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فهرستیک فنجان قهوه با »بانک و دولت«

رضا خسروی/ دنیای اقتصاد
دوستم  دو  با  هستم.  اقتصاددان  یک  من  سالم، 
آقایان دولت و بانک به میانسالی رسیده ایم گاه و 
بی گاه یکدیگر را می بینیم. این دیدارها برای من 
پدرم  صحبت های  درستی  به  چون  است؛  خوب 
می برم  پی  دبیرستانم  تحلیلی  هندسه  معلم  و 
اقتصاد خوندی، نتیجه اش چیه؟  که »چیه رفتی 
خونه  یک  حداقل  می شدی  عمران  مهندس  اگر 

می ساختی می دیدی حاصل درس خوندنت رو.«
باری، همین چند روز پیش قرار شد بعدازظهری 
و  برویم  شهر  وسط  کافی شاپ های  از  یکی  به 
خودم  ساده  سوال های  من  و  بخوریم  قهوه ای 
چه  هر  بپرسم؛ چون  مطلع  دوست  دو  این  از  را 
فکر می کردم، فقط سرم را به دیوار می زدم و به 
نتیجه نمی رسیدم. راستش سوال های من راجع به 
»سود بانک ها و بودجه دولت« است. این گزارش 
می گذارم،  اشتراک  به  را  نفره  سه  قهوه خوری 

امیدوارم خیلی اسباب خنده و گریه نشود.
مرتبی  شلوار  و  کت  رسید،  وقت  سر  بانک  آقای 
دارد و سرحال است؛ اما آقای دولت نیم ساعتی 

مشاهده متن کامل

عملیات بازار باز سرانجام به بانک مرکزی ایران رسید

بازار مدرن پول، 
 راهی مناسب برای تسویه بدهی های دولت
مرکزی  بانک  به  سرانجام  باز  بازار  عملیات 
ایران رسید و بازار پول را از روشی سنتی به 
در  تحولی  می تواند  که  بازاری  آورد؛  مدرن 
سیاست های پولی و بانکی و از سوی دیگر راهی 
مناسب برای انتشار اوراق دولتی و البته تسویه 

بدهی های آن باشد.

به گزارش ایسنا، برگزاری پنجاه  و نهمین مجمع 
پولی  اعالم خبر مهمی در حوزه  با  بانک مرکزی 
همراه بود. همتی - رئیس کل بانک مرکزی - از 
امروز  از   )OMO( باز  بازار  عملیات  کار  به  آغاز 
)شنبه( هم زمان با ۲۸ دی ماه خبر داد و در حضور 

رئیس جمهور از سامانه معامالتی رونمایی شد.
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بازار باز عملیاتی است که رئیس کل بانک مرکزی 
از آن به عنوان انقالبی در سیاست گذاری پولی نام 
بود ولی  رایج در دنیا  "این روالی  برده و گفته که 
اکنون که در ایران اجرایی می شود" می تواند تحول 
مهمی را در بازار پول، بانک ها، رابطه بانک ها با بانک 
عملیات  و  قانونی  سپرده  بدهی،  وضعیت  مرکزی، 

بین بانکی ایجاد کند.
این در حالی است که در حدود ۶۰ سال گذشته 
که بانک مرکزی تاسیس شده است، عملیات بازار 
با  پول  بازار  در  بانک  مداخله  و  نداشت  وجود  باز 
براساس  این که  تا  می شد  انجام  سنتی  روش های 
اقتصادی  هماهنگی  شورای  گذشته  سال  مصوبه 
مجوز  اعتبار،   و  پول  شورای  مصوبات  ادامه  در  و 
اقدامات عملیات بازار باز در دستور کار قرار گرفت تا 

این که اکنون به مرحله اجرایی شدن رسیده است.
عملیات بازار باز دو نقطه مهم را مورد توجه دارد؛ از 
سویی عملیات بانکی و از سوی دیگر آنچه مربوط به 
تسویه بدهی های دولت از کانال انتشار اوراق است.

انتظار خروج بانک ها از بی نظمی
کانالی  عنوان  به  باز  بازار  عملیات  از  مرکزی  بانک 
برای کنترل بازار پول و دسترسی به اهداف تورمی 
خود استفاده می کند. تاکنون کنترل تورم و اهداف 
آن با کنترل پایه های پولی و نقدینگی انجام می شد، 
در حالی که به گفته رئیس کل بانک مرکزی این 
مورد  آنچه  و  ندارد  کارایی  دنیا  در  اصال  روش 
مفهوم  به  باز  بازار  عملیات  می گیرد  قرار  استفاده 
خرید و فروش اوراق خزانه دولتی توسط بانک های 
را   بانک هاست که خرید و فروش  از کانال  مرکزی 

برعهده دارند.
بین  بازار  به  دارد  وجود  بین  این  در  که  موضوعی 
آن  در  بانک ها  که  محلی  یعنی  برمی گردد،  بانکی 

و  می شود  انجام  آنها  بین  مبادالت  و  دارند  قرار 
مرکزی  بانک  از  بانک ها  برداشت  اضافه  همچنین 
مطرح است. به هر صورت هرگاه بانک ها نقدینگی 
کم می آورند به چند مورد ممکن است دست بزنند؛ 
اقدام به دریافت سپرده با سود باالتر، قرض گرفتن 
از همدیگر یا برداشت از بانک مرکزی. که این اقدام 
آنها موجب افزایش سود بین بانکی و اثرگذاری آن 
بر سود سپرده بانک ها و در نهایت تحت تاثیر قرار 

دادن تورم می شود.
این در شرایطی است که در سال های اخیر همواره 
بین  سود  رشد  یا  مرکزی  بانک  از  برداشت  اضافه 
از چالش ها  و  بانک ها  انضباطی  بی  موارد  از  بانکی 
بیم بانک مرکزی و بانک ها بوده است که البته در 
حدود یک سال گذشته تا حدی کنترل و نرخ سود 
در این بازار کاهش داشت، همتی گفته که اکنون 
علی رغم فشارهایی به بازار پول وجود داشته نرخ 
عبور  هم  درصد   ۲۳ از  گاهی  که  بانکی  بین  سود 

کرده بود به حدود ۱۸.۵ درصد رسیده است.
اما این که عملیات بازار باز چه کمکی به بازار پول و 
تعادل در بازار بین بانکی و به نظم کشیدن بانک ها 
مرکزی  بانک  کل  رئیس  که  است  موضوعی  کند، 
را منتشر  اوراق  توضیح داده است که وقتی دولت 
از  نیز  بانک ها  صورت  هر  به  دارد،  قرار  بازار  در  و 
از محل آن سود  اوراق خریداری می کنند که  این 
آنها  دارایی های  از  یکی  عنوان  به  و  کنند  دریافت 
تلقی می شود، این در حالی است که در جریان بازار 
باز  کنترل نرخ سود کوتاه مدت و یا بین بانکی از 
کانال آن امکان پذیر خواهد بود؛ به گونه ای که اگر 
نرخ  و  شوند  نقدینگی  کمبود  دچار  بانک ها  زمانی 
مرکزی  بانک  برود،  باال  بانکی  بین  بازار  در  سود 
شروع به خرید اوراق از بازار و تزریق پول می کند تا 
بانک ها بتوانند مشکل نقدینگی را حل کرده و نرخ 

سود بین بانکی کاهش پیدا کند. البته برعکس این 
موضوع نیز اتفاق خواهد افتاد.

