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خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

رشد درآمد های مالیاتی به منزله افزایش فشار 
2.............بر کسب وکارهای شناسنامه دار است

پرسشنامه اولویت بندی موضوعات و تعیین 
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همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی ۹ و 1۰ 
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نشست مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و 
3 ..................................................روسیه لغو شد
۴ ............... برای حفظ بازار عراق چه باید کرد؟
5 .........................هراس دالری در بورس تهران

سامانه ساتنا جایگزین چک های رمزدار بین 
6 .................................................. بانکی می شود
  .LPG هشدار نسبت به عواقب آزادسازی قیمت
6 ..........................................................................

در بودجه 1۴۰1 ردیفی برای نگهداری زیرساخت 
7 ................. شهرک های صنعتی اختصاص یابد

نشست مشترک هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با روسای کمیته ها به منظور بررسی ساختار جدید کمیته های سندیکا، نوزدهم 
دی ماه سال جاری برگزار شد.

ادامه  در صفحه2

فهرست

ـــرق  ـــره ســـندیکای صنعـــت ب ـــات مدی نشســـت مشـــترک هی
ـــاختار  ـــی س ـــور بررس ـــه منظ ـــا ب ـــای کمیته ه ـــا روس ـــران ب ای
جدیـــد کمیته هـــای ســـندیکا، نوزدهـــم دی مـــاه ســـال 

ـــد.  ـــزار ش ـــاری برگ ج
در ابتـــدای ایـــن جلســـه پیـــام باقـــری، رئیـــس هیـــات مدیـــره 
ـــی  ـــا یک ـــاماندهی کمیته ه ـــه س ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ـــندیکا ب س
ـــار  ـــت، اظه ـــتم اس ـــره دوره هش ـــات مدی ـــای هی از اولویت ه
ـــندیکا  ـــای س ـــیاری از اعض ـــته بس ـــال خواس ـــه دنب ـــت: ب داش
مبنـــی بـــر فعال ســـازی و ارتقـــای بهـــره  وری کمیته هـــا 

ـــم ـــه در تصمی ک
اهمیـــت  ســـندیکا  تصمیم ســـازی های  و   گیری هـــا 

در نشست مشترک هیات مدیره و روسای کمیته ها کلید خورد؛

پیاده  سازی ساختار جدید کمیته ها و 
کمیسیون های سندیکا
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ادامه از صفحه قبل
ـــتور  ـــا در دس ـــاماندهی کمیته ه ـــد، س ـــادی دارن زی
ـــا تشـــکیل  ـــه همیـــن منظـــور ب ـــرار گرفتـــه و ب کار ق
ــوع  ــن موضـ ــره، ایـ ــات مدیـ ــی در هیـ کارگروهـ
بررســـی و جلســـاتی در ایـــن خصـــوص برگـــزار 

ـــد.  ش
ــاختار  ــری در سـ ــدف از بازنگـ ــه داد: هـ وی ادامـ
کمیته هـــای ســـندیکا، افزایـــش مشـــارکت اعضـــا 
ــی  ــذا طرحـ ــت، لـ ــری اسـ ــد تصمیم گیـ در فراینـ
ــه  ــا تهیـ ــد کمیته هـ ــاختار جدیـ ــرای سـ ــه بـ کـ
ـــر  ـــی تغیی ـــه در پ ـــش از اینک ـــده، بی ـــن ش و تدوی
ماهـــوی کمیته  هـــا باشـــد، بـــه دنبـــال بهـــره وری 
ـــته  ـــه گذش ـــبت ب ـــا نس ـــت ت ـــازی آنهاس و چابک س

ــند.  ــر باشـ فعال تـ
ـــی از وضـــع  ـــر ســـندیکا تحلیل ـــه جلســـه دبی در ادام
ـــه  ـــه ب ـــا را ک ـــد کمیته ه ـــاختار جدی ـــود و س موج
تصویـــب هیـــات مدیـــره رســـیده اســـت، ارائـــه 
داد. در ایـــن گـــزارش بـــه بررســـی و عارضه یابـــی 
ـــی،  ـــی و تخصص ـــای عموم ـــود کمیته ه ـــع موج وض
ـــرای کمیســـیون ها  ـــه شـــده ب ســـاختار درنظـــر گرفت
و کمیتـــه هـــا و ماموریت هـــای محـــوری تعییـــن 
شـــده بـــرای هـــر یـــک از کمیســـیون های 
عمومـــی و تخصصـــی ســـندیکا اشـــاره شـــد. 
نـــکات مهـــم درخصـــوص چگونگـــی تشـــکیل و 
کارگروه هـــا  و  کمیته هـــا  کمیســـیون ها،  اداره 
شـــامل شـــرایط عضویـــت و ترکیـــب کمیته هـــا و 
ـــه،  ـــن برنام ـــت و همچنی ـــیون  ها، دوره فعالی کمیس
تقویـــم جلســـات و گزارش دهـــی کمیته هـــا و 
کمیســـیون های عمومـــی و تخصصـــی محـــور 
ـــه  ـــه ارائ ـــن جلس ـــه در ای ـــود ک ـــی ب ـــدی گزارش بع

ـــد.  ش
ــا  ــای کمیته  هـ ــه روسـ ــدی جلسـ ــش بعـ در بخـ

ـــاد  ـــرای ایج ـــندیکا ب ـــزم س ـــتقبال از ع ـــن اس ضم
تغییـــر در ســـاختار کمیته   هـــا، نقطـــه نظـــرات و 
ـــد  ـــاختار جدی ـــود را در خصـــوص س پیشـــنهادات خ
ـــره  ـــات مدی ـــد. رئیـــس هی ـــه شـــده مطـــرح کردن ارائ
ســـندیکا پـــس از اســـتماع پیشـــنهادات روســـای 
ـــنهادات در  ـــن پیش ـــه ای ـــرد ک ـــار ک ـــا اظه کمیته ه
ـــد.  ـــد ش ـــال خواه ـــده اعم ـــه ش ـــد تهی ـــاختار جدی س
ــای الزم  ــد زمینه هـ ــرر شـ ــه مقـ ــان جلسـ در پایـ
بـــرای پیاده  ســـازی ســـاختار جدیـــد کمیته  هـــا و 

کمیســـیون  های ســـندیکا فراهـــم شـــود.
 تحلیل رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران 

درباره بودجه 1۴۰1

رشد درآمد های مالیاتی به 
منزله افزایش فشار بر کسب 
وکارهای شناسنامه دار است

معدن  و  صنعت  کمیسیون  رئیس  نقیب،  علی 
اتاق تهران می گوید که تحقق اهداف مندرج در 
بودجه 1۴۰1 از قبیل دستیابی به رشد 8 درصدی 
از طریق رشد بهره وری و رشد سرمایه گذاری 
نظر  به  بعید  به روند سال های گذشته  با توجه 
می رسد و یکی دیگر از ایرادات این الیحه آن 

است که غیر واقع بینانه تنظیم شده است.

