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اخبار اقتصادی

مناقصات

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

تهران- ایرنا- قانون بودجه سال 1395 کل کشور وزارت نیرو را مکلف 
ازای هر مترمکعب فروش آب  به  اضافه  مبالغی  با دریافت  کرده است 
شرب و هر کیلو وات  ساعت برق فروخته شده، این مبالغ را صرف توسعه 
شبکه های برق روستایی، تولید برق تجدیدپذیر و آبرسانی روستایی و 

عشایری کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا،براساس بند »ج« تبصره 6 قانون بودجه سال 
)آبفای(  فاضالب  و  آب  های  شرکت  طریق  از  نیرو  وزارت  کشور،  کل   1395
شهری سراسر کشور مکلف است عالوه بر دریافت نرخ آب بهای  شهری، به ازای 
هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ 150 ریال از مشترکان آب دریافت و به 

خزانه داری کل کشور واریز کند.
برپایه این بند قانون بودجه، صد درصد وجوه دریافتی تا سقف 700 میلیارد 
ریال از محل حساب ذکر شده فقط برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری 

اختصاص می یابد.
اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در 
مقاطع سه ماهه توسط شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور توزیع می شود تا 
پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکتهای 
آب و فاضالب روستایی استان ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی شود.

همچنین براساس بند »هـ« همین تبصره، وزارت نیرو موظف است عالوه بر 
دریافت بهای برق به  ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته  شده، مبلغ 30ریال 

به استثنای  برق  مشترکان  از  و  درج  مربوطه  قبوض  در  برق  عوارض  به عنوان 
مشترکان خانگی روستایی و چاه های کشاورزی دریافت کند.

وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و حداکثر 
تا سقف هفت تریلیون ریال فقط بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های 
برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک، توسط شرکت توانیر هزینه می شود.

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری اسالمی ایران بیست و هفتم دی ماه پارسال در 
صحن علنی مجلس شورای اسالمی لوایح بودجه 1395 و ششمین برنامه پنج 

ساله توسعه را تقدیم کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی بیست و ششم بهمن ماه گذشته به کلیات 
الیحه بودجه سال 1395 کل کشور رای مثبت دادند اما به دلیل کامل نشدن 
بررسی بودجه و همچنین برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسالمی در سال 

1394، تصویب این دو سند اقتصادی به امسال افتاد.
هفته گذشته پس از دوبار بازنگری مجلس شورای اسالمی در بودجه بازگشت 
خورده از شورای نگهبان، سرانجام بودجه 95 در جلسه علنی بیست و هفتم 
اردیبهشت ماه مجلس شورای اسالمی تصویب و بیست و نهم اردیبهشت ماه به 

تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس جمهوری یکم خردادماه قانون بودجه سال 1395 کل کشور را برای اجرا 

به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد.

اقتصاد آنالین/

امسال شبکه های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر توسعه می یابد دنیای اقتصاد/ سیدحامد واحدی
عضو هیات رئیسه اتاق تهران

از سال 1395 درحالی آغاز شده که همچنان  ماه سوم 
مشکالت اساسی اقتصادی کشور سرجای خود باقی مانده 
و متاسفانه قدم های اساسی برای رفع آنها برداشته  نشده  
است. از سوی دیگر در همین فضایی که فعاالن اقتصادی 
به تمنای بهبود وضعیت اقتصاد کشور نشسته اند، گاهی 
مجادالت بی جهت و منازعات بی مورد وقت و فکر مدیران 
اشاره  آنها  به  بارها  تاکنون  آنچه  گرفته  است.  را  کشور 
وضعیت  بهبود  برای  فرصت ها  که  است  نکته  این  شده 
و  شده  کم  شدت  به  رکود  از  خروج  و  کشور  اقتصادی 
و  ارزش  ما  برای  قدم  هر  و  لحظه  هر  وضعیت  این  در 
اهمیت دارد. این موضوع را مدیران دولتی کشور نیز تایید 
می کنند، ولی در واقعیت اجرایی هنوز تصمیم گیری ها با 
برنامه  کماکان  مهم تر  آن  از  و  نمی شود  انجام  قاطعیت 
عملیاتی مشخصی برای خروج از رکود اعالم نشده  است. 
آنچه طی دو سال و نیم گذشته تحت عنوان سیاست های 
زخم های  بر  مرهمی  شده،  اجرایی  هم  رکود  از  خروج 

اقتصادی کشور نبوده  است.

ادامه در صفحه 3 / 

ساختارهای بیمار، مشکل اقتصاد ایران



 

 آب و برق گران شد
براساس مفاد قانون بودجه 95 کل کشور که از سوی 
مصرفی  برق  و  آب  هزینه  شد،  ابالغ  جمهور  رئیس 

شهروندان در سال 95 افزایش یافت........ادامه خبر

 عوارض آب و برق بدون تغییر و همانند 
سال 9۴ است

اینکه  بیان  با  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
است،  نداشته  افزایشی  هیچ  ها  تعرفه  و  برق  قیمت 
گفت: عوارض آب و برق در سال جاری همانند سال 
گذشته بوده و آن هم مختص تعرفه مشترکان روستایی 

و کشاورزان است........ادامه خبر

 بهای »کتاب دانستنی های ارت« به 
موسسه حمایت از کودکان سرطانی تعلق 

می گیرد  
عنوان  با  کتابی  چاپ  به  اقدام  فرایند  آموج  شرکت 

دانستنی های ارت کرده است. .......ادامه خبر

 از قابلیت انرژیهای نو در کشور استفاده 
کنیم

به  دستیابی  نو  انرژیهای  سازمان  سابق  مدیرعامل 
بهروه وری انرژی را مستلزم تحقق سه فاکتور فرهنگ 
سازی، اصالح اقتصاد انرژی و همچنین الگوی مصرف 

دانست........ادامه خبر

 هفت مانع و هشت راهکار اصلی پیش 
روی حوزه انرژی کشور

تهران- ایرنا- منصور معظمی که عالوه بر ریاست هیات 

عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( 
ریاست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران، را به عهده دارد، هفت مانع عمده 
ذکر  کشور  انرژی  حوزه  در  را  کالن  راهکار  هشت  و 

کرد........ادامه خبر

 کاربردی شدن پایان نامه های تحصیالت 
تکمیلی در صنعت برق کشور

تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه نیرو و واحد علوم و تحقیقات 
و  ظرفیت ها  از  استفاده  بمنظور  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
توانمندی های این دانشگاه، گسترش تحقیقات منسجم 
گسترش  کشور،  انرژی  و  برق  صنعت  در  هدفمند  و 
همکاری آموزشی- پژوهشی و افزایش سهم پایان نامه های 
تحقیقات  و  دکتری  رساله های  ارشد،  کارشناسی 
فناوری  و  دانش  توسعه  در  پسادکتری  پژوهشگران 
منعقد شد........ادامه خبر برق کشور  نیاز صنعت  مورد 

 بهینه سازی مسئله اصلی ایران در ایجاد 
ریزشبکه ها و هوشمندسازی شبکه برق

تخصصی  سمینار  در  پور  شاهیده  محمد  پروفسور 
هوشمندسازی و ریزشبکه های برق گفت:در کشورهای 
فقیر و توسعه نیافته مسئله اصلی از ایجاد ریز شبکه ها 
برق رسانی است ولی در کشوری مانند ایران بهینه سازی 
می تواند مسئله اصلی باسد. برای ایجاد شبکه هوشمند 
باید ابتدا ریزشبکه ها را تشکیل دهیم که این امر نیازمند 

اطالعات و مطالعات کافی است........ادامه خبر

 تامین 100% برق پرتغال از منابع تجدیدپذیر
مقامات کشور پرتغال اعالم کرده اند این کشور برای چهار 
روز پیاپی تمام نیاز خود به انرژی را با اتکا به منابع پاک و 

تجدیدپذیر تامین کرده است.........ادامه خبر

 رئیس جمهور قانون بودجه سال 95 را 
ابالغ کرد

حسن روحانی، رئیس جمهور، قانون بودجه سال 1395 
برنامه  و  به سازمان مدیریت  اجرا  برای  را  کل کشور 

ریزی کشور ابالغ کرد........ادامه خبر

 وزارت اقتصاد 10 هزار میلیارد ریال 
اسناد خزانه اسالمی واگذار می کند

تهران- ایرنا- وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسویه 
بدهی مسجل دولت )دستگاه های اجرایی( به طلبکاران 
و  راه  و  نیرو  وزارتخانه های  )پیمانکاران(  دولتی  غیر 
شهرسازی، 10 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی 

واگذار می کند........ادامه خبر

 رشد 5 درصدی اقتصاد ایران در سال 
جاری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش بینی کرد 
که رشد اقتصادی ایران در سال جاری به پنج درصد 

برسد........ادامه خبر

 نرخ تورم اردیبهشت 10.2 درصد اعالم 
شد

مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به 
اعالم کرد........ را 10.۲ درصد  امسال  ماه  اردیبهشت 

ادامه خبر

 فساد و رانت ترمز افزایش بهره وری 
شده اند

رانت  و  اداری  فساد  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
زیاد را یکی از موانع افزایش بهره وری دانست و گفت: 
به جای صادرات کاال صادرات مغز داریم........ادامه خبر

 چالش های بزرگ اقتصاد کشور بعد از 
لغو تحریم نمایان شد

اینکه  بیان  با  ایران  اتاق  صنایع  کمیسیون  رئیس 
چالش های بزرگی بعد از لغو تحریم ها به خوبی اکنون 
و  اقتصادی  نظام  گفت:  می دهد،  نشان  را  خود  دارد 
و  رفته  فرو  بخش صنعتی کشور در رکودی سنگین 
رشد و توسعه اقتصادی و قیمت تمام شده پررنگ شده 

است........ادامه خبر

 ابراز نگرانی مجدد از تبعات اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم

.......ادامه خبر

 جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه 
منتشر شد
.......ادامه خبر

  فرمول جهانی تولید آسان
. .......ادامه خبر

 معرفی کسب و کارهای جذاب 9۴
.......ادامه خبر

 اما و اگرهاي منطقه بندي تشکلي
........ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

مهر/ برای سومین بار در دولت یازدهم؛
آب و برق گران شد

براساس مفاد قانون بودجه 95 کل کشور که از 
سوی رئیس جمهور ابالغ شد، هزینه آب و برق 

مصرفی شهروندان در سال 95 افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، برای سومین بار متوالی در 
طول فعالیت سه ساله دولت تدبیر و امید، قیمت آب 

و برق گران شد.
براساس بند »ج« تبصره 6 قانون بودجه سال 95 کشور 
از  نیرو  وزارت  شد،  ابالغ  جمهور  رئیس  سوی  از  که 
طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف 
ازای  است عالوه بر دریافت نرخ آب  بهای شهری به 
از  ریال   150 مبلغ  شرب  آب  فروش  مترمکعب  هر 

مشترکان آب دریافت کند.
همچنین طبق بند »ه« این تبصره وزارت نیرو موظف 
است عالوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات 
عنوان  به  ریال   30 مبلغ  شده  فروخته  برق  ساعت 
مشترکان  از  و  درج  مربوطه  قبوض  در  برق  عوارض 
برق به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه های 

کشاورزی دریافت کند.

در  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون  فارس/ 
گفت وگو با فارس:

عوارض آب و برق بدون تغییر و همانند 
سال 9۴ است

بیان  با  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
افزایشی  هیچ  ها  تعرفه  و  برق  قیمت  اینکه 

ادامه از صفحه 1/ 

نشان  ایران  اقتصاد  روی  پیش  فضای  تحلیل 
تصمیم گیری های  از  مدیران  گاهی  که  می دهد 
برخی  با  عمال  و  شده اند  دور  ایران  اقتصاد  اصلی 
فرآیند  نمی دهند،  انجام  که  سیاست گذاری هایی 
نقد  امروز  واقع  در  انداخته اند.  عقب  به  را  توسعه 
اقداماتی  به  آنکه  از  بیش  دولت  از  ما  مشخص 
از کارهایی  برآمده  انجام می دهد،  مربوط شود که 
است که دولت انجام نمی دهد. اگر دولت نهم و دهم 
بابت اقداماتی که صورت دادند، سرزنش می شوند، 
امروز هم باید دولت را به دلیل کارهایی که انجام 
نمی دهد، مواخذه کنیم. نیاز است که دولت جرات 
در  را  اساسی  اقدامات  و  مهم  تصمیم گیری های 
دل خود ایجاد کند. اگر این جسارت از بین برود، 
بخش خصوصی هم اعتماد خود برای حضور جدی 
در فضای اقتصادی را از دست می دهد؛ کما اینکه 

همین امروز هم این اتفاق رخ داده است.
رخ  نهم  مجلس  در  آنچه  متاسفانه  دیگر  سوی  از 
داده و می دهد نیز جای تعجب دارد. در هیاهوهای 
فضای  در  اتفاقاتی  بی ثمر،  مجادالت  و  سیاسی 
دقت  به  باید  که  گرفته  صورت  کشور  اقتصادی 
خواسته های  از  یکی  بنابراین  کرد.  بررسی  را  آن 
این  آینده  مجلس  از  بخش خصوصی  مشخص 
است که در اولین اقدام به بررسی مصوبات دو ماه 
در  نیاز  صورت  در  و  بپردازد  نهم  مجلس  گذشته 
هفته های  طی  دهد.  انجام  بازنگری  آنها  از  برخی 

گذشته مصوباتی در مجلس به تصویب رسیده که 
باید در مورد آنها تأمل کرد. طی دو سال گذشته 
موضوع  به  تریبون بخش خصوصی  از  بارها  و  بارها 
یارانه حامل های انرژی اعتراض شد. حتی مدیران 
دولتی نیز اعالم کردند که مخالف این رویه  هستند 
در  بازنگری  به  اقدام  شرایط  این  تغییر  برای  و 
رویه ها می کنند. اما در روزهایی که سراسر کشور 
خود را سرگرم گفت وگوها و چانه زنی های سیاسی 
کرده  بود، ناگهان در الیحه بودجه باز هم به بنزین 

دونرخی اشاره شده  است.
دو  اندازه  به  عقب  به  بازگشت  به  تنها  اقدام  این 
سال نیست، بلکه نشان می دهد ما هنوز به صورت 
مبنایی با اندیشه حتی سه دهه گذشته هم فاصله 
نظام  می کند،  مشخص  بدتر  آن  از  و  نگرفته ایم 
و  تعیین کننده  موضوع  مورد  در  کشور  مدیریتی 
به  انرژی  حامل های  نرخ  مانند  سرنوشت سازی 
کرده  اعالم  بارها  دولت  نرسیده  است.  جمع  بندی 
مردم  به  نقدی  یارانه   پرداخت  مورد  در  حتی  که 
باید تجدیدنظر صورت گیرد، ولی در فضای اجرایی 
و  محافظه کارانه  اقدامات  داده،  رخ  آنچه  عمال 
کم ثمر است. امروز دولت با سرکشی به حساب های 
افراد  می خواهد،  اینگونه  اقداماتی  یا  شهروندان 
نیازمند را از غیرنیازمند تمیز دهد، ولی در نهایت 
در  گسترده  نارضایتی  بروز  به  منجر  اقدام  همین 
با  دولت  اگر  که  صورتی  در  می شود.  مردم  بین 
برای  که  کند  اعالم  مردم  به  صادقانه  و  شهامت 
توسعه کشور، ایجاد اشتغال، پرداخت بدهی سرسام 

آور به بخش خصوصی )که همین مردم هستند( و 
یارانه  از دریافت  افراد غیرنیازمند  باید  موارد دیگر 
صرف نظر کنند، به طور حتم مردم از این صراحت و 
صداقت استقبال می کنند. یافتن راهکارهایی مانند 
پرداخت یارانه بیشتر به نیازمندان و موارد اینگونه 
همگی مشوق رفتار خردمندانه مردم می شود، ولی 

ما چه می کنیم؟
از سوی دیگر، مجلس نهم با نهایت عجله و شتاب 
است.  توسعه  ششم  برنامه  قانون  بررسی  حال  در 
شاکله  خوردن  برهم  به  منجر  شتاب  میزان  این 
برنامه های  اجرای  متاسفانه  می شود.  برنامه  کلی 
و  است  نداشته   خوشی  سابقه  ایران  در  توسعه ای 
تقریبا می توان بیان کرد از میان 5 برنامه توسعه، 
هیچ کدام به صورت کامل و دقیق اجرایی نشده اند. با 
وجود این سابقه، امروز مجلس بدون در نظر گرفتن 
برنامه  این  در  بازنگری  به  اقدام  کارشناسی  مبانی 
می کند. در این زمینه بهتر است که دولت و مجلس 
با دقت آنچه را رخ داده بررسی کنند و در  آینده 
صورت وجود تعارضات اجرایی و اقدامات غیرعلمی 
در آنها بازنگری صورت دهند، چراکه ممکن است 
این برنامه به سندی برای آینده اقتصاد ایران تبدیل 
شود و در صورت وجود نقص در برنامه، به طور حتم 

اقتصاد ملی دچار خسارت می شود.

ساختارهای بیمار، مشکل اقتصاد ایران
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نداشته است، گفت: عوارض آب و برق در سال 
جاری همانند سال گذشته بوده و آن هم مختص 

تعرفه مشترکان روستایی و کشاورزان است.
هوشنگ فالحتیان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت 
برق افزایش یافته است، چرا که ظاهراً گفته می شود 
در ابالغیه امروز رئیس جمهور هزینه برق افزایش یافته، 
آیا این ابالغیه به معنی افزایش قیمت برق است، گفت: 
تعرفه های برق هیچ تغییری نکرده است و این ابالغیه 
این  تا  تعرفه ها  و  است  بوده  هم  بودجه 94  در  عیناً 

لحظه هیچ افزایشی نداشته است.
دریافت  پس  که  سؤال  این  به  پاسخ  در  فالحتیان 
معنای  به  رئیس جمهور  سوی  از  شده  ابالغ  عوارض 
افزایش قیمت آب یا برق نیست، گفت: طبق بند »ه« 
تبصره 6 قانون بودجه که امروز ابالغ شده است این 
بند مربوط به تعرفه مشترکان کشاورزی و مشترکان 
خانگی روستایی بوده و هنوز هم به همان ترتیب است 
و آن عنوانی که در بودجه 94 بود، در بودجه 95 هم 

آمده است.
وی تأکید کرد: تعرفه های آب و برق همانند تعرفه های 

سال 1394 است و تغییری نکرده است.

