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کمبود، نتیجه چیست؟

دکتر پویا جبل عاملی/ دنیای اقتصاد
یکی از عوامل اصلی ایجادکننده کمبود کاال، خلل 
در کارکرد نظم بازار است. تاریخ قحطی های جهان 
نشان می دهد که هر چند جنگ، خشکسالی، سیل 
و... به عنوان عوامل برون زا، آغازگر کمبود کاالهای 
مصرفی مردم بوده است، اما بر هم زدن فرآیند بازار، 
شرایطی را به وجود می آورد که یک شوک برون زا 
بتواند نهایت پتانسیلی را که دارد بر سر اقتصاد آوار 

کند. نظم بازار مبتنی بر عالمت دهی قیمتی است.
اگر دولت در این عالمت دهی مداخله نکند، کمبود  
افزایش  به واسطه  عرضه  طرف  تا  می شود  باعث 
قیمت تحریک شود و به هر طریق ممکن کمبود 
که  بگیرید  نظر  در  را  مورد حدی  کند.  جبران  را 
برابر  سه  گندم  تولید  هزینه  خشکسالی  به دلیل 
از مردم  برای حمایت  شده و در عین حال دولت 
اجازه رشد قیمت نان را نمی دهد. نتیجه مشخص 
است، نانوایی ها انگیزه ای برای تولید ندارند و کمبود 
می شود. آنها برای اینکه پاسخگوی تعزیرات باشند، 
 ای بسا مغازه های خود را باز نگه می دارند و سرتاسر 

جلوگیری از خاموشی شبکه در 
کوتاه مدت امکان پذیر نیست

در  برق  مصرف  پیک  به  اشاره  با  بخشی،  علی 
تابستان 98 اظهار کرد: برای عبور از پیک مصرف 
در  باید  را  پارامتر  چندین   98 تابستان  در  برق 
بارش های  افزایش  موضوع  نخستین  گرفت؛  نظر 

میزان سرمایه  اخیر  در سال های  گفت:  برق  مدیره سندیکای  هیئت  رئیس   - اقتصاد  فصل 
در  می توان  را  آن  تبعات  که  است  بوده  مواجه  کاهش چشمگیری  با  برق  در صنعت  گذاری 

خاموشی های اخیر مشاهده کرد.
اخیر است که در تأمین برقابی می تواند بخشی از 

کمبود برق را جبران کند.
کرد:  تصریح  برق  سندیکای  هیئت مدیره  رئیس 
در  خاموشی  از  جلوگیری  و  برق  تأمین  برای 
شبکه، نیاز به انجام اقداماتی هستیم که در کوتاه 
نیروگاه،  احداث  مانند  نیست  پذیر  امکان  مدت 
توسعه و بهسازی شبکه توزیع و اتصال به شبکه 
برنامه ریزی  نیازمند  که  همسایه،  کشور های  برق 

بلند مدت است.
وی افزود: در سال های اخیر میزان سرمایه گذاری 
در صنعت برق با کاهش چشمگیری مواجه بوده 
خاموشی های  در  می توان  را  آن  تبعات  که  است 

اخیر مشاهده کرد.

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://tnews.ir/site/b96e130812037.html
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فصل اقتصاد - رئیس هیئت مدیره سندیکای 
سرمایه  میزان  اخیر  سال های  در  گفت:  برق 
چشمگیری  کاهش  با  برق  صنعت  در  گذاری 
در  می توان  را  آن  تبعات  که  است  بوده  مواجه 

خاموشی های اخیر مشاهده کرد.
علی بخشی، با اشاره به پیک مصرف برق در تابستان 
از پیک مصرف برق در  98 اظهار کرد: برای عبور 
تابستان 98 چندین پارامتر را باید در نظر گرفت؛ 

افزایش بارش های اخیر است که  نخستین موضوع 
را  از کمبود برق  برقابی می تواند بخشی  تأمین  در 

جبران کند.
رئیس هیئت مدیره سندیکای برق تصریح کرد: برای 
تأمین برق و جلوگیری از خاموشی در شبکه، نیاز 
به انجام اقداماتی هستیم که در کوتاه مدت امکان 
پذیر نیست مانند احداث نیروگاه، توسعه و بهسازی 
کشور های  برق  شبکه  به  اتصال  و  توزیع  شبکه 

همسایه، که نیازمند برنامه ریزی بلند مدت است.
وی افزود: در سال های اخیر میزان سرمایه گذاری 
بوده  مواجه  چشمگیری  کاهش  با  برق  صنعت  در 
است که تبعات آن را می توان در خاموشی های اخیر 

مشاهده کرد.
بخشی با اشاره به کمبود شبکه توزیع بیان کرد: در 
آمده  وجود  به  مناسبی  وضعیت  برق  تولید  بخش 
انتقال توزیع با مشکالت  است، اما از نظر شبکه و 
عدیده ای مواجه هستیم که نیازمند سرمایه گذاری 
کالن در این حوزه هستیم، بنابراین جبران آن در 
مدت یک سال شدنی نیست و این احتمال وجود 
دارد که در تابستان 98 برای تأمین برق مورد نیاز 

با مشکالتی مواجه شویم.
به  اشاره  با  برق  سندیکای  مدیره  هیئت  رئیس 
مدیریت مصرف برق در کشور تصریح کرد: بخشی 
مصرف  اصالح  با  می توان  را  موجود  کمبود های  از 
در  همکاری  این  اگر  و  کنیم  جبران  الگوسازی  و 
نیروگاه های  و  بیاید  وجود  به  انرژی  بهینه  مصرف 
سختی  با  می رسد  نظر  به  باشند  مدار  در  برقابی 

مختصری از پیک مصرف عبور کنیم.
بخشی در پایان گفت: این کمبود می تواند تلنگری 
برای کشور باشد تا بحث سرمایه گذاری در صنعت 
توزیع  شبکه های  سازی  بهینه  و  احداث  برق، 

نیروگاه ها را جدی بگیریم.

