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در جلسه هیات مدیره مطرح شد؛ 

لزوم جبران افزایش هزینه ها در قالب 
تعدیل های قراردادی

هیات  مدیره سندیکای  هفتم  دوره  و سومین جلسه  هفتاد 
حضور  با  جاری  سال  خرداد  هجدهم  ایران،  برق  صنعت 
اعضای هیات مدیره و بازرسین سندیکا به صورت حضوری 

و برخط برگزار شد.
در ابتدای جلسـه گزارشـی از اهـم اقدامات صـورت گرفته در طول 
یـک هفتـه اخیـر توسـط دبیـر سـندیکا ارائه شـد. در ایـن گزارش 

درج آگهی
در رسانه های سندیکا 

بـه پیگیـری مطالبـات اعضـا از شـرکت توانیـر و وزیر نیـرو از محل 
منابـع ارزی تامیـن شـده از کشـور عـراق، پیگیری اصالح و تسـری 
دسـتورالعمل جبرانـی آثـار تغییـرات ارز بـه قراردادهـای جـاری از 
نظـام فنـی و اجرایـی سـازمان برنامـه و نیـز انجـام هماهنگی هـای 
الزم جهـت برگـزاری جلسـه مابیـن دفتر هماهنگـی انتقـال توانیر 
انتقـال اشـاره شـد. همچنیـن  بـا کمیتـه سـازندگان یـراق آالت 
پیگیـری تعدیـل قراردادهـا بـر اسـاس افزایـش هزینـه حقـوق و 
دسـتمزد از سـازمان برنامـه، پیگیری تبیین بخشـنامه 14/5 جدید 
درآمـد در حـوزه صنعـت بـرق از سـازمان تامیـن اجتماعـی و نیـز 
جلسـه بـا کارشناسـان معاونت هماهنگـی توزیع توانیـر درخصوص 
قراردادهـای اعضـا بـا شـرکت هـای توزیـع بخشـی از ایـن گزارش 

 . بود
در ادامـه گزارشـی از جلسـه بـا کارشناسـان معاونت توزیع شـرکت 
توانیـر توسـط دبیـر سـندیکا ارائـه و بـه ایـن نکتـه اشـاره شـد که 
براسـاس اسـتعالم بعمل آمده از 35 شـرکت توزیع سراسـر کشـور، 
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از ÷ 403 قـرارداد کـه تاریـخ آن مربـوط بـه قبـل 
97/1/1 بوده اسـت در این معاونت بررسـی شـده و 
از ایـن تعـداد 196 قـرارداد حتـی در صورت فسـخ 
داده  قـرارداد خاتمـه  از سـرگرفته می شـوند، 73 
شـده، 128 قـرارداد بـا اعمـال 25 درصـد کاهـش 
به اتمام رسـیده و 6 قرارداد نیز فسـخ شـده اسـت. 
همچنیـن تاکیـد شـد کـه در این جلسـه بـا ارجاع 
شـرکت ها بـه سـندیکا بـه منظـور بررسـی اولیـه 
مـوارد اختالف بـا کارفرمایان موافقت شـده اسـت. 
بـر ایـن مبنا مقرر شـد لیسـت قراردادهـای تعیین 
تکلیـف شـده بررسـی و گزارشـی در ایـن خصوص 

به هیـات مدیـره ارائه شـود. 
بـا توجـه بـه اینکه در جلسـه مذکـور پیشـنهاداتی 
در خصـوص همـکاری سـه جانبـه سـندیکا، توانیر 
و سیسـتم بانکـی بـرای اجرایـی کـردن روش های 
نویـن تامیـن مالـی قراردادها مطرح گردیـده، مقرر 
شـد کمیتـه مالـی بانکـی و کمیته حقوقـی تمامی 
بررسـی  را  قراردادهـای سـه جانبـه  ایـن  زوایـای 
کـرده و مدلـی را بـه منظـور ایجـاد یـک شـرایط 

بهینـه در ایـن قراردادهـا تدویـن کند. 
مطالبـات اعضـا محـور بعدی جلسـه بـود و با توجه 
بـه اینکـه شـرکت توانیر قـول پرداخـت مرحله ای 
و ماهیانـه بخشـی از مطالبـات اعضـا را داده اسـت، 
مقـرر شـد سـندیکا عـالوه بـر پیگیری جـدی این 
موضـوع، از محـدود شـدن پرداخـت مطالبـات بـه 
ایـن روش جلوگیـری کند. بر این مسـاله نیز تاکید 
شـد کـه مطالبه اصلی سـندیکا بایـد پرداخت همه 
مطالبـات و نیـز بهره گیـری از منابـع ارزی وزارت 

نیـرو در بانـک مرکزی باشـد.
اعضـای هیـات مدیره پیشـنهاد کردند که سـندیکا 
طـی یـک نامه سرگشـاده بـه رئیس بانـک مرکزی 
بـه  اشـاره  ضمـن  رئیس جمهـوری  اول  معـاون  و 

خدمـات بخـش خصوصـی و تامیـن مالـی پروژه ها 
توسـط شـرکت های سـازنده و پیمانـکار در طـول 
لـزوم پرداخـت مطالبـات و  بـر  سـالیان گذشـته، 
پیامدهـای ناشـی از تاخیـر در ایـن مهـم تاکید کند.

بـا تصمیـم هیـات مدیـره و بـا توجـه بـه اینکـه 
پیگیـری اصـالح و تسـری دسـتورالعمل جبرانـی 
آثـار تغییـرات نـرخ ارز بـه قراردادهـای جـاری از 
کار  دسـتور  در  بودجـه  و  برنامـه  سـازمان  سـوی 
سـندیکا قـرار دارد، مقرر شـد سـندیکا تـالش کند 
بـه مـوازارت مسـیر شـورای هماهنگی، یـک کانال 
اختصاصـی نیـز بـرای ارتبـاط بـا سـازمان برنامـه 

کند.  ایجـاد 
بررسـی موضـوع حقـوق و دسـتمزد در سـال 99 
محـور بعـدی جلسـه بـود کـه مقـرر شـد سـندیکا 
افزایـش حقـوق  بـا  موافقـت خـود  اعـالم  ضمـن 
ایـن  از  ناشـی  هزینه هـای  و  پیامدهـا  کارگـران، 
جبـران  خواسـتار  و  کـرده  روشـن  را  افزایـش 
بخشـی از ایـن هزینه هـا از سـوی دولـت در قالـب 

شـود.   قـراردادی  تعدیل هـای 
در پایـان جلسـه مقـرر شـد معاونـت پژوهـش و 
برنامه ریزی سـندیکا با مشـارکت کمیته مشـاوران، 
مـدل عملکـردی صنعـت بـرق در دوران کرونـا و 
پسـاکرونا را تدویـن کرده و در اختیـار هیات مدیره 

دهد. قـرار 

در نامه تبریک غالمحسین شافعی به ابراهیم رئیسی به 
مناسبت روز قوه قضاییه مطرح شد

اجرا شدن طرح محاکم تجاری 
آثار سازنده ای خواهد داشت

ابراهیم  نامه ای به سید  غالمحسین شافعی در 
رئیسی، روز قوه قضاییه را تبریک گفت. رئیس 
به  قضا  دستگاه  توجه  نامه  این  در  ایران  اتاق 
قدردانی  مورد  را  کار  کسب و  محیط  تسهیل 
عنوان  به  ایران  اتاق  که  کرد  اعالم  و  قرارداد 
مشاور قوای سه گانه آماده تعامل و همکاری در 

جهت ایفای برنامه های دستگاه قضا است.
نامه ای  طی  ایران  اتاق  رئیس  شافعی  غالمحسین 
به آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه، 
موثر  حضور  از  قضاییه،  قوه  روز  تبریک  ضمن 

گفت وگو  شورای  جلسات  در  قوه  این  نمایندگان 
کار  تسهیل محیط کسب و  راستای  در  ماده 12  و 

تقدیر کرد.
ابراهیم  به  شافعی  غالمحسین  نامه  کامل  متن 

رئیسی به شرح زیر است:
حضرت آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوه قضاییه
با سالم و آرزوی توفیق

