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پیگیـری مطالبـات اعضـا 
از سازمـان بـازرسـی
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مطالبات.بخش.خصوصی.صنعت.برق.در.شرکت.های.برق.منطقه.ای.و.توزیع.نیروی.برق.اشاره.و.خواستار.پیگیری.این.موضوع.از.سوی.
سازمان.بازرسی.کل.کشور.شد.

فهرست

در این نامه تاکید شـده اسـت کـه بحران نقدینگی و انباشـت مطالبات 
بخـش خصوصی صنعـت بـرق از کارفرمایـان دولتی یکـی از مهم ترین 

چالش هایـی اسـت کـه این بخش بـا آن مواجه اسـت.
در ادامـه ضمن ارائه گزارشـی از اقدامات و پیگیری های سـندیکا جهت 
وصـول مطالبـات اعضا تاکید شـده اسـت که طی هماهنگـی فی مابین 
سـندیکا و معاونـت هماهنگي مالي و پشـتیباني و امور مجامع شـرکت 
توانیـر، مقـرر شـده بـود پرداخت مرحلـه ای به صـورت ماهیانـه حداقل 
معـادل 300 میلیـارد ریـال جهت تسـویه دیـون و بدهی های شـرکت 
توانیـر به شـرکت های عضو این سـندیکا صورت بپذیـرد. لیکن علیرغم 
قول های مسـاعد شـرکت توانیر تنها درصد بسـیار ناچیزی از مطالبات 
اعضـای سـندیکا طـی دو الـی سـه مرحلـه تا شـهریورماه سـال 1399 

پرداخت شـد و در سـال 1400 نیز عماًل متوقف شـده اسـت. 

در ایـن نامـه آمـده اسـت کـه علیرغـم پیگیری هـای مکرر سـندیکای 
صنعت برق، متاسـفانه مطالبات شـرکت های سـازنده، پیمانکار و مشاور 
بخـش خصوصـی ایـن صنعـت معـوق مانـده و بدعهـدی شـرکت های 
زیرمجموعـه توانیـر در بازپرداخـت بدهـی در سـال 1399 ضـرر وزیان 
بسـیاری را متوجـه شـرکت های خصوصـی کـرده اسـت. در پایـان از 
رئیـس دفتـر حمایـت از سـرمایه گذاری و تولید ملی سـازمان بازرسـی 
کل کشـور درخواسـت شـده اسـت که در خصـوص پرداخـت مطالبات 
بخـش خصوصـی صنعـت بـرق و جلوگیری از فروپاشـی ایـن بخش در 
سـالی کـه از سـوی مقـام معظـم رهبری سـال »تولیـد، پشـتیبانی ها، 
مانع،زدایی هـا« نامگـذاری شـده اسـت، اقدامـات و پیگیـری هـای الزم 
صـورت پذیـرد. شـایان ذکر اسـت گـزارش آخریـن وضعیـت مطالبات 

اعضـای سـندیکا بـه ایـن نامه ضمیمه شـده اسـت. 
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تعرفه.برق.فقط.سالی.یکبار.
اضافه.می.شود

مدیرکل.مدیریت.مصرف.و.امور.مشترکان.توانیر.

ابالغی. قوانین. براساس. برق. تعرفه. کرد:. تاکید.

تنها.سالی.یکبار.تغییر.می.کند.که.از.سال.13۹6.

به.بعد.این.میزان.برای.همه.مشترکان.ساالنه.7.
درصد.بوده.است.

گوی  و  گفت  در  یاقوتی  عبداالمیر  ایسنا،  گزارش  به 
تلویزیونی با بیان اینکه براساس مجوزات قانونی از سال 
139۶ به بعد، ساالنه تنها ۷ درصد به قیمت برق اضافه 
می شود، اظهار کرد: مشترکانی که الگوی مصرف را 
رعایت نکنند، اندکی بیشتر متحمل هزینه می شوند و 
1۶ درصد به تعرفه آنها اضافه می شود. وی با بیان این که 
الگوی مصرف در هر منطقه براساس شرایط جغرافیایی 
و دمایی متفاوت هست و در مجموع مبنایی است که 
میزان مصرف، براساس آن تنظیم می شود افزود: الگوی 
مصرف برق در مناطق عادی کشور 300 کیلووات ساعت 
است  که این میزان برای استفاده از وسایلی مانند یخچال 
و فریزر، روشنایی، صوتی و تصویری و سیستم سرمایشی 
از  درصد  که 40  این  به  اشاره  با  یاقوتی  است.  کافی 
برق خانوارها در بخش سرمایشی و 30 درصد توسط  
یخچال و فریزر مصرف می شود گفت: الباقی برق در 

یک منزل مسکونی در بخش روشنایی، سیستم های 
صوتی و تصویری و... مصرف می شود. وی با بیان این 
که ۸۶ درصد از مشترکان برق الگوهای تعیین شده را 
رعایت می کنند، افزود: 14 درصد از مشترکان جزو گروه 
های پر مصرف هستند اما از این میان نیز تنها ۲ درصد 
مشترکانی اند که دو برابر الگو مصرف برق دارند. وی 
گفت: راه های ساده ای برای کاهش مصرف برق وجود 
دارد که به طور مثال قرار دادن کولرهای گازی روی 
دمای ۲۵ درجه و یا استفاده از دور کند کولرهای آبی می 
تواند مصرف را به شدت کاهش دهد. همچنین خاموش 
کردن سیستم های صوتی و تصویری به جای قراردادن 
آن ها  در حالت آماده به کار)استندبای( و تنظیم زمان 
پخت و پز به زمان های خنک شبانه روز  که باعث کاهش 
تولید گرمایش در منزل می شود، می تواند مصرف را 
کمتر کند. مدیرکل مدیریت مصرف و امور مشترکان 
توانیر در خصوص بیمه مشترکان نیز با بیان اینکه ماهانه 
100 تومان از مشترکان)شهری(، ۵0 تومان از مشترکان 
روستایی  و یکهزار تومان از مشترکان تجاری به عنوان 
بیمه دریافت می شود، اظهار کرد: انتخاب شرکت بیمه 
گر براساس قانون به صورت مناقصه انجام می شود که 
فرایند تعریف شده ای دارد و در سال جاری یکبار مناقصه 
انتخاب شرکت بیمه گر برگزار شد که برنده ای نداشت 
اما برای بار دوم این مناقصه برگزار شده است که پاکات 
آن در هفته جاری بازگشایی می شود و امیدواریم که 
با انتخاب شرکت بیمه گر، روند پرداخت ها آغاز و تا 
پیش از آبان ماه همه خسارت ها به مشترکان پرداخت 
شود. یاقوتی تصریح کرد: شرکت توانیر به منظور ثبت 
و نگهداری سوابق مشترکانی که دچار خسارت شده 
اند، اقدام به راه اندازی سامانه ای به نام  بیمه حوادث 
مشترکین کرده است که مشترکان می توانند از طریق از 
طریق آدرس https://bime.tavanir.org.ir اقدام 

به ثبت موارد کنند.

مدیریت  شرکت  از  ایرنا  یکشنبه  روز  گزارش  به 
شبکه برق ایران، »مصطفی رجبی مشهدی« افزود: 
در  برق  صنعت  بخش های  همه  در  ما  همکاران 
تالشند تا این هفته را بدون خاموشی یا با کمترین 

خاموشی پشت سر بگذاریم.

