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ادامه در صفحه2

آیـــا نهـــاد بخش خصوصـــی بـــه مثابـــه یـــک کل واحـــد، 
درحال حاضـــر در میـــان نهادهـــای موجـــود اعـــم از نهادهـــای 
دولتـــی و حکومتـــی در جایـــگاه مناســـبی قـــرار دارد؟ واقعیـــت 
ـــه  ـــه ۱۳۶۰ البت ـــا ده ـــه ب ـــت در مقایس ـــد گف ـــه بای ـــت ک ـــن اس ای
ــا  ــرار دارد. امـ ــری قـ ــران در موقعیـــت بهتـ ــی ایـ بخش خصوصـ
ـــورها  ـــایر کش ـــا س ـــه ب ـــران در مقایس ـــی در ای ـــاد خصوص ـــا نه آی
ـــه  ـــرار گرفت ـــران ق ـــایگی ای ـــه در همس ـــه ک ـــن ترکی ـــه همی از جمل
یـــا کـــره جنوبـــی کـــه در جنـــوب شـــرقی آســـیا واقـــع شـــده 
ـــی دارد؟ ـــل اعتنای ـــگاه قاب ـــد، جای ـــد باش ـــه بای ـــز آنچ ـــت و نی اس

حقیقـــت ایـــن اســـت کـــه پاســـخ ایـــن ســـوال منفـــی اســـت. 
ـــه  ـــت در مقایس ـــهم دول ـــش و س ـــد نق ـــان می ده ـــی ها نش بررس
بـــا بخش خصوصـــی از نظـــر دارایـــی و قـــدرت سیاســـی و 
فرهنگـــی هماننـــد کـــوه در برابـــر کاه اســـت. همیـــن دولـــت 
فعلـــی )دولـــت دوازدهـــم( بـــا وجـــود همـــه بی قدرتـــی کـــه 
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گریبانـــش را گرفتـــه اســـت، بـــا در اختیـــار 
داشـــتن بانک  مرکـــزی، سیاســـت های پولـــی، 
مالـــی و تجـــاری را  به گونـــه ای تدویـــن و اجـــرا 
می کنـــد کـــه اغلـــب بخش خصوصـــی در تنگنـــا 

قـــرار می گیـــرد.
در ایـــن بیـــن نهـــاد دولـــت در اجـــرای قانـــون 
ــر و رای بخش خصوصـــی را  ــز نظـ ــات هرگـ مالیـ
ــور  ــی به طـ ــت های مالـ ــد و در سیاسـ نمی خواهـ
ــن  ــر ایـ ــاوه بـ ــد. عـ ــل می کنـ ــه عمـ خودکامـ
ــران  ــزی ایـ ــام بودجه ریـ ــی در نظـ بخش خصوصـ
جایگاهـــی نـــدارد و سیاســـت های بودجـــه ای 
ــه و  ــت تهیـ ــه دولـ ــته بـ ــاد وابسـ ــوی نهـ از سـ
ــوی  ــز از سـ ــرات آن نیـ ــده و تغییـ ــن شـ تدویـ
قـــوه قانون گـــذاری انجـــام می شـــود. بـــه ایـــن 
ــدرت  ــدازه قـ ــردن انـ ــاظ کـ ــا لحـ ــب و بـ ترتیـ
ـــران  ـــی ای ـــت، بخش خصوص ـــاد دول ـــه در نه نهفت

جایـــگاه نازلـــی دارد.
بخش خصوصـــی بـــرای اینکـــه در موقعیـــت 
مناســـب  تری قـــرار گیـــرد، چنـــد کار مهـــم 
ـــای  ـــان بنگاه ه ـــم: صاحب ـــد. یک ـــام ده ـــد انج بای
ــه  ــند کـ ــته باشـ ــه داشـ ــد توجـ ــی بایـ خصوصـ
ــدون  ــه بـ ــت کـ ــد اسـ ــک کل واحـ ــدرت یـ قـ
انـــواع آن و در شـــرایط عـــدم  چســـبندگی 
یکپارچگـــی نمی توانـــد پایـــدار باشـــد. قـــدرت 
ـــر  ـــه اگ ـــدرت کل اســـت ک اقتصـــادی بخشـــی از ق
بـــا قـــدرت اجتماعـــی و سیاســـی همـــراه و ســـازگار 
ـــواع  ـــان ان ـــد می ـــق و کارآم ـــاد دقی ـــد و اتح نباش
ـــکند.  ـــریع می ش ـــود، زود و س ـــدار نش ـــدرت پدی ق
ــت  ــن ذهنیـ ــد ایـ ــران بایـ ــی ایـ بخش خصوصـ
ــدرت  ــه قـ ــش بـ ــه نگاهـ ــد کـ ــته باشـ را داشـ
درحال حاضـــر نـــگاه شـــجاعانه و متناســـب بـــا 
کســـب قـــدرت همه جانبـــه نیســـت و بایـــد 

تغییـــر کنـــد. عـــدم تبدیـــل قـــدرت اقتصـــادی 
بـــه قـــدرت اجتماعـــی و سیاســـی موجـــب 
می شـــود، صاحبـــان قـــدرت در حـــوزه سیاســـی 
بخش خصوصـــی  راحتـــی  بـــه  اجتماعـــی  و 
بخش خصوصـــی  بگـــذارد.  فشـــار  تحـــت  را 
ایـــران بـــدون توجـــه کافـــی،  دقیـــق و مبتنـــی 
بـــر هزینـــه دربـــاره ابزارهـــای تبدیـــل قـــدرت 
اقتصـــادی بـــه قـــدرت اجتماعـــی و سیاســـی در 
ـــور را  ـــد و راه عب ـــی می مان ـــی باق ـــای تاریخ تنگن
ـــدرت  ـــل ق ـــای تبدی ـــرد.  ابزار ه ـــد ک ـــدا نخواه پی
ــد از  ــر عبارتنـ ــای دیگـ ــه قدرت هـ ــادی بـ اقتصـ
رســـانه و نیـــروی کارشناســـی. بخش خصوصـــی 
ــه  ــرار دارد کـ ــی قـ ــون در وضعیتـ ــران اکنـ ایـ
ـــه  ـــاال، توج ـــای ب ـــا تیراژه ـــوب ب ـــانه های مکت رس
کافـــی و الزم بـــه آنهـــا را ندارنـــد. بزرگ تریـــن 
و  ایـــران  بخش خصوصـــی  تمایـــز  نقـــط 
کشـــورهای دیگـــر شـــاید ایـــن باشـــد کـــه در 
کشـــورهای دارای نهـــاد دموکراســـی ریشـــه دار، 
ـــزب  ـــیر ح ـــت و از مس ـــزب اس ـــورژوازی دارای ح ب
ـــران  ـــد. در ای ـــت می یاب ـــی دس ـــدرت سیاس ـــه ق ب
امـــا بخش خصوصـــی فاقـــد چنیـــن قدرتـــی 
اســـت و نهادهـــای کارفرمایـــی مثـــل اتاق هـــای 
تشـــکل های کوچک تـــر  و حتـــی  بازرگانـــی 
ـــه  ـــد ک ـــد کرده ان ـــود قی ـــنامه خ ـــا در اساس عموم
ــد.   ــاب می آینـ ــه حسـ ــی بـ ــادی غیرسیاسـ نهـ
در چنیـــن شـــرایطی بخش خصوصـــی ایـــران 
ــرداد ۱۴۰۰  ــت جمهوری خـ ـــات ریاسـ در انتخاب
ــی و  ــد نقش آفرینـ ــکل می توانـ ــورت متشـ به صـ
ـــرای  ـــی ب ـــن مانع ـــا ای ـــذاری داشـــته باشـــد. ام اثرگ
ـــردی  ـــورت ف ـــی و به ص ـــی خصوص ـــت سیاس فعالی
ـــدون پرچـــم خـــاص نیســـت.  ـــی گروهـــی ب ـــا حت ی
به نظـــر می رســـد در ایـــن دوره از انتخابـــات 

