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ســازمان تامیــن اجتماعــی در راســتای اجــرای سیاســت های 
و  بخشــنامه ها  تنقیــح  خصــوص  در  کالن  و  راهبــردی 
اصــل  رعایــت  راســتای  در  و  صــادره  دســتورالعمل های 
قانون مــداری، وحــدت رویــه، ابهــام زدایــی و شفاف ســازی مقــررات 

و جلوگیــری از تعــدد بخشــنامه ها، لغــو و حــذف دســتورالعمل های 
تکــراری، مشــابه و اطــالع شــرکای اجتماعــی ســازمان از حقــوق 
و تکالیــف مقــرر کــه رضایتمنــدی واگذارنــدگان کار، کارفرمایــان 
ــع  ــزوم تجمی ــن ل ــال دارد، همچنی ــه دنب ــدگان را ب ــه ش و بیم
و  بخشــنامه ها  مربوطــه،  دســتورالعمل های  و  بخشــنامه ها 
دســتورالعمل های مقاطعــه کاری موجــود را بــا توجــه بــه قوانیــن 
ــی و  ــن اجتماع ــی تأمی ــورای عال ــای ش ــررات و تصویبنامه ه و مق
ــت اداری  ــوان عدال ــی دی ــی و تخصص ــأت عموم ــای هی دادنامه ه

ــت. ــرار داده اس ــری ق ــورد بازنگ م
ــه ای  ــط بیم ــص ضواب ــح و تلخی ــنامه تنقی ــاس بخش ــن اس برای
ــالغ  ــی اب ــن اجتماع ــازمان تامی ــوی س ــه از س ــه کاران ک مقاطع
ــایر  ــی 14/13 و س ــنامه  های 14 ال ــن بخش ــت، جایگزی ــده اس ش

دســتورالعمل ها و مکاتبــات مغایــر بــا آن می شــود.
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اتـــاق بازرگانـــی در ســـطح بنـــدی تشـــکل های 
عضـــو خـــود، رتبـــه +A را بـــرای تشـــکل هایی 
ــوزه  ــی در حـ ــت دانشـ ــگاه مرجعیـ ــا جایـ " بـ
ـــندیکای  ـــا س ـــه تنه ـــه ک ـــر گرفت ـــه"در نظ مربوط
ـــتگی  ـــرایط و شایس ـــز ش ـــران حائ ـــرق ای ـــت ب صنع

ـــت.  ـــده اس ـــناخته ش ـــه ش ـــن رتب ای
ـــای  ـــازمان ه ـــای س ـــر مبن ـــه ب ـــی ک ـــن ارزیاب در ای
ـــا  ـــرد آنه ـــه منظـــور ســـنجش عملک ـــی و ب کارفرمای
در ایفـــای نقـــش میانجی گـــری بیـــن دولـــت و 
بخـــش خصوصـــی، پایـــداری ســـازمانی و تـــداوم 
ــت  ــه، ماموریـ ــورت گرفتـ ــوازن صـ ــرد متـ عملکـ
هـــای چهارگانـــه تشـــکل های عضـــو اتـــاق 
ــت،  ــی، عضویـ ــای حکمرانـ ــی در حوزه هـ بازرگانـ
ارائـــه خدمـــات، تنظیم گـــری و تاثیرگـــذاری بـــر 

ــت.  ــده اسـ سیاســـت ها بررســـی شـ
اتـــاق بازرگانـــی در بررســـی مولفـــه حکمرانـــی، 
میـــزان موفقیـــت تشـــکل های اقتصـــادی در 
تحقـــق ماموریت هـــای مـــورد نظـــر و عملکـــرد 
ـــه  ـــت. نکت ـــرده اس ـــی ک ـــا را ارزیاب ـــش آنه ـــر بخ اث
کلیـــدی ایـــن اســـت کـــه مکانیـــزم حکمرانـــی 
ــاز  ــد زمینه سـ ــادی می توانـ ــکل اقتصـ ــک تشـ یـ
ـــرمایه  ـــت س ـــکل و تقوی ـــک تش ـــت ی ـــداوم موفقی ت
اجتماعـــی آن در میـــان فعـــاالن اقتصـــادی صنعـــت 
ـــران  ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــود. س ـــه ش مربوط
در ایـــن شـــاخص کـــه شـــامل فاکتورهـــای 
ـــی، مجمـــع عمومـــی  ـــر سیســـتم مال متعـــددی نظی
و اساســـنامه، مدیریـــت منابـــع انســـانی، کمیتـــه 
ــا و  ــا اعضـ ــات بـ ــا، مکاتبـ ــیون هـ ــا و کمیسـ هـ
ـــی شـــده  ـــاز عال ـــز امتی ـــی اســـت، حائ ـــط عموم رواب
ـــده  ـــی ش ـــای بررس ـــر فاکتوره ـــه از دیگ ـــت. البت اس
ـــای  ـــک ه ـــه بان ـــوان ب ـــی ت ـــی م ـــوزه حکمران در ح
ــن  ــات، روش تامیـ ــاوری و اطالعـ ــی، فنـ اطالعاتـ

ــاختار  ــتراتژی و سـ ــزی و اسـ ــه ریـ ــی، برنامـ مالـ
ـــد  ـــرد. برآین ـــاره ک ـــز اش ـــاخت نی ـــازمانی و زیرس س
بررســـی همـــه ایـــن فاکتـــور کســـب باالتریـــن 

امتیـــاز در حـــوزه حکمرانـــی بـــوده اســـت.
ـــوان  ـــه عن ـــت ب ـــه عضوی ـــورت گرفت ـــی ص در ارزیاب
یکـــی از شـــاخص هـــای اصلـــی بررســـی شـــده 
اســـت. چـــرا کـــه عوامـــل موثـــر بـــر کیفیـــت 
مدیریـــت ارتبـــاط بـــا اعضـــا و پیگیـــری امـــور 
ـــا  ـــن تشـــکل ت ـــه ای ـــد ک ـــی ده ـــت، نشـــان م عضوی
چـــه میـــزان توانســـته ضمـــن برقـــراری ارتبـــاط 
ــایر  ــی، سـ ــای فعلـ ــا اعضـ ــر بـ ــتمر و موثـ مسـ
بنـــگاه هـــای اقتصـــادی غیرعضـــوی کـــه طبـــق 
ـــایی  ـــد، شناس ـــت را دارن ـــرایط عضوی ـــنامه ش اساس

و ترغیـــب بـــه عضویـــت کنـــد.
ـــی  ـــس از بررس ـــران پ ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع س
ــای  ــرکت هـ ــارکت شـ ــزان مشـ ــای میـ معیارهـ
صنعـــت در تشـــکل، پرداخـــت بـــه موقـــع حـــق 
ـــش و  ـــزان پوش ـــز می ـــا و نی ـــط اعض ـــت توس عضوی
ـــن  ـــز باالتری ـــت حائ ـــاالن صنع ـــداد فع ـــت تع عضوی

ـــت.  ـــده اس ـــاز ش امتی
ـــه  ـــات ک ـــاخص خدم ـــی از ش ـــاق بازرگان ـــل ات تحلی
ـــک  ـــدی پیشـــنهادی بان ـــر تقســـیم بن ـــز ب ـــا تمرک ب
جهانـــی و در معیارهـــای خدمـــات آموزشـــی، 
پژوهشـــی، مشـــاوره ای و فنـــی ـ تخصصـــی، 
خدمـــات نمایشـــگاهی، همایـــش و رویدادهـــا 
و گســـتردگی جغرافیایـــی ارائـــه شـــده، نشـــان 
می دهـــد کـــه وضعیـــت ســـندیکا در زمینـــه 

خدمـــات نیـــز عالـــی ارزیابـــی شـــده اســـت.
ــی،  ــاق بازرگانـ ــی اتـ ــری از ارزیابـ ــش دیگـ بخـ
بـــه تحلیـــل وضعیـــت تشـــکل ها در مولفـــه 
تاثیرگـــذاری بـــر سیاســـت بـــه عنـــوان سرشـــت 
ـــای کســـب و کار  ـــن ه ـــری انجم ـــی شـــکل گی اصل