 رئیـس کمیسـیون صنعـت و معـدن اتـاق تهـران 
بـا اشـاره بـه اینکـه بخش هایـی از الیحـه  بودجـه 
1401 کـه کلیـات آن بـه تصویـب مجلـس رسـیده، 
نگرانی هایـی را در میان بخـش خصوصی پدید آورده، 
گفـت: بـه دنبال  آن هسـتیم کـه در زمـان باقی مانده 
تـا تصویـب جزییـات ایـن الیحـه، نظـرات بخـش 
خصوصـی را بـه اطـاع نماینـدگان مجلـس برسـانیم.
 بـه گـزارش روابـط عمومی اتـاق تهـران، علی نقیب 
در ایـن بـاره گفـت: قوانین بودجه به دلیـل آثاری که 
بـر اقتصـاد و فضـای کسـب وکار بـه جـا می گـذارد،  
بـرای صاحبـان کسـب وکار نیز بسـیار حائـز اهمیت 
اسـت. بـه رغم ایـن اثرگـذاری، کلیات الیحـه بودجه 
بـه تصویـب رسـیده کـه بخـش  1401 در حالـی 
خصوصـی در فرآینـد تدویـن تـا تصویـب آن طـرف 
مشـورت قـرار نگرفتـه اسـت. در سـال های گذشـته 
دولـت در زمـان تدویـن بودجـه از نماینـدگان اتـاق 
ایـران بـرای نظرخواهی دعـوت به عمل مـی  آورد اما 
در فراینـد تدویـن الیحـه بودجـه 1401 ایـن دعوت 

صـورت نگرفته اسـت.
او در ادامـه گفـت: یکـی از بخش های ایـن الیحه که 
موجـی از نگرانـی را در میـان فعاالن اقتصـادی ایجاد 
کرده اسـت، افزایش 62 درصـدی درآمدهای مالیاتی 
اسـت. بـه موجب ایـن الیحه، قرار اسـت، حـدود 80 
درصـد درآمدهـای دولت از محل مالیات تامین شـود 
و رقـم ایـن درآمدهـا از 325 هـزار میلیاردتومـان در 
قانـون بودجـه 1400 بـه 527 هـزار میلیاردتومـان 
در الیحـه 1401 افزایـش یافتـه اسـت و ایـن ارقـام 
درآمدهـای  درصـدی   62 افزایـش  دهنـده  نشـان 
مالیاتـی خواهـد بـود. نقیب بـا تاکید بر اینکه »رشـد 
درآمدهـای مالیاتی به منزله فشـار بیشـتر بر کسـب 
فعالیـت  بـه صـورت شـفاف  وکارهایـی اسـت کـه 
می کننـد « افزود: اساسـا مشـخص نیسـت بـا وجود 

چالش هایـی کـه فضـای کسـب وکار با آن دسـت به 
گریبان اسـت و وضعیت سـرمایه گـذاری در صنعت، 
ایـن درآمدهـا چگونـه تحقق خواهـد یافـت. بنابراین 
در شـرایطی که رشـد چشـمگیری در اقتصاد حاصل 
نشـده، فعـاالن اقتصـادی از ایـن ناحیـه تحت فشـار 

قـرار خواهنـد گرفت.
او بـا بیان اینکه »ایجاد تنگنا برای فعاالن اقتصادی از 
رشـد اقتصـادی در بخش های مولد کشـور جلوگیری 
می کنـد« ادامـه داد: تحقق اهداف منـدرج در بودجه 
از قبیـل دسـتیابی بـه رشـد 8 درصـدی از طریـق 
رشـد بهـره وری و رشـد سـرمایه گـذاری بـا توجه به 
رونـد سـال های گذشـته بعیـد بـه نظـر می رسـد و 
یکـی دیگـر از ایـرادات ایـن الیحـه آن اسـت که غیر 
واقع بینانـه تنظیم شـده اسـت. در واقع بـا وجود تورم 
باال و رشـد منفی سـرمایه گذاری، دسـتیابی به رشـد 

8 درصـدی یـک هدف ایـده ال گرایانه اسـت.
نقیـب سـپس تاکیـد کـرد: انتظـار ایـن اسـت کـه 
هـدف دولـت و مجلس صرفا کسـب درآمد نباشـد و 
سیاسـتگذاران بـه اهداف توسـعه ای کشـور نیز توجه 
نشـان دهنـد. اگـر نه کسـری بودجـه و فرار سـرمایه 
هر سـال، نسـبت به سـال قبل تشـدید خواهد شـد. 
در حالـی کـه توجـه بـه رشـد اقتصـادی، نـه تنهـا 
موجبات تولید و اشـتغالزایی بیشـتر را فراهم می کند 

کـه اهـداف درآمـدی دولـت نیـز تحقق مـی یابد.  
او بـا بیـان اینکـه موضـوع الیحـه بودجـه 1401 در 
کمیسـیون هـای تخصصـی اتـاق تهـران از جملـه 
کمیسـیون صنعـت و معـدن بـه بحـث و بررسـی 
گذاشـته شـده اسـت، ادامه داد: به دنبال آن هسـتیم 
کـه در زمـان باقی مانـده تـا تصویب جزییـات الیحه، 
اعضـای  اطـاع  بـه  را  خصوصـی  بخـش  نظـرات 
کمیسـیون تلفیـق و سـایر کمیسـیون های مرتبـط 

نیم.  برسا
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پرسشنامه اولویت بندی موضوعات و تعیین دستور کار سندیکا
به منظور اولویت بندی مسائل و چالش های اعضای سندیکا و راهکارهای مقابله با آن، پرسشنامه ای 
تدوین شده است تا بر اساس جمع بندی نتایج آن، دستور کار فعالیت های هیات مدیره دوره هشتم و 

دبیرخانه سندیکا تعیین گردد.

با عنایت به اینکه نتایج این نظرسنجی در تدوین برنامه های عملیاتی و ساالنه سندیکا تاثیر مستقیم خواهد 
داشت، لذا از اعضای محترم تقاضا می گردد با مراجعه به سایت سندیکا به آدرس www.ieis.ir )بخش 
به طور  تاریخ 1400/10/22  تا  را حداکثر  الکترونیکی پرسشنامه مذکور  و پرسشنامه( نسخه  نظرسنجی 

کامل و با دقت نظر تکمیل فرمایند. 
 فایل پرسشنامه را از لینک زیر دریافت کنید: 

http://www.ieis.ir/UserFile/Download/1400-0975.pdf

نشست مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و روسیه لغو شد
زمان برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه به تعویق افتاد.

مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک ایران و روسیه که قرار بود یکشنبه 1۹ دی ساعت 14 
در اتاق ایران برگزار شود، برای هماهنگی بیشتر و امکان حضور حداکثری اعضا، لغو و به تاریخ دیگری که 

مجدد اطاع رسانی می شود، موکول شد.

بانک مرکزی بیست ونهمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی با عنوان کنترل تورم و ثبات مالی را 
روزهای ۹ و 10 خرداد 1401 برگزار می کند. عاقه مندان می توانند مقاالت خود را تا 31 فروردین سال 

آینده ارسال کنند.
محورهای این همایش چارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم، تقویت ثبات مالی؛ الزامات و راهکارها، 

سازگاری و هماهنگی سیاست های پولی و مالی و اصاح ساختار و مقاوم سازی نظام بانکی است.
افراد می توانند برای آگاهی از شیوه ارسال مقاالت به اینجا مراجعه کنند.

همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی ۹ و 1۰ خرداد 1۴۰1 برگزار 
می شود

بیست ونهمین همایش ساالنه سیاست های پولی و ارزی با عنوان کنترل تورم و ثبات مالی، روزهای ۹ 
و 1۰ خرداد 1۴۰1 در بانک مرکزی برگزار می شود.

http://www.ieis.ir 
http://www.ieis.ir 
http://www.ieis.ir/UserFile/Download/1400-0975.pdf
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ــار  ــن انتش ــران ضم ــاق ای ــای ات ــز پژوهش ه مرک
گــزارش »چشــم انداز تحــوالت عــراق و پیامدهــای 
آن بــرای ایــران« بــه بررســی روندهــا و رویدادهای 
ــه  ــن ارائ ــه و ضم ــراق پرداخت ــر ع ــال های اخی س
تحلیلــی از چشــم انداز تحــوالت ایــن کشــور، 
مســائل مهــم و تاثیرگــذار در روابــط بیــن تهــران 

ــرار داده اســت. ــورد واکاوی ق ــداد را م و بغ
پژوهــش حاضــر در دو بخــش تدویــن شــده اســت. 
نخســت دو رونــد اساســی در عــراق امــروز، یعنــی 
ــازی  ــرای بازس ــور ب ــن کش ــی ای ــای تدریج گام ه
اقتصــادی و اولویــت دادن بــه تنش زدایــی در 

سیاســت خارجــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه و در 
ــط  ــای رواب ــا و فرصت ه ــز، چالش ه بخــش دوم نی
ــن  ــی و همچنی ــراق بازبین ــران و ع ــادی ای اقتص
ــور  ــن کش ــی ای ــای آت ــاره رونده ــی درب احتماالت

مطــرح شــده اســت.
ــار  ــم انتظ ــدام، علی رغ ــا ص ــراق در دوران پس ع
عمومــی بــرای بهبــود وضعیــت ایــن کشــور 
بــه  نفتــی،  سرشــار  درآمدهــای  جریــان  و 
دلیــل معضاتــی ماننــد فســاد، بخشــی نگری، 
ظهــور  سیاســی،  و  مذهبــی  شــکاف های 
بازیگــران  منازعــات  منفــی  تأثیــر  تروریســم، 
خارجــی، طایفه گرایــی و کج کارکــردی دولــت 
را  موجــود  نارســایی های  نتوانســت  مرکــزی، 
ــب یــک  ــد. تصوی ــت نمای ــه نحــو احســن مدیری ب
ســند راهبــردی باهــدف اصــاح بخــش عمومــی و 
کاهــش وابســتگی بــه نفــت، و تــاش ایــن کشــور 
ــون  ــز تاکن ــی نی ــد داخل ــت از تولی ــرای حمای ب
نتوانســته راه به جایــی ببــرد. امــا عــراق همچنــان 
بــا جدیــت بــه دنبــال بازســازی اقتصادی اســت. از 
ســوی دیگــر، درک گســترده مــردم ایــن کشــور از 
ــی  ــه ای و بین الملل ــات منطق ــی منازع ــر منف تأثی
ــت  ــراق، تقوی ــادی ع ــعه اقتص ــات و توس ــر ثب ب
گفتمان هــای ملی گرایــی و عرب گرایــی و نیــز 
ــث  ــور باع ــن کش ــک ای ــای ژئوپلیتی محدودیت ه
شــده تــا رفــع تنــش از سیاســت خارجــی، 
ــز در  ــی نی ــا کشــورهای عرب ــراوده ب ــژه در م به وی
ــرد. ــرار گی ــور ق ــن کش ــت ای ــتور کار حاکمی دس

ــه  ــران، اگرچ ــا ای ــور ب ــن کش ــط ای ــاب رواب در ب
ــای  ــر توســعه همکاری ه ــا ب ــر بن ــه اخی در دو ده
چندجانبــه قــرار داشــته، امــا پیچیدگی هــای 
ــی  ــه ناش ــت ک ــان هس ــن می ــز در ای ــیاری نی بس
از عوامــل متعــدد اقتصــادی و غیراقتصــادی اســت. 

افتراقــات فرهنگــی و مذهبــی، القــای نقــش منفی 
بــرای ایــران در توســعه و بازســازی عــراق بــه دلیل 
مســائل سیاســی، چالش هــای ایجادشــده توســط 
ــراق،  ــنتی در ع ــی س ــای سیاس ــزاب و گروه ه اح
عــدم بــه روزرســانی سیاســت های اقتصــادی 
ایــران در مقابــل عــراق، به ویــژه در مــورد ناتــرازی 
ــات حل نشــده در خــال  تجــاری و ســایر موضوع
ــت  ــا اس ــن پیچیدگی ه ــه ای ــط، ازجمل ــن رواب ای
ــاری و  ــت های تج ــری در سیاس ــزوم بازنگ ــه ل ک
ــادآوری  ــراق ی ــال ع ــران را در قب ــاری ای غیرتج

می کنــد.
ــوان برخــی احتمــاالت  ــن اســاس می ت ــر ای ــذا ب ل
ــط  ــر رواب ــر ب ــای مؤث ــده رونده ــورد آین را در م
ــه در  ــت: اول این ک ــر گرف ــراق در نظ ــران و ع ای
ــی  ــت داخل ــی در سیاس ــه چندگانگ ــورت ادام ص
ــی  ــوار باق ــه ناهم ــاط دوجانب ــیر ارتب ــراق، مس ع
خواهــد مانــد؛ دوم این کــه بــازار عــراق بــه دلیــل 

اولویــت  و  منطقــه ای  همکاری هــای  توســعه 
ــازی  ــرای بازس ــی ب ــرمایه گذاری خارج ــذب س ج
ــن  ــه ای ــد ک ــد ش ــر خواه ــیار رقابتی ت ــور بس کش
ــرار داده  ــر ق ــران مدنظ ــط ای ــد توس ــئله بای مس
در  عــراق  تنوع بخشــی  این کــه  ســوم  شــود؛ 
ــی  ــای اساس ــن نیازه ــرای تأمی ــادی ورودی ب مب
خــود، بــر ترکیــب صادراتــی ایــران بــه ایــن کشــور 
اثرگــذار خواهــد بــود؛ چهــارم این کــه عــدم آورده 
ــران در  ــوذ ای ــی از نف ــه ناش ــادی قابل توج اقتص
عــراق در ســال های اخیــر نشــان می دهــد در 
نظــر گرفتــن راهکارهــای جایگزیــن بــرای توســعه 
روابــط اقتصــادی و حفــظ بــازار عــراق از ضروریات 
اســت و پنجــم و در پایــان این کــه گســترش 
ــراق  ــا ع ــارات ب ــتان و ام ــط عربس ــمگیر رواب چش
ــا ایــن دو کشــور ازجملــه  و لــزوم رقابــت ایــران ب
ــه  ــط دوجانب ــده رواب ــده در آین مســائل تعیین کنن

ــت. ــراق اس ــران و ع ای

در گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران بررسی شد

برای حفظ بازار عراق چه باید 
کرد؟

عراق  تحوالت  ایران  اتاق  پژوهش های  مرکز 
برای  بررسی کرده؛  را  آنجا  در  ایران  حضور  و 
حضور ایران در بازار عراق ضروری است راهکار 
جایگزین برای توسعه و حفظ بازار عراق طراحی 

شود.
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اقتصاد ایران و جهان

ترس کاذب بورس از دالر
بیشترین افت درصدی شاخص کل بورس تهران در 
با  نماگر  این  و  خورد  رقم  گذشته  ماه  یک  حدود 
کاهش حدود ۹/ 1 درصدی تا محدوده یک میلیون و 
336 هزار واحد عقب نشست. کاهشی که 87 درصد از 
نمادهای معامله شده در دادوستدهای روز یکشنبه 
را در برگرفت و 20 درصد از سهم   ها را گرفتار صف 
فروش کرد. ضمن آنکه خروج سرمایه   های حقیقی 
تومان  400 میلیارد  حدود  به  و  گرفت  شدت  نیز 
بورس  دیروز  معامات  زاویه  چند  از  دالر  رسید. 
افزود.  سهامداران  ترس  بر  و  کرد  متاثر  را  تهران 
عقب   گرد  تومان،  27 هزار  کانال  به  آزاد  دالر  ورود 
برای  مجلس  و  دولت  اراده  کاهش  و  نیمایی  دالر 
به  که  بودند  عواملی  جمله  از  ترجیحی  ارز  حذف 
افت قریب به اتفاق سهام در معامات روز یکشنبه 

