
2490
26 شهریـور 1398
17 محــــرم1441
17 سپتامبــر 2019

1

فرصت مستعجل

حمید آذرمند
پس از بیست ماه التهاب و آشفتگی در بازارهای 
مختلف، نرخ ارز ثبات نسبی یافته و از شتاب 
تورم کاسته شده است. در مقایسه با تابستان 
گذشته، نشانی از حمله های سوداگرانه به بازار 
ارز و طال، تشکیل صف ثبت سفارش، اشتهای 
سیری ناپذیر برای واردات، کمبود کاال و امثال 
سیاست گذاری،  لحاظ  به  نمی شود.  دیده  آن 
بررسی و تحلیل ریشه های التهاب بیست ماه 
اهمیت  حائز  امروز،   نسبی  آرامش  و  گذشته 

است.
ریشـه اصلـی بی ثباتـی بیسـت مـاه گذشـته، در 
درجـه نخسـت، رشـد بی قاعـده نقدینگـی طـی 
سـال های قبـل بـه ویـژه در پنـج سـال گذشـته 
اثـر  در  گذشـته،  سـال  چندیـن  طـی  اسـت. 
اقتصـاد  عدم تعادل هـای  و  ناترازی هـا  انتقـال 
بـه متغیرهـای پولـی کشـور، پتانسـیل بی ثباتـی 
چنیـن  در  گرفـت.  شـکل  تدریـج  بـه  اقتصـاد 
شـرایطی، وقـوع یـک شـوک خارجـی ناشـی از 

مشاهده متن کامل

در مجمع عمومی سندیکای صنعت برق ایران؛ 

اساسنامه جدید سندیکا تصویب شد
ایران، 25 شهریور سال  برق  فوق العاده سندیکای صنعت  و  مجمع عمومی عادی سالیانه 
جاری با حضور نمایندگان بیش از 150 شرکت عضو سندیکا، مسئوالن این تشکل و نماینده 

اتاق بازرگانی ایران در محل این اتاق برگزار شد. 
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ابتدای مراسم مهندس علی بخشی، رئیس  در 
در  اعضا  حضور  از  تقدیر  ضمن  مدیره  هیأت 
بخش  فعاالن  مشکالت  به  اشاره  با  مجمع 
خصوصی صنعت برق در شرایط اقتصادی امروز 
گفت: سال گذشته سال سختی بود و مشکالت 
کماکان وجود دارد، در این شرایط برای عبور از 
چالش های موجود نیاز به همدلی بیشتری داریم 

تا با کمک هم بتوانیم مسائل را حل کنیم. 
وی در ادامه به تالش ها و اقدامات سندیکا درحل 
مشکالت اعضا اشاره و تاکید کرد: سندیکای صنعت 
برق ایران در سال گذشته به طور جدی به دنبال 
مجرای  از  را  چالش ها  و  بوده  اعضا  مسائل  حل 
دستگاه ها و نهادهای مختلف مانند مجلس، وزارت 

نیرو، توانیر و ... پیگیری کرده است. 
بررسی  به  اشاره  با  سندیکا  مدیره  هیات  رئیس 
گفت:  توانیر  توزیع  معاونت  در  تیپ  قرارداد 
قراردادهای تیپ که بخشی از مسائل فعاالن صنعت 
توانیر  مدیره  هیات  مصوبه  آنهاست،  از  ناشی  برق 
دستور  طبق  و  شده  اخذ  تیپ  قرارداد  ابالغ  برای 

سازی  پیاده  شرکت،  این  توزیع  هماهنگی  معاون 
توزیع  های  شرکت  برای  تیپ  قرارداد  اجرای  و 
شدن  اجرایی  با  که  امیدواریم  است.  شده  الزامی 
با  رابطه  در  اعضا  مشکالت  از  بخشی  تیپ  قرارداد 

شرکت های توزیع رفع شود. 
در  سندیکا  اقدامات  به  ادامه  در  بخشی  مهندس 
تصریح  و  اشاره  اعضا  مطالبات  پیگیری  خصوص 
کرد: هر چند در بخش مطالبات تا رسیدن به نقطه 
شده  انجام  تالش های  با  اما  داریم  فاصله  مطلوب 
2400 میلیارد تومان از مطالبات وصول شده است. 
در این مسیر برق های منطقه ای و برخی شرکت های 
شرکت  چند  البته  داشتند.  خوبی  همکاری  توزیع 
توزیع هم حاضر به همکاری نشدند که گزارش همه 
این موارد به توانیر و وزارت نیرو ارسال شده است.

