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ماموریت ویژه ساتکاب برای حمایت از 
2 ....دانش بنیان های صنعت آب و برق
راهکارهای رونق تولید در صنعت برق 
3 .....از دیدگاه سندیکای صنعت برق
4 ................  مانع قطع صادرات شوید
واکنش ترامپ به ترس معامله گران از 
4 ................................................. کرونا
4 ......خبرنامه برق کشورهای هم جوار

بیش برآورد درآمدهای نفتی الیحه 
5....... بودجه ۹۹ چگونه جبران شود؟

ضرورت توجه به بازار »فرانشیز« در 
6 ........................تدوین الیحه تجارت

بـا پیگیری های سـندیکا، وزارت نیـرو دسـتورالعمل اجرایی برای سـاماندهی قراردادهـای بالتکلیف و متوقـف صنعت برق 
را بـه توانیر ابـالغ کرد.

فضـای کسـب و کار و اقتصـاد کشـور از اواسـط سـال 1396 بـه دلیـل جهـش ناگهانـی قیمت ارز و نوسـانات ناشـی از آن به شـدت ملتهب 
و پرچالـش بـوده اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه تـوازن و تعـادل اولیـه بسـیاری از قراردادهـای صنعـت بـرق به دلیـل ایـن نوسـانات و افزایش 
قیمـت تمـام شـده دچـار اختالل شـد، سـندیکا تالش کرد نسـبت بـه تمهید راهـکاری به منظور جبـران خسـارات ناشـی از افزایش قیمت 
ارز در قراردادهـا اقـدام کنـد. نتیجـه ماه هـا پیگیـری مسـتمر و نشسـت های متعـدد با مسـئوالن سـازمان برنامـه و بودجه کل کشـور، ابالغ 

دسـتورالعمل نحـوه جبـران آثـار ناشـی از افزایـش قیمـت ارز در پیمان هـای ریالی فاقـد تعدیل بود. 
بـا توجـه بـه اینکـه دسـتورالعمل فوق الذکـر نیز به دلیل گسـتردگی ابعاد بحران ناشـی از جهـش قیمـت ارز، در بازگرداندن توازن از دسـت 
رفتـه قراردادهـا، از تـوان تاثیرگـذاری مطلـوب بـرای تمامـی قراردادهـا برخوردار نبـود، در گام بعـد سـندیکا اقدامات الزم برای سـاماندهی 
بـه ویـژه اولویت بنـدی قراردادهـا را در دسـتور کار خـود قـرار داد تـا مسـاله قراردادهای بالتکلیـف و متوقف ایـن صنعت را بـا وزارت نیرو و 

توانیر حـل کند. 
بـر ایـن اسـاس طـی جلسـات متعـدد بـا مدیـران ارشـد وزارت نیـرو و شـرکت توانیـر و نهادهـای نظارتـی، تبعـات ناشـی از توقـف عمـده 
قراردادهـای صنعـت بـرق تبییـن شـود. حاصـل ایـن پیگیری هـا ابـالغ مـوارد اجرایـی بـه منظـور کاهـش تاثیـرات شـرایط به وجـود آمده 
اقتصـادی بـر عملکـرد مشـاوران، پیمانـکاران و تامین کنندگان، از سـوی معـاون وزیر نیـرو در امور برق و انـرژی به شـرکت های تابعه توانیر 

ابالغ دستورالعمل اجرایی برای ساماندهی 
قراردادهای متوقف صنعت برق

http://www.ieis.ir/fa-default.html
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معاون وزیر نیرو خبر داد:

تقویت اقتصاد دانش بنیان 
در وزارت نیرو/ ماموریت 

ویژه ساتکاب برای حمایت از 
دانش بنیان های صنعت آب و 

برق
نیرو  وزارت  انسانی  منابع  و  تحقیقات  معاون 
منظور  به  وزارتخانه  این  برنامه  به  اشاره  با 
گفت:  نوآوری،  اکوسیستم  تقویت  و  طراحی 
توسعه  ویژه   ماموریت  ساتکاب  احیای  از  پس 
اقتصاد دانش بنیان در وزارت نیرو و حمایت از 
شرکت های دانش بنیان به این مجموعه واگذار 
شده است تا پیوند میان عرضه و تقاضا فناوری 

در این بخش توسط ساتکاب اجرایی شود. 
محمدصالح اولیا در گفت وگو با پایگاه خبری شرکت 
ساتکاب با بیان این مطلب افزود: وزارت نیرو جزو 
در  خوبی  بسیار  سابقه  از  که  است  دستگاه هایی 

اسـت کـه بـا هدف بـه حداقل رسـاندن مشـکالت، 
ابالغ شـده اسـت. 

در ابالغیـه وزارت نیـرو بـه توانیـر 8 بنـد به شـرح 
زیـر قید شـده اسـت: 

1-بـا توجه بـه محدودیت منابع مالی دسـتگاه های 
اجرایـی، قراردادهـای هر پـروژه را بر اسـاس درجه 
اهمیـت، میـزان پیشـرفت فیزیکـی و اعتبـار مورد 
در  و  نمـوده  بنـدی  اولویـت  تکمیـل،  بـرای  نیـاز 
ضمـن  کمتـر،  اولویـت  بـا  پروژه هـای  خصـوص 
هماهنگـی اولویـت پروژه بـا معاونـت برنامه ریزی و 
امـور اقتصـادی شـرکت توانیر، توافـق الزم با طرف 
قـرارداد در مـورد چگونگـی ادامه، تعلیـق یا خاتمه 
قـرارداد )طبـق مـواد مرتبـط در قـرارداد( و سـایر 

ضوابـط مربوطـه تصمیـم مقتضـی اخـذ نماید.
2-بـه منظـور کاهـش هزینه هـای غیر ضـروری در 
اجـرای پروژه هـا و ضمـن حفـظ کارایـی، امـکان 
دسـتیابی بـه هـدف پـروژه شـرایط بهره بـرداری از 
ظرفیـت قـراردادی مفاد مـاده 29 شـرایط عمومی 
پیمان نشـریه ۴311 و یا ماده ۴9 شـرایط عمومی 
پیمان هـای PC و مـاده ۴9 شـرایط عمومی پیمان 
EPC نشـریه ۵۴9۰ و حسـب مـورد مـواد متناظـر 
در انـواع دیگـر قـرار داد مبنـی بـر امـکان کاهـش 
مقادیـر بـا رعایـت ضوابـط مربوطه اسـتفاده شـود. 
در ایـن راسـتا انجـام مطالعات مهندسـی ارزش در 
قالـب دسـتورالعمل ابالغی سـازمان برنامـه بودجه 
کشـور و یـا پیشـنهاد تغییـر توسـط پیمانـکار بـر 
اسـاس دسـتورالعمل ابالغی سـازمان برنامه بودجه 

کشـور توصیـه می شـود.
اجـرای  در  تأخیـر  و  تطویـل  کـه  مـواردی  3-در 
قراردادهـا بـه دلیـل شـرایط اقتصـادی پیشـگفته، 
ارائـه شـده توسـط طـرف  بـر اسـاس مسـتندات 
قـرارداد و بررسـی مشـاور و تأییـد کارفرمـا، خارج 

از اراده طـرف قـرارداد باشـد، بـا عنایـت بـه نامـه 
وزارت   1392/۰۵/۰۵ مـورخ   2/16۴8/3۰ شـماره 
نیـرو و با اسـتفاده حداکثـری از ظرفیـت قراردادی 
موضـوع بنـد 1۰ مـاده 3۰ شـرایط عمومـی پیمان 
نشـریه ۴311 و یـا مـاده 6۴-1-8 شـرایط عمومی 
پیمان هـای PC و مـاده 6۴-1-8 شـرایط عمومـی 
پیمـان هـای EPC نشـریه ۵۴9۰ و حسـب مـورد 
قـرارداد،  دیگـر  انـواع  در  متناظـر  مـوارد  سـایر 

