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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

تامین  سازمان  بیمه  حق  وصول  مدیرکل 
حقوقی  کمیته  نامه  به  پاسخ  در  اجتماعی 
با  این  از  پیش  که  سندیکا  قراردادها  و 
موضوع تعیین تکلیف حق بیمه قراردادهای 
مدیرکل  به  خطاب  برق  صنعت  پیمانکاری 
اجتماعی  تامین  سازمان  بیمه  حق  درآمد 
در  توضیحاتی  ارائه  به  بود،  شده  ارسال 
خصوص حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای 

قرارداد پرداخت.
ضمن  سندیکا  ارسالی  نامه  در  است  گفتنی 
تبیین سه مورد انتقادات وارد بر بخشنامه 14/5 
ارائه  اجتماعی،  تامین  سازمان  درآمد  جدید 
مذکور  بخشنامه  اصالح  به منظور  پیشنهادهایی 
مهرداد  اساس  این  بر  بود.  گرفته  قرار  نظر  مد 
تامین  بیمه سازمان  قریب مدیرکل وصول حق 

 5020/96/10603 شماره  نامه  طی  اجتماعی 
در  سازمان  مواضع  تبیین  به   96/10/9 مورخ 
که  پرداخت  سندیکا  درخواست های  خصوص 
کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکا و کارگروه 
بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی اقدام به 
اجتماعی  تامین  سازمان  برای  پاسخی  تنظیم 
پرداخت که این موضوع تا حصول نتیجه نهایی 
برای کمک به اعضا و چاره جویی مشکالت ایشان 
توسط کمیته حقوقی و قراردادها مورد پیگیری 

خواهد بود. 
جهت مشاهده متن کامل نامه ارسالی سندیکا و 
نامه جوابیه سازمان تامین اجتماعی به لینک زیر 

مراجعه فرمایید: 
http://www.ieis.ir/fa-news-4020.

html

سندیکای صنعت برق ایران/ در مکاتبات کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکابا تامین اجتماعی مطرح شد؛

پیگیری درخواست  اصالح و اجرای بخشنامه 14/5 تامین اجتماعی 

بر زمین و سر بر آسمان!

دنیای اقتصاد/ حسین حقگو
 گاه د  ر نشست ها و جلسات فعاالن اقتصاد  ی و صاحبان 
برق آسای  تحوالت  تاثیر  تحت  صنعتی  بنگاه های 
د  گرگون  حال  د  ر  سرعت  به  که  جهان  د  ر  تکنولوژیک 
کرد  ن فعالیت ها و کسب و کارهای اقتصاد  ی و تولید  ات 
با  می توان  که  می شود    برد  اشت  چنین  است،  صنعتی 
تماشای چند   پاورپوینت، چند   جلسه و نشست و برخاست، 
تشکیل ستاد   و کارگروه و... انقالب چهارم و شاید   پنجم 
صنعتی را د  ر کشور کلید   زد   و عقب ماند  گی های سالیان 
را به چشم بر هم زد  نی جبران و به همان جایی رسید   که 

مثال کشورهای پیشرفته اروپایی رسید  ه اند  .
اقتصاد  ی  بررسی های  تصور،  این  چارچوب  د  ر  بالطبع 
امروز  وضعیت  آسیب شناسی  و  صنعتی  پژوهش های  و 
پاگیرند    و  د  ست  اما  مضر  نه  اگرچه  اموری  و...  بنگاه ها 
و تجملی. مثال به جای بررسی آسیب شناسانه وضعیت 
خود  روسازی یا نیروگاه های برقی کشور یا صد  ها بنگاه 
د  یگر صنعتی د  ر رشته های مختلف، کافی است »تسال« 
و انواع د  یگر خود  روهای برقی و هیبرید  ی را مرکز توجه 
خود   قرار د  اد   یا انواع مد  ل های نیروگاه های خورشید  ی 
و باد  ی و... را رصد   کرد   و خیلی سریع به سراغ تولید   و 

عرضه این محصوالت رفت.
ادامه در صفحه 3/ 



 

 شناسایی نهادهای هدف و 
دانش بنیان های فعال برای توسعه 

همکاری ها 
کمیته عمومی دانش بنیان سندیکا طی دومین جلسه 
خود ضمن جمع بندی و تعیین اهداف جلسه مقرر با 
معاون علم و فناوری ریاست جمهوری، معرفی کمیته 
دانش بنیان به سازمان ها و نهادهای ذی ربط را تا پایان 

سال در دستور کار قرار داد..... ادامه در صفحه 3

 معاون برق و انرژی وزیر نیرو منصوب شد
نیرو،  وزارت  معاونان  شورای  امروز  عصر  نشست  در 
همایون حائری به عنوان معاون وزیر نیرو در امور برق 
و انرژی و داود کامگار به عنوان مدیرکل امور مجلس 

وزارت نیرو منصوب شدند..... ادامه در صفحه 4

 معاون توانیر: تلفات شبکه برق 
کشور به هفت درصد کاهش می یابد

تخصصی  مادر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون   
مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران)توانیر(، 
به  کشور  برق  توزیع  شبکه  تلفات  میزان  کاهش 
هفت درصد را از برنامه های این شرکت در راستای 
در صفحه. 4 ادامه  دانست....  مقاومتی  اقتصاد  تحقق 

 ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر نصب 
شده تا سال 2۰3۰ به ۷5۰۰ مگاوات 

می رسد
مدیرعامل ساتبا با بیان اینکه تا 4 سال آینده ظرفیت 
نو کشور به حدود 4 هزار مگاوات خواهد  انرژی های 
رسید، گفت: از حضور شرکت های آلمانی برای توسعه 

می کنیم.....  استقبال  ایران  در  خورشیدی  انرژی های 
ادامه در صفحه 4

 دسترسی آزاد همگان به اطالعات 
صنعت آب و برق

معاون دفتر فناوری اطالعات و آمار وزارت نیرو گفت: 
در راستای سیاست های دولت و همچنین قانون انتشار 
و دسترسی آزاد به اطالعات، کل اطالعات صنعت آب و 
برق در دسترس همگان قرار دارد..... ادامه در صفحه 5

 باتری حرارتی که انرژی گرمایی را 
جذب می کند

جدید  ماده   )MIT(ماساچوست دانشگاه  دانشمندان 
غیر معمولی تولید کرده اند که در ذخیره و انتشار انرژی 
گرما بسیار موثر است و می توان از آن به عنوان باتری 

استفاده کرد........... ادامه در صفحه 5

   جهش شاخص های اقتصادی با 
راهبرد تعاملی

روند رو به رشد برخی شاخص های اقتصادی کشور 
در پنج سال گذشته نشان از آن دارد که راهبردهای 
دولت تدبیر و امید در رشد این شاخص ها بی تاثیر 
نبوده است. تعامل سازنده با دنیا و دیپلماسی دولت 
آمارها  این  گیری  شکل  در  اساسی  نقش  یازدهم 

دارد..... ادامه در صفحه 6

چگونگی بهره برداری بخش 
خصوصی از قرارداد فاینانس با ایتالیا

روز پنجشنبه گذشته بود که بانک مرکزی از انعقاد 

قرارداد خط اعتباری فاینانس 5 میلیارد یورویی میان 
 Invitalia Global موسسه  و  ایرانی  بانک های 
پروژه های  مالی  تامین  منظور  به   Investment
عمرانی و تولیدی کشور خبر داد..... ادامه در صفحه 7

 رئیس کنفدراسیون صادرات: 
کیفیت تولید و بهبود صادرات در 9 

ماهه 96 ثبت شد
بررسی  گفت:  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس   
از  حاکی  امسال  ماهه   9 در  کشور  خارجی  تجارت 
رونق گرفتن تولید و بهبود کیفیت صادرات کشورمان 

را به همراه داشته است..... ادامه در صفحه 8

 مخالفت وزارت اقتصاد با انتشار 
بیش از حد اوراق دولتی

ریسک  متعدد،  دستگاههای  توسط  اوراق  انتشار 
به  و  خزانه داری  با  هماهنگی  و  بدون ضابطه  انتشار 
تبع آن مشکالت پرداخت به موقع اصل و فرع اوراق 
و در نتیجه افزایش ریسک نکول را افزایش می دهد..... 

ادامه در صفحه 9

و  سرمایه گذاری  آموزشی  کارگاه   
تامین مالی شرکت ها

با  تهران  بازرگانی  اتاق  سرمایه گذاری  مرکز خدمات 
همکاری موسسه بین المللی مشاوره ارنست اند یانگ 
)EY( و مرکز آموزش اتاق تهران یک کارگاه آموزشی 
شرکت ها«  مالی  تامین  و  »سرمایه گذاری  عنوان  با 

برگزار می کند..... ادامه در صفحه 10

 پرداخت 2۰ درصد تسهیالت 
اعطایی به دانش بنیان ها توسط بانک 

صادرات
به  ایران  صادرات  بانک  اعطایی  تسهیالت  مانده 
شرکت های دانش بنیان در پایان مهرماه سال جاری 
را  سهم  بیشترین  که  است  ریال  میلیارد   ٧421.3
در حمایت از این شرکت ها در کل شبکه بانکی در 

اختیار داشته است..... ادامه در صفحه 10

 چشِم نگران تولید به بودجه
در  همچنان  حالی  در   139٧ سال  بودجه  الیحه 
که  است  بررسی  حال  در  مجلس  تلفیق  کمیسیون 
خصوصی  بخش  فعاالن  و  تولیدکنندگان  نگرانی 
تامل  قابل  بودجه،  الیحه  جهت گیری های  به  نسبت 

است..... ادامه در صفحه 10

 الزامات توسعه را جدی بگیرید
حسین غروی 

عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات..... ادامه در صفحه 
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3 اخبار صنعت برق

سندیکای صنعت برق ایران/  در دومین جلسه کمیته 
عمومی دانش بنیان سندیکا هدف گذاری شد؛

شناسایی نهادهای هدف و 
دانش بنیان های فعال برای توسعه 

همکاری ها 

دومین  طی  سندیکا  دانش بنیان  عمومی  کمیته 
اهداف  تعیین  و  جمع بندی  ضمن  خود  جلسه 
ریاست  فناوری  و  علم  معاون  با  مقرر  جلسه 
جمهوری، معرفی کمیته دانش بنیان به سازمان ها 
و نهادهای ذی ربط را تا پایان سال در دستور کار 

قرار داد.
اقدامات  از مکاتبات و  ارائه گزارشی  ادامه جلسه   در 
صورت گرفته بر عهده هیات رییسه کمیته نهاده شد و با 
بررسی سازمان هایی که تاکنون با هماهنگی سندیکا  با 
کمیته دانش بنیان آشنایی یافته اند، برخی از نهادهای 
برای   آینده  اهداف  به عنوان  دیگر  و خصوصی  دولتی 
شناسایی  کمیته  با  همکاری  و  آشنایی  باب  گشودن 

شدند.
عالوه براین مقرر شد شرکت های دانش بنیان فعال در 
صنعت برق و انرژی مورد تایید معاونت علم و فناوری 
شرایط جذب  عضویت  واحد  همکاری  با  و  شناسایی 

آنان فراهم شود.

بر زمین و سر بر آسمان!

ادامه از صفحه 1/ 

 کسانی که بر این تصور و بر این آتش می د  مند   د  ائما 
تکرار و تاکید   می کنند   که د  یگر زمان محصوالت و 
راه و روش های معمول و مالوف اقتصاد  ی و صنعتی 
کنیم  د  راز  د  ست  است  کافی  و  آمد  ه  به سر  فعلی 
و شاهد   مقصود   را که »نوآوری« و »فناوری«های 

هزاره سومی است د  ر آغوش کشیم!
د  گرگونی  حال  د  ر  سرعت  به  جهان  اینکه  د  ر 
نیروهای  اینکه  د  ر  همچنین  نیست.  است، شکی 
پیش برند  ه جهانی شد  ن و به ویژه تحوالت فناوری 
د  ر حوزه اطالعات و ارتباطات از یکسو و آزاد  سازی 
رژیم های تجاری، سرمایه گذاری و مالی د  ر اغلب 
کشورهای جهان از سوی د  یگر، قانونمند  ی واحد  ی 
را بر فرآیند   توسعه اقتصاد  ی – صنعتی کشورها 
اما  ند  ارد    وجود    ترد  ید  ی  نیز  است  کرد  ه  حاکم 
عمیق  و  د  قیق  د  رک  که  معناست  آن  به  این  آیا 
و  کشورمان  صنعت  و  اقتصاد    امروز  وضعیت  از 
روند  های حاکم بر آن که برآمد  ه از مطالعه ای جامع 
باشد   و همچنین شناخت روابط و مناسبات و سطح 

و ضرورت های توسعه ای کشور، مورد   نیاز نیست؟
تبد  یل  کشورمان  اصلی  چالش  که  مد  ت هاست 
به  متکی  صنعتی  نیمه   – نیمه سنتی  اقتصاد   
د  رآمد  های نفتی، به اقتصاد  ی صنعتی، پویا، مولد   
و د  رآمد  زا، استوار بر صاد  رات کاالهای ساخته شد  ه 
متاسفانه  که  چالشی  است.  باال  افزود  ه  ارزش  با 
کمتر د  ر حل آن گشایش ایجاد   شد  ه است. چنان 
که سهم صنایع منبع محور د  ر خلق ارزش افزود  ه 

به   13۸3 سال  د  ر  د  رصد     52 از  صنعت  بخش 
60 د  رصد   د  ر سال 93 افزایش یافته است )د  کتر 
پژوهش های  و  مطالعات  موسسه  شفیعی،  افسانه 
بازرگانی، آذرماه 96(، همچنین صنایع شیمیایی 
ارزش  شاخص های  حسب  بر  اساسی  فلزات  و 
سال های  د  ر  سرمایه گذاری  و  صاد  رات  افزود  ه، 
اخیر به ترتیب سهم باالی ٧9 و 55 د  رصد  ی د  ر 
بخش صنعت د  اشته اند   )همان(. بر این اساس فائق 
آمد  ن بر چالش فوق، امری بسیار سخت و زمانبر 
نیازمند   تحول د  ر ساختارها است. ضرورتی که  و 
عنوان  با  آن  از  برجسته  اقتصاد  د  ان  »شومپیتر« 
»تخریب خالق« نام می برد  . د  ر این فرآیند   کاالها و 
خد  مات جد  ید  ، شرکت های جد  ید   و صنایع جد  ید  ، 
با کاالها و خد  ماتی که د  ر بازار موجود   هستند  ، به 
رقابت پرد  اخته و با ارائه قیمت های پایین تر، کارآیی 
جالب تر،  طراحی  مطلوب  تر،  ویژگی های  بهتر، 
موقعیت  راحت تر،  د  سترسی  سریع تر،  خد  مات 
اجتماعی باالتر، بازاریابی متهورانه تر یا بسته بند  ی 

جذاب تر به جذب مشتری می پرد  ازند  .
الزمه این تحول عظیم اما آن است که اراد  ه الزم 
برای ایجاد   تحول عمیق برآمد  ه از »تخریب خالق« 
وجود   د  اشته باشد   و این نیز خود   وجود   نهاد  های 
می سازد  ؛  ضروری  را  فراگیر  اقتصاد  ی  و  سیاسی 
چراکه »فرآیند   نوآوری به وسیله نهاد  های اقتصاد  ی 
ممکن شد  ه است که مالکیت خصوصی را تشویق 
هم تراز  زمینی  باشند  ،  قرارد  اد  ها  پشتیبان  کنند  ، 
و  می آورند    فراهم  اقتصاد  ی  بازیگران  بازی  برای 
با رویی باز به استقبال کسب و کارهای جد  ید  ی 

وارد    را  تازه  فناوری های  می توانند    که  می روند   
زند  گی مرد  م کنند  .

