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3155خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران
چهارشنبـه 23 آذر 1401

ادامه در صفحه بعد

 

در شـرایطی کـه عمـا مبـادالت مالی از مسـیر بانک هـا در عمده کشـور های 
دنیا امکان پذیر نیسـت و یا مشـمول هزینه های قابل توجه نهاد ها و موسسـات 
مالـی واسـطه اسـت، بـدون تردیـد خریـد و واردات مـواد اولیه به یک دردسـر 
بـزرگ بـرای سـازندگانی تبدیل می شـود که متاسـفانه در فضای کسـب و کار 

در داخـل کشـور هم با چالش هـای پرتعـدادی مواجهند. 
در همیـن راسـتا علیرضا روغنی، مدیرعامل شـرکت تجهیزات برق و سـیاالت 
فـوالد )سـاتها( با تاکیـد بر اینکه تامین مواد اولیه یکی از جدی ترین مشـکات 
مبتابـه شـرکت های سـازنده اسـت، گفـت: موانع پیـش روی شـرکت ها برای 
تامین مواد اولیه ناشـی از عوامل متعددی اسـت که نوسـانات شـدید قیمت ها 
و جهش هـای ارزی از جملـه مهمترین آنهاسـت. البته تقاضـای اندک و ضعیف 
بـازار هـم یـک چالش مساله سـاز بـرای شـرکت های سـازنده اسـت و عما در 
کنار مشـکات عمومی فضای کسـب و کار به توقف بسـیاری از پروژه ها منجر 

شـده است. 

تحریم و بی ثباتی های اقتصادی 
گلوگاه های اصلی سازندگان

مدیرعامل شرکت تجهیزات برق و سیاالت فوالد )ساتها(گفت: موضوع تامین مواد اولیه در سال های پس از اوج گیری مجدد تحریم ها 
و افزایش نرخ ارز به یکی از جدی ترین مشکالت سازندگان تجهیزات صنعت برق تبدیل شده است.

مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( سندیکای صنعت برق 
ایران- شعبه خراسان، روز پنجشنبه  مورخ 1401/10/1 ساعت 
9:00 صبح در محل ساختمان شماره 2  اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی به نشانی: مشهد- بلوار 
وکیل آباد بین هنرستان و سامانیه پالک 252 برگزار می گردد. 
از جنابعالی جهت شرکت در این مجمع دعوت به عمل می آید. 
همچنین به اطالع می رساند آگهی مجمع فوق الذکر در روزنامه 
قدس مورخ 1401/9/19 با دستور جلسه به شرح ذیل چاپ شده 

است.
ضمنا خاطر نشان می گردد با توجه به تاکید اتاق بازرگانی، دارا بودن 
کارت بازرگانی یا عضویت معتبر از اتاق بازرگانی جهت شرکت در فرآیند 

رای گیری الزامی می باشد.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس
2- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 1400 شعبه

3- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل
4- تعیین روزنامه کثیراالنتشار

5- سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت 
دوم( می باشد

مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم( 
سندیکای صنعت برق ایران

 شعبه خراسان

مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای 
صنعت برق ایران- شعبه اصفهان

 سه شنبه مورخ 1401/09/29 
ساعت 15 الی 18 برگزار می شود.

از تمامی اعضایی که دارای کارت بازرگانی یا عضویت معتبر از 
بازرگانی اصفهان هستند و عضویت قطعی در سندیکای  اتاق 
در  دارند، جهت شرکت  را  اصفهان  شعبه  ایران-  برق  صنعت 

مجمع دعوت به عمل می آید.

علیرضا روغنی، مدیرعامل شرکت تجهیزات برق و سیاالت فوالد )ساتها(؛
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او در ادامـه تاثیـر بی ثباتـی قیمت هـا بـر صنایـع مـادر و 
ایجـاد گرفتاری هـای جدیـد در تامیـن فلـزات اساسـی را 
هـم یکـی دیگـر از مشـکات فعـاالن این حـوزه دانسـت و 
افـزود: نوسـانات مسـتمر قیمت هـا، عما امـکان پیش بینی 
ریسـک ها را از شـرکت ها سـلب کـرده، بـه همیـن دلیـل 
آن هـا ناگزیـر بـه قیمت گـذاری روزانـه شـده اند، بـه طوری 
کـه تولیدکننـدگان نمی توانند بـرای فعالیت هـای آتی خود 

برنامه ریـزی کننـد. 
مدیرعامـل شـرکت سـاتها عـدم اجـرای درسـت سیاسـت 
و قوانیـن ارزی را هـم از دیگـر چالش هـای سـازندگان بـر 
شـمرد و اذعـان کـرد: بی ثباتـی و تعـدد آییـن نامه هـا و 
دسـتورالعمل های ارزی در طـول سـال های اخیر مشـکات 
متعـددی را در حـوزه صـادرات و واردات بـرای شـرکت ها 
ایجـاد کـرده کـه طوالنی شـدن روند ثبت سـفارش ها یکی 
از پیامد هـای آن بـوده اسـت. ضمن اینکه به دلیل نوسـانات 
شـدید نـرخ ارز، کاال ها و مـواد اولیه در گمرک دپو شـده در 
نهایـت بـه ایجـاد تاخیر هـای جـدی در تحویل سـفارش ها 
بـه مشـتریان منجـر می شـود. به ایـن ترتیب شـرکت ها در 
نهایـت ناگزیر به پرداخت جریمه دیرکـرد در انجام تعهدات 
خـود بـه ویـژه بـه کارفرمایـان دولتـی می شـوند و همیـن 
امـر خسـارات جـدی و گا هـا جبران ناپذیـری را بـه آن هـا 
وارد می کنـد.  روغنـی بـا بیـان اینکـه حدود ۸1۶ شـهرک 
و ناحیـه صنعتـی در کشـور فعـال اسـت کـه ۹3 درصـد 
آن هـا را صنایـع کوچـک تشـکیل می دهنـد، خاطرنشـان 
کـرد: حفـظ ظرفیـت و پتانسـیل صنایـع کوچـک، نیـاز به 
نـگاه و توجـه جدیـد دولت دارد، بـه ویژه آنکـه امروز بخش 
قابـل توجهـی از ایـن صنایع بـا ظرفیت کمتـر از 50 درصد 
کار می کننـد. در همیـن شـرایط دشـوار کـه مـا روزانـه بـا 
مشـکات بسـیار عدیـده ای دسـت و پنجـه نـرم می کنیم، 
ناگزیریـم بـرای گرفتاری های ناشـی از رفتار های سـلیقه ای 
و سـنگ اندازی های حـوزه تامین اجتماعـی، مالیات و بحث 

بانک هـا هـم چاره اندیشـی کنیـم.
او ضمـن اشـاره به کاهش جـدی نیروی انسـانی متخصص 
بـه عنـوان یکی از اصلی ترین سـرمایه های شـرکت ها گفت: 
کاهـش و فقـدان نیروی متخصص به نوعـی اخاق حرفه ای 