تاخیـرات، مجـاز محسـوب گـردد. 
۴-بـر اسـاس بنـد دال مـاده 2۰ شـرایط عمومـی 
پیمـان نشـریه ۴311 و حسـب مـواد متناظـر در 
پـروژه،  اجـرای  در ضمـن  داد،  قـرار  دیگـر  انـواع 
چنانچـه محدودیت هـای جدیـدی خـارج از قصـور 
طـرف قـرارداد، در حین کار پیش آیـد که وی قادر 
بـه تامیـن کاال از خـارج از کشـور نباشـد، کارفرمـا 
بایـد در مـورد چگونگـی تامیـن کاال تصمیم گیری 
نمایـد. از این رو دسـتگاه های اجرایی بـا بهره گیری 
از مـاده فـوق یـا دیگـر مـوارد قانونـی مرتبـط و بـا 
رعایـت قانـون حداکثـر اسـتفاده ازتـوان تولیدی و 
خدماتـی کشـور و حمایـت از کاالی ایرانـی مصوب 
12 خـرداد سـال 98 مجلـس شـورای اسـالمی و 
سـایر مقـررات مرتبط و بخشـنامه های صـادره، در 
خصـوص عـدم اسـتفاده از کاالهای خارجـی دارای 
مشـابه داخلـی نسـبت به صـدور مجـوز جایگزینی 
کاالهـای تولیـد داخـل )بـا حفـظ مشـخصات فنی 
قابـل قبـول( و یـا کاالی خارجـی جایگزیـن )در 
صـورت عـدم امـکان تولیـد داخـل( اقـدام نمایند. 
الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن صـورت ضمـن رعایت 
ضوابـط قـرارداد، عـدم کاهـش کیفیـت و قیمـت 
عـدم  اولیـه،  کاالی  بـه  نسـبت  جایگزیـن  کاالی 
ایجـاد تبعـات مالی خـارج از ضوابط قـرارداد و عدم 
تغییـر شـرایط مناقصه، می بایسـت توسـط مشـاور 

کارفرمـا مـورد بررسـی و تاییـد قـرار گیرد. 
برگـزاری  قانـون   1۰ مـاده  مفـاد  اجـرای  ۵-در 
برگـزاری  نمـودن  مشـروط  بـر  مبنـی  مناقصـات 
مناقصـه بـه حصـول اطمینـان دسـتگاه اجرایـی از 
پیش بینـی منابـع مالـی در مدت قـرارداد و قید آن 
در اسـناد مناقصـه و بـه منظـور ممانعـت از ایجـاد 
بـار مالـی و افزایـش تعهـدات انجـام نشـده دولت، 
هرگونـه مناقصـه پـس از اطمینان دسـتگاه اجرایی 
اجـرای  بـرای  نیـاز  مـورد  مالـی  منابـع  از وجـود 
موضـوع قـرارداد و بـا رعایـت ضوابـط نامه شـماره 
393-11 مـورخ 31 فروردیـن 98  شـرکت توانیـر 

گردد.  برگـزار 
مـاده 19 شـرایط   2 بنـد  مفـاد  بـه  توجـه  6-بـا 
عمومـی همـان قراردادهـای خدمـات مشـاوره، در 
شـرایطی کـه بـه عللـی خـارج از قصـور مهنـدس 
مشـاور، تاخیـر رخ داده باشـد، پیشـنهاد تغییـرات 
الزم در مـدت و مبلـغ قـرارداد خدمـات مشـاوره 
بـه دقـت مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و در صـورت 
پذیـرش وفـق بنـد 2 مـاده 2۰ شـرایط عمومـی 

شـود.  عمـل  پیش گفتـه 
فـوق  بندهـای  بـه  توجـه  بـا  کـه  مـواردی  7-در 
کاهـش  )تعلیـق،  پیمانـکار  قـرارداد  در  تغییراتـی 
احجـام یـا خاتمه( بـه وجود آیـد همزمان قـرارداد 
مربوطـه  کارگاهـی  نظـارت  و  خدمـات مهندسـی 
بـه  مرتبـط  قوانیـن  و  قـرارداد  ضوابـط  براسـاس 

تناسـب اصـالح شـود.
8-شـایان ذکـر اسـت در صـورت تحقـق شـرایط 
توافـق طرفیـن مرتبـط با مـوارد فوق، نفـرات مجاز 
طـرف قـرارداد می بایسـت قبـل از اجـرای اقـدام 
مذکـور هرگونـه ادعـای خسـارت یـا ضـرر و زیـان 
ناشـی از انجـام اقدامـات مذکور را بـه صورت کتبی 

از خـود سـلب و سـاقط کننـد. 
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برخوردار  پژوهش  و  آموزش  به  مربوط  حوزه های 
نیروی  پتانسیل  لحاظ  به  نیز  گذشته  از  و  است 
فعالیت های  هم  و  مجموعه  این  در  شاغل  انسانی 
پژوهشی و فناوری صورت گرفته در آن از یک تمایز 
بوده  برخوردار  دستگاه ها  سایر  به  نسبت  مناسبی 

است.
وی تاکید کرد: طبیعتا در چنین مجموعه ای امکان 
و  حوزه  این  در  جدید  ظرفیت های  از  استفاده 
بیشتر  اقتصاد دانش بنیان  تقویت  به سمت  حرکت 
است؛ بدین منظور پروژه ای برای طراحی و تقویت 
نیرو در دستور کار قرار  نوآوری وزارت  اکوسیستم 

گرفته است.
اولیـا ادامـه داد: در ایـن اکوسیسـتم تـالش خواهد 
ایـن  بـا  مرتبـط  مختلـف  عناصـر  نقـش  تـا  شـد 
اکوسیسـتم را طراحـی و جایـگاه آن ها را مشـخص 
کـرده تـا یک هـم افزایـی مناسـبی را بیـن عناصر 
اکوسیسـتم برقـرار کنیـم؛ بـه نحـوی که ایـن مهم 
در  فنـاوری  نفـوذ  ارتقـای  بـه  منجـر  نهایـت  در 

مجموعـه وزارت نیـرو شـود.
نیـرو  وزارت  انسـانی  منابـع  و  تحقیقـات  معـاون 
نقـش شـرکت های دانش بنیـان را در زمینه بسـیار 
ویـژه برشـمرد و افـزود: دانش بنیان هـا از یـک سـو 
بـه نحـوی تامیـن کننـده فنـاوری در وزارت نیـرو 
بیـن  ارتباطـی  نقـش  دیگـر  سـوی  از  و  هسـتند 
برقـرار  مـا  بـرای  را  بخـش صنعـت  و  دانشـگاه ها 

می کننـد.
وی بـا اشـاره به اینکه وزارت نیـرو دارای زنجیره ای 
از عرضـه و تقاضـای فنـاوری در ایـن اکوسیسـتم 
پژوهشـگاه های  و  دانشـگاه ها  هـم  گفـت:  اسـت، 
مرتبـط بـا ایـن موضـوع و هـم وجـود یـک بـازار 
مطمئـن فنـاوری در شـرکت های مادرتخصصـی و 
زیرمجموعه هـای آن هـا ایـن امید و اطمینـان را به 

دانش بنیان هـا خواهـد داد کـه تقاضـای مناسـبی 
بـرای آن هـا وجـود دارد.

اثربخـش  مدیریـت  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  اولیـا 
جایـگاه  ارتقـای  بـه  منجـر  نـوآوری  اکوسیسـتم 
دانش بنیـان در مجموعـه وزارت نیـرو خواهد شـد، 
ادامـه داد: از جملـه مجموعه هـای موثـر در ایـن 
بخـش شـرکت مادرتخصصـی سـاتکاب اسـت کـه 
ماموریـت ویـژه ای در ایـن ارتباط بـرای آن تعریف 

شـده اسـت.
سـاتکاب  احیـای  از  پـس  کـرد:  خاطرنشـان  وی 
در  دانش بنیـان  اقتصـاد  توسـعه  ویـژه   ماموریـت 
وزارت نیـرو و حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان 
بـه ایـن مجموعـه واگـذار شـده اسـت تـا تقویـت 
وزارت  نـوآوری  اکوسیسـتم  عناصـر  بیـن  ارتبـاط 
نیـرو و پیونـد میان عرضـه و تقاضا فنـاوری در این 

بخـش توسـط ایـن مجموعـه اجرایـی شـود.
معـاون تحقیقات و منابع انسـانی وزارت نیرو یادآور 
شـد: در نشسـت های اخیـر فناورانـه حـوزه آب و 
بـرق با عرضه نیازهـای فناورانه شـرکت های وزارت 
نیـرو فرصـت مناسـبی بـرای ارتبـاط دانش بنیان ها 
و صنعـت آب و بـرق و همچنیـن پیوند میان عرضه 
و تقاضـا فراهـم شـده اسـت کـه طبیعتـا شـرکت  
سـاتکاب نیـز می تواند بـا حمایـت از دانش بنیان ها 
نقـش واسـطه گری خـود را در این حـوزه به خوبی 

ایفـا کند.
زمینه هـای  اینکـه  بـر  تاکیـد  بـا  پایـان  در  اولیـا 
حضـور جوانان نوآورفناور و شـرکت های اسـتارتاپ 
در وزارت نیـرو بسـیار زیـاد اسـت، گفـت: طبیعتـا 
کل  تقویـت  بـه  منجـر  شـرکت ها  ایـن  تقویـت 
اکوسیسـتم نـوآوری وزارت نیـرو و اسـتفاده بهتـر 
از شـرکت های دانش بنیـان و فنـاور صنعـت آب و 