نه  و  جنوبی  کره  که  کرد    تعجب  نباید    بنابراین   
ابتکارات  با  شرکت هایی  امروزه  که  است  شمالی 
را  هیوند  ایی-  و  سامسونگ  قبیل  -از  فناورانه 
شکست  ملت ها  )»چرا  است  آورد  ه  وجود    به 
می خورند  « عجم اوغلو و رابینسون(. بر این اساس 
همسو و همراه شد  ن با جهان پیشرفته و د  ستیابی 
آسمان  بر  سر  و  نوآورانه  بنیان های  و  د  انش  به 
شناخت  و  د  اشتن  زمین  د  ر  پا  نیازمند    سایید  ن، 
اقتصاد   و صنعت کشور و اصالح  وضعیت موجود   
این ساختارها طبق برنامه و د  ر فرآیند  ی مشخص 
است. د  ر این میان، وجود   سند  ی ملی برای توسعه 
صنعتی، ضرورتی مهم است تا امکان ظرفیت سازی 
و خلق مزیت های جد  ید   و نظامی مبتنی بر نوآوری 
یا تقویت یاد  گیری تکنولوژیک و... را مشخص کند   
و زمین بازی مناسب د  ر چارچوب اقتصاد  ی آزاد   
تجربه  آورد  .  فراهم  تحول  این  برای  را  رقابتی  و 
جهانی نشان د  اد  ه است که توسعه، فرآیند  ی است 
چند  بعد  ی )و به خصوص فرهنگی و اجتماعی( که 
نمی توان از آن پرش کرد   یا آن را د  ور زد  ، اما به طور 
یقین می توان زمان آن را با نقشه مشخص، بسیار 

کوتاه کرد  .
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4 اخبار صنعت برق

وزارت نیرو/ 2 انتصاب در وزارت نیرو؛
معاون برق و انرژی وزیر نیرو منصوب شد

وزارت  معاونان  شورای  امروز  عصر  نشست  در 
نیرو، همایون حائری به عنوان معاون وزیر نیرو 
عنوان  به  کامگار  داود  و  انرژی  و  برق  امور  در 
مدیرکل امور مجلس وزارت نیرو منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، عصر 
وزارت  معاونان  شورای  نشست  در  دی(   25( امروز  
نیرو، رضا اردکانیان، وزیر نیرو با صدور حکمی همایون 
حائری را به عنوان معاون وزیر در امور برق و انرژی و 
داود کامگار را به عنوان مدیرکل امور مجلس وزارت 

نیرو منصوب کرد.
همچنین با حکم وزیر نیرو، هوشنگ فالحتیان، معاون 
پیشین امور برق و انرژی نیز به عنوان مشاور وزیر در 

امور برق و انرژی منصوب شد.
در این مراسم همایون حائری، معاون جدید وزیر نیرو 
در امور برق و انرژی، گفت: صنعت برق در دوره جدید 
با تمام امکانات در کنار حوزه آب خواهد بود تا بحران 

آب کشور مدیریت شود.

ایرنا/ 
معاون توانیر: تلفات شبکه برق کشور 

به هفت درصد کاهش می یابد

مادر تخصصی  توزیع شرکت  معاون هماهنگی   
برق  نیروی  توزیع  و  انتقال  تولید،  مدیریت 
ایران)توانیر(، کاهش میزان تلفات شبکه توزیع 
از برنامه های این  برق کشور به هفت درصد را 

شرکت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.
محمودرضا حقی فام در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل 
سابق و جدید شرکت توزیع نیروی برق همدان، میزان 
تلفات شبکه توزیع برق کشور را 10.6 درصد اعالم کرد 
و افزود: یک درصد کاهش تلفات یاد شده 2 هزار و 500 
میلیارد ریال از منابع مالی کشور را ذخیره می کند.

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اضافه کرد: در 
این چارچوب کمیته مقاوم سازی شبکه های توزیع 
در کشور تشکیل شده است و استان همدان نیز نقاط 
آن  تقویت  برای  تا  احصا کرده  را  پذیر شبکه  آسیب 

اقدام شود.
هر  ازای  به  خاموشی  میزان  اکنون  هم  گفت:  وی 
مشترک در طول سال 900 دقیقه است و برای رساندن 
این رقم به ٧00 دقیقه و مطابق شدن با استانداردهای 

جهانی تالش می کنیم.
حقی فام افزود: میزان روزانه خاموشی کشور در سال 
گذشته به ازای هر مشترک 2 دقیقه بود که با توجه به 

پهنه کشور رقم قابل قبولی است.
شمال  در  برف  ریزش  و  خوزستان  ریزگردهای  وی 
کشور را 2 مشکل بزرگ شرکت توزیع برق در سال 
گذشته ذکر کرد و گفت: با فعالیت های صورت گرفته، 
پایداری شبکه تقویت شده و تاکنون مشکلی در این 

ارتباط به وجود نیامده است.
حقی فام با بیان اینکه کشور ایران همواره در معرض 
خطراتی مانند سیل، زلزله، ریزگرد و برف قرار دارد، 
خاطرنشان کرد: مقاوم سازی شبکه توزیع در مقابل 

این پدیده ها ضروری است.
گفت:  شرکت  این  مطالبات  وصول  بر  تاکید  با  وی 
صنعت برق نه تنها خودگردان است، بلکه تامین کننده 
منابع مالی برای بخش های دیگر کشور بشمار می رود 

و نیازمند پایداری اقتصادی است.

معاون هماهنگی توانیر اظهار کرد: در وصول مطالبات 
با مشکالتی مواجه هستیم که نیازمند حمایت و تعامل 

دیگر دستگاه های اجرایی هستیم.
دانست  ضروری  را  توزیع  شبکه  هوشمندسازی  وی 
مشترکان  برای  هوشمند  کنتورهای  نصب  افزود:  و 

پرمصرف در اولویت است.
کارکنان  رفاه  و  آموزش  ایمنی،  افزایش  به  فام  حقی 
شرکت توانیر تاکید کرد و گفت: این افراد چرخ دنده 
و  تقویت  به  باید  و  شده  محسوب  برق  صنعت  های 

همگرایی آنها توجه کرد.
به گزارش ایرنا، در آیین امروز محمدمهدی شهیدی 
به عنوان مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق 
استان همدان معرفی و از خدمات حاجی رضا تیموری 

مدیرعامل پیشین این شرکت تقدیر شد.

فارس/ 
ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر نصب 
شده تا سال 2۰3۰ به ۷5۰۰ مگاوات 

می رسد

آینده  تا 4 سال  اینکه  بیان  با  مدیرعامل ساتبا 
هزار   4 حدود  به  کشور  نو  انرژی های  ظرفیت 
مگاوات خواهد رسید، گفت: از حضور شرکت های 
در  خورشیدی  انرژی های  توسعه  برای  آلمانی 

ایران استقبال می کنیم.
صادق زاده  محمد  سید  فارس،  خبرگزاری  گزارش  به 
سرمایه گذاری  انجمن  اعضای  و  رئیس  با  نشست  در 
شرکت های آلمانی در حوزه شمال آفریقا و خاورمیانه 
)نومو( با اشاره به اینکه ایران قصد دارد تا سال 2030 

میالدی ظرفیت انرژی های تجدید پذیر نصب شده در 
این  قطعاً  گفت:  برساند،  مگاوات  به ٧500  را  کشور 
اقدام می تواند فرصت بسیار خوبی برای سرمایه گذاری 
از  ایران  باشد،بنابراین  داخلی  و  خارجی  شرکت های 
توسعه  در  ویژه  به  آلمانی  سرمایه گذاری شرکت های 

انرژی های خورشیدی در ایران استقبال می کند.
مدیرعامل ساتبا ادامه داد: براساس برنامه ششم توسعه 
ایران قصد دارد تا پایان این برنامه حدود 5 هزار مگاوات 
ظرفیت جدید نیروگاهی در زمینه انرژی های نو ایجاد 
کند.صادق زاده افزود: قرار است تا 4 سال آینده ظرفیت 

انرژی های نو در کشور به 4 هزار مگاوات برسد.
به گفته وی ایران پیش تر فعالیت هایی با شرکت های 
آلمانی در نیروگاه خورشیدی همدان و کرمان داشته 

که بسیار موفق بوده است.
همچنین در این دیدار علیرضا دائمی قائم مقام وزیر 
نیرو در امور بین الملل با اشاره به اینکه 60 درصد از 
حاضر  حال  در  ایران  در  اروپا  اتحادیه  سرمایه گذاری 
نمی توان گفت  انجام می شود، گفت:  آلمان  از طریق 
شراکت تجاری و مبادالت اقتصادی میان ایران و آلمان 

در سطح بسیار خوبی دنبال نمی شود.
سرمایه گذاری  انجمن  حضور  و  ورود  افزود:  وی 
شرکت های آلمانی در حوزه شمال آفریقا و خاورمیانه 
برای ایران این فرصت را ایجاد خواهد کرد که شرکت های 
فعال و خوب آلمانی در زمینه سرمایه گذاری به راحتی 
و به صورت امن سرمایه گذاری انجام دهند، پس این 
نشست می تواند بسترساز همکاری های دوجانبه میان 

ایران و آلمان باشد.
دائمی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که صادرات 
به  ایران  صادرات  کل  درصد   25 آلمان  به  ایران 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در بر می گیرد، بنابراین 
در سال های گذشته  دو کشور  میان  اقتصادی  رابطه 

25 دی ماه 1396 شماره   2113    



5 اخبار صنعت برق

روابط بسیار خوبی بوده است به طوریکه می توان گفت 
آلمان  کشور  طریق  از  عمدتاً  اروپا  با  ایران  مراودات 

صورت گرفته است.
قائم مقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: در سال های 
گذشته نیز انتقال تکنولوژی و دانش میان ایران و آلمان 
باال بوده است و می توان گفت نقش آلمان در این زمینه 

همیشه موفق و تسهیل کننده بوده است.
دائمی تصریح کرد: ایران و آلمان در زمینه مسائل آب 
و مسئله تغییر اقلیم در ذیل سازمان های بین المللی 
وزارت  تالش  بنابراین  داشته اند،  خوبی  همکاری های 
این همکاری ها را به خوبی  بتواند  این است که  نیرو 

تقویت و گسترش دهد.
وی خاطرنشان کرد: ایران و آلمان می توانند در زمینه  
مشاوره های حقوقی و ارزیابی مالی پروژه ها و همچنین 
مبادالت بانکی زمینه ساز همکاری های بیشتری باشند.

در  نیرو  وزارت  اطالعات  فناوری  دفتر  معاون  ایرنا/  
گفت و گو با ایرنا تشریح کرد؛

دسترسی آزاد همگان به اطالعات 
صنعت آب و برق

معاون دفتر فناوری اطالعات و آمار وزارت نیرو 
گفت: در راستای سیاست های دولت و همچنین 
اطالعات، کل  به  آزاد  و دسترسی  انتشار  قانون 
اطالعات صنعت آب و برق در دسترس همگان 

قرار دارد.
]دسترسی آزاد همگان به اطالعات صنعت آب و برق[

ملی  اجالس  نخستین  با  همزمان  ایرنا،  گزارش  به 
تحقق  موانع  رفع  راهکارهای  و  پیشرفت ها  گزارش 

حقوق شهروندی که در آخرین روزهای آذر ماه امسال 
در سالن  مقامات کشور  و  رئیس جمهوری  با حضور 
و  انتشار  »قانون  موضوع  شد،  برگزار  سران  اجالس 
دسترسی آزاد به اطالعات« به عنوان یک حق از حقوق 
شهروندی معرفی و تبیین شد تا جایی که سید عباس 
صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در این اجالس 
موضوع تصویب و اجرایی شدن قانون دسترسی آزاد به 
اطالعات را از جمله مهمترین اقداماتی برشمرد که در 

دولت تدبیر و امید به سرانجام رسیده است.
آبادی« معاون دفتر  ارتباط، »علیرضا حسین  این  در 
مدیریت  که  نیرو  وزارت  آمار  و  اطالعات  فناوری 
پاسخگویی به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات 
در وزارت نیرو را نیز بر عهده دارد، در گفت و گو با 
خبرنگار اقتصادی ایرنا اعالم کرد: وزارت نیرو در اجرای 
این قانون، جزو نخستین وزارتخانه ای بود که به سامانه 

انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات پیوست.
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات که در نشانی 
http://foia.iran.gov.ir/web/guest/to-

talreport قابل دسترسی است، در راستای اجرای 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات این سامانه، 
1٧ تیر ماه 96 با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

و وزیر ارتباطات رونمایی شد و کار خود را آغاز کرد.
حسین آبادی در این خصوص اضافه کرد: وزارت نیرو 
تاکنون 56 درخواست اطالعات در این سامانه داشته 
که به 54 درخواست پاسخ داده است؛ به عبارتی دیگر، 
حدود 96 درصد از درخواست ها پاسخ داده شده است.

