
 

3043
 شنبــه25 دی1400

1

خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

خبرنامه	برق	کشورهای	هم	جوار	؛	دی	ماه	1400..		
3	..........................................................................

دوره	های	قراردادنویسی	داخلی	و	مدیریت	
3	........................................انبارداری	و	موجودی

مصرف	باالی	بخش	خانگی	منجر	به	اعمال	
4	..................... محدودیت	به	نیروگاه	ها	می	شود
بودجه	1401	برای	حمایت	از	بورس	چه	برنامه	ای	
4	.................................................................دارد؟
توجه	به	متنوع	سازی	درآمدها	در	حوزه	انرژی	

5	....................................................است	ضروری
لزوم	توسعه	روابط	تجاری	ایران	و	ترکیه	با	رفع	
6	...................................................دوسویه	موانع

توسعه	کسب	وکار	در	فضای	رقابتی	با	مدل	
7	............................................................ فرانچایز
نشست	بررسی	مشکالت	و	راهکارهای	تجاری	
7	................شود	می	برگزار	دی	۲7	هند	و	ایران

ادامه  در صفحه2

فهرست

در ایــن جلســه گزارشــی درخصــوص شــاخص های شــش ماه 
نخســت 1400 ابالغــی ســازمان برنامــه درخصــوص پنــج فهرســت 
بهــای  صنعــت  بــرق توســط دبیــر دفتــر فهــارس بهــا و کمیته هــای 
تخصصــی ســندیکا ارائــه شــد. در ایــن گــزارش بــه اهــم اقدامــات 
ســندیکا در ســال 1400 در دفتــر فهــارس بهــا و مکاتبــات و 
تعامــالت صورت گرفتــه در ایــن حــوزه، بررســی شــاخص های 
ــاخص ها  ــه ش ــاری، مقایس ــال ج ــت س ــش ماهه نخس ــل ش تعدی
ــد  ــوزه آب، رش ــای ح ــا فهارس به ــرق ب ــت ب ــای صنع در فهارس به
انــدک شــاخص های فهارس بهــای تجهیــزات صنعــت بــرق نســبت 
ــل  ــکاری، عوام ــات و پیمان ــر عملی ــی ب ــته های متک ــایر رش ــه س ب

در	جلسه	هیات	مدیره	تاکید	شد؛

راه اندازی پلتفرم فهارس بها برای 
استعالم  قیمت ها

هفتمین	جلسه	هیات	مدیره	دوره	هشتم	سندیکای	صنعت	برق	ایران،	نوزدهم	دی	ماه	سال	جاری	با	حضور	اعضای	هیات	مدیره	و	بازرسان	
سندیکا	به	صورت	حضوری	و	برخط	برگزار	شد.
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اقتصاد ایران و جهان

ادامه از صفحه قبل

تاثیرگــذار در قیمــت ردیف هــای فهارس بهــا در 
بحــث شــاخص تعدیــل متناســب بــا پــروژه نمونــه، 
تعــداد فصــول و ردیف هــای تجهیــزات و دســتمزد 
در فهارس بهــای صنعــت بــرق، پاییــن بــودن 
ــودن  ــل باالب ــه دلی ــرق ب ــت ب ــاخص های صنع ش
ســهم تجهیــزات و پاییــن بــودن ســهم عملیــات در 
پــروژه نمونــه ایــن صنعــت و مقایســه و همخوانــی 
ــده از  ــال ش ــات ارس ــی از اطالع ــش قابل توجه بخ
ســوی ســندیکا بــا اطالعــات منتشــر شــده توســط 

ســازمان برنامــه و بودجــه اشــاره شــد.
ــامانه ای در  ــه س ــد ک ــاره ش ــاله اش ــن مس ــه ای ب
ســازمان برنامــه راه انــدازی شــده اســت کــه قــرار 
ــل  ــت متص ــران وزارت صم ــامانه توانی ــه س ــود ب ب
ــداده،  ــاق رخ ن ــن اتف ــم ای ــوز ه ــا هن ــود، ام ش
ــازمان  ــتقیم س ــکاری مس ــه هم ــر اینک ــزون ب اف

برنامــه بــا برخــی از شــرکت های بخــش خصوصــی 
بــرای اســتعالم قیمــت و تعییــن شــاخص های 
ــر و ســندیکا  فهارس بهــا همــواره مــورد نقــد توانی
ــد  ــه تاکی ــن نکت ــه ای ــن ب ــت. همچنی ــوده اس ب
ــندیکا  ــا در س ــر فهارس به ــت دفت ــه تقوی ــد ک ش
قیمت دهــی  و  مســتمر  اســتعالم  منظــور  بــه 
ــر و پیگیــری  ــی کوتاه ت ــر و در فواصــل زمان دقیق ت

ــت.  ــی اس ــوع الزام ــن موض ــترده تر ای گس
ــا  ــارس به ــرم فه ــه پلتف ــد ک ــد ش ــه تاکی در ادام
بــرای اســتعالم آنالیــن قیمت هــا هــر چــه زودتــر 
ــن  ــاد ای ــه ایج ــا ک ــذا از آنج ــود. ل ــدازی ش راه ان
پلتفــرم بــار مالــی بــرای ســندیکا داشــته و تدویــن 
ــه  ــازمان برنام ــف س ــی از تکالی ــا یک ــارس به فه
اســت، تاکیــد شــد کــه ســندیکا بــه منظــور تقویت 
ــای  ــن هزینه ه ــوه تامی ــا و نح ــارس  به ــر فه دفت

ــد.  ــه مذاکــره کن ــا ســازمان برنام مربوطــه ب
ــد  ــاره ش ــوع اش ــن موض ــه ای ــه ب ــه جلس در ادام
کــه یکــی از مهمتریــن اشــکاالت شــاخص ها، 
ایــن اســت کــه قیمت هــای امــروز براســاس 
تعدیــل می شــود  پیــش  قیمت هــای ششــماه 
و همچنیــن عــدم اطــالع تشــکل های بخــش 
خصوصــی از پــروژه نمونــه ســازمان برنامــه هــم در 
غیرواقعــی جلــوه نمــودن شــاخص ها موثــر اســت. 
بــه عــالوه بــا توجــه بــه اینکــه شــاخص های 
صنعــت آب نســبت بــه بــرق رشــد بیشــتری 
داشــته، ایــن توضیــح ارائــه شــد کــه شــاخص های 
ایــن حــوزه بــه ایــن دلیــل کــه بــر اســاس عملیات 
ــود،  ــه می ش ــر گرفت ــکاری در نظ ــای پیمان و کاره
ــاخص های  ــه ش ــبت ب ــتری نس ــد بیش ــا رش عمدت