تاالر شیشه   ای منجر شدند.
سیگنال کاهشی به دالر آزاد

شنبه  روز  خطی  پشت  معامات  در  که  آزاد  دالر 
جریان  در  می   داد،  نشان  را  پایینی  سطوح  نیز 
تومان  به کانال 27 هزار  دادوستدهای روز یکشنبه 
شیشه   ای  تاالر  در  منفی  جو  تا  کرد  عقب   نشینی 

شکل گیرد.
افزایش تعداد اخبار مثبت انتشار یافته در خصوص 
مذاکرات هسته   ای، احتمال آزاد   سازی منابع دالری 
و  عراق  و  کره  کشور   های  توسط  ایران  شده  بلوکه 
در  مرکزی  بانک  کل  رئیس  سخنان  آن  کنار  در 
ماه   های  برای  بازار  تقویتی  سیاست های  راستای 
آتی و همزمان با آن کاهش انتظارات تورمی میان 
روند  تداوم  دالیل  مهم ترین  از  اقتصادی  فعاالن 
کاهشی قیمت ها در بازار ارز بود. در خصوص میزان 
وابستگی بازار سهام به دالر و واکنش بورسی   ها به 
که  بس  همین  آمریکایی  اسکناس  نرخ  تغییرات 
بیش از 60 درصد از ارزش کل بازار سهام در اختیار 
شرکت های صادرات   محوری است که درآمد دالری 

نوسان  با دالر  آنها  این منظر سودآوری  از  و  دارند 
می کند.

هر چند که مبنای نرخ این شرکت ها، دالر نیمایی 
تاریخی  تجربیات  اساس  بر  سهامداران  اما  است 
خود همواره از همگرایی بورس و دالر پس از یک 
نرخ  روند  معتقدند  و  می   گویند  سخن  زمانی  دوره 
آزاد  دالر  تحت تاثیر  بلندمدت  در  نیز  دالر  نیمایی 
قرار خواهد گرفت و می توان آینده آن را بر این مبنا 
دالر  تنها  گذشته  روز  روی  هر  به  کرد.  پیش بینی 
و  جلب  خود  به  را  سهامداران  توجه  که  نبود  آزاد 
حقیقی   ها را فروشنده کرد بلکه در بازار نیمایی نیز 

شاهد عقب   نشینی نرخ اسکناس آمریکایی بودیم.
عقب   نشینی نیما

قیمتی  مبنای  عنوان  به  نیما  سامانه  در  دالر  نرخ 
24 هزار  کانال  به  آذرماه  اواخر  بورسی  شرکت های 
ارتفاع  به  روز  هر  مدت  این  در  و  شد  وارد  تومان 
آن  ورود  انتظار  در  سهامداران  و  شد  افزوده  آن 
که  کانالی  بودند،  تومان  25 هزار  جدید  کانال  به 
اما  دیروز  است.  نشده  تجربه  گذشته  سال  دی  از 
داشت.  قیمت  افت  5/ 0درصد  نیمایی حدود  دالر 
این  روز  نیز یک  تاکنون  مهرماه  اوایل  از  این دالر 
میزان کاهش قیمت را تجربه نکرده بود. دور شدن 
دالر نیمایی از سطحی که سهامداران منتظر ورود 
به آن بودند، سبب شد روز یکشنبه شاهد افزایش 
تعداد فروشندگان باشیم. شرایطی که رنگی سرخ بر 

تابلوی معاماتی بورس تهران زد.
آیا نگرانی بورس از افت نرخ دالر بجا است؟

شده  ثبت  دالری  نرخ های  و  گذشته  تجربیات 
در  حتی  که  می دهد  نشان  مختلف  بازارهای  در 
نگران  نباید  سهامداران  برجام  احیای  صورت 
از  باشند.  بورسی  شرکت های  سودآوری  کاهش 
که  ارزی  نرخ  شد  اشاره  که  همان طور  طرف  یک 

بزرگ  مبنای محاسبات فروش و سود شرکت های 
بازار نقدی نیست بلکه  ارز در  صادراتی است، نرخ 
نرخ ارز بازار حواله است. نرخی که بستر معاماتی 
آن »سامانه نیما« است و در ماه   های اخیر با وجود 
نوسان، در کانال 24 هزار تومان باقی مانده است. در 
این میان در بودجه سال آینده نیز نرخ دالر 23 هزار 
فعاالن  رو  این  از  است.  نظر گرفته شده  تومان در 
اقتصادی معتقدند این دو نرخ، کفی قدرتمند بر سر 
راه ریزش دالر آزاد ایجاد کرده   اند و احتمال نزول 
به سطوح پایین   تر کمرنگ است و در صورت کاهش 
نیز خطری متوجه سودآوری  این سطوح  تا  نرخ ها 
حرکت  حال  عین  در  نیست.  بورسی  شرکت های 
نرخ ارز نیمایی به سمت نرخ بازار آزاد حاشیه سود 
را  سرمایه  بازار  و  داد  خواهد  افزایش  را  شرکت ها 
برای سرمایه گذاری بسیار جذاب خواهد کرد. از این 
رو شاید بتوان بخشی از این نگرانی را غیرمنطقی 
قلمداد کرد. هر چند درجه ناامیدی در بازار سهام به 
قدری باال رفته که هر خبر و رویداد منفی، واکنش 

جدی سهامداران را به دنبال دارد.
اهمال در حذف دالر دولتی

یکی از مزایای حضور در بازار سهام، آشنایی نسبی 
فعاالن آن با ساختار اقتصادی کشور است. بازاری که 
از مجموعه   های مختلف تولیدی و صنایع گوناگون 
کدال،  سامانه  وجود  واسطه  به  و  یافته  سامان 
شرکت های  و  تولید  زنجیره   های  با  آشنایی  زمینه 
حاال  رو  این  از  است.  فراهم  فرابورسی  و  بورسی 
فعاالن بورسی به ویژه خبرگان بازار، با رصد میزان 
اثرگذاری دخالت   های دولتی در بخش   های مختلف 
را  شرکت ها  آتی  چشم   انداز  می توانند  اقتصادی، 
ترسیم کنند، جایی که در هر دوره   ای دخالت   های 
دولت در بخش   های مختلف اقتصادی، اثری منفی 
بر صورت های مالی شرکت ها منعکس کرده است. 

بیشترین افت »شاخص« در یک ماه رقم خورد

هراس دالری در بورس تهران
با کاهش 88/ 1درصدی تا محدوده یک میلیون و  دنیای اقتصاد : شاخص کل بورس روز یکشنبه 
336هزار واحد عقب نشست و بیشترین افت در حدود یک ماه اخیر را ثبت کرد. خروج پول های 
حقیقی ها نیز شدت گرفت و به رقم ۴۰۰میلیارد تومان رسید. نزول دالر آزاد به کانال 27هزار تومان، 
عقبگرد دالر نیمایی و کاهش اراده سیاستگذاران برای حذف ارز ترجیحی از جمله عواملی بودند که 
به افت قریب به اتفاق سهام در تاالر شیشه ای منجر شدند. واکنشی که از نگاه کارشناسان بورسی 

چندان منطقی به نظر نمی رسد.

