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خبرنامه رسمی سندیکـای صنعت بـرق ایـران

ایران می توانست به صادرکننده اصلی برق و 
2 ........................هاب انرژی منطقه تبدیل شود
3 .......................جاماندگی ایران از رالی تجارت

برد - برد ایران و روسیه در گرو تقویت 
4 .............................................. دیپلماسی انرژی

5 نگاه بخش خصوصی به توافق 25 ساله با چین
دوره آموزشی جامع داوری 2۸ دی ماه برگزار 

5 .........................................................................می شود
422 میلیارد ریال، ارزش کل معامله های 

5 .....................................شرکت های توزیع برق
موانع سرمایه گذاری در عراق، اجازه توسعه 

6 ..............................................روابط را نمی دهد
7 14۰1 تردید بخش خصوصی در تحقق بودجه
۸ ................... کارنامه دو ثلث تامین مالی تولید
9 ....................پنج گام تا تعریف هدف سازمانی

ادامه  در صفحه2

استعالم چالش های شاخص های تعدیل فهارس بها 
پایه صنعت برق ـ نیمه اول سال 1400

فهرست

در این برنامه مدون بر این مساله تاکید شده است که »سند راهبردی 
مواجهه  مویّد  اخیر،  گزارش های  و  ایران«  برق  کار صنعت  و  کسب 
کسب و کارهای صنعت برق با چالش هایی نظیر رکود بازار، کوچک 
 شدن اندازه بازار، قدرت چانه زنی خریدار، وصول مطالبات، قراردادهای 
برق،  مهندسی  خدمات  و  کاال  صادرات  بازارهای  به  ورود  متوقف، 
رقابت پذیری صنعت، پشتیبانی های دیپلماتیک، همکاری و هماهنگی 
انعطاف پذیری  داخلی،  صنایع  بازار  به  ورود  صادراتی،  بازارهای  در 
مقررات  بازاریابی،  و  برندینگ  جدید،  استانداردهای  تولید،  فناوری 
رگوالتوری، انحصار شرکت های بزرگ تأمین کننده مواد خام )فلزات 
کاالهای  واردات  برای  ارز  نرخ  نوسان  پتروشیمی(،  مواد  و  اساسی 

درجلسه هیات مدیره سندیکا؛

اهداف و برنامه های پیشنهادی 
رئیس کمیسیون حقوقی و قراردادها تصویب شد

اهداف و برنامه های پیشنهادی حمید حسین زاده، رئیس کمیته حقوقی و قراردادهای سندیکای صنعت برق ایران در هشتمین جلسه 
هیات مدیره که بیست و ششم دی ماه برگزار شد، به تصویب رسید.

واسطه ای، شروط غیرمنصفانه قراردادی و قس علی هذا است. 
شده:  اذعان  کمیسیون  این  های  برنامه  و  اهداف  از  دیگری  بخش  در 
مالحظه  همچنین  قبل،  بند  در  مطروحه  موارد  به  واقع بینانه  نگاهی  با 
ظرفیت های موجود، اهم اهداف و برنامه های ویژه کمیته حقوقی، به تجویز 
ایران و در راستای  »مادتین 8 و 41« اساسنامه سندیکای صنعت برق 
ارتقای بهره وری و عملکرد کمیته حقوقی که در رویکرد فعلی هیات مدیره 
دوره هشتم به کمیسیونی مستقل تبدیل خواهد شد، تدوین شده است. 

بر اساس برنامه پیشنهادی، اهم اهداف این کمیسیون در چهارده بند به 
شرح ذیل خواهد بود: 

1- تدوین برنامه راهبردی حقوقی سندیکای صنعت برق ایران
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اقتصاد ایران و جهان

ادامه از صفحه قبل
2- تدوین نظام نامه سندیکای صنعت برق ایران

3- تدوین سند مرکز داوری سندیکای صنعت برق 
ایران

4- تدوین برنامه راهبردی تهیه/اصالح قراردادهای 
همسان صنعت برق

5- تدوین/بازنگری سند راهبردی اداره کمیته ها و 
نحوه تعامل با هیأت مدیره

عمومی  مشارکت  راهبردی  برنامه  تدوین   -6
خصوصی، با تمرکز بر »ماده 12« قانون رفع برخی 
از موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 

)با رویکرد ایجاد بازار(
برون مرزی  و  داخلی  رقابت  نحوه  سند  تدوین   -7
اعضاء  مهندسی(  فنی  خدمات  یا  و  کاال  )صادرات 
التزام، با هدف کاهش  محترم، متضمن شرط وجه 

رویه های ضد رقابتی
وصول  در  سریع  و  حرفه ای  کار  و  ساز  ایجاد   -8
مطالبات و چالش های ناظر به مباحث بیمه و مالیات 

اعضای محترم
9- ارائه راهکار استراتژیک و جامع برای برون رفت از 
بحران قراردادهای متوقف با باز تعریف رویداد توقف 
تعلیق  از ظرفیت های  بهره مندی  و  تعلیق  احکام  و 

قهری
10- ابطال تصمیمات ناصواب مأمورین و واحدهای 
دولتی(  و شرکت های  موسسات  )وزارتخانه،  دولتی 
در صنعت برق، از طریق شعب دیوان عدالت اداری؛ 
دستورالعمل های  و  بخشنامه ها  ابطال  همچنین 
خالف قوانین آمره در صنعت برق، از طریق هیأت 

عمومی دیوان عدالت اداری
و  حقوقی  سمینارهای  و  همایش ها  طراحی   -11

قراردادی )با رویکرد چالش ها و راهکارها(
میزگردهای  تشکیل  مشورتی،  نظرات  ارائه   -12

پرسش و پاسخ تخصصی حقوقی و قراردادی
مشاوره  و  محور  مشاوره   آموزش  طراحی   -13
همچنین  قراردادی،  و  حقوقی  آموزش محور 
پشتیبانی و مدیریت حقوقی مذاکرات و مناقصات و 

قراردادهای بین المللی اعضای محترم سندیکا
14- تدوین، تألیف و انتشار کتب کاربردی حقوقی و 

قراردادی صنعت برق 

تهران می گوید میزان  اتاق  نمایندگان  عضو هیات 
صادرات برق از ایران به دلیل اینکه تا به امروز صادرات 
برق در اختیار دولت ها بوده و به بخش خصوصی 
اجازه ورود داده نشده است متاسفانه  به هر دلیلی 
اندازه ظرفیت های کشور باشد. حمید  نتوانسته به 
رضا صالحی می گوید:» ایران باتوجه به توانمندی ها 
و ویژگی هایی که دارد می توانست به عنوان هاب 
انرژی منطقه مطرح شود. ما به دلیل اختالف افق، از 
نظر جغرافیایی و همچنین چهارفصل بودن؛ ویژگی 
های بارزی داریم، عالوه بر این ها در منطقه ای قرار 
گرفته ایم که کشورهای همسایه با نیاز شدید انرژی 
رو به رو هستند. مثال کشور پاکستان با 200 میلیون 
نفر جمعیت تنها 35 هزار مگاوات برق تولید می کند 
و  عراق  کشورهای  در  و  دارد  برق  به  شدید  نیاز  و 
افغانستان و... هم چنین کمبودهایی وجود دارد که 
توانست  توانمندی ها می  به  باتوجه  برای کشور ما 
به ظرفیت تبدیل شود. در واقع ما برخالف ظرفیت 
ها نتوانسته ایم جایگاه مناسبی پیدا کنیم درحالی 
که بخشی از درآمدهای کشور از صادرات برق می 
توانست تامین شود، به خصوص در دوره تحریم ها 
توانست  می  درآمدها  این  نفت  صادرات  کاهش  و 
کمک دولت و حاکمیت باشد.« او با اشاره به اینکه 
وزارت  از سوی  اکنون  برق هم  درآمدهای صادرات 
نیرو برای جبران کسری بودجه این وزارتخانه هزینه 
می شود، به توانمندی ایران در حوزه فنی مهندسی 
برق و تولید تجهیزات صنعت برق هم اشاره می کند 
و می گوید:» اولین نیروگاه برق بعد از سقوط صدام 
را به نام صدر در بغداد ایرانی ها ساختند؛ ایران از نظر 
خدمات فنی و مهندسی به خصوص در حوزه صنعت 

برق هیچ چیز در منطقه کم ندارد.«
صالحی با اشـاره به اینکه ایـران در صادرات خدمات 
فنـی و مهندسـی و تجهیـزات و کاالی صنعـت برق 

