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ارزش نوبل اقتصاد

دکتر پویا جبل عاملی

نوبل اقتصاد تبدیل به یک رویداد مهم در این 
حوزه از دانش شده است. هر چند این انتقاد 
وجود دارد که جایزه ساالنه برای نوبل اقتصاد، 
بیش از ظرفیت این علم است، چرا که به این 
تعداد کارها و مقاالتی که توانسته باشند اثرات 
شاید  و  ندارد  وجود  بگذارند  علم  بر  انقالبی 
الگوبرداری از جوایزی چون فیلدز در ریاضیات 
که هر چهارسال یک بار داده می شود، برای علم 

اقتصاد مفیدتر باشد.
با وجود این، آکادمی علوم سلطنتی سوئد جایزه 
نوبل اقتصاد را به عنوان باالترین نشان علمی این 
تا عموم مردم  رشته، به محفلی بدل کرده است 
انجام  حوزه  این  در  که  تحقیقاتی  از  تصویری  با 
روال  شوند.  آشنا  معتبر  اقتصاددانان  و  می شود 
بی طرفانه آکادمی در اهدای جوایز هم در اسلوب 
به  متفاوتشان  نگاه  نوع  در  هم  و  برندگان  کاری 

عملکرد اقتصاد مشهود است. 

مشاهده متن کامل

تاکید سندیکا بر جلوگیری از مناقصات 
خارج از چارچوب قرارداد تیپ 

پنجاه و هشتمین جلسه دوره هفتم هیات  مدیره سندیکای صنعت برق ایران، هفتم مهرماه 
سال جاری در محل سندیکا برگزار شد. در ابتدای جلسه گزارشی از اهم اقدامات انجام شده 
در طول دو هفته اخیر و پیگیری های صورت گرفته در خصوص مصوبات جلسه قبل هیات 

مدیره توسط دبیر سندیکا ارائه شد.
در این گزارش به پیگیری های صورت پذیرفته برای جلوگیری از مناقصات خرید کاال و تجهیزات به 
صورت عمده و منطقه ای خارج از چارچوب قرارداد تیپ، جلسه با معاون برنامه ریزی معاونت هماهنگی 

آماده باش تیم های عملیاتی صنعت آب و برق در پایانه 
2 .......................................................مرزی خسروی

مطالبات  پرداخت  برای  نفت  تهاتر  مبهم  سرنوشت 

3 .. پیمانکاران برق/ اختالف نظر وزرای نفت و نیرو
نوسازی نیروگاه های فرسوده 1۸۰۰۰۰۰۰۰۰ یورو پول می 

4 ....................................................................خواهد
فراخوان درج آگهی در نشریه شماره 12۰ ستبران)ویژه 
4)نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران
اقتصاد  از  پول  بین المللی  صندوق  جدید  پیش بینی 

5 ....................... ایران/ بهبود وضعیت از سال آینده
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با مدیر روابط عمومی  توانیر، جلسه  توزیع شرکت 
در  سندیکا  مشارکت  خصوص  در  نیرو  وزارت 
انجام شده جهت  اقدامات  برق،  نمایشگاه  برگزاری 
مرکز  با  رتبه بندی  قرارداد  موضوع  کردن  نهایی 
ایران در  اتاق  نمایندگان  با  رتبه بندی، جلسه  ملی 

خصوص دوره جدید ارزیابی تشکل ها اشاره شد. 
نقطه  اعمال  پیگیری  گزارش  این  در  همچنین 
برق  تضمینی  خرید  آیین نامه  در  سندیکا  نظرات 
تجدیدپذیر، استعالم از شرکت های عضو در خصوص 
قراردادهای متوقف، ارسال نمونه قراردادهای PC و 
EPC برای اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین 
فناوری  و  پژوهش  با صندوق  اجتماعی، هماهنگی 
بنیان  دانش  شرکت های  به  تسهیالت  ارائه  برای 
سندیکا، و نیز هماهنگی برگزاری سمینار صادراتی 
برای اعضا با مرکز توسعه صادرات و سرمایه گذاری 
ایران بخش های دیگری از گزارش دبیر سندیکا بود.
ساالنه  عمومی  مجمع   برگزاری  از  گزارشی  ارائه 
دبیر  توسط  سندیکا  فوق العاده  مجمع عمومی  و 
سندیکا محور بعدی جلسه بود و هیات مدیره بابت 
برگزاری منسجم مجمع عمومی از دبیرخانه سندیکا 

تقدیر کرد. 
در ادامه گزارشی از روند برگزاری مناقصات خرید 
کاال و تجهیزات به صورت عمده و منطقه ای از سوی 
و  حقوقی  کمیته  رئیس  توسط  توزیع  شرکت های 
قراردادهای سندیکا ارائه و تاکید شد که سندیکا در 
تیپ  قرارداد  از چارچوب  مناقصات خارج  خصوص 
اقدام جدی داشته باشد و حتی االمکان از برگزاری 
این مناقصات جلوگیری نماید. در همین راستا مقرر 
شد جلسه ای با مدیرعامل شرکت توانیر درخصوص 
و  برگزار  توزیع  شرکت های  مناقصات  مشکالت 
تالش شود اجرای این مناقصات به مذاکره و کسب 
شد  مقرر  همچنین  شود.  موکول  سندیکا  از  نظر 

آگاهی بخشی الزم به شرکت های عضو انجام شود. 
قرارداد  ابالغ  برای  سندیکا  با  توانیر  مشورت  عدم 
ارزی  حواله  با  قرارداد  مبلغ  پرداخت  نهایی،  تیپ 
از  برخی  برای  می تواند  قرارداد  نوع  این  اینکه  و 
نقدهای  اهم  از  کند،  ایجاد  انحصار  تولیدکنندگان 
با  مقرر شد  که  است  قرارداد  تیپ  این  به  سندیکا 
استعالم نظر از کمیته ها، نقطه نظرات سندیکا تهیه 

و پس از جمع بندی به توانیر ارائه شود.
در ادامه گزارشی از حضور نماینده سندیکا در سفر 
توسط  افغانستان  به  نیرو  وزارت  بلندپایه  هیات 
نایب رییس هیات مدیره سندیکا ارائه و به این نکته 
متعدد،  جلسات  برگزاری  از  پس  که  شد  اشاره 
افغانستان و وزارت  انرژی  تفاهم نامه ای بین وزارت 
انجام  عهده دار  سندیکا  و  شده  امضا  ایران  نیروی 
برای  اعضا  مشارکت  جلب  و  الزم  هماهنگی های 
احداث خطوط انتقال برق بین دو کشور، سنکرون 
شدن شبکه، کاهش تلفات، تعمیرات ترانس، احداث 
به  تجهیزات  تامین  نیز  و  انتقال  نیروگاه و خطوط 
بر همین اساس مقرر  صورت تجمیعی شده است. 
شد هماهنگی ها و اقدامات الزم برای بازدید مدیران 
این  در  مشارکت  جهت  که  شرکت هایی  از  برشنا 