آموج  شرکت  توسط  ایران/  برق  صنعت  سندیکای 
فرایند:

بهای »کتاب دانستنی های ارت« به 
موسسه حمایت از کودکان سرطانی تعلق 

می گیرد  

شرکت آموج فرایند اقدام به چاپ کتابی با عنوان 

دانستنی های ارت کرده است. 
این کتاب از طریق سایت

Www.amoujgroup.com بفروش می رسد.
موسسه  به  کتاب  بهای  تمامی  که  است  ذکر  به  الزم 

حمایت از کودکان سرطانی تعلق می گیرد.

شانا/ الزامات بهره وری مصرف
از قابلیت انرژیهای نو در کشور استفاده 

کنیم

مدیرعامل سابق سازمان انرژیهای نو دستیابی به 
را مستلزم تحقق سه فاکتور  انرژی  بهروه وری 
فرهنگ سازی، اصالح اقتصاد انرژی و همچنین 

الگوی مصرف دانست.
یوسف آرمودلی در گفتگو با خبرنگار شانا با بیان الزامات 
بهره وری مصرف  اظهار کرد: فرهنگسازی از مهمترین 

فاکتورهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی، با بیان این که با توجه به انرژی خیز بودن کشور 
برخی مردم گمان می کنند که همیشه در کشور انرژی 
برای مصرف کردن وجود دارد، گفت: این افراد بنابراین 

به موضوع چگونه مصرف کردن آن توجهی نمی کنند.
آرمودلی خاطرنشان کرد: باید با فرهنگ سازی مناسب، 
شیوه مصرف مردم تغییر یابد و بدانند که این انرژی 

سهل الوصول از منابع محدودی تهیه می شود.
وی، با توضیح در مورد فاکتور مهم دیگر در بخش بهره 
وری انرژی به موضوع اصالح اقتصاد انرژی اشاره کرد و 
گفت: قیمت تمام شده انرژی در کشور باید به صورت 

تدریجی و البته  در فاصله زمانی مناسبی اصالح شود.
به اعتقاد وی، تا زمانی که موضوع انرژی در کشور یک 
متولی واحد نداشته باشد، مسئله اقتصاد انرژی هم قابل 

حل نخواهد بود.
آرمودلی با پیشنهاد تشکیل وزارت انرژی افزود: در این 
صورت تصمیم گیری در مورد حاملهای مختلف انرژی و 

قیمتگذاری آن آسانتر و سریعتر انجام می گیرد.
وی، معتقد است: اکنون با توجه به قیمت پایین نفت 
خام در بازارهای جهانی فرصت مناسبی است تا قیمت 
حاملهای انرژی در کشور متغیر شود که در این صورت 
افزون بر اصالح قیمت، الگوی مصرف نیز اصالح شده و 

معضل بزرگ قاچاق نیز رفع خواهد شد.
آرمودلی، تحقق اصالح اقتصاد انرژی را مستلزم تعریف 
مردم  برای  تحمل  قابل  شیب  با  و  مناسب  چارچوبی 
دانست و آن را برای اقتصاد و صنعت کشور یک مزیت 

خواند.
مدیرعامل سابق سازمان انرژیهای نو، با اشاره به منابع 
بزرگ باد، خورشید و زمین گرمائی در کشور خواستار 
بهره مندی از این انرژیها شد و گفت: قابلیتهای مناسبی 
برای بهره گیری از این انرژیها در کشور وجود دارد که 

مورد توجه قرار نگرفته است.
وی، از جمله موانع استفاده از انرژیهای نو را یارانه ای 
بودن سوختهای فسیلی دانست و افزود: انرژیهای آسان 
و ارزان فسیلی باعث شده انرژیهای نو در حاشیه قرار 

گیرند.
به اعتقاد وی، اگر بخشی از یارانه تخصیصی به انرژیهای 
فسیلی به انرژیهای خورشیدی هم اختصاص یابد، بهره 

وری مناسبی را شاهد خواهیم بود.
نظر  از  ایران  نامناسب  جایگاه  به  اشاره  با  آرمودلی 
آالیندگی محیط زیست گفت: با تغییر الگوی مصرف 
و دیپلماسی انرژی می توانیم موقعیت کشور را بهبود 

بخشیم.

ایرنا/ رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران مطرح کرد؛
هفت مانع و هشت راهکار اصلی پیش 

روی حوزه انرژی کشور

تهران- ایرنا- منصور معظمی که عالوه بر ریاست 
هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
اتاق  انرژی  کمیسیون  ریاست  )ایدرو(  ایران 
را  تهران،  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
به عهده دارد، هفت مانع عمده و هشت راهکار 

کالن را در حوزه انرژی کشور ذکر کرد.
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  از  ایرنا  گزارش  به 
کشاورزی تهران، به اعتقاد معظمی، وجود نگاه بخشی 
بزرگ ترین مشکل کنونی حوزه انرژی در کشور است.

وی اضافه کرد: دستگاه ها در کشور در حوزه انرژی 
نفت می  کنند، شرکت  را می  کار خودشان  هرکدام 
گوید که من مسئول این هستم که انرژی را به مردم 
برسانم، از سوی دیگر وزارت نیرو می گوید من متولی 
این هستم که برق و آب را در کشور تامین کنم حاال 
این که چگونه تامین شود و وضعیت انرژی اش چگونه 

باشد سوال است؟
می  وزارتخانه  همین  دیگر،  سوی  از  افزود:  معظمی 
گوید که من باید صادرات برق انجام دهم ولی خوراک 
آن گاز طبیعی است و قیمتی که می گیرد غیرواقعی 
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کنیم  را صادر  گاز  و  بیاییم  امروز  اگر  ما  یعنی  است 
آورده کشور بیشتر از این است که برق صادر کنیم ، 
اما این ها دستگاه های بخش های متفاوتی هستند هر 
کدام کار خودشان را می کنند و بعضا اختالف نظرهای 

جدی هم دارند.
مختلف  های  سازمان  دخالت  و  همگرایی  نبود  وی، 
در تصمیم گیری های مدیریت انرژی کشور،  رعایت 
نکردن مصوبات کمیته معیارهای مصرف انرژی بر طبق 
قانون تبصره های بودجه مجلس شورای اسالمی در 
بخش های مختلف اقتصادی- اجتماعی، لزوم سرمایه 
گذاری مورد نیاز برای نوسازی و بازسازی سیستم های 
انرژی در کشور، پایین بودن راندمان فرآیندهای انرژی 
در  انرژی  های  حامل  قیمت  بودن  پایین  کشور،  در 
کشور، استفاده نکردن بهینه از انرژی و نگاه بخشی به 
نفت، گاز و انرژی را از مهمترین موانع پیش روی حوزه 

انرژی ذکر کرد.
معظمی مهم ترین راهکارهای کالن بخش انرژی در 
کشور را ایجاد سیستم متمرکز مدیریتی برای بخش 
انرژی کشور، اصالح سازوکار قیمت گذاری حامل های 
های  حامل  مصرف  مصوب  معیارهای  رعایت  انرژی، 
اجتماعی،  اقتصادی-  مختلف  های  بخش  در  انرژی 
فرسوده  و  قدیمی  تاسیسات  و  تجهیزات  جایگزینی 
بخش های مختلف مصرف انرژی، بهینه سازی مصرف 
انرژی در کل سیستم انرژی کشور، کاهش شدت انرژی 
در واحدها و سیستم های مصرف انرژی با اعمال نقش 
رگوالتوری ذینفعان، رعایت مصوبات قانونی و مقررات 
در مورد مصرف انرژی توسط مراجع رسمی کشور و 
همچنین آموزش و اطالع رسانی ملی و فرهنگ سازی 
و تغییر رفتار مصرف کنندگان در بخش انرژی عنوان 

کرد.

ایسنا/ بر اساس تفاهم نامه جدید واحد علوم و تحقیقات 
صورت می گیرد

کاربردی شدن پایان نامه های تحصیالت 
تکمیلی در صنعت برق کشور

واحد  و  نیرو  پژوهشگاه  همکاری  تفاهم نامه 
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی بمنظور 
این  توانمندی های  و  ظرفیت ها  از  استفاده 
دانشگاه، گسترش تحقیقات منسجم و هدفمند 
در صنعت برق و انرژی کشور، گسترش همکاری 
آموزشی- پژوهشی و افزایش سهم پایان نامه های 
کارشناسی ارشد، رساله های دکتری و تحقیقات 
و  دانش  توسعه  در  پسادکتری  پژوهشگران 

فناوری مورد نیاز صنعت برق کشور منعقد شد.
این  امضای  با  ایسنا،  پژوهشی  سرویس  گزارش  به 
تفاهم نامه، پژوهشگاه نیرو متعهد می شود در راستای 
رساله های  و  پایان نامه ها  از  حمایت  و  انسجام بخشی 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی و نیز پژوهش محققان 
و  سیاست پژوهی  پروژه های  محور  حول  پسادکتری 
آینده نگاری مورد تأکید پژوهشگاه، در تحقق اعطای 
اهتمام  تخصصی  کرسی های  پژوهشی،  فرصت های 

ورزد.
واحد علوم و تحقیقات نیز متعهد می شود برای تسریع 
اجرای مفاد این تفاهم نامه شامل برنامه ریزی موضوع 
پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری و 
نیز پژوهش محققان پسادکتری در راستای موضوعات 
اولویت  دارای  پژوهشی  طرح های  و  تحقیقاتی 
کرسی های  پژوهشی،  فرصت های  اعطای  پژوهشگاه، 
تخصصی و همکاری اعضای هیات علمی وابسته تالش 

و همکاری کند.
طریق  از  تفاهم نامه،  این  قالب  در  نیرو  پژوهشگاه 

رساله های  و  پایان نامه ها  از  حمایت  و  انسجام بخشی 
دانشجویان تحصیالت تکمیلی، حمایت از فعالیت های 
می دهد.  قرار  اولویت  در  را  دانشگاه  اساتید  پژوهشی 
به این منظور، موضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد 
و رساله های دکتری دانشجویاِن عالقه مند به استفاده 
به گونه ای  تفاهم نامه  این  در  شده  طرح  تسهیالت  از 
اولویت های  با  ارتباط  در  که  شود   می  برنامه ریزی 

تحقیقاتی و طرح های پژوهشی پژوهشگاه باشد.
همچنین در قالب این تفاهم نامه و به منظور حمایت 
تحصیالت  دانشجویان  رساله های  و  پایان نامه ها  از 
طرح های  از  حمایت  و  هدایت  دبیرخانه  تکمیلی، 
اولویت های  اعالم  ضمن  نیرو،  پژوهشگاه  پژوهشِی 
فراهم  را  تسهیالتی  پژوهشی،  و طرح های  تحقیقاتی 
خواهد کرد تا دانشجویان و اساتید بتوانند از امکانات 
آزمایشگاهی پژوهشگاه استفاده کرده و یا با همکاری 
انجام پژوهش در واحدهای صنعتی  برای  پژوهشگاه، 

مستقر شوند.
تحقیقات  و  علوم  واحد  روابط عمومی  اعالم  براساس 
دانشگاه آزاد اسالمی، اعضای هیات علمی وابسته، به 
صورت داوطلبانه و به پیشنهاد واحد علوم و تحقیقات 
و  فناوری  پژوهش،  آموزش،  مختلف  زمینه های  در 
خدمات مشاوره ای با پژوهشگاه نیرو همکاری خواهند 

داشت.
با تکیه بر حمایت از پژوهشگران  در این تفاهم نامه 
پسادکتری مقرر شد پژوهشگاه نیرو در راستای سیاست 
حمایت از ایده های بدیع و نوآورانه و نیز برای تحکیم 
ارتباط میان دانشگاه و صنعت برق کشور، تالش کند تا 
با بهره گیری از حضور اعضای هیات علمی و نیز اعضای 
هیات علمی وابسته، از تحقیقات پسادکتری، مشروط 
اولویت  به آنکه در راستای طرح های پژوهشی دارای 

پژوهشگاه باشند، حمایت کند.

و  دانش  توسعه  از  منظور حمایت  به  نیرو  پژوهشگاه 
فناوری در زمینه های کلیدی و اولویت دار صنعت برق، 
به ویژه در حوزه های نوپدید و یا حوزه های دارای رشد 
برای  و  کرده  تعریف  را  پژوهشی  فرصت های  سریع، 
دوره های زمانی نوعاً سه تا پنج ساله )قابل تمدید برای 
یک دوره دیگر( به استادان جوان و برجسته دانشگاه 

اعطا می کند.
بر اساس این تفاهم نامه در خصوص اعطای مراتب و 
صاحب  و  برجسته  استادان  به  تخصصی  کرسی های 
تجربه، پژوهشگاه نیرو متناسب با تخصص های کلیدی 
و اولویت دار صنعت برق، کرسی های تخصصی را تعریف 
می کند. مراتب استادی و کرسی های تخصصی مذکور 
از طریق ساز و کار تعیین شده از سوی وزارت نیرو به 

افراد منتخب اعطا خواهد شد.
همچنین به منظور برقراری ارتباط پیوسته و هدفمند 
اعضای هیات علمی دانشگاه و پژوهشگران صنعت برق 
و پژوهشگاه نیرو با هدف اعتالی پژوهش در کشور، 
دانشگاه و پژوهشگاه اقدام به ارائه فرصت مطالعاتی به 

اعضای هیات علمی/پژوهشگران خواهد کرد.

برق نیوز/ پروفسور محمد شاهیده پور:
بهینه سازی مسئله اصلی ایران در ایجاد 
ریزشبکه ها و هوشمندسازی شبکه برق

پروفسور محمد شاهیده پور در سمینار تخصصی 
گفت:در  برق  های  ریزشبکه  و  هوشمندسازی 
اصلی  مسئله  نیافته  توسعه  و  فقیر  کشورهای 
از ایجاد ریز شبکه ها برق رسانی است ولی در 
کشوری مانند ایران بهینه سازی می تواند مسئله 
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6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

اصلی باسد. برای ایجاد شبکه هوشمند باید ابتدا 
ریزشبکه ها را تشکیل دهیم که این امر نیازمند 

اطالعات و مطالعات کافی است.
سرویس علمی برق نیوز: پروفسور محمد شاهیده پور 
در حاشیه سمینار تخصصی هوشمندسازی و ریزشبکه 
ای برق که توسط برق نیوز و به مدت دو روز در تهران 
برگزار شد گفت: این سمینار با استقبال خیلی خوبی 
مواجه شده است و دانشجویان عالقمند زیادی را در 
ایران می بینم که دوست دارند روی این مباحث کار 

کنند.
وی با ابراز امیدواری از مفید بودن مسائل مطرح شده 
در دو روز برگزاری سمینار بیان داشت: هدف اصلی من 
این بود که بتوانم با شما صحبت کنم و نشان دهم که بر 
اساس تجارب ما در کشورهای مختلف دنیا و با استفاده 
از ریزشبکه ها می توان شبکه را راحت تر کنترل کرد و 

در نتیجه از خیلی از هزینه ها جلوگیری کرد.
وی گفت: ریزشبکه ها علل مختلفی برای ساختن آن 
وجود دارد. در کشورهای فقیر و توسعه نیافته مسئله 
مثل  است  رسانی  برق  ها  شبکه  ریز  ایجاد  از  اصلی 
کشورهای افریقایی و کشورهای جنوب شرقی آسیا که 

با مشکل تامین برق مواجه هستند.
استاد دانشگاه ایلینویز در ادامه تصریح کرد: در کشوری 
مانند ایران مسئله اصلی تامین برق نیست چراکه برق 
دارند و مسئله اصلی ایجاد ریزشبکه ها می توان مسئله 
بر آن  و  باید دید مسئله چیست  باشد.  بهینه سازی 
اساس ریزشبکه را ایجاد و به سمت هوشمند کردن 
محیط  اطمینان،  قابلیت  ایمنی،  مانند  مسائل  برد. 
زیست، بهینه سازی و... می تواند دلیل و نحوه ساخت 

ریز شبکه را مشخص کند.
برای  گفت:  آمریکا  مهندس  فرهنگستان  عضو 
باید  ولی  ساخت  را  ها  ریزشبکه  باید  هوشمندسازی 

برای تشکیل اینها به اندازه کافی مطالعات مورد نیاز 
انجام شود.

اشاره  با  آمریکا  ایلینویز  دانشگاه  نوآوری  مرکز  مدیر 
به ریز شبکه ایجاد شده توسط وی در شیکاگو اظهار 
داشت: هوشمندسازی و ریزشبکه های برق محورهای 
بسیار متفاوت و گسترده ای دارد و برای دوره های آتی 
می توان روی یک موضوع خاص متمرکز شد و آنرا به 

صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار داد.
عضو هیات مدیره IEEE گفت: ما در دانشگاه ایلینویز 
توانستیم شبکه  دالر  میلیون  در حدود 13  رقمی  با 
با این کار  برق دانشگاه را کامال هوشمند نماییم که 
ضمن مدیریت مصرف برق و کاهش آن، از ایجاد یک 
پست جدید نیز جلوگیری شد و هزینه انجام شده در 
طی چندسال با صرفه جویی در مصرف برق برگشت 

داده شد.
سردبیر ژورنال هوشمندسازی IEEE در پایان یادآور 
شد: ریزشبکه ها تعارف مختلفی دارد ولی اوال نباید 
ثانیا قابلیت  مصرف آن از 15 مگاوات بیشتر باشد و 
جزیره ای شدن را داشته باشد که برای این موضوع 
باید بتواند در خود ریز شبکه تولید هم صورت گیرد. 
ریزشبکه می تواند در سطوح مختلف ولتاژی و در یک 

یا چند نقطه به دیگر قسمت شبکه متصل باشد.
در پایان مراسم با حضور مهندس مهدی گودرزی دبیر 
سمینار هوشمندسازی و ریزشبکه های برق و دکتر 
از پروفسور  ایران  انرژی  محمدساتکین رئیس انجمن 
محمد شاهیده پور و دکتر فرخ امینی فر استاد دانشگاه 

تهران با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.
همچنین انجمن علمی انرژی ایران به پاس تالش ها و 
زحمات علمی پروفسور شاهیده پور، وی را به عضویت 
در  افتخاری  عضویت  لوح  و  درآورد  انجمن  افتخاری 

حضور همگان به وی تقدیم شد.