بنابراین از این پس بانک مرکزی از طریق خرید و 
فروش اوراق خزانه، نرخ سود بانکی را تنظیم و از 
طریق آن به اهداف تورمی که مدنظر دارد خواهد 

رسید.
تسویه بدهی دولت با ورود بانک ها

سوی دیگر بازار باز به دولت برمی گردد که تسویه 
انجام  اوراق  انتشار  کانال  از  را  خود  بدهی های 
روش  این  از  اغلب  اخیر  سال های  طی  و  می دهد 
استفاده کرده است ولی با راه اندازی بازار باز کانال 

اصلی انتشار و تسویه بدهی این محل خواهد بود.
این در حالی است که در تبصره)۵( بودجه امسال 
نیز بهادار سازی بدهی دولت مورد تاکید قرار گرفته 
بود تا در بازار باز انجام شود. سازمان برنامه و بودجه 
این گونه برنامه ریزی کرده بود که اگر بانک مرکزی 
ثانویه  بازار  در  و  کند  اجرایی  را  باز  بازار  عملیات 
دست به خرید و فروش اوراق دولتی بزند و بانک ها 
را مکلف کند تا اوراق دولتی را به عنوان وثیقه در 
قبال وام یا اضافه برداشت نزد بانک قرار دهند، در 
این حالت قاعده استقراض بانک ها از بانک مرکزی 
تغییر خواهد کرد و به عبارتی وثیقه گیری یا توثیق 
اوراق مالی را می پذیرند که باعث می شود عملیات 
به  خود  بدهی  بتواند  دولت  و  افتاده  راه  باز  بازار 

سیستم بانکی را بهادارسازی کند.
بر این اساس بدهی دولت به بانک ها با عنوان دارایی 
بانک حساب شده و سیال خواهد بود. در عین حال 
به  حاضر  حال  در  گه  بانک ها  به  دولت  بدهی  که 
عنوان یک دارایی منجمد و غیرقابل حرکت است ، 

سیال می شود.
اواخر سال  تا  باز  بازار  راه اندازی  هر صورت  در  اما 
طول کشید و عمال نتوانست انتظارات بودجه ۱۳۹۸ 

را برآورده کند و در سال آینده مورد توجه است. در 
الیحه بودجه ۱۳۹۹ انتشار حدود ۸۰ هزار میلیارد 
عملیات  که  دارد  قرار  کار  دستور  در  اوراق  تومان 
و  است  اوراق  انتشار  اصلی  محل های  از  باز  بازار 
بخشی  که  است  آن  جریان  در  تا  شده  پیش بینی 
از اوراق دولت به عنوان سپرده قانونی بانک ها قرار 
گیرد و همچنین بانک مرکزی به جای اعطای خط 
به  دارند  که  برداشتی  اضافه  و  بانک ها  به  اعتباری 
آنها اوراق می دهد تا بتواند در کنار تامین مالی برای 

دولت، نظم را در شبکه بانکی ایجاد کند.
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صادرات کاال و خدمات به خارج 
از کشور از مالیات معاف شد

الیحه  بررسی  جریان  در  مجلس  نمایندگان 
مالیات بر ارزش افزوده درجلسه علنی امروز با 

مواد 1۰ و 11 آن موافقت کردند.
عوارض  و  مالیات  پرداخت  از  زیر  ۱۰-موارد  ماده 
آن ها  نهاده های  خرید  مالیات  و  هستند  معاف 

مسترد می شود:
الف-صادرات کاال ها به خارج از کشور یا به مناطق 
خروجی  مبادی  طریق  از  صنعتی  تجاری-  آزاد 
توسط  صادره  گمرکی  سبز  پروانه  ارائه  با  رسمی 
کاال(  صادرات  مدت  )در  خروجی  برگ  یا  گمرک 
و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی 
انجام کار که به تأیید نزدیک ترین نمایندگی رسمی 
رسیده  مقصد  کشور  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
یا  مرکزی  بانک  تأیید  با  ارزآوری  گواهی  یا  باشد 

سایر اسناد و مدارک مثبته.
ب-خدمات معاوضه )سوآپ( نفت خام، فرآورده های 

نفتی )بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز 
مایع و سوخت هوایی، گاز طبیعی و برق(

تولیدی  فرآورده های  کلیه  فروش   -۱ تبصره 
)فروش  ارزی  صورت  به  پاالیش  شرکت های 
هواپیمایی  شرکت های  به  هوایی  سوخت های 
)فروش  مرزی  داخلی(،  فرودگاه های  در  خارجی 
مرزی  نواحی  در  مستقر  جایگاه های  در  سوخت 
پروانه  دارای  سوخت  فروش  همچنین  و  کشور( 
صادراتی گمرک جمهوری اسالمی ایران به کشتی ها 

)بانکرینگ( صادرات محسوب می شود.
تبصره ۲-استرداد مالیات خرید برای صادرات مواد 
به  مربوط  فهرست  در  که  تولید  اولیه  مواد  و  خام 
 ۳ مصوب  مستقیم  مالیات های  قانون   ۱۴۱ ماده 

اسفند ۱۳۶۶ ذکر شده اند ممنوع است.
ایران  مقیم  اشخاص  توسط  که  ۳-خدماتی  تبصره 
مقیم  حقیقی  اشخاص  ایرانی،  حقوقی  )اشخاص 
ارائه  ایران(  ایران، شعب شرکت های خارجی مقیم 
ارائه  مقصد  یا  و  خدمات  مصرف  محل  و  می شود 
صادرات  باشد،  کشور  از  خارج  یا  داخل  خدمات 

محسوب می شود.
خرید  بابت  پرداختی  عوارض  و  مالیات   -۱۱ ماده 
کاال ها در داخل ایران که ظرف دو ماه از تاریخ خرید 
همراه مسافران اعم از ایرانی و خارجی از کشور خارج 
می شود و نیز مالیات و عوارض پرداختی گردشگران 
خارجی بابت بلیت پرواز خارجی خریداری شده از 
شرکت های هواپیمایی ایرانی هنگام خروج از کشور 
و  اسناد  یا  و  الکترونیکی  حساب  صورت  ارائه  با 
وصولی های  از محل  سازمان  توسط  مثبته  مدارک 
جاری مسترد می گردد. آیین نامه های اجرایی این 
قانون  این  ابالغ  تاریخ  از  ماه   ۶ مدت  ظرف  ماده 
توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور 

اقتصادی و دارایی می رسد.

