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ششنکتهبرایمولدسازیداراییها

دکتر مهدی نصرتی    
ساختار اصالح در مهم محورهای از یکی

بودجه،مولدسازیداراییهایدولتاست.
همچنین  و  جهانی  تجربیات  بررسی  به  توجه  با 
مالحظات و تجربیات داخلی، نکات اساسی زیر را 

در این خصوص باید در نظر گرفت:
این  انگیزشی: مهم ترین نکته  ۱. طراحی ساختار 
برای  مناسبی  انگیزشی  ساختار  باید  که  است 

تصمیم گیران بخش های دولتی ایجاد شود.
در غیر این صورت  با قانون، بخشنامه و سامانه و 
رسید.  مطلوبی  نتیجه  به  نمی توان  قبیل،  این  از 
یا  تشویقی  به صورت  می توانند  انگیزه ها  این 
تنبیهی باشند. به طور مثال در کشورهای انگلیس 
دولتی،  دارایی های  و  سرمایه ها  برای  نیوزیلند  و 
هزینه سرمایه در نظر گرفته و اعمال می شود که 
باعث می شود مالکان دارایی ها با هزینه نگهداری 
اموال مواجه شوند و لذا انگیزه داشته باشند که از 

دارایی های خود بهتر استفاده کنند.

مشاهده متن کامل

احمدداوودي؛نایبرئيسشورايرقابت

بيت كوين غير رانتي، فرصتي براي 
جذب سرمايه 

جذب سرمایه گذار داخلي و خارجي در ایران در چارچوب مجموعه قوانین کشور انجام مي شود. در این 
نوشتار تالش مي کنم عالوه بر بررسي وضعیت این قوانین به فرصت هاي سرمایه گذاري در حوزه انرژي 
اشاره کنم. از نظر من به طور کلي قوانیني که براي جلب حمایت سرمایه گذاري خارجي وجود دارد، 
مشکل خاصي ندارند. در واقع مي توان گفت قوانین موجود در این حوزه ضعف مهمي ندارند که مانع 
جذب سرمایه گذار شود و حتي این قوانین، نقاط قوتي هم دارند. مثال تضمین خوبي به سرمایه گذار 
خارجي مي دهند. به عنوان مثال اگر سیاست هاي دولت به نحوي تغییر کرد که برگشت سرمایه به یکی 

از ابزارهای جذب سرمایه گذار خارجي، تبدیل شد، این قوانین می توانند اثرات این تغییر سیاست را 
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و به صورت انحصاري هم باقي مي ماند و دولت 
دنبال  را  حوزه  این  در  سرمایه گذاري  بحث  باید 

کند. 
در آن فعالیت کند شامل احداث نیروگاه هاي برق 
وجود  مساعدي  بسیار  زمینه  حوزه  این  در  است. 
دارد که هر سرمایه گذاري مي تواند روي آن فکر 
اطمینان هایي  و  تضامین  با  و  ریزي کند  برنامه  و 
که دولت مي تواند به سرمایه گذار بدهد، سرمایه 
همچنین  کند.  انرژي  تولید  صنعت  وارد  را  گذار 
بیت کوین مي تواند با شرایطي عامل جذب سرمایه 

گذاري در صنعت برق باشد. 
ویژگی طبیعی صنعت برق این است که تولید این 
کاال باالجبار باید با مصرف آن متناسب باشد. در 
اندازه  به  ایران  در  برق  مصرف  اوقات  از  بسیاري 
میزان تولید نیست. در آن اوقات از سال اگر بتوانیم 
تولید بیت کوین را جایگزین کنیم و آن را در مدار 
مصرف بیاوریم، این مسئله به ضریب بهره برداري 
افزایش  را  ضریب  این  و  کرده  کمك  ها  نیروگاه 

مي دهد. 
اقتصاد  مي تواند  کوین  بیت  تولید  ترتیب  این  به 
صنعت برق و تولید این کاال را بهبود داد. در فصول 
مختلف از سال که به اندازه تولید، مصرف نداریم، 
اگر مزارع بیت کوین فعال باشند و خال مصرف را 
پر کنند، از این حیث به اقتصاد تولید برق کمك 
در  رمزارزها  تولید  اینکه  به  ولي مشروط  کرده اند 
ایران ضابطه مند باشند و در فرآیندي شفاف انجام 
غیر  تعرفه هاي  از  رمزارزها  تولیدکنندگان  شود. 
رسمي استفاده نکنند و براي آنها تعرفه رسمي و 

منطقي در نظر بگیریم. 

تعدیل کنند. 
البته ریسك هاي تجاري به طور طبیعي جزء طبیعت 
یك سرمایه گذاري است و بر اساس قوانین، به عهده 
ریسك هایي  تمام  اما  مي مانند،  باقي  گذار  سرمایه 
ایران  دولت  با  مرتبط  یا  سیاسي  است  ممکن  که 
باشد، طبق قوانین جذب سرمایه گذار خارجي تحت 
خارجي  سرمایه گذار  به  تا  مي گیرند  قرار  پوشش 
لطمه اي وارد نشود. البته برای جذب سرمایه گذاران 
داخلي هم قوانین و مقرراتي وجود دارد، اما به نظر 
مي رسد به دلیل دائمي نبودن این قوانین، مشکالت 

گسترده ای براي سرمایه گذارایجاد می شود. 
تسهیالت  برخي  سنواتي،  بودجه  قوانین  در  گاهي 
قانوني ایجاد مي شود که زمان آن موقت و یکساله 
است. یا در برنامه هاي پنج ساله توسعه، تسهیالتي 
را براي امر سرمایه گذاري در صنعت برق در نظر 
گرفتن  نظر  در  دلیل  به  قوانین  این  اما  مي گیرند، 
معرض  در  نبودن،  دائمی  و  خاص  زمانی  بازه  یك 
قانون  بندهاي  حتي  دارند.  قرار  مکرر  تغییرات 
ثبات نیست  برنامه هاي پنجساله توسعه هم داراي 
و با توجه به قوانین بودجه سنواتي و بعضا مصوبات 
تغییر  دستخوش  برنامه  اجراي  طول  در  مجلس، 

مي شوند. 
الزم  شفافیت  و  تضمین  حیث  این  از  بنابراین   
حدودي  تا  درازمدت  در  داخلي  سرمایه گذار  براي 

مقایسه  مقام  در  ترتیب  این  به  مي شود.  مخدوش 
خارجي  سرمایه گذار  جذب  براي  موجود  مقررات 
به  و  است  متفاوت  داخلي،  سرمایه گذار  به  نسبت 
جرات می توان گفت که شرایط براي سرمایه گذار 
داخلي چندان مطلوب نیست. زیرا مقررات موجود 
اطمینان بیشتري را براي سرمایه گذار خارجي ایجاد 

مي کند. 
براي  شرایط  تسهیل  درباره  زیادي  مثال هاي 
سرمایه گذار خارجي وجود دارد. یکي از این موارد، 
گشایش اعتبارات است. گشایش اعتبار ارزي نسبت 
انجام  راحت تر  خیلي  ریالي  اعتبار  گشایش  به 
مي شود و تضمین بازگشت سرمایه در قوانین براي 
شده  پیش بیني  برق  صنعت  خارجي  سرمایه گذار 
به  براي یك خارجي  بازگشت سرمایه  است. حتي 
سرمایه  بازگشت  اما  مي شود  انجام  ارزي  صورت 
برای سرمایه گذار داخلي باید به صورت ریالي و از 
موکول  البته  و  شود  انجام  سرمایه  صندوق  مسیر 
این  باید  نیرو  وزارت  و عمدتا  است  برق  فروش  به 
بازدهی سرمایه را از محل فروش برق، تامین کرده 

