
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

فعاالن بخش خصوصى حوزه انرژى در نشست بیست و هشتم 
کمیسیون انرژى و محیط زیست اتاق بازرگانى تهران با اشاره به 
مشکالت عدیده ناشى از تحریم و کم رنگ شدن نقش ایران در 
اوپک، این پیشنهاد را مطرح کردند که بخش خصوصى در کنار 
نماینده دولت حضور فعالى در این نهاد و کمیته هاى آن داشته 
باشد تا تبعات ناشى از تحریم و محدودیت ها براى نمایندگان 

دولت، از طریق حضور نماینده بخش خصوصى جبران شود.
به گــزارش جهان اقتصاد به نقل از پرتال اطالع رســانى اتاق 
بازرگانى تهران، نمایندگان بخش خصوصى در کمیسیون انرژى 
اتاق تهران به تازگى پا در مســیرى گذاشته اند که ممکن است 
اتفاق تازه اى را در حوزه بین المللى نفت ایران رقم بزند. آن طور 
که در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون انرژى و محیط زیست 
اتاق بازرگانى تهران مطرح شــد، کنشــگران اقتصاد انرژى به 
دنبال آن هســتند تا براى حضور بخش خصوصى در اوپک به 
نمایندگى از ایران، تالش کنند و دولت را مجاب کنند تا نخبگان 
بخش خصوصى را در کنار نماینده دولت در این کارتل بزرگ 

نفتى به همراه داشته باشد.
این پیشنهاد را رئیس کمیسیون انرژى اتاق بازرگانى تهران در 
نشست هفته اخیر این کمیسیون با دیگر اعضا و فعاالن اقتصادى 
در میان گذاشــت و براى آن نیز دالیل منطقى برشمرد.  رضا 
پدیدار با اشــاره به سالگرد تشکیل سازمان اوپک که شهریور 
ماه امسال شصتمین سال تاسیس آن فرا رسید، تصریح کرد که 
طى سال هاى اخیر، نقش ایران در اوپک کمرنگ و کم اثر شده 

است که دلیل واضح آن نیز به تحریم ها و تالش ایاالت متحده 
آمریکا و هم پیمانانش براى انزواى بیشتر دولت ایران در عرصه 

تعامالت نفتى جهان برمى گردد.
پدیدار افزود: از این رو به وزارت نفت پیشنهاد مى دهیم که با 
وجود اعمال برخى محدودیت ها براى حضور و نقش آفرینى 
نماینــده دولــت در اوپک، به بخش خصوصــى این فرصت 
و امکان داده شــود تا به عنوان نماینده ایران در نشســت ها و 
تصمیم گیرى هاى این ســازمان بین المللى حضــور یافته و از 

تمامیت صنعت نفت ایران در جهان دفاع کند.

رئیس کمیســیون انرژى و محیط زیســت اتاق تهران با اشاره 
بــه اینکه در حال حاضر، چهار کشــور عضو اوپک از بخش 
خصوصى براى سیاست گذارى ها و مذاکرات در اجالس هاى 
این سازمان استفاده مى کنند و در صورت عدم حضور نمایندگان 
دولت این کشــورها در جلسات اوپک، بخش خصوصى این 
وظیفه را به عهده مى گیرد، افزود: اوپک پنج کمیته راهبردى و 
استراتژیک دارد که ایران به دلیل آنکه نماینده فعالى نداشته، در 
آنها عضو نیست و این باعث شده تا ایران که جزو بنیانگذاران 
این سازمان جهانى بود، عمًال به حاشیه رفته و دیگر کشورهاى 

عضو قدرت نمایى کنند.
به گفتــه وى، بخش خصوصى در صنعت نفت ایران در حال 
حاضر قادر است که تا 80 درصد پروژه هاى نفتى کشور را به 
اجرا درآورد و کنشگران اقتصادى و کارآفرینان این صنعت، از 
دانش و آگاهى کافى براى رویارویى با بزرگان نفتى جهان در 

عرصه تصمیم سازى ها و دفاع از کشور را دارند.
رئیس کمیسیون انرژى و محیط زیست اتاق تهران با طرح این 
پیشنهاد، تصریح کرد که طى جلسات آتى این کمیسیون، در این 

باره بیشتر به این موضوع پرداخته خواهد شد.
وى ســپس به کسب رتبه نخست اکتشــاف نفت و گاز ایران 
در ســال 2019 در جهان اشاره کرد و افزود: شرکت ملى نفت 
ایران در مجموع با کشف 4973 میلیارد بشکه هیدروکربن مایع 
جایگاه نخســت را در جهان در سال 2019 به دست آورده که 
این میزان معادل 31 درصد از مجموع حجم هیدورکربن کشف 
شده در جهان طى این سال است. پدیدار همچنین یادآور شد 
که طبق اعالم شــرکت ملى صنایع پتروشیمى ایران، ظرفیت 
تولید پتروشــیمى در ایران طى ســال جارى به 70 میلیون تن 