متن کامل
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عدم النفع 12 هزار میلیارد 
تومانی دولت از عدم اجرای 

قانون اتوگاز/هشدار نسبت به 
LPG عواقب آزادسازی قیمت

انرژی مجلس گفت: در الیحه  عضو کمیسیون 
بودجه قیمت LPG در داخل کشور معادل نرخ 
استفاده  به  باتوجه  که  شده  تعیین  صادراتی 
بیش از یک میلیون خودرو از LPG این افزایش 
به  دشمن  طمع  باعث  می تواند  قیمت  ناگهانی 

تکرار حوادث قزاقستان در ایران شود.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، در راستای 
وجوه  انتقال  در  ساتنا  سامانه  رسالت  دقیق  اجرای 
کان و همچنین مدیریت حجم دستور پرداخت های 
ماه(  )25 دی  آینده  روز شنبه  از  یاد شده،  سامانه 
تغییراتی در سامانه های ساتنا و پایا اعمال می شود. 
دستور  مبلغ  کف  مرکزی،  بانک  بخشنامه  براساس 
پرداخت های بین مشتری ساتنا، از 150 میلیون ریال 
به 500 میلیون ریال، افزایش خواهدیافت. همچنین 
سقف مبلغ دستور پرداخت های پایا، از 500 میلیون 
ریال به یک میلیارد ریال به ازای هر دستور پرداخت 

افزایش می یابد.
درخصوص چرخه های تسویه پایا در روزهای عادی 
)غیرتعطیل رسمی(، چرخه جدیدی در ساعت 17 
دستورپرداخت های  تسویه  منظور  به  دقیقه   45 و 

غیرشاپرکی افزوده خواهد شد.
با مبدا و  پایا  و  همچنین دستورپرداخت های ساتنا 
مقصد بانک مرکزی و همچنین دستور پرداخت های 
شمول  از  یاران،  پرداخت  وجوه  تسویه  به  مربوط 
هستند.  مستثنی  شده  ذکر  مبلغی  محدودیت های 
در صورت عدم رعایت کنترل های برشمرده، وجه 
التزام سامانه های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد. بانک 
مرکزی تاکید کرد پیش از اجرای تغییرات الزم در 
اطاع رسانی  بانکی  به مشتریان  بانک ها  سامانه های 

خواهد شد. 
 به این ترتیب صاحبان انواع حساب بانکی )جاری، 
پس انداز و مدت دار(، می توانند به کمک سامانه ساتنا 
به حساب خود یا سایر افراد در بانک های دیگر انتقال 
این  حقیقت  در  و  دهند  انجام  روز  همان  در  وجه 
بانکی است.  سامانه جایگزین چک های رمزدار بین 
به صورت  سامانه  این  در  بین بانکی  مبادالت  تسویه 
آنی، قطعی، نهایی و برگشت  ناپذیر انجام می شود، 
مشروط بر اینکه حساب بانک دارای مانده کافی برای 
انجام تسویه باشد، در غیر این صورت مبادالت تا تامین 
نقدینگی و تا پایان روز در صف انتظار قرار گرفته و در 
صورت عدم تامین نقدینگی، درخواست های مربوطه 
ابطال و برگشت داده می شوند. بنابراین این سامانه 
بین   تسویه  شامل  بانک ها،  اساسی  کاربرد   2 برای 
بانکی و انجام پرداخت های کان و تجاری ایجاد شده 

است.
که  طراحی شده  گونه ای  به  پایا  همچنین سیستم 
می تواند دستور پرداخت های متعدد را از جانب بانک 
بانک های  به  انجام  برای  و  پردازش  دریافت،  مبدأ 
دستور  می توانند  نیز  بانک ها  کند.  ارسال  مقصد 
پرداخت های مشتریان خویش را به صورت انفرادی 
یا انبوه، دریافت و برای پایاپای و انجام در بانک های 

مقصد به پایا ارسال کنند.

جزئیات تغییرات دستور پرداخت های ساتنا و پایا

سامانه ساتنا جایگزین چک های 
رمزدار بین بانکی می شود

بانکی  شبکه  به  بخشنامه ای  در  مرکزی  بانک 
سقف مبلغ دستور پرداخت پایا را به 1۰۰ میلیون 
تومان و کف مبلغ دستور پرداخت ساتنا را به 5۰ 

میلیون تومان افزایش داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سال 
بررسی  جریان  در  اسامی  شورای  مجلس  گذشته 
الیحه بودجه1400 در بندی الحاقی به تبصره یک 
ماده واحده به صورت رسمی افزودن LPG به سبد 

سوخت را کلید زد.
کشور  و  نفت  وزارتخانه های  قانونی  بند  این  طبق 
زیرساخت  و  جایگاه ها  احداث  امکان  موظفند 
در   )LPG( مایع  گاز  سوخت  از  قانونمند  استفاده 
ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل 
تا  عمومی،  و  بخش های خصوصی  کمک  به  را  بار 
سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند. 
قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت های 
بنزین  لیتر  یک  قیمت  سوم  دو  برابر  توزیع کننده 

سهمیه ای تعیین می شود.
تدوین  به  دوازدهم  دولت  قانونی  الزام  وجود  با  اما 
و تصویب آیین نامه این بند از قانون دو ماه پس از 
دولت  این  نفت  وزارت   ،1400 بودجه  قانون  اباغ 
سوخت  سبد  به   LPG افزودن  برای  اقدامی  هیچ 
منافع  تعارض  کارشناسان  اعتقاد  به  نداد.  انجام 
درآمد  درصدی   100 مصادره  در  نفت  وزارت 

صادراتی LPG، اصلی ترین دلیل مخالفت با توسعه 
اتوگاز در داخل کشور بوده است.

برای  اقدامات  برخی  هرچند  سیزدهم  دولت  در 
در مجموع  اما  انجام شد  قانون  این  تکلیف  تعیین 
به  نسبت  بی توجهی  و  نشده  برداشته  موثری  گام 
اجرای قانون در دولت سیزدهم نیز ادامه  پیدا کرد 
تا اینکه در فصل بررسی الیحه بودجه 1401 دوباره 
بحث افزودن LPG به سبد سوخت کشور در فضای 

کارشناسی کشور مطرح شده است.
فارس  خبرگزاری  مخاطبان  در  راستا  همین  ر 
سوژه ای با عنوان درخواست افزودن ال پی جی به 

سبد سوخت ثبت شده بود.
با آغاز بررسی الیحه بودجه در کمیسیون تلفیق به 
سراغ مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس 
اتوگاز  توسعه  به  مربوط  قانونی  بند  اصلی  طراح  و 
در کشور رفتیم تا درباره جزئیات طرح، چالش ها و 

راهکارهای آن به بحث و گفتگو بپردازیم.
مشروح مصاحبه به شرح زیر است:

*در حال حاضر 1 تا 1.5 میلیون خودرو در سراسر 
کشور از LPG استفاده می کنند

و  قانونی  فرآوری  تا  اتوگاز  توسعه  طرح  فارس: 
تصویب در قانون بودجه 1400 چه مراحلی را طی 
کرد؟ چرا با وجود الزام قانونی به افزودن LPG به 
آیا  است؟  نشده  اجرایی  قانون  این  سوخت،  سبد 
در دولت سیزدهم نهادی با توسعه اتوگاز مخالفت 

می  کند؟
اجرای  با  بودجه  و  برنامه  سازمان  بله،  شریعتی: 
مخالفت  بودجه 1400  قانون  یک  تبصره  )ح(  بند 
کرده است و ظاهرا به همین دلیل تاکنون آیین نامه 
نشده  اباغ  و  تصویب  دولت  هیئت  در  قانون  این 
است. البته بنده بعید می دانم که سازمان برنامه و 
بودجه رسما این موضوع را اعام کند چون افزودن 

متن کامل
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متن کامل

در جلسه کمیسیون صنایع اتاق ایران تأکید شد

در بودجه 1۴۰1 ردیفی برای نگهداری زیرساخت شهرک های 
صنعتی اختصاص یابد

در نشست کمیسیون صنایع اتاق ایران بر لزوم اختصاص ردیفی از بودجه 1۴۰1 برای تعمیر و نگهداری 
زیرساخت های شهرک های صنعتی تأکید شد.

