خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

برگزیده قیمتهای
زنجیره معدن ،صنایع
معدنی و انرژی
(داخلی و بینالمللی)
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در نامه سندیکا از مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد وزارت نیرو درخواست شد؛

بررسی عملکرد شرکتهای تابعه و وابسته
وزارت نیرو درخصوص عدم اجرای تعهدات

سندیکای صنعت برق ایران در نامهای به سرکار خانم کارگر نجفی ،مشاور وزیر نیرو و مدیرکل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد
خواستار بررسی عملکرد شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نیرو در خصوص عدم اجرای تعهدات شد.
در ابتدای نامه تاکید شده است که طیف وسیعی از ماموریتهای
شرکتهای وابسته و تابعه وزارت نیرو از طریق برونسپاری به بخش
خصوصی انجام میشود که با بکارگیری بیش از  150هزار نیروی کار
متخصص در سراسر کشور فعال هستند .متاسفانه تاخیرات طوالنی
شرکتهای تابعه وزارت نیرو در پرداخت مطالبات ،آسیبهای جدی
به بنگاههای اقتصادی صنعت برق وارده آورده و علیرغم پیگیریها
و مکاتبات متعدد بعمل آمده ،اقدام مناسب و مکفی برای رفع این
مشکالت به انجام نرسیده است.
در ادامه آمده است فقدان انضباط مالی شرکتهای تابعه و وابسته
آن وزارتخانه در ایفای تعهدات مالی ایضاً عدم تمکین به ماده 23
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی اجرای عادالنه و
یکنواخت قراردادهای دستگاههای اجرایی با بخش خصوصی منجر
به انباشت مطالبات معوق شده به گونهای که فعاالن این حوزه توان
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ادامه از صفحه قبل

پرداخت هزینههای ذیربط از جمله حقوق کارکنان
را نداشته و تابآوری آنها تحتالشعاع این موضوع
قرار گرفته است.
سندیکا از مشاور وزیر نیرو و مدیرکل دفتر بازرسی
و مدیریت عملکرد درخواست کرده است در راستای
رفع مشکالت مذکور ،مقرر فرمایند موارد ذیل در
اولویت نظارت و رسیدگی آن دفتر قرار گیرد:
الف) اجرای ماده  23قانون بهبود مستمر محیط
کسب و کار به منظور یکنواختسازی قراردادهای
شرکتهای تابعه و وابسته از جمله در حوزه توزیع

نیروی برق با بخش خصوصی (قرارداد تیپ)
ب) عدم انضباط مالی شرکتهای تابعه و وابسته
در ایفای تعهدات قراردادی و تاخیرات طوالنی در
پرداخت دیون به طرفهای قرارداد
ج) تاکید بر ابالغ و اجرای فهارس بها و بخشنامههای
سازمان برنامه و بودجه در خصوص پیمان ها
در پایـان سـندیکای صنعـت بـرق ایـران اعلام
آمادگی کرده اسـت در راسـتای رفع این مشـکالت
بـا مدیـران و مسـئوالن مربوطـه هر نـوع همکاری
الزم را بـه انجـام رسـاند.

رئیس پژوهشگاه نیــرو
منصوب شد

وزیر نیرو در حکمی "مجید عمیدپور" را به عنوان
رئیس جدید پژوهشگاه نیرو منصوب کرد.

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی ســـندیکای صنعـــت
بـــرق ایـــران بـــه نقـــل از پژوهشـــگاه نیـــرو ،بعـــد
از رفتـــن محمدصـــادق قاضـــی زاده ،رئیـــس
ســـابق پژوهشـــگاه نیـــرو ،در بهمـــن مـــاه ۱۴۰۰
مهـــدی احســـانیان جایگزیـــن وی و از ســـوی
وزیـــر نیـــرو بـــه عنـــوان سرپرســـت پژوهشـــگاه
نیـــرو منصـــوب شـــده بـــود و بعـــد از  ۶مـــاه،
مجیـــد عمیدپـــور بـــه عنـــوان رئیـــس جدیـــد
پژوهشـــگاه نیـــرو منصـــوب شـــد.
عمیدپــور اســتاد تمــام مهندســی سیســتمهای
انــرژی و رئیــس دانشــکده مکانیــک دانشــگاه
صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی بــوده و از
طــرف ســورنا ســتاری ســه ســال بــه عنــوان عضــو
ســتاد بهینــه ســازی مصــرف انــرژی و محیــط

رئیس هیات مدیره سندیکا در نشست خبری صنعت
احداث و انرژی:

تاخیر دولت در پرداخت بهموقع
تعهدات و بحران نقدینگی در
بخشخصوصی

زیســت هــم منصــوب شــده بــود.
در بخشــی از ایــن حکــم کــه از ســوی "علیاکبــر
محرابیــان" وزیــر نیــرو صــادر شــده ،آمــده اســت:
انتظــار مــیرود در ســایه تعامــل و همــکاری بــا
وزارتخانههــا ،نهادهــا ،ســازمانها و کلیــه واحدهــا
و شــرکتهای تابعــه و وابســته وزارت نیــرو،
دانشــگاهها و ســایر مراکــز آموزشــی و پژوهشــی و
شــرکتهای فنــاور و دانشبنیــان بــا رعایــت اصــول
"عدالــت محــوری"" ،روحیــه انقالبــی و جهــادی"،
"مــردمداری" و"فسادســتیزی" ،در انجــام وظایــف
محولــه در راســتای تحقــق شــعار "دولــت مردمــی و
ایــران قــوی" اهتمــام ویــژه بــه عمــل آوریــد.
وی همچنیــن از تالشهــای مهــدی احســانیان در
زمــان سرپرســتی ایــن پژوهشــگاه قدردانــی کــرد.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران
گفت :تاخیر دولت در پرداخت بهموقع تعهدات
خود به شرکتهای بخش خصوصی ،مجریان
طرحها را با مشکل جریان نقدینگی مواجه
ساخته و همه این عوامل در بحرانی شدن
وضعیت صنعت احداث اثرگذار بوده است.
نشست خبری صنعت احداث و انرژی به همت
شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی و صنفی
و حرفه ای کشور امروز سه شنبه 11 ،مرداد ماه
در محل ساختمان جامعه مهندسان مشاور ايران