افزایش یافته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهــران پس از اعالم این اخبار از 
حوزه نفت و پتروشــیمى ایران، این نکته را یادآورى کرد که 
جهان با شتاب باالیى در حال حرکت به سمت استفاده بیشتر 
از انرژى پاك اســت به طورى که در برخى کشورها از جمله 
در ایــاالت متحده آمریکا و آن گونه که به طور رســمى اعالم 
شده، در ایالت کالیفرنیا تا 15 سال آینده تردد خودروهاى دیزلى 
ممنوع خواهد شد و خودروهاى الکتریکى جاده ها را تسخیر 

خواهد کرد.

در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون انرژى اتاق بازرگانى تهران پیشنهاد شد

نشستن بخش خصوصى روى کرسى نمایندگى ایران در اوپک
تحلیلگر

تقابل الگوهاى مدیریت مالى مدرن و سنتى

وقتى صحبت از مدیریت مالى مى شود بسیارى تصور مى کنند که ساختار این نوع مدیریت 
یعنى پیدا کردن راه هایى براى پایین آوردن هزینه ها و پس انداز بیشتر! البته این شیوه همواره از 
سوى صاحب نظران سنتى و کالسیک توصیه مى شود که دلیل آن برخورد محتاطانه با موضوع 

پول است.
 مراقبت از نشتى هاى مالى، کم کردن هزینه ها از طریق مسافرت نرفتن، کاهش غذاخوردن در 
رستوران، خود تحریمى براى خوش گذرانى و دورهمى ها و همچنین کم کردن خریدها، قطره 
قطره جمع کردن در آرزوى رسیدن به دریا و در یک کالم ریاضت کشیدن اقتصادى براى حفظ 

پول تنها بخشى از این نگاه سنتى است.
اینکه حقوق و درآمد ماهانه را به 4 یا 5 بخش تقســیم و هر یک را صرف یک کار کرد شاید 
هیچگاه درست از آب درنیاید چرا که اتفاقات غیرمترقبه و رویدادهاى برنامه ریزى نشده باعث 
مى شود تا به مثابه همیشه پیش از پایان ماه، محاسبات بودجه بندى برهم بریزد. حتى اگر همه 
چیز به درستى پیش رود و پس اندازى نیز اندوخته شود باز هم ارزش این مقدار پس انداز کمتر 
از تورم است و در نهایت با وجود همه سختى ها عددى که جمع شده نمى تواند گره بزرگى 

را در زندگى باز کند. 
این درحالى است که این سبک از مدیریت مالى شباهت بسیارى با سیستم هاى دفاعى فوتبال 
دارد نگرش مربیان این سیســتم هاى بسته بر این است که حفاظت به جاى تهاجم شیوه اى 
معقوالنه است، شاید مصاحبه هاى "کارلوس کیروش" سرمربى سابق تیم ملى فوتبال ایران در 
جام جهانى مصداق خوبى بر این نگرش محافظه کارانه باشد وقتى خبرنگاران تیم ملى ایران را 
تیمى منســجم دفاعى و راضى براى به دست آوردن نتیجه مساوى مى دانستند او یک جمله 
همیشگى داشت: "تا زمانى که گل نخورید نام هیچ تیمى  نمى تواند بزرگ باشد و سطح فوتبال 
کشورها با هم تفاوتى ندارد." البته این تفکر کیروش تا زمانى درست بود که تیم ایران گل نمى 
خورد و به مجردى که توپى از خط دروازه بیرانوند مى گذشــت، به قول برخى از نشــریات 

خارجى اژدهاى ایران از خواب بیدار مى شد و درصدد جبران نتیجه بود. 
درواقع شیوه هاى پس انداز محور  و کالسیک در مدیریت مالى شباهت زیادى با نگرش هاى 
چنین مربیان فوتبالى دارد اما سوال اینجاست که اگر رویداد ناخواسته و برنامه ریزى نشده اى رخ 
دارد و به قولى جریان روزگار گلى به شما زد آیا تفکرى براى حمله و جبران خسارت دارید و 
یا با شکست زمین بازى را ترك مى کنید؟ شواهد نشان مى دهد اغلب افراد به واسطه این تفکر 
محافظه کارانه همواره خود را از بازى عقب مى دانند و مصداق آن گله مندى و نارضایتى آنها از 