و به سرمایه گذار بازگرداند. 
نیرو  وزارت  مالي  مشکالت  دلیل  به  مسئله  این 
را  تعهدات  انجام  و  است  مواجه  چالش  با  همواره 
فروش  موارد،  از  بسیاري  در  کند.  می  دار  خدشه 
دلیل  به  که  مي شود  مطالبات  به  تبدیل  انرژي 
عدم توانایي وزارت نیرو در پرداخت این مطالبات، 
یك  به  نسبت  داخلي  سرمایه گذار  وضعیت 

سرمایه گذار خارجي نامناسب تر خواهد شد.
نکته دیگری که بسیار حائز اهمیت به نظر می رسد، 
این است که اگرچه سرمایه گذاران خارجي امتیازات 
مناسب تري نسبت به یك سرمایه گذار داخلي دارند، 
اما تحریم ها عامل موثري بر کاهش جذب آنها در 
وقوع  مي دهم  احتمال  است.  بوده  ایران  اقتصاد 

جذب  در  درصد   40 تا   30 بین  حداقل  تحریم ها 
تاثیرگذاشته  ایران  سرمایه خارجي در صنعت برق 
سرمایه هاي  که  است  شده  سبب  تحریم ها  باشد. 
جدید خارجي جذب نشود. بروز این مشکل ناشي از 
محدودیت هایي است که از سمت تحریم کنندگان 

ایجاد مي شود. 
باید  شرایطي  چنین  در  بحران،  این  از  گذر  براي 
تحریم  که  مشکالتي  تا  باشیم  داشته  انعطاف هایي 
به  مي کند  ایجاد  ایران  در  سرمایه گذاري  براي 
حداقل برسد. یعني باید تالش کنیم که مقداري از 
مشکالت را جبران کرده یا پوشش دهیم تا همچنان 
جریان سرمایه گذاري در ایران ادامه داشته باشد یا 
کمتر لطمه بخورد. با تدابیري که داریم، باید میزان 
به حداقل  را  و کاهش سرمایه گذاري خارجي  افت 
برسانیم و به پتانسیل هاي داخلي هم توجه داشته 

باشیم. 
از  مستغني  را  خود  نمي تواند  کشوري  هیچ 
و  حد  در  کشوري  هر  بداند.  خارجي  سرمایه گذار 
اندازه معیني سرمایه داخلي و البته محدودیت هاي 
خاص خود را دارد. بنابراین اگر صرفا به سرمایه هاي 
داخلي خود اکتفا کند، کشور را از افزایش سرمایه 
و توسعه بیشتر محروم کرده است. به همین خاطر 
ما باید به مسئله جذب سرمایه گذار خارجي توجه 
مي توان  که  شود  تصور  گونه  این  نباید  و  کنیم 
جایگزین  کامل  به طور  را  داخلي  سرمایه  گذار 

سرمایه گذاران خارجي کرد.
سرمایه گذار،  جذب  براي  الزم  تدابیر  ارائه  از  پس 
به  را  مناسب  سرمایه گذاري  فرصت هاي  باید 
دو  انرژي  صنعت  در  کرد.  معرفي  سرمایه گذاران 
از آنها زیرساخت هاي  بخش مختلف دارد که یکی 
مقررات  و  قوانین  استناد  به  و  است  انرژي  صنعت 
است  دولت  انحصار  در  بخش  این  موضوعه کشور، 
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24و25مهردرسندیکابرگزارمیشود؛

دورهآموزشی»ایمنیبرقدر
صنعت«

دورهآموزشی»ایمنیبرقدرصنعت«روزهای
24و25مهرماه98ازساعت14الی18بهمدت
8ساعتدرسندیکایصنعتبرقایرانبرگزار

میشود.
متقاضیان دوره فرم مربوطه را از لینك 

http://www.ieis.ir/fa-news-462-4806.
html دریافت و پس از تکمیل تا تاریخ 23 مهر ماه 

به واحد آموزش سندیکا ارسال کنند. 
پایان دوره گواهینامه شرکت  در  است  شایان ذکر 
در دوره آموزشی صادر خواهد شد، هزینه دوره نیز 
تاریخ  تا  متقاضیانی که  اما  است  تومان  450 هزار 
ده  تخفیف  از  کنند؛  نام  ثبت  به  اقدام   98/07/۱7

درصدی بهره مند خواهند شد. 
با  بیشتر  توضیحات  برای  می توانند  عالقمندان 
واحد   ۱3۱ داخلی   66570930-6 تلفن  شماره 

آموزش و پژوهش تماس حاصل فرمایند. 

داد. به عالوه تك محصولی بودن اقتصاد سبب می 
شود که از لحاظ ریسك تجاری کشور در وضعیت 
خطرناکی قرار بگیرد و با نوسانات بازار نفت و انرژی 
وارد  کشور  بازار  این  رکود  و  رونق  های  چرخه  و 
بنابراین  شود.  مختلف  های  سرباالیی  و  سراشیبی 
الزمه داشتن اقتصادی مستحکم و پویا برخورداری 
از سبد متنوعی از صادرات مختلف غیر نفتی است. 
در این شرایط نه فقط دشمنان خارجی نمی توانند 
درگیر  را  کشور  و  کرده  استفاده  تحریم  حربه  از 
بحران کنند، بلکه سبب می شود اقتصاد از سیکل 
های تجاری اقتصاد تك محصولی نیز در امان بماند 
و در دوران های مختلف با داشتن سبد متنوعی از 
صادرات غیر نفتی تراز تجاری خود را همواره مثبت 
نگه دارد و ریسك های تجاری را با متنوع سازی به 

حداقل برساند.
در این باره الزم است که دولت حمایت های خود 
را از صادرات غیر نفتی افزایش داده و به اصطالح 
فرش قرمز را زیر پای صادرکنندگان غیر نفتی قرار 
از  امر جلوگیری  این  اولین و مهمترین نکته  دهد. 
ممنوعیت های صادراتی مختلف است. برای به دست 
آوردن بازارهای صادراتی بعضا صادرکنندگان سال 
ها هزینه کرده و بازارهای صادراتی برای خودشان 
ممنوعیت  اعمال  با  متاسفانه  که  کنند  می  ایجاد 
این  تمام  شبه  یك  دولت  توسط  صادراتی  های 
زحمات چندساله از دست می رود. راه کار مناسبتر 
تنظیم بازار توسط دولت در زمان های کمبود کاال 
اعمال تعرفه های صادراتی و همینطور اجازه واردات 
محصول است تا از این  طریق به هدف اصلی که 
هم کنترل بازار و هم حمایت از صادرکننده است، 
به  بحث  دیگر  مهم  موضوع  توامان رسیدگی شود. 
کارگیری منابع بانکی برای تولیدات و به خصوص 
تولیدات صادرات محور است. دولت باید با کنترل 

شورای دوم و اول های دوره عضو پارسا، محمد
گفتگویدولتوبخشخصوصی

فرشقرمززیرپایصادراتغير
نفتی

کليدحلتمامیمشکالتتحریمیکهازخارج
کشورتحميلشدهدرداخلکشوربودهوآن

رشدصادراتغيرنفتیاست.
عمده  و  داشته  بعدی  تك  اقتصاد  که  کشوری 
درآمدهایش متکی به نفت و مشتقات آن باشد از 
بعد اقتصادی بسیار آسیب پذیر بوده و به راحتی 
قرار  تحریم  مورد  توان  می  را  بعدی  تك  اقتصاد 