شـد. خواهد  بـرق 

راهکارهای رونق تولید در 
صنعت برق از دیدگاه سندیکای 

صنعت برق ایران
با همت کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و 
»دیدگاه  کتاب  تهران،  اتاق  تولید  موانع  رفع 
باب رونق  تهران در  اتاق  تشکل های تخصصی 

تولید« منتشر شد.
محیط  بهبود  کمیسیون  پیگیری های  و  همت  با 
بازرگانی،  اتاق  تولید  موانع  رفع  و  کار  و  کسب 
تهران  کتاب »دیدگاه  صنایع، معادن و کشاورزی 
تشکل های تخصصی اتاق تهران در باب رونق تولید« 
با  و  حوزه  این  صاحب نظران  و  کارشناسان  توسط 
تشکل های  نمایندگان  توانمندی های  از  بهره گیری 
با  تنگاتنگ  و  مستمر  تعامل  همچنین  و  تخصصی 
نهادها و سازمان های ذیربط تهیه و چاپ شده است. 
در این کتاب اهم موانع و راهکارهای رونق تولید در 
صنعت برق کشور از دیدگاه سندیکای صنعت برق 

ایران نیز درج شده که به شرح زیر است: 
چالش های فرابخشی:

1- تحریم ها و مشکالت ناشی از آن 
2- توقف پروژه های حوزه صنعت برق

3- نبود ثبات در مقررات صادرات و واردات
۴- عدم مدیریت تامین نهاده های تولید در صنعت 

برق 
چالش های بخشی: 

1- مکانیسم نامناسب قیمت گذاری برق در کشور
2- رکود در بازار ناشی از کاهش سرمایه گذاری در 

زیرساخت های برق
3- عدم تمایل و بکارگیری تجهیزات ساخت داخل 

صنعت برق
برخی  برای  استاندارد  آزمون  امکانات  نبود   -۴

کاالهای تولیدی در صنعت برق 
سازندگان  با  نیور  وزارت  یکجانبه  قراردادهای   -۵

تجهیزات برق
6- پایین بودن حقوق ورودی تجهیزات برق دارای 

مشابه تولید داخل 
و  فنی  خدمات  صادرات  روی  پیش  مشکالت   -7

مهندسی 
راهکارهای رونق بخشی حوزه صنعت برق کشور: 

1- اصالح اقتصاد برق 
2- ایجاد سهولت کسب و کار 

3- تحریک تقاضا و خرید تجهیزات تولیدی صنعت 
برق داخل 

- اجرای موثر قانون حداکثر استفاده از توان داخل 
و خرید از کاالهای ساخت داخل 

-  توسعه صادرات تجهیزات صنعت برق
بازارهای صادراتی برای کاالها و خدمات  - توسعه 

دانش پایه 
۴- تقویت عوامل تولید )کار و سرمایه(:

- اصالح رژیم حقوقی و قراردادی
- پرداخت مطالبات بخش خصوصی 
- رفع موانع دسترسی به مواد اولیه 

- بهبود مقررات و تسهیل امور و رویه های گمرکی
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خوانساری در نامه ای به جهانگیری

ایجاد قرنطینه مرزی الزامی 
است/ مانع قطع صادرات شوید

رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه ای از معاون 
اول رئیس جمهوری درخواست کرد تا نسبت به 
ایجاد قرنطینه مرزی با همکاری وزارت خارجه، 
اقدام  بهداشت  جهانی  سازمان  نظارت  با  و  راه 

شود.
خوانساری  مسعود  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
اسحاق  از  نامه ای  طی  تهران  بازرگانی  اتاق  رئیس 
تا  خواست  رئیس جمهوری  اول  معاون  جهانگیری 
وزارت  همکاری  با  مرزی  قرنطینه  ایجاد  به  نسبت 
بهداشت  جهانی  سازمان  نظارت  با  و  راه  خارجه، 

اقدام کنند.
برای  قرنطینه  که  است  کرده  تاکید  خوانساری 
رانندگان هم قابل اجراست. قطع صادرات خسارت 
جدی به اقتصاد ملی آنهم در ماه پایانی سال وارد 

می کند.
ترکمنستان،  دولت های  تاکنون  است؛  گفتنی 
ارمنستان  و  پاکستان  ترکیه،  کویت،  افغانستان، 
مرزهای خود را با ایران بسته اند و عراق هم ورود و 
خروج اتباع ایرانی و عراقی را ممنوع کرده و رانندگان 
کامیون نیز برای عبور از مرز باید آزمایشات مربوط 

به کروناویروس جدید )COVID-19( را بدهند.

واکنش ترامپ به ترس معامله 
گران از کرونا

رئیس جمهور آمریکا با تمجید از عملکرد بورس 
این کشور گفت که اوضاع تحت کنترل است.

ترامپ،  دونالد  رویترز،  از  نقل  به  ایسنا  گزارش  به 
نوشت:  توئیتری  پیامی  در  آمریکا  جمهور  رئیس 
ویروس کرونا در آمریکا تا حد زیادی تحت کنترل 
تر  جذاب  برایم  تدریج  به  سهام  بازارهای  است. 

شده اند!
به  که  شد  بیان  آن  از  پس  ترامپ  اظهارات  این 
در  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  افزایش شمار  دنبال 
جهان، شاخص های بورسی وال استریت سقوط کم 
سابقه ای را تجربه کردند. پیش تر واشنگتن پست 

شمار  افزایش  دنبال  به  ترامپ  شدید  عصبانیت  از 
خبر  ۵۰نفر  باالی  به  آمریکا  در  کرونا  به  مبتالیان 
از  ترامپ  منبع خبری،  این  ادعای  بود. طبق  داده 
پیامدهای این ویروس بر روی رشد اقتصادی آمریکا 

و انتخابات ریاست جمهوری امسال نگران است.
کنگره  به  درخواستی  ارسال  با  آمریکا  دولت 
مقابله  برای  بودجه  دالر  میلیارد   2.۵ درخواست 
طبق  است.  کرده  کشور  این  در  کرونا  گسترش  با 
اعالم کاخ سفید بیش از یک میلیارد دالر این مبلغ 
کرونا  با  مقابله  واکسن  ساخت  صرف  درخواستی 

خواهد شد.
هم چنین تارو آسو، وزیر دارایی ژاپن نیز با اشاره به 
ریزش شاخص های بورسی در واکنش به گسترش 
نظر  را تحت  اوضاع  به دقت  کرونا گفت که دولت 
پرسش  به  دادن  پاسخ  بدون  چنین  هم  وی  دارد. 
خبرنگاری در خصوص کاهش ارزش ین در روزهای 
حفظ  برای  را  الزم  اقدامات  دولت  که  گفت  اخیر 

ثبات در بازارهای مالی به کار خواهد گرفت.
پیشتر رئیس بانک مرکزی ژاپن تقویت بیش از حد 
ارزش دالر را عامل اصلی تضعیف ین دانسته بود که 
اکنون در یکی از پایین ترین سطوح سه سال اخیر 

خود قرار دارد.
با  آلمان  اقتصاد  وزیر  آلتمایر،  پتر  دیگر  سوی  از 
سطح  در  کرونا  ویروس  شیوع  گسترش  به  اشاره 
جهانی  اقتصاد  روی  میروس  این  که  گفت  جهان 
هنوز  اما  داشت  خواهد  منفی  پیامدهایی  قطعا 
با  وی  است.  زود  ها  خسارت  میزان  ارزیابی  برای 
افراد جدید  این که کاهش شتاب مبتال شدن  بیان 
در  افزود:  بود  خواهد  خوبی  خبر  کرونا  ویروس  به 
باشد  داشته  ادامه  شیوع  کاهشی  روند  که  صورتی 
این  منفی  پیامدهای  کاهش  به  امیدوار  توان  می 

ویروس بر روی اقتصاد جهانی بود.

