی از دنیا رفت.
 میلتون فریدمن

در  فریدمــن  میلتــون 
۱۳ جوالی ســال ۱9۱2 
بروکلیــن  در  میــالدی 
نیویورک متولد شــد. وی 
کــه در خانــواده ای فقیر، 
یهودی مذهب و با ریشــه 
مجارســتانی – اتریشی به 
دنیا آمــده بود، تحصیالت 
در  را  خــود  آکادمیــک 
دانشگاه راجرتز نیوجرسی شروع کرد، فوق لیســانس خود را از دانشگاه 
شیکاگو گرفت و در سال ۱94۶ میالدی موفق به دریافت مدرک دکترای 
اقتصاد از دانشگاه کلمبیا شــد. وی سپس روانه دانشگاه شیکاگو شد و در 
آنجا به مدت ۳0 سال به فعالیت های علمی و دانشگاهی پرداخت و در آنجا 
کانون فکری را ایجاد کرد که بعدها چندین نفر از اعضای آن، برنده جایزه 
اقتصاد نوبل شــدند و این کانون فکری به »مکتب اقتصادی شیکاگو« 
معروف شد. فریدمن عالوه بر کارهای اجرایی خود در زمان بازنشستگی از 
دانشگاه شیکاگو، به عنوان محقق در موسسه »هور« از زیرمجموعه های 
دانشگاه استنفورد مشغول به تحقیق و بررسی های اقتصادی بود. وی در 

سال ۱9۶2 میالدی کتاب »سرمایه داری و آزادی« را منتشر کرد که در 
آن از هرچه کم تر شدن نقش دولت در بازار آزاد، برای ایجاد آزادی سیاسی 
و اجتماعی دفاع کرد و نقش اقتصاد ســرمایه داری در جامعه آزاد را مورد 
بحث قرار داد. این کتاب در بیش از ۵00 هزار نســخه به چاپ رسیده و به 
۱۸ زبان ترجمه شده است. فریدمن در سال ۱97۶ موفق به دریافت جایزه 
نوبل اقتصاد شــد و زندگی نامه او توسط همسرش، خانم رز فریدمن در 
سال ۱99۸ میالدی با عنوان »دو آدم خوشبخت« به چاپ رسیده است. 

فریدمن در ۱۶ نوامبر 200۶ میالدی، در سن 94 سالگی درگذشت.
کارل مارکس

کارل مارکس؛ فیلسوف، 
تاریخ نگار،  اقتصــاددان، 
جامعه شناس، نظریه پرداز 
سیاســی، روزنامه نگار و 
سوسیالیســت انقالبــی 
و فرزند ســوم هاینریش 
مارکــس لوی در ســال 
۱۸۱۸ میالدی در شــهر 
ترابر از شهرهاي پروس، 
کنار رودخانــه راین، در خانواده هاي مرفه و تحصیل کــرده به دنیا آمد. 
مارکس تا پایان دوره دبیرستان در ترابر به سر برد و سپس به دانشگاه هاي 
بن و برلیــن رفت و به مطالعه در علوم حقوقي و عمدتا تاریخ و فلســفه 
پرداخت. وی با همکاری فریدریش انگلس به بســِط اندیشــه هایش 
پرداخت، نوشته هایش را منتشر کرد و در کتابخانه موزه بریتانیا به تحقیق 
پرداخت. معروف ترین نوشــته های او مانیفست حزب کمونیست و اثر 
سه جلدی سرمایه هستند. تفکرات سیاسی و فلسفی مارکس، تاثیری 
شــگرف بر تاریخ روشنفکری، اقتصادی و سیاســی دوره های پس از او 
گذاشــت و نام او به شکل صفت، اســم عام و نام مکتب اجتماعی به کار 
می رود. وی در ۱4 مارس ۱۸۸۳ میالدی در لندن و در ســن ۶۵ سالگی 

از دنیا رفت.
پل ساموئلسون

پل آنتونی ساموئلســون، 
ایاالت  اهــل  اقتصاددان 
متحده آمریکا و نخستین 
آمریکایی برنده نوبل اقتصاد 
)۱970( در ۱۵ مــه ســال 
۱9۱۵ میالدی به دنیا آمد. 
کتــاب علم اقتصــاد وی 
کتــاب  پراســتفاده ترین 
درسی دانشگاهی در تاریخ 
جهان بوده که برای نخســتین بار در سال ۱94۸ میالدی منتشر و به 22 
زبان ترجمه شــد. فروش بیش از ۵0 هزار نســخه از آن در یک ســال، 
ساموئلسون را ثروتمندترین اقتصاددان پس از ریکاردو کرد. رشته فعالیت 
وی در زمینه اقتصاد کالن بود و با فعالیت های خود برندگان نوبلی همچون 
رابرت ســولو، پل کروگمن، جرج آکرلف، رابرت انگل سوم، رابرت سی، 
مرتون، الرنس کالین، فرانکو مودگیلیانی و جوزف استیگلیتز را متاثر کرد 
و به آنان مشــاوره داد و در سال ۱970 میالدی برنده نوبل اقتصاد شد. در 

نهایت در ۱۳ دسامبر 2009 میالدی و در سن 94 سالگی درگذشت. 
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اسمیت از 
نظریه پردازان اصلی 

نظام سرمایه داری 
مدرن به شمار 

می رود و ایده های 
خود در خصوص 

اقتصاد را در کتاب 
»ثروت ملل« به 

تفصیل شرح داده 
است
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ثروتمندترین مالکان 
باشگاه های فوتبال جهان

شیخ منصور بن زاید
ثروت شــیخ منصور بن زاید، 
مالک باشگاه منچسترسیتی 
معاونــت  کــه  انگلیــس 
نخســت وزیر امارات را هم در 
اختیار دارد، حــدود ۳0 میلیارد 
یورو تخمین زده می شــود و 
عالوه بر این، مالک باشگاه های 
استرالیا،  ســیتی«  »ملبورن 
»نیویورک ســیتی« آمریکا، 
»بمبئی ســیتی« هند و »مونته ویدئو سیتی« اروگوئه است. این میلیاردر 
اماراتی، ناوگانی از حیرت انگیزترین خودروهای جهان را در اختیار دارد که 
می توان به مرسدس SLR مک الرن )۳۵0 هزار پوندی(، یک المبورگینی 
رونتون )۸40 هزار پوندی( و یک فراری انزو )2/۵ میلیون پوندی( اشاره 
کرد. منصور و خانواده اش در هتل شخصی شان به نام »امارات پاالس« 
اقامت دارند. این هتل سال در سال 200۵ میالدی با هزینه 2/2 میلیون 
پوندی بازگشــایی شده، تنها هتل واقعا 7 ستاره جهان است و ۳94 اتاق، 
شامل 92 سوئیت و 22 سوئیت ویژه مسکونی دارد که اکثراً با طال و مرمر 
مبله شده است. منچسترسیتی زیر نظر حمایت های مالی او از سال 200۸ 
میالدی تاکنون دو عنوان قهرمانی لیگ برتر، یک قهرمانی اف اِی کاپ و 

دو قهرمانی لیگ کاپ را به دست آورده است.
 آندره آ آنیه لی

آنیه لی در سال ۱9۵7 میالدی 
در خانواده ای به شدت پولدار به 
دنیا آمد و کودکی بسیار خوبی 
را تجربــه کرد. بعــد از افت 
تحصیلی او در مدرسه، پدرش 
برای او یک مدرســه تاسیس 
کرد که تنها شــاگرد آن خود 

آندره آ بود. آنیه لی در دانشگاه با معلم ورزشی به نام ساندرو ماتزوال آشنا شد. 
آندره آ همانند پدر خود که او هم رییس باشگاه یوونتوس از سال ۱9۵۵ تا 
۱9۶2 میالدی بود، عالقه بسیاری به تیم فوتبال یوونتوس ایتالیا پیدا کرد. 
در نهایت او مالک این باشــگاه بزرگ شد و در حال حاضر ثروت »آندره آ 
آنیه لی« مالک باشگاه یوونتوس ۱9/۱ میلیارد یورو تخمین زده شده است.

رومن آبراموویچ
این ســرمایه دار، یکی از افراد 
میلیــاردر و موفق در جهان به 
شــمار می رود. گفته می شود، 
رومن وقتی که فقط چهار سال 
داشته، پدرش در اثر یک سانحه 
ســاختمانی جانش را از دست 
می دهد و برای ادامه زندگی به 
خانواده نسبتا فقیر عموی خود 
سپرده می شــود. رومن در دوران جوانی برای ادامه تحصیل به موسسه 
آموزش های فنی و صنعتی رفت، اما پس از مدتی مجبور شد، به ارتش سرخ 
شوروی بپیوندد. پس از گذشت چندین سال، سرمایه تقریبا مناسبی برای 
خود جمع کرد تا اینکه با خصوصی شــدن صنایع دولتی بعد از فروپاشی 
کمونیسم، تصمیم گرفت سهام ارزان تعدادی از شرکت های تازه تاسیس 
را خریداری کند. آبراموویچ در آن زمان خبر نداشت که تمام این سهام ها 
بعدها به اندازه طال ارزش پیدا خواهند کرد و زندگی اش زیر و رو خواهد شد. 
همین مساله سبب شــد که امروزه آبراموویچ را به عنوان سهام دار عمده 
دومین کارخانه تولیدکننده آلومینیم در دنیا و همچنین سیب نفت که یکی 
از کمپانی های بزرگ نفتی جهان به شمار می رود، بشناسند. رومن آبراموویچ 
هم اکنون مالک باشگاه چلسی انگلیس اســت که آخرین قهرمان لیگ 

قهرمانان اروپا محسوب می شود و بالغ بر ۱2/۵ میلیارد یورو ثروت دارد.

هر بار که فصل نقل وانتقاالت بازيکنان فوتبال فرا می رسد، هوش از سر عاشقان مستطیل سبز می پرد. شنیدن رقم های عجیب وغريبی که بازيکنان 
برای رفتن به تیم ديگر درخواست می دهند، سخت و باورنکردنی است. فوتبال يکی از پرهزينه ترين ورزش های دنیا است و روز به روز به محلی برای 
قدرت نمايی میلیاردرهای برجسته جهان تبديل می شود. به تازگی و طبق گزارش ديلی استار، فهرست 10 مالک ثروتمند باشگاه های فوتبال جهان اعالم 

شده که در ادامه با برخی از آنان بیشتر آشنا خواهید شد. همراه ما باشید.
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فوتبال یکی از 
پرهزینه ترین 

ورزش های دنیا است 
و روز به روز به محلی 

برای قدرت نمایی 
میلیاردرهای برجسته 
جهان تبدیل می شود
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استن کروئنکه
انوس اســتنلی کروئنکه در 29 جوالی ســال 
۱947 میالدی در ایالت میسوری آمریکا به دنیا 
آمــد. او پــس از دریافــت مدرک لیســانس، 
تحصیالت خود را تا مقطع کارشناسی ارشد و در 
رشته MBA ادامه داد و در سال ۱9۸۳ میالدی 
گروه کروئنکه را که یک بنگاه توسعه امالک و 
مستغالت بود، تاســیس کرد که تاکنون مراکز 
خرید و آپارتمان های زیادی را ســاخته است.  
استنلی در سال 20۱0 میالدی با ثروت 2/9 میلیارد دالر در رده ۳49 فهرست میلیاردرهای 
مجله فوربز قرار گرفت. در اواخر دهه 90 وارد تجارت در ورزش شد و ابتدا تیم »دنور ناگتز« 
را خرید، اما در حال حاضر عالوه بر تیم باشــگاهی آرسنال انگلیس، صاحب باشگاه های 

»کلرادو اولنچ« و »کلرادو رپیدز« در آمریکا است و ثروتی بالغ بر ۸/۳ میلیارد یورو دارد.
ژانگ جیندونگ

ســال 20۱۶ میالدی بود که شــرکت چینی 
»سونینگ« مالکیت تیم فوتبال اینتر ایتالیا را از 
»اریک توهیر« خریداری کرد. پس از آن ژانگ 
جیندونگ چینی، مالک این باشگاه شد و در این 
باره گفته: »از تمام هواداران مان تشکر می کنم. 
پروژه ما در سال 20۱۶ میالدی آغاز شد و هدف 
ما بازگردانــدن اینتر به قله فوتبال و ســاخت 
باشــگاهی بزرگ در مســائل اقتصادی بود و 
هست.« این کارآفرین که حدود ۱/۸ میلیارد یورو ثروت دارد، سرمایه دار و مدیر ارشد اجرایی 
است و به عنوان رییس هیات مدیره گروه »سانینگ« نیز فعالیت می کند. گروه سانینگ یک 
شرکت خرده فروشــی چینی است که در ســال ۱990 میالدی توسط ژانگ جیندونگ 
راه اندازی شد و هم اکنون دارای یک هزار و ۶00 شعبه در کشورهای جمهوری خلق چین، 

هنگ کنگ، ژاپن و آمریکا است.
ناصر الخلیفی

قبل از هر چیز باید بدانید که مسی را همین مولتی 
میلیاردر خرید و راضی اش کرد که از بارسلونا که 
این همه سال در آن توپ زده بود، جدا شود. ناصر 
الخلیفی مالک باشگاه پاری سن ژرمن فرانسه، 
 ،)BeIN( رییس و مدیر ارشــد اجرایی شرکت
رییس ســرمایه گذاری های ورزشــی قطر و 
 )QTF( همچنین رییس فدراسیون تنیس قطر
اســت. پدر و پدربزرگ او صیاد مروارید بودند و 
وقتی الخلیفی ۱۱ ساله بود، آشنایی او با امیر قطر شروع شد. وی که فارغ التحصیل دانشگاه 
اقتصاد قطر اســت، به مدت ۵ ســال در تیم تنیس قطر بازی کرد و از سال 200۸ میالدی 
تاکنون رییس اتحادیه تنیس قطر است. ناصر الخلیفی، با میزان سرمایه ۸ میلیارد یورویی، 
نهمیــن ثروتمند باشــگاه دار دنیا و جزو 240 ثروتمند دنیا اســت. بعد از اینکه ســازمان 
سرمایه گذاری قطر در سال 20۱۱ میالدی باشگاه پاری سن ژرمن را خرید، ناصر الخلیفی 
به عنوان رییس آن انتخاب شــد و توانست ستاره های بزرگی از قبیل نیمار، ابراهیموویچ، 

کاوانی و کلیان امباپه را به باشگاه جذب و ۱۳ جام در فوتبال کسب کند.
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االختــــــــــــــــــيار

»عالم االستثمار«؛ تجربة مشروع تجاري ناجح
إيــران هــي دولــة ذات حضــارة آالف الســنني، لديها ثــاين أكرب احتياطي 

مــن الغــاز يف العامل، و املعادن املتنوعــة و املوارد الهيدروكربونية الغنية 

والتنــوع املناخــي الغنــي وتبلــغ مســاحتها 1648000 كيلومــر مربــع 

ويبلــغ عــدد ســكانها أكــر مــن 80 مليــون  انهــا ســوق االســراتیجی 

الرئیســی فــی الــرق األوســط، وقــد جذبــت اهتــام العديــد مــن 

الــركات الصناعيــة والتجاريــة والخدميــة. يف غضــون ذلــك، تســببت 

عالقــات إيــران القدمية والحارة واملســتقرة مــع جريانها، وخاصــة الدول 

العربيــة، يف الحاجــة إىل االعــراف وخلــق ســياق للتواصل املتبــادل بني 

الــركات اإليرانيــة والركات النشــطة يف البلــدان املجــاورة التي قررت 

أن يكــون لهــا وجــود فعــال يف هــذه الســوق الهامة. لقــد جعلتنا هذه 

الحاجة، باســتخدام املعلومات والقــدرات اإلعالنية، مــع أذواق جمهور 

الصحافــة، جــراً بــني رجــال األعــال والحرفيــني مــن إيــران وجريانها.

عــامل االســتثار هــو واحد مــن أكر املنشــورات تأثــريًا يف مجــال االقتصاد 

اإليــراين الــذي يســعى لالســتفادة مــن الــرأي الجاعي لكبــار التنفيذيني 

واملديريــن وأســاتذة الجامعــات والخــرباء لتقديــم فــرص االســتثار يف 

مختلــف قطاعات التصنيــع والصناعــة، الســياحة، التجــارة و الخدمات.

تنــر هــذه املجلــة الشــهرية يف ســتة أقســام منفصلــة عــى النحــو 

ــوم األول مــن  ــة مــرة يف الشــهر ويف الي ــايل و ســتنر هــذه املجل الت

الشــهر.

1- قســم الطاقــة، ويشــمل مجــاالت النفــط والغــاز والبروكياويــات 

ومحطــة الطاقــة والصناعــات املنبــع واملصــب.

2- قســم الصناعــة، ويغطــي مواضيــع التصنيع والــركات الصناعية يف 

مختلف املجــاالت.

3-يقــوم قســم ســوق رأس املــال بتقييــم آخــر التطــورات والتطــورات 

يف مجــال ســوق األوراق املاليــة والبنــك والتأمــني والسياســة النقديــة.

4 - ويف الوقــت الــذي يعكــس فيــه قســم االقتصــاد الــكيل آراء 

الشــخصيات البــارزة، فإنــه ينتقد قــرارات وإجــراءات كبار املســؤولني 

التنفيذيــني اإليرانيــني بشــأن تنفيــذ سياســات االقتصــاد الــكيل للبلد.

ــد يف فــرص  ــا الخاصــة ؛ يبحــث عــى وجــه التحدي 5- قســم القضاي

ــة. ــة يف كل قضي ــال التجاري ــتثار يف األع ــات االس وتحدي

6-قســم القــراءة ؛ يتضمــن محتــوى داخليًــا وخارجيًــا مثــريًا لالهتــام 

حــول األفــراد الذيــن حققــوا نجاًحــا خاًصــا يف أعالهــم أو إنتاجهــم.

جمهورنــا األعــزاء ؛ اآلن "عــامل االســتثار" أمامكــم بثــالث لغات: الفارســية 

والعربيــة واإلنجليزيــة. إن عهدنا معكم هو احرام التوقعــات، بكل القدرة 

عــى النجــاح، والعمــل معاً لبناء مســتقبل أفضــل. نحن عى يقني مــن أن 

دعمكم هــو لرعاتنا.

ــم  ــالل تقدي ــن خ ــارش م ــال بالن ــم لالتص ــورون بدعوتك ــن فخ  نح

معلومــات أو إدراج إعالنكــم.

صاحب االمتياز: مرتضی فغانی       
الرئيس التنفيذی: حمید اسدی                          
رئيس التحرير: فرهاد امیرخانی        
 املدير التجاری: سارة نظری              

املرتجم : سعید عدالت جو

العضو املنتدب لرشكة نسيم آتیه سازان كيميا للتأمني

أصبحت صناعة التأمني أكرث ديناميكية من أي وقت مىض

أثار رئيس مجلس إدارة فارس تجارت أمجد 

االستثامر املستهدف  مع تطبيق أمجد لألوراق املالية

أكد الرئيس التنفيذي لرشكة جهامنهر

يعد توريد املواد الخام من أهم مشاكل مصنعي السجاد املنسوج آلًيا

أعلن الرئيس التنفيذي لرشكة  آنتیک لألجهزة املنزلیة

توطني 80٪ من أجزاء األجهزة املنزلية

أعلن العضو املنتدب لرشكة أمجد بويش العاملية القابضة

   تشغيل أكرب ممر دويل بني الشامل والجنوب

رصح رئيس مجلس إدارة آسمو رنجین آشنا

الجمع بني الحداثة والتقاليد يف إنتاج منتجات الحرف اليدوية

مدير مجموعة جلوري دیکور لتصميم والهندسة املعامرية

حققت الصناعة املعامرية تقدما كبريا

كان محامياً وعضواً يف نقابة املحامني يف جيالن

تحقيق اقتصاد دينامييك من خالل إصالح املامرسات الترشيعية



أثر استبعاد العملة 
بأسعار الحكومة 

عىل االقتصاد

1

ــروف يف  ــراين مع ــجاد اإلي ــج الس ــن نس ف
مــن  بالعديــد  ولطاملــا حظــي  العــامل 
الفــن  هــذا  تاريــخ  يعــود  املعجبــني. 
الســنني  والحــرف إىل عــدة آالف مــن 
ويعتقــد علــاء اآلثــار أن الســجاد األول يف 
»بهــار  و  »بازيريــك«  يســمى  العــامل 
ــنوات  ــالل الس ــوايل خ ــى الت ــرو« ع خ
وباســتخدام  والساســانية  األخمينيــة 
الصــوف عايل الجــودة ومجموعــة متنوعة 

مــن النباتــات امللونــة بأمنــاط جميلــة جــًدا . ويتــم نســجها بشــكل 
مذهــل مــن قبــل فنانــني إيرانيــني. ومــع ذلــك، خــالل آالف الســنني 
القليلــة املاضيــة، اشــتهرت بالدنــا بفن نســج الســجاد واحتلــت املرتبة 
األوىل يف العــامل يف صــادرات الســجاد ؛ ولكــن يف العقــود األخــرية، 
وبســبب إهــال بعض املســؤولني للنمــو الريــع وتطــور التكنولوجيا 
والتجــارة يف العــامل، تراجعــت صــادرات هــذا املنتــج من مرتبــة واحدة 
إىل خمــس مراتــب، ونتيجــة لذلــك، تراجعــت دول مثــل الصــني وتركيا 
و اســتطاعت اليابــان اســتخدام الطباعــة الرقميــة والتكنولوجيــا 
الحديثــة، لرقــة كــرة املنافســة يف مجال إنتــاج الســجاد وتصديره من 
اإليرانيــني، وبالتــايل كســب حصــة ضخمــة مــن الدخــل مــن اقتصــاد 
الســجاد. مــن ناحيــة أخــرى، يف الســنوات األخــرية، بينــا كان نشــطاء 
صناعــة الســجاد اإليــراين يحاولــون تعويــض الوقــت الضائع مــن خالل 
االســتثار املناســب واســتخدام الصناعــات والتقنيــات الجديــدة، أدى 
انــدالع ضيــف غــري مدعــو يســمى فــريوس كورونــا إىل خلــق ظــروف 
ــا  للســجاد. النســاجون. شــكل تحويــل وإنتــاج الســجاد املنســوج آليً
ــم مــا  ــة بالنســبة له ــر صعوب ــًدا وجعــل املنافســة أك ــا جدي تحديً
كانــت عليــه يف املــايض. يف الوقــت الحــارض، باإلضافــة إىل إنتــاج 
الســجاد اليــدوي، تقــوم أكــر مــن 1200 وحــدة صناعية بإنتاج الســجاد 
املنســوج آليًــا وتنتــج ســنويًا حــوايل 85 مليــون مــر مربــع مــن الســجاد 
املنســوج آليًــا، يتــم اســتهالك أكــر مــن 75٪ منهــا محليًــا ؛ لكــن ليــس 
هــذا كل يشء، ألن الســجاد هــو املنتــج النهــايئ للعديــد من املهــن، مبا يف 
ذلــك زراعــة وإنتــاج أو اســترياد وتصدير الغــزل والقطن والحرير الطبيعي 
والصناعــي للصباغــة والصباغــة وتصميــم الخرائط وبنــاء وإصــالح اآلالت 
والنقــل الشــبكة، وصناعــة املعــارض، والنقــش، وهــي إصــالح الســجاد 
والبســط التــي، عــى الرغــم مــن عــدم وجــود دور مبــارش لهــا يف اإلنتــاج ؛ 
لكنهــم يتأثــرون بشــكل مبــارش بهــذه الصناعــة. باإلضافــة إىل الكــوارث 
املذكــورة أعــاله، تواجــه الصناعــة حاليًــا أربعــة تهديــدات خطــرية، مبــا يف 
ذلــك »االفتقــار إىل املعرفــة والتكنولوجيــا الحديثــة«، و »االعتــاد عــى 
مصــادر أجنبيــة للمواد الخــام«، و »العرض غري الصحيح للســلع وتوريدها 
للعمــالء« و »هنــاك«. بريوقراطيــات مســتهلكة للوقــت وطويلــة األجــل 
»يجــب إعــداد الخطــط املناســبة لها. عــى الرغم مــن أن تهديــدات هذه 
الصناعــة ليســت صغــرية، إال أن فرصهــا ال تعــد وال تحــى. دعونا ال ننىس 
أن ماركــة الســجاد اإليــراين ال تــزال مشــهورة ومميزة، وهــذه الصناعة عى 
الرغــم من كل منافســيها األجانــب، نظرًا لربحيتها العاليــة، ميكن أن تقفز 
مــن خــالل التخطيــط الدقيــق، وقريبًــا ســتفقد مكانتهــا املفقــودة مــن 
خــالل االحتفــاظ بهــا. معــارض متنوعة وممتعــة. تحقيق جــذب العمالء 
يف الداخــل والخــارج. ال شــك أن تحقيــق مثــل هــذا الحلــم ليــس بعيــد 
املنــال ويكفــي أن تــويل الحكومة اهتامــاً خاصاً لهذا الفــن الوطني. حلم 

ميكن تحقيقه من خالل الربنامج الصحيح. 