در  به ویژه  مشترکان  همه  اگر  ادمه داد:  وی 
 ) تا ۲3  و ۲0  ) 1۲تا 1۸  اوج مصرف  ساعت های 
از وسایل پرمصرف استفاده نکنند، برای تامین برق 

پایدار همه مشترکان بسیار کمک حال خواهد بود.
طبق  امسال  بیان داشت:  برق  صنعت  سخنگوی 
توافقی که با صنایع داشتیم مصرف شان را کاهش 
تامین  را  خانگی  مشترکان  نیاز  بتوانیم  تا  دادیم 
وعده می دهیم که محدودیت  به صنایع  اما  کنیم، 
های آنها تا پایان شهریور ماه به پایان خواهد رسید.
رجبی مشهدی درخصوص شناسایی و کشف مراکز 
روی  بر  بار سنگینی  که  رمزارز  استخراج  غیرمجاز 
دوش شبکه برق کشور هستند، گفت: تا کنون ۲1۶ 
هزار مرکز غیرمجاز با کمک مردم کشف و شناسایی 
شده و این روال کشف به صورت روزانه ادامه دارد.

مراکز  این  که  آنجایی  از  اضافه کرد:  مسوول  این 
امکان پذیر  آسانی  به  آنها  شناسایی  است،  فراگیر 
نیست، بر این اساس از مردم می خواهیم در صورت 
اطالع، موارد را در سایت  »سمات« شرکت توانیر 
گزارش دهند و تا سقف ۲0  میلیون تومان پاداش 

نقدی دریافت کنند.
برق  پرمصرف های  آمار  درخصوص  وی 
خاطرنشان کرد: مشترکان خیلی پر مصرف ما که دو 
برابر الگوی مصرف برق مصرف می کنند، ۲.۶ درصد 
مشترک  میلیون   30 از  مشترک  هزار   ۸00 یعنی 
هستند که اگر مصرف خود را کاهش دهند عالوه بر 
کم شدن هزینه صورت حساب شان باعث برق رسانی 

بهتر به سایر مشترکان نیز می شوند.
رجبی مشهدی درباره وضعیت خاموشی ها در پاییز 
و زمستان گفت: همه تالش ما این است که با تامین 
منابع سوخت پشتیبان و مایع در پاییز و زمستان 
خصوص  این  در  و  باشیم  نداشته  برق  خاموشی 

وزارت نفت هم همکاری دارد.

سخنگوی.صنعت.برق.اعالم.کرد:

اتمام.محدودیت.های.اعمال.
شده.برای.مصرف.برق.صنایع.تا.

پایان.شهریور
گفت:. برق. صنعت. سخنگوی. ایرنا-. تهران-.
برق. مصرف. برای. شده. اعمال. محدودیت.های.

صنایع.تا.پایان.شهریور.به.اتمام.می.رسد.
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پرمصرف.های.ثروتمند.ساالنه.
هزینه.ساخت.یک.نیروگاه.1100.
مگاواتی.را.می.بلعند/.اقدام.موثر.

توانیر.در.کاهش.مصرف.برق
یارانه.13.هزار.میلیارد.تومانی.دولت.به.تنها.800.
هزار.مشترک.پر.مصرف.می.تواند.منابع.الزم.برای.
ساخت.ساالنه.1100.مگاوات.نیروگاه.حرارتی.در.

کشور.را.فراهم.کند.

بـه گـزارش خبرنـگار اقتصـادی خبرگـزاری فارس، 
یکـی از صنایع بسـیار مناسـب برای سـرمایه گذاری 
در جهـان، صنعـت نیروگاه هـای توزیـع بـرق اسـت 
کـه گـردش مالـی 3۲.۶ بیلیـون دالری را تجربـه 

می کنـد.
بـا وجـود ایـن مسـئله کـه صنعـت نیروگاهـی در 
مقاصـد  مناسـب ترین  از  یکـی  عنـوان  بـه  دنیـا 
نیروگاه هـای  امـا  می شـود  تلقـی  سـرمایه گذاری 
ایـران عمدتا در شـرایط بسـیار دشـوار مالی به سـر 
می برنـد و هیـچ سـرمایه گذار داخلی انگیـزه حضور 

در بـازار صنعـت بـرق را نـدارد.
در  سـرمایه گذاران  حضـور  بی انگیزه بـودن  البتـه 
حـوزه صنایـع نیروگاهی ایـران بدون دلیل نیسـت. 
بـه اسـتناد نتایـج یـک پژوهـش انجـام شـده در 

صنعـت بـرق، گـردش مالـی نیروگاه هـای کشـور با 
وجود دسترسـی به سـوخت نسـبتا رایگان و نیروی 
کار ارزان قیمـت نسـبت بـه سـایر بخش هـای دنیا، 
یـک بیسـت و چهـارم گـردش مالـی نیروگاه هـای 

سـایر مناطـق جهـان بـه حسـاب می آید.
بـه عبـارت دیگر صنعـت نیروگاهی کشـور، مشـابه 
سـایر بخش های مولد اقتصاد، جذابیت و سـودآوری 
الزم بـرای جلـب سـرمایه های  عظیم داخل کشـور 
مقصـد  نمی توانـد  اقتصـادی  منظـر  از  و  نـدارد  را 

بهینـه ای تلقی شـود.
نیروگاهـی  صنعـت  نبـودن  سـودآور  از  آگاهـی 
کشـور مشـابه ایـن حـوزه در سـایر مناطـق جهان، 
ایـن سـوال را بـه ذهـن متبـادر می سـازد کـه علت 
اصلـی ایـن مسـئله از کجـا نشـات می گیـرد و چرا 
نیـروگاه در کشـور مـا با وجود اسـتفاده از سـوخت 
نسـبتا رایـگان و هزینه نیروی انسـانی بسـیار کمتر 
سـوددهی کمتـری از نیروگاه هـای خارجـی دارنـد.

*نظـام یارانـه ای عرضه برق، عامـل کاهش جذابیت 
سـرمایه گذاری در صنعت نیروگاهی

بـه منظـور پاسـخ ایـن سـوال در گام ابتدایـی باید، 
سـازوکار فروش برق نیـروگاه در ایـران و تفاوت آن 
بـا سـایر مناطق دنیـا را مـورد ارزیابی قـرار دهیم.

در همیـن راسـتا و برای تشـریح سـازوکار اقتصادی 
نظـام  کـه  بدانیـم  بایـد  کشـور،  در  بـرق  عرضـه 
انتخـاب شـده بـرای ایـن مسـئله در ایـران نظـام 
یارانـه ای اسـت و بـر ایـن مبنـا، قیمـت تمام شـده 
هـر کیلـووات سـاعت بـرق بسـیار بیشـتر از قیمت 
فـروش ایـن واحـد بـه مشـترکان تلقی می شـود. بر 
همیـن اسـاس، ما بـه التفـاوت قیمت تمام شـده و 
قیمـت فـروش در قالـب یارانـه انرژی توسـط دولت 

بـه نیـروگاه پرداخـت می شـود.
ایـن در حالی سـت کـه نظـام عرضـه برق در سـایر 

متن کامل

کشـورها بـه خصـوص در کشـورهای پیشـرفته، به 
صـورت قیمت گـذاری شـناور و بـر اسـاس عرضه و 
تقاضـا تنظیـم شـده و هزینـه  تولید برق بـه همراه 
ارزش افـزوده در لحظـه فـروش به حسـاب نیروگاه 
واریـز می شـود امـا در ایـران یارانـه انـرژی دولـت 
عمدتـا بـا تاخیـر بسـیار بـه نیـروگاه دار رسـیده و 
همیـن مسـئله عامل اساسـی بازده کـم این صنعت 

