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فهرستهدفمندیاعتراضها

دکتر داود سوری/ دنیای اقتصاد
متاسفانهفرآیندتغییرقیمتحاملهایانرژی
درایراندرذاتخودهموارهبااعتراضهمراه
از گذشته نیز، اخیر افزایش پی در است.
ناخوشایندی نتایج به که اعتراضاتخیابانی
نیزمنتهیشد،درفضایمجازیوحقیقیودر
قالبحمایتازاعتراضبهافزایشقیمتبنزین
استداللهاییمطرحمیشدکهنهتنهاصحیح
چشمانداز موضوع، خلط با بلکه نیستند،
اصالحبازارانرژیوحتیاصالحنظاماقتصادی

رانیزتیرهمیکنند.
قیمت  بین  تناسب  تعمیم  استدالل،  رایج ترین 
به  کشور ها  دیگر  در  بنزین  قیمت  و  کار  نیروی 
داخل کشور است که از آن نتیجه گیری می شود 
که چون سطح دستمزد در کشور ما پایین است 
آنچه در  باشد!  پایین  بنزین هم  قیمت  باید  پس 
این استدالل به آن توجه نمی شود این است که 
نرخ دستمزد در بازار نیروی انسانی تعیین می شود 
و قیمت بنزین در بازار بنزین! و دلیلی نیست که 
نسبتی ثابت بین نتیجه این دو بازار برقرار باشد؛ 
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در ابتـدای جلسـه گزارشـی از اهـم اقدامـات انجـام 
شـده و پیگیری هـای صـورت گرفتـه در خصـوص 
مصوبـات جلسـه قبـل هیـات مدیـره توسـط دبیـر 
سـندیکا ارائـه شـد. در ایـن گـزارش بـه برگـزاری 
جلسـه کارگـروه مشـترک بـا وزارت نیـرو، توانیـر و 
دادسـتانی، تهیه و ارائه پیشـنهادات سـندیکا جهت 
طـرح در جلسـات کارگـروه، انعـکاس چالش هـای 
کلیـدی صنعـت برق کشـور به مقام معظـم رهبری، 
اصـاح نمونـه قـرارداد خریـد کاال و تجهیـزات بـه 
صـورت عمـده از طریـق کارگزاری های شـرکت های 
توزیـع و نیـز اسـتعام مطالبات اعضا از شـرکت های 
تاییـد  همچنیـن  شـد.  اشـاره  نیـرو  وزارت  تابعـه 
صاحیت سـندیکا در گرایـش الکترونیک، ارتباطات 
و فنـاوری اطاعـات در مرکـز رتبه بندی اتـاق ایران، 
ارائـه نقطـه نظـرات سـندیکا در خصـوص فهرسـت 
بهـای واحـد پایـه رشـته توزیـع نیـروی الکتریکـی، 
تهیـه گـزارش پایانی پروژه پژوهشـی تدویـن برنامه 
و خدمـات  تجهیـزات  توسـعه صـادرات  راهبـردی 
مشـکات  انعـکاس  و  پیگیـری  بـرق،  مهندسـی 
بـه مدیرعامـل شـرکت  بـرق  دکل سـازان صنعـت 
توانیـر و تکمیـل لیسـت کارشناسـان سـندیکا در 
حـوزه ارزیابـی سـازندگان یـراق آالت توزیـع و ارائـه 
آن بـه شـرکت توانیـر بخش دیگری از گـزارش دبیر 

بود. سـندیکا 
در ادامـه جلسـه بـا توجـه بـه اجرایـی شـدن طرح 
مدیریـت مصـرف سـوخت بـر ایـن نکته تاکید شـد 
کـه سـندیکا بایـد طـی تعامات مسـتمر بـا وزارت 
نیـرو و سـایر نهادهـای تصمیم سـاز نظیـر مجلـس 
شـورای اسـامی ضمـن جلوگیـری از پیاده سـازی 
ایـن روش بـرای واقعـی کردن قیمت برق، خواسـتار 
صـرف منابـع حاصـل از افزایـش قیمـت بـرق برای 
ایجـاد زیرسـاخت های مربـوط بـه مدیریـت مصرف 

 . شود
در ادامـه گزارشـی از اقدامـات در دسـت اجـرا در 
کارگروه هـای مشـترک در وزارت صمـت ارائـه و بـا 
توجـه بـه اینکـه موضـوع تعرفه بـرای شـرکت های 
عضـو از اهمیـت ویـژه ای برخوردار اسـت، پیشـنهاد 
شـد کـه بررسـی تعرفه هـا در قالـب یـک کارگـروه 

دائمـی در دسـتور کار قـرار گیـرد. 
ارائه گزارشـی از تایید صاحیت سـندیکا در گرایش 
الکترونیـک ارتباطـات و فنـاوری اطاعـات در مرکز 
رتبه بنـدی اتـاق ایـران محور بعـدی جلسـه بود که 
ضمـن تقدیـر از عملکـرد سـندیکا، مقـرر شـد ایـن 
موضـوع بـه صـورت مناسـب اطاع رسـانی شـده و 
اطاعـات و اهمیـت آن بـرای شـرکت های فعـال در 

ایـن حـوزه در اختیـار اعضا قـرار گیرد.
در خصـوص فعالیـت کارمندان موظف شـرکت های 
توزیـع در شـرکت های تعاونـی بـا موضـوع فعالیـت 
تامیـن تجهیـزات مـورد نیـاز شـرکت های توزیـع، 
مقـرر شـد مصادیق این موضـوع در اختیار سـندیکا 
قـرار گیـرد تـا موضوع از مسـیر قانونی پیگیری شـود. 
توانیـر،  کارگـروه  نشسـت  محورهـای  تشـریح 
دادسـتانی و سـندیکا دسـتور کار بعدی جلسـه بود 
کـه در ایـن خصـوص ارسـال نامـه توانیر بـه وزارت 
نیـرو بـه منظـور اخـذ اختیـارات الزم بـرای حـل 
مسـاله قراردادهـای متوقـف و همچنیـن پیشـنهاد 
توانیـر بـرای ابـاغ نامـه ای مشـابه نامه معـاون وزیر 
نیـرو در امـور آب و آبفـا در خصـوص تعیین تکلیف 
قراردادهـای متوقـف، مـورد بررسـی قـرار گرفـت. 
مقـرر شـد سـندیکا پیشـنهادات خـود را در مـورد 
دسـتورالعمل معاونـت آب وزرات نیـرو، بـه توانیـر 
اعـام نمایـد. همچنیـن مقـرر شـد اقدامـات توانیر 
در خصـوص تصمیمـات کارگـروه توانیر، سـندیکا و 
دادسـتانی بـه طـور جـدی و مسـتمر پیگیـری شـود. 

