
 

3036
سه شنبه 14 دی 1400

1

خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

پرسشنامه اولویت بندی موضوعات و تعیین 
2 .......................................... دستور کار سندیکا

فراخوان هفتمین نمایشگاه و کنفرانس برق 
2 ..................................................................عراق

تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای حضور در 
3 .هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش

رفع محدودیت های نقل و انتقاالت مالی برای 
4 ............................. پرونده های مربوط به ایران

تخفیف ویژه اعضای دانش بنیان برای حضور در 
4 .هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش
تشریح فرایند بودجه ریزی شرکت های دولتی 
5 ............................................................ در ایران
برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات تونل و 

5 .................................. فضاهای زیرزمینی مترو
پیش بینی بودجه 1۶۰ هزار میلیارد تومانی برای 
۶ ................................................... کسب و کارها

فروش اوراق به عنوان سوپاپ اطمینان برای 
۶ ....................عدم وصول درآمدهای بودجه ای

پرسشنامه اولویت بندی موضوعات و تعیین 
دستور کار سندیکا

استعالم مشکالت شرکت های دانش بنیان در 
خصوص تایید صالحیت و تمدید گواهی دانش بنیان

تخفیف ویژه اعضای دانش بنیان برای حضور در 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش

فهرست

سایه روشن های صنعت برق در الیحه بودجه
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی طی گزارشی به بررسی الیحه بودجه 14۰1 در بخش صنعت برق پرداخت.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مرکـز پژوهـش های مجلس شـورای اسـامی، معاونـت مطالعات تولیـدی این مرکز طی گزارشـی بررسـی الیحـه بودجه 
1401 در بخـش صنعـت بـرق پرداخت.

در ایـن گـزارش بیـان شـده: احـکام الیحـه بودجـه سـال 1401 در بخش برق تغییراتی نسـبت بـه قانون بودجـه سـال 1400 دارد، امـا موضوعاتی از 
قبیـل عـوارض بـرق، بیمـه مشـترکان خانگی و تجاری، نصب کنتورهای هوشـمند برای مشـترکان پرمصرف برق مشـابه قانون بودجه سـال 1400 در 

الیحه تکرار شـده اسـت.
در ادامـه ایـن گـزارش تصریـح شـده: البتـه دو جـزء مهـم از تبصره هـای قانون بودجه سـال 1400 با موضوع تسـویه بدهـی طرح های تملـک دارایی 
هـای سـرمایه ای بخـش بـرق بـا مابه التفاوت قیمـت تکلیفی و قیمت تمام شـده و تعرفه مشـترکان پرمصرف خانگـی در بخش بـرق از الیحه بودجه 

سـال 1401 حذف شـده است.
در ایـن گـزارش آمـده: بـا توجـه بـه اهمیـت و اینکه هیچ سـازوکار دیگـری برای ایـن موضوع وجـود ندارد پیشـنهاد می شـود احکام متناظـر آنها در 
قانـون بودجـه سـال 1400 همـراه بـا تغییراتـی در الیحـه بودجه سـال 1401 ابقا شـود. همچنین طرح تأمین مالی نوسـازی شـبکه های فرسـوده از 
محـل واگـذاری بخشـی از امـوال و دارایـی هـا در الیحـه بودجه سـال 1401 حذف شـده که به دلیل نـوع مالکیت کـه کمترین آن خرید بوده اسـت، 

لزومـی به ابقـای آن دیده نمی شـود.
در بخـش دیگـری از ایـن گـزارش مـی خوانیـم: در مـورد سـوخت صرفـه جویی شـده نیروگاه ها کـه پیش تـر در تبصـره »15« وجود داشـت، ردیف 
جدیـدی در تبصـره »14« اضافـه شـده کـه فقط برای تعهدات سـوخت صرفه جویی شـده در نیروگاه ها با اسـتناد به مـاده )۶1( قانـون اصاح الگوی 
مصـرف بـه مبلـغ ۳0 هـزار میلیارد ریال، امکان اسـتفاده از آن برای توسـعه نیروگاه های تجدیدپذیـر را فراهم کرده اسـت. در ادامه ابتدا وضعیت فعلی 

صنعـت بـرق مرتبـط با احکام بودجه ای تبیین شـده سـپس پیشـنهادهایی ارائه می شـود. متن کامـل این گـزارش را اینجا بخوانید
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پرسشنامه اولویت بندی موضوعات و تعیین دستور کار سندیکا
به منظور اولویت بندی مسائل و چالش های اعضای سندیکا و راهکارهای مقابله با آن، پرسشنامه ای 
تدوین شده است تا بر اساس جمع بندی نتایج آن، دستور کار فعالیت های هیات مدیره دوره هشتم و 

دبیرخانه سندیکا تعیین گردد.

با عنایت به اینکه نتایج این نظرسنجی در تدوین برنامه های عملیاتی و ساالنه سندیکا تاثیر مستقیم خواهد 
داشت، لذا از اعضای محترم تقاضا می گردد با مراجعه به سایت سندیکا به آدرس www.ieis.ir )بخش 
به طور  تاریخ 19/10/1400  تا  را حداکثر  الکترونیکی پرسشنامه مذکور  و پرسشنامه( نسخه  نظرسنجی 

کامل و با دقت نظر تکمیل فرمایند. 
 فایل پرسشنامه را از لینک زیر دریافت کنید: 

http://www.ieis.ir/UserFile/Download/1400-0975.pdf

هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و انرژی عراق- بغداد در تاریخ 17 الی 19 بهمن ماه سال 
جاری در محل نمایشگاه های بین المللی شهر بغداد برگزار خواهد شد. طبق اعام برگزار کننده نمایشگاه 
)شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی( و با توجه به اهمیت بازار عراق برنامه بازدید مقامات ارشد برق دو 

کشور از نمایشگاه  و برگزاری جلسات مرتبط در حاشیه نمایشگاه در دستور کار قرار دارد.
از شرکت های عضو سندیکا که عاقمند به حضور در این رویداد هستند، درخواست می شود ضمن مطالعه 
با  توسعه صادرات،  دبیرخانه کمیته  به  مراتب حضور خود  اعام  و  پیوست(  به شرح  نمایشگاه)  اطاعات 
شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی سرکار خانم مهندس روشن با شماره 09150025425 تماس حاصل 

فرمایند. 