بازار مالی کشور جذابیت را از بخش داللی و سفته 
بازی خارج کرده و تولید و صادرات را برای سرمایه 
گذاران جذاب کند. در این شرایط جریان پولی خود 
به خود به سمت بازار جذاب تر )تولید( حرکت کرده 

و منابع مالی نیز در خدمت تولیدات در می آیند.
یکی از بخش هایی که پتانسیل های فراوانی برای 
صادرات غیر نفتی دارد بحث صادرات خدمات فنی 
شده  ارائه  آمارهای  اساس  بر  است.  مهندسی  و 
های  رشته  در  دانشجو  هزار   300 حدود  ساالنه 
مهندسی در کشور فارغ التحصیل می شوند که این 
و  فرصت  صورت  به  توان  می  هم  را  عظیم  خیل 
هم تهدید نگاه کرد. آنچه که مسلم است این است 
که در صورت استفاده درست از این تعداد مهندس 
تمام  راحتی  به  توان  در کشور می  التحصیل  فارغ 
بازارهای مهندسی منطقه را تحت سلطه درآورد و 
از راه صادرات خدمات فنی و مهندسی بخش سبد 
تقویت  پیش  از  بیش  را  کشور  نفتی  غیر  صادرات 
کرد. الزمه این امر حمایت دولت و بانك مرکزی از 
شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی از 
طریق ارائه تسهیالت برای دریافت ضمانت نامه ها 
و همچنین ارائه تسهیالت سرمایه در گردش و وام 

تجهیز کارگاه است.
صحیح  سیاست  یك  به کارگیری  با  حتم  طور  به 
بلقوه  های  ظرفیت  از  درست  استفاده  و  اقتصادی 
موجود در کشور می توان هرگونه تهدیدی را مرتفع 
تولید  افزایش  و  ملی  درآمد  بردن  باال  با  و  کرد 
ناخالص داخلی سطح رفاه و رضایتمندی در جامعه 

را افزایش داد.

http://www.ieis.ir/fa-news-462-4806.html
http://www.ieis.ir/fa-news-462-4806.html
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فراخواندرجآگهیدرنشریهشماره120ستبران
)ویژهنوزدهميننمایشگاهبينالمللیصنعتبرقتهران(

نوزدهميننمایشگاهبينالمللیصنعتبرقایرانطیروزهای9الی12آبانماهبرگزارمیشود.
بیتردیداینرویداد،فرصتبسيارمناسبیبرایمعرفیموثرتوانمندیهاودستاوردهایشرکتهای

عضوخواهدبود.
با عنایت به اینکه حضور موثر در نمایشگاه بین المللی صنعت برق مستلزم بهره مندی از فرصت های رسانه ای 
موجود است، نشریه ستبران با توجه به توزیع جامع در نمایشگاه مذکور و همچنین اقبال گسترده در بین 
فعاالن، مدیران و مسئولین صنعت برق می تواند یك رسانه توانمند برای معرفی پتانسیل های شرکت های 

عضو باشد.
از اینرو روابط عمومی سندیکا انعکاس توانمندی های شرکت های عضو را از طریق انتشار و توزیع گسترده 
نشریه در نمایشگاه در دستور کار دارد. از اعضا دعوت می شود برای سفارش آگهی و رزرو صفحه مورد نظر 

با روابط عمومی سندیکا )خانم باقرپور داخلی۱۱3- 66570930( تماس حاصل فرمایند.
شایان ذکر است اعضای سندیکا برای استفاده از صفحات اولیه از 20 درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند 
بود. اولویت انتخاب موقعیت آگهی مورد نظر با شرکت هایی خواهد بود که زودتر فرایند رزرو خود را نهایی 

کنند. 

مجریطرحبرقرسانیروستاییخبرداد:

آغازبرقرسانیبه25هزار
خانوارعشایرکوچرو/ایجاد

250هزارکيلومترشبکه
برقرسانیروستاییدرکشور

مجریطرحبرقرسانیروستاییبااشارهبهآغاز
عشایر خانوار هزار به25 برقرسانی عمليات
کوچروازطریقمولدبرقخورشيدیقابلحمل،
گفت:اینطرحتاپایاندولتدوازدهماجرایی
خواهدشدتاعشایردرزمانکوچهایمتداول

خودازنعمتبرقبرخوردارباشند.

علی چهل امیرانی در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی 
وزارت نیرو)پاون(، با اشاره به اینکه پس از پیروزی 
انقالب اسالمی روزانه چهار روستای کشور برق دار 
از  شده است، گفت: تعداد روستاهای برق دار شده 
ابتدای انقالب تاکنون ۱3 برابر شده و هم اکنون از 

مرز 57 هزار و 350 روستا گذشته است.
فعالیت  زمان  مدت  در  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
در  روستا   709 و  هزار  دو  به  امید  و  تدبیر  دولت 
سخت گذرترین و دور افتاده ترین مناطق کشور )هر 
داد:  ادامه  است،  شده  برق رسانی  روستا(   9 هفته 
طی 6 سال اخیر جهت توسعه، نگهداری و بهسازی 
و  روستاها  به  برق رسانی  و  روستایی  برق  شبکه 
تومان  میلیارد   500 و  هزار  سه  برق،  فاقد  عشایر 
هزینه شده است که 3.5 برابر 6 سال قبل از دولت 

تدبیر و امید است.
مجری طرح برق رسانی روستایی با تاکید بر اینکه 
تاکنون 250 هزار کیلومتر شبکه به منظور تامین 
است،  ایجاد شده  نفر روستایی  میلیون  برق 2۱.5 
و  روستا   400 به  برق رسانی   98 سال  برای  افزود: 
شبکه های  نگهداری  و  بهسازی  توسعه،  همچنین 
برق روستایی موجود با اعتباری بالغ بر یك هزار و 
500 میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با  چهل امیرانی 
جمعیت روستایی برق دار در ایران به بیش از 99.7 
اطالعات  اساس  بر  داد:  ادامه  است،  رسیده  درصد 
سایت آژانس بین المللی انرژی، این رقم در آمریکای 
مرکزی و جنوبی 86 درصد، قاره آسیا 85 درصد، 
طور  به  و  درصد   36 آفریقا  درصد،   78 خاورمیانه 
کلی در جهان جمعیت روستایی برق دار حدود 76 
درصد است. از این رو کشور ما در زمینه برق رسانی 

روستایی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد.
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ـایران؛ ـب ـالف درراستایپویشهرهفته

وزیرنيروفرداراهیاستانایالم
میشود

وزیرنيروصبحفردادرراستایپویشهرهفته:
افتتاحپروژههای و بازدید برای ایران الف،ب،
آبرسانیروستاییایالم،راهیایناستانخواهد

شد.
نیرو)پاون(،  وزارت  رسانی  اطالع  پایگاه  گزارش  به 
رضا اردکانیان صبح فردا در بدو ورود به استان ایالم 
دهلران،  شهرستان  وحدت  روستای  در  حضور  با 
به  را  منطقه  این  روستاهای  به  آبرسانی  پروژه 

بهره برداری خواهد رساند.
و  ریکا  روستای  در  حضور  با  همچنین  نیرو  وزیر 
سرنی شهرستان مهران در مراسم افتتاح طرح های 
آبرسانی به 9۱ روستای استان ایالم شرکت خواهد 

کرد.
مرزی  پایانه  در  حضور  با  سه شنبه  ظهر  اردکانیان 
مهران از فعالیت   شرکت های صنعت آب و برق برای 

زائران اربعین حسینی بازدید خواهد کرد.

کوچماینرهاازایرانبه
قزاقستان

یکعضواتاقبازرگانیتهرانمعتقداستتعلل
کوین( )بيت رمزارزها درباره تصميمگيری در
باعثشدهفرصتنقشآفرینیدراینعرصه
ازایرانگرفتهشودودیگرکشورهایمنطقه
کوین بيت استخراجکنندگان جذب حال در

هستند.