موفـق بـوده اسـت، گفـت:» ایـران از بخـش تولیـد 
تجهیـزات برق مثـل ژنراتـور، کابل، تابلـو و... گرفته 
تـا خدمـات فنـی و مهندسـی و انتقال انـرژی یعنی 
درواقـع از a تـا z صنعت برق توانمند اسـت و امکان 
و ظرفیـت بسـیار بـاالی صادراتی دارد و در این سـه 
بخـش موفـق اسـت.« ایـن عضـو هیـات نمایندگان 
اتـاق تهران با اشـاره به اینکه زمانی رکـورد صادرات 
خدمـات فنـی و مهندسـی ایـران به 4 میلیـارد دالر 
رسـید و بـاالی 50 درصد این رکـورد به صنعت برق 
اختصاص داشـت، ادامـه داد:» ایـران در صنعت برق 
خودکفاسـت و در زمینـه صادرات صنعـت برق مهم 
تریـن و بزرگتریـن مشـکل تحریم هاسـت بـه دلیل 
اینکـه رابطه ایران را با بسـیاری از کشـورهای هدف 
قطـع کـرده یا با چالش جـدی رو به رو کرده اسـت. 
مـا االن در کشـورهای هـدف صادراتـی نمـی توانیم 
از بانـک هـا ضمانـت نامـه بگیریـم تـا در مناقصات 
شـرکت کنیـم و با دیگر شـرکت ها در آن کشـورها 
رقابـت داشـته باشـیم. حل ایـن چالش هـا به روش 
تهاتـر امـکان پذیر نیسـت، ممکن اسـت تهاتر برای 
جـا بـه جایـی کاالهایـی مثـل سـیب و پیـاز ممکن 
باشـد ولـی در حـوزه هایـی مانند صـادرات خدمات 
فنـی و مهندسـی اصـال کاربـردی نـدارد و شـدنی 
نیسـت و همیـن موضـوع باعث شـده شـرکت های 

ایرانـی خیلـی از بازارهـا را از دسـت بدهند.«
ایـن عضـو هیـات نماینـدگان اتـاق تهـران با اشـاره 
بـه مذاکـرات وین گفـت:» امیدواریم گشـایش های 
خوبـی در مذاکـرات وین رخ دهد، اتفاقـا در روزهای 
گذشـته خبرهـای خوبـی هـم به گـوش می رسـد؛ 
اگـر مذاکرات به نتیجه برسـد حتما شـاهد تحوالت 
خوبـی در حـوزه اقتصـاد و صـادرات ایـران از جمله 
در بخـش خـدات فنـی و مهندسـی و صنعـت بـرق 

خواهیـم بود.«

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می گوید

ایران می توانست به صادرکننده 
اصلی برق و هاب انرژی منطقه 

تبدیل شود
صادرات  در  ایران  اینکه  به  اشاره  با  صالحی 
کاالی  و  تجهیزات  و  مهندسی  و  فنی  خدمات 
از  ایران  گفت:»  است،  بوده  موفق  برق  صنعت 
تولید تجهیزات برق مثل ژنراتور، کابل،  بخش 
و  مهندسی  و  فنی  خدمات  تا  گرفته  و...  تابلو 
انتقال انرژی یعنی درواقع از a تا z صنعت برق 

توانمند است
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متن کامل

بی عملی  چیست؟           اقتصادی  انزوای  از  گریز  راه   
موافقت نامه های  امضای  در  کشور  تجارت  متولیان 
را می دهد که  این هشدار  ترجیحی  و  آزاد  تجارت 
با توجه به استقبال سایر کشورهای منطقه و جهان 
به انعقاد چنین موافقت نامه هایی، ایران در انزوا قرار 
سوی  از  هشدار  این  شود.  ایزوله  نوعی  به  و  گیرد 
هیات  نشست  جدیدترین  در  ایران  اتاق  رئیس 
برآیند  است.  شده  عنوان  پارلمان،  این  نمایندگان 
به سمت  ایران  اگر  نشان می دهد که  او  گفته های 
پیوستن به موافقت نامه های تجاری حرکت نکند و 
مسائل اقتصادی را بر مسائل سیاسی ارجح نداند، به 

یک کشور ایزوله تبدیل خواهد شد.
شافعی  غالمحسین  از سوی  حالی  در  موضوع  این 
کارنامه  تاکنون  ایران  که  گرفته  قرار  تاکید  مورد 

نداشته  تجاری  موافقت نامه های  امضای  در  خوبی 
است. موافقت نامه تجارت ترجیحی با ترکیه نخستین 
معاهده         ای بود که به اجرا درآمد، اما بخش خصوصی 
نداد.  نشان  روی خوش  موافقت نامه  این  به  نسبت 
عالوه بر این حضور در اوراسیا در دستور کار دولت 
قرار گرفت که در دوره شیوع کرونا، تجارت با این 
منطقه نیز تحت تاثیر قرار گرفت، اما مذاکرات برای 
انجام  حال  در  اوراسیا  با  آزاد  تجارت  موافقت نامه 
است. این در حالی است که در منطقه شاهد رقابت 
کشورها برای انعقاد و عملیاتی کردن توافق نامه های 
عقب مانده  قافله  این  از  ایران  اما  هستیم،  تجاری 

است.
توسعه روابط تجاری دوجانبه در منطقه

با  ایران  بازرگانی  اتاق  رئیس  شافعی،  غالمحسین 

پیرامونی  اقتصادهای  تحوالت  اهمیت  به  اشاره 
تجاری  موافقت نامه         های  انبوه  از حیث حجم  ایران 
و توسعه روابط تجاری دوجانبه گفت: امارت را باید 
توافق  دانست.  تجاری  موافقت نامه         های  سردمدار 
برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد با گرجستان، تالش 
برای ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی 
به  موسوم  موافقت نامه         های  برای  مذاکره  و  اوراسیا 
هند،  کشور  هشت  با  اقتصادی«  جامع  »مشارکت 
بریتانیا، ترکیه، کره جنوبی، اتیوپی، اندونزی، کنیا و 
برخی کشورهای دیگر از جمله مهم ترین تالش         های 

این کشور در این زمینه است.
مذاکرات  سریع  پیشبرد  نیز  هند  وی،  گفته  به 
با طیفی از کشورها را در  موافقت نامه تجارت آزاد 
دستور کار قرار داده است. به جز موافقت نامه تجارت 
آزاد با امارات، کارگروهی برای مذاکرات موافقت نامه 
نیز  خلیج فارس  همکاری  شورای  با  آزاد  تجارت 
تشکیل شده است. همزمان هند اقدامات مقدماتی 
استرالیا،  بریتانیا،  با  آغاز گفت         وگوهای مشابه  برای 
ایاالت         متحده آمریکا و کانادا را در دستور کار قرار 

داده است.
شافعی با اشاره به اقدامات ترکیه در این زمینه نیز 
گفت: ترکیه در سال های اخیر کوشش فراوانی برای 
توسعه حضور و نفوذ تجاری در کشورهای پیرامونی 
و  ترکیه  است.  داده  صورت  آن  از  فراتر  حتی  و 
جمهوری آذربایجان هدف بلندپروازانه افزایش روابط 
تجاری به 15میلیارد دالر در 2023 را مدنظر قرار 
سرمایه         گذار  دومین  بریتانیا  از  بعد  ترکیه  داده         اند. 
می شود.  محسوب  جمهوری آذربایجان  در  خارجی 
با  خود  تجارت  افزایش  هدف  همچنین  کشور  این 
کشورهای آفریقایی به 75 میلیارد دالر تا سال2023 
را مطرح کرده و می         کوشد با پاسخگویی به نیازهای 
گسترش  برای  را  راه  آفریقایی  کشورهای  امنیتی 

حضور و نفوذ کاالها و شرکت های ترک در این قاره 
بیش از گذشته هموار کند. کوشش         های این کشور 
برای در دست گرفتن برخی پروژه         های زیرساختی در 

عراق را نیز باید در همین راستا دانست.
منطقه  بازگشایی  کرد:  عنوان  ایران  اتاق  رئیس 
27یادداشت  امضای  اردن  و  سوریه  آزاد  تجارت 
تفاهم همکاری اقتصادی  میان عربستان و فرانسه و 
13 یادداشت تفاهم به ارزش 30 میلیارد دالر میان 
دو کشور عربستان و عمان از دیگر نشانه         های آشکار 

