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درج آگهی در رسانه های سندیکا
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آرشیو بولتن روزانه رسانا

گفت وگو با محمد فارسی؛ 
شـرکت  مدیـره  هیـات  رییـس 

یاسـان فلـزی  سـازه های 

کالف درهم تنیده اقتصاد را 
گره گشایی نیست

یک  به  ایران،  اقتصاد  ناپذیری  پیش بینی 
شده  تبدیل  اقتصادی  فعاالن  برای  کور  گره 
ملتهب  بازار  که  کنونی  شرایط  در  است. 
مجالی  عمال  کشور  اقتصاد  پرنوسان  و 
به  مدت  کوتاه  حتی  برنامه ریزی های  برای 
صنعتگران نمی دهد، فعالیت آن ها عمال شبیه 

به قدم گذاشتن در فضایی تاریک و ناشناخته 
است. به هر حال و علیرغم همه این مشکالت 
و  می کنند  بقا تالش  برای  همچنان شرکت ها 
متعدد،  چالش های  این  با  نابرابر  مواجهه  در 
مهندس  می پذیرند.  را  زیان ها  و  هزینه ها 
شرکت  مدیره  هیات  رییس  فارسی،  محمد 
سندیکای  دکل سازان  کمیته  عضو  و  یاسان 
صنعت برق ایران، تحریم ها را ریشه بسیاری 
است  معتقد  و  می داند  از مشکالت شرکت ها 
صنعت و اقتصاد در سایه تبادالت اقتصادی و 
مالی با دنیا به دست خواهد آمد. مشروح این 

گفتگو را ذیال می خوانید: 
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شماره  2789 6 دی 99

از دیدگاه شما چالش های سازندگان تجهیزات، در 
چه مسائلی ریشه دارد؟ 

هزاران  که  است  بحران  دچار  آنقدر  کشور  اقتصاد 
تحقیقی،  صنعتی،  حوزه های  در  اقتصادی  فعالیت 
بهداشتی و ماشین آالت گرفتار مشکالتی پرتعداد و 
عدیده شده اند. همه این حوزه ها وابستگی غیرقابل 
از  بخشی  ناگزیرند  و  دارند  اولیه  مواد  به  انکاری 
وارد  کشور  از  خارج  از  را  خود  تولید  نهاده های 
اگر چه شدت و ضعف  وابستگی  میزان  این  کنند. 
تحریم  شرایط  در  که  است  این  واقعیت  اما  دارد، 
از این بخش ها  و بحران های ارزی کنونی، هر یک 
به نحوی گرفتار تامین مواد اولیه شده اند؛ بنابراین 
همه تولیدکنندگان در هر صنف و صنعتی به دلیل 
نرخ  افزایش بی سابقه  و  گستردگی سطح تحریم ها 
برابری ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود یک 
چالش مشترک دارند. از دیدگاه من همه مشکالت 
است  گسترده  تحریم های  از  ناشی  حوزه  این 
امکان  عدم  محل  از  را  آسیب  بیشترین  صنایع  و 

مبادالت تجاری و مالی متحمل می شوند.
تولیدکنندگان  برق جنس مشکالت  در صنعت  آیا 

تفاوت خاصی دارد؟
سازندگان صنعت برق برای تامین مواد اولیه مورد 
تجهیزات  و  یدکی  لوازم  وابسته  کامال  یا  نیاز خود 
وارداتی هستند و یا مواداولیه را وارد کرده و کلیه 
مراحل تولید محصول نهایی را در شرکت های خود 
تجهیزات  واردکننده  که  اول  گروه  انجام می دهند. 
را  کاال  کارخانجاتشان  در  عمدتا  واسطه ای هستند 
اسمبل و مونتاژ و محصول نهایی را عرضه می کنند 
و لذا با افزایش قیمت ارز و تحریم های موجود تقریبا 
در آستانه فروپاشی هستند. دومین گروه تجهیزات 
صنعت برق، محصوالتی هستند که وابستگی ارزی 
را  نیازشان  مورد  اولیه  مواد  و عمده  دارند  کمتری 

سندیکا+/ انرژی 

متن کامل

مانند  صنعتی  در  می کنند.  تهیه  کشور  داخل  از 
اولیه  مواد  اصلی ترین  خاصی  فوالد  که  دکل سازی 
که  است  این  اصلی  مساله  می شود،  محسوب  آن 
دهها  تولید  داخل،  ساخت  پتانسیل  وجود  علیرغم 
سایز مختلف نبشی، توجیه اقتصادی ندارد مخصوصا 
که در این شرایط اقتصادی و کاهش ظرفیت تولید 
یافته  هم  کاهش  میزان  این  سفارش  شرکت ها، 
است. به همین دلیل ما ناگزیریم برای تامین مواد 
اولیه به واردات متوسل شویم، اما به دلیل نوسانات 
ارزی شدید و عدم تخصیص به موقع ارز با مشکالت 

جدیدتر و گسترده تری مواجه شدیم. 
چه شد که صنایع تا این حد گرفتار مساله تامین 

ارز شدند؟
جدی،  چالش  این  ایجاد  عامل  اولین  تردید  بدون 
نادرست  سیاست های  دلیل  به  ریال  ارزش  کاهش 
دولت  اینکه  دیگر  نکته  است.  دولت  مالی  و  پولی 
ارز  به  ها، دسترسی گسترده ای  تحریم  از  پیش  تا 
حاضر  شرایط  در  اما  داشت.  گاز  و  نفت  از  حاصل 
نفتی، کنترل  به کاهش شدید درآمد های  توجه  با 
شدید بر ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در دستور 
کار دولت قرار گرفته و صادرکنندگان ناگزیرند ۷۰ 
پایین تری در  با قیمت  را  ارز صادراتی خود  درصد 
اختیار بانک مرکزی قرار دهند. مشکل این است که 
در این روند نه چندان منسجم، همین شرکت های 
نیاز جهت خرید  ارز مورد  تامین  برای  صادرکننده 
مود اولیه مورد نیازشان دچار مشکل و گاها زمان 

طوالنی منتظر تخصیص ارز هستند.
این مشکالت چه پیامد هایی برای شرکت های شما 

داشته است؟ 
وقتی ما نتوانیم به موقع و به قدر کافی مواد اولیه 
مورد نیاز کارخانه را تهیه کنیم، قطعا زمان تولید 
افزایش می یابد. به این ترتیب میزان محصولی که 

قبال در طول یک ماه تولید می شد حاال در یک دوره 
شش ماهه یا یک ساله تولید می شود. این افزایش 
زمان تولید ناشی از مشکالت موجود برای تامین ارز 
البته تصمیمات متعدد دستگاه های دولتی است  و 

که بدون انجام بررسی های الزم اتخاذ می شود. 
انگاشته  نادیده  نباید  که  دیگری  مهم  بسیار  نکته 
اقتصادی  مشکالت  دلیل  به  که  است  این  شود 
یک  به  شرکت ها  برای  نقدینگی  تامین  کنونی، 
عالوه  مساله  همین  و  شده  تبدیل  اساسی  چالش 
و  فنی  نیرو های  حفظ  تولید،  روند  کردن  کند  بر 
متخصص را هم برای شرکت ها سخت کرده است. 
را  برابر زمانی  این است که فردی دو  درست مثل 
کردن  باز  به  می کند،  لباس  یک  بافت  صرف  که 
ما  دهد،  اختصاص  نخ  شده  پیچیده  کالف های 
از  بیشتر  و  گرفتاریم  مهلکه ای  چنین  در  درست 
وقت  تولیداتمان  و کیفیت  افزایش کمیت  به  آنکه 
و هزینه اختصاص دهیم، ناچاریم زمان و پولمان را 
برای حل گره های کور اقتصادی کشور صرف کنیم.