برگزار شد.
پیام باقری رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت
برق ایران در این نشست به ایراد سخنرانی پرداخت.
متن سخنان وی به شرح ذیل است:
صنعت احداث در سالهای اخیر با مشکالت و
موانعی متعددی بویژه از منظر مالی و اقتصادی
مواجه گردیده که منجر به کند شدن نرخ رشد
توسعه زیرساخت کشور شده است .بسیاری
از طرحهایی که بر اساس اولویتها و نیازهای
توسعهای و زیرساختی کشور از سوی دستگاههای
اجرایی به تصویب و ابالغ رسیده اند ،به دلیل
کمبود اعتبارات و منابع مالی دولت ،به صورت
نیمه تمام در دستگاههای اجرایی متوقف شدهاند،
همچنین طرحهایی که به مرحله انعقاد قرارداد
و اجرا نیز رسیدهاند در بسیاری از موارد به دلیل
جهش هزینه نهادهها و پیشی گرفتن آنها از
درآمدهای طرح (بهای پرداختی دولت بابت کاال
و خدمت) با مشکل مواجه شده و بصورت بحرانی
درآمده اند .در بسیاری از موارد نیز تاخیر دولت
در پرداخت بهموقع تعهدات خود به شرکتهای
بخش خصوصی ،مجریان طرحها را با مشکل جریان
نقدینگی مواجه ساخته و همه این عوامل در بحرانی
شدن وضعیت صنعت احداث اثرگذار بوده است.
اهم موانع و چالشهایی که بخش خصوصی فعال
در حوزه احداث و با آن مواجه است در دو بخش
قابل دسته بندی میباشد:
«موانع ورود سرمایهگذاران در طرحهای جدید یا
نیمه تمام دولتی» و «بحرانی شدن قراردادهای
جاری و توقف اجرای پروژه ها»
الف) موانع اصلی مشارکت بخش خصوصی در
صنعت احداث و اجرای طرحهای توسعهای را به دو
دسته اصلی میتوان دسته بندی کرد:
متن کامل
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با همکاری صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و
انرژی انجام میشود؛

فراخوان ثبتنام در دوازدهمین
نمايشگاه بينالمللی انرژیهای
تجديدپذير ،بهرهوری و
صرفهجویی انرژی

فروش اقساطی دستگاه تستر
رله

شرکت واپایش بهره برداری کیفیت برق ویونا
امیرکبیر(وبکوامیرکبیر)بهعنوانتنهاتولیدکننده
دستگاه تست جامع رلههای حفاظتی و تجهیزات
اندازهگیری ( ) AMT105در کشور با همکاری
صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی اقدام
بهفروشاقساطیدستگاهتستررلهمینماید.

دوازدهمین نمايشگاه بينالمللی انرژیهای
تجديدپذير ،بهرهوری و صرفهجویی انرژی
روزهای  21الی  24شهریورماه سال جاری در
محل دائمی نمـایشگاههای بینالمللی تهران
برگزار میشود.

با توجه به اجرای این طرح متقاضیان میتوانند،
با بهرهگیری از این شرایط با پرداخت فقط 20
%کل مبلغ فروش دستگاه به عنوان پیش پرداخت
و الباقی استفاده از % 80تسهیالت بازپرداخت
36ماهه نسبت به تهیه دستگاه تستر رله اقدام
نمایند .جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره
 09021804586تماس حاصل فرمایید.

دوازدهمین نمايشگاه بينالمللی انرژیهای
تجديدپذير ،بهرهوری و صرفهجویی انرژی به عنوان
مهمترین رویداد تخصصی انرژیهای تجدیدپذیر
کشور روزهای  21الی 24شهریورماه سال جاری به
همت وزارت نیرو و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر
و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) با همکاری سندیکای
صنعت برق و تشکلهای مرتبط ،در محل دائمی
نمـایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
برگزاری نمایشگاه مذکور با دوسال تعویق به
دلیل کرونا ،استقبال صنایع مختلف در حوزههای
انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی را به
همراه داشته و بستری مناسب جهت استفاده
از ظرفیتهای موجود در کشور ،تعامل بین
تصمیمگیران و دست اندرکاران و فعاالن این
حوزه و آوردگاهی برای ارائه آخرین فناوریها و
پیشرفتهای این حوزه است .از شرکتهای محترم
عضو دعوت میشود جهت ثبت نام در نمایشگاه به
آدرس سایت  www.energysaving.irمراجعه
یا برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن
 021- 42917112تماس حاصل فرمایند.
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حمایت از شرکتهای
دانشبنیان در حوزه بومیسازی
صنعت آب و برق

مدیرعامل ساتکاب گفت :از شرکتهای دانش
بنیان تولید کننده کاال یا ارائه کننده خدمات
حوزه صنعت آب و برق که در حوزه بومیسازی
صاحب ایده یا نوآوری هستند حمایت میکنیم.

دیروز سهشنبه  11مرداد قیمت دالر در معامالت آزاد
بازار تهران افزایش قیمت اندکی را تجربه کرد .پس از
انتشار اخبار سیاسی مثبت نسبت به آینده مذاکرات
هستهای وین در روز دوشنبه هفته جاری ،دالر بازار
آزاد افت قیمتی حدودا  2پلهای را تجربه کرد .بسیاری
از فعاالن ارزی با توجه به کاهش تاثیرپذیری نرخ ارز
از سیگنالهای امیدوارکننده بر این باور بودند که با
شروع معامالت بازار در روز سهشنبه افت قیمت مذکور
جبران شده و قیمت این ارز مجددا به پلههای انتهایی
کانال  31هزار تومانی نزدیک شود .با این حال حجم
انتظارات مثبت در فضای بازار روز سهشنبه به گونهای
بود که این اتفاق صورت نگرفت و در نهایت قیمت
هر برگ اسکناس دالر با افزایش قیمت اندک 20
تومانی نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم  31هزار و
 670تومان رسید .مشاهدات به عمل آمده از هسته
مرکزی بازار ارز تهران حاکی از آن است که تعداد
افراد حاضر در صفوف خرید ارز توافقی به نسبت هفته
گذشته کاهش یافته است .عدهای از کارشناسان بر

مدیرعامل ساتکاب اظهار کرد :شرکتهای دانش
بنیان و فن آور که در سه حوزه هوشمندسازی،
الگوی مصرف و  IOTفعال هستند و شرایط الزم را
که در آینده از طریق اعالم فراخوان در رسانههای
رسمی اعالم خواهد شد دارند ،در اولویت سرمایه
گذاری تولید و توسعه قرار خواهند گرفت .الزم به
ذکر است زمان و نحوه حضور شرکتهای دانش
بنیان در فراخوان ،در روزهای آتی از طریق سایت
شرکت ساتکاب اعالم خواهد شد.