وی ضمن تاکید بر این نکته که سندیکا بر اساس 
فهرست مطالبات اعالم شده از سوی شرکت های 
اخذ  با  و  موردی  صورت  به  را  موضوع  این  عضو، 
تاییدیه از سوی شرکت های برق منطقه ای و توزیع 
نیروی برق پیگیری کرده، تصریح کرد: سندیکا در 

اخذ مطالبات بر اساس لیست اعالمی شرکت ها به 
نتایج خوبی دست یافته هر چند هنوز هم در این 

حوزه به پیگیری های گسترده تری نیاز داریم.
به  که  هم  جاری  قراردادهای  مورد  در  افزود:  وی 
مواجه  زیادی  با چالش های  ارز  نرخ  نوسانات  علت 
شده اند، پیگیری های الزم از طریق نهادهای ذیربط 
صورت گرفته است و در مرحله جمع آوری و تکمیل 
اطالعات هستیم که با مشارکت اعضا در این مسیر، 
کار را به جد دنبال می کنیم تا به نتیجه قابل قبولی 
برسیم. در ادامه پس از به حد نصاب رسیدن تعداد 
تا  شد  خواسته  حاضرین  از  شرایط،  واجد  اعضای 
هیات رییسه را برای اداره جلسه انتخاب کنند که 
با رأی اعضای حاضر در مجمع، مهندس بخشی به 
 عنوان رئیس هیأت رئیسه، مهندس رهنما به  عنوان 
سعادتی  مهندس  و  فارسی  مهندس  رئیس،  نایب 
منشی  به عنوان  باقری  مهندس  و  ناظران  به عنوان 

جلسه تعیین شدند.
در ادامه، سپهر برزی مهر، دبیر سندیکا طبق دستور 
سال  در  سندیکا  عملکرد  گزارش  مجمع،  جلسه 
97 را در محورهایی شامل پیگیری رفع مشکالت 
اعضا  مشکالت  پیگیری  مطالبات،  اعضا،  قراردادی 
اجتماعی،  تامین  بیمه  مالیات،  مجلس،  طریق  از 
و  برق  بهای  فهارس  برق،  صنعت  صادرات  توسعه 
تامین مواد  شاخص های تعدیل، پیگیری مشکالت 
اولیه و سازندگان، حمایت از شرکت های دانش بنیان، 

ارزیابی و تشخیص صالحیت و ... ارائه کرد. 
وی همچنین گزارش هایی درباره فعالیت کمیته های 
پیگیری  سندیکا،  در  آموزش  و  پژوهش  تخصصی، 
ارائه کرد.  از طریق رسانه های سندیکا  اعضا  منافع 
از فعالیت شعب سندیکا، دستاوردهای  خالصه ای 
شعبه های اصفهان و خراسان و برنامه های آتی این 
سندیکا  دبیر  گزارش  محورهای  دیگر  از  شعبه  دو 

های  برنامه  و  اهداف  ادامه  در  سندیکا  دبیر  بود. 
را   1398 سال  در  ایران  برق  صنعت  سندیکای 
از  اعضا  احقاق حقوق صنفی  گفت:  و  کرد  تشریح 
دولت  بین  مبادالت  حقوقی  ساختار  اصالح  طریق 
و  شرایط  بهبود  برق،  صنعت  خصوصی  بخش  و 
نحوه پرداخت مالیات و بیمه تامین اجتماعی، طرح 
اصالح ساختار اقتصاد برق، تسهیل دسترسی به ارز 
مورد نیاز شرکت های بخش خصوصی، بازارسازی و 
رونق بخشی کسب و کار اعضای سندیکا در داخل 
اهداف سندیکا در سال 98  از جمله   ... و  و خارج 
ادامه دکتر میرصدری، بازرس سندیکا  هستند. در 
به ارائه گزارشی از عملکرد مالی سندیکا پرداخت و 
تمامی مباحث مالی این تشکل را با جزئیات کامل 

برای اعضای حاضر در مجمع تشریح کرد.
ارائه  مالی  صورت های  مجمع،  جلسه  انتهای  در 
شده از سوی سندیکا با اکثریت آرا تصویب شده و 
انتخاب بازرس نیز برای دوره بعد به رأی گذاشته 
دو  میرصدری  مهندس  و  شجاعی  مهندس  شد. 
کاندیدای بازرسی دوره بعد سندیکا بودند که دکتر 
میرصدری با بیشترین رأی به  عنوان بازرس اصلی و 
مهندس شجاعی به عنوان بازرس علی البدل سندیکا 

انتخاب شدند
همچنین با رای اعضا روزنامه دنیای اقتصاد مجدداً 
و  شد  انتخاب  سندیکا  رسمی  روزنامه  به عنوان 
ارائه  مالی  بودجه سال 98 سندیکا که در گزارش 
نهایت  در  رسید.  تصویب  به  آرا  اکثریت  با  شد، 
برق  صنعت  سندیکای  اساسنامه  جدید  ویرایش 
ایران با اکثریت آرا به تصویب اعضای حاضر رسید.

تامین  رعد،  تولیدی  شرکت های  است  ذکر  شایان 
سیستم های کنترل و مخابرات ایران، سیم و کابل 
ابهر، نوآوران برق آریا و تامین تجهیزات برق و فوالد 

تکاب حامیان مالی مجمع سندیکا بودند. 
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انعکاس چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 98 در بخش 
برق به نهادهای ذیربط 

سندیکای صنعت برق ایران به عنوان نماینده کسب و کارهای بخش خصوصی، با مشارکت مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی نسبت به تهیه و تدوین گزارش چالش ها و راهکارهای رونق تولید 
در سال 1398 در بخش برق اقدام کرده و این گزارش را برای عبور از شرایط کنونی و دستیابی به 