به  را  قضائیه  قوه  هفته  می دانم  وظیفه  خود  بر 
حضرت عالی و همه دست اندرکاران محترم دستگاه 
بازرگانی، صنایع، معادن و  اتاق های  از طرف  قضا 
کشاورزی سراسر کشور و فعاالن اقتصادی تبریک 
که  حضرت عالی  آفرین  امید  اقدامات  از  و  گفته 
دستگاه  در  تحول  و  نوین  حرکت های  نویدبخش 

قضایی است قدردانی می نمایم.
حضور فعال نمایندگان قوه قضائیه در جلسه شورای 
گفت وگو و ماده 12 که در راستای تسهیل محیط 
مقررات  و  قوانین  تدوین  و  تبیین  و  کار  و  کسب 
مورد  و  بوده  راهگشا  برگزار می شود  ایران  اتاق  در 

سپاسگزاری است.
با  مواجهه  در  خصوصی  بخش  اقتصادی  فعاالن 
شدن  تنگ تر  و  اخیر  سال های  اقتصادی  تحوالت 
موجب  به  و  بین المللی  تحریم های  حلقه  بی سابقه 
با  کار  و  کسب  و  تولید  فضای  شدن  دشوار  آن 
دشواری های بسیاری رو برو بوده و تمام تالش خود 
اقتصاد  در  نقش آفرینی  و  ایفای مسئولیت  برای  را 
با  است  امید  اساس  این  بر  و  نموده اند  ایفا  کشور 
هدایت و تدبیر جناب عالی قوانین و مقررات داخلی 
کشور که بعضاً به فراخور زمان و تغییر پارادایم های 
و  تدقیق  مورد  دارد  بازنگری  به  نیاز  کار  و  کسب 
مورد  قضا  دستگاه  جانب  از  و  گرفته  قرار  بررسی 

حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.
متن کامل
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توقف فعالیت ۳۸ درصد 
کسب وکارها در دوران شیوع 

کرونا
در جریان شیوع ویروس کرونا در دو ماه اسفند و 
فروردین تا ۳۸ درصد کسب وکارها متوقف شده 
بوده  فروش  حوزه  متوجه  آسیب  بیشترین  و 

است.
شیوع ویروس کرونا در اواخر سال گذشته و شدت 
و  اقتصادی  وضعیت  خروج  موجب  آن  گرفتن 
کسب وکارها از روال عادی شد. به هر صورت اعمال 
فعالیت های  و  اجتماعی  محدودسازی  سیاست های 
کسب وکارهای اقتصادی تأثیر قابل توجهی بر فرآیند 
بخش  دیدن  آسیب  موجب  و  داشت  کسب وکار 

زیادی از مشاغل و افراد درگیر با آن ها شد.
پایان  تا  اسفند  فاصله  از  که  است  حالی  در  این 
به تدریج  و  نبود  عادی  وضعیت  اردیبهشت ماه 

فعالیت مشاغل به روال عادی برگشت.
اما در رابطه با اوضاع کسب وکارها و میزان فعالیت 
تا  اسفند  سه ماهه  دوره  در  آن ها  آسیب پذیری  یا 
در  بررسی هایی  آمار  پژوهشکده  اردیبهشت ماه، 
که  است  داده  انجام  اقتصادی  مختلف  بخش های 
مربوط  آن ها  در  آسیب  بیشترین  می دهد  نشان 
این  جزئیات  بررسی  است.  بوده  فروش  حوزه  به 
پژوهش از این حکایت دارد که میزان فعالیت کل 
کرونا  ویروس  شیوع  زمان  در  اقتصادی  کسب وکار 
38 درصد کسب وکارها در اسفندماه و فروردین ماه 
به 21  اردیبهشت ماه  در  این  که  نداشتند  فعالیتی 
درصد رسیده است و در مقایسه با ماه های اسفند 
اردیبهشت ماه  در  کسب وکارها  فعالیت  فروردین  و 
افزایش یافته است. همچنین 22 درصد  17 درصد 
به  ظرفیت  تمام  با  فروردین ماه  و  اسفندماه  در 

فعالیت خود ادامه دادند که با افزایش 12 درصدی 
 40 است.  رسیده  اردیبهشت ماه  در  درصد   34 به 
در  کامل  از ظرفیت  با حجمی کمتر  مابقی  درصد 
اردیبهشت ماه به  دو ماه اول فعالیت کردند که در 
45 درصد می رسد و حاکی از افزایش تعداد فعالیت 
کسب وکارها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل است.

فعالیت  بر جنبه های مختلف  کرونا  تأثیر  بیشترین 
فروش  بر  درصد   48.8 با  اقتصادی  کسب وکارهای 
و  ثبت شده  فروردین ماه  و  اسفندماه  در  که  بوده 
45.7 درصد در اردیبهشت ماه بیشترین تأثیرپذیری 
این در حالی است که جریان های  را داشته است. 
تأثیر  بدون  تولید،  مقدار  انسانی،  نیروی  نقدینگی، 
بعدی  رتبه های  در  ترتیب  به  پس انداز  میزان  و 
تأثیرپذیری از کرونا قرار دارد. در بخش های مختلف 
در  که  است  بوده  این گونه  کرونا  تأثیر  اقتصادی، 
در  درصد   41.1 با  فروش  میزان  خدمات،  بخش 
در  درصد   37.8 و  فروردین ماه  و  اسفندماه  ماه  دو 
اردیبهشت ماه تحت تأثیر بوده است. در حوزه صنعت 
و معدن 45.9 درصد در اسفندماه و فروردین ماه و 
44.4 در اردیبهشت ماه بر میزان فروش اثر گذاشته 
 69.8 فروش  کشاورزی  بخش  در  همچنین  است. 
درصد در اسفندماه و فروردین ماه و 56.6 درصد در 

اردیبهشت ماه تحت تأثیر قرارگرفته است.
بخش های  در  فعاالن  وضعیت  تغییر  دلیل  به  اما 
از  ناشی  تحمیل شده  زیان  و  کشاورزی  مختلف 
کسب وکارهای  برای  حمایتی  بسته  کرونا،  ویروس 
گرفته  نظر  در  خرد  کسب وکار  به ویژه  آسیب دیده 
شد که عمدتاً در قالب تسهیالت بانکی با سود 12 
به  توجه  با  درعین حال  شد،  گرفته  نظر  در  درصد 
اینکه در این دوره احتمال برگشت چک های اصناف 
وجود داشت بانک مرکزی، عدم ارائه خدمات بانکی 

به صاحبان چک های برگشتی را لغو کرده بود.

روحانی: خروج دولت از 
بنگاه داری باید هرچه سریعتر 

اجرایی شود
رییس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت 
بازار  تحکیم  خزانه،  اوراق  انتشار  کرد:  تاکید 
قیمت ها،  کنترل  و  نقدینگی  هدایت  سرمایه، 
رونق بخشی به بورس و خروج دولت از بنگاه داری 
باید هرچه سریعتر اجرایی شود تا مردم شاهد 

آثار مثبت آن در اقتصاد کشور باشند.
بـــه گـــزارش پایـــگاه اطالع رســـانی ریاســـت 

المســـلمین  جمهـــوری، حجـــت االســـالم و 
ـــل و  ـــنبه در یکصـــد و چه ـــی روز ش حســـن روحان
ـــس  ـــت  پ ـــادی دول ـــتاد اقتص ـــه س ـــن جلس هفتمی
ـــس  ـــی« ریی ـــر همت ـــزارش »عبدالناص ـــه گ از ارائ
کل بانـــک مرکـــزی در زمینـــه رونـــد کاهشـــی 
رشـــد نقدینگـــی در ســـال جـــاری نســـبت بـــه 
ــروش  ــریع در فـ ــرورت تسـ ــر ضـ ــال 98، بـ سـ
ــی  ــرکت های دولتـ ــهام شـ ــازاد و سـ ــوال مـ امـ
کـــه از سیاســـت های عمـــده اقتصـــادی دولـــت 

