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 اعضا مطالبـات خود را اعالم کنند
پيگيری های سنديکای صنعت برق ايران و مذاكرات بعمل آمده با نمايندگان مجلس جهت كسب آراء موافق و تصويب اليحه اصالح 

تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور در مجلس با هدف وصول مطالبات اعضای سنديکا بسيار مؤثر بوده است.

تقويم آموزشـــی
 دی ماه ۱۴۰۱

نمایندگان مجلس در نشست علنی چهاردهم دی ماه با الیحه اصالح 
تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کردند. 
الزم به ذکر است پيگيری های سندیکای صنعت برق ایران و مذاکرات 
بعمل آمده با نمایندگان مجلس جهت کسب آراء موافق و تصویب این 
الیحه در مجلس با هدف وصول مطالبات اعضاء سندیکا بسيار مؤثر 
این ترتيب دولت مکلف است اسناد خزانه اسالمی را  به  بوده است. 
با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص منتشر و به طلبکاران 
صنعت برق با معرفی وزیر نيرو واگذار کند. عملکرد این بند در ردیف 
)3۱۰۱۰8( جدول شماره )۵( جزء )7( که تحت عنوان »بدهی دولت 
ـ مابه التفاوت قيمت تمام شده و تکليفی فروش برق« به جدول شماره 
)9( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور اضافه می گردد، درج می شود. مبلغ 
اسمی اوراق منتشر شده )پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد( 
از بدهی دولت به شرکت توانير بابت مابه التفاوت قيمت تمام شده و 

تکليفی فروش برق کسر می شود.

طبق آنچه امروز در صحن علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار 
گرفت، برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانير بابت مابه 
التفاوت قيمت تمام شده و تکليفی فروش برق، موضوع ماده )۶( قانون 
موظف  دارایی  و  اقتصادی  امور  وزارت  برق کشور  از صنعت  حمایت 
است با تضمين سازمان برنامه و بودجه کشور مبلغ یکصد و پنجاه هزار 
ميلياردریال انواع اوراق مالی اسالمی از جمله اسناد خزانه اسالمی را 
با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و به طلبکاران 
صنعت برق با معرفی وزیر نيرو واگذار کند. علی ادیانی، نماینده دولت، در 
دفاع از کليات این الیحه دو فوریتی، بيان کرد: همان طور که بيان شد 
وزارت نيرو حدود 93 هزار ميليارد تومان به شرکت ها و طلبکاران بخش 
خصوصی بدهی دارد. حدود 9۰ هزار ميليارد تومان هم وزارت نيرو از 
دولت های گذشته طلبکار است. این الیحه اساسا منجر به پرداخت طلب 
شرکت ها و در نهایت بازسازی شبکه ها و نيروگاه ها می شود. پرداخت 
حدود ۲۰ درصد طلبکاران بخش دولتی و خصوصی به توليد حدود ۶ 

هزار مگاوات برق در پی دارد که می تواند ناترازی در صنعت برق را رفع 
کند. در این ميان با توجه به اینکه مساله مطالبات یکی از مهمترین 
و جدی ترین مشکالت فعاالن صنعت برق محسوب می شود، سندیکا 
پيگيری این موضوع را به عنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین وظایف 
و تکاليف خود به شکل مستمر در دستور کار داشته و در این راستا 
مذاکرات، مکاتبات و جلسات متعددی با مسئولين امر در وزارت نيرو، 
شرکت توانير، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای ذیربط داشته 
است. انجام مستمر استعالم از شرکت های عضو جهت احصاء رقم دقيق 
مطالبات و به منظور افزایش اثربخشی پيگيری ها، یکی از اقداماتی است 
که به صورت مداوم در حال انجام است. هر چند تا امروز تنها بخش 
محدودی از اعضا به این استعالمات پاسخ داده اند. از این رو با توجه به 
فرصت قانونی احتمالی، از اعضای محترم درخواست و دعوت می شود که 
وضعيت مطالبات خود را از طریق این لينک اعالم کرده و سندیکا را در 
پيگيری موثرتر این موضوع یاری کنند. سندیکای صنعت برق ایران به 
عنوان تشکل بخش خصوصی این صنعت، موظف به پيگيری مجدانه و 
بسترسازی برای بازپرداخت این مطالبات است و تالش می کند در سایه 

مشارکت اعضا این وظيفه را به بهترین نحو ممکن انجام دهد.

نقش موثر سنديکا در تصويب اليحه 2۰ همت
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نایب رئيس کميسيون صنایع اتاق ایران با انتقاد از 
کمبود  مشکل  برای حل  وزارت صنعت  بی توجهی 
جای  به  وزارتخانه  این  گفت:  صنایع  گاز  و  برق 
توليدکنندگان  بنگاه ها،  و  صنایع  توليد  موانع  رفع 
حاشيه ای  موضوعات  درگير  را  گران  صنعت  و 
با  آنالین  ایران  اتاق  با  در گفت وگو  او  است.  کرده 
صنعت  وزارت  که  است  این  ما  انتظار  اینکه  بيان 
گاز  و  برق  برای مشکل کمبود  پایدار  راه حل های 
صنایع، مشکالت بانکی مالياتی و ... بياید تا صنایع 
ادامه  نشوند  زیان دهی  و  توليد  کاهش  به  مجبور 
مسائل  به  موضوع  این  جای  به  وزارت صمت  داد: 
تجارت  جامع  سامانه  ایجاد  مانند  کم اهميت تری 
می پردازد که خودش مشکالت زیادی برای ما ایجاد 

کرده است.
افزود: در حالی که چند سال است که  جبالبارزی 
سامانه بهين یاب برای ارائه آمارهای توليد یا ثبت 
کار خود  به  و  بود  فعال   ... و  تسهيالت  درخواست 

عباس جبالبارزی در گفت وگو با »اتاق ايران آنالين«

وزارت صنعت، از صنايع كوچک و متوسط غافل شده است
عباس جبالبارزی نايب رئيس كميسيون صنايع اتاق ايران می گويد: تمركز اصلی وزارت صنعت در دو 
سال گذشته بر حمايت از صنايع روبنايی و غيرمولد بوده و از صنايع كوچک و متوسط كه 9۵ درصد 

بنگاه های كشور را تشکيل می دهند غافل شده است.

ادامه می داد وزارت صنعت از مقطعی سامانه بهين 
یاب را تعطيل کرده و اعالم کرد صاحبان بنگاه ها در 
اعالم کنند فروشنده هستند  سامانه جامع تجارت 
یا خریدار و تک تک کاالهایی که خریداری کرده و 
یا به فروش می رسانند در این سامانه ثبت کنند و 
در غير این صورت مشکالتی از جنس عدم امکان 
ترخيص کاال در گمرک و مانند آن برای آن ها ایجاد 

خواهد شد.
او گفت: مسئله مهم این است که وقتی قرار است از 
سامانه بهين یاب به سامانه دیگر منتقل شویم هر 
را طراحی  ابتدا سامانه دوم  عقل سليمی می گوید 
است  قرار  که  کاالهایی  و  اوليه  مواد  تمام  کنيد؛ 
تعریف   IC با کدهای  را  و صادر شوند  وارد  توليد، 
نداشت  مشکل  سامانه  اگر  و  کنند  آزمایش  کنند، 
آن را راه اندازی کنند. اما اآلن این سامانه در حالی 
کردن  وارد  برای  بنگاه ها  از  خيلی  که  شده  فعال 
اوليه خود مشکل دارند چرا که  محصوالت و مواد 

بنابراین چون نمی توانند  با کدها هم خوانی ندارند. 
ثبت سفارش کنند در نتيجه نمی توانند کاالی خود 
را ترخيص کنند. با همين اقدام به ظاهر ساده یک 
سری مشکالت اساسی برای بنگاه ها ایجاد کرده اند.