در بخـش بعـدی جلسـه گزارشـی از بررسـی های 
انجـام شـده توسـط معاونـت پژوهشـی در خصوص 
پیشـنهادات سـندیکا برای الیحه بودجه سال 1399 
توسـط معـاون پژوهـش و برنامه ریزی سـندیکا ارائه 
و پیشـنهاد شـد نتایج این بررسـی در اختیار اعضای 
هیـات مدیره قـرار گیرد تـا نظرات خـود را در مورد 
پیشـنهادات بودجه ای سـندیکا اعام کرده و نظرات 

سـندیکا نهایی شود. 
بـا توجـه بـه اینکـه یکـی از پیشـنهادات سـندیکا 
در خصـوص سـقف اسـتفاده از اسـناد خزانـه بـرای 
تامیـن مالی پروژه های وزارت نیرو اسـت، مقرر شـد 
حداکثـر اوراق خزانـه بـرای پروژه هـای شـرکت های 
کوچـک و متوسـط تـا 33 درصـد کاهـش یافتـه و 
ایـن میـزان بـرای شـرکت های بـزرگ و خریدهـای 
تجمیعـی تا مـرز 50 درصد تعیین شـود.  همچنین 
بنـا شـد موضـوع ایجاد زیرسـاخت بـرای بهـره وری 
بـه  سـرمایه،  بـازار  ظرفیـت  از  اسـتفاده  و  انـرژی 

پیشـنهادات سـندیکا افزوده شـود.  
در ادامـه گزارشـی در خصـوص اقدامات انجام شـده 
بـرای همـکاری سـندیکا بـا سـازمان برنامـه بـرای 
تعییـن شـاخص های فصلـی و تهیـه وندورلیسـتی 
بـه منظـور قیمت گیـری از شـرکت هایی کـه در این 
امـر مشـارکت داشـته اند، ارائه شـد. در این خصوص 
تاکیـد شـد که بـه روزرسـانی قیمت ها و شـاخص ها 
نیازمنـد امـور سـتادی گسـترده اسـت و مقرر شـد 
ال  همـکاری  تفاهم نامـه  یـک  قالـب  در  سـندیکا 
را  شـده  اسـتعام  قیمت هـای  برنامـه  سـازمان 
پیگیـری کـرده و وظیفـه نظـارت و تاییـد نهایـی 
ایـن لیسـت را عهـده دار شـود. همچنیـن مقرر شـد 
اطاع رسـانی های الزم در خصـوص جایـگاه تعییـن 
شـاخص های  تعییـن  بـرای  سـندیکا  بـرای  شـده 

قیمـت بـرای اعضـا انجام شـود. 

فراخوانثبتنامکمیتهمشترک
بازرگانیایرانوفنالند

معاونتبینالمللاتاقایرانباانتشاراطالعیهای
برای کرد دعوت خصوصی بخش فعاالن از
و ایران بازرگانی مشترک کمیته در ثبتنام

فنالنداقدامکنند.
متن اطاعیه به این شرح است:

تشکیل  رساند  می  ایران  اتاق  اعضاء  کلیه  اطاع  به 
کمیته مشترک بازرگانی ایران و فناند در دستور کار 
این معاونت در سال 98 قرار دارد. بدینوسیله از کلیه 
افرادی که سابقه تجارت با کشور فناند را دارند دعوت 
می شود جهت ثبت نام و حضور در جلسه ای که در 
تاریخ 25 آذرماه در محل اتاق ایران برگزار می گردد  با 

شماره تلفن 85732388 تماس حاصل فرمایند.
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تدوینسازوکاراستقبالبخش
خصوصیازواگذارینیروگاهها

معاونوزیرنیرودراموربرقوانرژیبااشارهبه
اینکهسازمانخصوصیسازیدرحالپیگیری
موضوعواگذارینیروگاهبرقبهبخشخصوصی
است،گفت:دنبالسازوکاریهستیمکهبخش
خصوصیبرایخریدنیروگاهبرقترغیبوبرای

اینبخشتوجیهداشتهباشد.
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  حائری  همایون 
چرا  که  سئوال  این  به  پاسخ  در  فارس  خبرگزاری 
واگذاری نیروگاه ها به بخش خصوصی 2 سال است، 

انجام نمی شود، گفت: به هر حال شاید یکی از دالیل 
آن این باشد که خرید نیروگاه توجیه اقتصادی ندارد، 
بنابراین مطالعات تکمیلی در حال انجام است که بتواند 

صنعت برق هم خود را                            اداره کند.
می شود  واگذار  وقتی  برق  نیروگاه  یک  افزود:  وی 
توجیه  شاید  می شود،  مشخص  و  ندارد  عایدی  و 
برای واگذار شدن آن زیاد استقبال  ندارد،  اقتصادی 

صورت نمی گیرد.
حائری در پاسخ به این سوال که چند هزار مگاوات 
سازمان  گفت:  است،  واگذاری  آماده  نیروگاه 
خصوصی سازی در حال پیگیری این موضوع است، اما 
به هر حال این مسئله در حال بررسی است که یک 
از آن برق  باید  برابر  نیروگاه واگذاری می شود، چند 

بخرید.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی  با اشاره به اینکه 
ما به دنبال سازوکاری هستیم که بخش خصوصی برای 
خرید نیروگاه برق ترغیب شود و برای این بخش توجیه 
بخش  به  باید  نیروگاه  واگذاری  گفت:  باشد،  داشته 
خصوصی واقعی واگذار شود و اینکه باید بحث تشویقی 
در این اقدام دیده شود تا برای بخش خصوصی توجیه 

اقتصادی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 60 درصد نیروگاه های 
گفت: پس  است،  بخش خصوصی  اختیار  در  کشور 
اگر می خواهید نیروگاه خصوصی شود، باید با قیمت 
باالتری برق آن را                            خریداری کنید، اما به هر حال برای 
واگذاری نیروگاه مشوق های الزم برای بخش خصوصی 
نیاز است و هم اینکه این نیروگاه ها به بخش خصوصی 

واقعی واگذار شود.
 وی در پاسخ به این سئوال که آیا صادرات برق ایران 
به عراق برای سال آینده میادی تمدید خواهد شد، 
آینده  سال  برای  عراق  به  ایران  برق  گفت:صادرات 

میادی تمدید خواهد شد.

آمادگییکمرکزتجاریدربیروتبرایارائهخدماتبهفعاالن
حوزهانرژی

با توجه به سیاست های کالن دولت در تقویت مناسبات اقتصادی و روابط تجاری با بازار هدف صادراتی، 
تمهیداتی برای ایجاد مراکز تجاری و دفاتر مشترک نمایندگی در کشورهای منطقه در نظر گرفته شده 
است. طبق هماهنگی های صورت  پذیرفته از سوی شرکت مادر تخصصی ساتکاب، شرکت میراکسپو 
بیروت آمادگی خود را برای تخصیص یک مرکز تجاری )BusinessCenter( مشترک در شهر بیروت 
برای ارائه خدمات مرتبط به شرکت های فعال در حوزه انرژی ایران و اعضای سندیکا به منظور تسهیل 
امور صادرات و تجارت با کشورهای لبنان، سوریه و کشورهای منطقه و همچنین کشورهای آفریقایی 

اعالم کرده است. 
انجام تحقیقات بازار، ایجاد ارتباط و رایزنی با بازیگران تجاری کلیدی بازارهای هدف، انجام خدمات قراردادی 
شامل امور بانکی و نقل و انتقال ارز، خدمات گمرکی، حمل و نقل و بیمه از اهم خدمات این مرکزی تجاری 
به شرکت های عاقمند است و کاهش هزینه های بازاریابی اعضا برای حضور در بازار کشورهای منطقه از 

