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برایچهمیجنگیم؟

 امروز 19 تیرماه در ساعت 15 مجمع عمومی سالیانه
سندیکای صنعت برق برگزار می شود.

دنیای اقتصاد/ دکتر حمید قنبری
می گویند در یکی از جنگ هایی که حضرت علی)ع( 
فرماندهی آن را بر عهده داشت، ایشان اظهار تشنگی 
کردند. در گرماگرم جنگ، یکی از سربازان، کوزه ای 
آب برای ایشان آورد. ایشان هنگامی که خواستند 
از آب بنوشند متوجه شدند که کوزه آب، شکسته 
یا ترک برداشته است و به دلیل کراهت نوشیدن از 
امتناع کردند. سرباز  آب  نوشیدن  از  کوزه شکسته 
این  جای  چه  جنگ،  حین  در  که  آورد  بر  فریاد 

مالحظات است.
پاسخ این بود که »ما برای همین داریم می جنگیم.«

نکته  روایت،  این  تاریخی  دقت  و  صحت  از  فارغ 
گاه  است.  نهفته  آن  در  مهمی  حقوقی  و  اخالقی 
فراموش  که  می شوند  جنگ  غرق  آنقدر  انسان ها 
می کنند برای چه می جنگند. سرمقاله دو روز پیش 
»دنیای اقتصاد«  روزنامه  در  آخوندی  عباس  دکتر 
حاوی نکته مهمی بود. دولت در اجرای سیاست های 
جدید اقتصادی و ارزی خود، در موارد متعددی به 
تصمیمات  است.  کرده  بی توجهی  قانون  حاکمیت 
متعددی مکررا گرفته شده و نقض شده اند و غالبا 
توجیهی که برای این تصمیمات بیان می شود این 
است.  اقتصادی  جنگ  شرایط  در  کشور  که  است 
شرایط  در  کشور  که  نیست  تردیدی  نکته  این   در 

ادامه در صفحه 3

جلسهکمیتهتوسعهصادراتبامهندسداناییفر،
رئیسستادویژهاقتصادیایران،عراقوسوریه
مذکور ستاد محل در جاری سال تیر چهارم

برگزارشد.
در ابتدای جلسه، دبیر سندیکا درباره این تشکل و 
شرکت ها  مشکالت  صادرات،  توسعه  کمیته  فعالیت 
در بازار عراق از قبیل مطالبات، حضور در مناقصات، 
نامه  ضمانت  اخذ  و  پول  انتقال  و  نقل  مشکالت 

توضیحاتی ارائه کرد. 
هیات  رئیس  نایب  رهنما،  نصراله  جلسه  ادامه  در 
مدیره سندیکا با تاکید بر ظرفیت باالی صنعت برق 
که  کرد  اظهار  مهندسی  و  فنی  خدمات  صدور  در 
هدف  بازارهای  در  صنعت  این  از  الزم  حمایت های 

باید صورت پذیرد. 
زمانی فر عضو هیات رئیسه کمیته توسعه صادرات نیز 
تصریح کرد که صنعت برق صنعتی پیشرفته است و 
انتظار  لذا  تقریبا خودکفا هستیم  این صنعت  ما در 
خصوص  در  را  خود  ذاتی  وظایف  حاکمیت  داریم 

عراق و سوریه برای ما انجام دهد.
بازار  درباره  توضیحاتی  توسعه صادرات  کمیته  دبیر 
عراق مطرح کرده و عنوان داشت: در رابطه با خط 
اعتباری سوریه با توجه به اهمیت موضوع زیر ساخت 
از  استفاده  اولویت  می شود  تقاضا  سوریه  کشور  در 
خط به موضوع برق و انرژی اختصاص یابد و سندیکا 
آمادگی خود را جهت هماهنگی الزم با ستاد جهت 

استفاده اعضاء از خط اعتباری اعالم می دارد.
در ادامه جلسه خانم مهندس حسینی، عضو هیات 
نامه  رئیسه کمیته توسعه صادرات درباره دو تفاهم 
و  سوریه  و  عراق  کشورهای  برق  وزارت  با  سندیکا 
مطرح  مباحثی  نامه  تفاهم  دو  این  نشدن  عملیاتی 
از این تفاهم نامه ها در  و پیشنهاد کرد که نسخه ای 
اختیار ستاد ویژه اقتصادی ایران، عراق و سوریه قرار 
بگیرد. وی اظهار کرد که انتظار می رود در خصوص 

خطوط اعتباری از سندیکا نیز استعالم شود.
رئیس ستاد ویژه اقتصادی ایران، عراق و سوریه پس 
از استماع نظرات اعضای کمیته توسعه صادرات، از 

آنها درخواست کرد که مشکالت و برنامه های خود را 
در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی در بازار 

عراق اعالم کنند. 
اقتصادی  ویژه  ستاد  آمادگی  اعالم  از  همچین  وی 
ماهانه  جلسه  برگزاری  برای  سوریه  و  عراق  ایران، 
بخش  توسط  باید  کار  گفت:  و  داد  خبر  سندیکا  با 
خصوصی انجام شود و ما باید از این بخش حمایت 

کرده و همراه آنها باشیم. 
دانایی فر با اشاره به اهمیت سرمایه گذاری در عراق 
عراق  طریق  از  می تواند  ایرانی  کاالهای  کرد:  اظهار 
فقط  لذا  شود  همسایه ها  میلیونی   500 بازار  وارد 
نباید بر روی پروژه های پیمانکاری تمرکز کرد بلکه 
برقی  تجهیزات  از  دائمی  نمایشگاهی  حتی می توان 
ایران در عراق به پا کرد. در پایان جلسه نایب رئیس 
اقتصادی  ویژه  رئیس ستاد  از  هیات مدیره سندیکا 
ایران، عراق و سوریه درخواست کرد که پیگیری های 
الزم را در خصوص نقل و انتقال پول و ضمانت نامه 

بانکی در دستور کار قرار دهند. 

صادرات خدمات فنی و مهندسی به بازار عراق 
درجلساتدورهایمشترککمیتهتوسعهصادراتوستادویژهاقتصادیایران،عراقوسوریهمطرحشد؛

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3411658-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%85
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اخبارصنعتبرق

اخباراقتصادی

یادداشتمدیران

صادراتخدماتفنیومهندسیبه
بازارعراق

جلسهکمیتهتوسعهصادراتبامهندسداناییفر،
رئیسستادویژهاقتصادیایران،عراقوسوریه
چهارمتیرسالجاریدرمحلستادمذکوربرگزار

شد.
صفحه1

موفقیتدرکسبگواهینامهجدید
ترانسفو ایران برای

پیچ سیم با کمتلفات ترانسفورماتورهای
ترانسفو ایران آلومینیومیساختگروهصنعتی
باانجامتستهایاتصالکوتاهموفقبهدریافت

گواهینامهازدانشگاهتهرانشد.
صفحه3

مسیرخصوصیسازیموفق
ازچند باید را ایران موضوعخصوصیسازیدر

زاویهمختلفموردارزیابیقرارداد.
صفحه4

بررسیآییننامهیکپارچهسازاندر
اتوماسیون تخصصی کمیته دستورکار

ومخابرات
جلسههیاترئیسهکمیتهتخصصیاتوماسیون
ومخابراتسندیکادهمتیرسالجاریدرمحل

سندیکایصنعتبرقایرانبرگزارشد.
صفحه4

نمایندهسندیکایصنعت تمدیدحکم

برقایراندرهیاتهایحلاختالف
باپیگیریکارگروهمالیاتیسندیکا،حکمسید
هادیهاشمیجهتحضورنمایندهبخشخصوصی
درهیاتهایحلاختالفاداراتکلامورمالیاتی

شهرواستانتهرانتمدیدشدهاست.
صفحه 5

بررسیموضوعتعرفهتابلودرجلسه
برق تابلوهای کمیتهسازندگان

جلسهکمیتهسازندگانتابلوهایبرق،بیستو
هفتمخردادسالجاریدرمحلسندیکایصنعت

برقایرانتشکیلشد.
صفحه5

تخصصی کمیته رئیسه هیات تصمیم
بر نیرو انتقال سازندگاندکلهای

مناقصات تحریم
جلسههیاترئیسهکمیتهتخصصیسازندگان
دکلهایانتقالنیرودهمتیرسالجاریدرمحل

سندیکایصنعتبرقایرانبرگزارشد.
صفحه 5

ارتینگو بررسیوضعیتصنعت
حفاظتدربرابرصاعقهدرجلسه

کمیته این عمومی
جلسهعمومیکمیتهارتینگوحفاظتدربرابر
صاعقه،ششمتیرسالجاریدرمحلسندیکای

صنعتبرقایرانبرگزارشد.
صفحه6

تهاترهادرجلسه عملیاتیشدن
توزیع یراقآالت کمیتهسازندگان

جلسهکمیتهسازندگانیراقآالتتوزیعپنجم
تیرسالجاریدرمحلسندیکایصنعتبرق

ایرانبرگزارشد.
صفحه7

کمیتهتخصصي رئیسه اقدامهیات
پیشنویس تهیه به مهندسيمشاور

تعدیلنرخارز
مهندسي کمیتهتخصصي رئیسه هیات جلسه
مشاوربیستوهشتمخردادسالجاریدرمحل

سندیکایصنعتبرقایرانتشکیلشد.
صفحه 7

برقرا2هزارمگاواتکاهشداد
وزارتنیرواعالمکردکهتغییرساعاتکارادارات
دربرخیاستانهابهویژهاستانتهرانباعثشدتا
2هزارمگاواتکاهشمصرفبرقدرزمانپیک

بوجودآید.
صفحه7

سرلیستمشکالتحوزهبرق
مدیرعاملشرکتتوسعهانرژیمتینبابیاناینکه
خصوصیسازیدربرقبهصورتغیرکارشناسی

انجامشده،
صفحه8

پیداوپنهانواگذاریهادرصنعت
 برق

فهرستواگذاریهایدولتدرسال۹7حکایت
باواگذاری12۹بنگاه ازآنداردکهوزارتنیرو
درصدریکیازدستگاههایاجراییپرتعداددر
واگذاریبهبخشخصوصیکشورقرارگرفتهاست.