ــت. ــته اس ــزات داش تجهی
ــرر شــد  ــم اعضــا مق ــا تصمی ــب و ب ــن ترتی ــه ای ب
ــا،  ــارس به ــه فه ــه بررســی های کمیت ــه ب ــا توج ب
فراخوانــی  اســرع وقــت و طــی  دبیرخانــه در 
مشــکالت شــرکت های عضــو در ایــن خصــوص را 
ــط  ــناد مرتب ــراه اس ــه هم ــی ب ــه صــورت مصداق ب
اســتعالم کنــد تــا پــس از صحت ســنجی، ایــرادات 
وارد بــه شــاخص بهــا، احصــاء، جمــع بنــدی و بــه 
ــرر  ــه مق ــود. در ادام ــه منعکــس ش ــازمان برنام س
شــد ســندیکا پــس از انجــام کار کارشناســی 
بــر روی نظــرات اعضــا و جمــع بنــدی آنهــا 
ــب  ــرق، مرات ــت ب ــای صنع ــوص فهارس به درخص
را طــی نامــه ای بــه ســازمان برنامــه اعــالم کــرده 
ــد  ــود رون ــور بهب ــه منظ ــود را ب ــنهادات خ و پیش

ــد. ــه ده ــاخص ها ارائ ــن ش تعیی
بــا موافقــت اعضــا مقــرر شــد تقویــت دفتــر 
فهــارس بهــا منــوط بــه مذاکــره بــا ســازمان 

ــاق  ــا ات ــی و ی ــورای هماهنگ ــه، ش ــه و بودج برنام
ــرای ایــن  ــع مــورد نیــاز ب ــا مناب بازرگانــی شــود ت
ــرر  ــن مق ــود. همچنی ــن ش ــن و تامی ــدام تعیی اق
ــرای  ــع ایجــاد پلتفــرم آنالیــن ب شــد مــدل و مناب
در  عضــو  شــرکت های  از  قیمت هــا،  اســتعالم 
دبیرخانــه تهیــه و پــس از تاییــد و تصویــب هیــات 
ــه ســازمان  ــه منظــور عملیاتــی شــدن ب مدیــره، ب

ــود. ــه ش ــه ارائ برنام
در بخــش بعــدی جلســه گزارشــی از رونــد تعویض 
کنتورهــا  از ســوی شــرکت توانیــر و تبدیــل آنهــا 
بــه کنتــور هوشــمند ارائــه شــد. از اینــرو بــا 
ــازان  ــه کنتورس ــد کمیت ــرر ش ــا مق ــم اعض تصمی
ــات  ــه مناقص ــبت ب ــود را نس ــرات خ ــندیکا نظ س
ــراه  ــه هم ــوب ب ــورت مکت ــه ص ــور ب ــن کنت تامی
ــندیکا  ــره س ــات مدی ــه هی ــط ب ــتندات مرتب مس
ــندیکا  ــق س ــوع از طری ــا موض ــد ت ــس کن منعک
ــندیکا  ــد س ــرر ش ــن مق ــود. همچنی ــری ش پیگی
ــا مدیرعامــل توانیــر، موضوعــات  طــی جلســه ای ب
ــات، قراردادهــای تیــپ و  ــه مطالب ــدی از جمل کلی
ــار  ــرده و در کن ــرح ک ــف را مط ــای متوق قرارداده
ــه در خصــوص  ــات صــورت گرفت ــاله اقدام آن مس
نحــوه و بــازه زمانــی تامیــن کنتــور را نیــز از طریق 

ــد. ــری کن ایشــان پیگی
در بخــش پایانــی جلســه بــا تصمیــم اعضــا مقــرر 
ــای  ــب و کاره ــل کس ــن مخ ــزارش قوانی ــد گ ش
ــوادی  ــرای م ــن نحــوه اج ــرق و همچنی ــت ب صنع
از قانــون رفــع موانــع تولیــد در صنعــت بــرق کــه 
توســط معاونــت پژوهشــی تهیــه شــده اســت، پس 
از کســب نقطــه نظــرات تکمیلــی اعضــای هیــات 

ــره نهایــی و ارســال شــود.  مدی
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دفتر برنامه ریزی و اقتصاد کالن برق و انرژی وزارت نیرو، 237 اُمین شماره خبرنامه برق کشورهای هم جوار را 19 
دی ماه 1400 منتشر کرده است. 

این شماره از خبرنامه به انتشار اخبار صنعت برق در کشورهای ارمنستان، افغانستان، ترکیه، روسیه، عربستان 
سعودی و ... پرداخته است. 

 فایل خبرنامه را اینجا بخوانید.

خبرنامه	برق	کشورهای	هم	جوار	؛	دی	ماه	1400
دفتر	برنامه	ریزی	و	اقتصاد	کالن	برق	و	انرژی	وزارت	نیرو،	۲37	اُمین	شماره	خبرنامه	برق	کشورهای	

هم	جوار	را	19	دی	ماه	1400	منتشر	کرده	است.
آموزشی  برنامه های  ادامه  در  تهران  بازرگانی  اتاق 
داخلی«  »قراردادنویسی  کاربردی  های  دوره  خود 
برای  را  انبارداری«  و  موجودی  »مدیریت  و 

توانمندسازی فعاالن اقتصادی برگزار می کند.
دوره  آموزشی قراردادنویسی داخلی

موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی 
تهران،برگزاری دوره آموزشی آنالین »قراردادنویسی 

دوره	های	قراردادنویسی	داخلی	
و	مدیریت	موجودی	و	انبارداری

اتاق	 انسانی	 منابع	 توسعه	 و	 آموزش	 موسسه	
تهران)آیتک(،	دو	دوره	آموزشی	»قراردادنویسی	
را	 انبارداری«	 و	 موجودی	 و»مدیریت	 داخلی«	

برگزار	می	کند.

داخلی« را از نهم بهمن ماه آغاز می کند و روزها و 
ساعات برگزاری این دوره، شنبه ها از ساعت 17 الی 

20 خواهد بود.
شامل  نیز  دوره  این  آموزشی  سرفصل های 
به  همه جانبه  اشراف  ایجاد  همچون  موضوعاتی 
هویت  احراز  و  سنجی  قرارداد،اعتبار  موضوع 
مدارک،مکتوب  و  اسناد  قرارداد،بررسی  طرف 
اثر  و  قرارداد،امضاء  متن  قرارداد،شفافیت  کردن 
اختالفات  فصل  و  قرارداد،حل  در  انگشت،تضامین 

و سایر شرایط و توضیحات خواهد بود.
دوره آموزشی آنالین مدیریت موجودی و انبارداری
و  موجودی  آنالین»مدیریت  آموزشی  دوره   
انبارداری« نیز از 13 بهمن ماه آغاز شده و طی 15 
ساعت در روزهای چهارشنبه  از ساعت 16 الی 19 

برگزار می شود.
در این دوره، تعاریف و مفاهیم انبارداری و کنترل 
انبار،قانون  اطالعاتي  سیستم  طراحي  موجودی، 
پارتو،اصول انبارداری،چگونگی سیستم طبقه بندی 
سفارش دهی  سیستم های  انواع  کاال،  کدگذاری  و 
در سیستم  آن  تأثیر  و  طبقه بندی  و  کاال،چیدمان 
کنترل موجودی،روش هاي شمارش و کنترل کمي 
به  مواد  نیازمندی های  وبرنامه ریزی  ها  موجودي 