مــع تقديــم مــروع قانــون املوازنــة إىل 
ــا  ــم القضاي ــن أه ــواب، كان م ــس الن مجل
ــاء  ــاه الخــرباء مســألة إلغ ــت انتب ــي لفت الت
عملــة الـــ 4200 تومــان الســترياد األصنــاف 
ــع  ــم دف ــارض، يت ــت الح ــية. يف الوق األساس
ــن  ــلع م ــبع س ــط لس ــة فق ــة املفضل العمل
القمــح والشــعري ودقيــق فــول الصويــا 
والــذرة والزيــت والبــذور الزيتيــة وجــزء 

ــة. تســبب ارتفــاع ســعر  ــة واملعــدات واملســتلزمات الطبي مــن األدوي
الــرف يف الســوق الحــرة والنظــام يف تخصيــص عملــة تفضيليــة لفرض 
تكلفــة باهظــة عــى الحكومــة. ومــع ذلــك، يؤكــد العديــد مــن الخــرباء 
أن العملــة املخصصــة ال تتغــري كثــريًا يف أســعار الســلع ذات الصلــة يف 
الســوق، ويف الواقــع، يذهــب جــزء كبــري مــن هــذه اإلعانــات إىل جيوب 

ــتأجرين. املس
تشــري بعــض التقديــرات إىل أنــه منــذ املوافقــة عــى هــذه الخطــة، تــم 
تخصيــص أكــر مــن 60 مليــار دوالر مــن احتياطيــات البــالد مــن النقــد 
ــري مــن  ــواردات مبعــدل 4200 تومــان، مــا أرض بجــزء كب ــي لل األجنب
احتياطيــات إيــران مــن النقــد األجنبــي يف ظــروف العقوبــات. ومل تصل 
اىل اهدافهــا الرئيســية. لذلــك لــن يتــم تخصيــص هــذه العملــة العــام 
املقبــل، بــل وســيتم إصــالح القمــح واألدويــة. ألنــه يقــال إن مخــدرات 

بقيمــة 4200 تومــان يتــم تهريبهــا إىل خــارج البــالد.
ــن  ــاج ســيزيد م ــن مدخــالت اإلنت ــم م ــاء الدع ــإن إلغ ــك، ف ــع ذل وم
ــن  ــزء م ــص ج ــة تخصي ــزم الحكوم ــة، وتعت ــلع ذات الصل ــعار الس أس
وفــورات التكلفــة لدعــم الفئــات العريــة األدىن. مــن ناحيــة أخــرى، 
تشــري الدراســات التــي أجرتهــا بعــض املؤسســات مثــل هيئــة الربنامــج 
ــع ملجلــس الشــورى  ــة ووزارة االقتصــاد ومركــز األبحــاث التاب وامليزاني
ــاء  ــد إلغ ــو 7.6٪ بع ــريتفع بنح ــم س ــدل التضخ ــالمي إىل أن مع اإلس
العملــة املفضلــة. . مــن ناحيــة أخــرى، ســينتج عــن هــذا اإلصــالح عائد 
6.9٪ عــى امليزانيــة، لــذا مــع ارتفــاع األســعار، ســيتم جمــع املزيــد مــن 
األمــوال مــن الســوق وســيتم إصــالح القاعــدة النقديــة. عــى الرغم من 
أن جميــع الخــرباء تقريبًــا يتفقــون عــى إلغــاء العملــة املفضلــة بســعر 
4200 تومــان، لكــن يف غضــون ذلــك، مــن الــروري االنتبــاه إىل بعــض 
النقــاط. أوالً، يجــب توضيــح اإليــرادات مــن حــذف العملــة املفضلــة. 
وبحســب رئيــس منظمــة الربنامــج وامليزانيــة، فــإن الحاجــة إىل 4200 
عملــة هــذا العــام تبلــغ حــوايل 18 مليــار دوالر، وهــذا الرقــم للعــام 
املقبــل، بافــراض بقــاء ســعر الــرف مســتقرًا يف نظــام نيــا، ســيخلق 
فرقـًـا يف األســعار ال يقــل عــن 350 ألــف مليار تومــان أي ما يعــادل 100 
ألــف مليــار تومــان، وهــي تهــدف إىل تعويــض إصــالح ســعر الــرف 
ودعــم الفئــات الضعيفــة، لكــن يبقــى وضــع 250 ألــف مليــار تومــان 
وكيــف ســيتم إنفاقهــا غــري واضــح. بالنظــر إىل أن الغــرض مــن إلغــاء 
العملــة املفضلــة وزيــادة الشــفافية وخفــض اإليجــارات قد تــم إدخاله، 
يجــب أيًضــا توضيــح مهمــة هذه الوفــورات بشــكل كامــل. باإلضافة إىل 
ــة  ــة العام ــع الحال ــروع م ــت امل ــول توقي ــوض ح ــاك غم ــك، هن ذل
لالقتصــاد. عــادة مــا يتــم تنفيــذ خطــط التضخــم يف االقتصــاد عندمــا 
ــة ســيتم إدارة  ــا، ويف هــذه الحال ــا أو مراجًع يكــون التضخــم منخفًض
ــة  ــذ خط ــم تنفي ــوق. إذا ت ــل يف الس ــكل أفض ــد بش ــم املتزاي التضخ
التضخــم يف وقــت يكــون فيــه معــدل التضخــم مرتفًعــا أو يف ارتفــاع، 
فســوف يــؤدي ذلــك إىل حــدوث صدمــة تضخــم يف االقتصــاد ســيكون 
لهــا العديــد مــن العواقــب الســلبية، لذلــك مــن الــروري االنتبــاه إىل 

هذه املسألة الهامة.
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عضــو مجلــس إدارة الجمعيــة اإليرانيــة 

ألخصائيــي النســيج

ــا يف البــالد أحــد  يعــد املجــال الصناعــي إلنتــاج الســجاد املنســوج آليً
املجــاالت القليلــة يف صناعــة النســيج التــي متكنــت يف العقــد املــايض 
وحتــى أثنــاء الحظــر مــن التمتــع بالنمــو والتطــور املناســبني مقارنــة 
باملجــاالت األخــرى يف هــذه الصناعــة. متتــع بتنــوع مقبــول وتجهيــز 
أنفســهم جيــًدا بأحــدث التطــورات التكنولوجيــة يف العــامل. يف الواقــع، 
أدى الجمــع بــني أحدث التقنيــات يف العــامل والفن والعبقريــة اإليرانية 
إىل تحويــل صناعــة الســجاد املنســوج آليًــا يف إيــران إىل صناعة متميزة 
ــدة لفــرص العمــل وقيمــة. ومــع ذلــك، إذا مل يكــن قــد حقــق  ومول
مكانــة بــارزة يف مســتوى التجــارة الدوليــة حتــى اآلن، ليــس بســبب 
جــودة العمــل، ولكــن بســبب القيــود املفروضــة عــى اقتصــاد بلدنــا 
هــذه األيــام، ولكــن ميكننــا أن نأمــل ذلــك مــع افتتــاح البــالد مســاحة 

العمــل، تتألــق هــذه الصناعــة يف األســواق العامليــة.
يبلــغ إجــايل الطاقــة املركبــة لصناعــة الســجاد اآليل يف الدولــة حــوايل 
135 مليــون مــر مربــع ويبلــغ إنتاجهــا العمــيل حــوايل 90 مليــون مر 
مربــع ســنويًا، مــا يرفــع قيمــة اإلنتاج الســنوي لهــذا املنتــج إىل حوايل 
360 ألــف مليــار ريــال )مليــار ريــال(. و 200 مليــون دوالر(. من ناحية 
أخــرى، يبلــغ إنتــاج أول 6 أشــهر مــن 1400 مــن هــذا املنتج حــوايل 41 
مليــون مــر مربــع وتطويــر هــذا املجــال الصناعــي حتــى حــد اإلنتــاج 
البالــغ 150 مليــون مــر مربــع ســنويًا هــو أحــد أهــداف الحكومــة . 
أيًضــا، مــن بــني حــوايل 300000 شــخص يعملــون يف قطــاع النســيج يف 
البــالد، ينشــط حــوايل 31000 شــخص يف هــذا القطــاع. الجديــر بالذكر 
أن قيمــة صــادرات الســجاد اآليل يف األشــهر الســتة األوىل مــن العــام 
ــجاد  ــة الس ــك صناع ــون دوالر. متتل ــوايل 110 ملي ــت ح ــاري بلغ الج
املنســوج آليًــا، بحصــة 13٪ مــن الوحــدات الصناعية النســيجية و ٪10 
مــن العالــة يف الصناعــة، 50٪ مــن الصــادرات والعمــالت األجنبيــة، 
مــا يــدل عــى مكانتهــا املتميــزة والرائــدة بــني الصناعات النســيجية. 
يف الواقــع، يُنظــر إىل هــذا الجــزء مــن الصناعــة جيــًدا بــني املجــاالت 
الخمســة املختــارة لصناعــة النســيج يف خطــة التطويــر اإلســراتيجية 
لــوزارة الصمــت، ويســتهدف إنتاجــه 2025 مليــون مــر مربــع لعــام 
2025. يف الوقــت الحــارض، ويقــدر اســتهالك الســوق املحــيل بنحــو 
50 مليــون مــر مربــع ســنويا تقــدر قيمتهــا بنحــو 200 ألــف مليــار 
ريــال. وبافــراض منــو ســنوي مجمــع بنســبة 10٪، فمــن املتوقــع أن 
ــام 2025 إىل حــوايل 73  ــب بالســوق املحــيل يف ع يصــل حجــم الطل
مليــون مــر مربــع، والتــي ســتكون بأســعار اليــوم حــوايل 300 ألــف 

مليــار ريــال.
بافــراض أن هــدف إنتــاج 150 مليــون مــر مربــع مــن الســجاد 
ــن  ــًدا ع ــس بعي ــو لي ــام 2025، وه ــق يف ع ــد تحق ــا ق ــوج آليً املنس
ــب  ــيزداد طل ــت، س ــك الوق ــول ذل ــه بحل ــراض أن ــات، وباف التوقع
الســوق املحــيل الســنوي مــن 50 مليــون مــر مربــع إىل 73 مليــون مر 
مربــع. مــرًا، ميكــن تخيــل أننــا نواجــه فائًضــا قــدره 77 مليــون مــر 
ــن  ــي ميك ــالد، والت ــنويًا يف الب ــا س ــوج آليً ــجاد املنس ــن الس ــع م مرب
تصديرهــا إىل األســواق العامليــة. إذا أخذنــا يف االعتبــار ســعر التصديــر 
لــكل مــر مربــع مــن الســجاد املنســوج آليًــا يف عــام 2025 يســاوي 30 
دوالرًا، فســنكون قادريــن عــى الوصــول إىل قيمــة تصديــر تزيــد عــن 
مليــاري دوالر، والتــي ســتعزى جزئيًــا إىل مكانــة هــذا املجــال الصناعي 

يف البلد.

قدرة تصدير 2 مليار دوالر 

من السجاد املنسوج آلًيا

ــول  ــو دخ ــال ه ــواق رأس امل ــات أس ــرة يف تقلب ــل املؤث ــد العوام أح
املســتثمرين غــري املطلعــني إىل هــذا الســوق. يف غضــون ذلــك، فــإن 
ــالل  ــن خ ــات، م ــر التطبيق ــال تطوي ــل يف مج ــي تعم ــركات الت ال
توفــري معلومــات متســقة وشــاملة عــن كيفيــة عمــل الســوق، توضــح 
عقليــة املســتثمرين تجاهــه وكيفيــة اتخــاذ القــرارات املناســبة. ملعرفة 
املزيــد عــن أعــال وأنشــطة مثــل هــذه الــركات، توجهنــا إىل مجتبى 
أمجديــان، رئيــس مجلــس إدارة رشكــة فــارس تجــارات أمجــد، وجلســنا 

للتحــدث معــه. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
كان الهــدف األهــم مــن إطــالق هــذه املجموعــة هــو تصميــم 
تطبيقــات وبرامــج متخصصــة لتوجيــه وتوجيــه املســتثمرين، وخاصــة 
ــرباء يف  ــن الخ ــة م ــاعدة مجموع ــال، مبس ــوق رأس امل ــتثمري س مس
ــة  ــس، والربمج ــم النف ــون، وعل ــل، والقان ــاد، والتموي ــاالت االقتص مج
الفنيــة.، إلــخ. لهــذا الغــرض، حــددت أمجد للرافــة احتياجــات الناس 
واألســواق املختلفــة عــى مــدار الخمســة عــر عاًمــا املاضيــة وتعتــزم 
رســم الطــرق الصحيحــة لالســتثار مــن خــالل إنشــاء البنيــة التحتيــة، 
باالعتــاد عــى إنتــاج املحتــوى واملعلومــات املطلوبــة مــن مختلــف 
ــرارات  ــن اتخــاذ ق ــع املســتثمرين م ــا يســعى إىل من ــات. ك القطاع
وســلوكيات عاطفيــة يف أوقــات مثــل صعــود أو هبــوط مــؤرش ســوق 

األســهم.
الحلقــة املفقــودة يف االســتثار هــي قلــة الوعــي والفهــم العــام لهــذه 
القضيــة، لذلــك ســنحاول حــل الغمــوض يف مجــال االســتثار من خالل 
إنشــاء هــذا التطبيــق. كــا ذكرنا، تعاملنــا مــع القضايا الربويــة جذريا 

وعلميــا، وخططنــا واســتهدفنا وفقــا الحتياجات أبنــاء املجتمع.
تطبيــق بورصــة أمجــد سيســعى إىل االســتثار األمثــل لألفــراد، وزيــادة 
رمــوز البورصــة والرحيب باألشــخاص فيــا يتعلق باالســتثار العلمي.

يف هــذا التطبيــق، يتــم عــادة تعريــف املشــركني بالــروط األساســية 
للعديــد مــن رشكات البورصــة والخدمــات املتعلقــة بالجمهــور، وهــذا 

مــا يســاعدهم عــى القيــام باألنشــطة االقتصاديــة واالســتثارية.
ــة أعــال، فضــالً  ــر وإنشــاء بيئ ــزم تطوي ــة؛ تعت ــألوراق املالي أمجــد ل
عــن إنشــاء منصــة تنظيميــة واتصــاالت تعتمد عــى مســاحة التطبيق 
للــركات األخــرى يف مختلــف مجــاالت الفــن والقانــون واالســتثار يف 

مختلــف األســواق والتأمــني والســياحة والصحــة واملبيعــات، إلــخ.
ــل  ــاكل مث ــد مش ــة أمج ــه بورص ــركات، تواج ــن ال ــد م ــل العدي مث
ــا مل  ــيل، بين ــم املح ــني والرج ــة والتأم ــة الريبي ــار إىل الحاي االفتق
يتــم إنشــاء املجمــع لتوليــد اإليــرادات، ولكــن يتــم إدارتــه عــى النفقة 

الشــخصية وكان يعمــل عــى توفــري فــرص العمــل.
يســتخدم تطبيــق أمجــد للرافــة للجمهــور ويوفــر إمكانيــة التواصــل 
مــع الجاهــري والخــرباء ومقدمــي الخدمــات مــن مختلــف العلــوم، 

بحيث يتم توفري املعلومات املطلوبة لهم ودراسة اقراحاتهم.

أثار رئيس مجلس إدارة فارس تجارت أمجد 

االستثامر املستهدف 
مع تطبيق أمجد 

لألوراق املالية
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أصبحــت صناعــة التأمــني ذات أهميــة خاصــة يف العديــد مــن البلــدان 

حــول العــامل. يف بلدنــا، عــى الرغــم من مشــاكل مثــل التضخــم وزيادة 

تقلبــات أســعار الــرف، فقــد تــم النظــر يف هــذه الصناعة ويبــدو أنها 

أصبحــت إحــدى القواعــد الرئيســية للنمــو االقتصــادي من خــالل حل 

املشــكالت االقتصاديــة. للتحقيــق يف هذه املشــكلة، أجرينــا مقابلة مع 

محســن ثابــت، مديــر الهندســة وتأمــني الطاقــة بركة نوفــني للتأمني. 

نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلة.

تــم إطــالق هــذه الركــة يف عــام 2005 بهــدف أداء األنشــطة 

ــواع مختلفــة مــن التأمــني التجــاري، مبــا يف  وتقديــم الخدمــات يف أن

ذلــك املمتلــكات واألشــخاص واملســؤولية ومــا إىل ذلــك، واآلن تقــدم 

خدمــات للبنــوك الوطنيــة والزراعــة واإلســكان واالقتصــاد الحديــث، 

وهــي واحــدة مــن أكــرب الــركات الخدميــة يف املجــال. يعتــرب مرفيًا. 

أدت التغيــريات التــي تــم إجراؤهــا يف رشكــة نویــن للتأمیــن يف عــام 

2015 والركيــز عــى التأمــني عــى املمتلــكات مثــل الحرائــق والشــحن 

ــك، أدى  ــة إىل ذل ــة. باإلضاف ــن املحفظ ــري يف تكوي ــة إىل تغي والهندس

ــكات إىل  ــز عــى التأمــني عــى املمتل ــة الخدمــة والركي إصــالح عملي

ــا  ــر أيًض ــا أدي ــات، واآلن أن ــبكة املبيع ــتمرة لش ــة مس دورات تدريبي

الهندســة والطاقــة والتأمــني الخــاص.

ــب  ــي يج ــياء الت ــم األش ــد أه ــا أح ــني دامئً ــة التأم ــا رشك ــرب رض يعت

مراعاتهــا. وفًقــا لذلــك، يبلــغ معــدل االحتفــاظ بالعمــالء لــدى رشکــة 

نویــن للتأمیــن90٪، أي أن 90٪ مــن رشكات التأمــني يف هــذه الركــة 

قــد واصلــت وثائــق التأمــني الخاصــة بهــا مــع نویــن للتأمیــن.

قامــت نویــن للتأمیــن بتحســني مكانتهــا بــني رشكات التأمــني األخــرى 

منــذ عــام 2015، مــن خــالل تحقيــق جميــع أهدافهــا وكذلــك تحقيق 

ربحيــة عاليــة والتحكــم يف نســبة الخســارة، بحيــث باعــت يف األشــهر 

الســتة األوىل مــن العــام أكــر مــن 1200 مليــار تومــان مــن بوالــص 

التأمــني. لقــد كان أكــر مــن املبلــغ املتوقــع لعــام 2021.

نظــرًا ألن هــذه التأمينــات مــن بــني التأمينــات مــع عمــالء محدديــن 

وتعمــل كمــروع، فهــي ال تتعامــل مــع األشــخاص العاديــني وعمالئها 

الرئيســيني ؛ املصنعــون وأصحــاب الصناعــة واألشــخاص النشــطون يف 

مجــال البنــاء والهندســة. يف رأيــي، ســنواجه ارتفاًعــا يف الطلــب يف هــذا 

القطــاع عندمــا تخــرج الدولــة مــن الركــود التضخمــي الحــايل وتزيــد 

حصــة مشــاريع البنــاء يف ميزانيــة 2022. وتجدر اإلشــارة، مــع ذلك، إىل 

أن التحســن يف حالــة التأمــني الهنــديس والطاقــة يشــري إىل تحســن يف 

الوضع االقتصادي للبالد. 

