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اقتصاد صنعت برق بیمار است
علیرضا کالهی صمدی رئیس کمیته سازندگان 
سیم و کابل سندیكا گفت: صنعت برق ایران 
که  است  کشور  توانمند  صنایع  معدود  جزو 
برنامه ریزی  با  توانمندی  یا  خودکفایی  این 
ایجاد شده  بخش خصوصی  و  دولت  مشترک 

است.
ــت:  ــن رابطــه گف ــران در همی ــاق ای ــدگان ات ــات نماین عضــو هی
صنعــت بــرق ایــران جــزو معــدود صنایــع توانمنــد کشــور اســت 
ــترک  ــزی مش ــا برنامه ری ــدی ب ــا توانمن ــی ی ــن خودکفای ــه ای ک
ــده او،  ــه عقی ــت. ب ــده اس ــاد ش ــی ایج ــت و بخش خصوص دول
ایــران مهمتریــن صادرکننــده بــرق بــه عــراق اســت و ورود 
ــا  ــد؛ ام ــزل نمی کن ــران را متزل ــگاه ای ــازار جای ــن ب ــه ای ــه ب ترکی
شــرط عقــل ایــن اســت کــه حواســمان بــه رقبــا باشــد. بخشــی 
ــه کشــورهای منطقــه مثــل عــراق، افغانســتان  از ایــن صنعــت ب
ــد  ــر نبای ــرایطی حاض ــی در ش ــود؛ ول ــادر می ش ــتان ص و پاکس
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ــه شــود. ــوارد پرداخت ــن م ــه ای ــی ب خیل
ــه کشــور  ــه ســفر اردکانیــان ب کالهــی صمــدی ب
عــراق اشــاره کــرد و ادامــه داد: پانزدهــم خردادماه 
ــرارداد  ــراق ق ــه ع ــرو ب ــر نی ــفر وزی ــال در س امس
صــادرات بــرق بــه عــراق بــه مــدت دو ســال امضــا 
ــن  ــت؛ ای ــی اس ــیار خوب ــرارداد بس ــه ق ــده، ک ش
قــرارداد می توانــد بخشــی از مطالبــات و نــگاه 

بخــش خصوصــی را پاســخگو باشــد.
ــه  ــرق ب ــا یکــی از صادرکننــده ب وی ادامــه داد: م
ــازار  ــه ب ــه ب ــی از ورود ترکی ــتیم؛ برخ ــراق هس ع
ــرق نگــران هســتند کــه مبــادا  عــراق در حــوزه ب
ــتم  ــد هس ــن معتق ــی م ــرد؛ ول ــا را بگی ــای م ج
کــه چنیــن اتفاقــی نخواهــد افتــاد؛ ترکیــه خــود 
واردکننــده انــرژی اســت؛ امــا معنــای ایــن گفتــه 
ــت  ــال راح ــا خی ــا ب ــه م ــت ک ــن نیس ــال ای اص
بنشــینیم و فکــر کنیــم ترکیــه جــای مــا را 
ــت؛  ــی اس ــارت خوب ــرق تج ــارت ب ــرد. تج نمی گی
وصــل کــردن شــبکه بــرق کشــورها بــه همدیگــر 

ــد اســت. بســیار مفی
او تصریــح کــرد: مــا بایــد در حــوزه انــرژی 
ــم؛  ــر بگیری ــتراتژیک را در نظ ــائل اس ــی مس برخ
ــم و  ــود را بدانی ــیلی خ ــوخت فس ــد ارزش س بای
بایــد دارایــی زیرزمینــی خــود را بــه دارایــی روی 
ــم  ــل تحری ــه دلی ــا ب ــم. م ــل کنی ــی تبدی زمین
ــر  ــویم و فک ــازار LNG وارد ش ــه ب ــته ایم ب نتوانس
می کنــم بعــد از ایــن هــم نمی توانیــم جــای 
ــازار  ــن ب ــم؛ ای ــدا کنی ــازار پی ــن ب ــی در ای محکم

آمریکایی هاســت. کنتــرل  تحــت 
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق ایــران تاکیــد کــرد: 
در ایــن شــرایط بایــد گاز را بــه بــرق تبدیــل کــرده 
ــد  ــرق توانمن ــت ب ــا صنع ــم؛ م و آن را صــادر کنی
بومــی داریــم؛ وصــل شــدن بــه شــبکه کشــورهای 

دیگــر می توانــد شــبکه  بــرق ایرانــی را بــه تعــادل 
برســاند.

او ادامــه داد: امــا صنعــت بــرق ایــران در داخــل بــا 
ــه برخــی  ــه رو اســت ک ــددی روب ــای متع چالش ه
از آن هــا صورتــی مزمــن بــه خــود گرفتــه اســت. 
ــار  ــرق بیم ــت ب ــاد صنع ــروزه اقتص ــع ام در واق

اســت.
ــاری  ــت بیم ــه  و عل ــاره ریش ــدی درب کالهی صم
صنعــت بــرق گفــت: اوال گفتــن از مشــکالت 
نافــی توانمنــد بــودن صنعــت بــرق ایــران نیســت، 
بلکــه نشــانه توانمنــدی صنعــت اســت. ایــن 
صنعــت از متوســط کشــورهای جهــان ســوم 
ــرق ۹۰  ــت ب ــران در صنع ــت. ای ــعه یافته اس توس
ــا مســیر درســت و بومــی را  درصــد خودکفایــی ب
طــی کــرده  اســت و ایــن بــا خودکفایــی در حــوزه 

ــت. ــاوت اس ــی متف ــودرو خیل ــت خ صنع
چنیــن  را  حــوزه  ایــن  مشــکالت  از  یکــی  او 
تشــریح کــرد: مثــال ایــران کشــوری پهنــاور اســت 
و چگالــی جمعیتــی پایینــی دارد و بــه دلیــل 
اختــالف دمــا بــار متوازنــی از لحــاظ مصــرف بــرق 
ــرح  ــی مط ــا در حال ــن چالش ه ــدارد. ای ــود ن وج
اســت کــه براســاس یکســری تصمیمــات سیاســی 
ــاده  ــه دورافت ــر منطق ــه ه ــرق را ب ــی، ب و اجتماع

برده ایــم.
 او ادامــه داد: در مقولــه اقتصــاد صنعــت بــرق در 
ــی  ــک دوگانگ ــار ی ــته دچ ــال های گذش ــول س ط
شــده ایم بــه ایــن معنــا کــه نتوانســته ایم تصمیــم 
بگیریــم کــه آیــا بــرق یــک خدمــت عمومی اســت 
ــا یــک کاالی تجــاری؟ اگــر بــرق یــک خدمــت  ی
ــناد  ــای آن در اس ــد هزینه ه ــت بای ــی اس اجتماع
ــوری  ــزی کش ــه ری ــند بودج ــد س ــری مانن دیگ
دیــده شــود و اگــر هــم یــک کاالی تجــاری 

اســت بایــد یــک ســازوکار منطقــی قیمت گــذاری 
ــن  ــدام از ای ــا هیچ ک ــود. ام ــن ش ــرای آن تعیی ب
سیاســت ها بــه طــور مشــخص دنبــال نشــده 