ویژگی های مرکز تجاری مذکور به شمار می رود. 
از اینرو سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای از شرکت های عضو دعوت کرده است در صورت عاقمندی 
به بهره مندی از خدمات مرکز تجاری فوق الذکر و یا کسب اطاعات بیشتر مراتب را از طریق تکمیل فرم 

مربوطه به دبیرخانه سندیکا اعام فرمایند. 
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بیان با بازرگانی امور قائممقاموزیرصنعتدر
اینکهازظرفیت100میلیارددالریصادراتبه
کشورهایهمسایهبرخورداریم،گفت:هدفما
افزایشصادراتبهاینکشورهاتادوسالآینده

بهمیزان48میلیارددالراست.
خبرنگار  با  گفت وگو  در  خیابانی  مدرس  حسین 
اقتصادی خبرگزاری فارس، در رابطه با برنامه های 
توسعه صادراتی گفت: برنامه ما در وزارت صنعت و 
سازمان توسعه تجارت افزایش حجم صادرات کشور 
برنامه  چند  هدف  این  به  رسیدن  برای  که  است 

طراحی شده است. 
* میزان واردات 15 کشور همسایه 1200 میلیارد 

دالر است
توسعه  برای  اینکه  بیان  با  صنعت  وزیر  معاون 
صادرات اولویت ما توسعه روابط تجاری با 15 کشور 
کشور   15 حاضر  حال  در  افزود:  است،  همسایه 
همسایه ایران، 1200 میلیارد دالر واردات دارند که 
صادرات  پتانسیل  ایران  شده  انجام  بررسی های  با 

صد میلیارد دالری به این کشورها را دارد. 
* فقط 24 میلیارد دالر به 15 کشور همسایه صادر 

می کنیم
قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر تنها 24 میلیارد دالر صادرات 
هدف  داشت:  بیان  داریم،  همسایه  کشورهای  به 

گذاری ما افزایش صادرات به کشورهای همسایه به 
میزان 48 میلیارد دالر تا سال 1400 است و بر این 
اساس می خواهیم حجم صادرات ما تا دو سال آینده 

به 15 کشور همسایه دو برابر افزایش یابد. 
میزان  تحریم ها  به  توجه  با  برنامه ریزی  بدون   *

صادرات فعلی را هم از دست می دادیم 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این هدف گذاری 
به  توجه  با  داشت:  بیان  است،  یافتنی  دست 
مشکات مختلف ناشی از تحریم ها مانند مشکات 
بانکی، مشکات حمل ونقل، مشکات حمل و نقل 
با کشورهای مختلف  بین الملل  روابط  و  کشتیرانی 
دنیا اگر چنین اقداماتی را انجام نمی دادیم، همین 

میزان صادرات فعلی را هم نداشتیم.
* تفاهم نامه ایران و اوراسیا منجر به توسعه صادرات 

می شود
مدرس خیابانی در ادامه به امضای تفاهم نامه ایران 
این  انعقاد  گفت:  و  کرد  اشاره  اوراسیا  اتحادیه  و 
توسعه  برای  ما  برنامه های  از  یکی  هم  نامه  تفاهم 
صورت  برنامه ریزی های  اساس  بر  و  است  صادرات 
گرفته این تفاهم نامه منجر به توسعه روابط تجاری 

ما با 5 کشور عضو این اتحادیه خواهد شد.
آسیا  به شرق  توسعه صادرات  برای  برنامه ریزی   *

و آفریقا
مذکور  برنامه های  به  اشاره  با  صنعت  وزیر  معاون 
به  فقط  ما  که  نیست  معنا  بدان  این  البته  گفت: 
توسعه تجارت در کشورهای همسایه فکر می کیم و 
از توسعه صادرات به دیگر نقاط غافل شده ایم، بلکه 
از دیگر برنامه های ما توسعه صادرات به کشورهای 

شرق آسیا، آسیای میانه و حتی آفریقا است. 
وی افزود: اما بر اساس تکلیف شورای عالی صادرات 
و دولت تمرکز توسعه تجارت بر 15 کشور همسایه 

است. 

اعزام  اساس  این  بر  داشت:  اظهار  مدرس خیابانی 
رایزن بازرگانی، اولویت اعزام هیأت تجاری، برگزاری 
و  ترجیحی  تعرفه  و  تفاهم نامه  انعقاد  نمایشگاه، 
توافقنامه استاندارد از جمله اقدامات ما برای توسعه 

همکاری  تجاری با کشورهای همسایه است.
تاکید  با  بازرگانی  امور  در  صنعت  وزیر  مقام  قائم 
باید  برای توسعه صادرات همه دستگاه ها  اینکه  بر 
سازمان  یک  توسط  تنها  کار  این  و  کنند  کمک 
امکان پذیر نیست، گفت: باید از ظرفیت های استانی 
سازمان  راستا  این  در  که  کرد  استفاده  مرزی  و 
توسعه تجارت ایران برنامه توسعه صادرات استانی را 
تهیه کرده و بر اساس آن ظرفیت های صادراتی هر 
استان شناسایی شده تا اقدامات الزم برای توسعه 

آن انجام شود. 
صادرات  توسعه  الزامات  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
بنگاه های  تعدد  افزود:  است،  کاالیی  سازی  تنوع 
کوچک صادراتی زیاد است و این امر منجر به تعدد 
صادرکنندگان کوچک شده است. در حالی که در 
بنگاه های  طریق  از  صادرات  به  باید  صادرات  امر 

بزرگ و هلدینگ های تجاری توجه بیشتری شود.
در  یکپارچگی  عدم  دلیل  به  مدرس خیابانی 
تعدد  و  قوی  تشکل  وجود  وعدم  صادرات  امر 
ارزان تر  صادراتی  کاالهای  کوچک  صادرکنندگان 

صادر می شود.
وی با اشاره به تعدد واردکنندگان بیان داشت: تعدد 
واردکنندگان هم سبب افزایش قیمت می شود، زیرا 
به جای آنکه چند وارد کننده اقدام به خرید بازار 
هدف کنند، تعداد زیادی برای خرید به بازار هدف 
هجوم می آورند و همین موضوع باعث گران شدن 
قیمت  با  نظر  مورد  کاالی  و  می شود  بازار  در  کاال 
باالتری خریداری و در نهایت با قیمت بیشتری به 

کشور وارد می شود.

برنامهریزیبرایافزایش48میلیارددالریصادرات
بهکشورهایهمسایه
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سال خشکترین در کرد: اعالم نیرو وزیر
بهسرمیبریمو340شهر آبی50سالاخیر
با البته بودند، مواجه آبی بامشکلکم کشور
همراهیمردمواقداماتقرارگاهخاتماالنبیاء)ص(،

توانستیمازاینمشکلعبورکنیم.
قرارگاه  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
وزیرنیرو  اردکانیان  رضا  خاتم االنبیاء)ص(،  سازندگی 
گفت: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( نقش مهمی 
داشته  کشور  برق  و  آب  زیرساخت های  توسعه  در 
است البته همچنان نیازمند کمک این مجموعه به 
از ظرفیت های  بهینه سازی استفاده  ویژه در زمینه 

موجود هستیم.
همایش  سیزدهمین  روز  دومین  در  نیرو  وزیر 

سازندگی  قرارگاه  مسئولین  و  مدیران  سراسری 
انقاب  دوم  گام  بیانیه  به  اشاره  با  خاتم االنبیاء)ص( 
مقاومتی  اقتصاد  آن همچون  در  موجود  مفاهیم  و 
حوزه  در  باید  معانی  و  مفاهیم  این  کرد:  اظهار 
تخصصی هر شخص و سازمان به خوبی درک شوند.

