وبینار ویژه شرکتهای دانشبنیان
دوره مقدماتی گواهینامه ایمنی عملکرد SIL
دوشنبه 11اسفند1399

2834

جزئیات افزایش تعرفه برق صنایع بزرگ؛

خلق چند هزار میلیارد تومان
درآمد جدید برقی
مصوبــه مجلــس بــه منظــور افزایــش 4
برابــری تعرفــه بــرق صنایــع بــزرگ منجــر
بــه صرفهجویــی  50هــزار میلیــاردی در
ارائــه یارانــه انــرژی معــادل رقــم تامیــن
مالــی پویــش وزارت نیــرو میشــود.

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،تعرفــه بــرق صنایــع بــزرگ کشــور،
دیــروز در قالــب تصویــب بنــد الحاقــی  2تبصــره  15مــاده واحــده
قانــون بودجــه  1400بــا افزایــش مواجــه شــد.
بــر اســاس جزئیــات ایــن بنــد ،وزارت نیــرو مکلــف اســت بهــای
1

انــرژی بــرق تحویلــی بــه صنایــع فــوالدی ،آلومینیــوم ،مــس ،فلزات
اساســی و کانیهــای فلــزی ،واحدهــای پاالیشــگاهی و پتروشــیمی
را بــا احتســاب بهــای انتقــال انــرژی بــرق تــا محــل تحویــل بــه
مصرفکننــده بــر مبنــای نــرخ خریــد انــرژی بــرق از نیروگاههــای
دارای قــرارداد تبدیــل انــرژی ( )ECAمحاســبه و دریافــت نمایــد.
*قیمت برق صنایع بزرگ  4برابر شد
بــه اســتناد اظهــارات محمــد باقــر نوبخــت ،رئیــس ســازمان برنامــه
و بودجــه در صحــن علنــی مجلــس ،قیمــت بــرق صنایــع مذکــور
براســاس تبصــره  15قانــون بودجــه  1400از تعرفــه  80تومانــی
بــرای هــر کیلــووات ســاعت بــه  300تومــان افزایــش پیــدا خواهــد
کــرد.

پرسشنامه مخاطرات کسبوکارهای
صنعت برق
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در نــگاه اول بــه نظــر میرســد ،افزایــش چشــمگیر
قیمــت بــرق صنایــع در ســال  ،1400تاثیــر منفــی
بــر عملکــرد ایــن شــرکتها داشــته باشــد امــا
نگاهــی دقیقتــر بــه ســهم بــرق از قیمــت تمــام
شــده محصــوالت ایــن صنایــع میتوانــد تاثیــر
حقیقــی افزایــش نزدیــک بــه  40برابــری را روشــن
ســازد.
*در  9ماهــه ابتدایــی ســال صنایــع  44هــزار
میلیــارد تومــان یارانــه بــرق دریافــت کردنــد
بــه گــزارش فــارس ،نظــام تعرفهگــذاری انــرژی در
کشــور بــر اســاس یارانــه پیریــزی شــده اســت .در
ایــن شــرایط مشــترکان خریــد بــرق تنها بخشــی از
قیمــت تمــام شــده تولیــد بــرق را میپردازنــد و مــا
بــه التفــاوت قیمــت تمــام شــده و قیمــت فــروش
بــرق در قالــب یارانــه انــرژی و از محــل منابــع مالی
متعلــق بــه مــردم تامیــن میشــود.
بــر اســاس گفتههــای محســن طــرز طلــب،
مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی بــرق حرارتــی،
قیمــت تمــام شــده تولیــد بــرق بــدون احتســاب
هزینــه انــرژی حــدود  300تومــان بــرای هــر
کیلــوات ســاعت بــرآورد میشــود ،البتــه توزیــع
بــرق پــس از تولیــد آن نیــز بــه همیــن نســبت
هزینــه دارد.
بــه عبــارت دیگــر صنعــت بــرق بایســتی 600
تومــان هزینــه کنــد تــا هــر کیلــووات ســاعت بــرق
را تولیــد و در نهایــت بــه مصــرف کننــده نهایــی
تحویــل دهــد .بــا آگاهــی از قیمــت تمــام شــده
تولیــد و توزیــع بــرق ،بایــد در نظــر گرفــت کــه
هــم اکنــون قیمــت هــر کیلــووات ســاعت انــرژی
بــرق صنعتــی بــا نــرخ  80تومــان بــه دســت
صنایــع میرســد .ایــن یعنــی منابــع مالــی متعلــق
بــه همــه مــردم کشــور بــرای هــر کیلــووات ســاعت

انــرژی بــه صنایــع کشــور مبلغــی معــادل 520
تومــان را پرداخــت میکنــد.
بــر اســاس آمــار منــدرج در آخریــن گــزارش
ماهانــه صنعــت آب و بــرق در دی مــاه ســال  ،99در
 9مــاه ابتدایــی ســال  ،99بخــش صنعتــی کشــور
 85هــزار و  198میلیــون کیلــووات ســاعت معــادل
 35.5درصــد از کل تولیــد بــرق نیروگاههای کشــور
انــرژی دریافــت کــرده اســت .بــا ایــن اطالعــات ،اگر
میــزان مصــرف انــرژی صنایــع کشــور را در رقــم
یارانــه دولتــی بــرای هــر کیلــووات ســاعت ضــرب
کنیــم ،در مییابیــم کــه صنایــع کشــور در  9مــاه
ابتدایــی ســال  44.3 ،99هــزار میلیــارد تومــان
یارانــه انــرژی دریافــت کردهانــد.
*صنعــت فــوالد معــادل کل کمبــود نقدینگــی
صنعــت بــرق یارانــه دریافــت میکنــد
بــه عنــوان مثــال ،صنعــت فــوالد بــه عنــوان یکــی
از بزرگتریــن زنجیرههــای صنعتــی کشــور در هــر
ســال رقمــی معــادل  7هــزار میلیــارد تومــان یارانــه
بــرق دریافــت کــرده اســت .جالــب اســت بدانیــد،
کل مشــکالت ناشــی از کمبــود نقدینگــی در
صنعــت بــرق معــادل یارانــه دریافتــی بخــش بــرق
صنعــت فــوالد اســت.
در همیــن راســتا ،اســتفاده از نظــام تعرفهگــذاری
یارانـهای ســبب شــده اســت تــا نقــش قیمــت تمام
شــده بــرق در هزینــه تمــام شــده صنایــع بــزرگ
کشــور بــه کمتریــن حــد برســد .بــرای مثــال در
شــرایطی کــه  30درصــد از هزینــه تمــام شــده
تولیــد شــمش آلومینیــوم در دنیــا مرتبــط بــا
هزینــه بــرق اســت ،صنایــع آلومینیــوم ایــران تنهــا
 3.4درصــد از قیمــت تمــام شــده خــود را بــرای
پرداخــت هزینــه بــرق صــرف میکننــد.
از طرفــی  27درصــد از هزینــه تمــام شــده تولیــد