فراخوان هفتمین نمایشگاه و کنفرانس برق عراق
هفتمین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی برق و انرژی عراق- بغداد در تاریخ 17 الی 19 بهمن ماه سال 

جاری در محل نمایشگاه های بین المللی شهر بغداد برگزار خواهد شد.

http://www.ieis.ir 
http://www.ieis.ir 
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/1400-0975.pdf
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تخفیف ویژه اعضای سندیکا برای حضور در هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی انرژی کیش

هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی 
طی روزهای 27 لغایت 3۰ دی ماه، با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت های تابعه و 

تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.

باستحضار می رساند هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش همزمان با نمایشگاه بین المللی صنایع 
دریایی و دریانوردی طی روزهای 27 لغایت ۳0 دی ماه، با همکاری و حمایت وزارت نیرو، وزارت نفت و شرکت 

های تابعه و تشکل های حوزه نفت و انرژی در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش برگزار می گردد.
با عنایت به مشارکت شرکت های معتبر حوزه انرژی در این رویداد و برنامه ریزی های انجام شده برای بازدید 
فرصت  نمایشگاه  این  گذاران،  و سرمایه  مشاوران  و سازندگان،  کارفرمایان  اندرکاران،  ارشد، دست  مدیران 
مناسبی برای معرفی توانمندی ها و پتانسیل های شرکت های فعال در صنعت برق خواهد بود. سندیکا طبق 
روال هر ساله هماهنگی های الزم برای تسهیل حضور شرکت های عضو در نمایشگاه را بعمل آورده است و 

امکان حضور اعضا در نمایشگاه را با 20%تخفیف ویژه فراهم کرده است. 
از اعضای محترم دعوت می شود در صورت عاقمندی به حضور در این رویداد، با تکمیل فرم زیر آمادگی خود 
را جهت هماهنگی و پیگیری های مقتضی از طریق شماره فکس ۶۶9449۶7-021 اعام کرده و یا برای کسب 
اطاعات بیشتر با ستاد برگزاری نمایشگاه به شماره  تلفن 8854۶۶19-021 )آقای فتح اله گل( و یا با مسئول 
امور رویدادها و  نمایشگاه های سندیکا به  شماره تلفن ۶۶5709۳0-021  )داخلی 111 خانم باقرپور( تماس 

حاصل فرمایند.



4

برق و انرژی شماره  3036 14 دی 1400

رفـع محدودیت هـای نقـل و انتقـاالت مالـی بـرای 
توسـط   ICC در  ایـران  بـه  مربـوط  پرونده هـای 

OFAC
اقـدام  و  گرفتـه  صـورت  تاش هـای  اسـاس  بـر 
ICC پاریـس و پیـرو اعـام رسـمی مشـاور عالـی 
جـاری،  سـال  دسـامبر   22 مـورخ   ICC حقوقـی 
اداره کنتـرل دارایی هـای خارجـی ایـاالت متحـده 
انتقـاالت  و  نقـل  ممنوعیـت   ،)OFAC( آمریـکا 
مالـی پرونده هـای مربـوط به اتبـاع ایرانـی در اتاق 
مجـوز  و  برطـرف  را   )ICC( بین المللـی  بازرگانـی 
اینگونـه نقـل و انتقـاالت مالـی را از این مـاه صادر 

کـرده اسـت.
اتـاق  ایرانـی  کمیتـه  دبیـرکل  خزاعـی،  محمـد 
از  پـس  بافاصلـه   ،)ICC( بین المللـی  بازرگانـی 
اعـام موضـوع فوق الذکـر، مراتب قدردانـی کمیته 

رفع محدودیت های نقل و انتقاالت مالی برای پرونده های مربوط به 
OFAC توسط ICC ایران در

مالی  انتقاالت  و  نقل  ممنوعیت   ،)OFAC( آمریکا  متحده  ایاالت  خارجی  دارایی های  کنترل  اداره 
پرونده های مربوط به اتباع ایرانی در اتاق بازرگانی بین المللی )ICC( را برطرف و مجوز اینگونه نقل و 

انتقاالت مالی را از این ماه صادر کرده است.

ایرانـی از اقدامـات و پیگیری های ICC را به مشـاور 
عالـی حقوقـی و دبیـرکل ICC اعـام کـرد.

مهـم  بخش هـای  از  یکـی  کـه  اسـت  ذکـر  قابـل 
ICC مربـوط بـه حـل و فصـل اختافـات حقوقـی 
و قراردادهـای اقتصـادی )Arbitration( بوده که 
محـل رجـوع فعاالن بخـش خصوصی جهـان و نیز 
قراردادهـای تجـاری و اقتصـادی اشـخاص حقیقی 
و حقوقـی اسـت. بخـش حقوقـی و داوری ICC، به 
ظالمانـه  تحریم هـای  از  ناشـی  ممنوعیـت  دلیـل 
علیـه کشـورمان، امـکان پرداخت هـای مربـوط بـه 
پرونده هـای ارجاعـی بـه ICC از سـوی کارگـزاران 
اقتصـادی و تجـاری و نیز نقـل و انتقاالت حاصله از 
حـل و فصـل اختافـات و آرای صادره بـه ذینفعان 
پرونـده را نداشـت و ایـن امـر، مانعـی بـر سـر راه 
بهره منـدی از ایـن امـکان حقوقـی بین المللـی بـود.

بـر اسـاس هماهنگی هـای صورت  گرفتـه از سـوی 
سـندیکا بـا سـتاد برگـزاری هفدهمیـن نمایشـگاه 
بیـن المللـی انـرژی کیـش، اعضـای سـندیکا برای 
حضـور در ایـن رویـداد از 20 درصـد تخفیـف ویژه 

برخـوردار خواهنـد بود.
از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه اینکـه این نمایشـگاه 
در فهرسـت رویدادهـای مـورد حمایـت صنـدوق 
نـوآوری و شـکوفایی ریاسـت جمهـوری قـرار دارد، 
شـرکت های دانـش بنیـان تـا 70درصـد از هزینـه 
حضـور )تا سـقف 100/000/000 ریـال( را پس از 
ارائـه فاکتـور و اسـناد مثبتـه دریافـت خواهنـد کرد. 
لـذا از اعضـای محتـرم دعـوت می شـود در صورت 
عاقمنـدی بـه حضـور در ایـن رویـداد، بـا تکمیل 
فـرم مربوطـه، آمادگـی خـود را جهـت هماهنگـی 
و پیگیری هـای مقتضـی از طریـق شـماره فکـس 
۶۶9449۶7-021 اعـام و یا برای کسـب اطاعات 
بیشـتر بـا سـتاد برگـزاری نمایشـگاه بـه شـماره  
تلفـن 8854۶۶19-021 )آقـای فتح الـه گل( و یا 
بـا مسـئول امور رویدادها و نمایشـگاه های سـندیکا 
بـه  شـماره تلفـن ۶۶5709۳0-021 )داخلی 111 

