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حمیدرضا صالحی،
 عضو هیات مدیره و 

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران

می گوید:  انرژی  صادرات  فدراسیون  دبیرکل 
برق  بخش  در  سرمایه گذاری  بگوییم  اینکه 
است.  شوخی  به  شبیه  می گیرد،  صورت 
و  تحریم  به  توجه  با  و  فعلی  وضعیت  در 
محدودیت هایی که وجود دارد، سرمایه گذاری 

در صنعت برق منفی است.

سرمایه گذاری در صنعت برق 
بیشتر شبیه شوخی است

وزیر نیرو کمی قبل و در شهریور ماه گفته بود که ساالنه ۴۰ هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری در بخش برق انجام گرفته است. ناگفته پیداست که 
اصلی ترین تاثیری که سرمایه گذاری در این بخش به همراه دارد، کاهش 
قیمت تمام شده برق است. البته اهمیت سرمایه گذاری در این بخش 
زمانی روشن می شود که نگاهی به پیش بینی های صورت گرفته از تقاضای 
برق تا سال ۲۰۳۰ داشته باشیم. آنطور که آژانس بین المللی انرژی عنوان 
کرده، تا سال ۲۰۳۰ شاهد رشد ۷۰ درصدی تقاضای برق خواهیم بود. 
همین مساله اهمیت توسعه صنعت برق و کاهش قیمت تمام شده آن را 
دوچندان می کند. اما این پرسش مطرح می شود که از ارقام ارائه شده برای 
سرمایه گذاری، چقدر مربوط به سرمایه گذاری خارجی است و وضع صنعت 
برق در این سرمایه گذاری ها چطور است؟ آنطور که دبیرکل فدراسیون 
صادرات انرژی می گوید، سرمایه گذاری در صنعت برق آن هم در شرایط 
فعلی، بیشتر به شوخی شبیه است. حمید رضا صالحی  می گوید: اینکه 
بگوییم سرمایه گذاری در بخش برق صورت می گیرد، شبیه به شوخی است. 

http://www.ieis.ir/fa-default.html
http://www.ieis.ir/fa/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88/%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%90-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-20-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82/
http://www.ieis.ir/fa/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%A7-(1400-1399)/
https://www.aparat.com/ieis.ir
https://www.instagram.com/ieis.ir/
https://api.whatsapp.com/send/?phone=989304533097&text&app_absent=0


2

برق و انرژی شماره  2799 20 دی 99

متن کامل

در وضعیت فعلی و با توجه به تحریم و محدودیت هایی 
که وجود دارد، سرمایه گذاری در صنعت برق منفی است. 
وی در خصوص ظرفیت های موجود برای سرمایه گذاری، 
به بخش نیروگاه های تجدیدپذیر اشاره کرده و می گوید: 
 ۷۰ به  نزدیک  تجدیدپذیر ها  بخش  همان  در  تنها 
وجود  جدید  واحد های  احداث  ظرفیت  مگاوات  هزار 
دارد. یعنی ظرفیتی در حدود ۷۰ میلیارد یورو برای 
سرمایه گذاری وجود دارد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق 
ایران تاکید می کند: بعد از برجام، سرمایه  گذاری بسیاری 
به سمت صنعت برق آمد کما اینکه آلمانی ها در کرمان 
و برخی دیگر از مناطق سرمایه گذاری کردند. بخشی 
از این همکاری های خارجی، سرمایه گذاری مستقیم و 
بخشی هم به صورت انتقال دانش فنی است، چون در 
برخی موارد به البراتوار های استاندارد برای انجام کار ها 
نیاز است. به گفته وی، ۲۱۰ هیات سرمایه گذاری بعد از 
برجام به ایران آمدند که ۹۵ درصد این هیات ها تمایل به 
سرمایه گذاری در بخش تجدیدپذیر ها داشتند. صالحی 
برداشته  با  بتواند  برق  بخش  که  کرد  امیدواری  ابراز 
از این تحریم ها و بازگشت کشور ها به  شدن بخشی 
برجام، سرمایه گذاری خارجی را به حرکت بیاندازد. نباید 
فراموش کرد که بخشی از قرارداد های سرمایه گذاری 
خارجی در بخش برق به دلیل تحریم ها به کلی فراموش 
یا متوقف شده است. به عنوان مثال، ۶ الی ۷ میلیارد 
یورو قرارداد های فاینانس در بخش تولید منعقد شده بود 
که متوقف شد یا بخش خصوصی ۴۰۰۰ مگاوات قرارداد 
به صورت فاینانس منعقد کرده بود که ادامه آن با مشکل 
مواجه شد. صنعت برق برای پاسخ دادن به نیاز سال های 
آتی، نیاز به بازیابی و رشد ظرفیت نیروگاهی دارد که 
منتفی شدن این قرارداد ها به منزله زیان کامل برای 
بخش برق است. هرچند که بخشی از این تحریم ها هم 
در نهایت خود را روی افزایش قیمت تمام شده و کاهش 

توان داخل برای تامین قطعات موردنیاز نشان می دهد.

مقام معظم رهبری در سخنرانی تلویزیون

باید اقتصاد را با فرض 
برداشته نشدن تحریم ها 

برنامه ریزی کنیم
 ۱۹ قیام  سالروز  مناسبت  به  رهبری  معظم  مقام 
دی فرمودند: باید اقتصاد را با فرض برداشته نشدن 
تحریم ها جوری برنامه ریزی کنیم تا کشور به خوبی 
اداره شود و با رفتن و آمدن تحریم و با بازیگری های 
به  اتکا  با  کار  این  که  نشود  مشکل  دچار  دشمن 
اقتصاد  سیاست های  اجرای  و  داخلی  ظرفیت های 

مقاومتی ممکن است.
مقام معظم رهبری صبح امروز )جمعه( در سخنانی 
به مناسبت سالروز قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶  تلویزیونی 
مردم قم، بر ضرورت حراست از یاد و نام این قیام 
آن  ضّدآمریکایی  و  دینی  مضمون  و  تعیین کننده 
تأکید کردند و با افتخارآمیز خواندن تولید واکسن 
کرونا در کشور، گفتند: حضور منطقه ای و ثبات آور 
و افزایش قدرت دفاعی و موشکی ایران ادامه خواهد 
یافت، در مورد برجام هم ما اصرار و عجله ای برای 
بازگشت آمریکا نداریم مهم این است که تحریم ها 

باید فوری و کامل برداشته شود.
رهبر انقالب اسالمی قبل از بیان مباحث اصلی خود 

برخی  و  قم  مردم   ۱۳۵۶ دی   ۱۹ حماسه  درباره 
مردم  خودجوش  و  حماسی  حضور  از  روز،  مسائل 
و  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  سردار  از  تجلیل  در 
شهید ابومهدی قدردانی و تأکید کردند: این فعالیت 
خودجوش و حماسه گونه، ناشی از عواطف، بصیرت 
و انگیزه های عالی مردم بود و روح تازه ای در کالبد 

کشور و ملت دمید.
شگفت انگیز  و  بزرگ  تجمع  از  همچنین  ایشان 
مردم عراق در بغداد و چند شهر دیگر در سالگرد 
همراهان  یاد  و  کردند  تجلیل  بزرگ  دوشهید  این 
پورجعفری،  )شهیدان  ابومهدی  و  سلیمانی  سردار 
نیز شهدای عراقی  مظفری نیا، طارمی، زمانی نیا( و 