عنوان سرفصل آموزشی تبیین می شود.
آموزشی  های   دوره  این  در  حضور  به  عالقه مندان 
به  آموزش  موسسه  سایت  به  باید  ثبت نام  برای 
آموزشی  edu.tccim.ir قسمت دوره های  آدرس 
به  توجه  با  کنند.  مراجعه  کوتاه مدت(  )دوره های 
واریز  تاریخ  اساس  بر  ظرفیت،کالس ها  محدودیت 
وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد شد. 
متقاضیان جهت دریافت اطالعات بیشتر  می توانند 
 88107723 و   88107732 تلفن های  شماره  با 

تماس بگیرند.

http://www.ieis.ir/UserImage/001025/0.pdf
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ملی  شرکت  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
گاز ایران، سیدجالل نورموسوی گفت: آخرین مقدار 
مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری و واحدهای 
 562 دی ماه(   22( چهارشنبه  روز  کوچک،  صنایع 
میلیون مترمکعب بود که با وجود افزایش دما، آن 

چنان کاهشی در مقدار مصرف مشاهده نشده است.
وی ادامه داد: در هر دو درجه کاهش دما، باید یک 
این  باشیم که  مترمکعب کاهش در مصرف داشته 
کاهش  مقدار  با  دما  افزایش  یعنی  نیفتاده،  اتفاق 

مصرف هم خوانی ندارد.
سرپرست مدیریت امور هماهنگی گازرسانی شرکت 
ملی گاز ایران با بیان اینکه با افزایش دما در هفته 
 500 حدود  به  مصرف  رسیدن  ما  انتظار  گذشته، 
آن  از  پایین تر  حتی  یا  روز  در  مترمکعب  میلیون 
این  در  افزود:  بود،  تجاری  و  خانگی  بخش  در 
ازای  به  مترمکعب   5 تا   3 می توانستیم  صورت، 
در  صرفه جویی  متفاوت  اقلیم های  در  مشترک  هر 
مصرف گاز داشته باشیم که متأسفانه روزانه باالتر 
از 60 میلیون مترمکعب افزون بر عدد تعریف شده، 

مصرف گاز داریم.
نورموسوی تصریح کرد: بر این باورم که باید تالش 
تغییر  زمینه،  این  در  را  خود  عادت های  تا  کنیم 
دمای  کردیم  احساس  که  زمان  هر  یعنی  دهیم 
هوا مناسب تر است و در عرض کمتر از یک دقیقه، 
را  گرمایشی  وسایل  دیگر  یا  بخاری  پکیج،  دمای 
بسیار  اقدام  یک  با  طریق،  این  به  تا  آورده  پایین 
ساده هم به بهبود روند مصرف و کاهش گازبها برای 
خود )مشترکان( کمک کرده و هم مدیریت مصرف 

بهینه را به خوبی انجام داده دهیم.
وی در پایان اظهار کرد: خوشبختانه در این چند روز 
گذشته و در همین مدت کم با همراهی مردم موفق 
روزانه  یعنی  خود  تحویلی  گاز  نیروگاه ها  تا  شدیم 
بیش از 116 میلیون مترمکعب را داشته باشند که 
بسیار جای خوشوقتی است و این همراهی اگر ادامه 
صنایع  دیگر  برای  مهم  اتفاق  همین  باشد،  داشته 
رخ  نیز   ... و  پتروشیمی ها  سیمان،  فوالد،  مانند 

خواهد داد و به تولید ناخالص ملی کمک می کند.

یک	مقام	مسئول:

مصرف	باالی	بخش	خانگی	
منجر	به	اعمال	محدودیت	به	

نیروگاه	ها	می	شود
مدیریت	امور	گازرسانی	شرکت	ملی	گاز	با	اشاره	
به	سرد	شدن	هوا	از	امروز	اعالم	کرد:	در	صورت	
رعایت	نکردن	الگوی	مصرف،	در	بخش	خانگی	
نیروگاه	ها	 و	 صنایع	 به	 گازرسانی	 محدودیت	

افزایش	می	یابد.

 به گزارش خبرنگار مهر احسان خاندوزی، سخنگوی 
اقتصادی دولت با تشریح مصوبات جلسه ویژه ستاد 
اقتصادی دولت برای حمایت از بورس گفته است: 
اقتصادی دولت پیشنهادات وزارت  در جلسه ستاد 
بازار  از  پایدار  و  جانبه  همه  حمایت  برای  اقتصاد 

سرمایه به تصویب رسید.
این مصوبات  به جزئیات  توجه  گفته خاندوزی،  به 
بیانگر عزم جدی دولت برای حمایت از بازار سرمایه 
اساس  بر  است.  بورس  به  مردم  اعتماد  بازگشت  و 
بی  مصوبات  دولت،  اقتصادی  سخنگوی  اظهارات 
سال  از  سرمایه  بازار  از  برای حمایت  دولت  سابقه 

1401 به شرح زیر است:
صنایع  خوراک  گاز  سقف   1401 سال  در   .1
حداکثر  و  صادراتی  گاز  قیمت  معادل  پتروشیمی 
صنایع  سوخت  سقف  همچنین  تومان   5,000
 40 معادل  پاالیشگاه ها  و  ها  مانندفوالدی  عمده 
تومان  و حداکثر 2,000  پتروشیمی  درصدخوراک 
تعیین شد. قیمت گاز مصرفی صنایع سیمان و سایر 
صنایع هم 10 درصد قیمت گاز خوراک پتروشیمی 

تعیین شد.

واحد   5 تولیدی  شرکت های  مالیات  شد  مقرر   .2
درصد کاهش داشته باشد

3. در سال 1401 فرمول حقوق دولتی معادن تغییر 
نمی کند.

4. در سال 1401 رقمی معادل مالیات نقل و انتقال 
سهام جهت تقویت به صندوق تثبیت بازار سرمایه 

برگردانده شود.
افزایش  جهت  تومان  میلیارد  هزار   30 مبلغ   .5
شود.  داده  تخصیص  بازار  تثبیت  صندوق  سرمایه 

البته این مصوبه نیازمند تأیید مجلس است.
6. 10% وجوه حاصل از عرضه اولیه سهام دولتی 
جهت بازارگردانی سهام عرضه شده اختصاص پیدا 

می کند.
رعایت  به  منوط  بازار  در  دولتی  اوراق  انتشار   .7
بازار  به  ورودی  ماهانه  جریان  درصد  پنجاه  نسبت 

سرمایه است.
8. بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی های 
ارزی بانک ها و مؤسسات اعتباری را حداقل معادل 

90 درصد نرخ نیما اعالم کند.
9. رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی 
دولت و همچنین تصمیم گیری برای انتشار اوراق 

در کمیته بند و تبصره پنج دعوت می شود.
10. بانک مرکزی موظف شد در بازار بین بانکی و 
بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سودبین بانکی 

را در سطح 20 درصد نگه دارد.
سرمایه  بازار  تحلیلگران  و  کارشناسان  از  بسیاری 
معتقدند که مهمترین رکن برای افزایش شاخص ها 
بازار سرمایه بازگشت اعتماد به این  بورس و رشد 
این  با  می رسد  نظر  به  که  طوری  به  است  بازار 
اقدامات تا حدود زیادی بازار بورس به ثبات رسیده 
و از سال آینده شاهد رشد شاخص های آن خواهیم 

بود.

