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خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

ادامه  در صفحه12

برگزاری اولین نشست هیات مدیره سندیکا با وزیر نیروی دولت سیزدهم؛

اتاقدائمیگفتگویسندیکاووزارتنیروتشکیلمیشود
جلسه نمایندگان هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، روز شنبه بیستم شهریور در محل وزارت نیرو برگزار شد. 

ثبت مشخصات کارکنان
 شرکت های عضو سندیکای 

صنعت برق ایران برای واکسیناسیون

در ابتـدای ایـن جلسـه علـی بخشـی، رئیـس 
هیـات مدیـره سـندیکا ضمـن معرفـی ایـن 
تشـکل و حوزه هـای فعالیـت آن اظهـار کـرد: 
از  عضـو  شـرکت   600 حـدود  بـا  سـندیکا 
حوزه هـای سـازندگان، پیمانکاری، مهندسـی 
مشـاور و بازرگانـی در قالب کمیته های مرتبط 
بـه عنـوان یـک تشـکل فراگیـر و تخصصـی 
صنعـت بـرق فعالیـت می کنـد و بـا عملکـرد 
حرفـه ای کـه در طـول ایـن سـال ها داشـته، 
امـروز به یـک مرجع دانشـی در صنعت برق و 

انـرژی کشـور تبدیل شـده اسـت. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه سـندیکا فعالیت هـا 
و  حرفـه ای  رویکـرد  بـا  را  خـود  اقدامـات  و 
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رویکـرد  داد:  ادامـه  می کنـد،  دنبـال  کارشناسـانه 
سـندیکا نسـبت بـه مسـائل صنعـت بـرق و ارائـه 
راهکارهـا و پیشـنهادات بـرای رفـع مشـکالت ایـن 
صنعـت، باعث شـده اسـت نهادهـای سیاسـتگذار و 
تصمیم گیـر کشـور اعم از مجلس شـورای اسـالمی، 
مرکـز پژوهش های مجلس، دفتر اقتصـادی رهبری، 
نظـام،  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  قضائیـه،  قـوه 
سـازمان برنامـه و بودجـه و سـایر ذینفعـان کلیدی 
حـوزه برق و انرژی کشـور سـندیکا را بـه عنوان یک 
مرجـع تخصصـی و حرفـه ای قبـول داشـته باشـند. 
بخشـی ادامه داد: سـندیکای صنعت برق ایران سـه 
سـال متوالـی تشـکل برتـر اقتصادی کشـور بـوده و 
تنها تشـکل کشـور با رتبه A+ اسـت. سـندیکا امروز 
نیـز آمادگـی خـود را بـرای حرکـت در مسـیر رفـع 
چالش هـای صنعـت بـرق اعـالم می کنـد و می تواند 
بـه عنـوان بـازوی تخصصـی وزارت نیـرو کمـاکان 

فعالیت داشـته باشـد. 
افـزود: سـندیکا و  رئیـس هیـات مدیـره سـندیکا 
از  نیـز  شـرکت های عضـو آن در زمینـه صـادرات 
ظرفیـت باالیی برخوردارند. سـندیکا برای سـه دوره 
متوالـی بـه عنـوان تشـکل نمونـه صادراتـی انتخاب 
شـده اسـت و طبـق آمـار سـازمان توسـعه تجارت، 
صنعـت بـرق رکـورددار صـادرات خدمـات فنـی و 

مهندسـی بـوده اسـت. 
وی تصریـح کـرد: بیـن وزارت نیـرو و سـندیکای 
صنعـت بـرق ایران باید سـاختار ارتباطی مشـخصی 
در  کشـور  بـرق  صنعـت  مسـائل  و  بگیـرد  شـکل 
کارگـروه مشـترکی کـه بیـن ایـن دو نهـاد شـکل 

شـود.  بررسـی  می گیـرد، 
و  پژوهـش  معـاون  اسـدی،  علیرضـا  ادامـه  در 
دربـاره  گزارشـی  ارائـه  بـه  سـندیکا  برنامه ریـزی 
چالش هـای صنعـت بـرق ایـران پرداخـت. در ایـن 

گـزارش ابتـدا بـه جایـگاه و دسـتاوردهای سـندیکا 
بـرق  تاکنـون، سـهم صنعـت  تاسـیس  ابتـدای  از 
در اقتصـاد ملـی و وضعیـت بنگاه هـای اقتصـادی و 
ظرفیـت تولیـدی و صادراتی زنجیـره تامین صنعت 
بـرق اشـاره و سـپس چالش های اصلـی صنعت برق 
تشـریح شـد. چرخه معیـوب اقتصاد بـرق، مطالبات 
معـوق، نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد، 
مشـکالت ناتـرازی شـبکه بـرق و مشـکالت زنجیره 
تامیـن و صـادرات بـرق از اصلی تریـن چالش هایـی 

هسـتند کـه صنعـت بـرق بـا آنهـا مواجه اسـت. 
وی ادامـه داد: قیمـت گـذاری بـرق، کسـری بودجه 
و کاهـش سـرمایه گـذاری از مهمتریـن چالش های 
صنعت برق اسـت و به دلیل سـاز و کار غیراقتصادی 
و غیرشـفاف و قیمـت گـذاری تکلیفـی، درآمدهـای 
صنعـت بـرق کمتـر از هزینه هـای واقعـی آن اسـت 
تومـان  میلیـارد  نتیجـه سـاالنه حـدود 5000  در 
کسـری بودجـه ایجـاد مـی شـود. همچنیـن بدلیل 
بـرق،  مالـی صنعـت  غیراقتصـادی شـدن جریـان 
سـرمایه گذاران بخـش خصوصی تمایلی به سـرمایه 
گـذاری در ایـن صنعـت ندارنـد و بخـش دولتی نیز 
منابـع کافـی بـرای سـرمایه گذاری در ایـن بخـش 
نـدارد، در نتیجـه رونـد سـرمایه گذاری در صنعـت 
بـرق کاهـش یافتـه و اهـداف توسـعه برنامه ششـم 
محقق نشـده اسـت. اثر ایـن کاهش سـرمایه گذاری 
عـدم رشـد زیرسـاخت هـای تولیـد و شـبکه بـرق 
متناسـب با رشـد تقاضـای بـرق و در نتیجه کاهش 

پایـداری عرضـه برق اسـت. 
معـاون پژوهشـی سـندیکا تصریـح کـرد: انباشـت 
بدهـی بـه بخـش خصوصـی، عـدم تعدیـل و توقف 
قراردادهـا چالش هـای نظـام حقوقـی و قـراردادی 
بیـن  قراردادهـای  هسـتند.  ناکارآمـد  و  یکجانبـه 
شـرکت های تابعـه وزارت نیـرو و بخـش خصوصـی 

فاقـد تعدیل متناسـب بـا تغییرات قیمـت نهاده های 
اصلـی تولید اسـت که متاثـر از نرخ ارز و مـواد اولیه 
صنایـع باالدسـتی )فلـزات( می  باشـد. در نتیجـه بـا 
تغییـر شـدید هزینـه ایـن نهاده هـا )تغییـر 100 تا 
و مصالـح مصرفـی(،  مـواد  قیمـت  300 درصـدی 
قیمت تمام شـده محصـول افزایش می یابـد و بدون 
تعدیـل قـرارداد، زیـان زیـادی را بـر بخـش تولیدی 
تحمیـل می کند. شـرکت های وزارت نیـرو در تامین 
نقدینگـی خـود دچار مشـکل هسـتند و بدلیل آنکه 
در پرداخـت دیـون معوقـه خود به بخـش خصوصی 
هیـچ نـوع جرایمـی را متحمـل نمی شـود در نتیجه 
در تمامـی قراردادهـا، شـرکت هـای وزارت نیـرو، 
مطالبـات بخـش خصوصـی را بـا دیرکـرد پرداخـت 
می کننـد. ایـن دیرکـرد منجـر بـه از دسـت رفتـن 
در حـال  بخـش خصوصـی می شـود.  مالـی  تـوان 
حاضـر بدهـی شـرکت های تابعـه وزارت نیـرو بـه 
شـرکت های کوچـک و متوسـط بخـش خصوصـی 
عضـو سـندیکا حـدود 2000 میلیـارد تومان اسـت. 
چالش دسترسـی به مـواد اولیه از صنایع باالدسـتی 
و واردات کاالهـای واسـطه ای، توسـعه فنـاوری و 
خریـد سـاخت داخل، کاهـش صـادرات تجهیزات و 
خدمـات مهندسـی  مشـکالتی هسـتند کـه صنعت 
بـرق در زنجیـره تامیـن و صـادرات با آنها دسـت به 

