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ادامه  در صفحه2

فهرست

ـــترک  ـــای مش ـــای کمیته ه ـــداف و برنامه ه ـــه اه ـــزارش ب ـــن گ در ای
ســـندیکای صنعـــت بـــرق و ســـاتکاب شـــامل کمیته هـــای 
ـــی و  ـــن مال ـــادرات، تامی ـــعه ص ـــل، توس ـــاخت داخ ـــت از س حمای
شـــرکت های  و  دانش بنیـــان  شـــرکت های  و  ســـرمایه گذاری 
ـــی  ـــای عملیات ـــریح برنامه ه ـــد. تش ـــاره ش ـــط اش ـــک و متوس کوچ
کارگـــروه مشـــترک توســـعه صـــادرات شـــرکت ســـاتکاب و 
ســـندیکا محـــور بعـــدی گـــزارش بـــود. در ادامـــه اولویت هـــا و 
ـــترک  ـــه مش ـــراق، کمیت ـــازار ع ـــور ب ـــول مح ـــی ح ـــای آت برنامه ه
ـــی و  ـــن مال ـــل و تامی ـــاخت داخ ـــت از س ـــادرات، حمای ـــعه ص توس

ــد.  ــه شـ ــرمایه گذاری ارائـ سـ

با تایید هیات مدیره سندیکا و نمایندگان ساتکاب؛

کمیته های مشترک سندیکا و 
ساتکاب فعال می شوند

هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران در بخشی از هشتمین جلسه خود که امروز 26 دی ماه برگزار شد، میزبان آقایان رضا بهشتی، 
مهران جابری و کیومرث جلیلیان نایب رئیس، عضو و مدیر حوزه مدیرعامل و هیات مدیره ساتکاب بود. در ابتدای این جلسه گزارشی از 

تعامالت سندیکا و شرکت ساتکاب توسط دبیر سندیکا ارائه شد.
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اقتصاد ایران و جهان

ادامه از صفحه قبل
ـــندیکا  ـــره س ـــات مدی ـــس هی ـــه جلســـه رئی در ادام
بـــا اشـــاره بـــه تعامـــل دو ســـویه ای کـــه بیـــن 
ســـندیکا و ســـاتکاب برقـــرار اســـت، اظهـــار 
ـــتراتژی های  ـــن اس ـــان تدوی ـــندیکا از زم ـــرد: س ک
ـــرکت  ـــن ش ـــار ای ـــر، در کن ـــاتکاب در دوره اخی س
ـــروز  ـــته اســـت. ام ـــی داش ـــر رنگ ـــال و پ حضـــور فع
ـــت  ـــاالن صنع ـــکالت فع ـــرح مش ـــار ط ـــز در کن نی
ـــم پیشـــنهادات  ـــالش داری ـــود ت ـــرق و اعضـــای خ ب
ـــرایط  ـــود ش ـــرای بهب ـــود را ب ـــرات خ ـــه نظ و نقط
صنعـــت بـــرق و حـــل مشـــکالت اعضـــا ارائـــه 

ـــم.  دهی
ـــندیکا  ـــن س ـــل بی ـــه تعام ـــر اینک ـــد ب ـــا تاکی وی ب
و ســـاتکاب بایـــد فعال تـــر و قوی تـــر باشـــد، 
ـــعه  ـــل و توس ـــاخت داخ ـــت از س ـــه داد: حمای ادام
ــت  ــی فعالیـ ــم و اصلـ ــوزه مهـ ــادرات دو حـ صـ
ســـاتکاب هســـتند کـــه مـــورد توجـــه ســـندیکا 
ـــوزه  ـــرق در ح ـــت ب ـــه صنع ـــرا ک ـــتند چ ـــز هس نی
ــاتکاب  ــادرات پرچمـــدار اســـت. شـــرکت سـ صـ
ــران  ــترک ایـ ــادی مشـ ــیون اقتصـ ــر کمیسـ دبیـ
و عـــراق اســـت و می تـــوان از ایـــن کانـــال 
ـــازار  ـــا در ب ـــکالت اعض ـــع مش ـــرای رف ـــی ب ارتباط
عـــراق و توســـعه صـــادرات و کســـب و کار آنهـــا 
ـــور  ـــت حض ـــرد. تقوی ـــتفاده ک ـــور اس ـــن کش در ای
ـــازار عـــراق بحثـــی بســـیار  شـــرکت های ایرانـــی در ب
ـــیاری  ـــا و بس ـــرای م ـــراق ب ـــازار ع ـــت، ب ـــدی اس ج
از رقبـــای منطقـــه ای بســـیار اهمیـــت دارد، شـــرکت 
هـــای مـــا در ایـــن خصـــوص مشـــکالتی دارنـــد کـــه 
بـــا کمـــک ســـاتکاب می تـــوان بخشـــی از آنهـــا 
ـــی  ـــوع را م ـــن موض ـــه ای ـــه البت ـــرد ک ـــع ک را رف
ـــای  ـــرکت ه ـــدف ش ـــای ه ـــام بازاره ـــه تم ـــوان ب ت
ایرانـــی تعمیـــم داد. مـــا در ســـندیکا عالقمنـــد 

ــازار  ــعه بـ ــاتکاب در توسـ ــار سـ ــتیم در کنـ هسـ
ـــم  ـــی داری ـــیم و آمادگ ـــته باش ـــور داش ـــراق حض ع
ــه  ــرکت بـ ــن شـ ــا ایـ ــود را بـ ــای خـ ظرفیت هـ

اشـــتراک بگذاریـــم. 
در ادامـــه جلســـه هـــر یـــک از اعضـــای هیـــات 
ـــد  ـــاره کردن ـــی اش ـــات مختلف ـــه موضوع ـــره ب مدی
کـــه بـــا همـــکاری و تعامـــل بـــا ســـاتکاب 
می تـــوان آنهـــا را پیگیـــری و تـــا حـــدودی 
ــوزه  ــود در حـ ــای موجـ ــرد. تعارض هـ ــع کـ رفـ
صـــادرات، حمایـــت از شـــرکت های دانش بنیـــان 
و ... از محورهـــای مهمـــی بودنـــد کـــه از ســـوی 
اعضـــا مطـــرح شـــدند. در راســـتای طـــرح ایـــن 
موضوعـــات، اعضـــا اعـــالم کردنـــد کـــه ســـاتکاب بـــه 
ـــد  ـــی می توان ـــادر تخصص ـــرکت م ـــک ش ـــوان ی عن
ـــرای  ـــرد و ب ـــت بگی ـــادرات را در دس ـــری ص راهب
ایـــن مهـــم بایـــد ریـــل گـــذاری انجـــام شـــود، 
ـــاتکاب  ـــار س ـــیر در کن ـــن مس ـــز در ای ـــندیکا نی س
خواهـــد بـــود و می توانـــد مرجـــع ارزیابـــی و 
تشـــخیص صالحیـــت ســـازندگان، پیمانـــکاران و 