هدف رونق تولید در صنعت برق، راهکارهایی را ارائه کرده است. 
این گزارش به وزیر اقتصاد و دارایی، مدیر عامل شرکت توانیر، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، مشاور 
وزیر نیرو در امور بین الملل، مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت، معاون امور صنایع وزارت 
صمت، مدیرعامل ساتکاب، معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو، سرپرست سازمان توسعه تجارت 
ایران، روسای اتاق های بازرگانی ایران و تهران، روسای کمیسیون های انرژی و صنایع اتاق های ایران و تهران 

ارسال شده است. 
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اقتصاد ایران

ششمین نشست نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران برگزار شد

مخالفت قاطع بخش خصوصی با 
تصویب الیحه تجارت

نمایندگان بخش خصوصی در نشست شهریور 
ماه خود، به طور قاطع با آنچه به عنوان الیحه 
اصالح قانون تجارت در مجلس شورای اسالمی 
در روند تصویب قرار گرفته است، مخالفت کرده 
و خواستار خروج این الیحه از دستور کار مجلس 
شدند. اعضای هیات نمایندگان بخش خصوصی، 

محتوای الیحه در دست تصویب را برای اقتصاد 
کشور زیان بار دانسته و اعالم کردند برای توقف 
مکاتبه  ذیربط  نهادهای  با  آن  تصویب  روند 

می کنند.
اتــاق  نماینــدگان  هیــات  نشســت  ششــمین 
ــهریور  ــنبه 26 ش ــح سه ش ــران، صب ــی ته بازرگان
ــاد و خاطــره مرحــوم  ــا گرامیداشــت ی ــاه 98، ب م
اســداله عســگراوالدی آغــاز شــد. در ابتــدای ایــن 
نشســت، کلیپــی از عکس هــا و تصاویــر، ایــن 
ــش  ــران پخ ــی ته ــاق بازرگان ــابقه ات ــره باس چه
ــه حضــور او در نشســت ها و  ــه اشــاره ای ب شــد ک

ــت. ــاق داش ــف ات ــات مختل جلس
ــخنان  ــی از س ــن بخش ــت هم چنی ــن نشس در ای
ــا  ــان ب ــت اخیرش ــالب در نشس ــم انق ــر معظ رهب
ــت توجــه  ــورد اهمی ــت، در م ــات دول اعضــای هی
بــه نقدهــا و پیشــنهادها بخــش خصوصــی و اتــاق 
ــی  ــخنان قبل ــه س ــه ب ــد ک ــش ش ــی پخ بازرگان
ایشــان بــرای هیــات دولــت، پــس از حضــور دبیــر 
ــی  ــران، رجوع ــاق ته ــی در ات ــت مل ــورای امنی ش
مجــدد داشــت؛ کــه ایشــان تاکیــد کردنــد دولــت 
ــد و  ــی را ببین ــش خصوص ــی و بخ ــاق بازرگان ات
ــنامه های  ــدور بخش ــا ص ــنود و ب ــان را بش صدایش
متعــدد و گاهــاً متناقــض، در فضــای کســب و کار 
موانعــی بــه بلنــدای هفــت خــان یــا هفتــاد خــان 

ایجــاد نکنــد.
پــس از پخــش ایــن دو کلیــپ، فریــال مســتوفی، 
رئیــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه و محمــد 
الهوتــی، رئیــس کمیســیون تســهیل تجــارت 
ــوان دو  ــه عن ــران ب ــاق ته ــادرات ات ــعه ص و توس
ســخنران پیــش از دســتور، در مــورد دو موضــوع 
ــای  ــی نهاده ــتکس و بی توجه ــی اینس ــال مال کان
ــب وکار،  ــط کس ــود محی ــون بهب ــه قان ــی ب دولت

ــد. ســخن گفتن
انتقــاد از عــدم اجــرای قانــون بهبــود فضــای 

کســب و کار
ــعه  ــارت و توس ــهیل تج ــیون تس ــس کمیس ریی
ــخنران  ــن س ــز دومی ــران نی ــاق ته ــادرات ات ص
پیــش از دســتور ایــن نشســت بــود کــه بــا اشــاره 
ــای  ــتمر فض ــود مس ــون بهب ــواد 2 و 3 قان ــه م ب
ــون و  ــن قان ــم وجــود ای ــت: به رغ کســب و کار، گف
تاکیــد معــاون اول رییس جمهــوری در پاســخ بــه 
نامه نگاری هــای اتــاق بازرگانــی تهــران مبنــی بــر 
اجــرای کامــل ایــن قانــون از ســوی دســتگاه های 
ــون نظــرات بخــش  خصوصــی  ــا تاکن ــی، ام اجرای
مــورد توجــه قــرار نگرفته و در جلســات مشــورتی، 
تذکــرات  و  راهکارهــا  بــرای  گــوش شــنوایی 

ــدارد. ــود ن ــی وج ــدگان بخش خصوص نماین
محمــد الهوتــی ســپس بــه الیحــه قانــون تجــارت 
ــن روزهــا بررســی و تصویــب  اشــاره کــرد کــه ای
آن در مجلــس بــه ســرعت در حــال انجــام اســت 
ــات  ــی در جلس ــش خصوص ــور بخ ــزود: حض و اف
بررســی ایــن الیحــه، نمادیــن اســت و نماینــدگان 
ــای  ــا و نگرانی ه ــه نقده ــی ب ــچ وقع ــس هی مجل
بخــش خصوصــی در ارتبــاط بــا مفــاد ایــن الیحــه 

