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1۲ منتخب فرهنگستان علوم در شاخه های مهندسی تقدیر شدند

طی مراسمی از 1۲ محقق حوزه مهندسی در 
"پژوهشگران  برجسته"،  "استادان  شاخه   ۳
جوان برجسته" و "مهندسان برجسته" تقدیر 

به عمل آمد.

 جمشید بردبار
 منتخب شاخه مهندسی برق کشور

پرسشنامه مخاطرات کسب وکارهای 
صنعت برق 

وبینار ویژه شرکت های دانش بنیان
SIL دوره مقدماتی گواهینامه ایمنی عملکرد

هشـتمین دوره تجلیـل از اسـتادان برجسـته مهندسـی کشـور، 
هشـتمین دوره تجلیل از پژوهشـگران جوان برجسـته مهندسـی 
کشـور و شـانزدهمین دوره تجلیل از مهندسـان برجسـته کشـور 

بـه صـورت مجـازی امـروز سه شـنبه ۵ اسـفند مـاه برگزار شـد.
در حـوزه  علـوم  فرهنگسـتان  منتخـب  از ۱۲  مراسـم  ایـن  در 
مهندسـی در ۳ بخش "اسـتادان برجسـته"، "پژوهشـگران جوان 
برجسـته" و "مهندسـان برجسـته" تقدیـر بـه عمـل آمـد کـه به 

این شـرح اسـت:
اسامی استادان برجسته

دکتـر مجیدرضا آیت اللهی، اسـتاد دانشـگاه علـم و صنعت ایران، 
منتخب شـاخه مهندسی مکانیک

دانشـگاه صنعتـی شـریف،  اسـتاد  کوکبـی،  امیرحسـین  دکتـر 
متالـورژی و  مـواد  مهندسـی  منتخـب 

دکتـر فریـدون کیانفـر، اسـتاد دانشـگاه صنعتی شـریف، منتخب 

جناب آقای جمشید بردبار 
مدیر عامل محترم شرکت الکترونیک افزارآزما 
بدینوسیله سندیکای صنعت برق ایران انتخاب 

شایسته مهندس برجسته کشور از سوی فرهنگستان 
علوم،تبریک عرض نموده و برای حضرتعالی آرزوی 

موفقیت روز افزون دارد.

بومی سازی پایش و امنیت شبکه برق ایران با 
۲  ................. یک دهم هزینه وارداتی از اروپا
باید صدای واحدی از بخش خصوصی در حوزه 
۳  ......................................انرژی شنیده شود
شرکت های اسپانیایی برای سرمایه گذاری در 

4  ........................................ایران تمایل دارند
آموزش سفیران نوآوری برای ایجاد تحول در 50 
4  .................................. بنگاه اقتصادی بزرگ

شرکت های معدنی به فکر سرمایه گذاری اساسی 
5  ....................................و تجدیدپذیر باشند
تمرکز بر توسعه سطح روابط ایران و سوئد در 
6  ....................حوزه خدمات فنی و مهندسی
اجرای ۳ پروژه نیروگاه مقیاس کوچک برق در 
7  ..................................................غرب کشور
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شـاخه مهندسـی صنایع 
دکتر داریوش موال، استاد دانشگاه شیراز، منتخب شاخه مهندسی شیمی

مهندسان برجسته
مهندس جمشید بردبار، منتخب شاخه مهندسی برق

دکتر رامین خسروخاور، منتخب شاخه مهندسی شیمی
مهندس علیرضا مقصودی، منتخب شاخه مهندسی مواد و متالورژی

پژوهشگران جوان برجسته
دکتر میرسامان پیشوایی، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، منتخب شاخه مهندسی صنایع

دکتر فرزاد خدابخشی، استادیار دانشگاه تهران، منتخب شاخه مهندسی مواد و متالورژی
دکتر ماشاءااهلل رضاکاظمی، دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود، منتخب شاخه مهندسی شیمی

دکتر بهنام محمدی ایواتلو، دانشیار دانشگاه تبریز، منتخب شاخه مهندسی برق
دکتر تورج نصرآبادی، دانشیار دانشگاه تهران، منتخب مهندسی محیط زیست

مدیر دفتر حمایت از ساخت داخل و توسعه صادرات 
ساتکاب عنوان کرد:

بومی سازی پایش و امنیت 
شبکه برق ایران با یک دهم 

هزینه وارداتی از اروپا
توسعه  و  داخل  ساخت  از  حمایت  دفتر  مدیر 
صادرات ساتکاب گفت: با تجاری سازی محصوالت 
»سامانه شبیه سازی سخت افزاری شبکه برق، 
رله و سیستم های حفاظت، اندازه گیری و پایش 
امکاِن  ارزی،  صرفه جویی  بر  عالوه  شبکه«، 
درآمدزایی از طریق صادرات به دیگر کشورها 

فراهم می شود.
)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
پارک  از  بازدید  حاشیه  در  رجلی نوده"  "علی اکبر 
»سامانه  ساخت  پروژه  و  تهران  دانشگاه  فناوری 
و  رله  برق،  شبکه  افزاری  سخت  شبیه سازی 
سیستم های حفاظت، اندازه گیری و پایش شبکه«، 
تامین  راستای  در  مذکور  پروژه  اینکه  به  اشاره  با 
و  تعریف  برق  شبکه  امنیت  و  حفاظت  پایداری، 
فوق،  افزود: ساخت »دستگاه های  است،  اجرا شده 
و  راهبری  با  مرکز  این  در  حاضر  محققان  توسط 
هدایت مهدی داورپناه، عضو هیئت علمی دانشکده 
عملیاتی  تهران  دانشگاه  کامپیوتر  و  برق  مهندسی 

شده است. 
مدیر دفتر حمایت از ساخت داخل و توسعه صادرات 
مهمترین  جمله  از  اینکه  بیان  با  ساتکاب  شرکت 
تکنولوژی های سامانه پایش گسترده در یک شبکه 
اظهار  هستند،  اندازه گیری  دستگاه های  هوشمند، 
ایستگاه های  در  نصب  از  پس  تجهیزات  این  کرد: 
نقاط  متغیرهای  وضعیت  مي توانند  برق  شبکه 
باال  بسیار  و سرعت  دقت  با  را  برق  مختلف شبکه 

فیبر  بستر  را در  اطالعات  این  و  اندازه گیری کرده 
با برچسب ساعت جهاني  نوری و به طور همزمان 
پایش  مرکز  به   GPS ماهواره ای  طریق سیستم  از 

مدیریت شبکه برق ارسال کنند.
این دستگاه ها  ادامه داد: نمونه مشابه خارجی  وی 
با  اروپایی  شرکت های  برخی  از  این،  از  پیش 
می شد،  وارد  و  خریداری  کالن  بسیار  قیمت های 
نخبگاِن  توسط  آنها  ساخت  با  حاضر،  حال  در  اما 
جواِن ایرانی، این محصوالت فقط با یک دهم هزینه 
مزایایی  از  و  شده  تولید  کشور  داخل  در  وارداتی، 
پایین  ارزی  هزینه  باال«،  قابلیت  و  »کیفیت  چون 
فنی  خدمات  و  پشتیبانی  و  ارزی(  جویی  )صرفه 

داخلِی برخوردارند. 
نمونه های  با  رقابت  برای  فرصت  ایجاد  رجلی نوده، 
از  را  همسایه  کشورهای  برق  صنعت  در  خارجی 
عنوان  فناوری   این  به  دستیابی  ویژگی های  جمله 
کرد و گفت: سامانه های مذکور، از جمله فناوری های 
نوین جهانی بوده که در زمینه مطالعات و کنترل 
شبکه برق کاربرد داشته و اندازه گیری پارامترهای 