همراه را گرامی داشتند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با بزرگداشت یاد 
تشییع سردار  مراسم  در  کرمان  جانباخته  شهدای 
سلیمانی و نیز شهیدان جان باخته در حادثه بسیار 
تهران،  آسمان  در  هواپیمایی  سانحه  ناگوار  و  تلخ 
رحمت  و  لطف  عزیزان  آن  برای  متعال  خداوند  از 
مسألت  آرامش  و  تساّل  و  صبر  بازماندگان  برای  و 
این  نیز در  افزودند: مسئوالن  انقالب  کردند. رهبر 
شده  داده  تذکر  آنها  به  که  دارند  وظایفی  زمینه 

است.
با اشاره به چهلمین روز  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
فخری زاده  شهید  کشور  بزرگ  دانشمند  شهادت 
اواخر  این  که  علمی  بزرگ  شخصیت  دو  افزودند: 
آیت اهلل  و  فخری زاده  شهید  یعنی  دادیم  دست  از 
مصباح یزدی، هر دو در عرصه های کاری خویش، 
میراث  از  باید  که  بودند  برجسته ای  چهره های 
بهترین  به  آنان  راه  و  شود  مراقبت  آنها  ارزشمند 

وجه ادامه یابد.
رهبر انقالب در بخش اصلی سخنانشان با تأکید بر 
قم،  مردم   ۱۳۵۶ دی   ۱۹ قیام  تعیین کننده  تأثیر 

نگهبانی و حراست از یاد این حادثه و نیز مضمون 
عمیق آن را ضروری برشمردند.

ایشان افزودند: قیام ۱۹ دی از نقاط اوج حیات ملت 
ایران است چرا که عزم، اراده و بصیرت ملت را نشان 
می دهد. بنابراین باید یاد آن زنده و پُر نشاط بماند و 

راه آینده را روشن کند.
دست های  تالش  به  اشاره  با  اسالمی  انقالب  رهبر 
و  مضمون  تغییر  برای  مغرض  تحلیلگران  و  خائن 
منافع  جهت  در  ملت ها  بزرگ  حوادث  محتوای 
قدرت های بزرگ گفتند: با گسترش وسایل ارتباط 
حوادث  اینگونه  مضمون  تغییر  امکان  جمعی، 

بیشترشده است.
و  کشورها  مهم  رویدادهای  واقعیت  تحریف  ایشان 
جهان، آن هم با زبان و قلم اشخاص و نویسندگان 
معروف را از کارهای مهم دستگاههای جاسوسی و 
امنیتی برشمردند و با اشاره به کتابی که در زمینه 
اینگونه فعالیت های سازمان سیا منتشر شده است، 
افزودند: این کتاب نشان می دهد که سیا چگونه با 
تسلط بر مطبوعات و رسانه های بزرگ آمریکایی و 
حتی اروپایی، حوادث را تحریف و تفسیرهای تأمین 
کننده منافع آمریکا را به افکار عمومی القا می کند.

رهبر انقالب در تبیین ضرورت نگهبانی از مضمون 
قیام ۱۹ دی ۱۳۵۶ مردم قم افزودند: حادثه قم به 
و گسترش  الگوسازی  با  و  نماند  منحصر  این شهر 
عظیم  انقالب  پیروزی  زمینه ساز  شهرها،  دیگر  به 
مردم ایران شد، بنابراین باید از مضمون آن به خوبی 

مراقبت کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، خشم متراکم شده ی مردم 
نسبت به رژیم دیکتاتور، فاسد و وابسته پهلوی را 
یکی از دو مضمون اصلی قیام ۱۹ دی دانستند و 
افزودند: این حرکت تعیین کننده، اساساً دینی بود 
درس های  و  سخنان  بیانیه ها،  رهبری،  بر  که  چرا 

http://otaghiranonline.ir/news/36310
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اقتصاد ایران و جهان

عضو شورای عالی کار در گفتگو با مهر:

دومین جلسه کمیته دستمزد 
۱۴۰۰؛ دوشنبه/مزد منطقه ای 

اجرا نمی شود
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه جلسه دوم 
کمیته دستمزد دوشنبه برگزار می شود، گفت: 
هنوز زیرساخت ها برای اجرای مزد منطقه ای 
به  مولفه  این  اجرای  رو  این  از   ، نشده  فراهم 

امسال یا سال بعد نمی رسد.
محمدرضا تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر در 
اظهار داشت:  برگزاری کمیته دستمزد  زمان  مورد 
جاری  هفته  دوشنبه  دستمزد  کمیته  دوم  جلسه 
برگزار خواهد شد تا چارچوب های اولیه برای سال 

جدید مشخص شود.
عضو کارگری شورای عالی کار افزود: در جلسه قبلی 
کارفرماها  نمایندگان  از سوی  بحث مزد منطقه ای 
مطرح شد. نمایندگان کارفرماها می گویند با توجه 
به شرح ماده ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار که به اجرای 
مزد منطقه ای اشاره دارد، باید برای سال جاری یا 

سال آینده به صورت پایلوت اجرا شود.
هنوز  که  است  حالی  در  این  داد:  ادامه  وی 

زیرساخت های این کار در کشور ایجاد نشده است 
زیرساخت  باید  هم  آزمایشی  اجرای  برای  حتی  و 
باید در مرکز  ابتدا  وجود داشته باشد. این موضوع 
همکاری  با  اجتماعی  تأمین  مؤسسه  پژوهش های 
مؤسسه کار و تأمین اجتماعی با حضور نمایندگان 
کارگری و کارفرمایی بررسی شود زیرا برای تغییر 

رویه ها نیاز به مطالعات بیشتر دارد.
تاجیک با بیان اینکه اجرای مزد منطقه ای به سال 
آینده نمی رسد، گفت: ۴۰ سال پیش مزد منطقه ای 
اجرا شد اما بازخورد خوبی نداشت از این رو لغو شد. 
در ذهن کارفرماها این است که تهران باالترین تورم 
پایین تری دارند و  را دارد و استان های دیگر تورم 
مزد کمتری باید بگیرند، این در حالی است که اوالً 
باید اشاره شود که تورم در استان های دیگر بعضاً 
بیشتر از تهران است و به عنوان مثال استان ایالم 
پارسال باالترین نرخ تورم را داشت و از سویی دیگر 
نیز باید در نظر داشت که رکن اصلی تعیین مزد، 

هزینه سبد معیشت کارگران است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: 
منطقه ای  مزد  مورد  در  می توان  زمانی  واقع  در 
صحبت کرد که بتوان هزینه حداقلی زندگی کارگر 
را تأمین کرد. در حال حاضر طبق برآوردها هزینه 
نفر   ۳.۳ بعد  با  کارگری  خانوار  یک  معیشت  سبد 
جمعیت، حدود ۱۰ میلیون تومان است. یعنی یک 
اعضای  نفر   ۳.۳ تعداد  متوسط  با  کارگری  خانوار 
خانوار، ماهانه ۱۰ میلیون تومان برای معیشت خود 

هزینه می کند.
تاجیک گفت: ما مخالف مزد منطقه ای نیستیم اما 
فراهم  زیرساخت ها  با مطالعات گسترده،  ابتدا  باید 
معیشت  سبد  که  باشد  شکلی  به  دستمزد  و  شود 
اجرا  منطقه ای  مزد  سپس  دهد؛  پوشش  را  کارگر 

شود.

