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اخبار اقتصادی

یادداشت

نگاه آخر

 اخبار صنعت برق

تهران- ایرنا- معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو اعالم کرد 
دولت با پرداخت اسناد خزانه و اوراق مشارکت به جبران تخصیص اندک 
بودجه امسال وزارت نیرو پرداخته و با رشد چهار درصدی، سهم این 
وزارتخانه را در الیحه بودجه پیشنهادی سال 1396 بیش از 75 هزار 

میلیارد ریال در نظر گرفته است.
تقدیم الیحه  به  اشاره  با  ایرنا  با  اختصاصی  »علیرضا دائمی« در گفت وگوی 
بودجه سال 1396 از سوی رییس جمهوری به مجلس در روز یکشنبه گذشته 
)14آذرماه( افزود: مشابه سال 95، ظرفیت های خوبی در احکام تبصره های 
ماده واحده الیحه بودجه دیده شده که از جمله، در تبصره 3 نزدیک به 50 
میلیارد دالر فاینانس )تامین مالی خارجی( با تصویب شورای اقتصاد برای بخش 
های دولتی و غیردولتی با سپردن تضمین های الزم به بانک های عامل اجازه 
داده شده است.به گفته این مسوول، در همین تبصره پنج میلیارد دالر برای 
توانمندسازی شرکت های دانش بنیان در امور مرتبط با آب، خاک، کشاورزی 

و... در نظر گرفته شده است.
وی بیان داشت: در بند »الف« تبصره 5 الیحه بودجه، برای طرح های آب و برق 
فروش 100 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار و برای بدهی ها و طرح های نیمه 
تمام 200 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است؛ اگر این اوراق به فروش نرود 

امکان واگذاری آن به پیمانکاران و طلبکاران وجود دارد.
دائمی درباره بند »ه« الیحه که در آن 75 هزار میلیارد ریال برای بدهی طرح 

های تملک دارایی و پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب و برق 
در نظر گرفته شده است، یادآوری کرد: اینک اختالف قیمت تکلیفی و تمام شده 
هر کیلووات ساعت برق نزدیک به 500 ریال و این اختالف در بخش آب نزدیک 

به 15 هزار ریال به ازای هر مترمکعب است.
وی اضافه کرد: مطابق تبصره 5 برای بازپرداخت اوراق مشارکت سال های بعد 
و توزیع اسناد خزانه اسالمی، مبالغی در نظر گرفته شده است؛ همه اینها کمکی 

به وزارت نیرو برای تامین اعتبار مورد نیاز است.

** توسعه خدمات آب و برق در مناطق روستایی
معاون وزیر نیرو اضافه کرد: مطابق بند »ج« تبصره 6 پیش بینی شده است 
برای هر مترمکعب آب توزیعی در شهرها 150 ریال )مشابه سال های 1393 و 
1394( و تا سقف 700 میلیارد ریال برای توسعه آبرسانی روستایی هزینه شود.

وی ادامه داد: این رقم در بخش برق، 50 ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق 
مصرفی )تا سقف 11 هزار میلیارد ریال( است که در مقایسه با بودجه سال 
1395 )30 ریال( افزایش 20 ریالی دارد و برای برق رسانی به مناطق روستایی 

و خرید تضمینی برق تجدیدپذیرها استفاده می شود.
دائمی یادآوری کرد: اخذ عوارض برق مستند به قانون حمایت از صنعت برق 

است که یک قانون دائمی و مصوب سال 1394 به شمار می رود.
ادامه درصفحه 3 /

ایرنا/ معاون وزیر نیرو در گفت و گو با ایرنا

سهم وزارت نیرو در بودجه آتی 4درصد رشد کرد آرمان/ 
آلبرت بغزیان*

باید  که  است  دولت  برای  هزینه ای  سند  ماهیتا  بودجه 
برآورد  درآمد ها  آن  مقابل  در  و  هزینه ها  میزان  آن  در 
به  سال 1396  بودجه  در  باشد  قرار  اگر  بنابراین  شود، 
با  را   باید همان خدمات  نباشد، دولت  انبساطی  صورت 
همان مبلغ سال گذشته برای سال آینده ارائه کند که 
با توجه به افزایش 10 درصدی حداقل هزینه ها، افزایش 
جمعیت و باال رفتن سطح انتظار مردم از  کیفیت خدمات، 
بودجه  درباره  توجه  قابل  مساله  نیست.  شدنی  امر  این 
عالوه بر انبساطی بودن، این است که تامین منابع آن هم 
مشخص باشد، یعنی اگر قرار است هزینه های دولت در 
سال آینده 10 درصد افزایش پیدا کند باید به تبع آن 
10 درصد درآمدها هم افزایش پیدا کند که ممکن است 
این درآمدها از سوی درآمدهای نفتی باشد یا از طریق 
مالیات ها و عوارض حاصل شود. نکته مهم در این زمینه 
این است که درآمدها باید قابل وصول و تحقق باشد تا 
بتواند هزینه ها را بپوشاند و مانع از به وجود آمدن کسری 

بودجه شود. 

ادامه درصفحه 3 /

 درآمد های قابل وصول در بودجه



 

  برگزاری کنفرانس و نمایشگاه ایتک در 
بهمن ماه

ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی »رویکردهای 
نوین در نگهداشت انرژی« ششم و هفتم بهمن ماه سال 
جاری در محل  کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار 

خواهد شد.... ....ادامه خبر

 افزایش ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر
به  اشاره  با  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
ایران گفت  انرژی تجدیدپذیر در  باالی  پتانسیل های 
طور  به  حداقل  گرفته  صورت  مطالعات  براساس  که 
میانگین 15 هزار مگاوات ظرفیت کامال اقتصادی برای 
نصب نیروگاه بادی در ایران وجود دارد.... ....ادامه خبر

 3 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی 
برای تولید 2 هزارمگاوات برق

معاون وزیراقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری 
و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: 3 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری خارجی برای تولید 2 هزار مگاوات 
انجام شده  در کشور  پذیر  تجدید  انرژی های  از  برق 

است.... ....ادامه خبر

 معاون وزیر نیرو: ایران و اتحادیه اروپا در 
توسعه »اقتصاد سبز« همکاری می کنند

از  ایرنا- معاون وزیر نیرو اعالم کرد: استفاده  تهران- 
ظرفیت های بین المللی و تسهیالت سازگاری اتحادیه 
اروپا در مقوله اقتصاد سبز از جمله مباحث مهمی است 
که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده و می توان 
از این منابع تسهیالتی نیز حاصل کرد.... ....ادامه خبر

 مشکالت فراروی پروژه انتقال برق 
ارمنستان به ایران کاهش می یابد

طبیعی  منابع  و  انرژی  وزیر  معاون  ایرنا-  تهران- 
ارمنستان افزود: پروژه انتقال برق ارمنستان به ایران 
با برنامه ریزی های انجام شده به موقع پایان خواهد 
یافت و عالوه بر رییس جمهوری، مقام های ارشد این 
کشور نیز در این زمینه پیگیری می کنند.... ....ادامه 

خبر

 مدیرعامل جدید شرکت »متانیر« 
معرفی شد

در مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
جدید  مدیرعامل  عنوان  به  فالح«  »قربانعلی  تهران، 
شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران )متانیر(  

معرفی شد.... ....ادامه خبر

 نیروگاه منتظری اصفهان و تبریز پلمب 
هستند

بیان  با  حرارتی  برق  نیروی  تولید  شرکت  مدیرعامل 
اینکه هنوز شیر سوخت 2 نیروگاه برق کشور از سوی 
مراجع قضایی پلمب هستند گفت: وزارت نیرو مجوز 
مواقع  در  که  است  کرده  دریافت  را  وزیران  هیأت 
پلمب  فک  ذیربط  ارگان های  هماهنگی   با  اضطراری 

صورت گیرد... ....ادامه خبر

 معاون جدید وزیر نیرو در راه است
در  که  است  قرار  نیرو  وزارت  سیاست های  اساس  بر 
هفته جاری سازمان جدیدی از تلفیق سازمان بهره وری 
انرژی و سازمان انرژی های نو به وجود آید........ادامه خبر

  بخش خصوصی در چه طرح های دولتی 
داشته  مشارکت  تواند  می  آینده  سال 

باشد؟
در الیحه بودجه سال آینده جدولی با عنوان » طرح 
جای  خصوصی«  بخش  مشارکت  با  اجرا  قابل  های 
گرفته است که در واقع نقش و فعالیت بخش خصوصی 
در حوزه های مختلف و پروژه های دولتی را مشخص 

می کند.... ....ادامه خبر

 وعده رئیس کل برای ارزانی ارز!
دالر  نرخ  ارزانی  به  اشاره  با  مرکزی  بانک  رئیس کل 
مورد  در  نااطمینانی ها  برخی  از  دیماه،  ابتدای  از 

یکسان سازی نرخ ارز ابراز نگرانی کرد.... ....ادامه خبر

 تخصیص 12 هزار میلیارد تومان وام به 
صنایع

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از تخصیص 12 
هزار میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تولیدی خبر 
داد و گفت: 4000 میلیارد تومان از تسهیالت در نظذر 
گرفته شده برای واحدهای کوچک و متوسط تا پایان 

سال پرداخت می شود.... ....ادامه خبر

 برقراری تجارت ترجیحی ایران با 
کشورهای اوراسیا تا 3 ماه آینده

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس تفاهمات 
صورت گرفته با کشورهای اوراسیا شامل روسیه، روسیه 
تجارت  ارمنستان  و  ن  قرقیزستا  قزاقستان،  سفید، 
ترجیجی آنها با ایران 3 ماه آینده آغاز می شود.... ....

ادامه خبر

 قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی 
شود

اقتصادی  کمیسیون  مقاومتی  اقتصاد  کمیته  رئیس 
اقتصاد  های  سیاست  کردن  اجرایی  گفت:  مجلس، 
مقاومتی و توجه به اقتصاد دانش بنیان منجر به توسعه 
کارآفرینی و رونق کسب و کار خواهد شد.... ....ادامه 

خبر

 پنج نقص الیحه بودجه96
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی پنج نقص 
الیحه بودجه سال 1396 کل کشور را تشریح کرد.... 

....ادامه خبر

 نرخ دالر در روزهای آینده متعادل 
می شود

....ادامه خبر

 دالر 39۰1 تومان شد
... ....ادامه خبر 

 زیر و بم بودجه نویسي سال 96
... ....ادامه خبر

 چتر حمایت تشکل ها در برابر 
ورشکستگي اعضا

... ....ادامه خبر

 الگوی شرقی رونق کسب وکار
... ....ادامه خبر

 اقتصادی اخبار صنعت برق

 عناوین اخبار
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3 بازگشت به عناوین  اخبار صنعت برق

 ادامه از صفحه 1 /
سهم وزارت نیرو در بودجه آتی 4درصد 

رشد کرد

برای طرح  ریالی  میلیارد  اعتبار هفت هزار   **
احیا و تعادل بخشی

این مسوول وزارت نیرو گفت: برنامه بهبود و بهره وری 
در فصل منابع آب از یک هزار میلیارد ریال در سال 
در الیحه  ریال  میلیارد  و 650  هزار  به هفت   1395
فعالیت مهم  یافته است که چند  افزایش  بودجه 96 
مانند طرح های تعادل بخشی، ساخت بندهای تغذیه 
مصنوعی، تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری و 

طرح های مرمت و بازسازی را شامل می شود.
با احتساب دو هزار و 600 میلیارد  بیان داشت:  وی 
در  انهار،  ساماندهی  برای  شده  گرفته  نظر  در  ریال 
و  احیا  طرح  برای  ریال  میلیارد  هزار  هفت  مجموع 
تعادل بخشی آب های زیرزمینی در بودجه 96 در نظر 

گرفته شده است.
تعادل بخشی آب های  احیا و  ایرنا، طرح  به گزارش 
اقدام  به مصوبه شورای عالی آب،  با توجه  زیرزمینی 
مشترک وزارتخانه های کشور، جهادکشاورزی، راه و 
شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و 
بودجه کشور را نیاز دارد که به همراه وزارت نیرو باید 

برای مدیریت مصرف آب پیاده شود.
بر اساس این طرح پارسال 475 میلیون متر مکعب 
اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل شد و در 
چهار سال آینده پنج میلیارد و 700 میلیون مترمکعب 
اضافه  مترمکعب  میلیارد   110 سال   20 از  پس  و 

برداشت از منابع آب زیرزمینی کنترل می شود.
** کاهش 37 درصدی بودجه بخش برق

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو گفت: 

در بخش برق و انرژی، وابستگی وزارت نیرو به بودجه 
های دولتی ناچیز است و در تالشیم از محل فروش 
و سرمایه گذاری های بخش خصوصی بخش برق را 

اداره کنیم.
 96 سال  بودجه  پیوند،  همین  در  کرد:  اضافه  وی 
امور برقابی، برق و سیستم های توزیع و انتقال برق 
به میزان هفت هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده 
است که در مقایسه با بودجه 95 نزدیک به 37 درصد 

کاهش می یابد.

** فصل آب
به گفته این مسوول، با توجه به اهمیت آب در برنامه 
ششم توسعه و توجه ویژه دولت به آن، برای سال 96 
در مقایسه با امسال اعتبار بیشتری برای این امر در 
نظر گرفته شده است که در مجموع 24 درصد رشد 

نشان می دهد.
وی اعالم کرد: افزون بر بودجه 43 هزار میلیارد ریالی 
فصل منابع آب، 17 هزار میلیارد ریال دیگر از ردیف 
بابت  به آن اضافه شده است. همچنین  های متفرقه 
طرح های کوچک استانی در بخش آب نیز نزدیک به 
15 هزار میلیارد میلیارد ریال در اختیار استانداری ها 
قرار می گیرد که البته توزیع آنها بر عهده وزارت نیرو 

نیست.