و همـکاری بیـن شـرکت ها را تحـت تاثیر قـرار داده و باعث 
می شـود کـه شـرکت ها تـاش کننـد نیرو هـای متخصص 
مجموعه هـای همـکار خـود را جـذب کـرده و در اختیـار 
بگیرنـد. بـه ایـن ترتیـب سـرمایه گذاری در یک شـرکت بر 
روی فـردی انجـام شـده، به سـادگی از بین مـی رود. ضمن 
اینکـه بـه رغم آمـار باالی بیـکاری، ما همچنـان در صنعت 
بـرق با کمبود شـدید نیروی انسـانی متخصـص مواجهیم و 
همیـن امـر کار ها را بـا دشـواری های جدیـدی مواجه کرده 
اسـت. ایـن فعـال اقتصـادی در ادامه به وقوع بحـران نیروی 
کارآمـد و متخصـص طـی سـال های آینـده اشـاره و اذعان 
کـرد: تشـکل هایی ماننـد سـندیکای صنعـت بـرق ایـران 
می تواننـد نسـبت بـه ایجـاد چارچوب ها و قواعد مشـخص 
بـرای شـرکت های عضـو اقـدام کـرده و حداقـل بـه نحوی 
اقدامـات غیرحرفـه ای بـرای جـذب نیرو هـای متخصـص 
بـه  اینکـه  را کاهـش دهـد. ضمـن  شـرکت های همـکار 
نظـر می رسـد همـه مـا در مجموعه هایمـان باید بـه دنبال 
راهبرد هـای جدیـد بـرای حفـظ نیروی انسـانی باشـیم که 
سـال ها بـرای تخصـص و تجربـه او سـرمایه و زمـان حفـظ 
کرده ایـم کـه البتـه ایـن اقـدام هـم در قالـب همفکری ها و 
همکاری هایـی کـه در سـندیکا شـکل می گیـرد، امکان پذیر 

خواهـد بود.
روغنـی نبـود درک روشـن و دقیـق کارفرمایـان دولتـی از 
هزینه هـا و پیامد هـای گسـترده تحریم هـا برای شـرکت ها 
را یکـی دیگر از چالش های پیش روی شـرکت های سـازنده 
برشـمرد و افـزود: بسـیاری از کارفرمایـان دولتـی بـا ایـن 
اسـتدالل کـه شـما در شـرایط تحریـم قـرارداد بسـته اید و 
نسـبت به پیامد هـای آن آگاه بوده اید، از پذیرش ریسـک ها 
و خسـارات ناشـی از ایـن محدودیت هـای بین المللی شـانه 
خالـی می کننـد. این در حالی اسـت که فضای کسـب و کار 
در شـرایط فعلـی بـه هیـچ عنـوان قابل پیش بینی نیسـت 
و عمـا نمی تـوان تصویر روشـنی از ریسـک ها و هزینه های 

ناشـی از آن ها داشـت.
او در ادامه خاطرنشـان کرد: ما سال هاسـت در حال مدیریت 
بحران هـای متعـددی هسـتیم که بـه دلیل شـرایط داخلی 
اقتصاد و همچنین سیاسـت های خارجی کشـور ایجاد شده 

و دسـت مـا را بـرای اجرای بـه موقع تعهـدات قراردادی مان 
بسـته اسـت. به همین دلیل ضروری اسـت که شـرکت های 
دولتـی و نهاد های باالدسـتی این موضـوع را بپذیرند که کار 
کـردن در شـرایط تحریـم محدودیت های جدی بـه ویژه در 
تامیـن مواد اولیـه و تجهیزات واسـطه ای دارد. در شـرایطی 
کـه مـا به دلیـل تحریم هـا نمی توانیم پیش بینـی دقیقی از 
زمـان تحویـل مواد اولیه داشـته باشـیم، قطعا بـرای تحویل 
سـفارش ها هـم دچار مسـاله خواهیم بـود. کارفرمایـان باید 
بپذیرنـد کـه جریمه دیرکـرد در انجام تعهدات بـرای زمانی 
اسـت کـه در یـک فضـای قابل پیش بینـی و با ثبـات، همه 
کار هـا به شـکل منظـم قابل انجام اسـت که قاعدتـا در این 
فضـای پرنوسـان اقتصـادی و بـا وجـود تحریم هـا، چنیـن 

امکانی بـرای شـرکت های ایرانی وجـود ندارد.
مدیرعامـل سـاتها بـا بیـان اینکه تامیـن پایدار انـرژی یکی 
اسـت،  دولـت  ماموریت هـای  و  دغدغه هـا  مهمتریـن  از 
تصریـح کرد: علیرغـم اینکه حاکمیت و دولـت تاکید جدی 
بـر موضـوع انـرژی بـه ویـژه بـرق دارنـد، امـا فعـاالن ایـن 
صنعـت کـه بخشـی از زنجیـره تامین پایـدار برق هسـتند 
در گروه هـای 3 و 4 کاالیـی قـرار گرفتـه و هیـچ اولویتـی 
بـرای تخصیص ارز ندارنـد. اسـتفاده از ارز آزاد، هزینه تولید 
و سـاخت تجهیـزات را بـه شـدت افزایـش داده و در نهایت 
قیمـت تمام شـده پروژه های زیرسـاختی را باالتـر می برد و 

هزینـه بیشـتری را بـه اقتصـاد ملـی تحمیـل می کند.
او بـا اشـاره بـر اینکـه واردات مـواد اولیه در شـرایط دشـوار 
دردسـر های  بـا  و  واسـطه ها  مسـیر  از  معمـوال  تحریـم 
بسـیار انجـام می شـود، افـزود: بـا وجـود اینکـه هزینه هـا و 
سـختی های دور زدن تحریم هـا بـرای همـه روشـن اسـت، 
امـا همچنـان در برخـی مـوارد گمـرکات بـرای کاال هـای 
وارداتـی مـا بـه دنبال گواهـی مبـداء، تاییدیه و بازرسـی در 
مبـداء هسـتند. قاعدتـا اگـر تحریم هـا اجـازه مـی داد ما در 
چنیـن فضـای شـفافی کار کنیـم کـه ایـن میـزان هزینه و 
گرفتـاری را بـرای واردات مـواد اولیه مـورد نیازمان متحمل 
نمی شـدیم. بـا ایـن وجود و علیرغـم اینکه قاعدتـا همه این 
نهاد هـای دولتـی بـه محدودیت هـای ناشـی از تحریم هـا 
آگاهنـد، مـا را ناگزیـر می کنند که برای تکمیـل مدارک مد 

نظـر آنهـا، هزینه های مضاعفـی را به منظور مدرک سـازی 
متحمـل شـویم.  روغنـی ضمن تاکیـد بر لـزوم بهره مندی 
از ظرفیـت تشـکل های تخصصـی بـرای بازرسـی و تاییـد 
اصالـت محموله هـای وارداتـی، گفـت: بـا وجـود تحریم ها، 
قطعـا ایـن وظیفه خطیـر را می تـوان به تشـکل های امین، 
متخصص و مورد تایید نهاد های باالدسـتی سـپرد تا تولید 
بـا توقف و مشـکات جدید مواجه نشـود. هـر چند به نظر 
می رسـد حتـی در صـورت گـذر از مرحلـه گمـرک باید با 
اداره اسـتاندارد مواجهـه کنیم. به همیـن دلیل معتقدم در 
سـازمان های دولتـی درک درسـتی از پیامد هـا و عـوارض 

تحریـم وجود نـدارد. 
مدیرعامل شـرکت تجهیزات برق و سـیاالت فوالد، افزایش 
کاالی تقلبی را هم از دیگر مشـکاتی دانسـت که ریشه در 
تحریم های بین المللی دارند و افزود: متاسـفانه در بسـیاری 
از موارد تشـخیص کاالی اصل و تقلبی بسیار دشوار است و 
این مسـاله برای تجهیزات صنعت برق که حساسـیت های 
جـدی کیفـی دارند، بسـیار مخاطره انگیزه اسـت. به همین 
دلیل حساسـیت نهاد هـای دولتی برای کسـب اطمینان از 
کیفیـت کاال هـای وارداتـی قابـل درک اسـت، امـا باید این 
مسـاله هـم در نظـر گرفته شـود که بـا وجـود تحریم ها ما 
نیـز در اخـذ تاییدیه هـای مبـداء چالش های جـدی و گا ها 