اسـت.  گریبان 
در ایـن گـزارش اصـالح اقتصـاد بـرق، اصـالح رژیم 
و  داخـل  سـاخت  توسـعه  قـراردادی،  و  حقوقـی 
صـادرات و نوسـازی شـبکه و بهینـه سـازی مصرف 
و توسـعه تجدیـد پذیرهـا بـه عنـوان راهبردهـای 
کلیـدی توسـعه صنعـت برق مطـرح شـدند و تاکید 
شـد کـه اصالح نظـام قیمـت گـذاری، تامیـن مالی 
و سـرمایه گذاری، تسـویه مطالبـات بخش خصوصـی 
اجـرای  و  اقتصـاد  اصـالح  حـوزه  در  راهبردهایـی 

قراردادهـای متوقـف  تیـپ، حـل معضـل  قـرارداد 
نیـز راهبردهایـی در حـوزه اصـالح رژیـم حقوقـی و 
قـراردادی صنعت برق هسـتند. همچنین در گزارش 
سـندیکا پشـتیبانی از سـاخت داخـل و دانش بنیان، 
کاهـش هزینـه و سـهولت دسترسـی بـه مواداولیه، 
پشـتیبانی از بخـش تولیـد در صنعـت احـداث، رفع 
موانـع صـادرات بـرق و توسـعه تجدیدپذیرهـا بـه 

عنـوان راهبردهـای کلیـدی عنـوان شـدند. 
در ادامـه پیـام باقـری، نایـب رئیـس هیـات مدیـره 
سـندیکا بـا اشـاره بـه اینکـه صنعت بـرق امـروز به 
ایـن حـوزه در جایـگاه  فعـاالن  توانمنـدی  لحـاظ 
خوبـی قـرار دارد، گفـت: بخـش خصوصـی صنعـت 
بـرق در سـال های بعـد از انقـالب، دوران جنـگ و 
تحریم هـا در کنـار وزارت نیـرو حاضـر و منشـا اثـر 
بوده اسـت. در دهه های گذشـته ظرفیت سـازی های 
خوبـی در صنعـت بـرق ایجاد شـده و عمق سـاخت 
داخـل در ایـن صنعـت از مرز 90 درصـد عبور کرده 
اسـت. صنعـت بـرق پرچمـدار صـادرات در حـوزه 

تجهیـزات و خدمـات فنـی و مهندسـی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه ریشـه بسـیاری از مشـکالت 
صنعـت بـرق مربوط بـه اقتصـاد برق اسـت، تصریح 
کرد: متاسـفانه اقتصـاد ناتراز برق منجـر به تضعیف 
صنعـت بـرق و بخـش خصوصـی ایـن صنعت شـده 
اسـت. پرداخـت مطالبـات بخش خصوصـی صنعت 
بـرق روند مسـتمر و منظمی نـدارد و این امر موجب 
ایجاد مشـکالت بسیاری در مسـیر اجرای پروژه ها و 

قراردادهـای صنعت برق شـده اسـت. 
نایـب رئیـس سـندیکا ادامـه داد: کمبـود منابـع و 
عـدم سـرمایه گذاری در صنعـت برق باعث شـده که 
از ظرفیت هـای بخـش خصوصـی صنعـت بـرق بـه 
طـور کامل اسـتفاده نشـود. مشـتری نهایـی فعاالن 
صنعـت بـرق دولـت اسـت و تـا زمانـی کـه دولـت 
ادامه در صفحه بعد
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ادامه در صفحه بعد

منابـع الزم را بـرای سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت 
اختصـاص ندهـد، فضـای کسـب و کار صنعـت برق 
رونقـی نخواهـد داشـت. بـرای ترمیم وضعیـت برق 
بایـد منابـع را آزاد کـرده و درآمد پایـداری برای آن 

کرد.  ایجـاد 
افـزود: بخـش خصوصـی صنعـت بـرق در  باقـری 
شـرایط سـخت اقتصادی، تحت فشـارهای مختلفی 
از جانـب سیسـتم مالیاتـی، بانکـی، بیمـه تامیـن 
اجتماعـی قـرار دارد و یکـی از درخواسـت های ما از 
وزارت نیـرو ایـن اسـت که بـا تهیـه و اجرایی کردن 
قـرارداد تیـپ، قراردادهـای صنعـت بـرق را از حالت 
یـک طرفـه بودن خـارج کرده و فشـار آن را از دوش 

بخـش خصوصی بـردارد. 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه وضعیت ناتـراز اقتصـاد برق 
سـرمایه گذاران را از سـرمایه گذاری در ایـن صنعـت 
گریـزان کـرده اسـت، گفت: دولـت باید در راسـتای 
از  قانـون اساسـی  اجـرای سیاسـت های اصـل 44 
تصدی گـری فاصلـه بگیـرد و از بخـش خصوصـی 

حمایت بیشـتری داشـته باشـد. 
ظرفیـت  بـه  همچنیـن  سـندیکا  رئیـس  نایـب 
اشـاره  تجدیدپذیرهـا  و  دانش بنیـان  شـرکت های 
کـرد و ادامـه داد: وزارت نیـرو بـرای تامیـن منابـع 
تجدیدپذیرهـا باید برنامه  داشـته باشـد بویژه تمرکز 
بـر روی قوانینـی که در سـالهای قبـل امتحان خود 
را پـس داده انـد مثـل مـاده 61 قانـون اصـالح الگو 
مصـرف و امیدواریـم ایـن برنامه ها عملیاتی شـوند و 
از ایـن حـوزه حمایـت الزم صـورت بگیرد. بـا توجه 
بـه مذاکـرات بعمل آمـده فعالین و تشـکلهای حوزه 
تجدیدپذیـر هـم آمادگـی دارند در جهـت عملیاتی 
شـدن برنامـه هـای وزارت نیرو در ایـن بخش برنامه 
مدونـی ارائـه دهنـد. حمایـت از صـادرات انـرژی و 
تبـادل برق به کشـورهای همسـایه موضـوع دیگری 

اسـت کـه بایـد مـد نظـر وزارت نیرو باشـد.
در ادامـه جلسـه حمیدرضـا صالحـی عضـو هیـات 
مدیـره سـندیکا اظهـار کـرد: امـروز صنعت بـرق در 
شـرایط بحرانـی قـرار دارد مـا برنامه هـای شـما را 
بـرای صنعت بـرق مطالعـه کردیم و بـرای عملیاتی 

سـاختن آنهـا در کنـار شـما خواهیـم بود. 
وی ادامـه داد: امـروز جمـع مطالبات صنعـت برق و 
حـوزه نیروگاهـی 50 هـزار میلیارد تومان اسـت که 
سـهم شـرکت های عضـو سـندیکا از ایـن مطالبـات 
حـدود 3000 میلیـارد تومـان اسـت. شـرکت های 
عضـو سـندیکا بـه خاطر حجـم مطالبات و نداشـتن 
منابـع، بـرای به سـرانجام رسـاندن پروژه هـای خود 
از بانک هـا فاینانـس کردنـد و بسـیاری از قراردادهـا 

نیـز متوقف شـدند. 
عضـو هیات مدیره سـندیکا افـزود: علی رغـم اینکه 
وعـده داده شـده بـود هـر مـاه بـا دریافـت منابـع، 
درصـدی از مطالبـات شـرکت های عضـو سـندیکا 
نیـز پرداخـت شـود، متاسـفانه از اواسـط سـال 99 
پرداخـت معناداری انجام نشـده اسـت. مـا از وزارت 
نیـرو درخواسـت داریـم پرداخـت مطالبـات صنعت 
بـرق را در دسـتور کار قـرار داده و مـورد رسـیدگی 

دهد.  قـرار 
صالحـی در ادامـه بـه ظرفیـت تجدیدپذیرها اشـاره 
کـرد و گفـت: بـرای اینکـه بتوانیـم از ظرفیـت 90 
هـزار مگاواتـی تجدیدپذیرها اسـتفاده کنیـم باید از 
آنهـا حمایـت کنیـم و تسـهیالت ریالی برایشـان در 

