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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

تهران- ایرنا- رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با 
بیان اینکه در یک سال گذشته انتظارها از برجام بسیار باال بوده 
است، گفت: امروز باید جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 

اولویت نخست کشور باشد.
»علیرضا کالهی« در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با یادآوری 
نخستین سال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( افزود: 70 
به  مربوط  بوده،  مواجه  آن  با  گذشته  از  که کشور  مشکالتی  درصد 
سوء مدیریت های داخلی و فقط 30 درصد آنها متاثر از تحریم ها 
بوده است و این موضوع بویژه در بخش وزارت نیرو صدق می کند.

وی ادامه داد: در بیان موفقیت یا عدم موفقیت برجام، باید در آغاز از 
خود بپرسیم اگر این برنامه اجرایی نمی شد و دولت یازدهم جلوی 
گرفت،  نمی  را  پیشین  دولت  گرایانه(  )عوام  پوپولیستی  های  اقدام 

امروز ایران به چه وضعی دچار بود؟
باید جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی  امروز  کرد:  تصریح  وی 
خارجی  های  که شرکت  معنی  این  به  باشد؛  کشور  نخست  اولویت 
مشارکت  داخلی  های  شرکت  مدیریت  در  و  آمده  ایران  به  بتوانند 

کنند.

سرمایه  فاینانس،  تامین  یا  استقراض  ِصرف  کرد:  یادآوری  کالهی 
باید دارای  بلکه سرمایه گذاری ها  نیست،  گذاری مستقیم خارجی 
و  وری  بهره  نظام  ارتقای  موجب  و  بوده  موثر  و  مولد  افزوده  ارزش 

مدیریتی کشور شود.
از برجام  اینکه کشور در طول یک سال گذشته و پس  بیان  با  وی 
در رسیدن به این مهم ناموفق بود، بخش زیادی از دالیل آن را به 
این  وجود  با  گفت:  و  دانست  مرتبط  داخلی  جناحی  های  درگیری 
شرایط، برخی قراردادها با خارجی ها منعقد و سرمایه گذاری هایی 
انجام شد، اما مطابق قابلیت و ظرفیت بالقوه موجود در کشور نبود.

انتشار  با   1394 ماه  دی  ششم  و  بیست  شامگاه  ایرنا،  گزارش  به 
تعهدات هسته  انجام  درباره  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  گزارش 
تعهدات  اجرای  )برجام(،  مشترک  اقدام  جامع  برنامه  در  ایران  ای 
طرف مقابل )گروه 1+5( یعنی روند لغو تحریم های هسته ای غرب 

علیه تهران آغاز شد.

ایرنا/ رییس سندیکای برق ایران در گفت وگو با ایرنا:

انتظارها از برجام در یک سال گذشته باال بود
سندیکای 

صنعت برق 
ایران/ 

مل  عا یر مد
کت  شر
گستر  ا فر
در  بیستون 
همین  د ز یا
ه  ر ا جشنو
کارآفرینان 

برتر استان البرز بر اساس رای هیات علمی این جشنواره  به عنوان 
کارآفرین برتر و شایسته تقدیر سال 1395 این استان برگزیده شد. 
این مراسم سی ام دی ماه سال جاری با حضور مسئوالن استانی و وزارت 
تعاون، کارورفاه اجتماعی در سالن میالد شهرداری کرج برگزار شد و طی 
آن از مجموع 222 ثبت نام کننده در سامانه کارآفرینان اداره کل تعاون 
کار و رفاه اجتماعی استان البرز، تعداد 14 کارآفرین برتر از جمله شرکت 
فراگستر بیستون پس از جمع بندی امتیازات و پاالیش اطالعات بر اساس 
شاخص ها و امتیازات وزارتخانه، در طی بازدید داوران جشنواره از محل 
و بررسی کارگروه علمی انتخاب شدند.اسماعیل خلیلی مدیرکل تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان البرز در این مراسم اظهار داشت: کارآفرینان 
برتر حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات استان در ادامه به جشنواره ملی 

راه پیدا خواهند کرد و با کارآفرینان برتر سایر استان ها رقابت می کنند.

پیام تبریک سندیکا به شرکت فراگستر بیستون

سندیکای صنعت برق ایران بدینوسیله انتخاب شایسته جناب آقای مهندس 
عنوان  به  را  بیستون  فراگستر  شرکت  محترم  مدیرعامل  فتوره چی  علی 
کارآفرین برتر استان البرز در سال 1395، خدمت ایشان و کارکنان محترم 

آن واحد صنعتی تبریک عرض می نماید.

مدیران شرکت فراگستر بیستون در جمع کارآفرینان برتر 
استان البرز



 

 اعتراض به نگهداری ضمانت نامه حسن 
انجام تعهدات در شرکت های توزیع

بیست وهفتم دی  توزیع  یراق آالت  کمیته سازندگان 
ماه سال جاری در حالی با حضور اعضا تشکیل جلسه 
برق  نیروی  توزیع  شرکت  مناقصه  موضوع  که  داد 
اردبیل و نتایج حاصله از این مناقصه در این نشست 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.......ادامه خبر

 یک گروه خوب ضامن موفقیت کسب و 
کار است

هیئت  عضو  نظر  از  شدن  کارآفرین  اصلی  متغیر 
ترین مدیران  موفق  از  یکی  و  تهران  اتاق  نمایندگان 
صنعت برق و تجارت الکترونیک ایران روحیه کارآفرینی 

است. ......ادامه خبر

 روحانی 2 قانون مصوب مجلس را برای 
اجرا ابالغ کرد

تهران - ایرنا - رییس جمهوری در نامه های جداگانه 
ای به وزارتخانه های »نفت«، » نیرو« و »سازمان برنامه 
و بودجه«، دو قانون مصوب مجلس شورای اسالمی را 

برای اجرا ابالغ کرد.......ادامه خبر

 آب و برق اطراف پالسکو قطع نمی شود
وزیر نیرو با بیان اینکه آب و برق مورد نیاز برای عملیات 
آواربرداری پالسکو تأمین است، از فعالیت 200 نفر از 
عملیات  انجام  برای  تهران  آبفای  متخصصان شرکت 

آواربرداری و نجات خبر داد.......ادامه خبر

 تجهیزات نیروگاه سازان ایرانی به کمک 
آواربرداری پالسکو آمد

ایران در محل حادثه  نیروگاهی  تجهیزات  سازندگان 
سازندگان  تجربه  و  شده  حاضر  پالسکو  ساختمان 
بویلرها و تجهیزات تولید برق که در بخش های برش 
های حجیم تخصص دارند، به کمک امدادگران و آتش 

نشانان آمده است.......ادامه خبر

 استفاده از ظرفیت کانونهای محیط 
زیست جهت آشنایی شهروندان با 

انرژی های تجدیدپذیر
نشست تخصصی »امکان سنجی ، نصب، بهره برداری و 
نگهداری از نیروگاه کوچک مقیاس خورشیدی« برگزار 

شد.......ادامه خبر

 گذار جهان به انرژي پاك در بوته نقد
پالسکو،  ساختمان  آتش  و  دود  از  دورتر  کیلومترها 
جلسه هایي  برگزاري  حال  در  اقتصاد  جهاني  مجمع 
مختلف است. جلساتي که در حوزه انرژي نیز وجود 
داشته و به نوعي مي توان آینده میان و بلندمدت این 
حوزه را با ردگیري سخنان طرح شده در آنها دریافت. 

........ادامه خبر

 دولت تکلیف بدهی به بخش خصوصی را 
مشخص کند

بدهی دولت در حدود 700 هزار میلیارد تومان تخمین 
زده می شود و بخش خصوصی معتقد است دولت باید 
به  بدهی  این  پرداخت  برای  راه حلی  هرچه سریعتر 

بخش خصوصی پیدا کند.......ادامه خبر

 جزئیات تسهیالت اعطایی شبکه بانکی 
در نه ماهه

تسهیالت پرداختی بانک ها طی 9ماهه سال 1395 به 
بخش های اقتصادی،مبلغ 3۸24.5 هزار میلیارد ریال 
مبلغ  قبل  سال  مشابه  دوره  با  مقایسه  در  که  است 
است....... داشته  افزایش  ریال  میلیارد  هزار   1159.۶

ادامه خبر

 6 بخشنامه جدید گمرك در مورد 
واردات و صادارت

گمرک ایران در مورد معافیت واردات شکر از مالیات 
 ، ، دوراظهاری صادرات  مقوا  و  افزوده، کاغذ  برارزش 
محیط زیست و صدور محصوالت تولیدی پاالیشگاهی 
و پتروشیمی های مرجع بخشنامه های جدیدی صادر 

کرد.......ادامه خبر

 قراردادهای خرید و فروش تجهیزات 
و اقالم مصرفی مشمول کسر حق بیمه 

نیست
قراردادهای خرید و فروش تجهزیات و اقالم مصرفی که 
به یکی از چالش های میان فعاالن بخش خصوصی و 
سازمان تامین اجتماعی بدل شده بود، برابر رأی دیوان 
عدالت اداری مشمول حق بیمه نمی شود.......ادامه خبر

 طرح جامع مالیاتی می تواند زمان 
استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات 

را به حداقل برساند
پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران......ادامه خبر

 بخش عمده ای از یارانه ها به تولید 
اختصاص پیدا کند

عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
تاکید کرد: باید بخش عمده ای از یارانه ها به بخش 
تولید اختصاص پیدا کند تا شاهد تعطیل شدن کار 

خانه ها نباشیم.......ادامه خبر

 کره جنوبی در صدر اقتصادهای نوآور 
جهان

کره جنوبی رتبه خود را در صدر فهرست نوآورانه ترین 
اقتصادهای دنیا حفظ کرد و روسیه با 14 پله سقوط 

در رتبه 2۶ قرار گرفت.......ادامه خبر

 دالر 3825 تومان شد
بهمن(   2 امروز)شنبه  آزاد  بازار  معامالت  جریان  در 
تهران، قیمت هر دالر آمریکا 3۸25 تومان بود و هر 
ده  با  نیز  جدید  طرح  آزادی  بهار  تمام  سکه  قطعه 
هزار تومان کاهش به یک میلیون و 174 هزار تومان 

رسید.......ادامه خبر

 عدالت مالیاتی؛ خواسته بخش خصوصی
ایسنا: رئیس پارلمان بخش خصوصی، با اشاره به اصالح 
برخی از مواد قانون مالیات ارزش افزوده ازسوی دولت 
بر  مالیات  یعنی  افزوده  ارزش  مالیات  که  کرد  اظهار 
مصرف، اما آنچه اکنون اجرا می شود، مالیات بر تولید 

است. ......ادامه خبر

 تورم دی به 6.9 درصد رسید
مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود، رقم  تورم 
کرد........ اعالم  درصد  را ۶.9  ماه 95  دی  در  شهری 

ادامه خبر

 اخبار صنعت برق

 اقتصادی

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

کمیته  نامه  در  ایران/   برق  صنعت  سندیکای 
سازندگان یراق آالت توزیع به شرکت توانیر اعالم شد
اعتراض به نگهداری ضمانت نامه حسن 

انجام تعهدات در شرکت های توزیع

کمیته سازندگان یراق آالت توزیع بیست وهفتم 
اعضا  حضور  با  حالی  در  جاری  سال  ماه  دی 
مناقصه شرکت  داد که موضوع  تشکیل جلسه 
توزیع نیروی برق اردبیل و نتایج حاصله از این 
مناقصه در این نشست مورد بحث و تبادل نظر 

قرار گرفت.
براین اساس با تصویب کمیته مقرر شد طی نامه هایی 
موضوع دارا بودن گواهی تایید صالحیت توسط برنده 
یا برندگان مناقصه اردبیل وهمچنین اعتراض کمیته 
نسبت به نگهداری ضمانت نامه حسن انجام تعهدات 
توسط شرکت های توزیع تحت عنوان گارانتی 5 ساله 

باشرکت توانیرمورد مکاتبه قرارگیرد.