ســیمان در کشــورهای مختلــف ،مرتبــط بــا هزینــه
بــرق اســت امــا در ایــران صنعــت ســیمان تنهــا
 1.9درصــد از هزینــه تمــام شــده خــود را صــرف
پرداخــت بهــای بــرق میکنــد.
*یارانــه انــرژی صنایــع بــزرگ ،هدایــت پــول از
جیــب مــردم بــه جیــب کشــورهای دیگــر اســت
در نــگاه اول ممکــن اســت از ایــن مــورد بــه عنــوان
یــک نکتــه مثبــت یــاد شــود کــه زمینــه رقابــت
پذیــری محصــوالت صنعتــی کشــور بــا محصــوالت
ســایر کشــورها را مهیــا میکنــد امــا نگاهــی
دقیقتــر بــه ایــن مســئله نــکات منفــی مهمــی
را قابــل مشــاهده میکنــد .در همیــن ارتبــاط،
ســیما غفــاری ،کارشناســی انــرژی معتقــد اســت«:
کاهــش هزینــه بــرق منجــر شــده تــا رقابتپذیــری
مصنوعــی بــرای صنایــع بــه وجــود بیاوریــم و آنهــا
را از حرکــت بــه ســمت بهرهــوری منــع کنیــم».
ایــن کارشــناس انــرژی بــا بیــان اینکــه یارانــه
انــرژی پرداخــت شــده بــه صنایــع صادراتــی صــرف
پرداخــت تعرفــه واردات کشــورهای دیگــر میشــود،
گفــت «:کشــورهای خارجــی عمومــا کاالهــای
صنعتــی مــا را بــا تعرفــه وارد میکننــد تــا تولیــد
داخلــی خــود را تقویــت کننــد ،حــال بــه دلیــل
پرداخــت یارانــه انــرژی و قیمــت ناچیــز انــرژی در
کشــور ،کاالهــای مــا بــا تعرفــه  20درصــدی هــم
قابــل رقابــت بــا کاالهــای داخلــی کشــورهای دیگر
اســت و لــذا روشنســازی مقاصــد ایــن پولهــا
مشــخص میکنــد کــه ایــن ســرمایه در قالــب
پرداخــت تعرفــه بــه ســایر کشــورها میرســد».
بررســیها نشــاندهنده آن اســت کــه مصوبــه
جدیــد مجلــس شــورای اســامی بــه منظــور
افزایــش تعرفــه بــرق صنایــع بــزرگ ،تاثیــر چندانی
بــر حاشــیه ســود آنهــا نــدارد.
2

برق و انرژی

بــه عبــارت دیگــر در شــرایطی کــه تنهــا 1.1
درصــد از هزینــه تمــام شــده فــوالد در کشــور
بــه هزینــه بــرق تعلــق دارد ،افزایــش  3.75برابــر
قیمــت بــرق منجــر میشــود تــا ســهم بــرق از
قیمــت تمــام شــده بــه  4درصــد برســد و حاشــیه
ســود ایــن صنعــت را از  38درصــد بــه  33درصــد
تقلیــل دهــد.
*کاهــش یارانــه بــرق صنایــع ،منابــع مالــی پویــش
وزارت نیــرو را مهیــا میکنــد
نکتــه قابــل تامــل در بررســی ابعــاد مصوبــه مجلس
نقــش قابــل توجــه ایــن مصوبــه در آینــده صنعــت
بــرق کشــور اســت .در شــرایطی کنونــی کــه 65
درصــد از تولیــد بــرق کشــور بــه عهــده بخــش
خصوصــی اســت ،ارائــه یارانــه انــرژی منجــر بــه
ایجــاد مطالبــات ســنگینی در ایــن حــوزه شــده و
آینــده ایــن صنعــت را تحــت تاثیــر قــرار میدهــد.
بــا اینکــه افزایــش قیمــت بــرق در حاشــیه ســود
صنایــع تاثیــر چندانــی نــدارد امــا میتــوان منجــر
بــه تســکین بحــران صنعــت بــرق شــود.
زیــرا بــه کمــک افزایــش تعرفــه صنایــع بــزرگ،
زمینــه کاهــش  50هــزار میلیــاردی یارانــه انــرژی
در ســال مهیــا خواهــد شــد .بــرای بدســت آوردن
حســی از ایــن رقــم میتــوان ،گفــت افتتــاح 250
پــروژه ســاخت و ســازی و  53پــروژه ســازوکاری
پویــش هــر هفتــه الــف ب ایــران در وزارت نیــرو
نیــز بــا مبلغــی معــادل  50هــزار میلیــارد تومــان
در جریــان اســت.
بــه عبــارت دیگــر اســتفاده از ایــن مصوبــه منجــر
بــه ایجــاد منابــع مالــی معــادل یــک پویــش هــر
هفتــه الــف ب ایــران در ســال میشــود و توســعه
زیرســاختهای برقــی کشــور را بــه دنبــال دارد.
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"مصطفی رجبی مشهدی" روز دوشنبه در گفت و
گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود:براساس مصوبه
مجلس شورای اسالمی وزارت نیرو مکلف است بهای
انرژی برق تحویلی به صنایع فوالدی ،آلومینیوم،
مس ،فلزات اساسی و کانیهای فلزی ،واحدهای
پاالیشگاهی و پتروشیمی را با احتساب بهای انتقال
انرژی برق تا محل تحویل به مصرفکننده بر مبنای
نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد
تبدیل انرژی ( )ECAمحاسبه و دریافت کند.
وی توضیح داد :این مصوبه مربوط بودجه سال
آینده کشور است که پس از تصویب و تایید شورای
نگهبان به عنوان قانون باید اجرایی شود.
سخنگوی صنعت برق گفت :سهم بخش برق از کل
سبد هزینه های صنایع بزرگ حدود یک درصد
برآورد می شود.
رجبی مشهدی افزود :براساس مصوبه جدید مجلس
این سهم کمتر از پنج درصد از کل سبد هزینه های
این صنایع را به خود اختصاص می دهد.
وی گفت :سهم برق در سبد هزینه های صنایع
بزرگ چندان افزایشی ندارد و در واقع یارانه انرژی
این بخش کاهش می یابد و منجر به کاهش سود
این صنایع می شود و از اینرو نباید موجب افزایش
قیمت محصوالت این صنایع شود.
سخنگوی صنعت برق خاطرنشان ساخت :این
صنایع همچنان از یارانه های دولتی بهره می برند و
در واقع این یارانه به میزان ناچیزی کاهش خواهد
یافت.
بررسی خبرنگار اقتصادی ایرنا نشان می دهد این
کاهش یارانه دولت از سهم برق صنایع بزرگ نسبت
به افزایش قیمتی که در این مدت در محصوالت این
صنایع شاهد بوده ایم و سودی که نصیب بخش برق
می شود ،آنقدر زیاد نیست و انتظار می رود دولت