عصر ایران/ 
تامین 100% برق پرتغال از منابع 

تجدیدپذیر

مقامات کشور پرتغال اعالم کرده اند این کشور 
برای چهار روز پیاپی تمام نیاز خود به انرژی را 
تامین کرده  به منابع پاک و تجدیدپذیر  اتکا  با 

است.
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تنها راه پیش روی 
بشر برای حفاظت از آینده کره زمین است. پیشرفت 
های چشمگیر در این زمینه موجب شده بتوانیم نیاز 
خود به انرژی را با استفاده از باد، نور خورشید و آب 
به  نیاز یک کشور  توان کل  برطرف کنیم. حتی می 
برق را هم با استفاده از همین منابع تامین کرد. کشور 

اروپایی پرتغال مثالی خوب در این زمینه است.
مقامات کشور پرتغال اعالم کرده اند این کشور برای 
چهار روز پیاپی تمام نیاز خود به انرژی را با اتکا به 
منابع پاک و تجدیدپذیر تامین کرده است. روش های 
تولید برق از باد، آب و خورشید سه راهی هستند که 

پرتغالی ها برای تامین برق انتخاب کرده اند.
پس از بررسی و تحلیل آمارها در زمینه تولید و مصرف 
موفقیت  با  کشور  این  شده  اعالم  پرتغال،  در  برق 
از سوخت  استفاده  پیاپی بدون  توانسته 107 ساعت 
این  دهد.  ادامه  خود  های  فعالیت  به  فسیلی  های 
این مدت  موفقیت هفته گذشته بدست آمده و طی 
هیچ اختالل و کمبودی در شبکه سراسری توزیع برق 

در پرتغال گزارش نشده است.
این پروژه از ساعت 6:45 صبح روز یکشنبه هفتم می 
آغاز شده و در ساعت 17:45 روز چهارشنبه دهم می 

به پایان رسیده است.
پرتغال تنها کشوری نیست که قادر است تمام نیاز خود 

به برق را با استفاده از منابع تجدیدپذیر تامین کند. 
چندی پیش آلمان هم اعالم کرد در روز پانزدهم می 
موفق شد تمام نیاز خود به برق را با اتکا به منابع پاک 
تامین کند. با توجه به متغیر بودن بهای برق در آلمان، 
شهروندان آلمانی در آن روز برای ساعاتی برق رایگان 

را تجربه کردند.
اگر از هزینه احداث نیروگاه های تولید برق پاک صرف 
نظر کنیم، منابع طبیعی یکی از ارزان ترین روش های 
تولید برق به شمار می روند. و عالوه بر این، هیچ زیانی 

به طبیعت نمی رسانند.
مدتی است که کشورهای اروپایی توجه بیشتری به این 
حوزه دارند و نوعی رقابت در میان آنها شکل گرفته 
این  بود که  امیدوار  توان  ترتیب می  به همین  است. 

روند به سایر نقاط جهان نیز گسترش یابد.
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ایسنا/ 
رئیس جمهور قانون بودجه سال 95 را 

ابالغ کرد

حسن روحانی، رئیس جمهور، قانون بودجه سال 
1395 کل کشور را برای اجرا به سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور ابالغ کرد.
دانشجویان  خبرگزاری  خبر  دریافت  گروه  به 
دوشنبه  روز  علنی  جلسه  در  قانون  این  ایران)ایسنا( 
شورای  مجلس   1395 ماه  اردیبهشت   ۲7 مورخ 
اسالمی تصویب و در تاریخ ۲9 اردیبهشت 1395 به 

تأیید شورای نگهبان رسیده است.
برای مشاهده متن قانون بودجه سال 1395 کل کشور، 

اینجا را کلیک کنید.

ایرنا/ برای تسویه بخشی از بدهی دولت؛
وزارت اقتصاد 10 هزار میلیارد ریال اسناد 

خزانه اسالمی واگذار می کند

دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  ایرنا-  تهران- 
)دستگاه های  دولت  مسجل  بدهی  تسویه  برای 
)پیمانکاران(  دولتی  غیر  طلبکاران  به  اجرایی( 
هزار   10 و شهرسازی،  راه  و  نیرو  وزارتخانه های 
می  واگذار  اسالمی  خزانه  اسناد  ریال  میلیارد 

کند.
برای  دولت  های  راهکار  از  یکی  خزانه  انتشاراوراق 
کاهش بدهی های خود است؛ این اسناد ابزاری مالی 
است که مبتنی بر بدهی دولت به  نظام بانکی، ذی نفعان 
و تامین کنندگان منابع بوده و به وسیله خزانه داری کل 

وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می شود.
به گزارش روز شنبه پایگاه اطالع رسانی بازار سرمایه 
طور  به  اسالمی  خزانه  اسناد  میزان  این  )سنا(، 
بانک  و میرداماد  از طریق شعب مرکزی  الکترونیکی 
ملی ایران واگذار می شود. قیمت اسمی هر یک از این 
اسناد یک میلیون ریال بوده و مهلت واگذاری آنها تا 
پایان تیرماه و ۲5 اسفندماه امسال نیز زمان سررسید 

این اسناد در شعب یادشده است.
در  و  بوده  علی الحساب  سود  کوپن  فاقد  اسناد  این 
قابل  آنها  دارندگان  به  اسناد  اسمی  مبلغ  سررسید، 

پرداخت است.
اسناد یادشده با نام بوده و معامله ثانویه آنها پیش از 
امکان پذیر  ایران  فرابورس  طریق شرکت  از  سررسید 
است. همچنین قابلیت واگذاری به عموم را نداشته و 
فقًط قابل واگذاری به پیمانکاران تعیین شده از سوی 
دولت بوده و پیش از سررسید، قابل بازخرید در بانک 

نخواهند بود.
واگذاری این اسناد به صورت الکترونیکی و از طریق 
نرم افزار موجود در تارنمای بانک ملی ایران به آدرس 
اینترنتیhttps://ap.bmi.ir/Treasury صورت 

می پذیرد.
یا  بانام  بهادار  اوراق  خزانه،  اسناد  ایرنا،  گزارش  به 
بی نامی است که خزانه داری کل با بهای اسمی معین 
و بدون کوپن سود با سررسیدهای حداکثر تا سه سال 
منتشر کرده و در قبال بدهی های مسجل بخش دولتی 
و با توافق بستانکاران به صورت تنزیلی )با کسر از بهای 

اسمی( در اختیار آنها قرار می دهد.
در واقع دولت می تواند با انعقاد قراردادهای مربوط به 
مبادله های واقعی، اوراق بهادار خزانه را برای سررسید 
پروژه های  پیمانکاران  بانک ها،  اختیار  در  معین 

و  جاری  نیازهای  تامین کنندگان  یا  کوتاه مدت 
به طورکلی طلبکاران دولت قرار دهد و از این راه نیازها 
تامین مالی  و هزینه های جاری و کوتاه مدت خود را 

کند.
تسویه بدهی دولت با پیش بینی خزانه اسالمی در سال 
1393 آغاز شد و در بودجه این سال نیز دیده شد اما 
فرصت عملیاتی شدن نداشت تا اینکه در نهایت 10 
هزار میلیارد ریال در ۲3 اسفندماه 1393 با سررسید 
طرح  و  دولت  های  بدهی  پرداخت  برای  ساله  یک 
های تملک عمرانی منتشر و در ۲3 اسفندماه گذشته 

سررسید شد.
اقتصاد،  وزارت  بدهی های  مدیریت  مدیرکل  گفته  به 
در سال گذشته نزدیک به 50 هزار میلیارد ریال اسناد 
خزانه اسالمی برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران 

وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی منتشر شد.
مهدی بنانی گفت: در الیحه بودجه امسال 75 هزار 
میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی با سررسید یک تا سه 
سال برای پرداخت مابه التفاوت قیمت واقعی با فروش 

)یارانه( پیش بینی شده است.

ایسنا/ نوبخت پیش بینی کرد
رشد 5 درصدی اقتصاد ایران در سال 

جاری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش بینی 
به  در سال جاری  ایران  اقتصادی  رشد  که  کرد 

پنج درصد برسد.
محمدباقر  مازندران،  در  ایسنا  خبرنگار  گزارش  به 
نوبخت امروز - شنبه - در جلسه شورای برنامه ریزی 

به  اشاره  با  ساری  در  یک کشور  منطقه  های  استان 
اینکه امسال به نوعی سال پایانی دولت تدبیر و امید 
بندی  جمع  با  باید  کرد:  تصریح  رود،  می  شمار  به 

عملکردها، برنامه های باقی مانده عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه در سه سال گذشته تالش دولت برای 
برداشتن سنگ های بزرگ در حوزه اقتصاد، تجارت و 
سیاست کشور بود، عنوان کرد: این امر سبب شد از 
مرحله ای به مرحله دیگر وارد شویم و اگر این سنگ 
های بزرگ برداشته نمی شد حرکت های ما بسیار کند 

صورت می گرفت.
اقتصاد  در  که  موضوعاتی  اینکه  به  اشاره  با  نوبخت 
مقاومتی مطرح است نیازمند شکست تحریم ها بود 
که این شکستن با کمک و پشتیبانی ملت، رهبری، 

مسئوالن نظام و رئیس جمهور انجام شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: دولت در 
کنار رفع تحریم ها، فضایی ایجاد کرد که از ۲7 دی 
پارسال تاکنون، 9 رئیس جمهور به ایران سفر کردند 
که در آخرین دیدار دیپلماتیک، مقامات هندی وارد 

ایران می شوند.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه تحریم های مربوط 
به انرژی هسته ای برداشته شده و تحریم های ظالمانه 
دیگر نیز به تدریج برداشته می شوند، تصریح کرد: در 
رفع تحریم ها باید موفقیت ملی دیده شود نه اینکه 

بگویند هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
از رفع تحریم ها، سه  اینکه پس  به  اشاره  با  نوبخت 
سرمایه  طرح  برای 41  دالر  میلیون  و 418  میلیارد 
برجام  در  افزود:  است،  شده  انجام  ایران  در  گذاری 
تحریم های نفتی برداشته شد و از این طریق تولید 
و صادرات نفت ایران به دو برابر افزایش یافته است؛ 
به طوری که امروز صادرات نفت ایران به دو میلیون و 

 بازگشت به عناوین 7 اخبار اقتصادی
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400 میلیون بشکه رسید.
وی با اعالم اینکه در تورم و رشد اقتصادی به شرایط 
یا  هفت  به  باید  کرد:  عنوان  رسیدیم،  خوبی  نسبی 
هشت درصد رشد اقتصادی می رسیدیم که در سال 

جاری رشد اقتصادی مثبت پنج خواهد بود.
نوبخت با اشاره به اینکه براساس اعالم مجامع جهانی، 
رشد اقتصادی ایران بیش از این میزان خوداهد بود، 
عنوان کرد: در این سه سال دستاوردهای خوبی تدارک 
باید جمع بندی  دیده شده است که این دستاوردها 

شود.
وی با اشاره به اینکه در فضای پس از تحریم فرصت 
سرمایه گذاری در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: 
مازندران، گیالن و  استان  داند که در سه  دولت می 
گلستان واحدهای تولیدی نیمه فعال و نیمه تعطیل 
ها  استان  این  در  تولیدی  واحد   7500 دارد.  وجود 
تومان  میلیارد  هزار   16 نیازمند  که  شدند  شناسایی 
فعال  باید میزان  اما  فعال سازی هستند  برای  اعتبار 
بودن و میزان پیشرفت فیزیکی این واحدها مشخص 

شود.
نوبخت با اشاره به پروژه های دولت در سفرهای استانی 
افزود: تالش دولت بر این بود که همه پروژه ها تا سال 
1395 به بهره برداری برسد. مردم مازندران نیز بدانند 
دولت تمامی طرح های سفر دولتی که جزو طرح های 
مهم استانها بود و مبلغ کامل آن پرداخت می شود را 

در دستور کار قرار داده است.
در  دولت  هزینه  اینکه  اعالم  با  رئیس جمهور  معاون 
اجرای همه طرح ها و پروژه ها در سفرهای استان، 11 
هزار و 400 میلیارد تومان است که تمامی این هزینه 
ها پرداخت می شود، افزود: هر اختیار و مجوزی که 
استانداران و دستگاه ها و سازمان برنامه ریزی برای 

واگذاری طرح های عمرانی، جلب مشارکت بخش های 
غیردولتی به منظور تکمیل طرح های دولتی در این 

استان ها نیاز باشد واگذار می شود.

مهر / توسط مرکز آمار ایران ؛
نرخ تورم اردیبهشت 10.2 درصد اعالم 

شد

مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی 
به اردیبهشت ماه امسال را 10.2 درصد اعالم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران نرخ تورم 
ای  نقطه  تورم  و  درصد   7.7 را  فروردین  ای  نقطه 

اردیبهشت را 6.8 درصد اعالم کرد.
نرخ تورم ساالنه منتهی به فروردین 10.8 درصد و تورم 

ساالنه منتهی به اردیبهشت 10.۲ درصد بوده است.

تسنیم/ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران:
فساد و رانت ترمز افزایش بهره وری 

شده اند

اداری  فساد  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  نایب 
بهره وری  افزایش  موانع  از  یکی  را  زیاد  رانت  و 
صادرات  کاال  صادرات  جای  به  گفت:  و  دانست 

مغز داریم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پدرام 
اتاق  در  بهره وری  ملی  روز  مراسم  در  امروز  سلطانی 
ایران اظهار کرد: بهره وری در توسعه کشور  بازرگانی 

باید نهادینه شود و اقتصاد سالم موتور افزایش بهره وری 
است.

وی افزود: قوانین، مقررات و بخشنامه ها به طور مرتب 
در کشور صادر می شود. فساد اداری و رانت بسیار زیاد 
افزایش  برای  انگیزه ای  آیا  شرایطی  چنین  در  است 

بهره وری باقی می ماند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در شرایط 
کنونی تفاوتی با سالهای گذشته برای ایجاد و افزایش 
بهره وری صورت نگرفته است هرچند که دولت برای 

برداشته شدن تحریم ها تالش های زیادی کرده است.
براساس  که  است  موظف شده  دولت  افزود:  سلطانی 
افزایش بهره وری شرایط کسب و کار را بهبود  قانون 
برای  ماه  مجلس 3  امر  این  به  رسیدن  برای  و  دهد 
از  پس  اکنون  اما  است  کرده  مشخص  زمان  دولت 

گذشت یک سال دولت  کارنامه قابل قبولی ندارم.
و  فضای کسب  مستمر  بهبود  قانون  کرد:  تاکید  وی 
کار عمال تاثیری در وزارتخانه های دولت نداشته است 
و بی انگیزگی در نظام اداری ما به شدت خود را نشان 

می دهد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه صحبت های 
باالبردن  در  شایسته  نیروی  تربیت  کرد:  اظهار  خود 
افزایش بهره وری نقش بسزایی دارد اما اکنون شاهد 
آن هستیم که نیروها و چهره هایی که برای آنها هزینه  

نیز شده است از کشور خارج می شوند.

* به جای صادرات کاال صادرات مغز داریم
سلطانی گفت: با وجود اینکه  سرمایه گذاری در آموزش 
و پرورش انجام می دهیم اما این نیروها در کشور حفظ 
مغز  صادرت  کاال  صادرات  جای  به  عمال  و  نمی شود 

داریم.

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به صحبت های 
مافی نماینده مجلس دهم در خصوص عملکرد دیوان 
مجلس  در  گفت:  نماینده  این  به  خطاب  محاسبات 
جدید گزارشی از عملکرد دیوان محاسبات ارائه دهید 
تا ببینیم چقدر تاثیرگذار است. این دیوان عمال دست 
دلیل  به  خصوصی  بخش  و  است  بسته  را  مدیران 
یک  برای  ادارات  به  که  زمانی  موجود  دیوان ساالری 
امضا مراجعه می کند سرگردان می شود و این دیوان 

باید برداشته شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در خصوص لزوم ورود 
شرکتها  این  گفت:  کشور  در  ملیتی  چند  شرکتهای 
زنجیره ای از ارزش افزوده را در جهان ایجاد می کنند 
و بنگاه های ما با اتصال به آنها می توانند این جایگاه 

قرار گیرند.
وی اظهار امیدواری کرد که شرایطی فراهم شود که از 
لحاظ سیاسی اجازه داشته باشیم سرمایه گذاران این 

شرکتها به ایران بیایند.
دانش  و  تکنولوژی  انتقال  لزوم  به  اشاره  با  سلطانی 
فنی آن گفت: چین اقتصادی بود که اقدام به انتقال 
سال  چند  از  بعد  و  کرد  خود  کشور  به  تکنولوژی 
توانست دانش فنی آن را نیز در اختیار گیرد که این 

مدل می تواند در کشور ما مورد استفاده قرار گیرد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: نیروی کار 
درتمام بخش های خود باید تحرک داشته باشد و هر 
چقدر بتوانیم در نیروهای کار افزایش بهره وری ایجاد 
کنیم رشد و بهره وری اقتصادی خواهیم داشت. برای 
این کار حتی می توانیم از مدیران بین المللی در کنار 
انتقال  تا دانش فنی آنها  مدیران خود استفاده کنیم 

یابد.
نظام  از  انتقاد  با  پایان صحبت های خود  در  سلطانی 
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قیمت گذاری و تعزیراتی موجود در اقتصاد کشور گفت: 
در این شرایط سیستم فروش به جای افزایش بهره وری 
به کم فروشی روی می آورد و روش های غیر بهره ور در 

بنگاه ها اعمال می شود.