نمایندگان  معرفی  موضوع  طرح  با  این  بر  عالوه   
توزیع مقرر  ارزیابی مناقصات  کمیته ها در گروه های 
یا  نماینده  توانیر،  شرکت  درخواست  از   پس  شد 
معرفی  و  تعیین  گروه ها  این  در  کمیته  نمایندگان 

شوند.
در ادامه ارسال نامه شماره  1293-95  به مدیر کل 
دفتر تلفیق و اطالعات مالی شرکت توانیر با موضوع 
اطالع رسانی  مورد  کمیته  اعضای  مطالبات  پیگیری 
قرار گرفت و اعالم شد پیگیری تا اخذ نتیجه ادامه 

می یابد.
مناقصه  نشست  دراین  مطرح  موضوعات  دیگر  از 
که  بود  رضوی  خراسان  برق  نیروی  توزیع  شرکت 
خصوص  در  بررسی  و  بحث  از  پس  رابطه  این  در 
پیش نویس پاسخ نامه شرکت توزیع خراسان رضوی 
مقرر شد با انجام اصالحاتی نسبت به ارسال آن اقدام 

شود.

اتاق تهران با  اتاق تهران/ گفت وگوی سایت خبری 
علیرضا کالهی صمدی، رییس سندیکای صنعت برق 

ایران
یک گروه خوب ضامن موفقیت کسب و 

کار است

متغیر اصلی کارآفرین شدن از نظر عضو هیئت 
ترین  موفق  از  یکی  و  تهران  اتاق  نمایندگان 
ایران  الکترونیک  و تجارت  برق  مدیران صنعت 

روحیه کارآفرینی است. 
باعث می شود فرد قدرت کنار آمدن  روحیه ای که 
انتقاد  و  پذیری  ریسک  کار،  و  کسب  های  چالش  با 
پذیری را داشته باشد و همیشه در مسیر اصالح و رشد 
خبری  سایت  بردارد.  قدم  سازمانش  و  خود  عملکرد 
اتاق تهران با رییس سندیکای برق درباره کارآفرینی 
و متغیرهای موثر بر سازندگی و موفقیت کارآفرینان 

گفت وگو کرده است.

راه اندازی کسب  وکار در شرایط فعلی اقتصاد 
ایران را چطور ارزیابی می کنید؟

به نظر من شرایط برای کارآفرینی مثبت است. دست 
کم راه اندازی کسب و کارهای کوچک در شرایط فعلی 
خیلی دشوار نیست. هرچند در اقتصاد ایران مشکالتی 
مثل عدم کیفیت منابع انسانی یا مشکالت مربوط به 
در بحث کسب  یا  داریم  را  تولید  نبودن  پذیر  رقابت 
وکارهایی که به مواد اولیه بستگی دارد گرفتار مسائلی 
روی  و  است  مثبت  کلی  طور  به  شرایط  اما  هستیم 
هم رفته بازار مناسبی داریم که می توان در آن کار 
را  توان حفره ها  بازار خیلی راحت می  این  کرد. در 
شناسایی کرد. اصال شروع هر کسب و کاری به نظر 
من با شناسایی حفره ها در بازار شروع می شود به این 

معنی که شما نیازی را که در بازار به آن به اندازه کافی 
پاسخ داده نشده است یا پاسخ با کیفیت و به میزان 
کافی نبوده است را پیدا می کنید و برای برآورده شدن 
این تقاضا در بازار برنامه می ریزید. از جهات دیگر هم 
می شود حرکت کرد. برای مثال ممکن است شما با 
یک تیم خوب آشنا شوید که قابلیت های زیادی دارند 
و بعد فکر کنید که با این تیم چه کارهایی می شود 
دو  این  از  یکی  از  همیشه  کارآفرینی  من  برای  کرد. 
مسیر انجام شده  و به نظر من خیلی سخت نیامده 
های  سال  در  را  متعددی  کارهای  و  ما کسب  است. 
اخیر شروع کردیم و هیچ کدام ناموفق نبوده  هرچند 
درصد موفقیت بعضی از کسب و کارهایمان نسبت به 
به پیش بینی های اولیه متفاوت بوده است. بعضی از 
این  ترند  و بعضی جلوترند که  کسب و کارها عقب 
مسئله هم بیشتر به عملکرد مدیریتی کسانی باز می 
گردد که کسب وکار را اداره می کردند. من در کسب 
و کارهای جدید به دلیل درگیری هایی که در گروه 
صنعتی دیگری دارم خودم را درگیر مدیریت نمی کنم 
و بیشتر نقش هدایت، پشیتبانی و ایده پردازی را دارم. 
با توجه به مشاهداتی که از عملکرد مدیران متفاوت 
دارم می گویم که عملکرد مدیر در این زمینه بسیار 
باز دارند و خودشان و  موثر است. مدیرانی که ذهن 
عملکردشان را نقد می کنند و انتقادات را از مشتری 
و دوستان می شوند و اصالح می کنند موفق ترند اما 
مدیرانی که روی مواضع خودشان پافشاری می کنند 
به طور معمول دچار چالش می شوند و نمی توانند 

سازمان را به موفقیت برسانند.

کارآفرین شدن به چه متغیرهایی بستگی 
دارد؟ برخی معتقدند تربیت خانوادگی، ثروت 

خانوادگی یا تحصیالت عالی در این زمینه نقش 
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مهمی ایفا می کند؟ از نظر شما چه ویژگی یا 
شرایطی کارآفرین ساز است؟

فکر نمی کنم این متغیرهایی که اشاره کردید موثرترین 
ایران  از  خارج  که  دارم  دوستانی  من  باشد.  عامل 
تحصیل کردند یا وضعیت مالی خانواده هایشان بسیار 
خوب بوده اما روحیه کارآفرینی نداشتند. کارآفرینی 
روحیه خاص خودشان را می طلبد و باید فرد ریسک 
پذیر باشد. البته قضاوت نمی کنم که این روحیه خوب 
است و روحیه کسی که می خواهد در چارچوب کار 
کند یا کار مشخصی داشته باشد خوب نیست. برخی 
اما  دارند  بهتری  حال  دارند  کار مشخصی  که  زمانی 
دیگرانی وجود دارند که ریسک پذیرند، از چالش های 
جدید لذت می برند و خالصه روحیه ای دارند که با 
مسائل و حواشی کارآفرینی سازگار است. این روحیه یا 
تیپ شخصیتی را به ارث می بریم. من دوستی داشتم 
با هم تحصیل می کردیم و کسب و  انگلیس  که در 
کار خانوادگی بزرگی هم در ایران دارند. همیشه می 
کارمند  آنجا  و  بازگردد  انگلیس  به  خواهد  می  گفت 
شود. من برایم سوال بود که چرا با وجود درآمد خوب 
و کار خوب تمایلی به ماندن ندارد. یک روز دیدمش 
که زیر چشم هایش گود رفته بود. گفت خوابم نبرده 
است چون به اندازه فالن مبلغ سفته امضا کردم. گفتم 
اگر اینطوری هستی برگردی انگلیس راحت تر است. 
اون این روحیه را نداشت که با چالش های کارآفرینی 
مواجه شود. من سفته امضا می کنم و در مورد آن فکر 
هم نمی کنم. البته بی گدار به آب نمی زنم. همیشه 
پیشتر تحلیل می کنم که سرمایه را در چه شرکتی 
قرار می دهم، گروه اداره کننده چه افرادی هستند و 
ایده اولیه را تحلیل می کنم. از نظر من روحیه افراد 
تیم بسیار مهم است  و در انتخاب پرسنل و شریک هم 
همیشه مدرک و تجربه را در اولویت دوم قرار می دهم.

فکر می کنید نیروهایی که در سازمان شما کار 
می کنند روزی کسب و کار مستقل خودشان را 

راه بیندازند؟
به نظر من کسانی که روحیه کارآفرینی و اداره کسب 
و کارهای مستقل را دارند اقلیت کوچکی اند. روحیه 
پیشبرد  در  کنند  می  کار  سازمان  داخل  که  افرادی 
افرادی  از  من  است.  موثر  بسیار  سازمان  یک  اهداف 
که دنبال بهبود و رشد امور هستند استقبال می کنم. 
پیشرفت هر سازمانی در گرو نیروهایی است که در آن 
سازمان به کار تیمی اهمیت می دهند، می خواهند 
افرادشان توانمند شوند. افرادی زیادی در قالب سازمان 
در  قابلی  مدیران  دارند. من  رضایت  و  کنند  کار می 
اما  سازمان خودم دارم که توانمند و باهوش هستند 
دهند  می  ترجیح  پیش خودشان  ها  آن  من  نظر  به 
که در سازمان کار کنند اما مستقل عمل نکنند. راه 
تعهد  و کار مستقل چالش هایی مثل  اندازی کسب 
قالب  اعطای تضمین هایی در  پرداخت حقوق،  برای 
چک و سفته و مشخص نبودن درآمد را بهمراه دارد. 
همه این ها فشارهای روحی به دنبال دارد که تحمل 

آن برای هرکسی راحت نیست.

نقطه شروع کارآفرینی شما کجاست؟
من وقتی به ایران آمدم تصمیم گرفتم برای شروع کار 
وارد کسب وکار خانوادگی ام نشوم. به شرکت دیگری 
رفتم و به عنوان کارمند ارشد استخدام شدم. آن جا 
نمی  تعیین  چارچوب  برایم  و  بودم  آزاد  بازیکن  هم 
کردند. در آن دوره فرصتی برایم فراهم شد تا با شرکت 
های خارجی متعدد آشنا شوم و حوزه های مختلف در 
بازار ایران را هم بشناسم. در آن دوره مشاوره مدیریت 
به  پدرم  ناگهانی  فوت  دلیل  به  بعد  که  بودم  مالی  و 
هم  دوره  این  در  بازگشتم.  خانوادگی  کار  و  کسب 

برای من  دیگر  کارهای  و  به کسب  پرداختن  فرصت 
فراهم نبود به این دلیل که باید در مرحله اول کسب 
و کار خانوادگی مان را به درستی می شناختم و در 
مرحله دوم مشکالتی مثل بدهی های سنگین شرکت 
را حل می کردم و البته فکر می کردم که شرکت با 
وری  بهره  و مشکل  پرسنل  زیاد  تعداد  مثل  مسائلی 
هم درگیر است و باید اصالحاتی انجام می شد. بعد 
تبدیل  برای من  و کار خانوادگی  پنج سال کسب  از 
به دانشگاهی شده بود که به دلیل مواجهه با انواع و 
اقسام مشکالت و برخورد با سالیق مختلف در آن دوره 
تجربه کافی برای راه اندازی کسب و کارهای جدید را 

پیدا کرده بودم.

نسل جدید را در حوزه کارآفرینی چطور ارزیابی 
می کنید؟

از نظر من نسل جدید ایران روحیه خوبی در زمینه 
کارآفرینی دارد. من در مراکز رشد و شتاب جوان هایی 
را می بینیم که پایگاه های خانوادگی خوبی ندارند اما 
خالق و پرانرژی  و پویا هستند. برعکس کسانی را می 
زیاد  امکانات  و  پایگاه خانوادگی خوب  از  شناسم که 
برای کارآفرینی  انگیزه و روحیه قوی  اما  برخوردارند 
صرف  است  الزم  آنچه  شدن  کارآفرین  برای  ندارند. 
کار  و  کسب  است.  باز  ذهن  و  تالش  انرژی،  و  وقت 
دارد  نیاز  به درگیر شدن در جزییات  اول  در مرحله 
اما در مرحله دوم قضیه متفاوت است. در مرحله  اول 
کسی که فرمان را دستش می گیرد باید انرژی زیادی 
برای جزییات در کسب وکار بگذارد و فرمان را خودش 
دستش بگیرد و کارهای اجرایی را خودش انجام دهد 
اما در مرحله دوم کارآفرین امور اجرایی را به مدیرش 
تصویر  تا  آید  می   تر  عقب  قدم  چند  و  سپارد  می 
بزرگتری از کسب وکارش را ببینید. او بدون درگیری 

با جزییات در مرحله دوم کلیت کسب و کارش را می 
بیند و فرصت بیشتری برای راه اندازی کسب و کارهای 
جدید پیدا می کند. ایده و گروه خوب نقش اساسی را 
ایفا می کند. بدون تیم خوب و تنهایی نمی توان کار 
کرد. اول باید تیم خوب جمع کرد حتی یک تیم سه 
نفره هم می تواند به موفقیت کسب وکار منجر شود. 
تازگی گروهی برای راه اندازی کسب و کاری در حوزه 
تجارت الکترونیک به سراغ من آمدند و چون آن ها 
را نمی شناختم و از نظر زمانی در تنگنا بودم کمی 
مقاومت داشتم که دعوتشان را قبول کنم. با این وجود 
یک جلسه مشترک برگزار کردیم و متوجه شدم این 
تیم برای کار واقعا مناسب است و باید مسیری را پیدا 
کنم تا با وجود همه مشکالت کسب وکاری را باهم 
شروع کنیم. اعضای این گروه باهوش، پویا، شفاف و 

سالم بودند و بهبود در کار را دنبال می کردند.