غیرقابل حلـی داریم. 
او لـزوم تغییـر دیپلماسـی سیاسـی و اقتصـادی کشـور و 
حرکـت بـه سـمت تعامـل با دنیـا را یـک نیاز جـدی برای 
توسـعه تکنولوژیـک و اقتصادی برشـمرد و اذعـان کرد: ما 
در صنعـت بـرق بـرای توسـعه زیرسـاختی نیـاز بـه انتقال 
تکنولوژی های روز دنیا داریم. البته بسـیاری از شـرکت ها از 
جمله سـاتها به سـمت اخذ الیسـنس از برند های شناخته 
شـده دنیـا حرکـت کـرده بودنـد کـه متاسـفانه بـه دلیـل 
تشـدید تحریم هـا و توقف برجـام ناکام ماند. بـه طوری که 
علیرغـم صـرف هزینه قابل توجـه برای خریـد دانش فنی، 

متاسـفانه امـکان انتقـال آن را به کشـور از دسـت دادیم.
وی بـا بیان اینکه حل مسـاله روابط بین الملـل می تواند در 
پیشبرد توسـعه اقتصادی کشور راهگشا باشـد، تاکید کرد: 
تسـهیل تجارت خارجی و بهره مندی از امتیازات گسـترده 
منت کامل

http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/
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صالح عسـگری مدیرکل دفتر خدمات ارزی و مالی سـازمان توسـعه تجارت ایران در بخشـنامه ای به ادارات صمت 
اسـتان ها اعام کرد که رفع تعهد ارزی سـنوات 13۹۷ تا 1400، تا پایان آذر ماه 1401 تمدید شـده اسـت.

در بخشـی از ایـن بخشـنامه آمـده اسـت، بـا توجه بـه مصوبه جلسـه ۸۹ کمیتـه اقـدام ارزی مبنی بـر ضرورت 
تعییـن تکلیـف پروانه هـای صادراتـی رفـع تعهد نشـده سـنوات 13۹۷ لغایـت 1400 و مهلت تعیین شـده برای 
ارائـه مسـتندات تـا پایان مهرمـاه 1401 برای صادرکننـدگان کاال از محـل پروانه های ورود موقت که صـادرات از 
محـل ورود موقـت آنهـا مربـوط بـه بـازه زمانـی 22 فروردین 13۹۷ لغایـت تا پایان سـال 1400 اسـت با تمدید 

مهلـت مذکـور تا پایـان آذر 1401 موافقت شـد.
ایـن بخشـنامه تاکیـد می کند، این تمدید مطابق بند 5 مصوبات نهمین جلسـه کمیته موضوعـه ماده 2 مصوبات 
چهاردهمیـن جلسـه شـورای عالی هماهنگـی اقتصادی مشـمول برخـورداری از معافیت های مالیاتی و اسـترداد 

ارزش افـزوده عملکـرد صادراتی سـال های 13۹۷ تا 13۹۹ نخواهد شـد.

رفع تعهدات ارزی تا پایان آذر ماه تمدید شد
صادرکنندگان براساس جدیدترین بخشنامه کمیته اقدام ارزی تا پایان آذر ماه فرصت دارند، تعهد 

ارزی سنوات 1۳9۷ تا 1400 خود را اجرا کنند.

ترویـج فرهنـگ پژوهـش و فناوری در سـطح وزارت نیرو، شناسـایی و عرضه عملکردهای پژوهشـی و فناوری حوزه های 
آب و بـرق، آشـنائی بیشـتر مدیـران اجرایـی بـا نـوآوران صنعـت، ایجاد فضـای تعاملـی میان پژوهشـگران و فنـاوران، 
بسترسـازی بـرای تجاری سـازی یافته هـای پژوهشـی و طرح هـای فناورانـه، تشـویق و تقدیـر از پژوهشـگران، فناوران، 
موسسـات پژوهشـی و دسـتگاه های اجرایـی برتـر از جملـه مهمتریـن اهـداف برگـزاری جشـنواره پژوهـش و فنـاوری 

وزارت نیرو اسـت.
برگـزاری مراسـم افتتاحیـه بـا حضور مدیران ارشـد صنعت بـرق، رونمایـی از طرح های پیشـران وزارت نیـرو، رونمایی 
از شـبکه اجتماعـی متخصصین آب و برق، برپایی نمایشـگاه حضوری ارائه دسـتاوردها و محصـوالت، برگزاری مجموعه 
نشسـت ها وکارگاه هـای تخصصـی و تقدیـر از نوآوری هـای صنعت آب و بـرق از مهمترین برنامه های ایـن رویداد علمی 

می باشد.
از شـرکت های زیرمجموعـه وزارت نیـرو، شـرکت های فنـاور، شـرکت های خصوصـی فعـال در حـوزه صنعـت بـرق، 
شـرکت های دانـش بنیـان و اسـتارتاپ های عاقمنـد بـه ارائـه محصـوالت فناورانـه، دعـوت می شـود از طریـق آدرس 

الکترونیکـی https://niroortfair.nri.ac.ir/reg نسـبت بـه ثبـت نـام در ایـن جشـنواره اقـدام کننـد. 

روزهای 2۷ الی 29 آذرماه برگزار می شود؛

جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو
جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو با مشارکت وزارت نیرو و شرکت های تابعه و با هدف پاسداشت 

هفته پژوهش، طی روزهای 2۷ الی 29 آذرماه سال جاری در محل پژوهشگاه نیرو برگزار می شود.

https://niroortfair.nri.ac.ir/reg
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میزان رفع تعهد ارزی صادرات خدمات در اتاق ایران تعیین 
می شود

در نشست مشترک کمیسیون صادرات اتاق ایران و سازمان توسعه تجارت مقرر شد تا اتاق بازرگانی ایران با 
همکاری انجمن های تخصصی، مصادیق صادرات خدمات و میزان مورد قبول ایفای تعهدات ارزی برای این نوع از 

صادرات را تعیین و به سازمان توسعه تجارت ارائه کند.

ــران،  ــاق ای در نشســت مشــترک کمیســیون صــادرات ات
ــازمان  ــده س ــران و نماین ــاق ای ــداث ات ــیون اح کمیس
توســعه تجــارت و بــا حضــور نماینــدگان انجمن هــا 
و تشــکل های مرتبــط بــا حــوزه صــادرات خدمــات، 
ــع تعهــدات ارزی در حــوزه صــادرات  ــزان رف ــن می تعیی

ــد. ــی ش ــات بررس خدم
ــیون  ــس کمیس ــدی« ریی ــر عاب ــت »امی ــن نشس در ای
ــر اینکــه درخواســت  ــد ب ــا تاکی ــران ب ــاق ای صــادرات ات
ــش  ــاد بخ ــه اقتص ــت ک ــن اس ــا ای ــع م ــفاف و قاط ش
خصوصــی از موضــوع پیمــان ســپاری ارزی خــارج شــود، 
ــی در ارزآوری  ــش خصوص ــهم بخ ــم س ــت: معتقدی گف

ــد از  ــا 25 درصــد اســت و بای ــدود 20 ت ــادرات ح و ص
موضــوع رفــع تعهــدات ارزی مســتثنا شــود. شــرکت های 
ارز  بایــد  فوالدی هــا  و  پتروشــیمی ها  مثــل  بــزرگ 
خــود را ارائــه کننــد؛ چراکــه بیشــترین رانــت از منابــع 
ــا  ــم آن ه ــارت را ه ــترین خس ــد و بیش ــی را می برن مل
وارد می کننــد، امــا بخــش خصوصــی واقعــی کــه بــا 20 
ــی اش  ــد ارزی کارت بازرگان ــع تعه ــدم رف ــزار دالر ع ه