دوره هـــای  هماننـــد  نیـــز  ریاســـت جمهوری 
پیشـــین بخش خصوصـــی به صـــورت کل واحـــد 
نمی توانـــد  بخش خصوصـــی  پرچـــم  بـــا  و 
ـــورت  ـــن ص ـــد. در ای ـــته باش ـــدی داش ـــور ج حض
ــش  ــه نقـ ــا بـ ــد تنهـ ــی بایـ ــا بخش خصوصـ آیـ
تماشـــاگر بســـنده کنـــد و شـــاهد باشـــد کـــه 
ــی و  ــش سیاسـ ــر گرایـ ــا هـ ــدا بـ ــک کاندیـ یـ
ـــش  ـــر کاری دل ـــد و ه ـــرکار  آی ـــر س ـــادی ب اقتص
ـــن  ـــد؟ ای ـــام ده ـــی انج ـــا بخش خصوص ـــت ب خواس
بدتریـــن کار اســـت. امـــا بخش خصوصـــی چـــه 
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــن کار ای ـــد؟ کمتری ـــد کن می توان
نهادهـــای قانونـــی انتظـــارات حداکثـــری خـــود 
ـــد و آن  ـــن کنن ـــدی را تبیی ـــت بع ـــس دول از رئی
را در ابعـــاد گســـترده منتشـــر کننـــد. در ایـــن 
ـــان  ـــت زب ـــدون لکن ـــجاعانه و ب ـــد ش ـــا بای بیانیه ه
ــز سیاســـت  ــادی و نیـ ــود اقتصـ وضعیـــت موجـ
خارجـــی اثرگـــذار بـــر فعالیت هـــای اقتصـــادی 
ـــان  ـــرس بی ـــدون ت ـــارات ب ـــده و انتظ ـــریح ش تش
ـــر  ـــکل زی ـــا تش ـــودن صده ـــم ب ـــت ه ـــود. پش ش
یـــک پرچـــم واحـــد می توانـــد قدرت نمایـــی 
ـــن  ـــد ای ـــد بیفت ـــه نبای ـــی ک ـــد. اتفاق ـــبی باش مناس
ــدرت  ــن قـ ــی همیـ ــه بخش خصوصـ ــت کـ اسـ
ــر  ــود در برابـ ــای خـ ــل اعتنـ ــدان قابـ ــه چنـ نـ
ـــک از  ـــر ی ـــرده و ه ـــده ک ـــا را پراکن ـــایر نهاده س
ـــی  ـــت کس ـــارت پش ـــا تج ـــت ی ـــای صنع بخش ه

ایســـتاده اســـت.
بخش خصوصـــی ایـــران می توانـــد بـــا برگـــزاری 
همایش هـــای گوناگـــون، انتظـــارات خـــود از 
ـــر کار  ـــر س ـــازه ب ـــت ت ـــس دول ـــا رئی ـــا ی کاندیداه
ـــاوه  ـــذارد. ع ـــان بگ ـــت در می ـــا صراح ـــده را ب آم
ـــی  ـــس از نهای ـــا پ ـــوت از کاندیداه ـــن، دع ـــر ای ب
ــدون  ــوی بـ ــرای گفت وگـ ــت، بـ ــدن فهرسـ شـ

ـــه  ـــت ک ـــری اس ـــا کار دیگ ـــا آنه ـــان ب ـــت زب لکن
می شـــود انجـــام داد.

ـــه  ـــز از جمل ـــا نی ـــه کاندیداه ـــد برنام ـــی و نق بررس
بخش خصوصـــی  کـــه  اســـت  فعالیت هایـــی 
ــه دوره  ــد. تجربـ ــام دهـ ــد انجـ ــد و بایـ می توانـ
قبـــل انتخابـــات به ویـــژه در ســـال ۱۳۹2 بایـــد 
چشـــم و گـــوش بخش خصوصـــی را بـــاز کـــرده 
باشـــد تـــا آنهـــا تنهـــا بـــه وعده هـــا دلخـــوش 
نباشـــند و بـــه نوعـــی ســـختگیری بیشـــتری  را 
ـــن اســـت  ـــت ای ـــد. واقعی ـــرار دهن در دســـتور کار ق
کـــه رئیس جمهـــور فعلـــی بـــه وعده هایـــی کـــه 
بـــه بخش خصوصـــی داده بـــود عمـــل نکـــرد و 
ــته بـــه ســـوی  ــار دیگـــر چشـــم بسـ ــد بـ نبایـ

کاندیداهـــا رفـــت.
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بخشودگی.جرایم.کارفرمایان.در.سال.۱۴۰۰
سازمان.تامین.اجتماعی.با.صدور.بخشنامه.ای،.شرایط.بخشودگی.جرایم.کارفرمایان.واحدهای.تولیدی،.

صنعتی،معدنی،.خدماتی.و.اصناف.در.سال.۱۴۰۰.را.اعالم.کرد.
صنعتی،  تولیدی،  فعال  کارگاه های  کارفرمایان  شامل  بخشودگی  این  مشمولین  بخشنامه،  این  اساس  بر 
معدنی، خدماتی و اصناف حقیقی یا حقوقی دولتی و غیردولتی می شود که حداقل به مدت یک سال از زمان 
تقسیط بدهی های خود، نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای فهرست بهمن ماه 

سال ۱۳۹۸و همچنین پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل در دوره تقسیط، اقدام کنند.
در بخشنامه صادرشده از سوی سازمان تامین اجتماعی، تاکید شده که کارفرمایان کارگاه های مذکور به 
منظور تعیین تکلیف بدهی هایی که تا اسفند ماه ۱۳۹۹ به مرحله قطعیت رسیده است، برای برخورداری 
از طریق سامانه خدمات  ثبت درخواست  به  نسبت  تیرماه ۱۴۰۰  تا ۳۱  باید حداکثر  مزبور  تسهیات  از 

غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی اقدام کنند.
همچنین، در صورتی که کارفرمایان مشمول تا تاریخ الزم االجرا شدن قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، 
بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت 
نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها در زمان درخواست و رعایت حفظ اشتغال در دوره تقسیط بر مبنای 

فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
برای اطاع و آگاهی بیشتر از شرایط بخشودگی جرایم دیرکرد حق بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰، 

بخشنامه مذکور را از اینجا دریافت کنید.

نصب.۸۵.هزار.دستگاه.کنتور.
هوشمند.برق.در.تهران

مدیرعامل.شرکت.توزیع.برق.تهران.بزرگ.گفت:.

هزار.دستگاه. از.۸۵. بیش. نصب. با. این.شرکت.

کنتور.هوشمند،.جایگاه.نخست.را.در.بین.همه.

آورده. به.دست. کشور،. برق. توزیع. شرکت.های.
است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ، حسین صبوری، گفت: در 
ایجاد  به منظور  برق کشور  اهداف صنعت  راستای 
شبکه هوشمند انرژی، در نخستین گام، طرح ملی 
فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی که 
فرایند  بعنوان  می شود  نامیده  »فهام«  اختصار  به 
تعریف شده  به شکل هوشمند،  انرژی  اندازه گیری 
با نصب کنتورهای  این طرح،  و در مرحله نخست 
وزارتخانه ها،  همه  برای  دیماندی  هوشمند 
سازمان ها، مراکز تجاری و فرهنگی، امکان قرائت و 
بررسی روند مصرف انرژی برق در کشور به شکلی 
مؤثرتر و دقیق تر فراهم شده و کنترل و توزیع بار در 

شبکه با دقت باال امکان پذیر می شود.
در  هوشمند  کنتور  هزار   ۸۵ نصب  با  افزود:  وی 
تهران، در حال حاضر نزدیک به ۴۰ درصد از مصرف 
انرژی برق در پایتخت، توسط کنتورهای هوشمند، 

پایش شده و تحت نظارت لحظه ای است.