جلوگیری از خاموشی شبکه در 
کوتاه مدت امکان پذیر نیست

مغازه را از قیمت تعیین شده دولتی پر می کنند؛ اما وقتی سراغشان می روید، نانی برای عرضه ندارند و اگر از آنان 
سوال کنید، بهانه دارند که آرد امروز برایشان نیامده است. در این شرایط هیچ کس نمی تواند نان بخورد! کافی 

است دولت افزایش سه برابری قیمت نان را بپذیرد تا باز تنورها آتش و خمیر را به خود ببینند.
شاید به نظر برسد، منطق این داستان بسیار ساده است، اما کشورهایی که دچار کمبود شده اند، نشان داده اند که 
سیاست هایشان از این منطق ساده و شفاف به دور بوده است. آنان می پنداشتند که گرانی کاال نتیجه بی انصافی 
کسبه در زمان بحران است و اقدام آنان برای قیمت گذاری تنها موجب کمبود شده است. تنها شانسی که مردم 
برخی از کشورها داشته اند آن بوده که دولت نتوانسته به تمامی قیمت گذاری خود را به اقتصاد دیکته کند و همان 

منافذ آزاد و مکانیسم بازار باعث تقلیل مشقات مردم در دوران سختی شده است.  
هرچه شوک برون زای منفی اقتصاد فراگیرتر باشد، بازگشت به منطق ساده تشریح شده توسط دولت حیاتی تر 
است. در این مقاطع اصوال دو گزینه پیش روی دولت است؛ قیمت گذاری و پذیرش فقدان کاال یا افزایش قیمت 
و وجود کاالهای موردنیاز مردم. رویکرد اصلی باید مبتنی بر انتخاب گزینه دوم باشد. شوک باید خود را در قیمت 
بروز دهد نه در کمبود کاال. بدون تردید نارضایتی از وضعیت پیش آمده وجود خواهد داشت؛ اما انتخاب گزینه دوم، 

به مراتب برای اقتصاد و مردم قابل پذیرش تر است.
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مصرف گاز نیروگاه ها در سال ۹۷ بدون تغییر ماند/افزایش ۹.3 
درصدی مصرف در صنایع عمده

براساس گزارش شرکت ملی گاز ایران، میزان مصرف گاز در نیروگاه ها در سال ۹6 روزانه 1۸6 میلیون 
و 100 هزار متر مکعب بود که در سال ۹۷ تقریبا ثابت باقی ماند و با کاهش 0.1 درصدی به 1۸5 میلیون 

و ۹00 هزار متر مکعب در روز رسید.
مصرف گاز نیروگاه ها در سال 9۷ بدون تغییر ماند/افزایش 9.۳ درصدی مصرف در صنایع عمده

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس براساس گزارش منتشر شده توسط امور بهره برداری مدیریت گازرسانی 
شرکت ملی گاز ایران، میزان مصرف گاز در نیروگاه ها در سال 96 روزانه 186 میلیون و 100 هزار متر 
مکعب بود که در سال 9۷ این آمار تقریبا ثابت باقی ماند و با کاهش 0.1 درصدی به 185 میلیون و 900 

هزار متر مکعب رسید.
تغییر نیافتن گاز رسانی به نیروگاه ها در حالی رخ داد که با افتتاح برخی از فازهای پارس جنوبی، شاهد 

افزایش تولید گاز در سال 9۷ بودیم.
همچنین براساس این گزارش، مصرف گاز در صنایع عمده از جمله پتروشیمی ها در سال 9۷ نسبت به 
سال 96 به میزان 9.۳ درصد افزایش یافت به طوریکه از رقم 101 میلیون و 800 هزار متر مکعب در روز 

در سال 96 به 111 میلیون و ۳00 هزار متر مکعب در روز در سال 9۷ رسید.

۷۸ درصد مخازن سدهای 
کشور پر شد

باعث شده  جاری  آبی  مناسب سال  بارش های 
تا میزان ذخیره آب سدهای کشور با رشد 63 
درصدی نسبت به سال گذشته به بیش از 3۹ 
میلیارد مترمکعب رسیده و ۷۸ درصد از ظرفیت 

مخازن سدهای کشور نیز پر شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت نیرو، 
میزان بارندگی های کشور از ابتدای سال آبی جاری 
تاکنون به ۳14 میلیمتر رسیده است که این رقم 
سال  مشابه  مدت  متر(  میلی   120( با  مقایسه  در 
گذشته 161 درصد و در مقایسه با )209 میلی متر( 
داشته  افزایش  درصد   50 بلندمدت  متوسط  مدت 
است. روند افزایشی بارندگی ها موجب شده است تا 
کشور ما پربارش ترین سال آبی نیم قرن اخیر خود 
استان های  تمامی  بارندگی   حجم  و  کند  تجربه  را 
هم  کشور  اخیر  سال   50 میانگین  مدت  از  کشور 

فراتر برود.
سدهای کشور نیز تحت تاثیر بارندگی های مناسب 
تجربه  را  مناسبی  بسیار  وضعیت  جاری  آبی  سال 
می کنند به طوری که ورودی آب به سدهای کشور 
 56.64 به  تاکنون  گذشته  سال  مهرماه  ابتدای  از 
میلیارد مترمکعب رسیده، که این رقم در مقایسه با 

ورودی 14.56 میلیارد مترمکعبی مدت مشابه سال 
گذشته 289 درصد افزایش داشته است.

در حال حاضر میزان ذخیره آب سدهای کشور با 
بیش  به  به سال گذشته  نسبت  رشد 6۳ درصدی 
از ۳9 میلیارد مترمکعب رسیده است و ۷8 درصد 
از ظرفیت مخازن سدهای کشور نیز پر شده است. 
میزان خروجی از سدها نیز با افزایش 1۷0 درصدی 
به ۳۷.55 میلیارد مترمکعب رسیده است که همین 

امر نوید سال زراعی بسیار مناسبی را می دهد.
بارش های مناسب سال آبی جاری باعث شده است 
تا از میان 1۷8 سد مهم کشور حدود ۷۷ سد بزرگ 
که 54 درصد از ظرفیت کل مخازن سدهای کشور 
را شامل می شوند بین 90 تا 100 درصد پر شده 

باشند.
هم اکنون 92 درصد مخازن سدهای حوضه آبریز 
خلیج فارس، 8۳ درصد مخازن سدهای حوضه آبریز 
مخازن سدهای حوضه  درصد   59 ارومیه،  دریاچه 
دریای خزر، 5۷ درصد مخازن سدهای حوضه آبریز 
آبریز  حوضه  سدهای  مخازن  درصد   55 مرکزی، 
آبریز  حوضه  سدهای  مخازن  درصد   42 و  هامون 

سرخس نیز پر است.
سیالب های فروردین ماه در کنار بارش های مناسب 
استان  تا سدهای  است  موجب شده  اخیر  چندماه 
خوزستان نیز در وضعیت بسیار مطلوبی قرار گیرند؛ 
ابتدای  از  استان  سدهای  به  ورودی  که  طوری  به 
میلیارد   ۳4 حدود  به  تاکنون  جاری  آبی  سال 
در  گذشته  سال  رقم  این  است.  رسیده  مترمکعب 