فکر می کنید روزی آموخته هایتان را در حوزه 
راه اندازی کسب وکار به دیگران منتقل کنید؟

خودم  تحصیالت  و  نکردم  فکر  تدریس  به  هنوز  من 
هم تازگی تمام کردم. هیچ وقت فکر نکردم تدریس 
کنم به این دلیل که معلم خوبی نیستم. کم حوصله 
ام  و سریع از روی مسائل می گذرم اما فکر می کنم 
بعضی  انتقال است هرچند  قابل  تجربیات کارآفرینی 
چیزها را باید در عمل آموخت و در گود یاد گرفت. 
کار را باید تجربه کرد تا به جوانب و جزییات آن آگاهی 

پیدا کرد.
چه آسیب هایی کارآفرینی را تهدید می کند؟ برخی 
از آسیب ها بیرونی است و به شرایط اقتصادی باز می 

گردد اما بعضی درون فردی یا درون سازمانی است.
من در کار از چند ویژگی نفرت دارم. دروغ، تک روی، 
حسادت و ویژگی هایی مثل این که حتی برخی از آن 
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ها در فرهنگ ایرانی نهادینه شده است و ضرب المثل 
تنها خود  نه  این ویژگی ها  باره داریم.  این  هایی در 
فرد بلکه سازمان را عقب می کشد. افرادی هستند که 
اطالعات را در اختیار دیگران قرار نمی دهند و فکر 
می کنند با این کار خودشان را تثبیت می کنند. این 
صفات در کسب و کار آزار دهنده است به این دلیل 
از  را  باز می دارد هم سازمان  از رشد  را  که هم فرد 
بین می برد. انتقاد ناپذیری مدیران کسب و کارها را 
دچار مشکل می کند و البته در درجه اول هرکس باید 

خودش، خودش را نقد کند.

ایرنا/ 
روحانی 2 قانون مصوب مجلس را برای 

اجرا ابالغ کرد

های  نامه  در  جمهوری  رییس   - ایرنا   - تهران 
نیرو«   « »نفت«،  های  وزارتخانه  به  ای  جداگانه 
مصوب  قانون  دو  بودجه«،  و  برنامه  »سازمان  و 

مجلس شورای اسالمی را برای اجرا ابالغ کرد.
به گزارش ایرنا، قانون اصالح بند )هـ( تبصره)1( قانون 
بودجه سال 1395 کل کشور از سوی حجت االسالم 
و المسلمین حسن روحانی برای اجرا به وزارت نیرو و 

سازمان برنامه و بودجه ابالغ شد.
براساس گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
همچنین روحانی قانون اساسنامه سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق)ساتبا( را برای اجرا 

به وزارتخانه های نیرو و نفت ابالغ کرد.

مهر/ وزیر نیرو در بازدید از محل حادثه پالسکو خبر 
داد:

آب و برق اطراف پالسکو قطع نمی شود

نیاز  مورد  برق  و  آب  اینکه  بیان  با  نیرو  وزیر 
است،  تأمین  پالسکو  آواربرداری  عملیات  برای 
آبفای  شرکت  متخصصان  از  نفر   2۰۰ فعالیت  از 
نجات  و  آواربرداری  عملیات  انجام  برای  تهران 

خبر داد.
امروز  چیان  چیت  حمید  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
)شنبه 2 بهمن( با حضور در محل آواربرداری ساختمان 
تهران در جمع خبرنگاران، گفت: خدمات  پالسکوی 
آب و برق در نقاط و مناطق اطراف محل حادثه پالسکو 
کامال تامین شده و هیچ مشکلی برای تامین آب و برق 

مورد نیاز امداد رسانان و آواربرداران هم وجود ندارد.
وزیر نیرو با اعالم اینکه هم اکنون با استقرار تعدادی 
ژنراتور و پُست سیار، برق رسانی به منطقه در حال 
انجام است و همه ساختمان های اطراف محل حادثه 
برقدارند، تصریح کرد: در شرایط فعلی فشار آب  نیز 
یافته  افزایش  اطفای حریق در محل  برای  نیاز  مورد 
و برای امدادرسانی و آواربرداری تعدادی ماشین آالت 
در  لودر  و  مکانیکی  بیل  جرثقیل،  همچون  سنگین 

اختیار مدیران منطقه قرار داده شده است.
 15 حدود  اینکه  یادآوری  با  دولت  کابینه  عضو  این 
برق  بخش  همکاران  حادثه،  این  وقوع  از  بعد  دقیقه 
وزارت نیرو و شرکت توزیع برق تهران در محل حادثه 
پست  پنج  ابتدا حدود  داشت:  اظهار  داشتند،  حضور 
اطراف ساختمان، بدون برق شدند زیرا احتمال وجود 
داشت با آتش گرفتن شبکه برق، این حادثه گسترش 

یابد.
مورد  برق  تدریج  به  اینکه  بیان  با  مسئول  مقام  این 

نیاز ساکنان ساختمان های اطراف نیز تامین شد، تاکید 
کرد: برای انجام عملیات آواربرداری و امدادرسانی مانند 
برشکاری و تأمین روشنایی کافی، نیاز به برق سیار بود 
که این کار هم انجام شد و هم اکنون با استقرار تعداد 
قابل توجهی ژانراتور، به صورت سیار برق رسانی انجام 

می شود و تمام ساختمان های اطراف نیز برق دارد.
چیت چیان افزود: در بخش آب کار گسترده تری صورت 
گرفت و حدود 200 نفر از همکاران آبفا حضور یافتند و 
برای تامین آب مورد نیاز آتش نشانان، فشار آب منطقه 

افزایش یافت.
به گفته وی هم اکنون تعداد قابل توجهی ماشین آالت 
سنگین مشغول کار هستند و 2۸ نفر از همکاران آبفا 

مشغول برشکاری قطعات بزرگ تیرآهن هستند.
اطراف  ساکنان  برق  و  آب  شد:  یادآور  نیرو  وزیر 
ساختمان پالسکو تأمین شده و قطع نخواهد شد ضمن 
اینکه آب و برق مورد نیاز برای عملیات آواربرداری نیز 

تأمین است.

تسنیم/ 
تجهیزات نیروگاه سازان ایرانی به کمک 

آواربرداری پالسکو آمد

محل  در  ایران  نیروگاهی  تجهیزات  سازندگان 
تجربه  و  شده  حاضر  پالسکو  ساختمان  حادثه 
سازندگان بویلرها و تجهیزات تولید برق که در 
به  دارند،  های حجیم تخصص  برش  های  بخش 

کمک امدادگران و آتش نشانان آمده است.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
پالسکو  شده  تخریب  مجتمع  تنی  چندین  آوارهای 

از نوع آوارهای پیچیده محسوب شده که آواربرداری 
جز با برش و جداسازی قطعات فلزی و بتنی در هم 
تنیده شده امکان پذیر نیست. در پی فراخوان سازمان 
آتش نشانی کشور به تمامی گروههای فنی و تخصصی 
برای کمک به برش و جداسازی هر چه سریعتر آوار 
از شب  ایران  نیروگاهی  تجهیزات  سازندگان  موجود، 
گذشته در محل حادثه حاضر شده و تجربه سازندگان 
بویلرها و تجهیزات تولید برق که در بخش های برش 
های حجیم تخصص دارند، به کمک امدادگران و آتش 

نشانان آمده است.
همچنین »عباس علی آبادی« مدیرعامل گروه مپنا با 
حضور در محل حادثه، دستور ارسال تجهیزات شرکت 
های تخصصی زیرمجموعه این گروه را به محل حادثه 

داد.

ایسنا/ 
استفاده از ظرفیت کانونهای محیط 
زیست جهت آشنایی شهروندان با 

انرژی های تجدیدپذیر

بهره  نصب،   ، سنجی  »امکان  تخصصی  نشست 
مقیاس  کوچک  نیروگاه  از  نگهداری  و  برداری 

خورشیدی« برگزار شد.
موضوع  با  انرژی  مشورتی  کارگاه  ایسنا،  گزارش  به 
بهره برداری و نگهداشت نیروگاه های کوچک مقیاس 
خورشیدی توسط ستاد محیط زیست و توسعه پایدار 

به میزبانی منطقه 2 برگزار شد،
محمد مهدی گلمکانی رئیس ستاد محیط زیست و 
توسعه پایدار با اشاره به اهمیت موضوع، وظیفه اصلی 

شماره   1891     2 بهمن ماه 1395



6 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

مدیریت شهری را فرهنگسازی موضوع بیان نمودند.
اجرایی  امور  به  مسئولین  درگیری  همچنین  ایشان 
پیرامون  اندیشیدن  به  توجه  عدم  عوامل  از  یکی  را 
و  توسعه   ، تجدیدپذیر  های  انرژی  نظیر  مفاهیمی 

گسترش آن بر شمردند.
رئیس ستاد محیط زیست، همچنین خواستار استفاده 
از ظرفیت کانون های محیط زیست با مشارکت مردم 
به منظور آشنایی بیشتر شهروندان، با انرژی های نو و 

تجدید پذیر شدند.
در ادامه دکتر حسامی مدیر اداره مدیریت انرژی ستاد 
محیط زیست ضمن تشکر از همکاری مسئولین منطقه 
2 در برگزاری نشست،گفت: با توجه به الزام شهرداری 
به توسعه و گسترش انرژی های تجدید پذیر ، ضرورت 
تهران  درشهر  پذیر  تجدید  و  نو  های  انرژی  کاربرد 
ستاد  زیستی،  محیط  های  آلودگی  کاهش  جمله  از 
برگزاری  به  اقدام  گذشته  سنوات  در  زیست  محیط 
نشست های تخصصی در حوزه کاربرد صحیح انرژی 
های تجدید پذیر با هدف آشنایی بیشتر مسئولین و 

کارشناسان مناطق 22 گانه نموده است.
دوره  مدرس  عنوان  به  دریاباری  مهندس  پایان  در 
از  نگهداری  و  برداری  بهره  نصب،   ، سنجی  »امکان 
نیروگاه کوچک مقیاس خورشیدی«، به معرفی انواع 
نیروگاه های کوچک مقیاس اعم از متصل به شبکه، 
های  نیروگاه  اجزای  هیبریدی،  و  شبکه  از  منفصل 
کوچک مقیاس خورشیدی اعم از پنل، باطری، اینورتر، 
شارژ کنترلرو...، امکان سنجی، طراحی شرایط مناسب 
جهت نصب نیروگاه های کوچک مقیاس خورشیدی، 
های  سیستم  از  نگهداری  و  سرویس   ، برداری  بهره 

خورشیدی پرداختند.
بر اساس گزارش روابط عمومی ستاد محیط زیست و 
پایدار شهرداری تهران، الزم به ذکر است در  توسعه 

این نشست تخصصی، اعضای کمیته مشورتی انرژی، 
و  زیست  محیط  مسئولین  شهری،  خدمات  معاونین 
فضای سبز و کارشناسان مناطق 22 گانه نیز حضور 

داشتند.