** فصل آب و فاضالب
دائمی درباره اعتبارات فصل آب و فاضالب گفت: در 
الیحه بودجه سال آتی 21 هزار میلیارد ریال به این 
فصل اختصاص یافته است که در همسنجی با بودجه 

امسال بیش از 25 درصد رشد نشان می دهد.
وی افزود: از نکات قابل توجه در فصل آب و فاضالب، 
توجه ویژه به مقوله آبرسانی روستایی است و با توجه 

 ادامه از صفحه 1 /

بشکه  هر  برای  دالر   55 قیمت  تعیین  درباره 
اطمینان  گفت  باید   1396 سال  بودجه  در  نفت 
در  اینکه  ولو  نیست،  امکانپذیر  پیش بینی  این  در 
سال های گذشته پیش بینی های 20 دالری و 110 
دالری هم بوده است ولی در کل پیش بینی قابل 
با احتمال باال بهتر از یک پیش بینی  اطمینان و 
خیلی خوشبینانه است. اما موضوع مهم این است 
و دولت هم  پیدا کرد  نفت کاهش  قیمت  اگر  که 
نتوانست تولیدات خود را افزایش دهد، هزینه ها از 
کدام منابع تامین خواهد شد؟ و  آیا در بودجه سال 
1396 ردپایی از اقتصاد مقاومتی خواهیم دید؟ آیا 
سرمایه گذاری  پروژه هایی  در  هزینه ها  است  قرار 
سال  انتهای  در  تا  کند  مقاوم  را  اقتصاد  که  شود 
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، دولت   1396
کاهش  به  توجه  با  نشود؟  بودجه  کسری  دچار 
مساله  گذشته،  سال  دو  طی  دولت  درآمدهای 
دولت کمک  در کاهش هزینه های  یارانه می تواند 
کننده باشد، به شرطی که مردم به دولت اعتماد 
جامعه  مستحق  قشر  تنها  باشند  مطمئن  و  کنند 
یارانه دریافت خواهند کرد،  زیرا تعلق یارانه به همه 
این فرد  بگیریم  اینکه در نظر  اقشار جامعه بدون 
واجد شرایط هست یا نه، بی عدالتی است. بنابراین 
امکان کاهش  هزینه یارانه با حذف افراد با توجه به 
نوع خودرو، ملک، سپرده و... که تعداد آن هم کم 
نیست، وجود دارد. بنابراین درآمد حاصل از حذف 
افراد غیر واجد شرایط را می توان وارد بخش تولید 

کرد و مردم ما آن قدر فهمیده هستند که اگر دولت 
اطالع رسانی کند که به جای دریافت مبلغ یارانه،  
کارخانه ای راه اندازی می شود که سبب اشتغال چند 
از دریافت  تا  به راحتی می پذیرند  نفر خواهد شد 
یارانه انصراف دهند، اما دولت تا کنون اقدامی در 
این راستا انجام نداده است؛ اقداماتی نظیر ورود به 
حساب افراد برای شناسایی وضعیت مالی آنها و پی 
بردن به اینکه آیا واجد شرایط برای گرفتن یارانه 
این  ظرف  دولت  می رفت  انتظار  خیر.  یا  هستند 
چهار سال به جد این اقدامات را انجام دهد تا تعداد 
افرادی که یارانه به آنها تعلق می گیرد کمتر باشد 

و در عین حال افراد نیازمند، یارانه دریافت کنند.

* کارشناس مسائل اقتصادی

 درآمد های قابل وصول در بودجه
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رود  می  انتظار  شده  تعیین  پیش  از  های  برنامه  به 
جمعیت زیر پوشش خدمات آب شرب کشور در سال 

آینده افزایش قابل توجهی داشته باشد.

** ردیف های متفرقه الیحه بودجه
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو اعالم 
کرد: در الیحه بودجه امسال 150 میلیارد ریال برای 
هزار  یک  ارومیه،  دریاچه  نجات  و  طراحی  مطالعات 
توسعه سواحل مکران در  برای  ریال  میلیارد  و 500 
یک  بلوچستان،  و  سیستان  و  هرمزگان  های  استان 
هزار میلیارد ریال برای طرح های مشارکتی با بخش 
خصوصی، 60 میلیارد ریال برای احیا و رفع آلودگی 
رود کارون، 75 میلیارد ریال برای »شورورزی« سواحل 
جنوبی کشور و 500 میلیارد ریال برای تامین آب و 

برق جزیره ابوموسی اختصاص یافته است.
های  محیط  در  پایدار  کشاورزی  معنی  به  شورورزی 
زیست محیطی،  رویکرد  با  فناوری  بکارگیری  و  شور 
به منظور بهره برداری اقتصادی و پایدار از منابع آب و 

خاک شور است.

** تخصیص اندک بودجه 95
این مسوول وزارت نیرو اعالم کرد تاکنون میزان اندکی 

از بودجه سال 95 تخصیص یافته است.
دائمی اضافه کرد: با وجود این، دولت با توزیع اوراق 
از  زیادی  بخش  اسالمی  خزانه  اسناد  و  مشارکت 
تعهدات وزارت نیرو را پوشش داده و تاکنون مطابق 
بند »ه« تبصره 5 قانون بودجه 95، نزدیک 35 هزار 
میلیارد ریال از مجموع 75 هزار میلیارد ریال اسناد و 

اوراق در نظر گرفته شده پرداخت شده است.
وی اعالم کرد: امسال دولت 61 هزار میلیارد ریال از 
در سال های  را که  هایی  نیروگاه  بانکی  بدهی های 

گذشته از سوی دولت دهم واگذار شده بود پرداخت 
کرد که کمک بزرگی به وزارت نیرو بود.

ایرنا، رییس جمهوری یکشنبه )چهاردهم  به گزارش 
برای  را  کشور  کل  آینده  سال  بودجه  الیحه  آذرماه( 

تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسالمی کرد.
مبلغ پیشنهادی دولت برای بودجه، 10 میلیون و 849 
هزار و 392 میلیارد و 934 میلیون ریال )10 بیلیارد و 
849 هزار و 392 میلیارد و 934 میلیون ریال( و سهم 
وزارت نیرو بیش از 75 هزار میلیارد ریال است.این رقم 
نسبت به بودجه سال 1395 که 72 هزار میلیارد ریال 

بود، بیش از چهار درصد رشد نشان می دهد.

سندیکای صنعت برق ایران/ 
برگزاری کنفرانس و نمایشگاه ایتک در 

بهمن ماه

بین المللی  نمایشگاه  و  کنفرانس  ششمین 
انرژی« ششم  نگهداشت  نوین در  »رویکردهای 
و هفتم بهمن ماه سال جاری در محل  کتابخانه 

مرکزی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
این همایش طی پنج دوره گذشته میزبان بیش از 50 
از  انرژی کشور  از شخصیت های برجسته و موثر  نفر 
جمله وزرا و معاونین وزارتخانه های نفت و نیرو، ریاست 
کنار  در  نیرو  پژوهشگاه  و  نو  انرژی های  سازمان های 
هیات های خارجی و مدیران ارشد شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت، سازمان بهره وری انرژی، معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری و جمع کثیری از نخبگان 

صنعتی و دانشگاهی بوده است. 
نقش  با  اصلی  محوریت  همایش  از  دوره  این  در   

بود  خواهد  مقاومتی  اقتصاد  در  انرژی  نگهداشت 
جهانی،  پایداری  توسعه  اهداف  چون  موضوعاتی  و 
تغییرات اقلیمی و نگهداشت انرژی، اقتصاد نگهداشت 
انرژی و آینده انرژی های تجدیدپذیر، همچنین عناوینی 
چون نگهداشت انرژی در مهندسی نفت و پتروشیمی، 
صنایع سنگین و صرفه جویی در مصرف انرژی، مصرف 
انرژی در کشاورزی، دیپلماسی انرژی و نقش ایران در 
منطقه و جهان، ساختمان و معماری سبز و نیز رباتیک 

و نقش آن در نگهداشت انرژی دنبال می شود. 
بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  می توانند  عالقمندان 
www. نشانی  به  کنفرانس  این  دبیرخانه  سایت  به 

etec.ir مراجعه فرمایند.

ایسنا/ معاون وزیر نیرو اعالم کرد
افزایش ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به 
ایران  در  تجدیدپذیر  انرژی  باالی  پتانسیل های 
گفت که براساس مطالعات صورت گرفته حداقل 
به طور میانگین 15 هزار مگاوات ظرفیت کامال 
اقتصادی برای نصب نیروگاه بادی در ایران وجود 

دارد.
کنفرانس  در  فالحتیان  هوشنگ  ایسنا،  گزارش  به 
این که  بیان  با  تجدیدپذیر  انرژی های  بین المللی 
احداث  ظرفیت  بادی  انرژی  ظرفیت  برابر  چندین 
کرد:  اظهار  دارد،  وجود  ایران  در  خورشیدی  نیروگاه 
در کالنشهرها مساله دفع زباله به ویژه در شمال کشور 

تبدیل به یک موضوع جدی شده است.
وی ادامه داد: وزارت نیرو تمایل دارد که سرمایه گذاران 
وارد  ایران  با  زباله سوز  نیروگاه های  خارجی در زمینه  
مشارکت شوند، چرا که در مرحله اول 1000 مگاوات 

ظرفیت تولید انرژی زباله سوز در ایران وجود دارد.
با بیان این که  انرژی  معاون وزیر نیرو در امور برق و 
تولید  ارتقاء  برای  را  متعددی  برنامه های  نیرو  وزارت 
انرژی های تجدیدپذیر در نظر گرفته است، تصریح کرد: 
در طول سه سال گذشته عالوه بر فضا و بستر مناسب 
کشورهای  تجربه  از  بهره گیری  با  مقرراتی  و  قوانین 

پیشرفته در این زمینه تدوین شده است.
بخش  در  مناسب  تعرفه گذاری  به  اشاره  با  فالحتیان 
انرژی  خرید  داد:  ادامه  تجدیدپذیر،  انرژی های 
تجدیدپذیر به صورت تضمینی در یک دوره 20 ساله 
صورت می گیرد و باید گفت وجود این قوانین و مقررات 
و شرایط جغرافیایی ایران روز به روز ما را به دستیابی 
انرژی های تجدیدپذیر نزدیک تر  از  بیشتر به استفاده 
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می کند.
وی با بیان این که در حال حاضر 95 درصد از انرژی 
برق ایران با استفاده از سوخت فسیلی تولید می شود، 
به  مربوط  ایران  برق  تولید  از  درصد  پنج  تنها  گفت: 
منابع تجدیدپذیر که عمدتا نیز نیروگاه های برق آبی 

است تشکیل می شود.
به گفته معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی براساس 
آینده  سال   10 طول  در  نیرو  وزارت  پیش بینی های 
به  کشور  برق  تولید  از  مگاوات  هزار   10 تا   7500

انرژی های تجدیدپذیر اختصاص می یابد.
فالحتیان با بیان این که سهمی که در حال حاضر از 
انرژی های تجدیدپذیر در ایران به کار گرفته می شود 
با توجه به پتانسیل های باال در این بخش اصال قابل 
قبول نیست، ادامه داد: در طول یکسال گذشته روزی 
به  تمایل  ابراز  برای  خارجی  هیات های  که  نیست 
سرمایه گذاری به ویژه در دوران پساتحریم به وزارت 

نیرو مراجعه نکرده باشند.
وی گفت: این نوید را به صنعت برق کشور می دهم که 
وزارت نیرو عزم جدی برای افزایش ظرفیت انرژی های 
اساس  همین  بر  است.  گرفته  نظر  در  تجدیدپذیر 
تاکنون حدود 1000 مگاوات قرارداد در حال اجرا در 

این امر بسته شده است.
به  اشاره  با  انرژی  و  برق  امور  در  نیرو  وزیر  معاون 
در  سرمایه گذار  جلب  برای  نیرو  وزارت  برنامه های 
در  تعرفه ها  اظهار کرد:  تجدیدپذیر،  انرژی های  حوزه 
هر کس  و  است  برخوردار  کامل  ثبات  از  بخش  این 
که بخواهد به این عرصه وارد شود این اطمینان را به 
طور کامل می دهیم که استراتژی های راهبردی در این 

حوزه توام با رونق فضای کسب وکار باشد.
این  دارد  قصد  نیرو  وزارت  این که  بیان  با  فالحتیان 
مساله رابه عنوان تعرفه های درازمدت تلقی کند، ادامه 

سرمایه گذاران  دنبال  به  ریسکی  هیچ  بی شک  داد: 
تجدیدپذیرها نخواهد بود.

ایرنا/ معاون وزیراقتصاد خبرداد:
3 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی 

برای تولید 2 هزارمگاوات برق

معاون وزیراقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه 
گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گفت: 
برای  خارجی  گذاری  سرمایه  دالر  میلیارد   3
تولید 2 هزار مگاوات برق از انرژی های تجدید 

پذیر در کشور انجام شده است.
به گزارش خبرنگارعلمی ایرنا، محمد خزایی روز سه 
شنبه 16 آذر در نخستین کنفرانس انرژی های تجدید 
انرژی های  از  استفاده  به سمت  افزود: حرکت  پذیر، 
تجدیدپذیر درایران حرکتی جدی است زیرا بشر چاره 

ای جز حرکت در این مسیر ندارد.
کاهش  و  غیرنفتی  صادرات  افزایش  به  اشاره  با  وی 
اگر کاهش  بودجه کشور گفت:  به نفت در  وابستگی 
وابستگی به محصوالت نفتی در ایران ایجاد نشده بود 

قادر به تحمل شوک قیمت نفت نبودیم.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری 
سرمایه  افزود:  ایران  فنی  و  اقتصادی  های  کمک  و 
گذاری در بخش نیروگاه های تجدیدپذیر در سازمان 
تاکنون  و  است  جریان  در  خارجی  گذاری  سرمایه 
27 پروژه با کمک وزارت نیرو در حوزه های بادی و 
خورشیدی با حجم سرمایه گذاری بیش از 3 میلیارد 
دالر معادل تولید 2000 مگاوات برق تعریف و در حال 

انجام است.

خزایی سرمایه در حوزه انرژی های تجدیدی پذیر را 
ایران  اسالمی  جمهوری  کالن  و  راهبردی  اهداف  از 
باید  تا سال 1404  برنامه  اساس  بر  و گفت:  دانست 
10 درصد از برق مصرفی از انرژی های تجدید پذیر 
تولید شود، 80 درصد از تجهیزات تولید انرژی های 
تجدید پذیر نیز باید در داخل کشور انجام شده و صدور 

خدمات مهندسی نیز 10 درصد افزایش یابد.
وی با بیان اینکه استفاده از انرژی های تجدید پذیر 
کرد:  اظهار  است،  شده  تبدیل  عمومی  مطالبه  به 
شامل  دارایی،  و  اقتصاد  امور  وزارت  قوانین  اصالح  با 
مقررات و آیین نامه هایی از جمله قانون 132 قانون 
مالیات مستقیم، توسط مجلس شورای اسالمی زمینه 
همکاری و سرمایه گذاری شرکت های خارجی تسهیل 

شده است.
معاون وزیر اقتصاد گفت: تاکید ما در سرمایه گذاری 
های خارجی انتقال دانش و فناوری به کشور است تا 
بتوانیم در فاصله کوتاهی رشد کرده و به اهداف مورد 

نظر برسیم.
خزایی استفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای را نیز 
در راستای کاهش آلودگی ها و دمای زمین دانست و 
گفت: ما از همه روش ها برای کاهش آلودگی استفاده 
می کنیم زیرا عالوه بر تعهد عقلی و ملی تعهدات بین 

المللی نیز داریم.
به  و  در شهرها  زباله  انباشت  معضل  به  اشاره  با  وی 
خصوص شهر های شمالی کشور افزود: در تولید انرژی 
بین المللی  شود.کنفرانس  توجه  نیز  سوزی  زباله  از 
انرژی های تجدیدپذیرایران با حضور هیات هایی از 23 
فرانسه،  بلغارستان،  چین،  آلمان،  همچون  دنیا  کشور 
سوییس، ایتالیا، کانادا و انگلیس با رویکرد زمینه سازی 
سرمایه گذاری خارجی در این حوزه از امروز 16 آذرماه 

و به مدت 3 روز برگزار می شود.