نگذاشــته اند.
ــرد  ــرح ک ــته را مط ــن خواس ــپس ای ــی س الهوت
ــاق  ــی و ات ــش  خصوص ــی بخ ــه قانون ــه مطالب ک
ــواد 2  ــل م ــرای کام ــا اج ــاط ب ــی در ارتب بازرگان
و 3 قانــون بهبــود مســتمر فضــای کســب و کار بــه 
طــور جــدی از ســوی اتــاق بازرگانــی مــورد توجــه 

ــرد. ــرار گی بیشــتر ق
تقدیر از همراهی قوای قضاییه و مجریه

ــی،  ــاق بازرگان ــس ات ــن نشســت، رئی ــه ای در ادام
ــا تســلیت  ــع، معــادن و کشــاورزی تهــران ب صنای

ــاز  ــه ســالگرد آغ عاشــورا و تاســوعای حســینی، ب
ــت: در  ــرد و گف ــاره ک ــز اش ــی نی ــگ تحمیل جن
آســتانه 31 شــهریورماه ســالگرد آغــاز جنــگ 
تحمیلــی هســتیم و یــاد و خاطــره شــهدای هشــت 
ــدگان،  ــری رزمن ــی و ایثارگ ــگ تحمیل ــال جن س
جانبــازان و مدافعــان مــرز و بــوم کشــور را در دوره 

ــم. ــی می داری ــدس گرام ــاع مق دف
تســلیت  بــا  هم چنیــن  خوانســاری  مســعود 
ــگر اوالدی او از  ــداهلل عس ــوم اس ــت مرح درگذش
چهره هــای باســابقه بخــش خصوصــی و اتــاق 
بازرگانــی خوانــد و گفــت: آقــای عســگر اوالدی 40 
ــاع  ــاً در دف ــاق حضــور داشــت و انصاف ســال در ات
ــی  ــش خصوص ــع بخ ــی و مناف ــش خصوص از بخ
ــه در  ــد دوره ای ک ــود. در چن همیشــه پیشــقدم ب
ــای  ــک برخورده ــتم و از نزدی ــور داش ــاق حض ات
ــه  ــودم ک ــاهد ب ــه ش ــدم همیش ــان را می دی ایش
ــای  ــی در حوزه ه ــش خصوص ــاع از بخ ــرای دف ب
بــا  را  خــودش  نظــرات  و...  تولیــد  صــادرات، 

ــرد. ــالم می ک ــراز و اع ــام اب ــجاعت تم ش
ــژه از  ــکر وی ــا تش ــپس ب ــران س ــاق ته ــس ات رئی
رئیــس قــوه قضاییــه و هیــات دولــت گفــت: 
ــه در  ــوه قضایی ــس ق ــرا رئی ــه اخی بخشــنامه ای ک
ــی در  ــخاص حقوق ــار اش ــوه احض ــا نح ــاط ب ارتب
جهــت حمایــت از تولیــد و اقتصــاد کشــور صــادر 
کردنــد بســیار اصولــی و مهــم بــود. امیدواریــم کــه 
ــه  ــر مجموع ــای زی ــتری ها و نهاده ــه دادگس هم
قــوه قضاییــه بــه آن عمــل کننــد. همچنیــن الزم 
ــت تشــکر  ــران و دول ــرم وزی ــات محت اســت از هی
کنــم کــه در چنــد مــاه گذشــته  توجــه ویــژه ای 
بــه پیشــنهادات و خواســته های کارشناســی شــده 
اتــاق بازرگانــی تهــران داشــتند و آنهــا را پیگیــری 

ــد. ــب کردن و تصوی
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خوانسـاری ادامـه داد: بخشـودگی جرائـم مالیاتـی 
بـود کـه دولـت  بـود  ایـن درخواسـت ها  از  یکـی 
فرصـت داد کـه اگـر در یـک بـازه زمانی هشـت ما 
اصـل مالیـات پرداخـت شـود، جرائـم آن بخشـوده 
ارسـال  مهلـت  تمدیـد  موضـوع  دومیـن  شـوند. 
تاییدیه هـای مربـوط بـه تجدیـد ارزیابـی دارایی ها 
بـود کـه بسـیاری از بنگاه هـای تولیـدی در مـورد 
مالیـات ناشـی از آن دچـار مشـکل بودند و انشـاهلل 
ایـن مشـکل حـل خواهـد  بـا تصمیمـات جدیـد 
شـد و بنگاه هـا می تواننـد تـا پایـان سـال 98 ایـن 
کار را انجـام دهنـد. سـومین تصمیـم نیـز قبـول 
تامیـن ارز ماشـین آالت بـرای خطوط تولیـد، یعنی 
ماشـین آالتی که سـال گذشـته و با نرخ ارز رسـمی 
تـا قبـل از 16 مـرداد 97 گشـایش اعتبار شـده، با 
قیمـت زمـان گشـایش و ترخیص از گمـرکات بود؛ 
هـر سـه ایـن مـوارد اتفاقـات و تصمیمـات بسـیار 
خوبـی بـود کـه دولـت مصوب کـرد و نتایـج خوبی 
بـرای کمـک بـه تولیـد بـه همـراه خواهد داشـت.