سامانه  یک  ایجاد  ضرورت  بر  تأکيد  با  جبالبارزی 
مالياتی  در سامانه سازمان  اآلن  ما  یکپارچه گفت: 
یک گزارش می دهيم. در سازمان تأمين اجتماعی، 
در یک  ... هر کدام  و  انبارها  وزارت صنایع، جامع 
یک  باید  که  حالی  در  بدهيم.  گزارش  باید  سامانه 
جامع  سامانه  یک  به هم پيوسته  هوشمند  سيستم 
طراحی کند تا توليدکننده و واردکننده و صادرکننده 
با یک کد همه اطالعات خود را بارگذاری کند. بعد 
کدام  هر   ... و  دارایی  صنعت،  وزارت  گمرک،  هم 
اطالعات مورد استفاده خود را از این سامانه جامع 
بردارند. او تأکيد کرد: کار وزارت صنایع فقط سامانه 
درست کردن نيست. یکی از کارهایش این است که 
کند.  دفاع  از صنایع  کم می شود  گاز  و  برق  وقتی 
مشکالت بانکی و مالياتی و تأمين اجتماعی بنگاه ها 
و ... برای این وزارتخانه چه اهميتی دارد؟. متأسفانه 
خودروسازها  شامل  فقط  کشور  صنعت  ظاهراً 
متوسط  و  کوچک  صنایع  است.  دولتی  واحدهای 
تشکيل  را  توليدی کشور  بنگاه های  درصد  که 9۵ 
به  توجهی  هيچ  و  مانده اند  مغفول  کاماًل  می دهند 
آن ها نمی شود. و روز به روز دچار بحران می شوند. 
پایان  در  ایران  اتاق  صنایع  کميسيون  نایب رئيس 
این  بررسی  برای  کميسيون  این  آمادگی  اعالم  با 
صنعت  وزارت  معاونين  و  وزیر  حضور  با  مشکالت 
بحث  آیتم ها  این  تک تک  روی  آماده ایم  ما  گفت: 
کنيم و نشان دهيم در این دو سال اتفاق عجيبی 
نيفتاده و در حالی که صنعت دچار مشکل شده اما 
غيرمولد  و  روبنایی  صنایع  به  فقط  وزارتخانه  این 

توجه می کند.

تمركز كميته بهينه سازی مصرف 
انرژی بر تعيين اولويت های 

كليدی
اعضای هيات رئيسه كميته بهينه سازی مصرف 
انرژی شانزدهم آذر ماه جهت تعيين اولويت ها 
و اهداف كميته در سال جاری تشکيل جلسه 

دادند.

بحث  اهميت  تشریح  ضمن  جلسه  این  در 
بهينه سازی، تعميرات و نگهداری در صنعت برق و 
لزوم محوریت این موارد در اهداف کميته، بر لزوم 
بررسی و ارزیابی اهميت مساله بهينه سازی از دید 
شرکت توانير و سایر نهادهای ذیربط نيز مورد تاکيد 

قرار گرفت. 
شرکت های  انجمن  که  شد  پيشنهاد  همچنين 
تعمير و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع جهت 
آید  عمل  به  دعوت  کميته  و  سندیکا  در  عضویت 
و  اقدامات  گيری ها،  تصميم  در  طریق  این  از  تا 
پيگيری های بخش خصوصی انسجام و وحدت رویه 

ایجاد شود. 
در این جلسه مقرر شد پيوستگی و نظم برگزاری 
در  محتوایی  جلسات  دستور  همراه  به  جلسات 
راستای توسعه و افزایش تعداد اعضای کميته بهينه 
مهمترین  از  یکی  عنوان  به  انرژی  مصرف  سازی 

اولویت های کميته مورد نظر قرار گيرد. 
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 معاون توسعه خدمات كسب وكار اتاق بازرگانی تهران 
خبر داد

برگزاری آيين معرفی و تجليل 
از صادركنندگان نمونه استانی 

در نوزدهم دی ماه
تهران  اتاق  معاون كسب وكار  هومن حاجی پور، 
و رئيس دبيرخانه اجرايی انتخاب صادركنندگان 
مراسمی  در  كه  كرد  اعالم  تهران  استان  نمونه 
كه روز دوشنبه ۱9 دی ماه در سالن همايش های 
هتل ارم برگزار می شود از صادركنندگان در سه 
رسته صادركنندگان نمونه،  پرچم داران صادرات و 
صادركنندگان شايسته تقدير، تجليل خواهد شد.

از  تهران  اتاق  کسب وکار  خدمات  توسعه  معاون 
برگزاری آیين معرفی و تقدیر از صادرکنندگان برتر 
استان تهران در روز دوشنبه، ۱9 دی ماه خبر داد. 
هومن حاجی پور با اشاره به واگذاری فرآیند انتخاب 
به  نمونه  صادرکنندگان  از  تقدیر  آیين  برگزاری  و 
کرد  عنوان  متوالی  برای ششمين سال  تهران  اتاق 
که از حدود سه ماه پيش، فرآیندهای اجرایی این 
ارزیابی با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت 

آغاز شده است.
صادرکنندگان  انتخاب  اجرایی  دبيرخانه  رئيس 
این  اجرایی  روند  داد:  توضيح  تهران  استان  نمونه 
کارگروه  ابتدا  که  بود  چنين  نيز  اتاق  در  فرایند 
شکل  آیين نامه  طبق  نمونه  صادرکنندگان  انتخاب 

ارزیابی  معيارهای  تعيين  با  آن  از  پس  و  گرفت 
و  کاالیی  گروه های  تعيين  صادرکننده،  انتخاب 
کار  گروه ها  از  برای هر کدام  تعيين کف صادراتی 
امکان حضور  همچنين  شد.  آغاز  پرونده ها  بررسی 
با  دبيرخانه  در  ذیربط  دستگاه های  نمایندگان 

دسترسی به پرونده ها نيز فراهم بود.
 او در ادامه از بهينه شدن معيارهای ارزیابی برای 
شکل گيری رقابتی معنادار و تخصصی سخن گفت 
و افزود: در نهایت نتایج بررسی های کارشناسی در 
کارگروه مطرح شده و کارگروه نيز نظر نهایی خود 
را اعالم می کند و بدین ترتيب، نمایندگان نهادهایی 
از  از  نيز  استاندارد  و  گمرک  مرکزی،  بانک  چون 

منظر این نهادها نظرات خود را اعالم می کنند.
انتخاب  اجرایی  فرآیند  اینکه  بيان  با  پور  حاجی 
ثبت نام  با  تهران  استان  نمونه  صادرکنندگان 
 ۴7 ميان  این  از  افزود:  شد،  آغاز  شرکت   8۴
مشارکت کننده مدارک خود را به طور کامل ارسال 

کردند که مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
معاون توسعه خدمات کسب وکار اتاق تهران در ادامه 
به برگزاری آیين معرفی صادرکنندگان استانی در 
روز دوشنبه، ۱9 دی ماه و در هتل ارم اشاره کرد 
و گفت: در این رویداد، پذیرای ميهمانان و مقامات 
مسئول از استانداری تهران، سازمان توسعه تجارت 
ایران  بازرگانی  اتاق  استان،  صمت  سازمان  ایران، 
تشکل ها،  نمایندگان  اقتصادی،  فعاالن  تهران،  و 
رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  نمونه،  صادرکنندگان 

و سایر عالقمندان خواهيم بود.
او با اشاره به اینکه این رویداد از ساعت 8:3۰ صبح با 
گزارش دبيرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه آغاز 
می شود، افزود: در این مراسم از صادرکنندگان در 
سه رسته صادرکنندگان نمونه،  پرچم داران صادرات 
و صادرکنندگان شایسته تقدیر تجليل خواهد شد.

