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نسخه نجـات صنـعت برق

ثبت میزان تولید حوزه  های صنعت برق و 
الکترونیک )ویژه اعضا سندیکا(

ــل  ــاناتی غیرقاب ــا نوس ــان ب ــت ارز همچن قیم
ــر  ــه نظ ــت. ب ــش اس ــه افزای ــی رو ب پیش بین
ــاد  ــز اقتص ــت و خی ــیر پراف ــد در مس می رس
ــای  ــرب تحریم ه ــب مخ ــره تركی ــران باالخ ای

علی بخشی؛ رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران

گســترده، كاهــش تاریخــی قیمــت نفــت، شــیوع 
ــی،  ــادالت خارج ــراودات و مب ــف م ــا و توق كرون
ــازار  ــابقه در ب ــاب بی س ــک الته ــه ی ــت ب توانس

ــود. ــر ش ــه منج ــواد اولی ارز و م
تاثیـرات معمـول ایـن گرانـی ارز و کاهـش ارزش پـول ملـی، افزایش 
تـورم و بـه تبـع آن افزایش چشـمگیر قیمت هـا در کوتاه مدت اسـت. 
البتـه تاثیـرات میـان و بلندمدت زیـادی نیز برای این شـرایط می توان 
پیش بینـی کـرد امـا آنچـه در این مقـال بـه آن پرداخته خواهد شـد، 
تاثیر این نابسـامانی اقتصادی بر زیرسـاخت ها و ورند توسـعه آنهاسـت.

صنایـع زیرسـاختی در حوزه هـای انـرژی و احـداث تـا پیـش از اینکه 
کرونـا همـه معـادالت را بـه هـم بریـزد، قیمـت نفـت سـقوط کنـد و 
تجارت خارجی عمال در سـایه تحریم ها به تعطیلی کشـیده شـود نیز 
گرفتاری های بسـیاری داشـت کـه رکود و کمبـود نقدینگی مهم ترین 
آنهـا بـود. البتـه در صنعت برق، معضلی حل نشـده به نـام قراردادهای 
بالتکلیـف از ادوار قبلـی افزایـش نـرخ ارز باقـی  مانـده که بایـد به این 

افزوده شود. فهرسـت 
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بـه هر حـال در متن یک رکـود تورمی بـا کارفرمایان 
بدهـکار و فقـدان نقدینگی که پروژه های زیرسـاختی 
مهـم و گاه غیراولویـت دار پرتعـدادی دارنـد، کرونا به 
تمام مشـکالت دامن زد. با شـیوع ویروس کووید-۱۹ 
دولـت بخش قابل توجهی از نقدینگـی در اختیار خود 
را بـه بسـته های حمایتـی کرونایـی تخصیـص داد تا 
فعـاالن صنعتـی امیدهای کمرنـگ خود بـرای ایجاد 
گشـایش های جدیـد در سـال ۹۹ را به طـور کامـل از 

دسـت بدهند.

در همیـن اثنا افزایش چشـمگیر قیمـت ارز هم مزید 
بـر علـت شـد تـا پروژه هـا دوبـاره در معـرض خطـر 
جـدی توقـف و بالتکلیفـی مجـدد قـرار بگیرنـد. بـه 
هـر حـال پیـش از آن هـم بسـیاری از سـازندگان و 
پیمانـکاران بـه دلیـل عدم امـکان تامین مـواد اولیه و 
ارز، فقـدان نقدینگـی مکفـی به دلیل انباشـت بدهی 
شـرکت های کارفرمـا و در نهایـت شـیوع بیمـاری 
کرونـا، بـا محدودیت های جـدی برای انجـام تعهدات 

خـود مواجـه شـده بودند.
ایـن در حالـی اسـت کـه در وضعیـت فعلـی کشـور 
و محدودیت هـای داخلـی و بین المللـی کـه عمـال 
کشـور را درگیـر یـک جنـگ تمـام عیـار اقتصـادی 
کـرده اسـت، ادامـه پروژه هـای زیرسـاختی صنعـت 
بـرق عمـال غیرممکن اسـت. بـه همیـن دلیل بخش 
خصوصـی بـرای اثبـات شـرایط بحرانـی قراردادهای 
صنعـت بـرق تالش هـا و پیگیری هـای گسـترده ای 
داشـت. در نهایـت پـس از پیگیری های بسـیار بخش 
خصوصـی، وزارت نیرو و شـرکت توانیر بـرای کنترل 
مـوج پرشـتاب بحران هـا در صنعت بـرق و جلوگیری 
از گسـترش ابعـاد قراردادهـای بالتکلیف، از شـهریور 

تنفسـی سـه ماهـه بـرای آنها اعـالم کرده اسـت.
ایـن تنفـس سـه ماهه در حقیقـت حرکتـی بـرای 
اقدامـات حقوقـی سـختگیرانه علیـه  از  جلوگیـری 
سـازندگان و پیمانـکاران محسـوب می شـود تـا در 
شـرایطی که کشـور عمال دچار یک بحران گسـترده 
اقتصـادی اسـت و امـکان ادامه بسـیاری از پروژه های 
صنعـت بـرق وجـود نـدارد، فسـخ قـرارداد و ضبـط 
تضامین منجر به ورشکسـتگی بخـش خصوصی این 

نشـود. صنعت 
و  جهـش وار  افزایـش  بـا  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت 
تالطمـات شـدید نـرخ ارز، فلـزات و مـواد اولیـه در 
داشـته اند،  بی سـابقه ای  افزایـش  کـه  سـال ۱۳۹۹ 

قراردادهـای صنعـت بـرق بـا شـرایطی کامال مشـابه 
سـال ۹۷ شـده و تعادل اولیه خود را به ویژه در حوزه 
»مالـی« و »زمانـی« از دسـت می دهنـد. بـه همیـن 
دلیل شـاید این تنفس سـه ماهـه از اقدامات حقوقی 
و فسـخ قراردادهـا جلوگیـری کند امـا ماهیت چالش 
هنـوز به قـوت خود باقی اسـت و حیات شـرکت های 
سـازنده، پیمانکار، مهندسی مشـاور و تامین کننده را 

بـا مخاطـرات جـدی مواجـه می کند.
اگرچه این مسـاله قابل درک اسـت که دسـتگاه های 
دولتـی بـرای اتخـاذ تصمیمـات کلیـدی درخصوص 
ذره بیـن  زیـر  قراردادهـا  موضـوع  تکلیـف  تعییـن 
سـازمان های نظارتی هسـتند امـا واقعیت این اسـت 
که در شـرایط نامتعادل و ناتراز اقتصاد کشـور، ایجاد 
انسـجام ملـی بیـن سـازمان ها و نهادهـای مختلـف 
اعـم از اجرایـی و نظارتـی یـک الـزام غیرقابـل انـکار 
اسـت. قـرار نیسـت بخش خصوصی همـه هزینه های 
ناشـی از نابسـامانی فضـای کسـب و کار را عهـده دار 
شـود و دسـتگاه های دولتـی به بهانـه محدودیت های 
نهادهـای نظارتـی، اقـدام بـه رفـع مشـکل قراردادها 
نکننـد. چراکـه فعـاالن اقتصـادی نقشـی در ایجـاد 
و  نبایـد  و  ندارنـد  اقتصـاد کشـور  کنونـی  شـرایط 

نمی تواننـد هزینه هـای آن را متحمـل شـوند.
ایجـاد همدلـی و یکدسـتی در تصمیم گیری هـا بین 
نهادهـا و حوزه هـای مختلـف یـک گام حقیقـی بـه 
سـوی حل مسـاله اسـت. اگـر توانیـر و شـرکت های 
تابعـه و زیرمجموعـه وزارت نیـرو، نهادهـای نظارتـی 
نظیر سازمان بازرسـی و دیوان عدالت اداری را نسبت 
بـه عوارض و پیامدهای نوسـانات شـدید قیمـت ارز و 
مـواد اولیه برای قراردادهای صنعت بـرق آگاه کرده و 
خطرات ناشـی از توقـف این قراردادها را برای کشـور 
بـه درسـتی روشـن کنند، بی گمـان می توان نسـبت 

بـه ایجاد ایـن همدلی امیدهای بیشـتری داشـت.