صفحه۹

منفعالنه برخورد از کارشناسان انتقاد
برابرنقدینگی دولتدر

کارشناساناقتصادیعلتاصلیافزایشنقدینگی
اقتصادی سازوکارهای در دولت مداخله را
با سیاستگذار منفعالنه برخورد از و دانستند

موضوعنقدینگیانتقادکردند.
صفحه11

قیمتطال،دالر،سکهوارز
امروز
صفحه11

اهمیتراهکارهایعلمیآزمودهشده
درمدیریتاجرایی

چگونگی آن دنبال به و بیکاری مساله امروزه
مهم مسائل از یکی بهعنوان اشتغال، ایجاد
از بسیاری گریبانگیر اقتصادی، – اجتماعی

کشورهاودولتهااست
صفحه12
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3 سرمقاله

ادامه از صفحه 1
برای چه  که  پرسید  باید  اما  است،  اقتصادی  جنگ 
و  نظام  حفظ  برای  که  است  آن  پاسخ  می جنگیم؟ 

حفظ کشور.
نظام  این  و  کردند  انقالب  که  مردمی  خواسته  اما 
که  است  این  نه  مگر  بود؟  چه  آوردند،  به وجود  را 
و  فردی  تصمیم گیری های  تا  کردند  انقالب  مردم 
بدون ضابطه جای خود را به حاکمیت قانون بدهد؟ 
بودند  آن  خواستار  مردم،  که  بود  این  برای  انقالب 

که نمایندگان منتخب مردم بتوانند از طریق قوانین 
مردم  اطالع  به  دقیق  و  شفاف  نحو  به  که  مصوب 
را  اقتصادی  فعالیت های  ضوابط  و  شرایط  می رسند 
تعیین کنند. واقعیت این است که مردم از فساد و 
رانت های گسترده ای که وجود داشت به ستوه آمده و 
به آن معترض بودند و خواستار آن بودند که به چنان 
و  نمی توان  نتیجه،  در  شود.  داده  خاتمه  وضعیتی 
نباید تصمیماتی گرفت که منجر به رانت و فسادهای 
بانکی  تعامالت  و  واردات  و  امر صادرات  در  مختلف 
استناد شرایط جنگی  به  را  آنها  و  ارزی می شوند  و 
توجیه کرد. احترام به اصل مالکیت و آزادی کسب 
و کارهای مشروع تجاری، بخش دیگری از خواسته 
مردم در زمان انقالب بود و این خواسته همواره باید 
محترم شمرده شود و تصمیماتی که خالف این اصل 

هستند، از سوی مردم قابل پذیرش نیستند.
در  اینکه  استناد  به  می توان  آیا  شرایطی  چنین  در 
شرایط جنگی هستیم، تصمیماتی گرفت که خالف 
حاکمیت قانون است؟ آیا می توان تصمیماتی گرفت 
که رانت و فساد ایجاد می کند؟ آیا می توان به استناد 
اینکه در شرایط جنگی هستیم تصمیماتی گرفت که 
همه صاحب نظران و ذی نفعان اعم از صادرکنندگان، 
حتی  و  صرافان  مجلس،  نمایندگان  واردکنندگان، 
بدنه اجرایی خود دولت نسبت به آن منتقد هستند؟ 
آیا می توان تصمیمات متعددی در زمان کوتاه گرفت 
که بعضا با یکدیگر متعارض و متناقض هستند؟ شاید 
نیاز باشد این نکته را به دولت یادآوری کرد که در 
دارد  اهمیت  چیز  هر  از  بیش  آنچه  جنگی،  شرایط 
حفظ نظم و انضباط است. برای همین است که در 
آموزش های نظامی همواره بر نظم و انضباط بیش از 
هر چیزی تاکید می شود. در هیچ جنگی نمی توان با 

آشفتگی و سراسیمگی در تصمیم گیری پیروز شد.

موفقیتدرکسبگواهینامه
جدیدبرایایرانترانسفو

پیچ سیم با کمتلفات ترانسفورماتورهای
آلومینیومیساختگروهصنعتیایرانترانسفو
باانجامتستهایاتصالکوتاهموفقبهدریافت

گواهینامهازدانشگاهتهرانشد.
توانیر  شرکت  استاندارد های  با  مطابق  تست ها  این 
خود  جدید  محصول  برای  ترانسفو  ایران  که  بوده 
این  است.  کرده  دریافت  را  اشاره  مورد  گواهینامه 
موفقیت  صورت  به  کشور  در  بار  اولین  برای  تست 

آمیز برای این محصول به نتیجه رسیده است.
ترانسفورماتور های کم تلفات با سیم پیچ آلومینیومی 
ایران  صنعتی  گروه  مهندسان  توسط  گذشته  سال 
نیاز های  با  بهره برداری رسید که مطابق  به  ترانسفو 

کشور طراحی و تولید شد.

این ترانسفورماتورها به دلیل استفاده از آلومینیوم در 
سیم پیچ آن باعث کاهش 50 درصدی وزن سیم پیچ 
می شود، همچنین به دلیل مقاومت شیمیایی باالی 
آلومینیوم در مقابل روغن ترانسفورماتور عمر عایق ها 

و در نتیجه عمر محصول افزایش پیدا می کند.
بـه  می تـوان  محصـول  ایـن  ویژگی هـای  دیگـر  از 
چشـمگیر  کاهـش  و  شـده  تمـام  قیمـت  کاهـش 
تلفـات در شـبکه های توزیـع اشـاره نمـود. هـردوی 
ایـن ویژگی هـا مطالبـه و نیـاز صنعـت بـرق کشـور 
می باشـد کـه ایران ترانسـفو بـا ورود به ایـن مبحث 
در  مشـابه  محصـوالت  و  محصـول  ایـن  تولیـد  و 
حمایـت از انـرژی پیش قـدم شـده اسـت. از سـال 
گذشـته تاکنون تعـداد زیادی از ترانسـفورماتورهای 
سـاخت  آلومینیومـی  پیـچ  سـیم  بـا  تلفـات  کـم 
شـبکه های  در  ترانسـفو،  ایـران  صنعتـی  گـروه 
توزیـع کشـورهای ترکمنسـتان و آذربایجـان مـورد 

اسـت.  گرفتـه  قـرار  بهره بـرداری 
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4 اخبار صنعت برق

مسیرخصوصیسازیموفق

دنیایاقتصاد:
موضوعخصوصیسازیدرایرانرابایدازچند
اول نگاه داد. قرار ارزیابی مورد مختلف زاویه
است؛ کشور در خصوصیسازی نحوه بررسی
چراکهبایددیدمسیرطیشدهدرواگذاریهای
صنعتبرق،بهچهسمتوسوییهدایتشده
تخصصی، صنایع از یکی برق صنعت است.
زیرساختیوفنیبهشمارمیرودوطبیعتاانتظار
یا سازمان نهاد، است قرار که زمانی میرود
نیروگاهیواگذارشود،متولیانبهاینپتانسیلها،

توجهویژهایداشتهباشند.
 واگـذاری نیـروگاه بـه بانـک و نهادهـای مشـابه آن، 
مصـداق ایـن ادعـا اسـت کـه واگذاری هـای صنعـت 
بـرق تاکنـون در چرخـه اصلـی و طبیعـی خـود قرار 
نداشـته اسـت. بنابرایـن می تـوان گفـت بزرگ تریـن 
از  بـرق  صنعـت  در  خصوصی سـازی  ضعـف  نقطـه 
آنجـا نشـات می گیـرد کـه واگذاری هـا بـه اهـل آن 
صـورت نگرفتـه اسـت. از سـوی دیگـر نـگاه دوم بـه 
ایـن مسـاله اشـاره دارد کـه ایـران نخسـتین و تنهـا 
کشـوری نیسـت که در امـر خصوصی سـازی  مبادرت 
ورزیـده و کشـورهای موفـق دیگـری هـم هسـتند 
کـه می تـوان بـا بهره گیـری و الگوبـرداری از تجـارب 
آنهـا، نتایـج مطلوبـی در رونـد واگذاری هـا به دسـت 
را در ذهـن  ایـن سـوال  بایـد  ایـن میـان  آورد. در 
مـرور کـرد کـه به طور کلـی چـرا خصوصی سـازی ها 
بایـد  سـوال  ایـن  بـه  پاسـخ  در  می شـوند؟  انجـام 
گفـت، خصوصی سـازی صـورت می گیـرد تـا صنایـع 
تخصصـی بـه اهـل فـن آن واگـذار شـود، دولـت از 
تصدی گـری خـارج شـود و در نتیجـه قانون گـذاری، 
نظـارت و رگوالتوری بر صنایع کشـورها حاکم شـود. 
ایـن در حالـی اسـت کـه در الیحه هـای بودجـه و 