مقام مسئول خبر داد؛

بیمه توانیر  ۷۰میلیارد تومان
خسارت برقی به مردم پرداخت
کرد

معاون توزیع توانیر از پرداخت  ۷۰میلیارد تومان
خسارات ناشی از نوسانات برق به مشترکان برق
از سوی بیمه توانیر خبرداد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما،
غالمعلی رخشانیمهر با اشاره به راه اندازی سامانه
بیمه توانیر از سال  ۹۸افزود :با راهاندازی این
سامانه مشترکان برق میتوانند بدون مراجعه به
شرکتهای برق و از داخل منزلشان درخواستهای
خود را در زمینه خسارات ناشی از نوسانات برق
ثبت ،پیگیری و خسارات خود را دریافت کنند.
وی گفت :راه اندازی این سامانه سبب جلوگیری
از سرگردانی مردم برای مشخص شدن نوع بیمه
پرداختکننده خسارت و حذف حضور فیزیکی در
شرکتهای بیمهای شده است.
معاون توزیع توانیر افزود :اگر وسایل خانه در
اثر نوسانات برق دچار خسارت شود مشترکان
میتوانند درخواست خود را در سامانه بیمه توانیر
دات آی آر ثبت کنند تا پس از آن مأمور بیمه
به منزل مشترک مراجعه و پس از تأیید خسارت،
میزان بیمه تعیین و به مشترک پرداخت شود.
رخشانی مهر گفت :سقف پرداخت حق بیمه نسبت
به نوع خسارت مالی و یا جانی متفاوت تعیین شده،,
اما میزان این رقم برای جبران خسارت کافی است.

سخنگوی صنعت برق در گفت و گو با ایرنا؛

قیمت برق صنایع انرژیبر کمتر
از  ۵درصدکل هزینه آنهاست

تهران  -ایرنا  -سخنگوی صنعت برق ایران
گفت :براساس مصوبه جدید مجلس شورای
اسالمی قیمت برق صنایع افزایش خواهد یافت،
اما این افزایش کمتر از پنج درصد از کل سبد
هزینه صنایع است.
3
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مجوزی برای افزایش قیمت محصوالت تولیدی این
صنایع داده نشود.
به گزارش ایرنا ،وزیر نیرو اواخر شهریورماه امسال
با اشاره به اینکه بحث افزایش قیمت برق صنعتی
متعلق به امروز نیست ،گفته بود :تعیین نرخ برق
صنایع ،مستلزم کار کارشناسی است.
رضا اردکانیان وزیر نیرو ضمن اشاره به درخواست
سندیکای شرکت های تولیدکننده برق برای افزایش
قیمت برق صنایع گفت :بحث افزایش قیمت برق
صنعتی متعلق به امروز نیست و معتقدم باید در
فضای کارشناسی حول آن بحث کرد و درنهایت با
رعایت تمامی جوانب تصمیم گرفت.
وزیر نیرو  ،با اشاره به این نکته که بسیاری از
کشورهای جهان به منظور حمایت از تولید خود،
هزینۀ برق صنعتی را با نرخ کمتری نسبت به
برق خانگی دریافت میکنند ،گفت :در سال
جهش تولید ،توجه به تولید داخل بوسیله کاهش
قیمت نهادههای تولید باید مورد نظر دستگاههای
سیاستگذار برای تصمیمگیری باشد.
وی با اشاره به صنایعی که کلیه محصوالت خود را به
خارج از کشور صادر میکنند ،گفت :تصمیمگیری
در ارتباط با تعیین قیمت برق فروشی به صنایعی
که محصوالت خود را صادر میکنند نیازمند بررسی
است ،اما این قیمت باید به نحوی تامین شود که
یارانه دولتی با در نظر گرفتن مباحث کارشناسی به
صنایع اختصاص یابد.
اردکانیان ضمن تشریح راهکارهای موجود به منظور
خارج کردن صنعت نیروگاهی از شرایط موجود،
تصریح کرد :نباید اینگونه باشد که صنایعی خاص،
از یارانههای ویژهای برخوردار شوند و تخصیص این
منابع باید با توجه به سیاستهای حمایتی به دقت
انجام شود.
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افزایش قیمت برق صنایع چه
تبعاتی به دنبال دارد؟

کارشناس ارشد حوزه انرژی با اشاره به تاثیرات
افزایش  ۲۷۵درصدی تعرفه برق برای صنایع
بزرگ گفت :باید برای خروج از یک چرخه
معیوب افزایش قیمت ،به دنبال راهکاری درست
بود به طوری که افزایش تعرفه برق تنها برای
بنگاه هایی که کاال و خدمات خود را با قیمت
صادراتی و بین المللی انجام می دهند صورت
بگیرد ،در غیر این صورت شاهد افزایش قیمت
کاالها و افزایش مجدد تعرفه برق خواهیم بود.
امیرمحمد اسالمی در گفت و گو با ایسنا ،با بیان
اینکه این مساله سه ضلع دارد و هم صنعت برق،
سایر صنایع و اقتصاد ملی مطرح است ،اظهار کرد:
باتوجه به اینکه بخش صنایع نیز چند الیه دارد و
شامل بخش باالدستی فوالد و پتروشیمی و صنایع
پایین دستی می شود ،ابتدا باید دید این طرح کدام
بخش ها را تحت پوشش قرار می دهد.
وی افزود :مساله مهم این است که صنایع بزرگ
چطور طبقه بندی شده اند ،اینکه صنایع را بر
اساس میزان مصرف برق طبقه بندی کنیم ،الگوی
درستی نیست؛ ممکن است یک توان مصرف ۲
مگاوات بیشتر را نیز باشد ولی محصول خود را به
قیمت های پایین داخلی و متفاوت با قیمت منطقه
ای و بین المللی داخلی عرضه کند .بنابراین معیاری

که مطرح شده چندان مورد تایید نیست.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه
صنعتی که محصول خود را به قیمت بین المللی
و صادراتی عرضه می کند ،طبیعی است که تعرفه
حامل های انرژی را با قیمت ها بین المللی پرداخت
کند ،تاکید کرد :اگر صنعتی چنین شرایطی را
ندارد ،نباید با افزایش تعرفه روبرو شود چراکه این
کار موجب افزایش قیمت محصوالت می شود و یا
به زیان صنایع خواهد بود .وضعیت صنعت برق نیز
به سمتی پیش رفته که با قیمت های حال حاضر
سرمایه گذاری قابل قبول نیست و باید به تاریخچه
این مساله نگاه کرد.
وی افزود :بخش خصوصی صنعت برق را در ایران
پایه گذاری کرد و بعد دولت وارد شد تا این صنعت
توسعه پیدا کند که به اعتقاد من در همان ابتدای
امر یک اشتباه رخ داد و دولت به ظرفیت سازی
توجه نکرد؛ در دهه های گذشته زمانی که صنایع
در ایران مستقر می شدند و توسعه در کشور در
گام های ابتدایی بود ،صنعت برق از ابتدای ورود
خصوصی بود ،چندین دهه پیش اوایل سال ۱۳۵۰
زیرساخت های مفیدی در ایران وجود نداشت و به
تدریج این زیرساخت ها به وجود آمد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با تاکید بر اینکه در
آن سال ها دولت به این دلیل که شتابی به فرایند
رشد و توسعه کشور بدهد ،ناچار به سرمایه گذاری
شد و برای حمایت از توسعه قیمت های پایینی را
برای انرژی در نظر گرفت تا از مزیت نسبی منابع
هیدروکربنی استفاده و بتواند انرژی مورد نیاز را
تامین کند و زیرساخت الزم که برای سایر بخش
های صنعت و توسعه مهم بود ایجاد کند که این
اتفاق نیز صورت گرفت.
اسالمی با بیان اینکه این مساله بعد از انقالب