ـــی  ـــورد بررس ـــرایطی م ـــه در ش ـــن مولف ـــت. ای اس
ـــالی  ـــش از 100 س ـــول بی ـــه در ط ـــه ک ـــرار گرفت ق
ـــا و تشـــکل هـــای  ـــری انجمـــن ه ـــه از شـــکل گی ک
ـــذرد،  ـــی گ ـــی م ـــدرن کنون ـــکل م ـــا ش ـــادی ب اقتص
ـــته  ـــا و خواس ـــد نیازه ـــته ان ـــان نتوانس ـــا همچن آنه
ــب و کار را  ــف کسـ ــای مختلـ ــاخه هـ ــای شـ هـ
بـــه شـــکل موثـــر در گســـتره عمومـــی و منظـــر 
ـــرات  ـــه تغیی ـــر ب ـــرار داده و منج ـــتگذاران ق سیاس

ـــوند. ـــن ش بنیادی
بـــا ایـــن وجـــود بـــر اســـاس ارزیابـــی اتـــاق و 
بررســـی معیارهایـــی نظیـــر کســـب کرســـی در 
نهادهـــای تصمیـــم گیـــری و حاکمیتـــی، شناســـایی 
ـــاط  ـــا، ارتب ـــا ســـایر تشـــکل هـــا و نهاده ـــاط ب و ارتب
ـــس شـــورای اســـالمی،  ـــا مجل ـــاط ب ـــت، ارتب ـــا دول ب
ارتبـــاط بـــا رســـانه، تغییـــر آییـــن نامه هـــا، 
ـــکل  ـــت تش ـــا محوری ـــن ب ـــا قوانی ـــنامه ها و ی بخش
ـــتی،  ـــای باالدس ـــارکت در تشـــکل ه ـــش و مش و نق
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران در حـــوزه 
تاثیرگـــذاری بـــر سیاســـت های کالن هـــم حائـــز 
ـــز در صـــدر  ـــر نی ـــن منظ ـــی شـــده و از ای ـــه عال رتب
تشـــکل هـــای اقتصـــادی کشـــور ایســـتاده اســـت. 
اتـــاق بازرگانـــی، صنایـــع، معـــادن و کشـــاورزی 
ـــای  ـــکل ه ـــت تش ـــی، وضعی ـــن ارزیاب ـــران در ای ای
اقتصـــادی در مولفـــه تنظیـــم گـــری را هـــم تحلیـــل 
کـــرده اســـت. ایـــن تحلیـــل کـــه بـــر مبنـــای 
ـــکل در  ـــودن تش ـــع ب ـــر مرج ـــی نظی ـــاخص های ش
ـــودن  ـــع ب ـــز مرج ـــا و نی ـــگاه ه ـــی بن ـــی کیف ارزیاب
ـــی  ـــط داخل ـــای مرتب ـــمت نهاده ـــتعالم از س در اس
و خارجـــی صـــورت گرفتـــه، نشـــان مـــی دهـــد 
ـــش  ـــای نق ـــد در ایف ـــه ح ـــا چ ـــکل ت ـــک تش ـــه ی ک
ـــات  ـــه مطالب ـــی ب ـــت ده ـــور جه ـــه منظ ـــود ب خ
ــازی  ــاده سـ ــتای پیـ ــی در راسـ ــش خصوصـ بخـ

ــراری  ــز برقـ ــت و نیـ ــای کالن دولـ ــت هـ سیاسـ
ـــای  ـــا نهاده ـــد ب ـــر و هدفمن ـــل موث ـــاط و تعام ارتب
ـــوده اســـت. اگرچـــه  ـــق ب ـــی موف ـــی و اجرای حاکمیت
ــژه در  ــه ویـ ــران بـ ــاد ایـ ــی اقتصـ ــای دولتـ فضـ
ـــه  ـــادگی ب ـــه س ـــم ب ـــوز ه ـــاختی هن ـــع زیرس صنای
ـــر چنیـــن نقشـــی را  ـــای موث ـــا اجـــازه ایف تشـــکل ه
ـــران  ـــرق ای ـــت ب ـــندیکای صنع ـــا س ـــد ام ـــی ده نم
ـــترده  ـــالت گس ـــا و تعام ـــت ه ـــه فعالی ـــه ب ـــا توج ب
خـــود بـــا وزارتخانـــه هـــای مرتبـــط و نهادهـــای 
ـــده،  ـــق ش ـــور، موف ـــاز کش ـــم س ـــتی و تصمی باالدس
ــت  ــه وضعیـ ــم بـ ــری هـ ــم گـ ــه تنظیـ در مولفـ

ـــد.  ـــت یاب ـــوب دس مطل
ـــد  ـــد، برآین ـــاره ش ـــم اش ـــتر ه ـــه پیش ـــور ک همانط
ــکل  ــا تشـ ــه تنهـ ــندیکا را بـ ــی، سـ ــن ارزیابـ ایـ
اقتصـــادی کشـــور تبدیـــل کـــرد کـــه بـــا رتبـــه 
+A، قابلیـــت مرجعیـــت دانشـــی در حـــوزه صنعـــت 
ـــش از  ـــتاورد بی ـــن دس ـــرق را دارد. ای ـــاختی ب زیرس
ـــی و همراهـــی  هـــر چیـــز حاصـــل مشـــارکت، همدل
ـــه  ـــت. ب ـــو سندیکاس ـــرکت عض ـــه 570 ش ـــب ب قری
ـــمند و  ـــی ارزش ـــرمایه اجتماع ـــن س ـــتوانه همی پش
قابـــل اتـــکا ســـندیکا همـــواره تـــالش کـــرده در 
ـــن  ـــای ای ـــازی ه ـــم س ـــا و تصمی ـــتگذاری ه سیاس
ـــال  ـــا را دنب ـــکالت اعض ـــا و مش ـــت، دغدغه ه صنع
ــل  ــرای حـ ــی بـ ــی عملیاتـ ــرده و راهبردهایـ کـ

ـــد.  ـــه ده ـــود ارائ ـــکالت موج مش
ســـندیکای صنعـــت بـــرق ایـــران کســـب ایـــن 
ـــه شـــرکت هـــای محتـــرم عضـــو و نیـــز  افتخـــار را ب
دســـت انـــدرکاران و مدیـــران محترمـــی کـــه در 
ـــی و  ـــای عموم ـــه ه ـــره و کمیت ـــات مدی ـــب هی قال
ـــارکت  ـــکاری و مش ـــن تشـــکل هم ـــا ای تخصصـــی ب

ـــد.  ـــی نمای ـــرض م ـــک ع ـــد تبری دارن
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افزایش ۱۹۰۰ مگاواتی ظرفیت 
نیروگاه های حرارتی در سال 

جاری
گفت:  حرارتی  برق  شرکت  برنامه ریزی  معاون 
تا انتهای دولت دوازدهم ۱7۱۲ مگاوات ظرفیت 
هزار   ۲۲ بر  بالغ  اعتباری  با  نیروگاهی  جدید 

میلیارد تومان افتتاح خواهد شد.
بـه  گـزارش ایسـنا، حمیدرضـا عظیمی در مراسـم 
-ب-ایـران،  الـف  #هرهفتـه  پویـش  اختتامیـه 
بـا اشـاره بـه اقدامـات شـرکت بـرق حرارتـی در 
راسـتای ایـن پویـش، گفت: امسـال در 11 اسـتان 
بـه ظرفیـت  مـگاوات  یـک 1۹11  کشـور حـدود 
نیروگاه هـای حرارتـی کشـور افـزوده شـده اسـت 
کـه حجـم سـرمایه گذاری ایـن طرح ها بالـغ بر ۲7 

هـزار میلیـارد تومـان بـوده اسـت.
وی ادامـه داد: یکـی از اقدامـات مهـم صنعـت برق 
حرارتی در سـال جهـش تولید احـداث بخش بخار 
نیروگاه هـای سـیکل ترکیبی اسـت که امسـال پنج 
واحـد بخـار نیروگاهـی به ظرفیت ۸00 مـگاوات به 
بهره بـرداری رسـیده اسـت و آخریـن واحـد بخـار 
نیـروگاه  بـا دسـتور رئیس جمهـور در  امـروز  نیـز 

می شـود. افتتاح  کاسـپین 
عظیمـی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا افتتـاح هـر واحد 
بخـار سـاالنه ۲00 میلیـون مترمکعـب در مصـرف 
سـوخت صرفه جویـی خواهد شـد، گفت: بـا افتتاح 
ایـن پنج واحـد بخار نیروگاهی سـاالنه یک میلیارد 
مترمکعـب در مصرف سـوخت صرفه جویـی خواهد 
ایـن میـزان صرفه جویـی  ریالـی  شـد کـه حجـم 
حـدود پنـج هـزار میلیـارد تومان بـرآورد می شـود.
معـاون برنامه ریـزی شـرکت مادرتخصصـی تولیـد 
نیـروی برق حرارتـی افزود: بـر اسـاس برنامه ریزی 
نیـز  انتهـای دولـت دوازدهـم  تـا  صـورت گرفتـه 
171۲ ظرفیـت جدیـد نیروگاهـی با اعتبـاری بالغ 
بـر ۲۲ هـزار میلیـارد تومـان افتتـاح خواهد شـد.

