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هفتــاد و پنجمیــن جلســه دوره هفتــم هیــات 
ــران، پانزدهــم  ــرق ای ــره ســندیکای صنعــت ب  مدی
ــات  ــای هی ــور اعض ــا حض ــاری ب ــال ج ــاه س تیرم
مدیــره و بازرســین ســندیکا بــه صــورت حضــوری 

ــد. ــزار ش ــط برگ و برخ
ــورت  ــات ص ــی از اقدام ــه گزارش ــدای جلس در ابت
ــر  ــط دبی ــر توس ــه اخی ــول دو هفت ــه در ط گرفت
ســندیکا ارائــه شــد. در ایــن گــزارش بــه پیگیــری 
ــت  ــاری صنع ــای ج ــس در قرارداد ه ــال تنف اعم
ــترک  ــه مش ــوع در جلس ــن موض ــرح ای ــرق و ط ب
ــر  ــاون وزی ــا مع ــران ب ــاق ای ــرژی ات ــیون ان کمیس
نیــرو، جلســه بــا معاونــت هماهنگــی مالــی و 
ــات  ــر در خصــوص مطالب پشــتیبانی شــرکت توانی
ــات  ــت مطالب ــنهادی پرداخ ــت پیش ــه فهرس و ارائ
ــری  ــرکت های کوچــک و متوســط عضــو، پیگی ش
مشــکالت گمرکــی و بانکــی شــرکت های ســازنده 
تجهیــزات صنعــت بــرق از سرپرســت وزارت صمت، 
ــی،  ــی بازرگان ــی های فن ــر بررس ــا دفت ــه ب جلس
ــری  ــر، پیگی ــا و پشــتیبانی شــرکت توانی قرارداد ه
ــن  ــازمان تامی ــد س ــماره 5/14 درآم ــنامه ش بخش
ــاده 12  ــوع م ــه موض ــق کمیت ــی از طری اجتماع
ــون احــکام دائمــی برنامه هــای توســعه کشــور  قان
بــا حضــور نماینــده معــاون حقوقــی رئیس جمهــور 
و ابــالغ امــکان برخــورداری شــرکت های توزیــع از 
بخشــنامه 14/5 درآمــد ســازمان تامیــن اجتماعــی 

ــد.  ــاره ش ــتان ها اش ــه ادارات کل اس ب
همچنیــن جلســه بــا کارشناســان کمیســیون 
ــی  ازرگان ب تــاق  ا ــرژی و محیــط زیســت  ن ا
تهــران درخصــوص تهاتــر بدهی هــای دولــت و 
شــرکت های دولتــی، جلســه بــا مرکــز مطالعــات و 
ــای  ــوص چالش ه ــی در خص ــای بازرگان پژوهش ه
ــا نایــب  ــرق، جلســه ب توســعه صــادرات صنعــت ب

ــوی  ــورای گفتگ ــر ش ــران و دبی ــاق ای ــس ات رئی
ص  و ـ ـ ص خ ر  د ی  ـ ـ ص و ص خ ش  ـ ـ خ ب و  ت  ـ ـ ل و د
ــت  ــی صنع ــش خصوص ــدی بخ ــای کلی چالش ه
بــرق، هماهنگــی بــا انجمــن آب و فاضــالب و تهیــه 
ــه همــکاری مشــترک و  ــم نام ــس تفاه پیــش نوی
تدویــن پیــش نویــس ویرایــش جدیــد آییــن نامــه 
عضویــت ســندیکا و ارائــه بــه هیــأت مدیــره بــرای 
کســب نظــر، بخــش دیگــری از گــزارش دبیــر بــود. 
ــس در  ــال تنف ــوع اعم ــاره موض ــر درب ــادل نظ تب
ــرق دســتور بعــدی  قرارداد هــای جــاری صنعــت ب
ــا  ــره و ب ــا موافقــت هیــات مدی ــود کــه ب جلســه ب
ــی اقتصــاد کشــور،  ــه شــرایط حــاد کنون توجــه ب
مقــرر شــد ایــن اقدامــات بــا رویکــرد جلوگیــری از 
ــری شــود. ــان پیگی ــات ســختگیرانه کارفرمای اقدام

ســپس گزارشــی از جلســه برگــزار شــده بــا 
دفتــر بررســی های فنــی بازرگانــی قرارداد هــا 
در خصــوص  ر  ـ ـ ی ن ا و ت ـرکت  ی شـ ن ا ب ی ت ـ شـ پ و 
ــل و  ــبات تعدی ــرخ ارز در محاس ــن ن ــوه تعیی نح
مابه التفــاوت و موضــوع تخصیــص ارز دولتــی 
ــرق  ــت ب ــال صنع ــرکت های فع ــه ش ــی ب و نیمای
ارائــه و ضمــن تاکیــد بــر لــزوم حمایــت از اعضــای 
ســندیکا در ایــن زمینــه مقــرر شــد اقدامــات الزم 
بــرای ارائــه اســناد مثبتــه از ســوی اعضــا در ایــن 

ــود.  ــام ش ــوص انج خص
ــده  ــام ش ــی های انج ــی از بررس ــه گزارش در ادام
در خصــوص لیســت قرارداد هــای اولویت بنــدی 
شــده از ســوی شــرکت توانیــر ارائــه و مقــرر شــد 
ــز  ــی و آنالی ــن بررس ــد ضم ــالش کن ــندیکا ت س
ــرای تجدیدنظــر  لیســت، مســتندات بیشــتری را ب
در لیســت جمــع آوری کــرده و بــه شــرکت توانیــر 

ــه دهــد. ارائ
ارائــه گزارشــی از جلســه کمیســیون انــرژی اتــاق 

ــر  ــرژی وزی ــرق و ان ــاون ب ــور مع ــا حض ــران ب ای
ــود و  نیــرو و نماینــدگان ســندیکا محــور بعــدی ب
بــه ایــن نکتــه اشــاره شــد کــه در جلســه مذکــور 
ــوص  ــرو در خص ــر نی ــرژی وزی ــرق و ان ــاون ب مع
ــالغ  ــا و اب ــرای قرارداد ه ــس ب ــان تنف ــرش زم پذی
آن، همــکاری در راســتای برخــورداری اعضــای 
ــز  ــا و نی ــه کرون ــوط ب ــهیالت مرب ــندیکا از تس س
ــالم  ــره ســندیکا اع ــات مدی حضــور در جلســه هی
آمادگــی کــرده اســت. از اینــرو مقــرر شــد ســندیکا 
ابــالغ موضــوع تنفــس از ســوی ایشــان را پیگیــری 