چنین زمانی تنها 6 میلیارد مترمکعب بوده است.
در حال حاضر 95 درصد مخازن سدهای خوزستان 
استان  سدهای  مخازن  در  موجود  آب  و  است  پر 
میلیارد   2۳ از  بیش  به  درصدی   8۳ افزایش  با 

مترمکعب رسیده است.

https://www.farsnews.com/news/13980203000739/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B9%DB%B7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B9%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%AF%D8%B1
https://www.farsnews.com/news/13980202000965/%DB%B7%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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اقتصاد ایران _ اخبار

دو راه حل یک اقتصاددان برای 
جبران کاهش فروش نفت

کاخ سفید به طور رسمی اعالم کرد که معافیت 
خریداران نفت ایران تمدید نخواهد شد و این 
با پایان مهلت 6 ماهه معافیت خرید که  یعنی 
آن هم برای ثبات بازار جهانی نفت مقرر شده 
بود، از تاریخ دوم مه )1۲ اردیبهشت( سال جاری 
میالدی، کشورهای ایتالیا، تایوان، ترکیه، چین، 
نیز مانند دیگر  ژاپن، کره جنوبی، هند و یونان 
کشورها حق خرید نفت ایران را نخواهند داشت 
در غیر این صورت با جریمه هایی از جانب آمریکا 

روبرو خواهند شد.
از  پس  متحده،  ایاالت  خارجه  وزیر  پمپئو،  مایک 
و  وعده  از  خبری  کنفرانس  در  بیانیه  این  انتشار 
مبنی  عربی  متحده  امارات  و  عربستان  وعیدهای 
انرژی  بازار جهانی  ایران در  بر جبران کمبود نفت 
سخن گفت و تصریح کرد که تحریم ها بیش از 10 

و عرضه  کرده  را کم  ایران  عایدی  از  دالر  میلیارد 
کافی در بازار جهانی نفت وجود دارد و آمریکا قصد 

دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند.
این در حالیست که چین و کره جنوبی، در ماه های 
آبان 9۷( بزرگترین  بازگشت تحریم ها )1۳  از  بعد 
خریداران نفت ایران بودند و از میان خریداران عمده 
هم تنها چین است که هم خریدار نفت ایران بوده و 
هم با سیاست های دولت آمریکا درباره تحریم ایران 

به تندی و آشکارا مخالفت کرده است.
این اولین بار نیست که دولت آمریکا به قصد فلج 
کردن اقتصاد ایران دست به اقدامات سلطه مآبانه 
آشفته  و  جهانی  بازار  تعادل  زدن  برهم  با  و  زده 
کردن آن، کینه دیرینه خود را علیه کشور و ملت 

ایران بروز می دهد.
البته باید گفت دولت کنونی آمریکا حساب خاصی 
دونالد  حضور  ابتدای  از  و  کرد  باز  زمینه  این  در 
از  تبیین شد. خروج یک طرفه  اهداف  این  ترامپ 
برجام و تشدید تحریم ها علیه ایران تیرهایی بود که 
به قصد از پای انداختن ایران از سوی آمریکا پرتاب 

شد اما به هدف ننشست.
سال های  در  ایران  نفت  فروش  میزان  چند  هر 
بر  اقتصاددانان  آنچه  اما  کرد  پیدا  کاهش  متمادی 
آن هم نظرند این است که ایران راه های دور زدن 
میانگین  و فروش  اجرا کرده  به خوبی  را  تحریم ها 

1.۷ میلیون بشکه در روز گواه این مدعاست.
مخاطرات بازار جهانی نفت بدون ایران

اقتصاد  حوزه  کارشناسان  اغلب  شرایط  این  در 
معتقدند بازار جهانی انرژی بدون حضور ایران میسر 
نفت  قیمت  حد  از  بیش  رفتن  باال  امکان  و  نبوده 
افزایش  نیز  مدعا  این  شاهد  است.  محتمل  امری 
قیمت نفت در بازار جهانی امروز بود که بیشترین 
درصد   ۳ با  میالدی  جاری  سال  در  را  خود  مقدار 

افزایش تجربه کرد.
اندازه  از  بر این گزینه، نبود توان فنی بیش  عالوه 
از سوی عربستان و امارات با وجود ادعای افزایش 
نفتی  پاالیشگاه های  شدن  آداپته  تولید،  میزان 
کشورهایی نظیر ژاپن و چین با نفت خام صادراتی 
ایران و نیز آشفته شدن معادالت بازار بر اثر تنش 
ممکن آینده نفتی جهان را با بحران مواجه خواهد 

کرد.
دیروز فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مراسم افتتاحیه 
دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با اشاره به 
اقتصادی کشور گفت: جهش قیمت برخی  شرایط 
کاالها و به ویژه کاالهای اساسی موجب آسیب شد 
بینی می کنیم سال 98 سال  از همین روی پیش 
پیش بینی ها  و  برآوردها  صرف  البته  نباشد؛  خوبی 

نمی تواند برای ما نگرانی ایجاد کند.
حال علیرغم جزئیات مطرح شده در گزارش و فارغ 
از شرایط اقتصادی امروز و آینده کشور، اگر آنچه 
در  پیامدهایی  چه  شود  محقق  آمریکاست  مدنظر 
مسائل  کارشناس  یک  بود؟  خواهد  ایران  انتظار 
اتفاق،  این  بروز  صورت  در  است:  معتقد  اقتصادی 
و  کرده  تجربه  را  رکود شدیدی  ایران  نفت  فروش 
جبران خسارت ناشی از کاهش فروش نفت، کشور 

را دچار چالش های متعددی خواهد کرد.
دو راه حل برای جبران کاهش فروش نفت

قاسم نوروزی در گفت و گو با ایسنا، دو راه حل برای 
جبران کاهش فروش نفت معرفی و پیشنهاد کرده و 
گفت: با خارج شدن خریداران فعلی نفتی یا ایران 
باید به دنبال شرکای جدید باشد و یا اینکه سهم 
دیگر شرکایی که با آنها ارتباط دارد را افزایش دهد 

که مورد دوم در آن شرایط بعید به نظر می رسد.
نوروزی، تأثیر مستقیم و منفی پایین آمدن درآمد 
نفتی کشور را متوجه بودجه کشور دانست و تصریح 