این رویکرد در میان کشورهای منطقه است.
اهداف  منطقه  دولت         های  اینکه  بیان  با  وی 
خارجی  تجارت  افزایش حجم  برای  بلندپروازانه ای 
به رشدی  رو  اقدامات  راستا  این  در  و  داشته  خود 
انجام داده         اند، گفت: در واقع آنها دریافته         اند نگاه به 
بیرون یکی از الزامات رشد صادرات است، اما باید 
پیشبرد  ضرورت  که  داشت  توجه  نیز  مهم  این  به 
داخلی  مشکالت  حل         وفصل  سیاست  این  صحیح 
اقتصاد و تقویت تولید داخل است. در کنار آن باید 
نگاه به بیرون و استفاده از ظرفیت بازارهای منطقه 

را نیز در دستور کار قرار داد.
و  نکند  تغییر  فعلی  روند  اگر  داد:  هشدار  شافعی 
نگاه خود را عوض نکرده و به صورت بلندمدت برای 
روابط اقتصادی کشور فکری نکنیم، کشورمان بیش 
از  بالقوه را  ایزوله می شود و فرصت های  از گذشته 
دست خواهد داد. وی درخصوص عدم موفقیت ایران 
اظهار کرد: یک  انعقاد موافقت نامه های تجاری،  در 
مورد موافقت تجارت ترجیحی با ترکیه منعقد شد، 
این معاهده  اعتقاد دارند  اقتصادی  اما همه فعاالن 
هنر  تنها  یعنی  است،  ایران  اقتصادی  ترکمانچای 
انجامید. درباره تجارت  نتیجه  این  به  نهایتا  ما هم 
انجام  کاملی  تحقیق  ایران  اتاق  ترکیه  با  ترجیحی 
وجود  با  اما  کرد،  ارسال  مسووالن  برای  و  داده 

بخش خصوصی بررسی کرد؛ جاماندگی ایران از رالی روابط تجاری دوجانبه در منطقه

جاماندگی ایران از رالی تجارت
راه گریز از اقتصاد ایزوله

دنیای اقتصاد : فعاالن اقتصادی با بررسی روند رو به رشد توسعه روابط تجاری دوجانبه در منطقه، 
از این موضوع هشدار دادند. به اعتقاد آنها، توجه به تحوالت اقتصادهای  ایران  نسبت به غفلت 
پیرامونی ایران از حیث حجم انبوه موافقت نامه های تجاری اهمیت دارد و اگر به صورت بلندمدت برای 
توسعه روابط اقتصادی فکری نکنیم، بیش از گذشته ایزوله می شویم و فرصت های بالقوه نیز از دست 

خواهد رفت.

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-4/3834835-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
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متن کامل

برد - برد ایران و روسیه در گرو 
تقویت دیپلماسی انرژی

برای دو کشور  انرژی  باالی  اهمیت  به  توجه  با 
دو  انرژی  دیپلماسی  تقویت  روسیه،  و  ایران 
کشور در سه زمینه مختلف، می تواند زمینه ساز 
رشد و امنیت اقتصادی و به طور کلی شکل گیری 

یک بازی برد-برد باشد.

از  انرژی یکی  از آنجا که  به گزارش خبرنگار مهر، 
اقتصادی  پیشرفت  و  قدرت  مؤلفه های  مهمترین 
دیپلماسی  رو  همین  از  است.  کشورها  تمام  برای 
انرژی را می توان یکی از مهمترین ابعاد دیپلماسی 
دانست که البته همیشه پیچیده تر و فراتر از سایر 
معامالت تجاری و اقتصادی بوده است. در واقع به 
علت طوالنی مدت بودن اکثر قراردادهای بین المللی 
انرژی، امضای آنها به معنی گره زدن امنیت انرژی 
دو کشور است و از همین رو عموماً این قراردادها 
در سطحی باالتر از وزیر و سطوح اقتصادی پیگیری 

می شود.
تعامالت  در  انرژی  بحث  به  اهتمام  رو  همین  از 
سیاسی با کشور روسیه که یکی از بزرگترین عرضه 
چندانی  دو  اهمیت  است  دنیا  در  انرژی  کنندگان 
اقتصاد  تعاریف،  برخی  طبق  اگر  واقع  در  می یابد. 
سرمایه محور،  دسته  سه  به  را  مختلف  کشورهای 

کنیم،  تقسیم بندی  انرژی محور  و  کارگرمحور 
روسیه در صدر کشورهای انرژی محور قرار می گیرد. 
قبال  در  روسیه  خارجی  رفتار  بررسی  با  همچنین 
می توان  خارجی،  سیاست  مختلف  محیط های 
بارزی در  انرژی نقش  تشخیص داد که دیپلماسی 

سیاست ها و رویکردهای روسیه دارد.
سال های گذشته روسیه به دالیل مختلفی وابستگی 
به  و  کرده  کمتر  کمی  انرژی  به  را  خود  صادرات 
حدود 40 درصد رسانده، ولی در سال های گذشته 
تشکیل  نفت  و  گاز  را  روسیه  صادرات  سوم  دو 
می داد و یک چهارم تولید ناخالص ملی آن از بخش 
انرژی حاصل می شد.بر اساس آمار شرکت بریتیش 
پترولیوم که در ماه ژوئن 2017 منتشر شد، روسیه 

پیشتاز بازار انرژی از لحاظ صادرات بوده است.
با این حال باید توجه داشت رویکرد و جهت گیری 
سیاست انرژی روسیه در بازارهای مختلف متفاوت 
است. درحالیکه مسکو نسبت به شرق آسیا رویکرد 
هرچه  توسعه  دنبال  به  و  دارد  منعطف تری  نسبتاً 
این  کشورهای  به  انرژی  انتقال  شبکه های  بیشتر 
اروپا همچنان سیاست  قبال  منطقه است، ولی در 
گاز  لوله  خط  زیرساختهای  از  اهرمی  استفاده 

استفاده می کند.
از طرفی با روی کار آمدن دولت بایدن تحریم های 
آمریکا علیه روسیه تشدید شده است. در روزهای 
برای  آمریکا  سنای  مجلس  دموکرات های  گذشته 
اولین بار از طرحی برای اعمال تحریم های گسترده 
علیه مقامات ارشد دولتی و نظامی روسیه، از جمله 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور این کشور رونمایی 
را  روسی  مقامات  تند  واکنش  که  طرحی  کردند. 
تحریم ها  این  اصلی  دالیل  از  یکی  داشت.  پی  در 
عملیاتی نشدن خط لوله انتقال گاز روسیه به آلمان 

موسوم به »نورد استریم 2« است.

اینکه  به  توجه  با  و  تمام شرایط  نظر گرفتن  با در 
در روزهای گذشته و با نزدیک شدن سفر ریاست 
جمهوری به روسیه، موضوع تمدید قرارداد 20 ساله 
برنامه  یک  تدوین  است،  شده  داغ  روسیه  و  ایران 
جامع برای یک همکاری استراتژیک و بلند مدت در 

حوزه انرژی به شدت حائز اهمیت است.
در این سال ها مسکو به طور دائم قصد خود را برای 
وجود  با  تهران  با  اقتصادی  همکاری های  توسعه 
در  ولی  است.  کرده  اعالم  واشنگتن  تحریم های 
متوسط  در سطح  دوجانبه  تجارت  واقعیت گردش 
خارجی  تجارت  در  ایران  سهم  است.  مانده  باقی 
این  و  بوده  درصد   2 تنها   2018 سال  در  روسیه 
فهرست  در  ایران  که  است  شده  سبب  موضوع 
قرار   50 رتبه  در  روسیه  خارجی  تجاری  شرکای 
گیرد. این در حالی است که ایران در سال 2017، 

چهل وهشتمین شریک تجاری روسیه بوده است.
در این زمینه عمده همکاری های ایران و روسیه را 
ادامه بیان  می توان به 3 دسته تقسیم کرد که در 

می شود:
1( تعامل در بازارهای صادراتی نفت و گاز

دلیل  به  روسیه  و  ایران  که  می کنند  تصور  برخی 
نمی توانند  داشته اند  گازی  بازارهای  در  که  رقابتی 
از  تصور  این  باشند.  داشته  هم  با  مناسبی  تعامل 
آنجایی شکل می گیرد که بازار هدف ایران را اروپا 
روسیه  استقبال  عدم  علت  به  و  می گیرد  نظر  در 
را غیر  تعامل دو کشور  بازار،  این  به  ایران  از ورود 