راهکار از دیدگاه شما چیست؟ 
اصلی ترین و مهمترین راهکار ممکن تعامل با دنیا 
و رفع تحریم هاست. ما برای افزایش شاخص تولید 
سایر  با  مالی  و  تجاری  تبادالت  انجام  جز  چاره ای 
کشور های دنیا نداریم و برای دستیابی به این مهم 
از سد تحریم ها بگذریم. همه صنایع در تمام  باید 
دنیا حتی در توسعه یافته ترین کشور ها هم ناگزیرند 
بخشی از مواد اولیه مورد نیازشان را از طریق واردات 
تامین کنند و این مساله اصال مختص شرکت های 
ایرانی نیست؛ بنابراین مساله عدم تامین ارز و عدم 
امکان واردات، یک مساله صنفی محسوب نمی شود 
در  دارد.  در حد کل صنایع کشور  ابعاد وسیعی  و 
این میان بخشنامه های متعدد صادر شده از سوی 
بانک مرکزی و گمرک ها هم به این مشکالت دامن 

زده است. 
تا پیش از این ما می توانستیم از طریق ارز صادراتی 
محصوالتمان، نسبت به تامین مواد اولیه مورد نیاز 
بخشنامه های  اساس  بر  متاسفانه  اما  کنیم،  اقدام 
ندارد  وجود  کار  این  امکان  حاضر  حال  در  جدید 
اینکه ثبت  نیاز است، ضمن  بانک مرکزی  و مجوز 

سفارش هم سخت و گا ها غیرممکن است. 
در  صمت  وزارت  از  اولیه  مواد  واردات  مجوز  اخذ 
شرایط کنونی به یک چالش برای سازندگان تبدیل 
ناگزیر است  تولیدکننده ای  شده است. چرا که هر 
اولیه،  مواد  این  به  نیاز  میزان  مراحل مختلف  طی 
عدم ساخت داخل و نحوه تامین ارز آن را به این 
وزارتخانه ثابت کند تا بتواند مجوز الزم را دریافت 
کشور  به  ارز  انتقال  مجوز،  این  اخذ  از  پس  کند. 
بزرگ  مساله  یک  خود  تحریم ها  دلیل  به  ثالث 
محسوب می شود که عمدتا هزینه قابل توجهی را 

به شرکت های سازنده تحمیل می کند. 
پروسه  این  در  که  هزینه ای  و  زمان  مجموع 
می شود،  تحمیل  ما  به  طوالنی  و  بوروکراتیک 
داده  افزایش  را  محصوالتمان  شده  تمام  قیمت 
حتی  و  صادراتی  بازار های  در  ما  رقابت  قدرت  و 
بازار های داخلی را کاهش می دهد. ما در این روند 
از  را  خارجی  رقبای  با  مواجهه  برای  خود  توانایی 
نظیر  صنایعی  ارزآوری  تدریج  به  و  داده ایم  دست 

دکل سازی کاهش می یابد.
آیا می توان چشم اندازی برای اقتصاد و صنعت کشور 

متصور بود؟ 
واقعیت این است که در شرایط کنونی وقتی دالر 
برابر  چندین  ناگهان  زمانی  کوتاه  دوره  یک  در 
افزایش می یابد به این معناست که به هیچ عنوان 
نمی توانیم چشم انداز روشنی از آینده داشته باشیم. 
به همین دلیل فعاالن اقتصادی حتی قادر نیستند 

http://www.ieis.ir/fa/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%87%E2%80%8E%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
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امکان گشایش ال سی برای 
تجار ایران و ارمنستان

رئیس امور بین الملل بانک ملت امکان گشایش 
و  ایران  کشور  دو  تجار  میان  اسنادی  اعتبار 
ارمنستان را امکان پذیر دانست و یادآور شد که 
گشایش ال سی باید از سوی تجار متقاضی از هر 
دو کشور مورد قبول باشد و طرف ارمنستانی نیز 
نزد بانک ملت شعبه ایروان حساب داشته باشد.

توسعه  در  ظرفیت شناسی  مجازی  همایش  در 
همکاری های اقتصادی ایران و ارمنستان که توسط 
اتاق بازرگانی تهران با همکاری اتاق مشترک ایران 
و ارمنستان برگزار شد، فرصت های گسترش تجارت 
ایران  از  اقتصادی  فعاالن  ورود  و  کشور  دو  میان 
این  در  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  اوراسیا  بازار  به 
همایش مجازی، نزدیک به 1۰۰ فعال اقتصادی و 
صاحبان کسب وکار از ایران در آن حضور داشتند و 
پای صحبت های مقامات بخش خصوصی و مسئوالن 

دولتی مرتبط با بازار کشور ارمنستان نشستند.
امور  معاون  مجازی،  گردهمایی  این  آغاز  در 
توافقات منطقه ای چندجانبه  اتاق تهران  بین الملل 
را فرصتی برای توسعه مناسبات اقتصادی کشورها 
و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی در درون کشورهای 
عضو، عنوان کرد و با اشاره به توافق نامه اوراسیا و 
ورود ایران به این توافق نامه منطقه ای، آن را فرصتی 

برای ارتقای سطح روابط تجاری ایران با کشورهای 
این حوزه دانست.

حسام الدین  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
جنوب  به  شمال  کریدور  مسیر  به  اشاره  با  حالج 
ارتقای  قفقاز متصل می کند،  به  را  که خلیج فارس 
و  ایران  کشور  دو  میان  لجستیک  زیرساخت های 

ارمنستان را مهم ارزیابی کرد.
موضوع  که  کرد  تصریح  رابطه،  همین  در  وی 
کمیته  در  ارمنستان  و  ایران  میان  لجستیک 
سازمان های  مشارکت  با  و  تهران  اتاق  حمل و نقل 
دولتی مربوطه و نیز اتاق مشترک ایران و ارمنستان 
قابل بررسی است تا راهکارهای عملیاتی برای بهبود 

نظام حمل  و نقل بار میان دو کشور به دست آید.
سفر وزیر اقتصاد ارمنستان به تهران

در  سخنانی  طی  نیز  ارمنستان  در  ایران  سفیر 
با کشورهای  اقتصادی  مناسبات  بهبود  وبینار،  این 
همسایه را جزو سیاست های کالن کشور عنوان کرد 
ایران  با  به لحاظ وجود مرز زمینی  را  ارمنستان  و 
جزو بازارهای کلیدی برای ورود و تبادل کاال میان 

ایران و کشورهای اوراسیا دانست.
اقتصاد  وزیر  سفر  از  همچنین  ظهوری  عباس 
جدید  سال  ابتدای  در  پس  ایران  به  ارمنستان 
است  قرار  این سفر،  در  افزود:  و  داد  میالدی خبر 
فعاالن  و  بنگاه ها  از  اقتصادی  بلندپایه  هیات 