بگیریم.   نظـر 
در بخش بعدی جلسـه جمشـید بردبـار عضو هیات 
مدیـره سـندیکا بـا تاکیـد بر اینکـه برق زیرسـاخت 
توسـعه تمامـی صنایـع کشـور اسـت، اظهـار کـرد: 
امـروز نقـش بـرق در توسـعه جوامـع کلیدی اسـت 
و خاموشـی های رخ داده در ایـن صنعـت بـرای همه 

انجـام هیـچ  و  ایجـاد می کنـد  فعالیت هـا مشـکل 
فعالیتـی بـدون بـرق امکانپذیـر نیسـت. بـرای حل 
مشـکل خاموشـی ها احـداث نیروگاه هـا و نیـروگاه  
سـازی یکـی از راه حل هاسـت امـا بـه علـت زمانبـر 
بـودن در کوتـاه مدت پاسـخگو نخواهد بـود لذا باید 

مدیریـت مصـرف را مـد نظر قـرار داد. 
وی ادامـه داد: در تبصـره 15 قانـون بودجه سـال ها 
بحـث  مصـرف  مدیریـت  بـرای   1400 و   99  ،98
هوشمندسـازی مطرح شـده و از ایـن حیث بار مالی 
بـر دوش وزارت نیـرو نخواهـد بود و خود مشـترکان 
هزینـه آن را پرداخـت خواهنـد کرد. ما در سـندیکا 
بـرای تهیه کنتورهای هوشـمند آمادگی داریم و اگر 
منابع اولیه تامین شـود، می توانیـم تولید کنتورهای 
هوشـمند را افزایـش داده و در مدیریـت مصـرف به 
صنعـت بـرق کمک کنیـم. قانـون اهرم هـای خوبی 
بـرای مدیریت مصـرف و تولید کنتورهای هوشـمند 
پیش بینـی کـرده اسـت، مـا می توانیم با اسـتفاده از 
ظرفیـت شـرکت های دانش بنیـان و سـاخت داخـل  
پـروژه کنتورهـای هوشـمند را اجرایـی کنیـم بـه 
شـرط اینکـه قراردادهـای تیـپ اصـالح و پرداخـت 

مطالبـات اعضـا بـه موقع انجام شـود. 
در ادامه جلسـه مهدی مسـائلی، عضـو هیات مدیره 
سـندیکا بـا اشـاره بـه وضعیـت قراردادهـای صنعت 
بـرق گفـت: الزم اسـت در حـوزه قراردادهـا تغییـر 
ماهـوی و رویکـردی در دسـتگاه های اجرایی صنعت 
تـا تکلیـف قراردادهـای قبلـی  ایجـاد شـود.  بـرق 
صنعـت بـرق هـم مشـخص نشـده و آنها را آسـیب 
شناسـی نکردیـم، نبایـد هیچ پـروژه جدیـدی کلید 
زده شـود. شـرکت های توزیـع در کشـور حـدود 10 
سـال اسـت که الـزام قانونی مـاده 23 قانـون بهبود 
مسـتمر محیـط کسـب و کار مربـوط به تیپ سـازی 
قراردادهـا را برنتابیدنـد و نپذیرفتنـد بـا تقبـل ایـن 

الـزام قانونـی تـا سرنوشـت بخش خصوصـی صنعت 
بخـش  در  نجـات دهنـد.  ایـن فالکـت  از  را  بـرق 
قراردادهـای انتقـال نیـز بالـغ بـر 225 قـرارداد در 
شـرکت توانیـر در سـه سـال گذشـته مورد بررسـی 
قـرار گرفتـه اما نتیجـه آنها نیـز بطور کامـل به ثمر 

است.  نرسـیده 
عضو هیات مدیره سـندیکا تصریح کرد: متاسـفانه از 
ظرفیت هـای قانونی وزارت نیرو اسـتفاده نمی شـود. 
سـندیکا انتظـار دارد وزارت نیـرو از ایـن ظرفیت هـا 
بـر تبصـره  بـا تکیـه  اسـتفاده کـرده و همچنیـن 
80 و اسـتفاده از اختیـارات خـود از فسـخ و ضبـط 
قراردادهـا جلوگیـری کنـد. امیدواریـم در ایـن دوره 
فاصلـه معنـاداری کـه بیـن وزارت نیـرو و توانیـر و 
شـرکت های مـادر تخصصـی وجـود دارد، رفـع شـود. 
در ادامـه جلسـه وزیـر نیـرو بعـد از اسـتماع نظرات 
نماینـدگان هیـات مدیـره سـندیکا گفـت: صنعـت 
بـرق صنعت سـربلندی اسـت کـه افتخـارات بزرگی 
در کشـور رقم زده اسـت. اگر بخواهیم شـاهد رشـد 
و بالندگـی بیشـتر در صنعـت برق باشـیم باید از دو 
بـال حاکمیـت و بخـش خصوصـی به نحـو مطلوب 
بهـره ببریـم. بـا همـکاری معاونـت بـرق و انـرژی 
وزارت نیـرو و بـرای ارتبـاط موثرتـر بـا سـندیکای 
صنعـت برق، بایـد اتاق گفتگویی دائمـی بین وزارت 
نیرو و سـندیکا شـکل بگیرد تا برای بررسـی مسائل 
صنعـت بـرق بطـور مسـتمر در ارتبـاط و گفتگـو 

باشیم. 
در  بـرق  صنعـت  امـروز  مشـکل  داد:  ادامـه  وی 
ظرفیت سـازی ها و عـدم به کارگیـری این ظرفیت ها 
در اقتصـاد اسـت. اشـکال کار این اسـت کـه گردش 
منابـع در صنعـت بـرق متوقـف شـده اسـت. اگـر 
درخواسـت های  و  داخلـی  نیـاز  مطابـق  سـاالنه 
صادراتـی عمـل می کردیـم و حـدود 5 الـی 7 هـزار 
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مـگاوات نیـروگاه تحویـل می دادیـم، امـروز شـرایط 
بهتـری داشـتیم. 

وزیـر نیـرو بـا تاکید بر اینکـه ظرفیت امـروز صنعت 
بـرق از سـال های قبـل بیشـتر شـده اسـت، تصریح 
کـرد: تقاضا بـرای ایجاد نیـروگاه و صـدور تجهیزات 
و خدمـات فنـی و مهندسـی کاهـش پیـدا کـرده و 
صنعـت از حرکت اقتصادی خود ایسـتاده اسـت. در 
سـال های گذشـته بـا ایـن تصـور غلط روبرو شـدیم 

کـه نیـازی به احـداث نیـروگاه وجـود ندارد.
وی ادامـه داد: مـا پیگیر پرداخت بـه موقع مطالبات 
هسـتیم و بـرای پرداخـت آن برنامه ریـزی می کنیم 
کـه امیـدوارم بـه مسـیر خوبـی هدایـت شـود. باید 
صنعـت برق کشـور را بـه نقطه ای برسـانیم که هیچ 
نـوع فعالیـت اقتصادی و توسـعه واحدهـای صنعتی 
بـه دلیـل محدودیـت در تامیـن برق متوقف نشـود. 
محرابیـان در پایـان خاطرنشـان کـرد: وزارت نیـرو 
خانـه اصلی فعـاالن و سـندیکای صنعت برق اسـت 
و بایـد مکانیزمـی طراحـی شـود کـه مـا در تعامـل 
و همـکاری دائمـی بـا سـندیکا باشـیم. بـرای مـا 
بنگاه هـای بـزرگ، کوچـک و متوسـط فرقـی ندارند 
و زنجیـره ای هسـتند در کنـار هـم. بـرای رشـد در 
صنعـت بـرق دسـت بخش خصوصـی و دولتـی باید 
در دسـت هـم باشـد تـا تالش هـا به نتیجـه مطلوب 
برسـد. با همکاری هم قطعا شـاهد بازگشـت صنعت 

بـرق بـه روزهـای اوج خواهیـم بود.
اتـاق  تشـکیل  بـا  شـد  مقـرر  جلسـه  پایـان  در 
دائمـی گفتگـوی سـندیکا و وزارت نیـرو، انتظـارات 
و مطالبـات سـندیکا از وزارت نیـرو در دسـتور کار 
قـرار گیرد و بـرای هر یک از موضوعـات، کارگروهی 
ویـژه متشـکل از نمایندگان طرفین تشـکیل و مورد 

پیگیـری قـرار گیرد. 