امضـای  بـه  سـخنانش  از  دیگـری  بخـش  در  او 
گلسـتان  اسـتانداری  بـا  تهـران  اتـاق  تفاهم نامـه 
امکانـات  بـا  مسـکونی  شـهرک  احـداث  دربـاره 
رفاهـی و آموزشـی الزم بـرای خانواده هایـی کـه بر 
اثـر سـیل فروردیـن مـاه در منطقه گمیشـان دچار 
مشـکل شـده اند، اشـاره کرد و توضیـح داد که این 
اقـدام بـا کمک اعضـای اتاق تهران و فعاالن کسـب 
و کار برنامه ریـزی شـده و تـالش بـر این اسـت که 

هرچـه سـریع تر ایـن پـروژه آغـاز شـود.
گـزارش دسـتورکار کمیسـیون های تخصصـی اتاق 

ن تهرا
رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران، در ادامــه بــه 
جلســه هیــات رئیســه بــا روســای کمیســیون های 
ــاق اشــاره کــرد و گفــت: در آخریــن  تخصصــی ات

جلســه کــه روز شــنبه، 23 شــهریور برگــزار شــد 
ــه  ــی گرفت ــات مختلفــی طــرح و تصمیمات موضوع
ــیون  ــد کمیس ــرر ش ــه مق ــن ک ــه ای ــد. از جمل ش
صنعــت کارگــروه ویــژه ای را بــا کمــک وزارت 
ــه  ــیدگی ب ــرای رس ــارت ب ــدن و تج ــت، مع صنع
ــد.  ــکیل ده ــی تش ــهرک های صنعت ــکالت ش مش
کمیســیون  شــد  گرفتــه  تصمیــم  هم چنیــن 
ــوزش و  ــه آم ــک موسس ــا کم ــارت ب ــهیل تج تس
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــزی، دوره ای آموزش ــک مرک بان
ــدگان  ــرای صادرکنن ــدات ارزی ب ــع ته ــوه رف نح
بهبــود  کمیســیون  همچنیــن  کننــد.  برگــزار 
محیــط کســب و کار نیــز مــورد  اشــکال قانونــی را 
پیگیــری خواهــد کــرد؛ بــرای مثــال ایــن کــه در 
بحــث اســترداد مالیــات بــر ارزش افــزوده و منــوط 
ــادرات،  ــل از ص ــت ارز حاص ــه بازگش ــردن آن ب ک
مشــکالتی وجــود دارد کــه قــرار اســت بــا ارســال 
ــرای حــل ایــن مشــکل  ــوا ب ــه ســران ق نامــه ای ب

چاره جویــی شــود.
ــه  ــرد ک ــالم ک ــن اع ــاری هم چنی ــعود خوانس مس
کمیســیون گردشــگری اتــاق تهــران موظــف 
شــده اســت موضــوع اســتفاده از اســتارت آپ های 
گردشــگری را پیگیــری کنــد. او گفــت: ایــن روزها 
شــاهد هســتیم کــه در حــوزه گردشــگری اقبــال 
ــیار  ــازی بس ــبکه های مج ــتارت آپ ها و ش ــه اس ب
بــاال رفتــه اســت؛ اتــاق تهــران هــم بــا تمــام تــوان 
از اســتارت آپ ها حمایــت می کنــد و در جلســه 
ــگری  ــیون گردش ــه کمیس ــد ک ــوب ش ــر مص اخی
نحــوه همــکاری بــا اســتارت آپ ها را مشــخص 

کنــد.
بــه گفتــه رئیــس اتــاق تهــران مــاده 186 قانــون 
ــش  ــاالن بخ ــرای فع ــکالتی ب ــز مش ــی نی مالیات
خصوصــی ایجــاد کــرده و اخــذ مفاصاحســاب های 

ــادی  ــت زی ــاه وق ــی کوت ــه زمان ــدد در فاصل متع
ــده  ــرار ش ــه ق ــرد ک ــادی می گی ــاالن اقتص از فع
ــا اســتفاده از ظرفیــت کمیســیون بهبــود  اســت ب
محیــط کســب و کار اتــاق، نامــه ای بــه ســران قــوا 
نوشــته شــود تــا مســاله اجــرای مــاده 186 و اخــذ 
ــار در ســال انجــام  ــک ب ــی ی مفاصاحســاب مالیات

شــود.
مســعود خوانســاری ادامــه داد: همچنیــن تمدیــد 
دفترچه هــای بیمــه کارگــری بحــث دیگــری 
بــود کــه توســط کمیســیون بهبــود محیــط 
ــر  ــر اگ ــال حاض ــد. در ح ــرح ش ــب و کار مط کس
ارســال لیســت کارفرمــا بــه ســازمان بیمــه تامیــن 
اجتماعــی بــه هــر دلیلــی بــا تاخیــر روبــه رو شــود، 
ــد  ــران فاق ــه کارگ ــود و بیم ــد نمی ش لیســت تایی
اعتبــار می شــود کــه بــرای آنهــا مشــکالتی ایجــاد 
می کنــد کــه منصفانــه نیســت؛ ایــن موضــوع نیــز 
ــرار  ــری ق ــرای پیگی ــیون ب ــتورکار کمیس در دس