درآمد کم، تورم، گرانى، حمایت نشدن و ... است.
اما مدیریت مالى مدرن برخالف مدل و الگوهاى سنتى نه تنها معتقد به ریاضت اقتصادى نیست 
بلکه تالش مى کند تمرکز فرد را به جاى پس انداز به سوى درآمدزایى معطوف کند. به عبارتى 
به جاى آنکه فرد در طول روز مدام به دنبال کنترل هزینه ها باشد با این موارد باید با بى اهمیتى 
برخورد کند و بجاى آن درصدد راه هاى جدید درآمدزایى و ارزش آفرینى باشد مانند تیم ملى 
برزیل که به جاى دفاع همواره روى خط حمله تمرکز مى کند چراکه مربیان آن معتقدند هر که 
در جریان بازى گل بیشترى بزند برنده است. مدیریت مالى مدرن معتقد است نگرش درآمدزایى 
و کسب پول بیشتر مى تواند بر تمام ولخرجى ها و رویدادهاى ناخواسته سرپوش گذارد و مهم 
نیست  تورم و گرانى تا چه اندازه باشد فقط باید بیشتر از میزان تورم درآمدزایى کرد تا فشار 
اقتصادى را احساس نکرد. توجه به ظرفیت هاى ذاتى و محیطى براى ارزش آفرینى مهمتر از 
خودتحریمى و ریاضت است. هر روز فرصت هاى زیادى براى پول درآوردن ظاهر مى شود اما 
بسیارى به آن بى توجه هستند چراکه نگرش محافظه کارانه آنها باعث شده تا در جستجوى آن 
نباشند و بدون توجه از کنار آنها عبور مى کنند. واقعیت این است که شانس به سراغ ذهن آماده 
مى آید و اگر اندیشه را براى یافتن فرصت هاى پول ساز آماده کرده باشید همواره فرصت هاى 
مالى پیش رو خواهد بود.  بســیارى از مردم با انجام کارهایى در اوقات فراغت یا در روزهاى 
تعطیل، به کسب درآمد مى پردازند. مى توان در کنار کار فعلى، تجارت کوچکى را شروع کرد و 
به مرور آن را توسعه داد تا روزى که بتوان آن را به منبع درآمد اصلى خود تبدیل کرد. براى فرد 
جوینده همیشه فرصت هاى زیادى در انتظار یافتن است، فقط کافى است جسور، پرتالش و 

درجستجوى منابع جدید مالى باشد.

به گزارش روابط عمومى بانک تجارت، همایش «ترویج و تثبیت فرهنگ حمایت از 
شرکت هاى دانش بنیان در نظام بانکى» با حضور محمود واعظى رییس دفتر رییس 
جمهورى، سورنا ستارى معاون علمى و فناورى رییس جمهورى، على وحدت رئیس 
صندوق نوآورى و شکوفایى ریاست جمهورى و مدیران عامل بانک ها و مدیران چند 

شرکت برتر مورد حمایت این صندوق برگزار شد.

تقدیر از بانک تجارت در همایش ترویج فرهنگ
 حمایت از شرکت هاى دانش بنیان

 سال بیست و نهم 
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 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از طراحى و اجراى مسیر 
دوچرخه سوراى داخل شهرى به منظور روان سازى ترافیک و 

ارتقاى سالمت مردم این منطقه خبر داد.
روابــط عمومى و امور بین الملل ســازمان منطقه آزاد کیش، 
غالمحســین مظفرى رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش در بازدید از ســمپوزیوم مجســمه سازى از 
تالش هاى شــرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش 
براى فعالیت هاى هنرى و تغییر و تحوالتى اساســى در حوزه 
فضاى شهرى این منطقه قدردانى کرد و افزود: برگزارى چنین 
سمپوزیوم هایى در جزیره کیش ضمن توجه به هنر و هنرمندان 
باعث ایجاد تحرك و نشاط و به یادگار ماندن این آثار ارزشمند 
مى شود. غالمحسین مظفرى با بیان این که جزیره کیش بخشى 
از ایران هست که از تمدن و فرهنگ باالیى برخوردار است و 
تمام مسافران از اقصى نقاط کشور مقصد گردشگرى خود را این 
منطقه انتخاب مى کنند، اظهار داشت: باید اقدامات ارزشمندى 
در حوزه هاى مختلف از جمله هنرى و گردشــگرى در این 
منطقه ایجاد شــود تا عالقمندان زیادى را براى سفر به کیش 
ترغیب کند. وى با اشــاره به شرایط سخت اقتصادى و شیوع 
بیمارى کرونا و ضروت رعایت ضوابط بهداشــتى که موجب 
نشاط بیشتر میان هنرمندان مى شود، افزود: این اقدام یک وظیفه 
و رسالتى است که بخشى از آن را شرکت عمران، آب و خدمات 
منطقه آزاد کیش به خوبى بــر عهده گرفته و در آینده نزدیک 
شــاهده نتایج خوبى از این اقدامات خواهیم بود. رئیس هیئت 
مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر این که باید این فعالیت 
ها اســتمرار داشته باشند خاطر نشان کرد: با موضوعات متنوع 