بودجه	1401	برای	حمایت	از	
بورس	چه	برنامه	ای	دارد؟

در	 که	 دارد	 برنامه	 	10 آینده	 سال	 برای	 دولت	
که	 داشت	 انتظار	 توان	 می	 آن	 اجرای	 صورت	

وضعیت	بورس	بهبود	یابد.
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عدم  از  است؛  زیادی  درگیر مشکالت  انرژی  حوزه 
تغییر  بازار،  سهم  دادن  دست  از  تا  بهینه  مصرف 
و  سرمایه گذاری ها  کاهش  انرژی،  سبد  ترکیب 
اهمیت  که  هستند  مواردی  از  چنین،  این  عواملی 
چندان  دو  را  گذار  دوران  در  استراتژی  داشتن  و 

می کنند.
اتاق  خبری  »پایگاه  با  گفت وگو  در  پدیدار  رضا 
ایران« می گوید: با توجه به تحوالت و رویکردهای 
جدیدی که بر نفت و انرژی هیدروکربوری در حال 
گذار است باید استراتژی هایی برای دوران و شرایط 

گذار مورد توجه قرار گیرد.
پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران می گوید: 
این استراتژی در چند محور می تواند به تالش برای 
حفظ بازار از طریق آزادسازی منابع هیدروکربوری 
با  تجدیدپذیر  انرژی  و  کند  تکیه  صادرات  جهت 
باشد.  توجه  مورد  داخلی  بخش  در  فسیلی  انرژی 
و  تولید  در  سرمایه گذاری  به  می تواند  همچنین 
بازارهای  در  گازی  و  نفتی  فرآورده های  بازاریابی 
بازارهای  در  گاز  و  نفت  صادرات  جای  به  مصرف 

داخلی و خارجی تکیه داشته باشد.
او ادامه می دهد: متنوع سازی اقتصاد که بخشی از 
آن به صادرات نفت و گاز و سرمایه گذاری در سایر 
بخش های پر بازده مثل صنایع تولیدی، کشاورزی، 
درآمدی  منابع  سازی  متنوع  بخش خدمات جهت 

دولت تکیه دارد.
نفت  کننده  صادر  کشورهای  است:  معتقد  پدیدار 
حامل های  صادرات  سازی  متنوع  جز  راهی  گاز  و 
انرژی ندارند و با توجه به رشد بخش گاز و اهمیت 
خوب  فرصتی  می تواند  اقلیم  موضوع  کردن  پیدا 

برای این کشورها رقم زند.
باید  ایران  در  می گوید:  ایران  وضعیت  درباره  او 
آن،  افزایش  حتی  و  نفت  بازار  سهم  حفظ  مسئله 

دستی  پایین  بخش  و  نفتی  فرآورده های  صادرات 
از  استفاده  حداکثرسازی  و  پتروشیمی  به خصوص 
که  شرطی  به  گاز  صادراتی  لوله  خطوط  ظرفیت 
باشد؛  توجه  مورد  دهیم،  کاهش  را  داخلی  مصرف 
این می تواند گزینه خوبی در مقایسه با LNG باشد.

زیست  محیط  و  انرژی  کمیسیون  رئیس  پدیدار، 
فعال  می دهد:  توضیح  آن  دلیل  درباره  تهران  اتاق 
موضوع  چنانچه  نداریم.  را  آن  تکنولوژی  و  هزینه 
مطرح  آمریکا  جانب  از  ایران  بر  حداکثری  فشار 
هدف،  بازارهای  گرفتن  بر  تمرکز  احتماال  باشد 
ترکیه  عراق،  مثل  موجود  گاز  انتقال  لوله  خطوط 
و ارمنستان خواهد بود و این موضوع می بایست در 
دیپلماسی انرژی کشور مد نظر قرار گیرد. به گفته 
پدیدار بخش اعظم منابع مالی برای توسعه اقتصاد 
محل  از  مستقیم  غیر  یا  و  مستقیم  طور  به  ایران، 
درآمدهای نفتی است و به بطور کلی صنعت نفت 
کشور،  اقتصادی  سازمان های  بزرگ ترین  از  یکی 
دارای دو فعالیت اصلی شامل اجرای پروژه ها و امور 

بهره برداری است.
ای،  پروژه  فعالیت های  بخش  در  می کند:  تاکید  او 
طرح ها  از  زیادی  تعداد  اجرای  شاهد  نفت  صنعت 
و  شواهد  وجود،  این  با  است.  بزرگ  پروژه های  و 
از  توجهی  قابل  درصد  که  می دهد  نشان  اطالعات 
رعایت  و  اهداف  به  از حیث دستیابی  پروژه ها  این 
دچار  کیفیت  و  هزینه  زمان،  محدودیت های 
از  عبور  برای  است:  معتقد  پدیدار  هستند.  نقصان 
عامل  سه  باید  نفت  از  گذار  دوران  به  شرایط  این 
توانمندی  و  مالی  انسانی، قدرت  نیروی  شایستگی 
پروژه های  موفقیت  کلیدی  عوامل  بعنوان  را  فنی 
باالدستی صنعت نفت معرفی و در تداوم فعالیت ها 
در دیگر زمینه های رشد و توسعه مورد بهره برداری 

مستقیم قرار گیرند. 

رضا	پدیدار	در	گفت	وگو	با	پایگاه	خبری	اتاق	ایران

توجه	به	متنوع	سازی	درآمدها	در	حوزه	انرژی	ضروری	است
پدیدار	می	گوید:	کشورهای	صادرکننده	نفت	و	گاز	راهی	جز	متنوع	سازی	صادرات	حامل	های	انرژی	

ندارند؛	باتوجه	به	مسئله	اقلیم	این	می	تواند	فرصتی	خوب	برای	کشورها	باشد.
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با سفیر جمهوری  ارتباط تصویری  ژائله در  یونس 
اسالمی ایران در آنکارا اظهار کرد: برگزاری چنین 
جلساتی فرصت بسیار خوبی برای تبادل افکار بین 
وزارت  ویژه  به  کشور  رتبه  عالی  مسئوالن  و  تجار 

امور خارجه است.
او ادامه داد: وقتی ما به بعضی از کشورها مراجعه 
که  است  همواره  ای  اندازه  به  مسیر  کنیم  می 
و  تجارت  بخش  خدمت  در  توان  تمام  با  کشورها 
بازرگانی هستند. این موضوع نشان دهنده پیگیری 
وزارت امور خارجه است که در این زمینه قدردان 

مسئوالن در این وزارتخانه هستیم.
ژائله با بیان این که متاسفانه در حال حاضر روابط 
تجاری دو کشور رو به افول است، تاکید کرد: برای 
اتاق  بین  جامعی  برنامه  تجاری  مسیر  بازگرداندن 
های بازرگانی تبریز و ترکیه الزم است که به صورت 
مداوم عملیاتی شده و در این زمینه هماهنگی های 

در سفارت  بازرگانی  وابسته  نهاد  باید  را  نیاز  مورد 
انجام دهد تا بتوانیم این جلسات را کارشناسی تر و 

با برنامه های عملیاتی پیش ببریم.
رئیس اتاق تبریز به قراردادهای رؤسای جمهور دو 
قرار  اشاره کرد و گفت:  کشور در دوره های قبلی 
بود مبادالت تجاری و بازرگانی به 30 میلیارد دالر 
برسد که متاسفانه این موضوع عملیاتی نشد و امروز 
این وضعیت تجاری بر روی 7.2 میلیارد دالر باقی 

مانده که شاید این مقدار نیز رو به افول برود.
ژائله با اشاره به وجود ظرفیت های زیاد دو کشور 
افزود: موانعی در کشور ترکیه برای  ایران و ترکیه 
تجار ایرانی و همچنین موانعی در ایران برای تجار 
ترکیه وجود دارد که با برگزاری جلسات کارشناسی 
در اتاق بازرگانی می توانیم این موارد را حل کنیم 
و این موضوع کمک می کند روابط را توسعه دهیم.