وی تاکیـد کـرد: از جملـه ایـن طرح ها واحـد بخار 
چابهـار  و  ارومیـه  جهـرم،  هریـس،  نیروگاه هـای 
و بخـش گاز نیروگاه هـای هنـگام، آریـان و زرنـد 

بود. خواهـد 
عظیمـی بـا اشـاره بـه اینکه شـرکت بـرق حرارتی 
بـه طرح هـای سـازوکاری ایـن پویـش نیـز توجـه 
جـدی داشـته اسـت، ادامـه داد: بـرق حرارتـی در 
از  پویـش  پـروژه سـازوکاری  سـال جـاری چهـار 
جملـه بازپرداخـت سـرمایه گذاری احـداث بخـش 
ثمـر  بـه  را  سـیکل ترکیبی  نیروگاه هـای  بخـار 
رسـانده اسـت که امیدواریـم در سـال های آتی نیز 

ایـن مهـم تکرار شـود.

رصد ویژه برای شناسایی مزارع 
رمز ارز در تهران

رصد ویژه مصارف انشعاب های خانگی و تجاری به 
منظور شناسایی مزارع غیرمجاز استخراج رمز ارز 
و قطع انشعاب برق متخلفان در تهران آغاز شده 
و طبق اعالم مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران 

بزرگ با متخلفان به ور جدی برخورد می شود.
برق  شبکه  بار  مدیریت  اهمیت  ایسنا،  به گزارش 
پایتخت در سال 1۴00 به دلیل احتمال بروز برخی 
تغییرات در رفتار مصرف کنندگان انرژی، در اثر تغییر 
معادالت مرتبط با شیوع بیماری کرونا و همچنین در 
پیش بودن انتخابات ریاست جمهوریبسیار قابل توجه 
مدیرعامل   - صبوری  حسین  راستا  همین  در  است 
به  که  کرد  اعالم  بزرگ  تهران  برق  توزیع  شرکت 
موازات طرح های کاهش پیک که همچون سال های 
اجرایی  شده  تعیین  زمان بندی  اساس  بر  و  گذشته 
خواهد شد، در سال آتی رصد ویژه انشعاب های برق 
از  جلوگیری  منظور  به  تجاری  و  خانگی  مشترکان 
برای  قیمت  ارزان  تعرفه های  از  غیرمجاز  استفاده 
قرار  کار  دستور  در  نیز  دیجیتال  ارزهای  استخراج 

گرفته است.
تکمیلی  آئین نامه  اساس  بر  که  این  بیان  با  وی 
تعرفه های برق، استفاده از انشعاب برق برای مصارفی 
غیر از تعرفه واگذار شده، تخلف بوده و قابل پیگیری 
عادالنه  توزیع  از  اطمینان  منظور  به  گفت:  است، 
مدیریت  المال،  بیت  هدررفت  از  جلوگیری  انرژی، 
آسایش  و  آرامش  حفظ  و  پایتخت  برق  شبکه  بار 
جدیت،  با  شرکت  این  بازرسان  تهرانی،  مشترکان 
تخلفات حوزه برق را بررسی کرده و با متخلفان طبق 
قوانین جاری ابالغی وزارت نیرو، برخورد خواهد شد.

و  روشنایی  وضعیت  رصد  کرد:  تصریح  صبوری 
سطح  در  منصوبه  تبلیغاتی  تابلوهای  انشعابات 
مصرف  کنترل  و  بزرگراه ها  تهران،  شهر  کالن 
در  پایتخت  اجرایی  دستگاه های  و  ادارات  انرژی 
سال 1۴00 نیز از دیگر طرح های مهم مدیریت بار 

شبکه برق پایتخت در سال آتی خواهد بود.
حوزه  در  فعال  قانونی  ظرفیت  حاضر  حال  در 
استخراج رمزارز حدود ۳10 مگاوات است. عالوه 
بر این مقدار تاکنون در کشور بیش از 1۶۳۸ مرکز 
که  مگاوات(   ۲۶0 حدودی  ظرفیت  )با  استخراج 
اند کشف  فعالیت می کرده  به صورت غیرقانونی 
توان  لذا می  فعالیت آن ها متوقف شده است.  و 
گفت که ظرفیت مراکز استخراج رمزارز کشور که 
در نیمه اول سال جاری مشغول فعالیت بوده اند 

حدوداً برابر با 570 مگاوات بوده است.
تاکنون ۲۴ مرکز استخراج رمز ارز با ظرفیت بیش 
از ۳10 مگاوات نسبت به اخذ انشعاب برق مجاز از 
وزارت نیرو اقدام کرده اند که حدود 70 درصد از 
آنها در حال حاضر فعال هستند. مراکز استخراج 
رمزارز مستقر در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان 
استان کرمان با ظرفیت 1۴0 مگاوات، منطقه آزاد 
ماکو استان آذربایجان غربی با ظرفیت ۳0 مگاوات 
و منطقه ویژه اقتصادی پیام استان البرز با ظرفیت 
حدود 5 مگاوات در زمره بزرگترین مراکز قانونی 

استخراج رمز ارز در کشور هستند.
با  رمزارز  استخراج  مشترکان  تمامی  برق  تعرفه 
اعمال  و  محاسبه  صادراتی  برق  قیمت  میانگین 
می شود که این تعرفه فاقد یارانه است، همچنین 
محدودیت  با  برق  تأمین  که  سال  از  ایامی  در 
مواجه است، این مشترکان مانند سایر مشترکان 
برق  شرکت های  با  را  الزم  همکاری  باید  بزرگ 

جهت مدیریت مصرف انجام دهند.
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4 توربین بادی نیروگاه میل نادر 
نصب شد/ »میل نادر« بهشت 

توربین های بادی می شود
معاون وزیر نیرو گفت: عالوه بر 4 توربین نصب 
شده، ۱۰ توربین بادی دیگر آماده حمل و نصب به 

منطقه میل نادر بوده که با بهره برداری از آن در 
مجموع 35 مگاوات برق از نیروی باد وارد شبکه 

کشور خواهد شد.
در گفت وگو  ساتبا  سازمان  رئیس  ساتکین،  محمد 
با اشاره به  اقتصادی خبرگزاری فارس،  با خبرنگار 
آخرین وضعیت پروژه نیروگاه بادی میل نادر گفت: 
در حال حاضر ۴ توربین ۲.5 مگاواتی بادی در این 
نیروگاه نصب شده که برق تولیدی آن در آینده ای 

نزدیک وارد مدار شبکه می شود.
معاون وزیر نیرو با اشاره به برنامه نصب توربین های 
بر  عالوه  کرد:  تاکید  نادر  میل  منطقه  در  بادی 
دیگر  بادی  توربین   10 شده،  نصب  توربین   ۴
با  که  بوده  بادگیر  منطقه  به  نصب  و  حمل  آماده 
بهره برداری از آن مجموعا ۳5 مگاوات برق از نیروی 

باد وارد شبکه برق کشور خواهد شد.
*میل نادر به بهشت توربین های بادی کشور تبدیل 

می شود
وی ضمن تاکید بر اینکه منطقه میل نادر، یکی از 
بهترین نقاط دنیا برای تولید برق از انرژی باد است، 
بیان کرد: در سال آینده زیرساخت های تولید برق 
توسعه  بیشتر  سرعت  با  میل نادر  منطقه  در  بادی 

پیدا می کند.
ساتکین با اشاره به جزئیات توافق ایران و افغانستان 
پیرامون بهره برداری از کریدور بادی بین ۲ کشور، 
آن  سنجی  پتانسیل  قرارداد  این  مطابق  گفت: 
بخشی از کریدور بادی بین ۲ کشور که در منطقه 
افغانستان واقع شده به عهده ایران است و در حال 
حاضر مقدمات شروع این فعالیت پیگیری می شود.

در  نادر  میل  بادی  نیروگاه  فارس،  گزارش  به 
منطقه ۲0 هکتاری واقع در شرق استان سیستان 
ظرفیت  تکمیل  از  پس  و  گرفته  قرار  بلوچستان  و 

تولید بیش از 1000 مگاوات انرژی برق را دارد.