وی افزود: فراتر رفتن از تبیین این مفاهیم و پرداختن 
به ارتباطات میان بخشی، گام دوم و مهمتر محسوب 
می شوند به این معنی که باید به تعریف تعامات و 
اقدامات و در  تا شاهد هم افزایی  بپردازیم  برنامه ها 
نهایت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت در مسیر 

گام دوم انقاب باشیم.
وزارت خانه ها  اینکه جمع جبری  بیان  با  نیرو  وزیر 
در کنار یکدیگر به معنای دولت نیست گفت: دولت 
این  میان  که  است  ارتباطی  واقع  در  حمکرانی  و 
بخش ها ایجاد می شود و نتیجه ای کلی را به وجود 

می آورد.
اردکانیان خاطرنشان کرد: در کنار همه ثروت هایی 
مورد  می توانند  و  است  برخوردار  آن  از  ایران  که 
انسانی  منابع  مورد  اصلی ترین  گیرند،  قرار  طمع 
است، بنابراین دشمنان به دنبال خلع ساح ما در 
یا  نخبگان  جذب  طریق  از  که  هستند  زمینه  این 
و  اشتغاالت  و همچنین  از کشور  آنها  دادن  فراری 

فشارهای حاشیه ای، این کار را انجام می دهند.
در  کشور  مقاوم سازی  لزوم  به  اشاره  با  نیرو  وزیر 
مقابل شاخصه هایی که ظرفیت ضربه زدن به ما را 
دارند، گفت: در حقیقت افزایش تاب آوری کشور در 

همه عرصه ها ضروری است.
مقابل  در  کشور  مقاومت  ظرفیت  را  تاب آوری  وی 
عوامل آسیب زا دانست و تصریح کرد: به دیگر سخن 
باید کیفیت زندگی را در عرصه های مختلف چنان 
باال ببریم که امید مجموعه های متخاصم از طریق 
اقداماتی مانند تحریم قطع شود، کشور به جایگاهی 

آثار  تحریم ها،  استمرار  صورت  در  حتی  که  برسد 
آنها را بر زندگی مردم به سطح ناچیزی برساند و 
در نهایت، کشور مسیر رشد و آبادانی خود را بدون 

وقفه طی کند.
اردکانیان با بیان اینکه در هر سه عرصه کاستی هایی 
روی  پیش  اوضاع  بهبود  مسیر  البته  گفت:  داریم 
ماست که با توجه به کارنامه موفق قرارگاه سازندگی 
خاتم االنبیاء)ص( می توان از این ظرفیت مهم استفاده 

کرد.
وزیر نیرو افزود: شیوه مصرف انرژی در کشور یکی 
بیماری های کشور محسوب می شود  مزمن ترین  از 
نخواهیم  باشیم،  بی توجه  آن  به  نسبت  اگر  که 
کنیم  پُر  را  مصرف  و  تولید  میان  فاصله  توانست 
بنابراین چاره اندیشی برای این معضل ضروری است.
منابع  از  ما  استفاده  روش های  اینکه  بیان  با  وی 
گفت:  است  منطبق  مصرفی  بد  نوعی  بر  طبیعی 
اقصی  در  آب  تامین  برای  مختلفی  طرح های 
قرارگاه سازندگی  اجرایی می شوند که  نقاط کشور 

خاتم االنبیاء)ص( نقش مهمی در این زمینه دارد.
انتقال آب  با اشاره به طرح استحصال و  اردکانیان 
این  تصویب  و  دریا  آب  از  استان   17 برای  شرب 
پروژه عنوان کرد: به این ترتیب ساالنه 750 میلیون 
متر مکعب آب شرب این مناطق تامین خواهد شد 
ولی در عین حال فقط سه استان کشور 11 میلیارد 

متر مکعب آب برای کشاورزی الزم دارند.
وزیر نیرو گفت: اگر بتوانیم 10 درصد بهره وری در 
می توانیم  دهیم  ارتقا  را  کشاورزی  و  شرب  حوزه 
میزان زیادی از منابع آبی را حفظ کنیم، ولی اگر 
چنین اقدامی صورت نگیرد، با وجود همه طرح های 
بسیار  زمینه  این  در  کشور  تاب آوری  آب،  تامین 

ضعیف خواهد بود.
وی با بیان اینکه دشمنان برای ضربه زدن به ایران 

اسامی به ویژه در سال های خشک، اقدامات روانی 
در  این  کرد:  خاطرنشان  می کنند  دنبال  را  زیادی 
شرایطی بود که در خشک ترین سال آبی 50 سال 
اخیر به سر می بردیم و 340 شهر کشور با مشکل 
کم آبی مواجه بودند، البته با همراهی مردم و نیز 
اقدامات مجموعه هایی مانند قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(، 
توانستیم از این مشکل عبور کنیم و دشمنان هم به 

اهداف خود دست نیافتند.
باید صنعت مدیریت مصرف  اضافه کرد:  اردکانیان 
انرژی  و  آب  از  استفاده  کیفیت  و  دهیم  توسعه  را 
انتقال  خطوط  برخی  اجرای  با  بخشیم؛  بهبود  را 
می توانیم به کشورهای منطقه متصل شوی،م زیرا 
اینجا  در  دنیا  آبی   - برق  ظرفیت های  بزرگ ترین 
منطقه ای  هاب  به  می توانیم  همچنین  دارد  وجود 

انرژی تبدیل شویم.
وزیر نیرو با اشاره به گستردگی سطح ارتباط مردم 
را  مصرف  صحیح  الگوی  بتوانیم  اگر  گفت:  آب  با 
توسعه دهیم به نقطه اوج استفاده صحیح از منابع 
از  استفاده  زمینه  در  نهایت  در  و  می یابیم  دست 

زمان هم بهینه سازی صورت می گیرد.
ولی  نرفتیم،  جنگ  دنبال  به  ما  کرد:  تصریح  وی 
به  را  کردند، جنگ  تحمیل  ما  بر  را  آن  که  زمانی 
فرصتی برای خودکفایی و دسترسی به فناوری های 
نوین دفاعی تبدیل کردیم، حاال هم تحریم ها چنین 
شرایط  همین  دل  از  می توان  و  دارند  خصوصیتی 
سخت، توجه بیشتری به عرصه های کمتر پرداخته 

شده معطوف کرد.
وزیر نیرو ادامه داد: قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
برق  و  زیرساخت های آب  توسعه  بسزایی در  نقش 
نیازمند  کماکان  عرصه  این  ولی  داشته،  کشور 
همکاری این مجموعه است و می توان امروز را زمان 

مدیریت بهینه ظرفیت های موجود دانست.