شرکت سیم و کابل یزد صادرکننده نمونه استان یزد شد
به مناسبت بزرگداشت روز ملی صادرات، مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان یزد با حضور مقامات 
کشوری و استانی، دکتر مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت؛ دکتر طالبی، استاندار یزد؛ دکتر علمدار 
استان و  یزد و دیگر مسئولین  بازرگانی  اتاق  یزد، دکتر قمی، رئیس  استان  یزدی، رئیس سازمان صمت 

مدیران صنایع یزد برگزار شد.
در این مراسم شرکت سیم و کابل یزد به عنوان صادرکننده نمونه استان در سال ۹۸ برگزیده شد.
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اقتصاد ایران

مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین توزیع برق 
شیراز:

طرح قرائت از راه دور 
کنتورهای دیجیتال به شکل 

پایلوت اجرا می شود
خدمات  بر  نظارت  دفتر  مدیر  ایسنا/فارس 
مشترکین توزیع نیروی برق شیراز گفت: طرح 

از راه دور کنتورهای دیجیتال به شکل  قرائت 
پایلوت در محدوده تحت مدیریت این شرکت 

اجرایی می شود.
غالمرضا ذنوبی شنبه ۲۸ دیماه در جمع خبرنگاران 
بستر  در  برق،  کنتورهای  دور  راه  از  قرائت  گفت: 
می  اجرا  و  است  شده  پذیر  امکان  اشیاء  اینترنت 

شود.
با  شیراز  برق  توزیع  شرکت  کرد:  خاطرنشان  وی 
استفاده از توان متخصصان داخلی، موفق به اجرای 
این طرح با اکوسیستم لوراَون )LoRaWAN( شده 

است.
سایر  برخالف  داد:  توضیح  مسئول  مقام  این 
خطوط  طریق  از  که  اطالعات  انتقال  های  روش 
مخابراتی و در بستر اینترنت انجام می شود، شبکه 
LoRaWAN یک پروتکل توان پایین با برد وسیع 

یا LPWAN است.
او ادامه داد: این سیستم برای دستگاه های بیسیم 
در  و  است  شده  طراحی  اشیا  اینترنت  بستر  در  و 
سطح شبکه های منطقه ای، ملی یا جهانی میتواند 

عمل کند.
ارتباط  را  طرح  این  خصوصیات  از  یکی  ذنوبی 
 ،End To End نقطه  صورت  به  امنیت  دوجهته، 

پویا بودن و بومی سازی دانست.
توزیع  مشترکین  خدمات  بر  نظارت  دفتر  مدیر 
برق شیراز گفت: در این طرح پایلوت دو مجموعه 
مسکونی مجهز به دروازه های لوراون شده و عملیات 
قرائت کنتورهای مذکور به راحتی در بستر بیسیم و 

از راه دور انجام می شود.
ذنوبی گفت: شرکت توزیع نیروی برق شیراز قصد 
دارد کلیه مجموعه های تجاری و مسکونی در کل 
دور  راه  از  قرائت  سیستم های  به  را  خود  محدوده 

کنتور، مجهز کند.

تفاهم نامه توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در حوزه آب و برق 
کشور به امضا رسید

تفاهم نامه همکاری مشترک وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور حمایت از 
"توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در حوزه آب و برق کشور" به امضا رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تفاهم نامه ای در راستای ایجاد ساز و کار همکاری، مشارکت، 
هم افزایی و هماهنگی اثربخش بازیگران محوری زیست بوم فناوری و نوآوری با حضور سورنا ستاری، معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهور و رضا اردکانیان، وزیر نیرو به امضا رسید.
محصوالت،  بازار  توسعه  در  "همکاری  نیرو"،  وزارت  زیرمجموعه های  فناورانه  نیازهای  رفع  و  "شناسایی 
خدمات و راهکارهای فناورانه و نوآورانه در صنایع آب و برق" و "توانمندسازی شرکت های دانش بنیان و 

فناور و استارتاپ های مرتبط با حوزه آب و برق" از موضوعات اصلی این تفاهم نامه است.
ابزارها و نهادهای تخصصی تسهیل گر تبادل فناوری" و "همکاری  همچنین "همکاری در ایجاد و توسعه 
در اجرای طرح های بزرگ مقیاس ملی صنعت آب و برق" نیز از دیگر موضوعات اصلی تفاهم نامه همکاری 

مشترک وزارت نیرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
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اقتصاد ایران

وزیر نیرو: مهمترین کار ما 
قراردادن بازار آب و برق در 

اختیار دانش بنیان هاست
وزیر نیرو با اشاره به توان شرکت های دانش بنیان، 
کشور  برق  و  آب  وسیع  بازار  و  استارت آپ ها 
گفت: با تمام وجود از ظرفیت های منابع انسانی 
موجود در قالب این شرکت ها برای توسعه این 

بازارها استقبال می کنیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا 
اردکانیان در حاشیه مراسم امضا و تبادل تفاهم نامه 
علمی  معاونت  و  نیرو  وزارت  مشترک  همکاری 
خبرنگاران  جمع  در  جمهوری  ریاست  فناوری  و 
اظهار داشت: از تمام ظرفیت های منابع انسانی در 
و  می کنیم  استقبال  دانش بنیان  شرکت های  قالب 
مهمترین کار ما قرار دادن بازار آب و برق در اختیار 

این شرکت هاست.
که  است  نیرو جزو دستگاه هایی  وزارت  افزود:  وی 
جای  همه  در  مردم  با  را  تماس  سطح  بیشترین 
کشور دارد و دو کاالی مهم و راهبردی آب و انرژی 
را عرضه می کند و هر نوع تصحیحی در روش ارائه 
اثر مستقیم خود را روی  این محصوالت، بالفاصله 

سایر عرصه ها هم می گذارد.
اردکانیان گفت: ما با همه وجود از تمام ظرفیت های 
شرکت های  قالب  در  شایسته  انسانی  منابع 
این  خوشبختانه  و  می کنیم  استقبال  دانش بنیان 
ما  کار  مهمترین  و  توسعه هستند  به  رو  شرکت ها 
آنها  بازار را در اختیار  این است که  این مقطع  در 

بگذاریم.
وی ادامه داد: قطعا همکاران من در بخش آب و برق 
این کار را خواهند کرد و در صدد عملیاتی کردن 

تفاهم نامه ای هستیم که امروز امضا شد.
وی با اشاره به ضرورت این همکاری در بخش های 
یکی  اصلی  ماموریت های  از  داشت:  اظهار  مختلف 
سال  در  که  نیرو  وزارت  باسابقه  شرکت های  از 
شرکت های  به  دادن  میدان  شده،  تاسیس   ۵۳

دانش بنیان و استارت آپی است.
وی افزود: در بخش آب در زمینه ساخت دستگاه های 
از  تبخیر  کاهش  آب،  کیفیت  کنترل  اندازه گیری، 
سطح آب ها، دریاچه ها و مخازن سدها و در بخش 

پساب های  از  مجدد  استفاده  زمینه  در  فاضالب 
تصفیه شده و در بخش برق کارهای خوبی شروع 

شده و ادامه خواهد داشت.  