اســـت، تاکیـــد کـــرد.
ـــه،  ـــار اوراق خزان ـــزود: انتش ـــوری اف ـــس جمه ریی
ــرمایه، هدایـــت نقدینگـــی و  ــازار سـ تحکیـــم بـ
کنتـــرل قیمتهـــا، رونـــق بخشـــی بـــه بـــورس 
و خـــروج دولـــت از بنـــگاه داری بایـــد هرچـــه 
ـــار  ـــاهد آث ـــردم ش ـــا م ـــود ت ـــی ش ـــریعتر اجرای س

مثبـــت آن در اقتصـــاد کشـــور باشـــند.
در ایـــن جلســـه همچنیـــن گـــزارش عملکـــرد و 
برنامـــه انتشـــار اوراق مالـــی اســـالمی در ســـال 
ـــه و در زمینـــه چگونگـــی انتشـــار و عرضـــه  99 ارائ

ـــد. ـــر ش ـــادل نظ ـــث و تب آن بح
روحانـــی در ایـــن راســـتا افـــزود: سیاســـت 
هدایـــت نقدینگـــی موجـــود کشـــور بایـــد بـــه 
ـــول  ـــازار پ ـــذاری در ب ـــرمایه گ ـــد و س ـــمت تولی س
و ســـرمایه بـــوده و همچنیـــن اوراق مشـــارکت هـــم 
بـــه ســـرمایه گـــذاری و تقویـــت زیرســـاخت ها و 

طرح هـــای عمرانـــی کشـــور کمـــک کنـــد.
رییـــس جمهـــوری ادامـــه داد: بـــا هماهنگـــی و 
همـــکاری کامـــل میـــان دســـتگاه های مربوطـــه 
ـــه  ـــدی عرضـــه اوراق مشـــارکت ب ـــان بن ـــه زم برنام
نحـــو شـــفاف اعـــالم و اجـــرا شـــود تـــا امـــکان 
مشـــارکت فعـــاالن اقتصـــادی در بـــازار پـــول و 

ـــردد. ـــم گ ـــل فراه ـــور کام ـــه ط ـــرمایه ب س
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ثبت شکایت های مالیاتی 
الکترونیکی شد

معاون سازمان امور مالیاتی کشور از راه اندازی 
به  مؤدیان  شکایت  الکترونیکی  ثبت  سامانه 

شورای عالی مالیاتی خبر داد.
اینکه چشم  بیان  با  ایسنا، هادی خانی  به گزارش 
انداز مالیات الکترونیکی افزایش رضایتمندی مردم 
کلیه  انجام  طریق  از  حضوری  مراجعات  کاهش  و 
است،  مالیاتی  واحدهای  به  مراجعه  بدون  عملیات 
جدیدترین  در  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  گفت: 
امکان ثبت شکایت مؤدیان به شورای عالی  اقدام، 
مالیاتی را به صورت الکترونیکی فراهم کرده است.

اعتراضات  الکترونیکی  ثبت  سامانه  وی درخصوص 
سامانه  این  طریق  از  افزود:  مالیاتی،  شکایات  و 
کلیه مؤدیان حقیقی و حقوقی که اطالعات پرونده 
باشد  موجود  سازمان  عملیاتی  سامانه های  در  آنها 

اعتراض  صادره  مالیاتی  اوراق  از  یکی  به  نسبت  و 
داشته باشند، می توانند با توجه به قوانین و مقررات 

مربوطه، اقدام به ثبت اعتراض خود نمایند.
مالیاتی  امور  سازمان  مالیاتی  فناوری های  معاون 
به  مراجعه  با  مذکور  مؤدیان  کرد:  اظهار  کشور 
مالیاتی  امور  سازمان  الکترونیک  خدمات  سامانه 
استفاده  با  و   www.Tax.gov.ir به آدرس  کشور 
خدمات  از  دریافتی  عبور  کلمه  و  کاربری  نام  از 
الکترونیک )که پس از اتمام فرآیند پیش ثبت نام 
الکترونیکی دریافت کرده اند(، می توانند از امکانات 

این بخش استفاده کنند.
وی درخصوص انواع برگه هایی که امکان اعتراض 
به آن از طریق این سامانه وجود دارد، گفت: پیش 
و  ارزیابی  برگ  انواع  به  اعتراض  امکان  نیز  این  از 
اعتراض به ابالغیه رای هیات حل اختالف مالیاتی 
از طریق سامانه خدمات الکترونیک مالیاتی فراهم 
شده بود اما در تغییرات جدید مسیر بلوغ تدریجی 
زمان  مدیریت  رویکرد  با  الکترونیکی  ارائه خدمات 
و هزینه برای مودیان تعریف و در دستور کار قرار 

گرفت.
توانند  می  مالیاتی  مؤدیان  کرد:  تصریح  خانی 
معترض  آن  به  که  برگه ای  نامه  شماره  اعالم  با 
را  مرتبط  مالی  های  تراکنش  مشخصات  هستند، 
مشاهده و مراتب اعتراض خود را با جزئیات اعالم 
خود  وکیل  یا  نماینده  توانند  می  همچنین  کنند. 
را مشخص و به سازمان امورمالیاتی کشور معرفی 

کنند.
معاون سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: 
سامانه  در  اعتراض  فرم  اطالعات  تکمیل  از  پس 
مذکور، درخواست مودی از طریق پرتال به سامانه 
های عملیاتی ارسال می گردد و کد رهگیری جهت 

پیگیری های آتی نمایش داده خواهد شد.

پیشنهاد غالمحسین شافعی در شورای روسای 
اتاق های استانی

سیاست های تشویقی برای 
بازگشت ارز صادراتی در پیش 

گرفته شود
روسای  شورای  نشست  در  ایران  اتاق  رئیس 
اتاق های سراسر کشور سیاست های تنبیهی و 
به  ارز  بازگشت  برای  دولت  ارزی  سخت گیرانه 
کشور را بی اثر توصیف کرد و پیشنهاد داد: دولت 
سیاست های  آزمایشی  صورت  به  ماه   6 برای 
تشویقی را در پیش بگیرد و ارزهای صادراتی را 
با بهای گران تری از صادرکننده خریداری کند؛ 
بدین ترتیب انگیزه ها را برای بازگشت ارز باال 

ببرد.
رئیس اتاق ایران در نشست شورای روسای اتاق های 
و سخت گیرانه  تنبیهی  سیاست های  کشور  سراسر 
بی اثر  را  کشور  به  ارز  بازگشت  برای  دولت  ارزی 
به  ماه   6 برای  دولت  داد:  پیشنهاد  و  توصیف کرد 
را در پیش  صورت آزمایشی سیاست های تشویقی 
از  گران تری  بهای  با  را  صادراتی  ارزهای  و  بگیرد 
صادرکننده خریداری کند؛ بدین ترتیب انگیزه ها را 
برای بازگشت ارز باال ببرد. نخستین نشست شورای 

برگزار  اتاق های سراسر کشور در سال 99  روسای 
به  استانی  اتاق های  روسای  نشست،  این  در  شد. 
ارزی که صادرات  بدهکاران  از  لیست منتشر شده 
واکنش  نکرده اند،  ارزی  تعهد  رفع  اما  داده  انجام 
نشان دادند. به گفته روسای اتاق ها، بخش عمده ای 
از اسامی درج شده در این لیست رفع تعهد کرده اند 
بنابراین الزم  است  نشده  ثبت  در سامانه  اما هنوز 

است بررسی مجددی در این زمینه صورت گیرد.
در این رابطه غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران از 
روسای اتاق ها درخواست کرد تا به صورت تفکیکی 
و  مدرک  ارائه  با  خود  استان  وضعیت  از  گزارشی 
اسناد مربوط به رفع تعهدات ارزی، در اختیار اتاق 