ــت. ــده اس ــع ش ــوم واق ــود، مظل ــد نمی ش تمدی
وی بــا اشــاره بــه انتقــال کمیتــه اقــدام ارزی از ســازمان 
ــفانه  ــت: متأس ــزی گف ــک مرک ــه بان ــارت ب ــعه تج توس
ایــن کمیتــه را بــه جایــی انتقــال دادنــد کــه مــا دقیقــاً 

بــا آن مشــکات زیــادی داریــم.
ــداث  ــیون اح ــس کمیس ــب ریی ــی« نای ــارینا آبای »س
ــا اشــاره بــه دســتورالعمل صــادرات  اتــاق ایــران هــم ب
ــن  خدمــات فنــی و مهندســی گفــت: ظاهــراً هــدف ای
ــه خدمــات فنــی و مهندســی  دســتورالعمل، محــدود ب
ــز  ــه چی ــد هم ــان می ده ــات آن نش ــا جزیی ــت، ام اس
یعنــی  کرده انــد.  مشــمول  خدمــات  قالــب  در  را 
هــم صــادرات کاال و هــم خدمــات مشــمول ایــن 

شــده اند. دســتورالعمل 
تعهد ارزی به طور یکنواخت اعمال می شــود

مهدی پــور نماینــده ســازمان توســعه و تجــارت نیــز در 
ــک بخــش  ــرد: در حــوزه صــادرات ی ــح ک ــه تصری ادام
کاالیــی داریــم کــه مــاک تشــخیص آن گمــرک 
ــه  ــرای هم ــور یکنواخــت ب ــه ط ــد ارزی ب اســت و تعه
ــات در  ــا بحــث خدم ــال می شــود، ام ــا اعم ــن کااله ای
ــد.  ــته باش ــود داش ــد وج ــف می توان ــای مختل زمینه ه
متأســفانه تــا کنــون هیــچ کانــال رســمی وجود نداشــته 
کــه گیــت خــروج خدمــت از کشــور باشــد و میــزان و 
نــوع آن را تشــخیص دهد. در ســازمان توســعه و تجارت 
ــدگان  ــت از صادرکنن ــرای حمای ــه ب ــه ای ک در آیین نام
خدمــات فنــی و مهندســی تدویــن و در ادامــه خدمــات 
آی.تــی نیــز بــه آن اضافــه شــد، صرفــاً خدمــات فنــی 
و مهندســی و آی.تــی لحــاظ شــده اســت و پیمانــکاران 
ایرانــی کــه در ایــن حوزه هــا صــادرات داشــتند و 
حجــم فیزیکــی ملموســی نداشــتند و صــادرات آن هــا 
ــورد  ــرد، م ــور نمی ک ــم عب ــرک ه ــال گم ــز از کان نی

ــد. ــرار گرفتن ــت ق حمای
وی افــزود: از آنجــا کــه ادارات مالیاتــی در بحــث 
صــادرات  بــرای  کــه  مالیاتــی  معافیت هــای 
ــرده  ــل ک ــلیقه ای عم ــورت س ــه ص ــد ب ــی ش پیش بین
ــذا  ــد، ل ــه کردن ــکل مواج ــا مش ــدگان را ب و صادرکنن
مســئوالن بــه جمع بنــدی رســیدند کــه مجموعــه 
ــد  ــخیص ده ــه تش ــد ک ــته باش ــود داش ــی وج تخصص
اوالً فــردی خدمتــی قابــل صــدور دارد یــا خیــر و دوم 
اینکــه ایــن خدمــت )و نــه کاال( واقعــاً از کشــور صــادر 

ــر. ــا خی ــت ی ــده اس ش
ــای  ــه ج ــات ب ــوزه خدم ــه داد: در ح ــور ادام مهدی پ
ــام  ــور ع ــه ط ــدی ب ــادرات کاال درص ــل ص ــه مث اینک
این طــور  اعــام کنیــم  ارزی  ایفــای تعهــد  بــرای 
ــه اینکــه هزینه هــای  ــا توجــه ب ــه ب ــم ک ــف کردی تعری
ارزی بــر فعالیت هــای صادرکننــدگان خدمــت مترتــب 
اســت و از آنجــا کــه ایــن گــروه از صادرکننــدگان مثــل 
ــد  ــز نمی توانن ــرای واردات نی ــان ب ــادرات خدماتش ص
لــذا  باشــند،  داشــته  اظهارنامــه  و  واردات  پروانــه 
هزینه هــای ارزی قابــل قبــول صادرکننــدگان خدمــات 

ــم. ــر کنی ــا کس ــد ارزی آن ه ــم تعه را از حج
وی گفــت: درخواســت مــا از اتــاق ایــران و تشــکل های 
ــک  ــه کم ــت ک ــن اس ــات ای ــوزه خدم ــی ح صادرات
از گروه هــای  ایــن مــورد و در هرکــدام  کننــد در 
مختلــف خدمــات بــه یــک وحــدت رویــه برســیم کــه 
ــادرات آن  ــرای ص ــای ارزی ب ــه هزینه ه ــه ب ــا توج ب
ــد  ــع تعه ــت رف ــدی باب ــه درص ــخص چ ــت مش خدم

ــود. ــده ش ارزی بازگردان
ــی  ــیون های تخصص ــر کمیس ــی« مدی ــن موالی »محس
اتــاق ایــران نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه هــدف از 
ــات و  ــادرات خدم ــق ص ــن مصادی ــه، تعیی ــن جلس ای
درصــدی اســت کــه بایــد بــه عنــوان تعهــد ارزی ایفــا 
کننــد، پیشــنهاد کــرد: یــک کمیتــه ذیــل ایــن نشســت 
ــق  ــه از مصادی ــند یکپارچ ــک س ــا ی ــود ت ــکیل ش تش
ــاق ایــران و میــزان  صــادرات خدمــات مــورد تأییــد ات
ــادرات  ــرای ص ــدات ارزی ب ــای تعه ــول ایف ــورد قب م
ــورت الزم  ــن ص ــد. در ای ــن کن ــات را تدوی ــن خدم ای
نیســت هریــک از انجمن هــا و تشــکل ها به تنهایــی 
ــا  ــا ســازمان توســعه تجــارت شــوند و ب وارد مذاکــره ب
ــد. ــی ش ــوان وارد رایزن ــول می ت ــورد قب ــند م ــک س ی

عابــدی از ایــن پیشــنهاد اســتقبال کــرده و مقــرر شــد 
ــا  ــه را ب ــن کمیت ــران ای ــاق ای ــداث ات ــیون اح کمیس
ــی از انجمن هــای تخصصــی حــوزه  ــت نمایندگان عضوی
ــر  ــند زودت ــن س ــکیل داده و ای ــات تش ــادرات خدم ص

تدویــن شــود.
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فراخوان ارسال طرح های فناورانه مرتبط با نیازهای صنعت آب و 
برق/ مهلت ارسال؛ ۳0 آذر

پژوهشگاه وزارت نیرو با هدف کمک به رفع تعدادی از چالش های فناورانه شرکت های زیرمجموعه 
وزارت نیرو در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری فراخوان ارسال طرح های فناورانه 

منتشر کرد.