ایرنا/ 
 معاون وزیر نیرو: ایران و اتحادیه اروپا در 

توسعه »اقتصاد سبز« همکاری می کنند

کرد:  اعالم  نیرو  وزیر  معاون  ایرنا-  تهران- 
تسهیالت  و  بین المللی  ظرفیت های  از  استفاده 
سازگاری اتحادیه اروپا در مقوله اقتصاد سبز از 
ششم  برنامه  در  که  است  مهمی  مباحث  جمله 
از این منابع  توسعه پیش بینی شده و می توان 

تسهیالتی نیز حاصل کرد.
در  که  است  اقتصادی  سبز،  اقتصاد  ایرنا،  گزارش  به 
اجتماعی  عدالت  و  پیشرفته  انسان های  زندگی  سایه 
پدید می آید، در حالی که در آن خطرها و آسیب های 
زیست  محیطی در کمترین میزان ممکن است. اقتصاد 
سبز یک اقتصاد یا توسعه اقتصادی است که بر پایه 
توسعه پایا و آگاهی از اقتصاد بومی )سازگار با بوم( بنا 

نهاده شده است.
»علیرضا دائمی« معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی 
وزیر نیرو امروز )سه شنبه 16 آذر( در نشست تخصصی 
همکاری های  موسسه  حضور  با  کربن«  کم  »اقتصاد 
بین المللی دولت آلمان )GIZ( در ساختمان ستادی 
وزارت نیرو، افزود: دولت در برنامه ششم توسعه و پنج 
سال آتی پیش رو، میلیاردها دالر صرف بهبود تولید و 

مصرف انرژی در کشور خواهد کرد.
وی گفت: عامل اصلی تغییر اقلیم در ایران و جهان، 
ایران نیز از  انسان ها و برنامه ریزی های آنهاست و در 
ویژگی های  با  دوران خشکسالی  قبل  دهه  دو  حدود 
ناشی از تغییر اقلیم حادث شده؛ به طوری که بخش 
دلیل  به  رودخانه ها  و  دریاچه ها  تاالب ها،  از  زیادی 

عملکرد منفی انسانی آسیب دیده است.
دائمی با اشاره به آسیب جدی دریاچه ارومیه، تاالب 
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کارون،  جمله  از  کشور  بزرگ  رودخانه های  و  هامون 
بزرگ ترین  از  یکی  هامون  تاالب  کرد:  خاطرنشان 
بدنه های آب شیرین با 18 میلیارد مترمکعب مخزن 
و  تبدیل شده  به یک شنزار خشک  اکنون  است که 
شهرهای اطراف خود را تهدید می کند؛ مردم آن ناحیه 
که روزگاری با ماهیگیری از این دریاچه امرار معاش 

می کردند امروز ناچار به مهاجرت شده اند.
وی تصریح کرد: آثار تغییر اقلیم در مهاجرت، از سایر 
مولفه های اقتصادی و اجتماعی کمتر نیست و بر اساس 
پیش بینی مراجع جهانی این وضعیت در غرب آسیا و 
سایر کشورها در دهه های آینده شدت خواهد گرفت؛ 
بیشترین  و  است  حوادث  این  دستخوش  نیز  ایران 

آسیب را در این زمینه خواهد دید.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت: برنامه 
ششم توسعه راهنمای عملی برای برنامه پنج ساله ای 

است که پیش رو داریم.
برنامه های  توسعه  ششم  برنامه  در  شد:  یادآور  وی 
آینده  سال  انداز 20  چشم  و  استراتژیک  و  راهبردی 
کشور پیش بینی شده و در حوزه وظایف تولید انرژی 
الکتریکی، کاهش گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن 

مباحث مهمی هستند که به آنها پرداخته خواهد شد.
دائمی بیان داشت: این برنامه ها شامل توسعه انرژی های 
تجدیدپذیر، کاهش کربن ناشی از سوخت نیروگاه ها، 
افزایش بازده نیروگاه ها از 37 به 60 درصد، استفاده 
تولید آب شیرین  برای  نیروگاه ها  از حرارت خروجی 
و  توزیع  انتقال،  تولید،  انرژی در  و کاهش هدر رفت 

مصرف خواهد بود.
وی تصریح کرد: در همه این اقدامات مشوق های مالی 
از جمله  و سایر کمک ها  نقدی  یارانه های  به صورت 
مشارکت فرد فرد مردم مد نظر قرار خواهد گرفت که 
از جمله می توان به تولید برق از انرژی فتوولتائیک بر 

بام خانه ها و تعویض سامانه های سرمایشی و گرمایشی 
برای کاهش گاز کربن اشاره کرد.

این مقام مسوول گفت: بازنشسته کردن نیروگاه های 
با عمر بیش از 30 سال و جایگزینی نیروگاه هایی با 
بازده 70 درصد که می تواند مصرف سوخت را تا 50 
درصد کاهش دهد و استفاده نکردن از سوخت هایی 
نظیر مازوت و گازوییل و استفاده از گاز مایع می تواند 

صرفه اقتصادی باالیی برای کشور داشته باشد.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو افزود: تغییر 
الگوی  اصالح  منطقه،  اقلیم  با  متناسب  کشت  نوع 
کشت، اصالح میزان آب مصرفی، استفاده از کشت های 
کم آب بر، کاهش کشت افقی و توسعه کشت گلخانه 

ای می تواند بسیار موثر باشد.
در  اروپا  اتحادیه  و  آلمان  کشور  با  همکاری  دائمی 
افزایش  از  مستقل  کشور  توسعه  و  رشد  نرخ  کاهش 

گازهای گلخانه ای را از دیگر اهداف برشمرد.
وی اضافه کرد: وزارت نیرو می تواند با کمک اتحادیه 
اروپا و کشور آلمان برنامه توسعه ای برای کشور، غرب 
آسیا و خاورمیانه فراهم کند تا در کنار توسعه اقتصادی 
و صنعتی، از افزایش گازهای گلخانه ای نیز جلوگیری 
شود.معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو بیان داشت: 
دولت ایران معتقد است در سال های آینده، حفاظت از 
محیط زیست و سازگاری با شرایط پیش آمده در تغییر 

اقلیم از اصلی ترین مباحث پیش رو است.
به گزارش ایرنا، تعهد ایران در کاهش گازهای گلخانه 
ای کره زمین در همایش بین المللی زیست محیطی 
پاریس فرانسه مشهور به »کاب 21« که از 30 نوامبر 
تا 11 دسامبر سال 2015 )9 تا 20 آذرماه 94( در 
پاریس برگزار شد، موجب شده تا توسعه انرژی های 
در  توسعه  ششم  برنامه  الیحه  قالب  در  تجدیدپذیر 

دستور کار قرار گیرد.

ایرنا/ یک مقام ارمنستانی در تهران:
مشکالت فراروی پروژه انتقال برق 
ارمنستان به ایران کاهش می یابد

تهران- ایرنا- معاون وزیر انرژی و منابع طبیعی 
ارمنستان افزود: پروژه انتقال برق ارمنستان به 
موقع  به  شده  انجام  های  ریزی  برنامه  با  ایران 
بر رییس جمهوری،  پایان خواهد یافت و عالوه 
زمینه  این  در  نیز  کشور  این  ارشد  های  مقام 

پیگیری می کنند.
به گزارش ایرنا، برپایه قرارداد انتقال خط برق ارمنستان 
به ایران، این خط 275 کیلومتر، ظرفیت تبادل برق 
بین دو کشور از 300 مگاوات به یکهزار مگاوات افزایش 
خواهد یافت و شبکه برق ایران به کشورهای روسیه، 
گرجستان، ارمنستان، عراق و دیگر کشورهای حاشیه 

خلیج فارس متصل می شود.
براساس این قرارداد 107 میلیون و 900 هزار یورویی، 
بانک توسعه صادرات ایران 83 میلیون یورو و شرکت 
صانیر نیز 17 میلیون و900 هزار یورو هزینه ساخت 

این خط را بر عهده دارند.
مجرب  پیمانکاران  حضور  با  که  پروژه  این  براساس 
داخلی در دست اجراست، تاکنون دو هزار و 500 تن 
دکل، 70 تن یراق آالت، هشت هزار تن کابل، چهار 
هزار تن میلگرد و 30 هزار تن سیمان به محل اجرای 

پروژه انتقال یافته است .
مطابق برنامه در طول مسیر 270 کیلومتری این پروژه 

730 دکل نصب خواهد شد.
»آرتور  کرد:  اعالم  صانیر  شرکت  عمومی  روابط 
طبیعی  منابع  و  انرژی  وزیر  معاون  باغداساریان« 
کشور  این  »هایون«  عامل شرکت  مدیر  و  ارمنستان 
در دیدار شامگاه دوشنبه با مدیرعامل صانیر آمادگی 

این شرکت را به عنوان کارفرمای پروژه برای کمک به 
رفع مشکالت پیش آمده با جذب نیروهای متخصص و 
کارآمد ابراز داشت که می تواند در رفع مشکالت فنی، 

اجرایی و مالی پروژه موثر باشد.
مشکالت  تا  کند  می  تالش  ارمنستان  وی،  گفته  به 
پیش آمده در اجرای پروژه از جمله همکاری سازمان 
اجرای  مسیر  در  فرهنگی  میراث  و  جنگلداری  های 
پروژه و دیگر موانع را برطرف تا روند اجرای این طرح 

بزرگ سرعت گیرد.
این مقام ارمنستان خواستار تدوین صورتجلسه زمان 
موانع شد، درعین  و  و تشریح مشکالت  پروژه  بندی 
حال تالش برای رفع بدهی های شرکت صانیر در این 

پروژه را خاطرنشان کرد .
وی افزود: پروژه خط انتقال برق از ارمنستان به ایران، 

یک پروژه فراملی و راهبردی است.

** یک سوم هزینه های اجرایی پروژه پرداخت 
شده است

مدیرعامل  صالحی«  »بهمن  گزارش،  این  براساس 
به  ارمنستان  برق  انتقال  پروژه  افزود:  صانیر  شرکت 
ایران از نظر اجرایی بیش از 21 درصد پیشرفت داشته، 
اما از نظر اجرایی نزدیک به هفت درصد هزینه های 

پرداختی، وصول شده است.
وی تصریح کرد: شرکت هایون با رفع موانع و مشکالت 
پایان  به  توجه  با  پیوسته،  های  تداوم همکاری  برای 
جدیت  با  نیز  دوم  فصل  در  همکاری،  نخست  فصل 

بیشتری همکاری داشته باشد .
وی افزود: قرار داشتن 70 درصد این پروژه در محیط 
کوهستانی با 270 کیلومتر خط انتقال برق، آن را به 
پروژه ای بسیار سخت برای اجرا در شرایط آب و هوایی 

کشور ارمنستان تبدیل کرده است.
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مدیرعامل صانیر گفت: این پروژه با تاکید مقام های 
ارشد جمهوری اسالمی ایران برای منافع ملی دو کشور 

در دست اجراست و اهمیت ویژه ای دارد.
به گزارش ایرنا، شرکت صانیر با همکاری پیمانکاران 
معتبر داخلی و محلی نسبت به انجام پروژه های تبادل 
انرژی با تامین تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی در 
کشورهای آذربایجان، ارمنستان، سوریه، ترکمنستان، 
عراق، اقلیم کردستان عراق، پاکستان، اتیوپی، سنگال، 
یمن،  سریالنکا،  کوبا،  عربستان،  افغانستان،  عمان، 
شمار  و  لیبی  اردن،  ازبکستان،  لبنان،  گرجستان، 
 18 اینک  و  کرده  اقدام  جهان  کشورهای  از  دیگری 

پروژه در 13 کشور در دست اجرا دارد.

وزارت نیرو/ 
مدیرعامل جدید شرکت »متانیر« معرفی 

شد

برق  شرکت  مدیرعامل  حضور  با  مراسمی  در 
عنوان  به  فالح«  »قربانعلی  تهران،  منطقه ای 
تعمیرات  مهندسی  شرکت  جدید  مدیرعامل 

انتقال نیروی تهران )متانیر(  معرفی شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، در این 
مراسم که در محل ساختمان ستادي شرکت متانیر 
مدیرعامل  پورجبار«  »مجید  خدمات  از  شد،  برگزار 

پیشین این شرکت نیز تقدیر به عمل آمد.
در این آیین، »غالمرضا خوش خلق« مدیرعامل شرکت 
باالی  فنی  دانش  به  اشاره  با  تهران  منطقه ای  برق 
کارشناسان شرکت متانیر و حساسیت حوزه عملیاتی 
برق منطقه ای تهران، گفت: برق یک رکن اساسی در 

انتظار  به همین منظور  و  زندگی روزمره مردم است 
می رود شرکت متانیر از تمام امکانات موجود به نحوی 
استفاده کند که تا مردم در کاربرد لوازم برقی در رفاه 

باشند.
قربانعلی فالح، مدیرعامل جدید شرکت متانیر نیز در 
تحمل  مردم  اینکه  به  توجه  با  گفت:  کوتاه  سخنانی 
برنامه ریزی های  با  بایستی  ندارند،  را  برق  خاموشی 
مدون و سازماندهی مناسب در راستای حفظ شبکه، 
تامین مستمر و پایدار برق مورد نیاز تمامی مشترکین 
بدیهی  را محقق کنیم؛  تهران  شرکت برق منطقه ای 
کار خواهیم  به  را  تمام تالش خود  راه  این  در  است 

بست.

فارس/ مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی در 
گفت و گو با فارس:

نیروگاه منتظری اصفهان و تبریز پلمب 
هستند

حرارتی  برق  نیروی  تولید  شرکت  مدیرعامل 
نیروگاه برق  اینکه هنوز شیر سوخت 2  بیان  با 
هستند  پلمب  قضایی  مراجع  سوی  از  کشور 
گفت: وزارت نیرو مجوز هیأت وزیران را دریافت 
با هماهنگی   کرده است که در مواقع اضطراری 

ارگان های ذیربط فک پلمب صورت گیرد
اقتصادی  خبرنگار  با  گفت وگو  در  طرزطلب  محسن 
خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که چه تعداد 
نیروگاه به خاطر استفاده از سوخت مایع پلمب هستند، 
از  مجوزی  یک  اخیراً  هم  تبریز  نیروگاه  برای  گفت: 
دادستانی گرفتیم که فک پلمب شود بنابراین وزارت 

در  که  است  کرده  اخذ  را  وزیران  هیأت  مجوز  نیرو 
این  ذیربط  ارگان های  هماهنگی   با  اضطراری  مواقع 

اقدام صورت گیرد.
وی افزود:البته هنوز شیر سوخت دو نیروگاه منتظری 
اصفهان و تبریز پلمب است اما تولید برق می کنند.در 
واقع وقتی در زمان اضطرار فشار گاز کاهش می یابد و 
یا قطع می شود، چون نیروگاه دیگری برای جایگزین 
هنوز  اما  می آید  وجود  به  اضطرار  این  نداریم  کردن 

چنین شرایط به وجود نیامده است.
طرزطلب در پاسخ به این سئوال که وضعیت تأمین 
است،گفت:  نیروگاه ها چگونه  به  گازرسانی  و  سوخت 
این روزها تامین سوخت نیروگاه ها بهتر شده و روزانه 
به 130 میلیون مترمکعب رسیده است و اگر روز به 
روز با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم این روزها 

نسبت به پارسال افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی گفت:اما 
در هفته پیش که سرما شدت گرفت تأمین سوخت 
نیروگاه ها به مشکل خورد و مصرف گاز نیروگاه  به یک 

سوم کاهش یافت.