ایران قرار دهند تا مسئله شفاف شود.
و  گفت وگو  شورای  اخیر  نشست  به  همچنین  وی 
صادرکنندگان  ارزی  تعهدات  رفع  موضوع  بررسی 
جلسه  این  در  گفت:  و  کرد  اشاره  نشست  این  در 
قبول  مرکزی  بانک  متأسفانه  اما  داشتیم  مصوباتی 
موضوع  بررسی  حال  در  همچنان  البته  ندارد. 
عملکرد،  شیوه  این  با  معتقدیم  چراکه  هستیم، 

درآمدهای صادراتی کشور آسیب جدی می بیند.
شافعی همچنین در مورد پیشنهادی که در نشست 
باور  به  گفت:  شد،  مطرح  هم  گفت وگو  شورای 
بخش خصوصی اگر دولت سیاست های تشویقی را 
را  صادراتی  ارز  و  کند  پلیسی  روش های  جایگزین 
برای  انگیزه  بخرد،  صادرکننده  از  بیشتر  قیمت  با 
بازگشت ارز بیشتر می شود. این میزان از قید و بند 
برای بازگشت ارز خود، مانع از بازگشت ارز می شود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه به مهم ترین 
رویدادهایی که در چند ماه گذشته شاهد آنها بودیم 

متن کامل

http://otaghiranonline.ir/news/33678
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مصر در صنعت برق افغانستان 
سرمایه گذاري مي کند

خبرگزاري  الملل  بین  سرویس  گزارش  به 
صداوسیما از قاهره؛ هانی صالح سفیر مصر در 
افغانستان اعالم کرد یک شرکت مصری با دولت 
افغانستان قراردادی برای تأسیس یک نیروگاه 
شمال  در  شریف  مزار  شهر  در  انرژی  تولید 

افغانستان امضاء کرد.
سفیر مصر در افغانستان در بیانیه ای افزود ظرفیت 
نیروگاه 59 مگاوات است و هزینه ساخت آن  این 

بالغ بر 89 میلیون دالر است.
در این بیانیه آمده است ساخت این نیروگاه، تولید 
و  داد  خواهد  افزایش   %30 را  افغانستان  در  برق 
200 فرصت مستقیم شغلی مستقیم و تعداد زیادی 
فرصت های شغلی غیر مستقیم شغلی ایجاد می کند.

روابط  در  سابقه ای  بی  جهش  را  پروژه  این  صالح 
کرد  خواهد  کمک  که  دانست  افغانستان  و  مصر 
بازار های  به  آینده  در  دیگری  مصری  شرکت های 
این  کرد  تصریح  وارد شوند. سفیر مصر  افغانستان 
شراکت همچنین شرکت های برق و پیمانکاری مصر 
که  نیروگاهی  با  اتصال  طریق  از  می سازد  قادر  را 
بازار های  افغانستان ساخته می شود وارد  در شمال 

کشور های آسیای مرکزی شوند.

یادداشت محسن جالل پور

»زمین« و »زمان« بهانه ای برای 
تعطیلی کارخانه ها

از نگهداری  بازده حاصل  تورم باعث شده نرخ 
ایجاد  از  حاصل  بازده  از  بیش  دارایی ها 
انگیزه  اقتصادی،  چنین  در  باشد.  ارزش افزوده 
مستغالت  و  مسکن  در  سرمایه گذاری  برای 
همه  با  کارآفرینی  و  تولید  از  منطقی تر 

گرفتاری هایش است.
از  که  می شناسم  را  بزرگواری  و  دلسوز  صنعتگر 
اواخر دهه 40 تا امروز در کار تولید بوده و سال های 
این راه کمر خم کرده و فرد  طوالنی است که در 
موفقی محسوب می شود. گاهی حال و احوالی از هم 
می پرسیم و از زمانی که می شناسمش همواره او را 

فردی ملی گرا و مؤمن و معتقد می دانم.
اخیراً شنیدم قصد دارد خط تولیدش را متوقف و 
کردم؛  پرس وجو  کند.  واگذار  را  کارخانه اش  زمین 
بازنشستگی بهانه بود. گفته بود: »می خواهم خودم 
پول  »مدت هاست  بود:  گفته  کنم.«  خالص  را 
آپارتمان  از محل ساخت وساز و فروش  کارگران را 
در تهران می پردازم و خیلی وقت است به این نتیجه 

رسیده ام که در کشور ما، تولید خطاست.«
 دوستی که برایم خبر را آورد در وصفش گفت: 50 
سال عاشق کارش بوده و هر روز ساعت 5 صبح از 
خانه بیرون می زده و 10 شب به خانه بر می گشته 
بکند.  از کارخانه اش دل  بتواند  و غیر ممکن است 
خواستند من و برخی دوستان پا در میانی کنیم که 

کارخانه را تعطیل نکند.

گفتند:  کجاست؟  کارخانه اش  زمین  پرسیدم 
فالن جاست که این روزها ارزش زیادی پیدا کرده. 
بود:  گفته  که  افتادم  آگاه  مهدی  آقای  جمله  یاد 
فقط  هستند  ورشکسته  ما  شرکت های  »عمده 
پیدا  زیادی  قیمت  شده اند  واقع  آن  در  که  زمینی 

کرده است.«
»زمین«  و  »زمان«  نگردید؛  دلیل  دنبال  گفتم: 
آن  تولید  خط  کردن  تعطیل  برای  انگیزه  بهترین 

کارخانه ایجاد کرده اند.
گفتند چطور؟

گفتم: متأسفانه در کشور ما عوامل و دالیل زیادی 
از  را  سرمایه گذاری  و  تولید  انگیزه  که  دارد  وجود 
بین می برد و در مقابل انگیزه برای خرید و فروش 
و نگهداری دارایی ها مثل امالک و مستغالت و ارز 
و طال را افزایش می دهد. زمانی که پیرمرد تصمیم 
انگیزه  و  سود  کند،  احداث  را  کارخانه اش  گرفت 
تولید در اقتصاد ایران بیشتر از خرید و فروش زمین 
تعطیل  منفعت  و  انگیزه  امروز  اما  بود،  امالک  و 

کردن کارخانه و فروش زمین آن قوی تر است.
فکری  نظام  شده  باعث  زمان  گذر  که  است  واضح 
ارزش های  کند.  اساسی  تغییر  کارآفرین  پیرمرد 
و  نمی ماند  ثابت  زمان  طول  در  ما  همه  ذهنی 
به  از دوره ای  ما  اقتصادی  انتخاب ها و تصمیم های 
دوره دیگر تغییر می کند. تصمیمی که در یک دوره 
زمانی به عنوان بهترین انتخاب مطرح است؛ الزاماً 

در دوره های بعدی بهترین نیست.
نقش  اقتصاددانان  که  است  دلیل  همین  به 
فعالیت  برای  انگیزه  ایجاد  در  را  سیاستگذاری 
می دانند.  اساسی  و  مهم  بسیار  سالم  اقتصادی 
توان  که  است  ساختاری  خوب  سیاسی  ساختار 
تنظیم و تدوین سازوکارهای مناسب برای فعالیت 
بودن  فراهم کند. درجه خوب  را  کارآفرینان  سالم 

و  صحیح  قانونگذاری  در  کشورها  در  حکمرانی 
را  کشوری  و  است  کسب وکار  فضای  سالم سازی 
تولید  انگیزه های  بتواند  که  دانست  موفق  می توان 

را باال ببرد.
ایجاد  سیاستگذار  »هنر  فریدمن  میلتون  قول  به 
در  نادرست  ِافراد  منفعت  آن  در  که  است  فضایی 
حتی  صورت  این  غیر  در  باشد.  درست  کار  انجام 

افراد درست هم کار خوب را انجام نخواهند داد.«
می دانند  ایران  اقتصاد  طالیی  دهه  را  چهل  دهه 
این  شبیه  دوره ای  کمتر  ایران  معاصر  تاریخ  در  و 
تا   1342 سال های  فاصله  در  می شناسیم.  دوره 
درصد   2  ،11 اقتصادی  رشد  نرخ  میانگین   1352
و میانگین ساالنه نرخ تورم 2، 6 درصد بوده است. 
عالوه بر آن، مهم ترین صنایع ایران در همین دوره 
پایه گذاری شدند. دلیل موفقیت سیاستگذار این بود 
که با سیاستگذاری صحیح، ذی نفعان واردات را به 
حاضر  دوره  برخالف  کرد.  تبدیل  تولید  ذی نفعان 
که دولت های ما ذی نفعان تولید را با سیاست های 
و  بازی  سفته  ذی نفعان  به  اقتصادی  نادرست 