پروژه ها اعالم آمادگی کرده اند، انجام شود. 
مسدود  و  بانک  آرین  تحریم  به  توجه  با  همچنین 
شدن ضمانت نامه های شرکت های ایرانی و براساس 
از  نیرو  توافق شده وزارت  مذاکرات صورت گرفته، 
برای  اعتبار  تامین  منظور  به  برق  صادرات  اعتبار 
ضمانت نامه شرکت های فعال در افغانستان استفاده 
کند به این ترتیب که شرکت هایی که در افغانستان 
کار می کنند، ضمانت نامه داخلی به توانیر بدهند و 
مطالبات  از محل  افغانستان  در  توانیر  آن  ازای  در 
خود از محل فروش برق برای شرکت ها، ضمانت نامه 
ارزی گشایش کند. بر همین اساس تاکید شد که 

کار  عراق  در  که  برای شرکت هایی  باید  روش  این 
می کنند هم پیاده سازی شود به ویژه آنکه در حال 
تفاهم نامه  اجرای  برای  کنسرسیوم هایی  حاضر 
وزارت نیروی ایران و عراق در حال تشکیل است.  

در ادامه جلسه با توجه به ابالغ معاونت آب و آبفای 
قراردادهای  تکلیف  تعیین  منظور  به  نیرو  وزارت 
شد  مقرر  آنها،  اولویت بندی  و  حوزه  این  متوقف 
اولویت بندی  خصوص  در  مشابه  آیین نامه ای 
چه  هر  تا  شود  پیگیری  برق  صنعت  قراردادهای 
زودتر مساله قراردادهای متوقف در صنعت برق حل 

و فصل شود. 
نمایندگان  پیگیری  با  شد  مقرر  اعضا  موافقت  با 
آب  معاونت  بخشنامه  بازرگانی،  اتاق  در  سندیکا 
اولویت بندی  خصوص  در  نیرو  وزارت  آبفای  و 
قراردادها در کمیسیون های مرتبط اتاق مطرح شده 
و سندیکا خواستار پیگیری این موضوع توسط اتاق 
بازرگانی شود. همچنین پیشنهاد شد سندیکا عالوه 
انرژی  کمیسیون  ظرفیت های  از  بازرگانی  اتاق  بر 
مجلس هم برای پیشبرد این موضوع استفاده کند. 

آماده باش تیم های عملیاتی 
صنعت آب و برق در پایانه 

مرزی خسروی
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
عملیاتی  تیم های  آماده باش  از  نیرو،  وزارت 
صنعت آب و برق کشور در پایانه مرزی خسروی 

خبر داد.
اطالع رسانی  پایگاه  با  در گفت و گو  میثم جعفرزاده 
وزارت نیرو)پاون(، با اشاره به اینکه تاکنون حدود 
زائران  بین  سی سی   ۵۰۰ آب  بطری  هزار   ۴۰۰
اربعین حسینی توزیع شده است، افزود: سه دستگاه 
 ۸۰۰۰ کدام  هر  ظرفیت  با  شرب  آب  بسته بندی 
بسته به ابعاد ۳۰۰ سی سی در حال تولید آب بوده 
و شهر قصر  مرز خسروی  در  آبرسانی  تانکر  و ۱۵ 

شیرین در حال فعالیت است.
وی با بیان اینکه خدمات آب و فاضالب در تمامی 
پایانه ها، پارکینگ ها و موکب ها در حال انجام است، 
دستگاه  یک  شده،  انجام  اقدامات  بر  عالوه  گفت: 
 ۵۰۰ بطری  هزار   ۴۰ ظرفیت  با  نیز  سیار  یخچال 
سی سی و دو مخزن ذخیره آب خنک با ظرفیت ۱۰ 
هزار بطری آب ۵۰۰ سی سی در نقطه صفر مرزی 

مستقر شده است.
غیرعامل  پدافند  و  بحران  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
برای  آب  ذخیره  کرد:  خاطرنشان  نیرو  وزارت 

روزهای آینده به میزان کافی انجام شده است.
جعفرزاده در رابطه با اقدامات انجام شده در حوزه 
برق گفت: هم  در بخش فوق توزیع و هم در بخش 
مختلفی  فعالیت های  شبکه،  پایداری  برای  توزیع 

انجام شده و در این بخش نیز شرایط پایدار است.
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برای  سریعی  مسیر  تواند  نمی  اقدام  این  چه  اگر 
مانده  معطل  مطالبات  به  بخش خصوصی  رسیدن 
در دولت باشد، اما به هر حال می توانست امیدی 
برای پیمانکاران بزرگ بخش خصوصی ایجاد کند. 
در پی این اقدام دولت، نمایندگان مجلس شورای 
از  حمایت  و  دولت  برنامه  راستای  در  نیز  اسالمی 
شرایط  کردن  فراهم  به منظور  و   خصوصی  بخش 
الزم برای اجرای تهاتر نفت توسط دولت، بندی در 
بند »ی«  اساس  بر  تا  گنجاندند  بودجه 9۸  قانون 
اجازه  دولت  به   9۸ بودجه  قانون   )۱( تبصره  از 
و  پیمانکاران  به  خود  قطعی  بدهی های  شود  داده 
میلیارد  هزار   ۴۰ مبلغ  تا  را  شرکت های خصوصی 
قیمت  اساس  بر  خام  نفت  تحویل  محل  از  تومان 

بورس انرژی یا قیمت منطقه ای تسویه کند.
بخش  بزرگ  پیمانکاران  شد  باعث  اقدام  این 
از  زیادی  مطالبات  که  برق  صنعت  در  خصوصی 
مسیر  این  از  تا  امیدوار شدند  داشتند  نیرو  وزارت 

مطالبات خود را تسویه کنند.
از سوی  نامه  آئین  نیازمند تدوین یک  قانون   این 
می رسد  نظر  به  اما  است  بودجه  و  برنامه  سازمان 
چرا  دارد  را  خود  پیچیدگی های  خاص  اقدام  این 
نیرو مطالبه  وزارت  از  برق که  پیمانکاران  اکثر  که 
دارند شرکت های کوچکی هستند و تجربه ای درباره 
معامالت نفت و ورود به بازار بین المللی فروش نفت 

نارند.
باقری  پیام  جمله  از  برق  صنعت  فعاالن  برخی 
باور  این  بر  نیز  برق  صنعت  سندیکای  نایب رئیس 
هستند که احتماال تهاتر نفت خام نیز به سرنوشت 