او گفت: در دوره های قبلی قرارداد ترجیحی امضا 

این  در  و  نکرد  ما  تجار  به  بسزایی  کمک  که  شد 
زمینه نتوانستیم به اهداف خود برسیم.

لزوم استقرار مراکز تجاری تبریز در ترکیه
رئیس اتاق تبریز گفت: مدل بخش بازرگانی ترکیه 
با ایران کمی متفاوت بوده و الزم است که ما جدی 
مراکز  و  شویم  وارد  زمینه  این  در  تر  دقیق  و  تر 
تجاری خودمان را در ترکیه مستقر کنیم چرا که 
باید  ما  و  یافته  تغییر  تقریبا  دنیا  در  تجارت  امروز 
روش تجارت خودمان را تغییر دهیم و مرکز تجاری 
را در جاهای مناسبی مانند شهرهای صنعتی مانند 
کاالهای  بتوانیم  تا  کنیم  مستقر  ازمیر  و  استانبول 
و  پتروشیمی  محصوالت  مانند  خود  نظر  مورد 
این  واردکننده  ترکیه  که  صنایع  سایر  محصوالت 

محصوالت است را در اختیار مشتریان قرار دهیم.
ژائله اظهار کرد: امروز در فضایی که کشوری مانند 
عربستان که رقیب ما در صنعت پتروشیمی است، 
در این بازار حضور داشته و انبار و سیستم توزیع نیز 
دارد، قطعا این کشور به تجار ما اجازه نمی دهد به 

این راحتی سهم بازار را به دست بگیریم.
مسیر  و  محصوالت  نامناسب  قیمت  داد:  ادامه  او 
می  جمع  جا  یک  وقتی  عوامل  تمام  و  ترانزیتی 
شوند، متوجه می شویم که انگیزه الزم برای تجار 
کند،  نمی  ایجاد  تجارت  مسیر  تداوم  برای  ترک 
اتخاذ  زمینه  این  در  تمهیداتی  است  الزم  بنابراین 
تامین  زمینه  در  افزود:  تبریز  اتاق  رئیس  شود. 
اوره  کود  جمله  از  شیمیایی  کودهای  از  بسیاری 
می توانیم با برنامه ریزی دقیق حجم تجارتمان را 
افزایش دهیم، ما تولیدکننده این محصول هستیم 
ولی متاسفانه آن گونه که باید در این زمینه در بازار 

حضور نداریم.
به جایگاه ویژه و قدیمی روابط تجاری  اشاره  با  او 
با  تبریز  تاکنون  گذشته  از  گفت:  ترکیه  با  تبریز 

ترکیه روابط تجاری بسیاری داشته به طوری که در 
تبریز استانبول قاپیسی )درب استانبول( و در ترکیه 
واضح  دارد.  وجود  تبریز(  )درب  قاپیسی  تبریز  نیز 
چیزی  ترکیه  با  تبریز  قدیم  تجارت  این  که  است 
نیست که امروز ایجاد شده باشد و اینجا باید جایگاه 
وظیفه  موضوع  این  و  شود  برجسته  تبریز  تجاری 

سفارت در ترکیه است.
در  ترکیه  با  ما  رقابت  داد:  ادامه  تبریز  اتاق  رئیس 
طبیعتا  ها  بخش  سایر  و  کشاورزی  های  بخش 
این رقابت  از  موجب بهبود وضعیت می شود و ما 
موجب  تواند  می  رقابت  این  و  کنیم  می  استقبال 

رشد و شکوفایی شود.
گسترش دیپلماسی اقتصادی با محوریت کشورهای 

همسایه
استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: 
برای گسترش  به سیاست دولت سیزدهم  با توجه 
ارتباط با کشورهای همسایه، رویکرد نمایندگی های 
جمهوری اسالمی این کشورها باید تحرک در حوزه 

دیپلماسی اقتصادی باشد.
÷عابدین خّرم در این نشست که مسئوالن اقتصادی 
استان نیز حضور داشتند، با اشاره به تأکید رئیس 
استان های  ظرفیت   و  مزیت  از  استفاده  بر  جمهور 
کشورهای  با  همکاری ها  گسترش  برای  مرزی 
در کشورهای  از سفرای کشورمان  همسایه، گفت: 
دیپلماسی  حوزه  در  تحرک  داریم  انتظار  همسایه 
اقتصادی را جزو رویکردها و اولویت های خود قرار 

دهند.
انجام شده،  اقدامات  به  توجه  با  کرد:  اضافه  او 
به  نسبت  ترکیه،  با  ایران  تجاری  مبادالت  میزان 
هدف گذاری  با  ولی  یافته؛  افزایش  گذشته  سال 
که  داریم  زیادی  نسبتاً  فاصله  دالری  میلیارد   30
امیدواریم با تالش بیشتر، مبادالت را به مرز قابل 

یونس	ژائله	در	گفت	وگو	با	سفیر	ایران	در	آنکارا	تاکید	کرد

لزوم	توسعه	روابط	تجاری	ایران	و	ترکیه	با	رفع	موانع	دوسویه
رئیس	اتاق	تبریز	با	اشاره	به	وجود	ظرفیت	های	زیاد	دو	کشور	ایران	و	ترکیه	افزود:	موانعی	در	کشور	
ترکیه	برای	تجار	ایرانی	و	همچنین	موانعی	در	ایران	برای	تجار	ترک	وجود	دارد	که	باید	با	برگزاری	

جلسات	کارشناسی	درصدد	حل	این	مشکالت	باشیم.

متن کامل

https://otaghiranonline.ir/news/41102
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برگزاری  از  تهران  بازرگانی  اتاق  معاون  کسب وکار 
در  فرانچایز  صنعت  ظرفیت های  »معرفی  نشست 
حضور  با  خصوصی«  بخش  توسعه  کسب وکارهای 
بازرگانی  اتاق  در  این صنعت  و متخصصان  فعاالن 

تهران خبر داد.