سرمایه گذاران مختلفی را به این سمت سوق داد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران تعلل در تصمیم گیری 
فرصت سوزی  یك  را  رمزارزها  درباره  قطعی 
اقتصادی دانست و گفت:  در شرایطی که ما شرایط 
فعالیت استخراج کنندگان رمزارز را دشوار کرده ایم، 
دیگر کشورهای منطقه در حال جذب آنها هستند. 
از دستگاه های  تعدادی  قبل  از چندی  مثال  برای 
این  و  رفته  قزاقستان  به  رمزارز(  )استخراج  ماینر 
روند در ماه های گذشته نیز ادامه یافته است. اگر 
شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند بخش زیادی 
از سرمایه گذاران ایران را ترک خواهند کرد و قطعا 
بیت  قطعا  نیست.  ساده ای  کار  آنها  بازگرداندن 
از  کوین در شرایط فعلی می تواند در حل بخشی 
مشکالت اقتصادی کشور کمك کننده باشد و باید 

این فرصت را دریافت.
از  رمزارزها  یا  دیجیتال  ارزهای  ایسنا،  گزارش  به 
چند سال قبل کار خود را آغاز کرده اند و امروز به 

اقتصادی چند میلیارد دالری رسیده اند.
اینکه  به  توجه  با  معتقدند  کارشناسان  برخی 
و  ندارند  نقشی  بانك ها  ارزها،  این  جابجایی  در 
مرکزی  بانك های  نظارت  تحت  نیز  عملکردشان 
نیست، در صورتی که ایران در این حوزه به شکل 
جدی فعال شود، می توان به وسیله آن، بخشی از 

محدودیت های تحریم را دور زد.
کننده  استخراج  دستگاه های  برق  باالی  مصرف 
شد  حاشیه ساز  امسال  تابستان  در  کوین  بیت 
شبکه  توان  از  بخشی  کرد  اعالم  نیرو  وزارت  و 
برق رسانی کشور، در پیك مصرف ساالنه به وسیله 

این دستگاه ها مصرف می شود.

اظهار  ایسنا،  با  گفت وگو  در  حسینی نژاد  مجید 
کرد: همانطور که از ماه ها قبل اعالم کرده بودیم، 
بیت کوین یك ظرفیت قابل توجه برای فعالیت در 
ایران و ارزآوری برای کشور دارد و حتی با وجود 
دیر اقدام کردن در این زمینه، هنوز ایران می تواند 

نقشی جدی در این عرصه ایفا کند.
به گفته وی، از چند ماه قبل که دولت به موضوع 
این  تکلیف  دقیق  طور  به  کرد،  ورود  رمزارزها 
حوزه مشخص نشد و در چنین فضایی بسیاری از 
استخراج کنندگان بیت کوین کار خود را متوقف 
کردند یا به دلیل غیرقانونی اعالم شدن آن، مورد 

پیگرد قرار گرفتند.
بانك  اینکه  بیان  با  تهران  بازرگانی  اتاق  این عضو 
مرکزی گزینه مناسبی برای تصمیم گیری در زمینه 
اصلی ترین  از  یکی  کرد:  اظهار  نیست،  رمزارزها 
ویژگی های ارزهای دیجیتال این است که مستقل 
از بانك های مرکزی و دولت ها عمل می کند و یکی 
از دالیل مزیت داشتن این پول ها برای ایران همین 
ویژگی است که می تواند در عبور از فشار تحریم ها 

به ما کمك کند.
مرکزی  بانك  رمزارز،  در  داد:  ادامه  حسینی نژاد 
نیست  منطقی  رو  این  از  و  نمی کند  ایفا  نقشی 
را  اختیاراتش  که  حوزه ای  در  بخواهیم  نهادی  از 
محدود می کند، مجوز صادر کرده و در رابطه با آن 

ضابطه تعیین کند.
وی با بیان مزیت جغرافیایی ایران برای استخراج 
انرژی  به  ایران دسترسی  بیان کرد:  ما در  رمزارز، 
تمام  در  اینکه  به  توجه  با  و  داریم  قیمت  ارزان 
آن وجود  از حداکثر ظرفیت  استفاده  امکان  سال 
این  اگر  می رود.  هدر  به  انرژی  این  عمال  ندارد، 
انرژی تحت نظارت دولت به رمزارزها انتقال پیدا 
و  برای کشور درآمدزایی کرد  کند، قطعا می توان 
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چهارمينکنفرانسبينالمللیانرژیهایتجدیدپذیرایرانبرگزار
شد

چهارمينکنفرانسبينالمللیانرژیهایتجدیدپذیرایرانامروزدرمرکزهمایشهایبينالمللی
صداوسيمابرگزارشد.

برنامه های جدید  ارایه  خارجی،  یك شرکت  با  پنل خورشیدی  قرارداد ساخت  امضای  ایسنا،  گزارش  به 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور، ارایه راهکارهای صرفه جویی در مصرف انرژی و گسترش استفاده 
از انرژی های تجدیدپذیر و نقش این صنعت در کاهش آلودگی هوا از جمله برنامه ها و محورهای برگزای 

این همایش اعالم شده است.
افزایش 2 برابری ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر در ایران

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس با اشاره به اینکه ظرفیت نیروگاه های 
تجدیدپذیر با افزایش دو برابری نسبت به سال گذشته از مرز 840 مگاوات گذشته است، گفت: بر اساس 

برنامه ریزی صورت گرفته ظرفیت انرژی های پاک کشور تا پایان امسال به هزار مگاوات خواهد رسید.
همایون حائری افزود: وزارت نیرو در تالش است تا پایان دولت دوازدهم ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر 

کشور را به 4000 مگاوات برساند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تاکید بر اینکه ایران از ظرفیت های مناسبی در زمینه انرژی های 
تجدیدپذیر برخوردار است، گفت: در حال حاضر 60 هزار مگاوات پتانسیل انرژی بادی در کشور شناسایی

شده است.
وی با اشاره به شناسایی پتانسیل ۱50 هزار مگاواتی انرژی آفتاب برای ایجاد مزارع انرژی خورشیدی، افزود: 
در پیك مصرف تابستان امسال، نیروگاه های تجدیدپذیر با تولید 500 مگاواتی خود کمك موثری به شبکه

برق سراسری کشور کرده اند.
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اقتصاد ایران

برنامههایعملیحمایتاز
توليدابالغشد/امکاناستفاده
ازارزدیجيتالبرایخریدهای

خارجی
ارزهای از استفاده درباره اقتصاد وزیر معاون
دیجيتالدرشبکهپرداختداخلگفت:استفاده
داخل پرداخت درشبکه دیجيتال های ارز از
و ندارد ممنوعيت آن توليد اما است، ممنوع
پرداخت برای را دیجيتال ارز میتوانند افراد

هایخارجازکشوراستفادهکنند.
دهقان  محمدعلی  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
دهنوی در نشست خبری با تشریح اقدامات انجام 
شده در حوزه بهبود محیط کسب و کار افزود: برای 
از  کشور  عالی  مقامات  کار  و  کسب  فضای  بهبود 
جمله رهبر معظم انقالب و رییس جمهوری تاکید 

کرده اند و قوانین نیز از آن حمایت می کنند.
جمهوری  رییس  کرد:  اضافه  اقتصاد  وزیر  معاون 
اولتیماتوم داده و خواسته است  به همه دستگاه ها 
تعامل بهتری برای بهبود فضای کسب و کار داشته 