فروش نفت خام در بورس دچار خواهد شد.
درباره  نیرو  و  نفت  وزرای  نظر  اختالف   *

پرداخت مطالبات پیمانکاران در قالب تهاتر
نفت  وزیر  اینکه  از  بعد  نیرو  وزیر  اردکانیان  رضا 

سرنوشت مبهم تهاتر نفت برای 
پرداخت مطالبات پیمانکاران 

برق/ اختالف نظر وزرای نفت و 
نیرو

مطالبات  پرداخت  برای  نفت  تهاتر  سرنوشت 
خصوص  به  خصوصی  بخش  پیمانکاران 
پیمانکاران برق ممکن است به سرنوشت فروش 

نفت در بورس دچار شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در 
اواسط تیر ماه سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون 
فرماندهی  ستاد  جلسه  در  جمهوری  ریاست  اول 
اقتصاد مقاومتی از برنامه دولت برای تامین کاالهای 
وارداتی با استفاده از سازوکار تهاتر رونمایی کرده و 
اعالم کرد که کارگروهی تحت عنوان »کمیته تهاتر« 
و  معدن  صنعت،  نفت،  وزارت خانه های  عضویت  با 
تجارت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، جهاد 
کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل خواهد 
شد. معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد الزم است 
شود  تشکیل  نفت  وزارت  محوریت  با  کارگروهی 
برنامه ریزی  اساسی  کاالهای  با  نفت  تهاتر  برای  تا 
گزارش  تصمیمات  نتیجه  و  تعیین  آن  سازوکار  و 
تادیه مطالبات بخش  قرار شد  این اساس  بر  شود. 

خصوصی از دولت نیز از این مسیر میسر شود.

گفته بود »تهاتر نفت با بدهی بخش خصوصی اجرا 
شدنی نیست« در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی 
در  کرد  خواهد  تالش  بود  گفته  فارس  خبرگزاری 
این خصوص با زنگنه وزیر نفت جلسه ای تشکیل 

دهد.
وزیر نیرو با بیان اینکه می توان بخش قابل توجهی 
از  را  برق  خصوصی  بخش  پیمانکاران  مطالبات  از 
تسویه  گفت:  کرد،  تسویه  خام  نفت  تهاتر  طریق 
مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی برق از طریق 
تهاتر نفت از پیمانکاران واجد شرایط آغاز می شود.
وی با تاکید بر اینکه در این خصوص قطعا جلسات 
اظهار  کرد  خواهد  برگزار  نفت  وزیر  با  مشترکی 
داشت: تالش ما این است و امیدواریم که این برنامه 
به شکل مناسبی انجام شود و بخش قابل توجهی 
به بخش خصوصی پرداخت  را  از بدهی های خود 

کنیم.
*نایب رئیس سندیکای صنعت برق: تهاتر نفت 

خام برای پیمانکاران بزرگ مفید خواهد بود
در  برق  سندیکای صنعت  رئیس  نایب  باقری  پیام 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در 
مسیر  خام  نفت  تهاتر  آیا  که  سئوال  این  به  پاسخ 
پیمانکاران  مطالبات  پرداخت  برای  خوبی  روش  و 
است  امید  گفت:  بود  خواهد  برق  بخش خصوصی 
اصلی  مسیر  از  تا  نشود  باعث  خام  نفت  تهاتر  که 
حل بحران اقتصادی و کم کردن مشکالت اقتصادی 
بخش خصوصی دور شویم اما به هر حال باید اذعان 
کرد که این اقدام شاید شامل حال یک طیف خاصی 

از پیمانکاران برق بخش خصوصی باشد.
برای  خام  نفت  تهاتر  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
خصوصی  بخش  پیمانکاران  مطالبات  پرداخت 
آن  از  می توانند  خصولتی  و  بزرگ  شرکت های 
برنامه استفاده کنند، اظهار داشت: در حال حاضر 

7۰ تا ۸۰ درصد اعضای سندیکای برق شرکت های 
کوچک و متوسط هستند و به نظر نمی رسد بتوانند 
این  حال  هر  به  کنند؛  استفاده  امکاناتی  چنین  از 
برای  باید  اما  باشد  خوبی  ظرفیت  می تواند  امکان 
پرداخت مطالبات به دنبال یک نسخه کامل حرکت 
کنیم چرا که این برنامه تنها توسط شرکتهای بزرگ 

و توانمند امکان اجرا دارد.
باقری ادامه داد: باید به دنبال نسخه های عمومی 
پرداخت  و  اقتصادی  مشکالت  حل  برای  تری 
حرکت  برق  خصوصی  بخش  پیمانکاران  مطالبات 
کنیم اما به هر حال این برنامه تهاتر نفت خام می 
برخی  برای  هم  آن  را  مشکالت  حدودی  تا  تواند 

شرکت های بزرگ کاهش دهد.
نایب رئیس سندیکای صنعت برق با تاکید بر اینکه 
همانند  خام  نفت  تهاتر  سرنوشت  هستیم  امیدوار 
خرید و فروش نفت در بورس که در برهه ای مطرح 
شد اما به جایی نرسید، نشود تاکید کرد: نقدینگی 
دسته  در  که  است  موضوعی  گردش  در  سرمایه  و 
اصلی مشکالت فعالین اقتصادی است پس اگر این 
موضوع را به تهاتر نفت خام گره بزنیم آن دسته از 
پیمانکاران و شرکت های کوچک بی نصیب مانده و 
شرکتهای بزرگ که امکانات خاص دارند می توانند 
تسویه  را  خود  مطالبات  و  استفاده  امکان  این  از 

کنند.
وی ادامه داد: امیدواریم ماده ۱2 قانون رفع موانع 
تولید در صنعت برق که عملیاتی نشده اجرایی شود 

تا مشکالت این صنعت کمتر و کمتر شود.
با  نیرو  وزیر  بود  قرار  که  موضوع  این  درباره  وی 
وزیر نفت در خصوص تهاتر نفت خام مذاکره کنند، 
دستگاه  یک  از  فراتر  که  موضوعاتی  معموال  گفت: 
تصمیم گیری  در  پیچیدگی  به  دهد  رخ  است  قرار 

دچار می شود.
مشاهده متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3580931-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
https://www.farsnews.com/news/13980724000475/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%D8%B8%D8%B1
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فرسوده  نیروگاه های  نوسازی 
1۸۰۰۰۰۰۰۰۰ یورو پول می خواهد

پرونده نوسازی نیروگاه های اسقاطی و فرسوده، 
مالی  منابع  تامین  و  مانده  باز  که  سال هاست 
پرونده  این  پیشبرد  برای  موضوع  مهم ترین 
به  برآوردها حاکی است که  محسوب می شود. 
یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو سرمایه نیاز دارد.