تسنیم/ رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران:
چالش های بزرگ اقتصاد کشور بعد از لغو 

تحریم نمایان شد

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران با بیان اینکه 
به خوبی  تحریم ها  لغو  از  بعد  بزرگی  چالش های 
نظام  گفت:  می دهد،  نشان  را  خود  دارد  اکنون 
رکودی  در  کشور  صنعتی  بخش  و  اقتصادی 
و  اقتصادی  توسعه  و  رشد  و  رفته  فرو  سنگین 

قیمت تمام شده پررنگ شده است.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
هفتمین جشنواره ملی بهره وری در روز ملی بهره وری 
ایران  و کشاورزی  معادن  و  بازرگانی، صنایع  اتاق  در 

برگزار شد.
در ابتدای این مراسم فرشید شکرخدایی دبیر جشنواره 
ملی بهره وری اظهار کرد: به رغم هدفگذاری هایی که در 
سطح ملی و در قالب برنامه های توسعه تاکنون تعریف 
شده است در هیچ مقطع زمانی اهداف بهره وری محقق 

نشده است.
وی افزود: این موضوع از مهمترین نشانه های کمبود 
یک عامل تشویقی و محرک برای بخش های مختلف 
حساب  به  بهره وری  افزایش  با  ارتباط  در  اقتصادی 

می آید.
برای  پروانه مافی منتخب مردم  این مراسم  ادامه  در 

وضعیت  خصوص  در  اسالمی  شورای  دهم  مجلس 
بررسی بهره وری دولت و مجلس گفت: در کمیسیون 
در  بهره وری  اسالمی  بودجه مجلس شورای  و  برنامه 
کشور به طور مناسب مورد بررسی قرار نمی گیرد و این 

کمیسیون تنها به عنوان یک حسابدار عمل می کند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به طوالنی مدت بودن 
زمان اتمام طرح های عمرانی گفت: این طرح ها نزدیک 
بدون  سرمایه گذاری ها  و  می برد  زمان  سال   15 به 

توجیه اقتصادی انجام می شود.
مافی تصریح کرد: اجرا نشدن سیاست های اصل 44 
قانون اساسی مهمترین مسائل و مشکالتی است که 

اکنون منجر به کاهش رشد بهره وری می شود.

* چالش های بزرگ بعد از تحریم نمایان شد
ابوالفضل روغنی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز 
در این مراسم در خصوص وضعیت بهره وری در صنعت 
کشور گفت: چالش های بزرگی بعد از لغو تحریم در 
نظام  و  می دهند  نشان  را  خود  به خوبی  حاضر  حال 
سنگین  رکود  یک  در  بخش صنعت  در  ما  اقتصادی 

فرو رفته است.
وی با اشاره به مشکالت بخش صنعتی کشور گفت: 
مسائلی نظیر رشد توسعه اقتصادی، قیمت تمام شده، 
از  کشور  بانکی  نظام  در  بنگاه ها  نقدینگی  و  بیکاری 

جمله این مشکالت است.
اشتغال بخش صنعت 35 درصد  روغنی گفت: سهم 
به دلیل  صنعتی  بنگاه های  و  واحدها  اکنون  و  است 
بهره زیاد نظام بانکی و مسائل یادشده در رکود به سر 

می برد.
مسائل  کارشناس  آل یاسین  مراسم  این  ادامه  در 
بهره وری درباره پایین بودن سطح بهره وری در اقتصاد 

کشور گفت: مشکل اصلی فعلی کاهش بهره وری کشور 
عدم پایبندی به قانونگرایی است و نظام مدیریت کشور 
تصمیم گیری در خصوص مسائل را به جای سیستم به 

فرد واگذار می کند.
وی افزود: معاون وزیر نیرو به تنهایی در باره سرنوشت 
است  در حالی  این  تصمیم گیری می کند،  آب کشور 
که برای اتخاذ سیاست در این خصوص باید به صورت 
کارشناسان  مثل  نظام هایی  کمک  با  و  سیستمی 
بخش های مختلف و وزارت جهاد کشاورزی مشورت 

شود.
انقالب  معظم  رهبر  اینکه  وجود  با  گفت:  آل یاسین 
چندین سال است که عناوین اقتصادی برای سالهای 
مختلف در نظر گرفته اند اما در مقام عمل این فرمایشات 
مورد توجه قرار نمی گیرد و مسائل بیکاری و مشکالت 

اقتصادی ادامه دارد.
وی تأکید کرد: سیاست های شخصی باید جای خود 
بتوانیم  تا  دهد  سیستمی  باالدستی  برنامه های  به  را 

به درستی به اهداف اقتصادی خود دست یابیم.

تسهیل  کمیسیون  نشست  نوزدهمین  تهران/   اتاق 
کسب وکار اتاق تهران برگزار شد

ابراز نگرانی مجدد از تبعات اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم

در  تهران  اتاق  کسب وکار  تسهیل  کمیسیون 
و  اعضا  تقاضای  موجب  به  و  پیشین  جلسات 
میهمانان خود تصمیم گرفته است، سمیناری با 
محوریت قانون »اصالحیه مالیات های مستقیم« 
در  دولت  مالی  سیاست های  که  پیامدهایی  و 

شرایط رکود می تواند در پی داشته باشد، برگزار 
کند.

اعضا  نیز  کمیسیون  این  نشست  نوزدهمین  در 
سمینار  در  طرح  قابل  موارد  باب  در  تبادل نظر  به 
پرداختند. برخی بر این عقیده بودند که در این سمینار 
باید به مسایل ریشه ای مالیاتی نیز پرداخته شود؛ اما 
نامساعدی  وضعیت  دلیل  به  که  بودند  معتقد  برخی 
که بر صنایع حاکم است و اثری که اجرای اصالحیه 
اوضاع  این  تشدید  بر  می تواند  مستقیم  مالیات های 
اصالحیه  قانون  ایرادات  تبیین  صرفاً  باشد،  داشته 
این  مورد  در  اطالع رسانی  و  مستقیم  مالیات های 
آنچه  اما  باشد.  سمینار  این  برگزاری  موضوع  قانون، 
به  مشترک  کمیسیون  این  حاضران  کالم  لحن  در 
نظر می رسید، نگرانی از تبعات اجرایی شدن اصالحیه 

قانون مالیات های مستقیم بود.
در ابتدای این نشست، محمدرضا نجفی منش، رییس 
کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران، با اشاره به 
درخواست اعضای کمیسیون برای برگزاری این سمینار 
مالیات های  قانون  اصالحیه  بررسی  زمان  »در  گفت: 
مستقیم، نمایندگان اتاق در جلسات حضور می یافتند. 
این  نشد.  اعمال  قانون  اصالحیه  در  آنان  نظرات  اما 
امیدواری وجود دارد که در مجلس جدید، این مسایل 
و همچنین خواسته های بخش خصوصی مورد توجه 

قرار گیرد.«

اصالح مجدد قانون امکان پذیر نیست
فریدون طالیی زاده، مشاور مالیاتی اتاق نیز در این باره 
توضیح داد: »قانون اصالحیه مالیات های مستقیم قرار 
بود در سال های 1391 و 139۲ ابالغ شود. در آخرین 
جلسات تدوین این قانون نیز از اتاق تهران و اتاق ایران 
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برای نظرخواهی دعوت شد و مقرر بود که نظرات در 
مورد این قانون در یک یا دو جلسه جمع بندی شود. 
اما برگزاری این جلسات، ۲6 هفته به طول انجامید. ما 
هم این نظر را در مورد نتیجه کار اعالم کردیم که متن 
اصالحیه منسجم نبوده و بهتر است مورد بازنگری قرار 
گیرد. اما آقای طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
که در آن زمان یکی از کارشناسان تهیه این قانون بود، 
با بازپس گیری آن مخالفت کرد.« او ادامه داد: »اکنون 
اصالح  می رسد  نظر  به  شده،  ابالغ  اصالحیه  این  که 
مجدد آن چندان میسر نباشد؛ برگزاری این سمینار نیز 
می تواند به تدوین آیین نامه های بهتر برای اجرای قانون 
کمک کند.« طالیی زاده افزود: »اگرچه از زمان اصالح 
قانون اصالحیه مالیات های مستقیم گذشته است اما 
اکنون قانون مالیات های مستقیم در مجلس در دست 
بنابراین یکی از مهمترین اقدامات، آن  بررسی است. 
قانون  این  است که نظرات بخش خصوصی در مورد 

مطرح شود.«
شاهرخ ظهیری نیزگفت: »بهتر است، مواردی از قانون 
است،  ایراد  دارای  که  مستقیم  مالیات های  اصالحیه 
این  او  شود.«  تبیین  سمینار  این  در  و  شده  احصا 
پیشنهاد را نیز مطرح کرد که سازوکاری طراحی شود 
تا میان نمایندگان تهران در مجلس شورای اسالمی و 

اتاق تهران تعامل بیشتری برقرار شود.
که  کردند  مطرح  را  گزاره  این  برخی  میان  این  در 
مصائب  برای  بلندمدت  راهکاری  سمینار  برگزاری 
مالیاتی بنگاه های اقتصادی است و باید برای شرایط 
موجود و رفع فشاری که اکنون بر بنگاه های اقتصادی 
از ناحیه مالیات اعمال می شود، راهکاری مسکن گونه و 
کوتاه مدت اجرا شود؛ چرا که ممکن است برخی صنایع 

حتی تا شش ماه آینده نیز دوام نیاورند.

پیشنهاد تعلیق اصالحیه قانون مالیات های 
مستقیم

جمله  از  کمیسیون  میهمانان  برخی  میان،  این  در 
محمدمهدی رییس زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی، 
سال  دو  یا  یک  برای  قانون  این  تعلیق  پیشنهاد  نیز 
درصد   80 حدود  »بی تردید  گفت:  او  کرد.  مطرح  را 
فعاالن اقتصادی از تغییرات قانون مالیات های مستقیم 
در اصالحیه آن بی اطالع هستند. ضمن آنکه سه سال 
پیش بینی  زمان  قانون  این  کامل  اجرایی شدن  برای 
شده است. به همین سبب، این قانون در چهار استان 
به طور قطع و در 14 استان تا پایان سال قرار است 
تنها  می رسد  نظر  »به  داد:  ادامه  او  شود.«  اجرایی 
قانون  پیامدهای  شکل گیری  از  جلوگیری  راهکار 
اصالحیه قانون مالیات های مستقیم، برگزاری سمینار 
اجرای  از  پرهیز  و  قانون  این  تعلیق  پیشنهاد  ارائه  و 
تبعیض آمیز آن در کشور است. به این ترتیب یک یا 
مدت  این  در  و  شود  داده  تنفس  صنایع  به  سال  دو 
اطالع رسانی مناسبی در مورد این قانون صورت گیرد.«

جهت  در  باید  ما  »رویکرد  گفت:  نیز  اتابک  محمد 
حفظ بنگاه های موجود باشد.« تکلی، نماینده انجمن 
شرکت های ساختمانی نیز به اشاره به اینکه فرازهایی 
گفت:  است،  بخشنامه  و  آیین نامه  نیازمند  قانون  از 
»یکی از ضرورت های این قانون، تدوین آیین نامه های 
شفاف است. در سمینار مورد اشاره می توان نسبت به 

نگارش این آیین نامه ها تاکید کرد.«
در نهایت پس از آنکه حاضران این نشست، دیدگاه های 
خود را مطرح کردند، مقرر شد، این بحث در جلسه 
آتی کمیسیون نیز ادامه یابد. همچنین مقرر شد، اعضا 
و مدعوین اصالحیه قانون مالیات های مستقیم را مورد 
بررسی قرار داده، هر یک مواردی از قانون را که از نظر 

خود دارای ایراد می دانند، در جلسه بعدی مطرح کنند 
تا این موارد در واحد مشاوره مالیاتی اتاق مورد تحلیل 
کمیسیون  در  آن  خروجی  روی  سپس  و  گیرد  قرار 

تصمیم گرفته شود.

مهر/ 
جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر 

شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز روز شنبه در بازار 
منتشر شد.

قطعه سکه  هر  فروش  نرخ  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
تمام بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار یک میلیون 
و 8 هزارتومان، طرح قدیم یک میلیون و 4 هزار و 400 
تومان، نیم سکه 5۲5 هزار تومان، ربع سکه ۲80 هزار 

تومان و سکه گرمی 189 هزار تومان اعالم شد.
بازار  در  عیار   18 زرد  طالی  گرم  هر  نرخ  همچنین 
داخلی 10۲ هزار و 790 تومان و نرخ هر اونس طال در 

بازارهای جهانی 1۲5۲ دالر است.
بازار ارز نرخ هر دالر آزاد را  در همین حال، صرافان 
برای فروش 3443 تومان، هر یورو را 3888 تومان، هر 
پوند را 5005 تومان، لیر ترکیه 1173 تومان و درهم 

امارات را 943 تومان اعالم کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه
قیمت بازار نوع سکه    
1008000 سکه  تمام  طرح  جدید   
1008400 سکه  تمام  طرح  قدیم   
5۲5000 نیم سکه     

۲80000 ربع سکه     
189000 گرمی     
10۲790 هر گرم طالی 18 عیار   

نوع ارز   
3443 دالر     
3888 یورو      
5005 پوند     
943 درهم     

1173 لیرترکیه     

دنیای اقتصاد/
 فرمول جهانی تولید آسان

مجلس  پژوهش های  مرکز  اقتصاد:  دنیای 
سازمان  عضو  کشورهای  تجربه  گزارشی  در 
در ساده سازی  توسعه  و  اقتصادی  همکاری های 
مقررات و تشریفات اداری به منظور تولید آسان 

را بررسی کرده است. 
مقررات  باالی  هزینه های  به  اشاره  با  گزارش  این 
در  به خصوص  کسب و کارها،  برای  دست  وپاگیر 
در  بازنگری  ضرورت  متوسط،  و  کوچک  بنگاه های 
است.  داده  قرار  تاکید  مورد  را  اداری  فرآیندهای 
تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد ایجاد یک 
پنجره واحد خدمات دولتی که کل اطالعات مورد نیاز 
و  ساده  به صورت  را  کسب وکار  شروع  برای  مراجعان 
یکسان تجمیع کند، در هموارسازی مسیر تولید بسیار 

موثر است.
مرکز پژوهش های مجلس، تجربه جهانی ساده سازی 
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مقررات و تشریفات اداری را بررسی کرد
انتشار  با  مجلس  پژوهش های  مرکز  اقتصاد:   دنیای 
گزارشی تجربه کشورهای توسعه یافته در ساده سازی 
مقررات و تشریفات اداری را با تاکید بر نقش فناوری 
اطالعات در هموارسازی فعالیت های اقتصادی، بررسی 
کرد. این گزارش با اشاره به هزینه های باالی مقررات 
به  کسب وکارها  برای  اداری  تشریفات  و  دست وپاگیر 
ضرورت  متوسط،  و  کوچک  بنگاه های  در  خصوص 
ساده سازی مقررات و بازنگری در فرآیندهای اداری را 
مورد تاکید قرار داده و تجربه این کشورها در استفاده 
از فناوری اطالعات و اینترنت را مرور کرده است. لزوم 
این ساده سازی ها، در برخی از کشورها به صورت یک 
در  حرکت  به  موظف  دولت  و  درآمده  قانون  و  اصل 
از  راستای آن شده است. به عنوان مثال، در بسیاری 
کشورها مثل آمریکا و کره جنوبی، یک درگاه اینترنتی 
مشخص به عنوان »پنجره واحد خدمات دولتی« ایجاد 
شده که کل اطالعات مورد نیاز مراجعان دولت و نیز 
فرآیندها و مراودات دولتی مورد نیاز مراجعان را که گاه 
به چند ده هزار مورد می رسد، به صورت ساده و یکسان 
تجمیع کرده و در دسترس قرار داده است. همچنین، 
تشریفات دولتی تا حد امکان به اینترنت منتقل شده و 
معامالت اینترنتی، رسمیت پیدا کرده اند. عالوه بر این، 
همه مقررات از سوی دولت به آسانی از طریق اینترنت 
در دسترس است و جمع آوری و ارائه داده ها و آمارها 
نیز، مبنای اینترنتی دارد. یک نکته جالب در بررسی 
شناسایی  شماره  عنوان  تحت  ابتکاری  تجربه ها،  این 
واحد است که به بنگاه ها داده می شود تا بتوانند فقط 
با داشتن یک شماره شناسایی، تمام مراودات خود با 

دولت را از طریق اینترنت انجام داده و پیگیری کنند.