اسالمی نیز ادامه یافت و تا این اواخر و زمانی که
بحث آزادسازی ها و خصوصی سازی ها مطرح شد
پیش رفت ،گفت :صنعت برق یک مشکل ریشه ای
از لحاظ سهم بازار و تقسیم هر یک از بازیگران این
بازار دارد و آن این است که در دو برهه تاریخی
قبل و بعد از انقالب اسالمی دولت ها تصمیم به
آزادسازی قیمت ها گرفتند ،ابتدا در میانه دهه
 ۷۰این اتفاق افتاد که تبعات اجتماعی را به دنبال
داشت در اواخر دهه  ۸۰تحت عنوان طرح تحول
اقتصادی و هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمت
ارز این مساله رقم خورد و آخرین باری که شاهد
این موضوع بودیم بعد از پایان سال  1396و از
ابتدای سال  1397به بعد بود.
وی ادامه داد :با خروج آمریکا از برجام این اتفاق
افتاد و برخی مشاوران دولت و معاونان سازمان
برنامه و بودجه فرصت را غنیمت شمردند که این
موضوع را با شوکی که اتفاق افتاده اجرایی کنند.
باید به این موضوع توجه کرد که صنعت برق صرفا
از قیمت خروج و فروش خود متاثر نمی شود بلکه
از مکانیزم تامین مالی ،نرخ های بهره و قیمت ارزی
که برای ایجاد واحدهای تولید نیرو استفاده می
کند و همچنین تورمی که در کشور ایجاد می شود
تاثیر می پذیرد؛ در نتیجه زمانی که یک افزایش
قیمت اتفاق می افتد ،هزینه های تامین برق نیز
افزایش می یابد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی با بیان اینکه برخی
از فعاالن صنعت برق عالوه بر کار صنعت برق به
گفتمان آزادسازی پیوسته بودند و خارج از بحث
تخصص خودشان وارد بحث اقتصاد کالن شدند و
به مساله آزادسازی به صورت ایدئولوژیک نگاه می
کردند و حامی این مساله بودند ،اظهار کرد :زمانی
که افزایش قیمت در طرف هزینه و درآمد با یکدیگر
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اتفاق می افتد تاثیر آن به صنعت برق بازمیگردد.
به گفته اسالمی ما با آثار آزادسازی بی مهابا روی
قیمت ها و آشفتگی بازارهای مختلف و بهم ریختن
پایداری عرضه و تقاضا آشنا هستیم و در چهار دوره
تاریخی آزادسازی های بی قائده را در سال های
 ۱۳۷۴ ،۱۳۵۶و و  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸تجربه کردیم.
تجهیزات صنعت نیروگاهی با ارز خارجی تامین می
شود و بحث تورم و گران بودن منابع تامین مالی در
ایران صنعت برق کشور را به ورشکستگی کشانده
است.
وی با تاکید بر اینکه قبل از این ماجرا یعنی در ابتدا
دهه  ۸۰و آنجایی که اصراری بر آزادسازی قیمت
نبود و با شیب مالیمی این مسیر در حال طی شدن
بود در آن زمان قیمت های تکلیفی و مکانیزم هایی
که وجود داشت ،نیاز برق را پاسخ می داد و این
واگذاری ها به بخش خصوصی و سرمایه گذاری ها
امکان پذیر بود ،تصریح کرد :دقیقا با مواجه شدن با
شوک های تورمی و افزایش قیمت ارز و باال رفتن
نرخ بهره اتفاقی که افتاد این بود که صنعت برق
آسیب دید.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی تصریح کرد :با
قیمت های فعلی صنعت برق نمی تواند سرپا بماند
و یک حالت اجباری به وجود آمده به طوری که از
یک طرف با توجه به باال رفتن قیمت ها ضروری
است که قیمت فروش برق نیز افزایش یابد ،از سوی
دیگر ساختار صنعت برق اشکاالت زیادی دارد و
از زمان واگذاری ها به دلیل نوع واگذاری ها این
اشکاالت وجود داشته ولی نکته ای که باید به آن
توجه کرد این است که برنامه های آزادسازی به هر
قیمت به شکلی دائما خود را بازتولید می کند و یک
چرخه معیوبی را ایجاد می کند که گام بعدی خود
را عمال دیکته می کند.
متن کامل
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بزرگترین شرکت تامین کننده برق تگزاس ورشکست شد

بزرگترین و قدیمی ترین شرکت تامین کننده برق تگزاس امروز در دادگاه فدرال شهر هیوستون
اعالم ورشکستگی کرد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از رویترز ،شرکت برازوس الکتریک که
قدیمیترین و بزرگترین شرکت تأمین برق ایالت تگزاس آمریکا به شمار میرود ،به خاطر عدم دریافت
بدهی  1.8میلیارد دالری از سوی شرکت توزیع برق تگزاس امروز اعالم ورشکستگی کرد.
این شرکت اسناد مربوط به ورشکستگی خود را به دادگاه فدرال شهر هیوستون ایالت تگزاس تقدیم کرده
است .برازوس الکتریک یکی از چندین شرکت تولید برقی است که به خاطر بروز یخبندان سنگین طی
روزهای گذشته در ایالت تگزاس با جریمههای سنگین مواجه است.
رؤسای شرکتهای برق تگزاس میگویند قطع شدن برق تگزاس در طول یخبندان باعث شده تا تاسیسات
تولید برق و شرکتهای فعال در این زمینه با میلیاردها دالر جریمه مواجه شوند.
کاهش شدید دمای هوا باعث شد تا برق نیمی از ایالت تگزاس طی در دو هفته پیش قطع شده و 4.3
میلیون نفر روزها بدون برق و گرما سپری کنند .از طرف دیگر لولههای آب هم ترکیده و به میلیونها خانه
و شرکت در سطح تگزاس آسیب وارد شده است .شرکت برازوس و دیگر شرکتهای تأمین برق تگزاس
موظف بودند تا حتی با خرید برق از دیگر شرکتها با قیمت باالتر از قطع شدن برق جلوگیری کنند .شرکت
توزیع نیروی برق تگزاس نیز میگوید که مجموع  2.1میلیارد دالر از قبوض برق در تگزاس پرداخت نشده
و همین امر فشار را در بحران کنونی بر شرکتهای تولید نیرو مضاعف کرده است.
مائولین پاتانی ،بنیانگذار یک شرکت تولید نیرو در تگزاس میگوید :شبکه توزیع نیرو در شهر تگزاس با
بحران جدی روبرو است.