اصلی شبکه را محقق می سازند.
از  با استفاده  اینکه، تولید این دستگاه  با بیان  وی 
شده  بومی سازی  دانش بنیان  شرکت های  ظرفیت  
است، اظهار امیدواری کرد، با تجاری سازِی آن در 
ارزی،  صرفه جویی  تحقق  بر  عالوه  نزدیک،  آینده 
به عنوان  جهانی  بازارهای  به  ورود  برای  فرصتی 
یکی از معدود دارندگان این تکنولوژی در جهان را 
فراهم کنیم. الزم به ذکر است، »ساتکاب« به عنوان 
شرکت مادر تخصصی وزارت نیرو، مسئولیت حمایت 
از شرکت های دانش بنیان در راستای تحقق ساخِت 
به دست  فناوری های  توسعه  و  تجاری سازی  داخل، 
آمده در مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور مرتبط 

با حوزه صنایع آب، برق و آبفا را به عهده دارد.
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متن کامل

نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران برگزار 
شد

باید صدای واحدی از بخش 
خصوصی در حوزه انرژی شنیده 

شود
اتاق  انرژی  تخصصی  کمیسیون  نشست  در 
روی  کمیسیون  اثرگذاری  نحوه  درباره  ایران 
شد؛  بحث  انرژی  حوزه  کالن  موضوع های 
بخش  تشکل های  از  واحدی  صدای  باید 
و  نهادهای حاکمیتی  به  انرژی  خصوصی حوزه 

سیاست گذاری عرضه شود.

ایران  اتاق  انرژی  کمیسیون  تخصصی  نشست 
این  در  شد.  برگزار  آنالین  و  حضوری  به صورت 
نشست که ریاست آن را حمیدرضا صالحی به عهده 
اخبار  و  انرژی  حوزه  مسائل  درباره  ابتدا  داشت، 
برنامه های  درباره  آن  از  بعد  کردند.  گفت وگو  روز 
ایران در تدوین سیاست های  اتقا  انرژی  کمیسیون 

برنامه هفتم توسعه گفت وگو شد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در ابتدا به مصوبه 
اخیر توانیر اشاره کرد؛ مصوبه توانیر به شرکت توزیع 
 ۵ باالی  برق  فروش  برای  شبکه  صاحب  به عنوان 
مگاوات از طریق بورس اجازه داده است؛ خریداران 
را  آن  انرژی  بورس  در  می توانند  تولیدکنندگان  و 
است  این  مهم  نکته  کنند.  تبادل  واقعی  قیمت  به 
که اتاق ایران و کمیسیون انرژی از ابتدا بارها این 
موضوع را پیگیری کرده است ولی با تبصره ای که 
وزارت نیرو ابالغ کرده عماًل ما به سمت واقعی سازی 

قیمت انرژی به آن معنا که باید، نخواهیم رفت.
انرژی  اسعدی، عضو کمیسیون  فریدون  از آن  بعد 
و  گاز  نفت،  نمایشگاه  برگزاری  از  ایران  اتاق 
پتروشیمی در کیش گفت و اینکه در این نمایشگاه 

فرصت های تولید داخل نشان داده شده است.
ما  که  اینجاست  اصلی  مسئله  اما  گفت:  اسعدی 
بازارهای منطقه ای را به دلیل سیاست های نادرست 
در حوزه انرژی و قیمت گذاری حامل های انرژی و 
رگالتوری  نهاد  به  باید  از دست می دهیم.  خوراک 
که بارهای در کمیسیون انرژی اتاق ایران به وجود 
و اهمیت آن اشاره شده، توجه شود ولی متاسفانه 

وزارت نیرو هیچ انعطافی از خود نشان نمی دهد.
»جو  بازگشت  از  اردکانی  شمس  علی  آن  از  بعد 
پاریس  پیمان  به  آمریکا  جمهوری  رئیس  بایدن« 
این  به  پاریس  پیمان  به  آمریکا  بازگشت  گفت؛ 
شد.  خواهد  احرایی  کنوانسیون  جرائم  معناست 

زیست  حوزه  پروتکل های  که  باشیم  ملزم  باید  ما 
با  دنیا  در   co2 تولید  کنیم.  رعایت  را  محیطی 
GDP ارتباط مستقیمی دارد ولی متاسفانه در ایران 
اینگونه نیست؛ ما بیشترین تولید گاز گلخانه ای را 
داریم و ارتباطی با نرخ GDP در ایران ندارد. برای 
همین باید قواهد و کمیته هایی برای جلوگیری از 

تولید گازگلخانه تشکیل شود.
بعد از آن صالحی تاکید کرد که در سفری که به 
مجتمع های  از  که  بازدیدی  و  داشته  ایران  جنوب 
مصرف  وضعیت  و  آالینده ها  داشته،  پتروشیمی 
غیراستاندارد را به چشم دیده است. در کمیسیون 
اتاق ایران کمیته کربن با همین هدف تشکیل شده 

و فعالیت می کند.
بعد از آن فرج معماری از مشکالت بخش خصوصی 
نمی تواند  همچنان  خصوصی  بخش  اینکه  و  گفت 
بازگرداند، هزینه های مبادله  پول خود را به کشور 
به دلیل واسطه ها خیلی باالتر است و این درنهایت 

به ضرر تولید و اقتصاد کشور است.
از  قبل  باید  خصوصی  بخش  کرد:  تاکید  او 
و  فرایند  در  بتواند  مجلس  و  دولت  تصمیم گیری 

روند تصمیم گیری اثرگذار باشد.
بعد از آن آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون انرژی 
اتاق ایران هم از تالش اتاق ایران برای احقاق حق 
چگونه  کمیسیون  اینکه  و  گفت  خصوصی  بخش 

سعی می کند در حوزه انرژی اثرگذار باشد.
بعد از آن مهدی مسائلی گفت که ما تابه حال چند 
و  فرستاده ایم  نیرو  وزارت  و  توانیر  شرکت  به  نامه 
پاشسخی  نامه ها  این  به  کسی  که  هست  قرار  اگر 
ندهد، مکاتبات با سربرگ اتاق خیلی معنادار نیست. 
تشکل های  خصوصی،  بخش  به  باید  نیرو  وزارت 

بخش خصوصی جوابگو باشد.
او در ادامه از موضوع تبصره 80 بودجه سال ۱۳۵6 

گفت که در الحاقیه بودجه ۱400 هم آمده است. ما 
باید این موضوع را پیگیری کنیم و این در مصوبات 

مجلس هم بوده است.
موضوع  این  باید  فوریت  قید  با  که  کرد  تاکید  او 
پیگیری شود وگرنه حجم باالیی از هزینه ها از بین 

خواهد رفت.
بعد از آن به بخشنامه مقاطعه کاران به عنوان یکی از 
چالش های اصلی بخش خصوصی با سازمان تأمین 
اجتماعی اشاره کرد و اینکه باید کسانی که از اتاق 
ایران با سازمان تأمین اجتماعی گفت وگو می کنند 
با صدای واحد و وحدت رویه این کار را انجام دهند. 
کمیسیون باید این موضوع را پیگیری کند تا صدای 