کنــد. 
بــا تصمیــم هیــات مدیــره و بــا توجــه بــه مصوبــه 
ــای  ــوه در خصــوص اجــرای پروژه ه ســران ســه ق
شــد  مقــرر  نفــت،  ل  ـ ـ ب ا ق م ر  د ی  خت ا ـ رسـ ی ز
ــای  بررســی های الزم در خصــوص اجــرای پروژه ه
صنعــت بــرق در قبــال دریافــت حواله هــای نفتــی 
از طریــق معاونــت پژوهشــی ســندیکا انجــام شــود. 
ــع  ــد مجم ــرر ش ــا، مق ــیوع کرون ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــت  ــا تثبی ــات ســندیکا ت عمومــی ســاالنه و انتخاب
شــرایط و عبــور از وضعیــت بحرانــی کنونــی برگزار 
ــه در  ــرات جــدی ک ــه مخاط ــه ب ــا توج نشــود و ب
خصــوص ســالمتی و جــان میهمانــان وجــود دارد، 

ــن  ــق انداخت ــه تعوی ــوط ب ــی مرب ــیر های قانون مس
مجمــع  برگــزاری  و  هیات مدیــره  انتخابــات 
ــی و  ــزارش مال ــد گ ــا ش ــه بن ــود. البت ــی ش بررس
گــزارش عملکــرد ســندیکا در موعــد مقــرر تهیــه 
و بــه اعضــا ارائــه شــود. در ایــن راســتا مقــرر شــد 
ــات  ــه هی ــات ب ــن اقدام ــه ای ــوط ب ــزارش مرب گ

ــه شــود. ــره ارائ مدی
در پایــان گزارشــی از اقدامــات اخیــر کمیتــه 
دانش بنیــان و پیشــنهادات ایــن کمیتــه بــرای 
تســهیل شــرایط عضویــت شــرکت های دانش بنیان 
ــه و  ــه ارائ ــن کمیت در ســندیکا توســط ریاســت ای
بــه ایــن نکتــه اشــاره شــد کــه آینــده صنعــت برق 
ــود  ــر اســاس شــرکت های دانش بنیــان خواهــد ب ب
و کمیتــه شــرکت های دانــش بنیــان ســندیکا 
پتانســیل جــذب 2۰۰ شــرکت عضــو جدیــد 
ــق  ــرای ح ــد ب ــرر ش ــاس مق ــن اس ــر ای را دارد. ب
ــن  ــه از ای ــی ک ــش بنیان ــت شــرکت های دان عضوی
پــس بــه عضویــت ســندیکا در می آینــد، تخفیــف 
5۰ درصــدی در نظــر گرفتــه شــود. بــر این اســاس 
اعضــای جدیــد کمیتــه از زمــان دریافــت گواهــی 
ــکان  ــس از آن ام ــال پ ــا دو س ــان، ت ــش بنی دان
ــت. ــد داش ــف را خواهن ــن تخفی ــورداری از ای برخ
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مراسم  این  ،در  توانير  پایگاه خبري  گزارش  به 
 ، توانير  شرکت  توزیع  هماهنگي  معاون  که 
ریيس دانشگاه صنعتي شریف و ریيس انجمن 
همراه  به  ایران  انرژي  هوشمند  شبکه  علمي 
مدیران کل دفاتر هوشمندسازي و فن آوریهاي 
نوین ،مهندسي و راهبري شبکه توزیع و روابط 
عمومي و اموربين الملل توانير حضور داشتند، 
تفاهم نامه همکاري شرکت توانير و انجمن علمي 

شبکه هوشمند انرژي ایران به منظور گسترش 
تعامالت و شتاب بخشي به همکاریهاي صنعت 
و دانشگاه در عرصه هوشمند سازي صنعت برق 

به امضاء رسيد.
نشست،  این  در  توانیر  توزیع  هماهنگي  معاون 
پیگیري مصرانه اجراي برنامه هاي هوشمند سازي 
در صنعت برق را به جهت ارزش افزوده باالیي که 
از منظر اقتصادي براي صنعت برق حاصل مي شود، 

در  سازي  هوشمند  افزود:  و  دانست  اهمیت  حایز 
فقط   نه  که  است  گسترده  موضوعي  برق  صنعت 
اتوماسیون شبکه ها بلکه پیاده سازي مباحثي چون 
هوشمند  برق  توزیع  ،شرکت  هوشمند  مشترک 
مي  بر  در  را  غیره  و  هوشمند  شرکتي  ،حاکمیت 

گیرد.
بر  مستمر  نظارت  مهر  رخشاني  غالمعلي  مهندس 
برنامه ها و چشم انداز سازمانهاي بزرگ مانند توانیر 
شوراي  مجلس  پژوهشهاي  مرکز  تحقیقات  که  را 
اسالمي نیز برآن تاکید دارد از قابلیتهاي هوشمند 
سازي عنوان و تصریح کرد: در این خصوص ارزیابي 
و رتبه بندي شرکتهاي توزیع که سالهاي متمادي 
انجام و شرکتها نسبت به هم رتبه  توانیر  از سوي 
بندي مي شدند مورد توجه قرارگرفت و هم اکنون 
عالوه بر ranking و رتبه بندي شرکتهاي توزیع 
، rating  و میزان رشد هر شرکت با خودش نیز 
بر اساس شاخصهاي استراتژیک مورد سنجش قرار 

مي گیرد.
از  پیاده سازي حاکمیت شرکتي هوشمند که  وي 
سال گذشته در قالب طرح "سیما" و در  کنار راه 
با  را  گرفت  برق شکل  پایش صنعت  مرکز  اندازي 
توجه به مشخص شدن میزان بودجه عملیاتي شده 
و اهداف تحقق یافته شرکتها ،حایز اهمیت دانست 
و گفت: در حال حاضر 21 شاخص از 42 شاخصي 
که در دستور کار شرکتهاي توزیع قرار دارد به طور 
برخط مورد پایش قرار مي گیرد و عالوه بر مقایسه 
هر شرکت  رشد  یکدیگر،میزان  با  عملکرد شرکتها 
نسبت به خودش و اینکه چقدر از اهداف سازماني 
خود را محقق ساخته نیز مشخص است و مي توانیم 
از این طریق آسیب شناسي هاي کوتاه مدت را در 
اختیار مدیران ارشد قرار دهیم و رشد قابل توجه 
شاخصها و توسعه متوازن شرکتهاي توزیع را فراهم 

سازیم.
مهندس رخشاني مهر با اشاره به پیگیري 24 برنامه 
و 75 طرح ذیل آن از سوي معاونت هماهنگي توزیع 
توانیر، از افتتاح تعدادي از طرحها و پیشرفت 3۰ تا 
9۰ درصدي برنامه هاي این معاونت خبر داد و ابراز 
علمي  انجمن  با  نامه  تفاهم  امضاي  کرد  امیدواري 
شبکه هوشمند انرژي ایران ،موجب شتاب بخشیدن 
به برنامه هاي هوشمند سازي در صنعت برق شود.