باشند.
وی با بیان اینکه مهلت این ضرب االجل تا ۱5 مهر 
بوده است، افزود: اکنون هیچ دستگاهی نیست که 

ادعا کند به آن تکلیف نشده است.
و  کسب  فضای  بهبود  ملی  پویش  آغاز  به  دهقان 
کار اشاره کرد و گفت: دستگاه های مختلف دولتی، 
موثر  گام های  باید  عمومی  نهادهای  و  حاکمیتی 

برای تحقق آن بردارند.
دستگاه ها  برخی  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر  معاون 
افزود:  نداشته اند،  بخش  این  در  را  الزم  همکاری 
امور  سازمان  علوم،  وزارت  بهداشت،  وزارت 
و  شهرداری ها  سایر  تهران،  شهرداری  استخدامی، 

و  برنامه  سازمان  و  کشور  وزارت  در  مرتبط  بخش 
بودجه از جمله دستگاه هایی بوده اند که همکاری 
اقتصاد خاطر نشان  نداشته اند. معاون وزیر  را  الزم 
نیستند  شفافیت  عدم  دنبال  دستگاه ها  این  کرد: 

بلکه اقداماتشان کافی نبوده است.
بهبودشاخصهایاقتصادیدرسال98

سال   97 سال  اینکه  بیان  با  اقتصاد  وزیر  معاون 
دلیل  به  گفت:  بود  کشور  اقتصاد  برای  سختی 
نوسانات  و  تالطم  همچنین  و  خارجی  فشارهای 
اقتصادی، شرایط خوبی وجود نداشت و توان فعاالن 

اقتصادی کاهش یافت.
 دهقان افزود: تالطم های اقتصادی باعث شد از نظر 
شاخص های بین المللی اقتصادی، افت پیدا کنیم به 
طوری که در شاخص رقابت پذیری با کاهش ۱0 

رتبه ای از رده 89 به 99 جهانی رسیدیم.
 98 سال  در  اما  داد:  ادامه  اقتصاد  وزیر  معاون   
خوشبختانه شرایط تغییر کرد و فضای کسب و کار 
بهبود یافت به طوری که در برخی شاخص ها ارتقا 

یافتیم.
بازرگانی  اتاق  گزارش  انتشار  به  اشاره  با  دهقان   
درباره فضای کسب و کار گفت: شخص مورد نظر 
که در زمستان 96 حدود 5.8 بود، در پاییز 97 به 
6.49 افزایش یافت، اما در بهار 98 روندی کاهش 
یافت و در بهار 98 به 6.۱7 و تابستان 98 به 6.07 
و  اقتصادی  شرایط  بهبود  دهنده  نشان  که  رسید 

کسب و کار است.
 وی با بیان اینکه اکنون در بازارهایی مثل طال و ارز 
ثبات برقرار شده و خبرهای خوبی از بخش تولید 
گرفته  که شکل  مثبتی  روند  کرد:  اضافه  می رسد، 
همه  آن  تداوم  برای  باید  اما  است  کننده  امیدوار 

دستگاه های دولتی و غیر دولتی کمك کند.
صدور55درصدمجوزازطریقدرگاهملی

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه به یك پویش ملی 
برای بهبود فضای کسب و کار نیاز داریم، ادامه داد: 
اقدامات  هدف  این  تحقق  برای  اقتصاد  وزارت  در 
مجوزهای  صدور  ملی  درگاه  و  شده  انجام  خوبی 

کسب و کار راه اندازی شده است.
اکنون  گفت:  درگاه  این  فعالیت  تشریح  با  دهقان 
حدود 90 درصد اقدامات الزم برای ارائه اطالعات 
مربوط به صدور مجوز های مختلف انجام شده و در 

این سامانه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: هدف این است که فعاالن اقتصادی 
بتوانند همه مجوزهای الزم را با صرف هزینه و زمان 

کمتر به صورت الکترونیکی دریافت کنند.
اصناف  همه  اکنون  داد:  ادامه  اقتصاد  وزیر  معاون 
کشور که حدود 55 درصد کل مجوزهای صادره در 
کشور را شامل می شود از طریق این درگاه مجوز 

خود را دریافت می کنند.
است  این  سامانه  این  دیگر  مزیت  داد:  ادامه  وی   
بدین صورت که  کارها می شود  باعث تسهیل  که 
فرد یك بار با وارد کردن اطالعات خود می تواند از 
تکرار آن در سایر مجوزها و موارد مشابه خودداری 
کند، بدین ترتیب اطالعات وارده برای همیشه در 

دسترس خواهد بود.
جزئياتکمکاریدستگاههایدولتی

معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از برخی دستگاه ها به 
نظر  به  گفت:  طرح  این  در  نکردن  همکاری  دلیل 
را  موضوع  این  اهمیت  ها  دستگاه  برخی  می رسد 

درک نکرده اند.
اضافه  دستگاه ها  این  اسامی  به  اشاره  با  دهقان 
کرد: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باید 
اصناف  افزود:  وی  باشد.  داشته  بیشتری  همکاری 
در  کنند،  دریافت  بهداشت  پروانه  باید  مواردی  در 
صورت همکاری وزارت بهداشت و اتصال به سامانه 

درگاه ملی صدور مجوز، دیگر نیازی خواهد بود که 
وزارتخانه  این  به  مرتب  طور  به  اقتصادی  فعاالن 
مراجعه داشته باشد. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: 
به  مربوط  اطالعات  باید  همچنین  بهداشت  وزارت 
مجوزهای صادر شده را به درگاه ملی صدور مجوزها 

متصل کند تا همه از آن مطلع شوند.
 وی با اشاره به همکاری نکردن وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری گفت: این وزارتخانه باید مجوزهای مربوط 
را  تحصیلی  مدارک  به  مربوط  اطالعات  و  خود  به 
ارائه کند. دهقان ادامه داد: سازمان امور استخدامی 
همچنین  و  خود  به  مربوط  مجوزهای  باید  نیز 

اطالعات کارکنان دولت را اعالم کند.
 معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: شهرداری تهران، 
سایر شهرداری ها و بخش مربوط در وزارت کشور 

نیز باید همکاری بیشتری داشته باشد.
 وی خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز 
الزم است اقدامات مربوط به بارگذاری اطالعات را 
شد:  یادآور  دهقان  کند.  دنبال  جدی تر  صورت  به 
درصد   ۱00 ها  دستگاه  این  همکاری  صورت  در 
ملی  درگاه  در  مجوزها  صدور  به  مربوط  اطالعات 

صدور مجوزها قرار خواهد گرفت.
صدور111هزارمجوزازطریقدرگاهملی

معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: تاکنون یك میلیون و 
200 هزار استعالم از طریق درگاه ملی صدور مجوز 
توسط  فیزیکی  پیگیری  صورت  در  که  شده  انجام 
متقاضیان باید برای هر کدام از این تقاضاها حداقل 

2 سفر شهری انجام می شد.
تاکنون 262 هزار درخواست  دهقان اظهار داشت: 
صدور مجوز از طریق این سامانه ارائه و ۱۱۱ هزار 
مجوز صادر شده است که بررسی سایر درخواست 

ها ادامه دارد.
این  از طریق  وی خاطر نشان کرد: صدور مجوزها 
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درگاه به معنی این نیست که وزارت اقتصاد متولی 
صدور مجوز های کشور شده است، بلکه این درگاه 
یك سامانه برای بهبود فرآیند صدور مجوز است و 
وظایف سایر دستگاه ها برای صدور مجوز همچنان 