مرتبـط  فناورانـه  طرح هـای  ارسـال  مهلـت 
شـرکت های  بـرق  و  آب  صنعـت  نیازهـای  بـا 
زیرمجموعـه وزارت نیـرو در اسـتان های اصفهان، 
یـزد و چهارمحـال و بختیاری تـا تاریخ 30 آذرماه 

سـال جـاری اسـت.
از جملـه مزایـای شـرکت در این رویـداد می توان 
بـه حمایـت صنـدوق پژوهـش و فنـاوری صنعت 
تأییـد  و  مصـوب  طرح هـای  از  انـرژی  و  بـرق 
بـه سـایر شـرکت های  معرفـی محصـول  شـده، 
اسـتان ها،  سـایر  در  نیـرو  وزارت  زیرمجموعـه 
در  نیـرو  پژوهشـگاه  رشـد  مراکـز  در  اسـتقرار 
ایجـاد  پیاده سـازی طـرح،  بـرای اجـرا و  کشـور 

فرصـت بـرای خلـق محصـوالت جدیـد و نـوآوری 
در محصـوالت و خدمـات مرتبـط بـا حـوزه ی آب 
و بـرق و شـناخته شـدن بهتـر شـرکت های فناور و 
فعالیت هـای آنهـا در سـطح منطقه و کشـور اشـاره 

. د کر
عاقه منـدان جهـت شـرکت در ایـن فراخـوان بـه 
www.nri. وب سـایت پژوهشـگاه نیرو به نشـانی

ac.ir مراجعـه نمـوده و بـا مطالعـه نیازهـای هـر 
اسـتان، نسـبت به تکمیل فرم شـرکت در فراخوان 
تـا تاریـخ 1401/0۹/30 اقـدام و پـس از تکمیـل 
info@ فـرم آن را بـه دبیرخانـه رویداد بـه آدرس

eptp.ir ایمیـل کننـد.

در ابتدای جلسه نامه های دریافت شده از سوی انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق و همچنین 
شرکت توسعه زیرساخت فناوری اطاعات نیرو در خصوص ابهامات مطرح شده در شرایط فروش کنتور در 

سامانه برق من مورد طرح و بررسی قرار گرفت. 
بر این اساس به این موضوع اشاره شد که طبق نامه های دریافت شده از سوی انجمن صنفی کارفرمایی 
شرکت های توزیع برق و شرکت توسعه زیرساخت فناوری اطاعات نیرو موضوع پرداخت مبالغ اضافه از 
آینده  تاکید شد که در  این مساله  بر  برق من منتفی شده است. همچنین  به سامانه  طرف کنتورسازان 

هرگونه تغییر در مبنای دریافت کارمزد، بایستی با هماهنگی سندیکا صورت گیرد. 
در بخش دیگری از این جلسه با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده کنتور تابع متغیرهای مختلفی چون تامین 
مواد اولیه، ثبت سفارش، وضعیت ارز، تحریم و ... است، اذعان شد که تعیین حدود قیمتی برای کنتور با 

وجود فضای مناسب رقابتی، آینده این صنعت بومی شده را با ابهام مواجه خواهد کرد. 
در پایان مقرر شد جهت انجام هماهنگی های بیشتر جلسه ای مشترک با شرکت توسعه زیرساخت فناوری 

اطاعات نیرو و همچنین شرکت اندیشه کامپیوتر برگزار شود. 

در دستور کار کمیته تخصصی سازندگان کنتور قرار گرفت؛

ساماندهی عرضه کنتور در سامانه برق من
جلسه هیات رئیسه کمیته تخصصی سازندگان کنتور آبان ماه سال جاری با محور بررسی موضوع 

وضعیت فروش کنتور در سامانه برق من، در محل سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد.

https://www.nri.ac.ir/news/ctl/ArticleView/mid/1681/articleId/4654/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.nri.ac.ir/news/ctl/ArticleView/mid/1681/articleId/4654/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://www.nri.ac.ir/news/ctl/ArticleView/mid/1681/articleId/4654/%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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بـه گـزارش خبرنـگار بـازار؛ مجتبـی اکبـری ظهر 
سـه شـنبه در نشست هم اندیشـی بررسی ظرفیت 
هـای علمـی پژوهشـی و اجرایـی در صنعـت آب 
دانشـگاه  ادارات،  بـا حضـور روسـای  بـرق کـه  و 

هـا، شـرکت هـا در محـل دانشـکده فنـی و حرفـه 
ای خوارزمـی مایـر برگـزار شـد، افـزود: اسـاتید و 
دانشـجویان فنـی و مهندسـی در صنعـت آب و برق 
کـه در زمینـه تولیـد اپلیکیشـن فعالیـت مـی کنند 

مـی تواننـد ایده هـای خود را بـه ما ارائـه داده و با 
مـا قـرارداد ببندند.

شـرکت های دانـش بنیانی کـه کار تولیـدی انجام 
مـی دهنـد را شناسـایی و در حوزه هـای بازاریابی، 
بازرگانـی و خریـد تولیـدات از آنهـا و معرفـی ایـن 
فعالیـت  پایین دسـتی  شـرکت های  بـه  شـرکت ها 

می کنیـم
وی بابیـان اینکـه مـا شـرکت هـای دانـش بنیانـی 
کـه کار تولیـدی انجام می دهند را شناسـایی و در 
حـوزه هـای بازاریابـی، بازرگانـی و خریـد تولیدات 
از آنهـا و معرفـی ایـن شـرکت ها بـه شـرکت های 
پایین دسـتی فعالیـت می کنیـم، گفـت: بـه تازگـی 
تفاهمنامـه ای بـا بنیـاد علمی نخبـگان در معاونت 

ریاسـت جمهـوری امضـا کـرده ایم.
وی بابیـان اینکـه نیازهـای صنعـت آب و بـرق را 
احصـا کرده ایم و در این زمینه از همکاری اسـاتید 
و متخصصیـن امـر اسـتقبال مـی کنیم، گفـت: در 
صنعـت آب و برق یک شـرکت فرابخشـی هسـتیم 
و سـعی شـده فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری را 
در بحـث تعامـل و همـکاری متقابـل دانشـگاه ها با 

صنایـع، بـه صـورت عملیاتـی محقـق کنیم.
جلوگیـری  بحـث  در  اینکـه  بـه  بااشـاره  اکبـری 
از سـرقت کابـل هـا، سـیم هـا و تجهیـزات بـرق 
پهپادهـای پیشـرفته ای طراحـی شـده از اقدامـات 
راهبـردی در زمینـه انـرژی هـای تجدیـد پذیر در 
سـرقت  تجهیـزات  از  جلوگیـری  و  کشـور  سـطح 
تجهیـزات بـرق خبـر داد و افـزود: دانشـجویان و 
پژوهشـگران و اسـاتید متخصـص در حـوزه صنعت 
آب و بـرق مـی توانند با ما همکاری الزم را داشـته 

. شند با
فعالیـت یک هـزار و ۶50 شـرکت دانـش بنیان در 

حـوزه صنعت برق کشـور

از  خـود  سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  اکبـری 
فعالیـت یک هـزار و ۶50 شـرکت دانـش بنیان در 
حـوزه صنعـت برق کشـور خبـر داد و گفـت: تعداد 
ایـن شـرکت هـا طی یک سـال گذشـته 14 درصد 

رشـد داشـته است.
یـک صنعـت  بـرق،  اینکـه صنعـت  بیـان  بـا  وی 
پیشـران ، افتخـار آفریـن و یـک صنعـت زیربنایـی 
در کشـور محسـوب می شـود، اظهار کرد: در حال 
حاضـر انـرژی بـرق بـه صـورت رفاهـی به سراسـر 
کشـور و دورتریـن نقـاط مملکـت رفتـه و عمـده 

خدمـات در حـوزه توزیـع و تولیـد انـرژی اسـت.
مدیرعامـل شـرکت مـادر تخصصی سـاتکاپ عنوان 
کـرد: در دانشـگاه هـای فنـی و حرفـه ای صنعـت 
بـرق بایـد در درون خـود بـه یـک زایـش برسـد و 
متخصصیـن را در در حـوزه هـای مهارتـی تربیـت 
معرفـی  دسـتی  پاییـن  شـرکت های  بـه  و  کـرده 

. کنند
معـاون وزیـر نیـرو بـا بیـان اینکـه در این راسـتا با 
رئیـس دانشـگاه فنـی و حرفه ای کشـور بـه تفاهم 
رسـیدیم، ادامـه داد: بـا توجـه بـه تـوان و انگیـزه 
موجـود در شهرسـتان مایـر، میتوانیـم در حـوزه 
هـاپ مهارتـی، تجهیـزات بـرق را در حـوزه ترانس 
در دانشـکده فنـی و حرفـه ای خوارزمی کلیـد بزنیم.