دکتر محمود فتوحي رییس دانشگاه صنعتي شریف 
علمي  انجمن  تاسیس  به  اشاره  با  نشست  این  در 
از  ایران در سال 9۰، هدف  انرژي  شبکه هوشمند 
تاسیس این انجمن را مشارکت در توسعه علمي و 
تخصصي شبکه هاي هوشمند عنوان کرد که پیوند 
با  و  دارد  درپي  را  دانشگاه  و  بیشتر صنعت  هرچه 
و  هوشمند  هاي  شبکه  کنفرانس  ساالنه  برگزاري 

کارگاههاي آموزشي همراه است.
رییس انجمن علمي شبکه هوشمند انرژي ایران با 
تعامالت  گسترش  براي  انجمن  این  عزم  بر  تاکید 
با شرکتهاي توزیع برق و به کارگیري ظرفیتها در 
جهت اهداف و برنامه هاي بخش توزیع ،استمرار و 
نهادینه شدن این همکاري را حایز اهمیت دانست.

در ادامه ابوذر صالحي مدیرکل روابط عمومي و امور 
بین الملل توانیر، تعامل شرکت توانیر با دانشگاهها 
با  و  کرد  توصیف  ارزنده  اقدامي  را  علمي  مراکز  و 
بازتاب  به عنوان  توزیع  به جایگاه شرکتهاي  اشاره 
مردم  به  برق  تامین  زنجیره  فعالیتهاي  دهنده  
،تمرکز فعالیتهاي رسانه اي و اطالع رساني در این 

بخش را مورد تاکید قرار داد.
توانیر و  نامه همکاري  تفاهم  با امضاي  این مراسم 
از  ایران  برق  انرژي  هوشمند  شبکه  علمي  انجمن 
سوي معاون هماهنگي توزیع توانیر و رییس انجمن 

علمي شبکه هوشمند انرژي ایران همراه بود.

پروژه هاي هوشمندسازي صنعت برق شتاب مي گيرد
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قدردانی رئيس اتاق بازرگانی 
از رئيس قوه قضائيه به دليل 

حمایت از توليد و رونق 
کسب وکار

به  نامه ای  ارسال  با  ایران  بازرگانی  اتاق  رئيس 
رئيس قوه قضایيه از ابالغ بخشنامه اخير این قوه 
در مورد خودداری مراجع قضایی از صدور حکم 
مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و 

اعتبار قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتاق بازرگانی 
ایران، غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با ارسال 
قوه قضائیه  ابراهیم رئیسی، رئیس  به سید  نامه ای 
از ابالغ بخشنامه اخیر این قوه در مورد خودداری 
مراجع قضایی از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک 

مرکزی و شورای پول و اعتبار قدردانی کرد.
نامه شافعی به بخشنامه ای اشاره دارد که اخیرا از 
سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده و در آن خطاب 
از  خودداری  بر  کشور،  سراسر  قضایی  مراجع  به 
صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای 
پول و اعتبار در پرونده های مربوط به اخذ سود و 

جریمه تسهیالت بانکی تاکید شده است.
شافعی در این نامه تأکید کرده است که بخشنامه 

مذکور تأثیر بسیار زیادی در جهت پیاده سازی مؤثر 
قانون بهبود مستمر فضای محیط کسب وکار، رونق 

و جهش تولید دارد.
متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به شرح زیر است:

دکتر  آقای  جناب  اله  آیت  حضرت  محترم  حضور 
سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوه قضائیه
 سالم علیکم؛

الهی برای حضرت عالی و  با آرزوی توفیق  احتراماً، 
همکاران محترمتان به استحضار می رساند بخشنامه 
سراسر  قضائی  محترم  مراجع  به  جنابعالی  اخیر 
تسهیالت  جریمه  و  سود  اخذ  خصوص  در  کشور 
بانکی بیشتر از نرخ سود اعالمی بانک مرکزی توسط 
بانک ها و مؤسسات اعتباری از مشتریان که بخش 
اعظمی از آن فعاالن اقتصادی هستند و دستور اکید 
از صدور  این مقررات و خودداری  بر رعایت  مبنی 
حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و 

اعتبار، سبب خرسندی فعاالن اقتصادی شد.
این تصمیم تأثیر بسیار زیادی در جهت پیاده سازی 
مؤثر قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، رونق و 
جهش تولید که مورد تأکید مقام معظم رهبری در 

سال جاری است، خواهد داشت.
از  نمایندگی  به  می دانم  وظیفه  خود  بر  اینجانب 
روسا و اعضای اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی سراسر کشور و تشکل های اقتصادی عضو 
اتاق مراتب سپاس و امتنان تمامی فعاالن اقتصادی 
را به محضر حضرت عالی ابراز داشته و از توجهات 
خاص و اشراف کامل آن برادر ارزشمند به مسائل 
موجود حوزه های اقتصادی که رفع آن ها سبب رشد 
و بالندگی این بخش مهم کشور می شود، تشکر و 
قدردانی  نمایم. مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند 

قادر سبحان مسئلت دارم.

پاداش دولت به مشترکان کم 
مصرف برق/ تالش ها برای 
گذر بدون خاموشی از فصل 

گرماست
مدیرعامل توانیر با اشاره به این که مردم می توانند 
های  پاداش  و  ها  مشوق  از  مصرف،  مدیریت  ا  ب
صنعت برق بهره مند شوند، گفت: در بخش خانگی 
با وجود آنکه مردم بیشتر از گذشته در منازل حضور 
دارند اما مصرف برق بخش خانگی تاکنون افزایشی 

نداشته است.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  گروه  گزارش  ه  ب
توانیر  شرکت  مدیرعامل  زاده،  متولی  مدحسن  ح م
به  تولید  از  واقعی  معنای  به  برق  داشت:  هار  ظ ا
یک  فشار  با   که  لحظه  همان  یعنی  است  مصرف 

کلید اراده می کنیم برق باید در همان لحظه تولید 
و با سرعت نور منتقل شود تا روشنایی حاصل شود. 
و  ساعته   24 نیرو  وزارت  کارکنان  منظور  این  ه  ب
بدون وقفه مشغول فعالیت هستند تا برق مطمئن 

به دست مردم برسد.
گرم  فصل  در  که  این  به  اشاره  با  زاده  ولی  ت م
های  سیستم  به  کشور  برق  مصرف  از  درصد   4 ۰
سرمایشی اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: به طور 
میانگین در 1۰ سال گذشته ساالنه  5 درصد رشد 
مصرف داشته ایم و با توجه به اضافه شدن ساالنه 
یک میلیون مشترک و صنایع جدید، مصرف برق 

افزایش می دهد .
میزان  این  به  پاسخگویی  برای  افزود:  زاده  ولی  ت م
رشد مصرف یکی از راهها، ساخت و توسعه نیروگاه 
های تولید برق و ایجاد تاسیسات جدید بیشتر است 
که برای این کار باید ساالنه 3 تا 4 هزار مگاوات برق 
ساالنه 1۰۰  منظور  این  برای  و  کنیم  رد شبکه  ا و

هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است.
برق  مدیریت مصرف  دوم  راه  که  این  بیان  با  وی 
است  که باعث می شود با کمترین میزان هزینه،  
از سرمایه گذاری بیشتر برای ایجاد تاسیسات جدید 
برای زمان محدودی که تنها در فصل گرم رخ می 
دهد و افزایش مصرف را باعث می شود، جلوگیری 
شود خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ امسال نه تنها 
برقشان  مصرف  بلکه  است  نشده  کم  لیدشان  و ت

نسبت به سال گذشته 1۰.۰6افزوده شده است .
با  توانند  این که مردم می  به  اشاره  با  زاده  متولی 
مدیریت مصرف، از  مشوق ها و پاداش های  صنعت 
برق  بهره مند شوند، یادآور شد: در بخش خانگی با 
وجود آنکه مردم بیشتر از گذشته در منازل حضور 
دارند اما مصرف برق بخش خانگی تاکنون افزایشی 

نداشته است.
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متن کامل

ایران  اتاق  نمایندگان  رضا پدیدار، عضو هيات 
ظرفيت  درصد   70 فعلی  شرایط  در  ی گوید:  م
بخش خصوصی خالی مانده و شرکت ها با وضعيت 
شکننده ای مواجه هستند. او با تاکيد بر ضرورت 
در  خصوصی  بخش  خالی  ظرفيت   از  تفاده  س ا
حوزه انرژی، کاهش ارجاع کار به این شرکت ها 
و وصول نشدن مطالبات ارزی و ریالی را از جمله 

چالش های این بخش عنوان کرد.
رضا پدیدار در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران:   
انرژی  حوزه  در  بخش خصوصی  خالی  ظرفیت  ز  ا

استفاده شود
ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  پدیدار،  ا  ض ر
ظرفیت  درصد   7۰ فعلی   شرایط  در  ی گوید:  م

بخش خصوصی خالی مانده و شرکت ها با وضعیت 
ضرورت  بر  تاکید  با  او  هستند.  مواجه  ننده ای  ک ش
استفاده از ظرفیت  خالی بخش خصوصی در حوزه 
انرژی، کاهش ارجاع کار به این شرکت ها و وصول 
نشدن مطالبات ارزی و ریالی را از جمله چالش های 

این بخش عنوان کرد.
گفت  نیرو  وزیر  زنگنه،  بیژن  تیرماه  ست ویکم  ی ب
ایرانی  بدون حضور شرکت  را   IPC قرارداد  »هیچ 
منعقد نمی کنیم؛ قراردادهای IPC شکل تکامل یافته 
بیع متقابل است.« او دلیل مخالفت ها را تازه بودن 
این نوع قراردادها عنوان کرد. البته نمی شود مسائل 
امروز نفت را با مدل صدسال قبل مدیریت کرد. در 
شرایط کنونی به شرکت های دانش بنیان نیاز داریم.

اتاق  خبری  »پایگاه  با  گفت وگو  در  پدیدار،  ضا  ر  
ایران« می گوید: اخیراً موسسه وود مکنزی گزارشی 
از وضعیت بازار انرژی بعد از شیوع ویروس کرونا در 
جهان منتشر کرده است؛ این گزارش در آمار و ارقام 
گذشته بازنگری انجام داده و نوشته است که منابع 
انرژی و ذخایر نفت و گاز جهان تغییر کرده است؛ 
 18۰ گاز  و  بشکه  میلیارد   15۰ و  یک هزار  ت  ف ن
ادامه  با فرض  و  تولید می شود  مترمکعب  ریلیون  ت
همین میزان مصرف طول عمر میادین نفت جهان 

41 سال و میادین گاز 67 سال اعالم شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می گوید: مجموعه 
اختیار  در  را  جهان  نفت  ذخایر  درصد   75 پک  و ا
دارد و ذخایر نفت خلیج فارس 82 درصد کل ذخایر 
جهان است؛ همچنین ذخایر اوپک 62 درصد کل 
ذخایر جهان است. مکنزی ذخایر نفت ایران را 138 
میلیارد بشکه برآورد کرده است. یعنی ایران 2.11 
درصد ذخایر نفت جهان و 3.15 درصد ذخایر گاز 
دنیا در اختیار ایران دارد. عمر این ذخایر براساس 
میزان تولید فعلی در نفت 82 سال و در گاز 2۰۰ 

سال برآورده کرده است.
تحریم ها  وسیع  به حجم  توجه  با  پدیدار  گفته  ه  ب
علیه صنعت نفت ایران، بیشتر نفت تولیدشده مورد 
مصرف داخلی است و در صادرات کشورهای منطقه 
کنیم  سعی  باید  است.  قرارگرفته  اول  اولویت  ر  د
جایگاه ایران را در نفت اوپک تا زمان لغو تحریم ها 

حفظ کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران 
خود  اخیر  گزارش  در  نفت  وزیر  می کند:  ریح  ص ت
اشاره کرده اند که باید رویه تداوم رشد صنعت نفت 
این  به  بخش خصوصی  در  ما هم  دهیم؛  ادامه  ا  ر

موضوع توجه داریم.
وزیر نفت در گزارش اخیر خود گفته اند باید همه 

دوازدهم  دولت  پایان  تا  گازی  و  نفتی  ادین  ی م
قراردادهایی  ارتباط  همین  در  و  شوند  ماندهی  ا س
و  مستقل  نفتی  میادین  تکمیل  و  توسعه  برای  ا  ر
میادین  با  اولویت  البته  کرده اند.  آغاز  ترک  ش م
آن  از  ایران  شریک  اینکه  دلیل  به  است؛  مشترک 
میادین برداشت می کند و ما هم باید از سهم خود 

بهره بگیریم.
بیع  قرارداد  روش  نفت  وزارت  می دهد:  ادامه  و  ا
متقابل را انتخاب کرده که همان فرمت قراردادهای 
منافع  طرفین  برای  روش  این  که  است   I P C
قراردادهای  در  داشت.  خواهد  متناسبی  تصادی  ق ا
می تواند  تولید  افزایش  براساس  بهره بردار   I P C

پاداش و بهره خود را دریافت کند.
ظرفیت  حوزه  این  در  خصوصی  بخش  در  ق چ
همکاری دارد؟ پدیدار پاسخ می دهد: ظرفیت بخش 
خصوصی در این حوزه تقریباً خالی است. ما در حوزه 
سازندگان بیش از 12۰۰ شرکت داریم که 8۰۰ تا 
انجمن سازندگان تجهیزات  این شرکت ها عضو  ز  ا
و  مهندسی  شرکت های  انجمن  و  نفت  عت  ن ص
 3۰۰ هستند؛  پتروشیمی  و  گاز  نفت،  مانکاری  ی پ
شرکت فعال در حوزه مهندسان و 2۰۰ شرکت در 
7۰ درصد  تقریباً  فعال هستند که  حوزه مشاوران 

ظرفیت آن ها خالی است.
حوزه  در  که  شرکت هایی  می دهد:  ادامه  یدار  د پ
پتانسیل  هستند  نفت  صنعت  توسعه  ح های  ر ط
ظرفیت های  از  باید  دارند.  همکاری  برای  خوبی 

خالی بخش خصوصی استفاده شود.