ممکن می داند.
باره  این  در  انرژی  کارشناس  پور،  سلیمان  جواد 
از قدیم  ایران و روسیه  اینکه میان  با وجود  گفت: 
رقابتی وجود داشته است ولی با توجه به اینکه هر 
دو کشور عرضه کننده انرژی هستند و تجربه موفقی 
در افزایش همکاری ها دارند، می توانند همکاری های 

سازنده ای را شکل دهند؛ مثل همکاری که روسیه 
است.  داده  شکل  پالس  اوپک  عضو  کشورهای  با 
به  توجه  با  رقابتی هم که گفته می شود هم  البته 
بازار  در  ایران  رنگ  کم  حضور  و  کشور  دو  فاصله 
ارمنستان و عدم حضور ایران در اروپا ممانعتی برای 

این همکاری ها ایجاد نمی کند.
باید  با روسیه در حوزه گاز  وی افزود: همکاری ما 
به نوعی تقسیم بازار باشد. عرضه کنندگان بازار گاز 
محدود هستند و مثل بازار نفت متنوع نیستند. در 
واقع می توان گفت تنها کشورهای آمریکا، استرالیا، 
قطر، روسیه، ترکمنستان و ایران از صادرکنندگان 
گاز هستند و باقی کشورها به جز تأمین گاز برای 
بازارها داشته  خودشان نتوانستند حضور جدی در 
باشند. این باعث می شود اگر این کشورها همکاری 
کنند منافعشان بیشتر شود، مثل اوپک که در بازار 
این  میان  از  هرچند  داشت.  را  برتری  دست  نفت 
اگر  و  نپیوستند   GECF به  قطر  استرالیا  کشورها 
این اتفاق بیافتد می توان شاهد اتفاقاتی مثل دوران 

طالیی اوپک را شاهد بود.
وی افزود: باید شناخت دقیقی از نقاط مورد توجه 
روسیه پیدا کنیم و پیشنهادهای راهبردی بدهیم. 
به طور مثال بازار گاز اروپا برای روسیه اهمیت قابل 
توجهی داره و حضور ما هم طبیعتاً منافعی خواهد 
داشت ولی این رقابت به نفع دو کشور نخواهد بود 

و بیشتر برای طرف غربی منفعت خواهد داشت.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: می توانیم بگوییم 
آن  از  و  نمی کنیم  ورود  اروپا  گاز  بازار  به  ما  که 
طرف روسیه هم مزایایی برای ما ایجاد کند، مثاًل 
تکنولوژی  و  سیاسی  تعامالت  و  گذاری  سرمایه  با 
مسیر بازار هند و پاکستان را برای ما تسهیل کند. 
به  برای صادرات گاز  ما  همچنین یک مشکلی که 
عمان داریم احداث لوله در آب های عمیق است که 

https://www.mehrnews.com/news/5398877/%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%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
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بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  ماه  دی  نشست 
تهران برابر معمول همیشه، ساعت 7 صبح آخرین 
سه شنبه ماه، یعنی 28 دی ماه با حضور نمایندگان 
بخش خصوصی و دولتی برگزار می شود. این نشست 
به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت اتاق تهران 
)کانال آپارات( و صفحه رسمی اینستاگرام اتاق برای 
اعضا، فعاالن اقتصادی و عالقمندان پخش می شود.

در این نشست که سی اُمین نشست ماهانه در این 
دوره هیات نمایندگان اتاق تهران است، ابتدا فرزین 
فردیس، علی نقیب و هرویک یاریجانیان، به عنوان 
سخنرانان پیش از دستور صحبت خواهند کرد و در 
ادامه مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، سخنان 
اقتصاد  روز  رخدادهای  و  شرایط  با  رابطه  در  خود 
کشور را بیان می کند. هم چنین مریم خزاعی، معاون 
گزارشی  نیز  تهران،   اتاق  اقتصادی  بررسی های 
متغییرهای  و  کالن  شاخص های  روند  از  یک ماهه 

مهم اقتصادی ایران و جهان ارائه می کند.
این نشست با ارائه گزارشی از سوی وحید تقی خانی، 
انسانی  منابع  توسعه  و  آموزش  موسسه  مدیرعامل 
ادامه  در  و  می شود  پیگیری  تهران  بازرگانی  اتاق 
بهبود  کمیسیون  رئیس  نجفی منش،  محمدرضا 
عملکرد  از  تولید  موانع  رفع  و  کسب وکار  محیط 

کمیسیونش گزارشی ارائه می کند.
در  تبادل نظر  و  بحث  نشست  این  اصلی  دستور 
خصوص اهمیت تعامل سیاسی و اقتصادی ایران با 
چین به بهانه استارت اجرایی شدن تفاهم نامه 25 
عالءالدین  بخش  این  در  است.  کشور  این  با  ساله 
اسالمی  شورای  مجلس  سابق  نماینده  بروجردی، 
جمع  در  چین  و  ایران  دوستی  انجمن  رئیس  و 

نمایندگان بخش خصوصی حاضر خواهد شد.
نمایندگان  هیات  سی اُم  نشست  پایانی  بخش 
علی  توسط  گزارشس  ارائه  تهران،  بازرگانی  اتاق 
اتاق  کسب وکار  مدرسه  برنامه های  از  زواشکیانی 

تهران )تکاپو( است.
نشست بیست ونهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران از ساعت 7:00 صبح سه شنبه 30 تیر ماه در 
طبقه هشتم اتاق به صورت نیمه حضوری و مجازی 
برگزار می شود و از طریق کانال آپارات و اینستاگرام 

اتاق تهران نیز به صورت مستقیم پخش می شود.

 سی اُمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
سه شنبه 2۸ دی ماه برگزار می شود

نگاه بخش خصوصی به توافق 
25 ساله با چین

تهران،  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیات  اعضای 
صبح   7 ساعت  که  خود  نشست  سی اُمین  در 
سه شنبه 2۸ دی ماه 14۰۰ برگزار می شود، عالوه 
بر مرور مهمترین رویدادهای اقتصادی کشور و 
اتاق تهران در یک ماه گذشته، با حضور رئیس 
انجمن دوستی ایران و چین، مساله تفاهم نامه 
قرار  بررسی  و  نقد  را مورد  25 ساله دو کشور 

می دهند.

موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران با همکاری 
عالی  شورای  و  ایران  اتاق  علمی-کاربردی  مرکز 
داوری  جامع  آموزشی  دوره  قضاییه  قوه  وکالی 

برگزار می کند.
این دوره آموزشی آنالین روز بیست وهشتم دی ماه 

راس ساعت 13 برگزار خواهد شد.
الزامات داوری، مزایای  سرفصل های دوره آموزشی 
بین المللی  داوری  تحلیل  بین المللی،  داوری های 
مراجع  مهمترین  و  موردی  دعوی  چند  بررسی  با 

داوری بین المللی است.
صادقی،  میرمحمد  حسین  آموزشی  دوره  این  در 
نیکل  کاترینا  و  ویلسون  آنتونی  قریشی،  خاور 

سخنرانی می کند.
شماره  با  با  بیشتر  هماهنگی  برای  عالقمندان 
 2-88814040 و   35-88810534 تلفن های 
تماس بگیرند. همچنین برای ثبت نام از اینجا اقدام 

کنند.

به همت موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران

دوره آموزشی جامع داوری 2۸ 
دی ماه برگزار می شود

ایران، دوره  اتاق  و پژوهشی  موسسه آموزشی 
برگزار  دی ماه  2۸ ام  را  داوری  جامع  آموزشی 
می کند. این دوره آموزشی یک روزه خواهد بود.

422 میلیارد ریال، ارزش کل معامله های شرکت های 
توزیع برقبه گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل 
از روابط عمومی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، 
شده  انجام  معامله های  کل  ارزش  گزارش  این  در 
مانده  و  ریال  میلیارد  این شرکت ها 422  از سوی 

حساب 77 میلیارد ریال برآورده شده است.
بر این اساس، قیمت متوسط برق در بورس انرژی 

538 ریال بر کیلووات ساعت ذکر شده است.