در کشـور است.
اسـتفاده از نظـام یارانـه ای و عرضـه انـرژی بـدون 
توجـه بـه قیمـت تمـام شـده تنهـا زمینـه نابـودی 
صنعت نیروگاه سـازی کشـور را مهیـا نکرده و زمینه 

اسـتفاده بی رویـه انـرژی را نیـز فراهـم می کنـد.
*هزینـه سـاخت سـاالنه ۸۲0 مـگاوات نیـروگاه در 

جیـب پرمصرف هـای ثروتمنـد
بـر همیـن اسـاس، بـا توجه بـه اینکـه دولـت برای 
هـر کیلـووات سـاعت انرژی بـرق یارانـه می پردازند 
لـذا اسـتفاده بیشـتر از انـرژی بـه معنـای دریافـت 
یارانـه بیشـتر اسـت. همیـن مسـئله زمینـه مصرف 
بی رویـه بـه خصـوص دهک هـای پردرآمد کشـور را 
مهیـا کـرده و زمینه توزیع ناعادالنـه یارانه پرداختی 

دولـت را نیـز فراهـم می  کند.
به عنـوان مثال، ۸00 هزار مشـترک خانگی صنعت 
بـرق بـا مصـرف حداقـل ۲ برابـر الگـوی منطقـه 
کـه عمدتـا جـزء ثروتمنـدان جامعـه بـه حسـاب 
میلیـارد کیلـووات  از 13  بیـش  می آینـد، سـاالنه 
سـاعت بـرق مصـرف می کننـد. مصـرف ایـن مقدار 
بـرق توسـط اقلیـت پرمصـرف و ثروتمنـد جامعه با 
در نظـر گرفتـن تعرفه هـای جدیـد و افزایـش پلـه 
پرمصرفـی بـه قیمـت میانگین خریـد تضمینی برق 
تجدیدپذیـر، زمینـه پرداخـت سـاالنه 13.۸ هـزار 
میلیـارد تومـان یارانـه از جیب همه مـردم به آن ها 

را مهیـا می کنـد.

بـه منظـور درک بهتر از عدد یارانه دریافتی توسـط 
پرمصرف هـا، بهتر اسـت بدانیم سـاخت هـر مگاوات 
نیـروگاه حرارتـی در کشـور نیـاز بـه 0.۵ میلیـون 
دالر سـرمایه گذاری دارد. بـا در نظـر گرفتـن نـرخ 
۲۵ هـزار تومـان بـرای هـر دالر، یارانـه 13.۸ هـزار 
میلیـارد تومانـی دولت بـه تنها ۸00 هزار مشـترک 
پـر مصـرف می تواند، زمینه سـاخت سـاالنه 1100 
مـگاوات نیـروگاه حرارتـی در کشـور را فراهـم کند.
*۲.۵ هـزار میلیـارد از یارانـه دریافتـی پرمصرف ها 

شد کم 
انتخـاب نظـام یارانـه ای در حـوزه انـرژی کشـور، 
سـاختار  بـه  را  زیـادی  بسـیار  خسـارات  تاکنـون 
رونـد  ایـن  تـداوم  و  آورده  وارد  ایـران  اقتصـادی 
نمایـد. فراهـم  را  بیشـتر  تخریـب  زمینـه  می توانـد 
بـر همیـن اسـاس اسـتفاده از شـیوه های بـه روز 
تعرفه گـذاری انـرژی بـرق نظیـر اسـتفاده از نظـام 
بـه  منجـر  می توانـد،  موثـر  پلکانـی  تعرفه گـذاری 

بهبـود شـرایط شـود.
البتـه صنعـت بـرق پیـرو مصوبـه مجلـس شـورای 
اسـالمی در قالـب قانـون بودجـه در گام اول، هزینه 
بـرق مـازاد ۲ برابـر الگوی مصـرف هر منطقـه را از 
300 تومـان بـه ۸00 تومـان یعنی معـادل میانگین 
نـرخ خریـد تضمینی برق تجدیدپذیر خورشـیدی و 

بادی رسـاند.
مشـهدی،  رجبـی  مصطفـی  راسـتا،  همیـن  در 
سـخنگوی صنعـت بـرق بـا اشـاره بـه اقـدام موثـر 
توانیـر گفت:»مبلـغ مـازاد بـرق بـرای مشـترکینی 
کـه ۲ برابـر الگـوی منطقـه، مصـرف داشـتند، برابر 
متوسـط خرید تضمینی برق از نیـروگاه تجدیدپذیر 
محاسـبه می شـود یعنـی بـه ازای هـر 1 کیلـووات 

سـاعت ۸00 تومـان محاسـبه می شـود. «
اقـدام توانیـر در افزایش تعرفه پلـه پر مصرف زمینه 

https://www.farsnews.ir/news/14000614000427/%D9%BE%D8%B1%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-00-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%AF
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اقتصاد ایران و جهان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان بی سی، الکساندر دیوکوف، مدیرعامل گازپروم نفت، گفت این شرکت 
برای پرداخت هزینه سوخت هواپیماهایی که بین چین و روسیه در پرواز هستند، از روبل و یوآن به جای 

دالر استفاده خواهد کرد.
دیوکوف گفت: مادلین اقدام را از ماه سپتامبر آغاز کرده ایم و تا پایان سال تمام پرداخت های ما بابت سوخت 

هواپیما در چین به یوآن خواهد بود.
او اضافه کرد: هزینه همه هواپیماهای چینی که در روسیه سوخت گیری مجدد می کنند هم به روبل پرداخت 

خواهد شد.
گازپروم نفت که اپراتور سوخت گیری هواپیما در 34 فرودگاه چین است پس از مذاکرات طوالنی با اپراتور 

ملی سوخت جت چین به توافق رسیدند تا در پرداخت های خود دالر را کنار بگذارند.
باری است که در صنعت هوانوردی چین و روسیه دالر کنار گذاشته  اولین  این  البته  دیوکوف می گوید: 

می شود و اولین پرداخت های به یوآن و روبل تأثیرات اقتصادی مهمی خواهد داشت.
دیوکوف در پایان گفت: گازپروم نفت و اپراتور چینی همتای آن تا ۲0۲۵ ظرفیت سوخت گیری ایستگاه های 

خود در فرودگاه های چین و روسیه را دو برابر کرده و به ۲۵0 هزار تن در سال خواهند رساند.
حجم کل سوخت جت فروخته شده توسط گازپروم نفت در فرودگاه های چین در نیمه اول سال ۲0۲1 با 

جهش 1۲ درصدی نسبت به سال گذشته به ۵۶.۵ هزار تن رسیده است.