تعادل/ »تعادل« نشست تحلیلي انرژي هاي تجدید پذیر 
در »داووس« با حضور مدیر عامل »توتال« را بررسي 

مي کند
گذار جهان به انرژي پاك در بوته نقد

ساختمان  آتش  و  دود  از  دورتر  کیلومترها 
پالسکو، مجمع جهاني اقتصاد در حال برگزاري 
جلسه هایي مختلف است. جلساتي که در حوزه 
انرژي نیز وجود داشته و به نوعي مي توان آینده 
میان و بلندمدت این حوزه را با ردگیري سخنان 

طرح شده در آنها دریافت. 
عصر روز چهارشنبه، در یکي از مهم ترین این نشست ها 
گردهم  میزي  دور  متضاد  مناصب  و  منافع  با  فرد   4
انرژي هاي  با  فسیلي  سوخت هاي  رقابت  از  و  آمدند 
شرکت  مدیرعامل  حضور  گفتند.  سخن  تجدیدپذیر 
توتال، رییس سازمان ملي انرژي چین، رهبر کمپین 
برق  تولید  شرکت  مدیرعامل  و   »2020 »ماموریت 
ایبردروال اسپانیا در کنار یکدیگر، خود به خوبي بیانگر 
شده  طرح  مباحث  بودن  خواندني  و  جذابیت  میزان 
در این میزگرد است. اگر حوزه انرژي براي تان چیزي 
فراتر از باال و پایین رفتن روزانه قیمت نفت است، این 
گزارش را از دست ندهید. متن این میزگرد از طریق 
و  شده  تهیه  »تعادل«  توسط  نشست  ویدیویي  فایل 
برنامه  مجري  سوي  از  پاسخي  و  پرسش  صورت  به 

)خبرنگار سي ان بي سي( با 4 فرد دیگر انجام شده است.

روند حرکت صنعت در دنیا به سمت انرژي هاي 
تعیین   اهداف  به  آیا  است؟  صورت  چه  به  پاك 

شده نزدیک شده ایم؟
سازمان  کنوانسیون  اجرایي  دبیر  فیگوئرز  کریستیانا 
رهبر  و  هوایي  و  آب  تغییرات  مورد  در  متحد  ملل 

کمپین »ماموریت 2020«:
 در همه زبان ها ما فقط کلمات بلي و خیر داریم اما 
در زبان آلماني کلمه یي وجود دارد که مشابه آن در 
هیچ زبان دیگري وجود ندارد و آن JEIN است که 
ترکیبي از  Ja )بلي( و  Nein )خیر( و معناي آن هم 
بلي و هم خیر است. ابتدا مي خواهم پاسخ خودم را با 
بلي شروع کنم. همین اشخاصي که در این پنل حضور 
دارند نمونه افرادي هستند که از سیاست هاي انرژي 
پاک تعیین شده توسط دولت ها حمایت کردند و آن را 
در اقتصاد به منصه ظهور رساندند و اقداماتي جدي در 
زمینه کربن زدایي از اقتصاد انجام داده اند. بنابراین دیگر 
این پرسش که آیا ما در مسیر دسترسي به این اهداف 
گام برمي داریم، معنا ندارد، بلکه مشکل اصلي این است 
که با چه سرعتي در این مسیر پیش مي رویم. ما به این 
نیاز داریم که هم در سرعت و هم در مقیاس، سرعت 

فعالیت خود را باال ببریم.
به  باید  دیگر  سال  چهار  تا  یعني   2020 سال  تا  ما 
این  معناي  برسیم.  آلودگي  از کنترل  باالترین سطح 
حرف این است که نیمي از تولید برق دنیا باید برمبناي 
سوخت هاي تجدیدپذیر باشد. یعني آخرین خودرویي 
تا سال  باید  با موتور احتراق داخلي کار مي کند،  که 
2035 و نه حتي یک روز بعد از آن تولید شود، چراکه 
برسد،  صفر  به  آالیندگي  تولید   2050 سال  تا  باید 
را  پنل  این  آقایان حاضر در  ندارم  بنابراین من قصد 

در این موضوع که آیا ما در مسیر درست قرار داریم به 
چالش بکشم بلکه مساله اصلي این است که تا 4سال 
آینده از جایگاه فعلي به چه جایگاهي و چگونه دست 

پیدا خواهیم کرد؟

از  بیش  را  یا کدام کشور  از صنعت  کدام بخش 
همه مدنظر داري؟

ج: به نظر من این مساله بسیار واضح است که دیگر 
فضایي براي زغال سنگ جدید وجود ندارد. مي دانم که 
این حقیقت بسیار سختي براي بسیاري از کشورهاست 
براي  زیادي  احترام  بیایند. من  کنار  آن  با  بتوانند  تا 
چین قائلم که روز گذشته پروژه ساخت 101نیروگاه 
جدید برمبناي زغال سنگ را باتوجه به مساله سالمت 
با  دررابطه  هم  دیگري  مهم  مسائل  اما  کرد.  تعطیل 
تعطیل  یا  زغال سنگ  منابع  از  جدید  استفاده  عدم 
درحال  کشورهاي  در  خصوصا  فعلي  مصارف  کردن 
توسعه مطرح هستند. این مساله باید موردتوجه قرار 
مانند هند که  باید چگونه جلوي کشوري  بگیرد که 
در این پنل نیست براي دست کشیدن از زغال سنگ و 
سرمایه گذاري جدید روي این سوخت، ایستاد؟ چین 
در  اما کشورهاي  برداشته  زمینه  این  در  بزرگي  قدم 
حال توسعه زیادي هستند که نیاز است جلوي رویکرد 

آنها در این قبال را گرفت.

نور بکري رییس سازمان ملي انرژي چین:
  آقاي بکري! اقدامات انجام  شده توسط چین در 

این زمینه را تشریح کنید.
البته انرژي یک موضوع مرموز است و ما نمي دانیم که 
بدون انرژي جهان به چه سرنوشتي دچار خواهد شد. 
در همین حال انرژي موضوعي است که همواره مورد 
توجه است چراکه در جهان با مسائل زیادي ازجمله 

شماره   1891     2 بهمن ماه 1395



7 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

تغییرات اقلیمي مواجه هستیم که منتج از استفاده از 
انواع انرژي هستند، به همین دلیل دولت چین توجه 
بسیار زیادي به توسعه انرژي هاي پاک دارد. چین واقعا 
آینده  در  صنعت  از  کربن زدایي  و  سبز  انرژي هاي  از 
حمایت مي کند. ما همچنین در حال انجام اصالحات 
ساختاري در بخش عرضه هستیم. چین در سال هاي 
اخیر ابزارهاي مشخصي براي این موضوع ایجاد کرده  
و دنیا شاهد نتایج به دست آمده از این موضوع است. 
البته چین بزرگ ترین کشور در حال توسعه و نیز از 
بزرگ ترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژي در 
جهان است، از این رو توسعه بهینه انرژي هاي پاک از 
اهمیت بسیاري براي دولت چین برخوردار است. چین 
این  در  پیشرفت هاي مشخصي  به  اخیر  در سال هاي 
و  مقایسه کالن  است. هرچند در  یافته  زمینه دست 
درنظر گرفتن تصویر بزرگ تر از موضوع شاید به نظر 
بیاید که توفیق چنداني در دستیابي اهداف موردانتظار 
جهان وجود نداشته  باشد. اما باوجود این آمار و ارقام 
سال هاي اخیر در این زمینه فوق العاده  است. به عنوان 
مثال در زمینه انرژي هاي بادي، چین در سال گذشته 
به سطح 150میلیون کیلووات دست یافت و در سایر 
انرژي هاي تجدیدپذیر نیز به رتبه اول دنیا رسید. اما 
زغال سنگ  که  واقف هستیم  موضوع  این  به  ما  همه 
نه تنها در حال حاضر بلکه در سال هاي آتي نیز کماکان 
انرژي غالب چین است. در حال حاضر زغال سنگ سهم 
۶3درصدي از تامین انرژي چین را دراختیار دارد، اما 
تمرکز فعلي ما بر نحوه استفاده از زغال سنگ به صورت 
پایدارتر و مناسب تر است. ما مي خواهیم از زغال سنگ 
برنامه  و  کنیم  استفاده  بهینه تر  و  تمیزتر  به صورت 
به  باید  اما  داریم.  زمینه  این  در  نیز  مشخصي  کامال 
این نکته نیز توجه کنید که چین در سال هاي اخیر 
انرژي خود کاهش داده  از منابع  را  سهم زغال سنگ 

است. در این  حال چین در مقایسه با دیگر کشورها 
این  و  دارد  زغال سنگ  از  استفاده  در  کمتري  سابقه 
مساله تنها مربوط به 50سال گذشته است. درحالي 
که کشورهاي دیگري وجود دارند که بیش از صدسال 
است که از زغال سنگ استفاده مي کنند. با این  حال 
مصرف  با  رابطه  در  زیادي  استانداردهاي  من  کشور 
برخي  که  به نحوي  است؛  کرده  تدوین  زغال سنگ 
نیروگاه هاي تولید برق چین براي تولید هر کیلووات 
زغال سنگ مصرف مي کنند.  تنها 25۸میلي گرم  برق 
اما رهایي کامل از مصرف زغال سنگ در چین به صورت 

فوري امکان ناپذیر است.
منابع  سمت  به  انرژي  گذار  با  رابطه  در  ما  امروز 
تجدیدپذیر صحبت مي کنیم درحالي که اشاره یي به 
دسترسي انرژي نداریم. درحال حاضر کشورهایي در 
دسترسي  انرژي  منابع  به  که  هستند  افریقا  صحراي 
به سمت  انرژي  گذار  از  که  هنگامي  بنابراین  ندارند. 
منابع تجدیدپذیر سخن مي گوییم باید به این مساله 
نیز توجه کنیم که هر کشوري وضعیت خاص خود را 
دارد و نمي توان مدل یگانه یي را تعریف کنیم که براي 

همه کشورها قابل اجرا باشد.

و  هیات مدیره  رییس  گاالن،  سانچز  ایگناسیو   
مدیرعامل شرکت تولید برق ایبردروال اسپانیا:

انرژي  آلمان 4۰درصد  که  این هستیم  ما شاهد 
خود را از زغال سنگ تامین مي کند. آیا اروپا به 
اندازه کافي اقدامات الزم در این زمینه را انجام 
داده است و چه موانعي در این زمینه وجود دارد؟

گذشته  در  انجام  شده  اقدامات  به  نباید  ما  نگاه  ج:   
باشد. 19۸کشور جهان همگي نگران تغییرات اقلیمي 
در جهان هستند و در این زمینه تعهداتي در کاپ21 
پاریس داده اند بنابراین نگاه ما باید به آینده و اقداماتي 

که از این به بعد باید صورت بگیرد، باشد.
در مساله انرژي ما با دو گروه مواجه هستیم. گروهي 
که خواهان انرژي بیشتري هستند و شکي نیز در آن 
نیست. تقاضاي جهاني انرژي در 25سال آینده تا  50 
درصد افزایش خواهد داشت. پرسش اصلي این است 
که تقاضاي انرژي و کربن زدایي را چگونه مي توان با 
یک دیگر ادغام کرد. راه حل اصلي افزایش بهره گیري از 
برق در اقتصاد است. بنابراین باید سرمایه گذاري قابل 
توجهي در منابع تجدیدپذیر انجام شود تا سوخت هاي 
پاک در مقابل سوخت هاي فسیلي رقابت پذیر شوند. 
امروز انرژي خورشیدي و بادي نمي توانند با گاز، نفت 
یا زغال سنگ رقابت کنند. شرکت تحت مدیریت من 
در سال هاي اخیر آالیندگي خود را به میزان 70درصد 
نیروگاه هاي  تمامي  تقریبا  ما  است.  داده  کاهش 
حال  عین  در  و  کرده ایم  تعطیل  را  خود  زغال سنگ 
سودآوري  و  هستیم  تولید  درحال  گذشته  از  بیش 
امکان سودآوري  بنابراین  است  تقریبا 4برابر شده  ما 
بیشتر، تولید بیشتر و رشد با در کنار کاهش آالیندگي 

وجود دارد.

من از شنیدن این صحبت ها هیجان زده شدم و 
نمي توانید  چرا  پس  پسندیدم.  را  شما  سخنان 
کربن زدایي کامل را به صورت فوري و تا قبل از 

2۰5۰ انجام دهید؟
ج: ما کاري که از دستمان بر مي آید را انجام مي دهیم. 
آمادگي  نیز  مکزیک  نظیر  توسعه  درحال  کشورهاي 
این را دارند که نیروگاه هاي سوخت  مایع و زغال سنگ 
خود را تعطیل کنند و در نیروگاه هاي سیکل ترکیبي 
هم  آلمان  مانند  کشوري  در  کنند.  سرمایه گذاري 
سرمایه گذاري زیادي در زمینه انرژي هاي تجدیدپذیر 
انجام شده است اما از سوي دیگر آنها تالش مي کنند 

تا از تولیدکنندگان زغال سنگ بومي خود نیز حمایت 
کنند. این مساله در مورد کشور من یعني اسپانیا نیز 
قابل  سیاسي  و  اقتصادي  موانع  اینها  مي کند.  صدق 
درکي هستند که مانع از شتاب  گرفتن روند حرکت به 
سمت انرژي هاي پاک مي شوند. کریستینا مي داند که 
امروز یارانه سوخت هاي فسیلي در جهان 3برابر بیشتر 

از سوخت هاي تجدیدپذیر است.