کرد: چالش دار شدن بودجه کشور به این معناست 
که تمام برنامه های عمرانی، توسعه ای، زیرساختی و 
تولیدی دچار چالش شده و کاهش پیدا خواهد کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قائمشهر، پیامدها و 
عواقب ناشی از کاهش درآمد نفتی کشور را اینگونه 
پول  ارزش  کاهش  ارزی،  ذخایر  کاهش  برشمرد: 
ملی، افزایش قیمت ارز در بازار، اعمال تورم وارداتی 
روی کاالها و خدمات، افزایش تورم داخلی، کاهش 
سرمایه  جذب  در  رکود  و  خارجی  گذاری  سرمایه 
اطمینان  عدم  و  کشور  در  تولید  رکود  خارجی، 
مردم  سوی  ار  کشور  شرایط  و  اقتصاد  به  نسبت 

تبعات منفی حاصل از این اتفاق خواهد بود.
مدت  کوتاه  در  پاسخگویی  برای  گزینه  بهترین 

سرمایه گذاری در بخش گردشگری است
این  از  پیشتر  باید  دولت  اینکه  تصریح  با  نوروزی 
جایگزین هایی برای نفت پیدا می کرد و پیش بینی 
می شد،  لحاظ  تمهیدات  و  تدابیر  در  روزی  چنین 
خاطرنشان کرد: اغلب راهکارهای جایگزین موجود 
نظیر سرمایه گذاری در بخش های صنعت، کشاورزی 
و خدمات طرح های بلندمدت بوده و بهترین گزینه 
برای پاسخگویی در کوتاه مدت سرمایه گذاری در 

بخش گردشگری است.
مباحث  در  اینکه  به  اشاره  با  دانشگاه  استاد  این 
الکترونیکی، صنعت  از صنایع  فارغ  اقتصاد،  جهانی 
گردشگری پس از نفت و خودرو در رتبه سوم قرار 
دارد، تاکید کرد: علیرغم اینکه زمان برای سرمایه 
رفته  دست  از  بخش  این  در  مدت  کوتاه  گذاری 
ایران در گردشگری و  با توجه به پتانسیل های  اما 
قرارگیری در ردیف 15 کشور اول دارای ظرفیت این 
اقتصادی  کنونی  و همچنین شرایط  دنیا  در  حوزه 
کشور، بهترین راهکار برای خروج از شرایط تشدید 
تحریم ها، سرمایه گذاری در این بخش خواهد بود.
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چقدر ذخایر ارزی به ریال 
تبدیل شده است؟

در دوران فعالیت صندوق توسعه ملی حدود 45 
هزار میلیارد تومان از ذخایر ارزی به ریال تبدیل 
برای  بانک ها  در  کانال سپرده گذاری  از  و  شده 

استفاده در بخش های مختلف در دستور کار قرار 
گرفته است.

صندوق  در  شده  ذخیره  منابع  ایسنا،  گزارش  به 
توسعه ملی از زمان تأسیس آن )ابتدای دهه 90( 
از محل درصدی از درآمدهای نفتی است که ساالنه 
به آن واریز می شود تا به عنوان محلی برای ذخیره 
از منابع  بخشی از درآمدهای ارزی باشد و بخشی 
در  شده  تعیین  بخش های  در  بکارگیری  برای  آن 
اساسنامه صندوق به صورت تسهیالت مورد استفاده 

قرار گیرد.
ارزی  بخش  دو  در  ملی  توسعه  صندوق  تسهیالت 
آن  از  استفاده کنندگان  و  می شود  تقسیم  ریالی  و 
اقتصادی  بنگاه های  و  تعاونی  خصوصی،  بخش 

متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند.
تأسیس صندوق  ابتدای  از  که  است  حالی  در  این 
تسهیالت  به  قانونی  تکالیف  طبق  منابع  از  بخشی 
ریالی اختصاص پیدا کرده است که تا انتهای سال 
با  ریالی  عاملیت  قرارداد  انعقاد  طریق  از   1۳9۳
بانک های عامل پرداخت شده و از سال 1۳94 در 
مالی  مقررات  از  بخشی  تنظیم  قانون  اجرای حکم 
دولت، صندوق توسعه ملی نسبت به سپرده گذاری 
ریالی در بانک های دولتی و خصوصی جهت اعطای 
اقدام کرده  اقتصادی  به طرح های  ریالی  تسهیالت 
سپرده های  توزیع  صرفاً  صندوق  عبارتی  به  است. 
ریالی را انجام می دهد و نقشی در تخصیص موردی 
این  و  نداشته  فعالیت ها  و  طرح ها  به  تسهیالت 

مسئولیت بر عهده بانک های سپرده پذیر است.
جریان سپرده گذاری منابع ارزی از سال 1۳94

بر این اساس در سال های 1۳90 تا 1۳9۳ از محل 
 88۳ و  هزار   11 مبلغ  ریالی  عاملیت  قراردادهای 
میلیارد تومان به طرح ها و پروژه های معرفی شده 
از طرف بانک های عامل اختصاص و به حساب بانک 

تا  می دهد  نشان  آن  عملکرد  که  است  شده  واریز 
بابت  تومان  میلیارد   86۷1 پارسال  ماه  آذر  پایان 
اصل تسهیالت دریافتی به صندوق بازپرداخت شده 
و ۳.212 میلیارد تومان نزد بانک ها به عنوان اصل 

تسهیالت جاری باقی مانده است.
ابتدای سال 1۳94 صندوق نسبت به  از  همچنین 
سپرده گذاری در بانک های دولتی و خصوصی جهت 
اعطای تسهیالت ریالی به طرح های اقتصادی اقدام 
کرده که میزان سپرده گذاری های انجام شده در این 
ماهه  در 9  و خصوصی  دولتی  بانک های  در  رابطه 

اول امسال به 6.۷00 میلیارد تومان می رسد.
بر این اساس مجموع سپرده گذاری های انجام شده 
به  پارسال  آذرماه  پایان  تا   1۳94 سال  ابتدای  از 
از  است.  رسیده  تومان  میلیارد   900 و  هزار   28
این رقم 194 فقره قرارداد در مجموع به مبلغ 15 
به  تسهیالت  تخصیص  جهت  تومان  میلیارد  هزار 

متقاضیان دارای اعتبار بوده است.
در پایان آذرماه از مجموع 28 هزار و 900 میلیارد 
تومان سپرده گذاری شده نزد بانک ها حدود 1۷ هزار 
و 900 میلیارد تومان از اصل منابع نزد بانک ها بوده 
و باقی آن به صندوق برگردانده شده است که تمام 
این منابع برگشتی و سودهای مربوطه مجدداً طی 
اختصاص  جهت  جدید  سپرده گذاری  قراردادهای 
قرار  بانک ها  اختیار  در  شرایط  واجد  متقاضیان  به 

گرفته است.
عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می دهد که در 
9 ماهه اول امسال از محل قراردادهای فعال مبلغی 
بالغ بر 4.600 میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص 
یافته که با احتساب مبالغ قبلی در جمع حدود 15 
تا   94 سال  ابتدای  از  تومان  میلیارد   900 و  هزار 
پایان آذرماه اختصاص پیدا کرده است که قسمتی 
به صندوق  به صورت کامل  این تسهیالت  از اصل 

در  جاری  تسهیالت  عنوان  به  قسمتی  و  برگشته 
اختیار متقاضیان قرار دارد.