422 میلیارد ریال، ارزش کل 
معامله های شرکت های توزیع 

برق
بازار  معاونت  در  شده  تهیه  گزارش  اساس  بر 
حجم  ایران،  برق  شبکه  مدیریت  شرکت  برق 
بورس  در  برق  توزیع  شرکت های  معامله های 
میلیون  دی، 7۸4  تا 25  مهر  ابتدای  از  انرژی 

کیلووات ساعت اعالم شد.



شماره  3045 27 دی 1400

6

اقتصاد ایران و جهان

ایران به سرپرستی غالمحسین  اتاق  هیات تجاری 
و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  شافعی 
در  و  عراق شد  وارد  ایران شب گذشته  کشاورزی 
و  شهر  این  اتاق  رئیس  استقبال  مورد  نجف  شهر 

سرکنسول ایران در نجف قرار گرفت.
در  حضور  با  ایران  اتاق  تجاری  هیات  امروز  صبح 
فدراسیون صنایع عراق نشست مشترکی با فعاالن 

صنعتی این کشور برگزار کردند.
نماینده  الهاللی،  هاشم  ابتسام  نشست  این  در 
پارلمان عراق، عادل عکاب حسین رئیس فدراسیون 
صنایع عراق و تعدادی از فعاالن صنعتی این کشور 
ایران،  اتاق  رئیس  شافعی  غالمحسین  میزبان 
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
مشترک  اتاق  رئیس  اسحاق  آل  یحیی  مجلس، 
بازرگانی ایران و عراق و همچنین تعدادی از فعاالن 

اقتصادی ایران بودند.

روابط  توسعه  نشست،  این  در  شافعی  غالمحسین 
اقتصادی دو کشور را ضروری دانست و گفت: کشور 
و  است  تجاری  یک شریک  از  فراتر  ما  برای  عراق 
نیاز  که  است  عمیق  به قدری  کشور  دو  پیوندهای 
داریم در بخش های اقتصادی پیشرفت های بیشتری 

را رقم بزنیم.
رئیس هیات تجاری ایران در این سفر تاکید کرد: 
ایران،  از پشتیبانی 4 نماینده مجلس  در این سفر 
از  منتخبی  و  عراق  و  ایران  مشترک  اتاق  ریاست 
انتظار  این  و  برخورداریم  ایران  اقتصادی  فعاالن 
سرفصل  بتوانیم  تخصصی  مذاکرات  با  که  می رود 

جدیدی در روابط اقتصادی دو کشور رقم بزنیم.
پیشرفت در بخش صنعت اندک است

رئیس  حسین  عکاب  عادل  نشست  این  ادامه  در 
به  خوشامدگویی  ضمن  عراق  صنایع  فدراسیون 
هنوز  که  کنیم  اعتراف  باید  گفت:  ایرانی  هیات 

فعالیت اقتصادی واقعی بین دو کشور اتفاق نیفتاده 
است.

شامل  که  فعالیتی  اما  دارد  وجود  تجاری  فعالیت 
بخش صنعت بشود هنوز رقم نخورده است. جلسات 
استان های  از  نمایندگانی  کردیم،  برگزار  زیادی 
انتخاب شدند و پیشنهاد هایی در جلسات  هم جوار 
صنعت  زمینه  در  است.  مطرح شده  مشترک 
فعالیت های فردی از طرف ایرانی ها را شاهد بوده ایم 
و موفق شده اند اما نیاز است که این موضوع به یک 

جریان تبدیل شود.
وی ادامه داد: کارخانه های زیادی در ایران تنها برای 
بازار عراق تولید می کنند اما هیچ گاه اینجا کارخانه 
دانشگاه  در  که  دیدار  یک  در  نکرده اند.  احداث 
اما  کردیم  اشاره  فرصت های صنعتی  به  بود  تهران 
نکرده  سرایت  صنعت  بخش  به  هنوز  همکاری ها 
اقتصادی  روابط  زمینه  افزود:  حسین  عکاب  است. 
دو کشور سابقه 18 ساله دارد اما اراده کافی برای 
سرمایه گذاری صنعتی از سوی ایران وجود ندارد و 
روابط در سطح تجارت باقی مانده است. نیاز هست 
اتاق مشترکی در حوزه صنعت داشته باشیم تا موانع 
را  بررسی کنند. من کارخانه هایی  را  این همکاری 
کارخانه ها  این  متوقف شده اند.  دیده ام که  ایران  در 

می توانند در عراق فعال شوند.
رئیس اتاق صنایع عراق گفت: در زمینه تأمین مواد 
شهرک   6 همچنین  هستیم  همکاری  آماده  اولیه 
صنعتی در عراق داریم که فرصت های سرمایه گذاری 
در آن فراهم است. پیشنهاد های زیادی از کشورهای 
حال  در  اردن  با  حاضر  حال  در  دادیم.  مختلف 
همکاری هستیم. عالقه داریم این همکاری با ایران 
ایران  با  مشترکی  صنعتی  شهرک  و  بگیرد  شکل 
توسعه  و  بازسازی  تا  هستیم  آماده  باشیم.  داشته 

عراق را با کمک ایران دنبال کنیم.

وی ادامه داد: حضور نمایندگان پارلمان دو کشور 
اهتمام  با  امیدواریم  است.  مغتنم  نشست  این  در 
دو  همکاری  توسعه  برای  نیاز  مورد  قوانین  آن ها 
کشور به تصویب برسد و در آینده سطح همکاری ها 

متفاوت از امروز باشد.
مشکالت سرمایه گذاری در عراق رفع شود

پاسخ  این نشست غالمحسین شافعی در  ادامه  در 
به درستی  که  همان طور  گفت:  حسین  عکاب  به 
اشاره کردید پایداری روابط اقتصادی صرفاً با مبادله 
پایداری  بلندمدت  سرمایه گذاری  و  نیست  تجاری 
ایجاد می کند. این را همه فعاالن اقتصادی مدنظر 
توسعه  بازسازی،  نیازمند  عراق  اینکه  در  دارند. 
است،  رفاه  و  اشتغال  سطح  افزایش  و  صنعتی 
تردیدی نیست اما هر نوع روابط اقتصادی دوطرفه 
نیازمند تأمین منافع مشروع دو طرف است اگر این 

منافع شناخته شود، توسعه روابط اتفاق می افتد.
گذشته  سال های  در  داد:  ادامه  ایران  اتاق  رئیس 
کرده ایم  سرمایه گذاری  عراق  در  دالر  میلیارد   3
تداوم  در  که  کرده ایم  برخورد  مشکالتی  به  اما 
مسائل  باید  است.  بوده  تأثیرگذار  سرمایه گذاری 
این صورت  در  برطرف کنیم.  و  بررسی  را  موانع  و 

توسعه همکاری صنعتی خودبه خود اتفاق می افتد.
آماده ایجاد شهرک صنعتی مشترک هستیم

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون 
به  اشاره  با  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
توسعه  ضرورت  از  عراق  و  ایران  عمیق  پیوندهای 
جلسات  گفت:  سخن  اقتصادی  همکاری های 
از  بخشی  داشته ام،  اقتصادی  فعاالن  با  متعددی 
آن ها که در عراق کار می کنند از مشکالتی که در 
اجرا داشته اند صحبت کرده اند. هم بخش خصوصی 
و هم دولت معتقد هستند که باید این مشکالت در 
عراق برطرف شود تا ورود سرمایه گذاران در موارد 

در نشست هیات اقتصادی ایران در فدراسیون صنایع عراق مطرح شد

موانع سرمایه گذاری در عراق، اجازه توسعه روابط را نمی دهد
شافعی، رئیس اتاق ایران در نشستی با فعاالن اقتصادی عراق گفت: برای تداوم سرمایه گذاری باید 

موانع را برطرف کنیم؛ در این صورت توسعه همکاری صنعتی خودبه خود اتفاق می افتد.