معاون وزیر صمت اعالم کرد

برگزاری نمایشگاه ایران درکابل/صادرات سه میلیارددالری به 
افغانستان

معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به صادرات سه میلیارد دالری ایران به افغانستان، گفت: 
 چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل، حمید زادبوم گفت: 
پس از یک دوره نزدیک به یک ساله توقف برگزاری نمایشگاه های جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشور، 

۲۱ تا ۲۴ بهمن ماه سال جاری چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل برگزار خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صادرات ایران به افغانستان در حال حاضر از رقم سه میلیارد 
دالر در سال عبور کرده و با برنامه ریزی انجام شده درباره تنوع بخشی به سبد صادراتی ایران به افغانستان 
امیدواریم تا پایان سال آینده این رقم به پنج میلیارد دالر در سال افزایش یابد که جهش بسیار معنا دار و 

خوبی است .
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه پس از یک دوره قریب به یکساله 
با  ارتباط  تجدید  و  افغانستان  بازار  در  مناسبی جهت حضور  بسیار  فرصت  کرونا  از  ناشی  محدودیت های 
مشتریان قدیمی و یافتن بازارهای جدید است که صادرکنندگان و تولیدکنندگان باید از آن نهایت استفاده 
را ببرند، بیان داشت: سازمان توسعه تجارت ایران در جهت توسعه بازارهای صادراتی کشور و حمایت از 
مشارکت کنندگان این رویدادها بخشی از هزینه های صادرکنندگان را برابر دستورالعمل مشوق های صادراتی 

پرداخت می کند.
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مدیرعامل صندوق توسعه ملی از تزریق 2۵۰۰ 
این  حمایت  دوم  مرحله  در  تومان،  میلیارد 

صندوق از بورس تا پایان سال، خبر داد.
شهیدزاده  مرتضی  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
افزود: پیش بینی می کنیم، در مرحله دوم, ۲ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان، تا پایان سال، از محل برگشت 
تسهیالت داده شده به سایر طرح ها )در سال های 
گذشته( در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار 

گیرد.
شهیدزاده گفت: در مرحله اول، هزار میلیارد تومان 
تثبیت  به صندوق  سرمایه  بازار  از  پشتیبانی  برای 

بازار سرمایه پرداخت شد.
ملی،  توسعه  صندوق  اساسنامه  در  افزود:  وی 
اساسنامه،  مفاد  در  انحراف  از  جلوگیری  برای 
دیوان  بازرسی،  سازمان  از  متشکل  نظارتی  هیئت 
تعریف  سازمان حسابرسی  و  کشور  کل  محاسبات 
شده است که برای تصمیمات گرفته شده، باید این 

نیاز  زمان  در  مبلغ  این  تا  کنیم  متقاعد  را  هیئت 
صندوق تثبیت بازار سرمایه به آن تزریق شود.

سرمایه  بازار  از  حمایت  و  کمک  گفت:  شهیدزاده 
باید در طول زمان و به تدریج انجام شود.

اجازه سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق 
تثبیت بازار سرمایه

عالی  شورای  مصوبه  براساس  امسال  افزود:  وی 
توسعه  صندوق  گذاری  سپرده  اجازه  ملی،  امنیت 
بازار سرمایه داده شد، که  ملی در صندوق تثبیت 
در واقع تبصره ای در قانون بود که بتوانیم این پول 

را مستقیما در اختیار بورس قرار دهیم.
از  منظور  گفت:  ملی  توسعه  صندوق  مدیرعامل 
ملی  توسعه  صندوق  منابع  کل  درصد  یک  تزریق 
به بازار سرمایه، یک درصد کل منابع هر سال است.

طبق  گذشته  سال های  در  منابع  این  افزود:  وی 
مختلف  طرح های  نظارتی، صرف  دستگاه های  نظر 
بنابراین  است،  شده  حاکمیتی  درخواست های  و 

بازار  به  تا  ندارد  از سال های گذشته وجود  منابعی 
سرمایه داده شود.

طرح های  به  باید  ابتدا  پول،  این  گفت:  شهیدزاده 
آنجاکه  از  ولی  یابد,،  اختصاص  ارزآور  و  اقتصادی 
نمی توانستیم  نرسیده،  پایان  به  هنوز  طرح ها  این 
رو،  این  از  برگردانند،  را  پول ها  بگوییم  بانک ها  به 
بانک  با  تعامل  و  مذاکره  و  شده  انجام  بررسی  با 
مرکزی و وزارت اقتصاد قرار شد، از محل برگشت 
منابع ریالی، منابعی در اختیار صندوق تثبیت بازار 

سرمایه گذاشته شود.
اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی 

به بورس
منابع  از  درصد  یک  اختصاص  تفسیر  درباره  وی 
صندوق توسعه ملی به بورس، نیز گفت: دبیرخانه 
از  قانون،  براساس  گفته،  ملی  امنیت  عالی  شورای 
ساالنه صندوق  منابع  از  درصد  یک  باید   ۹۴ سال 
دلیل  به  که  می یافت  اختصاص  بورس  به  توسعه 
مشکالت حقوقی این کار انجام نشد، براین اساس، 
منابع ریالی از محل برگشت تسهیالت به طرح ها، 

مبنای تخصیص یک درصد قرار می گیرد.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی، افزود: همه وظایف 
برگشت  محل  از  نیست،  بورس  از  پشتیبانی  ما 
که  طرح هایی  سایر  منابع  باید  طرح ها  تسهیالت 
از طریق حاکمیت به ما معرفی می شود نیز تامین 
شود. شهیدزاده گفت: ما از منابع ارزی، چیزی به 
بورس تخصیص نمی دهیم,، چون باید این منابع در 
بنابراین  شود،  تبدیل  تسعیر  نرخ  به  مرکزی  بانک 
صندوق توسعه ملی از محل منابع ریالی خود بورس 

را پشتیبانی می کند.
وی افزود: ماهیت منابع صندوق توسعه ملی ارزی 
است براساس مصوبه مجلس در سال ۹۴, از ورودی 
هر سال فقط ۱۰ درصد را می توانستیم تسعیر و به 

ریال تبدیل کنیم و در اختیار بخش های کشاورزی 
و صنعت قرار دهیم، که این کار نیز انجام شد.
اجرا نشدن آئین نامه به دلیل مسائل حقوقی

مدیرعامل صندوق توسعه ملی، گفت: براساس قانون 
رفع موانع تولید، از سال ۹۴ طبق قانون باید یک 
برای  از منابع هر سال صندوق توسعه ملی  درصد 
پشتیبانی از بازار سرمایه اختصاص می یافت,، ولی 

آیین نامه آن به دلیل مشکالت حقوقی اجرا نشد.
توسعه  صندوق  مصوب،  قانون  براساس  افزود:  وی 
ملی در بانک ها سپرده گذاری می کند، اما سازمان 
از  نمی تواند  حقوقی  مشکالت  دلیل  به  بورس 
توسعه  صندوق  سپرده ای  که  دولتی  بانک های 
براین  بگیرد،  تسهیالت  دارد،  قرار  آن  در  ملی 
اساس بانک ها و صندوق توسعه ملی تا قبل از این 

نمی توانستند به بورس تسهیالت بدهند.
تخصیص اعتبار صندوق توسعه ملی به کرونا

اعتبار  تخصیص  درباره  همچنین  شهیدزاده 
امسال  گفت:  نیز،  کرونا  به  ملی  توسعه  صندوق 
درخواست  و  رهبری  معظم  مقام  فرمان  براساس 
رئیس جمهور، یک میلیارد یورو برای پشتیبانی از 
داده شد  اختصاص  درمان  و  بهداشت  دستگاه های 

که آن را به بانک مرکزی ابالغ کردیم.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی، افزود: بانک مرکزی، 
متناسب با فروش این ارز در بازار، آن را تسعیر و در 
اختیار دستگاه های بهداشت و درمان قرار می دهد.