واحدی از اتاق به بیرون برود.
بعد از آن بار دیگر رئیس کمیسیون انرژی گفت که 
اتاق  از  این است که صدای واحدی  ما  تمام سعی 
چند  برسد.  حاکمیتی  نهادهای  و  دولت  گوش  به 
و  ماست  اساسی  مشکالت  ازر  یکی  حتماً  صدایی 

باید به سمت اجماع حداکثری پیش برویم.
است  این  ما  تالش  تمام  همچنین  کرد:  تاکید  او 
که در برنامه هفتم توسعه اثرگذاری مثبتی داشته 
ایران  اتاق  در  ای  کمیته  حاضر  حال  در  باشیم. 
این  عضو  کمیسیون ها  از  خیلی  که  شده  تشکیل 
اتاق  اثربخشی  می کنیم  سعی  ما  هستند؛  کمیته 

ایران را بیشتر کنیم.
بعد از آن روح اهلل مهدوی گزارشی درباره چارچوب 
پیشنهادی بایسته های بخش انرژی در برنامه هفتم 
توسعه ارائه داد و در ادامه بیات راهکارهای الزم را 

در حوزه برق در برنامه هفتم توسعه توضیح داد.
بعد از آن علی پناهی درباره تأمین مالی در حوزه 
است  بانک محور  بیشتر  اسناد  در  که  گفت  انرژی 
که  است  متعددی  شیوه های  االن  که  درحالی 
می توان از آن استفاده کرد. و باید استاد باالدستی 

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%AF/
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رایزن بازرگانی سفارت اسپانیا در در نشست کمیسیون 
فاوا اتاق ایران

شرکت های اسپانیایی برای 
سرمایه گذاری در ایران تمایل 

دارند
با  دیدار  در  اسپانیا  سفارت  بازرگانی  رایزن 
اتاق  رئیس  و  ایران  اتاق  فاوا  کمیسیون  رئیس 
فرصت های  اسپانیا،  و  ایران  بازرگانی  مشترک 
سرمایه گذاری در ایران را بی شمار دانست و بر 
تمایل شرکت های اسپانیایی برای سرمایه گذاری 

در ایران تاکید کرد.
فناوری  کمیسیون  رئیس  طالیی،  محمدرضا 
طاهری  محمد  و  ایران  اتاق  ارتباطات  و  اطالعات 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا میزبان 

رایزن بازرگانی سفارت اسپانیا بودند.
مجازی  نمایشگاه  نخستین  ظرفیت های  معرفی 
برای  اسپانیایی  شرکت های  از  دعوت  و  ایران 
حضور در دوره های بعدی این نمایشگاه، مهم ترین 
بود و در همین زمینه  این نشست  برگزاری  محور 
مهم ترین ویژگی های نمایشگاه مجازی تشریح شد.

و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق  رئیس  طاهری، 
با تأکید بر آسیب های شیوع ویروس کرونا  اسپانیا 
یکی  خارجی  و  داخلی  نمایشگاه های  برگزاری  بر 
را  مجازی  نمایشگاه  برگزاری  مزایای  مهم ترین  از 
که  کرد  معرفی  خارجی  شرکت های  خال  جبران 
حضور  امکان  رفت وآمد  محدودیت های  دلیل  به 

فیزیکی و تبادل اطالعات ندارند.

رایزن بازرگانی سفارت اسپانیا هم ضمن استقبال از 
سرمایه گذاری  فرصت های  نمایشگاه،  این  برگزاری 
در ایران را بی شمار دانست و بر تمایل شرکت های 
اسپانیایی برای سرمایه گذاری در ایران تاکید کرد. 
او همچنین برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی را 
دانش  و  آگاهی  افزایش  برای  ارزشمندی  فرصت 
فعاالن اقتصادی خارجی درباره اقتصاد و محصوالت 

ایرانی عنوان کرد.
نخستین نمایشگاه مجازی ایران از تاریخ ۵ اسفند 
ماه سال جاری لغایت ۲0 اسفندماه برگزار می شود 
و شرکت های ایرانی می توانند محصوالت و خدمات 

خود را به صورت آنالین عرضه کنند.
تشکل های بخش  خصوصی حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطات وابسته به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران، با هدف کاهش تبعات اقتصادی 
ناشی از پاندمی کرونا و همگام با تحوالت دیجیتال 
در عرصه کسب و کارها و توقف برگزاری رویدادهای 
این  برگزاری  بین المللی،  و  ملی  سطح  در  تجاری 

نمایشگاه را در دستور کار قرار داده اند.
نوین«،  عصر  در  تجارت  تداوم  مجازی،  »نمایشگاه 
و  است  ایران  مجازی  نمایشگاه  نخستین  شعار 
و  کسب  در  دیجیتال  تحوالت  آخرین  با  همگام 
کارها، با بهره مندی از ابزارهای فناوری، محصوالت 
نمایش  به  را  کشور  اقتصادی  فعاالن  خدمات  و 
محدودیت های  حذف  با  همچنین  می گذارد. 
از  داخلی  بازدیدکنندگان  امکان  مکانی،  و  زمانی 
اقصی نقاط کشور را فراهم ساخته و با برنامه ریزی 
در  ایران  سفارتخانه های  طریق  از  پذیرفته  صورت 
سایر کشورها، سفارتخانه های خارجی مقیم تهران، 
بازرگانی  اتاق های  و  بازرگانی  مشترک  اتاق های 
سایر کشورها، بازدیدکنندگان خارجی از کشورهای 

مختلف را پذیرا خواهد بود.

 فرزین فردیس، عضو شورای راهبردی مرکز نوآوری 
وتحول دیجیتال اتاق تهران خبر داد

آموزش سفیران نوآوری برای 
ایجاد تحول در 50 بنگاه 

اقتصادی بزرگ
 نایب رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق تهران می گوید که برنامه راهبردی 
اتاق  نوآوری و تحول دیجیتال  درازمدت مرکز 
تهران با عنوان »مدیریت نوآفرینی« تدوین شده 
که این برنامه قرار است به دو بخش اکوسیستم 
نوآوری کشور، مجموعه های استارت آپی و بنگاه 

های اقتصادی متقدم کمک کند.
عضو  و  نمایندگان  هیات  عضو  فردیس،  فرزین 
دیجیتال  تحول  و  نوآوری  مرکز  راهبردی  شورای 
اتاق تهران از آموزش سفیران نوآوری در۵0 بنگاه 
اقتصادی متوسط و بزرگ خبر داد و گفت که این 
ارشد  مدیران  نقش  است  قرار  آموزش دیده  افراد 
ایجاد  به  و  کرده  بازی  سازمان خود  در  را  نوآوری 

تغییر و بازآفرینی در آن سازمان کمک کنند.