بزرگ،  تهران  برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل شرکت 
کنتور  دور  راه  از  قرائت  امکان  ایجاد  داد:  ادامه 
قدرت،  و ضریب  جریان  ولتاژ،  مقادیر  و  مشترکان 
کاهش مصارف غیرمجاز، فراهم شدن بستر اصاح 
در  مشترکان  مشارکت  امکان  و  مصرف  الگوی 
برنامه های مدیریت مصرف و پاسخگویی بار و کاهش 
شبکه  فنی  تلفات  مانیتورینگ  و  غیرفنی  تلفات 
توزیع را به عنوان مهم ترین دستاوردهای اجرای این 
طرح است که در همین راستا، با برنامه ریزی های 
انجام شده و تاش نیروهای متخصص این شرکت، 
همه انشعابات ولتاژ اولیه نصب شده در پایتخت و 
همچنین تمامی مولدهای خودتامین مشترکانی که 
در طرح های کنترل بار تابستان، مشارکت داشته اند 
مجهز به کنتورهای هوشمند شده و مصارف آنان به 
صورت لحظه ای از مرکز پایش فراسامانه هوشمند 
شرکت  این  در  که  انرژی  مدیریت  و  گیری  اندازه 
می شود.  ارزیابی  و  بررسی  است،  شده  اندازی  راه 
همچنین با استفاده از فناوری کنتورهای دیجیتالی 
در حال حاضر امکان کنترل ولتاژ حدود یک میلیون 
مشترک فراهم شده است که به صورت خود کار در 
زمان قرائت لوازم اندازه گیری، ولتاژ مشترکان، ثبت 
و در صورت هرگونه مغایرت با استانداردهای تعیین 
شده، داده های ثبت شده، به منظور رفع مغایرت به 

مناطق برق ارجاع می شود.
را  این مرکز  اندازی  راه  اینکه  به  اشاره  با  صبوری، 
نصب  هوشمند  کنتورهای  پایش  در  مهم  گامی 
شده و جمع آوری اطاعات از وضعیت مصرف برق 
اظهار  مشترکان و همچنین داده های شبکه است، 
داشت: این طرح می تواند به ویژه در شرایط بحران 
مصرف  اوج  زمان  در  بار  ناگهانی  افزایش  همچون 
تابستان، کنترل مناسب مصرف برق و حفظ پایداری 

شبکه توزیع برق پایتخت را به دنبال داشته باشد.
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متن کامل

مهر.گزارش.می.دهد؛

امنیتی.زدایی،.الزمه.توسعه.
اقتصاد.هسته.ای

یکی.از.مطالبات.رهبری.انقالب.در.حوزه.فناوری.

هسته،.سهم.33.هزار.مگاواتی.برق.هسته.ای.در.

سبد.صنعت.برق.کشور.است.که.عملیاتی.شدن.
آن.نیازمند.واکاوی.است.

ماه،  فروردین   2۰ امروز،  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
روز ملی فناوری هسته ای است؛ آنچه طی سال های 
ورود ایران به فناوری هسته ای، روایت پررنگی از آن 
طرح نشد و تقریباً می توان گفت حاشیه نشین بود، 
بخش اقتصادی این منبع بی نظیر انرژی است. به 
گفته متخصصین صنعت هسته ای، آورده اقتصادی 
این صنعت چنان دامنه گسترده ای دارد که با ورود 
می توان  آن،  توسعه  و  مستمر  و  منظم  صحیح، 
بخش های مختلف اقتصاد کشور را به ویژه در بخش 
برق، در مدت زمان نه چندان طوالنی، متحول کند.
هزار   ۳۳ سهم  انقاب  رهبری  مطالبات  از  یکی 
برق کشور  در سبد صنعت  برق هسته ای  مگاواتی 
دارد؛  بررسی  به  نیاز  آن  مختلف  ابعاد  که  است 
از  یکی  کشور  برق  که صنعت  است  حالی  در  این 
ورشکسته  اقتصادی،  نظر  از  عمًا  و  بدهکارترین 
ترین صنعت کشور به شمار می رود. اما اینکه چگونه 
در سال تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی ها بتوانیم 
وهله  در  بپوشانیم  عمل  جامعه  صنعت،  این  به 
نخست نیاز به بررسی تخصصی ابعاد اثرگذاری آن، 
راهکار  ارائه  نتیجه  در  و  شناسی  آسیب  شناخت، 

مدون، وجود دارد.
رفتار ما درباره فناوری هسته ای متناقض است

مجلس  انرژی  کمیسیون  دبیر  بیگی نژاد،  هادی 
شورای اسامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید 

بر اینکه اولویت اصلی ما در بخش فناوری هسته ای 
راه مشخص، شفاف  نقشه  تهیه یک راهبرد و  باید 
بخش  در  ما  رفتارهای  گفت:  باشد،  دفاع  قابل  و 
فناوری هسته ای متناقض است. به این معنا که یک 
روز داشتن این فناوری را حق مسلم خود می دانیم 
این  بر سر آن،  امکان مذاکره  ایجاد  با  و روز دیگر 
از  هسته ای  فناوری  که  می کنیم  مخابره  را  پیام 
بنابراین  نیست  برخوردار  باالیی  اهمیت  درجه 
می توان برای حدود آن مذاکره کرد. این در حالی 
است که اگر فناوری هسته ای را در مقام نیاز کشور 
به گندم، آب یا سوخت مهم و استراتژیک بدانیم، به 

هیچ عنوان نمی توان برای آن مذاکره کرد.
دیدگاه  تفاوت  نگرش،  تغییر  این  علت  افزود:  وی 
دولت ها است. دولت کنونی معتقد است که فناوری 
برای  بخواهیم  که  ندارد  اهمیتی  آنچنان  هسته ای 
داشتن آن، هزینه های گسترده ای را متحمل شویم 
و قابل مذاکره است درحالی که اگر فناوری هسته ای 
را همانند سایر کاالها و نیازهای استراتژیک کشور 
مذاکره  آن  درباره  نمی توان  عنوان  هیچ  به  بدانیم، 

کرد.
راهبرد منجسمی در توسعه فناوری هسته ای نداریم

اسامی،  شورای  مجلس  نماینده  این  گفته  به 
عوارض چنین دیدگاهی در دولت کنونی این است 
که محققان و متقاضیان رغبت و امیدی برای ورود 
تمدید  که شاهد  ندارند چرا  بخش  این  در  ارتقا  و 
محققین  و  دانشمندان  از  جمعی  قرارداد  نکردن 
حمایت  نمونه  که  بوده ایم  دولت  این  در  هسته ای 

نکردن از فعاالن این حوزه است.
دبیر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسامی اظهار 
است  بخشی  عملی،  و  آزمایشگاهی  فضای  داشت: 
که محققین دستاوردها و تجربه های خود را در آن 
فضا با یکدیگر تبادل کرده و به عبارتی از نسلی به 

نسل دیگر انتقال می دهند این در حالی است که با 
انقطاع نسلی بین محققین به این روند انتقال تجربه 

و فناوری بین فردی لطمه جدی وارد می کنیم.
در حوزه سوخت هسته ای  اینکه  بیان  با  بیگی نژاد 
این  وجود  با  داد:  توضیح  هستیم،  مسلط  تقریباً 
هسته ای  نیروگاه های  ساخت  بخش  در  موفقیت 
هنوز مسلط نشده ایم؛ دلیل آن، این است که راهبرد 
منسجمی در بخش توسعه و ارتقا فناوری هسته ای 

نداشته ایم.
وی با اشاره به مطالبه رهبری انقاب درباره سهم 
۳۳ هزار مگاواتی برق هسته ای در سبد برق کشور 
چنین  توسعه  و  درآمدن  فعل  به  کرد:  تصریح 
که  چرا  می طلبد  استراتژی  برنامه  یک  مطالبه ای، 
حقیقت  در  هسته ای،  فناوری  تقویت  و  توسعه  با 
در مرز علم قرار می گیریم و شاهد بهبود وضعیت 
بومی سازی بسیاری از صنایع و فعالیت های حساس 
شرایط  از  بخشی  ادامه  در  و  هستیم  کشور  در 

اقتصادی بهبود یافته و ایجاد اشتغال می کنیم.
سبد  به  هسته ای  برق  ورود  سریع تر  چه  هر  الزام 

برق کشور
اسامی  شورای  مجلس  انرژی  کمیسیون  دبیر 
شاهد  اخیر  سال های  طی  اینکه  به  اشاره  با 
که  بوده ایم  کشور  در  گسترده  برق  خاموشی های 
پیش بینی می شود امسال و در سال های آینده نیز 
تکرار و تشدید شود، گفت: این شرایط الزام ورود هر 
چه سریع تر سهم برق هسته ای به سبد صنعت برق 