پابرجاست.
 معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال 98 وزارت 
اقتصاد یك بسته ضربتی برای بهبود فضای کسب 
و کار ارائه کرد. گفت: وزیر اقتصاد در دستوری از 
فرآیند  تا  خواست  مالیاتی  امور  سازمان  و  گمرک 
بهبود  افزود:  بخشند.  دهقان  بهبود  را  کاری خود 
ثبت نام مودیان مالیاتی، یکپارچه کردن بخشنامه 
های مربوط به ماده ۱86 قانون مالیات و بهبود نقل 

و انتقال مالیات امالک از جمله این اقدامات است.
 وی اضافه کرد: پیش از این در زمان انتقال سند 
برای  مراجعه  بار  چندین  باید  سند  انتقال  برای 
تعیین تکلیف موضوع مالیات می شد اما اکنون در 
به  تواند  می  دفترخانه  مسئول  سند،  انتقال  زمان 
صورت الکترونیکی از سازمان مالیاتی استعالم کرده 
و از طریق دستگاه کارت خوان داخل دفترخانه این 
اقدام را انجام دهد.  معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان 
برخی  نشان می دهد که  پیگیری ها  کرد هر چند 
اما بر اساس  دفاتر ثبت، تمایلی به این کار ندارند 
سامانه  این  به  که  هستند  ناچار  آنها  همه  قانون 

متصل شوند.
زائد  مقررات  حذف  و  قوانین  تنقیح  گفت:  دهقان 
ارزش  مالیات  حساب  مفاصا  گواهی  در  صورت 
بخش  این  در  که  است  اقداماتی  دیگر  از  افزوده 

انجام می شود.
در  کاری  فرآیندهای  تسهیل  به  اشاره  با  وی   
گمرک نیز گفت: سازمان گمرک باید شرایط ثبت 
همچنین  و  کرده  تسهیل  را  گمرکی  اظهارنامه 

شرایط ارزش گذاری کاالها را سرعت بخشد.

مسکن  ودیعه  صندوق  درباره  اقتصاد  وزیر  معاون 
گفت: وزارت اقتصاد پیشنهاد دهنده راه اندازی این 
صندوق بود اما اجرای آن به سایر دستگاه ها واگذار 

شده است.
ارائه  را  خود  نظرات  مرکزی  بانك  داد:  ادامه  وی 
داده اما انتقادی مطرح شده بود مبنی بر اینکه عقد 
مناسب  از شرایط  تسهیالت  این  اعطای  به  مربوط 
به  که  شود  اصالح  باید  و  نبوده  برخوردار  شرعی 
نظر ما عقود اسالمی از ظرفیت خوبی برای یافتن 

راهکاری برای رفع این مشکل برخوردار هستند.
برنامه های عملی حمایت از تولید آماده ابالغ شد

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره ارائه 
گفت:  زایی  اشتغال  و  تولید  از  حمایت  بسته های 
وزارت اقتصاد بسته های حمایت از تولید و اشتغال 
بخش های  به  بخشیدن  تحرک  هدف  با  را  زایی 
پیشران اقتصادی و تولیدی بوده به دولت ارائه کرد.

که  کرد  اعالم  ما  به  نیز  دولت  داد  ادامه  دهقان   
برنامه های عملی را برای اجرایی کردن این بسته 
این  تدوین  کار  گذشته  روز  در  که  کنیم  ارائه  ها 
برنامه ها به پایان رسیده و امروز آماده ابالغ آنها به 
دستگاه های مرتبط هستیم. وی ادامه داد: جلساتی 
نیز با دستگاه های مرتبط برای اجرای بهتر برنامه 

ها برگزار خواهیم کرد.
آن  از  استفاده  اما  آزاد  دیجیتال  ارزهای  استخراج 

ممنوعیت دارد
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  اقتصاد  وزیر  معاون 
سرنوشت صدور مجوزهای فعالیت درصنعت ارزهای 
چند  صنعت  این  درباره  گفت:  کشور  در  دیجیتال 
همچنین  و  )استخراج(  ماینینگ  جمله  از  موضوع 
استفاده از آنها در شبکه پرداخت باید مورد توجه 

قرار گیرد.
به  دیجیتال  ارزهای  ما،  نظر  از  اینکه  بیان  با  وی 

این  بر  گفت:  می رود  شمار  به  صنعت  یك  عنوان 
آن  به  دیگری  تولیدی  کار  هر  مانند  باید  اساس 
ارزآوری،  به  مربوط  مالحظات  و  شده  نگریسته 
مسایل زیست محیطی و تاثیر آن در اقتصاد بررسی 
شود.  دهقان با بیان اینکه مشکلی با تولید استخراج 
نداریم، گفت: بحث دیگر مربوط  ارزهای دیجیتال 
به استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت 
کشور است که مربوط به نظام پولی و بانکی کشور 

می شود.
 وی ادامه داد: ارز دیجیتال موضوع جدید است که 
برخی از کشورها استفاده آنها در شبکه پرداخت را 

ممنوع کرده و برخی نیز آزاد گذاشته اند.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: بحث دیگر در رابطه 
با ارزهای دیجیتال مربوط به پولشویی است که در 
اداره تخصصی وزارت اقتصاد به آن پرداخته می شود.
می  هم  دیجیتال  های  ارز  اینکه  بیان  با  دهقان 
به  فرصت  و  هم یك  تهدید  عنوان یك  به  توانند 
شمار روند، اظهار داشت: باید با دقت به این صنعت 

پرداخته شده و نباید عجله کرد.
 وی خاطرنشان کرد: در مسائلی که جدید بوده و 
ماهیت بسیار پویا دارند باید با دقت مالحظات الزم 

انجام شود.
های  ارز  از  استفاده  درباره  اقتصاد  وزیر  معاون 
استفاده  گفت:  داخل  پرداخت  شبکه  در  دیجیتال 
داخل  به  پرداخت  شبکه  در  دیجیتال  های  ارز  از 
ممنوع است، اما تولید آن ممنوعیت ندارد و دولت 
مزارع  افراد  که  است  داده  اجازه  ای  مصوبه  در 

استخراج ارزهای دیجیتال ایجاد کنند.
 وی ادامه داد: افراد می توانند ارز دیجیتال را برای 
اما  کنند  استفاده  کشور  از  خارج  های  پرداخت 

استفاده از آن در داخل کشور ممنوعیت دارد.

دندهعقبماشين
خصوصیسازی/هپکورسمًابه

داماندولتبازگشت
انتقال از اطالعيهای انتشار با ایران فرابورس
سهامشرکتتوليدتجهيزاتسنگينهپکوبه

دولتجمهوریاسالمیایرانخبرداد.
تسنیم،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
در  اطالعیه ای  صدور  با  ایران  فرابورس  شرکت 
خصوص مجوز انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات 
دولت  به  اطلس  هیدرو  شرکت  از  هپکو  سنگین 
اطالع  به  کرد:  اعالم  ایران  اسالمی  جمهوری 
مصوبه  اساس  بر  می رساند  محترم  سهامداران 
شورای عالی بورس و اوراق بهادار، موضوع نامه شماره 
۱22/55330 مورخ ۱398/7/2۱ سازمان بورس و 
تولید  شرکت  سهام  انتقال  و  نقل  با  بهادار،  اوراق 
به  از شرکت هیدرواطلس  تجهیزات سنگین هپکو 
ساعت  از  خارج  در  ایران  اسالمی  جمهوری  دولت 
معامالت و انجام تسویه آن به صورت خارج از اتاق 

پایاپای موافقت گردیده است.
تولید  شرکت  سهام  انتقال  می افزاید:  گزارش  این 
تجهیزات سنگین هپکو در حالی رسماً اتفاق افتاده 
است که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اینکه هپکو دولتی نشده است، در  بیان  با  مرکزی 
با  اظهار داشته، سازمان خصوصی سازی  این رابطه 
وکالت بالعزل از سوی سهامدار قبلی فرایند قانونی 

واگذاری شرکت را طی می کند.
هیچ  به  شرکت  این  گفت:  ِهزاوه  آبایی  محمدتقی 
وجه دولتی نشده است، مگر می شود شرکتی واگذار 
شود و دوباره به دولت برگردد؟ این اتفاق در شرایط 

خاص رخ می دهد.