به گزارش برق نيوز، به نقل از خبرگزاری رسمی عراق 
)واع(، مقامات عراقی از تصميم دولت این کشور برای 
از  بهره برداری  منظور  به  ایران  گاز  واردات  افزایش 
نيروگاه های برق عراق خبر دادند که با کاهش ساعات 
فعاليت آن خبر از بحران جدیدی در تامين انرژی این 

کشور می دهد.
اخيراً ساعات برق رسانی در تعدادی از استان های کشور 
عراق از جمله بغداد، پایتخت عراق، دیالی و تعدادی از 
استان های جنوبی کاهش یافته است، اما وزارت نيروی 
عراق این کاهش را ناشی از بدی آب و هوا دانسته است. 
احمد موسی، سخنگوی این وزارتخانه روز گذشته در 
نشست خبری گفت: برخی از شبکه های برق رسانی، 
شبکه های هوایی هستند که به دليل هوای نامناسب 
باران آسيب پذیر شدند که فورا مورد  باد و  از جمله 
رسيدگی قرار گرفتند و در عين حال، این وزارتخانه 
به تامين کامل برق همه بيمارستان ها، ایستگاه های 

زهکشی آب و پروژه های آب اهتمام زیادی دارد.
در پی کاهش چشمگير عرضه برق در استان دیالی 
عراق، هيئت پارلمانی این استان با زیاد علی فاضل، 
وزیر نيروی عراق در بغداد دیدار و با وی درباره علل 
بحران انرژی در این استان و کمبود عرضه با نرخ بسيار 
باال در هفته های اخير که تاثير زیادی بر زندگی مردم 

داشته است، گفتگو کرد.
محمد قتيبه البياتی، عضو پارلمان عراق گفت: در این 

تصميم بغداد برای افزايش 
واردات گاز و برق از ايران

فعاليت  كاهش  سايه  در  عراقی  مقامات 
نيروگاه های برق اين كشور از تصميم بغداد برای 
افزايش واردات گاز يا انرژی برق از ايران خبر 

دادند.

نشست بر سر راه حل های متعددی به توافق رسيدیم 
که مهم ترین آن ها افزایش واردات گاز از ایران در دوره 
آتی یا افزایش واردات انرژی برق از ایران برای جبران 

کمبود فعلی است.
وی افزود: وزیری نيروی عراق متعهد شد در جلسه 
آینده راهکار هایی را درباره کاهش برق در کابينه ارائه 
السودانی نخست  توافق شود.  تا در مورد آن ها  کند 
وزیر عراق روز پنجشنبه ریاست جلسه ای را با مقامات 
وزارتخانه نيروی این کشور برای بررسی پرونده کاهش 
برق بر عهده داشت و در این جلسه وزیر نيرو و تعدادی 
از مشاوران و سرمایه گذاران بخش خصوصی در بخش 
برق حضور داشتند تا در خصوص موضوع کمبود برق و 
سایر موارد مهم بحث و گفتگو شود؛ از جمله پروژه های 
راهبردی که دولت عراق در نظر دارد با همکاری بخش 
خصوصی برای توسعه سيستم برق و افزایش کارایی 
شبکه برق در زمينه توليد، حمل و نقل و توزیع راه 

اندازی کند.
بر اساس بيانيه دفتر رسانه ای نخست وزیر عراق، دولت 
اهميت السودانی اهميت زیادی برای پرونده برق عراق 
قائل است و مصمم است این بخش را توسعه دهد که 
با وجود هزینه های هنگفت دولت با کمبود و مشکالت 
روبرو است که موجب وارد آمدن خسارت به بخش هایی 
شده   ... و  سرمایه گذاری  کشاورزی،  صنعت،  مانند 
است. السودانی گفته است که دولت به اهميت بخش 
خصوصی و مشارکت موفق با آن و توانایی آن برای 
کمک به رشد اقتصاد عراق در بخش های مختلف آن، 
از جمله برق اعتقاد دارد و برنامه های استراتژیک برای 
رسيدگی به این بخش و پيشبرد واقعيت آن تدارک 
دیده است. عراق برای بهره برداری از نيروگاه های برق 
خود به گاز ایران متکی است و عادل کریم، وزیر سابق 
برق عراق، نياز به گاز ایران را برای مدت ۵ تا ۱۰ سال 

تایيد کرده است.
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به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، مجلس شورای اسالمی این هفته الیحه دو فوریتی اصالح تبصره )۵( ماده 
واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را بررسی و آن را به تصویب رساند که بر اساس آن ۵۰ هزار 
ميليارد ریال از بدهی دولت به شرکت های زیر مجموعه بخش برق وزارت نيرو از طریق تهاتر و ۱۵۰ هزار 

ميليارد ریال نيز از طریق فروش اسناد خزانه پرداخت می شود.
در جریان رسيدگی به این الیحه برخی نمایندگان به بحث انتشار اوراق اسناد خزانه برای پرداخت بدهی 
دولت به پيمانکاران انتقاد کردند و آن را خالف سياست دولت سيزدهم دانستند؛ اما گزارش مرکز پژوهش ها 
از وضعيت صنعت برق گویای آن است که در صورتی که دولت نسبت به پرداخت بدهی خود به این صنعت 
که از سالهای گذشته انباشته شده است، اقدام نمی کرد؛ فعاالن این صنعت برای تداوم حيات و فعاليت 

خود با مشکل روبرو می شدند.
هرساله از محل تفاوت قابل مالحظه قيمت تمام شده برق و قيمت فروش آن به مصرف کننده نهایی شرکت 
مادرتخصصی برق حرارتی)توانير( به شرکتهای توليدکننده برق بدهکار می شود. در یک نگاه کالن تر یارانه 

پرداختی دولت در برق در کسری مالی شرکت توانير و بدهکار شدن این شرکت منعکس می شود.
طبق آخرین آمار در دسترس، تا انتهای خردادماه ۱۴۰۱ شرکت مادرتخصصی برق حرارتی )توانير( معادل 
۲۶ هزار ميليارد تومان به شرکتهای بخش خصوصی بدهکار است که تسویه این بدهی ها ضرورتی غيرقابل 
اجتناب به شمار می رود. در صورتی که این شرکتهای بخش خصوصی خود به دولت بدهکار باشند، می 

توان از ظرفيت تهاتر برای تسویه این بدهی ها بهره گرفت.
گرچه راهکار اصلی حل این مسئله اصالح نظام قيمت گذاری و جلوگيری از ایجاد این بدهی هاست، اما 
بدهی هایی که از این طریق ایجاد می شود نباید به ترازنامه شرکت های فعال در صنعت برق سرایت کند. 
همانطور که در ماده )۶( قانون حمایت از صنعت برق کشور تصریح شده است، باید مبلغ الزم در قانون 
بودجه پيش بينی شده و هر سه ماه پرداخت شود. چنانچه به هر دليلی بدهی دولت به معوقات تبدیل شد 
و در موعد مقرر پرداخت نشد نباید به صورت غيرسيال باقی بماند و از طریق انتشار اوراق باید مبلغ مربوطه 

چرا دولت برای پرداخت بدهی به صنعت برق اوراق منتشر می كند
تهران - ايرنا - در هفته ای كه گذشت، دولت با اصالح قانون بودجه ۱۴۰۱ كل كشور مجوز گرفت تا 
برای پرداخت بدهی خود به صنعت برق ۱۵۰ هزار ميليارد ريال انواع اوراق مالی اسالمی از جمله اسناد 

خزانه اسالمی منتشر كند.