کشور را تشدید می کند.
این نماینده مجلس شورای اسامی در پاسخ به این 
سوال که خانه ملت چه اقداماتی را برای حمایت از 
این فناوری انجام داده است؟ توضیح داد: اقدامی که 
نظر گرفتن ظرفیت  انجام داده، در  مجلس کنونی 
مقابل  در  نفت  تهاتر  تومانی  میلیارد  هزار   ۹۰

مورد  فناوری  و  تجهیزات  کاال،  تأمین  یا  بدهی ها 
نیاز برای کل کشور است که فناوری هسته ای نیز 
شامل این قانون در بودجه سال ۱۴۰۰ می شود. این 
برای  را  است که دست صنعت هسته ای  در حالی 

استفاده از این ظرفیت باز گذاشته ایم.
کشور  هسته ای  فناوری  باید  کرد:  تأکید  بیگی نژاد 
را امنیتی زدایی کنیم؛ به این معنا که تبیین شود 
علمی،  اقتصادی،  گسترده  ابعاد  دارای  صنعت  این 
و  ناقص  روایت  … است درحالی که یک  و  پزشکی 
اینکه  بر  مبنی  ایجاد شده  عمومی  اذهان  در  غلط 
»این صنعت، یک صنعت و فناوری امنیتی است« 
درحالی که به هیچ عنوان چنین نیست. به این ترتیب 
فناوری هسته ای و  امنیتی کردن  با  می توان گفت 
نبود راهبرد مدون، نتیجه اصلی را از سرمایه گذاری، 
در  ایران  نمی گیریم.  فناوری  این  ارتقا  و  توسعه 
و  امارات متحده عربی  اما  بوده  پیشرو  این صنعت 
بخش  این  در  خود  توسعه  حال  در  نیز  عربستان 
است که لزوم اهمیت بیشتر ایران به این فناوری را 

تشدید می کند.
سهم نیروگاه هسته ای بوشهر در سبد برق

و  نیست  برق  به  محدود  هسته ای  انرژی  اقتصاد 
آب  و  دامپروری  تا  پزشکی  از  مختلفی  حوزه های 
تأمین  در  آن  کاربرد  اما  نیز شامل می شود  را  و… 
برق سابقه طوالنی تری دارد. ظرفیت اسمی صنعت 
برق کشور )نیروگاه های حرارتی، برقآبی و هسته ای( 
حدود ۸۵ هزار مگاوات است که در زمان پیک مصرف 
به طور حداکثری توان تولید ۶۴ هزار مگاوات برای 
آن وجود دارد. در این سبد، ظرفیت اسمی نیروگاه 
برق بوشهر حدود یکهزار مگاوات است که به دالیل 
در  توان  با حداکثر  همواره  کارشناسی  و  تخصصی 
مدار تولید نیست و به گفته کارشناسان سهم این 
است.  برق کشور حدود 2 درصد  در سبد  نیروگاه 

https://www.mehrnews.com/news/5184760/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C
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رکورد.راندمان.واحدهای.تولید.
برق.حرارتی.شکسته.شد

برای. کشور. حرارتی. نیروگاه.های. راندمان.

نخستین.بار.در.تاریخ.صنعت.برق.ایران.به.رقم.
3۹.درصد.افزایش.یافت.

به گزارش ایسنا، راندمان نیروگاه های حرارتی ایران 
سال گذشته با رشد بیش از ۰.۴ درصد از ۳۸.۵۶ 
درصد به ۳۹ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که 
بیشترین میزان افزایش ساالنه راندمان نیروگاه های 
موجب  و  بوده  اخیر  سال  هشت  ظرف  حرارتی 
کاهش مصرف ۸۴۶ میلیون مترمکعب/لیتر سوخت 

معادل در سال ۱۳۹۹ شده است.
افزایش ۰.۴ درصدی راندمان نیروگاه ها بیش از یک 
درصد صرفه جویی ساالنه سوخت مصرفی نیروگاه ها 
را به دنبال داشته است، صرفه جویی ساالنه سوخت 
موجب ارزش افزوده و حفظ سرمایه ملی می شود، 

راندمان  افزایش  به  منجر  اقدامات  اساس  این  بر 
ضوابط،  در  شده  دیده  مشوق های  و  حمایت ها  با 
مقررات و قوانین باالدستی از مهمترین اهداف این 

شرکت است.
محسن طرزطلب- مدیرعامل شرکت مادرتخصصی 
مهم  عوامل  از  یکی  حرارتی،  برق  نیروی  تولید 
کامل  اجرای  را  شده  یاد  راندمان  به  دست یابی 
برنامه تعمیرات واحدهای نیروگاهی دانست و افزود: 
واحدها در طول بهره برداری بعضـاً دچار اشکاالتی 
تاثیرگذار  آن هـا  راندمان  بر  می تواند  که  می شوند 
برنامه  اجرای  زمان  در  محدودیت ها  این  که  باشد 
راندمان  کاهش  و  شده  مرتفع  واحدها  تعمیرات 

واحدها جبران می شود.
و  دقیق  بررسـی  با  اساس  همین  بر  وی  گفته  به 
تعمیرات  و  نگهـداری  نظام  استراتژی  تدوین 
به مـوقع  انجام  همچنین  و  نیروگاهی  واحدهای 
اشکاالت  تعمیراتی  برنامه  و  دوره ای  بازدیدهای 
از واحدهـا مرتفع  ایجاد شده در دوره بهره برداری 
شده و این اقدام عاوه بر رفع محدودیت های تولید، 

افزایش راندمـان واحدهـا را در پی دارد.
وی با اشاره به نقش احداث بخش بخار نیروگاه های 
 ۳۹ راندمان  به  دست یابی  در  ترکیبی  سیکل 
بزرگ  گازی  واحدهای  راندمان  گفت:  درصدی، 
به طور متوسط ۳۱ درصد است که با احداث واحد 
بخار متصل به آن ها و تکمیل بلوک سیکل ترکیبی، 
افزایش  درصد   ۴۵ از  بیش  به  مجموعه  راندمان 
مجموع  در  گذشته  سال  راستا  همین  در  می یابد. 
به  سیکل ترکیبی  بلوک  مگاوات   ۹۳۶ و  یک هزار 
ظرفیت شبکه سراسری برق کشور اضافه شده است.

گازی  واحدهای  ارتقای  برنامه  اجرای  به  طرزطلب 
ارتقا  عملیات  اجرای  افزود:  و  کرد  اشاره   V۹۴.2
تعمیرات  با  همزمان  گازی  واحدهای  این  روی  بر 

اساسی واحدها، باعث افزایش ۱۰ مگاوات در توان 
تولیدی و ۰/۱ درصد افزایش راندمان برای هر واحد 

شده است.
مدیرعامل شرکت برق حرارتی تاکید کرد: افزایش 
بهره وری واحدهای نیروگاهی، کاهش میزان سوخت 
مصرفی و استفاده بهینه از سوخت تخصیص یافته 
مهم ترین  جمله  از  کشور  حرارتی  نیروگاه های  به 

مزایای افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی است.
به  شرکت  این  برنامه های  به  اشاره  با  طرزطلب 
منظور افزایش راندمان نیروگاه های حرارتی کشور، 
چرخه   نیروگاه های  سمت  به  جهت گیری  گفت: 
ترکیبی با بازدهی باال و آالیندگی کمتر با توجه به 
این  تجهیزات  داخل  و ساخت  تکنولوژی  پیشرفت 
برنامه  کامل  اجـرای  و  برنامه ریزی  نیروگاه ها،  نوع 
واحدهای  تبدیل  و  نیروگاهی  واحدهای  تعمیرات 
از  ترکیبی  سیکل  واحدهای  به  باز  سیکل  گازی 
ارتقای  برای  برنامه های صنعت برق حرارتی  جمله 

راندمان واحدهای تولید برق حرارتی است.
وی تاکید کرد: بازنشسته کردن واحدهای فرسوده 
و با راندمان پایین، ارتقـای بهره وری در فعالیت ها و 
مشارکت بیشتر بخش خصوصی، استفـاده بیشتـر 
همکاری  و  هماهنگی   و  دنیـا  روز  تکنولوژی  از 
جهت  در  ایران  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  با 
است  برنامه هایش  دیگر  از  نیز  تولید  بهینه  آرایش 
راندمان  افزایش  برای  حرارتی  برق  مجموعه  که 
نیروگاه های حرارتی کشور در دستور کار قرار داده 

است.
کشور  انرژی  عالی  شورای  سند  آخرین  اساس  بر 
مقدار راندمان نیروگاه های حرارتی در سال ۱۴2۰ 
برابر با ۵۰ درصد هدف گذاری شده است که طبق 
وعده مسووالن با اجرا و تحقق برنامه ها به این مهم 

دست خواهیم یافت.