ادامه.تالش.روسیه.و.چین.برای.کنارگذاشتن.دالر.از.معامالت.
دوجانبه

مدیرعامل.گازپروم.نفت،.گفت.این.شرکت.برای.پرداخت.هزینه.سوخت.هواپیماهایی.که.بین.چین.و.
روسیه.در.پرواز.هستند،.از.روبل.و.یوآن.به.جای.دالر.استفاده.خواهد.کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سوریه روز شنبه )13 شهریورماه( در پی سفر هیئتی از 
وزیران دولت موقت لبنان به دمشق اعالم کرد که از درخواست بیروت برای واردات گاز مصر از خاک این 

کشور استقبال می کند، هدف از این واردات، تولید برق است.
نصری خوری، دبیرکل شورای عالی سوریه لبنان، در بیانیه ای کوتاه پس از این دیدار گفت: طرف سوری از 

این درخواست استقبال کرد و اطمینان داد آماده انجام آن است.
لبنان از کمبود انرژی رنج می برد و حتی خدمات ضروری از جمله بیمارستان ها را مجبور به تعطیلی یا 
کاهش فعالیت کرده است. این بحران نتیجه بحران مالی گسترده تری است که از سال ۲019 اقتصاد این 

کشور را ویران کرد.
هدف این هیئت - به رهبری زینت عکر، وزیر امور خارجه دولت موقت لبنان - هموار کردن راه برای کاهش 
کمبود برق در لبنان با انتقال برق از طریق شبکه سوریه است. ایاالت متحده از این برنامه حمایت کرده 

است.
این طرح شامل استفاده از گاز مصر برای تولید برق در اردن است که سپس از طریق سوریه به لبنان منتقل 

می شود.

سوریه.به.تأمین.انرژی.لبنان.کمک.می.کند
سوریه.اعالم.کرد.که.از.تمایل.لبنان.برای.استفاده.از.خاکش.به..منظور.واردات.انرژی.استقبال.می.کند.
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 مرکز خدمات  سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران با همکاری موسسه تحقیقات یک کمربند-یک جاده در کالج 
آموزش عالی چو های در هنگ کنگ و موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران برای بررسی و تبیین ابعاد 

طرح کمربند- جاده یک دوره آموزشی برگزار  می کنند.
رئیس مرکز خدمات  سرمایه گذاری اتاق تهران با اعالم این خبر گفت: برگزاری این دوره آموزشی به منظور ایجاد 
تجربه آموزشی پربار و ارزشمند برای بخش دولتی و بخش خصوصی در مورد مگاپروژه کمربند-جاده، در دستورکار 
قرار گرفت. به نحوی که از دانش و تجربه غنی موسسه تحقیقات یک کمربند-یک جاده که در زمینه ابتکارات 
این طرح مطالعات زیادی داشته، بهره کسب کرده و به شناختی دست اول از این طرح و فرصت ها و تهدیدهای 

آن دست یابیم.
فریال مستوفی با اشاره به ماهیت طرح »کمربند- جاده« توضیح داد: این پروژه یک برنامه بلندمدت سیاست گذاری 

.اتاق.بازرگانی.تهران.با.همکاری.کالج.آموزش.عالی.چو.های.هنگ.کنگ.یک.دوره.آموزشی.برگزار.می.کند

پروژه.کمربند-جاده.تهدید.است.یا.فرصت؟
فریال.مستوفی،.رئیس.مرکز.خدمات..سرمایه.گذاری.اتاق.بازرگانی.تهران.اعالم.کرد.که.با.توجه.به.
ضرورت.شکل.گیری.شناخت.درست.مقامات.دولتی.و.فعاالن.بخش.خصوصی.کشور.از.پروژه.عظیم.
کمربند-.جاده.و.مشارکت.باالتر.در.آن.به.منظور.کسب.منافع.بیشتر،.اتاق.تهران.با.همکاری.کالج.

چوهای.هنگ.کنگ.یک.دوره.آموزشی.با.همین.موضوع.برگزار.می.کند.

و سرمایه گذاری بین قاره ای است که هدف آن توسعه 
زیرساخت ها و تسریع در ادغام اقتصادی کشورها در 
مسیر جاده تاریخی ابریشم است. این طرح که ترکیبی 
از دو ابتکار کمربند اقتصادی )زمینی( جاده ابریشم و 
است در سال ۲013  قرن ۲1  ابریشم دریایی  جاده 
توسط رئیس جمهور چین رونمایی شد و تا سال ۲01۶ 
بر  نام »یک کمربند-یک جاده« شناخته می شد.  با 
اساس اسناد رسمی منتشر شده، هدف کمربند-جاده 
ارتقاء پیوستگی قاره های آسیا، اروپا و آفریقا و دریاهای 
مجاور آنها، ایجاد و تقویت مشارکت بین کشورهای 
حاشیه کمربند و جاده، برپایی شبکه های پیوستگی 
توسعه  هم چنین  و  ترکیبی  و  الیه  همه جانبه، چند 

متنوع، مستقل، متوازن و پایدار در این کشورهاست.

 او افزود: اگرچه کمربند-جاده یک ابتکار جهانی است 
اما تمرکز عمده آن بر کشورهای آسیا، شرق آفریقا، 
که  مناطقی  یعنی  است  خاورمیانه  و  شرقی  اروپای 
ایران  بازارهای نوظهور تشکیل شده است.  از  عمدتاً 
یکی از کوتاه ترین مسیرهای زمینی از سوی شرق به 
سمت اروپا و بالعکس است و بهترین مسیر دسترسی 
شمار  به  آزاد  آب های  به  میانه  آسیای  کشورهای 
می رود؛ ایران با بهره گیری از این موقعیت استراتژیک و 
مزیت بالقوه خود و در صورتی که آن را به مزیت بالفعل 
پیوستگی و اتصال مبدل کند، می تواند منافع بسیاری 
را به دست آورده و جایگاه اقتصادی خود را در سطح 
منطقه ای و جهانی افزایش دهد که این مهم، مستلزم 
کسب  و  فرصت ها  از  بهره گیری  واقعیت ها،  درک 
رقبای  با  همکاری  و  رقابت  برای  الزم  آمادگی های 
منطقه ای و  بین المللی است. از سوی دیگر این ابتکار 
 می تواند تـأثیر بسزایی در تعمیق همگرایی اقتصادی و 
به تبع آن، تأمین امنیت در منطقه خاورمیانه ایفا کند. 
بنابراین الزم است فرای حب و بغض نسبت به چین، 

به شناخت درستی از آن دست پیدا کنیم.
به گفته او، در صورت عدم آگاهی و شناخت درست و 
عمل به موقع و همراهی و همکاری بخش خصوصی و 
دولتی و هم چنین افکار عمومی کشور، حضور یا عدم 
حضور در این ابتکار، نمی تواند به دستاورد مناسبی 

برای کشور تبدیل شود.
ابتکار کمربند- با  رابطه  اینکه در  بیان  با   مستوفی 
جاده اطالعات گسترده و پراکنده ای در سطح رسانه ها 
و  عمیقی  دانش  عموماً  که  دارد  وجود  اینترنت  و 
کاربردی ایجاد نمی کند، ادامه داد: برای این منظور 
در مرکز خدمات  سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران 
با همکاری موسسه تحقیقات یک کمربند-یک جاده 
در کالج آموزش عالی چو های در هنگ کنگ و موسسه 
آیتک برگزاری یک دوره آموزشی در این زمینه را در 
دستورکار قرار دادیم تا مدیران مرتبط دولتی و بخش 
خصوصی را نسبت به منافع این پروژه بیشتر و عمیق تر 

آگاه کنیم.
او افزود: با درنظر گرفتن این مگاپروژه و با توجه به 
مناقشه چین و آمریکا، ظرف چند سال آتی، صحنه 
جهانی دگرگون خواهد شد و برای بنگاه های ایرانی 
فعاالن  شوند.  آماده  آن  برای  قبل  از  تا  است  مفید 
بخش خصوصی کشور با درک جامع از چین و این 
ابتکار و آگاهی از آخرین تحوالت آن در دوران پس 
از همه گیری کرونا،  می توانند فرصت های اقتصادی را 
برای بخش های متناظر خود کشف کنند. هم چنین 
بخش دولتی در صورتی که می خواهد در این طرح 
حضور داشته باشد با شناخت درست از این طرح، باید 
ابتکار عمل را به دست گرفته و آن را به فرصتی برای 
جبران عقب ماندگی های گذشته تبدیل کند. در واقع، 
میزان پویایی ایران در پیوستن به کمربند اقتصادی 
جاده ابریشم، جایگاه کشور را در طرح مزبور تعریف 

خواهد کرد.
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شعبان.فروتن.در.گفت.وگو.با.پایگاه.خبری.اتاق.ایران.تشریح.کرد

صادرات.ایران.به.عراق.زیر.تیغ.افزایش.تعرفه.و.سخت.گیری.در.
صدور.ویزای.تجار

عضو.هیات.رئیسه.اتاق.مشترک.ایران.و.عراق.می.گوید:.عراق.سخت.گیری.های.زیادی.برای.اعطای.ویزا.
به.تجار.ایرانی.و.تعیین.تعرفه.واردات.وضع.کرده.که.این.موضوع.به.تجارت.ایران.لطمه.می.زند.