تحول  و  نوآوری  مرکز  اینکه  به  اشاره  با  فردیس 
دیجیتال اتاق تهران از شهریور ماه امسال کار خود 
نخست  ماه های  در  داد:  توضیح  آغاز کرده است،  را 
کاری  برنامه های  استخراج  مرکز،  این  فعالیت 
کوتاه مدت در قالب همکاری با سایر واحدهای اتاق 
ساختار  تدوین  و  تهیه  بعدی،  گام  شد.  استخراج 
مرکز بود که با توجه به ارزش های مصوب و رعایت 
اخیر  جلسه  در  اتاق،  داخلی  آیین نامه های  کلیات 
شورای راهبردی مرکز ارائه شد. سومین اقدام این 
مرکز نیز تدوین برنامه راهبردی درازمدت با عنوان 
شامل  برنامه  این  که  است  نوآفرینی«  »مدیریت 
۱4کالن برنامه مرکز نوآوری و تحول دیجیتال بوده 
و مجموعه ای از فعالیت ها و پروژه های کوچک تر را 

دربر می گیرد.
 او در معرفی برنامه مدیریت نوآفرینی به این نکته 
سمت  دو  به  است،  قرار  برنامه  این  که  کرد  اشاره 
اکوسیستم نوآوری کشور کمک کند تا آنها بتوانند 
فعالیت ها و قابلیت های خود را ارتقا دهند. فردیس 
مجموعه های  اکوسیستم،  سوی  یک  داد:  ادامه 
هستند  نوآورتر  کسب وکارهای  و  نوپا  استارت آپی، 
دارند. مالی  تامین  و  توانمندسازی  به  نیاز  که 
به  مربوط  ما  برنامه  غنی تر  و  مهم تر  بخش  اما 
نیاز  که  است  اقتصاد  بزرگ  و  متقدم  شرکت های 
دارند، در داخل خود فرآیند نوآوری را کلید بزنند 
همکاری  طریق  از  بخش  این  در  کنند.  تقویت  و 
برنامه  است،  قرار  تهران  اتاق  مدرسه کسب وکار  با 
بزرگ  شرکت های  در  را  نوآوری  سفیران  آموزش 
ارشد  مدیر  نقش  بتوانند  که  کنیم؛کسانی  آغاز 
نوآوری)CHIEF INNOVATION OFFICER( یا 
CIO را در سازمان خود ایفا کرده و به ایجاد تغییر 

و بازآفرینی در آن سازمان کمک  کنند.
تحول  و  نوآوری  مرکز  راهبردی  شورای  عضو  این 
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متن کامل

سیدمهدی طبیب زاده در شورای گفت وگوی استان 
کرمان

شرکت های معدنی به فکر 
سرمایه گذاری اساسی و 

تجدیدپذیر باشند
در  کرمان  اتاق  رئیس  زاده،  طبیب  سیدمهدی 
نشست شورای گفت وگوی این استان، با اشاره به 
اینکه در دنیا فقط اندکی از درآمد ناخالص از محل 
سوخت، نفت، گاز و معدن تأمین می شود، گفت: 
شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ استان کرمان 
باید منابع مالی خود را صرف سرمایه گذاری های 
اساسی و تجدید پذیر کنند تا با کم شدن منابع 

معدنی، استان بتواند روی پای خود بایستد.
در  کرمان  اتاق  رئیس  زاده،  طبیب  سیدمهدی 
به  اشاره  با  استان،  این  نشست شورای گفت وگوی 
اینکه در دنیا فقط اندکی از درآمد ناخالص از محل 
گفت:  می شود،  تأمین  معدن  و  گاز  نفت،  سوخت، 
کرمان  استان  بزرگ  معدنی  و  شرکت های صنعتی 
سرمایه گذاری های  صرف  را  خود  مالی  منابع  باید 
منابع  کم شدن  با  تا  کنند  پذیر  تجدید  و  اساسی 

معدنی، استان بتواند روی پای خود بایستد.
از صادرکنندگان برگزیده استان کرمان تجلیل شد

شرکت های  مالی  منابع  گفت:  کرمان  اتاق  رئیس 

صرف  استان  بزرگ  معدنی  و  صنعتی 
سرمایه گذاری های اساسی و تجدید پذیر شود تا در 
۲0 سال آینده با پایان یافتن منابع معدنی، استان 

بتواند روی پای خود بایستد.
هشتمین  و  پنجاه  در  زاده،  طبیب  سیدمهدی 
با  که  کرمان  استان  گفت وگوی  شورای  نشست 
اقتصادی  بنگاه های  و  پروژه ها  مالی  تأمین  موضوع 
استان برگزار شد، افزود: بنگاه های بزرگ فعال در 
استان، اقتصاد مبتنی بر منابع و نه مبتنی بر دانش 
دارند که این مسئله در دنیا عکس این موضوع است 
به طوری که از 87 هزار میلیارد دالر درآمد ناخالص 
دنیا فقط چهار هزار و ۵00 میلیارد دالر آن مربوط 
به سوخت، نفت، گاز و معدن است که سهم مواد 
میلیارد  هزار  و حدود  کم  بسیار  دراین بین  معدنی 

دالر است.
از  کمتر  دانش بنیان  اقتصاد  اینکه  به  اشاره  با  او 
نیم درصد درآمد ناخالص کشور و سهم کرمان نیز 
بسیار کمتر از این مقدار است، اظهار کرد: بر اساس 
با  کشور  معادن  ظرفیت  حداکثر  اولیه  برآوردهای 
باید  و  است  سال   ۲0 تا   ۱۵ جدید  اکتشاف های 
صنعت زنجیره ای فوالد به منابع تجدیدپذیر تبدیل 

شوند.
طبیب زاده، خاطرنشان کرد: استان از وجود صنایع 
بزرگ مالیات، خدمات اجتماعی و اشتغال را تأمین 
نباید بر این صنایع تکیه کرد زیرا اگر  می کند که 
جدی  بحران  با  استان  نباشد  معدنی  ماده  روزی 

مواجه خواهد شد.
بیان کرد: در چشم انداز ۱404  اتاق کرمان  رئیس 
ایران باید ۵۵ میلیون تن فوالد تولید کند، حداکثر 
نیاز مصرفی کشور ۲0 میلیون تن است و مابقی آن 
باید صادر شود که در این زمینه ما مزیت رقابتی با 
کشورهایی مانند چین و ترکیه و... نخواهیم داشت.

او ادامه داد: بر اساس نظرات کارشناسی، در صنعت 
فوالد و مس باید سرمایه گذاری ها متوقف و از منابع 
ثروت  تشکیل شرکت های  برای  بزرگ  شرکت های 
آفرین در حوزه های کشاورزی، گردشگری و صنایع 

بازیافت استفاده شود.
برای رفع  برنامه ای  باید  اینکه  بیان  با  زاده،  طبیب 
این حوزه و هدایت درآمد  به  توجه کمتر  انحصار، 
حاصل از این منابع در نظر گرفته شود، افزود: در 
بسیار  دانش بنیان  حوزه  به  پرداختن  زمینه  این 

اهمیت دارد.
مالی  تأمین  روش های  به  دیگری  بخش  در  او 
و گفت:  پرداخت  استان  بنگاه های  و  پروژه ها  برای 
بنگاه ها  موردنیاز  نقدینگی  و  پروژه ها  مالی  تأمین 
از اساسی ترین نیازهای توسعه و سرمایه گذاری در 

همه جوامع و به ویژه در استان کرمان است.
حاضر  حال  در  کرد:  بیان  کرمان  اتاق  رئیس 
تداوم  نیمه تمام،  پروژه های  مشکل  اساسی ترین 
حال  در  بنگاه های  تداوم  فعلی،  پروژه های  فعالیت 
کار، نیمه تمام و فعال کمتر از ظرفیت خود، تأمین 
نقدینگی است که باید به آن توجه و راه های آن را 

بررسی کرد.
از راه های تأمین سرمایه  اینکه یکی  به  با اشاره  او 
و نقدینگی، بانک ها هستند و کشور ما بانک محور 
است، خاطرنشان کرد: بر اساس برخی آمارها بیش 
انجام  بانک ها  سوی  از  مالی  تأمین  درصد   90 از 
و  بانک ها  محدودیت های  دلیل  به  که  می شود 
مشکالت در تخصیص تسهیالت، در عمل واحدهای 
اقتصادی کوچک  بنگاه های  و  و کشاورزی  صنعتی 
و متوسط در این صف طوالنی با تأخیر زیاد روبرو 
تسهیالت  بحث  نخست  گام  در  باید  که  می شوند 
بانک ها و تسهیل در تخصیص وام را در دستور کار 

قرار داد.