قرار  منابع  این  تمام  اینکه،  به  اشاره  با  شهیدزاده 
بود به بخش پیشگیری و درمان داده شود، گفت: 
ممکن است بخشی از این منابع، برای تولید واکسن 
پرداخت شود و بخشی هم به دلیل کمک نیرو های 

مسلح به این بخش، به آن ها اختصاص یابد.
وی افزود: بیش از ۷۵۰ میلیون یورو، تسعیر و در 

اختیار بهداشت و درمان قرار گرفته است.

تزریق 2۵۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی 
به بورس تا پایان سال
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اقتصاد ایران و جهان

درسی که همتی از صفر شدن 
رشد پول به مسئوالن داد؛ 

»در امور بانک مرکزی دخالت 
نکنید«

و  »پول«  رشد  توقف  اینکه  بر  تأکید  با  همتی 
کاهش رشد دوازده ماهه آن در آذر ماه نسبت 
به آبان، عالمت مهمی از کاهش انتظارات تورمی 
کنترل  بهبود  برای  مرکزی  بانک  گفت:  است، 
رشد متغیرهای پولی،محدودیت بر رشد ترازنامه 

بانکها را از دی ماه جاری ابالغ نموده است.
خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 

یادداشت  تازه ترین  در  همتی  عبدالناصر  تسنیم، 
اینستاگرامی به بیان نکاتی درباره متغیرهای پولی 
پرداخت و نوشت:  امروز ، گزارش تحلیلی آذر ماه 
قابل  آماری  واقعیت  دو  شد.  منتشر  مرکزی  بانک 
پایه  ۱۵,۵درصدی  است:۱-رشد  درگزارش  توجه 
پولی در ۹ماهه سال جاری.۲-توقف رشد »پول« در 
آذر ماه و کاهش ۱۰,۳ درصدی رشد دوازده ماهه 

این متغیر در آذرماه نسبت به آبان ماه بود.
بی  شرایط  علیرغم  پولی«،  »پایه  رشد  کنترل   *
به  آن  فشارهای  بیشتر  انتقال  و  اقتصادی  سابقه 
بانک مرکزی ، اگرچه مطلوب بانک مرکزی نیست، 
اساس  بر  باید  نقدینگی  و  پولی  پایه  رشد  اوالً  اما 
شرایط مورد توجه قرار گیرد و ثانیاً، بانک مرکزی 
برای بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی، محدودیت 
ابالغ  جاری  ماه  دی  از  را  بانکها  ترازنامه  رشد  بر 
تا آنچه که مقدور است جهت کنترل  نموده است 

تورم بکار گیرد.
در  اقتصاد  علم  آورد  دست  مهمترین   ، امروزه   *
عرصه سیاست گذاری، شناخت ریشه های تورم و 
درمان آن است. این مهم، نتیجه سه تغییر مهم و 
کلیدی بوده است و آن اذعان به اینکه ۱-سیاست 
گیرد  انجام  مشخص  قاعده  یک  اساس  بر  مالی 
۲-سیاست پولی مستقل و متمرکز بر اهداف مصرح 
قانونی خود باشد ۳-بانک مرکزی متعهد به هدف 

کاهش پایدار تورم باشد.
که  کشورهایی  در   ، امر  سه  این  تحقق  برای   *
اند،  توفیقات مهمی در مهار و کنترل تورم داشته 
نهادهای قانونگذار اجازه هرگونه دخالت و سلطه بر 
سیاست گذاری پولی را از نهادهای مختلف گرفته 
متولی  را  مرکزی  بانک   ، مشخص  بطور  و  است 
مرکزی  بانک  استقالل  لذا،  و  کرده  پولی  سیاست 

صورت قانونی و الزام آور به خود گرفته است.

آل اسحاق: اختالف ارز یارانه ای 
و آزاد به جیب عده ای خاص 

می رود
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه 
بخش زیادی از کاالهای اساسی که با ارز یارانه ای 
وارد کشور می شود هیچ نفعی برای مردم نداشته 
است، گفت: متاسفانه اختالف ارز یارانه ای و آزاد 

به جیب عده ای می رود و این قطعا فساد است.
اسحاق  آل  یحیی  تسنیم،  خبرگزاری  گزارش  به 
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با تصریح بر اینکه 
چالش های  تومانی   ۴۲۰۰ یا  یارانه ای  ارز  مسئله 
زیادی را در حوزه اقتصادی برای کشور از مدت ها 
پیش به وجود آورده است، گفت: البته نمی توان به 
این مسئله از یک زاویه نگاه کرد زیرا اگر فقط ارز را 

با قیمت آزاد وارد کنیم، داروها و خیلی از کاالهای 
اساسی را باید با پنج برابر قیمت وارد کشور کنیم.

وی افزود: تخصیص ارز یارانه ای به کاالی اساسی و 
دارو با توجه به قدرت مردم یک وجه است و وجه 
دیگر این است که دولت این ارز را پرداخت می کند 
اما آن کاال به دست مردم نمی رسد. اشکال اصلی 
در رابطه با نظام توزیع، نظارت و قیمت گذاری است 
وگرنه بانک مرکزی اعالم کرده است هشت میلیارد 
یارانه ای  ارز  اساسی  کاالهای  واردات  برای  دالر 

پرداخت کرده است.
اینکه  بیان  با  عراق  و  ایران  مشترک  اتاق  رئیس 
می شود  وارد  که  اساسی  کاالهای  از  زیادی  بخش 
بر اساس ارز یارانه ای محاسبه نمی شود و در واقع 
کرد:  تصریح  است،  نداشته  مردم  برای  نفعی  هیچ 
متاسفانه اختالف ارز یارانه ای و آزاد به جیب عده ای 