آنچه امروز در اقتصاد کشـور می گـذرد، نفس زنجیره 
تامین صنعت برق را به شـماره انداخته اسـت. پیکره 
نحیـف بخش خصوصـی بیـش از ایـن خسـاراتی کـه 
به ویـژه از قراردادهـای مربـوط بـه سـال های ۱۳۹۷ 
بـه بعـد بـه آن وارد شـده را تـاب نمـی آورد و اگر در 
کوتاه تریـن زمان ممکن چـاره ای برای آن اندیشـیده 
نشـود، بدون شـک عواقب اقتصـادی و اجتماعی آن، 

ابعـادی ملی خواهـد یافت.
بـدون  کشـور  اقتصـادی  کنونـی  بحـران  از  عبـور 
همـکاری و برخـورد متناسـب از سـوی کارفرمایان و 
دسـتگاه های نظارتـی ممکـن نخواهـد بـود. بنابراین 
ضـروری و حیاتـی اسـت کـه وزارت نیـرو و شـرکت 
توانیـر در دوره کوتاه مـدت تنفـس قراردادهـا و تـا به 
سـرانجام رسـیدن مدیریـت نـرخ ارز از سـوی بانـک 
مرکـزی، بازگشـت آرامش نسـبی به بازار، نسـبت به 
تدویـن مدلی مناسـب بـرای اولویت بنـدی قراردادها 
آنهـا  بـرای  اجـرا  قابـل  و  نهایـی  تصمیم گیـری  و 
اقـدام کـرده و از هـر گونـه اقـدام قـراردادی توسـط 
شـرکت های تابعـه و زیرمجموعـه خـود جلوگیـری 

. کنند
ایـن مسـاله بسـیار کلیـدی اسـت کـه وزارت نیـرو و 
توانیـر به عنـوان اصلی تریـن متولیـان صنعـت بـرق 
بخشـنامه  ابـالغ  بـرای  موثـری  و  پیگیـری جـدی 
جبرانـی ارز از سـوی سـازمان برنامه داشـته باشـند، 
چـرا که تالش هـای بخـش خصوصی بـدون حمایت 
دسـتگاه های اجرایـی دولتـی بی نتیجـه خواهـد بود. 
صنعت برق درسـت مانند سـال ۹۷ به یک بخشـنامه 
شـفاف برای جبران خسارات ناشـی از افزایش نرخ ارز 
در قراردادهـا نیـاز دارد. بـه عـالوه ابالغ قـرارداد تیپ 
برای جلوگیری از بروز مشـکالت مشـابه در آینده هم 
می توانـد تضمیـن روشـنی بـرای بهبود شـرایط این 

صنعـت در روزهـای پیش رو باشـد.
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سخنگوی صنعت برق:

برق رسانی روستایی در ایران 
به 99.7 درصد رسیده است

مصطفی رجبی مشهدی گفت: در حال حاضر برق 
رسانی روستایی در ایران به 99.7 درصد رسیده 
برق رسانی روستایی در  در حالی كه میانگین 

جهان 76 درصد است.
به گزارش مرور نیوز، سخنگوی صنعت برق با اشاره 
به توسعه صنعت برق در چند دهه گذشته گفت: 
صنعت برق ایران از زمان انقالب تاکنون پیشرفت 
زیادی داشته، به طوری که طول شبکه های انتقال 
و فوق توزیع کشور ۱0 برابر شده و ظرفیت پست 

های انتقال هم 5 برابر شده است.
طول  اینکه  بیان  با  مشهدی  رجبی  مصطفی 
 ۱2 انقالب  از  بعد  کشور  برق  توزیع  های  شبکه 

زمانی ظرفیت  بازه  این  در  افزود:  است،  برابر شده 
برابر شده  ترانسفورماتورهای توزیع برق کشور ۱6 
است و تعداد ترانسفورماتورها هم نسبت به قبل 2۹ 

برابر شده است.
برق  دارای  روستاهای  تعداد  اینکه  بر  تاکید  با  او 
نسبت به بعد از انقالب ۱۳ برابر شده است، اظهار 
کرد: در حال حاضر برق رسانی روستایی در ایران 
برق  میانگین  به ۹۹.۷ درصد رسیده در حالی که 

رسانی روستایی در جهان ۷6 درصد است.
رجبی مشهدی افزود: 4 هزار روستا قبل از انقالب 
به  انقالب  از  بعد  آمار  این  و  بودند  شده  دار  برق 
مشترکین  میزان  همچنین  رسید.  روستا  هزار   5۷
برق در ایران از ۳ میلیون مشترک به بیش از ۳۷ 

میلیون رسید.
سخنگوی صنعت برق تصریح کرد: شبکه توزیع برق 
کشور در قبل از انقالب 68 هزار کیلومتر بود که بعد 

از انقالب به 8۱5 هزار کیلومتر رسید.
برق  وضعیت  درباره  کشور  برق  صنعت  سخنگوی 
مصرفی در ایران در سال های گذشته اظهار کرد: 
در سال های ۹۷ و ۹8 تعداد 8 میلیون و 400 هزار 
مشترک برق خانگی در رده مشترکین کم مصرف 
رده بندی شده اند. در واقع با وجود طرح های تشویقی 
و طرح برق امید، باید اهداف طرح های صرفه جوی 
رده  در  اگر  مشترکین  و  شود  محقق  برق،  مصرف 
خوش مصرف ها قرار بگیرند هستند، می توانند پس 
از صرفه جویی ۱0 درصدی از تخفیف ۱00درصدی 

برق بهره مند شوند.
برنامه  در  ما  هدف  اینکه  بیان  مشهدی  رجبی 
برق  تمام  تامین  برای  بورس  از  استفاده  بلندمدت 
که  مشترکینی  از  بخشی  کرد:  اظهار  است،  کشور 
آینده  در  است  ساعت  کیلووات  یک  آنها  مصرف 
بورس  طریق  از  را  خود  نیاز  مورد  برق  توانند  می 

تامین کنند حجم معامالت برق در بورس در سال 
جاری حدودی 4 میلیارد کیلووات ساعت با متوسط 
ازای هر کیلووات ساعت  به  قیمت برق 46۳ ریال 
بوده که بهای آن حدود 60 درصد متوسط قیمت 
برق صنعتی براساس تعرفه تکلیف شده و۳0 درصد 
کمتر از قیمت  برق در بازار عمده فروشی بوده است.