خانـم باقرپـور( تمـاس حاصـل فرمایند.
شـایان ذکـر اسـت نمایشـگاه بیـن المللـی انـرژی 
کیـش طـی روزهـای 27 لغایـت ۳0 دی مـاه، بـا 
و  نفـت  وزارت  نیـرو،  وزارت  و حمایـت  همـکاری 
شـرکت هـای تابعـه و تشـکل هـای حـوزه نفـت و 
انـرژی در مرکـز نمایشـگاه هـای کیش برگـزار می 
شـود و بـا توجـه به مشـارکت شـرکت هـای معتبر 
حـوزه انـرژی در ایـن رویـداد و برنامـه ریـزی های 
انجـام شـده بـرای بازدیـد دسـت اندرکاران مرتبط، 
ظرفیت هـای  معرفـی  بـرای  مناسـبی  فرصـت 

شـرکت های محتـرم عضـو خواهـد بـود.

تخفیف ویژه اعضای دانش 
بنیان برای حضور در هفدهمین 

نمایشگاه بین المللی انرژی 
کیش

در  حضور  صورت  در  بنیان  دانش  شرکت های 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش تا 
7۰درصد از هزینه )تا سقف 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال( 
دریافت  مثبته  اسناد  و  فاکتور  ارائه  از  پس  را 

خواهند کرد.
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اقتصاد ایران و جهان

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر دفتر مطالعـات بخش عمومـی مرکز پژوهش های مجلس شـورای اسـامی، طی 
گزارشـی به بررسـی شـرکت های دولتـی از منظر بودجه ریـزی پرداخت.

در ایـن گـزارش آمـده: شـرکت های دولتـی بخش جدایی ناپذیـر بخش عمومـی در بسـیاری از نقاط جهان 
هسـتند کـه مطالعـه ماهیـت و آسـیب های فعالیـت آنهـا طـی دهه هـای اخیـر، به مـرور ادبیـات مهمی را 
شـکل داده اسـت. موضـوع اصلـی مجموعـه گزارش هـای شـرکت های دولتی، تبییـن دقیـق مفاهیم حول 
پدیـده »شـرکت دولتـی« و همچنیـن شـناخت آسـیب های شـرکت های دولتـی و ارائـه راهکار بـرای رفع 

آنهاست.
در ادامـه تصریـح شـده: شـایان ذکـر اسـت که ایـن مجموعـه گزارش ها تـاش دارد تا بـا تبییـن ادبیات و 
تجربیـات موجـود، راهکارهـای قابـل طرح درخصـوص شـرکت های دولتی در ایـران را ارائه کنـد. ازاین رو، 
هـدف نهایـی از تشـریح هریـک از مباحـث، دسـتیابی بـه پیشـنهادهای قابل طرح بـرای ایران اسـت. این 
گـزارش، چهارمیـن گـزارش از مجموعـه گزارش هـای شـرکت های دولتـی اسـت کـه بـه مطالعـه مباحث 
حـول بودجه ریـزی شـرکت های دولتـی در ایران و برخـی دیگر از کشـورها و به طور خاص، آسیب شناسـی 

فرایندهـای موجـود در ایـران اختصاص یافته اسـت.
در ادامـه ایـن گـزارش ذکـر شـده: شـایان ذکر اسـت کـه به دلیـل اهمیـت مسـئله بودجه ریـزی در حوزه 
شـرکت های دولتـی، ایـن گـزارش که بـه لحاظ ترتیـب مفهومی، چهارمین گـزارش از این مجموعه اسـت، 
پیـش از گزارش هـای دوم و سـوم منتشـر شـده اسـت. گزارش هـای دوم و سـوم از این مجموعـه در آینده 

منتشـر خواهند شد.
در تبییـن اهمیـت ایـن گـزارش بیـان شـده: پرداختـن به مسـائل حـول بودجه ریـزی شـرکت های دولتی 
در ایـران از آن جهـت حائـز اهمیـت اسـت کـه اوالً، تبییـن مفاهیم کلیـدی در این زمینه به درسـتی انجام 
نگرفتـه اسـت و ثانیـاً، فرایندهـای موجـود در ایـن حـوزه، واجـد آسـیب های مهمـی اسـت کـه عملکـرد 

شـرکت های دولتـی را عمیقـاً تحـت تأثیـر قـرار می دهد.
ایـن گـزارش مشـخصاً بـه چهـار موضـوع پرداختـه کـه عبارتنـد از: تبییـن مفهـوم بودجـه شـرکت های 
دولتـی، تشـریح فرایندهـای بودجه ریزی شـرکت های دولتـی در ایران و برخـی دیگر از کشـورهای جهان، 
آسـیب های فراینـد فعلـی بودجه ریـزی شـرکت های دولتـی در کشـور و انـواع سیاسـت های تقسـیم سـود 
شـرکت های دولتی در جهان و مشـکات سیاسـت تقسـیم سـود در ایران که در این گزارش مورد بررسـی 

قـرار گرفته اسـت.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی بررسی کرد؛

تشریح فرایند بودجه ریزی شرکت های دولتی در ایران
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی طی گزارشی به بررسی شرکت های دولتی از منظر بودجه 

ریزی پرداخت.

نمایشگاه بین المللی تجهیزات تونل و فضاهای زیرزمینی مترو، فرصت مناسبی برای صنعتگران، پیمانکاران، 
مشاوران و سایر دست اندرکاران مرتبط با این حوزه است تا ضمن ارائه آخرین دستاوردها و تولیدات خود، 

با فناوری های روز صنعت مذکور در دنیا آشنا شوند.
بین المللی جمهوری  نمایشگاه های  نیز شرکت  و  تجارت  و  توسعه  سازمان  از  مجوز  اخذ  با  نمایشگاه  این 
اسامی ایران و با حمایت معنوی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( به همراه انجمن تونل ایران 

بر پا خواهد شد.
عاقمندان به حضور در این نمایشگاه و کسب جزئیات بیشتر می توانند با مراجعه به سایت

www.bfrco.ir فرم های ثبت نام را دریافت کنند و یا با شماره 0912205412۳ تماس حاصل فرمایند. 