خصوصی  بخش  شرکت های  اما  است:  معتقد  و  ا
بسیار شکننده شده اند؛ ارجاع کار کمتر شده و آن ها 
نتوانسته اند مطالبات ارزی و ریالی خود را دریافت 
سنگینی  خسارت  یابد  ادامه  وضع  این  اگر  کنند. 

رضا پدیدار در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران:

   از ظرفيت خالی بخش خصوصی در حوزه انرژی استفاده شود

http://www.ieis.ir/fa/news/5758/
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مصرف برق هوش مصنوعی 
خطرناک می شود

هزینه  مصنوعی  هوش  از  فزاینده  تفاده  س ا
سنگينی به برق تحميل خواهد کرد؛ مگر این که 
صنعت تراشه دست به کار شده و این تهدید را 

رفع کند.
به گزارش ایسنا، شرکت اپالید متریالز که بزرگترین 
که  کرده  برآورد  است،  تراشه  تجهیزات  زنده  ا س
دیتاسنترها تا سال 2۰25 حدود 15 درصد از برق 
غول  انبارهای  این  کرد.  خواهند  مصرف  را  ان  ه ج
پیکر رایانه ها در حال حاضر حدود دو درصد از برق 

جهان را مصرف می کنند.
به گفته گری دیکرسون، مدیرعامل اپالید متریالز، 
هوش مصنوعی از پتانسیل تغییر همه چیز برخوردار 
است. اما هوش مصنوعی یک پاشنه آشیل دارد که 
اگر مورد توجه قرار نگیرد، مانع از تحقق پتانسیل 
واقعی آن خواهد شد. این پاشنه آشیل مصرف برق 
است. تعلیم شبکه های خنثی هنگامی که با فناوری 

فعلی انجام می شود، فوق العاده انرژی بر است.

موجی از دستگاههای جدید امکان اتصال اینترنتی 
پیدا کرده و دیتای بیشتری تولید کرده و استفاده 
برای  مصنوعی  هوش  بیشتر  رایانش  نیروی  ز  ا
به  کنند.  می  ضروری  را  جدید  اطالعات  زیابی  ر ا
آنها  اکثر  که  تراشه  سازندگان  دیکرسون،  ته  ف گ
قطعات  کنند،  می  استفاده  اپالید  دستگاههای  ز  ا
الکترونیکی خود را از نظر مصرف انرژی بهینه کرده 
باید  تراشه  صنعت  نیست.  کافی  همچنان  اما  د  ن ا
طراحی های سفارشی جدیدی برای پردازش هوش 
مصنوعی و راههای جدیدی برای اتصال این تراشه 

ها پیدا کند.
تراشه ها  پهنای مدارهای ریزی که عامل عملکرد 
اما این تراشه ها  هستند، چند میلیاردم متر است 
برای انتقال و ذخیره دیتا به مصرف میزان زیادی 
برق نیاز دارند. پردازنده زئون شرکت اینتل ممکن 
است بیش از 2۰۰ وات برق مصرف کند که به اندازه 
است.  قدیمی  حمل  قابل  تلویزیون  دستگاه  ک  ی
با  و  هم  کنار  را  ها  پردازنده  این  از  قطعه  اران  ز ه
همه قطعات دیگری که برای تشکیل سرور ضروری 
هستند را در نظر بگیرید تا دریابید مصرف برق تا 

چه حد افزایش پیدا می کند.
اپالید  مدیرعامل  بلومبرگ،  گزارش  اساس  ر  ب
انرژی  درصد   1۰۰ به  شرکتش  کرد  اعالم  ریالز  ت م
آینده  تا 1۰ سال  و  آورد  روی خواهد  تجدیدپذیر 
را 5۰ درصد کاهش می  انتشار کربن  در  سهمش 
تاثیر  تغییرات ساده هم بی  دهد. وی گفت: حتی 
نیست. به عنوان مثال پرواز یک مهندس از آمریکا 
اکسید  دی  تن  دو  حدود  وی  بازگشت  و  آسیا  ه  ب
دوران  در  اپالید  شرکت  کند.  می  تولید  بن  ر ک
پاندمی کووید 19 پی برد چگونه تحقیقات و توسعه 
از راه دور و پشتیبانی از مشتری را بهبود ببخشد و 

چنین سفرهای غیرضروری را کمتر کند.

معاون سازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد

جزئيات سرمایه گذاری ۸5 ميليون یورویی هندی ها در بندر 
چابهار

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: بر اساس قراردادهایی که با هندی ها 
امضا کردیم مقرر شده با همکاری یکی از کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورها، ساخت، خرید 
وتامين تجهيزات بندری چابهار با سرمایه گذاری ۸5 ميليون یورویی انجام شود و تا دی ماه امسال 

اولين سری از تجهيزات این قرارداد به چابهار وارد می شود.
فرهاد منتصر کوهساری در گفت وگو با ایسنا، درباره جزئیات قرارداد و سرمایه گذاری هندی ها در بندر 
چابهار، اظهار کرد: بر اساس قرارداد منعقد شده با هندی ها، 85 میلیون یورو در بندر چابهار سرمایه گذاری 
در حوزه تجهیزات صورت می گیرد که مقرر شده شش دستگاه جرثقیل از طریق یکی از کشورهای اروپایی 

ساخته و تامین شود.
وی افزود: مشکلی در قرارداد هندی ها و سرمایه گذاری آنها در بندر چابهار نداریم اما تحریم ها باعث ایجاد 
برخی محدودیت ها شده و نیاز به مجوزهای خاص دارد که به همین دلیل اجرای این قرارداد قدری زمان 
بر شده است و بر این اساس مقرر شده تا دیماه امسال سری تجهیزات مورد نظر برای سرمایه گذاری، به 

این بندر وارد شود.
همچنین یکی دیگر از کشورها در مناقصه هندی ها برنده شده و قرار است چهار جرثقیل دیگر از این کشور 
خریداری شده و برای بندر چابهار تامین شود. البته مدت قرارداد سرمایه گذاری هندی ها در بندر چابهار 
دو ساله هست و مقرر شده تا در این بازه زمانی همه تجهیزات مورد نظر که در قرارداد نیز آمده است به 

بندر چابهار وارد شود.
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اقتصاد ایران