خبرنامه برق کشورهای هم جوار 
در بهمن ۹8/ عربستان سعودی

و  برق  کالن  اقتصاد  و  برنامه ریزی  دفتر  ـ 
کشورهای  برق  خبرنامه  در  نیرو  وزارت  انرژی 
کشور  برق  وضعیت  ماه  بهمن  در  هم جوار 
است.    کرده  درج  را  سعودی   عربستان 
جهت  شرکت هایی  دنبال  به  سعودی  عربستان  ـ 
کشور  این  در  خورشیدی  نیروگاه  چهار  احداث 
انرژی های  پروژه های  توسعه  دفتر  گفته  به  است. 
تجدیدپذیر، این کشور به دنبال برپایی مناقصه هایی 
تولید  توان  با  نیروگاه های خورشیدی  احداث  برای 
است.  خورشیدی  برق  مگاوات   12۰۰ مجموع  در 
عربستان سعودی بزرگترین عضو تولید کننده نفت 
و  خورشیدی  انرژی  سمت  به  که  است  اوپک  در 
بادی روی آورده تا بتواند نفت کمتری را برای تولید 
برق بسوزاند. این پادشاهی قصد دارد تا سال 2۰3۰ 
حدود 6۰ هزار مگاوات برق از نیروگاه های تجدید 

پذیر، تولید نماید. 
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اقتصاد ایران

مرکز پژوهش های مجلس مطرح کرد

بیش برآورد درآمدهای نفتی 
الیحه بودجه ۹۹ چگونه جبران 

شود؟
منابع  داد:  پیشنهاد  پژوهش های مجلس  مرکز 
حاصل از صادرات گاز مایع به عنوان بخشی از 
منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی 
منابع  در  شده  منعکس  گاز  صادرات  خالص  و 

عمومی در نظر گرفته شود.
بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر، مرکـز پژوهش هـای 
مجلـس شـورای اسـالمی بـا انتشـار گزارشـی بـا 
عنوان »بررسـی مصوبـات کمیسـیون تلفیق الیحه 
بودجـه سـال 1399 کل کشـور بنـد )الـف(، )ب( 
و )ج( تبصـره )1( )روابـط مالـی منابـع حاصـل از 
صادرات نفت و گاز(« پیشـنهاد داد که در راسـتای 
جبـران بیش بـرآورد بسـیار زیاد درآمدهـای نفتی 
در الیحـه بودجه 99، منابع حاصـل از صادرات گاز 
مایـع به عنوان بخشـی از منابع حاصـل از صادرات 

نفـت خام،
مالـی  »رابطـه  اسـت:  آمـده  مجلـس  کارشناسـی 
منابـع حاصـل از صـادرات نفـت خـام و میعانـات 
گازی براسـاس قوانیـن بودجـه سـنواتی و برنامـه 
پنجسـاله ششـم توسـعه و قانون الحاق برخی مواد 
بـه قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولت 
)2( تنظیـم شـده اسـت. مطابـق با بند )الـف( ماده 

)1( قانـون الحـاق )2( معادل سـهمی از ارزش نفت 
)نفـت خـام، میعانـات گازی و خالـص گاز طبیعی( 
صادراتـی و مبالـغ حاصـل از فـروش داخلـی کـه 
در قوانیـن بودجـه سـنواتی تعییـن می گـردد، بـه 
عنوان سـهم شـرکت های تابعه ذیربـط وزارت نفت 
بابـت کلیـه مصارف سـرمایه ای و هزینه ای شـرکت 
تعهـدات  و  بدهـی  بازپرداخـت  ازجملـه  مزبـور 
شـامل تعهـدات سـرمایه ای و بیع متقابـل و جبران 
خسـارات زیسـت محیطـی و آلودگی های ناشـی از 

فعالیت هـای تعییـن شـده اسـت.
براسـاس بنـد )ب( مـاده )7( قانـون برنامـه ششـم 
توسـعه، سـهم شـرکت ملـی نفـت از صـادرات کـه 
بنـا بـود براسـاس قوانیـن بودجـه سـالیانه تعییـن 
شـود، 1۴.۵ درصـد در نظـر گرفتـه شـد. البتـه در 
قوانیـن بودجـه سـنواتی نیـز همیـن میـزان سـهم 
بـرای شـرکت ملی نفـت در نظر گرفته می شـد. به 
تدریـج در قوانیـن بودجـه سـالیانه 1۴.۵ درصـد از 
خالـص صـادرات گاز طبیعـی نیـز به شـرکت ملی 

گاز اختصـاص یافـت«.
در بخـش »تبییـن مسـئله« گـزارش ایـن مرکـز 
پژوهشـی آمـده اسـت: »عـالوه بـر نفـت خـام و 
ماننـد  نیـز  دیگـری  مشـتقات  گازی،  میعانـات 
مایعـات گازی، نفتـا، گوگـرد و… توسـط شـرکت 
ملـی نفـت بـرای مصـرف داخلـی یـا صـادرات بـه 
فـروش می رسـد. شـرکت ملی نفـت منابـع حاصل 
از ایـن موضـوع را بهصـورت 1۰۰ درصـد متعلـق 
بـه خـود می داند. مسـتند قانونـی این موضـوع نیز 
مـاده )71( قانـون جدیـد اساسـنامه شـرکت ملـی 
نفت اسـت کـه در قالب اصـل هشـتادوپنجم )8۵( 
قانـون اساسـی در سـال 139۵ بـه تصویب مجلس 
شـورای اسـالمی رسیده اسـت. براسـاس این ماده، 
کلیـه درآمدهـای حاصـل از فروش مایعـات گازی، 

نفتـا، گوگـرد و سـایر مشـتقات نفتـی درآمدهـای 
شـرکت محسـوب می شـوند.

درآمـد  اختصـاص  بـرای  قانونـی  تصریـح  هیـچ 
صـادرات گازمایـع به شـرکت ملـی گاز وجـود ندارد
در رابطـه با صـادرات گاز نیز عالوه بـر صادرات گاز 
طبیعـی، منابـع قابـل توجهـی در سـال های اخیـر 
از صـادرات گاز مایـع)LPG( حاصـل می شـود کـه 
به خاطـر خالءهـای قانونـی، شـرکت ملـی گاز ایـن 
منابـع را بـدون وجـود تصریـح قانونـی بـه صـورت 
1۰۰ درصـد متعلـق بـه خـود می دانـد. شایسـته 
انفـال  منابـع  ایـن  ماهـوی  منظـر  از  اسـت  ذکـر 
محسـوب می شـوند و حتـی در صـورت مسـکوت 
بـودن قانون در قبـال انفال، براسـاس مبانی حقوق 
عمومـی منافـع حاصـل از آن در اختیـار حاکمیـت 
اسـت و دلیـل بهره برداری شـرکت ملـی گاز از این 

منابع مشـخص نیسـت.
بررسـی صورتهـای مالی شـرکت ملی گاز در سـال 
1397 نشـاندهنده ایـن موضـوع اسـت کـه در این 
سـال درآمد شـرکت ملی گاز از محـل صادرات گاز 
مایـع حـدود 1.۴ میلیارد دالر بوده اسـت که منابع 
حاصـل از آن بـا نـرخ ارز نیمایـی بـه شـرکت ملی 
گاز تعلـق گرفتـه اسـت. بررسـی های انجـام شـده 
بیانگـر ایـن مسـئله اسـت کـه در سـالهای 1397 
و 1398، علیرغـم افزایـش قابـل توجـه نـرخ ارز، با 
وجـود محدودیت هـای اعمال شـده بـرای صادرات 
نفـت، درآمدهـای مربـوط بـه صـادرات گاز طبیعی 
و گاز مایـع از نوسـانات کمتـری برخـوردار بـوده و 
درنتیجـه درآمدهای شـرکت ملـی گاز از این محل 
به صـورت قابـل توجهـی افزایـش یافتـه اسـت. این 
در حالـی اسـت کـه شـرکت ملـی نفـت بـا کاهش 
قابـل توجـه منابـع درآمـدی روبـه رو بوده اسـت و 
در ایـن شـرایط دشـوار بـه فعالیت خـود ادامه داده 

است«.
بیـش  جبـران  بـرای  پژوهش هـا  مرکـز  پیشـنهاد 

نفتـی درآمدهـای  بـرآورد 
پیشـنهاد  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز  نهایتـاً 
داده اسـت: »بـا توجـه بـه محدودیت هـای منابـع 
عمومـی در سـال آتـی و بیش برآوردی انجام شـده 
در  نفـت  صـادرات  از  حاصـل  منابـع  تخمیـن  در 
الیحـه بودجـه سـال 1399، کـه در عمـل منجر به 
اسـتقراض مستقیم یا غیرمسـتقیم از بانک مرکزی 
یـا انتشـار بیشـتر اوراق بدهـی خواهـد شـد و با در 
نظـر داشـتن نـکات مطـرح شـده در بخـش قبـل 
مبنـی بـر اختصـاص 1۰۰ درصـدی منابـع حاصل 
از صـادرات گاز مایـع )LPG( بـه شـرکت ملـی گاز 
بـدون وجود مسـتند قانونـی می توان پیشـنهاد داد 
کـه منابـع حاصـل از صـادرات گاز مایـع بـه عنوان 
بخشـی از منابـع حاصـل از صـادرات نفـت خـام، 
میعانـات گازی و خالص صادرات گاز منعکس شـده 
در منابـع عمومـی در نظـر گرفتـه شـود و متناظـر 
بـا ایـن مسـئله بنـد )الـف(، )ب( و )ج( تبصره یک 
مـاده واحـده اصـالح گردد. شایسـته ذکر اسـت که 
بـه علـت بیـش بـرآوردی بسـیارزیاد منابـع حاصل 
از صـادرات نفـت و گاز در الیحـه بودجـه، نبایـد 
منابـع حاصـل از صـادرات گازمایع به عنـوان منابع 
هزینه هـای  بـر  و  شـده  گرفتـه  درنظـر  جدیـدی 
دولـت افزوده شـود. هـدف از این اصالحـات واقعی 
کـردن ارقـام قانـون بودجه و پیشـگیری ازکسـری 
بودجـه مضاعـف بوده که عـدم درمـان آن می تواند 
آثـار تورمـی قابـل توجهـی به همـراه داشـته و بـه 