اکبـری عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه اینکـه خدمـات 
پـس از فـروش ایـن صنعت بـا کمبود نیـرو مواجه 
اسـت، بنابرایـن بـا ایـن اقـدام ضمـن ایجـاد بـازار 

فـراوان کمبـود نیـرو نیـز جبـران می شـود.
بـا اشـاره بـه اینکـه در ایـن زمینـه آمـاده بسـتن 
و  هسـتیم  بنیـان  دانـش  هـای  شـرکت  قـرارداد 
مباحـث پژوهشـی را مجدانـه پیگیـری می کنیـم، 
افـزود: وزیـر نیـرو در ایـن زمینه دسـتورات ویژه را 

بـرای بررسـی صـادر کـرده اسـت.

فعالیت 1۶50 شرکت دانش بنیان در حوزه صنعت برق کشور
همدان - معاون وزیر نیرو از فعالیت یک هزار و ۶50 شرکت دانش بنیان در حوزه صنعت برق کشور 

خبر داد و گفت: تعداد این شرکت ها طی یک سال گذشته 14 درصد رشد داشته است.
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 در راسـتای اجرایی سـازی مـاده )۸( آیین نامـه حمایـت از تولیـد، دانش بنیـان و فناور و اشـتغال آفرینی در 
صنعـت آب و بـرق و بـه منظـور تخصیـص بهینه تسـهیات خطرپذیـر موضوع بخشـی از بنـد )ط( تبصره 
)15( قانـون بودجـه کل کشـور در سـال 1401، طرح هـای نمونه  سـازی در صنعـت بـرق و اصـاح الگـوی 

مصـرف انـرژی از طریـق اعطای تسـهیات مـورد حمایـت قرار خواهنـد گرفت.
شـرکت های دانش  بنیـان صنعـت بـرق، شـرکت  های دانش  بنیـان و غیـر دانش  بنیـان فعـال در حـوزه اصاح 
الگـوی مصـرف انـرژی، افـراد و هسـته  های نـوآور در قالـب حمایـت از شـتاب دهنده  های دانش  بنیـان فعـال 
در حـوزه انـرژی کـه قصـد نمونه سـازی صنعتـی )تکمیـل یـا ارتقـای اساسـی محصـول دارای تاییدیـه 
دانش بنیـان( یـا ظرفیت سـازی بـرای ورود محصـول دانش  بنیـان به بـازار از طریـق تولید تعـداد محدودی 
از آن را دارنـد، می تواننـد جهـت تامیـن هزینه هـای تحقیقاتـی یـا تولیـد در مقیاس محدود شـامل نیروی 
انسـانی، مـواد اولیـه، برون سـپاری و تجهیـزات ضـروری در مقیـاس محـدود از »تسـهیات نمونه سـازی« 

شـوند. بهره مند 
متقاضیـان تـا پایـان سـال 1401 فرصـت دارنـد از طریـق بارگـذاری کاربـرگ طـرح در آدرس اینترنتـی 
سـامانه حمایـت از تولیـد، دانش  بنیـان و اشـتغال آفرینـی در صنعـت آب و بـرق درخواسـت خـود را ثبت 

کننـد. طرح  هـا بـر اسـاس زمـان دریافـت در اولویـت بررسـی و تخصیـص تسـهیات قـرار می  گیرنـد.

نوآوری های صنعت برق و اصالح الگوی مصرف انرژی حمایت 
می شود

اولین فراخوان اعطای تسهیالت خطرپذیر به طرح های نمونه  سازی در صنعت برق و اصالح الگوی 
مصرف انرژی اعالم شد.

انجمن مدیران صنایع با همکاری معاونت استان ها و تشکل های اتاق ایران روزهای شنبه به صورت یک هفته 
درمیان رویداد »کارآفرینان بزرگ چگونه می اندیشند« را برگزار می کند.

در این رویداد کارآفرینان پیشکسوت و بزرگان کسب وکار ایران حضور خواهند داشت. اولین جلسه از رویداد 
مذکور 2۸ آبان و دومین جلسه آن روز 12 آذر  برگزار شده است. سومین جلسه رویداد مذکور با موضوع 
»تجربیات ۸5 سال نوآوری و خاقیت یک کارآفرین«  با حضور علی اکبر رفوگران بنیانگذار خودکار بیک 
و مداد سوسمار نشان در ایران روز شنبه 2۶ آذر ماه، ساعت 13:30 الی 1۷:30 در ساختمان شماره 2 اتاق 

ایران، سالن جلسه شمالی طبقه اول برگزار می شود. 
شماره  به  را  خود  فعالیت  و  نام  می شود،  برگزار  رایگان  صورت  به  که  رویداد  این  در  نام  ثبت  برای 

0۹12534031۷ ارسال فرمایید. 

رویداد »کارآفرینان بزرگ چگونه می اندیشند« 2۶ آذر برگزار می شود

https://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF/
http://t15.isti.ir/
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در  صنعـت  بخـش  اهمیـت  درک  به منظـور 
ایجـاد رشـد اقتصـادی، بایـد بـه دو نکتـه دقـت 
در  حتـی  کشـاورزی  بخـش  اینکـه  اول  کـرد: 
رشـد  نداشـته،  وجـود  آب  مشـکل  کـه  زمانـی 
دوم  نکتـه  اسـت؛  داشـته  پرنوسـانی  و  محـدود 
آنکـه رشـد بخـش خدمـات بـه دالیـل گوناگون، 
کـه  اسـت  شـده  محقـق  بخش   هایـی  در  عمدتـا 
دنبالـه   روی بخـش صنعـت بوده   انـد. ضمـن اینکه 
یـا  هتلـداری  مثـل  خدمـات  از  زیربخش   هایـی 
نتوانسـته   اند موجـد رشـد چشـمگیر  گردشـگری 
می   تـوان  مختلفـی  دالیـل  مبنـا  برایـن  باشـند. 
بـرای کنـدی رشـد بخـش صنعت کشـور برشـمرد.
همیشـه  از  بیـش  امـروز  دنیـای  در  صنعـت 
درهم تنیـده شـده اسـت. گرچه در سـالیان اخیر، 
به ویـژه پـس از دوره به قدرت رسـیدن ترامپ در 
آمریـکا کـه زمینـه اعمـال سیاسـت   های تجـاری 
خاصـی را فراهـم کـرد و بـا خـروج انگلسـتان از 
اتحادیـه اروپـا همـراه شـد، رونـد جهانـی شـدن 
کنـد و در برخـی مـوارد معکوس شـد؛ ولـی نباید 
صنایـع  از  عمـده   ای  بخـش  کـه  کـرد  فرامـوش 
جهـان در دامنـه متنوعی از کشـورها، درهم تنیده 
محتمـل  بسـیار  امـروز  اسـت.  شـده  آمیختـه  و 
اسـت کاالیـی کـه به عنوان یکـی از لـوازم روزمره 
مـورد اسـتفاده در خانـه مصرف می   کنید، توسـط 
یـک شـرکت کـره   ای بـا اسـتفاده از ماشـین   آالت 

راز رکود صنعتی
دکتر فرشاد فاطمی*

در یک دهه گذشته بر اقتصاد ایران چه رفته که رشد و رفاه ایجاد نکرده است؟ این سوال، سوالی مهم 
است؛ از این منظر که بدانیم چه عواملی باعث کندی و حتی توقف رشد اقتصادی شده   اند؟ در این بین، 

پرسش از بخش صنعت، به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی کشور ضرورت دوچندانی دارد.