وی اضافه کرد: وظیفه وزارت نیرو این است که این 
سامانه را به صورت روزانه رصد کند؛ درخواست هایی 
می  درج  برق  و  آب  صنعت  حوزه  در  کاربران  از  که 
شود را به مراجع ذیربط ابالغ کرده و پس از استعالم، 
اطالعات دقیق اخذ و آن اطالعات را در اختیار کاربران 

قرار دهد.
به گفته حسین آبادی، در وزارت نیرو به منظور اجرای 
کامل تر این قانون، مدیری برای پاسخگویی به قانون 
انتشار و دسترسی ازاد به آطالعات منصوب و همچنین 

واحدی به این نام تشکیل شده است.
در  نیرو  وزارت  آمار  و  اطالعات  فناوری  دفتر  معاون 
اینکه مردم چه اطالعاتی  بر  پاسخ به پرسشی مبنی 
عموم  گفت:  کنند؟  می  درخواست  نیرو  وزارت  از  را 
اطالعات  و  آمار  حوزه  در  هایی  درخواست  کاربران 
تفصیلی وضعیت منابع آب، وضعیت مصرف منابع آب، 
وضعیت اعتبارات در استان ها، وضعیت مصرف آب در 
صنایع و کشاورزی و وضعیت ذخیره روان آب ها در 

پشت سدها مطرح می کنند.
وی ادامه داد: عالوه بر این، در حوزه برق هم اطالعات 
درخواستی توسط کاربران در مورد نیروگاه های بخش 
خصوصی، وضعیت تولید انرژی در بخش انرژی های 
تجدیدپذیر، وضعیت قراردادهای وزارت نیرو با بخش 
خصوصی و همچنین وضعیت شبکه های انتقال و فوق 

توزیع مطرح می شود.
حسین آبادی گفت: همچنین در بخش نیروی انسانی 
و در مورد نحوه آزمون استخدامی، نحوه پذیرش، نحوه 
انجام آزمون ها و جذب نیرو درخواست هایی مطرح 

شده است.

ایسنا/ 
باتری حرارتی که انرژی گرمایی را 

جذب می کند

ماده   )MIT(ماساچوست دانشگاه  دانشمندان 

جدید غیر معمولی تولید کرده اند که در ذخیره و 
انتشار انرژی گرما بسیار موثر است و می توان از 

آن به عنوان باتری استفاده کرد.
باتری  این  اینهبیتت،  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 
AzoPMA نام دارد و پلیمر جدید پالستیک مانندی 
است که می تواند 100 برابر انرژی حرارتی را در خود 
جذب کند. این باتری گرمایی با پیشرفت بیشتر گرما 
را ذخیره و سپس آزاد خواهد کرد و تحولی در انرژی 
قدرتمند، گوشی های  باتری های سنتی  و  خورشیدی 
هوشمند و صنایع الکتریکی ایجاد خواهد کرد.این تحقیق 
 Dhandapani(»توسط دکتر »دانداپانی ونکاتارامان
Venkataraman( شیمیدان دانشگاه ماساچوست 
انجام شده و در نشریه Nature منتشر شده است.

ازوبنزن)متاکریالت(  ترکیب  اساس  بر  ماده  این 
AzoPMA نامگذاری شده و قادر به نگهداری انرژی 
شکل  تغییر  نمونه  دو  اساس  بر  زیاد  بسیار  حرارتی 
برابر گرما است.هنگامی که مواد گرم شوند  خود در 
مولکول ها از فرم انرژی باالیی برخوردار می شوند که در 
ذخیره انرژی حرارتی موثر است و هنگامی که خنک 
شوند به شکل کم انرژی خود باز می گردند  و سپس 
انرژی گرمایی را در صورت نیاز آزاد می کنند.به نظر 
بی پایان  حرارتی  باتری های  قدرت  پتانسیل  می رسد 
 MIT دانشگاه  پروفسور  گروسمن  است.دکتر جفری 
که تحقیقات مشابهی بر روی باتری حرارتی انجام داده 
اظهار کرد: امروزه باتری های حرارتی جایگاه یک قرن 
پیش باتری های الکتریکی را دارند. ویژگی باتری های 
حرارتی در موقعیت های آینده خارج از شبکه سودمند 

خواهد بود.
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ایرنا/ 
جهش شاخص های اقتصادی با 

راهبرد تعاملی

    تهران- ایرنا- روند رو به رشد برخی شاخص 
های اقتصادی کشور در پنج سال گذشته نشان 
از آن دارد که راهبردهای دولت تدبیر و امید در 
رشد این شاخص ها بی تاثیر نبوده است. تعامل 
سازنده با دنیا و دیپلماسی دولت یازدهم نقش 

اساسی در شکل گیری این آمارها دارد.
به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش خبری ایرنا، 
حجت االسالم »حسن روحانی« رییس جمهوری در 
مجلس  تخصصی  های  کمیسیون  روسای  با  جلسه 
آمارهای  به  استناد  با  کرد:  اعالم  اسالمی  شورای 
رسمی از روند توسعه و پیشرفت کشور به رغم همه 
شرایط  از  ما  اقتصادی  شرایط  دشمنان،  های  تالش 
متوسط دنیا بهتر است اما این بدان معنا نیست که 

همه مشکالت حل شده است.
تا بسیاری  این سخنان رییس جمهوری موجب شد 
منتقدان بی توجه به دیگر متغیرهای تاثیر گذار در 
درگیری های خشونت آمیز دو هفته پیش، سیاست 
های اقتصادی دولت را علل اصلی این اتفاقات تلقی 
و  منتقدان  دالیل  وسقم  بررسی صحت  برای  کنند. 
سخنان رییس جمهوری الزم است نگاهی به آمارهای 
جهانی و ملی در زمینه توسعه ایران در شاخص های 

مختلف اقتصادی داشته باشیم؛

** رشد ۷ پله ای شاخص رقابت پذیری
اقتصاد  المللی  بین  های  شاخص  مهمترین  از  یکی 
عرضه  فروش،  در  کشور  یک  پذیری  رقابت  شاخص 
دیگر  با  مقایسه  در  بازار  یک  در  خدمات  و  کاال 

شرکت ها و کشورهای حاضر در همان بازار است.
براساس گزارش سال 201٧»مجمع جهانی اقتصاد« 
به نسبت  پذیری  رقابت  ایران در شاخص   )WEF(
که  جایی  تا  برداشته  اساسی  های  گام   2016 سال 
به نسبت سال پیش،  این شاخص  جایگاه کشور در 
جهشی هفت پله ای داشته و از رتبه ٧6 جهانی به 
69 رسیده است. براساس آمار این موسسه بین المللی 
، رتبه ایران در میان 13٧ کشور جهان سنجیده شده 

است.
در این گزارش می خوانیم بهبود رتبه ایران در این 
شاخص بیش از هر چیز متاثر از برجام و ایجاد امید 
همکاری های  و  مبادالت  برای  روشن  آینده ای  به 

اقتصادی ایران و کشور های غربی است.

** رشد 1.5 درصدی سهم سالمت در اقتصاد
حوزه  کارشناسان  و  ها  اقتصاددان  ادعای  براساس 
عمر،  طول  افزایش  درصد   10 هر  ازای  به  سالمت 
نیم درصد افزایش در رشد اقتصادی به دنبال دارد. 
در بخش  هزینه کرد  روند  آمارهای جهانی  براساس 
داشته  فزاینده  رشدی  سال 1995  از  ایران  سالمت 
اما این روند از سال از سال 200۸ تا 2013 میالدی 
بوده  کاهشی  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  به  نسبت 

است.
با اجرای طرح تحول سالمت در ایران سهم سالمت 
به  که  جایی  تا  بود  افزایشی  ملی  ناخالص  تولید  از 
گواه آمارهای داخلی هم اکنون سهم سالمت از تولید 

ناخالص داخلی ٧.1 درصد است .
همچنین براساس آمارهای جهانی ایران در شاخص 
های سالمت توسعه پایدار در سال 2016 جهشی 35 

پله ای را تجربه کرده است.
تازه ترین نتایج مطالعه »میزان پیشرفت کشورها در 

در  ایران  می دهد  نشان  پایدار«  توسعه  شاخص های 
رتبه 69 در بین 1۸۸ کشور جهان قرار دارد. مطالعه 
ارزشیابی  انستیتو سنجش و  جهانی هر سال توسط 
سالمت در دانشگاه واشنگتن در سیاتل ایاالت متحده 

امریکا صورت می گیرد.
در این مطالعه بیش از 2500 پژوهشگر از بیش از 135 
کشور، 3٧ شاخص از مجموع 50 شاخص سالمت را 
کرده اند. ارزیابی  سیستماتیک  و  مستقل  صورت  به 

** تولید ناخالص داخلی
تولید ناخالص ملی متغیر مهم و اساسی برای ارزیابی 
است.  زمان  اقتصادی یک کشور در طول  توانمندی 
به عبارتی تولید ناخالص داخلی ارزش نهایی کاال و 
مرزهای جغرافیایی  در محدوده  تولید شده  خدمات 

کشور را برای یکسال مالی محاسبه می کند.
می دهد  نشان  پول  المللی  بین  صندوق  برآوردهای 
تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت 
خرید در سال 2016 به 1.459 تریلیون دالر رسیده 
است. این رقم نسبت به سال قبل از آن ۸1 میلیارد 

دالر افزایش داشته است.
تریلیون   1.5 از  ایران  داخلی  ناخالص  تولید  عبور 
دالر در سال 201٧ میالدی موجب شده تا صندوق 
اقتصاد  به عنوان هجدهمین  را  ایران  پول  بین المللی 

بزرگ دنیا معرف کند.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است تولید 
ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید 
در سال 201٧ نیز 92 میلیارد دالر افزایش یابد و به 

1.5 تریلیون دالر برسد.

**کنترل تورم دستاورد طالیی دولت
رقابت  توان  سنجش  شاخص های  از  یکی  تورم  نرخ 

مجمع  سوی  از  سال  هر  که  کشورهاست  پذیری 
جهانی اقتصاد منتشر می شود.

سال 92 و همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم 
با  که  بود  درصد   40 حدود  در  ایران  در  تورم  نرخ 
پایان سال 95  در  میزان  این  اقتصادی دولت  تدبیر 

تک رقمی شد و به کمتر از 9 درصد رسید.
براساس آمارهای بانک جهانی ، ایران در سال 2013 
با تجربه نرخ تورم 93 درصدی سومین کشوری بود 
که باالترین میزان نرخ تورم را تجربه کرد. اما پس از 
چهار سال و براساس آمارهایی که بانک جهانی ایران 
در سال 2016 در میان 191 کشور مورد بررسی، در 

جایگاه 32 قرار گرفته است.
در  تورم  شاخص  در  ایران  رتبه  ای  پله   30 کاهش 
رتبه   2012 های  سال  در  ایران  که  است  حالی 
نخست، 2013 رتبه سوم، 2014 رتبه پنجم جهان از 

لحاظ تورم به خود اختصاص داده بود.

** روند مثبت رشد اقتصادی در کشور
رشد اقتصادی کشور در چهارسال اخیر متاثر از تحریم 
ها، فضای کسب وکار به جای مانده از دولت احمدی 
ن ژاد، دچار کاهش چشمگیری شده بود تا جایی که 
این شاخص در پایان سال 1391 خورشیدی منفی 

6.9 درصد بود.
و  دنیا  با  مثبت  تعامل  دولت،  اقتصادی  تیم  تالش 
سرمایه گذاری های انجام شده در 2 سال اول دولت 
تدبیر و امید موجب شد تا ایران از رکود خارج شده 

و در پایان سال 1393 به مثبت 3.3 درصد برسد.
گرد  عقب  سال 1394  در  رشد چشمگیر  این  البته 
قابل توجهی داشت و به منفی 1.۸ رسید. کارشناسان 
دلیل چنین عقبگردی کاهش قیمت نفت وتداوم اثر 

تحریم ها و انتظار برای مذاکرات برجام می دانند.
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اما سال 1395 سال شکوفایی رشد اقتصادی در ایران 
محسوب می شود. در این سال به خاطر اجرای برجام 
کشور،  نفت  صادرات  افزایش  و  آن  مطلوب  اثرات  و 
رشد اقتصادی به باالی ٧ درصد رسید. هر چند که 
برخی از منتقدان مدعی بودند 6 واحد یا درصد این 
رشد به خاطر افزایش درآمد و تولید و صادرات نفت 
رخ داده اما می توان گفت در این سال اقتصاد ایران 

رشد یک درصدی را تجربه کرد.
تولید  محاسبه  براساس  و  مرکزی  بانک  آمار  به  بنا 
رشد   ،۸3 سال  ثابت  قیمت  به  داخلی  ناخالص 
اقتصادی در سال های 91 تا 95 به ترتیب 6.9-، 1-

بانک  است. همچنین  بوده  و ۸ درصد   -1.۸ ،3.3 ،
مرکزی برای شش ماه اول 95 نرخ رشد اقتصادی به 
قیمت ثابت سال ۸3 را ٧.4 درصد و برای نه ماهه اول 

95 معادل 11.6 درصد اعالم کرده است.
اقتصادی  از رشد  ها  پژوهش  مرکز  برآورد  همچنین 
نسبت  که  است  درصد   3.9 حدود  در   1396 سال 
یافته  افزایش  درصد   0.2 مرکز  قبلی  بینی  پیش  به 
است که مهمترین عامل این تغییر، بروز نشانه هایی 
از مثبت شدن بخش ساختمان در سال 1396 است.