 اثر انرژی های نو بر رشد اقتصادی طی سال های 1۳۵۸ 
تا 1۳۹۷ مورد مطالعه قرار گرفت

نسخه ضدتورمی تجدیدپذیرها
دنیای اقتصاد : نتایج یک مطالعه نشان می دهد 
بر  مخربی  تاثیر  نه تنها  تجدیدپذیر  انرژی های 
اقتصادی  رشد  موجب  بلکه  ندارد،  تورم  نرخ 
در بلندمدت می شود. برآوردها حاکی است که 
داخلی،  ناخالص  تولید  کار،  نیروی  متغیرهای 
انواع  و  خصوصی  بخش  در  سرمایه گذاری 
منابع انرژی های نو موجب کاهش نرخ تورم در 
بلندمدت  در  که  به طوری  می شود،  بلندمدت 
استفاده یک درصد از متغیرهای مذکور نرخ تورم 
را به ترتیب ۸۲ درصد، ۷۶ درصد، ۷۵ درصد، ۶1 
درصد، ۵۴ درصد، ۳۴ درصد، ۳1 درصد و ۶۴ 
درصد کاهش می دهد و این امر به این معناست 
که انرژی های تجدیدپذیر نه تنها تاثیر مخربی بر 
نرخ تورم ندارد، بلکه رشد اقتصادی را هم در 

بلندمدت موجب می شود.

فعالیت های  در  مهمی  نقش  تجدیدپذیر  انرژی های 
اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی هر کشوری ایفا 
می کند زیرا محدودیت منابع سوخت های فسیلی و 
گلخانه ای  گازهای  انتشار  از  ناشی  جهانی  گرمایش 
واقعیت های  با  را  برنامه ریزان  و  سیاستگذاران 
است.  مواجه کرده  تحولی  به  رو  و  اقتصادی جدید 
به همین دلیل راهبردهای اقتصادی متکی بر عرضه 
نامحدود و ارزان منابع انرژی سوخت های فسیلی در 
تحرک اقتصاد، مانند گذشته و برای زمان طوالنی تر 
بود. کنش های متقابل عواملی مانند  میسر نخواهد 
قیمت های  افزایش  انرژی،  منابع  فزاینده  مصرف 
انرژی، محدودیت رو به افزایش این منابع، تغییرات 
ارائه  برای  زیست بوم ها  توانایی  کاهش  و  اقلیمی 

خدمات حیاتی، موجب افزایش آسیب پذیری و عدم 
اجتماعی  و  اقتصادی  زیستی،  محیط  قطعیت های 
منابع  روز افزون  محدودیت  به  توجه  با  است.  شده 
انرژی های فسیلی و پایان پذیری این منابع از یک سو 
و انتشار حجم زیادی از آالینده ها و گازهای گلخانه ای 
ناشی از احتراق این منابع، تامین و تولید انرژی های 
روز افزون  تقاضای  برآورده سازی  برای  تجدیدپذیر 
دولت ها  از  بسیاری  توجه  کانون  در  جهانی  جامعه 
قرار گرفته است. از یک سو رشد و توسعه اقتصادی 
مهم ترین هدف سیاستگذاران اقتصادی جهت کاهش 
نرخ تورم محسوب می شود و از سوی دیگر، دولت ها 
باید در جست وجوی منابع انرژی باشند که بتواند به 

صورت نامحدود عرضه شود.
سیاست ها  جهان  کشورهای  بیشتر  راستا  این  در 
نهادهای  تشویق  برای  را  متعددی  راهبردهای  و 

اقتصادی برای توسعه و استفاده از انرژی های نو در 
برای  اهداف  این  میان  در  داده اند.  قرار  کار  دستور 
در  کشورهای  در  انرژی  تقاضای  و  عرضه  پیشبرد 
حال توسعه، جایگزین کردن منابع انرژی های پاک و 
افزایش بهره وری مصرف انرژی در کانون توجه بسیاری 
از دولت ها است. بنابراین، سیاستگذاری منسجم در 
کاهش وابستگی به منابع انرژی سوخت های فسیلی 

و پایداری اقتصادی کشور الزامی است.
از سالیان گذشته تولید و توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
از خواست های تصمیم گیران صنعت  ایران یکی  در 
برق ایران بوده است. بیش از 20 سال قبل با تشکیل 
عزمی  انرژی ها،  از  نوع  این  توسعه  برای  سازمانی 
به  برای دستیابی  و تالش  توسعه  برنامه ریزی  برای 
فناوری های مرتبط آغاز شد. این تالش ها با شناسایی 
انواع این انرژی ها، تدوین استراتژی و برنامه توسعه، 
متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-88/3797522-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7
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نامه ای  ، محمد صادق مفتح طی  از وزارت صنعت، معدن و تجارت  به نقل  به گزارش خبرگزاری فارس 
خطاب به رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس کل سازمان توسعه تجارت، رییس 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، اقدامات الزم به 
منظور حذف کامل مراحل تهیه، چاپ و تحویل فیزیک کارت بازرگانی در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی شهرستانهای سراسر کشور، حداکثر تا دهم مهرماه سال جاری را خواستار شد.
بر اساس این گزارش پیرو سیاست های کالن کشور در زمینه بهبود محیط کسب و کار و برنامه های توسعه 
دولت الکترونیک در زمینه حذف فیزیک اسناد و مدارک فیزیکی به ویژه در شرایط ویژه ناشی از شیوع 
بیماری کرونا، سیاست های وزارت صمت در زمینه کاهش هزینه و زمان صدور مجوزهای کسب و کار، بهبود 
جایگاه ایران در شاخص جهانی سهولت کسب و کار و همچنین الکترونیکی بودن تمامی فرایندهای مرتبط 

با کارت بازرگانی، دستور حذف فیزیک کارت بازرگانی صادر شده است.
مالک عمل فعالیت بازرگانان، وضعیت برخط آنان در سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند می باشد و 
حذف فیزیک کارت، هزینه و زمان تهیه، چاپ و ارسال کارت فیزیکی و مراجعه حضوری متقاضی را به طور 

کامل حذف نموده و صرفه جویی قابل توجهی را محقق خواهد کرد.

 کارت بازرگانی فیزیکی حذف می شود
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به الکترونیکی بودن تمامی مراحل مرتبط با صدور کارت 
بازرگانی، اقدامات الزم را به منظور حذف کامل فیزیک کارت بازرگانی در سراسر کشور خواستار شد.

متن کامل

در سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
انتظارات و مطالبات حوزه صنعت و معدن  تهران، 
برای ارائه به وزیر جدید صمت مورد بحث و بررسی 
بیانیه30  یک  قالب  در  که  مطالباتی  گرفت.  قرار 
تدوین  این حوزه  های  تشکل  با همکاری  و  بندی 

شده است.
 این نشست با مرور مهمترین تحوالت حوزه صنعت 
این  کارشناس  زاده،  ولی  بابک  شد.  آغاز  معدن  و 
به  حوزه  این  اخبار  به  اشاره  ضمن  کمیسیون، 
تبیین وضعیت شامخ صنعت پرداخت و گفت: این 
شاخص که نمایانگر وضعیت رونق و رکود در بخش 
های مختلف کسب و کار است، در تیرماه نمایانگر 
ماه  خرداد  شامخ  که  حالی  در  بوده،   43.19 عدد 
معادل 54.2 بوده است و این نشان دهنده افزایش 
نااطمینانی در فضای کسب وکار است.چنانکه رکود 
بازار ، قطعی مکرر برق، کاهش تقاضای مشتریان و 
کمبود نقدینکی از جمله دالیل افت این شاخص در 

تیرماه بوده است.
ادامه، نوبت به بررسی دستور این جلسه یعنی  در 
»احصا مشکالت موجود و بیان انتظارات و توقعات 
از وزیر جدید صمت«  بخش های صنعت و معدن 

رسید. در همین حال، علی نقیب، رئیس کمیسیون 
صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به تغییر دولت 
پیشبرد  برای  صمت  جدید  وزیر  آمادگی  اعالم  و 
بخش  انتظارات  و  توقعات  راستای  در  صنایع  امور 
با  مشترک  کارگروه  تشکیل  همچنین  و  خصوصی 
مناسبی  فرصت  اکنون  که  گفت  خصوصی  بخش 
مشکالت  و  چالش ها  مشخص  فهرست  تا  است 
فعاالن اقتصادی، انتظارات و راهکارهای پیشنهادی 

به وزیر جدید ارائه شود.
با  گزارشی  کمیسیون،  این  کارشناس  ادامه،  در 
عنوان »راهکارهای سی گانه بخش خصوصی برای 
رفع موانع پیش روی صنعت و معدن« ارائه کرد و 
از مشورت  بیانیه  یا  گفت که در تهیه این گزارش 
خانه معدن ایران، خانه صنعت و معدن استان تهران 