روند پرداخت تسهیالت برای اشتغال
از  شده  پرداخت  ریالی  تسهیالت  دیگر  بخش  اما 
صندوق در راستای اجرای قانون حمایت از توسعه 
و  روستایی  مناطق  در  پایدار  اشتغال  ایجاد  و 
ملی  توسعه  صندوق  منابع  از  استفاده  با  عشایری 
می شود که بر اساس آن معادل ریالی یک میلیارد 
صورت  به  صندوق  منابع  از  دالر  میلیون   500 و 
بانک،  پست  کشاورزی،  بانک  نزد  قرض الحسنه 
صندوق  و  امید  کارآفرینی  صندوق  تعاون،  توسعه 
حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 
اعطای  برای  منابع  این  از  تا  شده  سپرده گذاری 
تسهیالت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی 
برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر 10 

هزار نفر واقع در مناطق مرزی و عشایری شود.
در این رابطه در 9 ماهه اول امسال صندوق نسبت 
به سپرده گذاری 2.940 میلیارد تومان در بانک ها 
یا صندوق های منتخب در قانون اقدام کرده که با 
احتساب مبالغ سپرده گذاری شده در سال پیش در 
مجموع 4.440 میلیارد تومان معادل 960 میلیون 

دالر سپرده گذاری کرده اند.
انجام  ریالی  سپرده گذاری  کل  میزان  مجموع  در 
شده توسط صندوق در بانک های دولتی و خصوصی 
از ابتدای سال 1۳94 تا انتهای آذر ماه به ۳۳ هزار 
و ۳00 میلیارد تومان می رسد که در پایان آذرماه 
مانده اصل این سپرده ها نزد بانک ها مبلغی حدود 
22 هزار و ۳00 میلیارد تومان است. اگر حدود 11 
ابتدای اساس صندوق  هزار و 800 میلیارد تومان 
تا پایان سال 1۳9۳ را نیز به این رقم اضافه کنیم 
حدود 45 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق به 

ریال تبدیل شده است.

https://www.isna.ir/service/Economy


از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

138 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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فهرست اهم مناقصات کشور

تاریخ انتشار : 1۳98/02/0۳
استان : آذربایجان غربی 

مناقصه گزار : آب و فاضالب شهری آذربایجان 
غربی 

کیفی  ارزیابی  فراخوان  بها  استعالم   : آگهی 
خرید و بارگیری،حمل،تحویل،نصب، راه اندازی 
تابلو  با  ژنراتور  دیزل  دستگاه  چهار  آموزش  و 
فاضالب  تاسیسات  ایجاد  برای  برقهای مربوطه 

شهر میا 
مهلت دریافت اسناد : 1۳98/02/08

تاریخ انتشار : 1۳98/02/0۳
استان : البرز

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان البرز
آگهی : مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث 
برق  نیروی  توزیع  های  شبکه  سازی  بهینه  و 
به منظور تامین برق متقاضیان و مشترکین در 
نیروی برق شهرستان  محدوده مدیریت توزیع 
های  پروژه  هشتگرد-  جدید  )شهر  ساوجبالغ 

نبردپی و جنوب ساز(
مبلغ برآورد مالی : 5.985.69۳.555 ریال 

مبلغ تضمین : 299.284.6۷8 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1۳98/02/09

تاریخ انتشار : 1۳98/02/0۳
استان : البرز

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان البرز
آگهی : مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث 
برق  نیروی  توزیع  های  شبکه  سازی  بهینه  و 
به منظور تامین برق متقاضیان و مشترکین در 
نیروی برق شهرستان  محدوده مدیریت توزیع 
پروژه  هشتگرد-  جدید  )شهر  ساوجبالغ 

سهندسازان(
مبلغ برآورد مالی : ۷.5۳2.910.460 ریال 

 تاریخ انتشار : 1۳98/02/0۳
استان : البرز 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان البرز
آگهی : مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و 
بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق پروژه 
های روستایی در محدوده توابع مدیریت توزیع 

نیروی برق شرق شهرستان کرج
مبلغ برآورد مالی : ۳.۷80.۳22.8۷2 ریال 

مبلغ تضمین : 189.016.144 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1۳98/02/10 

تاریخ انتشار :1۳98/02/0۳ 
استان : تهران 

مناقصه گزار : سایپا
نری  فرمان  سوکت  بها  استعالم   : آگهی 

 METESAN ومادگی تک گلند
مهلت دریافت اسناد : 1۳98/02/08

تاریخ انتشار : 1۳98/02/0۳
استان : تهران

مناقصه گزار : سایپا
آگهی : استعالم بها 6 قلم شین مسی تابلویی 

ایرانی مطابق نمونه عکس پیوست ضمائم
مهلت دریافت اسناد :1۳98/02/09 

تاریخ انتشار : 1۳98/02/0۳
استان : تهران 

مناقصه گزار : بیمه ایران
آگهی : استعالم بها :

1- درخواست خرید کارتریج 
دستگاه  یک  اندازی  راه  و  نصب  و  خرید   -2
دستگاه  یک  (برای  اوت  بلک   ( ناجی  تابلوی 
همراه  به  سرعته  دو  وات  کیلو   5/5 موتور 

باطری و سایر متعلقات 
مهلت دریافت اسناد :1۳98/02/0۳  

تاریخ انتشار : 1۳98/02/0۳
استان : تهران 

مناقصه گزار : فناوری اطالعات ایران
آگهی : استعالم بها :

درخواستی  کاالی  است  مشابه  کد  ایران   -1
پیاده سازی و جهت  داخل  تولید  بایستی  می 
ارسال  باشد  کاربر   250 لیسانس  با   ISMS

پیش فاکتور الزامی می باشد 
2- ماژول توزیع برق بدون وقفه ایران کد مشابه 
است کاالی درخواستی می بایستی تولید داخل 