ایسنا/ تغییر تحوالت جدید در وزارت نیرو
معاون جدید وزیر نیرو در راه است

بر اساس سیاست های وزارت نیرو قرار است که 
در هفته جاری سازمان جدیدی از تلفیق سازمان 
بهره وری انرژی و سازمان انرژی های نو به وجود 

آید.
هوشنگ فالحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی 
در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه اساسنامه 

سازمان یهره وری انرژی و سازمان انرژی های نو ایران 
بایکدیگر تلفیق شده است، اظهار کرد:این اساسنامه به 
قرار  تمام کمسیون ها  و مورد تصویب  تقدیم  مجلس 

گرفته است.
در  مساله  این  به زودی  که  است  قرار  داد:  ادامه  وی 
و  شود  مطرح  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  صحن 
سازمان جدیدی از تلفیق این دو سازمان به وجود آید.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه قرار 
است مدیرعامل این سازمان حکم معاون وزیر نیرو اخذ 
کند، عنوان کرد:وزارت نیرو به منظور توسعه تجدید 

پذیرها اقدام به ارتقای سازمانی کرده است.
فالحتیان با اشاره به پتانسیل های انرژی تجدیدپذیر در 
ایران، گفت: پیش بینی می شود که با ایجاد این سازمان 
بتوان شاهد شرایط بهتری در بحث تجدیدپذیرها بود.
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اتاق تهران/ نگاهی به جدول طرح های قابل اجرا با 
مشارکت بخش خصوصی در الیحه بودجه

بخش خصوصی در چه طرح های دولتی 
سال آینده می تواند مشارکت داشته باشد؟

در الیحه بودجه سال آینده جدولی با عنوان » 
طرح های قابل اجرا با مشارکت بخش خصوصی« 
فعالیت  و  نقش  واقع  در  که  است  گرفته  جای 

پروژه  و  مختلف  های  در حوزه  بخش خصوصی 
های دولتی را مشخص می کند.

نگاه دولت در الیحه بودجه سال آینده که دو روز پیش 
چگونه  شد،  ارائه  مجلس  به  جمهور  رئیس  سوی  از 
است؟ دولت در چه پروژه هایی از ظرفیت های بخش 
خصوصی استفاده خواهد کرد؟ و آیا محدودیت هایی 
فعالیت های  برای حضور فعاالن بخش خصوصی در 

اقتصادی وجود دارد؟

در الیحه بودجه سال آینده جدولی با عنوان » طرح 
جای  خصوصی«  بخش  مشارکت  با  اجرا  قابل  های 
گرفته است که در واقع نقش و فعالیت بخش خصوصی 
در حوزه های مختلف و پروژه های دولتی را مشخص 
می کند. جدولی که 22 موضوع برای آن در نظر گرفته 
شده است و حدود مشارکت دولت و بخش خصوصی 
را تعیین کرده است. در این جدول بیشتر طرح هایی 
که به آن ها اشاره شده است در حوزه برق، آب و نیرو 
است. مانند ساخت انواع نیروگاه های حرارتی و تجدید 

پذیر و شبکه های آب رسانی، فاضالب و...
همچنین در این طرح ها می توان به چندین موضوع 
در حوزه ریلی و توسعه صنعت حمل و نقل ریلی هم 
امام خمینی  فرودگاه  توسعه  براین  کرد. عالوه  اشاره 
و بنادر خشک نیز از دیگر مورادی است که براساس 
از  ها  آن  ساخت  در  تواند  می  دولت  بودجه  الیحه 

مشارکت بخش خصوصی بهره ببرد.
اما نکته مهم در این بین عدم وجود موضوعات در حوزه 
صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است که هیچ بندی از 
22 طرح را در جدول » طرح های قابل اجرا با مشارکت 
بخش خصوصی« به خود اختصاص نداده است و این 
نفتی  قراردادهای  شدن  اجرایی  با  که  است  درحالی 
)IPC( تصورها براین بود که از مشارکت های بخش 

خصوصی بیش از گذشته استفاده خواهد شد.

مهر/ در جمع خبرنگاران عنوان شد؛
وعده رئیس کل برای ارزانی ارز!

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ارزانی نرخ دالر 
از ابتدای دیماه، از برخی نااطمینانی ها در مورد 

یکسان سازی نرخ ارز ابراز نگرانی کرد.
حاشیه  در  سیف  ولی اهلل  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
در  خبرنگاران  جمع  در  حسابداران  انجمن  همایش 
مورد یکسان سازی نرخ ارز گفت: سیاست یکسان سازی 
نرخ ارز به طور قطع پیاده سازی خواهد شد، اما در این 
باره اطمینان از تامین ارز نیز بسیار مهم است که از 
طریق روابط بین المللی بانکی صورت گیرد تا بتوان ارز 

مورد نیاز بازار را تامین کرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص نوسانات 
گذشته  سال های  طی  افزود:  نیز  ارز  بازار  در  دالر 
افزایش نرخ ارز و ایجاد نوسان در بازار مشاهده شده 
که بخشی از آن نیز طبیعی است، اما باید توجه داشت 
که در انتهای سال میالدی، شرکتهای خارجی باید با 
طرف های خود تسویه کنند و تقاضا برای دالر مسافرتی 

نیز باال می رود.
وی تصریح کرد: یک عدم تعادل کوچک هم می تواند 
در بازار مشکل ساز شده و نوسان ایجاد کند، اما با این 
حال در سه ماهه پایانی سال روند نزولی آغاز می شود، 
پتروشیمی  محصوالت  صادرات  از  ناشی  ارز  که  چرا 
بیشتر از گذشته عرضه شده و بانک مرکزی نیز در این 

باره اقدام خواهد کرد.
سه  در  ارز  نرخ  کاهش  نزولی  روند  سیف،   گفته  به 
ماهه پایانی سال با توجه به عرضه بیشتر ارز محصوالت 
پتروشیمی و همچنین خود بانک مرکزی شدت خواهد 
گرفت؛ این در شرایطی است که به هرحال صادرکننده 
محصوالت پتروشیمی و محصوالت غیرنفتی از عوامل 
موثر در عرضه ارز بازار به حساب می روند. از این رو باید 
بانک مرکزی از زمان عرضه ارز آنها و همچنین میزان 
آن مطلع باشد تا بتواند هرگونه کمبودی در این رابطه 

را جبران کند.
مدیران  با  مذاکراتی  قبل  سال  از  داشت:  اظهار  وی 
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طبق  آنها  تا  داشته ایم  پتروشیمی  تولیدکنندگان  و 
و  اعالم  آنها  برنامه های  عمدتا  انجام شده  زمانبندی 
عرضه انجام شد، اما با توجه به این که گاها مغایرت هایی 
وجود داشت، در جلسات اخیر و برقراری نظم در این 
اصراری  هیچ  ما  حال  این  با  است.  تاکید شده  مورد 
نداریم که آنها مازاد بر توان خود بخواهند کمبودهای 

ارزی را جبران کنند.
به  که  بانکی  دوقلوی  لوایح  کرد:  خاطرنشان  سیف 
تدوین  کشور  بانکی  نظام  ساختار  اصالح  منظور 
را در هیات دولت  بررسی  پایانی  اکنون مراحل  شده 
تا یکی دو جلسه آینده کار آن  می گذراند و احتماال 
به اتمام رسیده و به زودی به مجلس شورای اسالمی 

تقدیم خواهد شد.

ایسنا/ قائم مقام وزیر صنعت خبر داد
تخصیص 12 هزار میلیارد تومان وام به 

صنایع

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از تخصیص 
واحدهای  به  تسهیالت  تومان  میلیارد  هزار   12
تولیدی خبر داد و گفت: 4۰۰۰ میلیارد تومان از 
واحدهای  برای  گرفته شده  نظذر  در  تسهیالت 
کوچک و متوسط تا پایان سال پرداخت می شود.

شنبه 16  )سه  امروز  رحمانی  رضا  ایسنا،  گزارش  به 
یافته  اختصاص  رقم  درباره  خبری  نشستی  در  آذر( 
کرد:  اظهار  تولیدی  متوسط  و  کوچک  واحدهای  به 
تسهیالت در نظر گرفته شده به بنگاه های تولیدی که 
شامل واحدهای کوچک و متوسط بود 16 هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است که از این مبلغ تاکنون 

حدود 12 هزار میلیارد تومان آن اختصاص یافته است 
و در صورت جذب منابع، طبق تاکید رئیس کل بانک 
مرکزی تا پایان سال مابقی تسهیالت نیز به واحدهای 

تولیدی اختصاص داده می شود.
امر  متولی  را  خود  وزارتخانه  این  اینکه  بیان  با  وی 
تولید در بخش صنعت و معدن می داند، عنوان کرد: 
در حوزه مولد اقتصاد 63 درصد اشتغالزایی داشته ایم و 
با خانواده ای شامل سه میلیون واحد صنفی که حدود 

600 مورد آن تولیدی است سر و کار داریم.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید 
ادامه داد: سال گذشته از راهبردهای وزارتخانه رونمایی 
شد و امسال نیز با اضافه شدن آمایش سرزمینی در 
توانسته ایم صنایع منتخب  به روز رسانی است.  حال 
استان ها  کدام  در  که  می دانیم  و  کنیم  مشخص  را 
اولویت با چه بخشی است. عالوه بر این، حوزه ستاد 
به  برگزاری جلسات  با  وزارتخانه  اقتصاد مقاومتی در 

فعالیت های خود در این راستا ادامه می دهد.
رحمانی همچنین به هفت پروژه و ماموریت تعریف شده 
در این وزارتخانه اشاره کرد و افزود: رونق تولید، کنترل 
واردات، پیشبرد پروژه های باالی 60 درصد، باال بردن 
تشویق  متوسط،  و  کوچک  واحدهای  صادراتی  توان 
میزان صادرات با هدف گذاری 10 میلیارد دالری و نیز 
پروژه های  این  از جمله  فوالد و مس  زنجیره  تکمیل 
تعریف شده است که در راستای آن حرکت می کنیم. 
در این بین اما رونق تولید یکی از اهداف هفت گانه 
مورد تاکید ماست و چنانکه تاکید شده باید به منظور 
رونق واحدهای کوچک و متوسط چاره اندیشی کنیم؛ 
بنابراین ارتقای توان صادراتی این واحدها را الزم االجرا 
می دانیم و به عنوان یکی از برنامه های در نظر گرفته 

شده به منظور احیای آنها نسبت به آن تاکید داریم.
وی در مورد ستاد تسهیل تولید و جلسات برگزار شده 

ملی  کارگروهی  ستاد  این  کرد:  عنوان  رابطه  این  در 
است که رییس آن وزیر صنعت، معدن و تجارت است 
و در تمام استان ها نیز ریاست آن را استانداران برعهده 
دارند. بنابراین چنانچه واحدهای تولیدی که با مشکل 
مواجه هستند مسائل خود را مطرح کنند به منظور 

تسهیل امور آنها اقدام می شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید 
در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر انباشت محصوالت 
واحدهای تولیدی در انبارها و نیز افزایش بدهی این 
واحدها خاطر نشان کرد: ما باید سه مساله را مدنظر 
قرار دهیم. ابتدا این که واحدهای تولیدی باید بتوانند 
تولیدات خود را داشته باشند و فروش های الزم را انجام 
دهند. پس از آن افزایش میزان صادرات است تا بتوانیم 
با  تقاضا حرکت کنیم و مساله سوم مبارزه  به طرف 

قاچاق است.
مورد  در  صحبت هایش  ادامه  در  همچنین  رحمانی 
بیان کرد:  فروشی در کشور  از مقوله خام  جلوگیری 
امروزه این مقوله به عنوان سیاست ما تعریف شده است 
یکی  تشدید خواهد شد. خام فروشی  نیز  آینده  در  و 
میزان  نیز  در حال حاضر  و  است  معضالت کشور  از 

خام فروشی کم نیست.
وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که 
قرار بود معدن بخشی از بودجه کشور را تامین کند 
و جایگزین نفت طی سالیان آینده شود، اظهار کرد: 
اما شروع هر  بخش معدن دارای پتانسیل هایی است 
ماهه  هفت  در  است.  اکتشاف  نیازمند  معدنی  کار 
در  صادرات  دالر  میلیون  جاری 3932  سال  نخست 
بخش معدن داشته ایم که نسبت به سال گذشته که 
رقم آن 3290 میلیون دالر بود با افزایش 20 درصدی 
روبرو شده است و در مجموع 89 درصد برنامه ها در 

بخش معدنی عملیاتی شدند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید 
همچنین در مورد تغییرات نرخ ارز خاطر نشان کرد: 
صادرکنندگان تمایل دارند نرخ ارز باال رود و این قضیه 
در امر واردات متفاوت است. در حال حاضر باید منتظر 
تک نرخی شدن نرخ ارز باشیم و پس از آن تصمیمات 

درخور را بگیریم.
رحمانی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به 
این که در سال جاری تصمیم بر این شد که 5400 واحد 
که باالی 60 درصد پیشرفت داشته اند به بهره برداری 
عملیاتی  برنامه  این  درصد   95 حدود  گفت:  برسند، 
شده و با سرمایه گذاری  22 هزار میلیارد تومانی روبرو 
بوده است که شاهد ایجاد اشتغال 90 هزار موردی در 
این بخش هستیم و امیدواریم تا پایان سال به صورت 

100 درصدی اجرایی شود.
به گزارش ایسنا، صادق زاده - سرپرست معاون آموزش، 
پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت - نیز 
با اعالم رونمایی از سامانه محصوالت دانش بنیان، بیان 
کرد: این سامانه مشمول کلیه محصوالت دانش بنیان 
واحدهای زیرمجموعه وزارت صنعت، نیرو، نفت، جهاد 
کشاورزی و سایر مجموعه های فعال در عرصه تولید 

است.