سخنگوی صنعت برق به مهر خبر داد؛

3 هزار میلیارد تومان منابع صنعت برق پرداخت نشد
سخنگوی صنعت برق گفت: سازمان هدفمندی متاسفانه 3هزار میلیارد تومان از منابع صنعت برق را 

هنوز پرداخت نکرده است.
مصطفـی رجبـی مشـهدی، سـخنگوی صنعـت برق در گفتگـو با خبرنـگار مهر دربـاره برداشـت غیرقانونی 
منابـع صنعـت برق توسـط سـازمان هدفمندی، گفت: سـازمان هدفمندی متأسـفانه ۳ هـزار میلیارد تومان 

از منابـع صنعـت برق را هنـوز پرداخت نکرده اسـت.
وی افـزود: پایبنـد نبـودن سـازمان هدفمنـدی یارانه هـا بـه تعهـدات قانونـی خـود می توانـد باعـث ایجـاد 
بحـران در صنعـت زیربنایـی بـرق شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه بـرای دریافـت مطالبـات از سـازمان 

هدفمنـدی، در حـال مذاکـره هسـتیم.
بـه گفتـه رجبـی مشـهدی مسـئولین صنعـت همچنان پیگیـر دریافـت مطالبات و حـق و حقـوق کارکنان 
خـود از سـازمان هدفمنـدی هسـتند. طـی امروز و فـردا بتوانیم بـا دریافـت مطالبات صنعت برق، بخشـی 

از مشـکالت همـکاران را حـل کنیم.
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سنگ اندازی برخی بانک ها 
در اجرای مرحله بعدی قانون 

جدید چک/ برخورد نظارتی در 
انتظار متخلفان

با وجودی که مدیران بانک مرکزی از آماده بودن 
ثبت  و  پذیرش  برای  بانک ها  همه  ساخت  زیر 
چک های جدید در راستای اجرای مرحله بعدی 
قانون جدید چک از ابتدای سال آینده خبر داده 
منافع  حفظ  راستای  در  بانک ها  از  برخی  اند، 
مشتریان خاص خود قصد دارند به بهانه آماده 
نبودن زیرساخت ها، از اجرایی شدن این موضوع 

جلوگیری کنند.
با  فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
توجه به اجرایی شدن بخش هایی از قانون جدید 
چک )مصوب آبان ماه ۹7( در دو سال و نیم اخیر، 
های  چک  ارزش  و  تعداد  چشمگیر  کاهش  شاهد 

برگشتی بوده ایم.
ارزش  و  تعداد  مرکزی،  بانک  آمارهای  براساس 

صادره  کل چک های  به  نسبت  برگشتی  چک های 
که در سال ۹۶ به ترتیب 15 و ۲۳ درصد بوده، پس 
از اجرای قانون و در یک سال منتهی به آبان ۹۹ به 

10 و 11 درصد رسیده است.
باقی  بخش های  اجرای  دنبال  به  مرکزی  *بانک 

مانده قانون جدید چک
این اتفاق در حالی رخ داده است که هنوز بخش هایی 
از قانون جدید چک عملیاتی نشده است. بر اساس 
بانک   ۹۹ آذر  در  که  بود  شده  مقرر  قانون  متن 
مرکزی نسبت به الزامی کردن ثبت اطالعات چک 
این  اجرای  زمان  اما  کند.  اقدام  صیاد  سامانه  در 
بانک مرکزی  انگاری  به دلیل سهل  قانونی  تکلیف 
و مصوبه ستاد ملی کرونا به تاخیر افتاد و مقرر شد 
را  این تکلیف  بانک مرکزی  ابتدای سال 1۴00  از 

اجرایی کند.
در این زمینه، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی 
در نشستی با مدیران بخش فناوری شبکه بانکی در 
تاریخ 1۲ اسفندماه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی 
نهایتا   و  قانون جدید چک  مواد  سایر  اجرای  برای 

اجرای  بر  مبنی  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبه 
گفت:   ،1۴00 سال  ابتدای  از  قانون  اصلی  بخش 
»توزیع دسته چک های جدید از ابتدای سال آینده 
انجام خواهد شد، بنابراین صدور، تایید و انتقال این 
چک ها از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان پذیر 

است و در غیر این صورت کارسازی نخواهد شد«.
*مزایای الزامی شدن ثبت چک ها در سامانه صیاد

با الزامی شدن ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد 
بانک مرکزی، صادرکنندگان چک می بایست تاریخ 
سر رسید، مبلغ و اطالعات هویتی گیرنده چک را 
در سامانه صیاد ثبت کنند و گیرنده چک نیز باید 
این اطالعات را تایید یا رد کنند تا به این ترتیب 

تا حد امکان از سو استفاده ها نیز جلوگیری شود.
با انجام این کار همه چک هایی که از سال 1۴00 
بر اساس دسته چک های جدید بانک مرکزی صادر 
شد  خواهند  کارسازی  صورتی  در  تنها  می شوند، 
باشد.  ثبت شده  سامانه صیاد  در  آن  اطالعات  که 
اطالعات  همه  ثبت  با  تا  می شود  موجب  کار  این 
تقارن  برقراری  امکان  بانک مرکزی  در سامانه های 
اطالعاتی برای گیرندگان چک فراهم شود و آن ها 
سقف  شامل  چک  صادرکننده  وضعیت  بتوانند 
اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر 
و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را بررسی 
و بعد نسبت به دریافت چک اقدام نمایند که این 
اقدام هم در صورتی که اجرایی شود موجب کاهش 

بیش از پیش چک های برگشتی خواهد شد.
*ساز ناکوک برخی بانک ها در اجرای قانون جدید 

چک
در  چک  اطالعات  ثبت  متعدد  مزایای  رغم  علی 
سامانه صیاد و ضرورت قانونی اجرای آن از ابتدای 
نشان  فارس  خبرنگار  پیگیری های  آینده،  سال 
می دهد که برخی از بانک ها قصد دارند تا به بهانه 

آماده نبودن زیر ساخت ها مانع از اجرای این مرحله 
از قانون جدید چک شوند.

از  برخی  که  است  آن  از  حاکی  رسیده  اطالعات 
بانک های عامل در راستای منافع برخی از مشتریان 
ثبت  الزام  انداختن  عقب  به  دنبال  به  خود  خاص 
این  به  تا  هستند  صیاد  سامانه  در  چک  اطالعات 
ترتیب محدودیت هایی که قانون جدید چک برای 
افراد بد حساب در نطر گرفته است شامل مشتریان 

خاص آ ن ها نشود.
این اقدام بانک های مذکور در حالی است که داود 
بانک  پرداخت  نظام های  اداره  مدیر  محمدبیگی 
تاریخ  در  ها  رسانه  از  یکی  با  مرکزی در گفت وگو 
۲0 اسفندماه از آماده بودن زیر ساخت همه بانک ها 
برای پذیرش و ثبت چک های جدید خبر داده بود.

آموزش های  ارائه  درباره  محمدبیگی  همچنین 
بانکی  شبکه  به  چک  جدید  قانون  درباره  الزم 
مرکزی  »بانک  بود:  گفته  اسفندماه   ۲۴ تاریخ  در 
محتوای آموزشی الزم مرتبط با قانون جدید چک 
را برای ارائه به کارکنان شعب بانک ها، اتاق اصناف 
بازرگانی را تهیه و تولید کرد و آموزش های  واتاق 
غیرحضوری الزم نیز در این زمینه به آنها ارائه شده 

است«.
*لزوم برخورد نظارتی با بانک های متخلف

اجرای  در  اخالل  برای  بانک ها  برخی  ناکوک  ساز 
قانون جدید چک در شرایطی صورت می گیرد که 
اساس  بر  صرفا   1۴00 سال  آغاز  از  مرکزی  بانک 
چک های  کارسازی  اجازه  صیاد  سامانه  اطالعات 
اجرای  از  که  بانک هایی  و  داشت  خواهد  را  جدید 
این قانون سر باز بزنند عمال از فرایند صدور چک 

در شبکه بانکی کنار گذاشته خواهند شد.
کمیسیون  رئیس  نایب  خاندوزی  احسان  سید 
اقتصادی مجلس در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
متن کامل

https://www.farsnews.ir/news/13991227000231/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF
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اقتصاد ایران و جهان