به گزارش ایسنا، آمارها حاکی است که ۱2۳ واحد 
این  از  که  دارد  وجود  ایران  در  حرارتی  نیروگاهی 
تعداد، ۴2 واحد دولتی، ۶۰ واحد خصوصی و 2۱ 
واحد در اختیار صنایع بزرگ هستند. عالوه بر این، 
۸۱ هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاه هاست که 
از این میزان ۶۴ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و از 
این تعداد نیز ۱۶ هزار واحد بخاری 2۵ هزار و ۳۵۵ 
مگاوات واحد گازی و 2۳ هزار واحد سیکل ترکیبی 
است. در حال حاضر ۱۰ درصد نیروگاه ها در ایران، 
عمری باالی ۴۰ سال و ۶۱ درصد نیروگاه ها کمتر 

فراخوان درج آگهی در نشریه شماره 12۰ ستبران 
)ویژه نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران(

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران طی روزهای ۹ الی 12 آبان ماه برگزار می شود. 
بی تردید این رویداد، فرصت بسیار مناسبی برای معرفی موثر توانمندی ها و دستاوردهای شرکت های 

عضو خواهد بود. 
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 یک 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 داخلی۱۱۳- ۶۶۵7۰9۳۰( تماس حاصل فرمایند.
شایان ذکر است اعضای سندیکا برای استفاده از صفحات اولیه از 2۰ 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. 

از 2۰ سال سن دارند.
در  سال ۱۴۰۴  تا  نیرو  وزارت  راهبردی  برنامه  اما 
حرارت  و  برق  راندمان  میانگین  افزایش  راستای 
اساس  بر  و  شده  تدوین  کشور،  نیروگاه های 
مطالعات صورت گرفته در این راستا، برنامه ای برای 
پایین در  با راندمان  بازنشستگی واحدهای قدیمی 

نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر با خروج واحدهای فرسوده از شبکه 
و احداث واحدهای جدید که دارای راندمان باالیی 
یافت،  خواهد  افزایش  تولید  راندمان  بود،  خواهند 
هم چنین این اقدام هم زمان موجب کاهش مصرف 
نتیجه  در  و  مساوی  برق  تولید  ازای  به  سوخت 
کمتر  سوخت  مصرف  از  ناشی  آالیندگی  کاهش 

خواهد شد.
حاضر  حال  در  مربوطه،  سازمان های  اعالم   طبق 
ایران  سراسر  در  فرسوده  نیروگاه  مگاوات   ۳۰۰۰
وجود دارد که طبق برآوردهای صورت گرفته، پنج 
سال زمان برای جایگزینی این نیروگاه ها نیاز است؛ 
احداث  که  جدیدی  نیروگاه  هر  نیز  این  بر  عالوه 
در  که  دارد  نیاز  سرمایه  دالر  میلیارد   2 به  شود، 
نیروگاه های  با  می توان  مبلغ  این  تأمین  صورت 

اسقاطی خداحافظی کرد.
در این راستا، محسن طرزطلب - مدیرعامل شرکت 
در  حرارتی-  برق  نیروی  تولید  تخصصی  مادر 
شرکت  این  این که  بر  تاکید  با  ایسنا،  با  گفت وگو 
اظهار  است،  قدیمی  نیروگاه های  نوسازی  پیگیری 
باید منابع مورد نیاز برای این موضوع تامین  کرد: 

شود.
نوسازی  برای  نیاز  مورد  سرمایه  میزان  درباره  وی 
هر ۱۰۰۰  نوسازی  نیز گفت:  فرسوده  نیروگاه های 
یورو  میلیون   ۶۰۰ به  فرسوده  نیروگاه  مگاوات 

سرمایه نیاز دارد.
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پیش بینی جدید صندوق 
بین المللی پول از اقتصاد ایران/ 

بهبود وضعیت از سال آینده
صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود، 
نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده برای ایران را 

کاهش داد.
به گزارش ایسنا، گزارش جدید صندوق بین المللی 
کشورهای  اقتصادی  وضعیت  بینی  پیش  از  پول 
مختلف حاکی از کاهش بیشتر رشد اقتصادی ایران 
به  اشاره  با  نهاد  این  بود.  خواهد  جاری  سال  در 
پیش بینی  ایران  ضد  بر  آمریکا  تحریم های  تشدید 
در سال 2۰۱9  این کشور  اقتصادی  رشد  که  کرد 
منفی 9.۵ درصد باشد که ۳.۵ درصد بیشتر از پیش 
بینی قبلی آن است. صندوق به مانند بانک جهانی 
اعالم کرده که از سال آینده شرایط اقتصادی ایران 

درصد  صفر  به  آینده  سال  در  و  شد  خواهد  بهتر 
خواهد رسید.

اقتصاد ایران در سال 2۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه 
شد و ۴.۸ درصد کوچک تر شد.

پیش تر بانک جهانی نیز در گزارش خود اعالم کرده 
با رشد منفی  را  ایران سال 2۰۱9  اقتصاد  بود که 
۸.۶ درصدی به پایان خواهد برد اما روند رو به رشد 
 ۰.۱ به  و  می شود  گرفته  سر  از  بعدی  سال  از  آن 
درصد در سال 2۰2۰ و یک درصد در سال 2۰2۱ 

خواهد رسید.
به دنبال خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای 
در سال گذشته و اعمال مجدد تحریم ها، بخش های 
زیادی از اقتصاد ایران هدف تحریم های آمریکا قرار 

گرفته اند.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود اعالم کرده 
است که بسیاری از کشورهای نوظهور نظیر ایران، 
ترکیه و آرژانتین کماکان با مشکالت شدید کالن 
نهاد  این  بود.  خواهند  گریبان  به  دست  اقتصادی 
امسال ۳۵.7 درصد  پایان  تا  را  ایران  تورم در  نرخ 
روند  تداوم  با  که  است  کرده  اعالم  اما  پیش بینی 
 ۳۱ تورم  شاهد   2۰2۰ سال  در  تورم،  نرخ  نزولی 

درصدی در ایران خواهیم بود.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود هم چنین 
پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران طی 
سال  در  درصد   ۱۴.۵ از  و  یابد  افزایش  بعد  سال 
 ۱7.۴ و  جاری  سال  در  درصد   ۱۶.۸ به  گذشته 

درصد در سال 2۰2۰ افزایش یابد.
این نهاد تراز حساب جاری ایران را در سال جاری 
معادل منفی 2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی و 
برای سال 2۰2۰ معادل  منفی ۳.۴ درصد از تولید 