تسنیم/ نعمت زاده خبر داد
برقراری تجارت ترجیحی ایران با 
کشورهای اوراسیا تا 3 ماه آینده

براساس  گفت:  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اوراسیا  کشورهای  با  گرفته  صورت  تفاهمات 
قزاقستان،  سفید،  روسیه  روسیه،  شامل 
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قرقیزستا ن و ارمنستان تجارت ترجیجی آنها با 
ایران 3 ماه آینده آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی باشگاه خبرنگاران 
چهارمین  در  نعمت زاده  محمدرضا  »پویا«؛  تسنیم 
کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک اظهار کرد: با 
روش های فعلی نمی توان در شرایط فعلی کسب و کار 
در جهان کار کرد و نیاز به دانش و تئوریهای روز و 

مدیریت اقتصادی داریم.
وی افزود: در سالهای بعد از انقالب و در زمان انقالب 
فرهنگی در کشور نباید دانشگاه ها را تعطیل می کردیم 
اما از باال اینطور صالح دانستند که دانشگاه ها را تعطیل 
کنند و من نیز چون احساس می کردم که با کمبود 
مدیر در کشور روبرو هستیم طرح کارورزی را ایجاد 
کردیم و با آموزش جوانان آنها را در صنایع مختلف 

توزیع کردیم. 
این  اکنون  داد:  ادامه  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
مدیران در بخشهای مختلف اقتصادی کشور مشغول به 
فعالیت هستند هرچند ما هزاران مدیر را از دست دادیم. 
نعمت زاده با اشاره به اینکه مدیر ارشد در دنیا حق تعالی 
است تصریح کرد: در شرایط فعلی کشور ساالنه 12 تا 
13 میلیون چک برگشتی در جمهوری اسالمی کشیده 
می شود در حالی که چک کشیده شده باید همان روز 

نقد و پرداخت شود. 
وی افزود: یعنی ما انقدر الابالی شده ایم که چکی را 
صادر و امضا می کنیم اما پشتوانه مالی الزم را ندارد 
که این امر به معنی از دست رفتن بزرگترین سرمایه 

بنگاه های اقتصادی یعنی اعتماد داست. 

با کشورهای  ایران  برقراری تجارت ترجیحی   *
اوراسیا تا سه ماه آینده

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه در بخش 

امر مدیریت است، گفت:  صنعت و تجارت مهمترین 
براساس تفاهمات صورت گرفته با منطقه اوراسیا شامل 
تجارت  ارمنستان  و  قزاقستان  سفید،  روسیه  روسیه، 
ترجیحی آنها با ایران تا دو ماه آینده آغاز می شود و 
بعد به سمت تجارت آزاد با کشورهای اوراسیا خواهیم 

رفت. 
نعمت زاده گفت: در مدیریت استراتژیک باید زمینه های 
مختلف اقتصادی و شرایط درون و برون از کشور را 
و  کرد  مشاهده  را  آن  گذشته  روند  و  کرد  شناسایی 
از  که  است  این  آموزش  ارزانترین  که  داشت  اذعان 

تجارب دیگران بهره بگیریم.
ایران  وی در پایان سخنان خود گفت: قانون تجارت 
اصالحیه های  است  شده  تدوین   1311 سال  در  که 
جزئی دارد که براساس تغییرات ایجاد شده به زودی به 

مجلس ارائه می شود. 

کمیسیون  اقتصادمقاومتی  کمیته  رئیس  فارس/  
اقتصادی مجلس مطرح کرد

قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی 
شود

کمیسیون  مقاومتی  اقتصاد  کمیته  رئیس 
اجرایی کردن سیاست  اقتصادی مجلس، گفت: 
دانش  اقتصاد  به  توجه  و  مقاومتی  اقتصاد  های 
بنیان منجر به توسعه کارآفرینی و رونق کسب 

و کار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رحیم 
همایش  سیاستگذاری  شورای  اعضای  جمع  در  زارع 
افق 1404  در  کار  و  و کسب  کارآفرینی  انداز  چشم 

از  اشتغال یکی  ایجاد  و  اینکه کارآفرینی  بر  تاکید  با 
اولویت های اصلی کشور در زمان حال و آینده است، 
اظهار داشت: باید با در نظر گرفتن مشوق هایی برای 
کارآفرینان و ارائه تسهیالت با شرایط آسان به رونق 

کسب و کار و افزایش اشتغال در کشور کمک شود.
وی با اشاره به تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار 
در مجلس، گفت: اگر این قانون به صورت صحیح در 
کشور اجرایی و در این زمینه هماهنگی ها بین دستگاه 
های مختلف وجود داشته باشد، می توان شرایط رونق 

کسب و کار و کارآفرینی در کشور را تقویت کرد.
رئیس فراکسیون ایران در افق 1404 مجلس با بیان 
اینکه اشتغالزایی پایدار می تواند بسیاری از مشکالت 
اجتماعی جامعه را حل کند، افزود: ریشه بسیاری از 
با  امیدواریم  که  است  بیکاری  اجتماعی  های  آسیب 
همدلی بین مسئوالن و بخش خصوصی و مهیا کردن 
شاهد  کشور  در  کارآفرینان  گذاری  سرمایه  و  حضور 
بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال برای جوانان 

این مرز و بوم باشیم.
انداز  چشم  همایش  مسئول،  مقام  این  گفته  به 
کارآفرینی و کسب و کار در افق 1404 اواخر دی ماه 
فعاالن بخش  و  نظام  ارشد  با حضور مسوالن  امسال 
خصوصی و کارآفرینان کشور در سالن اجالس سران 

برگزار خواهد شد.

مهر/ عضو هیات رئیسه مجلس مطرح کرد؛
پنج نقص الیحه بودجه96

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی پنج 
را  کشور  کل   1396 سال  بودجه  الیحه  نقص 

تشریح کرد.
صداوسیما،  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  گزارش  به 
الیحه  بررسی  روند  تشریح  به  یوسف نژاد  علی اصغر 
بودجه 96 در مجلس پرداخت و گفت: پس از چاپ و 
توزیع الیحه بودجه 96، نمایندگان ده روز فرصت دارند 
این  را درباره مواد و تبصره های  تا پیشنهادات خود 
الیحه به کمیسیون های تخصصی مجلس ارائه بدهند.

وی افزود: کمیسیون های تخصصی مجلس نیز پانزده 
را  نمایندگان  شده  ارجاع  نظرات  دارند  فرصت  روز 
بررسی و گزارش خود را به کمیسیون تلفیق بودجه 
96 ارائه کنند، البته فرصت 10 روزه نمایندگان و 15 

روزه کمیسیون های تخصصی همزمان است.
یوسف نژاد ادامه داد: حتماً تا دو هفته آینده کمیسیون 
تلفیق بودجه 96 تشکیل خواهد شد و این کمیسیون 
را به صحن  تا گزارش خود  نیز 15 روز فرصت دارد 
علنی مجلس ارسال کند و البته این فرصت 15 روز 

دیگر نیز قابل تمدید است یعنی جمعاً 30 روز.
وی افزود: کمیسیون تلفیق بودجه 96 نیز ابتدا بخش 
درآمدی الیحه بودجه و سپس بخش هزینه ای این 

الیحه را بررسی و آن را جمع بندی می کند.
ادامه  در  اسالمی  شورای  مجلس  رئیسه  هیئت  عضو 
گفت:  و  کرد  اشاره   96 سال  بودجه  الیحه  نقص  به 
طبق بند 10 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
از  است،  شده  ابالغ  انقالب  معظم  رهبر  سوی  از  که 
سال 96 سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت 
30 درصد مشخص شده است و هر سال نیز باید دو 
واحد درصد به این رقم اضافه شود، این در حالی است 
که در الیحه بودجه 96 سهم صندوق توسعه ملی 20 
درصد در نظر گرفته شده است که  این موضوع خالف 
برنامه ششم توسعه است و قطعاً  سیاست های کلی 

مجلس شورای اسالمی آن را اصالح خواهد کرد.
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 یوسف نژاد به نقص دوم الیحه اشاره کرد و گفت: در 
الیحه بودجه 96 و در حالی که در شرایط رکود قرار 
داریم بیش از 110 هزار میلیارد تومان دریافت مالیات 
در نظر گرفته شده است که امکان وصول چنین رقمی 
سخت است چرا که شرایط اقتصادی ما در وضعیتی 
نیست که افراد بتوانند مالیات بدهند و تولید نیز در 

رکود قرار دارد.
وی افزود: منطق این است که هم پایه های مالیاتی 
گسترش یابد و هم میزان مالیات افزایش پیدا کند اما 
از آنجایی که پایه های مالیاتی در کشور تقریباً ثابت 
است و فرار مالیاتی و منابع ناشناخته نیز زیاد است 
بنابراین میزان مالیات افزایش پیدا خواهد کرد و این 
به ضرر مالیات دهندگان یعنی همان مردم خواهد بود.

 یوسف نژاد درباره  نقص سوم الیحه نیز اظهار داشت: 
در الیحه بودجه 96 توزیع اوراق مشارکت بسیار زیاد 
است و این مسئله مشکالتی را به وجود خواهد آورد 
چرا که عملکرد سالهای گذشته در این موضوع مناسب 
نیست و رقم پیش بینی شده برای دریافت از محل 

توزیع مشارکت قابل توجه است.
به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس، بودجه عمرانی 
چهارمین نقص الیحه دولت است چرا که دولت بودجه 
عمرانی را تا سقف 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
است ولی مهم تخصیص آن است که امکان تخصیص 

چنین رقمی نیز سخت و مشکل است.
هزار   60 حدود  عمرانی  بودجه  تخصیص  افزود:  وی 
با  دولت  درآمد  چون  است  مشکل  تومانی  میلیارد 

مشکل مواجه خواهد شد.
مربوط  را  الیحه  پنجم  نقص  همچنین  نژاد  یوسف   
به حوزه هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد و گفت: 
هدفمند کردن یارانه ها در بودجه 96 به صورت ثابت و 
اجتماعی آمده و دولت به خاطر شرایط خاصی که دارد 

پیشنهاد داده است همان روال فعلی ادامه پیدا کند.
وی در پایان افزود: مجلس تصمیم گیر نهایی درباره 
تلفیق  کمیسیون  در  طبعاً  و  است  بودجه 96  الیحه 
بودجه 96 و صحن علنی آن را چکش کاری خواهد 

کرد.

ایسنا/ ارض اقدس:
نرخ دالر در روزهای آینده متعادل 

می شود

بازرگانی  اتاق  تجارت  رئیس کمیسیون تسهیل 
بر  ارز  نرخ  افزایش  اثرات  تشریح  ضمن  تهران 
اقتصاد کشور، اظهار امیدواری کرد با تصمیمات 
و تدابیر دولت، در روزهای آینده نرخ ارز متعادل 
و  پیش بینی پذیر  اقتصادی  وضعیت  تا  شود 
اقتصادی  فعاالن  و  شود  مقدور  سرمایه گذاری 
بتوانند آینده میان مدت خود را برنامه ریزی کنند.

ایسنا،  با  گفت وگو  در  ارض اقدس  بهرامی  محسن 
گفت: موضوعات و مباحثی مانند توسعه صادرات غیر 
برای  تجهیزات  و  واسطه ای  اولیه  مواد  تامین  نفتی، 
کردن  پذیر  رقابت  داخل،  در  تولیدی  کارخانه های 
کاالهای ایرانی در بازارهای هدف، قاچاق پذیر شدن 
دالر،  پایین  نرخ های  در  مصرفی  کاالهای  از  برخی 
توان  ملی،  پول  ارزش  از  و حمایت  ملی  پول  تقویت 
دولت درتامین نیازهای ارزی کشور، از جمله مواردی 
است که به نرخ ارز وابستگی دارند و طبیعتا هر گونه 
تغییر و تحولی در نرخ ارز می تواند این شاخص ها را 

تحت تاثیر قرار دهد.  
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران 

ادامه داد:  زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می کند ممکن 
است واردات بسیاری از کاالها مقرون به صرفه نباشد 
و خیلی از کاالها در شرایطی که نرخ ارز افزایش پیدا 
می کند بتوانند در بازارهای خارجی با نرخ های باالتر به 
فروش برسند و با کاالهای مشابه خارجی رقابت کنند.   

آثار روانی افزایش نرخ ارز در برخی بازارها
بهرامی ارض اقدس با اشاره به برخی عوامل روانی که بر 
نرخ ارز تاثیرگذار هستند، عنوان کرد: از سوی دیگر نرخ 
ارز از یک حساسیت عمومی برخوردار است که صرف 
می کند،  تعیین  را  ارز  نرخ  که  بنیادی  عوامل  از  نظر 
می تواند آثار روانی هم بر نرخ ارز داشته باشد، با وجود 
آنکه عمده محصوالت ارتباطی به نرخ ارز ندارند اما باال 
رفتن و پایین آمدن نرخ ارز می تواند حتی می تواند در 
شاخص اجاره بها و شاخص نرخ مسکن تاثیر بگذارد؛ 

هر چند تاثیر آن متفاوت است.
وی ادامه داد: وقتی نرخ ارز افزایش پیدا کرد بالفاصله 
برخی از کاالهای خارجی از جمله گوشی تلفن همراه 
از  برخی  و  گرفت  قرار  نرخ  افزایش  این  تاثیر  تحت 
کاالها هم با تاخیر از این افزایش تاثیر می پذیرند، لذا 
نرخ ارز موضوع ساده ای نیست که بتوان به راحتی در 
مورد آن تصمیم گرفت اگر چه یک ضرورت اجتناب 

ناپذیر است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران 
آنچه که  نرخ دالر گفت:  افزایشی  روند  درباره دالیل 
در چند روز اخیر اتفاق افتاده است ارتباطی باعوامل 
بنیادی تاثیرگذاربر نرخ ارز نداشته است و اتفاق خاصی 
نیفتاده است که نتیجه آن افزایش حدود 10 تا 12 

درصدی نرخ ارز در چند روز باشد.
روزهای  تعطیالت  کرد:  اضافه  اقدس  ارض  بهرامی 
بازار  تنظیم  در  را  بانک  و  دولت  مداخله  امکان  اخیر 

افزایش  در  عامل  این  که  بود  رسانده  حداقل  به  ارز 
بود، همچنین بخشی دیگر تحت  تاثیر گذار  ارز  نرخ 
آمریکا  جمهور  رئیس  عنوان  به  ترامپ  تاثیرانتخاب 
از جمله  به برجام مطرح شد  و تهدیداتی که نسبت 
عوامل غیر بنیادی و غیر علمی بوده که در افزایش نرخ 

ارز تاثیرگذار بوده است.
در بخش  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  عضو هیات 
دیگری از صحبت هایش درباره یکسان سازی نرخ ارز 
نرخی  چند  کارشناسان  از  بسیاری  اعتقاد  به  گفت: 
بودن ارز مفسده آمیز است و کسانی که به نرخ های  
پایین تر و دولتی دسترسی دارند به شکل مستقیم و 
باعث  که  می شود  شان  نصیب  رانتی  غیرمستقیم  یا 
اقتصادی  فعاالن  عموم  برای  پذیری  رقابت  می شود 
برنامه دولت تک نرخی  این زمینه  سخت شود و در 
ویژه  سودجویی ها،  بساط  این  تا  است  ارز  کردن 

خواری ها و رانت جویی ها برداشته شود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران 
ادامه داد: همان طور که رئیس کل بانک مرکزی اشاره 
کردند با مطمئنا با مداخله موثر بانک مرکزی این نرخ 
ها تعدیل می شود و به نظر می رسد این اتفاق به زودی 

خواهد افتاد و نرخ ها روال عادی پیدا خواهد کرد.
به  بودجه  تقدیمی  الیحه  در  دولت  کرد:  اضافه  وی 
است  تعیین کرده  تومان  را 3300  نرخ دالر  مجلس 
یعنی حدود چهار درصد نرخ دالر نسبت به آنچه در 
بودجه سال گذشته برای دالر تعیین شده بود افزایش 
پیدا کرده است، یعنی دولت به تکلیف قانونی خودش 
مبنی بر اینکه نرخ ارز باید هر ساله به اندازه تفاضل 
عمل  کند  پیدا  افزایش  خارجی  تورم  و  داخلی  تورم 
افتاده  اتفاق  این  امسال  گفت  می توان  و  است  کرده 
از تصمیمی است که  است و این موضوع صرف نظر 
دولت بخواهد تا پایان امسال یا اوایل سال آینده در 

 بازگشت به عناوین 11 اخبار اقتصادی

شماره   1862     16 آذر ماه 1395



مورد تک نرخی شدن ارز تصمیم بگیرد.
بهرامی ارض اقدس اظهار امیدواری کرد که با مجموعه 
تدابیری که از سوی دولت اتخاذ می شود و با در نظر 
گرفتن جوانب مختلف برای اقتصاد ملی، به زودی نرخ 
ارز به ثبات برسد تا وضعیت اقتصادی پیش بینی پذیر و 
سرمایه گذاری ممکن و مقدور شود تا در نتیجه فعاالن 
اقتصادی بتوانند آینده میان مدت خود را پیش بینی 

کنند.  