اســت.
کالهــی بــر ایــن بــاور اســت صنعــت بــرق ایــران 
علی رغــم  توانمنــدی  ایــن  و  اســت  توانمنــد 
ــوزه  ــن ح ــه ای ــا  ب ــه دولت ه ــت ک ــکالتی اس مش
ــه  ــرق ب ــت ب ــا صنع ــا ب ــت؛ م ــرده اس ــل ک تحمی
عنــوان یــک صنعــت یارانــه ای برخــورد کرده ایــم؛ 
هیــچ اســتراتژی مشــخصی نداریــم. در هیچ جــای 
ــدارد.  ــف وجــود ن ــدر تعرفه هــای مختل ــا این ق دنی
اماکــن  بــرای  تعرفــه مجانــی  مثــال  به طــور 
ــه کشــاورزی یکــی از  مذهبــی و آموزشــی و تعرف
ــن حــوزه اســت. چندگانگــی  مشــکالت جــدی ای
تعرفه هــا یــک ایــراد اســت کــه در اصطــالح 
می تــوان گفــت بــه شــفاف نبــودن تعرفه هــا 
بازمی گــردد. هــر کاالیــی کــه چنــد نرخــی باشــد 

ــود. ــاد می ش ــترش فس ــث گس باع
ــعه  ــرای توس ــد ب ــه داد: بای ــدی ادام ــی صم کاله
صنعــت بــرق اســتراتژی منســجمی تدویــن شــود؛ 
ــن  ــرق تعیی ــرای ب ــه ب ــده عادالن ــت تمام ش قیم
شــود. قیمــت عادالنــه هــم شــرایط مختلفــی دارد 
کــه بایــد آن هــا را در نظــر داشــت. در ایــن میــان 
هزینه هــای  نبایــد  مصرف کننــدگان  و  مــردم 
ــا  ــد. م ناکارآمــدی دســتگاه های دولتــی را بپردازن
بایــد تصمیــم بگیریــم کــه آیــا بــرق کاالی تجــاری 
اســت یــا خدمــت اجتماعــی؛ بایــد تکلیــف خــود 
ــاس  ــا براس ــم ت ــخص کنی ــش مش ــن بخ را در ای
آن سیاســت، راهــکار مشــخصی در پیــش بگیریــم؛ 
بــا ادامــه ایــن وضعیــت بــار مالــی هزینه هــا 
ــه  ــه ب ــن وزارتخان ــق ای ــرو و از طری ــه وزارت نی ب
بخــش خصوصــی بــا تاخیــر در پرداخــت معوقــات 

ــود. ــل می ش تحمی
ــه داد:  ــران ادام ــاق ای ــدگان ات ــات نماین عضــو هی
علی رغــم همــه موانــع ۹۵ درصــد از صــادرات 
خدمــات فنــی و مهندســی در صنعــت بــرق اتفــاق 
ــی  ــت بوم ــره صنع ــه زنجی ــته ب ــه وابس ــاده ک افت
اســت؛ تقریبــا همــه اجــزای صنعــت بــرق در 
ســاخت یــک نیــروگاه بومــی اســت و ایــن تاثیــر 
ــی  ــص مل ــد ناخال ــش حجــم تولی ــی در افزای باالی

دارد.
بــه  بــرق  صادرکننــده  مــا  کــرد:  تصریــح  او 
ــتیم؛  ــه هس ــراق و ترکی ــتان، ع ــتان، پاکس افغانس
بایــد بــه بــازار صــادرات بــرق توجــه کافــی شــود 
ــود. ــرف ش ــوزه برط ــن ح ــکالت ای ــائل و مش و مس
ــرای  الزم بــه ذکــر اســت کــه عــراق می خواهــد ب
ــرکت  ــک ش ــه و ی ــرق از ترکی ــود ب ــران کمب جب
ــرق وارد  ــتان ب ــم کردس ــه اقلی ــتقر در منطق مس
کنــد. احمــد موســی، ســخنگوی وزارت بــرق 
عــراق گفته اســت عــراق قصــد دارد ۴۵۰ مــگاوات 
ــرق از گــروه KAR در منطقــه اقلیــم کردســتان  ب
ــد.  ــه وارد کن ــرق از ترکی ــگاوات ب ــراق و 2۰۰ م ع
ــان  ــا اردکانی ــاه رض ــم خردادم ــن پانزده همچنی
وزیــر نیــرو، در ســفر یــک روزه خــود بــه بــه عــراق 
ــن کشــور  ــه ای ــرق ب ــرارداد دوســاله صــادرات ب ق
ــرق  ــادرات ب ــای ص ــی قرارداده ــرد؛ تمام ــا ک امض
بــه عــراق تــا پیــش از ایــن یکســاله بــوده امــا در 
ــرارداد دو  ــی شــده و ق ــن ســفر، مذاکــرات نهای ای
ــای 2۰2۰ و  ــرای ســال ه ــرق ب ســاله صــادرات ب

ــه امضــا رســید. ــراق ب ــرق ع ــا وزارت ب 2۰2۱ ب
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وزیر نیرو:

طلب ۴۵ هزار میلیارد تومانی 
صنعت برق از دولت

می شود  گفته  که  مساله  این  گفت:  نیرو  وزیر 
اعمال خاموشی ها برای اجرای تعهد در صادرات 
برق بوده کامال کذب بوده چراکه اولویت ما در 

ابتدا تامین مصارف داخلی است.
به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان  شب گذشته در یک 
برنامه تلویزیونی با بیان اینکه تعهداتی را که برای 
می  تامین  واردات  محل  از  بخشی  داریم  صادرات 
شود، اظهار کرد: در حال حاضر با تمام کشورهای 
همسایه امکان تبادل انرژی داریم، از برخی انرژی 
می خریم و به برخی انرژی می فروشیم و  اینکه 
ایران می خواهد به عنوان هاب منطقه ظاهر شود 
یعنی هدفگذاری ما این است که از سرمایه گذاری 
استفاده  انتقال   های  شبکه  در  خود  ساله  ها  ده 
کنیم و به هیچ وجه موضوع برخی اختالالت فنی 
در شبکه ۸۳ هزار مگاواتی کشور ارتباطی با بحث 

صادرات ندارد.
انرژی  ساعت  کیلووات  هر  کرد:  خاطرنشان  وی 
سوخت  قیمت  احتساب  بدون  تومان   ۱۴۰ حدود 
طور  به  می شود  دریافت  آنچه  اما  می برد  هزینه 

رقم  و  است  شده  تمام  قیمت  درصد   ۵۰ متوسط 
بسیار بزرگی از محل این تکلیفی که بر ما می شود 
تمام شده  و  تکلیفی  قیمت  مابه التفاوت  آن  به  که 
است حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است که صنعت 
به  هم  حدود  همین  است.  طلبکار  دولت  از  برق 
در  برق  کنندگان  عرضه  و  سازندگان  پیمانکاران، 

بخش خصوصی بدهکار است.
وی تصریح کرد: مصرف کننده های عمده ما نباید 
بیش از این پشت سر بخش های به لحاظ اقتصادی 
صنعت  در  بزرگی  واحدهای  شوند.  پنهان  ضعیف 
کشور داریم که در سال بیش از 2۰ هزار میلیارد 
تومان سود دارند و بخش عمده ای از این را از بابت 
یارانه وسیعی انرژی حاصل می کنند. چرا این ها که 
محصوالت تولیدی خود را در داخل کشور حتی به 
قیمت جهانی عرضه می کنند نباید به قیمت تمام 
مسول،  مقام های  با کمک  باید  کنند؟  عرضه  شده 
قانون گذار و دولت این مساله را برطرف و از منابع 
و  توزیع  و  انتقال  شبکه  بازسازی  به  شده  حاصل 
شهرها، حفظ  در  خودنگهدار  کابل های  از  استفاده 
زیباسازی  و  نکردن درختان  و قطع  محیط زیست 