که  داد  توضیح  این خبر  اعالم  با  هومن حاجی پور 
مفهوم  توسعه  و  ترویج  هدف  با  رو  پیش  رویداد 
فرانچایز در توسعه  کسب وکارها و همچنین کمک 
به شبکه سازی میان اعضای اتاق و متخصصان حوزه 

فرانچایز طرح ریزی شده است.
حاجی پور با اشاره به اینکه تشدید رقابت در فضای 
تا  کسب وکارها  است  شده  باعث  کشور  اقتصادی 
بیش از پیش، دچار چالش بقا و افول در این فضای 
رقابتی باشند، توضیح داد: به طور طبیعی موضوع 
افزایش رقابت، ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش 
داده و این تهدید در شرایط کنونی که برنامه ای برای 
اقتصادی  بنگاه های  توسعه  از  پشتیبانی  و  حمایت 
اجرا نمی شود، پر رنگ ترشده و سرمایه های مشهود 
این  دهه  چند  بعضاً  سابقه های  و  غیرمشهود  و 
بنگاه ها در معرض نابودی قرار گرفته است. از این 
رو، یکی از مهمترین برنامه های اتاق بازرگانی تهران 
توانمندسازی بنگاه ها در جهت ارتقای رقابت پذیری 

و تطابق با شرایط فضای  کسب وکار است.
نمایشگاه  برگزاری چهارمین  به  اشاره  با  حاجی پور 
فرانچایز و توسعه  کسب وکار تهران در 30 دی  ماه 
گفت: فعاالن اقتصادی به روش های متنوعی به دنبال 
افزایش سهم بازار هستند که یکی از آنها فرانچایز 
در  میالدی   60 دهه  از  فرانچایز  موضوع  است. 
کشورهای توسعه یافته آغاز شده است؛ به طوری که 
هم اکنون بالغ بر750 هزار واحد فرانچایز در کشور 
آمریکا ساالنه 670 میلیارد دالر درآمد تولید کرده 
و برای 5.7 میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده است. اما 
این روش مؤثر و بهینه توسعه  کسب وکار در ایران 
دارد  نظر  در  تهران  اتاق  و  نیست  رایجی  موضوع 
با فرهنگ سازی و ترویج مقوله فرانچایز، به توسعه 

بنگاه های اقتصادی کمک کند.
ظرفیت های  »معرفی  نشست  اینکه  به  اشاره  با  او 

توسعه	کسب	وکار	در	فضای	
رقابتی	با	مدل	فرانچایز

با	اعالم	معاونت	کسب	وکار	اتاق	بازرگانی	تهران	
فرانچایز	 صنعت	 ظرفیت	های	 معرفی	 نشست	
در	توسعه	کسب	وکارهای	بخش	خصوصی	برای	
تمامی	فعاالن	بخش	خصوصی	و	عالقمندان،	با	
در	 این	حوزه	 کارشناسان	 و	 متخصصان	 حضور	
ماه	 دی	 	۲6 یکشنبه	 روز	 تهران	 بازرگانی	 اتاق	
از	ساعت	14	تا	17	)به	صورت	رایگان(	در	اتاق	

تهران	برگزار	می	شود

بخش  توسعه  کسب وکارهای  در  فرانچایز  صنعت 
مسیر  در  اتاق  اقدامات  جمله  از  نیز  خصوصی« 
توضیح  بود،  خواهد  مقوله  این  فرهنگ سازی 
و  متخصصان  حضور  با  که  برنامه  این  در  داد: 
درباره  شد،  خواهد  برگزار  حوزه  این  کارشناسان 
توسعه  کسب وکارها  در  فرانچایز  نقش  و  اهمیت 
صنعت  این  در  نوین  فناوری های  کشور،  اقتصاد  و 
نظر  تبادل  و  بحث  فرانچایز  حقوقی  چالش های  و 
ارتباط  تقویت  لزوم  به  توجه  با  همچنین  می شود. 
میان فعاالن اقتصادی و متخصصان این حوزه سعی 
از  بخش  دو  این  میان  شبکه سازی  تا  شد  خواهد 

جامعه اقتصادی تسهیل شود.
به گفته حاجی پور، این رویداد فرصت مناسبی برای 
عالقمندان به صنعت فرانچایز همچنین صاحبان و 
مدیران بنگاه های اقتصادی فراهم می کند تا با ارتقا 
در  توسعه  کسب وکار  راستای  در  آگاهی  و  دانش 

بنگاه ها قدم بردارند.
در  فرانچایز  صنعت  ظرفیت های  »معرفی  نشست 
حضور  با  خصوصی«  بخش  توسعه  کسب وکارهای 
بنگاه های  صاحبان  و  فرانچایز  حوزه  عالقمندان 
اقتصادی، روز یکشنبه 26 دی ماه از ساعت 14 تا 
17 در ساختمان اصلی اتاق بازرگانی تهران برگزار 

 می شود و حضور افراد در این رویداد رایگان است.
معاون  حاجی پور،  هومن  بر  عالوه  نشست  این  در 
کسب وکار اتاق تهران، مجید کرباسچی، محمدعلی 
فرانچایز  انجمن  از  حاجی آقایی  نرگس  و  مالیی 
نمایندگان  هیات  عضو  فروزان فرد،  حسن  و  ایران 

اتاق بازرگانی تهران حضور دارند.
سایر  و  اقتصادی  فعاالن  تهران،  اتاق  اعضای 
عالقه مندان که تمایل به حضور و مشارکت در این 
ثبت نام  لینک  طریق  از  دارند،  می توانند  را  رویداد 

کنند.

دارد  نظر  در  هند  و  ایران  بازرگانی  مشترک  اتاق 
صادرکنندگان  و  واردکنندگان  حضور  با  نشستی 
که در ارتباط با هند فعالیت می کنند به منـــظور 
موجود  مشکالت  بررسی  راستای  در  هم اندیشی 
کشور،  دو  تجاری  مبادالت  افزایش  راهکارهای  و 

برگزار کند.
این نشست دوشنبه  27 دی از ساعت 14 الی 16 
پروتکل های  رعایت  )با  ایران  اتاق  دهم  طبقه  در 

بهداشتی( برگزار می شود.
نشست  این  در  برای حضور  می توانند  عالقه مندان 
شماره  با  مشترک  اتاق  دبیرخانه  به  را  مراتب 
88346744 و یا شماره واتساپ 09126501081 

اعالم کنند.