پرداخت گردد.
مزیت اوراق مالی اسالمی در این است که اوالً الزام 
اینکه  دیگر  و  شود  می  تر  قوی  بدهی  تسویه  به 
بدهی با هزینه واقعی و از طریق یک سازوکار شفاف 

و کارآمد ایجاد و تسویه می شود.
بخش  بود،  آمده  نيز  دولت  الیحه  در  که  همانطور 
اول آن به تهاتر بدهی ها اشاره دارد؛ طبق بند »پ« 
ماده)۲( قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای 
صورت  در  است  موظف  دولت  کشور  مالی  نظام 
و  حقوقی خصوصی  و  حقيقی  اشخاص  درخواست 
تعاونی، مطالبات خود از آنان را با بدهی شرکتهای 
بدهی  سازوکار  این  در  کند.  تهاتر  آنها،  به  دولتی 
در  فعال  شرکتهای  به  توانير  دولتی  شرکت  های 
صنعت برق با مطالبات دولت از آنها)نظير ماليات( 

تا سقف ۵ هزار ميليارد تومان تهاتر خواهد شد.
طرف  جای  به  دولتی  شرکت  بند  این  اجرای  با 
خصوصی به دولت بدهکار می شود که البته مطابق 
ماده)۶( قانون رفع موانع توليد رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کشور آن بخش از این بدهيها که ناشی 
از انجام تکاليف قانونی بوده است با تأیيد سازمان 

حسابرسی می تواند به دولت منتقل شود.
رسيد،  مجلس  تصویب  به  الیحه  دوم  بخش  در 
انتشار اوراق برای تسویه بخشی از بدهی های دولت 
گرفته  قرار  تاکيد  مورد  برق  صنعت  طلبکاران  به 
اوراق  به  از بدهی های دولت  است؛ تبدیل بخشی 
امر  بازار  در  واگذاری  و  مبادله  قابل  اسالمی  مالی 
مثبتی بوده و می بایست در دستور کار قرار گيرد. 
بلندمدت  سررسيد  با  شده  واگذار  اوراق  اگر  حتی 
باشد نيز می تواند به شفافيت بدهی های دولت و 
به روزرسانی صحيح آن منجر شود. همچنين امکان 
وثيقه گذاری اوراق برای اخذ وام می تواند به تأمين 

مالی بنگاه های بخش خصوصی کمک نماید.

در این جلسه ضمن تاکيد بر برنامه ریزی های صورت 
گرفته برای برگزاری مجمع عمومی کميته، قرار بر 
مشترک  تفاهم نامه های  متن  که  شد  گذاشته  این 
سندیکا با سایر ارگان ها و تشکل ها جهت اطالع و 

بهره برداری اعضا در اختيار آنها قرار گيرد. 
و  ارتينگ  کميته  بين  مشترک  نشست  برگزاری 
مهندسی  شرکت های  با  صاعقه  برابر  در  حافظت 
و آشنایی مشاوران  تعامالت  برقراری  مشاور جهت 
در  اعضا  نظرات  کسب  کميته،  توانمندی های  با 
ستبران  نشریه  آتی  شماره  در  مشارکت  خصوص 
از  اکتيو  صاعقه گيرهای  از  استفاده  همچنين   و 
دیگر مصوبات این جلسه بود. مقرر شد نامه ای در 
خصوص بهره گيری از این نوع صاعقه گيرها تهيه و 
پس از تایيد کميته برای سازمان برنامه ارسال شود.
ثبت  و  نامگذاری  این جلسه در خصوص  پایان  در 
"حفاظت  عنوان  با  کشور  ملی  تقویم  در  روز  یک 
الکتریکی" بحث و تبادل نظر شد و در نهایت قرار 
بر این گذاشته شد که نامه مربوطه جهت ارسال به 

شورای عالی انقالب فرهنگی تهيه شود. 

پيگيری كميته ارتينگ برای 
ثبت روز »حفاظت الکتريکی« 

در تقويم ملی
جلسه كميته ارتينگ و حفاظت در برابر صاعقه 
محوريت  با  ماه سال جاری  آذر  و سوم  بيست 
انجام برنامه ريزی های الزم جهت برگزاری مجمع 
كميته و پيگيری نامگذاری روزی به نام"حفاظت 

الکتريکی" برگزار شد.



5

شماره  3163 17 دی 1401

به گزارش سندیکای صنعت برق ایران به نقل از پایگاه اطالع رسانی وزارت نيرو، "علی اکبر محرابيان" در 
جلسه پانزدهم ستاد راهبری و هماهنگی حمایت از توليد، دانش بنيان و اشتغال آفرین در صنعت آب و برق 
اظهار کرد: »حمایت از شرکت های دانش بنيان باید بر اساس نياز صنعت و در راستای حل مسائل وزارت 

نيرو متمرکز بوده و الزم است در این خصوص اولویت بندی مسائل آب و برق صورت گيرد«.
وی خاطرنشان کرد: بررسی روند توسعه صنعتی در کشورهای پيشرفته و همچنين ایران نشان می دهد که 
علم، پژوهش و فناوری می تواند نقش مؤثری در پيشرفت همه جانبه کشور و رشد توليد ناخالص ملی ایفا 
کند. محرابيان با اشاره به این که آمارها همچنين نشان دهنده پيشرفت محسوس کشور در حوزه علم و 
پژوهش است، افزود: دستاوردهای علمی باید تبدیل به محصول فناورانه شده و حمایت های دولت و سایر 
ارکان حاکميتی از عناصر زیست بوم نوآوری در جهت رفع نيازمندی های صنعتی و اقتصادی کشور باشد.

در پانزدهمين نشست ستاد حمايت از شركت های دانش بنيان  مطرح شد؛

تاكيد وزير نيرو بر حمايت از دانش بنيان ها/ تشکيل صندوق 
پژوهش و فناوری نيرو در دستور كار

وزير نيرو بر حمايت از شركت های دانش بنيان بر اساس نيازمندی های صنعت آب و برق و در راستای 
حل مسائل موجود آن تاكيد كرد.

وزیر نيرو تأکيد کرد: در وزارت نيرو با همين رویکرد، 
به  دانش بنيان  شرکت های  کيفی  و  کمی  توسعه 
بهينه سازی و مدیریت مصرف،  ویژه در محورهای 
و  هوشمندسازی  تلفات،  کاهش  و  بهره وری  رشد 
تکميل زنجيره ارزش صنعت آب و برق مورد توجه 
چون  محورهایی  به  رابطه  این  در  وی  دارد.  قرار 
بومی  سازی و خودکفایی در بخش های استراتژیک، 
استحصال آب های ژرف و نامتعارف، بازیافت پساب، 
زنجيره  در  تلفات  کاهش  آب  شيرین  کن  ها،  توسعه 
انرژی  های تجدیدپذیر  توليد و شبکه آب و برق و 
کشورهای  با  انرژی  تبادالت  افزود:  و  کرد  اشاره 
همسایه و صادرات کاال و خدمات مهندسی دیگر 
بنيانی  دانش  رویکردهای  در  که  است  محورهایی 
در  محرابيان  است.  توجه  محور  برق  و  آب  حوزه 
از  نيرو  وزارت  حمایتی  سياست های  با  رابطه 
و  آب  صنعت  در  فعال  دانش بنيان  شرکت های 
برق نيز خاطرنشان کرد: در سال جاری اختصاص 
تسهيالت به شرکت های دانش بنيان و فناور حوزه 
 ۱۵ تبصره  "ط"  بند  چون  منابعی  از  برق  و  آب 
نيرو  وزیر  اجرایی شد.  و  برنامه ریزی  بودجه  قانون 
ادامه داد: همچنين برنامه ریزی برای تبدیل صندوق 
پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی به صندوق 
و  منابع  توسعه  جهت  در  نيرو  فناوری  و  پژوهش 
تسهيالت به تمامی بخش های صنعت آب و برق در 
دستور کار وزارت نيرو قرار دارد. به گفته وی عالوه 
فناوری  و  پژوهش  صندوق  توانمندسازی  این،  بر 
صنعت برق و انرژی، توانمندسازی دانش بنيان های 
راه اندازی  نيرو،  پژوهشگاه  رشد  مراکز  در  فعال 
نوآوری  کارخانه  نيز  و  نيرو  فناوری  و  علم  پارک 
آب و برق به عنوان عناصر اصلی زیست بوم فناوری 
و  احصا  محرابيان  است.  بوده  توجه  مورد  نيرو 
برق  و  آب  صنعت  پيشران  طرح های  اولویت بندی 
بخش  را  دانشگاهی  ظرفيت های  از  بهره گيری  و 
وزارت  حمایتی  برنامه های  و  اقدامات  از  دیگری 
و  فناوری  هسته های  شکل گيری  جهت  در  نيرو 

شرکت های دانش بنيان ذکر کرد.