هزینه های مقررات دست وپاگیر
پشتیبانی  برای  مهمی  ابزار  دولتی،  اداری  تشریفات 
مانند  حوزه ها  از  بسیاری  در  عمومی  سیاست های  از 
مالیات ستانی، ایمنی محل کار و حفاظت محیط زیست 
سودآور  تجاری  مبادالت  اینکه  به  توجه  با  است. 
امکان  پایین  هزینه  با  و  رقابت  حامی  محیط  در 
بازی  زمین  تعیین  با  اداری  مقررات  دارند،  تحقق 
به وجود  اقتصادی  بنگاه های  برای  را  همواره مزایایی 
مقررات  دارد که  این خطر وجود  از سویی  می آورند. 
اداری مانع نوآوری شده یا موانع غیرضروری را برای 
و  ایجاد  اقتصادی  کارآیی  و  سرمایه گذاری  تجارت، 
تهدید  را  مقررات گذاری  مشروعیت  موارد  برخی  در 
اندازه مقررات گذاری پیچیده تر و وابسته  می کند. هر 
به داده ها و اطالعات باشد، بار مقررات افزایش یافته 
به شکل درخواست  مقررات  از هزینه های  بسیاری  و 
و  گزارش  ارائه  و  گوناگون  فرم های  کردن  پر  مجوز، 
بنگاه های  و  شهروندان  دوش  بر  دولت،  کردن  مطلع 
پردردسر  رویه ها  این  اوقات  اغلب  می افتد.  اقتصادی 
شده و باعث ایجاد هزینه های مقرراتی غیر ضروری یا 
به اصطالح »مقررات دست و پاگیر« می شود. انباشته 
الیه های  در  اداری  متعدد  تشریفات  و  مقررات  شدن 
مختلف دولت، باعث کند شدن فرآیند پاسخ دهی به 
سرمایه گذاری های  از  منابع  انحراف  کارها،  و  کسب 
مولد، کاهش شفافیت و پاسخگویی، مانعی برای ورود 
منابع به بازارها، کاهش نوآوری در زمینه ایجاد مشاغل 

تازه و دلسرد شدن کارآفرینان خواهد شد.

 توسعه کشورها با ساده سازی مقررات
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی 
به بررسی سیاست ها و ابزار مورد استفاده در کشورهای 

عضو OECD برای کاهش هزینه های اداری پرداخته 
با نگاهی اجمالی به  این گزارش،  است. همچنین در 
اداری  ساده سازی  برای  مختلف  نهادی  راهکارهای 
بر  را  اداری  ساده سازی  متقابل  آثار  و  شده  پرداخته 
سیاست های گسترده تر اصالح مقررات گذاری بررسی 
کرده است. این گزارش نشان می دهد که چگونه افکار 
در  اطالعات  فناوری  ماهرانه  کارگیری  به  و  جدید 
بسیاری از زمینه ها منجر به رویکردهای نو و کارآمدتر 
در مقررات اداری می شود. از این رو می توان از اصطالح 
به  دولت ها  رویکرد های  برای  هوشمند«  »مقررات 
این  براساس  کرد.  استفاده  اداری  مقررات گذاری 
گزارش، ساده سازی اخذ مجوزهای کسب و کار، گام 
اولیه مهمی در برنامه اصالح گسترده تر مقررات گذاری 
است. باور گسترده بر این است که نیاز به اخذ مجوز 
برای راه اندازی کسب و کار، می تواند آسیب های جدی 
را به دنبال داشته باشد. زیرا موانع واقعی و غیرواقعی 
برای شروع شرکت های نوپا و دارای ایده های نوآورانه 
را باال می برد و از میزان خالقیت و نوآوری در اقتصاد 
رفتارهای ضد  اخذ مجوز،  فرآیند  از سویی  می کاهد. 
رقابتی را مورد حمایت قرار می دهد. زیرا شرکت های 
انگیزه های  قانونگذاران  با  کردن  البی  برای  قدیمی، 
قوی دارند تا از فرآیند اخذ مجوز به عنوان ابزاری برای 
استفاده  وارد  تازه  بنگاه های  برابر  در  از خود  حمایت 

کنند.

اهمیت جهانی بنگاه های کوچک و متوسط
نتیجه  این  به   OECD عضو  کشورهای  از  بسیاری 
فراهم  با  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  که  رسیده اند 
کردن سهم زیادی از مشاغل جدید و برعهده گرفتن 
سهم مهمی از نوآوری، نقش متمایزی در رشد اقتصادی 

بنگاه ها غالبا مورد  این  ایفا می کنند. به همین دلیل 
توجه و تمرکز ویژه فعالیت ساده سازی اداری دولت ها 
هستند. این در حالی است که توانایی آنها برای اجرای 
بار مالی رعایت  بالقوه، به واسطه  این نقش به صورت 
سه  دولت ها  میان  این  در  می شود.  تضعیف  مقررات 
رویکرد را برای رسیدگی به این مسائل مورد توجه قرار 
می دهند؛ »فراهم آوردن کمک ها و راهنمایی های ویژه 
برای یاری رساندن به بنگاه های کوچک و متوسط در 
راستای تطبیق آنها با مقررات اداری«، »اصالح الزامات 
و  کسب  برای  آنها  کردن  منعطف  جهت  در  اداری 
کارهای کوچک« و »حصول اطمینان از اینکه الزامات 
مقررات گذاری جدید و اصالح شده به رعایت مقررات 
رویکرد  کارهای کوچک حساس است« سه  و  کسب 
می دهد  نشان  بررسی ها  است.  باره  این  در  دولت ها 
بنگاه های  برای  گیر  پا  و  دست  مقررات  هزینه های 
کوچک و متوسط بیشتر است و از جنبه رقابت نیز، 
تحمل  برای  کمتری  ظرفیت  کوچک تر  بنگاه های 
تشریفات  پیچیدگی  و  تعدد  دارند.  غیرمولد  مخارج 
از شایع ترین شکایت های  یکی  کاغذبازی ها،  و  اداری 
کشورهای  در  شهروندان  و  کار  و  کسب  صاحبان 
OECD را تشکیل می دهد. اکثر کشورهای عضو این 
سازمان نسبت به بازنگری و ساده سازی مقررات گذاری 
متروک  آیین نامه های  داشته اند. »حذف  تاکید  اداری 
به  مربوط  دستورالعمل های  »بهبود  متناقض«،  یا 
مقررات گذاری اداری« و »معرفی ابزارهای جدید برای 
کاهش و سنجش تاثیر مقررات گذاری اداری« از جمله 
مواردی است که در این خصوص مورد توجه کشورهای 

عضو OECD قرار گرفته است.
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ساده سازی اداری با فناوری اطالعات
بخش  به  اداری  ساده سازی  نتایج،  این  به  توجه  با 
دولت ها  مقرراتی  اصالح  سیاست های  از  یکپارچه ای 
تبدیل شده است و بسیاری از دولت ها آن را به عنوان 
و کاهش هزینه ها می دانند.  تضمین کیفیت مقررات 
دیگری  دلیل  نیز  جدید  ابزارهای  توسعه  و  بهبود 
ابزارها  این  اداری محسوب می شود.  برای ساده سازی 
خوبی  امکانات  که  بوده  اطالعات  فناوری  بر  مبتنی 
ارتباط گسترده و موثرتر در تعامالت مربوط  را برای 
فراهم  به مقررات دولت،  کسب و کارها و شهروندان 
ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  راستا  این  در  می کند. 
این سازمان  اقدامات کشورهای اعضای  گسترده ترین 
بازتخصیص  بازمهندسی فرآیند و  محسوب می شوند. 
اختیارات بین بخش ها و سطوح مختلف دولت نیز از 
دیگر مواردی است که این کشورها در دستورکار خود 
قرار داده اند. برنامه های دولت الکترونیک از زیرمجموعه 
و  اطالعات  فناوری  بخش  در  که  است  اقداماتی 
ارتباطات با تمرکز بر ساده سازی اداری در کشورهای 
عضو OECD انجام شده است. معیارهای کلیدی این 
برنامه عبارتند از: افزایش ارتباط با مشتری با تسهیل 
دسترسی عمومی به ادارات دولتی از طریق اینترنت، 
مدرن کردن عملیات بخش دولتی با استفاده از عملیات 
برخط برای افزایش کارآیی و عملکرد بهتر و افزایش 
ادارات. ساده سازی  بین  ارتباطات  کارآمدی  و  فوریت 
اداری توسط سیستم های دولت الکترونیکی در درجه 
اول از طریق بهبود دسترسی به اطالعات، خدمات و 

ایجاد سرویس های دولتی یکپارچه ارائه می شود.
دولت  برای  راهبردی  اولویت های  استرالیا  در 
سازمان ها  اول،  دارد.  متعددی  معیارهای  الکترونیکی 
باید از فرصت هایی که اینترنت فراهم می کند، کامال 

توانمندساز  فعالیت  تسهیل  دوم،  کنند.  بهره برداری 
حریم  و  سوابق  نگه دارنده  دستورالعمل های  مانند 
خدمات  تسهیل  سوم،  و  است  امنیتی  و  خصوصی 
 ،1998 سال  از  نیز  فرانسه  در  است.  سازمانی  بین 
به  کمک  ارائه  مسوول  اداری،  ساده سازی  کمیسیون 
توسعه خدمات عمومی برخط و محتوای خدمات ارائه 
شده، است. سازمان جدیدی در این کشور در فناوری 
فنی  حمایت های  ارائه  مسوول  ارتباطات،  و  اطالعات 
اداری  در حوزه  اطالعات جدید  فناوری  معرفی  برای 
است. عالوه براین، باشگاهی برای صاحبان سایت های 
بیرونی  تارنمای  یک  و  است  شده  تاسیس  عمومی 
ادغام  به اشتراک گذاشتن تجربه ها و  برای مبادالت، 

شیوه های خوب راه اندازی شده است.

پنجره واحد مراوادات دولتی
کلیدی  معیاری  دولتی،  متمرکز  اطالعاتی  درگاه های 
در بسیاری از دولت های الکترونیکی است. در واقع با 
ایجاد این درگاه ها تالش می شود تا یک نقطه دسترسی 
ایجاد شود که از طریق آن، شهروندان یا کارآفرینان 
بتوانند تمام اطالعات دولتی مربوطه را دریافت و در 
نهایت طیف گسترده ای از مبادالت با دولت را هدایت 
کنند. سایت FirstGov.gov در ایاالت متحده، راه 
ورود اصلی و رسمی برای دسترسی به تمام اطالعات 
دولتی در آمریکاست. در این سایت، ۲0 هزار وب سایت 
دولتی یکجا گرد هم آمده اند. این سایت به مشتریان 
کمک می کند تا از امکان داد و ستد با دولت برخوردار 
برای  جنوبی  کره  راهنمای  نقشه  همچنین  شوند. 
سراسری  درگاه  سایت  در  غیرنظامی  درخواست های 
دولت، به نحوی نظام مند به بیش از 4 هزار درخواست، 
درخصوص  کره ای  شهروندان  است.  شده  طبقه بندی 

این درگاه اعتقاد دارند که این سیستم برای رسیدگی 
به درخواست ها به شفافیت کمک می کند و با منافع 
آنها سازگار است. در فرانسه، خدمات برخط با معرفی 
یک درگاه ارتباطی ملی در سال ۲000 که دسترسی 
به فرم های دولتی را ممکن می کند، امیدوارند بتوانند 

خدمات عمومی را به صورت برخط ارائه دهند.

تجربه بین المللی درگاه های تخصصی
مربوط  امور  در  مشارکت  تخصصی،  درگاه های  هدف 
به زیر مجموعه مشخصی از مشتریان دولت ها است. 
متمرکز  درگاه های  با  نزدیکی  ارتباط  درگاه ها  این 
تالش  موارد  برخی  در  راستا  این  در  دارند.  دولتی 
می شود تا منطقی را که پشت این درگاه های متمرکز 
درگاه ها  این  از  نمونه ای  دهند.  توسعه  است،  نهفته 
در دانمارک قابل مشاهده است. در این کشور درگاه 
از  اجمالی  بررسی   Indberetning.dk دولتی 
تمام تعهدات گزارش شده برای کسب و کارها را ارائه 
می دهد و به عنوان پایه و اساس برای گزارش دهی های 
کارها  و  کسب  می شود.  گرفته  کار  به  نیز  واقعی 
می توانند اطالعاتی که توسط این درگاه فراهم می شود 
را شناسایی، جداسازی و انجام دهند. نقطه ورود کسب 
و کارها )BEP( در استرالیا نیز مثال دیگری از این 
درگاه است. این درگاه، اطالعاتی به هم پیوسته را در 
موضوعات  از  گسترده ای  طیف  در  و  کارپسند  قالبی 
مالیات  ستانی،  شامل  موضوعات  این  می کند.  فراهم 
استخدام، برنامه ریزی برای کسب و کار و تامین مالی، 
و  واردات  و  بازنشستگی  مزایای  کار،  محل  در  روابط 
صادرات است. در بلژیک نیز »درگاه تامین اجتماعی«، 
اطالعات مربوط به قوانین رفاهی، فرم های درخواست 
و  محاسبه  روش های  همراه  به  برخط  نام  ثبت  برای 

شرکت ها  بیمه  حق  محاسبه  چگونگی  از  نمونه هایی 
دسترس  در  را  اجتماعی  تامین  به  مربوط  امور  در 
قرار داده است. استفاده از روش های الکترونیک برای 
اعالم استخدام نیروی کار، تاثیر چشمگیری در کاهش 
بلژیک  مردم  کارهای  و  کسب  در  اداری  هزینه های 
داشته است. مطالعات انجام شده نیز نشان می دهد که 
51 درصد از تمام مردم آمریکا به یکی از وب سایت های 
دولتی سر زده اند و بسیاری از این بازدیدکنندگان از 
کرده اند  اعالم  و  بوده  راضی  سایت ها  این  محتویات 
که اینترنت، شیوه تعامل آنها را با دولت فدرال بهبود 

بخشیده است.

 انتقال تشریفات اداری به اینترنت
از  که  می سازد  قادر  را  دولت ها  اطالعات  فناوری 
اداری  تشریفات  ثبت  برای  مبنایی  به عنوان  اینترنت 
استفاده  و کارها  بر شهروندان و کسب  تحمیل شده 
و  اداری  تشریفات  فدرال  »ثبت  مکزیک،  کنند. 
خدمات« را روی اینترنت ایجاد کرده است. این سایت 
در بردارنده رویه های اصلی مورد نیاز و الزامی توسط 
تمام وزارتخانه ها و سازمان های فدرال برای شهروندان 
و کسب و کارهای خصوصی است. در اسپانیا، بازنگری 
تمام تشریفات اداری در سال 199۲ آغاز و نتیجه آن 
با انتشار فهرستی از تشریفات اداری موجود در سال 
اداری  تشریفات  کنونی،  فهرست  شد.  اعالم   1995
این  اهداف  مورد  در  اطالعاتی  و  کرده  طبقه بندی  را 
مسوول،  اداری  واحد  آنها،  قانونی  مبنای  تشریفات، 
عدم  تاثیر  و  پاسخگویی  برای  زمانی  محدودیت 
برنامه  منشا  نیز  یونان  در  می دهد.  ارائه  پاسخگویی 
ARIADNE به هدف تسهیل دسترسی به اطالعات 
برای افرادی برمی گردد که در جزایر مختلف دریای اژه 
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برنامه در حال  این  زندگی می کردند. در حال حاضر 
فعالیت در شهرداری های جزایر اژه است و دسترسی 
به پایانه های رایانه ای را برای همه شهروندانی که به 

اینترنت متصل نیستند، فراهم می کند.

معامالت مقررات گذاری شده اینترنت محور
برای  را  امکان  این  الکترونیکی  در برخی موارد، ثبت 
کاربران فراهم می سازد که تمام یا بخشی از تشریفات 
حال  در  دهند.  انجام  الکترونیکی  به صورت  را  اداری 
حاضر استرالیا در حال اجرای طرح قانون ملی برای 
قانونی  شناختن  رسمیت  به  برای  اجازه  دریافت 
طریق  از  که  است  شده«  مقررات گذاری  »معامالت 
افزوده  ابتکارهای  از  یکی  می شوند.  هدایت  اینترنت 
مرتبط، توسعه فناوری امضای الکترونیک ایمن است. 
نمونه موجود در ایاالت متحده نیز شامل دو سیستم 
که  است  مجوز  ارائه  واحد  پنجره  رویکرد  بر  مبتنی 
کره  در  می شود.  اجرا  آمریکا  تجارت  وزارت  توسط 
جنوبی شهروندان درخواست های خود را به یک سایت 
می توانند  متقاضیان  که  جایی  می فرستند.  اینترنتی 
اطالعات مختلفی را به دست بیاورند. از جمله اینکه 
آیا در خواست به درستی ارسال شده است، چه کسی 
مسوول رسیدگی به پرونده است و چه زمانی انتظار 
سیستم  این،  بر  عالوه  شود.  اعطا  مجوز  که  می رود 
مذکور به کاربران اجازه می دهد که پرسش ها و نظرات 

خود را مطرح کنند.

ثبت قوانین و انتقال اطالعات
برخط  ثبت  با  نزدیک  و  مرتبط  ابتکارهای  از  یکی 
برخط  اطالعاتی  بانک  کردن  فراهم  اداری،  تشریفات 
مقررات و قوانین است. در نروژ و دانمارک، متن کامل 

قابلیت  با  و  رایگان  به صورت  ثانویه  و  اولیه  قوانین 
جست وجوی ساده در وب سایت قابل دسترسی است. 
در بلژیک نیز 10 سال است که روزنامه رسمی روی 
به صورت  مصوبات  تمام  و  می شود  منتشر  اینترنت 
رایگان و برخط با سیستم بایگانی در دسترس هستند. 
این ابتکارها شفافیت قوانین و به تبع آن، فعالیت های 
دولت را افزایش داده است. به همان اندازه که فناوری 
اساسی  نقش  اداری  هزینه های  کاهش  در  اطالعات 
داده های  کردن  استاندارد  با  مرتبط  پروژه های  دارد، 
و  بین شرکت ها  داده ها  تعامل  و  دولت  به  ارائه شده 
اداره مالیات،  نیز دارای اهمیت است. در هلند،  اداره 
دفتر تامین اجتماعی و اداره آمار ملی از استانداردهای 
کسب  صاحبان  داده های  جمع آوری  برای  مشترکی 
و کارها استفاده می کنند. دانمارک نیز طرح »تبادل 
الکترونیک داده ها« )EDI( را ایجاد کرده که به صورت 
منتقل  دولت  و  شرکت ها  بین  را  اطالعات  خودکار 

می کند.