در چند دهه گذشته ایران در صنعت برق به ویژه 
توسعه شبکه برق روستایی بسیار موفق عمل کرده و 
برنامه توسعه ای در این صنعت همچنان ادامه دارد، 
همچون  های  برنامه  جاری  سال  در  که  طوری  به 
اساس  بر  برق  توزیع  بخش  در  دیجیتال  تحول 
افزایش  و غیرفنی،  فنی  یکپارچه سازی سامانه های 
 2 حداقل  به  تجدیدپذیر  انرژی های  ظرفیت  سهم 
درصد از ظرفیت کل نیروگاه های کشور و حمایت 
باال در  راندمان  با  گازی  از ساخت کولرهای  کامل 
کشور، تدوین استاندارد و اجرایی کردن استاندارد 
وزارت  همکاری  با  کولرگازی  دستگاه های  انرژی 
هرهفته-الف-ب-ایران  پویش  چارچوب  در  صنعت 
در دستور کار قرار داشته است. در واقع هدف وزارت 
نیر در بلندمدت  تدوین، اجرا و ارتقاء استانداردهایی 
شبکه برق کشور است ، در حال حاضربخش توزیع، 
به همین  است  برق کشور  بخش صنعت  پویاترین 
دلیل هدفگذاری وزارت نیرو در صنعت برق تبدیل 
شدن به هاب انرژی منطقه در افق 20۳5است، اما 
باید توجه داشت که رسیدن به این هدف، نیازمند 
ایجاد زیرساخت های الزم برای افزایش کیفیت برق 
است. حال با توجه به اینکه برآوردهای ما نشان می 
صادرات  به  آینده  در  همسایه  کشورهای  که  دهد 
به  ریزی  برنامه  باید  داشت  خواهد  نیاز  ایران  برق 
مدیریت  زمینه  در  مشترکین  با  همکاری  و  موقع 
در  وری  بهره  حداکثر  تا  شود  انجام  برق  مصرف 

شبکه برق به وجود آید.

از سوی رئیس سازمان برنامه ابالغ شد؛ 

لغو بخشنامه نحوه محاسبه 
تفاوت بهای فلزات در 
قراردادهای فاقد تعدیل

و  برنامه  سازمان  رئیس  نوبخت،  محمدباقر 
نحوه  دستورالعمل  بخشنامه  کشور  بودجه 
فاقد  کارهای  در  فلزات  بهای  تفاوت  محاسبه 
سال  بهمن   8 مصوب  التفاوت  مابه  و  تعدیل 
کرد. اعالم  اعتبار  فاقد  ابالغیه ای  طی  را   ۱۳۹2 

برنامه  قانون  ماده 2۳  استناد  به  با  و  اساس  براین 
و بودجه و ماده ۳4 قانون احکام دائمی برنامه های 
توسعه کشور موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه 
و نیز پیرو ابالغ فهرست بهای واحد پایه رسته نیرو 
محاسبه  نحوه  دستورالعمل  بخشنامه   ،۹۹ سال 
مابه  و  تعدیل  فاقد  فلزات در کارهای  بهای  تفاوت 
التفاوت مصوب 8 بهمن سال ۹2 از تاریخ اول آبان 

سال ۹۹ فاقد اعتبار است.
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آرامش نسبی حاكم بر كشور افغنستان و رویکرد 
صلح،  مذاكرات  سایه  در  كشور  این  سازندگی 
به  ایران  اقتصادی   فعاالن بخش  برای  فرصتی 
ویژه در صنعت آب و برق است  تا از آغوش باز 

این كشور برای سرمایه گذاران بهره جویند. 
به گزارش پایگاه خبری ساتکاب، افزایش جمعیت 
حال  در  کشورهای  ویژه  به  آسیایی  کشورهای 
نیازهای جدیدی در حوزه های مختلف  با  توسعه، 

تعریف می شود. 
»آب« یکی از اساسی ترین نیازهایی به شمار می 
کشاورزی،  آشامیدن،  نیازهای  پاسخگوی  که  آید 

صنعتی و ... است.
اساس  بر  مردم،  برای   آب  روزانه  مصرف  سرانه 
استانداردهای موجود حدود 20 تا 25 لیتر برای هر 

نفر اعالم شده است.
از  از این نعمت حیاتی و جلوگیری  استفاده بهینه 
اهمیت  که  کنونی  عصر  در  ویژه  به  آن،  هدررفت 
انرژی در ابعاد مختلف آن برای جهانیان کاماًل بارز 
احصاء  جهت  راهکارهایی  ارائه  به  منجر  گردیده، 
کیفی و کمی تر آب با استفاده از فناوری های نوین 

در این عرصه شده است. 
منابع  داشتن  اختیار  در  وجود  با  افغانستان  کشور 
جنگهای  در  درگیربودن  دلیل  به  فراوان،  طبیعی 
از  بسیاری  به  دسترسی  امکان  خارجی،  و  داخلی 
فناوریهای جدید به منظور بهره وری مطلوب از این 

منابع را نداشته است. 
منابع غنی در حوزه معادن و آب از جمله مواردی 
گذاری  سرمایه  به  چشم  امیدوارانه  که  هستند 
بخش  در  گذاری  سرمایه  با  تا  دوخته   خارجی 
تاسیسات آب و فاضالب، خدمات بخش کشاورزی، 
زخم  کالبد  در  دوباره  جانی  بهداشتی،  تاسیسات 

خورده این کشور از سالهای جنگ بدمد.
بر اساس آمار موجود، تنها یک سوم جمعیت کشور 
افغانستان در شهرها و 5 درصد جمعیت روستایی 
از آب سالم برخوردار هستند، زیربناهای موجود در 
بخش آب و فاضالب یا در حد مناسب نیست و یا 

اینکه کاماًل فرسوده هستند. 
فرسودگی  دلیل  به  مناطق  این  در  آب  هدررفت 
سیستم آبرسانی بسیار زیاد است و البته معضالت 
شهروندان  نیز،  وضعیت  این  از  ناشی  بهداشتی 

افغانستانی را تهدید می کند. 
عده زیادی از مردم کابل آب مورد نیاز خود را  از 
چاه های حفر شده یا تانکرها به دست می آورند که 

در معرض آلودگی شدید هستند. 
تخلیه فاضالب ناقص 

آب های زیرزمینی و آب های سطحی بعضی اوقات 
در  ضعف  آن  دالیل  از  یکی  هستند.  آلوده  خیلی 
تنها حدود هشت  باشد.  سیستم دفع فاضالب می 
فاضالب  تخلیه  سیستم  به  کابل  جمعیت  درصد 
و شهرها،  ها  از شهرک  بسیاری  در  وصل هستند. 
بخشی از فاضالب در دریاها دفع می شود، و قسمت 
اعظم آن جذب زمین شده و آب زیرزمینی را آلوده 

تامین آب و  نبود سیستم منظم  می سازد. بخاطر 
دفع فاضالب، مردم کابل دایما در معرض خطرات 

ناشی از آلودگی آب هستند. 
جهت  فرانسه  و  آلمان  با  رقابت  در  ایران  مزایای 

حضور در عرصه سازندگی افغانستان
بخش  در  نظرفنی  از  ایران  مطلوب  ظرفیتهای 
با  همسایگی  امتیاز  و  فاضالب  و  آب  تاسیسات 
فراهم  کشور  دو  برای  خوبی  فرصتی  افغانستان، 
ساخته تا از توانمندی های بخش خصوصی و دولتی 
ارتقا  و  آبرسانی  های  سیستم  بهبود  جهت  ایران 

سیستم فاضالب و تاسیسات مرتبط بهره جویند. 
وجوه اشتراک زبان، فرهنگ و همسایگی ومیزبانی از 
هزاران افغانستانی در سالهای ناآرامی در این کشور، 
از جمله امتیازاتی به شمار می آید که ایران را در 
در  تجاری  و  اقتصادی  تعامالت  در  حضور  رقابت 
افغانستان،  با کشورهای دیگر اروپایی مانند آلمان و 
فرانسه که تمایل به سرمایه گذاری در این زمینه در 

افغانستان دارند، برنده میدان خواهد ساخت.
این  در  موجود  ظرفیتهای  تمام  از  اینکه  شرط  به 
اقتصادی  دیپلماسی  از  مناسب  استفاده  با  عرصه 
بهره جوید تا عالوه بر اشتغال زایی برای شرکتهای 
دانش بنیان و استارتاپ کشورمان، در رشد و فرصت 
سازندگی کشور همسایه، در سایه مذاکرات صلح، 

سهیم باشیم.
موانع  رفع  و  ها  نمایشگاه  برگزاری  قطع  طور  به 
بخش  شرکتهای  و  گذاران  سرمایه  برای  اداری  
دوران  در  حضور  جهت  بنیان  دانش  و  خصوصی 
سازندگی افغانستان، از جمله عوامل تاثیرگذاری به 
شمار می آیند  که تا کنون به خوبی از سوی وزارت 
بخش  و  دولت  بین  رابط  شرکتهای  توسط  نیرو 
ساتکاب  مادرتخصصی  شرکت  مانند؛  خصوصی 

انجام شده است . 