برگزاری نمایشگاه بین المللی تجهیزات تونل و فضاهای زیرزمینی 
مترو

نمایشگاه تخصصی و بین المللی تجهیزات تونل و فضاهای زیرزمینی مترو، طی روزهای 3۰ دی لغایت 
3 بهمن 14۰۰ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

https://www.mehrnews.com/news/5391894/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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قادری مطرح کرد؛

فروش اوراق به عنوان سوپاپ 
اطمینان برای عدم وصول 

درآمدهای بودجه ای/تسهیل 
فضای کسب و کار راهی برای 

تحقق رشد 8 درصدی
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 14۰1 
با بیان اینکه دولت در بودجه برای هر قسمتی 
که امکان کسری وجود داشته، فروش اوراق را 
اگر نفت و  براین اساس  پیش بینی کرده گفت: 
سهام شرکت ها فروش نرفت و مالیات بطور کامل 
وصول نشد، دولت می تواند اوراق بفروشد و این 

اقدام درستی در بودجه نیست.

کار  نیروهای  از  صیانت  موضوع  ایسنا،  گزارش  به 
بنگاههای  اشتغال  و حفظ  کارفرمایان  از  و حمایت 
اقتصادی از جمله وظایف وزارت کار به شمار می رود. 
بی تردید نقش بانکها در حمایت از تولید و بنگاههای 
به نقش  بانکها  اگر  اهمیت است؛  نیز حایز  تولیدی 
خود در قبال تولید عمل کنند، زمینه رونق تولید و 
بهبود فضای کسب و کار فراهم شده و بازار اشتغال 

نیز متحول می شود.
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ـ  عبدالملکی  اهلل  حجت 
وزارت صنعت،  اقدامات  به  اشاره  ـ ضمن  اجتماعی 
معدن و تجارت در احیای کارخانه های نیمه تعطیل 
می گوید: در بخش صنعت، فعالیت های خوبی برای 
راه اندازی کارخانه های جدید و احیای کارخانه های 
گفته  به  است.  شده  شروع  تعطیل  و  تعطیل  نیمه 
میلیارد  هزار   1۶0 اشتغال  عالی  شورای  در  وی 
تومان برای تقویت و اشتغال کسب و کارها از محل 
قالب تبصره 1۶ و   بودجه در  تسهیات تکلیفی در 
18 در نظر گرفته شده که بعد از تصویب در بودجه 
1401، از فروردین ماه اجرایی می شود. عبدالملکی 
معتقد است: قوانین مختلفی برای اعطای تسهیات 
از وام های خرد تا چند صد میلیون تومانی بر اساس 
در همین  دارد.  اعتبار وجود  و  پول  شرایط شورای 

کار  روابط  معاون  ـ  فرد  رعیتی  راستا، علی حسین 
وزیر کار ـ بر ضرورت حمایت از تولید داخل تاکید 
این  مردم  وزارت  ارکان  تاش  گوید:  می  و  کرده 
نیفتد  کار  از  کارخانه ای  هیچ  تولید  که چرخ  است 
به وضعیت معیشت کارگران رسیدگی شود. وی  و 
رسیدگی به وضعیت معیشت کارگران را مورد اشاره 
رفع دغدغه  دنبال  به  افزاید: دولت  و می  داده  قرار 
حقوق و دستمزد و معیشت جامعه کارگری است و با 
تصمیم سازی در نشست های شورای عالی کار این 
معضات را به حداقل خواهیم رساند. آنطور که معاون 
وزیر کار گفته در حوزه اشتغال ظرفیت ها، شناسایی 
شده است تا ایجاد اشتغال مهارت محور، طبق زمان 
بندی به مرحله اجرا برسد. دولت سیزدهم از زمان 
استقرار تا کنون در راستای حفظ اشتغال موجود و 
و  کار  تسهیل  جهت  در  اقتصادی،  بنگاههای  بقای 
رئیس  به همین منظور  و  برداشته است  تولید گام 
جمهور در سفرهای استانی خود بازدید از کارخانه ها 
و واحدهای اقتصادی و دیدار با کارآفرینان و صاحبان 
کسب و کارها را در برنامه خود قرار داده است. وی 
اعام  تولیدی  واحدهای  تعطیلی  از  انتقاد  ضمن 
کرده است :" هیچ بانکی حق ندارد واحد تولیدی را 
تعطیل کند و موجب بیکاری کارگران شود. " رئیس 
جمهور همچنین در این سفرها دستورات الزم را به 
جهت احیای مجدد بنگاههای راکد و تعطیل شده 
است.  کرده  صادر  تولیدی  واحدهای  اندازی  راه  و 
موانع  رفع  کارگروه های  تشکیل  ایسنا،  گزارش  به 
تولید در استانها، تنظیم روابط کارفرمایان و کارگران 
بندی  اجرای طرح طبقه  و  کار  قانون  در چارچوب 
در  اکنون  هم  که  است  اقداماتی  جمله  از  مشاغل، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور حمایت از 
کارگران و جلوگیری از ریزش نیروهای کار و تقویت 

بنگاههای تولیدی در حال پیگیری است.

پیش بینی بودجه 1۶۰ هزار 
میلیارد تومانی برای کسب و 

کارها
اشتغال  عالی  شورای  کار،  وزیر  اعالم  براساس 
مبلغ 1۶۰ هزار میلیارد تومان از محل تسهیالت 
نظر  کارها در  و  اشتغال و کسب  برای  تکلیفی 
گرفته که پس از تصویب در الیحه بودجه 14۰1 

از فروردین ماه اجرایی خواهد شد.

بودجه  الیحه  تلفیق  کمیسیون  عضو  قادری  جعفر 
خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت وگو  در   1401 سال 
خانه ملت، با بیان اینکه در سال جاری از عملکرد 
هشتصد هزار میلیارد تومانی بودجه به عنوان سقف 
اول حدود ۳00 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 
که  معناست  بدان  موضوع  این  گفت:  داشته ایم، 
عملکرد بودجه به 700 هزار میلیارد تومان هم نمی 
با  آینده  سال  بودجه  در  دولت  نیز  اکنون  و  رسد 
افزایش صد درصدی منابع درآمدی به نحوی عمل 
کرده که امکان تحقق آن جای تردید دارد و ظاهرا 

خیلی خوشبینانه دیده شده است.
از  کرد:  تصریح  مجلس  در  شیراز  مردم  نماینده 
هر  در   1401 بودجه  الیحه  در  دولت  دیگر  سوی 
قسمتی که امکان کسری وجود داشته، فروش اوراق 
را پیش بینی کرده است بدین معنا که اگر نفت و 
مالیات  و  نرفت  سهام شرکت ها بطور کامل فروش 
اوراق  تا  دارد  اجازه  دولت  نشد،  وصول  کاما  هم 

درستی  اقدام  بودجه  در  موضوع  این  که  بفروشد 
نیست و دیگر برآورد معنایی ندارد.