شماره  شناسایی واحد برای کسب وکار
ایجاد شماره های شناسایی منحصر به فرد کسب وکار 
اجازه می دهد که یک سیستم ثبت برای کسب وکارها 
به  تنها  کسب وکارها  ترتیب  این  به  بیاید.  وجود  به 
یک شناسه منحصر به فرد برای تمام مبادالت خود 
ثبت  استرالیا  مثال،  به عنوان  دارند.  نیاز  دولت  با 
استرالیایی کسب وکار ABR(۲( را ایجاد کرده است 
که بر استفاده از شماره های شناسایی منحصر به فرد 
 ))ABN( استرالیایی  کسب وکار  )شماره  کسب وکار 
سیستم  کردن  فراهم  برای   ABN است.  مبتنی 
که  گونه ای  به  است،  شده  طراحی  کسب وکار  ثبت 
برای  به داشتن یک شناسه خاص  تنها  کسب وکارها 

تمام مبادالت خود با دولت نیاز دارند. نسخه هلندی 
نامیده  این تکنیک »ثبت منحصر به فرد شرکت ها« 
می شود که توسط چهار ثبت کننده اصلی کسب وکار 
ملی  بازرگانی، موسسه  اتاق  دارایی،  )وزارت  در هلند 
برای تامین اجتماعی و اداره آمار هلند( توسعه یافته و 
به عنوان تنها منبع داده های پایه در ارتباط با شرکت ها، 
عمل  سازمان ها  سایر  و  آزاد  شغل  دارای  حرفه های 
می کند. در بلژیک نیز، فهرست ثبت شرکت ها )مالیات 
و  اجتماعی  تامین  ثبت کسب وکار،  افزوده،  ارزش  بر 
مرکز  است،  ادغام شده  واحد  ثبت  مرکز  یک  در   )...
ثبتی که قرار است به عنوان »چهارراه اطالعاتی«، برای 
کار  به  آنها  از  درخواست  مورد  اطالعات  و  شرکت ها 

گرفته شود.

 شفاف شدن خریدهای دولتی
با ظهور اینترنت، سیستم خریدهای دولتی نفع بسیاری 
برده است. چنین سیستم هایی به دولت اجازه می دهند 
که برای انجام خریدهای خود، کاال، خدمات، اجاره ها و 
مایحتاج عمومی مورد نیاز خود را در اینترنت فهرست 
الکترونیکی  سیستم  مکزیک   1996 سال  در  کند. 
این  به وسیله  است.  ایجاد کرده  را  دولتی  خریدهای 
کاالها، خدمات،  مورد  در  بیشتری  سیستم، شفافیت 
اجاره ها و فعالیت های عمومی به دست می آید. ایتالیا 
برای خرید کاالها و خدماتی که به وسیله ادارات دولتی 
انجام می شود، یک سرویس خرید مرکزی تازه ایجاد 
از  دارایی  و  اقتصاد  وزارت  را  وظیفه  این  است.  کرده 
طریق یک شرکت دولتی )Consip S.p.A( اجرا 
کاالها  تامین کنندگان  برای  را  شرایطی  که  می کند 
برشمرده که باید از آنها پیروی کنند.در بلژیک، یک 
قراردادهای  برای  کامل  رایانه ای  مدیریتی  سیستم 

در  مناقصه  متقاضیان  همه  برای  دولتی  خریدهای 
مشارکتی(.  الکترونیکی  دولتی  است)خرید  دسترس 
فایل های  دولتی  کردن  رایانه ای  مبدا  سیستم،  این 
اداری بلژیک بود که در آن داده های مورد نیاز به وسیله 
یک موتور پیام دهنده عمومی بین ادارات مختلف قابل 
دستیابی است. کانادا استفاده از خدمات مناقصه گذاری 
را در سال های 199۲ و 1993 شروع کرد. سرویس 
کنونی مناقصه گذاری الکترونیک دولتی )GETS( در 
گنجاندن  علت  به  است.  شده  راه اندازی  سال 1997 
به MASH )که شامل شهرداری ها،  بخشی موسوم 
موسسات دانشگاهی، خدمات اجتماعی و بیمارستان ها 
نظر  تحت  مشارکت کننده  سازمان های  تعداد  است(، 
موافقت نامه کانادا در تجارت داخلی افزایش یافته است.

دنیای اقتصاد/ تعداد مجوزهای فعالیت در گروه های 
مختلف صنعتی بررسی شد

معرفی کسب و کارهای جذاب 9۴

گروه صنعت و معدن: بررسی آمار اعالم شده از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن 
است که در سال گذشته در مجموع 16 هزار و 10 
فقره جواز تاسیس صادر شده که در مقایسه با 
سال 93 جوازهای صادره با افتی بالغ بر 1۴ درصد 

همراه بوده است. 
در حالی  تاسیس  در صدور جواز  گرفته  افت صورت 
برای  شده  پیش بینی  سرمایه گذاری  حجم  که  است 
بوده  با رشد 5/ 16 درصدی مواجه  جوازهای صادره 
گرایش  چرخش  به  آن  از  می توان  که  روندی  است؛ 
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سرمایه گذاران به سمت صنایع بزرگ و سرمایه بر نام 
برد. روند گرایش سرمایه گذاران به سمت صنایع بزرگ 
از اوایل سال گذشته شکل گرفت و با توجه به داده های 
ادامه  تا پایان سال گذشته  اعالم شده می توان گفت 
داشته است. با توافق ایران با 6 قدرت جهانی، فعاالن 
تاسیس  جوازهای  صدور  رشد  به  امیدوار  اقتصادی 
با  سرمایه گذاران  آشتی  به  می توان  آن  از  که  بودند 
بخش تولید یاد کرد؛ اتفاقی که با توجه به آمار اعالم 
شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 
گذشته محقق نشده و ظاهرا سرمایه گذاران در انتظار 
هستند.  بین المللی  تحریم های  لغو  ملموس تر  تاثیر 
با روند  عالوه بر جوازهای صادره که سال گذشته را 
منفی طی کردند اشتغال پیش بینی شده نیز سال 94 
با افت 5/ 11 درصد همراه بوده است. روندی که ادامه 
آن می تواند دولت را در اهداف خود برای ایجاد اشتغال 

با مشکل مواجه کند.
براساس آمار اعالم شده حجم سرمایه گذاری پیش بینی 
شده برای 16 هزار و 10 فقره طرحی که مجوز تاسیس 
دریافت کرده اند، حدود یک میلیون و 195 هزار میلیارد 
دارد،  درصدی حکایت  رشد 5/ 16  از  که  بوده  ریال 
اشتغال پیش بینی شده نیز برای سال 94 برای 383 
هزار نفر بوده که در مقایسه با سال 93 می توان گفت 
از  از سوی دیگر،  است.  افتی 5/ 11 درصدی داشته 
این  در  شده  گرفته  نظر  در  صنعتی  گروه   ۲7 میان 
بررسی 18 گروه با رشد منفی از لحاظ دریافت تعداد 
جواز تاسیس مواجه بودند و تنها 11 گروه توانستند 

رشد مثبت را در اخذ جواز تاسیس ثبت کنند.
با توجه به آمار اعالم شده می توان گفت در سال 94 
فعالیت محصوالت  برای رشته  بیشترین جواز صادره 
غذایی و آشامیدنی ها با ۲646 فقره بوده و بیشترین 

پیش بینی میزان سرمایه گذاری به گروه ساخت مواد 
و محصوالت شیمیایی با سرمایه ای حدود ۲57 هزار 
اعالم  داده های  است.  داشته  اختصاص  ریال  میلیارد 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  کارنامه  در  شده 
سال  به  نسبت  سال 94  در  تاسیس  جواز  در صدور 
93 اگرچه بیانگر این است که »محصوالت غذایی و 
آشامیدنی ها« همانند سال های گذشته به لحاظ تعداد 
بیشترین تقاضا را برای دریافت جواز تاسیس به خود 
اختصاص داده اند، اما با بررسی درصد رشد سال 94 
نسبت به سال 93 می توان گفت این گروه تنها رشد 
7/ 0 درصدی برای اخذ جواز تاسیس را در سال 94 
تجربه کرده است؛ این در حالی است که »رشته ماشین 
آالت دفتری و حسابداری« با رشد 68 درصدی در سال 
گذشته نسبت به سال ماقبل آن بیشترین رشد را برای 

اخذ جواز تاسیس داشته است.

صنایع پرطرفدار
»محصوالت غذایی و آشامیدنی ها«، »سایر محصوالت 
کانی غیرفلزی«، »محصوالت از الستیک و پالستیک«، 
»محصوالت فلزی فابریکی«، »ساخت مواد و محصوالت 
مهندسی«،  خدمات  فعالیت های  »سایر  شیمیایی«، 
»ساخت  تجهیزات«،  و  ماشین آالت  »ساخت 
کاغذی«،  محصوالت  و  کاغذ  »ساخت  منسوجات«، 
»مبلمان و سایر مصنوعات« 10 گروه صنعتی هستند 
آنها  برای  تاسیس  جواز  بیشترین  آمار  براساس  که 
صادر شده است و با این شرایط می توان از این گروه ها 
به عنوان پرطرفدارترین صنایع داخلی یاد کرد. اگرچه 
10 گروه مذکور بیشترین درخواست برای اخذ مجوز 
آالت  »ماشین  اما  داشته اند،  سال 94  در  را  تاسیس 
دفتری و حسابداری« با رشد 68 درصدی، »پوشاک 

و عمل آوردن پوست خز« با رشد بالغ بر ۲8 درصدی، 
»مبلمان سایر مصنوعات« با رشد 11 درصدی، »تولید 
انرژی« با رشد بالغ بر 10 درصدی و »محصوالت از 
توتون و تنباکو« با رشد بالغ بر 9 درصدی بیشترین 
رشد را برای دریافت جواز تاسیس نسبت به سال 93 

تجربه کرده اند.
براساس داده های اعالم شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در سال 94 در مجموع ۲ هزار و 646 
و  غذایی  »محصوالت  گروه  برای  تاسیس  جواز  فقره 
آشامیدنی ها« صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل رشدی 7/ 0 درصدی داشته است. پیش بینی 
با 197  برابر  نیز  این تعداد جواز  سرمایه گذاری برای 
در  نیز  شده  پیش بینی  اشتغال  و  ریال  میلیارد  هزار 

حدود 88 هزار و 600 نفر بوده است.
برای گروه »سایر محصوالت کانی غیرفلزی« نیز سال 
تاسیس  جواز  فقره   9۲4 و  هزار  مجموع  در  گذشته 
صادر شده که در مقایسه با سال 93 جوازهای تاسیس 
صادره در این گروه افتی بالغ بر 31 درصدی را تجربه 
این  برای  شده  پیش بینی  سرمایه گذاری  است.  کرده 
بخش نیز حدود 33 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت 
است.  داشته  درصدی   44 حدودا  افتی   93 سال  به 
اشتغال پیش بینی شده نیز برای سایر محصوالت کانی 
غیرفلزی برابر با 3۲ هزار و 833 نفر بوده که در این 
بخش نیز این گروه با افتی بالغ بر 39 درصدی نسبت 

به سال 93 روبه رو بوده است.
اما در گروه »محصوالت از الستیک و پالستیک« که 
سومین گروه پرطرفدار در اخذ جواز تاسیس بوده است، 
در مدت زمان مورد بررسی هزار و 738 جواز تاسیس 
برای آن صادر شده که در مقایسه با سال 93 افتی بالغ 
بر 9 درصد داشته است. سرمایه گذاری پیش بینی شده 

برای این گروه نیز حدود 78 هزار میلیارد ریال بوده 
که در مقایسه با سال ماقبل افتی نزدیک به 3 درصدی 
را تجربه کرده است. اشتغال پیش بینی شده برای این 
گروه نیز برابر با 33 هزار و ۲11 نفر بوده که افتی 5/ 

7 درصدی در مقایسه با سال ماقبل آن داشته است.
»محصوالت فلزی فابریکی« چهارمین گروه پرطرفدار 
در سال گذشته بوده، به طوری که برای این گروه هزار 
و ۲5۲ فقره جواز تاسیس در سال 94 صادر شده که 
را  در حدود 1۲ درصد  افتی  با سال 93  مقایسه  در 
تجربه کرده است. سرمایه گذاری پیش بینی شده برای 
این گروه نیز در حدود 35 هزار میلیارد ریال بوده که 
با وجود افت در صدور جواز تاسیس 6/ ۲۲ درصد رشد 
داشته است. اما اشتغال پیش بینی شده برای این گروه 
بالغ بر ۲۲ هزار نفر بوده که در این بخش نیز این گروه 
افتی 13 درصدی را نسبت به سال 93 تجربه کرده 

است.
و محصوالت  مواد  گروه »ساخت  برای  عین حال  در 
شیمیایی« نیز در مدت زمان مورد بررسی هزار و 189 
فقره جواز تاسیس صادر شده که با وجود افت بالغ بر 
5 درصدی برای صدور جواز تاسیس برای این گروه، 
سرمایه گذاری پیش بینی شده برای آن بیشترین میزان 
در میان ۲7 گروه صنعتی مورد بررسی بوده است. برای 
میلیارد  ۲56هزار  حدود  در  سرمایه گذاری  گروه  این 
ریال پیش بینی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
اشتغال  است.  ثبت کرده  را  93 رشدی 8۲ درصدی 
پیش بینی شده برای این گروه نیز برخالف مجوزهای 

صادره رشدی در حدود 16 درصد داشته است.
اما در گروه »سایر فعالیت های خدمات مهندسی« که 
محسوب  جواز  صدور  برای  پرطرفدار  گروه  ششمین 
جواز  فقره   988 مجموع  در   94 سال  در  می شود، 
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افتی  آن  ماقبل  با سال  مقایسه  تاسیس شده که در 
پیش بینی  سرمایه  است.  داشته  5/ 36درصد  بر  بالغ 
شده برای این گروه نیز در حدود 15 هزار میلیارد ریال 
بود که این بخش نیز از افت بی نصیب نبوده و افتی در 
حدود 34 درصد را کارنامه خود ثبت کرده است، اما 
در بخش پیش بینی اشتغال نیز 15 هزار و ۲01 نفر 
برای این گروه در نظر گرفته شده که این بخش نیز 
از افت بی نصیب نبوده و در حدود 38 درصد افت را 

ثبت کرده است.
برای گروه »ساخت ماشین آالت و تجهیزات« نیز در 
مدت زمان مورد بررسی 983 فقره جواز تاسیس صادر 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل جوازهای 
تاسیس صادره افتی در حدود 13 درصد را تجربه کرده 
شده  پیش بینی  سرمایه گذاری  درخصوص  اما  است. 
برای این گروه نیز همانند »ساخت مواد و محصوالت 
شیمیایی« با رشد همراه بوده، به طوری که این گروه در 
بخش سرمایه گذاری رشدی بالغ بر ۲4 درصد را تجربه 
کرده است. سرمایه پیش بینی شده برای این گروه برابر 
با 33 هزار میلیارد ریال بوده است. اشتغال پیش بینی 
شده برای گروه »ساخت ماشین آالت و تجهیزات« نیز 
برابر با ۲3 هزار و 663 نفر بوده که این گروه در این 

بخش افتی نزدیک به ۲ درصد داشته است.
برای گروه »ساخت منسوجات« نیز در این مدت در 
در  که  شده  صادر  تاسیس  جواز  فقره   575 مجموع 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی بالغ بر 17 درصد 
سرمایه گذاری  دیگر،  سوی  از  است،  کرده  تجربه  را 
هزار  بر ۲7  بالغ  نیز  گروه  این  برای  شده  پیش بینی 
میلیارد ریال بوده که در این بخش نیز این گروه افتی 
اشتغال  اما  است،  کرده  تجربه  را  درصد   ۲4 بر  بالغ 
پیش بینی شده برای این گروه برابر با 11 هزار و 758 

از افت بی نصیب نبوده و  نیز  نفر بوده که این بخش 
افتی 39 درصدی را تجربه کرده است.

اما برای گروه »ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی« نیز 
در سال 94 در مجموع 56۲ فقره جواز تاسیس صادر 
شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ماقبل افتی 
بالغ بر 6 درصد را تجربه کرده است. سرمایه پیش بینی 
شده برای این گروه نیز بیش از 40 هزار میلیارد ریال 
بوده و اشتغال در نظر گرفته شده نیز برابر با 10 هزار 
و ۲۲7 نفر بوده است. در عین حال، برای دهمین گروه 
پرطرفدار »مبلمان و سایر مصنوعات« نیز سال گذشته 
بالغ بر 7 هزار  با سرمایه ای  5۲6 فقره جواز تاسیس 
میلیارد ریال صادر شده است. اشتغال پیش بینی شده 
برای این گروه نیز برابر با 7 هزار و 644 نفر بوده است.

جوازهای صادره در استان ها
در بین استان های کشور و مناطق آزاد مورد بررسی 
جواز  فقره   10 و  هزار   16 میان  از  گزارش،  این  در 
جواز  بیشترین  گذشته،  سال  در  شده  صادر  تاسیس 
هزار   ۲ با  شرقی  آذربایجان  استان  به  مربوط  صادره 
و 73 فقره جواز تاسیس صادره بوده است که با این 
جوازهای  کل  از  1۲ درصد   /9 گفت  می توان  شرایط 
اختصاص داشته است.  استان  این  به  تاسیس صادره 
در  فقره جواز  و 367  هزار  با  استان خراسان رضوی 
صادره  جوازهای  مجموع  در  که  دارد  قرار  دوم  رتبه 
تاسیس سهمی 5/ 8 درصدی را در اختیار داشته است. 
سرمایه گذاری پیش بینی شده جوازهای تاسیس صادره 
نیز برابر با یک میلیون و 194 هزار میلیارد ریال بوده 
البرز با پیش بینی سرمایه گذاری 1۲1هزار  که استان 

میلیارد ریال در رتبه اول قرار دارد.
همچنین بیشترین پیش بینی اشتغال ایجاد شده در 

 963 و  هزار   64 تعداد  به  شرقی  آذربایجان  استان 
نیز در  اشتغال  بیشترین رشد پیش بینی  و  نفر است 
استان های خراسان شمالی و لرستان مشاهده می شود. 
اروند  منطقه  آزاد،  مناطق  بین  در  دیگر  سوی  از 
بیشترین رشد سرمایه گذاری و اشتغال پیش بینی شده 
را نسبت به مدت مشابه سال ماقبل داراست. عالوه بر 
موارد مذکور، سه منطقه آزاد چابهار، اروند و کیش به 
لحاظ درصدی بیشترین سهم را از مجوزهای صادره در 

سال 94 از آن خود کرده اند.