قــال يعقــوب رشــنوادي، الرئيــس التنفيــذي لركــة رسمــد للتأمــني، يف 
حفــل تقديــم خدمــات الســوبر ماركــت املــايل لبنك صــادرات إيــران يف 
مجــال التأمــني، يف إشــارة إىل الخدمــات التــي تقدمهــا رسمــد للتأمــني يف 
صناعــة التأمــني يف البــالد: يف مجمــع رسمد للتأمــني، نحــاول أيًضا تقديم 
الخدمــات املناســبة أينــا كان هنــاك أدىن خطــر وتقليــل املخاطــر مــن 

خــالل التواجد النشــط.
وأضــاف: »يف بنــك صــادرات إيــران، نهــدف إىل تقديــم خدمــات عاليــة 
الجــودة للناشــطني يف مختلــف القطاعــات االقتصاديــة، وبنهــج يعتمــد 
عــى التقنيــات الجديــدة، فــإن صناعــة التأمــني لديهــا فرصــة أن يكــون 
ــة األخــرى  لهــا حضــور أكــر نشــاطًا إىل جانــب القطاعــات االقتصادي

والخدمــات الرخيصــة. » تقديــم رسيــع وبســيط وآمــن.
كشــفت رسمــد النقــاب عــن أول نظــام إلكــروين إلصــدار تأمــني لطــرف 

لث ثا
كشــفت رسمــد للتأمــني عــن أول نظــام إلكــروين إلصــدار التأمــني مــن 
طــرف ثالــث، مــع القــدرة عــى تلقــي رمــز فريــد يف وقــت واحــد مــن 

خــالل نظــام التأمــني الشــامل لركــة فــرآوران.
كشــف يعقوب راشــناوادي، يف االجتــاع الوطني ملديري ورؤســاء فروع 
رسمــد للتأمــني املنعقــد يف طهــران، عــن أول نظــام إلكــروين إلصــدار 
تأمــني ضــد الغــري مــع القــدرة عــى إصــدار رمــز فريــد يف وقــت واحــد. 
هــذا النظــام هــو أول نظــام إلكــروين إلصــدار تأمــني ضــد الغــري، والذي 

تــم إطالقــه بالتعــاون مــع رشكــة رسمــد للتأمــني ورشكــة  فــرآوران. 
مــع الكشــف عــن هــذا النظام الفريــد، ميكن لجميــع العمــالء الحصول 
عــى هــذا التأمــني عــرب اإلنرنــت برمــز فريــد بعــد طلــب إصــدار تأمني 
ودفــع طــرف ثالــث. نظــام إصــدار التأمــني ضــد الغــري عــرب اإلنرنــت 
مــن رسمــد متصــل بنظام ســنهب للتأمــني املركــزي عرب اإلنرنــت وميكن 
للعمــالء االستفســار عــن رمــز التأمــني الفريــد الخــاص بهم مــن التأمني 
املركــزي بعــد إصــدار بوليصــة التأمــني. هــذه امليــزة هــي فــرق كبري بني 
نظــام تأمــني رسمــد واألنظمــة املاثلــة، مــا مييــزه عن جميــع منصات 
مبيعــات التأمــني الحالية للجهــات الخارجيــة، ويف الواقع، هــو أول نظام 
عــرب اإلنرنــت إلصــدار تأمــني الطــرف الثالــث، والــذي لــه أيًضــا رمــز 
فريــد بعــد إصــدار بوليصــة التأمــني مــن خــالل نظــام مجتمــع التأمــني 

الخــاص بركــة فــرآوران يوفــر للعمالء.
هــذا النظــام، املتــاح لجميــع العمــالء مــن خــالل تطبيــق الويــب رسمد 
ــات  ــع منص ــى جمي ــاح ع ــى webapp.sarmadins.ir، مت ــني ع للتأم

 .iOS و Android و Windows

 تم رشح ذلك يف اجتامع کیش اینوکس 1202 املتخصص

دور رسمد للتأمني يف 
السوبر ماركت املايل لبنك 

صادرات إيران
تّم طرحه مع محسن ثابت

تعزيز التأمني الهنديس 
والطاقة من خالل زيادة 

حصة مشاريع البناء
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تأسســت رشكة نســيم عطيــه زازان كيميــا للتأمني )تحــت إرشاف رشكة 
نويــن للتأمــني( يف نهايــة عــام 2017 بــرأس مــال أويل قدره مليــار ريال. 
للتعــرف أكــر عــى األنشــطة والتدابــري التــي اتخذتهــا هــذه الركــة، 
أجرينــا مقابلــة مــع ســيد محمــد جــواد ســجاديان، الرئيــس التنفيــذي 
لركــة آتیــه ســازان كيميــا للتأمــني ورئيــس جمعيــة ممثــيل التأمــني 

الجــدد يف محافظــة فــارس. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
خدمــات هــذه الركــة بســبب وجــود خطــط خاصــة مثــل خطــة اتــو 
بــالس يف التأمــني عــى الســيارات، وخطــة فایــر بــالس يف التأمــني ضــد 
الحرائــق، ومــا إىل ذلــك، جعلــت هــذه الركــة مختلفــة عــن الركات 
ــات  ــع التعويض ــة ودف ــة للمتابع ــة الخاص ــا أن العملي ــرى. ك األخ
لــركات التأمــني هــي أحــد األســباب التــي ميكــن أن متيــز رشكــة نوین 

للتأمیــن عــن الــركات األخــرى.
مبــا أن شــرياز مدينــة ســياحية بهــا العديــد مــن املعــامل الســياحية، فقد 
أدى هــذا العامــل إىل إنشــاء وكاالت ســفر وســياحة يف هــذه املدينــة، 

وقــد أدى ذلــك إىل إرضــاء الســائحني األعــزاء.
ــع www.atyehsazan. كام  ــن خــالل موق ــت م ــرب اإلنرن ــات ع املبيع
  nasim.atyeh.sazan.kimia ــتجرام ــة إنس ــالل صفح ــن خ ــا م وأيًض
خــالل فــرة كورونــا، أتــاح ذلــك ملعظــم رشكات التأمــني، الذين بســبب 
انتشــار هــذا الفــريوس، مل يتمكنــوا مــن الذهــاب شــخصيًا للتغطيــة 
التأمينيــة أو تجديــد بوليصــة التأمــني الخاصة بهم، الســتخدام خدمات 

الركــة بســهولة.
ــيم  ــل نس ــن يف متثي ــن لتأمی ــة نوی ــي لرك ــاط الرئي ــل النش يتمث
عطيهــزان كيميــا فيــا يتعلــق بتأمــني البضائــع عــى الــواردات 
والصــادرات وكذلــك تأمــني مســؤولية الناقل الــدويل ســی.ام. ار، والذي 
يتعامــل بســهولة مــع شــحنات التصديــر واالســترياد مــن جميــع أنحاء 
العــامل مــع الحــد األدىن مــن األقســاط وااللتزامــات القصــوى يف البنــود 
ــربي( مشــمول  ــع )الجــوي، البحــري، ال ــى البضائ ــني ع أ، ب، ج التأم

بالتأمــني.
بالنظــر إىل إحصــاءات صناعــة التأمــني التــي نرتهــا الهيئــة املركزيــة 
للتأمــني يف جمهوريــة إيــران اإلســالمية، ســنجد أن عــدد رشكات التأمني 
ــة  ــد هــذه اإلحصائي ــوم. تع ــد ي ــا بع ــد يوًم ــني يتزاي ــة التأم يف صناع
بــأن صناعــة التأمــني أصبحــت أكــر ديناميكيــة مــن أي وقــت مــى 
وأهميتهــا تتزايــد بــني رشائــح املجتمــع املختلفــة، وهــذا يعنــي 

ديناميكيــة ونشــاط صناعــة التأمــني.
إن صناعــة التأمــني، باعتبارهــا أحــد جوانــب املثلــث املــايل لــكل دولة، 
لهــا أهميــة خاصــة ومكانــة خاصــة، ويعــد توســيع شــبكة املبيعــات 

والتسويق أحد الحلول الثقافية يف هذا الصدد.

العضو املنتدب لرشكة نسيم آتیه سازان كيميا للتأمني

أصبحت صناعة 
التأمني أكرث ديناميكية 

من أي وقت مىض

إن قطــع االعتــاد عــى عائــدات النفط واالهتــام بالصــادرات، يف ظل 
الظــروف االقتصاديــة الصعبــة الحاليــة، ميكــن أن يســاعد يف تحقيــق 
ــاكل يف  ــل املش ــق ح ــن طري ــن ع ــع ممك ــو بالطب ــام، وه ــعار الع ش
ــة مــع  مختلــف الصناعــات، وخاصــة صناعــة الســجاد اآليل. يف مقابل
حميــد صابــر، الرئيــس التنفيــذي لركــة آراد للســجاد، قمنــا بفحــص 
املشــاكل يف صناعــة الســجاد املصنــوع آليًــا وســبل الخــروج منهــا. نقرأ 

مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
لطاملــا حاولنــا إنتــاج ســجاد مبجموعــة متنوعــة مــن التصاميــم 
الكالســيكية والحديثــة بأحــدث تصميــات اليــوم. جميــع تصميــات 
ــا  ــس له ــا لي ــان أن منتجاتن ــول بأم ــا الق ــة وميكنن ــجاد آراد مملوك س
منــوذج ماثــل يف الســوق. مــن ناحيــة أخــرى، يعــد اســتخدام لوحــة 
األلــوان الفريــدة ميــزة أخــرى لســجاد آراد، مــا يجعلنــا مختلفــني عن 
العالمــات التجاريــة األخــرى. حاولــت أال أشــعر بــأي نقــص مــن حيــث 
جــودة الســجاد والخيــوط واألنســجة، باإلضافــة إىل تخصــص منتجــات 

ــا أكــر اســتقرارًا يف الســوق. آراد، ألن جــودة املنتــج تكــون دامئً
ــى اآلن،  ــم. حت ــف وكري ــن ولطي ــن ومزي ــي مزي ــية تعن آراد بالفارس
حاولنــا أن يكــون لنــا شــخصية وســلوك الئقــني مــع العمــالء واملوظفني 
وكذلــك يف إنتــاج منتجاتنــا، ويف إطار معــاين آراد، باإلضافة إىل اســتخدام 

االســم اإليــراين األصــيل للحفــاظ عــى هويتنــا. .
يف التخطيــط طويــل األمــد، حاولنــا توســيع نطــاق ســجاد آراد، لكــن 
لحســن الحــظ يف بدايــة العــام حققنــا النتيجــة املرجــوة بإضافــة منتج 
واحــد، وبنــاًء عــى طلــب العمــالء املتكــرر، ســيتم إضافــة منتــج آخــر 
إىل مجموعــة آراد للســجاد بنهايــة هــذا العــام متكنــا مــن زيــادة تنــوع 

املنتجــات أكــر مــن ذي قبــل وزيــادة مجــال خلــق فــرص العمــل.
ــجاد آراد يف  ــات الس ــن منتج ــوايل 80 ٪ م ــتخدام ح ــم اس ــا، يت حاليً
الســوق املحليــة، ونحــن نعمــل عــى توســيع ومنــح التمثيــل ملــدن 

ــالد. ــطًا يف الب ــاًل نش ــا 19 متثي ــا حاليً ــران، ولدين ــرى يف إي أخ
ــة إىل  ــزاء، باإلضاف ــا األع ــا وعمالئن لحســن الحــظ، مبســاعدة أصدقائن
إنتــاج منتجــات جديــدة خــالل وبــاء كورونــا، حافظنــا عــى حصتنــا يف 
الســوق وحتــى اآلن حافظنــا عــى مبيعاتنــا ثابتــة تقريبًــا منــذ اللحظة 

التــي ســبقت تفــي كورونــا.
يف رأيــي، أعــزايئ الزمــالء واملنتجــني يجــب أن يعرضــوا منتجاتهــم 
لألســواق املحليــة، وخاصــة األســواق الخارجيــة، دون أي قصور وبأفضل 
جــودة، حتــى تثــق شــعوب العــامل يف التاريــخ الالمــع للســجاد اإليــراين 

املصنوع عى سنوات ال تترر. 

أكد الرئيس التنفيذي لرشكة آراد للسجاد

رضورة اهتامم املصنعني 

بسمعة ومكانة السجاد اإليراين
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ــا  مــن املشــاكل التــي تواجــه مصنعــي صناعــة الســجاد املنســوج آليً
توفــري املــواد الخــام إلنتــاج منتجــات ذات جــودة عاليــة، مــا تســبب 
لهــم يف العديــد مــن املشــاكل. مــن أجــل مزيد مــن التحقيــق يف وضع 
ــة مــع عــيل  ــا مقابل ــالد، أجرين ــا يف الب صناعــة الســجاد املنســوج آليً
آذربــاد، الرئيــس التنفيــذي لركــة جهامنهــر نقــرأ مقتطفــات من هذه 

املقابلة.
يختلــف ســجاد هــذه الركــة عــن باقــي منتجــات الــركات األخــرى، 
وأهمهــا اســتخدام أفضــل الخامــات والتواصــل الصــادق مــع العمــالء 
ــكار  ــا البت ــا قصــارى جهدن ــا دامئً الكــرام لهــذه املجموعــة. لقــد بذلن
هــذه املنتجــات وتزويدهــا، ويف هــذا الصــدد، نجحنــا يف إنتاج الســجاد 
ــجادة  ــاج أول س ــا يف إنت ــر، ونجحن ــادة الحري ــتخدام م ــدوي واس الي

ــا بنســبة 100٪ ماثلــة للســجاد اإليــراين اليــدوي. منســوجة آليً
ــا يف برنامــج هــذه الركــة ومديريهــا،  كانــت إجــراءات التطويــر دامئً
ولهــذا الغــرض، ننتظــر اآلن تســليم أول ماكينــة حياكــة بكثافــة 1500 
عقــدة، والتــي ســتكمل محفظــة منتجــات الركــة. أيًضــا، مــع رشاء 
وتركيــب ماكينتــي حياكــة جديدتني، لحســن الحــظ، زاد إنتــاج الركة 
ــه  ــر أن ــب أن أذك ــع، يج ــر البضائ ــق بتصدي ــا يتعل ــبة 30٪. في بنس
ــواق  ــا إىل أس ــيع صادراتن ــا بتوس ــة، قمن ــذ البداي ــظ، من ــن الح لحس
ــات  ــر منتج ــم تصدي ــة، واآلن يت ــدول األفريقي ــاريس وال ــج الف الخلي

ــة. الركــة باســتمرار إىل أكــر مــن 15 دول
إن أهــم مشــكلة نتعامــل معهــا حاليًــا هــي توريد املــواد الخــام، وهي 

دالــة لســعر العملــة. تــؤيت مثارها.
بالنظــر إىل صعوبــة التمييــز بــني الســجاد الجيــد واملتوســط، إال أنــه 
مــن الســهل جــًدا التمييــز بينهــا وبــني الســجاد الــرديء. وفًقــا للــوزن 
واملــواد الخــام املســتخدمة، ميكــن تحقيــق الجــودة املناســبة للســجاد. 
يجــب عــى املشــرين االنتبــاه إىل كثافــة الســجادة وملمس الســجادة 
ــدى  ــة. ل ــري اإليراني ــع باملعاي ــن رشاء البضائ ــد م ــا، والتأك ــن خلفه م
ــدة جــًدا  ــة جي ــش دوري ــات تفتي ــة عملي املنظمــة القياســية اإليراني
لــركات التصنيــع وتراقــب جميــع مراحل النســيج واإلنتــاج، ما دفع 
الــركات املصنعــة إىل توخــي املزيــد مــن الحــرص يف إنتــاج منتجــات 

عاليــة الجــودة.
آالتنــا آخــذة يف اإلهــالك وأود إبــالغ جميــع أصحــاب الصناعــة 
ــب  ــه يج ــتثار« أن ــامل االس ــالل »ع ــن خ ــني م ــؤولني الحكومي واملس

تصحيح هذا الوضع. 

أكد الرئيس التنفيذي لرشكة جهامنهر

يعد توريد املواد الخام 
من أهم مشاكل مصنعي 

السجاد املنسوج آلًيا

بــدأت رشكــة بســتان ترمــه للســجاد، بعالمــة تجاريــة مثاليــة للســجاد، 
نشــاطها يف عــام 1994 يف مجــال إنتــاج أنــواع مختلفــة مــن الســجاد 
املصنــوع آليًــا وتقدم منتجاتهــا يف األســواق املحلية والدولية باســتخدام 
ــجاد  ــاج س ــة يف إنت ــتمرت الرك ــة، اس ــدة. يف البداي ــج جدي آالت نس
منخفــض الكثافــة، ومبــرور الوقــت، قامــت بتحديــث أجهزتهــا بســبب 

التقــدم يف تكنولوجيــا النســيج.
وأشــار عــيل رضــا ضابطــی، نائــب رئيــس مجلــس إدارة رشكــة ايديــال 
كاربــت، إىل إحــدى مزايــا هــذه املاركــة وقــال: »أهــم مــا مييــز الســجاد 
املثــايل هــو التفــرد يف تصمياتــه وخدمــات مــا بعــد البيــع، وهــو مــا 

جعــل منتجــات الركــة لقيــت اســتقباال حســنا “.
وأضــاف: »التقــدم يف العمــل والجــودة املناســبة للمنتجــات والتحســني 
بشــكل عــام ليــس لــه حــدود، لذلــك أطلقنــا عــى عالمتنــا التجاريــة 

عالمــة مثاليــة لتذكــري هــذه القضيــة املهمــة”.
مــن أجــل تحقيــق قفــزة يف اإلنتــاج، نحــاول زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة 
ملنتجاتنــا، ويتــم متابعــة هــذه املشــكلة بجديــة. باإلضافــة إىل ذلــك، 

لدينــا خطــط تنمويــة نأمــل أن نحققهــا بنهايــة العــام الجــاري.
ــر  ــا، كان ســوق التصدي ــه مــع تفــي مــرض کورون وقــال املســؤول إن
يواجــه تراجعــا كبــريا، مضيفــا: »مبــرور الوقــت وبســبب الحــد مــن آثار 
هــذا املــرض والقيــود، اتخــذت رشكــة بســتان ترمه اإلجــراءات املناســبة 

يف هــذا املجــال. مــن الصــادرات وهــي يف ازديــاد وهــي عملــة.
ــة، وأعــرب  ــا نتمتــع مبوقــع مقبــول يف األســواق املحلي وأكــد عــى أنن
عــن أملــه يف أنــه مبســاعدة مجموعــة البحــث والتطوير التابعــة لركة 

بســتان ترمــه، ســيكون لدينــا حصــة أكــرب يف الســوق املحليــة.
قــال ضابطــي: »بصفتــي منتًجــا، أطلــب املزيــد مــن التعــاون والوحــدة 
مــن جميــع املديريــن واملســؤولني املعنيــني ملســاعدة بعضهــم البعــض 
ــر هــذه الصناعــة العظيمــة«. باإلضافــة إىل ذلــك، يجــب عــى  لتطوي
الحكومــة توفــري الــروط لتطويــر صناعــة الســجاد مــن خــالل توفــري 

حــزم الدعــم للمنتجــني.
وأشــار إىل إقامــة املعــرض الــدويل الثالث عر للســجاد، وقال: »بســبب 
قيــود كورونــا العــام املــايض، كان مــن املتوقــع أن يحظــى معــرض هــذا 
ــا  ــا حــدث لحســن الحــظ، حيــث رأين ــري، وهــو م العــام برحيــب كب

الكثــري مــن االبتــكارات. »كنــا يف التصاميــم الحديثــة والكالســيكية.
ــجاد  ــة الس ــاص لصناع ــام خ ــالء اهت ــي إي ــال: ينبغ ــة، ق ويف النهاي
كصناعــة توفــر فــرص العمــل وصناعــة العملــة مــن أجــل مشــاهدة 

منوها وتطورها املتزايد. 

نائب رئيس مجلس إدارة رشكة  ایده آل للسجاد

ازدهار صناعة السجاد 
املنسوج آلًيا من خالل 
دعم الرشكات املصنعة
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ــرر  ــري مــن ال ــا تســبب يف الكث عــى الرغــم مــن أن فــريوس كورون

للفاعلــني االقتصاديــني يف مختلف املجــاالت، إال أنه أوجــد أيًضا العديد 

مــن الفــرص لهــم لزيــادة املبيعــات عــرب اإلنرنــت واالفراضيــة. ملزيــد 

مــن املعلومــات توجهنــا إىل مصطفــى نقــوي الرئيس التنفيــذي لركة 

نقــوي للســجاد وتحدثنــا معــه. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.

ــف  ــعر 80 أل ــجاد بس ــاج س ــة إنت ــاط الرك ــزات نش ــم ممي ــن أه م

ــد مــن  ــح العمــالء املزي ــون تومــان للمــر، مــا مين تومــان إىل 2 ملي

الفــرص للــراء. يف الوقــت الحــارض، تــم تقديــم الحزمــة الكاملــة مــن 

ــا  منتجــات رشكــة  نقــوي للســجاد لألســواق املحليــة واألجنبيــة وفًق

ــرية. ــت بإشــادة كب ــد قوبل ألذواق العمــالء املختلفــة، وق

ــوع يف  ــة ؛ تن ــذه الرك ــه ه ــذي تنتج ــجاد ال ــا الس ــم مزاي ــن أه ، م

الجــودة والســعر واألبعــاد والكثافــة، لذلــك لديهــا نطــاق واســع مــن 

العمــالء وتلبــي احتياجاتهــم يف الداخــل والخــارج. مــن ناحيــة أخــرى، 

فــإن الســجاد الــذي تنتجــه رشكــة نقــايف للســجاد لــه أليــاف مختلفــة 

ــرف  ــخ وغ ــة للمطاب ــرة حديث ــاذج فاخ ــم ومن ــا تصامي ــي أيًض ويغط

ــال. األطف

إذا نظرنــا بشــكل واقعــي، فــإن تفــي کورونــا كان لــه فــرص 

وتهديــدات. مــن بــني تهديداتهــا انكــاش الســوق وتراجــع املبيعــات. 

مــن ناحيــة أخــرى، فقــد زاد أيًضــا مــن فــرص املبيعــات عــرب اإلنرنــت، 

بحيــث ميكــن للمتقدمــني اآلن تلقــي طلباتهــم عــن طريــق الطلــب 

عــرب اإلنرنــت.

ــركات  ــام يف ال ــواد الخ ــاج امل ــة إنت ــرص االقتصادي ــل الف ــن أفض م

والصناعــات الكبــرية، والتــي بالطبــع، مــع االهتــام بهــذه الصناعــات 

ــني  ــات املنتج ــل تحدي ــالد وح ــذايت للب ــاء ال ــيؤدي إىل االكتف األم، س

ــواد. ــوب م ــام املطل ــد الخ لتوري

ــدول املتقدمــة والتجــار  ــادة مســتوى التفاعــل مــع ال مــن خــالل زي

ــدول. ــم لدخــول هــذه ال ــة ملنتجاته ــري األرضي ــب، لتوف األجان

تقــام معــارض الســجاد وفًقــا ملعايــري اليــوم، ويتواجــد عــدد كبــري مــن 

املصنعــني والجهــات الفاعلــة املهمــة يف الصناعة ويتــم توفري معلومات 

مهمــة مــن هــذا الســوق للمشــاركني. يعــد هــذا املعــرض أيًضــا فرصــة 

جيــدة ملصنعــي الســجاد للخــروج مــن رتابــة اإلنتاج.

ــي  ــجادة، فينبغ ــة الس ــة ومتان ــى متان ــني ع ــالء حريص إذا كان العم

عليهــم اختيــار ســجادة تســتخدم خيوطًــا عاليــة الجــودة مثــل 

ــلء  ــدم م ــألة ع ــى مس ــل ع ــام العمي ــا إذا كان اهت ــك، أم األكريلي

السجادة، فعليه استخدام سجاد البوليسر.