صف دالر کوتاه میشود؟

به گزارش روابط عمومی سندیکای صنعت برق
ایران به نقل از برق نیوز ،مجتبی اکبری مدیرعامل
شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کاالی
آب و برق (ساتکاب) با اشاره به توسعهای شدن
این شرکت گفت :در نظر داریم تا با حمایت از
شرکتهای دانش بنیان تولید کننده کاال یا ارائه
کننده خدمات حوزه صنعت آب و برق هستند و
در حوزه بومیسازی نیز صاحب ایده یا نوآوری
هستند ،به سمت نوآوریهای بیشتر حرکت کنیم.
اکبری در ادامه افزود :در آینده نزدیک و در فاز
اول این حرکت مهم قصد داریم از شرکتهایی
که با روشهای دانشبنیان به تولید اول خود
رسیدهاند و حداقل یک محصول یا خدمت جدید
را تولید یا ارائه نمودهاند دعوت به عمل آوریم تا
ضمن ارائه کاالی تولیدی یا خدمت خود ،در فرایند
جذب سرمایه برای توسعه کار و خدمت خود تحت
حمایت ساتکاب قرار گیرند.

دنياي اقتصاد  :پس از کاهش نرخ شاخص ارزی
در معامالت آزاد بازار تهران شکاف قیمتی میان
این نرخ و قیمتهای توافقی فروش دالر نیز
کاهش یافت .بررسیهای به عمل آمده توسط
خبرنگار «دنیای اقتصاد» از هسته مرکزی بازار
ارز تهران حاکی از آن است که کاهش شکاف
قیمتی مذکور سبب شده از افراد حاضر در
صفوف خرید دالر کاسته شود .به عقیده
بسیاری از تحلیلگران بازار ارز ،اختالف قیمت
حدودا هزار تومانی نرخ بازار آزاد و نرخهای
توافقی صرفه اقتصادی خود را از دست داده و
افراد کمتری با هدف کسب سود اقدام به خرید
دالر توافقی و فروش آن در بازار آزاد میکنند.
همچنین این افراد بر این باورند که در صورت
تداوم کاهش این شکاف قیمتی ،اعتماد عموم
افراد جامعه نسبت به ارقام توافقی بازار بیشتر
شده و میتوان از آنها با عنوان ارقام رسمی یاد
کرد .روز گذشته قیمت هر برگ اسکناس دالر
در معامالت غیر رسمی بازار تهران با حدود ۲۰
تومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه به رقم
 ۳۱هزار و  ۶۷۰تومان رسید.
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این باورند که علت اصلی کاهش حجم متقاضیان ارز
توافقی ،کاهش شکاف میان ارقام رسمی و غیررسمی
بازار است .به عقیده این افراد در حالی که ارقام فروش
دالر با نرخ توافقی در محدوده  30هزار و  400تا 30
هزار و  700تومان نوسان میکند ،خرید دالر توافقی و
فروش آن در معامالت بازار آزاد صرفه اقتصادی ندارد.
همچنین این افراد بر این باورند که در صورت تداوم
سیاستهای تسهیلگرانه توسط نهادهای بازارساز و از
سوی دیگر کاهش مجدد نرخهای بازار آزاد ،اعتماد
جامعه نسبت به نرخهای توافقی بیشتر شده و میتوان
از آنها با عنوان ارقام واقعی بازار یاد کرد.
با افزایش نسبی قیمت دالر آزاد نرخ سکه طال طرح
جدید نیز حدود  20هزار تومان افزایش یافت .البته
این در حالی است که با افزایش قابل توجه نرخ جهانی
طال در بازار روز سهشنبه ،انتظار میرود قیمت سکه در
معامالت روزهای انتهایی هفته مجددا افزایشی باشد.
قیمت هر قطعه سکه طال طرح جدید در بازار روز
سهشنبه به رقم  14میلیون و  850هزار تومان رسید.
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احمدرضافرشچیان،عضوهیاتنمایندگاناتاقتهران
مطرحکرد

مالیات بر ارزش افزوده واردات،
توان مالی فعاالن اقتصادی را
تضعیف میکند

احمدرضا فرشچیان ،عضو هیات نمایندگان اتاق
تهران میگوید که اخذ مالیات بر ارزشافزوده
واردات در گمرکات ،حدود  10درصد منابع
واردکنندگان را بدون آنکه فروشی اتفاق افتاده
باشد ،بلوکه میکند.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از
سیاست مالی دولت در اخذ مالیات بر ارزش افزوده
واردات ،آن را تضعیفکننده توان مالی فعاالن
اقتصادی و عاملی برای تشدید قاچاق عنوان کرد.
به گزارش روابطعمومی اتاق تهران ،احمدرضا
فرشچیان ،با بیان اینکه«در ضرورت پرداخت مالیات
بر ارزش افزوده توسط فعاالن اقتصادی ،هیچ شک و
شبههای وجود ندارد» افزود :در همه جای دنیا و در
ایران ،رویه غالب چنین است که مالیات بر ارزش
افزوده در زمانی که کاالیی به فروش میرسد ،اخذ
شود؛ چنانکه ،رقم این نوع مالیات به فاکتور فروش
اضافه شده و از مصرفکننده دریافت میشود.
او افزود :اما ظاهرا حوزه واردات از این قاعده
مستثنی شده و دولت این 9درصد را از کاالهای
وارداتی به ویژه مواد اولیه و کاالهای وابسته در
گمرک دریافت میکند .یعنی پیش از آنکه ،فعل
فروش انجام گیرد ،واردکننده باید مالیات بر ارزش
افزوده را بپردازد.