ــت. گرف
نفــع  بــه  بلندمــدت  ســپرده های  کاهــش 

گری ا ســود
خوانســاری در ادامــه بــه تحلیــل شــاخص ها 
ــت:  ــت و گف ــور پرداخ ــادی کش ــرایط اقتص و ش
ــال 1398  ــت س ــه نخس ــزان واردات در 5 ماه می
حــدود 17 میلیــارد و 739 میلیــون دالر بــوده 
ــدت  ــه م ــبت ب ــش نس ــد کاه ــه 7 درص ــت ک اس
مشــابه ســال قبــل نشــان می دهــد و ایــن کاهــش 
عمدتــاً در حــوزه واردات از کشــورهای چیــن، 
کره جنوبــی و فرانســه بــوده اســت. همچنیــن 
ــا  ــارت م ــطح تج ــه س ــد ک ــان می ده ــا نش آماره
ــه  ــته ک ــد داش ــد رش ــه و هن ــور ترکی ــا دو کش ب
ــت. ــوده اس ــورها ب ــن کش ــا واردات از ای ــط ب مرتب
ــزی از  ــک مرک ــر بان ــای اخی ــه آماره ــپس ب او س

ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــی در کشــور اش رشــد نقدینگ
نقدینگــی کشــور در 12 ماهــه منتهــی بــه خــرداد 
ــه  ــرده و ب ــدا ک ــش پی ــد افزای ــال 25 درص امس
ــت. در  ــیده اس ــان رس ــارد توم ــزار میلی 1980 ه
ایــن بیــن ســهم پــول در کل نقدنگــی از 12 
درصــد بــه 15 درصــد افزایــش یافتــه و ایــن 
ــه  ــدت ب ــپرده های بلندم ــل س ــای تبدی ــه معن ب
ســپرده های کوتاه مــدت اســت؛ به طــوری کــه 
حــدود 150 هــزار میلیــارد تومــان از ســپرده های 
بلند مــدت کــم شــده اســت. ایــن احتمــال وجــود 
دارد کــه ایــن نقدینگــی بیشــتر در واســطه گری و 

ــود. ــه ش ــه کار گرفت ــوداگری ب س
بخــش خصوصــی بــا الیحــه اصــالح قانــون تجارت 

مخالف اســت
رئیــس اتــاق تهــران در ادامــه بــه موضــوع بررســی 
ــت:  ــت و گف ــس پرداخ ــارت در مجل ــه تج الیح
ــی 85 ســاله دارد و  الیحــه تجــارت ســابقه طوالن
ــی شــناخته  ــادر و مدن ــون م ــک قان ــوان ی ــه عن ب
می شــود و همــه کســانی کــه در کســب و کار 
دســتی دارنــد بــا ایــن قانــون ســر و کار داشــته و 
حتــی تک تــک مــواد آن را حفــظ هســتند و بــا آن 
ــن  ــر چنی ــد تغیی ــر می رس ــه نظ ــد. ب کار می کنن
قانونــی بــه ســرعت و در یــک بــازه زمانــی کوتــاه 
ــان،  ــاز اســت نظــر اقتصاددان منطقــی نباشــد و نی
ــی،  ــادی، اجتماع ــان اقتص ــان، کارشناس حقوقدان
ــاالن کســب و کار در  ــه خصــوص فع سیاســی و ب
مــورد قانــون اخــذ شــود. متاســفانه شــاهد بودیــم 
کــه بســیار عجوالنــه و ظــرف چنــد ســاعت 109 
مــاده ایــن الیحــه تصویــب شــد؛ قطعــا از مجلــس 
ــه را  ــن الیح ــه ای ــیدگی ب ــه رس ــم ادام می خواهی
ــه  ــیدگی ب ــوه رس ــن نح ــون ای ــد چ ــف کن متوق
ــه صــالح کشــور نیســت. چنیــن الیحــه مهمــی ب
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اقتصاد ایران

دعوت به شرکت در پنجمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و 
صنعتی 

پنجمین جشنواره ملی فیلم و عکس فناوری و صنعتی با هدف معرفی و نمایش فعالیت ها و دستاوردهای 
بخش های مختلف صنعتی و فناوری کشور، با شعار حمایت از تولید ملی، 15 لغایت 17 مهرماه سال 

جاری در تهران و برخی از مراکز استان ها برگزار خواهد شد. 
با توجه به اینکه اهداف و برنامه های فرهنگی پیش بینی شده در این جشنواره می تواند به معرفی و نمایش 
دعوت  عضو  شرکت های  از  کند،  کمک  برق  صنعت  خصوصی  بخش   دستاوردهای  و  فعالیت ها  اثرگذارتر 
می شود درصورت عالقمندی با ارسال آثاری همچون فیلم های مستند، فیلم های تبلیغاتی )شامل آنونس، 

تیزر( و عکس صنعتی )تک عکس، مجموعه( در این جشنواره شرکت کنند. 
آقای  جناب   66964370 تلفن  شماره  به  جشنواره  دبیرخانه  با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  عالقمندان 

خسروی تماس حاصل فرمایند.