می رود و این قطعا فساد است.
کنیم  اعالم  اینکه  کرد:  عنوان  حال  عین  در  وی 
و  اساسی  کاالهای  برای  یارانه ای  ارز  پرداخت 
دارویی اشتباه است، به این مفهوم است که مردم 
دارو را به قیمت باالتر بخرند. اگر قرار است چنین 
طرحی اجرا شود باید مابه التفاوت آن را به مردم 
پرداخت کرد. همه قبول داریم که در پرداخت ارز 
۴۲۰۰ تومانی فساد صورت گرفته است و نفع آن به 
مردم نرسیده است. آل اسحاق با تاکید بر اینکه راه 
حل ارز یارانه ای این است که بر نظام توزیع نظارت 
دقیق داشته باشیم، اظهار کرد: نه تنها در مسئله ارز 
یارانه ای که در همه موارد نظام توزیع کشور همین 
و  فرنگی  گوجه  به  مثال  عنوان  به  دارد.  را  مشکل 
و  سبزیجات  جمله  از  محصوالت  دیگر  و  بادمجان 
افزایش  شاهد  اما  نمی گیرد  تعلق  ارز  جات  میوه 
قیمت آنها هستیم. این نشان می دهد مشکل اصلی 

در نظام توزیع کشور است.
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یک مقام مسئول در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
جوان:

برق دزدی چه مجازاتی دارد؟
براساس  گفت:  کشور  برق  صنعت  سخنگوی 
قانون، برق دزدی جرم است و مجازات مخصوص 

به خود را دارد.
برق  صنعت  سخنگوی  مشهدی  رجبی  مصطفی 

کشور در گفت وگو با  خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه 
اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با برق 
دزدی گفت: دزدی و سرقت از جمله جرائمی است 
قانون گذار  و  هستیم  مواجهه  آن  با  جامعه  در  که 
برای مقابله با دزدان قوانین مختلفی را تنظیم کرده 

است.
تخلف،  صورت  در  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  او 
انشعاب برق مشترک متخلف جمع آوری می شود، 
ادامه داد: به طور کلی ما با اینکه انشعاب مربوطه 
اندازه  به  را  مشترک  این  می کنیم،  آوری  جمع  را 
مصرف برقی که استفاده کرده خسارت و بهای آن  

را دریافت می کنیم.
به گفته این مقام مسئول جزای نقدی طبق قانون 
ماده ۱۹ مجازات اسالمی از دو تا ۸ میلیون تومان 

است.
سخنگوی صنعت برق کشور اضافه کرد: موارد ذکر 
شده مربوط به مجازات برق دزدی برای منازل است 
و البته برای مکان های بزرگتر رقم جریمه به نسبت 

بیشتر است.
گفتنی است، بر اساس قانون، هرکس بدون پرداخت 
حق انشعاب آب و فاضالب، برق، گاز و تلفن مبادرت 
به استفاده غیر مجاز از آب، برق، تلفن، گاز و شبکه 
به  وارده  خسارت  جبران  بر  عالوه  کند،  فاضالب 
خسارت  برابر  دو  تا  یک  از  نقدی  جزای  پرداخت 

وارده محکوم می شود.
بر همین اساس قانون گذار مجازات جرم سرقت برق 
را پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابر خسارت 
وارده به محکوم اعالم کرده است عالوه بر این فرد 
نیز جبران کند  را  وارده  باید کلیه خسارات  مجرم 
باشد  برق  شرکت  ماموران  از  مرتکب  فرد  اگر  و 
مجازات او پرداخت دو برابر جزای نقدی و جبران 

خسارت خواهد بود.

با حضور مقامات بخش  خصوصی و دولتی و در قالب ۱۰ پنل تخصصی برگزار می شود

همایش دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا
اتاق بازرگانی تهران با همکاری موسسه مطالعات خلیج فارس و اتاق های بازرگانی مشترک، همایشی برای 
بررسی توسعه روابط اقتصادی با اوراسیا را پیگیری می کند که شرکت های بخش خصوصی دو طرف نیز 

می توانند در این همایش حضور پیدا کرده و مسائل و مشکالت خود را مطرح کنند.
همایش دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا با همکاری اتاق بازرگانی تهران، موسسه مطالعات خلیج فارس 
ایران و ارمنستان و همراهی  ایران و قزاقستان،  ایران و روسیه،  اتاق های بازرگانی مشترک  و با مشارکت 

نهادهای دولتی، هشتم بهمن ماه امسال به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.
رعایت  و  محدود  بسیار  ظرفیت  با  است  قرار  که  همایش  این  در  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری در سالن همایش های رایزن و با ظرفیت بیشتر به صورت مجازی 
برگزار شود، رئیس اتاق تهران به همراه برخی از مقامات ارشد دولتی از کابینه و روسای سازمان های مرتبط، 
ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.  به  اوراسیا  ایران و کشورهای حوزه  اقتصادی  تببین دیپلماسی  پیرامون 
همچنین در این همایش، در ۱۰ پانل تخصصی به موضوعات مرتبط با تجارت ایران و کشورهای اوراسیا 

پرداخته خواهد شد.
در پانل اول، سفرای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حضور یافته و به طرح مسائل مرتبط با نقش 
ایران و کشورهای این حوزه خواهند پرداخت. همچنین  دیپلماسی اقتصادی در توسعه مناسبات تجاری 
در پانل های تخصصی بانک و تعامالت مالی، حمل و نقل و لجستیک، کشاورزی و صنایع غذایی، ساختمان، 
انرژی و محیط زیست، معدن و صنایع معدنی، صنعت، فناوری اطالعات و ارتباطات و توافق نامه تجارت آزاد 
نمایندگان بخش  خصوصی و دولت از ایران و کشورهای منطقه اقتصادی اوراسیا به گفت و گو و ارائه راهکارها 

برای بهبود روابط اقتصادی دو طرف خواهند نشست.
عالقمندان به مشارکت و ثبت نام در این رویداد که هشتم بهمن ماه سال جاری برگزار می شود، می توانند به 
لینک زیر مراجعه کرده و برای کسب اطالعات بیشتر با معاونت امور بین الملل اتاق تهران از طریق شماره 

تلفن ۸۸۷۲۵۲۶۹ تماس بگیرند.
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ایران چه اندازه از فرصت قهر قطر و عربستان استفاده 
کرد؟

ترکیه بازار قطر را از راه ایران 
تصاحب کرد

کاالهای  از  خوبی  به  قطر  شهروندان  که  حالی  در 
خرید  بر  عالوه  و  بودند  کرده  استقبال  ایرانی 
در  ثابت  پای  یک  همواره  که  ایران  از  محصوالتی 
قطر داشت، به مصرف کاالهای جدید وارد شده از 
و  ایران  دولت  توافق  بودند،  آورده  روی  نیز  ایران 
ترک  کامیون های  تردد  و  ورود  اجازه  برای  ترکیه 
با  ترکیه  از  غذایی  مواد  حمل  و  کشور  داخل  به 
به  ایران،  جنوبی  بنادر  تا  یخچال دار  کامیون های 
آنکه  بدون  ترکیه  برگرداند و کشور  را  یکباره ورق 
بازار  باشد،  به قطر داشته  راه دسترسی مستقیمی 

این کشور را از ایران ربود.
کشورهای  و  عربستان  با  قطر  امیرنشین  مناقشه 
عربی، اگرچه فرصتی تازه پیش روی صادرات ایران 
بخش  بتوانند  ایران  تجار  و  شرکت ها  تا  داد  قرار 
عمده ای از بازار یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری قطر 
را به چنگ آورده و این بازار ثروتمند را مال خود 
کنند، اما آنچه تا پیش از آب شدن یخ روابط قطر 