وی تصریح کرد: دولت در بودجه سال آینده منابع 
را شدیدا  مالیات  از فروش نفت و  درآمدی حاصل 
اضافه کرده و منابعی را برای صندوق توسعه ملی 
تعیین کرده است و از سوی دیگر اعام کرده، در 
صورت عدم تحقق این منابع درآمدی می تواند اوراق 
ساختار  اصاحیه  بحث  کل  موضوع  این  بفروشد. 
بودجه را زیر سوال برده و منتفی کرده است. قادری 
بیان کرد: مسئوالن دولت در توضیحات خود بیان 
می کنند که درآمدهای تعیین شده در الیحه بودجه 
به صورت صد در صد محقق می شود اما در مقابل 
موضوع  این  که  داده اند  قرار  نیز  را  اوراق  فروش 

اصاحیه بودجه را منتفی کرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
سال  بودجه  الیحه  در  ردیف ها  کاهش  به  اشاره  با 
1401 اظهار کرد: با ادغام کدها و ردیف های بودجه 
برخی مسئولیت ها واگذار شده است، به طور مثال 
اختیار توزیع قیر برای استان ها در اختیار سازمان 

برنامه و بودجه قرار داده است.
عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1401 در 
خصوص تعیین رشد 8 درصدی برای سال آینده نیز 
گفت: این هدف کار سختی را پیش روی دولت قرار 
می دهد، شاید اگر دولت از سازو کارهای درست و 
ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی استفاده کند، 
بتواند این رشد را محقق کند. در همان سالی که 
صحبت از انعقاد برجام بود، رشد اقتصادی در کشور 

داشتیم.
وی بیان کرد: نیاز به سرمایه گذاری جدید نیست و 
همین منابع و ظرفیت های موجود می تواند، عامل 
رشد باشد. دولت باید موانع کسب و کار را تسهیل 
و اقدام جدی در زمینه تسهیل این فضا انجام دهد./
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متن کامل

معاون وزیر صمت در گفتگو با مهر:

بازارهای صادراتی منطقه بندی شدند/ تکمیل زنجیره ها در 
کشورهای هدف

معاون وزیر صمت با بیان اینکه بازارهای صادراتی را منطقه بندی و دسته بندی کرده ایم، گفت: 
هم اکنون برنامه این است که تمام سیاست های تشویقی صرف زنجیره ها شود و صرف محصوالت 

باالدستی و خام نشود.

با خبرنگار مهر  علیرضا پیمان پاک در گفت و گو 
اظهار  کشور،  صادراتی  بازارهای  وضعیت  مورد  در 
قبل  سالهای  در  که  مشکاتی  به  توجه  با  کرد: 
وجود داشته طبیعتاً کشورهای همسایه در اولویت 
هزینه های  دیگر  سویی  از  هستند؛  ما  صادراتی 
حمل به شدت باال رفته که باعث می شود بازارهای 
و فرصت پیش می آید  تر شود  صادراتی منطقه ای 
بنابراین  کنیم.  بیشتری  استفاده  بازارها  این  از  که 
اینکه همیشه بازارهای صادراتی متنوع باشند شاید 

در بسیاری از اوقات منطقی و علمی نباشد.
بازارهای صادراتی منطقه بندی شدند

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به برنامه 

سال   4 افق  در  صادرات  توسعه  برای  دولت  فعلی 
بندی  منطقه  را  صادراتی  بازارهای  افزود:  آینده، 
نیز دو  بازارها  این  ایم که در  و دسته بندی کرده 
نگاه -اقتصادی و سیاسی- داریم. در حوزه سیاسی 
سو  هم  ما  با  گذشته  سالهای  طی  که  کشورهایی 
بودند و قرابت فرهنگی و اجتماعی با ما دارند و در 
حوزه اقتصادی هم کشورهای دارای اقتصاد مکمل 
با ما و درصد موفقیت کاالهای ایرانی از نظر حجم 

کاال و حجم بازار در آن کشورها مدنظر قرار دارد.
صادرات  برنامه  این  در  همچنین  داد:  ادامه  وی 
خدمات فنی و مهندسی و دانش بنیان مورد تاکید 
کار  ماه گذشته   ۳ البته طی  که  است  گرفته  قرار 

این مدت زمینه  ایم و توانستیم در  ویژه ای کرده 
را  گذشته  سال  برابر   2 از  بیش  صادرات  سازی 
فراهم کنیم. پیمان پاک گفت: گستره صادرات فنی 
و مهندسی متنوع است و همه جا می توان کار کرد 
که در حال حاضر نیز همکاران ما در جنوب شرق 

آسیا، آفریقا و حوزه CIS کار می کنند.
توسعه  راه  نقشه  برای  که  برنامه ای  در  افزود:  وی 
قرار  نظر  مد  را  کشور   40 از  بیش  داریم  صادرات 
داده ایم که در 22 گستره جغرافیایی هستند. عدد 
نیز  را  مناطق  این  با  تجارت  به  مربوط  رقم های  و 
برای ۳5- 40  این معنا که  به  ایم؛  مشخص کرده 
آینده  سال   4 در  می خواهیم  که  دالری  میلیارد 
صادرات داشته باشیم نقاط هدف تعیین کرده ایم 
و زیرساخت ها را در حوزه حمل و نقل، جریان های 
و  تعرفه ای  نظامات  بانکی،  سیستم  بازار،  توسعه 

توسعه داده ایم.
تعریف تعرفه ترجیحی با همه کشورها شدنی نیست
معاون وزیر صمت ادامه داد: اگر قرار باشد با تمام 
ما  نیست؛  شدنی  ببندیم  ترجیحی  تعرفه  دنیا 
سوریه  پاکستان،  اوراسیا،  مثل  مکمل  اقتصادهای 
در  که  ایم  کرده  شناسایی  را  آسیا  و جنوب شرق 
ارتباط با این کشورها صنایع ما کمترین تاثیرپذیری 
را از یک تجارت ترجیحی یا آزاد خواهند داشت و 
در مقابل صنایع ما می توانند صادرات چشم گیری 

داشته باشند.
منطقه   10 با  وقتی  کرد:  تصریح  پاک  پیمان 
جغرافیایی تعرفه ترجیحی تعریف می کنیم طبیعی 
است که صادرات و تجارت به آن مناطق توسعه یابد 
تجارت  دیگر  کشور   ۶0 با  چرا  نمی گویید  دیگر  و 