و انجمن صنایع لوازم خانگی استفاده شده است.
از  به قرائت مطالبات بخش خصوصی  ادامه  او در   
مشارکت  و  پرداخت  صمت  وزارت  جدید  مدیران 
بخش خصوصی در تدوین سیاست ها و استراتژی 
مشکالت  رفع  و  کشور،پیگیری  صنعتی  توسعه 
و رفع مشکالت  پیگیری  مالیات،  بنیادی در حوزه 
بنیادی در حوزه بیمه و تامین اجتماعی، جلوگیری 
از نوسانات نرخ ارز، تالش در جهت رفع تحریم های 
کسب  محیط  بر  آنها  منفی  تاثیرات  و  المللی  بین 
اداری و  و کار، حذف موانع موجود در فرآیندهای 
اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی، 
تسهیل  ستاد  مصوبات  اجرای  برای  الزام  ایجاد 
فضای کسب و کار کشور و شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی، نظارت بر اجرای مناسب قانون 
بهبود محیط کسب و کار، بازنگری و اصالح قوانین 
بازدارنده صنعت و معدن و حل مشکل  و مقررات 
مواد  بخصوص  تولید  خطوط  اولیه  مواد  کمبود 
اولیه وارداتی را به عنوان بخشی از انتظارات بخش 

در سومین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق 
بازرگانی تهران مطرح شد

تدوین مطالبات بخش خصوصی 
از وزیر جدید صمت

کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، همزمان با 
آغاز به کار وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت 
دست به کار شده و از طریق مشورت با تشکل 
از  آنان  انتظارات  و  مطالبات  حوزه،  این  های 

مسئوالن جدید این وزارتخانه را احصا کرد.

https://tccim.ir/story/?nid=69891
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ونزوئال،  به  خود  سفر  به  اشاره  با  تبریز  اتاق  رئیس 
گزارشی از بحران اقتصادی این کشور ارائه داد و گفت: 
این کشور قبل از بحران اقتصادی، پنجمین صادرکننده 
نفت خام در جهان، سومین صادرکننده گاز در جهان، 
رتبه اول شروع کسب وکار در سطح جهان در سال 
2013 و بسیاری از مزیت ها دیگر را دارا بوده است و از 
سوی دیگر ذخایر نفتی و جاذبه های گردشگری بسیار 

یونس ژائله در نشست شورای گفت وگوی آذربایجان 
شرقی

دولت برای تأمین آب و برق 
شهرک های صنعتی برنامه ریزی 

کند
برق  و  تأمین آب  بر ضرورت  تبریز  اتاق  رئیس 
کشت  مجموعه های  و  صنعتی  شهرک های 
و  همکاری  خواستار  و  کرد  تأکید  صنعت  و 

برنامه ریزی دولت در این راستا شد.

خوبی نیز دارد.
شورای  نشست  ششمین  و  هفتاد  در  ژائله  یونس   
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی 
در خصوص عمده دالیل رکود تورمی ونزوئال گفت: 
هزینه های افراطی دولت برای طرح های پوپولیستی، 
مدیریت ضعیف منابع، سقوط بهای نفت، وابستگی 
به  توجه  عدم  نفت،  درآمد  به  بودجه  درصدی   95
نگهداری و توسعه تجهیزات و زیرساخت های نفتی، 
قیمت گذاری دستوری، اعطای ارز دولتی و ممانعت از 
واردات به بهانه جلوگیری از حذف شغل های داخلی از 

جمله این دالیل بوده است.
 ژائله ادامه داد: باید این کشور را الگویی قرار داده و از 
این مسیر تجاربی برای ونزوئالیی نشدن ایران کسب 
ناموفق  تکراری  سیاست های  از  استفاده  عدم  کنیم. 
افراطی  و  جاری  هزینه های  حذف  قبل،  دوره های 
با  ایرانی  سرمایه گذاران  خروج  از  جلوگیری  دولت، 
حمایت از تولید، برنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذار 
خارجی، حذف ارز دولتی و یارانه های مصرفی، دریافت 
مالیات از بخش غیر مولد و ارائه مشوق های مالیاتی 

برای بخش مولد از جمله این تجربیات است.
برای  پیشنهاد هایی  به  اشاره  با  تبریز  اتاق  رئیس   
استفاده از فرصت های کشور ونزوئال گفت: به جهت 
استفاده از زمین های حاصل خیز، فراوانی آب و منابع 
انسانی ارزان قیمت در ونزوئال، برنامه ریزی الزم جهت 
کشت فرا سرزمینی و دام پروری جهت پیاده سازی در 
این کشور انجام گیرد. در این راستا اجرای کامل مواد 
آیین نامه کشت فرا سرزمینی مصوب 1395، پیشنهاد 

می شود.
 او افزود: کنسولگری ایران در ونزوئال لیست کاملی از 
فرصت های سرمایه گذاری در کشور ونزوئال را تهیه و 
در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. همچنین ارسال 
هیات تجاری در زمینه های مختلف توسط اتاق تبریز 

با همکاری استانداری آذربایجان شرقی می تواند مؤثر 
باشد.

 ژائله ایجاد کنسرسیوم های صادراتی جهت صادرات 
زمینه های  در  و سرمایه گذاری  ونزوئال  به  اولیه  مواد 
مختلف نظیر انواع نهاده های مورد نیاز کشور، چوب، 
دام زنده و گوشت، طال و واردات آن به کشور، صادرات 
کاالهای ارزان قیمت و صادرات ماشین آالت و ادوات 
کشاورزی، بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی و لوازم خانگی و 
الکترونیک و انتقال دانش فنی در زمینه صنعت نفت، 
گاز و پتروشیمی و را از دیگر پیشنهادات در این راستا 

عنوان کرد.
 رئیس اتاق تبریز همچنین بر ضرورت تأمین آب و برق 
شهرک های صنعتی و مجموعه های کشت و صنعت 
تأکید کرده و خواستار همکاری دولت در این راستا 

شد.
 او در خصوص پیشنهاد شورای گفت وگوی استان برای 
تسریع در واردات کامیون های دست دوم گفت: باوجود 
مطرح شدن این پیشنهاد توسط شورای گفت وگوی 
استان و ارائه مجوزهای مربوطه در شهرهایی همچون 
تهران، به استان آذربایجان شرقی چنین مجوزی داده 

نشد.
آزادی عمل بیشتری به بخش خصوصی بدهیم

 استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: 
بخش خصوصی در مدیریت مسائلی که به خود این 
بخش مربوط است، مشکلی ندارد و مشکالت زمانی 
ایجاد می شود که این بخش به دنبال دریافت خدمات 

از دستگاه های دولتی است.
محمدرضا پورمحمدی خاطرنشان کرد: اگر کارهای 
بخش خصوصی را به خود این بخش بسپاریم و بخش 
دولتی به جای اینکه رقیب بخش خصوصی باشد، نقش 
کنش یاری ایفا کند، بسیاری از مشکالت حوزه صنعت 

و تولید حل خواهد شد.

استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از غیرت بخش 
خصوصی استان که در شرایط سخت تحریم و کرونا، 
صنعت و تولید را در استان سرپا نگه داشته اند، افزود: 
کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و بهبود فضای 
بخش  همراهی  و  تعامل  سایه  در  استان  کسب وکار 

خصوصی با دولت تحقق یافته است.
او با اشاره به اینکه تغییر دولت ها و مدیریت ها، طبیعی 
و بلکه ضروری است، افزود: جایگاه تبریز و آذربایجان 
در تاریخ ایران بر کسی پوشیده نیست و مدیرانی که 
برای این استان انتخاب می شوند باید افرادی قوی و 

توانمند و در خور شأن استان باشند.
پیش  موضوع  خصوص  در  همچنین  پورمحمدی 
از دستور این جلسه که به امکان سرمایه گذاری در 
گفت:  داشت،  اختصاص  سرزمینی  فرا  کشت  حوزه 
این موضوع فرصت خوبی برای حضور صنعت گران و 
تولیدکنندگان ما در کشورهای مختلف است که عالوه 
بر اینکه اقتصاد ما را از بن بست خارج می کند، امکان 

تأمین نیازهای داخلی را هم فراهم می کند.
تجربه  استان  خصوصی  بخش  اینکه  به  اشاره  با  او 
فعالیت برون مرزی را دارد، افزود: بخش خصوصی ما 
توان این را دارد که همه فعالیت های خود را در خارج 
از کشور هم انجام دهد و الزم است با تشکیل کمیته ای 

تخصصی، سازوکارهای این موضوع فراهم شود.
این جلسه با پیش از دستور بررسی بحران اقتصادی 
ونزوئال و دستور جلسات بررسی مشکالت زیرساختی 
آب و برق شهرک صنعتی آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، 
بررسی دالیل کمبود نهاده های دام و طیور و مشکالت 
بررسی  و  دام  کشتار  افزایش  نظیر  آن  از  ناشی 
شاخص های نامناسب استان، بر اساس گزارش پایش 
در  زمستان 1399  در  ایران  ملی محیط کسب وکار 
راستای اجرای هفتاد و یکمین نشست شورای استان 

برگزار شد.
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تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار زیر تیغ امضاهای 
طالیی است

چه کسانی در برابر شفافیت 
مقاومت می کنند؟

عدم  دلیل  مجلس،  پژوهش های  مرکز  نظر  از 
تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، ضعف قانون 
شاهد  است؛  اجرایی  اراده  ضعف  بلکه  نیست، 
از تصویب  باگذشت حدود 1۴ سال  آنکه  مثال 
اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون   )۷( ماده 
چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی، هنوز شرایط 
صدور همه مجوزهای کسب وکار نه شفاف شده و 

نه سهل شده است.

کسب وکار«  مجوزهای  صدور  تسهیل  »طرح 
نظر  به  اما  است،  اصالح  آمد  و  رفت  در  همچنان 
طرح  این  هم  حاال  برسد.  جایی  به  راه  نمی رسد 

 7( ماده  اصالحیه  چهارمین   ،145 ثبت  شماره  به 
قانون  ( »قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 
می شود.  محسوب   )1386/11/8 )مصوب  اساسی« 
اصالحیه های قبلی در تاریخ های اول تیر سال 93، 
به  بهمن سال 99  و 18  اردیبهشت سال 94   20

تصویب رسیده بوده است.
آنطور که در گزارش ها عنوان شده، هدف این ماده 
تسهیل صدور مجوزها در دو مرحله است: اول شفاف 
کردن شرایط و فرایند صدور مجوزها شامل مدارک 
و ضوابط الزم، زمان و هزینه های صدور مجوزهای 
کسب وکار و دوم هم تسهیل شرایط و کاهش زمان 

و هزینه های زائد صدور مجوزهای کسب وکار.
اصلی  دلیل  مجلس،  پژوهش های  مرکز  گزارش  به 
اصالح مکرر این ماده، مقاومت بسیار شدید برخی 
شدن  سهل  و  شفاف  برابر  در  مجوز  صدور  مراجع 
چراکه  است  بوده  مجوزهایشان  صدور  شرایط 
شرایط  این  از  یا  مجوز  صدور  مراجع  قبیل  این 
یا  و  دارند  امضای طالیی  و کارکرد  تلقی  استفاده، 
مانع  انحصارگران، تالش می کنند  منافع  در جهت 
ورود رقبای جدید به بازار شوند. بااین حال باهدف 
رفع انحصاراتی که به موجب قانون در زمینه برخی 
اینکه  برای  نیز  و  ایجاد شده  مجوزهای کسب وکار 
ساماندهی  برای  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت 
مرکز  باشد،  داشته  بیشتری  اختیارات  مجوزها 
مشروط  طرح  این  تصویب  با  مجلس  پژوهش های 
به اعمال اصالحات پیشنهادی موافق است. از جمله 
حرفه ای  شرایط  تعیین  اطالق  اینکه  اصالحات 
توسط هیئت های مقررات زدایی مغایر اصل یک صد 
و سی و هشتم )138( و هشتاد و پنجم )85( قانون 

اساسی به نظر می رسد.
عدم  دلیل  مجلس،  پژوهش های  مرکز  نظر  از 
قانون  ضعف  کسب وکار،  مجوزهای  صدور  تسهیل 

نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است؛ شاهد مثال 
ماده  تصویب  از  سال   14 حدود  باگذشت  آنکه 
و  چهل  اصل  کلی  سیاست های  اجرای  قانون   )7(
چهارم )44( قانون اساسی، هنوز شرایط صدور همه 
مجوزهای کسب وکار نه شفاف شده و نه سهل شده 
پژوهش های  مرکز  رویکرد،  این  با  هرچند  است. 
مجلس طبعاً با اصالح مکرر این ماده موافق نیست، 
بخصوص که از آخرین اصالح این ماده - بهمن ماه 
1399 ـ هنوز مدت زمان چندانی نگذشته است و 
به ویژه در مورد احکام ماده )1( طرح تسهیل صدور 
نیازی به قانون گذاری  مجوزهای کسب وکار، اساساً 
خود  اختیارات  حیطه  در  می تواند  دولت  و  نیست 
چنین برنامه ها و اصالحاتی را اجرا کند و تصویب 
چنین ماده ای اختیار ویژه ای به هیئت مقررات زدایی 
این  اختیار  و  قدرت  و  نمی دهد  هیئت وزیران  و 
افزایش  چندان  فعلی  وضعیت  به  نسبت  را  مراجع 
خصوص  در   )1( ماده  اصالح  بنابراین  نمی دهد؛ 
فرایند صدور مجوزها ضرورتی نداشته و در صورت 
ضرورت اصالح نیز بهتر است از طریق ارائه الیحه 
نیز   )3( و   )2( مواد  پذیرد.  دولت صورت  از سوی 
اصرار  صورت  در  که  است  مهمی  ایرادات  واجد 
اصالح  برای  است  الزم  آن،  تصویب  به  نمایندگان 
مجلس  علنی  صحن  در  یا  بازگشته  کمیسیون  به 

اصالحات پیشنهادی مرکز پژوهش ها اعمال شود.
تصویب  با   ))4( )ماده  سردفتری  از  انحصارزدایی 
ماده )15( طرح الزام به ثبت رسمی معامالت که به 
تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز به ماده 
مذکور ایرادی وارد نکرده، تحصیل حاصل است اما 
دو ماده دیگر ناظر به انحصارزدایی از کسب وکارهای 
بازار خدمات حقوقی )وکالت و کارشناسی رسمی(، 
کاماًل ضروری است و تصویب دو ماده )5(و )6( این 

طرح اکیداً توصیه می شود.

وبینار »ابتکار کمربند-جاده: مکانیزم سرمایه گذاری 
و پیامدهای اقتصادی و تجاری برای ایران« توسط 
و  آموزش  موسسه  و  سرمایه گذاری  خدمات  مرکز 
هدف  با  تهران  بازرگانی  اتاق  انسانی  منابع  توسعه 
آگاهی بخشی در مورد این ابتکار و بررسی تاثیرات و 

پیامدهای آن برای ایران برگزار شد.
در این وبینار، فریال مستوفی، رئیس مرکز خدمات 
سرمایه گذاری اتاق تهران، فریدون وردی نژاد، سفیر 
تهران  اتاق  دبیرکل  مشاور  و  در چین  ایران  اسبق 
هیات  عضو  رئیسی نژاد،  آرش  و  چین  پروژه  در 
دانشگاه  سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکده  علمی 
از مزایای یک دوره آموزشی  یافته و  تهران حضور 
آگاهی  افزایش  هدف  با  زودی  به  است  قرار  که 
جامعه  و  اقتصادی  فعاالن  دولتی،  دست اندرکاران 
علمی کشور از سازوکارهای سرمایه گذاری در پروژه 

کمربند-جاده برگزار شود، سخن گفتند.
رئیس مرکز خدمات  سرمایه گذاری اتاق تهران، در 

 در وبینار ابتکار کمربند-جاده در اتاق بازرگانی تهران 
مورد بررسی قرار گرفت

ایران چگونه نقش خود را 
مگاپروژه ابریشم ارتقا دهد؟

مرکز خدمات سرمایه گذاری و موسسه آموزش 
اتاق بازرگانی تهران با همکاری و مشارکت هم 
برگزار  کمربند-جاده  ابتکار  عنوان  با  وبیناری 
کردند که سه سخنران آن، به بررسی ظرفیت های 
این ابرپروژه و حجم باالی سرمایه گذاری ها در ۹ 
هزار طرح موجود در آن پرداختند. اتاق بازرگانی 
تحقیقات  مرکز  مشارکت  با  زودی  به  تهران 
توسعه اقتصادی راه ابریشم یک دوره آموزشی 
کمربند- طرح  دقیق  بررسی  برای  کوتاه مدت 

جاده برگزار می کند.