توسط  حالی  در  ایران  در  اقتصادی  رشد  مثبت  امار 
نهاد هایی مانند بانک مرکزی و مرکز پژوهش های 
بین  صندوق  که  شد  اعالم  اسالمی  شورای  مجلس 
های  گزارش  آخرین  در  جهانی  بانک  و  پول  المللی 
خود رشد اقتصادی کشور در سال 201٧ را به ترتیب 

3.3 و 4 درصد پیش بینی کرده اند.
اقتصادی  المللی رشد  بین  آمارهای  ای که در  نکته 
ایران قابل توجه می باشد مربوط به رشد مثبت بخش 
ساختمان است که پس از تجربه پنج ساله منفی مثبت شد.

** تراز تجاری و روند رو به رشد

مثبت شدن تراز تجاری ایران پس از 3٧ سال یکی 
به  اقتصاد  در حوزه  دولت  های  موفقیت  ازمهمترین 
شمار می آید. تحقق این مهم در حالی صورت گرفت 
که در برخی دوره ها میزان واردات کشور به رقم 60 

میلیارد دالر هم رسیده بود.
بر حجم  تدریج  به  امید  و  تدبیر  با شروع کار دولت 
واردات  میزان  از  و  افزوده  کشور  غیرنفتی  صادرات 
کاسته شده تا جایی که میزان صادرات غیرنفتی برای 
بیشتر شده  واردات  میزان  از  در سال 95  بار  اولین 
از اختالف  بیشتر  و حدود 250 میلیون دالر درآمد 

صادرات غیرنفتی و واردات کاال داشته ایم.
این درحالی است که واردات کاال در دولت احمدی 
نژاد به خاطر درآمد نفتی باال در شرایط قبل از تشدید 
تحریم ها، در سال های ۸۸ تا 91 به ترتیب 69، ٧5، 
٧٧ و 6٧ میلیارد دالر بوده است. صادرات غیرنفتی 
نیز در سال های ۸۸ تا 91 به ترتیب 1۸، 22، 26 و 

29 میلیارد دالر بوده است.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید تحولی در تراز 
تجاری کشور ایجاد شد ، صادرات غیرنفتی در دولت 
و  ارزی  درآمد  کاهش  ها،  تحریم  وجود  با  روحانی 
نفتی کشور و مشکالت به جای مانده از دولت قبل و 
همچنین تنگنای مالی بانک ها و... رشد قابل توجهی 
داشت و ثبات بازار ارز به صادر کنندگان کمک کرد 
تا بتوانند درآمد صادرات غیرنفتی کشور را به باالی 
36 میلیارد دالر در سال های 93 و 94 افزایش دهند.

کمک  توانست  دوران  این  در  که  صنایعی  از  یکی 
باشد  داشته  تجاری  تراز  شدن  مثبت  به  شایانی 
صنعت فوالد بود. اطالعات منتشره وضعیت صادرات، 
واردات و مصرف فوالد ٧4 کشور جهان در 10 سال 
اخیر نشان می دهد که در سال 200٧، ایران با تراز 
بزرگترین  فوالد،  تن  میلیون   11.6 منفی  تجاری 

واردکننده منطقه بود اما در سال 2016 به بزرگترین 
صادرکننده منطقه تبدیل شده است.

تجاری  تراز   2015 سال  در  گزارش،  این  اساس  بر 
فوالد ایران منفی 6٧4 هزار تن بود اما در سال 2016 
توانست با تراز تجاری مثبت 9٧1 هزار تن جایگزین 

ترکیه شود.

** نرخ بیکاری و تالش های مستمر
که  کشور  اقتصادی  مشکالت  مهمترین  از  یکی 
کارشنناسان آن را مادر دیگر مشکالت و آسیب های 
این  بیکاری است. در  نرخ  تلقی می کنند  اجتماعی 
این  برای  ایجاد شغل  و  بودن جمعیت  زمینه جوان 
گروه سنی به چالشی پیش روی دولت های مختلف 

کشور تبدیل شده است.
در جدیدترین گزارش از سری گزارش های چشم انداز 
پول  بین المللی  صندوق  توسط  که  جهان  اقتصادی 
سال  در  ایران  در  بیکاری  میزان  می شود،  منتشر 

2016 را 12.5 درصد اعالم شد.
ایران  در  بیکاری  نرخ  صندوق  این  گزارش  براساس 
در حالی به 12.5 درصد رسیده که این نرخ در سال 
بین  صندوق  است.  بوده  درصد   11 میالدی   2015
المللی پول همچنین پیش بینی کرد که تاپایان سال 
201٧ که در ماه های پایانی آن قرار داریم ایران با 

کاهش نرخ بیکاری مواجه باشد.
براساس آمار صندوق بین المللی پول از میزان بیکاری 
جایگاه  ایران   ، در سال 2016  در کشورهای جهان 
نوزدهم را در میان کشورهای مورد بررسی در اختیار 

دارد.
لحاظ  به  جهان  کشورهای  رده بندی  در  ایران  رتبه 
بیکاری در سال 2013 برابر با 29 و در سال 2014 
برابر با 26 بوده است که در سال 2015 به 25 و در 

بدتر شدن  به معنای  سال 2016 به 19 رسیده که 
جایگاه ایران در رده بندی جهانی است. هرچه رتبه از 
این لحاظ بیشتر باشد، آن کشور بیکاری کمتری دارد.

بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی، نرخ بیکاری 
سال  در  درصد،   10.4 با  برابر  سال2013  در  ایران 
2014 برابر با 10.6 در سال 2015 برابر با 11 درصد 
و در سال 2016 برابر با 12.4 درصد برآورد شده است.

اتاق تهران/ حمید قنبری معاون اداره تامین اعتبارات 
ارزی بانک مرکزی تشریح  کرد

چگونگی بهره برداری بخش خصوصی 
از قرارداد فاینانس با ایتالیا

از  مرکزی  بانک  که  بود  گذشته  پنجشنبه  روز 
انعقاد قرارداد خط اعتباری فاینانس 5 میلیارد 
موسسه  و  ایرانی  بانک های  میان  یورویی 
به   Invitalia Global Investment
منظور تامین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی 

کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران به نقل از بانک 
ایرانی  بانک  دو  که  قرارداد  این  اساس  بر  مرکزی، 
و  کرده اند  امضا  را  آن  خاورمیانه  و  معدن  و  صنعت 
امکان الحاق سایر بانک های ایرانی به آن وجود دارد، 
استفاده  با  که  کشور  تولیدی  و  عمرانی  پروژه های 
مهندسی  و  فنی  خدمات  یا  ماشین آالت  تکنولوژی، 
کشور ایتالیا اجرا می شوند، می توانند از این تسهیالت 
استفاده کنند. بدین ترتیب، پس از انعقاد قرارداد با 
اتریش  دانمارک،  کشورهای هند، چین، کره جنوبی، 
کشوری  هفتمین  ایتالیا  اخیر،  ماه های  در  روسیه   و 
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است.  شده  منعقد  آن  با  فاینانس  قرارداد  که  است 
اما پرسش مهم آن است که بخش خصوصی چگونه 
 می تواند از امکاناتی که این قراردادها ایجاد کرده اند، 

برای تامین مالی پروژه های خود بهره بگیرد.
ارزی  اعتبارات  تامین  اداره  معاون  قنبری،  حمید 
بانک مرکزی، با ارائه توضیحاتی در مورد ماهیت این 
این  گفت:  تهران«  اتاق  عمومی  »روابط  به  قرارداد 
قرارداد برای مدت پنج سال به امضا رسیده و مفاد 
آن برای دو طرف، یعنی ایران و ایتالیا الزام آور است. 
منتها این یک قرارداد عمومی است و به پروژه خاصی 
اشاره ندارد. در واقع این یک قرارداد عمومی و مادر 
است که برای پروژه های موردی، مبنا قرار  می گیرد 
قرارداد مذاکره  و در پروژه ها، در مورد مواد عمومی 

مجدد صورت نمی گیرد.
برای  نیاز  مورد  مدارک  و  شرایط  به  سپس  او 
بهره گیری از ظرفیت این قرارداد اشاره کرد و گفت: 
اگر فردی بخواهد به عنوان کارفرما از این تسهیالت 
خدمات  یا  کاال  فنی،  دانش  ایتالیا،  از  و  بگیرد  بهره 
خریداری کند، باید در ابتدا، قرارداد تجاری با طرف 
پرداختی منطبق  و روش های  ایتالیایی منعقد کرده 
با شرایط مندرج در این قرارداد فاینانس را برگزیند. 
متقاضیان بهره گیری از این تسهیالت، همچنین باید 
میان  از  باید  فعال  انتخاب کنند که  عامل  بانک  یک 
این  باشد.  خاورمیانه  بانک  و  معدن  و  صنعت  بانک 
بانک پروژه را از لحاظ اقتصادی، تکنیکی و سودآوری 
دریافت  وثیقه  کارفرما  از  و  داده  قرار  ارزیابی  مورد 
نامه  باید  بانک  عاملیت،  پذیرش  از  پس   می کنند. 
خوانده  تجاری  قرارداد  تاییدیه  عنوان  به  دیگری 
تاییدیه  این  کند.  ارائه  تسهیالت گیرنده  به   می شود 
قرارداد تجاری، در قالب فرمی است که طی آن بانک 
و  قوانین  با  مطابق  قرارداد  که  تایید  می کند  ایرانی 

مقررات ایران از جمله مقررات ارزی است.
این  متقاضیانی  که  دیگری  مدرک  افزود:  قنبری   
تسهیالت باید دریافت کنند، از وزارتخانه ذیربط است. 
باید نامه ای به  وزیر یا مسئول مربوطه در وزارتخانه 
فاینانس آن  از سهمیه  ارسال کند که  بانک مرکزی 
دریافت  است،  قرار  که  فاینانسی  اندازه  به  وزارتخانه 
شود، منابع ارزی مسدود شود. مطابق این درخواست، 
صادر  می کند.  ارزی  مسدودی  گواهی  مرکزی  بانک 
این یک گواهی یک ساله است. چنانچه مدارک کامل 
باشد، بانک مرکزی مجوز انعقاد قرارداد موردی میان 
پس  صادر  می کند.  را  ایتالیایی  بانک  و  ایرانی  بانک 
پرداخت ها  و  اعتباری صورت گرفته  آن، گشایش  از 

انجام  می شود.
خطوط  به  تنوع بخشی  اهمیت  به  اشاره  با  قنبری 
مالی  تأمین  برای  دریافت  قابل  فاینانس  اعتباری 
مختلفی  کشورهای  با  مرکزی  بانک  گفت:  پروژه ها، 
این  که  است  مذاکره  در حال  فرانسه  و  آلمان  نظیر 
خطوط اعتباری را پس از اتریش، دانمارک و اکنون 
ایتالیا، در سایر کشورها نیز ایجاد کند. به این دلیل 
دریافت  امکان  مختلف،  فاینانسورهای  وجود  که 
تسهیالتی با شرایط بهتر را امکان پذیر کرده و توان 

چانه زنی را باال  می برد.
 او گفت: تنوع بخشی به تامین کنندگان مالی، از این 
جهت دارای مزیت است که هم از ریسک مالی کشور 
 می کاهد و هم این اختیار را به واردکنندگان  می دهد 
از  که  کنند  وارد  کشوری  از  را  خدمات  و  کاال  که 

کیفیت باالتری برخوردار است.
اخیر  شده  منعقد  قراردادهای  اینکه  بیان  با  قنبری 
از شرایط جدیدی برخوردار است، ادامه داد: تاکنون 
بخش خصوصی بیش از بخش دولتی از این قراردادها 
سریع السیر  راه آهن  احداث  است.  کرده  استفاده 

از فاینانس چین قرار  با استفاده  تهران - مشهد که 
اما  است  دولتی  پروژه ای  اگرچه  گیرد،  است صورت 
پروژه های بعدی که معرفی شده، عمدتا توسط بخش 
انجام  می شود. در عین حال، احداث چند  خصوصی 
بیمارستان و نیروگاه بادی نیز با اتکا به این قرادادهای 

فاینانس اجرا خواهد شد.
این  از  استفاده  داخلی  فرایند  اینکه  به  اذعان  با  او 
فاینانس تا حدودی سخت گیرانه است، ادامه داد: این 
فرآیند تا جایی که ممکن بوده، تسهیل شده است. از 
طرفی با حذف شروط، این نگرانی به وجود  می آید که 
این سرمایه ها به انحراف برود یا به سوی پروژه هایی 

سوق پیدا کند که در اولویت کشور نبوده است.
 قنبری گفت: اقتصاد ایران سال ها از امکان فاینانس 
محروم بوده است و اکنون به تدریج منابعی از ناحیه 
سبب،  همین  به  شد.  خواهد  اقتصاد  وارد  فاینانس 
پیش بینی  می شود که تحرکی در پروژه های عمرانی 
کشور ایجاد شود. آثار این تحرک خود را در افزایش 
داد.  خواهد  نشان  ملی  درآمد  افزایش  و  اشتغال 
اینکه پروژه به طور صحیح اجرا شوند و  مشروط بر 
منابع مطابق تعهدات هزینه شود. سعی خواهیم کرد 
تجربیات گذشته تکرار نشود و اجرای تعهدات به طور 

دقیق مورد نظارت قرار گیرد.