أكد الرئيس التنفيذي لرشكة  نقوي للسجاد

املنافسة األوىل للسجاد 
اإليراين املنسوج آلًيا 
مع الدول املجاورة

ــة  ــالد فرص ــة يف الب ــاز غني ــط وغ ــات نف ــود احتياطي ــاح وج ــد أت لق
جيــدة جــًدا للجهــات االقتصاديــة الفاعلــة إلنتــاج منتجــات متعلقــة 
بهــا، والتــي لألســف ال يتــم اســتخدامها بشــكل جيــد بســبب اإلدارة 
غــري الفعالــة يف هــذا املجــال. بســبب هــذه املشــكلة، تحولــت بعــض 
الجهــات االقتصاديــة الفاعلــة يف الخــارج إىل إنتــاج منتجــات الطاقة، مبا 

يف ذلــك منتجــات زيــت الســيارات.
قــال ســيد ميــالد حســيني، ممثــل رشكــة فنــول، يف إشــارة إىل إنتــاج 
الزيــوت الصناعيــة والزيــوت التي تســتخدمها املصايف يف هــذه الركة: 
نظــرًا لقلــة إنتــاج الزيــوت عاليــة الجــودة واملتوقعــة بالداخــل، فــإن 
أحــد عمــالء النفــط لهــذه الركــة هــو إيــران التــي هــي دامئــا تواجــه 

مشــاكل مــع العقوبــات والحواجــز املحليــة عــى الــواردات.
ــل مــن التكاليــف  ــول تقل ــة فن ــا رشك ــي تنتجه ــوت الت ــال إن الزي وق
ــوت،  ــذه الزي ــة له ــد املهم ــن الفوائ ــاً: »م ــود، مضيف ــتهالك الوق واس
باإلضافــة إىل اســتخدامها عــى نطــاق واســع ملســافات طويلــة، غســل 
الحــأة واالمتثــال للمعايــري الدوليــة، مــا مينــع تلــوث البيئــة. . » مــن 
ناحيــة أخــرى تســتخدم الركــة التقنيــات الحديثــة وتعــد مــن أفضــل 

العالمــات التجاريــة يف العــامل يف إنتــاج النفــط.
واعتــرب ممثــل رشكــة فنــول اســتخدام هــذه الزيــوت عاليــة الجــودة 
كــرط لقــوة التحمــل وإطالــة عمــر قطــع الســيارة وقــال: إن معظــم 
املســتهلكني راضــون عنهــا بســبب الجــودة العاليــة ملنتجــات الركــة 

واســتخدامها للســفر كيلومــرات.
ــال: »لحســن الحــظ  ــة وق ــول يف 80 دول ــل فن وأشــار إىل وجــود ممث
منتجــات هــذه الركــة معروفــة وســتطرح يف الســوق بســعر مليــون 
و 200 إىل مليــون و 800 ألــف تومــان«. باإلضافــة إىل ذلــك، يتــم 
اســتخدام الزيــوت التــي تنتجهــا هــذه الركــة بشــكل متكــرر يف دول 

بــارزة مثــل الواليــات املتحــدة وكوريــا الجنوبيــة.
واعتــرب مراحــل إنتــاج املاكينــات والزيــوت الصناعيــة لهــذه الركــة وفًقا 
لدراســات واختبــارات عديــدة، وقــال: »مبــا أنــه يف الوضع الحــايل ال ميكن 
إنتــاج هــذا املنتــج يف الدولــة ومــن ناحيــة أخــرى نواجــه قيــودًا كثــرية، 
يجــب توفــري رشوط اســترياد هــذا املنتــج. »كــن. بالطبــع نحــن نتطلــع 
إىل بنــاء مصفــاة يف البــالد، وســيتم ذلــك عندما تكــون الظروف مناســبة.
ــذه الركــة  ــات ه ــول أن منتج ــل رشكــة فن ــام ذكــر ممث ويف الخت
تســتخدم يف جميــع القطاعــات حتــى يف صناعــة الشــحن والطــريان، 
وقــال: كل صناعــة ومنتــج يحتــاج إىل دعــم حكومــي للنمــو والتطــور. 
مــن أجــل تلبيــة احتياجاتهــا األساســية يف هــذا املجــال وإطــالق 
صناعــات ماثلــة، تحتــاج بالدنــا إىل صياغــة القوانــني املناســبة، والتــي 

نأمل أن توفر األرضية لبناء مصايف يف املناطق املحتملة. 

أثار ممثل رشكة فنول

استخدام التقنيات الحديثة 
يف إنتاج الزيوت الصناعية 
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ومــع ذلــك، يوجــد يف بلدنــا إمكانــات كبــرية لالســتثار يف 
منتجــات البروكياويــات والنفــط والغــاز. مــن أجــل التعــرف 
عــى هــذا املجــال، أجرينــا مقابلــة مــع الدكتــور عــيل محمودي 
ــرأ  ــة. نق ــة آذران القابض ــذي لرك ــس التنفي ــل زاده، الرئي اص

ــة. مقتطفــات مــن هــذه املقابل
ــة للنشــاط املناســب،  ــر املنتجــات البروكياوي ــا يف تصدي بدأن
ومــن خــالل تصديــر املنتجــات البروكياوية واملصــايف إىل بعض 
الــدول ألول مــرة، رسعــان مــا أسســنا مكانــة جيــدة يف الدولــة 
وكذلــك األســواق الدوليــة، بحيــث متكنــا مــن تصديــر املنتجــات 

البروكياويــة إىل 26 دولــة. 
مــع الكثــري مــن الجهــود يف هــذا املجــال، أصبحنــا رئيــس لجنــة 
التجــار التحــاد مصــدري النفــط والغــاز وكذلــك العضــو الرئيي 
يف مجلــس إدارة هيئــة البروكياويــات التحــاد تصديــر النفــط 
والغــاز والبروكياويــات. تــم اختيارنــا كأفضــل مصــدر يف 
محافظــة كرمــان وســنواصل أنشــطتنا بحضــور نشــط يف 8 غرف 

تجاريــة بهــدف تطويــر الســوق.
ــن  ــايف م ــات واملص ــني البروكياوي ــدة ب ــة جي ــا اآلن مكان لدين
حيــث توريــد املعــدات البروكياويــة. باإلضافــة إىل ذلــك، 
مــن أجــل اســتخدام اإلمكانــات الشــاملة للمنتجــني املحليــني، 
قمنــا بتصميــم موقــع »إيــران - بــروكاال«، وهــو موقــع شــامل 
الحتياجــات البروكياويــات ويضــم حــوايل 1600 عضــو نشــط. 
ــات  ــركات البروكياوي ــروف ل ــة الظ ــم تهيئ ــه، ت ــاًء علي وبن
ــن  ــني. لحس ــني املحلي ــن املنتج ــة م ــا املطلوب ــد منتجاته لتزوي
الحــظ، عملنــا يف هــذه الصناعــة بقــدر مــا نســتطيع، ونأمــل أن 

ــدة يف هــذا االتجــاه. ــام بأنشــطة جي نواصــل القي
التــي يجــب أن نقدمهــا  الحــظ، فــإن الضانــات  لســوء 
ــري  ــم غ ــذا فه ــًدا، ل ــة ج ــت قوي ــب ليس ــتثمرين األجان للمس
مســتعدين لالســتثار يف البــالد. الطبيعــة العشــوائية للمجتمــع 
هــي مشــكلة أخــرى يجــب معالجتهــا يف هــذا الصــدد. عــى 
ســبيل املثــال، كنــا عــى اتصــال مبســتثمر ســويدي ملدة 6 أشــهر 
ــع  ــت جمي ــزيل. مت ــرة يف أن ــة الح ــتثار يف املنطق ــا لالس تقريبً
مراحــل هــذا التعــاون، ولكــن يف مرحلــة واحــدة مــن العمــل، 
لألســف، قامــت الحكومــة بتغيــري جميــع القوانــني، مبــا يف ذلــك 
القوانــني املتعلقــة باملنطقــة الحــرة، واإلعفــاءات الريبيــة، ومــا 

ــك. إىل ذل
عــى الرغــم مــن العقوبــات الســاحقة والعديــد مــن مشــاكل 
العملــة، واجهنــا أيًضــا العديــد مــن املشــكالت، ونتيجــة 
لذلــك تــم إغــالق حســاباتنا عــدة مــرات، ولكــن ال يــزال لدينــا 
العديــد مــن الحســابات املجمــدة. بعــد العديــد مــن األنشــطة 
وبفضــل أصدقائنــا، أصبحنــا رئيــس لجنــة التجــار التحــاد 
ــس  ــي يف مجل ــو الرئي ــا العض ــاز وأيًض ــط والغ ــدري النف مص
ــاز  ــط والغ ــدري النف ــاد مص ــات التح ــة البروكياوي إدارة لجن

والبروكياويــات.

رفع الرئيس التنفيذي لرشكة آذران القابضة

العقوبات العقبة الرئيسية أمام اإلنتاج والتصدير

املســتثمرين األجانــب لديهــم خطــة وال ميكنهــم االســتثار يف مثــل 
ــري  ــار إىل اإلدارة الســليمة، والتغي ــي، إن االفتق هــذه الظــروف. يف رأي
ــن  ــالً ع ــابقة، فض ــني الس ــال للقوان ــدم االمتث ــني، وع ــتمر للقوان املس
االفتقــار إىل الهيــكل املناســب، يســبب الــرر األكــرب يف جــذب 

ــب. ــتثمرين األجان املس
يعتــرب تخصيــص 4200 تومــان أكــرب رضبــة لهيئــة الصناعــة، وخاصــة 
صناعــة البروكياويــات يف البــالد. كان هــذا قانونـًـا غــري مناســب، ألن 
رجــل األعــال أو املــزارع اضطــر إىل رشاء منتــج بســعر 16000 تومــان 
وبيعــه بســعر 4200 تومــان. لإلرســال. كان هــذا اإلجــراء غــري مناســب 
ألن التجــار اضطــروا إىل توفــري البضائــع بســعر العملــة الحــرة، والــذي 
اضطــر بعــد اســتالم هــذا املبلــغ إىل تســليمه للبنــك واســرداد الــدوالر 
بســعر 4200 تومــان. يف الواقــع، وجهنــا التاجــر لــراء وتصديــر 
الفســتق مقابــل 160.000 تومــان ثــم اســتالم 48.000 تومــان بــدالً من 

160.000 تومان التي قدمها. 

عالم اإلستثمار
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تعتــرب رشكــة فنــول مــن الــركات القــادرة يف مجــال انتــاج املنتجــات 

النفطيــة وتتبــع معايــري الجــودة وتتوافــق مــع املعايــري الحديثــة ملنــع 

التلــوث البيئــي وفــق ثقافــة الــدول األوروبيــة.

قــال عــيل رضــا برزجــر مقــدم، الرئيــس التنفيــذي الســابق لركة أســان 

ــل الرســمي ملصــايف فنــول(، يف إشــارة إىل خدمــة  ــم )املمث تجــارت قائ

مــا بعــد البيــع لركــة فنــول وأيًضــا االنتبــاه إىل مطالــب وآراء العمــالء: 

إذا كان أي مــن العمــالء هــو راٍض عــن جــودة املنتــج ألي ســبب مــن 

األســباب إذا مل يكــن األمــر كذلــك، فســيقوم خــرباء الركة بالذهــاب إىل 

بلــد العميــل هــذا للتحقيــق يف األمــر شــخصيًا

وقــال: »الجــودة العاليــة تعتــرب نوًعــا مــن الخدمة لإلنســانية. يجــب أن 

يكــون كل فــرد مســؤوالً أمــام العمــالء عــن منتجاتــه، وقــد اجتذبــت 

الركــة دامئًــا العمــالء مــن خــالل االلتــزام بهــذا املبــدأ”.

وأكــد برزغــار مقــدم أن منتجــات فنــول النفطيــة تقلــل التلــوث وتقلل 

مــن تكلفــة أداء قطــع الغيــار، مشــدداً عــى أن الســوق املحــيل يحتــاج 

إىل اســترياد مثــل هــذه املنتجــات لعــدم وجــود مثيالتهــا يف بالدنــا.

ــا ونواجــه عقوبــات  عندمــا ال يتــم إنتــاج مثــل هــذه املنتجــات محليً

وعــدم وجــود صناعــة تكريــر مناســبة، فــإن اســترياد األجــزاء واملنتجــات 

املاثلــة لــن يــر باإلنتــاج فحســب، بــل سيســاعد املصّنعــني أيًضا عى 

إكــال عمليــة اإلنتــاج.

وشــدد عــى أن اســتخدام منتجــات فنــول سيســاعد يف الحد مــن تلوث 

الهــواء كواحــدة مــن املشــاكل الرئيســية للمجتمــع، وقــال: »لألســف 

بعــض املســتهلكني يرفضــون رشاء املنتــج بحجــة أن املنتــج لــه ســعر 

مرتفــع، بينــا عــدم اســتخدام فنــول« ســتؤدي املنتجــات إىل اســتهالك 

مفــرط للنفــط ملســافات طويلــة وزيــادة التكاليــف اإلجاليــة.

رصح الرئيــس التنفيــذي الســابق لركــة آســان تجــارت قائم بــأن بعض 

ــتبدالها  ــدة واس ــات مقل ــاج منتج ــون إنت ــة يحاول ــخاص يف الدول األش

ــا  ــوا علين ــني عرض ــؤالء املحتال ــض ه ــا: »بع ــة، مضيًف ــات أصلي مبنتج

التعــاون مقابــل مبالــغ كبــرية مــن املــال، لكننــا مل نقبــل أبــًدا. نحــن ال 

نخــون للعالمــة التجاريــة فنــول ومنتجاتهــا.

يف النهايــة اعترب الرئيس التنفيذي الســابق لركة آســان تجــارت قائم أن 

ــاكل  ــن املش ــالد م ــع إىل الب ــترياد البضائ ــام اس ــة أم ــات الحكوم معوق

الرئيســية التــي تواجــه رشكة فنــول، وأشــار إىل أنــه بعد دخــول الجارك 
مل يتم تخليصها لفرة طويلة بسبب لقوانني مرهقة. 

الرئيس التنفيذي السابق لرشكة آسان 
تجارت قائم

الحكومة متنع 
استرياد البضائع 

إىل البالد

آفاق إنتاج الغاز يف إيران

     هادي بحريني

     خبري بروكياويات

مــع أكــر مــن 42 تريليــون مــر مكعــب مــن احتياطيــات الغــاز 
املؤكــدة، متتلــك إيــران 21.5 يف املائــة مــن مــوارد الغــاز يف العــامل وهــي 
ثــاين أكــرب منتــج للغــاز الطبيعــي يف العــامل، عــى مســافة قصــرية مــن 
الدولــة الشاســعة لروســيا. متتلــك إيــران وحدهــا ســتة أضعــاف مــوارد 
الغــاز القابلــة لالســتخراج مقارنــة باململكــة العربية الســعودية، وســبعة 
أضعــاف مــا متتلكه الواليات املتحــدة و 21 ضعًفــا لدى االتحــاد األورويب. 
لتعويــض هــذا العجــز، مــن الــروري خفــض الصــادرات وقطــع اللقيم 
البروكيــاوي وزيــت الوقــود يف محطــات توليــد الكهربــاء، األمــر الــذي 
ســيؤدي إىل أرضار اقتصاديــة وبيئيــة كبــرية. مــن خــالل قطــع تصديــر 
الغــاز، ال تــرى الــدول املســتوردة إيــران كمصــدر مســتقر وموثــوق بــه 
وتتجــه إىل مصــادر بديلــة. تركيا، عى ســبيل املثــال، تســتورد 11 يف املائة 
فقــط مــن غازهــا من إيــران، وينتهي عقــد مدتــه 25 عاًما الســترياد الغاز 
مــن إيــران يف الســنوات األربــع املقبلــة. مــن ناحيــة أخــرى، اكتشــفت 
الدولــة عــدة حقــول غــاز كبــرية نســبيًا يف البحــر األســود والبحــر األبيض 
املتوســط   خــالل العامــني املاضيــني، ومــن املتوقــع أن تنتــج ضعــف مــا 
تنتجــه إيــران مــن الغــاز يف الســنوات القليلــة املقبلــة. كا وســع العراق 
حقــول الغــاز لتقليــل اعتــاده عــى الغــاز إليــران وبــدأ فصــالً جديــداً 
مــن أحالمــه الغازيــة بتوقيــع عقــد قيمتــه 27 مليــار دوالر مــع رشكــة 

ــية. توتال الفرنس
ــامل،  ــط يف الع ــج للنف ــرب منت ــعودية، أك ــة الس ــة العربي ــت اململك رشع
يف مغامــرة جديــدة للطاقــة يف العــامل مــن خــالل االســتثار بكثافــة يف 
الغــاز الصخــري. أُعلــن العــام املــايض أن أرامكــو تخطــط الســتثار 110 
ــارات دوالر يف حقــل جوفــره للغــاز الصخــري، وإذا كانــت الخطــة  ملي
طموحــة، فســتكون اململكــة العربيــة الســعودية يف األفــق بحلــول عــام 
ــا ملــوارد الغــاز الصخــري املكتشــفة يف البــالد. بعــد روســيا،  2030، وفًق
ســتصبح ثــاين أكــرب مصــدر للغــاز الطبيعــي والغــاز الطبيعــي املســال يف 
العــامل وستكتشــف معــادالت جديــدة يف ســوق الغــاز العاملــي. تقــدر 

ـ 200 تريليــون قــدم مكعــب. احتياطيــات حقــل الغــاز الصخــري بــ
أنتجــت إيــران 251 مليــار مــر مكعــب مــن الغــاز العــام املــايض، تــم 
تصديــر 16 مليــار مــر مكعــب منهــا فقــط، أو 6٪. ومــع ذلــك، فــإن هذا 
الحجــم مــن الصــادرات مهــم للغايــة بالنســبة إليــران، ألن ســعر الغــاز 
ر يزيــد عــن 20 ضعــف ســعر البيــع املحــيل. وحققــت 9.2 مليــار  املُصــدَّ
دوالر أكــر مــن إجــايل مبيعاتهــا املحليــة العــام املــايض. دول املنطقــة، 
عــى الرغــم مــن امتالكهــا مــوارد غــاز أقــل مــن إيــران، فقــد ســلبت 
مبــادرة ســوق الغــاز مــن إيــران مــع الكثــري مــن االســتثار، وإذا اســتمر 
حجــم االســتثار الصغــري يف صناعــة الغــاز اإليرانيــة بنفــس الطريقــة، يف 
املســتقبل القريــب جــًدا إيــران مــع أكــرب مــوارد الغــاز يف العــامل، الغــاز 

أدخل استهالكك أيًضا. 
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أدى نجــاح رشكات البوليمــر يف مجال االســتيعاب إىل عــدم رضورة 
اســترياد املــواد الخــام مــن العديــد مــن الصناعــات مثــل صناعــة 
الســيارات واألجهــزة املنزليــة والصناعــات ذات الصلــة. ويف الوقت 
نفســه، تحــاول بعــض الركات اســتخدام تقنيــات عاليــة الجودة 
ــث الجــودة  ــن حي ــدان األخــرى م ــع منتجــات البل ــس م للتناف
وخلــق بيئــة مناســبة ملزيــد مــن تطويــر أنشــطة الحرفيــني. مــن 
ــة  ــا مقابل ــق يف هــذه املشــكلة، أجرين ــد مــن التحقي أجــل مزي
مــع املهنــدس ســيد محمــود مفيــدي، الرئيــس التنفيــذي لركــة 
معصــوم القائــم علی املعرفــة إلنتــاج الحبيبات،  نقــرأ مقتطفات 

مــن هــذه املقابلــة.
بــدأت هــذه الركــة العمــل يف عــام 1995 بهــدف إنتــاج أنــواع 
مختلفــة مــن مركبات البوليمــر، وبعد ذلــك ووفًقا لحاجــة الدولة 
ــال األســالك  ــی.وی. ســی املتخصصــة يف مج ــات ب ــاج حبيب إلنت
والكابــالت واألحذيــة وصناعــة الســيارات واألجهــزة املنزليــة 
واألدويــة، مثــل باإلضافــة إىل الرجمــة بنســبة 100٪. بــدأت رشكة 
معصــوم حبيبــات نشــاطها يف عــام 2001 مع نهج إنتــاج حبيبات 
بــی.وی. ســی املتخصصــة وقدمــت البنــى التحتيــة مثــل معدات 
املختــربات واملســاحة الالزمــة لإلنتــاج واآلالت املتخصصــة. مــن 
ناحيــة أخــرى، كانــت هــذه الركــة مــن أوائــل الــركات التــي 
دخلــت صناعــة الســيارات إلنتــاج هــذه املنتجــات، مــا يلغــي 
الحاجــة إىل اســترياد املــواد الخــام، حيــث تعــد حاليًــا واحــدة مــن 
أوائــل وأكــرب منتجــي حبيبــات بــی.وی. ســی يف البــالد، و باإلضافة 
إىل ذلــك، تعتــرب أيًضــا أول وأكــرب منتــج للمــواد الخــام للمعــدات 
الطبيــة التــي تســتخدم ملــرة واحــدة )درجة طبيــة بی.وی. ســی(.
منتجــات رشكــة معصــوم القائــم علــی املعرفــة إلنتــاج الحبيبــات  
لديهــا مجموعــة واســعة مــن التطبيقــات يف صناعــة املعــدات 
الطبيــة، ويف الوضــع الحايل، تحتاج الصناعــة إىل مجموعة متنوعة 
مــن املــواد الخــام إلنتــاج معدات طبيــة ميكن التخلــص منها مثل 
املصــل، ميكروســت، غســيل الــكى ومجموعــات الــدم، الشــفط 
األنابيــب واألنابيــب ومجموعــات املســالك البوليــة والعديــد مــن 
املــواد املســتخدمة يف هــذه الصناعــة مــن خــالل إنشــاء البنيــة 

التحتيــة املطلوبــة يف عامــي 2009 و 2010.
وفًقــا لإلحصــاءات املتاحــة، تنتج رشكــة معصوم إلنتــاج الحبيبات  
ســنويًا 5500 طــن مــن حبيبــات بــی.وی. ســی للصناعــة الطبيــة، 
و 15000 طــن مــن بــی.وی. ســی لالســتخدام الصناعــي، وحــوايل 
20000 طــن مــن اللدائــن الهندســية املتطــورة و 10000 طــن من 
مركبــات TPE و TPV. وتجــدر اإلشــارة، مــع ذلــك، إىل أن هــذه 
القيــم تشــمل طاقتنــا اإلنتاجيــة الحاليــة، بينــا مــن املتوقــع أن 

تــزداد عــدة مــرات يف العــام املقبــل.
يعتــرب معمــل الركــة أحــد أحــدث املعامــل وأكرهــا تجهيــزًا يف 
الدولــة، ويُعــرف باســم املختــرب الريــك القيــايس، وهــو مختــرب 

رشيك لـــایران خــودرو
منــذ عــام 2011، عندمــا وضعــت الركــة إنتاج الحبيبــات الطبية 
عــى جــدول أعالهــا عــام 1390، حصلــت عــى شــهادة بحــث 

أكد ذلك الرئيس التنفيذي لرشكة معصوم القائم علی املعرفة إلنتاج الحبيبات 

اهتامم خاص بخلق فرص العمل مع تنمية 
اقتصاد البالد

وتطويــر من وزارة الصمت، وبســبب التوســع املتزايد للمواد البوليمرية، 
زادت أنشــطتها يف هــذا املجــال . كل يــوم يتــم تقديــم مــواد جديــدة إىل 
الســوق لهــا اســتخدامات عديدة ويجب اســتخدامها لتحديثها. بســبب 
هــذه املشــكلة، قامــت رشكة معصــوم إلنتاج الحبيبــات باســتبدال املواد 
القدميــة بأخــرى جديــدة، عــى الرغــم مــن املشــاكل والعقبــات القامئــة، 
وجعلــت البــالد غــري رضوريــة مــن خــالل تصنيــع واســتيعاب وهندســة 
عكســية للمــواد املســتوردة. عى ســبيل املثــال، يف صناعة الســيارات، تم 
اســتبدال الفضــة عــى املصــد، الــذي تــم اســترياده ســابًقا مــن الواليــات 
املتحــدة، ببوليمــر آخــر بخصائــص أفضــل مــن CAB بنــاءً عــى طلــب 
رشكــة إيــران خــودرو، والتــي قــد تكــون أكــر ســهولة وأرخــص ســعرًا 
ــر هــو  للمســتهلك املحــيل. نظــرًا ألن وجــود وحــدة البحــث والتطوي
أحــد املتطلبــات املهمــة لــركات البوليمــر، فقــد قامــت رشكــة معصوم 
للحبيبــات بتحديــث نفســها جنبًــا إىل جنــب مــع التطــورات العلميــة 

الكبــرية يف مجــال مــواد البوليمــر يف جميــع أنحــاء العــامل.
جميــع درجــات اإلنتــاج مثــل بــی.وی. ســی الصناعيــة والطبيــة وكذلــك 
البوليمــرات الهندســية املتقدمــة لركــة معصــوم القائــم علــی املعرفــة 
إلنتــاج الحبيبــات متوافقــة مــع املعايــري الحديثــة، لذلــك عــى الرغــم 
مــن عــدم الوصــول إىل املــواد الخــام عاليــة الجــودة، تعــد هــذه الركــة 
ــود  ــن القي ــم م ــى الرغ ــة و ع ــني يف الدول ــل املنتج ــن أفض ــدة م واح
ــة  ــة الطبي ــا الصناع ــي تتطلبه ــدات الت ــع املع ــي جمي ــة، يغط الحالي

واألجهــزة املنزليــة والســيارات بجــودة مســاوية للمــواد األوروبيــة.
إن شــعارات دعــم اإلنتــاج بنهــج املرشــد األعــى والرئيس هــي يف االتجاه 
الصحيــح متامــا، وآمــل أن نــويل اهتامــا خاصــا بهــذا املوضــوع حتــى 
نتمكــن مــن رؤيــة تطــور اقتصــاد البــالد مــن خالل خلــق فــرص العمل. 
مــن ناحيــة أخــرى، يجــب عى الحكومة إنشــاء ســعر نســبي واســتقرار 
العــرض يف ســوق البروكياويــات، والــذي يعتــرب العلــف الرئيــي 
لوحــدات اإلنتــاج مثلنــا، بحيــث ميكــن للمنتجــني واملســتهلكني تجنــب 
التخزيــن غــري الــروري للمــواد الخام بالتخطيط الســليم واملــواد الخام 

يف أي وقت. يقدمون أنفسهم بسعر ثابت.