عضــو هیــات رئیســه اتــاق مشــترک ایــران و عــراق 
ــای  ــدان دیدگاه ه ــل فق ــه دلی ــت: ب ــد اس معتق
تجــاری در حــوزه صــادرات، ایــران در حــال عقــب 
مانــدن از رقبــای تجــاری خــود از جمله عربســتان 

و ترکیــه در بــازار عــراق اســت.
ــری  ــگاه خب ــا پای ــو ب ــن در گفت وگ ــعبان فروت ش
ــه مشــکالت پیــش روی  ــا اشــاره ب ــران ب ــاق ای ات
فعــاالن اقتصــادی در تجــارت بــا عــراق می گویــد: 
دیدگاه هــای  صــادرات  حــوزه  در  متاســفانه 
ــور  ــه حض ــی ک ــت. در حال ــم نیس ــاری حاک تج
پایــدار در بــازار عــراق نیازمنــد حمایــت دولــت و 

اعطــای مشــوق های صادراتــی اســت.
ــادی از  ــاالن اقتص ــارات فع ــه انتظ ــاره ب ــا اش او ب
دولــت جدیــد می گویــد: یــک پیشــنهاد مــا 
ایجــاد کارگــروه اقتصــادی بیــن ایــران و عــراق بــا 
محوریــت وزارت امــور خارجــه و بخــش خصوصــی 
اســت کــه بتواننــد مشــکالت را بی واســطه مطــرح 

ــد. ــری کنن و پیگی
ــی در  ــار ایران ــکالت تج ــی مش ــه برخ ــن ب فروت
ــفانه  ــد: متاس ــه می ده ــرده و ادام ــاره ک ــراق اش ع
ــور  ــه کش ــادرات ب ــرای ص ــی ب ــای گمرک تعرفه ه
عــراق افزایــش یافتــه اســت کــه قیمــت  تمام شــده 
افزایــش  را  ایــن کشــور  بــه  کاالی صادراتــی 
ــری  ــوع رقابت پذی ــن موض ــه ای ــد. در نتیج می ده

ــت. ــن آورده اس ــازار پایی ــن ب ــا را در ای م
ــا  ــادالت تجــاری م ــد: اگرچــه مب ــد می کن او تاکی
بــا عــراق نســبت بــه ســال گذشــته بــه دلیــل رفــع 
ــش  ــا افزای ــه کرون ــوط ب بخشــی از مشــکالت مرب
ــادالت  ــم مب ــوع حج ــا در مجم ــت. ام ــته اس داش
ــران  ــه و ای ــش یافت ــراق کاه ــران و ع ــاری ای تج
ــه جــا  ــن و ترکی ــد عربســتان، چی ــی مانن از رقبای

ــده اســت. مان

ــا  ــه او عراقی ه ــه گفت ــی اســت کــه ب ــن در حال ای
بــه دلیــل قرابت هــای فرهنگــی و مذهبــی بیشــتر 
ــل  ــتان و اردن و ... مای ــا ترکیه،عربس ــارت ب از تج

بــه همــکاری بــا ایــران هســتند.
ــی  ــد: تجــار ایران ــن اســاس می گوی ــر ای ــن ب فروت
ــای  ــوالت و بازاره ــن محص ــال یافت ــه دنب ــد ب بای
ــه  ــرایط ب ــه ش ــرا ک ــند چ ــراق باش ــد در ع جدی
طــور مرتــب در حــال تغییــر اســت. مثــال ایــران در 
ــده  ــن صادرکنن ــدان دور مهمتری گذشــته ای نه چن
ســیمان بــه عــراق بــوده اســت امــا در حــال حاضر 
عــراق بــا احــداث کارخانجــات ســیمان خــود را از 

ــرده اســت. ــاز ک ــران بی نی ــیمان ای واردات س
عضــو هیــات رئیســه اتــاق مشــترک ایــران و 
ــت  ــا از دول ــت م ــد: درخواس ــد می کن ــراق تاکی ع
ــتان  ــراق در اس ــولگری ع ــه کنس ــت ک ــن اس ای
ایــالم فعــال شــود. چــرا کــه اتفاقــا ایــالم بیشــتر 
از کرمانشــاه و اســتان های هم جــوار عرب زبــان 
داشــته و ظرفیــت ارزآوری باالیــی دارد. چــرا 
میــان  جدیــد  بازارچه هــای  ایجــاد  دولــت 
ــدام  ــن اق ــد؟ ای ــال نمی کن ــراق را دنب ــالم و ع ای
ــادی و  ــط اقتص ــعه رواب ــاز توس ــد زمینه س می توان

ــود. ــالم ش ــرای ای ــتر ب ــتغال زایی بیش اش
ــا از  ــر م ــته دیگ ــد: خواس ــه می ده ــن ادام فروت
ــزای تجــاری  ــری تســهیل صــدور وی ــت پیگی دول
میــان دوطــرف اســت. متاســفانه در حــال حاضــر 
در صــدور ویــزا بــرای ســفر بــه عــراق مشــکالتی 
وجــود دارد و طــرف عراقــی ســخت گیری های 
زیــادی بــرای اعطــای ویــزا بــه تجــار ایرانــی وضــع 
ــه  ــا لطم ــه تجــارت م ــن موضــوع ب ــه ای ــرده ک ک

می زنــد.
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متن کامل

جواد سلیمان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره 
تقویت آن گفت:  لزوم  و  اهمیت دیپلماسی گاز  به 
صرفاً  بحث  یک  اینکه  از  بیشتر  گاز  تجارت  بحث 
وقتی  زیرا  است  بحث سیاسی  باشد یک  اقتصادی 
مدت  بلند  در  را  خودش  انرژی  امنیت  کشور  یک 
و  سیاسی  روابط  از  می خواهد  میزند  گره  شما  به 

امنیتی اش اطمینان حاصل کند.
دیپلماسی انرژی باید باالتر از وزارت نفت پیگیری 

شود
حوزه  این  اینکه  بر  تأکید  با  انرژی  کارشناس  این 
پیگیری  باالتر  و  خارجی  سیاست  سطح  در  باید 
بحث  این  گذشته  دولت  در  متأسفانه  افزود:  شود 
صرفاً در الیه تجارت خارجی مطرح می شد و صرفاً 
وزارت نفت یا حتی شرکت ملی گاز مسئول توسعه 

دیپلماسی گاز بود و به همین خاطر در اکثر موارد 
به نتیجه مطلوبی نرسید.