مبلمان شهری استفاده کنیم.
یارانه ها نباید موجب پرمصرفی و بدمصرفی شود

وزیر نیرو تاکید کرد: یارانه ها نباید موجب پرمصرفی 
مجلس  شود.  کنندگان  مصرف  در  بدمصرفی  و 
است  دولت  کنار  در  اکنون  پرانگیزه ای  و  سرحال 
انرژی داشتیم  با اعضای کمیسیون  و صحبت هایی 
به  کم  کم  که  آینده  ماه  دو  یکی  می کنم  فکر  و 
فرصت  برویم،   ۱۴۰۰ بودجه  الیحه  تدوین  سمت 
نمایندگان  با  نزدیک  همفکری  با  که  است  خوبی 
کارهایی  و  ساز  اسالمی،  شورای  مجلس  در  مردم 
در  و  بگیریم  نظر  در   ۱۴۰۰ بودجه  قانون  برای 
از  واقعی  حمایت  اولویت ها  از جدی ترین  یکی  آن 

بخش های ضعیف و نیازمند و رعایت اصول کمک و 
پرداخت یارانه منطقی به آنها است، اما بخش هایی 
خودمان  وظیفه  و  هستند  صادرکنندگان  جزو  که 
می دانیم که انرژی مورد نیاز آنها را تولید کنیم که 
چرخ تولید و اشتغال کشور متوقف نشود و توسعه 
هم پیدا کند بپذیرند که باید به فکر پایداری این 
صنعت هم باشند تا سرمایه گذاری های خودشان در 

معرض خطر و تهدید قرار نگیرد.
 2۵۰ از  بهره برداری  امسال  ما  بنای  افزود:  وی   
پروژه تا پایان سال با سرمایه گذاری حدود ۵۰ هزار 

میلیارد تومان است.
از  اعم  این مجموع حدود 2۰۰ پروژه  از  اردکانیان 
افتتاح ۹ سد، آبگیری ۹ سد، ۱۸ نیروگاه حرارتی، 
و  فاضالب  خانه  تصفیه   ۱۸ آب،  تصفیه خانه   ۱2
را  کشور  استان   ۳۱ در  روستا   ۱۷۰۰ به  آبرسانی 
پروژه های ساخت و سازی برشمرد و گفت: ۵۰ پروژه 
ساز و کاری هم تعریف شده است؛ اینها پروژه هایی 
هستند که موجب گردش مناسب تر امور در صنعت 
آب و برق می شوند و پاسخگویی و خدمات رسانی 
کوتاه  را  اداری  مسیرهای  و  تسهیل  را  مردم  به 

می کند و راندمان ها را افزایش می دهند.
آمدن  وارد  از  مشترکان  گالیه مندی  درباره  وی 
با  خاموشی ها،  دلیل  به  برقی  وسایل  به  خسارات 
وزارت  در  حوادث  بیمه  سامانه  برقراری  به  اشاره 
وارد  با  می توانند  مشترکان  کرد:   خاطرنشان  نیرو 
شدن به سامانه این موارد را ثبت کنند که امسال 
بالفاصله برای پرداخت خسارت از طریق شرکت های 

بیمه اقدام خواهیم کرد.
ایران در جایگاه نخست منطقه است

با اشاره به جایگاه نخست  وزیر نیرو در عین حال 
کشور در منطقه و ۱۴ دنیا از حیث ظرفیت نصب 
شده نیروگاهی گفت: آنچه مهم است حرکت ما به 

در  فقط  است.  انرژی  منابع  به  تنوع بخشی  سمت 
دولت حاضر تاکنون حدود ۱۶ هزار مگاوات ظرفیت 
به حدود 2۰  دولت  پایان  تا  که  داریم  نصب شده 
هزار مگاوات خواهد رسید. حدود 2۵ درصد مجموع 
انرژی تولیدی ما از سوخت های غیر فسیلی اعم از 
آب و منابع تجدیدپذیر چون خورشید و باد است و 
این نشان می دهد که صنعت برق ایران صنعت قابل 
عرضه در جهان و قابل رقابت است و در بازارهای 

منطقه حضور دارد.
اردکانیان گفت: شش سال است که به طور متوالی 
صادرات خدمات فنی و مهندسی آب و برق در رتبه 
کشور  صادراتی  مهندسی  و  فنی  خدمات  نخست 
است و حدود ۵۷.۵ درصد کل صادرات این بخش را 
به خود اختصاص می دهد؛ شرکت های بزرگ ایرانی 
در بازارهای نه فقط منطقه که حتی قاره آفریقا و 
می شوند، خدمات  مناقصه ها  برنده  التین  آمریکای 
مهندسین مشاور هم این گونه است و از این حیث 
این صنعت  در  خوبی  بسیار  انسانی  منابع  ظرفیت 

فعال است.
وی با اشاره به نقش سرمایه گذاری بخش خصوصی 
به  اتکا  تا مقدار زیادی عدم  برق  گفت: در صنعت 
درصد   ۶۰ از  بیش  داریم؛  دولت  و  عمومی  بودجه 
و  بوده  خصوصی  بخش  به  متعلق  ما  نیروگاه های 

مدام این چرخه در حال حرکت است.
وزیر نیرو افزود: بخش عمده ای از درآمدهای ما که 
فروش  محل  از  می گوییم  داخلی  منابع  آن  به  ما 
انرژی به مردم و بخش های مختلف است. در بخش 
آب هم این گونه است اما در این بخش اتکای ما به 
بودجه عمومی دولت بیشتر است اما در عوض سعی 
کردیم این وابستگی را با تنوع بخشی به روش های 
و  خصوصی  بخش  مشارکت  جلب  و  منابع  تامین 
مکانیزم های مختلفی که سرمایه گذاران را می توانیم 
متن کامل

https://www.isna.ir/news/99051208330/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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برگزاری نشست آنالین تجاری ایران و پاکستان
شرکت توسعه رویدادهای نمایشگاهی و تجاری، اولین دوره سلسله نشست های آنالین تجاری با 

عنوان نشست ایران و پاکستان را با حمایت و یارانه معاونت علمی ریاست جمهوری برگزار می کند.
 B2B شایان ذکر است هزینه شرکت در این نشست ۱2۵۰ دالر بوده و با توجه به اینکه این جلسات از نوع
است، ساعت آن با توجه به معیارهای هر شرکت و بصورت اختصاصی برای هر شرکت تعیین خواهد شد. 

گفتنی است شرکت های عضو سندیکا در صورت تمایل به حضور در این نشست، از تخفیف ۱۵ درصدی 
برخوردار خواهند بود. 

معاون امور صنایع وزارت صمت خبر داد:

شناسایی پروژه های زیرساختی 
توسعه ساخت داخل در صنایع 

راهبردی
معاون امور صنایع وزارت صمت از برنامه ریزی 
برای برگزاری میزهای ساخت داخل در صنایع 
پتروشیمی،  تجهیزات  خودرو،  نظیر  راهبردی 
لوازم خانگی، ماشین آالت معدنی و ... تا پایان 
سال جاری خبر داد و گفت: تعداد پروژه های 
حمل  مختلف  صنایع  در  داخل  ساخت  توسعه 
توسعه  محوریت  با  فلزی  و  فلزی  غیر  نقل،  و 
های  ظرفیت  احیاء  دار،  مزیت  صنایع  ظرفیت 
نهایی خواهد  زودی  به  واردات  کاهش  و  خالی 

شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت به نقل از  شاتا، 
مهدی صادقی نیارکی که در نشست شورای مدیران 

معاونت امور صنایع وزارت صمت با بیان این مطلب، 
تصریح  کرد: سیاست اصلی وزارت صمت در مسیر 
برگزاری  محور  دو  بر  صنعتی  خوداتکایی  تحقق 
اجرای  و  داخل  ساخت  توسعه  تخصصی  میزهای 
پروژه های زیرساختی در صنایع راهبردی قراردارد 
و در این راستا نیازهای صنعتی وارداتی در صنایع 
مختلف احصاء و بر مبنای اجزاء و قطعات وارداتی 
پروژه های توسعه ساخت داخل تعریف شده است.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری سه میز 
بسترهای  افزود:  پاییز  فصل  ابتدای  تا  تخصصی 
الزم برای میز تجهیزات صنایع پتروشیمی فراهم و 
مراسم انعقاد قرارداد داخلی سازی در این بخش به 