نقل و انتقال پول بین ایران و
روسیه آسان میشود؟

فرشچیان با تاکید بر اینکه «ماهیت مالیات بر ارزش
افزوده بر مبنای فروش است» ادامه داد :این مالیات
در سالهای گذشته ،بر مبنای ارز  4200تومانی
محاسبه و دریافت میشد اما اکنون نرخ  ETSبه
مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شده
و به این ترتیب در محاسبات گمرک نیز ارزش مازاد
کاال به حدود  8برابر افزایش پیدا کرده است.
او سپس به تبعاتی که این نوع مالیاتستانی برای
واردکنندگان و فضای کسب وکار به همراه دارد،
اشاره کرد و گفت :دولت در بدو ورود کاال به کشور،
حدود  10درصد ،توان مالی و نقدینگی فعاالن
اقتصادی را در گمرک بلوکه میکند؛ غافل از اینکه،
تا این کاال و مواد اولیه در خط تولید قرار گیرد،
به محصول قابل فروش تبدیل شود و به فروش
برسد ،ممکن است  10ماه تا یک سال زمان ببرد.
البته مقصود من این نیست که این مالیات دریافت
نشود ،اما دولت باید اجازه دهد که محصول توسط
تولیدکننده یا واردکننده ،فاکتور شود و به فروش
برسد و سپس مالیات آن دریافت شود.
به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران،
اگرچه ،وقتی واردکننده یا تولیدکننده این مالیات را
در بدو ورود کاال به کشور میپردازد ،در بستانکاری
حساب او منظور شده و در زمان فروش ،دیگر این
مالیات را نمیپردازد اما ممکن است این کاال حتی
دو الی سه سال به فروش نرود.
فرشچیان افزود :اعمال چنین سیاستهای
سختگیرانهای به جای تسهیلگری ،ممکن است،
فعاالن اقتصادی را به سوی قاچاق سوق دهد.
بنابراین ،راهکار پیشگیرانه در مقابل بروز چنین
پیامدهایی آن است که مالیات بر ارزش افزوده
واردات لغو شود و دولت اجازه دهد که کاال وارد
شده و در زمان فروش کاال ،آن را دریافت کند.

دنیایاقتصاد  :در جریان دیدار و گفتوگوی
فعاالن اقتصادی ایران و روسیه که به واسطه
حضور یکهیات تجاری از جمهوری ساخا
(روسیه) در اتاق تهران برپا شده بود ،دو طرف
بر وجود ظرفیتهای باال و چشمانداز روشن
روابط تجاری تاکید و روشهای برقراری تعامالت
مالی را بررسی کردند .این هیات به سرپرستی
کریل بیچکوف ،معاون نخستوزیر این ایالت در
اتاق بازرگانی تهران حضور یافت .در این جلسه
همکاری در زمینه تبادل کاالهایی همچون
موادغذایی و چوب و همچنین همکاری مشترک
در حوزه فرآوری نفت و گاز ،فناوری اطالعات و
ارتباطات ،سنگهای قیمتی و ساختوساز مورد
تاکید قرار گرفت
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات
اتاق تهران با اشاره به برخی رخدادهای بینالمللی
از جمله جنگ اوکراین که به تحریم روسیه منجر
شد و همچنین اعمال تحریم علیه ایران ،گفت:
همکاریهای دو کشور میتواند به بیاثر شدن
تحریمها کمک کند .روسیه میتواند کریدوری
برای گسترش و توسعه تجارت خارجی ایران باشد
و از ظرفیتهای ایران برای افزایش تعامالت تجاری
خود بهره بگیرد.
الهوتی ایجاد کانال مالی مشترک برای نقل و انتقال
وجوه را یکی از راهکارهای توسعه مراودات در
شرایط تحریم برشمرد و گفت :تغییر مدل همکاری
دوجانبه از صادرات و واردات به همکاری مشترک
نظیر سوآپ ،صادرات مجدد و تولید مشترک یک
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ضرورت به شمار میآید .از این رو برای تحقق
اهداف مورد اشاره ،الزم است کمیتههای مشترک
صنعتی و تجاری میان دو کشور ایجاد شود.
وی به دو روش مورد توافق برای نقل و انتقاالت
مالی اشاره کرد و گفت :در روش نخست ،فروشنده
ایرانی کاالی خود را به خریدار روسی ارائه میکند و
خریدار نیز وجه خود را در میربیزینس بانک روسیه
به روبل ،یورو یا دالر پرداخت میکند .در مقابل،
صادرکننده ایرانی نیز در داخل ،ریال خود را به
نرخ توافقی دریافت میکند .روش دیگر مبتنی بر
عرضه ارزهای ملی در بانکهای دو کشور است .در
این روش صادرکننده ایرانی روبلی را که از طرف
خریدار روس دریافت میکند ،در سامانه نیما عرضه
کرده و کسی که برای واردات به ایران روبل نیاز
دارد ،آن را خریداری میکند و خریدار روسی این
روبل را به فروشنده روسی در کشور خود تحویل
میدهد .اینها روشهایی است که میان دو کشور
مورد توافق قرار گرفته ،بخشی اجرایی شده و بخش
دیگر نیز بهزودی اجرا میشود .البته ممکن است
مشکالتی حین اجرا پدید آید که دولتها باید آن را
بهسرعت برطرف کنند.
در ادامـه ایـن جلسـه ،کریـل بیچکـوف ،معـاون
نخسـتوزیر جمهوری ساخا گفت :سـاخا بزرگترین
منطقـه فدراسـیون روسـیه محسـوب میشـود و
مسـاحت آن بـا هندوسـتان برابـری میکنـد .مـا
آمادگـی داریم محصـوالت غذایی ایرانـی را خریداری
کـرده و در مقابـل چوب و محصوالت چوبـی به ایران
صـادر کنیم .همچنیـن در حوزه فـرآوری نفت و گاز،
سـاخت کشـتی رودخانـه،سـاخت هتـل ،طرحهـای
بـزرگ ساختوسـاز در بخـش مسـکونی ،و طرحهای
خالقانـه حـوزه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات نیـز
امـکان همـکاری وجـود دارد.
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حقالزحمه نظارت از مالک قبل از شروع پروژه برای
خدماتی که در چندین سال زمان اجرای پروژه و
پرداخت آن حداکثر تا دو سال و سردرگمی مالک
برای پیدا کردن مهندسان ناظر و اخذ امضای
صورتجلسه پایان کار ،اخذ مبالغ قابلتوجه بابت
خدمات کنترل طراحی و نظارت ،شناسنامه فنی
و ملکی ساختمان ،هزینه تفکیک و سایر عناوین
که بعضاً خالف و غیرقانونی هم هست ،موجب دور
شدن سازمان از اهداف قانونی خود شده است.
برزگر ادامه داد :آییننامه نظام صنفی کارهای
ساختمانی موضوع ماده  ۲۹قانون مذکور ،با
گذشت  ۲۷سال از تصویب قانون هنوز ابالغ نشده
و ظاهر مدت حداکثری مهلت تعیینشده شش
ماه بوده است .او ادامه داد :در چند سال گذشته
پیشنویسهای متعددی در جهت اصالح قانون در
قالب طرح و لوایح به مجلس تقدیمش ده که بعضاً
در کمیسیون عمران و مرکز پژوهشهای مجلس
بررسیشده ولی درنهایت بهجایی نرسیده است.
برزگر تأکید کرد :آنچه برای جامعه انبوهسازان مهم
است سلب اختیار تعیین مهندسان ناظر از طرف
کارفرما و الزام آنها به پرداخت حقالزحمه نظارت
قبل از صدور پروانه ساختمان ،تحمیل ناظر انتخابی
از طرف سازمان به مالک که موجب از بین رفتن
فضای رقابتی میشود.
بعد از آن اقبال شاکری ،عضو کمیسیون عمران
مجلس از رویه حاکم بر سازمان نظام مهندس
ساختمان انتقاد کرد و از رویههای عدم توجه به
قانونی و صوریسازی گفت.
شاکری گفت :ما قبل از اصالح قانون سعی میکنیم
که نظر تشکلهای تخصصی و ذینفعان حوزه
ساختمان را در شورای شهر ،بخش خصوصی و
فعاالن صنعت ساختمان اخذ کنیم .ما با خیلی از