 

ایرنا/ در گفت وگو با ایرنا؛
رئیس کنفدراسیون صادرات: کیفیت 
تولید و بهبود صادرات در 9 ماهه 96 

ثبت شد

گفت:  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس   

بررسی تجارت خارجی کشور در 9 ماهه امسال 
کیفیت  بهبود  و  تولید  گرفتن  رونق  از  حاکی 

صادرات کشورمان را به همراه داشته است.
با خبرنگار اقتصادی  »محمد الهوتی« در گفت وگو 
در  کشور  خارجی  تجارت  آمار  بررسی  افزود:  ایرنا 
در  صادرات  درصدی   2 منفی  رشد  امسال،  ماهه   9
در  این  شد؛  ثبت  پارسال  مشابه  مدت  با  همسنجی 
این مدت منفی پنج  تراز تجاری در  حالی است که 

هزار و 900 میلیارد دالر را نشان می دهد .
به گفته این فعال صنفی، بررسی سبد صادراتی طرف 
های خارجی حاکی از حضور افغانستان و کره جنوبی 

در بین پنج کشور مقصد صادراتی ایران است.
وی اضافه کرد: امروز در مقوله واردات نیز کشورهای 
صاحب نام و مطرحی از جمله آلمان، کره جنوبیی و 

ژاپن در فهرست 10 کشور نخست قرار دارند.
با  خارجی  تجارت  آمار  کاهش  شد:  یادآور  الهوتی 
اصلی  دلیل  که  ساخت  آشکار  مدت  این  در  امارات 
ایران متاثر  این مساله رفع تدریجی تحریم ها علیه 
با  ارتباط مستقیم کشورمان  و سبب  است  برجام  از 

بازارهای جهانی را فراهم کرده است.
کره  به  صادرات  حتی  این  از  پیش  شد:  یادآور  وی 
جنوبی نیز با واسطه و از طریق کشورهای ثالث مثل 
امارات صورت گرفت، اما امروز این مشکالت کاهش 
یافته و بر این اساس کاهش تجارت خارجی با امارات 

زیاد نگران کننده نیست.

** گذشت 2 سال از اجرای برجام
از  :بیش  گفت  ایران  صادرات  کنفدراسیون  رئیس 
برخی  شده،  سپری  برجام  شدن  اجرایی  از  سال   2
در  کشورها  بسیاری  حضور  را  آن  دستاوردهای 
و  صادراتی  و  وارداتی  بازارهای  شدن  متنوع  ایران، 
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مالی خارجی  تامین  برخی کشورها در مقوله  کمک 
)فاینانس( تحقق یافت.

و  نقل  پابرجاماندن  مشکل  داشت:  اظهار  الهوتی 
های  اخالقی  بد  برخی  و  ها  بانک  در  پول  انتقال 
آمریکا به عنوان یکی از طرف های برجام که با تغییر 
رئیس جمهوری این کشور اتفاق افتاده و در پی آن 
تاثیرات منفی نظیر تمایل نداشتن برخی بانک های 
بزرگ جهان برای مراوده تجاری با بانک های ایرانی 
را شاهدیم و به عنوان نکات منفی برنامه جامع اقدام 

مشترک عنوان کرد.
وی تصریح کرد: اینکه در مجموع، جایگاه و حقانیت 
جمهوری اسالمی ایران به عنوان کشوری که به دنبال 
انرژی صلح آمیز هسته ای است در برجام به جهانیان 

ثابت شد، دستاورد بسیار بزرگی است.
آرامی  نا  به  اشاره  با  ادامه  در  مسئول  مقام  این 
افزود:  کشور،  نقاط  برخی  در  شده  واقع  های 
جهان  کجای  هر  در  هایی  آرامی  نا  چنین 
ممکن  کشوری  هر  در  و  است  سابقه  به  مسبوق 
آید. وجود  به  اجتماع  سطح  در  مشکالتی  است 

ممکن  زمان  ترین  کوتاه  در  مزبور  وقایع  گفت:  وی 
نخستین  گذاری  و سرمایه  اقتصاد  اما  مدیریت شد، 
حوزه هایی هستند که از این مسائل تاثیر می پذیرند؛ 
در مجموع به نظر نمی رسد با توجه به کوتاه مدت 
بودن این قضایا، تاثیر منفی آنچنانی بر مراوده های 

تجاری ایران با سایر کشورها داشته باشد.
گفت  در  پیشتر  مسئول  مقام  این  ایرنا،  گزارش  به 
اقتصاد  اصلی  مشکل  بود:  کرده  عنوان  ایرنا  با  وگو 
واردات  افزایش  نه  و  صادرات  کاهش  در  کشورمان 
ارتباط  دولت  های  با سیاست  موضوع  این  که  است 

مستقیم دارد.
الهوتی تصریح کرده بود: در چهار سال دولت یازدهم 

در مجموع 5٧ درصد تورم به ثبت رسید که حاکی 
از متوسط 15 درصدی آن است، اما در همین زمان 
افزایش قیمت ارز کمتر از پنج درصد بود که سبب 
می شود قیمت تمام شده کاالهای ایرانی روز به روز 
تر  ارزان  خارجی  کاالهای  مقابل  در  و  یابد  افزایش 

شود که این رویه به افزایش واردات می انجامد.

مهر/ مهر خبر می دهد؛
مخالفت وزارت اقتصاد با انتشار بیش 

از حد اوراق دولتی

انتشار اوراق توسط دستگاههای متعدد، ریسک 
انتشار بدون ضابطه و هماهنگی با خزانه داری و 
و  اصل  موقع  به  پرداخت  مشکالت  آن  تبع  به 
فرع اوراق و در نتیجه افزایش ریسک نکول را 

افزایش می دهد.
برای  مالی  اوراق  انتشار  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
از  رو،  پرداخت بدهی های دولتی در سال های پیش 
جمله مواردی است که مزایا و معایب بسیاری را در 
برمی گیرد. اکنون وزارت اقتصاد در گزارشی، جایگاه 
اوراق مالی دولتی در الیحه بودجه سال 9٧ کل کشور 

را اعالم کرده است.
در این گزارش اعالم شده که در حال حاضر در ایران، 
اوراق مالی دولتی مختلفی از جمله اوراق مشارکت، 
تسویه  اوراق  و  اجاره  صکوک  اسالمی،  خزانه  اسناد 
خزانه برای تأمین منابع مورد نیاز دولت مورد استفاده 
قرار می گیرد که میزان انتشار و چگونگی بازپرداخت 
قانون  احکام  موجب  به  دولتی  اوراق  سود  و  اصل 
برنامه ششم توسعه، در قانون بودجه سنواتی تعیین 

و تصویب می گردد.
از سوی دیگر، الیحه بودجه سال 139٧ کل کشور، 
راستای  در  که  است  دوازدهم  دولت  بودجه  اولین 
عملیاتی نمودن برنامه های پیشنهادی دولت و نیل 
احکام  حاوی  توسعه،  ششم  برنامه  قانون  اهداف  به 
متعددی در حوزه مدیریت بدهی های دولت از طریق 
سال  بودجه  الیحه  در  است.  بهادار  اوراق  انتشار 
آینده، میزان انتشار اوراق مالی اسالمی دولت معادل 
555000 میلیارد ریال پیش بینی شده که این رقم 
نسبت به قانون بودجه سال 1396 )بالغ بر ٧32500 
میلیارد ریال( با کاهش 24 درصدی مواجه شده است 
که از دالیل کاهش مذکور، می توان به کاهش اوراق 
ششم  برنامه  قانون  رویکرد  با  مطابق  خزانه  تسویه 
برنامه( و  پایان  تا  اوراق  این  توسعه )مبنی بر حذف 
حذف ظرفیت انتشار اوراق از محل تبصره 36 قانون 

بودجه سال 1395 اشاره کرد.
انتشار اوراق مالی  از کل رقم پیش بینی شده برای 
در الیحه بودجه سال آینده به شرح مذکور، معادل  
525000 میلیارد ریال با تضمین دولت می باشد. از 
کل رقم در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق مالی 
دولت در سال آینده، معادل 260000 میلیارد ریال 
تأمین  جهت  اسالمی  مالی  اوراق  انتشار  به  مربوط 
نیمه  ای  دارایی های سرمایه  تملک  های  مالی طرح 
تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها )موضوع بند 
ب تبصره 5 الیحه بودجه 139٧(، 95000 میلیارد 
ریال اسناد خزانه اسالمی )موضوع بند هـ تبصره 5 ( 
، 30000 میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه )موضوع 
بند و تبصره 5( ، 20000 میلیارد ریال اوراق مالی 
طرحهای  اجرای  برای  دولت  تضمین  با  اسالمی 
 )5 تبصره  د  بند  )موضوع  شهرداری ها  شهری  قطار 
، 100000 میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی کوتاه 

مدت جهت استمرار جریان پرداختهای خزانه داری 
و تخصیص های اولویت دار )موضوع بند ز تبصره 5( 
و 50000 میلیارد ریال برای بازپرداخت اصل و سود 
اوراق سررسید شده در سال 139٧ )موضوع بند ح 

تبصره 5( است.
این در حالی است که مطابق با اهداف قانون برنامه 
ششم توسعه )جدول 4 ماده ٧( سقف انتشار اوراق در 
سال 139٧ معادل 3۸5000 میلیارد ریال پیش بینی 
شده است. نکته حائز اهمیت دیگری که به نظر می 
کاهش  موجبات  آینده،  سال  بودجه  الیحه  در  رسد 
اثربخشی تصمیمات کمیته بند )ک( تبصره )5( در 
حوزه مدیریت تبعات انتشار اوراق را به دنبال داشته 
انتشار اوراق مالی  باشد، حذف عبارت »منوط بودن 
می   »)1( اخیر جزء  قسمت  از  کمیته  تأیید  از  پس 
اوراق  انتشار  احتمال  به  توجه  با  امر  این  که  باشد 
بدون  انتشار  ریسک  متعدد،  دستگاههای  توسط 
کشور  کل  داری  خزانه  با  هماهنگی  بدون  و  ضابطه 
و به تبع آن مشکالت پرداخت به موقع اصل و فرع 
مالی  اوراق  نکول  ریسک  افزایش  نتیجه  در  و  اوراق 

دولتی را تشدید خواهد نمود.
به عالوه آنکه تبعات این موضوع از طریق اختالل در 
نرخ بازدهی اوراق، زمینه آشفتگی در بازارهای پول 
را در پی خواهد داشت. شایان ذکر است  و سرمایه 
بودجه  الیحه  احکام  از  برخی  در   اینکه  رغم  علی 
از  برخی  به  دولت  بدهی  تهاتر  و  تسویه  آینده  سال 
خصوص  در  لیکن  است،  شده  پیش بینی  سازمان ها 
که  اجتماعی  تأمین  سازمان  به  دولت  بدهی  تسویه 
یکی از اقالم مهم بدهی های دولت است، تمهیداتی 
منظور نشده است. این در حالی که طبق قانون برنامه 
ششم توسعه دولت باید هر ساله بخشی از بدهی خود 

به این سازمان را تسویه نماید.
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اتاق تهران /اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران با همکاری موسسه E&Y برگزار می کند

و  سرمایه گذاری  آموزشی  کارگاه 
تامین مالی شرکت ها

مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران 
ارنست  مشاوره  بین المللی  موسسه  با همکاری 
تهران  اتاق  آموزش  مرکز  و   )EY( یانگ  اند 
یک کارگاه آموزشی با عنوان »سرمایه گذاری و 

تامین مالی شرکت ها« برگزار می کند.
اصول  با  آشنایی  امروز  در محیط کسب وکار جهانی 
تأمین  مورد  در  تصمیم گیری  و  سرمایه گذاری 
تجاری  فرصت های  در  سرمایه گذاری  برای  مالی، 
آگاهانه  مالی  تصمیم گیری های  است.  ضرورت  یک 
می تواند باعث پیشرفت شرکت ها در بازارهای سخت 
رقابتی شود. جذب سرمایه گذاری خارجی یک دانش 
ساختار  در  بین المللی  استانداردهای  از  مشخص 

سرمایه گذاری است.
از این رو کارگاه آموزشی سرمایه گذاری و تامین مالی 
تا  کرد  خواهد  کمک  شرکت کنندگان  به  شرکت ها 
مهارت های مالی خود را در زمینه تصمیم گیری موثر 

شرکتی و فرآیند تامین مالی ارتقا دهند.
اند  ارنست  موسسه  همکاری  با  آموزشی  کارگاه  این 
یانگ )ERNST & YOUNG( برگزار می شود 
که یک موسسه حسابداري و مشاوره سرمایه گذاری 
شرکت  سه  همراه  به  که  بریتانیاست  در  مالی  و 
کوپرز،  هاوس  واتر  پرایس  و  کی پی ام جی  دیلویت، 
فعالیت  تحت  حوزه  در  جهان  بزرگ  موسسه  چهار 
خود هستند. موسسه ارنست اند یانگ در 140 کشور 

جهان فعالیت حرفه ای دارد.
مخاطبان این کارگاه آموزشی دو روزه، مدیران عامل، 

معاونان حوزه سرمایه گذاری و مالی شرکت ها و تمام 
فعاالن اقتصادی درگیر سرمایه گذاری و تامین مالی 
هستند. این عالقمندان باید حداقل مدرک لیسانس 

و به زبان انگلیسی هم تسلط داشته باشند.
این کارگاه آموزشی به مدت دو روز در تاریخ های 23 
و 24 بهمن ماه 96 برگزار می شود و در پایان کارگاه 
به شرکت کنندگان مدرک معتبری از سوی موسسه 

ارنست اند یانگ داده می شود.
مفهوم  چون  سرفصل هایی  آموزشی،  کارگاه  این  در 
سرمایه گذاری و تامین مالی، تفاوت های سرمایه گذاری 
بودجه بندی  سهم،  ارزش  بردن  باال  مالی،  تامین  و 
مختلف  گزینه های  سرمایه گذاری،  زمان  و  سرمایه 
در  شرکت ها  مالی  قوانین  از  استفاده  مالی،  تامین 
سرمایه گذاری و ... به بحث و بررسی گذاشته می شود.

عالقمندان می توانند با دریافت، تکمیل و ارسال فرم 
 int.edu@tccim.ir ایمیل  آدرس  به  ثبت نام 
کسب  برای  هم چنین  کنند.  شرکت  کارگاه  این  در 
اطالعات بیشتر می توان با مرکز آموزش اتاق تهران با 
شماره تلفن های ۸۸10٧٧26 و ۸۸٧130٧۸ تماس 

گرفت.
با  اولویت  کارگاه،  ظرفیت  محدودیت  به  توجه  با   
تکمیل  را  خود  ثبت نام  زودتر  که  است  عالقمندانی 

می کنند.