اختصاص  ۳۰هزار میلیارد
تومان برای نوسازی و بازسازی
تاسیسات برق

تهران  -ایرنا  -نمایندگان مجلس شورای
اسالمی در بررسی الیحه بودجه  ۱۴۰۰به دولت
اجازه داد تا سقف  ۳۰۰هزار میلیارد ریال نسبت
به نوسازی نیروگاهها و تاسیسات فرسوده شبکه
برق اقدام کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ،نمایندگان مجلس
شورای اسالمی در سیزدهمین نشست بررسی الیحه
بودجه  ۱۴۰۰و در بخش هزینهای با بند الحاقی
یک تبصره  ۲ماده واحده الیحه موافقت کردند.
در بند یک تبصره  ۲ماده واحده الیحه بودجه آمده
است :به دولت اجازه داده میشود تا سقف  ۳۰۰هزار
میلیارد ریال از منابع حاصل از فروش بنگاهها ،سهام،
سهم الشرکه ،اموال ،امالک ،دارائیها و حقوق مالی
متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی
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تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرحهای تملک
دارائی سرمایهای و همچنین طرحهای نوسازی و
بازسازی نیروگاهها و تاسیسات فرسوده شبکه برق
و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاههای
اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه
سالهای قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی،
نهادهای عمومی غیردولتی ،تعاونی ،خصوصی به
ویژه پیمانکاران ،مشاوران ،سازندگان تجهیزات طرح
های تملک دارائیهای سرمایهای ،قرارگاه سازندگی
خاتم االنبیاء(ص) و بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی
پرداخت و یا به طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.
تعیین دیون و تعهدات موضوع این بند با اعالم
باالترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تائید سازمان
حسابرسی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی
است.
حکم این بند بر حکم ماده( )۲۹و جزء( )۴ماده()۶
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی
در سال  ۱۴۰۰حاکم است.
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بیگینژاد با اشاره به بررسی الیحه بودجه  ۱۴۰۰در
مجلسمطرحکرد؛

مجلس رونق زیرساختهای
کشور را با سهم  ۳۸درصدی
صندوق توسعه از فروش نفت
کلید زد

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس
گفت:کارهای توسعهای کشور به نحوه
تسهیالتدهی صندوق توسعه ملی وابسته
است.
گروه اقتصادی -از آنجا که در جریان بررسی الیحه
بودجه سال  1400در صحن علنی ،سهم صندوق
توسعه ملی از صادرات بیش از یک میلیون بشکه
نفت در روز به  38درصد رسید ،هادی بیگی نژاد
در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در

تحلیل مصوبات نفتی مجلس ،گفت :همانطور که
از عنوان صندوق توسعه ملی مشخص است محل
ذخیره درآمدهای ارزی کشور با هدف حمایت
از بخش خصوصی است این حمایت به صورت
پرداخت تسهیالت به واجدان شرایطی است که
برنامههای توسعهای را دنبال میکنند اما این
صندوق باید ورودی داشته باشد تا بتوان آن را به
پروژههای توسعهای اختصاص داد.
نماینده مردم مالیر در مجلس شورای اسالمی
با بیان اینکه کارهای توسعهای کشور به نحوه
تسهیالتدهی صندوق توسعه ملی وابسته
است ،ادامه داد :بهعنوان مثال ساخت پاالیشگاه،
پتروپاالیشگاه ،نیروگاه ،فعالیتهای عمرانی و
زیرساختی نیازمند این است که صندوق توسعه
ملی به اندازه کافی بودجه داشته باشد.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی زیربنای کشور
را تقویت میکند ،افزود :باید  20درصد فروش نفت
تا سقف یک میلیون بشکه باید به صندوق واریز
شود و بیش از یک میلیون  38درصد آن واریز شود،
لذا مجلس برای پاسخگویی به دغدغه مقام معظم
رهبری و جلوگیری از افزایش هزینههای جاری
کشور که تورم را به دنبال دارد به این مهم رای
مثبت دارد تا از صندوق توسعه ملی خالف قانون
برداشت نشود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای
اسالمی توضیح داد :قسمت عمده فروش نفت
بیش از یک میلیون بشکه یا باید سهم صندوق
یا صرف استرداد بدهیهای دولت به صندوق
شود لذا دیگر پولی دست دولت نمیماند که آن
را صرف امور اجرایی و افزایش بیش از نیاز در حوزه
حقوق و دستمزد کند و درآمدهای دولت به سمت
فعالیتهای عمرانی و توسعهای سوق داده میشود/.

مرکز داوری اتاق ایران
و پژوهشگاه قوه قضائیه
تفاهمنامه همکاری امضا کردند

مرکز داوری اتاق ایران و پژوهشگاه قوه قضائیه
برای توسعه همکاریهای مشترک در زمینه
توسعه حقوق و رویه داوری داخلی و بین المللی،
تفاهمنام ه همکاری امضا کردند.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران و رئیس پژوهشگاه
قوه قضائیه با هدف توسعه همکاریهای سازمانیافته
علمی ،پژوهشی و آموزشی با استفاده از امکانات دو
طرف اعم از اطالعات تجربی و تخصصی ،نیروی
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انسانی و پشتیبانی ،تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
سید حجتاهلل علم الهدی ،رئیس پژوهشگاه قوه
قضائیه و محسن محبی ،دبیرکل مرکز داوری اتاق
ایران در راستای توسعه همکاریهای مشترک،
تفاهمنام ه همکاری امضا کردند .هدف از انعقاد این
تفاهمنامه ،توسعه همکاریهای سازمانیافته علمی،
پژوهشی و آموزشی با استفاده از امکانات دو طرف
اعم از اطالعات تجربی و تخصصی ،نیروی انسانی و
پشتیبانی است.
بررسی و تهی ه فهرست عناوین طرحهای پژوهشی
و فناوری مرتبط با نیازهای نظری و کاربردی
مشترک با اولویت حقوق و رویه داوری داخلی و
بینالمللی و میانجیگری ،بهرهگیری از اساتید،
متخصصان ،کارشناسان و پژوهشگران معرفی شده
از سوی دو طرف برای حضور در همایشهای علمی،
نشستهای تخصصی و همکاری در تألیف و تدوین
و انتشار کتب ،مقاالت و طرحهای تحقیقاتی مرتبط
و برگزاری همایشها و نشستهای علمی تخصصی،
نمایشگاهها و کارگاههای تخصصی و دورههای
آموزشی کوتاهمدت مشترک و حمایت از مقاالت،
طرحهای تحقیقاتی و پایاننامههای تحصیالت
تکمیلی در حوزههای مرتبط با داوری داخلی و
بینالمللی و تبادل اطالعات و مشارکت و ارائه محتوا
و آرای قضائی مورد نیاز برای برگزاری جلسات نقد
رأی و مدیریت جلسات مربوط با بهرهمندی از
ظرفیتهای علمی ،تخصصی و پژوهشی اساتید،
قضات و پژوهشگران به منظور تهیه پیشنویس
لوایح و مقررات مورد نیاز و نیز تنقیح قوانین و
مقررات حوزه فعالیت مربوطه و استفاده از امکانات
تخصصی و دیجیتالی کتابخانهای ،اسنادی و منابع
یکدیگر از اهم اهداف انعقاد این تفاهمنامه همکاری
است.
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دانایی فر اعالم کرد