باهمکاریقرارگاه
خاتماالنبیاء)ص(ازسالکمآبی

گذشتیم
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رئیساتاقایرانخبرداد

دفاترمنطقهایاتاقبازرگانی
بینالمللی)ICC(درسطح

کشورایجادمیشود
غالمحسینشافعی،رئیساتاقایراندراولین
بازرگانی اتاق ایرانی کمیته استانی جلسه
ظرفیت کمیته این گفت: )ICC( بینالمللی
ارزشمندیبرایانعکاستوانمندیهایاقتصادی
تقویت برای و است جهانی مجامع در کشور
اتاق منطقهای دفاتر بهزودی آن، ساختار
بازرگانیبینالمللی)ICC(درسطحکشورایجاد

میشود.
اولین  در  ایران  اتاق  رئیس  شافعی،  غامحسین 
جلسه استانی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی 
)ICC( گفت: این کمیته ظرفیت ارزشمندی برای 

مجامع  در  کشور  اقتصادی  توانمندی های  انعکاس 
به زودی  آن،  ساختار  تقویت  برای  و  است  جهانی 
دفاتر منطقه ای اتاق بازرگانی بین المللی )ICC( در 

سطح کشور ایجاد می شود.
پایگاه خبری اتاق ایران

کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
ایران گفت: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی 
انعکاس  برای  ارزشمندی  ظرفیت   ،)ICC(
مجامع  در  کشورمان  اقتصادی  توانمندی های 
جایگاه  تقویت  به منظور  و  می آید  شمار  به  جهانی 
این ساختار، دفاتر منطقه ای آن در آینده نزدیک در 

سطح کشور ایجاد خواهد شد.
غامحسین شافعی در اولین جلسه استانی کمیته 
اتاق  در   )ICC( بین المللی  بازرگانی  اتاق  ایرانی 
مشهد، افزود: در این برهه دشوار که گرفتار تحریم ها 
باید   )ICC( بین المللی  بازرگانی  اتاق  شده ایم، 
باشد  بین المللی  مجامع  در  ما  پیکان حرکت  نوک 
خصوصی  بخش  اقتصادی  دیپلماسی  ارتقای  به  و 

کشورمان کمک کند.
او تأکید کرد: به رغم ظرفیت شایسته و برجسته این 
الزم  میزان  به  آن  قابلیت های  از  تاکنون  ساختار، 
بهره نگرفتیم و همین به منظور، توسعه فعالیت های 
بازرگانی بین المللی )ICC(، به ویژه در سطح  اتاق 
رویکرد  با  همچنین  و  استان ها  بازرگانی  اتاق های 

منطقه ای، در دستور کار ما قرار گرفته است.
اخیر  سال های  در  اتاق  این  شد:  یادآور  شافعی 
بازرگانی جهان و  اتاق های  با  را  ارتباط گسترده ای 
با سازمان های بین المللی نظیر سازمان ملل متحد، 
سازمان تجارت جهانی )WTO( و سازمان توسعه 
و همکاری اقتصادی )OECD( برقرار کرده است 

و در نشست های این مجامع مشارکت فعال دارد.
را  مجالی  نقش آفرینی،  از  سطح  این  داد:  ادامه  او 

نیز برای ما فراهم می کند تا نقطه نظراتمان را در 
اگر  نماییم.  منتقل  تجاری،  و  اقتصادی  حوزه های 
بشویم  فعال  عرصه  این  در  شایسته ای  میزان  به 
می توانیم نقطه نظراتمان را به این مجمع که مرکز 
مسیر  از  یا  و  کنیم  منتقل  است،  پاریس  در  آن 

جلسات مذکور، آن ها را بیان نماییم.
رئیس اتاق ایران گفت: اتاق های بازرگانی بین المللی 
جایگاه  دارای  جهان  دیگر  کشورهای  در   )ICC(
ویژه ای در عرصه های تصمیم سازی بوده و اثرگذاری 
بر رویکردها و سیاست گذاری های دولت ها  فراوانی 
دارند؛ از این منظر توسعه تعامات ما با این اتاق ها 
در کشورهای مختلف و توسعه دیپلماسی اقتصادی 
در این بخش، می تواند به جهت دهی سیاست ها در 

سطح بین المللی نیز بیانجامد.
شافعی، پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
مأموریت های  که  دانست  دیگری  مهم  ظرفیت  را 
در  می تواند   )ICC( بین المللی  بازرگانی  اتاق 

راستای توسعه آن قرار بگیرد.
او توضیح داد: در اتاق ایران، دپارتمانی را با محوریت 
حوزه اوراسیا ایجاد کرده ایم. بخشی از اقدامات این 
ساختار بر توجه به ظرفیت استان های مرزی کشور 

متمرکز خواهد بود.
ICC نقش بازوی ارتباطات خارجی بخش خصوصی 

ایران را ایفا می کند
کمیته  کل  دبیر  خزاعی،  محمد  نشست،  این  در 
به  نیز   )ICC( بین المللی  بازرگانی  اتاق  ایرانی 
پرداخت  اتاق  این  آتی  اقدامات  و  برنامه ها  تشریح 
ماشین  باید  را  بین المللی  بازرگانی  اتاق  گفت:  و 
کنیم  توصیف  خصوصی  بخش  بین المللی  حرکت 
ساختار  این  ظرفیت های  و  ابزارها  به کارگیری  که 
بخش  و  کشور  اقتصاد  برای  بسزایی  اهمیت  از 
خصوصی فعال در آن برخوردار است و برای ما نیز 

یک پتانسیل خوب، حتی در دوران تحریم به شمار 
می آید که به رغم فشارهای اقتصادی و سیاسی، از 

کارآمدی الزم برخوردار است.
از  یکی  که  کنیم  اذعان  باید  داد:  ادامه  خزاعی 
اقتصادی و  تعامات  ما در حوزه  امروز  چالش های 
بر  تسلط  و  آگاهی  آن، ضعف  بر  حاکم  دیپلماسی 
است.  بخش  این  در  و حقوق جهانی  قواعد  بعضی 
این امر حتی در بدنه کارشناسی دستگاه های دولتی 
متولی نیز قابل مشاهده است و بخش خصوصی هم 
از این مسئله مستثنا نیست. درواقع عدم اشراف و 
مختلف  حوزه های  در  بین المللی  مسائل  به  تسلط 
بروز  به  و...  تجاری  تعامات  سرمایه گذاری،  نظیر 
چالش هایی منجر می شود و گاه زمینه ورود دالل ها 

و واسطه ها را به این بخش فراهم می کند.
بین المللی  بازرگانی  اتاق  ایرانی  کمیته  کل  دبیر 
)ICC( یادآور شد: امروز در عرصه تجارت جهانی، 
عمده  و  است  حاکم  بین المللی  قوانین  و  مقررات 
کشورها به صورت یکپارچه از آن ها تبعیت می کنند. 
همه  و  شده  برداشته  بخش  این  در  مرزها  درواقع 
به  می کنند.  تبعیت  جامع  قواعدی  از  بازیگران، 
این  در  سرمایه گذارانی  و  تجار  نیز،  استناد  این 
عرصه موفق هستند که به مقررات بازی در سطح 

بین المللی آشنا و مسلط باشند.
بازرگانی  اتاق  نقش  تشریح  به  ادامه  در  خزاعی 
ساختار  این  گفت:  و  پرداخت   )ICC( بین المللی 
و  نماینده بخش خصوصی در جهان است  به نوعی 
در  تجاری  مراودات  تسهیل  و  تسریع  راستای  در 
سطح بین المللی، از طریق تاش در استانداردسازی 
سیاست ها و مقررات می کوشد. این اتاق در سال های 
اخیر ارتباط گسترده ای با اتاق های بازرگانی جهان 
ازیک طرف و با سازمان های بین المللی مؤثر از سوی 
دیگر داشته است.             ادامه مطلب

http://otaghiranonline.ir/news/31457
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دوازهمیننشستکمیسیونصنعتومعدناتاق
بازرگانیتهرانبرگزارشد

صنایعپاییندستیچگونهاز
قطاررشدبازمیمانند؟

نمایندگانبخشخصوصیدرنشستدوازدهم
کمیسیونصنعتومعدناتاقبازرگانیتهران،
بررسیمشکالتومسایلصنایعپاییندستیرا
ادامهدادندودرموردراهکارهایبهبودشرایط
اینصنایعدرتامیننهادههاومواداولیهورابطه
باصنایعباالدستیبهبحثوگفتوگوپرداختند.