ضـرر آحـاد مـردم جامعه باشـد«.
متـن پیشـنهادی مرکـز پژوهش هـای مجلس برای 
اصـالح بندهـای )الـف( تـا )ج( تبصـره یـک الیحه 

بودجـه 99 در ادامـه آمده اسـت:
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ضرورت توجه به بازار »فرانشیز« 
در تدوین الیحه تجارت

اعضای   | آقاجانی  زهرا  و  زنوز  موسی موسوی 
پژوهش های  و  مطالعات  هیات علمی موسسه 

بازرگانی
تهران - ایرنا - هدف نوشته حاضر آن است که 
ببینیم در الیحه تجارت تا چه حد شرایط بازار 
فرانشیز ایران مورد مالحظه قرار گرفته است. 
در این راستا، به برخی از مهم ترین کاستی های 
الیحه در توجه به شرایط بازار توزیع به طور کلی 

و بازار فرانشیز به طور خاص پرداخته ایم.
قراردادهـای تجارتـی، موضـوع اعطـای امتیاز کسـب 
وکار در قالـب یـک فصـل جداگانه در الیحـه تجارت 

مـورد توجـه قرار گرفته اسـت. این الیحه در شـرایط 
فعلـی از شـورای نگهبان به مجلس شـورای اسـالمی 
عـودت داده شـده اسـت و ظاهـراً همه مـواد آن باید 

در صحن علنی بررسـی شـود.
ایـن امـر می توانـد فرصـت خوبی باشـد بـرای آن که 
تمـام بخش هـای قانـون از ابعـاد مختلـف به صـورت 
ماهـوی بـه ویـژه از منظـر کارکردهای سیاسـتی آن 
مـورد بازبینی قرار گیـرد تا ایـرادات احتمالی آن رفع 

شود.
در واقـع قانـون ابـزاری اسـت برای اعمال سیاسـت ها 
در جهـت تحقق اهداف راهبـردی دولت. بدین ترتیب 
تعییـن سیاسـت ها و اهـداف راهبـردی بـا در نظـر 
داشـتن شـرایط حاکم بـر محیط اجـرای آن، پیش از 
اقـدام بـه تدویـن قانون ضروری اسـت. هدف نوشـته 
حاضـر آن اسـت کـه ببینیم در  الیحه تجـارت تا چه 
حـد شـرایط بازار فرانشـیز ایـران مورد مالحظـه قرار 
گرفتـه اسـت. در ایـن راسـتا، بـه برخـی از مهم ترین 
بـازار  شـرایط  بـه  توجـه  در  الیحـه  کاسـتی های 
توزیـع بـه طـور کلی و بـازار فرانشـیز به طـور خاص 

پرداخته ایـم.
نکات کلیدی:

جملـه  از  به عمل آمـده،  مطالعـات  اسـاس  بـر 
مصاحبه هـای صورت گرفتـه با فعـاالن بازار فرانشـیز 
در ایـران )اعـم از گیرنـده و دهنـده فرانشـیز(، به نظر 
می رسـد الیحـه تجـارت باید بـه نحوی تدوین شـود 
کـه بتواند به موضوعـات کلیدی زیـر به صورت جدی 

کند: توجـه 
ایـن  قیمت هـا:  تشـتت  کاهـش  بـرای  تـالش   )1
موضـوع در بازار خواربارفروشـی معضلی جدی اسـت. 
سـاختار حاکم بر شـبکه توزیع کاالی خواربارفروشی 
)از جملـه تعداد زیـاد، کوچک بـودن و رقابتی نبودن 
خرده فروشـان( منجـر بـه تشـتت قیمـت کاالهـا در 

بـازار شـده اسـت. الیحـه تجـارت می توانـد از الگوی 
فرانشـیز برای کمـک به رفع این معضـل کمک کند. 
در ایـن راسـتا، مقـررات فرانشـیز می توانـد بـا ترویج 
الگویـی خـاص از کسـب وکار فرانشـیز  کـه در آن 
سـازوکارهای الزم برای یکپارچه سـازی قیمت  کاالها 
طراحـی شـده اند به رفع مشـکل تشـتت قیمت ها در 

بـازار خرده فروشـی کمـک کند.
یکی از این سـازوکارها، الزام دهنده فرانشیز به تعیین 
قیمـت کاالهـا و الـزام گیرندگان فرانشـیز بـه رعایت 
دقیـق قیمت هـا اسـت تـا توزیـع کاالهای یکسـان با 
قیمـت واحـد در میـان همـه اعضـای تحت پوشـش 
یک شـبکه میسـر گردد. علـت تاکید بـر یکپارچگی 
قیمتـی در اینجـا این اسـت که مصرف کننـده انتظار 
دارد در زمـان خریـد از واحدهـای تحت پوشـش یک 
برند فروشـگاهی، بتواند در مقایسـه با هنگام خرید از 
واحدهـای منفرد، اطمینان بیشـتری هـم به قیمت و 

هـم به کیفیت کاال داشـته باشـد.
2(  مقابلـه با رفتارهای سـلیقه ای در میان گیرندگان 
فرانشـیز: قانون باید به  نحوی تدوین شود که احتمال 
بروز رفتارهای سـلیقه ای در میان گیرندگان فرانشـیز 
را حتـی در کارکردهـای غیرقیمتی هـم کاهش دهد. 
به طـور نمونـه، می تـوان بـه اسـتفاده سـلیقه ای یـا 
حتـی سوءاسـتفاده آن هـا از مشـوق های فـروش )که 
در بـازار بـه چاشـنی های فـروش معروف انـد( به ویژه 
بـه علـت ناهمگن بودن اطالعـات در بـازار و حتی در 
میان گیرندگان فرانشـیز یک برند خاص فروشـگاهی 
اشـاره کرد. بـرای رفع این مشـکل، الزم اسـت قانون 
بـر الـزام فرانشـیزدهنده بـه اعمـال نظـارت موثـر بر 
توسـط  فـروش  پروموشـن های  به کارگیـری  نحـوه 
گیرندگان فرانشـیز تاکیـد کند تا این نـوع رفتارهای 
سـلیقه ای باعث سـردرگمی مصرف کنندگان و شائبه 

تفاوت رفتار شـعب مختلف شـبکه  نشـود.

ضعـف  قـرارداد:  طرفیـن  نابرابرهـای  جبـران   )3
می شـود،  موجـب  فرانشـیز  گیرنـده  طـرف  کلـی 
فرانشـیزدهنده در عمـل سـلیقه و منافـع خـود را 
بـر فرانشـیز گیرنـده تحمیـل کنـد. الیحـه تجـارت 
میـان  نابرابـری  کـه  شـود  تنظیـم  به نحـوی  بایـد 
از طـرف  از طریـق حمایـت  را  قـرارداد  طرف هـای 
ضعیف تـر یعنـی گیرنـده فرانشـیز جبـران کنـد. در 
میـان مـوارد سوءاسـتفاده از قـدرت چانه زنی بیشـتر 
فرانشـیزدهنده، می تـوان بـه در نظـر گرفتن شـرایط 
قـراردادی متفاوت برای فرانشـیزگیرندگان مختلف و 
حتـی بعضـاً، تحمیل شـرایط غیرمنصفانه  بـه برخی 
از آن هـا، بـه ویـژه در مـورد تعییـن مبالـغ مربوط به 

حق امتیازهـا و ماننـد آن اشـاره کـرد.
۴( توجـه بـه دوره هـای فعالیـت آزمایشـی در الگوی 
فرانشـیز  قراردادهـای  در  فرانشـیز:  کسـب وکار 
آزمایشـی  فعالیـت  بـرای  معیـن  دوره ای  معمـوال 
)پیش قـراردادی( در نظـر گرفته می شـود تـا گیرنده 
فرانشـیز بتواند پس از اتمام دوره آزمایشـی، در مورد 
ادامـه یا انصـراف از فعالیت در الگـوی مذکور تصمیم 
قطعـی بگیـرد. در عیـن حـال، از آنجـا کـه فعالیـت 
آزمایشـی عالوه بـر طرف های قرارداد، اشـخاص ثالث 
)مصرف کننـدگان( را نیـز تحـت تاثیر قـرار می دهد، 
فرانشـیز  قـرارداد  طرف هـای  بایـد  تجـارت  الیحـه 
مسـئولیت های  و  تعهـدات  حـدود  کنـد  ملـزم  را 
خـود را در ایـن دوره به صـورت کامـل و شـفاف در 
بـه  از یـک طـرف  تـا  تعییـن کننـد  پیش قـرارداد 
اعتبـار و شـهرت صاحب برنـد کـه با گذشـت زمان و 
دشـواری آن را به دسـت آورده لطمـه  وارد نشـود، و 
از طـرف دیگرمنافع گیرنده فرانشـیز به عنـوان طرف 
ضعیف تـر در این دوره پیش قراردادی تضییع نشـود، 
و نهایتـا از منافـع مصرف کننـدگان نیـز حمایت الزم 