زودی برگزار خواهد شد.
از  همچنین  صمت  وزارت  صنایع  امور  معاون 
خانگی  لوازم  حوزه  در  تخصصی  میزهای  برگزاری 
و خودرو با رعایت پروتکل های بهداشتی خبرداد و 
افزود: تاکنون سه میز تخصصی در حوزه تجهیزات 
در حوزه خودرو  تخصصی  میز  و چهار  پتروشیمی 
برگزار شده است و به زودی پنجمین میز تخصصی 
صنعت  در  میز  چهارمین  و  خودرو  صنعت  در 

تجهیزات پتروشیمی برگزار خواهد شد.
مهمترین  تبادل  از  پس  همچنین  نشست  این  در 
مرکزساخت  رییس  مختلف،  صنایع  در  روز  اخبار 
حوزه  در  شده  انجام  اقدامات  از  گزارشی  داخل 

توسعه ساخت داخل و سامانه توانیران ارائه کرد.
مشاور عالی و دستیار ویژه معاونت امور صنایع نیز 
طی گزارشی به تشریح روند تخصیص ارز به صنایع 
مختلف پرداخت. بررسی وضعیت میزهای تخصصی 
های  پروژه  میزان  همچنین  و  مختلف  صنایع  در 
معاونت امور صنایع در حوزه توسعه ساخت داخل 
نیز از جمله موضوعاتی بود که در این نشست به آن 

پرداخته شد.
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اکبری تاالرپشتی با اشاره به فرمایشات مقام معظم 
رهبری خبر داد

تدوین طرحی دوفوریتی 
برای الزام دولت به هدایت 

سرمایه های موجود در بورس به 
سمت تولید

از  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  رئیس 
تدوین طرحی دو فوریتی که بر اساس آن دولت 
ملزم است سرمایه و نقدینگی موجود در بازار 
و  تولید  سمت  به  خاص  سازوکار  با  را  بورس 

صنعت هدایت کند، خبر داد.
رئیـس کمیسـیون  تاالرپشـتی  اکبـری  اهلل  عـزت 
صنایـع و معـادن مجلـس در گفت وگـو بـا خبرنگار  
خبرگـزاری خانـه ملـت، بـا اشـاره بـه فرمایشـات 
مقـام معظم رهبری درباره ضروت اسـتفاده از توان 
داخـل، گفـت: از آنجایـی کـه شـرکت های دانـش 
بنیان، متخصصان و دانشـمندان برجسـته ی کشور 
از قبـول مسـئولیت در حـوزه پروژه هـای تولیـدی، 
صنعتـی و ... اسـتقبال کرده و زیرسـاخت های الزم 
بـرای تکیـه بـر تـوان داخـل آمـاده اسـت، بایـد از 
ایـن ظرفیت اسـتفاده کـرد اما تحقق ایـن مهم در 
گـرو توجـه مسـئوالن و دولـت به پتانسـیل داخلی 

ست. ا
هـر  سـاخت  تـوان  بنیـان  دانـش  هـای  شـرکت 

دارنـد را  سفارشـی 
نماینـده مـردم تهران، ری، شـمیرانات، اسالمشـهر 
و پردیـس در مجلـس شـورای اسـالمی افـزود: از 
آنجایـی کـه در حـوزه نفـت و صنایـع در گذشـته 
مسـئولیت های داشـتم، بـاور دارم، هـر سفارشـی 
داده  دانش بنیـان  و  داخلـی  شـرکت های  بـه  کـه 

شـود ایـن شـرکت ها تـوان سـاخت آن را دارنـد.
تحریـم فرصت اسـت و نباید با اعمـال محدودیت ها 

دسـت پاچه شد
وی بـا بیـان اینکـه تحریم فرصـت اسـت و نباید با 
اعمـال محدودیت هـا دسـت پاچه شـد، اضافه کرد: 
برخـی بـدون توجـه بـه منافع کشـور تمـام تالش 
خـود را بـرای واردات کاالهایـی کـه امکان سـاخت 
آنهـا در داخـل وجـود دارد را بـه کار می برنـد؛ بـه 
طـور مثـال علیرغـم اینکـه بخـش معـدن ارزآوری 
دارد امـا موظـف اسـت بخشـی از ایـن ارز را بـه 
قطعـات  واردات  بـرای  خودروسـازی  شـرکت های 
اختصـاص دهـد کـه مایـه تاسـف اسـت زیـرا بهتر 
اسـت ارز صادراتـی حاصل در بخـش معدن، صرف 

توسـعه و نوسـازی همیـن بخش شـود.
کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسالمی 
یـادآور شـد: عـده ای در تالشـند، ادعـا کننـد کـه 
امکان سـاخت قطعات و تجهیزات در داخل کشـور 
وجـود نـدارد اگـر ایـن ادعـا درسـت اسـت چگونه 

ایـران توانسـت ماهـواره به فضا بفرسـتد؟
ضرورت هدایت نقدینگی به سمت تولید

اکبـری تاالرپشـتی بـا اشـاره بـه ضـرورت هدایـت 
نقدینگـی به سـمت تولیـد، ادامـه داد: تدوین طرح 
دو فوریتـی کـه بـر اسـاس آن دولـت ملـزم شـود 
سـرمایه و نقدینگـی موجـود در بـازار بـورس را بـا 
سـازوکار خاصـی به سـمت تولید و صنعـت هدایت 
کنـد، در دسـتور کار کمیسـیون صنایـع و معـادن 

دارد. قـرار  مجلس 
بـا  مجلـس  معـادن  و  رئیـس کمیسـیون صنایـع 
اشـاره بـه انتقـادات مطـرح شـده از رشـد بـورس، 
گفـت: بهتـر اسـت بـه جـای انتقـاد راهـکار ارائـه 
شـود، و از ایـن ظرفیـت بـرای رونق تولیـد و بهبود 

وضعیـت صنعـت اسـتفاده شـود./

جای خالی اوراق مصون از تورم
دکتر علی سرزعیم

آمارهای اقتصادی سال 13۹8 و چند ماه اخیر، 
روند رو به رشد تورم را نشان می دهد. برای توده 
مردم این وضعیت با رشد روزافزون قیمت ها در 
کاالهای خوراکی خود را نشان می دهد و به طور 
طبیعی آن را به تمام کاالها و کل اقتصاد تعمیم 
می دهند. وقتی وضعیت چنین است این خطر 
نسبت  جامعه  از  بزرگی  بخش  که  دارد  وجود 
به حفظ قدرت خرید خود نگران شود و به طور 
در  یافتن سپری  برای  ابزاری  دنبال  به  طبیعی 

برابر تورم بگردد.