مهر./ 
پرداخت 2۰ درصد تسهیالت اعطایی 
به دانش بنیان ها توسط بانک صادرات

مانده تسهیالت اعطایی بانک صادرات ایران به 

سال  مهرماه  پایان  در  بنیان  دانش  شرکت های 
جاری ۷421.3 میلیارد ریال است که بیشترین 
کل  در  ها  شرکت  این  از  حمایت  در  را  سهم 

شبکه بانکی در اختیار داشته است.
صادرات  بانک  مهر،  خبرگزاری  بازرگانی  گزارش  به 
ایران به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک مرکزی اعالم 
کرد: این بانک طی مهرماه 96 بیش از 646 میلیارد 
ریال به این شرکت ها تسهیالت پرداخت کرده که از 
مجموع 3113 میلیارد ریال تسهیالت پرداختی کل 
شبکه بانکی به دانش بنیان ها در این ماه، بیش از 20 

درصد بر عهده بانک صادرات ایران بوده است.
به  شده  پرداخت  تسهیالت  درصد   ٧0 به  قریب 
شرکتهای دانش بنیان در مهرماه امسال، توسط بانک 
های »خصوصی شده« پرداخت شد که در این میان 
کل  از  ایران  صادرات  بانک  درصدی   20 مشارکت 

پرداخت های نظام بانکی، قابل توجه است.
به  اعطایی  تسهیالت  کل  مانده  گزارش،  براین  بنا 
بر  بالغ  مهرماه  پایان  در  بنیان  دانش  شرکت   995
35 هزار و ٧1۸ میلیارد ریال بوده که بیشترین مانده 
بانک  به  ریال  میلیارد   ٧421 رقم  با  تسهیالت  این 

صادرات ایران تعلق دارد.
بر پایه همین گزارش، طی مهرماه سال جاری بانک 
های دولتی 2٧5 میلیارد ریال، بانک های »خصوصی 
بانک های  و  ریال  میلیارد   2150 به  قریب  شده« 
ریال  میلیارد   6۸۸ اعتباری  موسسات  و  خصوصی 
که  داده اند  تسهیالت  بنیان  دانش  شرکت   122 به 
بانک صادرات ایران با تسهیالت حمایتی بالغ بر 646 
از این شرکت ها، سهمی 20 درصدی  میلیارد ریالی 
در حمایت از تولید صنایع دانش بنیان بر عهده گرفته 

است.

در  اقتصادی  فعاالن  و  تولیدکنندگان  جم/  جام 
گفت وگو با جام جم مطرح کردند

چشِم نگران تولید به بودجه

همچنان  حالی  در   139۷ سال  بودجه  الیحه 
بررسی  حال  در  مجلس  تلفیق  کمیسیون  در 
است که نگرانی تولیدکنندگان و فعاالن بخش 
الیحه  جهت گیری های  به  نسبت  خصوصی 

بودجه، قابل تامل است.
دولت  پیشنهاد  با  مجلس  تلفیق  کمیسیون  هرچند 
آینده  سال  بودجه  در  انرژی  حامل های  گرانی  برای 
الیحه  بخش های  دیگر  تقریبا  اما  کرده،  مخالفت 
کمیسیون  این  تصویب  به  تغییر  کمترین  با  بودجه 
افزایش  بر  دولت  اصرار  به  توجه  با  است.  رسیده 
فعاالن  آینده،  سال  در  انرژی  حامل های  قیمت 
این  در  مجلس  نظر  تغییر  نگران  خصوصی  بخش 
بنزین  گرانی   درباره  دولت  الیحه  به  بازگشت  و  باره 

و گازوئیل هستند.
دولت  پیشنهادی  بودجه  می گویند  تولیدکنندگان 
برای سال آینده روند افزایشی نرخ تورم را دامن زده 
ایجاد  را  مردم  خرید  قدرت  بیشتر  کاهش  زمینه  و 
رکود  نه تنها  صورت  این  در  بنابراین  کرد.  خواهد 
تولید گسترش خواهد یافت بلکه میزان رقابت پذیری 
و  می شود  نزولی  هم  ایرانی  صادراتی  کاالهای 
درنهایت با کاهش فرصت های شغلی و تعدیل نیروی 

کارگاه های تولیدی مواجه خواهیم شد.

بخش تولید نگران است
تهران  معدن  و  خانه صنعت  دبیر  خلیلی،  ابوالحسن 
به   9٧ بودجه  از  خصوصی  بخش  مطالبات  درباره 
از  بخصوص  گذشته  از  که  تجاربی  گفت:  جام جم 
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دوران آغاز هدفمندی یارانه ها در جامعه وجود دارد 
درباره  شده  اعالم  سیاست های  هرگز  که  است  این 
حمایت از تولید و ایجاد اشتغال محقق نشده است، 
به همین دلیل پیش بینی می کنیم این بار هم دوباره 

تجارب گذشته تکرار شود.
مسئوالن  مجلس،  مخالفت  وجود  با  افزود:  خلیلی 
آینده،  سال  بودجه  الیحه  در  که  دارند  اصرار  دولت 
افزایش  را  انرژی  برای اشتغالزایی، قیمت حامل های 
مقابل  در  مسئوالن  عملکرد  به  اگر  ولی  دهند. 
این  برنده  باشیم می بینیم دولت  توجه داشته  تولید 
بود،  خواهد  میدان  بازنده  تولیدکننده  و  ماجراست 
افزایش یافته و قدرت رقابت  چون هزینه های تولید 
درآمدهای  معادله  آن طرف  در  ولی  بین می رود،  از 

دولت محقق می شود.
دبیرخانه صنعت و معدن تهران تأکید کرد: عدم ثبات 
تصمیم گیری دولت ها در برابر تولید همواره به زیان 
مباحث  در  که  آن طور  نتوانسته  اصوال  و  بوده  تولید 
مطرح شده، زمینه توسعه و رشد تولید را ایجاد کند 
از این رو در شرایط امروز اصرار دولتی ها بر افزایش 
قیمت حامل های انرژی در بودجه9٧ نه تنها منطقی 
نیست بلکه باید با احتیاط باشد، چون همه می دانیم 
واقعیت  از  بیشتر  بمراتب  موضوع  این  روانی  اثرات 

تاثیرگذاری آن در کالن بازار است.
وی تصریح کرد: عملکرد دولت ها اعتماد مردم را از 
مواردی  قوانین،  اجرای  هنگام  چون  است  برده  بین 
نتایج  آن  از  بعد  ماه  چند  فقط  که  می شود  مطرح 
مثال  عنوان  به  است.  شده  تجربه  بازار  در  متفاوتی 
اوایل هدفمندی یارانه ها قرار شد دولت مابه التفاوت 
هزینه های انرژی را به تولیدکنندگان پرداخت کند، 
نامه  بانک ها برای واحدهای تولیدی  اما مدتی پیش 
و  بوده  وام  شده  پرداخت  مبالغ  که  کرده اند  ارسال 

بازپرداخت  را  مبالغ  آن  باید  تولیدکنندگان  اکنون 
کنند.

منتظر سونامی تعطیلی تولیدی ها باشیم
هیأت  عضو  حجازی،  ابوالفضل  حال  همین  در 
بودجه  از  انتظارات  درباره  بازرگانی  اتاق  نمایندگان 
اقتصادی  نظر  از  شرایطی  در  گفت:  جام جم  به   9٧
قرار داریم که تولیدکنندگان تقریباً چهار سال است 
و  کرده اند  نرم  دست وپنجه  فلج کننده ای  رکود  با 
انعطاف پذیری آنها در مقابل مشکالت بسیار کاهش 
یافته، بنابراین هرگونه تنش می تواند اثرات دوچندانی 

در واقعیت اقتصادی کشورمان داشته باشد.
کرده  اعالم  دولت  اگرچه  افزود:  ادامه  در  حجازی 
قرار است با درآمد حاصل از افزایش قیمت ها، زمینه 
اشتغال زایی را فراهم کند، اما الزم است به این نکته 
دولت  اشتغال زایی وظیفه  اصوالً  باشیم  داشته  توجه 
را تسهیل  باید شرایط کسب وکار  بلکه دولت  نیست 
کند که این کار نیازمند قوانین است نه منابع مالی 

که دولت بخواهد از آنها استفاده کند.
وی تأکید کرد: البته اگر به دنبال هزینه و فایده این 
حامل های  قیمت  افزایش  بدانیم  باید  هستیم  کار 
انرژی در شرایط فعلی اگرچه منابعی را برای کاهش 
در  اما  کرد،  خواهد  تأمین  دولت  بودجه  کسری 
تحمیل خواهد  به دولت  برابر هزینه  دو  دیگر  سوی 
اجتماعی و  با تنش های  مقابله  برای  باید  شد، چون 
این  همچنین کاهش جرایم مختلف هزینه کند که 
راهکار  امروز  همین  از  است  بهتر  و  نیست  منطقی 

منطقی تری مدنظر داشته باشیم.
اگر  افزود:  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیأت  این عضو 
نشاط  تنها  نه  می کرد  پیدا  بهبود  کسب وکار  فضای 
درآمدهای  بلکه  نمی شد،  تغییر  دستخوش  جامعه 

دولتی نیز افزایش قابل مالحظه ای با پرداخت مالیات 
تولیدکنندگان را تجربه می کرد.

قیمت  افزایش  گفت:  جام جم  به  صنعتی  فعال  این 
حامل های انرژی درواقع قدرت رقابت تولیدکنندگان 
ایرانی را داخل و خارج از مرزها کاهش خواهد داد تا 
جایی که دور از واقعیت نیست اگر بگوییم باید پس از 
اعمال این قیمت ها منتظر سونامی تعطیلی واحدهای 
نظاره گر  را  واردات  افزایش  روند  و  باشیم  تولیدی 

شویم که خالف سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

کرده  زمینگیر  را  تولید  سیاستگذاری،  تضاد 
است

علیرضا حائری، کارشناس صنعتی گفت: در شرایطی 
تقاضا  و کمبود  یافته  کاهش  مردم  قدرت خرید  که 
شوک  هرگونه  القای  است،  شده  رکود  بروز  باعث 
اقتصاد  کالن  برای  بزرگ  چالشی  می تواند  بازار  به 
فکر  به  نباید صرفاً  رو دولت  این  از  باشد.  کشورمان 
برای  باید  بلکه  باشد،  خود  بودجه  کسری  تأمین 
دستیابی به منابع مالی دیگری بیندیشد که کمترین 

تأثیر در سفره زندگی مردم داشته باشد.
با  دولت  طرف  یک  از  که  این  کرد:  تصریح  حائری 
شده  تمام  قیمت  انرژی  حامل های  قیمت  افزایش 
محصوالت را افزایش بدهد و بعد از آن با قیمت گذاری 
منطقی  بشود،  تولیدکنندگان  زیان  باعث  دستوری 
اقتصادی  رونق  به  نمی تواند  درنهایت  و  نیست 
باعث بحرانی تر شدن شرایط  منجر شود، بلکه صرفاً 
بلندمدت  در  می تواند  که  می شود  اقتصاد  کالن  در 

غیرقابل درمان بشود.
این کارشناس صنعتی به جام جم گفت: در شرایطی 
تولید  رونق  برای  می کنند  اعالم  مسئوالن  همه  که 
برنامه ریزی می کنند و قرار است با این شیوه زمینه 

وارد  واقعاً  کنند  مهیا  را  کشورمان  اشتغال  افزایش 
که  انرژی  زمینه  در  آن هم  قیمتی  شوک  کردن 
باشد  داشته  تولید  در  چندوجهی  تأثیر  می تواند 
به  را  بیشتری  نگرانی های  نیست و می تواند  منطقی 

بازار تحمیل کند.
وی تأکید کرد، بدون شک هرگونه افزایش قیمت در 
اجزای تشکیل دهنده قیمت تمام شده، از قبیل مواد 
اولیه، دستمزد، هزینه تسهیالت و هزینه حامل های 
و  شده  تمام  قیمت  افزایش  باعث  درنهایت  انرژی، 
چنانچه  و  یا خدمات خواهد شد  کاال  فروش  قیمت 
کاالی  تمام شده  قیمت  افزایش  این  با  متناسب 
به  منجر  نیابد،  افزایش  مردم  خرید  قدرت  تولیدی، 
ایجاد رکود بیشتر در اقتصاد و سوق دادن بنگاه های 

تولید به سوی منطقه زیان خواهد شد.
این کارشناس صنعتی گفت: در قانون هدفمندسازی 
یارانه ها، قرار بود 30 درصد منابع حاصل از افزایش 
قیمت ها، تسهیالت ارزان قیمت به واحدهای تولیدی 
خطوط  بهینه سازی  به  نسبت  بتوانند  تا  شود  داده 
که  کنند  اقدام  انرژی  بهینه سازی مصرف  و  تولیدی 
متاسفانه این تسهیالت نیز به تولید اختصاص نیافته 

است.