اقتصادی ارمنستان حضور داشته باشد.
منطقه  کار  به  آغاز  و  بازگشایی  از  همچنین  وی 
یادآور  و  داد  خبر  نزدیک  آینده ای  در  مغری  آزاد 
شد که توسعه مناطق آزاد تجاری میان دو کشور 
بالفعل  را  دو طرف  اقتصادی  ظرفیت های  می تواند 
ارزش  ارمنستان،  در  ایران  سفیر  گفته  به  کند. 
مبادالت تجاری دو کشور ایران و ارمنستان رقمی 
به  توجه  با  که  است  دالر  میلیون   4۰۰ حدود  در 

بر تحریم کاالهای  ارمنستان مبنی  سیاست دولت 
ترکیه، می توان این سطح از تجارت را افزایش داد. 
ظهوری همچنین از شروع به کار پروازهای باری و 
مسافری میان ایران و ارمنستان از تاریخ ۷ دی ماه 

امسال خبر داد.
ارمنستان ویترین کاالهای ایرانی

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان نیز 
با اشاره به اینکه ایران نتوانست از فرصت فروپاشی 
اتحادیه جماهیر شوروی و استقالل چندین کشور 
در شمال کشور، برای افزایش تجارت خارجی خود 
فرصت  نیز  کنونی  شرایط  در  افزود:  کند،  استفاده 
تحریم کاالهای ترکیه از سوی دولت ارمنستان به 
دنبال جنگ اخیر در قره باغ، پیش روی تجارت و 
اقتصاد کشور قرار گرفته و باید نهایت استفاده را از 

آن داشته باشیم.
به رغم  ارمنستان  اینکه  بیان  با  یاریجانیان  هرویک 
می تواند  اما  دارد،  محدودی  و  کوچک  بازار  آنکه 
باشد،  اوراسیا  حوزه  کشورهای  دیگر  بازار  به  پلی 
افزود: ارمنستان می تواند ویترین کاالهای ایرانی در 

منطقه اوراسیا باشد.
وی با این حال تاکید کرد که تجار و بازرگانان ایرانی 
برای ورود به بازار ارمنستان باید مزیت رقابتی در 
این بازار را ارزیابی کرده و با اطالع و آگاهی کامل 
کشور  این  با  تجارت  به  گام  بازار  این  نیازهای  از 

بگذارند.
مطالعات  دانشکده  استادیار  امیراحمدیان،  بهرام 
بر  سخنانی،  در  نیز  تهران  دانشگاه  در  جهان 
کمیسیون های  اعضای  ترکیب  کردن  تخصصی 
از  و  اوراسیا  کشورهای  با  ایران  اقتصادی  مشترک 
جمله ارمنستان تاکید کرد و یادآور شد که بخش 
فعال  حضور  کمیسیون ها  این  در  باید  خصوصی 

داشته باشد.

اقتصادی  مناسبات  توسعه  برای  اینکه  بیان  با  وی 
با  زیرساختی  امکانات  باید  دولت  ابتدا  کشورها،  با 
آن کشورها را فراهم کند تا به هنگام گشایش های 
نشوند،  دچار سردرگمی  اقتصادی  فعاالن  سیاسی، 
تا  بخواهد  دولت  از  باید  خصوصی  بخش  افزود: 
پی  در  پی  و  خلق الساعه  بخشنامه های  صدور  از 
سیاست  در  واحد  صدای  یک  و  کند  خودداری 

خارجی کشور شنیده شود.
آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  نریمان،  محسن 
تجاری ارس نیز در این گردهمایی مجازی، از مذاکره 
با طرف های ارمنی برای ایجاد بازار مشترک در مرز 
این  راه اندازی  که  یادآور شد  و  داد  دو کشور خبر 
همکاری های  تبادل  در  بزرگ  گامی  مشترک  بازار 
اوراسیا  حوزه  کشورهای  و  ایران  میان  اقتصادی 

خواهد بود.
میان  ترکیبی  لجستیک  تقویت  به  همچنین  وی 
منطقه  امکانات  که  کرد  تصریح  و  اشاره  کشور  دو 
آزاد تجاری ارس برای ورود تولیدکنندگان و فعاالن 

اقتصادی ایرانی فراهم است.
امکان گشایش ال سی برای تجار ایران و ارمنستان

شکوه طاهرزاده، رئیس امور بین الملل بانک ملت نیز 
در این همایش، در خصوص امکان گشایش اعتبار 
ارمنستان،  و  ایران  کشور  دو  تجار  میان  اسنادی 
یادآور شد که گشایش  امکان پذیر دانست و  آن را 
ال سی باید از سوی تجار متقاضی از هر دو کشور 
بانک  نزد  نیز  ارمنستانی  و طرف  باشد  قبول  مورد 

ملت شعبه ایروان حساب داشته باشد.
صورت  به  حساب  افتتاح  امکان  همچنین  وی 
میسر  را  ایروان  شعبه  ملت  بانک  در  غیرحضوری 
کرونا،  همه گیری  به  توجه  با  افزود:  و  کرد  اعالم 
افتتاح حساب غیرحضور نزد این شعبه در ارمنستان 
امکان پذیر است و شرکت یا فعال اقتصادی ایرانی 
متن کامل

http://www.ieis.ir/fa/news/6303/?l
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فراخوان وبینار آشنایی با 
فرصت های تجاری قزاقستان

و  تجاری  فرصت های  با  آشنایی  وبینار 
راهکارهای  با  همراه  قزاقستان  سرمایه گذاری 
حضور در دومین بازار اتحادیه اقتصادی اوراسیا 

7 دی ماه ساعت 11 الی 13 برگزار می شود.
وبینار آشنایی با فرصت های تجاری و سرمایه گذاری 
قزاقستان همراه با راهکارهای حضور در دومین بازار 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط موسسه آموزش و 
 )ITECC( توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران
برگزار  قزاقستان  و  ایران  اتاق مشترک  با همکاری 

می شود. 
ساعت  از   99 ماه  دی   ۷ یکشنبه  روز  وبینار  این 
11 تا 13 با تدریس دکتر حسن ولدبیگی، برگزار 
خواهد شد. شهریه حضور در این وبینار 122 هزار 
تومان است و اعضای اتاق بازرگانی تهران از تخفیف 

2۰ درصدی برخوردارند. 
نشانی به  نام  ثبت  جهت  می توانند   عالقمندان 

edu.tccim.ir مراجعه کنند. 
محتوای وبینار: 

و  )حال  قزاقستان  تجاری  و  اقتصادی  ▪ تحوالت 
آینده(

▪  موانع و چالش های صادرات به کشور قزاقستان
کشور  صادراتی  بازار  در  حضور  راهکارهای    ▪

قزاقستان
▪  فرصت های صادرات کاال و خدمات فنی مهندسی 

کشور قزاقستان
▪  فرصت  های کسب و کار و انواع حمایت های دولتی 

از سرمایه گذاران
▪  جلسه پرسش و پاسخ

نگرانی بخش خصوصی از 
بروز تورم سنگین و تشدید 

فشار های مالیاتی
نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک 
دو کمیسیون »صنعت و معدن« و »بهبود محیط 
بازرگانی  اتاق  تولید«  موانع  رفع  و   کسب وکار 
تهران به بررسی الیحه بودجه 1400 پرداختند و 
با بررسی اعداد و ارقام مندرج در آن، این الیحه 
را بیش از اندازه خوش بینانه و دور از واقع نگری 
باال،  کسری  با  که  کردند  توصیف  اقتصاد  در 
موجب بروز تورم شدید می شود و عالوه بر این 
فشارهای مالیاتی را بر کسب وکارهای شفاف که 