بررسی حل معضل مطالبات 
پيمانکاران صنعت آب و برق

 سخنگوی کميسيون انرژی مجلس گفت: حل 
معضل مطالبات پيمانکاران صنعت آب و برق در 

کميسيون متبوعش بررسی شد.
مالـک شـریعتی نیاسـر در گفت وگـو بـا خبرنـگار 
خبرگـزاری خانـه ملـت بـه خالصـه ای از مباحـث 
مطـرح شـده ازسـوی نماینـدگان در جلسـه امروز 
کمیسـیون انـرژی با وزیر نیرو اشـاره کـرد و گفت: 
لـزوم افزایـش بهـره وری نیروگاه هـا بـا توجـه بـه 
یارانـه زیـاد مصرفـی انـرژی در ایـن بخـش، لـزوم 
ضـرورت  کشـاورزی،  هـای  چـاه  بـه  گی  د ی ـ س ر
افزایـش کارایـی اقتصـادی نظـام صنعـت بـرق و 
بـازار انـرژی و ضـرورت حـل مشـکالت سـاختار 
غیریکپارچـه انـرژی ازجملـه مـوارد مطروحـه در 

ایـن جلسـه بـه شـمار می آینـد.
نماینـده مـردم تهران، ری، شـمیرانات، اسالمشـهر 
و پردیـس در مجلـس شـورای اسـالمی ادامـه داد: 
ضـرورت اصـالح سیاسـت نامتـوازن بـازار بـرق و 
بـورس در مقایسـه حوزه تولیـد با انتقـال و توزیع، 
حـل معضـل مطالبـات بیـش از 45 هـزار میلیـارد 
تومانـی پیمانـکاران صنعـت آب و بـرق، ضـرورت 

مناسـب سـازی تعرفه برق در اسـتان های گرمسیر 
و جنوبـی کشـور و توجه بـه سیاسـتهای صیانت از 
آب هـای مـرزی کشـور و حوزه های آبریز مشـترک 
بـا همسـایگان از دیگـر مسـائل طرح شـده در این 

جلسـه هستند.
در  مـردم  دغدغـه  بـه  رسـیدگی  گفتـه وی  ـه  ب
کارون،  سرشـاخه های  از  آب  ل  ا ـ ق ت ن ا ی  ا ر ـ ج ا م
توجـه بـه دخالـت دادن عملکـرد بهینه شـرکت ها 
در بـرآورد قیمـت تمـام شـده بـرق، چرایـی عـدم 
تحقـق برخـی احـکام برنامـه ششـم نظیـر احداث 
نیروگاههـای جدیـد تـا 25 هزارمگاوات)مـاده48(، 
بـه دسـت آوردن نقـش هـاب منطقـه ای صنعـت 
بـرق )ماده49(، رسـیدن به هدف احـداث 5 درصد 
نیروگاههـای تجدیدپذیـر )مـاده 5۰( و... نیـز در 
ایـن جلسـه از سـوی  نماینـدگان مورد اشـاره قرار 

گرفتـه اند.
شـورای  مجلـس  انـرژی  ـیون  س ی م ک ی  و گ ن خ ـ س
اسـالمی بیـان کـرد: ارتقای زیرسـاخت های شـبکه 
بـرق و افزایش تاب آوری در مقابـل حوادث طبیعی 
برابـر تهدیـدات سـایبری،  و هوشمندسـازی در 
از  اسـتان گلسـتان  ـرق منطقـه ای  ب سـازی  جدا
مازنـدران و توجـه بیشـتر در اختصـاص بودجـه 
خـاص اسـتان گلسـتان در پویـش الـف ب ایـران، 
توجـه بـه وظایـف وزارت نیـرو در قانـون اصـالح 
الگـوی مصرف انـرژی مصوب سـال 89، به ویژه در 
زمینـه تقویـت تولیـد پراکنـده و احـداث CHP ها 
بـا محوریـت خدمات دهی بـه طرح هـای گلخانه ای 
و اشـتغال زا بـرای مناطـق محـروم، حـل معضـل 
خاموشـی های بـرق بـه ویـژه در شـهرک های 
صنعتـی بـا برنامه ریـزی دقیق تـر، اعـالم قبلـی و 
اسـتفاده از ابزارهـای جدیـد را نیـز بایـد بـه ایـن 

مطالـب افـزود./

نهایی شدن دو قرارداد همکاری با وزارت برق عراق/ پرداخت 
بخشی از مطالبات توانير از پایان ماه جوالی

وزیر نيرو از نهایی شدن و امضای دو قرارداد همکاری با وزارت برق عراق در زمينه بهسازی و توسعه 
صنعت برق این کشور خبر داد.

به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، رضا اردکانیان وزیر 
نیرو با اشاره به دیدارش با ماجد حنتوش، وزیر برق عراق که عصر امروز و در حاشیه سفر مصطفی الکاظمی، 
نخست  وزیرعراق به تهران و دیدارهای هیئت عالی رتبه ایران و عراق برگزار شد، اظهار داشت: در این دیدار 
قرار شد که هر دو قرارداد مربوط به کاهش تلفات شبکه توزیع برق دراستان های کربال و نجف و همچنین 

قرارداد تعمیر ترانس های توزیع این کشور نهایی و امضا شوند.
ا اشاره به گفت وگوهایش با طرف عراقی در خصوص بازپرداخت بدهی های مربوط به صادرات برق  وی ب
گفت: با توافق حاصل شده در این دیدار، پرداخت بخشی از مطالبات توانیر از پایان ماه جوالی آغاز می شود.
مصطفی الکاظمی، نخست  وزیرعراق امروز به منظور دیدار و گفت و گو با مقام های کشورمان، در صدر یک 

هیات عالیرتبه سیاسی ـ اقتصادی به ایران سفر کرده است.
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بورس و یک سوال بنيادین
پایداری و ثبات بازار سهام در هر کشور و حمایت 
از آن برای رشد و رونق اقتصادی حائز اهميت 
است. اما یک بازار سالم سيکل های تجاری رکود 
و رونقی دارد. پيروی نکردن یک بازار دارایی از 
این سيکل ها، به معنای از بين رفتن ثبات درآن 
بازار است. بازار سهام ایران چند ماهی است که 
گرفتار این بی ثباتی شده و با تسری دادن این 
است  بازارهای دیگر موجب شده  به  باتی  ث ی  ب

ریسک های تورمی افزایش یابد.
اما آیا این روند ادامه می یابد؟ نقطه توقف کجاست؟

افزایش قیمت، ناشی از خرید های جمعی در بورس، 
باعث شده است بین قیمت بازاری شرکت ها و ارزش 
واقعی آنها شکاف عمیقی ایجاد شود. این شکاف در 
ادبیات مرسوم اقتصادی به حباب معروف است. این 
شکاف به حدی زیاد شده است که صنایع مختلف 
داخلی به رغم تولید و سودآوری چند صدم درصدی 
رقابت  قابل  ارزشی  مشابه،  بین المللی  شرکت های 
نشان دهنده آن  این تصویر  پیدا کرده اند؟!  نان  آ ا  ب
است که افراد در بورس فارغ از اینکه واقعا بدانند 
یا بخواهند که بدانند چه چیزی را می خرند، صرفا 
گران تر  را  آن  می توانند  فردا  که  اطمینان  ین  ا ا  ب
بفروشند، امروز اقدام به خرید می کنند و این، علت 
اصلی ایجاد بازدهی خیره کننده در چند ماه گذشته 