و مطابق مشخصات فنی پیوست باشد 
مهلت دریافت اسناد : 1۳98/02/04

تاریخ انتشار : 1۳98/02/0۳
استان : زنجان 

مناقصه گزار : آبفار استان 
آگهی : استعالم بها

کابل 10*۳ افشان مسی ۳00 متر
کابل 16*4 افشان مسی 80 متر
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کمیسیون رقابت اتاق ایران طی گزارشی بررسی 
کرد

نوآوری ها و چالش های الیحه 
مدیریت تعارض منافع از نگاه 

بخش خصوصی
سالمت  و  خصوصی سازی  رقابت،  کمیسیون 
اداری اتاق ایران طی گزارشی به نقد و بررسی 
الیحه  پیش نویس  چالش های  و  نوآوری ها 
مدیریت تعارض منافع که دی ماه سال گذشته، 
منتشر  رئیس جمهور  حقوقی  معاونت  توسط 

شده، پرداخته است.
رئیس جمهور  حقوقی  معاونت  دی ماه،  نوزدهم 
پیش نویس الیحه »مدیریت تعارض منافع در انجام 
عموم  از  نظرخواهی  به منظور  را  عمومی«  وظایف 
رقابت،  کمیسیون  کرد.  منتشر  صاحب نظران  و 
که  ایران  اتاق  اداری  سالمت  و  خصوصی سازی 
مطلوب  اجرای  »ضمانت  گزارش  در   9۷ اسفندماه 
در قوانین مقابله با فساد« ضمن بررسی این الیحه، 
الگوی مطلوب ضمانت اجرا در الیحه را بررسی کرده 
مفاد  تشریح  ضمن  خود  گزارش  تازه ترین  در  بود؛ 
الیحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی، 
به ارایه پیشنهادهایی به منظور اثربخش شدن هرچه 

بیشتر این الیحه پرداخته است.

بر اساس تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، 
وظیفه  بین  تضاد  از  است  عبارت  منافع  تعارض 
نفع  آن  مقام دولتی که در  نفع شخصی  و  عمومی 
شخصی مقام مسئول بر عملکرد و پاسخگویی وی 
تاثیر ناروا دارد. به عبارتی، تعارض منفعت موقعیتی 
است که اجرای وظایف قانونی هر یک از کارمندان 
و مدیران بخش های حکومتی یا موسسات خصوصی 
)به  آن ها  فردی  منافع  با  عمومی  خدمات  عهده دار 
معنای عام( در تقابل یا تعارض قرار گیرد و احتمال 
فرد  توسط  سیاسی  قومی،  فردی،  منفعت  ترجیح 
انجام  از  مانع  است  ممکن  و  داشته  وجود  یادشده 

شایسته وظیفه قانونی افراد شود.
از آنجایی که در قوانین کشور، مفهومی به نام تعارض 
همین  بر  نمی شود؛  مشاهده  منافع  تضاد  یا  منافع 
اساس در قوانین ایران این مفهوم به صورت پراکنده 

و به صورت پنهان در قوانین قرارگرفته  است.
»پیش نویس الیحه نحوه مدیریت تعارض منافع در 
حقوقی  معاونت  توسط  که  قانونی«  وظایف  انجام 
توجه  قابل  لوایح  از  است،  تهیه شده  رئیس جمهور 
سال های اخیر در مبارزه با فساد محسوب می شود. 
به  می توان  الیحه  این  ابتکاری  موارد  جمله  از 
نهاد  تعارض منافع در هر  بر  نظارت  تشکیل هیات 
با  مبارزه  و  پیشگیری  برای مشاوره،  قانون  مشمول 
تعارض منافع صورت گرفته در سازمان، ممنوعیت 
موقعیت های  در  گرفتن  قرار  از  افراد  محدودیت  و 
و  قبول  متعدد،  مشاغل  همچون  منافع  تعارض 
دریافت هدیه، انعقاد قرارداد با بستگان، شرکا و تاکید 
و  مشمول  اشخاص  منافع  تعارض  اظهاری  خود  بر 

سپس نظارت بر آنان اشاره کرد.
بر اساس گزارش کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و 
سالمت اداری اتاق ایران، هر قانون منع تعارض منافع 

باید دارای مؤلفه های زیر باشد:

تفکیک و تمایز منافع خصوصی از عمومی
تبیین مکانیسم هایی برای افشای منافع خصوصی

ایجاد فرآیندهایی برای رفع و حل اتهامات در مورد 
منافع خصوصی

از  خصوصی  منافع  خروج  برای  رویه هایی  ایجاد 
تصمیم سازی های در راستای منافع عمومی

تعیین منافع خصوصی ناسازگار با تصمیم سازی هایی 
که در عرصه منافع عمومی گر فته خواهد شد

اعالم  آشنایان،  استخدام  محدودیت  این،  بر  عالوه 
همچنین  و  وی  خانواده  و  عمومی  مقام  درآمد 
هدایای دریافتی توسط مقام عمومی، افشای اموال و 
دارایی های عمومی، محدودیت شخصی و خانوادگی 
بر مالکیت خصوصی شرکت ها از مهم ترین ابزارهایی 
است که به عقیده کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و 
سالمت اداری اتاق ایران مانع تعارض منافع می شود.

از  خود  نقد  و  بررسی  در  همچنین  کمیسیون  این 
اظهار  منافع  تعارض  مدیریت  الیحه  پیش نویس 
»ابتکارات  مفاهیم«،  تدقیق  و  »تبیین  که  داشته 
ایجاد  و  موجود  به ظرفیت های  »توجه  ساختاری«، 
فرصت های جدید«، »طراحی سازوکارهای مدیریت 
از  اجراها«  به ضمانت  »پرداختن  و  منافع«  تعارض 
مهم ترین نوآوری هایی که در تهیه و تدوین این الیحه 
اعمال شده است و کمیسیون رقابت، خصوصی سازی 
و سالمت اداری اتاق ایران به منظور تکمیل این نقاط 
قوت و ارتقای این الیحه، موارد زیر را پیشنهاد داده 

است:
بخش  و  مدنی  جامعه  نمایندگان  بیشتر  مشارکت 

خصوصی در کمیسیون نظارت بر تعارض منافع
تدقیق و تکمیل طراحی سازوکارهای اجرایی مدیریت 

تعارض منافع
تعمیم و طراحی کامل ضمانت اجراها

به کاررفته  اجراهای  ضمانت  تنوع  و  انعطاف پذیری 

شده در ماده 19
پیش بینی مراجع قضایی موجود در مورد رسیدگی 
با  خاص  شعبه ای  در  منافع  متعارض  پرونده های 