وی ادامه داد: حتی در موارد مشابه دیدیم هنگامی 
به  ترکمنستان  لوله  خط  بحث   ۸۷ سال  در  که 
نفت  وزیر  و  ملی  امنیت  شورای  خورد  مشکل 
پیگیری کردند تا مشکل رفع شد یا حتی در سال 
گذشته که صادرات گاز به ترکیه قطع شد، علی رغم 
کشورمان،  گاز  ملی  شرکت  متعدد  پیگیری های 
وزیر  خود  که  وقتی  تا  نشد  گرفته  سر  از  صادرات 
خارجه به ترکیه سفر کرد و ظرف یک روز خط لوله 

تعمیر و صادرات گاز از سرگرفته شد.
بازار هدف گسترده نباشد

از  دیگر  یکی  گفت:  ادامه  در  پور  سلیمان 
بازار  که  بود  این  قبل  دولت  غلط  استراتژی های 
هدفش را بسیار گسترده در نظر گرفته بود و طبعاً 
هدف گذاری  و  برنامه ریزی  خاصی  بازار  روی  بر 
نشده و همین امر موجب شد که ایران از بازارهای 

منطقه ای عقب بیافتد.
این کارشناس انرژی افزود: در دولت جدید با توجه 
به تجربه ای که آقای اوجی در شرکت ملی گاز و در 
به ثمر نشاندن خط لوله عراق و پیگیری خط لوله 
این حوزه  در  پیش بینی می شود  داشتند  پاکستان 
نقش فعاالنه تری داشته باشیم اما باید توجه داشت 

وضعیت فعلی با هشت سال گذشته متفاوت است.
وی ادامه داد: در هشت سال گذشته اینقدر بازارها 
اینقدر  آمریکا  ال ان جی  بودند،  نشده  پیچیده 
بود.  تر  محدود  گزینه ها  و  بود  نیافته  گسترش 
را  روسیه  از  واردات  ظرفیت  هم  ترکیه،  االن  مثاًل 
کشیده  لوله  خط  آذربایجان  از  هم  داده،  افزایش 
عماًل  داده اند؛  افزایش  را  ذخایرشان  ظرفیت  هم  و 
نیاز خودش را به گاز ما قطع کرده  می شود گفت 
مخدوش  کمی  ما  روابط  که  ترکمنستان  یا  است. 

شده است. به طور کلی بازار رقابتی تر شده است اما 
این بازار هنوز هم ظرفیت های خیلی خوبی دارد که 
با هماهنگی همه دستگاه ها می توان این فرصتها را 

بدست آورد.
صادرات گاز تحریم ناپذیر است

سلیمان پور با اشاره به معافیت صادرات گاز ایران 
به ترکیه و عراق در دو دوره از تحریم های آمریکا 
گاز  صادرات  که  است  این  نشان دهنده  این  گفت: 
است  تحریم ناپذیر  دارد  ویژگی های که  به  توجه  با 
بیشتری  اهتمام  امر  این  به  دوازدهم  دولت  اگر  و 
جانب  از  هم  را  زیادی  گره های  می توانست  داشت 

اقتصادی و حتی سیاسی از کشور باز کند.
آخرین وضعیت تجارت گازی ایران /   هنوز فرصت 

هست
کلی  وضعیت  درباره  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
دیپلماسی گاز کشور گفت: به طور کلی دیپلماسی 
انرژی ایران وضعیت خوبی ندارد. خط لوله پاکستان 
که  است  سال  ده  از  بیش  قرارداد  انعقاد  وجود  با 
کامل نشده است، ترکیه با ایجاد بسترهای مختلف 
نیاز خودش را به گاز ایران کم کرده است، عراق با 
قراردادهایی که شرکت های آمریکایی منعقد کردند 
به دنبال تأمین گاز نیروگاه های خود از محل دیگری 
است، خط لوله عمان با وجود قرارداد در حاله ای از 
ابهام قرار دارد و درباره ترکمنستان هم در یک نزاع 
گازی با این کشور قرار داریم و تقریباً هیچ قرارداد 

گازی جدید در دولت گذشته بسته نشد.
پاکستان  و  هند  بازار  خصوص  در  داد:  ادامه  وی 
که تقاضای به شدت روبه رشدی دارند و بازارهای 
کشیده  صلح  لوله  خط  که  شد  بنا  هستند  مهمی 
هند  ادامه  در  پاکستان  به  عسلویه  از  گاز  تا  شود 
از خط  هند  آمریکا  فشارهای  با  که  شود  صادر  به 
لوله خارج شد و در ادامه بنا شد که ایران یک وام 

در.گفتگو.با.مهر.مطرح.شد؛

دیپلماسی.انرژی.در.سطحی.
باالتر.از.وزارت.نفت.پیگیری.

شود
یک.کارشناس.انرژی.با.تشریح.وضعیت.ایران.در.
انرژی. بازارهای.منطقه.ای.گاز.گفت:.دیپلماسی.
باید.در.سطحی. نقطه.مطلوب. به. برای.رسیدن.

باالتر.از.وزارت.نفت.پیگیری.شود.

که  بدهد  پاکستانی  طرف  به  دالری  میلیون   ۵00
آتی  درآمدهای  محل  از  و  کند  کامل  را  لوله  خط 
برگردانده شود ولی با تغییر دولت این وام هم ملغی 
شد و خط لوله سمت ایران هم تا ۲00 کیلومتری 
مرز رفت و متوقف شد و عماًل فرصت شکایت هم از 

ایران گرفته شد.
کشور  که  نیازی  به  توجه  با  افزود:  سلیمان پور 
پاکستان به تأمین گاز خود داشت به فکر جایگزین 
برای خط لوله صلح افتاد که در ابتدا خط لوله تاپی 
کار  روی  با  احتماالً  که  شد  مطرح  ترکمنستان  از 
با  خوبشان  رابطه  و  افغانستان  در  طالبان  آمدن 
هم  طرفی  از  و  بگیرد  سرعت  پروژه  این  پاکستان 
پایانه های ال ان جی خودشان را توسعه دادند و حتی 
در سال گذشته از آمریکا هم ال ان جی وارد کردند 
و ایران در آستان حذف شدن از این بازار هم قرار 

دارد.
این حوزه  باالی کشور در  به ظرفیت  اشاره  با  وی 
افزود: همانطور که مشهود است در یک فرایند ده 
ساله ایران از بازارهای منطقه ای گاز در حال حذف 
شدن است و ولی هنوز هم معتقدیم با دیپلماسی 
فعال می توان این منابع پایدار درآمدی و استراتژیک 

را احیا کرد.
موقعیت ویژه ایران برای سوآپ گاز

به  توجه  با  گفت:  ادامه  در  انرژی  کارشناس  این 
از ظرفیت  استفاده  ایران دارد  موقعیت ویژه ای که 
ما  است.  ما  گرینه های  بهترین  از  یکی  گاز  سوآپ 
و  آذربایجان  از کشورهای  گاز  واردات  با  می توانیم 
ترکمنستان و صادرات گاز به کشورهای با تقاضای 
باال مثل پاکستان و هند و عراق بدون اینکه از منابع 
خودمان استفاده کنیم، جایگاه خودمان در بازارهای 
منطقه ای را حفظ کنیم و درآمد پایدار داشته باشم.