در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران تاکید شد

در طرح اصالح قانون سازمان نظاممهندسی به استقالل آن توجه
شود

در نشست مشترک کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران با اعضای کمیسیون
عمران مجلس از مشکالت سازمان نظام مهندسی و عدم استقالل آن گفتند؛ سازمان باید به وظایف
حرفهای خود عمل کند.

نشست کمیته مشترک کمیسیون احداث و خدمات
فنی و مهندسی اتاق ایران و کمیسیون عمران مجلس
شورای اسالمی برگزار شد .موضوع اول این نشست
«طرح اصالح قانون سازمان نظاممهندسی و کنترل
ساختمان» بود که با حضور اقبال شاکری ،احمد
دنیامالی و سید البرز حسینی اعضای کمیسیون
عمران مجلس و فعاالن صنعت ساختمان مطرح شد.
لزوم اصالح قانون سازمان نظاممهندسی و کنترل
ساختمان
در ابتدای این نشست جمشید برزگر ،رئیس

کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق
ایران گفت :قانون «طرح اصالح قانون سازمان
نظاممهندسی و کنترل ساختمان» در سال ۱۳۷۴
به تصویب رسیده و مبحث مقررات ملی ساختمان
در سال  ۱۳۸۴ابالغشده است؛ علیرغم گذشت ۲۷
سال از تصویب قانون مذکور و  ۱۷سال ابالغ مبحث
دوم ،اشکاالت زیادی در متن قانون مشاهدهشده
است .در این زمینه وعدههای دادهشده عملی نشده
است .اختیاراتی که در کنترل ساختمان به سازمان
نظاممهندسی ساختمان دادهشده ازجمله اخذ کل

انتقادها و نگاه ذینفعان موافق هستیم؛ تمام سعی
ما این است که بسته ارائهشده باعث رضایتمندی
مردم شود .در اجرای قانون مشکالتی وجود دارد
که برخی از آن مشکالت به وزارت راه و شهرسازی
و برخی به سازمان نظاممهندسی ساختمان
برمیگردد .اشکاالت قانون باید در اجرا اصالح شود.
او ادامه داد :ما در پیشنویس جدید قانون
به استقالل سازمان نظاممهندسی توجه ویژه
داشتهایم؛ تعارض منافع را بین ارکان سازمان حذف
کردهایم .سعی کردیم افرادی که در شورای مرکزی
سازمان نظاممهندسی انتخاب میشود ،معیارهایی
چون باسوادی و تجربه کافی و مورد اعتماد بودن
را داشته باشند؛ برای همین مسئله رقابتپذیری
بهشدت موردتوجه بوده است.
بعد از آن بهزاد معاونی گفت :اصالح قانون سازمان
نظاممهندسی ناشی از اراده قوی مجلس برای
انجام این امور است؛ در ماده  ۲۹قانون هم کارهای
خوبی انجامشده است .تا زمانی که انباشت سرمایه
از سازمان خارج نشود ،هیچ اقدام مناسبی صورت
نخواهد گرفت؛ از ماده  ۳۰اساساً کار شروع میشود
و باید به سمتی حرکت کنیم که انباشت سرمایه
انجام نشود .انتخاب بازرس ،دورههای هیئتمدیره
در سازمان نظاممهندسی خیلی مهم است .صوری
سازی و فساد سازمان را درگیر کرده است .اگر
همین اتفاق انباشت سرمایه در سایر تشکلها
بیفتد ،آنها هم به این مشکل مبتال خواهند شد.
معاونی گفت :اگر کنترل و ارجاع را از سازمان خارج
کنند ،مشکالت حل میشود .کار سازمان تسهیل
امور مهندسان است .ارجاع کار سازمان نیست و کار
سازمان کنترل است .وقتی در انتخاباتی کمتر از ۱۰
درصد مهندسان شرکت میکنند ،علت آن نارضایتی
است .اکثر تشکلهای حرفهای و صنفی کار خود را
متن کامل خبر
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«دنیایاقتصاد» روند بازارهای مالی را بررسی میکند

نوای احتیاط بازارها

یکی از روشهای پیشبینی قیمتها ،نگاه به
روند گذشته آنها است .بر این اساس در این
صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و
جهان به نمایش گذاشته شدهاند .همچنین در
متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمتها
براساس شواهد موجود پیشبینی شدهاند.
بازار سهام
رشدهای محدود شاخص بورس
بازار سهام در روز سهشنبه مسیر نسبتا صعودی
داشت .به طوری که نماگر اصلی تاالر شیشهای روز
گذشته با بیش از 2هزار واحد افزایش رشدی معادل
0 /17درصد داشت .برآیند معامالت در این روز سبب
شد تا شاخص کل کار خود را در روز یاد شده در
سطح یکمیلیون و 430هزار واحد به پایان برساند.
شاخص کل با معیار هموزن در همین روز افت و
خیزهای بیشتری را نسبت به دماسنج اصلی بازار
شاهد بود .بر این اساس شاخص یاد شده توانست
تنها 0 /06درصد افزایش یابد .به این ترتیب دیروز
بورس اوراق بهادار تهران همچنان شاهد خروج
پول سهامداران خرد بود .تا جایی که حقیقیهای
بازار مجددا با ثبت خالص خروج مثبت 255میلیارد
تومانی ،معامالت سهشنبه را پشت سر گذاشتند.
عالوه بر این ارزش معامالت خرد بورس (سهام و
حقتقدم) رقم 1285میلیارد تومان به ثبت رسید.
بازار سکه
معامالت دست به عصای سکه
سکه طال روز سهشنبه همسو با تغییرات نرخ دالر
در بازار آزاد نوسانات محدود افزایشی داشت .به
طوری که سکه امامی روز گذشته در قیمت