ناخالص داخلی پیش بینی کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
بر  مبنی  صحبت ها  برخی  درباره  اسالمی  شورای 
دوساله  به صورت   ۱۴۰۰ و  سال  99  بودجه  اینکه 
به صورت  بودجه  گفت:  می شود،  ارسال  مجلس  به 
واقع زمانی  ارسال نمی شود، در  به مجلس  دوساله 
که بودجه سال 99 در حال تصویب است، بودجه 
۱۴۰۰ نیز مورد بررسی قرار می گیرد و سال آینده 
نیز در فصل بررسی بودجه، عالوه بر اینکه بودجه 
بودجه سال  به  نیز  نگاهی  تصویب می شود   ۱۴۰۰

۱۴۰۱ خواهد شد.
نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای 
به صورت  و ۱۴۰۰  بودجه سال 99  افزود:  اسالمی 
غلتان بررسی می شود، به این معنا که اگرچه برنامه 
بودجه دوسال با یکدیگر بررسی می شود اما عددی 
که برای ۱۴۰۰ تصویب خواهد شد، بودجه مصوب 
دولت نیست، در واقع بودجه دوساله بررسی می شود 
تا مشخص شود در سال های آینده چه اتفاقی رخ 

می دهد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
در پاسخ به این پرسش که "بررسی بودجه ۱۴۰۰ 
در سال جاری آیا همان اعتباری است که  در برنامه 
خانه  به  شده؟"  پیش بینی  آن  برای  توسعه  ششم 
ملت گفت: بله؛ در واقع بودجه سال 99 در مجلس 
تصویب می شود اما تنها شیوه عملیاتی شدن بودجه 
۱۴۰۰ بررسی خواهد شد، و به طور طبیعی در سال 
آینده بودجه ۱۴۰۰ تصویب می شود و بودجه سال 
بعدش که ۱۴۰۱ است، بررسی خواهد شد که این 

امر مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

بررسی غلتان بودجه ۹۹ و 14۰۰ 
در مجلس/ بودجه به صورت 

2ساله ارائه نمی شود
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره 
بررسی بودجه سال های ۹۹ و 14۰۰ گفت: بودجه 
سال ۹۹ و 14۰۰ به صورت غلتان بررسی می شود، 
با  بودجه دوسال  برنامه  اگرچه  که  معنا  این  به 
یکدیگر بررسی می شود اما عددی که برای 14۰۰ 
تصویب خواهد شد، بودجه مصوب دولت نیست.
تاجگردون  غالمرضا  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
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شش گلوگاه اقتصاد سال ۹۸
بر  آن  آثار  و   ۹۸ سال  اتفاقات   : دنیای اقتصاد 
صنعت و تجارت از نگاه ۸۰ صاحب نظر ارزیابی 
به  شد.  شناسایی  ایران  اقتصاد  گلوگاه   6 و 
کاهش  خرید،  قدرت  کاهش  آنها،  اعتقاد 
دولتی،  و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری های 
کسری بودجه دولت، تثبیت مصنوعی قیمت ها، 
و  خصولتی  و  حاکمیتی  نهادهای  بنگاه داری 
تاثیرپذیری تولیدات داخلی از قاچاق مهم ترین 
چالش های اقتصادی امسال است. در عین حال 
، در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش های 
اثر  می کنند  پیش بینی  بازرگانی، صاحب نظران 
تحریم ها در سال آینده کاهش و با افزایش ثبات 

امکان خروج از رکود اقتصادی فراهم شود.

ایران در سال ۱۳9۸  اقتصاد  مهم ترین چالش های 
اقتصادی  صاحب نظر  و  فعال   ۸۰ نگاه  دریچه  از 
و  مطالعات  »موسسه  نظرسنجی  شد.  شناسایی 
مشکالت  اهم  داد  نشان  بازرگانی«  پژوهش های 
قدرت  کاهش  جاری،  سال  در  کشور  اقتصادی 
کاهش  داخلی؛  تقاضای  افت  و  خانوارها  خرید 
افزایش  دولتی؛  و  بخش خصوصی  سرمایه گذاری 
قیمت ها؛  مصنوعی  تثبیت  دولت؛  بودجه  کسری 
نقش نهادهای حاکمیتی و خصولتی در بنگاهداری 
تولیدات  تاثیرپذیری  اقتصادی؛  فعالیت های  و 
چالش  این  وجود  با  البته  است.  قاچاق  از  داخلی 
ها، نکته مشترک و قابل توجه دیدگاه سازمان های 
بینی  پیش  داخلی،  صاحب نظران  و  بین المللی 
اقتصاد  بر  آمریکا  تحریم های  اثر  یافتن  کاهش 
امکان  و  رسیدن  ثبات  به  و  آینده  سال  در  ایران 
نظرسنجی  در  است.  اقتصادی  رکود  از  خروج 

از  که  بازرگانی  پژوهش های  و  مطالعات  موسسه 
و  اقتصادی  پژوهشگر  سوری  امیررضا  دکتر  سوی 
سرپرست گروه پژوهش های سرمایه گذاری و تامین 
مالی تدوین شده، فعاالن اقتصادی و صاحب نظران 
پرداخته اند.  اقتصادی  کالن  متغیرهای  بررسی  به 
اقتصادی  نظر  صاحب   ۸۰ از  نظرسنجی  نتایج 
دستگاه های  اقتصادی  سیاست گذاران  از  متشکل 
دولتی، استادان اقتصاد دانشگاه های معتبر، فعاالن 
اقتصادی بخش خصوصی و کارشناسان بانک مرکزی 
از نگرانی آنها در رابطه با نرخ رشد اقتصادی، رشد 
ارزش افزوده  رشد  و  ناخالص  ثابت  سرمایه  تشکیل 
بخش صنعت و معدن در سال ۱۳9۸ حکایت دارد. 
اما برخی از صاحب نظران اذعان داشتند که با توجه 
نفت  صادرات  و  تولید  میزان  بودن  نامشخص  به 
پیش بینی  آن،  به  ایران  اقتصاد  باالی  وابستگی  و 
اقتصادی سال  متغیرهای کالن  دقیقی درخصوص 
ارائه  اقتصادی نمی توان  ۱۳9۸ و به خصوص رشد 
شرایط  مجموعه  است،  مشخص  آنچه  ولی  کرد. 
از تحریم ها موجب کاهش صادرات  ناشی  محیطی 
نفت و محدودیت درآمدهای ارزی، افزایش کسری 
شده  عمرانی  پرداخت های  روند  کاهش  و  بودجه 
است که این امر منجر به کاهش رشد سرمایه گذاری 
تقاضای  افت  و  ماشین  آالت  و  ساختمان  بخش  در 
دولتی و بخش خصوصی شده است.  از طرف دیگر، 
ناشی  محدودیت های منابع مالی و همچنین فشار 
از پرداخت یارانه های نقدی بر بودجه دولت، موجب 
کارکنان  خدمات  جبران  در  دولت  توانایی  عدم 
اینکه  ضمن  است.  شده  حقیقی  قیمت  به  دولت 
عدم افزایش یارانه پرداختی و همچنین افزایش نرخ 
و  آنها  خرید  قدرت  و  درآمد  کاهش  موجب  تورم 
در نهایت افت تقاضای داخلی کاالهای بادوام شده 
است. در بخش تولید نیز به دلیل وابستگی واردات 