از این پس اهم عناوین آگهی مناقصات کشور 
در حوزه صنعت برق و الکترونیک جهت اطالع 
از خبرنامه رسانا  این صفحه  اعضا محترم در 

منتشر می شود. 
و  آگهی ها  شرح  و  کامل  مشاهده  منظور  به 
بهره برداری از آنها، لطفا درخواست عضویت 
داخلی   66570930 تلفن  طریق  از  را  خود 

138 به سندیکا اعالم کنید. 
روابط عمومی سندیکای صنعت برق ایران
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فهرستاهممناقصاتکشور

شماره آگهی : 98۱۱00۱3- 
تاریخ انتشار : ۱398/07/۱6

استان : اصفهان 
مناقصه گزار: توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان
آگهی : مناقصه خرید کنتور تکفاز چند تعرفه به 
کارگزاری  با  به صورت عمده  قاب مکمل  همراه 

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
مهلت دریافت اسناد : ۱398/07/30

شماره آگهی : 55/98 س 
تاریخ انتشار : ۱398/07/20

استان : تهران
مناقصه گزار : ارتباطات سیار ایران

راک  دستگاه   660 خرید  مناقصه  آگهی: 
 3960 همراه  به   Indoor یکپارچه  رکتیفایر 

دستگاه ماژول رکتیفایر 3 کیلو وات
مهلت دریافت اسناد : ۱398/07/23 

تاریخ انتشار :۱398/07/20 
استان : خراسان رضوی 

خراسان  استان  فرودگاه های  گزار:  مناقصه 
رضوی

آگهی : استعالم بها یك دستگاه تابلو برق
مهلت دریافت اسناد :۱398/07/23  

شماره آگهی : 52376597 
تاریخ انتشار :۱398/07/20 

استان : خوزستان 
مناقصه گزار : فوالد خوزستان

آگهی : استعالم بها سوییچگیر 33 کیلو ولت 
2500-سوییچگیر6.6کیلوولت

مهلت دریافت اسناد : ۱398/07/30

تاریخ انتشار : ۱398/07/2۱
استان : آذربایجان غربی 

استان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
آذربایجان غربی

اجرا  و  مصالح  از  بخشی  تهیه  مناقصه   : آگهی 
کابل  به  مسی  سیم  شبکه  تبدیل  های  پروژه 
خودنگهدار در حوزه فعالیت مدیریتهای توزیع 

برق باکری، باهنر، ولیعصر و ایثار
مهلت دریافت اسناد : ۱398/07/29

تاریخ انتشار : ۱398/07/2۱
استان : اصفهان 

مناقصه گزار : عمران شهرداری اصفهان
آگهی : مناقصه تهیه بخشی از کابل های 
روشنائی محوطه در پروژه مرکز همایش 

های بین المللی اصفهان
مهلت دریافت اسناد : ۱398/07/28

 تاریخ انتشار : ۱398/07/22
استان : خراسان رضوی 

مناقصه گزار : آب و فاضالب روستایی
آگهی : استعالم بها :

۱-تامین برق چاه روستای کالته باغ...
اتفاقات  رفع  و  برداری  بهره   ، 2-راهبری 
آبرسانی  های  شبکه  در  برقی  تاسیسات 
و  آب  امور  پوشش  تحت  روستاهای 

فاضالب روستایی شهرستان تایباد
مهلت دریافت اسناد : ۱398/07/24 

تاریخ انتشار : ۱398/07/22
استان : فارس 

ای  منطقه  برق  سهامی   : گزار  مناقصه 
فارس

تابلو  عدد   2 خرید  بها  استعالم   : آگهی 
به همراه یك کلید 2500 امپر به همراه 
اداپتور و متعلقات به منظور بهینه سازی

مهلت دریافت اسناد : ۱398/07/24 
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یادداشت

تحليلهایمقدماتی
زیستپذیریکسبوکار

نياسر، زاده عابدین رحمن دکتر نویسندگان:
پوریاروانستان/

abedinzade@noyanteam.com
در  برنامه ریـزی  مـورد  در  گذشـته  مقـاالت  پیـرو 
اکنـون  سـازمان،  جراحـی  و  بازسـازی  موقعیت هـای 
تحلیل زیسـت پذیری یك کسـب و کار بررسـی می شـود 
تا مشـخص شـود کـه آیـا کسـب وکار قابلیت بازسـازی 
بازسـازی  رهبـر  شـود.  ورشکسـته  بایـد  یـا  داشـته 
ابتـدا  بایـد  از ورود بـه شـرکت گرفتـار مشـکل  پـس 
زیسـت پذیری کسـب وکار را بررسـی کنـد. در این روند، 
آیـا کسـب وکار  کـه  می کنـد  تعییـن  بازسـازی  رهبـر 
قابلیـت بازسـازی دارد یـا بایـد وارد رونـد ورشکسـتگی 
تصمیم گیـری  در  دقـت  بـرای  بازسـازی  رهبـر  شـود. 
در ایـن موضـوع حیاتـی و خـاص دو نـوع تحلیـل انجام 
می دهـد؛ تحلیل هـای مقدماتی و تحلیل هـای دقیق. در 
ایـن بخـش به بررسـی نوع اول ایـن تحلیل هـا پرداخته 
می شـود. ایـن نـوع تحلیل هـا بـر افـراد، محصـوالت یـا 
بخـش خاصـی تمرکـز نـدارد، بلکه تمـام شـرکت را در 
نظـر می گیـرد. همچنیـن در ایـن مـورد نمی تـوان بـه 
داده هـا و مصاحبـه بـا برخـی از افـراد اصلـی شـرکت 
بسـنده کـرد؛ چراکـه ممکن اسـت مدیـران در برخی از 
مـوارد با مشـاهده فـروش، شـرکت را کامـال نجات پذیر 
ممورکـس  شـرکت  در  آنچـه  ماننـد  بگیرنـد  نظـر  در 
اتفـاق افتـاد. ایـن تحلیل هـا نیازمنـد درک عمیق تـری 

از وضعیـت موجود شـرکت هسـتند. فرانك گریسـانتی، 
رئیـس شـرکت مشـاوره )GGG(، ایـن نـوع تحلیـل را 