یکسال از کرونا آسیب دیده اند، بیشتر می کند.
دو کمیسیون »صنعت و معدن« و »بهبود محیط 
 کسب وکار و رفع موانع تولید« اتاق بازرگانی تهران 
در نشستی مشترک به بررسی اعداد و ارقام مندرج 
آن  پیامد های  نیز  و  آینده  سال  بودجه  الیحه  در 
سنگین  تورم  بروز  پرداختند.  فضای  کسب وکار  بر 
حاصل از کسری بودجه و تشدید فشار های مالیاتی 

بر  کسب وکار هایی که شفافیت بر آنها حاکم است، 
دو نگرانی عمده فعاالن عضو این دو کمیسیون بود.
و  صنعت  کمیسیون  رئیس  جلسه،  این  ابتدای  در 
الیحه  بررسی  اینکه  به  اشاره  با  تهران  اتاق  معدن 
بودجه سال 14۰۰ در دستورکار این کمیسیون قرار 
گرفته است، توضیح داد که الیحه بودجه سال آینده 
با رقم 2 هزار 435 هزار میلیارد تومان به مجلس 
درصد   18 میزان  به  رقم  این  که  است  شده  ارائه 
داشته  رشد   1399 سال  بودجه  الیحه  به  نسبت 
جزییات  به  سپس  محمدرضا  زهره وندی  است. 
دیگری از الیحه بودجه اشاره کرد و گفت: بودجه 
عمومی 929 هزار میلیارد تومان که قرار است 248 
عوارض  مالیات،  محل  از  آن  تومان  میلیارد  هزار 
درآمد های  اساس،  این  بر  شود.  تامین  گمرک  و 
مالیاتی سال آینده نسبت به آنچه برای سال جاری 
پیش بینی شده بود، 4۰ هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته است. همچنین قرار است 199 هزار میلیارد 
تومان از بودجه عمومی از محل فروش 2.3 میلیون 
است  قرار  این،  بر  افزون  شود.  تامین  نفت  بشکه 

اوراق مشارکت،  از محل  تومان  میلیارد  125 هزار 
شرکت ها  فروش  محل  از  تومان  میلیارد  هزار   95
ملی  توسعه  صندوق  از  تومان  میلیارد  هزار   ۷5 و 
 ۷۰ که  است  کرده  پیش بینی  دولت  شود.  تامین 
هزار میلیارد تومان نیز از فروش اوراق سلف نفتی 

کسب کند.
ارز را در الیحه بودجه  اینکه دولت نرخ  بیان  با  او 
است،  کرده  تعیین  تومان   5۰۰ و  11هزار  معادل 
ادامه داد: بخش اعظم درآمد ها وابسته به فروش نفت 
بوده و اصال مشخص نیست که محقق شود و دولت 
گویی  که  کرده  تدوین  را  بودجه  الیحه  نحوی  به 
قرار است تحریم ها رفع شوند. ضمن آنکه وضعیت 
ما از نظر FATF نیز مشخص نیست و پرسش حائز 
اهمیت آن است که به فرض فروش این میزان نفت، 
پول آن چگونه قرار است به کشور بازگردانده شود. 
پرسش دیگری که وجود دارد این است که دولت 
چگونه  می خواهد افزایش مالیات را محقق کند، آیا 
فرار های  یا  معافیت ها  از محل کاهش  افزایش  این 
است فشار  قرار  افزایش  این  یا  بود  مالیاتی خواهد 
بیشتری را به  کسب وکار هایی که به صورت قانونمند 

فعالیت  می کنند، وارد کند؟
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران عنوان 
احتماالً  که  است  آن  از  حاکی  بررسی ها  که  کرد 
محقق  شده،  پیش بینی  درآمد های  از  درصد   5۰
دولت  خرج  و  دخل  در  بزرگی  کسری  و  نمی شود 
ایجاد می شود که مهمترین عارضه چنین حجمی از 
کسری بودجه، تورم خواهد بود. در عین حال، این 
کرد. ضمن  مقروض خواهد  را  آینده  دولت  الیحه، 
آنکه گویی دولتمردان در تدوین این بودجه به این 
نکته توجه نکرده اند که اقتصاد در سال 1399 تحت 
یک  برای  را  بودجه سال14۰۰  و  بوده  کرونا  تاثیر 

شرایط عادی تنظیم کرده اند.

http://edu.tccim.ir
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فضای کسب و کار شرکت های 
خدمات انرژی )اسکوها(

مونا وثوقی فرد ا کارشناس ارشد دفتر حمایت های فنی 
بهره وری انرژی و استانداردها

و  مصرف  الگوی  اصالح  اصل   - ایرنا   - تهران 
از  یکی  به عنوان  انرژی  مصرف  بهینه سازی 
شاخص های مهم اقتصادی در هر جامعه موجب 
زیست محیطی  و  زندگی  شاخص های  ارتقای 
شده و الزام به رعایت آن عالوه بر خودشکوفایی 
کارایی  بهبود  فن آوری  ارتقای  از  ناشی  علمی 
انرژی بر  فرآیندهای  بهینه سازی  و  تجهیزات 

است.
مصرف  بهینه سازی  و  مصرف  الگوی  اصالح  اصل 
اقتصادی  مهم  شاخص های  از  یکی  به عنوان  انرژی 
زندگی  شاخص های  ارتقای  موجب  جامعه  هر  در 
و زیست محیطی شده و الزام به رعایت آن عالوه بر 
خودشکوفایی علمی ناشی از ارتقای فن آوری بهبود 
انرژی بر،  کارایی تجهیزات و بهینه سازی فرآیندهای 
اهداف  تحقق  برای  را  منابع  مناسب  توزیع  فرصت 

توسعه پایدار فراهم می آورد.

باالی مصرف ساالنه  محدودیت منابع فسیلی، رشد 
باالی  اقتصادی مصرف  و  فنی  کارایی  و عدم  انرژی 
انرژی را در کشور تبدیل  انرژی بهینه سازی مصرف 
به یک ضرورت کرده است. در این راستا شرکت های 
خدمات انرژی به عنوان بازوی اصلی و اجرایی بهره وری 
انرژی نقش عمده ای درخصوص حل مسائل فوق دارند.
خدماتی   نوع  از  شرکتی  انرژی  خدمات  شرکت های 
مهندسی که در کلیه بخش های مصرف کننده انرژی 
است که طرح های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را 
طراحی، اجرا و تأمین مالی می کند و با تضمین حصول 
انرژی و برعهده گرفتن مخاطرات  از کارآیی  بخشی 
پروژه، سهم خود را از محل صرفه جویی انرژی تأمین 
بر  انجام پروژه  از طریق  می کند. شرکت های مذکور 
اساس میزان پیشرفت و قرارداِد مبتنی بر عملکرد از 
انرژی متمایز  ارائه دهنده خدمات  سایر شرکت های 
می شوند و در مورد کاهش مصرف انرژی تضمین های 
الزم را ارائه می دهند و ممکن است در تامین مالی 