و  ناکامی  یک  از  حکایت  افتاد،  اتفاق  عربستان  و 
فرصت سوزی دیگر برای بخش اقتصادی ایران دارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در میانه سال 
۲۰۱۷ میالدی، تنش دیپلماتیک میان قطر و برخی 
به  عربستان سعودی،  محوریت  به  عربی  کشورهای 
در  و  شد  منجر  کشورها  این  از سوی  قطر  تحریم 
مقابل، ایران و ترکیه به حمایت از قطر پرداختند. 
رقابت  اقتصادی،  و  سیاسی  مناقشه  این  اوج  در 
امیرنشین  بازار  تصاحب  برای  ترکیه  و  ایران  میان 
بسته شدن  ابتدایی  ماه های  طی  و  گرفت  باال  قطر 
ایرانی  کاالهای  سیل  قطر،  روی  به  عربستان  مرز 
را  غذایی  مواد  و  خوراکی  محصوالت  عمدتا  که 
جنوب  در  کوچک  کشور  این  روانه  می شد،  شامل 
تا  که  دیگر  رقیب  حال،  این  با  شد.  خلیج فارس 
حدودی از این قافله جا مانده بود، خیلی زود دست 
به کار شد و در زمان کوتاهی، کاالهای ترک جای 
محصوالت ایران را در بازار قطر تنگ کرد و ترکیه 
به صف نخست صادرکنندگان کاال به قطر که تنها 

راه دسترسی به این کشور نیز از ایران بود، درآمد.
محصوالت  ملی  اتحادیه  نایب رئیس  گفته  به 
خوبی  به  قطر  شهروندان  که  حالی  در  کشاورزی، 
عالوه  و  بودند  کرده  استقبال  ایرانی  کاالهای  از 
پای  یک  همواره  که  ایران  از  محصوالتی  خرید  بر 
ثابت در قطر داشت، به مصرف کاالهای جدید وارد 
دولت  توافق  بودند،  آورده  روی  نیز  ایران  از  شده 
ایران و ترکیه برای اجازه ورود و تردد کامیون های 
ترک به داخل کشور و حمل مواد غذایی از ترکیه 
با کامیون های یخچال دار تا بنادر جنوبی ایران، به 
یکباره ورق را برگرداند و کشور ترکیه بدون آنکه راه 
دسترسی مستقیمی به قطر داشته باشد، بازار این 

کشور را از ایران ربود.
به گفته صدرالدین نیاورانی، به دنبال این توافق که 

در نتیجه ورود هیاتی سیاسی و اقتصادی از ترکیه 
به ایران صورت گرفت، تعداد زیادی از کامیون های 
وارد  کشور  این  کاالهای  و  محصوالت  حامل  ترک 
از  ایران شد به طوری که صف چندین کیلومتری 
کامیون های ترکیه در بندر بوشهر ایجاد شد و این 
مواد  تازه  محصوالت  صادرات  با  شد  موفق  کشور 
غذایی به قطر بازار صادراتی این کشور را از ایران 

تصاحب کند.
ایران به  اینکه در حال حاضر صادرات  با بیان  وی 
این کشور  بازگشایی مرز  قطر صفر نشده و به رغم 
ایرانی  محصوالت  از  برخی  عربستان سعودی،  با 
همچنان در این بازار مبادله می شود، افزود: قطر از 
جمله بازارهای صادراتی سنتی و قدیمی ایران است 
از جمله گیالس، خشکبار،  برخی محصوالت  و در 
انواع سیب، کیوی و انار، رقابت اصلی از آن تجار و 

تولیدکنندگان ایرانی است.
کشاورزی  محصوالت  ملی  اتحادیه  نایب رئیس 
شاهد  کشور  در  متاسفانه  اینکه  به  اشاره  با 
فرصت سوزی ها در صادرات غیرنفتی هستیم، افزود: 
پیشنهاد  ایران  به  پاکستان  کشور  حاضر،  حال  در 
داده است که تعرفه ۳۰ درصدی روی سیب تولید 
واردات  اجازه  مقابل  و در  برخواهد داشت  را  ایران 
ایران  دولت  که  شود  داده  پاکستان  کینو  نارنگی 

نپذیرفته است.
ایران خواسته  از  نیز  نیاورانی، دولت هند  گفته  به 
است تا تعرفه واردات موز و انبه را در مقابل حذف 
تعرفه ۳۷ درصدی سیب از ایران، برداشته شود که 
در این مورد نیز توافقی تاکنون صورت نگرفته است. 
به  توافقاتی می توان  با چنین  که  است  معتقد  وی 
رونق  کشور  باغی  و  کشاورزی  محصوالت  صادرات 
بخشید و جلوی هدرروی این محصوالت در داخل 

را گرفت.

معاون امور بین الملل اتاق ایران به سفارت فرانسه 
پیشنهاد داد

کانال مالی ویژه برای نقل و 
انتقاالت پولی بین ایران و 

فرانسه ایجاد شود
رئیس بخش اقتصادی سفارت فرانسه در تهران 
با معاون امور بین الملل اتاق ایران دیدار کرد. او 
در این نشست ضمن تأکید بر آمادگی این کشور 
برای برقراری مناسبات تجاری با ایران به محض 
تغییر شرایط، گفت: تجار فرانسوی برای احیای 
را  الزم  آمادگی  ایرانی،  شرکای  با  خود  روابط 

دارند.
با  اقتصادی سفارت فرانسه در تهران  رئیس بخش 
در  او  کرد.  دیدار  ایران  اتاق  بین الملل  امور  معاون 
این نشست ضمن تأکید بر آمادگی این کشور برای 
تغییر  به محض  ایران  با  تجاری  مناسبات  برقراری 
روابط  احیای  برای  فرانسوی  تجار  گفت:  شرایط، 

خود با شرکای ایرانی، آمادگی الزم را دارند.
رئیس  با  نشست  در  ایران  اتاق  بین الملل  معاون 
بخش اقتصادی سفارت فرانسه در تهران با بیان این 
مطلب که ایران در دوران تحریم توانست در تولید 
از محصوالت به خودکفایی برسد، تصریح  بسیاری 
نیز  تجارت  تولید، شیوه  در  نوآوری  بر  عالوه  کرد: 
ارز  با  تجارت  یا  و  تهاتر  راستا  این  در  کرد؛  تغییر 
قرار  خود  کار  دستور  در  را  کشورها  دیگر  با  ملی 
دادیم. از طرفی می توان برای احیای مناسبات بین 
دو کشور کانال مالی ویژه ای بین دو کشور برای نقل 

و انتقاالت پولی ایجاد کنیم.
محمدرضا کرباسی، معاون بین الملل اتاق ایران در 
این دیدار ضمن اشاره به رکود اقتصادی در دنیا به 
واسطه شیوع کرونا و از طرفی کاهش سطح روابط 

http://otaghiranonline.ir/news/36328
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سی امین نشست کمیسیون »حمایت قضایی و مبارزه 
با فساد« اتاق بازرگانی تهران برگزار شد

بحث بر سر پاسخ دهی دقیق به 
پرسش نامه نماگر ورشکستگی

»حمایت  کمیسیون  نشست  سی امین  در 
قضایی و مبارزه با فساد« اتاق بازرگانی تهران، 
پرسش نامه نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون 
که یکی از ۱2 نماگر منتشرشده توسط گزارش 
انجام کسب و کار بانک جهانی است، مورد نقد و 

بررسی قرار گرفت.