قضات متخصص در زمینه تعارض منافع
 مهم ترین ایرادات الیحه

کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سالمت اداری 
تشریح  به  خود  گزارش  دوم  بخش  در  ایران  اتاق 
مهم ترین ایرادهای وارد بر پیش نویس الیحه مدیریت 
دو  اساس  همین  بر  است.  پرداخته  منافع  تعارض 
چالش  » لفظی و مفهومی« و »ماهوی و ساختاری« 
از مهم ترین اشکاالتی هستند که پیش نویس الیحه 
مدیریت تعارض منافع با آن مواجه است؛ مهم ترین 
و  چالش ها  رفع  برای  کمیسیون  این  پیشنهادهای 

نقص های موجود به شرح زیر است:
استفاده از نمایندگان کانون وکال، احزاب، تشکل های 
مردم نهاد و رسانه ها در ترکیب کمیسیون نظارت 

بر تعارض منافع
ارایه مستمر اطالعات مدیریت تعارض منافع اشخاص 

مشمول به مردم از طریق پایگاه اطالع رسانی
حمایت سلبی و ایجابی از گزارشگران تعارض منافع 

که شامل جوایز نقدی و غیر نقدی است
استفاده ترکیبی و تلفیقی از ضمانت اجرای کیفری، 

اداری، مردمی و مدنی در اعمال مجازات ها
و ...

خصوصی سازی  رقابت،  کمیسیون  کامل  گزارش 
و سالمت اداری اتاق ایران را در خصوص مفاهیم، 
منافع،  تعارض  مدیریت  راهکارهای  و  نظریه ها 

می  توانید از اینجا دانلود کنید.
و  خصوصی سازی  رقابت،  کمیسیون  کامل  گزارش 
سالمت اداری اتاق ایران از نوآوری ها و چالش های 
پیش نویس الیحه مدیریت تعارض منافع را می توانید 

از اینجا دانلود کنید.

http://otaghiranonline.ir/news/28371
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ارز مسافرتی گران تر از بازار شد
در حالی امروز بانک ها ارز مسافرتی را بیش از 16 هزار تومان قیمت گذاری کردند که قیمت آن در بازار 

حداقل ۲00 تومان ارزان تر است.
به گزارش ایسنا، مدتی است که بانک ها نسبت به خرید ارز از مردم اقدام کرده و در مقابل فقط ارز مسافرتی 
را می فروشند. این در حالی است که در ابتدا قیمت ارز مسافرتی تا حدی پایین تر از قیمت بازار بود که در 
ادامه تا حدی برابر شده و این روزها شاهد آن هستیم که قیمت حتی باالتر از نرخ بازار آزاد اعالم می شود.
در شرایطی که متقاضی در روزهای اخیر در مراجعه به بانک با این اعالم مواجه می شد که قیمت آنها برابر 
بازار است، که برای امروز )سه شنبه( قیمت هر یورو ارز مسافرتی 16 هزار و 100 تومان قیمت گذاری شده 
و نه تنها برابر بازار نیست بلکه بیش از 200 تومان هم گران تر است. این در حالی است که هر یورو با وجود 

افزایش نسبت به روز گذشته به 15 هزار و 850 تومان در بازار آزاد رسیده و معامله می شود.
هر مسافرمی تواند برای کشورهای همسایه و مشترک المنافع تا 500 یورو و سایر کشورها تا هزار یورو بعد 

از ثبت نام در بانک و طی روند آن دریافت کنند.
قیمت خرید در بانک ها باال رفت

اما قیمت خرید دالر و یورو نیز در بانک ها نسبت به روز گذشته افزایش داشته است؛ به طوری که هر دالر 
تا 1۳ هزار و 6۳۷ تومان خریداری شده که در مقایسه با روز گذشته نزدیک به 246 تومان افزایش داشته 
است همچنین هر یورو تا 15 هزار و ۳46 تومان خریداری می شود که نسبت به نرخ 15 هزار و 50 تومانی 

روز قبل تا ۳00 تومان گران تر خریداری می شود.
همچنین در بازار آزاد نیز قیمت ها در مقایسه با روز دوشنبه تا حدی افزایشی بود و هر دالر تا حدود 14 

هزار و 80 و یورو تا 15 هزار و 850 تومان معامله شده است.

ظریف در توییتر:

تشدید تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران نشانگر استیصال رژیم 
آمریکا است

تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه تاکید کرد: میراث داران تمدن کهن ایرانی راهبرد خود را بر اساس 
"راهنمایی" خارجی ها - چه برسد به آمریکایی ها - تعیین نمی کنند.

به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف امروز-سه شنبه- در حساب کاربری خود توییتر خود نوشت: »تشدید 
تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران نشانگر استیصال و دستپاچگی رژیم آمریکا و شکست های مزمن اذناب 

و شرکای جرم منطقه ای آن است«.
ایرانی  وی در این توییت خطاب به رییس جمهور آمریکا نوشت:»آقای ترامپ: میراث داران تمدن کهن 

راهبرد خود را بر اساس"راهنمایی" خارجی ها - چه برسد به آمریکایی ها - تعیین نمی کنند.«

http://www.irna.ir/fa/News/83289029
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مدیران

مصاحبه با رئیس هیات مدیره آئودی

وقتی که آئودی، برقی شد
مترجم: مهدی نیکوئی

عالقه به خودروهای برقی در سال های گذشته 
به شدت افزایش یافته و باعث شده تا انقالبی در 
نوآوری ها و شکل کار تمام زنجیره ارزش تولید 

آن به وجود آید.
نشان های  باارزش ترین  از  یکی  به عنوان  آئودی،   
ساخت  با  لوکس،  خودروهای  تولید  در  تجاری 
»ای ترون«،  مدل  یعنی  برقی خود  اولین خودروی 
ایجاد کرده است. رئیس  تحولی در صنعت خودرو 
 Bram( شات  برام  شرکت،  این  هیات مدیره 

Schot( در مصاحبه ای با ما، به نکات جذابی درباره 
دیجیتالی کردن  و  برقی سازی  مسیر  در  مسیرشان 

فرآیندهایشان اشاره کرد.
در  را  وقتتان  که  ممنون  شات!  رئیس  به خیر  روز 
با  را  دهید صحبتمان  اجازه  دادید.  قرار  ما  اختیار 
نگاهی به برنامه کاری روزانه شما به عنوان یکی از 