می خوانـد. شـرکت  در  »اسب سـواری« 
تحلیل های مقدماتی زیست پذیری کسب وکار

نقـاط قوت و ضعـف: در کلی ترین حالت، زیسـت پذیری 
یـك شـرکت، به صـورت مجموعـه ای از نقـاط قـوت و 
ضعـف در نظـر گرفتـه می شـود. تادیوس تـاوب، رئیس 
هیات مدیره سـابق صنایـع کوراکـورپ، می گوید: »نقاط 
قـوت آنهایـی هسـتند کـه در هـر شـرایطی بایـد حفظ 
شـوند. اگـر عملیاتـی داریـد کـه درآمـدزا اسـت بایـد 
هـرکاری کـه در تـوان نیروی انسـانی اسـت بـرای جدا 
کـردن ایـن عملیات از وضعیـت موجود، انجـام دهید تا 
بـه درآمدزایـی ادامه دهـد؛ چراکه منبع مالی بازسـازی 
اسـت. نقـاط ضعف عناصـری هسـتند کـه جراحی های 
الزم پیرامـون آنها صـورت می گیرد. در برخـی از موارد، 
نقـاط ضعـف در عملیاتـی قـرار دارند که به هیچ شـکل 
نمی توانـد زیسـت پذیر باشـد و بایـد بـه سـرعت جـدا 
شـوند. مثـل فـردی اسـت کـه غـده ای بدخیـم روی 
بـازوی خـود دارد، اگـر آن را بـه سـرعت جـدا نکنیـد 
ممکـن اسـت کل بـدن را در برگیـرد؛ عملیـات بدخیـم 
نیـز بـه همیـن شـکل اسـت. تمام نقـاط ضعـف بدخیم 
نیسـتند، اگرچـه در برخـی مـوارد تصمیم گیـری بیـن 
قطـع عضـو یـا تزریق خـون، تصمیمی سـخت اسـت.«

عوامـل کلیـدی تحلیل زیسـت پذیری مقدماتـی: در هر 
بازسـازی سـه عنصـر اصلی وجـود دارند کـه عبارتند از: 
۱- آمادگـی هیات مدیـره و مدیریـت ارشـد در مواجهـه 
بـا مشـکالت و انجـام اقدامـات الزم. 2- حفـظ عملیات 
هسـته زیسـت پذیری کـه بتوانـد تامیـن مالـی الزم را 
بـرای پایـداری شـرکت در مراحل بازسـازی فراهم کند. 
3- تمایـل وام دهنـدگان بـرای تامیـن مالـی کوتاه مدت 
کـه بـرای مراحـل اولیـه بازسـازی شـرکت )در زمـان 
تبدیـل دارایی هـای ثابـت بـه جریان نقدی( الزم اسـت. 

وارد  تغییـر مدیریـت  بـرای  آنجـا کـه هیات مدیـره  از 
عمـل شـده و مدیریـت جدیـد مسـوولیت را برعهـده 
گرفتـه اسـت، تحلیل زیسـت پذیری مقدماتـی بر وجود 
هسـته پایـدار و دسترسـی بـه تامیـن مالـی کوتاه مدت 
پایـدار. در  دارد. هسـته  تمرکـز  بازسـازی،  بـرای  الزم 
رونـد بازسـازی شـرکت بایـد هسـته پایـداری وجـود 
داشـته باشـد که شـرکت را در زمـان تعییـن و تصحیح 
مشـکالت خـود پشـتیبانی کند. این هسـته باید گردش 
مالـی مثبـت داشـته باشـد یـا بتوانـد بـه سـرعت در 
ایـن وضعیـت قـرار گیـرد. محصـوالت یـا خدمـات این 
هسـته معمـوال در وضعیـت رقابتی هسـتند. شناسـایی 
ایـن هسـته بسـیار حیاتـی و در برخـی مـوارد بسـیار 
یـا  اصلـی  همیشـه کسـب وکار  اسـت. هسـته  سـخت 
بنیان گـذار شـرکت نیسـت. پـس از شناسـایی هسـته 
بایـد در برنامه ریـزی خـود، برنامه هایـی بـرای محافظت 
از هسـته در مقابـل فشـارهای بازسـازی در نظر داشـته 
باشـید.حمایت وام دهنـده. در بسـیاری از موارد، هسـته 
منبعـی ضعیـف اسـت و نمی توانـد مشـکالت گـردش 
مالـی شـرکت را جبـران کنـد. راهـکار حل این مشـکل 
جـذب حمایت وام دهندگان اسـت. اگـر وام دهنده تغییر 
سـاختار بدهـی را بپذیـرد، می توانـد کمـك بزرگـی بـه 

زیسـت پذیری کسـب وکار داشـته باشـد.  
حمایـت وام دهنـده زمانـی مـورد توجـه بیشـتر قـرار 
دارایی هـای  تبدیـل  حـال  در  شـرکت  کـه  می گیـرد 
ثابـت و بی ثمـر خـود بـه جریـان نقـدی اسـت. در ایـن 
مرحلـه اگـر حمایـت وام دهنـده وجـود نداشـته باشـد، 
زیسـت پذیری شـرکت در ابهـام قرار می گیـرد. هر رهبر 
بازسـازی کـه متوجـه چنین شـرایطی شـود، احتماال از 
چنیـن موقعیتـی دوری می کنـد. ریچـارد مـدن، رئیس 
هیات مدیـره شـرکت پوتلـچ، در مسـیر شـغلی خـود دو 
موقعیت هـای  در  را  مقدماتـی  زیسـت پذیری  تحلیـل 
از  »یکـی  می کنـد:  توصیـف  این گونـه  بازسـازی، 

اداره کـردم، دارای پرسـنل خوبـی  عملیات هایـی کـه 
بـود و شـرکت مـادر آمادگی حمایـت از آنان را داشـت. 
تکنولـوژی بـه شـکل قابـل قبولی مناسـب بود. مشـکل 
ایـن بـود که مالـك قبلی، آنهـا را به جای سـودآوری به 
سـمت حجم فـروش هدایـت کرده بـود. بررسـی عنصر 
اصلـی مشـکل شـرکت در مدت زمـان یك یـا دو هفته، 
تقریبـا آسـان بـود. تمـام کاری که باید انجـام می گرفت 
به کارگیـری افـراد باهوشـی بـود کـه قصـد داشـتند در 
راسـتای سیاسـت شـرکت تـالش کنند.بـه آنهـا گفتـم 
سـود چیـزی اسـت کـه بایـد به دنبـال آن برونـد و آنها 
بـه جـای متغیر حجم فـروش، به دنبـال سـود رفتند. ما 
در سـال اول حـدود 6/ 2 میلیون دالر ضـرر کردیم ولی 
در سـال دوم به 2 تا 3 میلیون دالر سـود رسـیدیم. در 
شـرایطی دیگـر، تجهیـزات بسـیار قدیمـی در صنعتـی 
غیر رقابتـی داشـتم، ولـی صنعـت تغییر را شـروع کرده 
بـود. کلیـد کار، تشـخیص ایـن موضـوع بود کـه فرصت 
چندانـی نداریـم؛ شـرکت مـادر تحمـل زیـان بـزرگ را 
نداشـت. در چنیـن مـواردی، شـرکت مـادر یـا بانـك 
می گویـد: »متاسـفم، پـول بیشـتری دریافـت نخواهیـد 
کـرد.« تقریبـا دوثانیـه بـرای بررسـی طـول می کشـد. 
متغیـر مالـی حیاتـی بـود. این موضـوع باعث شـد ما بر 
قسـمت هایی از سـازمان تمرکـز کنیم که می توانسـتیم 
اقدامـی قابـل توجـه انجـام دهیـم. اشـتباهات زیـادی 
وجـود داشـت؛ بنابرایـن بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه 
یـك شـرکت  بـه  را  از کسـب وکار  حـدود 55 درصـد 
بـزرگ بفروشـیم. در تمـام تحلیل هـای زیسـت پذیری 
مقدماتـی، رهبـر بازسـازی یـا مدیـران شـرکت به دنبال 
تعییـن امـکان نجات شـرکت بـا اسـتفاده از منابع مالی 
هسـته ای پایـدار هسـتند. اگـر در تعییـن هسـته پایدار 
شـکی به وجـود آیـد و افـراد نتواننـد هسـته  پایـدار را 
دقیـق  تحلیل هـای  نیازمنـد  شـرکت  کننـد،  تعییـن 
می شـود. ایـن نـوع تحلیل هـا در ادامه بررسـی خواهند 
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نگاه آخر
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