و  فیزیکی  دسترسی  کاهش  و  نفتی  درآمدهای  به 
قیمت  افزایش  شاهد  تولید  نهاده های  به  اقتصادی 
کاهش  اینکه  ضمن  بوده ایم.  وارداتی  نهاده های 
انتظاری،  ارزی  نرخ  افزایش  ارزی،  درآمدهای 
تامین  در  مالی  محدودیت های  و  تورم  تشدید 
نهاده های تولید منجر به افزایش هزینه های تولید، 
کاهش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و کاهش 
تولید ناخالص داخلی و افت درآمد ملی شده است. 
اما نکته مشترک دیدگاه سازمان های بین المللی و 
اثر  یافتن  کاهش  بینی  پیش  داخلی  صاحبنظران 
آینده  سال  در  ایران  اقتصاد  بر  آمریکا  تحریم های 
و به ثبات رسیدن و امکان خروج از رکود اقتصادی 
است. در این راستا ضروری است با توجه به منابع 
در  که  گسترده ای  اقتصادی  امکانات  و  طبیعی 
کشور وجود دارد، اقدام به طراحی الگوی مشخص 

اقتصادی برای برون رفت از شرایط کنونی کرد.
چالش ها و راهکارها

نشان  اقتصادی  صاحبنظران  از  سنجی  نظر  نتایج 
اقتصاد  آسیب  موجود،  شرایط  به  توجه  با  که  داد 
از  عبارت  که  است  اصلی  چالش   ۶ محل  از  ایران 
تقاضای  افت  و  خانوارها  خرید  قدرت  »کاهش 
و  بخش خصوصی  سرمایه گذاری  »کاهش  داخلی«، 
»تثبیت  دولت«،  بودجه  »افزایش کسری  دولتی«، 
نهادهای حاکمیتی و  مصنوعی قیمت ها«، »نقش 
اقتصادی«،  بنگاه داری و فعالیت های  خصولتی در 
در  است.  قاچاق«  از  داخلی  تولیدات  »تاثیرپذیری 
ادامه این گزارش راهکارها و سیاست های اقتصادی 

پیشنهادی هر یک ارائه شده است.
موجب  شد،  ذکر  پیش تر  که  عواملی  مجموعه 
به ویژه  اقتصاد  در  بخش خصوصی  تقاضای  کاهش 
صنایع تولیدی کاالهای بادوام که محصوالت خود 
بازارهای داخلی عرضه می کردند شده است،  به  را 

می شود،  پیشنهاد  چالش  این  از  رفت  برون  برای 
سقف  تعدیل  به  اقدام  تقاضا  طرف  تقویت  برای 
تسهیالت پرداختی، افزایش مدت اقساط تسهیالت 
خرید  برای  لیزینگ  تسهیالت  طراحی  پرداختی، 
اعتباری  کارت های  ارائه  و  داخلی  بادوام  کاالهای 
تقویت  جهت  و  کرد  داخلی  بادوام  کاالهای  خرید 
تولید  مشابه  کاالهای  واردات  نیز،  عرضه  طرف 
داخل محدود و مبارزه با قاچاق کاالها تشدید شود 
و رایزن های بازرگانی نقش موثرتری در شناساندن 
بازارهای  به  عرضه  و  قابل صدور  و خدمات  کاالها 
افزایش  برای  اینکه  باشند. ضمن  داشته  منطقه ای 
ظرفیت تامین مالی و جبران کمبود ذخیره سرمایه 
مورد نیاز، می توان عالوه بر ابزارهای مالی استاندارد 
موجود اقدام به طراحی ابزارهای نوین تامین مالی 
در بازار پول و سرمایه و همچنین ابزارهای تامین 
بهادارسازی  اوراق  انواع  نظیر  ساختاریافته  مالی 
از  ناشی  نقدی  جریان  های  یا  دارایی ها  پشتوانه  به 
دارایی  ها در صنعت بانکداری، بیمه و لیزینگ کرد. 
از طرفی سیاست های کاهش هزینه تولید و تبدیل 
صنایع پیشران رشد اقتصادی به صنایع قابل رقابت 
اطالعات،  فناوری  بنیان،  دانش  بخش های  ورود  با 
نوآوری های فنی و خدمات مالی می تواند در کاهش 
قیمت تمام شده و بازاریابی محصوالت مطمح نظر 

قرار گیرد.
رشد  ایران  آمار  مرکز  اطالعات  براساس 
ماشین  آالت  و  ساختمان  از  اعم  سرمایه گذاری، 
و  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  تاثیر  تحت  که 
 ۴ /۵ ترتیب  به  افت  با  است  عمرانی  پرداخت های 
شده  مواجه  سال۱۳97  در  درصد   ۶  /9 و  درصد 
از  بخشی  می شود  پیشنهاد  راستا  این  در  است. 
سوق  مسکن  بخش  به  بانک ها  اعطایی  تسهیالت 

داده شود.
مشاهده متن کامل

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3580931-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3583561-%D8%B4%D8%B4-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84


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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فهرست اهم مناقصات کشور

شماره آگهی : 9۸۱۱۰۰۱۳- 
تاریخ انتشار : ۱۳9۸/۰7/۱۶

استان : اصفهان 
شهرستان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 

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 : ۱۳9۸/۰7/۳۰

شماره آگهی : ۵2۳7۶۵97 
 تاریخ انتشار :۱۳9۸/۰7/2۰ 

استان : خوزستان 
 مناقصه گزار : فوالد خوزستان

آگهی : استعالم بها سوییچگیر ۳۳ کیلو ولت 
2۵۰۰-سوییچگیر۶.۶کیلوولت

مهلت دریافت اسناد : ۱۳9۸/۰7/۳۰

تاریخ انتشار : ۱۳9۸/۰7/2۴
استان : البرز 

و  تامینی  اقدامات  و  زندانها   : گزار  مناقصه 
تربیتی استان تهران

آگهی : استعالم بها ،کابل )۵/2.۱(و)۵/2.2(
وات   ۴۰۰ گازی  متر،المپ   ۳۰۰ هرکدام 
خیاری  سفید   ۱۰۰۰ گازی  عدد،المپ   ۱۵
وات   ۴۰ مهتابی  استارتر،ترانس  با  ۱۵عدد 

۴۰ عدد
مهلت دریافت اسناد : ۱۳9۸/۰7/2۸

تاریخ انتشار : ۱۳9۸/۰7/2۴
استان : فارس 

مناقصه گزار : سهامی برق منطقه ای فارس
: ۱- دکل مخابراتی خود  بها  استعالم   : آگهی 

ایستا مشبک ۶۰...
2-خرید تجهیزات پست

۳-خرید رله
مهلت دریافت اسناد : ۱۳9۸/۰7/2۸

تاریخ انتشار :۱۳9۸/۰7/2۴ 
استان : فارس

استان  برق  نیروی  توزیع   : گزار  مناقصه 
فارس

آرم  کراس   -۱  : بها  استعالم   : آگهی 
۴۴/2نبشی ۸وکراس ارم 2...