 پاتریک پویاني مدیرعامل توتال
هستند  بیشتر  سود  خواهان  توتال  سهام داران 
و از شما مي خواهند سرمایه گذاري هاي جدیدي 
در تولید نفت و گاز و خصوصا گاز داشته  باشید. 
توتال در این زمینه سرمایه گذاري زیادي انجام 
داده است. هر چند این شرکت در سال هاي اخیر 
خود  سرمایه یي  مخارج  بازار  وضعیت  دلیل  به 
زیادي  مسائل  با  است. شما  آورده  پایین  نیز  را 
افزایش  سرمایه گذاري،  براي  تقاضا  ازجمله 
پنجه  و  دست  گاز  بیشتر  تولید  و   CAPEX
تولید  مي توانید  آیا  وجود  این  با  مي کنید.  نرم 
انرژي  هاي تجدیدپذیر را افزایش دهید و به این 

روند سرعت ببخشید؟
اینکه پاسخ این پرسش را بدهم، مي خواهم  از   قبل 
معناي  به  انرژي  کنم.  اعالم  را  بکري  نور  با  موافقتم 
مورد  در  که  هنگامي  و  است  اقتصاد  محرک  موتور 
هم  اقتصادي  رشد  مورد  در  مي کنیم  صحبت  انرژي 
توسعه  کشورهاي  در  هم  و  نوظهور  کشورهاي  در 
 یافته صحبت مي کنیم. بنابراین انرژي داستاني سیاه و 
سفید نیست و راه حل فوري که نمي دانم از کجا ممکن 
است ظاهر شود، وجود ندارد. امروز حقیقتي که باید 
با آن مواجه شویم، این است که اگر به دنبال راه حل 
هستیم باید به این نکته توجه کنیم که تولیدکنندگان 
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8 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

انرژي جهان ۸0 درصد به منابع فسیلي متکي هستند. 
در  صفر  آالیندگي  تولید  هدف  به  دستیابي  بنابراین 
سال 2050 یک گذار است و نمي توان با یک بشکن به 
آن رسید. آنچه که مردم از ما توقع دارند انرژي پایدار، 
قابل پرداخت و پاک است. این 3ویژگي انرژي به یک 
اندازه مهم هستند. امروز یک لیتر نفت از یک لیتر آب 
ارزان تر و قابل پرداخت تر است. حال به پاسخ پرسش 
شما برمي گردم. بله من در یک شرکت تولید نفت و 
گاز حضور دارم اما مي خواهم بخشي از راه حل باشم. 
هنگامي که به20سال  آینده مي نگریم باید ببینیم که 
آیا مي توانیم مجموعه یي از محصوالت را به مشتریان 
آالیندگي  کاهش  به  عمل  در  که  بدهیم  پیشنهاد 
بینجامد؟ فرض کنید امروز ۶0 درصد منابع انرژي من 
متکي به زغال سنگ و 40درصد متکي به گاز باشد. من 
تصمیم مي گیرم که از زغال سنگ دست بکشم و منابع 
انرژي توتال را به سمت 35درصد نفت، 45درصد گاز 
و 20درصد منابع تجدیدپذیر ببرم که امکان پذیر است 
بنابراین در این شرایط من در مسیر کاهش آالیندگي 
بله من در شرکت نفت و گاز حضور  برداشته ام.  گام 
این خوب است چون که ساالنه 20میلیارد  اما  دارم. 
این  چگونه  که  است  این  پرسش  دارد.  درآمد  دالر 
تجدیدپذیر  انرژي هاي  به  توجه  با  را  20میلیارد دالر 
مجددا تخصیص بدهیم. من سال گذشته با وجود افت 
شدید قیمت و رسیدن به 2۸دالر که هیچگاه نمي توانم 
آن را فراموش کنم، یک میلیارد و 500 میلیون دالر 
به انرژي هاي تجدیدپذیر تخصیص دادم. ممکن است 
مردم بگویند کم  است اما آنچه براي من اهمیت دارد، 

توسعه انرژي هاي پایدار در صورت سودآوري است.
بنابراین هنگامي که درباره کاهش آالیندگي صحبت 
مي کنیم باید به دو نکته توجه کنیم. نکته اول کاهش 
ضایعات انرژي و افزایش بهره وري است که در صحبت ها 

به آن اشاره نشد. نکته دوم زغال سنگ است. راه حل 
انرژي  و  گاز  از  استفاده  زغال سنگ  مصرف  کاهش 
هسته یي است اما بسیاري از کشورها ازجمله آلمان، 
به  درحال حرکت  هند  و  ژاپن، چین  متحده،  ایاالت  
سمت استفاده همزمان از زغال سنگ و انرژي هاي پاک 
هستند چراکه زغال سنگ ارزان و فراوان است، چرا از 
آن استفاده نکنند؟ تا زماني که براي دي اکسیدکربن 
قیمت تعیین نمي شود، گاز و انرژي هسته یي نمي توانند 

بر زغال سنگ غلبه کنند.
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مهر/  خوانساری در گفت وگو با مهر مطرح کرد؛
دولت تکلیف بدهی به بخش خصوصی را 

مشخص کند

تومان  میلیارد  بدهی دولت در حدود 7۰۰ هزار 
معتقد  خصوصی  بخش  و  شود  می  زده  تخمین 
برای  حلی  راه  سریعتر  هرچه  باید  دولت  است 

پرداخت این بدهی به بخش خصوصی پیدا کند.
به گزارش خبرنگار مهر، موضوع بدهی دولت به بخش 
ابتدای  از  از مهمترین موضوعاتی است که  خصوصی 
انتقاد  مورد  همواره  و  شده  مطرح  دولت  بکار  آغاز 
دولتمردان و بخش خصوصی بوده است. دولت یازدهم 
از ابتدا نسبت به بدهی هایی که از دوره های گذشته 
به این دولت تحمیل شده ابراز نگرانی کرده و بخش 
خصوصی هم که با انبوهی از طلب در سال های گذشته 
روبرو بود، انتقادات زیادی را به دولت وارده کرده است.

در این میان پروژه های عمرانی بیشترین زیان را از 
این محل متحمل شد، بطوریکه سرمایه گذاران بخش 
خصوصی با طلب های باالیی که از دولت دارند،  ادامه 
کار را برایشان با مشکالت زیادی روبرو است. در حال 
حاضر بنا به گفته طیب نیا وزیر اقتصاد، بدهی دولت به 
رقم 700 هزار میلیارد تومان رسیده است که به گفته 
وی با چنین حجمی از بدهی، امکان بازپرداخت بدهی 

بخش خصوصی به سختی فراهم است.
برای  به عنوان راهکار دولت  اوراق بدهی  هرچند که 
پرداخت بدهی بخش خصوصی فعال شده است اما این 
روش هم مورد انتقاد بخش خصوصی است زیرا معتقد 
هستند که این اوراق به اندازه کافی ارزشمند نیست و 
از سوی دیگر دولت با ورود به این بازار و انتشار اوراق، 
قیمت آن را در بازار کاهش می دهد که به نفع بخش 

خصوصی نیست.

در این خصوص، مسعود خوانساری در گفتگو با مهر 
در خصوص بدهی دولت به بخش خصوصی، گفت: از 
بدهی 700 هزار میلیارد تومانی دولت، قسمت عمده 
به بانک ها و مقداری هم به صندوق های بازنشستگی 
مربوط است که طرف عمده آن خود دولت است، اما 
این بدهی به پیمانکارانی اختصاص  از  بخش دیگری 

دارد که از بخش خصوصی هستند.
وی با اشاره به اینکه دولت بدهی ها را از طریق اواق 
که  کند  تالش  باید  دولت  افزود:  پردازد،  می  بدهی 
ارزش این اوراق حفظ شود و  بیش از وضعیت کنونی 
تا بخش خصوصی ضرر  کند  دار  ارزش  را  اوراق  این 

زیادی را متحل نشود.
در  تهران  معادن  و  صنایع  و  بازرگانی  اتاق  رئیس 
از  بسیاری  انتقاد  مورد  بدهی  اوراق  اینکه  خصوص 
پیمانکاران است، گفت: اگر این اوراق ارزشمند باشد، 
حد  از  بیش  اگر  اما  ندارد  مشکلی  خصوصی  بخش 
عرضه شود، نمی تواند برای بخش خصوصی هم مفید 

باشد زیرا قیمت آن کاهش پیدا می کند.
خوانساری در این خصوص که پیشنهاد بخش خصوصی 
برای حل این مشکالت چیست، اظهار داشت: دولت 
باید هزینه های خود را کاهش دهد تا توان پرداخت 
بدهی های خود را داشته باشد، به هر حال دولت تعداد 
زیادی کارمند دارد و وظایفی را انجام می دهد که جزو 
وظایف حاکمیتی نیست و هزینه های دولت را افزایش 

می دهد.

دولت برنامه ای برای تسویه بدهی داشته باشد
اتاق  نمایندگان  هیات  عضو  آرگون  عباس  همچنین 
برای  دولت  تالش های  معتقدم  اینکه  بیان  با  تهران 
تسویه بدهی هایش کافی نبوده است و نیازمند تالش 
بهتری هستیم، گفت: دولت باید تالش کند بازار بدهی 

را به چرخش دربیاورد.
دولت،  از  گران  مطالبه  برای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
موضوع سود طلب ها و افزایش نقدینگی مطرح است، 
اظهار داشت: در سایر کشورها نیز دولتها بعضا به بخش 
خصوصی بدهی زیادی دارند. نرخ بدهی دولت ما به 
نرخ  کشورها  دیگر  دولت  به  نسبت  خصوصی  بخش 
باالیی نیست اما مساله مهم این است که بازار بدهی 
در ایران گردش ندارد. تنها در صورت گردش مالی در 
بازار بدهی است که طلبکاران می توانند مطالباتشان 
را از دولت بگیرند، قدرت نقد شوندگی آن را افزایش 

دهند و سود آن را هم بگیرند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
و  هستند  بالتکلیف  گران  مطالبه  داد:  ادامه  تهران 
نمی دانند که چه زمانی مطالباتشان وصول می شود 
دریافت  را  مطالبات  این  سود  می توانند  زمانی  چه  و 
کنند که این یک نکته منفی است بنابراین دولت باید 
بدهی هایش را سامان بدهد و با توجه به آمار جدید 
تا 700هزار  بدهی های دولت که در حدود ۶00هزار 
میلیارد تومان است، دولت باید برنامه  مشخصی برای 

تسویه بدهی هایش  داشته باشد.
آرگون با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد آمار بدهی ها را 
شفاف نکرده است، گفت: مشخص نیست چند درصد 
از رقم جدید اعالم شده بدهی سابق دولت است و چند 
به  اخیر  سال  چند  در  که  است  بدهی  آن  از  درصد 
شدن  اضافه  به طورکلی  است.  اضافه شده  سابق  مبلغ 
نباید صرف  این مبلغ  اما  ندارد  بدهی دولت مشکلی 

هزینه های جاری دولت شده باشد.
وی با بیان اینکه بهترین محل صرف هزینه برای دولت 
اقتصادی  زیرساخت های  تقویت  و  عمرانی  پروژه های 
است، افزود: تامین مالی برای پروژه های دولت از محل 
بازار سرمایه یک مسئله مهم است و هزینه کرد دولت 

باید توجیه اقتصادی داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن 
تهران با اشاره به اوراقی که دولت در بازار سرمایه به 
فروش می رساند، گفت: بازار سرمایه محلی برای تامین 
از  اگر دولت  بنگاه های بخش خصوصی است و  مالی 

این محل تامین منابع کند نقدینگی محدود می شود.
آرگون با اعالم اینکه از مشکالت بزرگ اقتصاد کشور 
بنگاه های  هم  و  دولت  هم  که  است  مالی  تنگنای 
دولت هم  اگر  افزود:  مواجه هستند،  آن  با  خصوصی 
بخش  فرصت های  کند  مالی  تامین  سرمایه  بازار  از 
باقیمت  خصوصی محدود می شود. دولت سهامش را 
فروش  به  ریسک  بدون  و  باال  سود  حاشیه  پایین، 
می رساند و این مسئله در عرضه سهام به افت قیمت و 

افت شاخص می رسد.