آخرین مهلت  مالياتی  امور  سازمان  اعالم  اساس  بر 
تسليم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره سوم 
با  اما  بود  دی ماه   ۱۵  ،۱۴۰۱ سال  پایيز(  )فصل 
بر  ماليات  نظام  مؤدیان  درخواست های  به  توجه 
فراهم  و  مؤدیان  تکریم  به منظور  و  ارزش افزوده 
آنان،  برای  قانونی  تکاليف  اجرای  زمينه  آوردن 
بر  ماليات  و مقررات  قانون  از  اختيار حاصل  به  بنا 

ارزش افزوده تمدید شد.
موظف اند  مالياتی  امور  کل  ادارات  اساس،  این  بر 
بر  ماليات  اظهارنامه  که  مالياتی  مؤدیان  مورد  در 
ارزش افزوده مربوط به دوره سوم )فصل پایيز( سال 
تسليم  دی ماه   ۱۵ یکشنبه  روز  پایان  تا  را   ۱۴۰۱
بخشودگی  صددرصدی  برخورداری  امکان  کنند، 
برای  مقرر  موعد  در  اظهارنامه  تسليم  عدم  جرائم 
برای  کتبی  درخواست  صورت  در  را  مزبور  دوره 

مؤدیان فوق الذکر فراهم کنند.

مهلت تسليم اظهارنامه فصل 
پاييز تا 2۵ دی ماه تمديد شد

ارائه  مهلت  كرد:  اعالم  مالياتی  امور  سازمان 
پاييز  فصل  ارزش افزوده  بر  ماليات  اظهارنامه 
تمديد  دی ماه   2۵ يکشنبه  روز  پايان  تا   ۱۴۰۱

شده است.
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سرگردانی بنگاه های اقتصادی در شرايط غيرقابل پيش بينی؛

شاخص مديران خريد آذرماه به ۴9.۱۴ واحد رسيد
مركز پژوهش های اتاق ايران، شاخص شامخ را در آذرماه برای كل اقتصاد ۴9.۱۴ و برای بخش صنعت 
۵۱.69 واحد اعالم كرد. بنگاه های اقتصادی همچنان از نوسان نرخ ارز، مشکل تأمين مواد اوليه و 

مشکل فروش رنج می برند.

طبق نظرسنجی های انجام شده از فعاالن اقتصادی، 
در آذرماه شاخص مدیران خرید )PMI( موسوم به 
ایران   شامخ )تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد 
آبان  با  مقایسه  در  که  است  شده  محاسبه   ۴9.۱۴
ماه رکود مالیم تری در شاخص ترکيبی کل را نشان 
می دهد. در این ماه همه مؤلفه های اصلی کمتر از ۵۰ 
و ميزان فعاليت های کسب وکار در محدوده مرزی ۵۰ 

گزارش شده اند.
همچنين در این ماه، شاخص مدیران خرید صنعت 
به عدد ۵۱.۶9 رسيده که حاکی از افت فعاليت های 
بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل )۵۲.۴9( است. 
صنعت  بخش  اصلی  مؤلفه های  ميان  در  آذرماه  در 
مواد  موجودی  و  مشتریان  جدید  سفارشات  ميزان 

اوليه عدد کمتر از ۵۰ را ثبت کرده اند.

اقتصادی  بنگاه های  از  شده  انجام  نظرسنجی  طبق 
کشور، شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( 
برای کل اقتصاد ایران در آذرماه عدد ۴9.۱۴ محاسبه 
شده است و در مقایسه با آبان ماه رکود مالیم تری 
همه  ماه  این  در  می دهد.  نشان  را  کل  در شاخص 
ميزان  شاخص  و   ۵۰ از  کمتر  اصلی  مؤلفه های 

فعاليت های کسب وکار در مرز ۵۰ گزارش شده اند.
آذرماه  در  کسب وکار  فعاليت های  ميزان  شاخص 
)۵۰.۵۱( محاسبه شده است و در مقایسه با آبان ماه 
افزایش داشته است اما در مرز ۵۰ قرار گرفته است. 
بيشترین کاهش در ميزان فعاليت ها ناشی از رکود در 

بخش ساختمان بوده است.
شاخص ميزان سفارشات جدید مشتریان در آذرماه 

است،  کاهشی  پياپی  ماه  سومين  برای   )۴8.۴7(
اگرچه نتایج حاکی از آن است که در مقایسه با آبان 
ماه )۴3.9۱( با شيب مالیم تری، کاهش یافته است. 
این شاخص در هر سه بخش کاهش داشته است اما 
بيشترین کاهش را بخش ساختمان ثبت کرده است.
لوازم خریداری شده  یا  اوليه  شاخص موجودی مواد 
کاهش   )۵۱.۲۶( آبان  با  مقایسه  در   )۴۶.۴۱(
هر سه  در  این شاخص  و  است  داشته  قابل توجهی 
با  ساختمان  و  کشاورزی  و  خدمات  صنعت،  بخش 
کاهش قابل توجهی روبرو بوده است. به عقيده فعاالن 
اوليه  مواد  فروش  ارز  نرخ  دليل صعود  به  اقتصادی 
کم شده و شرکت ها در تأمين مواد اوليه موردنياز با 

مشکل روبرو هستند.
شاخص ميزان استخدام و به کارگيری نيروی انسانی 
کمترین  به  و  داشته  کاهش   )۴9.3۲( آذرماه  در 
فروردین ماه  از  ماه(  آبان  )به جز  اخير  ماه   9 ميزان 
رسيده است. کاهش این شاخص در بخش خدمات و 

کشاورزی بوده است.
موردنياز  لوازم  و  اوليه  مواد  خرید  قيمت  شاخص 
قبل  ماه  به  نسبت  بيشتری  شيب  با   )8۵.۲۵(
)78.۴9( افزایش داشته و به باالترین مقدار خود از 
خردادماه رسيده است و شاخص قيمت محصوالت 
توليد شده یا خدمات ارائه شده )۵8.۵8( به بيشترین 
اساس گزارش  بر  مقدار ۵ ماهه خود رسيده است. 
از شاخص قيمت مصرف کننده در  ایران  آمار  مرکز 
آذرماه، نرخ تورم ماهانه آذرماه نسبت به ماه قبل ۱.9 
درصد رسيده و تورم ماهانه برای گروه عمده کاالهای 

غيرخوراکی و خدمات 3.3 درصد بوده است.
شاخص ميزان مصرف حامل های انرژی )۶7.۲۵( به 
بيشترین مقدار ۱۱ ماه اخير از دی ماه ۱۴۰۰ رسيده 
است. مشاهده روند شاخص ميزان مصرف انرژی در 
آذرماه سال های قبل نيز نشان می دهد به دليل فصل 

سرما افزایش در شاخص وجود دارد.
آذرماه  در  خدمات  یا  کاالها  فروش  ميزان  شاخص 
)۴8.۱۵( برای سومين ماه پياپی در رکود بوده است 
و در مقایسه با آبان ماه )۴8.۲۱(، نرخ کاهش کمتری 
داشته است. این شاخص در بخش های ساختمان و 
خدمات و کشاورزی با کاهش بيشتری همراه بوده اما 
فعاالن بخش صنعت، فروش در محدوده خنثی را به 