نگاهی به الگوی توسعه صنعتی در ایران
صمدی،  کاهی  علیرضا  جلسه،  این  ادامه  در 
الگوی  باب  در  گزارشی  این کمیسیون  نایب رییس 
باالدستی  صنایع  بر  آن  تاثیرات  و  صنعتی  توسعه 
موسسه  در  که  مطالعاتی  به  اشاره  با  او  کرد.  ارائه 
خصوص  در  بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات 
ایران  در  صنایع  وضعیت  و  صنعتی  توسعه  الگوی 
انجام گرفته و برخی از آنها هنوز در دست بررسی 
است، گفت: این بررسی ها نشان  می دهد که صنایع 
از  بخشی  آن  و  تحلیل هستند  به  رو  ساخت محور 
صنایع رشد را تجربه  می کنند که وابسته به منابع 

طبیعی هستند.
 او سپس به وضعیت صنایع پایین دستی اشاره کرد 
آتی،  تولید  برای  برنامه ریزی  امکان  عدم  گفت:  و 
صرف نظر کردن از بازارهای قراردادی و بلندمدت، 
کاهش ظرفیت تولید، افزایش قیمت تمام شده و از 
دست دادن بازار داخلی و خارجی از جمله مشکات 

صنایع پایین دستی در ایران است.
کاهی گفت: ارزش افزوده زیرگروه صنعت از تولید 
ناخالص داخلی به قیمت های جاری از 19.9 درصد 
 1393 سال  در  درصد   15.3 به   1370 سال  در 
رسیده است. این روند بر اساس قیمت های ثابت نیز 

در سال 93 به 20 درصد رسیده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین در 
مورد ترکیب رشته فعالیت های صنعتی کشور طی 
برنامه های توسعه اقتصادی برحسب سهم از ارزش 
تا  اول  برنامه  طی  که  داد  توضیح  صنعتی  افزوده 
پنجم توسعه، سهم کشاورزی پایه از 38 به 16.5 
درصد کاهش یافته، سهم صنایع هیدروکربوری از 
12.5 به 38.5 درصد رسیده، صنایع معدنی پایه از 
16.5به 21.9 درصد و سهم صنایع ساخت محور از 

12.1 به 10.8 درصد کاهش یافته است.

توسعه صنعتی در  و ساختار  الگو  مورد  کاهی در 
-49( کوچک  بنگاه های  سهم  گفت:  ایران  اقتصاد 
این  باالتر  آسیب پذیری  نتیجه  در  کارکن(  10نفر 
بنگاه ها از شرایط تحریم و رکود اقتصادی، با کاهش 
کاهش  بیشترین  و  است  بوده  مواجه  درصدی   21
انتشار، پوشاک و  تعداد بنگاهی در صنایع چاپ و 
افزایش  با وجود  افتاده است. همچنین  اتفاق  چرم 
صورت گرفته در تعداد بنگاه های متوسط و بزرگ 
طی دوره مورد بررسی نهایتا به میزان 1831 واحد 
بنگاهی از مجموعه بنگاه های صنعتی کشور حذف 
ظرفیت  از  استفاده  درصد  لحاظ  به  است.  شده 
درصد   48 و  درصد   41 درصد،   24 تنها  موجود 
ظرفیت  در  بزرگ  و  متوسط  کوچک،  بنگاه های  از 

باالی 70 درصد فعالیت دارند.
علیرضا کاهی با اشاره به اینکه نتیجه رشد نامتوارن 
صنعتی در ایران، سهم 65 درصدی صنایع معدنی 
از ارزش افزوده صنعتی است، ادامه داد: معادل 90 
درصد صادرات صنعتی به بنگاه های بزرگ اتکا دارد. 
همچنین 30.9 درصد صادرات بنگاه های بزرگ به 

هلدینگ های صنعتی بزرگ متکی است.
پایین  تنوع  صادرات،  حجم  بودن  کوچک  او 
محصوالت صادراتی، تمرکز باالی مقاصد صادراتی 
و ماندگاری پایین در بازارهای صادراتی را به عنوان 
قرار  اشاره  مورد  مبادله خارجی در کشور  وضعیت 
به  گزارش  این  از  دیگری  بخش  در  کاهی  داد. 
پرداخت.  پتروشیمی  و  فوالد  بررسی کان صنعت 
بررسی قیمت های صادراتی و فروش داخلی  او در 
فوالد به افزایش قیمت ها در شهریور 96 نسبت به 
95 اشاره کرد و گفت: افزایش بهای واحد وارداتی 
واحد  بهای  افزایش  درصد،   42.9 گرم،  فوالد  ورق 
داخلی  بازار  بهای  افزایش  و  درصد   0.7 صادراتی 
ورق فوالد گرم معادل 59 درصد بوده است. این در 

حالی است که طی این مدت قیمت ارز در بازار آزاد 
نیز با افزایش 9.6 درصدی مواجه بوده است.

پلیمری  مصنوعات  تن  هر  ارزش  اینکه  بیان  با  او 
وارداتی برابر 1950 دالر و ارزش هر تن مصنوعات 
پلیمری صادراتی برابر 750 دالر است، به فرصت های 
و  کرد  اشاره  پتروشیمی  ارزش  زنجیره  در  اشتغال 
پلیمری  محصوالت  تن  میلیون  یک  تبدیل  گفت: 
باالدستی به پایین دستی و صادرات آن، 1.4 میلیارد 
دالر درآمد صادراتی ایجاد کرده و با ایجاد حداقل 
اشتغال  افزایش  به  مستقیم  اشتغال  نفر  هزار   35