اردکانیان گفت: به دنبال آن هستیم که در نهایت 
محدود  منابع  این  از  که  شویم  تبدیل  کشوری  به 
ظرفیت  از  استفاده  با  و  کنیم  حداکثری  استفاده 
منابع انسانی موجود در کشور در بازارهای منطقه 
حضور پیدا کنیم؛ به این معنا که توسعه محدود به 

مرزهای جغرافیایی نخواهد بود.
وابسته  ما  آرامش  و  آسایش  توسعه،  افزود:  وی 
و  ماست  همسایگان  آسایش  و  آرامش  توسعه،  به 
با  کشور  برق  صنعت  در  را  خوبی  بازارهای  اکنون 
همسایگان شکل داده و این روند رو به توسعه است.
و  شدیم  اوراسیا  اقتصادی  اتحادیه  وارد  گفت:  وی 
مانند  از حیث جمعیت  بزرگی  کشورهای  به زودی 

هندوستان وارد این بازار و عضو خواهند شد.
سرریز  روی  مهمی  بسیار  دریچه  گفت:  اردکانیان 
ظرفیت بسیار ارزشمند منابع انسانی کشور باز شده 
که به اتکای این حرکت ها بویژه در شرایط تحریمی 
منطقه  در  و  برطرف  مشکالتمان  از  بسیاری  فعلی 

هم موجب توسعه بیشتر می شویم.
با  تفاهم نامه  امضای  آیین  در  همچنین  نیرو  وزیر 
اشاره به اهمیت توجه به منابع انسانی، فناوری، مواد 
اولیه و بازار مصرف خاطرنشان کرد: در کره زمین با 
بیش از 7میلیارد نفر همه هیاهوها و رقابت ها بر سر 
بیشتر داشتن یکی و یا همه اینهاست که درگیری ها 

هم به نوعی به همین موضوع مرتبط می شود.
وی با اشاره به رو به رشد بودن جمعیت جهان گفت: 
منطقه و کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و 
عمده فشارها بر اثر استفاده از منابع، عرضه بیشتر 
باعث  این  و  بازار مصرف است  و تصاحب  محصول 

از منابع خودشان  نتوانند  تمام مناطق  می شود در 
و همواره  بایستند  پای خود  روی  و  کرده  استفاده 

دست نیاز دراز باشد.

منابع  مهمترین  و  بزرگترین  کرد:  اضافه  اردکانیان 
تجدید پذیر ما منابع انسانی است و با مجموعه همه 
ثروت های خدادادی دیگر قابل قیاس نیست. این 
ثروت  گرانبهاترین  و  غنی ترین  مهمترین،  منابع، 
دست  برای  هم  هدف گذاری ها  از  بخشی  ماست. 

اندازی به این منابع است.
به  را  کشور  کرد  سعی  باید  کرد:  تاکید  نیرو  وزیر 
آبادی،  آباد کرده و در سایه  این منبع مهم  اتکای 
راحتی  کار  این  که  شود  تضمین  کشور  استقالل 

نیست.
ما سازمان  از چالش های  یکی  این که  بیان  با  وی 
در  شده  که  تالش هایی  گفت:  ماست،  حکمرانی 
اداری  سازمان  است.  چالش  این  بر  غلبه  راستای 
موجود ما همساز با حداکثر کردن این منابع نیست. 
که  نیست  مقررات  از  مجموعه ای  اداری  سازمان 

مجموعه ای وضع کرده و قابل تغییر باشد.
وارد  هم  که  داشت  را  این  هنر  باید  گفت:  وی 
منابع  این  از  آینده کشور  برای  و هم  سیستم شد 

استفاده کنیم.
و  ارزنده  انسانی  منابع  داشتن  با  گفت:  نیرو  وزیر 
سازوکارهای  از  باید  کافی،  اندازه  به  اولیه  منابع 
تحریم  از  کرد.  استفاده  شدن  قوی  برای  موجود 
شبانه روز  آن  بر  غلبه  برای  و  نمی کنیم  استقبال 

تالش می شود.
جمله  از  شده  اعمال  تحریم های  به  اشاره  با  وی 
تحریم های  تحریم ها،  گفت:  نفت  فروش  حوزه  در 
این  در  که  است  الزم  و  بود  نخواهد  دنباله داری 

فرصت محدود بر مشکالت فائق آییم.
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اردکانیان:

چالش مصرف باالی گاز وزارت 
نیرو را هم درگیر کرد/ اگر 

نتوانیم برق صادر کنیم امکان 
پاسخگویی به تعهدات ارزی را 

نخواهیم داشت
به نحوی است  نیرو اظهار داشت: شرایط  وزیر 
که با مصرف خانگی رقم استفاده از گاز از 7۰۰ 
میلیون متر مکعب هم باالتر می رود به نحوی که 
حتی گفته می شود برق را صادر نکنید اگر برق 
صادر نشود ما چگونه می توانیم جواب تعهدات 
خود را بدهیم در حالی که تنها اتکای جدی ارزی 
ما به صادرات برق است بنابراین باید فکری به 

حال مصرف بکنیم
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا اردکانیان در 
مشترک  همکاری  تفاهم نامه  تبادل  و  امضا  مراسم 
ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت  و  نیرو  وزارت 
و  نوآوری  بوم  زیست  توسعه  راستای  در  جمهوری 

شرایط  اگر  داشت:  اظهار  برق  صنعت  در  فناوری 
کنونی جامعه جهانی را همانند مربعی فرض کنیم 
دیگر  گوشه  انسانی،  منابع  آن  گوشه  یک  در  که 
چهارم  ضلع  در  و  اولیه  مواد  سوم  گوشه  فناوری، 
نیز بازار مصرف قرار دارد همه ماجرا و هیاهوها در 
کره زمین با جمعیت هفت میلیارد نفر پل رقابت بر 
سر داشتن یکی از این گوشه هاست. زمینه ساز اکثر 
تنش ها، تنازعات و درگیری ها نیز به نوعی به همین 
موضوع ختم می شود. جمعیت رو به رشد که پیش 
بینی می شود تا ۲۰۵۰ به ۱۱ میلیارد نفر برسد نیز 
بر  رقابت  قابل مالحظه  و مصارف  منابع محدود  با 
سر تصاحب بازار مصرف است. چون همیشه جمع 
محدودی خواسته اند بیشتر از بقیه بهره مند باشند 
البته به بهره مندی نیز راضی نمی شوند. ایجاد فاصله 
آنان  رضایتمندی  به  منجر  طبقات  دیگر  با  بیشتر 
از این قاعده مستثنی نیست و  است کشور ما هم 
طبیعی است که بخش عمده فشارها و تحریم ها نیز 

در همین ارتباط است.
به  فناوری  از  استفاده  و  منابع  تصاحب  افزود:  وی 
کارگیری نیروی انسانی، عرضه محصول و تصاحب 
بازار مصرف از جمله اهداف تحریم های بین المللی 

است.
مربع  یک  مربع  این  داخل  در  ما  گفت:  نیرو  وزیر 
دیگر هم اگر ترسیم کنیم قطعا در گوشه ای از آن 
منابع انسانی است که البته مهم ترین و گرانبهاترین 
ثروت تجدیدپذیر کشور ما نیز محسوب می شود و 
این  به  برای دست اندازی  از هدف گذاری ها  بخشی 
به  را  خود  کشور  کنیم  سعی  باید  ما  است.  منابع 
آبادی  در سایه  و  کنیم  آباد  مهم  منبع  این  اتکای 
استقالل مان تضمین شود و به همین ترتیب  نسبت 

به آبدانی منطقه نیز اقدام کنیم.
وی ادامه داد: اما ما چالش های زیادی داریم یکی 

در  تالش هایی  است  ما  حکمرانی  سازمان  آنها  از 
راستای غلبه بر این چالش شده که میدان دادن به 
دانش بنیان ها به همین دلیل است. اکنون سازمان 
اداری موجود همساز با حداکثر کردن منابع نیست 