تاثیرپذیری صنایع از بودجه
به  فوالد  انجمن  دبیر  سلطان،  خلیفه  سیدرسول 
جام جم گفت: اصوالً اغلب صنایع مادر و باالدستی در 
کشور صنایعی هستند که وابستگی زیادی به انرژی 
دارند و به اصطالح به آنها صنایع انرژی بر می گویند، از 
این رو هرگونه سیاستگذاری در زمینه قیمت انرژی 
مستقیم نه تنها خود صنایع باالدستی را تحت تأثیر 
قرار می دهد بلکه صنایع پایین دستی را هم دستخوش 

تغییراتی قابل توجه خواهد کرد.
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خلیفه سلطان افزود: بد نیست مجلس و دولت قبل 
از هرگونه سیاستگذاری درباره میزان افزایش قیمت 
حامل های انرژی در بودجه 9٧ ابتدا تأثیرپذیری آن 
را در صنایع مختلف بررسی و زمینه های خنثی شدن 
چنین  تاکنون  اما  کنند  فراهم  را  آن  منفی  اثرات 
اتفاقی نیفتاده و صرفاً شاهد افزایش قیمت حامل های 
اثراتش در قیمت تمام شده محصوالت  انرژی بدون 

مختلف بوده ایم.
دبیر انجمن فوالد تأکید کرد: اصوالً یکی از امتیازات 
خارجی  و  داخلی  سرمایه های  جذب  برای  ایران 
بدون  دولت  وقتی  اما  است  ارزان قیمت  انرژی  بحث 
به  نسبت  مختلف  صنایع  در  منفی  اثرات  به  توجه 
افزایش قیمت ها اقدام می کند درواقع این امتیاز را از 
خودمان گرفته ایم و نمی توانیم شاهد جذب سرمایه 
در بخش های مختلف تولیدی باشیم، به همین دلیل 
به  راهکار  ساده ترین  از  استفاده  جای  به  است  بهتر 
دفاعی  قابل  و  منطقی  راهکارهای  از  استفاده  دنبال 
استفاده  آن  از  توسعه یافته  کشورهای  که  باشیم 

کرده اند.
انرژی  ارزان فروشی  منظور،  البته  کرد:  تصریح  وی 
افزایش  فایده  و  هزینه  دید  باید  صرفاً  بلکه  نیست 
کشورمان  اقتصاد  برای  انرژی  حامل های  قیمت 
و  ظرفیت ها  با  متناسب  آن  از  بعد  و  چیست 
قیمت  کردن  واقعی  به  نسبت  اقتصادی  شرایط 
منطق  این  این که  نه  کرد،  اقدام  انرژی  حامل های 
باشد. دولتی  بودجه  کسری  تأمین  برای  صرفاً 

نباید از جیب مردم هزینه کرد
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی نیز به جام جم 
بهانه  به  دولت  که  نیست  صحیح  روند  این  گفت: 
برای  آنها  از  و  کرده  مردم  جیب  به  دست  اشتغال 

در  کند  دریافت  پول  خود  جاری  هزینه های  تأمین 
حالی که اگر دولت شفاف اعالم کند مثاًل 10درصد از 
هزینه های جاری خود را حذف کرده و الزم است که 
مردم هم در این زمینه شراکت داشته باشند، نتیجه 

بهتری خواهیم گرفت.
کمربندی  است  قرار  اگر  گفت:  جام جم  به  حریری 
فربه  شکم  کمربند  ابتدا  باید  شود،  بسته  محکم تر 
دولت محکم تر بسته شود، بعد از مردم انتظار داشته 
باشیم شرایط سخت تر اقتصادی را با افزایش قیمت 
از  قبل  تا  بنابراین  کنند.  تجربه  انرژی  حامل های 
این که دولت زمینه کاهش هزینه های خود را عملی و 
رسمی مهیا نکند مردم به وعده ها اعتماد نمی کنند و 

از نظر روانی مشارکت نخواهند داشت.

دنیای اقتصاد/ 
الزامات توسعه را جدی بگیرید

حسین غروی 
عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات

صحبت  اقتصادی  توسعه  ضرورت  از  همه  امروزه   
در  برنامه ریزی ها  و  سیاست گذاری ها  و  می کنند 
همه  می شود.  اولویت بندی  آن  به  دستیابی  راستای 
می خواهند سرعت و شتاب کشور به سمت دستیابی 
پیدا کند و دست اندازهای  افزایش  توسعه  اهداف  به 

پیش روی آن هرچه زودتر برچیده شود.
به سوی  پیشرفت  و  توسعه  تحقق  اهمیت  بر  تاکید 
اهداف رفاهی آن نظیر کاهش فقر، بیکاری و نابرابری 
اقتصادی، آن قدر همه گیر شده و عمومیت پیدا کرده 
که به نظر می رسد دیگر نیازی به تشریح ضرورت آن 

نیست. در واقع توسعه اقتصادی تبدیل به یک مطالبه 
فعاالن  نزد  هم  مردم،  نزد  هم  است،  شده  عمومی 
اقتصادی و هم نزد مردان دولت و مجلس، به طوری که 
در هر انتخابات، کسانی که بر اهداف توسعه ای بیشتر 
به  را  آرا  می توانند  زودتر  و  راحت تر  کنند،  تمرکز 
سمت خود هدایت کنند. ولی نکته اساسی این است 
که به رغم همه توجهاتی که به ضرورت توسعه صورت 
گرفته و صدای واحدی که توسعه را فریاد می کشد و 
جامعه را تشنه آن برمی شمارد، ولی باز هم در کشور 
پیش فرض های تحصیل  و  الزامات  متاسفانه هنوز  ما 
مرحله  در  و  نشده  گرفته  جدی  چندان  توسعه، 
افرادی که  حرف و شعار باقی مانده است.  بسیارند 
بر  و  می گویند  اقتصادی سخن ها  توسعه  از ضرورت 
آنکه  محض  به  ولی  می کنند،  پافشاری ها  آن  تحقق 
بحث به کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور به 
فرآیند  پیشرفت  برابر  در  می رسد،  بخش خصوصی 
خصوصی سازی مقاومت کرده و سعی می کنند به هر 
صورت ممکن، مسیر واگذاری ها را حتی اگر شده به 
سمت شبه دولتی ها منحرف سازند تا بخش خصوصی، 
قدرت و توسعه پیدا نکند و صدای آن بر صدای بخش 

دولتی، چیره نشود.
از  که  هستیم  کسانی  شاهد  روز  هر  همچنین 
و  می کنند  آنچنانی  دفاع های  اقتصادی  توسعه 
نگرش های  بر  و  می خوانند  توسعه  طرفدار  را  خود 
نوبت  وقتی  ولی  می دارند،  روا  نقدها  ضدتوسعه ای 
دولتی  پیچیده  و  مبهم  بوروکراسی های  کاهش  به 
می رسد و اقتصاد گام به گام به سمت مقررات زدایی 
می رود،  پیش  پاگیر  و  و دست  زائد  قوانین  و حذف 
بگوییم  باید  واقع  در  می دهند.  موضع  تغییر  ناگهان 
است.  شده  پارادوکس  یک  دچار  ایران  اقتصاد  که 
و  برود  پیش  توسعه  سمت  به  می خواهد  یکسو  از 

حاضر  دیگر  سوی  از  و  شود  بهره مند  آن  مواهب  از 
غیرشفاف  فضای  و  رانت ها  در  که  مزایایی  از  نیست 
و غیررقابتی وجود دارد، دل برکند. از یکسو به دنبال 
جذب سرمایه گذار خارجی است و یقین دارد که اگر 
فضای اقتصاد برای حضور سرمایه گذار مساعد نشود، 
حاضر  دیگر  سوی  از  و  دید  نخواهد  را  توسعه  روی 
نیست، ضعف خود را در مدیریت، تولید دانش، خلق 
فناوری و ثروت آفرینی از علوم دانشگاهی به رسمیت 
بشناسد.  این پارادوکس سبب می شود که هیچ چیز 
در سر جای خود قرار نگیرد و بی انضباطی بر مجموعه 
کنش و واکنش های کشور حاکم شود. برنامه ریزی ها 
با  چند  هر  فعالیت ها،  و  شده  خالی  آینده نگری  از 
بازهم  باشد، ولی  از خودگذشتگی همراه  فداکاری و 
اثر یکدیگر را خنثی کنند. بنابراین بهترین کار این 
است که یکبار برای همیشه، تکلیف مان را با الزامات 

توسعه روشن کنیم و بعد حرکتمان را ادامه دهیم.
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این روزها، بسیاری از شرکت ها به اهمیت یک موضوع 
طی  ما  دیجیتال.  رهبران  به  نیاز  برده اند:  پی  مهم 
تحقیقاتمان در سال ۲۰۱۶ که با هدف ارزیابی حضور 
دنیا  برتر  شرکت   ۲۵۰۰ در  دیجیتال  ارشد  مدیران 
صورت گرفت، دریافتیم که ۱۹ درصد این شرکت ها 
یک مدیر اجرایی را مسوول هدایت دستورالعمل های 
دیجیتال خود کرده اند. این رقم در سال ۲۰۱۵ تنها 
۶ درصد بوده است. این افزایش چشمگیر مربوط به 
درصد   ۶۰ ما،  تحقیقات  طبق  است.  اخیر  سال های 
 ۲۰۱۵ سال  از  را  خود  کار  دیجیتال  ارشد  مدیران 

آغاز کرده اند.
از  بسیاری  حرکت  منعکس کننده  گرایش ها،  این 
تجربه  است.  پیشرفت دیجیتالی  به سوی  سازمان ها 
نقطه  این  به  سازمان ها  وقتی  که  داده  نشان  ما  به 

رهبر  یک  به  نیاز  سازمان،  ارشد  مدیران  می رسند، 
دیجیتال را کامال احساس می کنند. آنها در نخستین 
برنامه های  خود،  کسب وکار  راه اندازی  روزهای 
این  با  می آورند،  در  اجرا  به  را  گسترده ای  آزمایشی 
نزدیک شوند.  به دیجیتالی شدن  امید که یک قدم 
اما به محض اینکه تصمیم به طراحی یک استراتژی 
جامع و منسجم می گیرند می بینند که یک رویکرد 

غیرمتمرکز نمی تواند پاسخگوی نیازهایشان باشد.
نسل جدید رهبران دیجیتال در درک و پذیرش نقش 
خود در سازمان با چالش ها و موانع بسیاری روبه رو 
سراسر  در  تک منظوره  دیجیتالی  اقدامات  می شوند: 
سازمان اجرا می شوند اما بینش متمرکزی وجود ندارد؛ 
تغییرات  برابر  در  و  است  سنتی  سازمان ها  فرهنگ 
مقاومت می کنند؛ میان استعدادهای مورد نیاز شکاف 
عمیقی وجود دارد و سیستم ها و ساختارها به قدری 
را کور می کنند.  آنها  اشتیاق  انگیزه و  قدیمی اند که 
یک مدیر ارشد دیجیتال واقعی، با سابقه و تجربیاتش 
به  بردارد.  راه  سر  از  را  موانع  این  تمامی  می تواند 
این منظور، ترکیبی از ده ها مهارت الزم است و این 
مهارت ها از سازمانی تا سازمان دیگر متفاوتند اما با 

می تواند  دیجیتال  ارشد  مدیر  مهارت ها،  این  کمک 
جایی  تا  کند  رهبری  را  دیجیتالی  دگرگونی  فرآیند 
مدیریت،  سازمان،  فرهنگ  در  بنیادین  تغییرات  که 
تکنولوژیک  زیرساخت های  و  فرآیندها  قابلیت ها، 
برای  دیجیتال«  ارشد  »مدیر  واژه  از  ما  شود.  ایجاد 
دارد  وظیفه  که  می کنیم  استفاده  مدیری  به  اشاره 
واقعیت  به  را  سازمان  دیجیتال  رویاهای  و  اهداف 
پیوند دهد. او می تواند از میان یکی از اعضای ارشد 
سازمان انتخاب شود، مثل مدیر ارشد فناوری یا مدیر 
این  سازمان ها  از  دیگر  بعضی  اما  تکنولوژی.  ارشد 
مسوولیت را به نایب رئیس یا سرپرست عملیات های 

دیجیتال محول می کنند. )نمودار(
تعداد مدیران ارشد دیجیتالی که از بین مدیران ارشد 
سازمان انتخاب شده اند از سال ۲۰۱۵ تغییر چندانی 
نکرده و این رقم همچنان ۴۰ درصد است. سایر اعداد 
و ارقام نیز تقریبا ثابت بوده. مثال گرایش شرکت های 
بیشتر  دیجیتال  ارشد  مدیر  یک  انتصاب  به  بزرگ 
سال  در  درصد   ۸۴( هستند  مرد  آنها  اغلب  و  است 
نشان می دهد  در سال ۲۰۱۵  ما  تحقیقات   .)۲۰۱۶
مثل  ارتباطند  در  مشتری  با  مستقیما  که  صنایعی 

و  حمل ونقل  غذایی،  صنایع  رسانه ها،  ارتباطات، 
بوده اند  پیشگام  زمینه  این  در  مسافرتی  آژانس های 
بهبود  ایجاد  دنبال  به  صنایع  سایر  از  بیش  که  چرا 
مدل  و  آنها  با  ارتباطی  راه های  مشتریان،  تجربه  در 

کسب وکارشان هستند.
در صنایعی مثل بیمه، ارتباطات، رسانه و سرگرمی، 
یک چهارم  از  بیش  بانکداری،  و  خرده فروشی ها 
شرکت ها یک مدیر ارشد دیجیتال منصوب کرده اند.

در صنعت بیمه ۳۵ درصد شرکت ها اقدام به انتصاب 
مدیر ارشد دیجیتال کرده اند. این رقم در سایر صنایع 

از این قرار است:

ارتباطات، رسانه و سرگرمی: ۲۸ درصد
بانکداری: ۲۷ درصد

خرده فروشی ها: ۲۷ درصد
صنایع غذایی و نوشیدنی: ۲۳ درصد

صنایع  و  درمانی  خدمات  بهداشتی/  داروسازی، 
شیمیایی: ۱۹ درصد

خودروسازی و صنایع ماشین آالت سنگین: ۱۵ درصد
حمل ونقل و مسافرت: ۱۴ درصد

تغییرات بنیادین در فرهنگ سازمان
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تکنولوژی: ۱۳ درصد
سایر صنایع: ۱۳ درصد

خدمات رفاهی: ۱۲ درصد
فلزات و معدن: ۵ درصد

نفت و گاز: ۳ درصد

شغلی  تجربه  و  سابقه  در  تغییر  شاهد  همچنین  ما 
این رهبران بوده ایم. در سال ۲۰۱۵، ۱۴ درصد این 
رهبران قبال در زمینه تکنولوژی فعالیت کرده بودند، 
 ۲۰۱۶ سال  در  رقم  این  مقدماتی.  حد  در  هم  آن 
دوبرابر شد. در همین حال، تعداد رهبران دیجیتالی 
مشتری  خدمات  و  بازاریابی  فروش،  زمینه  در  که 
سابقه کار داشتند، از ۵۳ درصد به ۳۹ درصد رسید.