به طـور کلـی در مسـیری کـه تصمیم سـازان کشـور 
بـرای واگذاری هـا در نظـر گرفته انـد، کامـال روشـن 
یـک  به عنـوان  را  آنـان خصوصی سـازی  کـه  اسـت 
منبـع درآمـد و فـروش تلقـی می کننـد. این نـگاه در 
مقایسـه بـا نـگاه کشـورهای توسـعه یافته و صنعتی، 
نشـان دهنده وجود اختالفات و شـکافی بـارز در روند 
خصوصی سـازی اسـت. هـدف از خصوصی سـازی این 
اسـت کـه دولـت کوچـک و چابـک شـود، در جایگاه 
اصلـی خـود قـرار گیـرد و در نهایـت بخش خصوصی 
را حمایـت و هدایـت کنـد. زمانـی کـه رویکردهـای 
خصوصی سـازی در کشـور بـر مبنـای واگـذاری بـا 
مبالـغ باالتر اسـت، طبیعتـا این روند معیـوب خواهد 
بـود و در نحـوه واگذاری هـا بـه اهلیت توجـه خاصی 
نمی شـود. زمانـی کـه روش واگذاری ها اینگونه اسـت 
کـه هـر فـرد یا شـرکتی که مبالـغ باالتری پیشـنهاد 
 دهـد، برنـده مناقصـات یـا واگذاری هـا خواهـد بـود، 
نمی تـوان انتظار داشـت نتایج به دسـت آمده مطلوب 
باشـد و به طورکلـی ایـن چرخـه را خصوصی سـازی 
نامیـد. در کشـورهایی کـه در زمینه خصوصی سـازی 
فعالیـت دارنـد، گاهـی واگذاری هـا به صـورت رایگان 
هسـتند، امـا در قبـال ایـن موضـوع شـروطی را هـم 
بـرای فعـاالن بخش خصوصی خود در نظـر گرفته اند. 
به طـور مثـال یکـی از شـروط ایـن اسـت کـه در بازه 
پنـج سـاله، اشـتغال آفرینی و ظرفیـت تولیـد را بـه 
ایـن  برسـانند.  توافـق رسـیده اند،  بـه  اعـدادی کـه 
کشـورها درخصوصی سـازی نـگاه درآمـدی ندارنـد؛ 
آنـان هدف گـذاری می کننـد کـه یـک بخـش را بـه 
مـردم واگـذار و اجازه دهند آنان فـارغ از گیرودارهای 
بخـش دولتی، کشـور را به سـمت جلـو هدایت کنند 
و بخش هـای مختلـف اقتصـادی را در ریـل توسـعه 

دهند. قـرار 

علیبخشی
رئیسهیاتمدیرهسندیکایصنعتبرقایران

بررسیآییننامهیکپارچهسازان
دردستورکارکمیتهتخصصی

اتوماسیونومخابرات

جلسههیاترئیسهکمیتهتخصصیاتوماسیون
ومخابراتسندیکادهمتیرسالجاریدرمحل

سندیکایصنعتبرقایرانبرگزارشد.
ابتدای جلسه در مورد فعالیت کمیته آموزش و  در 
کارگروه  شد  بنا  و  مطرح  مواردی  سندیکا  پژوهش 
برای  آموزشی  دوره های  برگزاری  هدف  با  آموزش 

اعضای سندیکا تشکیل شود. 
به  نظر  شد  مقرر  یکپارچه سازان  آیین نامه  مورد  در 
پیگیری توانیر، موارد در جلسه آتی با در نظر گرفتن 
مورد  رو  پیش  و  فعلی  محدودیت های  و  شرایط 
بررسی و بازبینی قرارگرفته و جهت نهایی شدن در 

سندیکا دنبال شود. 
سندیکا  دبیر  با  الزم  هماهنگی  شد  مقرر  همچنین 
با  کار  شدن  اجرایی  جهت  اسپک  درخصوص 

پژوهشگاه نیرو طی هفته جاری صورت پذیرد.
اجرای  یکساله  آزمایش  دوره  اتمام  به  توجه  با 
تعیین الزامات، معیارهای فنی و آزمون های دستگاه 
مذکور  نامه  گردید  مقرر   ،)RTU( دور  راه  پایانه 
کارگروه  برای  اعضا  نظرات  نقطه  جمع بندی  جهت 

اتوماسیون و دیسپاچینگ توزیع ارسال شود. 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3411528-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82
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بررسیموضوعتعرفهتابلودرجلسهکمیتهسازندگانتابلوهایبرق
جلسهکمیتهسازندگانتابلوهایبرق،بیستوهفتمخردادسالجاریدرمحلسندیکایصنعتبرق

ایرانتشکیلشد.
در ابتدا، رئیس کمیته گزارشی از جلسه هیئت مدیره که با حضور دبیرکل اتاق بازرگانی تهران و مدیر امور 
تشکل های اتاق ایران برگزار شده بود، ارائه و اظهار کرد که در جلسه مذکور با توجه به شیوه و نیاز همکاری های 

فیمابین سندیکا و این دو ارگان، نوید مساعدت و کمک های بیشتر و همکاری تنگاتنگ داده شده است. 
در این جلسه مقرر شد طی نامه ای اقدامات الزم جهت حضور نماینده ای از کمیته سازندگان تابلوهای برق در 
جلسات کمیته تامین مالی انجام و مراتب آن از طریق دبیرخانه سندیکا پیگیری شود.  بررسی نامه اتاق بازرگانی 
درخصوص ماده 12 قانون رفع موانع تولید از دیگر محورهای مطرح در این جلسه بود که بنا شد اعضای هیات 

رئیسه نقطه نظرات خود را در جلسات آتی اعالم کنند. 
مقرر شد کمیته سازندگان تابلوهای برق موضوع اقالم تعرفه تابلو را بررسی کند تا قبل از زمان تعیین شده 
نسبت به تعرفه آتی، آمادگی الزم را برای ارائه نظرات داشته باشد.  همچنین بنا شد از نمایندگان شرکت های 

عضو برای حضور در جلسات کمیته و استفاده از نقطه نظرات آن ها دعوت بعمل آید. 

تصمیمهیاترئیسهکمیته
تخصصیسازندگاندکلهای

انتقالنیروبرتحریممناقصات

جلسههیاترئیسهکمیتهتخصصیسازندگان
دکلهایانتقالنیرودهمتیرسالجاریدرمحل

سندیکایصنعتبرقایرانبرگزارشد.
مورد  در  مبسوطی  توضیحات  کمیته  رئیس  ابتدا 
فعالیت  به عدم  اقتصادی که منجر  وضعیت موجود 
تولیدی دکل سازان شده مطرح کرد، سپس هریک 
جاری  امور  در  موجود  مشکالت  تشریح  به  اعضا  از 

سازندگان دکل های انتقال نیرو پرداختند.
روی  پیش  مشکالت  و  مسائل  کلیه  به  توجه  با 
نوسانات  و  تغییرات  نظیر  کمیته  عضو  شرکت های 
لوازم  و  فلزات  قیمت  افزایش  روند  ارز،  نرخ  شدید 
خرید  و  اولیه  مواد  تامین  مشکالت  مربوطه، 

بموقع  پرداخت  عدم  و  نقدینگی  مشکالت  آن، 
حضور  عدم  بر  تصمیم  آرا  اتفاق  به  صورتحساب ها، 
و  نیرو  وزارت  به  وابسته  آتی  مناقصات  کلیه  در 
استعالمات مربوطه تا تاریخ دهم مرداد سال جاری 

گرفته شد. 
در ادامه جلسه تاکید شد بدیهی است که در اولین 
فرصت و با تثبیت اوضاع اقتصادی و نحوه پرداخت ها 
و تخصیص نرخ ارز که امکان ارائه پیشنهاد بصورت 
عادالنه فراهم شود، شرکت ها در این مناقصات حضور 

پیدا خواهند کرد. 
محور  عضو  شرکت های  جاری  مناقصات  بررسی 
شرکت های  شد  مقرر  که  بود  مذکور  جلسه  دیگر 
کنند.  مدیریت  و  عمل  خود  اختیار  کمیتهبه  عضو 
در  حضور  عدم  نامه  رونوشت  شد  بنا  همچنین 
برای  کمیته  عضو  شرکت های  سوی  از  مناقصات 
دبیر کمیته ارسال شود تا بصورت منسجم از سوی 

دبیرخانه سندیکا قابل پیگیری باشد.

باپیگیریکارگروهمالیاتیسندیکاصورتگرفت؛

تمدیدحکمنمایندهسندیکایصنعتبرقایراندرهیاتهایحل
اختالف

باپیگیریکارگروهمالیاتیسندیکا،حکمسیدهادیهاشمیجهتحضورنمایندهبخشخصوصیدر
هیاتهایحلاختالفاداراتکلامورمالیاتیشهرواستانتهرانتمدیدشدهاستواعضامیتوانندبرای

مشاورهوراهنماییبهایشانمراجعهکنند.
کارگروه مالیات و مالیات بر ارزش افزوده سندیکای صنعت برق ایران از اعضای این تشکل خواست تا در زمان 
ثبت اولیه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی درخواست خود مبنی بر حضور نماینده سندیکا بر اساس بند 3 
ماده 244 قانون مالیات های مستقیم جهت حضور در کلیه هیات های حل اختالف مالیاتی ارائه نمایند و به 

منظور بهره مندی از راهکارهای حل موضوع مالیاتی، مراتب را به این کاگروه اعالم کنند.
گفتنی است مشاوره مالیات طبق سنوات گذشته، سه شنبه هر هفته در محل سندیکای صنعت برق ایران جهت 

بهره مندی شرکت های عضو سندیکا با هماهنگی قبلی دایر است.
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بررسیوضعیتصنعتارتینگ
وحفاظتدربرابرصاعقهدر

جلسهعمومیاینکمیته

جلسهعمومیکمیتهارتینگوحفاظتدربرابر
صاعقه،ششمتیرسالجاریدرمحلسندیکای

صنعتبرقایرانبرگزارشد.
تبادل نظر در  با موضوع بحث و  این جلسه که  در 
خصوص فضای کسب و کار اعضای کمیته در شرایط 
جدید تحریم، اثرات نوسان نرخ دالر و  بحران های 
موجود در صنعت برق برگزار شد، صادق صیاد؛ دبیر 
کمیته های حمایت از ساخت داخل و تامین مالی و 
همکاری مشترک سندیکا منابع و مبادی ارزی در 