و باید حل شود.   
وی با تاکید بر اینکه با هدف اصالح سازمان اداری 
شرایط  با  متناسب  باید  کرد:  تصریح  کنیم  اقدام 
مثل  ابزارهایی  از  منطقه  و  کشور  فردای  و  امروز 
دانش بنیان ها استفاده کنیم باید از سازوکار موجود 
به نحوی استفاده کنیم که به سمت قوی تر شدن 

حرکت کنیم.
تالش  که  است  درست  کرد:  اردکانیان خاطرنشان 
خاطر  به  باید  اما  شود  برداشته  تحریم ها  می کنیم 
این  آنها تحریم ها را وضع کردند که  باشیم  داشته 
اقداماتی  باید  نیز  ما  بریزند  به هم  را  ما  مفروضات 
در راستای بر هم زدن مفروضات آنها داشته باشیم. 
آنها تحریم را بر اساس مشاهده نقاط ضعف ما وضع 
کردند مثال فروش نفت ما به این دلیل تحریم شد 
که بخش بزرگی از زندگی ما به فروش آن وابسته 
کم  راستای  در  ساختار  تغییر  اتکای  با  اگر  است. 
کنیم  حرکت  نفتی  درآمدهای  به  وابستگی  شدن 
قطعا تغییرات جدی ایجاد می شود کسی که تحریم 
ما  بشنود  را  شکستن  صدای  است  منتظر  می کند 

باید این فرصت را از آنها بگیریم. 
داریم  اختیار  در  محدودی  زمان  شد:  یادآور  وی 
و  مشکالت  برخی  بتوانیم  تحریم ها  باتحمل  باید 
بیماری ها را درمان کنیم مثال اگر در شرایط تحریم 
این  کردیم  حرکت  مصرفی  رفتار  اصالح  دنبال  به 

رویه باید به عنوان یک عادت باقی بماند.
مقام عالی وزارت نیرو اظهار داشت: در حال حاضر 
گاز  به  کشور  نیروگاه های  از  توجهی  قابل  بخش 
مصرف  مایع  سوخت  معدودی  تعداد  و  دارند  اتکا 

می کنند ما موظف هستیم که این میزان را کاهش 
کرده  اعالم  نفت  وزارت  که  آنچه  اساس  بر  دهیم. 
مشکاالت جدی برای تامین گاز وجود دارد در حال 
گاز  شبانه روز  در  مکعب  متر  میلیون   7۰۰ حاضر 
عرضه می شود که ۵۲۰ میلیون متر مکعب مربوط 
به مصارف خانگی، ۹۰ میلیون متر مکعب نیروگاه ها، 
۵۰ میلیون متر مکعب صادر شده و ۴۰ میلیون متر 

مکعب هم به صنایع بزرگ ارسال می شود.
وی ادامه داد: شرایط به نحوی است که با مصرف 
متر  میلیون   7۰۰ از  گاز  از  استفاده  رقم  خانگی 
گفته  حتی  که  نحوی  به  می رود  باالتر  هم  مکعب 
نشود  صادر  برق  اگر  نکنید  صادر  را  برق  می شود 
بدهیم  را  تعهدات خود  ما چگونه می توانیم جواب 
در حالی که تنها اتکای جدی ارزی ما به صادرات 
برق است بنابراین باید فکری به حال مصرف بکنیم. 
اگر نتوانیم نقاط ضعف را بپوشانیم تحریم هم که 

برداشته شود داستان دیگری داریم.
اردکانیـان گفـت: سـازمان اداری ما باید کارآ باشـد 
همچنیـن مصـرف بایـد بـه نحـوی باشـد کـه بـه 
علمی تریـن شـیوه منابـع کشـور اسـتفاده شـود و 
بـه ایـن ترتیـب تـاب آوری جامعـه افزایـش خواهد 

فت. یا
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اسـتفاده از فنـاوری در 
حـوزه بـرق بیان کرد:  در بخـش آب نیز عالقمندیم 
حرکـت نوآورانه صـورت گیرد و مصمم هسـتیم در 
فرصـت باقیمانـده تا پایـان دولت به نکتـه غیرقابل 

بازگشـت در این حوزه برسـیم.
وی تاکیـد کرد: مـا چنانچه بتوانیم نیـاز خود را در 
بخـش فنـاوری در دو حوزه آب و بـرق تامین کنیم 
می توانیـم توسـعه منطقـه را نیز سـامان دهیم و به 
ایـن ترتیـب اوضاع کشـورهای اطراف را نیـز تغییر 

داده ایم و مشـکلی نخواهیم داشـت.
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در نشست روسای کمیسیون ها با هیات رئیسه اتاق 
ایران مطرح شد

کمیسیون های تخصصی اتاق 
ایران، خوراک الزم برای 

قانون گذاران را تهیه کنند
ایران  اتاق  تخصصی  کمیسیون های  روسای 
به منظور بررسی مشکالت روز اقتصاد و مسائل 
جاری این کمیسیون ها، با حضور اعضای هیات 

رئیسه اتاق ایران تشکیل جلسه دادند.

روســـای کمیســـیون های تخصصـــی اتـــاق ایـــران 
به منظـــور بررســـی مشـــکالت روز اقتصـــاد و 
مســـائل جـــاری ایـــن کمیســـیون ها، بـــا حضـــور 
اعضـــای هیـــات رئیســـه اتـــاق ایـــران تشـــکیل 

جلســـه دادنـــد.
ـــاق  ـــی ات ـــیون های تخصص ـــای کمیس ـــت روس نشس
ـــاد و  ـــکالت روز اقتص ـــی مش ـــور بررس ـــران به منظ ای
ـــاق  ـــی ات ـــیون های تخصص ـــاری کمیس ـــائل ج مس
ـــاق  ـــه ات ـــات رئیس ـــای هی ـــور اعض ـــا حض ـــران ب ای

ـــد. ـــزار ش ـــران برگ ای
و  تشـــکیل  چگونگـــی  »شـــیوه نامه  بررســـی 
اداره کمیســـیون های مشـــورتی اتـــاق ایـــران 
و نظام نامـــه امـــور نماینـــدگان اتـــاق ایـــران 
در شـــوراها و مجامـــع حکومتـــی« و بحـــث و 
ــذار  ــل اثرگـ ــن عوامـ ــاره مهم تریـ ــر دربـ تبادل نظـ
ـــدگان  ـــات نماین ـــزاری نشســـت هی ـــت برگ ـــر کیفی ب
از مهم تریـــن موضوعاتـــی بـــود کـــه روســـا و 
اعضـــای کمیســـیون های تخصصـــی اتـــاق ایـــران 

ــرار دادنـــد. موردتوجـــه قـ
اعضـــای هیـــات رئیســـه اتـــاق ایـــران همچنیـــن 
حضـــور  شـــدن  پررنگ تـــر  ضـــرورت  بـــر 
ــات  ــت هیـ ــی در نشسـ ــیون های تخصصـ کمیسـ