کشور  حاضر  حال  در  کرد:  تأکید  پایان  در  وی 

https://www.mehrnews.com/news/5297004/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
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سید جواد حسینی کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری فارس درباره تبعات اجرای سیاست 
تخصیص ارز 4۲00 تومانی اظهار داشت: ما هیچگاه 
نتوانستیم به اهدافی که برای سیاست ارز 4۲00 تومانی 
تعیین کرده بودیم؛ برسیم. کافی است که نگاهی به 
برای  ترجیحی  ارز  آیا  ببینم  و  بیاندازیم  مردم  سفره 
معیشت مردم مفید بوده است یا نه؛ که البته پاسخ این 
سوال، رسا و مبرهن است. با ادامه سیاست ارز 4۲00 
هر کاالیی مانند نهاده های دامی، گندم، دارو و دیگر 
اقالم وارد شوند، حتما اقداماتی که منجر به فساد و رانت 
می شود، دیده خواهد شد؛ چرا که قبال چنین مواردی را 
دیدیم که با ارز 4۲00 تومانی، ثروت  عده ای از دالالن، 

یک شبه به صورت بادکنکی افزایش پیدا کرد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: 
از آنجایی که دولت برای تامین این یارانه ارزی، ناچار بود 
از بانک مرکزی استقراض کند، پایه پولی ایجاد می شد 
که به موجب آن، تورم و نقدینگی افزایش می یافت. 
ابرتورم  یک  می توانست  مسئله  این  بودن  دار  ادامه 
افسارگسیخته را برجای بگذارد. همچنین واردکنندگان 
بسیاری به واسطه اختالف بین نرخ ارز 4۲00 تومانی و 
آزاد، کاالی وارداتی خود را تبدیل به کاالی دیگری کرده 
و آن را با نرخ آزاد به دیگر کشور ها صادر می کردند. در 
این مورد می توان به گندم اشاره کرد که با تبدیل آن 
به آرد و سپس به بیسکوئیت، این مسئله رخ می داد؛ 
متاسفانه از این یارانه ارزی، چیزی نصیب مصرف کننده 

نهایی نشد.
حسینی کیا ادامه داد: آثار مثبت ارز 4۲00 بر سر سفره 
مردم نیامد و نخواهد آمد؛ لذا باید نسبت به حذف آن 
اقداماتی صورت گیرد. البته در این بین افرادی وجود 
دارند که نسبت به حذف ارز 4۲00 موضع می گیرند 
و اعتقاد دارند که با این اقدام، قیمت کاال ها افزایش 
می یابد. درست است که قیمت ها افزایش می یابد، اما 
دست اندرکاران گرانی کاالها، همین افرادی هستند 
که با حذف ارز ترجیحی، منافع شان به خطر می افتد. 
غلط،  ارزی  سیاست  این  جایگزین  می توان  درضمن 
راهکارهای حمایتی برای اقشار آسیب پذیر ایجاد کرد. 
در حال حاضر با وجود تامین ارز ترجیحی مرغ، قیمت 

آن بسیار باال به دست مصرف کننده می  رسد.
نایـب رئیس کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلس در 
پایـان ضمـن ابـراز امیدواری نسـبت به بهبود شـرایط 
معیشـتی در دولـت جدیـد، اظهـار داشـت: دولـت 
سیزدهم می بایسـت حذف ارز 4۲00 تومانی و درست 
مدیریـت کـردن ارز را سـرلوحه کار خـود قـرار دهـد. 
متاسـفانه به دلیل توزیـع ارز یارانـه ای، تهدیدی به نام 
کمبـود منابـع ارزی، اقتصـاد ما را دچار مشـکل کرده 
اسـت؛ لـذا به جـای اتخاذ ایـن سیاسـت ارزی، باید به 
راهکار هـای حمایتـی مانند تخصیص کارت معیشـت 
به اقشـار آسـیب پذیـر، رو آورد. البته رویکـرد نظارتی 
در ایـن مسـئله نیـز باید تقویت شـود تا ایـن کارت ها 
کـه مسـتقیما از دولت بـه مصرف کننده می رسـد، به 

افـرادی بـا تمکـن مالی خـوب و یا دالالن نرسـد.

افزایش.حباب.ثروت.دالالن.با.اجرای.سیاست.ارز.4200.تومانی
نایب.رئیس.کمیسیون.صنایع.و.معادن.مجلس.با.تاکید.بر.اینکه.آثار.مثبت.ارز.4200.بر.سر.سفره.مردم.
نیامد.و.نخواهد.آمد،.گفت:.با.ارز.4200.تومانی،.ثروت..عده.ای.از.دالالن،.یک.شبه.به.صورت.بادکنکی.

افزایش.پیدا.کرد.

نمایشگاه اکسپوی ۲0۲0 دبی تا دو ماه آینده شروع می شود؛ این نمایشگاه از تاریخ نهم مهرماه سال جاری 
تا یازدهم فروردین ماه 1401 ادامه خواهد داشت.

علمی  فرهنگی،  اجتماعی،  رویداد  بزرگ ترین  از  ملل«  »المپیک  به  معروف  دبی  اکسپو ۲0۲0  نمایشگاه 
برنامه ها و  برگزار می شود. کشورها طی آن  ماه  و آموزشی است که توسط دولت ها در طول مدت شش 
چشم اندازها، پتانسیل های اقتصادی کشورشان و آخرین پیشرفت های فناورانه خود را به منظور یافتن راهکار 
برای چالش های اساسی که بشر که در پنج سال آینده با آن مواجه است، معرفی می کند. پیش بینی شده 
در طول شش ماه برگزاری اکسپو حدود ۲۵ میلیون نفر برای بازدید به نمایشگاه بروند که برای اولین بار 
در تاریخ اکسپو، ۸0 درصد این تعداد بازدید کننده متعلق به خارج از کشور میزبان خواهد بود. نزدیکی 
ایران به چنین بازار بزرگی می تواند فرصتی استثنایی برای معرفی تولیدات و دستاوردهای علمی و صنعتی 
 ،ICT و IT ،کشور باشد. این فرصت در بخش تولیدات دانش بنیان و با فناوری باال در زمینه دارویی، پزشکی
صنایع غذایی، نرم افزار و سخت افزار کامپیوتری t بایو و نانوتکنولوژی و استارتاپ ها و همچنین معرفی 

پتانسیل های گردشگری کشور است.
این نمایشگاه هر پنج سال یکبار در کشورهای مختلف جهان با رویکردهای متفاوت برای نمایش گذشته، 
اکنون و آینده کشورها و دستاوردهای آن ها برگزار می شود. اکسپو سال ۲0۲0 دبی با موضوع »پیوند ذهن ها 
و خلق آینده« در مهرماه برگزار خواهد شد. پاویون ایران از نظر معماری جز ۸ طرح برتر شناخته شده. اما 
آنچه اهمیت د آرد استفاده از این رویداد مهم و تاثیرگذار در شناخت و ارائه پتانسیل های صنعتی تجاری 
ایران با رعایت موضوع اکسپو دبی است. آنچه مهم است اینکه برگزاری این نمایشگاه و استفاده از این، 

فرصتی برای تقویت توان صادراتی کشور است.