رهبران موفق صنعت خودرو شروع کنیم.
 من روزم را خیلی زود شروع می کنم و ساعت 4:45 
دقیقه از خواب برمی خیزم. صبحانه نمی خورم و به 
هستم.  کار  مسیر  در   5:۳0 ساعت  دلیل  همین 
برنامه کاری روزانه ام بسیار فشرده است و جلسات 
مشکالت  تا  استراتژیک  مباحث  از  مختلفی  کاری 
روزانه خط تولید در آن قرار دارند. به همین دلیل، 
متمرکز  بدهم،  گوش  خوب  که  است  مهم  بسیار 
باقی بمانم و تنها به لحظه کنونی فکر کنم. برای 
چالش های  بر  غلبه  برای  روش  بهترین  این  من، 

شغلم در آئودی است.
آئودی  هیات مدیره  رئیس  به عنوان  که  زمانی 
بیش  شغلتان  مورد  در  چیزی  چه  شدید،  انتخاب 
از همه، شما را به هیجان می آورد و باعث می شد 
تا مشتاقانه در فعالیت های کنونی و آینده شرکت 

مشارکت کنید؟
 کل صنعت خودرو، در زمان های مختلف با تغییرات، 
تحوالت و دگرگونی های فراوانی مواجه می شود. ما 
در آئودی، ضمن توجه به چالش ها، نگاهی به آینده 
و مسیر پیش رو هم داریم: از طریق طرحی که آن را 
»برنامه دگردیسی آئودی« می نامیم. اکنون شرکت 
محض،  خودروساز  یک  از  و  است  رشد  حال  در 
تبدیل به یک تامین کننده سیستمی حمل ونقل و 
تغییرات  این  فناوری می شود.  ایجادکننده  و  نوآور 
ما  کسب وکار  و  فعالیت ها  برجسته  ابعاد  تمام  در 
با موفقیت  بتوانیم  اما برای آنکه  مشاهده می شود. 

بتوانیم تغییرات  باید  انجام دهیم،  بازار را  تغییرات 
را از داخل سازمان خود شروع کنیم. ما نیاز داریم 
تا نگاه انتقادی به فرهنگ، ساختارها و فرآیندهای 
ما، هم اکنون  باشیم. شرکت  کاری خودمان داشته 
از  پس  دارد.  خود  نام  در  را  دادن«  »گوش  واژه 
کارکنان خود خواستم تا این واژه را جدی بگیرند: 
به خواسته های مشتریان گوش دهند و راهکار های 

مناسبی برای تامین این خواسته ها ارائه کنند.
با توجه به آنکه بیشترین دوران کار شما در صنعت 
برجسته ترین  می توانید  است،  گذشته  خودرو 
برای  افتاده،  اتفاق  این صنعت  در  که  را  پیشرفتی 

ما نام ببرید؟
به  احتراقی  موتورهای  سمت  از  کنونی  حرکت   
بزرگ ترین  از  یکی  قطعا  برقی  موتورهای  سمت 
دگردیسی،  این  است.  خودروسازی  تاریخ  تحوالت 
شیوه  و  زیرساخت ها  بازارها،  بر  هم  االن  همین 
تولید و تامین خودروها اثر گذاشته است. همزمان 
با آن، شاهد دیجیتالی شدن این صنعت هم هستیم 
دور،  راه  از  کنترل  و  اتصال  امکان  مانند  )مواردی 
خدمات اشتراک گذاری تحرک و رانندگی خودکار( 
با  می توان  همزمان،  تغییر  دو  این  به  توجه  با  و 
شاهد  که  گفت  سخن  موضوع  این  از  قطعیت 
افتادن  از زمان راه  تاریخ خودرو  بزرگ ترین تحول 

خطوط مونتاژ هستیم.
زمانی که شما از برقی شدن آئودی سخن می گویید، 
مخاطبان  ذهن  در  را  چیزی  چه  که  دارید  تمایل 
خود مجسم کنید؟ خودروی برقی جدید شما چه 
ویژگی های منحصربه فردی دارد که خودتان به آن 

افتخار می کنید؟
 آئودی یک خودروی اسپرت و لوکس است. برایمان 
ما  برقی  تمام  اولین خودروی  بسیار مهم است که 
هم یک آئودی واقعی باشد: یک شاسی بلند لوکس، 

استفاده  برای  مناسب  قطعا  و  اسپرت  برقی،  کامال 
روزمره. آئودی ای ترون )e-tron( تجربه رانندگی 
یک عصر جدید فناوری را ارائه می کند. این خودرو، 
ترکیب بی نقصی از کارآیی، عملکرد و راحتی است. 
اما مهم تر اینکه، ما با مدل ای ترون، به مشتریانمان 
چیزی بیش از خودرو ارائه می دهیم. ما پیرامون آن 
و با خدمات دیجیتال اعال، اکوسیستمی جدید ایجاد 
ارائه قابلیت های خودرو براساس تقاضای  کرده ایم. 
مشتریان و سیستم شارژ قدرتمند خودروی برقی 
بخواهم  اگر  است.  آن  برجسته  ویژگی های  از  ما، 
به طور خالصه و پوست کنده بگویم، ما ویژگی های 
عصر حمل ونقل برقی را با تجربه 100 ساله مان در 

ساخت خودروهای لوکس ادغام کرده ایم.
چه عاملی الهام بخش شما در طراحی ای ترون بوده 

است؟
 برای فروش خودروهای لوکس، طراحی آن اهمیت 
ای ترون،  آئودی  طراحی  رو،  این  از  دارد.  بسیاری 
یکی از مهم ترین بخش های کار ما در توسعه اولین 
باعث  آن،  ویژگی های  است.  بوده  برقی  خودروی 
یک  که  داد  تشخیص  بتوان  راحتی  به  تا  می شود 
مدل خودروی کامال برقی است. به عنوان یک مثال، 
براساس  کامال  ای ترون  که  بگویم  را  موضوع  این 
از  یکی  است.  شده  ساخته  ایرودینامیک  مبانی 
ویژگی های بصری و ایرودینامیک مورد عالقه من، 
آینه های خارجی مجازی این خودرو است که برای 
طراحان  می رود.  کار  به  خودرو  یک  در  بار  اولین 
را  برقی  خودروهای  عصر  جدید  طراحی  زبان  ما، 
نمایش  به  ای ترون  خارج  در  هم  و  داخل  در  هم 
گذاشته اند. با تمام این موارد، ما تنها در ابتدای راه 
خود هستیم. آئودی ای ترون راه را برای نسل های 
قرار  باز کرده است که  ما  برقی  بعدی خودروهای 

است در آینده ساخته شوند.
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