طبیب زاده در ادامه استفاده از بازار سرمایه را یکی 
از راه های تأمین مالی و نقدینگی موردنیاز پروژه ها 
و بنگاه های استان عنوان کرد و افزود: استان کرمان 
 ۱۱ از  بیش  و  دارد  سرمایه  بازار  در  خوبی  سهم 
و  کرمان  بنگاه های  به  مربوط  بازار  ارزش  درصد 
آنهاست که  ارزش سهام  تومان  ۵۵0 هزار میلیارد 
تاکنون نتوانسته ایم از این منبع عظیم برای تأمین 

مالی پروژه ها استفاده کنیم.
او اظهار کرد: بخشی از این موضوع به خود بنگاه ها 
انتشار  و  بورس  در  عرضه  آمادگی  که  برمی گردد 
الزم  آموزش های  داریم  وظیفه  که  ندارند  را  اوراق 

را ارائه و آمادگی الزم را ایجاد کنیم.
رئیس اتاق کرمان خاطرنشان کرد: رفتن در مسیر 
پیچیده،  بسیار  سرمایه  بازار  تسهیالت  از  استفاده 
هزینه بر و سخت است اما در آغاز راه قرار داریم و 
باید از این ظرفیت استفاده کرد. وی گفت: کرمان 
فاقد نهادهای مالی مانند شرکت های تأمین سرمایه 
تأمین  بتوانند  که  است  سرمایه گذاری  مشاوره  و 
سرمایه را پوشش دهند که این موضوع در دستور 
کار شورا قرار گرفته تا بتوان در این زمینه اقدامی 

انجام داد.
یکی  نیز  را  خارجی  سرمایه گذاری  زاده،  طبیب 
شرایط  در  افزود:  و  دانست  مالی  تأمین  راه های  از 
خارجی  سرمایه گذاری  از  انتظاری  نمی توان  فعلی 
داشت اما زمانی که تحریم نبودیم نیز سهم زیادی 
که  نداشتیم  استان  در  خارجی  سرمایه گذاری  از 
این منبع استفاده  از  از تحریم ها  اگر بخواهیم بعد 
کنیم باید شرایط بهتری را تأمین و از فاینانس های 
بودجه  قانون  در  تضامین  و  خارجی  بانک های 

استفاده کرد.
امداد  کمیته  مانند  بزرگی  نهادهای  کرد:  اظهار  او 
)ره(،  امام  فرمان  اجرایی  ستاد  )ره(،  خمینی  امام 

http://otaghiranonline.ir/news/37131


شماره  2831 6 اسفند 99

6

اقتصاد ایران و جهان

متن کامل

در وبینار بررسی ظرفیت های تجاری و سرمایه گذاری 
ایران و سوئد مطرح شد

تمرکز بر توسعه سطح روابط 
ایران و سوئد در حوزه خدمات 

فنی و مهندسی
یک جانبه  تحریم های  لغو  امکان  به  توجه  با 
آمریکا علیه ایران و فراهم شدن احیای روابط 
ایران با دیگر کشورها، نشستی با هدف بررسی 
ظرفیت های همکاری بین ایران و سوئد برگزار 
این نشست همکاری مشترک بین دو  شد. در 
کشور در حوزه خدمات فنی مهدسی مورد تاکید 

قرار گرفت.
ظرفیت های تجاری و سرمایه گذاری در سوئد طی 
نشستی با حضور معاون بین الملل اتاق ایران و رئیس 
اتاق مشترک ایران و سوئد مطرح و بررسی شد. در 
استانی،  اتاق های  روسای  که  تخصصی  وبینار  این 
تشکل های  و  تخصصی  کمیسیون های  نمایندگان 

زیرمجموعه اتاق ایران نیز حضور داشتند، زمینه های 
همکاری بین ایران و سوئد معرفی شد.

بر اساس آنچه گفته شد ایران و سوئد می توانند در 
حوزه خدمات فنی مهندسی با یکیدگر همکاری هایی 
در سطح باال داشته باشند؛ سوئد کشوری است که 
پیشرفته  تجهیزات  و  خدمات  انواع  ارائه  منظر  از 
از طرفی  و  است  کرده  پیدا  دنیا  در  جایگاه خوبی 
ایران نیز در حوزه خدمات فنی مهندسی، تجربه و 

توان باالیی دارد.
ایران  اتاق  بین الملل  معاون  کرباسی،  محمدرضا 
پیشرفته  کشورهای  از  سوئد  گفت:  رابطه  این  در 
و  حساس  اقتصادی  رابطه  همواره  و  دنیاست  
سالیان  طول  در  است.  داشته  ایران  با  نزدیکی 
گذشته شرکت های مهم سوئدی در ایران نمایندگی 
آغاز  با  و  اخیر  دو سال  در  کردند هرچند  تاسیس 
دور جدید تحریم ها برخی از این شرکت ها تصمیم 
گرفتند بازار ایران را ترک کنند؛ اما تعدادی از آنها 
پایبند  خود  روابط  به  کژدارومریز  و  ماندند  باقی 

بودند.
سوئد  اقتصاد  بر  حاکم  را  آزاد  اقتصاد  مکانیزم  او 
بازار،  کشور،  این  در  کرد:  تصریح  و  دانست 
به  توجه  با  و  است  سود  و  تولید  تنظیم کننده 
ظرفیت های تولیدی موجود در آن و مصرف بسیار 
محدودی که دارند یکی از اولویت ها، همواره توسعه 

صادرات بوده است.
بر  کشور  این  تمرکز  ایران  اتاق  بین الملل  معاون 
توسعه صنعتی، رشد صادرات و در عین حال جذب 
سرمایه گذاری خارجی را مورد توجه قرار داد و گفت: 
حجم تجارت خارجی سوئد در سال ۲0۱9 بالغ بر 
۳۲0 میلیارد دالر بوده و سطح مناسبات بین ایران 
و این کشور از سال ۲0۱۵ با ۵00 میلیون دالر به 

70 میلیون دالر در سال ۲0۱9 رسیده است.
کرباسی اظهار امیدواری کرد: با افزایش همکاری های 
اقتصادی و ظرفیت هایی که وجود دارد و با همت و 
تالش های اتاق مشترک از یک سو و تغییر نگرش 
در سوئد برای همکاری با ایران، شاهد افزایش سطح 

مناسبات اقتصادی بین دو کشور باشیم.
سوئد  و  ایران  مشترک  اتاق  او  اظهارات  اساس  بر 
توانسته با اقداماتی که انجام دهد رتبه طالئی را در 

بین مجموعه اتاق های مشترک کسب کند.
اتاق  رئیس  هنجنی،  وبینار،عبدالرضا  این  ادامه  در 
مشترک ایران و سوئد نگاهی به وضعیت جغرافیایی 
سوئد داشت و به شهرهای مهم این کشور از منظر 
آهن،  سنگ  غنی  منابع  او  کرد.  اشاره  اقتصادی 
جنگل های انبوه و منابع آبی که در این کشور وجود 
دارد را مهم ترین ظرفیت های سوئد معرفی و تاکید 
کرد: این کشور هیچ گاه انواع منابعی که در اختیار 
دارد را به صورت خام صادر نکرده و از این مسئله 