ترانس  مخصوص  کوچک  ترانس  2-سکوی 
...2۵

مهلت دریافت اسناد : ۱۳9۸/۰7/۳۰ 

تاریخ انتشار :۱۳9۸/۰7/2۴ 
استان : فارس 

مناقصه گزار : برق منطقه ای فارس
آگهی : استعالم بها : ۱- رله دیفرانسیل 

زیمنس جهت ترانس ...
ABB۵۶۰ 2تابلو جهت پایانه راه دور-

۳-عملیات نصب، تست و راه اندازی پست 
2۰/۶۳کیلوولت سیمکان جهرم

مهلت دریافت اسناد :۱۳9۸/۰7/2۸ 

تاریخ انتشار : ۱۳9۸/۰7/2۴
استان : کرمان

برق  نیروی  توزیع  شرکت   : گزار  مناقصه 
شمال استان کرمان

کابل خودنگهدار  بها خرید  استعالم   : آگهی 
فشار ضعیف

۳۵+۱۶+۳۵*۱ - ۵۰۰۰ متر
2۵+2۵+۳۵+۳۵*۳ - ۳۰۰۰ متر
۳۵+۳۵+۱۶+2۵*۱ - ۱۰۰۰ متر

مهلت دریافت اسناد :۱۳9۸/۰7/2۸  

تاریخ انتشار :۱۳9۸/۰7/2۴ 
استان : کهگیلویه و بویر احمد 

مناقصه گزار : امور عشایر
لوازم  تعداد  خرید  بها  استعالم   : آگهی 

الکتریکی طبق فرم پیوست
کابل برق الستیکی افشان جنس روکش 
 2^mm  ۳x7۰ مقطع  سطح  پالستیک 
بسته  نوع  متری  طول   mm  2/۳ قطر 
بندی قرقره نام تجارتی خدمات مهندسی 
عباس  کننده  عرضه  مرجع   AEG برق 

بهرامیان
مهلت دریافت اسناد :۱۳9۸/۰7/2۵  
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یادداشت

و  شناخت  اقتصادی،  فساد 
پیشگیری
پژمان امینی

ای کاش یـک بـار هم در اخبـار بگویند که گروهی 
ایـن  نگذاشـتیم!«  اختـالس کننـد،  می خواسـتند 
عیـن عبارتـی اسـت کـه یـک شـهروند عـادی بعد 
از شـنیدن خبـر یـک پرونـده اختـالس و قاچـاق 
نجومـی دیگـر بـه زبـان آورد. البتـه هـزاران مـورد 
شناسـایی  شـکل گیری  بـدو  در  اقتصـادی  فسـاد 
می شـوند و صـد البتـه خبرسـاز نمی شـوند. ولـی 
تعـدد و ابعـاد پرونده هـای فسـاد اقتصـادی اخیـر، 
و  مالـی  فسـاد  مسـاله  کـه  دارد  ایـن  از  نشـان 
اقتصـادی نیازمنـد بررسـی و تحلیـل بیشـتر اسـت.
آیـا واقعا فسـاد اقتصادی قابل شناسـایی زودهنگام 
و پیشـگیری اسـت، آیا بـه نوعی می توان واکسـنی 
بـرای آن اختـراع کـرد، چـرا و چگونه یـک پرونده 
تومانـی  میلیـارد  صـد  چنـد  یـا  ده  چنـد  فسـاد 
شـکل می گیـرد؟ معمـوال در پرونده  هـای فسـاد، 
روی  متمرکـز  و  دارد  فـردی  محوریـت  نگاه هـا 
افـراد اسـت. در ظاهـر فـرد یا افـرادی تنهـا مقصر 
پرونـده هسـتند و شـکل گیری فسـاد تنها بـه آنها 
مربـوط می شـود. واقعیت این اسـت کـه در تحلیل 

و شـناخت موضـوع فسـاد، تمرکـز بر عامـل فردی، 
سـاده ترین و البته روشـی اشـتباه برای رسـیدن به 
توضیـح مناسـب اسـت. به طـور کلـی در هـر مورد 
فسـاد مالـی و اقتصادی کالن، سـه الیـه باید مورد 
نقـد قـرار بگیرند: عامـل فردی، سـاختار سـازمانی 
و نظـام اقتصـادی. افـراد عاملـی می شـوند تـا نقاط 
سـازمانی  سـاختارهای  و  اقتصـادی  نظـام  ضعـف 
نمایـان شـوند. در واقـع اگـر فقـط یکی از این سـه 
الیـه بی نقـص باشـد، فسـادی شـکل نمی گیـرد یا 
حداقـل طوالنـی و کالن نمی شـود. بنابرایـن هرگاه 
بـا یـک مـورد فسـاد اقتصـادی و مالـی برخـورد 
می کنیـم، مطمئنـا هـر سـه الیـه دچـار نقـص و 
ضعـف هسـتند. ممکـن اسـت کـه شـدت ضعف و 
نقصـان در این سـه الیـه متفاوت باشـد، ولی بدون 
 )Wayne Norman(  نقص نیسـتند. وین نورمن
اسـتاد و پژوهشـگر »اخـالق کسـب و کار« این سـه 
عامـل یـا الیـه را بـه ترتیب سـطوح خـرد، میانی و 

می نامـد. کالن 
سـطح خـرد: به بررسـی رفتـار افرادی کـه از داخل 
یـا بـه هـر نحـوی بـا کسـب و کارها تعامـل دارنـد 
و  دارنـد  مسـوولیت هایی  چـه  می شـود.  مربـوط 
مجـاز بـه انجـام چـه فعالیت هایـی هسـتند، چـه 
فرهنـگ و اخالقـی دارند و چه منشـی را در محیط 
اطرافشـان ترویـج می کننـد، اگـر افـراد بـا موضوع 
دوپهلویـی مواجه شـوند چه تصمیمـی می گیرند و 
چـه عواملـی را در تصمیم گیـری دخیـل می کنند؟ 