مهر/ بر اساس بازار آزاد تهران؛
دالر 39۰1 تومان شد

در جریان معامالت امروز 16 آذر بازار آزاد تهران، 
تومان رسید، همچنین هر  به 39۰1  قیمت دالر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز، یک 

میلیون و 136 هزار و 3۰۰ تومان معامله شد.
به گزارش خبرنگار مهر، قیمت دالر در جریان معامالت 
امروز)سه شنبه( بازار ایران قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید یک میلیون و 136 هزار و 300 
تومان، طرح قدیم یک میلیون و 120 هزار تومان، نیم 
سکه 596 هزار تومان، ربع سکه 309 هزار تومان و 

سکه یک گرمی 191 هزار تومان است.
بازارهای جهانی 1171 دالر و 80  اونس طال در  هر 
 341 و  هزار   112 عیار   18 طالی  گرم  هر  و  سنت 

تومان است.
هر دالر آمریکا امروز در بازار آزاد تهران 3901 تومان، 
امارات  تومان، درهم  تومان، پوند 4925  یورو 4227 

1084 تومان و هر لیر ترکیه 1148 تومان است.

تعادل/ 
زیر و بم بودجه نویسي سال 96

پدرام سلطاني نایب رییس اتاق ایران
حسن روحاني روز یک شنبه الیحه بودجه سال 96 را 
به مجلس تقدیم کرد. اینکه دولت بودجه سال 96 را 
با افزایش 11 درصدي نسبت به سال 95 در بودجه 
براي  از تالشي است که  امر حاکي  گنجانده، در بدو 
انضباط بیشتر مالي در دولت صورت گرفته است. اما 
این رقم را باید مقداري کالبدشکافي کرد و از درون 
آن  برمبناي  و  استخراج  را  تفصیلي  اطالعات  آن 
قضاوت کرد. در ترتیب هزینه هاي دولت آنچه به چشم 
11درصدي  افزایش  وجود  با  که  است  این  مي خورد 
در بعضي بخش ها افزایش هزینه ها بیشتر و در برخي 

کمتر از متوسط بوده است.
در بخش تملک دارایي هاي سرمایه یي که بخش مهمي 
نیز به شمار مي رود و به عبارتي بودجه عمراني دولت را 
تشکیل مي دهد که صرف پروژه هاي زیربنایي، تکمیل 
طرح هاي نیمه تمام و پرداخت بدهي هاي معوق دولت 
افزایش 9 درصد  میزان  بشود،  مي تواند  پیمانکاران  به 
افزایش کل  از متوسط  دیده شده است، یعني کمتر 
بودجه و این بخش نشان مي دهد که دولت محتاطانه تر 
هدف گذاري کرده است. البته اگر ما تخصیص واقعي 
آن  و  قرار دهیم  مبنا  در سال 95  را  عمراني  بودجه 
با رقم سال 96 بودجه مقایسه کنیم، اعداد تغییر  را 
قابل توجهي پیدا مي کنند. از بودجه عمراني سال 95 
برآورد ها و گمانه زني هایي که تاکنون به عمل آمده، این 
است که حداکثر 30 الي 40 درصد تخصیص بودجه 
تاکنون عملیاتي شده و در این بخش در سال 95 با 
کسري فاحشي رو به رو خواهیم شد. بدون شک مقایسه 
عملکرد 95 با الیحه بودجه 96 تغییر قابل توجهي را 

هویدا خواهد کرد. در بخش تملک دارایي هاي مالي که 
عموما خرید اوراق مشارکت و اوراق خزانه واگذار شده 
است هم، یک انقباض 10 درصدي دیده مي شود. یعني 
دولت پیش بیني کرده که در سال 96 طبیعتا میزاني 
از بدهي هایي که در قالب اوراق خزانه یا مشارکت دارد 
بازپرداخت را 10درصد  بازپرداخت کند و این میزان 
کمتر از سال 95 در نظر گرفته است.  اما اگر از بخش 
مصارف بگذریم و به بخش درآمدها بپردازیم، در این 
واگذاري هاي  در  را  درصدي   46 افزایش  یک  بخش 
بخش  این  مي کنیم.  مالحظه  سرمایه یي  دارایي هاي 
و  شرکت ها  واگذاري  و  به خصوصي سازي  عموما  که 
بلندپروازانه  بسیار  دارد،  اختصاص  دولت  سهام هاي 
این  جزئیات  اینکه  دلیل  به  البته  است.  تنظیم شده 
واگذاري مشخص نیست، قضاوت درخصوص آن کمي 
در  واگذاري ها  عملکرد  به  اگر  اما  بود  خواهد  مشکل 
سال جاري یا چند سال گذشته مراجعه کنیم، مشاهده 
هدف گذاري  سنوات  همه  در  استثنا  بدون  مي کنیم 
انجام خصوصي سازي بسیار  دولت واقع بینانه نبوده و 
است.  بودجه  در  شده  گرفته  درنظر  ارقام  از  کمتر 
معلوم نیست چرا دولت این سرفصل را مرتبا با ارقام 
غیرواقع بینانه لحاظ مي کند و مجلس هم توجه الزم را 
به این موضوع نمي کند و نظارت الزم از سوي مجلس 
در سال هاي گذشته بر عملي شدن این بخش از بودجه 
)واگذاري متناسب شرکت هاي دولتي با بودجه( اتفاق 

نیفتاده است.
همچنین در سرفصل واگذاري دارایي هاي مالي کاهشي 
24 درصدي مشاهده مي شود. این رویکرد دولت هم 
براساس تجربه  این موضوع است که دولت  از  حاکي 
انتشار این اوراق در سال 95 و سال 94 که نتوانست 
 96 سال  براي  کند،  عمل  بودجه  در  مقرر  میزان  به 
این میزان را واقع بینانه تر درنظر گرفته است. اگرچه 

متاسفانه سرجمع واگذاري دارایي هاي مالي و تملک 
دارایي هاي سرمایه یي حتي با فرض اینکه بخواهد کال 
به پرداخت بدهي هاي معوق دولت اختصاص پیدا کند، 
باز رقمي در حد 10 درصد از بدهي هاي دولت نیست 
مدیریت  و  پرداخت  زمینه  در  دولت  نیست  معلوم  و 
بدهي هاي انبوه خود مي خواهد چه سازوکاري را اتخاذ 

کند.
از سوي دیگر درآمدهاي نفتي امسال رشد باالیي را 
طبیعتا  نفتي  درآمدهاي  افزایش  است.  کرده  تجربه 
پیش بیني  درآمدهاي  تحقق  به  یا  انحراف  کاهش  به 
شده از جانب نفت در بودجه، کمک کند. بخشي که 
در دو سال گذشته همواره باعث کسري بودجه دولت 
شده و امسال این کسري مي تواند عمال وجود نداشته 
مصروف  مشخصا  نفتي  درآمدهاي  اینکه  اما  باشد. 
تخصیص بودجه عمراني شود، در عمل چنین اتفاقي 
نمي افتد، چراکه اصوال اولویت دولت در هر سال روي 
بودجه جاري است و سپس بودجه عمراني. بنابراین به 
نقصان  درآمدي اش  منابع  سایر  در  دولت  که  شرطي 
نداشته باشد، مي توان امیدوار بود که میزان تخصیص 
در  مقرر  رقم  به  و  کند  پیدا  افزایش  عمراني  بودجه 
بودجه نزدیک شود. ولي اگر در سایر منابع درآمدي 
نقصان در  این  باشد بدون شک  نقصان وجود داشته 
حد 100درصدي یا درصد بسیار باالیي به تخصیص 
کاهش  موجب  و  مي شود  منتقل  عمراني  بودجه هاي 

منابع این بخش خواهد شد.
بودجه  الیحه  در  دولت  که  مالیاتي  میزان  همچنین 
برنامه  مقرر کرده رشد قریب به 10 درصدي دارد و 
مالیات هاي  انواع  از  اعم  مالیات  وصول  براي  دولت 
است.  این  واردات  بر  مالیات  و  غیرمستقیم  مستقیم، 
شاید این بخش هم به نظر برسد که کم و بیش با نرخ 
تورم و میزان رشد اقتصادي در سال 95 تناسب دارد، 
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اما مهم تر از این موضوع رویکرد مالیاتي دولت در سال 
آینده خواهد بود. بخش خصوصي همواره این نگراني 
به  و  کشور  اقتصاد  که  شرایطي  در  که  کرده  ابراز  را 
ویژه بنگاه هاي کوچک و متوسط وضعیت باثبات و رو 
به رشدي را ندارند، فشارهاي مالیاتي روي آنها نباید 
افزایش پیدا کند. این میزان افزایش به شرطي مي تواند 
محقق شود و همین طور باعث فشار بیشتر در بخش 
تولید نشود که دولت در اجراي قوانیني که اخیرا به 
تصویب رسیده و دست دولت را در اخذ مالیات از بخش 
پنهان اقتصاد و موسسات عمومي غیردولتي باز کرده 
است، قاطع باشد.  اگر رویکرد دولت در افزایش مالیات 
به سمت این باشد که میزان افزایش درنظر گرفته شده 
براي سال 96 را حتي االمکان از طریق محل هاي جدید 
وصول کند، اقدام بسیار پسندیده یي است و مي تواند 
نگراني را که همیشه در بخش خصوصي وجود دارد، 
مرتفع کند. اما حداقل در سال 95 رویکرد قاطعي براي 
رجوع به آن بخش ها و وصول مالیات از آنها را شاهد 
نبودیم. با وجود اینکه تا پایان سال حدود 20 ماه از 
ابالغ قانون اصالح قانون مالیات هاي مستقیم مي گذرد 
جامع  طرح  که  است  موظف  مالیاتي  امور  سازمان  و 
امیدوارکننده یي  اخبار  هنوز  کند  اجرایي  را  مالیاتي 
و  کامل  صورت  به  طرح  این  شدن  اجرایي  بر  مبني 
فراگیر منتشر نشده است. بر این اساس دولت سه سال 
به موجب قانون فرصت دارد که طرح جامع مالیاتي را 
اجرا کند، این در حالي است که تا پایان امسال 20 
ماه از این فرصت گذشته و عمال سال 96 سال پایاني 
مهلت دولت براي اجراي این طرح است. انتظار بخش 
خصوصي و فعاالن اقتصادي شفاف از دولت این است 
که به اجراي این طرح سرعت ببخشند. این طرح هم 
به دولت در وصول بیشتر مالیات بدون فشار بر بخش 
مولد اقتصاد کمک مي کند و هم به عدالت مالیاتي رنگ 

اقتصاد کشور  تازه یي مي بخشد و هم به شفافیت در 
کمک مي کند.  مشخص نیست چرا در این بخش تعلل 
این  اگر مشکالتي در  این است که  انتظار  و  مي شود 
اقتصادي  فعاالن  با  صراحتا  دولت  دارد،  وجود  رابطه 
از  یکي  موضوع  این  چون  بگذارد.  میان  در  مردم  و 
مهم ترین اقداماتي است که دولت مي تواند انجام دهد 
و گامي در مسیر شفافیت و سالمت بیشتر اقتصادي 

کشور به شمار مي رود.

تعادل/ نقش تشکل ها در روزهاي سخت بنگاه ها
چتر حمایت تشکل ها در برابر 

ورشکستگي اعضا

فعال  هر  که  است  عنواني  ورشکستگي،  عنوان 
اقتصادي تمام تالش خود را مي کند که از آن دور 
باشد و با چنین پدیده یي روبه رو نشود. حقیقت 
بنگاهي  هر  براي  موضوعي  که چنین  است  این 
مي تواند، رخ دهد. اصطالح ورشکسته زماني به 
یک تاجر یا شرکت بازرگاني اطالق مي شود که 
دیون  پرداخت  به  قادر  تجاري  شرکت  یا  تاجر 

خود نباشد.
این مساله تنها به عملکرد بنگاه مربوط نیست و شاید 
با بهترین مدیریت و دقیق ترین روش ها باز هم به خاطر 
عوامل بیروني چنین پدیده یي براي بنگاه ها رخ دهد. در 
حقیقت زماني که مردم عادي اصطالح ورشکستگي را 
مي شنوند به این فکر مي افتند که شاید بنگاه و مدیران 
آن عملکرد ضعیفي داشته اند اما حتي با عملکرد خود 
به دالیلي متعدد مانند شوک هاي اقتصادي یا به هم 
ریختن فضاي کسب و کار خطر ورشکستگي همیشه 

فرد  یک  یا  شرکت  یک  واقعا  آیا  اینکه  دارد.  وجود 
بررسي هاي  به  نه بستگي  یا  بازرگان ورشکست شده 
بررسي هاي  طبق  اما  دارد  قانون  تشخیص  و  دادگاه 
بازنشستگي  حکم  دادگاه ها  زماني  معموال  موجود 
شرکت ها را اعالم خواهند کرد که دارایي آن شرکت در 

قیاس با دیون آن کم شده باشد.
اما در این میان 2 مساله کمتر مورد توجه قرار مي گیرد. 
نخستین موضوع این است که دوران ورشکستگي نه 
یک پایان بلکه یک دوره است که با مدیریت صحیح 
قابل گذار است. مساله دوم این است که تشکل هاي 
خود  عضو  بنگاه هاي  به  مي توانند  خصوصي  بخش 
اگر  ویژه  به  کنند؛  دوران  این  در  را  کمک  بیشترین 
ورشکستگي نه به تقصیر بلکه به دلیل اتفاقاتي باشد 

که خارج از اراده بنگاه رخ داده است.