بازار سهام بوده است.
اگر فرض کنیم نقطه توقفی بر این رویه نباشد و 
خرید به دلیل اطمینان از فروش به قیمتی باالتر، 
در  باشد،  بورس  معامالت  رهبری کننده  ان  ن چ م ه

نهایت حباب زمانی می تواند از بین برود که ارزش 
واقعی شرکت افزون شود و به ارزش بازاری آن برسد. 
این امر یا به واسطه افزایش کارآیی و تولید بیشتر 
شرکت محقق می شود که در مورد ما تاکنون صادق 
و  قیمت محصول  افزایش  به واسطه  یا  است  بوده  ن
در نتیجه افزایش سود اسمی شرکت. اما اگر رشد 
قیمت محصول شرکت ها بخواهد شکاف کنونی را 
پر کند، ما دچار تورمی بسیار باال در آینده خواهیم 
اقتصاددانان  از  برخی  که  روست  همین  از   . د ش
ما  نشود،  متوقف  بورس  فعلی  روند  اگر  دند  ق ت ع م

به زودی شاهد تورم هایی فراتر از قبل خواهیم بود.
اگر  دارد.  بروز  احتمال  نیز  دیگری  سناریوی  ا  م ا
معامله گران واقعا معتقد به سود انتظاری باال ناشی 
را خریده اند،  که سهامش  قسیم سود شرکتی  ت ز  ا
جای  به  که  رسید  خواهد  زمانی  گاه  آن  ند،  ش ا ب ن
آیا خرید  از خود می پرسند  از دیگران،  له روی  با دن
سهام این شرکت با چنین قیمتی می صرفد؟ و اگر 
بپرسند،  از خود  را  مله گران دیگر همین سوال  معا
آیا دیگر کسی فردا پیدا می شود که این سهام را از 
من بخرد؟ به اعتقاد نگارنده، دیر یا زود معامله گران 
به این پرسش ها فکر خواهند کرد و آن زمان روند 
تنها  تخلیه حباب شروع می شود.  و  غییر می کند  ت
و  بازاری  ارزش  شکاف  چه  هر  که  است  آن  ه  کت ن
از بین رفتن  واقعی شرکت ها بیشتر شود، آن گاه 
برای  بیشتری  تبعات  می تواند  خود  حباب  ع  ی ر س
هم  دیگر  عبارت  به  باشد.  داشته  کالن  اد  ص ت ق ا
تشکیل حباب فعلی تبعاتی برای اقتصاد کالن دارد 
بود  امیدوار  می توان  تنها  آن.  رفتن  بین  از  هم  و 
وضعیت با ثباتی در بازار حاکم شود و در طول زمان 
حباب برطرف شود و به این شکل بازارهای دیگر 
از آن آسیب نبینند و سطح تورم در بازه معقولی 

قرار گیرد.

رکورددار  بورس  نيز  تابستان  ماه  اولين  ر  د
بازدهی بازارها ماند. پرونده شاخص کل با رشد 
۸/ 50 درصد بسته شد تا بهترین ماه بازار سهام 
در طول نيم قرن فعاليت رقم بخورد. دماسنج 
تاالر شيشه ای در این ماه 64۸ کانال را پشت سر 
گذاشت و در فاصله 4/ 4 درصدی از سوپرکانال 

۲ ميليون واحدی متوقف شد.
تاریخ  ماه  بهترین  که  کل  شاخص  رشد  بر  الوه  ع
در  سهام  خرد  معامالت  ارزش  زد،  رقم  را  ورس  ب
مجموع بورس و فرابورس به رقم بی سابقه و عجیب 
3۰هزار میلیارد تومان رسید که نه تنها خود رکوردی 
تاریخی محسوب می شود، بلکه میانگین روزانه این 
متغیر نیز به عدد بی نظیر 21 هزار و 6۰۰ میلیارد 
تومان ارتقا پیدا کرد. طالیه داری بورس در بازدهی 
تقریبا برای اکثر دنبال کنندگان روند بازارها محرز 

است. اما سورپرایز ابتدای تابستان به نام »ربع سکه« 
در  که  ربع سکه  بازارها  بازدهی  رالی  در  شد.  بت  ث
در  داشت،  درصد  یک  از  کمتر  بازدهی  ردادماه  خ
تیرماه میزان بازدهی خود را به بازار سهام نزدیک 
ارز  و  سکه  بازار  در  بازدهی  رشد  بیشترین  رد.  ک
یکی  می رسد  به نظر  است.  قطعه طالیی  این  زآن  ا
از مهم ترین عواملی که موجب شد ربع سکه نسبت 
به سایر ارز و سکه ها رشد بیشتری را تجربه کند، 
افزایش تقاضای احتیاطی از سوی افراد عادی بود. 
پس از ربع سکه، سکه تمام داغ ترین بازار را داشت. 
در میان ارزها نیز »درهم« جلودار تغییر قیمت شد.
ابتدای  از  ادامه روند توفانی خود  بورس تهران در 
سال جاری، معامالت تیرماه را نیز پرقدرت به پایان 
 /8 رشد  با  تابستان  ماه  نخستین  پرونده  تا  ند  رسا
5۰ درصدی شاخص کل بسته شود. دماسنج تاالر 

بازدهی سهام، ارز و سکه در ماه اول تابستان/ بازارهای داغ تيرماه
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یادداشت

متن کامل

در آغـاز قـرن حاضر و بـا گسـترش روزافزون 
تکنولـوژی، گسـترش پدیـده جهانی شـدن و 
تغييرات سرسـام آور در تمامـی  حوزه ها، توجه 
بـه نـوآوری و گذر از اقتصاد سـنتی بـه اقتصاد 
مبتنـی بر دانـش و فناوری بـه مهم ترین چالش 
برنامه ریـزان اقتصـادی در اقصـی نقـاط جهان 
تبدیل شـده اسـت. در جهـان امـروز، پيروزی 
در رقابـت بـازار کسـب و کار مسـتلزم ادغـام 
دانش هـای نویـن با صنایع اسـت و در شـرایط 
کنونـی، صنعتی کـه از دانش روز بی بهره باشـد 
محکـوم بـه زوال و نابـودی اسـت و در ميـان 
مـردم از هيچ جایگاهـی برخـوردار نخواهد بود.
شرکت های  ارزش  روز  به  روز  ویکرد،  ر ن  ی ا ا  ب
دانش بنیان جهت تسریع در علم و فناوری، کشف 
پدیده های جدید و رشد بی بدیل صنایع برای همگان 
معلوم و مشخص می شود تا جایی که این فناوری های 
حیرت انگیز در این مدت نه چندان طوالنی توانسته 