قماربازی تبدیل کرده اند.
 سیاستگذار را باید متوجه کرد به میزانی که اقتصاد 
به ثبات و پایداری نزدیک شود و محیط کسب و کار 
بلندمدت  برای سرمایه گذاری  انگیزه  باشد،  مساعد 
می یابد  افزایش  افزوده  ارزش  ایجاد  و  تولید  و 
تله  و  بی ثباتی  ورطه  در  اقتصاد  که  میزانی  به  و 
و  سرمایه گذاری  انگیزه  شود،  گرفتار  مزمن  تورم 
کارآفرینی از بین می رود. در حال حاضر تورم باعث 
شده نرخ بازده حاصل از نگهداری دارایی ها بیش از 
بازده حاصل از ایجاد ارزش افزوده باشد. در چنین 
اقتصادی، انگیزه برای سرمایه گذاری در مستغالت و 
خرید و فروش ملک و مسکن منطقی تر از تولید و 

کارآفرینی با همه گرفتاری هایش است.
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اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی 
تهران ارائه می دهد

ابهام زدایی از مقررات مالیاتی و 
آگاهی از تکالیف قانونی

آگاهی  افزایش  جهت  به  تهران  بازرگانی  اتاق 
از تکالیف مالیاتی، ویدئوهای  اقتصادی  فعاالن 
کوتاهی را با موضوع تشریح نکات مهم مالیاتی 
منتشر می کند که در سایت و کانال اتاق تهران 

قابل تماشا کردن است.

با همکاری روابط عمومی و معاونت کسب وکار اتاق 
بازرگانی تهران، ویدئوهای کوتاه چند دقیقه ای برای 
توضیح و تبیین مهم ترین نکات و مسایل مالیاتی و 
اتاق تهران  ابهام از فعاالن اقتصادی و اعضای  رفع 

در حال ساخت، تدوین و انتشار است.
در این ویدئوها که در سایت و کانال اتاق بازرگانی 
تهران، منتشر می شود، »پیمان دارابیان« مدیر امور 
خدمات مالیاتی اتاق تهران، با معرفی خدمات اتاق، 
بیان مسایل روز مالیاتی می پردازد که می تواند  به 
در درجه اول مانع از بروز مشکالت مالیاتی شود و 
در وهله دوم در زمان بروز مشکالت مالیاتی برای 
به کار  برای حل مساله  بنگاه های بخش خصوصی 

گرفته شود.
تهران  اتاق  مالیاتی  امور  خدمات  مدیر  گفته  به 
فعاالن  قانونی  سنگر  مالیاتی،  تکالیف  از  آگاهی 

اقتصادی بخش خصوصی است.
واحد امور خدمات مالیاتی اتاق بازرگانی تهران، که 
دارد،  فعالیت  اتاق  این  کار  و  کسب  معاونت  ذیل 
عالوه بر ارائه مشاوره آنالین و حضوری، نمایندگانی 
در هیات های حل اختالف مالیاتی دارد که اعضای 
افراد  این  و کمک  از مشاوره  تهران می توانند  اتاق 
در هیات ها بهره بگیرند. ضمن این که عملکرد این 

نمایندگان به طور منظم پایش و ارزیابی می شود.
در حال حاضر چهار ویدئو در بخش »استودیو اتاق 
به  اول  ویدئوی  دو  که  است  شده  منتشر  تهران« 
معرفی خدمات مشاوره، راهنمای برقراری تماس و 
اختالف  هیات های حل  در  اتاق  نمایندگان  حضور 
مالیاتی اختصاص دارد و در دو ویدئوی دیگر پیمان 
اجاره  مالیات  خصوص  در  نکاتی  بیان  به  دارابیان 
ملی  ستاد  بخشنامه  و  کامل  رهن  قراردادهای  در 
مدیریت کرونا در مورد تسلیم اظهارنامه و پرداخت 

مالیات می پردازد.

رئیس کمیسیون  »حمایت قضایی و مبارزه با فساد« 
اتاق بازرگانی تهران تشریح کرد

مزایای ورود به بازار سرمایه 
برای شرکت های بخش 

خصوصی
با  مبارزه  و  قضایی  »حمایت  کمیسیون  رئیس 
فساد« اتاق تهران معتقد است در شرایط کنونی  
ورود  هر چه بیشتر  بنگاه های بخش خصوصی به 
بازار سرمایه نه تنها به شفافیت عمومی فضای 
کسب و کار منتهی  می شود که ارزش سرمایه ای 
که در اختیار این شرکت ها قرار دارد نیز افزایش 
بنگاه ها  این  بیشتر  توسعه  به  منجر  و  یافته 

 می شود.
حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون »حمایت قضایی 
باور  این  بر  تهران  بازرگانی  اتاق  فساد«  با  مبارزه  و 
است که با ورود بنگاه های بخش خصوصی به بازار 

سرمایه، زمینه شفافیت عمو می  فراهم  می شود.
دو  آنالین  و  مشترک  جلسه  از  پس  که  فروزان فرد 
کمیسیون »حمایت قضایی و مبارزه با فساد« و »بازار 
پول و سرمایه« در مقابل دوربین خبری اتاق تهران 
قرار گرفت، درباره این نشست توضیح داد: با تغییراتی 
که در بازار سرمایه رخ داده و اقبال عمومی به این 
بازار جهش یافته است، این ایده به ذهنمان رسید که 
از این فرصت برای بهبود کسب و کار ها بهره بگیریم.

کمیسیون  پیگیری  مورد  برنامه های  از  یکی  او   
موضوع  را  فساد«  با  مبارزه  و  قضایی  »حمایت 
شفافیت عنوان کرد و گفت: بازار سرمایه، شفاف ترین 
بازار معامالتی کشور تلقی  می شود از آن جهت که 
مقررات گذاری شده، از قواعد روشنی برخوردار است 

و اطالعات به صورت برخط به فعاالن ارائه  می شود.
او  افزود: اتفاق  مثبتی  که  در  دو سال گذشته و به ویژه 
شش تا هفت ماه اخیر رخ داده آن است که مردم 
عادی  و سرمایه داران خرد تشخیص داده اند وارد بازار 
سرمایه شوند. در واقع این یک فرصت طالیی است  
که  فعاالن اقتصادی با سرمایه خرد و متوسط برای 
کسب منافع به یک بازار شفاف روی آورده اند. ما به 
عنوان نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون های  
سرمایه،  بازار   که  خوشحالیم  تهران،  اتاق  مشورتی 
به هر دلیل  مورد توجه عمومی قرار گرفته  و تالش  
بازار سرمایه برای  اقبال عمومی به  از این   می کنیم 
پیشبرد اهداف  بخش خصوصی بهره ببریم. فروزان فرد 
بر این عقیده است که در شرایط کنونی  ورود  هر چه 
بیشتر  شرکت ها و بنگاه های بخش خصوصی به بازار 
سرمایه نه تنها به شفافیت عمومی فضای کسب و 
کار منتهی  می شود که ارزش سرمایه ای که در اختیار 
این شرکت ها قرار دارد نیز افزایش یافته و منجر به 
توسعه بیشتر این بنگاه ها  می شود. او افزود: بر این 
اساس، تالش  می کنیم از طریق  نمایندگان اتاق در 
نهادهایی چون شورای عالی بورس، تعامل بیشتری 
با این نهادها برقرار کنیم. در عین حال اتاق تهران 
را  بورس  به  ورود  قابلیت  که  شرکت هایی   می تواند 
دارند، شناسایی کرده و در صدد تسهیل ورود آنها 
نیز  بازار  عمق  صورت،  این  در  برآید.  بازار  این  به 
این  بیشتر  پایداری هر چه  و موجب  یافته  افزایش 
بازار  می شود. دستاورد دیگر ورود شرکت ها به بازار 

سهام، تقویت شفافیت عمومی خواهد بود.
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متن کامل

در نشست مشترک دو کمیسیون »بازار پول و سرمایه« 
و »حمایت قضایی« اتاق بازرگانی تهران مطرح شد

تسهیل پذیرش شرکت ها در 
بازار سرمایه و ضرورت افزایش 

شفافیت
نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک 
دو کمیسیون »بازار پول و سرمایه« و »حمایت 
با فساد« در ضرورت تسهیل  مبارزه  و  قضایی 
بازار  در  خصوصی  بخش  شرکت های  پذیرش 
و  شفافیت  مانند  بزرگی  نتایج  که  سرمایه، 
دارد  همراه  به  را  شرکت ها  بیشتر  ماندگاری 
به بحث و گفت وگو نشستند از ضرورت ایجاد 
انگیزه برای شرکت های برای سهامی عام شدن 

گفتند.