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

اعطای امتیازات بی خاصیت 
اقتصادی؛تالش آمریکابرای 

ایجادتوازن جدید
است  معتقد  اقتصادی  دیپلماسی  کارشناس 
امتیازات  با دادن برخی  آمریکا در تالش است 
برای  را  ایران  دیگر  بار  اقتصادی،  بی خاصیت 
رسیدن به نقطه تعادلی جدید پای میز مذاکره 

بکشاند.
در  اقتصادی  دیپلماسی  کارشناس  مظهر،  مهدی 
امید  و  تدبیر  دولت  گفت:  مهر  باخبرنگار  گفتگو 

اگرچه در روزهای نخستین توافق برجام، این توافق 
را یک توافق متوازن می نامید و معتقد بود تعهدات 
ایران در برجام برگشت پذیر است و در صورتی که 
نقض عهدی از سوی طرف های غربی اتفاق بیفتد، 
بر اساس بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام ایران نیز می تواند 
تعهدات خود را تعدیل نماید، اما تبلیغات گسترده 
دولت درباره منافع برجام و دستاورد تراشی از آن 
با دولت به حدی بود که  توسط رسانه های همسو 
حیثیتی  موضوع  یک  به  دولت  این  برای  »برجام« 

تبدیل شد.
که  اقدامی  هر  از  دولت  رو  این  از  افزود:  وی 
نه  دارد.  پرهیز  اندازد  به خطر  را  برجام  موجودیت 
خروج  نه  اوباما،  توسط  داماتو  تحریم های  تمدید 
و  نفتی  تحریم های  بازگرداندن  و  برجام  از  آمریکا 
از  ایران و نه تخلف کشورهای اروپایی  بانکی علیه 
دولت  نتوانستند  هیچکدام  خود،  برجامِی  تعهدات 
بوی  آنکه  از  قبل  و  مرده  برجام  که  کنند  قانع  را 
تعفنش برخیزد، باید دفن شود! این موضوع به ویژه 
ویژه ای  اهمیت  از  انتخابات  به  منتهی  ماه های  در 
برای جریان غربگرا برخوردار است چرا که شکست 
برجام آن هم چند ماه مانده به انتخابات به معنای 
شکست گفتمان مذاکره است که این طیف سیاسی 
اختیار  در  را  قدرت  شعار  همین  با  سال هاست 

داشته اند.
مظهر گفت: با روی کار آمدن بایدن در آمریکا بار 
افزایش  برجام  احیای  به  غربگرا  امید جریان  دیگر 
یافته و آنان به تکاپو افتاده اند در ماه های منتهی به 
انتخابات با اقداماتی که منجر به بازگشت آمریکا به 
برجام ولو به صورت نمایشی گردد، برجام را زنده 
کرده و حیثیت از دست رفته خود را بازیابند. از این 
از این  اقدامی که سبب دور شدن  از هر  رو دولت 
هدف سیاسی شود، پرهیز می کند. به عنوان نمونه 

طرف های  به  مجلس  ماهه  دو  مهلت  آنکه  از  پس 
غربی جهت لغو تحریم ها به پایان رسید، دولت مکلف 
بود تمام بازرسی ها و نظارت های فراتر از پادمان را 
متوقف کند. با این حال در یک عقب نشینی آشکار 
و در پی مذاکراتی که بین سازمان انرژی اتمی ایران 
از  بخشی  عماًل  گرفت،  صورت  آژانس  کل  دبیر  و 
نظارت های فراتر از پادمان به جای خود باقی ماند.

راهبرد چماق و هویج غرب در قبال ایران در ماه های 
منتهی به انتخابات

این کارشناس دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: اما 
در  غربی که شاید  میدان، طرف های  آن سوی  در 
ابتدا گمان نمی کردند دولت روحانی تا این حد به 
توافق برجام پایبند بماند، وقتی بی عملِی دولت را 
این  به  دیدند  نقض عهدهای مکرر خود  مقابل  در 
اطمینان رسیدند که دولت روحانی نسبت به برجام 
شرطی شده و هرگز از آن خارج نخواهد شد! این 
موضوع به ویژه در آستانه انتخابات پررنگ تر از قبل 
است. آمریکا و اروپا با آگاهی از شرایط ویژه دولت 
در این چند ماه در تالشند با استفاده از استراتژی 
»چماق و هویج« و با استفاده از فشارهای سیاسی 
بر ایران از مسیر آژانس بین المللی انرژی اتمی و در 
برای  امتیازات بی خاصیت،  با دادن برخی  کنار آن 
رسیدن به »توافقی بهتر«، ایران را پای میز مذاکره 

بیاورند.
مظهر ادامه داد: در همین راستا آمریکا روز پنج شنبه 
1۴ اسفندماه »حمایت« خود را از تصمیم اروپایی ها 
برای پس گرفتن قطعنامه خود علیه ایران در آژانس 
ابراز امیدواری کرد  انرژی اتمی اعالم و  بین المللی 
تهران با »گفتگو« با واشنگتن موافقت کند. پالس 
فرستاده می شود  آمریکا  از سوی  مذاکره در حالی 
آزادسازی  مانند  اقتصادی  سیگنال های  برخی  که 
کره  در  ایران  شده  بلوکه  ارزی  منابع  از  بخشی 

جنوبی و عراق نیز بر جذابیت آن برای دولتی که به 
شدت به این مذاکرات نیازمند است، افزوده است!
چرا نباید در شرایط حاضر با آمریکا مذاکره کرد؟!

این  در  مذاکره  که  داشت  توجه  باید  گفت:  وی 
شرایط، دامی است که آمریکا برای ایران پهن کرده 
است. چرا که هدف اصلی آمریکا از راهبرد چماق 
توازن  نقطه  قبول  به  ایران  کردن  وادار  هویج،  و 
جدیدی است که تعهداتی فراتر از برجام را به ویژه با 
تکیه بر محدودسازی توان موشکی، بر ایران تحمیل 
هسته ای  فعالیت های  وضعیت  به  توجه  با  می کند. 
ایران )کمتر بودِن ظرفیت غنی سازی، مقدار ذخایر 
اورانیم، درصد غنای اورانیم و … نسبت به سال ۹۲( 
و همچنین وضعیت اقتصادی کشور )کسری بودجه، 
نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش ضریب 
جینی و…( که نسبت به شرایط سال ۹۲ بدتر شده 
است، ایران نسبت به سال ۹۲ در موضع ضعیف تری 
ساختار  آمریکا  که  است  حالی  در  این  دارد.  قرار 
تحریم  از ۸00  و  کرده  تقویت  را  تحریم های خود 

در سال ۹۲ به حدود 1500 تحریم رسیده است.
پذیرش  افزود:  اقتصادی  دیپلماسی  کارشناس  این 
پیشنهاد مذاکره در چنین شرایطی عماًل به توافقی 
را  ایران  بلکه  شد  نخواهد  منتهی  برجام  از  بهتر 
مجبور به پذیرش شرایطی سخت تر به ویژه درباره 
بر  عالوه  که  کرد  خواهد  ایران  قدرت  مؤلفه های 
جدی  امنیتی  ابعاد  می تواند  اقتصادی،  تهدیدات 
که  است  حالی  در  این  کند.  ایجاد  کشور  برای 
آمارهای اقتصادی نشان می دهد تحریم های آمریکا 
و  است  داده  دست  از  تدریج  به  را  خود  اثربخشی 
تحقق  و  شدن  بی اثر  به  می تواند  روند  این  ادامه 

اقتصاد مقاومتی در کشور منجر شود.
مظهر تاکید کرد: ایران نباید وارد بازی جدیدی که 

دولت آمریکا برای ایران طراحی کرده است، شود.
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متن کامل

راهبردهای رشد اقتصاد 
دانش بنیان در قرارداد ۲5 ساله 

ایران و چین
قرارداد ۲5 ساله با چین فرصت مغتنمی است 
تا از آخرین تجارب و مهارت های خلق چین در 

حوزه دانش و فناوری آگاه و بهره مند شویم.
و  ایران  قرارداد ۲5 ساله  مهر،  به گزارش خبرنگار 
توسعه  در  مهم  گام های  از  یکی  می توان  را  چین 
اقتصادی  و  سیاسی  همکاری های  گسترش  و  بازار 
بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری خلق چین 
دانست. با توجه به تجربیاتی که جمهوری اسالمی 
در سال های اخیر از مذاکره و توجه به غرب داشته، 
با  است  بهتر  مجال  این  در  معتقدند  کارشناسان 
حال  در  جهان  و  منطقه  در  که  جدیدی  شرکای 
ظهور هستند و اهداف آن ها همپوشانی قابل توجهی 
با اهداف ایران دارد، اقدام به شراکت درزمینه های 