ثبت رسانده اند.
شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادی 
در ماه آینده )۵۵.۰۱( در مقایسه با ماه قبل افزایش 
داشته است. علی رغم انتظارات خوش بينانه به بهبود 
فعاليت ها در بخش صنعت، فعاالن اقتصادی در بخش 
ساختمان همچنان انتظار کاهش فعاليت ها را برای 

ماه بعد دارند.
ارز،  نرخ  افزایش  دنبال  به  آذرماه  در  به طورکلی 
با  موردنياز  لوازم  و  اوليه  مواد  تأمين  در  شرکت ها 
نيز  فروش  و  تقاضا  ميزان  و  بوده اند  روبرو  مشکل 
است.  رکود  در  پياپی  ماه  سومين  برای  همچنان 
افزایش شدید نرخ ارز و نهاده های توليد باعث افزایش 
فشار هزینه توليد شده است که با توجه به کاهش 
فروش سه ماه اخير، امکان برنامه ریزی برای فعاالن 
غيرقابل پيش بينی  را  کوتاه مدت  در  حتی  اقتصادی 

کرده است.
شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بنگاه های بخش  از  به دست آمده  داده های  اساس  بر 
صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت )تعدیل فصلی 
نشده( در آذرماه عدد ۵۱.۶9 به دست آمده است، 
حاکی از افت فعاليت های بخش صنعت در مقایسه 
با ماه قبل است و شاخص کل با نرخ رشد کمتری 
همراه بوده است. در آذرماه در ميان مؤلفه های اصلی 
و  مشتریان  جدید  سفارشات  ميزان  صنعت  بخش 
موجودی مواد اوليه عدد کمتر از ۵۰ را ثبت کرده اند. 
متن کامل

http://www.ieis.ir/fa/news/7654/?l
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عملکرد  و  فوالد  زنجيره  در  منافع  تعارض  بررسی 
اخير  نشست  موضوع  وادی،  این  در  کاال  بورس 
این  در  بود.  گفت وگو  شورای  تخصصی  کارگروه 
نشست قرار شد، مشکالت مربوط به ساختار بورس 
و عملکرد آن به همت بخش خصوصی بررسی و بعد 
از شناسایی چالش ها، پيشنهادهای الزم برای رفع 
آنها، ارائه شود. چراکه بر اساس آنچه در این نشست 
عنوان شد اینکه همه انواع کاالها امکان عرضه در 

بورس را پيدا کنند، منطقی به نظر نمی رسد.
که  رقابت  ملی  مرکز  و  رقابت  شورای  طرفی  از 
قانونی  مواد  اجرای  است،  شورا  این  دبيرخانه 
مربوط به بازار فوالد را که قرار شد از طرف انجمن 
نوردکاران فوالدی ایران و دبيرخانه شورای گفت وگو 

ارسال شود، مورد توجه قرار دهند.
مجلس  پژوهش های  مرکز  از  شد  مقرر  همچنين 
منافع  تعارض  و  فوالد  زنجيره  تا  شود  خواسته 
مطالعه  زنجيره،  کل  منافع  حفظ  چگونگی  و  آن 
کميسيون  اعضای  از  دهد.  انجام  جامعی  و  دقيق 
بورس  علمکرد  بابت  ایران  اتاق  شرکتی  حاکميت 

کاال نظرخواهی شود.
با حضور بخش خصوصی  تشکيل شورای مشورتی 
در سازمان بورس کاال نيز پيشنهاد و در عين حال 
قرار شد این اقدامات صورت گيرد و نشست کارگروه 
دیگری حدود یک ماه و نيم آینده برگزار و اقدامات 
وزارت  از  نمایندگانی  این نشست  در  بررسی شود. 
صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، 

سازمان  و  رقابت  شورای  کاال،  بورس  تعاون،  اتاق 
از  توليدکننده و جمعی  از مصرف کننده و  حمایت 

فعاالن زنجيره فوالد حضور داشتند.
منافع  تعارض  نشست  این  در  تا  شد  موجب  آنچه 
این  در  کاال  بورس  عملکرد  و  فوالد  زنجيره  در 
اعضای  درخواست  گيرد،  قرار  توجه  مورد  حوزه 
انجمن نوردکاران فوالدی ایران از دبيرخانه شورای 
واحدهای  منافع  به  توجه  برای حل عدم  گفت وگو 
کاال  بورس  توسط  زنجيره  این  در  پایين دستی 
در جلسه مطرح شد،  آنچه  البته طبق  است.  بوده 
تا  شده  برگزار  باره  این  در  متعددی  نشست های 
توازن در زنجيره فوالد شکل بگيرد؛ اما هنوز تمام 
با  اخير  سال های  در  و  نشده  دیده  زنجيره  منافع 
نيز  انتقادهایی  آن  فعاليت  و  کاال  بورس  تشکيل 
نسبت به عملکرد انحصارگونه آن شکل گرفته است.
کاال  بورس  معتقدند  فوالد  پایين دستی  واحدهای 
منافع همه بازیگران زنجيره فوالد را لحاظ نمی کند 
پوشش  زنجيره  این  باالدستی های  منافع  بيشتر  و 
می دهد که این موضوع نيز از حضور نمایندگان این 
حوزه در بين هيات مدیره بورس کاال ناشی می شود.
اعضای انجمن نوردکاران فوالدی خواستار پيگيری 
سخن  بازار  این  در  انحصار  از  و  شده  موضوع  این 
زنجيره  تنظيم گری  در  دولت  آنها  باور  به  گفتند، 
بخش  درست  تصميم گيری  از  مانع  و  دارد  نقش 
ساختار  آنها  اعتقاد  به  بنابراین  می شود،  خصوصی 

بورس کاال باید تغيير کند و از انحصار خارج شود.
مدیریت بازار به گونه ای که تقاضا ۲.9 تا 3.۲ برابر 
بازرگانی  به شرکت های  دادن  اجازه  و  باشد  عرضه 
و  تاجر  بين  رقابت  ایجاد  و  اوليه  مواد  خرید  برای 
توليدکننده که در هيچ کشوری چنين روندی دیده 
نمی شود از جمله مورادی بودند که در این جلسه 

مورد توجه قرار گرفتند.

در واکنش به آنچه مطرح شد، نماینده بورس کاال 
این نهاد را خصوصی خواند که اعضای هيات مدیره 
تعارض  رعایت  و  می شوند  تعيين  آن  مجمع  در 
منافع در آن موضوع بسيار مهمی است. در همين 
راستا سازمان بورس با استفاده از تجربيات گذشته، 
ارائه   ۱۴۰۰ سال  در  رابطه  همين  در  مصوبه ای 
کرده است که به جد اجرا می شود. از سوی دیگر 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  زیرنظر  بهين یاب 
بوده و بورس کاال دخالتی در آن ندارد. قيمت های 
کاال  بورس  از سوی  موارد  برخی  در  تنها  هم  پایه 
تعيين شده و در موارد دیگر توسط سایر دستگاه ها 

تعيين و اعالم می شود.
در ادامه موضوع تغيير نرخ ارز در نرخ پایه مطرح 
وزارت صنعت،  نماینده  اظهارات  اساس  بر  که  شد 
معدن و تجارت، بورس کاال مجوز صدور این ابالغيه 
حاکميتی  موضوع  این  که  آنجایی  از  و  نداشته  را 
است، وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو 
تومان سهام  ابالغيه 7۰ هزار ميليارد  این  آن شد. 
که  کند  جابه جا  می توانست  را  بهادار  اوراق  بورس 