صادرکنندگان به سوریه تشویق
میشوند

دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با سوریه،
گفت :با توجه به اهمیت جدی افزایش صادرات
کشور به سوریه تالش شده چه در حوزه حمل و
نقل و چه در مشوقهای صادراتی امکانات جدید
فراهم شود.
به گزارش ایسنا ،حسن دانایی فر در همایش فرصت
های تجارت با سوریه اظهار کرد :روابط سیاسی
ایران و سوریه مربوط به کوتاه مدت نیست و ما
در طول چهار دهه گذشته همواره از نظر سیاسی
با این کشور نزدیک بوده ایم اما باید توجه داشت
که برای افزایش همکاری های اقتصادی نیاز به
سطحی از ثبات وجود دارد که این موضوع از حدود
سه سال گذشته و با کاهش جنگ های داخلی و
حضور تروریست ها در خاک سوریه بیش از گذشته
امکانپذیر شده است.
به گفته وی حضور اسحاق جهانگیری معاون اول

کیوان کاشفی در همایش
«فرصتها و راهکارهای تجارت
با سوریه»

رئیس جمهوری حدود سه سال قبل در سوریه
سنگ بنای بازسازی اقتصادی این کشور با مشارکت
طرف ایرانی را بنا گذاشت و ما امیدواریم که این
روند با سرعت بیشتری دنبال شود.
دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با سوریه
با بیان اینکه یکی از اصلی ترین محدودیت ها
در مسیر همکاری های اقتصادی میان دو کشور
مشکالت در حوزه حمل و نقل است بیان کرد:
خوشبختانه با پیگیری هایی که صورت گرفته
بخشی از مشکالت در این زمینه در حال برطرف
شدن هستند و امیدواریم در آینده نزدیک برنامه
های جدید در این حوزه نمایان شود .یکی از این
موضوعات استفاده از ظرفیت مرزهای زمینی با
عراق بود .با توجه به اینکه دولت این کشور حدود
دوهفته قبل در حوزه ترانزیت دستورالعمل جدیدی
صادر کرد امیدواریم که این دستورالعمل برای
تجارت میان ایران و سوریه نیز کارگشا باشد.
دانایی فر توضیح داد :در این طرح ما از طریق
دو مرز خسروی و مهران میتوانیم به مرز زمینی
سوریه متصل شویم که این موضوع قطعا برای ما به
رونق صادرات منجر می شود.
به گفته وی در کنار تجارت زمینی بنا شده در
بیستم هر ماه یک کشتی صادراتی ایران به سوریه
حرکت کند که نخستین حرکت آن  ۲۰اسفند سال
جاری خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد :برای آنکه روابط اقتصادی
میان دو کشور گسترش بیابد باید بخش خصوصی
کار محوری را بر عهده بگیرد .در این زمینه ما
مذاکراتی را آغاز کردیم تا با اعطای برخی مشوق ها
و کاهش سقف تعهدات ارزی صادر کنندگان بخش
خصوصی برای حضور در سوریه اعالم آمادگی کند
و دسترسی به این اهداف ممکن شود.

همایش «فرصتها و راهکارهای تجارت با
سوریه» به همت اتاق مشترک بازرگانی ایران
و سوریه ،برگزار شد .کیوان کاشفی ،رئیس اتاق
مشترک بازرگانی ایران و سوریه در این همایش
اعالم کرد:بهزودی بانک اطالعاتی که دربرگیرنده
اصلیترین نیازهای اقتصادی روز سوریه است
رونمایی خواهد شد.
همایش «فرصتها و راهکارهای تجارت با سوریه»
به همت اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه ،برگزار
شد .کیوان کاشفی ،رئیس اتاق مشترک بازرگانی
ایران و سوریه در این همایش اعالم کرد:بهزودی
بانک اطالعاتی که دربرگیرنده اصلیترین نیازهای
اقتصادی روز سوریه است رونمایی خواهد شد.
همایش «فرصتها و راهکارهای تجارت با سوریه»
به همت اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه،
برگزار شد .در این همایش ،عالوه بر مقامهای
ایرانی ،رئیس اتاق مشترک بازرگانی سوریه و ایران،
رئیس اتحادیه اتاقهای صنایع سوریه و رئیس
اتحادیه اتاقهای بازرگانی سوریه نیز حضور داشتند.
وضعیت امنیتی سوریه و روابط سیاسی و اقتصادی
ایران و سوریه ،فرصتهای تجاری و نیازهای کاالیی
و خدماتی سوریه ،نحوه حضور در بازار سوریه و
ارتباط با ساختارهای تجاری سوریه ،خطوط
اعتباری ایران و سوریه و راهکارهای نقل و انتقاالت
پول ،خطوط و انواع روشهای حملونقل بین ایران
و سوریه ،مناقصات و خریدهای دولتی سوریه
مهمترین محورهای برگزاری این نشست بود.
همچنین در این نشست تأکید شد سیاستهای
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تجاری در سوریه باید بر بخش خصوصی این کشور
متمرکز شود.
کیوان کاشفی ،رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران
و سوریه به ارائه گزارشی در خصوص چالشها،
فرصتها و پیشنهادهایی برای توسعه روابط با
سوریه پرداخت و گفت :بهرغم تأکیدی که برای
توسعه روابط سیاسی وجود دارد اما هنوز روابط
اقتصادی دو کشور قابلقبول نیست.
او در همین زمینه تصریح کرد :سوریه هم مانند
ایران تحت تحریم است و همین امر اقتصاد سوریه
را کوچک کرده است .از طرفی در سوریه تسلط
ارگانهای دولتی را در حوزههای مختلف شاهد
هستیم که ازیکطرف خوب است و از طرفی
نامطلوب.
او تأکید کرد :متأسفانه بهرغم فعالیتهای صورت
گرفته در حوزه حملونقل اما هنوز کوتاهترین و
سریعترین دسترسی به سوریه فراهم نیست و در
بخش ترددها و پروازهای هوایی نیز چالشهایی
وجود دارد که البته امیدوار هستیم با رایزنیهای
صورت گرفته تعداد پروازهای مستقیم به سوریه
افزوده شود.
کاشفی در تشریح مهمترین اقدامات اتاق مشترک
بازرگانی ایران و سوریه از تهیه بستههای مشاورهای
برای فعاالن اقتصادی خبر داد و اعالم کرد :بهزودی
بانک اطالعاتی که دربرگیرنده اصلیترین نیازهای
اقتصادی روز سوریه است رونمایی خواهد شد.
او با اشاره به برگزاری پاویون تخصصی ایران در
نمایشگاه حلب تأکید کرد که این نمایشگاه طیف
گستردهای از مخاطبان را دربر میگیرد و فرصت
خوبی برای حضور فعاالن اقتصادی و شرکتهای
ایرانی خواهد بود.
برنامهریزی برای توسعه روابط با سوریه تا 1402
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در نشست کمیسیون فاوا و اتاق مشترک ایران و
اسپانیامطرحشد

نمایشگاه مجازی نقش مهمی در
حفظ ارتباطات تجاری دارد

رایزن بازرگانی سفارت اسپانیا در دیدار با
رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران و رئیس اتاق
مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا ،فرصتهای
سرمایهگذاری در ایران را بیشمار دانست و بر
تمایل شرکتهای اسپانیایی برای سرمایهگذاری
در ایران تاکید کرد.
محمدرضا طالیی ،رئیس کمیسیون فناوری
اطالعات و ارتباطات اتاق ایران و محمد طاهری
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اسپانیا میزبان
رایزن بازرگانی سفارت اسپانیا بودند.
معرفی ظرفیتهای نخستین نمایشگاه مجازی ایران