عالم اإلستثمار
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تتمثــل إحــدى املعايــري األساســية لنمــو إحصــاءات التجــارة الخارجيــة 
للبــالد يف تســهيل عمليــة النقــل واالهتــام مبســألة اللوجســتيات 
وسلســلة التوريــد. ملزيــد مــن التحقيق يف هــذه القضيــة، أجرينا مقابلة 
مــع مهــدي أمجــدي، الرئيــس التنفيــذي لركــة أمجــد بويــش الدوليــة 

القابضــة. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
تأسســت أمجــد بويــش العامليــة القابضــة يف عــام 2002 مــع أنشــطة 
ســبع رشكات تابعــة يف دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة بهــدف تقديــم 
خدمــات أفضــل لبلدنــا الحبيــب وبســبب توســع العقوبــات القمعيــة 
وإقامــة روابــط بــني الشــال والجنــوب والــرق والغــرب . يف الوقــت 
الحــارض، الــركات التابعــة لهــذه الحيــازة الدوليــة موجــودة يف إيــران 
)بنــدر عبــاس، بنــدر أنزيل وطهران(، يف روســيا )موانئ ســانت بطرســربغ 
وأســراخان(، يف تركيــا )مينــاء طرابــزون ومرســني(، يف الســويد مــع املقــر 
اإلســكندنايف. كــا قامــت دول يف ميناء ســتوكهومل وميناء اإلمــارات )رأس 
الخيمــة( بتوســيع أنشــطتها يف الهند )مينــاء مومباي( وتشــكيل تحالف 

بهــدف إطــالق املمــر الشــايل الجنــويب ونســراك.
ــة القابضــة الخدمــات مــن خــالل  تقــدم رشكــة أمجــد بويــش العاملي
إنشــاء اتحــادات دوليــة يف مختلــف القطاعــات، مبــا يف ذلــك الخدمــات 

اللوجســتية وسلســلة التوريــد، والنقــل املشــرك والتجــاري.
بســبب ثــراء البــالد مــن حيــث الــروات الباطنيــة واملعدنيــة، وكذلــك 
ــع  ــل البضائ ــًدا لنق ــدة ج ــاك رشوط جي ــرق، هن ــرق والط ــالمة الط س
يف بلدنــا، وبالتــايل نســعى لتعزيــز مكانــة إيــران وتحويلهــا يف مركــز يف 
املنطقــة. مثــل اإلمــارات العربيــة املتحــدة، لجــذب مليــارات الــدوالرات 
يف مجــال الخدمــات اللوجســتية والعبــور. باإلضافــة إىل ذلــك، ســيؤدي 
إطــالق مثــل هــذا املمــر إىل خلــق فــرص عمــل وزيــادة معــدل دوران 

االقتصــاد وتطويــر البــالد.
نظــرًا ألن املعــرض يعــد مــن أهــم األحــداث يف العــامل ويقــام كل بضــع 
ســنوات، فلديــه الكثــري مــن التعليقــات حــول العــامل وبــني الــركات 
الكبــرية واملعروفــة، بحيــث يكــون أكــر أهميــة مــن األحــداث الكــربى 

مثــل كأس العــامل واألوملبيــاد. .
تحــاول أمجــد بوويــش العامليــة القابضــة أيًضــا التفــاوض والتفاعــل مــع 
ــي  ــق الحكوم ــة، والفري ــؤون االقتصادي ــد للش ــس الجدي ــب الرئي نائ
ومنظمــة تنميــة التجــارة، ونائــب وزيــر الخارجيــة للدبلوماســية، ووزارة 
الطــرق واملواصــالت، ووزارة الصناعــة واملناجــم والصناعــات املعدنيــة. 
التجــارة وكذلــك أعضــاء مجلــس الشــورى اإلســالمي. تكــون قــادرة عــى 

تحقيق أهدافها يف إنشاء هذا املمر الكبري. 

أعلن العضو املنتدب لرشكة أمجد بويش العاملية القابضة

   تشغيل أكرب ممر 
دويل بني الشامل 

والجنوب
حالًيــا، أحــد أهــم اهتاممــات صناعــة األجهزة املنزليــة هو الركود يف الســوق. 

ويف الوقــت نفســه، تحولــت بعــض الــرشكات إىل تصديــر األجهــزة املنزليــة 

للتغلــب عــىل هــذا التحــدي والتنافــس مــع الــرشكات ذات الشــهرة العامليــة 

ــة  ــة لصناع ــات الحالي ــىل التحدي ــرث ع ــرف أك ــني. للتع ــن معروف كمصدري

األجهــزة املنزليــة، ذهبنــا إىل محمــد رضــا جعفــري، الرئيس التنفيــذي لرشكة 

آنتیــک لالجهــزة املنزليــة ونائــب رئيــس جمعيــة مصنعــي األجهــزة املنزلية، 

وتحدثنــا معــه. نقــرأ مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.

مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا التنمويــة، قامــت رشكة آنتیــک لالجهــزة املنزلية 

ــة،  ــوى العامل ــب الق ــع، وتدري ــدات املصان ــة، ومع ــري اآلالت املطلوب بتوف

وزيــادة جــودة املنتــج وزيادة اإلنتــاج، وبســبب الجودة العاليــة للمنتجات، 

فقــد تــم االعــرتاف بهــا كمصــدر عينــة ملــدة ثــالث فــرتات .

تســتخدم رشكــة آنتیــک لالجهــزة املنزليــة كل قدراتهــا إلنتــاج منتــج تنافيس 

ميكــن مقارنتــه مــن حيــث النوعيــة مــع املنتجــات األخــرى. لهــذا الســبب، 

باالعتــامد عــىل التقنيات واألنظمــة الجديــدة، أنتجت ثالجة-فريــزر جديدة 

مــع لوحــة رقميــة ميكــن التحكــم فيهــا وأثنــاء قبــول الطلبــات، فإنهــا تؤدي 

أيًضــا أعــامل استكشــاف األخطــاء وإصالحهــا.

تركــز رشكــة آنتیــک لالجهــزة املنزليــة، التــي تحمــل عنــوان مصــدر العينــة، 

بشــكل أكــرب عــىل الصــادرات وتتنافــس مــع العالمــات التجاريــة األجنبيــة 

مثــل سامســونغ مــن خــالل إطــالق وحــدة بحــث وتطويــر وخفــض ســعر 

التكلفــة. وفًقــا لذلــك، يتــم تحديــد متوســط   ســعر منتجــات الرشكــة عــىل 

مســتوى القــدرة املاليــة للرشائــح الدنيــا واملتوســطة واألثريــاء.

يتــم تصديــر معظــم منتجات األجهــزة املنزلية العتيقــة إىل البلــدان املجاورة 

مثــل العــراق وأفغانســتان واإلمــارات العربيــة املتحــدة ودول رابطــة الــدول 

ــة  ــة وإضاف ــات الرشك ــع منتج ــن لتنوي ــعى جاهدي ــن نس ــتقلة، ونح املس

منتجــات مثــل املواقــد والغســاالت وأجهــزة التلفزيــون إىل قاعــدة عمالئهــا.

تعتمــد زيــادة القــوة الرشائيــة للشــعب عــىل تبنــي السياســات املثــىل مــن 

ــه يف الوضــع  ــام ب ــم القي ــات، وهــو مــا مل يت قبــل الحكومــة ورفــع العقوب

الحــايل.

يجــب أن يكــون حــل هــذه املشــكلة عــىل أجنــدة الحكومــة الجديــدة حتى 

ال نــرى انخفاًضــا يف رأس املــال الثابــت يف البــالد وخطــر خروج اقتصــاد البالد 

مــن دائــرة املنافســة مــع الــدول األخرى.

يف حالــة رفــع العقوبات، ال ينبغي اتباع سياســة اســترياد البضائع واســتبدالها 

بالســلع املحليــة كــام يف الســنوات التــي ســبقت العقوبــات، ألنــه يف هــذه 

الحالــة يتــم تهميــش املنتــج، وبــدالً مــن دخــول األســواق الخارجيــة وزيادة 

صادرات البالد، يصبح مستهلك لرشكات أجنبية أخرى. 

 أعلن الرئيس التنفيذي لرشكة  آنتیک لألجهزة املنزلیة

 توطني 80٪ من أجزاء 
األجهزة املنزلية
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ــوي عــى  ــي تحت ــة الت ــار الضــارة للمنتجــات الزراعي ــور اآلث مــع ظه
مبيــدات اآلفــات ومبيدات األعشــاب والهرمونات واملضــادات الحيوية، 
يتجــه املزيــد واملزيــد من النــاس إىل األطعمــة العضويــة والطبيعية. يف 
مقابلــة مــع بهمــن زارع الرئيــس التنفيــذي لركة بــارس إنرناشــيونال 
هولدنــج اســتعرضنا مشــاكل القطــاع الزراعــي وســبل الخــروج منــه 

وقرأنــا مقتطفــات مــن هــذه املقابلــة.
كان أهــم هدفنــا إنتــاج وتوحيد املنتجــات الزراعية كالخضــار والصيف 
والفواكــه، والتــي حققنــا فيهــا نجاًحــا كبــريًا، كان أهمها إنتــاج عرات 

املنتجات الصحية والقياســية.
ــل  ــة مث ــات الزراعي ــورد للمنتج ــج وم ــة؛ منت ــة القابض ــارس الدولي ب
الخــروات والخــروات الصيفيــة والفواكــه يف أربعــة مواســم. 
الفواكــه املجففــة  باإلضافــة إىل ذلــك، نقــوم بتوريــد وتصديــر 
ــل  ــة مث ــات الزراعي ــك املنتج ــة، وكذل ــات املائي ــرات واملنتج واملك
ــت  ــا إىل الكوي ــالت ومنتجاتن ــالت واملخل ــم واملخل ــون الطاط معج
والعــراق وروســيا وأرمينيــا وأوزبكســتان وأوراســيا وكوريــا الجنوبيــة. 
ــا والصــني  ــا وتركي ــا وأوكراني ــد وليتواني ــكا وتايالن ــر إىل رسيالن التصدي

ومعظــم الوقــت إىل أوروبــا.
الســبيل الوحيــد للخــروج مــن املشــاكل القامئــة يف القطــاع الزراعــي 
هــو تفاعــل الحكومــة مــع القطــاع الخــاص، واالســتفادة مــن تجــارب 
هــذا القطــاع، وتوســيع وإطــالق عقد اإلنتــاج والتوريــد الزراعــي، األمر 
الــذي يتطلــب أن تكــون وزارة الجهــاد للزراعــة هــي الجهــة األمينــة، 
ــا  ــا موثوقً ــة ذراًع ــة الريفي ــرب القطــاع الخــاص واملنظمــة التعاوني يعت
بــه للمزارعــني باإلضافــة إىل االســتعانة بخــرباء ذوي خــربة مــن القطــاع 

الخــاص.
ــة  ــات صحي ــد منتج ــاج وتوري ــازة إنت ــذا الحي ــداف ه ــم أه ــن أه م
ــائل  ــة يف وس ــات والثقاف ــر اإلعالن ــرية، وتطوي ــات كب ــية بكمي وقياس
اإلعــالم، وكذلــك إنشــاء منصــة مناســبة لــراء وإدخــال هــذه األنــواع 
ــع ورش  ــر جمي ــن األرس. تطوي ــة م ــلة الغذائي ــات يف الس ــن املنتج م
ــة  ــة التعبئ ــة إىل ميكن ــن التقليدي ــالد م ــاء الب ــع أنح ــل يف جمي العم
والتغليــف، وخلــق تجــارة جديــدة وبعيــًدا عــن التجــارة التقليديــة، 
وأخــرياً، بنــاء تطبيــق تســوق هــي أهــداف مهمــة أخــرى لركــة بارس 

ــة القابضــة. الدولي
ــمدة  ــدات واألس ــليم للمبي ــري الس ــتخدام غ ــظ، أدى االس ــوء الح  لس
الكياويــة دون رقابــة وعــى نطــاق واســع إىل تقليــل الثقــة يف 

ــة. ــات اإليراني املنتج
طــب األعشــاب وشــهادات اإلدارة القياســية، وكذلــك إنتــاج املنتجــات 

املعتمــدة، ســتحقق بالتأكيــد هــذا الهــدف العظيــم.
ــة  ــة يل ملعالج ــة الفرص ــتثار إلتاح ــامل االس ــة ع ــالً ملجل ــكراً جزي ش
القضايــا املتعلقــة باملشــاكل ونقــاط الضعــف والقــوة يف إنتــاج وتوريد 
املنتجــات الزراعيــة املصــدرة. وأحــث الحكومــة والقامئــني عــى هــذا 
ــذا  ــن يف ه ــني واملصدري ــاص للمزارع ــام خ ــالء اهت ــى إي ــال ع املج
املجــال. أمنيتــي وأمنيتــي زمــاليئ هي إيــراين أخــر وفخــور، ونقول يف 
ــع  ــة م ــة: »مجتمعــات صحي ــة والزراع ــع منظمــة األغذي انســجام م

منتجات صحية”. 

العضو املنتدب لرشكة   بارس  الدولیة القابضة 

  عدم رشاء املنتجات الزراعية 
اإليرانية بسبب االستخدام غري 
السليم للمبيدات واملدخالت

ــات  ــل إمكان ــص مث ــن الخصائ ــد م ــة بالعدي ــرف اليدوي ــز الح تتمي
ــة  ــة املضاف ــرد، والقيم ــض للف ــتثار املنخف ــة، واالس ــف العالي التوظي
العاليــة، ومشــاركة النســاء والفقــراء، وهي صديقــة للبيئة ولديهــا آفاق 
لتعزيــز املواهــب الفنيــة واملبتكــرة واإلبداعيــة. هــذه الخصائص تجعل 
الحــرف اليدويــة أحــد القطاعــات املرغوبــة يف منــو وتطــور االقتصــاد يف 
أي دولــة ناميــة، ويجــب عــى املســؤولني يف الدولــة إيالء اهتــام خاص 

لهــذه الصناعــة املربحــة.
ــن  ــدي رئيــس مجلــس إدارة رشكــة آســمو رنجی ــت آســيه أرجمن وقال
ــاج  ــال إنت ــل يف مج ــراً العم ــدأت مؤخ ــة ب ــرياً إىل أن الرك ــنا، مش آش
وإدخــال الحــرف اليدويــة اإليرانيــة بهــدف التصديــر، قالــت: »منتجاتنا 
أكــر مــن 10 أنــواع، وأهمهــا املنســوجات »مثــل األحزمــة والحقائــب 

واألحذيــة وغريهــا مــن املجوهــرات املطــرزة.
وشــددت عــى أن املنتــج األبــرز الــذي أنتجته رشكة آســمو رنجین آشــنا 
هــو إنتــاج العالقــات مــع األمنــاط التقليديــة، وأضــاف: »أهــم مــا مييــز 
منتجــات الركــة هــو املــزج بــني الحداثــة والتقاليــد، الــذي ابتكرتــه 

بالكامــل نســاء إيرانيــات«. لديهــا ثقافــة غنيــة لهــذه األرض.
ــني تجــاه هــذه  ــدی: إن وجهــة نظــر املســؤولني املعني ــت ارجمن وقال
الصناعــة تتجــاوز أي تحيــز وهــم يبذلــون جهــوًدا جيــدة للحفــاظ عى 

الحــرف اليدويــة وإبقائهــا عــى قيــد الحيــاة.
وأشــارت رئيــس مجلــس إدارة رشكــة آســمو رنجیــن آشــنا إىل خطــط 
الركــة قصــرية وطويلــة األجــل لتحقيــق األهــداف املرجــوة، وأضــاف: 
»ســيتم طــرح منتجــات رائعــة مــن رشكــة آســمو رنجین آشــنا لألســواق 
بهــذه القيمــة. الفنــون والحــرف اليدويــة.« يشــار إىل أننــا دخلنــا هــذا 
املجــال للتــو ونحــاول الحصــول عــى مكانــة جيــدة بــني منتجــي هــذه 
الصناعــة مــن خــالل املثابــرة عــى نشــاطنا املهنــي واســتمراره، وكذلــك 

تقديــم منتجاتنــا إىل البلــدان األخــرى.
اعتــربت ارجمنــدی أن إنتــاج منتجــات آســمو رنجیــن آشــنا عــى 
مســتوى املعايــري الدوليــة هــو أهــم فرق مــع الجهــات الفاعلــة األخرى 
يف الصناعــة، وأضــاف: »إن البضائــع التــي تنتجهــا هــذه الركــة ذات 
ــن  ــة، نح ــرف اليدوي ــدرة للح ــة ومص ــة مصنع ــة، وكرك ــودة عالي ج

نســعى جاهديــن لنكــون ممثــالً جديــرًا لـــبالدنا.
ــة  ــلعها الرائع ــم س ــاول تقدي ــة تح ــدی إىل أن الرك ــارت ارجمن  وأش
بأفضــل طريقــة ممكنــة بهــدف االزدهــار االقتصــادي وأيًضــا تقديــم 
املنتجــات ألشــخاص آخريــن يف العــامل، وقــال: »مل يثــق بنــا العمــالء أبًدا 
يف بدايــة هــذا املســار وقــد شــجعنا وكذلــك املســؤولني الذين ســاعدونا 
بهــذه الطريقــة، وســنذكر بوضــوح أســاء هــؤالء األشــخاص يف ذاكــرة 
ورشكــة آســمو رنجیــن، ويف الوقت املناســب سنســمي هؤالء األشــخاص 

باسم أصدقاء صادقون ومحبون للفنون ومرفون. 

رصح رئيس مجلس إدارة آسمو رنجین آشنا

الجمع بني الحداثة والتقاليد يف 

إنتاج منتجات الحرف اليدوية

عالم اإلستثمار
يناير )کانون الثاني( 2022   الرقم 61
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تعمــل مجموعــة جلــوري للديكــور والهندســة املعاريــة يف طهــران 
ــاء يف  ــات البن ــن خدم ــة واســعة م ــدم مجموع ــام 2003 وتق ــذ ع من
ــة  ــة والتجاري ــكنية واملكتبي ــاريع الس ــذ املش ــم وتنفي ــال تصمي مج
ــاء والتصميــم الداخــيل والواجهــة  والفيــالت، مبــا يف ذلــك إعــادة البن
والتخطيــط والهيــاكل الخشــبية قدمــت ام. دی. اف الزجــاج والحجــر 
واملعــدن للمتقدمــني يف هــذا الفــن. لطاملــا حاولــت هــذه املجموعــة 
ــة  ــى املعرف ــاد ع ــالل االعت ــن خ ــج م ــل النتائ ــى أفض ــول ع الحص
ــربة،  ــني وذوي خ ــني متخصص ــتعانة مبوظف ــداع واالس ــة واإلب املعاري

ــروع. ــة امل ــام مبيزاني ــة إىل االهت باإلضاف
ــم  ــور لتصمي ــوري دیک ــة جل ــرة مجموع ــار، مدي ــارا خاكس ــت س قال
والهندســة املعاریــة، إن املجموعــة تتمتــع بســجل حافــل يف ســريتها 
الذاتيــة عــى مــر الســنني. يســتمر التضخــم واألحــداث غــري املتوقعــة 
ــات قــدر  ــات يف العمــل بثب ــة والعقوب ــات العمل ــا وتقلب ــل كورون مث

ــكان. اإلم
 وأضافــت: »بصفتــي داعــًا ومديــرًا، أعمــل مــع جلــوری دیکــور منــذ 
ــم والعــارة  ــا يف مجــال التصمي ــق أهدافن ــام 2009 وأحــاول تحقي ع

والديكــور«.
قالــت مديــرة مجموعــة جلــوري دیکــور للتصميــم والهندســة 
املعاريــة: »يخضــع فــن العــارة والتصميــم لتغيــريات كبــرية كل يوم، 
ونتيجــة لذلــك هــي تجميــل الحيــز الحــري واملبــاين وأماكن معيشــة 

النــاس«. لنكــن تطــورات جديــدة يف هــذا املجــال.
رداً عــى ســؤال »هــل يتــم االهتــام بالصناعــة املعاريــة يف الدولــة؟« 

لتوفــري األرضيــة ملزيــد مــن النمــو يف البــالد.
ــم  ــور للتصمي ــوري دیک ــة جل ــاون مجموع ــار إىل تع ــارت خاكس وأش
والهندســة املعاريــة مــع الــدول املجــاورة، مبــا يف ذلك تركيــا واإلمارات 
وديب والســويد، وأضافــت: »نحــن نضــع األســاس وننشــئ البنيــة 
التحتيــة الالزمــة للقيــام بذلــك مــن أجل تحقيــق أعالنــا. األهــداف«.
تقــول مديــرة مجموعــة جلــوری دیکــور للتصميــم والهندســة 
املعاريــة: »مــن أجــل النمــو والتطــور، يجــب علينا تحديث أنشــطتنا 
كل يــوم والســعي إلنشــاء األعــال األكــر دميومــة«. عى ســبيل املثال، 
ــواع  ــا االســتفادة مــن آالف أن ــري املــواد الخــام، ميكنن مــن خــالل تغي
املــواد التــي دخلــت الســوق ولدينــا يشء جديــد نقوله يف منافســة مع 

نشــطاء فــن وعــارة آخريــن.
وقالــت خاكســار: »يجــب تجميــل وتصميم جميــع املبــاين ذات األبعاد 
الصغــرية والكبــرية، ويهتــم النــاس بإجراء تغيــريات يف الديكــور الداخيل 

ملناطــق معيشــتهم وعملهم وجعــل بيئتهم أكر اتســاقًا«.
قالــت مديــرة مجموعــة جلوري دیکــور للتصميم والهندســة املعارية 
»لحســن الحــظ، يف هــذه املجلــة واملنشــورات املاثلــة، متت مشــاركة 
تجربــة األشــخاص الناجحــني يف مجــال األعــال، حتــى يتمكــن النــاس 
مــن التعلــم منهــا لتحقيــق أهدافهــم املســتقبلية«. يف رأيــي، يجــب 
ــاط  ــراط يف نش ــه واالنخ ــه ورغبات ــة أهداف ــخص متابع ــى كل ش ع

متحمس جًدا له. 