متن کامل

https://otaghiranonline.ir/news/41239
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بـه گزارش اتاق تهران، در ابتدای این جلسـه، مشـاور 
عالـی رئیـس اتـاق تهـران با ارائه گزارشـی بـه تبیین 
ابعـاد این الیحـه پرداخت. ابراهیـم بهادرانی با اشـاره 
بـه اهـداف مندرج در الیحه بودجه سـال1401 مبنی 
بـر رشـد اقتصـادی 8 درصـد بـا تمرکـز بـر ارتقـای 
بهره وری، تسـهیل فضای کسـب وکار، توسعه صادرات 
و ایجـاد ثبـات اقتصادی و همچنیـن اهدافی همچون 
عدالت محـوری و مبـارزه بـا فسـاد، تغییـر سـاختار 
بودجـه و تامیـن مالی اقتصـاد، گفت: بر اسـاس آنچه 
در ایـن الیحـه قیـد شـده، قـرار اسـت 5/ 3 درصـد از 
رشـد اقتصـادی 8درصدی، از محـل افزایش بهره وری 
و 5/ 4 درصـد از افزایـش سـرمایه گذاری محقق شـود. 
ایـن در حالـی اسـت که میانگین حسـابی بهـره وری 
طی 9سـال اخیر معادل منفـی 7/ 1 درصد و میانگین 
سـرمایه گذاری طـی ایـن مـدت منفـی 97/ 5 درصد 

بوده اسـت.
او افـزود: پیشـنهاد مـا ایـن اسـت کـه سـناریوهای 
مختلـف بـر اسـاس واقعیت بـه صـورت خوش بینانه، 

واقع بینانـه و بدبینانـه بـرای رشـد اقتصـادی در نظـر 
گرفته شـود تـا از هدررفتن منابـع جلوگیری به عمل 

آید.
بهادرانـی بـا اشـاره بـه رشـد بی رویـه سـقف بودجـه 
اظهـار کـرد: بودجـه عمومـی دولتـی معمـوال بـا دو 
سـقف برآورد می شـود کـه برای ایـن ردیف در سـال 
1400 دو سـقف 938 هزار میلیارد تومان و 1278 هزار 
میلیـارد تومـان تعییـن شـده بـود. در واقـع، برابر بند 
»ب« مـاده واحـده قانـون بودجـه سـال 1400 مبلـغ 
قابـل ابالغ برای سـال 1400 معادل 938همت اسـت 
و 340همـت باقی مانـده به شـرط اطمینـان از تحقق 
منابـع در 6مـاه دوم سـال، قابل ابالغ اسـت که محقق 
نشـده است. اکنون در الیحه بودجه سـال 1401 رقم 
1278 هـزار میلیارد تومـان مبنا قرار گرفته اسـت. در 
صورتـی کـه رقم بودجـه را با رقم 938همت مقایسـه 
کنیـم، 46 درصـد رشـد کـرده اسـت که قابـل توجیه 
نیسـت. مشـاور عالـی رئیـس اتـاق تهـران در ادامـه 
بـه منابـع درآمـدی دولـت در ایـن الیحه اشـاره کرد 
و گفـت: از کل منابـع پایـدار، 4/ 48 درصـد از طریـق 
درآمـد پایـدار نظیر مالیات و سـود حاصـل از مالکیت 
دولـت تامیـن می شـود و 6/ 51 درصـد آن از طریـق 
فـروش نفـت، اسـتقراض از صنـدوق توسـعه ملـی، 
فـروش اوراق، فـروش شـرکت های دولتـی و فـروش 

امـوال منقـول و غیر منقـول تامیـن خواهد شـد.
بهادرانـی در ادامـه، بـا اشـاره بـه اینکـه درآمدهـای 
مالیاتـی از 325 هزار میلیارد تومان در سـال 1400 به 
527 هزار میلیارد تومان در سـال 1401 افزایش یافته 
اسـت، توضیـح داد: بـا توجـه بـه عملکـرد 139روزه 
سـال جاری، معـادل 7/ 75 درصـد رقـم مصوب سـال 
قبـل تحقـق یافته اسـت. بـر این اسـاس، بـا توجه به 
عملکـرد سـال جاری، باید بیـش از 80 درصـد مالیات 
وصـول شـود که در شـرایط رکـودی، کرونـا و تحریم 

تردید بخش خصوصی در تحقق 
بودجه 14۰1

در  خصوصی  بخش  نمایندگان   : دنیای اقتصاد 
جلسه اخیر کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق 
بازرگانی تهران، الیحه بودجه سال آینده را مورد 
مهمی  مسائل  که  گفتند  و  دادند  قرار  واکاوی 
بودن  نامشخص  مالیات ها،  افزایش  همچون 
چند  سرمایه گذاری،  جذب  به  بودجه  رویکرد 
و چون واگذاری دارایی های دولت، تامین مالی 
خارجی و فاینانس و همچنین واگذاری معادن در 
الیحه بودجه 14۰1 باید در نشست های نمایندگان 

مردم در مجلس مورد توجه قرار گیرند.

تحقـق ایـن امـر بسـیار بعیـد بـه نظـر می رسـد. وی 
تصریح کـرد: مالیات اشـخاص حقوقـی غیردولتی در 
الیحه نسـبت به قانون بودجـه 1400 حدود 5/ 2برابر 
شـده و گفتـه شـده که علـت رشـد زیاد ایـن بخش، 
اخـذ مالیات از سـپرده شـرکت های بزرگ اسـت. این 
مساله سـبب  می شود که شـرکت ها از سـپرده گذاری 

اجتنـاب کنند.
مالیـات  معافیـت  حـذف  بـه  همچنیـن  بهادرانـی 
ارزش افـزوده مناطـق آزاد تجـاری و صنعتی و مناطق 
ویـژه اقتصادی اشـاره و اظهـار کرد: با توجـه به اینکه 
در قانون مناطق آزاد مالیات بخشـیده  شـده اسـت، از 
بین بـردن معافیـت سـرمایه گذاران در قانـون بودجه 

منطقـی بـه نظر نمی رسـد.
بـه گفتـه مشـاور عالـی رئیـس اتـاق تهران، رسـیدن 
وابسـتگی بـه درآمدهـای نفتـی بـه بیشـترین میزان 
طـی 10سـال اخیـر از دیگـر نـکات این الیحه اسـت. 
او در ایـن بـاره توضیـح داد: کاهـش قابل توجـه منابع 
واگـذاری شـرکت ها، نشـان دهنده ادامه تمایـل تداوم 
تملـک دولـت بـر آنهاسـت؛ در حالـی کـه مضـرات 
مدیریـت دولتـی بر کسـی پوشـیده نیسـت. در عین 
حـال، اسـتفاده حـدود چهاربرابری از صندوق توسـعه 
ملـی، در شـرایطی که درآمد ناشـی از صـدور نفت به 
صـورت غیرواقعـی برآورد شـده اسـت، باعـث کاهش 
و  خصوصـی  بخـش  سـرمایه گذاری  منابـع  بیشـتر 
ناکارآمـد شـدن صنـدوق توسـعه ملـی خواهد شـد و 
ایـن صنـدوق را بـه سرنوشـت حسـاب ذخیـره ارزی 
دچـار خواهـد کـرد. بهادرانـی بیـان کـرد: در صـورت 
عدم تامیـن منابـع صـادرات نفـت و منابـع واگـذاری 
شـرکت ها، کسـری بودجـه از طریـق صـدور اوراق بـا 
رقم پیشـنهادی 88 هزار میلیـارد تومان تامین خواهد 
شـد کـه ایـن امـر، میـزان بدهـی دولـت را افزایـش 
می دهـد. وی با اشـاره بـه اینکه در سـال آینده، مبلغ 

زیـادی از فـروش اوراق بـه مصـرف هزینه هـای جاری 
اختصـاص خواهد یافت، گفت: ایـن نگرانی وجود دارد 
کـه دولـت در سـال های آینده با مسـاله قفل شـدگی 
بودجـه مواجه شـود.  مشـاور عالی رئیس اتـاق تهران 
همچنیـن بـه دادن مجـوز قانونـی بـه شـرکت های 
دولتـی بـرای تامیـن کسـری خـود از طریـق منابـع 
بانکـی اشـاره و تصریـح کـرد: این مسـاله بـه افزایش 
پایـه پولـی و تورم دامـن خواهد زد. بهادرانـی در ادامه 
پیشـنهادهایی بـرای بهبـود سـاختار الیحـه بودجـه 

1401 ارائـه کـرد.
 فشارهای بودجه 1401 بر کسب وکارها

در ادامه این جلسـه، سـایر اعضای کمیسـیون به ارائه 
دیدگاه هـا و نظرات خود پرداختنـد و پس از آن فریال 
مسـتوفی، رئیس کمیسـیون بازار پول و سـرمایه اتاق 
تهـران بـه طـرح پرسـش هایی در مـورد ایـن الیحـه 
پرداخـت کـه دولـت و سیاسـتگذار باید به آن پاسـخ 
دهنـد. مسـتوفی ایـن مسـاله را مطـرح کـرد کـه آیا 
افزایـش در نظر گرفته شـده برای درآمدهـای مالیاتی 
دولـت معـادل حـدود 60 درصـد، باعـث فشـار آمدن 
بـر طبقـات متوسـط و کسـب وکارها می شـود یـا این 
درآمدها از محـل جلوگیری از فرار مالیاتی بخش های 
غیرشـفاف تامین خواهد شـد. وی همچنین پرسشی 
در مـورد برنامـه دولت برای کاهـش هزینه های جاری 
بـا هـدف کاهش کسـری بودجـه و در ادامـه آن مهار 