 یک تابوي اقتصادي
اقتصادي  فعال  و  حقوقدان  خرمشاهي،  ضیاءالدین 
مغفول  و  نشده  مدیریت  نهادهاي  از  یکي  مي گوید: 
در فرهنگ اقتصادي کشور ورشکستگي است و غالبا 
از  با واکنش منفي همراه مي شود.  این موضوع  طرح 
آنجا که این واژه به طور صحیح در فرهنگ اقتصادي 
تعریف نشده، یک ترس خام در اذهان ایجاد کرده است 
ناپسند جلوه  تا حد زیادي  نیز  از آن  و سخن گفتن 

مي کند.
به گفته رییس سابق کمیسیون حقوقي اتاق بازرگاني 
ایران شاید این حالت ناشي از برداشت عمومي از این 
اصطالح باشد، چون مردم به هنگام مواجهه با شخص 
مي کنند،  تجسم  که  را  چیزي  نخستین  ورشکسته 
این  اصوال  و  است  ناتواني  و  بي کفایتي  بي تدبیري، 
اصطالح تلخ ترین، دردناک ترین و مهیب ترین کلمه یي 
است که مي تواند وارد زندگي یک بنگاهدار شود. به 

نظر مي رسد، تبادر این حجم از بار منفي براي یک واژه 
 Bankruptcy ناشي از بي سلیقگي در ترجمه کلمه

باشد.
پردامنه یي  بحث  ورشکستگي  باب  در  وي  گفته  به 
در سال هاي اخیر مطرح شده است. اگر در این باب 
مشخص  خوبي  به  آید  عمل  به  بررسي  و  کنکاش 
از  جامعه  ماندن  دور  عامل  بزرگ ترین  که  مي شود 
موضوع ورشکستگي بحث فرهنگي آن است. زیرا در 
همواره  ورشکستگي  ایراني،  جامعه  بر  حاکم  فرهنگ 
شده  گرفته  نظر  در  فعل  سوء  و  بي تدبیري  مترادف 
اقتصادي  حیات  پایان  را  ورشکستگي  حتي  و  است 
شخص در نظر مي گرفته اند در حالي که مشابه آنچه در 
حقوق اروپایي اتفاق مي افتد، ورشکستگي یک دوران 
از کارافتادگي یا بیماري تلقي مي شود و لذا همچنان 
مراجعه  از  پس  و  شده  بیماري  یک  دچار  فردي  که 
به پزشک مدتي را به عنوان دوران نقاهت پشت سر 
مي گذارد و سپس به فعالیت خود ادامه مي دهد، واحد 
ورشکسته نیز باید از این ابزار قانوني بهره بگیرد و پس 
از کند شدن فعالیت و سامان بخشي به امور مالي خود، 

مجددا به بازار کار بازگردد.
 ورشکستگي یک حالت گذرا و موقت است که قطعا 
باید در نظر گرفتن سازوکار مناسب به کوتاه ترین زمان 
در طول مدت رسانده شود از سویي اعالم ورشکستگي 
به  سامان بخشي  براي  توقف  تاریخ  کردن  و مشخص 

امور آشفته یک بنگاه اتفاق مي افتد.
به گفته وي نگاه عمومي جامعه به شدت منفي است و 
این موضوع ناشي از طرز تفکر چندین دهه گذشته به 
این قانون است. آنچه در سال هاي اخیر موجب ایجاد 
رکود در تولید شده و چرخ اقتصادي را از حرکت منطقي 
خود بازداشته، تغییرات شدید در نرخ ارز و دیگر امور 
خارج از اراده افراد است که با این تعریف اکثر قریب 
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به اتفاق واحدهاي تولیدي به صورت ناخواسته مشمول 
ماده 141 قانون تجارت شده اند اما به جهت جلوگیري 
از ورود خدشه به آبرو و اعتبار تجاري خود از بیان این 
امر شرم دارند و همین باعث مي شود تراز آنها هر روز 

سنگین و سنگین تر شود.

 سود بانک ها در تاخیر ورشکستگي بنگاه ها
اعالم  ورشکسته  بنگاه  یک  که  زماني  حقیقت  در 
جمله  از  آن  اقتصادي  فعالیت هاي  تمام  مي شود، 
مطالبات متوقف مي شوند و بنگاه به صورت قانوني به 
نهادهایي سپرده مي شوند که تا زمان اتمام این دوره 
فعالیت بنگاه را ادامه دهد. اما به دلیل مسائل فرهنگي 
بنگاه هاي اقتصادي معموال چنین تصمیمي را به شدت 
که  مي شود  باعث  موضوع  همین  و  مي اندازند  عقب 
بنگاه ها توان مالي کمتري پیدا کنند. شاید مهم ترین 
دلیل  به  ورشکستگي  آستانه  در  بنگاه هاي  طلبکار 
دلیل  به  عمال  و  باشند  بانک ها  ایران  اقتصاد  ساختار 
تاخیر بنگاه ها در اعالم ورشکستگي این بانک ها هستند 

که روزانه بابت بدهي بنگاه سود دریافت مي کنند.
در سوي مقابل این بحث مطرح است که نهاد رسیدگي 
به مساله ورشکستگي بنگاه ها کجاست. در اینجاست که 
پاي تشکل ها به مساله ورشکستگي اعضا باز مي شود. 
از تشکل ها  در حقیقت برخالف تصور کلي نمي توان 
وي  به  بنگاه  ورشکستگي  زمان  در  که  داشت  انتظار 
تشکل ها  براي  امکاناتي  باید  بلکه  کنند  مالي  کمک 
فراهم کرد که چتر حمایتي خود را روي بنگاه ها  باز 

کنند.
پذیرش  مرجع  توسعه یافته  کشورهاي  از  بسیاري  در 
فدراسیون هاي  بازرگاني،  اتاق هاي  ورشکستگي 
هستند  مادر  تشکل هاي  کلي  حالت  در  و  اقتصادي 
که بعد از آن است که به دادستاني مراجعه مي شود؛ 

ورشکستگي   پذیرش  مرجع  ما  کشور  در  آنکه  حال 
دادستاني هاست.

به  باشد  پذیرش  مرجع  باید  تشکل ها  چرا  اینکه  اما 
این دلیل است که این اتاق ها نهادهاي تخصصي را در 
رابطه با تجارت، تولید و... در اختیار دارند و به درستي 
مي توانند ورشکستگي هاي به ظاهر و واقع را تشخیص 
دهند. زماني که یک شرکت به ظاهر اعالم ورشکستگي 
مي کند از سوي اتاق ها بررسي مي شود. اگر شرکتي در 
ورشکستگي خود تقصیري داشته باشد یعني مثال وارد 
بي نتیجه  قبل  از  که  شده  واهي  معامالت  یک سري 
بودن و زیان آور بودن آن مشخص بوده، از سمت هاي 
دولتي و پست هاي مجلس محروم مي شود. اما زماني 
که شرکتي در ورشکستگي خود کوتاهي و تقصیري 
اقتصادي  به دلیل مسائل  نداشته و ورشکستگي وي 
مانند تحریم ها و... بوده مورد حمایت اتاق هاي بازرگاني 
یا تشکل ها قرار مي گیرد به این صورت که از بانک ها 
از  مي کنند،  تقاضا  آن  به  تسهیالت  اعطاي  براي 
طلبکاران مهلت مي گیرند، از دولت براي معافیت هاي 
مالیاتي درخواست کمک مي کنند و سایر اقداماتي که 

باعث شود شرکت سرپا باقي بماند.
قانون  اصالح  درباره  موضوع  مهم ترین  بنابراین   
پرونده هاي  به  رسیدگي  سپردن  ورشکستگي 
تشکل هاست  یا  بازرگاني  اتاق هاي  به  ورشکسته ها 
اتاق هاي  آنها  به  رسیدگي  مرجع  که  صورت  این  به 

بازرگاني یا تشکل ها باشد.
از سوي دیگر برخي فعاالن اقتصادي این بحث را مطرح 
مي کنند که با توجه به اینکه ورشکستگي همیشه به 
دلیل تقصیر و کوتاهي بنگاه اتفاق نمي افتد، دولت باید 
براي حل مشکالت بنگاه ها چون تورم، نرخ سود باالي 
بردارد  گام هاي جدي تري  رکود  به ویژه حل  و  بانکي 
ورشکستگي  ورشکستگي،  نوع  که  آنجا  مخصوصا  و 

بدون تقصیر بنگاه است، براي ابقاي آن اقدام کند. در 
حقیقت اگر دولت باعث زیان بنگاه شده است باید این 
حقوق استیفا شود و این موضوع تنها با کمک تشکل ها 

ممکن است.

 پیدا و پنهان پیامدهاي ورشکستگي
براساس گزارش »فضاي کسب وکار 2016« که از سوي 
قوانین  نظر  از  ایران  رتبه  شده،  منتشر  جهاني  بانک 
مربوط به ورشکستگي 140 اعالم شده که نسبت به 
سال گذشته که رتبه 138 را به خود اختصاص داده 
بود، دو پله تنزل یافته است. آثار اجتماعي ورشکستگي 
بسیار گسترده است، تعطیلي یک بنگاه اقتصادي به 
ویژه در مواردي که افرادي به عنوان کارگر یا کارمند 
بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن به کار گرفته شده 
و  اقتصادي  اجتماعي،  بحران هاي  ایجاد  باعث  باشند، 

فرهنگي خواهد شد.
در کشورهاي داراي نظام اقتصادي منظم و تعریف شده، 
آثار ناشي از ورشکستگي نمود بیشتري خواهد داشت، 
مناسبات  فاقد  کشورهاي  در  که  است  حالي  در  این 
اقتصادي استاندارد، ورشکستگي در نگاه اول خود را 
نمایان نمي کند، ولي در میان مدت افزایش مشکالت 
حقوقي، گسترش جرم و فساد، نابساماني هاي اقتصادي 
و مهاجرت نیروي سرمایه گذار و نخبه را به دنبال دارد.

با توجه به تعریف قانون و نیز با توجه به تغییرات شدید 
نرخ و کاهش ارزش پول ملي امروز بسیاري از فعاالن 
اقتصادي مشمول عنوان ورشکستگي قرار گرفته اند! زیرا 
مجموع سرمایه هاي آنان با میزان بدهي هایشان نابرابر 
است و این موضوع درباره فعاالني که از تسهیالت ارزي 
استفاده کرده و امروز مواجه با بازپرداخت به نرخ 2 تا 3 

برابري هستند، مشهود تر است.
در حقیقت اگر از یک سوي فرهنگ ورشکستگي در 

کشور اجرایي شود و از سوي دیگر حمایت مناسبي از 
ایجاد شود  بنگاه هاي ورشکسته  سوي تشکل ها براي 
مي توان انتظار داشت که در آینده یي نه چندان دور 
بهتر شود و  بنگاه هاي ورشکسته  از  وضعیت حمایت 
شاهد این پدیده نباشیم که بسیاري از بنگاه هایي که 
را  مساله  این  اعالم  جرات  هستند،  ورشکسته  عمال 

نداشته باشند.

دنیای اقتصاد/ »دنیای اقتصاد« بررسی کرد
الگوی شرقی رونق کسب وکار

کشورهای مختلف برای تغییر محیط کسب وکار 
دو گام برمی دارند؛ گام اول بهبود محیط از طریق 
هدف  با  مقررات زدایی  و  هدفمند  قوانین  وضع 
تسهیل فرآیندهای کسب وکار است. بسیاری از 
کشورها هنوز در برداشتن این گام کامال موفق 
کسب وکار  رونق  که  دوم  گام  در  اما  نبوده اند. 
دولت  تصدی گری  کاهش  بر  استراتژی ها  است 
متمرکز است. »دنیای اقتصاد« در گزارشی تجربه 
مرحله  از  گذار  در  شرقی  نوظهور  اقتصادهای 
رونق  جهت  در  دوم  گام  برداشتن  و  نخست 

کسب وکار را بررسی کرده است.
دنیای اقتصاد: یکی از اهداف مهمی که دولت ها از طریق 
وضع قوانین هدفمند و در برخی مواقع مقررات زدایی 
دنبال می کنند تسهیل فرآیندهای کسب و کار و بهبود 
فضای کسب و کار است و میزان موفقیت آنها در این 
راستا توسط جایگاه آنها در فهرستی که هر سال بانک 
با عنوان »سهولت کسب و کار«  جهانی در گزارشی 
منتشر می کند، مشخص می شود. در واقع این دسته 

 بازگشت به عناوین 14 اخبار اقتصادی

شماره   1862     16 آذر ماه 1395



اقدامات، گام نخست در شکوفایی فضای کسب و  از 
از  بسیاری  البته  که  هر کشور محسوب می شود  کار 
گام  نکرده اند.  موفق عمل  گام  این  در  هنوز  کشورها 
است که  کار  و  فضای کسب  به  رونق دهی  اما  بعدی 
پس از تسهیل آن حاصل می شود. موضوعی که طی 
سال های اخیر در رابطه با اقتصادهای نوظهور شرقی 
با  کشورها  این  که  است  این  کرده،  پیدا  نمود  کامال 
به  موفق  کار  و  کسب  تسهیل  نخست  گام  از  گذار 
ورود به مرحله بعد شده اند و با سرعت بخشی به ورود 
از  حمایت  و  آنها  ابداعات  و  خالق  افراد  کارآفرینان، 
شرکت های نوپا، تصدی دولت را در فضای کسب و کار 
کاهش داده اند. البته راهکارهای این کشورهای نوظهور 
در رونق بخشی به فضای کسب و کارشان به این چند 
مورد محدود نمی شود. گروه اقتصاد بین الملل روزنامه 
موفق  روش های  به  بررسی  یک  در  اقتصاد«  »دنیای 
اقتصادهای شرقی در رونق بخشیدن به فضای کسب و 

کارشان پرداخته است.