مهر/ بانک مرکزی اعالم کرد؛
جزئیات تسهیالت اعطایی شبکه بانکی 

در نه ماهه

سال  9ماهه  طی  بانک ها  پرداختی  تسهیالت 
1395 به بخش های اقتصادی،مبلغ 3824.5 هزار 
میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه 
سال قبل مبلغ 1159.6 هزار میلیارد ریال افزایش 

داشته است.
مرکزی،  بانک  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
تسهیالت پرداختی بانک ها طی 9 ماهه سال 1395 
میلیارد  هزار   3۸24.5 مبلغ  اقتصادی  بخش های  به 
قبل  سال  مشابه  دوره  با  مقایسه  در  که  است  ریال 
مبلغ 1159.۶ هزار میلیارد ریال )معادل 43.5 درصد( 

 بازگشت به عناوین 9 اخبار اقتصادی
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افزایش داشته است.
بخش های  در  پرداختی  تسهیالت  دریافت  از  هدف 
سهم  است.   1395 سال  ماهه   9 طی  اقتصادی 
در  گردش  در  سرمایه  قالب  در  پرداختی  تسهیالت 
کلیه بخش های اقتصادی طی 9 ماهه سال جاری مبلغ 
2450.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۶4.1  درصد کل 
تسهیالت پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه 
سال قبل مبلغ 773.7 هزار میلیارد ریال معادل 4۶.1 

درصد افزایش داشته است.
در  سرمایه  تأمین  بابت  پرداختی  تسهیالت  سهم 
گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه سال جاری 
معادل 90۶.4 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی 
به  یافته  تخصیص  منابع  از  درصد  تخصیص37.0  از 
)مبلغ  اقتصادی  بخش های  کلیه  درگردش  سرمایه 

2450.۶ هزار میلیارد ریال( است.
ریال  هزارمیلیارد   1107.۶ از  می شود  مالحظه 
تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 
۸1.۸ درصد آن )مبلغ 90۶.4 هزار میلیارد ریال( در 
تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر 
این بخش  برای  تأمین منابع  به  اولویت دهی  و  توجه 

توسط بانک ها در سال جاری است.
و  صنعت  بخش  به  تسهیالت  فقره   23۸202 تعداد 
میلیون   4۶50 فقره  هر  پرداختی  میانگین  با  معدن 
پرداختی  میانگین  از  بیشتر  که  شده  پرداخت  ریال 
سایر بخش ها است. در ضمن در بخش خدمات تعداد 
هر  پرداخت  میانگین  با  تسهیالت  فقره   3117۸02

فقره 4۸9 میلیون ریال پرداخت شده است.
مسیر  تداوم  در  باید  همچنان  که  است  ذکر  شایان 
جاری مالحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر 
گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی 
ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این 

اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها از 
طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، 
کاهش تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر 
صحیح اعتباردهی بانک ها، افزایش بهره وری بانک ها در 
تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای 
مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی 
به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین 

مالی طرح های اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

فارس/ از سوی گمرک منتشر شد
6 بخشنامه جدید گمرك در مورد واردات 

و صادارت

از  شکر  واردات  معافیت  مورد  در  ایران  گمرك 
مالیات برارزش افزوده، کاغذ و مقوا ، دوراظهاری 
محصوالت  صدور  و  زیست  محیط   ، صادرات 
مرجع  های  پتروشیمی  و  پاالیشگاهی  تولیدی 

بخشنامه های جدیدی صادر کرد.
 ۶ گمرک،  از  نقل  به  فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
صادارت  و  واردات  مورد  در  گمرک  جدید  بخشنامه 

منتشر شد.
مالیات  از  واردات شکر  باره معافیت  ایران در  گمرک 
برارزش افزوده ، کاغذ و مقوا ، دوراظهاری صادرات ، 
محیط زیست و صدور محصوالت تولیدی پاالیشگاهی 
و پتروشیمی های مرجع بخشنامه های جدیدی صادر 

کرد.
برای دریافت این بخشنامه ها از این لینک اقدام 

کنید.

اتاق تهران/ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به نفع 
بخش خصوصی رأی داد

قراردادهای خرید و فروش تجهیزات 
و اقالم مصرفی مشمول کسر حق بیمه 

نیست

اقالم  و  تجهزیات  فروش  و  خرید  قراردادهای 
فعاالن  میان  چالش های  از  یکی  به  که  مصرفی 
بخش خصوصی و سازمان تامین اجتماعی بدل 
شده بود، برابر رأی دیوان عدالت اداری مشمول 

حق بیمه نمی شود.
خرید  قراردادهای  حالی  در  اجتماعی  تامین  سازمان 
و فروش تجهیزات و اقالم مصرفی بنگاه ها را مشمول 
پرداخت حق بیمه کرده بود، که این مساله با مخالفت 
و انتقاد شدید فعاالن بخش خصوصی مواجه شده بود. 
طی جلسات و نشست های مختلفی این مساله در کنار 
بازه 10 ساله  بازرسی دفاتر در  دیگر مشکالت مانند 
مورد نقد و شکایت فعاالن بخش خصوصی قرار گرفت 
و نهادهای فعال بخش خصوصی مانند اتاق تهران از 
در  را  چالش ها  این  حل  پیگیری  مختلف  کانال های 

دستور کار قرار دادند.
اکنون هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأیی که 
صادر کرده، عنوان کرده است نوع پیمان و موضوع آن 
به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین 
در  حقی  اجتماعی  تأمین  سازمان  برای  و  می شود 
تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف 
پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش بینی نشده است. 
لذا این سازمان نمی تواند قراردادهای خرید و فروش را 
تحت عنوان قراردادهای پیمان مشمول حق بیمه کند.

به نظر می رسد، با صدور این رای توسط دیوان عدالت 
اداری این چالش فعاالن اقتصادی در مواجهه با سازمان 

تامین اجتماعی برطرف شود و فعاالن بخش خصوصی 
بتوانند از این رأی در دفاع از خود بهره ببرند.

اداری،  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت  رأی  موجب  به 
فاقد  اقالم مصرفی که  قراردادهای خرید تجهیزات و 
نیروی انسانی بوده و کاال مبادله می شود از شمول حق 
بیمه خارج است و تفسیر و گسترش قراردادهای خرید 
ماده 3۸  موضوع  پیمانکاری  قراردادهای  به  فروش  و 
قانون تأمین اجتماعی از طرف بازرسان )حسابرسان( 
تأمین اجتماعی به موجب رأی مذکور وجاهت قانونی 

ندارد.

رأی هیأت عمومی به شرح زیر است:
با توجه به این که براساس ماده 10 قانون مدنی، نوع 
یعنی  پیمان  طرفین  وسیله  به  آن  موضوع  و  پیمان 
سازمان  برای  و  می شود  تعیین  پیمانکار  و  کارفرما 
ادغام  و  پیمان  نوع  تعیین  در  اجتماعی حقی  تأمین 
و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات 
محتلف پیش بینی نشده است؛ بلکه به استناد بند 1 
میزان  به  بیمه  اجتماعی حق  تأمین  قانون  ماده 2۸ 
معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 
3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول 
مرقوم  قانون   3۸ ماده  استناد  به  همچنین  و  است 
باید  پیمانکاری  قراردادهای  که مقرر داشته است در 
مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه 
پرداختی ناظر به قرارداهایی است که از نیروی انسانی 
استفاده می کند. لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقالم 
مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقاًل 
منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت 
فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه 
فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ 
باید  استفاده شده  کار  نیروی  بیمه  حق  الزاماً  گردد. 
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پرداخت شود. از این جهت دادنامه شماره 5۶1 – 5۶0 
را بدون  قرارداد خرید  – 13۸۸/3/1۸ شعبه 17 که 
استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و 
ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای 
را خالف  اجتماعی  تأمین  سازمان  توسط  کار  نیروی 
اجتماعی  تأمین  سازمان  الزام  و  است  دانسته  قانون 
به تعیین حق بیمه فقط براساس قرارداد نیروی کار 
و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با 
مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 
ماده 12 و ماده ۸9 قانون تشکیالت و آیین دادرسی 
اداری مصوب سال 1392، برای شعب  دیوان عدالت 
در  مربوط  اداری  مراجع  سایر  و  اداری  عدالت  دیوان 

موارد مشابه الزم االتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری/ 
محمدجعفر منتظری

اتاق تهران/ 
طرح جامع مالیاتی می تواند زمان 

استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات 
را به حداقل برساند

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران
کاهش زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده در صادرات 
یک گام رو جلو است به شرطی که ممیزین در سازمان 
انجام دهند، تمکین کنند و  را  این کار  مالیاتی  امور 
سلیقه ای برخورد نکنند. اگر این مسیر به درستی طی 

شود به نفع صادرات کشور خواهد بود.

 مالیات بر ارزش افزوده در جریان یک زنجیره گرفته 
می شود. به این مفهوم که از ابتدای زنجیره که یک 
تولیدکننده نهاده های تولیدی خود را خریداری می 
قانون  مشمول  که  هایی  نهاده  آن  با  رابطه  در  کند 
به  را  مالیات  این  شود  می  افزوده  برارزش  مالیات 
فروشنده نهاده ها پرداخت می کند و در ادامه کاالی 
فروش می  به  را  آن  و  کند  تولید می  که  را  خودش 
رساند متقابال هنگام فروش، این مالیات بر ارزش افزوده 
را از حلقه بعدی زنجیره دریافت می کند و مابه التفاوت 
فروش  بابت  و  پرداخت  ها  نهاده  بابت  آن چیزی که 
مالیاتی  امور  به سازمان  را  کاالی خود دریافت کرده 

می دهد.
به جهت این روش آبشاری که مالیات بر ارزش افزوده 
این  ابتدا  از  نشود  گفته  که  نیست  پذیر  امکان  دارد 
مالیات برای صادرات گرفته نشود. چون قبال از حلقه 
بعدی  نفر  از  باید  هرکسی  و  شده  گرفته  قبلی  های 
بگیرد و اگر دریافت نکند به این معنی است که این 

مالیات را به نفر قبلی از جیب خودش داده است.
ارزش  بر  مالیات  متداول  و  معمول  شیوه  شیوه،  این 
افزوده در همه جای دنیا است که اگر به طور کامل در 
همه زنجیره اجرایی شود طبیعتا بر حلقه های تولیدی 
زنجیره اثر خواهد داشت چون از مصرف کننده نهایی 

هم اخذ می شود.
اما درباره صادرات چون زنجیره درخارج از کشور است 
داشت،  صادراتی  محصوالت  به  رقابتی  نگاهی  باید  و 
خود  از  مالیات  این  شود  می  انجام  صادرات  وقتی 
سازمان امور مالیاتی به صادرکننده مسترد می شود. 
چون خریدار خارج از کشور این مالیات را نمی پردازد و 
نباید هم بپردازد. بنابراین در این سیستم روشی وجود 
ندارد مالیات بر ارزش افزوده از صادرکننده اخذ نشود. 
شدن  مسترد  مشکل  سیستم  این  در  که  همچنین 

افزوده به صادرکننده طوالنی شدن  بر ارزش  مالیات 
زمان آن بوده است.

این قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 13۸7 اجرایی 
شد و آن ابتدا دوتا سه سال یا گاهی بیش از این طول 
ادامه  در  شود.  مسترد  صادرکننده  به  که  کشید  می 
به تدریج که جلو آمدیم این زمان به طور متوسط به 
حدود 1۸ ماه کاهش پیدا کرد؛ اما مساله این است که 
1۸ ماه هم برای صادرکننده زمان طوالنی است به ویژه 
اینکه در ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، 
میزان آن 3 درصد بود و حاال به 9 درصد رسیده است. 
به این ترتیب یعنی 9 درصد از نقدینگی صادرکننده 
برای یک سال تا 1۸ ماه از دسترس او خارج می شود 
ارزش  بر  مالیات  این  مالیاتی  امور  باالخره سازمان  تا 

افزوده را به او مسترد می کرد.
با توجه به این مسایل باید گفت این موضوع یکی از 
عوامل مخل صادرات و رقابت پذیری صادرات ایران بود 
که با پیگیری های زیادی که در یک سال گذشته اتاق 
انجام داد به ثمر نشست و در نهایت براساس  تهران 
بخش نامه اخیر صادر شده، قرار شد در مهلت مقرر 
قانون رفع موانع تولید، یعنی بین یک ماه علی الحساب 

پرداخت و باقی به بررسی اسناد منوط شود.
این یک گام رو جلو است به شرطی که ممیزین در 
انجام دهند، تمکین  را  این کار  مالیاتی  امور  سازمان 
به  مسیر  این  اگر  نکنند.  برخورد  ای  سلیقه  و  کنند 

درستی طی شود به نفع صادرات کشور خواهد بود.
با  که  برسیم  آن  به  باید  ادامه  در  آنچه  معتقدم  من 
اجرای کامل طرح جامع مالیاتی قابل وصول است، این 
است که صادرکننده به محض اینکه صادراتش را انجام 

داد این مالیات به حسابش واریز شود.
چراکه در طرح جامع مالیاتی تمام اطالعات اقتصادی 
می  سامانه  آن  و  است  سازمان  نزد  اقتصادی  فعاالن 

تواند محاسبات مربوطه و راستی آزمایی را بر اساس 
حلقه های قبلی به عمل بیاید، از طرفی هم این سامانه 
و  اظهارنامه  اطالعات  و  شده  متصل  هم  گمرک  به 
تحقق صادرات را می تواند از آنجا بدست آورد، پس 
همه مستندات داخل این سامانه طرح جامع مالیاتی 

وجود دارد.

خانه ملت/ نورقلی پور:
بخش عمده ای از یارانه ها به تولید 

اختصاص پیدا کند

مجلس شورای  معادن  و  صنایع  عضوکمیسیون 
از  ای  عمده  بخش  باید  کرد:  تاکید  اسالمی 
تا  کند  پیدا  اختصاص  تولید  بخش  به  یارانه ها 

شاهد تعطیل شدن کار خانه ها نباشیم.
رامین نورقلی پور در گفت وگو باخبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت با اشاره به عدم پرداخت یارانه بخش تولید، 
کنیم  کشورکمک  تولید  به  باید  قانون،  طبق  گفت: 
با  مساوی  داخلی  تولید  افزایش  تردید،  بدون  چراکه 
کاهش بیکاری، افزایش درآمد سرانه، بهبود وضعیت 

معیشت و کاهش تورم است.
در  بندرگز  و  ترکمن  کردکوی،بندر  مردم  نماینده 
پرداخت  نحوه  از  انتقاد  با  اسالمی  شورای  مجلس 
یارانه ها در کشور خاطرنشان کرد: متاسفانه وضعیت 
اعطای یارانه ها در کشورمان آنطور که انتظار می رفت، 
هدفمند نیست و علیرغم اقداماتی که در برنامه ششم 
توسعه نیز برای اصالح این روند صورت گرفت اما این 

اقدامات نیز کفایت نمی کند.
وی تصریح کرد: باید با سازوکارهایی بتوانیم بخشی از 
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این یارانه و درآمدهایی که در قانون پیش بینی شده 
است را به سمت تولید سوق دهیم.

به  را  ها  یارانه  که  زمانی  تا  کرد:  پورتاکید  نورقلی 
صورت مستقیم پرداخت می کنیم و آن را به صورت 
غیرهدفمند به گروههایی اعطا می کنیم که نیازی به 

یارانه ندارند، نمی توانیم به یارانه تولید بپردازیم.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در ادامه تاکید کرد: باید بتوانیم بخش عمد ای از یارانه 
های را به تولید اختصاص بدهیم و تا زمانی که دست 
تولید کننده را نگیریم، نمی توانیم به توسعه، کاهش 
تورم، کاهش بیکاری، افزایش تولید ناخالص داخلی) 
این واقعیتی است که وجود  جی دی پی( فکرکنیم. 

دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تمام اهتمام ما این 
است که بتوانیم بخش عمده ای از یارانه را به تولید 
اختصاص دهیم، تصریح کرد:ممکن است در نگاه اول 
این یارانه به صورت مستقیم به دست مردم نرسد ولی 
به صورت غیر مستقیم آثار مثبت آن به مراتب بسیار 
بیشتری از آن مبلغی است که در اختیار آن ها  قرار 

می گیرد.
وی با انتقاد از نوع سیستم پرداخت یارانه ها در کشور 
گفت: این سیستم از گذشته شروع شده و تا به امروز 
نیز ادامه دارد، هر چند که اقشار آسیب پذیر بسیاری 
در جامعه نیاز به دریافت یارانه دارند اما باید این نکته 
را در نظر گرفت که ارزش اقتصادی و واقعی یارانه ها 
در حال حاضر قطعا بسیار کمتر از آن مبلغی است که 

دریافت می شود.
در  بندرگز  و  ترکمن  کردکوی،بندر  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم در 
مجلس ساز و کاری پیدا کنیم تا بتوانیم یارانه را هر چه 

بیشتر به سمت افزایش تولید کانالیزه کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه در قالب قانون رفع موانع تولید، تسهیالتی 
در اختیار تولیدکنندگان  قرار گرفت است، افزود: سود 
از  آن  بازپرداخت  که  باالست  بسیار  آن  1۸ درصدی 
توان تولید کننده خارج است از این رو بخشی از یارانه 
حساب  تسویه  برای  تولیدکنندگان  به  باید  را  تولید 

تسهیالت و پرداخت سود های بانکی اختصاص داد./

مهر/ شاخص نوآوری اقتصاد کشورهای دنیا؛
کره جنوبی در صدر اقتصادهای نوآور 

جهان

فهرست  صدر  در  را  خود  رتبه  جنوبی  کره 
نوآورانه ترین اقتصادهای دنیا حفظ کرد و روسیه 

با 14 پله سقوط در رتبه 26 قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، شاخص 
نوآوری اقتصاد کشورهای دنیا را با استفاده از معیارهایی 
مثل هزینه های تحقیق و توسعه و تمرکز شرکت های 

فن آوری پیشرفته رتبه بندی کرده است.
بر این اساس اگرچه فاصله بین نوآورانه ترین اقتصادهای 
دنیا کم شده است اما کره جنوبی همچنان با دریافت 
بیشترین امتیاز از نظر معیارهایی مثل ثبت اختراعات، 
آموزش عالی و تولیدات ارزش افزوده در رتبه نخست 

قرار دارد.
روند صعودی  نوردیک  بندی کشورهای  رتبه  این  در 
طی کرده اند؛ به طوریکه سوئد در رده دوم قرار گرفته 
و فنالند به دلیل افزایش شرکت های دارای فن آوری 
پیشرفته توانسته است در جمع پنج کشور نخست قرار 

گیرد.

اما روسیه با بیشترین تنزل رتبه به دلیل تحریم های 
اعمال شده علیه این کشور و پیامدهای کاهش قیمت 
انرژی، پس از 14 پله سقوط در مکان 2۶ قرار گرفته 

است.
پله  سه  با  اختراعات  ثبت  کاهش  دلیل  به  نیز  ژاپن 
سقوط در مکان هفتم ایستاده در حالیکه آمریکا مکان 

نهم را به خود اختصاص داده است.
دنیا  اقتصادهای  نوآورانه ترین  رتبه بندی  اساس  بر 
کشورهای کره جنوبی، سوئد، آلمان، سوییس، فنالند، 
سنگاپور، ژاپن، دانمارک و آمریکا به ترتیب در رده های 

اول تا نهم قرار گرفته اند. 

مهر/ در جریان معامالت بازار آزاد تهران؛
دالر 3825 تومان شد

در جریان معامالت بازار آزاد امروز)شنبه 2 بهمن( 
تهران، قیمت هر دالر آمریکا 3825 تومان بود و 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با 
ده هزار تومان کاهش به یک میلیون و 174 هزار 

تومان رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معامالت بازار آزاد 
 3۸25 آمریکا  دالر  هر  قیمت  تهران،  امروز)شنبه( 
تومان، یورو 4257 تومان، پوند 4۸2۶ تومان، درهم 

امارات 10۸0 تومان و لیر ترکیه 1070 تومان است.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید با ده هزار تومان کاهش به یک میلیون و 174 
یک  به  کاهش  تومان  هزار   5 با  قدیم  طرح  تومان، 
میلیون و 150 هزار تومان، نیم سکه با سه هزار تومان 
افزایش به ۶01 هزار تومان، ربع سکه با دو هزار تومان 

افزایش به 319 هزار تومان، سکه یک گرمی با4 هزار 
تومان افزایش به 207 هزار تومان رسید.

هر اونس طال در بازارهای جهانی 1211 دالر و هر گرم 
طالی 1۸ عیار نیز 114 هزار و 394 تومان است.

ایسنا/ 
عدالت مالیاتی؛ خواسته بخش خصوصی

ایسنا: رئیس پارلمان بخش خصوصی، با اشاره به 
اصالح برخی از مواد قانون مالیات ارزش افزوده 
ازسوی دولت اظهار کرد که مالیات ارزش افزوده 
اجرا  اکنون  آنچه  اما  مصرف،  بر  مالیات  یعنی 

می شود، مالیات بر تولید است. 
هزینه های  عظیم  بخش  افزود:  شافعی  غالمحسین 
نفت  پول  و  تامین شده  مالیات  از طریق  باید  کشور 
صرف سرمایه گذاری ها و زیرساخت ها شود. وی گفت: 
عدالت  دارد،  وجود  مالیات ها  در  که  مهمی  مساله 

مالیاتی است.
اقتصادی اش  مسائل  که  کسی  باشد  این طور  نباید 
شفاف تر است، مالیات بیشتری پرداخت کند و کسی 
که از راه هایی نظیر داللی، زیرمیزی و... پول بیشتری 
کسب می کند، مالیات نپردازد. خواسته بیشتر فعاالن 
اینکه  و  است  مالیاتی  فرار  راه های  بستن  اقتصادی 
اظهار  شافعی  بپردازد.  را  خود  حقه  مالیات  هرکس 
مصوبات شورای  توسعه،  برنامه  ششم  تدوین  با  کرد: 
مرحله  به  کامال  بخش خصوصی  و  دولت  گفت وگوی 
اجرا نزدیک شده و مقرر شد مصوبات این شورا ظرف 
مدت یک ماه در هیات دولت تعیین تکلیف شود. وی 
افزود: خوشبختانه قوه قضائیه در کنار قوای مجریه و 
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مقننه بسیار عالقه مندانه در شورای گفت وگو به حل 
این  امیدواریم  و  می کنند  کمک  مشکالت  و  مسائل 
بازرگانی  اتاق  باشد. رئیس  اثرات مثبتی داشته  شورا 
ایران با اشاره به تصمیمات حوزه تک نرخی کردن ارز 
مشتاق سرمایه گذاری هستند،  که  افرادی  کرد:  بیان 
نوسانات  نگران  و  باشند  داشته  اقتصادی  امنیت  باید 
بازار و ارز نباشند. دولت باید یک حداقل پیش بینی را 
برای سرمایه گذاران ایجاد کند تا افرادی که مایل به 
سرمایه گذاری بلندمدت هستند، حداقل نرخ مالیات، 
به  اشاره  با  کنند. شافعی  پیش بینی  را  عوارض  و  ارز 
اینکه رئیس کل بانک مرکزی قول داده تا شب عید 
ایشان متعلق  البته قول  را تک نرخی کند، گفت:  ارز 
به خیلی قبل  است و زمزمه هایی نگران کننده شنیده 
می شود که ایشان به قول خود عمل نکنند. وی گفت: 
برای انجام هر کاری نیاز به گفت وگو است و پس از 
برجام راه گفت وگو باز شده است. برجام اثرات مثبتی 
در مسائل اقتصادی داشته؛ اما باید توجه کرد با برجام 
تدوین  به  نیاز  و  نمی شود  تمام مشکالت کشور حل 

برنامه بلندمدت اقتصادی در داخل کشور داریم.