براساس.گزارش.سازمان.انرژی.های.تجدیدپذیر.و.بهره.
وری.برق؛

۸۹.میلیون.کیلووات.ساعت.
برق.از.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.

حاصل.شد
تهران-.ایرنا-.آخرین.گزارش.سازمان.انرژی.های.
تجدیدپذیر.و.بهره.وری.برق.ایران.نشان.می.دهد،.
میزان.برق.تولید.شده.از.نیروگاه.های.تجدیدپذیر.
گذشته. سال. اسفند. در. برق. بهره.وری. و. کشور.

نزدیک.به.۸۹.میلیون.کیلووات.ساعت.رسید.
سازمان  نیرو،  وزارت  از  ایرنا  شنبه  روز  به گزارش 
انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران در گزارشی 
آخرین وضعیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در 
اسفندماه ۹۹ را منتشر کرده که نشان دهنده صرفه جویی 
۱۹ میلیون لیتری در مصرف آب است. این گزارش 
می افزاید: در این مدت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، 
صرفه جویی معادل 2۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
در بر داشته و توانسته مانع از انتشار ۵۷ هزارتن گاز 
گلخانه ای شود. همچنین استفاده از این نوع انرژی  مانع 
از انتشار آالینده های محلی به میزان ۴۰۰ تن شده است.

سهم انواع نیروگاه های انرژی  تجدیدپذیر در اسفندماه 
به عدد ۹2۰ هزار و 2۶۰ مگاوات برق رسید که در این 
بین سهم نیروگاه های بادی ۳۱۷ مگاوات، نیروگاه های 
خورشیدی ۴۵2.۷۵ مگاوات، نیروگاه های زیست توده 
۱۰.۵۶ مگاوات، نیروگاه های برق آبی کوچک ۱۰۵.۶۵ 
مگاوات و سهم بازیافت تلفات  حرارتی ۱۵.۱ مگاوات بوده 
است. به گزارش ایرنا،  آخرین آمار توانیر نشان می دهد، 
انرژی برق تولید شده توسط نیروگاه های کشور در سال 
گذشته با رشد ۵.۱ درصدی نسبت به سال ۹۸، به ۳۴۳ 
میلیارد کیلووات سـاعت رسـید. از این مقدار انرژی 
تولید شده، ۳۳۷ میلیارد کیلووات ساعت مربوط به تولید 

نیروگاه های وزارت نیرو و بخش خصوصی و بقیه آن
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معاون.تحقیقات.و.منابع.انسانی.وزیر.نیرو:

احداث.کارخانه.نوآوری.نیرو.
نقطه.عطفی.در.زیست.بوم.

نوآوری.کشور.است
تهران.-.ایرنا.-.معاون.تحقیقات.و.منابع.انسانی.
نیرو. نوآوری. کارخانه. احداث. گفت:. نیرو. وزیر.
نقطه.عطفی.در.زیست.بوم.نوآوری.این.صنعت.

و.کشور.خواهد.بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »محمد صالح اولیا« 
روز شنبه در نخستین جلسه بررسی اقدام های صورت 
گرفته درباره تاسیس نخستین کارخانه نوآوری نیرو در 
سال جدید و در محل موسسه تحقیقات آب وزارت 
به عنوان  تواند  این کارخانه می  احداث  افزود:  نیرو، 
نخستین پروژه جدی زیست بوم نوآوری در صنعت 

آب و برق باشد.
وی کارخانه نوآوری نیرو را محلی برای پیوند نیازهای 
صنعت با شرکت های دانش بیان و استارت آپ دانست 
که با رویکرد باز فعالیت های خود را آغاز خواهد کرد و 
فضا را برای حضور شرکت های دانش بنیان و استارت 

آپ در صنعت آب و برق فراهم خواهد کرد.
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو به ظرفیت 
های خوبی که در موسسه تحقیقات آب وجود داشته 
و هنوز به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته اشاره و بر 
ضرورت استفاده از این ظرفیت ها تاکید کرد و گفت: 
ایجاد کارخانه نوآوری در این موسسه، گام خوبی برای 

به فعلیت رسیدن این ظرفیت ها خواهد بود.
اولیا ادامه داد: احداث کارخانه نوآوری در محل موسسه 
تحقیقات آب به دلیل نزدیکی آن به چند مرکز مهم 

علمی در شرق تهران می تواند موسسه تحقیقات را به 
مرکز موثرتری در صنعت آب و برق تبدیل کند.

وی افزود: ورود شرکت مادرتخصصی ساخت و تهیه 
کاالی آب و برق )ساتکاب( به بحث احداث کارخانه 
نوآوری نیرو با توجه به ماموریت هایی که این شرکت 
برعهده دارد گام مبارکی است که کمک خوبی برای 

سرعت دادن به این موضوع خواهد بود.
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو گفت: کارخانه 
نوآوری نیرو می تواند به عنوان نخستین فرصت جدی 
برای نقش آفرینی شرکت ساتکاب در تحقق اهداف 
وجودی خود محسوب شود و به توسعه زیست بوم 

نوآوری وزارت نیرو معنا بخشد.
در  فناوری  و  علم  پارک  ایجاد  برای  تاش  به  اولیا 
ساخت:  خاطرنشان  و  کرد  اشاره  برق  و  آب  صنعت 
اکنون به دنبال اخذ مجوز ایجاد این پارک از وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری هستیم و امید است به زودی 

این مجوز نیز اخذ شود.
وی موفق شدن کارخانه نوآوری را در تحقق پارک علم 

و فناوری موثر دانست.
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو با بیان اینکه 
و  علم  پارک  احداث  و  نوآوری  بحث  در  نیرو  وزارت 
بنا به  از دیگر دستگاه ها بود که  فناوری پیشگام تر 
دالیلی عقب افتاد، خواستار تاش بیشتر برای جبران 
این عقب ماندگی شد و احداث کارخانه نوآوری نیرو 

در این زمینه بسیار موثر خواهد بود.
اولیا گفت: نباید مسایل مالی، وقفه ای در امر احداث 
کارخانه نوآوری ایجاد کند ضمن آنکه این کارخانه باید 
نمونه بهتری از سایر کارخانه های نوآوری کشور باشد.

تفاهم نامه  پارسال  اسفندماه   ۶ در  ایرنا،  گزارش  به 
موضوع  با  نیرو  نوآوری  کارخانه  استقرار  و  راه اندازی 
های آب، برق و انرژی در چارچوب زیست بوم نوآوری 

نیرو در موسسه تحقیقات آب امضا شد.

آخرین.گزارش.ساتبا.از.انرژی.های.تجدید.پذیر؛

میزان.برق.تولید.شده.از.نیروگاه.های.تجدید.پذیر.کشور.به.۸۹.
میلیون.کیلووات.ساعت.رسید

آخرین.گزارش.سازمان.انرژی.های.تجدیدپذیر.و.بهره.وری.برق.ایران.نشان.می.دهد،.میزان.برق.تولید.