به	همت	اتاق	مشترک	ایران	و	هند

نشست	بررسی	مشکالت	و	
راهکارهای	تجاری	ایران	و	هند	

۲7	دی	برگزار	می	شود
نشست	بررسی	مشکالت	و	راهکارهای	تجاری	
بین	ایران	و	هند	به	همت	اتاق	مشترک	ایران	و	

هند	۲7	دی	ساعت	14	تا	16	برگزار	می	شود.
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نسل  دانشگاه  اولین  که  تکاپو،  کسب و کار  مدرسه 
چهارم در ایران است، دومین سال تاسیس خود را 
پشت سر گذاشت و این مدرسه نوپا تالش کرده است 
در  مدیریتی  نیروهای  توسعه  و  رشد  بر  تمرکز  با 
توسعه  مسیر  در  شرکت ها،  ارشد  و  میانی  سطوح 
نقش آفرینی  کشور  اقتصادی  رشد  و  کسب و کارها 
کند. مدرسه کسب و کار تکاپو، آذر ماه سال 1398 
با همکاری اتاق بازرگانی تهران و دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر، بنیان گذاشته شد.
محمدتقی  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
بانکی، رئیس مدرسه کسب و کار تکاپو، با بیان اینکه 

برای طرح  تا محلی  این مدرسه تالش کرده است 
دغدغه کسب و کارها و یافتن راه حل ها برای رفع آن 
آن  دنبال  به  تکاپو  مدرسه  که  است  معتقد  باشد، 
توسعه  زمینه  در  اندیشه  جریان سازی  در  تا  است 
با تکیه بر الگوی  کسب و کارها، نقش آفرینی کند و 
در  رهبری  شاخص  یادگیرنده،  و  عمل گرا  فکری 

سازمان ها و کسب و کارها را تقویت کند.
به  این توضیح که مدرسه کسب و کار تکاپو،  با  وی 
عنوان یک دانشگاه نسل چهارم شناخته می شود، از 
این رو تمرکز این مدرسه بر خلق ارزش و خدمات 
جدید با توانمندسازی خود و شرکایش است، افزود: 

و  مشارکت  اصول  بر  تکاپو  مدرسه  مسیر،  این  در 
همکاری با کنشگران مختلف در رابطه با هر موضوع 
از اهداف خود، همچنین فراهم آوردن بستری برای 
استفاده  و  عوامل  این  میان  تجربه  انتقال  و  تعامل 
مطالعات  و  کرده است  تکیه  جهانی  روندهای  از 
آینده پژوهی داخلی و بین المللی در زمره برنامه های 

این مدرسه قرار دارد.
مدرسه  در  اینکه  یادآوری  با  بانکی  محمدتقی 
اهداف  پیاده سازی  و  برای تحقق  تکاپو،  کسب و کار 
تعیین شده، از دانش و تجربه شبکه گسترده ای از 
خبرگان صنایع مختلف از بخش خصوصی و دولتی 
مشاوران  همچنین  و  ایران  از  خارج  و  داخل  در 
گرفته  بهره  بین المللی،  و  ملی  مطرح  شرکت های 
می شود، افزود: از طریق گردهم آوردن و هم اندیشی 
محور  حول  مختلف  فکر  اتاق های  در  افراد  این 
چالش ها و نیازهای فعاالن اقتصادی که به مدرسه 
و  تجزیه  مورد  مربوط  بخش های  می شود،  ارجاع 
برای  را  مختلفی  پروژه های  و  گرفته  قرار  تحلیل 
ارائه راه حل های موثر طراحی و جهت اجرا، منتشر 

می کنیم.
وی در پایان، برگزاری دوره های آموزشی با طراحی 
انجام پروژه های پژوهشی  نیاز مخاطبان،  بر اساس 
هدایت گری  مشاوره،  خدمات  ارائه  مشاوره ای،  و 
سیاستی  توصیه نامه های  تدوین  مربی گری،  و 
نشست های  برپایی  همچنین،  و  مطالبه گری  و 
باشگاه  در  کسب و کار  فعاالن  با  تعامل  و  تخصصی 
کسب و کار  مدرسه  فعالیت های  جمله  از  را  تکاپو 

تکاپو بیان کرد.
بیشتر  اطالعات  و  آشنایی  کسب  به  عالقمندان 
تکاپو،  کسب و کار  مدرسه  دوره های  و  فعالیت ها  از 
نشانی  به  مدرسه  این  وب سایت  به  می توانند 

https://tcapu.com  مراجعه کنند.

رئیس	مدرسه	کسب	وکار	تکاپو	از	ظرفیت	های	این	مدرسه	می	گوید

خلق	ارزش	و	تقویت	رهبری	بنگاه	ها	برای	پیوند	با	اکوسیستم	
بین	المللی

در مدرسه کسب و کار تکاپو که اولین دانشگاه نسل چهارم در ایران است، عالوه بر ارائه دوره های آموزشی 
مورد نیاز مخاطبان، مدیران و صاحبان کسب و کار با روش های نوین هدایت گری و مربی گری در بنگاه ها 

متناسب با آنچه که در عرصه بین المللی برقرار است، آشنا می شوند.
بر  عالوه  شهر،  هوشمندسازی  آموزشی  دوره  در 
بررسی  به  سخنرانان  شهرهوشمند،  پایه  مباحث 
تحوالت و روندهای هوشمندسازی در دنیای امروز 
و  پروژه های داخلی  از  را  تجارب خود  و  می پردازند 

بین المللی هوشمندسازی در شهرها بیان می کنند. 
در ادامه دوره، نقش زیرساخت، تکنولوژی و نوآوری 
در هوشمندسازی شهرها بررسی می شود و همچنین 
تحول دیجیتال و نقش آن در پیاده سازی پروژه های 
هوشمندسازی شهر بیان شده، نقش ارزیابی اقتصادی 
و مشارکت کنشگران مختلف، سازمان های مربوطه، 
بخش خصوصی و مردم در پروژه های هوشمندسازی 
شهر مطرح خواهدشد. مباحث مربوط به قانون گذاری 
شهر  در  حکمرانی  همچنین  و  سیاست گذاری  و 

هوشمند بیان می شود. 
در طول دوره با استناد به آموزه های فراگرفته شده، 
و  شد  خواهد  برپا  عملی  تجربه  کسب  کارگا های 
فراگیران می توانند عالوه بر آموزش تئوری با نگاه های 
مختلف و تاثیر رشته ها و موضوعات متفاوت در شهر 
و  خود  میان  شبکه سازی  با  و  شده  آشنا  هوشمند 
صنایع مختلف، مقدماتی را برای رفع نیاز شهروندان 
کنند.  فراهم  شهری  زندگی  کیفیت  ارتقا  هدف  با 
در پایان دوره به شرکت کنندگان مدرک معتبر از 
اعطاء می  تهران  بازرگانی  اتاق  و  امیرکبیر  دانشگاه 
شود. عالقمندان برای کسب جزئیات بیشتر با شماره 

9103-4208 )021( تماس حاصل فرمایند. 