حال حاضر را در سه اولویت دسته بندی کردند.
بـه گفتـه وی اولویـت اول ارز حاصـل از فروش نفت 
کـه در اختیـار دولت و بانک مرکزی اسـت و شـامل 
کاالی اساسـی، مـواد اولیـه و طـرح هـای بـزرگ و 
ملـی می شـود. اولویـت دوم سـامانه نیمـا بـوده در 
اختیـار بانک هاسـت و اولویـت سـوم ارز حاصـل از 

صـادرات محصـوالت متفرقه اسـت. 
استراتژیک  اهمیت  به  نظر  که  عنوان شد  ادامه  در 
باالی پروژه های صنعت برق، این پروژه ها می توانست 
جزو اولویت اول قرار بگیرند اما به دلیل عدم سهمیه 

بندی این گروه و هجوم متقاضیان کاال باعث استفاده 
از این گروه شده است.  غیر منطقی و غیر ضروری 
در  ناچارا  برق  به صنعت  مربوط  پروژه های  بنابراین 
قالب اولویت دوم یعنی سامانه نیما قرار می گیرند که 

با مشکالت خاصی روبرو هستند. 
مهندس صیاد با اشاره به مورد بعدی اعالم کرد که 
هیچ  چون  نیست  استفاده  قابل  عمال  سوم  اولویت 
صادر کننده ای دالر را  4200 تومان نخواهد فروخت. 
وی با اشاره به تالش های سندیکا در تبیین اهمیت 
تامین تجهیزات و تداوم اجرای  لزوم  صنعت برق و 
پیگیری های  به  وزارت خانه ها،  و  مقامات  به  پروژه ها 

اخیر سندیکا در بورس اشاره کرد. 
و  پیشنهادات  بیان  به  جلسه  اعضای  ادامه  در 
و  اتحاد  ایجاد  که  پرداختند  خود  دغدغه های 
همدلی میان شرکت ها، اعتراض سندیکا به مقامات 
رسانه ها،  در  موجود  شرایط  از  گالیه  و  مسئوالن  و 
تعیین پایه قیمتی توسط سندیکا در بازه های زمانی 
مشخص جهت خروج از رکود فعلی و افزایش خرید 
و فروش، عدم اجرای پروژه جدید تا زمان آرام شدن 
تالطم های موجود از مهترین محورهای مطرح شده 

از سوی اعضا بود. 
صنعت  اهمیت  بر  تاکید  همچنین  کمیته  اعضای   
برق کشور در پدافند غیرعامل و لزوم در اولویت قرار 
گرفتن تامین تجهیزات در تحت هر شرایطی، ایجاد 
فاجعه در کشور و قطع سراسری برق در صورت ادامه 
امروز  دغدغه های  مهمترین  از  را  فعلی  روند  یافتن 

صنعت دانستند. 
در پایان جلسه تاکید شد در شرایط تحریم بایستی 
اعضای صنف از یکدیگر حمایت کنند و با اشتراک 
گذاشتن مشکالت پیش آمده، ضمن آگاه سازی در 

پی رسیدن به راه حل باشند.

بررسیکارشناسیعملیاتیشدنتهاترهادرجلسهکمیتهسازندگان
یراقآالتتوزیع

جلسهکمیتهسازندگانیراقآالتتوزیعپنجمتیرسالجاریدرمحلسندیکایصنعتبرقایران
برگزارشد.

در ابتدا رئیس کمیته گزارش مبسوطی از حضور در جلسات ارزیابی و تشخیص صالحیت کمیته سازندگان 
یراق آالت توزیع و انتقال ارائه کردند که تشریح مراحل ارزیابی در 2 مرحله خود اظهاری و ارزیابی فنی بازرگانی 

کمیته های تخصصی در قالب مشاور از موارد مورد بحث بود. 
مقرر شد کمیته سازندگان یراق آالت توزیع نظرات کارشناسی خود را در مورد عملیاتی کردن مجدد بحث 
تهاترها و دفاع از وضعیت شرکت های عضو کمیته ارائه دهند. با توجه به برگزاری اولین جلسه اصالح و بازنگری 

اساسنامه سندیکا بنا شد صورتجلسه مذکور به اطالع اعضای کمیته رسانده شود. 
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اقدامهیاترئیسهکمیته
تخصصيمهندسيمشاوربه

تهیهپیشنویستعدیلنرخارز

مهندسي کمیتهتخصصي رئیسه هیات جلسه
مشاوربیستوهشتمخردادسالجاریدرمحل

سندیکایصنعتبرقایرانتشکیلشد.
در ابتدای جلسه رئیس کمیته گزارش مبسوطی از 
اقدامات انجام شده کمیته ارائه دادند موضوع محاسبه 
حق الزحمه طراحی و نظارت عالیه مهندسین مشاور 
در طرح های انتقال و فوق توزیع نیر را می توان جزو 

این اقدامات برشمرد.
تعدیل  درباره  مشاور  مهندسی  کمیته  شد  مقرر 
برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  با  رایزنی  و  ارز  نرخ 
کشور، وزارت نیرو و تهیه پیش نویس بخشنامه خاص 
به  ارسالی  نامه  بنا شد  اقدام کند. همچنین  کمیته 
در  انتقال  پروژه های  اولویت بندی  درخصوص  توانیر 
اختیار اعضای هیئت رئیسه قرار بگیرد تا اعالم نظر 

کارشناسی صورت پذیرد. 
فعال  نیروهای  استخدام  موضوع  جلسه  پایان  در 
شرکت های مهندسی مشاور توسط سایر شرکت های 
مشاور و عدم رفتار سازمانی و اخالقی مورد بررسی 
قرار گرفته و  مقرر شد هیات رئیسه به تنظیم پیش 
نویس منشور اخالقی در میان شرکت های عضو اقدام 

کند. 

تغییرساعتکارادارات،مصرف
برقرا2هزارمگاواتکاهشداد

وزارتنیرواعالمکردکهتغییرساعاتکارادارات
دربرخیاستانهابهویژهاستانتهرانباعثشدتا
2هزارمگاواتکاهشمصرفبرقدرزمانپیک

بوجودآید.
به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت نیرو، با توجه به 
نیرو  وزارت  هوا،  دمای  افزایش  و  امسال  پیک  ایام 
ساعات  جابجایی  بر  مبنی  دولت  به  را  پیشنهادی 
از تمامی ظرفیت  های دستگاه های  استفاده  کار و 
انرژی داد که در  بهینه سازی مصرف  برای  اجرایی 
با  وزیران  هیات  جاری  سال  خردادماه   13 تاریخ 

حضور رئیس جمهور با این پیشنهاد موافقت کردند.
پیرو این موافقت به استانداران در تمامی شهرهای 
استان  های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و سیستان 
نیز شهرستانهای استانهای دیگر که  بلوچستان و  و 
دمای باالتر از 45 درجه دارند، اجازه داده شد بنا بر 
تشخیص شرکت های توزیع نیروی برق، ساعات شروع 
و پایان کار ادارات و دستگاه های مشمول را به ساعت 
۶:30 صبح تا 13:30 تغییر دهند و همچنین تمامی 

تابستان  فصل  در  مکلف شدند  اجرایی  دستگاه  های 
که  کنند  مدیریت  برق  انرژی  مصرف  در  نحوی  به 
قبل  سال  در  مشابه  مدت  به  نسبت  آنها  مصرف 

حداقل 10 درصد کاهش یابد.
پس از این مصوبه، حسن روحانی، رئیس جمهوری 
در جلسه هم اندیشی مدیران اجرایی سراسر کشور 
تاکید  برق  و  آب  مصرف  در  جویی  صرفه  لزوم  بر 
به مردم گفته  تابستان مدام  کرد و گفت: در فصل 
می شود که در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند 
ولی نباید از این نکته غافل شویم که دولت، ادارات و 
وزارتخانه های آن بایستی در خط مقدم صرفه جویی 

آب و برق باشند.
از تمامی وزرا میخواهم و این موضوع را ابالغ می کنم 
که تمامی زیرمجموعه های آنها در سه ماه تابستان 

امسال مصرف آب و برق خود را کنترل کنند.
بخش ها  این  مصرف  اگر  کرد:  تاکید  جمهور  رئیس 
باالتر از سال گذشته باشد باید مسئوالن مربوطه آن 

بخش را عوض کنند.
گفتنی است، در راستای تغییر ساعات اداری ادارات 
برخی استان ها، استان تهران نیز از این مصوبه عقب 

نماند و در تاریخ 13 تیرماه تغییر ساعات ادارات را 
ابالغ کرد.