پایدار کمک  می کند.
تهران  اتاق  معدن  و  صنعت  کمیسیون  نایب رییس 
بررسی  از  آمده  دست  به  اطاعات  به  همچنین 
موردی زنجیره ارزش مس اشاره کرد و در ادامه به 
راهبردهای پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران برای توسعه 
متوازن در صنایع باالدستی و پایین دستی پرداخت. 
با  این است که  اتاق  او، نخستین پیشنهاد  به گفته 
اولیه،  مواد  صادرات  در  مالیاتی  سیاست های  تغییر 
شیب قیمت مواد اولیه تولید صنایع باالدستی کشور 
به  آلومینیوم(  و  فوالد  مس،  پاالیشی،  )پتروشیمی، 
سمت تأمین و تقویت صنایع مکمل داخلی برگردد. 
در این راستا پیشنهاد شده است که معافیت مالیات 
پاالیشی  پتروشیمی،  اولیه  مواد  صادرات  درآمد  بر 
و فلزات پایه لغو شود. پیشنهاد دیگر اتاق ایران این 
است که استرداد مالیات ارزش افزوده در صادرات مواد 
اولیه )نفت، گاز، پاالیشی، پتروشیمی، مس، فوالد و 
آلومینیوم( متوقف شود. راهکار اجرایی این پیشنهاد 
نیز آن است که کارگروهی مشابه کارگروه ماده 141 
قانون مالیات های مستقیم محصوالت را بررسی و مورد 
به مورد تصمیم گیری کند. کاهی تاکید کرد که هدف 
برای  شرایط  یکسان سازی  پیشنهادات،  این  طرح  از 

صنایع باالدستی و پایین دستی است.
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اقتصاد ایران

براساس طرح تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه 
اعطا شده  تولید  برای  که  تسهیاتی  کشور،  بانکی 

مشمول قانون حذف سود مرکب است. 
 برخی اشخاص با داشتن شرایط این طرح مشمول 

اجرای قانون حذف سود مرکب می شوند.
کارخانه صنایع چراغ اتومبیل مدرن. عکس: تسنیم، 

محمدصادق نیک گستر.
براسـاس طـرح تسـهیل تسـویه بدهـی بدهـکاران 
شـبکه بانکـی کشـور، تسـهیاتی کـه بـرای تولیـد 
اعطـا شـده مشـمول قانـون حـذف سـود مرکـب 
اسـت. طـرح دو فوریتـی تسـهیل تسـویه بدهـی 
 20 جلسـه  در  کشـور  بانکـی  شـبکه  بدهـکاران 
آذرمـاه 1398 بـه تصویـب رسـید کـه مهم تریـن 

نـکات اجرایـی آن بـه شـرح زیـر اسـت:
1- چه کسانی مشمول این مصوبه هستند؟

1. این مصوبه شامل تسهیات گیرندگانی است که 
تا  را  خود  شده  سررسید  بدهی  از  بخشی  یا  تمام 
پایان سال 1397 پرداخت نکرده و بخواهند بدهی 
غیرجاری خود را تا شهریور 99 نقداً تسویه نمایند.

2. قراردادهای تجدید یا امهال نشده، مشمول این 
قانون نبوده و همان قراد اصلی آنها ماک محاسبه 

آنان است.
3. صرفا تسهیاتی که برای تولید اعطا شده مشمول 

این قانون است)نه کلیه تسهیات تولیدکنندگان(
4. قراردادهـای فـروش و واگـذاری دارایـی هـای 
بانک)اجـاره بـه شـرط تملیـک( و تسـهیات ارزی 

از شـمول ایـن قانـون مسـتثنی هسـتند.
2- کدام قرارداد ماک محاسبه بدهی خواهد بود؟

 در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی 
اعطای  یا  جدید  قرارداد  توافقنامه،  انعقاد  مانند 

تسهیات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتـی کـه قـرارداد اولیـه بانـک یـا مؤسسـه 

شرایطحذفسودمرکببرایتسهیالتبانکیاعطاییبهتولید
براساسطرحتسهیلتسویهبدهیبدهکارانشبکهبانکیکشور،تسهیالتیکهبرایتولیداعطا
شدهمشمولقانونحذفسودمرکباست.برخیاشخاصباداشتنشرایطاینطرحمشمول

اجرایقانونحذفسودمرکبمیشوند.

اعتبـاری با تسـهیات گیرنـده، قبـل از 1393.1.1 
منعقـد شـده، آخرین قـرارداد و یا توافـق نامه قبل 
از تاریـخ مزبـور، »قـرارداد ماک محاسـبه« تلقی و 
محاسـبه مانـده بدهی مشـتری براسـاس آن انجام 

می شـود.
در صورتی که قرارداد اولیه بعد از 1393.1.1 منعقد 
از  بعد  قرارداد  اولین  محاسبه،  ماک  باشد،  شده 

تاریخ یادشده است.
3-بدهکار چه مبلغی را باید بپردازد؟

بایـد بـه صـورت  مبلغـی کـه تسـهیات گیرنـده 
و  اصـل  مانـده  از  اسـت  عبـارت  بپـردازد،  نقـدی 
سـود قبـل و بعـد از سررسـید )تـا تاریـخ تسـویه 
نقـدی( کـه بـا اسـتفاده از فرمـول اباغـی بانـک 
مرکـزی، براسـاس نـرخ سـود سـاده و غیـر مرکب 
منـدرج در »قـرارداد مـاک محاسـبه«، بـا حـذف 
کلیـه جرائـم متعلقـه و سـودهای ناشـی از آن، و 
بـا در نظـر گرفتـن پرداخت هـای مشـتری و زمـان 
پرداخت هـای وی محاسـبه می شـود. ایـن مبلـغ را 
بانـک مرکـزی محاسـبه می کنـد و نـه خـود بانک 

طلبـکار.
4- شیوه اقدام به چه نحو خواهد بود؟

مشـموالن تـا پایـان اسـفند 1398 مهلـت دارنـد 
درخواسـت خـود را بـه بانـک ارائـه کننـد. بانـک 
مکلـف اسـت حداکثـر ظـرف مـدت دو مـاه، کلیـه 
دریافـت هـا و پرداخـت های مشـتری را که مربوط 
بـه »قـرارداد مـاک محاسـبه« اسـت بـه همـراه 
زمـان دریافـت یا پرداخـت، در سـامانه ای که بانک 
مرکـزی اعـام می کنـد، ثبـت نماید. سـپس بانک 
مرکـزی بدهـی واقعـی پـس از بخشـودگی را بـه 
بدهـکار اعـام می کنـد و وی فرصت دارد تـا پایان 
شـهریور 99 آن را بپـردازد کـه ایـن مـدت تمدیـد 

شـد. نخواهد 
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یادداشت

کارآفرینیدراقتصادوفرهنگهندنهادینهشده
است.درسالهایاخیر،اقتصاداستارتآپیدر
دهه طی است. شکوفایی حال در کشور این
تاسیس مثل متعددی فعالیتهای گذشته،
تامین افزایش جدید، استارتآپهای
هجوم تاسیس، تازه شرکتهای برای سرمایه
سرمایهگذارانواستارتآپهایخارجی،توسعه
زیرساختهایقانونیوادغاموتملکدرسطح
داستانهای است. انجامشده درهند جهانی،
موفقکارآفرینیفراوانند.بهعنوانمثال،بایجو
)Byju’s(راکهیکیازتکشاخهایتازهکاردر
فضایآموزشیآنالینهنداستدرنظربگیرید
امروز5/5میلیارددالرارزشگذاریشده که