»حمایـت  کمیسـیون  نشسـت  سـی امین  در 
قضایـی و مبـارزه با فسـاد« اتـاق بازرگانـی تهران، 
پرسـش نامه نماگـر ورشکسـتگی و پرداخـت دیون 
کـه یکـی از ۱۲ نماگر منتشرشـده توسـط گزارش 
انجـام کسـب و کار بانـک جهانی اسـت، مـورد نقد و 

قـرار گرفت. بررسـی 
بـا  کمیسـیون  ایـن  اعضـای  نشسـت،  ایـن  در 
همراهـی مدیرانـی از مرکـز ملـی مطالعـات پایـش 
محیـط کسـب و کار وزارت اقتصـاد، ایـن موضـوع را 
مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار دادنـد کـه چگونـه 
می تـوان بنگاه هـا و صاحبـان کسـب و کار در ایـران 
هسـتند  پرسـش نامه  ایـن  اصلـی  مخاطبـان  کـه 
را بـا شـیوه پاسـخ دهی دقیـق و مناسـب بـه آن 
آشـنا کـرد چـرا کـه بـه بـاور فعـاالن اقتصـادی از 
کارشناسـی  و  دقیـق  تکمیـل  بخش خصوصـی، 
اثـر  جهانـی،  بانـک  پرسـش نامه های  از  این گونـه 
مسـتقیم بـر بهبـود رتبـه ایـران در شـاخص های 

انجـام کسـب و کار خواهـد داشـت. سـهولت 
نماگـر »ورشکسـتگی و پرداخـت دیـون« که زمان، 
هزینـه و کارایـی روند رسـیدگی و کیفیـت قوانین 
و مقـررات مرتبـط بـا ورشکسـتگی هـر کشـور را 
ارزیابـی می کنـد، یکـی از ۱۲ نماگر منتشـر شـده 
توسـط گـزارش انجـام کسـب و کار بانـک جهانـی 
اسـت. به گفتـه مهدی تقـوی از کارشناسـان مرکز 
اسـاس  بـر  محیـط کسـب و کار،  پایـش  مطالعـات 
آخریـن گـزارش بانـک جهانـی، رتبه ایـران در این 
نماگـر، ۱۳۳ و بـا امتیاز ۳۵,۱ اسـت که نسـبت به 

گـزارش قبلـی، دو رتبـه نزول داشـته اسـت.
تشـریح  بـه  همچنیـن  وی  نشسـت،  ایـن  در 
بخش های مختلف پرسـش نامه نماگر ورشکسـتگی 
و پرداخـت دیـون  و تعاریـف و اصطالحـات مربوط 
بـه آن پرداخـت و پـس از آن، برخـی از اعضـای 

کمیسـیون، نظـرات و دیدگاه هـای خـود پیرامـون 
پاسـخ دهی مناسـب بنگاه هـا بـه ایـن پرسـش نامه 

مطـرح کردنـد.
رئیـس کمیسـیون  احمـد آتش هـوش،  بـه گفتـه 
حقوقـی و حمایـت قضایـی اتـاق بازرگانـی ایـران، 
شـیوه  در  وکال  کانـون  همـکاری  و  مداخلـه 
پاسـخ دهی به سـواالت مطرح شـده از سـوی بانک 
جهانـی، می توانـد کارگشـا باشـد و بـه بنگاه هـای 
بخش خصوصـی در ارسـال اطالعات دقیق و شـفاف 

بـه ایـن نهـاد بین المللـی کمـک خواهـد کـرد.
رئیـس کمیسـیون »حمایـت  فروزان فـرد،  حسـن 
قضایـی و مبـارزه بـا فسـاد« اتـاق تهـران نیـز، بـر 
یـاری گرفتـن از کارشناسـان خبـره و مسـلط بـه 
مسـائل حقوقـی در پاسـخ دهی به این پرسـش نامه 
کـه  کـرد  تصریـح  همچنیـن،  وی  کـرد.  تاکیـد 
کمیسـیون حمایـت قضایـی و مبارزه با فسـاد اتاق 
ارتبـاط  تولیـد محتـوی در  تهـران می تـوان روی 
بـا نماگـر ورشکسـتگی و پرداخـت دیـون، فعـال 
شـود. بـه گفتـه وی، طـی هم فکـری بـا بخش های 
و  دسـتگاه ها  نیـز  و  بخش خصوصـی  از  مختلـف 
نهادهـای دولتـی مرتبـط، پیشـنهادهای اصالحـی 
قابـل  پرسـش نامه  ایـن  اولیـه  فرضیـات  روی 
دسـتیابی اسـت کـه می تـوان ایـن پیشـنهادها را 
پـس از جمع بنـدی نهایـی، در اختیـار بانک جهانی 
قـرار داد. احمد بسـاق زاده، کارشـناس شـرکت های 
از  پیشـگیری  و  اجتماعـی  معاونـت  دانش بنیـان 
وقـوع جـرم قـوه قضاییه، نیز بـر ایجـاد و راه اندازی 
دادگاه تخصصـی تجـاری تاکیـد کـرد که بـه گفته 
وی، موضوعـات مربـوط بـه ورشکسـتگی در ایـن 
دادگاه هـا به صـورت تخصصی قابل رسـیدگی بوده 
و می توانـد در بهبـود رتبـه ایـران در ایـن نماگـر 

باشـد. اثرگذار 

پایگاه خبری اتاق ایران گزارش می دهد

عراق بخشی از پول ایران را 
برای خرید واکسن کرونا آزاد 

می کند
در سفر یک روزه وزیر نیرو به عراق توافق شده 
که بخشی از مطالبات ایران وصول  شود. به گفته 
اردکانیان پرداخت هزینه خرید واکسن کرونا از 
انجام  ایران در عراق  از محل منابع مالی  اروپا، 

می شود.
پرداخت هزینه خرید واکسن کرونا از اروپا، از محل 
را  این  می شود.«  انجام  عراق  در  ایران  مالی  منابع 

رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفته است.
موضوع  ایران  به  عراق  دالری  شش میلیارد  بدهی 
سفر یک روزه اردکانیان به بغداد بود؛ ایران تصمیم 
گرفته بود که صادرات برق خود را به عراق محدود 
دی ماه  هشتم  دوشنبه  »شانا«  خبری  سایت  کند. 
گاز  ایران صادرات  گاز  ملی  که شرکت  بود  نوشت 
خود به عراق را به دلیل بدهی عراق به ایران و پس 
از اخطارهای چندباره قراردادی، کاهش داده است.