به عمـل آیـد.
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جبران کاهش درآمدهای نفتی 
با افزایش صادرات فلزات

تهران- ایرنا- مجموعه های دولتی و خصوصی 
و  تولید  ظرفیت های  و  فرصت ها  باید  کشور 
شمرده  غنیمت  را  کشور  سنگ آهن  صادرات 
به تبع آن  بازگشت سرمایه و  و تدابیری برای 
افزایش  با  تا  بیاندیشند  کشور  برای  ارزآوری 
صادرات فلزات، کاهش درآمدهای نفتی در زمان 

تحریم جبران شود.
براساس اعالم انجمن سنگ آهن ایران ساالنه حدود 
8۰ میلیون تن سنگ آهن در کشور تولید می شود 
انجمن،  همین  سوی  از  منتشره  آمار  طبق  که 
مصرف سرانه این ماده معدنی در کشور به مراتب 
کمتر از این مقداراست. اما چندی است بر اساس 
دولت  فروشی،  خام  از  جلوگیری  های  سیاست 
گفتگوی  از  ناشی  که  گمرک  به  ای  ابالغیه  طی 

کشور  در  فوالد  تولیدکنندگان  با  ها  رسانه  برخی 
مواد  عوارض 2۵ درصد صادرات  اخذ  قانون  است، 
که  است  کرده  اعمال  را  آهن(  معدنی)سنگ  خام 
متعاقب این امر عمال صادرات این محصول محدود 
و به نوعی ممنوع خواهد شد. طی این ابالغیه که از 
آن به عنوان روشی برای جلوگیری از خام فروشی، 
رونق تولید و افزایش فرآوری مواد معدنی یاد می 
شود، تبعاتی برای اقتصاد و همچنین زنجیره تولید 
فوالد در کشور خواهد داشت که در بعد بین الملل 
باعث از دست رفتن سهم بازارهای جهانی صادرات 
ارزآوری  توقف  داخل،  منظر  از  و  آهن شده  سنگ 
ناشی از صادرات و افزایش تولید فوالد در کشور با 
توجه به مصرف سرانه این محصول رقم می خورد.  
این در حالی است که در شرایط تحریم و نیاز کشور 
به ارز آوری، برخی ابالغیه ها و مصوبات بدون کار 
طول  بر  آن  تبعات  گرفتن  نظر  در  و  کارشناسی 
این  کار،  و  کسب  کلی  فضای  و  اقتصادی  زنجیره 
روبرو کرده است  با خلل های متعددی  را  زنجیره 
به طوری که بخشی نگری به یکی از شقوق زنجیره 
ارزش تولید فوالد، باعث می شود دیگر بنگاه های 
اقتصادی که در این فرآیند نقش آفرینی می کنند با 
مشکالت مختلفی روبرو شوند و این در حالی است 
که به تاکید رهبر معظم انقالب، رئیس جمهوری، 
در  کشور  مسوولین،  دیگر  و  مجلس  نمایندگان 
های  بنگاه  و  دارد  قرار  اقتصادی  جنگ  شرایط 
مقدم  خط  در  حاضر  نیروهای  عنوان  به  اقتصادی 
سیاست  عدم  لذا  شوند،  می  محسوب  جنگ  این 
با شرایط فوق  اتخاذ تصمیمات متناسب  و  گذاری 
می تواند منجر به کاهش توان این بخش از فعاالن 

حوزه جنگ اقتصادی شود.  
معدن،  از  ای  زنجیره  که  فوالد  تولید  براین  عالوه 
کارخانه های فرآوری و حمل و نقل را شامل می 

شدید  اندازهای  دست  دچار  قانون،  این  با  شود، 
های  داده  از  مثال  برای  که  طوری  به  شد  خواهد 
سنگ  صادرات  چشمگیر  کاهش  توان  می  گمرک 
آهن به چین و هند از سوی ناوگان ملی کشور به 

عنوان بخشی از این زنجیره را مشاهده کرد.  
ملی  ناوگان  ظرفیت  زنجیره،  این  مهم  بخش  در 
مانده  خالی  نگری،  بخشی  همین  سبب  به  کشور 
و کاهش اجباری ظرفیت مشکالت عدیده ای را در 
طول زنجیره ایجاد کرده است. این در حالی است 
که هم اینک شاخص های جهانی حمل محموالت 
فله به شدت در حال افت و استفاده از ناوگان ایرانی 

در فضای بین المللی دشوارتر شده است.  
ظرفیت  با  و  تخصصی  کامال  ناوگانی  وجود  بدانیم 
نزدیک به سه میلیون تن در بخش حمل محموله 
های فله، آن هم در شرایط کنونی تحریم، یک مزیت 
بالقوه برای درآمدزایی یک کشور محسوب می شود 
و برای حفظ آن قطعا می بایست بخشی از هزینه 
های این ناوگان را از طرقی چون حمل محموالت 
صادراتی و احیانا وارداتی کشور که توسط دستگاه 
های دولتی و یا بخش خصوصی صورت می گیرد، 

تامین کرد.
پتانسیل)صادرات  این  از  استفاده  که  است  درست 
سنگ آهن( می تواند به حفظ و بقای کشتی های 
ناوگان ملی که حکم یک سالح محکم در حمل و 
نقل یک کشور را دارد، کمک کند اما بدانیم اکنون 
همین ناوگان ملی در شرایطی نابرابر با دیگر شرکت 
های مشابه در بازار بین المللی مشغول فعالیت است 
و در این راستا در مسیر دسترسی به بنادر جهان، 
محدودیت  با  و...  قطعات  لوازم،  فنی،  مالی،  منابع 
ها و تبعیض های بسیار رو به رو و سهم ترانزیت و 
حمل بین المللی این شرکت صرفا به واسطه اعمال 
تحریم ها که ناشی از پیروی و حمایت کشتیرانی 

است،  نظام  های  سیاست  از  اسالمی  جمهوری 
کاهش چشمگیر یافته است. لذا حفظ ناوگان ملی 
و حفظ خطوط صادراتی یک ضرورت و یک وظیفه 
ملی است چرا که با احتمال تشدید جنگ اقتصادی 
یا کاهش  و  ورود  احیانا عدم  و  آینده  ماه های  در 
ایران،  بنادر  به  خارجی  بر  فله  های  کشتی  تردد 
حمایت از شرکت های کشتیرانی داخلی و سپردن 
حمل مایحتاج  اساسی کشور به ناوگان ملی امری 

ضروری به نظر می رسد.  
بر این اساس ضرورت دارد، دولتمردان و مجموعه 
بررسی  به  نسبت  کشور  خصوصی  و  دولتی  های 
زوایا و چالش های حوزه تولید و صادرات سنگ آهن 
و  ها  فرصت  جدید،  قوانین  وضع  متعاقب  کشور 
غنیمت  را  کنونی  شرایط  در  موجود  های  ظرفیت 
شمارند و تدابیری برای بازگشت سرمایه و به تبع 
افزایش  با  تا  بیاندیشند  کشور  برای  ارزآوری  آن 
از  ایران  نفتی  درآمدهای  کاهش  فلزات،  صادرات 
محل تحریم ها جبران شود و کشور از شرایط ویژه 
شود،  می  یاد  اقتصادی  عنوان جنگ  به  آن  از  که 

سربلند گذر کند.
سخن آخر اینکه سیاست های اقتصادی می بایست 
با در نظر گرفتن تمامی بخش  با نگاهی جمعی و 
های مرتبط و فعال در حوزه های مختلف واردات 
و صادرات کشور و منطبق با سیاست های اقتصاد 
اقدام  مقاومتی صورت پذیرد. بدیهی است هرگونه 
جهت تصمیم سازی در شرایط حساس کنونی بدون 
کشور  تواند  می  آن  اعمال  عواقب  گرفتن  نظر  در 
می  انتظار  لذا  دهد.  قرار  دشوارتری  شرایط  در  را 
رود، دستگاه های دولتی ذیربط ضمن ایجاد تعامل 
سازنده و پایدار به تناسب وضعیت فعلی حاکم بر 
اقتصاد کشور نسبت به اتخاذ سیاست های اصالحی 

بر پایه استراتژی مقاومت اقدام کنند.
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اقتصاد ایران

غالمحسین شافعی در نشست روسای تشکل های 
تحت پوشش اتاق مشهد

سود و پاداش نوآوری در ایران 
به پای داللی و سوداگری 

نمی رسد
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، بی توجهی 
توسعه  اساسی  موانع  از  یکی  را  نوآوری  به 
نوآوری  ما  اقتصادی دانست و گفت: در کشور 
در اولویت برنامه های اقتصادی قرار ندارد و سود 
و پاداش آن نیز به قواره سود و پاداش داللی و 
سوداگری نیست. به عقیده شافعی، پایین بودن 
سهم کاالهای دانش بنیان در صادرات کشور از 

نشانه های بی توجهی به نوآوری است.