شده.از.نیروگاه.های.تجدید.پذیر.کشور.و.بهره.وری.برق.طی.اسفند.سال.گذشته.به.حدود.۸۹.میلیون.
کیلووات.ساعت.رسید.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت نیرو )پاون(، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران در 
گزارشی آخرین وضعیت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در اسفندماه ۹۹ را منتشر کرده که نشان دهنده 

صرفه جویی ۱۹ میلیون لیتری در مصرف آب است.
میلیون   2۵ معادل  صرفه جویی  تجدید پذیر  انرژی های  از  استفاده  مدت  این  در  می افزاید،  گزارش  این 
همچنین  شود.  گلخانه ای  گاز  هزارتن   ۵۷ انتشار  از  مانع  توانسته  و  داشته  بر  در  طبیعی  گاز  مترمکعب 

استفاده از این نوع انرژی  مانع از انتشار آالینده های محلی به میزان ۰.۴ هزار تن شده است.
سهم انواع نیروگاه های انرژی  تجدیدپذیر در اسفندماه به عدد ۹2۰ هزار و 2۶۰ مگاوات برق رسید که در 
این بین سهم نیروگاه های بادی ۳۱۷ مگاوات، نیروگاه های خورشیدی ۴۵2.۷۵ مگاوات، نیروگاه های زیست 
توده ۱۰.۵۶ مگاوات، نیروگاه های برق آبی کوچک ۱۰۵.۶۵ مگاوات و سهم بازیافت تلفات  حرارتی ۱۵.۱ 

مگاوات بوده است
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اقتصاد ایران و جهان

نهادسازی.ضعیف.برای.برخورد.
با.غول.موانع.کسب..و.کار/.

چگونه.۴۰.درصد.مجوزها.حذف.
شدند؟

طی.۲.سال.اخیر،.وزارت.اقتصاد.۲.هزار.مجوز.در.

کشور.شناسایی.کرده.که.حدود.۸۰۰.مجوز.آن.

بخاطر.ادغام،.اصالح.یا.حذف.کاهش.یافته.است.

نهادسازی. دلیل. به. وزارتخانه. این. هم.چنان. اما.

کار. و. کسب. پاگیر. و. دست. قوانین. و. ضعیف.
نتوانسته.غول.موانع.کسب.و.کار.را.از.پای.درآورد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی 
تسهیل  اقتصاد کشور  و  تولید  رونق  مولفه های  از 
چند  در  است.  کارها  و  کسب  سهولت  و  مقررات 
بوده  سال  شعار  محور  تولید  و  اقتصاد  اخیر  سال 
و  تا مسئوالن کشور روی تحقق آن متمرکز شده 
نگاه  همین  با  نیز  سال ۱۴۰۰  کنند.  ریزی  برنامه 
شروع شده و این بار عاوه بر تولید، پشتیبانی ها و 

مانع زدایی ها نیز در دستور کار گرفت.
قطعاً دو مولفه پشتیبانی و مانع زدایی کارکرد مهمی 
در تولید دارند که در صورت تحقق می تواند رونق 
را به همراه داشته باشد. این دو مسئله الزم و ملزوم 
در  داشت.  آن  به  ویژه  توجه  باید  که  یکدیگرند 
بسیاری از مواقع بخش خصوصی خواهان برداشته 
شدن موانع دست و پا گیر و غل و زنجیر پیش روی 
تولید است. اگر این اتفاق رخ دهد سرمایه گذاری و 
تولید با سهولت و هزینه کمتری به ثمر می نشیند 

که آثار و برکات آن در اقتصاد متبلور خواهد شد.
*وضع موجود موانع و مشکات کسب و کار 

دهنده  ارائه  دستگاه ها  از  بسیاری  ما  کشور  در 
مجوز کسب و کار هستند و برخی نهادها نیز نقش 
استعام دهنده میان دستگاه ارائه دهنده و گیرنده 

کشور  مجوزهای  پیچیده  شبکه  می کنند.  بازی  را 
به عنوان یکی از بسترهای مهم و حیاتی کسب و 
کار در کشور محسوب می شود که حجم وسیعی 
از عملیات و فعالیت ها در نقاط مختلف جغرافیایی 
در سراسر کشور را شامل می شود. این بستر امکان 
صدور  فرآیند  رهگیری  و  مجوز  متقاضیان  هدایت 
مجوز در سازمان ها و دستگاه های اجرایی براساس 

روال تعیین شده در هر مجوز را فراهم می آورد.
*تعداد مجوزهای ثبت شده چقدر است؟

و  اقتصادی  امور  وزارت  مسئوالن  آمار  براساس 
کسب  مجوز  هزار   2 از  بیش   ۹۸ سال  در  دارایی 
وکار در کشور وجود داشت. در همین زمینه علی 
و  پایش  و  مطالعات  ملی  مرکز  رئیس  فیروزی 
کاهش  از  اقتصاد  وزارت  وکار  کسب  فضای  بهبود 
تعداد مجوزها طبق آخرین گزارش ها، خبر داده و 
و  گردآوری  اطاعات  براساس  گوید:   می  فارس  به 
مجوزها  ملی  پایگاه  آخر  نسخه  روزرسانی شده  به 
تعداد ۱۱۹۹ عنوان مجوز با فرض متغیر بودن تعداد 
مجوزها در کشور مرتبط با ۳۰ مرجع صدور مجوز 
 ۱۱۹۹ مجوز   تعداد  این  از  است.  شده  استخراج 
صورت  به  مجوز  عنوان   ۸۷۵ تعداد  مجوز  عنوان 
کامل اطاعاتشان توسط مراجع صادرکننده مجوز 
بارگذاری شده است و ۳2۴  بر روی پایگاه مذکور 
نهایی  ثبت  و  تکمیل  حال  در  دیگر  مجوز  عنوان 

توسط مراجع صدور مجوز می باشند.
از تعداد ۸۷۵ عنوان  وی عنوان می کند:  همچنین 
مجوز تعداد ۴۰۸ عنوان مجوز توسط تیم حقوقی 
فرآیندی حقوقی  بررسی  در صف  مابقی  و  بررسی 
عناوین  از  درصد   ۷۳ کل  در  است.  گرفته  قرار 
می  شده  تکمیل  شناسنامه  دارای  تقریبا  مجوزها 
بارگذاری  باشند. همچنین تعداد مجوزهای صنفی 
معناست  بدان  این  است.  عنوان  نیز ۶۸۷۳2  شده 

که مردم و فعاالن اقتصادی قادرند اطاعات مربوط 
به جزییات نحوه صدور پروانه های کسبی ۶۸۷۳2 
کشور  مجوزهای  ملی  درگاه  در  را  صنفی  رسته 
و  مدارک  نیاز،  مورد  هزینه  صدور،  زمان  شامل 

شرایط و غیره مشاهده کنند.
مجوز  دریافت  برای  مثا  گزارش،  این  براساس 
نوع مجوز شامل استعام،  باید ۱۴۰  یک گاوداری 
موافقت اصولی، آب، برق، زمین و نظایر آن می شود. 
صرف  باید  که  کاغذبازی  و  هزینه  زمان،  بنابراین 
کارآفرین  یک  تعبیری  به  یا  جامعه  افراد  تا  شود 
بتواند فقط استارت تولید را بزند و فرایندهای بعدی 
از هفت خان رستم  باید  باقی است،  سرجای خود 

عبور کرد.
*نقشه استعامات کسب وکاری در کشور

جالب است بدانید یکی از پیچیده ترین بخش های 
کسب و کار نیز متعلق به استعام میان دستگاه های 
کشور بوده و پاسخ پرسش هایی هستند که مرجع 
صدور مجوز، برای صدور مجوزهای خود به آنها نیاز 
دارد که قاعدتاً با تعامل بین دستگاهی، در کمترین 
زمان ممکن باید بین دستگاه ها مبادله شود. این در 
حالی است که هزینه زمانی و مالی این وظیفه بین 
دستگاهی، سال ها در بسیاری از مجوزهای کشور، 
توسط متقاضی و ارباب رجوع با مراجعه به دستگاه 

استعام دهنده، پرداخت می شود.
نقشه تبادل استعامات بین دستگاهی برای صدور 
از  درهم  و  پیچیده  کافی  است،  کشور  مجوزهای 
نمایی واقعی جریان کسب و کار کشور است. فلش 
هر  که  است  هایی  استعام  عنوان  ورودی  های 
مرجع برای صدور مجوزهای خود به آن نیاز دارد و 
فلش های خروجی، عنوان استعام هایی است که 
هر دستگاه برای صدور مجوزهای مرجعی دیگر، در 
خطیر  وظیفه  و  دهد  می  قرار  دستگاه  آن  اختیار 

حاکمیت، تنظیم، استاندارد و زمان بندی مجموعه 
این ورودی ها و خروجی ها در نظام مجوزدهی کشور 

است.
*آیا مجوزهای کسب و کار متولی دارد؟

بر  حاکم  فضای  از  بخشی  بررسی  و  مشاهده  با 
تولید،  روی  مستقیم  تاثیر  که  کشور  وکار  کسب 
به  دارد  را  اشتغال  آن  تبع  به  و  گذاری   سرمایه 
حاکم  ساالری  دیوان  که  می شود  مشخص  وضوح 
بر فرآیندهای دریافت مجوز بسیار پیچیده و در هم 
متولی متمرکز  ایجاد یک  است که ضرورت  تنیده 
کاهش  و  رویه ها  فرآیندها،  در  بازنویسی  برمبنای 

متن کامل
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اقتصاد ایران و جهان

مقام.مسئول.در.گفتگو.با.مهر؛

سرویس.قبلی.صدور.کارت.
بازرگانی.فعال.احیا.شود/عمدی.