پروژه نیز مشارکت داشته باشند.
شرکت   ها  ی  پروژه   ها  ی  اجرای  فرآیند  اصلی  مراحل 
هدف  با  انرژی  ممیزی  شامل  انرژی  خدمات 
برای  امکان پذیر  روش   ها  ی  تعیین  سرمایه گذاری، 
اجرای  نتایج  تضمین  انرژی،  مصرف  بهینه سازی 
اقدامات بهینه سازی، بررسی و تضمین رعایت مقررات 
و استاندارد  ها  ، تهیه تجهیزات و نصب آن  ها  ، مدیریت 
مدت  طول  در  تجهیزات  نگهداری  و  تعمیر  پروژه، 
بطور  صرفه جویی  اندازه گیری  همچنین  و  قرارداد 

پیوسته است.
تامین منابع مالی اقدامات بهینه سازی مصرف انرژی 
توسط شرکت خدمات انرژی و یا مشتری و با پشتوانه 
صرفه جویی های انجام شده بعد از انجام پروژه صورت 
می گیرد. روش دیگر، تامین منابع به وسیله بانک یا 
موسسات اعتباری است که به شرکت و یا مشتری 

ارائه می شود.
کارایی  بر  مبتنی  قراردادهای  برای  اصلی  مدل  دو 
انرژی وجود دارد که شامل مشارکت در صرفه جویی 
در  مشارکت  روش  در  است.  صرفه جویی  تضمین  و 
صرفه جویی تامین مالی توسط اسکو صورت پذیرفته و 
تمامی ریسک های تامین مالی بر عهده اسکو می باشد. 
ریسک های فنی، صرفه جویی انرژی و بهره برداری به 
صورت مشترک بین اسکو و مشتری تقسیم می گردد. 
نیاز  مالی مورد  منابع  در روش تضمین صرفه جویی 
مشاوره های  اسکو،  و  تامین می شود  مشتری  توسط 
تخصصی و دانش فنی و مهندسی را در اختیار مشتری 
را  خود  آورده  صرفه جویی ها،  محل  از  و  داده  قرار 
دریافت می نماید. مشتری ریسک های سرمایه گذاری 
را تقبل نموده و ریسک های فنی و صرفه جویی انرژی 

به هر دو وارد می شود.
آسیب شناسی فضای کسب و کار شرکت های خدمات 

انرژی
در کشور ما از سال های گذشته فعالیت شرکت هایی 
تحت عنوان شرکت های مشاور انرژی آغاز شد. شروع 
فعالیت این شرکت ها نه براساس نیاز بازار که براساس 
سیاست گذاری ها و فعالیت های حاکمیتی و دولتی در 
چارچوب اهداف بهینه سازی مصرف انرژی در وزارت 
نیرو و پس از آن وزارت نفت بوده است.  براین اساس 
به طور عمده اقدامات ذیل انجام شده است: پیگیری 
و تشویق تأسیس این شرکت ها، آموزش کارکنان و 
کارشناسان مربوطه، تأمین تجهیزات و امکانات سخت 

افزاری و رتبه  بندی شرکت  ها.
اما چنانچه اشاره شد، فعالیت این شرکت ها عمدتاً به 
صورت دستوری و بدون شکل  گیری تقاضای حقیقی 
و مؤثر متقاضیان انجام می شد. بنابراین این شرکت ها 
از اهداف اولیه خود منحرف شده و کارنامه  قابل قبولی 
ارائه نداده اند. در گذشته فعالیت این شرکت ها منحصر 

به ممیزی انرژی آن هم عمدتاٌ براساس پروژه هایی با 
بودجه سازمان های دولتی بود. برخی از این شرکت ها 
نیز به مشاور تغییر ماهیت داده و کمتر مشاهده شده 
که به صورت عملیاتی راهکارهایی برای کاهش مصرف 

انرژی ارائه و به اجرای آن بپردازند.
عدم بلوغ شرکت های اسکو و نبود پایداری و انحالل 
بسیاری از این شرکت ها در سال های اول تاسیس، 
در  فعال  شرکت های  فناوری  و  فنی  دانش  ضعف 
عدم  و  داخلی  شرکت های  مالی  بنیه  ضعف  کشور، 
توانایی در جذب سرمایه، ناتوانی در تامین اطمینان 
خاطر مشتریان از بابت خدمات قابل ارائه، عدم حضور 
شرکت های بزرگ EPCF در این بخش، عدم وجود 
اسکو واقعی در کشور، عدم آشنایی بانک ها با مکانیزم 
اسکو و عدم مشارکت آنان در تامین مالی پروژه های 
مرتبط، تغییر مداوم مدیران دولتی و عدم امکان ثبت 
با  بیمه  موسسات  آشنایی  عدم  بلندمدت،  قرارداد 
مکانیزم اسکو و عدم مشارکت فعال بیمه در این بخش، 
عدم وجود بسترهای الزم از جمله قرارداد تیپ، ساز 
و کار اندازه گیری و صحه گذاری M&V، عدم وجود 
برنامه جامع بهینه سازی مصرف انرژی در کشور، وجود 
تحریم ها و تاثیر آن بر روند معمول واردات فن آوری، 
سرمایه و دانش فنی و همچنین عدم قطعیت درآمد 
این شرکت ها از جمله مشکالت شرکت های خدمات 

انرژی در کشور است.
با واقعی شدن قیمت انرژی در کشور به نظر می رسد 
تقاضای حقیقی بازار برای خدمات این گونه شرکت ها 
ایجاد خواهد شد اما مسأله اصلی عدم وجود بسترهای 
حقوقی و قانونی مناسب فعالیت این شرکت ها است. 
براین اساس می  توان گفت در شرایط کنونی حتی با 
وجود تقاضا ، مکانیزم بازار قادر به تأمین شرایط داد و 
ستد این خدمت ارزشمند که دارای منافع ملی نیز می 

باشد نخواهد بود.
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با حمایت ساتکاب انجام شد؛

تسهیل فعالیت های »صنعت آب و برق« در پارک علم و فناوری
راه اندازی پارک علم و فناوری با هدف تسهیل و تسریع فعالیت شرکت های دانش بنیان و پژوهش 

محور در صنعت آب و برق، با چشم انداز حمایت از ساخت داخل و توسعه صادرات انجام شد.
فناورانه  کارهای  و  از کسب  و حمایت  فناوری  توسعه  نیرو،  وزارت  از  نقل  به  مهر  گزارش خبرگزاری  به 
بنیان  نیاز شرکت های دانش  برآورده کردن  برای  در »صنعت آب و برق« و فراهم سازی بستری مناسب 
و پژوهش محوِر بخش خصوصی در »صنعت آب و برق«، از جمله اولویت های تعریف شده برای شرکت 
ساتکاب است. فراهم آوردن بستر الزم برای تسهیل و تسریع فعالیت های پژوهش محور شرکت های دانش 
بنیان، از پارامترهای مورد توجه به شمار می آید که همزمان با احیای مجدد این شرکت، به طور جدی به 

آن توجه شده است.
بر اساس این گزارش، پارک علم و فناوری با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی 
در »صنعت آب و برق« با هدف توسعه فعالیت این شرکت ها، حمایت از اقدامات پژوهش محوری، تقویِت 
ساخت داخل، ارائه تسهیالت زیرساختی به شرکت های دانش بنیان با حمایت های ویژه »شرکت ساتکاب« 
راه اندازی شده است. همچنین معافیت های مالیاتی و در اختیار گذاشتن آب و برق رایگان به شرکت های 
از  حمایت  هدِف  با  که  می شود  محسوب  اقداماتی  جمله  از  فناوری،  و  علم  پارک  در  فعال  بنیان  دانش 

فعالیت های پژوهش محور در »صنعت آب و برق« در این حوزه انجام شده است.