متن کامل
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مهر گزارش می دهد؛

کاهش سرمایه گذاری در سایه 
خروج ارز به کشورهای همسایه

یکی از مهم ترین عوامل کاهش سرمایه گذاری، 
مهاجرت سرمایه به خارج از کشور است که نمود 
آن در سال های اخیر، سرمایه گذاری در امالک 

کشور ترکیه بوده است.

رحیمی:  آناهیتا   – استان ها  گروه  مهر،  خبرگزاری 
رشد  که  چرا  است  حیاتی  سرمایه  بازار  رونق 
کشور  در  کار  و  کسب  شرایط  بهبود  و  اقتصادی 
تهدید  مورد  روزی  اگر  و  است  خورده  گره  آن  به 
حرکت  از  نیز  اقتصادی  مولد  چرخ های  شود  واقع 

باز می ایستد.
این مثال بسیار ساده ای از اهمیت سرمایه و سرمایه 
حال  در  متأسفانه  که  است  کشور  یک  در  گذاری 
فضای  رونق  عدم  آور،  سرسام  تورم  اثر  بر  حاضر 
نهایت،  در  و  سرمایه  مهاجرت  گذاری،  سرمایه 
در  گذاری  سرمایه  مردم،  انداز  پس  میزان  کاهش 
در  است؛  یافته  کاهش  شرقی  آذربایجان  استان 
حالی که استان آذربایجان شرقی به دلیل همجوار 
بودن با برخی از کشورها، می توانست شرایط بهتری 
را برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی مهیا کند.

کاهش میزان پس انداز و سرمایه گذاری
در  دانشگاه  استاد  و  اقتصادی  ارشد  تحلیلگر  یک 
گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: سه عامل کاهش 
به  انداز، کاهش سرمایه گذاری خانوار  میزان پس 
علت گسترش بیکاری و افزایش تورم، کاهش جذب 
فضای  رونق  عدم  دلیل  به  استان  توسط  سرمایه 
و  کسب  شرایط  نبودن  مناسب  و  گذاری  سرمایه 
سمت  به  حرکت  و  کشور  از  سرمایه  خروج  کار، 
کاهش سرمایه  دالیل  عمده  از  کشورهای همجوار 

گذاری در استان آذربایجان شرقی است.
اندازهای  از بعد پس  محمد کالمی: اگر سرمایه را 
نامناسب  شرایط  دهیم،  قرار  بررسی  مورد  مردمی 
تورم  و  بیکاری  نرخ  افزایش  اقتصادی،  در وضعیت 
به  را  خانوار  اندازهای  پس  میزان  افت  جامعه،  در 
درآمد  بیشتر  شرایطی  چنین  در  که  داشته  دنبال 
مردم، صرف مخارج مصرفی می شود تا پس انداز و 

سرمایه گذاری.
وی ادامه داد: سرمایه جذب شده در استان چه به 
صورت سرمایه گذار خارجی و یا سرمایه گذارهای 
نامطلوب  شرایط  عدم  دلیل  به  استانی،  درون 
اقتصادی، تحریم و شیوع ویروس کرونا کاهشی بود 

و در نتیجه سرمایه گذاری کاهش یافته است.
به  ارز  خروج  سایه  در  سرمایه گذاری  کاهش 

کشورهای همسایه
مهاجرت سرمایه به خارج از کشور

این تحلیلگر ارشد اقتصادی، عامل دیگر تأثیرگذار 
آذربایجان  استان  در  گذاری  سرمایه  کاهش  در 
شرقی را مهاجرت سرمایه به خارج از کشور دانسته 
از  مختلف  به شکل های  متأسفانه سرمایه  افزود:  و 
در  آن  نمودهای  از  یکی  که  می شود  خارج  کشور 
کشور  امالک  در  گذاری  سرمایه  اخیر  سال های 
از  یکی  ایرانیان  حاضر،  حال  در  که  است  ترکیه 

که  هستند  ترکیه  در  ملک  خریداران  بزرگ ترین 
تصور می شود بخش عمده آن از مناطق آذربایجان 

تأمین می شود.
گریز  ریسک  و  ترسو  سرمایه  کرد:  بیان  کالمی 
باید  ماندگاری سرمایه  برای  به همین دلیل  است؛ 
ریسک سرمایه گذاری را در استان کاهش داده و 
این اطمینان را ایجاد کنیم که اصل و فرع سرمایه 
و  اقتصادی  رشد  و هم چنین  تضمین شده  گذاری 
رونق  سبب  کشور  در  کار  و  کسب  شرایط  بهبود 

سرمایه گذاری خواهد شد.
کالمی به لزوم ثبات اقتصادی در کشور اشاره کرده 
و افزود: در حال حاضر، خانوارها به دلیل وضعیت 
اقتصادی موجود، توان پس انداز و سرمایه گذاری را 
ندارند و این نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی در بورس، 

تولید و فراهم آوردن زمینه برای پس انداز است.
دلیل  به  شرقی  آذربایجان  استان  گفت:  وی 
و  ارمنستان  و  آذربایجان  کشورهای  با  همسایگی 
قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی اروپا، نیروی جوان و 
متخصص، نرخ باالی افراد تحصیل کرده در استان و 
وجود مزیت های تاریخی در بازار برخی اقالم مانند 
صنعت فرش، چرم، کفش، خشکبار، صنایع غذایی، 
کاری  پای  اقتصادی  مسئوالن  و  ریزان  برنامه  اگر 
راهبری  و  درک  را  خوب  شرایط  که  باشد  داشته 
کنند، به یقین جذب سرمایه گذار خصوصاً در بعد 

داخلی به راحتی امکان پذیر خواهد بود.
در حال حاضر، خانوارها به دلیل وضعیت اقتصادی 
موجود، توان پس انداز و سرمایه گذاری را ندارند و 
این نیازمند ایجاد ثبات اقتصادی در بورس، تولید و 

فراهم آوردن زمینه برای پس انداز است
این تحلیلگر ارشد اقتصادی افزود: استان آذربایجان 
خصوصاً  گردشگری  قطب  یک  به  می تواند  شرقی 
تجاری و درمانی تبدیل شود اما متأسفانه به دلیل 

برخی موارد، استفاده چندانی از این مزیت ها نشده 
در  اتفاقاتی  چنین  دادن  رخ  خواهان  اگر  اما  است 
استان هستیم باید در وهله اول، استان را بشناسیم 
این  بتوانیم  تا  کنیم  باور  را  آن  قابلیت های  و 
قابلیت ها را در داخل کشور و حتی خارج از کشور 

معرفی کنیم.
رونق بازار سرمایه حیاتی است

بازار  رونق  اقتصادی،  ارشد  تحلیلگر  این  گفته  به 
سرمایه حیاتی است چرا که آینده، ثروت و اشتغال 
همگی وابسته به سرمایه گذاری است. تولید در گرو 
سرمایه گذاری بوده و اگر سرمایه گذاری رخ ندهد، 
باز  از حرکت  استان  یک  اقتصادی  مولد  چرخ های 

می ایستد.
به  ارز  خروج  سایه  در  سرمایه گذاری  کاهش 

کشورهای همسایه
کالمی به برخورد مهربانانه با سرمایه گذار داخلی، 
ایجاد  عدم  فعالیت،  برای  الزم  شرایط  کردن  مهیا 
خارجی  گذار  سرمایه  جذب  به  هم چنین  و  موانع 
تأکید کرده و گفت: باید برنامه مدونی را برای جذب 
ایرانیان و آذربایجانی های خارج از  از  سرمایه گذار 
کشور برای سرمایه گذاری در داخل استان تدوین 
آنان  برای  را  استان  اقتصادی  قابلیت های  و  نموده 

معرفی کنیم.
وی ادامه داد: رونق بورس های سالم و بازار سهام، 
متأثر از رونق اقتصادی است و هم چنین رشد پایدار 
به  بسته  نیز،  سهام  واقعی  ارزش  افزایش  و  بورس 

رونق اقتصادی است.
سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد

این تحلیلگر ارشد اقتصادی گفت: اگر دولت جدید 
در پی افزایش تعامالت بین المللی و منطقه ای باشد 
و توجه ویژه ای به سیاست در خدمت اقتصاد داشته 
این  در  خوبی  نتایج  که  بست  امید  می توان  باشد 