به جد اجتناب می کند.
قیمت  اقتصادی  فعال  این  گفته های  اساس  بر 

اجناس تولید سوئد در این کشور چند برابر اجناس 
از  کنند  می  سعی  اغلب  مردم  و  است  وارداتی 
ویژه در  به  استفاده کنند  تولیدی خود  محصوالت 
حوزه محصوالت کشاورزی. از طرفی بخش خدمات 
در اقتصاد سوئد بسیار فعال بوده و 80 درصد آن را 

شامل می شود.
روابط خارجی این کشور در چارچوب اتحادیه اروپا 
تنظیم شده و نظام اقتصادی آن ترکیبی از سیستم 
اقتصاد آزاد و سیستم سوسیالیستی برآورد می شود. 
همواره  و  است  مهم  بسیار  صادرات  کشور  این  در 
تراز تجاری مثبتی را شاهد هستیم. میزان تورم در 
سوئد کنترل شده است و متناسب با شرایط برای 
توسعه و تحرک در اقتصاد گاهی  بین ۲  تا ۳ درصد 
تورم ایجاد می کنند. در روند تولید این کشور تمرکز 
خاصی بر رعایت استانداردهای حفظ محیط زیست 

وجود دارد.
هنجنی رشد تولید ناخالص داخلی سوئد را حدود 4 
درصد مثبت اعالم کرد که البته در ایام کرونا منفی 
کرون   ۲0۲0 سال  در  او  گفته های  اساس  بر  شد. 
این  در  شد.  شناخته  اروپایی  ارز  قوی ترین  سوئد 
کشور مالیات یکی ا مهم ترین موضوعات اقتصادی 
است و باالترین جرم در این کشور فرار مالیاتی است 
که می تواند حکم حبس ابد نیز در پی داشته باشد. 
در این کشور هم کارفرما و هم کارگر باید مالیات 
در  اجتماعی موجود  رفاه  در عین حال  و  بپردازند 
سوئد از سطح باالیی برخوردار است. میزان مالیاتی 
متغیر  درصد   ۳۵ تا   ۲9 از  شود  پرداخت  باید  که 
دیگر،  مسائل  و  درآمدها  به سطح  توجه  با  و  بوده 

تعیین می شود.
سوئد  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس  اظهارات  طبق 
70 درصد تجارت خارجی سوئد با اتحادیه اروپاست 
که به ترتیب نروژ، آلمان، آمریکا، فنالند قرار دارند 

http://otaghiranonline.ir/news/37148
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مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب خبر داد:

اجرای ۳ پروژه نیروگاه مقیاس کوچک برق در غرب کشور
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب از فعال بودن سه پروژه نیروگاه مقیاس کوچک در این شرکت 

خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، "علی اسدی" با اعالم این خبر گفت: نیروگاه بهینه نیروساز 
افق با ظرفیت نامی ۲۵ مگاوات در مریوان استان کردستان، نیروگاه توان آذرخش دنا الیپی)سفالینه حصار 
دنا( با ظرفیت نامی ۱۲.6 مگاوات در هرسین استان کرمانشاه و نیروگاه توان نیرو بهروش سامان با ظرفیت 

نامی ۵.8 مگاوات در ایالم از پروژه های فعال برق غرب هستند.
وی افزود: فاز اول نیروگاه مقیاس کوچک بهینه نیرو ساز افق در مریوان با ظرفیت ۱4 مگاوات همزمان با 
دهه مبارک فجر افتتاح شد و نسبت به خریداری 6 واحد باقیمانده دیگر اقدام شده و 4 واحد از آن ها در 

مرحله ترخیص از گمرک است.
اسدی در ادامه خاطرنشان ساخت: فاز اول نیروگاه مقیاس کوچک دنا در هرسین با ظرفیت 8 مگاوات در حال 
بهره برداری است و مقرر شده در هفته چهارم اسفند ماه سال جاری در قالب پویش "هرهفته"الف"ب"ایران 
به صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح شود و سایر واحدها نیز خریداری شده و طبق برنامه زمان بندی اعالم شده 

از طرف نیروگاه، تا قبل از پیک بار سال ۱400 نصب و به بهره برداری خواهند رسید.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب در پایان گفت: فاز اول نیروگاه مقیاس کوچک توان نیرو بهروش سامان 
در ایالم به ظرفیت ۲.۵ مگاوات در قالب پویش #هرهفته_الف_ب_ایران با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر 
نیرو افتتاح شد و مراحل نصب تأسیسات تله متری و مخابرات این نیروگاه برای مخابره دیتا و رؤیت پذیری 

نیروگاه در مرکز دیسپاچینگ)AOC( در دست اجراست.

همزمان با سردشدن هوا؛

مصرف برق به بیش از 40 هزار 
مگاوات رسید

در  هوا  با سردتر شدن  ایرنا- همزمان  تهران- 
اکثر مناطق کشور روند مصرف برق نیز افزایشی 

شده و به 40 هزار و ۲57 مگاوات رسید.
گزارش  تازه ترین  ایرنا،  چهارشنبه  روز  گزارش  به 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می دهد روند 
از روز دوشنبه )4 اسفندماه(  افزایشی مصرف برق 
میزان  روز  آن  در  که  ای  گونه  به  است  شده  آغاز 

مصرف چهل هزار و ۱6۱ مگاوات بود.
روند افزایشی مصرف در حالی است که از ۱9 بهمن 
ماه به بعد، میزان مصرف کاهش یافته و بیشتر در 

کانال ۳7 هزار مگاواتی در نوسان بوده است.
گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران که مورد 
بیانگر  گرفت  قرار  ایرنا  اقتصادی  خبرنگار  بررسی 
سازمان  یکشنبه  روز  هشدار  از  پس  که  است  آن 
تا  آن  تداوم  و  بر سرد شدن هوا  هواشناسی مبنی 
افزایش  هم  برق  مصرف  روند  جاری،  هفته  پایان 

داشته است.
روند مصرف برق در ساعت های میانی روز گذشته 
و ۲4  در ساعت ۱۱  ای که  گونه  به  بوده  کاهشی 
دقیقه میزان مصرف ۳7 هزار و 744  مگاوات بوده 
و در بخش صنعت نیز۵ هزار و ۱۱8 مگاوات مصرف 

شده است.
به  اشاره  با  برق  صنعت  سخنگوی  اساس  برهمین 
کاهش  و  سرما  تداوم  بیانگر  پیش بینی ها  این که 
دمای هوا در هفته پیش رو است، از مردم خواست 
همه  نیاز  مورد  انرژی  تامین  به  کمک  منظور  به 

بخش ها، از مصارف بی رویه پرهیز کنند.  
تداوم  از  ناشی  برق  مصرف  افزایشی  روند  تداوم 
برودت هوا احتمال کاهش عرضه گاز به نیروگاه ها 
این موضوع احتمال  را به همراه خواهد داشت که 

بروز خاموشی ها را تقویت خواهد کرد

فراخوان برق حرارتی برای 
انتخاب مدیرعامل شرکت 

تعمیرات نیروگاهی
راهبرد  راستای  در  حرارتی  برق  شرکت 
ایجاد  و  دوازدهم  دولت  در  شایسته گزینی 
شرایط  واجد  افراد  همه  برای  برابر  فرصت های 
واجد شرایط  داوطلبان  از  تخصصی،  و  عمومی 
شرکت  »مدیرعامل  سمت  در  همکاری  برای 
تعمیرات نیروگاهی« دعوت به همکاری می کند.