دارند،  توجه  قابل  پس اندازهای  که  کسانی  برای 
ابزاری  سوداگرانه  خرید  و  مسکن  بازار  در  حضور 
سنتی در برابر تورم بوده است. برای کسانی که پس 
اندازهای کمتری دارند خرید خودرو، سکه یا ارز ولو 
اخیرا  است.  بوده  دسترس  در  گزینه  کم  مقدار  به 
مردم بورس را روزنه ای برای سود یا دست کم برای 
بخش  باور  اگر  می کنند.  تلقی  خرید  قدرت  حفظ 
بزرگی از جامعه چنین شود، آن وقت باید گفت که 
انتظارات تورمی رقم باالیی را نشانه می رود و عمال 
نیز این انتظار خود را محقق خواهد کرد. نکته حائز 
توجه این است که حتی اگر دولت کسری بودجه 
از  را  خود  امسال  نیاز  همه  بتواند  و  باشد  نداشته 
محل فروش شرکت ها در بورس تامین کند باز هم 
این مشکل برجای خود باقی خواهد ماند. بنابراین 
سیاست پولی باید مدیریت انتظارات را هدف گیری 
کند. سوال مهمی که مطرح است این است که چه 
به  کرد؟  این هدف کمک خواهد  تحقق  به  ابزاری 
باور نگارنده در حال حاضر دو ابزار بسیار موثر است 

و می تواند کارآیی خوبی داشته باشد.
ابزار اول انتشار اوراق مصون از تورم است. این اوراق 
نرخ  از  اندکی بیش  به دارندگان  وعده می دهد که 
تورم محقق شده در یک سال پرداخت خواهد کرد. 
قدرت خرید  رفتن  از دست  ترتیب دغدغه  این  به 
دالریزه  خطر  و  می شود  منتفی  مردم  توده  برای 
شدن اقتصاد هم برطرف می شود زیرا همه می دانند 
خواهند  باالتری  بازده  باشد  که  هم  هرچقدر  تورم 
مثل  دارایی  بازارهای  به  هجوم  بنابراین  داشت. 
ارز، سکه، مسکن و حتی بورس متوقف می شود و 
آرامشی در بازار دارایی به وجود خواهد آمد. روشن 
است در وضعیتی که نرخ تورم ثبات ندارد، نمی توان 
و  کرد  منتشر  را  مشخصی  نرخ  با  بلندمدت  اوراق 
اوراق  بپذیرد.  را  آن  تا جامعه  باشیم  داشته  انتظار 
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بیمه  سامانه  طریق  از  مي توانند  هموطنان 
و  ثبت درخواست ها  به  نسبت  برق،  مشترکان 
خسارت هاي مالي، جاني و نقص عضو ناشي از 
حوادث شبكه برق اقدام کنند که پس از بررسي، 
مناقصه،  فرایند  در  بیمه گر  انتخاب  و  ارزیابي 
شرکت  توسط  خسارت  پرداخت  به  نسبت 

بیمه گر، اقدام مي شود.

)پاون(،  نیرو  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه  به گزارش 
گفت:  مطلب  این  بیان  با  برق  صنعت  سخنگوي 
براي  تالش  در  تاکنون   ۹۱ سال  از  برق  صنعت 
جبران بخشي از خسارت هاي وارده به مردم که در 

اثر اتفاقات شبکه رخ مي دهد، بوده است.
اساس  بر  که  این  بیان  با  مشهد  رجبي  مصطفي 
قانون رقمي معادل ۱۰۰ تومان در ماه از مشترکان 

روستایي  مشترکان  از  ماه  در  تومان   ۵۰ و  شهري 
اگر  اساس  این  بر  کرد:  خاطرنشان  مي شود،  اخذ 
خسارت  یا  دهد  رخ  برقي  وسایل  براي  حادثه اي 
تعیین  سقف  تا  بیمه  شود،  وارد  افراد  به  جاني 
شده در دستورالعمل ها، نسبت به جبران آن اقدام 

مي کند.
ابالغي  دستورالعمل هاي  اساس  بر  داد:  ادامه  وی 
و  میلیون   ۱2۱ حداکثر  تجهیزات  خسارت  براي 
2۸۰ هزار ریال، آتش سوزي و انفجار حداکثر چهار 
میلیارد و ۱۶۹ میلیون ریال، غرامت فوت حداکثر 
نقص  غرامت  ریال،  میلیون   ۵۴۸ و  میلیارد  چهار 
و  ریال  میلیون   ۳2 و  میلیارد  سه  حداکثر  عضو 
هزینه پزشکي حداکثر سه میلیارد و 22۱ میلیون 
و ۵۰۰ هزار ریال به آسیب دیدگان تعلق مي گیرد.

توانیر  شرکت  که  این  به  اشاره  با  مشهدي  رجبي 
نیروي  توزیع  شرکت هاي  همه  از  نمایندگي  به 
اقدام  بیمه گر  انتخاب شرکت  به  برق کشور نسبت 
جهت  مناقصه  برگزاري  کرد:  خاطرنشان  مي کند، 
ابالغ قانون بودجه  از  انتخاب شرکت بیمه گر، پس 
و ترتیبات مناقصه با توجه به حساسیت موضوع که 
حقوق مردم را دربر می گیرد، پس از تهیه اسناد و 

جزئیات مناقصه، انجام مي شود. 
به  نیاز  که  در صورتي  روند  این  اینکه  بیان  با  وي 
گفت:  مي انجامد،  طول  به  روز   ۴۵ نباشد،  تمدید 
با توجه به شرایط مورد اشاره و زماني که انتخاب 
شرکت بیمه گر نیاز دارد که گاه تا نیمه سال نیز به 
جلوگیري  منظور  به  برق  صنعت  مي انجامد،  طول 
اندازي  راه  به  نسبت  مشترکان،  حقوق  تضییع  از 
http://bime. آدرس  به  مشترکان  بیمه  سامانه 

tavanir.org.ir اقدام کرده است.
طریق  از  داشت:  اظهار  برق  صنعت  سخنگوي 
ثبت  به  نسبت  مي توانند  هموطنان  سامانه  این 

نقص  و  جاني  مالي،  خسارت هاي  و  درخواست ها 
که  کنند  اقدام  برق  شبکه  حوادث  از  ناشي  عضو 
پس از بررسي، ارزیابي و انتخاب بیمه گر در فرایند 
مناقصه، نسبت به پرداخت خسارت توسط شرکت 

بیمه گر، اقدام مي شود.
عهده  به  منازل  داخلي  شبکه هاي  نگهداري 

مشترکان است 
درصد   ۹۸ که  این  بیان  با  برق  صنعت  سخنگوي 
و  نوسانات  به  مربوط  برق  حوزه  در  خسارات  از 
موارد  بقیه  و  برقي  تجهیزات  از  ناشي  خسارات 
کرد:  تاکید  است،  انفجار  و  عضو  نقص  به  مربوط 
باید  جدي گرفته  نکات ایمني از سوي مشترکان 
کمک  با  برق،  شبکه  فرسودگي  صورت  در  و  شود 
و  اقدام  فرسودگي  رفع  به  نسبت  متخصص  افراد 
جلوگیري  مالي  و  جاني  تلفات  و  خسارت  بروز  از 
براین که  با تاکید  کنند. رجبي مشهدي همچنین 
نگهداري شبکه هاي داخلي منازل و ساختمان ها به 
عهده مشترکان است و آنها مالک کنتور و شبکه هاي 
برق  مشترکان  همه  به  هستند،  ساختمان  داخلي 
توصیه کرد: نسبت به رسیدگي و بررسي شبکه هاي 
کارشناسان  و  متخصصان  توسط  ساختمان  داخلي 
خبره اقدام و همچنین از دستگاه هاي محافظ براي 
باعث  دزدي ها  برق  کنند.  استفاده  برقي  وسایل 
حال  عین  در  وي  مي شود  شبکه  در  نوسان  ایجاد 
هاي  استفاده  از  ناشي  نیز  را  اتفاقات شبکه  برخي 
استفاده هاي  گفت:  و  کرد  عنوان  برق  از  غیرمجاز 
غیرمجاز از برق)برق دزدي( باعث ایجاد نوسان در 
شبکه هاي برق مي شود و همین امر ممکن است به 
وسایل مشترکان آسیب وارد کند که در این زمینه 
از همه مردم درخواست داریم در صورت مشاهده 
چنین مواردي، از طریق شماره تلفن ۱2۱ اداره برق 

منطقه خود را در جریان قرار دهند.