مهر/ مرکز آمار ایران گزارش داد؛
تورم دی به 6.9 درصد رسید

مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود، رقم  
تورم شهری در دی ماه 95 را 6.9 درصد اعالم 

کرد.
تغییرات  درصد  ایران،  آمار  مرکز  گزارش  اساس  بر 
ماه  دی  به  منتهی  ماه  دوازده  در  کل  شاخص 
قبل۶,9درصد  سال  مشابه  دوره  به  سال95نسبت 

 1395 آذرماه  در  اطالع  همین  به  نسبت  که  است 
)7,2درصد(، 0.3واحد درصدکاهش یافته است.

تازه  در  ایران  آمار  مرکز  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
ترین گزارش خود، رقم  تورم شهری در دی ماه را ۶.9 

درصد اعالم کرد.
ماه  دی  در  مبنای100=1390(  )بر  کل  شاخص 
سال1395عدد237,4را نشان می دهد که نسبت به 
ماه قبل 0,۸درصدافزایش داشته است. افزایش شاخص 
کل نسبت به ماه مشابه سال قبل )تورم نقطه به نقطه( 
۶,3 درصد می باشد که نسبت به همین اطالع در ماه 
قبل )5,7درصد(، 0,۶واحد درصد افزایش یافته است. 
درصد تغییرات شاخص کل )نرخ تورم کاالها و خدمات 
مصرفی خانوارهای شهری( در دوازده ماه منتهی به دی 

ماه سال 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل۶,9درصد 
آذرماه1395  در  اطالع  همین  به  نسبت  که  است 

)7,2درصد(، 0.3 واحد درصد کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش،   شاخص گروه عمده )خوراکی 
ها، آشامیدنی ها و دخانیات( در این ماه به رقم 279,9 
رسید که نسبت به ماه قبل 0.1 درصدافزایش داشته 
است. شاخص گروه اصلی )خوراکی ها( در ماه مورد 
قبل  ماه  به  نسبت  به عدد 277,۶ رسید که  بررسی 
اصلی  گروه  شاخص  است.  داشته  درصدافزایش   0.1
)خوراکی ها( نسبت به ماه مشابه سال قبل 7,4 درصد 
این  ماهه  تورم دوازده  نرخ  و  نشان می دهد  افزایش 
گروه ۶,۸ درصد است. شاخص گروه عمده )خوراکی 
ها، آشامیدنی ها و دخانیات( نسبت به ماه مشابه سال 

قبل درصد افزایش نشان می دهد. درصد تغییرات این 
گروه در دوازده ماه منتهی به دی ماه 1395 نسبت 
به دوره مشابه سال قبل ۶,9 درصد است که نسبت 
به همین اطالع در آذرماه 1395)۶,9 درصد(، بدون 

تغییر مانده است.
همچنین شاخص گروه عمده )کاالهای غیر خوراکی 
رسید  رقم 222,۸  به  ماه 1395  در دی  و خدمات( 
داشته  افزایش  درصد   0,7 قبل  ماه  به  نسبت  که 
)کاالهای  عمده  گروه  شاخص  افزایش  میزان  است. 
غیرخوراکی و خدمات( نسبت به ماه مشابه سال قبل 
5,۸ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی 
به دی ماه 1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل این 
گروه ۶,9 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه 
منتهی به آذرماه 1395 )7,3 درصد(، 0,4 واحد درصد 

کاهش یافته است.
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Paul Kurchina :دنیای اقتصاد/ نویسنده
مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد

گرگ تنها؛ تک رو؛ یاغی. همه اینها صفاتی است که برای 
توصیف کارمندانی استفاده می شود که متعهد به نوعی 
از تفکر و حل مشکالت هستند که ورای هنجارهای 
تنها  در  اما  دارد.  قرار  فرهنگ کسب و کار  و  فرآیندها 
که  دریافته اند  اجرایی  ارشد  مدیران  5 سال گذشته، 
ممکن است این افراد خودرای نقاط قوتی داشته باشند 
که برای شتاب دادن به نوآوری و رشد ضروری است. 
به همین منظور، در بسیاری ازکشورهای پیشرفته دنیا، 
برنامه های ویژه ای با موضوع تفکر کارآفرینانه و توسعه 
کارآفرینان  آنها  به  که  سازمان ها  درون  نوآور  افراد 

سازمانی می گویند، اجرا می کنند.

چرا مدیران عامل چشم انداز خود را در رفتارهای 
کارآفرینی سازمانی تغییر می دهند؟

با  سود  حداکثرسازی  مشغول  شرکت ها  که  زمانی 
فضای  هستند،  کسب و کار  فعلی  مدل  از  بهره برداری 
بالقوه ای  ریسک های  و  فرصت ها  کشف  برای  اندکی 
وجود دارد که در افق نزدیک ظهور می کنند. با توجه 
به اختالالت قابل توجهی که ممکن است بدون اخطار 
باشد.   پرمخاطره  می تواند  محیط  این  بیفتند،  اتفاق 
بالمیکرز می گوید: »سال هاست که مدیران ارشد اجرایی 
به کارمندان در همه سطوح می گویند که آنها به نوآوری 
ایجاد  آسانی  این  به  نوآوری  اما  دارند.  نیاز  بیشتری 
نمی شود.« او می افزاید: »کسب و کارها عمال افرادشان را 

به شیوه ای آموزش می دهند که نوآوری نکنند. اما اگر 
کارمندان طوری آموزش ببینند که خالقانه فکر نکنند 
و اغلب از شکست هراس داشته باشند، نوآوری سخت 
خواهد شد.« سرانجام، این تقال و مبارزه ای که افراد طی 
به فرهنگ مربوط  تغییری تجربه می کنند، کامال  هر 
است. نکته کلیدی این است که بدانیم چگونه طرزفکرها 
را برای پذیرش ریسک هر نوع نوآوری و فرصت تغییر 
دهیم. چه در حال اجرای یک تکنولوژی جدید باشیم، 
یا  مشتری  جدید  کانال های  به کارگیری  حال  در  چه 
پذیرش روش های جدید کار کردن، کارآفرینان سازمانی 
و  فرآیندها  فعلی  بوروکراسی  از  را  شرکت  می توانند 

سیستم های موجود رها کنند.
»برنامه  می دهد:  توضیح  چنین  این  بالمیکرز 
از  فوق العاده ای  مثال   Adobe شرکت   Kickbox
آن چیزی است که وقتی کارآفرینان سازمانی پرورش 
می یابند چه اتفاقی می افتد. مارک رندال، نایب رئیس 
بخش خالقیت در Adobe، این برنامه داخلی را برای 
است؛  کرده  معرفی  در شرکت  بالقوه  نوآوران  تقویت 
نوآورانی که ممکن است در غیر این صورت از مرزهای 
فرآیندهای سنتی، بررسی بوروکراتیک و پارادایم های 
ثابت فرهنگی اجتناب کنند.« Adobe با رفع سلسله  
را  داده هایی  تنوع  شدت  به  ممکن،  جای  تا  مراتب 
می رسند  آن  نوآوری1  قیف  از  باالترین سطح  به  که 
افزایش داد. اما از همه مهم تر، تیم اجرایی سطح باالیی 
نشان  آن  کار  نیروی  پتانسیل  در  را  باور  و  اعتماد  از 
داده است. اکنون کارمندان این آزادی را دارند که به 
جست وجوی ایده ها بروند، از شکست ها درس بگیرند و 

انتظارات را برآورده سازند. سیسکو، جنرال الکتریک و 
زیمنس نیز با تغییر جهت به سوی کارآفرینی سازمانی 
اساسی  اصل  چرا؟  می کنند.  بازسازی  را  خودشان 
کارآفرینی  روح  فردی یک  است: هر  بسیار ساده  آن 
سازمانی در خودش دارد که می تواند بسیار سریع تر از 
یک سلسله مراتب، ارزش را به کسب و کار و مشتریانش 
ارسال کند. آنها تنها نیاز به ابزار و و آزادی برای کشف 
در  ایده هایشان  ارائه  و  خود  ویژگی های  افزودن  آن، 

زندگی دارند.

اهمیت ایجاد فرهنگی که موجب ایجاد کارآفرینی 
سازمانی در هر فردی می شود

ارائه دهد،  زمانی که فردی در شرکت شما، یک ایده 
چه اتفاقی می افتد؟ اغلب مواقع، کسب و کارها حمایت و 
ساختار مناسبی برای ایجاد حمایت درست از ایده های 
ندارند.  بزرگ  ایده های  به  شدن  تبدیل  برای  کوچک 
آمات می گوید: »این جایی است که خلق یک فرهنگ 
کارآفرینی سازمانی شروع می شود. کارمندان پیش چه 
کسانی می روند؟ با چه کسانی صحبت می کنند؟ فرآیند 
آن چیست؟ آیا این ایده با تعجب، پرسش یا اشتیاق 
واقعی روبه رو شده است؟« او می افزاید: »همیشه کسی 
وجود دارد که یک ایده در ذهنش داشته باشد اما گام 
با  آنها  برخورد  به چگونگی  این  نداند. گاهی  را  بعدی 
سازمان برمی گردد و گاهی به چگونگی برخورد سازمان 
با آنها.« این نوع برخورد متغیر و سهل انگارانه در نوآوری 
سازمانی می تواند در بازار به شدت در حال توسعه امروز، 
خطرناک باشد. آنها توانایی کنترل آنچه در شرکت، بازار 

یا بین مشتریان شان در حال رخ دادن است را از دست 
داده  اند و این دلیلی است که چرا بسیاری از شرکت های 
فهرست فورچون 500 از سوی مشتریان فراموش شده 

یا مورد بی اعتنایی قرار می گیرند.
مدیران اجرایی باید هر روز به روش هایی برای افزودن 
ارزش به کسب و کار و مشتریان شان فکر کنند، بنابراین 
بهره  کار  نیروی  در  خالقیت  این  جرقه های  از  چرا 
نمی برید؟ آیا می خواهید صد درصد تمرکز خود را بر 
استراتژی جاری یا یافتن روش بسیار متفاوتی از انجام 
امور بگذارید؟ آمات می گوید: »اغلب اوقات، افرادی را 
می بینم که مسیر کارآفرینی سازمانی را شروع می کنند 
و ایده هایی ارائه می دهند. این اشتیاق و عالقه آنهاست 
با  اما  است  بزرگی  فرصت  این  گرچه  است.  واضح  و 
می گوید:  ادامه  در  او  ندارد.«  تناسبی  شرکت  اهداف 
موجود،  سازمان  ساختار  به دلیل  ایده ها  از  »بسیاری 
این  از  استفاده  خیلی خوب کارگر می افتند. حداکثر 
منابع، این برند و پایگاه مشتری را تقویت می کند و 
زیربناهای الزم را ارائه می دهد. این دلیلی است که چرا 
این ایده موجب افزودن ارزش به شرکت خواهد شد.«

پی نوشت:
برای   innovation funnel یا  نوآوری  قیف   .1
ارزیابی و غربال ایده های دریافتی از خارج یک سازمان 
ایده های دریافتی وارد قیف شده و  استفاده می شود. 
همانند  متعددی  معیارهای  با  بخش  هر  متخصصان 
را  آنها  بودن  عملی  و  سازمانی  استراتژی  با  انطباق 
غربال می کنند و در طول فرآیند مربوطه نیز مراحل 

نمونه سازی، تست و اجرا صورت می پذیرد.

کارآفرینی  سازمانی: از اندیشه خالق تا فرصت استراتژیک

 بازگشت به عناوین 14 یادداشت مدیریتی
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مخاطبان محترم بولتن الکترونیک سندیکای صنعت 
برق ایران )رسانا( خواهشمند است نظرات، پیشنهادها 

 ahmadi@ieis.ir  و نقدهای خود را از طریق ایمیل
ویا شماره تلفن های 6-6657۰93۰  به ما اطالع دهید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
مسئول بولتن روزانه سندیکا

ایستاده در غبار
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