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

8

شماره  2490 26 شهریور 1398

فهرست اهم مناقصات کشور

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : آذربایجان شرقی 

مناقصه گزار : صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران

آگهی : مناقصه خرید تجهیزات الکتریکی شامل 
کابل  و  متوسط  فشار  برق  تابلو  ترانسفورماتور، 
راه  و  نصب  عملیات  همراه  به  ضعیف  فشار 

اندازی و اجرای سیستم ارت
مبلغ تضمین : 1,650,000,000 ریال

مهلت دریافت اسناد : 1398/06/30

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : آذربایجان شرقی 

 مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تبریز
آگهی : اصالحیه مناقصه خرید انواع تابلوهای 
و  و کمپکت  معمولی  کیلوولت  بیست   QN

فشارضعیف معولی
رسانه منتشر کننده : آفتاب اقتصادی

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : آذربایجان شرقی

استان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
آذربایجان شرقی

آگهی : مناقصه 1-واگذاری عملیات نصب 
نواحی  در  مشترکین  انشعابات  اصالح  و 
کیلوولت   10 مقره  انواع  2-خرید  تابعه 

پلیمری
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/27 

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : آذربایجان غربی 

مناقصه گزار : برق منطقه ای آذربایجان
آگهی : مناقصه تهیه و نصب خار ضد پرنده 
نیروگاه  کیلوولت   400 خط  دکل   60 برای 

ارومیه- نیروگاه سهند
مبلغ تضمین : 300,000,000 ریال
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/26

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : اصفهان

مناقصه گزار : گاز استان اصفهان
آگهی : مناقصه اجرای کارهای برقی اداره گاز 
روشنایی  اصالح  گذاری،  شامل:کابل  کاشان 

محوطه و تهیه و نصب تابلوهای توزیع برق
منتشر کننده : آسیا

 تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : اصفهان

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق استان اصفهان
آگهی : مناقصه 1-خرید مقره سوزنی و بشقابی 
20 کیلوولت سیلیکون رابر 2-خرید انواع کابل 
خودنگهدار فشار ضعیف 3-خرید جعبه کنتور 

کامپوزیت
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/03

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : تهران 

مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تهران بزرگ
کابل  شبکه  جایگزینی   -1 مناقصه   : آگهی 
خودنگهدار با سیمهای مسی موجود در شبکه 
و  نیرو  انتقال   -2 برق  نیروی  توزیع  های 
برقرسانی 3- توسعه و احداث و اصالح و بهینه 

سازی
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/28

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : تهران 

 مناقصه گزار : توزیع نیروی برق تهران بزرگ
کابل  شبکه  1-جایگزینی  مناقصه   : آگهی 
در  موجود  مسی  سیمهای  با  خودنگهدار 
شبکه های توزیع نیروی برق منطقه بوعلی 
و بهمن 2-انتقال و نیرو و برقرسانی منطقه 
نیاوران 3-توسعه و احداث و اصالح و بهینه 

سازی منطقه فارابی
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/28

تاریخ انتشار : 1398/06/23
استان : خوزستان

مناقصه گزار : فوالد خوزستان
آگهی : استعالم بها کنتاکتور

مهلت دریافت اسناد : 1398/07/02
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یادداشت

الگویی مناسب برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده

چرا کارکنان دانش خود را به 
اشتراک نمی گذارند ؟)قسمت دوم(

مترجم: علی رضا نعمتی
آنچه  تا  می خواهند  کارکنانشان  از  شرکت ها 
می دانند را با بقیه به اشتراک بگذارند. در همین 
می دهد  نشان  که  شده  انجام  تحقیقی  راستا 
این کار به خالقیت بیشتر و عملکرد بهتر برای 
افراد، تیم های کاری و سازمان ها منجر خواهد 
می کنند  تالش  که شرکت ها  همچنان  اما  شد. 

تا اشتراک دانش را رواج دهند )مثال با جانمایی 
کارکنان در فضاهای بزرگی که با هم بیشتر در 
ارتباط باشند(، خیلی از کارکنان آنچه می دانند 
را بروز نمی دهند- پدیده ای که به احتکار دانش 

یا اختفای دانش مشهور است.
کردن  پنهان  یا  اشتراک گذاری  به  شغلی  نوع  چه 

دانش منجر می شود
تقاضا  مورد  کار  شناختی،  نظر  از  اینکه  خاطر  به 
و  باشد  برانگیزاننده  و  جذاب  بیشتر  می تواند 
همچنین دشوارتر و چالشی تر است، انتظار می رود 

که در این حالت افراد هم از اشتراک اطالعات لذت 
پیدا  اشتراک  به  بیشتری  نیاز  اینکه  و هم  می برند 
می کنند. به طور مشابهی چون داشتن اختیار عمل 
می کند،  معنادارتر  را  آن  نفر  یک  شغل  در  بیشتر 
انتظار داریم که شاهد گرایش به اشتراک بیشتری 
می کند.  تایید  را  ایده ها  این  نیز  ما  نتایج  باشیم. 
وقتی شغل افراد با تقاضای شناختی و اختیار عمل 
مفید  که  را  دانشی  می توانند  افراد  باشد،  آمیخته 
نمونه  درباره  مورد  این  بدهند.  انتقال  بیشتر  باشد 