بازار آب و تاسیسات آب افغانستان 
در انتظار سرمایه گذاران

وزارت نیرو دستگاه مسئول 
كمیسیون مشترك اقتصادي 

ایران و عراق شد
ایران  نیروی  وزارت  وزیران،  هیئت  تصمیم  با 
به عنوان دستگاه مسئول كمیسیون مشترك 

اقتصادي با كشور عراق تعیین شد.
به گزارش پایگاه خبری ساتکاب به نقل از پایگاه اطالع 
رسانی دولت هیئت وزیران در جلسه 6 مهر ۱۳۹۹ به 
پیشنهاد وزارت امور خارجه، با تعیین وزارت نیرو به 
عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی 

جمهوری اسالمی ایران با کشور عراق موافقت کرد.

اما شناخت بازار و سرعت بخشیدن به روند حضور 
و سرمایه گذاری در این زمینه، شاخصی است که 
مانع از فرصت سوزی در کشور همسایه افغانستان 

با توجه به فرصتهای بسیار همکاری خواهد شد.
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حضور مقتدرانه ایران د رخارج، 
در گرو تقویت »حلقه واسط بین 

دولت و بخش خصوصی«
حضور مقتدرانه ایران در بازارهای خارجی صنعت 
آب و برق، در گرو تقویت حلقه واسط بین دولت 
و بخش خصوصی جهت تسریع و تسهیل حضور 

آنها بدون درگیری با موانع اداری است. 
کوروش گلشن عضو کارگروه ملی توسعه صادرات 
صنعت آب و برق، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه 

خبری ساتکاب، با بیان این مطلب گفت : 
شرکت های ایرانی فعال در صنعت آب و برق، چه 
در بخش خصوصی یا غیر از آن، نیاز به سازو کاری  
محصوالت  و  خدمات  کیفی  سطح  ارتقاء  جهت 
در  ثمر  مثمر  حضوری  بتوان  تا  دارند  تولیدی 
مرزهای خارج از ایران به ویژه کشورهای همسایه 

داشت. 
پرداختها  حوزه  در  که  مشکالتی  و  ها  تحریم  وی 
بارزترین  جمله  از  را  دارد  وجود  بانکی  مبادالت  و 
خاطرنشان  و  ذکر  زمینه  این  در  موجود  مشکالت 
در  فعلی  قراردادهای  حتمی  تضمین  نبود  کرد: 
از  دیگر،  با کشورهای  اقتصادی  و  تجاری  تعامالت 
جمله مسائلی است که فعاالن در صنعت آب و برق 
را با طرفهای تجاری خارجی با مشکل مواجه ساخته 
است. گلشن ضمن اشاره به اینکه این مشکل حتی 

در کشورهای همسایه نظیر؛ افغانستان، پاکستان و 
همسایه های شمالی ایران نیز وجود دارد گفت: 

ریسک های سرمایه گذاری در حوزه صنایع آب و 
برق و انرژی های نو، ساخت تجهیزات مورد نیاز و 
به  از دیگر مشکالتی  فاضالب،  تاسیسات  همچنین 
شمار می آید که ، مشارکت کنندگان در این بخش 

را با دغدغه هایی روبرو کرده است.
قراردادهای  در  گذاری  سرمایه  ریسک  کاهش  وی 
شرایط  در  ویژه  به  تولید  رونق  باعث  را  تجاری، 

کنونی دانست و اظهار داشت: 
ایران دارای ظرفیتهای خوبی در صنایع آب و برق 
»اوراسیا«،  در  خوبی  بازارهای  خوشبختانه  و  است 
ایران وجود دارد که می  کشورهای شرقی و غربی 

تواند باعث حضور قوی در بازارهای صادراتی شود.
بخش  و  دولت  بین  واسط  حلقه  وجود  گلشن 
یاد  مشکالت  کاهش  در  موثری  عامل  را  خصوصی 

شده در معامالت تجاری ذکرو خاطرنشان کرد: 
شرکت ساتکاب تا کنون، با تسریع در اخذ مجوزهای 
الزم، کاهش و حذف موانع اداری و حمایت از بخش 
ارتباطات و تعامالت تجاری،  برقراری  خصوصی در 
نقش خود را در این عرصه به خوبی ایفاء کرده است.

به گفته وی، فعال سازی برخی دفاتر خارج از کشور 
شرکت ساتکاب که تا کنون صورت گرفته و برنامه 
اروپایی  حوزه  در  دفاتر  دیگر  افتتاح  برای  ریزی 
بخش  از  پشتیبانی  و  حمایت  در  موثری  گام   ... و 

خصوصی در حوزه صنایع آب و برق خواهد بود. 
توانمندی های کنونی در  اینکه  بر  تاکید  با  گلشن 
بخش های مختلف صنایع و آب و برق مطلوب است 

یادآور ش: 
سرمایه  ریسک  حوزه  در  که  مشکالتی  چنانچه 
یابد،  کاهش  است  موجود  مالی  تبادالت  و  گذاری 

رونق مطلوبی در این صنایع شکل خواهد گرفت.

ارسال نمونه نخستین چاه آب 
ژرف ایران به مراجع بین المللی

وزیر نیرو با اشاره به لزوم ارسال نمونه نخستین 
چاه آب ژرف ایران به مراجع بین المللی گفت: 
باید سن آب را تشخیص دهیم تا متوجه شویم 
كه این آب یک آب فسیلی است یا یک منبع 

دینامیکی.
به گزارش پایگاه خبری ساتکاب به نقل از تسنیم، 
خبرنگار  با  گفت وگو  در  نیرو  وزیر  اردکانیان،  رضا 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: مطالعات 
از  ژرف  آب  احتمالی  مستعد  مناطق  شناسایی 
ایران شروع شده و نهایتا بررسی ها و  سال 8۹ در 
این نتیجه رسید که روی یک  مطالعات متعدد به 

مورد سرمایه گذاری شود.
"چاه های  اینکه  بیان  با  دولت  کابینه  عضو  این 
اکتشافی و مسائل مربوط به آن روی موقعیت های 
دارد"،  ژرف هزینه هایی  زمینه آب های  در  مستعد 
گفت: باید این مورد را آغاز می کردیم تا بعد ببینیم 
مطالعات  آن  از  بعد  تا  رسیم  می  نتایجی  چه  به 

شناسایی پهنه های مختلف دنبال شود.

وی افزود: یک مورد را در منطقه زابل با همکاری 
شروع  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی  معاونت 
کردیم و نتایج آزمایش نمونه های آب برداشت شده 
از آن چاه تا عمق 2۱۹۱ متر نشان داد که آب از 
نوع شور است و کیفیت آن برای مصارف شرب و 
صنعت و کشاورزی مناسب نیست و EC آب نیز در 
رقم باالی 25 هزار میکروزیمنس بر سانتیمتر بود.