کمتر شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: به عنوان 
مثال اگر ما با ترکیه تعرفه ترجیحی داشته باشیم 

و  می شود  برابر  چندین  ما  وارداتی  جریان  قطعاً 
صنایع و اقتصاد ما آسیب می بینند پس این ارتباط 
عایدی خوبی ندارد اما در مقابل ارتباط با پاکستان 
و سوریه را به شدت پیگیری می کنیم زیرا در این 
واردات  از  بیشتر  صادراتی  جریان  حجم  ارتباط 
جریان  اگر  هم  اوراسیا  با  ارتباط  در  بود.  خواهد 
وارداتی باشد مربوط به مواد اولیه و نهاده هایی است 
که با سختی از جاهای دیگر تأمین می کنیم و در 
مقابل به دلیل ویژگی های جغرافیایی ایران صادرات 

کاالهایی که آنها نیاز دارند بسیار افزایش می یابد.
تکمیل زنجیره ها در کشورهای هدف

وی در مورد سبد متمرکز صادراتی ایران نیز گفت: 
در حال حاضر یک سری محصوالت سنتی ما مثل 
که  … صادر می شود  و  فوالد  پتروشیمی، سیمان، 
با توجه به شرایط ارزی کشور ما بنا نداریم جلوی 
صادرات این محصوالت را بگیریم و قرار هم نیست 
تکمیل  سمت  به  حرکت  ما  برنامه  منتهی  بگیریم 
زنجیره هاست. هم اکنون برنامه این است که تمام 
سیاست های تشویقی صرف زنجیره ها شود و صرف 

محصوالت باالدستی و خام نشود.
پیمان پاک افزود: برای شکل گیری زنجیره ها باید 
به  اگر  یعنی  ببریم؛  جلو  را  تشویقی  سیاست های 
پایین  کاالهای  می شود  صادر  پتروشیمی  کشوری 
به  هدف  نقاط  در  بنابراین  شود.  صادر  نیز  دست 

تکمیل زنجیره ها بسیار تاکید کرده ایم.
تسهیل  صرف  عوارض  مدیریت  صندوق  عوائد 

صادرات صنایع پایین دستی می شود
سیاست های  جزئیات  مورد  در  صمت  وزیر  معاون 
تشویقی اظهار کرد: به عنوان مثال شرط کردیم که 
صنایع  ملی  توسعه  صندوق  تسهیات  اول  اولویت 
پایین دستی و تکمیلی باشند. همچنین شاخص های 
را عوض خواهیم کرد و  نمونه  انتخاب صادرکننده 

https://www.mehrnews.com/news/5392047/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C
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اقتصاد ایران و جهان

متن کامل

با  فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
ایران  میزان صادرات  درصدی  افزایش 105  وجود 
به روسیه در سال 2020 میادی، متاسفانه سهم 
ایران از تجارت "باالخص صادرات" با کشور روسیه 

همچنان بسیار ناچیز است.
دنیا  از  روسیه  واردات  میادی   2020 سال  در 
2۳1.۶ میلیارد دالر بوده که سهم ایران از این بازار 
چیزی کمتر از 0.4 درصد بوده و ایران در جایگاه 

41 ام صادرکنندگان به روسیه قرار گرفته است.
تجارت  توسعه  زادبوم، رئیس سابق سازمان  حمید 
روسیه  و  ایران  اقتصادی  تعامل  ظرفیت  درباره 

می گوید: بررسی ها نشان می دهد ظرفیت صادراتی 
میلیارد   12 حدود  کاال  حوزه  در  روسیه  به  ایران 
در  و  است  فعال  آن  درصد   4 فقط  که  است  دالر 
بخش های مختلف این امکان وجود دارد تا صادرات 

ایران به کشور روسیه افزایش یابد.
*چالش های صادرات به روسیه از زیرساخت ضعیف 

ترانزیتی تا حضور خرده فروشی ایران
ایران  صادرات  ماندن حجم  محدود  دالیل  از  یکی 
به  کشور  دو  ظرفیت  با  مقایسه  در  روسیه  به 
بازمی گردد؛  ایران  ترانزیتی  ضعیف  زیرساخت های 
خط  آستارا،  مرز  از  زمینی  مسیر  ظرفیت  احیای 
ریلی قزوین-رشت-آستارا، خط ریلی اینچه برون و 
دو کشور موجب می شود  بنادر  از  دریایی  ترانزیت 

که پتانسیل صادراتی ایران به روسیه افزایش یابد.
نحوه  و  روسیه  بازار  ساختار  شناخت  همچنین 
نشان  کشورها  سایر  با  روسیه  اقتصادی  تعامات 
این  در  حضور  چگونگی  در  ایرانی  طرف  می دهد 
بازار خطای راهبردی دارد. به طور کلی روس ها در 
تجاری، در سطح کان  فعالیت های  و  تولید  حوزه 
کار می کنند، درحالی که تولید و بازرگانی در ایران 
به صورت خرد صورت می گیرد و این موضوع یکی 
بازار  در  ایرانی  تجار  نبودن  موفق  اصلی  دالیل  از 

روسیه است.
همچنین فقدان لجستیک و پایگاه های تجاری برای 
و شبکه خرده فروشی  روسیه  در  ایرانی  محصوالت 
علل  دیگر  از  نیز  ایرانی  زنجیره ای  فروشگاه های  و 

حجم صادرات پایین ایران به روسیه است.
توسعه  برای  ایران  فرصت  گمرکی،  سبز  *کریدور 

صادرات به روسیه
اما در کنار این عوامل چالش برانگیز در مسیر صادرات 
و  ظرفیت ها  برخی  روسیه،  به  ایرانی  محصوالت 
با  اقتصادی  تعامات  گسترش  برای  فرصت ها 

روس ها وجود دارد که به دلیل سهل انگاری طرف 
ایرانی مورد استفاده قرار نگرفته است. تسهیات و 
همکاری های متقابل گمرکی از جمله مسائلی است 
که می تواند به توسعه صادرات به روسیه کمک کند.
تهیه اسناد و مدارک ارسال کاال برای گمرکات در 
بازرسی و ترخیص  کشورهای مبدا و مقصد، زمان 
سازوکارهای  مهمترین  از  آن،  هزینه های  و  کاال 
مختلف  موافقت نامه های  انعقاد  که  است  گمرکی 
گمرکی با کشورهای هدف، می تواند تسهیل کننده 
امر صادرات باشد. یکی از پیشنهادات اصلی در این 
باره ایجاد و احیای ظرفیت کریدور سبز گمرکی با 