مدير مجموعة جلوري دیکور لتصميم والهندسة 
املعامرية

حققت الصناعة 
املعامرية تقدما كبريا

ــرف  ــة للغ ــام الهام ــن امله م

التجاريــة ؛ تســهيل العالقــات 

ــق  ــة وخل ــة والتجاري التجاري

دول  يف  اســتثارية  فــرص 

مــن  وملزيــد  مختلفــة، 

استكشــاف هــذه القضيــة، 

رضــا  مــع  مقابلــة  أجرينــا 

خليــيل ديلمــي، رئيــس غرفــة 

ــة.  التجــارة الســويدية اإليراني

ــذه  ــن ه ــات م ــرأ مقتطف نق

املقابلــة.

أنــا أول مهاجــر إيــراين يتــم تعيينــه كمديــر اتصــال مبــا يتــاىش مــع 

سياســات حــزب املعتدلــني الكبــار الســويدي، والحًقــا كقائــد ملجلــس 

حــزب مقاطعــة ســتوكهومل 6 ورينكيبــي وتينســتا، عضــًوا يف الربملــان، و 

نائــب رئيــس الــوزراء يف الربملــان. انتخبــت الســويد نائبــا لوزيــر الدفاع 

ونائبــا لوزيــر العــدل والحقــا عضــوا مســتقال يف الربملــان.

ــارة  ــة التج ــا غرف ــام 2020 باعتباره ــة يف ع ــذه الغرف ــاء ه ــم إنش ت

اإلســكندنافية اإليرانيــة مــن أجــل تحســني العالقــات التجاريــة 

واالقتصاديــة بــني الســويد وإيــران. كان مــن أهــم أهداف هــذه الغرفة 

التجاريــة تعــاون الــركات الســويدية مــع إيــران، حيــث دخلــت 220 

ــالد. ــة إىل الب رشك

ومــن بــني هــذه القــدرات العــدد الكبــري مــن اإليرانيني الذين يعيشــون 

يف هــذا البلــد. وبحســب اإلحصــاءات الرســمية، يعيش يف الســويد أكر 

مــن 148 ألــف إيــراين، وهــو ما ســيزيد مــع اإلحصائيــات الفعلية.

ومــع ذلــك، فــإن أحــد أهــم أهــداف غرفــة التجــارة اإليرانية الســويدية 

هــو مســاعدة البلديــن عــى إقامــة عالقــات اقتصاديــة، ولهــذا الغرض، 

وبــدون أي وســطاء، أقامــت عالقــات مبــارشة مــع املصدريــن واملنتجني 

واملزارعني.

وبحســب وزارة الشــؤون االقتصاديــة واملاليــة، فقــد صــدرت الســويد 

نحــو 2 مليــار دوالر إىل إيــران يف عــام 2020 واســتوردت مــا قيمته 800 

مليــون دوالر مــن الســلع، لكــن بســبب تقلــب ســعر رصف الــدوالر 

هــذا العــام، فــإن التجــار يف وضــع محفــوف باملخاطــر. لذلــك، ال يــزال 

حجــم التبــادل التجــاري بــني البلديــن يف األشــهر الســتة املاضيــة غــري 

معــروف.

ــط إىل  ــرق األوس ــران ودول ال ــن إي ــدرة م ــات املص ــني املنتج ــن ب م

الســويد، ميكننــا أن نذكــر األطعمــة مثــل التمــر والزبيــب والفســتق 

ــواد  ــن م ــري م ــزء كب ــترياد ج ــم اس ــرى، يت ــة أخ ــن ناحي ــا. م وغريه

املروبــات مثــل منتجــات ترابــک واملــواد الخــام واآلالت املســتعملة 

واآلالت الثقيلــة مثــل فولفــو و ســکانیا ومــا إىل ذلــك إىل إيــران عــرب 

الســويد.

تلعــب هــذه الغرف، والغرف التجارية املشــركة بشــكل عــام، دورًا مهًا 

يف إعــالم ورعايــة وإرســاء أســس العالقــات التجاريــة، حيــث تعمــل عــى 

إزالــة الحواجــز وجــذب االســتثار مــن خــالل االجتاعــات والقــرارات 
واألنشطة املختلفة مثل املعلومات األسبوعية واإلعالمية. 

رفع رئيس غرفة التجارة السويدية اإليرانية

صادرات السويد التي بلغت مليار 

دوالر إىل إيران العام املايض
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ــاذج  ــري الن ــود األخــرية وتغ ــت يف العق ــي حدث نظــرًا للتطــورات الت
التقليديــة يف ظــل تكنولوجيــا االتصــاالت، أصبــح دور جمعيــات 
ــة  ــة التفاعــالت الدولي ــة يف إقام ــري الحكومي ــة واملنظــات غ الصداق
ــز  ــى، وتعزي ــت م ــن أي وق ــروزًا م ــر ب ــدول أك ــني ال ــات ب والعالق

ــية. ــا الدبلوماس أهدافه
وأشــار عبــاس درويــش، رئيــس جمعيــة الصداقــة اإليرانيــة الســويدية 
وأحــد النشــطاء اإلعالميــني يف شــبكة  جــام جــم، إىل معرفتــه بثقافــة 
الــدول املختلفــة وقــال: »رحــالت عمــيل إىل بلــدان مختلفــة، مبــا يف 
ذلــك الــدول األوروبيــة، قدمــت منصــة للتعــرف عــى ثقافــة هــذه 
الــدول ». لذلــك تــم تشــكيل هــذه الجمعيــة بعــد ذلك بهــدف تعزيز 

العالقــات الثنائيــة والدبلوماســية العامــة بــني إيــران والســويد.
وشــدد رئيــس جمعيــة الصداقــة اإليرانية الســويدية عــى أن جمعيات 
الصداقــة يجــب أن تعمــل بشــكل مســتقل عــن الهيئــات الحكوميــة، 
قائــالً: »هــذه الجمعيــة كان الهــدف منهــا يف البدايــة أن تعمــل 
كمنظمــة خاصــة ومســتقلة عــن الدوائــر الحكوميــة، بينــا تظــل يف 
ــم  ــا يت ــادة م ــة«. ملموســة ألنشــطتها وع ظــل املؤسســات الحكومي

االعــراف بهــا كمؤسســة مرتبطــة بالقطــاع العــام.
ــعبية  ــة ش ــة ذات هيئ ــة كمنظم ــات الصداق ــش جمعي ــرب دروي اعت
والحــظ: ال تدخــل هــذه الجمعيــات عــادة يف أنشــطة تنفيذيــة وتركــز 
أكــر عــى القضايــا الثقافيــة واالجتاعيــة مثــل الســياحة، والســائحني، 
ــاكل  ــبب املش ــادة بس ــن ع ــك، ولك ــا إىل ذل ــة، وم ــة، والبلدي والبيئ
االقتصاديــة ونقــص الدعــم الحكومــي لــن يســمح لهــم بالبقــاء عــى 

قيــد الحيــاة.
ــال  ــة، ق ــري الســويد عــى املنظــات غــري الحكومي ويف إشــارة إىل تأث
ــة  ــات العام ــاه املؤسس ــاالة تج ــن الالمب ــم م ــى الرغ ــش: »ع دروي
ــاتها  ــويد ومؤسس ــك الس ــا يف ذل ــة، مب ــدول األجنبي ــإن ال ــالد، ف يف الب
ــرأي  ــر ب ــات، تتأث ــاع السياس ــى صن ــوزارات وحت ــل ال ــة مث الحكومي

ــة “. ــات الحكومي ــري - املنظ ــة وغ ــات الصداق جمعي
ــريا إىل أن  ــويدية، مش ــة الس ــة اإليراني ــة الصداق ــس جمعي ــال رئي وق
أمــواال طائلــة تنفــق عــى الشــؤون الثقافيــة يف الــدول األجنبيــة: »إن 
العديــد مــن الــركات الكــربى يف الــدول املتقدمــة، كجهــات راعيــة، 
تنفــق الكثــري مــن األمــوال عــى الربامــج الثقافيــة، ولكــن يف بلدنــا« 
ــا أن رشوط  ــر، ك ــذا األم ــة إىل ه ــرية يف الدول ــركات الكب ــل ال متي
العقوبــات وضعــف عالقــات الدولــة يف مجــال الدبلوماســية كان لهــا 
ــات  ــق بجمعي ــا يتعل ــة في ــاع، خاص ــذا القط ــى ه ــلبي ع ــري س تأث

ــة. ــدول األجنبي الصداقــة مــع ال
شــدد رئيــس جمعيــة الصداقــة اإليرانيــة الســويدية عــى الحاجــة إىل 
اســتقاللية جمعيــات الصداقــة والهويــة، وقــال: »جمعيــات الصداقــة 
هــي منصــة جيــدة للنــاس للتعــرف عــى بعضهــم البعــض وعالقتهــم، 
لذلــك يجــب علينــا أن نفعــل شــيئًا لتقويــة هــذه الجمعيــات. ومــن 

هذا يتم الرد عليه من خالل مطالبهم االجتاعية. 

رفع رئيس جمعية الصداقة اإليرانية السويدية

يجب أن تعمل جمعيات 
الصداقة بشكل مستقل عن 

الوكاالت الحكومية
مــن معوقــات منــو االســتثار 
تحديــث  موضــوع  تجاهــل 
القوانــني وتعديلهــا مبــا يتناســب 
والظــروف  االحتياجــات  مــع 
االقتصاديــة واالجتاعيــة للبــالد، 
ــة،  ــدول املتقدم ــوم، ال ــا الي بين
لنمــو  األســاس  وضــع  مــع 
والنخــب  املحــيل  االســتثار 
واملســتثمرين املحتملــني مــن 
دول أخــرى، كــا أنهــا تجتــذب. 
مــن ناحيــة أخــرى، فــإن البيئــة االقتصاديــة لهــذه الــدول، عــى عكــس 
بلدنــا، تتبــع برنامًجــا شــامالً ومنتظــًا. ملزيــد مــن التحقيــق يف هــذه 
ــي  ــل ربيعــی آســتانه، املحام ــور عــيل فامي ــا إىل الدكت ــة، ذهبن القضي
ــا  ــه، وقرأن ــالن، وجلســنا للتحــدث مع ــة املحامــني يف جي وعضــو نقاب

ــة. ــذه املقابل ــن ه ــات م مقتطف
ــق  ــو االقتصــادي، رضوري لتحقي ــاره محــركاً للنم هــذا القطــاع، باعتب
التنميــة االقتصاديــة واالجتاعيــة، وتــؤدي زيادتــه إىل تحســني اإلنتــاج 
والقيمــة املضافــة والدخــل والرفاهيــة وخلــق فــرص العمــل والحــد من 
البطالــة والفقــر. باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن االســتثار يف عمليــة التنميــة 
ــة  ــه عناي ــة ويجــب عــى الحكومــات أن تولي ــم للغاي ــة مه االقتصادي
خاصــة مــن أجــل تحقيــق اقتصــاد متقــدم وديناميــي، وعــن طريــق 
إنفــاذ قوانــني وأنظمــة خاصــة، وكذلــك تهيئة الظــروف وتحســني البنية 
التحتيــة، توفــر األرضيــة لنموهــا. عــى ســبيل املثــال، يجــب تعديــل 
قوانــني الدولــة يف الفئــة االقتصاديــة مــن أجــل خلــق بيئــة متســاوية 

مــن أجــل املنافســة وضــان أمــن االســتثار املحــيل واألجنبــي.
بالنظــر إىل أن القوانــني هــي رشط أســايس لتحقيــق اقتصــاد ديناميــي، 
ســيكون لفئتــي االقتصــاد تأثــري كبــري. األول هــو خلــق بيئــة متكافئــة 
ــني  ــتثمرين املحلي ــن للمس ــري األم ــدم توف ــو ع ــاين ه ــة والث للمنافس
ــني  ــذ القوان ــن خــالل وضــع وتنفي ــريه م ــم توف ــذي يت ــب، وال واألجان

املناســبة ومراقبــة تنفيــذ القوانــني.
ــة هــؤالء  ــا مناســبة لحاي ــة يف بلدن ــك، فــإن القوانــني الحالي ومــع ذل
األشــخاص وتتطلــب إرشافًــا دقيًقــا لتنفيذهــا وإنفاذهــا. واجبــي 
كعضــو صغــري يف املجتمــع القانــوين اإليــراين هــو تزويــد املســتثمرين 
بالثقــة وجــذب االســتثار األجنبــي إىل البــالد مــن خــالل االستشــهاد 
بالقوانــني املناســبة وتقديــم املشــورة الصحيحــة مــن أجــل الحصــول 
عــى التســهيالت واالمتيــازات وتقليل مخاطــر املســتثمرين األجانب يف 

ترتيــب العقــود. ..
ــة  ــم تنمي ــة لدع ــة قانوني ــم حزم ــراءات، تقدي ــذه اإلج ــني ه ــن ب وم
الصــادرات غــري النفطيــة، واعتــاد قانــون التجــارة اإللكرونيــة يف عــام 
2003، واملوافقــات التــي وافــق عليهــا املجلــس األعــى للصــادرات غــري 

النفطيــة مــن قبــل مجلــس الــوزراء.
لســوء الحــظ، تســببت هــذه القضيــة يف الكثــري مــن األرضار االقتصادية 
لقطــاع التجــارة ومســألة جــذب االســتثار األجنبــي يف البــالد، بحيث ال 

ميكن مقارنة إحصاءات التجارة الخارجية مع ما قبل الحظر. 

كان محامياً وعضواً يف نقابة املحامني يف جيالن

تحقيق اقتصاد دينامييك 

من خالل إصالح املامرسات 

الترشيعية
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He was a lawyer and a member of the 
Guilan Bar Association

Achieving a dynamic 
economy by reforming 

legislative practices
One of the obstacles to investment growth is ignoring 
the issue of updating and amending laws in accordance 
with the needs and economic and social conditions of the 
country, while today, developed countries, while laying the 
groundwork for domestic investment growth, elites and 
potential investors from other countries. They also attract. 
On the other hand, the economic environment of these 
countries, unlike our country, follows a comprehensive 
and regular program. To further investigate this issue, we 
went to Dr. Ali Famil Rabiee Astaneh, a lawyer and mem-
ber of the Guilan Association, and sat down to talk with 
him. We read excerpts from this interview.
This sector, as a driver of economic growth, is necessary 
to achieve economic and social development, and its 
increase leads to improved production, value added, in-
come, welfare, job creation, reducing unemployment and 
poverty. In addition, investment in the process of econom-
ic development is very important and governments must 
pay special attention to it in order to achieve an advanced 
and dynamic economy, and by enforcing special laws and 
regulations, as well as creating the conditions and improv-
ing the infrastructure, provide the ground for its growth. 
Formation. For example, the laws of the country in the 
economic category should be amended in order to create 
an equal environment in order to compete and ensure the 
security of domestic and foreign investment.
Given that laws are a prerequisite for achieving a dynamic 
economy, the two categories of economics will have a sig-
nificant impact. The first is to create an equal environment 
for competition and the second is not to provide security 
for domestic and foreign investors, which is provided by 
the establishment and implementation of appropriate 
laws and monitoring the implementation of laws.
However, the existing laws in our country are suitable to 
protect such people and require close supervision to im-
plement and enforce it. My duty as a small member of the 
Iranian legal community is to provide investors with con-
fidence and attract foreign investment to the country by 
citing appropriate laws and providing the right advice in 
order to receive facilities, concessions and reduce the risk 
of foreign investors in arranging contracts. .
Among these measures are the presentation of a legal 
package to support the development of non-oil exports, 
the adoption of the Electronic Commerce Law in 2003, 
and the approvals approved by the Supreme Council of 
Non-Oil Exports by the Cabinet.
Unfortunately, this issue has caused a lot of economic 
damage to the trade sector and the issue of attracting for-
eign investment in the country, so that foreign trade statis-
tics are not comparable to before the embargo.

Due to the develop-
ments of recent de-
cades and the change 
of traditional models in 
the shadow of commu-
nication technology, the 
role of friendship associ-
ations and non-govern-
mental organizations in 
establishing internation-
al interactions and rela-
tions between nations has become more prominent than 
ever. Advance their diplomatic goals.
Abbas Darvish, President of the Iran-Sweden Friendship 
Association and one of the media activists of Jame Jam 
Network, pointed to his acquaintance with the culture of 
different countries and said: “My business trips to differ-
ent countries, including European countries, provided a 
platform for getting acquainted with the culture of these 
countries.”, So that after that, this association was formed 
with the aim of strengthening bilateral relations and public 
diplomacy between Iran and Sweden.
The head of the Iran-Sweden Friendship Association 
stressed that friendship associations should operate inde-
pendently of government agencies, saying: “This associa-
tion was initially intended to operate as a private organiza-
tion and independent of government departments, while 
the shadow of government institutions.” It is tangible to its 
activities and is usually recognized as an institution related 
to the public sector.
Darvish considered friendship associations as an organi-
zation with a popular body and noted: These associations 
usually do not enter into executive activities and focus 
more on cultural and social issues such as tourism, tourist 
arrivals, environment, municipality, etc. While the shadow 
of government institutions on its activities is tangible and is 
usually known as an institution related to the public sector, 
and this flaw prevents the activity and communication with 
the Swedish parties..
Referring to Sweden’s influence on non-governmental or-
ganizations, Darwish said: “Despite the indifference to pub-
lic institutions in the country, foreign countries, including 
Sweden and its government institutions such as ministries 
and even policymakers, are influenced by the opinion of 
friendship associations and non-governmental organiza-
tions.”
The head of the Iran-Sweden Friendship Association, not-
ing that a lot of money is spent on cultural affairs in for-
eign countries, said: “Many large companies in developed 
countries, as sponsors, spend a lot of money on cultural 
programs.
The President of the Iran-Sweden Friendship Association 
stressed the need for independence of friendship and iden-
tity associations and said: “Friendship associations are a 
good platform for people to get to know each other and 
their relationship, so we must do something to strengthen 
these associations and from this be answered through their 
social demands.

The head of the Iran-Sweden 
Friendship Association raised

Friendship associations 
should operate 

independently of 
government agencies
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One of the important tasks of chambers of commerce; 
Facilitating trade and commerce relations and creating 
investment opportunities in different countries. To further 
explore this issue, we have interviewed Reza Khalili Deil-
ami, President of the Swedish-Iranian Chamber of Com-
merce. We read excerpts from this interview.
I am the first Iranian immigrant to be hired as a liaison di-
rector in line with the policies of the Swedish Grand Mod-
erates Party, and later as the leader of the Stockholm Dis-
trict 6 Party Council and Rinkeby and Tensta, a Member of 
Parliament, and as a Deputy Prime Minister in Parliament. 
Sweden was elected Deputy Minister of Defense, Deputy 
Minister of Justice and later as an Independent Member 
of Parliament.
This chamber was established in 2020 as the Scandina-
vian-Iranian Chamber of Commerce in order to improve 
the trade and economic relations between Sweden and 
Iran. One of the most important goals of this chamber of 
commerce was the cooperation of Swedish companies 
with Iran, in which 220 companies entered the country.
The large population of Iranians living in this country is one 
of these capacities. According to official statistics, more 
than 148,000 Iranians live in Sweden, which will increase 
with the actual statistics.
However, one of the most important goals of the Iran-Swe-
den Chamber of Commerce is to help the two countries to 
establish economic relations, and for this purpose, with-
out any intermediaries, it has established direct relations 
with exporters, producers and farmers.
According to the Ministry of Economic Affairs and Finance, 
Sweden exported about $ 2 billion to Iran in 2020 and im-
ported about $ 800 million worth of goods, but due to the 
volatility of the dollar exchange rate this year, traders are 
in a precarious situation. Therefore, the amount of trade 
between the two countries in the last 6 months is still un-
known.
Among the products exported from Iran and Middle East-
ern countries to Sweden, we can mention foods such as 
dates, raisins, pistachios, etc. On the other hand, a large 
part of beverage materials such as Tetrapack products, raw 
materials, second-hand machines and heavy machines 
such as Volvo, Scania, etc. are imported to Iran through 
Sweden.
These chambers, and the Common Chambers of Com-
merce in general, play an important role in informing, cul-
tivating and laying the groundwork for business relations, 
as they work to resolve barriers and attract investment 
through various meetings, decisions and activities such as 
weekly and media information. 

The chairman of the Swedish-Iranian Chamber 
of Commerce raised

Sweden’s 
billion-dollar exports 

to Iran last year

Glory Decor Design 
and Architecture 
Group has been 
operating in Teh-
ran since 2003 
and offers a wide 
range of construc-
tion services in the 
field of design and 
implementation of 
residential, office, 
commercial and 
villa projects, including reconstruction, interior design, fa-
cade, layout and wooden structures, MD F has provided 
glass, stone and metal to the applicants of this art. This col-
lection has always tried to have the best output by relying 
on architectural knowledge, creativity, utilizing specialized 
and experienced personnel, as well as paying attention to 
the project budget.
Sara Khaksar, director of the Glory Decor Design and Archi-
tecture Group, said that the collection has a brilliant track 
record in its resume over the years. Inflation and unfore-
seen events such as the corona, currency fluctuations and 
sanctions continue to work as steadily as possible.
 He added: “As a supporter and manager, I have been with 
Glory Decor since 2009 and I am trying to achieve our goals 
in the field of design, architecture and decoration.”
“The art of architecture and design is undergoing significant 
changes every day, the result of which is the beautification 
of the urban space, the buildings and the living quarters of 
the people,” said the director of the Glory Decor Design 
and Architecture Group. Let’s be new developments in this 
field.
In response to the question “Is attention paid to the archi-
tectural industry in the country?” To provide the ground for 
its further growth in the country.
Khaksar pointed to the cooperation of Glory Decor Design and 
Architecture Group with neighboring countries, including Tur-
key, the UAE, Dubai, as well as Sweden, and added: “We are 
laying the groundwork and creating the necessary infrastruc-
ture to do this in order to achieve our goals.”
“In order to grow and develop, we must update our activi-
ties every day and strive to create the most lasting works,” 
says the director of the Glory Decor Design and Architecture 
Group. For example, by changing raw materials, we can take 
advantage of the thousands of materials that have entered 
the market and have something new to say in competition 
with other art and architecture activists.
Khaksar said: “All buildings in small and large dimensions 
need to be beautified and designed, and people are inter-
ested in making changes in the interior decoration of their 
living and business areas and making their environment 
more uniform.”
“Fortunately, in this magazine and similar publications, the 
experience of successful people in the field of business has 
been shared, so that people can learn from it to achieve 
their future goals,” said the director of the Glory Decor De-
sign and Architecture Group. In my opinion, every person 
should pursue his goals and desires and engage in an activ-
ity that he is very enthusiastic about.