سخنگوي صنعت برق عنوان کرد:

بیمه مشترکان برق، تالش صنعت برق براي جبران خسارات وارده 
به مردم در اثر اتفاقات شبكه
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رشد 326 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در 7 
سال اخیر

استقراض غیرمستقیم از بانک 
مرکزی 

خرداد  پایان  در  مرکزی  بانک  به  دولت  بدهی 
مالیات   ،۹۹ بودجه  تنخواه  کسر  از  پس  ماه 
و  هزار   10 و   ۹7 بودجه  تومانی  میلیارد   ۹800
در  دولت،  تعهد  به  اسناد  تومان  میلیارد   ۵80
مجموع به ۵6 هزار و 60 میلیارد تومان می رسد 
که نسبت به سال ۹1 معادل 326 درصد افزایش 

داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی 
وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سال های ۹۱ 
تا خرداد ماه ۹۹ نشان می دهد که این بدهی از رقم ۱۳ 
هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان به ۹۶ هزار و ۹۷۰ میلیارد 

تومان رسیده است.
اما در این رشد ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی چند 
نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در صورت لحاظ 
کردن این نکات میزان رشد واقعی بدهی دولت تغییر 

می کند. 
از مجموع کل بدهی دولت به بانک مرکزی، ۱۰ هزار 
و ۵۷۰ میلیارد تومان از این رقم اسناد به تعهد بوده 
است. طبق تعریف بانک مرکزی »اسناد به تعهد دولت، 
اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از 
طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات 

و  پولی  قانون   ۸ ماده  موجب  به  و  شده  تعهد  ملی 
بانکی کشور )مصوب سال ۱۳۵۱( به عنوان پشتوانه 
اسکناس های منتشره منظور شده است. بخشی دیگر 
از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته هایی است که 
از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری 
صندوق  نزد  دولت  سهمیه  عنوان  به  ایران  اسالمی 
بین المللی پول به امانت گذارده می شود.« بنابراین این 
۱۰ هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان صرف هزینه های دولت 

و هزینه های بودجه ای نشده است.
همچنین در چارچوب قانون بودجه سال ۹۷ دولت ۳۴ 
هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک ها را با بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی تهاتر کرد. پیگیری ما نشان 
می دهد در سال ۹۸ هم حدود ۳ هزار میلیارد تومان از 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک ها 
تهاتر شده است. با این اقدام ۳۷ هزار میلیارد تومان از 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت 

به بانک مرکزی منظور شد.
* مالیات ۹۸۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی

در قالب قانون بودجه ۹۷ بانک مرکزی بابت مابه التفاوت 
نرخ خرید و فروش ارز و تغییر نرخ ارز از حدود ۳۷۰۰ 
 ۹۸۰۰ پرداخت  به  موظف  تومان،   ۴2۰۰ به  تومان 
میلیارد تومان مالیات به دولت شد. این تصمیم باوجود 
مخالفت بانک مرکزی به تصویب نهایی رسید و در 
سال ۹۷ بانک مرکزی ۹۸۰۰ میلیارد تومان به حساب 
دولت واریز کرد. اما بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ این 
رقم را به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی در حساب 
خود درج کرده است. درواقع این رقم، رقم اختالفی 

بین دولت و بانک مرکزی است.
طبق قانون محاسبات عمومی دولت می تواند هر سال 
۳ درصد از کل بودجه عمومی را در قالب تنخواه از 
بانک مرکزی دریافت و تا پایان سال تسویه کند و در 
مواقع خاص این تنخواه تا ۶ درصد کل بودجه قابل 

افزایش است. در سه ماهه اول امسال هم بدهی دولت 
به بانک مرکزی به خاطر تنخواه بودجه معادل 2۰ هزار 
و ۵۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. با توجه به 
اینکه دولت موظف است تا پایان سال کل تنخواه را 

تسویه کند، در ارزیابی ها مورد استناد قرار نمی گیرد.
بنابراین در صورتی که این مورد باال را از میزان بدهی 
دولت به بانک مرکزی کسر کنیم، کل بدهی دولت 
به بانک مرکزی به عدد ۱۹ هزار و ۶۰ میلیارد تومان 
پایان سال ۹۱ حدود ۵۹۰۰  به  نسبت  که  می رسد 

تومان افزایش نشان می دهد.
اما در بررسی رفتار دولت یازدهم و دوازدهم مشاهده 
می شود که دولت برای تامین منابع در موارد متعددی 
متوسل به بانک ها شده است. در این موارد به طور 
مشخص دولت به سراغ بانک های دولتی می رفت. به 
همین دلیل بانک ها هم برای جبران قرضی که دولت 

داده اند، از بانک مرکزی اضافه برداشت می کردند. 
اینکه چقدر از بدهی دولت به بانک ها ناشی در این 
قالب شکل گرفته است، مشخص نیست اما اگر این 
در  دولت  درواقع  بگیریم،  نظر  در  را  حالت  و  رابطه 
سال های ۹2 تا ۹۷ به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی 
استقراض کرده است و تسویه بخشی از بدهی دولت به 
بانک ها به روش تهاتر که موجب انتقال بخشی از بدهی 
بانک ها به بانک مرکزی به حساب بدهی دولت به بانک 
مرکزی شده است را نباید از حساب بدهی دولت به 

بانک مرکزی حذف کرد.
با پذیرش این گزاره، باید بدهی ایجاد شده دولت از 
محل تهاتر بدهی بانک ها به بانک مرکزی را به حساب 
رشد واقعی بدهی دولت به بانک مرکزی منظور کرد. 
در این چارچوب، بدهی واقعی دولت به بانک مرکزی 
در سطح ۵۶ هزار و ۶۰ میلیارد تومان قرار دارد که با 
این حساب بدهی دولت به بانک مرکزی در طول ۷ 

سال گذشته ۳2۶ درصد افزایش یافته است.

اطالعیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان؛

ارسال پرونده تخلفات کالن 
صنفی و تولیدی به دادستانی 

کل کشور
پیرو بیانات مقام معظم رهبری در سخنرانی عید 
سعید قربان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در اطالعیه ای اعالم کرد که این 
به  را  تولیدی  و  کالن صنفی  تخلفات  سازمان، 

دادستانی کل کشور نیز ارسال می کند.
به گزارش شاتا، در این اطالعیه آمده است:

این سازمان فرمایشات مقام معظم رهبری را فصل 
الخطاب دانسته و ضمن لبیک به فرمایشات ایشان 
در  بازرسی  تشدید  در  ما  اقدام  که  می دارد  اعالم 
سراسر کشور، برخورد با احتکار، اختفا ، گرانفروشی 

و ... بعد از این منویات صد چندان شده است.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
به تخلفات جزء صنفی  اعالم کرد که ضمن توجه 
با  برخورد  کشور،  کل  دادستان  با  هماهنگی  پیرو 
ارسال  ضمن  را  تولیدی  و  صنفی  کالن  تخلفات 
تخلفات صنفی  بررسی  برای  تعزیرات حکومتی  به 
همزمان به دلیل اخالل در نظام اقتصادی کشور به 

دادستانی نیز ارسال خواهد کرد.
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یادداشت شعبان فروتن، رئیس اتاق ایالم

فشار کرونا بر اصناف و ضرورت 
ایجاد اورژانس اقتصادی

شعبان فروتن، رئیس اتاق ایالم در یادداشت خود 
به تبعات اقتصادی کرونا برای اصناف پرداخته 
نجات  برای  اورژانسی  اقداماتی  ضرورت  از  و 
کسب وکارها نوشته است. به عقیده او دولت باید 
اورژانس اقتصادی ایجاد کند و با گسترش چتر 
حمایتی بر سر فعاالن اقتصادی، الزامات عبور از 