مشـــاوران باشـــد.
ـــب  ـــتی، نای ـــا بهش ـــه رض ـــدی جلس ـــش بع در بخ
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــاتکاب ب ـــره س ـــات مدی ـــس هی رئی
رســـالت ها و اهـــداف اصلـــی ایـــن شـــرکت 
گفـــت: حمایـــت از ســـاخت داخـــل، حمایـــت از 
ــعه  ــت از توسـ ــان، حمایـ ــرکت های دانش بنیـ شـ
ـــت  ـــک صنع ـــات هایت ـــت از خدم ـــادرات، حمای ص
آب و بـــرق و ... از اهـــداف اصلـــی ســـاتکاب هســـتند 
ــتاب دهنده  ــاب شـ و ایـــن شـــرکت در واقـــع هـ

ـــت.  ـــرق اس ـــت آب و ب صنع
وی ادامـــه داد: بـــا تغییـــر مدیریـــت جدیـــد در 
ــز  ــت ها نیـ ــا و سیاسـ ــاتکاب رویه هـ ــرکت سـ شـ
تـــا حـــدودی تغییـــر کـــرده اســـت و تـــا امـــروز 
ــت  ــده اسـ ــام شـ ــی انجـ ــای خوبـ ــم کارهـ هـ
کـــه تـــداوم خواهـــد داشـــت. ســـاتکاب دبیـــری 
ـــراق را  ـــران و ع کمیســـیون اقتصـــادی مشـــترک ای
برعهـــده دارد لـــذا می توانـــد در حـــوزه راهبـــری 
ــو  ــرکت های عضـ ــندیکا و شـ ــه سـ ــادرات بـ صـ
ـــه  ـــت کمیت ـــتا الزم اس ـــن راس ـــد. در ای ـــک کن کم

ــکل  ــندیکا شـ ــاتکاب و سـ ــن سـ ــترکی بیـ مشـ
بگیـــرد و نظـــام نامـــه مشـــترکی بیـــن ایـــن دو 
ـــکالت  ـــع مش ـــادرات و رف ـــری ص ـــرای راهب ـــاد ب نه

موجـــود تدویـــن شـــود. 
ـــح  ـــاتکاب تصری ـــره س ـــات مدی ـــس هی ـــب رئی نای
کـــرد: خدمـــات فنـــی و مهندســـی صنعـــت بـــرق در 
حـــوزه صـــادرات ظرفیـــت باالیـــی دارد و در صـــورت 
ـــارد  ـــا 3 میلی ـــد ت ـــوزه می توان ـــن ح ـــت از ای حمای
دالر صـــادرات داشـــته و ارزش افـــزوده بـــرای 
ـــد  ـــاتکاب بای ـــندیکا و س ـــد. س ـــاد کن ـــور ایج کش
بـــا فعال ســـازی کمیته هـــا مشـــکالت را احصـــاء 
ــاتکاب  ــد. سـ ــدام کننـ ــا اقـ ــع آنهـ ــرای رفـ و بـ
در ایـــن مســـیر در کنـــار ســـندیکا خواهـــد 
بـــود و حمایت هـــای الزم را خواهـــد داشـــت. 
ــان،  ــرکت های دانش بنیـ ــوزه شـ ــندیکا در حـ سـ
ــز  ــرمایه گذاری نیـ ــی و سـ ــن مالـ ــه، تامیـ بیمـ
ـــد  ـــه ده ـــاتکاب ارائ ـــه س ـــود را ب ـــای خ گزارش ه
ـــف  ـــای مختل ـــا را از کانال ه ـــل آنه ـــم ح ـــا بتوانی ت

ـــری کنیـــم.  پیگی
ــکاری  ــرورت همـ ــه ضـ ــن بـ ــتی همچنیـ بهشـ
ــت  ــای صنعـ ــندیکا در رویدادهـ ــاتکاب و سـ سـ
ـــوزه  ـــندیکا در ح ـــت: س ـــرد و گف ـــاره ک ـــرق اش ب
توســـعه صـــادرات می توانـــد در کنـــار ســـاتکاب 
باشـــد تـــا بـــا همـــکاری و هماهنگـــی یکدیگـــر 
ـــرق را  ـــت ب ـــی و صنع ـــای صادرات ـــم رویداده بتوانی
ـــاتکاب در  ـــم. س ـــزار کنی ـــکل برگ ـــن ش ـــه بهتری ب
ـــن  ـــر تامی ـــی ب ـــرو مبن ـــر نی ـــده وزی ـــوص وع خص
ـــت  ـــان دول ـــا پای ـــمند ت ـــور هوش ـــون کنت 40 میلی
ـــه  ـــوت ب ـــاز دع ـــرکت های کنتورس ـــیزدهم از ش س
همـــکاری می کنـــد و در ایـــن همـــکاری از آنهـــا 

حمایـــت خواهـــد کـــرد.  
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فارس،  خبرگزاری  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
صرفه جویی در مصرف برق نیاز به الزاماتی دارد که 
مهمترین آن اطالع دقیق شرح مصرف برق در طول 
یک ماه برای مشترک خانگی است. بر همین اساس، 
شرکت توانیر از سال گذشته مشابه کشورهای توسعه 
شدن  الکترونیکی  فرآیند  شروع  با  همزمان  یافته 
قبض های برق، اطالعات تشریحی میزان مصرف هر 

مشترک خانگی را به تفضیل در 8 بخش ارائه کرد.
بر این اساس اطالعات مازاد قبض های کاغذی قدیمی 
سبب می شود تا مشترکان خانگی برق در گام ابتدایی 
کسب  اطالع  خود  ماهانه  مصرف  میزان  جزئیات  از 
کنند، سپس مقدار استفاده خود از برق را با مشترکان 
همجوار و همچنین مشترکان همشهری خود مقایسه 
کرده و در نهایت با توجه به توصیه های قید شده زمینه 

صرفه  جویی در مصرف را مهیا کنند.
با  الکترونیکی  برق  قبوض  شد،  عنوان  که  همانطور 
هدف اطالع رسانی دقیق به مشترکین به منظور بهبود 

مصرف بخش خانگی طراحی شده است.
و  همسایه ها  با  مشترک  هر  برق  مصرف  *مقایسه 

همشهری ها
برق  قبض  یک  بخش  نخستین  اساس  همین  بر 
الکترونیکی همانند قبوض برق کاغذی شامل اطالعات 
ثبتی و مصرف انرژی مشترکین و بهای مصرفی برق 
قبض های  به  شده  اضافه  بخش  نخستین  اما  است 
برق الکترونیکی، نمودارهای میله ای است که مقدار 
متوسط مصرف ماهانه مشترک را با مشترکین همسایه 

مروری بر اطالعات هشتگانه قبض برق الکترونیکی/مقایسه مصرف 
مشترکان خانگی با همسایه ها

اطالعات 8 گانه قبض برق الکترونیکی در برنامه «برق ایران» می تواند مقدمات کاهش مصرف را برای 
مشترکان خانگی مهیا کند.