اقتصادی و سیاسی نماید.
علی جوان، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق 
تولید دانشگاه امام صادق )ع( در یادداشتی قرارداد 
۲5 ساله با چین را فرصت مغتنمی عنوان کرده تا 
از آخرین تجارب و مهارت های خلق چین در حوزه 
دانش و فناوری آگاه و بهره مند شویم. وی در این 
جهت  مناسب  استراتژی  تدوین  لزوم  به  یادداشت 

ساله   ۲5 قراردادهای  ظرفیت های  از  گیری  بهره 
ایران و چین جهت انتقال فناوری پرداخته است که 

متن کامل آن از نظرتان می گذرد:
قرارداد ۲5 ساله ایران و چین از حیث کلّیت، موضوع 
از جهت راهبردهای فناورانه  اما  قابل قبولی است؛ 
و دانش بنیان چنانچه برنامه اجرایی مناسبی تدوین 
ایران در  امکان وجود دارد که  این  نگردد، طبیعتاً 
بماند.  ناکام  قرارداد  این  ظرفیت های  از  استفاده 
بین المللی،  قراردادهای  در  اگر  داده  نشان  تجربه 
بدون طراحی یک استراتژی مناسب، انتظار انتقال 
باشیم به مطلوب  از طرف مقابل را داشته  فناوری 
خود نمی رسیم. موضوع انتقال فناوری شرکت های 
نفتی به ایران یا انتقال فناوری پژو فرانسه به ایران 
مشترک  جز  فناوری  انتقال  که  اخیر  سال های  در 
هیچ وقت  عماًل  بود،  آن ها  هردوی  قرارداد  در 

به طورجدی اتفاق نیفتاد.
به  نیاز  که  است  نمونه هایی  از  موضوعات،  این 
تدوین استراتژی مناسب برای انتقال فناوری سوق 
حوزه  در  کشورها  بر  حاکم  منطق  اصوالً  می دهد. 
دانش و فناوری به گونه ای است که هیچ گاه به کشور 
مقابل اجازه نزدیک شدن به مرزهای دانش خود را 
نمی دهند بلکه نهایتاً سرریز دانش خود یا دانش و 
فّناوری های قدیمی خود را در قالب قراردادهایی به 
فناوری،  تا  دانش  از  اما  می فروشند.  کشورها  سایر 
حلقه های مشخصی وجود دارند که اگر به درستی و 
با هوشمندی دنبال شود می تواند ما را به مرزهای 

دانش و فناوری طرف مقابل برساند.
قرارداد ۲5 ساله با چین فرصت مغتنمی است تا از 
حوزه  در  چین  خلق  مهارت های  و  تجارب  آخرین 

دانش و فناوری آگاه و بهره مند شویم.
فناوری و نوآوری در قرارداد ۲5 ساله با چین

ضمیمه   ۳ و  بند   ۹ در  قرارداد  این  پیش نویس 

موضوعات  به  قرارداد  این  در  است.  تنظیم شده 
دانش  حوزه  و  است  شده  ویژه ای  توجه  اقتصادی 
مدنظر  خاص  بطور  قرارداد  این  در  نیز  فناوری  و 

قرارگرفته است.
میزان  "افزایش  موضوع  به  قرارداد  این  دوم  دربند 
و  فناوری  اقتصادی،  حوزه های  در  اثرگذاری 
گسترش  همچنین  است.  اشاره شده  گردشگری" 
و  فناوری  بخش های  دانشگاه ها،  بین  همکاری ها 
است.  قیدشده  قرارداد  این  دوم  دربند  نیز  علمی 
قرارداد  این  این موارد، در ضمائم 1 و ۲  بر  عالوه 
از  حمایت  و  دانش  انتقال  موضوع  به  به صراحت 
زیست بوم های فناوری و نوآوری و گسترش همکاری 

با شرکت های دانش بنیان تأکید شده است.
رویکرد  که  دارد  آن  از  نشان  موارد  این  تمامی 
انتقال دانش و توسعه فناوری محور، مدنظر طرفین 
اهمیت  حائز  بیشتر  آنچه  اما  است.  بوده  قرارداد 
است، تفاوت های اقتصادی و فرهنگی دو کشور در 
است.  دانش بنیان  فعالیت های  و  زمینه ای  ساحت 
چین به واسطه نیروی انسانی قوی و ارتباطات وسیع 
 )1۹۸0 )دهه  خود  اصالح  دوره  از  بعد  بین المللی 
را  رشد  درصد  میانگین ساالنه 10  به طور  توانست 
تجربه کند. چین توانست یک صنعت خودروسازی 
کرده  راه اندازی  سال  مدت 10  را ظرف  قابل قبول 
ساختار  طبیعتاً  شود.  بین المللی  بازارهای  وارد  و 
به  ایران  در  که  نیست  به گونه ای  چین  اقتصادی 
در  که  موضوعی  اما  باشیم.  آن  پیاده سازی  دنبال 
می تواند  می شود  مطرح  فناوری  انتقال  خصوص 

برای ایران بسیار راهگشا باشد.
مخصوصاً  فناوری  انتقال  به  تمایلی  کشورها  اصوالً 
همین  اساساً  ندارند. چراکه  پروژه  اجرای  زمان  در 
به راحتی  و  شده  آن ها  درآمدزایی  موجب  فناوری 
ازنظر  موضوع  این  نمی کنند.  موافقت  آن  انتقال  با 

در  ایران  و  است  بدیهی  امری  سیاسی،  اقتصاد 
موضوع قراردادهای نفتی و خودرویی این را تجربه 

کرده است.
عرضه  و  فناوری  به  رسیدن  تا  دانش  خلق  مسیر 
مراکز  و  دانشگاه ها  از  معموالً  مصرف،  بازار  در  آن 
علمی آغازشده و از طریق رابطین صنعت و دانشگاه 
از  بعد  می شود.  دانش  تجاری سازی  حوزه  وارد 
یعنی  فناوری،  به  آن  تبدیل  و  دانش  تجاری سازی 
ابزار حل یک مسئله، آن را به بازار عرضه می کنند. 
شکی نیست که دانش در دانشگاه ها و مراکز علمی 
فناوری  به  را  آن  صنعت،  بخش  و  می گیرد  شکل 
دو  این  روی  تمرکز  با  می کند.  تبدیل  قابل مصرف 
نهاد کلیدی می توان انتقال دانش و فناوری را به نحو 
احسن دنبال کرد. عالوه بر این موضوع، موضوعات 
رشد  تحقق  برای  زیرساختی  در حوزه  نیز  دیگری 
اما  بگیرد.  قرار  مدنظر  باید  کشور  دانش بنیان های 
به عنوان  باید  ساله   ۲5 توافق  این  در  ایران  آنچه 
راهبرد مدنظر قرارداد تا بتواند حداکثر ظرفیت را در 
حوزه ارتقای فناوری و توسعه دانش بنیان ها داشته 

باشد در ۴حوزه تعریف می شود:
دانشگاه ها  دانشگاهی:  همکاری های  گسترش   .1
در  حلقه  واصلی ترین  دانش  تولید  مهد  به عنوان 
زنجیره اقتصاد دانش بنیان، بهترین فرصت را برای 
پژوهش های  گسترش  با  تا  می کنند  ایجاد  ایران 
فناوری اطالعات  دانشگاهی در حوزه های صنعتی، 
با کشور  را  دانش دست اول  تحقیقات،  و همچنین 
لذا ضرورت دارد که  نماید.  مبادله  و  چین مطالعه 
انجام  و  بازدید  علمی،  نشست های  برگزاری  زمینه 
طرفین  توسط  دانشگاه ها،  موضوعی  تحقیقات 
آغاز  در  نیز  قرار گیرد. کره جنوبی  قرارداد مدنظر 
موضوع  به  جامع،  برنامه ای  تدوین  با   ۲1 قرن 
بهره گیری از دانش خارجی و تأکید بر فعالیت های 

https://www.mehrnews.com/news/5151216/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86
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سیدمهدی طبیب زاده در نشست کارگروه توسعه 
زیرساخت های استان کرمان

رویکرد اقتصادی کرمان باید به 
سمت سرمایه گذاری در صنایع 

تجدید پذیر تغییر کند
رئیس اتاق کرمان بر لزوم تغییر رویکرد اقتصاد 
این استان و هدایت منابع حاصل از سرمایه گذاری 
و فعالیت شرکت های معدنی و صنایع بزرگ به 

سمت صنایع تجدید پذیر تأکید کرد.
رویکرد  اینکه  بر  تأکید  با  کرمان  اتاق  رئیس 
منابع  باید  گفت:  کند،  تغییر  باید  استان  اقتصادی 
دست  به  سودهای  و  سرمایه گذاری ها  از  حاصل 
آمده از شرکت های معدنی و صنایع بزرگ به سمت 

تمام  از  پس  تا  شود  هدایت  پذیر  تجدید  صنایع 
شدن ظرفیت معادن بتوان استان را اداره کرد.