تورم مطـرح کرد.
رئیس کمیسـیون بـازار پول و سـرمایه اتـاق تهران با 
بیـان اینکـه »یکـی از بزرگ تریـن کاسـتی های دهـه 
90 در اقتصـاد ایـران، موضـوع سـرمایه گذاری بـوده 
اسـت،« ایـن مسـاله را مطـرح کـرد کـه نـگاه الیحه 
بودجـه 1401 بـه مقولـه سـرمایه گذاری چیسـت و 
راهکارهـای تقویـت تشـکیل سـرمایه در ایـن الیحه 

چگونـه دیده شـده اسـت.
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اقتصاد ایران و جهان

بر مبنای داده  های وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شد

کارنامه دو ثلث تامین مالی تولید
دنیای اقتصاد : نمرات تامین مالی تولید تا پایان آبان14۰۰ منتشر شد. بنگاه   های تولیدکننده در این 
مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از شبکه بانکی تسهیالت بیشتری دریافت کرده   اند، اما به دلیل 
صرف عمده این منابع برای سرمایه در گردش که حدود 79 درصد کل تسهیالت را تشکیل می دهد، 

مساله تقویت بنیه تولید و رشد تشکیل سرمایه در بخش صنعت به فراموشی سپرده شده است.

آمارهای وزارت صنعت،  از  برگرفته  شواهد موجود 
می دهد،  نشان  مرکزی  بانک  و  تجارت  و  معدن 
تامین مالی بخش صنعت و معدن تنها در حد رفع 
امور جاری است و به رشد ملموس تشکیل سرمایه 
منابع  که  آنجا  از  است.  نشده  منجر  تولید  بخش 
مالی دو طرح تبصره »18« و تسهیالت رونق تولید 
عمدتا به استان   های معدودی تزریق می شود، دست 
استان   های  در  تولید  واحدهای  از  وسیعی  طیف 
کشور از دسترسی به منابع مالی دور مانده است. 
در  سرمایه  برای  تولید  واحدهای  عطش  حالی  در 
که  می گیرد  شدت  تورم  جهش  بار  هر  با  گردش 
این موضوع موجب خواهد شد، توان بنگاه   ها برای 
صنایع  بنیه  روی  که  ماشین   آالت  خرید  و  تجهیز 
برای نوآوری و بهره   وری اثر می   گذارد، تضعیف شود.
شبکه  در  اقتصاد  مالی  تامین  کارنامه  بررسی 
نشان می دهد، در هشت ماه  بانکی طی سال جاری 

به  65درصدی،  رشد  با   1400 آبان  به  منتهی 
1727هزار  کشور  سراسر  اقتصادی  واحدهای 
است.  شده  تزریق  تسهیالت  تومان  میلیارد 
در  سال جاری  در  کسب وکارها  به  وام  اعطای 
تا  گذشته  سال  که  داشته  رشد چشمگیری  حالی 
مجموع  در   1399 آبان  به  منتهی  هشت ماه  پایان 
بخش   های  همه  به  وام  تومان  میلیارد  1043 هزار 
شبکه  کارنامه  مرور  بود.  شده  پرداخت  اقتصاد 
بانکی در سال جاری نشان می دهد، تا پایان آبان ماه 
1400 بیش از 515هزار میلیارد تومان تسهیالت به 
اعطا شده که  بنگاه   های دو بخش صنعت و معدن 
گویای سهم 9/ 29درصدی تولید از وام   های بانکی 
است. این عدد در حالی رشد 69 درصدی را نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است که 
مجموع  در   1399 آبان  به  منتهی  هشت ماه  در 
304هزار میلیارد تومان تسهیالت به تولیدکنندگان 
دو بخش صنعت و معدن پرداخت شده بود؛ عددی 
که از سهم 29درصدی بخش تولید از کل تسهیالت 

پرداختی شبه بانکی حکایت دارد.
از  تولید  بخش  سهم  درباره  جالب  نکات  از  یکی 
است.  گردش  در  سرمایه  میزان  بانکی،  وام   های 
نشان  است  کرده  اعالم  صمت  وزارت  که  ارقامی 
از  بیش  تومان،  میلیارد  515هزار  کل  از  می دهد، 
سهم  تومان  میلیارد  406 هزار  معادل  یا  78درصد 
شتابان  رشد  گویای  که  بوده  گردش  در  سرمایه 

متن کامل

نیاز بنگاه   های اقتصادی به تسهیالت بر اثر افزایش 
است؛  ارزی  نوسانات  تشدید  و  تورم  نرخ  شدید 
موضوعی که اثر خود را روی بهای مواد اولیه، هزینه 
و  گذاشته  بنگاه  دیگر  هزینه   های  و  انسانی  نیروی 
نیاز فعاالن اقتصادی به وجوه نقد را تشدید می کند. 
صحت این وضعیت وقتی مشخص می شود که آمار 
میلیارد  227 هزار  حدود  تزریق  از   99 هشت ماه 
معدن  و  صنعت  بخش   های  به  تسهیالت  تومان 
حکایت دارد؛ عددی که از سهم حدود 74درصدی 
به  تزریق شده  تسهیالت  از کل  گردش  در  سرمایه 

بخش تولید خبر می دهد.
بررسی بیشتر اعداد دو گزارش وزارت صمت و بانک 
مرکزی در سال های 1400 و 1399 نشان می دهد، 
صنعت  بخش   های  به  تزریق شده  تسهیالت  کل  از 
و معدن، تنها 98 هزار میلیارد تومان سهم تشکیل 

سرمایه بوده است.
تسهیالت  کل  20درصد  از  کمتر  ترتیب  این  به 
پرداختی به صنعت و معدن راهی یکی از دو بخش 
بنیه  و  شده  صنعتی  واحدهای  در  ایجاد  و  توسعه 
صنعت را تقویت کرده است. این عدد سال گذشته 
تا پایان آبان 1399 بیش از 69هزار میلیارد تومان 
بود که 27 درصد کل تسهیالت پرداختی به بخش 
ترتیب  این  به  می   شد.  شامل  را  معدن  و  صنعت 
پول  تزریق  افزایش  به رغم  گرفت،  نتیجه  می   توان 
به صنعت در هشت ماه منتهی به آبان 1400، روند 
سرمایه  تشکیل  مجرای  از  تولید  پایه   های  تقویت 
رشد چندانی نداشته و حتی با کاهش سهم روبه رو 
با اهداف دولت سیزدهم  شده است؛. موضوعی که 
اقتصاد  کل  8درصدی  رشد  به  دستیابی  زمینه  در 
سال  در  صنعت  ارزش افزوده  12درصدی  بهبود  و 
سیاست   های  تغییر  و  است  تناقض  در   1401
اقتصادی در راستای تقویت تشکیل سرمایه به ویژه 

از ناحیه ماشین   آالت تولید را یادآور می شود. براین 
مبنا نرخ رشد پرداخت تسهیالت به بخش صنعت و 
معدن از نرخ رشد تورم پیشی گرفته؛ اما عمده این 
منابع به جای بهبود افق بلندمدت صنعت و معدن، 
صرف رفع نیازهای روزمره تولید شده است. بنابراین 
سیاستگذار الزم است در صورتی که تعهدی در قبال 
با توجه به وضعیت تورم  رشد بخش صنعت دارد، 
پرداخت تسهیالت  به رشد میزان  ارز،  نرخ  و رشد 
تشکیل  تقویت  هدف  با  معدن  و  بخش صنعت  به 
این  از  بخشی  ورزد.  اهتمام  ماشین آالت  و  سرمایه 
اهتمام، در قالب دو سیاست تامین مالی با عناوین 
تولید« طی  رونق  »تسهیالت  و  تبصره18«  »طرح 
دو  این  هرچند  است؛  اجرایی شده  اخیر  سال های 
طرح در مجموع حجم قابل توجهی نداشته اند و ابعاد 
میلیارد  به 14 هزار  به زحمت  آنها  ساالنه پوشش 
تومان می رسد که کمتر از 3 درصد کل تسهیالت 
صنعت  بخش   های  به  بانکی  شبکه  از  تزریق شده 
نشان  طرح  دو  این  جزئیات  مرور  است.  معدن  و 
تولید  فعاالن  درخواست   های  اعظم  بخش  می دهد، 