رضا اردکانیان، وزیر نیرو با بیان اینکه اگر صرفه جویی 
از  تعدادی  در  ادارات  کار  ساعات  تغییر  از  ناشی 
استان ها صورت نمی گرفت، دچار خاموشی بیشتری 
ادارات  برخی  کار  ساعت  تغییر  با  افزود:  می شدیم، 
هزار و 500 مگاوات در اوج بار در میزان مصرف برق 

صرفه جویی شد.
مصرف  کاهش  مگاوات   500 و  هزار  که  گفت  باید 
در استان ها شکل گرفت که با اعمال تغییر ساعت 
آن  بر  دیگر  مگاوات   500 نزدیک  تهران،  ادارات 
افزوده شد که سرجمع حدود 2 هزار مگاوات کاهش 

مصرف از تغییر ساعات ادارات دولتی به وجود آمد.
وزیر نیرو 2 هزار مگاوات کاهش مصرف را رقم بسیار 
که  باید گفت  اینجا  در  و  دانست  ای  قابل مالحظه 
بنا  و  این کاهش مصرف، سرمایه ملی حفظ شد  با 
اردکانیان مبلغ یک میلیارد و ۶00 میلیون  برگفته 

یورو هزینه ایجاد ظرفیت جدید نیروگاهی نشد.
در این زمینه، محمودرضا حقی فام، معاون هماهنگی 
توزیع شرکت توانیر و سخنگوی صنعت برق کشور، 
با اشاره به این مطلب که تغییر ساعات اداری اداره 
مصرف  کاهش  بر  را  تاثیراتش  بزرگ  تهران  های 
با  داشت:  بیان  است،  داشته  بار  اوج  زمان  در  برق 
شنبه  روزهای  بزرگ،  تهران  در  ساعات  تغییر  این 
کاهش  مگاوات   2۶0 تقریباً  هفته جاری  یکشنبه  و 

مصرف داشتیم.
وی افزود: در کل شهرهای استان تهران نیز بیش از 
150 مگاوات کاهش مصرف بوده است که جمعاً بیش 
از 400 مگاوات را می توان برای زمان پیک ثبت کرد 
خاموشی های  تا  بود  کمکی  مصرف  کاهش  این  که 

تهران کاهش پیدا کند.

http://tnews.ir/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%A7/5390114733678.html
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سرلیستمشکالتحوزهبرق

متیـن انـرژی توسـعه شـرکت مدیرعامـل
بـرق در خصوصیسـازی اینکـه بیـان بـا
بهصـورتغیرکارشناسـیانجـامشـده،گفت:
خصوصیسـازیدرصنعـتبرق،بـدونراهبرد
واهدافمشـخصصورتگرفتهاست.حسـین
محمـودزاده،درگفتوگـوبـا»دنیایاقتصـاد«،
گفـت:خصوصیسـازیدرصنعـتبـرقدردو
بخـشواگـذارینیروگاههایدولتـیوواگذاری
شـرکتهایپیمانکاری،مشـاورهمهندسـیو

سـازندگانتجهیـزاتاتفـاقافتادهاسـت.
وی افزود: در واگذاری نیروگاه ها، بیش از ۸0درصد 
اکثرا  که  گرفته  صورت  شبه دولتی ها  به  واگذاری ها 
و  دستگاه ها  به  دولت«  دیون  »رد  به صورت  نیز 
نهادهای عمومی واگذار شده اند که به معنای اجرای 
واقعی خصوصی سازی نبوده است.مدیرعامل شرکت 

واگذاری  از  بعد  اینکه  بیان  با  متین  انرژی  توسعه 
نیروگاه ها به الزامات واگذاری نیز عمل نشده است، 
بازار برق متمرکز است و خرید برق  گفت: سیستم 
در انحصار دولت است. نیروگاه ها مجبورند برق را به 
وزارت نیرو بفروشند و با مشکل وصول مطالبات خود 
از وزارت نیرو مواجه شوند. در چنین وضعیتی اداره 

نیروگاه ها، کار بسیار مشکلی است.
شرکت های  واگذاری  به  اشاره  با  محمودزاده 
شرکت های  و  مشاوره  پیمانکاری،  جمله  از  دولتی 
تصریح  تجهیزات،  سازندگان  و  سرمایه گذاری 
واگذاری  حوزه ،  این  در  واگذاری  بزرگ ترین  کرد: 
شرکت های بزرگ وزارت نیرو مثل مپنا، مهاب قدس 
و شرکت های توزیع برق بوده که در آنها نیز همانند 

نیروگاه ها، بخش خصوصی حضوری ندارد.
مدیرعامل شرکت توسعه انرژی متین درباره مشکالت 
برق  نیز گفت: صنعت  برق  پیش روی صنعت  عمده 
ایران توانمند است و دهمین صنعت برق در جهان 
در  ما  می شود.  محسوب  اهمیت  و  بزرگی  نظر  از 
زمینه  ساخت تجهیزات، مدیریت پروژه ها، مهندسی، 
هیچ  برق  صنعت  تاسیسات  بهره برداری  و  طراحی 
که  مشکلی  عمده ترین  نداریم.  کشور  در  مشکلی 
صنعت برق دارد، مشکل ساختاری است که در راس 
آن وضعیت نابسامان اقتصادی صنعت برق قرار دارد.

وی در پاسخ به این سوال که شرکت شما چه اقداماتی 
داده   انجام  تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  حوزه   در 
است، گفت: در آینده نزدیک، انرژی های تجدیدپذیر 
نقش عمده ای در تامین انرژی ایران و جهان خواهند 
سهم  که  می دهد  نشان  بین المللی  آمارهای  داشت. 
انرژی تجدیدپذیر تا سال 2040 به سرعت افزایش 
جهانی  معتبر  منابع  پیش بینی  براساس  می یابد. 
را  رشد  بیشترین  تجدیدپذیر،  انرژی های  حوزه  در 

نیروگاه های خورشیدی خواهند داشت.
محمودزاده ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی ایران، 
از بین انواع انرژی های تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی 
بیشترین پتانسیل را برای احداث نیروگاه ها دارد.وی 
گفت: با این نگاه، شرکت ما از چند سال قبل فعالیت 
در زمینه  انرژی های تجدیدپذیر را شروع کرده و در 
چندین پروژه  بادی و خورشیدی به عنوان مدیر طرح 
یا مشاور برای سرمایه گذاران فعالیت های مدیریتی و 

مشاوره ای انجام داده ایم.
به  اشاره  با  متین،  انرژی  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
زمینه فعالیت این شرکت گفت: ما از سال 13۸۶ در 
حوزه صنعت برق و به طور مشخص در زمینه خدمات 
مدیریت طرح برای پروژه های صنعتی و نیروگاهی، 
مهندسی،  خدمات  کردیم.  آغاز  را  خود  فعالیت 
مشاوره ای، طراحی و نظارت فنی بر اجرای پروژه ها، 
همچنین نظارت بر بهره برداری از نیروگاه های کشور، 
از دیگر فعالیت های شرکت توسعه انرژی متین است.

زمینه  در  گرفته  اقدامات صورت  درباره  محمودزاده 
از  تصریح کرد:  جذب سرمایه های بخش خصوصی، 
همکاری  ما  راهبرد  شرکت،  تاسیس  روز  نخستین 
و  تشویق موسسات  ما  اولویت  و  با بخش خصوصی 
صنعت  در  فعالیت  و  به حضور  توانمند  شرکت های 

برق بوده است.
ارائه   زمینه،  این  در  ما  اقدام  مهم ترین  افزود:  وی 
مشاوره فنی و اقتصادی و تحلیل دقیق شرایط برای 
بوده  از سوی سرمایه گذاران  اخذ تصمیمات درست 
است. زمانی که مقرر شد نیروگاه ها با سرمایه بخش 
اطالعات  آمار،  تهیه  با  ما  شوند،  احداث  خصوصی 
ارائه  و  متنوع  گزارش های  تهیه  و  داده ها  تحلیل  و 
شرکت های  توجیهی،  جلسات  برگزاری  و  مشاوره 
تشویق  برق  در صنعت  به سرمایه گذاری  را  مستعد 

کردیم.محمودزاده همچنین اضافه کرد که هم اکنون 
شرکت  مشاور  به عنوان  متین  انرژی  توسعه  شرکت 
مادر تخصصی برق حرارتی برای جذب سرمایه گذاری 
عمومی-  مشارکت  به صورت  خصوصی  بخش 

خصوصی فعالیت می کند.
مدیرعامل توسعه انرژی متین، با بیان اینکه نرخ های 
است،  شده  مدیریت  و  غیرواقعی  ما  کشور  در  برق 
گفت: در واقع نرخ فروش برق از باال و براساس قوانین 
بسیار  که  می شود  تعیین  دولت  مصوبات  و  بودجه 
کمتر از قیمت تمام شده برق است. قیمت تمام شده  
ازای هر کیلووات ساعت  به  تومان  برق، حدود 200 
است. در حالی که متوسط نرخ فروش برق در ایران 
حدود ۶5 تومان است و در واقع فقط یک سوم قیمت 

تمام شده  برق از مصرف کنندگان دریافت می شود.
باقیمانده  سوم  دو  مورد  در  داد:  ادامه  محمودزاده 
قیمت تمام شده برق، به دو روش برخورد می شود؛ 
بخشی به صورت یارانه آشکار و پنهان )چه به صورت 
چه  و  تاسیسات  در  دولت  قبلی  سرمایه گذاری 
به صورت کمک هایی که دولت برای پروژه های دولتی 
انجام می دهد( از سوی دولت تامین می شود و بخش 

دیگر آن بدون منبع و بالتکلیف رها شده است.
وی افزود: بخش بزرگی از قیمت تمام شده برق که 
به حال خود رها شده، به صورت بدهی انباشته شده  
صنعت برق به نیروگاه های خصوصی و غیردولتی و 
می یابد.  افزایش  دائم  به طور  که  درآمده  پیمانکاران 
ساختار  مشکل  حل  بدون  نیرو  وزارت  و  دولت 
اقتصادی صنعت برق، نمی توانند پاسخگوی تقاضای 
توسعه  صورت  در  به خصوص  برق  مصرف  روزافزون 
و  باشند  کشور  اقتصادی  رشد  افزایش  و  صنایع 
پنهان  و  پیدا  با خاموشی های  برق همچنان  صنعت 

مواجه خواهد بود.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3411529-%D8%B3%D8%B1%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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»دنیایاقتصاد«بررسیمیکند

پیداوپنهانواگذاریهادر
صنعتبرق

در دولت واگذاریهای فهرست اقتصاد: دنیای
با نیرو وزارت که دارد آن از حکایت سال۹7
واگذاری12۹بنگاهدرصدریکیازدستگاههای
بخشخصوصی به واگذاری در پرتعداد اجرایی

کشورقرارگرفتهاست.