وزیر نیرو تصریح کرد: بعد درخواست شد که همان 
متر حفاری  تا عمق ۳000  و  کند  پیدا  ادامه  چاه 
این درخواست موافقت  با  نیز  نیرو  شود که وزارت 
الیه های  در  شاید  شد  می  عنوان  که  چرا  کرد، 

پایین تر اتفاقات دیگری رخ دهد.
 ۳000 عمق  تا  چاه  این  حفاری  داد:  ادامه  وی 
بود که  این  گرفتیم  پاسخی که  و  یافت  ادامه  متر 
درجه حرارت  و  است  باال  بسیار  آب   EC همچنان 

باالیی نیز دارد.
جمع بندی  منظور  به  داشت:  اذعان  اردکانیان 
اتمی  انرژی  با همکاری سازمان  بایست  نهایی می 
نمونه برداری ها به یک مرجع بین المللی که مجهز 
به تجهیزات الزم هستند ارسال شود که می توانند 
سن آب را تشخیص دهند تا متوجه شویم که این 
دینامیکی  منبع  یک  یا  است  فسیلی  آب  یک  آب 

است که این کار هم در حال انجام است.
وی افزود: وزارت نیرو مطالعات پهنه بندی مناطق 
مستعد آب ژرف در کشور را در حال انجام دارد و 
اکتشاف آب ژرف در  برای  دستورالعمل های الزم 

حال تهیه است.
ما  وجود، چشم  این  با  کرد:  خاطرنشان  نیرو  وزیر 
به نتایج نهایی این چاهی است که در منطقه زابل 
عمومی  منابع  از  نیز  هزینه هایی  و  شده  حفاری 
از  نهایی  پاسخ های  تا  منتظریم  و  شده  آن  برای 

دستگاه های مربوطه در خصوص آن ارائه شود.
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متن کامل

آماده تصویب لوایح حمایتی 
پیشنهادی دولت از دانش بنیان 

ها هستیم
آماده  مجلس  بودجه:  برنامه  كمیسیون  عضو 
است به منظور حمایت از شركتها و سازمانهای 
حمایت كننده از شركتهای دانش بنیان، لوایح و 
پیشنهادات دولت را سریعاً بررسی كند و قوانین 

مورد نیاز را تصویب كند.
علیرضـا شـهبازی، عضو کمیسـیون برنامه و بودجه 
در گفـت و گـو با پایگاه خبری سـاتکاب، )شـرکت 
مادرتخصصـی مدیریت سـاخت و تهیه کاالی آب و 
بـرق(، درباره میـزان تاثیرگذاری شـرکتهای دانش 
معظـم  مقـام  رهنمودهـای  تحقـق  بنیـان جهـت 
رهبـری مبنـی بـر ضـرورت رفع مشـکالت شـبکه 
فرسـوده آب و بـرق کشـور گفـت: فعالیت شـرکت 
هـای دانـش بنیـان در راسـتای توصیه هایی اسـت 
کـه همـواره مقـام معظم رهبـری مطرح کـرده اند، 
بـا تاکیـد بر اینکـه؛  همـواره بایـد به تولیـد داخل 
توجـه کنیـم و اقتصادمـان نیـز اقتصـاد مقاومتـی 

باشد.
وی افزود: شرکت های دانش بنیان ظرف چند سال 
گذشته نشان دادند که موفق عمل کرده اند، از این 
بازسازی شبکه فرسوده  اگر در زمینه تقویت و  رو 
آب و برق هم بهای بیشتری به این شرکت ها بدهیم 
یقیناً یاریگر و مفید خواهند بود؛  متاسفانه این بهاء 
که  در حالی  است،  مانده  باقی  در حد شعار  دادن 

باید فراتر از شعار به این شرکت ها کمک شود. 
شهبازی ادامه داد: در بحث اشتغال و بیکاری باید 
توجه  ها  شرکت  این  از  حمایت  به  پیش  از  بیش 
شود؛ به ویژه شیوع کرونا موجب شده که کسب و 
کارها از رونق بیفتند. بنابراین با استفاده از مشاغلی 

که در شرکت های دانش بنیان ایجاد می شود می 
توان به رونق کسب و کارها کمک کرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در این شرکت ها  
جوانان مبتکری هستند که در بسیاری از زمینه ها 
می توانند به کشور کمک کنند،  به ویژه مشکالتی 
که ما در ارتباط با  قطعات به ویژه در صنعت خودرو 
داریم ، می توانند کمک موثری به کشور و رونق و 

جهش اقتصادی کنند. 
شهبازی تاکید کرد: سازمان های حامی شرکت های 
ارائه  مجلس  به  را  خود  پیشنهادات  بنیان  دانش 

دهند
وی در بـاره ایـن کـه مجلـس چـه برنامـه هـا و 
اقداماتـی را مـی توانـد  بـرای حمایـت از شـرکت 
های پشـتیبانی کننده از شـرکت های دانش بنیان 
ماننـد؛ شـرکت مادرتخصصـی سـاتکاب در وزارت 
نیـرو داشـته باشـد،  گفـت : دولت در ایـن باره می 
توانـد در قالـب طـرح، لوایحـی را بـه مجلـس ارائه 
دهـد کـه تاکنون یـا صـورت نگرفته یا کمتـر ورود 
پیـدا کرده اسـت، بـه هر حـال نماینـدگان مجلس 
تـالش کـرده انـد در ایـن بـاره کمکهایـی را ارائـه 
دهنـد به ویـژه اینکـه ضـرورت دارد،  پیشـنهادات 
خـود را در ایـن بـاره در قالـب قوانینـی کـه الزم 

اسـت بـه تصویـب برسـانند اعـالم کنند.
داد:  ادامـه  بودجـه  و  برنامـه  کمیسـیون  عضـو 
همچنیـن در کمیسـیون اقتصـاد و برنامـه و بودجه 
دربـاره ایـن موضوعـات بحـث و بررسـی هایـی در 
حـال انجـام اسـت به ویـژه اینکه دربـاره حمایت از 
شـرکتهای مـادر تخصصی همچون؛ »سـاتکاب« در 
کمیسـیون انـرژی تالشـها و بحـث هایـی در حـال 
انجـام اسـت، از ایـن رو امیدواریـم کـه بـا کمـک 
را  بـاره  ایـن  در  پیشـنهاداتی  نماینـدگان،  سـایر 

کنیم. مطـرح 

یحیی آل اسحاق در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

نگذارید بازار عراق و افغانستان 
به دست رقبا بیفتد

عراق  و  ایران  مشترك  اتاق  رئیس  آل اسحاق 
افغانستان مثل  بازار عراق و  می گوید: وضعیت 
مركزی  بانک  باید  نیست.  كشورها  سایر  بازار 
واقعیت های اقتصادی دو كشور را قبول كند. اگر 
هدف دولت و بانک مركزی فقط برگرداندن ارز 
است باید بدانند كه این خصوصیت بازار عراق و 

افغانستان نیست.
با  عراق  بازار  در  ایران  سهم  کارشناسان  به گفته 
این شرایط  تهدیدهای جدی روبرو شده است؛ در 
اجرای  و  پذیرش  با  مرکزی  بانک  می رسد  نظر  به 
توافق ارزی، به خصوص بازگشت ریالی ارز حاصل از 
صادرات به عراق، می تواند به حفظ بازار این کشور 