بیشتری انجام میدهند.
بازار طالی جهانی
صعودی شدن قیمت طال
حال و روز فلز زرد رنگ بازارهای جهانی این روزها
نسبتا مساعد به نظر میرسد .شاخص دالر روز
سهشنبه برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت.
این شاخص ،که در برابر  6ارز اصلی دیگر قرار
میگیرد ،پس از قرار گرفتن در باالترین سطح دو
دهه اخیر ،به پایینترین سطح سه هفته خود به
نزدیکی  105رسید .عالوه بر این بازده اوراق قرضه
ایاالت متحده نیز کاهش یافت .به نحوی که اوراق
 10ساله خزانهداری به پایینترین سطح پنج ماهه
خود در2 /58درصد رسید .بر این اساس طالی

14میلیون و 850هزار تومان مورد داد و ستد قرار
گرفت .عالوه بر این قرار گرفتن بهای طالی جهانی
در یک روند نسبتا صعودی در کنار تغییرات اخیر
دالر آزاد ،باعث شده تا فاصله بین ارزش ذاتی و
بازاری این مسکوک یک پله عقبنشینی کند .به
این ترتیب حباب سکه امامی در کانال1 /5میلیون
تومان قرار گرفت .به عقیده برخی از کارشناسان
این حوزه در صورتی که حباب این فلز به زیر
یکمیلیون تومان کاهش یابد انتظار میرود تقاضای
سرمایهگذاری مجددا در این بازار رونق یابد .اما
در این میان با مطرح شدن احتمال از سرگیری
مذاکرات هستهای و افزایش انتظارات کاهشی در
بازار ارز ،سرمایهگذاران معامالت خود را با احتیاط
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جهانی همچنان در مسیر صعود قرار دارد .به طوری
که این فلز گرانبها روز گذشته ساعت 20در قیمت
 1780دالر معامله شد .تحلیلگران تکنیکال بر این
باور هستند که با توجه به موقعیت قیمتی طال این
احتمال وجود دارد که برای تجربه رشد بیشتر ،با
مقاومتهایی روبهرو شود.
بازار اوراق مسکن
بازار پرهیجان مسکن
اوراق تسـهیالت بانـک مسـکن کـه در فرابـورس
مـورد معاملـه قـرار میگیـرد روز سهشـنبه بـار
دیگـر افـت قیمـت را شـاهد بودنـد .به طـوری که
اکثـر این تسـهها سـرخ پوش شـدند .در ایـن میان
نیز تسـه  9912روز گذشـته با افت 3 /06درصدی

ادامه در صفحه بعد
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ادامه از صفحه قبل

معـادل بیـش از چهارهـزار تومـان کاهـش ،بـه زیر
ابـر کانـال 130هـزار تومـان عقبنشـینی کـرد .به
طـوری که تسـه یـاد شـده داد و سـتدهای خود را
در قیمـت پایانـی 128هـزار و  363تومـان خاتمـه
داد .برخـی از کارشناسـان ایـن حـوزه بـر ایـن باور
هسـتند که بـا توجه بـه انتظارات تورمـی موجود و
وجـود رونـد صعودی کلـی در بسـیاری از بازارهای
مالی همچون دالر و کاالهای اساسـی ساختوسـاز
و وضعیـت مبهـم مذاکرات این احتمـال وجود دارد
کـه بـازار مسـکن بـه صـورت دورهای و در مقاطـع
مختلـف دسـتخوش تغییـرات قیمتی شـود.
بازار نفت
چشمانداز منفی بر بازار نفت
شـاخصهای نفتـی روز سهشـنبه به دلیـل افزایش
چشـمانداز منفـی سـرمایهگذاران از تقاضـای
سـوخت ،افـت قیمـت داشـتند .در ایـن میـان نیـز
درسـت زمانـی کـه تولیدکننـدگان اوپکپلاس در
ایـن هفتـه بـرای تصمیمگیـری دربـاره افزایـش
عرضـه تشـکیل جلسـه میدهنـد ،آمارهـای
اقتصـادی بـه رکـود تولید جهانـی اشـاره میکنند.
ایـن موضوع باعث شـد تـا قیمتها افـت قابلتوجه
بیـش از یـک دالر را تجربه کنند .بـه طوری که هر
دو شـاخص نفتی بـه زیر سـطح  100دالر عقبگرد
کردنـد .بـه ایـن ترتیـب هر بشـکه نفت خـام برنت
روز گذشـته در قیمت  99دالر و  16سـنت و نفت
 WTIنیـز در قیمـت  93دالر و  10سـنت معاملـه
شـد .تحلیلگـران معتقدنـد حرکت صعـودی قیمت
نفـت بـه تدریـج در حـال آرام شـدن اسـت .زمانی
کـه وضعیـت عرضـه و تقاضـا نشـانهای از وخامـت
بیشـتر نشـان دهـد ،احتمـاال نفـت کاهـش قیمت
بیشـتری نسـبت به کاالهای دیگر را شـاهد خواهد
بود.
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اقتصاد بالتکلیف ایران به روایت آمار