روسیه است.
همکاری های  دفتر  کل  مدیر  کاخکی،  حسین 
درباره  ایران  اسامی  جمهوری  گمرک  بین الملل 
می دهد:  توضیح  اینگونه  کمرگی  سبز  کریدور 
کریدور تسهیل شده گمرکی )کریدور سبز( ابتکار 
و  گسترش  برای  روسیه  گمرک  که  بود  عملی 
 – منطقه  و  همسایه  کشورهای  با  تجارت  تسهیل 
خوبی  پتانسیل  و  ظرفیت  که  کشورهایی  باالخص 
در حوزه تجارت دارند – ایجاد کرد. کشور روسیه 
در این طرح سازوکار و مکانیزمی را طراحی کرد تا 
بتواند برای کشورهایی که با آن ها مراودات تجاری 

دارد تسهیاتی را فراهم کند.
*مزایای کریدور سبز گمرکی چیست؟

در  گمرکی  سبز  کریدور  ظرفیت  از  استفاده  با 
تعامات ایران و روسیه، محصوالت تجار ایرانی برای 
ترخیص از گمرک روسیه در اولویت قرار گرفته و 
بدون انجام کنترل های فیزیکی سختگیرانه ترخیص 
می شوند. به عنوان مثال اگر 100 کامیون در صف 
گمرک باشند، کامیونی که حامل محموله شرکتی 
است که در کریدور سبز به ثبت رسیده است خارج 
از صف وارد گمرک شده و تشریفات گمرکی آن در 

مزایای کریدور سبز گمرکی 
در توسعه صادرات به روسیه/

تجربه ترکیه در تجارت با 
روس ها ذیل کریدور سبز

استفاده از کریدور سبز گمرکی با روسیه، فرصت  
مناسبی برای ایران جهت توسعه صادرات است 
اما با توجه به حضور خرده فروشی تجار ایرانی 
قالب  در  ایران  با  تجارت  به  روس ها  تمایل  و 
هلدینگ ها، این امتیاز ویژه روس ها روی زمین 

مانده است.

سریع ترین زمان انجام خواهد شد.
شده  ثبت  شرکت های  گمرکی  اظهارنامه  پذیرش 
دیگر  جمله  از  اسناد  حداقل  با  سبز  کریدور  در 
روس هاست  با  گمرکی  همکاری  این  تسهیات 
صادراتی  کشاورزی  محصوالت  می شود  موجب  که 
ایران به روسیه تحت تاثیر تعویقات گمرکی فاسد 
یا تخریب نشوند. البته مزایای کریدور سبز کمرگی 
مسیر  در  و  نیست  زمینی  مسیر  به  محدود  تنها 

دریایی نیز همین تسهیات وجود دارد.
امین اعظمی، کارشناس مسائل روسیه درباره مزایای 
تفاهم کریدور سبز  کریدور سبز گمرکی می گوید: 
می تواند گام موثری برای توسعه صادرات به روسیه 
صادراتی  کاالهای  قیمت  کردن  واقعی  طریق  از 
این تفاهم ارزش گذاری محصوالت و  باشد زیرا در 
کاالها توسط گمرکات دو کشور مورد قبول طرف 
مقابل قرار می گیرد. همچنین مشکل عدم پذیرش 
گمرکات  توسط  اتاق ها  از  صادره  مبدا  گواهی های 

روسیه را نیز می تواند تا حدی حل کند.
با روس ها ذیل کریدور  * تجربه ترکیه در تجارت 

سبز گمرکی
با وجود  حال یک سوال اصلی ایجاد می شود، چرا 
گمرکی  سبز  کریدور  تفاهم  ماحظه  قابل  مزایای 
توسعه  و  صادرات  تسهیل  برای  اقدامی  تاکنون 
تجارت با روسیه توسط دولت ایران صورت نگرفته 

است و یا این اقدام به موفقیت نرسیده است.
همکاری های  دفتر  کل  مدیر  کاخکی،  حسین 
درباره  ایران  اسامی  جمهوری  گمرک  بین الملل 
ظرفیت  از  استفاده  برای  ایرانی  شرکت های  موانع 
کریدور سبز اینگونه توضیح می دهد: برای همکاری 
در چارچوب کریدور سبز در ابتدای کار یک فهرست 
شامل 20 مجموعه تجاری و تولیدی را به گمرک 
گمرک  شروط  جمله  از  کردیم.  معرفی  روسیه 

https://www.farsnews.ir/news/14001011000036/%E2%80%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%7C%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87
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یادداشت

پنج نکته برای رسیدن به شغل ایده   آل تان
جسیکا تن از تجربه دیجیتال سازی »پینگ آن« می گوید

اکوسیستم دیجیتال؛ رمز موفقیت شرکت  های چینی
»پینگ آن، Ping An« یک هلدینگ خوشه  ای چینی است که سال 1988 کار خود را به عنوان یک 
شرکت بیمه آغاز کرد. و حاال از نظر درآمد، بزرگ ترین شرکت غیردولتی چین است و در زمینه های 
مختلفی مثل خدمات مالی، درمانی، بانکداری، مدیریت دارایی، خدمات خودرو و شهرهای هوشمند 
فعالیت دارد. این شرکت، نمونه بارز سازمانی است که توانسته با اعمال اکوسیستم دیجیتال، به 

موفقیت برسد.

متن کامل

تکنولوژی  های  در  زودهنگام  سرمایه  گذاری  های 
و  باک  چین  مصنوعی،  هوش  مثل  دیجیتالی 
این  خدمات  رسانی  امکان  ابری،  زیرساخت  های 
شرکت به بیش از 214 میلیون مشتری خرده  فروش 
و حدود 579 میلیون کاربر اینترنت در سراسر چین 
را فراهم کرده است.  »جسیکا تن«  معمار اصلی 
مدل کسب  وکار مبتنی بر اکوسیستم دیجیتال این 
شرکت است که از سال 201۳ تا 2019، مدیر ارشد 
مدیران  از  یکی  حاال  و  بوده  آن  اطاعات  فناوری 
نظراتش  مکنزی،  با  در گفت وگویی  او  است.  ارشد 
تاثیر دگرگونی  بیان می کند:  را  درباره سه موضوع 
متقابلی  انرژی  حرفه  ای،  خدمات  بر  دیجیتال 

در  می توانند  کوچک  و  بزرگ  شرکت  های  که 
اکوسیستم  های دیجیتال رد و بدل کنند و نگاهش 
به آینده شرکت و ایجاد تحول در ساختار سازمانی و 
معیارهای انتخاب رهبر سازمان، از باالترین سطوح. 