ــد. ــد کردنـ ــران تأکیـ ــاق ایـ ــدگان اتـ نماینـ
ســـادینا آبایـــی، نایب رئیـــس کمیســـیون احـــداث 
ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــی بـ ــی و مهندسـ ــات فنـ و خدمـ
ـــالمی،  ـــورای اس ـــس ش ـــات مجل ـــن انتخاب یازدهمی
ـــران در  ـــاق ای ـــدگان ات ـــور نماین ـــرورت حض ـــر ض ب
ـــزود: متأســـفانه در طـــول  مجلـــس تأکیـــد کـــرد و اف
ـــوی  ـــون از س ـــع قان ـــاهد وض ـــته ش ـــال های گذش س
ـــا مســـائل  نمایندگانـــی بودیـــم کـــه هیـــچ آشـــنایی ب
ـــروری  ـــاس ض ـــن اس ـــر همی ـــتند. ب ـــادی نداش اقتص
بـــه نظـــر می رســـد کـــه حداقـــل کاندیداهـــای 

مجلـــس قبـــل از اینکـــه بـــه مجلـــس راه پیـــدا کننـــد 
طـــی نشســـتی بـــا مواضـــع اتـــاق ایـــران و مشـــکالت 

ـــوند. ـــنا ش ـــادی آش ـــاالن اقتص فع
ـــیون  ـــس کمیس ـــی، رئی ـــی گلپایگان ـــل روغن ابوالفض
ـــر اینکـــه انتظـــار مـــی رود  ـــد ب ـــا تأکی ـــع هـــم ب صنای
در مســـائل اقتصـــادی، اتـــاق ایـــران صاحـــب مواضـــع 
رســـمی باشـــد، خواســـتار انتخـــاب ســـخنگویی 

ـــد. ـــدف ش ـــن ه ـــق ای ـــرای تحق ب
ـــیون های  ـــای کمیس ـــت، روس ـــن نشس ـــه ای در ادام
ــی  ــیوه نامه چگونگـ ــران »شـ ــاق ایـ ــی اتـ تخصصـ
تشـــکیل و اداره کمیســـیون های مشـــورتی اتـــاق 
ـــران  ـــاق ای ـــدگان ات ـــور نماین ـــه ام ـــران و نظام نام ای
ـــی  ـــی« را موردبررس ـــع حکومت ـــوراها و مجام در ش
قـــرار دادنـــد. پس ازآنکـــه هـــر یـــک از حاضـــران 
ـــود  ـــرات خ ـــه نظ ـــان نقط ـــه بی ـــت ب ـــن نشس در ای
ـــل  ـــد مراح ـــرر ش ـــد، مق ـــن خصـــوص پرداختن در ای
بازنگـــری و تصویـــب نهایـــی ایـــن شـــیوه نامه در 
کارگروهـــی کـــه اعضـــای آن متشـــکل از احمـــد 
ــی و  ــیون حقوقـ ــس کمیسـ ــوش رئیـ ــش هـ آتـ
ـــی، افشـــین کالهـــی  ـــی و مقررات حمایت هـــای قضای
ـــان،  ـــب وکارهای دانش بنی ـــیون کس ـــس کمیس رئی
علـــی شـــمس اردکانـــی رئیـــس کمیســـیون 
ـــس کمیســـیون  ـــرام شـــکوری رئی اقتصـــاد کالن، به
معـــادن و صنایـــع معدنـــی، محســـن حاجی بابـــا 
ـــول و ســـرمایه، فرشـــید  ـــازار پ رئیـــس کمیســـیون ب
ـــدار  ـــعه پای ـــیون توس ـــس کمیس ـــی رئی ـــکر خدای ش
ـــع  ـــیون صنای ـــس کمیس ـــی رئی ـــل روغن و ابوالفض

ـــرد. ـــورت گی ـــدند، ص ـــاب ش انتخ
اثربخش تـــر کـــردن نشســـت هیـــات نماینـــدگان 
اتـــاق ایـــران و حضـــور پررنـــگ کمیســـیون های 
ـــی  ـــر موضوعات ـــت از دیگ ـــن نشس ـــی در ای تخصص
انصـــاری  محمدرضـــا  ســـوی  از  کـــه  بـــود 

نایب رئیـــس اتـــاق ایـــران مطـــرح شـــد. او در 
ــنهادهای  ــات پیشـ ــه توضیحـ ــه بـ ــن زمینـ همیـ
ــن  ــق ایـ ــور تحقـ ــران به منظـ ــاق ایـ ــس اتـ رئیـ
ـــود را  ـــرات خ ـــز نظ ـــران نی ـــت و حاض ـــدف پرداخ ه

بیـــان کردنـــد.
در همیـــن زمینـــه، محمدرضـــا رمضانـــی دبیـــر 
کل اتـــاق ایـــران تأکیـــد کـــرد: سیاســـت اتـــاق 
بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و کشـــاورزی ایـــران 
ــت  ــری از ظرفیـ ــا بهره گیـ ــه بـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
ـــرای  ـــوراک الزم را ب ـــی، خ ـــیون های تخصص کمیس

قوه هـــای قانون گـــذار تهیـــه کنـــد.
رمضانـــی افـــزود: بـــرای اینکـــه موضوعـــی در مجلـــس 
ـــدا  ـــه ابت ـــت ک ـــروری اس ـــد، ض ـــرانجام برس ـــه س ب
ایـــن موضـــوع در مرکـــز پژوهش هـــای مجلـــس 
ـــاق  ـــود. ات ـــرح ش ـــن مط ـــاً در صح ـــی و نهایت بررس
ــا  ــز پژوهش هـ ــدازی مرکـ ــا راه انـ ــم بـ ــران هـ ایـ
و اســـتقرار ۸ دفتـــر تخصصـــی مرتبـــط بـــا ایـــن 
مرکـــز در نظـــر دارد تـــا دغدغه هـــا و مشـــکالت 
فعـــاالن اقتصـــادی و همچنیـــن مســـائل روز اقتصـــاد 
کشـــور را بـــا کمـــک کمیســـیون های تخصصـــی 

ـــد. ـــری کن پیگی
ــران  ــاق ای ــس ات ــالح ورزی، نایب رئی ــین س حس
هــم بابیــان اینکــه در فضــای کســب وکار چندیــن 
نهــاد فعالیــت می کننــد کــه اقدامــات بســیاری از 
آن هــا هــم در هم پوشــانی بــا یکدیگــر قــرار دارد، 
ــران  ــاق ای ــه ات ــات رئیس ــم هی ــا تصمی ــزود: ب اف
مقــرر شــد تــا کمیتــه ای در اتــاق ایــران تشــکیل 
ــا و  ــن فعالیت ه ــده ای ــی نظم دهن ــا به نوع ــود ت ش
ــن  ــک از ای ــوی هری ــده از س ــای اخذش تصمیم ه

نهادهــا باشــد.
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حکمرانی محلی، مشارکت اقتصادی و توسعه رقابت در 
بخش توزیع نیروی برق ایران