دوره	عالی:	شهر	هوشمند؛	از	
نیازسنجی	تا	پیاده		سازی

شهر	 عالی	 دوره	 تکاپو	 کار	 و	 کسب	 مدرسه	
هوشمند؛	از	نیازسنجی	تا	پیاده		سازی	را	از	بهمن	

ماه	به	مدت	دو	ماه	برگزار	می	کند.

http://www.ieis.ir/fa/news/6884/
https://tcapu.com 
https://tcapu.com 
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یادداشت

تولید	داده			های	شخصی	و	پایین	آوردن	آستانه	قانع	شدن،	تحول	استراتژیک	را	سرعت	می			بخشند

قبل	از	دیر	شدن،	پیگیر	تغییر	باشید
مدیرانی	که	می			بینند	بازار	آنها	شروع	به	تغییر	کرده	و	می			خواهند	سازمان	های	خود	را	متناسب	با	آن	
تغییر	دهند،	با	یک	پارادوکس	مواجه	می			شوند.	از	یک	طرف،	آنها	به	داده			های	متقاعدکننده			ای	نیاز	
دارند	تا	ثابت	کنند	تغییر	ضروری	است	و	نشان	دهند	که	شرکت	های	آنها	در	آستانه	قرار	گرفتن	روی	
»سکوی	آتشین«	هستند	)سکوی	آتشین،	اصطالحی	است	که	برای	توصیف	فرآیند	راضی	کردن	افراد	
به	پذیرش	تغییر	و	مواجه	کردن	آنها	با	دیدن	عواقب	عدم	تغییر	و	سکون	استفاده	می	شود(.	از	طرف	
دیگر،	وقتی	داده			های	عمومی	در	مورد	رویدادهای	تخریب			گر	و	تحوالت	بازار	متقاعدکننده	هستند،	
روزنه	فرصت			ها	کوچک	تر	می	شود	اگر	بسته	نشود.	وقتی	شرکت	ها	واقعا	روی	سکوهای	آتشین	قرار	
می			گیرند،	مدیران	آنها	با	یک	واقعیت	سخت	مواجه	می			شوند:	سکوهای	آتشین	با	افزایش	سختگیری			ها	

در	زمانی	که	انعطاف			پذیری	الزم	و	حیاتی	است،	جلوی	تغییر	را	می			گیرند.

متن کامل

به  رسیدن  از  صرفا  گرفت:  می توان  که  درسی 
این  البته  کنید.  خودداری  آتشین  سکوی  یک 
از دسترس   پذیر  قبل  مدیران  که  است  آن  نیازمند 
بارکلی  شوند.   عمل  وارد  داده،  گسترده  شدن 
کاکس، میشله ماهونی و دیگر اعضای تیم رهبری 
 King & Wood(»مالسانز« استرالیایی  شرکت 
جهانی  حقوقی  شرکت  یک  که   )Mallesons
است، چند سال پیش دقیقا با همین مشکل مواجه 
که  می کردند  دریافت  را  سیگنال   هایی  آنها  شدند. 
تغییر  به  نیاز  آنها  حقوقی  فعالیت های  می   گفت 
چشمگیر دارد، اما داده   های قانع   کننده در این زمینه 

هنوز کم بود.
 ماهیت چالش

که  مواجهند  مشکلی  با  کار  و  کسب  رهبران 
آشنا  آن  با  کامال  سیاستمداران  و  سرمایه گذاران 
هستند: در دوره   های ابهام، دسترس   پذیری اطالعات 
ارتباط  اقدام در مورد این اطالعات،  و آزادی برای 
برعکس دارند یا به عبارت ساده   تر، هر چقدر داده   ها 
کردن  عمل  برای  شما  توانایی  می   یابد،  افزایش 

کاهش می   یابد.

تصور کنید شرکت شما می   خواهد تصمیم بگیرد که 
آیا بخش زیادی از منابعش را برای ورود به یک بازار 

جدید مثل اتومبیل   های خودران صرف کند یا نه.
در  رقبا  موفقیت  میزان  و  اقدامات  که  همان   قدر 
این زمینه، اطالعاتی را در مورد بازار ارائه می دهد 
)اندازه آن، سودآوری و نرخ رشد(، همزمان آزادی 
بازار  این  در  فرصت   هایی  به  دستیابی  برای  شما 

محدود می شود.
می دهند،  انجام  که  اقدامی  هر  با  شما  رقبای 
آن  کردن  کپی  که  می کنند  ایجاد  قابلیت   هایی 
بخش   بندی   های  جذاب   ترین  در  و  می شود  سخت 
بازار، موقعیت   های قوی ایجاد می کنند. ما یک مدل 
مفهومی ساده درست کرده   ایم تا به شرکت ها کمک 
کنیم با توجه به دانشی که در اختیار دارند و توانایی 
کجا  ببینند  تا  کنند  ترسیم  نقشه   ای  عملکردشان، 

ایستاده   اند.
این مدل مفهومی را »پارادوکس اطالعات-عملکرد« 
می   نامیم. یک تست خیالی که مثال »الن کارآفرین« 
را در مقابل »کریس شرکتی« قرار می دهد، کارکرد 
الن کارآفرین،  ما تصویرسازی می کند.  برای  را  آن 

آستانه پایین   تری برای قانع شدن دارد یعنی مایل 
شود.  عمل  وارد  کمتری  داده  حجم  با  که  است 
او مجبور  است.  کارآفرین  او یک  چرا؟ خب، چون 
نیاز  برای  را  ذی نفعان  از  گسترده   ای  طیف  نیست 
ریسک های  می تواند  او  کند.  قانع  اقدام  یک  به 
به سه دلیل  انجام دهد. کریس شرکتی،  جسورانه 
اینکه  اول  دارد:  شدن  قانع  برای  باالتری  آستانه 
سوگیری  مثل  دارد؛  اولیه     انسانی  سوگیری   های  او 
وضعیت موجود )تمایل به حفظ شرایط آن گونه که 
هست( و سوگیری اجتناب از ضرر )تمایل به مهم تر 
دانستن از دست دادن چیزی در مقایسه با به دست 

آوردن آن(.
این  غریزی  صورت  به  هم  الن  که  است  درست 
سوگیری   ها را دارد، اما او هنوز کسب و کار بزرگی 
از دست  برای  زیادی  چیز  بنابراین  و  نکرده  ایجاد 
دادن ندارد و امیدوار است وضعیت موجودی ایجاد 
دوم،  باشد.  داشته  را  کردن  حفظ  ارزش  که  کند 
کریس باید با ذی نفعان متعددی سروکله بزند که این 

سوگیری   ها را تقویت می کنند. و در نهایت، سازمان 
او با استفاده از ابزارهای مالی سنتی تصمیم گیری 
از  را  سازمان ها  خودشان  ابزارها  این  که  می کند 

سرمایه گذاری در نوآوری دور می کنند.
مطمئنا این احتمال وجود دارد که الن هم اشتباه 
بگوید  می تواند  کریس  صورت  این  در  که  کند 
»دیدی گفتم!« اما اگر حق با الن باشد، در زمانی 
که داده   ها از آستانه کریس برای قانع شدن با دلیل 
و مدرک بگذرند، شرکت او به اصطالح در سکوی 
آتشین قرار می گیرد. و در این صورت، الن و دیگر 
را  بازار  فضاهای  جذاب   ترین  کارآفرینی  رهبران 
تجزیه کر   ده   اند، مزیت   های تکنولوژی که کپی کردن 
آن گران است ایجاد کرده   اند، بهترین استعدادها را 

استخدام کرده   اند و... .
موقعیت در مالسانز

در سال 2018 کاکس دومین سال مدیریت خود 
در  وکیل   750 و  شریک   150 که  شرکتی  در  را 
که  ماهونی  می   گذراند.  می کردند،  همکاری  آن 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3834022-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3817439-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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نگاه آخر

غارهای	نمکی	گرمسار

https://www.mehrnews.com/photo/5394115/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%87
https://www.mehrnews.com/photo/5398448/%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
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