فضاهاى شهرى، کاربرى هاى موجود در کیش و کسانى که در 
حوزه تخصص شهرى فعالیت مى کنند باید تالش کنند کیش 
از نظر بصرى براى گردشگرانى که به این منطقه سفر مى کنند 
جذاب باشد و از سفر به جزیره کیش خاطرات خوبى را ثبت 
کنند. وى افزود: هنرمندان پرتالش جزیره کیش با بهره گیرى از 
امکانات و مصالحى که ســال ها بدون استفاده رها شده بودند 
توانستند آنها را وارد چرخه کار کنند و از این فرصت ها براى 
توسعه منظر شهرى بهره الزم را خواهند برد. مدیرعامل سازمان 
منطقه آزاد کیش در ادامه، آزاد سازى سواحل این منطقه را یکى 
از اقدامات مهم شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش 
برشمرد و افزود: طرح آزاد ســازى سواحل در راستاى ایجاد 
فرصت هاى خوب گردشگرى و بهره مندى همه مردم ساکن 

در جزیره کیش و گردشگران اجرا شد. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش خبرداد:
طراحى و اجراى مسیر دوچرخه سوارى داخل شهرى

 در کیش
کارگــروه اقتصاد مقاومتى و کمیته جهش تولید به منظور رفع 
موانع تولید، بررســى وضع موجــود و برنامه ریزى به منظور 
ایجاد جهش در تولید وصادرات با حضور مدیرعامل سازمان، 
معاونیــن و مدیران ،مدیر گمرك منطقــه آزاد انزلى و فعاالن 

اقتصادى برگزار شد.
به گزارش مدیریت روابط عمومى و امور بین الملل ســازمان 
منطقه آزاد انزلى، دکتر روزبهان رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلى با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساخت 
هاى الزم به منظور جذب ســرمایه گذار در شــهرك صنعتى 
شماره 3 و رفع موانع تولید کنندگان بیان کرد : فراخوان الزم به 
منظور جذب ســرمایه گذار از 15 روز آینده اعالم خواهد شد  
و طرح هاى پیشنهادى با اولویت واحدهاى تولیدى، صادرات 
محور و دانش بنیان در کار گروهى تخصصى برســى خواهد 

شد.
وى در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه زیر ساخت هاى سرمایه 
گذارى به منظور رفع نیاز کشــور و تحقق اهداف و سیاست 
هاى اقتصــاد مقاومتى بیان کرد: صرفآ با راه اندازى شــهرك 
صنعتى شماره 3 حدود 400 شرکت و واحد تولیدى کوچک 
و بــزرگ فعالیت خود را در زمینه هاى مختلف آغاز خواهند 
کرد که عالوه بر تامین نیاز کشور با تولیدات محصوالت متنوع 
و صادرات آن موجب ایجاد فرصت هاى شغلى قابل توجهى 
مى شــود که این امر در استان گیالن در مدت زمانى کوتاه بى 

سابقه بوده است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد انزلى با 
اشــاره به تحریم هاى ظالمانه علیه کشورمان افزود : در حال 

حاضر مدیران و مســئوالن این مجموعــه در حوزه اقتصادى 
نماینده مردم ایران بوده و مسئولیت سنگینى را را به عهده دارند 
و در این شــرایط حساس که دشمن تالش مى کند تا معیشت 
و اقتصاد خانــوار را مورد هدف قرار دهد و با درك وضعیت 
موجود باید بیشــتر از هشت ســال دفاع مقدس توطئه هاى 

دشمنان را نقش بر آب کنیم.
دکتر روزبهان به لزوم رشــد و پیشــرفت در تمامى شاخص 
هاى اقتصاد مقاومتى اشــاره و تاکید کرد: با توجه به موقعیت 
اســتراتژیک و ممتاز منطقه آزاد انزلى در کشــور و بازار هاى 
جهانى و گسترش مراودات تجارى در حوزه اوراسیا و چین ، 
باید در 6 ماه دوم سال جارى با همتى مضاعف در زمینه جذب 
ســرمایه داخلى و خارجى گام برداشت تا شاهد ایجاد جهش 

تولید در مجموعه هاى صنعتى این منطقه باشیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلى در کارگروه اقتصاد مقاومتى و جهش تولید:
تامین نیاز داخلى و رونق تولید و صادرات رویکرد منطقه آزاد انزلى
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