تحقیق شده در استرالیا و چین مشابه بود.
اتفاقی  چه  می شوند  وابسته  شما  به  افراد  وقتی 

می افتد؟
کارکرد دانش شدیدا به در دسترس بودن یا نبودن 
و  داده ها  با  که  دانشی  )مثال  دارد  بستگی  دانشی 
درختواره ها سر و کار دارد( که توسط افراد زیادی 
ایجاد  باعث  می تواند  و  می شود  ایجاد  سازمان  در 
بنابراین  شود.   کارکنان  بین  وابستگی های  درون 
اشخاص  اطالعات  به  است  ممکن  خاص  نفر  یک 
را  کارش  بتواند  تا  باشد  داشته  نیاز  متعددی 
تکیه  همکارتان  دانش  به  اگر  بدهد.  انجام  موثرتر 
انجام دهید  به خوبی  را  بتوانید وظایفتان  تا  کنید 
را  دانشتان  باشید  مایل  هم  خودتان  است  ممکن 
از  ادامه پرسش  بگذارید.  در  اشتراک  به  ایشان  با 
شرکت کنندگان درباره اینکه چطور دانششان را در 
برابر همکارانشان افشا یا پنهان می کنند، از ایشان 
پرسیدیم اگر همکارانشان درمورد انجام کارشان به 
داشتیم  انتظار  می کنند؟  چه  باشند  وابسته  ایشان 
همکارانشان  که  بفهمند  پاسخ دهندگان  اگر  که 
میل  وابسته اند  ایشان  به  کارشان  انجام  درمورد 
اشتراک  به  را  دانششان  که  باشند  داشته  بیشتری 
درست  فهمیدیم  تعجب  درکمال  اما  بگذارند. 
برعکس است! یعنی وقتی افراد بفهمند بقیه به آنها 

وابسته هستند، احساس می کنند که برای اشتراک 
می کنند  سعی  همین  برای  و  تحت فشارند  دانش 
این  انگیزش(.  کنترل شده  )نوع  کنند  پنهان کاری 
زیاد  سواالت  مثال  که  است  این  به خاطر  مساله 
همکاران وقت آنها را بیشتر می گیرد )و زمان امروزه 
افراد  چون  ضمن  در  است(.  ویژه  دارایی های  جزو 
اغلب وظایفشان را اولویت بندی می کنند وقتی پای 
اگر  می کنند  خدا  خدا  بیاید  وسط  دانش  اشتراک 

چیزی از آنها پرسیده شد بلد نباشند!
نیز  ما  مطالعه  تحقیقات،  از  بسیاری  مانند 
به  ما  اینکه  همه  از  اول  دارد.  محدودیت هایی 
توسط  گذاشته شده  اشتراک  به  دانش  ماهیت 
شرکت کنندگان در تحقیق توجهی نداشتیم. ممکن 
اشتراک  به  از  کارکنانی  اگر  شود  پرسیده  است 
)اختیاری( ممکن  گذاشتن دانششان لذت می برند 
است به این دلیل باشد که دانشی که به اشتراک 
گذاشته می شود، ضمنی است تا صریح )که حالت 
انتقال آن  و  ثبت  دارد  ضمنی چون جنبه شفاهی 
دشوارتر است و حالت صریح بیشتر جنبه اطالعات 
براساس  ما  داده های  اینکه  دوم  دارد(.   را  مستند 
گزارش هایی بود که خود کارمندان می دادند. خیلی 
بهتر است که در مطالعات بعدی داده های بیشتری 
همکارانی  از  گزارش  تهیه  مثل  شود  جمع آوری 
باشد،  شده  داده  اشتراک  ایشان  به  که  دانشی  که 
چگونگی مفید بودنش، کاربردی نبودنش و چرایی 
سازمان ها  تمام  برای  موثر  دانش  اشتراک  آن. 
این  در  پرسنل  هدایت  همچنان  و  است  ضروری 
است  این  ما  پیشنهاد  دارد.  دشواری هایی  مسیر 
دانش  در سازمانشان  بخواهند  مدیران  که چنانچه 
بیشتری به اشتراک گذاشته شود، الزم است تا نحوه 
تمایل  افراد  که  کنند  طراحی  طوری  را  کار  انجام 
داشته باشند از آنچه می دانند با بقیه صحبت کنند.  
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نگاه آخر

»کبریت سازی « در تبریز

و  زنجان  ممتاز،  توکلی،  کارخانجات  به  می توان  کبریت سازی  کارخانه های  مهم ترین  جمله  از 
نیز در سال  افزایش کارخانجات کبریت سازی سندیکای کبریت سازان  با  و  بعدها  اشاره کرد که  همدان 
میرزا  حاج  توسط  ابتدایی  کارگاه  یک  مشروطیت  مبارزات  جریان  در  گرفت.  شکل  خورشیدی   1330
حسین واعظ در شهر تبریز دایر شد که روی قوطی های آن شعارهای ملی چاپ می شد.مدتی بعد از آن 
خانواده های توکلی و خوئی بطور جدی نسبت به اقدام کارخانه و تولید کبریت با کیفیت مرغوب اقدام 

کردند.

https://www.farsnews.com/photo/13980626000111/%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2
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