)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
حرارتی  برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر  شرکت 
دوازدهم،  دولت  شایسته گزینی  راهبرد  راستای  در 
فراخوان جدید خود را به منظور انتخاب افراد واجد 
شرایط و عالقه مند به همکاری در شرکت تعمیرات 

نیروگاهی منتشر کرد.
و  احراز  شرایط  از  اطالع  کسب  برای  عالقه مندان 
وظایف مربوطه و همچنین تکمیل فرم درخواست 
می توانند تا ۱۵ اسفندماه به آدرس   مراجعه کنند.
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رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد:

آغاز پرداخت بدهی کره جنوبی 
به ایران با رقم یک میلیارد دالر

تهران- ایرنا- رییس کل بانک مرکزی گفت: پولی 
که بانک مرکزی از کره جنوبی طلب دارد هفت 
میلیارد دالر است، اما قرار شده که پرداخت ها 

حداقل با یک میلیارد دالر آغاز شود.
حاشیه  در  )چهارشنبه(  امروز  همتی«  »عبدالناصر 
درباره  خبرنگاران  جمع  در  دولت  هیات  جلسه 
منابع  انتقال  زمینه  در  جنوبی  کره  و  ایران  توافق 
ارزی افزود: کره جنوبی خود خواستار مذاکره برای 
داده ایم  نشان  آنها  به  را  راه  و  است  پرداخت شده 
زمانی  هر  بنابراین  شده،  صادر  پرداخت  دستور  و 
انجام می شود و چنانچه  که بخواهند این پرداخت 
انجام  الزم  های  پیگیری  نشود،  عملیاتی  پرداخت 

خواهد گرفت.
همتی گفت:  باید با توافق به جلو پیش برویم و دید 
که براساس توافق چگونه می توان اقدام مربوطه را 

با موفقیت به پایان رساند.
رییس کل بانک مرکزی گفت:  مذاکرات گسترده با 
آغاز  را  و کره  ژاپن، عراق  مانند عمان،  کشورهایی 
بهتری حاکم شده و کارها  اکنون فضای  کرده ایم، 

بتدریج پیش خواهد رفت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا کشورها 
قادر به دریافت مجوز افک بوده اند یا خیر گفت: این 

موضوع مشکل آنهاست و ارتباطی به ما ندارد.
سفیر  و  مرکزی  بانک  کل  رئیس  ایرنا،  گزارش  به 
کره جنوبی در ایران، در جلسه ای که به درخواست 
نحوه  زمینه  در  شد،  برگزار  جنوبی  کره  سفارت 
جابجایی و مصرف بخشی از منابع بانکی ایران در 

کره جنوبی به تازگی توافق کردند.

مدیرکل اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت:

تعرفه های گمرکی تجارت با 
اوراسیا به صفر خواهد رسید

تهران- ایرنا- مدیر کل اروپا و آمریکای سازمان 
توسعه تجارت گفت: با اجرایی شدن موافقت نامه 
تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، 
تعرفه های گمرکی برای اقالم مختلف صفر یا به 

صفر نزدیک می شود.
بـه گزارش خبرنـگار اقتصادی ایرنـا، »بهروز الفت« 
امـروز )چهارشـنبه( در حاشـیه نشسـت هماهنگی 
نخسـتین نمایشـگاه اختصاصی اوراسـیا با اشاره به 
رونـد مثبـت موافقت نامـه تجـاری ایران بـا اتحادیه 
مذاکره هـای  خاطرنشـان کرد:  اوراسـیا،  اقتصـادی 
جدیـد بـرای تجـارت آزاد از بهمن مـاه آغاز شـد تا 

بـه غیـر از ۲0 درصـد اقالمـی که طرفیـن عالقه ای 
بـه آزاد کـردن آن ندارنـد در باقـی کاالهـا مذاکـره 
انجـام شـود و در رونـدی کـه شـاید سـال هـا بـه 
طـول انجامـد تعرفـه اقالم مختلف برداشـته شـود.
وی بـا اشـاره به ظرفیت ۳0 میلیـارد دالری تجارت 
ایـران و اوراسـیا، افـزود: یکـی از موانـع گسـترش 
از  کشـورها  نداشـتن  شـناخت  تجـاری  روابـط 
بازارهـای یکدیگر اسـت، به همین دلیل نمایشـگاه 
تخصصـی اوراسـیا در اردیبهشـت ماه آینـده برگزار 
خواهـد شـد تـا نخسـتین گام جـدی بـرای اجرای 
یکدیگـر  از  طرفیـن  شـناخت  بـرای  موافقت نامـه 

شود. برداشـته 
بتوانـد  نمایشـگاه  ایـن  امیـدواری کـرد  ابـراز  وی 
و  دهـد  کاهـش  را  حمل ونقـل  حـوزه  مشـکالت 
خـارج  و  داخـل  در  را  بیشـتری  سـرمایه گذاران 

از کشـور در زمینـه لجسـتیک، خدمـات و تولیـد 
جـذب کنـد.

الفـت بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن نمایشـگاه می تواند 
جرقـه ای بـرای بهبـود جریـان تجـارت ایـران بـا 
اتحادیـه اقتصادی اوراسـیا باشـد، گفـت: کاالهایی 
کـه در تجـارت آزاد مبادلـه خواهـد شـد بـا تعرفـه 
هـای گمرکـی صفـر درصـد خواهـد بـود و باقـی 
اقـالم کـه تخفیـف دریافـت کرده انـد نیز بـه صفر 
نزدیـک می شـوند تـا هزینـه تجـارت کاهـش یابـد.

افزایـش سـهم بـازار ارمنسـتان در برنامه هـا قـرار 
اسـت گرفته 

مدیـرکل اروپـا و آمریکای سـازمان توسـعه تجارت 
بـا اشـاره به تحریم ارمنسـتان بـرای واردات ۲ هزار 
و ۲۵0 قلـم کاال از ترکیـه، تصریح کـرد: این کشـور 
بهتریـن و بیشـترین زمینـه را برای توسـعه تجارت 
بـا ایـران دارد، امـا ظرفیـت کافـی برای ایـن تعداد 

از اقـالم را نداریم.
افزایـش  دالر  میلیـون   60 تاکنـون  افـزود:  وی 
تجـارت را بـا ارمنسـتان بـه نتیجـه رسـانده ایم و 
برنامه ریزی هایـی بـرای افزایـش تجـارت نیـز انجام 

شـده اسـت.
بـه گـزارش ایرنـا، نخسـتین نمایشـگاه اختصاصـی 
اوراسـیا از ۲8 تـا ۳۱ اردیبهشـت مـاه سـال ۱400 
در محـل دائمـی نمایشـگاه های بین المللـی تهران 

برگـزار خواهد شـد.
بـا  اسـت  اقتصـادی  اتحادیـه  یـک  کـه  اوراسـیا 
حضـور پنـج کشـور روسـیه، قزاقسـتان، بـالروس، 
قرقیزسـتان و ارمنسـتان به عنوان اعضـای اصلی از 
سـال ۲0۱۵ کار خـود را در زمینه سیاسـت گذاری 
اقتصـادی، اقتصـاد کالن و مهاجـرت نیـروی کار به 
منظـور تجـارت آزاد و موافقت نامه هـای تجـاری بـا 

کشـورهای دیگـر آغـاز کرد.
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یادداشت

متن کامل

اهمیت نوآوری برای رشد

مارپیچ مرگ اجتناب ناپذیر 
کسب وکار

رشد و نوآوری بدون در نظر گرفتن جاه طلبی، 
خون حیات هر سازمان و هدف هر تجارت است. 
فراهم  را  آن  سهامداران  و  شرکت  رفاه  رشد، 
می کند و نوآوری محصول یا خدمات را هدایت 
می کند. عالوه بر این، رشد، اگر تا کنون وجود 
و  نیست  امرانتخابی  یک  دیگر  است،  داشته 
امروزه برای اکثر شرکت ها امری ضروری است. 
مدیرعاملی  هر  که  است  چیزی  همان  رشد 
می خواهد اما بسیار سخت به نظر می رسد، دقیقا 
جست وجوی  در  که  بی پروا  کاوشگرهای  مثل 
ال دورادو، شهر گمشده افسانه ای طال هستند. 