چکیده  ای از این گفت وگو را با هم می  خوانیم:
و  آسیا  بر  تاثیری  چه  چینی  شرکت  های  مکنزی: 

سایر نقاط جهان دارند؟
جسیکا: شرکت  های چینی در دو حوزه نقش مهم 
حجم  به  آناین  خدمات  رسانی  نحوه  اولی،  دارند. 
زیادی از مشتریان است. کار چین با بزرگ ترین بازار 
مصرف  کننده عالی بوده، از خدمات روزمره گرفته، 
مثل تاکسی  های اینترنتی تا خدمات حرفه  ای مثل 
در  چینی  شرکت  های  دور.  راه  از  پزشکی  و  مالی 
زمینه مدل های کسب  وکار و پلت فرم  ها پیشگام ند. 
دومی، به کارگیری تکنولوژی است، مخصوصا هوش 

مصنوعی.
»پینگ  رویکرد  بر  تاثیری  کووید-19  پاندمی  آیا 

آن«  نسبت به دیجیتالی شدن داشته؟
ما در زمینه دیجیتالی شدن، همواره جسور و مصمم 
بوده  ایم. بنیان گذار و رئیس ما، »پیتر ما«،  همیشه 
دوراندیش بوده. 10 سال پیش گفت باید در زمینه 
تحقیق و توسعه تکنولوژی، سرمایه گذاری  ای فراتر 

از IT داشته باشیم. این یک تصمیم آسان نبود. حاال 
را  ساالنه  مان  درآمد  از  دالر  میلیارد   7  /1 از  بیش 
خرج می کنیم. گرچه هیچ وقت نمی  دانیم تکنولوژی 
چه تغییراتی خواهد کرد، اما فکر می کنیم داشتن 
که  داد  یاد  ما  به  کرونا  است.  مهم  قابلیت  ها  این 
کار  نیروی  میلیون   1  /5 ما  باشیم.  حتی جسورتر 
داریم و احتمال می  دهم که حدود 20 درصد آنها 
سال  طی   ،2020 سال  شوند.  دورکار  روزی،  یک 
بود، من فقط 5 روز  اوج  نو که کرونا در چین در 
وقت داشتم تا بتوانم همه کارکنان را آناین کنم. 
یکی از شرکت  های ما به نام »وان  کانکت«  که در 
به  کرونا،  آغاز  زمان  از  است،  فعال  فین  تک  حوزه 
حدود ۶0 بانک، ابزارهای مدیریت فروش از راه دور 
و پشتیبانی مشتری ارائه کرده، از جمله روبات  های 
از  اپلیکیشن  های کنفرانس ویدئویی. قبل  صوتی و 
بتوانیم  تا  می  کشید  طول  سال  یک  شاید  کووید، 
آنها را متقاعد به استفاده از این تکنولوژی  ها کنیم. 
اما حاال افراد بیشتری قبول کرده  اند که این چیزها 
فعالیم  بیمه هم  ما همزمان در صنعت  الزم است. 
ما  است.  مهم  خیلی  رو  در  رو  ارتباط  آن،  در  که 
برای پشتیبانی  تکنولوژی  های دیجیتال  از  همیشه 
و  صبحگاهی  جلسات  برای  و  کرده  ایم  استفاده 
را  اپلیکیشن ویدئویی خودمان  راه دور،  از  آموزش 
کافی  فروش  مدیریت  برای  ابزارها  این  اما  داریم. 
نیست. مشتری های ما هنوز به ارتباط غیرحضوری 
به  شروع  نماینده هایمان،  پس  ندارند  عادت  ما  با 
پشتیبانی کردند. قدم گذاشتن به سوی دیجیتالی 

شدن باید درست انجام شود.
سایر شرکت  های زیرمجموعه  تان چطور؟

زمینه  در  که  شرکت  هایمان  از  دسته  آن  در 
و  آموزشی  و  درمانی  خدمات  و  فعالند  تکنولوژی 
خدمات مربوط به شهرهای هوشمند ارائه می کنند، 

طی  مثا  داشته.  بیشتری  سرعت  دیجیتال سازی 
کرونا، ترافیک اپلیکیشن »گود داکتر« ما بیش از 8 
برابر شد. مردم نمی خواستند به بیمارستان  ها بروند 

و ویزیت مجازی را ترجیح می  دادند.
این اتفاق، دو چیز را تغییر داده: اوال ذهنیت مشتری. 
آنها دیگر برای بیماری های جزئی، احساس نیاز به 
رفتن به بیمارستان نمی کنند. دوما، استانداردسازی 
کیفیت خدمات درمانی در چین. دانشمندان حوزه 
مشاوره های  همه  درصد   ۳4 می گویند  سامت 
پزشکی می توانند به صورت آناین انجام شوند بدون 
آنکه کیفیت فدا شود و در بسیاری از موارد، ممکن 
است کیفیت حتی بهتر باشد چون در مشاوره های 

آناین، همه چیز ضبط و ثبت می شود.
ما در حال همکاری با دولت، بیمارستان  ها و دکترها 
هستیم تا کمک کنیم از تکنولوژی برای بهتر انجام 
قحطی  چین،  در  کنند.  استفاده  کارهایشان  دادن 
دکتر است. من نمی توانم یک شبه 10 میلیون دکتر 
پیدا کنم. اما طی 5 سال اخیر، با کمک موتور هوش 
و  بررسی  را  بیماری مختلف  هزار  مصنوعی مان، ۳ 
به  کرده  ایم،  را شناسایی  کدام  هر  با  مرتبط  عائم 
همراه روال درمانی و پیچیدگی  های احتمالی. یک 
دکتر نمی تواند تک تک چیزهایی  را که در دانشگاه 
هیچ وقت  ماشین  یک  اما  کند  حفظ  گرفته،  یاد 
نمی کند. هوش مصنوعی  فراموش  را  درمانی  روال 
می تواند تشخیص اولیه را انجام دهد و کار پزشک، 
قضاوت نهایی است، و این چیزی است که انسان در 
آن مهارت دارد. ما نام این سامانه تصمیم بالینی را 
از 4۳0 هزار  بیش  گذاشته  ایم که حاال   AskBob

دکتر در چین از آن استفاده می کنند.
وجود  دور  راه  از  پزشکی  برای گسترش  مانعی  آیا 

دارد؟
است  قانون  گذاری  به  مربوط  از چالش  ها  یکی  بله. 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3831061-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3817439-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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