سنگاپور
اتخاذ سیاست هایی همچون جذب  با  دولت سنگاپور 
برای  هزینه  صرف  خارجی،  مستقیم  سرمایه گذاری 
و  و صنعت  تجارت  توسعه،  و  تحقیق  مراکز  آموزش، 
کاهش مالیات ها موفق به ایجاد در رونق کسب و کار 
این کشور شده است. عالوه براین دولت مشوق هایی را 
برای ترغیب مردم به پس انداز ارائه می کند که این اقدام 
موجب شده است پول بیشتری برای سرمایه گذاری های 
بلندمدت در بخش های مختلف اقتصادی وجود داشته 
که  است  نتیجه رسیده  این  به  باشد. دولت سنگاپور 
سرمایه گذاری در سرمایه انسانی برای رونق کسب و 
کارها حیاتی است. به همین دلیل، سنگاپور از زمان 
استقالل در سال 1965 به اصالح نظام آموزشی خود 

دست زده است. این اصالحات به وجود آمدن نیروی 
درنتیجه  و  داشته  درپی  را  کشور  این  در  ماهر  کار 
سنگاپور را به مکانی جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل 
کرده است. این اصالحات به این قرار است که مدارس 
آموزش کلی و آکادمیک را فراهم می کنند و موسسات 
دوره های  در  که  دانش آموزانی  برای  حرفه ای  و  فنی 
ندارند،  چندانی  پیشرفت  آکادمیک  آموزش  سنتی 
آموزش حرفه ای فراهم می کنند. نیروی کار حرفه ای 
از نقاط قوت سنگاپور محسوب می شود به طوری که 
یکی از عوامل تبدیل این کشور به مرکز جهانی تحقیق 
و توسعه به ویژه در حوزه علوم پزشکی است. عامل 
به کسب  رونق بخشیدن  اصلی موفقیت سنگاپور در 
شرایط  با  را  خود  کشور  این  که  است  این  کارها  و 
اقتصاد جهانی وفق می دهد. در دهه 1960، سنگاپور 
اقتصادی کار محور بود. این کشور در واکنش به نیروی 
کار تحصیل نکرده، درگیری بین نیروی کار و کارفرما، 
نرخ باالی بیکاری و رشد سریع جمعیت، خود را برای 
به  اقدام  و  کرد  آماده  محور  صادرات  شدن  صنعتی 
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کرد. سنگاپور از 
طریق تاکید بر آموزش فنی و صنعتی نیروی کار خود 
را توسعه داد. در این دوره تمرکز بر تولید محصوالت 
دارای تکنولوژی های ساده بود. این استراتژی تا اواسط 
دهه 1970 موثر بود اما تغییر فضای اقتصادی جهان 
نیازمند اتخاذ اقدامات دیگری بود. سنگاپور با رقابت 
در  توسعه  درحال  کشورهای  دیگر  طرف  از  فزاینده 
ساده  تکنولوژی های  دارای  محصوالت  تولید  زمینه 
تولید  به  پیشرفته  کشورهای  همزمان  شد.  رو به رو 
محصوالت پیشرفته روی آوردند. سنگاپور نیز تصمیم 
گرفت از صنایع نیروی کار محور به صنایع مهارت محور 
و تکنولوژی محور مانند تولید محصوالت الکترونیکی، 
ذخیره داده ها و پتروشیمی تغییر جهت دهد. بنابراین 

بودجه ای  و  داد  توسعه  را  آموزش مهندسی  سنگاپور 
نظر گرفت.  ارتقای مهارت کارکنان مسن تر در  برای 
اکنون نیز با تحوالت اقتصاد جهانی، سنگاپور تصمیم 
تمرکز  توسعه  و  تحقیق  مراکز  ایجاد  بر  است  گرفته 
کند و تالش می کند توانمندی های خود را در زمینه 

تحقیقات بالینی افزایش دهد.

قطر
وزارت  همکاری  با  قطر  تجارت  و  اقتصاد  وزارت 
ارائه  ابتکاری  برنامه ای  زیست  محیط  و  شهرسازی 
کرده است که اعطای مجوز ساخت و ساز برای مراکز 
تجاری را تسهیل می کند. این اقدام بخشی از برنامه 
قطر برای بهبود و توسعه فضای کسب و کار در این 
وزارت  سوی  از  که  بیانیه ای  براساس  است.  کشور 
اقتصاد و تجارت قطر منتشر شده است، این اقدام به 
مالکان مراکز تجاری امکان می دهد فضای داخلی را به 
بخش های فضاهای باز، فضاهای نیمه بسته، فضاهای 
یا بخش های پارتیشن بندی شده تقسیم  کامال بسته 
تجاری  ملک  یک  اجاره  امکان  ترتیب  این  به  کنند. 
تا  گرفته  بزرگ  شرکت های  از  مختلف  گروه های  به 
کارآفرینان کوچک، به وجود می آید. این مراکز تجاری 
زیرساخت های  ازجمله  ضروری  خدمات  همه  دارای 
اینترنت باسیم و بی سیم و مبلمان و همچنین خدمات 
برگزاری کنفرانس و خدمات  امکانات  مانند  سازمانی 
حمل و نقل هستند. این اقدام قطر موجب تقویت و 
بهره وری  این کشور می شود و  رونق کسب و کار در 
همه بخش ها را بهبود می بخشد. از سوی دیگر، توسعه 
محور های  از  یکی  اقتصاد  به  تنوع بخشی  و  اقتصادی 
برای  می رود.  به شمار   2030 قطر  چشم انداز  اصلی 
رسیدن به این هدف قطر فضای کسب و کاری را به 
داخلی  می تواند سرمایه گذاران  که  است  آورده  وجود 

سهم  کشور  این  کند.  جذب  را  بیشتری  خارجی  و 
سرمایه گذاران خارجی در شرکت های قطری حاضر در 
بورس را از 25 درصد به 49 درصد افزایش داده است. 
با این وجود، شرکت های بین المللی ارائه دهنده خدمات 
ارائه  شرکت های  حقوقی،  مانند شرکت های  حرفه ای 
دهنده مشاوره های مهندسی، شرکت های معماری و 
ارائه دهنده مشاوره های کسب و  طراحی، شرکت های 
کار و خدمات فنی می توانند در قطر شعبه دایر کنند 
باشند.  داشته  اختیار  در  را  آن  سهام  درصد   100 و 
همچنین شهروندان کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس در مالکیت شرکت های حاضر در بورس 
گرفته  درنظر  قطری  شهروندان  همانند  و  برابر  قطر 
می شوند. از دیگر اقداماتی که قطر برای رونق کسب 
و کار در این کشور انجام داده است، ارائه مشوق های 
به  را  مالیات  نرخ  مالیاتی است. قطر در سال 2010 
که  داد  کاهش  مالیات  مشمول  درآمد  از  درصد   10
می شود.  محسوب  منطقه  در  مالیات  نرخ  کمترین 
همچنین قطر برای جذب شرکت های فعال در حوزه 
تکنولوژی »پارک علوم و تکنولوژی قطر« را تاسیس 
کرده است. این اقدام موجب ارتقای فضای مورد نیاز 
نوآوری ها  از  حمایت  و  تحقیقات  تجاری سازی  برای 
این منطقه آزاد بر چهار حوزه تمرکز کرده  می شود. 
است که عبارتند از: انرژی، محیط زیست، علوم مربوط 

به بهداشت و درمان و فن آوری اطالعات و ارتباطات.

هندوستان
یکی از اهداف نارندرا مودی، نخست وزیر هند، تبدیل 
و کارها  برتر کسب  از 50 مقصد  یکی  به  این کشور 
است. هند برای دستیابی به این هدف اقداماتی را انجام 
داده است که عالوه بر آنکه موجب رونق کسب و کارها 
شده، این کشور را در مسیر رسیدن به این هدف قرار 
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داده است. یکی از این اقدامات ارائه مشوق های مالیاتی 
بودجه  با  صندوقی  هندوستان  استارت آپ هاست.  به 
10 میلیارد دالری برای ارائه مشوق به استارت آپ ها 
ایجاد کرده است. عالوه براین استارت آپ های جدید در 
هند به مدت سه سال از مالیات معاف هستند، فرآیند 
ساده  بسیار  استارت آپ ها  این  برای  ثبت  درخواست 
است و تضمین های اعتباری سخاوتمندانه ای از طرف 
دولت دریافت می کنند. این اقدامات دولت در جهت 
را  آنها  چشمگیر  موفقیت  استارت آپ ها،  از  حمایت 
درپی داشته است، به طوری که استارت آپ هایی مانند 
اوال)شبکه حمل و نقل آن الین( و فیلپ کارت)فروشگاه 
را  خارجی  سرمایه گذاری های  توانسته اند  اینترنتی(، 

جذب کنند.
از دیگر عواملی که به رونق کسب و کار در هند کمک 
کرده است، یک برنامه ابتکاری موسوم به »ساخت هند« 
است. هدف از این ابتکار عمل تقویت بخش تولیدی 
هند است. »ساخت هند« موجب افزایش قدرت خرید 
مردم هند شده است که این مساله به نوبه خود باعث 
افزایش تقاضا شده و درنتیجه رشد اقتصادی تقویت 
شده است و سرمایه گذاران نیز منتفع شده اند. از دیگر 
برنامه های دولت هند برای رونق بخشیدن به کسب و 
کارهای این کشور، ابتکار»هندوستان دیجیتالی« است. 
این برنامه بر سه حوزه اصلی تمرکز دارد که عبارتند از: 
ایجاد زیرساخت های دیجیتالی، ارائه خدمات به صورت 
دیجیتالی و افزایش دانش و مهارت های دیجیتالی. هند 
دیجیتالی »صندوق  زیرساخت های  توسعه  منظور  به 
ملی سرمایه گذاری در زیرساخت ها« را با بودجه دولتی 
ساالنه 2/ 3 میلیارد دالر ایجاد کرده است. هند برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی به طور همزمان بر مبارزه 
با فساد و کاهش تشریفات اداری تمرکز کرده است. 
به منظور کاهش تشریفات اداری، اکثر خدمات دولتی 

به صورت آنالین ارائه می شود به طوری که درخواست 
برای مجوز، ترخیص گمرکی و ثبت شرکت به صورت 
اینترنتی و بدون نیاز به مراجعه به دفاتر دولتی انجام 
می شود. براساس گزارش دولت پس از اجرای برنامه 
دسامبر  تا  آوریل  دوره  در  هند«،  »ساخت  ابتکاری 
2015 این کشور 44/ 29 میلیارد دالر سرمایه مستقیم 
خارجی جذب کرد. برنامه ابتکاری »ساخت هند« در 

سپتامبر 2014 معرفی شد.

 بازگشت به عناوین 16 اخبار اقتصادی
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دنیای اقتصاد/  
مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

این ایده که افراد عاشق کارشان،  همیشه و در همه 
حال  شاد هستند، یک افسانه است. البته آنها کسانی 
هستند که آسان تر شاد می شوند و شاد می مانند،  اما 
دوستانی  هم  شما  شاید  نیست.  آنها  قصه  تمام  این 
داشته باشید که عاشقانه کارشان را دوست دارند و 
برانگیخته  هم  را  شما  مساله  حسادت  همین  شاید 
باشد.  اما شما آنها را در دوران خاص ندیده اید. فرض 
کار کردن  و در حال  آنها در ساعت 10 شب  کنید 
آنها  از  اگر  هستند.  پیچیده  و  سخت  پروژه ای  روی 
در آن لحظه بپرسید که آیا شادند و احساس شادی 
می کنند، به احتمال زیاد خواهند گفت: »نه.« تفاوت 
آنها با سایرین در این است که از دردسرها و دشواری ها 
برای آماده و شادتر شدن استفاده می کنند و آن را به 
ابزاری برای رشد و تعالی خود تبدیل می کنند.  باید 
عاطفی  تثبیت وضعیت  برای  راهی  هیچ  که  دانست 

ماندن  و شاد  بودن  و همیشه شاد  افراد  احساسی  و 
با  نیز  افراد  شادترین  چراکه حتی  ندارد،  وجود  آنها 
مشکالت بسیاری دست به گریبان هستند. مهم این 
ناخشنودی  و  شادی  بین  باشید  آگاه  شما  که  است 
در کارتان در نوسان هستید و می توانید روی افکار و 

عواطف خود کار کنید.
دردسرهای  و  گرفتاری ها  از  می توانند  باهوش  افراد 
کاری شان برای کمک به خود برای شادتر شدن بهره 
گرفتاری  دچار  کارتان  در  که  بعد  دفعه  پس  ببرند. 
به طور کامل کنترل  را  شدید، عکس العمل های خود 
فرادهید.  گوش  افکارتان  و  درونی  ندای  به  و  کنید 
تمرین  طبیعت،  در  پیاده روی  به  گاه  کار،  این  برای 
می دهد،  آرامش  به شما  که  دیگری  کار  هر  یا  یوگا 
حد  تا  طبیعت  زیبایی های  به  اندیشیدن  بپردازید. 
زیادی به بهتر شدن دیدگاه ها کمک می کند. من در 
و  فوق العاده  آدم های  به  کردن  فکر  با  موارد  برخی 
درک  به  توانسته ام  زندگی  مثبت  ابعاد  بر  تمرکز  با 
بهتر و روشن تری از ریشه مشکالت برسم و با انجام 

نیازهایم  از  برخی  که  دریابم  می توانم  تمرین ها  این 
برآورده نشده اند.

کار  شرکتی  برای  که  بوده  دوره هایی  می آید   یادم 
و  تشویق  مورد  مرا  هیچ گاه  آن  رئیس  که  می کردم 
تحسین قرار نمی داد. من نیاز داشتم تا ارزش کاری 
در  او  کنم.  ارزیابی  را  می دادم  انجام  آنجا  در  که 
زمان هایی که در اوج فشار کاری بودم و زیر بار کار 
در حال له شدن بودم، به من ایراد می گرفت. هنگامی 
که این وضعیت را دیدم، فهمیدم باید از چند همکارم 
در این مورد نظر بخواهم. آنها ضمن ارائه ارزیابی های 
صادقانه از وضعیتم  به من توصیه هایی کردند و همین 
شد که من اعتماد کافی برای استعفا دادن از آن شغل 
و پیدا کردن مکان بهتری برای کار کردن را به دست 
آوردم.راستی آخرین باری که در کارتان دچار گرفتاری 
شدید کی بود؟ کدام نیازهایتان برآورده نشد؟ چگونه 
توانستید راهی برای برآورده شدن نیازهایتان بیابید؟ 
به یاد داشته باشید که اگر هیچ مشکل و گرفتاری 
معناست  آن  به  این  ندارید،  کارتان  حل  در  خاصی 

نکرده اید.  رشد  کافی  اندازه  به  کارتان  در  شاید  که 
 گرفتاری های شغلی مملو از درس هایی برای رشد و 
قوی تر شدن هستند و با مدیریت درست آنها می توان 

احساس خوشایندی نسبت به کار یافت.

Work Happy now منبع: کتاب

شاد بودن در کار به معنای نبود سختی نیست

 بازگشت به عناوین 17 یادداشت مدیریتی
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با تشکر و سپاس از همراهی شما

 نازنین احمدی 
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