کمک کند.
بازار عراق چه شرایطی دارد و صادرکننده ها چگونه 
می توانند تعهد ارزی انجام دهند؟ یحیی آل اسحاق، 
با  گفت وگو  در  عراق  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
بین  تعامل  می گوید:  ایران«  اتاق  خبری  »پایگاه 
دو  به  پولی  انتقال  و  نقل  حوزه  در  عراق  و  ایران 
بخش تقسیم می شود: بخشی روابط اقتصادی میان 
دو دولت است؛ بازگشت ارز حاصل از صادرات برق، 

گاز و سایر انرژی ها شرایط خاصی دارد.
تجاری  روابط  بخش  در  می دهد:  ادامه  اسحاق  آل 
خریداران  گاهی  است.  متفاوت  سازوکار  مردمی 
عراقی از در کارخانه کاالی مورد نیاز خود را تهیه 
می کند؛ بعد خود آن فرد توسط کارت های خاصی 
که در اختیار دارند یا به هر نحوی خود کاال را به 
مقصد حمل می کنند. برخی از عراقی ها در مرز دو 
کشور کاالی مورد نیاز را با ریال خریداری می کنند؛ 

این ها تعهد آن چنانی به تاجر ایرانی ندارند.
می دهد:  ادامه  عراق  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
کارت  با  صادرکننده ها  و  ایرانی  تجار  از  برخی 
بازرگانی کاال صادر می کنند و یا خودشان صاحب 
کاال هستند؛ این افراد تسویه ممکن است مالی را با 
ریال انجام دهند. البته گروه دیگری هم هستند که 
با دینار و ارز تعامل می کنند. مجموعه این ها تابع 

نظامات بانک مرکزی است.
او ادامه می دهد: از طرفی قوانین بانک مرکزی ثبات 
معاف  را  تعهد  و  صادرات  از  حدی  یک بار  ندارد؛ 
می کنند مثاًل یک میلیون دالر اگر فردی صادر کرده 
باشد می تواند رفع تعهد خود را با ریال انجام دهد. 
 ۷0 به   ۳0 می تواند  صادرکننده  می گویند  یک بار 

کاالی صادرشده، وارد کند.
او تصریح می کند: اخیراً اطالعیه ای منتشر کرده اند 
و  عراق  به  که  صادرکننده هایی  مضمون  این  با 
رفع  جاها  بقیه  مثل  کرده اند  صادر  کاال  افغانستان 
تعهد ارزی کنند. این ها یا از طریق دو صرافی مجاز 
که بانک مرکزی معرفی کرده، ارز خود را برگردانند 

یا با سامانه نیما کار کنند.
او تأکید می کند: واقعیت این است که وضعیت بازار 
نیست.  کشورها  سایر  بازار  مثل  افغانستان  و  عراق 
دو کشور  اقتصادی  واقعیت های  مرکزی  بانک  باید 
به  را  کشورها  این  شیوه خاص  باید  کند؛  قبول  را 

http://otaghiranonline.ir/news/34861
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رئیس اتاق ایران ضمن تشریح نشست همفکری 
فعاالن بخش خصوصی با وزیر كار باهدف پیشبرد 
روند اصالح محیط كسب وكار، گفت: انتظار بخش 
خصوصی این است كه دولت قبل از صدور هر 
بخشنامه ای، نظرات بخش خصوصی را اخذ كند 
و هماهنگی بیشتری درروند صدور بخشنامه و 

آیین نامه ها شکل بگیرد.
با محمد  نشست همفکری فعاالن بخش خصوصی 

اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  شریعتمداری 
برگزار و در این نشست درباره مؤلفه هایی که منجر 
رفع  و  کسب وکار  محیط  اصالح  روند  پیشبرد  به 
موانع این حوزه به خصوص در حوزه سازمان تأمین 

اجتماعی می شود، گفت وگو شد.
اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین  رابطه  همین  در 
ایران«  اتاق  خبری  »پایگاه  با  گفت وگو  در  ایران 
رئیسه  هیات  اعضای  نشست  جزییات  تشریح  به 

تأمین  مدیرعامل سازمان  و  کار  وزیر  با  ایران  اتاق 
اجتماعی پرداخت.

غالمحسین  سوی  از  ارائه شده  توضیحات  طبق 
تأمین  سازمان  امنای  هیات  دبیرخانه  شافعی، 
به  اقدام  دانشگاهی  جهاد  همکاری  با  اجتماعی 
بررسی پژوهش های دانشگاهی و همچنین مصاحبه 
و مشورت با نمایندگان، کارشناسان بخش خصوصی 
و تعدادی از نمایندگان مجلس کرده است که نتیجه 
صاحبان  دغدغه   28 شناسایی  پژوهشی،  کار  این 

کسب وکار است.
در  بیمه  حق  ضرایب  تعیین  افزود:  شافعی 
ضرایب   )4۱ و   ۳8 )مواد  پیمانی  قراردادهای 
هیات های  حسابرسی،  به  بازرسی  تبدیل  پیمان، 
و  بدوی  هیئت های  منافع  تعارض  اختالف،  حل 
بودن  محور  بخشنامه  گرایی،  سه جانبه  تجدیدنظر 
بخشنامه ها  تنقیح  و عدم  اجتماعی  تأمین  سازمان 
مهم ترین  ازجمله  فاکتورها  به  بیمه  حق  اعمال  و 
 28 از  کسب وکار  صاحبان  که  هستند  مسائلی 
مسئله موجود، متفق القول خواستار رسیدگی و حل 

ابهامات موجود درباره آن ها هستند.
به  نشست  این  برگزاری  کرد:  خاطرنشان  شافعی 
همت وزارت کار و همفکری با بخش خصوصی برای 
که  است  ارزشمندی  اقدام  موجود،  مشکالت  حل 
مشابه آن را در طول این چند سال گذشته کمتر 
شاهد بودیم؛ در حال حاضر برای تحقق اهدافی که 
از سوی وزارت کار دنبال می شود و آسیب شناسی  
و  عملیاتی  برنامه  یک  نیازمند  مطرح،  مشکالت 
اهداف  به  که  باشیم  مطمئن  تا  هستیم  زمانمند 

تعیین شده طبق برنامه خواهیم رسید.
در  تسهیل  خواستار  همچنین  ایران  اتاق  رئیس 
تا  شد  کارفرمایان  جرائم  بخشودگی  یا  پرداخت 
سازمان  سوی  از  که  شش گانه ای  سرفصل های  در 

نتایج نشست فعاالن اقتصادی با وزیر كار از نگاه شافعی

بخشنامه های تامین اجتماعی با نظر بخش خصوصی از 2000 به 60 
مورد كاهش می یابد

اجتماعی شناسایی شده است، این مورد هم اضافه و 
مجزا در دستور کار قرار گیرد.