فراخوان دوره آموزشی ITC )ابزار های تحلیل بازار و نقشه 
ظرفیت های صادراتی(

موسسه آموزش اتاق بازرگانی تهران، دوره آنالین آموزشی ITC )ابزار های تحلیل بازار و نقشه ظرفیت های 
صادراتی( را روز های 8 و 15 دی ماه از ساعت ساعت 15 الی 19 با تدریس جناب آقای امین مالکی برگزار 

می کند.
هزینه شرکت در این دوره 3۶5 هزار تومان است. اعضای اتاق بازرگانی تهران برای حضور در این دوره از 

2۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.
http://itecc.tccim.ir/module. عالقمندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام به آدرس

aspx?pageid=1۶ مراجعه و یا با شماره ۰9۰25445159 تماس حاصل فرمایند.
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مهمی  پیش شرط  انرژی  تامین  در  خودکفایی 
برای هر کشوری به منظور داشتن سیاستهای 

خارجی و اقتصادی نسبتا مستقل است.
واردات  به  چین  وابستگی  رشد  ایسنا،  گزارش  به 
است.  پکن  برای  مهمی  مسئله  فسیلی  سوختهای 
اولویتهای  در  رشد  به  رو  داخلی  تولید  بنابراین 
برخی  وجود  با  دارد.  قرار  کشور  این  برنامه  اصلی 
موفقیتها در فعالیتهای تولید و اکتشاف، انتظار می 
رود وابستگی چین به واردات در چند سال آینده 
شامل  انرژی  بزرگ  شرکتهای  از  پکن  کند.  رشد 
CNOOC و سینوپک درخواست کرده  پتروچاینا، 
است هزینه روی منابع داخلی را افزایش دهند. این 

 ۷۷( یوان  میلیارد  اند 51۷  داده  قول  شرکتها هم 
میلیارد دالر( سرمایه گذاری کنند که به منزله رشد 

ساالنه 18 درصدی است.
این سرمایه گذاریها تاکنون روند رو به کاهش تولید 
اداره  گزارش  طبق  است.  کرده  معکوس  را  داخلی 
مایعات  و سایر  نفت  تولید  آمریکا،  انرژی  اطالعات 
رشد  روز  در  بشکه  میلیون   4.9 به  در چین  نفتی 
کرده است. با وجود رشد تولید، وابستگی چین به 
نفت خارجی به ۷۰ درصد رسیده و انتظار می رود 

این رقم رشد کند.
اعالم اکتشاف میادین جدید نفت و گاز این روزها 
نیست. طبق گزارش  ای در چین  مورد کم سابقه 

گروه رسانه ای نت ایز، تنها در نوامبر حدود 2۰۰ 
میلیون تن نفت و 3۰۰ میلیون تن گاز کشف شده 

است.
عمیق  آب  دکلهای  از  استفاده   CNOOC شرکت 
مخازن  سکوی  بزرگترین  و  بومی  تولید  و  طراحی 
نفت و گاز در ساحل هاینان را آغاز کرده است. این 
شرکت در آبهای کم عمق حوزه "پرل ریور موث" 
سرمایه  دلیل  به  است.  داشته  توجهی  قابل  کشف 
گذاریهای رو به رشد، بخش انرژی چین امسال به 

رکورد باالی جدیدی می رسد.
با وجود این موفقیت، این صنعت به دلیل تقاضای 
داخلی سیری ناپذیر با نبرد سختی روبروست. رشد 
اقتصادی درخشان به بازار پررونق برای انرژی منجر 
متفاوت  فسیلی  سوختهای  به  اتکا  سطح  اما  شده 
است. اتکا به  زغال سنگ به دلیل تولید داخلی قابل 
در سبد  متوسطی  گاز سهم  و  است  توجه محدود 

انرژی ملی دارد. اما نفت بزرگترین چالش است.
در  چین  انرژی  سبد  در  طبیعی  گاز  سهم  اگرچه 
بزرگی  رشد  اما  است  متوسط  نسبتا  حاضر  حال 
پیش بینی می شود. تغییر خط مشی دولت چین، 
است.  گاز  برای  رشد  به  رو  تقاضای  اصلی  دلیل 
آلودگی  انرژی  مصرف  و  درآمد  رشد  به  رو  سطح 
هوای شدیدی در اکثر نقاط چین ایجاد کرده است.  
همچنین بسیاری از خانوارها همچنان برای اهداف 
گرمایشی از زغال سنگ استفاده می کنند. سیاست 
تغییر تدریجی  به گاز چین  از زغال سنگ  سوئیچ 
به سوی استفاده از گاز طبیعی که سوخت پاکتری 

محسوب می شود را هدف گرفته است.
دلیل  به  چین  انرژی  سبد  در  طبیعی  گاز  سهم 
پایان سال 2۰2۰ به حدود  تا  به رشد  تقاضای رو 
حداقل   2۰3۰ سال  تا  و  رسید  خواهد  درصد   1۰
15 درصد می شود. در بازار انرژی چین اصالحاتی 

صورت گرفته تا ورود شرکتهای خارجی و کوچکتر 
نظیر  مقررات  نخست،  شود.  تسهیل  بازار  این  به 
الزام به مشارکت یک شرکت چینی در فعالیتهای 
شرکت درخواستی حذف شده است. دوما مالکیت 
شده  جدا  هم  از  تولیدی  فعالیتهای  و  زیرساخت 
یعنی تولیدکنندگان نمی توانند صاحب زیرساخت 

باشند تا از تبعیض میان رقیبان جلوگیری شود.

بازار  داخلی،  تولید  رشد  و  اصالحات  این  وجود  با 
چین به طور فزاینده به واردات متکی است. منبع 
تقریبا 5۰ درصد گاز تامین شده در چین در سال 
2۰19 از خارج بوده و از طریق خطوط لوله یا به 

شکل LNG وارد شده است.
قابل  گذاری  سرمایه  سالها  طی  چینی  شرکتهای 
گاز  به   LNG مجدد  تبدیل  ظرفیت  در  توجهی 
داشته اند. در حال حاضر ژاپن بزرگترین واردکننده 
LNG در جهان است. اما تقاضای اشباع ناپذیر چین 
به  از سال 2۰22  پیش  را  این کشور  انرژی،  برای 
بزرگترین واردکننده LNG در جهان تبدیل خواهد 
احتمال ساخت دومین  بررسی  کرد. پکن در حال 
خط لوله گاز از روسیه است در حالی که خط لوله 

نیروی سیبری تازه شروع به فعالیت کرده است.
دنیا  که  حالی  در  پرایس،  اویل  گزارش  اساس  بر 
همچنان مشغول مبارزه برای شکست دادن کووید 
19 است، اقتصاد چین به رشد بازگشته است. بازار 
این غول آسیایی در یک سال گذشته یکی از نقاط 
است.  بوده  انرژی  جهانی  بازار  برای  معدود  روشن 
سال  در  درصد   2.1 چین  اقتصاد  رود  می  انتظار 
2۰2۰ رشد کند و نرخ رشدش در سال 2۰21 به 
جدی  معنای  به  که  کند  پیدا  افزایش  درصد   8.4
انرژی خارجی در  به  ماندن مسئله وابستگی چین 

آینده نزدیک است.