در.کار.نبوده.است
اینکه. بیان. با. با.قاچاق. سخنگوی.ستاد.مبارزه.
قطع.سرویس.صدور.کارت.بازرگانی.عمدی.نبود.
اما.آگاهانه.بود،.گفت:.انتظار.داریم.در.گام.اول.
با. ضرورت. صورت. در. و. برقرار. قبلی. سرویس.

برگزاری.جلسه.مشکل.حل.شود.
خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  نیا  دهقانی  حمیدرضا 
کارت  تمدید  و  صدور  فرایند  توقف  مورد  در  مهر 
قانون  ماده ۶  بند ۳  اظهار داشت: طبق  بازرگانی، 
رتبه  یکپارچه  سامانه  ارز،  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه 
صمت  وزارت  توسط  باید  اعتبارسنجی  و  بندی 
عملیاتی می شد که شد؛ یکی از اهداف خیلی مهم 
و  تمدید  صدور،  رویه  سازی  شفاف  سامانه،  این 
ابطال کارت بازرگانی است. به واسطه اینکه پیشتر 
از طریق استعام های دستی و محاسبات  این کار 
بودیم  انجام می شد شاهد یک وضعیت آشفته ای 
از  الکترونیکی  استعام  روی  سامانه  این  بنای 

دستگاه ها گذشت.
افزود:  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
به  مربوط  الکترونیکی  استعام  این  موارد  از  یکی 
استعام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب و به صورت 
محکومیت  سابقه  آیا  که  است  این  بحث  خاصه 
سوابق  در  کننده  درخواست  شخص  برای  کیفری 
سال  منظور  بدین  خیر.  یا  دارد  وجود  قضائیه  قوه 
گذشته با رایزنی بین وزارت صمت و مرکز فناوری 
قوه قضائیه این استعام مهیا شد و در اختیار وزارت 

صمت قرار گرفت.
سامانه های  اجرای  قضائیه،  قوه  جدید  راهبرد 

الکترونیکی است
در  که  اساسی  تغییرات  به  توجه  با  داد:  ادامه  وی 
حوزه الکترونیکی کردن قوه قضائیه در پیش گرفته 
سه  بحث  بعد  به   ۹۹ سال   ۱2 و   ۱۱ برج  از  شد 
جلد قضائی و سامانه های مرتبط و جدید مطرح شد 
به  پیشتر  که  سرویسی  این  راهبرد،  این  اساس  بر 
وزارت صمت داده بود قطع کردند به همین دلیل از 
همان اسفند سال ۹۹ وزیر صمت شروع به مکاتبه 
با رئیس قوه قضائیه کرد و به پیرو وزیر نیز مدیران 
کل صمت از جمله مرکز توسعه تجارت الکترونیک، 

مدیرکل دفتر بازرگانی و … شروع به مکاتبه کردند.
دهقانی نیا گفت: با توجه به اینکه آقای عمرانی به 
عنوان نماینده قوه قضائیه در ستاد مرکزی مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز منصوب و مستقر شده و از این 
ایجاد  قضائیه  قوه  و  ستاد  بین  ارتباطی  پل  طریق 
را  موضوع  عمرانی  آقای  طریق  از  ما  است  شده 
اسفند   2۵ نامه  از  بعد  بافاصله  و  کردیم  پیگیری 
سال ۹۹ ستاد به آقای عمرانی، در تاریخ 2۶ اسفند 
را  موضوع  و  ارسال  قضائیه  قوه  به  را  نامه ای  ماه 

مطرح کردند.
افزود:  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  سخنگوی 
همچنین با توجه به حساسیتی که این وب سرویس 
حوزه  به  را  ناگواری  ضربه  آن  اجرای  عدم  و  دارد 
تجارت خارجی از نظر صدور کارت بازرگانی، واردات 
و تأمین مواد اولیه به ویژه با توجه به نزدیکی به ایام 
ماه رمضان، می زند؛ به همین دلیل هم ستاد و هم 

وزارت صمت مصرانه پیگیر موضوع هستند.
مجدد  هم  دوشنبه  روز  رو  این  از  داد:  ادامه  وی 
نامه  نتیجه  مورد  در  عمرانی  آقای  با  را  مکاتبه ای 
با معاون وزیر کشور  را  نگاری ها کردیم؛ مکاتبه ای 
کشور  وزیر  ضرورت،  صورت  در  تا  دادیم  انجام 
تا  کند  پیگیری  قضائیه  قوه  رئیس  از  را  موضوع 

مساله را حل و فصل کنیم.
دهقانی نیا در مورد اینکه آیا از سوی وزارت صمت 
یا قوه قضائیه کم کاری صورت گرفته است یا خیر، 
وزارت  یا  قضائیه  قوه  گفت  نمی توان  کرد:  تصریح 
صمت کم کاری کرده اند؛ به هر حال قوه قضائیه با 
راهبرد جدیدی که در دستور کار خود قرار داده به 

دنبال اجرای سامانه های الکترونیکی است.
بوده  آگاهانه  بازرگانی  کارت  صدور  فرایند  توقف 

است
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در مورد 

گفت:  خیر،  یا  است  بوده  کار  در  عمدی  آیا  اینکه 
اینکه بگوییم  اما  رخ نداده است  اتفاقات عمداً  این 
آگاهانه نبوده هم درست نیست. آگاهانه این اتفاق 
افتاده است ولی شاید اصًا عمداً نبوده باشد. اینکه 
بگوییم به این دلیل که سرویس به این سامانه ارائه 
نشود این کار را انجام داده اند، درست نیست. ولی 
بر اساس راهبردهای اتخاذ شده آگاهانه این اتفاق 

افتاده است.
شدن  نهایی  تا  که  است  این  ما  انتظار  افزود:  وی 
موضوع، سرویس مجدداً با همان شاخص های قبل 
از توقف احیا شود، تا این مشکل هم حل شود. با 
چه  هر  که  امیدواریم  عمرانی  آقای  ورود  به  توجه 

سریع تر این موضوع حل و فصل شود.
نخست سرویس  گام  در  گفت: حداقل  نیا  دهقانی 
برقرار شود تا در گام بعدی، در صورت ضرورت با 

برگزاری جلسه موضوع تعیین تکلیف شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز یادآور شد: 
قوه قضائیه در دوره جدید خود راهبرد الکترونیکی 
کردن رویه ها و فرایندها بابت شفافیت و تسریع امور 
در قوه را در دستور کار خود قرار داده است. شاید با 
توجه به راه اندازی سامانه سه جلد قضائی و احصا 
باشد  افتاده  اتفاقات  این  جدید  نامه  آئین  اباغ  و 
که امیدواریم اگر حتی این دلیل موجب بروز این 
موضوع باشد هر چه سریع تر سرویس قبلی ارائه و 
برقرار شود تا در صورت ضرورت با برگزاری جلسه، 

مشکل کامل حل شود.
خبرگزاری مهر طی روزهای گذشته در گزارشهای 
متعددی به این موضوع پرداخته بود و دیروز هم در 
بازرگانی  کارت های  »ساماندهی  عنوان  با  گزارشی 
در گروی همکاری قوه قضائیه / ضرورت مانع زدایی 
در توسعه سامانه های تجاری« خواستار حل و فصل 

مشکل شده بود.
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افزایش.استفاده.از.اتوماسیون،.هوش.مصنوعی.