ایــران،  اتــاق  رئیــس  شــافعی،  غالمحســین 
بی توجهــی بــه نــوآوری را یکــی از موانــع اساســی 
توســعه اقتصــادی دانســت و گفــت: در کشــور مــا 
ــرار  ــادی ق ــای اقتص ــت برنامه ه ــوآوری در اولوی ن
ــواره ســود  ــه ق ــاداش آن نیــز ب ــدارد و ســود و پ ن
و پــاداش داللــی و ســوداگری نیســت. بــه عقیــده 
شــافعی، پاییــن بــودن ســهم کاالهــای دانش بنیان 
ــه  ــی ب در صــادرات کشــور از نشــانه های بی توجه

ــوآوری اســت. ن
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی،  اتــاق  رئیــس 
به گونــه ای  شــرایط  گفــت:  ایــران  کشــاورزی 
ــوآوری در اولویــت برنامه هــای  پیــش رفتــه کــه ن
اقتصــادی نیســت و متأســفانه ســود و پــاداش 
حاصــل از نــوآوری در کشــور مــا، بــه قــواره داللــی 
و ســوداگری نیســت و ایــن خــأ بزرگــی بــه شــمار 

می آیــد.
غالمحســین شــافعی در دومیــن نشســت روســای 
مشــهد  اتــاق  پوشــش  تحــت  تشــکل های 
ــای  ــا کااله ــی م ــالم صادرات ــه در اق ــزود: اینک اف
ــان  ــد، نش ــدی دارن ــهمی یک درص ــان س دانش بنی
ــه  ــن عرص ــان، در ای ــالف جه ــه برخ ــد ک می ده
عقــب مانده ایــم و همیــن موضــوع یکــی از موانــع 
ــد. ــمار می آی ــه ش ــادی ب ــعه اقتص ــی توس اساس

ــر  ــرار ب ــه اص ــاهدیم ک ــاًل ش ــه داد: متقاب او ادام
تولیــد کاالهایــی اســت کــه حتــی از بــازار داخلــی 
ــن شــکافی کــه  ــز در حــال حــذف هســتند. ای نی
ــن و  ــوژی نوی ــا تکنول ــا ب ــد م ــش تولی ــان بخ می
ــود دارد،  ــان وج ــه و دانش بنی ــای فناوران رویکرده
ــی  ــی و حت ــای خارج ــا بازاره ــود ت ــث می ش باع
ــم. ــت بدهی ــز از دس ــود را نی ــی خ ــتریان داخل مش

شــافعی، تولیــد نوآورانــه را ظرفیتــی دانســت کــه 
می توانــد بــه توســعه صــادرات و رشــد نفــوذ 

ــان  ــود و خاطرنش ــر ش ــی منج ــای جهان در بازاره
کــرد: مــا در شــرایط خــاص و ویــژه ای قــرار 
ــی  ــه گام های ــم و البت ــت بیاوری ــر طاق ــم و اگ داری
ــه  ــا را ب ــت م ــن اس ــم، ممک ــمندانه برداری هوش

ــد. ــون کن ــی رهنم ــاد غیرنفت اقتص
و  اتــاق  دوســویه  تعامــالت  توســعه  لــزوم 

وابســته تشــکل های 
ــعه  ــزوم توس ــر ل ــه ب ــران در ادام ــاق ای ــس ات رئی
ــی و  ــش خصوص ــان بخ ــویه پارلم ــالت دوس تعام

ــرد. ــد ک ــه آن تأکی ــته ب ــکل های وابس تش
شــافعی تصریــح کــرد: همیشــه نبایــد اتــاق 
ــد  ــه بای ــن رابط ــه ای ــد، بلک ــکل ها را اداره کن تش
دوســویه باشــد تــا مشــارکت و ارتبــاط الزم رقــم 
بخــورد. در پارلمــان بخــش خصوصــی، بــر توجــه 
ــم؛ چراکــه  ــد داری ــه برنامه هــای بلندمــدت تأکی ب
منهــای چنیــن بحثــی، اقداماتمــان بــا چشــم های 
بســته انجــام خواهــد گرفــت. البتــه در حــال 
ــده  ــه در عم ــده ک ــه ای ش ــرایط به گون ــر ش حاض
فعالیت هــا و برنامه هــا، ترســیم یــک برنامــه حتــی 
پیش بینی ناپذیــری  به واســطه  کوتاه مــدت، 

ــت. ــوار اس ــرایط، دش ش
ــور  ــعه در کش ــای توس ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش او ب
گفــت: چــه خــوب اســت کــه میــزان تحقــق ایــن 
ــم  ــرار بگیــرد. معتقدی برنامه هــا مــورد ســنجش ق
ــش از 3۰  ــه بی ــا ب ــن برنامه ه ــق ای ــزان تحق می

درصــد نمی رســد.
رئیــس اتــاق مشــهد بــا تأکیــد بــر اینکــه نمی توان 
ســاختارهای  و  غیرعــادی، کشــور  شــرایط  در 
ــا رویکردهــای عــادی اداره کــرد،  مختلــف آن را ب
اتــاق از ایده هــای تشــکل ها در  یــادآور شــد: 
حوزه هــای مختلــف اســتقبال می کنــد و قــدردان 

مشــارکت آن هــا اســت.

ــه روســای برخــی تشــکل های  شــافعی خطــاب ب
مشــارکت  گفــت:  اســتان  خصوصــی  بخــش 
پیگیــری،  طــرح،  در  اقتصــادی  تشــکل های 
ــرای مشــکالت  ــه پیشــنهاد ها ب مطالبه گــری و ارائ
ــادی  ــاالن اقتص ــی و فع ــش خصوص ــائل بخ و مس
از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت. مثــاًل مهــم 
اســت کــه ببینیــد هــر یــک از تشــکل های شــما 
در تدویــن دســتورات شــورای گفتگــو چقــدر 
ظرفیــت  گفتگــو  شــورای  داشــته اند؟  نقــش 
از  بایــد  تشــکل ها  کــه  اســت  قابل توجهــی 
ــر  ــالوه ب ــد ع ــکل ها بای ــد. تش ــتفاده کنن آن اس
مطالبــه گــری، در ســازوکار ارتباطــات بــا یکدیگــر 

ــد. ــاد نماین ــی ایج ــز تغییرات نی
او بــر اهمیــت مشــارکت بخــش خصوصــی در ارائه 
ــم  ــر بتوانی ــرد: اگ ــان ک ــد و بی ــنهاد ها تأکی پیش
درجــه اعتمــاد را بــاال ببریــم، حرف هایمــان بهتــر 
ــر  ــر، اگ ــان بهت ــه بی ــود. ب ــل می ش ــنیده و عم ش
ــاد  ــت ایج ــان و دول ــن خودم ــل بی ــاد متقاب اعتم
ــاری  ــم، پافش ــه داری ــی ک ــر راه حل های ــم و ب کنی
ــن نتیجــه رســید. در  ــه بهتری ــوان ب نماییــم، می ت
ایــن شــرایط حســاس همــه بــه هــم نیــاز داریــم و 
ــا  ــم ت ــدی بروی ــه دنبــال راه حل هــای جدی ــد ب بای

دو طــرف بــه نتیجــه برســیم.
توجه به خوداتکایی به جای خودکفایی

شــافعی در بخــش دیگــری از اظهارات خــود درباره 
توجــه بــه »خودکفایــی« به جــای »خوداتکایی« در 
ــه  ــرد: مدت هاســت ک ــح ک ــر تصری ســال های اخی
ــای  ــد به ج ــی تولی ــی و جایگزین ــث خودکفای بح
ــروز  ــه ام ــا ب ــده و ت ــرح ش ــور مط واردات در کش
ــه  ــم ب ــن موضــوع ه ــه اســت؛ ای ــه یافت ــم ادام ه
ــادی  ــای اقتص ــر بخش ه ــم دیگ ــا و ه ــت م صنع

لطمــه بســیاری زده اســت.
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یادداشت