سیدمهدی طبیب زاده، در نشست کارگروه توسعه 
همایش  در  افزود:  کرمان  استان  زیرساخت های 
سرمایه گذاری  ظرفیت های  و  فرصت ها  معرفی 
سال  نخست  نیمه  در  است  قرار  که  کرمان  استان 
آینده برگزار شود، باید رویکرد تغییر تمرکز استان 

از معادن، به سایر حوزه ها را دنبال کنیم.
به  کمک  بر  عالوه  مهم  موضوع  این  داد:  ادامه  او 
فضای  آوردن  فراهم  به  می تواند  زیرساخت ها 
در  سرمایه گذاری  بسته های  تهیه  و  سرمایه گذاری 

استان کمک کند.
شرکت های  از  یکی  کرد:  اظهار  زاده،  طبیب 
مسئولیت  انجام  در  میدکو  هلدینگ  زیرمجموعه 
حلقه های  زمینه  در  را  مطالعه ای  خود  اجتماعی 
یکسری  به  که  داده  انجام  استان  اقتصاد  مفقوده 
شرکت  است  قرار  و  رسیده  اولویت ها  و  رئوس 
اصلی  مرجع  به عنوان  آفرینان  ثروت  هلدینگ 

پروژه های سرمایه گذاری کرمان تشکیل شود.
رئیس اتاق کرمان با انتقاد از اینکه عده ای شرایط 
می دهند،  جلوه  عادی  را  استان  زیرساخت های 
تأمین  در  استان  ناخواسته  یا  خواسته  کرد:  بیان 
راه آهن  و  راه  گاز،  برق،  آب،  مانند  زیرساخت ها 

مشکل دارد و باید این موضوع را بپذیریم.
در ادامه این نشست رئیس کمیسیون امور زیربنایی 
و سرمایه گذاری اتاق کرمان نیز به برگزاری همایش 
سرمایه گذاری  زیرساخت های  و  فرصت ها  معرفی 
استان در سال 1۴00 اشاره کرد و گفت: بسته های 
و  تهیه  همایش  این  در  ارائه  برای  سرمایه گذاری 
پروژه ها به مدت دو روز، در قالب پنل های تخصصی 

به سرمایه گذاران ارائه خواهد شد.
علی نقوی افزود: اقدام مهم دیگر این همایش ارائه 

بتوان  تا  پروژه هاست  مالی  تأمین  نوین  روش های 
استفاده  در  آب  و  پروژه  پروژه، شرکت  از صندوق 
پروژه  مالی  تأمین  برای  سرمایه  بازار  ظرفیت  از 

استفاده کرد.
او با اشاره به اینکه دبیرخانه این همایش به زودی 
تشکیل و کار خود را آغاز خواهد کرد، تصریح کرد: 
همه طرح های مطالعاتی برای سرمایه گذاران پس از 
تهیه در اختیاران همه مدیران استان قرار می گیرد 
تا بهتر بتوانند سرمایه گذاران را راهنمایی و به روند 

سرمایه گذاری در استان کمک کنند.
در ادامه این نشست معاون هماهنگی امور عمرانی 
مسائل  از  بسیاری  کرد:  بیان  کرمان  استانداری 
به  توجه  بدون  سرمایه گذاری  حوزه  در  موجود 
برای  سرمایه گذار  که  است  این  در  زیرساخت ها 
سرمایه گذاری در حوزه ای مراجعه کرده و متأسفانه 
بدون مطالعات الزم در زمینه تأمین آب و شرایط 
او  به  سرمایه گذاری  برای  قولی  و...  زیست محیطی 

داده شده است.
اینکه  بیان  با  موسوی،  آیت اللهی  مصطفی  سید 
برخی دستگاه ها نیز برنامه درستی برای بسته های 
سرمایه گذاری ندارند، اظهار کرد: باید به سندهای 
تدوین شده احترام گذاشت و فعالیت سرمایه گذار را 

در قالب همان سندها پیش برد.
او تأکید کرد: پروژه ها و زیرساخت های موردنیاز آنها 
احصا و تکمیل بخشی از آن توسط سرمایه گذار و 
بخشی توسط دستگاه مربوطه انجام شود. آیت اللهی 
موسوی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه 
استان سند آمایش سرزمین را که سال ها پیش تهیه 
کرده در اختیار دبیرخانه همایش مذکور قرار دهد 
تا مطالعه و تغییرات آن بررسی و در نشست پایان 
از  فروردین ماه سال آینده کارگروه، گزارش کاملی 

آن ارائه شود.

معاون بین الملل اتاق ایران مطرح کرد

ایران و اروپا در حوزه 
سرمایه گذاری، بازاریابی و 

آموزش همکاری کنند
معاون امور بین الملل اتاق ایران در جلسه ای با 
کمیسیون  بین المللی  همکاری های  کل  اداره 
از  ایران  استفاده  و  همکاری  زمینه های  اروپا، 

حمایت های مالی اتحادیه اروپا را بررسی کرد.
همایش اقتصادی ایران و اروپا به منظور ایجاد 
بسترهای الزم برای همکاری های تجاری، علمی 
تجارت  توسعه  سازمان  مشارکت  با  فناوری  و 
ایران برگزار شد. در همین راستا معاونت امور 
صورت  به  جلسه ای  در  ایران  اتاق  بین الملل 
بین المللی  همکاری های  کل  اداره  با  آنالین 
کمیسیون اروپا، زمینه های همکاری و استفاده 
ایران از حمایت های مالی اتحادیه اروپا را بررسی 

کرد.
محمدرضا کرباسی، معاون امور بین الملل اتاق ایران 
را  که همکاری های گسترده ای  مطلب  این  بیان  با 
می توان میان ایران و اروپا ترسیم کرد، گفت: اتاق 
اروپا،  با  تجاری  همکاری های  توسعه  برای  ایران 

برنامه مشخصی تدوین کرده است.
بر اساس اظهارات او این همکاری های مشترک به 

چند دسته تقسیم می شوند.
ایران  بازار  سرمایه گذاری:  زمینه  در  همکاری   .1÷
اروپایی  گذاران  سرمایه  برای  فراوانی  جذابیت های 
دارد. شرکت های اروپایی می توانند با راه اندازی خط 
و  انرژی  پایین  قیمت های  از  ایران  در  خود  تولید 
شده  تمام  قیمت  کاهش  منظور  به  انسانی  نیروی 
محصول خود بهره برداری کنند. ضمن آنکه موقعیت 
استراتژیک ایران، حمل کاال به تمام جهان را ممکن 

http://otaghiranonline.ir/news/37506
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یادداشت

متن کامل

فراخوان افراد دارای قدرت برای توجه به موضوعات 
پنهان و غیرقانونی در سازمان

سوت زنی سازمانی
مدیریتی  نوین  موضوعات  و  مفاهیم  جمله  از 
است که از دهه ۱۹8۰ در علم سازمان و مدیریت 
مورد استفاده قرار گرفته است. امروزه این پدیده 
است  ابزاری  سازمانی  سرمایه  یک  به عنوان 
حاصل اعتماد سازمانی که مستلزم توانمندسازی 
کانال های  ایجاد  و  مختلف  طرق  از  کارکنان 
ارتباطی باز و بسترسازی فرهنگی مناسب است. 
عالوه بر این، سبک رهبری، توانایی های کافی 
شرکت  به  عالقه  و  دانش  مهارت ها،  کارکنان، 
دارد.  مثبت  اثر  آن  در  سازمانی  تصمیمات  در 
سوت زنی سازمانی نقش بسیار مهمی در افزایش 