و مشترکین همشهری نشان می دهد.
مشترک برق خانگی در این بخش می تواند ضمن اطالع 
از مصرف ماهانه خود، میزان مصرف برق استفاده شده 
را با مشترکین همجوار و همچنین مشترکان همشهری 
مقایسه کرده و با براورد دقیقی سطح مصرف خود را 

نسبت به الگوی مصرف بررسی کند.
*نمادهای گرافیکی اطالع از مصرف برق

بخش دوم قبض برق الکترونیکی، ، نمودار داشبوردی 
که فاصله میزان متوسط مصرف ماهانه برق مشترک 
الگوی  برابر  دو  از  بیش  و  الگوی مصرف  با سقف  را 
مصرف نشان می دهد. همچنین در کنار این نمودار 
داشبوردی یک نمودار ستونی در بخش سوم وجود 
دارد که با توجه به الگوی مصرف مشترک خانگی در 
دوره مشابه، میزان مصرف در ماه آتی را پیش بینی 
کرده و اگر مشترک روند افزایش مصرف برق را در 
پیش گرفته باشد به وی هشدار افزایش مصرف برق 

می دهد.
توجه به نمادهای گرافیکی در نظر گرفته شده می تواند 
شرایط مقایسه مصرف برق مشترک با استاندارهای 
مصرف برق کشور را در یک نگاه مهیا کرده و در این 
حوزه مقدمات آگاهی بخشی به همه مشترکان خانگی 

را مهیا کند.
برق مصرف  از شما  *چند درصد همشهریان کمتر 

می کنند؟
در چهارمین بخش قبض برق، دسته مصرفی مشترک 
خانگی در قالب 4 دسته، کم مصرف، خوش مصرف، 

https://www.farsnews.ir/news/14001025000448/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%82%D8%A8%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C
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پیش بینی افزایش آلودگی 
در جهان همزمان با افزایش 

تقاضای برق
آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد طی چند 
شدن  کم رنگ  شاهد  است  ممکن  آینده  سال 
رشد تقاضای برق در بازار جهانی باشیم،  اما در 
حوزه  در  بهره وری  افزایش  شاهد  که  صورتی 
مصرف سوخت نباشیم این مسئله باعث آلودگی 

بیشتر هوا در جهان خواهد شد.

غالمحسین  ریاست  به  ایران  اتاق  تجاری  هیات 
سفری  در  تا  شد  خواهد  عراق  عازم  فردا  شافعی 

سه روزه زمینه های همکاری نزدیک تر دو کشور در 
را  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  حوزه های 
مورد بحث و بررسی قرار داده و با مسئوالن، تجار و 
فعاالن اقتصادی این کشور دیدار و گفت وگو کنند.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، سفر رئیس اتاق 
بنا به  ایران به همراه یک هیات 40 نفره به عراق 
اتاق های  اتحادیه  الزهیری رئیس  دعوت عبدالرزاق 
بازرگانی عراق انجام می شود و قرار است رئیس اتاق 
همکاری های  تحقق  برای  خود  پیشنهادات  ایران 

نزدیک تر دو کشور را مطرح کند.
این هیات که متشکل از روسای اتاق های هم مرز با 
عراق، روسای کمیسیون های تخصصی اتاق ایران و 
مدیران شرکت های اقتصادی بخش خصوصی است 
و  کربال  بغداد،  شهرهای  در  ماه  دی   2۹ تا   2۶ از 

نجف حضور خواهد داشت.
است  قرار  سفر  این  جریان  در  ایران  اتاق  رئیس 
عراق  دولت  مسئوالن  و  وزرا  برخی  با  دیدارهایی 
همین طور  و  حمل ونقل  و  تجارت  وزرای  جمله  از 
سازمان  رئیس  جمله  از  خصوصی  بخش  فعاالن 
سرمایه گذاری، رئیس اتحادیه های بازرگانی، رئیس 
عراق  کشاورزان  اتحادیه  رئیس  و  صنایع  اتحادیه 

داشته باشد.
عالوه بر این هم زمان با حضور هیات تجاری ایران 
در عراق قرار است همایش فرصت های تجاری ایران 
و عراق در اتحادیه اتاق های بازرگانی این کشور در 
کشور  دو  اقتصادی  فعاالن  و  تجار  و  برگزار  بغداد 

دیدارهای رودررو داشته باشند.
همچنین قرار است در کربال و نجف هم دو همایش 
استان  دو  این  صنایع  صاحبان  حضور  با  تجاری 
برگزار و راه های همکاری های نزدیک تر میان تجار 
و  بازرگانی، صنایع، معادن  دو کشور در حوزه های 

کشاورزی بررسی شود.

به دعوت رئیس اتحادیه اتاق های بازرگانی عراق

هیات تجاری اتاق ایران به عراق 
می رود

هیات تجاری اتاق ایران به ریاست غالمحسین 
دو  نزدیک تر  همکاری  تحقق  هدف  با  شافعی 
معادن  صنایع،  بازرگانی،  حوزه های  در  کشور 
عراق  عازم  روزه  سه  سفری  در  کشاورزی  و 

می شود.

الملل  بین  اقتصاد  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، آژانس بین المللی 
در سال 2021  که  کرد  اعالم  گذشته  انرژی شب 
تقاضای برق در جهان رکورد زد و ممکن است طی 
سال های آینده شاهد کم رنگ تر شدن افزایش تقاضا 
برای نیرو باشیم، اما بدون عرضه سوخت پاک و باال 
باعث  همچنان  مسأله  این  سوخت  بهره وری  رفتن 

آلوده تر شدن هوای جهان خواهد شد.
گفته می شود در سال 2021 تقاضای برق در جهان 
۶ درصد معادل 1500 ترا وات ساعت رشد کرد که 
بیشترین افزایش درصدی ساالنه از سال 2010 و 
در  برق  تولید  تاریخ  در  افزایش  حجم  بزرگ ترین 

جهان به شمار می رود.
و  بوده  چین  سوی  از  البته  افزایش  این  از  نیمی 
این کشور طی 2021، 10 درصد  در  برق  مصرف 
رشد کرده است. پیش بینی ها حاکی از آن است که 
نیرو در جهان طی سال های  تقاضای  است  ممکن 
طرف  یک  از  چراکه  بیابد؛  کاهش  کمی  آینده 
انرژی  مصرف  سازی  بهینه  راستای  در  اقداماتی 
درجهان رخ خواهد داد و از سوی دیگر روند بهبود 

اوضاع اقتضادی در جهان هم کم رنگ تر می شود.
سال  تا  کرده  پیش بینی  انرژی  بین المللی  آژانس 
2024 ساالنه به طور متوسط 2.7 درصد به مصرف 
برق جهان افزوده خواهد شد اما در این مسیر هنوز 
تبعات تداوم شیوع ویروس کرونا و باال رفتن قیمت 

برق در جهان نامشخص است.
گفتـه می شـود کشـورهای آسـیای جنـوب شـرق 
طـی سـه سـال آینـده بیشـترین افزایـش تقاضـا 
بـرای بـرق را تجربـه خواهنـد کـرد و کشـورهای 
حـوزه آمریـکای شـمالی و آمریـکای التیـن هم به 
صورت سـاالنه یک درصـد افزایش تقاضـای برق را 