با وجود اکتشافات نفتی بزرگ

وابستگی چین به واردات انرژی بیشتر می شود
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اقتصاد ایران و جهان

بانک مرکزی روسیه: ارزهای 
دیجیتال چالشی جدید برای 

سوئیفت
بانک مرکزی روسیه اعالم کرد: توسعه ارزهای 
دیجیتال می تواند به چالش جدیدی برای شبکه 

سوئیفت بین بانکی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری 
روسیه  مرکزی  بانک  تودی،  راشا  از  نقل  به  فارس 
دیجیتال  ارزهای  توسعه  موضوع  که  کرد  اعالم 
می تواند به چالش جدی برای شبکه بین المللی بین 
بانکی سوئیفت تبدیل شده و حتی نهایتاً آن را به 

حاشیه ببرد. 
بانک  کل  رئیس  اول  معاون  بوگاتوا،  اسکورو  اولگا 
حاضر  حال  در  گفت:  باره  این  در  روسیه،  مرکزی 
حدود 3۰ بانک مرکزی در  جهان در حال کار برای 

عرضه ارز دیجیتال ملی خود هستند. 
وی با توجه به سرعت توسعه ارزهای دیجیتال گفت 
چندین  آینده  سال   ۷ تا   5 طی  است  ممکن  که 

کشور ارز دیجیتال خود را عرضه کنند. 
این  در  کرد:  تأکید  روسیه  مرکزی  بانک  مقام  این 
صورت مبادالت به صورت مستقیم انجام شده و به 
احتمال زیاد سوئیفت دیگر کارایی نخواهد داشت؛ 
فناوری  لحاظ  از  دیجتال  ارزهای  مبادالت  چراکه 

کامال  متفاوت است.
می تواند  جهانی  بانکی  شبکه  که  گفت  البته  وی 
از بسترهای مبادالت نوع جدید ارزهای ملی  یکی 

کشورها باشند. 
در حال حاضر شبکه سوئیفت مبادالت بین بانکی 
میان 11 هزار موسسه مالی و بانکی را تسهیل کرده 
که این موسسات در 2۰۰ کشور جهان فعال هستند.

برخی مقامات غربی تهدید کرده اند که قصد دارند 
در قالب افزایش تحریم های علیه روسیه دسترسی 
این کشور به سوئیفت را قطع کنند. در پاسخ به این 
بانکی جایگزین  بین  روسیه خود یک شبکه  اقدام 

ایجاد کرده است و نام آن را SPFS گذاشته است.
روی  کار  حال  در  اکنون  هم  روسیه  مرکزی  بانک 
روبل دیجیتال است و قرار است به زودی آزمایش 

این ارز در شبه جزیره کریمه آغاز شود. 

جزئیات اولین نشست 
کمیسیون تلفیق بودجه 1400 با 

حضور نوبخت و دژپسند
جزئیات  بودجه  تلفیق  کمیسیون  سخنگوی 
اولین نشست این کمیسیون با مسئوالن دولتی 

درخصوص الیحه بودجه 1400 را تشریح کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم،  رحیــم زارع 
ســخنگوی تلفیــق بودجــه 14۰۰ در اولین نشســت 
ــه  ــن جلس ــت: اولی ــیون گف ــن کمیس ــری ای خب
رســمی کمیســیون تلفیــق بودجــه امــروز )شــنبه 
۶ دی مــاه( بــا حضــور فرهــاد دژپســند وزیــر امــور 
ــس  ــت رئی ــر نوبخ ــی، محمدباق ــادی و دارای اقتص

ســازمان برنامــه و بودجــه، امیدعلــی پارســا رئیــس 
ســازمان امــور مالیاتــی و معاونانشــان برگــزار شــد.
 رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه در ابتــدای ایــن 
نشســت گزارشــی از کلیــات الیحــه بودجــه 14۰۰ 
ــواالت  ــه س ــه و ب ــی ارائ ــی و کم ــاظ کیف از لح
و  دژپســند  داد. همچنیــن  پاســخ  نماینــدگان 
ــه  ــده ب ــز گزارشــی از بودجــه ســال آین پارســا نی

ــد. ــه کردن ــدگان ارائ نماین
ــرد  ــه از عملک ــزارش 8 ماه ــه گ ــت در ارائ نوبخ
بودجــه ســال 99 ضمــن اشــاره بــه ســهم مصــوب 
ــرد  ــی بودجــه اعــالم ک ــارد تومان ــزار میلی 384 ه
کــه تنهــا 353 هــزار میلیــارد تومــان آن بودجــه 
عملکــردی داشــته اســت و 31 هــزار میلیــارد 
تومــان در بحــث بودجــه عملکــرد، صرفــه جویــی 

ــه اســت. ــاری صــورت گرفت اجب
زارع تصریــح کــرد: در بخــش مصــارف؛ 2۰4 هــزار 
ــود  ــده ب ــده ش ــال 98 دی ــان در س ــارد توم میلی
کــه ایــن مبلــغ در ســال 99،  353 هــزار میلیــارد 
تومــان در نظــر گرفتــه شــد، یعنــی ســهم مصــارف  
در ســال جــاری نســبت بــه ســال 98، حــدود 39 

درصــد افزایــش داشــته اســت.
ــبات  ــه و محاس ــه، بودج ــیون برنام ــو کمیس عض
ــارات در ســال  ــه ســهم اعتب ــا اشــاره ب ــس ب مجل
99  گفــت: ۶5 درصــد از مــوارد تخصیــص یافتــه 
تاکنــون افزایــش یافتــه و اعتبــارات هزینــه ای در 
ســال جــاری نســبت بــه ســال 98 در حــدود 35 

درصــد بیشــتر شــده اســت.
در بخــش اعتبــارات حقــوق و مزایــا، پرداخــت هــا 
ــه  ــبت ب ــد نس ــدود 53 درص ــاری ح ــال ج در س
ســال 98 افزایــش داشــته، و عــدم تحقــق منابــع 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــدود 19 ه ــال 99 ح در س

ــوده اســت. ب
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یادداشت

متن کامل

بررسی نوآوری هایی که در بدترین زمان ها، بهترین 
راه حل ها را ایجاد کردند

زایش بهترین اختراع ها از دل 
بحران ها

که  شنیده ایم  را  معروف  جمله  این  ما  همه 
که  داده  نشان  تاریخ  است.  اختراع  مادر  نیاز، 
و  می دهد  رخ  بزرگ  تغییرات  که  دوره هایی 
و  بازآفرینی  الهام بخش  دارد،  وجود  استرس 
نوآوری برای غلبه بر محدودیت ها، کنار گذاشتن 
فرضیات قدیمی و به دست آوردن الزامات جدید 
است. برخی از شرکت ها که امروز به بزرگ ترین 
شرکت های دنیا تبدیل شده اند، در طول بحران 
به وجود آمدند.  از آن  یا پس  مالی سال ۲008 
همگی   ،Airbnb و  اوبر  واتس اپ،  اینستاگرام، 
اگر  که  هستند  کارآفرینانی  جاه طلبی  حاصل 
مواجه  دشوار  اقتصادی  محیط  با  زمان  آن  در 
نمی شدند، ممکن بود موسسان آنها االن شغلی 
شرکت  یا  بانک  بزرگ،  شرکت  یک  در  راحت 

مشاوره مدیریت می داشتند.