به بانیان این طرح امکان پاسخگویی نیافته است.
در  تولید  فعاالن  تقاضای  به  پاسخگویی  میزان 
تسهیالت  حجم  نظر  از  تولید«  رونق  »تسهیالت 
47 درصد  درخواست   ها  تعداد  نظر  از  و  31 درصد 
تسهیالت  بخش  در  دقیق   تر  طور  به  است.  بوده 
به  منتهی  هشت ماه  طی  مجموع  در  تولید  رونق 
تومان  392میلیارد  و  11 هزار  حدود   1400 آبان 
پرداخت  وام  39فقره  و  3هزار  قالب  در  تسهیالت 
البرز،  استان   های  میان،  این  از  که  است  شده 
سمنان، خراسان رضوی، زنجان    و قم بیشترین سهم 
با بیش  البرز  استان  به خود اختصاص داده اند.   را 
دریافت شده،  تسهیالت  تومان  1362میلیارد  از 
به تنهایی 12درصد کل تسهیالت طرح رونق تولید 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-3/3834849-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%88-%D8%AB%D9%84%D8%AB-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
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یادداشت

اهمیت تعیین »چرایی« سازمان برای ایجاد تفاوت مثبت درجهان

پنج گام تا تعریف هدف سازمانی
این روزها بسیاری از رهبران شرکت ها معتقدند که هدف بزرگ تر سازمانشان، صرفا افزایش ارزش 
سهام نیست، بلکه ایجاد یک تفاوت مثبت در جهان است. به همین علت، تعریف »چرایی سازمان« و 
حصول اطمینان از اینکه همه تصمیمات و عملیات   ها بر این اساس پیش می رود تبدیل به سنگ بنای 

کسب  وکارها شده است. اما سوال اینجاست که چطور هدف سازمان خود را پیدا کنیم؟

متن کامل

رئیس  آنکه  از  پس  کوتاهی  مدت   ،2015 سال 
تصمیم  شدم،  بای«  »بست  شرکت  هیات مدیره 
کنم.  دیدار  هیات مدیره  اعضای  تمام  با  گرفتم 
یکراست رفتم میشیگان تا پاتریک دویل که آن موقع 
مدیرعامل »دومینو پیتزا« بود و یکی از همکارانش 
که  دیدار  آن  لحظه  ماندنی   ترین  یاد  به  ببینم.  را 
بعدها، نقطه عطفی برای بست بای شد، سوالی بود 
که همکار پاتریک در پایان گفت   وگو از من پرسید. 
او پرسید: »سخنرانی سایمون سینک را دیده   ای که 
اقدامات  الهام   بخش  بزرگ، چطور  می   گوید رهبران 
بعد،  کمی  ندیدم.  نه،  که  کردم  اقرار  هستند؟« 
رفتم و سخنرانی را دیدم. سینک می   گفت: »آدم   ها 
کاری ندارند که شما چه کار می کنید. برایشان مهم 
من  برای  این  می   کنید.«  را  کار  آن  چرا  که  است 
من  سال ها،  برای  بود!  »یافتم«  لحظه   های  آن  از 
به نقش کار در  به اهداف شرکت ها فکر می کردم. 
افراد، و انسان که در جست وجوی معناست. گرچه 
این اکتشاف فلسفی، باعث شده بود به قدرت هدف 
به  ایده سینک  اما  بیاورم،  ایمان  فردی و سازمانی 
من یادآوری کرد وقت آن رسیده که مشخص شود 

بست بای، چرا وجود دارد.
هدف  که  معتقدند  رهبران  از  بسیاری  روزها  این 
جهان  در  مثبت  تفاوت  ایجاد  سازمان،  بزرگ تر 
است. مثال از هر 10 مدیر، 8 تای آنها فکر می کنند 
حس هدف مشترک قدرتمند، باعث ایجاد رضایت 

افزایش  و  سازمان  دگرگونی  سهولت  کارکنان،  در 
درک  مدیران  اغلب  می شود.  مشتری  وفاداری 
ناپایدار  می کنند که هدف، به مدیریت محیط   های 
و غیرقابل پیش بینی کمک می کند و باعث بهبود و 

پایداری عملکرد می شود.
حصول  و  شرکت  چرایی  تعریف  علت،  همین  به 
اطمینان از اینکه تمام تصمیمات و عملیات   ها در آن 
راستا هستند، سنگ بنای کسب و کارها شده است.

هدف شرکت ما، در نحوه رشد و تکامل آن، نقش 
کمک  که  است  هدف  این  دارد.  و  داشته  کلیدی 
کرده کارکنانی که سابقا بی   انگیزه و عصبی بودند، 
انگیزه بگیرند و ارزش سهام شرکت، از سال 2012 

ده برابر شود.
ایده که  این  از روی تجربه می   گویم که درک  من 
کند،  حرکت  هدف  یک  راستای  در  شرکت،  یک 
آسان است اما تبدیل آن به واقعیت، سخت   تر است.
به  وقتی  من  است.  درست  هدف  تعریف  اول،  گام 
را  شرکتمان  چرایی  باید  که  رسیدم  نتیجه  این 
تعیین کنیم، فقط یک سوال در ذهنم بود: چطور 
درباره      اش اقدام کنیم؟ آن تجربه به من یاد داد که 
برای تعریف یک هدف سازمانی قدرتمند، پنج چیز 

را باید لحاظ کرد:
1- هدف شرکت، در محل تالقی چهار دایره

گرچه گفته   ها درباره هدف سازمانی بسیار است اما 
واقعا چیست، هنوز درک نشده است.  اینکه هدف 

را  سازمانی  هدف  تعریف  دهید  اجازه  ابتدا  پس 
نهایی کسب و کار، دلیل  ارائه کنم: هدف  به شما 
اینکه  و  است  کار  و  اصلی چرایی وجود آن کسب 
چطور به منافع عمومی کمک می کند. مثال هدف 
بود.  جهان«  اطالعات  »سازماندهی  گوگل،  اولیه 
نتفلیکس، هدفش را »سرگرم کردن جهان« تعریف 
کرده است. آنچه در این تعاریف، به صراحت آمده 
این است که کسب و کار، می تواند و باید نیرویی در 
راستای منفعت عمومی باشد، نه صرفا وسیله   ای که 

تنها هدفش، افزایش بازگشت سهام است.
درباره  زیادی  اطالعات  که  باشید  دیده  شاید 
ندارد  وجود  سازمان  هدف  یافتن  »چگونگی« 
فراوان  مطلب  موردش  در  که  استراتژی  )برعکس 
روش  اما  ندارد.  وجود  راه  یک  فقط  البته  است(. 
من که آن را از رویکرد »آندره زوزوناگا« در یافتن 
الهام گرفتم، در نمودار 1 است. برای  هدف فردی 
یافتن یک هدف معنادار، معتبر، واقعی و قدرتمند، 
در مورد این چهار دایره خوب تحقیق کنید. چند 

فاکتور را باید در نظر بگیرید:
آنچه جهان نیاز دارد: چه نیازهای مشخص، مهم و 
رفع نشده   ای در جهان وجود دارد؟ رفع این نیازها 

چقدر ضروری است؟ چه تفاوتی ایجاد می کند؟
آنچه کارکنان به آن عشق می   ورزند: چه چیزی در 

افراد شما انگیزه ایجاد می کند؟
دوست دارند چه تفاوتی در جهان ایجاد کنند؟

دارد؟  ویژه  مهارت  چیزی  چه  در  شما  شرکت 
کمک  که  شما  شرکت  فرد  به  منحصر  دارایی   های 
می کند نیازی را رفع کنید چه هستند؟ )به شکلی 
این دارایی   ها  انجامش نباشند(  که دیگران قادر به 
چطور باید تکامل یابند تا نیازها به شکلی منحصر 

به فرد، تامین شوند؟
لحاظ  با  می   آفریند:  اقتصادی  ارزش  شرکت چطور 
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نگاه آخر

بازگشت قوهای فریادکش به تاالب سرخرود
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