واگذاری ۶5 بنگاه دولتی در قسمت شرکت های آب 
بنگاه در شرکت های آب منطقه ای،  و فاضالب، 31 
25 بنگاه تولید نیروی برق حرارتی یا همان نیروگاه ها 
واگذاری  جداول  در  که  هستند  بخش هایی  از 

تصمیم سازان نیرو در سال ۹7 جای گرفته اند.
 آمار اعالم شده از سوی سازمان خصوصی سازی در 
واگذاری ها  روند  در  نیرو  وزارت  پیشتازی  از  حالی 
به بخش خصوصی حکایت دارد که بررسی عملکرد 
اسناد  براساس  برق  بخش  در  یازدهم  دولت  کلی 

عمدتا  خصوصی سازی ها  می دهد  نشان  باالدستی 
عملکردی ناموفق داشته اند؛ چرا که برخی نیروگاه ها 
به سازمان ها و نهادهایی که هیچ سابقه و تجربه ای 
در تولید برق ندارند، بابت رد دیون دولت واگذار شده 
است و به نظر می رسد اساس و تفکر خصوصی  سازی 
نیروگاه ها از ابتدا بر تسویه بدهی دولت بوده است. 
ابالغ  باوجود  ایران  در  خصوصی سازی  چرا  اما 
سیاست های اصل 44 قانون اساسی، روند موفقی را 
طی نکرده است؟ فعاالن بخش خصوصی معتقدند اگر 
در بحث خصوصی سازی یک فرمول منطقی که در آن 
میزان اشتغال زایی، میزان واحد تولید یا هر شاخص 
بسیاری  از  عبور  در  شود،  تعریف  دیگری  تاثیرگذار 
بخش خصوصی  به  واگذاری ها  دست اندازهای  از 
این  از  تبعیت  با  آنان  به گفته  بود.  خواهد  راهگشا 
فرمول می توان شرکت ها، سازمان ها و نیروگاه ها را به 
متخصصان و فعاالن بخش خصوصی واگذار کرد که 
قرار است در بازه های زمانی توافق شده با دولتی ها، 
نه تنها اشتغال زایی چشمگیری برای کشور به ارمغان 
چرخ  چرخیدن  از  که  مالیاتی  میزان  بلکه  آورند، 
اقتصادی این بنگاه ها به خزانه دولت واریز می کنند، 
به لحاظ ارزش مالی و ریالی بیش از آن چیزی باشد 
که تاکنون از فروش این دارایی ها عاید دولت شده 
است. فعاالن حوزه صنعت برق بر این باورند که در 
حال حاضر نقشه راه دولتی ها برای واگذاری بنگاه ها 
به خصوصی ها این گونه است که هر شرکت یا فردی 
مبلغ باالتری بپردازد، برنده است. این در حالی است 
سر  دو  معامله  یک  معامله  این  معتقدند  آنان  که 
این  سپردن  با  می توانست  دولت  زیرا  است؛  باخت 
پروژه  به دست فعاالن متخصص، آن را به پروژه ای 
توسعه بخش و پربازده تبدیل کند، اما نه تنها این اتفاق 
بدون  یا  واگذار شده  واحدهای  بلکه،  است،  نیفتاده 

کلی  به طور  یا  مشغولند  فعالیت  به  اقتصادی  صرفه 
پایین کشیده  و ورشکست و در  را  کرکره های خود 
نهایت تعطیل شده اند. به اعتقاد آنها برای برون رفت 
از این چالش ها و نجات خصوصی سازی صنعت برق 
به مثابه  می تواند  پارامترها  برخی  رعایت  کشور،  در 
یک نسخه شفابخش عمل کند. فعاالن صنعت برق 
یکی  بنگاه ها  کردن  واگذار  اهل  به  که  براین  باورند 
اقتصاد  از رموز واگذاری های موفقیت آمیز در بخش 
تمام  عاقبت  مرور  با  که  رموزی  می رود؛  به شمار 
شرکت های واگذار شده  بیش از پیش آشکار می شود. 
این در حالی است که برخی از تحلیلگران اقتصادی 
معتقدند تا زمانی که اقتصاد دولتی در کشور حاکم 
باشد، نمی توان انتظار خصوصی سازی در بخش های 
مختلف اقتصادی را داشت. به گفته آنان اقتصاد آزاد 
به  شفاف  واگذاری های  توسعه  و  رشد  زمینه ساز 
بخش خصوصی خواهد بود. حال اینکه تولیدکنندگان 
و فعاالن عرصه صنعت برق حتی برای فروش کاالی 
در  را  دولت  سوی  از  تکلیفی  قیمت های  باید  خود 
منتظر  می توان  چگونه  پس  دهند،  قرار  دستورکار 
سیل عظیم سرمایه گذاران برای ورود به فعالیت های 
و  استراتژیک  صنعت  این  در  به خصوص  اقتصادی 

مولد بود.
 گلوگاه های خصوصی سازی

روند  که  سوال  این  با  مواجهه  در  اقتصادی  فعاالن 
سر  به  شرایطی  چه  در  کشور  در  خصوصی سازی 
می برد و نقاط ضعف و قوت آن کجاست، گالیه ها و 
حرف های زیادی برای گفتن دارند. به اعتقاد آنان دولت 
نیروگاه های خود  سازمان ها، شرکت ها، کارخانه ها و 
را به عنوان یک اموال می بیند؛ دیدگاه اشتباهی که به 
اعتقاد آنها باعث شده امروزه بخشی از واگذاری های 
بپیوندد.  وقوع  به  برق  صنعت  بخش  در  ناصحیح 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3411531-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82
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شرکتی  یا  فرد  هر  واگذاری ها  در  می گویند  آنان 
را  تاییدیه خرید  برگه  در  بپردازد  بیشتری  پول  که 
بخش خصوصی  فعاالن  می کند.  دریافت  دولتی ها  از 
اهل  به  شرکت ها  واگذاری  با  معتقدند  برق  صنعت 
ثمره  و  آورده    می توان  این حوزه،  متخصصان  و  فن 
به  دولتی ها  خود  البته  و  اقتصاد  برای  را  فراوانی 
ارمغان آورد. این در حالی است که مشخص نیست 
شرکت های  و  سازمان ها  هدایت  سکان  که  افرادی 
دولتی واگذار شده را به دست می گیرند، آیا حتی به 
این حرفه عالقه مند هستند یا نه، آیا در زمینه برق 
تخصص دارند یا حتی بازار این صنعت را می شناسد 
یا خیر. ارزیابی گزارش مرکز پژوهش های مجلس از 
عملکرد وزارت نیرو در دولت یازدهم نشان می دهد 
عملکردی  عمدتا  برق  بخش  در  واگذاری ها  روند 
براساس  زیرا  است.  داشته  قبول  غیرقابل  و  ناموفق 
و  سازمان ها  به  نیروگاه ها  از  برخی  باالدستی  اسناد 
برق  تولید  در  تجربه ای  و  سابقه  هیچ  که  نهادهایی 
است.  شده  واگذار  دولت  دیون  رد  بابت  نداشته اند، 
همین موضوع باعث شده تحلیلگران اقتصادی بر این 
ساز بکوبند که اساسا تفکر خصوصی سازی در صنعت 
برق از ابتدا بر تسویه بدهی دولت بوده است. برای 
ناکارآمدی های خصوصی سازی  از  دیگر  برخی  مرور 
در کشور باید به نوع دیگری از واگذاری ها هم اشاره 
برخی  می دهد  نشان  واگذاری ها  برخی  آنالیز  کرد. 
یا حتی  زمین خوب  کارخانه  ای  اینکه  به دلیل  افراد 
ساختمان های مرغوبی داشته  گوی رقابت را از رقبا 
ربوده  و برنده واگذاری ها شده اند. فعاالن صنعت برق 
بر این باورند که این نقاط ضعف را می توان در این 
مساله جست وجو کرد که چرا تاکنون نگاه توسعه ای 
و  متولیان  اقدامات  و  ایده ها  از  بسیاری  پس  در 

تصمیم سازان دولتی نبوده است.

اقتصاد دولت زده
پیـام باقـری، نایـب رئیس هیـات مدیره سـندیکای 
صنعـت  در  خصوصی سـازی  رونـد  درمـورد  بـرق 
بـرق و چالش هـای پیـش روی آن معتقد اسـت روح 
خصوصی سـازی بـه سـاختار اقتصـادی هر کشـوری 
بازمی گـردد. بسـیاری از کشـورها بـرای رهایـی از 
اقتصـاد دولتی و ورود بـه اقتصاد آزاد که در حقیقت 
موتـور محـرک رشـد و توسـعه اقتصادهـا به شـمار 
مـی رود، بـه بحـث خصوصی سـازی ورود کرده انـد. 
در  را  کـه خصوصی سـازی  کشـورهایی  منطـق  در 
الفبـای اقتصـاد خود جانمایـی کرده انـد، درآمدزایی 
بـرای دولـت به هیـچ عنـوان مطـرح نیسـت. منطـق 
منطـق  درخصوصی سـازی،  صنعتـی  کشـورهای 
چرخانـدن چـرخ اقتصـاد اسـت. بنابرایـن می تـوان 
گفـت در ایـن کشـورها، دولتی هـا بـه دنبـال منابع 
ناشـی از درآمدهـای خصوصی سـازی نبودنـد و تنها 
بـا تعیین شـرایطی خاص سـازمان ها و شـرکت های 
بـه بخـش خصوصـی واگـذار می کننـد.  را  دولتـی 
باقـری معتقد اسـت ایـران هم برای دسـت یافتن به 
این ارزش ها، سـال ۸4 سیاسـت های اصل 44 قانون 
اساسـی را سـرلوحه امـور اقتصـادی خـود قـرار داد، 
امـا بررسـی رونـد اجرایی ایـن قانون نشـان می دهد 
تاکنـون سیاسـت های آن بـه خوبی عملیاتی نشـده 
از  می دهـد  نشـان  آمارهـا  باقـری،  به گفتـه  اسـت. 
زمانی که خصوصی سـازی آغاز شـده اسـت، تنها 5/ 
13 درصـد از بخـش خصوصـی صنعـت بـرق واقعی 
در ایـن سـاختار مشـارکت داشـته اند. ایـن موضـوع 
بـه ایـن معناسـت کـه عمـده خصوصی سـازی ها در 
فضای منتسـب بـه دولت اتفاق افتـاده و در اصطالح 
واگذاری هـا از ایـن جیـب دولت بـه آن یکی جیبش 
انتقـال داده شـده اسـت. همچنین بررسـی ها حاکی 