زایش بهترین اختراع ها از دل بحران ها
سـالی کـه گذشـت، قطعا مثـل هیچ سـال دیگری 
نبـود. شـوکی کـه پاندمـی کوویـد- 19 بـر زندگی 
پیـش چشـم مان  را  دنیـا  کـرد،  وارد  مـا  روزمـره 
حتـی  و  کسـب وکارها،  سـازمان ها،  داد.  تغییـر 
نظام های بهداشـت و درمان و موسسـات آموزشـی، 
بـرای تطبیـق دادن خودشـان بـا شـرایط و غلبـه 
هـم  را  تصـورش  هیچ وقـت  کـه  چالش هایـی  بـر 
نمی کردنـد، بـا دشـواری مواجه شـدند و مجبور به 
نـوآوری در قابلیت هـا، محصـوالت و خدمات جدید 
ظـرف چنـد روز و چنـد هفتـه به جای چنـد ماه و 

چند سـال شـدند. 
و  هدیـه  بسـته های  کافه هـا،  و  خرده فروش هـا 
خدمـات ثبـت اشـتراک در نظـر گرفتنـد. برخـی 
کارخانه هـا بـه سـرعت تغییـر کاربـری دادنـد و به 
روی  ونتیالتـور  و  ضدعفونی کننـده  مـواد  تولیـد 
آوردنـد. در ایتالیـا، یـک اسـتارت آپ مهندسـی، به 
سـرعت از پرینترهـای سـه بعدی خـود بـرای تولید 
دریچه هـای مـورد اسـتفاده در ونتیالتـور اسـتفاده 

کـرد و ایـن ابزارهـا امـروز جـان خیلی هـا را نجات 
می دهنـد. قرنطینـه باعث شـد خیلی از سـازمان ها 
از کاربردپذیـری  ناگهـان  در بخش هـای مختلـف، 
دیجیتـال داده و تجزیـه و تحلیـل، به شـیوه ای که 
قبـل رخ نـداده بـود،  اسـتقبال کنند. برخـی از این 
نوآوری هـا در بلندمـدت وجود نخواهند داشـت، اما 
خیلـی از آنهـا هـم باقـی می ماننـد؛ همان طـور که 
رفتارهـای  و  عادت هـای جدیـد شـکل می گیرنـد 
قدیمـی دیگـر برنمی گردنـد. وقتـی به ایـن بحران 
در چنـد ماهـی کـه گذشـته نـگاه می کنیـم، بدون 
شـک نوآوری هایـی کـه زاده شـده هـم می بینیـم: 
فرآیندهـای  پزشـکی جدیـد،  ابزارهـای  و  داروهـا 
و  تولیـد  در  پیشـرفت هایی  بهبودیافتـه،  درمانـی 
زنجیـره تامیـن، و تکنیک هـای همـکاری جدیـد. 

عـالوه بـر ویژگـی مشـترک همـه نوآوری هـا کـه 
همـان حـل مشـکل اسـت، ماهیـت بحـران ایـن 
اسـت کـه شـرایط منحصـر بـه فـردی پیـش روی 
مـا می گـذارد کـه بـه افـراد نـوآور امـکان می دهـد 
آزادانه تـر فکـر و حرکـت کننـد تـا بتواننـد تغییـر 

سـریع و اثربخشـی ایجـاد کننـد. 
بـه همیـن دلیـل، مدرسـه کسـب  وکار لنـدن برای 
توجه نشـان دادن بـه نبوغی که بـر کاهش بدترین 
بهداشـت  و  اجتماعی-اقتصـادی، کسـب وکار  آثـار 
بـه  شـاخه ای  امسـال  شـده،  متمرکـز  سـالمت  و 
کـه  کـرده  اضافـه  خـود  سـاالنه  نـوآوری  جایـزه 
»جایـزه نـوآوری در نامالیمـات1« نـام دارد. ایـن 
دسـته بندی جدیـد مربـوط بـه بنگاه هایـی اسـت 
کـه مـدل کسـب وکار خـود را بـه صـورت بنیـادی 
داشـته  دوام  پاندمـی  دوران  در  تـا  دادنـد  تغییـر 
یـک  ربـودن  بـرای  کـه  بنگاه هایـی  یـا  باشـند، 
شـده  ایجـاد  بحـران  دل  در  کـه  جدیـد  فرصـت 
بسـیج شـدند، یـا آنهایـی کـه خیلـی سـریع هدف 

دارایی هـای موجـود خـود را تغییر دادند و سـاختار 
سـازمان های خـود را عـوض کردنـد تـا یـک نیـاز 
اجتماعـی فـوری غیرمرتبـط بـا پاندمـی را پاسـخ 
دهنـد. در ایـن مطلـب، بـه چنـد نمونـه خـوب که 
در مواجهه با شـرایط سـخت رویکردهـای مختلفی 

نسـبت بـه نـوآوری داشـتند، اشـاره می شـود. 
بیمارسـتان  در  مشـاوران  و  پزشـکان  از  تیمـی 
 Warrington and( »وارینگتـون انـد هالتـون«
Halton( بـا تغییـر تنظیمـات ابزارهایـی بـه نـام 
»جعبـه سـیاه« کـه معموال بـرای درمـان »اختالل 
آپنـه« یـا همـان قطـع موقتـی تنفـس در خـواب 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، بـه درمـان بیماران 
کوویـد- 19 پرداختنـد. ایـن تیم با توجـه به تجربه 
بین المللـی کمبـود ونتیالتور در دنیا، خیلی سـریع 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه جعبه سـیاه، سـرعت 
بهبـود بیمـاران را بـاال می بـرد و نیـاز بـه ونتیالتور 
کـه اسـتفاده از آن سـخت تر هـم هسـت، کاهـش 
پیـدا می کنـد. این نوآوری بـه قـدری موفقیت آمیز 
بـود کـه بیمارسـتان وارینگتون همچنـان کمترین 
در  را   19 کوویـد-  بـا  مرتبـط  مرگ ومیـر  آمـار 
شـمال غربـی انگلسـتان دارد – یعنـی نصـف دیگر 
نمونـه ای  کـه  کار  ایـن  محلـی.  بیمارسـتان های 
کالسـیک از »نـوآوری بازترکیبـی« در زمـان نیـاز 
اسـت، نشـان می دهـد نوآوری هـای کوچـک کـه 
کار خاصـی  کـه  می شـود  انجـام  افـرادی  توسـط 
نمی کننـد و صرفـا وظیفـه خود را انجـام می دهند، 
می توانـد تفـاوت بزرگـی در زندگـی مـردم ایجـاد 

 . کند
کسـب وکارهای بـزرگ و کوچـک، امسـال خیلـی 
سـریع خدمـات و مـدل عملیاتـی خـود را تغییـر 
دادنـد. هدف آنها فقـط بقـا در دوران پاندمی نبود، 
بلکـه می خواسـتند اثربخشـی مفیدی بـرای جوامع 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3723351-%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1
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نگاه آخر

طبیعت شهرستان شوش

https://www.isna.ir/photo/99100301806/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B4#13
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