تجربه موفق فعالیت بخش 
خصوصی در شهرک های صنعتی 

کشور
)پژوهشگر و مدرس حوزه حقوق رقابت و انرژی(

بررسی و مطالعه تطبیقی کشورهای توسعه یافته 

و در حال توسعه در زمینه حکمرانی، حاکی از 
آن است که شناسایی قانونی و ایجاد نهادهای 
محلی ارائه کننده خدمات به شهروندان به ویژه 
توزیع  و  تولید  خدمات  ارائه کننده  نهادهای 
توسعه  در  مؤثر  بسیار  عوامل  از  برق،  نیروی 
کشورها است. امکانات محدود دولت ها در ارائه 
خدمات به شهروندان و نیز سرمایه گذاری های 
کالن مورد نیاز در حوزه صنایع خدمات عمومی 
مشارکت  به  نیاز  دالیل  مهم ترین  جمله  از 
این  اقتصادی  توسعه  برنامه های  در  شهروندان 
تردیدی  است.  مولد  و  مهم  زیرساختی  بخش 
در  خصوصی  بخش  مشارکت  هرچه  نیست 
سرمایه گذاری ها از طریق  مشارکت دادن آنها در 
اجرای طرح ها و پروژه های زیربنایی  بیشتر شود، 
ساختار  اصالح  و  اقتصادی  توسعه  برنامه های 
دولت  گری  تصدی  کاهش  طریق  از  حکمرانی 
بسیار  نحو  به  شهروندان  مشارکت  افزایش  و 
لزوم  امروزه،  یافت.  خواهد  تحقق  مناسب تری 
گذار از نظام های حکمرانی کامال متمرکز به سوی 
و  مشارکتی  و  غیرمتمرکز  حکمرانی  نظام های 
نیز لزوم ایجاد زمینه های الزم به منظور افزایش 
سطح مشارکت شهروندان و مقتدرسازی آنان در 
راستای تحقق اهداف حکمرانی خوب به عنوان 
اقتصادی کشورها مورد  توسعه  از عوامل  یکی 
پذیرش قرار گرفته است به طوری که تحقق این 
امر به طور قابل توجهی به افزایش سطح رفاه 
و  اقتصادی  جامعه، میزان کارآیی، میزان رشد 

تخصیص بهینه منابع خواهد انجامید.
 تجربه موفق فعالیت بخش خصوصی در شهرک های 

صنعتی کشور
با  نوین  فرآیند مدیریت دولتی  نهادهای محلی در 
به  و  مناسب  پاسخگویی  نظیر:  ویژگی های  داشتن 

باال،  اطمینان  قابلیت  بودن،  دسترس  در  هنگام، 
ابزارهایی  عنوان  به   ... و  کافی  مسوولیت پذیری 
خوب  محلی  حکمرانی  تحقق  راستای  در  مناسب 
این زمینه،  برخوردار هستند. در  واالیی  اهمیت  از 
در یک دهه اخیر و با ابالغ سیاست های کلی اصل 
و  رهبری  معظم  مقام  سوی  از  اساسی  قانون   ۴۴
امور  اداره  و  مالکیت  واگذاری  نحوه  قانون  تصویب 
شهرک های صنعتی در تاریخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۸7 از سوی 
مجلس شورای اسالمی و آیین نامه اجرایی آن، به 
به  توجه  با  محلی  حکمرانی  از  گونه  این  روشنی 
تجربه های موفق بین المللی موجود مورد شناسایی 
و حمایت های قانونی قرار گرفته است. وزارت نیرو 
صراحت  به  توجه  با  گذشته  سال های  طی  در  نیز 
مواد ۲ و ۴ »قانون اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی« مصوب مجلس شورای اسالمی 
نامه شماره ۱۹۲۴۳7/  ت  و نیز ماده ۲ »تصویب 
محترم  هیات   ۱۳۹۲  /۱۲  /۲۸ مورخ  ه   ۵۰۳۹۳
بخش  شرکت های  فعالیت  لزوم  بر  ناظر  وزیران« 
از  برق،  نیروی  توزیع  و  تولید  حوزه  در  خصوصی 
ذیل  در  را  تولیدی  برق  عرضه  روش های  سو  یک 
مواد ۱۳ و ۱۴ »دستورالعمل توسعه مولد مقیاس 
و  کرده  پیش بینی    ۸7  /7  /۳۰ مصوب  کوچک« 
در ذیل بند ۶ ماده ۱۴ دستورالعمل مذکور، امکان 
قانونی فروش و تامین برق از سوی احداث کنندگان 
قالب  در  متقاضیان  به  کوچک  مقیاس  مولدهای 
و   ۱۳ بندهای  موضوع  کارهای  و  ساز  از  یک  هر 
بند  ذیل  در  متعاقبا  و  فراهم  را  دستورالعمل   ۱۴
مورخ   ۹۴  /۱۹۸۵۰  /۳۰  /۱۰۰ شماره  مصوبه   ۴
۲۰/ ۳/ ۹۴ ابالغی از سوی وزیر محترم وقت نیرو 
مولدهای  آن  محدوده  در  که  صنعتی  شهرک های 
از سوی سرمایه گذاران نصب شده  مقیاس کوچک 
باشند را در حکم مشترک خود تامین محسوب و 

به شرکت های سرمایه گذار که اقدام به نصب اولین 
مولدهای مقیاس کوچک به منظور تامین برق مورد 
شهرک های  در  مستقر  تولیدی  شرکت های  نیاز 
متقاضیان  برق  تامین  اجازه  کرده اند،  را  صنعتی 
صنعتی را در شهرک های صنعتی اعطاء کرده است 
اجرایی  دستورالعمل  تصویب  با  دیگر  سوی  از  و 
از   ۱۳۸۹  /۶  /۹ مصوب  برق  نیروی  توزیع  پروانه 
تمهید  عمال  کشور،  برق  بازار  تنظیم  هیات  سوی 
نیروی  توزیع  مجوزهای  صدور  برای  الزم  قانونی 
برق را برای شرکت های توانمند بخش خصوصی و 
راغب به سرمایه گذاری در حوزه توزیع نیروی برق 
فراهم آورده است. گسترش رو به تزاید شهرک های 
اقتصادی در کشور در طی  صنعتی و مناطق ویژه 
اشتغال  سطح  افزایش  نویدبخش  اخیر،  سال های 
اقتصادی،  توسعه  برنامه های  تحقق  و  کشور  در 
بوده  صنعت  حوزه  در  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی 
و در عین حال نیازمند تامین برق مطمئن و پایدار 
مورد نیاز صنعتگران و شرکت های تولیدی مستقر 
در شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می 
تولید  باشند. تجربه موفق و رضایت بخش شرکت 
فعالیت  از یک دهه  نیروخاصه در بیش  ایستگاهی 
در زمینه تولید و تامین نیروی برق به عنوان شرکت 
با سرمایه گذاری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی در 
شهرک صنعتی نظرآباد استان البرز، می تواند الگوی 
و  برق رسانی  خدمات  توسعه  برای  مناسبی  بسیار 
و  تولید در حوزه صنایع  و  اقتصادی  رونق  افزایش 
با  امر،  این  اقتصاد ملی به شمار آید به طوری که 
از سوی  مشابه  مقررات حمایتی  و  قوانین  تصویب 
در  گذار  مقررات  و  قانون گذار  نهادهای  و  اشخاص 
مقام  سوی  از  ابالغی  کلی  سیاست های  راستای 
قابل  گسترده تری  بسیار  سطح  در  رهبری  معظم 

اجراء و گسترش است.
متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3616851-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C
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یادداشت