از آن اسـت کـه از آغـاز اجـرای سیاسـت های اصـل 
44 قانـون اساسـی تاکنـون، به طور کلـی 51 درصد 
ایـن  نکرده انـد.  عمـل  موفـق  از خصوصی سـازی ها 
خصوصی سـازی های مغفـول البتـه در صنعـت بـرق 
کشـور هـم کـم نیسـتند. امـا نایـب رئیـس هیـات 
مدیـره سـندیکای بـرق ایـران موانـع شـتاب گیری 
خصوصی سـازی در ایران را در چـه عواملی می داند؟ 
بـه اعتقاد وی اشـکاالت خصوصی سـازی در ایران به 
ایـن موضـوع بازمی گردد کـه اقتصاد کشـور، اقتصاد 
دولتی اسـت. در حـال حاضر سـهم بخش خصوصی 
اسـت.  درصـد   20 از  کمتـر  کشـور،  اقتصـاد  از 
اتفـاق  هرگـز  بسـتری  چنیـن  در  خصوصی سـازی 
نمی افتـد. بـدون شـک خصوصی سـازی موفـق باید 
در بسـتر اقتصـاد آزاد محقق شـود. زمانی که قیمت 
بـرق، یـک قیمـت تکلیفی اسـت و بـا دسـتور گفته 
می شـود کـه ایـن کاال بایـد با چـه قیمتـی فروخته 
شـود، نمی تـوان از اقتصاد آزاد حرفی بـه میان آورد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه قیمـت تمام شـده بـرق با 
قیمـت دسـتوری آن شـکاف بسـیار عمیقـی دارد و 
همیـن موضـوع باعث می شـود نظـام تعرفـه ای یک 
بـار دیگـر منسـوخ شـدن خـود در اقتصـاد را به رخ 
بکشـد. ایـن در حالـی اسـت که باقـری بر ایـن باور 
اسـت تـا زمانی کـه این فرمول هـا در اقتصاد کشـور 
بـه کار گرفتـه می شـوند، طبیعـی اسـت کـه بخش 
خصوصـی واقعـی از واگذاری هـا اسـتقبال نمی کنـد 
و مصـداق ایـن ادعـا واگذاری هـای اخیـری اسـت 
بـه  اسـت.  انجـام شـده  نیروگاه هـا  بخـش  در  کـه 
اعتقـاد وی یکـی از مهم تریـن دالیلـی کـه منجـر 
بـه عـدم اسـتقبال از واگـذاری نیروگاه هـا در چنـد 
مـاه گذشـته شـده اسـت، تجـارب بـه جـا مانـده از 
فعاالن اقتصادی اسـت که در مسـیر سـرمایه گذاری 

پیش قـدم  بـرق  صنعـت  خصوصی سـازی های  و 
شـده اند. بخـش خصوصـی برق اکنـون بـا نگاهی به 
پیشـینه خصوصی سـازی ها در کشـور، راه نرفتـه را 
بازمی گـردد؛ چرا کـه بدهی 25 هزارمیلیـارد تومانی 
نیـروگاه داران خصوصـی،  از  بـه ۶0 درصـد  دولـت 
مزایده هـای  برنـدگان  عاقبـت  گویـای  به تنهایـی 
وزارت نیرو اسـت. از سـوی دیگر قیمت های تکلیفی 
در بخـش بـرق یکـی دیگـر از گلوگاه هایی اسـت که 
راه را بـرای توسـعه خصوصی سـازی صنعـت برق در 
ایران بسـته اسـت. فعـاالن بخش خصوصـی از اینکه 
نمی تواننـد روی کاالیـی کـه خـود تولیـد می کننـد 
قیمت گـذاری کننـد، گرفتـار چالش هـای بسـیاری 
بی شـمار خصوصی سـازی  شـده اند. دسـت اندازهای 
در بخـش بـرق در حالـی ادامـه دارد کـه براسـاس 
سـازمان هایی  اولیـن  جـزو  نیـرو  وزارت  ارزیابی هـا 
بـوده کـه از همـان سـال های آغازیـن ابـالغ قانـون 
اصـل 44، بـا عرضه سـهام شـرکت های توزیـع، وارد 

فضـای خصوصی سـازی شـده اسـت.
مشــکالت خصوصی ســازی در ایــران در حالــی 
ــت  ــده اس ــل ش ــه دار تبدی ــریال ادام ــک س ــه ی ب
کــه بســیاری از تحلیلگــران اقتصــادی، ظهــور 
خاموشــی های اخیــر را هــم بــه ایــن موضــوع بســط 
داده انــد. آنــان معتقدنــد نبــود زیرســاخت های 
مناســب در بخــش بــرق و فرســودگی نیروگاه هــای 
ــد  ــان می کن ــوع را نمای ــن موض ــد ای ــدار تولی در م
ــی آن  ــان واقع ــت متخصص ــا در دس ــه نیروگاه ه ک
نیســت و کمبــود منابــع در ایــن بخــش در آینــده 
ــور  ــرق در کش ــد ب ــه تولی ــی را ب ــارهای بی امان فش
ــال های  ــه در س ــه ای ک ــرد؛ به گون ــد ک وارد خواه
آینــده بــا چالش هــای جــدی تامیــن بــرق و نهایتــا 

ــد. ــم ش ــه رو خواهی ــترده روب ــی های گس خاموش
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انتقادکارشناسانازبرخورد
منفعالنهدولتدربرابرنقدینگی

کارشناساناقتصادیعلتاصلیافزایشنقدینگی
اقتصادی سازوکارهای در دولت مداخله را
با سیاستگذار منفعالنه برخورد از و دانستند

موضوعنقدینگیانتقادکردند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم،کامران ندری کارشناس 
پولی و بانکی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما 
باال  بسیار  بانکی  پول در شبکه  تاکنون خلق  گفت: 

بوده است.
ندری گفت: معضل رشد نقدینگی در گذشته و در 
دولت های قبلی هم به وجود آمده است و علت اصلی 

آن مداخله دولت در سازوکارهای اقتصادی است.
این کارشناس افزایش قیمت ها و تورم را همیشگی 
دانست و با اشاره به افزایش بیشتر خوراکی ها و مواد 
غذایی نسبت به سایر اقالم افزود: دخالت دولت سبب 
شده که عموم مردم تورم را در جامعه زیاد احساس 
هزار  را 1۶50  نقدینگی کشور  میزان  ندری  نکنند. 
میلیارد تومان تا قبل از سال ۹۶ ذکر کرد و افزود: 
اگر کمک بانک مرکزی نباشد بانک ها بعنوان یک 
بنگاه اقتصادی نمی توانند به تعهداتشان عمل کنند.

یوسف کاووسی دیگر کارشناس پولی و بانکی حاضر 
در برنامه نیز گفت: در شهریور سال ۹۶ بانک مرکزی 
نرخ  آوردن  پائین  اقتصادی درصدد  تیم  و مجموعه 
سود بانکی بودند و بانک مرکزی به این نتیجه رسید 
 20 سود  پرداخت  توانایی  جامعه  تولید  بازوی  که 
بانک  به مطالبات معوق  ندارد.  کاووسی  را  درصدی 
ها از تولیدکنندگان اشاره کرد و درباره تدابیر دولت 
که  تدبیری  آخرین  افزود:  نقدینگی  کنترل  برای 

دولت و بانک مرکزی انجام داد فروش سکه و جمع 
آوری نقدینگی جامعه بود.

از سال های  مرکزی  بانک  بعنوان ذخایر  به طال  او 
کار  شاید  مرکزی  بانک  گفت:  و  کرد  اشاره  گذشته 
درستی در ارائه و فروش ذخایر طالی کشور نکرد، 
طالیی که در سال های مقاومت و تحریم جمع آوری 
شده بود. کاووسی همچنین از پایدار نبودن سیاست 
مدت  کوتاه  های  گذاری  سپرده  و  اقتصادی  های 
انتقاد کرد و گفت: بانک مرکزی تا کنون آماری اعالم 
درصد   50 حدود  گفت  توان  می  ولی  است  نکرده 
وارد  بازار  به  بانکی  های  سپرده  از  اخیر  نقدینگی 
نیز  اقتصادی  کارشناس  دیگر  نژاد  عزیز  است.   شده 

در رابطه با نقدینگی گفت: نوسانات اقتصادی بودجه 
شبکه  طرفی  از  دهد  می  قرار  تاثیر  تحت  را  کشور 
بانکی بر اساس تعادل در تراز نامه خود بانک باید به 

سمت مدیریت ریسک نقدینگی حرکت کند.
کارشناس پولی و بانکی افزود: با توجه به اینکه بانک 
توانایی نگهداری پول در زمانیکه صاحب سرمایه آن 
تعهدات  انجام  برای  بنابراین  ندارند  کند  مطالبه  را 
خود در پرداخت سودهای گذشته مجبورند سرمایه 
های جدیدی را با تعهد پرداخت سود بیشتر جذب 
کنند. او تنها راه راه ممکن برای خروج این بن بست 
ساختار  اصالح  و  داری  بنگاه  از  ها  بانک  خروج  را 

بانکی کشور و شورای پول دانست.  