متن کامل

https://www.mehrnews.com/news/5294826/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87


9

شماره  2961 22 شهـــریور 1400

9

یادداشت

در  کارآفرینی  و  استراتژی  استادیار  وکیلی،  کیوان 
باید  مدیران  می گوید  لندن،  کسب وکار  مدرسه 
بهتر عمل کنند تا نگاه منتقدانه تری به فرآیندهای 

مرتبط و ارزش واقعی ایجاد شده داشته باشند.
وقتی به نوآوری فکر می کنیم، همه توافق دارند که 
به همکاری  نیاز  پیشرو،  ایده های  به  رسیدن  برای 
ایده های  و  ویژه  دانش  تخصص،  باید  دارد.  وجود 
تا کلیت مشکل  بگیرید  از منابع مختلف  را  متنوع 
نوآورترین راه حل  بهینه ترین و  به  را درک کنید و 
برسید. به طور کلی، دو یا سه )یا حتی 10( ذهن 

معموال بهتر از یک ذهن کار می کنند.
در سال های اخیر، همکاری بین سازمان های پیشرو، 
به یک رویکرد دائمی و همیشگی تبدیل شده است. 

که  مستقل،  و  مسطح  ساختارهای  به  آوردن  روی 
برای حل  سازمان،  خارج  و  داخل  در  افراد  آن  در 
مشکالت در قالب چند گروه سازماندهی می شوند، 
در حال بیشتر شدن است. و این اتفاق خوبی است. 
در واقع، خیلی از تحقیقات جدید، حاکی از وجود 
رابطه مثبت بین همکاری و دستاوردهای باکیفیت 
بازی  یک  که  خالقانه  کارهای  در  به ویژه  بوده اند، 
و  پروژه ها  مشارکت کننده،  افراد  برای  برد-برد-برد 

سازمان ها است.
 چرا خواهان همکاری هستیم؟

اما آیا این درست است که فرض کنیم کار مشارکتی 
همیشه در هر زمینه ای به نتایج بهتر منجر می شود؟ 
بالقوه ای دارد که به خاطر  آیا این همکاری هزینه 

ماهیت آن، از تشخیص آن ناتوان باشیم؟
دکتر وکیلی و همکارانش تعریف جدیدی از درک 
می کنند.  ارائه  مشارکت  و  همکاری  به  نسبت  ما 
تحقیق آنها با یکسری فرضیات کلیدی ما در مورد 
می شود  باعث  آنچه  بر  و  می کند  مقابله  همکاری 
تمرکز  بگیریم،  انگیزه  دیگران  با  همکاری  برای 
در  صرفا  ما  همکاری  محرک  آیا  اینکه  و  می کند 
است  پروژه ها  برای  بهتر  دستاوردهای  ایجاد  مورد 

یا چیزی دیگر.  
وجود  زیادی  وکیلی، »دالیل خوب  دکتر  گفته  به 
دارد تا در مورد همکاری نگاه خوش بینانه ای داشته 
مختلف  حوزه های  در  ما  تخصص  چه  هر  باشیم. 

مهارت های مدیریتی

هزینه های پنهان همکاری و مشارکت در کار
با عادی شدن نسبی روند کار در جهان، شرکت هایی که بر نوآوری متمرکز شده اند، بیش از پیش به 
سمت ساختارهای مسطح و مستقل روی می آورند و تیم هایی را که کارکردهای مختلف در سازمان 
دارند، به همکاری بیشتر تشویق می کنند تا بتوانند بر چالش های مهمی که پیش روی آنها قرار 

می گیرد، غلبه کنند.

متن کامل

بیشتر می شود، داشتن افرادی که با هم ایده  و راه حل 
شکستن  برای  کارآمد  روشی  بگذارند،  اشتراک  به 
افراد  وقتی  می شود.  محسوب  تخصص  سیلوهای 
مختلف در کنار هم ایده هایشان را مطرح می کنند، 
شانس اینکه ایده های موجود را با هم ترکیب کنید 
و به چیزی تازه و تاثیرگذار برسید، بیشتر می شود. 
همچنین یک دینامیک فیلترینگ به وجود می آید 
که با چشم اندازها و دروندادهای متنوع رخ می دهد: 
بهتر  می رسید،  خوب  ایده های  به  اینکه  بر  عالوه 

می توانید ایده های بد را حذف کنید.«
هزینه های همکاری مشخص هستند: مسائل مربوط 
به هماهنگی، موانع زمانی و زبانی، تعهد داشتن در 

سطح تیمی و خطر همیشگی تفکر گروهی.
 انگیزه فردی

دکتر وکیلی و همکارانش حاال از یک هزینه دیگر 
همکاری و مشارکت که توجه چندانی به آن نشده، 
تاثیر  معتقدند  که  هزینه ای  برداشته اند؛  پرده 
زیان باری بر دستاوردهای پروژه دارد. همه چیز به 

انگیزه افراد و اعتباری که می گیرند بستگی دارد.
و  هزینه ها  »برخی  می گوید:  وکیلی  دکتر 
هستند،  مشخص  همکاری  فرآیند  اصطکاک های 
با  افراد  می شود  باعث  که  انگیزه هایی  مورد  در  اما 
چه  همکاری  این  اینکه  و  کنند  همکاری  دیگران 
با چشم اندازهای یک پروژه دارد،  یا مغایرتی  تاثیر 

درک چندانی وجود ندارد.«
تصمیم  افراد  وقتی  که  دارد  وجود  فرضیه  این 
می گیرند در مورد موضوعی با هم کار کنند، این کار 
را برای نفع همگانی انجام می دهند و همکاری آنها 
نتایج بهتری ایجاد می کند که هم به نفع خودشان 
است و هم به نفع پروژه. اما از نظر دکتر وکیلی، این 
احتمال وجود دارد که افراد به دالیل خودمحورتری 
دو  کنید  فرض  کنند.  پیدا  کردن  همکاری  انگیزه 

نفر با مشارکت هم یک راه حل خالقانه برای یک 
مشکل پیدا کنند و نقش  آنها در بازدهی نهایی برابر 
باشد. در نهایت، فرد سومی نتیجه کار آنها را بررسی 
می کند و تصمیم می گیرد هر کدام از آنها باید برای 
ارزشی که با هم ایجاد کرده اند، چقدر پاداش بگیرد. 
باید 50 درصد  آنها  از  ایده آل، هر کدام  به صورت 

پاداش تعیین شده را دریافت کنند.
اما اگر کار آنها از طرف دو فرد مجزا ارزیابی شود 
و برای آن پاداش تعیین شود چه اتفاقی می افتد؟ 
که  است  این  دارد  وجود  اینجا  در  که  چالشی 
از  کدام  هر  دقیق  نمی توانند سهم  ارزیابی کننده ها 
این  محققان  فرضیه  دهند.  تشخیص  را  افراد  این 
دارد  وجود  امکان  این  موقعیت،  این  در  که  است 
50درصد  از  بیش  مشارکت کننده  فرد  دو  هر  که 
اعتباری که برای آنچه ایجاد کرده اند تعیین شده، 
اعتبار  »پاداش  را  آن  که  پدیده ای  کنند؛  دریافت 

همکاری« می نامند.
به عبارت دیگر، روسای فرد اول ممکن است بازدهی 
کار مشارکتی آنها را ببینند و تصمیم بگیرند کارمند 
شایسته  بنابراین،  و  داده  انجام  را  کار  بیشتر  آنها 
پروژه  برای  تعیین شده  اعتبار  70درصد  دریافت 
برای فرد دوم هم  اتفاق ممکن است  است. همین 
رخ دهد. به این ترتیب، آنها با هم 140درصد اعتبار 
را برای 100درصد کاری که انجام داده اند، دریافت 
می کنند. و این 40درصد اضافه صرفا به خاطر این 
بوده که تصمیم گرفته اند با هم همکاری کنند، نه 
به خاطر اینکه همکاری آنها در راه حل ارائه شده، 

موثر بوده است.  
مهم  ریسک  دو  می تواند  همکاری  اعتبار  پاداش 
باشد.  داشته  همراه  به  سازمان ها  و  تیم ها  برای 
نیروی  کردن  تفکیک  دشواری  خاطر  به  اول، 
نهایی،  جمعی  دستاورد  از  شده  مصرف  فردی 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3797868-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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