تجربـه خواهنـد کرد.
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نمایندگان  هیات  نشست  در  شافعی  غالمحسین 
اتاق ایران به ارائه نکاتی درباره اشکاالت و ایرادات 
سیاسی  منازعات  حل وفصل   ،1401 بودجه  الیحه 
در راستای اولویت های اقتصادی در منطقه پرداخته 
روابط تجاری  توسعه  به رشد  به روند رو  و نسبت 
این موضوع  از  ایران  و غفلت  دو جانبه در منطقه 

هشدار داد.
متن کامل سخنان رئیس اتاق ایران در نوزدهمین 
ادامه  در  را  ایران  اتاق  نمایندگان  هیات  نشست 

می خوانید:
الف: الیحه بودجه 1401

سیاسیون  تمام  حاضر  حال  در  که  مهمی  موضوع 
خود  به  را  مختلف  اقشار  و  اقتصادی  فعاالن  و 
افزایش  است.   1401 بودجه  الیحه  کرده  مشغول 
حساسیت ها نسبت به بودجه ساالنه و واکنش نشان 
بودجه  الیحه  به  جامعه  مختلف  بخش های  دادن 
دارای حسن ذاتی است. چرا که سند بودجه صرفاً 
یک سند حسابداری و مالی ساده برای درآمدها و 
هزینه دولت نیست، بلکه بازتابی از ارتباط و نحوه 
آینده  را حداقل در یک سال  و ملت  تعامل دولت 
جایگاه  در  و  زاویه  همین  از  می گذارد.  نمایش  به 
بودجه  به  زمانی که  اقتصادی  فعاالن  از  نمایندگی 

متن کامل سخنرانی غالمحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان

بار اصلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده بر دوش بخش 
خصوصی است

رشد 146 درصدی مالیات بر شرکت های غیردولتی در کنار رشد 83 درصدی مالیات بر شرکت های 
دولتی نشان می دهد بار اصلی درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده بر دوش بخش خصوصی است.

نگاه می کنیم چند نکته قابل ذکر است:
فرآیند  در  کلی  به  خصوصی  بخش  آن که  نخست 
برخالف  است.  بوده  غایب   1401 بودجه  تدوین 
سال های قبل که بخش خصوصی هرچند به شکل 
بودجه  تدوین  ستاد  توسط  همفکری  برای  صوری 
هیچ  سه گانه  اتاق های  از  امسال  اما  می شد  دعوت 
در  کاماًل  بخش خصوصی  و  نیامد  به عمل  دعوتی 

این فرآیند نادیده گرفته شد.
بودجه  نگارش  نحوه  است که در  این  دومین وجه 
بخش  عبارت  هم  یک بار  حتی  بار  اولین  برای 
خصوصی به کار برده نشده است. برخالف سال های 
قبل که دست کم عبارت مشارکت عمومی-خصوصی 
را به کار می بردند امسال آن هم حذف شده و هیچ 
اسمی از بخش خصوصی برده نشده است. در عوض 
از عبارت غیردولتی استفاده کرده اند که این عبارت 
عبارت  جایگزینی  این  دارد.  حقوقی  و  معنایی  بار 
غیردولتی با مشارکت عمومی-خصوصی مالحظات 

اقتصادی و سیاسی گسترده ای دارد.
به طور  و  درآمدها  تأمین  به ساختار  وجه  سومین 
مشخص به بحث مالیات در بودجه بازمی گردد. در 
است  شده  تدوین  دولت  توسط  که  بودجه  الیحه 
شاهدیم که مالیات بر شرکت های غیردولتی با رشد 
14۶ درصدی به میزان 112.1 هزار میلیارد تومان 
برآورد شده است. در مقابل برای شرکت های دولتی 
تنها با رشد 83 درصد نسبت به سال قبل مبلغ 7.5 
هزار میلیارد تومان هدف گذاری شده است. به عالوه 
و  مردم  مستقیم  که  افزوده  ارزش  بر  مالیات  برای 
 70 رشد  می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  کسب وکارها 
درصدی پیش بینی شده است. این اعداد نشان دهنده 
آن است که بار اصلی درآمدهای مالیاتی دولت در 
سال آینده بر دوش بخش خصوصی قرار داده شده 
است. در کنار این افزایش فشار بر بخش خصوصی 

بودجه  مختلف  بندهای  در  که  هستیم  آن  شاهد 
در  موجود  مالیاتی  معافیت های  حذف  سیاست 
دستور کار قرار گرفته است که به نوع دیگر فشار را 

بر فعاالن بخش خصوصی افزایش می دهد.
نظر داشت که حذف یک باره معافیت های  باید در 
باالدستی  قوانین  در  شده  گرفته  نظر  در  مالیاتی 
بودجه  قوانین  مالیاتی صادرات طی  معافیت  مانند 
ساالنه باعث تغییر گسترده در برنامه ریزی بنگاه های 
فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش بینی پذیری 
اقتصادی می شود. این مسئله به نوبه خود از طریق 
افزایش ریسک سرمایه گذاری هزینه تأمین مالی را 
افزایش  بازرگانی مولد  و  تولیدی  فعالیت های  برای 
می دهد. در حقیقت همچنان این سؤال قابل طرح 
است که آیا از طریق بودجه ساالنه می توان تعهدات 
روش  با  گرفت؟  نادیده  را  دولت  بلندمدت  قانونی 
قرارهای  و  قول  دیگر  به  باید  اطمینانی  چه  فعلی 

دولت داشت؟!
منابع  از  استفاده  نحوه  موضوع  به  وجه  چهارمین 
حاصل از نفت و گاز بازمی گردد. درحالی که دولت 
با افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی بودجه 23 هزار 
تومان منابع قابل توجهی در ردیف درآمدهای نفتی 
واریز کرده همچنان برای تراز کردن منابع و مصارف 
توسعه  صندوق  به  باید  که  منابعی  از  نیمی  خود 
برداشت  استقراض  عنوان  به  را  می شد  واریز  ملی 
منابع  بود  قرار  است که  در حالی  این  است.  کرده 
صندوق توسعه ملی صرف سرمایه گذاری در کشور 
اگر  حتی  شود.  خصوصی  بخش  طریق  از  ویژه  به 
پاسخ دولت آن باشد که قرار است این منابع صرف 
سرمایه گذاری شود این ایراد به قوت خود باقی است 
که آیا استفاده از این منابع در طرح های اقتصادی 
توجیه دارد یا طرح های بی شمار دولتی که بسیاری 

از آن ها فاقد توجیه اقتصادی هستند؟

https://otaghiranonline.ir/news/41216
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تابش  لوله  خط  تفاهم نامه  امضای  از  پس  امروز 
)تأمین بازار انرژی شرق(، جواد اوجی، وزیر نفت با 
بیان اینکه خط لوله جدید پروژه ای اقتصادی است 
که روزانه 150 هزار بشکه فرآورده نفتی را منتقل 
خواهد کرد، این خط لوله فرآورده های نفتی تولید 
سه  طی  از  پس  را  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 

استان به شمال شرق کشور انتقال می دهد.
نکات مهم گفته های وزیر نفت را در زیر بخوانید:

- با پشتیبانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک 
ملت بخش زیادی از منابع مالی مورد نیاز پروژه های 
نفتی کشور به ویژه در بخش پتروپاالیشگاه ها تأمین 

خواهد شد. 370 میلیون یورو منابع ارزی این پروژه 
از طریق بانک ملت تامین می شود.