Director of Glory Decor Design and 
Architecture Group

The architectural 
industry has made 
significant progress
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The chairman of the board of directors of 
Asmo Rangin Rovshana stated

Combining modernity and 
tradition in the production 

of handicraft products
Handicrafts have many characteristics such as high em-
ployment potential, low per capita investment and high 
added value, participation of women and the poor, is en-
vironmentally friendly and has prospects for strengthening 
artistic, innovative and creative talents. These character-
istics make handicrafts one of the desirable sectors in the 
growth and development of the economy of any develop-
ing country, and the country’s officials should pay special 
attention to this lucrative industry.
Asieh Arjmandi, Chairman of the Board of Directors of 
Asmo Rangin Rovshana Company, noting that the compa-
ny has recently started operating in the field of production 
and introduction of Iranian handicrafts, with the aim of ex-
port, said: “Our products are more than 10 types, the most 
important of which can be textiles.” Such as belts, bags and 
shoes and other embroidered jewelry.
Emphasizing that the most prominent product produced 
by Asmo Rangin Rovshana Company is the production of 
ties with traditional patterns, he added: “The most import-
ant feature of the company’s products is the combination 
of modernity and tradition, which is created entirely by Ira-
nian women.” It has a rich culture of this land.
Arjmandi stated: The view of the relevant officials towards 
this industry is beyond any prejudice and they are making 
a good effort to preserve and keep alive the handicrafts.
The Chairman of the Board of Directors of Asmo Rangin 
Rovshana Company pointed to the short-term and long-
term plans of the company to achieve the desired goals and 
added: “The exquisite products of Asmo Rangin Rovshana 
Company will be offered to markets that value arts and 
crafts.” It is noteworthy that we have just entered this field 
and we are trying to gain a good position among the pro-
ducers of this industry by persevering and continuing our 
professional activity, as well as introducing our products to 
other countries.
Arjmandi considered the production of Asmo Rangin 
Rovshana’s products at the level of international standards 
as the most important difference with other actors in the 
industry and added: “The goods produced by this company 
are of high quality and as a manufacturer and exporter of 
handicrafts, we strive to be a worthy representative for Be 
our country.
Arjmandi, noting that the company is trying to offer its ex-
quisite goods in the best possible way with the aim of eco-
nomic prosperity and also introducing products to other 
people of the world, said: “Never the customers who trust-
ed us at the beginning of this path and We have been en-
couraged, as well as the officials who have helped us in this 
way, and we will clearly mention the names of these peo-
ple in the memory and the company of Asmo Rangin, and 
at the right time we will name these people as true, art-lov-
ing and honorable friends.

As the harmful effects of 
agricultural products con-
taining pesticides, herbi-
cides, hormones and anti-
biotics become apparent, 
more and more people 
are turning to organic and 
natural foods. In an inter-
view with Bahman Zarei, 
CEO of Pars International 
Holding, we examined the 
problems of the agricul-

tural sector and ways out of it. We read excerpts from this 
interview.
Our most important goal was the production and standard-
ization of agricultural products such as vegetables, summer 
and fruits, in which we achieved significant success, the 
most important of which was the production of dozens of 
healthy and standard products.
Pars International Holding; Produces and supplies agricultur-
al products such as vegetables, summer vegetables, fruits in 
four seasons. In addition, we supply and export dried fruits, 
nuts and aquatic products, as well as agricultural products 
such as tomato paste, pickles and pickles, and our products 
to Kuwait, Iraq, Russia, Armenia, Uzbekistan, Eurasia, South 
Korea. , We export to Sri Lanka, Thailand, Lithuania, Ukraine, 
Turkey and China and most of the time to Europe.
The only way out of the existing problems in the agricultural 
sector is the government’s interaction with the private sec-
tor, using the experiences of this sector and expanding and 
launching the agricultural production and supply contract, 
which requires the Ministry of Jihad for Agriculture as the 
custodian, private sector and The Rural Cooperative Orga-
nization is a reliable arm for farmers as well as the use of 
experienced private sector experts.
One of the most important goals of this holding is to pro-
duce and supply healthy and standard products in bulk, to 
develop advertisements and culture in the media, as well 
as to create a suitable platform for purchasing and entering 
these types of products in the food basket of households. 
The development of all workshops across the country from 
traditional to mechanization of packaging, creating new 
trade and away from traditional trade, and finally, building 
a shopping application are other important goals of Pars In-
ternational Holding.
 Unfortunately, improper use of pesticides and chemical fer-
tilizers without supervision and on a large scale has reduced 
the trust in Iranian products.
Herbal medicine and standard management certifications, 
as well as the production of certified products, will surely 
achieve this great goal.
Many thanks to the investment world magazine for giving 
me the opportunity to address issues related to the prob-
lems, weaknesses and strengths of production and supply 
of exported agricultural products. I urge the government 
and those in charge of this field to pay special attention to 
the farmers and exporters in this field. My wish and that of 
my colleagues is a green and proud Iranian, and we say in 
unison with the FAO: “Healthy communities with healthy 
products.”

Managing Director of Pars 
International Holding

  Failure to purchase Iranian 
agricultural products due to 
improper use of pesticides 
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Managing Director of Amjad Pooyesh 
International Holding announced

  Exploitation of the 
largest international 
corridor north-south
One of the basic parameters for the growth of the coun-
try’s foreign trade statistics is the facilitation of the trans-
portation process and attention to the issue of logistics 
and supply chain. To further investigate this issue, we have 
interviewed Mehdi Amjadi, CEO of Amjad Pooyesh Inter-
national Holding. We read excerpts from this interview.
Amjad Pooyesh International Holding was established in 
2002 with the activities of seven subsidiaries in the United 
Arab Emirates with the aim of providing better services to 
our beloved country and due to the expansion of oppres-
sive sanctions and establishing connections between the 
North, South, East and West. At present, the subsidiaries 
of this international holding are in Iran (Bandar Abbas, 
Bandar Anzali and Tehran), in Russia (St. Petersburg and 
Astrakhan ports), in Turkey (Trabzon and Mersin ports), 
in Sweden with the headquarters of the Scandinavian 
countries in Stockholm port and in Emirates port ( Ras al-
Khaimah) has also expanded its activities in India (Port of 
Mumbai) and the formation of a consortium with the aim 
of launching the North-South Corridor and Nestrak.
Amjad Pooyesh International Holding provides services 
by establishing international consortia in various sectors, 
including logistics and supply chain, and combined and 
commercial transportation.
Since it has been determined, the goals of this holding and 
consortium are to send and transport a large volume of 
goods from north to south or east to west as a combined 
shipment. The center of Gilan province and the beautiful 
city of Bandar Anzali, as well as the strategic and geopoliti-
cal position of the Anzali Free Zone and the Caspian port.
Due to the richness of the country in terms of under-
ground and mineral resources, as well as the safety of 
routes and roads, there are very good conditions for the 
transportation of goods in our country, and therefore we 
seek to strengthen Iran’s position and turn it into a hub in 
the region. Like the UAE, to attract billions of dollars in lo-
gistics and transit. In addition, launching such a corridor 
will create jobs, increase turnover in the economy and de-
velop the country.
Given that the Expo is one of the most important events in 
the world and is held every few years, it has a lot of feed-
back around the world and among large and well-known 
companies, so that it is more important than major events 
such as the World Cup and the Olympics. .
Amjad Pooyesh International Holding is also trying to ne-
gotiate and interact with the new Vice President for Eco-
nomic Affairs, the government team and the Trade Devel-
opment Organization, the Deputy Foreign Minister for 
Diplomacy, the Ministry of Roads and Transportation, the 
Ministry of Industry, Mines and Trade, as well as members 
of the Islamic Consultative Assembly. Be able to achieve its 
goals in setting up this large corridor.

Currently, one of 
the most import-
ant concerns of the 
home appliance in-
dustry is the reces-
sion in the market. 
Meanwhile, some 
companies have 
turned to home 
appliance exports 
to overcome this 
challenge and 
compete with 

world-renowned companies as well-known exporters. To 
get more acquainted with the current challenges of the 
home appliance industry, we went to Mohammad Reza 
Jafari, CEO of the Antique Home Appliance Company and 
Vice President of the Home Appliance Manufacturers As-
sociation, and talked to him. We read excerpts from this 
interview.
In order to achieve its development goals, Antique Home 
Appliances Company has provided the required machin-
ery, factory equipment, manpower training, increasing 
product quality and increasing production, and due to the 
high quality of products, has been recognized as a sample 
exporter for three periods. 
Antique Home Appliances Company uses all its capaci-
ties to produce a competitive product that is qualitatively 
comparable with other products. For this reason, relying 
on new technologies and systems, it has produced a new 
refrigerator-freezer with a digital board that is controllable 
and while accepting orders, it also performs troubleshoot-
ing work.
Antique Home Appliances Company, with the title of sam-
ple exporter, is more focused on exports and competes 
with foreign brands such as Samsung by launching a re-
search and development unit and reducing the cost price. 
Accordingly, the average price of the company’s products 
at the level of financial capacity the lower, middle and af-
fluent strata are designated.
Most of Antique Home Appliances’s products are exported 
to neighboring countries such as Iraq, Afghanistan, UAE, as 
well as CIS countries, and we strive to diversify the com-
pany’s products and add products such as stoves, washing 
machines and televisions to its customer base. 
Increasing the purchasing power of the people depends on 
the adoption of optimal policies by the government and 
the lifting of sanctions, which has not been done in the 
current situation.
Resolving this problem should be on the agenda of the 
new government so that we no longer see a reduction in 
fixed capital in the country and the risk of the country’s 
economy falling out of the cycle of competition with other 
countries.
If the sanctions are lifted, the policy of importing goods 
and replacing them with domestic goods should not be 
followed as in the years before the sanctions, because in 
this case the producer is marginalized and instead of enter-
ing foreign markets and increasing the country’s exports, 
becomes a consumer of other foreign companies. 

The CEO of Antique Home Appliances 
Company announced

 localization of 80% 
of home appliance 

parts
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It was emphasized by the CEO of Masoom 
Granule Production Company

Special attention to job creation 
with the development of the 

country’s economy

The success of polymer companies in the field of internal-
ization has made it unnecessary to import raw materials 
from many industries such as the automotive industry, 
home appliances and related industries. Meanwhile, 
some companies are trying to use quality technologies to 
compete with the products of other countries in terms of 
quality and create a suitable environment for the further 
development of the activities of craftsmen. In order to fur-
ther investigate this issue, we have conducted an interview 
with Engineer Seyed Mahmoud Mofidi, CEO of Masoom 
Granule Production Company, which is a knowledge-based 
company. We read excerpts from this interview.
The products of Masoom Granule Manufacturing Compa-
ny have a wide range of applications in the medical equip-
ment industry, and in the current situation, the industry 
needs a variety of raw materials to produce disposable 
medical equipment such as serum, micro set, dialysis and 
blood sets, suction tubes, tubes, urology sets and many 
Has provided the materials used in this industry by creat-
ing the required infrastructure in 2009 and 2010.
According to available statistics, Masoom Granule Com-
pany annually produces 5,500 tons of PVC granules for 
the medical industry, 15,000 tons of PVC for industrial 
use, about 20,000 tons of advanced engineering plastics 
and 10,000 tons of TPE and TPV compounds. It should 
be noted, however, that these values   include our current 
production capacity, while it is projected to increase sev-
eral times next year.
The company’s laboratory is one of the most up-to-date 
and well-equipped laboratories in the country and is 
known as a standard partner laboratory, a partner labora-
tory of Itrack and Iran Khodro.
Since the existence of research and development unit is 
one of the important requirements of polymer compa-
nies, Masoom Granule Company has updated itself along 
with great scientific advances in the field of polymer ma-
terials worldwide.
All production grades such as industrial and medical PVCs 
as well as advanced engineering polymers of Innocent 
Granule Production Company are in accordance with 
modern standards, therefore, this company is one of the 
best manufacturers in the country and despite the exist-
ing restrictions, all equipment required by the medical in-
dustry, supplies Covers home and car with a quality equal 
to European materials.
The slogans in support of production are in the right direc-
tion and I hope that special attention will be paid to this 
issue so that we can see the development of the country’s 
economy through job creation.

With more than 42 trillion cubic meters of proven gas 
reserves, Iran has 21.5 percent of the world’s gas re-
sources and is the second largest natural gas producer 
in the world, a short distance from the vast country of 
Russia. Iran alone has 6 times more extractable gas re-
sources than Saudi Arabia, 7 times as much as the Unit-
ed States and 21 times as much as the European Union. 
To compensate for this deficit, it is necessary to reduce 
exports, cut off petrochemical feedstock and fuel oil in 
power plants, which will cause great economic and envi-
ronmental damage. By cutting off export gas, importing 
countries do not see Iran as a stable and reliable exporter 
and turn to alternative sources. Turkey, for example, im-
ports only 11 percent of its gas from Iran, and a 25-year 
contract to import gas from Iran expires in the next four 
years. On the other hand, the country has discovered 
several relatively large gas fields in the Black Sea and the 
Mediterranean over the past two years, and is expect-
ed to produce twice as much gas as Iran in the next few 
years. Iraq has also expanded its gas fields to reduce its 
gas dependence on Iran and has started a new chapter 
of its gas dreams by signing a $ 27 billion contract with 
France’s Total.
Saudi Arabia, the world’s largest oil producer, has em-
barked on a new energy adventure in the world by invest-
ing heavily in shale gas. It was announced last year that 
Aramco plans to invest $ 110 billion in the Jofreh shale 
gas field, and if the plan is ambitious, Saudi Arabia will be 
on the horizon by 2030, according to shale gas resourc-
es discovered in the country. After Russia, it will become 
the second largest exporter of natural gas and LNG in the 
world and will figure out new equations in the world gas 
market. The shale gas field reserves are estimated at 200 
trillion cubic feet.
Iran produced 251 billion cubic meters of gas last year, of 
which only 16 billion cubic meters, or 6 percent, was ex-
ported. However, this amount of exports is very import-
ant for Iran, because the price of exported gas is more 
than 20 times the domestic sales price. It earned $ 9.2 
billion more than its total domestic sales last year. The 
countries of the region, despite having less gas resources 
than Iran, have robbed the gas market initiative from Iran 
with a lot of investment, and if the small amount of in-
vestment in Iran’s gas industry continues in the same 
way, in the very near future Iran with the world’s largest 
gas resources, gas Enter your consumption as well 

Iran gas production 
prospects

Hadi Bahraini
Petrochemical expert
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Former CEO of Asan Tejarat Ghaem 
Company

The government is 
blocking the 

import of goods 
into the country

Venol Company is one of the capable companies in the 
field of production of oil products and follows quality 
standards and complies with modern standards to pre-
vent environmental pollution and according to the cul-
ture of European countries.
Alireza Barzegar Moghaddam, former CEO of Asan Teja-
rat Ghaem Company (the official representative of Venol 
Refineries), referring to the after-sales service of Venol 
Company and also paying attention to the demands and 
opinions of customers, said: If any of the customers is 
satisfied with the quality of the product for any reason 
If not, the company’s experts will go to that customer 
country to investigate the matter in person
“High quality is considered a kind of service to humanity,” 
he said. “Everyone should be accountable to customers 
for their product, and the company has always attracted 
customers by adhering to this principle.”
Barzegar Moghaddam emphasized that Venol’s oil prod-
ucts reduce pollution and reduce the cost of parts per-
formance, he stressed: The domestic market needs to 
import such products due to the lack of similar in our 
country.
When such products are not produced domestically and 
we are faced with sanctions and the lack of a proper re-
fining industry, the import of similar parts and products 
will not only not hurt production, but will also help man-
ufacturers complete the production process.
Emphasizing that the use of Venol’s products will help re-
duce air pollution as one of the main problems of society, 
he said: “Unfortunately, some consumers refuse to buy 
the product on the pretext that the product has a high 
price, while Failure to use Venol’s products will lead to ex-
cessive oil consumption over long distances and increase 
overall costs.
The former CEO of Asan Tejarat Ghaem Company stated 
that some people in the country are trying to produce 
counterfeit products and replace them with original 
products, adding: “Some of these fraudsters offered us 
cooperation in exchange for large sums of money, but we 
never betray to Venol and its products.
In the end, the former CEO of Asan Tejarat Ghaem Com-
pany considered the government’s obstacles to import 
goods to the country as one of the main problems facing 
Venol Company and noted: However, after entering the 
customs, it is not cleared for a long time due to cumber-
some laws. 

The existence of rich oil and gas reserves in the country 
has provided a very good opportunity for economic ac-
tors to produce products related to them, which unfortu-
nately is not used well due to inefficient management in 
this field. Due to this issue, some economic actors abroad 
have turned to the production of energy products, includ-
ing oil products for cars.
Seyed Milad Hosseini, representative of Venol Company, 
referring to the production of industrial and machine oils 
used by refineries in this company, said: Due to the lack of 
production of high quality and expected oils inside, one of 
the oil customers of this company is Iran, which is always 
It has faced problems with sanctions and domestic barri-
ers to imports.
The representative of Venol Company considered the use 
of these high quality oils as a condition for durability and 
increasing the life of car parts and said: Most consumers 
are satisfied with it due to the high quality of the compa-
ny’s products and use it to travel kilometers.
He pointed to the existence of Venol’s representative in 
80 countries and said: “Fortunately, the products of this 
company are well known and will be offered to the mar-
ket at a price of one million and 200 to one million and 
800 thousand Tomans.” In addition, the oils produced by 
this company are frequently used in prominent countries 
such as the United States and South Korea.
He considered the production stages of machine and 
industrial oils of this company in accordance with nu-
merous studies and tests and said: “Since in the current 
situation it is not possible to produce this product in the 
country and on the other hand we face many restrictions, 
import conditions of this product must be provided.” Be. 
Of course, we are looking to build a refinery in the coun-
try, which will be done when the conditions are right.
In the end, the representative of Venol Company men-
tioned that the products of this company are used in all 
sectors, even in the shipping and aviation industry, and 
said: every industry and product needs government sup-
port for growth and development. In order to meet its 
basic needs in this field and launch similar industries, our 
country needs to formulate appropriate laws, which we 
hope will provide the ground for the construction of refin-
eries in potential areas.

The representative of Venol 
Company raised

Use of modern 
technologies in the 

production of  industrial 
and machine oils
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The CEO of Azaran Holding raised

Sanctions; The main 
obstacle to production 

and export

However, in our country there is a lot of potential for in-
vestment in petrochemical, oil and gas products. In order 
to get acquainted with this field, we have conducted an 
interview with Dr. Ali Mahmoudi Aslzadeh, CEO of Azran 
Holding. We read excerpts from this interview.
We started exporting petrochemical products for proper 
activity and by exporting petrochemical products and re-
fineries to some countries for the first time, we quickly 
established a good position in the country as well as in-
ternational markets, so that we managed to export petro-
chemical products to 26 countries.
With a lot of efforts in this field, we became the chairman 
of the trader’s commission of the oil and gas exporters 
union and also the main member of the board of direc-
tors of the petrochemical commission of the oil, gas and 
petrochemical export union. And we were selected as the 
top exporter in Kerman province and we will continue our 
activities with an active presence in 8 chambers of com-
merce with the aim of developing the market.
We now have a good position between petrochemi-
cals and refineries in terms of supply of petrochemical 
equipment. In addition, in order to use the comprehen-
sive potential of domestic producers, we designed the 
“Iran-Petrokala” site, which is a comprehensive site for 
petrochemical needs and has about 1,600 active mem-
bers. Accordingly, conditions were created for petro-
chemical companies to supply their required products 
from domestic producers. Fortunately, we worked in this 
industry as much as we could, and we hope to continue to 
have good activities in this direction.
Foreign investors have a plan and cannot invest in such 
conditions. In my opinion, lack of proper management, 
constant change of laws, non-compliance with previous 
laws, as well as lack of proper structure, because the 
greatest damage in attracting foreign investors.
Allocating 4,200 Tomans is the biggest blow to the body of 
industry, especially the petrochemical industry of the 
country. This was an inappropriate law, because a busi-
nessman or farmer had to buy a product at a price of 
16,000 Tomans and sell it at a price of 4,200 Tomans. To 
send. This action was inappropriate because the mer-
chants had to provide goods at the price of free currency, 
which after receiving this amount, he had to deliver it to 
the bank and get back the dollar at the price of 4,200 to-
mans. In fact, we directed the trader to buy and export 
pistachios for 160,000 Tomans and then receive 48,000 
Tomans instead of the 160,000 Tomans he gave.

Although the Corona virus has done a lot of damage 
to economic actors in various fields, it has also created 
many opportunities for them to increase online and vir-
tual sales. For more information, we went to Mostafa 
Naghavi, the CEO of Naghavi Carpet Company, and talked 
to him. We read excerpts from this interview.
One of the important advantages of the company’s ac-
tivity is the production of carpets with a price of 80 thou-
sand tomans to 2 million tomans per meter, which gives 
customers more opportunities to buy. At present, a com-
plete package of products of Naghavi Carpet Company 
has been offered to the domestic and foreign markets in 
accordance with the different tastes of customers, and it 
has also been very well received.
, One of the important advantages of the carpets pro-
duced by this company; Variety in quality, price, dimen-
sions and density, so it has a wide range of customers and 
meets their needs at home and abroad. On the other 
hand, the carpets produced by Naqavi Carpet Company 
have different fibers and also cover modern fancy de-
signs and models for kitchens and children’s rooms.
If we look realistically, the Corona outbreak has had both 
opportunities and threats. Among its threats are the 
shrinking market and declining sales. On the other hand, 
it also increased the opportunities for online sales, so 
that now applicants can receive their order by requesting 
online.
One of the best economic opportunities is the produc-
tion of raw materials in companies and large industries, 
which, of course, paying attention to these parent indus-
tries, will lead to self-sufficiency of the country and solve 
the challenges of producers to supply the required raw 
materials.
By increasing the level of interaction with developed 
countries and foreign traders, to provide the ground for 
their products to enter these countries.
Carpet exhibitions are held in accordance with the stan-
dards of the day, a large number of manufacturers and 
important actors in the industry are present and im-
portant information from this market is provided to the 
participants. This exhibition is also a good opportunity 
for carpet manufacturers to get out of the monotony of 
production.
If customers are careful about the durability of the car-
pet, they should choose a carpet that uses high quality 
yarn such as acrylic, but if the customer’s attention is on 
the issue of not fluffing the carpet, they should use poly-
ester carpets.

The CEO of Naghavi Carpet 
Company emphasized

Top competition of 
Iranian machine-woven 
carpets with neighboring 

countries
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One of the problems of the manufacturers of the ma-
chine-woven carpet industry is the supply of raw mate-
rials for the production of quality products, which has 
caused them many problems. In order to further investi-
gate the situation of the machine-woven carpet industry 
in the country, we have conducted an interview with Ali 
Azarbad, CEO of Jahanmehr Carpet Brand. We read ex-
cerpts from this interview.
The carpet of this company is different from other prod-
ucts of other companies, the most important of which is 
the use of the best raw materials and honest communica-
tion with the esteemed customers of this collection. We 
have always made every effort to innovate and supply 
these products, and in this regard, we have succeeded in 
producing handmade carpets and using silk material, we 
have succeeded in producing the first machine-woven 
carpet 100% similar to Iranian handmade carpets.
Development measures have always been in the pro-
gram of this company and its managers, and for this 
purpose, we are now waiting for the delivery of the first 
knitting machine with a density of 1,500 knots, which will 
complete the company’s product portfolio. Also, with the 
purchase and installation of two new knitting machines, 
fortunately, the company’s production has increased by 
30%. Regarding the export of goods, I must mention that 
fortunately, from the very beginning, we have expanded 
our exports to the markets of the Persian Gulf and Afri-
can countries, and now the company’s products are con-
tinuously exported to more than 15 countries.
The most important problem we are currently dealing 
with is the supply of raw materials, which is a function of 
the price of the currency. Brought to fruition.
Given that it is very difficult to distinguish good and 
medium carpets from each other, but it is very easy to 
distinguish them from poor carpets. According to the 
weight and raw materials used, the appropriate quality 
of the carpet can be realized. Buyers should pay atten-
tion to the density of the carpet and the texture of the 
carpet from behind it, and be sure to buy goods with 
Iranian standards. The Standard Organization of Iran has 
very good periodic inspections of manufacturing compa-
nies and monitors all stages of weaving and production, 
which has led manufacturers to be more careful in pro-
ducing quality products.
Our machines are depreciating and I would like to inform 
all industry owners and government officials through 
the “World of Investment” that this situation must be 
rectified. 