متن کامل

ویژگی رهبران سازمانی قرن 21 از نظر مدیر فوجیتسو

موفقیت در زمان تالطم های 
شدید

تالطم  محیط های کسب وکار بسیار افزایش یافته 
و هر روز با تحولی دیجیتال مواجه هستیم که 
را  بازارها  در  فعالیت  و  کار  اصول  است  ممکن 
به طور کامل تغییر دهند. در این شرایط، رهبران 
سازمانی به چه مهارت ها و توانمندی هایی به جز 
دانش دیجیتال نیازمند هستند؟ در مصاحبه ای 
مدیرعامل   ،)Duncan Tait( تیت  دانکن  با  که 
واحد اروپا و خاورمیانه فوجیتسو و مدیر بازارهای 
آمریکایی این شرکت ژاپنی داشتیم، او درباره 
شرایط رهبران سازمانی و کسب وکارها توضیح 
رهبران  که  پرداخت  موضوع  این  به  وی  داد. 
به  می توانند  چگونه  دیجیتال،  عصر  سازمانی 
پرتالطم  شرایط  این  در  ارزش آفرینی  و  رشد 

دست یابند.
ممنون که بخشی از زمان امروز خود را به گفت وگو 
دهید  اجازه  شروع،  برای  دادید.  اختصاص  ما  با 
نگاهی به وضعیت روزهای کاری شما به عنوان رهبر 

موفق یک سازمان بین المللی بیندازیم.
در  و حضور  زود  از صبح  عالی  روز  برای من، یک 
باشگاه و دوچرخه سواری ثابت شروع می شود. بعد 
از آن، برنامه متنوعی دارم، حضور در جلسات هیات 

مدیره برای بحث درباره عملکرد شرکت یا تماس با 
یک مشتری برای صحبت درباره پروژه های کنونی 
که به آنها بهای زیادی می دهم. سپس در جلساتی 
حضور می یابم که حول رسمیت یافتن کسب وکارها 
تعیین  به  مربوط  جلسات  در  مثال  به عنوان  است. 
۵۰ سازمان برتر برای زنان به انتخاب مجله تایمز 
تا  باعث می شود  این جلسات  پیدا می کنم.  حضور 
بشناسم  را  رقیب  در کسب وکارهای  برجسته  افراد 
به عنوان  شوم.  آگاه  آنها  فکر  طرز  و  تجربیات  از  و 
یک مدیرعامل، هر روز تالش می کنم که وضعیت 
ورزش  دارم:  نگه  تعادل  در  را  سازمانی  و  شخصی 
باشم،  داشته  را  خود  شغل  انجام  توان  تا  می کنم 
زمان  شرکت  مالی  مسائل  روی  کردن  کار  برای 
در  بالقوه  استعدادهای  دنبال  به  می کنم،  صرف 
ویژه  به  و  ذی نفعان  بر  طبیعتا  و  می گردم  شرکت 

مشتریانمان تمرکز می کنم.
 پیش از پذیرفتن مسوولیت مدیرعاملی فوجیتسو 
می کردید؟  نقش  ایفای  دیگری  شغل های  چه  در 

انتقال به فوجیتسو چگونه بود؟
نخستین شغل خود را می توانم کار کردن در پایگاه 
خبرگزاری مادرم بدانم؛ زمانی که یک کامپیوتر به 
برود و  بهتر پیش  تا کارهایشان  آنها معرفی کردم 
تنها 1۴ سال داشتم. از آن زمان، همواره در تالقی 
و  بوده ام  مشغول  فعالیت  به  کسب وکار  و  فناوری 
فعالیت هایم برای بهبود کار مشتریان و فعالیت های 
به  که  زمانی  است.  بوده  سازمان هایم  داخلی 
فوجیتسو پیوستم، برنامه ای مشخص برای متحول 
ساختن بخش دولتی بریتانیا داشتم و می خواستم 
نتایج و شتاب حرکتی این حوزه را بهبود دهم. 18 
انتخاب  بریتانیا  دفتر  مدیرعامل  به عنوان  بعد،  ماه 
و  اروپایی، خاورمیانه  شدم که مسوولیت مشتریان 
آفریقایی را بر عهده دارد. بهبود مستمر عملکرد و 

ارزش آفرینی کاری بوده است که در این 32 سال 
انجام داده ام.

 رهبران سازمانی رده باال، مسوولیت های فراوانی بر 
عهده دارند. مسوولیت ها و وظایف مهم شما در این 

شغل چیست؟
در  نقش آفرینی  من،  وظایف  ابتدایی ترین  از  یکی 
از  است.  فوجیتسو  شرکت  جهانی  مدیره  هیات 
هیات  تاریخ  غیرژاپنی  فرد  نخستین  من  که  آنجا 
برایم  بزرگی  مسوولیت  هستم،  شرکت  این  مدیره 
به  باید  روزمره«  »وظایف  نظر  از  می آید.  شمار  به 
خاورمیانه  اروپایی،  مشتریان  به  خدمت رسانی 
برتر  کارکنان  از  حمایت  و  شرکت  آمریکایی  و 
شرکت اشاره کنم. نتایج کار ما هم در هر دو جبهه 
جهان  در  می توانند  مشتریان  است:  توجه  قابل 
دیجیتال و پرتالطم امروز، بقا یابند و فوجیتسو هم 

کسب وکارهایش را توسعه می دهد.
تاثیر  فناوری  پیشرفت های  از  شدت  به   21 قرن   
چالش های  بزرگ ترین  شما  نظر  به  است.  پذیرفته 
چگونه  و  چیست  قرن  این  در  سازمانی  رهبران 
داشته  چالش ها  این  با  موفق  برخوردی  می توانند 

باشند؟
دیگری  زمان  هر  از  بیش  فناوری  تغییرات  سرعت 
با  هرلحظه  کسب وکارها  اکنون  است.  شده 
که  می شوند  مواجه  بازار  در  نوظهوری  فعاالن 
کسب وکار  شیوه  در  اساسی  تغییراتی  و  تالطم 
کار  اصول  همه  کوتاه  زمانی  در  و  می کنند  ایجاد 
دگرگون می شود. رهبران کسب وکارها باید بتوانند 
خود  خدمات  و  محصوالت  و  عملیاتی  فرآیندهای 
این  به  و  متحول سازند  دیجیتال  قابلیت های  با  را 
بمانند،  باقی  تالطم ها  با  همگام  تنها  نه  صورت، 
همفکری  توانایی  بگیرند.  پیشی  هم  رقبا  از  بلکه 
که  با شریکی  ایده ها  و  دانش  اشتراک گذاری  به  و 

بتواند شرایط دیجیتالی موجود و رمز بقا در چنین 
محیطی را درک کند، بسیار حیاتی است. به همین 
دلیل، کسب وکارهای امروز در بسیاری از مواقع نیاز 
خواهند داشت تا برای موفقیت در عصر دیجیتال با 
و شراکت  دیگر، همکاری  و سازمان های  شرکت ها 

داشته باشند.
 شما در این زمینه یک پژوهش آینده نگرانه درباره 
بررسی  به  و  دادید  انجام   2۰3۰ سال  وضعیت 
چه  نوین  فناوری های  که  پرداختید  موضوع  این 
گذاشت.  خواهند  کسب وکارها  بر  بلندمدتی  اثرات 
و  اهداف  بر  اثری  چه  پژوهش  این  یافته های 

رویه های شرکت شما گذاشت؟
گزارش مسیر 2۰3۰ به بررسی این موضوع پرداخت 
که تا سال 2۰3۰ جهان چه شکلی از پیشرفت های 
فناوری را به خود خواهد گرفت. ما به دو سناریوی 
محتمل رسیدیم. یکی از سناریوها مثبت بود و فرض 
توزیع  مساوی  به صورت  فناوری  منافع  که  می کرد 
پیشرفت های  منفی،  سناریوی  در  اما  شد.  خواهد 
قافله  از  افراد  از  بسیاری  که  می شد  باعث  فناوری 
این  به  رسیدن  فناوری،  این  کاربرد  بیفتند.  عقب 
در  موفقیت  و  بقا  برای  که کسب وکارها  بود  درک 
جهان دیجیتال، مجبور هستند تا تحوالت دیجیتال 
و  کسب وکارها  زمان،  همین  در  کنند.  دنبال  را 
از  و  را شناخته  فناوری ها  باید کاربردهای  دولت ها 

آن برای خدمت رسانی به جامعه بهره ببرند.
و  ماشینی شدن  از  بحث  که  زمانی  مثال،  به عنوان 
خودکارسازی می شود، کسب وکارها باید با سرعتی 
معقول در این مسیر حرکت کرده و برای نفع بردن 
را  کارکنان خود  مهارت های  فناوری،  این  اثرات  از 
با سرعتی  فعالیت ها  ماشینی شدن  اگر  ارتقا دهند. 
مواجه  بیکاری  افزایش  با  شود،  انجام  حد  از  بیش 
خود  مشتریان  به  ما  فوجیتسو،  در  شد.  خواهیم 
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