تشکیل  به  منجر  رییسه  هیات  اختالفات  تعادل/ 
نهادهاي جدید مي شود

اما و اگرهاي منطقه بندي تشکلي

حال  در  تشکلي  هرم  ساختار  که  حالي  در 
در  است  ایران  بازرگاني  اتاق  در  شکل گیري 
هفته هاي اخیر شاهد شکل گیري مقدمات ایجاد 
کشوري  گانه  پنج  مناطق  اساس  بر  نهادهایي 
سردرگم  کالف  مي رسد  نظر  به  که  هستیم 

تشکل هاي کشور را پیچیده تر خواهد کرد. 
تا حد  استان هاي کشور  تعداد  در چند دهه گذشته 
استان هاي  شاهد شکل گیري  و  یافت  افزایش  زیادي 
چندین  مدت  به  انقالب  ابتداي  در  بودیم.  جدیدي 
سال تعداد استان هاي کشور تنها ۲4 استان بود ولي 
به مرور این تعداد افزایشي 30 درصدي را تجربه کرد. 
با این وجود افزایش تعداد استان ها باعث شد که امکان 
ابتکار عمل براي برنامه ریزي جامع گرفته شود. توسعه 
استاني با مشکالت زیادي از جمله عدم هماهنگي با 

مناطق اطراف روبرو بود و در عین حال امکان ادغام 
استان ها به سبب عالقه به استقالل هر استان وجود 
نداشت. در نهایت از سال 93 شاهد شکل گیري مناطق 
پنج گانه در کشور بودیم. این طبقه بندي جدید توسط 
 5 قالب  در  ایران  اسالمي  جمهوري  کشور  وزارت 
منطقه بر حسب عوامل همجواري، محل جغرافیایي و 
اشتراکات قرار گرفت. هر منطقه یک دبیرخانه دایمي 
دارد که شهرهاي تهران، اصفهان، تبریز، کرمانشاه و 
مشهد به ترتیب محل دبیرخانه مناطق 1 تا 5 هستند. 
هدف اصلي این بود که دولت به جاي توسعه استان ها، 
منطقه ها را توسعه دهد. استان هاي یک منطقه، هر ۲ 
ماه یک بار و به صورت چرخشي در استان هاي منطقه 
با هم جلسه یي براي حل مسائل و مشکالت منطقه 

دارند.

 ورود تشکل ها به بحث منطقه بندي
اما نکته مهم این است که در هفته هاي اخیر شاهد 
شکل گیري نشست هایي توسط تشکل هاي این مناطق 
تشکلي  جدید  ساختارهاي  ایجاد  هدف  با  یکدیگر  با 
گذشته  هفته  در  مثال  براي  بوده ایم.  منطقه یي  بین 
به  نشست  این  شد.  برگزار  پنج  منطقه  در  نشستي 
بازرگاني  اتاق  رییس  شافعي  غالمحسین  ابتکار 
شد  برگزار  ایران  بازرگاني  اتاق  نایب رییس  و  مشهد 
فعالیت  شروع  ابتداي  از  کرد  اعالم  شافعي  آن  در  و 
از  دولت یازدهم موضوع نگاه منطقه یي به کشور که 
ضرورت هاي توسعه بود مورد توجه قرار گرفت. به گفته 
به  توجه  بدون  تهران  داشته  تاکنون وجود  آنچه  وي 
تفاوت سطح مناطق مختلف، نسخه نویس  و  امکانات 
باید  را  واحد  نسخه  این  و  بود  ایران  کل  براي  واحد 
وزارت  منطقه بندي  شافعي  مي کردند.  اجرا  مجریان 
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کشور را نیز اقدامي قابل تقدیر توصیف و بیان کرد: 
پنجم تصمیم  بازرگاني منطقه  اتاق هاي  رو  از همین 
گرفتند با یکدیگر هماهنگ شده و فعالیت هاي خود 
را بر این مبنا برنامه ریزي کنند. همچنین دبیرخانه یي 
براي هماهنگي اتاق هاي منطقه پنج به ابتکار شافعي 

ایجاد شد.
تصویب  به  و  است  تشکل ها مشخص  قانوني  ساختار 
مجلس شوراي اسالمي رسیده است. در این ساختار 
اتاق ها جایگاهي باالتر از تشکل ها دارند. در عین حال 
و  است  اقدام  دست  در  نیز  ساختار  این  تغییر  پروژه 
ساختار تشکل تشکل ها در حال شکل گرفتن است. 
هرچند که این پروژه هنوز جایگاه قانوني ندارد اما به 
نظر مي رسد این طرح در قانون جدید اتاق بازرگاني 
مجلس  به  آینده  سال  یک  از  کمتر  در  احتماال  که 
شوراي اسالمي ارائه مي شود نقش مهمي داشته باشد 
و شاهد تغییر در ساختار رسمي اتاق بازرگاني باشیم. 
این وجود همیشه ساختارهاي غیررسمي در کنار  با 
بسیار  اثرات  که  داشته اند  وجود  قانوني  ساختارهاي 
زیادي روي اقتصاد بخش خصوصي ایجاد کرده اند. از 
جمله این ساختارها مي توان به شوراي روساي اتاق هاي 
باعث  روسا  شوراي  شکل گیري  کرد.  اشاره  بازرگاني 
هیات  در  شهرستان  بازرگاني  اتاق هاي  سهم  افزایش 
رییسه اتاق بازرگاني ایران شد. این شورا در دوره قبل 
به حدي قوي شد که عمال رییس جدید اتاق بازرگاني 
ایران از دل این شورا بیرون آمد و در حال حاضر نیز 
و  این شورا حل  در  بازرگاني  اتاق  از مسائل  بسیاري 
فصل مي شود. همچنین شوراي روساي کمیسیون هاي 
اتاق بازرگاني و بسیاري از نهادهاي دیگر وجود دارند 
که در قانون تعریفي از آنها وجود ندارد ولي به اندازه 
اثرگذاري هستند. حال سوال  داراي  قانوني  نهادهاي 

این است که اصوال نیازي به ایجاد نهادهایي منطقه یي 
وجود دارد؟ نقش این نهاد چیست و چگونه قرار است 
را  این سوال ها  باشد. شاید جواب  اثرگذار  اقتصاد  در 
بتوان در ایجاد ساختار شوراي روسا جست وجو کرد. 
زماني اتاق تهران بیشترین سهم را در اتاق بازرگاني 
ایران داشت چرا که راي یک دست 40 نماینده تهراني 
مي توانست وضعیت را براي تصویب هر موضوعي تغییر 
شوراي  یعني  موازي  نهاد  یک  شکل گیري  اما  دهد. 
روسا که عمال باعث ایجاد بحث تهراني-شهرستاني در 
اتاق شد کفه ترازو را به نفع شهرستان ها سنگین کرد. 
با شکل گیري بحث تشکل هاي  حال به نظر مي رسد 
منطقه یي شاهد ایجاد بحث هایي از این دست در اتاق 
اهمیت  اتاق  در  قومیت  بحث  در حال حاضر  باشیم. 
زیادي برخوردار است و با وجود تمام پیشرفت ها هنوز 
زبان و قومیت کاربردهاي خاص خود را در روابط دارد. 
به همین دلیل شاهد این پدیده هستیم که در انتخابات 
گروه ها به نفع یکدیگر به خاطر مسائل قومیتي وارد 
این بخش  درباره  اساسي تر  نکته  اما  کارزار مي شوند. 
جدید در ساختار تشکلي این است که توسط رییس 

سابق اتاق بازرگاني ایجاد شده است.

 بازگشت شافعي؟
از شافعي شنیده ایم.  بسیار کم  در یک سال گذشته 
شافعي در دوره هفتم بعد از خروج نهاوندیان از اتاق 
بازرگاني به ریاست رسید. وزن کشي میان وي و مسعود 
خوانساري بسیار نزدیک به یکدیگر بود با این وجود در 
پایان دوره وي با تغییراتي روبرو شد که انتظار آن را 
نداشت. شافعي تصور مي کرد که جالل پور نایب رییس 
وي قرار است در دوره هشتم نیز نایب رییس باقي بماند 
و هشدارهاي نزدیکانش درباره احتمال ریاست جالل 

پور را اصال جدي نگرفت. در نهایت وي در شوراي روسا 
مغلوب راي قاطع جالل پور شد.

شافعي  کامل  گذاشتن  کنار  پیشنهاد  برخي  حتي 
بازرگاني مطرح مي کردند  اتاق  از عرصه قدرت در  را 
کرسي  به  شافعي  با حمایت جالل پور،  نهایت  در  اما 
نایب رییسي تکیه داد. با این وجود راي شافعي شکننده 
وي  به  مختلف  گروه هاي  توسط  که  حرکاتي  و  بود 
دوره  رییس  که  شد  این  به  منجر  نهایت  در  مي شد 
انتخابات نایب رییسي نفر چهارم شود. از آن  قبل در 
زمان شاهد سکوت کامل شافعي در عرصه مطبوعاتي 
هستیم. وي که در دوره ریاست با بسیاري از رسانه ها 
هر هفته مصاحبه داشت به ساکت ترین چهره هیات 
رییسه بدل شد. با این وجود خبرهاي ضد و نقیضي 
از اختالفات میان وي و سایر اعضاي هیات رییسه به 
گوش مي رسید. مخالفان شافعي وي را متهم مي کردند 
که در حال جمع کردن حلقه یاران خود براي مقابله 
با اتفاقاتي است که در اتاق بازرگاني در حال رخ دادن 

است.
روساي  کردن  جمع  مساله  مدت ها  از  بعد  حال 
شهرستان هاي نزدیک خود در قالب اتاق هاي منطقه 5 

ایران مي تواند مهر تاییدي بر این شایعات باشد.

 هر 3 نفر یکي مدیر
اما در کنار مباحث ساختار قدرت در اتاق بازرگاني هنوز 
این سوال مطرح است که اصوال ایجاد چنین ساختاري 
به نفع بخش خصوصي است یا خیر؟ آیا باید چنین 
ساختاري در اقتصاد کشور ایجاد شود یا ما نیازي به 
استفاده از این سلسله جدید از نهادهاي تشکلي نداریم.

شاید بهتر باشد پاسخ این سوال را براي اتاق بازرگاني 
با سایر نهادهاي تشکلي جدا کرد. اتاق بازرگاني ایران 

است.  داده  خود  سازماني  چارت  در  تغییراتي  اخیرا 
نفر یک  از هر 3  این چارت سازماني جدید  براساس 
نفر سمت مدیریتي دارد. ساختار بیش از حد هرمي 
اتاق بازرگاني باعث شده است که تعداد زیادي مدیر و 
تعداد کمي کارمند را داشته باشیم. همچنین چندین 
که  دارد  وجود  استاني  میان  براي هماهنگي  ساختار 
باعث شود خیلي ایجاد ساختار منطقه یي داراي توجیه 
نباشد. در مقابل در برخي دیگر از تشکل ها از جمله 
اصناف چنین ضعفي بسیار مشهود است. تعداد باالي 
تشکل ها و اتاق هاي اصناف باعث شده است که اجالس 
ماهانه اصناف جلساتي سنگین و بدون بازده الزم باشد 
که در آن بیشتر مدیران دولتي به سخنوري بپردازند 
و مشکالت تشکل هاي صنفي کمتر مطرح شود. اگر 
به جاي اتاق بازرگاني اصناف در چنین بخشي ایجاد 
چنین  بیشتر  کارایي  شاهد  طبیعتا  مي کرد  تشکل 
ساختاري بودیم. در اتاق بازرگاني این طرح به شکل 
دبیرخانه هایي میان اتاق ها دیده شده است که بتوانند 
وجود  این  با  بپردازند.  منطقه یي  اقتصاد  مباحث  به 
هنوز نقشه راه درستي براي آنها تعریف نشده است اما 
مي توان همین طرح را به شکل یک نهاد براي ایجاد 
اتحادیه هاي صنفي غیرملي استفاده کرد که از یک سو 
مساله تقسیم قدرت اتاق اصناف را زیر سوال نبرند و 
از سوي دیگر باعث تقویت قدرت اتحادیه هاي صنفي 

زیرنظر اتاق اصناف شوند. 
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دنیای اقتصاد/
Sarah Fister Gale :نویسنده

مترجم: مریم رضایی
Talent Management :منبع

وقتی دین آتکینسون )Dane Atkinson( شرکت 
تاسیس  نیویورک  در  را   SumAll بازاریابی  تحلیل  
کرد، تصمیم شجاعانه ای گرفت: هر خرده اطالعاتی 
در کل  کارمندان،  از جمله حقوق  مورد شرکت،  در 
شرکت پخش شود. آتکینسون می گوید: »بزرگ ترین 
از  فرهنگ های محرمانه رخ می دهد.«  در  اشتباهات 
محرمانه  مسائل  با حذف   SumAll او، شرکت  نظر 
برجسته ترین  حتی  که  مشکالتی  از  می تواند 
شود.  دور  می کند،  خارج  صحنه  از  را  استارت آپ ها 
است.  رشد  به  رو  روند  یک  کار  محیط  در  شفافیت 
با زیاد شدن وب سایت هایی مانند Glassdoor که 
به کارمندان امکان می دهد نظرات خود را در مورد 
کارفرماهایشان به صورت بی نام به اشتراک بگذارند و 
نیز نسل جدید که در دوره رسانه های اجتماعی وارد 

اجتماع و کار شده اند، شرکت هایی که اطالعات خود 
را علنی می کنند بیشتر شده اند.

از جزئیات عملکرد مالی یک شرکت گرفته تا حقوق 
و مزایای کارمندان، شرکت ها به تدریج به این نتیجه 
می رسند که شفافیت در محیط کار به داشتن کارمندان 
با انگیزه تر و فرهنگ کلی بهتر منجر می شود. شرکت 
کرده  تجربه  را  مزیت ها  این  از  بسیاری   SumAll
است. این شرکت پنج سال بعد از سازماندهی فرهنگ 
شفافیت خود، بیش از 11 میلیون دالر سرمایه تامین 
کرده و تعداد کاربران خود را به بیش از 500 هزار نفر 
افزایش داده است. همچنین سال گذشته در لیست 
داده های  نظر  از  دنیا  شرکت های  نوآورترین  از  یکی 
بزرگ که توسط Fast Company منتشر می شود، 
قرار گرفت. عادت کردن به فرهنگ شفافیت  در این 
بسیاری  اما  کشید؛  طول  کمی  ابتدا  اگرچه  شرکت 
پارتی  بازی های  مورد  در  را  کارمندان  نگرانی های  از 
مالی از بین برد و به آنها کمک کرد به ارزش خود 
اینکه  به  اشاره  با  آتکینسون  ببرند.  پی  سازمان  در 
شرکت شان مطابق استانداردهای بازار حقوق پرداخت 

می کند، می گوید: »خیلی از کارمندان فکر می کنند 
باید درآمدی بیشتر از سطح فعلی حقوق شان داشته 
ارزش  می کند  کمک  آنها  به  فرآیند  این  اما  باشند؛ 
کار صورت خوشی  این  است  ممکن  بدانند.  را  خود 
شفاف  فرهنگ  است.«  کارآمد  اما  باشد،  نداشته 
ختم  کارمندان  حقوق  اطالعات  به  فقط   SumAll
نمی شود. کارمندان به تمام اطالعات مالی شرکت نیز 
دارند، در سیاست های شرکت و تصمیم های  اشراف 
کاری شرکت می کنند و در مورد عملکرد آن هنگام 
در  تیمی  هر  عالوه،  به  می دهند.  نظر  ضرر  و  سود 
کند.  انتخاب  را  رهبر خود  هر فصل جدید می تواند 
اگر رهبر یک تیم محبوبیت نداشته باشد یا عملکرد 
رای گیری  او  مورد  در  باشد،  داشته  ضعیفی  کاری 
را  مدیریتی  کیفیت  بهترین  که  افرادی  می شود. 
گفته  به  می شوند.  ابقا  خود  در سمت  باشند  داشته 
می کنند،  محقق  را  اهداف  که  »افرادی  آتکینسون، 
ارتقا می یابند. این کار باعث شده بهره وری شرکت ما 

به طرزی باورنکردنی افزایش یابد.«

فاکتور بهره وری
 Glassdoor اندرو چمبرلین، اقتصاددان ارشد شرکت
معتقد است: »اطالعات داشتن در مورد حقوق و دیگر 
قدرت  حس  کارمندان  به  می تواند  شرکت  جزئیات 
و  می کند  افشا  را  دستمزد  شکاف های  چون  دهد، 
به  را  دریافتی  مورد حقوق  در  مجدد  مذاکره  امکان 
را درک  افراد آن  بیشتر  اما چیزی که  آنها می دهد. 
نمی کنند این است که این موضوع به نفع شرکت ها نیز 
هست.« در سال 2015 چمبرلین گزارشی نوشته بود 
که دریافته بود شفافیت محیط کار رابطه ای مستقیم 
»ما  می گوید:  او  دارد.  کارمندان  بهره وری  میزان  با 
شرکت هایی را که از فرهنگ محرمانه بودن به سوی 
افزایش  به  و  کردیم  دنبال  کردند  حرکت  شفافیت 
رسیدیم.«  شرکت ها  این  در  بهره وری  توجه  قابل 
کارمندان حذف  در  بی عدالتی  گونه حس  هر  وقتی 
ارزش  احساس  و  می شوند  متعهد تر  آنها  می شود، 
 SumAll بیشتری می کنند. این رویکرد در شرکت
کارمندی  »اگر  می گوید:  آتکینسون  داشت.  کاربرد 
بداند نسبت به دیگر اعضای تیمش حقوق بیشتری 