است.
درس هایی از امواج تکامل استارت آپ های هندی

بایجـو که در سـال 2011 توسـط یک معلم سـابق 

تاسـیس شـده، تاکنـون بیـش از هفـت دور تامین 
سـرمایه کـرده و پایگاه مشـتریان آن بـه حدود 35 
میلیـون مشـترک می رسـد. درآمـد ایـن شـرکت 
در سـال 2018 بـه 200 میلیـون دالر رسـید کـه 
افزایـش سـه برابـری را نسـبت بـه سـال گذشـته 
نشـان می دهـد و هـدف آن دو برابـر کـردن درآمد 
تا پایان امسـال اسـت. بایجـو برای توسـعه جهانی، 
شـراکت بـا شـرکت دیزنـی را هـم شـروع کـرده 
اسـت.  وقتـی همـه ایـن موفقیت هـا را می بینیـم، 
مهـم اسـت که یک قـدم به عقـب برویـم و ببینیم 
اکوسیسـتم اسـتارت آپی هنـد چگونـه بـه موقعیت 
فعلـی خود رسـیده اسـت. برای این کار بهتر اسـت 
الگوهـای سـیر تکاملـی را بشناسـیم.  مثل بیشـتر 
و  کارآفرینـی  قدیمـی،  فرهنگ هـای  و  اقتصادهـا 
تجـارت در هنـد قرن هـا اسـت کـه بـه شـکوفایی 
رسـیده است. بر این اسـاس، اکوسیستم کارآفرینی 

فعلـی هنـد نتیجه سـه مـوج فعالیـت کارآفرینی با 
سـه حوزه تمرکز مجزا اسـت: تکنولـوژی اطاعات، 
مصرف گرایـی و نـوآوری. هـر یـک از ایـن امـواج با 
فعالیت هـای  کسـب وکارها،  از  متفاوتـی  انـواع 
برجسـته و اکوسیسـتم  ها مشـخص می شـوند کـه 
از عوامـل مختلـف اجتماعـی، قانونـی، تکنولوژیک، 
اقتصـادی و فرهنگـی، تشـکیل شـده اند. بـا اینکـه 
اسـت،  قبلـی  مـوج  یـادآور  نوعـی  بـه  مـوج  هـر 
می تـوان بـه این نتیجه رسـید کـه از مـوج قبلی یا 

بعـدی خـود، متمایز اسـت.
 اقیانوس ها، دریاها و ریسک کننده ها

از نظـر فرهنگی، بسـیاری از جوامع هنـد کارآفرین 
و ریسـک پذیر هسـتند. تاجـران هنـدی از گذشـته 
بـه کشـورهای مختلفی مثـل مصر، بحریـن، ویتنام 
و میانمـار سـفر می کردنـد. جوامـع کارآفریـن هند 
مالک کسـب وکارهای خانوادگی کوچک و متوسـط 
ریاینـس  مثـل  بزرگـی  غول هـای  همچنیـن  و 
باجـاج هسـتند. گزارشـی کـه در سـال 2018  و 
منتشـر شـد، اشـاره می کند که سـرمایه بازار 111 
تـا از معروف تریـن کسـب وکارهای خانوادگی هند، 
در  ایـن  می رسـد.  دالر  میلیـارد  بـه حـدود 839 
حالـی اسـت که این عـدد خیلی از کسـب وکارهای 
خانوادگـی کوچـک و متوسـط را کـه در سراسـر 
زیـادی،  داده هـای  دربرنمی گیـرد.  فعالنـد،  هنـد 
پشـتیبانی  هندی هـا  کارآفرینانـه  تمایـات  از 
ارزیابـی  کارآفرینـی  جهانـی  دیده بـان  می کننـد. 
کـرده کـه حـدود 20 درصـد هندی هـا )بیـن 18 
تـا 64 سـاله( قصـد دارنـد ظـرف سـه سـال آینده 
کسـب وکاری را شـروع کننـد و بیـش از 11 درصد 
آنهـا هم کارآفرینـان نوپا هسـتند )میانگین جهانی 
ایـن رقم 6/ 12 درصد اسـت(. حـدود 7/ 63 درصد 
مـردم هنـد کارآفرینی را یک گزینـه کاری مطلوب 

می داننـد. میانگیـن جهانی این رقـم، 4/ 62 درصد 
اسـت.  گشـتی در خیابان هـای شـهرهای قدیمـی 
و  حیدرآبـاد  دهلـی،  بمبئـی،  کلکتـه،  احمدآبـاد، 
بسـیاری دیگـر از شـهرهای هند یا عبـور از مناطق 
صنعتـی مختلف این کشـور، نهادینه شـدن روحیه 
کارآفرینـی را در محیـط فرهنگـی و اقتصادی هند 
بـه نمایـش می گـذارد. ایـن تمایـات کارآفرینانـه، 
زمینـه  را بـرای ظهور امـواج فعالیـت کارآفرینی در 

هنـد فراهـم کرده انـد.
IT موج اول: اهمیت 

در  می تـوان  را  اطاعـات  تکنولـوژی  ریشـه های 
راه انـدازی مـدارس تکنولـوژی و مدیریـت و ورود 
میـادی   50 دهـه  در  هنـد  بـه   IBM شـرکت 
مشـاهده کـرد. در سـال 1968 غـول شـرکتی تاتـا 
گـروپ، خدمـات مشـاوره تاتـا را وارد هنـد کـرد و 
چنـد پـروژه مرتبـط بـا کامپیوتری سـازی در ایـن 
کشـور اجـرا کـرد. سـپس بـا یـک شـرکت تولیـد 
پردازنـده مرکـزی در آمریـکا وارد مشـارکت شـد 
و عصـر برون سـپاری فرآیندهـای کسـب وکار آغـاز 
شـد.  بـه هـر حـال، مـوج IT و خدماتـی کـه بـه 
شـرکت هایی  تاسـیس  بـا  می آینـد  آن  دنبـال 
مثـل پاتنـی )Patni Systems( در حـدود دهـه 
80 شـکلی جـدی بـه خـود گرفـت. موسسـان این 
شـرکت ها در مـدارس معتبـر )عمدتـا در آمریـکا( 
تحصیـل کردنـد و با مشـاهده خأل هـای موجود در 
بـازار، بـه ارزش برون سـپاری پـی بردنـد. آنهـا بـه 
 IT کشـور خودشـان برگشـتند تـا کسـب وکارهای
راه انـدازی و از ایـن ارزش بهره بـرداری کننـد. ایـن 
شـرکت های IT همچنیـن به محلی بـرای پرورش 
کارآفرینـان جدیـد تبدیـل شـدند. کارمنـدان اولیه 
ایـن شـرکت ها بعـدا در راه انـدازی غول هایـی مثل 

اینفوسـیس دسـت داشـتند. متـن کامل

چگونهفرهنگکارآفرینیاقتصادیککشوررامتحولمیکند

درسهاییازامواجتکاملاستارتآپهایهندی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3604146-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
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نگاه آخر

تهران؛میزبان»پرندگانسیبری«

هر سال با شروع فصل سرما کوچ پرندگان برای پیدا کردن 
از  نیز  تهران  شود.  می  آغاز  نیز  زندگی  برای  محل جدیدی 
میزبانی این پرندگانی که از سیبری برای یافتن غذا و محل 
مناسب نقل مکان کرده اند، بی نصیب نمانده است. گونه های 
مختلفی ازپرندگان مهاجر مانند کاکایی صورتی و کاکایی سر 
سیاه،پرستوی دریایی تُک زرد،اردک سیاه کاکل، باکان امسال 

نیز مهمان دریاچه شهدای خلیج فارس تهران هستند.

https://www.farsnews.com/photo/13980918000227/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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