بی رویه  افزایش  و  موعد  از  پیش  بازنشستگی های 
دیگر  از  زیان آور،  و  مشاغل سخت  در  بازنشستگی 
این  در  ایران  اتاق  رئیس  گفته  به  که  بود  مسائلی 
نشست موردبحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا 
اصالحات الزم در خصوص آیین نامه بازنشستگی های 
پیش از موعد نهایی و به تصویب هیات دولت برسد.
همچنین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این قول 
را داد که طی یک ماه آینده، با اعمال نظر اتاق ایران، 
بخشنامه های باقی مانده از سازمان تأمین اجتماعی، 
ابهام زدایی و تنقیح شده و سپس برای اجرایی شدن 
 2000 تعداد  است  قرار  اساس  این  بر  شود.  ابالغ 
تقلیل  بخشنامه   60 به  اجتماعی  تأمین  بخشنامه 

پیدا کند.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: با توجه به صحبت های 
مهرماه  پایان  کار،  وزیر  اعالم  طبق  و  انجام شده 
تصویب  پیمان  دستورالعمل جدید ضرایب  امسال، 
باموضوع بخشودگی جرائم  رابطه  خواهد شد و در 
تأمین اجتماعی نیز مقرر شد که این مسئله از طریق 
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در 
جلسات سران سه قوا برای دستیابی به یک مصوبه 

اجرایی مورد پیگیری قرار گیرد.
جلسات  برگزاری  که  کرد  امیدواری  ابراز  شافعی 
همفکری  درعین حال  تا  باشد  ادامه دار  این چنینی 
و مشورت با بخش خصوصی به شکل عملیاتی و نه 

صوری موردتوجه قرار گیرد.
خصوصی  بخش  انتظار  گفت:  زمینه  همین  در  او 
این است که تا قبل از صدور هر بخشنامه ای، دولت 
هماهنگی  و  کند  اخذ  را  خصوصی  بخش  نظرات 
بیشتری درروند صدور بخشنامه و آیین نامه ها، بین 

دولت و بخش خصوصی شکل گیرد.
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سلیمی، رئیس اتاق مشترك ایران و افغانستان 
می گوید: شیوه تجارت ایران با عراق و افغانستان 
ماجرای  در  و  بوده  ریال  مبنای  بر  گذشته  از 
رفع تعهد ارزی، بانک مركزی باید واقعیت های 
اقتصادی دو كشور و شیوه خاص تجارت با این 
به رسمیت بشناسد وگرنه مختصر  را  كشورها 
صادرات ایران به عراق و افغانستان هم به مشکل 

می خورد و بازار را به رقبا واگذار می كنیم.
و  عراق  بازار  در  ایران  سهم  کارشناسان  گفته  به 
افغانستان با تهدیدهای جدی روبرو شده است؛ در 
این شرایط به نظر می رسد بانک مرکزی با پذیرش 
و اجرای توافق ارزی، به خصوص بازگشت ریالی ارز 

حاصل از صادرات به عراق و افغانستان، می تواند به 
حفظ بازار این کشور کمک کند.

و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس  سلیمی،  حسین 
افغانستان در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« 
می گوید: به نظر می رسد نتیجه همه کشمکش ها، 
اینجا  به  متعدد  بخشنامه های  صدور  و  تهدیدها 
باسابقه  صادرکننده  و  تولیدکننده  به  که  رسیده 
مهلت  این  داده شود؛  مهلت  تعهداتشان  رفع  برای 

چند بار تمدید شده است.
سلیمی ادامه می دهد: باالخره بانک مرکزی و دولت 
که  واقعی  صادرکننده  که  رسیده  نتیجه  این  به 
بسیاری از آنها تولیدکننده هم هستند، بیش از این 

تولیدکننده  به  اقتصاد  و  کشور  نگذارد.  تحت فشار 
مشکل  دارد.  نیاز  هویت  با  کننده  صادر  و  اصیل 
ارز  بازگشت  عدم  و  صادرات  حوزه  در  پیش آمده 
حوزه  در  مشکالت  دلیل  به  صادرات  از  حاصل 
نقل وانتقال پول و تعهدهایی بود که درنتیجه موانع 

پیش روی عملیاتی نشده است.
به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در 
شرایط فعلی دولت سعی کرده تولیدکننده و صادر 
بازرگانی  کارت  با  که  کسانی  از  را  واقعی  کننده 
البته پرونده  یک بارمصرف کار می کردند جدا کند؛ 
داده شده  ارجاع  قضایی  نهادهای  به  سودجو  افراد 

است.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  می دهد:  ادامه  او 
از صادرکننده های  دفاع  زمینه  در  ایران  کشاورزی 
واقعی خیلی تالش کرده است؛ بارها آقای شافعی 
و  کرده  سعی  و  نوشته  نامه  مختلف  مسئوالن  به 
موانع  و  مشکالت  و  کشور  اقتصادی  روز  وضعیت 
به گوش سیاست گذار  را  روی صادرکننده ها  پیش 

برساند.
سلیمی می گوید: اآلن بانک مرکزی سعی می کند از 
طریق معرفی صرافی های مورد تأیید خود، مسئله 
برگشت ارز را حل کند؛ البته برخی از صادرکننده ها 
بدهند؛  پول  به صرافی ها  نیستند  بانک ها حاضر  یا 
همه این موارد مشکالت اجرایی است و باید برای 

حل این مشکالت چاره جویی شود.
و  عراق  کشور  با  تجارت  شیوه  سلیمی  گفته  به 
دو  این  در  قدیم  از  است.  ریالی  پایه  با  افغانستان 
بانک  باید  بود.  شکل  این  به  تجارت  روال  کشور 
قبول  را  کشور  دو  اقتصادی  واقعیت های  مرکزی 
رسمیت  به  را  کشورها  این  شیوه خاص  باید  کند. 
بشناسد وگرنه این مختصر صادرات به کشور عراق 
و افغانستان هم به مشکل می خورد و بازار را به رقبا 

حسین سلیمی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران

باید شیوه خاص تجارت با عراق و افغانستان به رسمیت شناخته شود

واگذار می کنیم.
شرایط  هم  مرکزی  بانک  البته  می دهد:  ادامه  او 
تسهیل  برای  می کند  سعی  و  می کند  بررسی  را 
صادرات و برگشت ارز به میزان ۷0 درصد راهکاری 

عملیاتی ارائه دهد.
می توانند  صادرکننده ها  اآلن  می کند:  تصریح  او 
اعتماد  مورد  صرافی های  با  خود  ارز  برگشت  برای 
در داخل همکاری کنند و معادل ارز خود را تأمین 
کنند؛ حتی کسانی که ارز مازاد ارز دارند می توانند 

در آنجا عرضه کنند.
افغانستان،  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس  گفته  به 
کاالی  اختیار  در  افغانستان  بازار  حدود ۷0 درصد 
ویروس  شیوع  اول  روزهای  به غیراز  است؛  ایرانی 
رفت وآمد  حوزه  در  مشکالتی  باعث  که  کرونا 
کامیون ها شده بود، در حوزه حمل ونقل و صادرات 

به این کشور مشکلی وجود ندارد.
به  صادرکننده ها  بیشتر  می کنند:  تصریح  او 
در  می توانند  آنها  هستند،  افغان ها  افغانستان، 
صرافی ها ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند. البته اآلن 
صادرکننده ها می توانند با اظهارنامه ارز به مملکت 
ثبت  کارنامه شان  در  آن ها  ارزی  آورده  و  بیاورند 
می شود. البته قباًل با توجه به قانون پول شویی بیش 
از ۱0 هزار دالر نمی توانستند به کشور بیاورند ولی 
اظهار  گمرکات  و  ورودی  مبادی  در  فرد  اگر  اآلن 

کند، کفایت می کند.
این ها یک قدم پیشرفت  سلیمی معتقد است: همه 
در حل مشکالت صادرکننده ها است. اآلن فرد برای 
سرمایه گذاری و بابت خریدهای ارزی خود می تواند 
ارز وارد کشور کند؛ با این طریق جدید بانک مرکزی 
گشایشی ایجاد کرده است؛ صادرکننده های کاال به 
افغانستان هم از این طریق می توانند ریال بدهند و 

ارز بگیرند و درنهایت رفع تعهد ارزی کنند.
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یادداشت

متن کامل

رفتارهای جزیره ای واحدها، چالش شركت های 
بزرگ است به طوری كه در نظرسنجی جهانی 
از 1500 شركت مشخص شد؛ 75 درصد مدیران 
رنج  درون سازمانی  كشمکش های  از  عامل 
می برند. پادزهر این سرعت گیر رشد شركت ها، 
خالصه  ارشد  مدیران  جدید  رویکرد  پنج  در 
می شود كه مهم ترین آن »تمركز بر چند طرح 