و  پول  »بازار  کمیسیون  دو  مشترک  نشست  در 
فساد«  با  مبارزه  و  قضایی  »حمایت  و  سرمایه« 
بازرگانی تهران که به صورت ویدئو کنفرانس  اتاق 
افزایش  راهکارهای  شد،  برگزار  غیرحضوری  و 
شفافیت در بازار پول و سرمایه مورد بحث و بررسی 
قرار گرفت. کارشناسان حاضر در این جلسه بر این 
نکته اتفاق نظر داشتند که تسهیل ورود شرکت ها 
به  همچنین  و  بیشتر  شفافیت  به  سرمایه  بازار  به 
منتهی  بازار  این  از  خصوصی  بخش  انتفاع  کسب 

 می شود.
و  پول  بازار  کمیسیون  رئیس  جلسه،  این  آغاز  در 
رشد  الزمه  اینکه  به  اشاره  با  تهران  اتاق  سرمایه 
اقتصادی کشور شفافیت است، گفت: شفافیت یکی 
در  ویژه  به  است؛  اقتصادی  هر  اساسی  نیازهای  از 
بازار سرمایه که اطالعات صحیح الزمه تصمیم گیری 
و سوق یافتن پس اندازهای مردم به سوی این بازار 

است.
فریال مستوفی با تاکید بر اینکه تفاوت اقتصادهای 
کارآمد و ناکارآمد در »شفافیت« است، عواملی چون 
دخالت دستگاه های دولتی، معامالت صوری، اخبار 
کذب و انتشار اطالعات نادرست را به عنوان موانع 
شفافیت در اقتصاد ایران برشمرد. مستوفی با بیان 
سرمایه گذاری  و  سرمایه گذاری  به  شفافیت  اینکه 
داد:  توضیح  منتهی خواهد شد،  اقتصادی  رشد  به 
اکنون حجم بزرگی از نقدینگی روانه بازار سرمایه 
شایسته  نحو  به  فرصت  این  از  اگر  که  است  شده 
تهدید  به  فرصت  این  نگیرد،  صورت  بهره برداری 
تبدیل خواهد شد. در واقع اگر این سرمایه به سمت 
مولدسازی هدایت نشود، مشکالت عدیده ای ایجاد 

خواهد کرد.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت 
آموزش افرادی که اقدام به سرمایه گذاری در بورس 

کرده اند از آمادگی اتاق تهران برای آموزش و ارتقا 
دانش این افراد سخن گفت.

بهره گیری از منابع ارزان قیمت بازار سرمایه
حمایت  کمیسیون  رئیس  جلسه،  این  ادامه  در 
بیان  با  نیز  تهران  اتاق  فساد  با  مبارزه  و  قضایی 
اینکه ورود هر چه بیشتر شرکت ها به بازار سرمایه 
داد:  ادامه  فساد  می انجامد،  زمینه های  کاهش  به 
بازار سرمایه بیش از سایر بازار ها از عنصر شفافیت 
برخوردار است و به همین سبب، فعاالن اقتصادی 
نحوی  به  را  خود  شرکتی  استانداردهای   می توانند 
تغییر دهند که بتوانند وارد این بازار شوند. به بیان 
دیگر، شرکت های کوچکی که بیش از 30 سال از 
فعالیت آنها  می گذرد،  می توانند با رعایت حداقل ها 
و تغییر ماهیت خود از سهامی خاص به سهامی عام 

وارد بازار سرمایه شوند.
که  انتفاعی  مهمترین  افزود:  فروزان فرد  حسن 
کسب  می کنند،  شفافیت  این  سایه  در  شرکت ها 
بازار سرمایه است.  ارزان قیمت  منابع  از  بهره گیری 
اغلب  که  ایرانی  متوسط  و  کوچک  در شرکت های 
به صورت خانوادگی اداره  می شود، اصول حاکمیت 
مالی  مدیریت  ساختار  و  نمی شود  رعایت  شرکتی 
حرفه ای کمتر در میان شرکت های بخش خصوصی 
این شرکت ها  چنانچه  رو  این  از  مشاهده  می شود. 
برای  زمینه  کنند،  رعایت  را  شفافیت  از  حداقلی 
سهامداری عمومی و پایداری شرکت فراهم  می شود.

تکلیف حساب های فاقد هویت مشخص شود
و  پول  بازار  کمیسیون  نایب رئیس  آرگون،  عباس   
سرمایه اتاق تهران هم بر این عقیده بود که وجود 
بانکی  بازار سرمایه و هم در نظام  شفافیت هم در 
ضروری است. او گفت: بر اساس اعالم منابع رسمی، 
کشور  در  بانکی  حساب  میلیون  صد  چند  حدود 
وجود دارد که درصد قابل توجهی از این حساب ها 

فاقد هویت است. در عین حال، گردش مالی انواع 
قاچاق به وسیله این حساب ها صورت  می گیرد. به 
صورت  به  شفافیت  موضوع  به  باید  سبب  همین 
بنیادی تر بنگریم و باید از نظام بانکی بخواهیم این 
حساب ها را شفاف تر کند. البته مساله عدم شفافیت 
با الیحه یا صدور بخشنامه حل نمی شود و باید برای 

حصول آن اقدام عملی صورت گیرد.
بازار  به  اقبال عمومی  به  اشاره  با  آرگون همچنین 
نشده  استفاده  فرصت  این  از  چرا  گفت:  سرمایه 
نمی شود.  تسهیل  بورس  در  شرکت ها  پذیرش  و 
شرکت ها  که  است  این  دارد  وجود  که  مساله ای 
البته  پذیرش  می مانند.  ماه در صف  از شش  بیش 
توجیه  باید  استانداردها  رعایت  برای  نیز  شرکت ها 
شوند،  بازار  این  وارد  شرکت ها  چنانچه  اما  شوند. 
از مشکالت مالی خود را برطرف   می توانند بخشی 
کنند. در واقع تسهیل ورود شرکت ها به بورس منجر 

به جهش تولید، برندسازی و شفافیت  می شود.
فرهنگ سازی برای شفافیت

قضایی  حمایت  کمیسیون  نایب رئیس  عباد،  مهراد 
و مبارزه با فساد اتاق تهران هم به این نکته اشاره 
متعاقب  و  شفافیت  از  که  شرکت هایی  که  کرد 
پرداخت  به  ناگزیر  دارند،  بیم  مالیات  پرداخت  آن 
شرکت ها  به  اگر  داد:  ادامه  او  زیرمیزی  می شوند. 
آگاهی دهیم که شفافیت پیشه کنند و به جای چند 
دفتره بودن و برخورداری از حساب های غیررسمی، 
نفع  به  بپردازند،  را  مالیاتشان  و  باشند  دفتره  یک 
تالش  باید  حال،  عین  در  بود.  خواهد  هم  کشور 
کنیم شرکت های بیشتری از اعضای اتاق وارد بازار 

سرمایه شوند.
و  پول  بازار  کمیسیون  عضو  جوانمردی،  شهاب 
بازار  در  پذیرش  تسهیل  نیز  تهران  اتاق  سرمایه 
ایجاد شفافیت موثر دانست و گفت:  را در  سرمایه 

http://www.tccim.ir/story/?nid=63931
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معرفی 29 برگزیده صنعتی و 
معدنی در 7 محور