The CEO of Jahanmehr Carpet Brand 
emphasized

Supply of raw 
materials is the most 
important problem of 
machine Woven carpet 

manufacturers
Bustan Termeh Carpet Company, with the ideal carpet 
brand, started its activity in 1994 in the field of production 
of various types of machine-made carpets and offers its 
products in domestic and international markets by using 
new weaving machines. Initially, the company continued 
to produce low-density carpets, and over time, updated 
its machines due to advances in weaving technology.
Alireza Zabeti, Vice Chairman of the Board of Directors 
of Ideal Carpet, pointed to one of the advantages of this 
brand and said: “The most important feature of Ideal Car-
pet is the exclusivity of its designs and after-sales services, 
which has made the company’s products well received.”
He added: “Progress in work, proper quality of products 
and improvement in general, has no limits, so we named 
our brand as Ideal to remind this important issue.”
In order to achieve a leap in production, we are trying to 
increase the production capacity of our products, and 
this issue is being seriously pursued. In addition, we have 
plans for development that we hope to achieve by the 
end of this year.
The official said that with the outbreak of coronary heart 
disease, the export market was facing a significant de-
cline, adding: “Over time and due to the reduction of the 
effects of this disease and restrictions, Bustan Termeh 
Company has taken appropriate measures in the field of 
exports and is growing and It is a currency.
Emphasizing that we have an acceptable position in the 
domestic markets, he expressed hope that with the help 
of the research and development group of Bustan Ter-
meh Company, we will have a larger share of the domes-
tic market.
“As a producer, I ask for more cooperation and unity from 
all relevant managers and officials to help each other to 
develop this great industry,” said Zabeti. In addition, the 
government must provide the conditions for the devel-
opment of the carpet industry by providing support pack-
ages to producers.
He pointed to the holding of the 13th International Exhi-
bition of Flooring, Carpets and Carpets and said: “Due to 
last year’s corona restrictions, it was expected that this 
year’s exhibition would be very well received, which for-
tunately happened, as we saw a lot of innovations.” We 
were in modern and classic designs.
In the end, he said: special attention should be paid to the 
carpet industry as an employment-generating and cur-
rency-making industry in order to witness its growing 
growth and development.

Vice Chairman of the Board of Ideal 
Carpet Company

  Prosperity of 
machine-woven carpet 

industry by the support of 
manufacturers
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Cutting dependence on oil revenues and paying attention 
to exports, in the current difficult economic conditions, 
can help fulfill the slogan of the year, which, of course, 
is possible by solving the problems in various industries, 
especially the machine-made carpet industry. In an inter-
view with Hamid Saber, CEO of Arad Carpet, we examined 
the problems in the machine-made carpet industry and 
ways out of it. We read excerpts from this interview.
We have always tried to produce carpets with a variety 
of classic and modern designs with the latest designs of 
the day. All designs of Arad carpets are proprietary and 
we can safely say that our products do not have a simi-
lar model in the market. On the other hand, the use of a 
unique color palette is another feature of Arad carpets, 
which makes us different from other brands. I have tried 
not to feel any shortage in terms of quality of carpets, 
yarns and textures, in addition to specializing Arad prod-
ucts, because a quality product is always more stable in 
the market.
Arad in Persian means adorned, adorned, gentle and gen-
erous. So far, we have tried to have a worthy character 
and behavior with customers, employees, as well as in 
the production of our products, and in the framework of 
Arad meanings, and in addition, to use the original Iranian 
name to preserve our identity.
In long-term planning, we have tried to expand the range 
of Arad carpets, but fortunately at the beginning of the 
year we achieved the desired result by adding one prod-
uct, and at the frequent request of customers, another 
product will be added to the Arad carpets collection by 
the end of this year. We were able to increase the variety 
of products more than before and increase the field of job 
creation.
Currently, about 80% of Arad carpet products are used in 
the domestic market, and we are expanding and granting 
representation to other cities in Iran, and we currently 
have 19 active representations in the country.
Fortunately, with the help of our dear friends and custom-
ers, as well as the production of new products during the 
Corona epidemic, we have maintained our market share 
and so far we have kept our sales almost constant from 
the very moment before the corona outbreak.
In my opinion, dear colleagues and producers should offer 
their product to the domestic markets, especially foreign 
markets, without any shortcomings and with the best 
quality, so that the trust of the people of the world in the 
brilliant history of Iranian carpets made over the years is 
not damaged.

The CEO of Arad Carpet Company 
emphasized

The need for 
manufacturers to pay 

attention to the 
reputation and status of 

Iranian carpets

Nasim Atiehsazan Kimia Insurance Agency (under the su-
pervision of Novin Insurance Company) was established 
at the end of 2017 with an initial capital of one billion 
rials. Is. To get more acquainted with the activities and 
measures taken by this company, we have interviewed 
Seyed Mohammad Javad Sajjadian, CEO of Nasim Atie-
hsazan Kimia Insurance Company and President of the 
New Insurance Representatives Association of Fars Prov-
ince. We read excerpts from this interview.
The services of this company due to having special plans 
such as Auto Plus plan in car insurance, Fire Plus plan in 
fire insurance, etc. have made this company different 
from other companies. Also, the special process of fol-
lowing up and paying damages to insurers is one of the 
reasons that can differentiate Novin Insurance Company 
from other companies.
Since Shiraz is a tourist city with various tourist attrac-
tions, this factor has led to the creation of travel and 
tourism agencies in this city. Dear tourists, this has led to 
the satisfaction of dear tourists.
Online sales through the site www.atyehsazan. cam and 
also through the Instagram page nasim.atyeh.sazan.
kimia during the Corona period, made it possible for 
most insurers, who due to the spread of this virus, could 
not go in person to be covered by insurance or renew 
their insurance policy, to easily use the company’s ser-
vices. To take.
The main activity of Bimeh Novin Company is the rep-
resentation of Nasim Atiehsazan Kimia regarding import 
and export cargo insurance as well as CMR international 
carrier liability insurance, which easily handles export 
and import shipments from all over the world with min-
imum premiums and maximum obligations in clauses 
A, B, C Cargo insurance (air, sea, land) is covered by in-
surance.
Looking at the statistics of the insurance industry pub-
lished by the Central Insurance of the Islamic Republic 
of Iran, we will find that the number of insurers in the 
insurance industry is increasing day by day. This statistic 
promises that the insurance industry is more dynamic 
than ever and its importance is increasing among differ-
ent sections of society, and this means the dynamism 
and activity of the insurance industry.
The insurance industry, as one of the sides of the financial 
triangle of each country, has a special importance and 
position. Expanding the sales and marketing network is 
one of the cultural solutions in this regard.

Managing Director of Nasim Atiehsazan 
Kimia Insurance Agency

The insurance 
industry is 

more dynamic 
than ever
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Yaghoub Rashnavadi, CEO of Sarmad Insurance, at the in-
troduction ceremony of Bank Saderat Iran’s financial su-
permarket services in the field of insurance, referring to 
the services provided by Sarmad Insurance in the coun-
try’s insurance industry, said: Was introduced. At Sarmad 
Insurance Complex, we also try to provide the right ser-
vices wherever there is the slightest risk and reduce the 
risk with an active presence.
He added: “In Bank Saderat Iran we aim to provide qual-
ity services to activists in various economic sectors, and 
with an approach based on new technologies, the insur-
ance industry has the opportunity to have a more active 
presence alongside other economic sectors and cheap 
services.” Provide fast, simple and secure.
Sarmad unveiled the first online third party insurance is-
suance system
Sarmad Insurance unveiled the first online third-party 
insurance issuance system, with the ability to receive a 
unique code simultaneously through the comprehensive 
insurance system of Fanavaran Company.
Yaghoub Rashnavadi, at the national meeting of manag-
ers and heads of Sarmad Insurance branches held in Teh-
ran, unveiled the first online system for issuing third party 
insurance with the ability to issue a unique code simulta-
neously. This system is the first online system for issuing 
third party insurance, which has been launched in coop-
eration with Sarmad Insurance and Fanavaran Company.
With the unveiling of this unique system, all customers 
can receive this insurance online with a unique code af-
ter requesting the issuance of third party insurance and 
payment. Sarmad third party insurance online issuance 
system is connected to Sanhab Central Insurance system 
online and customers can inquire about their unique 
insurance code from Central Insurance after issuing the 
insurance policy. This feature is a big difference between 
Sarmad Insurance system and similar systems, which dis-
tinguishes it from all existing third-party insurance sales 
platforms, and in fact, is the first online system for issu-
ing third-party insurance, which also has a unique code 
after Issuance of insurance policy through the system 
of Fanavaran Company’s insurance community provides 
customers.
This system, which is available to all customers through 
the Sarmad Insurance web application at webapp.sarma-
dins.ir, is available on all Windows, Android and iOS plat-
forms. 

The insurance industry has become especially important 
in many countries around the world. In our country, de-
spite the issues such as inflation and increasing exchange 
rate fluctuations, this industry has been considered and 
it seems to become one of the main bases of econom-
ic growth by solving economic problems. To investigate 
this issue, we have conducted an interview with Mohsen 
Sabet, Director of Engineering and Energy Insurance of 
Novin Insurance Company. We read excerpts from this 
interview.
This company was launched in 2005 with the aim of per-
forming activities and providing services in various types 
of commercial insurance, including property, persons, li-
ability, etc., and now providing services to national banks, 
agriculture, housing and modern economy, is one of the 
largest service companies in the field. It is considered 
banking. The changes made in Novin Insurance Compa-
ny in 2015 and the focus on property insurance such as 
fire, freight and engineering, has led to a change in the 
portfolio composition. In addition, reforming the service 
process and focusing on property insurance has led to 
ongoing training courses for the sales network, and now 
engineering, energy and special insurance are also man-
aged by me.
Insurer satisfaction is always one of the most important 
things to consider. Accordingly, the customer retention 
rate with Novin Insurance Company is 90%, ie 90% of the 
insurers of this company have continued their insurance 
policies with Novin Insurance.
Novin Insurance has improved its position among other 
insurance companies since 2015, by achieving all its goals 
and also achieving high profitability and loss ratio control, 
so that in the first 6 months of the year, it sold over 1,200 
billion tomans of insurance policies. It was even more 
than the projected amount for the year 2021.
Since these insurances are among the insurances with 
specific customers and operate as a project, they do not 
deal with ordinary people and its main customers; Man-
ufacturers, industry owners and people active in the field 
of construction and engineering. In my opinion, we will 
face high demand in this sector when the country emerg-
es from the current stagflation and the share of construc-
tion projects in the 2022 budget increases. It should be 
noted, however, that the improvement in the state of 
engineering and energy insurance indicates an improve-
ment in the country’s economic situation.

It was stated by Mohsen Sabet

Strengthen engineering 
and energy insurance 

by increasing the share 
of construction projects

It was explained at the Kish Invex 2021 
specialized meeting 

The role of Sarmad 
Insurance in the 

financial supermarket of 
Bank Saderat Iran
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Alireza Haeri 
 Member of the board of directors
 of the Iranian Society of Textile
Specialists

One of the influential 
factors in capital market 
fluctuations is the entry 
of uninformed investors 
into this market. In the 
meantime, companies 
that work in the field 
of application devel-
opment, by providing 
consistent and compre-
hensive information on 
how the market works, 

clarify the mentality of investors towards it and how to 
make appropriate decisions. To learn more about the ac-
tions and activities of such companies, we went to Moj-
taba Amjadian, the chairman of the board of directors of 
Fars Tejarat Amjad Company, and sat down to talk with 
him. We read excerpts from this interview.
The most important purpose of launching this collec-
tion was to design specialized applications and software 
in order to guide and guide investors, especially capital 
market investors, with the help of a group of experts in 
the fields of economics, finance, law, psychology, artistic 
programming, etc. For this purpose, Amjad Exchange has 
identified the needs of people and different markets for 
the past 15 years and intends to draw the right ways of 
investing by creating infrastructure, relying on the pro-
duction of content and information required from differ-
ent sectors. It also seeks to prevent investors from making 
emotional decisions and behaviors at times such as the 
rise or fall of the stock market index.
The missing link in investment is the lack of public aware-
ness and understanding of this issue, so we will try to 
resolve the ambiguities in the field of investment by cre-
ating this application. As mentioned, we have dealt with 
educational issues radically and scientifically, and we have 
planned and targeted according to the needs of the peo-
ple of the community.
Amjad Stock Exchange application will seek the optimal 
investment of the people, increase the stock exchange 
codes and welcome the people regarding scientific in-
vestment.
In this app, the basic conditions of many stock exchange 
companies and services related to the audience are usu-
ally introduced to the subscribers, and this is what helps 
them to carry out economic and investment activities.
Amjad Stock Exchange; It intends to develop, create a 
business environment, as well as create an organizational 
platform and communication based on application space 
for other businesses in various fields of art, law, investing 
in various markets, insurance, tourism, health, sales, etc.
Like many companies, the Amjad Stock Exchange faces 
problems such as lack of tax protection, insurance and 
municipal stoning, while the complex was not set up to 
generate revenue, but is run at personal expense and has 
been employment-generating.
Amjad Exchange application is used for the public and it 
provides the possibility of communication with audienc-
es, experts and service providers from different sciences, 
so that the required information is provided to them and 
their suggestions are examined.

The chairman of the board of directors of 
Fars Tejarat Amjad raised the issue

Targeted investment 
with Amjad Stock 

Exchange application

The industrial field of machine-woven carpet production 
in the country is one of the few fields in the textile indus-
try that in the last decade and even during the embargo 
has been able to enjoy proper growth and development 
compared to other fields in this industry. Have accept-
able diversity and equip themselves well with the latest 
technological advances in the world. In fact, the combi-
nation of the latest technology in the world with Iranian 
art and genius has turned the machine-woven carpet in-
dustry in Iran into a privileged, employment-generating 
and valuable industry. However, if it has not achieved 
a significant position in the international trade level so 
far, not because of the quality of work, but because of 
the restrictions created for our country’s economy these 
days, but we can hope that with the opening of the 
country’s business space, this industry shines in global 
markets.
The total installed capacity of the machine carpet indus-
try in the country is about 135 million square meters and 
its practical production is about 90 million square me-
ters per year, which brings the value of annual produc-
tion of this product to about 360 thousand billion rials 
(one billion and 200 million dollars).. Also, out of about 
300,000 people working in the textile sector of the 
country, about 31,000 people are active in this sector. 
It is worth mentioning that the value of machine carpet 
exports in the first 6 months of this year was about $ 110 
million. The machine-woven carpet industry, with a 13% 
share of textile industrial units and a 10% share of the 
industry’s employment, has a 50% share in exports and 
foreign exchange, which shows its privileged and leading 
position among the textile industries. In fact, this part 
of the industry is well seen among the 5 selected fields 
of the textile industry in the strategic development plan 
of the Ministry of Silence, and its production is target-
ed at 2025 million square meters for the year 2025. At 
present, the domestic market consumption is estimated 
at about 50 million square meters per year, the value of 
which is estimated at 200,000 billion rials. Also, assum-
ing a combined annual growth of 10%, the volume of 
domestic market demand in 2025 is projected at about 
73 million square meters, which at today’s prices will be 
worth about 300 thousand billion rials.
Assuming that the goal of producing 150 million square 
meters of machine-woven carpets is achieved in 2025, 
which is not too far from expectations, and assuming 
that by then, the annual domestic market demand will 
increase from 50 million square meters to 73 million 
square meters, it can be imagined that We face a surplus 
of 77 million square meters of machine-woven carpets 
per year in the country, which can be exported to global 
markets. If we consider the export price of each square 
meter of machine-woven carpet in 2025 equal to $ 30, 
we will have access to the export value of more than two 
billion dollars, which will be partly due to the prestige of 
this industrial field in the country.

Export capacity of $ 2 
billion in machine-woven 

carpets
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The art of Iranian carpet weaving is 
known in the world and has long had 
many fans. This art and craft is sever-
al thousand years old and archaeolo-
gists believe that the first carpets in 
the world called “Pazyryk” and “Ba-
har Khosrow” respectively during 
the Achaemenid and Sassanid years 

and using high quality wool and a variety of colorful plants 
in very beautiful patterns. And are stunningly woven by 
Iranian artists. However, during the past few millennia, our 
country has been famous for the art of carpet weaving and 
has been ranked first in the world in carpet exports; But in 
recent decades, due to the negligence of some officials to 
the rapid growth and development of technology and trade 
in the world, exports of this product have fallen from one to 
five ranks, and as a result, countries such as China, Turkey 
and Japan were able to The use of digital printing and mod-
ern technology, to steal the ball of competition in the field 
of carpet production and export from Iranians, and thus, to 
gain a huge share of income from the carpet economy.At 
present, in addition to producing handmade carpets, more 
than 1,200 industrial units are producing machine woven 
carpets and annually produce about 85 million square me-
ters of machine woven carpets, of which more than 75% is 
consumed domestically; But this is not all, because the car-
pet is the end product of several professions, including the 
cultivation and production or import and export of yarn, 
cotton and natural and artificial silk to dyeing and dyeing, 
map design, construction and repair of machinery, trans-
portation network, exhibition industry, embossing, It is the 
repair of carpets and rugs that, although they do not have 
a direct role in production; But they are directly affected by 
this industry. In addition to the aforementioned calamities, 
the industry is currently facing four serious threats, including 
“lack of modern knowledge and technology”, “dependence 
on foreign sources for raw materials”, “incorrect presentation 
and supply of goods to customers” and There are “time-con-
suming and long-term bureaucracies” for which appropriate 
plans must be prepared.
Although the threats of this industry are not small, but its 
opportunities are innumerable. Let us not forget that the 
Iranian carpet brand is still famous and special, and this in-
dustry, despite all its foreign competitors, due to its high 
profitability, can make a leap with careful planning, and 
very soon it will lose its lost position by holding various and 
fun exhibitions. Achieved customer attraction at home and 
abroad. Certainly, achieving such a dream is not far off, and 
it is enough for the government to pay special attention to 
this national art; A dream that can be realized with the right 
program.

The leap of the 
machine woven carpet 
industry is waiting for 

an opportunity

With the submission of the bud-
get bill to the parliament, one of 
the most important issues that 
has attracted the attention of ex-
perts is the issue of eliminating 
the 4200 Toman currency for the 
import of basic items. At present, 
the preferred currency is paid only 
for seven commodities of wheat, 
barley, soybean meal, corn, oil, oil-
seeds and part of medicine, equip-

ment and medical supplies. The increase in the exchange 
rate in the free market and the system caused the alloca-
tion of preferential currency to impose a heavy cost on 
the government. However, many experts emphasize that 
the allocated currency does not change much in the prices 
of related goods in the market, and in fact, a large part of 
these subsidies goes to the pockets of renters.
Some estimates show that since the approval of this plan, 
more than 60 billion dollars of the country’s foreign ex-
change reserves have been allocated for imports at the rate 
of 4200 Tomans, which has blown a large part of Iran’s for-
eign exchange reserves in the conditions of sanctions and 
has not reached its main goals. Is. Therefore, this currency 
will not be allocated next year, and even wheat and med-
icine will be reformed; because it is said that drugs worth 
4,200 tomans are smuggled out of the country.
However, the removal of subsidies from production inputs 
will increase the price of related goods, and the govern-
ment intends to allocate part of the cost savings to subsi-
dies for the lower classes. On the other hand, studies con-
ducted by some institutions such as the Program and 
Budget Organization, the Ministry of Economy and the Re-
search Center of the Islamic Consultative Assembly, indi-
cate that the inflation rate will increase by about 7.6 per-
cent after the elimination of the preferred currency. On the 
other hand, this reform will result in a 6.9% return on the 
budget, so as prices rise, more money will be collected from 
the market and the monetary base will be reformed. Al-
though almost all experts agree on eliminating the pre-
ferred currency at the price of 4200 Tomans, but in the 
meantime, it is necessary to pay attention to a few points. 
First, the revenue from the elimination of the preferred cur-
rency must be clarified. According to the head of the Pro-
gram and Budget Organization, the need for 4200 currency 
this year is about 18 billion dollars, and this figure for next 
year, assuming the exchange rate remains stable in the 
Nima system, will create a price difference of at least 350 
thousand billion tomans, which is 100 thousand billion to-
mans. It is intended to compensate for the exchange rate 
reform and to support the vulnerable groups, but the situa-
tion of 250,000 billion tomans remains and how it will be 
spent is unclear. Given that the purpose of eliminating the 
preferred currency, increasing transparency and reducing 
rents has been introduced, the task of this savings must also 
be fully clarified. In addition, there is ambiguity about the 
timeliness of the project with the overall state of the econo-
my. The implementation of inflation plans in the economy 
usually takes place when inflation is low or declining, in 
which case rising inflation will be better managed in the 
market. If the inflation plan is implemented at a time when 
the inflation rate is high or rising, it will lead to an inflation 
shock in the economy that will have many adverse conse-
quences, so it is necessary to pay attention to this import-
ant issue.

The effect of eliminating 
currency at government 
prices on the economy 

Morteza Faghani
 Member of Tehran 
Chamber of Commerce

Farhad Amirkhani
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Iran, with its long history of early civilization; hav-
ing the world’s second biggest gas reserves, diverse 
mines, rich hydrocarbon resources, a four season 
country, 1.7 million square kilometers in aria, popula-
tion of more than 80 million, and kind and hospitality 
people has always considered as a strategic and big 
market in the middle east by different manufactur-
ing, industrial, and service companies.In the mean-
time, companies have succeeded to attend in this 
important market whose have used the notification 
and advertising capacities in the proper manner with 
the style of Iranian audiences as well.
“World of Investment” magazine is one of the most 
effective magazines in Iran’s economy field which 
has tried to introduce investment opportunities in 
various sectors  of manufacturing, industry, tourism, 
trading, services and etc. by utilization viewpoint  of  
senior executives, managers, university professors 
and experts  according to a new attitude. This ap-
proach is considered by the business owners, cham-
bers of commerce and foreign embassies thankfully.
 Currently, this monthly magazine is published in six 
separate sections and on the first of every month in-
cluded:
1 Energy sector includes oil, gas, petrochemical, pow-
er plant and upstream and downstream industries.
2 Industry sector covers the subjects of all manufac-
turing and industrial companies in different fields.
3 Capital market sector evaluates the latest develop-
ments in the field of securities, the bank, insurance 
and macroeconomic policies of the monetary and 
financial markets.
 4 Macroeconomic economy sector reflects the view-
points of experts in addition to decisions and actions 
of Iranian executives about the implementation of 
microeconomic and macroeconomic policies of the 
country.
5 Opportunities and challenges of the investment 
around a business is evaluated exclusively in the spe-
cial records section in each issue.  
6 In the readings section of the magazine, interesting 
domestic and foreign content is also published on 
those individuals who have gained special success in 
their business or production.
Hence we are proud to invite you cooperating us by 
providing information or insert advertising.
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