شفافیت سازمان ها دارد.
و  غیرقانونـی  سـازمان ها  فعالیت هـای  در 
غیراخالقـی توسـط برخـی از افراد شـکل می گیرد 
از  دور  بـه  و  مختلـف  پوشـش های  در  بعضـا  کـه 
چشـم نهادهـای نظارتـی و به صـورت پنهـان انجام 
می شـود. جلوگیـری از اینگونـه رفتارهـا، مسـتلزم 
وجـود افـرادی اسـت کـه بـه افشـای ایـن تخلفات 
مدیریـت  ادبیـات  در  افـراد  ایـن  می پردازنـد. 
به عنـوان سـوت زن یـا افشـاگر شـناخته می شـوند 
تعبیـر  افشـاگری،  یـا  آنـان سـوت زنی  و عملکـرد 

می شـود. عمل سـوت زن، افشـا کـردن  فعالیت های 
غیرقانونـی و غیراخالقـی درون سـازمانی بـه افـراد 
مسـوول بـرون یـا درون سـازمانی بـرای هدایـت 
آن  رسـالت های  و  آرمان هـا  سـمت  بـه  سـازمان 
اسـت. سـازمان هایی کـه در آن انسـجام و اتحـاد 
سـازمانی و حفـظ و ارتقای شـهرت و تصویر ذهنی 
در اولویـت امـور قـرار دارنـد، نیازمنـد بازگذاشـتن 
از طریـق آن کارکنـان، شـرکا،  راهـی اسـت کـه 
سـایر  و  سـهامداران  تامین کننـدگان،  مشـتریان، 
ذی نفعـان بتواننـد رفتارها و اعمالـی را که متناقص 
بـا رفتارهـا و اعمـال تعریـف شـده سـازمان اسـت 
گـزارش دهند.هـدف از سـوت زنی فراخـوان افـراد 
دارای قـدرت بـرای توجـه به موضوعـی غیراخالقی 
و غیرقانونـی اسـت کـه احتمـاال ازنظـر آنهـا پنهان 
در  کـه  می شـود  سـبب  سـوت زنی  اسـت.  مانـده 
تصمیم هـای  یـا  خالفـکاری  جلـوی  سـازمان ها، 

اشـتباه گرفتـه شـود.
 تعریف سوت زنی

اصطالح سـوت زنی از رفتار مامـوران پلیس اقتباس 
شـده اسـت؛ بدیـن معنـی کـه زمانـی کـه پلیـس 
تخلفـی همچون نـزاع خیابانی، دزدی و... مشـاهده 
می کنـد در سـوت خـود می دمـد تـا همـه مـردم و 
سـایر افسـران پلیـس بـرای آگاهـی از محـل وقوع 
جرم خبردار شـوند. طبق تعاریف رایج »سـوت زن« 
در اصطالح به کسـی اطالق می  شـود کـه در درون 
آن  خالفکاری هـای  و  می  کنـد  کار  سـازمان  یـک 
تخلفـات می  توانـد شـامل  ایـن  افشـا می  کنـد.  را 
انـواع رفتارهـای غیرقانونـی و غیراخالقـی مدیـران 
و کارکنـان یـک سـازمان؛ از قبیـل تقلـب، رانـت، 
رشـوه، احتـکار، تولیـد محصـول غیر ایمـن و نقض 
قوانیـن یـا مقـررات باشـد. سـوت زدن را می تـوان 
نوعـی فراخـوان عمومـی بـرای مطلـع کـردن افراد 

از محـل وقـوع جـرم تلقـی کـرد و هدف سـوت زن 
نیـز جلوگیـری از آسـیب رسـاندن بیـش از پیـش 
بـه افـراد جامعـه، سـازمان  ها و نهادهـای عمومـی 
اسـت. همچنین سـوت زن فردی اسـت کـه هر نوع 
فعالیـت غیرقانونـی و غیراخالقـی در یـک سـازمان 
خصوصـی یـا عمومـی را افشـا می کنـد. موضوعاتی 
همچـون تخطـی از سیاسـت های رسـمی، تخطـی 
از قانـون، مقـررات، تهدیـد منافـع عمومـی، امنیت 
ملـی و همچنیـن تقلـب و فسـاد از تخلفاتی اسـت 

کـه سـوت زن ها می تواننـد آن را افشـا کننـد.
 اقسام گوناگون سوت زنی

یـا  فـرد  چـه  توسـط  اینکـه  حیـث  از  سـوت زنی 
گروهـی انجـام می شـود، انـواع مختلفـی دارد کـه 
مهم تریـن و شـایع ترین آنهـا بـه شـرح زیـر اسـت:
1- سـوت زنی داخلی: که افشـا کاری توسـط فردی 
از داخـل سـازمان و علیه خود سـازمان انجام گیرد 
کـه تخلف بـه افـراد و بخش های داخل سـازمان از 
قبیـل کمیته هـای حسابرسـی، مدیـران مافـوق یـا 

مدیـران اجرایی گزارش می شـود.
۲- سـوت زنی شـخصی: کـه افشـا کاری علیـه یک 

فـرد )مدیـر یـا کارمنـد( صـورت می گیرد.
۳- سـوت زنی غیـر فـردی )شـخصی( و خارجی: به 
نحـوی اسـت که افشـاکاری توسـط یک شـخصیت 
حقوقـی )سـازمان یـا شـرکت( علیه سـازمان دیگر 

می گیرد. صـورت 
بـه  باشـد  داشـته  وجـود  سـازمانی  اعتمـاد  اگـر 
احتمـال بسـیار زیاد سـوت زنی و افشـاگری داخلی 
اتفـاق خواهـد افتـاد، در غیر این صورت افشـاگری 
برون سـازمانی خواهـد بـود به زعم آقـای ریچاردتی. 
وجـود  شـرایطی   Richard T. George جـورج 
اخالقـی  لحـاظ  بـه  سـوت زنی  اینکـه  بـرای  دارد 
مجـاز جلـوه داده شـود کـه به صـورت خالصـه در 

ادامـه نگاهـی بـه شـرایط مهمـی خواهیـم داشـت 
کـه در صـورت وجود این شـرایط، عمل سـوت زنی 

مجـاز خواهـد بود:
1- شـرکت یـا سـازمان از طریـق تولیـد و عرضـه 
محصوالتـی ناسـالم، آسـیبی جـدی و قابـل توجـه 
بـه عمـوم مـردم و جامعـه، مصرف کننـدگان نهایی 

محصـوالت و افـراد و سـازمان ها  وارد کنـد.
۲- زمانـی کـه یـک کارمنـد تهدید هـای جـدی ای 
بـه  شـرکت  تولیـدی  محصـوالت  سـمت  از  را 
جامعـه  عمـوم  یـا  محصـول  اسـتفاده کنندگان 
شناسـایی کنـد، در ایـن صـورت به لحـاظ اخالقی 
مجـاز اسـت کـه موضوع را بـه مسـوول مافوق خود 

سـریعا گـزارش دهـد.
۳- زمانـی کـه مسـووالن مافـوق عکـس العملـی 
نسـبت بـه هشـدار، نگرانی و ابـراز شـکایت کارمند 
بـه  او  ندهنـد،  نشـان  تخلـف  مـوارد  درخصـوص 
لحـاظ اخالقـی مجـاز اسـت و باید از تمـام روش ها 
و امکانـات موجـود در سـازمان بـرای انجـام عمـل 
سـوت زنی اسـتفاده کنـد. در ایـن حالـت ممکـن 
اسـت نیاز باشـد فرد موضـوع را به رهبر سـازمان و 
مدیریت ارشـد یـا در صورت امکان بـه هیات مدیره 

کند. گـزارش 
شـواهد  و  فیزیکـی  مسـتندات  فـرد  کـه  زمانـی   
قابل قبولـی دال بـر وقـوع عملی خالف در سـازمان 
در دسـت داشـته باشـد. در این حالت چنانچه فرد 
آنهـا را بـه یـک ناظر بی طرف و منصف نشـان داد و 
ناظر نیز متقاعد شـده و صحت و سـقم این مسـاله 
تولیـد  را  خطرآفریـن  محصولـی  سـازمان  کـه  را 
سـوت زنی  عمـل  آن وقـت  کـرد،  تاییـد  می کنـد 

واجـب خواهـد بود.
بـرای  قانع کننـده ای  دلیـل  کارمنـد  زمانی کـه 
و  باشـد  داشـته  عمومـی  اذهـان  کـردن  متقاعـد 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3749388-%D8%B3%D9%88%D8%AA-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C


10

شماره  2846 27 اسفند 99

10

نگاه آخر

مصدومان چهارشنبه آخر سال )حاوی تصاویر دلخراش(

https://www.mehrnews.com/photo/5160884/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%DB%8C%D8%AF
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