نقش. که. می..دهد. نشان. تکنولوژی.ها،. دیگر. و.

انسان.ها.در.اقتصاد.به.میزان.قابل.توجهی.کاهش.

خواهد.یافت.و.میلیون.ها.شغل.در.این.فرآیند.

ناپدید.می.شوند..کووید-۱۹.این.اثربخشی.را.در.

سال.۲۰۲۰.سرعت.بخشید.و.دیجیتالی.شدن.را.

توسعه.داد.و.شاید.در.برخی.حوزه.ها.آن.را.دائمی.
کند.

این  اینکه  با  است:  متفاوت تر  واقعی  تصویر  اما 
خواهند  حذف  را  مشاغل  یکسری  تکنولوژی ها 
کرد، اما بسیاری شغل دیگر را ایجاد خواهند کرد. 
دولت ها، شرکت ها و افراد هنگام برنامه ریزی برای 
آینده، همگی باید این تغییرات را بدانند و بشناسند.
احتمالی  اثر  اخیرا  بوستون،  مشاوره  گروه 
را در سه کشور  بر مشاغل  تکنولوژی های مختلف 
آنها  است.   کرده  بررسی  استرالیا  و  آلمان  آمریکا، 
یک  هر  در  وضعیت جمعیت شناسی  از  استفاده  با 

درست  جزئیات  با  سناریوهایی  کشورها،  این  از 
کردند که اثرات تکنولوژی های جدید را مدلسازی 
می کند و اثر پاندمی را بر رشد تولید ناخالص داخلی 

)GDP( مورد توجه قرار می دهد.
یک یافته مهم این است که تعداد خالص مشاغلی 
ساده ای  معیار  آمده،  به دست  یا  رفته  دست  از  که 
به عنوان  است.  شدن  دیجیتالی  اثر  سنجش  برای 
میلیون  ایجاد ۱۰  و  مثال، حذف ۱۰میلیون شغل 
واقع   در  اما  دارد   ناچیز  اثری  ظاهرا  جدید،  شغل 
چنین چیزی نشان دهنده یک وقفه اقتصادی بزرگ 
در  را  نفر  میلیون ها  شغل  و  است  کشور  یک  در 
بنابراین  سیاست گذاران  معرض خطر قرار می دهد. 
را  اتوماسیون  اثرات  می خواهند  که  کشورهایی  و 

بدانند، باید اثرات جداگانه را بررسی کنند.
به طور کلی، کامپیوترها وظایفی را که برای انسان 
سخت یا زمان بر است، به خوبی انجام می دهند، اما 
در کارهایی که انجام آن برای انسان ها راحت است، 

تکنولوژی های  اینکه  با  نیستند.  اثربخش  چندان 
در  کرد،  خواهند  حذف  را  مشاغل  برخی  جدید 
انسان ها  که  را  کاری  کیفیت  حوزه ها،  از  بسیاری 
انجام می دهند، از طریق فراهم کردن امکان تمرکز 
بر وظایفی که استراتژیک تر هستند، ارزش بیشتری 
فرد  به  بیشتری  احساس رضایت  و  ایجاد می کنند 

می دهند، باال می برند.
 نگاهی دقیق تر به سه بازار

قالب  در  کار  نیروی  شایستگی  گرفتن  نظر  در 
جزئیات  با  تصویری  هم خانواده،  شغلی  گروه های 

بیشتر در اختیار ما می گذارد.
مثل  کلیدی  مشاغل  در  استعدادها  کمبود  آمریکا. 
کامپیوتر و ریاضی، از ۵۷۱ هزار نفر در سال 2۰2۰ 
به ۱/ ۶ میلیون نفر در سال 2۰۳۰ افزایش خواهد 
و  معماری  کار  نیروی  در  این کمبود عرضه  یافت. 
مهندسی نیز به شدت افزایش خواهد یافت و از ۶۰ 
هزار نفر در سال 2۰2۰ به ۳/ ۱ میلیون نفر در سال 
پیش بینی  اینکه  با  بنابراین   رسید.  خواهد   2۰۳۰
می شود عرضه نیروی کار به طور کلی افزایش پیدا 
با کمبود  برخی حوزه های کلیدی  آمریکا در  کند، 
جدی مواجه خواهد شد. در واقع، مجموع گروه های 
می شوند،  مواجه  کمبود  با  که  هم خانواده  شغلی 
اتوماسیون  و  تکنولوژی  است.  نفر  میلیون   ۶  /۱۷
و  اداری  مشاغل  در  افراد  بیکاری  باعث  همچنین 
پشتیبانی در آمریکا می شود؛ جایی که مازاد نیروی 
کار از ۴/ ۱میلیون نفر در سال 2۰2۰ به ۳ میلیون 

نفر در سال 2۰۳۰ افزایش پیدا خواهد کرد.
آلمان. در مورد آلمان هم پیش بینی می شود تا سال 
2۰۳۱ با کمبود ۱/ ۱ میلیون استعداد در کامپیوتر 
و ریاضی مواجه شود. گروه شغلی بعدی که به شدت 
قرار می گیرد، آموزش و مشاغل دفتری  تحت تاثیر 
)۳۴۶۰۰۰( و همچنین کادر درمان و مشاغل فنی 

)2۵۴۰۰۰( است. با این حال  کمبود کلی استعدادها 
در  کار  نیروی  مازاد  ایجاد  برای  مانعی  آلمان،  در 
انتظار می رود  برخی مشاغل نیست. به عنوان مثال  
نیروی مازاد در مشاغل تولیدی از ۷۶۴ هزار نفر در 
سال 2۰2۰ به ۸۰۱۰۰۰ نفر در سال 2۰۳۰ افزایش 
یابند. این یک مثال خوب است که تحول مشاغلی 
که وظایف تکراری در خط تولید آنها وجود دارد، به 
سوی مشاغل تولیدی تکنولوژیک و بنابراین نیاز به 
تغییر مهارت ها )آموزش مهارت های کاما جدید به 
کارکنان برای اشتغال در یک کار یا بخش جدید( و 
ارتقای مهارت ها )آموزش مهارت های به روز شده به 

کارکنان برای بقا در شغل فعلی( را نشان می دهد.
برخی  در  پر کردن مشاغل  برای  استرالیا  استرالیا. 
بخش های خاص، دشواری هایی را تجربه خواد کرد. 
ریاضی  و  کامپیوتر  در  دیگر  بار  کمبود  بیشترین 
خواهد بود و رقم آن تا سال 2۰۳۰ به ۳۳۳ هزار 
نفر افزایش خواهد یافت. سه گروه شغلی دیگر که 
داشت،  خواهند  کشور  این  در  را  کمبود  بیشترین 
عبارتند از مدیریت، کادر درمان  و عملیات مالی و 

کسب وکار.
به هر حال  تکنولوژی باعث مازاد نیروی کار استرالیا 
در برخی بخش ها می شود. به عنوان مثال، در بخش 
تا  و  بود  خواهد  قابل توجه  کار  نیروی  مازاد  تولید 
سال 2۰۳۰ به ۱۱۸ هزار نفر می رسد. همچنین با 
رواج استفاده از تکنولوژی در وظایف تکراری، این 
مازاد در مشاغل دفتری و اداری از ۱۶۱هزار نفر در 
سال 2۰2۰ به ۱۸۰ هزار نفر تا سال 2۰۳۰ افزایش 

خواهد یافت.
 افزایش تقاضا برای مهارت های نرم و تکنولوژیک

نیروی  عرضه  توسعه  نامبرده،  کشور  سه  هر  برای 
کار، به طور کامل با تغییرات تقاضا همخوانی ندارد؛ 
به جز در برخی مشاغل خاص. همزمان  در خیلی از 

مدل.سازی.برای.سنجش.اثر.دیجیتالی.شدن.کار
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