بسیاری از مدیران دریافتند که رشد مانند تالش 
آن  تصور  است.  لیزری  اشعه های  گرفتن  برای 
آسان است، اما درک آن دشوار است، و گاهی 
انگیزه  قرن ها  می سوزند.  آن  شدت  از  اوقات 
بوده  اساسی  مشاغل  ماندن  زنده  عامل  رشد، 
است.  سودآور  رشد  مشاغل،  اولیه  نیاز  است. 
است.  متفاوت  اساسا  امروز  کسب وکار  فضای 
ما در حال تغییرات اساسی هستیم که سرعت 
و بزرگی آن به نوبه خود باعث افزایش نیاز به 
نوآوری می شود. در چنین زمانی، مشاغل باید به 
سخنان فیلسوف گوته توجه کنند، »کسی که به 

جلو نمی رود، به عقب می رود.«
یـک بررسـی جهانـی کـه در سـال ۲0۱۲ توسـط 
مـک کینـزی صـورت گرفـت، نشـان داد کـه 86 
درصـد از مدیـران ارشـد مالـی و 7۲ درصـد دیگـر 

چالـش  بزرگ تریـن  را  رشـد   c سـطح  مدیـران 
خـود ذکـر کردنـد. در همـان مطالعـه، تنهـا ۲7 
درصـد از مدیـران سـطح c و ۱۳ درصـد از مدیران 
ارشـد مالـی معتقـد بودنـد کـه شـرکت های آنهـا 
در نـوآوری بسـیار موثـر هسـتند. بررسـی دیگـری 
نشـان داد کـه دو سـوم مدیـران، نـوآوری را بـرای 
موفقیـت شـرکت های خـود مهـم یـا بسـیار مهـم 
می داننـد. ایـن مطالعـه تاییـد کـرد کـه رهبـران 
کسـب وکار به طور مشـابه از نتایج کلـی محصوالت 
جدیـد خود ناامید شـده اند، و 79 درصد نشـان داد 
کـه تالش هـای جدیـد محصـوالت تجـاری آنهـا به 

اهـداف سـود سـاالنه آنهـا نرسـیده اسـت.
بدون رشـد، شـرکت ها نمی تواننـد افزایش درآمدها 
می خواهنـد،  سـهامداران  کـه  را  بازده هایـی  و 
بـرآورده کننـد. سـرمایه گذاران، صالحیـت، برتری 
عملیاتـی و تحویـل موثـر را پیش فـرض می داننـد 
و بـه آن توجـه نمی کننـد. آنچـه آنهـا می خواهنـد 
ببیننـد عملکـرد باالتـر از سـطح تولیـد ناخالـص 
بایـد بارهـا و بارهـا  داخلـی اسـت رهبـران بـازار 
نـوآوری کننـد، شـبکه های مشـتری را درگیر خود 
کننـد، جریان مناسـب محصـوالت جدیـد را ایجاد 
کنند و مسـوولیت رشـد را در کل شـرکت به عهده 
بگیرنـد. شـرکت هایی کـه از دوره کاهـش هزینـه 
و برتـری عملیاتـی برخاسـته اند، اکنون روی رشـد 
پایـدار متمرکـز هسـتند. امـا ایـن رشـد از کجـا به 

وجـود خواهـد آمد؟
بـرای  مقدمـه ای  در گذشـته  نـوآوری  عـدم  آیـا   

بـود؟ خواهـد  آینـده 
تحـول  و  رشـد  منشـأ  پیرامـون  مطالعـه ای  در 
درشـصت وشـش بـازار در طـول ۱۵0 سـال، دلیل 
اصلـی عـدم موفقیـت شـرکت ها عـدم توانایـی در 
نـوآوری بی وقفـه دانسـته شـد. در نتیجـه، تعـداد 

معـدودی بنگاه هـای مسـلط بر نـوآوری یـا رهبران 
دائمـی بـازار وجـود دارنـد. گرچه اصطـالح نوآوری 
معمـوال بـرای ابتـکاری اختصاص داده می شـود که 
می توانـد مفهوم قابـل قبول جدیدی از کسـب وکار 
را تولیـد کنـد، اما به عنـوان یک واژه سـازمانی تازه 
بـه راه افتـاده کـه در بسـیاری از موارد بـرای جلب 
رضایـت سـرمایه گذاران اسـتفاده می شـود، مـورد 
اسـتفاده روزمـره قـرار گرفتـه اسـت. کلمـه ای کـه 
می توانـد بـه معنـای هر چیـزی باشـد دیگـر تاثیر 
خـود را از دسـت داده اسـت، امروزه رشـته نوآوری 
در حـال ظهـور اسـت زیـرا تعالـی عملیاتـی دیگـر 
بـرای یـک سـازمان سـالم کافـی نیسـت. بسـیاری 
سـرانجام  می کننـد  رشـد  کـه  شـرکت هایی  از 
و  ضعـف  نقـاط  دارای  کـه  می شـوند  متوجـه 
لغزندگـی هسـتند. طـول عمر طبیعی یک شـرکت 
از نظـر تئـوری می توانـد دو یـا سـه قـرن باشـد، 
امـا واقعیـت ایـن اسـت کـه شـرکت ها معمـوال در 
جوانـی می میرنـد. وجـود هـر شـرکتی همیشـگی 
نیسـت و بایـد به طـور مـداوم کسـب پـول کننـد. 
در سـال ۱9۲8، متوسـط عمـر یـک شـرکت در 
اس انـد پـی ۵00 هفتـاد و پنج سـال بود. در سـال 
۱9۵8، متوسـط مـدت زمانـی کـه یک شـرکت در 
فورچـون۵00 باقـی مانده بـود پنجاه و هفت سـال 
بـود. تا سـال ۱98۳، سـی سـال کاهش یافتـه بود، 
در سـال ۲008 فقـط هجـده سـال بود، و در سـال 

۲0۱9 بـه ۱۲ سـال کاهـش یافـت.
در سـال ۲0۱8 طبـق اعـالم شـرکت اسـتخدامی 
 Challenger.(اجرایـی چلنجر،گری و کریسـمس
در  مدیرعامـل   ۱4۵۲  ،)Gray & Christmas
گروه هـای  و  خصوصـی  و  دولتـی  شـرکت های 
را تـرک کردنـد، ۲۵  انتفاعـی سـمت خـود  غیـر 
مالـی  بحـران  در  کـه  کسـانی  از  بیشـتر  درصـد 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3743510-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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نگاه آخر

افتتاح نمایشگاه تلکام ۹۹
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