خوشبختانه لغو شد.
در این بين نماینده سازمان تعزیرات حکومتی نيز 
بر لزوم بازنگری در ساختار بورس تاکيد کرد چراکه 
معتقد است تنها کاالهایی با شاخص هایی خاص و 
مشخص باید در بورس عرضه شوند و دليلی ندارد 
کاالی نهایی توليد شده در بورس عرضه شود. این 
بازار به کاالی نهایی اختصاص ندارد و امروز مسير 

نادرستی را در پيش گرفته  که باید اصالح شود.
در نهایت محمد اسکندری، مدیر دبيرخانه شورای 
گفت وگو  بازار رقابتی را اصل ماجرا دانست که به 
فوالد دچار مشکل شده  بازار  امروز  آن  نبود  دليل 
است. بر اساس اظهارات او تعدد خریدار و فروشنده 
این  اگر  و  است  رقابتی  بازار  ویژگی های  از  یکی 

در نشست كارگروه تخصصی شورای گفت وگو مطرح شد

بورس كاال، تعارض منافع در زنجيره فوالد را رعايت نمی كند
صنايع پايين دستی فوالد با انتقاد از عملکرد بورس كاال به دليل عدم رعايت تعارض منافع زنجيره 

فوالد و وجود انحصار در اين بازار، خواستار بازنگری و اصالح روندها در بورس كاال شدند.

متن کامل
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کميسيون مسئوليت اجتماعی و حاکميت شرکتی 
اتاق ایران با همراهی گروه رسانه ای دنيای اقتصاد 
و شرکت مشاوره مدیریت ایليا، سمينار »حاکميت 
شرکتی؛ ضرورت بقا و تداوم عملکرد سازمان ها در 
حاکميت  گزارش  ارائه  با هدف  را  کنونی«  شرایط 
شرکتی ISO 37۰۰۰ و با حضور بيش از ۱۵۰ نفر 
از مدیران ارشد شرکت ها و فعاالن و کنشگران حوزه 
حاکميت شرکتی برگزار کرد. این گزارش که توسط 
سازمان استاندارد جهانی در سپتامبر سال گذشته 
برای اولين بار در حوزه استاندارد حاکميت شرکتی 

حوزه  در   37۰۰۰ ISO چارچوب  به  شده،  منتشر 
طریق  از  این  از  پيش  و  پرداخته  شرکتی  راهبری 
سایت اتاق ایران در دسترس عموم قرار گرفته است.

برای  ضرورت  به  نياز  یک  از  شرکتی  حاکميت 
موفقيت سازمان ها بدل شده است

در ابتدای این سمينار که مفاهيم پيرامون استاندارد 
تشریح  آن  در   37۰۰۰  ISO شرکتی  حاکميت 
مسئوليت  کميسيون  رئيس  اوليایی،  محمود  شد، 
اجتماعی و حاکميت شرکتی اتاق ایران بر اهميت 
حال  شرایط  در  شرکتی  حاکميت  موضوع  توجه 

حاضر کشور و فلسفه پيدایش هيات مدیره ها و لزوم 
ایجاد و به کارگيری حاکميت شرکتی تأکيد کرد.

او بيان کرد: امروزه موضوع حاکميت شرکتی از یک 
نياز به یک ضرورت برای موفقيت و بقای عملکرد 
سازمان ها در شرایط عدم قطعيت و اقتصاد پر فراز 
و نشيب کنونی تبدیل شده است. با جرات می توان 
سازمان های  تمایز  وجوه  مهم ترین  از  یکی  گفت 
ایفای  و  راهبری  نوع  سازمان ها،  سایر  با  هوشمند 
نقش نهاد حاکميتی یا به عبارت ساده هيات مدیره 
نقش آفرین دارد. به گفته اوليایی، از جمله اشتباهات 
رایج در حوزه حاکميت شرکتی، نسبت دادن آن به 
حيطه شرکت های بزرگ و به ویژه بورسی است که 
قابل  موجب شده بخش خصوصی کشور که سهم 
این  از  دارد،  اقتصاد  توسعه  و  رشد  در  مالحظه ای 
امر محروم باشد. او تأکيد کرد: از سوی دیگر فقدان 
به همه جنبه های حاکميت شرکتی  یکپارچه  دید 
نيز معضلی دیگر در این حوزه به شمار می رود که 
باعث می شود برخی از بخش های آن همواره مغفول 

واقع شوند.
مسئوليت  کميسيون  مهم  وظایف  از  یک  اوليایی 
ترویج  را  ایران  اتاق  شرکتی  حاکميت  و  اجتماعی 
برای  تالش  و  شرکتی  حاکميت  صحيح  اصول 
ارتقای سطح دانش و فرهنگ به کارگيری حاکميت 
شرکتی در بخش خصوصی کشور دانست که منتفع 

کردن شرکت ها از مزایای به کارگيری آن است.
حاکميت  و  اجتماعی  مسئوليت  کميسيون  رئيس 
شرکتی برگزاری سمينارها، نشست ها و ميزگردهای 
آموزشی را در راستای انتقال تجربه دانست و افزود: 
حمایت  با  تا  است  شده  تالش  کميسيون  این  در 
توسط  که  گزارش هایی  و  تحقيقات  انتشار  از 
صاحب نظران، مدیران و مشاوران کشور آماده شده، 
آخرین  مسير،  ادامه  به  عزیزان  این  ترغيب  ضمن 

خصوصی  بخش  فعاالن  با  حوزه  این  در  نظریات 
کشور را به اشتراک گذارد.

قرار  هدف  را  شرکتی  حاکميت  روح  ایزو37۰۰۰ 
داده است

شرکتی  حاکميت  کميته  رئيس  مهربانی،  سارا 
کميسيون مسئوليت اجتماعی و حاکميت شرکتی 
نوع  حسب  سازمانی  هر  اینکه  بيان  با  ایران  اتاق 
خود  هيات مدیره  بلوغ  سطح  و  صنعت  و  فعاليت 
کرد:  تصریح  شود،  بهره مند  ایزو  این  از  می تواند 
به  شرکتی  حاکميت  بلکه   37۰۰۰ ایزو  تنها  نه 
و  بورسی  سازمان های  به  محدود  تنها  کلی  طور 
سازمان های  تمامی  و  نيست  بزرگ  هلدینگ های 
خصوصی و دولتی را از یک خيریه کوچک تا یک 

هلدینگ بزرگ چند مليتی دربرمی گيرد.
حاکميت  روح  و  ماهيت  ایزو  این  افزود:  مهربانی 
شرکتی را هدف قرار داده است که بحث قوانين و 
ایزوی  از آن است. بر اساس همين  مقررات جزئی 
و  اثربخشی  هيات مدیره ها  اگر  نيز  شده  منتشر 
حکمرانی خوب در سازمان خود می خواهند پيش 
از هرچيزی باید قوانين و مقررات را چه در سطح 
و  کشوری  سطح  در  چه  و  باشند  سازمان  داخلی 
حتی بين المللی رعایت کرده و در اولویت سازمان 
و  تقابل  هيچ  ایزو  این  بنابراین  دهند.  قرار  خود 
ملی  قوانين  و  قوانين حاکميت شرکتی  با  منافاتی 

هيچ کشوری ندارد.
مهربانی با تشریح اصول راهنمای ایزو 37۰۰۰ برای 
اهم  ایزو  استاندارد  اساس  بر  گفت:  هيات مدیره ها 
ارزش های  ترویج  در  هيات مدیره  نقش  اصول  این 
سازمانی، مسئوليت مستقيم هيات مدیره در تدوین 
در  داده ها  از  استفاده  لزوم  سازمان،  استراتژی های 
تصميم گيری و بررسی و مراقبت و ارزیابی اثربخشی 
 IT تصميمات هيات مدیره و لزوم در خدمت بودن

حسين سالح ورزی در سمينار »حاكميت شركتی؛ ضرورت بقا در شرايط كنونی«

زيرساخت قانونی الزم برای اعمال حاكميت شركتی در كشور 
وجود ندارد

نايب رئيس اتاق ايران معتقد است عالوه بر اينکه زيرساخت قانونی الزم برای اعمال حاكميت شركتی 
در كشور وجود ندارد، ساختار موجود اقتصاد كالن و سياست گذاری كشور هم مجال كافی به شركت ها 

برای استقرار حاكميت شركتی نمی دهد.