طرح تخصیص سهمیه بنزین به همه مردم در حال 
انجام کارهای آزمایشی است  بررسی کارشناسی و 
و هر زمان ابهام هایش برطرف شود، از سمت دولت 

برای اجرای آن تصمیم گیری می شود.
 ۹5 لوله  خط  تفاهم نامه  امضای  شاهد  امروز   -
مشهد  تا  رفسنجان  از  فرآورده  انتقال  کیلومتری 
تا  فارس  خلیج  ستاره  از  فرآورده  انتقال  برای 
با احداث این خط فرآورده سه  رفسنجان هستیم؛ 
استان را طی کرده و به مشهد می رسد، این پروژه 

حائز  بسیار  انرژی  امنیت  نظر  از  و  است  اقتصادی 
اهمیت است.

تامین  یورو  میلیون   370 با  امروز  پروژه  -این 
رسالت خود  بانک ها  اکنون  می رسد؛  اجرا  به  مالی 
عمرانی،  پروژه های  از  پشتیبانی  و  بانکداری  که 
اقتصادی و حیاتی کشور است انجام داده و تامین 

مالی می کنند.
میادین  توسعه  برای  نیز  را  دیگری  پروژه های   -
انتقال و پتروپاالیشگاهی در  نفتی و گازی خطوط 
شکل  بانک ها  از  کنسرسیومی  داریم؛  کار  دستور 
مالی  تامین  برای  تفاهم نامه ای  زودی  به  و  گرفته 

پتروپاالیشگاه ها امضاء می شود.
تجهیزات  تمام  که  است  این  نفت  صنعت  نگاه   -
از  و مواد خام اعم از ورق، ایستگاه ها و تلمبه خانه 
ظرفیت داخل استفاده شود که برای پروژه امروز نیز 

همین مهم لحاظ شده است.
انتقال  کیلومتری  لوله ۹5  از خط  -حجم صادرات 
تا  روزانه 30  تا مشهد است؛  از رفسنجان  فرآورده 
40 هزار بشکه نفت گاز و یا بنزین از این خط صادر 

خواهد شد.
براساس  نفت  قیمت  ایده آل  رقم  درباره   -
صحبت هایی که با کارشناسان صورت گرفته به نظر 
رقم 80 تا ۹0 دالر ایده آل است که اعضای اوپک و 
اوپک پالس نیز روی آن توافق نظر دارند و این عدد 
کشورهای  هم  و  صادرکننده  کشورهای  برای  هم 

مصرف کننده رقم خوبی است.
- تفاهم  خوبی با طرف ترکمنی هم در بحث صدور 
خدمات فنی و مهندسی و هم فرآورده و نفت خام 
مرحله  وارد  زودتر  هرچه  امیدواریم  که  شد  امضاء 

اجرایی شود.
- تمدید قرارداد گازی با ترکیه جزو پروژه های مورد 
ملی  و شرکت  نفت  وزارت  کار  دستور  در  و  توجه 

گاز است. صادرات گاز به این کشور سال 202۶ به 
اتمام می رسد و این هفته کارشناسان دو مجموعه 
از شرکت بوتاش و شرکت ملی گاز مذاکره می کنند.
تصمیمات  عمان  به  گاز  صادرات  وضعیت  -درباره 
خوبی اتخاذ شده و مذاکرات در حال انجام است و 
امیدواریم برای صادرات گاز به واحد ال ان جی این 

کشور منجر به قرارداد شود.
و  اقتصادی  امور  وزیر  خاندوزی،  احسان  همچنین 
این که  بیان  با  نشست،  این  حاشیه  در  هم  داریی 
به عنوان  با همتای چینی  امور خارجه  دیدار وزیر 
نقطه شروع و نویدبخش است که در ماه آینده نه 
فقط در الیه کلیات بلکه در تفاهم های بلندمدت در 
حوزه بخشی نیز وارد انعقاد قراردادهایی می شویم.

شروع  بخشی  تفاهم های  که  زمانی  تا  گفت:  او 
نشود، ثمرات تفاهمات 25 ساله برای هیچ یک از 
جدی  سیاسی  اراده  بود؛  نخواهد  قطعی  طرف  دو 
دولت سیزدهم این است که در کنار آن بتوانیم با 
سایر شرکای راهبردی نیز وارد تعامالت بلندمدت 
شویم که ظرف دو تا سه سال آینده ثمرات آن را 

خواهیم دید.
تامین  برای  اخیر  سال های  در  گفت:  اقتصاد  وزیر 
از محل منابع خارجی دچار  نفتی  مالی پروژه های 
که  دادیم  نشان  اکنون  اما  بودیم  تنگنا  و  مشکل 
روش تامین مالی پروژه های بزرگ و ملی از داخل 
سرعت  با  و  است  باز  آن  باب  و  میسر  هم  کشور 

بیشتری انجام می شود.
با اعالم اینکه حدود چهار میلیارد دالر  خاندوزی  
در  کشور  سراسر  بانک های  از  متشکل  کنسرسیوم 
با  امیدواری کرد که  حال نهایی شدن است اظهار 
این دست تعامالت کمک کنیم تا نظام بانکی کشور 
و  بزرگ  پروژه های  ویژه  به  تولید  از  پشتیبانی  در 

پیشران نقش ایفا کنند.

وزیر نفت

تمدید قرارداد گازی با ترکیه در دستور کار وزارت نفت است
وزیر نفت گفت: با ترکمنستان تفاهم  خوبی در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی و فرآورده نفت 

خام امضاء شده است؛ امیدواریم هرچه زودتر وارد مرحله اجرایی شود.
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متن کامل

پروژه به روزرسانی اقالم آماری ماده ۶ قانون بهبود 
قرار  که  است  فعالیتی  کسب وکار  محیط  مستمر 
است تا پایان سال به نتیجه برسد. در این چارچوب 
ضمن شناسایی اقالم و شاخص های موردنیاز فعاالن 
اقتصادی، فهرستی تهیه و پس از تصویب در شورای 
قرار  ایران  اتاق  آمار  مرکز  عمل  مالک  گفت وگو 
دوست محمدی،  محمدرضا  رابطه  این  در  می گیرد. 
مدیر مرکز آمار و اطالعات اقتصادی و پایش اصل 
ماده  این  اجرای  روند  تشریح  در  ایران  اتاق   44
چارچوب  در  اقتصادی  فعاالن  به  گفت:  قانونی، 
اتاق های  کمیسیون ها،  تشکل ها،  استانی،  اتاق های 
مشترک، اتاق های اصناف و تعاون و غیره مراجعه و 
از آنها می خواهیم درباره فهرست اقالم و شاخص های 
در  کنند.  تکمیل  را  پرسشنامه ای  خود  موردنیاز 
نهایت فهرستی را استخراج و برای تصویب به شورای 

گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ارسال می کنیم.
او خاطرنشان کرد: طبق ماده ۶ قانون بهبود مستمر 
محیط کسب وکار، مرکز آمار اتاق ایران موظف است 
نیاز آماری سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی را تولید 
و منتشر کند. فهرست این اقالم و شاخص های آمار 

باید توسط شورای گفت وگو تصویب شده باشد.
دوست محمدی با اشاره به اجرای این قانون برای یکبار 
در سال 13۹5 تصریح کرد: در آن زمان حدود 1۶00 
قلم و شاخص را شناسایی و به تصویب رسانیدم و به 
نیازهای آماری  از آن زمان  ابالغ کردیم.  مرکز آمار 
شناسایی شده، مالک عمل قرار گرفتند؛ اما با توجه 
به تغییر شرایط بخش هایی از اطالعات موردنیار در 
نظام آماری کشور هنوز تولید نمی شود و باید در این 
رابطه به روزرسانی صورت بگیرد. مدیر مرکز آمار اتاق 
ایران گفت: اطالعات در رابطه با این طرح در چارچوب 
پرسش نامه شامل عنوان شاخص، واحد آماری، منبع 
تولیدکننده، منبع آماری، دوره تناوب تولید اطالعات 
به دست  آماری  این شاخص  به کمک  نیازی که  و 
می آید، دریافت می شود. در نهایت با تنظیم فرم ها 
و نهایی کردن فهرست اقالم، آنچه موردنیاز است به 
سازمان ها ابالغ می شود. او درباره اهمیت به روزرسانی 
شاخص های آماری که بر اساس نیاز سه اتاق تهیه 
کرده  فراهم  را  بستری  قانون  این  گفت:  می شود، 
اقتصادی  فعالیت  برای  که  آماری  نیازهای  تمام  تا 
یک پارچه  صورت  به  و  جا  یک  در  است  موردنیاز 
تنظیم و به مرکز آمار ایران ابالغ شود. بنابراین خیلی 
مهم است که تمام فعاالن اقتصادی در تکمیل این 
نیازهای  به  با توجه  تا  پرسشنامه ها مشارکت کنند 
آماری جدید و تولید آنها امکان برنامه ریزی بهتر برای 
بخش خصوصی فراهم شود. مرکز آمار اتاق ایران این 
شاخص ها را تولید کرده و نتایج را با زبان علمی قابل 

فهم به دستگاه های اجرایی انتقال می دهد.

مدیر مرکز آمار اتاق ایران

فعاالن اقتصادی در تعریف 
شاخص های مورد نیاز بخش 

خصوصی مشارکت کنند
مستمر  بهبود  قانون  طبق  ایران  اتاق  آمار  مرکز 
موردنیاز  آماری  شاخص های  کسب وکار  محیط 
فعاالن اقتصادی را شناسایی و بعد از تصویب شورای 

گفت وگو، تولید آنها را در دستورکار قرار می دهد.
سید احسان خاندوزی

سید  ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  گزارش  به 
در  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزیر  خاندوزی  احسان 
حاشیه نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه 
گفت:  خبرنگاران  جمع  در  حضور  با   1401 سال 
مالیاتی،  درآمدهای  محل  از  دولت  درآمدی  منابع 
امروز  جلسه  در  اوراق  و  اموال  فروش  گمرکی، 
خصوص  این  در  نمایندگان  سواالت  به  و  بررسی 

پاسخ داده شد.
گرفتن  اوج  با  اخیر  سال های  در  داد:  ادامه  وی 
وزارت  توسط  وصولی  درآمدهای  سهم  تحریم ها، 
این  بر  یافته،  افزایش  دارایی  و  اقتصادی  امور 
اساس نمایندگان سواالتی را پیرامون میزان تحقق 
بودجه سال  در  پیش بینی شده  درآمدهای   پذیری 
امیدواریم  و  دادیم  پاسخ  که  کرده  مطرح  آینده 
بودجه  بتوانیم  تلفیق  کمیسیون  جمع بندی  در 

خاندوزی مطرح کرد؛

تحقق درآمدهای مالیاتی در 
سال آینده از محل شناسایی 

فراریان مالیاتی و مودیان 
جدید/تالش ما کاهش کسری 

بودجه در سال 1401 است
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: ما می خواهیم به 
سمت دریافت مالیات از فراریان مالیاتی، مودیان 
نفر  هزار  چند  از  بیشتر  که  کسانی  و  جدید 
نمی شوند اما با داشتن درآمدهای باال بیرون از 
تور شناسایی سازمان امور مالیاتی قرار دارند و یا 
از طرق روابط فسادآلود، مالیات خود را نپرداخته 
و خود را ایمن می کردند، درآمد مالیاتی را محقق 

کنیم.

و  کارشناسانه  پیشنهادات  به  نزدیک  و  واقع بیانیه  
سال 1401  بودجه  و  کنیم  مطرح  را  گرایانه  واقع 

تصویب شود.
و  اقتصادی  امور  وزارت  کرد:  تصریح  خاندوزی 
دارایی تالش دارد تا به سهم خود در بودجه سال 
آینده کسری تراز عملیاتی را کاهش دهد، کسری 
که موجب فاصله میان میزان خرج جاری، حقوق و 
دستمزدها، حقوق بازنشستگان و یارانه ها با میزان 
و  نفتی  درآمدهای  نه  و  دولت  جاری  درآمدهای 

استقراض می شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: تالش داریم 
آینده  سال  در  بودجه  کسری  میزان  کاهش  با  تا 
میزان فشار به سفره مردم، ایجاد تورم و پیام های 
سال  از  کمتر  را  آن  و  دهیم  کاهش  را  نامناسب 
گذشته در نظر بگیریم. البته وضعیت مطلوبی وجود 
آغاز  از  ماه   4 تنها حدود  اینکه  به  توجه  با  ندارد، 
دولت سیزدهم گذشته و باید در سال آینده میزان 
کسری بودجه کمتر شود اما به قدر گام اول دولت 
در اولین بودجه سنواتی خود تالش شده تا کسری 

بودجه و فشار ناشی از آن مهار شود.
وجود  با  براینکه  مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
وزارت  تومان درآمدهای  میلیارد  تعیین ۶44 هزار 
دارید،  آن  تحقق  برای  برنامه ای  چه  شما  اقتصاد، 
گفت: بخشی از درآمدها به تغییر نحوه محاسباتی 
در  واردات  یا  گمرکی  حقوق  از  ناشی  درآمدهای 
بودجه باز می گردد. در سال آینده به جای محاسبه 
نرخ  دالر  با  تومانی   4200 دالر  با  گمرکی  حقوق 
درآمدی  منابع  این  و  شد  خواهد  محاسبه   ETS

جدید محسوب می شود.
تحقق  از  دیگری  بخش  اما  کرد:  بیان  خاندوزی 
منابع درآمدی به کوشش و تالش مالیاتی که دولت 
سال  در  زیرا  می گردد  باز  دهد  انجام  می خواهد، 

https://www.icana.ir/Fa/News/493127/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1401-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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آخرین وضعیت تولید و انبارهای صنایع به روایت آمار
بررسی ها بیانگر این است که در نهمین ماه سال جاری نیز شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی 
منفی بوده و بیشترین موجودی انبار برای این صنایع در این ماه به ثبت رسیده که از حال بد تولید 

صنعتی کشور حکایت دارد. 

کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت اجتماعی با 
همکاری موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران وبینار 
آموزشی مدیریت ریسک سازمانی و کارکردهای آن 
 18 ساعت  دی   2۹ چهارشنبه  را  هیات مدیره  در 

برگزار می کند.
رئیس  فراهانی،  دارستانی  احمد  دوره  این  مدرس 
لطیف عضو  هیات مدیره شرکت محصوالت کاغذی 
این  برای هماهنگی و حضور در  است. عالقه مندان 

نشست با شماره 85731412 تماس بگیرند.

به همت کمیسیون حاکمیت شرکتی و مسئولیت 
اجتماعی اتاق ایران

وبینار آموزشی مدیریت ریسک 
سازمانی 2۹ دی برگزار می شود

و  سازمانی  ریسک  مدیریت  آموزشی  وبینار 
کارکردهای آن در هیات مدیره به همت کمیسیون 
اتاق  اجتماعی  مسئولیت  و  شرکتی  حاکمیت 

ایران چهارشنبه 2۹ دی برگزار می  شود.

دارند  نظر  در  برزیل  و  ایران  مشترک  اتاق  اعضای 
فرصت های تجاری در برزیل را طی نشستی یکشنبه 

3 بهمن ساعت 14 در اتاق ایران بررسی کنند.
قرار است در این نشست غالمحسین شافعی، رئیس 
اتاق ایران و سفرای هر دو کشور نیز حضور داشته 
نشست  این  در  حضور  برای  عالقه مندان  باشند. 
می توانند با شماره تلفن 8853۹105 )اتاق مشترک 
ایران و برزیل(و یا 0۹371000۹۹0 تماس بگیرند.  

از سوی اتاق مشترک ایران و برزیل

سمینار بررسی فرصت های 
تجاری برزیل 3 بهمن برگزار 

می شود
اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل در نظر دارد 
سمینار بررسی فرصت های تجاری در برزیل را 

یکشنبه 3 بهمن برگزار کند.

بانکی کشور،   و  ایسنا، پژوهشکده پولی  به گزارش 
ماهانه وضعیت تولید شرکت های صنعتی از ابعادی 
مختلفی چون شاخص تولید صنعتی ماهانه، تحلیل 
صنعت،  رشد  و  مالی  محدودیت  انبار،  موجودی 
آن  طبق  که  می کند  بررسی  را    ... و  سودآوری 
آذر  در  بورسی  صنعتی شرکت های  تولید  شاخص 
نزدیک تر  صفر  محدوده  به  شاخص  این  رشد  ماه 

شده و به منفی 2/0 درصد رسیده است.
منفی شدن رشد شاخص تولید صنعت محصوالت 
گاز  کاهش  و  سرما  فصل  آغاز  دلیل  به  شیمیایی 
تحویلی به پتروشیمی ها بعد از چند ماه رشد تولید 
مثبت را می توان مهمترین عامل منفی باقی  ماندن 

رشد شاخص تولید صنعتی در این ماه دانست. 
اما در آذر ماه نیز مشابه شش ماه اخیر، رشد تولید 
حالیکه  در  بوده  منفی  صادراتی  شرکت های  در 
صادراتی  فروش  به  وابستگی  که  شرکت هایی 

نداشته اند، رشد مثبت در تولید را تجربه کرده اند.
انبارهای صنایع به روایت  آخرین وضعیت تولید و 

آمار 
تداوم رشد منفی شاخص تولید صنعتی

از سوی دیگر، افزایش موجودی انبار صنایع در سه 
ماه اخیر و احتمال ادامه دار بودن قطعی گاز صنایع 
در ماه های آتی مهمترین عواملی است که احتمال 
ادامه دار بودن رشد منفی شاخص تولید صنعتی در 

ماه های آتی را تقویت می کند. 
این گزارش، پژوهشکده پولی  از  در بخش دیگری 
انبار  موجودی  در  تغییرات  که  آنجا  از  بانکی  و 

علت  از  بهتری  تحلیل  اینکه  بر  عالوه  محصوالت، 
ارائه می دهد، چون  تولید صنعت مربوطه  تغییرات 
می کند  ارائه  نیز  تقاضا  و  بازار  وضعیت  از  شاهدی 
تا از این طریق بتوان به پیش بینی روند آتی تولید  
پرداخت، به سراغ تحلیل موجودی انبار شرکت های 

صنعتی رفته است.  
ثبت بیشترین موجودی انبار صنایع 

تحلیل موجودی انبار صنایع نشان می دهد که این 
شاخص از خرداد تا آذرماه امسال )به جز در شهریور 
روند  افزایش،  این  مهرماه  از  و  داشته  افزایش  ماه( 
فزاینده گرفته است و در آذر ماه شاخص موجودی 
را  انبار صنایع  در موجودی  افزایش  بیشترین  انبار 
در  افزایش  این  نشان می دهد که  اخیر  در یکسال 
موجودی انبار می تواند نشان  دهنده تضعیف تولید 

صنعتی در ماه های آتی باشد. 
جزئیات این تحلیل بیانگر این است که محصوالت 
شیمیایی در سه ماه اخیر افزایش قابل توجهی در 
موجودی انبار داشته و با توجه به رشد تولید نزدیک 
به صفر و حتی منفی در ماه های اخیر دراین صنعت، 
می توان گفت که فروش شرکت های این صنعت در 
ماه اخیر نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است. 
اخیر  دوره های  در  که  صنایعی  از  یکی  همچنین، 
صنعت  دارد،  انبار  موجودی  در  را  تغییر  بیشترین 
این  فروش  و  تولید  میزان  که  است  خودروسازی 
قابل  تغییر  و  رسیده  تعادل  به  ماه  آذر  در  صنعت 
اتفاق  انبار در این صنعت  مالحظه ای در موجودی 

نیفتاده است. 
متن کامل

https://www.isna.ir/news/1400102618943/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1
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یادداشت

10 روش اثبات شده برای مشارکت کارمندان و کاهش فرسودگی درمحل کار

پنج نشانه فرسودگی شغلی
چگونه مانع از فرسودگی شغلی شوید

صحبت درباره »فرسودگی شغلی« رواج پیدا کرده است؛ اما تعداد خیلی کمی از کارکنان و مدیران 
قادر به »تعریف ساده« از این روند مخرب هستند یا حتی نسبت به عالئم بروز آن، آگاهی دارند. 
کارمندان تحت »استرس شدید« در محیط کار، به تدریج عالقه و انگیزه کارکردن را از دست می دهند؛ 
این همان »فرسودگی شغلی« است. 5علت و 5عالمت رایج »فرسودگی شغلی« به همراه 10راهکار 

مهار آن معرفی شد.