یک روز پیش از بیانیه شرکت ملی گاز ایران، الشرقیه 
به نقل از سخنگوی وزارت برق عراق اعالم کرده بود 
تأمین  برای  که  را  گاز  سوخت  صادرات  ایران  که 
پایین ترین  به  است،  الزم  عراق  برق  نیروگاه های 
سطح در چند سال اخیر کاهش داده است.  احمد 
که  بود  گفته  عراق  برق  وزارت  سخنگوی  موسی، 
ایران قصد دارد صادرات روزانه گاز به عراق را از پنج 
میلیون مترمکعب به سه میلیون مترمکعب کاهش 
دهد. این کاهش پس از برنامه های اعالم شده قبلی 
برای کاهش صادرات از ۵۰ میلیون به پنج میلیون 

مترمکعب در روز صورت می گیرد.
از  ایران  که  آمده  ایران  گاز  ملی  بیانیه شرکت  در 

http://otaghiranonline.ir/news/36140
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یادداشت

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران 
به  اقتصاد  دنیای  روزنامه  در  که  یادداشتی  در 
چاپ رسیده است با برشمردن مصداق هایی از 
این  که  کرد  تاکید   ۱۴۰۰ بودجه  الیحه  ایرادات 
الیحه راهنمای نادرستی برای نظام دخل و خرج 
آن  در  بازنگری  و  است  کشور  آینده  یکسال 

ضروری به نظر می رسد.
بودجه ۱۴۰۰ در واقع راهنمای اداره کشور در سالی 
سخت و تعیین کننده به شمار می آید. طی این سال 
انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار می شود 
و همزمان با حضور بایدن در آمریکا، در مورد بخش 
مهمی از تحریم ها نیز تعیین تکلیف دوباره صورت 
می گیرد. آن طور که از مواضع سیاسی مقامات ایران 
و آمریکا برمی آید، احتماال در سال ۱۴۰۰ از شدت 
برای  مسیرهایی  و  شد  خواهد  کاسته  تحریم ها 

گشایش در اقتصاد ایران بازمی شود.

که  است  یکساله ای  برنامه  واقع  در  کشور  بودجه 
اهداف و مسیر آینده را روشن می کند. اما در سند 
مشخص  اهداف  با  معینی  مسیر   ۱۴۰۰ بودجه 
را  دولت  توسعه،  ششم  برنامه  نشده است.  تعیین 
ملزم کرده که به برخی اصول از جمله کاهش حجم 
اصالح  و  بخش خصوصی  به  امور  واگذاری  دولت، 
به هیچ  اما الیحه ۱۴۰۰  باشد.  پایبند  بانکی  نظام 
عنوان در این مسیر حرکت نمی کند. به این الیحه 
چند ایراد ساختاری وارد است که از جمله می توان 

به این موارد اشاره کرد:
امکان  ایجاد  و  هزینه ها  در  صرفه جویی  عدم   -

افزایش درآمدها و نهایتا متعادل تر شدن بودجه،
طریق  از  فسادزا  اقدامات  از  جلوگیری  عدم   -
از  نظیر جلوگیری  اقتصادی،  بهینه  سیاست گذاری 

قاچاق کاال و تک نرخی کردن ارز.
فاصله  به کم شدن  اتخاذ سیاست هایی که  - عدم 

طبقاتی و بهبود وضعیت اقتصادی دهک های پایین 
جامعه منجر شود

-عدم به کارگیری سیاست هایی برای خروج از رکود
نیز  مصداقی  به صورت  بودجه  الیحه  ایرادات  اما 

چنین است:
۱- بودجه کل سال آینده از نظر درآمد و هزینه از 
حدود ۲۰۲۷ هزار میلیارد تومان با حدود ۲۰ درصد 
رشد به ۲۴۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 

باالیی است.
۲- بودجه عمومی کشور از ۶۵۰ هزار میلیارد تومان 
با حدود ۴۳ درصد رشد به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان 
رسیده که یکی از باالترین رشدها در طول دهه های 

اخیر است.
۳- هزینه های جاری از ۴۳۶ هزار میلیارد تومان با 
۴۶ درصد رشد به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش 
پیدا کرده که رشد بسیار باالیی بوده و قابل توجیه 

نیست.
درآمدهای  هزینه،  درصدی   ۴۶ رشد  قبال  در   -۴
جاری  سال  به  نسبت  رشد  درصد   ۱۰ با  بودجه 
معادل ۳۱۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است، 
تفاوت درآمد  به همین جهت کسری عملیاتی که 
غیرقابل  رقم  به  می دهد  نشان  را  جاری  هزینه  و 
باور ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۲۱ هزار 
میلیارد تومان آن از محل درآمدهای نفتی و ۱۹۸ 
اوراق،  فروش  محل  از  مابقی،  تومان  میلیارد  هزار 
موجودی  از  استفاده  و  دولتی  شرکت های  فروش 
صندوق ملی تامین خواهد شد که شرایط ناگواری 

را از نظر تعادل بودجه نشان می دهد.
دوش  روی   ۱۴۰۰ بودجه  در  مالیاتی  ۵-فشار 
بنگاه های رسمی، کارآفرینان، کارمندان و کارگران 
دقیقی  سیاست های  می رسد  نظر  به  و  مانده  باقی 
فرار  از  جلوگیری  و  جدید  مودیان  شناسایی  برای 

مالیاتی صورت نگرفته است.
۶- درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گازها در 
تومان پیشنهاد شده  آینده ۱۹۹هزار میلیارد  سال 
این رقم معادل ۵/ ۳ برابر بودجه مصوب سال جاری 
درصد  فقط حدود ۱۶  ماه گذشته   ۸ در  که  است 
هزار   ۷۰ حدود  عالوه  به  است.  شده  محقق  آن 
داخلی  به صورت  نفت  فروش  پیش  تومان  میلیارد 
که  شده  پیش بینی  اسالمی،  مالی  اوراق  انتشار  یا 
جمعا پیش بینی استفاده از درآمد نفت را در طول 
می رساند،  تومان  میلیارد  ۲۶۹هزار  به  آینده  سال 
شیوع  از  ناشی  اقتصادی  رکود  وجود  به  توجه  با 
از  ناشی  گاز  و  نفت  عرضه  افزایش  کرونا،  ویروس 
افزایش صادرات آمریکا، روسیه و عراق و مشخص 
نبودن وضعیت تحریم، بعید است که درآمد نفتی 
مذکور محقق شود، در صورت تحقق آن نیز شاهد 
به حدود ۳۲ درصد  نفت  بودجه  وابستگی  افزایش 
منابع بودجه عمومی خواهد بود که این امر خالف 

سیاست های کلی نظام است.
پرداخت  که  زیادی  بسیار  یارانه  رغم  به   -۷
ثروتمند،  افراد  یارانه  چرا  نیست  مشخص  می شود 
همچنین  نمی شود.  حذف  مصوب  قوانین  مطابق 
صرفه جویی در هزینه های بودجه شرکت ها و بودجه 
عمومی کشور، مورد بی توجهی قرار گرفته و از آن 

غفلت می شود.
سازمان های  پیش بینی  به  بنا  که  وجودی  با   -۸
 ۳۰ حدود  آینده  سال  در  کشور  تورم  بین المللی، 
درصد خواهد بود، بودجه عمرانی کشور حدود ۱۸ 
این بودجه  نیز  درصد رشد داده شده که در عمل 
سرمایه گذاری  بنابراین  نمی شود.  داده  تخصیص 
نقصان  دچار  تدریج  به  کشور  زیربناهای  امور  در 

می شود.
در  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  تخصیص  سیاست  ادامه   -۹

رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی ۱۱ ایراد مصداقی الیحه بودجه را برشمرد

راهنمای اشتباه ۱۴۰۰

متن کامل

http://www.tccim.ir/story/?nid=66655
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نگاه آخر

اجرای ویدئومپینگ یادبود جانباختگان هواپیمای اوکراینی - برج آزادی
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