بحران کرونا را فراهم آورد.
شـعبان فروتـن، رئیـس اتـاق ایـالم در یادداشـت 

بـرای اصنـاف  اقتصـادی کرونـا  تبعـات  بـه  خـود 
پرداختـه و از ضـرورت اقداماتـی اورژانسـی بـرای 
نجـات کسـب وکارها نوشـته اسـت. بـه عقیـده او 
دولـت بایـد اورژانـس اقتصـادی ایجـاد کنـد و بـا 
گسـترش چتـر حمایتـی بر سـر فعـاالن اقتصادی، 

الزامـات عبـور از بحـران کرونـا را فراهـم آورد.
عصـر کرونا دوران سـخت، دشـوار و طاقت فرسـایی 
را بـرای اصنـاف و بازاریـان بـه وجـود آورده کـه تا 
پیش ازایـن بـدون سـابقه بـوده و نمی تـوان پایـان 
دقیقـی را بـرای رهایـی از این وضعیـت پیش بینی 

کرد.
اصنـاف و بازاریـان به عنوان قشـر زحمتکش جامعه 
در عصـر کرونایـی دوران سـختی را تجربه می کنند 
چراکـه از یک سـو تـورم و از طـرف دیگر نوسـانات 
بـازار و از سـوی دیگـر مشـکالت ناشـی از ویـروس 
کرونـا عرصـه را بـر این فعـاالن اقتصـادی روزبه روز 

تنگ تـر می کنـد.
از  جلوگیـری  بـرای  اصنـاف  تعطیلـی  در  تـداوم 
شـیوع کرونـا کـه بنـا بـر ضـرورت انجـام شـده در 
کنـار افزایش سرسـام آور قیمت کاالهـای عمومی و 
کاهـش قـدرت خریـد مـردم، باعث بروز مشـکالت 
کم سـابقه ای بـرای فعـاالن عرصـه بـازار شـده کـه 

آثـار زیـان بـاری را بـه همراه داشـته اسـت.
افزایـش قیمـت تمام شـده کاال و بـاال بـودن هزینه 
اجـاره صنـوف نیز بر مشـکالت فعاالن بـازار افزوده 
و ایـن وضعیـت بـه چالشـی جـدی تبدیـل شـده 

ست. ا
ایـن در حالی اسـت کـه برخی از صنـوف در ردیف 
تعطیلی هـای  تـداوم  قـرار گرفته انـد کـه  پرخطـر 
ناشـی از ریسـک بـاالی فعالیت آنها باعـث تحمیل 
هزینه هـای زیـادی بـر ایـن اصنـاف شـده کـه باید 

به صـورت اورژانسـی بـه آنهـا پرداخته شـود.

آنچـه امـروزه ضـروری بـه نظر می رسـد این اسـت 
کـه دولت باید اورژانس اقتصـادی ایجاد کند و چتر 
حمایتـی را بر سـر فعـاالن اقتصـادی در بخش های 
مختلـف بگشـاید و افـق روشـن و امیدوارکننـده ای 

بـرای تـداوم فعالیت های اقتصادی ترسـیم شـود.
اقتصـادی  فعـاالن  از  معنـوی  و  مـادی  حمایـت 
به ویـژه بـازار به عنـوان کسـانی کـه نقـش مهمـی 
در تهیـه اقـالم مـورد نیـاز مـردم را بر عهـده دارند 
می توانـد فصـل تـازه ای را بـرای اصنـاف ایجـاد کند.
گام  نخسـتین  در  بایـد  اقتصـادی  اورژانـس 
تولیدگـران و اصنـاف و بازاریانـی را کـه در عصـر 
کرونایـی متحمـل زیـان و ضرر شـده اند شناسـایی 
از  بانکـی  بـرای حمایـت  را  کار ضربتـی  و  کـرده 
آنهـا اجـرا کنـد و از هرگونـه فعالیتـی کـه منجـر 
بـه تأخیـر در ارائـه خدمـات بـه فعـاالن اقتصـادی 

شـود. اجتنـاب  می شـود، 
معافیت هـای مالیاتـی، تأمیـن اجتماعی و همچنین 
تسـهیالت  بازپرداخـت  بـرای  یک سـاله  تنفـس 
دریافتـی ویـژه تولیدگران و بـازار و اصناف می تواند 
بـه کاهش آسـیب های عصـر کرونایی بـرای فعاالن 

اقتصـادی منجر شـود.
تـداوم  بـرای  بازاریـان  از  عمـده ای  بخـش  امـروز 
فعالیـت تحـت فشـارهای شـدید بانکـی، مالیاتـی 
ایـن  تـداوم  قـرار دارنـد کـه  اجتماعـی  تأمیـن  و 
وضعیـت می توانـد بـه تعطیلـی آنهـا منجـر شـود.

انتظـار مهـم از دولـت محترم این اسـت کـه با نگاه 
بـازار و اصنـاف در دوره کرونایـی،  فرابخشـی بـه 
تصمیمـات راهبـردی و حمایتـی اتخـاذ کنـد تا در 
ایـن دوران کـه ویروس کرونا عرصـه را برای تنفس 
تالشـگران  ایـن  کـرده،  تنـگ  اقتصـادی  فعـاالن 
عرصـه خدمت نیز بتواننـد هوای تازه ای استشـمام 

کننـد و از بسـتر رکـود برخیزند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد

کمبود محصوالت محافظتی 
کرونا در کشور وجود ندارد

علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تولیدکننده  شرکت های  مدیران  از  و  تهران 
محصوالت آرایشی و بهداشتی با تاکید بر تامین 
در  خانوار  نیاز  مورد  کاالی  حیث  از  بازار  نیاز 
مقابله با کرونا، تاکید کرد این محصوالت مشمول 

آزمایشات کنترل کیفی دقیق هستند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه در 
حال حاضر تولید محصوالت حفاظتی کرونا از جمله 
مواد ضدعفونی کننده به اندازه کافی و نیاز بازار از 
تولید  استاندارد  و  معتبر  تولیدی  واحدهای  سوی 
این  حیث  از  داخل  بازار  که  کرد  تاکید  می شود، 

محصوالت هیچ گونه کمبودی ندارد.
علی نقیب در گفت و گو با روابط عمومی اتاق تهران، 
با اشاره به اینکه فرهنگ مصرف محصوالت حفاظتی 
در برابر کرونا، در مقایسه با ماه های ابتدایی شیوع 
نیاز  اندازه  به  خانوارها  و  یافته  ارتقا  ویروس،  این 
واقعی خود اقدام به خرید این محصوالت می کنند، 
از  تولیدی  محصوالت  تمامی  کیفی  کنترل  افزود: 
به  ورود  از  پیش  شناخته شده  کارخانه های  سوی 
مجهز  و  معتبر  آزمایشگاه های  در  مصرف،  بازار 
صورت می گیرد، ضمن آنکه وزارت بهداشت نیز با 
ورود محصوالت  اجازه  بخش،  این  در  قوی  نظارت 