كلیدی به جای 100 پروژه وقت گیر« است.
وجود  کسب وکارها  ظهور  ابتدای  از  چالش  این 
مختلف  واحدهای  کارکنان  چگونه  است:  داشته 
سازمان را به همکاری با یکدیگر برای حل مشکالت 
شرایط  اندکی  کووید-۱۹  کنیم؟  وادار  مشترک 
تجربیات  مدت،  این  در  است.  بخشیده  بهبود  را 
درون سازمانی  همکاری های  افزایش  از  مختلفی 
مشاهده  منطقه ای  و  ملی  همکاری های  حتی  و 
رهبران  از  بسیاری  این حال، همچنان  با  کرده ایم. 
و  گروه بندی ها  نمی توانند  راحتی  به  کسب وکارها 
حذف  را  خود  سازمان  کردن های  عمل  جزیره ای 

و  کسب وکارها  مختلف  واحدهای  هنوز  کنند. 
که  کرد  مشاهده  می توان  را  بسیاری  شرکت های 
بر سر قدرت، نفوذ و سرمایه های بیشتر با یکدیگر 
 ۱500 روی  نظرسنجی  یک  در  می کنند.  رقابت 
بین المللی  شرکت های  ارشد  مدیران  و  مدیرعامل 
از  درصد   ۷5 شد،  انجام  کرونا  بحران  از  پیش  که 
مختلف  واحدهای  کردند  عنوان  شرکت کنندگان 
مهندسی  توسعه،  تحقیق  و  )مانند  آنها  سازمان 
نظیر  پروژه هایی  روی  همکاری  به جای  تولید(  و 
دیجیتال سازی، به رقابت با یکدیگر می پردازند. این 
هستند.  هزینه بر  دارند:  بزرگ  ایراد  یک  رقابت ها 
شرکت های تحت مطالعه ما، انتظار داشتند از سال 
 ۱۱ رشدی  نرخ  میانگین  به طور   20۱۹ تا   20۱۷
درصدی را تجربه کنند. اما فقط 5/ 6 درصد رشد 
داشتند. این ضعف در رسیدن به اهداف، بیش از هر 

چیز به دلیل رقابت های درون سازمانی بود.
به راحتی می توان تقصیر را به گردن شخصیت های 
واحدهای  بین  جزیره ای  تنش های  و  خودمحور 

که  است  آن  واقعیت  اما  انداخت.  سازمان  مختلف 
خالقانه  آشوب های  شیفته  شرکت ها  از  بسیاری 
باعث  درون سازمانی  رقابت های  سال ها،  هستند. 
جدید  فناوری های  آزمایش  ریسک  به  تنوع بخشی 
به عنوان مثال ممکن بود ریسک  دیجیتال می شد. 
واحد مهندسی روی یک فناوری دیجیتال به نتیجه 
دیگری  فناوری  روی  تولید  واحد  ریسک  و  برسد 
شکست بخورد. در هر صورت، شرکت به شکل های 

مختلفی از این مخاطره پذیری ها نفع می برد.
واحدهای  دارد.  هم  عیب  یک  استراتژی  این  اما 
شرکت  منافع  بر  تمرکز  جای  به  سازمان  مختلف 
برخی  هستند.  خود  برای  ارزش آفرینی  به دنبال 
این  به  نه.  بقیه  و  می کنند  پیدا  تکامل  واحدها  از 
صورت، وضعیت فناوری های دیجیتال شرکت مانند 
آن  در  ناهماهنگی  که  می شود  چهل تکه  خرقه ای 
منافع  نتیجه آن می شود که حداکثر  موج می زند. 
به دست  گرفته  صورت  سرمایه گذاری های  از  الزم 
خالق  آشوب  استراتژی  این  درحالی که  نمی آید. 
ظهور  ابتدایی  روزهای  در   )creative-chaos(
دیجیتال نتیجه بخش بود، امروزه باعث از بین رفتن 

منابع مالی می شود.
مطرح  ارشد  مدیران  برای  سوالی  شرایط،  این  با 
است. چگونه می توان از این مرز باریک اثربخشی-

واحدهای  می توان  چگونه  کرد؟  عبور  زیان بخشی 
مختلف سازمان را به رقابت با یکدیگر تشویق کرد 
و در عین حال از همکاری های کافی آنها بهره برد؟

وضعیت  تعیین  برای  کلیدی  متغیر  دو  از  ما 
دیجیتال  وضعیت  نخست،  بردیم:  بهره  شرکت ها 
شرکت ها برای تعیین آن دسته از شرکت هایی که 
فعاالن  سایر  به  نسبت  بیشتری  سرمایه گذاری های 
بازار خود انجام داده اند. دوم، وضعیت رشد درآمدی 
از  بیش  رشدشان  که  شرکت هایی  تعیین  برای 

میانگین بازار بوده است. یافته های ما حاکی از آن 
بود که فقط 22 درصد از نمونه مطالعاتی ما هر دو 

ویژگی را داشتند.
ما سپس به بررسی دقیق تر استراتژی های شرکت ها 
به کارگیری  در  آنها  موفقیت  رمز  تا  پرداختیم 
فناوری های نوین دیجیتال را متوجه شویم. براساس 
رسیدیم  جمع بندی  این  به  پاسخ دهندگان  نظرات 
و  است  آنها  روی  پیش  مهمی  چالش های  چه  که 
شرکت هایشان در مقابله با هر کدام از این چالش ها 
نتایج،  چه رویکردهایی در پیش می گیرند. تحلیل 

حاکی از پنج رویکرد برتر آنها بود.
۱- تدوین یک استراتژی دیجیتال روشن

نقل قولی از آلبرت انیشتین وجود دارد که می گوید: 
»تعریف نبوغ، دریافت پیچیدگی و ساده سازی آن 
به کار  زمینه ای  هر  در  می توان  را  نظر  این  است.« 
به دنبال  اگر  دیجیتال.  استراتژی  برای  به ویژه  برد، 
شوید  مطمئن  باید  هستید،  افراد  موثر  همکاری 
به خوبی  را  و مشترک  نهایی  اهداف  آنها  که همه 
درک کرده اند. رسیدن به این منظور نیازمند نظم 
نظر  در  را  کاترپیالر  شرکت  است.  بسیار  تمرکز  و 
دیجیتال  مدیرکل  ردزیک،  اوگی  گفته  به  بگیرید. 
فناوری  پروژه  بر چند  فقط  این شرکت  کاترپیالر، 
تمرکز می کند که بیشترین پتانسیل ها را دارند. آنها 
مختلفی  پروژه  شاید صدها  و  ده ها  درگیر  را  خود 
از  یکی  کرد.  مدیریتشان  نتوان  که  نمی کنند 
پیشگیرانه ای  تحلیل های  شرکت،  این  پروژه های 
درک  خوبی  به  را  آن  شرکت  افراد  همه  که  است 
در  مهمی  نقش  پیشگیرانه  تحلیل های  می کنند. 
پیشگیری از خرابی ماشین آالت کاترپیالر دارد که 

یکی از مهم ترین دغدغه های مشتریان آنها است.
شدن  »دیجیتالی  گفته:  خود  مصاحبه  در  ردزیک 
به معنای آن نیست که لزوما به دنبال جدیدترین... 

همکاری درون سازمانی، همتای سوم كارآیی و بهره وری

پادزهر كشمکش های درون سازمانی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3698731-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B2%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%85%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
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مالیر؛ شهر جهانی انگور

https://www.isna.ir/photo/99070704889/%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1
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