رابطه بهره وری و شفافیت در محیط کار
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دریافت می کند، می فهمد که باید سخت تر کار کند 
تا لیاقت این حقوق بیشتر را داشته باشد. در برخی 
موارد اندک ما حقوق افرادی را که مشخص شد به 
اندازه درآمدشان کار نمی کنند، کاهش دادیم. در یک 
شرکت سنتی امکان چنین کاری به هیچ وجه وجود 
ندارد.«به طور حتم، نیاز نیست همه اطالعات حقوق 
چمبرلین  پیشنهاد  شود.  منتشر  بودن  کارآمد  برای 
این است که استراتژی تصمیم گیری شرکت در مورد 
با  صنعت  معیارهای  با  آن  سازگاری  شیوه  و  حقوق 
می گوید:  او  شود.  گذاشته  اشتراک  به  کارمندان 
کنید،  منتشر  اسم  بدون  را  حقوق  داده های  »وقتی 
بر اشکاالت حریم خصوصی غلبه می کنید و در عین 

حال نوعی فرهنگ شفافیت ایجاد کرده اید.«
بازاریابی  آژانس  موسسان  از  ساالماندیک،  جن 
Kick Point در کانادا می گوید: »افشای  دیجیتال 
فرضیات  کارمندان  نمی شود  باعث  اطالعات  این 
خودشان را بسازند که به نتیجه معکوس منجر شود.« 
ساالماندیک می گوید همیشه فکر می کرده شرکتش 
فرهنگ بسیار شفافی داشته، اما وقتی تابستان گذشته 
به یکی از کارآموزان پیشنهاد کار تمام وقت در شرکت 
را داد، متوجه شد شرایط آن گونه که فکر می کرده 
نیست. »وقتی از آن کارآموز در مورد انتظاراتش برای 
حقوق سوال کردم، گفت: من می دانم که درآمد شما 
باید خیلی بیشتر از حقوق مد نظر من باشد و سپس 
ساالماندیک  که  بود  این  واقعیت  اما  کرد.«  سکوت 
دریافت  شرکت  در  را  دستمزد  کمترین  شریکش  و 
می کردند و او این موضوع را به کارآموز توضیح داد 
و خیلی از مسائل روشن شد. اکنون، ساالماندیک و 
شریکش جزئیات حقوق خود را با کل تیم به اشتراک 
گذاشته اند. البته آنها بیان اطالعات حقوق هر کارمند 

برای  شرکت  این  گذاشته اند.  خودشان  عهده  به  را 
توسعه دهد، هر 6  بیشتر  را  اینکه فرهنگ شفافیت 
درمورد  تا  می کند  برگزار  را  جلساتی  بار  یک  هفته 
اینکه کدام  از  بازخورد  و گرفتن  وضعیت کسب وکار 
پروژه ها یا مشتریان باید دنبال شوند، گفت وگو شود. 
بیشتر  کار  که  می دانند  »آنها  می گوید:  ساالماندیک 
آنها  است.«  بیشتر  موفقیت  و  بیشتر  پول  معنای  به 
تصمیم گیری ها،  این  در  کارمندان  کردن  درگیر  با 
حتی  می کنند،  دریافت  بیشتری  کاری  موافقت های 
یا  طوالنی تر  کاری  ساعات  معنای  به  امر  این  اگر 

سروکار داشتن با مشتریان سرسخت باشد.
سرویس Grant Tree که به شرکت های تکنولوژی 
شفافیت  می کند،  کمک  سرمایه  تامین  در  بریتانیا 
این  است.  برده  جلوتر  قدم  یک  را  توانمندسازی  و 
شرکت سلسله  مراتب مسطحی دارد که هیچ رئیس یا 
عنوانی در آن وجود ندارد و کلیه 27 کارمند آن برای 
ارائه دیدگاه های خود از اختیارات یکسانی برخوردار 
 ،)Andrew Ormerod( اورمرود  اندرو  هستند. 
می گوید:  شرکت  این  فرهنگی  و  عملیاتی  مربی 
بدون  کنند،  جمع  را  رای  بیشترین  که  »ایده هایی 
این شرکت  می شوند.«  انتخاب  ایده،  منبع  به  توجه 
در  که  دارد  هم سطح  دستمزد  مدل  یک  همچنین 
تیم  یک  می دهند.  رتبه  یکدیگر  به  کارمندان  آن 
چرخشی متشکل از شش کارمند در مورد دستمزد 
نهایی براساس این رتبه بندی ها و معیارهای صنعتی 
این  جزئیات  می توانند  همه  و  می کند  تصمیم گیری 
»ما  اورمرود،  گفته  به  ببینند.  را  تصمیم گیری ها 
بر کسب وکار  بیشتری  اثرگذاری  معتقدیم هر چقدر 
این روند  باالتر باشد.«  باید  داشته باشید، حقوق تان 
نه تنها به آنها کمک می کند افراد با عملکرد خوب را 

نگه دارند، بلکه باعث می شود همه شاهد یک رابطه 
مستقیم بین عملکرد و دستمزدشان باشند.

شفافیت در استخدام
شفافیت در محیط کار و انتشار اطالعات دستمزدها 
ویژگی های جذابی برای استخدام استعدادهای جدید 
هستند؛ به خصوص در مورد کارمندان جوان تر که در 
بیشتر  و  شده اند  بزرگ  اجتماعی  اشتراک های  عصر 
شفاف  فرهنگ های  که  می شوند  شرکت هایی  جذب 
جست وجوهایی   ،Glassdoor گزارش  طبق  دارند. 
کاری«  »شفافیت  و  »حقوق«  کلیدواژه های  با  که 
 2010 سال  از  قبل  می گیرد،  صورت  گوگل  در 
حدود  ساالنه  رشد  به   2015 مارس  تا  و  بوده  صفر 
63 درصد رسیده است. چمبرلین می گوید: »اکنون 
اطالعات بسیار بیشتری در دسترس است و کارمندان 
جوان تر احساس می کنند چرا نباید از چیزی اطالع 
شرکت  موسسان  از  میکیویچ،  مت  باشند.«  داشته 
کل  نیرو  استخدام  فرآیند  »در  می گوید:   ،Hired
مکالمه ای که در مورد حقوق صورت می گیرد مبهم 
مصاحبه های  بیشتر  در  مثال،  عنوان  به  است.« 
مورد  در  صحبتی  هیچ  فرآیند  پایان  تا  استخدام، 
چند  می خواهید  واقعا  »آیا  نمی شود.  مزایا  و  حقوق 
نهایت  در  و  کنید  سرمایه گذاری  کسی  روی  ساعت 
شرکت  ندارد؟«  همخوانی  او  با  انتظاراتتان  بفهمید 
تهیه  و دستمزد ساالنه  Hired یک گزارش حقوق 
پراستعداد  افراد  پایه  حقوق های  آن  در  که  می کند 
در مناطق مختلف عنوان شده تا کارفرماها به ارزش 
و  ببرند  پی  مختلف  بازارهای  در  استعدادها  واقعی 
در  واقع گرایانه ای  مذاکرات  بتوانند  هم  کارمندان 
انگیزه  ایجاد  برای  باشند.  داشته  دستمزدشان  مورد 

پاداش  دارند  بهتر  عملکرد  که  کارمندانی  بیشتر، 
این  جانبی  »اثرات  می گوید:  میکیویچ  می گیرند. 
ارقام  و  اعداد  می دانند  همه  که  است  این  شفافیت 
شرکت  در  کامال  عدالت  بنابراین  نیستند،  قراردادی 
مذاکرات  در  اختالفات  همچنین  می شود.  برقرار 
هنگام استخدام از بین می رود.« این شرکت همچنین 
داده های عملکرد مالی و شاخص های عملکرد کلیدی 
میکیویچ  می گذارد.  اشتراک  به  کارمندان  همه  با  را 
به  ماموریتی  احساس می کنند  »کارمندان  می گوید: 
آنها محول شده و به این نتیجه می رسند که با تصویر 
کلی شرکت تناسب دارند. بدون شفافیت، آنها فقط 

یکی از دندانه های چرخ دنده هستند.«

همه یا هیچ
یا  اجرا  اما  دارد،  را  خود  مزایای  اگرچه  شفافیت 
فرهنگی،  تغییر  هر  با  نیست.  آسان  لزوما  آن  حفظ 
زمان بر  صداقت  سوی  به  بودن  محرمانه  از  حرکت 
شاین  گفته  به  دارد. همچنین  نیاز  تعهد  به  و  است 
درآمدزایی  مدیر   ،)Shayne Cardwell( کاردول 
نرم افزاری شرکت Zeeto، شفافیت برای همه کاربرد 
Zeeto دو سال است که در واکنش  ندارد. شرکت 
انتظارات کارمندان از محیط کار بر اساس  به تغییر 
حرکت  شفاف سازی  سوی  به  شرکت،  موفقیت  نرخ 
کاری  فصل  »وقتی  کاردول،  گفته  به  است.  کرده 
حقوق  افزایش  خواهان  افراد  برخی  داشتیم،  خوبی 
قابل توجهی می شدند و بعد از یک فصل کاری بد، 
این  از  یکی  در  می کردند.«  فکر  کار  ترک  به  آنها 
فازهای رشد پرسرعت، شرکت چند تن از کارمندان 
شد  باعث  موضوع  این  داد.  دست  از  را  خود  مهم 
کارمندان،  با  بودن  روراست  که  بفهمد  رهبری  تیم 
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ایجاد می کند.  و متعهدتری  محیط کاری صادقانه تر 
در نتیجه، آنها با انتشار نتایج مالی – چه خوب و چه 
بد – برای کارمندان شروع کردند و سپس این نتایج 
مکالمات  و  دادند  قرار  ذی نفعان  سایر  اختیار  در  را 
شفافی را در مورد هر آنچه در شرکت می گذشت به 
انداختند. کاردول می گوید: »علنی کردن آمار و  راه 
ارقام برای مالکان شرکت سخت بود و ریسک بزرگی 

محسوب می شد.«
در ابتدا همه چیز به طور تمام و کمال پیش نمی رفت. 
همان  در  شرکت  که  اشتباهاتی  بزرگ ترین  از  یکی 
اطالعات دست  اشتراک گذاری  به  مرتکب شد،  ابتدا 
اول مالی بود، اما خیلی زود افشاسازی کامل را متوقف 
کرد. به گفته کاردول، »ما همان اول اطالعات کافی 
کارمندان  اختیار  در  را  مخرب  شایعات  شروع  برای 
باعث  این شایعات  زد.«  ما آسیب  به  دادیم که  قرار 
از بهترین کارشناسان رسانه های  شد شرکت دو تن 
اجتماعی و مدیر هنری خود را از دست بدهد. اما تیم 
رهبری از اشتباهات خود درس گرفت. مالکان شرکت 
و  اعتمادآفرینی  برای  تا  استخدام کردند  یک مشاور 
همکاری  مدیران  با  شفاف  تیمی  محیط  یک  ایجاد 
کند. البته مدیران ارشد شرکت اکنون کلیه داده های 
مالی و نیز حقوق و مزایای مدیران و دیگر اعضای تیم 
را منتشر می کنند. به گفته مدیر منابع انسانی شرکت 
Zeeto، کارمندان اکنون بیشتر عالقه دارند در مورد 
سود شرکت بدانند تا اینکه همکارانشان چقدر درآمد 
دارند. آنها می خواهند بدانند آیا واحدشان و نیز کل 
نه  یا  می کند  محقق  را  آنها  درآمدی  اهداف  شرکت 
مدیران  به  تغییر  این  چیست.  آن  دلیل  نه،  اگر  و 
وقایع شرکت و دالیل  داده در مورد  امکان   Zeeto
با تیم داشته باشند. به عنوان  آن، مکالمات مفیدی 

مثال، کسب وکار آنها ممکن است یک ماه کاری بد 
به  دوباره  عمدی  صورت  به  تیم  چون  باشد،  داشته 
پروژه یا محصولی برگشته که می توانست منابع آن را 

به سوی اهداف بلندمدت دیگری متمرکز کند.

مدیر منابع انسانی شرکت می گوید: »اکنون مجرایی 
داریم که می توانیم در مورد کاری که انجام می دهیم 
نه  کنیم،  صحبت  سواالت  این  به  دادن  پاسخ  و 
آزمون  کار  این  بزنند.«  حدس  بگذاریم  فقط  اینکه 

شرکت  در  مدیریتی  تیم  اما  داشته،  خطاهایی  و 
فراگرفته  شفافیت  در  را  قسمت  مهم ترین   Zeeto
همچنین  برد.  پیش  نیمه  تا  را  کار  نمی توان  است: 
به سوی  تحول  از  حمایت  برای  گرفته  یاد  تیم  این 
داشته  قوی  واقعا  ارتباطی  استراتژی های  شفافیت، 
باشد. این یعنی راه اندازی انبوه جلسات با کارمندان 
تعداد  درآمد،  حول  معیارهایی  اشتراک گذاری  به  و 
کاربران، حاشیه سود و دیگر داده ها به صورت آنی. به 
اما  گفته کاردول، »من نگرانی های خودم را داشتم، 
به صورت تمام و کمال وارد آن شدیم که کارآیی هم 
داشت. همه نگرانی های من بی دلیل بود.« اورمرود از 
است.  موافق  موضوع  این  با   Grant Tree شرکت 
و  زیاد  آموزش  زیاد،  به کار  »شفافیت  می گوید:  او 
شرکت ها  همه،  از  مهم تر  دارد.«  نیاز  زیاد  ارتباطات 
به  کارمندان  دسترسی  امکان  فقط  نمی توانند 
اطالعات یا داده های دستمزد را فراهم کنند. آنها باید 
دلیل این کار خود و اینکه در عوض چه انتظاراتی از 
کارمندان دارند را به صورت علنی بگویند. شرکت ها 
همچنین باید آماده مدیریت درگیری ها و تعارضاتی 
که در ابتدای کار اجتناب ناپذیر است، باشند. اورمرود 
تعارضات  مدیریت  بدون  کار  »پیشبرد  می گوید: 
ممکن نیست و در ابتدای کار ممکن است نیاز باشد 
با انبوهی از تنش ها سروکار داشته باشید. برای این 
کار به جسارت و شجاعت نیاز دارید، اما در نهایت به 

کسب وکار بهتری تبدیل می شوید.«
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موضوع: خرید ۱۲۳ دستگاه ترانسفورماتور روغنی کم 
تلفات

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
 

نوع برگزاری : یک مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۵ - بیست و 
دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۵ - نوزدهم 

خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم خرداد 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۲ / ۶ / ۱۳۹۵ - بیست و دوم 

شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان/ شهر: ایران - آذربایجان غربی - ارومیه
    

محل دریافت اسناد : دفتر تهران و سایتهای ملی 
مناقصات - توانیر و توزیع برق آذربایجاتن غربی

  
طبقه بندی موضوعی:   تجهیزات برق-الکترونیک-

مخابرات

موضوع : توسعه و احداث شبکه برق

حوزه فعالیت فراخوان :   امور پیمانکاری
 

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
 

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲ / ۳ / ۱۳۹۵ - بیست و 
دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۲۰ / ۳ / ۱۳۹۵ - بیستم 

خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۸ / ۳ / ۱۳۹۵ - هشتم خرداد 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۲۲ / ۵ / ۱۳۹۵ - بیست و 

دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

موضوع: خرید کنتور )تکمیل شده با آحاد(

حوزه فعالیت فراخوان:   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
 

تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۳ / ۳ / ۱۳۹۵ - بیست و 
سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۱۹ / ۳ / ۱۳۹۵ - نوزدهم 

خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۴ / ۳ / ۱۳۹۵ - چهارم خرداد 
ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۹ / ۶ / ۱۳۹۵ - نوزدهم 

شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان/ شهر : ایران - قم - قم
    

محل دریافت اسناد: امور تدارکات شرکت توزیع 
نیروی برق قم

   

: خرید کابل قدرت ۳۳ کیلوولت ۱۸۵×۱  موضوع  
میلی متر مربع

حوزه فعالیت فراخوان :   امور خرید یا تامین کاال
  

نوع برگزاری : دو مرحله ای
  

واحد پولی برآورد مالی : ریال
 

تاریخ بازگشایی پاکات: ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - سی و 
یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
مهلت ارسال پیشنهاد : ۳۱ / ۳ / ۱۳۹۵ - سی و 

یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

مهلت دریافت اسناد : ۱۲ / ۳ / ۱۳۹۵ - دوازدهم 
خرداد ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج

  
تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۳۱ / ۶ / ۱۳۹۵ - سی و 

یکم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج
  

کشور / استان/ شهر : ایران - خوزستان - اهواز
    

محل دریافت اسناد : اهواز - بلوار گلستان - سازمان 
آب وبرق خوزستان ساختمان شماره ۲ شرکت برق 

منطقه ای خوزستان - طبقه سوم تلفن ۳۳۱۲۵۸۹۴

20 مناقصات

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربیشرکت توزیع نیروی برق استان مرکزیشرکت توزیع نیروی برق استان قمشرکت برق منطقه ای خوزستان
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت برق ایران )رسانا( 
خواهشمند است نظرات، پیشنهادها و نقدهای خود را از طریق ایمیل  
ahmadi@ieis.ir ویا شماره تلفن های 6-66570930  به ما اطالع 
دهید.
با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

مسجد جمکران - قم /
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