متن کامل

که  است  مهم  کلیدی  کلمه  فرسودگی شغلی یک 
باید درباره آن بدانید و در واقع به استرس شدیدی 
در  که  دارد  اشاره  می کنند  احساس  کارکنان  که 
نهایت می تواند منجر به ترک محل کار توسط آنها 
برای  نیز  بزرگ تری  پیامدهای  آنکه  ضمن  شود. 
شما به همراه دارد، مانند کاهش بهره وری، تحلیل 
ارائه محصول  قابل توجه در  تاخیر  و  رفتن روحیه 
که همه برای سازمان هزینه دارد. فرسودگی شغلی 
مراقب  اگر  و  می شود  گسترده  آتش سوزی  مانند 
ببرد. کارکنان  بین  از  را  تیم شما  نباشید می تواند 
در  به ویژه  هستند،  شما  دارایی  مهم ترین  شما 
از  برخورداری  از  اطمینان  امروز.  نامطمئن  روزگار 
پشتیبانی مورد نیاز برای موفقیت باید اولویت اول 
اینکه به شما  برای  باشد.  آنها  شما به عنوان مدیر 
کمک کنیم از بروز یک مشکل فرسودگی شغلی در 
پنج  کنید،  جلوگیری  خود  تیم  در  وسیع  مقیاس 
همچنین  و  شغلی  فرسودگی  رایج  علت  و  نشانه 

10نکته برای کنترل آن را بیان می کنیم:
فرسودگی شغلی که به عنوان فرسودگی محیط کار 
نیز شناخته می شود زمانی اتفاق می افتد که منابع 
بر  این  فیزیکی، عاطفی و ذهنی فرد مصرف شود. 
که  زمانی  همه  و  می دهد  رخ  گاه  استرس  خالف 
احساس  را  آن  است  زیاد  شغل  مخاطرات  و  فشار 

کامل  دادن  دست  از  شغلی  فرسودگی  می کنند. 
عالقه و انگیزه برای کار است.

یا  زیاد  کار  نتیجه  در  اغلب  شغلی  فرسودگی 
مشکل  یک  این  و  می  افتد  اتفاق  نادرست  رفتار 
فرهنگ  می تواند  ناامید  کارمند  یک  است.  فراگیر 
افراد  بی  انگیزگی  باعث  که  برانگیزد  را  منفی  گرایی 
به  پیوستن  از  را  استثنایی  نامزدهای  و  شده  برتر 
پرتالطم  اقتصادی  شرایط  در  بازمی  دارد.  شما  تیم 
با انگیزه  و  کارکنان  داشتن  نگه  راضی  امروزی، 
شما  تیم  بلندمدت  موفقیت  برای  آنها  داشتن  نگه 
بسیار  می تواند  کارمندان  خروج  است.  ضروری 
پرهزینه باشد )به طور متوسط در مجموع یک سوم 
از اعضای  حقوق کارمند( و منجر به خروج بیشتر 
برای  هماهنگ  تالش  خالصه،  به طور  شود.  تیم 
بهبود میزان نرخ حفظ کارکنان و کاهش فرسودگی 
شغلی برای رهبران فناوری مهم تر از همیشه است.

5  عالمت شایع فرسودگی شغلی کارکنان
مداخله زودهنگام برای پیشی گرفتن از فرسودگی 
شغلی کارکنان قبل از شروع چرخه سمی کلیدی 
است. اما برای انجام این کار، باید با عالئم فرسودگی 
متداول  شاخص  های  زیر  در  باشید.  آشنا  شغلی 
در  باید  که  است  آمده  کارکنان  شغلی  فرسودگی 

تیم خود مراقب آن باشید.

نیمی  از  بیش  عصبی:  یا  بی  عالقه  بدن  زبان   .1
انجام  از طریق زبان بدن  ارتباطات  از  )55 درصد( 
می شود، بنابراین بسیار مهم است که به همان اندازه 
می دهید  کارمندان خود گوش  به صحبت های  که 
و  ویدئویی  چت  هنگام  حتی  کنید.  توجه  آن  به 
نشانه های  مراقب  دور  راه  از  تلفنی  تماس های 
عصبی، بی عالقگی یا ناامیدی باشید. اگر کارمندان 
بیش از حد معمول تحریک  پذیر به نظر می  رسند، 
احتماال کاسه صبرشان در حال لبریز شدن است و 

شما باید فورا با آنها صحبت کنید.
اگر  اجتماعی:  فعالیت های  در  مشارکت  2.عدم 
کارمندان شما از شرکت در گردهمایی های اجتماعی 
آن  نشانه  این می تواند  بکشند،  شرکت شما دست 
باشد که مشکلی پیش آمده است. ابتکارات فرهنگی 
و  سرگرم  کننده  راهی  باید  اجتماعی  رویدادهای  و 
آرامش و  برقراری  به کارکنان در  برای کمک  آرام 

ارتباط با همکارانشان باشد.
غیبت  و  شغلی  فرسودگی  بین  مکرر:  3.غیبت 

واقع،  در  دارد.  وجود  مستقیمی  رابطه  کارکنان 
معرض  در  بیشتر  درصد   ۶3 فرسوده  کارمندان 
یک روز بیماری هستند. اگر کارمندان شما مکررا 
به  که  است  دلیل  این  به  احتماال  می کنند،  غیبت 

حد ظرفیت خود رسیده و نیاز به استراحت دارند.
4.بیماری های شایع: یکی دیگر از دالیل غیبت که 
نشانه واضح فرسودگی شغلی است، استرس مزمن 
است که می تواند عوارض سالمتی بزرگ تری ایجاد 
کند و توانایی بدن را برای مبارزه با عفونت کاهش 
دهد، که به این معنی است که افراد بیشتر مستعد 
ابتال به بیماری هستند. در واقع، کارکنان فرسوده 
23 درصد بیشتر پایشان به اورژانس کشیده می شود.

5.کاهش بهره وری: اگر خروجی یک کارمند شروع 
به کاهش کرد، ممکن است نشانه ای از لبریز شدن 
ظرفیت او باشد. از طرف دیگر، ممکن است به این 
می کنند  بی انگیزگی  احساس  آنها  که  باشد  معنی 
کار خود  به  انرژی  با همان  تا  در تالش هستند  و 
بپردازند. برای درک بهتر وضعیت، با کارمندان خود 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-24/3834314-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C
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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بدرقه تیم ملی فوتبال زنان به جام ملت های آسیا

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.isna.ir/photo/1400102518542/%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7#28
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