رییس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و  معدن 
رعایت  با  صنعت  ملی  روز  مراسم  برگزاری  از 
فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی 
به صورت محدود و نمادین خبر داد و گفت: در 
این مراسم از 29 برگزیده صنعتی و معدنی در 7 

محور تقدیر می شود.
معرفی 29 برگزیده صنعتی و معدنی در 7 محور

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شاتا، محمدرضا 
فیاض با بیان اینکه امسال بیست و چهارمین سالی 
داشته  گرامی  معدن  و   صنعت  ملی  روز  که  است 
عمومی  فرهنگ  تقویم  در  کرد:  تصریح  شود،  می 
کشور 10 تیرماه روز ملی صنعت و  معدن است و در 
این روز فعاالن و  جهادگران عرصه تولید در بخش 

صنعت و  معدن گرامی داشته می شوند.
توضیح  امسال  برنامه  برگزاری  نحوه  مورد  در  وی 
از  نفر  پانصد  و  هزار  دو  از  بیش  باید  امسال  داد: 
مراسم  در  معدن  و   صنعت  و  تولید  عرصه  فعاالن 
گرامیداشت این روز شرکت می کردند، اما بخاطر 
کرونا این مراسم به صورت محدود و در یک جمع 
سمبلیک با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های 

بهداشتی برگزار می شود.

معدن  و   صنعت  ملی  روز  بزرگداشت  ستاد  رییس 
ادامه داد: در سال 99 وزارت صمت در محورهای 
جهش تولید، توسعه صادرات غیرنفتی، تنظیم بازار 
و تکمیل طرح های نیمه تمام برنامه های خود را 
همین  در  گامی  نیز  مراسم  این  و  کند  می  دنبال 

راستا خواهد برداشت.
مانند  خصوصی  بخش  توسط  مراسم  برگزاری 

سال های قبل
بخش  نیز  را  امسال  مراسم  اینکه  اعالم  با  فیاض 
خصوصی مانند روال سالهای قبل برگزار می کند، 
ایران،  معدن  و   صنعت  خانه  بازرگانی،  اتاق  گفت: 
خانه صنعت و  معدن جوانان ایران، اتاق اصناف، اتاق 
مهندسی  نظام  سازمان  ایران،  معدن  خانه  تعاون، 
مدیران  انجمن  ایران،  صنعت  کنفدراسیون  معدن، 
های  تشکل  تهران  معدن  و   خانه صنعت  و  صنایع 
بخش خصوصی هستند که در برگزاری مراسم روز 

ملی صنعت و معدن مشارکت دارند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه مراسم امسال به 
صورت محدود برگزار می شود، نقش رسانه ها در 
اطالع رسانی و انعکاس ابعاد این مراسم برای رفع 

کمبودهای تبلیغاتی نقشی مهم است.
معدن  و   صنعت  ملی  روز  بزرگداشت  ستاد  رییس 
برای  بر ضرورت همکاری همه دستگاه ها  تأکید  با 
برگزاری مراسم امسال، افزود: تحریم های ظالمانه و 
شرایط شیوع کرونا مراسم امسال را مراسمی خاص 
های  دستگاه  همه  همکاری  و  است  کرده  تبدیل 

ذیربط ضرورت دارد.
معرفی واحدهای برگزیده و  نمونه صنعتی و  معدنی 

در هفت محور
فیاض با اعالم اینکه امسال در هفت محور واحدهای 
می  معرفی  را  معدنی  و   صنعتی  و  نمونه  برگزیده 
کنیم، گفت: در ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و 

 معدن 4 کمیته داریم که یک کمیته برای معرفی 
برگزیدگان است.

دانش  شرکت های  آپ ها،  استارت  داد:  ادامه  وی 
بنیان و فناور برتر و  نمونه را امسال در مراسم روز 

ملی صنعت و  معدن معرفی خواهیم کرد.
معدن  و   صنعت  ملی  روز  بزرگداشت  ستاد  رییس 
اضافه کرد: واحدهای صنعتی و  معدنی که در حوزه 
تعمیق ساخت داخل و  خودکفایی قدم برداشته اند 
مراسم  در  اند  داشته  توجهی  قابل  دستاوردهای  و 

امسال معرفی خواهند شد.
معدنی  و   صنعتی  نمونه  واحدهای  گفت:  فیاض 
اقدامات و  که در مناطق محروم و کمتر برخوردار 
عملکرد قابل توجهی داشته اند در مراسم روز ملی 

صنعت و  معدن امسال معرفی میشوند.
وی با یادآوری اینکه به دلیل شیوع کرونا مدعوین 
مراسم امسال کم هستند, افزود: باید کار و زندگی را 
در کنار ویروس کرونا تمرین کنیم و نحوه برگزاری 
مراسم امسال با رعایت پروتکل های بهداشتی نیز 

در همین راستا است.
وضع برخی امتیازهای قانونی برای برگزیدگان

معدن  و   صنعت  ملی  روز  بزرگداشت  ستاد  رییس 
با اعالم اینکه 29 برگزیده در سراسر کشور داریم، 
و   صنعتی  کنندگان  تولید  افراد  این  کرد:  اضافه 
در  و  هستند  کشور  سراسر  ممتاز  و   نمونه  معدنی 
مراسم امسال روز ملی صنعت و  معدن معرفی می 
صنعت  ملی  روز  برگزیده  واحدهای  برای  و  شوند 
نظر  در  قانونی  امتیازهای  برخی  امسال،  معدن  و  

گرفته شده است.
با  مرتبط  محصوالت  نمونه  تولیدکنندگان  معرفی 

کرونا
فیاض گفت: تولیدکنندگانی که در سراسر کشور در 
راستای خودکفایی در محصوالت و اقالم بهداشتی 

گشایش نماد »انرژی« در بازار 
دوم بورس تهران

شرایط  احراز  پیرو  تهران،  بورس  اعالم  طبق 
از  نماد»انرژی«  با  انرژی  بورس  شرکت  انتقال 
امروز  تهران،  بهادار  اوراق  بورس  به  فرابورس 

شنبه آماده گشایش نماد شد.
گشایش نماد »انرژی« در بازار دوم بورس تهران

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی 
الملل بورس تهران، امروز شنبه 7 تیر  و امور بین 
با نماد  انرژی  1399 نماد معامالتی شرکت بورس 
» انرژی« از بازار فرابورس به بورس تهران منتقل و 

گشایش نماد شد.
گفتنی است گشایش نماد معامالتی شرکت بورس 
 ) )انرژی1  معامالتی  نماد  ایران)انرژی3(و  انرژی 
مربوط به نهادهای مالی بورس انرژی ، نماد معامالتی 
)انرژی2 ( مربوط به فعاالن بورس انرژی با توجه به 
به روز  عدم کشف قیمت در روز معامالتی جاری، 

معامالتی یکشنبه 8 تیر 99 موکول شد.
بورس انرژی با نماد »انرژی«  با سرمایه ای بالغ بر 
نماد  گشایش  تهران  بورس  در  میلیون سهم   600
پذیرفته شده   تعداد شرکت های  آن  ورود  با  و  شد 

فعال در بورس اوراق بهادار به 336 شرکت رسید.

https://www.farsnews.ir/news/13990407000723/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-29-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1
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معرفی  از  که  شرکتی  مدیرعامل  به عنوان   
کسب وکار در سال 2۰14 به عرضه عمومی سهام 
در سال 2۰19 رسید، دوره های زیادی از شتاب 
در  ما  تیم  کل  برای  و  گذرانده ام  را  پرسرعت 
است.  بوده  همین طور   )Slack( اسلک  شرکت 
از 2 هزار  بیش  با  ما یک عملیات جهانی  حاال 
کارمند و 1۰۰ هزار مشتری هستیم. البته ذهنیت 
نداده ایم.  دست  از  را  خودمان  استارت آپی 
چشم انداز ما، دنیایی است که در آن رسیدن به 
چابکی سازمانی، صرف نظر از اندازه بنگاه، بسیار 
برای خودمان هم  را  این چابکی  و  آسان است 

هدف قرار داده ایم.
امـا هیچ وقـت بـه انـدازه مـاه مـارس اخیـر، بـا این 
سـرعت و وضـوح تمرکـز حرکـت نکـرده بودیـم. 
وقتـی مقیـاس بحـران کوویـد-19 مشـخص شـد، 
فهمیدیـم که بایـد از پس چالشـی دوگانـه برآییم: 

افزایش چشـمگیر تقاضای مشـتری و تحول بسـیار 
سـریع به سـوی دورکاری.