که  است  شرایطی  از  گرفته  نشات  تغییرات  این 
بعضی  مثال،  عنوان  به  مواجهند.  آن  با  شرکت ها 
شرکت ها تنها به دنبال دیجیتالی کردن فعالیت هایی 
دارند.  کار  و  سر  مشتری  با  مستقیما  که  هستند 
بعضی ها مایلند دیجیتال سازی را به مرور زمان پیش 
شرکت هایی،  چنین  در  واحد.  به  واحد  مثال  ببرند، 
مدیر ارشد دیجیتال کسی است که در زمینه فروش 
یا بازاریابی یا یک حوزه فنی تجربه داشته باشد. سایر 
به  پس  دارند.  سر  در  بزرگ تری  رویاهای  شرکت ها 
زمینه  در  تنها  نه  که  دیجیتالی هستند  رهبر  دنبال 
با مشتری یا جنبه های عملیاتی  فعالیت های مرتبط 
دیجیتال سازی سابقه داشته باشد، بلکه بتواند تغییر 
در مقیاس بزرگ را مدیریت کند. حاال که شرکت ها 
یکی پس از دیگری به بلوغ دیجیتالی می رسند، نیاز 
به مدیران ارشد دیجیتالی که بتوانند پیچیدگی های 
را  جدید  اپلیکیشن های  و   IT قدیمی  ساختارهای 

آنجا  از  و  می شود.  احساس  بیشتر  کنند،  مدیریت 
و  تکنولوژی  زمینه  در  بزرگ  سرمایه گذاری های  که 
به  مشکالتی  همواره  جدید،  سیستم های  راه اندازی 
همراه دارد )از نظر سیاست گذاری و رهبری(، رسیدن 
به این هدف نیازمند مدیری است که عالوه بر سابقه 
در زمینه تکنولوژی، مهارت الزم در زمینه حل این 
مشکالت را داشته باشد.مدیران ارشد دیجیتالی که با 
ما مصاحبه کردند، این مهارت ها را داشتند. تجربیات، 
جایگاه آنها در نمودار سازمانی و حتی ماموریت های 
مسیر  در  آنها  همه  اما  بود  متفاوت  یکدیگر  با  آنها 
روبه رو  مشابهی  چالش های  با  دیجیتال،  دگرگونی 

هستند.

  هماهنگ سازی دستورالعمل ها
را  دیجیتال  رهبری  مسوولیت  شخصی،  وقتی 
فعالیت های  از  انبوهی  با  است  ممکن  می پذیرد، 
است  ممکن  فعالیت ها  این  شود.  مواجه  دیجیتال 
چیز  همه  که  دیجیتال،  دگرگونی  اولیه  مراحل  در 
اما  بیایند  به کار  می شود،  خالصه  خطا  و  آزمون  در 
وقتی این فعالیت ها را در قالب یک هدف استراتژیک 
قد  مشکالت  که  نمی کشد  طولی  می کنیم،  آزمایش 
علم می کنند؛ مشکالت ناشی از عدم هماهنگی.یکی 
از بزرگ ترین شرکت های ارائه دهنده خدمات رفاهی 
ارشد  مدیر  به عنوان  را  شخصی  فرانسه،  در   EDF
آنها چندین هدف را دنبال  دیجیتال معرفی کردند. 

تجربه  یک  ایجاد  طریق  از  می خواستند  می کردند: 
دیجیتالی بهتر و تجزیه و تحلیل داده ها، به مشتریان 
دوباره  را  داخلی  عملیات های  شوند،  نزدیک تر 
سازماندهی کنند و مدل کسب وکار جدیدی طراحی 
می توانست  اهداف  این  باشد.  ارزش آفرین  که  کنند 
برای یک شرکت سنتی.  به ویژه  باشد،  چالش برانگیز 
از  بیش  کردند،  انتخاب  سمت  این  برای  که  فردی 
شرکت  این  رابط  و  اقتصاددان  عنوان  به  دهه  یک 
مهارت های  پس  بود.  کرده  فعالیت  اروپا  اتحادیه  با 
او در  استراتژی داشت.  تعیین  برای  را  سیاسی الزم 
در  اگر  حتی  »دیجیتال سازی  می گوید:  رابطه  این 
مقیاس کوچک باشد، نیازمند ایجاد هماهنگی میان 
افراد است. من این توانمندی را به واسطه کار در این 
شرکت به دست نیاورده ام. من این را مدیون تجربیات 

سیاسی ام هستم.«
باالیی  تکنولوژی تجربه  اگر شرکتی در زمینه  حتی 
بازبینی  را  خود  رویکرد  باید  هم  باز  باشد،  داشته 
در  است.  تغییر  حال  در  سرعت  به  دنیا  چون  کند 
شرکت برادران وارنر، تمامی شعبه ها از تکنولوژی های 
استفاده  خود  مجزای  اهداف  به  نیل  برای  دیجیتال 
کرده اند. اما مدیر ارشد دیجیتال این شرکت می گوید: 
برنامه های دیجیتال  این شعبه ها  از  »گرچه بسیاری 
اقتضای  البته  که  نکردند،  اجرا  همزمان  به طور  را 
بسیار  آنها  میان  هماهنگی  ایجاد  اما  بود،  زمان  آن 
برای  مشتریان  داده های  از  شعبه،  بود.«هر  سودمند 
ایجاد و توزیع محتوا استفاده می کند. اگر چند شعبه 
به قابلیت های مشابه نیاز داشته باشند، سیستم هایی 
از  به اشتراک گذاری منابع طراحی شده اند که  برای 
جلوگیری  حد  از  بیش  سرمایه گذاری  و  دوباره کاری 
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در  هماهنگی  دیجیتال،  دگرگونی  می کنند.در حوزه 
استراتژی و  همه جای دنیا یک مفهوم دارد: تعیین 

پشتیبانی از افراد در تمامی سطوح سازمان.

  رفع شکاف استعدادها
بر سر  مهم ترین چالش ها  از  یکی  استعدادها  شکاف 
راه شرکت هایی است که به دنبال دگرگونی دیجیتال 
»دیجیتال  عنوان  با   PwC اخیر  تحقیقات  هستند. 
 ای کیو« حاکی از آن است که نبود تیم های دارای 
است  مانعی  مهم ترین  و  اولین  مناسب،  مهارت های 
که باعث می شود سرمایه گذاری ها در حوزه دیجیتال 
پاسخ دهندگان  درصد   ۶۱ نرسند.  دلخواه  نتیجه  به 
گفتند که این بزرگ ترین مانع است. این نظرسنجی 
همچنین نشان می دهد که ۴۶ درصد مدیران ارشد 
دیجیتال، از میان متقاضیان خارج از سازمان انتخاب 

می شوند.
موضوع استعدادها یکی از چالش های رایج در میان 
پیوند  برای  آنها  است.  بوده  دیجیتال  ارشد  مدیران 
دادن رویاهای دیجیتال به حقیقت، به افراد مناسب 
دیجیتال  ارشد  مدیر  گیوئک،  توماس  دارند.  نیاز 
دیجیتال  ما  »همه  می گوید:  وارنر  برادران  شرکت 
هستیم. هیچ عملیاتی در این شرکت پیدا نمی شود 
که اساسا دیجیتالی نباشد. این یعنی بخش اعظمی 
و  به طراحان  است. پس  نرم افزاری  ما  از کسب وکار 
آموزش  به  نسبت  نگرشی  داریم. چه  نیاز  مهندسان 
ما  کار  نیروی  که  شویم  مطمئن  چطور  داریم؟ 
و  برنامه نویسی ها  چگونه  دارند؟  را  الزم  مهارت های 
استعدادها  توسعه  فرآیند  در  را  مشابه  فعالیت های 

بگنجانیم؟ اینها سواالتی هستند که در کل سازمان 
و تک تک بخش های آن مطرح می شوند.«  مشکل، 
آنها  نیست.  دیجیتال  استعدادهای  کردن  پیدا  فقط 
نیز  را  مربوطه  صنعت  حوزه  در  کافی  دانش  باید 
داشته باشند. »تاد والتهال« نایب رئیس ارشد شرکت 
می گوید:  کالیفرنیا  در  شیلد«  »بلو  درمانی  خدمات 
بااستعداد  نرم افزار  طراحان  کردن  پیدا  من  »مشکل 
نیست. مشکل اصلی، پیدا کردن ترکیب مناسبی از 
تکنولوژی ها و افراد مجرب در زمینه خدمات درمانی 
پیچیده  شدت  به  درمانی  خدمات  صنعت  است.« 
است و دانش درباره ساختار و نحوه سازماندهی این 
»بخش  می گوید:  او  است.  ضروری  امر  یک  صنعت، 
اعظمی از کار من، تشکیل مجموعه ای از افراد است 
هم  باشند،  کرده  درک  را  درمانی  خدمات  هم  که 
تغییرات دیجیتالی را با آغوش باز بپذیرند و افرادی 
اپلیکیشن ها  طراحی  زمینه  در  که  صنایع  سایر  از 
فرآیندها  در  تغییر  ایجاد  چگونگی  و  داشته  مهارت 

را بلد باشند«.

  مواجهه با ساختارهای کهنه
ساختارها  و  سیستم ها  شرکت ها،  از  بسیاری  در 
جایگزین  را  آنها  نمی توان  سادگی  به  و  قدیمی اند 
کرد. در نظرسنجی PwC، ۵۹ درصد پاسخ دهندگان 
قدیمی،  تکنولوژی های  ادغام  عدم  که  می گفتند 
که  است  موانعی  مهم ترین  از  یکی  داده ها،  و  جدید 
می کند.یکی  دور  دلخواهشان  اهداف  از  را  شرکت ها 
از مهم ترین چالش ها، راه اندازی سریع اپلیکیشن های 
  IT دیجیتال و همزمان، مدیریت سیستم های قدیمی

است که در واقع موتور محرک سازمان هستند. مدیر 
می گوید:  و   SNCF راه آهن  شرکت  دیجیتال  ارشد 
قدیمی  سیستم های  روزانه  عملیات های  »مدیریت 
پیچیده اند  سیستم ها  این  است.  دشوار  بسیار   IT
دیجیتال  دستورالعمل های  انجام  برای  همزمان،  اما 
مسوولیت  شد   BPCE بانک  وارد  وقتی  او  الزمند.« 
به  رسیدگی  و  گرفت  عهده  بر  را  دیجیتالی  توسعه 
فناوری  ارشد  مدیر  به  را   IT قدیمی  سیستم های 
 IT محول کرد. او معتقد است که تقسیم سیستم های
به دو بخش »قدیمی« و »پرسرعت«، بهترین رویکرد 

برای اعمال سریع تغییرات است.
وقتی شرکت خدمات درمانی والتهال وارد توسعه یافت 
و »بلو شیلد« شد، بسیاری از فرآیندها دستی بودند 
این شرکت تمامی  از آن زمان،  نبودند.  ارتقا  قابل  و 
اعضای خود را با یک سیستم جدید و پرسرعت آشنا 
دوباره  و  خودکارسازی  فرآیندها  از  بسیاری  کرده. 
گرفته  شناسایی  کارت های  از  شده اند،  سازماندهی 
مدیون  را  موفقیت  این  او  درخواست ها.  پردازش  تا 
همکاری با بخش IT است و می گوید: »یکی از نقاط 
فناوری  ارشد  مدیر  با  همکاری  و  ارتباط  ما،  قوت 
بوده است.« در سازمان های بزرگ، رهبران دیجیتال 
برنامه های  و   IT قدیمی  سیستم های  میان  ناچارند 
دیجیتال جدید توازن برقرار کنند. در بعضی سازمان ها 
از  قدیمی  سیستم های  جداسازی  راه حل،  بهترین 
جدید است. در سایر سازمان ها، فرآیند تغییر می تواند 
ایجاد  هماهنگی  قدیمی  و  جدید  سیستم های  میان 
کند. اینکه یک رهبر دیجیتال چگونه با این چالش 
مثل  دارد،  متعددی  عوامل  به  بستگی  کند،  برخورد 

جایگاه او در سلسله مراتب سازمان و فرهنگ سازمان.
  چگونه رهبر دیجیتال مناسب را پیدا کنیم؟

سوابق  تنها  نه  دیجیتال،  رهبر  یک  استخدام  هنگام 
و  سازمان  در  او  جایگاه  بلکه  فرد،  مهارت های  و 
باشید.  داشته  نظر  در  نیز  را  قدرت  مکانیزم های 
را  اختیاراتش  حوزه  و  مسوولیت  او،  جایگاه  که  چرا 
تعیین می کند. البته در نظر داشتن این عوامل، برای 
نقش  اما  است.  ضروری  ارشدی  مدیر  هر  استخدام 
مدیر ارشد دیجیتال یک نقش جدید است و بسیاری 
از سازمان ها هنوز در تالشند که ببینند مناسب ترین 
در  گزینه  مناسب ترین  اما  آنها چیست.  برای  گزینه 
همه سازمان ها و صنایع یکسان نیست. حتی در یک 
یابد  تکامل  زمان  مرور  به  باید  نقش  این  سازمان، 
مدیر  دیجیتال،  برنامه های  پیشرفت  با  همزمان  و 
متفاوتی  مسوولیت های  است  ممکن  دیجیتال  ارشد 
را  دیگری  عملیات  یا  گروه  سرپرستی  یا  بپذیرد  را 
به عالوه، پیشرفت تکنولوژی می تواند  برعهده بگیرد. 
را  دیجیتال  ارشد  مدیریت  برای  الزم  مهارت های 
است  کسی  واقعی  دیجیتال  رهبر  یک  دهد.  تغییر 
که سازمان را در گذار از این تغییرات همراهی کند 
این  در  گرچه  بیندیشد.  بزرگ  اهداف  و  آینده  به  و 
اما  ندارد،  وجود  واحدی  و  معین  نقشه  هیچ  سفر، 
درک اینکه کجا هستید و به کجا می خواهید بروید، 
می تواند به شما در یافتن یک فرد مناسب کمک کند.
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