و دعوت از شرکتهای اسپانیایی برای حضور در این
نمایشگاه ،مهمترین محور برگزاری این نشست بود
و در همین زمینه مهمترین ویژگیهای نمایشگاه
مجازی تشریح شد .در همین راستا ،محمدرضا
طالیی ،رئیس کمیسیون فناوری اطالعات و
ارتباطات اتاق ایران توضیح داد :برگزارکنندگان
دو مرحله برای غرفهداران این نمایشگاه در نظر
گرفتهاند؛ مرحله اول فقط به شرکتهای ایرانی
اختصاص دارد ،زیرا این نمایشگاه به مدت سه ماه
در سطح ملی برگزار میشود و در مرحله دوم در
ماه جوالی شرکتهای خارجی عالقهمند میتوانند
به عنوان غرفهدارشرکت کنند.
او افزود :اطالعات تکمیلی با همکاری اتاق مشترک
بازرگانی ایران و اسپانیا و دفتر بازرگانی سفارت
اسپانیا در ایران به شرکتهای طرفین ایرانی و
اسپانیایی اطالعرسانی میشود.
طالیی ابراز امیدواری کرد در جریان برگزاری
نمایشگاه حاضر بتوانیم رویداد مالقاتهای تجاری
رودررو را به صورت آنالین برگزار و شرکتهای
ایرانی و اسپانیایی با نیازها ،تواناییها و بازارطرفین
آشنا شوند.
رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران اعالم کرد :همچنین
در راستای ترویج روابط تجاری دو کشور ،در حاشیه
برگزاری نمایشگاه در نظر داریم یک روز یا یک
هفته را به «روز کشور اسپانیا» اختصاص داده و
از سفرای طرفین دعوت بعمل آوریم تا نسبت به
معرفی پتانسیلهای تجاری دو کشور سخنرانی
کنند.
بعد از آن محمد طاهری ،رئیس اتاق مشترک
بازرگانی ایران و اسپانیا با تأکید بر آسیبهای شیوع
ویروس کرونا و تاثیر آن بر برگزاری نمایشگاههای
داخلی و خارجی ،محدودیتهای رفتوآمد و

همچنین عدم امکان حضور فیزیکی ،برپایی
نمایشگاه های مجازی را در راستای جبران این خ ً
ال
معرفی کرد که در این بستر امکان آشنایی ،تبادل
اطالعات و برگزاری رویدادهای مشترک با حضور
طرفین داخلی و خارجی امکانپذیر شده است.
در این نشست ،گیتی مرتضوی ،مشاور کمیسیون
فاوا با اشاره به افزایش طول مدت برگزاری نخستین
نمایشگاه مجازی ایران از  15روز به  3ماه  ،بر
آموزش و آشنایی شرکتهای ایرانی برای حضور در
فضای مجازی و استفاده بهینه از این فرصت تاکید
کرد .مرتضوی با نشان دادن بخش های مختلف
سایت ،در خصوص نحوه حضور بازدیدکنندگان
وغرقه داران  ،اهداف ،امکانات تعریف شده وامکان
برگزاری روز کشورها توضیح داد.
مرتضوی تاکید کرد :این رویداد اولین و مهمترین
نمایشگاه چند بخشی مجازی در ایران است که به
هفت بخش تجارت  ،صنعت و معدن  ،کشاورزی و
صنایع غذایی ،نشر و رسانههای دیجیتال  ،هنر و
صنایع دستی و بخش فناوری و نوآوری تقسیم شده
است .تخمین زده می شود که بیش از  50هزار
بازدید کننده ،از جمله بازدید کنندگان خارجی ،از
این رویداد دیدن کنند و تعداد غرفه داران بیش از
 5هزار شرکت باشد.
رایزن بازرگانی سفارت اسپانیا با اشاره به تجربه
برگزاری رویدادهای مجازی و استقبال فعاالن
اقتصادی از این امکانات ،از ایجاد و استفاده ازاین
فضای مجازی برای حفظ ارتباطات تجاری در
شرایط کنونی استقبال کرد .او همچنین با اعالم
آمادگی دفتر بازرگانی سفارت اسپانیا در ایران ،از
اعضای حاضر در جلسه خواست تا جهت تبادل
اطالعات در خصوص نمایشگاه مجازی با این دفتر
در تماس بوده و مواردی که به ترویج روابط دو
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کشور کمک میکند ،اطالعرسانی کنند.
در این نشست مقرر شد تا اطالع رسانی جامعی در
خصوص برگزاری این نمایشگاه از طریق کانال های
مختلف خبررسانی از جمله ،توییتر و سایت موسسه
تجارت خارجی کشور اسپانیا  ICEXانجام پذیرد.
همچنین ،تاریخ برگزاری روز اسپانیا متعاقبا اعالم
میشود.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران ،تشکلهای
بخشخصوصی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
وابسته به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران ،با هدف کاهش تبعات اقتصادی ناشی از
پاندمی کرونا و همگام با تحوالت دیجیتال در عرصه
کسب و کارها و توقف برگزاری رویدادهای تجاری
در سطح ملی و بینالمللی ،برگزاری این نمایشگاه
را در دستور کار قرار دادهاند.
«نمایشگاه مجازی ،تداوم تجارت در عصر نوین»،
شعار نخستین نمایشگاه مجازی ایران است و
همگام با آخرین تحوالت دیجیتال در کسب و
کارها ،با بهرهمندی از ابزارهای فناوری ،محصوالت
و خدمات فعاالن اقتصادی کشور را به نمایش
میگذارد .همچنین با حذف محدودیتهای
زمانی و مکانی ،امکان بازدیدکنندگان داخلی از
اقصی نقاط کشور را فراهم ساخته و با برنامهریزی
صورت پذیرفته از طریق سفارتخانههای ایران در
سایر کشورها ،سفارتخانههای خارجی مقیم تهران،
اتاقهای مشترک بازرگانی و اتاقهای بازرگانی
سایر کشورها ،بازدیدکنندگان خارجی از کشورهای
مختلف را پذیرا خواهد بود.
ای نمایشگاه از  5اسفند سال جاری آغاز به کار
کرده است و بر اساس اعالم مسئوالن نمایشگاه 30
ام فروردین ماه سال  1400به طور رسمی افتتاح
میشود و تا  5خرداد سال آینده ادامه خواهد داشت.
متن کامل
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چالشهاومزیتهایکسبوکارهایخانوادگی