بر منابع فیزیکی چیره و رتبه اهمیت آنها را به درجه 
دوم و در بعضی مواقع تا درجه سوم کاهش دهد و 
این اهمیت تغییر در دیدگاه ها را دو چندان می کند. 
نوآوری و خالقیت در دنیای کنونی عنصر مهمی  برای 
رقابت پذیری است. راز بقای سازمان ها و بنگاه های 
بزرگ، متوسط و کوچک در پیروی از اصل نوآوری 
نهفته شده است. تغییر در گرایش های سازمانی در 
جهت نوآوری به شکل کاال، خدمت، تکنولوژی، منابع 
انسانی، بهره وری و اثر بخشی بیشتر در تمام سطوح 
سازمانی به زودی به وقوع خواهد پیوست. به عبارتی 
نوآوری به عنوان فرآیندی سیستمی  و پیچیده از خلق 
ایده تا دستیابی به محصول، خدمت و تجاری سازی 
به طور مستمر در بدنه اصلی سازمان ها و بنگاه های 
اقتصادی و تجاری به اجرا در خواهد آمد. چرخه ای 
مهم که تمام مراحل و فرآیند آن با تولید اطالعات و 
دانش روز همراه است به نحوی که در مسیر توسعه 
عقب ماندگی های  سرعت  به  است  قادر  ا  ه ن  ا م ز سا

قبلی را جبران کند.
به زودی اقتصاد متکی بر شرکت های دانش بنیان در 
تمام جهان فراگیر خواهد شد و عالوه بر ایجاد تصویر 
جدیدی از رفتارهای مدرن اقتصادی در جامعه بشری، 
برنامه ریزان کشورها نیز به طور قطع با اتکا بر اقتصاد 
دانش بنیان در ابعاد کالن اقتصادی به توسعه پایدار 
خواهند رسید به گونه ای که فرآیند آن در ساختارهای 
اقتصادی، بهره وری کاال و خدمات، مدیریت و رهبری 
سازمانی، تولیدات، تعیین استراتژی ها، کوچک شدن 
دولت ها، ارتقا و تغییر در ماهیت کسب و کارها و... 
آشکار خواهد شد. از آنجا که شرکت های دانش بنیان 
عموما در ردیف شرکت های کوچک و در بعضی مواقع 
متوسط قرار می گیرند در بسیاری از مواقع 9۰ درصد 
سهم اقتصاد کشورها را شامل می شوند عالوه بر اینکه 
این شرکت های کوچک با صادرات قابل توجه خود 
نقش موثری  نیز در توسعه اقتصادی کشورهای خود 
ایفا می کنند. در ایران نیز موسسات صنعتی کوچک 
را شامل می شوند.  از کل صنعت کشور  96 درصد 
که  در سال هایی  دهه 8۰،  در  نیز  ایران  در کشور 
خیل عظیم جوانان دهه شصتی به مرور از دانشگاه ها 
فارغ التحصیل شدند، تغییر جهت اقتصادی از منابع 
طبیعی به اقتصاد دانش بنیان احساس شد. با توجه 
از  طیف  این  دولتی،  استخدام های  محدودیت  ه  ب
جوانان با تفکر راه اندازی یا اشتغال در فضای مجازی 
و شرکت های دانش بنیان در جامعه ظهور کردند و از 
آنجا به بعد در بدنه مدیران کشور این باور متجلی شد 
که در دنیای پر تالطم امروز دستیابی به تکنولوژی 
از  یکی  دانش بنیان  اقتصاد  پایه  بر  نو  دیده های  پ و 
شاخص های مهم توسعه و بالندگی کشور محسوب 
فعالیت  فضای  نیز  دوره  این  در  چند  هر  شود.  می 
شرکت های دانش بنیان آن طور که باید در خور توجه 
و چشمگیر نبوده و تا شکوفایی کسب و کارهای نوپا 

فاصله زیادی باید طی شود.
شرکت های  در  اقتصادی  فعالیت های  رونق  اً  ن م ض
دانش بنیان مستلزم فرهنگ سازی، تثبیت و ترویج 
گفتمان اقتصاد مبتنی بر دانش برای اصالح مسیر 
حرکت اقتصادی کشور است و در این میان یکی از 
بزرگ ترین مشکالت مربوط به این دسته از شرکت ها 
عدم آگاهی و اطالعات مدیریتی اقتصادی صاحبان 
ایده است که موجب می شود با وجود ایده و در نهایت 
دستیابی به محصول استراتژیک نتوانند به پیشرفت و 
رونقی در بازار مصرف دست یابند و با تلفیق ایده های 
و  کسب  به  روز  فناوری های  کمک  با  خود  د  ی د ج
کارهای سودآور و محبوبیت بین طیف های مختلف 
مردمی  برسند. قابل توجه اینکه در کشور ما رقمی 
الغ بر 6۰۰  هزار نوع از کسب و کارهای کوچک  ب  
اغلب  چند  هر  دارند.  وجود  دانش بنیان  توسط  م و 
کارآفرینان شامل متخصصان، مهندسان و خالقان 
کمبود  دو  از  همواره  هستند،  خوش فکر  و  ن  ا و ج
بزرگ رنج می برند و چه بسا متاسفانه 95 درصد این 
با شکست  زیر  عامل  دو  یا  یک  به وسیله  شرکت ها 

مواجه می شوند:
یکی عدم دانش و تجربه مدیریتی و دیگری عدم اخذ 

منابع مالی و کافی جهت شروع یا  ادامه کار.
بنابراین برای  تبری جستن از این دو عامل خطرناک 
لزوم حضور سرمایه گذاران و شتاب دهنده های آگاه 
نوع شرکت ها  این  فعالیت  پذیر در طول  و ریسک 
و همچنین حضور مدیران قدر و با تجربه می تواند 
عامل مهمی  در عدم شکست آنها محسب شود که 
دیگر  بعضی  و  زدن  مرحله جوانه  در  آنها  از  بعضی 
در مرحله توسعه کار به یاری آنها می شتابند. مکان 
فیزیکی این دست از شرکت ها معموال تحت عناوینی 
مناطق  علمی،  پارک های  تحقیقاتی،  شهرک  مانند 
مراکز  کارآفرینی،  و  فناوری  و  رشد  مراکز  فناوری، 

نقش شرکت های دانش بنيان در حيات علمی  و اقتصادی

عامل پيروزی در ميدان رقابت کسب وکار

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3675021-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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نگاه آخر

طبيعت ارسباران

https://www.farsnews.ir/photo/13990408000393
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