سامان پناهی/تحلیلگر
اقتصادی

استراتژی اقتصاد باز بر بخش تجارت خارجی و
سرمایهگذاری خارجی تاکید دارد .کشوری که
استراتژی اقتصاد باز را دنبال میکند ،نهتنها باید
درهای خود را به روی تجارت خارجی باز کند،
بلکه باید برای تحرک بینالمللی ،عوامل تولید
نظیر نیروی کار ،سرمایه و تکنولوژی فضای
باز را به وجود آورد .چنین استراتژیای برای
کشورهایی که دارای بازارهای داخلی کوچکی
هستند مناسب است؛ مشروط به اینکه بتوانند در
بازارهای جهانی حضور یابند و به رقابت بپردازند.
در این راه باید در جهت افزایش استانداردهای
کیفی محصوالت خود و کاهش هزینه تولید گام
بردارند تا بتوانند در عرصه رقابتهای بینالمللی
موفق شوند.
کشورهای در حال توسعه معموال واردکننده
کاالهای ساختهشده صنعتی و صادرکننده مواد
اولیه هستند .از آنجا که کاالهای ساختهشده
صنعتی قیمت بیشتری نسبت به مواد اولیه دارند،
این کشورها معموال با کسری تراز پرداختها روبهرو
میشوند .بنابراین دولتها باید با اتخاذ سیاستهای
مناسب در جهت کاهش کسری تراز پرداختها و
افزایش صادرات بکوشند .یکی از ویژگیهایی که
کشورها در فرآیند توسعه اقتصادی طی میکنند،

تولید کاالهای استراتژیک و موردنیاز جامعه است
تا به عوامل تولید خارجی وابستگی نداشته باشند.
برای مثال در تولید گندم الزم است حلقه زنجیره
تولید گندم کمترین وابستگی را داشته باشد ،اما
پیگیری مداوم و بدون برنامه سیاست خودکفایی
و عدموابستگی با داشتن استراتژی مشخص تجاری
و صنعتی مقولههای متفاوتی هستند که باید مورد
توجه سیاستگذار قرار گیرند؛ در غیراینصورت
باعث ناکارآیی و بهرهوری در صنایع کشور و در
نهایت به زیان مصرفکنندگان خواهد بود.
درجه باز بودن تجاری ایران طی چهار دهه اخیر
به افزایش رشد اقتصادی و خلق فرصتهای جدید
برای اقتصاد ایران منجر نشده است .براساس آمارها
از سال  ۲۰۱۸که تحریمهای اقتصادی مجددا
در دولت ترامپ تشدید شد ،سقوط آزاد تجارت
خارجی شروع شد و همراه با کاهش درآمدهای
نفتی و انقباض در تولید ملی باعث افت حجم
تجارت خارجی ایران شد .سکون حجم تجارت
خارجی ایران به واسطه کاهش میزان صادرات و
واردات عالوه بر اینکه ظرفیت جدیدی در بازارهای
صادراتی ایران ایجاد نکرده ،باعث کاهش تقاضای
محصوالت داخلی و تشدید رکود به عنوان یکی
از عوامل اصلی وضعیت فعلی اقتصاد در سالهای
اخیر شده است.
آمارهایی که از دادههای بانک جهانی اقتباس شده
است و البته شامل صادرات نفت و گاز نیز میشود،
نشان میدهد که نسبت مجموع تجارت خارجی به
تولید ناخالص داخلی از سال  ۱۹۸۰تا سال ۲۰۲۰
میالدی نهتنها روند صعودی را طی نکرده ،بلکه
در سالهای اخیر به زیر خط میانگین ۴۰ساله
نیز سقوط کرده است .به عبارتی طی ۴۰سال
اخیر تجارت خارجی ایران نهتنها بازتر نشده ،بلکه

نسبت به چهار دهه پیش اندکی بستهتر نیز شده
و یکی از اصلیترین بخشهای اقتصادی کمکی
به رشد تولید ملی نکرده است .نکته قابلتوجه
براساس آمار سالهای  ۱۳۷۷تا  ۱۳۸۴و  ۱۳۹۴تا
 ۱۳۹۷این است که نسبت تجارت خارجی به تولید
ناخالص داخلی رشد مستمری را طی کرده که
مقارن با سالهایی است که تجارت با سایر کشورها
با مشکالتی از جمله تحریم یا سایر محدودیتهای
اقتصادی مواجه نبوده است .در دوره مورد بررسی
سالهای پایانی دوره جنگ و ابتدایی دهه ۱۳۷۰
نادیده گرفته شده؛ هر چند در این دوره نیز رشد
تجارت خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی رخ
داده است.
حجم تجارت خارجی ایران نسبت به تولید ناخالص
داخلی در سال  ۱۹۸۰تقریبا برابر با ۴۲درصد بوده
و این رقم در سال  ۲۰۲۰به حدود ۳۶درصد سقوط
کرده است .اصوال از مشکالت جدی که تجارت
خارجی ایران با آن دست به گریبان است ،نداشتن
راهبرد تجاری مشخص در خصوص تجارت خارجی
است .در برخی سالها بهویژه در یکدهه اخیر به
واسطه تشدید تحریمهای اقتصادی دائما نوسانات
زیادی در متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران رخ داده
که امکان سیاستگذاری مشخص در این زمینه را
سلب کرده و فعاالن اقتصادی چشمانداز روشنی
از آینده تجارت ،سرمایهگذاری و روند تولید در
بخشهای مختلف کشور ندارند .بنابراین شواهد
آماری روند تجارت خارجی ایران بهوضوح نشان
میدهد که عمال برنامهریزی مشخص ،دقیق و
مستمری برای تجارت خارجی کشور وجود ندارد و
ادامه چنین روندی نمیتواند جهش قابلتوجهی در
بازرگانی خارجی ایجاد کند.
از سوی دیگر در کشور همسایه یعنی ترکیه شواهد
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آماری وضعیت متفاوتی را به تصویر میکشد.
براساس دادهها حجم تجارت خارجی به عنوان
درصدی از تولید ناخالص داخلی ترکیه از ۱۷درصد
در سال  ۱۹۸۰به باالی ۶۰درصد تولید ناخالص
داخلی رسیده که این روند نشاندهنده راهبرد
تجاری مشخص این کشور برای گسترش حجم
تولید و تجارت خارجی است .بنابراین طی چهار دهه
اخیر ،کاالهای قابل عرضه به لحاظ حجم ،کیفیت
و رقابتپذیری بهبود نیافته و ظرفیت جدیدی در
تجارت خارجی ایران بهعنوان یکی از بخشهای
اصلی تشکیلدهنده تولید ناخالص داخلی ایجاد
نشده است .بیش از ۹۰درصد صادرات ایران را مواد
خام و اولیه تشکیل میدهد که نسبت به دهههای
اخیر به لحاظ ساختار ،تنوع و ارزشافزوده تغییر
چندانی نداشته است و اگر آمار مشتقات نفتی را از
آمار صادرات غیرنفتی جدا کنیم ،به مراتب وضعیت
بغرنجتری را در بازرگانی خارجی کشور میتوان
مشاهده کرد.
آنچه قابل بیان و نیازمند اتخاذ تصمیمات راهبردی
است ،داشتن استراتژی مشخص در بازرگانی خارجی
کشور است و در ادامه چنین روندی اگر سیاستگذار
به دنبال رشد و توسعه یا پیشرفت اقتصادی است،
از طریق مسیر پیمودهشده امکانپذیر نیست و
چهبسا با نوسان قیمت نفت و مشتقات نفتی در
ماهها و سالهای آتی وضعیت تجارت خارجی
قیمت