مالکیت؛ حلقه مفقوده
کسبوکارهای خانوادگی

تصویـری کـه از کسـبوکار خانوادگی در رسـانهها
میبینیـم معمـوال یـک مـادر دوستداشـتنی
اسـت کـه یـک مغـازه سـیار دارد یـا یک خانـواده
فوقالعـاده ثروتمنـد و بهشـدت ناکارآمـد کـه از
پشـت بـه هم خنجـر میزننـد ،مثل سـریال وراثت
کـه از  HBOپخـش میشـود.
مالکیت؛ حلقه مفقوده کسبوکارهای خانوادگی
حقیقـت ایـن اسـت کـه بعضـی از موفقتریـن
و قدیمیتریـن کسـبوکارها ،کسـبوکارهای
خانوادگـی هسـتند امـا وارد کردن الگوهـا و قوانین
خانـواده بـه یـک کسـبوکار میتوانـد علاوه بـر
فرصتهایـی کـه ایجـاد میکنـد انـواع و اقسـام
چالشهـا را بـه همـراه داشـته باشـد.
«جـاش بـارون» و «راب الکنـاور» هـم دربـاره

راب :حـق بـا توسـت .بیاییـد اول کسـبوکار
خانوادگـی را تعریـف کنیـم .تعریفهـای مختلفـی
وجـود دارد امـا بهتریـن تعریف از نظر ما ،شـرکتی
اسـت کـه متعلـق بـه دو یـا چنـد نفـر از اعضـای
یـک خانـواده اسـت و منظـورم ،مالکیـت قانونـی
کسـبوکار اسـت .بـر خلاف اپـل کـه مالکیتـش
بیشـتر در دسـت موسسـات اسـت و میتوانـی
هـر روز هـزاران سـهم بخـری و بفروشـی و البتـه
بخشـی از مالکیتـش نیـز در دسـت افـرادی اسـت
کـه نمیشناسـی .اما در کسـبوکار خانوادگی همه
چیـز متفـاوت اسـت .شـاید شـش خواهـر و بـرادر
داشـته باشـی کـه بـا هـم مالـک یـک کسـبوکار
باشـید .هـر کـدام ویژگیهـای متفاوتـی دارنـد و
بهعنـوان انسـان ،ویژگیهـا و خواستههایشـان
مهـم اسـت .و البتـه ،روابطشـان نیـز خیلـی خیلی
مهـم اسـت .آیـا اهـل رقابـت هسـتند و دائـم بـا
هـم دعـوا دارنـد یـا بـا هـم کنـار میآینـد؟ چـون
هـر کـدام ،داسـتانش بسـیار متفـاوت خواهـد بود.
نحـوه تصمیمگیریشـان نیـز بایـد در نظـر گرفتـه
شـود .مثلا در خانواده مـا ،تصمیمگیـری در مورد
اینکـه چـه فیلمی ببینیم خیلی سـخت اسـت .اگر
بـا خانـواده یـک کسـبوکار شـروع کنـی ،همهتان
بایـد با هـم بنشـینید و در مورد اینکـه میخواهید
چـه کنیـد ،تصمیمـات بـزرگ بگیریـد.
کـرت :و بعـد برویـد خانه و بـا هم تصمیـم بگیرید
کـه کـدام فیلم بهتر اسـت.
راب :بلـه دقیقـا! بایـد بهعنـوان یـک خانـواده کنار
هم باشـید.
جـاش :مالکیـت بخـش بزرگـی از زندگـی ماسـت.
منظـورم ایـن اسـت کـه مثلا «وقتـی مالـک یک
چیـز هسـتی ،مثال خانـه یا ماشـینت» ،ایـن یعنی
میتوانـی درمـوردش تصمیمهـای مهـم بگیـری.

کسـبوکارهای خانوادگـی مطالعـه میکننـد،
هـم بـه آنهـا مشـاوره میدهنـد .آنهـا معتقدنـد
«مالکیـت» خیلـی مهم اسـت و بیشـتر مـردم این
را نمیداننـد .ایـن دو بـا هـم موسسـه «نبانیـان
گلوبـال» را تاسـیس کردهانـد که حـوزه فعالیتش،
ارائـه مشـاوره بـه کسـبوکارهای خانوادگی اسـت.
آنهـا کتابـی هـم در ایـن رابطـه نوشـتهاند .ایـن
دو اخیـرا مهمـان «کـرت نیکیـش» ،دبیـر ارشـد
مجلـه کسـبوکار هـاروارد بودهانـد .چکیـدهای از
گفتوگویشـان را بـا هـم میخوانیـم.
کـرت :خـوش آمدیـد .خوانـدن کتـاب شـما باعث
شـد دربـاره مفهـوم مالکیـت بیشـتر فکـر کنـم .ما
تعبیرهـای متفاوتـی از مالکیـت داریـم .میتوانـی
مالک بخشـی از سـهام یک شرکت باشـی .مالکیت
در درون سـازمان معمـوال به معنای رهبری اسـت.
مالکیـت در کسـبوکار خانوادگـی معنایـش کامال
متفاوت اسـت.

یادداشت

ایـن تـو هسـتی کـه تصمیـم میگیری چه کسـی
بـه خانـهات بیایـد ،دیوارهـا چـه رنگـی باشـند،
آیـا قصـد فروشـش را داری؟ بـه چـه کسـی؟ کـی
آمـادهای؟ و مـا دیدیم کـه در گفتوگوهای مربوط
بـه کسـبوکار ،اثـری از ایـن سـواالت نیسـت.
دلیلـش این اسـت کـه وقتی مـا درباره کسـبوکار
حـرف میزنیـم ،بـه چشـم یـک شـرکت سـهامی
عـام بـه آن نـگاه میکنیـم.
در یـک شـرکت سـهامی عـام ،مالـکان واقعـا کار
زیـادی انجـام نمیدهنـد .سـهم را ارزان میخرنـد
و گـران میفروشـند .امضـا میکننـد .امـا بخـش
اعظمـی از قـدرت مالکیـت بـه هیاتمدیـره و
مدیریـت واگـذار شـده .من در مدرسـه کسـبوکار
کلمبیـا هـم تدریـس میکنـم .بـه آنهـا مالکیـت
یـاد نمیدهیـم .مدیریـت یـاد میدهیـم .در یـک
کسـبوکار خانوادگـی ،مالـکان ،موسسـات انتزاعی
نیسـتند یـا افـرادی که سـهام تجـارت کننـد .آنها
افـراد واقعـی هسـتند .آنهـا بـا هـم وارد یـک اتـاق
میشـوند و بـا هـم قـدرت را تمریـن میکننـد که
آن را ،مالکیـت کسـبوکار بـا خـودش بـه ارمغـان
آورده.
کـرت :و ایـن قدرتهـا دقیقـا چیسـتند کـه در
یـک شـرکت سـهامی عـام بـه هیاتمدیـره اعطـا
میشـوند امـا در یـک مالکیـت خانوادگـی ،بـه آن
شـکل ترسـیم نشـدهاند؟
جـاش :مـا در کتـاب درباره حقـوق پنجگانـه مالک
صحبـت میکنیـم ،چـون پنـج انتخـاب محـوری
وجـود دارد کـه فقـط مالـک میتوانـد دربارهشـان
تصمیـم بگیـرد ،نـه هیچکـس دیگـر ،مگـر اینکـه
مالـک اجـازه دهـد .بهعنوان مالک یک کسـبوکار،
یکـی از حقوق تـو ،حق «طراحی سـاختار» اسـت.
مالـکان یک کسـبوکار حـق دارند بپرسـند« :قرار
متن کامل
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پایان تلخ مهاجران خلیج
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نگاه آخر