بـا  تفاوتـی  خیلـی  مـارس،  مـاه  هفتـه  اولیـن 
هفته هـای قبل تـر نداشـت. به دلیل شـیوع ویروس 
در چیـن و تـرس از گسـترش آن در آسـیا، تصمیم 
گرفتیـم بالفاصلـه دفاترمـان را در توکیـو و اوزاکا 
تعطیـل کنیـم. همچنین یـک رویـداد 800 نفره را 
کـه قـرار بـود 9 تـا 13 مارس برگـزار شـود آنالین 
برگـزار کردیـم و سیاسـت انتخابـی کار از خانـه را 
پیشـنهاد دادیم و محدودیت های سـفر را برای کل 
شـرکت اعمـال کردیـم. بـرای کارکنـان در مناطق 
ویـروس زده مثـل ژاپـن، کره جنوبـی و ایتالیـا کـه 
و  وبینارهـا  مثـل  منابعـی  بودنـد،  شـده  دورکار 

جلسـات مشـاوره زنـده فـردی معرفـی کردیـم.
البتـه همزمـان، کلیـه فعالیت های عـادی خودمان 
را هـم ادامـه می دادیـم؛ قـرارداد جدید با مشـتری 
می بسـتیم، ویژگی هـای جدیـد محصـول معرفـی 

می کردیـم، اسـتخدام های تـازه داشـتیم و ... . در 
روز 5 مـارس، جلسـه متـداول هیات مدیـره را در 
دفتـر مرکـزی سـان فرانسیسـکو برگـزار کردیـم تا 
در مـورد طرح هـای سـال مالـی جدیـد گفت وگـو 
پیش بینی هـای  و  بودجه بنـدی  جملـه  از  کنیـم؛ 
بخش هـای مختلـف کسـب وکار، اسـتخدام، اجـاره 
دفاتـر کاری جدیـد و دسـتورالعمل فصلـی که باید 

منتشـر می کردیـم.
تنها تفاوتی که این جلسـه با بقیه جلسـات داشـت 
بنیان گـذاران  از  هندرسـون،  کال  کـه  بـود  ایـن 
شـرکت و مدیر ارشـد تکنولوژی، درحالی در جلسه 
شـرکت کـرد که بـه تازگی از آسـیا برگشـته بود و 
کمی سـرفه می کـرد. یکـی از اعضـای هیات مدیره 
بـه ایـن موضـوع اعتـراض کـرد و گفت که مـا این 
بحـران سـالمت جدیـد را آن طـور کـه بایـد، جدی 
نمی گیریـم، امـا او تنها کسـی بود کـه در آن زمان 
در ایـن مـورد حـرف زد )البتـه خوشـبختانه کال 

فقـط یک سـرماخوردگی سـاده داشـت(.
ظـرف چند سـاعت، مشـخص شـد حق بـا آن عضو 
از  هیات مدیـره بـوده اسـت. فهمیدیـم کـه یکـی 
کارمنـدان در دفتـر »بـی اریا« مشـکوک بـه کرونا 
بـوده و خـود را قرنطینـه کـرده اسـت. خیلـی زود 
تصمیـم گرفتیم دفاتـر کاری را ببندیم و ضدعفونی 
کنیـم. در ضمـن، اخباری که از اروپـا و بخش هایی 
از آمریـکا می رسـید، بدتـر می شـد و تقاضاهـا برای 

فاصله گـذاری اجتماعـی افزایـش می یافـت.
کار خـود مـا از تنهـا چیـزی کـه در ذهن مـان بود 
فاصلـه داشـت. از برخـی جهـات، شـرکت اسـلک، 
آمـاده چنیـن چیـزی بـود: مـا هـر روز و هر شـب 
بـا محصـول اسـلک زندگـی می کنیم چـه در دفتر 
کار باشـیم، چـه در جـاده، چـه در خانـه، یـا هـر 
جـای دیگـری بیـن اینها، مـا را به هـم مرتبط نگه 

مـی دارد. امـا می دانسـتیم که هزاران شـرکت دیگر 
هسـتند کـه می خواهنـد تحولـی عظیم و سـریع را 
بـه سـوی دورکاری اجرا کننـد. و خیلـی از آنها، به 

کمـک مـا نیاز داشـتند.
از  کـه  را  اراده ای  و  تمرکـز  انـرژی،  وقـت  هیـچ 
کارمندانـم در هفته هـای بعـد از آن دیدم، فراموش 
نمی کنـم. انـگار همـه آن چیزی که همیشـه از تیم  
انتظار داشـتم- یعنـی حس روشـنی از هدفمندی، 
اهـداف مشـترک بـه خوبـی درک شـده، و تقدیـر 
از اهمیـت کار، کـه همگـی الهام بخـش همـکاری 
بودنـد- بـه شـکلی جادویـی و خـود بـه خـود رخ 
مـی داد. البتـه، همـه مـا ایـن دوره پاندمـی را برای 
بقیـه عمرمـان به یـاد خواهیم داشـت. من هم مثل 
هرکـس دیگـری، نگـران اطرافیانم هسـتم و عمیقا 
در مـورد آنچـه در آینـده پیـش می آیـد، ابهـام دارم.
امـا بـرای مـا در اسـلک، تجربـه دور هـم جمـع 
شـدن بـرای کمـک به هـم، کمک بـه مشـتریان و 
گروه هـای متعـددی در خـط مقدم این بحـران، در 
ایـن دوران حک شـد. مـارس 2020 نقطـه عطفی 
بـود کـه در آن شـرکت مـا نوعـی چابکـی را بـه 
نمایش گذاشـت کـه آرزو داشـتیم برای مشـتریان 
خـود داشـته باشـیم. مـن فکـر می کنم داسـتان ما 
می توانـد درس هایـی بـرای شـرکت ها و موسسـات 
دیگـر باشـد که نه فقـط در دوران بحـران، بلکه هر 
زمـان دیگـری کـه الزم باشـد خـود را بـا تغییرات 
غیرمنتظـره وفـق دهیم، به سـرعت حرکت کنیم و 

رشـد اسـتراتژیک داشـته باشـیم، کاربرد دارد.
 تحول نرم

خاسـتگاه اسـلک بـه تیمـی برمی گـردد کـه کار با 
یکدیگـر را در شـرکتی کـه مـن در سـال 2002 
تاسـیس کـردم، شـروع کـرد. بعـد از تمـام شـدن 
پـروژه ای کـه اصـال کار را به خاطـر آن شـروع کرده 

سازگارپذیری در واکنش به یک بحران جهانی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3666881-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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نگاه آخر

حال و روز جنگل »ابر« شاهرود

جنگل زیبای ابر شاهرود این روزها حال و روز ابری و ناخوشی را تجربه میکند. این جنگل ها که میلیون ها سال قدمت دارند و از دوران 
ژوراسیک، یعنی دوره سوم زمین شناسی باقی مانده اند.  »جنگل ابر« به عنوان صد و چهاردهمین اثر طبیعی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ 
توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت.جنگل ابر شاهرود قسمتی از قدیمی ترین جنگل های 
هیرکانی است و گونه های نادر و منحصر به فرد گیاهی و جانوری را در خود جای داده است و با مناظر خارق العاده خود، هر ساله گردشگران 

و طبیعت گردان زیادی را به سوی خود می کشاند.

https://www.isna.ir/photo/99040604375/%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF#2
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