قیمتطال،دالر،سکهوارزامروز

در جدید طرح آزادی تمامبهار سکه قطعه هر
بازارتهرانباقیمت2میلیونو825هزارتومان
وهرگرمطالی18عیارباقیمت232هزارتومان

فروختهمیشود.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
امروز در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
با کاهش  قیمت نسبت به روز قبل 2 میلیون و ۸25 
دو  قدیم  طرح  آزادی  تمام بهار  سکه  و  تومان  هزار 

میلیون و ۶50 هزار تومان معامله می شد.
قیمت  امروز شاهد کاهش  آزادی  نیم بهار  قطعه  هر 
بود به نحوی که در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار 
آزادی یک میلیون و 3۸0 هزار تومان، ربع سکه 715 
هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 3۹5 هزار تومان 

فروخته می شد.
هر گرم طالی 1۸عیار نیز امروز 232 هزار و 500 
تومان ارزشگذاری شده بود، ضمن آنکه هر اونس طال 
معامله  دالر   125۶.۶ قیمت  با  جهانی  بازارهای  در 

می شود.
بانک  و  دولت  ارز،  نرخ  یکسان سازی  سیاست  با 
مرکزی از 20 فروردین دالر را با قیمت 4200 تومان 
ثابت  اردیبهشت  تا 30  این نرخ  تک نرخی کرده اند؛ 
بود ولی از 31 اردیبهشت تا امروز نرخ دالر هر روز 
تومان  امروز 4301  و  را طی می کند  سیر صعودی 

قیمت گذاری شد.
امروز در بازار آزاد هر یورو ۹ هزار و 2۶3 تومان و هر 
پوند با ارزش 10 هزار و 4۶0 تومان و درهم امارات 

2147 تومان دادوستد می شد.

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/19/1772090/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C
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12یادداشت مدیریتی

اهمیتراهکارهایعلمیآزمودهشده
درمدیریتاجرایی)قسمتاول(

نویسنده: صادق قادری کنگاوری
دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیک

چگونگی آن دنبال به و بیکاری مساله امروزه
مهم مسائل از یکی بهعنوان اشتغال، ایجاد
از بسیاری گریبانگیر اقتصادی، – اجتماعی
کشورهاودولتهااست.اینمسالهمانندبسیاری
ابعادیچندوجهی ازمسائلکالنکشور، دیگر
واثرسیستمیقابلتوجهیدارد؛ازاینروارائه
راهکارهایعلمیآزمودهشدهبرایمهاربیکاری
اهمیتفراوانیدارد.درایننوشتارقصدداریم
بیان را بیکاری با مقابله راهبردهای مهمترین
کنیم.اینراهبردهادرکشورهایمختلفازجمله
و تدوین دقیق صورت به آمریکا ایاالتمتحده
جاریسازیشدهونتایجمطلوبیدرپیداشته

است.
1. تنظیم نرخ بهره بانکی متناسب با شرایط اقتصادی 
تبع  به  و  بانکی  سپرده های  سود  نرخ  کشور: کاهش 
آن کاهش نرخ تسهیالت پرداختی به کارآفرینان و 
سرمایه گذاران با هدف کاهش هزینه های استقراض 

و  می پذیرد  صورت  خصوصی  بخش  مالی  تامین  و 
انتظار می رود این امر منجر به رشد اقتصادی شود. 
اعطای تسهیالت هدفمند برای تقویت صنایع جذاب 
کشور و نظارت دقیق بر فرآیند مصرف آن از اقدامات 
مهم پسا تسهیالتی است که متأسفانه نظام بانکی ما 
در این بخش ضعیف عمل می کند و در این خصوص 
نیازمند تقویت بخش نظارتی در بانک ها هستیم. در 
صورتی که وام ها و تسهیالت پرداختی شبکه بانکی 
کشور به مسیری درست هدایت شود عالوه بر کاهش 
افزایش  زمینه ساز  مالی،  منابع  تامین  هزینه های 
سودآوری بخش خصوصی را فراهم آورده و در یک 
چرخه رشد و سرمایه گذاری مجدد، انتظار می رود در 
باشد. در  بیکاری را در پی داشته  بلندمدت کاهش 
تسهیالت  از  عظیمی  بخش  توسعه یافته،  کشورهای 
اعتباری  کارت های  و  مسکن  تامین  به منظور  بانکی 
مالی  تامین  شیوه  اساسا  و  می شود  پرداخت  ُخرد 
نداشته  اقتصادی  صرفه  بانک،  طریق  از  شرکت ها 
آنجا که  از  اما  قرار می گیرد.  استفاده  مورد  و کمتر 
کشور  مالی  تامین  درصد   70 حدود  حال حاضر  در 

اصالح  می پذیرد،  صورت  بانکی  سیستم  طریق  از 
فرآیندها به منظور ایجاد اشتغال ضروری است.

2. معافیت های مالیاتی کارفرمایی: به منظور تحریک 
اشتغال زایی،  ایجاد  و  افزایش  برای  کارفرمایان 
کارآمد در دست دولت  ابزاری  مالیاتی  معافیت های 
دو  اساس  بر  می توانند  دولت ها  است.  مجلس  و 
انواع  مالیاتی،  معافیت  و درصد  زمان  شاخص مدت 
این  در  کنند.  اجرا  و  تدوین  را  طرح ها  از  مختلفی 
راهبرد کسب وکارهایی که در راستای دستیابی به 
فعالیت هستند،  در حال  اهداف چشم اندازی کشور 
می توانند تحت پوشش این طرح قرار گیرند. راه اندازی 
کسب وکارهای جدید در مناطق محروم نیز ازجمله 
کشور  در  که  این گونه طرح هاست  اهداف  مهم ترین 

خودمان نیز این راهبرد در حال اجرا است.
علم  به کارگیری  و  محلی  اقتصاد  داده های  تهیه   .3
بازاریابی: تهیه اطالعات قابل اتکا و دقیق از وضعیت 
موجود و پتانسیل های فضای کسب وکار استان ها و 
به همراه  اقتصادی  فعاالن عرصه  به  آن  علمی  ارائه 
اعطای  با  پیش رو،  احتمالی  چالش های  بر  غلبه 
دولت  سوی  از  مناسب  قوانین  تنظیم  و  مجوزها 
کسب وکار  چشم انداز  جذابیت  افزایش  با  می تواند 
منجر به اشتغالزایی بیشتر شود. اطالعات روزآمد و 
به کارگیری دانش بازاریابی برای تحریک شرکت های 
در  سرمایه گذاری  توسعه  برای  کوچک  و  بزرگ 
راهبرد،  این  در  بود.  خواهد  مفید  بسیار  استان ها 
دولت می تواند با اعطای مجوز، تهیه دستورالعمل و 
بسترسازی مناسب، نقش حمایتی خود را برای رونق 

کسب وکار نشان دهد.
فعالیت های  از  بهره گیری  با  بتوانند  باید  استان ها 
مناسبی  جایگاه  خود  استان  برای  بازاریابی  علمی 
به سمت  را  تعریف کرده و فعاالن و سرمایه گذاران 

بر  شدن  متمرکز  طریق  از  بازاریابی  بکشانند.  خود 
مزیت های رقابتی هر منطقه می تواند نقشی کلیدی 
فعالیت های  باشد.  داشته  بیکاری  با  مقابله  در 
فراهم آوری  شامل  می تواند  محلی  بازاریابی  اصلی 
راه اندازی  و  ایجاد  ترفیعی-تشویقی،  فعالیت های 

وب سایت های چندزبانه و تبلیغات باشد.
4. حمایت از کسب وکارهای کوچک و استارت آپ ها: 
در آمریکا، بحث های علمی فراوانی در مورد این موضوع 
که آیا کسب وکارهار کوچک نسبت به کسب وکارهای 
بزرگ مشاغل بیشتری ایجاد می کنند یا خیر صورت 
تحقیقات  به  می توان  زمینه  این  در  است.  پذیرفته 
و   )Neumark(نیومارک و   )David Birch(برچ دیوید 
می کند  استدالل  برچ  دیوید  کرد.  اشاره  همکاران 
اشتغال  ایجاد  در  کوچک  شرکت های  سهم  که 
نیومارک  یافته های  آنهاست.  نام  با  نامتناسب  بسیار 
اطالعات  بر  تکیه  با   2011 سال  در  همکاران  و 
 National(زمانی سری های  ملی  موسسه  روزانه 
 1۹۹2 سال های  طی   )Establishment Time Series

تا 2004 با بررسی میزان خالص اشتغال ایجادشده 
نشان دادند که حدود 2/ 15 درصد از خالص اشتغال 
بوده  پرسنل   20 از  کمتر  با  به شرکت هایی  مربوط 
است که خود بیشترین سهم در میان سایر طبقه های 
است.  بوده  پرسنل  هزار   50 تا  صفر  از  کسب وکار 
براساس یافته های نیومارک، رشد اقتصادی و ایجاد 
کسب وکارهای نوپا در بستر اینترنت دو عامل بسیار 
مهم ایجاد اشتغالزایی شرکت های کوچک بوده است. 
کسب وکارهای  تقویت  برای  مناسب  راهبرد  اتخاذ 
کشور  در  بیکاری،  کاهش  به منظور  نوپا  و  کوچک 
ایران نیز بسیار حائز اهمیت است. در ادامه برخی از 

این راهبردها بیان شده است. 
ادامه دارد
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معدننمکتاالببینالمللیگاوخونی

یکی  گاوخونی«  بین المللی  تاالب  نمک  »معدن 
از جاذبه هایی است که عالوه بر پتانسیل جذب 
زیادی  اهمیت  از  اقتصادی  لحاظ  به  گردشگر، 

برخوردار است.
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