و موضوعاتـی ایـن چنین.
شـرکت ها،  متوجـه  سـطح  ایـن  میانـی:  سـطح 
شـبه دولتی،  و  دولتـی  نهادهـای  سـازمان ها، 
انجمن هـای صنفـی و... اسـت. فعالیت هـا، قوانیـن 
و سـاختار حاکـم بـر آنهـا چیسـت، چـه حقـوق 
و  سـازمانی  سـاختار  دارنـد،  مسـوولیت هایی  و 

طبقه بنـدی افـراد و زنجیـره تصمیم  گیـری چگونـه 
اسـت، چـه اهـداف و انگیزه هایـی بـرای آن نهـاد و 

تعریـف شده اسـت؟ آن  بـا  مرتبـط  افـراد 
سـطح کالن: سـاختار بـازار و قوانین کلـی حاکم بر 
آن )چـه داخلـی و چـه بین المللـی( چیسـت، چـه 
فعالیت هایـی قانونـی هسـتند یـا بـه لحـاظ عرفـی 
متـداول شـناخته می شـوند، قوانیـن توسـط چـه 
سیسـتمی و بـر چـه اصولـی شـکل می گیرنـد، چه 
مسـائلی در نظـر گرفتـه می شـوند، ماننـد محیـط 
زیسـت، حقـوق کارگـری، نظام هـای مالـی، رقابت 
متعـارف و بسـیاری مـوارد دیگـر. از نظـر »ویـن 
نورمـن« یـک طـرح جامع دربـاره موضـوع »اخالق 
کسـب و کار« بایـد چهـار ویژگی اصلی داشـته باشـد:
۱- بحـث و بررسـی همـه مشـکالت و اصـول از هر 
نظـر و سـویی بایـد در هر سـه سـطح انجـام گیرد.

2- عالوه بر بررسـی جامع موضوع ها در سـه سـطح 
مزبـور، بایـد ارتبـاط نزدیـک هر سـه سـطح هم به 
درسـتی بررسـی شـود. رفتـار یـک فـرد بـدون در 
نظـر گرفتـن ویژگی هـای نهادی کـه در آن فعالیت 
می کنـد و سـاختار کلـی بـازار مربـوط بـه آن قابل 

بررسـی نیست.
۳- مبحـث »اخالق کسـب و کار« بسـیار چند بعدی 
فلسـفی،  مختلـف  جوانـب  از  نه تنهـا  اسـت. 
روان شناسـی، اجتماعـی، مدیریتـی و اقتصادی باید 
بررسـی شـود، حتـی در حوزه هـای مختلـف مانند 
بازاریابـی، حسـابداری، نیـروی انسـانی و... نیـاز به 

تحلیـل و کنـکاش دارد.
کسـب و کار  اخـالق  زمینـه  در  نظریـه ای  هـر   -۴
بایـد بـه راهـکاری عملـی و سـازنده منجـر شـود، 
به طوری کـه مانـع رقابـت، نـوآوری، خلـق ارزش و 

تولیـد ثـروت نشـود.
احتمـاال فکـر می کنیـد کـه ایـن مـوارد در عمـل 

شـما  تاییـد  در  بـود.  خواهنـد  پیچیـده  بسـیار 
بایـد بگویـم کـه مـن هـم صددرصـد همیـن نظـر 
آن  اهمیـت  از  موضـوع  پیچیدگـی  ولـی  دارم  را 
کسـب و کار«  »اخـالق  موضـوع  نمی کنـد.  کـم 
)Business Ethics( در اکثـر دانشـگاه های برتر 
دنیـا در قالـب درس یـا کارگاه ارائـه می شـود. بـه 
صـورت آکادمیـک ایـن مبحث از دهـه 7۰ میالدی 
وارد برنامه هـای رسـمی دانشـگاه ها شـد و امـروزه 
چنـد ژورنـال تخصصـی بـه ایـن رشـته اختصـاص 
دارد. سـاالنه صدهـا مقالـه در ایـن زمینـه چـاپ 
 ،2۰۱۸ سـال  در   HBR مجلـه  فقـط  می شـود. 
شـش مقالـه با ایـن موضوع چـاپ کرده اسـت. اگر 
در وب سـایت آمـازون واژه Business Ethics را 
جسـت وجو کنیـد 9 هـزار مـورد را پیـدا می کنـد. 
شـاید بـاور نکنید؛ ولی ایـن موضـوع دایره المعارفی 

پنـج جلـدی و سـه هـزار صفحـه ای دارد.
تصـور نگارنده این نیسـت کـه در یک مقالـه کوتاه 
می تـوان واکسـنی بـرای فسـاد اقتصـادی توصیـه 
کـرد ولـی بـا یقیـن می تـوان اذعـان کـرد کـه هر 
طـرح و بررسـی، هـر نظریـه و هـر راهـکاری که به 
هـر سـه سـطح »عامـل فـردی، سـاختار سـازمانی 
و نظـام اقتصـادی« نپـردازد، بـه نتیجـه مطلـوب 
نخواهـد رسـید. همان طـور کـه در ابتـدای مطلـب 
بیـان شـد مسـاله فسـاد مالـی و اقتصـادی نیازمند 
بررسـی و تحلیل بیشـتر اسـت. نقدی نـه از جنس  
خبرسـازی، بلکـه نقدی از جنس شـناخت و دانش. 
بایـد بـه آن بـه عنـوان یـک پدیـده نگریسـت و نه 
و  تاریخـی  تجربـه  و  دانـش  از  بایـد  اتفـاق.  یـک 
بین المللـی بهـره گرفـت تـا زودتر و بهتر بـه نتیجه 
برسـیم. مسـاله فسـاد اقتصادی مختص یک کشور 
یـا زمان خاصی نیسـت. حداقـل در قالب آکادمیک 

حـدود نیم قـرن سـابقه دارد.
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نگاه آخر

َهالبیُکم یا زوار
هر سال در مسیر پیاده  روی حماسه اربعین 

میزبانان  سوی  از  معروفی  آوای  )ع(  حسینی 
 ... زوار«  یا  »َهالبیُکم  که  می شود  شنیده  عراقی 
حد  در  اربعین  مسیر  در  دلسوخته ای  هرعاشق 
توانش عشق خود به حسین )ع( را نمایان می کند 
با آن شور و عشق و صفای خود،  و مردم عراق 
پذیرایی از زائرین امام حسین )ع( را یک افتخار 
بزرگ دانسته و هر چه از نظر مادی و معنوی در 
به  خالصانه  خدمت  و  پذیرایی  برای  دارند،  توان 
زوار کربالی معلی در طبق اخالص می گذارند و 
برای جذب زائرین در هر نقطه ای از مسیر عشق 
بار ها صدا می زنند: َهالبیُکم یا زوار الحسین )ع( ...

https://www.yjc.ir/fa/news/7092360/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
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