یـا  باشـد،  شـده  تولیـد  سـنگاپور  در  آمریکایـی 
اینکـه ایـن محصـول بـا اسـتفاده از دانـش فنـی 
مالـزی  و  چیـن  در  تولیـد  قطعـات  و  اروپایـی 
بین المللـی  توزیع   کننـده  و  باشـد  شـده  سـاخته 

آن نیـز، شـرکتی از ترکیـه باشـد.
روزگار  در  اینکـه  تصـور  شـرایطی،  چنیـن  در 
رقبـای  بـا  رقابـت  قابـل  صنعتـی  بتـوان  جدیـد 
همـکاری  فنـی،  دانـش  از  امـا  داشـت،  جهانـی 
صنعتـی، کاالهـای سـرمایه   ای و واسـطه   ای، توان 
بازاریابـی و تقاضـای بالقـوه و بالفعـل موجـود در 
سـایر کشـورها بی   نیاز بـود، تصوری باطـل و غلط 
اسـت. البتـه ممکـن اسـت در یک صنعـت خاص 
کـه رقابـت بین المللـی در آن بـرای تصمیم گیران 
مطـرح نیسـت، توفیقـات قابل توجهـی بـه دسـت 
آیـد؛ امـا در کلیـت خود ایـن تصور خیـال باطلی 
فـرض  بـا  نبایـد  نمونـه  به عنـوان  نیسـت.  بیـش 
توفیقـات کشـور در زمینـه توسـعه فناوری   هـای 
موشـکی و پهپـادی، تصـور کـرد کـه در صنعـت 
خـودرو نیـز بـا همـان اسـتقال از جهـان بیـرون 
می تـوان موفـق بـود. اصـوال در برخـی بخش   های 
تولیـد صنعتـی، حتـی در صورت دارا بـودن همه 
مـوارد فـوق تا زمانی که دسترسـی بـه بازاری که 
انـدازه آن تولیـد در مقیـاس اقتصـادی را محقـق 
قابل توجـه  رشـد  باشـد،  نداشـته  وجـود  کنـد، 

نیسـت. امکان   پذیـر 

مطـرح  را  پرسـش  ایـن  خواننـده  اسـت  ممکـن 
)کـه  اخیـر  دهـه  از  قبـل  تـا  چگونـه  کـه  کنـد 
رسـیده  صفـر  بـه  تقریبـا  صنعـت  بخـش  رشـد 
بـود( بخـش صنعـت بـدون محقق شـدن شـروط 
مـورد اشـاره در متن، رشـد مناسـبی داشـت؟ در 
پاسـخ بایـد گفـت در دهـه اخیـر فشـار تحریم   ها 
بازارهـای  به ویـژه  بازارهـا  برخـی  بـه  دسترسـی 
خـاص  طـور  بـه  )و  خـام  نهاده   هـای  فـروش 
تامین کننـده  بازارهـای  همچنیـن  و  نفت خـام( 
را  محصـوالت  بازارهـای  و  سـرمایه   ای  کاالهـای 

بـرای کشـور محـدود کـرده اسـت.
کاهـش  باعـث  خـام  نهاده   هـای  عدم فـروش 
بـا  صنعـت  نگه   داشـتن  سـرپا  بـرای  الزم  منابـع 
عـادت  ایـران  اقتصـاد  همـواره  کـه  سـازوکاری 
کاالهـای  بـه  عدم دسـتیابی  و  شـده  داشـت 
سـرمایه   ای و دانـش فنـی، تـوان رقابتـی صنایـع 
را کاهـش داده اسـت. حتی آن دسـته از صنایعی 
کـه همچنـان سـطح تولیـد معقولـی دارنـد، بـه 
رقابـت«  »عدم توسـعه  نظیـر  متعـددی  دالیـل 
بـزرگ  بنگاه   هـای  حضـور  از  ناشـی  »فشـار  یـا 
متعلـق بـه دولـت و نهادهـای عمومـی« امـکان 
رشـد و توسـعه را همپـای رقبـای خارجـی خـود 
پیـدا نکرده   انـد. در چنیـن وضعیتـی، رونـد ایجاد 
بنگاه   هـای خصوصـی پیشـران کـه دسـتیابی بـه 
رشـد صنعتـی را تسـهیل می کننـد، کنـد شـده 
یـا حائـز رشـد سـریع و مـداوم نشـده اسـت. از 
منحصـر  کشـور  صنعـت  عمـده  بخـش  سـو،  آن 
قـدرت  بـا  شـبه دولتی  و  دولتـی  بنگاه   هـای  بـه 
البی   گری شـده اسـت کـه نوعا بـه دلیل سـاختار 
آورنـد  وجـود  بـه  رشـد  نتوانسـته   اند  موجـود 
بخـش  بنگاه   هـای  رشـد  مانـع  حـال  عیـن  در  و 
خصوصـی نیـز شـده   اند. بدیهـی اسـت در چنیـن 

شـرایطی، حتـی اگـر فضـای تولیـد بـه سـمتی 
حرکـت می   کـرد کـه رقابـت داخلی امکان رشـد 
بنگاه   هـا در برخـی صنایـع را مـی   داد، متاسـفانه 
ایـن امـکان هـم در دهـه اخیـر بیـش از پیش از 

اقتصـاد کشـور دریـغ شـد.
البتـه عـاوه بـر مـوارد فـوق، نمی   تـوان از تاثیـر 
آن  منفـی  اثـر  و  خـاص  سیاسـت   های  برخـی 
مثـال،  عنـوان  بـه  گذشـت.  صنعـت  بخـش  بـر 
طوالنی مـدت  بـرای  ارز  نـرخ  کنتـرل  سیاسـت 
داخلـی  قابل توجـه  تـورم  وجـود  شـرایط  در  و 
عمـا بـه معنـی تضعیـف هـر روز صنعت کشـور 
اسـت  الزم  اسـت.  خارجـی  رقبـای  مقابـل  در 
ارزان  ارز  از  حاصـل  رانـت  کـه  شـود  توجـه 
همچنیـن  و  اقتصـاد  آموخته   هـای  براسـاس 
و صنعتگـر  تولیدکننـده  بـه  تجربیـات گذشـته، 
و  هزینه   هـا  بیـن  عدم تـوازن  امـا  نمی رسـد؛ 
درآمدهـا )به ویـژه بـرای صادرکننـدگان( لطمات 
جبران ناپذیـری بـه صنعـت کشـور وارد می کنـد.
در انتهـا الزم بـه ذکـر اسـت کـه حرکـت دنیـا 
در مسـیری مخالـف رونـد جهانـی شـدن کـه در 
چنـد سـال اخیـر مشـاهده شـده اسـت، نبایـد 
بینـدازد  اشـتباه  ایـن  بـه  را  تصمیم گیرنـدگان 
سـایر  بـا  تقـرب  مسـیر  در  نبایـد  ایـران  کـه 
موجـود  شـرایط  در  کنـد.  حرکـت  اقتصادهـا 
از  کمـی  گرفته   انـد  تصمیـم  کشـورها  از  برخـی 
رونـد هم   پیونـدی اقتصادشـان بـا اقتصـاد جهانی 
 ۹0 نقطـه  از  گرفته انـد  تصمیـم  آنهـا  بکاهنـد، 
بـه سـمت ۸0 برگردنـد. بنابرایـن بـرای مـا کـه 
درازی  راه  هنـوز  ایسـتاده   ایم،   20 نقطـه  در 
در  آنچـه  بـا  شـدن  نزدیـک  و  پیمـودن  بـرای 
داده  تشـخیص  نرمـال  جهانـی  اسـتانداردهای 