به  ایران  اتاق  صنایع  کمیسیون  نشست  تازه ترین 
ریاست علیرضا صمدی کاهی به بررسی مشکات 
شهرک های صنعتی اختصاص داشت. در این جلسه 
برای حل مشکل قدیمی بازسازی، تعمیر و نگهداری 
زیرساخت های شهرک های صنعتی پیشنهاد افزودن 
متنی به جز »2« بند »د« تبصره »6« الیحه بودجه 

1401 مطرح و مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
پیگیری  ما  گفت:  کاهی  جلسه  این  ابتدای  در 
بر  که  قدیمی  قانون  همان  که  کردیم  زیادی 
مبنای آن سهمی از مالیات ارزش افزوده مربوط به 
شهرداری ها به شهرک های صنعتی اختصاص داده 
این موضوع در  اما مسیر تحقق  احیا شود.  می شد 
بودجه بسته است. اما شاید بتوان از بودجه عمرانی 

استان ها سهمی به این موضوع اختصاص داد.
جوان کارشناس کمیسیون صنایع هم با بیان اینکه 
اگر درصدی از مالیات ارزش افزوده به شهرک های 
بازسازی  و  تعمیر  برای  و  یافته  اختصاص  صنعتی 
اتفاق  شود  هزینه  صنعتی  شهرک های  زیرساخت 
خوبی گفت: ما در 1401 نمی توانیم یک درصد از 
۹ درصد سهم شهرداری ها از مالیات ارزش افزوده 
راه  اما  دهیم.  اختصاص  به شهرک های صنعتی  را 
دیگری وجود دارد. دولت در بودجه سال آینده اداره 
استان ها را فدرالی تر کرده و اختیارات استانداران را 
افزایش داده است. در این راستا صندوق پیشرفت و 
عدالت ایران را با 31 زیرمجموعه تابعه در استان ها 
به  تومان  میلیارد  هزار  و حدود 66  کرده  تأسیس 

نظر می رسد  به  است.  داده  اختصاص  این صندوق 
از محل این صندوق می توان مبلغی برای بازسازی 
این  داد.  اختصاص  صنعتی  شهرک های  زیرساخت 
روشی است که در بودجه 1401 امکان پذیر است.

عضو  اسام زاده،  مرتضی  نشست  این  ادامه  در 
در  گفت:  عباس آباد  صنعتی  شهرک  مدیره  هیات 
شبکه  مثل  زیرساخت هایی  صنعتی  شهرک های 
زباله،  دپوی  تصفیه خانه ها،  آب،  شبکه  فاضاب، 
دسترسی ها و... فرسوده شده و عمًا کارآیی خود را 
از دست داده اند و این در حالی است که ما بودجه ای 
برای بازسازی این زیرساخت ها نداریم. در چند سال 
شهرداری ها  که  کرده ایم  درخواست  دولت  از  اخیر 
بازسازی  به  را  افزوده  ارزش  مالیات  از  درصدی 
شهرک های صنعتی اختصاص دهند و به رغم اینکه 
این موضوع در مجلس هم تصویب شده است، اما 
شهرداری ها هیچ توجه و اهتمامی نسبت به اجرای 

آن ندارند.
مجلس  نمایندگان  با  کمیسیون  داد:  ادامه  او 
درصد  سی  سهم  از  یک دوم  تا  کند  گفت وگو 
در  مربوط  خدمات  ارائه  برای  استان  شهرک های 

همان شهرک ها هزینه شود.
عباس جبال بارزی عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران 
باشد  بهتر  شاید  اینکه  بیان  با  نشست  این  در  هم 
شورای  طریق  از  را  صنعتی  شهرک های  مشکل 
کنیم  دنبال  خصوصی  بخش  و  دولت  گفت وگوی 
تأکید کرد: اگر مشکل بودجه شهرک های صنعتی 
برای تعمیر و نگهداری زیرساخت این شهرک ها حل 
با شهرک های مخروبه ای  آینده  نشود در سال های 
مواجه خواهیم شد و همه سرمایه گذاری های انجام 

شده تا اآلن از بین خواهد رفت.
حبیب اهلل انصاری عضو دیگر کمیسیون صنایع اتاق 
ایران با بیان اینکه معضل اصلی شهرک های صنعتی 

اصلی  معضل  رفاهی  زیرساخت های  و  برق  آب، 
عوارض  پرداخت  گفت:  است  صنعتی  شهرک های 
برای توسعه شهرک های صنعتی باید لغو شود؛ چرا 
را  به واقع واحدهای صنعتی توان پرداخت آن  که 
ندارند. مشکل دیگر شهرک ها صدور سند است. باید 
ترتیبی داده شود تا سند واحدهایی که طرحشان را 
کامل اجرا کرده اند صادر شود و این سند اعتبار الزم 

را برای گرفتن تسهیات از بانک ها داشته باشد.
اتاق  صنایع  کمیسیون  عضو  دیده ور  محمدحسین 
مشکل  از  گذشته  اینکه  بر  تأکید  با  هم  ایران 
ایمنی  مسئله  صنعتی  شهرک های  زیرساخت های 
بیان  است  اساسی  معضات  از  شهرک ها  این  در 
کرد: متأسفانه در یک شهرک کاالی آتش زا در کنار 
کاالهای دیگر بدون رعایت مسائل ایمنی از جمله 
رعایت مساحت، شکل فضا و ... تولید می شوند و این 

امر نیازمند رسیدگی های جدی است.
در پایان جلسه قرار شد تا در رایزنی با نمایندگان 
برای  صنایع  کمیسیون  پیشنهادی  متن  مجلس 
صنعتی  شهرک های  زیرساخت های  بودجه  تأمین 

پیگیری شود.
محتوای این پیشنهاد عبارت است از اینکه: »مالیات 
واحدهای  از  دریافتی  افزوده  ارزش  عوارض  و 
با  استان  در  واقع  پروژه های  پیمانکاران  و  تولیدی 
رعایت جز »2« ماده »38« و »3۹« قانون مالیات 
افزوده مصوب سال 1400 محل استقرار  بر ارزش 
واحد تولیدی منظور می شود. همچنین 30 درصد 
از  دریافتی  جز  این  موضوع  افزوده  ارزش  عوارض 
نواحی  و  شهرک ها  در  مستقر  تولیدی  واحدهای 
صنعتی شهرستان ها برای تأمین زیرساخت ها و ارائه 
خدمات و بازسازی زیرساخت ها در آن ها و تکمیل 
صنعتی  نواحی  و  شهرک ها  تمام  نیمه  پروژه های 
استان، در حساب ویژه ای که به درخواست وزارت 

https://otaghiranonline.ir/news/41121
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اقتصاد ایران و جهان

بـــه گـــزارش خبرنـــگار مهـــر، محمـــد الهوتـــی 
از  تقدیـــر  و  معرفـــی  مراســـم  در  امـــروز 
ـــه اســـتان تهـــران اظهـــار کـــرد:  صادرکننـــدگان نمون
ـــئولیت  ـــه مس ـــت ک ـــالی اس ـــن س ـــال پنجمی امس
ـــه  ـــران ب ـــه اســـتان ته ـــدگان نمون انتخـــاب صادرکنن
ـــد  ـــان می ده ـــه نش ـــده ک ـــذار ش ـــران واگ ـــاق ته ات
همـــکاری دولـــت و بخـــش خصوصـــی تعاملـــی 