متن کامل

https://otaghiranonline.ir/news/55209/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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بازار سهام
انتظارات مبهم بازار سهام

بورس اوراق بهادار تهران هفته منتهی به ۱۴ دی ماه 
را عموما با افت شاخص   ها به پایان رساند. به طوری 
که نماگر اصلی تاالر شيشه   ای روز شنبه را با کاهش 
۴۵/ 3 درصد آغاز کرد و تنها روز دوشنبه را مثبت و 
با 8۵/ ۱ درصد رشد همراه بود. به این ترتيب دماسنج 
 /۱۴ منفی  عملکرد  با  را  هفته  تهران  بورس  اصلی 
۴ درصد خاتمه داد. عالوه بر این شاخص کل با معيار 
هموزن که نمای بهتری را از روند تغييرات سهام به 
نمایش می   گذارد، عملکرد منفی ۵۶/ ۱ درصدی را در 
کارنامه هفتگی خود به ثبت رساند. همچنين ارزش 
تغييرات  حق تقدم(  و  )سهام  بورس  خرد  معامالت 
زیادی را در کنار خالص تغيير مالکيت داشت. حال 
با توجه به روند اخير معامالت بازار سهام و شرایط 
دارند  انتظار  کارشناسان  غير اقتصادی  و  اقتصادی 
با  زیادی  تا حدود  را  هفته جاری  تهران  بورس  که 

تغييرات آرام و روندی متعادل   تر سپری کند.
بازار سکه

اميد به ثبات قيمت سکه
بازار طال و سکه هفته گذشته را پرنوسان سپری کرد. 
به طوری که در روزهای ابتدایی هفته سکه امامی از 
سطوح باالی ۲۲ ميليون تومان همگام با افت نرخ 

»دنيای اقتصاد« روند بازارهای مالی را بررسی می كند

نيش ترمز بازارها
به  نگاه  قيمت ها،  پيش بينی  روش های  از  يکی 
اين  در  اساس  اين  بر  است.  آنها  گذشته  روند 
و  ايران  مهم  بازارهای  قيمتی  روندهای  صفحه 
جهان به نمايش گذاشته شده اند. همچنين در 
قيمت ها  آتی  روند  قسمت  هر  به  مربوط  متن 

براساس شواهد موجود پيش بينی شده اند.

ادامه در صفحه بعد
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دالر در بازار آزاد و تعطيالت پایان سال ميالدی در 
بازار جهانی طال از این سطح یاد شده عقب نشينی 
کرد و به زیر ۲۰ ميليون تومان رسيد. پس از کاهش 
هفته  پایان  تا  مذکور،  مسکوک  چشمگير  قيمت 
تالش   هایی مبنی بر رشد مجدد به چشم می   خورد. از 
این رو سکه امامی کار خود را در قيمت ۲۰ ميليون 
و 3۱8 هزار تومان به پایان رساند. به این ترتيب هر 
قطعه از این فلز گرانبهای داخلی عملکرد منفی ۴7/ 
۱۰درصدی را که ضعيف   ترین عملکرد هفتگی سکه 
از تاریخ 8 آذر سال 99 است به کار خود خاتمه داد. 
برخی از کارشناسان بر این باور هستند که با توجه 
به متعادل شدن تغييرات نرخ ارز و افزایش تمایالت 
صعودی بهای طال در بازار جهانی، می توان این اميد 

را داشت که هفته جاری تغييرات شارپ دیده نشود.
بازار طالی جهانی

نفس راحت طال
قيمت طال در روز جمعه نزدیک به باالترین سطح 
زیرا سرمایه گذاران  بود.  نوسان  در  ماهه خود  هفت 
در انتظار انتشار آمارهای کليدی در رابطه با حقوق 
هستند  متحده  ایاالت  غيرکشاورزی  دستمزد  و 
به  تنظيم کنند.  را  معامالتی خود  برنامه  بتوانند  تا 
اونس طالی جهانی روز گذشته در  ترتيب هر  این 
قيمت ۱83۴ دالر معامله شد. انتظار می رود حقوق و 
دستمزد غيرکشاورزی ایاالت متحده در ماه دسامبر 
اندکی کاهش یابد که نشان   دهنده کاهش شدید در 
بهره  نرخ  شدید  افزایش  یکسری  از  پس  کار  بازار 

توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ است. اما با توجه 
به اینکه این ميزان به طور مداوم در هشت ماه متوالی 
نگرانند که هر  بازارها  بوده است،  برآوردها  از  باالتر 
گونه نشانه   ای از انعطاف پذیری در بازار کار به فدرال 
رزرو فرصت کافی برای سياست   های انقباضی  دهد. 
این  این حوزه  به عقيده کارشناسان  ترتيب  این  به 
احتمال وجود دارد که تمایالت صعودی در بازار طال 

برای کوتاه مدت ماندگار باشد.
بازار اوراق مسکن

نوسانات محدود تسه
اوراق تسهيالت بانک مسکن هفته گذشته را عمدتا 
با تغييرات نزولی پشت سر گذاشت. به این ترتيب 
با  نيز   99 اسفند  مسکن  تسهيالت  اوراق  برگ  هر 

کاهش قيمت از سطوح نزدیک به ۱۲۵ هزار تومان، 
کار خود را در آخرین روز معامالتی هفته گذشته در 
قيمت پایانی ۱۲3 هزار و ۱9۱ تومان خاتمه داد. الزم 
به ذکر است که در روزهای ميانی هفته بهای تسه 
99۱۲ به ۱۱7 هزار تومان نيز افت کرد. به این ترتيب 
اوراق مذکور عملکرد منفی 39/ ۱ درصد را در کارنامه 
هفتگی خود به ثبت رساند. برخی از کارشناسان این 
بازار بر این باور هستند که با توجه به تکانه   های دو ماه 
گذشته نرخ ارز، تصميمات اقتصادی و غيراقتصادی 
دولت و شرایط سياسی ایران با دیگر کشورها هنوز 
اثر خود را به طور کامل در حوزه مسکن نشان نداده 
و انتظار می رود در ماه   های آینده تاثير خود را نشان 

خواهد داد.
بازار نفت

مسير پرپيچ   وخم نفت
قيمت نفت در روز جمعه به دليل اميد به افزایش 
اما  بود،  همراه  صعودی  تمایالت  با  چين  تقاضای 
چشم انداز گسترده   تر اقتصاد جهانی معيارهای نفت 
خام را در مسير کاهش هفتگی نگه داشت و اندکی 
از محرک   های افزایشی بازار را تضعيف کرد. به این 
ترتيب هر بشکه نفت خام برنت روز گذشته در قيمت 
79 دالر و ۴۱ سنت معامله شد. نفت وست تگزاس 
اخير در سطح 7۴ دالر و 38  نيز روز  اینترمدیيت 
مورد داد و ستد قرار گرفت. با این حال، به صورت 
هفتگی، هر دو قرارداد برنت و WTI در مسير کاهش 
بيش از 7 درصدی نسبت به هفته قبل قرار داشتند، 
زیرا نگرانی از احتمال رکود جهانی تحت فشار قرار 
گرفت. به عقيده کارشناسان بازار نفت ممکن است 
پس از افت و خيزهای چشمگير در اوایل این هفته 
کمی آرامش را به دست آورد. اما پتانسيل صعودی 

حداقل در کوتاه مدت محدود است.

ادامه از صفحه قبل