دارد. وجـود  می شـود، 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-116/3923726-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
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بازار سهام
زمین سبز بورس

داشت.  رشد چشمگیری  تهران  بورس  سه  شنبه  روز 
شاخص کل در این روز سومین افزایش روزانه خود را 
که بیشتر از 3 درصد بود تجربه کرد. از این رو نماگر 
اصلی تاالر شیشه  ای با ثبت 2/ 3 درصد رشد تا ارتفاع 
یک میلیون و 454 هزار واحد صعود کرد. عاوه بر این 
شاخص هموزن نیز تغییرات قابل توجهی معادل 32/ 2 
درصد به همراه داشت. در این میان نیز ارزش معامات 
خرد بورس )سهام و حق تقدم( دو روز متوالی رقمی 
بیش از 3 میلیارد تومان را به همراه داشت. عاوه بر 
این خالص تغییر مالکیت بازار روز یاد شده از جانب 
حقوقی به حقیقی بود که رقمی معادل 24۸ میلیارد 
تومان ورود پول حقیقی به ثبت رسید. حال با توجه به 
افت و خیزهای اخیر آن هم با تغییرات زیاد به عقیده 
انتظار می  رود که هفته معاماتی جدید  کارشناسان 
پس از این تحرکات قوی کاهشی و صعودی اندکی 

استراحت داشته باشد.
بازار سکه

قیمت داغ سکه
سکه امامی پس از ورود به ابر کانال 1۸ میلیون تومان، 
آن هم به کمک ثبات نسبی بهای طا در بازار جهانی و 

»دنیای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می کند

جهش پاییزی بورس
به  نگاه  قیمت ها،  پیش بینی  روش های  از  یکی 
این  در  اساس  این  بر  است.  آنها  گذشته  روند 
و  ایران  مهم  بازارهای  قیمتی  روندهای  صفحه 
جهان به نمایش گذاشته شده اند. همچنین در 
قیمت ها  آتی  روند  قسمت  هر  به  مربوط  متن 

براساس شواهد موجود پیش بینی شده اند.

رشدهای زیاد نرخ دالر آزاد در باالی این سطوح جایگاه خود را تثبیت کرد. از این رو مسکوک یاد شده در قیمت 1۸ میلیون و 250 هزار تومان دادو ستد شد. این درحالی است 
که چنین تغییرات قیمتی تاثیر چندانی بر حباب سکه نداشته است. به طوری که فاصله ارزش ذاتی و بازاری این فلز گرانبهای داخلی همچنان در سطوح باالی دو میلیون و 
200 هزار تومان قرار دارد. تحلیلگران تکنیکال پیش بینی می کنند در صورتی که سکه از سطح 1۸ میلیون و 500 هزار تومان با قدرت عبور کند، می توان این انتظار را داشت 
که قیمت  های 1۹ میلیون تومان دست یافتنی باشد. اما با وجود پناهگاه امن بودن سکه و طا برای سرمایه گذاری، به دلیل باال بودن هزینه خرید آن توان بسیاری از متقاضیان 

کاهش یافته است.
بازار طای جهانی

شمارش معکوس طا
قیمت طا روز سه  شنبه حول پایین  ترین مقدار یک هفته  ای خود در نوسان بود. به طوری که  بسیاری از سرمایه گذاران با تردید معامات خود را پیش از انتشار داده های کلیدی 
تورم مصرف  کننده در آمریکا پیش بردند. همچنین انتظار می  رود که سیاست های پولی فدرال رزرو در ماه های آینده نیز با مشخص شدن CPI و نشست فد تعیین شود و روند 
بازارها برای ماه های آتی نیز قابل لمس  تر باشد. به این ترتیب هر اونس طای جهانی روز گذشته در قیمت 1۷۸۸ دالر معامله شد. گفتنی است که یک آمار قوی  تر از حد انتظار 
تورم احتماال واکنش شدید از سوی فدرال رزرو را به دنبال داشته باشد. حرکتی که می تواند شاخص دالر و بازده اوراق خزانه داری را باال ببرد و در عین حال فشار بیشتری بر 
بازارهای فلزی و به ویژه طا وارد کند. فدرال رزرو امسال در مجموع 3۷5 واحد   نرخ بهره را افزایش داد که با افزایش هزینه فرصت نگهداری فلز زرد، بر طا تاثیر زیادی گذاشت.

ادامه در صفحه بعد
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بازار اوراق مسکن
بازی مبهم مسکن

ــه  ــاد تس ــا نم ــه ب ــفند ۹۹ ک ــهیات اس اوراق تس
۹۹12 معاملــه می شــود، در ایــن روز رشــد 4۶/ 
3درصــدی معــادل بیــش از 3 هــزار تومــان داشــت. 
بــه ایــن ترتیــب تســه ۹۹12 در روز اخیــر کار خــود 
را در قیمــت پایانــی 112 هــزار و ۸22 تومــان خاتمه 
ــته،  ــال گذش ــک س ــه در ی ــود ک ــه می ش داد. گفت
بــازار مســکن، تنهــا بــازاری بــوده که توانســته اســت 
کل رشــد تــورم را جــذب کنــد و حتــی از شــاخص 
ــده  ــه عقی ــرد. ب ــبقت بگی ــده س ــورم مصرف  کنن ت
برخــی از کارشناســان ایــن حــوزه البتــه بــه   واســطه 
ذات ســرمایه  پذیری بــازار مســکن، ایــن تغییــر 
قیمــت بیــش از آنکــه مصــداق تعبیــر گرانــی باشــد، 
نشــان دهنده ســقوط ارزش پــول ملــی و فقیــر شــدن 
کســانی اســت کــه ســرمایه  گذاری ملکی نداشــته  اند؛ 
امــا عــاوه بــر اینکــه بــا تــورم مســکن، بی  خانمان  هــا 
فقیرتــر از مالــکان شــده  اند، مســتاجران، ســازندگان و 
حتــی دالالن و مشــاوران امــاک نیــز از ایــن بابــت 

متضــرر خواهنــد شــد.
بازار نفت

نفت در فشار عرضه و تقاضا
قیمــت نفــت دومیــن روز معاماتــی هفته را بــر مدار 
مثبــت پشــت ســر گذاشــت. در ایــن میان نفــت خام 
ــت و نفــتwti به ترتیــب در قیمت  هــای ۷۸دالر  برن
ــه  ــه شــد. ب و ۶1ســنت و ۷3دالر و 44ســنت معامل
ــه دلیــل مســائل  عقیــده کارشناســان نفــت خــام ب
جانبــی عرضــه، نگرانی  هــای ناشــی از تقاضــای 
ضعیف تــر را خنثــی کــرده اســت. بــر همیــن اســاس 
انتظــارات مبنــی بــر افزایــش تقاضــا ناشــی از تعدیل 
ــن  ــه دومی ــن ک ــد-1۹ در چی ــای کووی محدودیت  ه
اســت،  در جهــان  نفــت  بــزرگ  مصرف کننــده 
می توانــد از پیشــرفت های نفــت حمایــت کنــد.  

چیــن در هفتــه گذشــته برخــی از محدودیت  هــای ســختگیرانه خــود، از جملــه کاهــش الزامــات آزمایــش کوویــد و توقــف ردیابــی ســوابق ســفر و تــردد افــراد را لغــو 
کــرد. بــا همــه ایــن تفاســیر تحلیلگــران هشــدار دادنــد کــه افزایــش آلودگی  هــای کوویــد در شــهرهای بــزرگ چیــن همچنــان بــر احساســات بــازار تاثیــر می  گــذارد و 

ــد. ــه می ده ــا را ارائ ــود تقاض ــری از بهب ــیگنال  های واضح  ت ــت، س ــت نف ــم از قیم ــت محک ــرای حمای ب
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