خبر  کسب وکارها  وحشتناک  آمارهای  از  ما  همه 
داریم. بیشتر کسب وکارهای نوپا شکست می خورند 
از کارشناسان،  از آنها(. بسیاری  )حدود ۸۰ درصد 
دلیل این شکست ها را ریسک های نوآوری می دانند. 
با این حال، ما پی برده ایم که مساله دیگری وجود 
دارد که به همان اندازه در شکست کسب وکارها اثر 
دارد. این عامل، مدیریت نادرست روابط کلیدی و به 
ویژه شکست در مذاکرات بنیان گذاران و کارآفرینان 
است. اداره یک کسب وکار نیاز به مذاکرات بسیاری 
و  سرمایه گذاران  بالقوه،  شرکای  شرکا،  با  که  دارد 
گروه های ذی نفع دیگر انجام شود. چنین مذاکراتی 
در تمام مراحل رشد کسب وکار ادامه خواهند یافت؛ 
تا  کسب وکار  شکل گیری  و  ایده پردازی  زمان  از 
افزایش  و  می شود  بالغ  که شرکت  باالتری  مراحل 
می کند.  تجربه  را  رشد  چالش های  و  درآمد 

کتاب  نگارش  برای  مصاحبه ها  و  پژوهش ها  در 
روابط  مدیریت  و  درک  کارآفرینان:  »مذاکرات 
وجه  که  پی بردیم  داشتیم،  موفقیت«  تعیین کننده 
توانایی  الزاما  سایرین،  از  موفق  کارآفرینان  تمایز 
متمایز  را  آنها  آنچه  نیست.  مذاکره  در  آنها  باالتر 
می کند، توانایی جبران پس از شکست در مذاکرات 

و یادگیری از این شکست ها است.
۸ اشتباه متداول کارآفرینان در مذاکره

پژوهش ما همچنین نشان دادند که ۴ عامل اصلی 
احتمال  با  کارآفرینان  مذاکرات  که  می شود  باعث 
از:  عبارتند  عوامل  این  شوند.  مواجه  شکست 

احساسات، روابط، ابهام و پیچیدگی.
احساسات: کارآفرینان باید بتوانند زمانی که غرور یا 
اختراعاتشان به خطر می افتد، واکنش های احساسی 
شدیدشان را کنترل کنند. این اتفاق زمانی می افتد 

که یک نفر پیشنهاد می کند که کارآفرین در ازای 
و  دستاوردها  از  بخشی  کنترل  حمایت،  یا  پول 

دارایی های شرکت را واگذار کند.
توافق های  در  کلیدی  مولفه ای  روابط  روابط: 
کارآفرینان است و به رغم اصرار بر توافق های سریع، 

بسیاری از آنها بلندمدت هستند.
ابهام: نوآوری در فناوری ها یا مدل های تحول آفرین 
کسب وکار را به سادگی نمی توان درک یا پیش بینی 
کرد. این مساله در برخی از صنایع مانند الکترونیک 
بیشتر دیده می شود و به بازارهایی متالطم و پر از 
تغییر منجر می شوند که با ابهام فراوان از آینده رو 

به رو هستند.
پیچیدگی: این مساله، موانع برجسته ای در ارتباطات 
و  می کند  ایجاد  کسب وکار  مختلف  گروه های  بین 

رسیدن به یک توافق را دشوار می سازد.
کنترل  تا  می کنند  تالش  کارآفرینان  که  زمانی 
دست  به  را  پیچیدگی  و  ابهام  روابط،  احساسات، 
بگیرند و نتایج را کنترل کنند، در خطر ارتکاب به 

۸ اشتباه رایج قرار می گیرند که عبارتند از:
۱- انکار احساسات

کارآفرینان هم مانند هر انسان دیگری، احساسات 
منصفانه  چیزی  چه  اینکه  مورد  در  قدرتمندی 
آنها ممکن است  است و چه چیزی نیست، دارند. 
هیجانی  از حد  بیش  اوضاع،  بودن  زمان خوب  در 
شوند یا زمانی که احساس کنند رفتار منصفانه ای با 
آنها صورت نمی گیرد، دچار اضطراب شوند. در هر 
صورت، این احساسات قدرتمند مثبت و منفی باعث 
می شود تا نگرش بی طرفانه خود را از دست بدهند 
و به دامی بیفتند که روانشناسان سوگیری شناختی 
سوگیری ها  می نامند؛   )cognitive biases(
غلبه  منطق  بر  که  غیرعقالنی  جهت گیری هایی  و 
می کنند. اغلب یک غلیان احساسی را که ناشی از 

یک یا دو محرک است، می توان در بیشتر اشتباهات 
را  کارآفرینان خود  از  برخی  کرد.  مشاهده  مذاکره 
مدیرانی  یا  وکال  مهندسان،  دانشمندان،  اندازه  به 
توانمند  هستند،  شواهد  و  منطق  بر  متمرکز  که 
زیاده روی  مسیر  این  در  آنها  که  زمانی  می بینند. 
اهمیت  انکار  و  منطق  بر  حد  از  بیش  و  می کنند 
به  می کنند،  پافشاری  غرور(  حتی  )و  احساسات 
مشکل می خورند. در نظر نگرفتن عوامل احساسی 
و رابطه ای باعث می شوند که آنها نتوانند رفتارها و 
آنها  اگر  کنند.  درک  را  خود  مقابل  طرف  تفکرات 
اثرات قدرتمند احساسات را به رسمیت نشناسند، 
آمادگی مناسبی برای مذاکرات مهم نخواهند داشت 
و قربانی پیش داوری های ناشی از سوگیری شناختی 
می شوند )به عنوان مثال همان چیزی را می بینند 
که می خواهند ببینند و همان چیزی را می شنوند 

که انتظار دارند بشنوند(.
۲- اتکای بیش از حد بر حس ششم

مذاکرات کارآفرینان شامل موضوعات در حال تغییر 
بسیار و عوامل گوناگونی است که می توانند منجر به 

شگفتی و اتفاقات غیرمنتظره شوند.
زمانی که کارآفرینان مجبور می شوند فوری به این 
بسیاری  دهند،  نشان  واکنش  و شگفتی ها  اتفاقات 
اتکا می کنند؛  به شهود و حس ششم خود  آنها  از 
ابتدا باعث  همان شم کارآفرینی و شهودی که در 
که  است  آنجا  مشکل  بود.  شده  آنها  موفقیت 
در  چگونه  و  چرا  شهودشان  نمی دانند  آنها  بیشتر 
گذشته موفق بوده است. به این دلیل، عمال تیری 
انواع  با  آنها  تاریکی شلیک می کنند. زمانی که  در 
جدیدی از تعامل ها )یا انواع قدیمی از مذاکرات با 
آدم های جدید( مواجه می شوند، به شدت مستاصل 
می شوند: چرا اقدامات و روش هایی که در گذشته 

نتیجه بخش بود، اکنون به ثمر نمی رسند؟

8 اشتباه متداول کارآفرینان در مذاکره

متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3617087-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87
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نگاه آخر

بارش برف در » تبریز «

بارش شدید برف در تبریز از عصر جمعه ۲7 دی 
دنبال  به  دارد.  ادامه  همچنان  و  شده  آغاز   ۱۳۹۸
این بارش، تردد خودروها در برخی محورهای درون 

شهری سنگین شده است .

https://www.farsnews.com/photo/13981028000918
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