پایگاه.خبری.اتاق.ایران.گزارش.می.دهد

اکسپو.2020.دبی،.فرصتی.برای.افزایش.توان.صادراتی.کشور
نمایشگاه.اکسپوی.2020.دبی.از.نهم.مهر.امسال.تا.یازدهم.فروردین..1401.ادامه.خواهد.داشت..نزدیکی.
ایران.به.این.بازار.می.تواند.فرصتی.استثنایی.برای.معرفی.دستاوردهای.علمی.و.صنعتی.کشور.باشد.
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یادداشت

همه گیری کنونی جهان )کرونا( نشان داد که تا چه 
با  مواجهه  آماده  دولت ها  حتی  و  شرکت ها  اندازه 
نگاه  از یک  نیستند. برخورداری  بالقوه  ریسک های 
کل نگر با پشتیبانی اصول سیاستگذاری کسب وکار 
از  بهتر  را  ریسک ها  که  می دهد  اطمینان  ما  به 
پیش شناسایی و مدیریت کنیم. از این رو، در این 
تا  کنیم  دسته بندی  را  ریسک ها  کوشیده ایم  مقاله 

بیشتری  آگاهی  هم گروه،  ریسک های  شناسایی  با 
امید  و  کنیم  کسب  پرریسک  حوزه های  به  نسبت 
آنها  بهتر  به مدیریت  آگاهی  این  باشیم که  داشته 

منجر می شود.
 corporate( رویکردهای کنونی حاکمیت شرکتی
governance( که پیروی از مقررات و ضابطه ها را 
توصیه می کنند، به رغم ضروری بودن، در حاکمیت 

نقش.مهم.هیات.مدیره.در.متعادل.سازی.ارزیابی.ریسک.های.مالی،فنی،.عملیاتی.و....

لزوم.اتخاذ.رویکرد.کل.گرایانه.در.مدیریت.ریسک
رویکرد.مناسب.نسبت.به.مدیریت.ریسک،.تبدیل.به.دغدغه.روزافزون.شرکت.ها.شده.است،.اما.توجه.
مفرط.به.پیروی.از.مقررات.و.تمرکز.بیش.از.حد.بر.ریسک.مالی،.به.خودی.خود.یک.ریسک.بزرگ.است..
مقررات.و.اساسنامه.هر.شرکت،.شرط.دستیابی.به.حداقل.عملکرد.قابل..قبول.است،.اما.شناسایی.انواع.
ریسک.ها.می.تواند.به.بهینه.سازی.عملکرد.بینجامد..گروه.های.مختلفی.از.ریسک.های.استراتژیک.
وجود.دارند.که.می.توانند.شرایط.شرکت.ها.را.به.شدت.دگرگون.سازند..از.این.رو،.نیاز.است.نگاهی.

چندتخصصی.و.نظام.مند.به.آنها.داشته.باشیم.

متن کامل

موثر ریسک کافی نیستند. از این رو، نیاز به در پیش 
چندتخصصی  و  دوراندیشانه  رویکرد  یک  گرفتن 
ریسک  مساله  می رسد  نظر  به  می شود.  احساس 
در موقعیت های مختلفی نادیده گرفته می شود؛ از 
فرصت های نوآوری هنگام ظهور فناوری های جدید 
فنی. حوادث  از حوادث  ناشی  بزرگ  فاجعه های  تا 
اخیر هواپیمایی بوئینگ یا آلودگی های نفتی خلیج 
چند  در  پترولیوم  بریتیش  شرکت  توسط  مکزیک 
زیادی  بهبودهای  که  می دهد  نشان  قبل  سال 

می توان در رویکرد به ریسک ایجاد کرد.
اصول حاکمیت شرکتی )اساسنامه ها و قوانین دولت 
برای شرکت های سهامی( بر لزوم مسوولیت پذیری 
این  اما  می کنند.  تاکید  هیات مدیره  اعضای 
پیروی  لزوم  معنای  به  اغلب  مسوولیت پذیری 
که  است  آن  واقعیت  است.  مقررات  و  قوانین  از 
هیات های مدیره باید از پیروی مقررات فراتر روند؛ 
چرا که آینده یک شرکت، ناشی از اقدامات نوآورانه 
و پیشگامی آن در فعالیت های داوطلبانه است، نه 
فعالیت ها.  بهینه سازی  یا  مقررات  از  پیروی  صرفا 
همچنین می توان به شرایطی که تحوالت دیجیتال 
یا تهدیدهای سایبری ایجاد کرده اند، اندیشید. این 
تحوالت مجموعه کامال جدیدی از ریسک ها را برای 
شرکت ها ایجاد کرده که در گذشته وجود نداشتند.
به  توجه  با  سایبری  ریسک های  مثال،  عنوان  به 
در  فیزیکی  مرزهای  حذف  و  خود  پیچیدگی های 
آیین نامه ها  و  مقررات  قالب  در  مواقع  از  بسیاری 
قرار نمی گیرند. در همین حال، ریسک های آنها به 
جغرافیایی  و  اجتماعی  فناوری،  مختلف  حوزه های 
ندرت  به  را  آثارشان  میزان  و  می یابد  گسترش 
این  از  که  مدیره ای  هیات  زد.  تخمین  می توان 
و  مقررات  از  بخواهد  فقط  و  نباشد  آگاه  ریسک ها 
توانست  نخواهد  احتماال  کند،  پیروی  آیین نامه ها 

اداره شرکت عمل کند.  در  به مسوولیت های خود 
بیان  که  سازمانی  رهبران  درباره  معروف  جمله 
آینده ای  و ساخت  رهبران، دستیابی  »کار  می کند 
است«،  سازمان  برای  حاضر  حال  به  نسبت  بهتر 
به  نسبت  کل گرایانه  رویکردی  به  نیاز  از  حاکی 

ریسک است.
ریسک های مالی در یک دهه گذشته، بیش از بقیه 
قرار  رسانه ها  پوشش  و  توجه  مورد  ریسک  انواع 
گرفته است و شاید به همین دلیل است که مقررات 
این  است.  شده  تدوین  آنها  برای  بیشتری  دولتی 
موضوع را باید به فال نیک گرفت. با این حال، انواع 
نیازمند  از ریسک ها وجود دارند که  بسیار دیگری 
توجهی مشابه هستند تا »نقاط کور« سازمان ها را 
حذف کنند. به عنوان مثال، همه گیری کرونا نشان 
داد که اکثر شرکت ها ناآماده هستند، سیستم های 
دولت ها  و  هستند  ناکارآمد  درمان  و  بهداشت 
با  مواجهه  برای  مناسبی  اقتصادی  استراتژی های 
این دسته از ریسک ها ندارند و به همین دلیل در 

معرض پیامدهای منفی شان قرار می گیرند.
رویکردهای کنونی به مدیریت ریسک از آنجا وخیم تر 
می شوند که ناتوان از برآورد نتایج شرایط و اقدامات 
واکنشی هستند. این مساله را با مثال هایی در جدول 
نخست نشان داده ایم. ناتوانی های شناختی و ذهنی 
در مواجهه و ارائه راهکار برای ریسک های موجود، 
ارزیابی  و  پیش بینی  در  فاحشی  خطای  به  منجر 
شرایط می شود. به عنوان مثال، به نظر می رسد یک 
اختراع  به  کداک  شرکت  مدیره  هیات  پیش،  دهه 
دوربین های دیجیتال توجه کافی نداشت. آنها این 
و  تولید  بر  اصرار  با  و  گرفتند  دست کم  را  نوآوری 
فرصت  خود،  قدیمی  نسل  دستگاه های  فعالیت 
اشتباه  این  دادند.  از دست  را  خود  بقای  و  تکامل 
در  مدیره  هیات  شکست های  از  یکی  می توان  را 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3795353-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
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نگاه آخر

»بوالو«.روش.تولید.کشمش.به.قدمت.1000.سال

https://www.farsnews.ir/photo/14000614000145/%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%85%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%AA-000-%D8%B3%D8%A7%D9%84-
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