موفـــق اســـت.
رئیـــس کمیســـیون تســـهیل تجـــارت و توســـعه 
ـــرکت  ـــزود: امســـال 4۹ ش ـــران اف ـــاق ته ـــادرات ات ص
بـــرای حضـــور در فراینـــد انتخـــاب صادرکننـــده 
ـــه  ـــد ک ـــام آمادگـــی کردن ـــران اع ـــه اســـتان ته نمون
ـــا  ـــروه ب ـــی 3۹ شـــرکت در کارگ ـــان ارزیاب ـــن می از ای
ـــاس  ـــن اس ـــر ای ـــه ب ـــد ک ـــاز ش ـــود آغ ـــط موج ضواب
ــاز،  ــده ممتـ ــوان صادرکننـ ــه عنـ ــرکت بـ 15 شـ

ـــدند. ـــاب ش ـــر انتخ ـــته تقدی ـــه و شایس نمون
وی تصریـــح کـــرد: علیرغـــم خودتحریمـــی هـــا و 
ـــده  ـــرکتهای صادرکنن ـــی ش ـــن الملل ـــای بی تحریم ه
تـــاش کـــرده بودنـــد کاالهـــای خـــود را بـــه مقاصـــد 
ـــک  ـــاس ی ـــن اس ـــر ای ـــانند. ب ـــی برس ـــدف صادرات ه
ــاز، 11  ــده ممتـ ــوان صادرکننـ ــه عنـ ــرکت بـ شـ
ــه و 3  ــده نمونـ ــوان صادرکننـ ــه عنـ ــرکت بـ شـ
شـــرکت بـــه عنـــوان شایســـته تقدیـــر انتخـــاب 

شـــدند.
ـــر  ـــر تغیی ـــال حاض ـــت: در ح ـــه گف ـــی در ادام الهوت
ـــتیم  ـــاهد هس ـــی را ش ـــتهای صادرات ـــت و سیاس دول
و در دولـــت ســـیزدهم شـــرایط تنفـــس صـــادرات 
ـــد  ـــن رون ـــر همی ـــت و اگ ـــل اس ـــال قب ـــر از س بهت
ــم  ــادرات خواهیـ ــد صـ ــاهد رشـ ــد شـ ــه یابـ ادامـ
ـــای  ـــه پ ـــه ب ـــی ک ـــود و بندهای ـــر قی ـــس اگ ـــود؛ پ ب
صـــادرات در ســـه ســـال گذشـــته بســـته شـــد، 
نبـــود، صـــادرات امـــروز بســـیار باالتـــر از ارقـــام 

رئیس کنفدارسیون صادرات:

بانک مرکزی نرخ های مختلف 
ارز را به هم نزدیک کند

اینکه  بیان  با  صادرات  کنفدارسیون  رئیس 
امیدواریم بانک مرکزی نرخ های موجود در بازار 
ارز را به هم نزدیک کند، گفت: صادرکنندگان 
با مشکالت جدی مواجه  در بحث حمل و نقل 

هستند.

ــد. ــی می شـ کنونـ
ــزود:  ــران افـ ــادرات ایـ ــیون صـ ــس کنفدراسـ رئیـ
ـــاهد  ـــع ش ـــی موان ـــع برخ ـــن و رف ـــش قوانی ـــا پای ب
ـــتیم  ـــه هس ـــادرات در ۹ ماه ـــدی ص ـــد 40 درص رش
ـــه  ـــاق نیســـت بلک ـــک اتف ـــش صـــادرات ی ـــی افزای ول
ـــن  ـــوند و در عی ـــل ش ـــه ای ح ـــد ریش ـــکات بای مش
ـــه  ـــدوار ب ـــا امی ـــد ت ـــاق افت ـــع اتف ـــع موان ـــال رف ح

ـــیم. ـــادرات باش ـــدی ص ـــد 40 درص ـــداوم رش ت
وی ادامـــه داد: صادرکننـــدگان در بحـــث حمـــل 
و نقـــل بـــا مشـــکات جـــدی مواجـــه هســـتند؛ 
ـــه صـــادرات  ـــه حمـــل و نقـــل 30 درصـــد هزین هزین
را در بـــر می گیـــرد پـــس اگـــر ســـازمان توســـعه 
ـــه حمـــل  ـــه و بودجـــه یاران تجـــارت و ســـازمان برنام
و نقـــل ندهنـــد مشـــکات صـــادرات جـــدی تـــر 

ـــد. ـــد ش خواه
ـــم  ـــازی تصمی ـــه س ـــد یکپارچ ـــزود: رون ـــی اف الهوت
ـــی اســـت  ـــن در حال ـــرد ای ـــد صـــورت گی ـــری بای گی
ـــری  ـــم گی ـــی تصمی ـــد فرمانده ـــز بای ـــک مرک ـــه ی ک

ـــرد. ـــده گی ـــه عه ـــی را ب ـــارت خارج تج
ــت:  ــران گفـ ــادرات ایـ ــیون صـ ــس کنفدراسـ رئیـ
امیدواریـــم بانـــک مرکـــزی نرخ هـــای موجـــود در 
بـــازار ارز را بـــه هـــم نزدیـــک کنـــد تـــا امـــکان 
ـــع ارزی ارزان  ـــه از مناب ـــی ک ـــور صادرکنندگان حض
ـــد  ـــتفاده نمی کنن ـــی اس ـــد کاالی صادرات ـــرای تولی ب
ـــن  ـــه ارز در ای ـــرای عرض ـــود و ب ـــم ش ـــا فراه در نیم

ـــند. ـــته باش ـــری داش ـــدی ت ـــور ج ـــامانه حض س
13 هزار کارت بازرگانی در تهران فعال است

ـــدن  ـــت، مع ـــازمان صنع ـــس س ـــی رئی ـــه صادق یدال
و تجـــارت اســـتان تهـــران نیـــز در ایـــن مراســـم 
ـــال  ـــود در س ـــای موج ـــم محدودیت ه ـــت: علیرغ گف
جـــاری بالـــغ بـــر 12 هـــزار میلیـــارد تومـــان ســـرمایه 
ـــای  ـــا واحده ـــه ی ـــم ک ـــته ای ـــی داش ـــذاری صنعت گ

ـــود  ـــای موج ـــا واحده ـــد ی ـــده ان ـــه ش ـــود اضاف موج
ـــد. ـــه ان ـــعه یافت توس

ـــی در  ـــزار کارت بازرگان ـــه 24 ه ـــان اینک ـــا بی وی ب
ـــی  ـــزار کارت ـــزود: از 17 ه ـــت، اف ـــال اس ـــور فع کش
ــزار کارت  ــده، 13 هـ ــادر شـ ــرات صـ ــه در تهـ کـ

بازرگانـــی فعـــال اســـت.
ـــه  ـــا، در ۹ ماه ـــاس آماره ـــر اس ـــت: ب ـــی گف صادق
ـــادرات  ـــون دالر ص ـــارد و 2۹ میلی ـــک میلی 1400 ی
ـــه  ـــه ک ـــورت گرفت ـــران ص ـــتان ته ـــی از اس غیرنفت
ــر  ــور را در بـ ــادرات کشـ ــد صـ ــدود 32 درصـ حـ

می گیـــرد.
ــکاتی  ــه مشـ ــد البتـ ــوزه تولیـ ــزود: در حـ وی افـ
ــات  ــع و مصوبـ ــاد موانـ ــامل ایجـ ــه شـ ــم کـ داریـ
متناقـــض اســـت؛ امـــا در جهـــت تامیـــن منابـــع 
مالـــی و ایجـــاد زیرســـاختهای تجـــاری نیازمنـــد 
کمـــک هســـتیم و یکـــی از موانـــع توســـعه صـــادرات 
ـــا  ـــاختها ب ـــودن زیرس ـــب نب ـــم متناس ـــی ه غیرنفت