بی کیفیت به بازار را نمی دهد.
از کارخانه های  رئیس هیات مدیره یکی  نقیب که 
آرایشی  محصوالت  برتر  برندهای  و  شده  شناخته 
قیمت  خصوص  در  است،  کشور  در  بهداشتی  و 
یادآور  کرونا  برابر  در  ضدعفونی کننده  محصوالت 
شد که تولیدکنندگان این بخش، بر اساس مصوبات 

http://www.tccim.ir/story/?nid=64417
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به  امروزی  بازارهای  تالطم های  و  تحوالت 
بیشترین حد تاریخی خود رسیده اند. مسائلی 
جدید،  فناوری های  روزه  هر  ظهور  مانند 
بروز  فعالیت،  و  تغییر سریع شیوه های تجارت 
یا  مانند کرونا، بحران مالی  بیماری های فراگیر 
اقتصاد و سیاست،  حتی تغییر در نظم جهانی 
موفقیت و بقای کسب وکارها را به خطر انداخته 
غیرقابل  و  متغیر  حدی  به  گاه  شرایط  است. 
پیش بینی می شود که شرکت هایی با سابقه چند 
دهه فعالیت موفق، مجبور به اعالم ورشكستگی 
می شوند. در چنین محیط متالطمی، گاه حضور 
اندکی  می تواند  توانمند،  استراتژی  مدیر  یک 
ثبات به مجموعه تزریق کند و مانند ناخدایی 

ماهر، شرکت را به سمت آرامش ببرد.
در این مقاله، نویسندگان به ارائه رویکردی گام به 
گام برای شناسایی موثرترین و توانمندترین مدیران 
استراتژی اقدام کرده و شیوه کسب بیشترین بهره از 

آنها را تشریح می کنند. پیشنهادهای آنها، ناشی از 
بررسی استراتژی های بیش از ۵۰ شرکت و مصاحبه 

با مدیران عامل و مدیران ارشد آنها است.
ارزشمندی  اقدامات  شرکت ها  اخیر،  سال های  در 
استراتژی   اجرای  اشتراک گذاری،  توسعه،  برای 
مشکل  اما  داده اند.  انجام  آن  عملکرد  سنجش  و 
برای  روشنی  دستورالعمل  هیچ  که  است  آنجا 
استراتژی،  ندارد. مدیران  اقدامات وجود  این  انجام 
اغلب مسوولیت های روتین کمتری نسبت به سایر 
مدیران ارشد شرکت دارند. هرچند آنها فرآیندهای 
طور  به  می کنند،  مدیریت  را  ساالنه  برنامه ریزی 
ندارند؛ شرکت ها هم  تمام وقت  معمول یک شغل 
متحول  سال  هر  را  خود  استراتژیک  برنامه های 
به  برنامه ها  این  از  زیادی  بخش های  و  نمی کنند 
هرم  راس  در  طرفی  از  می ماند.  باقی  سابق  روال 
تدوین استراتژی شرکت ها، مدیرعاملی وجود دارد 
می تواند  او  گران بهای  تجربیات  و  مهارت ها  که 

امروز،  تغییر  از  پر  و  پیش بینی  غیرقابل  جهان  در 
کارآیی فراوانی داشته باشد.

مسوول  مدیران  می دهد،  نشان  داده ها  که  آن طور 
دهند.  انجام  باید  را  مختلفی  وظایف  استراتژی، 
موسسه   2۰۰۸ سال  نظرسنجی  مثال،  عنوان  به 
طور  به  که  داد  نشان   )Accenture( اکسنچر 
فعالیت   ۱۰ مسوولیت  استراتژی  مدیران  متوسط، 
مختلف را به عهده دارند؛ در همین حال، 2۵ درصد 
از آنها مسوول ۱۷ یا تعداد بیشتری فعالیت بودند. 
یکی از مشکالت بزرگ، انعطاف پذیری و گستردگی 
دلیل  همین  به  و  است  استراتژی  مدیر  فعالیت 
مناسب ترین  راحتی  به  نمی توانند  عامل،  مدیران 
عملکرد  از  و  کرده  انتخاب  پست  این  برای  را  فرد 
چنان  باید  استراتژی  مدیر  شوند.  مطمئن  او  عالی 
مدیران  حتی  که  دهد  انجام  را  دشواری  وظایف 
ارشد کارکشته و با استعداد هم به راحتی از عهده 
مجموعه  باید  استراتژی  مدیران  برنمی آیند.  آنها 
استراتژی،  تدوین  با  مرتبط  مهارت های  از  کاملی 
دانش فنی صنعت و مهارت ایجاد ارتباط نزدیک با 
مدیران ارشد را داشته باشند. پیدا کردن هر کدام 
نیست.  تنهایی هم کار آسانی  به  این مهارت ها،  از 
باید  هم  مدیران  این  شخصیت  آنکه  به  توجه  با 
واضح  انتقال  و  اظهار  توانایی   و  باشد  خاصی  نوع 
استخدام  و  شناسایی  کاِر  باشند،  داشته  را  پیام ها 
آنها دشوارتر از همیشه می شود. مدیران عامل هم 
کار  به  را  استراتژی  مدیران  زمانی  معمول  به طور 
می گیرند که نیاز باشد؛ از این رو، بخش عمده ای از 
کارهای این مدیران پرکار هم فعالیت های اضطراری 
بر چالش ها و فرصت ها هستند. چند مورد  مبتنی 
آنها  با  ما  استراتژی که  و مدیران  عامل  از مدیران 
چگونه  که  دادند  توضیح  برایمان  کردیم،  مصاحبه 
تغییر شرایط محیطی و تغییر چالش های پیش روی 

شرکت ها )به عنوان مثال، زمانی که تمرکز شرکت 
از رشد به سمت افزایش حاشیه سود می رود یا با 
ورود یک رقیب تازه وارد و قدرتمند مواجه می شود(، 
باعث اخراج مدیران استراتژی می شود. این ویژگی، 
استراتژی  مدیران  مشترک  ویژگی های  از  یکی 
مدیران  سایر  از  را  آنها  که  است  عامل  مدیران  و 
ارشد متمایز می سازد. به عبارت دیگر، نوسان های 
استعفا  و  اخراج  به  منجر  همه،  از  بیش  محیطی، 
در پست های مدیریت عاملی و مدیریت استراتژی 

می شود.
به بعد روی شغل  از سال 2۰۱۱  در مطالعاتی که 
مدیران استراتژی انجام شده )مانند پژوهش دانشگاه 
سنت گالن و رونالد برگر(، مشخص شده است که 
از هر ۷ مدیر استراتژی، یک نفر از آنها در نهایت 
مجبور به نوشتن نامه استعفا می شوند. این رقم با 
رقم استعفای اجباری مدیران عامل که یک مورد از 
۶ نفر بوده است )در سال 2۰۱۶(، شباهت بسیاری 
دارد. تنها یک سوم مدیران استراتژی بیش از ۳ سال 
به کار خود ادامه می دهند و تنها ۱۰درصد از آنها 
می توانند بیش از ۵ سال در یک شرکت دوام بیاورند. 
بنابراین اکثر مدیران استراتژی، نمی توانند آنقدر در 
تالش هایشان  نتیجه  که  بمانند  باقی  خود  شرکت 
را ببینند. در پژوهش ما، مشخص شد که یک نفر 
بر  اثری  هیچ  نتوانسته اند  استراتژی  مدیر   ۵ هر  از 
عالی  مدیریت  تیم  توسط  یا  بگذارند  خود  شرکت 

شرکت کنار گذاشته شده اند.
پژوهش ما نشان می دهد که برای موفقیت، هر مدیر 
بتواند نقشی  تا  قابلیت هایی دارد  به  نیاز  استراتژی 
در به سرانجام رسیدن کارهای شرکت خود داشته 
می رسد،  نظر  به  واضح  سخن  این  چند  هر  باشد. 
معنایش می تواند آن باشد که مناسب ترین فرد برای 
در  تجربه ای  حتی  است  ممکن  پست،  این  تصدی 

الزمه های عبور از تالطم های امروز

اعتماد به ناخدای استراتژی

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3678088-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
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https://www.mehrnews.com/photo/4987155/%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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