و اقتصاد به مراتب بدتر شود .نوسانات
نفت و تراز بازرگانی مثبت زودگذر در دورهها و
دولتهای مختلف و نداشتن برنامه مشخص و
بلندمدت با کشورهای طرف تجاری در حالی که
سایر کشورهای در حال توسعه و به دنبال منافع
اقتصادی خود هستند الزام به جبران عقبماندگی
تجارت و اقتصاد را دوچندان میکند.
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تهران اعالم کرد ،تاکنون هفت مرکز تجاری از سوی
ایران در کشورهای مختلف به بهرهبرداری رسیده
و این سازمان به دنبال آن است تا با مشارکت
بخشخصوصی ،تعداد این مراکز را که میتواند
سکوی جهش صادرات غیرنفتی ایران باشد ،افزایش
دهد .معاون وزیر صمت همچنین در آن نشست ،از
مراکز تجاری به عنوان سفارتخانههای تجاری ایران
یاد کرد و نشان داد که او توجه جدی به توسعه این
بخش از پایگاههای تجاری کشور دارد.
در همین رابطه ،محمدرضا طالیی ،عضو هیات
نمایندگان اتاق تهران که ریاست مرکز تجاری ایران
در امارات را نیز برعهده دارد ،معتقد است که مراکز
تجاری نقش پررنگی در توسعه کسبوکار بنگاههای
ایرانی در عرصه بینالمللی دارد .با این حال ،به
گفته این فعال اقتصادی ،اداره مراکز تجاری توسط
بخشخصوصی ،کارآمدی و ظرفیتسازی این حوزه
برای گسترش مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای
هدف را دو چندان خواهد کرد.
طالیی با بیان اینکه ،از مجرای مراکز تجاری ،مسیر
تعامل و ارتباط میان بخشخصوصی از ایران با
همتایان خود در دیگر کشورها هموارتر میشود،
تصریح کرد که توسط این مراکز ،بخش عمدهای
از روندهای مرتبط با حوزه تجارت خارجی که از
سوی سفارتخانهها و بخش دولتی ممکن است
به کندی پیش رود ،تسریع و تسهیل میشود ،از
این رو ،کارایی مراکز تجاری را میتوان به گفته
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ،در حد و اندازه
سفارتخانههای تجاری برای توسعه تعامالت
اقتصادی کشور قلمداد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین ،معتقد
است به دلیل آنکه مراکز تجاری ایران در دیگر
کشور ،از ردیف بودجه دولتی برای توسعه این

مراکز تجاری ایران ،پل ارتباطی آینده تعامالت با شرکتهای
بینالمللی

ایجاد و فعالسازی مراکز تجاری ایران در کشورهای هدف ،سیاستی است که دولتها در ایران همواره
از آن صحبت به میان آوردهاند و تصمیمگیران سیاست تجارت خارجی ،آن را در اولویت برنامههای
برون مرزی دستگاه اجرایی خود دانستهاند.

از این مراکز ،به عنوان پایگاهی برای توسعه مناسبات
تجاری و اقتصادی بنگاهها در ایران با شرکای
تجاری خود در کشورهای هدف یاد میشود .با این
حال ،طی سالهای گذشته تعداد اندکشماری از
آنچه که به عنوان مراکز تجاری توصیف میشود،
در دیگر کشورها به بهرهبرداری رسیده در حالی که

برخی از مراکز تجاری نیز بهرغم مصوبه دولت ،طرح
آن همچنان روی کاغذ ماندهاست.
در دولت سیزدهم ،به نظر میرسد که سازمان
توسعه تجارت ایران عزم جدی برای توسعه مراکز
تجاری ایران دارد و آنطور که علیرضا پیمانپاک،
چندی پیش و در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق
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پایگاههای تجاری برخوردار نیستند ،اداره آن از
سوی بخش خصوصی باید بر مبنای هدایت یک
بنگاه اقتصادی صورت گیرد و با تدوین برنامههای
کارآمد و هوشمندسازی خدماتی که این مراکز به
متقاضیان ارائه میدهند ،کسب درآمد کرده ،از
این رو اداره مراکز تجاری توسط بخشخصوصی،
با توجه به تالش برای کسب نقدینگی الزم ،منجر
به ارائه خدمات متنوع و بهروز در عرصههای تجاری
به بنگاهها میشود.
وی در همین رابطه ،به مرکز تجاری ایران در امارات
اشاره کرد که طی دیماه سال گذشته توسط رئیس
سازمان توسعه تجارت افتتاح و شروع به کار کرد
و طی همان سال نیز با حضور وزیر صنعت،معدن
و تجارت ،رویداد اقتصادی ایران و امارات در این
مرکز برگزار شد.
رئیس مرکز تجاری ایران در دبی ،با این توضیح
که پایه و اساس ارائه خدماتدهی این مرکز بر
روندهای فناوری اطالعات قرار گرفتهاست ،از مرکز
تجاری ایران در امارات به عنوان اولین مرکز تجاری
هیبریدی ایران در خارج از کشور یاد کرد و افزود
که خدمات متنوع تجاری در این مرکز ،به صورت
مجازی و حضوری صورت میگیرد.
طالیی از امارات به عنوان یکی از کشورهای
تاثیرگذار در روابط اقتصادی و تجاری ایران با
جهان یاد کرد و یادآور شد که در حال حاضر ،در
مرکز تجاری ایران در امارات ،خدماتی از جمله
کمک برای ثبت شرکتهای ایرانی در امارات و
مطالعه بازار برای ورود بنگاهها به این کشور ،ارائه
میشود و شرکتهای عالقمند به حضور در این
بازار ،میتوانند در مرکز تجاری ایران در دبی ،از
فضای فیزیکی و میز کار برای ارتباط با شرکتهای
بینالمللی استفاده کنند.