تعـــداد صادرکننـــدگان اســـت.
ـــدن و تجـــارت اســـتان  ـــت، مع ـــس ســـازمان صنع ئی
ــت ارز و  ــوزه بازگشـ ــرد: در حـ ــار کـ ــران اظهـ تهـ
تســـهیل آن بایـــد اتفاقـــات موثرتـــری در کشـــور 
ـــی  ـــه خوب ـــادرات ب ـــعه ص ـــا توس ـــرد ت ـــورت گی ص

ـــرد. ـــورت گی ص
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یادداشت

تکنیک های کاربردی برای ارتباط موثر

بهترین زمان برای ارائه ایده
»سونیا کارمند یک شرکت بزرگ است. یک کارمند عادی با کلی ایده عالی. ساختار شرکتی که در 
آن کار می کند، مثل خیلی از شرکت  های سنتی، سلسله  مراتبی است. اما مدیران مشتاقند ایده های 
کارمندها را بشنوند. او مرتبا با مدیرش دیدار می کند. مدیرش از او درباره موضوعات مختلف نظر 
می خواهد. سونیا هم نظرش را می گوید. گاهی هم به جلسات مدیران ارشد دعوت می شود. البته 
بیشتر زمان جلسه، شنونده است اما گاهی از او نظر و ایده می خواهند. او خودش می گوید: »وقتی 
در جلسه ها ایده هایم را مطرح می کنم، خیلی خوب و حرفه  ای صحبت می کنم و همه مشتاق به نظر 
می  رسند اما بعد از جلسه، کسی پیگیری نمی کند. مدیران ارشد، تصمیمات را می گیرند و نمی دانم آیا 

اصال ایده های کارکنان را لحاظ می کنند یا نه.«

متن کامل

نظرش،  به  که  دارد  بزرگ  ایده  تا  چند  او 
کسب  وکارشان را ارتقا خواهد داد و دلش می خواهد 
کمک  ایده ها  این  کند.  اجرایی  را  آنها  شرکت، 

می کنند مشتری  های جدید پیدا کنند.
سونیا فکر می کند حاال حاالها در این شرکت خواهد 
بود و دوست دارد ایده کاری که انجام می دهد، مال 

خودش باشد تا نسبت به آن احساس مالکیت کند. 
اما نمی  داند چه کند تا ایده ها فقط در مرحله شنیده 

شدن نباشند و اجرایی شوند.«
از  خیلی  سوال  نیست.  سونیا  سوال  فقط  این 
که  کارآفرینانی  از  بعضی  حتی  کارمندهاست. 
دنبال  و  دارند  را  استارت آپ  یک  راه  اندازی  قصد 

صحبت  چطور  نمی  دانند  هم  هستند  سرمایه  گذار 
کنند که شنونده مجاب شود.

تبدیل ایده به طرح  پیشنهادی
خرید  به  را  مشتری  می خواهند  وقتی  فروشنده ها 
»ارائه«   را  آن  کنند،  مجاب  خدماتی  یا  محصول 
می کنند )که در اصطاح به آن pitch می گویند(. 
ایده  یک  در حد  ایده  تان  می خواهید  اگر  هم  شما 
نماند و شنونده ها واقعا رویش فکر کنند، باید زمان 
بگذارید تا بتوانید آن را مثل یک طرح پیشنهادی، 
ارائه کنید. به این ترتیب، مطمئن خواهید شد که به 

آن جواب خواهند داد.
»جنیفر  با  موضوع،  این  بیشتر  بررسی  برای  من 
شرکت  هم  بنیان گذار  و  ارشد  مدیر  برندل«، 
که  کردم  صحبت  »هارکن«  مشاوره  و  تکنولوژی 
هدف  گیری  برای  سازمان ها  به  کمک  کارشان، 
پروژه  ابتدا یک  مخاطبانشان است. شرکت هارکن 
بود.  کرده  مطرح  جنیفر  خود  را  ایده  اش  که  بود 
افتاد، جنیفر فرصتی دید  پروژه روی غلتک  وقتی 
که این ایده را رشد دهد و سرانجام از دل آن ایده، 
شرکت هارکن را تاسیس کرد. طی آن دوران تا به 
کلی  و حاال  کرده  ارائه  بسیاری  ایده های  او  امروز، 
توصیه های ارزشمند دارد که چگونه ایده هایمان را 

مطرح کنیم که خریدار داشته باشند.
او می گوید:»هر چیزی که ساخته  ام، نتیجه نوعی از 
ارائه دادن بوده و در بیشتر مواقع، نتیجه ارائه یک 
ایده به چند شکل مختلف برای سهامداران مختلف.
برای  جنیفر  دارم.«  تجربه  کلی  من  همین،  برای 
بار  به گفته خودش، صدها  او  دارد.  دلیل  ادعایش 

ایده هارکن را ارائه کرده.
در دور اول جذب سرمایه، حدود 70 بار. البته این 
مربوط به جلساتی است که با حضور سرمایه  گذارها 
برگزار می شد. به جز حاضرین جلسات مهم، افراد 

دیگری هم بودند که ایده را شنیدند و بافاصله نه 
نگفتند.هیچ کدام بله هم نگفتند. پس از آنکه هارکن 
را با موفقیت به اجرا درآوردند و موانع را یکی پس 
از دیگری برداشتند، نوبت به دور دوم جذب سرمایه 
رسید. او هنوز هم نه می  شنید.54  نفر نه گفتند و 
تنها یک نفر بله گفت. و آن یک نفر هم، خارج از 
ایاالت متحده بود. اما او سرانجام یاد گرفت چطور 
را  مهارت  »این  می گوید:  کند.او  ارائه  را  ایده  اش 
حین انجام کار یاد گرفتم. آزمون و خطا با آتش! آن 
اوایل، مجبور بودم موقع ارائه قرص بخورم تا تپش 
قلبم آرام شود چون خیلی استرس می گرفتم. عرق 

می کردم و نمی توانستم شفاف فکر کنم.«
جور  یک  هم  ارائه  و  نداشت  استعداد سخنرانی  او 
در  که  نمی کند  فرقی  سخنرانی محسوب می شود. 
یک اتاق برای یک نفر حرف می  زنی یا روی صحنه 
برای جمعیت. برای همین، خیلی طول کشید تا به 
آن عادت کند. و خودش می گوید هنوز هم گاهی 
ذهنیت  این  با  می کند  سعی  او  می گیرد.  استرس 
که طرف  دارم  نیاز  به چیزی  »من  که  نرود  پیش 

مقابل می تواند آن را به من بدهد.«
یک  »من  که  کرده  جایگزین  را  ذهنیت  این  بلکه 
چیز هیجان  انگیز دارم که عاشقش هستم و مدت ها 
رویش کار کرده  ام و به این فرد، فرصتی داده  ام که 
به من ملحق شود تا با هم بهتر و مفیدترش کنیم.«

کارمندان چطور مدیران ارشد را مجاب کنند؟
جنیفر توصیه می کند به عنوان کارمند، اگر فرصت 
کسب  وکار جدیدی به ذهنتان رسیده و قصد دارید 
بیانیه  سراغ  ابتدا  کنید،  مجاب  را  ارشد  مدیران 
ماموریت سازمان یا چشم  اندازش بروید. با چیزهایی 
دارند  تمرکز  رویش  مدیران  اکثر  که  کنید  شروع 
بیانیه ماموریت، همان چیزی  و تبلیغش می کنند. 
پس  دارد.  را  ارزش  حکم  سازمان،  برای  که  است 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3832577-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3817439-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF
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https://www.mehrnews.com/photo/5394115/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%D9%87
https://www.farsnews.ir/photo/14001020000103/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF
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